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االولتىثههـنلمسح

قيالرلااآلاإووكأارخالعأدآلاااقيةاطمنممراالحفاكصصانميماصولو1د
81ا81أل9



قالطكا
ءشلماالطلىءلاؤكطةءإرااؤةءحراأاريخإكمااخاافيوااالولالجازآدترفىيمهماص

اإشروعاذجمممايىاابرةةلىليألايضطذالىنبمةءنامنصآلإالداآلفهاخمابابواراتاريخا
وؤثوامةظاااتةةاوارةاواةداتوافىلجرةاحااإشافمنلمهسدفيألكاذنيانممهاإلدالمة

ألأواتينالذاألألإءالعالطالماا

اجاتاألاةالىوالهفىبمقةاالوقآالرفلمإال
ارواظاسءناةوهءرااطفيراوخحرويراشإماإتواجرااالفءتازاضوؤفى

آلألراةوارقيامتهاارظزاان3لككهةذالصماااوارءاثبافيصاتلمةأإراتءإأدهصؤوا

افااألجموورررتلوروادافالاباينءاهـااامنمكىالةالمةحييرثوهـراءالشلؤطاسصابمهفىاالتي
األيمبنااافيةاواألذفىءالاآلنشرفىاصانحلىصذاثهةلةهمهذالثكثابئكما

كذالثوألطويلىصةلمتءاكأراإااةانوكاآلةإطخراتزاؤرخاإوعلمهيئإثانبص
بينوهووصءااءامألغءفيءإألهوؤسعواافىارتءاالأزلةوهازاوروبافيمرفونآثمىإ1
جذفيدةاةاةأاالخةاإالىأليربمبرايدتفيلىاذصاءوؤفىمخمذاليمفىأ
يئراالياباآلدرسبىإدأإولها

دةالعرآلرواةااريخؤهن9681اال99ااالوآلة14نءاالولاحاذفيتلمجمم
اخباراخمهـزاوردت3981ا968ةاااةاطتءالمجثانافىإنياءزافيباشرتو

ؤوساولءواازريقياممالإمةلمقاوىلل1ءيبقوأطفةبااوروفةوصأيةاهمااافةا

ناالابرصايعورثفىالثيرإالزطا

رلياكرةصاممهممهاإآلوءوصوضوعااةتايمهةرتلمشافىاافيلءإولاعلىتاؤد11
لمةمواصكلىلمنيلمةامواخةالهذهابإارطمثبتةمنألالؤصان5وباتةالكالقيامدرن

علتعلوةاهـاادآلاالنبهتةطقياإةداؤاحماكمهامنرغمايرابماشروجمماامالغياامها
كناؤتاباايرقةالويماديةافءواالهأسكلفيقفانمازمالتإيةشالمهإفئوافىآلاظادضا
اإلدبرظءءال3رءواإثىهملمديئالذيثراالاذهـالىىالىضمانةرونظءاخمهماكراما

وابااالمطاإوفقواللهاطضارةإرجمكلفيوترؤياالعرلمالدااصالادواسقاالظبذوغ

والمابءالبدفي



تلح

معريةاإافةالص

3981نةسهالط81ال9فةكماسههالتاالمحةبةثني

االبهالبوجمهةالمصرفةالصطوالاوعثف

فائاءوممبجةصىثألثمنةوكة4ولىاالئهاحمقبتامآلفيمرتالمهافةاكانت
ةةاطهأللياوحاكادألواهالىدون3المابسوببهلةوسثهلالفواديزومجيةمرابه
معظمكانلتعداهـوآلواالمحبدررةإقاهاديختي4فيثرمريمتنأثهءفااضذتحتىانيةاا

فيدفااإاراطقينمنغيرهمجقواسالذينين4اسوراإيرينامنافيموالمحزرينالمجفارباب

بألدهمترحواوريينالسنزاالجرائدبئةءانشاشكلواوتنبوتالمصرتعقمثمومنالننهذا
3لويسلابايمدمفكاناظافقينتكاةطمهرهيهرمةالنكالاسوداظبحهىينالئلى

ئقأللاالحبمنألنفاليوقإتتكاالهفااالموركلفيازربمدويئالىزقلءس
اتمثلاوادبابءدباوااهالشهبلفآلط4ربرهـهالتزاثناوهـكتآبعطاباهكانت

اوحطةتافةزايتلبةوالمادباالدبي4طءمفتةالوكفئاااالجنإلألفاوراوامحابئ

فيمصرزراودهءإسفىوفىيئاةيئالثاالباممعتلىاتفئالتيابميرةفةالتلكانافىاهثه
رالنظارئيسباشارياكيماالمبمريابالئالئهفىءوإركبائهاالدبيهيهعليالحركةهذهزيزته

واديسباالدبيممترلؤءوين8وليإايينزاالفضةناطقةادةوردشالمقاماذوفي
دىافيردروسءدةالمهرأسيةاإعرةاثاائرةااتإةاقيالذياباظمافيتءوزدلاك

اوبةاوريمصءاباناتطظثسيرةالقاهـفيالشرقيإديالتحفألت

والدكثورهوأمدكاهلماناا2قالذيالشرقيذلككؤإرسورالدقيوطبمابئالط
تهـمة41واالمىدقالصواهلاصورافةاارباب3ظءامصاففيادالجهـفيشريمهمزوفء

هنءالغنئالذيحرالعنهحرزفيصاآاووهـألءوراتحةاالناعمافيلىربيبنالة
ءسوااالقرانةمقدقيأرامشانتباالوبراعتكمقدربمءئمافدفانبمئهوبموعقل



الؤالالتىالصناعةفياوظائفواةاظدهـفياورائدواءتفياوراالفسحركةفطن
3كاهـواالشتجارةافياوثدهاءفي

يصبزأيمنزيدانجريفالألكاكتصلياليايامفيمطلقةفةصاآلزءكانت
كاالؤخلخمارفيبخاانتقادغلىحرتجاسوتننبةيراعودبايمانبمينتفدهلممنعلى

تنصرهأوكممميرهلمأيهوأبنةالخزسحرفءمالالىاشا11الثهألرخغراماالهمديراعاب
الحفبةهذهفييةساإءاجرائديمبمةءقددنياالهرامنتولمأالمألحظةيةلذهبفرنسا

الشريةاإثنةهذهـفياالفشدارمن31اافيدغهـبمااكطنعنتداغأتنثمننىالفئوال
رطوتالمجنودءدمناصابهمعمارغمالمألدإاةءضدسبيلفييةدباظسائراناليباكانوا

ةالعراييوادثاطءاثنافيمطبعنهماكراقثمءاقتلا

فييخةطافىالجراثفىبىااحمعيلابيهظعبعداظديويةدمريزاالأللتوفيقتولىولما
واندبروامصرشؤونفياحاةتداظواءالؤؤاناالفرنجإلمراعاتهاالحكؤقيباعمالالثنديد

اظزانةخمهم4اأاستداالئيوالاالعلىثاتأهـيرىاحىااادارابعفاوتراوزارسلكفي

الممثحهورةاطائفااليدةجرمبايمإفىالتهبدءبةالفكراطركةهذهزعيمكانالمعربة
مربةواليةامااخماعاثااليممهيراليذواالمذكورةاطركةنارجمهمواطقلوبفيضرمافانة

ئانيامجلمئاألاصءيمصحانالىاظدبورطاحثىوخطبهبمخاباثهبيةالعرالجامعةعلىزضهم
اظطبآنفااهعقبفىفلماليقطرمننناوطاازباسلوكولماكاناباشهسلطانةرئاسثقى

المجلسايقافصارذلكوبعداالنكليزيخأللاالالمط2881سنةزءاالازضىثمالبألدفي
أكليزاالانملوماإومناالخألللدولةإيقافهفيالطولىاليدكانتةاصصءالمورساليابي

وأ3رمحاوااطالفلمامجاريماالىهااوعوربمفيهامةالرادآيىمصربعنبالجألوعدوا
البألدلتركجمزااليميطالبونقاموااقريياالجألهالىاشاراقلالمحتلينممىطنيوناىنميا

بوعودهميذغرونهمو
ييمسمتصألألصصريوناحتأللمااحدمابينكبإلينحزالىزفااتنقسهاذلكومحرافى

ذاكمنجدأتةانيلاوادينءجألحممرورةبفمنادئامسامهبحإدةفيوطالتخرواخطتهم
9881سنةالمقطميدةجرور2بظهأشصذبلغحتىبينزاإثنبمواالاالقألمحربدامهـا

وتنصرهمنواباتخدمخاينافىلطإسانالجريدةهذهكانتيوسروءونمروفشءابالص

المؤبدسرهاكبرىديدةاذاغمةالفيانشأواماكااليناكطمنيئزألطفيكل
ويالمينسثواكالخينوحهفيالميامفيوسيروالمجماضياحمدشيخاببهاصاباداره
وادبئامادئاوهافىفعفييناكولتوقصعندفاغااصوعألالتيالمهمةيةاالسألالجرائدجمورة



افمارإلئماوصقيصهس

يئبرأيلةكرؤاثأرزاتاريثآلفىطاالراررء2االآلاسش

يهاالالإدءااال81ال9آلألسادورشأثملآلإورحرااإخورإفلة113خارثرو

لماغبرآءولاسلموورئرتىورلميالوممصاالدالهنماالالحاأللصقيإزاالآلاصبكلممسئول

9رلم9آلدمحايالوأصااحمزح111

ثوآلإزشالماكروتهنمبهإألسطإاآلرإأاالةوالأمااسالبطوصدصكآثلاألغلمتىممماكواقباوا
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المؤيدفيألىدفياكاءوإيةلمألاالصإدئكلفيمطةاوثيوةعلىسبيةأفىرااضإنبئ
دكاضالعمانيةالدولةمرءإذتءاأخرىدراءوهثاكدانزربريبمقاليةالوطنتطء
ربنهاكانكأوبالروااليهاغفىتغلماكالىإطانفىإيىدعنكرهاواصخأللاال

االهرامووينخماالهقولمجماسهأييئرنسوةا

نءالخقابطييوةالعثمانيبالدولةدكيضإآلكانسالمصرائداكلن4ؤاللقدكامءاخضح

تءيذودرآمهوقلمحهاطلمبطىااللمألضوالألواالىالجمبائايرىفألاعماظم
الفوالاتريفيخانقءوصأفهمأثمةيهافىيرىوالسدقييذءرزشاراليمااإلمطنةاا

كهااعالىولالدمنعفاثتتتوريهاأإلاةقيهحمة5اسغالىفىورودينداك

عندوففثالدرلةانإتوياممومايماونالماالىاظويةالعمالضبهكماظإمتاطورمنكأة
فيإسىانزيالهاباشارتااحمدئتمدهاالىأوعزتاذألءمظءاالىألتجاوزبلطأاظحذا

دوأاسفقءفاذالثعلىرفةفىءهوكوكورداناإخقزإةالمذكورةاصإرائدإال
لجئاتسعناكثرهاايخةلوجهلتريماءافىالورطالىصفأتالثلؤةازألوىسةءغاإاالدولة

صيالعظيابطابرورفىءرءءرورداللىانإذصراي41ورامنكانحقادأواتثمةالدولة
فىواكاوامافااذكورةرائداءإدىفىوآكوردانولحابماشىمحنتارنيإحدونافىسوؤف

ضدمةاإلحثأليةاسترمسصوتخدبماإلبرطيزدلعلىءإافىفياالرضطحةنجعكإتراىأا
3تكألمةباريهةمزإلغصكاجلمواحلجرالدنامنةإةواإفاالااايسهفيابذكادؤةص
نفةاوباقل

الىالظمنشبمابوتكذاحونءالدزسيمابالالتفقداكرصراحرةءإإافعالاا
ينبهآلالظالسطنةنءالىكتاباضمونخظاصءواالذينءااقرطاةذةازقدتهاالةامأمورجم

قفىالصعىعارءسهءقكةابانمطاةاالطاالؤوالثتلمضكامثامنمنقتمثماباالرآء
تيتةلىخافيء

شأوتبلغاوكادتبلغتانيلاوادياؤةباتحريمء113منمالمةاهذافيلنابدوال
ررعاذلكفيلوالففهالمحاسنمناذالجموءاداالصرةووةجمماطصممنإيةاالورالجرائد

االبميزيتأللءاالبرتاتيرأحعبئماةإتاالورواتءاطحوتفى5قىالتييةسالمومةالحمالمط
شداألالراقيةفابينلمثتانآسغقالآلأتااأل1ةحلىتارصأفيربيةالعافةفالمةاو

االنهدلشاقيرفىتالذيطاكءارلةابقدراالرطااالةسائريقيترانيمنوالهس4ء
يةوابئميركاواالشماليةاميركافيلبرالفهذلك



ولك1بله

القاهرةمدينةفيوالمجألترائداارصاغلىليش
صطىههح

ولالىلافصا
7781الى1681سخةمنالقاهرةهـائداخبار

بمألاالصارصديقةألك

يلونيمصرخديو81ال36819باشاورلالىعهـفيرت2ظيةسياسيدةكء

ألنعاءاصتاريخئاةاوصإوصفهانقومئضسبااطوءمألشئهاواممورهافىصسخةقبالتدفي
الىباالشارةفيناز1بدانزبئيرثهاطديىمرناريخفيكتاوردذكرهاانعنها
ا81ال5ضةالسخدررورهاكانصانلدينايزجحوانماذلك

لمءزرقانظارةابوكالأل
رالشعفيزاتءثاإث781ألاذار12فيصدرتتوورومساياتذكاهاتبرريدة

جلافئافنسوموسةصرقياثاقاالاستاذنوواساجمسصانوواعوبيعةرهاومحرلمديرها

فنقولمالمةإاذفييهانرويةناريئنادرةالجريدةهذهوإهنوانسءفيرييال
االزخافيالدينبهالفىتالسهوهاابىبروابطمطجمطينمرصديقانصانوواعليعقوبكان

اعمالختادالزلية5يدة2سصانمثهاعلىمثألثتفاثفقةالرآلسصراإالديارمفيعبدهعدوالمجى
نيوبالىالدينتجزالدالىزفاوءاادارتاؤالمولىيئانعلىمراقرثملامماظديو

باصإبالفألحينذارايركبهلمحمارعنباحئئابيثهالىذا5لخرجساحثابليقيدةلرعنوانادا

واؤا3نالخلصاحبوهزافالحمارهربهابرتانمءوارادصحولهواتجهقداطبر
وقايةءالىرقماراتالنعاالورتمهوفتئذوكانإلزرقارةانظاابايا4ينادورائهفيبصوت

51اتخاذعلىثئاةالفألكاحءبارهواشسنأدنيهفيالصوتهذازرنكاهـالمحسحرارةسواب
اطديثمريختارمنادطبعة033فحةص3ءالجزحرا1



اطبرامحابعلهجرىبهابرهؤأضالدينبهاليذالىالىةءسامنفرجعيفثهصيواتا
يدةرصدرتوهكذاماالسقاسشرنهءومهمنصءمحكلريدةذكوراإوانإوناوباختياره

بالضاداماطقيناخدءيةهزةرسجفةاوسذتهاقياءالزرقاظارةاكابي

بالغاممهاامرأاباشخيلاساصدراظديوامماهـرصةبعباراتفىتثةاقاالتولماكافت

ءاكسائلكللمشئهاهـمنقامتاالتفىأتألكانابلخهاءرثعساظاالعددصدورإمد
الؤةيةااصالديارمنيعؤببماردإطإاقضصلالىفاوعزسايألذالثالىخطاعاسلىخلالة

جبخامةجريدتهاصدارايستأوفاكباريزالىهذافسافرءورةالمذولةالىباحياةءكان
تجاب3اهذامنثانياءالجزفيلمصةباثذايناروآلبداديةكااالمءمالهلموالاةسهبا

كاالخبارقةقيكأل

صاحمؤسىإ781ألةسهـاوائلفيدرتصمحاتصارخذاتآلوىهـاسصةاشةسهبدةلجرمالهـهو
لمشارهاواائههاانمفعلىصاوادةديا4ادهلمءسارزفىءبالمارابلمهكألطكةراأايرهاقيلجسور
يرايوطفخماطأتكايةوفىانرةاالر2ءبمنباشاصورفاالباالياديبءاص

قىيهاينهارطدارتاقياروباسفيوصأفلجنءظااوقحمةقءوتداخامموإسماكنايالأ
ولطعكتدكو4ءيراةمداحيةتالزةاالمقاالتوكانىالباقانيةالدولؤوساياروإينو

اسياسيةاؤونثالفيربئوبهدءاالنشافيباع

ثوماوالكوأهبرفىحمدكالتفيخورديناواأثيئسءاإاالؤلمألملمةهيرثاءخىجفىوكتب
سوهاةإروؤتندسربرنياتمأشئهااايزماوقدوفلنماونواطينءوايمفىلئهافىءيدوالس
ذالمطفىعمناوكووهـبموزاصاإاالاءلطزارإةافةاثيةءوتتقيإبماءهرألثإرتوص

اريخثاارااليقةةرتءآااصمبئلتاواديآلعاصفيينمحاقياخسجييينةةرطا
هذهـتءقياثمةفىفيااإرواالقءقااطلتءلمزتءأمتكالماهراالابألدافيصاحرت

بةسالمهاروحرمةةضدسألثفيجابانخراطامثإاككالءعافيآلةءبا

يمزالوطنل

لمالثايخمرينذ71نييداادءرلخايأثاايةنجارةاديةسيامىبوعيةاسهيدةبمر
اكبيرالىاشأباءييرلساالاةاورومنااتحابجمماامةالممافيسهـاوثرةهاقاافي7781ةسض
ذلكفيرءلينورالممهانءايرامتتتعجيدىلرارايدصكلى5ساالرثواطءزاالريركط

ثىكئاارط4ابماريركاعفآلاإهابلتةامهةاهـالةآلطءالىبعةإطاوطماثفلمافى2ا



اطازنفيوسخ
إةازاامجلىأبوصرإشاالودالافىبرتتييدربمسؤيىء

اتأارشدةبمقيريرسور

ويريمطراالدارالىةفىأطجهاارواوسهءإاباضادمةآلىالمحتإسالمالواقىبالمولموشماس

نواآعانإنصالفرحمةذاثإألإرزءإيركرهـااذنءيروومماالىوحيةتيلالترانيرتل
امامداودرقميقكاراطانيبعةاإطامءاثلىؤةألابملىلناوفارالؤائألحولهلم
لمأالههدتابوث

شبانمنكلتحبةءكباالشتراقىريرهاثداصافىيلئيشاءآولمطنطالىةفىرتدتظؤا
الحجمراصهفىعهـاألهـفينثصمدصالةبدءبئىوإسلمالديجربرسسبماالاالزساط

عهديهذالهرابيينإعاشصمنانهاكانتالوطنيبنكابتحيزوبعدهإللثاالفبلىأرتواث
وركااتىولماةايينالم3ستمهفي4إالمصرارزارةشرإشاةياكلىباالنتصاروعرةالحورة
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وطابرربدةإتالمليكاسءإوااالوقافانإث3981آلسونمريرءإطواطاالؤيناظألف
اواخرحتىاوءاسبورفىااكلىزتتواسروؤةاالتةلمكأالدفاعفياوريركطارااؤمن

اناذراكطاصاحبمطئماءكأص881ةءرسكلآءئوعاالفيينرءدرتصءثم5981آلس
ةءوااافىراازرةلىقآتتفيهاةءالىغ

دادءدخامملمأاناالرتررةزااوريمابريفىبماعإة91هـاب52وفي
فيحينئذمثطدةاصألسذاتفراتىاربمفيآلوءتادرصوافيياجبرإلهمابمبلغ

ةياسسورولإةرآالىينمناإواوجفىمىادءلءاكانقاتواايةبمأطء

وإسفلكأازوحمارحلءاةمكذكرطااالةناشهضبفتريربرالءواش
زوزءقوتوزبصفوؤتوتادرسزيورفآلثااالسىمءالدصورالالمحاورخمهوسف
فىوابيلىومحهلجندمحمكبىص1ينامنورقيأبورخآلهـضةاؤيلتاشصوكذالث

بونجصممارانإكلخالوريأليئصاإبيماةصرفئمنرفياجةتحريواولىبمفاشهاصا
رانطلخابمنوأازناظفوسكلشيخوالإوةولنأطواكبناشصبوفينجاريموابرشو

لةةالمأيةسااءلمةايبطخيمابركلإلمثيممافىبملهدنمءإانيرةللمهعنءيمرااؤلط
نطالىجاريدةينزةاإ16هاطرحيواريرءافيةإاب

رينمءفيهارفءانفىإمورحاترءإللمألهـاوتازوربراؤجواءيإللممالبمئرحن
حبصإينلىرفىاسالىاخرربرةاسرطفيدءت2091ةستتيمةقيخاطفىءىءأةوا
انلؤثصملءدكاوزرتوسطرصحيبمذالثفيلمدهءىاوجةاحماااايالىيدةربم

ينالىاغضإاالرأهاإةوإيمنروشاءياسسفىونلىينالثهرفىاساؤيريرالىولىتت
وعةالىفياكةادتاشاوإازريءضإةكرةاذوواوةاالدولالةةالطفي

إرإتبعجهاائمينةراوقىةةالوطىديااا4ةآطاةرورتباشلفىكاممالطوثص

يفالىلامنآلءابماجمةدىءااقياوايدأ1دءتوةتمراجنالزونيةءهزإة

ذتناجنومهدامء2اإينألةةإءكاماةاحارمعكاجإنرلمتمنتئميزةءاالبععرمهءك
ورآدشإستحقرنالماغثءوادةءالترانةبمينسرثاإءثوراالبميزناصرنطاكةراب
عةإتجطيةاطيهاطلابمثرإلزبوبفىإلجنامملنىرقأةوأالةتايىوال
لمداارابالىيوالورهثواونتاط

فانآلائةاطاإلةالمإشأنالفىابيخرانآلطإةاسالميدةرجصبينواإيئرتتواس

بيناوغالدينلورريركطااصكلىوناطيالةلمساصايىؤءانكانوربنطاالصصا
مندكلألدحدؤاءبمامشفشاحاحاشإسسوإلبئالىدعادلماساصإلإافءابعضينو
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اشإلجةاعنيوماكتبااطركةهذفياليطنعنئروىوكاريركإطاعنيقولكة
احدإيرانافافيملمواواشهنارطوادءأنةحزوافيمواطغبهماسئاراوهاطيةالقه

رةهاافيابمرىالميادين

يدةجرحبصاققةايةحراازارالجسىرغالياشاإبطرسخلمحادثةجرتثم
واحدةيدآواتحدامإالخمنابيماتنايصيصكلىامبطبئيناألحرء4الجريدةممماومماحبقارطء

التةارتشتواصبباكورميهماباشكلبمادسدلعلاعرةليالموامهموانيينطامحاربةعلى
يىستزاإفىببادةزالينالكاتطرثوابرالحدةالمسألةهذ5فيلمأنارطيدةجر

فةوصكاو3شةيدتهجرفيشيئاةيمالنطاالةبىجربصاابرهبميفىةو
همفىيريثومالءاالمعايوزعةةدقيةهراقبةاسدزرينيرافيؤيدااإجريدةفياالدباهاحد

يرةيائاصاأنيو23والفاظباراتهمءسذلويريوونهلماقيهـيراقبثماإتاالتابةالى
صكاميةوعباراتثاألواالفانماأبأغالماذصضوتينناوااوفعدائمئااتهذيتولىودةصإبتهمبا

مناحددخهرإثجمولدالولذالثاالفباطةطرءزيئنجمانفياقطاالعاحبفىت2و
وعزفيماثاخاطوقالروقواإبالخيانةامهوامقامنطواطبيماجراثفاالىفىمهباالدا

مقاالتاكطنةربىلمشروالبكةافىالىإقأبشينبمزاالثخاصىعنإملبمنا

الرأكماوأهلأدينإةابيناكطنمءيدكراالوكنتميحااوتصرلمجامحزريهامندءا3باموفعة
الصحافيةحياتهمعظمقضىالذيالبليغلمورالىتباوهواهينشهدراطعالبامممقروئااال
ئهةجةءالمههذتحريرهبرئاسةكأزاينهشهإدراممكويرثلالمرصطيةاالالطائفةخدمةفي

فيظفهدوزاظاصبهلحىإاميركاجريدةاانمفحيضاصإديدالعاالى3191سنةسافر

جاراالسبدةجرمؤسسالخازنبوسفشيخاوهوين4السورواخمنرابكاطنا
منليكمنمابرهيفىشنال1191نةوفي5تااكةاطةرائدبمبينابمرهسيأفماالئيالملغاة
ولىاالطبقتهألابخمةءوساماالحبامقنجاثي

حيث31ةصولهواليالمعلومنيكئابهطنةفىجريمنبكالدينولىفءووقد
حمفظتصلمكلالمصكاب2كابلمصركوىمصرفيدهاتوءطناةجربىنتفءفاد
طااالنوءاءقوارادكا31قودمتوءسالشسهلنسهولاالالصهيىااجمدادودعهـودالهأ

المايبمجتمومجاإولاغوء3ولفىبوم3نفؤوثرفموطبامتازواقوتامروكا
دهم3صوكئرةقلتهمصكلىفىءواكانالمتهممواطهمنضهالعداواتهاتهملةنلم

بهاواستنادوااثفهجريدتجمأعانواعهمختىونم



31

مصرثك

زالالدمشتيقاسادييتيارهاءااصاحب81أل7عامظهرثءوامه4سيابفةءب
يأتيما971081صهخةهاروتسرألبعنوانومالموسديوانهفيءمخوريإلمثسايم

تحتالرواياتتمثيلقصداالكندريةالىامحقاديبكانباىالمبذهانبعدوأل

هالىفاكليظادبزاعمغلثاءبالغازضتعوارفشتنفاسقسايملهلمالمغنورالفاضلهرئا
الدينبهالالىاةوصبىصصرةقاهاالىاظورينصوماأربهفبعىفركانضاالرادي

مالزمةثمتولرمهبةالنيلومخاثءالذكااماراتمنزيه4توصهاقياذاقمزافيالفةاا

واتخذمرء4كالامعيجفةامتيازلهلذالكلفانيالهالهائمالازعلييماوأزبلافلألاإلما
اصدارألعلىمهزويماورالممثإوالقيارفباطالطبعادواتمنيهاةلهيمأيةعراببابكائاله

مبانثورةوالدينجمالىيراعةوجةأسءواماليوألفص4ءودفىدأثزيمهةءالماث
مذكوراأناش4ةالمجصلكارتاص3احوضهابنالمزهرأل

ةيلىالجرادآرةايهاافنقلاالخباريادطالاقرباالممكندريةمدينةاتإديبراىثم
وزادصااغقرعددلمئذسفءزصضااإثرثةهاباإعدارهاعلىقنقايسايممحاثفقماررب
مقالنانمصروليدةجرفياالففافيالدينولجاليةامرااالفطارفيمجيبةبسرنيأتشارهاا

االبمهـزفينااروحواالخرىنواعهاواالشرقيةالحكوماتءااحدجمصرانرشحء
االوربيةياسةامهاارباباذهانتمطظيمءتأثيرالمانواطرهإطاطافءاالماترفىلمهنواالفةا
منانةالدينلاتشعهدمقالةالجرائدضبهفياذانكلثراوزارةرئإسدسحونئانحثى
االنكلبزءاعداالدمنءونللةطاشرقا4ااءائمة

فياالعتدالىالىوالدعوةطنيةاخريففيآلالضانيلمااالنبمةبدةالجرذهرتوا

أماراثمدةفيينارافيمنناالوصارممهولاقامآلواااللةنسفيوممبتإلمزفىؤاخهاريةاط
درجىثمةااةاصرءديةيمفوردتاقيااالولىإدةالجروممبوامءاةلمىءفييرهالةعت

لفسفءبماةبيالرلمغةةظدمةادييىإدةمرالمةصالغاربابندءالخهباالسى

يونءمحةازاثغمالكلوجموهاعذبمنامااالةفيشالمهيروئقررإئدابارهءرزيبخالمطخايةاا
ضةالغنمتارألفيذلكالىدانزجرجياشمادوفدازتونءاثواضذومباغفيقياتهةطرث

فالثص4ءمحافىإ

يةالعصروالمالمالوهشافةالىالىالركيئاضعبفةاالعباراتمنافياءلمأشاالالفانتة

قفدهةارةالبوصمحةالمتاءأهأثاالنينابغةنزكدقاادبالمرحومآلفالنهذهامفىةو
بيمااسلوفيلمووتحدثعبارتهفطاكئابا
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9تماعوفي

إةمسايروتفيمهـةاتاةفىروهرةةإافيسمءةإلمىرئحريررئيس

تءلءتئ9فىبررووؤفآلمراإزارهالىرئيسباشافررشااننهاسضبادنحم
مثفبجارحاادأةازألثساسهفىةتإاديباضذ9781ةألسالمداخاءوزيرأااسإرياكىيهنءفلما
بعدولااوادشمنرباالىركاطاضةألريدبمطأتءورزارااللمارأذااليهاومةالح
التاسعامدداذصاعادهـايخءلمةكلشفيةرأمةخأنفورفامىإهـةخدراإليمنةفىلجنألسه
ناظرءقيوظيةباتفىءلمولمنحاتصياربماالولىمظهرهاالى1881طاش6فيدرايه
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عنواالنقطاعيةالىنهةوظإثابالتفزغرااللهمدوالمعارفوزارةفيألوالتربهةاالنشاه
الدءواالأللورهاظنمرةالقاهـالىكزهاءلةةةرو1صذإاألالاذار8وفيلفامثبدةالجر

وديناقيةواناااذبمكأصأأ1هالإألرآقالةاءفودقاسعوني4االىائواكاادارتهافي
ايتفرئيكوشىقبل

توليرفيئهدأءحمرمهالتةابيرءدةاالبئفياالدباصآثاراسقوفيءفاؤئفى

3سربعدوفدبمطلتاكتاذونفيوبراكأماادبهعلىدلكافوائدهاويمثيرموادها
ةعاااأطفياهـلمىءآخرذلكوكانةرابيالهبئءالةحدوثلدىزإلمة

لياثااافصلا

2881الى8781آلسضنءرةالهءرائدجاراخ

الباراالتانبسهك

يرفىإ8781االؤهـينزرسرحمفيظرثيةسبسةعلبادبيةطبجة9وفيةفىجر

آلدىءارطنمثلىوصوالطبأاافييمبءبالتررثواشينهـيالهانىرهاوىروانرضهصالح
اخمنثتاريخكنتياامااافياحغجمتولثدعادؤة

ثزجاراالةروفهآل

المنشئالقاهرةمدينةفيبوعيةاالسياشالىيدةاهذهمحافةاألهابرزت81أل8عامفي

اورهظممناطرلمآلاغبؤجلحريةاالحكرمةفتهاألمجيثفصيرآبرراتعكاشوفدأنسيعد
يةارطلصالحالخالفةآلبالىالمسائلنيهالتهو

كهزامثرقارآل

81ال9تصباط43زكااممبيوفىاظمنفتراحاانشأهـأءواسفادبيةآلاسشمحيفة
هوالذيالناظمكزألعإألفدبوكتإفذمؤفىوكانعغوريبكسليمءالفيحامشقعو1شص
الىترفيمعتدلةدةرتاطةلنجهأوابدهاوبهعاوفؤألآللبرااألاالرادفءفيوحدهغزر

هباساقيياةنمثهتداراةعلىدلطإكاةقةرلرواراكايتكاسءفياالجمنيوذالنةمناهضة
ألباممالمعهافيعبىراانءالةةاثمءاالؤلإهددازنوفدالبألغة
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يألطودأأةمقواكإلشءانمدرليةاااالثالمأفقفيقذناعغننفول
ربالابنفيا

بذةفتوحثئاطادتصءابىوالىوالوهدالقاغنفركيدناكء
الذي21اليوءبهــبمانمتنالصإطتصيناطهذاتفا
5مداسفدوكاثصمهعلىطرأرافيالفيدمشقالىعادمغعددا71أصدرماامدو

كانورولمصنفثةالاواغءهقالة2ءاثافياددالرفىءفيلههـيمصورباواليابامدحتاالي
متحبببمفءواطالعبنمنينطابنالمايانبغلىبهااقياذودويرنةكمصرفي
البيثهذاألاكمةنهندواومراؤقيالبألدكاماسنيوتبسطهمبيرالة

زبالمفبمرؤاثمعافيآإثينالناظممثلظلمااروأ
الذييفناصبكامينيرهافىالىرإآلشرقءنيأحقوقهعننحوريبئسايمننازلوقد

مالإنجعيانهالرآباهـاصافيؤنجحثالفانيإكيموابرهعبدهعدشيخاالىابثحريريدء
ياورميواليةنيجذدثند3وقدإالظباشهسليماترعاوتحتانياالفةالدينجمالالثيغ

فيبالتالديهتبهالفىاساغففيفاباشاحمديداخواليهاايامفيأموربهاهـبعفنعلىوثحامالت
لكامينلهاذوسنةفنمهورالظنءوقفتهتطييابئاالولؤزيقاظدبواوعزالنيليوامغ
اليازجمايفناصثغاابنضليلاكتجيحثررهاوكانيةوءاسبمجكالى2881ننيصا6فيفتناى
نطظ41وفيبتياباالالمجةطلىيوفضرابيةالهصةإةادثتالتاريخذلكنرينثولليو

الثافيبازهااورةبايحررهاسةيويريدةبإثكلرررتفصاالأللءامظهرالىعادت30181

كين14ىنجمشتركاتومابكوالةثنالمحافقيديرهاتحرنولمطكورةذاللسنةايار9وفي

الىاحدرفباطامركيسأسليمبقمعنهاوردماواليكناصيف
ذفاصهراة9إلبحمةدةالجريدةهذهطلرظاالةلمجفراررصلى881انةمهوفيأل

راإوصهاظلىوالممابوعاتيةرمنهمخمامأايزياالنالبرلمانلرمن4ءجمامرهاءبنا
الندوةدارفيانالمضرزابالجدالمندارماتجمساجريدةهـتونثااليرلنديضوالاوبراين

ااتجاببعدوراظماالىتفعاةالجرتفىهذهعنبالعفوآخروزاريرارةصدرثميةاالبميز
لمةتيمدة

تممهااثوبكنقوالفىبهوارهعهـمنآل4ائااأممنةافيحياغالصاجانمافاسكأولبثتكذالث
فويصعليالشيخثمخافياابىسثمفيإسدراسكهثمالشلفونعباسبفليقىريزهاس

ورازصياساافي406اوءصعفحةاهعرإآءتاب13
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يوسمفيرالشيغ
ثأيدالمؤوداباالتيريرلىبمسؤسكلوالشرقرآةءةلىبررثفيراسدر

تاسسهالدإعالةعلىاعاإؤجمالإخمهءقراصزإساازأقبلعظمارآألتإاذصألةرتوانأمة
نقولدةالجرهذهآلالاأابيولءالواديفياالنكلينيلمأللتال11آلاسىءاسآلإةزاكانت

شأنانحطاطتءرغماأشةآالفآلةوسهنيفآةإخاغإلعتكانتاتناوميةالصخاكلىان
برزتجةءيوبرريدةاؤلسكاااك3صايزاعوسريالىامفاةصماإينحيئذاكالمعارف

رةالقاهـينةررف

إخةالقاهرةفةءاإلنمفسءاقىالذيشدياقافارسسلجانوفماائءالةأبلمكلاهـا
والدولةءيىاطدءانلمماإادصووبحةاولصاةاكرتنمةمرقاثرآإءانزورأالعالياباا

ارالنظسءإردرواللها7اإليةصءاإة4واطت4اءرازإاليالهالباببطإةةالعمازيه

6881ننإسإرحشفيبدآونعطييااباشارإنواسةبر
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كالمصريالكوني
1879انفةاعامألاوافيتمهتأمهوعيةايبيةارتيإجةادةعلرسياسيةلمعجفةكأوانوء

تيسةفيتحريرهاولىوفدباقاهرةافيمملةاورةالمشعمةبطاإحبمصاخايكايمهمواوليرىال
الىالماحونيفىكلزجبكثماالزهرءعكلماومنيةاظديوبة13رسطدوؤاينوفيال9ا
واديافياوراكرصءمنرةولثمارأثاازلدةراهذهكانثالىابعةالسنةفيااايةغ

التبيهمتواوالفبمجتوارمانشرقرإآءوفاوالماحرء4وةوائحروسحيذاككاالهرامجلاك
ءمحفاآلكسافىروفىمهطةءاالتكنوأرآةابقإللمةكانتاانذلكوسببوالمفيد

ألصريوراإةوصهااهم
كاكا30عثهولئلهث3أ3رو

كادتطةقياالزرذباالورآلاباشجلءاسيوفىاظايامرءاوافيإدةالجرهذهرتظم
دثالويفزاذديضإلللجرنايرارإيوالىيرصالمةياالزرذاببالجهاصا

غلىيدةراههذستذحةرغاةواآلاالجيزالمصالحفيهاتوتباتمرمهفيبطافيالاالحئألل

م3وترنيرأممهاةالطينحرااءاهيالبتهاأيمذلكمنفىقصاكانمارااباالسانقسما3اغا
عماآخماوقدلاتاواديصبالمواعماكزاالبمةسءاهحإخةاماستاممهرهاأةواالمحبثهافي

ازرأةمافىخاالتفاقة5881سنةوإيفييةاظديواطكومة

لازاطبكيم

أطجازبدةجرالمدةهذهنبمشرجهاالعتدال7نااكتخقالتييةمرالمالجرائدثن
اومحزرهبهاصا1881تموز4فينشأهااإبةادةسباسوطيةءواسهواخبارهاالنيبمتب

المناظرةآدابقيبمايمهالايشريفةضأتكاةاالزهرءىلمامنالمدفييناساجابرهيمالمثغ
1881االولتشرين1إصاريخررفىءنفثةعنوانتحتشرءالثانيددهاءوردبكا
ةرفباطصةةوهذا

آللمهسهاألاعمفيماممبومأ9زاجاإفةمنصولالةةدريدتناطالطالناسإمضىادال
ودالمماظةكاواصاتاالصماوبنكانمصاحافييلىتملىقيالحفاالصالحالىكوتد
هذااناليرومن3ايدجشناتالمحضيهنارربمينالالذيننياالءامألقاتدا
نيمالذيناالفرنجمناموانيبهمإربدانمالينوإإاالروادبهرتاذاافيويزعميغالطبرالمد

صقيبمنالمةثناالروباوتيرءاالزانيواضعخطأكالشهوهذااجناءماإيهموءلنامابألدنا
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اهلتايئمراوزةءبةالمنالمجسبمبمرغالذينواالروباويونلينسءالمةناأل
اثاالهرمةظوبناواوألةمبمنااةاالذينءؤالالاالروباوتةمءواالفيةاسالىعا12
رقالمظفيرحقفينقمىالعربمنلحممقيخرنااوىيزناإيخالطةيغالطانارادكق
ائلناةزدودئهإفاربوا

ذإلاالكثربزوزبزكءازأدولقلباأااسرةوماض

ينظرواانثماضألتوالمعاداخوالوالستثهممفيكتاليماسالعربإن3يعامأمنهلمو
انونزالئهمرباللىفهاالرفحتسعةأانوسهمروعلىيضعونة3فمتالمةبعينرمالى

لاةا8ازولينعثدوا

مراروةحنةقةالحفمايةوارفيافيلتهفىءلاء
عارغلىيءيوالءاالحبمن4ممرعنداالالطرفاليرغأل
الىإقصيدةإوقدهـنلزمقيءراوالشهءلمماالهضلامنالدينسراجيمابرطثيماكان

نياالثنينلؤكعبءغلىآدلالتياالبياتهذجزياالءإألةإاالزجيفءناصالشغ
األدبأعافيتههوكؤامنزالنماعصناعة

أوبيزصرجىبولمكلنحممنبقوزنإهحثفيللذيلهـ

وبيمحهدءءصلىإبز4إقومقاببألبررصجمف

ببمماكفازلماوالفواةفامبثاءؤىااهليغلىاومانمضى
عرؤوبءءوؤلمممىايخالدءوصككلمألمالظتحىحمهمانفبءتما
تعذيبلمنعذوبتهاتخلوبطفرتودىفدالمألحص

آلجالبيبفيرازووطلىاطقىتيرولالصسدهاطاوقفىيراطيزيخها
محجوبغيزكالدراريونوألهابمامثتةارتاسقىإةوء

بالمايحةؤةألتسللىلماودبهاهـتاضرومهءانمثءإل

يبافيفطراألبىعطاسقىفىهاعليديهاحاددية
سولبءيزموزدفىفىاذبئءواازوزتهايعادءهرءسكث7

توبىألعصفياحمذاحنببئزءريممنةحر

لموبهمذزءازأاقرأشلهخمايملماسالاءليكاآئ
9يبااالستاشتهـكطاذوابميهطوالذرءارفغءاأوراص
يباةأواالاإاظبالشهالنيرتء5سإقيالمالهاظارفإفي
المحارتاتملىمنرددقالكلمكصءزأهةاللهسألئملياظإلعلى



شبوييإلياةالماثيمشوآوبزد02ةةناةلمألمبلناث
ولثريبرءلومفاللهوصاؤأل4خمائمهرفتالذياالدبمبهو
مباءسااالءوللمآلءانثروامنظافينمافهولةاولزفعنكأذه
وتأدإمبيبذخ3قاوفيمهموارألهمآرافتمرثالنواحس
مبصراحهامهاردءالائجحىثاكثءزساظاةاتملىتماؤإوقف
مبىالثيارنيسأةفشصنءألاغربئضاسيىإافيرضثءاذاوقن
لألعاريبكازهااصاآهثوزفىزفىزالدمراحسأقباكاله

ودء

ضوبيرتءزااإكةءامدتلةاطصزدالرفيطارة

ولبفي5اكارتةيرالهتفةيددحدريةتزة

وبوليرءشيفىعاتنيابىاؤومروفرةيمركليعء

كالونالم3كاال

رةالقاهـفييصالمهاأحوءبريدةبمادارةاءلمدراصةجبهادةجمدةيوربدة

آلصميممبارةةبارتحىخىمدزمهنوصممئياىكايمىوويراااحبملمه9881إيولارءكقي
كاتؤااةاواالوتيةوالحمودااقصرضاءاازهـوازقاآلاالهانبلمضاموالقمه
يسالمهكباحاةفىرتاصتجابندءابهااح

الالمفيدل

جريدةلةليةرالآلاالفيىوةالةروحثءةد3ااذلقهريدةاننظفال

لالفواديفيءرامةاوورتانلةطسكإلعلى7واثءلمةخيتاانة51ددإصفىنالتيأليدالمة
بعضمعاغاذلكةيجكانتمركاةفاإاباحقيءرزااخكاإسبممهولىالمعةودلىإوزتوتي

جزتافيافليةالداودةاكحبائلقيمريقمارااءاثفأرقهالسإيلءسوانءصضارصيفان
يةلمجر8921سنة1881االؤلمربناثافيرتوقدظيزياالجاالحنألهـعإل

عاالمهفبآينءارافىاصيالمذايتهمهاحسفءررهاودازبمصمافىاورازهااصاحب

ث51االذهب21ءةفىورهاةززيمبداللهءنئذاصقرنمهـة

دامخىالجرمتإءزتةزررلاففهانروتممنبا

ضفيدتمهناءاوشفألتجتتيتترالت
صطىةخإرأصاإتوازراماؤراحزلكاص

يةرا89نةس
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روع9تيواضذثفاالسكلىنالمافعصبرزدتاربمودصكألهإكوثظاكادثوم
بتعطيلهارآءااوركرمةرتفىواصزفة4اكاخمامنئكىقيالهفخأفىينبطاينفىضورةاا

صهافاثعاالتانإلى2881لجسانشهرإوائلفيعنهاوةالهصدربم1بادميمجراريتعائأل
الصحاةيةضةالتاريخأل4مقالبدانزرجيبمبه1واليكآلءراةااةالفتضءاثنافي
اندفعتلمهلمواالمصريطنالمجبيأسألوكانقتوفىاظديوولمطظااعدافاط

يتلتننفادهيميةثورجرائدرتوظيةوطراجهثودررصوإآلاطزفيعفا

سنةاإطبوعاتأوتفافستتصحإفةابدلةالىتصلىنىمةاورحوؤخيدظةواإهـوالطا

آلدابالوادثاطالىضتفاةامجراهـتذأقدىكايثورةإالننفغاذالثهايبرفىفم1881
2881ةكرسمهفياالنإللةباتاتفياورةالمش

كهيابخاحج
1881الثافيمرينذرية9921خةسرمءرحهـثيودأأاظهرتةسياممبمةكيىممب

التيدالمصريدةانقاضعلىزامتوؤدكسينوحسهب9اأمصطقاصاحبيمديةلمء
واثارةراالبمبجغالمطالداعيةاباتتاحامنمرهتنثاكانتيةواظدداطممومةءرإيتلةا
ظهورهابعدآلنياكفةأمغاثمتاوكل3واميامادياغاخئألفءلىلالفواديسكانإبننرا

ايفئااابالةاالهسوصدرولىباال9طقثفقليلبزمن

ككهويوالسهك

فيعزتينكتءانشرآلصمحاتارةذاثجماطمثرمصطةريدةعنوانو5

صدرثاقبصمافيءمعمركةباكنشأهاافىةكانالتيالنجاحبرريدةلتطوردكاالسبوع
القاهرةفيجألديةهـ3881آب61بةر9921سنةؤالشىزةصإتاريخاالؤلددهاى
الفيئواسلوبعنيفةآلإلمهكهرينمرلءمهحزبوربادئيزذتالىترميةياسسادبيةو

لمهالنجاحودالمإلفىتيهايةةثصرجءاااالنقرافحامصيرولذلككالفالحكومةمصالح
دجمرهمابقساالخين

ثيالمصريالتيم

البريطانياالحتأللدءلقىجمناوريريدعلىبوعيمااالسسيةالىريدةاذهمسثتأس
االجلجزيانبالمحراالفوالنصبيامراناباالدمثرنهاأصوكانقصيرإوقتيلاكواديني

2شاينفيامرهءلتممفهاموالحرلمينجنسبنيمصالحصاجهاضدروةفجهاىتووقد
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باشاعرابياحمد

3881نةرسءلىالريطافيتأللءاإلزتالتييرةالشالثورةزعيم

الئخاوزمدةبدةراهذعاشسوقدبألدفياالمنرروثأمحهـنياباباسلتوزلجراالحنألل
بيالعرافابةولئايئالذيكانوناشلةااسءبنسيميرنااحوامءااالربعة

لماناككهر

االسرعفيثينمز9931ثافيابيعر388161اذار6فيارتظاسيةسصمحيفة
ياستهامهفيجتفنالطويرانياشافيحمحسناءرروافيانصرانكاكمامتيازهالصاحب
قطهـالشعبوتبينمصرحقوقعنبذتكااابرثاقولفيوالحزإآلاالعتدالخطة

الجيتينبهذينةوصاذاعنةكالةارضمفاخرئظهروكانىقياطفاالصألحالىارصول

هدهثهاالمرمينمىاهافىوئهـردءالرفيارفىصانمق2ا
ناهدديإثاوذاكفرفيعلىبزوئاافنتفملمجبئافيا



ص2لم

الحكوماثفيهزفكلتةاطحروحاطامإألعنواقاالءحرتنمةمنهادرردءاؤلوي
منشرطاالطألقوانمنهاالممالمقبمبالةكأمةآلمهلماالمةاالاخوروتاقسامآلألإلى
زرودباالا9االتخريعر91فيةالداخاشرناظباشافيحمودسافاخمارهالمألماالسوطص
فييعةبرالشرينلىمفرافىمموملحاكمايعتبرالذيماالمىدينالمطالحكممنوعالاذهـجةذالى
مطالعتهاعلىفتونإخثراةالةجمعاتاقياةفىالمحثاإلاإمقاالتهاكهارتواشتاالعماليعتجه

وتشؤفيتجثممربلتةءوانبعهماحيةااللنصواالثوكاريدةأفيقراكواال

ذلكيروالقواالالعامواالمنواالزثصادتجارهوا4ءراوالىيةكالمعارفراالافيوادي

ةصاشاقءالمطاسنشرتةاشاافياسهودمحإربدآواكاايتالةذاتخةالنيماساناموفي
اررحومةاوامروضالفة

صربئإاغذتعربيةجربدةاأللانتةيطاتيالبرلمأللاالصورلىةوراظاالىعادتثم3
ميخائيلجنئذيرهاقىرثولىوقددالبامينوتالبألدحةخيرآ3فيثتوسالنهاإالنكيز

لجناالغريرآلسإرفيألضاةثمقيعظهاعااسااإآلجالنبمماناكمندةص4وراءربرسبمبن

باشاسالمالدكتورلهلماجراهابرراحيةآزممليةعلىتؤفيلذبارابلسياطاطظابرهيمبن
عافيجمهرغةفزادتاإلهـاامجلىصاحبيدانزبكريبمتحريرهاتولى8881وعام

كانباشاكردونآذالةليزتاالنلمةإطمع3مثربرآلةبصوسارثربمسنةبعدوحافةا
الضماازيالةباشانحثارتهـإطلبيةيوفىاظارركومةفالنتهايرفىوؤكأةذلكاثىعلىاحماب
الشرقديكأجمريدةأثاثيزيرعحجزيرةالىمهاوسءسافرثمالعمابةالدولةفيطعنت
اكيحابهذمنانياكءالجزفيبمرهاسبقالتي

ثصطاطالفك

اطاكةالساطةضدالسافلىمآربهملبكغيرنالمصرارثوايا5خداشالتياحمفالمةمن
عبدلمنشئها2881ناسان02فيدرتاديةسياشةوطنيةيةبوءاسو5طاطالةدةجر

السيئنباالحقفييدةشطأةءاوطرفةتخطتهانتجعبدالتهحمداهومديرالمدنيالغئي
باشاسايعودانذرهاولذلكايافةادودتجاوزأوءهاوبمصاءطمفيتمامنةنمالفرأمسيماس
رىجهةإوسيةيحقبرهانبدودطيدفىوالفالطعننءورء5ابمرارآالداضليعةناظرالبارودي

شكلىاالهاليتحزضإلاظديوفىءرواطلجراظففيدةاإوتيرعليتفرباتكتاباتكاة
تنشرصارتزنااليدعلىبةاالسكندرضرببعدوموالهضداصورةازعيمرابيلىاالنتصار
طاتتهبمممراهافىإئرومهاحمةاافيفرأكاينألوتذثرابيةالهرباطاخبارنءايؤملحفا

ورهاظمناالولىنةالمفييفةااهذه
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الثئاافصلا

6881الى3881آلدمنرةاالةفىءراباراخى

بمزمءاالك

االولدخرر3فييأاضاسءاظإبيرمفىعفىتالانشرهـآلاسهـمهعمايئةعصقياانضءهو

مةاإطفيرهافىإصتوأسقيرأسيةالةة4احماحوةسءاحالميةلمألي2314881
توماسلىلءاالواؤاهشآلزواسةفىجرالطاوثمبوغااللىفياتمرثألثميةااللح
يلةزاإوادصكوةيمبارةالألياتارخذاتوالبعددآ962خها4كرماظبعد881سنة
إلدالهفيصيغمثرلنةاافراغفىءوع3وتصكانيفاخرصبينارزيهقافاتناوائدالة

واالستفادةاالنكيزلةهـءاخماكتوإآلتا5اأوعاآلياسالسهأعافيصاحبهالشهرةبيةالعر
تهاكساالغالخطةهذعإلدواقيوانةمصءةذالثءإزلالوادئيفيممامصاوضدمةمنهم

المرارعلىيئاكاقفأختتاالجاحممنفرارأارالتيتوأسفيسياسئهعلييماماكانت
ديالتياالبميزيلمأللاالصازاهءالناإذحورةاظطةرسقى121أألباونيعتذآرائإلكانوا

االيمدلمألمحلمإصدقطنإجةولآلطءكمااالتماإماالعلىءصصاتغلىنشروفمدنفعا

صرعجأحماهاالدولةوقحةنءالدؤاعفيرغوالثهثتلمىاطاتمدناعواملمنوئقزبهم
صبوساصكدهلمكيماولمافيأثكاناإاايةوحضااىجالتيراالالبصسواحلبعضو

اواوسثاحمةدواخونةالثإباسءبنلميمصاكتبةبعضذلك
فيىوسنيوطفيتداديااللىالحكمةخاهضفياضا5دورألعىقدبيرمدمحهالسيدولماكان

تابناسبماالولءالجزفيهاسإانضالتيتيماربمالعةمماالىءالقارىلقيالشوروبةءالمبادكماتعزفي
دأبيةالعرةؤالصطآريخ

كالبيانك

كانتهاكرااطكومةهيبةناطافىمهرقياايئطازفاامنضالببينماكان

اةبوصاالنزقومإقيانإااألوصفياغويمزشرفيسيىواخليضلمجهيخراالالبعض
و5لهةدالالافيانىةوءلاصريافىاريءالإآلااوامراثالمثامنكانى
فثوسشئلمة4881اذا31شتسثاسيةهـبماريآبةرإتيةادعلسياسية



االتإالمةعاللحةوعاالشفيإدخمرفصدرت5اعروربرسلخائيهـرهاومحرتتب

فيبتاحتيتم8كنحرءإسءآغايئمعئدلةيةوططثوةالنازث2اواالمةالثإ

علىةالبيروتيلمأجمبايمامجلىصهاووصةةالماداظسافىمناجءاقطرهاعهمنةااكاةالس

بولىباالنعلىكا3البياندادءاؤاطأتدوةورةزجي1اه1يمابرتجماهـء
ألتتربمناسذالذيولفاشلةاساءبنإيماسبتمتإثورايمالذينالقىالمالمةخيومنةأفىالفا

يةالعرفةعااااريخآثناثانياإزافيألورلس

حألإلحالةجأل
ضانةءلى5881االولنشرين01فيحمريباشاإيمسأنثأةىإيةادةءمىإلصربدةسبم

بثزلفسغاوكانلياالالبابسيادةثقيصرآلمهءظدمووؤةلمهبةندرالىاروضةيدةر

يموثومةالموداكءفىحفيوالطاورول1مرلممهوالخلولحجداطعبدانطالىإالىيرأء
ةالشغشاكإانيمفيريبواليومصووالدتيماتذكاربةبمناسصسهصفيةائةثاكاتالى
ببالوعلىعكإلةالشاهانيءلآلالرارأظىواسصيدآرترومحااطةارزهـإعاالىوؤألآمصتكا
الشفقةالموهـضازريئاتونااالفئارإإتادسضوإفياالعثمانيمرليىإوايؤيرانبةرالت
باطريةتفاسريلهاهـطالالكانوةافيالالىتبةلكاحاساانجالةرزبمرواؤيةالثاةةايطهمن

اطقاثقينشرانويحلميمسءلمطيجبكانجةالعثماالبألد1البائدالدورذالثفيآلحافيال
يئالبيرولجرالبمفيدةبررخرتةأاكاواةاصاظتمنةءليالعامةةةاإثرؤواكاغءغلى
اصدالحرفةاحاةايدةربمطةشبيازا8881االولآسرين13ريخإتإ249دالعلىفي

اانمثءلىاجماءهذايثارارائدامناسواهـعليإسااءازبالرأتلماريدةاهذهان5
المسييمانظاراكتتلةواسرةحاكودتحةباخنءأءرثفلحلمضاطةنتولماامبوط

طزتاكلبالمذالفىتءواحرباكقجرسير2ئشةانك3لمويرءجهاولكيرثااوالمسمابن
افةونيباإااقداسةكلىغطهفآمصاءواالاجورالىايكنالهزرابءسرءالىجتلتجىات
لةتيوالعليهالردوااغءرابةرىاالةلتازمكاؤليمجةاةاأعاجسرؤومماؤجمريفيالينالاكرد

تبئمصىلاالسأليالديننءةإبالمحارتظاهـحريةالمدارالىنياالكرونهماني1سإا
وءومن31ءروافنةالنصارىالمطتاسهاوجهمنالنهاكىحالةريدةبماالتءزذالتيلةسا

بل3خودحيألمهثصرافيلرصالىرونةةيالاذاااينإساعامةباسثعلئقؤأآخر
عنوالمدالعةلمةالمناصخهمعايليحبتنالىدءواققاالتقاععسبنسهألالهمجمنضءانشأمغ

رءيالاإوطا3خءاغبالدةفىقالثيةالغاالىفمانونتمافكوالثاالسألميةيعةالشر
ملسفىفيراغئارائئابلماخلصونةبلةالالسألم1وجمذهـانمرانيةا



حض63

أوفلانماون

الفضاةومجلىلمألحالةودطاوباراالمةالةائدجرفيرالمحر

ذلكومنمجةنإطهواالثخاصعضرثدزبمفييرآرضأإاوياطباشايمسإكان
هذهوعاشت1احساسسغلىلهلمئاوثتهبكفىكورالىامائةبدفعيوفاعلييماأألخكما

ندبهرنحريرهاوكاالذناثنوتفيويرصةبوقتماقيااور3الداعألنقبلماالىيدةالجر

اللهخحمزهآصغاوانطوناوفرحوفلانماون

حمألرةلفاافى

زهااهفالصاحببوعاالسفيزتينء5881الئانييناسنث33قيصدرتسيةاهـدةجرث

دةجريحذولنيهاذياطيةءوبرماثاقاقياياممدوهـياقفىمثااسةفىااسيخاابنفارسسليا
المعلؤمنالمشةودلممهوإاةاةالصألمافيرةلمالمةمنءخءلجئانصفناكوائيا

881يرانجمز31أوفىشةاولعددامينكدلمنامعبماثةةاطةشسىءجربدة1



فارسسليمبرئاسةوالمصربينلبنالسورتآبحاازاضليافحرروقدش11الثألوني
بعدحبلهاثمرماقاهرةا7حياةكنهريدةالمحةءسيلفيقاتبالنةئاليالكانالذي
لتصعنممالكلسيأتيالتيالحزةرةاقااةفىبجرابعمااعنمخعاضىفاوجيزةمدة
اطاشيةلمصالحلخالفتهاالمحالسمياسةومروخانةاالبينفاألليسياسةالجريدتينمبدأ

ساتشهتموكفةأيهيماطاثهثلكانيخقوالثانياالجدفىيلمطاناباطتاطاقيا
م2لمةبظثمحئفعلىزضواحتىيقوةالىعليقرالتةولاواشمرالذيناقوما

3اطزةالقاهرةحم

فارسسلبااصاحبمالقاهرةدةجرتأئقاضسكلى6881عامدرتيةوتساسهآلة
اممالولقبهسقالمةفيسامظابريطاياسياسةتفاداةضهاظكانتهنديهنجيبءررهاو

صيخئذصريينالىخماماهـعدعاناال3مصرضدبواالزلقتوفيضدعيماوثاالعثمانيةاطممومد
االابداصدةبهااصتنكاناةراطقاهرة1وجمهفيجاحاكاب10سلصالسياسيةونالشو

مصرءهواكانحميفةاذهلقهكلىاالكبروالعاملورةثحالمإيافىربموائبا3با
حمزلأااالزارسسايممنفاكانحاايارالمهـثاومحررهاصاحجهاافقاازاجءيمنلمالذي

لىر3اسماظومناالفألمحملىمشاطرمنفيالماردثإكعارفدعالموذعيالكافيتيازهاا
يحزربهنبكالدينوليكانبكعارفحمدبادارةةالحرالقاهرةؤنجحثأالفثاةتربهيا

فىوصالىبكزينءوالمويديبلثعدمنابضاصيةحزروقهـدلصاحبهارخثاءفيها

وامءااربعةمدةبكعارفعددعهـفيحرثنتواتهزتيرهموغاللبنانيعونوايوبالدرس

عبدالسلطالىنبدعوةإنةاالشإلىمديرهارسةلداير3981ماصتجبتحتىورمثوشة

فيخراجم5981آب51فيوعيةاشإصدارهااعادبمخاك5ضهاقامدةالتطةاطيد
محزرالمبنافيتبمداودتوثرفعدىئمهلرالىاباداردوععهخاتثماتي

السيداشتراهاحتىفصيروفثروولميغالىبفلمهواالفاكاثريحتبالطلمهاالهرام

وصنهاماواليلخبركاننيدظتثم7981السنةنحوالىرهاأمثالذيالدمشتيةنالكال
1اكاحدبالحرفيمنلمثالدينوليالشهيراكافيابه

فيمورحرالىزوحهبالجرائدعليهماننمربارشاياتخمموميماشلىالدىابوامر4اذو

معرالىالىجلهذااقىالدمشتيالدبنالسيدكالاحمةدراويشيمامنرحأل2981شةنحو
فيروصةنافييممثنيايااسلوسيمظريفاضإلوكانوقوتهالدىاابيبرءايةباوهاللبال

5969فحةءيمنبكالدقوليلفهلموولوالمهلرمكتاب1



تلم9

الىهراويدتالحفىيالشمغ
سابفاحمافياافؤابىساسفيوفءو3191آلهلباريفياالولربياتمرارئي

ريةءإاؤيدااجريدةفيوالمحزرالطفيماااتءاألبرلفيوعضو
ينيةطمسماافينيةلمداوارةإالدوالحضارةحفسؤس4و

هلمىةمننشرهاثمفارسلميمسعالمهالتيرةاطرةالقاهـجرتدةالديندركالفاءحسنايد
فارادتمجدهـإقسارهااةاعلىاسيهثرثفىانفيرالشتبلاعارفعد

انكانتبعداسبوعكلءرهالقاريدهبمسهلمذثأةالدركاتاسفلالىالىفهةبعداتتران
بالآلألائرصانكانتفىإوناليلوأإممقالدراوبمقاالتاحاخمةصذتوسويوملئشرص
باردةلةمماووةمةاادصاةوالتعارفدوزارسسايمدعهـجذبيما3ااهيرمثافألم

االغنياهمررثيرؤإضذءانةثواالسصرمبينئساالدسكالضوقدءإالشهمظلمةكيالي
جةطءقضااوموسكالاورتتجألبافيورىاالالىيهأةشويتخذوإأللاللنالدكاليحبون
قطارديةالمهوأضذتألالمهإرذتهالعابدزتءرصالمغجماعةوأخذتثااثكلفيدظت



92

كرهةعلىلمواززالفىمنوارةأأىفىايانةبممنونمرثءاارفءبذاوهنالدتاليبم
فىزةإمفودروبرريدئيمالواللهحنتصلم11وااةيفىاوةالودهوراحونثصءاإ
ااافواء2ابا9ءفوالدرااوتحرولمواوزاشدذيردطبمرءافييئافىفيونءزااكثا

3ألتجارركأزرينياشىاوالىةإنابررتماالزهرةفىضفي

كهراطقوقص

6فيتأمأشةاؤاغ9االوصةنءفيتةآلاالدآلءخاراةةضاالةةوألةاطةفىراهذرةلم
فيرتظائيةزضآلةزاؤلبونيااالاءم4يناازروضفيءاتازابإصا6881إذات
صةاطليوآرائويمةالة21عاتفيراماالتإتبإقيأفعءاااتاممومندلالنااالم

موصآآفدمةلاا1ألشة4انكاادافيوايءاالةرفءوكنإؤةاظفيجمزاانأشارابممرتانتة
صهخةرعةتسهالمفيألاس1ءحبمإفويوعاالسهفيرةءرفىودةالمةيعالموافهإاخألرشص
ارواريخعبابحووقيةوؤاطآلثابزظاماإءةاةورااليمفيثصواإوادبس2
راسدوأدلبيمونآلالىصاتاظمنبذلكءإقثثءاوثذعص4إاالتزةةوالألة4إااا

واليذاياسةالسهالآلسانواحآلالنالصصورالاإالاإسءوألوسغسةاطالتاالىلالهـ
ارائلةألءملىخالءاولتمثالمحتربالاذموردآدارةالمقىد

إطاليجمهاصاةلىلعربدةااذقاث781االولأون6كافييئءينءاإةازوةوعلى
ئقاشافياليهالمشارمهاؤسآنارئامقتةيروتحراادارتولىزبمكاالىيمابرهرعااالهاي
وقةاطنءألرواءفيياالصحيللمةءإثااصوؤفى4وءااصمااءدوآلراضااثاليا
نءئخأالاآلعورتةاطاالتةواإآلءاالؤضوادث4واراءاالاتملىلغآثاإخم1اوبة
يااريإنمرءفياالهاإم12رترلكوألافيوافىيءاقداواوليواالصيهالفةتيدااطء

وقدية2اففهاألالمراألراثمثهومنافىذالسواآلدائصاساافىإقإةتنااناثاالىسالث
ةواالقاكطدتءقيانةاإكلوؤائمةاآلنالمطةءزلوأءبالفضدهازازةاالىتةتوة
آلاالتمااالؤلحلىةفىءراذههـابراثلءوئمثبأوا

واالواهرديدةاآلمرتالمصإينقوااتمبموصأتملىلءإثوويثرثإتةاماةااوال
هلةمءوإةةحئأتممابيرتءوءافةاةلالفةءااخماايةزاراوراتوالمزشهراراتاةواةاإإا

ينتةإاإمثأنالفاذهـفيفتىقوقاطةلىبررانتيموراالهذجصةافىيةسمايرارةاةواإئية
جة5الىوعاتء2واءسالىدةراقءإينوابالة

091هـثيوز13ارشنمةلابرازاإولمانفييوايمالهوشمحملوكخإللبءاامهفصرالةءا



ءيم

والقوانينوقاطةنيومحاضراتثومبامقااللتعلىلووهاطقوقيممالقثانيا
البابهذافيبهتبممنيرهوغالجريدةامماب

وسائرفظاالسةةءبمابمىاوعر1ءمملىيثمقوهومائياماالثاب
كاماالرزه5رهذهوالجنائيةنيةالمداقوقافروعجميعفيالقانونيةثالمباذاتإلةاالهالمحاكم
زواعد3آلتااةابئافىالىططوراتثوصن3اليءايخثالثيةنوأالةافواطاعمةبئ

الختلطةئنافاالمطمحكةماحمنفانونية

تةصالعههرجبالىإوادثاطا1ءلىليئووهواالدبيفيننالتارالقسمرابعا
االخبار2ذلكونحوةالدوراتالمووقراراتداتااامثلاتالوقباطفىزاالافي
ذالثاشاوقاطةلراتؤاةءوالهاميننقابةوإخباروغبرهطرةامحالمفياالمةاضائيةالة
سهأمة3جمماءافبالةقةعلهماخبمائلينالسهاسئلىعلىةاقفاجوبة3

ال9ساالصادك

إكيينايازهااشصاحس6881ايلول2جدظهرتيةادعلىألسيابيوميةجريدة

ازيالهباشانحتاراالسعمجهذاافدعااقاهرةافيسابقايةيزبماالالمدارسمديراللبنافييفنا
االوابةسظمءاالوالصدرخانةاالسصفيإنءاالمجلسورمرءفيجمنئذاساطافياتمدا

اخماتعلىنجرتوصفبقسإقيالهسقاثمرإآيفةليىتهمدأأشئثوفدبئرطتحت
الجمةااشدنتصممنآلالصاداخبارهامااللعةعلىبذالناسلواتيمثيارتوفي

االفالمحملةاعألممناكانوافيالمحزرينالنكةبابارةبةويمواالنكلبزيضأللاال
افشةءاوالدمحةغلىإالنحرافمنطرالماددااخفإرثحاتااصتاصفيواتشاربعصهاشتمافىبو

قسالحينذالثومن4عائاتيراتاظلاضاواديلمةدزااإااوعزواءاالطهإإنةالفاضا

يخةفىالىشقلةاثمفسالمةالفدسفيآلمصتمرةثءمثصفاقامينفدطفيبفنابكينا
ةابأفةاامادمءوزدلمةصوةوادئاعلماالىسإللازاصمنوهواآلنشسايةلفيويافا

والعاماظاصمنعليهاأسمكر

الرانمافهـصلا
1881الى7881خةلمنرةاقااهـائدبارا

لداباال

شباط4فيماطآلطومتصخاتبمافيدرتةيىفةبيادلية2آروصهـهايدةجر
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واحئهليلوطمةكافىبهللثفييةاإصرالحالكومةلهلمصتزرفوستصلاشيخاا188إنخأل
ماضياحمدالشغنوذيمتلءوقوةثباتهيمعظغدلألثخذمتوالنفةاقاإمثهامنبهاصا
ن4االىمغةفىالظهورعناكبتآلنيالةإخةالىرفيةهـالمواإباحثالمفيدةالمفاالثيخماسبنث

ةاألفهلواضيعوايةاالدةوائداةإإشونةءنحهرمظإفي9881االنيركانونثنفيعادتثم
التيالسياممبةالمؤبددةجرفييمألاءر4و1ممرهـامنلةالىاسنةافياصااعالوفد

ءالذكامنيوسفعليافيباودوصيلمابهيرةرةلثدابال1واحرزتعنهامكلاسيأئي
ذلكنفرواحانالتوالعرءإاذوقأقماتوازلممإقديمالموباالسهالىفيمانزعوفدواالقتدار

يياموالثكلاتاريحنيامالقمهواقنورإ7برىثألثةالىآلمنقساخمإثوكاتعطيلهاسبى
ياتاالةبهذهداباالدورصرياالزلجرجماوياشاكرالسهيىززظوفداالدبيموالض

رضاوءء

واتزدتوعالعإلاوإيردةقائمدكزءالدابةاسيامه
زفىثهاهـةاستورديىبلافحامديرطدزلته

ئقزاسممضهبرفيعامألارسقءعلىكغفوسثءقكالانجل
واطضزبدوإينابألغةابساهـلمحروداباالحإلآللالفضارب

بمرمغزىإلكذانئاجهارافىفاثضطفألألربئ
وررائعهاسسمتاعالموثزضلىمصدرداباالالزالث
دررلدافيداباالءتنروىمؤرخاولةالحاديجممايحدو

آلر4031خةلمى

اتءبوااطنمفيننالةاكاتبادمسهبكدامثهيراحريالمهشالمنثدةالىانتقلتثم
مجلاوبرملايهااإشارغاسمؤمصفىهءفيعاكازآيعءواصنذتهـالطةالداتيرةخظا
يرمشامنلمةتريرهاقيلهشاركاكاتبوعيةاسجريدةتةانبعدثعهريةفء
داباالأتجبتوقدالمفيدةافصوطالعةهـمفيضضحمبموأفاصبينرالعب3ا
آخرءزفيدبمرهايأتيمهالثيمنفيماسبجريدةصاحبهاابداالماعند

وكهألاالظرمصطك
عواضهاآلقيةغلىاايواصء9لوآفىاهامحيااسقطيئاقيايةالدورفزأانادرة

ثشرين3في31اسهاقياألقاالرمجيدةربمفصاهذا1زجمحثالتيفءالومن

ورازاياسارةءوإ935فحةءءامرإآكتابرا1



م

ثالحإلمكاطةخومهاتانيلمذاتبوفسةالحمداباالدتبولا7881االول
ئلاضمرتوإثدابواالةوالةدوالثواريخاراظءواواإالمجكصفيشتىئاابناولله
االختراعاتوبرائبافاتآثااليمرائبءنرنجلألةابرتعرالندسةوااطسابمنآلظةم
والتوالمعةاتالمنقولءمحيحمنومألافاتكأاظهنلصةظ

طألماامكلمابضاحم4زثثرضءولئاوسهاالفألمرسانةيدازانتفانهاحممرهارفوط

ةهبمدرلممروبرودمءعاباثماجلكاصيمإباأيلجرشالموالفافبمطاوفدااليامئلكفي
باشافيحمسهنسه3ومنميروءؤلهفيآليرثلىاظسةاطوبنيبكقدرييوالعلومار

وإل13اذوهـإيركاولألاليرةصاكيدئهقصماهلولزاتبنة1زةالذيؤيرافياطا

لىباالالذهـكالمجوباليأسيىزإواالغهلفيالزلافيفيولانيذا
إماطتفيوتال

نزلنيالرهذتصراألركاالءهـوهوسىمتأظصاتإمدحميتها

المثآالالناسبينيىواسكلاطرغمعلىكزتئسمللعفتهماوب
اظجلوردةايهماصكدسوثلمآلناهـوسماسهـدوهاجمهابشقى

كآلمرتءإاةرتلىاأل

بفياورةبمصجلهإ8881نةليلاواصبرزتآلءادإآلرتجيةيالملمهبويدةر
وانبعتورةالمشيةاالبرطيزداكيفةرإيةالهنحةالوممباسميخائيلبئجربرسومحررها

حةمعكليماةصيعبارةلفىتممربممةذاتوخطتمااليوميةثأألالألاك2ءإم

هربأوادعتصأمميزيالاثأللاالمالنسهايةالمصربدةراتوكايئسالعهالطالوة
وانصقىتولىاال2آلالس86مددافيوردتشالمأذ5فيفقرةإيكوالهةإالتذيمو
دااكباحرففنقلناهاحقيةقي

تصنيلجزاالنلموكالىءاالفرراجاالخير51عددفينطاجريدةثتاستلةء

مميااوعدلقيصفرايناهاكاةاالواعماأمورهاديرونودهالمةفييحاوناقيالألمممعامأل
كاداترالقاراعاةالمطاالصلىظوعالدائم3التفاحمونهيوبماليزاالننالموظةان5من

ةةوريزيةاالبمالدولةةسلمهفيإحءااسمزوهـوهذامونوشإدارةيشوثوفيالذيناالهالي
أاواوصفا4إقتأط41فيالمرىإبتاصقلىناكطيدةيررانضبم7رةتعههءاةد

ادبىءامحاةةافيطويلىمدةحمغلاثالسورأيننوابخمتئعدالذينحاسسوجر
يةقلهارز1ولههواولمشافهلءوروفاونالشلةفومهوتويحيباشاومملينقاشوسليمالمض
فيركيإذاحرطينالمهحرمهابحواصوالخبيراثريراآلءناصفيباططولتدلفى
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نحاسيليخاثبنجرجس

4افىروسوةاالممندرآلروويفآلإيروباقدماتادجريدةفيةآارس21قى
قاهرةاافيااعحريةيدةالجرألوةاالسكندرفيطريالماالتحادألو

سكلىويفياألثركتاباهااهاوموفاتهداكلىثمنفتاسقسايمومالمرمؤأةع4و
امحقيبادألإةصدضقفة01ائفالدررلمماهلمابفيبهوبمعاالؤلتوفيقيوفىاظراءا

الخطوطةثاراالاقذالثوغيرإضياعااإديابتعبثالققصائدوابطواظاإقاالتمن
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كهسقيوفيوراكاك
أوفبرالثافيرينآمة51فيكرتظرةوعههيةجةتارغءآليإصةادبيمميةفةب

واصدةةءيومآسثءنهسةفيصرفىثكانمحةص61اتسبهلى4شلفي881أل

فيققيمباجمئاكألكتيدلمفىوةلتغايرةرنايرهـتحرسورلمسكوناسكريدأشئهاإ
وهوادرهـصفياردافىرامثاتيىمنيتضحصركاوخداالول

تدبتاالنامقوؤبانوارفاصخضىشدالىالىدىاناذارست

ضاباقدهواكاوفزظألءط3حءبتاشمهودجىاالىالتوفيتيالنورءبرزلمماة
عليهاردةثالمبابعضفيأهظالمططإإاشصإرتالثيآلبيرواألبشيريدةخرجمراال
صوانمةالذينبإئاااتصومندلةالياوآدب4االياؤدودنءخارجطألملمأالتوفيتياكررء
بطرسوريمفىبدالثهءبمرتااىاةوااشااللكلاوبسةةاكفىإالقمهاوالمفيدةالمقاالتافيم
حنارسطوبدالئهءوفريدميخائيلوتوفيقودطشلة

فيسابقااإنارةيدةجمريرفىءورياظ3ليساهاحمثهطكركاشه9881عاملاواوفي
طسهالذيكاناليارثهااوداظدءاواخرفيتئخصاانالىفيهافلواؤاثآلاالممكندر

باالجمالةصىارخءنتبمسيةءاإصعفاورتيرهـاءيرأدكءسارةكاءالمسايدطا

لحاظروالاوالعاظمثراءاورسممميادادهاظءامنددءارماظوقلكافيدةومباحثها
القديمةاروااليرهاك

يمؤطمالمةألك
واعتبارأانؤشارآثرهاواءحاتاصفىأبومنسإفاطنهـإاكفيإيةمراالمورفمنكبريات

9881طاثه41فيحاسهإجةادةرفياآلسرءإسهآلوهـودالمديمةاةا3قمااإريدة
خمافالمةلمةسسرصاوفارلوفرءوبةرانالدوسوريانضلازاثةل

خألرراالخماةعلىرتتدويئرحمهـلمامةاهـاالطااأللمةءشأءوسربمإكوشاهين

رطالةوالحصعلىفظةولامعحمالهنهاباوتنطقدثلهـإفياصرهواركازتعزاالنكليزي
شحةصفكلفيهـظالموماتأسيمنياساسيامحمنحرةأنجهازإامرخءوفدمريلها

اتاحمدبلدديسثاليعرقالمةفيماكانالالتيبةيزاالبمسيةءإإساتأييدووصفحاغل
1زوالىواولالارااهروينييعإمق

ماتوتيناطذلكالىواكاالذينينحرالمصإينفياوطاوراشالنهوضلجئاسذالثألبم

37آلصيممةساجزانماوناصكاولالة1
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لحصاإسإا
طشالإةاريدةصفيرالمحر

ةالوطفىءرااأواأثوأةواصعامطالمةءلىفنقموالإاواديمنأكليزاالبزوحمالإال
وفدمساقءلىاالفألملمةؤامثبرريقينابابنالجدالدالثهثمديهومرثاالحئألللمقاومة

ناريخفيروىالأألاحثىدارالمةاذبالجدالوطإسحميقدوةامكلاادانبرنيونطايئ

ل5وسةدرتأمصداءاكرةاشاطلءإادءباحمامالأألاءهـوحرؤافةعاا
إواؤتااصمنكأطمةاإمرءزبمصفىايمزياالاالحشأللألةالمصريةانةاااهتمام
ةفهالغاريخنييدالطزإكرجيبمقالدرواكواةالمألاالفىاابىيمءزالصامهاص3ازا
قن5لآلصقاتممثحهطقي2اءاايللروفيفألقىمطالمةاماالداكابالحرفافيةا

يصبرصكليها

إمووافكماعظم4أعدامنطمإاالؤاهاوألنصمااجممنبكالدبنوليوروى
يةراالحكومةمبرلمتزتءوسئمصلىجواةديئوإألاصاإواسليهادارتيماالىوقصدواتجماطعليه
مراالسآبدادصومةحويتطولميمسماورانماءواودؤينالمماففؤزوااالمنإةبحه

ا9آلصةوللوالمومامابع1
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مينةرءرواالوردلحالثملمانافيمرتءكنامخةواالطمةاإنباجةفىثالتياالقألمتلك
ا3ونيشمماإكنو

ايئومنكبرىايآلةرالالجرائدينتشارآاايرهـوايمفاامنناالطماإةندءو
خءراطالصبخدالءاالنماجبمنوراتهظاوإصثصفيابفىاألأينووايرايا

الثيكازءألاليالةابوااللةوتااابتاىقىرتناؤلوهوالذميوتحاضداافيبأداك
الجاسماث1فىتاتنابااللةإءلىسءفافهفىالةاودصدرائدانحاتاصبهـودتلمألةضاى

ةطاظهذساذلواياةوسغالمرزحالراجدممتثالتياويةءاالجثمائةافيالمعروفة

رثفىآلصييرءةفىبررتاولووهـدأةاةاللهوفنؤيمفىسخازةافزااخسايماقيا
يريم4واصرفيادبايناطةاليرةحاةاءافالهءائراهاستصسدتفييرةإثبمصغفي1في

آةتممهفشإتماصافيادايىبدءطالنإساأآلظفيمفيخمايرةواؤفايضاولقطم
لسبفييمظالهادوالجهـآلأحماااالدولةأحراررةاظعلىألاممدووؤفالمئمالةنادادبيةراة
يارةدزطمقياإباصعابذقىيمفيورالدمعانزلمابمادتواالمهادبيااالمآلقيةرمنيرهاتحر
اتالجللهمواورفىءوناتولبورياسهبنااجمهملتةزاقرنارجنحوألءميخاجفىثموط

إفماالقملومإإومنوممئاسياسيااكالليةايزلقمديرأإلةةناصكلفيداهـاصرنالتياالدورز
ليىسفيشيفالهده80911سنةفيهاورالدسةناعلفىديئالعظلإلالدولهلمدصمحظررأكان

الحساممنفىحاشيراغاثلكااسدةنمرفارسورالدمؤمىاصدكاننيهماالنءالضيمرفع
لمألدهءغالفيرةمنادهزوءابمهـغلىلفى3طفييةنتصيرجقاطنءلة1اكفيضاء

رهموافلرنانةاماالغمةحاخةصصكلىمرونةينرارلألمهمتإئافىيريدةانتكاةودو
ماوانمالهبكققيولثهبشبابوروالدقيبهنكةالدينوليبالذكر3هـنخصآلالفو
تحمىأللةوإالآلاثريمواإقيرالفصااذناظمااالتالمةتلكظمكانفىالعه
مراااولةواباإللمةاثااإل

اممميلاانهيالنبممنص3قمااإمحكلىونحمانيالهراةالةانهالانريمفيورةالدسهنءاإمدو
مضفيءيديبريالمتبهمنهلمدةءااآلاألانحثىفاليوصافباالتإطىعليراوافي

اخضارالمطمالقممواؤفىبينالسرر3وناالذلكومااثقاتاضبهررىورباكاسهبهات
ألثاءسةاالدبيكفإتإتءاااكنميألوأطزماالمادإآلصاطعطفثزةةاءسفسها

علىئنالالثيكانتثنجاشهواوالزبالمالمنخيرباصاعتبارفيومادآلاااألمةرفة
بدالظااين

العمانيةالبألدفيبزز2الذي43اةاوابةبانونءيمارتوسومرومزوفءوزفىكاناال
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ربيةالهاالقفارمدنمعظملماكانأكنلهطعلى8091سنةنهايةالمىياهةفاةيوميأبيةالعر
ثينعراوعرةوىالبريدسلميصفألاطديدبةإسكلواالمجريةفورالعنبعيدآاكبرى51وقرا

ااقطمامحابعلىاقمرحالمراعاةواجبةالطجقاتبعضمنينكحيرلةطتولماكااالسبوعفي
علىنيهامرونوليةمنهاسبوعيةخةأممهروافىيصإنالعتهطفيوالراغبينمحبيهمنبهوروحبير

بذايجدوافمفيهاوالمجينثااهموآلالعأنيبالممالكصفئالتيئلوالىسهإوالمقاالتاالخباز
وظاوا9091دثانيانون5يمكرمناالسبوصيمالمقمامروافىواصاقتراحممىقتةءعلىدبامن

الوميةكالدادةالنسخةينشرون

دةالجرهذهيموساحدريوسمبكشاهينالمخيعةادكت0191حمزيران21وني
ادارتيماقصوابتجمةنهضةشريميمعجمماضهضالذيإوسرمبكسايملمابئمحلهلحلكا

ارءرااليوافرتالممالكمءرعوااسةالهراكزاهمفيلونندواوهراسلون3طولةودرايته
ربالةطرابلسفيوايطالجاةثمانيالهالدولةبيناوألالحربتولماذمةالمنباهواالقةالصاد

ةطيذءطالفنيالمقطمعنمندوئاالإلنانيرفياسليمبنيمابرهكانهيئلمقاالهوالممالكاالولىبينثم
هذهالخريرفياتوالذيناأكتبةصاءامماوهذهابغطالبنافيداغرامععدصهءفيظفهثم

وسايئابتليلوصزوفيقواازناظفيوسهواكهـغصالحالياسوهماامحابمعيدةالجر

عرقصوادوارهاثموبجبيليالقلةرعدريوسموسيموعودصعطيهورشيديريقص
اسمائهممعرفةالىنتوفقأممنوتيرهم

كهألالمؤيذكص

االولنونريمءفيظهرتالتيآلاتجاراسياشةاوميةالمحيفةاهذهامميةآحدولاليبم
منهاوصفيوسعليالثيخزرءاوءماضيفىاالثيئلمديرها7031الئافيبيعر98818

ارفنفيضرةاطاالجرائذبينعهدآوافدمهايةاسألجرتورةارسخبواالزهرءالجاتالمذة
هاحتاإشانزوافعزيمءقألالمةوصدينصالمنباحواالفكاالاأقنثلانذوالفراعنة
المااسعاكواالنتشارعساالصيتمنثناةلهينسوالمنتهاالنكليزيلاالمبدأ

علىاكطيةالجريدةذهحتيصامعاونةفيلى2المااليدباشاريافوللوزيراثنانفييختلف
ورايمذهبهعلىلتكونصدارهاا

إالفاضلبعضمنةفابتاعاعثرارضلاضنمديرهاىذلمةقلهبشهورفىرهاوبعد

شقمصاعبسمبيلفيقايمىوفداامبماصدائرةووسئعبهادتفرالذييرالخووهبوهاحضتة
االرفيعنطةااللصيعملسريوطنيحزبجريدةبائهااالولثويقالخديوالمطثنؤاذ

والمحتومماحمةانيقوكنيوسفعابالشغداه12وكانالديئيالتعصبناريثيروالمفننرية
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باشارياصورارةتبدكالتتذالثودامآخرونأناسازجرلمجرويدةراحركةيديرالذي
مندالمؤصاحبخاعرأاصدراكزيراذهـآلئرامنيعااسةبفوبعدباثمافههيبوزارة
كاكرردالجراسافىبإالخباركاصعاماطاللالحىكومةدواوينفيالهءودخولدخوله
ورةالمشحةفبةاثتاحبهصعلىاجمتوقداالجلمألىوااكارفءالتيخماتلغلىضتالمؤيد
اإؤيدونشرهايةالحرناظرالىحردارااببعثةبرؤالةرسسرقةفيفحريكأألبافيهامأالتي

منقيتخقاثومااالدوارمنيةفةاهذهعليهلقلبت41فيفىوالورودفايومثافيقيبحروفها

نفياالعبالفعلوالمحهمالثغئبرزآلالى698فيااحرينةت02فيافضتحثىاالطوار
فيالجريدةمنيومئاظبماكانمؤسطلمةحئىاالنحافيصلممداهدوىعظيمتأثيرلذلك
المذءورةايمةعلىالفاقاواالةيديزااليامكانبعضوفينسضآالفكأحرةالمرالنعةءاثنا

عنةقالالذياالصألححزببةفىمةفيفىالمؤآلكانسالمكلاالحزابفاءثابعدو
1نصهلمماالدباغابرهيمالشغ

طاعاسرإرضةالهفوي3وطياإعقايزووايناثلىانءحيداةنهيموتناكاااطزبهذاأكان
المستترزيهةانقلثمكاللفهدادادلةوبالنارايقمبدلفأسبااالحتأللفىصببمتان

ئا2ئالمأللتاثانيةمرةيرتدكاانيشأوأوطخئاءذثمكبافىءواالحتألكمصانعةالجوإزا
ةسلاالنكليزحرئاحربالمكلفدءوهؤالءالوبينوسطكالعارمنذلكفيالعمائمحقلما

يجزدورآفططالبالىبنىليآلعحاوعمهـخوصاظديعةتءانةالمألثانقدام
الرماحعلىالمصاحفيرغوأخرىاطسام

حميثبةتالمأةياسبالسهثجااإدةراحبصربافيقشهحسينابفماكتب
دنصهاقال

حباتوسفعلىوالمجعنةبرالمصربونالذيكانؤيداإغيراالنيقرأالذييدالموال
الممثهورةالتلغرافقضيةدعإقاالكأاءلىلزالذيبوسفعلىفياغيرمرالحاةالمؤبد

فااموقيركطنيينااجتماعينفىبوالبونبهااوصةةالمغالحاهـتغيرتفىزة
يقةاطةبهذهاالقراراسواالسفلالحضيضفيهـاماطسباسافىللت3ابرخماعهـبينوييناوايي
بهيعألمنايومماأللفبوطةحبةءاسهفةمحبافدمواإؤبدثنطاتسرالتياالمورن
لمكيمونايفتىانالىالجديدرزهءعلىقىءانوزكااالولىسيرتيماالىبعودانةوزوي
ثلفوغيرئماإرمأبوردإنلضهاعلىورينالضرهه7خااةبءتمهالتيسائراظءدا

ائرهـفيوعورصؤتولهااههاكبريالمنهوبلبيةرالفااكبرباتمنيدالموان3في
21دملىاآلساخإلدةابرجميخلمثاالنسمايةجملةراجع1
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إروديااباشاسايعود

إقاإسحريةالمهوصكاتالمماوقمةاضااالرظأاوظآرامجاسءر
إيةرااتنةاةاءاتافيلدراافيالتالمداىثومة

عةالمونالقانوااكثالةودةبمسمنآلءالمقدكافيوديرونة3اكانبئوالمساقطار

بهالذيكزهءوراطااصتسكلىخمادهءاعنهلءفيروالهبينانفىاذاةغضاضيماءلىفاليمن
النالبلدهذاءلىيورغيؤأص51زراورالتقهةفيذاةؤديدواإفانحوكهرمصعلىباقيآ

ولىأالاااغوتحيىةالصعصجةهذهمقبانيريدونخا
بهغفسه4فادتهرتترقيشأتفىاكبرخماماالهـمنيوسنورعاجماالشغ41يحرلموال

لنشرتيمابمطبربائية33اؤةاةاضمالاسصفيمولغاتجمءامفاءلىجمطةصاثايناا
زواتصثمافيفييدتههـدودصفيظءالةاتالتا6011افياثاينتشي3وفياإزتفى

اتاالهذجانةلمءيمابرظفىبمجيرطاحرولشماعرفانشدهيرةبم
ملمواالستاسامضاعاجأتنىفةبصرجاعتأجامت

االقألماؤخامببرجمدتماعندهكدايةالإىمصاضمحت

سألمديماامؤيدكوعلىآلقىالحديلمؤيدكىلمؤ



فيهقالثفصألنشرتاالنريماالىولألدكطلميدتهبرراليالالبابخء0191سنة
يةبحرالتنفعليةيىاطالدوارعزبرإمنباشاقيصورارةهاكرخايثهناالتنءدااانعواببكل

العاليالبابأفرحالمذءورةزارةاكوطةاثرسءلىواخالءلىيألأحقحمأليمونسلولةا
ةكماالالمالكلءفىالالطرآحريثمثءيئاعاجيؤةمادبالمؤيدجريدةعن

والشغإيروتييناسسرءيموسإروفىلثسجحماخارففىؤاإقىريراتوالذينوبين
نصوررممريبطاظالدينوءبنهحريهليواسيمابرفىااثيخواراويالىالجذعبد
لميموسمسعودفىولموطبةاإطميفىطوورياجماصاودءووريةكوسليالحكيالمؤمنبدوء

دوععوضفافىوطفيإاادءوممطلياطكالفىوايمااإكررإأةافىسيمواوحمودصقبعين
لفىكاهـوانالىبءواحمدداماواشاديابووعدفىكرد

الجريدةهذهنيماكانآاونهنيةرأسالةآلءبااليدؤاإيدةجرودمممهفىعسأثوقد

قلتاونءالدالنممةإكةسالمطعاياتجاؤ1191آلةلمهوفيماعميةالىفاالتاامن
اإمثحهررينداثالىاآلرتهاهلمصآلاادةاالةءروثإاكدتإنى3191اذار3وفيكاهلى
وفيادارغاصإلاسوءجالشاديوالمثدكنوبءةفىكاآلسءاسادارةمنحيالنيفاسنقال

شارعحبالواقعةااؤيىبرربدةعمارةخلىحمرياريالعقاكالبضمرءأ3191راذارش
عشربسبعةاالثاتمعالهارةتفبعاله41ءفات9مال3ااصثواثاثالقاهرةفييرد

يةبرريدتهتب3191االوهـينسآث52فيوسفتءليثيخاوفاةفىوجنيهإفا
فاليمنكةالدينوليلمهتزالمؤيدءباصنءبةءهـايمكواليسةومظ

ةاعاناالىنهآلامااالىاقرباافيهواإضاددشهإفأالحفواصكليالشيخء
لمهعمنإآلاصعااتسوليثءاافييىصعروحهدون4وآصةككالبابغااذا

الواليمتبانيضربلموطةسهـلمءيرانمااخ
ربلملموإإسبفليسأللمواسامجروصةاتدعلمال

نافيساابوسفوفال

انميداآلباطصاةيدفىولثكلجمراعةابةإفي4ءايراايمعظلمزاراهفياصإابعيناليلانظر
ثألاةلهلمفضزادوافدةءالزصكااممةالمبيألزلىةدعاواطةءمنقماألوءدوكلةالمول
3يةاالاثاالالوجيةالعطالطبقة
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سءانحالاا

2181سنةالعانيةبةاطقنهايةالى0981سنةمنالقاهرةجرائداراخب

اعاكمر
مرئثكانتالإلخانياقمافيوسف0981ابار4فياأنثمأهاديةيهةفائيةةجريدة

ثمافيذاتاسبوعيةارتصبمجمماططةوسثكاتبأربموعاالسهجاثمرثألثاوأل
االقيئنزلوةائالتضوالنموليةسءالالمفاالتلىمحنملةمثءصغيرةكات

لالشرقىلىعهـك

بألدفامثلجتبداداالودلىممبيلكسرفيثدكالحتااداقبلراءمحيفةمنما
6بظهرتتجاريةادبهيئسيةسةزاشووممبالصإالذائعةثهالشرقعمدىألجريدة

االصلالفرنسيبوجادلميانخرتيازهااتوهاحباللبنانيفارسحبيبلحررها1981نيسان1

زيههمحوبليانماالسإنيةاالومةاطمأموريءرؤساضبهأءظانءتارهالوغرذثاءشف
ثدئأبماامامةواةالخاصبينعظئمارواضاالجريدةفراجتالجبلاطمباساءوارصافندي

ومفدتمحاباةلمألةةقياطاعألنازدمتاقياامعفاإولياتمنوداذاكقبللمثله
علىالناساقبلاطممومةمنصادرتهامنورغأالعثمانيةلمطنةالىفيالظمزيودكسرسبلا

الذيىاظائنينالمأمورينأيديشكلىحديدمنبعصانضربالتيكاالرأنةامقاألمطالعة
اعدادهابعضكاتااليامسالففيرسممدوال14لمائعوفأصالجبلفيالرشوةكموا
اعانمنرهملدنشرهاعرساعدوقدلسواموعبرةملهلئاتأداظؤنةاولفكمشاهيرومبرسهزيئا
اكبرمنكانةسنييدأاالبسطالذيهافيلشارهفيبوسفطإلهنهمفيندكربنانولصوريا

مرؤجيهـاواعظمانصارها
الىممدتالنيلاديءمنالشرقدىصءىرراستقدامقءلبنانحكومةجمزثفال
منشرذمةلفأرصرةااوحوكطاطةمهفارسانطونوأخييمااسنافينءاللطاابيهمعاطة
وجهمنالفرارمنيمنصقاالرضمغاودالىلجاالذيإرصةانطون4الضضءاللقااءجمنرد

وهناكإمابارشالىفسافرالدبسيوسفوالمطرانوتبيرفيالعامفرأساقنصلبمساعدةالظلم
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يهبكالدينولمب

القاهرةقيبمدبدفيوادذريساالسااقانوناءوتقامةاالسو3سةاصىمثى
بةإالسكندرفياالقداميدةجرسومؤمهالقاهرةبمدبةالنيلءونمهزةاط

يةةالعرفاراشفيأآلارناالتالمةإوناشر

رزإصلتهثهافوباشاواصاةهـحكيلحوكتاناالألالمثكةاراظلفيدالمرطهجريلشمأ
الغاكةالحكومةثتسافاعةمنلمشاهدهمااؤعلالفابمدأبيماؤلالذممفارسحبيبوالد

فىىحتىاقصرفيةلمرعفىوطأمحةالعاجزيخثاذالثآالستقداءمشدةاالواهميتصدرنت
ورالدءتوهومرينةاثاءالمبادىذوياالطباهاحدوكرراحإلدهـةاعألنعنجدبولد

منالمريضإدشغاخراجيلءيىانافهمفإدالفتورالدءلىريىءاعاننجيمفارس
جاتهاظطرقوفوعبأل

يئكالمجومراسليهاثههـرقالثءدصجريدة7الورتضطمألئذاطكومةفأضذت
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فيليبإلمجغلىجضالةلقتفا8روتفيياقالثبكفيوسهووئهبمقياظازنيدوفررييب
حميثثهالدينبيتفيفيإصاكزهاءالمابررمينربماقإاكاقتمسهاثمبئتوصو

ايقتضىأالمجياتههكةأكادتبلايوبريةاائلساجمولمنههاتقاملألبالحاسظازبم
وذونةءوالدهاةباووراإتاشدياقافارسولااقيابنفارسسليمثخصحمدآمسا

ئيةسلماابارادةجمنامنصارجمهـوأءلاصءواالأةااالمنمامذاةاناالعاليابااعندكةا

االستبدادءورعماالظمانصارعماينصمت
منلمأالشرقصدىمحزرزارسيبحبقداماشالىاغامماآلمانياالاطكوحؤكبخ
يحملرسولرهواةابكشارعكرتةرتهغفييوماءىبيماكانويئءماالنتةاالجلمممر
االواهرتآصدريةوفىإظاطكومةبانيهاةألينبةممونبكداودورءالهالمبانيارجلمنبطاقة
بيبفأضذلبانجلمنقادمينينوصودفلمجهوفعكليهضاوراءاللقاسابولادائرةالى

بعثثمبمصرآلنييمااالبرالدولةفىروءراللوردكروالمطألظالتيمفحوزرطاممآستفارس
اكتورعكيهافبلباحالهاصغافلمليألالثاهنةإساعةاآزرتيكانتيدالبرفيمسرلمةسالةبالر
الدعوكاتيثاننيلهوفالخطفالمةلمةوءىطمةإإريدةيصادءانمررسزا
بلغةكثابكالنرءواللوردءسدارفيباضالمههذامنمرةاشالهعةاااعندمرآةطيمونئء

اتوامرفيبالدموعءيناهاغرورقثالىجيزةألسطركتألوثلوعندهبفادينئذكنت
كهلدارهادعولث

ةيأقيبمااللوردأللخاطبالاإشاراللوردمقابلىالمطفارسحبيببذهـاامينالوقتوفي
انئيحتيتشاهفايمتسأنحزفانثخداءاالوندمنصمصالنكالباهـنكاطكنء

ولفدافةاحزيةغلىتضغطالراقبةةحكوالنصالبريطانميئومةاطإنتقادلكأبيح
االطتصعبئااالملفلنالبنانحومةسثنشيئاكثيرآقرأنا

لبنانجمبلوظفيتمناظاشيناممالبيملةفيممتةعفوصالدهنفارسحبيبلخرج
نعوميينوباشاراصابوفاةوالااللتفىىذثبره2981سنةفمتالطريدتهوعاشت
9بدألتاشا

كهيالدليلك

المازاطزةإلقاهرةءجريدةفيامثيازهحقوقنءالشدباقزإرسسليمزلاماعند
بهطصاربدةيسنأفةغرهذابفبهاالمحرريناحدلصياطهندبهنجيبايفئاجمهادبمرها

تموآداخرىمباحثالىلتعذاهااندونمنواالقتصادةةيةتجاراايشوونفيتجثاظام
ببنلفوائدهابماثعهوالنرنسيةبيةالعراللغنينفيكالدليلجمريدةانشالمجيث1981صنةزالظ



المطمنشئةرطاصاذخةهـلمةؤإادأىلصدورتيب4االدإلاناالنبواألينطف
ريدةفيذريذءايزاالنزصكاصفيمةإاإ4إرةاسولما4اآرضالورربااماجةالسنر

لمطانالمهمظاءإفشاخماتهاتوكا4اارثإاإفارسسايمخاكنشرهاالنيالتريهةحزيتال
يةتورديىة4وابةلماإكنكمااااظةواينذتيساإرجالهكلروتمثالعافيالحيددء

لمالفةاءيدجرراكلىيئرالوماتاريخابتهـآخرءجزفيودسنأفما

واخييماهبخهنلىنجيبءلىراطهـالمئذهـءردلمولندتفيهماامدرهاكالتيالتركيةةالهر
العالياباباحكومةطرفمنبدةفىالشهاداتطاالصمنذلكدببهنديهسليم

كالنيللم

ولطاالبهادىاه19811االولاكانونألاريخصدرتيوميةعليئيةسياسجربدة
جلمأاالنسانءةجريىحبسإؤيرافياطاباثهافيدناحمهلمنمثات4في9031

المصريالعامالىأيلدىوملمتةيلالهي2إأثالاغئدياسهوزفىسابفاطنطينيةالقس
رآوافاقواأللالفواديبموقنادونوراالزويافيكانايدالمويفةمقام

جريدتهنيائبعباثاحسنيناناالالدبنيمباخهاةخةحبهاصاعلىونوبلةمبضزة
كاالمؤيدءفبتيافيماإمااوخضبالناساخإبمرااليرطيزيللألحتالمةممهعمانيةسياسة
لمهالنيلتحول3981اذاررصوفياالمصريرطالةفيحميدةااالمألميةبدةالجركان

المجيمرزاجورجبديرهاكاتالحجمطةترسحاتصافيذاثيةءاسبريدةجرالى
بركاتوداودفارسبوورالمشمحري1إ4بءايمنبكالدينوليفيهاوجكزرالبيروتي

التياالسكندريةدثةطقبء6981عامأبمالمثثمحراالبعدواحدأانيانالإلتنبالتا
قالآصيفةاهذهاليهالمشاريمنبكالدينوليفوصوقدبيةاالورالجرائدلماقامت

وامالجهاضذفيوتغييرادفىمناأجدلمرأاذكا4يوالىتهسياسعلىثبتثدة3ياااةأفاء

خقدأيئانةعليكيرثةانابلبةصايرهءوماإنءاللموهتغروظايامهاراخريرفيتةففدالنيل
بحزيئهامواثسمواطههنعينثماتياارارءلألخخاستكبربلاذايطانيةالبرالسياسة
عليهالدهةرلالنهباوانانمثىزةرصةاإالمستبدةالحكومةحرببهاويحئشدوا

معقطمااصزإلفانإلابينيئخاومنافيممشاكتبىونمساعيهماالحرارصكلىنهـنكر
ةمدر3ظءانيأهثأواطمالماصعابانوذالثوالداخامةيةااللماآلجيامنإالأيمنلالب

ولوإليلوأاإبتاص1452آلكءزخوراسإإاإمةاصصرإآتابى13
31ااصنحة



عهى

لىانرالقادرصدء

والمحزرالطمالمثارابلسطفيلبماالبرهانددةجرمئشى

سابقاالممريةئدالمؤيدةجرفي

حكيماعظمعم3لوءواوأخلىيروتآلكااةجريم4االيمةاوممبمرقالمهفيستسايةرء
يسامصااثمدينارفوافدكاةوسوركارنبالدكتلذكرابولوهوامثرقاثزطبيرغ

يلااوصاحباوطانهافيلدواو3غكااعاجمحمواؤمفيةاطزإواس4وأديدةالمومالهفيواءبرو
جرازابااياهارفىعلميةوالنةلميةةاالموماافيالىاسضثنمننالرجلفانأيمنكذالث

البيرةأاسةنةكانتبصاتهامنؤإلألللمفيقوأالمهئاوكاافقؤزخاءنبميمفىالة
خطائهفيوقعت3نبرأيهاناخدتثزاهيمفىالةمنيئاشوالتستإبديمأةانإيزوعامبءف

حياةاوائتءمقالة554العددفيجمانشرصبمالىا31عاريدةاهذهوفثاسو
ؤاليخاتااذلكالىأورهاظومتمنااخبارصةظعلىاة7ثهبةدوراصالاا

الثقةانوذالثرهزةعإالدفيبرربدةتصادزإآلعوالنيلصدورصادفواقدمء

شاناالقربمنبدأودآؤيمزاتذااالاعداازمانوليزدهاطالتيريةالمهقيومها
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منودةالكلكدءتربالىمضاباتوءاحدثنتيمدافىميالذطاثمكرالثيآلاينهو
لثزلفاالولىينفرفئالىرافلىءاالابةارمسايرتلمةةوافىالالعظميفةالخدار
ةوالعانيس4فيانكلثرامناغضدريدةسيمونباغاالمأهورينضبهواالنكبزلرلدى

خياالتهمبضاعةودةامالةلمفاصدثروتخاةفىالقبعكمىيئاالعااماتوالمةالعالييبابلنيوف

االصووفىأةلجنالتأهـةءزتودزالنظار2يررعادحتىواالبرامقضاكزلةفملكاسدةا
المصريتالممابوطقانونوصعذورةجريدةحقفيريلمالذي

ايقأليالءلفياانزذمموايقاوموهاروالمفيينالمرجةال4آبثوظيدةرارتخئمولمطاأل
سءعلىابرباانلمتوهاالسافلثميزيثاالناشثمأالنني3ءذواوانمارؤيزلأل
العإلةولةللىاسءالممهفىاليذواناعاجمةلألنكليزالتجعلوانلجراساآلحسفياطان

البألدماكة

يزاالنعاليمونواناالبميزلىضيةاصدولةمعبهونالانالنيلخطةوكانثء
اسةمبالخاصةيةصراإتسياسوانفةاظألمقامسياسدامةالهسياستهوانالعليةالدولةفمد

ركبهآلاالويخدمواالدبليةاكرانبلمساسكومةاطاليآلاالاحتاجماتيرغنةوأاظديوي
حرالممثاوعلىلافيعلىداتئةافيالهموميةالحرتلمةأطأنذالثعلىضوزادآلابماواجبات

اررافعةاحقلما

لماأفياحتىالزلةىتمسوالوالملةالدولةومصالحوالحقيقةرقا44دعنالنيلاخرآوماال
والمةءوااطيدةالجرخازااتركانايزمتاباشاارتغالغازيمسألةفيالنيلءلىالضغطصدث
اذومةاطلمافدفياوالإيركاذالثمنيبلتةوحومةاطبيثفتلطةالضغطذلكإتكف

غاإظمنآلواطبماطاالبيلسفيجمثماتعلمكانت

نماءاظارحةباالقطاروصةنحصالنيليةوءاسهةمألاصدرت01310سخةرمءوفيال
ةفىةانهراضاالكلىةنيااآلءالالفيدياثمهتبالاااتلي3981ةسونيرتآلاإريارا

عمالمث381سدنةمارس51بعدولمفصذيالففئبدونوتيرغلىءالسظااشركنه

ىاالقهالغربمنالمسكونةراقماابهيعنشردوعمهـاسبوصررورهبصواكتفيتإومياصدوره
االؤمىالشرقالى

الحجةتفاممومأالعمانيينفىوصخصوعئاايركادفهكالفةاكائداثورةاشتدتولماال

غارلالنيلزالىوماةفوهواواظالفةوالدولةالدينقءالدفاعموففزوفاووجب

وئقعدهحةا4هبة4الىهزاللهوىسصاحدلىدالفىأوأخرىويحيىرارةتفدر



ت4أل

لدبهاواتفاالله4برضاؤانةاءااؤثاوعليواأاغضبواامالناسظءرضييبالياللةإطا

لمهينتمواوحالىسهالءشرءلىالملجةريفتبةاؤااإلينقاطجموناهضاوماليالى

وآلوياالسبالدينيةالنشرةكالأل

فومثصمياسهامىو2981باطشصافيتئمظثاصةني21ذاثمجلىبهثصنشرة

ايقبمايةاكنيسةاوسزعهداصاآنشاهـيخيةفىمةءاؤهـواويمهرأبالةورالمشيحألث
ءإالالتوامنسيرهتةخسكألىالاالنيءمنلزصعلىويتابخسكدوكانصاالرثودءسب

ندرااالالمذكورةخإواضا3فورةمثلةابهذهثأباكانتالألهوتءاوعاةاا
اكبتثمألصينالممألوشتوقدط

يسالبووقاخك

3ايأالمةبمقوحريالمصرطاةارإشافيصاألمنلىإييائدالىآاظةإيناالبماشتهر
منإواوؤأغوانهاءؤرةصمرةأقيداثباوليىاليبرومواندتالاوعزوامانرهجما

االثخاعءاننتمامرتنثاتاغءرضإواينءواشكلرةء1981ايار62بتاريخصدرت
ب3عليموالمحنالىذد15ؤالاواحدليرنممالمووهممعياقبضاحرتيأثالذين
اريمبوهاإتنابموالجرازوفىاف4مممهثاقةإطرثبامنقولةورسومهمافهماوصضئااثتذخدان
اهمستأثتكاصكليمامالللىتاالسلحمهآ6تيا1وراالمنذلكيرءومعليمادرةااكامواال
إوإلسااثواجرا1وؤوءآلعركجفبثيمريءاإرطاقيااتهبمفيتحدثالتيآلأتااوادثاط
الذسةوانهاشاخرىيدةيرر881آلهـاثافيانثنر4فيإبرإلساديوانيداالاوقدافي

تعالىالثهءاثانتاخءجزنهافيءخكمسةالتيلمهدةاالدار

3
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أثاالاب1اله

يةاالسهـكندريخةفىءفيلمألتوالجالجراؤلىبارصاغلجمل

ولمالىاصلاةا

6781الى1681خةهلمناالسكخدريةراثداخبارص

لماكوكىاشعاعمرقيواإث1اكوكسلم
باشايمس3781وز2فيإهاأمفاآلءاسبوإءاديةسيامهمحيفةو5مرقيالثاكوكبل

راإثااالخوالفصهاأثآلتجارآلادبيويةريدةاكوءباشعاعوعبدهوواويءا
فىرااأمريوااليةكالهءمحفاةجمد5ولىالزاالمذكورةالسنةايةغفيالبهما
إرصالذيالثهغهفىاثغامعحباهازيهماصإبقينبميةاالسيحخدرمدبنةفياليومية

رأءااطعومةوررتاصثرهماصء3طلةأكفالمصريآليةاالميرلمحدارسمأفشتابعلىفيما

الحويسليميازءتاالبصااليهغدريةاالسممحافظاسضدىسإبوالدبةطبالغاش
أصظربدصثناالإاإوذاظإلرادةذآذفيومةالحالىمةالرصعارعتنإممنفباواجبزه

تولحوصاإاذ5فيقالهاوءوشعرأنترأشإايريطبراسىباشاهيلافديوويءالميمى
براختياراهلمأأشهلىاحثيالثوالي4

لدييااالشهرتاةةاالصثهتقيولعيمامف

ثياوثلصعنههماءمهنةلينمآلرزكأسا
هجريدفيتحبلطهاقباألوكنووحدتلم

هصكللياروارددهماديشبفضكيامنن
ذا7ورافيطظكءضائاارىالتفيسبةلهلموفاللاواظدفاستقدمة

اآلدابةدفيماوشاتزوتيىماالثءامنيرثبألدكمافييهالنانواكنىءواالرلقا
سالحاةفتباكبةارءدائدءارإطهابنسدضوءاللمألدإالةطاناواكننطواكءومةوا

ناطابئذركانفاوكنالقصاصهذابانيستوءاثموالبذبالكجمريدتيألنيانرايى
مكايهواظدطافبانبهتفئاالطلعدماالألمهقابتفىوةألخسرمماعوفئاشئتما
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ءمحفغجبراذل
يةندراالمسةديئ4فيولىالاربيةالرائدابصلذوسلهادءامنأؤل

منراحئهارادأمرينمةءلهلملجنءوماإااللسجبيئهاخلى05لجغاشمالاممبفإرله
يدموأخهههـطفئةاكواالحصبىخزمةاوعاتااطلقىإلمإأنايضار15ثمكاظاص411يه
ورفلجببىانقطعثمنةالممهنحوقيفيبالىاااالحكومةآلطوريمألتظلثورظباذلك
هذهارالإظتاملمثسونجعلهذهلثلءصيرةلمممهإألوتعرصإةالمثئامةتغوثكرالى

فيأشرتماطثألثينفيةةعااخوانهالهلملؤمةافيورءغربنيغاءماقيفةصا
يةالحصندربامريلهاالتحادابدةرمن4392دالعد

ديقيصليروإهدورادابعهافىاماذالثفيخسوبإزةعإاروةتءلمةءاسبيرواااومنال

لرمنصكايهالثهةرخهكانوقدأبطهارىأحاافىلمةادارةورمابرهيمندياةفالوماإر
فعكلوفىاأحبرىلمة12ءأزالاسورتسسونثءابمخاأعوءبوررصؤالدبواالالفضل
االشتراككانتيئ9تالغوحباامندةواصتةفيابمثركوامثواعدأفربممنهم
طارالهمريحةولماولالهثإللارظأاوعه1كلمنتالجومثرونظيئوجعلوافربممثرينء



يئاديووبلطتزعمصهءوراالمشترءينتنبادالبردارندءالفومبهئبقفالبزيديوزع
يركونالمثخمالسئاتمفىثاإبةااذاةاكوكبأاماءيهلائألصومالةنءمدبه
يحتاريحنيانهبراظذاهـراويلياكدوزدخائمالثإواعواإبراثهاطويألالمسكينغلى
لرروااصبمعااةددءاقرالنامهداهذاافيافةصعاقذممحكلدلماتادرةالىهذهوني
لمأفكباالهلمونيعد9إنوالعرالعم

حر4ءراماهـلومبرسىةعزفييفةصععلىمحفورأسقياكا3وءبفىدةالجرخواناءكان
ةساالماألسذالثيغضجلمويأليمةفىالةيةحمرالمهلرموزامنيرهـوغولاابيوتمثالونرءومسآة

مريءاإرطاةاهفىاافيةفىثكاصراممااارزحوروانالعةأيوالىجارآواهـمأيةبوفىاظ
زرطاسعلىاءوومطهيطةرةبعهابخهـاوتمالمثرقياكوكباوكانآلاظاربرالبلدانوساؤ

ديمالهالبوالقيرفباطرقيق

بمراماالثر
ورحمرضإمبألإيينالهمدرسةءاغراماالهـيدةجرنءفالتناللهرم

ديدةفيئقأل1باثهبشارهاجممهؤسءراوفاةعد1091سنةاوصفمالذيفبوطهعلىالثغالئه

االهرامتلكتاتءقرنرجفياطوادثزالزلىإكنثبتتاالهرامبقولهالمؤبد
عفاجمعبيناالطألقغةصيفةافدماالنفانهاغرؤواللمأفرئااربعينفيالشانحة

اطذادبنيالشغالثهصورسهاسةأالعافيديثأواءفدبالضادطقوناكاانشاهاالتيةاببالم
قالراماالهءيدةرفوصفياالتيماياتاالنالؤاذاليازبهبناصيفثبخااحفيد

تمئيالوفسصايدغجروالىاإدغفيجدراماالهـالىنظرا

ديألءإخاإعدليعلىؤامتوذببانيهاظبمداللةذي
وعفوالإواظبرأتفيدأضؤدوتلكينالناظمتفيدهذي

بيالساألنامصالميحدتفىفىوتمكناملماالوانيهايذ5
ورجألبأتغرالبألذتطويرةسبموذبةابئيكها

وفصرالثألرليهإدتجلمثءوهذهاللسانرساهايلث
ويالطشمصاعءثبتتلديناشإهـاثبنتقدإيرموا

ورقيرامتازهالصاحب81ال6ابهفياالدبيةبةارالتالسياسيةيدةالجرهذهتستام

الحجمصغيرةيةءاسبوءامراؤلبإتجقألباشابشارومديرهالقألإلمثسليمئحزيرها
اهمااسنالجريدهيمبثرتهق3واليومهفىنهبماقابلناهلماذالهثخأفيماثاباامنمعة

51بعدالشرقيمحفيعلكلييماجرتثمفصبروفثفياالهرااليانثرالذيقاطسعللو
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وقامنبهاالبألددافينيواألصانحزاالكابربقرأهاىكبريوميةمحيفةصارتحتىقوزالثوما

ألنياوناهيكهالبافيكاتبااأةونءسءيؤماحاغعنيبءالمصامنصاحباهاالقىوقد
يةالمصراظزازالىيدهمدكايوميلاسوباظدذدةالناااحبياصدصنءسى9781شة
ميلايقابلانالؤانذلكنبريجىلىابمنأألالسةاكوءبرقدامالءذالثنبم

فرنساومةحطوسصةةايامثألئةدبهاالالحإسمنهـجيئوأيئطنءفبئفىصةسةااشة

فاحرقوهااالهرامعةمماءلىالثاؤونم3881نةمهررريةاالمهةمذوثحلىوإهد
ريمالبةغرآلبمطبدتهمةجرمرنمالىلقألبئاضطزةذوفدترةءاتكانتاالكأ
فياطفباظيرتالىطعلىدةااابالمقاالتنخونةاالهرامدرتءةديدةءمةطهواءاتا
ينالوواورىيضمجلونؤابعيانحمامنوفدابفثاثمآلالمثريةالخدمةهذهونالمصرثفىكارفة

ةرثءيةذهساعةصاحبيهاسواهدياص4881سنةراماالادارهفزاراالعهوميةوالجالس
للسنةايلول03فياالهرامجربدةوعطلتاذالمنكومةاطت7فاستاريمةىاإواهربا

انجلتثمافيابلسزتخدمالآلاررممواتةيهقالثصألةكثبماتانهاجةالمذكورة
وفدونهوهاوصدوهالذيالبابالىمةإطىااففاواالذينينورءالمأسةحضورعنسألةاا

النظاررئيسباشابارنويبلمنفرنالقنصليةارحميةوالترضيةاالعتذاربعدباليدفخوه
نحتلمحصريينمصربمونانيجبانةبمعثىنيةظمصريةالداظيةاالهرامختماكانث

فأماوعامةذاتيةاممبابةلعدارةالىتميلاظارجةسياسثهاكانتالعثمانيةالدولةةسيافى

غلىكاتجنةسايامباشااممعيلمنراماالهـوشمىحمثفرذاانفكلالذاتيةاالسباب
آلمطابةولمجدتفرنساعكلبهاجرثاقيااظطةاخفالعامةباباالسوامابقتلىأمرثانكوس
بمصاطراهتماههاالنيلاديقيالبرطترارتهااظومضالعاليالبابيةالتارفيداقتصءيثمنلرام

نقلالذبباشابشارهاخوهباالهراماستقل3981سنةلقالبكسليموفاةوبعد
ذاتتاوةونيةالعرصفإمنكبرياتوبرهياامجممفرشعرةالقاهالى8981شةاادار

بيناالخبارأثسفيلمأراماالهالمقام4وملتةبةاالسكئدرفيراماالهـصدفىيدةراصدر
81أل6اياوهـ3فيصدرثالثيجةوءاليراماالهـصدىغيرأوذءررااالثنرنء
سماهاولىاالةفىرترنسيةةأممىالقاهـرةانشافيثمبمرهاوسيأقيجمئاامنرابل
سنةتؤفيولمابيةرالهسخةاكمحثوياثغلىوالغولبالشرقفياالصانيفيةألولهـقي

ااحرزغاليالساميةذلةاواثباوالمطبعةالجرائدادارةفيلمثجبماريلنيلىءضآفة1091
فيهمامتءبماللذينايمابينافياالالفرظورداغلىرىالةانحيلفةااأطفيرامااله

ابرهيمالثغالعألمةبماكتبهذلكصمنفيدىفيتعالىالئهصارحمضلينالةاصاحمبيهامرافط
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اطذادامينالشيخ
إميراءواالهرامرإدتيقيوافىزرربالهانالدةجرمصيوسدأ

يةدراالممةثهلمإسابإسألمةومج

احداياطرفنصاوهذالقألاشاإارهإمثهاةوةبعدريةالمهءالضيامجلىمنشىاليازجي

باالهإلةمننبمءلىاخربيةااراماالسيماواللمالثاكجرائدهنالثوفد
12قريينةفىالفامناالوكاتالدوليراعمنابخةفاتتاععالطهازوطالرمميةالمقامات

القطرباسوبإلثافاغهـرهايمدأاخيهـالامريالمهطرالةنبصوصاظوأقبيةالالر
مندثيطاسماعتثموالوقوالحآلاس11امورمنيئاشيهوالدةدتيقربربمتنالمصري

ةصظبينطالعةاإفيالىغورمرتاحقينستبفهعآثاقايةالداوالارجميةاظوادث14
بعدتاةوالفباالونلميئارواصحتىسدألمىءزااةاددءوازدادثهمءوعاالناس

والاالهراممنزلةإفاقزاصامنيرابمدداءلطمنهـودءوائعدمفمالقمارفيالجراثدزالث
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وطوسليلواإلقبالالعمرإئمفإالءوطي4والجرائدافىلمهآليىوبمطرالةلألهاستادمنزلةمبرم
بمرناوايلصبالتةحياتيماؤبهةمحاناهـيسوفىأيمواهسرامإالبماأبمنضلرك

والدنيارثضالهالجاهمنامباالتياإألزلةإ3اسضءاالىءآوالمالالىازيةبياناجصرناما

الشرقفيقبلهألكافيلجلهأممااسعةا
فيهضاعفااالهرإمربدةبداظهور3191سانن91فيالصادر08601العددومنذ

عنايةشدةعلىساطفابرهائاذلكنجاضطالهءعلىءإقزااإقجاللزيادةكبرىاتثماني
ونيدةالرشبطتتماثباتوامهامواضوتوفيرنسإواهمامهونهابشوبكيلجبرصاحبهها

بأنباحمهانيةانتوافيهااتمحكلىلندنفيتلغرإفالديليريدةادارةمعاتفقتذاتهاآلاا
نشراعادةصكلىزيمخهاءءمحتبمهـاالدفىسقبالثلقبئمافييماسهواليومفيصةاكوفيالبماوقية
حبارمفددءعتاتفةوؤفىااتجاجفىمجمكبيرتوهيفياليواميدكيةالفرنشقيقضها

اكبرت4ينءوالىبإيراوااالهرامادارةفجاتثفيلخربراعلىسالفرنمهاباىا
إمحافةاكمةلمميلسفيعظىوةطوهذهييماحرقامةافيرنيواالةيةالرفاادارات

فيفيالالشرقيةكا

التاريخبترتيبنذءرهاصماؤاهذفراماالجريدةفيواالذينالمحزروتاما
زيدإنوظيلزينجهعروقيرضوجرجمبغمبندروامموصهصاللهوغلجبندرصاس

بركاتوداودثهاجالوضارانطاإوضإلليهيئزوضإللشيئرشيدادفىاطيربوالشغ
مرفصوادوارزركأليؤوزيقايثمهـببروليبموتطواذادوالونةخافيالبعمهفبوسهو

رفيايسليمفيوابرهيم
ممومفيالجريدةهذهبوكالةقامالذيويشكةالئهغالممبمرهملقدمتنالىونضيف

ؤوجعلىيرةالشديدليهاهذاوكاتولمثماطبامانةسنة91مدةهراسلتوبولىسوريا

وخممعماثةالفعلىوحدهاياسوفيعددهمزادىفيهاينرارظواصالجريدةمصالح
المطبعتينمفلهماشتراهاالتيروفواطباالدواتضهمبطءيزتجهـاللةبنوأليةوقدمشترك

الىالدخولعنمؤاتسغداالهرامءتتوقة4ةكامدةوفيبيروتفيةواالداالميركية
القسطنالينيةفياالمورءاوليالدىممارانكيوسفيةفىصةبواسطفسىالعمانيةاواليات

ءكدفيتونفثوورياسالىريدةاولدخباعادةرخصةةكلدفيكلوناهـالمنعابطالفي
بهـروتالىحريالمهالبريدورودندءءإارثااإالياشكان4881سنةياورسواليباشادي

الىمنياعددينلتلئألاطممومةدارفي9ميىامامقراءبايأمىوراماالهـرزميسغضر
ماالهالاحدبد
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ألاالحوالالوقتاالهرامدىصك

واخوهلقألبلثسليمانشاهاالحجمصغيرةتجاريةسياسيةيوميةفلمألثامما
نفعليهايقفواانبوعهاالساالهرام6رأةبهثمالتىكانيعةسالىاالخبارأقلبشاره

وادياألبرزتاتناالعالثةيةاليريدةالجرو6781دولاي3لمأفياالهرامصددورع

مالمظلللفألخانتصرتالنهااممعيلاظديوءربأفىرهامنسنتينررتعطلتوفدالنيل
مديرلقألبشارهمنباشااممعيلءفاشايةصالمهيةالماة4االزاشثدادعندهـةالحفيوطعنت

التيكأقتامحيفةسليماأخانثعنةفرجافأليدتهجرواقفلوجمنةاالهرامعدى
يدةجرانقاضمهاعليقامت2881حزيران9وفيايضاطلتوتهالهرابيةنةالتايامالىعاشت

واخصالتابمالشبهرفياماالمطبعةباحتراقأفلنجههاالنفصيرةاباعهانتجاالحوال
منميهزوقيصرنصاروجرجيعوعهاللهفغالثألثفاهذهفيزرواالذيناكتبة
لبنانجبلادبا

ليالثاصال

0881الى7781سنةمناالممكندريةجرائداخبار

كهماالخبارحقيقةك

االنباالذاعة81أل7سنةلقالااشإبشارهوبكسليمواناالرررهااصبةسياسنشرة
االهرامصدىوةهـءإالسبواالهراميداتيجرتصفنشرهاتءضاقتالتيقيةالبر
االجلنيذلكومثلالنهارفياكثراورةءرظأتكاكازقيالالىوسيةرباطاثننيوميةالي

2زوتمئمابحنتالتيالوحميدةيةالدورالنشرةوممبوالممثمنركينزاالةالىاألخبارنقللسرعة
نصفهااصإضوفدوحدقدئماةييالعرءمحفاجميعإيناجمالمشزكينليألتز
االمذكورةالحربهبانتواتجبتثمانيةالهالجنودعدةدضيايا

كالخارةلم

لنمثربينههاحركةبالمهاعقوادييوالسقسليم8781ايار51فيأصدرهابوميةمحينة
اتزمطالعتالناهـ19باقبالفراجتكثيرأمموئااكونءنباواالخاريةالسوقوحركةيةالمااالخبار

وابرهيمعبدهممدتجاانكا1بقولهعنىوريبكلميممهوصفهاوقدناحيةلىمنفيهاواالشتراك
اااضعوريبكلسلبم81هعةتسحرهارديوانراجع1



االفغالطالدينجمالالسيدإنوسبيألذللثالىاستطاعاماوسعئاقلمادمانهايئللقانيكانا

لهبتعظيمهاكانثصرتهاسببحتىكانهمنوخطراتإفىجاكلهمنإشذراتيواصيا
مماذلكغيرالطالعلومظكطرالبواسالحكةاسرارمهبطمشلمنوااللقابموتاكفي

صإخهاروانتثشهرءإءسبتبلألتصةاناعتادت

وافافعلااليهندريةفيبنالسورصكراموريافهحةنهبنوحنيننحلعبرائيلبمكان
اتبنافيوالطشارواالتالمثهرةحذبلغتالثييدةالجرهذهدةلمساصءأبسانيرعلماكاا
دهيردالناسبينمعروةااليزالذلكفانالمصرليننبالىاالنحيازمنعإلماكانتنذكر

اليوالقىرةاالتمشربكانولمااالياموالتماءاالتانزاالبنامنأليحفظيزالالتن

وانتالبهمااالنذاراتالةبموصاحببهاماكسةهـفيصكومةاطفذتاذاكاذالحكومةهوي
ريدةاءبالنااالهي

إعظمكىكانتامصرفىتجاشقهحالجربدههذهبان1زيدانبكجرسجي2سءوقد
الخريراساليبتالمامنواعلىوأصوااكتآبهاوتحدكاالجرائدفيةاالنشائيالنهضةاركان

أيمنوالاالةنيةوحزثكأراالفيحركةذلكفاحدثالتقبيداوالتعقيدمناظاليالبسيط
اإمبالةاهرهااطكومةفأصدرتلقبمنمهروفة

ثيصدريةاالس

وانماواليةتبشةيبئوثألنهسئاخدههاالتىصافةبامحنصوعععوويباشاإيملىكان
طاشولذلك8تثنةةوعززاهـ3اخدفىالعذلكفيرصفائهافاضلمنلمواهصيمتلم
الفسطنطينيةفي2إيرانوبايسهااينيلواديفيبيةرابالفةغثرهاالنيالكثيرةالجرائدفية3

ةاظاصالمنفعةاساسعلىاقائمةاخالهايعرفوناهالقزمنءاالحياوأغلببهاالناسثقةفضعة
المعمكوتنودكناالثيالجارحةئقاطةارزهثملالتصرجناكثبرآبسوواثنانفيليخئافالمما

يحنيالتارالراجبرالعنها

دأالشرقياكوكبأنقافنتمحانشأهاافيايةءاالشوكهيةرولاالممجريدةباتفيا
ةشاهدحيإلشفاساهانثماعمائرمع81ال8تموز11فياكوكبعشءو

القسطنطينيةالىفسافو4العراالفتنةدثثماعند2881سنةنشرهااوقفوقدالقولهذا

الهوجعلبدةالجرهذألمراعادااذكورةرحلمنرجوىبعدوياورفممهبافاوروتونى

77ضعةانأجذزبدانيلجرايمرقشاهبرءتراجملطكمتمابحقااديينرجمةرابم1
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الؤاديا

مصرفيجارةاااو3رءولمأةإالةمرءجريدةمنشئئ
وتجةالبير3ذمةاةاريدةسبمفيروالمحز

فيقيقتينالثايؤيناهاياحتيإبوكانيرعطمكابةاالسكئدرروضةلميومئايمانرىم
فياخبارهابناالتيحالةاليدةجمرنميواصدررةهـالةاالىماشئمةسازرلمجيث5881شة
الجزاهنىماالولالباب

تاةةامرمك

اكجودلعالمبرزتلمأممرفىنانساوقصحةعناليترهاشطسياهميةاسبوعيةجريدة
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امربيةابالعتينفصدرثاظديويةيتاألرفىصاالولقتوفياعتألبعد9781م
منهارنسياالةمهالآلفيمرئحهكانثالتيالفصرلررزبوافيمءزرقاسيبادثوكانوالنرأسية

بساحئهوالنازليناريليواءااءابممنمةالمؤاتاةالةورحرميةجاصدركاوفد

تابمأاماودغافرادهابينااللفةرىءوتوهقيةصراآلءاال3منافاؤلا4تنإهـ31وغر
اطقوقظحةترومكانتاليةاصإهبارهويلاممهيوالخطىادامآخرفيآلووالمتةالارساالة

رنتانوناودةاإلممفمآاصءورافاإوانطالمأللةاشنءياالجىبدفويمآلطنهإ
لينمرفىرءقي

حربءاإزارةاىرئااباشىباضرفىمصطبمساييرزصبوؤثورهـائدظطلثتهوقد

العافيونركاةشج3اةتالةصرهـصاحبفأؤاموجعائاطهتهاسءسفيقءثماتالذيكا
المحامموكانرأءصاوءجاثااءاوفادالختلطجلسالمفيحرالمهاطكومةتزآلاط0881ةمص

منروأظماعالدةمجالنهجاةالسانهلمقفاطاءآلافىفيدياكيألوسوريحمورالممه
ارةااليرونماغنإمالليحتىاالبدانمنةزثئةوراوزارةالىومفاسهاالدارةامه
لخولاباديللونافءظننامهبرةصصقيت

كهملىتلمىاالعصرروسةافىكالم
0881ةسصاوائلسببرزتادبمرهالمارسواتجارةاءتالىجراتجبىابعد

االدباهاكتبةضبهدةءإرهاهوبقىكاننقامقسايمائجةإألثاالسبوءثأافىروسةءةمحية
محقاواديبنحاسخائليبفسوبرربماللقانييموابرهـعبدهفىوالشغنديمبدالئهء
اسكندرلثغاكاناشلفوناعباسبنوسليمثيتاالبسهواميناظوريوروفائيلنحاسكندرموا

زينطالةءادبافيطالعهاورة3المثيقاالتهوتبيرمنيراساثاالعازار

منهابداللمأالجديدمرالعهدةجرفظهرتاطيللةداعئاكانفيهاصلتمةواؤل
االولقتونياظدبوعفاثمسيينالمكلمصالحعنالدفاعفيومتهافئاوممثرخطتهاغربة
الفتنةطألغبدتحنيصاءاسبويصدرالجديدأالعصروبتييوميةورالظالىفعادتعنها

الىصاحبههاولجا881حزيران11فيندريةاالمممذبحةبىالجريدتاناتفاتجهالعرابية

نرنكالفبعيناربلغصاحبهافبضمابعد4881عاموحدهاكااعروسةعادتممورياي
يةءاسبوصدرتالعهدكذانءوالمطبعةباحثراقالخهـسائرمنبيماطقعماوبفئاتومةالحمن

حينئذتهرتابرقداالولدورهاايةغبذلكنفالمذكورةالستاواخرفيمنشئهاوفاةلحين

لماصرطنمصرشعارها3كانالمحروممةالنالهرامافةىءيةهالسيابمناظراتها
رنسبةالةيهومةاطدتحامهنص4نءتداغيأاالهرامءوكانت
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سنتينمدةيةءيورهاالذيامؤمسهاوالدنقاشإللاخورثاريقبادارتهاوتولى

تهاتفحانحاسلرصخابئصوجمرالارالممتهثملفوناجاسءسليمفيهاوقدصت
3فينقاسقخايلوفاةوفبرلطظينةوافىننهبادطيشلقيخيماقايحاحةوقاطسنتسضمعثدلة
مطبعتهامعادارثهافنالألزندكةعزيزأليماوأمآصاففبوصاشثراها6881العافيثاثرين

وابوبحدادوألونةبركاتوداودفيتأاإلممهفيومهالىاغافيريرهابئداوعهاهرةالةالى881ألسنة

وبمناهضةاليالالبابسيادةثقىمصرقءبالدفاعذاكاذالمجروسةواقازتوغيرهمعون

راتبيثقاضيانوكانازندروؤائيلوالدهءزندلمثةعزيز31لكااسثةثماالبميزكاالحئالل
قصيرةنميرالىمانندةرةظاشزفيواالمذءوردللغايةافياادايىعدالسلطانمنبمسنو

فيشانهاانحطاايرءاالفيدورهاةنهاذلكنبمااجبااالحوالدواسقضثانالى

المترلةمنلهاكانمادتففةيةالشفاالغراضابمبتءوتأليعزوولدهزندروفائتلايام
الفافلموشسهالىعنيالسامبة

نطاقوسعالذبزيادهاياساالحاليلمديرزهاامفإتحؤل9091الثانياكانوناوفي
الىفيأبخحريرهادءويوميةددهافأصاالولاخدالكنشئهـءاال4خظفيهاوسلكمباخها

قبعينوسليممرقمىوادوارورانياطابرهيمومخراالبهدواحدافصولها7انشامعةازوافافل
يءالشدةالرقيقةنبةوللانطونوفرجياويامصطقوحملىعليوشدالدينئتيوامبن

استمولماخرآالىحينتافىروسةابلثواصةرامفاالتاالميازابرسبنتزياد
ياتاالهذهاالولدداادرصفينشرالجريدةادارةزيادهالياس

ويصايهوالقديممتالنديخقيامىعروساؤئت2اوالرماتقدم
ناقوساضارباوذلضووىإاقصدعنءختارزمحروسة
مأنوشايلصايعاغيراريوالثاطديمنيغااروي

وطالمطيوافىكمنةجمحكابداهـاانمثرايماواذارويث
ايندنيساتشنأطهوازالخاربابادابتءوازف
التدليساابغفىءكرنيفىبمناننياداتفألمدحمثواذا

قمميساواللمجامالتيمغضبومامففألسفةأرضي
ابليساءوبالمربواةيئجىااخدليحرفحل7االظابني
لساددساااطقأزلممااغيرهلماسلمكتلسينهوالسم
نفيساوسإنةاشرفارىانعناذهـا3بربانكلط
مزيساالهرالغفنفنادفاآفئفاناكتاسفيالغزالةفانا



لواقعضألفاالجريدةممرالىسنيننهسإضانةعلىزنازطعزحملالذبالسبمابنجهل
0881ء3اممنبدال5781كامالمحروسةتأسيماسايضاوجعلراهءزيادهسإاافيرىإطال

ولالةاذلضابثبعدفاولىاالاسنتاعدادمنافغكثيرةولديىافةاألعااوشسنةو
القطرالىذهابهقبل81ال6سنةإيروتجمركفيمأموزاكانذحينهسموانلمومالمهومن

هذافيمكلاقاكاش878مطجمارةاكألتكاجاتهفينشأهاأيدةروأؤلالمصري
الدرركاتابن47محةالهفيوردإسقكابادتمرالةضاكذصورزعلىولنالصةا

صرورةتياجريدتاألغيت41ااظبروتحريربيروتجذ9091سنةالمطبهوع
بامعأخريينجريدتينءاانثفيالىخصةيلقاسواديبإقاشيممىإصاحباهاؤعد781مط

الىاديبتبجزئاثفيالمطالطالثماهـكومةطرفمنثهلىالجدالعصردوالمحروسة
الرسالةسنذةراليكقيواطوعدضاهةإقيومئذالمحويةراالشغالناظمباركباشىاءلي

احداباطرفننقلهاالمذكورة

افىروسةواجمتارنشظاالفئاتؤ4منعليمربمافدئماالجديدالعصرارفىوية

اذاإرطراالوفافياينؤةأةاالمصفيولموتوهـواألنصارءباألولياتسهمخيراليأسمؤلىشكلى
دسبراياهاصيندالامبالجارالبزمزكاةمصرىآثرانهـاكماواذاررطالفاء
أالمستبمءندا

الجاليةاقألمثاتنةقضصاءبواسعددازيادهالياسأصدر1191حزيراتاوفي
ليحانبذلكوقصدسوريافيءاالدبايمثبهاافياالجليلىثالمباةصوضمصرفييةوراا
المذكوزينطزينأةافيالمطوأسانبينالسوررسوللمهةالمحروسقي

رائدالى4عليتكبرىاصهصثمافيفيةهالمحرولظرت3191االؤلينمررذشوفي

ذوىادقةاصاواالخباريذةالكوادواإالمإدةلواكأخباطالحةجمىهاوشفىواإوثطموالمةالهراما
دثالصنةالذامةءالجاأل2لمةلمشىهـانطودترحةتحريرهاسةارتولىقدااذكورالثاريخ

إزهااشصاصبخايةبهأتشارأاواوسعهايةالمصرإلمعفارقىمنالجريدةهذهاآلنتعدبرو

الحروصةةفىءجرممبممباالنيموناناصهـنة3ذتاوقدةالرفييزلتهاءالىدهااطالذي
الجادهوساوكلىالآليةالمارعلىالسيرتالثهرخوزمنولىاالنشأتهااثانعلييماتكاكا
مناالتمدحنألولاةاروكلالكألمولةنءبتعدةوااللراطالئريطرفيطغلىمنكبةالنفملي
ةلىمصلببنعمااألاظاصةحئهاءيستولاالعمالتذكروانماتذموالالمدحاشق
افيشاالغاباتعنبعيدةبذيثفصةامرال
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لثئمااالافصا

6881الى1881كةلمناالبمدريةانجارسجرائد

كهصمريالىاالتحادثص

يةسياسواالنالىحرةفتثتزلوأآلفيطاإةاافيييآةشوطايدةالجرهذهبلغت

لمهياأداولهولالألكاملم31وللباسمآلرأاةاباللغة1881الثانيكانونفيمدرتيةفضايةاد
ورفرردوحؤلهاةاالزرأسألأطااإاوقفثمفهمفإ5يوسفبنبشارهبلأروفاشئهالة

نيباتثبارواشتةاألإذالثمنزفةإواللغةنطادمةالىلينقطعبيةرءجريدةالى
رفتءوقديرهةنسهواكبمءمنآلةالممستسةءادواراتبحينشاطالموقفهذا

احتفلت6091نةساوائلوفيلاباطاقاوإزصماقاإحقاقلءسإفيادوالجهـواالعتدالزإهةابا

وتبودلتبا4رتينافيصإواوماةامنءرامجمهورهلمفىششائقااحتفاآلالفضي51بعيد
وذلكصكاماصرينوعمةةضإيةرالهاصافةاشاقعلىتغلبجمهاصااللطالتبريلطعبارات

لرومظيبقثثوبفيبرزتارهـعمنتينااالعاماجثازتاوإازيالنادرةاطوادثس

نظمالمياسبةهذبووررغغنييببقبمباووبمخاواواومبالىمهممتازأددأءصاحبهافامدر
االتحادمنوردالاذبياتاستةاليازييفناصايمادةالحدادامينالشيخالبليغالشاعر
الشائقبنمهاوثهالمصري

باداوفمحتبينقاكمدباالتحادجوداهذاكا
الجادءادقالمطوجماماومن2هواومننباتصمن

عمايربفترآسرتوقات7القدباالتحادونر
وودايروصبةوزواجرامغتيمااكونعلى
رادبانةرولمءامحالديقوىبلسقوبمنجمعنلمالهفهو

اتحاددونلجشتهلمألدجدااتحادكفيناثيعدنجيب

وافتةالذياومؤسالكلةاقهممثهارادباسمظيرت0191نياكاثمثرين51فيا
لمهحربالماإلفىاوازيئالذينءاالدبااخصومن01ايامالةبارالمذكورالتاريخقبلةني
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شاقهءادجمار

مشافهيل2إروةوابنكأحريالمهاالتحاديدةلجرانيةاازءءاالصاحب

االؤهـجاةالااحبص

نذوورباسءإامننحاسلتفيابنسوبمررزاورجنذكرامءاؤلمألإثوماكإإفي
بيمااىوهرساآلنالىآلص1إ3بهذهلحقازلالذيورءغربنجبريرهقىتولمط881سند
فيبمرهياقيةكااجماااةديئفياطتجكللمألطوزمضاآلبيرالهاةازلضدمواالذن

ايضغيرهوفيالجزاذ5



كالبمارهان

ؤجدتيةالعرااطوادثهاافيالممريلقمارالدمارجابثاقيارآلوءوالةامعفاازا
نحناقياثأاجمرهانايدةوجراسةمهاواأيالىفيلألبرولىالفةوئمرلباكتدلةمهخرىمحفد
لجنةومهعليههمعماباإلقألعبيينللعرافعاطةاتخذتتالثارآلبالفئةرائدمنصددها

فياالسبوعهجةةطافةاهذهـعدرتوالدينقلالهبلسانآلافيالهووضامةاطالةويىالم

ثاصكاهفيفلتثماللهشحةحمزهايشغريرهايسورفريدعدؤكءصاحبها1881ايار5
وخمماويديرثحيأئيوكانوعاالمفيئينررفىترتوصاثالمرسالديارعاكةإلىالثالث

دةتحريرهارئاسة1يونىإاحارالةجمرالبمثالثيبئتولىثميراحمدسفييحزروشيثفولح
جمازاظثأريدةصاحبالمدفيالدينحراجابرهجيدالسظهورهاندءفرنهاوقدنالزامن
ءالبيتينذينبمالقاهرةفي

اشباهإفربواقصثاقيافليسلمةءفضهإكلفازتتدزممارى
واهءدملمهالبرهانبجرنالللحمزةكافتمدينراىارفن

كهالطائفك

يتالتناتجاببعدلبيةذاخاياممية11المصريةيةءبواالسيفةصاهذهأدشئث
ناهضرهاااولبنثويمبىالفهدديالىرهاومحرجالص881اسنة3توالتب
وأامرايياآلتةاةاءحاافيقالجيادومنةاعؤصبهانافىرظفلبتثموارشادادولالقطرت
اتدونالمهجةقاالثاإمنيريدونماغااصفصكليزكانواتألمثرونماالغيرمغالهواءيد
هوكاا3برثهلالىكةمهفياالبرطيزبفوزوباطاننهتحتىآمماانءردعمعكلىتطيعبى

أئيراامنفبلياهةصصظهلمأماحهرةوالهالىواجسفنالتخةومهأبةيدةالجرهذهتثىوطمعلوم

اتجارةايدقيبررءاختفادقاشقلميمسهحبهاإورإاسلىوسةألمطبعةفيعلمأتوكاراالفغلى
رطالةنسإينالشقاقبذورزرعفيذتجاوزصنديماللهفىيانسليمرأىفلمارزو

سهابيغالبينذاتءاالعدفااصفحكنرعقباهدفىالماالىيؤدبينهماكادتخصامحصل
62العددمنذالقاهرةالمطادارتإقلىئالمحرومههطهفيصدر3الطائفألبدةجمروظلت

دلىءوزادثهامبانطاقواتممعكاليفءفثضايألدية3881العافيأوت5كاقيالصادر
االتحماممابطفيثمكهانيلاواديمطبهةفيورخوممارثفيهاينالهرر

اةساردءلرنارصامينرءلالىبارلمفيممأالمقابكئفجريدةا
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حذادنقوال

بروتقيالمدرسيةةالحالءالوبرربدةصيدافيةالمدرلمصالمحبةألويدهبمفيمنمة
رةاهاةاممأفيالممنريئداالىوروسةالمحهوالمرامالارآئدجرافيوالمحزر

يوركئيومديةفياومجاةألالجامعةألوجريدة

أألضعففصولماكيركنابةفىاحهـولطاإفىءورةلكايار6فيالصادر34العددومنذ
وألةباشالواحماسمهوانءتحتاصخاخمعكلىرينثشئهامةكاننديماللهعبدةة

نييرتوفدظوالذمنبالطهفيظءتحامألعإلءوتحااظدبورزا5ءساوىفيهارأظتاريخية
آصافوسفوثابارودياباشاافيودسوباشاعرايىاحمدباثألمةء3االتمةيدةالجرهذه
واوسهءنظيموابرأساإبوليخائيوكامل3المحاميدةجرصاحمبافيالبة

كهالريةفىاالسكتآلروضك

9فيوأصدرويباشاسليمايهاامصررجعفيدابيةالخةالناثرعلالراصةاستتباببعد
دأاالسكندربةبدةجرنبدألآلإوايةمكندراالروضةيدةجر881النافيبنص
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ألبويارهافىلالألزمةاتدالملهأتتمماروعاالسفيتبنهرآرتفظ01الذكرالسابقة
لهعدآإلمهوراسالطفيأفيرجسصإيروتمننيذ5معةمفىواسةاجاكر3اكفي
اتداعهمنياضالىفيبماألونةاةدراالسررضخوانعكاكاحلمقاطدوةيرالىرفي

ارزارةشرباشمارياضفيطمصالىبزرااالت4االميمإرزابماوةيمئاواالنشراحالنرهة
لمآلفضوزارام1فيوص11آلةالمغذهورارباصترفالممريةاطحومةاللطالمصرية

تاخرجاعوام4إلةءوراهذصعايثممادبوهيضإالاليدمن1ولفنهـوعلىعاكالهكانمما

صببارهاااأاورداقياثأالفألحلمجزيدةاافثيتهرةاةااالى5881آلمتصاحبهاأتقالبا
إزهاهذامناالؤلالباب

لالفىاالشكا

بنإاراءغرسيئآلهوالتونسبةااورمرثنكالادمءالعهـديمرلىاللهكاتبغحمزهيحالث
فيدتإالبرقيوثحرقياااكوكبوبضونسيوذاكبىالىاألفيكئبانفبعدمشة

9931نفار1ه2881تمور13فيآلءبواالستدالءاالريدةأآكاالسمكندرية
اوعزالذباإلولقتوليواظدمنرءأإذلكنولمةزااياممكخدريةاالضربازصكلى
تاهـعاكاسفاءالويمابرهانابمارلمجرالتيكانةالصاطنةطاالشاكأفيخمهجاناليه
افواهانفيءقتوصاحبهاالتىسعامماتدالءإالءجريدةكانتاظاسجيبه

عراثىالىيففيمماثمانيفىالمحهحرالثالىاشنادألهمثنبىونةةالةزعيباشاعرالياييث
ثهوعاالشبصظبينفوائدهاوتمإرهاانثمقلبزدادوعاالسفيينعزرهاصلىاثمسبئة
العممنعةماخثبرذاكاذالمعارفرناظاشاإخيرياللقأتابعةاالسنةفياعطانمثن3و
المصريةالمدارسفيالعررآلالماوممفأمثئانعيينهفيفسى

صالرافصلا
3181الى7881سنةمناالسمكندريةاخبارجرائد

كهبمءأجبغااك

ينوقدورغرغبنجىهالمنمئه7881عامفيؤرةالممهزليةاةوياالسفةغاذهبرزت

وكنابرمهالففرنسياالصليائىكانينهحبننسيمصىامئابكوناندلهاجآل
وراواخئفىاممةاورىقريدةابطمانءلءااذشئلفااادزيمضازكان



حينئذشدريةاالمصءافملعرفيباظنءاللطمنهااعدادنهسةرعندبعداكبىوقدتار

التيكانثسرمالىذاتوبايطاليابودنياةمدمننأقيرسومهاثكاادرهاوصطهدهااص
يدةالجرهذهغلكانتباطربأوالمذكورةالمدينةفيااليطاليةكلرالباباجريدةورسها

رقغلىبقلمهبمتبهاثمزرهاغرغورنجيبنبمتحريربدونءبيضااإكنومةمرسأقي
مرارأاالكأيادثةاالجرةعلنزبداجرةلذلكبنقافىالطئاعنبمجمراطغلىااوبطبهرالزفى

مالمنارة

ومدبرهاكرغورنجإلبلمحزرها8881عامبرزتوصوررسومذاتادبيةاسبوعيةجريدة

ورهاظبمواامصباحالطفاحقاالدب11إهدادءابعضمنظمرفاكادتارهإثاظوريسليم
عائاثألثينفيفةمغا1لهمقالةفيورءنحرب2ذلكةباحوفديةثخالسبابوتعطات
اكاحدبالحرفممألمةفنروي

اص1أآلرمديرآالمتوبمأنشأئهاالبألدهذ5فيمصزرةبرريدهاؤلارةال
لهوجعلتانندقطااجرةكأألودفعثكسونةفأطعصابيلتبينمطروددأننووهخبرتة
فاورشاقةوفضلومميماعامدهبيالفوىمدفيبارونبئانواالشعراالنكايرأكهامئما

ةأؤغالذيءضمثماالموهوزفيجبطينءالممذلكبالثناثربذتنممنميماسو
الفمرراءسثرأنامعالنرارالىواكنالجريدةاشثبراكاتمبظمضلبمماقاالفط
3ثعهرينصكلىتزيدالمدةفيمشترلونهماثة

بكيمءابرلمبةلغزحلالجربدةهاتهفيستنثالتيكانتازااللةبنيذكرمالطفومن
يةالتجادالصناعيةالشركةومديرالمحثجبتيناقدنألوجريدةممهومالفلجريدةمنشئرمزي
ألهالمثارةنزلغزحلفيفالاذناال

باالسارهئبرفالفذرشيشءفيمءإتءياولزأأال
افارههاتيكآفتيزهابكبدراالسئىلغركىذث

مشاهيرمتوهوممهفافيالبرتويدىبارعإيطاليؤرممهايرسنبمالمتارهرسوماها
مواضيعيعدووجزئياتهابكياتهابمتبهاكرنمورنجيبوكانبابطاليانيابوكنةمدتفيينالمعؤر
طبعهايورسومما

كهياطمقيقةك

ثماصدقاولباسنميدعوهااناراديدةالجرهذهداراصععرراكمافرجبماطاظذمء

ه



وتحريرهاهاسةرؤلىالذيوركرغنجيبءاصركةاإرررهاواصاطقيقةالامبملماشسن
ثمباظثترمحنورأأليةاطةاروماإلمشئانضراشآلراةءزبمومعاملدريةاالسكضنييمن
روفمنبهلروناايااشتروقدجمروتفيينولءوإسابااالمإمةمنبالخاسغصب

فيتيةاجيرائةاالدآلالمطبوحروفةنيططمهاةاروفاطرختمفاتقبلالمطبعةلماث

سيالمهالقطر

بفيهانيءلحركار8881اذار2قيةهـالفةاتجاراالديةألءامهالصجفةاهذهصدرت

يدةاسإرنشرعلىثمرارباالسهتآلوصصاظالدوايضانكاشلىسنتيندةورءغر

دتعفيتفلعفمثنلمبءاإين4االسراأددااعدرهاحينوبعدالظهورنءفاتجبت
فتوفيالطادساوقيريراادارفيقأللهاسدمءن3والبيروقيمرزاورجيدالىانهقلتثم

اخهـاهمةرفينا11اسفءجميرغلنهانأئرها

وكاتطبهاونظافةهاوادوكثرةاقانهاالورةاإشفياسالحقيقةألكانت

تبينهئدلةنيةوطخماصهااماينمرواإءينوراسهاخاب3ايرمشاهإقألمئتبارىمفمارأ
تعترفكانتاترىجومقغرضنصءآلألزةءبللمألحاالصوجوهالنيلوادينلس

احبطجنجيبنوإيالىإخمهمودهـوئهمامالمصروتشيرءفيبحسناتهملألنكليز
ثمائقةالالثالمةااتهاةشكلىولةاماميقةتبرةاالةفيالمحنجبةالواابوادبدةجر

كهيمرورالمك

يامليوفاةةحأتتبسيالىراآلطعكفاوثوئابدةالجرهذهدورصبومن

فيسيئاوقعوغالذيثأمرورالتاعنواغمناسايتشآمولذلكاالؤلتوفيقعداظدبو
ذاتهحدنيبهيألوككانالمذكوريسببوسالنة

ونكا8نييةهبمايةارفياالىراعيةاالخباريرآلليةاالدبوعيةاالسيدةالجرهذهرت2ظ

قىتا3مئابضلبرهابئريمدءوانماادارتهاوهتلمفالمهادجعجدعواللصاحبهها2181العافي
صرزاجمورجكتابئهااتوكالذينواثبهررييااتاالسافيأمثااالفضالنةكانئظارته
باثماسليمجرإئدبخطةآليشنتخماتجالتروفمبدابألوريانساأوفلوانطرن

وقداالدليلمرحزهازأزبءاءواالنءلألإفىحاباراثءمنوفيرافلتزماحمو
عليهاوضأدىءغيركأاتبرثمسنينوعشرنيمائش

وعاثلتةالفاهزةمدبخةفأ5681اطشمهةغفيسيحاافىءيمابرهـبنجرجمبئوالنةلد
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سيحاإعبدوالزقي
بةفدرمالافيطرورالةفىرةسمؤ

الروممدرسةجداوألالعلومتلقىوفدمريءاإفطرافيالمنوطنةالسوربةالعائألتافدمن
ندريةاالممكالىوالدهلا6781موفيلمجيةااإدارساخوةمدرسةفيثمثوليكاول

يعلماضذالمدرسةترحولمااليهمالمشاروةاالخدسألدرومالترجمةصاصبأتموهناك
اظاممابهفىيةورالمصآلإادرس3881آلستإشماائلألزراديةافرنموابيةرالهيئالمغت
لمهاالسالصءجريدةمثىطغإافىعهابرهيماخيهحدأعاقهاتنماوسثع6881سنةوفي

امتيازآا38خةسلشاهـالمطبوعاتعاةضلىالىألنةتاؤمدةدبهورهالقاهـفيالمحثجبة
الجربدةنجبناقااطالهذهعلىثواالوطمةالمماابالوسورالءجريدةبنشر

اآلنإطاازحيزلواميركاالىأراوسبعةالمطفباع

سس
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ثالثا1باله

القاهرةمدينةفيلمألتافىاخبارصسلمخل

وألالىفصلا

9781سنةهيلاساطديووطسةالى8481ممنةمنالقاهرةمجألتاخبار

كالىراعيةاتجاريةالجريدةلم

لملغالفطيعاليمتالقديمةثاراالنءوالثفتيقبالننقهفيوبا4االضماناجتهدطاءا
لثاريخاالولالجزحدبذلكفراراعلحملناوثدالدقيقةثهابافيلالمنالقصوىالفابه
بوانافىرهافىأص3يةءراالىريةالتييدةالجراعنوإغبدةجرأومجلاخبارمنبيةالرافةالص

اشعراهادافمغ881افيالنشرين01فيماتفانةابامبعشرةوفاتهلقبباشاابرهيم
فال4621سنةرفاتلبملمجرأرئحا

مفىتنمدءتالثهمؤرضاوقلثففى
اسعةامارفودمتاريالمورنبكداالزةعاحببدةالجرهذهالىتتبهفد

يميدفىاليئوارسلاللبخايخةلمأثاراالمخلءىمنثمعاوفاسكندراعدالىبهتب
اكتببدارمحفوظلمأيةسالمكلقاخالىأللجريدهعحيقمجلدلقآلعناتاليبنانشوريناهذبن

اثاتيلودةالجرباعداريةاظدبواالرادةامصامناالولرالمأصثخنواظدبوية
اماكبينونشرهبطبعهاذنالمواظديوياالهرنصق

الؤهـاالمنشور

ثشرين1ارية631سنةالقعدةذب31االزرينيومفيالصادر531العدد
ميألدبة8481سنةاالول

يالغانالوياظدتالجنابأرادوفدوافرةللىفاهيةأساسئاوالزراعةارةاأمرلماكان
شرولواناإكيةواألصالفاتوالزراتالخارةاخباربرلمخلبحيثذلكشأنفيبهيجمرنال
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الخارةاربابلتعماسهبوعقيصرهاالمعتادف1فاغانسخعلىزبادةىكافةوالةالبالدي
تئظيمحمنلالعامةالفوائدإشصالالىيألوسويخونالرواجمنماثخحصلطالعةوالىراعة
دارساديوانالىوعاسفيصارسالهااراجبواالعألناتوفواكثإالفاداتييانالئحة
ونوفيمريالداألعتابالمديرياتعأشرهاالألزمصورخهاوفدمثالمذءورةراباالخ

اليهيماالرعمالميلزمتنالىبمابعثولهيةالىباواهرههااع
إثافياالمنشور

يالدية881العافيمثرينزةءيةر4631سنةةالحذيثالثناالوم

تعلقثالداوريةةاالرايان531تمرةإلمنرةسابفاالرفاغنسخمنطبعفيردقدك
كلجؤوئنشرالمدكيةلألناتءواالاريةتناوادثاطشكلىلمجنويارةالعصربيءبررنالخة

تجارااربابلتعملشرهاالمعنادفاعاخنإلفءبالسويةءوالقرالبألدآلكافةوعامه
وسائلومنوالبسارالرنايةأساسمندودأمهلكنواذكاناسناتءوارواحألمتوالىراعة

المذءورالجرنالطبعفيالشروعالمطئودزفبصارواالمهيرةصالهاهللدىجليهوأكاالعافوت
حررتوقدانقطاعبدونجمعةوهةكلفيسوسينثالشانبعفياالصمرادقطاالنمن
ستنضالمديرباتكافةوتئوطعتمنةنسخةاأللعاالسبهذافي

الدية881سمامفيانشثتزراعيةجملةاوجريدةاولالطعلىداللةوزينالمنمثينذفي
أصمأتهاعهدبعدالزمانمنبقيىونجهلماالقالىتأسيسهاةبئدآلالعرالصضرابعةبو

واللفةلتاريخضدمةالفوائدنايهذهاالذيجمورإكاحمدالفضلصاحبفنثني

آلبةماإكربةهسافىالجرك

باشاإكعيلبعثايةأنشئثالتيالقديمةالمجلةةذ5نذكرانفاتنالطاالالحقبةاخبامرنانهةلما
نيةاللبئراألاءمجللمشىهـلمؤفالماسكندرعدلكالطنانبموقدمصرديو

كانثمباحمهاعلىبدلاوعنوا3يةسالمكليةالعسكريدةالجرءتسيةقريةشمدوممب

ثأصبالمقثطفءمجلكقطعوقطعهابهيرالقراغلىناءإورعوآلاالميرالمطبعةفيتطبع
االولالجزمنهاظهركة63لنافيتأنشرتالتيثةااللمهااجرامنجزصلىزماننا

نارمنرهنحتنبذةقاالتهوسر831الئانيةبهاديغر5681لمولات33في

ألاخرينوالمتمينالمئقداالبمفرأعندلقدميمايةكيةةسكرثالهفن

مديرالمابانء2ميةسالىالممريةفاغاكريدةجمهابراد1
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كمرقيالمهالمدارسروضةكالم

مصرءوذرامد1مباركباشاعليكاسإ0781آلشلإوافيظهرتيةةادسةقيفي
تدلالتيولالةمنتهاكثيرآفيإصظدسوفدانيةءالعةفالنذويومنبهارالسابقين

راغبكعةارزاوتحريراادارولىزت1ءإواافةءامماإهارفصلبةفيدءباطولىفى
ةةالصئاريخمن269آلصهتاالؤلءزافيألقىبمصرناأثيرالذيالشمطاريالطم

فوخاإمارفوعكاتمماقمرناظينمءلينةاةاإدارفيألضلة81أل3عاموفاتيمابعدةالعري
بووتادرسبكمجديسحصالحءءعلماممةفيلميةبمتوقدتحسيئاوزادهامباحثهاداوة

اظدبويةندسضانةالمةبمدرسهتاطوااحاذااسفىاوروروتفظطفىوديابفىكلاشغوا
ابرلمةوكانتجمىوءيةرريواظلموماابداراالدبعلومسمدرفيالمرصاحملىبنصسينوالمجخ

نالبيماذينبمصدكارة

ؤهرالتفئرفاواؤرأمالعاثعام
05إورواحخاباذلمجيىؤالىالثاة

المعارتنظارةنايةبهتمابمئدالفواجزتلمةواداإةفييةإبممرلمهاالمدارسروضةكانث
ئيرادءساوركاإمثبابسضإرهالممضااعدءيسااشهالاممهاظرريوكانالنيلواديفي

لاالناصاومحززيامؤسغلىياناقاالواعوخءرذطايطامراإمحفاننجيرها
ةلمةثيوفيششبتاكيفيةالعرةااتحفواالذين

كهالرياالجيشبصاكان3جريدك

ئةابغاصدلتيالىاوجودهلأبرتالتيكتةياهذباراآلمعرةفيالنضلبرجع
شهاحربرصغايرقطعةمجلى4شوآلثااالثاراالءلمةبهمنشىمعلوفرفىاعبم
فيثصدركانتيألدية3781تموز1ابةرا09االولبهادى51فياالولالعدد

وقد5ءلمدفألصءاجراثةمهايبرلمدينالطآلوسة4منهامهعلىاقريةثهورالنصفم

حمفييةالثيبيةالحرواقعاضابطراءرمصؤراتلألساحةرسوم2االجرالبعفيلحق
ظفاثماصاربنارمنبفىاوورياتنابمااوأليرهاتحرظارةفيفاماتونيالمقام

وماتديرباشاممرذلكإمدصاراذهـايضااطرباركانمنرشديافنديممرالبكبامي
تونمهنيةواكاولىاالفتينال9زااالمجلىرزهمتوالمعروفمرفيربيةلمديررهو
األالثالثنة

زخوراياساثم314فحةءمرإآلعمهـئابراجع13
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آلبر

ظمالبكحتي
القاهرةفيالتركيةبيةراأيةالعماالشورىجريدةوهـدءا

ةورإسهوايةراإءفاافييرةاصاآلسيىالىقاالتاإفيبم

كاطرةالالثر

علىبوعةطوهابونجيصبسىكسالةمهاأللهفىإوطةءظألفي91ذاثصدرآلمجلى

تتاسمهالثينحلى1برلمةونوالئألالثانيوهوفقطاالؤلددال1781سشةمهارظالحجر
الفسدقكانقيفمالدابوبخايلبدءلىوريامهواليافممارررالثىبأعيألغيىثميروتبفي



لأ

ينالببرويئإلجنةأليدةوجرالجاناللمةءلايبتةنممماحتهستبزئةنشرهامنالييماشاراا

رةالقافيةفىررتالمجلتهررراولذلكاإلتانيبطرسالمعلمبهاصاحقفيالطعنكمةس
نشرئحرةبألدصئمابمإطرةالنيلةالقاليهاتلالتياالبياتءاآلثيةةبالعباألرهاو

ألالعبادبينلجنانواالجنةتفممسرهماإلحميعادألدونعدالزوم
اكفاوأخربكطيعنفدغبعتالجفاذإاءأهآلوسهألنحلتي

ةفيثريفةفألذمثتبررابعيقنوابتألذرمانيفالت
فامنصلحقئعلنمفدجئثثابثالضأللةدحفىعلىيعدى

فيسابفاالنظاليجملسرئبسالباروديباشاسايعودابميرالشاعرالمجلةهذهظتروقد
يعةاالياتباألبسمه

ادلمالوهتولنةماسأللةلحارتأآليانحآسزحث

هادااساوجثهاضماأسرثبماالنجادتمفتها

ادواجتسيدالإلهراكصنتماتالثبهدآسعت
هادلماثاكاتهـدالنفلوالبخيراذاطرقثمجصألة

والفاءيةالجنرافيةلسائلابعضفيتانيهالبمبمارسملماسكلىقاداتانةابئهذهوكن
لفاولااندالثمغاطاالرمادئببوجمينيزلبمؤجمإطرسالمعلمانذلكفنوالملمية

ثمافيمالضءتناتاالياباالنابتجاحمألياشكلىالثجبااويلحيسلسألصفاكزاللاحاتسلىكلعهدبمامنركايكللعكبلومترا
فعلوفداجمحادبوااللميمالمالذوقلاهـقاممنئحعرحةبعباراتعطيهالطهنمهام
حديقةءجربدةسسموورباظوضإللاييمااشارااابوبظيلمنحقصثنيذكمثل

ثهوريناادمشقاناعإعيونهـنكاناالولانالجيعبعموسورياواليةونربهاناالنجار
العلميةآل2اواركانبيةالرفةالمممؤسصيمنالعافيوكانالطاهرانلىوارثامةباالش

جيلررجيألجرهممرقاكديخآالذينسوريافياطديثة

لياالافصلا
881و6الى0881سنةمنالعاهرةالمألتسصبارا

كالمصريةالىراجمةالشركةأشرة
قدالمارلرالنيليحمرتةالذيالمصريفالقطرالبلدانسازعنبهايمثازدظبللكل



ةاطقيةهذهعرفوقدالنساسالسنةكلىسائرآمثألبذلكصارحتىبةاشابخصمبالئهألض
صفهانمااوتوسيعالزراتيطثتةالىاهمامهمفمرنوااظديويةسرةاالءراارمنمصمح

وشئذواناتااظزواقامواالنرعحفرراغايتهمولبلوغمولجانلآلابخاضهإبألداانحالى
وجإلوااالثحارغرسوكموااطديديةالسكلواومدالقياالمصارفوأسسوايةيرالخالقناطر
الىيمسائلورتبواانواعهااخثالفوالمعاملالشركاتأواوأفثاظبراتاأممثيرالنبانات

العاليةلعارفاميلإوروبامدارسالىيةالعلهألرسالياثاواوفدواآلالفبولصلالطبق
وفيروالممرياقطراممرانألعلبهايتوقفالتيراصثةالىونشوتحسينعلىبهليستعينواهدوذلك

نسملوإسعادطموارده

ءقيزراجميةوثافيمشاعجهمنجاحيهاعلعؤلىاالتيالفغالةالوسائلآمنفةمهاوكانت
سستتالنيةالممريالزراعيةسكةاكمرةنثالالفراعنةاركفيودادلعابعمايتهمظهرت
عشرذاتالحجمفيرةرثآلمحمجلىوميألدبة0881سنةينايرافياككانون13جؤ

آلشالشرءهذهوكانتوممألممئاالزراعيةالمسائلنيثقدقيصررت4مطبوات

واالنتفاعالمصرمميالفطرفينجاحهاهانموكنالتياالجناسةالختلةالنباثاتاستعمالانتشارفي
خاتاصمنلديهامايهغاالعضالقذمالشركةكانتبةالمرغوةبىالفاصولوطاخمعمن
بالشهوتدريبالبألدثروةونوفيراسوماذهاتلننوبراستمالماطرقالىوثىثمدهمورالبز

باظصبورةشحإإاطانهتماراسصشهلىالمصري

ايارحمهراواخرثحبةالمصرالحكومةاصدرتهايةءصناطبيةفيمهريةلجلءخوانهو
بمةانقاكصكلىأخهاأثأوقدةاقمنآمحمديباشااحمدلدتحورادارخهاتوسأء1881مشة

ادارتهاوجعلتبيةالعرفةالصناريخمناالوالجزبمرهابمزالتيالمابوبيهول
الدكتورالمذكورهالمدرسةرئبسشرريرهاذولىيةلراممأبةالمصراكقاغدبدةجرالدارةنابعة
الذينبينالممرءاالطبايرمشاهمنغيرهمابىظبكناساتذتاالكظبعضوحمديباشاعيسي

مرنثثيئاوسلمبالددمةكالمأبألالخبالتجريربنبرممونوالصءوكانبالبنانمالبأشار
اابناخهابينارفإا

نطيعبىوناظرفيدهاصيمثالتيالعموميةارفالمهمنونروعأصولعالمجلىهذويوتحة
بطريقةاعرافيصمنالطبيةالفوائدمغعليكئيريفماالورزغوقارئكاتبصادراكها
الجديدةاكتشافاتتءففألةاطفغلوسائلولقريببسيطةتعألوتعيينسمهل
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نعطلتوتدندرماإالفىاخعفامناء4خاإولثالبةنرإتبمعبارتهااماةءابمواالخثراعاث
يةالعفاآلمااللالىامهداذالثفيمموفاإينحرالمهلرولمةةورهاظدءمنفصبرزمنبعد

بضاعتهاويمو

يالشرقمرآك

فأهااوردالثيالشرقمرآةفىراراحمنضةوياالسهـلمةاليهذهفوصلناسبق

05171آلصيثانلمطؤالجزاذمناالأللاالب

ممالالحضارةكير

بثمضخائيلبقمةاثاريزاطيةالباالداصإللمةذه5فةولالعابرزت3881ابإر22في
يينمنها2فيصلىالشحيرفيزتين5تصدرنتبمبممرالترجمةخبيديريعوراجرج

شئهاةكاتابيبىواوالةيدةولابااباحتكونةودؤيقبحرفءمطبوة33شكلى

غوامفهاعشدفيعواتمباجمءلحاضآلبيرالهإالخةةااللمجابثيزء5اظفائعومةنذهـالفاضل
االأللطدفىالهفينشرتةاللةفيلهماللءمنرةزةنوردالمئالسبيلوعلىمحاسنواظهار

إورماازي7جماوفدممأاطضارةءمن

طافيرئهافاخأناريركاىفايحةلةبينئالمهدونفااللةفيةالماثإغصاذلكومنأ
ش1اهفيقاثاوعإنالرشآلبالتريمةاالةوفيالمعاوبئالجهرفةالناربمعنىيةرا

رلثهبممنماكانفىءوثعذيديرمذري
كررليفيالثرئيوناألريفىفيرددبالفنار

الىمصربالنرارمنالذحبهاصأالنفليلبإقتورهاظافىعلىتهاحباسإجءانطهـأوفد
رإئدهاصينيحررفاضنىالقاهرةالىعاداحةالىبالىإمبعدويةرأالهالفثنةبسإبسوريا
992603مضءأافياكالجزهفيؤجمتلشرنارفدوفاتهحقالسيادة

ألالشفاهك

لصاحي6881طثبا51فيلمةامواإةااالجراحيةالطبيةالشهربةلمة12ذههـتظا
ليةالرسةإولافيثخربرواالذيناالطبابابمورةووهـلهـلماسلثبورالدكثءررهاوإزهاإمه

رببصفيمنبارةءحوالمادةوزر1آلررطاسهنتفببيروتايةاالفييةالسور
الطبعلمناوللتامباصكانتماكلاهاخمءشقلجنالكيناولاثخبالمألولجةالمنب

تملىوقدالئرقبواالطباهالطبمقامرغالىيأولماءكابههابنعلقوماراوا
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يئشحبملىلفتورالد

القاهرةقيالشةامجلىسمؤس

عند23كانتمابعد04خاتهاددصءزصارةالىابىةاذزيداتبكجريادارتها

امدادهـانءزاصالحتطإةامافىبرمنةااظورخةافيمضالةءتوزفتثمورهاظ
العلمالىاصابرؤيحاوطويألفىكامةليشبالدصترراةاؤوؤدةلموهـمبامتراكات

يةاالقرالةءضثافنقتط

العملطالىبالنظراالاليمونكلوضاحموقورهاةولقماءفأوااطموانحمااالبملةافا
كزةوالونهوالحالمعاقلولفألخةاقاقاقيدبةاقيكلطييالذيالعدلالحمفيها
العميمنلمانلىواواطناإنءؤفىايهتهاوتصدارااوتدغالدبارقىءفىوالعددلالر

ارثفعتاذااإهاقلتنفعوماذاإألقبااوقفارافإألواسبااوزادهافيمدافاألاطأةفيهائاار
ماثوماصإيخلقالعامدامماتذءاذاددإواتخمدعاشهـاذالوالرامقنعتاذاواطصون
هأمةقلفىالتفبدونهذءورآ4يئاثإيمننبمورأباارهـوذمحفاايمحةودفأيدقها
متريهالالذيفايسبهوعلماةزراعةأوتجارةيمةوالت4ءصناققىوالماتئدفعوال
المبهروتاصوانممفىدمةظاسةؤايىفشل3اليمإبالذيننداهمإألواصمفال
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معلماووذثتسادتءيرإولقويميلفورنيمبراىيهعثراوالالصورعبجددواصعابها
قولطسيمقليلاوءسرونظفومفانهم

سامزةريممهوانيمفاالصالىوناطبينأجمكءكان
باشاواباقيساباشماساكمنذءرالذينصمهءاطبامشاطرالمجلىتحريرفيدبساصوكان

صوصهوابرهيمعلويبكوعدماتونربرتوهـحمدممماباثماواحمدبكوغرانتوداباثقءو
وكيرهموكهوة

اوروباالىرهسةقبلاحجهافاتعنايئهباشاياضردهءمسامنالمجكهذ5ترهوما

لهقالرشممةوىدهـفءأالفلمايمهءاودالىزيرهذاعلىليدسكاسافيضرءآرالدرس
الذيياشاحمديالىلتورضالدكبهذةعليكيطلهرالاسفراتجلاباشهحمديقابل9ر

1الجليلىرريئباسبيلفيلتنفقةلليإةاهذاايكاديزيراانولوؤالةشءهإياساص

لفاطاهالم

شاهينيازهااتلصاحب6881ايار51فيتنشمةايةبمتاريخيةادليةمميةةثمهرلةء
ويةطجانثايقاهرةنيالمقطمجريدهامحابواحدلاالصوريالمريوسمبك

كيرعنهموثداغسوتااخباراحياتاوتنشروالنوائدوالرواياتوالنوادرالملحمنير
جرتوقدىد115ذاكفيتابىاالولىكاءسثرااعوافيصوالالعبارةيطةبىانهاكانت

التالمبدافيىنةرفيطصكلىوماءشيرةمجادالتالبيروتيةثأالبشبرريدةسبنوررنها
انوذينوخمهموراوثذجالماعالقئحرالئانيةمشأغؤهظمالماسونلجاتينتصرإتإالولىكا

والعشربناظامسةنةالمبلوغهاولدىالديناكانولقوتضاطقومةومةااظيرنفضايتهمض
حلوانبمدينة0191يرانحز31فيطتالتيلمشثهابوفاةحياتهاحبلمزمظهورهابتاريخمن

الصرفاصوللبلحاتهطولتاذإسقلميتانةربوسبمئاهبنهزاياومن
فيشاهينجرجسممهعنداوطنيةبالمطبعةروفاطصففييشتغلنماكانيىوالعروضوالؤ
لمابماإذكورةالمإمةالىيختلفونالذينكانواوالشعراءاالدبامنذلكبلتقعلنفبروت

اسثوقفحيثاالميركانيعةطباإالىنكلوانتقلسنينبعارالممابعةالذهمديرآعينثملفاثهممؤ
انشدثءالنيلواديالىزرسهاثذإبعدوعليهخمادءالوافياوالئهاابصاربراعئةوةاجقاده

فىكدوةقماماإبدةرءيعأسفيرنمرصزوفينترريم3خواشثركممأئفالطامجالم

سنةاولعددالمبنانياطازنفوصالفيخاماحبهارةالقاهفيالمطبوعةاخزانةلةءمغإقأل1
0091فىزسشصفي63صفعةأول



ناالسرائيلييناريخايهابأمغندبهرونثرأشععرأوادبية8الركليةآبعضإتهوةعد
وقدبيروتقيدقائهاساحدمنالقديمفيالصذاءاخبارمنوفأللجاااممتماهذا

والدبثربهةنابةسالملمأطممةالةمديرجريدىيوسرمكةسليمنجلىالىمرارأشاكث
منااسعلىعهملىممائلناليفبقينالتاريخهذااتقيلننشرهماورمميما

افىحماكاافصلا

9881الى7881سنةمنالقاهرةمجألتاخبا

كالاالزهركالأل
تسحاكنوركاالمه7881اتزةةفي4االدديةالعايةالشهرلةالمهذئشرت

ياحاواستاذالعلومداردرسة4ناظرمصمافىبئوابرهيميةاظدبوالعاثألاصهاراصدتيرةباشا
ايغئالتناولبلكانثفقطواالدلجةإملميةاالمسائلعلىامباحثسلقتهوأجةالطبالمدرسةفي
ممازالبألئمنعةسعايهافةمأغاببرهاإتوكاوغيرهاءوايصناوالتاريخشتئكالمابئلا
االفرنجيةاالوصإعبعضءسوواليشوبهايةالعراالفةمءافيابراصكةبادلمنشئترايث
راعاتواالاملميةااثمالمعلىلداللةالعربعتدلقابلهاالتيااللناظمنبدألسكاك

مإليرممومولوكسالمسطرالىإزاليادارةانتقلت981مالعافينونغزيمونيالحدبثة
العريزعبدينبوو3ومسااحدهبينحينئذجرثوقداالزهريإحمدواكغبمصراثأاظزا
محكلىتذالمصرجربالقطرلمقإثومميةذيةمناظرات4المهتدنحامدرسةنيياضةالىاسثاذفريد

الدءمفالثامنةآلالىالىالمجلىهذهوعاشت1طنيةاوفعهامتيماالمعارففيالثانيبعلؤكه
دهاءفيالراقيةالمجألتمنوكانتظهورها

كهألالصضلم

بكوابرهبمباشارفثيحسىللدكتور7881ابغزةفيظالرتيةطبادبيةمميةمجك
والمباحثاكصيرةبالفوائدثونةمتكشقيقتهاةفابمرالمازراالزهـمجلةصاحيفيمصط
باالضتراكتحربرهالجنةبؤلفونالذبنكانوااكتبةاممانذكرانذلكعلىبرهائااكفاةالجليك

فىهءإكودكتورواديضاشاإعيسىوالدكتوراباثنحريناكتوروهممنشئيهامع
اتجبتثمئقرلئاسنيننهساتهاصوطالتبرإسوالمسيوخورشيدافنديحسنوالدكتور

ورة803حةةاألض5دطاقاهرة3إيالثطهدكاملالصاسبهاكأالمهندسبحلة1
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كهألمءاالك
القانونياألمثثبعناية8881حزيرانغزةفياوبروداأإحارتظادببةقضائيعةبةلميةمجلة

إإوادمنفيهاينشرهكان1مناةيماءةفىالجهـكنانةمرفءزانةتوماإكوالنةرحمال
الةوالهااظاصةافهاماوااللفبإلخةارةبهسمعإفيالموارءكامرااوىوالفرعيةالث

ليسلدرجةةاالمحاروةالفقهىفيأزمألإينالمسلىحفىالةنالىإلمثوالفانذلكفيغرؤ
لةجمعقربحيضأآلااالهـفيالعدليةوزيرباشاودتدةءمسانالوقدكزبدملمزبادةهاءورا

ةرارأباشاجمودثصدرأوفدالشاهافيوقلماطتاجأشمنوافرمددكقىوامة1االح
الدرجمآللتألمذةحمانيةالهمةالساطاوقاطةآلدرلىفيورةىااذالمجاةمواديىبتدروزار

وناقاامنبوثفهكللزاروخ3ىمةاالإفضاطقةأثهادةوممباالولى

سيؤشئهااعمالثرةنهايمحرالعاالجزصدوربعدمرالنمهعنكامإاالتةوفوقد

افةاعالمفيحسئاشأئانالثابعديرأفصممرأإشتفه981هسنةمرهاأعبدثبمالمحاماةفن
لمهالمصريةالوقاثعءريدةانحتىالمجلةهذ5اخربواحرقالثفيثيرةءرائدفرظتوقد

تواردثذلكلوفيبالصدقاالتنطقالرمميةربدةبميوءواالطراالمدعممنكهااعطتها

غالشااالماممنهمنذكرهـديرائابهعهاصحراقوالهوتوأسياوروممصرءشعرافيبهةقصائد
يأقيماالمجةفوصفيقالالذيإالليارينجااالدياعبد

اثيالشاربعمافاصليرجداغزاهلمئاسامعثزم
زصلعنمايفنيكسضاطلعةفيمرأبهوالعايزهاغتعزفأل

ثيالمصرياربركال

يدةجراحبمسكوناسءديمثري1887الممثثثايمااتشرين2لحةبعمدرتبوعيةالمةء
يةءالصناباالعألناتونةمشصمحاتثمافيسإإلفووصفهابقالتيثأالنوفيتيوراك8

واحاالقرتاذهاآلإجممومااخبارضةاآخروفيألقارتإاةزلزراوايةوالسجار
منةلمةؤليااجزورظبعدلمهحركماالمهالخبر

ثصالمصريةالرياضثى

8881ايلوهـ7فييةالتارفياالديةآلهءاالصةءإالهلمةاليرزههـأنشفتنوانالهذا
وادحمرءمماتحتبالحزيةءسالءاوطغرابروتمدينةءادبامنرجألناباهائإلوصا

804صمحةإمرارءكساب1
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نجيسكنعان
ئةسءمحففيزرواسلىالقاهرةمنبةدرإالفيالبصيردةجراسلس

صارالخزومممالمطانيسحسفحمدصلةقيشابنخرواالالحوتالرحمنعبداحدهاماالنيل
لهااسغوقدبهميرةصفضس3فيثرثباتينمرضدرلمةاليفكانتإعزوعيباشاعدذلكبعد
البإيخنبهذيناشئاهمة

ألبدىوفيقهاوسفحدائقاترجهـدلمانياوهـمصرمنالثبفى

زهرالناارياضضفتييمامنعلىاؤهلمباركنيللألمنويا

اتيباكلتمياهاإصاحبيهافآلخاصخايةءسابفاحرءزوزرايررولباشارياضفىلمتكا
حرارةثمننذءرالثيسةفالتاالتهاةوأافصواكثرباشايمتبممداحدهماكانارآوا

كنفيدوالبجمةاالرضوجهعلماحركاتإواةلىواالحضارةجهاورناوثالجو
إسالخإاالئتألفواالعوامورشالورمميةفياالمماخئألفسبباظألفةمزاياالقفر



واسارةءاألرقاتحريرامفاالامعهرمف8نتهابموحفعلمةاالددوأىالقضاهواثب
دمعتههساللوردكرومنبطلباالنكيزيناللطالىؤترجمتالجبرائدنناقلنهاالثيراراال
ممرنيأممتراا

ممديهامؤمسأحدسفربدايالظهورعناتجبتوسنةنيفاابئرزهعاشتمابعدو

بارءساؤاءثهوفىبمرممةاقهشااتسسمنمةالتاجءالجزونياوروباالىالخزوميباشا
سظشمطينيةالةمدينةفيانشأهاالتيفا

ثاالرواحفواكهثر
جم9881الئافيمرينتمة2نيهيةالفالئاريخيةعةاالداالسبوعيةالمجلةهذممدرث

اربعةعلىمشتصنحة23منشأافوممبمنقوالرهاومحرحبابفيوسهلمديرهااجدصفير
الثالثةامواالقههاتفبعضويإلالتاريخوالمغةاالدبضونفنياالولالقسمةاقسام

مقسأشرتكلقدوافتنائهاخهامطالهولةملىومراعاةاالجمنبيةالرواياتاهمعنبةمعزالباقية
مستقألتجليدينبسرحقسواهنءمنفصأل2جزبحيثكانصكاتثمافينيدةقيمنها

بالباقيمراراإلضمطءبذانما

الرابعفصلا

1981الى0981سنةمنالقاهرةلمألتجماخعار

كراعةصترالىلما

صفحةهـرةشستداتكانثالعرييالسانبظهرتالتيالزرايفاهالثالثة

وهاالبنافيفارسحيبتهريرهاورئيسدبوبسثيانلمديرهاكهـدالمثفيتينهردرثو
1981نيساناهفيادهااىاؤلظهروقدبمرهاالماز3مرقاكدىأصجريدةامسمااللذان

والجوانيةالنباتيةالموادئتناولمباحثهاإثوكاثهاالرضباياجؤالرزقاطإلواالوشعارها

ءكدواتجبثوالتاجروالصاشالزارعمعرفتهتفيدماوساؤيالىراحوالالختراعاتوادنيةوالمه
ننقلهمنهااالولالجزهفاتحةنيوردماوهاكاليهاالمشاررقاثاعدىالجريدةاتجاب
اكاصدباطرف

الزرائعنفيهانبشيزالشرطالةإرزاكالتددمةهوهذ5جريدتنامنررالقصفانبعداما

منانرائالنطالعتهاوتغامباحئتفيدالنيطالباأممنالمطلهذابأنامااكأومتعلة



بيةآلعرألصهجااريخ





يخاو

بيةألعرألصحافة
ينةإأافيةرإاتوالمجالجرائدارسفمصععلىيحتوي

9391مطنهابةالىةربب11ةاةءالصتكوينذ4

بقلم

ازيلمويلمجبنتالفهيم

ثروثفيواآلثارالكثببدارنءا

قثءبدالعربيهيالعاسعالمضوءو

ابعالىالجزه

وظةمحةلقوقابريم

3391ةتييروتفييركانبةاالالممابعة





رازيويبلمفيتءإكلءبم

ترنعتأ3ذارسبمرإبأامعئهربا

تقامثقمثاقئاتارتانيفك

ئئداناصتأرقأوهأؤمكئمريى
اخؤاآامزئألذاألدفرقغنءارض





ممةلمقلط

ؤلنيءاجزاصهـنقىتي01ساؤثانينسئشرواإادبالضينالناطةمثءاراهلوعدث

وزجامللوعدفانجازأظهىالهالجربلةألطءشثباالذيالعرليةاصحافةاقاريخ
وليلطوةزمانفىبولوالمذكوراالريخءاجزالةإسشالرابعالجنرهمماقدد3با

مناوتصةالذينرةرزتاافياةةاسااءياالجزاوةاسمساغايضالبانهةالثة
فةالثعرنجاافيصدرهادكلشاملىلةكاارسفمءالجزهذاوفيويكناوالالهـاله

االتالىإفةالينثهنذوغرآسوابرالتالجرائدمن

ابالكلتلقه4رؤطثلمكإاإرءوإوضوعاهذأاناباالليذويعلىفىفيال
مونيترةالاوباالشتغالفيلذةنيجدشاقلالنهـ3ونالمدقةورخونواإيونذا

يعانيهيخحذاةاندالربزطانةالقوليعطتالةورائهمنيةمادمنفعة
تلكلتذليليقيضوقدلمةالمهثءاواالآلءالصاعباقنليى11اذفيفواإ
ودرصتهئحعتةالذيمروعالممثذابامالهتءذونةالجددءسانءشهئرتباناتةاله
االدبابينمرمغفيباتجديرأنألءافإدلمستززيادةمدهاجسلمألواصءبمدرد

ثهمطالولدىإيبنحاالىآثاروتخايدافةالهأنسلحلرةائدةالهوائدهةزيلء
يفةبمرصنءفلاغأالفيإميردةوبرهءأطكلجايماقولااذ5سدادضحي

يرابظ301اأدؤفثلةاملةاوضرةديئةاوؤدكاتهءةءواديئعر
واصليوممناكايرثههنهاناالخبةحأالئيإكأوبرءاإاطرافمنريةةراحة

منلمحاثملمبحائالوالإهصمةباهطاوآالدالمبياهاةابمنذلكاؤولال

واذاالراهة4ةاطفبيانوارافعاعألنيمساكهذاالىونيءدةااألجعالفظاالممهذا
تءاهنواوارةهاءاحمااوددثافيافءالصفالىإكنئرءااوآليةصعذكرفاتني
ضبرذصسعنووصطرأاذاانهالثابثالمقزرومنمنيودمةثركهذاغإممال

إالحوالهذهمثلفيعليقاسالوالنادرندرمااألذلكيثبتالالصحفأ

امنثفالجمهلداهيداليماالمشارارسآالةوضعانالبعضاذهانالىوربادر



كلثمجمالودةخثاإاتةلضفيباغاصفحارزاهفطويئرطاساةواالفميشاولأنوى
يرافقازةتانيلجثالواالنصافإصيرةاجمنبهئيمانوتمهعموصالهذاثدتبرتنانيل
كرىسصاتالنفةلوإذحالمطأ1ومحهرناوالهتمدواكروالتةقياصضانءلالههذا

الناةوصارادةةوافيكاملهاتارأجنراثرفيافكل11ارس2ةجمرتوفد

هذحتؤالجغرافيبالترتيبيفىدإيئوالثابالذويومربرخادشوشأونبم
بفوافرااوىالديخارإتزنارةةامنهـصلةايئسةأاقساالىيارسالة

رسلفىادممااباتينمؤتكلإتجهثمالجنوبيةراميركاليةاثاواميركاباواور
عددددهاءيساوكلهافروعقدءالوااباباويتألدالجألتارس2لةواآلخررائداب
فءلىدأ3كرناناال1أئيحأقيااقاراتانهـارةصفياراقعةالدولاوإلداتا

رىالةاوصفالمدااوحمءوا115فءاارسفموروعااعرةذلكفىبهوزأقيبرثهمر
رفةهـنهـيرؤوفمتفياريخااادرونءتتاوسيهوبهذهحدةعلىدوللكلالتابعة
ءلطإلشاالطنوعىظءبودولةصمىفعلىارؤوفنومطبوصلورامص

أخموجةفريةاومداعروكلفم

لمبوسهلثإآلوصكلامايروتعررةرشهطةصمتفياتالمذعورهثارسةايمواصنظ
وضكحاءيمثرالالديةوتصصإلدانايمإةفيافيويرودةالمةايةالةالىولاوص

مباصرفهددىأي3391مطبدايةفيثهـاربهزررفكانتالذممطالسيافيالجغرافي
إيةرالآلصحاةالتاريخكنابنارابعهافيذابعط

علىلمألتءاوراثدنفالصعبارينأوالياتيماارس3الةهذهفينثودو

التييراتالنالنواهمندالصحفيئرنمىهـءاثابماؤعاغوءمراداخألف
جربدةرصااسنءالبحثاقهبفياءذكرأفألباألمماازإكملأسياكدبهطرأت
جؤلمإللالمةءذلكعلىثألأضرببء11ذاقاتاليةاالجزافيوجمة
اميلنجليدبهروامملثدانزةجرجمباسسمءاصهرسافيردثافافةاقاهي

قلتهـهومابموبرجالميرينآليثالتيالخطةآلعاالنيهاصازيدوانكريوث
بيروتفياالحراركاوأالالغواطالصانوودقصلان
فطالهدىوةاحهفيالنفيرلىوريةكنداالههفيالبصيروراماالهو
نيوصفالبمايفةصورحلظمةاوار3اثوااوومتاريخءثالثأالغيوبركة
ىاكبرالدولائخذتاالذبممطورالغريئاطسابعاىذلدظفيرعؤاتطوالصبة1أمها



العدديةتهارفيجفةصعيمينصالىةتواضةهيةالرسالمعاهألثفيلهاكقاعدهبموغرشرويم
بهلةكةهىالخاصبعددهامرونةهـةجةطكممونملسلةه

3ياالدررآعمأتكاالتيالمدنءامهعلىالصحفعراحزيينفياعتمدثوقد
عنهاآلتمربأضفالمبعضنشرنبمءلىاخمبدلانكذإمدرااطءصلى

هذاتءوممخاباهذاءاجزاائىفيإرهاسرءلدىلصليالتةنةالدواةص

إثروثفيلدتوانناخمافالمةلةءتاريخافياكالجزهفياورديثانليقباآلبيل

ائدإينرام15بدةروانءإلثاكالجزفيوذكرتةإصاقياالمتاننةإثم
نهفحةالصفيبثرسريةاالمهدتىحمةطفياآلنذشرواالسكشدرية

تتحوتمسانتوسررثهـفيوراكمرتءاةفيكاالايرازثاجربدةاخبارالرانافيهذا
ذلكلزبقرىاصصعفاعايهاوزسباولوسانمدينةالىافياألاعامفي

يةالعربااغاصلىءرر3اكيفتهرفيإحتطاصليانيأماإهذافيالتنويهنإذوال

البلدانحفالنضادباكاقونطاتنااالثتطاراكثرفيهمالاالتإريةا
جبي11ارلألهةاظاضاالقطارنهـاركأيرإندواوزنجبارراكشوهـوالجزاؤوتوأس

كذالىةإطإلالعربيةإباتهمفيةرفيالةورالشءاممااكانضعدلي
شهرءالداللةايرثكااشوكامةظلءآثرلسبءاطرةافصعيزىة

وتسرالمذ3مهركاللمثاؤفيفظةتوردتونسفنماهداصانناكاالياياكانوق
ابباهمنصها2ةةوالأامراإناإ1فيوزنااليمةيرإالالتيشرالشئرسااسماذاكعلى

سضاخياءرامثحاءلىثةاطإباساتااكلفدفعابيةاجتباخةحهمارزولاااآلاضادا
ةاضريهاخفااكرامةالةوصبالماتعالسيدآوبيةراله

دثاالالىلىآهءمفىإالةمنلإاتاةعاربةفيهتاتيفانيالثادينرإئرتيبااأ
بهيعإوينكأفبانمثألثزاذاثخةةفىفالصوبنكأإايرادفيصعا

نشئهازماائرفوانيروتة4دتنياآلنالىاصحافهاءبدمنذلدتوالتيحفال
اةلمطيخاءعنابالفمألذاكارراكامكنكادودلصةوالتهـوالثاليرمتارشهع
فيرليةالهفءالصلىءبحذاؤيرهقفى4بيروتديصةصحفنءاألةاوسبهلهة

حرصةامكاثلءكذاتاواقوراهـةتررامةحمتىحمةبرطءانءصمورإإساز
وفنيصارادبوعاضهأخوبمووتاريخمايمراةجةخلفةك1رارهااطفيآلييرالهحافةإةفالن

005الخاوتجاريموصتاسيموزراكليماماعبواعوص



أمثراتئانكثيرقءوامضاافيلموةفىفيثنواباةثارصااردفتلمهلاكايآل

ضبهياةفيمتءفىااىاآلصضاراكوادثاطالىجمىثلي01ثنوااطلمكوبينالدورية

ويرالساتجةزاصاالنيذكرهافي1اورازمينالىندراجمربهائرافتاوالصحف
هذاطيفياالونءالباص51جدالتةفىةرةواخباةذلذةوادرولمةجاثوائدةلىءلئمثث
عغاايمألماأهحبمةوايدثياطفياذحرالىإتمارقأقيافءاساؤاماابالتى
صثكةفياواداإلدبكاأتءخمموؤدالىاللهءاءانالتاليةءاالجزافياريابهاوعن

راهيدوللمامحزةحالدأصبممثرءاثخنإفتآالذبب1إحألتإذااجزاهمماؤ
ا2ةااشوبرمهولزفي5اربابهاموترابمةإترالالممضارابالدات12هذه

تاؤاجمماااثلاحبرانجازتءسءةاانزأصإبفيأاسامولىاحزواذاالديةت
ضأارةذعاإنةساددرةالصافءبال

يؤمنوماازقاالذيالجزههذابانرضىاكمنلمبإفىءالفى2اخاذاهـازلى
لمهسفيثأزإلطقياوؤاكراصرقةةاسيذءلةشىرةوهـريمةالةدب11االنةالى

رس1قورإيموزهواددادإخفيةبىثنارةارإكالزفدإتلمالفييافطصمنشطراهم
فيالةتبآتديرآفىلموبطإارعرابالرازيمهفىواطءطحنىويانيماءحيصولح

عروسدعطرال

نةةاظافيدرتصاتناةرالفىءإاششحاتجانإثلمراءشةاالهـهذهوللوغ
طالذكراإحرايةاذراجاالىخماياصرهتةاآلرأفةحاةالصدهءاأللمن
ار5دآهـاالجادلثحالصلالهجمزالىاقزةاكزمنانساناافيبةما

ونيمكئنألالرواهذمردءثءوصوزدبيأسعإللمبثإاومالإخدفياندون
ماجاونررورواالفدىاإافي1شبةباكفيينساكرونءالذيندبااءالبنامبر

لاالعامنونهصيبامافيباتاثالم

آلذرابركلخشاةلتذاصجرأكبادأخواتادزتفيأطلبفيالمشرصغاذكانو

االوةرهـمبااخأرثصاظحرةا211ةءناءوألإت1البرهاوآفءاااردشمنءالةالفه
صإاالصتوذويمضنالداردةاوااءاالينفىءااأراصالسبىرلمذا
فةالشاةرةإاالافيبفهيثطمغإربيةواةمراكمارءاالقيةممضابيااراآلبمعيانة
ةهداورطةصفياركواقتشردهالمتئياضاءوراساصيمااوعرفد11طول

كذزينشرتاوأمدائرنضهثمر1الثيوالجالتالجرائدقءابخضان3ا1صعاهفو



ومالوقتمنلذلكتجثموااههنصتيعلىلييرانقطوهااناليهمزثءوأوارماندبم
اولهرحمتهاإقياالخطةمتبعالهمةمنوصفالمهملصفاشتةودقيبوتب
المشروعنجاحيلفيذوربالالسكلواصاثهصحذا0يحنيولميئعليهااالتماقرى
ظلورهبهاوقعىضخلهلئال

دءاالروصاربربمفيعددهاحووفيوةيواتكافىامربيةافإصاتكاو
أولىاعابمواإلنفاقااظةالناالمىءبادىفيلممثهةكابؤتهااخوطمحااففنء

لىلثسءتاةعاءإفيضاياردمنيةاءااجماواإاآلزارودوراتءكوواطبالدول
فةإتالالتيةناشالمصرادءاالبعضوعلىلمة2اوةيىجرمنصدردصعرأولإحراز

عنةاكأضمثاالولددالهرازاصعافيرزربتدماكانوحفةإصنتااتاريخوضعفينهاء
دمةبرثاوتاريحيةؤيمةذاآخرعردآاوثااثااوالثافيدداله

تنظيمهفياتتبعثقداأاصامرص5يزليفيأثثأاهـالصزلمكرائدةمن

عددئلغوةفىةاإههلىرفىفيآوتاربضجاراهجةرس4ايمتنظنءذكرةقما
الرابعءالجزطبممنراغالةلدىافيءايالمعرضهذااعاجملاشهافياالربيةفصصا

جمعتاهناوينإةخلةءلمةوإهـدهجرينوبمئتينوهـإالفاوزإإزآليةاأالتكتابذا5من

اكافرةوالنفقاتالماويلتوايمااالهدبثترققدممونةاإرازطإةاربمن
ذكورةاإصحنياعارإلئالثةاالولىدادءاالعلىورالالى

اغافاأقياالصحفعبمعلىاايفيصإالعربيةفالصنءيحةومار
أيةياالسروممبديثهاءوكافىزرحةصرساكإتاالسائرفيرتفىءوقدافيشالصيرةمه

ةواالردواممرديةواوالنرءيةيةثواطلمهءالرتوةارسبوالةيئوالقهونانيةءاواآلوالبهرانه

خطالتيةاالورةتوالماصإراثدمنجليلىةةاطعلى4ءو5الملماثبويوثالخ
هذفبعداوشيرربيةصارالةءاالفيمونالشرانثأهااوآلءالمثرةلمدإدناافييرهاءا

ل113ذلكالصحافيرضالمهذاعلىقيرطانوابسوكلقبكلوغإضاحاتااللم
رالةاحوففيالصجدصحموراكلطراله

ويهذيروالىيخهال01المغاتاآلافىتلحانيةالصقءثاالىهذهمنلدكطءختجكلفىوة
األالرهواةناواحثيناإاوإؤلمانامننمتنئباآلنبعدصرقيالانةفيظ
موةرازهاابصثاكثيالنادرةتاااتلكإأمنخزائنيعإويذطماخ4سإضةءا

رفااذامزيارغلدىواعاصالمؤزخهـينوجهابذةءااالسبمبارفريقانلىءأشتات



ثنءيصواتضأخرىوعةءتكوبنةةطلناالرشدولءلىلزإربانهالصحافي
جؤلدعفالصدإكناالعظموادمهالالنوكاألونرتببموذرفأواددأءهذه

نإلءاأل2مسابذةاصكاودشاوقدجاناكناكبءعايهسجتونخبربم
فاطخواثرظاكمةطنةءبلارجودونادرةقالثإةظكثبرةخاأاليهاالمشارالصحف

ثروهصشتراهسإيلفيبذدواخءاليثالىودصائتياقبأنةصزحمينء
رون1زومالرىص

إلداناانحاهعفيلمهيةالهاطاالوسنءرسها1وزةوعةاإءههنىشهرةتخفولم
والعرباوهـقساكافةصنءبقياكءشانلكليدءاعالمرالغافيةالى

نواةروأناكذابليبررتحادثةايرادنءرحةفىشارىلستاوهةأموس

سنةماؤيىحرؤينثااورباابذةبرنءينازانذلكاثاريخواللحةمةلىزرؤن
الجدددهاالتراكلةعااءر119أرداكاالفىحمةطصانةأاالتدإضتيهـ591

اأءعابعدهـاكنشبشفيبصيادامااإتظالترءجةاللغةفيفةاالعهاثارعاىللوؤوف
لجعراثاالحايقلصوااالتراكالنىحدىبألوالاالذلسهراشقاتء
اكريهيةاةالجهوركدءواوائلإيةالعشماإطضةاافىمفىدةفيرت2ظاقيافزاا

31إهفلغةعلىاالبهالنرجهقساثالدشءألرااايفماامإالواصحكرونال
لوالره1اطضرشطءياألسادرجة
1ةوساالنقافياآلاصحاةاوعةباابرهماصلمهانلطءاسذساذانكتمء01و

اكأءالثرصمأةالدرسياداتيرلمينكاين5وامدةولبثابيروثةيئفىهـطاةا
الفربدةالمجموىةرزهباصالمجابنءرباءاارداعولدىودةةاإكهاحفظفواحثى

سينونتكىانتمنياثمالشرؤيةاالسبهاثسكالمفيفيءشأنازونازةرراوأتخى
واضةوثعاجمبطإواانقشراقاالسءاهلمائليتسهاوربافييرة3اكاتاحفااحدوزة
ررهاءفواوزمن

بذلىاقياداقداروبيةامرالةاالصتاريخةيؤامميةلماارأصااعرف

المولفياتمنانةاواوأيةلةكاةصينواراربمةثموادهلحوتجةملوضلال
مدالعتهمرورةةواتضحتةاواظامةاءاكاتبافياعغرإستغنىالالتيةاالساهب

تنذلكنفمءصالبحاثإبيمافيرجفاجحأاذاالدييؤرخواإافيءص
الالتالىربيالهاالصانشضراجهباسهلىالعلمهيات12ضبهحماالتيواممطالىلةبم



الىساالؤالنانإلاترجمانادوبيةاولتااالؤطارفيوائدةفيتهيةورا
االهيركيةمةاهـافيةءااالجالعلومداؤةاآلنتءفاظمىالالحربئبلنيةااالءألا

جماهذاوسيكوتاالركايزدزاكالىألوثنةهذاالرابملمدالمتستنببيروت

الختصةالمراجعفهاثرتأرةالمذعالجامعةاهيأمالتياالجزاالثمانيةةءسوءهناجز
بيةاالوراللغاتباهموعةوااو1918191عأهظكلااطردبةربيالىا

إدؤناالتساسلرآمنجإبميبينكائةراالجزاتاكاولوهو1االدفىاثرقالواخات
رمعالةمنرةفةاللبيبالثارئابهاواليكخابءااالذااالبميزكماواذااحةةصفي

ستيوارتيدالىةالعألناذاالسافيوبرثهها1391سنةاالولتشربن83فيةءءور
قالالمذءورةالدائرةرئيسداد

نشركليتعاونبيدكمبدهانضعانناالمفيحأصانههلمبانيئنايههيسر
ننظرحينخهاجاابناقلتلوأجمعامااقيةفىبيةالعر3يةرالدللعحفلحهـإارسمة

هادتاقياارممارو2اعدادفيهىفيااموفمءونرفىالببغيرلصخفباإالىلاالهن
ءةالرإاسياةوموفوصاالخخلفةإخاتباتابم

رونهاتطفا91م2باطشص92فيمرقومةرصالةااياالمشارالداؤهممرليستثم
مافالديئالعرحافةالصكاتاريخاممتابماالالهاراشوفرةعنتفصحالتيليةاتإأالعباره
الواحدبالحرفنصة

دإنغزابثثعنبتافياإهرااسجملداتمجمؤمنئنأافافيلفاتاءاصماهناندو11
عىاالمحيرفاممجثدكليحانميجلالوقدروتثدينةةمروبمإمه4اقةاصاوماله

ماثديكطذلكمعلاللعكمرإنءونأال

كةالر

ةيالعرفىالجالتإدابمرا

يةبملؤيال

ةالفز

4المجرما

فةرالعا

ةلاليطا

والةبهةياكةروالناربهةيةالكزدرمهةفةالمنهاللغات
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3

ك

ول

7



العماهلبلدنهوالنفيسلفممقالىيرصذالمابعنيضشر2الحالهذهوني
دورهصوةالطاالنمنبههانفايعالواأفيناظافي

ررقلثهاتفىالنيالثقةأحرزبيليمااحافةالهتاريخأدطبيمانهاصبميتضح
هنأللفةالىاءاإلجزاطالرانالذيعاناعلهزاالةازبدوالاالبحاثةودالىواية
كناوء4لمضوءءإيهايدورافيالااإفيءإتدواالظانهاشكلىبمنهماننفت

3نعددمايفلالفوائدقءواالفطحإوااللمجابريظلةفينظمتالقصائدمإاقيان

ربيةالهفالصوالىاةذلكوقسنةكوااؤطارةاربمنلطءورإتناف

غخلفنينبالبءاوامصضلائةبطاامنواؤفيالتييرةالكلالىسائلعواالنريخة
انالبلىواالفطار

2إإراالالمألارولرفةبابتءازولهأبلالتايلسفىذلكلازسثا

وفيانزومواالسمواطإالىءبعبنحظوهةإئرإةعمارافهمالذيننرالصحازوالشعرا
انابيكتىمندالجدإحإزهذاعمهءاطددالبةةرالمهاهلامالمةإاهذا
النقةالاإلماتفييصلعءيوالغلطاظالمنعإمثررنةثملعماليبمينوا

التالىهلوالصةالعص
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انباطقيفةوعليهاقنحياةلفيامطةواسوبرميااالرضاكاالدهخمالثيالماديةوزاممةإهما
كادواالواكددالجبطريققصدهماذاطالبهنءنوالهوالئمنعيفرعواليفنىء4كآالافىراا

الزراعةاناليةواطقاالرفررياافيزقالىبوااطءوردوقدواحوالهواعدهبةوالعموالصبر
جاتهلقوإمررزامصزالتومالهآلططبممهاأوانامرهبدايةفيتهءطسادةاالنسانةتكانيكا

ادوارهفيصاالدمابهاظئاهثةهـاالنساننرىكليهوعلئافمأئايخةالمدة4انفىبهاشهمهومدار
توفراتالبديهيومناوسعاورزفىخيرامخالإيرهاتدرقطوعرفاخدمهـفيلىظوشن
اهمتواذتضياةقوطنامومبحسببرتفىاذاافيألمنبهثرءللشيبةالموبمالمادة

ئءاتصرارضكافتوافقةوفصولغزيراهوكلةبرلىةترةلزراعةاتاجةفربمواحب

إإركانيلهاااأبررىإأنغزيرآهاوماألبنهاسؤلبمإألشاالثهؤاتالزراعيةاكحوزا

االذالثومائاثهادزآلفيوحرارةةريموالء5ةالوجهغنئاموارةنجصئااثرزادة
ومااذفمخيرهاعلىخيرأيدلتزلالعهانائةاال3دههـرالحالةاكايقفبميشاتنؤبثالتهضلة

ينناءاءوازارنابافكنهواضاللهشاعالىهذهيدتئاهـصفيامباقاعدةسيكونبلتعاق
الصعإبفائدةبوةألفىنرىماجمابئيبندفةاءتطااسهثدرعليجدالهالقمارهذاضدمة
الجلمأخذأواالزربإؤالسالمارقمف4لمعرذارصولامكنناماوكينءولفألحياناالط

جبهةغلىسماركفابركصةااجهاواالرضزراعةفيةانلألثهاوءاالرضعرااعلىولاطص
يزكسلتأجمبايبنرقبهآلالشريةاالتةهذهأساناال

إلالمصريةالزراعةاكراعة

برعهتجتهثامهرالمبشانيعونايوبلصاحها1981نيسان33نيلمماالزراعةزمجأنشئت
اارزعورةإلفونشاقثرفيةاوغابغهيةوالفدقيواالفتطيةتجارواوالمناعيةالرراعيةالموادفب

منألالنيالمارقهرفةصاإفيرالفألحينأبموثنويرالعثمانيةوالسلثلنةالممريالقطرني
منهاممقباستمناععفةااباعلألرماغاجمتضفبةويمماريىاألبأغابيعوملىاصعقدرزيادة
يخماإإلداباحوالرفونالهإلمهلميوماكانفرقىاالقبالسالمجلىهذهالزتوفدالبغمغبدأل
عونوباوإنءعةظنسخفيكرءتوائةدخهاضهءآلوثاظدثالحكومةانالسلىاليذاك
هوميرسالياذةيرجمةةبدأفدوكانإشانلجبفي4981وزءاهبتاريخاكفاةدكتهأحقسهاينمى

االخيرةزائهاامنءبرلىصصفحاتبمافيئافىامغينمثرواضذنثرأا
باشالبامواظدانجالثانيلاشاكايناالميرافىلمةهذهءانشاالىألطأثفىوا

لةالىنثجالجبزةفيالزراعيةةالمدرسهبرفىءاالجيزيولسالمسترالمعنويةرةءبالمسا5وامد

56
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صبريايوب

ولمصرءونطابرريدتيروءقىيةطاكدةجربصا

اسإبقايدالمويدةجرومرالسل

وامشهالهابةالمصرالرراعة4ارئقافيكبيررضلعونواليوبالجهاالمشارالمدرسةلطلسان
العلقاتلوالنباتكروبذرسالىةاخاإدفيذالثكانالناطديثةآلالعلبالطرق

العمبواصطة
بادارتهوسماشت3بةمرالمهعةالزرا51فمدضاممكندركركوراةلىلالمجةلتتحزذلكبعدو

الذينمنهمحينالفالسيماوالثركينثهـحوتمهواخبتممرهامنالعاشرالعامبلغتحق
ادارةوقفتفقداكبرىاالداراتوساؤاطكومةدواؤامام3مصاطءقضاعناشغالممثمنم

تهمطبكلولقومالماليةاإصارفلدىالمطلتوسكافتئائيلخدماتهمننسهاابرلمةهذه
مافيصآلانرراصاتاألعكارنبزإوااتجارلدى3مقاموملةتبمبيعاوراةورهئا

وقداالشتراكبدلديةتأعلىمرةفىمةالالدينءالفقراينءلمحزاردىثكامنهالجزمهم
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فشعاهـعوتكانابوباتممأبةمرالمهالرراككةمجلتهصدرفيشرهبةاسكندكركورأاحما
يترانوعاكامنالمجآلترابعةانهاواطالبيةعرزراعيةمجلالو

كنءاال

باالشثراكالمحاصياليمابربعناية81االثافيينثرتاهفيوعيةاالسبابرلمةهذأشئت
ناعةوالاتجارةاةءلخدوعاوموضااسلوفيجديدةوممبمصوبمسغبطكلامع

جؤالشائعةاالفربجةاالهاتوساؤربيةالهباللنةاتأاالعلصوتءقبالبخائائوزكانث

نداثوالىالمهمواتراتاتأكهواالهأصيلساركايةلخارااالخبارصاحباهانهنهاوفدالشرق
اولوفيانئهاخمهاكتائاعندألتجمعالتثمانيذاتملزمةفيروافيمتزفوثتملغيرها
المعؤلنوكااوضألفهانقديةئزةإلمنبرطىنولطإهااسطفيالولمطرحثهركانص
بلإيمنالشرقيةالبالدالطاالكاناثءاالرةابمامنالربموجنىالمجلىهذهفقاتالفيامعلى

تركاهاتمهعنةنصفمدةصاحباهالمشرهامروعالمهاذ5لمثلمستعدةنالحتىيست

كهـألالمجةالفوائدك

فبيماخماعهاالالهيئةفياالنسانمراتبهاغرلةلتفاوتاالدبالمسفيفامترلةالط
ثعهرةعلىاماؤامنهاطاالتخرالبعضنرىفوائدهالقدروئاإالراثيةالمصبعضمركزفىى
بمنوانيةثهرال3يةاالفوائدفجلةهـاالالىإجبدونمترلةعلىوامااشقافهاعلىتفوق
وامتازتنفزدتالتييدةابىباحتوصاكتجارءاالشقافيافامنفصالشهرةقليل

1981االولنول5يمرخنيئتأنثوقدثافبالمجألتلنهاغيرابوابهايطزقلمبلبهاواسنقلت
نطبقةهـالابحاخكانتيسببارالعلياالمابيةرشةاافىنيالمخزجبكوبشلورالدقيبمناية

وهواالوكلالعددمقدكامةفيمسطرم3ما

آلالمانهاالحثياطاتااوهوفطافىالطبطرقفياالفاضةلمةافىهذهابحاثمنوسأجعل
نالرئاالدرمانفاقنيارأواثماالعمفاساةمنةفياذالثفيزانوقوىلفيالدالوقوع
االطالعالمبتأقنافادةاالولغرضيوانماءاالطباضراتافادةهذامشروىمندالمقصوما

الجمممظاماطافظةلهـااكوإتخماذالهللالىآلدثإواواملالهتجنبنةوخذماثءةناالصهذهعكلى
وااشربااأصصاليطزقبئورجهاوظالبيوتصيانظافةبامعظهةلمقيئمماووظائفيما

2091آلصاوائلبصكادتثميةالثاسنئهافيواتجتهـاالجسامآفةيمونقداذوالباس
االبحاثمنعليهازادوقدوشعها4بكشيوبالدكتورققيششلهوبضريالصيدليبادارة

نوبهامنالىاقيةالمجألتعدادفيجطامالفيدةا
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اثحاسىافصل

أثانيةامبهاطيةغإالطرةاقااألتىسائرإدشا

آلإلحاالصك

فيالمناغبتيواسادسهالةوإزالةالثمليونالقابمقتغىورءاالةواقااالحوالآلااسمةال
عددهفاتحةفيردكاةرحهـءاايةالةكاالتاريخيةيئاالدإيةءإاللة12دههـغرضهوالبالد

منلفةاإويةالباحالصةءكبهعيةةبعنا2981الثانيأونرخلثمفيتأسستاالول
التاريخيةوالمقاالتصرانيةالهالخطبمنوطابلذرواحمنكانتالفبمايةلةاإضلاة

رزاعضاهاوالدينياسةاممهااومطلبفننيصبدةالمةوالمباحثإيةاالدوالمناظرات

هبشاليوقألدهوفيلبسفههبتادرسمنهمفنذعرالمجلةمقاالتتجبيريقومونالذينكانواالجعية
ونجيبميخاثيلوسألعصفوروجرنثعوخائيلويتادرسبطرسوابرهيمووهبهسهيد

االبياثهذهاالولددهاءرررصفينصمرتوقدوسواهمطرء

اإلصألجنشرةبعزمكفاقصدالعالاضايمونانوىتكنان
الوفماجضميائهاوليبئبزغتكممهىالجرائدبسماالتيفيم
ايمبنلمعشرالفألحتبديعصرناضديوبعصرعباسفي

كهألالبستانثر

لصاحبها981سنةابريلتاإ9فيرتفىصجةءزرامميةيةشهرلمجلةوانهوش
فهاوصدونبمرهاعلىقتصرعلجهاالوقوفالىقنثواأشاولماححمدياراحدعبد

كرائدالةلم

عضةاالصاالدديئالعلهيةلمجلى11هذوفوزيجربرسنمرياكأشأأ2981آوز51في
زوزءتوفيقالعاملمهاجوكانالحجمغيرةصفحة61فيتصدرضربةنتبمهـريخيةاا

ثالمبابإسنيإوةاالدبيالتالمةابابااألوابوابةبهارالىفقسومةشهامبااما
طالعنماوتدهاتبمواراتظااابةاااورابهتإباصالربابوثالثهاوالمفاعبةةالعا



الجهةمتالنقابطوقيالرذيلةرظائالىاحدةالجهةمنرئظمةادإيدةقصالوكلاهاددىي
مطلعهااوهنىالفضيلةمحاسنعناالخرى

سادمالتوالنفسادفيالفضائلمصوق

هباالناماللفأياربسادمرالذافيوالبنيلم

هوىالجهلفيوالعقللموىللمالتوالنفس
مللكلذنأاسدكابلأرعوىماالنصيحةنوء

كاالستاذ

اضيهمعانشأوطنهالىورجوعهيةالعراإصورةااهزءاحديمبىعبدالثهعنالعفرعدوربعد
االولنجالةكاهيةذيبيةالتالعلميةوعيةاسهالالمجلىهذه2981آب43فيئديمحءاالةدص
فالياومنهابخطثهاالمجلمةمقدفيالفناحدىشحءوفدلهاديرأوالثاليابرمقاالبح

زانةوجعلناهاهرةاسبوغباالستاذصمماةالميدةرابهذ5صداراعلىيمةالعزعقدنا
مماىويلذسهظلمجسنافتنشروعموضهمثلىصرءلةوالبفنفىلتالالرسوموفوائدلومالعلشوارد

والاالهايمنيقربوالثخصشرفسوالدينفييطعزالممانقولواإوهـالمعةمق
أؤلكفيسوالممالوالواالممالاالداراتفيزريممالانهاايسةالحاةالسياسيةورءلالفرئتز

ائاريخعمفانيااموضوفيدضلةفانةهوحيثمنإسياسةافنواماةواظارصالداظية
ممائقلةءوياسيةالىالفروعمنالعالصياالجماعووحدهلكؤتدبيرالوالعاداتالقواال

السيدالفاضلشقيتيرأيتافييدةالجرهذهفتعقيلىوالحامليةاالداربالسياسةيتعلق
الفوائدمنتخلوالآلبوفعكتبمشتهائهاختةمدةءفهقدالمثكليرااورىالنديمافنديعدالله

ناليفهامىلهودةالمقصضدمتهالتمامسهانثفيفاستاذنتةالعلميةاالبحاثمنعليهاثهلتلما

مادةالمؤلفاتهذهاتخذتءوفيومعوثنقيحهتحريرهتمئماامنعشرينكتائابنشرليفرخمى
هولتهلمهلتلهيمارسائلهاوتردبالبهامطيرتحرطتوفانييدهبرر

المصرببنواففياالئلاإتأثيرامناقبلممجلألتبللمماثهرةاامنثاإالسثاذبلغوفد
الثورةمحلىولمجضحهمالفتنةالىيدعووأضذعرالىحزبنماثأيخلهمأعانديمكبدالثهفالط
ندآعمبدالةاتاإلريطافيالمعتولاللوردكرومرفظنممرابطممنابواافكهرةعرتهمحتى
نفبةاتيالعباساظديومنفطلبالنبلواديفيثورهحدثتممأاالستاذصنثخمداماذا
العقألهـمنطيهمغضوئاأشيامنعايلسوئاهسمهالنديمافزايلمجلتهوالغاهالقطرسن
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كهصالفتىك

لمهالعامالىاكألولمهالفتىوممبإيةالعرالمعارفبخدمشتىمحفوبشلندرالسص
الثانيةاطقبةفيثأسىفاألولىآلصبةهزمنهاكلوثهدالجدتمرالهوإسلطنةاءو

بمتبكباالفقءلمةوهـتةالرافةعااتاريخمنالثالثةبةةاطفيننىالبافياتوالثألث
هره3981اياولغزةفينحةصمينبارصدرتهيةفتاريخيةآلزرايصناعهكليةاآلنمنها
االبياتبهذهاليهرمثاإإقيريرهاورئيسامنشئااؤشوفدثهركلني

برائبايريكفتئإكاأةهثزوصزهفىالمفالعمياطالب
غرائباللبيانةابدثطثطويةابدوحسنضاقروافى

بخسسااتجلااليامتءمادااظدواميرناعباسسظلفي
اماماالرأبممايدةجر3981نيسان52فيوانشاعمااالمذكورالثاريخمنمهورتمانيةبعدو

مءابتيوطجبنييرهاتحرسورولزهيرياكساندرامتيازهاصاحبحمركةبالثاالسبوعية
واالدارةياممةالفيلبحثالذيكانثأامالالرابءمنالعلميشمااراسنيلمأالفقال

جسشبربلزبولوغالجديدةمحيفةابادارةوبشلاسكندردثوفدوالعمواالدب
امهكندرألىبعدفيمائقلتااقياريدةاهذهوصفعلىاثالئةااطقبةفيوسنأفيبضحربرها
اتنانفييماثلفالمااكاسعةةامئنامنونالثشاهين

كهل11

تبادرحرثذماواذبهاومفارالرضامشارقبسقرفىنارمناشهرالمجلةهذهءبمااسج
العرلمألالمسانءقرامنأحدلىاليرالذيزيدانكةجمربيمةالعألامنشئاممآلطالذهنالىا

الجليلبألمجاثينسقيوالمةالشرققيالديوالىوافيوالمؤرخانيافهوكبيرهمديخيرهم
دمواسقالذينالقليلينلالرافرادمنانةقكاذانبا4والومطلببابنيسالمفيدةفيماوتال
ذلثترشاهدواعظمفحوةوعسدقتهادواوممةوثباثمررباسء11هذافيفةإدص
تزلوأ2981ايلولىغرةفيأهاانمثالتياالدببةالناريخيةيةءالعاالشهريةالمأللءلةء

العمممدكلامضدمناالكاعاحبهاوماوالغرثوالرطنيوالقريبالبعيدثنةاالنالىمننمئرة
المعارفاهونشرالعربلغةشتيتجمعيلسافييملكونوماسدهموءعقيموقفواالذيناالمناه
بالضادناطققيقي

تفماعفتحقؤالىمدارجنييتدألجذابمةةصبعينوارغافيةتةاثأالمأللءإدا
يصدررنىاولىنيوكالطبدرآكامالييماانلحقوصاروزرمبناسفعلغتمفحانة
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زيدانجربهب

يةرالشمالأللامجلمنمثما
ادحمالةسالليدخولهءاوسعندرسمه

يهدييماناببالباسينالشهريننءويعؤضراشسةألثستصارتبرشهرفيكلهرة
االولتشرينفحهرالىايلولهرلثلنتشةبداقيؤلتوهكذاالعاماحرفينالمشونءالى
واتخذالمجلةالشفالمدلمآمترياضاهلمدانزإكجريلجهوقددرآلب091سنةمنذ

الىديرفيلهمساعدأ191منةسبئءزبدانلزاالتكئربحله

االرضاقطاربعةارنياطشارآبيةالعرالمجألثأوسعالعارفينؤولمملىالهأللئعدو
جملةفيالمأللاألكانيةايراللغةقرأونومةايةساظقاراتااحدىفيبلىأالتجدفانك

وغبرهمالمصربينمنالراقيةالإلقةفيمرمنتثأألفالاكواديفيرهاتشانءففألوأيطالهما

االبمداثيةمصرمدارسنسةرفىهـئحدوالديدةاالناشئةسماوالةلامرااللغةفرامن

مدرصتهفييئتايقرأهالعةدلطمذةالثأليديابينألوضهقررمابهلةفيالمأللاألكانيةاماوا
يرىمنزالفيواوالدةبهتبتهفيبواالدتلىحةفيوالمزارعدكانهني2والصامخزنهفيوالتاجو
يفيدهأولهمايلذفيهمنهمكل

ونرعماتهممطبفاالفاعلىالفراهحاجةمنلبةفرمواضيعهانانتشارهسعةفيوالسبب
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راةاتسعادرسصزضاهاصةسهشريغءإيفهدةاألالرضىهذارازاالىيئودلولم
إالةستمضوأمخهاتهمطقوامقاوانتايعهـوومواضيعهةوترقيالهأللخطةوتعدبل

علىواضميعةواثةاقيطبووابناغاإجةرالهاالكةآلضدفيبيدأوواتحسفيهفشئهألادضل
طبيعتيامنإقذتاالبهااعلىآلاالجمايالهيئةانلىصتهميااصوافقوتقرائهواقابألئمما

الهسأللورظميومكلييماواماكامافاصالىماذواقمواردقتماركموانسعتالقراثرف
ةفالنهذهعواملعلىهـرقيةالثإشئةاكوافبالالمدنيةاسبابلتوفر

ائاريخافيهاتغئنحثىوالممارسةباراالصبشواليألءخماتيمحةثمالثاريخفيثهابحاكثركان
الىالألدصةطينالهأللبصارلماصوعحاظعلىامريياواالسأليومالدصكلىالشرفي

الجاهليةزمنمنلمةمتسهإآلهـراغرواياتوالبفيءراالةورإذكورلجااخاريخاربنمهلىفاؤلك
الرواياتلمةسامونالتإلممباالساتمدنتاريخفيفيفالموباصعلىفاصةزرسهلمثمبعدثا

قىجموقدنرعاتهمووفيإ3اتهمبةطاختألفلىناهالمطاور2عندئامهوقغاالمذكورة
ابوابمبعثوايةوالروسآليزنالاالاضحوبهيةفىواةوالتريميةالفارساتالاالىامعظمم

ئهاهذابائا21ينمرثوالاصانيةاسداولمنجةإادةوالىاتعديلبعدالأللاال

موتراجموادثاطاشهرفوصلىتملوثالهأللمنثديالىمقمهافأيئاءولفاالتاا
ماجمةلقتفميمهمماومميةفيةوفلملألؤجةءواجيةذوغوتاريئألخمايابمومقاالتالالىءماعظ

ثرفىالتيالمسائلفيضاؤيةاالتةدةءمنلكىلمويفألةالجاراالحوالتسخدعييمااواالمة

العلماواخاريخاؤلمسفةاويالسيادصهااالقشاواالجمماعحيثمنمعرزغاالىثوقوناوالناسبها
ءآلالحابساراثطواومالرسهإنمزثذلككلنحوهـااواالدباو

فياالسئلعلىيحيباوءراالة1يرةمآالثلمشئةفييمثبواالقنراحالومه31
ورلهمائدةفىفيلوسميئكاموفوعص

قاالثءووصلىاظصعلىتااايديةكامموميةمحيةوصافييمامثريةوالمترلالعاللة3

شؤوكزلاإبتدبيرئتعلق

هزينأااونباتاويرانمنيعةالماغرائبمنيحدتممالنعثرالخداأتلمجائب4
فاثدتهوتجزلمطالعتةنلذممابالرسوم

تاالخثراطمررناثوالصالعلماليهلوصماصةضيخضمنةوعنايىليةراخصإ5
ةالمههالتواالكمنثإ

غاعيةاالايئةباتعلقلاقيااالمورسررثيماةفىزلنثريةواقئصاثاجماعيةاخبار6
بةاالقمنصادابألداواحوال
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موضوععلىنيوخواطرهمةةوالفألءالعلمالجرإهـمثآراايةصئاءوآراخواطرأل
أباالمنأوالعربمننواصمسوا

المفيدةالمواضيعرفيالهءادبابينقومالتيراثالماظهؤحمرثئشوالمناظرةالمراسلة8
ثااادءالارسوظصرفيإتاراخباالمنيحدثمالالمهءيتدبمررالشبمتاريخ9
ئطاظروابالرسوم

الشهرءاثنافيةالمهتب5امغرفىيصوراونقدلدرسدواالنئةإالتقرظ01

إلتواوالجرائداكتبمنيصدرماذكرعلىشئةمنفيصريصتجديدةطبوعات11
ودهاوكاواثماكأااالىءارسإةاوارشاامهـهـبايراذصراضهويمتةي
السنةاأاإتنةتارجرواةة21

اسأليعربيءثرقياكثرهااابجاثاناوألياتياتكىاليمنواهامهنءالمجلةذههـتازو
ئالتارندماءاالاالجنبيةاتاإؤلةعنيرجموالتالدرسدامنمئثكالتايماالةءانائاذا
وتعويدهمالشبانثهذببفيالخصوصعلىتجوخمؤحةالواآلتافاسةواآلخماياالخالموافيثربم

بةالوصدقباالنصافمعووفألجةااللةفىءإماراابهرافيآلءوالصراإقولاحريةلىس
انتباليفالاطقيقةعنتبحثانممىاقهأظاالديانقرهةتبالياللمالمةففي

تدسلمسادسئاالشيةفيالىوحهذهبثفيلى2اوتذلةرؤتءاذاحمرئحاءطأباظتعترف
ثامتاااليممبهذاودعتةواألنئقاديظقرالئاةاتنئلمةءاولبإسافحللصاحبرياققرثظتا
بدةجرالمفمارذاهفيتهاسبةقدشالمجألتلجرهاسجمهاغواؤتدىيخفاموتتطإأمجلةإول

يادةواكالجيلةسوموالىينصالخمنفيهارديطاءوراىاجلةرزهفىطمنوكلدهاالولماء
بساعدتزرواضفيدإباالسوقيثاوروباالىمرءمنلانتةالهلملءزتإدصفددءفي

جطافحقمهائقداسبابتوفيرفيدائئابرحاءاضشئفانكاعفاقىقيلبيسفيابابسط
اكاظهورهداولفياعبارتءثألتكثيرأإومارثهاوصاثاصبرإيناالؤلالمقام

الخهايةحتىإبدايةامنذهاءأجزابطالمنحإيئ
البرلماوذلكزيدانجربربفضلشعراووعاالالعالمفيعربييىقأسانهواظألصة

هاوحألسبةالنةبتاكينيماواغناهاكأالأللالمنهبمحدكلثاافيابيةالعرةاالةغتنءالبيضااالياديمن
عآلاالرفررشعوبارقىإيباهوندبالفهاينيناطةوذخرآكنالمدارساهدىتاواريخث

منهثئوفاةبعات4191وز23فينباالبرقيوردحرثللةيفوغمدئةءابعدكثابة
فيلوعارفبلواصالفقيدآلعلىصاعقةذلككافأزلتعالىالثهألرنجاة3المألل

الألاليالعظخسارتهندبناقدالنادبينءوبهالمصابثرنافأفاطبهالمعمورافطار



فنستترلسقالثفيميةالعاالنهضةاكانمن11ؤوكئا4إلنقدزبيله11العاالنهـتعوخم
رهفىالمةفيهنعتقدالذيكمالىاتاميلانجاإللجكرئغوالمنانلى11منالىضوانشاتيبضريحه
المفيدةاآلثارمنةإلالهوالدهبر4بدا01لويمإرفوالمهأةااخدمةفيلملمفهيئانةاالد

لبعدببرجألتخلددبمرهإقبا

كالرشادك

االولبغر298171االولكرينتمة8فيرتظمهريةشيةفأشائيةاآلادببكليةمجلى
ومنارساافىءاابئتلىقاصرةخمماابراوكافت4سفىاتحريرهاورئيماسلمديرهااام

القولحدعلىلألذهاتآلةالمأإظااللةمنمعرفتةلاذصكلىيةكأواالدباهللنيماثلهم
بنشراظرافاثصألفكألعنمنرهالمبداإلمةبممهروفةنثصمعقولهمقدرعلىالناسواطالط

أشلمعفصجالىضهجنصوالميحالىطأواظةعرالىالعادقيافافلااليلوتحوالمفيدةالمواضيع
المهممودسلسدةيرهامخرورئاسةادارتهاتحؤلتالثالتمهافامخةوقيالفزنمنفنفيص

يتانالبانذ5اظارضكألفهاعامنقوشكانينالتصبعضايهااضلفا

سدادمبالشنىالعمجرائد
الرشاداالسهـبيلفيهالكارىوال

كهوالمنيظومك

مجلوير5لماالعربالمسانتظريةشهبئاولعن152عةم3جزاقولافمب

مدينةجؤالهثهيرالحامماحسونالثهرزقبفم9781مهإصربةواسفيةاكثنأكالمممهحل
مشةاثافيايناصتن51بتاريخرررثصوعاكهذامنلثانيفءوناقيواالنلتدلف
هرالضغرييجللتأهصفحاتبمافيايهرافيرتيننييبدااسسهاهرةالةاقي981

قولهانشائهاالىبهداوالذيببهبقربعيدةثهلخماعالالمارقرتسمهيل
ببنييماليسمنهـواذطبهذوغيرالىإألانآساكسادابضاكأعوجابفسادأالشعرزادومما

غيراهلىوصارنبلمهاعنخرجحتىبنيهنانة

همعهيجرىواليجريشاعرةهاربعهفاعلرتءالشهرا
تسمعهانحقلمنوشاعرالمجمعهوسعلبنشيدوشاعر

هنصفعهإنحقيمامنوشاعر
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واالعيانوارزرا2المراوبةاظديومالمدافياالؤلإواباةثألبالىاحمبهاقسههاصوقد

جهةمىظلبهابوجمدالتيصائدالة3شاالولبابايدرج01لءاالدييماداالذفيوالثاني
وكيروالموالياراميةوالةوالةكاهيةاطمميةياثوااللاالزفيالثالثواالبةءاالدونالة

مطالةايناسافباللقلىشئهابةعالليائافةاألعاابرلمةذهرتظوماكادتذلك
منهم4ممصوصفئةاالخمهثمتمابمقيامضاميخها

تمإحصوحاك

روحاثاافيالنطلصغريالعمفيجماقي

النصوحذاكاناهاءادلعالمتجةا
2981سنةالثاقينشربن02حمرهـهدألمحاقتوفبفىرذصالبيتينبهذين

4افتاريخيةادبيةكليةمجلىولهماالوجودالهبةر0131االولاخر92إلديةهـ

اث8كغلىاولصيونيماطخيرةحةصة13فيوعاسهمنكلاظألسيومتصدركانت
أعيانبععىمدحفىوةالمبمحمروفعلىرتبهبةالهللعائلةاظديويةالمداغدتوانمنجزل
االضرافدةالىايبنةالممريتوفيقعديدافىلةكالىهذهنشاالعدةالىايدووزراكامصر

توفيقكلىمدحفياليضينهذبناخدنظموفدوغيرهاباشابراوعدالمصريةالديارفي
قالإااثثمارالبكري

سيليلعلىالعالياشرنىالهمهاآليمنالبكرييدووالى5
يدوبابالممسالبايىأشيرفىأرتأشرفلمالحاميىفىيافيلاذا
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الرابمالباب

العاصنىآضارآلمرءااالمجألتإرجمآغليلغثي

ولاالمحللؤا

8881الى1881سخةمنآلدرتاالسمألتجارا

كوالتبكيسمتاكيصثي

االحثألللفيقألقلاوإحداثراظواطإثارةفييمظءشماناالالتيكانمعفاأرلياتمن
ايفاغرصمعإتكاإاكلةاذابا4واليمبىلعبدالئهتئبوايتخاةالمةءايريطافيأ

بشهادهةالعسهكرثورةالومصدراالهاجةألالةينبىعئفالمااوططاالفموالمفيد
حزيران6صدرتظاتفصثماتيذاتالقماعجرةصهوممبلمريةاإالمةءعقألمنكثيرين
وقىريضةاطكواعمالانتقادهوضمنصدالةكانرية8931خةسربرب18818

إفطاآلصباثائجاامنماكاننورىاإاثمافاخلااواديفياالومةمةاعلىييناك
يةفىالمحهاساللةادءنييةحراإتوتافىاتاريخخابناعفيومةؤالممثاوادحملتفاسمردناس

رهاءنولىاالنةالسهغاموقبلالطتالثهشاالتبمطباؤرلئاخمنشرهسالذييةالعلو
هودقتبوكانبمرهسيأقيالثيئفالماإباورمارةسىيدةرالىحبهااسإذؤإترانة

اكاحدبالحرف1وركرغنجيبعنهارواهمااكوليرحمداحباالشتراكاماال
جتالثنيةلألاالذليةايدتةريمفىالئهبدءالمرحميمامرفىاصشالحالكذلكإتوشا

لسءعنوانهالدةظفاللءفيدقيفاوصفاذاكاذسزفووصرواطزابربتيموا

عرابيورةبئتاالتيراالجركةتاالولمطالثهعلىتوكارنييباالةصابءعلىطي
نةءاالسارالدلهذهيزااللواحالل

العمرودأافىروسةيدتيربينونهايىحمهاسوطيالتيافشةباالمجلىهذهواشتهرت
مةالعالعليهرذةلماالفةفظالذاتظحةنوانبهنديمبدالثهءمقالةءكثبهاالجليدابى

كانوفى01بتاريمالمعريتحادارةدفيةالمنثوعاكايفيالصحادةهقالىنءت1

0191سنةيالفي



ألبحئاجاهروهوثهالذاتبحفعااألاليموناللغةحفملألانفيهاثبتمحارديلسفبن
واكتوركرحمدصإفيإاالدضايالىحمانضثميقينالفربينالجدالتدةابرهانالى

لدىكينالمتناقثللتعبتفزقالمناظرةأضهتوايرءوسفىإواسمكخدررغورءوءهبكيلشبلي
رابيةالهالثررةنارنشوب

آلالىاويلم

اطقبةفيالىاؤيةجرائدهابكترةمركبالمهرطااعاحمةتزاحماالممندريةمدينةكانت
تسقضاجمااصةالممامجبعددأحظمنهالكااإكنهاكانتيةالعرالهمحافةتاريخمناالنية

غزةفيرتظالثيآلرالشحألةكاههااالدبيةالراويمجلةرهااشومنكصوصافصاك
افيرةصهآلحديهبمثابةنهاكانءبرزانصلىجمفاكاءرمنيفةلمنشزثاظيل8881راذارثح

الىآلاالدممولالةإلىخماعيةاالالماحثمنايفىلةيفءالقارىنجدطزوكهةمنص

تاريخلايفئاؤجسونىوالرواياتمسىوالةتوالالةكاهاتالىءاطكاوآرااالعاربما
فيهاماحمبهاادسملاذابعثرظاطممنيةواظدالدولةدعالىيةاواظورااذدأتمرء

علىورةمالمثحماتةحملخطىءرية1إ4زارةالحسراباثرياضوصهبفووةياسةالمه

بعدعاللهاالذبحبهاصامناؤوىبالمابموكانالمجلةوجهفيباشارياضزوزفثبنورا
زينيةظيلإن8االدبابعضيئبإيروتفي2شهالعطلةهذهأللىوفيبسنضيندارهااص

اليازجيابرهيمثغااالمامالىاالشاعةلمغتةومخاابعلىالىاويصدارادةاطقيزمط
التيويرلمأنبكقفاءمنأشهرءاالدبابينعمارتأقياالةالريىتماثالييمامباالءثرفياذوةاس

فيها7

ءوطمالناحيةبلماثفيينالىطفوغيرةعندلماالدبضةننءكعكناالذيايناسألكال
اثمنينرخيصةاجمهفيصفيرةجاومةثءالمواءازضألتفيبمنالم4مادبائفىمايديهـ
والذودثرمابذكرصؤدصصاكأاوذادئام3إلىفيلمالوفىسلوةمزراغلةتشهخطترافيالمزاحمفليلة
وانةلالفاالرأبازصثمعككمجلهالىوعالرجزمكءفيالوئقول3حياضعن
كنثوانجمةااةالاطءيكاصوثانيئااوألرهءامنإلموتدوبالباطلاوسوسإن
راثيارأءبرشمامؤبئااخماصقاكضريمءلىفيهومةواحدأ71جزامنرنفابدكاوالءفا

ريهةالمغالرممتلكفيوصدتانوفتيحتىوارضهؤومهعرافطنيءارجريراعةة
تلكفيدذألواالقلمراسويثغاضريماذالثحيكلىتجمشانةثمثدمعيئاءاومريثفلثا
فاستوشقالمهامناوجذلكفىةنوضيتوانعنةىرتضءعرحومأمفياللهألجمثانالىالرمم
ندىوتمسحكسنةعينيامامكوجةترتمهاظالعةمنوبرفقابىئترلالجمناثولك



اراكالواتيلبيااوإوماانة3سإلإمنماالفوماتبعئمةةالرقيرتكبئقءبببنك
تمالمكاناالياموسعدننليسخماادراكفي51ايادأهـلقيالجماسكنةعلىامألمإال

تحغايطلببمنباشتاأمعدومينواهيااالدبكاسدةبضاعةدامتمانجهإلنييا
11آاافاةالىرظمفيالعشببلتمسو2ضاالر

نسةواالغرغوربصسءينصءواإيينورالممنيرونصأدبااوبالىءكخب
ادبوانةءخطائاباصازايمابراكيخفيروثوغيرهماالدمشتيزساطاينعمانتبئسلى

طلعهاإشاالشهبرةهآدقصبالحدادنجيبوالشغالمدارسبعدالدارس
واالالوالنةتللثإنتالفميافيذاكأبنرقاكبابخ

كهألاالدلبصديةكالأل

وعربربعفهاالفالتيالرواياثفيهاهـورألمةغرغنجيب8881شةانشاهاروائبةمجلةا
بحجمصفحة46منهاءجمزكلصفحاتددءملوصاالفرنجاشهركتبةعنمنهااإلمحلىالبعفق
هوغوبمتورتءاجمرالتياشممهثاءحرروايةبهفبدإبدتجوالقانبهيلرفكبيرو
أتنعايخاالىطراصنه3جذعظيمارواخاالمجلةهذهثلياوقذلذكرهاالمحلاخرىوروابة
بموجبتعاملانلمئذصةالداغإلارةنظوارادتمضرلراعاظممنرجلالمرامئثافي
صاحبيسالانيلاتطلبريةفىاالسكلمحافظالىبسجماأتيهائاجصتهتالمطبوطقانون
الهاةظةلفءهابواسعاةوهءيدباشاعرفيثبهةاطبعصةرعلىحاعألاذاكانعاالمجل
وماتالمطفانونالمديبةفظءااضذيدبينورءرءءبنيلوإسالبولروبعضاالول
ولطءاجنيفاسعينتتهااشافيااتراالةوعبمجعلينهمانبدايقرأبدونويده
فلحظنهةإقيالغيفليرةالهحقكادتتففييزيدقيبياالمجلةبانينههةانغركورنجيب

الطبعفبلرخصةتقبلاافيبمابىبانمكليلتعهنذبأضذوبذهابواشارذلكالهاف

لمالناافصرا

االنيةاطقبةايةالىندريةاالسلمألتءسمائراخمبار

كهألابخاحمرفيك
لعطبالغاحهرفىالأتكاطاثتلخدمةاالزباطباتدثاانشاهاعرلمةءاول
ثدرتمهكاتالمواضيعكألمفةاطروفدقيقةالقطعيرةبماتكافيذاتوجرجس



بنينريةياأثةبوثصد2981العافينونزهبمغفياالولهاجمزوظهروفدرامئعافياتر
طاالفىةاالنثةالحداطضارةوأممبابارفالممدارجنيالشعوبسائرمباراةالمكأيةفوميما

غفلتهممنثنئهواوأتاإلهمالءبيدافيينوتاالععنمنقطعينيئصفىالىاإلئمكانواكساؤ
يدةجرالموبأسستاوروبامنمطبعةيراىرابماكيرلسمرجمطةالماشلبمادءاال
مفيمايىلتزايدوميةةاضةإخاذتأكن14ذلكومندالستفىيلخائيبدبعلىلهنطا
والمذورآلوالسياسيةملاونهم2شفياعينؤتافةإماالقصارتحتىفشيئايئايش

علىاألتجاطحرممتاقياالعوإملجملىمناخبارهاكانتنقمالثيابخاحمرفىلةوء
ثتليفديمنوانافةوالاظاعمةاطهممصئرقيةوراهالسينيميرائءوبالشهاؤبم2االفتدا

لألفباظوافرةخدئاتأد3التيتالمجألمتثوركيرهالظالسبيلتلىممائهااألقصيرأممرأ
المقالةاآلتيةاالبوابإولإختباحفاإتكاالجزصميةإطةوالرااملماروحم3قلىفيوانه

اتبةلماالعازءلشذراتءالفضالتاريخاأشاهالواابة5افتتاجةالا
اتؤكاونماغعوعاالباخبارصماإآلواجوسئكاوالمناقشة

كالفتاةلما

إوإالعريةالمغةئابمنعلالربيدمحصورةيةالثاةاطصراواالىءافةاكائت
فيعائشةنتستيهيمالمة7ةالمراالتافساامنالقلمرئاثألبههظهرتواحدةمجلةاوبدةبر

ولذلكاالاحمواوتحسينثرليتهاوإهمالونهاولثهـيةبترالعنايةلقلةواظوهـوالجودلاديكلر

المنوالهذاعلىالحالوالبثيفةسالثاطلبةهذفيستهمومناةالرجالمجاراةعنالنسافضمرت
بيدهاقتمزانفأرادتورةالمثئألتهاادبباتومنسوريامنكرائمفتاةخدرهانبرزتحون
اشدةابهاونعتىواالعكلتبارءالناباجديرةفيإنوأنشأثجألسهابنالفإصاراعنلالجهـبح

فاجمورةوممبثهريةاللمأالهإهالمجك3981العافيينسنث03نيسىاسالتينوفلهند
يردقكاومميدخمصاتافيابأمالفاضلىاثمنظدهميتولذالثبالضادلمناطقاثاألسائية
الببينبهذينالمجلةمناالول7زاتاوؤدوزيههمايينابابمااظشابفياسهيل

قليخطعاطاظكغضكرمابأربةبلالعميارةا
لعيمالعربيمينذاتلثهذيةءمنهالودبحسنتصقحية

نتفالطيفسبالجةالمنعلفةبمواضياقساكءمماتختمبتكرةنتبمالمجاألثباءاثا
عنالدفاعوهوررصاداهابمممأليةالديئالمشاحناتالىتترعوالاسيةااالمورئضحاضى
لةطعنفصموآلصظوعبئاونمعرتالمطلوباجباالىواالبتلفاتلموبالىالمراةحق
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امؤسستالدورالفناةالمجلةمدير

دابواالالعلممناالنبلغتةوماسطىارونوالةالغابرةاالزمنةفيالطبيومركزهالمرأة
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لمجبوالرالتةالىالمعافيحورافتاؤف9دهفىلناتت7

العرباتا3رفإسثصفضيلةلبصمحألةوفدصت
طزبجقوملنامالتزناابمامماغءبهالهوصفثفلوودفت

تكىشمهمىصؤتفلفدودنوخهافناننادرفهص

بىطوت4إاكطءناكانكالبنشاهاللطيفالجنسلمفلبها



اإلولىلقعممم

اسيعاآلفصحافهارس

9391السنةخعامالمطالعوبيةافةالعهمنذيموين

71اث51هم
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ص33ول3ءكأك5ول

مأكاولم3عكأص3ألصأحأ

ولءصأ353ءألكأأا

هك0كاسيهمءممرهيملمعءلهـءءعءكاسمهيملمءكايكمممكاعلمرلمكلءزءى

أل6914امهـ13اع31113اولغ13فىولإ838

لآع3تآآ3ألثاكابملماعهاثلماة13آأل068

3اول3أزغعالم3لىث4أثوألاكدول35أح71أثه43هولءاأس3ول6814كا

4اولثعإألط3ا313الكثتعسكأه1احاا3كألااثثكءآلأ2ألا6681

5كألءول4ا3اآكل3لماكاىلىقىوللماألوللمالم0784

6ثهلماكاه33ااألس3لمااأءلمطح5353سثهلم8م5

7ول3األ3ثاإلااثإثايالأولحء3اء43أ0133ول3أ3أولأفى81ايم

8اولاأكاع3ولألط4ز3اآحثياة3لماآزءثه8لما

واكل5عاألكايأ34أللمرجملثحءاءأءافى3أهولث3أح33ألا50لم8ه

خبارصماققيمتحياللدكلةدجرالبشيرقالتاوللمهانتشرككفهاقبدمعثالربى
مضراشعئاالعاوحوادثالسماسية
اربةمتاكثراحباثطلوالحرلماباللسانصدرتبرميةدةبرالىولالمجنينهذ4

آااع

ببلوغ5191آعااحئفلتقددبهرهاالمازةالمثحهرالنشرةممحياتهايدةابرهـهدهدارزة
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إلحداللةيماماسكامخييتهاممهنادكتالمجريدةذي
ذالزثهابعزرتظشمهريةهاءويدباسبوعيةتذمحس
البدذهدأقيلمالالالوأفهملمادمؤسيهافلبةدشهـ

الئخذالمجلبلةفمائددماغدثائحمائفىالفرمللسانضدمته
العدذاهلهبحيدصفماأزغآضدزثقدبوليلدتالمما
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الفاهرةفيهراميعدضمدةفردرصلملمؤسمة1يعةالعراليارةرائدالمجنانبةإثا1ركناهالخر
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ولأل3أل6أول3أ33ءممة

ايااآ3ألء

33اكهانجول

ول4اءتجيعآالتاآ9

كالا37أآحال3ةا

اإاأح43ول3ايثأءيماء

طعكأك33كااطأكمما1

إلفىألإلاثااولالاثاطء4لما44

أصأ5ةولأثأل2ثكهأحماأاحا

3عأات9

31إلاثايآلم

حمالميرلمكأحطلم5ء7أللملؤءء

ثاكاأاقىثثليا1آ

دل3االاثعأاطايمة2

ممءحكلكهـءكا

جمصاالأ1إلأااآلأة13سولا

3151األ1ا9

61كولااز

31لم

لموليآأا

2آال1ألأل

ثهأولزإل

14ولكاطء2

5كاثأ7ثث44

6داتآولأجملى

7اكءأات3ثع

8اولإلأول4

9ث34ألمااولامالن

لماكهـح24

2اكهـاألءاك

ثااكدولء3أ

أأال3ثاثآ



ءوراكرعنواندد

راتلةا

النجف

التفاقا

بلتهذةا

ءالفبحاا

ءاالظا

النجفةفيفىءآسادل

ائتء13

فيةراااورةالهزمماه

رجببوسف

بألرينةدبآاس

كرازيآقاشلىءميرزاسماجي

العمارةمدينةتا8ال

تحافىفىانور

اطلمددألئاسه

1فيافىالىزاقعبد

شارالمديةعاشرأ

الىحمندييى

رهاطوثارخ

391هـألم83الحجةذيأ

5391مصانني71

راذ71

اذار11

6191

6291

7291الثانيكانون73

9ي6الب51

فىالثهاتإلمجتداشهرةالتاريحاثءباال1هـعدوالنؤاددبهيئاتالمحميمزاقالرعبدالسيد1
محيفتنئأوفمافاحشافةاهنةصدأئنةمنذوتلمتأ3نةبغدادصفيؤلمدالسريرءاو

ربخااالىالئانبة01اعوإمأةئالاشتراسطمسةفي91م5لاياهـاناربخةالفضبلةأزالها
وحمبتمطبعنهاصادرتالمحكومةالناوالدصكللجمددسنةد2مرفبلثحنيا61الثافكانون



لمممييرركأمرفى

هىلمهيملمجلهـلم3ءيممكاكلهـسعلمهلمثمعهلمكيكاالمءىيلملمءلمعءز7حع

4كااجتم2الولأثثثا3طأ941أس02913

2إكلألمآكل3اللمولءأآولاحايم5294

لملمممىحهـثلمكاصءلم

أأكأآأل4ثبماأآ231اكهـ4دء3زخماتإ191743

لملممممايرلميرآلم4كاقى2

كولأآ4ءالآآ9ي3رإأ6291

يرحكللمأللمءيم

كدط4ول422أالثبم3ثب111ول72أو2ثم

ااولط4آ

اولءل

ايريركلهيمييمقىكا

ألاولطاأ5ث3أول4اورولولثاكهـ62951

كمادومقديثةالىوالعراقفينالنهطدةتااشفىمؤلناتاكيرديسيولداامتيازها

ظللمحتوالعراقليرطةوألالشعياليشوأالمرافبةألبلدانأريخوالثاريخفينبنالباوأ
ثءذلكوكرالمدىماتاافىوهـافيةالالورارالتناريخاوساللمفيواربمألمحألونانق1لم

الخالدةاكثاآلثار



9

الحجانرصمملجرائد

ةكزهامكةاوآل

وهاظهوصتارهنشتها131ابربدةوانعددش

جماز

يقةةاسض

3اطجازصفا

بلىالة5

افألحا

القرىاتم

يهـإالعألج

يخبلىا

رةنواإخةالمدث

الحجاذ

ايةرس

ممؤاوعبدالثهقنوفبد
رانيفىغاالمهزثرأررحهـا

يةر

ايمشصممر

الفتيفىعدط

وكارةاإالمدإدنةثانتا

تافيالداسبويهوابخماإهيماب
نياالرذنيمامونعد

شباط61

ايلوهـد6

إبا

8091

91هـ9

9091

6191

0391

5291

8391

9091انيالكانون
9091الثانينشربن61

6191االولتثرسن7

اخماوعنفاالولىالمخزمةمكةجراثدفيردحمافيرحمةمحفأثألثادماذاسردانناأرأهـاإلحظ1

1لماخبةترةااراالدمابنمساسثأسساالالفبلةةافيااةالعمافيالدواصالانلىكانتجمار
ازبةاصليالمياممهفيمود11ابندولةرهـاظفالرتالفرىاملئةالة
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كممآلص3عولسكأ114303ولس

لمءزىلملمءاليرء2ءلمءكاءكاهميم

هثهـء9لمهلميميءلملمءءءلالييملمكاييملمعكأهلمءء3ءءلملمهلملمءكاءصمء9

809

3حرلم6ولموه

أ95

لال61914

5عء62لم029

91ل3

لماول82911

أثولم95

ول5أ133

لمايالثع1الالالمطلأل4

اكاءأه5أا

كاعولآأإاول4اول

ولذك3ط

أل33أ3

ول3أ33

الولء4ثبماأول34

4زأآلكاء

ل5ث7ءاث9آ4ا

كهلم13رأأببر2

4ول9أاأل

3اول3اء

16الأ9أع3ح

7اكافي

لملميريىملميم4يمءيرريملكهتىلكثمءيمبر

2اثااولكبمكاألكلمآكا3

ا31آ

أاكدكأ4كاىثه

ال4ولااولاءأولكول96170وه

هءأيمولم6

لهـاول4آولطا

2ثا4أل1الل3

3إيدثزك7

المجألنينعليئطبحمكانتغيرةخطيةلهدةجرم
لعدمرةشاينةاإفىفيظهرتمحيفةارلوحماتجااعلىضاتتطبحخطيةريدةاهدكافت3
اليذأكفيمطانوجود



اكريدةههراندد

جارمممااطاالمالحا

ازالحجبدبر3

منعاه

ناال

49

جذهبنةلىءثالثآ

منشثهاعا

هراريداودادبب

نصيفمالح

اليمناهاحمزبراذك

العاصىصحاءاوال

يةرصهـ

بعدصربنفاثد

رهاظوتاريخ

909يار71

291ءالنافيتشريهظ31

العانيتشرين

9781

6291
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لمكدلمءلميىب

ه0الءيهمءهلململململللملمءعم4لمهلميمهلمييكاومممممز9لمهلمءفهـيءمءيمءع

ول9091743

429131070

781و

5ألو62

ول4كاآتآ4مات

ولء44كا3اأ3آلم

اولاجهأازأ2آ

ألكا3ز4ااث2

كءكأ3عول3هيهأعولولول

إءلولمصءقى

ول3ايحلم3ث

ثه41أ11الوليمحء34ءا

أولثطا

2ولآول



اخريدءنواندد

اطفرةصالن

69

المظألءفىجرا

ائهةأا

يالىالمايب

فاربمىبألجرائلط

رانطممدينةاوأل

النهرمنببنرا

رهاكاهـوناريخ

7391امافيانشربن

3391
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كلآل3ولصول05هظولولولعأول

ه0ءهلململمدلالعءرزء2قيعهءلمهلميهءكاكل3زءلملمهءءيزجج

291يم

4و2ثا

كهـاث3المطاثولا3ااكل4ك075

أأولبأ3

ول33برط

مماتأ3ولعءول3هسول43ول

برءيمقيزء

أسقيء3ولاالثع3ول
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يةنكيهصااهنداجرأئد

ابقايةنكيزاالالنداةعاصكاممتامدينةوألا

ريدةوانحدط

الفلوبمنرخا
االخبارتحبة

المألل3

الماللع

منثتمااصم

الدهاويمالكلابواحمد

يبيرذمتحمسمعود

تارسماطهووها

1881

3981

3191ابلولا

7391مكانش

صاآليةاالبميزإنمداةصكادإجمأمدينة4ثانتا

االخبارنعرةا

الحقصوتا

ارياصا

ظنعلينعرة

بهبايينةفىثالثا

شريفافهوعبدمرابم5عد

كناوينةمدرابعا

المدراميئالعليعبدعد

وزت31

0881

5391

5091



9

كلآلسكولء3ههصأولأ5صأولككط4د3كولول

لم7ءرلمل35زءكءلملم

هول0يهم5لمهلميوللءعءثهمعصهلمهلمم4ءءىعلملمهلملمءييمز

4884

لم298

291

7291

0881

3291

5591

21

ثهحء

األول

أا

ل4نآكااثءاث

ا1آى7

ول5ثآ4ث3ول2األء3ة

أالثام3ااالمانآط

سماجاول

3ولاولأأا

4أكل7اأالغا

لمبعلمصهءلميمء2لم4كدء4لهـبرىلم

33ألطماإكاحول

لملمكعلملمصءههمللوء

اوليهييأك4

اولأثه3آ

لمحمءرلملكرءسرككلمءحيمهلك

اولي4لى4اكل11

ا34آ

أه3ءءاولططع

4الالا1أل99

اكلأول3



ةيدروانفيلدد

االمالح
طتا

اساما

لعظيماصلةا

001

سنغافورادآلمد4ضامسأ

لتهاشاسم

رمبلىعرا
نالرخصبىفيد

بهبخابيخةفى4سادسآ

إخمترورالد

رهاطهوتاريخ

8091الثانيتشرينا

0191شباط82

0191نيسان13

0881



زءلمهلمزززءرأ

أل8091975

بكاس01918

ول3ءاا412أو5

0881

اا

حم4ءرلملصء5لملم4مهـءءز

ه0ةكثهـءءيملميلهـءءءعهلمهلميزكاوأ

4كء131مم3كاط34لماول

2كهـارزالحمولاال44ك4اول4ول

3لىأاث5

لممممءلولمجممهعكأنريملم

اولالاكهـآمأتسأثالي



01

ولنديعةأاندلهجرائد

نديةولاخداعاصةتافياينةطاوآل

ابريدةوانكلعدد

2

س

6

رودبوبورو

لمعارفا

االقبال

الرشادا

موتكىحه

الفسطاس

اقالحةا

ءالدهنا

وثشه

ارفاق

البشبر

منشثيااسم

هائميئسس

االنصاريالنضلابو

وأاإلبايامريةمدنهيمئا

الهورهاتادحميئ

الثانيثهثرين9

ابار31

0391

7291

سافيعد

ةاووابونص

هاثيمذلىص
رمصطعلببئرع

مرممر

ةذدالغالجعية

كوز33

حزبران11

الثانينونص6

شباط3

الثافطثشر

الئانيأونصا

جاوايدنأهـيلتونةتلىءزاذ

عقيلبنبررر

جاواذورحمتثنةآلمدثمارا

افافيثشريندصيدالفنهص

اومترغفلهءهدهسمخا

االلنونصاطاهيفيهاشمحمدبئ

191أل

0391

ا2يم

391م

5391

8291

9391

3391

191



01

مأولولكهصاولولعأهولمت3ألول

لملمءلملألءءءلمكأل

يملمءعاللمهـلمىءكاههـثهمعلمهلمء7لمءلمييميلءكاكللملمهىءءءع

ث935ر91ل5

213لم29لم

122إوه

ألم029

3296

ثهوأ2ثه

وأ52

أل829

لم29و

األ01

األول

ألول

كاس

5كأ

ألول

035لم3294

عح419

ثااولة4ث3أعا

كتآأأكدول3ألع

لملمءلولمممألء5ءىكالمء4ء

إلاياء4ؤولثاءاأيح

كبما3ثولاكهـ11ا4ط

لمااول146ولث3أ4

ثأولعأطأولآءااأول

أل3أجم

اكهـأ3كءا4طط33الط

لملمك4ءلولمصهلم4عءلملمولمقيءثم

اللمثولء4آولكلاا

لممملمءولمجمءءءمجمصهحمهـء

يا4154ءاكأ

حمءلللمصهعلرءلممكا2لمفيكاإبررقىبم

ولالولول4آول3أثح

آثءأتم

ه0كاصييءلمه

كااء3لماكا4لماع

2اكيالأ3

اكهـ91ألا

2اول4أ3أل4

ثاثبمايبععول

4ولأ9أثهبم3

3لىاأ9ث

6كلول

أتاط

اولثالم

أإكهـكاى3اأاع





الثاتيلباب

االطألفيعاسيافي4يىأاثاليبرعفمارصيتضمن

و

بةواالباعةاالمنوبادينةفىهـكأرايآوجحآئاريئقىنيصآعرتبة

صى

عولولثا5

اولءأال4أولااثاسولإة3أيالحالءأولع3كار33ولسلمك14351لوأول4

كعهأثاءةاألةصء5ألمول54ألمسثولء03سأسأأء103ولأثهال



نانميةللبهوويةابىجألت

العاصقوثببراوآل

ورهاظئارمنشئياامممالجلةوانعددفي

2581انياككانون6ألالسوريةءااوريةأالىالجعيةاممال
6681الثافيكانوناالشلفونبوسفردالشمسكةاك2

مارثركةاممال5م

7681زبراناآلمارمنصررشرءيولورديمنص
8681االحطإوناكا5ةورةااتلمهااالجعيةالعالموموعةمجه

0781االفيانونيماوعيمونارءاالالنيالفاتيحصعافى5
9781العاقيوناكاالبستانيريالجنان6
81الالثافياكانونالشلفونبوصفةاكهيال

0781شباط53عطيهضايلهماز811

0781ابار11صابونجيبسلىىالفحلةال9

1781اصانياإون9شلنونويوممفابوصيساحجماا41
81ال6ايار1منمروفارسمزوفءيعقوباالمقتطفرنم11

تبئخعنكةالعرفةطاريخكثابنامئلىأوازلالمجزثينفيالمالبنااسغ1
أربابهاشاجمهنالثأئبفؤذعثرابمااالعددشؤلددالهمنالفهرسمدأفيرةالمدكمروت
مطالعنهاالىالفارئفونثلرسوممرنئونا

الهلهجمىالرايهماءكمالرةشصريمونابالمفخطفىطفولةههديمونانوتلبيرغام
دد5فانةش1جأللداماةداامخافنىفيجمألخمممبدةالضادابناهـنمامندافطىهـالك

ادألوصهافداماومائافءصلةجمثصخةالفتينالعنحوعلىبملدأتشنملثمانيننبنجملداثهابلخ
تزةتها1باطريالتفىحسإبةهـالهافةانارتمئالئافىابرفيلهلة1هذبورصنناماعلىوعالفى

منصرفيمئألالعاشامدمافلحدثوهوالنافعلنموشهحياأفي9الىسلهايهـ4بلوغافى



ااه

كأولىول2اء305ولصصأصول3ءكأءالع8طح

لميلمكالملميولمءمالزلمءرلم

هلم0يهلميمءرىكاحكليءكمءهلملميمعكامكلكزءلملمهلممهـىعىكاصء

كدأاأثحك3

ا5تا3333كدأك333تا333أألالول6لم258

2اكدء3اطاثا33مم

لميمك3بخاكهلما3طتالمولأوللم668

ثهكدولا3طأعطيال

ول3تةعص3الما3أ3أعول23ولهتآ3سعالهاياولأل681م

4أيآاأأللمآولأول31الاأ3كءا

كهاط4كألكلطأوللم5لم8681

3يلألأالا6اولاكللأك3نآث3الما6ألاا0لملم078

6اولأأولثقياكا3ال3ااكاص443أءي81يم5

ديها32ط3تآ3أأ3أآتاولألأول84ر5

8اك7أا26حآاثلأبخ3ال3س52ر81مأل

9اكالأول9أ55ثالمايأآ5لمآاولآ333اآول3لم81ثم5

5اولزكةتآك3آلما

ا5طاقاأولأل819مأ

ألاوللماولةءلم9133332نآطالع3آنآجمة333أ33يالء13لم678

نيمات03فيالدالرىوةايردإلتاتاريخقنوعههنألؤلهولايويهداانوركاالع

قدرعرفانهاللعمبمالالساطغةدةدالهدلةدلهآلهىهصرقدشلمئال1نادرمهرجانا
ؤلادؤشكاظبرسكايةبراودارفيلمةالىةأفهمتوقدءلحاراهداقللعاهلتكهاويمرالمعارف
منوإلمجيعياثالمجامعاتهـدرةحمافة1وارباالبألداعهاق8العال8ؤمااهـادزراهـلودامراحضرها

فههاعنبونحرنثرازمرابتهالمالعاءاكا1كثرهنالنضلاهلبعثودفىالترقاقطاربهح
اليولمفيحدألتفافاتلاليومدايخافعلي1كماأاللبالكةالمدنبعضائعاليهتيرذوللعماطأم
منمتقدعاماكنتاةالمجنومبركا1قاللبنانيةةالسورالمجالةداجينالقامؤههرعانفيصارالد

المفنطفلىإكلالدهبراكتابثألفهـوكررذلكخوبرىننعسةتدكاريةهدلهةمجموعه
حونفيحظاللجلةنمنصرتأالديافيسيق
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بهسفؤادمراد



لةاوان

تالكو

ىالمز

صالصالا

251

بت

يتصالأضاما

اماصتايتمحوارآل

أمنشتياا

فىيىالىيزاشافىي

هجألت

جانصالمدسلمءكل

ةكراممةءاوال

ةراعالىاإرورسهطلبة

يالةفىعدط

وهاظهونارمح

8391برانحز02

ايار

آب

0291

261
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لمولكول42م03عاأولكأولولصأءألكاتاكالول

زعلملمهلملمءيءزلمز

لمالىول2هو82

91م

829111

ولةك

لال

لملمحكللثدوءلملململمكللمز4لمءلمل

ه0ءيمءلمهلممحءكابملم4ءهلملململمءهءمعكيمسم

لماكدلما3كاال4ااك22اثح33اا41

7ولك42ثء03ثول2

ىءحمىلملم

كااول4ا3ا

ءاعةآ3

لمااليكاهآلجمأكل4اغ4آ

4اكليال33آ

2اولأ



دد

اهخ

يةإيايخليزاالطثدمجألت

إقاايةنكيزاالالنداعاحمةكاعتامدينةوالا

لمجلةاشوان

يةفىالهجةاالهأللمةافى

الجامعة

ابيانا

هالماا

منعثئميااسم

الدينكالاوجها

ياالعهارزاقعبد

3صناوطنةمدثانتا

الهماديدهابدء

ورسنغاةآليئمدئالثا

ليكلااأسابنعد

رهاوظثارص

3191ائانياكاؤن
3391سالننه

3091اذارا

6091



أ5

ولولكسرولأءكه35هسأولاثسأولكمأككإألولول

نمءلوءءحمسلملمءلمىءم4ءلمرلم

ءولهميملمعهلمكلمكيم3كاكلءلملمهلمءىكايمءء

أوثا

2941ثا

أول

كء03

591037س

و6

كلطأأل8مموااا

ول4اول422اسأااكااتثا

لملمءلولمسرصءيزلك

لكا4اولاول4

لم5ءءمء

7لما4ألأول3كاأمما11

ه0ءولملمعلمهلميمعيرءةم

اولأا31ولب

3طاول4ءط

2اولأث1ط

كاكاىأل3ول

4كلأول
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يةاهولنلطاهنل9مجألت

ولندبةاصداعاحمةبتافيامديئاوآل

المجلةعنواقعدد

لجةالىا

امنممئمأص

اسفافااكهعبدبندا

ثارصطهورها

8291افياكلنرعم

الشفا

ةلمدرسا

ثالثأ

االسالمبةيرةالذ

وكاوغنيةلىء4مآثا

ناجمطسليمانشص

اظوجهبدالهءوالعالياسبمرابو

اجاوايلتفريدنوةدتء

االنصاريسورتياحمد

الدهنا

باحالمم

دبةالمحهمرا

لشرقدإأ

باياآلصرمديةمارا

ةبىالنهذألصا

اداالرثةمدرةلمىنأل

جكجاكرتامدينةخامسما

قدس2عد

باحمثوالطوإحمدقدسمملىممد

حمزيران

االولكاؤن

انحقلوإ

0291

2291

3391

8391

8291

7291

8391



ااه

ولولثولع4ء3هصأولولحمألأعأولولصأهولولإلول

ء4هـلملمهءالمحءكاز

أول4و82

0291

2291

3291

8291

و82

فى72

01و82

اللىول

سح

الفىول

يءءلمكألةملمزكازةرلم

ه0كامحايمهلمألكاوءصفئءعلمهكملمهلمألميمع

اولآلولأطبمءإلاكألول4ولءءا
ثط9آ

لمكلءلململمهكلءءهيمىثم

ثأاليع3طأول3يااألحأاآ

كاكاط3ااكل3ألول4

كلااءاأالء

لملمأءلمالململزءيم

كلا343ا3ورتمآاول33آ

مممالملولمهكهءكاكلصءكاى

لاالولألباأل4أل3

ال314334ك4

هاثهاثآ

ساولأل334

أاول3ا

313

اولألول

2ايث3آلأل

حمةرءلمءزءلمء

أول3ثاولول34الالء4اكهـال54

سألما43الول4ال4اكلبا34كة

ككاةكهلالول





ألثافيقيسهم
قي

افريقياآلصحعاففهارس

9291السنةختامالىالعربيةحافةالمنذيموين

71ثه55

ا4ءهثسلهاهلم3اكاغكههول4م4ز

3أحأصأثالهلمأأ4هولهأأاحكهـمإأصأالهلمولأ1ااهـسول4
اهسالس213





ولاالباب

االطألقعافريقيانيبيةالعرالجرائدجمغفهارسقيتضه

و

االفربقيةقاعاالسمنوبلدمدينةكأوجغرافيمتاريخيياترتيمامرتبة

3ولولطاهول

4ولاال4ول411اءآطهـأكاص3س3كه33ألس14اأ018قزالألول4

حء34380نما5ااأل4ز435ول5451ولمح103أس5ا103ول3أء

11
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جرائلط

ريشءااآللمءاأ

لقاهرةاينةمداوآل

طالورهاتاريخامنثاصماجمريدةءنوانكلدد

8381االولكانود3باشاألاعليممدالمعريةقاخا5
6681ابوالسعودعبدافهإنيلاوادي3

9681جأللممانءوعدإحيوثاإيمابرهـراالفنزهة3
5781االبصارةةمعدث2

781الضالطالشىاالضبارفةح5

7781أذار13وعصقوبنوواأساجممىءقاذنظارةابو6

7781السيدأ3عبديليخائتطا705

81ال8عيأبردأاالخبارفةرفي
81ال8االولنتشربوانرفوصالحالبيهيقسصاالخباربستان9

81ال9شباما43وريعنسلبممرإألشرق01
81ال9وفاعدوكمسنليالمصرقيكباس11

انقطاعيالثثرها1رامشمأسيسماصر1مةبندشرفماوكربمامبةأةالعرفالمحمعكةميا11
لمعرمررامراطولداجئازتالمصريةالبألدضدمةكامالقفرفثتامااالوحيدةالمجريدوهما
صقالهلديرافنتاافماالطولمةحياكهاهنالئالىالنرنهاعلانىوقداهاسةعريدجرنبلنأ
هديوهتاالىالمصريةالمالكةنرأسؤلولمحيدعطدمنالتاريحبةحوادثةونجلتاطمار

تثرينمقظالتبةالممرالوقاغ1ان94طةأةيالعرافةاناريخكتابناؤاغلطذكرناوند
الئرقعةمصادقباالستطلذاكحشجاركانالديالهولمااوالشرقيساثبع881مالئافى
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ءمماتأ3طع3هعتك3

يز54ص

405كلملمهيململلمزعءءكهمكرهزهلمأعكا3زءلمهىءىكاكلى

سس82813

6681

لم968

81م3

81لم7

81123يميه

7781

878

8150ثم8

3سط978142

81ثم3

4ولكاتأ4آلغ1ءاأ3اتملماألء4اولآع3

2مماتأ14ثاآولولأل4دءكاتا3ئاتا4

كااللمولءا3اأاالآلثااألأاال
ول4ألولءأاا

4ث4آ9اولطزح3

3ثبماة9ء9مااوليهاا4كهـآول163بم
6ولتةس2عث9392نآ3تاول

يماول7ألأأل1ول4أل33ك24
8ولرزثأألأكالولث3ثايألحاألول34آ

اكاو3ثعولءاكاكد3أ33اكاىآكاآهاأأولبهول

5أيالوثك59313أآكهـاآ

أإولءأالالظاالأ3آعال7لمولاإول3أألعء5ءاا

ريخنو1سردفيعلبيماعؤلناالذيربغورفيالضايثعهـالهافىوزن81م8ولنس3ليالصى

ةالعرفالصعحميع
الكبيرالرابمىءجرنبابااورمنقلبمااقطةطبهفيهـئنثالوصاندةجرأتكاآ

محماالىةالمطبهوصاتفالرتوربالىانء1راثنءدعىزرلزا1ر4دعلىامافييركبطهـ
الخئصةإسالمالالكشبةمبةالموةقأ5وثثةوكةطارإةالبهارثايركإطرانءأل1فيابلهاسفةالفاهرة
الروصانيمالةهـندونفيوهمبكلموتئأرعنيةربمتطهـاليادارالى31قامإلةبمااررةالدةةهـبافى

زفالوالاؤائآلحمىاةعتلنءااريخياكالمحادثاإتفرصولثدةانأطريركاهدانءروىر
دالعنابوتامامداودرقصءماقالطرثقمةطالماامااكفصثابرةاللوممن



يد41هـعنواند

31

اط

41

61

71

81

91

02

13

ل3

32

52

63

72

82

93

03

13

لم

رنبا

اضاك

زبااط

بالمة

سمه

ءيسالمهساك

اناك

طاط114

جمرةلىا

اماالط
إنثا

حالة

يةيهـدابرمثرةاا

ةرهلةاا

ةارارةاالة

قةاط5

ادقاإ

داباال

االخالقكارمء

حرآةءاإةلمىرتاب

قاوةاكوراا

461

رمافااوناربخامندثمثياطم

781اباول5

1881ياشاقحمتثافيط

1881آوز42نيفىاإمراخءيماووه
1881االولتثرمن21ثازبفيط

1881االولنونصقالمعاديب

2881نبيهدتراإ

2881اذاد6نرهصنإءاء

81نيسانأ03رفياتيهاافىي

381اب61يصاثاقص

881ء231فاةاارخ153حمااظاهعدبالم
4881اذار31راءألجضائيوشإثفوس

5881لاالذحرين01ويحهـاباثصايم

5881يساإءدايرثاادارة

افي58االقريننمث32اشدياقارسةإلمبس

5881الفيءالماردتعارف
6881اذار6لشهينا

6881ياولا3فناسبئكن15

7881فوعلىخاثا
881الاالدلنشربر93

8881سفىلثبءاحرجسى

8881االولنشرين51ناسحكلريد

شةؤلدلمائهاءدصاةأهـررةاالمملحألماءمنةةفىابرهـهذهىنص4الخايرمدءقع11
رية18شاسنة1سناندةيكلنوشجاالذيلمطألالالمجبشد1قنداصببيمارمنسبألتملو81ع

حهـءقيفي1ؤلىمودادسفداأايكرهوطصحسوكتاباتيمااافوافيئجريرالضىننأ
ئأللافكرةةاةقنمنوأؤنما3لرض1ءوزدهـائدالمجتصعلىبألدهوعنلمألدهفيإلياسبةباراأل
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هكال0ءءكاللملمقيعمممهلميمءلثملمىء3ءوللمممملهلمءهحرعيمزكاكللمعبر3لملمءيءءكا7ز

أكلولال3تاول3س9ء813ه9

اكلأ2الث9كابنكا3الككه88

كلأولأزعكاأسح3آثه3اول4آثأالما42لم88

كهـأاالم4لماجمهآث9أ5حلم48812

الأ3ول4كاآ4كمصحلم488

أكألء543أ3ع44ءثكمء2881

ول2ولأكأ33آ3ولأ28846

ولأ3لما5ءحمجمر4احآثاولأل44دء2881023

ولثهـآبيبم633أ3ا3ثاول288161

اجملولوللمايال14334لم488

ولاكاى3كما36ال3ا3اولأ11ولتيا31لم488

ولكاءاإلاثهزاحثهةثءيالزهءلمه388

ول33ءإالالكااتم314ءط41أماكا443اثالأل3آلم388

ولساأ3اثاحمكأكأع5أ5اط4334لال230كالم388

كالىأط3ثبملما333ثول4أأأتمآولآ38842

أوللماثلما9دآثهث3والثاك113وريالتم6886

اول944ولكااس3آآثهز2و688

أكلول4أول3ط3اطاجملآ3يأافىآ881م

2ألاأول14ولطأ4هس2رو7881

اولأ34آ4أز3اكأأأعأ23أطوألأاب88815

أولنآألآقي41آآأحم3آول3نآحث3هحملم5ر8884

لم2

ألثه

41

61

81

ولم

02

12

22

32

42

52

62

2يم

82

2و

ثه5

13

23

المثارلماحئألعلىجافيمصرثوإلفامةلمجرهاآثرفعامفدرسوغنقولماففىللحةلنؤشسالفزب
الئاثالمجزعرامنمسخفادةجلميزمحاسنةخطنهااقماكانضمءيدهـانئأوهناكاللى
73صاخةزثدانكأرطقهـالتثرت4بصمن

ابءمنافيؤكرئمانباالالدولةوالوظانفسلكالىافةاةنفيدالماعارفقلانة3
دبهزماءماالعظهىالمحربائنافههاونوفيممرنجاالففاعدالىاخلثمسورياسو31ارمشةءح
سيالكلهدامنالثاكالمجزلمآلقمن
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اهـثء13ابررثررعنوانءررد

33

يم4

3دـ

63

م7

س8

93

14

24

34

44

54

ع6

74

نءطةءاةصات5

اتفيواكفىاإواا

ءوراالمعهةصل5دبةاإراضءواال

األوسرربمدسوفءطتمالمة5
سفوثوعابيماةفىاحيآدأئرا

آصاففوما012
وحاديالنكرإؤارسحمبيماقسامهاصدى

يرانيءاطاابىاشسنيصحسن3النجل

ةاالداظارةةسثإاواندةوليهسأائعوةا
اجاابمووبايهئدرشلالعامايالى

ونثريمءاالرسلونادالمرشص

زوزءيقوأإعمالا

بءنعانويخج41انجرولابوا
حبالبنسليماالت
كالماررءئيلمحزاتالهامس

ورسذتإاقاالسهونمء

قةةاإثراةالتلة

رماظثوصتار

ايانطأونكا
طاثإع

يارا4

1لطور6

االولوقصا7

ايار62

نحسان59

يارال3

تموز51

باطث

شباط51

إنت83

9881

9881

9881

0981

1981

1981

981ال

81ل

3981

3981

3981

981ء

2981

4981

4981

1كرضألمايالركآلنحقنبنتالقيرامدبةاهـصراهـتراغارربهتةهـالمصئدبرر111ثئاهوا
وارهـجممالمجرافداكبرمنلمقم1وئذاانماكئألفاعلىفارمات1واماحصاتالممنلممق

فمحارهصرفيخيرالسياحممارالتطدطفيش1دفددلضا1ةاسكماانطقةاثممااالبألدبهبحفيانتشارا
كوثفخيرلناواثلىةءئاليفاميهاطإلمةفيفساةماكاندبهةالونياةالمصرالهقبةنءافحثفى

الفالثيهتاكعنئقلالمنأتطبحأكفغعددانلمالمةادارةفيدةعدعوإهما1لائشهكألمرجمة
يومماة

بلةفىعفيالمصريةفمهـاتكبرنءهـوهاذاالسنةوفيالمفمرنىأمبدفىلمؤهـظآأ
يفرعامةاكانولماالوطنهينضوقعندفاعاصوشعألفيألمهيسالمبةثدابرر1باكوؤهو
مأللالت1يديةحئالخلىقظمعارفالىدالمؤيفةأأصهـفت1بمليزيفأللونرعلى



61

ه0ءيهم9هلمء8لملميلهـلمءءمءلملمهيملمهلممكيمءيءلمهءءلمء3ءيمز

أ88و

98844

881و

4لم098

6ألر8وإ

لم817أو

62لم298

98132ثا

8و3

2كهأل98ثا

31لم98ث

49818

498134

98182

981ئهـ

35ءاألو3لمأ31
ولاالم1411ألأ

آ3كأاولول3ءب
األ4األءولاجىسألولفئولءأأأول

ولالابمبمايآآكةايهعاثع6تآلميم13عسط

ولالماءكمل24كل4أول34لمآ5آال

كداأالأوللمآك3ثولءال3

4ا5اغعثءاغ3أكاكهحأع3أ4ااألماعأل4ولءأ

ثلأاا3ث3ولآأال3آول3ء3

الكث333كهاألآسء

93ةأاأثعأهآكأ61ألنآيحأرراهآ3اط32ور

اأأأ31اا3

كهـأول3لأثثحث6ول4ح4ء5اأألاكااآثبرولء3

ولألماول4ء3أط4إكلالألع3ايا14األولأ3أطنآكول

كهـحيكع4ك22تا2يال3

ولفآث17ثثكااثززآلأاءولألآلأاا

كأل3آحأثعآول3

وليال3ثط3أ3ولأكاآاد4ا7اأكل3كاص

3أ3ثا4لثأكه4آيا431هال3ولع

ولاأث3آاابر3آ4آك

ثاث

43

53

ثا6

كهم

وثه

04

14

24

ث

44

54

64

74

فربقتكلماركاناانوعالكثاليافألآادتفيشوانءحرلينيداهاثألنبخافاتمرتمصر
فيالنزتةبلةإالممرالمجراثدحميعسبقانةالمؤاداتأمميزهنإلسكندرثةالناهرةغفمعمن

يدررجرالشثاوبحوترلللعمائغابمالغروالالمطابمهثاللىءطبتر6باثيةاكرالحركاتاستعال
الصيتائعةال
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ةصابئر1رحمعكلفواوامماوإلى4فتنبمةافرادفرأهاالعانيةالعثيإبألداالىالدخرلثالء
الخصرصعليماحهةفاالغماصةةةضازتءاوقدإزيحىفىالرشافةإلمحنةافيوةهانناو11اابء

احممادااكازءجاانامعيفالئيئحفبدالمحدأدامإنغ11ظ3اعبفمعبدةولدمادعطلحهـزداند
االثتواسودثىدءجذةاتدمافيدثصااالىفألمحالئالطسالخدثوبدحفيادةالمجرمذه
اتإلباله

هارودوثناكتءوفماحترةا1نعثادكمرشالضراتولمآ
هدسـبردثربمالةلمجديرد18بازجبؤفحهمتاتميى

جيدزككالت3واعفلبةهءكبرداهإثإؤماند

صديدهاالذادهـأافرهدودطتمفكفدىتدانء

ةيؤجريدةنإششوشالناتفيااء6ارورهـءاالمجريدهلىنعطهلاكاافةاااقءقضتوإا
ذادافيكحيبمااؤلاحبمبوفاولالنثرعنىشوافسحكندررةالىاعثبدتئماسبومبةالى
عىؤئروئياحىاا1جرتدهنبدال8011ايلولهـشفيبدرانعبدهادهاءاس981سنة

رماتضاساشافونابعأالعصرىمناهاافةاةلنظااستناواألدأداممخبيانيئ
د1المحدامالنأمايمنةيهامجلةةظلهاتمالءلى4طان4اؤلاليازبمباسهيماكجالةتا3و
الدبمببحظنهـاؤؤظنفن1بإلةاتهناءراطمةفي3191آ5فينوفيئد

تالبإفىارضثإسىادكالءنةفيلمر2ةطنءفىءاإدريةياليفياتم
لضلبألىفماثءقدماترأألقيفأزأفيمات

ئتناولاضبعهاهـتةووهئذساكاااثألفلىةكلرإةءةبةدةاهـاهدهمدرتإ
دوأنرهطالبةسثلىالتةومحزف31اااغؤظلماءاناتصئغاةإلمط4ةمجألة1هثالىاثجم

هوكلباحمهةهـتولىالإلاارصألنررثبمءاإةةهـبئتاإلإألبىردلمألياطالةءاندحالحءيا
المجدثئةالىهـحإنييالتالىاأااساثاتردارو

كانؤهالجديافىتواباءيهراصنهـرتاقبىنفألذ
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ألول4أكافآ34ول

ءآز31آولولنآالل

ثهءإآو3جمكه

آ2ول33س4

ه0كايءعلمهأللمكللمءء3

س3أثهاكد3ء1

62كثتآءولألطهآ

2ثركدلمايالكماع

82اول3أط93

أحزتااشنجاأئةكرسخاشابرىهـبئهءةأفيافيوأ
إبكراتمهآاخبراتفىاتيوكمالةءشلالبنيواإث1نةءد
المجزاءةءكيدرتءاثمباحماةانيةثرالهالمحكومةامرتايروتلى1ولىيرالمناعدادإتوزلما
مرءهـوردااكثل5اتسابرحكؤمنإجررتوإلتطلتوقدامعلىالإامنثعلىحكيما

علىبةمألطالمضسؤاستانفصادة1رصءلىشلنباألأللةوصزحزداطفيصاهـاخسد9تء
وارسلماصركبافيهروالةافاافبمإمدرروءأله1ااصا1دارايئ1لمتنة5981ةةهـااوفيشى
نؤنرةالبكضمبىمنشاةاىنهطحةثةءوهالدهءغلمةفيسربمإبمإلمثللةاغهـءاض

اناللةأبىأرالد1ةفيصفانمحتايباللساناةهـبصاادالمحدنياسيئااامقاليمابم
دسجةاثوفملماباوناسبص1نيةلى1دابتالفمدولةفىسفعبادولةئثغا
جمفيإفىيرقرةالمفراجانتنمافدماتففهاحبامنلسنكاولة1لمجم1داجطوفانالعم
رالوطونترنأنماوإلمحقاوطنيةابواديفيصارخصوتاسلبماحياةاتاواألااصدقاإةالمحر
وأنداردظمةن1بضالةقساهـالمذااشحاوالرقةبودثالهلماتظنءارجةإل1افيارمصرفي

ثا1ألكاانمالتألثرالش1ازهـدأبىاناقكراكما1كنأ1نالصارخالصوتلذلةوبهات

سنقاللعءتن5جاربراعكهداداندإسمصرفيلمحرية11ىلمحتشمبرا1يهافأتمنالىبةايخ
ذمبهاللالنايرآعمذاانيربإهـانالسبفلحدبسغالالنم1هذبرىنءانمرالهمدافي
وانمرإلمماهنةفاثلدبفاااصديخماننذاذاغين1اليأنثوةلوراالالراجسادش
781المول03وبقألموإملءنهدوهنننكسرحنيةالمحزفميرألخاللةالدمشيرميف

عبدلطات11ثطعاالنأبرعاةدحمطبالىسكبىمبصكلىحكوالنامرفيالعلبا2صحيةاامدرت
يوإالاظيثبرككومدينةلى1غبراقيخل9981سنةوقنهااامإراطورالئاثطوملوفىالمحم
كراعئرئمانبةسايةكباهـهءمميةبعءنحكيتجزعوالتهبضدوننهـحإلسابققاالنثر
رصدر2املتهوسلمرضااتت1دسضهـإلةعنجمزهاكة1العئيالدواألراثفالرشغإفياثكرو

نانةضدماتبعدلمنيرإةصمكانا09آليالكانون31وفيأءولعة1اللطانأمر
والمإؤسحسابمهـ1أصيماؤنهاا8نأسمافىالضورادتااسكلألن1ررىوكاملةنننحمانل

جرفيالنءاظ1إمداواحخيصألحورااوسالخدمةةاتالدداةة1ياعئباربهئونأ
الوطنميل
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رماظهوتارامنثاصم

5981اذاد53حمددباب

5981ايلولى41رومانوابرهيمصايم
5981إلولا5وويروابابي

5981أفياألمرينث3كرغور

981االولأوقالثافيالنجمةهجهـ

6981انياثاأونكاا5عودحليلصورممماطولقررمح
6981شباطفدبويسولع

6981يران01اقدصياالنهعبداثخا
6981لابل41إطاصاالأبااءثونة

6981االولوناورهيسافيصا

6981لاالونكابةفىاحهـ
7981تموز51ادقفىا

7981ادلموا1مكلبكدهـرث

اليرخرووبايدسااةدسفرنسيانرجألنبهاؤامبةرفالفرةحولىسياصةادةجرأول1
مملكةالىلمكةسومنةهدتالىلةهدشتنفألن1عدو581اذارنىطهتفيبىكارورنمالرداشرا
داهماثاثافودالمناسحبيمفيجمطألال1نالعقىوقدنورنمنةلىاةفيالمنشودةاالتبلغافى

وقتمنوكاناابرراثدفيالنصوليكتباناوالطضشداقإأوطي12لفيانكاناقاتالةهنالهلزا
هدبنةصللنسبونآلالئعاثاللغةإوبهامزاافطالمدنامفيربئالطفيكلنرإخهادةرءهـانانثاخرالى

كانهنصإلرعددوإرةلألناتءورسومفىمحا1إررأبممنشيئنضتدةابردنتوع
الىتاالرصولءو1دكطوآئينافيورابعرومةفيخهااومألنوفيوئانماإبفرلساسمدينةفي

مارخضةاةخوفهلشدثدالانرامتنحاداكالحددثرفياكلمبدعبدالسلطانذنااتصنانة
العددظهروقلىالنرنيمالسفيراحالىعلىبنا3لالهـاممةسفيااقامتالليويصرينءمروربعدبدلك

لهةبميزفىبونانةيطالبة2والنزدمبةةالعراتباللدريةسعفي581المولادآريخالاادسالم
ةالرصءادهماايمثلثحبلنبرصنةومزحسنطبعماةءهطبولىاتكإكصغهاربممنمؤلفمو

الىقالسوبقبطرن1الالرسافرذلكدوبءسكندريةرفيلىساكأهـناتاقةيآلخر

ةاللداجريدمرربرزتأفطعدادكيبةنعمرالماحت1ةن4انتبمىالثنصثاجنلمه1دالمثد
طالىسللسانةئثرالديدجالكاقوصنةشقاياالالسادسالعددنلالمديدة
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92كيالط3أء

الاغأ4ءاءالحه4كم22رك3981

ثه5لسءكلبمءس5ايايالعتاولآليحول05هحء398141
ثها5أآع919أغالورلمحةأح53ء5ح39852

23لأل8ثالك3أثطك3ثآع330ر81و5

33اكدال3اكلمءاثأاي9أطحءلم398

43ولولآ41ألما4اءثا3طنآ3ك

ولنآول4أكبمآثأأ698151

ثه3كهـاكلأل3أفىياأ34تآالك33ع6981

6اولءأأ3ءأممةاكل4ماتمسأك5ثء3ءاطط4لاطءالل13لماول801و6

73ولألأالثأتآءثءآلااول4تما3ء8141و6

ث8كاااأطبمول3ثا3وليآممآح5لم6981

وثهاكهـول4طول34آثطحح81و6

هاكأليالتاولكول434أ14أال798131

14اولكاىآ3ولهبكاةألسكالولء33أابريمكهأسأا79

رشدالمرحومالمؤصحصراملمحطنؤديانهناليصبردة4جراثباتعندبد3أرىالم
تعرفماكفاهمالماةالقدفةاجمامذهادازفيظنأالديشارلالععيددثرلمهـلشبلث
رنذدلىوالمجاافةداالطضرصالمنرهطماكيزاانجبتاكللبدانبة1معغلئاعنإلىكاسابات

المسفلةفياقالوكثاالمبيمرلثاورأومؤلفالمحوقجملةأهنثىئعمهلاهينداخالئاعرمنم
ضلةوإرادالطبيىنجالومنموكيرهـاالخلوقاتنةقهاثالتربسنانوكناالثرقة
إاليهثودومنمالفزلياللسانواونثزااشثالمولفاتىبعواضحويةالمصرالجلةأسسهوبوسمار
آلئارنذلكوكبرءزفاوالنشءكناومؤافبالفاهرةءفاثالجملةيصاحسربلئبلى

تاطقتخرخوالذينءطباباكورةنبلىمورالديهحدوإلننرالثععرقيءصنافييعلؤكعبهثهدن
الطرتءلىالطومارسبلبنانزحلةبةفائمهنوفىالدكطشسلللمالشاعووصيببروتءبةم

منيومنمسااعملىةطوومندئأالمفابلةإلمجبراءفيارجوزةفدألالفدلمحةضئمبارية
منثىثهبلقبصر3وتورباوبيردتوهـمهجراثدفيوحزرفمضفإةالكنافنصطاكثالدىخمبل

النرمةامملةارئاسةنولىالديئهبلساروفبمرئهندريت1هيرمتؤنيةسكمدرفاالسعرمجلة
4معهاائتهراكماإفرشبكاحفيبللثيأصغأوكاقالبلديةالباسبلبةةةالرصفىالعامةدااهـئاسةرطةفي
يىالمنأمؤسىبالمطعايموهرامجريدةومؤنمألوآلاالبمهـ1رررالخاايازجمماارا
وسالمبماءالرمءهـآلفونالعطخهاوإحشمفيابرهـاثدباكورةطوا98ت
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3091اذاراظررياميننلءاال56
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3656كةالكثاييافىمنالثالمابرزثماورصأصلوفيسلي1افيالصافىةشبملمامأ



المجلةهنواندد

8

9

ه

35

اه

65

75

ه

95

56

16

6

6م

فاترالا

المزان

يسرممس

إالسالم

رمهمجلى

الزراعيةلمةافى

ولالرغإ

نصإبلياا

الشهس

الرواياتتخباتمن

الحق

ةلمئاد

أالكنانة

اشرفا

ئفيرالظا

رفا

082

هاتث13

رشدياحمد

دشعريء

ياضيجرجى

اشاذلمباليءاحمد
اردو1كإلشارل

ةرايخاواطاباشاسنيءلسص
انءخلجلو

جاراكمحسمد

يارممطيىدا

فاراماوةالباشاننقس

ركرعرررصنىا
نةريوسءوعسفت

محمدوبيصبحين

ابرهيممدءو
يريجبونقيركوث

االخوياالصآدبهعية
اءن

الجنديقمحمد

طهورمايغتار

3981آب31

3981لايل53

3981الثانينتشرا
4981ذارا8

ا49رانحزةا

4981لابلا

4981ايلولا

4981ايلول3

4981االولنشربن31

4981الئافيتشرينا

5981العانيكانون

5981أذأر61

5981اناده

5981انيخه51

5981لابل5

5981االولاذمرين

منشثهاؤلداسالياللمانفصواللضنراحبانوكانتالنزدسةباللنةممرمجلةصدرتإ
افدممنائرةالىسييوهوهرةالةمدينةفيا83سنةوةهـوفي781عصميدأسنةفيبكشكلباردوثارل

ثالوفاقظهرايخمشتوعا1يهباجتزفاعئرعمح1الالقرقائلأفي1نفيتجااقطإلمرالنزصية
وقدمااوبمالعرليةاللغةهئلناودرص1الئرقاهلاحبما3ااءكبا6سرفيافرادءتلهؤئردمماثالحبة
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قولركأداللهخفهوردءلثيؤاتراهءالخمطنةريطاهبعلىولكن
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منهااجزاهإفعةرصدوبعدواللىردكردمرسلمعالمحالنتكاعا4الالمنارلمويثةمياإتتقاد
ثرأمانءننسأالخديوانحتىوقراهااعرفابمءلهبقأشهركلمافكأنتاسبوعيةدةعرلى1ىلتتح

حكومةانحنىعافدبمنيألمالمجبقضباطركانالمصريةفاصامنهـإهاالبطالملمادزظألف
وصثانمألبمطياتفيألكأثاياضيباطااولئكنءابألدهاالىدةرالمجهذهدخولمنحفررتلماالسودان

الفاهزفيياهـاألهـموظايصااعداثالفشهفاصثانناكايفالنبنهـانحفىالصارهامنأبظالاله
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يالمفاالثومرصعالبههةبالربرميمزدداهداثكونوهنمترحجالىديةهـهأفدعهاديجممهامن
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كتنىالالمحربعد3فتبتزقالروراسعباكازاالىالدماانزحثممتاعميبسيماعافث
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ادرءمئررصأاديئخوجمل
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981الو

4و80

4و95

4491

6194

91لم6

819

7291
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لم858

أكول31وودولأعاثوللهاولو

اولول3أالولول4اولرسأثا5كناطول9ع5

حطءاااثثءأولكةاورآ3

وللاع5اولءحسأكا

أولةس33الولء

حس35ولء333طممةأألب
3آ4ء4أك8

3نآ3ألهاثاعفىاأدهءع9

أ4ءافىطء
131ول31ثءس51

ول3آزطعأ

األولء3

هس2

تعح2

اثطءااطجا
هتآطةولولا3ولء3

ك3زيءلم

ولءول5نآساعسسأ

22ح3ءا4

32اكالءكأز

42لما13كءعالم

52اول2فىاولأ2

ل6أم3

72أكلعء

82اولأثطء13

13ألزل

92كلاولال3م9ألاأل3

ثهلاولجهآكال

أثااك3ث

23اولولءالأثبماول

37اولءممزأثمإلءاأل
ا3آ3ط

لمأل141

أوخإهـةالعالبةقأألاايخلتصابقالسودلهةالمحكوعةرثبسالعغبلثحق1لىاهـولمحرارتهاصؤون
دارةىدفىهاسةالقمةالما

منكرلنيمنصررصاجهادوإالضادلغةفيإمحافةافأسيىمنذبئالعرفعهـااسعةم14
كلمدءئاولمايروتفي7481عاممت1ةقالعاليةالسورعيةاسبرءاعضاهنلمسنشرقبن1كبار

كرلييمنصررالىاوكزلمعلكئرةالريدالمجرومالنؤليئالراندكثى1نفينباييائاالصادق

الوجودكىألىالمشوو1هدإخمابمفي1لممثاراللى
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امثماويداعنوانعدد

نفاعسليمونيلوالكوفارسانطون1المرسا

نجهأمدينةثالثأ

الصامافيورفالشهرةأ

رهاطوثار

98الفيانكاؤنا

8889آبا

ووردينةمدبعارا

أ83نشمانالنفللعمالوليةالىالدصمابةلجنةءنوربةأالعافطالنفلملط

مررذاكنهبرمهلهدلهنةلخلؤحبريةمطبعةعليئطحثمياممتميلمرضادكان1
مطبهةفرنثرأضبحالمدكورافعاصمنأاعدادمععةصدوربعدويمةالعرالطباعةحمروف

فادسانطونبابعاد591امرأمتفونسابةحكدرتأضاعندالععدورعنلهدالمجرهدهنوقنترقد
هدلهدةقالترصالصافألتىرحماالمرورلملدىامرركاافىالدازحينبالبناكليننتعلقالمباسبفرنامن
نفاعلبممكأثراهابخوافيفرنساوفنملغانملمكزينوسط1191سدةمرسعلياالىكربموجثوا

الجنوكة1ميركافيفنزريالمةحكمنلكولوكعبقالوقدبطمنيمننئاعآلمشاغالىفيلنسي
الشعيلطورأمدرسةثاالعلوموفلنىالزوقثطلدومعللبثالىجماماقحبيعببنمنصور3
الخديولعهديةالمعرالمهدعانةمدرسة1غةالنراصعناذدعقحيثالهلدادكالالىنزح81لورمت



كاعلم3هزكايءصم

أولأ7981

ثاول888

ول3م8291

3ال

ه0زهءلميعسدلللمءزكالالزلمبملمهيىعلمء

ولنابمول33أ3ممكءاآأل

لملمكيرلملمي3ء

أل4ول3بخ13ءآحم2

كا4زثمكا4يم

أأولألألثحاثث14

2أول7أ3كابملأ

ألاولثهلماطعط

لمك11اور51أ

أطآلول

جريدةفعهادنشرافيمديخةسلمدا8صنةةعريفاالطبعةفرنساالىرلمحل1ذلكبعدماجملاص
وقفهاالننسةبالرسومنهافزشيكلفيالنزلسبةط4ار33أمهيدةجبدىالقإفحهرةا

خبارمنمعرفظالىالضاد8ابناتوقيهاكل1وضضوصماسالميةوممومةيالعرالبألددمةعلى

المطبوعةالمحدبئةيثالكإمماالنرادرآتادالعلبةكثشافاتدةالعصراعاتختروالكونبة
الزنسةالددلةالنظهورهاهنسنةبعدالمعتبرةالمجيرثدةهدهاكبت4االغربالدفطشرنجبهإتبلة

السنةشامناهحاماقهنصوروترقالمحرليز1رةيخاةوظينةاليهتروجيىباالىمنعئئعطالتدبت

ةلمعر1افةدمونالدكناللبنابخاءادثااحدبئصاحبييصدكناوهومممرهمنالثماخن
الصابنثاط
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صوائد

لحظهىيطانحاهمىرإكاحص

العاعسةفدنمااوأل

رهوطاتتاداسميدةاكلواندط

781الونءالئهرزقسامآلا
6781االورثريناا11ااالحوالآمى3

1881االنينأكا3صابونيكأيىرالدصأفةاظ3

حرلي7اأ4581عامطينبةالنسطمدينةفي3البهداةبىجرلا4لميحونالئهاألرزق11
طالقعثلةمهالهدةجرلافعهاةيعرجراررةأؤلةحانتة5العهالدولة1ررمرجمنالنرم
السلطلةءكلساوىدوندشراكامظاكاهنتفههاقبمكبةةوفصتضينتوفدالفادلنةفيرت
فصهمالشعركالنوردقألمجوتهرثاءفيالباعطورفحزكاقحسرنالنةالعثيا
العدامبا3كياحكعهـاكعليرلحكروسهاالىرصونفدزعليإفبضاءالفاعلىالعالمماالبا
تينالينهدمننوردالثركدواةبهاضاطمبراقياثايمضرنحلله1رزقثملنظوقد
الخزوهيباشماعمد1تعدلنازواطانالل

اعلطلوالعتملىفارسمن1لثاثلهررقحعرنابننا1
بمابهلمنككتأئةباقاطبةتراك3ابئقلاصاعا

ولإلمجزفيشئمثهاونرجمةةالمجرثفىاخبارهدهمناثبننلمايرأبمانيرءضاحازلهادةارادومن
صاحبهاتةللدتفيبمددهانماحماالمراةممينةااهـةمالعرنةاصياآريخأةاءتامن
اشالسإبىافيالخللرالظءاغبهيعأفىويرسياالمجريةالمطعةفيوبمإلمهال1برطهممنانع
العمرذلككثالىالفافكتاالتاةاثهـنةءأوجودةاظرفافيآلهةالءمرأتوكا

وعبداللهازىماشاللهويسهـتدىليممولفىهاكتواهدأللوجرائبلميايولمجيإسلورلدكثو1ء
والموسكانمبرظهلنوفلديلمبمو1حدالددزئحالحنتمزاش
راوالثرقفطةب1ايىضةالاركانمنهفءقابولمجيلويرايدىسمان2

هىالمبافىدنضتمالفاثالىكاماستبدأدفيحإوافةالىائدقدأهراضكالوهعااسأرهاطرفط
ميامةفايأدوزألعبثاقطافألفةجريدةعوصافالوىكقفياحفونهـةالةزا



ءلمزلمءلمزىكامء

أاللم2

هح191لم678

أ188134

183

ءلال3عولعء05ء5صأمه5

لم5لملمم4يم

ىزلميمءهلمعكاهم3

ولأ2طلىااهـ33لماأل

سأأياه53ااولآ

ه0مءهءاللملمىء

ول31ك

2أيأل3ءماثكأل1ا1

3اولأأاآا2

يرسلهانامفرطاسفىءالصابونجيفيطبةهـماسرإلفةنتجوعخمألمةممومالرقةمم
مامءابنامتلرأولولمجيالصاوئمعدلنرإثدهاتعريدآاامااءانحاعهحلى1يدالبرةنئومة
فصدةمنقالببماهذيىفيذالمفالىواشاررفيةالكرحولثئبسماصةيفومانألبماقدنوحين
قالالزفيلة

لقبرءكذبئقباثىوصوهغربثرفرضحولطنرقد
جولنيةطبابىهغوالائفطامبقمنفبليوماطاف

ولبثرسكانيماءسكاتهوفيهفعاهافماوفيرهوإلاطوارهقيسءصابوءهـرااليمكان

وهوالعرمنينسهفىامنةالةبالعاا13اانكمعفييةادالنأىدالبدنيةايعفلهألقلىالبهتمتع

اخااهذبنانفالعنبأكاالمجاةشدأبهوطماسبباخبانأشعرجأألرخاؤالمونمشتغل
قالالقممطنطرطةهدانةفي81عةاتألنظاللدوئ

دابهاللدأيهـسمادأكالمشبنعاورمنيالعير

قواعدالمحباة6رابنجهااثةأباغوفلثرثان
رهوآليافيبأزدتبالمالطمعااكمةيدتغتألالوذلكمناكزبعيقنإالغأسيعللوكان

لواللههةالتابهانجلوساهـسدألة6فبيمانازألفيدالكاق9ندقفي4المجرهدهثتدوسريرثقرأقد
مزأترداةمناخهاالنخموخنرفيكنماالمألمحمةداههالمحدؤددكمانالنمالية1هبرعنكالعفوركا

اليةليسدثة1أئموإلمتأخريخافدمشأيساحانرفالانناالفولوضالمةمصنىوجوأمن
رشحمنرحمأطالمانقطاعواللملبالةةينوتائعالمدافة1يخدآ1ناةفىأةصعالعيضالطو

اليرافةاناريخشالئاليابرحفييةرفالحولررصإلةخباروكألناول5واسيما



ابرلمدةعنواندد

4

6

7

8

9

اةيراك

امربطااالتحاد

لمةالن

لممكايات
3ناةاحماءإص

دىأ3الىرجع
فةلماظ

قةةاط5

83

هامنمرثاسم

يفىلىاالرسوكبدء

قيإونيصاويىورالد

ألطلمزاير
سدوفي

سكيسءطيم

اشدياقافارسسليم
ةرصي

رمطهوتاريخ

شباطا

نفي63

شباطا

الثافيكانون51

ايلوهـ83

1881

1881

4881

0981

3981

4981

9981

6191

جوإسيسأوكانالمزاداكةوانألمحرةانةانبخوفهنركبالمطانلياةادالمحدعهاعغهـا
ظهرتفاالاستبدادهنءحبترولانءلةزهـإبالونةةوكربلحرقالبلداناكلنتصهنة

كمانتاالنمحاالفللطان11حيصابوفييبراسرهـالدءتصإددطقفةألايدةجر
المسلتاعالمءفىآراهآراابونيالىخنوقداجهمافةالخألغودانفياراكاولميالالرصئت

آليخإالخألفةانبعكاحدمنمندكرنزالوالابرمتفزناولالنيالرإنةالتالمقانهاعظالنائعرأ
اروانعلنءالخلفان3اوسالىمنءاألابإنزنة1ىانىءاخرىلةوهةاخرأفةانع

سبرالوسالموفةااتهكىبمءندزاكادطراب1ضطراففرانصأازورتدلى1دءرلجهالمحاطفال
بالمالطمعةرثطفوكماايونيالصفنح4انلندنقيرهباشاتزوروسموالىائرعزرلمحالوف2اوا

ءمبادىذاكاتالمابوفييالنا4الأدرابمننالىكلطءزدهبتاليمرالمثاجرتدثينثرالطال
العثماكلةلخارة11لىءيترذدتحايئذاكوألالمالربمهكيميخدعهالونةهـثداضألقئابة
لمالةدأكلذالغرةةأبىجرءبانئااشاهوزوروسفكاهلىساعبدجمىندي5رصلطاهةلأل
ذادالبصيرةالبصرفامرالمجمففيالرسولصبىتوعلهاسوايردراللةادةرهفاالتخكىلد

قطحفيررالعباؤضككةانيرةا1نحمماثييرالىاراىفلودريكاكأفدثدةرىن
نءصبرفيإذررامند1دءأةصصددربعداجءاعنالمدد

ونبوغأحمهاعظيةبضادالباسةدبعافيازادوافتونلى8فياةجريىإهبتم

بسيرفيرزمفههاحررإفيالموثبكبماالكببرافياشهرأنجهاوداللغاتلمومالهفيامؤسس
جزيزصخاتاسغالىصالولياللهلطفبنسىصبىانطونينجيينىودنلفيكمانعندم

نخاسبلثاسإاالئرصدوتولىعنرجالىاافرنااوإخرفيلبنانالىنزحتنمتكراقريطش
هاعبددصنبءدالدجدخماسفرحوكانحيكما338181صريثإايماةاسرادكنابة
دباللونحزفحثودنلى8781نةسازهـوتإلرفي0681صنةلموليببميولدءحاالممابإئما

ديدةءرءرصاهنهالديهزعدوقداإرهـفالماحةإلمةفا6وءظعاينإلجنجألهنوضسروزبري



كاءلملمءكاوهكايزءـ

3صرهثه18

1881

كهـء623لم488

لم098

3س814و2

أثول8131و4

ثطحء82لم998

لم619

383

ه0كاالكهمعلمهلمءعلأل7لملمءممءهمزلمعهلم7ع3

ألول4اولهالمااءا

تمممهـالهأ33كاول4

أث33تالأكلولكرول

يءألزثهءلما4

هااولكالعآفي

5ا33أ7األ5أ4أل9

ول3آثكط

4ولك11333

6أول1أ4اكورآ

6ولء

313لماك7ءاطء

ألأ3اول95ل4ل

وولراألء4ثع

لم5إولولأطاءء

14أولكال9آ9اث

ألمهةالمجيعيةكعضناوكانسليالملوكبعفىوإلمحابدعبداللطانفابلةابضماووفانهبعد

احدهمانكير3نسووفح5يلىمجنونكثاشجمةنيبرتونربشارالسروساعدبلندنالثرقهة
روسسح3ا3ءاهول35ا3كحككناونئرلىهـءيابئدثآلخريلمونانكاعر

مؤاففعلىالمثبراجريدفيقسربهىسلبمأقوقدهبوطماواشاايمافيةالدولةلفى1اكهيما
حضرةفاالمحافغشكهاصالمننكليزتبالدغةكنالندنيخامدرأنصامافألالكثاهدا

النرتجملةنشرتدالديالمعنبراانكلشحمففي4المقااشتهرتالديملوفىعبحيمتماذالفافل

للنارىبظوهذاغالدشونالمترالتهفامحجنشالىجنشركياعنالنرمفااصدىءضسحان
نعيلاآلءننرغبندرانالمجلةمدهنكلنرا1قءالعظماواكتيافةااارباعندادتخعرهمنزلة

عامما44عنفيصاحبييتوفي4091إلولنثرينبتاريخودمدفهبنضااشتهراذاألإضهاعلى
ثزلمبكاوكيروزلى9دالدكالهسجنيمةبعضوةالعرفالعذرئخأالكالبائرفهألها

لمدحاامحتر

الدرلةصاللءآوبمامررفبأثأبمماالصدسبىبمخاثألىءيذعسركعىسليمكان13
إلرسالةانجترفدد1طبدالدالصغطشدةمنافأل3باتباسكسابعلىوفهىفهاؤلدفيالتمانية

المعغموالىاساافيووردنالساطالىارهاحئكدبرالثاشاأدفنعظمصدرااوبهإلق
عزآآاماطابىاقؤاريدالعهوعةةالمملىبوإجىهاةآازهـمعدوداتءاااباماشممرهنلهبقلم

رالكبهمارنبلخالاغاءلىإعسةلمةطوخدمةروبهليتاآراالمحزنةوممايرةآرافياىالى
يخاشعالالمزةذه5أفوالممامحةئتأحدوقولذلكاالههدازادقثقدانالتكمصالنظرعلىلعرض
ةرمأموارالموجلعنزاللةأتادنشؤنالهـافيانءداربماموتالقبهاظنمؤ

الىميفةد5تعرفانءكطعلفبلجأللفكمعلىمجمي1غاقوفوهفلحيطارياالمحقوفةن1اكهظيهة
صايةفيدانافيدتهلووبالديهوالىالخدععنتومارثطالعئمانيةالدولةانرهطأفىنة

اميعةثائافنادإسماوهنا4انماللتكملجواؤكذدفأصيسدىيمروحمماافنوانهمايطولال
ئما1لنمةاالجبةالعالحاتالعثاكةالعدلطنة
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إبالص5
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اطمار5

ررروإلبورماالالذي

يبروغرس

69ثةم9

إلابيفوسوكاثلنوثي

يئكزةليواوكوصما

اارةبمو
وشركاهستيانليخر

يةعحر

لىسامة

رهاكلهوشتار

ايلول5

9881

791

8091

7161

291

291ا

4291

وعجمابلخوالفالئاالحتهاثافدىلمنياافرفلباألنوانعةالمنوسطرا2جزيغلط51ا
رقوإعدهارالبطبمخاصةلغةالمالطهونصملتنسمةالفشرثاصدخاإيغالمجزصكماقدعد
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دالفةنمعيدةةةافرلىف119ذلكارفناءوقدسنةوثمانين1غرقتاسالنيرامدةوممالبوآل
المثدراقؤإرسفىااتجغلدءهـلميدأتةربرهـ5031سنةافآاهـصف1طبعأفماالمراف1برصوعفيينمرت
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ينةورفيا61لياكتتررضمفيوريالىجرددارابحماازتلهـاوةيورطةارابر

ةالألذقيينةثكد91آمآيخاشزنصباجسمضابلز1الباولوصان
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ةيالر

حؤالثماااللألالنالاكانون5بناريخدالنوددجرترة1ظةأيرعهـةهـرةيصدرم
لىحدراريخالناعوامةاربهمدجملةالى1
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فيالمنهااطلةهذهـثفاستأندتاوطناالىالرجوعاحتولالعددهاامدبعدوباربىق
اخبتثماعامنهسةتعاثوقدووت

المحروضعتبعدماوسفهةالمنهعهدفيلبنانجبلادارةمجلىكألأرعىورعاثط1هداكان4
وقدالمدحورابراصءاعضابعضمحسعاسبةالصباوطمنافرنسبةالمحكؤمةدئأأأوزارهاالعظى
وئعذربىصالسكنىلموإباحتدةهـةالتلككأ3خفنتثمزكورسجزممالةا1هبهرعنت

براأليهرحزصىكتبماثالئصفانأاكتبةافاضلنلهابرقأللمبونحعاتأفضىالدىكالىهـياسا
نبرزحرييااشهـوهورصنرءواثةنةمزجملداتئالرةفيولنابولهونناريخهنها

العظيمالعاهلمداعنفيالعراللسانفيهطبوعما
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9291سنة11ختامالىربيةالهحافةأامنذيموين

أإثأأثا5جألهول

آول4ءكهـ40طاءلهاهثألماكه15

35أطولثهء13مءث4صءثأل3اثول3أء

3أءسحالهلما5ولاهثاحكهـ3إأس1هأثأاأهـ





ولطاالباب

االطألقعليطىولوالآلءاالمثإكركاءافيةيىالعرالجوائدجميعفهادسنيتفى

و

المذكورةقاعاالفيحفالصهذهمراكزكأوجغراقياتاريخيآقرزيبآمرتبة

عطهـ5ول

4ولاسالأاسولإسس35س433413ولسلمااأ3013أكااأل4ول4

5ءكاهأأالساال54سهأول5لس15ثاأسأس103

35ولح2أسالوللم5ءأول3مهـاولح3أءة
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يدةابووانفىعدد

ايركاأ15كوكب
العمر

يركونبيةفى5أوال

نمثشها135

ربيليءوصبريباهـهيمالدكثور
مكرزلنعوم

رهاطوسالر

2981انف51

4981

مىةتددبداالعافيبليربهةدةالمةت2الوالياظهرتكةرءادةجرأؤلهماا

ةالعرالمطابمتمهثمنابعيدةارالدالملثلخاهـارومثسيلقةكئنءوشةعيمصإصماهات
ةإلجنلالبالدألىوتمديرماةالىوفافىهـكلحلمطاليرءباثفةثمانيالىالدولةالنحروؤارتلو

قيةمررءةالمةفىاثالوال4لحبرالصاعدهـافوىندعااامهتىلبلوغفعالةسائلذااالىفاضطرا
هحوثيرهثلمحةإمراالمحررفرقفالةطهـسوددثناهءربهالحرقيوهممداعمانينيعاصة
وكاقتشالقا4نةمدشالسألممطبعألحيطفىاللباالمحابموفثممندكرألهكفوباجرةمرنيما
وروءالثرفهةمبرالرنةمزكةبميزةيابناةا1ورخرقهافىعاؤلفيامبركاعهـكييد

لىامئرقادإل1كنوثهطاممركيالئهعنبئالضاياالتقدكانتاهـجالاهير1مث
لحينألاء1لمخالنةتةاالرفىالئمؤجتنءورعيرناحالىةننانلجاحندبمااهاوعاداتهإصا
من1والبئرومطأمحلةهـحنبنلمة1مننالريينببماشلىأل1ذأك1لىأركاكا1كانمنفركماأن
اتءلىلهقراؤنألكافما11رهمافئدلتنحملم1لياكلبالةعيشاأيالانمام
ءابنالصففلماكىنمايطالمدنعةالفصولمنالثرقلاهوعنةندسرافيمنءيهاهـ1صءأ

اريةاامألفاتأممبل51كهبدغعظيملفةريدةأوافىالمحضارةالهلبفيادهماوءر3ادب
صحررةأالطيبةمممافى1ثللثكؤننفيهـجرافيدطباهةاة1نوهاابردادالعا1سورن

والتنرثئتحبالاألعلىامرآءأالىاباوالصادتةخبارالمبدأفنشرحرةخدلةهخطتوكانت
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2أولول3ناحاليالكء23ءا

ااياثانيةاااللطنةفيعظبهأازاإتضرتلماتترثاا1كرصبةابرنرفهعامهةاحرزثولدلك
كابهيةمالبالددالأهعرفةالىنادكافاشافيبانطاالالنكورة51اتهـماوالى

ومففيءيهااكوكيهـاشنفىالنركبنالثرؤأحبارعلىالؤتىف2اراكبونكانويههينإلمان

يعلهفهيماأكشلألثوربناانبالفياللطتمستهاضابنيظرسولملمءذا3981آلستثومرض
معدمنأاأشنراهـحفىإدةابرهـيادارابرهبمالدكتوراخفلات7091المءليعريعيالمرحوماو
صاسءدورعلىخالدادبهرالماجملةدعثبم11اعاهقكبتاانلبثتومابرشةيوسفبن
دأمدهـضوعهـكتىوانة1ءاولالمجرفياالسورنةاللبإالمجاليةخدتنةمأفى5انالفولمةوء

طلىانمماالمجارصة1خباردبمرشاىازإكانتمزاومنشرحئأآادءاعاخشاوبأ1عاهـقت

كرفنمفاالتهاوتحيرفعسلماءاثدداقءطالذينالكلنجةاهـحينالونجمفيإالدتا1هلكرامةء

وإبرجممالمحاجاسدابشتروسعهدورصاللةدكلوإلمعممرإألغرأةجرءاءادىميمغ
المجاسةفيرتنالذطياهـعوؤ91مم281يملىعرابربمورالديمركاقوكرلمالرحبالمي
األةادأصبمدضهـردةالاكثالياعشتىةولائااظفدقدةالطيادنماثأدتالواوروثةمالر

المؤاتألمااهداهاولفبببراكبرىكبالدارفينحةالمفبدالسنراوإفىدادةحسبرالدإلهاجفي
يدهطبيءوكثحب
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كلهورهاناريخمنشتمااسم8ريداعنواند

7981تموز3المعلوفنعمانيوسفآاالبا3

8981شباط32ارزلمكومالدىا45
8981الثانيتمثرينل5جمبوررجياهاا5

8981دوسيفناصشبلاالعألح6
9981لايل91آدرابىويخيباكربإأهي75

1091آباقرتمازحلءثراورياظرزرةالى8

1091اددءضرروصليمطايى9
3091ءيارا343زرقاسطأاوناظأممرديابرراب01

فىمنهروريعدوفهألدلنياةمدتفيةهـلمثبحلةبشالل881شباآمريخةالمدىظوإ
فييومعةلهدةجرالىثمبعإافنبدةجرالمذاكحنشئألمنحؤلألكوبرلثالىداز1ئألمتيسو
الحالهدهكلىشيزتىالمجدلهداالعافييومألةوررتءقطاولىيدةالمجرأوكبرىاتفالى

في3اكدةأجراةوصطوقدافيةيإهـافاماات8دونلمحولفيالمصاعبرنميآلنحق
ةعرإفىجرايةفهائاحفيالالتكثيرمميزكدوللازعتبالبيةالعرالمجرافدىعروسهبقوحماة

الةفضىهىالهاعابذلوقدالمعينينناكيترامليقبالءالنزابشعظيئاننشارهاجلتاخرى
هذهلةمترلعلؤويبانالخاكىهررذلكعنيخمكاكلمبالكيرائدةلةةايركونلمث1فىهودةماصدلفي
نهاريخاودإسانقلهـاإسايدجرمقاليمانشرغامنهفننورداحمافةاعاقسحفىوشهنكدلمجر1

كاضمرريىةلةالعريئءنثااسان5اميرموهكرزلنعومقالت3111ولاكمانون
الرجلاهللسطراثافياالطوإرئاتقنفالومنينمينءالألكطمنبوجدرجلبلاللبنابن

دتالدئنمكزنرلمنهسابدلهةماقالىبروتدمباوركطرحلاظمحزاممموهنلفيةءالى
بامورفيةدالدهعلىمكرزلمنهلمبتةعلهيههولبيق1تالى3بعاروالدهرالدهرنبعارءس
شئامارتيمافيركإجىمكظفيمكرزلنرآفباتوحزموعزمهـولمحلدالنغلباطجمبكان

كافافيهدامنيوالناسهنءولزااصاوةارصءبفغالامرولوفافئدةفلىلصرير

الحألطأعلهنجانهقاخرنءظزبمرزلذتأنولىالةلةوبمقدبرافيدجميدوئامرة

لبناتاوللوفى1ظألمأروعاأقدالمجدادأالعافاخساننايدعؤكماالنمراللبنالطإدصم
جؤوبسص4الوطيالماليقتفيقصارايبدلفرنساةعاالىفهويركفيالراصههراليزااق

منذبههربضءكانبداباربىفيهـوشعرزدقلبعلىددالناباسأيرالعائدةمألصاتبضكبدف

تفبا7فيمكززلنعوماأئروصةباجمملبةءرأبراءطبانطىيهءفأشارشىإمءا
سلوممئسآهـيخالمدىاداؤبعدنولىرقداللهرطوثلادهايمهومدكوراإرءأصفهـ391آ

كأفيفيالمإززتوطنناءابناهلحءمنراادلماوهوسدفطننخقفخيرنفهكرزل
ءنئماوعةاإلا

خرصديختالثيالمجراثد1فدآنلميالمرإآلكماانتةالمحاديارقي1فىاتهـامإلااذا3
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3رأ3لماكآكام

الكناسافاضليناءذاةالمهىوادثداعالمجونالمماعبمنلةالطواحهانفيشضءاهاركمالا
صالخدتثماشعنأةادالمجدثاالعافياحمافمةاألسرة1اوومثمناللبناألدلهاليموسنجباهـمهداانع
الناكاصقاعنلكفيألالعريفاجمبحجؤةامير3كوعلهدةهـبرهـتئولىصب3981صثامذ
اسنصدروالديهتنراكأمظاررفرطعنعدؤادةىمواففالغرمرجرثدوفيفيوأل
صثاتفيبهبةمدةانئالوالياتصنرلكقإفانيخاامألكروجمزاعدامها3صنةاسلطاامرا
اشكلررولمايهةاميديانجيبتاممنلاعهارعليئمانهةاالمحكومةاجإثىالمجزورفحلهللىاهتم
العنوشيلمالذبىاسيونابىلمبمرمبناقائمةفيمرإألشليصاحص3انءا8091ةتليالثورالدت
الننافىالىادثيةالنهويردىيدةجروطيئابرريدةهذهإكارةخطاتافثتتوجالىالسلط

بزعامةمارولياحدهمابنحطرالىاشدةياتالوالفيةإمراافةالعيلئذصطرتانثوفدتالنرنا

فاشفبحتمرإآلنرمؤسىديانجحييرئسأفيارئذعديآلخردىامنئعمكززلنعوآ
ئخصيةتحزاز1داكالياصركانتصومأتاروءوشرعلىتضرلجزئدامنلكلوكانالجادالت

هالوطنءاة1بعضحكهةكما1ئدالوعافباادىالكادتة5موومماخكاتطاثأبةتنعإالى1لمبتانة
الديتالكئبةاشهرومنبماريهاالىالمهاهدد1ءاحفئناصيصأينالنرتقللشفيسعءهوفان

الخورصوعيىاهانيدامعدشنراو1عباساكجندكرامماخمملىووتونهرإألغرلياحزروأ

همونيمافابواواالخازقومايمصبراتفيانوجاهـيسىةووليميراللةظاهرإتاهـ
السوريكادكهمنمندوبمدياسنجشسافراليبابىيفي3111آلسكلؤلثيدالهكأتمرايخدءاوا
متزراتفيبنداكحافةاقرحرقدالمؤتمرهذااعمالفيمحأطتخطائاسككلفألنىفيهالمةلعطكريم1يا
بةالمطواثالصألبرازالدوقبلثانيةالىالدولةفيوظينةاتةفبولضائراءعلىظرلمؤنمري1

اثخلضجديويركنةمدافىرالهإنفيلرءءاايأطرابافيرريقرةألى1يندتسيآ
الحظىالمحربلفيوطةالىفدارممافنةوقددنيماجرثثصياءلك1شإدئدأيندنوعفةاا

طماعالنةأميركاألىالرجوعسثلبيمارتعدالمحرلينشبتزياءدقاصدلبانإنالزهنهذةءلتضا
هـه3حااتئمرهاحمنأمدةلألدمإفيوجودهزسصةشأكفتينءبزاسناردتصالمو1
بالررملةبقشةمحكةاهـاعدمحئمالههفي3ألمحربمارزيالد



ابربدعنواندد
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31

41

61

71

81

91

02

13

لراويا

سالشه

ابرأالم

الجهاد

لذماما
بلالد

ثرافى

ثرصءاربله

إوميةاأالجاسة

لكونا

ررةثةذلموا

014

هامنثما

سكيمسلميم
ااوريأاصرقيالثخ

أيبءالغركنا

اظوريضايلمارون

سفالملميبوفب

رنوظيوسف

رانبىوسبيباإعلاسعد
ذببهجاثيليدء

12رزلملمومس
1انماونحذ
صراياانطوننجبما

مجاعصاظورينقوال

علهورطتاريم

ايلولى2ال

كوز7

مموز53

أاالولينصذ

4الثافيرينث7
4

6الثاتيكانون13
7

الحافيونص2

ذارا

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

مهاديبوهوكانبلجبناتيارشىفيورياكآلصئابخمندةالمجرهطصاحصدرإ

انهنأثلطفثاوقدكبررئهنداى1امنلفالتاهـافمامائدالةأمنفنمكئيرضثالفر
يورجن3191لنةناربخ1مخولالشطرضنتااالةبئليةهـالهاحمافةأتاريخإناكزفاكتا

ا41لسضنارعفالتطتالمثمنلميالئمطرالونشهايراكلالاالمنلداكلنلمجز
قالهنةالثااالمجزطحشرنااعندما

ذطفدالمحفيفةبردرئةحقافمايالعصاركثالي
0319141911

ررزمهكثريفيهابئببشمنمتدزافتسدأرالىبشبر
3914191

قبصننمءبرلدبلييئبإليألدعافالشكرتتمدو
191م3191

افعةاحهاغباثردباءرهـبهتجنهاءأخافيضاصةلهسيعاالالمهدالفديمحافياالمداآ
ائيالمزلمالعئماعرالىبعدافوانخفلتاعلىاةمهتعاثأفيالمهاص3جريىئربنوبركف

ربخةاظهرتماالىاريىجريدةبروتفينمنا81فهلعاطيلى1اءطنايحدعاثمرستماسد
ييالمحءائنانافولبهثالىظلماشاكاهعندماثاتول2ارداإواكتنبت0191الئالىنئئر3
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ه0ىلمالمءهلملمكمعلهـملمءء3ءلمءلمهلممءهلمك7لمكهـءيءلمهلميءكايمءيم

5آ3عط35ء2ثمأو20

كذأل339كبخ4ت1أأثا7و65

كاأحثا3أألك2اأ152وثاه

اغولءاأامحناكاة

عأأ333أ03س40911

3نآ3ثاآ7لمذ2كأله403117

ول43أااآيهطثآزأكاط4عاك16وه

11741طط41أل609112

3ءيأاألالألء3ء3لمو5م

33كرلمآبمول4أ1264و70

أثهـ61بمتالثألكوكه7091

أ9السكلئ13الءال03افى5

لمامطآكثأل

21ك3يحةكط

31أولاالي4

44أكأأا

4كهكألأطيحول

61اول

4يماولإاأولء3

أكاو4ولس3أح

91اكلورأمأ4

02أولممألول

12أوللالثع44ط

مجلةبنكلساطنتربار511فيسنأنفؤايروتالىرجحاوزارءاالمحرليهفىتوضوإثالع
فىالتاربخة9احمااعالممافيببراعظتئهدشىةاديارالةوالهبنلينوا

فل1يتولمادهساولفيطبعنوهـدىاادارةفيزلهكرمسلشفهتيهونمطسلومنء
عنرإخهااخزىجملة8191ولاكمانونفيلمبدلمااالنيدالمجدثاالعامجلة0191شباطفيانشأاضغالر
ةفاثلىفهايمتوخ335أوللثا4130بمزيةمجلتأصرلط7291سنةا1رقندوأةرافياألجلة

ءالمد1رةد1فيمحأللنعومأكغة1وزدبوالهجغيادفيةيافتالعرلمونيجين4الدوطنيمااف
الكألمإتعطا

ررربةسفي981ذار511بتاريخالمجامعةابملةدإصدرءاايديمطزبلىثأقكبكليادهو2
افةامهنةينشتالىننسأصثثمالشهرةت15وافرنمعيبفنالتهغالةالىانقلبسيرؤندوبه

7091الثالممصثانونيخبنارمةءلمجا1ررردركنبوتإفىلفيارتالمجداد1افيقؤءابفايخاةريىال

واردهايمنأككالالثألىمعاتابرإنشارامدرعلىةهـثوءلمةاسبوعيةريدوثوميةجرادة
البألدهذهيخدمانالهةعافدأفهالدبةعطدقعاكطبهصرالىانطونحزهـفعادجبةاالىازيل

هايكتبيةائصريخالمهعنمفيوئنلحيحافةاافيبشتفلنجعلالهقطرثعنالاصةايىيقطرعن
لمدغئفىةاد1زاأنطونفرحفوءرهاوالفتاومصرلمهوبدالئهالمصريإلغالءأكمال
دطالهفىلئالمثىفنفياهـاقاالننافهالنوعادخلهناووهوربخاكبطونفمافىكؤ
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رهاألاوتاريخئهنث13ابريدعنوأنعدد
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3ع

63

73

82

03

33

3

43

53

زيران7رقسصطنطينفىيخيبالسهام
الثافيكانون13شقراابووعباسبدورسليمانناه
رانحز01براكيمياسابوسفاداال
اتشرمداالول11مكرزلنعومويراالبالدىا

كرمأسبإمةاالبف

3نيساقك1دادصهبدهءشحداايءالساغ5
عالثافينونصم5قزرةانسطاسونإطاءقااالر

4شباط33بألرانجرربالت5

4ذاالولتشرةعريئنمهييلموالالحرب5
ننيط18قفاومنهغوينبيم5
مرادالخوريوسفالشعب5
بخاشريحثالنثاة5
نيسان5ولبنانسوربابموبينةاطنةالمثعهيدهورياس5

يةئورالاارطبميةا3أاالتحادحوبودو
اايارل8الكلدانية

وسطنةينةفى5إتا8ال

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

91

البسثان

الجدبدةسوريا

مىصرءسايم
خورينسيورلدا

391االولكانون

0191االولننمثر53

الديماصتيةإببهةالعرشحثةافىاكانيةالسراتاللفيدرتصهركندةجرنتكأ

ةايءسشؤنمة1سرمجروفابفمبطبحانمامنهادالثركمالىراانالفوءإقيآلراميةاالكةأعالمهنكان
0391ةفائقمكلئرالطيبامؤمسوفاةىبنألىكذلثوظلت

كاكال11ةإالةرحلةدةأجر0191لوكانون3بنهاريخاصدرقداشفيشمكركيايدالكانم

د12دقهمضصقاااهـبصوهاكادامير3الىمااؤصافىوقدزطةرطهماثالراممما1برزمبلرهح
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هس0ءهمعهلملمعءسلثمهـلمءء3ءكال4يلمهلممءهعكءءي3زلمكاوهلمالززيمء

أثاول01947

أولأثا119

ألاولره194

هء119441

219

طهـ2191323

ألول5وأ44

3ح2ثا19

هء4194

لم83اوا6

119

3191

ول81941333

ولء823فى91أل

سء591ثا

5253و51

كهـاثأءرطأ319بمولآول

كهـاكاىالثلماكوولال4تةعك3

ولتآك9ع

لى1أغ34نآ3المكمء33لآل3اطم

أك5ا4آلأأل5لمآآطتةالولط23ا

اكلأأآلكطم5آألبهءالط

ثااك3ول4اأ3ول4آلحآتيألة44

اكل34ألح9ولولتآولكهـ3بم23ثاعك

اكل3عءط341أآ4ع3

اولثكاىا3أاحأل3ألول3ءي

كاوكول33ولمتآكاء1191

ولاثمطثاك3اللمال3أل4مناث3آ

اول3ألط3أكلمماةط25

نآث3آ3الثأ5يا44مأطأولآولالأللمآكالول4فآكاع3

السأكاالول

رالأله04اكلأ3ءألثأولبكءا

اول1أ4ثالنآ33ءاحطا4ألل4ك

لمثه5هلميمءلم

22

2كا

ثط4

32

62

72

ءى8

92

03

13

3ث

3ثا

43

53

ثطاآ35آكه

ع34آثحممتآع4

لمإوللماكاى3

2تآكه31اأ44ث

رباءاننهاائرلىوءالفناةأنبعيدالصدارجرالنرعةانتحهثمناكنىانطرفاءالعظى

اجناتجبلجزئداهممنئعداقماةالذةزإدةجرارداعتأقفارامرمسقطألىبعرالمألبهوؤ
مللزافناةلةزأمتاانيعد1مننردالتماةدجرإمدادإعادةفىسعؤلوقدافنشازواوص
الراممطراجميتاذمنجلهيحررهاالرايابرجم

لهةرزنةالرةياهـالىاالئالثبالدظتئطبحنثوعكانمتىيدرابممدبلنت3



يدةابرواقشدد

بوسطنفناة

يةالسورالجامعة

الرسو

أةالحر

العربيالدفاع
2اداال

الصباح
العدللسان

فبالالا

وفاا

رالف

آلءوطا

ع41

نشئطءاسم

ورييمبرا
بوسطنفيوريةالىتالجا

شاكرمود

يسدتروينةفىءزالثا

وصمامرناب

بزءحسنوسسنمايىفىص

تواكبمياساليوكرف
وصففوس

انتسريشص

ماساورأسمدينةآبرا

نصغوغرونباءفسصبو

قوفربدغاظوركمارادءبوسف
قصفرثلى

لفيافيالدمديئآءضا

رزلحءومنه

وراعلتاريخ

2191سانني3

3291ايار51

3291تموز3

ات71

االولبنساذ

ب61

1291

1291

291

6291

6391

3091نيسان

ا7فطالثكانولط
91اال

9981االولكانونا
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ه0ءيمءهءكاليلململم5ء9لمكاعهلملمكمءهلململميملهصمزلمءلمهلملمىزلم4ء

فىور419423

ء5لم229

لىاثاثهاو2ثه

لماوليهولم12

هء4لم429

أل52

ولم62

اولء6296

وأ30

أوهثم

1291

كا

أ04

فء4ر9981

ثه3آلمول050ولكاأ4ءآثرثهااتاألآ

إول4ةأ4أنآكه3الماكلأول1أ3لمآ3الأةثمة30ماله

3ولاول3تآ4371أ3ثأط3

لكلمءيلملمةلمنمءيه

13ألول7أأ733ا

ايءول4أولإلأال53أولص
ولاألولال4أبم443ء3تآط

3لما3الماكم5به6ا4ا

كالااكها9طءأ

13أمم3آح5

حمسرىرممييمءحكاألءكءلولم

3تآ3لما5ألاأألكغجمكالما3ولاكالول

33آلماياي4كعكررزآكة43آ4

كاألالجمها

3اثآ4اكثاا

ممجل2لمعىكلمكأ

3لمآولكالماولءي

وللماثآ3

2كاألمثولاآكا

3اولمأأ4

4لىأ

3أصأ3آلولكهـ4

لمولآآلكاه4

2اولكاءتم

كالول3أ3

أاوولثاءآال3أ



ابرريدهعلواندول

المهرفر

614

لويآلسانتديئءادستاس

ئهانمهءأا

اشاهينسايم

رهااوختار

491ايارا

نسانيةال01

ةاالةا

إسءرزرفولدنةهداتجامه

حمعانابيحخدراس

إولجسياهـتينةمدثانىآ

يخمورفيمبرها

5191

5191

ولندنوالثاهرةةندرممفءفهارسفيدبمهزالديليإللباسسربمنشابنسإبمهوا
ةالعئااألالدليسدركهاءأالقمحمىفارانءانأهنا4بميئاطاسبونكأكءرو



زءلمههلملمءزكايم

ول13يص

519

5194

71

لمح5لملهولفي

هألكاصه3ملم5لميز

4415هث

هكل0كاسهملمهلملممحالسكلىمممء

أولول3

لميركءصلملمثهـلكالمءدكل

3كول4ح3كاخأكهءول

7كللممميمقيملمز4لمفي

ألأ3ثطآطولالولهنآعلماولولأول

ولأث3ولالب

أاجملثالث

1لمسنهدممثسلطنيودعالالاللىممدهيدالسلطانثمايالطعنويةاالتاكالاللرمصروعكهة
مالاهد1من912و813ئئسايههىسلبمقنمالهبثاائوقد



ر1

كثدالرائد

يالمنترمد4اوآل

ابريدةواندش

المثمابا

الكنديالمكتب3
بالبوه31

األلمينالعابدةحمر

اثئأدمم

زربطافيفناصبميخاثيل

صباغبئآ

يعثىعةافتيهوساظوري

الملكعبدفظوط

رهاطوألديم

0191االولتشرينا

اددتىلمهانالمنلمبريالملرقرئووركرالرومكلييةهفشافثيموسالخورممادمء1
مؤسأدافيلىرأفاالسهدوناةيعددالهاالمثطلللةرفينهوثردكونكركلعلسففيةنىامةالالى

الميتملمنفعةوقالقإلبثبم1مجلة61آ6العالىكانوننافتهموسالسيدانشأوقدالمدكورامرمحي
الىلممانبلهاالقزألالهاصدرأيطلهاالمدىكوكالثارغهنمهننئوبعدامصكافىالسوري

مرلمالفتاةعلهاكأزطد91صهصان61وفيهعةهةرثوكيالمألبهيةللكنمةالسوريالرم
ان9دوفدوفريثميمااللعرإكةئمادغفقعلرصيبمماالنأةوئثاليدماةالكئنلنمالالفثعط
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لال3ولعصول3كأهسولولمهـ

لمكاثذ7لملمءصهـلم

ه0ءيمءهملمعءيههـالللمء9لميكلمللميمءكايكعكاهمءزيلملمىءلمىيء3ءء

9591

5191

4ولم5

هس51911

ااأآل11آجلااتى

ألكاا

اكلبخ13ولملما5أللم133

ثبما21كاي4ايالأط

اول3أيا

2اولا4ألاالحءول4

3اولكاىتآول

14اع4ءاولالولك

3زئربعةمنليسانلعيلرنبرئهعنبشافهيوسالمطرانصزحوقددالزواجالتابميشعحهطران
ثهةمنلسممأل1نائبنتجديد4ءيبدصااالكنيسةاسرارهنسزإجالزالناجالزملط
الديخاقاءاواشقالزالسةهنتتريألاوإعلنصأءطااقبدإمدمماعلبرمليءابنافثاركضبءدطفي

تحفبكارنوكمونجماياكموقياماكشتضرفندفاعلبأروداصورممأفمبهمزقث
91هحربرانمتارغيرنوكانطاكطبطربركالشالثركسالأذاعالثاذاسلاهداوبداممما

رربالحلمةءكلومنديلهةدمةعلمنافضرسفالمطرانفطحزاسمث



أبويدبعنواندد

11

3

03

ا

6

7

الهمهمام
المثمرق

المكسيكصدى

اكاظوا

ميرالمماا

نةءالما

القضا

024

جرائلط

ئسيكالهيةيصجمو

العاصئكومكيمباوآل

شئياتاصم

الباشاجرجسميخائيل

البشعالفيأاعقل

العقللاصةسعيد

لمواطعالحيوصف
البشعالفيعفل

سامهـبوسف

بدرانجرجبمفيليب

طهورهاتاريخ
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افعطعنىبامجلةلنظةاصتعيلتربةمحيفةاولريالعليةوالمعرئاتالعصمريةلمممعاتط
ايومطر
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8391اذاراعزيزدامربهيونحيبعشىرشواناليقظةا

ءيركوساثرالىثموتببمبهيةهمعةأبمالطيودرسالمأل3تيلبالناكنرحاولدق1

لىطتغالالبالدهداقتفنتءولماهاباسرثرقلأللطسرجعاصةايرسبوشالىومنها
الطاميةالثهادةمهاالحررجاساثهادىاقالطيميلثيرطمدارسهايمنقاسرلونالطي

ةالعرعدالنتأماددهوماهردطبهىفصعوطعسيلغكائعينة1اعااليهثورعنوالمشهور
فاتءطافافهةالمفاالتبلئرالحمافهةأايدأاثاألحسنءاالدرنسهةسباكةلؤآلاللفات

الحمجريدثمالركلظةبريدااتأثمعابدكنابنامشاءتبررالعشرالترنأبر
اثآافوكحفرنجعةمراضفعةالطعاناكدامؤلفائومنةمجلالىنخولمااالعومال
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رلبانموريافيلماامءفنصألنربمةءحعيدتة91آ5رمنةرتالمثأنواعالهالوطنوحي
الىنتدسافمارو1امتجورفوندة3اباناق6291وسنةاصيةالصباالمنعيهدامنفامتفال
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عماولجراردفيينثطهااودوابومايخاؤمة1اكارجالمثوعرت1إوإالدكعوررفمنفان
لمجماماتقغاالردلمداباناءكل
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6191أالولكانونا

3391لولاة51

ممثةدهاومترلالفاضلةالمممعةهدهعنئماريااثبتنادماالقامرةتمجفهرصقطالما



زعلمهلمزيءزثم

كز1ولم92

974

ممماثهىيهململمىبرىءكالمى53كايلم

سه0ء47يهعلميمءءءكألمءىسلمثمكعلهلميم9هلملميمزك

لمول3اأثآاولكدول3اتاألياثالطعء
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الحالمة

الريعةوالمإتالجراثدفهارسمنبهعهالىنوورمثمانعالىلصاذكلهناالى

إالوزالشمارلاليمثطواقثىمادثمرةذلكدبثاءوديمةاظاثفينفيظهرتاكي
والطتمةالخاضةاقذماناآلنليويطجبوالننقيبوالمراجعةلعةالمطاببنصيافهن

ألابالوالمراهلةوالكتابةالدرسفيصرفتهااقياالماربلةالحابةهدضابحافكميجة
وفاثدفألتنوبملذكيلامهاهذانياجدكنىالفيكال

ضدمةلبيفياالمنيةهذبلوغلىفتقياثناصدايخةالهالعزةلهداياتافأرفع
المؤرخينبثقةديرةبنوائدهاغنيةهوسوعةءمؤآفيالتوايالصيخوالعلمالصحافة
احمامعحمفالصمنالشريفةلغتنمافيظهرماكللنشفولهطمينالباواهمام
حتىفةاصطاتكوشمذوالفربالشرقطارافينشرهااحزوميدردهاعوتواريخهنشئيها
المراجحرزهالىبسنندواالتأاالقالطلةاالنبعدبتسكذاه9291السنةكاية
السياسيةاحوالممروتطومزاوايهاابآوعنيةالعرالصحافةنصإبحائهمفياراهنة
صربعدعصرآواالجنماعبةوالعلمية

9391مطنهايةأحق08صكامةربهءجريدةاولظهوررزالصحفمجموعبلغوقد
عناوبنهاعردثقدصحيفةوعشرينوثالثافاصثالثةعاماوثألثينماثةاثياهاك

اليلدالطنحظففيالفهارسثستىآلطايهمناللبيبهقارىفىيحأيملوالتياالمانة
الىقوفاواحرازهاافىتوففتماحمفصبعضبمريفدافابمونالطالحتملومن
منالعذرالنالمعذرفالتهسالمنوانرةتيومراعمالثةقيالىابحاثمطمنبالرغماصماكاكل
المتعاهـلاللهلوالمةوالممالكرامصم

الىالربيةافةالفمارفيسثافاكانألالمعرالقطراناالكحخاردوامميوهن
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ء5ألمآسه

ءأءا6برالولمحطهلمولء3عم39أءحءيىءآال4ألحيمص43

ول43ءولسكث3ء3سأعث8هالأصول04ألو92اللا4ألألهحاالا4ألح4

ول4م3لسعكلمظث3حصاه3يمة4ول4حث34ط3سسالهأ3ا3آألثس

4ول4سكمء44طءا3ءييح3ءأألمطلما3ولة44ول4ءمأا9كثا11ء3سءكا3إهـء3ص4ع

هطحألس3ءولأول4أسء3أ3اطس4أأحاع6حياهول3ألس13أ35095أإسآ

طءسهأ4ءأاهثآه3هاولءأ5اثهكثط30سسكهاا34ءول5حهيحءه

به4أس65144اأول93أل4صآهأل3أأل3لماص3ءعء353ألال3431ءزر9ا4هول

511سعع4ءآهملمءكاسطسامعفى31الحاكهاطولفىصيم33ط4رز5

ول3أكا3ولرزس3ء3كأ453اولأألكثأحأل3ح3اكءمممول4اع

حسءيهس0064ال70334اسهلما3سثءطك3يعك5هحاح3ح

عكاةولاأس3ءح0أ4أكراا49ءازيال3أمكم2كطسطءزح3ح4ءءطكايسعثه

لم828ولءأ35كاعع4ء4ء75هولس4ول11ل54ةلماول4حعآهط3اثا

4آلزأأيا3هلم5الءتأل9أ3اح1104حألإهأولأ3أيأاألءاآه

ك3أكاء33أء4طء3سسحولآلماهول4ص4كوس33زول03ثاسأفىول30امما

3كاثاس5ول3ساهكه4ثا89ول4س3ص3آهثحكث32614130المأآرزء

حولكالأالح5

32تلنأأل4حءهم5



ءا

صدرتلمبيهاكيدةجراوالفادابنااؤرأكقاللتناالولبيدالجرنعثر

بدةوجرمئالفرناالحناللثىجنايةرررربةممتالسافي0081االولأونكا6إماريخ
باثماعليعدىباةالقاهيني8381االولكانون3ثاريخيرتظيةسرءإاارقاثع

عددونرحميثمنارعاالفماجممةدمةفيلافيبوادبروديه4المالكةالعترةراس

اثلتازواذالوهـءبوئيةكلفيونإصرااأصثأهـاالتييةالدورالحشرات
هذامنالمصريالقطريناألةالعالمفيةإالعرالصحفصائىبصستبةالمالصحفدلىءيسنة

فةصب8931سكلىلتيدةءالنهإلمداناآلةةلمجصيعرثبالنةفارعثالقبيل
ابفسيتضحوكاذلكااوصكاوغرورارئربماالساثرفيفةص5361اايقابا
دبهرهاعلىأقياقيااألحمصآاتفي

كماارةاحةوسنهاموردءةبةدولةكلفيالصحفصددءيرناءتااذانالكن

نالسرتءوكهيفانايةاهراحافةالصانيىفالمدالناليحصيماشقإخاننفي
وعشرينوستمائةاربالصحفومن2391هنةماالاجقاةنسالفونهسينثمانمائة

منهيرهانرىكماءةاالبنانيةةورالجمفيةفىوايفةصةنسفيألكلانايووفة
نسمةافاسمائةتوأنحدهاوايدةرإةيبثةبيأمرالالدياتكبرمن

رككلزيزهاالىمرافهمءإواعدناشهأفةةاهمامهموهبلغلبنانءاباةزةااكذلبى
يةالشاالديارنيرةالصألهابةاهذهفياالوربيةالتااليئ

مفيدةاتباحصا21أودأانمناإدأزأمتهارسإالةعطبزلثافيزدلماكنث
أمورررالمثاماطقيالشهاوادبثوبائررخءوانيءصمطالعتهاصالىيتو
واآلئارثقاواةمنراقتمثاالاءواضاداءابناايجافتناكانبصةتاقثيرهء

الحديثةنهضتهافيربيةالهةاالةيطوزرثارفالمهزيزتهوىءهذإكمنشماينيستول
ايهاإثألمهاكيآتاالحصارزوهالىاةيةماالهرساخاحلىوتمءفيعنهحق
4ابةالتاالمواضيعووتنطويوممطبارباالصشظيقة

غربشرقاسإلمدانامنبلكلفيةبيرالهإللتوالمالجرائدعاماحصاالاوأل
9391ةإايةكقحافةالهويننمذ

ةشنيالعرديئفالصخ5دديئالهإشدلاعلىىاجمالمب7ا4اثانيما
9291نةابةشحتىةكوالمدهاقطار
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ءه3أ4س3سثالولألس53لىالهولا3أثححصالهول3زحءهتم44ول51الحثاولكاس33

هأمأأللحءال3ول34سسعول44ثثءسأء30أ3طح04ثءاالاأول

م40الءأوللءأحلماهث31سأصولهثح430أهسحسول3ا5آهوأثه2

3حطاألول4مح434يمكرثاهلم43اولطأءول3ول4ث3ةث021لىاهع

ولا3فىأ3لم5ذ83ولساله4ول14آأهس7حم3ش5اه3ول4كلح33هث3مماناتمس3

لثاحيمول4أهس33ول3ءولحالهولاغس5هولسزاه1414لم35ثط30ءإأثهمممياول4

مألس4طكاه3ول4حص55033ا3هح305فىه4كاولحءأثألصأولولهلملمس

سأعءولس3س9صهاءول4طألح43سس9أ3ءصلحأولاحكاكهـءولازاوللمأ3

ولاا5سءأهولهلمث3ؤعء

لآلثسول4مول31اس394أولاولءااطياحأ153ثاهول4أحح35لم

03445س33ء3آ35ح7س3كأثاه3ولاأ3أ03أرولول4كث4أح3ر3أأكثااا

3ء7ءث3أ3حعألولهكل4اساهأعولا31كثاااسكثا3ءالولطولهث

5طصولول04س3هاسولأأ35ألكم3اهح3لما3093ح31ءااا3أ3م95تمسول

ءولاصأولول4اح3لمطءول3لهاع4أولأ5عحث33ولسء03لمث4أكثااس

هولز3ألمطمء5س3أ3أاأ2ء4حلماهولط3س3ثس33مألم363تمصكااله3

هلم3ص3سح4تمء5ي450آهءه511كثاازسس54

كاس5ااكعأكا5رزحثه93كاح3ول4ولء2اولء5ولس7ص

ءالهولاك3ول4ث3أحصسحعأاولول5اه3ثا90ااول4أاصعول4آ

9298

014ولءإس3س4هوللمطء34أأآياهولهلمكهـ3أأحاهشءافىول4

ول294أولء33ء45اولحوللمثه



با8

فيةرالالصحفمددالىيالتادولمراالنسلسلاصاصهابهافي2االظ

1391السنةسلخضى0081طأالعربيةعافةاليننكمذاطافنن

لارواعواصم4الوبيةلصحفكلاهددأالتسللأصاسهاجماليدأحصالرابع
المدناترثعهبر

اقةالىنايورذا1الديائهمهاتبالمرليةالصحدهيلمثالمااصاالسظ
9291امنمايةيلى0081طمةالمرصس

ئسالثاءالجزعليالرابعءالجزنشوقدضثانطالمطعراماءاقرااانيئهاظتاموز
حقألليفهانجزالتياالجزاائربصواردفهفتأقربفيلثاكالجزهوسأنئراضطرارآ

ولىويمدبأدعيتهميوازروفيانثالوذوينالمؤرمنالرجوعثرالدافيافي
لشسمافىواعألوالعلملالتةخدمةبيماتقالذيد3المةليهذاتجغربأإرائهم
والصحادبنالمعافة

أمنحيذاثاكلىالئالئةديانمنلتىالتابىاروايمعددالعانمدااقاا

فاطفوتاونافاالههاكيافسهةالربابالدالنهاةمالىوالسمرانيلمةساموله
داظحتعالنروافياعامنبرفااذثععارلال1اندفلكفروعأهملناوقدالبألدحمحفييالضاد
سالكلكالددأصبنفاقنازالدك9م9دكذلكولشألننذآولعدادقط

دالملكونالثساطزدالهعافبةرنةالموعليهموقىفاارراطومر1صرعقفرثهنفدةؤلفوناطنكا
الداالعةدعضاآلخرقدهماتمصانالمى1الدلمجرممناليموفنتنالبرراالبط
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0111ولمءإطس3س4هولص4أأأل3هولآهولعاسأالهولثه43ي

أءولثم33أسكه

034ولاحع3ء4هولصالورس53كهـ3احالهغ5ءا313أيسح43

كلا3ول4آاه3ح034لمطء5ا4

كاصآهطآحلماهولةستم3همسولألأء33س53حح4430وله

8ثبمععاسأأهول7ه50081سالس4آههـ2فى

هء7إءااله3ا35ءالم3ءاع4أ3ءأ3404ءأ3ح33أ5وليالهط4فى3ه3

لةسساعأولءاسأ01350ثاأ3سورأألح8أح03أءها4ألءاهحولألاعراه

طأطعءكلكطس3ءاآلآثهأه33أالحم353ءي9اعألح4اءأعاهاءأ3لمثههـ3عءاا3ح4اكث

عيالاهأل4محاله25ءهطعس305ءول3ألءأءأ4ع3حه31ع3هع3لمول35أالءااعلكافى
مة
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ا

عامأحصاء

رباوغشرإلمدانامنبلكلفيبيةامراواإجالتالجرائدلجيع
9291اسنةاكأنهاآلبيةأمرافةإالىتكومنمذ

اسياصحفط

نبلد81اصما

بنانيةاربةا

وربئالىربةالج

يينالعلوبالد

االردنشرقإمارة

فلسطين

الناللمببنما

الراقمماكة

الكويثاماره

الحجاذمملكة
بمناامارة

المكلسلطنة

فارسمملكة

إالنكيزيةالند

باالمولنديلند

ممؤئد

373
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3
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جمالت
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3

8

23أل
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3

أ

3
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9501
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كأأكهمهـعؤص

15أكهـ3أكاءصألإ395سع3الكاز2أء5أولءألءاحكوحالهولكمعس5ول4التأس3

5الحسكاء4ولآهالماه3ول5لماولألحاثز43هأمو92

كلثه4ك

زءلملم

624

442

4

28

3

022

4

اجهـ

9

9504

رءءعيمي

31

66

4

ءلككهـ3ملكللمكلى

02

4

06

هءيمءلمصهكليللمكاغةلملمى

صأكاولع3سولس9اكاالأح

3صآه33أء

اكأالهسكهءمص

3ول5أهع4ول

عاس3أولك

ولع503ءأيال
اكول4ههـع9

لألالول3
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