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  كلمة الرئيس حممد انور السادات

 فى هيئة تدريس جامعه القناة

 ١٩٧٩فرباير  ١٩فى

 بسم اهللا

م$ ا�#�ار م!�ً   أود 	� ���ءا��� ا������ ان ��ء ا� أن ���ن ���ءات ��ار 	��� اآ��
م(��� م�� ن�5ن�-  ی1�2 ا��0/� ��. م$ �- �,�ؤً  أو �'�ر *ى م(��� أو ب'&د أى

  ا ا�#�ار ا=�ءة ج�ان: ه96 ا��(���ا���م ی1�2 ه6

او ���م� ب6ا��A  	���,?���� آ�� �&ث�2< 	� ا���ة ا�,�ب�� �< �5& م,?���� ��آ< ب6ا�-
ا�(5: وا*م�  وان�� ا��,?���� ا/�#I م,?���� �5: بHس�9 ، وان2< �����ن DEئB ه6ا

ن'. ا�� ام�Aت   انآM�6 	���$ ���ؤن� دائ�� ��ار ی����L ����5 م$ �DK- ، ون,B�J2 ب-
  م(�آ��� وا�� ا س����ت �#. ه96 ا��(���

ا�6ى �< 	�  و��& س5&ت اOP< س�5دة ا���م ����� اسI5�2 م$ رئ�� ا�!�مD� -5ن!�ز
و����� س5&ت  	�2ة � ��25	Dً5 	�2ة L'��ة ن,��� ، وا�!�م5- ج�م5- ا����ة ج�م5- ��ب�

ج&ی&ة 	�  ج. ب&ء م���� ج&ی&ة ب��0ه�<بHن �#�ل م� I���E ب- 	� ���ئ�� ا���=� م$ أ
�  ������5 ا�!�م5

IL�ا� �KH2ا  ی �ا�6�0�2 وأرج �� ذ� M	���2Pرًا  وان�س�5&  نL �A& ا�6Rت �Eی��A ا�	
ا�!�A�ری� داK.  م$ أول ه6ا ا��5م آ�� س� >25	�I= ج��B ا��#�	�O$ س��Jت رئ��

����52< ا���5�   ان- �< ��< وزارةم#�	A��O< و	� ا�2(��. ا��زارى ا*�L >��5� ��Kأ�<
ا���52< وذ��A�� M&ًا  وإن�� أس�& ا�� وزی� ا���52< ا���Aم ا�2� آ�نI م�آ�� ا�� وزارة

وب5& ان اI�JP س��Jت  ��U�Vء ا���م. ��زارة ا���52< ا���5� ب&ءًا م$ ا���س< ا����.
�A�D�2اس ��P ا�!�م�5ت I�'� وب5& ان $�O	�#��� ری��A�!آ. ه6ا . ا���م.  رئ�� ا�

ی��ن ه6ا ا ج��2ع  یXدى ب�� ا�� ان ���ن ��� ن�Oة ج&ی&ة ���م� وآ�� I�L آ�I اود ان
���ج- إ���A اب&ًا  ��ارًا وأرج� ان ی��ن ا ج��2ع ا����. آM�6 ه96 ا��س���ت �,�� 	

م�5 م$  ون#$ ن�52ض ا���م  ��ف م��A وه� ان ن!�� م�5 ون2#&ث م5ً� ون2#�ور
م��ن-  �آ��� ب5& أن �#�رت إراد��� آ�م�� وب5& ان ا/�1 آ. وا�& م�� 	�أج. �. م(

 م,?�  P$ ا��5ئ�� ا��'�ی� م,?���� رئ�� ا�!�A�ری� او م,?���� ن�ئ: رئ��

 �J�,زراء وم!�� ا�(5: وا��زراء وم!� ا��رئ�� ا� ����ری� او م,?�A�!ا�
  وا�,��J ا��اب5- ا�'#�	� ان ��ء ا� ا��[�ئ��
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ب�����ء آ.  . 	�د ی#�. ن�0 ا��,?���� و�< ��$ ا*م< ا����ى إ  ����� نA^ا/�1 آ
ا��5ئ��  ا	�اد ه96 ا*م< آ. 	� م�5L- ����� ی�6ل آ. 	�د جA&9 م$ أج. ا����ء ب��ء
-�DK $ا*م ب��ء ا��5ئ�� ا*آ�� وی2#�_ م $E�ئ6 ی#�_ ب��ء ا�&�P ا�&ة�ای[� ب��ء آ.  ا�

  ���- م$ ب5&9ان,�ن �6ا�- و��0,- و*ج

� أن�P �ً'ی�� Iم�5< وآ� �A�	 >ر أری& ان ا��0ه�ى ا����� م$ ا*م&�  �أسB�2 إ�
� ی��ن ا*م� ��ار و��$�� I�L آ�� �س2LH'� ا���م  `رائ�< 	��A ب&ً  م$ أن �,�5�ن

I��2Lا ج��2ع ا�,�ب_ ��$ ا �� أم�ی$ اس�س��$ ن��. ب��A م� ب&أن�9 	�P  6R2أن ن
� ا���52< ا�!�م5� ی��ن م$ �Hن- ان �a�2R ا�!�م5- ب����?�ن�Jً� ج&ی&ًا 	  �A�	 b�5� �ا�2

�A=أر ��P b�5� �  و���ن ا�!�م5- 	� K&م� ا���?� ا�2

�ا���5&ی$ ا��  وان ���J_ ا��L�Jت واcب&ا�Pت �&ى آ. ان,�ن ب&ءًا م$ ا����J ا�
اcب&ا�Pت   و���J_ا س��&ة ا�� آ. م$ ی�5. 	� ه6ا ا�'�ح   ب& ان ���J_ ا�����ت

أ6Kن� أن0,�� ب-   ن- آ�� I�L ��< ب��U انDJق ه96 اcب&ا�Pت م#�رة م$ آ. �L& ا  م�
ا ب&ا�Pت ��. وا�&  م$ �L< و�����& �96A ا*رض ا�2� ن(Hن� �A��P اL�ل اذا �< ���J_ ه96

(Hن� و�A�&��P ا�2� ن 	��� 	� م�5L- م���J- ب��< وا/��� و�Pا�L �����& ه96 ا*رض
  �A��P	�$ ی��ن ه��ك ب��ء

سHم[� ا��  �,�5�ن� و���أون ان�� دائ< ا��2��ل ����� وسgH. م$ �P&آ< م$ ه��
�ب�����J أب��ئ�  ا س��&ری� ��� نhرع ب5& ان نhرع س���ء ه6ا ا س��ع وب5& ان أ��2

� س���ء س�H�ج-	 I�L رع آ��hأرض س���ء وب5& ان ن ��P ح�م م20�ی �ا�� ا�,��.  	
� ازرع ای[� ث< ا�� ا��ادى ا�!&ی&�� �  ا�(���

أن یhرع آ.  وأرج� أن ی��ن م$ �����& ج�م�25< �2� �#���ا وج- س���ء ا�� ا�R[�ة
ی��ن  ��E: وآ. م�5& وآ. ان,�ن م$ ه�?� ا�2&ری� �!�ة أو أآ�� آ. �Pم أرج� ان

اL�ل م$   س�25�ن�ه6ا م$ �����&آ< ان� دائ< ا��2��ل *ن م(�آ��� م52&دة ا�!�ان: و��$
 �L. ن#$ نb�5 ب�i< آ. ه96 ا��(�آ. ن#$ نb�5 أروع وأج�. وأم!& �#�Oت ��Pن�

�ا����ء ا��   ن�� اآ2(��0 ذا��� ج���5 و��رن� اراد��� ون2!- ا���م ب�. �L< ه96 ا*رض إ�
�إ�� ه96  �#��_ ا���Kء إ�� ج�B ��. ا*س�ة ا��'�ی� ��� ن�R0 ج���5 بHن�� ن��2

����� ی(A&  ا���ی� ا�'�م&ة ا�2� �B2�2 ب����Kء ن#$ ن��� آ. ه6ا وا���5< آ�- م$ا*س�ة 
� آ. م� م[� م$ م�اjL وأ/�1	 �Aم$ ذا� _�J�� أن م'� وأن ا��5ئ�� ا��'�ی� 

��P k	�#اج��� أن ن�5. م$ أج. ان ن�	 �Aئ_ بDا� �Aم��ن � ا���5< آ�- ی[B م'� 	

� أم$ م��ن�A وان�P �'م ��P ��2ئ��Pار��0ع �  ن#�	k دائ�� ان ی��ن ه6ا ا����ن 	

أب&ًا  وا��2ام آ��ه� اmن م$ آ. ان#�ء ا���5< ان� دائ< ا��2��ل  ن��   اسH��� >�,2س
���ن  ����� ن�اج- م(�آ. م$ �!< ا��(�آ. ا�2� ن�5ن��A   ب& م$ ���ل ج6ری� و���ل

� L&ر ه96 ا��(�آ. ب. L& �52&اه� وی!: ان �52�P >!#ا� �  &اه�	
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� أر=�� م$ أج. ا����ء�P ن�س���ء  دائ< ا��2��ل *رى م�ذا ی��$ ان ی� �ا�!&ی& ه�� 	
أP&دت �Pc �JKدة ����5  آ�� 2��P< وآ�� �Lأ�< ب&أت ب. أP&دت م�6 	�2ة E�ی�� ن,��ً�

ا*��Kة �P	2< ان�� ب� ��0ق مB  س���ء �P: جDء ا س�ائ����$ �A�P م����ة و	� ا��20ة
م#�	�Oت ا����ة ا��Dث  زراء ومB ا��P $�'2R&��� ا�#&ود ب#�n أ/�#Iرئ�� ا��

� س���ء ه��	 $�2O	�#م م��L فDRس���ء ب .Kدا �م#�	�O ا�(��ل وم#�	�O  ��2& ا�
  ا�!��ب

�  وا���م وان� اجB�2 ب�< وه� ه� م� أری& أن أن��- ا�� ا��. م$ م�0ه�<	 a�	 ��� ج&ی&ة
م��5 رئ�� ا�!�م5- م��5  ��ة ا���م ن!B�2 م�5 ووزی� ا���52<ا���52< وان�� 	� م��رس� ا�#

وا س������P وا�,�ی� واث��$  ا��#�	�O$ ا��R,� ثDث� م#�	O�ا ا����ة وب�ر س�5&
� ���ل وج��ب س���ء ه6ا ه� م� أری& ان أرا9 	� آ.O	�#ئ�� م'�ی�  م�P م��ن
س��J ��6�0ی�  ��A ب�$م��2س�� م�2اب�J   	�ق 	��A ب�$ ��آ< وم#��م و  	�ق 	

�� ا��5< وا ی��ن وب�$ ب�?�A2 ا�2�P م�ب�$ ج�م5- �� �A�	 ق�	و�5:     �	 I���
 وس�AJ و�b�5 م$ اج��A ه6ا ه� م� أری&9 ��'� ا�!&ی&ة م'� ا�#&ی�- ا�2� ن#$

  ب'&ده�

� L&م ا��,� اری& ����� ازور م��نً� ان ا��� ا�!��B آ�� ا���آ< ا���م وان2<�P�ً5ج�� �واة 	
$�O	�#زی� ا���52< ورئ�� ا�!�م�5 وا���	ى &�P ����?,ن�0  ا�� �م,?���A2< ه

� آ. م��ن وآ. م,?���� ���.	 ���Jم$ ا� �ا*�Kى م$ أج. ه96  م,?���� اب��ئ� وب���
�.. او ���2� آ. م!���P  ا��5ئ�� ا�2� ��5(��ن 	��A ه�� وه� م���J ا����ة ث< ����� ی��2

وج- ب#�ى ��2�ن ا��5ئ��  � ا���ه�ة ا�� ا س��&ری� ا�� ا�'�5& ا��م!���P ا����ة ا�
��یL �0�ی� �#�. 	� دا�A�K  ا��'�ی� ا���ی� ب�����ء ا�6ى ن�ی&9 ج��hP ، �A� �5یhة اب��
� أر=�A ا�#: وا����ء وا زده�ر وا���Kء ��. اب��ئ�A و��. م$�P b�5ی  

� ا��&ء اذن ه� م'�، وم'� ه�� ه� ه96 ا��5ئ�	�وا�2� آ�� I�L  � ا�2� أراه� أم�م
و�$ اP jL$  ��< أری& ����� ازور وان� دائ< ا��2��ل م$ أج. ان اج& ا��0ص ا���م��
ی��$ ان ی!&و9  ه6ا ا��2��ل ا  ی�م ان ا�P$ ��< و ب��ئ� م$ ا�!�. ا�!&ی& P$ آ. م�
� أرض م'� ��� ��A��L�E _�J< واب&اA��P< �����ء ا�!&ی& ا�6ى آ���P �L >2ی $� >�� I

وم��2��ی$  ا  ب2[�	� جA&ن� ج���5 آ�5ئ�� وا�&ة و��� آ���Rص م��2	�ی$
$�Pوم2'�ر  

� أرض�Pا����ة و q	 م'� ه�� �� ا��&ء ه	 I�L وا�#��� ه96 اذن آ��  �س���ء 	
��  ا���ه�ة و	� ا س��&ری� و	� ا�'�5& و	� وج- ب#�ى و	� ا��ادى ا�!&ی& و	'Lأ

� ا�!��ب'Lاء ا�(��ل وأ�أج ��P ا رض $Eب� �� ا��Uب 	'Lا�(�ق وا �'Lوا 
ه� م'� ا�2� ن�&أ ب�A دائ�� م'� م$ اج. ا��5ئ�- و��� ن��ن م����J$ مB  ا�,��ء

�� ا��2Kرن� ���Jی_ ا�6ى ن�2&م ��P- ن#� ا����ء ����P ان  ان0,�� و��	 $����P ن�ن�
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� ب�. م� �96A ا����� ه� ا�A&ف ، ا�A&ف آ�� I�L ��< ه� م'� ه� م' ن�5ف أو  م�
�96A ا����� م$ 	[. ����P ج�� �ً5	��K &ج�� م$ ��اب�A وم�#��2 ا�#��ة  م$ L&س�� ب�. م�

�A=أر ��P  .ون��< آ �� نXآ& ون�5& ا� س�#�ن- و���5� ون#$ ن���� �Aس��ئ I#و�
  وا زده�ر ب��ء ا���ام�

آ���ون 	�  ب ه�� یj�2Rاذا آ�ن ا�A&ف ا*ول ه� م'� 	��j اذن ی��ن �Eی_ ا �2Lا
� بHن�� ام��L�E $P j�2R� �L�E Mت اى 	�د م$Pأد $� �اب��ء  �Eی_ ا �2Lاب و����

5� ه6ا اب&ًاL�م $P ام��2زًا �  ����5 او ان �

و��5< ودK.  آ. م� اسB�J2 ان اL��- ��< ه� ان�� آ��اE$ م'�ى ن(H م$ ه6ا ا��2اب
  �-ا�#��ة و�Pن� ا�� ان و/�I ا�� م� و/�I ا�

��!�A�ری� او رئ�,ً�  اL�ل ��< ب�. ب,��E ان أروع م� أس5& ب- ��� ان�� /�ت رئ�,�
م� أ�,,I وم�  �#hب ی#�< وأری& أن أو	� أ����i م���5 اب&ًا أروع م� ا�� وأروع

�,:  أ�� وم� سH�� ب- ان�� م�ا $E	Dح م'�ى ن(H م$ ه6ا ا��2اب وی!�� ا���م
� آ�س� رئ�������& ا��5ئ�� ا��'�ی� �,: ����P ��!ا��5ئ�� ��& ه6ا ا��2اب ا���&س ی  

����ء م'�   ب&  ان�J_ م$ ه6ا ا���5� آ�س� رئ�� ا��5ئ�� واL�ل ان �Eی_ ا �2Lاب
� ن0�س��	 ���Jه�ة ا��Jس2- ه96 ا*رض ا��i م� Bاءم م�ی��. اب&ًا  . ان ی2   &�#��	

ا*ن�ن� أب&ًا   ی'�1  ا�'�اع�Eی�ً� �����ء و��� م$ أ/. م'� و��� م$ �����& م'� 
  م5�ل م$ م�5ول ا�A&م �Eی�� ��2LDاب و  ی'�1 اب&ًا ان ی��ن اداة �����ء ب. ه�

م��ن بD اس���2ء  ا ن�ن�� �I)0 و	� آ. م��ن �Pن�I وا�Pن� م��A ا�� ی�م�� ه6ا 	� آ.
  ا��LDKت اواج- ب���LDKت   ��I اب&ا ا�� م� �6Aا ا��2اب ا���&س م$

Kا��5ئ��ا ��P �ا��'�ی�  ��LDت ا��2اب ا���&س �P&ن� �#�� P$ س�5- ` ف س�� ه
دو��  �Pئ�� م��2س�� DKل س��5 اmف س�� آ�ن ه�� م�M�� 6 ا�#��� أول ���م� وأول

� م'� P'�ر م$ ا�hUاة�P Iا��م$ ه�� � Iج�K >��5ا� � وأول �[�رة �KجI ا�

  وا��,��52ی$

L .�L س�� �م'�ى وان��   ی���� �< ی�$ ی#�< م'���آ<��٢٣م ث�رة وآ�� ���5�ن *�0
 آ�ن اول ��آ< م'�ى ��< م'� ب5& أ�0� س�� م$ ��< ا*ج�ن: وا��,��52ی$ آ�ن

 ومB ذ�M ذاب آ. ١٩٥٦ج��ل �P& ا���/� ی�م ان�R2- �5: م'� 	� ی�ن�� 
� ��P �5�ب  ا��,��52ی$ وآ.�P �'م >A�	 م'� و�< �6ب �ا����Uی$ ذاب�ا 	

و��	E IO�ال س��5 ` ف س�� وDKل ` ف ا�,��$ م$   آ��A ا�IO02 م'�ا�&ن��
  وا����Uی$ ا�#�< ا ج��� وم$ م�5ن�ة ا��,��52
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� ��اب�A و�A��L وأ/���A2 م$ اج. ه6ا 	�ن �Eی_ ا �2Lاب�P �'م IO	��    >��,ا�
�A2��/وأ �A�&��Pو �Aق ه6ا ا���� ا�6ى رس�2- م'� ب����	ن م$ �ب& ان ی� ��P �5س� 

�����ء 	�  ` ف س�� ا�#�& ��� �Eی�� �����ء وان�� ه� �Eی_ ��A&م ، ا�'�اع ��� �Eی_
�� ان�� ان�b بJ�ن ا��2: ��P- ان�   اد��ا���ی� ا��'�ی� اب&ا ه6ا م� ن�  �Aج م��R2اس

  ��?ً� اL��- اب&ًا دP�ن� ان�b م�ه� م$ ����� ا���م م$ �Lان� ا��'�ی�

ا��0ح �Pئ�� وا�&ة  �5ئ�� ا��52ون ، ا�2[�م$ ، ا�Kcء 	� ا��5. 	�ا���ی� �Pئ�� ، روح ا�
��� -�Kا ��P م ن2'�رع وی#�ول آ. وا�& ان ی&وس�رًا  م� ب���� ن#$ ا���ی'. م2'

  بHن- س�'.   ��� ه6ا �Eی_ ا��/�ل

$P n#�� ابh�د و  اDی#�< ا�� Mم� ����< �5& م,?� ����م ا��,?�ا���& و���0-  ا�� yری��
آ�ن�L Iئ�� وان- �<   ی���� �#�ول ان ���ل ان ا�&ی���ا�٢٣��E#�ول ا�hاب م� �L. و

Mا��,��52 وا��� �ب���O5م 	�ا��ا  ی�$ 	� اcم��ن أ�,$ م�� آ�ن ی�م ان رم
 ١٩٢٢	��ای�  ٢٨ی2'�رP�ن �A��P آ�نI ا��O5م ه� ا سD�2ل ا�����ص 	� �'�ی1 

انA,0<   ان- م�#� م�- ، �'�رع م$ س��ا ا�6ى اس�A2- ا���M ب���-١٩٢٣و	� دس2�ر 
� ا��20ت اسD�2ل م���ص ودس2�ر�Pم و�O5ا� ��P ا�Pر�'� Mء ب5& ذ���Phح  ب���م��

 م�#- م$ م�M اج��� �'�رP�ا ون���ا ا���5آ� ب&  م$ ان ���ن ا���5آ� 	� إجDء

ن ا*ج��� و���J_ ا�&ی���ا��E آ�� آ�ن ا�#�ل 	� ث�رة �Pاب� وب&  م$ ان ی��
� ث�ر��$ ا�2'&ى	 >�� I�L آ�� أراد ا�(5: آ�� ��Eو����ء ا�&ی���ا � ���,��52 ا ج��

� ا����/: ١٩١٩م�P $�2���22اب� ، وس�� �P ن�Pی2'�ر Mب&أوا ب&ً  م$ ذ� 
>A� ا�P�2Kن  وا�ی,5 >Aوان ��Eن م$ أج. ا�&ی���ا�ی��5 >AنHا ا�(5: ب�اب و=��h�ا
  أه&اف ا�(5: م$ أج. �#��_

� /&ر ا��Dد�P >د ج�ث�ج�ن �#��_ اه&اف ا�(5: وم,��52 م�ی� jوآ�  �وم�M اج��
 ی#�< ا��Dد ��رة ب}س< ا��,��52 و��رة *�iا=� وأ�iاض م$ ان[��ا إ��- م$

� ا�(5: و�|سj آ�ن ی�اد �96A ا����hA ان �P ا�ن ه6ا؟ =#��ی� jا��'�ی�$ آ�
� L&م ا��,�واة ا���م أج. ه6ا أری& وأن� اL�ل ون#$ ن#�.  ���2ر م$�P ����?,ا�� Bج��
�Eی_ ا �2Lاب ا��Jی_ ا�,��< ا��Jی_ ا�6ى یXم$ م'� أوً  ، و	�ق آ. �~  ان ی��ن

I�L م'� آ��  �Aب�i �	 �AL�� �	 �Aب�ج� �	 �A���� �	 �Aس��ئ �	 �A=أر �	 >��
.�Lآ. �~ و �آ. �~ وه� 	�ق آ. �~ و��� آ�� ��ول 	� ی�م م$ ا*ی�م  م'� ه

ز��Pء أو أ��Rص و��,I م�5آ� م'� آ�� زی0�ا  ان ���ن ا���5آ� ه� م�5آ�
   وب5& ث�رة �Pاب���١٩١٩ری��R ب5& ث�رة 

آ.  أب&ًا �Eی_ ا �2Lاب ه� م'� م'� 	�ق آ. ا ��Rص 	�ق آ. ا����/: و	�ق
� ن#�& ا� �� �R,ه96 ا*رض ی!: ان ی ��P ~� .ت آ�A�)ق آ. ا��	ع ��E*ا

� ان وه��� ه96 ا رض ا����J ا���&س� ا�2� ا�2Kره� س�#�ن- و���5� و���5� س�#�ن-�P 
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��P ن,�ن  ه��cا �م��ب� م��< 	� س���ء ��� ��hل �A��P أو�� رس� �- ا�,��وی� إ�
�� ا��ادى ا���&س E�ى ه�� 	� س���ء ���ی�ً� ��'�  آ�نI أو��P رس� ت ا�,��ء

ب�. أر=�A ، وب�. س��ئ�A ی!: وم'� ��R0 ب�. ��� رم. و 	,���ء هq أرض م'�
ه96 ا�(��Aت م'� 	�ق ا ن�50 ت م'� 	�ق ا ���د  أ  ن�,q ه6ا أب&ًا م'� 	�ق آ.

� وا�!�9 وا��5< و��Aدات  م'� 	�ق ا�#hازات م'� 	�ق آ.. �Uور وا��Uءات ا��Pاد
  ا�&آ2�را9

� K&م� م'� ،	 -5L�م q	 ن آ����اب&ا �$ ی#�_ آ. ه6ا أب&ًا أ  أن ی�  �P&وان�� أن ی
س�ب�� ، آ�نI م��hA  أ�& بHن م� �&ی- م$ �P< أو م� �&ی- م$ ج�9 أو م� �&ی- م$ ب���ی�
���E م�5&ة ��25& أن�A  ا���Aزل  نA< �'�روا ، و	D5 ن!1 ا���M وا ن!��h أن ی��R�ا

��< ا*رض م$  ب������ی� أ/�#I م$ ���E أ�Kى ، و��A ام��2ز `�K وان�A وارث�
� و  ا�!�9 ا�,��ء ،�Uزل أب&ًا ،   ا��Aن و ..  وه96 ا���J�,و  .. ا����/:  و  ا�
� �L. م'�.. ا�(�Aدات �Hو  �~ أب&ا ی  

ا �2Lاب م$  م'� 	�ق آ. ه6ا 	�ق آ. ان�50ل ����� نXم$ ب6Aا ون#$ ن��� �Eی_
 أL'�ه� أج. ب��ء م'� ، �Eی_ ا�2Lاب ا���	�� ا��'�ی� ب�. م$ q�P أرض م'� م$
� �Eی_ ا �2Lاب ا�,��< وه� م'��P  ف أو&Aأن ن#&د ا� ����P ه��'Lأ ������  إ�

� م'� دائ�� 	�ق آ. �~ و�L. آ. ��ء وهq ا�A&ف ��� I�L ف وآ��&Aن#&د ه6ا ا�
.��  ~� . ���L �2ابL ی_ ا�E ��P ، �2ابL ی_ ا�E ��P ��,0أن >Oن� ��� �ن��2

� أول م� وا����0	 Mس�� و��5ه&ن� وآ�ن ذ� �ات٨ أي م�6 أآ�� م$ ١٩٧١ی�س�   

	�JK qب   وبA� &5�ر ����L م$ و یq2 أ١٩٧١I��P س��ات و	� أول م�ی� س�� ٨م�6 
�Eی_  أول م�ی� أن ��5ر ه96 ا�&و�� ه� ا��5< واcی��ن آ�� I�L ��< ب5& ان ا�2Kن�

ون#$  ����ی��� P.. ا �2Lاب ب�*س��ب ا���5� و�P	�� ا�A&ف ب�*س��ب ا���5� أی[ً� 
Iآ�ن �Lhم� �A#$ دو�� ن5< و����	أن0,��  >�O�� &�5�2اب أن نL ی_ ا�E ��P  ����)2م

I#� -�Kج�� ا ��P .'م�� ه6ا ی�ی& آ. ان,�ن أن ی�ی �اي  آ�نI مi��2[� �|سj إ�
ان,�ن  ��5رات ن,��� م'� ن,��� �����& ا���ی� 	� ا��5ئ�� ا��ا�&ة ا�q2 ی#� 	��A آ.

   ا��ا�&ة 	D ی'&ر �P- ا��5:ب}�,�س ا��5ئ��

� �Eی_ ا �2Lاب آ�� م��Lh$ ��ئ�A$ ��ردی$ وL& ا����0 ان�A دو���P  ی��ن إذنcا��5< وا
�� أس��ب ا��5< واcی��ن ب��5�P ��	�0'� ����O�� ن�ب& أن ی�   �ان ا��5< و�&9 ��� ه
&L ای��ن ��Uن ا��5< و�&9 م[��5 ب. ان ا��5< ب�& ی��	ف &Aب  ا��Rوی&م� ام� ا��5< ی

م$ آ�L :2أ��A أو م$ ث��	�  ب�cی��ن أم� ا��5< م��2ن� ب� ی��ن 	Hن� �< ا=B ه6ا ا�(�5ر
� ه6ا ا�(�5ر ه� ه6ا ا��2اب��Aأب&ًا ا�6ى ا� �A��P I�'�  وه96 ا رض وا���ی�

�  ا��5< ا�� ج�ن: اcی��ن ب���5< ی��2. �'���� أو.. ا��'�ی� �P ������ �2. دورة��
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ج6ورن� ون#$ ن�J_ ا��5<  آ: آ�� اراده� ا� 	D نj�R2 ، وب�cی��ن  ن�P .'0$ا���
-���J5س����- ومH6 بKHأو ن  

�ا��5ئ�� ا��'�ی�  ا�6ى �&ث ان�� ا���0i ج6ورن� 	�2ة E�ی�� ب&  م$ أن ی��ن ا�#�& 	
� ی�م م$	 ���Jه96 ا رض ا� ��P ا�&و�� ه�� Iوأب&ًا آ�ن �ً=�Uم� &R2,� م ا�#�& ا*ی�م

����5< ردده� أ�&  . �[�ب ا���س بA]5< ا��5^ وج�ء ه6ا ا�#�& م$ ����5< أج����
م�5ول ا�'�اع  مXس,�A< أو أ�& 	DسA20< وه� ��و�,�� ��$ �Lل ان ا�#�& ه� اروع

 ���Jا� ..����K �و  	� ب��ئ�� و   أسA. �~ ه� ا�#�& وا�#�& ��� أب&ًا 	� ��اب�� و  	
� أر=�� أب&ا �P-�Kأ Bی2'�رع ا*خ م �وم�ذا .. و�'�ر��P  و���A< أس2�ردو9 ��� ��

��P �!0ان ن� Dً5	 وم آ&ن�hAق م��,< مhا���2!� �5: م� Iآ�ن  .Kأن0,�� م$ ا�&ا ..  
  أب&ًا.. 

� �Eی_ ا �2Lاب ا�,��< وآ�� I�L ب&و�� ا��5< وا ی��ن�P $#ت  ون��J56ًا ب�. مKH	
م$ أن ن6KH ب�� >�5	�A��P ��2  D وب5& ذ�M آ�� I�L ��<  ب&ه96 ا رض وا�!6ور ا�q2 ن�

وإ  	�$ ن��ن ج&ی�ی$  ن�KH2 اب&ًا P$ م�آ: ا��5< 	� ه96 ا�#��ة و�$ ن��ن م�KH2ی$
وأول ���م� وآ�م�A ا�  ب96A ا*رض ا*/��� ا�q2 أIJP ا���5< أول م&ن�� وأول دو��

Dوب� �A=أر ��P -� ول رس�Hب ��س�#�ن- و���5�P ن,�نV� -ول م�ة  م* �A=أر
�P ����R$ ا��5<  و`�K م�ة 	� ��ریy ا��(�ی� �$ ن��ن ����� ج&ی�ی$ ب96A ا*رض اذا

وان�� ب���5< واcی��ن ،  آHس��ب �����ء و��$ آ�� I�L ��< ��� ب���5< و�&9 ی2< ا����ء ،
>�O�� &�5ن ون#$ نm�2اب اL ی_ ا�E �� ه6ا ا��Jی_ ان0,��  اذن ن#$ 	� �Eی��� 	�P
اذا ��&م�� JK�ة ب5& ذ�L .  M& ار�[��� ان ن5�د إ�� ج6ورن� وأن ن��< دو�� ا��5< واcی��ن
� أن ن!5. ��ئ�� ا�!�A�ری� أو ب��5� `�K رئ�� ا��5ئ��A	  9�2رRا��'�ی� ا�6ى ن

  q�� -�DK ی!�� 	q آ�س� آ��� ا��5ئ��  ب& أن ن[B �- ��5رًا ی�5. م$

أس�س��$ وه� 	q  رئ�� ا�&و��  ب& أن ی#�ص q�P أم�ی$. �< واcی��ن ا�&و�� دو�� ا�5
ا�2Kن� �&و���2 دو��  آ�س�- أو م��ن- ا ول ه� ا�#_ وا���ن� ه� ا���ة ، ا�#_ وا���ة

ا�!�A�ری� أو رئ�� ا��5ئ��  ا��5< واcی��ن ��� ��5رًا وان�� Dً�P و����Jً� ، و��ئ��
DK $أن ی�5. م -��P -�R2وا=1 ��#_ا�6ي ن� _��Jة وان� أی[ً� �<  ل ��5ر و��وا��

	��5& إ�� ا���ن ا��2سB  اه2& ا�� ه96 	� بJ�ن ا��2: وان�� ه� م���A< ب- ه96 ا رض
� 	q م�5آ�   ب��6ات ی�م اجB�2 م���X ��&ن وهhم�ا م#�&P١٨٤٠(� و	� س�� �P

� أب�اب اcس�2ن- إ�� م'� وم�#�9 م'� آ����P $دو9 م�Pری$ وا�	وراث�� �-  ��ن�
�- آ�� I�L -و*و د9 م$ ب5&9 ب5& أن �P �ا*ن�=�ل   ا�Pدو9 ب5& ان آ�ن L& اس2��

5� أن 	�,�J$ وس�ری� وآ. م$ آ�ن 	q ا��Jی_ آ�ن اس2��� �A��P أی[ً���Eو  

��'�   آ�ن �Lار م$ اج5�2�ا ه��ك ه� ان   ���ن١٨٤٠	� م���X ��&ن ه6ا س�� 
  ؟���م� L�ی� أو ج�L b�ى ��- 
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وا��� ه��E 9ی_  *ن 	q ه6ا �A&ی&ا آ�مDً ب���,�� ��Jی_ ا م��اE�ری� ا���ی�Jن��
� �Eی_ ا م��اE�ری� وا�� م����2ت ب�ی�Jن���P ة�L د�ووج &�A6ا  ا�A� ا�(�س�5 و���

��� �6Aا م$  ا���& وه� م'� /���� ��ریy س��5 ` ف س�� وأول دو�� وأول ���م�
Xم q	 _0& ا��	رة إذن �JKم��م'� م#�وم� م$ أى �� .O� أن ��P ی�  ��� ��&ن�L

� رئ�� ا�!�A�ری� أن ی�5. م$ DKل ��5ر م#&د . أو ج�L b�ى �P ل�Lا �����
� رئ�� ا�!�A�ری� ��� ی�02دى .. ن�بB م$ ه96 ا رض  وا=1�P ل أن�Lم$ أج. ه6ا ا
�(����� ا��P q2ن���9 م$ P'�ر ا���5ن�ة وا�#�< ا ج��� وا����Uی$ وا��O< ا آ. م�
��Eر�ه96  � $P :ی�i �آ. م�ه ��	�Pا���2ب6 و ��	�Pء و�]Uا�#�& وا�� ��	�Pو �A�	
� ه6ا  ب& أن ی�5. رئ�� ا�!�A�ری� 	� دو��  ا رض	D2ن �و�Pن��� م�- و�Pن���9 ��
� ا��. وی,�د آ. م�5م���D داK. ا س�ة و�Kرج�A  ا��5<�P د�وا ی��ن ب��#_ ا�#_ ی,

� ه6ا ا���& L�ا�- أي أن یk02# م��ن 	q آ.�P k0#ی�ت ا�#_ ، وان ی�آ. ا��,2 ��P 
� ا���U وان�� ا���ة  �6Aا ا���&�P �A��Jأن ��0ض س� �	 B�J� q2ة ا��ا�� I,�� ة�ب���
و���ل ��$ �#&ث- ن0,- أن یq�P ��U ه96 ا رض أو أن ی��ل م��A  ب& أن  ا�2� �#6ر
  &رس و��� �'&9 و��� �,#�- س#�ً�ا���ة ج�هhة ��q ����- ا� ���ن ه96

� أر=�A أو	 B�Jن یHأرض أ�& �$ �,�1 أب&ًا ب �	 B�J�  ��Lاره� أ�&  	�'� وه
� دو�� ا��5< واcی��ن آ(�5ر ��Jی_ ا �2Lاب�P ���06ا اذا م� ا�Aا����ء واذا م�  أب&ًا ب q	
� ان ی��م رئ�� ا�!�A�ری� q�P ا�#_ ا�#_ 	� آ. �~ و��.�P ���0ه96 ا ا� ��P ن,�ن

�� أ�Eاف ا�'#�اء 	q ا���ادى 		 B!ی� ن�L ام Iم&ی�� آ�ن q	 ا رض  �ا�#[� 	
� ه6ا ا���& �Lار9�P k0#� q2ا� I�L ة آ���ة و ا���آ. م��ن ا�#_ وا��  -�D�2واس

  وار=- و��Kا�- م$ أج. اب��ئ-

��P د م���	ن آ. �أن ی� �رة ه�JRأآ�� ج�ن: م$ ا� ��P أم� �96 ه و��$ ی��
  ا رض و	� آ. م�L BL�ة م$ دا�K- ب&ون ه6ا �$ �2#�_ ��� ا���ة ا�2� ن�ی&ه�

� ا���ة ا���دی� أى�Pا �L�ة ا�,Dح  ارج� أ  ی��ن مA0�مً� أن�� ����� اL�ل 	}ن�
ا*س�س� ب&��.  وا��K6ئ� وا��25د   ه6ا ج�ن: 	�a م$ ج�ان: ا���ة و��� ه� ا�!�ن:

JK�ة  ٢٠ ا س�#� ا�2� �&ى اب��ئ� �j�R2 أآ�� م$ آ�نI ١٩٧٣م�5آ� أآ2�ب� ه�� 
هX ء  	�� ا�6ى ج5. م$. j�K ا�,Dح ا�6ي �#��- اس�ائ�. وآ��< ��5	�ن ا س��ب 

 ��P �'2و�� _�J�� ة�L j�R2ح ا��D,ن ا��٢٠ا��ج�ل ا�6ی$ ی#��j�R2ة م$ ا��JK  

P ت���'#� aK ��Pو yا��2ری �	 bی�52ض �- ج� �� أآ�� م�نB م�ئ�Pث� وDث ��
آ�م�� ب5& ه6ا ا���نB ا���ئ� ه. ه� ا�,Dح ا���دى 	�a ه� ا�6ى ان2'�وا ب-  م,2�ی�ت

&��  >Aم� _�J�� Iآ�ن ����� ���Kا�&ا >A��L >A�Kح م$ داD,ان2'�وا اول م� ان2'�وا ب
ا���ة . ا� أآ�� آ�نh�h� Iل أآ�� م�� ��h�h- ا��6ائj وا�'�اریy ه96 ه� ا���ة  آ���
I,�� �	1�J/س���: ا���5< وم� اH6 بKHاس�س� ث<  ب& ان ن ���Kة م$ دا�ا���دة اب&ًا ا��  

  . ��P- م$ L�ى م�دی� 	q ا س�#� أو 	q ا���2���ج�� 	� ا ���2ون��ت 	q آ. ا��0وع 
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 نj�R2 اب&ًا و��$ �O. ه96 ا���ة ا���دی� ��?� ن�L'ً� أن ی,B�J2 أن ی50. أى �~ أو م$

�� q2ة ا��ا�� ��i ه96 ا رض ��P آ. ان,�ن .Kم$ دا n5 . .ی�E ه���P ة�ه96 ا��
��< 	��A ا���م *ن�� L& ا���P I�E< وآ�ن ب�دي ا�#&ث �A�P أی[� و���� أآ02�  واآ2:
  ��&ر q�P أم. أن ن��2� ان ��ء ا� 	q ا���ة ا������١ا ب6Aا

أم�آ$ م5&9 وان��  �وم� ب5& ا���ة ا������ أی[� ���ءات ��ار و	� م�اBL ا��5. و��� 	
��2� أن ��ء ا� ب�����Hأرض س���ء وس ��Pا��5. و BLا�م q	 ار�م$  � �واب��ئ

� أرض س���ء 	� م��س� $�2	q ا���م ا��20�ح ����� ن,B�2 س�ی��P �5م!&  ا�!�م �ا�
ا����2م��  ورو�P ان2'�را��� ����� L I]L�ا��< ا��,�#� ب����ة ا�2� ����A�P I ا���ة

Kه96م$ ا�&ا I]L ����� ���/ ح وم$ ا رض وم$ ا�����2& وم$ اD,ة  . وم$ ا��ا��
>��P �	 Dم6ه �����P م���س� I#�/H	 ���Lی$ د�)P �	 �� ��اء م&رع اس�ائ���P 

ا�5,��ی� 	����اء ا��&رع ه� ا���&ة ا�5,��ی� 	� ا��5< ا�5,��ي ا�B�J2,� q2 أن 
� �A	P q(�ی$ د���L ه6ا أم�  ب& أن أن ی�[� �P. م�5رك وأی�مً� و�A�رًا  �#�رب

� ا���م  ن�5	- ج���5	 ��2�Hا����ل م$ ب5&9 أی[� وس �ن,5& ب- ون�R0 ب- ونB�J2 ا�
� أرض س���ء ا���نq أن ��ء�P ن�ی2hأ�!�ر ا� �Pزرا �  ا� 	

اب��ئ� وب���� ان    وآ�� I��E م��< 	}ن�� أ�E: م$ آ. اب$ واب�- م$ آ. 	2� و	9�2 م$
�ی�� م��Pزرع �!�ة أو أآ�� و &Lس< زرع ا�(!� ه96 ا�,�� إ  و  �,�Rا� $�O	�#ا��

A��P< أن ی�	�وا ��<  ا�6ی$ ی!�,�ن م��5 ا���م وآ��  >�� I�L	q و�&ة ا��5ئ�� ا��ا�&ة
أن ن#�. وج- ا�'#�اء   وه�-أب��ئ� وب���� آ. م� �,5�J2�ن ان ـ ��60وا ب- ه6ا ا م� 

  ا�� ا�R[�ة وا�� ا����ت

����5 آ�� I�L  ب��ئ� وب���� ��& I�L ��< ب5^ م� آ�I اری& ان اL�ل وی��� آ��� و��$ا
�� أرض ا��5. ، ون#$ ن���P ار�ا���ات ا���دم� ���ءات ا�# �	 �ب,�اP&ن�  ن��2
ا����J م$  وب}راد��� وب����� وب}ی��ن�� وب����5 وب#��� ب�. م� وه�2- ��� ه96 ا رض

  وه�2- ��� ه96 ا رض ا����J م$ �: وإ�Kء وو	�ء�Pا�L وأ/��� وL�ة ب�. م�

� ن&ی� ا�#�ار 	q آ. أم�ن� وأم� ب��ء ب�&ن� 	�cرادة�� � و�[�م$ أدP�ا ا� أن ن��2

إراد��� وا*رض ا���&س� هq أر=�� م'� وهq 	�ق آ. �~ و�L. آ. �~ و ی�5� 
  �����K ا��ا�& ا���Aر �A��P ا 

  وا�,Dم ���P< ور��� ا�




