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مقدمة المقدمات

 ...سييي ا القييالكر ال يير م ,بييهذ ييفح التييا ات خسيياد ي

ي

احييد,

جمعهييا ورييحل م احا ييا ,إذ سييعيإ إليير إ رافهييا ي إ ييال مححييد ,لاوييد محعييح ا

ما امال ,اتل بالثحلة رر م حل ن ,ما:
الخضال ال ااح

 -األ ل :د ل القائد

 الثييا  :مييا اتييل بييفلر الييد ل ميييدا يا ,أ خيير ءارا ي ي مسيياحك .أدار فوهييةف يييت الا ر يير ال ييح خ  ,أم يياح ال

المد مة به ل با-ال رف األ رس .

حم ييات الق ييحات الار س ييية ,بع ييد ها ااد ييا,

وقيير لخييا أذ قييحل ,أ خييا ييل اييحق إليير رييرارة سييير رت ي

أبءييال حل خييا ال الييدة,

لخقف رر حقيقية ضي يات أرثير مين مرييحذ تيف مرييحذ يهيد ,لخيا أذ يدل ,
أذ ميا رايو

ايو مين أدبييات

خ ييرات حل خيا الا ر ر ية ,سيشي ل ا عءا يا رويييرا
ميير ي الخضييال

ي ال خييا الثييحل  ,الذ ييحلة ةييرة ييح مور 45اسييها ,ا عءا يية

العالم حد ث معاصرح.
أمر أذ أرحذ

لاغد

مساحك إظهال رر الترة الح يقية ,بيين الءير ين ي

يقية مين يائو حل خيا ال ويرك ,الاي عوير ين صيمحد

فيشييخا المقييداح لالسيياعمال الغا ييم ي الجهائيير

يد

يفا ال اياد

يعوخا الوءيل

ي الخها يية ,ال سييعخ إال أذ

أ ويير يين ي ر

قييد ر لرجهييحد القيميية الا ي بييفلها األسييااذ ييحال لموالرييية ي

الاضل ال وير

ءح رال ااد ح األحسن األ ضل ,رما أ قدح بالش ر الجه ل

مرافعيية ال ايياد إ ييالة المالح ييات الوخييارة ا اوهييإ إليهييا ,أ ييفت بهييا ,ريياذ لهييا

ل ل المسا مين

وع ال ااد إ راف بدال الهيدك أ ي

زلما  ,مال بح لهلق ,لابح فحبة ,م مد أ لعمالة ..

باليفرر ويد العه يه
د .مءمر م مد
العيد با خة
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