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بدم الله الرحمن الرحيم
قال الله تطالى في كتابه الطزيز :
" وَأًَزَلٌْا إِلَيِكَ الكِتَابَ بِالحقِ هُصَدِقاً لِواَ بَيِي يَديَهِ هِيَ الكِتَابِ وَههَيوٌَاً عَلَيِهِ فَاحكُن
بَيٌَِهُن بِواَ أََزلَ اهللُ وَالَ تَتَبِعَ أَهىاَهُى عًَب جَبءَكَ يٍَِ احلَقٍ نِكُمٍ جَعَهْنَب يِنْكُى شِسعتً ويِنهبَجبً ونَىْ شَبءَ اهللُ نَجَعهكُىْ أُيتً واَحِدةً
وَنكٍِ نِيبْهىَكُى يفِ يبَ آتبَكُىْ فَبسْتبِقىا اخلَريْاثِ إىلَ اهللِ يَسجِعُكُى جًَيِعبً فَيُنبِئكُى بًِبَ كُنتُى فيهِ تَختَهِفىٌَ * وَأٌِ أَحَكُى بَيَنَهُى بًِبَ أَزَلَ
بِ أَهىاءَهُى وَاحرَزْهُىْ أٌ يفتِنىُكَ عٍ بَعضِ يَب أَزلَ اهللُ فَإٌ تَىنىا فَأعهَى أَمنبَ يُسِيدُ اهللُ أٌَ يُصِيبهُى ِبعْضِ ذَُُىبِهِى وإٌَ كَثِرياً
اهللُ وَالَ تَت ع
يٍَِ اننبسِ نَفبسِقُىٌ * أفَحُكْىَ اجلْبَهِهيتِ يبغُىٌَ وَيٍ أَحسٍَُ يٍَِ اهللِ حُكًبً نقىوٍ يُىقِنُىٌَ " ()1

العظِ يم
ص َدقَ هللاُ َ
َ

( )1اآليات  50 -49 -48من سورة المائدة

تقديــم
ّغؾ اهيٌؼّيبح اهسبيـج هوـوّى أّ اهيخخظرث هِب تلظد خشِٖل اهخـوٖى ّاهضفؼ ّاهيراسـج ّاالشخضغبر خلوٖد
هَ خبرٖخَ فٕ اهذلبفج اإلشاليٖج ّ ،يب خال فً يً أرسّ زاح اخخركح ضِرخِب اهلرًّ ّ ،اٌخضرح فٕ شبئر
األكػبر ّ ،اٌظتح ؿوِٖب اهضرّش اهيخـددث ّ ،خـد تـع ُذٍ األرسّزاح نيب خـد تـع ضرّضِب يً ؿًّٖ
اهخراد اهـرتٕ اإلشاليٕ ّيً يـبهى اهيبدث اهخرتّٖج فٕ خبرٖخ خٌبكل اهـوّى .

ّهـل يً شٖئبح اهخـوٖى اهـظرٔ فٕ تالد اهـرة يب ظبضتَ يً فنرث اهخلوٖل يً أُيٖج ضفؼ اهيخًّ  ،فلد أراد
ُذا اهٌؼبى أً ٖـدل اهنفج إهٓ سِج اهفِى اهّاؿٕ ّ ،أً ٖضسة االكخظبر ؿوٓ االشخذنبر  ،فّكؾ فٕ اهخفرٖػ ،
ّهى ٖـد خاليٖذ اهيدارس ٖلفًّ ؿوٓ أُيٖج اشخضغبر اهيتبدا ؿً ؼِر كوة إال فٕ اهيّاد اهـويٖج ّال شٖيب فٕ
نوٖبح اهػ ة ّاهٌِدشج ّاهـوّى  ،أيب أُل اهوغج ّاألدة فلد ظبرّا ٖػوـًّ ؿوٓ شٖر نتبر اهضفبؼ فٕ خبرٖخ
اهخراد ّٖـخترًّ فٕ ؿداد األسٌبس اهيٌلرغج .

ّال ٖخفٓ ؿً أضد أً اهيػبتؾ خوفؼ نل شٌج ّتيخخوف هغبح اهـبهى ٌّؿبً يً اهيذنراح فٕ يخخوف اهفًٌّ
ٖدخل فٕ ٌيػ اهيٖيبٌخّ ّ ، Mementoاهغبٖج يٌَ ُّ اهخذنٖر ترؤّس اهيشبئل فٕ خخظط يً
اهخخظظبح  ُّٕ ،اهغبٖج ذاخِب اهخٕ يً أسوِب ٌؼى اهـرة ّاهيشويًّ اهـوّى فٕ كبهة " ضـرٔ " يّزًّ
يلفٓ ٖشِل اهضفؼ ّٖ ،دل ؿوٓ اإلهيبى اهدكٖق تخوم اهـوّى ّتـتبرخِب ّيظػوضِب ٌ ،ذنر يٌِب ؿوٓ شتٖل اهيذبل

أرسّزث اتً شٌٖبء فٕ اهػة ٌّ ،ؼى اتً ؿبظى فٕ اهفلَ ّ ،أهفٖج تً يبهم فٕ اهٌضّ .

ّهـل ّاغؾ ُذا اهضرش ّاهخضلٖق اهلبغٕ اهدنخّر سيـج يضيّد اهزرٖلٕ كد اكخٌؾ يً ييبرشخَ هألضنبى
ّخترخَ تيضبنل ييبرشِٖب ؿوٓ اخخالف درسبخِى أً تذل اهسِد فٕ إخرار ٌؼى اتً اهـخٖق ال ٌٖػّٔ ؿوٓ
ختذٖر ّال ٖـد خضتذبً تأشوّة ؿخٖق  ،فٌِبهم فٕ ٌؼرٍ ضبسج إهَٖ كبئيج  ،آٌٖج ّيشخلتوٖج  ،تل إٌَ يً اهخرظًٖ
اهذٔ ٖـػٓ االيخٖبز هلوج فٕ اهخخظط .

ذهم ُّ اهسبٌة اهيٌِٕ يً ؿيل اهدنخّر اهزرٖلٕ ّ ،هـيوَ سبٌتبً آخراً ؿوٓ األكل ُيب  :اهسبٌة اهـويٕ
ّاهسبٌة اهذلبفٕ .
يتمثل الجانب الطلمي في أمور ثالثظ :
 ]1اهخـرٖف تبهشٖبق اهخبرٖخٕ اهذٔ ّغؾ فَٖ اهضٖخ يبء اهـًٌٖٖ تً اهـخٖق

(

)1958 – 1887يٌؼّيخَ األهفٖج فٕ اهفلَ ّ ،ذنر ؿالكج ُذا اهخأهٖف تزٖبرث اهيؤهف هولػر اهوٖتٕ فٕ ػرٖق

اهضز ّ ،ذنر هلبئَ تبهـبهى اهوٕتٕ اهيضبيٕ يضيد تً يضيد تً ؿبير (  ) 1961 – 1898اهذٔ نبً كد ظٌف

نخبة " يوخط األضنبى اهضرؿٖج ؿوٓ اهيـخيد يً يذُة اهيبهنٖج " ّشبر فٕ خرخٖتَ ؿوٓ يب ٖضتَ خظٌٖف
اهلبًٌّ ؿوٓ اهيّاد ّ ،ذنر اؿخيبد اتً اهـخٖق ؿوٓ يظٌف اتً ؿبير فٕ يضرّؽ ٌؼى نبً ضرؽ فَٖ  ،تـد أً
أؿسة ترظبٌج يشخٌدٍ .
ٌ ]2ضر ٌؼى اتً اهـخٖق ٌضراً يظضضبً ُ ُّّ ،ذٍ " اهتغٖج " يً يوخط األضنبى اهضرؿٖج " ّكد كرؼِب اهضٖخ
يرتَٖ رتَ يبء اهـًٌٖٖ تلّهَ يً أتٖبح ،
فبعيظ دائر الطلماء تلػى

ببعيتك المؤلف في الػضاء

 ]3ضرش " اهتغٖج " فٕ خـوٖلبح ّافٖج سيـح فّائد يوخط األضنبى " ّفِّيب ؿظرٖج هوضبرش خفٖد اهخيرس
ّخّغص ؿتبرث اهٌؼى .
أيب اهسبٌة اهذلبفٕ فٕ ؿيل اهدنخّر اهزرٖلٕ فٖؼِر فٕ دّافؾ يتبدرخَ فٕ يلديخَ اهيضخفوج تولبء هٖتٕ

يغرتٕ ؿوٓ ظـٖد ؿويٕ ال ٖلر تبهضدّد .

–

فِذٍ فٕ ٌؼرٍ  ُّّ ،يضق ظفضج أخرْ يً خبرٖخ اهخّاظل اهيغرتٕ اهوٖتٕ ؿوٓ يشخّْ ختبدل ؿّاػف
اإلؿسبة ّفٕ تبة األخذ ّاهختبدل .
ّتـد نل يب شتق فئٌَ ضخٓ يً ٖظر ّٖخـيد إٌنبر فبئدث يذل ُذٍ األؿيبل اهخراذٖج نيبدث كبتوج هالشخذيبر اهّٖى

 ،فئٌَ ال ٖشخػٖؾ أً ٌٖنر كٖيج ُذا اهٌضر فٕ اهخـرف ؿوٓ خبرٖخ اهـالئق اهذلبفٖج ّخبرٖخ اهذلبفج ٌفشِب .

أ  .د [ أحمد التوفيق ]
أستاذ التاريخ بكلية اآلداب
محافظ الخزانة العامة للكتب والوثائق بالرباط
الرةاط في 2000 /5 /2

[ الوفــــــــــــــــاء ]
أُدٔ ُذا اهسُِد اهيخّاغؾ إهٓ رّش نل يً :
األدتــــاذ محمد بن محمد بن رامـــــر
يؤهف نخبة يوخط األضنبى اهضرؿٖج ؿوٓ اهيـخيد يً يذُة اهيبهنٖج .
واألدتــاذ ماء الطينين بن الطتيـــــق
ٌبؼى أهفٖج اهتُغَٖج يً يوخط األضنبى اهضرؿٖج ؿوٓ اهيـخيد يً يذُة اهيبهنٖج .
فِيب ظبضتب اهفغل األّل فٕ إٌسبز ُذا اهنخبة  ،تيب كبيب تَ يً سُِد ؿوى ٔ فٕ فخرث نبٌح ضبهنج اهشّاد

تبشخٖالء اهيشخـير اهتغٖع ؿوٓ هٖتٖب ّاهيغرة  ،فشبُيب فٕ خػّٖر كّاؿد اهفلَ اهيبهنٕ ّاهيضبفؼج ؿوَٖ .
ّأرسّ يً اهلل شتضبٌَ ّخـبهٓ أً ٖرضيِيب ّٖغفر هِيب ّأً ٖشنٌِيب فشٖص سٌبخَ  ،إٌَ شيٖؾ كدٖر ،
ّتبإلسبتج سدٖر ّ ،اهضيد هلل رة اهؾاهيًٖ .
نيب أخلدى تبهضنر اهسزٖل هوتبضد اهيضلق األشخبذ ؿيبر سضٖدر اهذٔ ٖـّد إهَٖ اهفغل فٕ انخضبف ٌؼى
اهضٖخ يبء اهـًٌٖٖ تً اهـخٖق ؿٌديب أػوؾ ؿوٓ رضوخَ اهيخػّػج تبهخزاٌج اهـبيج تبهرتبػ ّ ،يً إفبدخَ
أشخػـح أً أظل إهٓ اهٌؼى اهيضفّؼ هدْ أشرث اهٌبؼى سزاُب اهلل نل خٖر.

المحػـــــق
جمطظ محمود الزريػي
الرباط في 22شعباى  1420هـ
الوىافق  1999 / 12 / 2م .

بسم اهلل الرمحن الرحيم
مػدمـــــظ
هى ٖـد خبفٖبً ؿوٓ أضد اهفبئدث اهـويٖج اهخٕ خسٌٕ يً ضرنج إضٖبء اهخراد اإلشاليٕ  ،فِٕ رشبهج أظتضح

ّاغضج هوـٖبً ّ ،خِدف تبهدرسج األّهٓ إهٓ اهرسّؽ هخراذٌب اهـويٕ فٕ يخخوف اهيسبالحّ ،يضبّهج االشخفبدث
يٌَ  ،فتلدر يب ٌـرف يبغٌٖب ٖينً أً ٌضدد اخسبٌُب

اهظصٖص ٌٌّ ،ػوق إهٓ تٌبء يشخلتل زاُر ،

ّهٖس يـٌٓ ذهم أٌٌب ٌـّد إهٓ اهّراء  ،أّ أً ٌخضرٌق فٕ دائرث اهيبغٕ ٌّ ،رفع اهسدٖد اهيفٖد  ،تل ٌِدف
إهٓ اهخـيق فٕ دراشج اٗذبر اهـويٖج اهخٕ كبيح فٕ اهيسخيؾ اإلشاليٕ ّ ،اشخخالط اهخسبرة اهـويٖج اهشبتلج
ّ ،االشخفبدث يً األخػبء ّ ،فِى ؿوّى األّائل ّيـرفج اسخِبداخِى .

ٌّؼراً هشاليج اهِدف ّاهيلظد  ّ ،هخأيًٖ اهّظّل إهَٖ ٌٖ ،تغٕ أً خلّى ضرنج اهخراد ؿوٓ ػرٖلج ظضٖضج

خـخيد ؿوٓ االٌخلبئٖج ّاالخخٖبر اهيفٖد  ،فوٖس نل يب نخة كدٖيبً ٖينً أً ٖضلق ّٖدرس  ،ضٖد خّسد أضٖبء
ينررث ّيـبدث ال سدٖد فِٖب  ،أٔ ال خغٖف إهٓ يب ُّ يـرّف فٕ اهشبتق يً ؿوّى  ،فِذٍ خشخِوم اهّكح
ّاهسِد ّال خضلق اهِدف اهيٌضّد يً إضٖبء اهخرادّ ،إً نبٌح هِب يً فبئدث فِٕ كوٖوج  ،يذويب ٖضدد يؾ
اهػوتج اهذًٖ ٖخخبرًّ يخػّػبح هخضلٖلِب ّ ،اهضظّل ؿوٓ اهدرسج اهـويٖج يً ّراء ذهم ّ ،هنٌِى ال

ٖضشًٌّ االخخٖبر ّ ،نبً اهّاسة ؿوٓ أشبخذخِى خّسِِٖى إهٓ اهسدٖد اهيفٖد .
ّهنٕ ٌسـل يً ضرنج إضٖبء اهخراد اهينخّة يفٖدث ٖسة أال ٖلخظر األير ؿوٓ خضلٖق اهٌط ّغتػَ ّ ،إٌيب
ٖسة دراشخَ ّاهخـيق فَٖ ّ ،اهتضد ؿً اهفبئدث اهخٕ ٖغٖفِب خضلٖق اهٌط ّإخراسَ يً سدٖد إهٓ ال

كراء

ّاهتبضذًٖ ّ ،يب درر ؿوَٖ تـع ػالة اهدراشبح اهـوٖب اهذًٖ ٖـنفًّ ؿوٓ خضلٖق اهٌظّط اكخظبرُى فٕ

اهسبٌة اهدراشٕ ؿوٓ ضٖبث اهيؤهف ّضّٖخَ ّخاليٖذٍ ّيؤهفبخَ ٌ ّ ،تذث ؿً ؿظرٍ ّتٖئخَ  ،فِذا نوَ ال ٖـدّ

أً ٖنًّ يلديج

هوخضلٖق ّ ،هٖس سبٌتبً دراشٖبً هوٌط ا هيضلق ّ ،يً ٌُب ٖسة ؿوٓ اهيضلق أً

ٖدرس اهٌط ّٖ ،غّط فٕ أؿيبكَ  ،هفِى أتـبدٍ ّيرايَٖ ّ ،خضوٖوَ ّيلبرٌخَ تبهٌظّط اهيضبتِج  ّ ،يـرفج
ينٌّبخَّ،يظبدرٍ اهخٕ اؿخيد ؿوِٖب ّ ،تظّرث ؿبيج نل يب ٖؤدٔ الشخخالط اهفّائد اهـويٖج اهخٕ ٖغفِٖب ،
أّ اهسدٖد اهذٔ كديَ فٕ يسبهَ اهـويٕ .

أيب فٖيب ٖخـوق تضخظٖج يؤهف اهٌط اهيضلق  ،ففٕ اهغبهة ٌسد أضٖبء غبيغج ّ ،يـوّيبح خغٖة ؿً اهتبضد
 ،فلد ال خشـفَ اهيظبدر ّاهيراسؾ تبإلسبتج ؿً ؿدد يً األشئوج اهخٕ خرد إهٓ ذًُ اهتبضد ضّل خوم

اهضخظٖج ّ ،يً ٌُب ٖسة ؿوٓ يً ٖلدى ؿوٓ اهخضلٖق أً ٖـبٖص ضٖبث اليؤهف
6

اهشبتق ّٖ ،ضبّل أً ٖسيؾ نل يب ٖـذر ؿوَٖ يً يـوّيبح ضّهَ ّٖ ،خأيل فٕ نويبخَ هفِى يب ٖرٖد أً ٖلّهَ

ّٖدهل ؿوَٖ  ،أّ يب ٖرغة فٕ ؿرغَ يً أفنبر ّ ،كراءث يب تًٖ اهشػّر  ،الشخسالء اهضلبئق ّاهّظّل إهٓ
ٌخبئز يفٖدث .
فلد ٖنًّ يؤهف األظل فٕ ّغؾ ال ٖشيص هَ تبالشخفبغج ّاهخظرٖص تنل يب ٖرغة فٕ كّهَ  ،فٖوسأ إهٓ
اهريز أّ اإلٖيبء تضنل غٖر الفح هوٌؼر  ،فخنًّ يِيج اهيضلق اهتبضد إؼِبر ذهم فٕ كراءخَ اهيختظرث
اهيخأٌٖج ّاهدكٖلج .

ّفٖيب ٖخط اهسّاٌة اهيتِيج يً ضٖبث ظبضة اهٌط األظوٕ فؿوٓ اهتبضد أً ٖضبّل خغػٖخِب ّاشخنيبل يب
ٌلط يٌِب ّ ،خدارم يب فبح يخرسيَٖ اهشبتلًٖ ّ ،هَ فٕ شتٖل ذهم اهخأيل فٕ اهٌظّط ّاشخخالط
اإلضبراح ّ ،ال تأس أً ٖوسأ إهٓ االفخراع ّاهخنًِ ضٖد ٖينً اهضظّل ؿوٓ خرسيج خنًّ أكرة إهٓ اهّاكؾ

ّ ،هً ٖخأخٓ ذهم إال تِذا األشوّة الذٔ ٖشخػٖؾ يً خالهَ اهيضلق اهتبضد أً ٖغفٓ ؿوٓ خرسيج ظبضة

اهٌط يِيب كوح يظبدرُب ٌّؿبً يً اهتضد اهـويٕ اهيضّق دًّ يغبالث أّ خزٖد فٕ ضلبئق األيّر ّ ،تيـرفج
اهيزٖد ؿً ضٖبث يؤهف اهٌط خخغص ؿدث سّاٌة ُبيج هِب ؿالكج ّذٖلج تيّغّؽ اهٌط  ،يً ضٖد أُدافَ

ّيرايَٖ ّاهؼرّف اهخٕ نخة فِٖب ّاهيؤذراح اهخٕ خغؾ هِب ّ ،سّاٌة أخرْ ؿدٖدث خخخوف تبخخالف ضٖبث
نل يؤهف ؿوٓ ضدث .

ّؿوٓ ُذا األشبس ّ ،كؾ اخخٖبرٔ ؿوٓ يٌؼّيج فلِٖج خخنًّ يً أهف تٖح ّغـِب أضد اهـويبء اهيغبرتج ؿوٓ

غرار خضفج اهضنبى التً ؿبظى ّ ،اهٌبؼى ؿبص خالل اهٌظف األّل  ،يً اهقرً اهـضرًٖ ّ ،اهسدٖد فِٖب أٌَ
اؿخيد فٕ ٌؼيِب ؿوٓ نخبة أهفَ أضد ؿويبء هٖتٖب فٕ زيً اهٌبؼى ّ ،ظبغَ فٕ أشوّة كبٌٌّٕ ضدٖد ّ ،إذا
نبً سِد يؤهف اهنخبة كد خيذل فٕ ظٖبغج أضنبى اهفلَ اهيبهنٕ اهيخـولج تبهٌؼبى اهلغبئٕ ّاألضّال اهضخظٖج
ّاهيـبيالح ّاهخترؿبح ّاهيّارٖد  ،فٕ ضنل يّاد كبٌٌّٖج اكخظر فِٖب ؿوٓ اهيـخيد يً أكّال اهفلِبء ُّّ ،
هى ٖنً يشتّكبً فٕ ذهم  ،فئً سِد اهٌبؼى خيذل فٕ ظٖبغج اهيّاد اهلبٌٌّٖج فٕ أتٖبح يً اهٌؼى ّ ،اشخدرم

ؿوٓ اهيؤهف ّأغبف أضنبى اهركٖق ّاهديبء ّاهضدّد  ،فسبءح ارسّزخَ خخخوف ؿً اهيٌؼّيبح اهشبتلج  ،تيب
خغيَ يً أضنبى ضرؿٖج ّكّاؿد فلِٖج ؿالّث ؿوٓ اهخلشٖى اهيٌِسٕ ّ ،أضشة أً ُذٍ ُٕ اهخسرتج األّهٓ فٕ
اهفلَ اهيبهنٕ اهذٔ ٖرختػ تِب يٌِز اهخأهٖف اهضدٖد تيٌِز اهخأهٖف اهلدٖى ُّّ اهٌؼى  ،هذهم ّكـح اهرغتج فٕ

دراشج ُذا اهخراتػ اهـويٕ .

ّرغتج فٕ أً ٖنًّ اهسِد اهـليٕ اهيتذّل يفٖداً ّسدٖداً  ،فلد شونح فَٖ إهٓ سبٌة خضلٖق اهٌط ّغتػَ ،
ضرش األتٖبح ّيب فِٖب يً أضنبى ضرؿٖج ّكّاؿد فلِٖج  ،يلخظراً ؿوٓ ٌظّط اهنخبة اهذٔ اؿخيدٍ اهٌبؼى ،

يؾ يلديج دراشٖج ضيوح ضٖبث اهٌبؼى ّيؤهف اهنخبة ّ ،ضّٖخِيب ّ ،آذبرُيب اهـويٖج ّ ،ياليص ذهم ال هلبء
اهذٔ خى تٌِٖيب فٕ ػراتوس اهغرة اهـبى  1939ى ّ ،تٖبً
7

يٌِز نل يٌِيب فٕ اهخأهٖف ّ ،اهيلبرٌج تًٖ اهيٌِسًٖ ّ ،كد خػرق اهتضد إهٓ اضنبهٖج ُبيج  ُّٕ ،اهفبئدث
اهيخّخبث يً دراشج اهلّاؿد اهفلِٖج فٕ ؿظر اهخلًٌٖ اهضبهٕ ّ ،يدْ ضبسج اهيضرؽ اإلشاليٕ هيذل ُذٍ

اهلّا ؿد ّ ،اهيرضوج اهـويٖج اهخٕ خضخوِب نخة اهلّاؿد ّاهنوٖبح فٕ يشٖرث اهفلَ اهيبهنٕ ّ ،ؿالكج ذهم
تبهٌظّط اهلبٌٌّٖج اهضدٖذج .

ّسدح يً خالل خضلٖق اهيٌؼّيج ّإؼِبرُب يً ػٕ اهٌشٖبً شبٌضج ػٖتج هدراشج نخبة يوخط األضنبى
 1937ى ،

اهضرؿٖج ؿوٓ اهيـخيد يً يذُة اهيبهنٖج  ُّّ ،اهيظدر األّل هوٌبؼى ّ ،كد ػتؾ اهنخبة شٌج

ّيٌذ ذهم اهّكح هى ٖضؼ تدراشج سبدث هيٌِسَ ّأشوّتَ ّاألضنبى اهضرؿٖج ّاهلّاؿد اهفلِٖج اهخٕ خغيٌخِب يّادٍ

اهخشـيبئج ّذيبً ّؿضرًّ ّ ،اهٌيبذر اهيوضلج تِب ّ ،يظبدرٍ اهخٕ اؿخيد ؿوِٖب ( )1فضبّهح ُذٍ اهدراشج أً
خغػٓ ُذا السبٌة ّ ،خشوػ ؿوَٖ األغّاء ضٖد خى خفشٖر أتٖبح اهٌؼى اشخٌبداً إهٓ األضنبى اهيذنّرث فٕ اهنخبة
 ،هذهم خى رتػ األتٖبح تبهيّاد إذ ال ٖفِى يـٌٓ اهتٖح ّيلظّد اهٌبؼى إال ترتػَ يؾ اهلبؿدث اهيظبغج فٕ
اهنخبة ّ ،يً خى ٖالضؼ اهلبرا اهنرٖى اهفرق تًٖ اهٌؼى ّاهخلًٌٖ إغبفج إهٓ يـرفخَ هألضنبى .

ٖغبف إهٓ ذهم أً خضلٖق اهيٌؼّيج ّدراشخِب يؾ اهنخبة  ،فَٖ إؼِبر اهـالكج اهذلبفٖج تًٖ اهيغرة ّهٖتٖب ،

ّخشوٖػ اهغّء ؿوٓ اهضرنج اهفنرٖج فِٖيب خالل اهٌظف األّل يً اهلرً اهـضرًٖ ّ ،تٖبً ّضدث اهيذُة
اهيبهنٕ فٕ اهغرة اإلشاليٕ اهييخد يً تركج ضركبً  ُّّ ،يّػً يؤهف اهنخبة  ،إهٓ األكبهٖى اهظضراّٖج
اهيغرتٖج  ُّٕ ،يّػً اهٌبؼى  ،فِذا اهخّافق تًٖ األذرًٖ اهـويًٖٖ ٖ ،دل ؿوٓ اُخيبى فلِبء

يدرشج اهفلَ

اهيبهنٕ اهشبئدث فٕ أغوة يٌبػق اهغرة اإلشاليٕ ّ ،سِّدُى فٕ خػّٖر ُذٍ اهيدرشج ّ ،يّانتج اهفلِبء هنل

خػّر ٔضدد فِٖيب ّ ،خبظج فٕ يسبل اهخضرٖؾ اهذٔ ٖضنى اهخظرفبح ّاهيـبيالح ّيشبئل األضّال اهضخظٖج
ّ ،يشبئل اهديبء ّاهضدّد ّ ،فٕ ذهم خديج سوٖوج ٖشخضق ؿوِٖب يؤهف اهنخبة ّاهٌبؼى نل خلدٖر ّاضخراى ،
ّإذا ؿرفٌب أٌِيب ّغـب يؤهفِٖيب فٕ ؼرّف غٖر ؿبدٖج  ُّٕ ،يرضوج االشخـيبر ّا هخٕ ضوح

هـرفٌب يلدار ذهم اهسِد ّيب ٖيذوَ يً خضد ّإظرار ؽهٓ اهضفبؼ ؿوٓ اهِّٖج اإلشاليٖج.

والله الوىفق لوا فيه الخير
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