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 احملاشين مروان الدكتور كلنة

  العربية اللغة دلنع رئيض

 

 اجلؿفٞروي رئقُ كوئى افعطور كجوح افًـتٞرة افسقًة

 افعويل افتعؾقٛ وزوٍ موردوـ٠ ظومٍ حمؿً افًـتٞر إشتوذ

 :الؽريم احلػل أهيا

 اٍظووني تؽٍمفنو اجلؿفٞروي رئقُ كوئى افعطور كجوح افًـتٞرة فؾسقًة أصؽٍ إذ إين

 كور، ؿؾبفو ذم أظوصرُ  ؾقفو تٞاجفـو افت٠ احلوفؽي إووم هٌه ذم أؿٞل: ،احلَوـي ادـوشبي هٌه

 ُُ ًٌ  افقٞم جيؿعـو ادصوئى، ؾقفو ظؾقـو وتساـ  اشنتٌـور هنٞ وضـن٠، واجنى اٚ كبقٚ، ؿص

 ا . رمحٝ صفقً واث٘ ا  ظبً افًـتٞر افؽبر ؾؼقًكو وهٞ ظَوَ، أخٍ  وأظامل مَاوو

 انٚ وافتؼنٍؤ، فإلضنٍا  ُتستغٚ ؾٍصيً  افبعْ وعتزه مو ُمْفَتباًِل  تلاقـٝ صًد ذم فسً

 تسنتح٘ وظطنو ات منرثٍ مٜ ت٤ٞقحٝ جيى مو إاٍاز حيوول ،وكَهيً  وؾؽٍوً  امسورً  أظتؿً إين

ًٓ  فؾحؼقؼني، خًمنيً  أموكي، اؽٚ ظؾقفو ا٤ٕٞا  تسؾقٓ  أن َكنٞدّ  مضنقةي صنٞرة إػ ووصنٞ

 جمتؿُعـو. حيػظفو

ًٟ  أظٍْؾننٝ مل  متتننوفقتغ شننـتغ ذم دمشنن٘ جومعنني ذم ختٍجـننو أكـننو وفننٞ ،وضوفًبنن أو ؾتنن

 مل افطنى ـؾقني ٕن إٓ ذفنٙ ومنو افطى، ـؾقي ذم وأكو افعؾٞم ـؾقي ذم هٞ ،7927و7923

 ذم ا ، رمحٝ شعقً ر٤و افًـتٞر اجلومعي ممشُ أكشلهو افت٠ إصؾقي ومٞاؿعف مٜ ختٍج

ثً حغ ظذ وتٞااعٝ، افٞضـ٠ ادستشػٟ ًِ  ُجّفنَت حنغ إراعقـقنوت ذم افعؾنٞم ـؾقي ُأح

ّٛ  اجلًوًة، افؽؾقوت أمَّ  فتؽٞن اخلضا، ادٍجي ظذ ادطّؾيُ  افؽبرة احلؿقًوي افثؽـي  صؿٚ تؾ

 إفقفنو تضوف أن ؿبٚ دؿقؼي، ظؾٞم مٜ ؾقفو اام وافعؾٞم إكسوكقي، مظؾٞ مٜ ؾقفو ومو أداب

 احلؼٞق. ـؾقي
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 جومعتـو ورصحتـو ادتحًة، افعٍاقي اجلؿفٞروي أووم ُمًرَشغ ــو حغ فؼوؤكو ـون فؼً

 ذم ؾنٍعٍ  تلشنقُ ذم فـشنورك ا ، رمحنٝ افؽقؿقنو  أشنتوذ حؼن٠ وؾنوئ٠ افنًـتٞر زمقؾـنو مٕ

 منٕ إؾٍادوني مؼنواالٍت  إػ دظقـنو ؾؼنً . افؼنوهٍة ذم افؼنوئٛ مفؾعؾٞ إظذ فؾؿجؾُ دمش٘

ّٚ  ادفوم، فت٤ٞقى فؾؿجؾُ افعوم إمغ إشامظقٚ افػتوح ظبً افًـتٞر  ـوكنً ادؼواؾنيَ  وفع

 افصنًور، فنٝ تـؼنح مو ادؼواؾي تؾٙ ذم افعوم إمغ مٜ شؿعً أكـ٠ أكسٟ وفٜ .ااختبورً 

ٍُ د رائعي مستؼبؾقي كظٍةً  أموم٠ اسٓ ؾؼً  احٍٞث  انجٍا  فؾؿبوذة افبالد، ظؾام  جيؿٕ جؾ

 وستنى ومنو افعنويل افسنً مؼنوع رأشفو وظذ االدكو، تـؿقي متطؾبوت ختًم أصقؾي ظؾؿقي

 جمنوٓت ذم آجتامظقني احلقنوة وذم وادخؾٞؿنوت، افبؼن حقنوة ذم تنلثرات منٜ إكشوئٝ ظذ

 . وافغٌا  افسؽٜ

قَّ  دراشوٍت  تتطؾى أمٞر ومجقعفو
َٚ  أن ؿبٚ تؼوم يً َؿْبؾِ  وتـسنؽَى  متومٝ، إػ وعادؼ وص

 حنغ زمنقعّ  اكطبنوع ـنون وهؽٌا افـقٚ. اـفٍ ادحقطي افٞاشعي ادسوحوت تؾٙ ؽومٍةً  ادقوه

 فؾعؾٞم. إظذ فؾؿجؾُ افػـقي افسؽٍتوروي فتؽٞوٜ افعؿٚ واوذكو ادفؿي ؿبؾـو

 منًة ؿبنٚ ظنًكو ؿنً ــو إذ ، محوشي وَوًكو ظوتؼـو ظذ ادؾؼوة ادفوم هبٌه اظتَازكو وـون

ـنو ،7928 شنـي افغنٍب ذم اختصوصنـو إمتنوم اعنً جومعتـو إػ ؿصرة  إػ صنًوً َتنٌٞق  وعؿ 

 االدكو. رؿ٠ ذم ادشورـي

ٚ   ادطؾٞاني إظنامل تـسنق٘ ظذ ومعً  ؾعؽػـو  ـنون إذ أموكتفنو، تنٞػ افتن٠ افؾجـني ذم ـن

 وــنً افسامن، وجقٝ إشتوذ أشتوذه وٍأشفو افت٠ افعؾؿ٠ افـؼ جلـي أمغَ  صفقً افًـتٞر

 افنًـتٞر وتنّٞػ  مٍونًن، ظنَة افنًـتٞر أشتوذي وٍأشفو افت٠ افعؾؿقغ إؾٍاد فؾجـي وأمقـً 

 أن وـننون افؼنًد. وجقننٝ إشنتوذ وٍأشنفو افتنن٠ افعؾؿقني افتجفقنَات جلـننيَ  حؼن٠ وؾنوئ٠

 ا . رمحٝ ؿًورة افٍزاق بًظ افًـتٞر افتوفقي افسـي ذم افػـقي افسؽٍتوروي ذم اـو افتح٘
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 كؼنًم أن ادجؾنُ، وجؾسنوت افؾجنون جؾسنوت حضنٞر إػ إ٤وؾيً  ظؿؾـو، ـون فؼً

 زهننر إشننتوذ ادجؾننُ أمننغ ضٍونن٘ ظننٜ ادطٍوحنني، إمننٞر ظننٜ افتػصننقؾقي افًراشننوت

 ومٜ افؼوهٍة. ذم إظذ ادجؾُ إػ ُتٍشٚ أن ؿبٚ ادجؾُ، ذم دـوؿشتفو فتعٍض افؽتب٠،

 ادجؾنُ ذم دـوؿشنتفو افؼنوهٍة إػ ذهبـنو ثنٛ ادجؾنُ إػ ؿنًمـوهو افتن٠ اهلومني افًراشنوت

 حصنؾـو افتن٠ ادعطقنوت اظتؿًكو وؿً ،7929 فعوم افشاميل فإلؿؾقٛ افعؾؿقي اخلطيُ  إظذ،

 آشتؼصو . هٌا مٜ افغٍض ت٤ّٞى اشتامرات ضٍو٘ ظٜ ادختؾػي، افٞزارات مٜ ظؾقفو

 مصنطؾحومٛ فرشنؾٞا اوجلنومعقغ وتصنٚ صفقً ٞرافًـت ـون ؾؼً أخٍى جفي ومٜ

ًً  افعؾؿنن٠، افـؼن جلـنني ذم فتـنوؿِ ادجؾننُ، إػ افعؾؿقني  افؾغنني جمؿننٕ ظنذ فع٤ٍننفو امتفقن

 ٓظتامدهو. افعٍاقي

ٍٚ  حؼقؼنيَ  أتعٍف أن يل أتقحً ؾٍصيٌ  وإهنو ٍ٘  ادنٍو ة، ـومنٚ رجن  ٓ كػسنٝ، منٜ واثن

ه ًُ ْقنن
 فننٝ وتننقى ظجقننى اصننز وتؿتننٕ افتحننًووت، خُتقػننٝ وٓ ؿـوظوتننٝ، ظننٜ افصننعٞاوت حُتِ

 كظٍهٛ. اٞجفوت وتشّبثٞن افٌوٜ مٕ آختصوم دون أهًاؾٝ إػ افٞصٞل

 جعؾً افت٠ ادتتوفقي افعؾٛ ٕشواقٕ افتحضر إفقـو ُضؾى حغ ووا٤حً  ـؾٝ هٌا وـون

ّٚ  وَظَؾناًم  افنساث، إلحقنو  امـنزً  فؾعؾنٞم إظنذ ادجؾُ مٜ  ادسنتؼبٚ متطؾبنوت ظنذ ُوطن

 افشخصنقي، ادنمثٍات مجقنٕ متجوهؾنيً  افبحٞث ختتور افت٠ افؾجون كمفٗ ــو ؾؼً افعؾؿقي.

 افبنروين، أمثنول ظنٜ ادعنٍوف ت٤ٞقى ضٍو٘ ظٜ مٞؿَعٝ افساث إػ تعقً م٤ٞٞظوٍت  ذم

 افغنٍَض  فنقُ م٤ٞنٞظوٌت  وهن٠ حقنون، اٜ وجواٍ وافؽـًي، افبقطور، وااٜ زهٍ، وااٜ

َُ حت اٚ اوفساث، آؾتخورُ  مـفو  وإانٍازُ  ادعنو،، اوفعنومل فّؾحنوق افالزم افعؾؿ٠ ادجفٞد ػق

 ظـفو. أوراو أخٌمو ظؾؿقي مـفجقي إكتوج إػ اإلشالمقي افعٍاقي افثؼوؾي َشْب٘

 فنٞزوٍ وكوئًبن اتعققـنٝ مٍشنٞم صنًر حنغ افعؾؿن٠ ادجنول ذم فعؿؾٝ افتؼًوٍ دمّذ  وؿً

 اتسنؿقتٝ ؿؾقؾني صنفٞر اعنً خنٍآ اؿٍشنٞم وُأحلن٘ 7911 ظنوم اجلومعنوت فشمون افساقي
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 ًٍ ٍُ  و٤ٕ مٜ مؽـٝ مو وهٌا افعويل، فؾتعؾقٛ اوزو  وانغ اجلومعنوت انغ فؾعالؿني متقـني أشن

 خؾننٚ مننٜ ؾقفننو مننو إلصننالح افتًروسننقي ادسننتٞووت ذم افـظننٍ إظننودة إػ إ٤ننوؾي افننٞزارة،

 افعرص. متطؾبوت مٕ تتطوا٘ وجعؾِفو

ًٍ  - افعوفقنني افعؾؿقنني فثؼوؾقننيا خؾػقتننٝ مننٜ اشننتؿًهو جفننٞد مننٜ اٌفننٝ دننو وـننون  امتننلث

ًَ  اجلومعي، ذم افؽبور الشوتٌتٝ  ذم افنًـتٞراه اتحضر ادٍتبطي افعؾؿقي اتصوٓتٝ إػ اومٍتؽ

 ظننٜ فؾننًـتٞراه أضٍوحتننٝ ـوكننً إذ ،7921 ظننوم اننوروُ جومعنني ذم افػقَووئقنني افعؾننٞم

 أظؿنن٘ ذم دننودةا اـقننون أي ادننودة، ؿؾننى تٍـقننى اًراشنني تسننؿى افتنن٠ اخلطقنني اد٢ُّننظوت

ّؾٗ أن افعويل، افتعؾقٛ وزارة تلشقُ ذم ظؿُؾٝ اٝ متقََّ دو وـٌفٙ – أؽٞارهو ٍَ  إكشو َ  ـُ  مٍـن

 أكننٞاع أرؾننٕ احتضننٜ افننٌي ادٍـننَ وهننٞ ،7917 ظننوم افعؾؿقنني وافبحننٞث فؾًراشننوت

 منٜ ظنودوا افنٌوٜ ادٞؾًوٜ مٕ اوفتعوون وذفٙ ادختؾػي، افعؾٛ ؾٍوع ذم افعؾؿقي افبحٞث

 افعؾؿقي. افشفودات ٕظذ حومؾغ وأمٍوؽو أوراو

 فننّى  ذم شننٞروي أدخننٚ ؿننً افعؾؿقنني وافبحننٞث افًراشننوت مٍـننَ اننلن صننٙ وٓ

م أن هلو وؿؽٜ ضوؿيٍ  مٜ اإلؾودة وـقػقي ،ادودة تٍـقى ظٜ افعودقي افًراشوت ًّ  اخلًموت تؼ

اي. ضوؿي تؽٞن أن اًل ،ويؼفؾب اجلّذ  ٍّ  أن منٜ مّؽـتنٝ ؿنً ؿيادساـ افعؾؿقي خزاتِٝ وأن خُم

افتطبقؼقي ذم افعؾٞم.  افبالد احتقوجوت مجقٕ ؾقٝ ُتًرس ومػتًٞح  اخمتزً  ادٍـَ هٌا مٜ جيعٚ

وذفٙ دون أن وـؼطٕ ظٜ تنًروُ ؾنٍوع افػقَونو  ذم جومعني دمشن٘ . وهنٌا منو دؾعنٝ إػ 

إدخننول مػفننٞم جًوننً إػ مننالك اجلومعننوت هننٞ إحننًاث هقةنني ؾـقنني وتننًّرج أظضننوُؤهو ذم 

رتؼننو  افعؾؿنن٠ ظننٜ ضٍونن٘ احننٞث تؼٍهننو اجلومعنني، فقؽٞكننٞا مننمازروٜ ٕشننوتٌمٛ آ

ن ظنذ وورة  اومتؿؽـغ مٜ افعؾٛ ظٜ ضٍو٘ احٞثفٛ افشخصنقي، وهنٌا منو جعؾنٝ ُمرصًّ

  ٍ  غ أموم إشوتٌة اجلومعقغ.ؾتى أاٞاب افتػ
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 :ا احلػل الؽريمأهُي 

ـوفؾجـنني  ،وي ؾقفننوٓ أروننً أن أشسشننٚ ذم ذـننٍ ظضننٞوي افؾجننون افتنن٠ مّثننٚ شننٞر

آشتشننوروي ذم ادجؾننُ آؿتصننودي وآجتامظنن٠ فألمننٛ ادتحننًة، وجلـنني اخلننزا  ذم 

، وؿننً رأس جلـنني 7983افقٞكسننؽٞ دسننوئٚ افبحننٌ افعؾؿنن٠ وحوجننوت اإلكسننون ظننوم 

 اشساتقجقي افعؾٞم وافثؼوؾي ذم ادـظؿي افعٍاقي فؾساقي وافثؼوؾي وافعؾٞم.

فؾجـي تطٞوٍ ؿٞاكغ افتعؾقٛ افعويل وأمهفنو ؿنوكٞن تـظنقٛ  ووـوكً فٝ أووٍد اقضو  رئقًس 

اجلومعوت، وؿوكٞن جمؾُ افبحنٌ افعؾؿن٠، وؿنوكٞن ادجؾنُ افنٞضـ٠ فؾسقوشني افعؾؿقني 

 وافثؼوؾقي.

إن آكخٍاط ذم هٌه افؾجنون افعؾقنو ادفتّؿني اتطنٞوٍ افعؾنٞم ذم شنٞروي مل وؿـعنٝ منٜ 

وذفنٙ  ،ختصصٝ ذم ظنًد منٜ ادجنالت افعودقنيافبحٞث افعؾؿقي ذم جمول  ادثواٍة ظذ كؼ

 إػ جوكى ممفػوتٝ افتًروسقي ذم ـؾقي افعؾٞم.

َٚ ادفنامت افصنعبي.  ووتبغ مٜ ـٚ ذفٙ أن افًـتٞر واث٘ صنفقً رمحنٝ ا  ـنون رجن

ٕضٍوحتٝ ذم اوروُ ، ـام أكٝ ؿً متؽٜ اػضٚ ظؿ٘ معٍؾتنٝ أن  وصعبً  وؾؼً اختور م٤ٞٞظً 

ُُ إظذ فؾعؾٞم وذفٙ حيؼ٘ انكشو  مٍـَ افًرا شوت وافبحٞث مو ـون وطؿى إفقٝ ادجؾ

 حسى أظذ ادتطؾبوت احلًاثقي.

 ًٞ وأصنبى  7988ذم جمؿٕ افؾغي افعٍاقي ظنوم  ظوماًل  افؼً اكتخى افًـتٞر صفقً ظض

 .5338وحتٟ ظوم  7991إمغ افعوم فؾؿجؿٕ مـٌ ظوم 

أكننوة، ودؿننٍي ذم معوجلنني واّتسنؿً ممورشننتٝ فألموكنني اننام هنٞ معننٍوف ظـننٝ مننٜ صنٍز و

 ادشؽالت، وحـؽٍي ذم افٞصٞل إػ إهًاف ادٍجٞة.

ًً  وؾفٞ افٌي أدخٚ إػ جمؿعـو مػفٞمً  ـون ؿً ضبؼٝ ظنذ اجلومعنوت وهنٞ إجينود  اجًو

هقةي ؾـقي مٞازوي فؾٞطوئٗ اإلداروي ذم ادجؿٕ، وأؾٍادهنو جنومعقٞن أرادوا آشنتؿٍار ذم 
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مٜ وجٞدهٛ أمـو  فؾجون وشورـٞن إظضو  افعنومؾغ  احٞثفٛ افعؾؿقي، وستػقً ادجؿٕ

 ذم احٞثفٛ، ـ٠ وبؼٞا متًرجغ ذم شؾٛ افشفودات افعؾؿقي افعؾقو.

وؿً ـون ـٌفٙ افًاؾٕ إشود فؼقوم مؼوٍع ـوكً احلوجي إفقٝ ُمؾّحني هنٞ تٞحقنً 

ادصننطؾحوت افعؾؿقنني افتًروسننقي ذم جومعننوت افؼطننٍ، اعننً أن تبننّغ وجننٞد افؽثننر مننٜ 

 ووذفننٙ تبًعنن ،ٓختالؾننوت اننغ جومعنني وجومعنني أخننٍى وحتننٟ اننغ ؿسننٛ وؿسننٛ آخننٍا

فؾؿشورب افثؼوؾقي إجـبقي افتن٠ محنٚ إشنوتٌُة تلثرامنو ذم تًروسنفٛ. وفنٌا ؾؼنً مجعـنو 

 ومسننورد مجقننٕ افؽتننى افتًروسننقي ذم افعؾننٞم، ادعتؿننًة ذم جومعننوت افؼطننٍ، وأّفْػـننو جلوًكنن

 صطؾحوت.متخصصي تـظٍ ذم تٞحقً تؾٙ اد

ومٜ ح٘ ؾؼقًكو أن وؽٞن أوُل معجؿغ ظؾؿقغ حًوثغ كؼمهو جمؿعـنو ؿبنٚ اضنعي 

صفٞر مهو معجام مصطؾحوت افػقَوو  وافؽقؿقو  افؾٌوٜ أكتجتفام جلـتون ـون وٍأشفام مـٌ 

، وؿننً أرشننٚ ادجؿننٕ ادعجؿننغ إػ وزارة افتعؾننقٛ افعننويل فقؽٞكننو ادننٍجعغ 5338ظننوم 

 ٍِ د ذم ـتنى افػقَونو  وافؽقؿقنو  اجلومعقني ذم شنٞروي، وموزافنً جلنون ادعتؿًوٜ فؽٚ مو َون

 افعؾٞم إخٍى تتوإ أظامهلو.

 :أهيا احلػل الؽريم

 ًَ ومّهني ظوفقني ٓ  آ وٍؿٟ اقوين إػ تعًاد افٞجٞه ادتعًدة افت٠ أاًى ؾقفنو ؾؼقنًكو متقن

ؽننون مننٜ تعننٍف افؽننالل، وفعننٚ مٞهبننَي افتلشننقُ ـوكننً افطننوإ إصننؿٚ فـشننوضوتٝ. ؾ

ثٛ أشُ وزارة افتعؾقٛ افعويل واكتفٟ إػ تلشقُ مٍـنَ  ،ممشيس ادجؾُ إظذ فؾعؾٞم

أصنوفًي ؾؽٍوني حؼقؼقني، وحؽومنًي  وافًراشوت وافبحنٞث وؿنً أانًى ذم هنٌه ادفنوم مجقًعن

 ٓ حًود فٝ. ووضـقً  ورصقًة، وضؿًٞح 
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ت ثنالث: مـنورة وهؽٌا رأوـو حقوة افًـتٞر واث٘ صفقً رمحٝ ا  تـسنوب انغ مـنورا

 ،مٜ حموور احلقنوة افػؽٍوني اادجؾُ إظذ فؾعؾٞم اهلودف إػ إظودة افـشوط افعؾؿ٠ حمٞرً 

تعقً ؾقٝ أشواقٕ افعؾٛ ادتتوفقي ذـٍى ظؾام  احلضورة افعٍاقي اإلشالمقي، وـون آخنٍ  اومـزً 

وزارة  . وأمنو افتعؾنقٛ اجلنومع٠ ؾؽنون ثنوين ادـنورات إ٤نوؾي إػ5333أشبٞع فؾعؾٛ ظنوم 

افتعؾقٛ افعويل، ؾنن ـوكً افٞزارة ظواًٍة ذم حقوتٝ ؾنكٝ اشنتؿٍ ذم افتعؾنقٛ منًة ٓ تؼنٚ ظنٜ 

أراعغ شـي اشتػود ؾقفو ضالاٝ مٜ خزاتٝ وضوؿوتٝ افتعؾقؿقني. وتبؼنٟ ادـنورة افثوفثني وهن٠ 

جمؿٕ افؾغي افعٍاقي حقٌ ـون مٜ أصً ادًاؾعغ ظٜ وورة إدخول افتغرات افعؾؿقي إػ 

. ذفنٙ أكنٝ ٓ انً وحؼقؼًقن فغتـو، فقصٚ أاـو  جمتؿعوتـو إػ تػّفٛ تؾٙ افتغرات افعودقي تػفاًم 

مٜ إجيود تطوا٘ ظضٞي اغ افؾغي واغ واؿٕ جمتؿعوتـو، ومو وتطؾبٝ إؾٍاد مٜ مٍتؽنَات 

فغٞوي فػفٛ مو ٓ وؿؽٜ هلنٛ ؾفؿنٝ اغنر فغنتفٛ إصنؾقي. وإن تنٞضغ افعؾنٞم احلًوثني ذم 

افعٍوؼي وتطؾى اإل٣اع ذم إدخول افتغرات افعودقي إػ فغتـو ؿبنٚ أن َتػنٍَض كػسنفو فغتـو 

 مصطؾحوٍت تًخٚ افؾغي ـتؾًي صام  حمؿٞفي ظذ أفػوظ ؽر ظٍاقي.

 ًً منٜ جقؾـنو، ذفنٙ اجلقنٚ افنٌي مل حُينٚ اكػتوحنٝ ظنذ  افؼً ـون افًـتٞر صنفقً واحن

نن جقننً، ذم مسننور هنضننٞي متؿقننَ حيننًد ؽٝ الصننوفتٝ واظتننَازه اساثننٝ ادافغننٍب دون متس 

ْوُز افصعٞاوت ؿبٚ آكطالق ذم افعؿٚ. ٍُ  افٞشوئٚ و َو

ّٛ افًـتٞر صفقً جفٞده إػ جفٞد زمالئنٝ ذم جمؿنٕ افؾغني افعٍاقني ذم خطني  وفؼً ٤

حتًوثقي فؾغي تتسووق مٕ اإلوؼوع ادتسورع فعؿؾقوت وػ٤ٍفو افٞظ٠ ادجتؿع٠ افٍاؽنى ذم 

 افعود٠. إظودة فغتـو إػ مٞؿعفو

ؾنن مسعوكو إػ آرتؼو  ابالدكو إػ مصوف افًول افٍاؿقي فٜ وبؾنٖ مـتفنوه إٓ اعنً أن 

كصٚ إػ تطوا٘ حؼقؼ٠ اغ فغتـنو وانغ افؾغنوت افعودقني، ذم حسنٜ افتعبنر ودؿني ادعنوين. 

دؿقؼي وا٤حَي ادػنٍدات شنؾقؿَي افسـقنى، تعتؿنً  وإػ فغي ظوفقي حتؿٚ ظؾٞمً  اكحٜ كصبٞ

 َون افثؼوذم وافؾغٞي افٌي تـػٍد اٝ فغتـو.ادخ
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انٚ كمـنً صنؾٞح فغتـنو  ،هلٌا ؾؾنٜ كؼبنٚ أي ؿطقعني معٍؾقني انغ مو٤نقـو وحووكنو

ٓشتقعوب افعؾٞم ومسووٍة تطٞرامو. وإّن افًـتٞر صفقً مٜ مَحََؾي هٌه افٍشوفي وفٝ منرثٍ 

 ـثرة ذم خًمي فغتـو.

 .ظؾقٝ ر٤ٞاكٝ، وأحسٜ إفقٝ رحٛ ا  افًـتٞر ظبً ا  واث٘ صفقً وأشبٖ

 .أصؽٍ فؽٛ مشورـتؽٛ جمؿعـو ذم أحَاكٝ

 .وافسالم ظؾقؽٛ ورمحي ا  واٍـوتٝ

 

     


