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 طالب الفقيد كلنة

 لدكتور أمحد احلصريل

 

 :فسالم ظؾقؽٛ ورمحي ا  واٍـوتٝ معؼ احلضٞر افؽٍاما

ا   واعً ؾؼً دظقً إلفؼو  ـؾؿي اؿـوشنبي حػنٚ تنلاغ ؾؼقنًكو افغنويل  افنًـتٞر ظبنً

 7913واث٘ صفقً، وذفنٙ اصنػت٠ ضوفًبنو منٜ ضالانٝ. ؾؼنً ـنون رمحنٝ ا  أشنتوذي ظنوم 

ًَّ ؾقنٝ ـتوًانو جومعًقنو درشً ظذ وًوٝ مؼٍر افسمٞدوـومقٙ أو ظؾٛ افتحٍوٙ احلٍاري  وأظ

 مو زال مٍجًعو أشوشقًّو فؾطالب ذم هٌا افػٍع مٜ افعؾٞم افػقَووئقي.

ا ذم ؿسنٛ افػقَونو  اؽؾقني افعؾنٞم منًة ظنومغ ضٞركنو  ًً ثٛ ظؿؾً مٕ افًـتٞر صفقً معقن

خالهلام دمورب افػقَوو  ذم افؼسٛ. وٓ أزال أذـٍ حػٚ افٞداع افٌي ُأؿقٛ يل وفنَمقع افنًـتٞر 

اٍاهقٛ حنًاد ذم ظنامدة افؽؾقني احضنٞر أشنوتٌة افؼسنٛ مجنقعفٛ حقنٌ تٞجنٝ ظؿقنً افؽؾقني إ

إكؽٛ شنػٍا  اؾنًـٛ إػ حقنٌ »٠ حقـةٌ اوفـقواي ظٜ أشوتٌة افؼسٛ ؿوئاًل: نإشتوذ كودر افـواؾس

 «.تٞؾًون ؾَلُروا أشوتٌتؽٛ هـوك ـٚ مو ُيؾًِّ ذـٍاـٛ فًهيٛ وذـٍى افبؾً افٌي أوؾًتٛ مـٝ

ا  واث٘ صفقً وهٞ مًوٍ ظنوم دٍـنَ  يل افػٍصي ٕظؿٚ مٕ افًـتٞر ظبً ثٛ أتقحً

افًراشوت وافبحٞث افعؾؿقي وذفٙ اصػي متػٍغ فؾبحٌ افعؾؿن٠ ؾقنٝ، ودام ظؿنع معنٝ 

 ـؾػـ٠ ؾقفو اؿفومَّ متـٞظي أذـٍ مـفو: 5335و7915وانذاؾٝ ثالثغ ظوًمو اغ ظوم٠ 

o .رئوشي جلـي افبعثوت افعؾؿقي 

o ن افعؾؿ٠.مًوٍ افتعوو 

o .معوون ادًوٍ افعوم فؾشمون اإلداروي 

o .مـس٘ مشوروٕ افسٞق إوراقي ادشسـي 

o .رئقُ ؿسٛ افػقَوو  ذم ادعفً افعويل فؾعؾٞم افتطبقؼقي وافتؽـٞفٞجقو 
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ثٛ صو ت إؿًار أن أظؿٚ مٕ افنًـتٞر صنفقً وهنٞ ذم جمؿنٕ افؾغني افعٍاقني اصنػِي 

وت افػقَوننو ، وذفننٙ ذم إضننور تٞحقننً خبننٍر ؾقَوننوئ٠ هبننًف إظننًاد معجننٛ مصننطؾح

مصطؾحوت افػقَوو  ذم اجلومعوت افسٞروي، وهٞ ظؿٚ اشتؿٍ مو وؼورب ظؼن شنـغ انغ 

. وٓ أزال أذـٍ ـقٗ ـون افًـتٞر صفقً وتوإ هنٌا افعؿنٚ انًأب 5372و5332ظوم٠ 

 وصز ٓ مثقٚ هلام حتٟ رأى ثؿٍة ذفٙ افعؿٚ اصًور ادعجٛ ؿبٚ أن وػورق احلقوة.

ـننون وننل  إػ ادجؿننٕ ؿبننٚ وؾوتننٝ الصننفٍ حيؿننٚ ظؽننوًزا، وتفننودى اننغ رجؾننغ  فؼننً

ؽؾً هلننٌه افغوونني  فقشننورك ذم افؾؼننو ات افًورونني افتنن٠ ـوكننً تعؼننًهو افؾجـنني افتنن٠ ُصنن

ٍٚ مـفو جومًعو موكًعو. ا حتٟ وؽٞن تعٍوٗ ـ ًً ا واح ًً  فتًارس مصطؾحوت افػقَوو  واح

ٟ فؾعالج ــً أزوره هـوك. وفؼنً زرتنٝ ودو خورت ؿٞى ؾؼقًكو افغويل ودخٚ ادشػ

مٍة ذم مشػٟ افشوم٠ ومٍتغ ذم مشػٟ إشً اجلنومع٠. ـنون ذم ـنٚ منٍة حينوول افـطن٘ 

 ؾتخٞكٝ صػتوه ظٜ افؽالم وــً أرى ذم ظقـقٝ اف٤ٍو واف٢ور اؼضو  ا  وؿًره.

ًشنو جومعًقن وهؽٌا ؾؼً أمه و أم افًـتٞر صفقً حقوة َمأْلى اوفعطو  شٞا  أـون مًرِّ

ا دٍـَ افًراشوت وافبحٞث افعؾؿقي أم أمقـًنو دجؿنٕ افؾغني افعٍاقني أم رئقًسنو فؾَّجـني  ًٍ مًو

 افت٠ أظًت معجٛ مصطؾحوت افػقَوو .

ًٓ ظؿالؿني  كو اػؼًان افًـتٞر ظبًفؼً خ٢ ا  واث٘ صفقً رجاًل ظؿالًؿو أكجنَ أظنام

ًٓ خمؾصننغ هلننٌا افبؾننً افصننومً تعؾؿننٞ ًٓ واشننتـفْ إلكجوزهننو رجننو ا مـننٝ افؽثننر، رجننو

ًٓ وصٗ افشوظٍ أحًهٛ اؼٞفٝ:  اشتفوكٞا اوفصعوب وصّؼٞا افطٍو٘ اٍؽٛ وظٞرتٝ، رجو

َّٜ افصننعَى أو أدِرَك ادـننٟ  ٕشتسننفؾ

 

  ٍِ  ؾننننام اكؼننننودِت أمننننوُل إٓ فصننننوا

ـٛ فؼننٍا ة افػوحتنني ظننذ روح ؾؼقننًكو   َٞ َٞ كػيسنن وأدظنن وذم اخلتننوم اشننؿحٞا يل أن أدظنن

٤ٝ ا  اجلـيافغويل آكسٝ ا   َّٞ  .وظ

 وافسالم.


