


 ِصٍسخه فٍ أْ حىىْ األوي ، ال أْ حىىْ األفضً 

 األٚي ف١ٗ أٔذ رىْٛ عذ٠ذا   رص١ٕفب   إٔشٟء 
 
 ِمبسٔخ ، أعًٙ اٌؼّالء ٚػمٛي ألر٘بْ دخٌٛه ٠ىْٛ ، اٌغذ٠ذ اٌزص١ٕف ثٙزا 

 أفعً خذِبد/ِٕزغبد ٌذ٠ه ثؤْ اٌؼّالء إلٕبع ؽبٌٚذ ٌٛ عزٛاعٙٙب اٌزٟ ثبٌصؼٛثخ
 اٌخذِخ/إٌّزظ ثٙزا عجمه اٌزٞ األٚي أٚ األلذَ أٚ اٌىج١ش إٌّبفظ ٠مذِٙب اٌزٟ ِٓ
 اٌغٛق فٟ
 
 ًاألفعً ٟ٘ اٌغٛق رٕضي اٌزٟ اٌّٛد٠الد/اٌّجبدساد أٚي ثؤْ ٌإلػزمبد إٌبط ١ّ٠ 

 رىْٛ أْ ١ٌٚظ األٚي رىْٛ أْ ِصٍؾزه ٌٙزا ، ٌٙب ِمٍذْٚ ُ٘ ا٢خشْٚ ٚأْ ٌش٠بدرٙب
 األفعً
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 ٌُظ وً األِش حصُٕف خذَذ ، ٌىٓ َدب أْ حىىْ ِخخٍف

 عذ٠ذ رص١ٕف فٟ األٚي فمػ رىْٛ أْ ال ، غ١شن ػٓ ِخزٍفب   رىْٛ أْ اٌّٙبسح 
 
 ػ١ٍه رٌه ٠ؼٛد أْ ٠غت ٌىٓ ، ِغشد ٘ذف اٌزص١ٕف فٟ األ٠ٌٛٚخ ١ٌغذ 

 ٚاألسثبػ ثبٌّىبعت
 
 ًأٚي/سائذ/لبئذ رص١ٕف ٌٚىً ، عذ٠ذا   رص١ٕفب   رارٗ ؽذ فٟ إخزالف وً ٠ّض 
 
 ٟخذِبره/ِٕزغبره فٟ اٌز١ّض أٚعٗ/ٚعٗ ثٛظٛػ رمذَ أْ ٠ٍضَ ، سائذا   رىْٛ ٌٚى 
 
 اٌزشر١ت فٟ األٚي أٔه اٌؼّالء أر٘بْ فٟ ٚاظؾب   رصجؼ عٛف ، فمػ ػٕذئز 
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 األفضً أْ حىىْ األوي فٍ رهٓ إٌاط ، عًٍ أْ حىىْ األوي فٍ اٌغىق

 ٓ٘اٌغٛق لجً اٌزشر١ت فٟ األ١ٌٌٛٚخ ٌٗ اٌز 
 
 أر٘بْ فٟ خذِزٗ/ِٕزغٗ ٠ذخً ِٓ أٚي أٔذ رىْٛ أْ اٌزغ٠ٛك ٔغبػ خالصخ 

 اٌؼشض/اٌطٍت ػٕذ إٌبط
 
 إٌبط ر٘ٓ فٟ إعزمش ِفَٙٛ أٚ فىشح رغ١١ش ِؾبٌٚخ فٟ ٚاٌّبي اٌٛلذ رٙذس ال .. 

 ثٙب إٌبط ٠ززوشن أْ ٠غًٙ ثذ٠ٍخ فىشح ػٓ إثؾش
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 اٌخذِاث/اٌخغىَك ِعشوت حىلعاث ، لبً أْ َىىْ ِعشوت بُٓ إٌّخداث

 ػبٌُ فٟ ِطشٚػ ٠ىْٛ أْ ٠غت ِب رؾذد اٌزٟ ٟ٘ اٌؼّالء أر٘بْ فٟ اٌّؼزمذاد 
 اٌفشً وبْ ٚإال اٌزغ٠ٛك

 
 خطخ فٟ خ١بي ٘ٛ رٌه ػذا ِب ٚوً اٌؾم١مٟ اٌزٛلغ ٘ٛ إٌبعؼ اٌزغ٠ٛك 

 اٌزغ٠ٛك
 
 ؽم١مخ رٛلغ ٌزٌه ، فشٍٙب أٚ ٔغبؽٙب ٠ؾذد ِب ٘ٛ ِبسوخ/ِٕزظ ػٓ إٌبط ٠ظٕٗ ِب 
 ظُٕٙ ٠ٛافك ِب ػ١ٍُٙ إغشػ صُ ، أٚال   إٌبط ع١صذلٗ ِب
 
 ٚاّ٘خ ِٕطمٟ ٚالؼٟ ػبٌُ فٟ رذٚس ِؼشوزٙب أْ رظٓ اٌزٟ اٌزش٠ٚغ١خ اٌؾٍّخ ، 
 إٌّٙظ أٚ ٌٍّٕطك ١ٌٚظ ٌٙٛاُ٘ رشعغ ِب غبٌجب   اٌزٟ رؼش٠فبرٙب ٌٙب إٌبط ألْ

 ٚرٛلؼٙب اٌّؼزمذاد ؽم١مخ ٚاعٗ إرْ .. األوبد٠ّٟ
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 إِخٍه ِمىٌت حشعخ بُغش فٍ رهٓ اٌعّالء اٌّسخٍُّٓ

 ػ١ٍٗ رشوض ِجذأ/فىشح/ثىٍّخ األر٘بْ ٔؾٛ غش٠مه شك 
 
 إ٠غبث١خ ِٕفؼخ ِٓ ٠شزك ِٚجذأ٘ب ، ٚأعٍٙٙب أثغطٙب ٟ٘ فؼب١ٌخ اٌىٍّبد أوضش ، 

 ِؼزمذارُٙ فٟ ٚشبئؼخ ثبٌؼّالء ػاللخ راد أش١بء ِٓ رشزك ٚفىشرٙب
 
 ؽىّٙب فٟ ِٚب أفعً أٚ أؽغٓ أٚ أسخص ِضً ِعّٛٔٙب فمذد ػجبساد رغزؼًّ ال 
 
 األٌٚٝ اٌذل١مخ ِشٚس لجً ٠غؤَ عٛف اٌؼ١ًّ ألْ ٚسوض٘ب اٌج١غ ِضا٠ب ٌخص 
 
 فبٌشعبٌخ ، ٚاؽذ ٌمبء/إػالْ فٟ اٌششوخ ٔشبغبد ٌىً اٌزغ٠ٛك ٠ّىٕه ال 

 ثبٌزشو١ض رٕغؼ اٌزغ٠ٛم١خ
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 ال َدىص إِخالن ششوخُٓ ٌزاث اٌّمىٌت ٌخشعخ فٍ اٌزهٓ

 ًٌه ِٕبفظ ٠غزخذِٙب ِمٌٛخ رؼشض أْ اٌخطش و 
 
 فىشح رغ١١ش ٠ّىٕه ٌٚٓ ثٗ ِشرجطخ إٌبط ر٘ٓ فٟ سعخذ اٌزٟ إٌّبفظ ِمٌٛخ 

 ثٙب إ١ٌه رؾٌُٛٙ أٚ ػٕٙب إٌبط
 
 ًرؼبسض عٛاء ِمٌٛزه أٚ ِٛلؼه ػٓ رٌه ثؼذ دافغ صُ ، إٌبط ر٘ٓ إٌٝ أٚال   أدخ 
 إٌّبفظ ِمٛالد رغب٠ش أٚ
 
 عٛف ٚاإلعزّشاس٠خ فبٌغٍجخ ، اٌّمٌٛخ راد فٟ ششوزبْ رشبثٙذ أٚ إشزشوذ إرا 

 ٚاٌىفبءح اٌغٛدح فٟ ألً خذِبرٗ/ِٕزغبرٗ وبٔذ ٌٛ ؽزٝ األٚي ٌٍطشػ رىْٛ
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 إخخاس إعخشاحُدُت اٌخغىَك وفك سحبخه فٍ اٌغىق
7 

 اٌششاء لشاس إرخبر ػٕذ ٠غزخذِٛٔٗ ، إٌبط أر٘بْ فٟ ٘شِٟ رذسط ٕ٘بن ، 
 ثؼ١ٕٙب ِبسوخ دسعخ وً رؾًّ

 
 ًِب ٠ٚزغبً٘ اٌزص١ٕف فٟ اٌّبسوخ سرجخ ِغ رزٛافك اٌزٟ اٌّؼٍِٛبد اٌز٘ٓ ٠زمج 
 رٌه ػذا
 
 ػٕذ األ٠ٌٛٚبد عٍُ فٟ رشر١جه ػٍٝ رزٛلف عٛف اٌغٛق فٟ اٌّزٛلؼخ ؽصزه 

 اٌّؾز١ٍّٓ اٌؼّالء
 
 اٌزغ٠ٛمٟ ثشٔبِغه ٠ىْٛ ٌىٟ اٌزغ٠ٛم١خ ثمذساره رغزش ٚال ع١ذا   سرجزه إدسط 

 ٚالؼٟ



 8 عًٍ اٌّذي اٌبعُذ َخسىي اٌغىق إًٌ ِٕافغت بُٓ عالِخُٓ

 إص١ٕٓ ث١ٓ ِٕبفغخ إٌٝ اٌؾبي ٠ٕزٟٙ اٌّزجبس٠ٓ ث١ٓ اٌزصف١بد فٟ اٌؾبي ٘ٛ وّب 
 غش٠ّه ٘ٛ ِٓ رؼشف أٔذ إرْ .. اٌغذ٠ذ ٚاٌمبدَ ، ٚاأللذَ األٚي :اٌالػج١ٓ ِٓ
 
 ٟٚعٛد عذا   اٌصؼت ِٓ ع١ىْٛ ِفب١ّ٘ٗ ٚسعخذ رشجغ وبْ إْ ػًّ ِغبي ف 

 خططه ٚرصُّ اٌٛظغ ٘زا ػٍٝ ثذأد أْ ِغزمجٍه رؼشف أٔذ إرْ ، صبٌش رشر١ت
 األعبط ٘زا ػٍٝ

 
 رٌه ِٓ األوضش اٌخ١بساد رىْٛ إر ، إص١ٕٓ خ١بس٠ٓ ث١ٓ اٌّفبظٍخ اٌّشزشْٚ ٠ؾت 

 ٚٔفغ١ب   ر١ٕ٘ب   شبلخ
 
 إؽزىبس ثال ؽشح ٚإٌّبفغخ ػبٌٟ اٌّغزٍٙى١ٓ ٚٚػٟ ٔبظغب   اٌغٛق وبْ إرا ، 

 ، اٌضبٟٔ ٚوزٌه األٚي ٠ظً األٚي صبثزخ اٌّزٕبفغ١ٓ اٌالػج١ٓ ث١ٓ اٌشرجز١ٓ عزظً
 اٌّشاوض ثزجبدي إٌبط ٠غّؼ ٌٓ إرْ



فئْ .. حطبُماً ٌّفهىَ اٌثٕائُت ، إرا سغبج أْ حىىْ فٍ اٌشحبت اٌثأُت 

 لائذ اٌغىق/إعخشاحُدُخه َدب أْ حىىْ عىظ ِا َفعٍه سائذ
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 ؽ١ش .. اٌضبٟٔ ٌزىْٛ اٌفشصخ ٌذ٠ه وبٔذ وٍّب ، ل٠ٛب   اٌغٛق سائذ/لبئذ وبْ وٍّب 
 اٌعؼف ِٛاغٓ رىّٓ اٌمٛح فٟ
 
 لٛرٗ ِٛاغٓ ظذ رمف إعزشار١غ١خ ظغ صُ ، اٌشائذ رفٛق فٟ اٌغجت ٌت إوزشف 
 اٌجذ٠ً عزىْٛ أٔٙب ػٍٝ خذِبره/ٌّٕزغبره رغٛق ٚأْ .. ِخزٍفب   رىْٛ ثؤْ

 األٚي/اٌشائذ ٌّٕزغبد
 
 ِب ٚػبدح إٌبط أر٘بْ فٟ األٌٚٝ ٟ٘ عزظً األٌٚٝ اٌزغبس٠خ اٌغّؼخ/اٌؼالِخ 

 رٌه رغٕت .. ِمٍذ٠ٓ أُٔٙ ػٍٝ أفعً وبٔٛا ٌٛ ؽزٝ إٌّبفغ١ٓ رشج١ٗ ٠ّىٕٙب
 
 األفعً اٌجذ٠ً أٔه ػٍٝ ٌٕفغه عٛق ثً ، اٌغٛق سائذ رمٍذ أال اٌخالصخ ِٕٗ 

 ػٕٗ ٚاٌّخزٍف



 بّشوس اٌىلج َٕمغُ وً حصُٕف وازذ إًٌ حصُٕفُٓ أو أوثش
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 ْاٌجذا٠خ فٟ اٌىّج١ٛرش وب main frame ُٚخٛادَ ػًّ ِؾطبد إٌٝ رؾٛي ص 
 ٚوفٟ ِٚؾّٛي ٚشخصٟ

 
 اٌضبٟٔ أٚ األفعً ١ٌٚظ عذ٠ذ رص١ٕف فٟ األٚي رىْٛ أْ أ١ّ٘خ عجك ف١ّب لٍٕب 
 عذ٠ذ رص١ٕف ِٕٗ ٚإعزخشط اٌمبئُ اٌزص١ٕف ػٓ رجؾش أْ إعزٙذ .. لبئُ رص١ٕف فٟ
 سائذٖ أٔذ رىْٛ

 
 ًس٠بدح ثٙب ٠ظْٕٛ ، ِخزٍفخ ششوبد ِٓ خذِبد/ِٕزغبد ششاء إٌبط ٠فع 

 ػٍّٙب فئخ فٟ اٌغٛق
 
 ْرٍه ػٍٝ رذخً أْ إ٠بن .. ٚفئزه س٠بدره فٟ ػٕه رشعخذ إٌبط ِؼزمذاد إر 

 ػٕذِب وض١شا   خغشد فبعٓ ظىفٌٛ .. ِخزٍفخ أخشٜ خذِخ/ِٕزظ إٌبعؾخ اٌفئخ
 ٌٍّٛد٠الد اٌش٠بدح ػٓ رؾٌٛذ أٔٙب إٌبط ظٓ أْ ثؼذ اٌىج١شح ٌٍّٛد٠الد إرغٙذ
   اٌصغ١شح اٌؼ١ٍّخ



 حخشاوُ آثاس اٌدهىد اٌخغىَمُت ِع اٌضِٓ وحثّش عًٍ اٌّذي اٌبعُذ
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 أْ ثششغ .. اٌّذٜ لص١شح خطػ ٚعٛد ٠غت ، اٌّذٜ غ٠ٍٛخ خطخ ٕ٘بن أْ وّب 
 ثؼٕب٠خ اٌغٍج١خ آصبس٘ب ٔذسط

 
 اٌّذٜ لص١شح إٌزبئظ ٌزٍه رّبِب   اٌؼىظ اٌّذٜ ثؼ١ذح إٌزبئظ رىْٛ ِب ػبدح .. 

 اٌؼبدٞ ثبٌغؼش ٠شزشٚا أال اٌّشزش٠ٓ رؼٍُ اٌزٟ اٌّٛع١ّخ اٌزخف١عبد وّضبي
 
 ٓرؼط١ه اٌّخذساد ِضً فٟٙ ، اٌّذٜ لص١شح اٌزش٠ٚغ١خ اٌؼشٚض فٟ ؽزسا   و 

 اٌّشزشْٚ ع١ذِٕٙب ؽ١ش ، اٌجؼ١ذ اٌّذٜ فٟ رذِشن لذ ٌٚىٕٙب اٌغش٠ؼخ إٌشٛح
 اٌّج١ؼبد ٚر١شح رغزّش ؽزٝ إعزّشاس٘ب ٠ٚزٛلؼٛا

 
 ٕٗثؼذ إ٠غبث١ب   عزضّش أٔٙب ٚرؤو١ذ اٌّذٜ غ٠ٍٛخ اٌخطخ فٟ اٌخ١ش وً ١ٌظ أ٠عب   ٌى 

 دساعخ ػّك اٌُّٙ .. ِٕٙب أعذٜ اٌمص١شح ٚاٌخطػ عٍج١خ ٔزبئغٙب رىْٛ فمذ ، صِٓ
  ثّٙبسح ٚاٌمش٠ت ِٕٗ اٌجؼ١ذ اٌّض٠ظ



إَان أْ حشضخ ٌٍضغىط اٌخٍ حذفعه ٔسى خٍك ِٕخداث خذَذة حغخفُذ ِٓ 

 ٔداذ ِٕخده اٌساٌٍ حسج راث اٌّاسوت واٌزهُٕت
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 إعُ ػٍٝ ٚرعؼٗ إٌبط ر٘ٓ فٟ ٚرشعخذ ٔبعؾخ خذِخ/ِٕزظ إعُ رؤخز ال 
 ِغٌٙٛخ أخشٜ خذِخ/ِٕزظ

 
 سثؾه رشزذ ٚال إٌبعؼ ِٕزغه عّؼخ ٚرٛو١ذ أسثبػ رؼ١ٍخ ػٍٝ رشوض أْ إٌص١ؾخ 
 إٌغبػ راد رصبدف ال لذ عذ٠ذح ِٕزغبد ِغبِشاد ػ١ٍٙب رؾًّ ثؤْ ِٕٗ
 
 ًٌىً شٟء وً رٛف١ش ؽبٌٚذ فئْ ، اٌؼّالء ِٓ ِغزٙذفخ شش٠ؾخ ٌه إعؼ 

 رٛف١ش ػذَ ٠ؼبدي شٟء وً فزٛف١ش .. اٌّشبوً ِٓ ثؾش فٟ رغشق فغٛف  إٌبط
 شٟء

 
 إوغ١ً ١ِىشٚعٛفذ – ٠ٕٚذٚص ١ِىشٚعٛفذ) إعّٙب ثزش٠ٚظ ثذأد ١ِىشٚعٛفذ - 
 ؽضِخ أٔٗ ػٍٝ أٚف١ظ ١ٌّىشٚعٛفذ رشٚط ثذأد رٌه ٌخطٛسح رٕجٙذ أْ ٚثؼذ ( ..

 ِىزج١خ



 عٍُه أْ حضسٍ بشٍء ، ٌخسصً عًٍ شٍء آخش
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 ال اٌزٟ أٚ اٌخبعشح إٌّزغبد إٌغٟ .. إٌّزغبد ػذد ٘ٛ ٌٍزعؾ١خ األٚي اٌّغبي 
 إٌّزغبد ثبلٟ ٌصبٌؼ ٚ٘زا .. إ٠غبث١خ ِغزمج١ٍخ ِؤششاد رؼطٟ

 
 عٛق ِٓ عضء ػٓ رٕبصي .. اٌّغزٙذف اٌغٛق ٘ٛ ٌٍزعؾ١خ اٌضبٟٔ اٌّغبي 

 أفعً ِؤششارٗ ٌغضء إٔفبله ٚٚعٗ اٌؼٛائذ ِٓ أوجش إٔفبق ٠زطٍت
 
 ػٍٝ ٌٍؾفبظ عج١ً أفعً ؽ١ش .. اٌضبثذ ِٛلؼه ٘ٛ ٌٍزعؾ١خ اٌضبٌش اٌّغبي 

 إٌزبئظ فٟ أفعً آخش ٌّٛلغ اٌّٛلغ ٘زا رغ١١ش ٘ٛ اٌغٛق فٟ صبثذ ِٛلغ
 
 رشو١ضن رجؼذ صفمبد ػٓ إثزؼذ .. اٌّغش٠خ اٌصفمبد ٘ٛ ٌٍزعؾ١خ اٌشاثغ اٌّغبي 
 إٔؾشافبد وً رغبٖ اٌٙشٌٚخ رؾبٚي ال وّب ، اٌمبئّخ ٔغبؽبره ٚرؼ١ٍخ ٚرغ٠ٛذ رط٠ٛش ػٓ

  اٌطش٠ك عبدح ػٓ ٠خشعه ِّب اٌغٛق



 ٌىً صفت ِا ، هٕان صفت ِضادة ٌها وفعاٌت
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 ٚرشعخ ، ػ١ٍٙب عٙٛدن رشوض ٌىٟ ، ثه خبصخ صفخ أٚ فىشح ٌذ٠ه ٠ىْٛ أْ ٠غت 
 إٌبط ر٘ٓ فٟ
 
 رشٚط ٚأْ ، ثبٌغٛق لبئُ ٘ٛ ػّب ِخزٍفخ رىْٛ أْ ٠غت اٌصفخ أٚ اٌفىشح رٍه 

 لٛره ثىً ٌم١ّزٙب
  
 ْ٠ّىٕه ، إٌبط ر١ٕ٘خ ػٍٝ إعزؾٛرد ِب ِمٌٛخ ثبٌغٛق ٌّٕبفغه وبْ إ 

 عٙٛدن ػ١ٍٙب سوض ، ػٕٙب رض٠ذ أٚ لٛرٙب فٟ رؼبدي ٌه ِمٌٛخ/صفخ خٍك ثجغبغخ
 ٘زا .. إٌبط ر٘ٓ فٟ ِٕبفغه ِمٌٛخ/صفخ رؤص١ش ِٓ رمًٍ ؽزٝ اٌزغ٠ٛم١خ
   ٠ٚىٍّٗ 9 فمشح اٌزعبد فمشح فٟ روشٔبٖ ٌّب ِشبثٗ اٌّٛظٛع



 إعخشف ٌٍٕاط بشٍء عٍبٍ عٕذن ، فخأخز سد اٌفعً ِٕهُ إَدابٍ
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 رىْٛ أْ ٠ٚفعً .. ثشأ٠ُٙ اٌّٛصٛق ِٓ ػش٠ط لطبع ثئعّبع عٍج١خ أش١بء ٕ٘بن 
 فزىغت اٌّؾزًّ ٌٍؼ١ًّ ػٕذن ثٛعٛد٘ب إػزشف .. ػ١ٍه فشظزٙب اٌؼبِخ اٌظشٚف
 اٌغٍجٟ ؽٌٛذ إرْ .. ثٙب ِغٍُ ؽم١مخ ٚرمجٍٙب إ٠غبث١خ ثٕمطخ رغب٘ه ر١ٕ٘زٗ
 رىٍف ٚدْٚ ثّٙبسح ٌىٓ إل٠غبثٟ

 
 ًإ٠غبث١خ وٍٙب اٌزغ٠ٛم١خ سعبٌزه رىْٛ أْ ثٛعٛة ٠خجشأه ٚإٌّطك اٌؼم ، 

 ثبإل٠غبث١خ ػ١ٍه دائّب   ٠ؼٛد اٌصشاؽخ لبْٔٛ أْ ٔطّئٕه .. ف١ٗ؟ ٚلؼذ ثخطؤ رمش فى١ف
 اٌؼّالء ِٓ اٌؼمالء ِغ إعزخذِزٗ إرا
 
 ْػٕذن اٌضمخ أً٘ ٠مش أْ ٠ٍضَ ، ِب ثخطؤ اٌّؾز١ٍّٓ ٌٍؼّالء اإلػزشاف لشسد إ 
 ثٗ ػزشافاإل ٠غت ػ١جب   ٌذ٠ه ثؤْ
 
 ٓاٌصشاؽخ ، اٌىً رفغذ عضء أٞ فٟ ٚاٌّجبٌغخ ، رٌه غ١ش ثذٚا ِّٙب أرو١بء اٌضثبئ 

   ٌٍضمخ ظشٚسح اٌّجبٌغخ ٚػذَ



 فٍ وً ِىلف هٕان خطىة وازذة فمظ  حعىد عٍُه بٕخائح ِسغىعت
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 ًاٌٛاؽذح اٌعشثخ أْ ِمٌٛخ رزجٕٝ أْ ػ١ٍه ، اٌزغ٠ٛك ِٓ عذٜٚ ػٍٝ ٌزؾص 
 اٌعؼ١فخ اٌؼذ٠ذح اٌعشثبد ِٓ أفعً اٌم٠ٛخ

 
 رشو١ض ثؤسح إعؼٍٙب .. اٌخصُ ٌذٜ ٚؽ١ذح/ِشوض٠خ ظؼف ٔمطخ ٕ٘بن رىْٛ ِب ػبدح 

 إٌّبفغخ
 
 ِزٛلغ غ١ش ٘ٛ ِب وً .. اٌؾشٚة فٟ ٠غذٞ ِب رارٗ ٘ٛ ، اٌزغ٠ٛك فٟ ٠غذٞ ِب 
 ٚاٌؼّالء ِٕبفغه ٌزفبعٟء اٌّؼشوخ أسض فٟ ٠غشٞ ِب ع١ذا   رؼشف أْ اٌُّٙ ،
 
 ٌٓ ِشح وً فٟ ٠غت إر ، ٚفؼٍزٗ عجك ٌّب ثزىشاس اٌزغ٠ٛك ِؼشوخ فٟ رفٛص 

 ه١ِٕٚبفغ ػّالءن ثٙب رفبعٟء ٚاؽذح فش٠ذح فىشح ٌه ٠ىْٛ
 
 اٌؼ١ًّ راد ٚسآٖ ٚصؾ١فخ ِغٍخ فٟ اإلػالْ راد ٚظؼذ إرا ، ٔفغه إعؤي ، 
 ِشر١ٓ؟ ع١شزشٞ ً٘



 ِا ٌُ حىٓ أٔج ِٓ َضع خطظ إٌّافغُٓ ، فال َّىٕه حٕبؤ اٌّغخمبً
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 إعؼً ، اٌٛلذ عّخ اٌزغ١١ش ألْ ، ِغذٞ غ١ش ، اٌّذٜ غ٠ًٛ اٌزفص١ٍٟ اٌزخط١ػ 
 ٚعالعخ ثغشػخ اٌزغ١١ش ٚرزمجً ِشٔخ اٌزغ٠ٛم١خ خططه

 
 فشً أعجبة أُ٘ ِٓ رٌه ع١ىْٛ ، إٌّبفظ أفؼبي سدٚد رٛلغ فٟ فشٍذ إرا 

 اٌزغ٠ٛم١خ خطزه
 
 ً٘ فبٌزٕجؤ ، رٕ٘ه ػٓ ٘زا إثؼذ ، ِب؟ ثذلخ ثبٌّغزمجً رٕجؤن ٠ىْٛ أْ رزٛلغ 

 إٌّبفغ١ٓ .. رّبِب   صؾ١ؼ رٕجؤن أْ ػٍٝ خططه رعغ ٚال ، إؽزّبالد ثبٌّغزمجً
 اٌؾغجبْ فٟ ١ٌظ ِب ثىً ٠فبعؤٔب

 
 ًٚرغ١شاد اٌغذ٠ذح اٌص١ؾبد ِزبثؼخ ف١ّىٕٕب ، ِٚفبعآرٗ ثؤعشاسٖ ٠جٛػ ال اٌّغزمج 

 اٌؼبَ اٌزٚق
 
 ال .. األو١ذ اٌزٕجؤ ٚصؼت ِزٛلغ ٚغ١ش ِزغ١ش ٚ٘ٛ ، اٌغٛق ػٓ ٔزؾذس إٔٔب رزوش 

 اٌؾ١بح وً فٟ ٘زا رطجك



 وثُشاً ِا َؤدٌ إٌداذ إًٌ اٌغشوس ، عٕذئز َبذأ اٌفشً
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 ٚصثبئٕه ػّالئه ػٓ رجزؼذ ال 
 
 غ٠ٍٛخ ٚإعزّبػبد وض١شح ثزفبص١ً اٌّذ٠شْٚ ٠ٕشغً ، اٌؼًّ ٠ىجش ػٕذِب ، 

 ششوخ أٞ ٔغبػ عجت ُ٘ ٚاٌؼّالء .. اٌؼّالء ػٓ ثبٌزذس٠ظ ٠ٚجزؼذْٚ
 
 اٌغٛق ؽبٌخ ٚرزجغ ، اٌفش٠ك ظّٓ وٓ ثً ، اٌزغ٠ٛك ثّٙبَ اٌزبثؼ١ٓ رفٛض ال 

  اٌّشاد ػششاد رغّغ أْ ػٍٝ ِشح ثٕفغه رشٜ أْ األفعً فّٓ .. ثٕفغه



 عٍُه أْ حخىلع اٌفشً ، وحٕخظش زذوثه ، وحمبٍه إْ زذد
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 اٌغٛق ٠طٍجٗ اٌزٞ ِب رغزجذي ٚال ، إٌبعؼ اٌزغ٠ٛك ػذٚ ٟ٘ اٌجشش٠خ إٌفظ 
 شخص١ب   أٔذ رش٠ذٖ ثّب

 

 ُِغ رغ٠ٛمٙب خطخ رزٕبغُ ػٕذِب رٕغؼ ٌىٕٙب ، ٔغبؽٙب عجت ١ٌظ اٌّبسوخ اع 
 اٌغٛق لٛا١ٔٓ

 

 اٌجػء أٚ اٌغىْٛ ِٓ أفعً ٚرىْٛ ، إ٠غبث١خ ثٕزبئظ رؤرٟ اٌّذسٚعخ اٌّخبغشح 
 ِخبغشح دْٚ

 

 ٚاثزؼذ ، خغبئشن ٔض٠ف فٛسا   أٚلف ، رغ٠ٛمه خطخ فٟ أخطؤد أٔه رذسن ػٕذِب 
 اٌّؼشوخ ػٓ

 

 اٌخطؤ ثئٔىبس ٔفغه خذاع فٟ رمغ ال .. أخطؤٔب ثؤٕٔب إػزشافٕب ٠صؼت  
 

 ٚرزى١ف اٌٛالغ ٌألِش رشظخ ِٚزٝ ، سأ٠ه ػٍٝ رصش ِزٝ ثّٙبسح رزؼٍُ أْ ٠غت 
 ِؼٗ

 

 ِٙبساد ٠ٚىزغجٛا ، عّبػٟ ثشىً أفشاد٘ب ٠ؼًّ اٌزٟ ٟ٘ اٌّضب١ٌخ اٌششوخ 
   ٌٍزعؾ١خ ِغزؼذ٠ٓ لبدح ِغ ، اٌٛاؽذ اٌفش٠ك



 وثشة اٌذعاَت حعىظ أٔه فٍ ِىلف زشج حشخى اٌخشوج ِٕه
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 اإل٠ؾبء اٌذػب٠خ أٚ اٌصؾبفخ رؾبٚي ِب ػىظ ػبدح ٘ٛ ، اٌؾبٌٟ اٌؾم١مٟ اٌّٛلف 
  ثٗ
 
 ثخ١ش شٟء وً أْ رمٛي وض١شح دػب٠خ رغذ فٍٓ ، ٠شاَ ِب ػٍٝ األِٛس رغ١ش ػٕذِب 
 
 ؽبي أؽغٓ فٟ شٟء وً أْ ػٍٝ ٌٍزؤو١ذ اٌّٛعٙخ ٌٍذػب٠خ رؾزبط ػٕذِب ، 

 ِشبوً فٟ ٚالغ أٔه ٠ؼٕٟ فٙزا
 
 اٌّٛعٙخ اٌذػب٠خ ِٓ األعٍٛة ٌٙزا ٌغؤٚا إْ ِٕٚبفغ١ه ػّالئه ِٛلف إػشف ، 

 .. ػىغٗ ٠خفٟ ِب ٚغبٌجب   ، صؾ١ؼ اإلػالَ أٚ اإلػالْ ٠غٛلٗ ِب وً ١ٌظ أٔٗ ٚرؼٍُ
   رٌه ػٓ ثبٌمصص ؽبفً اٌزبس٠خ



 اٌبشاِح إٌاخست ال حبًٕ عًٍ ظىاهش عشضُت ِؤلخت
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 أْ ٠ىفٟ ثّب رّىش ال ٌىٕٙب ِشثؾخ رىْٛ أْ ٠ّىٓ ، لص١ش ػّشٖ ؽذس اٌّٛظخ 
 ِغزذ٠ّخ ِٕبفغ رضّش

  
 ِٛظخ ١ٌٚظ) إٌبط رفع١الد فٟ عذ٠ذح ِٛعخ رشوت أْ اٌزغ٠ٛك فٟ األسثؼ 

 إٌبط رفع١الد أْ ؽ١ٓ فٟ ثغشػخ رزجذي األرٚاق ألْ  .. (عش٠ؼب   رضٚي ِؤلزخ
 غ٠ٛال   ٚرغزّش ثط١ئخ ثٛر١شح رّعٟ

 
 ًوً إشجبع ػذَ ٟ٘ ، غ٠ٍٛخ ٌٚفزشح ل٠ٛب   اٌطٍت ػٍٝ ٌٍؾفبظ ٚع١ٍخ أفع 

 فزشح وً عذ٠ذح عضئ١خ ظف .. ِٕٗ ألً دائّب   اٌؼشض رغؼً ٚأْ .. اٌطٍت ٘زا سغجبد



 بذوْ اٌخّىًَ اٌىافٍ ، ٌٓ حٕدر اٌفىشة اٌدذَذة
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 ٌٚىٟ ، اٌّؾزًّ اٌّغزٍٙه ػمً داخً أٔذ رغش٠ٙب ِؼشوخ إال ٘ٛ ِب اٌزغ٠ٛك 
 اٌؼمٛي رٍه داخً رجمٝ ٌىٟ صُ ، األِٛاي إلٔفبق رؾزبط ػمٍٗ داخً ػ١ٍٗ رٕزصش
 اٌّض٠ذ إلٔفبق رؾزبط
 
 ٓإر ، صالصخ أٚ عٕز١ٓ أٚي فٟ ػٛائذُ٘ أغٍت ٠ٕفمْٛ إٌبعؾ١ٓ اٌّغٛل١ 

 األػّبي ؽغُ رىج١ش أعً ِٓ اٌزغ٠ٛم١خ إٌشبغبد فٟ األِٛاي ٘زٖ ٠ذٚسْٚ
 
 وً أْ رزؤوذ أْ : ٟٚ٘ ٔمٌٛٙب أْ ٔش٠ذ ٌؾىّخ عبءد ، األخ١شح إٌمطخ رٍه 

 ِب وً صشف فٟ رششع أْ لجً اٌزغ٠ٛم١خ خططه فٟ ِطجمخ اٌغبثمخ اٌمٛا١ٔٓ
   لٛره ثىً عٛق صُ ظؼفه ٔمبغ وً ػبٌظ أٞ .. اٌزغ٠ٛك ١ِضا١ٔخ ِٓ ٌه خصص


