
 فال تقف .. قم وانطلق نحو القمة إذا تعثرت  

                                                                  

ب أٌ يحققٓب داخم يدزًؼُب انزغيير ٔانزغير.. انزقييى ٔانزقٕيى، كهًبد يزطهغ انكثير يُ  

فٗ رًُيخ  نّ دٔر   ظرَب انحجيجخي   ٗب فيُ   يظجح كم فرد   ح.. حيبحيبح أفضم ٗنهٕطٕل إن

 ب دٔرِ انفؼبل.نكم يُ   ،يدزًؼّ، حيبح ػًهيخ ٔػهًيخ َبخحخ، يطزقجم أفضم

يظدددددطهح انقدددددٕٖ انُبػًدددددخ انددددد ٖ  دددددبو ثزطدددددٕيرِ  "ٖخٕزيددددد  َدددددب "طدددددبؽفقددددد  

م انًحههدديٍ ج ددٌٕ ان ٔنيددخ يددٍ    ئانشدد ٗفدد ٔاضددغ   نيطددزم و انًظددطهح ػهددٗ َطددب    ؛4006 بوػدد

، رى اضزهٓبو ْ ا انًفٕٓو ٔرح ي  رشٓ ْب انًدزًؼبد ٗب يغ انًطزد اد انزٔرًبشي   ،ٔانطيبضييٍ

ضٕء انق راد ٔاإليكبَيبد انًظريخ،  ٗٔذنك ف ،ثأًْيزّ ٕٗػب يٍ اناَطال    ؛أثؼبدِ ٔيكَٕبرّ

 :يُٓدب ،ركدبٌيدٍ اأ ػد د  نزكٌٕ أثؼدبد انًفٓدٕو ٔيكَٕبردّ يرركدسح ػهدٗ ؛ ٔانمجراد انزبريميخ

 ،ان اخهيددخ ٔانمبرخيددخ :ٔاإلثدد اػبد انفُيددخ ٔانفكريددخ ٔانريبضدديخ ٔانطيبضددخ ،ٔانثقبفددخ ،انزؼهدديى

 ق يؼُٗ نهًدزًغ.رمه   ًًٗبرضبد انزى ٔانفٓٗ يدًٕػخ يٍ انقي   ،ٔغيرْب

، نهٕ دٕ  4050-4040ػدٍ ياليدح اضدزراريديخ يظدر ا يدب  رأردّ كثيدر   ٗن ا أضؼ َ

نهُٓدٕع ثًظدر ثكبفدخ  ؛رى إحرازِ فيًب يزؼهق ثزطجيق انجرايح انزُفي يدخ ٖػهٗ ي ٖ انزق و ان 

طريدق إندٗ انزقد و ػُبطر انزًُيخ انًطز ايخ، ٔثمبطخ يددبل انزؼهديى ثبػزجدبر أٌ انزؼهديى ْدٕ ان

ٔانحرص ػهٗ اكزطدبة ققدخ ، ٔانمرٔج يٍ دائرح انزمه  انثقبفٗ إنٗ آفب  انزق و  ،ٔانحضبرح

انًدزًغ فٗ انؼًهيخ انزؼهيًيخ، يٍ خالل رفؼيم خًيغ أٔخّ انزؼبٌٔ انًشدزر،، ٔيجقدٗ انزطجيدق 

 اندي  ن نك.

ْ ِ االضزراريديخ انزٗ أرخؼزُٗ نًب يرد ثّ يظر خالل اأػدٕاو انطدبثقخ، ٔرًطدكٓب 

اندددًُظ  ٗانحددد يل ػهددد ٗانزؼهيًددد  انُظدددبو  لبيحًددد  ػهدددٗ ٔإدخددد  ث ايدددخ يدددٍ ػظدددرثدددبنزؼهيى 

 ،يجددبر، ٗٔػهدد ٖ،ٔيددب ندٓددٕد رفبػددخ انطٓطددبٔ، خبطددخ ٗٔانددًُظ انفرَطدد ،ػبيددخ ٗاأٔرٔثدد

نزسٔيد   ؛ي رضخ انًؼهًديٍ ددار انؼهدٕو  بءَشإٔ أٔرٔثب، ٗإنانجؼثبد   فٗ إرضبل ،انزؼهيى ارائ 

انزؼهديى   ثدرايح ٔاْزًبيدّ ثزطدٕير ،ٔ طدّ حطديٍ ،انهغدخ انؼرثيدخ ٗؼهًي    يٍ انً ارش ثظفٕح  

 ٗٔانزرثيددخ فدد ٖ،ٔانزددبريا انًظددر ،يص انهغددخ انؼرثيددخٔيطبنجزددّ ثبالْزًددبو ثزدد ر ،ٔيدبَيزددّ

يجبر،، قى أَشأ ي رضدخ  ٗر ْٕ يشرٔع ػهيظ ٗظٓر ف ٖأٔل يشرٔع فكرٔكبٌ  .انً ارش

دددز  انهغدددخ انؼرثيدددخ، قدددى افز   ٗنزسٔيددد  انًددد ارش ثظدددفٕح يدددٍ يؼهًددد ؛انًؼهًددديٍ ددار انؼهدددٕو  ذ ح 

 رضذ ان ٔنخ يج أ "ديًقراطيخ انزؼهيى".أ ،يٕنيٕ 45ٔثؼ  قٕرح  ،اندبيؼبد اأْهيخ

ثُيٍ  :ٍنهًظريي ٗإنساي ٗانزؼهيى اأٔنأٌ " َٗض ػه ٖان  3245خبء دضزٕر ٔ  

إَشبء اندبيؼخ انحكٕييخ ثبضى "اندبيؼخ انًظريخ" ػبو ٔ   ط ر يرضٕو ثقبٌَٕ  ،ٔثُبد"

إَشبء  ٗٔانحقٕ ، ٔرٕان ،ٔانطت ،ٔانؼهٕو ،اآلداة ٗ:ْ ،أرثغ كهيبد   يكَٕخ يٍ ،3247

 اندبيؼبد ثؼ  ذنك.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%81_%D9%86%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%81_%D9%86%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/2004
https://ar.wikipedia.org/wiki/2004


 

 

 

2 

  ً انظؼٕثبد  ػهٗ انرغى يٍ ،يظهح ٍي   يظٓر فيّب ْ ا ْٕ شؼت يظر ان ٖ دائ

طفبنُب ٔشجبثُب.. ػهٗ يجبر،، ٔرفبػخ أفق  َد  يٍ  ، يبد انزٗ رًر ثبنًدزًغٔانزح

 نهًدزًغ كهّ. انطٓطبٖٔ، ٔطّ حطيٍ، ان يٍ خؼهٕا انً راش يُبرح  

 فإذا تعثرت فال تقف .. قم وانطلق نحو القمة
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