
 

1 

 

 

 

 

 

 لجىت اإلاشافم العمىميت دمش م

 

للذوسة العادًت لؽهش فبراًش، ًىم  ااحخماعا جدميًر ،علذث لجىت اإلاشافم العمىميت

ت، جشأظه 2106ًىاًش  22الجمعت  ، على العاعت الثالثت بعذ صوالا، بملش اللفش البلذي لحمٍش

سةيغ لجىت اإلاشافم العمىميت، وبدمىس العادة :مدمذ الؽىذالي  ،العيذ لحعً خشبىػ

للشةيغ، خالذ البىدالي الىاةب الخامغ للشةيغ، وأعماء اللجىت وعذد مً الىاةب الشابع 

معدؽاسي اإلاجلغ، ئلافت ئلى أوش الجماعت واإلافالح الخاسحيت وهم : مدمذ هجيب سةيغ كعم 

اإلاىاسد الجماعيت، بىؼعيب الفاد وهيل اإلاذاخيل بالجماعت، أخمذ خشبىػ مذًش اإلاجاصس 

ض الفؽان عً هخاب الجماعيت عً عمالت مىىاط والعلىت  العيذ ئلافت ئلى  ت اإلاجلغ،و عٍض

 اإلادليت.

جذاسط الجميع حذٌو أعماٌ اللجىت، وفي ولمت افخخاخيت لهزا الاحخماع ؼىش  خيث

العيذ لحعً خشبىػ الحمىس الهام الزي ًبرص ألاهميت والليمت التي ًدٍى به حذٌو أعماٌ 

 هلي وهي :اللجىت، والزي خفشه العيذ سةيغ اللجىت في زالر 

 الذساظت و اإلاىافلت على اللشاس الخىٍيمي للمجاصس الجماعيت. .0

الذساظت و اإلاىافلت على جديين اإلالشس اإلاخعلم بذفتر الخدمالث الخاؿ باظخغالٌ مىخىج  .2

اض ي و الترفيهي و الاحخماعي   غؽذ. 21ئًجاس ملهى باإلاشهب الٍش

تر الخدمالث الخاؿ      باظخغالٌ مىخىج الذساظت و اإلاىافلت على جديين اإلالشس اإلاخعلم بذف . 3

اض ي و الترفيهي و الاحخماعي   غؽذ. 21ئًجاس معبذ باإلاشهب الٍش

وكبل الاهىالق في اإلاىاكؽت، الخمغ العيذ لحعً خشبىػ مً الحمىس كشاءة الفاجدت 

فين الزي وافخه اإلاىيت مإخشا.  جشخما على أخذ اإلاٌى

 ،جىتللهٍام العيذ مدمذ أبى اللاظم عمىا الىت في ئواس ه ، بعذ رلً،دىاٌو اليلمتلي

العادة  أن على اعخباس الزي ؼذد على ـعىبت مىاكؽت الىلي الىاسدة في حذٌو أعماٌ اللجىت،

 اإلاملىت اإلاغشبيت

 وصاسة الذاخليت

 والًت حهت فاط مىىاط

 عمالت مىىاط

 حماعت مىىاط
 هخابت اإلاجلغ



 

2 

لىا بالىلي اإلاشفلت  كبل هزا الاحخماع، وهى  اواخذ ائال ًىم باالظخذعاء؛أعماء اللجىت لم ًخـى

 ل.ًلٌى اإلاخذخ ،ما ًخعاسك والىٍام الذاخلي للمجلغ

عدؽاس ًخىفش ما ًىفي مً أن العيذ اإلا ،سةيغ اللجىت ، كاٌ العيذوحعليبا على رلً

الزي ًدذد  ،في هزا الحيز الضمني اإلادذد بمىحب الىٍام الذاخلي ألاهليت إلاىاكؽت هزه الىلي

ظاعت، في خالت الاظخعجاٌ والزي  24أهه ًمىً جلليق هزا ألاحل ئلى ظاعت، غير  48اإلاذة في 

 ذخل، في لشوسة اخترام اللاهىن في حاهب آلاحاٌ اإلاإوشة لعلذ الذوسة العادًت.خذده اإلاخ

بمشوسة الاظخماع ئلى  الحمىس  عخأهف الىلاػ في حذٌو ألاعماٌ، خيث أهذ العادةلي

 .عليها عشك جلني في الىلي اإلاذسحت، مً وشف أوش الجماعت كبل اإلاىاكؽت أو اإلاىافلت

 فىشة، ئلى لشوسة معاًشة الغاش ي عمى اللجىت سؼيذالعيذ أؼاس  ،وفي هزا ؤلاواس

ش العادة أعماء الاظخماع ئلى عشك في الىلي اإلاذسحت ، جدعبا ئلى أي هخاةج عىعيت وجىٍى

اللجىت بيل ما ًخعلم بهزه اإلاشافم، وجدذًذا مشفم اإلاجضسة الجماعيت التي ًخممنها هزا 

إلااليت واإلاجضسة هم ألادسي بمؽاول اعخباسا أن اإلاؽشفين على كعم جىميت اإلاىاسد ا ،الاحخماع

  اإلاشفم وبالخالي ألاهثر ئوالعا عليه.

ادة مً وشف أعماء  ،سةيغ اللجىت ،في هفغ آلان داعيا بخخفيق هزه اإلاشافم بٍض

مىاكؽت مىاليعها في ، وبالخالي ٌعهل عليهم وشح أو و ًخبيىىا ولعيتها اللجىت، ختى ًىلعىا عليها

 أعماٌ اللجىت.

على ولمت العيذ سؼيذ العيذ لحعً خشبىػ سةيغ اللجىت،  أزنى، ع رلًو جفاعال م 

بمعاءلت الليمين على كعم جىميت اإلاىاسد اإلااليت و اإلاجضسة،  وحاهت سأًه، ظىاء ما حعلمالغاش ي و 

اسة إلاشفم اإلاج أو   ضسة.بالليام بٍض

اسة مشجلبت لهزا اإلاشفم في ألا  ،اإلاخذخلراث  اعذاو   ًام اإلالبلت، بعذ العادة أعماء اللجىت بٍض

بأٌو  ،كامىا ـبيدت ًىم هزا الاحخماع اإلاعير،أن أخبرهم بأن سةيغ اإلاجلغ وأعماء مً اإلاىخب 

اسة لهزا اإلاشفم مىز اهخخابه.  ٍص

في جذخله،على سةيغ كعم جىميت اإلاىاسد اإلااليت بالجماعت، ؼذد  ،العيذ مدمذ هجيب

 هيل. لى معخىي اإلاغشبالزي ظدىفشد به حماعت مىىاط ع أهميت هزا اللشاس 
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بأن العشف هى العاةذ في جىٍيم مثل هزه اإلاشافم وبالخالي فان  ،في هفغ الىكذ امزهش 

وظيإظغ لىٍام مبني على  ع العاةذظيلىع م ،هزا اللشاس الخىٍيمي، ًلٌى العيذ هجيب

 اللاهىن إلاشفم مهم مً مشافم الجماعت.

معبباجه مؽاول عذة جدذر بهزا كاٌ اإلاخذخل، بأن  ،وعً دواعي حعىير هزا اللشاس

ش اإلاجلغ الجهىي للحعاباث اإلاممىت في هزا اللشاس، الزي جم ئعذاد  هاإلاشفم ومشاظالث وجلاٍس

باالعخماد على و ، ًلٌى العيذ سةيغ كعم جىميت اإلاىاسد اإلااليت ،بمجهىد راحي لللعم ومفالحه

أو  ة الفالخت أو وصاسة الذاخليتظىاء جلً لىصاس  ،ججاسب أحىبيت وكىاهين مإوشة للزبيدت باإلاغشب

 .اإلاىخب الىوني للصحت

 اإلاشفم. لزي فخذ مع حميع اإلاخذخلين في هزادون أن ٌغفل ؤلاؼاسة ئلى الىلاػ والدؽاوس ا

عماء اللجىت، بمشوسة ؤلاظشاع في ئخشاج هزا اللشاس الخىٍيمي، أداعيا في ألاخير العادة 

ون هزا اإلاشفم، فاهه باإلالابل ظيعفيىا مً حعاؤالث الزي و ئن وان ظيعاعذ ؤلاداسة في جذبير ؼإ 

 اإلاجلغ الجهىي للحعاباث.

غير أهه لم ًىً باإلميان ،مهيئا مىز ؼهش ًىليىص وان  علما، ًلٌى العيذ هجيب، أن اللشاس 

عشله على أهٍاس اإلاجلغ في جلً الفترة أو ختى في ؼهش غؽذ، لتزامً هزا الحيز الضمني مع 

 .الاظخعذاد لالهخخاباث

و في هفغ العياق، أؼاس العيذ اخمذ خشبىػ، مذًش اإلاجضسة الجماعيت، ئلى معبباث 

جبلى لىخذها ظببا في ولع و  الفىض ى التي ٌعيؽها هزا اإلاشفم في ،هاولع هزا اللاهىن التي أبشص 

 هزا اللشاس .

اسب أنها مبييت على جج ى، ئلمؽيرا في حاهب ألاظغ اللاهىهيت اإلاعخمذ عليها في هزا اللشاس

 دوليت ليل مً جىوغ و ألاسدن و فشوعا.

واعذا في ألاخير العادة أعماء اللجىت، بأن جممً اليسخت النهاةيت التي ظخعشك على 

 غىىن بها هزا اللشاس.أهٍاس الجلعت العامت،  حميع الاكتراخاث التي ظي

ال مً حهخه اعخبر العيذ مدمذ أبى اللاظم عمى اللجىت بأن هزا اللشاس غير ؼمىلي و 

 ما ًخممىه مً لبغ ٌعخىحب الخىليذ. ،ًمغ حميع اإلاهىيين، هاهيً ًلٌى اإلاخذخل
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كاٌ العيذ اإلاعدؽاس مدمذ عيي، بأن ؤلاخىان في ؤلاداسة أعذوا أسليت  ،في ملابل رلً

  ٌعذ بذًال عً الفىض ى. مً مىكع ؤلاإلاام بالجاهب الخلني في هزا اللشاس الزي

هزا اللشاس أسليت جىٍيميت ليعذ نهاةيت بل للجىت، ئلى اعخباس  ،مؽيرا في هفغ الىكذ

 إلاىلىع معخلبال متى ٌهشث معخجذاث.وامل الفالخيت إلاذاسظت هزا ا ،ًلٌى العيذ عيي

ً ًالمعىن اإلاىلىع في عمىميخه، وبأن ما ال ًذسن وله  ،مميفا  بأن العادة اإلاعدؽاٍس

 ال ًترن حله،

إلاشفم الخابع للجماعت، التي ًبلى لها على لشوسة جىٍيم هزا ا ،مؽذدا في راث الىكذ 

 وخذها الفالخيت في جىٍيمه.

العيذ مدمذ الؽىذالي الىاةب الشابع للشةيغ، مً حهخه أبشص كيمت هزا اللشاس الزي هى 

ذ هزا الىق داعيا في راث الىكذ، الجميع ئلى  بلى للعادة أعماء اللجىت ئمياهيت ججٍى أسليت ٍو

م وئنهاء الالهٍام به، ألن رلً ظيلىد ئلى كشاساث غير هزا جٍافش الجهىد لخىٍيم هزا اإلاشف

الىٍام بما في رلً خلم ؼشهت الخىميت اإلادليت، معخذسوا اللٌى بأن اإلاجلغ لً ًفل ئلى هزا 

يخه، وهزا اللشاس الهام واإلاهم ظييىن ئلافت وظيىضح اإلاهىيت  الحل، وبأن ليل مشفم خفـى

 داخل اإلاشفم.

 مفيذ خث العيذ خعً جميمي هاةب سةيغ اللجىت بمشوسة الليام بعمل في ولإلظشاع

 الؽشوع في العمل مً خالٌ مىاكؽت هزا اللشاس ففال ففال.

و اوسجاما مع رلً، أؼاس العيذ مدمذ أبى اللاظم، عمى اللجىت، ئلى الففل الشابع مً 

 هزا اللشاس، في باب الخأدًب عً العلىن داخل هزا اإلاشفم،

، الزي ًخدذر على 07ج في العلىباث ، وئلى مشاحعت الففل ئلى لشوسة الخذس  داعيا 

الترخيق في الزبذ وئعذاد اإلاىاش ي ، مؽيرا في هزا الجاهب ئلى اهه ما دام العلذ اجفاق بين 

 وشفين ، وؤلاخالٌ باالجفاق ًلابله سحب للشخفت . 

ل علذ وحعليبا على رلً أؼاس العيذ مدمذ الؽىذالي ئلى عذم الخلي بين العلىد ، فلي

ؼشووه ومعخلضماجه ، فال ًمىً الخلي ، ًلٌى اإلاخذخل بين علذ الاظدثماس وعلذ الاظخغالٌ 

 مميفا في راث الىكذ ، ان ول التراخيق الفادسة عً اإلاجلغ جيىن مإكخت . 
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مزهشا الحمىس بمجمىعت مً الخذابير اإلاخخزة في خمم الىلاػ الذاةش عً ول ما ًشجبي 

ً رلً ًلٌى اإلاخذخل هفعه، مىافلت اإلاجلغ الجماعي في الىالًت باإلاجضسة و الزبيدت، و م

 العابلت،على هىاػ جدمالث يهم هلل اللحىم.

مميفا في راث الخذخل، اهه ًمىً علذ اجفاكيت مع وصاسة الفالخت ورلً في مىلىع 

 الذوسٍت للىصاسة و اإلاشجبىت ببىاكت البهيمت.

ة الفالخت في الجاهب البيىشي مً حهت، ألن رلً، ظيمىىىا مً الاظخفادة مً خبرة وصاس 

ت على خذ ظىاء ؛ مً حهذ هبير و ظيمبي عمليت  هما ظيعفي اإلافالح الجماعيت و البيىٍش

 اإلاشاكبت بهزا اإلاشفم الحيىي.

اسة اإلاجضسة، التي ًبلى لها وامل الفالخيت  منهيا جذخله، بذعىة العادة اعماء اللجىت بٍض

اسة   حماعيت أخشي و على سأظها ظىق الجملت للخمش و الفىاهه. ئلى حاهب مشافم شفمهزا اإلابٍض

بذوسه أؼاد العيذ أخمذ معغاحي عمى اللجىت ، بهزا اللشاس الخىٍيمي ، الزي وئن لم 

والزي  اللشاس،ًخم ئسظاله في وكذ اإلاىاظب . فان رلً ال ًلغي اإلاجهىد اإلابزٌو في ئعذاد هزا 

  الصم.بالًثبذ أن ؤلاداسة كامذ 

مؽيرا في راث الخذخل ئلى الففل الخامغ مً اللشاس الخىٍيمي، جدذًذا الىلىت 

  العمىم.اإلاخعللت باإلاعذاث، التي حاءث بفيغت 

أؼاس ئلى  اللشاس،وفي ئواس الاظخفعاس خٌى ففٌى هزا  اللجىت،العيذ أبى اللاظم عمى 

غاًت  ئلى ىن وما بعذهاالىالب المالت لمً ففىله، خاـت الففٌى الىاخذ وألاسبعخمىس 

 الففل العابع وألاسبعىن. 

يت هزه ، الخمغ العيذ لحعً اللجىت على مىافلت أعماء اللجىت وكبل أن ٌعشك جـى

 ، مً العيذ مدمذ هجيب ، سةيغ كعملجىت اإلاشافلت العمىميت والخذماثخشبؾ ، سةيغ 

جذخالث العادة أعماء  ، بخلذًم جىليداث بخفىؿ ما حاء فيجىميت اإلاىاسد اإلااليت بالجماعت

 اللجىت . 

وفي ؤلاواس ، كاٌ العيذ هجيب ، أن حميع جذخالث ؤلاخىان أعماء اللجىت ، واهذ 

 ئًجابيت ومفيذة . 
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ها الحمىس ، وجدذًذا  مؽيرا في آلان راجه ، ئلى بعن الففٌى التي حعاءٌ في خفـى

اإلااء والىهشباء الخابعين اظخغالٌ عذاداث  عالففل الشابع والعؽشون ، الزي ٌعالج معألت مى

 ،اإلاىحىد في كبى اإلاجضسة  ثللمجضسة مً وشف معخغلي اإلادالث والى سؼا

هاهيً، ًلٌى اإلاخذخل ، لخخفيف اليلفت اإلااليت عً اإلاجلغ، هى ًأحي مبرصا أن  هزا اإلاىع

ً العاملين في هزه اإلاجضسة، أن اهفعه ، ٌؽخغلىن مً خالٌ جشخيق حماعي ٌعمذ لهم لجضاٍس

 ٍذ مدالتهم بعذاداث اإلااء والىهشباء جخفهم . بتزو

، أن رلً العيذ مدمذ هجيب أهذ  ،وفي حعليبه على وسود ففٌى حعالج الىالب المالت

، كبل أن ٌعخلش الشأي على أن سب الاخخفاـاث بين مفالح الجماعتحاء بعذ ظلعلت مً جما

، اإلاجضسة الجماعيتمشفم ًذا ، وجدذجىميت اإلاىاسد اإلااليتًخمع مداسبت هزه الىالب ئلى كعم 

 وهى ما أفض ى ئلى جخفيق الففٌى التي وسدث في جذخل العيذ اإلاعدؽاس . 

يت التي  ، على الىدى الخالي : وافم عليها العادة أعماء اللجىت لخيىن الخـى

يت :   الخـى

ك على باإلاىافلت اإلابذةيت على اللشاس الخىٍيمي للمجاصس الجماعيت، مع جممين هزا اللشاس اإلاعش 

 ، و هي:ول الخعذًالث التي حاء بها العادة أعماء اللجىت الجلعت العامت،

ً الشاغبين في مماسظت الجضاسة بالجملت باإلاجاصس  ففل زاويئلافت  ًمم: ًجب على الجضاٍس

 الجماعيت، الخىفش على الؽشوه الخاليت:

 * ألاكذميت إلاذة جفىق خمغ ظىىاث.

بيت.  *ؼهادة الخففيت المٍش

 ت أو اإلاماسظت في حماعت مىىاط.*ؤلاكام

 *ئؼهاد بىيي.

 *عذد الشؤوط اإلازبىخت أظبىعيا خمعت.

 : الففل الشابعب 
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جيت مً وشف ئداسة اإلاجاصس، لىباث مً وشف ئداسة اإلاجاصس..ب: "حغيير عباسة ئلى ع علىباث جذٍس

ئهزاس و كذ جفل ئلى الخىكيف اإلاإكذ أو النهاتي مً مضاولت اليؽاه، و رلً بعذ اظخفعاس و 

 ."جىبيخ اإلاعني بالىاصلت

 : الففل الخامغو ب

ً مً مالبغ و أخزًت و أدواث "حغيير عباسة غعل اإلاعذاث ب:  غعل اإلاعذاث اإلاخعللت بالجضاٍس

 .  "شخفيت )أواوي اليل و الؽشب...ئلخ(بجميع أماهً جىاحذ اللحىم

 

يت، جىاٌو اليلمت مً حذًذ ، سةيغ الل جىت ، الزي حذد ؼىشه بعذ اإلاىافلت على هزه الخـى

 الىلاػ اإلاثمش بخفىؿ الىلىت ألاولى . بللحمىس ، 

في جذاسط الىلىخين اإلاخبليخين في  الحمىس أن ٌعخمش على هفغ اإلاىىاٌ داعيا في هفغ الىكذ ،

 حذٌو أعماٌ هزه اللجىت ، واإلاىىلم الىلىت الثاهيت اإلاخعللت ب : 

علم بذفتر الخدمالث الخاؿ باظخغالٌ مىخىج ئًجاس ملهى الذساظت و اإلاىافلت على جديين اإلالشس اإلاخ* 

اض ي و الترفيهي و الاحخماعي   .غؽذ 21باإلاشهب الٍش

، بالجماعت، أٌو مً جىاٌو اليلمت ، سةيغ كعم جىميت اإلاىاسد اإلااليتخيث وان العيذ مدمذ هجيب

 . ؽذغ 21اض ي والترفيهي والاحخماعي بعذ أن جدذر عً اإلاىكع الجغشافي للمشهب الٍش

، على خه اإلااليت ومإهذا في آلان راجه مميفا ان اإلاؽشوع هى  زمشة ؼشاهت بين أسبعت أوشاف في ولف

تهت ، ٌهش مىلىد حذًذ ، في اااهه وبعذ الاجفاق ألاٌو لهزه الؽش  ت العلاٍس ، لجاهب اإلاخعلم بالدعٍى

مؽاوساث وعلذ ، ًلٌى العيذ هجيب ، ئلى الذخٌى في .. وهى ما فشكمخعلم باداسة ألاخباط 

مً حهت  وئداسة ألاخباط مً احخماعاث لخذاسط ؤلاؼياٌ والبدث عً ـيغت جىافليت بين الجماعت  

 حهت أخشي ، ظىاء ما حعلم بهزا العلاس أو علاساث هثيرة حعيؾ على هفغ اإلاؽاول . 

ده سةيغ لى الىلاػ الزي فخ، ؤلاؼاسة ئجىميت اإلاىاسد اإلااليت بالجماعت ولم ًفذ العيذ سةيغ كعم

، بخفىؿ اظخغالٌ ع العيذ الىالي عامل عمالت مىىاط، ماإلاجلغ، الذهخىس عبذ هللا بىواهى

 مىخىج مشفلي اإلالهى واإلاعبذ بهزا اإلاشهب . 
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علما ًلٌى راث داعيا اللجىت ئلى لشوسة اجخار مىكف في جديين اإلالشس اإلاخعلم بهزا الاظخغالٌ، 

يت اإلاىافلت على أن لجىت اإلااليت ظبم لها دساظ اإلاخذخل، ت الىلىخين معا ، خيث خشحذ بخـى

جديين هزا اإلالشس ن مع حغيير في الففل الثالث ، الخاؿ باظخغالٌ مىخىج ئًجاس اإلالهى ، بجعل 

 . ظىىاث غير كابلت للخجذًذ  3مذة الاظخغالٌ مدذدة في 

ا ، ًميف راث ظىىاث غير كابلت للخجذًذ ، علم 3وهفغ الخغيير مغ مىخىج ئًجاس اإلاعبذ ، أي 

اض ي  غؽذ ، اإلاىشوح  21اإلاخذخل ، أن دفتر الخدمالث الخاؿ باظخغالٌ مىخىج معبذ اإلاشهب الٍش

 ظىىاث كابلت للخجذًذ .  5للىلاػ ، خذد اإلاذة في 

 اإلاذة في ئًجاس مىخىج اإلالهى خذدث في زالر ظىىاث كابلت للخجذًذ . 

والخذماث ، وبعذ هىه بخذخل العيذ العيذ لحعً خشبىػ ،، سةيغ لجىت اإلاشافم العمىميت 

ً وألاوش ؤلا  ت بترن حاهيا مدمذ هجيب ، دعا العادة أعماء اللجىت وباقي الحمىس مً اإلاعدؽاٍس داٍس

ياث اللجً  بين أًذًىا .  ت، والاؼخغاٌ على دساظت الىزاةم اإلاىلىعجـى

سأي لجىت اإلااليت ،  ملابل رلً ، كاٌ العيذ خعً جميمي ،، هاةب سةيغ اللجىت ، أهه ٌعاهغ      

دذد اإلاذة في خمغ ظىىاث كابلت للخجذًذ .   فيما ًخعلم باًجاس مىخىج اإلالهى ، ٍو

م اإلاىخىج بؽيل حيذ ، ًخىلب اظدثماساث هبيرة مً وشف      مبرسا هزا اإلاىكف ، بأن حعٍى

 اإلاعخغل ، وبالخالي زالر ظىىاث ، غير عادلت . 

س ، بخفىؿ اإلاىكع في عالكت باإلاىخىج ، بىاء على ما بعذ هزا الخذخل ، فخذ هلاػ بين الحمى 

 وسد في مذاخلت العيذ خعً جميمي ، باعخباسه أدسي بىيفيت اؼخغاٌ هزا اللىاع . 

يت الخاليت :   كبل أن جخلق اللجىت ئلى الخـى

اض ي و اإلاىافلت اإلابذةيت على دفتر الخدمالث ب الخاؿ باظخغالٌ مىخىج ئًجاس ملهى باإلاشهب الٍش

غؽذ، مع الحفاً على اإلاذة الىاسدة في دفتر الخدمالث، و اإلادذدة في  21رفيهي و الاحخماعي الت

 زالر ظىىاث كابلت للخجذًذ. 

، مفخخدا الىلاػ بخفىؿ الىلىت اللجىت ، لحعً خشبىػبعذ رلً جىاٌو اليلمت العيذ سةيغ 

 الثالثت اإلاخعلم ب : 
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لم بذفتر الخدمالث الخاؿ      باظخغالٌ مىخىج الذساظت و اإلاىافلت على جديين اإلالشس اإلاخع *

اض ي و الترفيهي و الاحخماعي   .غؽذ 21ئًجاس معبذ باإلاشهب الٍش

بالجماعت، على أهذ العيذ مدمذ هجيب ، سةيغ كعم جىميت اإلاىاسد اإلااليت  مً حهخه،        

ىكع و ئن واهذ أهميت هزا الذفتر الزي ال ًخخلف عً ظابله باعخباس أنهم معا ًلعان بىفغ اإلا

يخه.    ليل خفـى

، جدذًذا باليعبت اإلاشفم، مً الحمىس بمشوسة ؤلاظشاع في الؽشوع بالعمل بهزا ملخمعا          

أن ول ما هى جلني  مخاوف باعخباس ، جثير ثل هزه اإلاشافم، ًلٌى العيذ هجيبللمعبذ،  ألن م

  ـعب.

جميع اإلاعابذ الخابعين اإلاشاكبت الفاسمت لملترخا في آلان راجه ، ئلى ئعىاء العىاًت و         

 ئخماعها لخبرة جلىيت . بما في رلً  للجماعت،

بهزا اإلاشفم ، اإلاجاوس لحي  الىكاًتخاـت فيما حعلم بجاهب  ،فخذ هلاػ بين الحمىس لي        

 ؼعبي .

  الذفتر.داعين في ألاخير ئلى لشوسة خزف ول ما ًخعلم باخذار ظىس مً هزا         

يت على الؽيل الخالي : وعل  يه حاءث الخـى

اض ي و اإلاىافلت اإلابذةيت على دفتر الخدمالث ب الخاؿ باظخغالٌ مىخىج ئًجاس معبذ باإلاشهب الٍش

غؽذ، مع جدذًذ اإلاذة الىاسدة في دفتر الخدمالث في زالر ظىىاث غير  21الترفيهي و الاحخماعي 

 ظىس واقي و فاـل باإلاعبذ. كابلت للخجذًذ، و خزف ول ما ًلضم اإلاعخغل ببىاء

 

وبعذ اهلماء الىلاػ ودساظت الىلي الىاسدة في حذٌو أعماٌ اللجىت ، ؼىش سةيغ 

اللجىت العيذ لحعً خشبىػ الحمىس ، على الىلاػ الهادب واإلاعإوٌ الزي وبع أؼغاٌ 

 اللجىت . 

ً وألاوش الجماعيت.   ومىىها في آلان راجه، بالخجاوب بين اإلاعدؽاٍس

يفاء دساظت حميع هلي حذٌو ، باظددكيلت مً ًىمه 35خذود الخامعت و حخماع فيليىفن الا 

 . أعماله


