الجىدة تقىد المنظمات
" الجىدة مىضىع مستهلل " ػباسة حخشدد كزٛشاُ ٔ حكٌٕ يقبٕنت إنٗ دذ يا ػُذيا ٚشددْا
شخص ػاد٘ أٔ نٛظ نّ ػالقت يباششة بانجٕدة  ٔ ،ال حشٖ ضشٔسة إنٗ نٕيّ أٔ يؼاحبخّ  ،اًَا حذأسِ إٌ سغب
ٔ حششح نّ يضاٚا ٔ فٕائذ حطبٛق يبادا ٔأعانٛب انجٕدة انشايهت ف ٙشخٗ َٕاد ٙانذٛاة  ٔ ،حٕضخ نّ أَّ يبذأ
أصٛم ُٚبغ يٍ حؼانٛى دُُٚا اإلعاليَ ٔ ٙذٍ أٔنٗ ٔ أدق بّ .
ٔ نكٍ ػُذيا حغًغ ْزِ انؼباسة يٍ بؼض انقٛاداث اإلداسٚت ػهٗ اخخالف يغخٕٚاحٓى ٔبؼض يًٍ نٓى
ػالقت يباششة ف ٙانجٕدة ٔ غٛشْا يٍ انؼباساث انًذبطت ٔ انشعائم انغهبٛت ػٍ انجٕدة ٔ انًٓخً ٍٛبٓا ٔ انًكهفٍٛ
بخذقٛقٓا فٓزِ كاسرت بكم يا حؼ ُّٛٛانكهًت يٍ يؼُٗ حغخٕجب انُظش ف ٙأدقٛخٓى ٔ بقائٓى ف ٙيٕاقؼٓى انقٛادٚت ،
ٔحجؼهك حخذغش ػهٗ انذٔساث ٔ انهقاءاث ٔ انًؤحًشاث انخ ٙأُْذسث ػهٓٛى فٓٛا األيٕال ٔ األٔقاث ٔ نى ٚغخفٛذٔا
يُٓا عٕٖ غٛابٓى ػٍ أػًانٓى ٔ حؼطٛم يصانخ انُاط بذجت أَٓى ف ٙدٔسة أٔ يؤحًش نٛطٕسٔا يٍ قذساحٓى ٔ
أفكاسْى ٔ آسائٓى نٛقٕيٕا ْى بذٔسْى بخطٕٚش انؼًم بؼذ ػٕدحٓى  .نكٍ يا ٚذذد ػكظ رنك فال حشٖ أرشاً نًا
شاسكٕا ف ّٛنٛؼٕدٔا بُفظ أسائٓى ٔ ػقهٛاحٓى انًخذفظت ٔ انًخشككت يٍ انخغٛٛش انخطٕٚش ٔ ٕٚاصهٕا قٛادة يُظًاحٓى
بُفظ اعهٕبٓى انؼقٛى .
فف ٙانٕقج انز٘ ٚخذذد ف ّٛاٜخشٌٔ ػٍ انخًٛض ٔانخُافغٛت حجذ يُٓى يٍ ال ٚؼط ٙيغٛشة انجٕدة دقٓا ٔ
ُٚخقص يٍ انجٕٓد انخ ٙبزنج ـ سغى انذٔساث ٔ انًؤحًشاث انخ ٙدضشْا ـ نؼجضِ ػٍ فٓى يارا حؼُ ٙانجٕدة ٔ
يارا دققج نًٍ حبُٗ حطبٛقٓا  ٔ ،نى ٚكهف َفغّ باإلطالع أٔ بانغؤال نٛفٓى أٔ ػهٗ أقم حقذٚش نٛخٕقف ػٍ حشدٚذ
يزم ْزِ انؼباساث ٔ ٚخٕقف ػٍ إصذاس أدكايّ ٔ اػطاء آساءِ دٕل انجٕدة ٔ ٚذع غٛشِ ٚؼًم خاصت إرا كاٌ فٙ
يٕقغ قٛاد٘ حكٌٕ نٕجٓت َظشِ ْزِ حؤرٛش ػهٗ يغٛشة انجٕدة َ ٔ .قٕل نّ  " :يارا قذيج أَج نهجٕدة ؟ " ٔ أٍٚ
يٕقؼك ف ٙيغٛشة انجٕدة ؟  ،داػى ٔ يٛغش نخذقٛقٓا أٔ يشجف ٔ يؼٛق  ،بزنج يا حغخطٛؼّ يٍ جٓذ أٔ بخهج بزنك
 ،أرُٛج ػهٗ يا حذقق يٍ اَجاصاث أٔ حؼايٛج ػُٓا ٔ نى حهخضو دخٗ بانصًج نك ٙال حبذ سٔح انٛؤط ٔ االدباط
يٍ دٕنك  .دخٗ إرا رُكشث االَجاصاث حُزكش يؼٓا ٔ ُٚزكش يا قذيخّ ٔ بزنخّ يٍ جٕٓد ف ٙيغٛشة انجٕدة دخٗ نٕ
بكهًت طٛبت .
ٔ َزكشِ أٚضاً بؤٌ انجٕدة نٛغج ٔصفت عذشٚت حؤح ٙباالَجاصاث قبم أٌ ٚشحذ إنٛك طشفك إًَا ْ ٙخاسطت
طشٚق حقٕد انًُظًاث إنٗ انخًٛض ٔ انخُافغٛت يٍ خالل أدٔاحٓا ٔ أعانٛبٓا ٔ طشقٓا ٔ يٍ خالل انؼايه ٍٛفْ ٙزِ
انًُظًاث ٔ حطٕػٓى  ،فانًُظًاث انخ ٙحطٕع فٓٛا انؼايه ٍٛيٍ خالل يا ٚؼشف " بذهقاث انجٕدة " دققج
اَجاصاث ضخًت ف ٙيغٛشة انجٕدة ٔ قادحٓا إنٗ انخًٛض ٔانخُافغٛت ٚ ٔ .ؼخبش انًٓخً ٍٛبانجٕدة أٌ "دهقاث انجٕدة "
ْ ٙاألعاط فَ ٙجاح انجٕدة ف ٙانًُظًاث ٔ ف ٙأٔنٕٚت يخقذيت جذاً ػٍ اقخُاع انقٛاداث انؼهٛا ف ٙحطبٛق انجٕدة
دٛذ أٌ حطبٛق انجٕدة ٚبذأ يُٓى ٔصٕالً إنٗ انقٛاداث انؼهٛا بًؼُٗ أٌ حطبٛق انجٕدة انشايهت ال ًٚكٍ فشضّ يٍ
انقٛاداث انؼهٛا إًَا ٚكٌٕ باقخُاػٓا ٔ حقبم ٔحطٕع انؼايه " ٍٛدهقاث انجٕدة "  .كٌٕ "دهقاث انجٕدة " ْزِ
بخطٕػٓا فئَٓا ال حُخظش انكزٛش يٍ انقٛاداث انؼهٛا ٔ حغؼٗ نخذغ ٍٛانؼًم أٔ االَخاس أٔ انخذياث انخ ٙحُقذو بًا
يخٕفش نذٓٚا ٔ حغؼٗ نخذقٛق انخذغ ٍٛانًغخًش ٔحجُب انٓذس ف ٙانٕقج ٔانًال ٔانجٓذ .
ٔ إرا نى حقخُغ ْزِ انقٛاداث اإلداسٚت أٔ يًٍ نٓى ػالقت يباششة بانجٕدة ٔ الصال نذٓٚى حذفظ ػهٗ
يٕضٕع " انجٕدة " فؤػخقذ أَّ ال ضشس ػهٓٛى إٌ ْى ادخفظٕا بآسائٓى ألَفغٓى ٔ حشكٕا اٜخشٚ ٍٚؼًهٌٕ .
َٔزكشْى بقٕل قٕل انشاػش":ال خيل عندك تهديها و ال مال  .....فليسعد النطق إن لم يسعد الحال"  .ألٌ
انصًج ف ٙصانذٓى ألَٓى عٛكشفٌٕ ػٍ يذٖ ضذانت حفكٛشْى ٔعٕء إداسحٓى ٔػجضْى ػٍ قٛادة يُظًاحٓى إنٗ
انخًٛض ٔ انخُافغٛت  ٔ .نٓى ف ٙقٛادة ْزا انبهذ قذٔة دغُت نشػاٚخٓى ٔ دشصٓى ٔ دػٕحٓى ٔحٕجٓٛاحٓى ػهٗ حبُٗ
يفاْٛى ٔ يبادا انجٕدة ٔ انخذغٔ ٍٛانخطٕٚش انًغخًش بًا ٚجؼم ْزِ انبالد انطاْشة ف ٙيقذيت انذٔل ػهٗ يغخٕٖ
انؼانى .
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