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�  "ا����"����� آ�ن «: ���� ������" ��")ه� إ% $�ر"� أو ���ن، آ�ن 

ا$: ��ة 8 أ7-6 ا����دق �3 أ2* إ���1 أ���0/.، وآ�ن "	-� أ,+* �(��� ;

8 إ�Cى و  .»دوJر D-EF� 3"(4.400 ا��"�رة ا�ا�Cة ��AB ا�@?< ا="	���> ا�

.F�MN ات>Pا" ::��� Aآ" Q">ت ذه��1 �-6 ا���$��S مU"و QVW؟ ,<اح "+<ب و

�1 وأ�2]��F���$ ج>] ^ ،*�MF"دو�ر: "و ������ ������"1���_ .F�MNو ،" : ���

� :؟ ��ل"#��"! $%��# ،�". 

  D)� ������"�cف �?)"� و�B< [��. ا��-���a>  )�دي  .ا� �-6 "ا����

ر 8 ا�@B< ا��+�*،Vd-� ب أول�$ �Feا�?��-> ��".، و  �ل +�ادة آ(�ف ��(�و�"

  .وآ4ن ه!�ك 0/اوة #�!. و#- ا��ل
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<ÌŞjÏ¹]2<<VÍ^ËÓÖ]<î{{{×Â<í{{éÛ×Â<Ä{{è…^�Ú<Ø{{{ŞÃji  

   *VE� 8  ا�!7"�  ا����6 (  ])ا ا�?�د��  وا�?@<"�B��� ،3 ا�����)ا�9

�<$1 ا�A0  ��6�� �@"�� f @(�?�ت =�> � ;/واه�Fا� g(ل $?� ه�BCا �، آD� E�ه

�#��!�GF�ت ا��ا�F- ا���!��� وا�� Eوآ �+hا� Q�$��" i� ت>��� fا� �jوأز�� ،

J 1، أم�l)رات ا���P8 ا �B���U� 3� >mا�� nh$ ،o?@ا�...  

اrP$��ت . دون ;/وى Vq-�� أ��aء إ�0اره� �-6 ��ى ا_�> و�@<"3 ����...   

*�0��F> ���� ، وا���آ ���0! E)ا ا��Iت ه�(�Jوا�� Eه�K��� ة�-:   ،و�/0	3 ���

 D">@ا� s"�t. "ا���إه �A� M آ�Jا�." 

ن آ)�u، وه� ...   E" أن .�Ev Jو ،�l2�� �"ر�w 1 ���� �@<و���V-?1 ا�-xا

،y">6 ا�]F" J دون �2ال �@<وع E��N Oج إ��Q .!J� . ��F$>w ض>� ���Pو�?* �3 ا

� �B-� *"VFل �-6 ا�)tت اJ�| 8 ر��� �@�ر"1B�a} 1�$>� Q �� �<ى ا��

.Fآ<ا� *V?-� ~�q fا� *"VFات ا�  ....����F$>w ���� s�C ،raUF $����اد ��

�دوج : ا���U,1 ا�����1 اS –  1))dFP(/ اR/ ا�!�#�"�P88-87ا�?�د ا  
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بدايتها أول التسعينات و نت كا ،الكسوفهي منارة طبنفسية وعلمنفسية أشرقت نجمة ساطعة في سماء االختصاص زمن 

عودة الحديث و انا تلقفتها باهتمام بالغ ، كنت لى هامش معرض تونس الدولي للكتابع" عددها الربع"بها في  األولكان لقائي 

ها، بدات رحلتي مع المجلة و  رئيس  ،من ذلك التاريخ... هو عربي على مستوى االختصاصلكل ما  المتلهف ،من فرنسا

زادي المعرفي و اللغوي  إثراءمستوي سواء على علي، الكبير  هافضلأعترف برها، مدى كامل سنوات صدو تابعتها على

بحكم وعالقتي  و، البالد العربيةواقع االختصاص في اطالعي على على مستوى العربي في العلوم النفسية او 

 على اطالع كنت و  ، في موعدها إلصدارهافصل  بداية كلبرئيس تحريرها، كنت مدركا العنت الكبير الذي يلقاه    المميزة

التجريح أحيانا الموضوعي الي يتجاوز قد يصله من نقد ما و  ، اعترضنها /تعترضهابعض الصعوبات و المعوقات التي ب

 إبرازمن خالل " المدرسة العربية للعلوم النفسية"الى تأسيس  عند دعوته بلغ مداهأعتقد انه الشخصي المحبط،  و الذي 

زمن تأسيسه لمؤتمر أول  كان ذلك ،ارسات النفسية في البالد العربيةممللسيكولوجيا العربية انطالقا من الالخصائص المميزة 

الدراسات النفسية و النفسية  مركز" برعاية " مدخل الى علم نفسي عربي" و ثاني " نحو علم نفسي عربي" تحت شعار 

 مشروعهعميق بأهمية  بايمان حصنامت الدءوبيواصل عمله ه و اصراره، فتراه ذلك ليوهن من عزمو لم يكن  ، " الجسدية

  ... الصبر والمصابرة و اإلصطبارالحلم وعليه من قدرة على  يؤسس له، متحليا بما انعم اهللا به الذي

  

إلنساننا العربي المتدنية  ترقى اللياقة النفسيةالعلوم النفسية و رقيا بخدماتها حتى بما يؤسس له رفعة بكانت قناعته كبيرة   

الذي بدأ بامكانات (  أهل االختصاص حول هذا المشروع تجمعي إال و سنوات قاللأتوقع أن لن تمضي  المطحون، كنت

من ، كان األمل كبيرا في ان يلقى أهدافهرسالته و يبلغ   أداءو يقدمون له الدعم الكافي حتى يواصل  ) محدودةشخصية 

  ... به، ان لم يكن عاجال فآجالما هو جدير االهتمام 

  

، و الفردي شبه مفقود ألجمعياتيالمؤسساتي و  دعمال   األبحاث و الدراسات العلمية شحيحة،... و تمضي السنوات عجافا

و كان ان تحمل ... ينطفئيأبى األمل أن يخبوا  و الحلم أن مع كل هذا  و ...  ذو تكلفة مرتفعةدور نشر جشعة،  بريد 

و  بداية من التجاهل التحديات، شتى من أصنافاعاما،  22لوحده وعلى مدى "  الثقافة النفسية المتخصصة" رئيس تحرير

و الذي انعقد  بيروتب "ء النفسانيين العرباتحاد األطبا"مؤتمر  خالل  ما شاهدتهلعل و  ،اإللغاءمحاولة الى حدود  هميشتال

مما ...  تغييبه عالمة فارقة في هذا المؤتمر/كان غيابه حيث ، هذاعلى  ، خير دليل الجمعية اللبنانية للطب النفسي برعاية

  ...).إجابةبقيت لحد اليوم بال  االستفهامطرح نقاط  إلىالزمالء عديد فع د

  

يعاود رفع  "سيزيف"و كان  ...عبئا حقيقيا ال يتحمله إال أولى العزم المجلةإصدار  و يتحول،  اعجافالسنوات  تمر و  

افتتاحيــــة " :، اذي استهل بــالنهائي/العدد األخيرالى ان و صلني ... لى التلأع و هوت منتدحرجت  الصخرة كلما
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ات ــحطمو" و تخلية عن  "ارةـــاء المنــــانطف" البروفيسور محمد احمد النابلسي من خاللهااعلن " الختـــام

على مدى اثنين وعشرين عاما ها ء إصدارأعبا تحمل  "بعد ..." شت كل مظاهر اإلهماليعا دواها بعد تجربةـــثبت ال ج

زة ــو عاء ــو كبري   رارةـــمكل و ب ،"قنوات التمويل التي تحفظ للعمل كرامتهكل  انسداد  " في ظل "دون جدوى

الكريم من كتم "  قراء المجلة بالحديث الشريفمذكرا " مــالحل/لــاألم/روعــيعلن بصمت تخليه عن المشس ــنف

  ..."ــــــــةمعيب "ت وتفاصيل وانعكاسات هذا العمل كانت مالبسا أن يحلملتا و إلشارةابمكتفيا  ،"إهانته

  

ال  كل هذه الضغوطان مواصلة تحمل  خلص الى النابلسي ان مشروعه دخل نفق الدائرة المغلقة،  أدركعندما  و    

،  "هـــــعنتخليـــه "وكان ان أعلن بكل جرأة و مسؤولية ... ن معادال مازوخيا يربأ بنفسه أن يقع فيهيعدو ان يكو

، أوسع أبوابهمن  التاريخ لتدخل تجربته"... المتخصصةالثقافة النفسية " مترجال من على صهوة عقدين من العطاء في رحاب

 منتصب القامة مرفوع الرأس، يترجل... في أوطاننا مشروع علميلتأسيس هكذا  يوما يسعى/ عله يستفيد منها من  سعى

  .عاما كاملة 22العربية على مدى حسبه شرفا ما انجزه للعلوم النفسية 

علوم ا بالرقي  ما حققه وما انجزهكفاه فخرا ... محمد احمد النابلسي عالمة فارقة على مستوي االختصاص. د. سيبقى أ  

ال  و لعلى. ،  و ما احدثه من دينامية بين اهل االختصاصه من اثراء للمصطلح النفسي العربيمما قدو  ، النفسية العربية

مسيرتها ، لقد رعى ه الالمحدوددعمما كانت لترى النور لوال  "شبكة العلوم النفسية العربية" سرا  عندما اعلن أن اكشف 

و بالرأي   يومايبخل أن  دون ،عن بعد بمراقبتها "اشتداد عودها"بعد الحقا ليكتفي ، في خطواتها األولي وهيعن قرب 

  ... داعالنصح اذا دعا 

من ذلك ، "أسرة الشبكة  "لدىتعز على الوصف ، أشجان " الثقافة النفسية المتخصصة" منارة علمية بحجمأثار انطفاء لقد 

نشترك التي عن طموحاتنا اال نتخلى آملين ... ت لنا الطريقيعز علينا مواصلة  المشوار و نحن نفتقد رفيقة درب اضاءانه 

، فهل أيضا  طالتنا التيمظاهر اإلهمال العربي شظف نحن نعاني و ) فيسور النابلسي ال جدواهاثبت للبرو و قد( فيها معا 

ما و نحن نشهد عودة ي، أــلعربع اــر الربيــذلك صحيحا قبل بزوغ فج يكون قدبخيط أمل واه،  حقا نحن متمسكون

من يشرق فينا إال أن األمل  بىأي... كريمة ،حرةعزيزة، هم في حياة حق "اةـــطغ"شعوبنا بعد أن صادر ل نبض الحياة

نواصل   ،رقيناو  عزتناصل الى انه الموالعلم و المعرفة و الذي درب نعتقد  المسير في  نواصلعسانا الطاقة ب يمدنالجديد، 

ر دقُاذا  و... و العافية و ما ادام اهللا علينا نعمة الصحة )غياب الدعم  تواصل في(  إمكاناتنا الذاتية الدرب ما سمحت

العلوم برفعة  إضافةبنا شرفا ما قدمناه من حس، ننسحب بصمتس على خطى النابلسيف،  يوما أن تنطفئ "الشبكةمنارة  "ـل

في يكون اكثر حضا  جديدعربي جيل م النفسية العربية، هوض بالعلوالنمسيرة يواصل ان  األمليحدونا .  لعربيةا النفسية

  .افضل  بيرزمن ع
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جزاه اهللا عنا خير الجزاء و  ...أنجزهحققه  ولما  أسمى آيات التقدير واالعتراف  للبروفيسور محمد أحمد النابلسي     

و  على جبين اإلختصاص "لنفسية المتخصصةالثقافة ا"لن تمحى البصمة التي حفرتها  ... كتب ما قدمه في ميزان حسناته

  .العلوم النفسية العربيةب في مسيرة النهوض فارقةعالمة  ستبقى 

لعل  و. اتهإبداعوته و حركوسع مجال أن تت،  إصدار المجلة عبء  يضع من على ظهره النابلسي  و  ركبيأملي      

شر و هو خير مؤ.أحد أوجه هذا اإلبداعأشهر من اندالع ثورات الربيع العربي  6بعد  "الثورات الملهوفة" إصداره األخير"

  ...لمواصلته هذا الدرب

  .ه اهللا البروفيسور محمد احمد النابلسي و رعاه و نفع به و بعلمه عبادهحفظ      

 ��ل ا��آ�. د

��/ ا����� ا�	� � 

 ر/�� {1Ea ا�?-م ا�����1 ا�?<1�$

17/09/2011 

***   ***    *** 

Ê†Ú{{{{{{{éu^jjÊ]<Ð{{{{j¤]<í{{{{{<Ý^·]<‚Û¦<…çŠéÊæ�×Ö‚<êŠ×e^ßÖ]<<K<êŠËßÖ]<gŞÖ]I<á^ßfÖ 

  

Ý^{{{{j¤]<í{{{{éu^jjÊ] . . . ê{{{Î…çÖ]<†{{’ÃÖ]<í{{{è^ãÞ< <

 _J�<JêŠ×e^ßÖ]<‚·]<‚Û¦< <

   

، �VEF* ])ا ا�?�د ����B ا����� �01990رت ه)g ا� 1-x	Q- ا�?�م 

�<$1 ا�f ��"@� آ* Fا� g(�2واه� $?� ه J �a_ ت�CV; 3� 1�-dF� ،3">@?وا�

�<ت �� fا� �jوا�?<$�، وأز�� ����a-ا�?> ا���mه< ا=��ل، وآ* ����+�ت ا�

8 �B���U� 3� >mا�� nh$ ،o?@ا� �+hا� Q�$��" i� J 1، أم�l)رات ا���Pا. 

 A� %ص، ,�?��� إ�d}M$ �B	$و$> ر �B��$ ���� ��-), 1-�V-� ���r;م إ"

��/1V �3 اF]J(��0> ا�-��a��> وا�?<ب وا��2�� إ% ه���BF اFNJ@�ر"1، 

 ،Dا�Pا D-F� أ��م �Vا��<وع ا�����1 ، آ D-F� ب أ��م �����ت�aا� <q�,

ا�����1 آ�,1 اJ������ت، ,�s"�t �3 ا=ره�ب وا�_�ر �r� s�C� ا�?-م 

1�Nا���� Dا�Pت ا�,r] *VFq وب>l-� 1ا�����. 

، وأ���� �q ه)ا ا�@?�ر "� �-A ��� �<$�" أ$�� �3 ذ��C>; ،u اx-1 {?�ر 

، ,�Eن ا�@?�ر آ�,�� r;Jق �-1 {?اء �� ا�@?�ر، ���1992<ه� ا�ول ��م 

-xا �� giو���)d} ��ت . 1 و������Pد واBا� A�mو�� Q� ���)� �V�,و

ع � 1 �3-�Nأ �C>; ،واده�>$ D">?Fا��<وع وا� D-Fا�����1 ا�?<$�1 و� "

 .�-A ��� �<$� أم إ��rN؟
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�Cو��� إ�(�ف اN�P� ا�<ا/�، وأ��N)ة ا�?-م ا�����1 ا�?<ب ا�iو,��ر 

 1"�"1 ر��N ة�/�� .)�)dF$ ،ر .Vq* ا�.�(	�6 ز"

�Cو��� إ���1 ا�J(�ل ا�aP{< $> ا��C�a> ا�?<ب �i ���<ات اx-1 ا��ام 

 .، �� ادى إ% إ"�Uف ه)g ا��P<ات1996و 1994و 1992

�Cو��� ا�D">?F ����1 ا���rء ا�?<ب 8 إ_<اء ا1aFEP ا������FE$ 1 �2"�ة 

�Cو��� . �B�, 1، و�y�F �-�ارN> ,<ص إ;rع �2"�ة���A رآ3 اP<اQ2 ا�?<$�

ا�D">?F $<واد اF]J(�ص ا�?<ب �r$�U� iت �@<�j اx-1، آi� �V �<ض ا��� 

A� 1�V-?ا�. 

ا0* $> اF]J(��0> ا�?<ب $��0ار ا����* ا����� ا�?<$�، Fا� *�B�� و����C

��* ا1aFEP ا�����1 و�g�?$ 3 د��* ا�aF]Jرات ا�����1 ا�?<$�1، و�3 ^ د

1N>Bد ا��B2 3� ا�?<$�1، و�7ه�. 

ر ا�?<$� 8 +tا ��h" د�E" s�C ،1�P�?ات ا�����1 ا�>��P1 ا?$�F� و����C

 .ه)g ا��P<ات

ث ا�����1 ا�?�1�P، وو�?�B $> "�ي ا��Uرئlaو��� �<�1 �2"� ا��C. 

"* اx-1 إ% ���V+� �d@$ �a�>� J 1�Nنq و����C  ر�mF�و8 ا ،�BF"ار>VFNا

 .ذ�Vq u-�� أ��aء إ�0اره� �-6 ��ى ا_�> و�@<"3 ���� دون �2وى

اrP$��ت وا��0��F* وا�?�N�Eت ه)ا ا�?V* �-��� آ��� �?�1a، و����ة 

 D">@ا� s"�t-: ا	ه*، �3 ����F-� ".F�إه� AF3 آ� �>Eوف ". ا�>mا�� �3 ا�

� ا�-��a�� وا�?<$� $��sla ا�?-�V، ا�Pد"a�>� �B, ،1	J�$ 1ه�VFم ا�<�

�V-?ا� sla-� 1-��+ت ا��))dPا AN�U� %ل ا����د إ .وو0

ن آ)�u، وه� دون E" أن .�Ev Jو ،�l2�� �"ر�w 1 ���� �@<و���V-?1 ا�-xا

*"��Fج إ% � .�E� ،y">6 ا�]F" J ض . �2ال �@<وع>� ���Pو�?* �3 ا

ل �)tت اJ�| 8 ��F$>w 1 �� �<ىB�a} 1�$>� Q"ر�@� ���� �B-� *"VF6 ا�-

 *V?-� ~�q fا� *"VFات ا�ا��ر ����F$>w ���� s�C ،raUF $����اد ��

 �Fآ�� D�)� ات�Uا� g(ن ه�, �"��-Uو� ،.Fآ<ا�: 

1.   *"VF8 ا� <�C�a1 �-6 ;-� $�ل :����1 ا��P�?1 ا��V-?ت ا�rxدر�2 ا

la6 ��د �3 �@< �3 ����� ا�-� D��Pل ا)C ء�U� >@�-� 1�aUPث ا

.�S ت�d��F�� . AB_S >@�� ن8 ا�UP$*، ,�ن �������، و¡�10 ا�)"3 "�?

 1��� ا أ���AB |<د ���ء اc}Jاك 8 اx-1، و��-E" £ ،1��c3 ا2* ا��

�1 ��م S 1�,إ�� �d�� �-	�, د?�� 1d�� A-F�" AB+?$ ة، $* إن�Cوا

rFNا�U$�N 1-N>Pم ا���¤ ا . ،����a-ا� �"i-� 1���?1 ا��-EFو�<ا2?1 ا�

1-x1 �@< ا�-E� ����Cق أل ه)g اJ�tت إ% أ��aء ��lF� . Aه�Cان أ ¥C

أرN* ر�N/* إ�cEو��x�$ >B@" 1-1، ����� ��م اc�" ¤��� .�rFNض أ¦� �3 

ا���¤ �. _rث �<ات UC.، دون اc}Jاك، ودون �"* ا��@<، ورA7 إر�Nل 
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1l-Pا .��a-; 6-� ء��$ . J 1�$>?ا��ول ا� n?$ 1، أدرآ�� أن?$�FP�$و

ن �C�$ y-" u�(� ،1�V-?ت ا�rxوا �FEت �@<اء ا�rV?ا� *"lF$ yV��

 �V/دا *)" J �FEأن $<"� ا� �V3 �3 ا���¤، آE§ د�� iل �-6 أآ)l-�

Bا��M$ �FEا� Q�$ 1�B�� ا>m� ،.$�l0� £ب، و�FE-� 1@	?F� اقN8 أ �

ث ا�اردة �u-� 3 ا�a-�انlaع �3 �@< ا���F�Jى اN 3 أ�����E". 

ل ��a-Nت $?n : إ�r��ت ا�دو"1   .2C رة@�Pث اlaا� Q$�F� 1-xآ��� ا

 Q� ،1�F�Pاول 8 ا��ول ا�F3 ا�� �l�� fا� u-� �B�, �� ،1ا�دو"1 ا�����

وه)g ا�FP$?1 ه�,� ���"1 اn">P . ا�?�£ ا����sاVFN<ار �(�"<ه� ��ول 

 s�C ،1�/ث ا��واlaا� g(ء ��"� ه�a;ا� D">?ا�دو"1، و� g(ا�?<$� �3 ه

"+�ت آ�aة �i ا�U+�ء ?� 6-� *)�$���Eن اn">P ا���آ� اFP+<ر أن 

 �W ا�دو"1 دون أن g(1 ه��F� تv ا�?<$� أن n">V-� 3Ev �V�� ،ا���آ�

ع�Pث �3 ا�lF" 3� . Q� 1 ��اء��C 8 1-x1 و�?� ا-)FPت ا�?$�FPا g(وه

1-xن 8 اr�=3 ا� ���� �,�� fا�)ي . {<آ�ت ا�دو"1 ا� ��Cوآ�ن ا=�rن ا�

ل �-6 اr] 1-xل )tا <a7ء ا�?<ا��> ا�<اr��اF,�+FN. ا�h� �q 1-x ا�

hا� *$�U� ة ا����c,ر ا�?<اق و�)Cو8 ه)ا ا=;�ر، �@<ت {<آ1 دواء . )اء

1 $���ق ا�?<ا��1 إ��C� ��r أدو"�P �BFة 1�N وا�Cة، ��a� 3أ VFB� "

*	$ J أ[�ك i| ." ت أ�<ار�?$�F� ب�a� ��ء�hآ�"3 �3 أن إ�MF� و����

ا�دو"1 آ�ن ���-� ��� ا=�r��ت، إذ ��+* {<آ�ت ا�دو"1 أن ��a� *)F{<ة 

. ا��ا"� ��a{<ة �-6 أن �(<ف �((�ت د��"��$ 6-� �BF	��a، و��Uم �

1�V-� رات@��. 

وه�� �iز �©�N ا�sla ا�?-�V 8 ا��ول : ا{cاك ا��N�Pت وا���?�ت   .3

رات @�Pاك 8 اc}Jا���?�ت ا�?<$�1 �3 ا Am?� ��?� s�C ،1�$>?ا�

اردPا y} �a�$ 1�V-?1 إ%. ا�-xة ="(�ل ا��Cه)g ا���?�ت  وا�	<"1U ا�

أ�� ا���?�ت ا��Uدرة ����� ,�B ��رس . ه� إر���N |��� إ% ه)g ا���?�ت

Q+ت، و��"F«داء إذا ��   ر��$1 �0ر�1 �-6 ارة �-6 ا�1l/r ا��@�Pا

ع �7 �<7ب�P �jJ�U� �C<ق أ	ء �?��>، أو ��V-� ت أ��ءFCا، . ا(Eوه

 3"�U� 3� >1 أآ�$>w 3� ��2>]�7 J 1�$>� اآ�ت ���?�تc}1 ا?a�$ .

 �U, ن��a� 8 ة، أ���C1 ���1 واaFEت �<$�1، و���N�� ثr_ %1 إ,��=�$

!!... وا��FB2 �?+-1 أن ا���N)ة ا�-U" J <����a<ءون $��-1h ا�?<1�$

 1h-ا� �h$ ة��tا �aCأ fرة ا�رز ا�_ �j�?0 1�$>?1 ا�h-� و�� �?�داة

 .ا�?<1�$

�Q اcNا����r?� 1ج أ;��ل : و�N/* أ[<ى   .4� E���"J3 ه��1 اV� آ��

، وا����UF وز"< 2001اFN�$ ،1���F�J+�,1 إ�Cى ا��ول ا�?<$�1 ا�?�م 

 �2r?وع ا�>@Pه)ا ا *"� 3� sla��$ ��l)� ا��و�1، ا�)ي u-� 8 A�-?Fا�

A��$ 1VF و$> ا�ز"< أن ا��ول ا�?<B� �7 1�$. �3 [�رج ا��ول ا�?<1�$

 ،g�-$ ��V� ?" �@�ر"1�V-� Q، $* ه� �sla �3 �@�ر"Q |�"1 إ����r، وه
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وإJ آ�ن �<ض �"-V-� �B@<وع، و"��aFل $�ع �3 ا�?��دة دا[* ,-�	> 

�1�N�� 3� 1 أ��آ�1§ . 1�V�F-� 1آ��1 ا���آ�و��a� 8ن، ��رس ا�

C ب ��$<ا��-NM$ Jا�"�BF�" sف ا�a¯ �@�;�ت واN?1، و�®D أ�

1����a-1 ا��,�U1 وا�����VF2Jه�اف أ�6 وأ$?� �3 . ا� �U-;1 أ-x3 اEو�

"* ا���آ�VF1 $�@�;�ت ا�U�«ت ا�Ba@ا�. 

5.   1,�Uن ���رة ا����a� : 1d�� ل�Nر= ����a-ا� �"i1 ا��-E� ±-a�

��BV �@<ة دوJرات أ��آ�1،S �V-� ب�F1، أو �3 آ-xة �3 ا�Cن  واM$ �V-�

ا����a� 1dع $?@<ة دوJرات، وه)g ا�E?� 1�-EF� Q/r; اd)²(1 ا����Nة 8 

 1����a-1 ا���"�Pا/� ا, Q,�� ة>}�aPا�+<ا/� �7 ا Ad+� �B?ن، و���a�

���� 1� �U, �((�ت ا�sla ا�?-�V، $* ه� "�Pا g(ه �?-F$ا s�C ،1Vd+ا�

i1 ا��-E� �Bدة، و���?F� �/�N$ .F��F73 . "�إ;آ1���U"J �N>E� �V ا�

 Q2ا>P1 ا�?<$�1، وا=0<ار �-6 ا�V-?ث ا�laا� n,ر i� ����a-ا�

ا��aN 6-� ،1�a�2* ا�@,���1، وا²ف �3 ا�?<$�1، وه� ,$�� ��F@<ة 

 *$�U� 8 ه)ا ،����a-3 ا�;و��Bدة، وه� ا�1���U" r$ �B��?� f ا�

�F�ل ا�?<$�> �-6 إ�a�=ب وا�� .ج اP	�Q$ ا�-1h-��$ 1����a ا�?<$�1ا=�

ه)�B?+� ��F$>w g $> أ"�ي ا��Uرئ، آF$ �B?+� �V(<ف ا�w 6-� <,>@Pرب �@�]1، 

�B-�P <e�	1 . وا�aاآ� AB��VFواه ،ABFرآ�@� A� 3">دع �<اء�� ا³، {�آF��

1-xا g(ا... ���ة ه ���را�Nت ´�-> أم �3EVF �3 اP+� ���� 8 �@�;�ت �<آ

ا�����1 وا�����1 ا���"1، رA7 �?����. �3 ®<وف |-1 ا���U,1 ا�����1 
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