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ل٘س هي الؼشّسٕ أى تتطاتك إًجاصاخ الوتششخ هع الوعط٘اخ الومتشدح فٖ ُزا الذل٘ل ،ألى ّظ٘فتَ
تٌذظش فٖ تمذٗن اإلطاس العام لألجْتح الووكٌح فٖ هعالجح الٌض؛ هي أجل رلك ،تثمٔ لألستار الوظذخ
طالد٘ح سطذ هذٓ لذسج الوتششخ علٔ استثواس هكتسثاتَ الوعشف٘ح ّالوٌِج٘ح ّاللغْٗح ،لفِن الٌض
ّتذل٘لَ...
أّال  :دسس الٌظْص ( ً 14مطح )

سلن
التٌم٘ط

ـ ّػع الٌض فٖ إطاسٍ الثمافٖ ّاألدتٖ ً ................................................................................مطتاى
ًَكٍ اإلشاسج فٍ انرأعُش إنً يا َأذٍ:
ـ اَرًاء انُص إنً انكراتاخ انُظشَح األدتُح دىل انفٍ انمصصٍ؛
ـ انرذىالخ انرٍ عثؼد أشكال انُصش انؼشتٍ انذذَس ،اسرجاتح نسُالاخ انرغىس االجرًاػُح وانصمافُح
تانؼانى انؼشتٍ ،وَرُجح نهرفاػم تاِداب انغشتُح انذذَصح وانرأشش تها ؛
ـ ظهىس اإلسهاصاخ األونً نفٍ انمصح وذغىس ذجاسب انسشد انؼشتٍ انذذَس...
ـ تذذٗذ المؼ٘ح التٖ ٗعالجِا الٌض ّعشع أُن العٌاطش الوكًْح لِاً ............................................مطتاى
َُرظش أٌ َرضًٍ إَجاص انًرششخ اإلشاسج إنً يا َأذٍ:
ـ المؼ٘ح  :اسرذانح ذؼشَف انمصح انمصُشج ذؼشَفا َهائُا ،وذذذَذ أسسها ويمىياذها وششوط إذماَها،
ويماسَرها تانشواَح...
ـ عٌاطش المؼ٘ح:
ـ اإللشاس تاسرذانح ذؼشَف َهائٍ نهمصح انمصُشج؛
ـ انكشف ػٍ ذًُض انمصح انمصُشج تشذج انمشب يٍ سوح انؼصش؛
ـ انًماسَح تٍُ انمصح انمصُشج وانشواَح؛
ـ تُاٌ دافغ َشأج انمصح انمصُشج؛
ـ ذذذَذ انًمىياخ واألسس انرٍ َُثغٍ أٌ َؼرًذها كاذة انمصح انمصُشج؛
ـ اسذهاٌ إذماٌ كراتح انمصح انمصُشج تاَصهاس ػُاصشها واَذياجها...

ـ إتشاص أّجَ االختالف ت٘ي المظح المظ٘شج ّ الشّاٗح اًطاللا هي الٌضً 3 .........................................مط
وذرذذد أوجه االخرالف تٍُ انمصح انمصُشج وانشواَح فٍ انُص ،فٍ يا َأذٍ:
ـ ذُاول انشواَح لغاػا عىنُا يٍ انذُاج والرصاس انمصح انمصُشج ػهً لغاع ػشْضٍ؛
ـ ذىغم انشواَح فٍ أتؼاد انضيٍ وسثش انمصح انمصُشج أتؼاد انُفس؛
ـ اػرثاس انغىل يذذدا نمانة انشواَح ،فٍ دٍُ أٌ انمانة هى يذذد عىل انمصح انمصُشج؛
ـ اخرالف انشواَح ػٍ انمصح انمصُشج فٍ انكُف فضال ػٍ انكى...
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ـ ت٘اى الطشٗمح التٖ اعتوذُا الكاتة فٖ تٌاء الٌضّ ،سطذ تعغ األسال٘ة الوْظفح فٖ عشع المؼ٘ح
الوطشّدحً 3......................................................................................................................مط
ًَكٍ أٌ َرًذىس إَجاص انًرششخ دىل يا َأذٍ:
الطشٗمح:
اإلشاسج إنً أٌ انكاذة اػرًذ فٍ تُاء انُص تُُح دجاجُح اسرُثاعُح ،اَغهك فُها يٍ يمذيح ػايح
( اإللشاس تاسرذانح ذذذَذ يفهىو َهائٍ نهمصح انمصُشج) واَرمم ،تؼذ رنك ،إنً انرأكُذ ػهً الرشاب انمصح
انمصُشج يٍ سوح انؼصش وإنً ذذذَذ انخصائص انًًُضج نها؛ شى اسرذل تانًماسَح ػهً إتشاص أوجه
االخرالف تٍُ انمصح انمصُشج و انشواَح ،نُخهص فٍ األخُش إنً إتشاص األسس وانًمىياخ انرٍ َُثغٍ أٌ
َؼرًذها كاذة انمصح انمصُشج ،وانرٍ َشذهٍ إذماٌ انفٍ انمصصٍ تاَصهاسها واَذياجها فٍ لانة وادذ...
األسال٘ة:
ذرُىع األسانُة انًىظفح فٍ ػشض انمضُح انًغشودح ( انششح وانرفسُشـ انركشاس ـ انرىكُذ ـ
انًماسَح ـ انشواتظ  ، )...تذُس ذسهى فٍ ذمىَح يظاهش االذساق واالَسجاو فٍ انُص...
ـ ط٘اغح خالطح تشك٘ث٘ح لٌتائج التذل٘ل ،تتؼوي هٌالشح سإٔ الكاتة فٖ اعتثاسٍ في المظح المظ٘شج
ألشب الفٌْى األدت٘ح إلٔ سّح العظش ،هع إتذاء الشإٔ الشخظٖ...................................................
ـ َشاػً فٍ ذمىَى هزا انًغهة يا َأذٍ:
ـ لذسج انًرششخ ػهً ذشكُة َرائج انرذهُم واسرصًاسها ترىظُف يكرسثاذه ،نًُالشح اػرثاس انكاذة فٍ
انمصح انمصُشج هى األلشب إنً سوح انؼصش؛
ـ دضىس انشأٌ انشخصٍ ولىج اإللُاع...

ً 4مط

ثاً٘ا :دسس الوؤلفاخ (ً 6مط )
ً ........................................................................مطتاى)
(
ـ ستط الومطع تالس٘اق العام ألدذاث الشّاٗح
اإلشاسج إنً أٌ انًمغغ يأخىر يٍ انفصم انخايس؛ دُس ذىجه سؼُذ يهشاٌ إنً يمهً انًؼهى عشصاٌ ،تؼذ خشوجه يٍ
نمائه يغ سؤوف ػهىاٌ تفشم رسَغ ( اَرهاء انؼاللح تُُهًا ،تؼذيا ضثظ يهشاٌ يرهثسا تًذاونح سشلح لصشػهىاٌ)...
يًا ػضص نذي سؼُذ يهشاٌ فكشج االَرماو يٍ أػذائه...
ـ إتشاص دّس (الوعلن طشصاى) تاعتثاسٍ لْج فاعلح فٖ ًوْ أدذاث الشّاٗح ً 4(.......................................مط)
َشكم انًؼهى عشصاٌ لىج فاػهح فٍ ًَى أدذاز انشواَح؛ إر َؼرثش ػايال يساػذا ،وَرجسذ رنك يٍ خالل األدواس انرٍ لاو
تها:
 اسخقبال سعٍذ ههزاى فً الوقهى والخزحٍب به؛
 حقذٌن الذعن الضزوري لسعٍذ ههزاى فً أوقاث الشذة (ـ حوكٍي سعٍذ ههزاى هي الوسذس والزصاص لالًخقام
هي أعذائه؛ ـ إطعاهه بعذها اشخذ به الجىع)...؛
 إخباره بىجىد صذٌقخه القذٌوت " ًىر" الخً كاًج حخزدد على هقهى الوعلن طزساى؛



إثارة اًخباه سعٍذ ههزاى إلى ضزورة الحٍطت والحذر هي الوخبزٌي والجىاسٍس...
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