مركز دراسـات إلعداد الكـفاءات اإلدارية

الوحدة الثالثة

فن اإلقناع

3

2

هفهىم اإلقناع
• اإلقٓــاع ٖ ٛاتصاٍ شتطط يًتأثري عً ٢اختٝازات
اآلخس.ٜٔ
• اإلقٓاع ٖ ٛاتصاٍ شتط ــط يًتأث ٝــس يف اآلخسٜٔ
بتعدَ ٌٜعتكداتِٗ أ ٚق ُِٗٝأَٛٝ ٚهلِ.
• اإلقٓ ــاع ٖ ٛتػٝٝـ ـ ـ ــس أ ٚتعصٜـ ـ ـ ـ ــص املٛاقف أٚ
املعتكدات أ ٚايطًٛى.
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اللغة احلسية واإلقناع
■ اضتددّ يػتو اذتط ١ٝيف إقٓاع اآلخس:ٜٔ
• ٚاد٘ ايػدص اآلخس بكٚ ٠ٛثبات.
• نٔ صسحياً يف سدٜجو.
• نٔ َٛدصاً يف نالَو.
• اْعس اي ٘ٝبإَعإ.
• ازبت عً ٢نتف.٘ٝ
• نٔ ٖاد٥ا يف اْفعاالتو.
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األداء الصىتي و اإلقناع
■ صٛتو ٖ ٛأدا ٠ايتعبري عٔ غدصٝتو  /جيـ ـ ـ ـ ــب إٔ ٜهٕٛ
صٛتو ٚاثكًا ٚقٜٛاً َٚطٝطسا بإتباع اآلت:ٞ
• ْٛع أدا٤ى ايصٛت ٞن ٞجترب اْتبا ٙاملطتُعني.
• اخفض ْربات صٛتو يتفسض ْفٛذى.
• حتهِّ يف ازتفاع ْربات صٛتو.
• سا ٍٚإٔ تًفغ نًُاتو بٛضٛح.
• ْعِّ ايتٛقف بني ايهًُات يتٛيد ايتأثري.
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إسرتاتيجيات إقناع اجلوهىر
■ قبٌ اختٝاز إضرتاتٝذ ١ٝاإلقٓاع جي ـ ـ ـ ــب حتًٖ ٌٝرا ادتُٗٛز َٔ
سٝح:

• املع ـ ـ ــسفَ :١ا ٜعسف٘ ادتُٗٛز عٔ املٛضٛع.
• االٖتُ ـ ـ ـ ــاَّ :د ٣اٖتُاّ ادتُٗٛز باملٛضٛع.
• املؤاشزَ :٠ـد ٣ايدعِ ٚاملؤاشز ٠يٛدٗات ْعسَٔ ٟ
داْب٘.
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أنىاع اجلوهىر

■ ٖٓاى ضت ــ ١أْٛاع َٔ ادتُٗٛز تتطــًب إضتـساتٝذٝات اقٓاع
شتتًف:١

•
•
•
•
•
•

ادتُٗٛز املعازض.
ادتُٗٛز احملاٜد.
ادتُٗٛز غري املٗتِ.
ادتُٗٛز غري املعًٔ.
ادتُٗٛز املؤاشز.
ادتُٗٛز املدتًط.
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إقناع اجلوهىر املعارض
■ ٖرا ادتُٗٛز ال ٜٛاف ــل عًَ ٢كرتساتو ٜٚ /ػعس بكٛت٘ َجًو /
ٜٚعازض آزا٤ى ٜٚ /ػو يف َصداقٝتو.
ع) نٝف تكٓع ادتُٗٛز املعازض؟
• ايرتنٝص عً ٢أٚد٘ االتفام املػرتن ١قبٌ َعادت ١أٚد٘ ارتالف.
• ال تبدأ باهلذ ّٛاملباغس ست ٢ال ختطس مجٗٛزى.
• نٔ عادالً سني ترنس اذتكا٥ل ٚاإلسصاٝ٥ات َع ذنس َا
ٜؤٜدٖا.
• ال ترنس أ ٟأقاَ ٌٜٚا مل تهٔ َؤٜد ٠برباٖني ق.١ٜٛ
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إقناع اجلوهىر املعارض
•
•
•
•
•
•
•

جتٓب املبايػ.١
ابتعد عٔ األَجً ١االفرتاض.١ٝ
اضتعٔ بآزا ٤خربا ٤حيرتَِٗ مجٗٛزى.
ال خترب ادتُٗٛز أْو ضتػري َٔ طسٜك ١تفهريِٖ.
زنص عً ٢أْو تٓػد فا٥دَٚ ٠هاضب َػرتن.١
ال تتٛقع تػٝريات أضاض ١ٝيف االجتا.ٙ
اذا اضتطعت حتٝٝد مجٗٛز َعازض فكد سككت تكدَا.
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إقناع اجلوهىر احملايذ
• ٖ ٛمجٗٛز ال ٜؤٜـ ـ ــدى ٚال ٜعازض ـ ـ ـ ـ ــوٜٚ ،فِٗ ايكض ١ٝأٚ
املٛضٛع ٚيهٔ حيتاز إىل تٛدٚ ٘ٝإزغاد.
ع) نٝف تكٓع ادتُٗٛز احملاٜد؟
• اذن ـ ـ ـ ــس َصاٜا اقرتاساتو َكس ١ْٚبايفٛا٥د اييت تعٛد عً.٘ٝ
• يتهٔ ٚدٗات ْعسى ستدد.٠
• قدّ ايرباٖني ٚٚضح قضٝتو.
• اذنس ادتٛاْب ايطًب ١ٝبػإٔ عدّ قب ٍٛاقرتاساتو.
• اعرتف بفضٌ ٚدٗات ايٓعس األخس.٣
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إقناع اجلوهىر احملايذ
•
•
•

•

اذنـ ـ ــس غٗادات ارترباٚ ٤آزاٚ ِٗ٥دزاضاتِٗ جتاٙ
ايكض.١ٝ
زنّص عً ٢االَجً ١ايٛاضش ١املأيٛف ١يًذُٗٛز.
اضسد قصص ٚجتازب غدصَ ١ٝؤٜد ٠يًكض ١ٝأٚ
ايـُٛضٛع املطسٚح.
ًَشٛظ :١ادتُٗٛز احملاٜد ٜعد قًٝالً ْطبٝاً.
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إقناع اجلوهىر غري املهتن

• َٛادٖٗ ١را ادتُٗٛز أصع ـ ـ ــب نجرياً َٔ َٛادٗ ١مجٗٛز
ستاٜد ٖٛٚ ،مجٗٛز ٜعًِ عٔ َٛضٛعو  /يهٓـ٘ غري َباي.ٞ
ي٘ أٚ
ٚايكض ١ٝاملط ـ ـ ـ ـ ـ ــسٚس ١قد تهَ ٕٛـ ــًُــ ١بايٓطبـ ـ ـ ــ١
قد ال تٓاضب٘.
ع) نٝف تكٓع ادتُٗٛز غري املٗتِ؟
• ٖرا ادتُٗٛز حيتاز إىل تٓػٝط ٚتفع.ٌٝ
• جيب د ـ ــرب اْتباٖ٘ عكٝكَ ١جري ٠أ ٚعٓٛإ زٝ٥ط ٞجتعً٘
ٜٗتِ ببٝإ َد ٣تأثري املٛضٛع عً.٘ٝ
• دعِ قضٝتو عكا٥ل ٚإسصا٤ات َؤٜد َٔ ٠ذ ٟٚارترب.٠
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إقناع اجلوهىر غري املعلن
• ٖرا ادتُٗٛز تٓكص٘ املعًَٛات  /ال ٜــدز ٟنٝف ٜتصسف؟ /
يف ساد ١إىل تعً.ِٝ
ع) نٝف تكٓع ادتُٗٛز غري املعًٔ؟
• ابدأ ببٝإ َصداقٝتو ٚ /اعسض خرباتو َٚؤٖالتو.
• ال تػسم ادتُٗٛز بايبٝاْات.
• سدّد عسضو بٓكاط َٓطك ١ٝضًٗ ١ايفِٗ ٚاملتابع.١
• تٓا ٍٚاذتذر ْٚكا٥ضٗا بػإٔ ايكض ١ٝبد ٕٚازباى ادتُٗٛز.
• ادعٌ ٚقت نايف يف ايٓٗا ١ٜيًُٓاقػ.١
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إقناع اجلوهىر املؤازر
• ٖرا ادتُٗٛز َعو ٜ /ؤٜدى.
• يٝظ َطًٛباً َٓو ايربٖٓ ١عً ٢قضٝتو.
ع) نٝف تكٓع ادتُٗٛز املؤاشز؟
• َُٗتو ٖ ٞاغعاٍ محاض٘  /إعاد ٠غشٓ٘.
• ايتأند َٔ ايتصاَ٘ بايكض.١ٝ
• حتص ٘ٓٝضد سذر ارتصِ احملتًُٚ ١تفٓٝدٖا سذ ١سذ.١
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إقناع اجلوهىر املختلط
• َععِ ادتُاٖري ٖ َٔ ٞادتُٗٛز املدتًط.
• ميجٌ زتُٛعَ ١تباٚ َٔ ١ٜٓدٗات ايٓعس.
ع) نٝف تكٓع ادتُٗٛز املدتًط؟
• تع ــسف عً َٔ ٢تسٜد نطب٘ َٔ ادتُٗٛز :اجملُٛعات
ذات ايٓفٛذ األنرب  /اجملُٛعات األنجس عدداً  /زنـّـ ــص
دـ ــٗٛدى عً ٢اجملُٛعات اييت تُٗو.
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إقناع اجلوهىر املختلط
• اعح عٔ طسم يًتأثري عً ٢ن ـ ـ ــٌ زتُٛع١
فسع ١ٝبعسض َٓفع ١شتتًف ١يهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــٌ َِٓٗ
( دعِ املصازع يًفالسني  /دعِ ايػرا ٤يعُاٍ
املصاْع).
• ال تع ـ ـ ــد بهٌ غ ٤ٞيهٌ فسد أ ٚيهـٌ زتُٛع١
(ايٓتٝذْ ٖٞ ١فٛز ادتُاٖري).
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حمركات اإلقناع
■ اتفـــق علماء النفس على سبعة محركات يستغلها المحترفون لإلقناع
والتأثير على اآلخرين،وهي:

•
•
•
•
•
•
•

التبايه أو التىاقض.
التبادل.
االلتزام.
السلطت.
الىذرة.
االمتثال.
المىدة.
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حمركات اإلقناع

المحزك االول :التبايه أو التىاقض بهذف إظهار الفزق
•
•
•
•

•
•

َبدأ املكازْ ١إلظٗاز ايفسٚم.
عسض َٓصٍ ض ٤ٞيًبٝع ثِ عسض َٓصٍ أفضٌ ( ب٘ عٛٝب!).
اذا اغرتٜت ثٛبًا بـ ( )2000زٜاٍ  /ضٌٗ غسا ٤سرا ٤بـ (.)...
ايطًع ١بـ ( )100زٜاٍ َ /كازْ ١بطًع ١هلا ْفظ املٛاصفات بـ
( )400زٜاٍ ؟!
ايتدزز ايبطٝط يف زفع األضعاز َكب ( ٍٛباملكازْ ١بايجُٔ االصًٞ
)
عٓد ايبٝع ابدأ بجُٔ َستفع  /عٓد ايػسا ٤ابدأ بطعس بطٝط.
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حمركات اإلقناع

المحزك الثاوي :التبادل ( قاوىن األخذ والعطاء )
•
•
•
•
•

تفٝد ٖر ٙايكاعد ٠بٛدٛب َكابً ١اآلخس ٜٔمبجٌ َا قدَ ٙٛيٓا.
خت ٌٝغشّـ ــاذاً ٜعطٝو ٚزدَ ٠بتطُاً ثِ ٜطًب َٓو اسطاْاً !!
سفالت ايعٌُ ٚاهلداٜا  /ايعٓٝات اجملاْ َٚ ١ٝــاهلا َٔ تأثري.
املفاٚض ١يتبادٍ املٓفع :١ايطفٌ ٜسٜد ضٝاز ٠صػري( ٠يعبــ)١
ٜطًب ضٝاز ٠نبري / ٠فٝشصٌ عً ٢ايصػري!! ٠
نــٔ أٜ َٔ ٍٚكدّ تٓاشالً أَٝ ٚص ٠أثٓا ٤ايتفاٚضٚ ،يهٔ عً٢
ْطام ضٝل َ /ع ايتأند إٔ ايطسف اآلخس ضٛف ٜكدّ املكابٌ
طبكاً ملبدأ ايتبادٍ.
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حمركات اإلقناع

المحزك الثالث :االلتزام والتعهذ

•
•
•
•
•

عٓ ــدَا ْكطع ٚعداً أ ٚتعٗداً عً ٢أْفطٓا ْػعس بدافع قٟٛ
ياليتصاّ ب٘
ابدأ بايتعٗد ايبطٝط ثِ حت ٍٛإىل تعٗدات أنرب.
ايتعٗدات املهتٛب ١أنجس فعاي َٔ ١ٝايػفٗ.١ٝ
ادعٌ ايػدص ٜتعٗد عًٓا  /أق َٔ ٣ٛايتعٗد املٓفسد.
نًُا بريت زتٗٛداً أنرب سصًت عً ٢تعٗدات أنرب.
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حمركات اإلقناع

المحزك الزابع :السلطت ( فاعليت المزكز االجتماعي )

•
•
•
•

ايطًط / ١املسنص االدتُاعٜ ٞكٛدإ إىل اإلقٓاع ٚايتأثري.
ايـ ـ ــص ٟايسمس / ٞاملالبظ املٓاضب ١تكٛد إىل اإلقٓاع  /ايجك.١
تعٗس ٚاضش ١يف اإلعالْات  /ارتطب املعازض  ..اخل
( َجٌ غعيبْ :هت ١ايػين داُ٥اً َضشهٚ ١يػ ١ايطٝد تطٛد /
ْفٛذ املاٍ ٚايطًط) ١
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حمركات اإلقناع

المحزك الخامش :الىذرة ( قاعذة األقليت )

• حنٔ ْكدّز نٌ َا ْٖ ٛادز ْ /عتكد إٔ قُٝت٘ أنرب ْ /طع٢
إي.٘ٝ
• ْعً ـ ـ ــٔ داُ٥اً :إٔ َكاعد ايدٚز ٠ستدٚد - ٠أضسع !  /ايطًب
باذتذص ألٕ األعداد ستدٚدٜٛ / ٠دد َٔ ايطًع ١أيف ٚس ـ ــد٠
فكط اغتِٓ ايفسص .. !! ١اخل.
• سدّد ضعساً أٚيًٝا  /ال تطُح بتدفٝض ايطعس  /ايبٝع َٔ خــالٍ
َٓافر اْتكا / ١ٝ٥ايعسض أقٌ َٔ ايطًب !!
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حمركات اإلقناع

المحزك السادس :االمتثال ( اتباع االغلبيت )

•
•
•
•

اتباع ايعسف ايطا٥د أ ٚاألغًب َٔ ١ٝعٛاٌَ ق ٠ٛايتأثري.
املٓتر ٖ ٛاألفضـ ــٌ  /األنجس َبٝعاً  /األنجس اْتػازاً (االحيا٤
بإٔ ادتُٝع ٜػرت.)ْ٘ٚ
أند عً ٢إٔ َا تعسض٘ أَس َسغٛب فَٚ / ٘ٝأيٛف.
ٚضّح دٛاْب اخفام األفساد أ ٚاهل٦ٝات اييت زفضت َطاٜس٠
االجتا ٙأ ٚايتٝاز.
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حمركات اإلقناع

المحزك السابع  :المىدة  /المحبت
•
•
•
•
•

أند عً ٢أٚد٘ ايتػاب٘ َع َٔ تسٜد ايتأثري عً.٘ٝ
اعح عٔ زتاالت أفضٌ – عـادَ ٠ــا ٜه ْٕٛٛأصدقا ٤ايفسد
اير ٟتسغب يف ايتأثري عً٘ٝ
ايعٌُ يف د َٔ ٛايتٛافل االدتُاع.ٞ
ايصّ اذترز قبٌ اختاذ َٛقف صازّ يف َٛضٛع َجري يًذدٍ.
اتبع أضًٛب املدح ٚاإلطسا ٤قدز اإلَهإ ٚ /تعسف عً ٢زتاالت
تكد ِٜاجملاَالت يآلخس( ٜٔبطاقات تٗٓ ١٦يًعُال.)٤
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•
•
•
•

هؤثرات االقناع

أعًٔ يًٓاع عٔ َـ ـ ــؤٖــالتو فٗ ٞمتجٌ ٚضعو االدتُاعٞ
ٚاملعسيف.
سا ٍٚإٔ ته ٕٛصادقـ ـاً ٚصسحيـ ـ ـاً ست ٢تهَٛ ٕٛضعاً يجك١
اآلخس.ٜٔ
ال تبايؼ بادعا٤ات ٜصعب إٔ ٜصدقٗا اآلخسٚ ٕٚال تب ـ ـ ــايؼ يف
قٛيو.
أع ـ ــًٔ يًٓاع عٔ ادتٛاْب ايطًب ١ٝيف املٓتر أ ٚارتدََٔ / ١
غإٔ ذيو إٔ جيعٌ ايٓاع ٜجك ٕٛيف سدٜجو.
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•

•
•
•

هؤثرات االقناع

ال تعـ ــٔ أْو َٛضع ايجك ١املطًك ١يًٓ ــاع  /عًٝو إٔ تجبت
داُ٥اً صش ١أقٛايو.
أعسض بعض األقٛاٍ اييت تعصش صدم أقٛايو.
أعسض أديٚ ١بساٖني ن ٞتؤند صش ١أقٛايو.
ٜبٓ ٢صدم ايك ٍٛعًَ ٢طتٜٛات ثالث:ٖٞ ١
▪ َصداق ١ٝغدصٝتو.
▪ َصداق ١ٝأفهازى.
▪ َصداق ١ٝاهل ١٦ٝاييت متجًٗا.
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هؤثرات االقناع
•
•
•
•

تأند َٔ إٔ يػ ١دطدى تطابل سدٜجو.
ت ـ ـ ــرنس أْ٘ َٔ ايصعب اذتص ٍٛعً ٢فسص ١ثاْ ١ٝإلعطا٤
اْطباع سطٔ  /االْطباعات األٚي ٞتد.ّٚ
ق ـ ـِّ بتكدْ ِٜفطو يف أفضٌ ايعسٚف ٚازتد َالبطو
بطسٜك ١تِٓ عٔ ضًطتو ٚقٛتو ٚاسرتافو.
حتـ ـ ـ ـ ـهِّ يف ْرب ٠عً ٛصٛتو َٚ /عدٍ إيكا٥و يتعٗس ايجك١
ٚايطٝطس.٠

27

هؤثرات االقناع

•

•
•
•
•

جتٓب عبازات املبايػَ ١جٌ دداً  /قطعاً ٚ ..نـ ـ ــريو عبازات
ايرتدد ٚايًعجُٚ ١اإلْهاز ٚايهًُات املطاط.١
ايتذازَٗ ٠از / ٠زنص عً ٢ايفٛا٥د.
يتشً ٌٝأ ٟعسض أ ٚقض :١ٝأع ـ ـ ـ ـ ـ ــسض َ ـ ــد ٣ايفا٥دَٔ ٠
ايعسض َٚ /د ٣ارتطاز َٔ ٠دسا ٤زفض ايعسض.
اضتددّ قدز اإلَهإ ايهًُات ادتـاذب ١يالْتباَ ٙجٌ  :زتاْ/ ٞ
ددٜد  /ضٌٗ االضتدداّ  ..اخل.
اضتددّ األضًٛب ايتهساز ٟيف عبازاتو يصٜاد ٠ايتأثري.
28

هؤثرات االقناع
•
•
•
•

اضتددّ األَجً ١اذت / ١ٝفٗ ٞأنجس فعاي َ ١ٝـ ــٔ االسصا٤ات.
اضتدـ ــدّ ايكصص يف عسضو فٗ ٞتبك ٞيف ذٖٔ املطتُع فرت٠
أط.ٍٛ
ارتـ ـ ــٛف َٔ أق ٣ٛايدٚافع اإلْطاْ / ١ٝميهٔ إثاز ٠ارتٛف يد٣
املطتُعَ ،ع تكد ِٜتٛص ١ٝبهٝف ١ٝايتػًب ايتٗدٜدات.
ٜتِ حتفٝص األفساد بارتٛف َٔ خطاز ٠غَ ٤ٞا بػهٌ أنبـ ــس
َٔ َهافأ ٠اذتص ٍٛعً ٢غَ ٤ٞطا ٍٚي٘ يف ايك.١ُٝ
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هؤثرات االقناع
•
•
•
•
•
•

اضتددّ ايفهاٖ ١يف إبساش ٚدْٗ ١عسى.
ق ِّٝاذتاي ١املصاد ١ٝيًُطتُع قبٌ إٔ تبدأ يف إقٓاع٘.
نّٔ َٛدصاً :ق ًّ ـ ــٌ عدّد ايٓكاط األضاض ٝـ ـ ـ ــ ١يف ايتكد.ِٜ
اضتددّ املكازْ ١بني طسفني يًشص ٍٛعً ٢أق ٣ٛأثس.
ضع زضايتو األضاض ١ٝيف بدا ١ٜأْٗ ٚا ١ٜتكدميو.
سا ٍٚإٔ تتشدخ أٚالً إذا نإ َطتُعٛى ٜكسز ٕٚيف ٚقت السل
ٚ /حتدخ آخساً اذا نإ ايكساز فٛزٜاً.
30

هؤثرات االقناع
•
•
•
•
•

اضتشٛذ عً ٢اْتباَ ٙطتُعٝو بافتتاس ١ٝزا٥ع.١
اْتٗ َٔ ٞتكدميو بك / ٠ٛسدّد َا تسٜد ٙبدق.١
ال تتٛقع إٔ ٜتِ االقٓاع َٔ اي ١ًٖٛاألٚىل فته ـ ــساز ايعسض أَس
ضسٚز.ٟ
ال تػض ايطسف عٔ ٖذُات خصَٛو  /تصد يهـٌ اهلذُات.
قِّ بتكد ِٜنال طسيف ايكض / ١ٝأعًٔ اسرتاَو يًُعازض/ ١
ثِ قدّ سذذو املٓطك.١ٝ
31

هؤثرات االقناع
• ادعٌ اسصاٝ٥اتو تتُتع باملصداق ١ٝبايٓكٌ عٔ َصادز هلـ ــا
مسع ١طٝبٚ ١غري َتشٝص.٠
• ادعٌ األزقاّ ايهبري ٠ضٗـ ــً ١ايفٗ ــِ ٚضعٗا يف ضٝام ذات
َػص.٣
• اخرت ايٛض ١ًٝاييت تطاعد عًْ ٢كـ ـ ــٌ زضايتو بأفضٌ غهٌ
( َؤثسات َس / ١ٝ٥زض ّٛبٝاْ / ١ٝفٝد / ٜٛيٛسات  ..اخل )

32

هؤثرات االقناع
•
•
•
•

اتبع اضًٛب املٓاقػات ادتُـ ـ ـ ـ ــاع ١ٝبدالً َٔ احملاضسات إلقٓاع
اآلخس.ٜٔ
ادفع املطتُع إىل املػازنٚ ١ايتصٛز  َ /ــصٜد َٔ ايتفاعٌ.
اطـ ـ ـ ــسح اضَ ١ً٦فتٛس ١سني تسغب يف دفع ايطسف اآلخس
يًتشدخ.
اطسح أضَ ١ً٦جري ٠يًكًل سني تسغب يف دفــع ايطسف اآلخس إىل
ايتفهري ظد ١ٜيف آثاز َطأي ١أَ ٚػهًَ ١ا.
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هؤثرات االقناع
•
•
•
•
•

نــٔ َطتُعاً ْػطاً  /أند اضتٝعابو الستٝادات ايطسف
االخس.
ن ــص عً ٢ايٓكاط ايك ١ٜٛيدٜــو  /تهسازٖا  /إعاد ٠صٝاغتٗا.
ز ّ
نـ ــص عًْ ٢كاط ضعف خصَٛو.
ز ّ
ق ًّــٌ َٔ ْكاط ضعفو.
اضعف َٔ ْكاط ق ٠ٛخصَٛو.

34

أخريا :اإلقناع يبذأ باملصذاقية
• ” يهْ ٞكٓع اآلخس ٜٔمبا ْسٜد ٜٓ ،بػ ٞإٔ ٜصدّقٛا سدٜجٓا
أٚالً ٚ ،يهٜ ٞصدقٛا سدٜجٓا ٜٓبػ ٞإٔ ٜه ٕٛسدٜجٓا صادقاً ،
ٚيهٜ ٞه ٕٛسدٜجٓا صادقاً ٜٓبػ ٞإٔ ٜهٚ ٕٛاقعٝاً “ .
• ” ميهٔ إٔ ته ٕٛأبسع ارتطبا ٤اير ٜٔعسفِٗ ايعامل ،
ٚمتتًو قدزات عكً ١ٝفا٥كٚ ، ١بساع ١ذٖٓ ١ٝعايٚ ،١ٝإٔ
ته ٕٛضًٝعاً يف ناف ١صٛز املٓاقػٚ ١ادتداٍ ٚ ،يهٔ َا مل
تهٔ صادقاً يف قٛيو فال ميهٔ إٔ ٜصدقو اآلخس. “ ٕٚ

