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 لتمكين الكبار من القرائية مجتمعية حو شراكةن
 رالمستم التعلم كفاياتار إط في 

 د.إسالم محمد السعيد                         
 مدرس أصول التربية                             

 مدير مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس                        
 

تقف عائًقا أمام ُخطط تنمية   لتى حديات ابرز الت تعتبر األمية أحد أ 
اطق األكثر احتياًجا؛ حيث ل ملحوظ فى المنت األمية بشكوتزداد معدالالمجتمعات، 

ى يعانيه ساكنو تلك المناطق، فضاًل عن شدة احتياجهم إلى البحث الفقر الشديد الذ 
 .عن فرص عمل تساعدهم على العيش بشكل أفضل

كم االهتمام بأهمية استثمار الفئات المحرومة تراتاًجا ل يعد مفهوم التمكين ن و 
يمية لى المستويات الدولية واإلقلا، وظهر ذلك االهتمام عاتها وقدراتهمهمشة إلمكانوال

، حيث نصت المادة األولى من اإلعالن العالمي حول التربية للجميع كافة والمحلية
من اإلفادة  -م راشًداا أم يافعً سواء أكان طفاًل أ -"ينبغي تمكين كل شخص  على أنه

. وتشمل هذه ساسية للتعلم"ي حاجاته األعلى نحو يلب من الفرص التربوية المصممة
تعلم األساسية، مثل: القراءة، والكتابة، والحساب، والتعبير الحاجات كاًل من وسائل ال

فة، المضامين األساسية للتعلم، كالمعر  -كذلك -ي، وحل المشكالت، كما تشملفهالش
لتنمية كافة جل البقاء، و رات، والقيم واالتجاهات التي يحتاجها البشر من أمهاوال

الفعالة في تحسين نوعية   بكرامة، عالوة على المساهمة قدراتهم، وللعيش والعمل
 حياتهم. 
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تعني كلمة التمكين في اللغة: التعزيز والتقوية، وتدل مادة )م. ك. ن( في  و 
 فالن عند الناس أي عظم عندهم، ويقال: ُكنَ ل: مَ ايقو  ،المعجم على علو المكانة

  ، كما ُيقال: فالن ال يمكنه ه سلطاًنا وقدرةً ي جعل له عليمن الشيء(: أ)أمكنه 
النهوض: أي ال يقدر عليه، وأخيًرا يقال: َمكََّن له في الشيء: أي جعل له عليه  

 ه.  سلطاًنا؛ وتمكَّن عند الناس: أي عال شأنُ 
درات األفراد لمساعدتهم على التحكم في  "بناء قبأنه:  ًحااصطالُيعرف و 

 ت األولوية لهم".  تصرف في القضايا ذاراتهم على الم، وزيادة قد حياته 
بأنه: "قدرة األفراد على التحكم في حياتهم بفعالية، وتلبية   -كما ُيعرف كذلك

 رات  يكون لديهم مهاحاجاتهم على المستوى الشخصي واالجتماعي، وهذا يتطلب أن 
ما يريدون من مهن   ن على اختيارتجعلهم قادري اقتصادية   ، وإمكانات  وتعليمية   ة  بويتر 

 افهم في الحياة". وفق رغباتهم لتحقيق أهد 
تنمية قدرات األفراد والجماعات، من خالل منحهم فرًصا  التمكين يستهدف و 

حصيل افئة لتة على منحهم فرًصا متكمتساوية للتمتع بصحة جيدة وبنية سليمة، عالو 
العمل،  شاركة في سوق تاحة فرص الممعرفة، واكتساب المهارات، فضاًل عن إعلم والال

 عادل للدخل.ثم توزيع   ومن
  حدد البنك الدولي العناصر التالية للتمكينهذا وقد 

تثمر الوصول إلى المعلومات؛ حيث تعد المعلومات القوة التي من خاللها يس -
يتم الحصول على لمناسبة لهم، و خدمات اعلى ال المواطنون الفرص ويحصلون 

 ئل اإلعالم.  لك بعض وساوكذ  ات الجماعية،خالل المناقشالمعلومات من 
االندماج والمشاركة؛ حيث يتم إشراك الفئات المحرومة والمهمشة في تحديد  -

العيش بكرامة، وقد تكون هذه األولويات واتخاذ القرارات الحاسمة التي تساعدهم على 
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ة من  ون غير مباشر واجد جميع المستهدفين، وقد تكباشر عن طريق تبشكل م لمشاركةا
 ه المجموعات. من يمثل هذ ديد خالل تح

المساءلة؛ وفيها يتم استدعاء المسئولين وأصحاب الخدمات للمساءلة، وكذا شرح  -
هذا من شأنه حماية حقوق  سياساتهم وأدائهم وتصرفاتهم في المال العام، وكل

  محرومة.اعات الالجم
  ا، وتنظيم على العمل معً درة األفراد التنظيمات المحلية؛ حيث تشير إلى ق قدرة -
سهم لمواجهة المشكالت ذات االهتمام المشترك، والتي غالًبا ما تكون خارج اإلطار أنف

الرسمي، وتعد هذه القدرة مؤشًرا أساسًيا لفعالية التنظيمات والجمعيات، وكذا الشبكات 
 األكثر حرماًنا. للفئات  جتماعيةكات االوالحر 

ث ينظر إلى التمكين بشكل كبير؛ حي سابقةط العناصر اليتضح مما سبق تراب
كعملية مركبة لتعزيز قدرات األفراد والجماعات، وتوسيع خياراتهم وتحويلها إلجراءات 

بناء  في إطار الحقوق اإلنسانية العادلة والسياق االجتماعي الممكن، مما يؤدي إلى
حياة، سين نوعية الالقرارات لتحافئة من خالل االندماج والمشاركة في اتخاذ كدرات متق
 ل ومساعدة اآلخرين.  ب

أن الحصول على المعلومات في الوقت المناسب شرط   -كذلك -كما يتضح 
بسبب عدم وجود آليات مؤسسية   مناسبة   تخذ إجراءات  ضروري للعمل؛ فقد ال تُ  مسبق  

الفئات بسبب تكاليف العمل الفردي المرتفعة، عالوة على أن  ءلة، أولب المساطتت
من األمر  ارك في أنشطة عندما يعلمون أن مشاركتهم لن تفيدَ ومة قد ال تشالمحر 

 شيًئا، من هنا تبرز أهمية العناصر السابقة.  
ن التمكين عملية تشاركية؛ حيث يشترك إعلى ضوء ما سبق يمكننا القول 

الزمة امة ينبغي تضافر الجهود والحصول على القوة الامات عي اهتمفجميع األفراد 
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اجاتهم، عالوة على أن عملية التمكين ترى أن األفراد لديهم الكفاءة والقدرة احتي لتحقيق
إذا ما تم تزويدهم بالموارد واإلمكانات، ومن ثم يشعر األفراد بأنهم قادرون على 

في عملية التمكين،  أساسيةً  ضيةً دراك قوى اإلت إحداث التغيير بالفعل، ومن ثم يعد مس
 ل من أجل التغيير. العم هي التي تحركوأن المعرفة 

 ى النحو التالي:لوتتعدد مجاالت التمكين، وذلك ع
التمكين الشخصي؛ ويركز على إعطاء الفرد القوة والقدرة إلحداث تأثير إيجابي في  -

فس، ومن ثم يصبح مشارًكا لنبا لثقة ءة واحياته، وتعتمد القوة الشخصية على الكفا
 فعااًل في حياته.  

ي؛ ويركز على التغيير الجذري للقيم والمعتقدات المرتبطة بصنع ع ااالجتممكين الت -
القرار، ويتضمن إعطاء األمل في إحداث تغييرات وتحوالت في مؤسسات المجتمع، 

ولية سئلماس بااإلحسوكذا تعزيز حرية الجماعات والحكم الذاتي، مما يزيد من 
 االجتماعية.  

رد على الحصول على الدخل الكافي فلة عن قدرة االتمكين االقتصادي؛ وهو عبار  -
 ليعيش حياة كريمة، ومن ثم يستطيع تلبية احتياجاته األساسية.  

التمكين السياسي؛ ويركز على تكوين النظام السياسي الذي يشارك من خالله  -
ن طريق المشاركة في اتخاذ القرارات التي  ع  همحيات ثر فيالمواطنون بأسلوب قد يؤ 

 الترشح واإلدالء بأصواتهم في االنتخابات المختلفة.  نهم، فضاًل ع تمس حيات
التمكين النفسي؛ ويعنى تهيئة الفرد ودعم نموه النفسي بما يعزز قدراته واستعداداته   -

عديدة متاحة,  ن فرصٍ مناسبة له من بي وطموحاته الذاتية, حيث يختار بإرادته فرصةً 
ه التي تؤهله للقيام بأدواره مكاناتُ إو ه له قدراتُ ا فاعاًل في مجتمعه, ومن ثم يصبح عضوً 

 المتوقعة.
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وتشير اللجنة الدولية المعنية بالتربية من أجل القرن الحادي والعشرين )التعلم 
، وال  الحياة مر ال يقتصر على فترة منذلك الكنز المكنون( إلى أن مفهوم التعلم المست

تعلم لتعلم، تعرف، ؛ تعلم لعمدةمعين، مع ضرورة إقامته على أربعة أ حدد بغرض ي
 تعلم لنعيش مًعا، تعلم لتكون، مع ضرورة التكيف مع المتغيرات المجتمعية كافة. 

  يتضح مما سبق أهمية تبني مفهوم الشراكة المجتمعية في تمكين الكبار من
ا المؤسسات المختلفة بما فيه لمجتمع ؤسسات االقرائية، كما ينبغي شحذ همم م

، وذلك على ة والمحققة التعلم المستمر للجميعة المسئولكة الكاملشار المالتعليمية، ب
 النحو التالي:

 من الشركة المجتمعية  الهدف العام
محو أمية الشباب والكبار من الجنسين  يتوظيف مهارات التعلم المستمر ف 

يش بشكل أفضل تمكنهم من الع  يياتية الت رات الح ن المهاعن طريق إكسابهم عدًدا م 
هم لمواصلة التعلم مدى الحياة، بحيث يتم ربط العملية ثم تحفيز  اتهم، ومنتمعمج يف

ير تقليدية، يتم محو أميتهم بطريقة غ يالتعليمية باحتياجات الفئة المستهدفة، وبالتال 
سيع الخيارات  عن تو ا، فضالً اختيار أماكن الدراسة وأوقاته يعن طريق المرونة ف

يتم محو أميتهم من   يرغباتهم، وبالتال وى الذى يشبعاختيار المحت يين فام الدارسأم
 خالل حزمة من المهارات الحياتية المرتبطة بالتعلم المستمر.

 الفئات المستهدفة   •
( سنة، وتواصاًل  45-15الشريحة العمرية من ) ي الجنسين فالشباب من    

 . 60الحتى سن عمرية   مع شرائح
 الجهات المشاركة •
 فيذ نتال يتالية فقترح مشاركة الجهات اليُ 
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 . الهيئة العامة لتعليم الكبار .1
 الجامعات. .2
 . مؤسسات المجتمع المدني .3
 )برنامج تكافل وكرامة(. يوزارة التضامن االجتماع .4
 ذكوًرا وإناًثا. أنفسهمالمتعلمون  .5

عد ي ؛ حيث القرائيةبار من كين الكعلى أن يتم إشراك شباب الجامعات فى تم
كثير من البرامج التنموية؛  يفادة منها فى يمكن االستالجامعات ثروة بشرية كبر شباب 

تؤرق  يمواجهة العديد من المشكالت الت يحيث يمكن توظيف تلك العقول والطاقات ف
 وعلى رأسها مشكلة األمية، وذلك عن طريق تحفيز هؤالء الشباب ي مجتمع المصر ال

عالوة على  حو أمية عدد من األميين،يم يدرجات لكل طالب جامعبعض ال بإضافة
ت الخاصة بإعفائه من بعض المصروفات الدراسية، وكذلك الكتب عض التسهيالب

ب للعمل كميسرين بفصول محو  الجامعية، فضاًل عن إتاحة الفرصة أمام هؤالء الشبا
 األمية كل  داخل كليته. 

ذلك البرنامج؛ إذ   ياألفضل فالدور لتربية كليات اومن المأمول أن تؤدى 
تيسير العملية التعليمية داخل تلك الفصول؛  يور األكبر فق طالبها الد ُيلقى على عات 

يفتقدها معظم طالب الكليات  ينظًرا إللمامهم بكثير من المهارات التدريسية الت
 األخرى. 

ترح، إال أن  مقالنامج البر  يوعلى الرغم من أهمية مشاركة شباب الجامعات ف
تحقيق األهداف المرجوة؛  أمام تقف عائًقاد ق ي اك عدًدا من الصعوبات والعراقيل التهن

فهناك فروق كبيرة بين تعليم الصغار وتعليم الكبار، يستوجب تدريب هؤالء الطالب 
على كيفية التعامل مع هذا الشخص الكبير نفسًيا، وثقافًيا، ومهنًيا، عالوة على أن  
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 يعامل مع األم لمام هؤالء الطالب بأساسيات وفنيات التكافية إل ريب غيررة التد فت
 بير. الك

وإقناعه بااللتحاق بأحد فصول محو األمية   يويبقى البحث عن الشخص األم
تواجه طالب الجامعات؛ حيث قلة خبراتهم،  تيواالستمرار فيه، أحد أكبر العقبات ال

ة التعليمية، أضف إلى ذلك ليير العم سب لتيس فضاًل عن صعوبة البحث عن مكان منا
ت المشاركين بالبرنامج؛ حيث إن الدافع عاامم طالب الجفتور الحماس لدى معظ

األوحد لمعظمهم هو الحصول على بعض الدرجات، أو إعفاؤهم من بعض 
 المصروفات الدراسية، دون أن يكون لديهم رسالة  واضحة  يودون تأديتها. 

 المعنية  افع األطر بين جميتحقيق شراكة فاعلة 
لناجمة عن تزايد لسلبية ااآلثار اعن  ، فضالً ييعتبر التعليم قضية أمن قوم 

المناطق األكثر احتياًجا، باإلضافة إلى  يمصر، وبخاصة ف  يمعدالت األمية ف
تداخل كثير من العوامل االقتصادية، واالجتماعية، والتعليمية، والسياسية المسببة 

ى وذلك عل، لهذه المشكلة من منظور جديد  ييستوجب التصد  ممامشكلة، لتفاقم هذه ال
 .يل نحو التاال

 تنفيذ  الآليات  •
من منطلق اإليمان العميق بالتنمية الشاملة، وفى ضوء االهتمام بتلبية  

 ي: ، يمكن تنفيذ المقترح على النحو التالعليميةللبرامج الت الكباراحتياجات 
 ر كبادور الهيئة العامة لتعليم ال .1
 : قترحبار لتنفيذ المقترح إسناد المهام التالية للهيئة العامة لتعليم الكيُ  
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تقديم المناهج والبرامج غير التقليدية الخاصة بمحو األمية، عن طريق توظيف  ❖
العملية التعليمية، من خالل توسيع الخيارات أمام   ي ت التعلم المستمر فامهار 

 واقعهم المعاش.ب مع استناختيار ما يتعلمونه وي يالدارسين ف
م  بالتعلي  غير الملتحقين لمتسربين، وكذاإنشاء قاعدة بيانات تحدد أعداد ونسب ا ❖

ات  التربية والتعليم بمحافظ ات المنطقة، وذلك بالتعاون مع مديري ي من أهال
  الجمهورية.

حصر أعداد األميين، وتصنيفهم لفئات عمرية، وذلك بالتعاون مع  يالمشاركة ف ❖
 . لمدنيتمع امجالمؤسسات 

لتحاق بفصول  ى بأهمية االالهاأل توظيف القوافل اإلعالمية للهيئة فى توعية  ❖
 محو األمية. 

  في مجال التعليمعقد بروتوكوالت تعاون مع عدد من الجمعيات األهلية الفاعلة  ❖
 بينهم. وتبادل الخبرات فيما 

 المتابعة المستمرة لسير العمل على النحو المنشود. ❖
 لمدني تمع امجالمؤسسات  دور .2
 : المقترحلتنفيذ المدني لمؤسسات المجتمع ُيقترح إسناد المهام التالية  
 توفير األماكن المناسبة لتأهيل الميسرين وتدريبهم.  ❖
تهدفة، من حيث  توفير مستلزمات سير العملية التعليمية داخل الفصول المس ❖

 ..إلخ. .األماكن المناسبة، ومستلزمات ورقية وكتابية
 األميين، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.  د ألعدا ر شاملحص ❖
 إكسابهم لها داخل يينبغ  يارات الحياتية التلدارسين للمهد احتياجات اديتح ❖

 الفصول المستهدفة؛ لتمكينهم من العيش بشكل أفضل. 
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 بأهمية االلتحاق بهذه الفصول. يتوعية األهال ❖
 جاب. نثرة اإلكر، وكبخطورة الزواج المب يتوعية األهال ❖
  ي ستمرار فتحفيزهم على االتقديم المساعدات المالية لألسر األشد احتياًجا؛ ل ❖

 تلك الفصول.
 رنامج تكافل وكرامة( دور وزارة التضامن االجتماعى )ب .3

ُيقترح إسناد المهام التالية لوزارة التضامن االجتماعى )برنامج تكافل      
 :وكرامة( لتنفيذ المقترح

 اعدات التموينية للمتحررين من األمية. لمسن ايد مالمز تقديم  ❖
 المصروفات الدراسية.  ة منررين من األميإعفاء أبناء المتح ❖
 للمتسربين من فصول محو األمية. خصم بعض اإلعانات التموينية  ❖
 ربط الحصول على الدعم باستكتاب صاحبه لتقليل الفجوة. ❖
 التنموية. عات شرو الم بعض   الدراسة فى اطقاستثمار الخامات الموجودة بمن ❖
الصابون  دات و السي إكسسورات توفير برامج لتعليم السباكة والكهرباء، وكذا  ❖

السائل، وغيرها من األعمال التى تدر دخاًل ألصحابها، وتوظيفها فى العملية  
 التعليمية. 

 الجامعاتدور  .4
،  كبارم الكز تعليابالتركيز على مر  للجامعات ُيقترح إسناد المهام التالية   

 لتنفيذ المقترح  ات التربيةكليو 
للمهارات الحياتية   الكبار حديد احتياجات إجراء الدراسات والبحوث الالزمة لت ❖

 التى تساعدهم على االستمرار بالدراسة. 
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تقديم برامج ودورات تربوية متخصصة إلعداد الميسرات، وكذا المشرفين  ❖
 التربويين على البرنامج. 

 رنامج. البل بالعم سير المتابعة المستمرة ل ❖
ة سلبيات ومحاولعرف اإليجابيات وتدعيمها، وكذلك الالتغذية المرتدة؛ لت ❖

 عالجها. 
 عقد اللقاءات الدورية لجميع المشاركين بالبرنامج؛ لتبادل الخبرات فيما بينهم.  ❖
 تكريم المجيدين والمجتهدين وتسليم الشهادات لهم.  ❖
ئة العامة لتعليم الكبار،  لهيع اون ملتعادعوة اإلعالم للترويج لهذا البرنامج، با ❖

  لشئون رئيس الجامعة وبحضور نائب  ن خالل تكريم المتحررين من األمية،م
 البيئة، وجميع األطراف المعنية. تنمية المجتمع و  خدمة

 أنفسهم دور المتعلمين  .5
 :ُيقترح إسناد المهام التالية للمتعلمين لتنفيذ المقترح   
 رنامج. الب على ي بو التر  اإلشراف يالمشاركة ف ❖
 ن.ميسر والدارسيكميسرين داخل الفصول المستهدفة لسد الفجوة بين ال العمل ❖
 بأهمية التعليم. يتوعية األهال ❖
 . مؤسسات المجتمع المدنيتنظيم بعض الرحالت الترفيهية، بالتعاون مع  ❖
 عمليات المتابعة والتقويم لسير العمل بالبرنامج. يالمساعدة ف ❖
خل فصول محو األمية بما يتناسب  ات وتوظيفها داومعلا المولوجياستخدام تكن ❖

 ة. مع الفئات المستهدف
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 تنفيذ وأساليب التغلب عليهامعوقات ال  •
التى يمكن أن تقف عائًقا أمام تحقيق   الصعوبات هناك مجموعة من  

 والتي يمكن اإلشارة إليها فيما يلى. ،األهداف المنشودة
 ألمية فصول محو ااإلحجام عن االلتحاق ب .1
صين  ، عالوة على قلة وجود المتخصاألميون يعانيه  ينظًرا للفقر الشديد الذ  

كبار، نلحظ إحجاًما شديًدا عن االلتحاق بهذه الفصول، ومن ثم  عليم المجال ت يف
يمكن التغلب على هذه الصعوبات بتوفير حرية المكان والزمان للدارس الكبير، فضاًل 

حياته المعيشية؛ مثل بعض اإلرشادات  يف فيدهأن تكن يم  يمعلومات التعن إمداده بال
 يتعامل مع المواقف الحياتية الت ارات البعض مه ، وكذاللمقبلين منهم على الزواج

يتعرضون فيها لعمليات النصب والسرقة، مما يستلزم عدم   ييتعرضون لها، والت
 ارسين.ى لدى هؤالء الد التركيز على فك الخط بقدر تركيزنا على تنمية الوع

  لتقليل الوقت الالزم لمحو األمية، من خال يباإلضافة إلى ما سبق، ينبغ
تحتاج فى تطبيقها إلى أقل فترة ممكنة لتحقيق الهدف، حتى يمكن   يالتوضع المناهج 

، ضمان استمرارية الدارسين وإقبالهم بنفس الحماس منذ بداية البرنامج حتى نهايته 
 في بث دروس لمحو األمية.  يون ليفز والتى استثمار اإلذاعة  عالوة عل

 للمتحررين من األمية   يضعف العائد الماد .2
إقبال الدارسين على هذه الفصول، ونظًرا   ي أثًرا كبيًرا ف يالماد ك أن للعائدش ال 

نا  لقلة العائد المادى للمتحررين من األمية يحجم األميون عن االلتحاق بهذه الفصول، وه
تتناسب مع ميولهم   ي اتية الترات الحي ن المهاعدًدا مأهمية إكساب الدارسين  ي يأت

حد ذاته، وإنما هو وسيلة لالرتقاء   ي فدًفا مية همحو األ  ال يكون  ورغباتهم، ومن ثم
دور الشراكة بين  ي باألفراد والمجتمعات، وتمكينهم من تغيير حياتهم لألفضل، ثم يأت
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 ي مية ف ن من األ لمتحررين خالل توفير فرص عمل مناسبة لجميع األطراف المعنية م
 ج.البرنام  رة تنفيذتم تدريبهم عليها أثناء فت ي ضوء المهارات الت

اعتماد جوائز مالية للملتزمين، وألوائل المجموعات الدراسية   -كذلك  –ا يلزم مك  
يدين والمتميزين، ، فضاًل عن اعتماد جوائز معنوية لتقدير المج ي االمتحان النهائ ي ف

في امج، حتى يمكن دفع الجمهور المستهدف إلى االنتظام رن فيذ الببداية تن  ي وبخاصة ف
 لة تعلمهم. الدراسة ومواص

 توفير أماكن مناسبة للتعليم ة قل  .3
ذلك   ي يحتاج الدارس الكبير إلى أماكن مناسبة للتعلم تشعره بإنسانيته، وهو ف

ن ارسين عأسباب إحجام الد د يكون مكان التعلم أحد أهم، فقي يختلف عن الطالب النظام
بيئة تعلم ق بفصول محو األمية؛ ومن ثم يمكن مواجهة ذلك عن طريق توفير حاااللت
ؤية بعضهم البعض، فضاًل عن سمح لهم بالتواصل الفعال، وكذا ر بة للدارسين تجاذ

ة معينة، وذلك عن طريق  توفير األماكن المناسبة الالزمة للتدريب على حرفة ما أو مهار 
والشركات، لما له من بالغ األثر فى جذب  ع المصان  ارة بعضطيط والتنسيق لزيالتخ

 ى هذه الفصول. الدارسين لالنتظام ف
 االرتداد إلى األمية  .4

عدم ربط مهارات القراءة والكتابة باالحتياجات األولية والحياتية للدارسين   ي يؤد
مج ين، وكذا قلة تنوع البرا مج التدريب والتأهيل للميسر الكبار، فضاًل عن ضعف برا

تخصيص   حُيقتر الدارسين إلى األمية، وللتغلب على هذه المشكلة ى ارتداد دمة، إلالمق
تعليم الكبار، بحيث ال   ي كليات التربية، يكون هدفها إعداد ميسر  ي ر فلتعليم الكباشعبة 

مجتمعنا   ي تعاظم معدالت األمية فعلى مرحلة الدراسات العليا؛ حيث ت  -فقط–تقتصر 
مجال  ي لجهود السابقة والحالية فرغم من كثرة اوعلى الد يوم، بشكل موحش يوًما بع

 تزايد مستمر.   ي دالتها فية، إال أن معالقضاء على األم
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