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  :املقدمة 
������اءة ���� ���ات  ����� ����
� أ"!���� ا���اءة ���ف ����� 
��رات $�% &'%

ا%�� ا��,�$!�، ا*"!�ل و����-� ��� ح3 ا2س�0/ع �$������و�����0ن ، و��6ن �
9اه� و7 &
 :���ث '� �
�� ا�6ن و��
و�����اءة ��,0ن ح��= ا�=
�ن ، �ا>3
����ؤون B& ���ات ا���A@ و���?ات ا������<.  

 �وا���اءة �=ود ا*"!�ل ������رة I$B ا��ا�H ا�G,	@ واB����2@ ح�F �=وده
��	,Gا� ���/6G
 I$B 3$Jا�� @� �� ، ����Kه�ت إ�����K و���ات �!��ه���و���@ �

M
ر ���Nات و����� ا�!�� ا*�Gا�>.  
 3��6� ���/� &�� ��اد ا��$�@ ا��$�BOاد ا�0!< ا�BO ورة أس�س���A وا���اءة

:� ����$�� @�  .أو ا��@ ���B @J$�: أن ���$���، و����ف ص�ف ا������ ا��@ ��37 
و
& �/ل ا���اءة ��ا�� �$0!< أس��ب ا������ وا�����: وا2س����ع 
& �/ل 

ر ش,	����� ���T ، ���$� ا���د، س$بس�$� ا*، T	S أو آ�3 ���ة ا�!�6ة	�
�ة��  )1(وأ
�%� ش

   
�$#� ا�"!اءة:  

   
>M
�و �7��ً�؟ 
� ا���اءة: إن "�ح س?ال �� ،���� أ��6ر ��7  *ن آ��Mًا 
& ا���س �

& إ���� واB �'A& هNا ا��?ال، ص'�'� B& ا���اءة �� 2 &6�.  


& ا��!�6�&  ��Mرأي آ @� ��G< �!��� ا��
ز ا��@  �B ��$�B$��-وا���اءة 
و��0$3 ا���c ��& ا�,��ة ا�G,	�� و
��%@ ه�" &B  ، bN��B H��:-��$��ه� ا���رىء

�ة ��ر�� آ���ة، ا��
ز��
  .و
& ه�� آ�%d ا���$��ت ا��!��� ا������0 �����اءة 
  :وI$B هNا �$$��اءة �B$���ن 
�!	$��ن

� I6< ا2س����6@: ا���$�� ا*و�Gا� ،�Kت أي ا2س���"������� ه " ا�!��
�6ب
.  

� ��%�Mا���$�� ا� :I�ا��� ���!� ���/� ��� ��$�B ��$�B ، ��$ا��� bNه >�Gو�
  .ا��!��6 وا2س����ج

  
�ة��
 ��6!� ��$�B اN�� وا���اءة ،�B
& ا����ف I$B ا�6$��ت ا���0 �Mأآ >�G� ،

�ر I$B ا��H0 و�����ون أن ا�0!< ا�Nي ، و 2��� ��g ا���رس�& هbN ا�'������
��6& ا�'���� أن ا�0!< ا�Nي ����ف I$B ، ا�	'�h �$6$��ت ا���6�� �Tرىء ��


� ���أ ��� @� �ً���7 >G!� c��  .ا�6$��ت وا����رات 
  

��ة وا�!��Kوث��� ��& ا���اءة ا� �T/B ك��وه ،�����Kراس�ت ا����@ ا� ��k� ، ��$�
ن ����ار l0,� ء�!�mأن ا���اء ا� �و�,0@ء ،  آ$��100- ش!��ً� �@ آ<  �8.50و�

�ون ����ار �Kآ< )2( 1.1ا���اء ا�� @� c��
& أ��0ء % 51وا�'���� أن ،  آ100��$ 
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I�ا��� ��J� Iا���اءة ���� إ� @���& ، ا��m!�ء �Kح�& 2 ���� أ��0ء ا���اء ا�� I$B
sذ� Iإ� ،I�ا��� ���  .و
��I هNا أن ا��6G$� ا*س�س�� �$��رىء ا�u��m ه@ 
  

�ة 
��رات أ��ى ه@B &�m�� ة���
 �  :و
��رة ا�!�
1( b���
 =
  . ا���رة I$B إ�0Bء ا��
� ا�ح�ات ا*آ��) 2�� I$B رة�  .وا����0 آ$��، وا��K$�، آ�����رة، ا��
3 (���6�  .ا���رة I$B ا���اءة �@ وح�ات 
� ا�6$��ت 
& ا����ق) 4�� I$B رة�  .وا����ر ا����I ا��/>� ���، ا��
5 (�
��%@ ا�6$��تا�� @�  .رة I$B ا��,��& 
6 (�����  .ا���رة I$B ا����ر ا*��6ر ا��>���� و
  .ا���رة I$B ا2س����ج) 7
  .ا���رة I$B ا2ح�!�ظ ��*��6ر) 8
� ا����وء) 9��� IB رة��� ا*س���3 ا*د���، ا����
  .و�7ض ا�3��6، و
� ا�K�2ه�ت ) 10�� I$B رة�  )3(ا��
   

�  ؟
+ ا�"!اءة��� ن()أ ت$��& ا�
   

� ا�0!< ، وإذا آ�%d ا���اءة �0$!< 
��� ��bN ا��ر���$�� ��B :Bا��� @J��� �
و
�ر ��� أن %���ءل، ا���اءةK� 2أس��� : أ ��ًا �$��اءة و���$���
6ن ا�0!< � I�

� %!~ ا�0!�� أن ا2س���اد �$��اءة ��ى ا�0!< ؟ و
��د>��$B دراس�ت &

& ا����وف   

  :� أ%اع 
& ا������$=م ث/ث
  . ا��� ا���$@ )1
2( @��Kا�   . ا���
3( @B����2ا�@ اNا�   . ا���
   


$�& أس�س��& ه���B I$B ������  :أ
� ا��� ا���$@ 
  . ا���m ا�Nا�@ )1
  . ا���ر�3 وا�,��ة )2
   


�kه� ا��� ا���$@ &�A >��، و%��@ �����m ا�Nا�@ �$s ا��ا
< ا*س�س�� ا��@ �

��& ���h �����اءة و��� �-ث @$�B ��B Iل إ���ه� I$B ا2س���اد �$��اءة وه@ ا�ص

وآs�N ا���رة N� I$Bآ� أش�6ل ، و���7ً� 2 �6ن �T< س& ا���دس� إ2 �@ ح�2ت ������
 &�� cا��� I$B رة��ى �Nآ� ا����وء وا���رة I$B ا��!��6 ا���Kد ث� ا��
ا�6$��ت و

�
 ��$�B ت��$�B ��$ً�ا����%@ وآ���
��� ��Km% &�mً� ذه��ً� �.  
أ
� ا���ر�3 وا�,��ة ���� ح	�$� �B$�� ا����lG ا��B����2 وا������ ا���د�� دا�< 

ء ا�,��ات ا��,�$!� ا��@ ��6�: ا�'	ل B$���، ا*س�ة أو2ًA @� >!0$� @��� Fح� ،
I$B �ً'A و���و أث� ا���رس� وا، ح�F ا������ ا���	دة وا�����. وث�%�ً� ا���رس�

��J$$� ا��	دة ا�'��ز @�وا���رة I$B ، وص'� ا��H0، ا2س���اد ا���ا>@ �0$!< 
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>�Kرة ، ��آ�3 ا���ارك ا�0!< وا��
�� إ�I ا���ع �A2�� �!$�,ط ا����%@ ا�����واس�
  .ث� ا���رة I$B ا2ح�!�ظ ��$�$� 
& ا�'ادث �@ ا���<، I$B ا��!��6 �@ ح< ا��6G/ت

  
@��Kا� � وس/
� ا�'اس ا��mور�� ���$� أ
� ا����K$� �
� �: ا�	'� ا���	��� 

ا���اءة آ����� وا��	� وس/
� أ�mBء ا��H0 و%� ا��m/ت ا���'��6 �@ أ"�اف 
 ��B*ح��� ا�0!< ا @��@ ا��� ا����I أو ا��� ا����ى  >
ا�Nي �3�6 ���b "ا*%�

  ".ا����ى
  

 ا����رات�% @B����2ا�@ اNا� ����� ��ى ا�0!<و��	� ��B����2وا ��	,Gا�  ،
 �
� ذا�: أو2ً ث @	,Gوا� @B����2ا H��ر�: I$B ا��ا�
�ى 

& �/ل  sوذ�


� و�د ا2س���اد ا���"!@ ا�Nي �/>� ��& ا�0!< وا��uT ، ا��'��0& �: ث�%�ً�
>��$� ���Kا2س� I$B �B���رس@ و�� ا���اءة �	رة أ�m< ، ا��$�� ��0���0!< 2 ���


ا��ً� %!��ً� س$��ً�� �ً��ا�

�=%ً� �B"!�ً� و &6� �� �.  
�أ ��$� : وإذا آ�ن ا*
� آ�� وص!�� ��ن ���m أسl$� ����در إ�I ا*ذه�ن وه@�% I�


�أ %Km: واس���ادbN�� b ا���$��؟ ا�0!< ا���اءة� �T :%ت ا��@ %��ف ��� أ�
؟ و
� ا��/
� ا*س$ب ا��$�@ ا�Nي %����0 و
؟ وه< ه��ك �Aورة �k�%2ر هbN ا��/
�ت

�$6Gا�� bNإزاء ه ��ارس�
 @� :B��0؟اص  
  

 ��ء ��$� @�و�@ إ������ B& هbN ا*سl$� ���ز أس���3 ث/ث� ��6& أن �	0�� 
  :وه@، ا���اءة
1(  >�Kب ا���  . أس$
  . أس$ب ا�����<  )2
  . أس$ب ا��-��< )3
   

  :وس��'�ث B& آ< 
& هbN ا*س���3
  :��K< أس$ب ا�� -1

�ارس��
 �Mأآ @� �ً���

& إآ�اb ا*"!�ل ����ً� ، وه ا*س$ب ا�Nي آ�ن و
� �=ال 
� ا���رس� ا��2�ا>����� ا���اءة ���Kد د�$�� I$B ، ��7 أو ��� &�����
ساء أآ�%ا 

&�����
� ا���اءة . $�� &

�$�� أن ا��/
� �ً���� N���J@ أن ���6�ا  ��mT @وآ-%�� ه
*ول �����ح$� ا��2�ا>�� 
�I و�� ا���$� ا�	��h واص0��d ا��0��� �@ ا�	u ا

��@ ا���$� I$Mا��.  
 &
��ذا ، ����ً�" و�@ ا*
�"و " ا���:"وه آs�N ا*س$ب ا�Nي ���T: آ< 

�@ ا���اءة  �ً
��� b�� ا��� 
& و��G� �رأى ا*ول KB=ًا 
& ��g ا��/
�N أو �
و�'���� . ��ت I$B ا���رس� وI$B ا���$��& وا���$��توا�����6 ��� أس���� ص�d ا�$�

d�ة أ����Mرب آ�K� @�، ا�ن أ%� %$,g�� S ا�'��>H ا��@ اه��ى إ���� ا����ن 
&�<�  . وا��@ �����0 أن �$���� آ< 
& ���س ��!�: �$��اءة �$���
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H<��'ا� bNه &��:  

ً� أن �)1�'
 ا����ة )��M)4 ا����>�أن ا���6ار أو ا���ر�3 ا��@ ا���اص< ��~ 

bارK� ت ش�وط أ��ى��  :و
& هbN ا��Gوط، إ2 إذا �ا
�@ أث��ء ا���6ار)أ( b=و��آ� �  .أن %�m& ا%���b ا����$
  .أن �6ن ه��ك دا�� �'!=I$B b ا���6ار 
& أ�< ا���$�)ب(

�ح$� ا���m وا2س���اد �$��$�)ج( �$� �T >!0ن ا�  .أن �6


�N ا�!	< ����ً� ��Nا ا*س$ب ا��Gوط ��< ��اB@ ا���$� ا�Nي �/� N�-
  ؟ا��Nآرة
2(  N�
� - إن ��ر�3 ا��/�� &
 :�� ��ي إ2 �@ ح�2ت - 
��� �Nل ا���$K� 2 


��زل ���	�� ا�,��ات &
ن إ�I ا���رس� �-� &�Nزه� ، ا*"!�ل ا�و
& ���lت ��
����Mا�.  
3( 
 ��7 � ا���اءة وه$�� I$B >!0ا� bث��ة "���  أن إآ�ا @�?� �T ��� ����

��T?
� أث��g�� d ا���Kرب أ%: ��~ 
& ا����'�< ������� �$�/
�N ا����l0& ، و�6���Tو
���$�� @� ، 2 dT� وا��Kا� &
�ر آ��� T Iج إ���'� sا ا���اءة و�6& ذ�أن ���$�

�@ ا�!	ل ا��=دح�� ����/
�B -N$��ً� -��6& أن ��ا��ا  .  
4( 

& ا*"!�ل ا���6ر �b�K ا���اءة وآ�اه���� ���  أن ا����و ��Mآ ����� ا��@ ��

I6& أن ��=ى ���7ً� إ���ن <���
 �  . إآ�اه�� �T ���$B< أن �����وا ��� وه

& دراس� ح�2ت ا��K= ا���ا>@ ا��@ أح�$d إ���B Iدات ا���اءة أن  dث� �Tو

�@ ��$���� ��T >!0$< أن ��$ >�Kا��� Iإ� ����ه� �Mس3 أآ��ا�� �m�5(� ا�(.  
   
  : أس$ب ا�����< -2

وI$B ا��6~ 
& أس$ب ا��� >�K���IG أس$ب ا�����< 
� ا����3 ا�Nي ����: 
وذ�s أن �?�N آ< "!< �����%� ا�!�د�� وا����KG ا�Nي �'��ج إ���� ���$� ، ا�0!<

��ًا ���$�� ا���$���
  .ا���اءة ح���� �6ن 
� وا����أ ا�Nي ��م B$�: هNا �B ا�6/م :�$B ما*س$ب ه %!~ ا����أ ا�Nي ��

��7 ���: ، ا�0!< �@ ا�	�� &
و%'& %��ف أن ا�0!< ���$� ا�'��F ��0��� �$��>�� و
د إذا 	�
و��	� ��bN ا��kوف أن ��$s ا�0!< أ��=ة . أ��'d ا��kوف ا����س��

���� إ�I أح�د�F ا���6ر. ا���� وا��H0 ا����س�� ����� �l�� @� �b ، وأن ���B�وأن �
�@ ا�2	�ل �J$ام ا����ذا �ا��ت هbN ا��kوف ��� I$B . ح���ت ا������B إ�I اس�,

�@ ا �ن ا�0!< �@ ا�'��F وإ%�� ا���ء وا*
��ت إ2 أن ����kوا وه$K��� 2 دة���
:%$���.  


& ا���6&  >��� ا���اءة دون إآ�اb- إذن -�$��� Kا ا�Nه >M
� �K- ،  أن %��Iء ��
وذ�s إذا �ا��ت �9وف ا���اءة ، ��g ا�����& إ�I هNا ا*س$ب وح��ا %�Kحً� آ���ًا

�@ ا
�/ك ا�0!< أ��=ة ا���� وا��	� وا��0 S,$�� @ص ا���اءةا����، H ث� إ��ح� 
�ً���T �ً�� إ�I ا���اءة و��K$�� هB�� ��Bح���ت ا���� �lو���.  

 ������Kاس� @�و����� هNا ا*س$ب 
& ا���ح�� ا��$��� I$B أن ا*"!�ل �,�$!ن 
 ��� c�'� @ا�� �l��$�)6( ، �m% &
 :J$� ��� �ً��" �lا��� bNه @� ��� 3�K��� ���
وآ< 

T�0$و� b�% @�:��  .� ا��@ ���< 
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& ���ات :� ����
 
� ���س�: و
� ه ���
 �,��ر �� ، 2 �
 ���
 g�آ�� ��
:� ����� �� �
 ا���ا>@ . ���س�: أو K��� ا*"!�ل �وI$B هNا ��ن I$B ا���$� أن ��


� إذا آ�ن ���أ، ا����س3 ����� @�� ، و�6& ا�0!< %!�: س�6ن ا�!�	< ��'� @�و
��: ا���اءة و������@ �@ اس�,�ام ا���دة ا��@ ه�-ه� �: ا���$�ا�dT ا�Nي ���أ .  

 u�$� >M
 ����
 uTا
 g�� @�
�ت هbN ا2س����K ���$�� ا���اءة /B و��� �Tو
و�@ ا2ه���م ���3�6 وا��	S ، و�@ إ���ء ا*سl$�، ا�I$B >!0 ا���k إ�I ا�	رة

�اد و
'�و�� ا�����6BOوا�6$��ت وا.  
*س$ب أن ا�0!< ���$� ا���اءة ��0��� �$��>�� "����� 
& ��7 �/ص� هNا ا 
b، إآ�ا ��	ا� &
 �ًlر ش�
وآ< 
� ��0$�: ا*س$ب أن ���ي ا���$�ن وأو���ء ا*
ا ا�����0 ��م ��وره� �@ ر�H وهادة، وا*%�ةB�  .وأن �
   
  : أس$ب ا��-��< -3

N�
ن أآ�M اس���ادًا �$��اءة ��م أس$ب ا��-��< I$B ا���اض أن ���� ا��/%6� 
ن أآ�� �@ ا��&%� B$��ء ا���اءة ، و������@ �@ ��Bه� ا���$@، ح���� �6�B d��Mوا�

 @� &�<�
!�د ��& ا��ا
< ا��@ �$�3 دورًا �@ %�Kح ا���� >
�B �أن ا�Nآ�ء ه أه
�@ ��$��� )7(و� &6���J@ أ 2�B 3�J& أذه�%�� أن آ��Mًا 
& ا*"!�ل ���$0ن ، ا���اءة 


& ا�Nآ�ء آ��� ��kأن ح �
ا
< أ��ى ، B ك��ن ه* sآ�ء-وذ�N3 - ��7 ا��$� 
���   آ����m ا���K@، دوره� �@ اس���اد ا�0!<��Mا� �lوا��� @B����2ا �m�وا� 

�� و���ا�: ا������J$دات ا�0!< ا��Bو.  
ي ح�K أص'�ب أس$ب ا��-��< أ%�� ��ص0��ع هNا ا*س$�� ��
ب ���'ن و��< 

ي، ��ص� أوس� �$0!< �=داد ���� ���ا�:J$ا� :�	'
و�Km% >�6: ، و���� 
@B����2وا @��Kا���$@، ا� b��B ار�!�ع I$B وة/B ، >��-���� :� ن��m� s�Nو�


�ت ا2س���اد ����
 �� ا���اءة ��� أن �$s أه$�� @�  .%�Kحً� 
ن ����-��<�
ن �$�~، و�Nا آ�ن أص'�ب هNا ا��أي �?$��� �
��I ذ�s أ%� 

"�ن 
& ش-%�� �@ %�Kح ا�0!< أو إ�!�T:" "���� ا���$�%�  .ا������ أو ��
 ����س3 ���س�ً� "�د�ً� - �-ي "���� 
& ا��0ق-و�6& ا�Nي ���%: أن ���م ا�0!< 

وأن ا�0!< ا��0@ء اH$�$� �ًA��� >T ا��!�@ وا�0A2ا��ت ، 
� ز��دة %Km: ا���$@
 @�وأن ا*"!�ل ا�N�& ه� أآ�� س�ً� وأآ�M ، ح��� 
� إذا أ�< ��$��: ا���اءةا%2!����� 

 &�Nا� slج إ��: أو���'� ��
 I	Tأ dTو @� �Mرات أآ��
��0ن أن ���$�ا ��� �ًKm%
�ًKm% >Tً� وأ�س �Jأص �  .)8(ه

   

+ ا�"!اءة�  :؟آ�- ن$�& ا�

bأ���أن  :� ���% �
��:���J@ أن %��I �=�، ح���� %��م �0$!< � ��k!$وة ا��Mدة ا�� ،
�دة��
 @%��
�ة و���� �6$��ت �J$$�: ا��	ا%3 ح���Mي � ، 3��Jا� &B �%ا����د �


& ا����اد��ت 
& ا�6$��ت :��
& ا*�!�ظ أو اOآ�Mر ا������ .  

� أن ���أ �� :�-���
�ت �ر�3 ا�I$B >!0 اس����ط ا*��6ر وا���$�� �و���J@ أن %��
�
 �ًBA

�ذا، d���وه< �����0 أن ����: إ�I أ��6ر أو إ�I أح�اث ،  �Tأت و
�ذا 
� ا���دة ا����وءة، 
�ح$���� @� Hوا��� �T����Jس ��: ا�.  
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 ����� أن آ�ن ���أ �Tاءة ����� �� ��
وB$��� أ�mً� أن %�د ا�0!< ا���اءة ا�	�
bأ�T �
 ����I$B b ز��دة B��%و dT� وا��Kا� :�$B.  

��T I$B bاءة ، < ا���اءة ���J@ أن %�دI$B b س��B ا���اءةوح�& %�$� ا�0!B����
��
و2 ، اBO/%�ت �@ وس�>< اBO/م ا��,�$!� أو س�� �B	h! ا��Kا>� وا��K/ت ا��

%��I أن %�-�: 
� ا�Nي اس��IB ا%���هs أو اس��k% uTك وأ%d ���أ ا�	'�!� أو 
�$Kا��.  
  

 B$��� أن 0�%@ 
& أ%!��� ا���وة وا��M< -  أ�mً�-وح�& %�Gع �@ ��$��: ا���اءة 
��
از�ً� ��-آ$: ، �@ ح�: ا���اءة وا���� �ً
�����& أن %��� ���=اد ا���ا>@ �$0!< اه���

�$Kوا���6ب وا�� �	ا�� :� ���� :��$

� ، و$�
و%I$B :�KG ا���اءة �@ أو�Tت 
� د��K�وا���اءة و ��ا�T إ�I ا����� ~!% :�
���G- ا�0!< و ��ا>�ً� �@ ا��'B F& ا����

d%آ� ����أ.  
ل ا�0!< �
 �
 �ً�!�
 bر��,�� :B% @� H�T���� ا���6ب �$0!< �'��ج إ�I ا��و�

:��ح�� و�Tب ا��-�N وس�Aا�!�6ة وو �"��� :�� @Bا��� :%�m
 @�وأن �6ن ، و
ق ا�0!< G� F�'� ل�	
� ا���0 واhA ا�'�وف ���< ا�	ر 
& ورق ��

 ��M���و:

�6ن ��� ا�A2ءة آ@ ���أ ا�0!< ����� ، اه��� ���� Iإ� ���A2�� اNه
����J@ أن %,	S ، و��� ���$B اذح�F أن ا�0!< ��37 �@ ��$s ا*ش��ء وا2س�'

�6�ً�، �: آ��: s���6: آ$�� آ�ن ذ�
 :� S	,%ا���6ب، و I$B �k�، و%�$�: ا��'�

s$=ة ا����ذا�: �7 @� ��G��.  
   
   

  :ا�+ ا�450!ة 23 ���01 ت$�& ا�"!اءةا�$/
  

آ�ن 
& %��>� ا��راس�ت وا*�'�ث اه���م ا���رس� ا�'���M ��*"!�ل ا�N� &���kون 
�@ ا���اءة u�mاع ا�
& أ% �Mأو أآ �ًBو
'�و�� ا�B uG6& هNا ا�u�m ودراس� ، %


�kه�b و�S�,G أ�BاA: وو�A أ%اع ا��/ج �: )9(.  
� آ�%d دراس� ح�آ�ت ا�Tو I$B فT$� ���

'�و��  �GB &
�Mا���ن ا� @� &��

 @�"���� �B$�� ا�O	�ر �@ أث��ء ا���اءة ���� ا��$��ء ��*س~ ا��@ �����ون إ���� 
�@ �$s ا���$�� u�mاح@ ا�% &
0رت ا*�'�ث �@ هNا ، �S�,G %�ح�� � �ث

  .ا�	�د
�7 Iء ا���اءة إ���أث @��ه� 
& ا��راس�ت وأدت ا*�'�ث ا�,�ص� �'�آ�ت ا���& 

ب ا���اءة وأص�h �$��اءة ��Bدات �B S�,G� ������ ف�وا���Kرب ا��@ ����
�و���دت ، �!'s$� &B S ا���ب آ�� �!'S ا*"��ء B& ا*
�اض �@ ��Bدا��

   وآ�Mت أ%اع ا����2رات ا��@، ا*��=ة وا�2ت ا��@ �����< �@ �$s ا����دات
�� ا*دواء وو��
 I$B ��� ن�����واء�  .صu ا�
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 I$B :ر��T نوا��	B h$0$�: ا�ن أن ا�0!< ا���-�� �@ ا���اءة ه ا�Nي �6

& ا���س��� c���� ����b أو ���T: ا��راس�� >Tا*�'�ث . ا���اءة أ �<��% ��A�B وإذا

� أن هbN ا*س��ب ��6& K% ا���اءة @�ف I$B أس��ب ا��-�� T$� d�ا��,�$!� ا��@ أ��
 �
 Iإ� ��Bإر��@�-�:  

1 (���	� >
اB.  
2 ( ���	B >
اB.  
3 (�J$وا� H0�وا� ������ ��$��
 >
اB.  
4( �
�B ����� >
اB .  
5(  ��$�B >
اB .  
6( ��!"�B ل���  . ردود أ
7( ��l�� أو ��Bا���� >
اB )10(.  
   

� ا���اءة ح�F إن             $�� ��$�B @���ن ا��ا
< ا���$�� ��� أث� آ���  s�Nآ 
�ةا�����
 ��$�B م ، اءة�� �!$�,
� �$	'�!� ا���6�� ���B &�m$��ت ��
 >��إ%�� رد 

  .��� ا���
� ا���حI$B &�M و�د �T/B إ�����K ��& در��ت ا����ر ا�Nآ�ء k�
 H!��و

�ى هbN ا��/�T، ودر��ت ا����رات ا���اءة
 @�ن !$�,� �� ، و�6��k�
ح�F أن 
ن I$B أن ا���� ا��!�� &�Mا���ح �$�� :�
 H�'�� ات��$@ ا�Nي �=�� I$B سd س�

� B& . ا���اءة ���KحK�� ا���اءة @�ب �B &
�ث: ا*"!�ل '� �
 �k�
وا�ا�T أن 

�اح< ا���$�� ا����6ة @�� ا���اءة $�� I$B رة��@ ا�� S�%.  

ل �� "Durrell " ان�M6� و�� ����=ه��'
 ��B &��,ا�6$��ت وا�� &�� c$,إن ا�
  .)11( ا���� ا*و�I ا�N� &����B >ه� ا���$@ B& ��~ س�ات ��& أ"!�ل
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  :ا�0ــــــــ!ا�ـ6
   
ا���� ا������ ، 
K$� ا����@" ؟ه< ���ؤون.. أ"!���� : "
��ل ��� ���ان) 1

   .167 - 166ص  ، 1994 أآ��� 431،ا���د ، وا�M/ثن
2 (�� ا� أح��B ��، أح��'
 I!0	
 ����ا����0 ، "ا���اءةا�0!< و
6G/ت "، و
I%��، ا*و���ا�$� ���	ار ا���   .36ص ، ا�
3 (H36ص ، ا����� ا����.   
ان) 4Aد ر�'
 ��'
ا����0 ، دار ا����رف: ا���ه�ة، "ا�0!< ����� �$��اءة"، 
��%�M69ص ، ا�.   
5 (H71 - 70ص ، ا����� ا����.   
6 (H72ص ، ا����� ا����.   
7 (H74ث ، ا����� ا����.   
   .76 - 75ص ص ، ���� ا����Hا�) 8
�ري �0!@) 9T ��'
 ،":�/Bو :	�,G� ا���اءة @�
���6 : ا���ه�ة، "ا��-�� 

���K!��� �	
   .30 - 29ص ، 
10 (H32ص ، ا����� ا����.   
� ا���در) 11�B �
� ��0B ا��Oاش@، ح��'
 ،�
��k س�� ��'
� ا��!~ "، $B
، ا�K=ء ا*ول، ��ب ا����@ ��B��0$ وا���Gدار ا�6: ا���ه�ة، "ا��� ا���$@: ا����ي

   .268ص، ا����0 ا��ا���
  

��� –ا��	�ر ��Mا� �$Kا*رد%�� - ا�� ��
�Kا� 

 


