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إن ت'��2 ا���1 ���0ة ا�/.� ا"م ,+ أ(� ا���
�� ا�%���ة �'��� ب%�$�� �#� ا"س س ا��ي 
 6�
A/�0 ا���0ات ، ذ�< أن ت�ب�9 ا���د �.
�  ت/'= دورا :%  ,+ ت�%�9 ,��8، وت� B9/C Dت��

 E�ن ا��F, ا�A/�0 أن
اع ا�%' رف، � � 1C �ا� B/Iا
,+ ه�ا LMC تB اKج�% �9C، وت
6 ج:�  ��
6 ج:�، و��ى ا�' /69 ,+ ��1 ا��� 69P� ى ا���
ع ��DR بQه�9% �$ا��ة �S
ا�%

�P� 6 ج:� ث
ر ا"(� ل 
اد ه�8 ا��راس� . ث ن�9، و��ى أو�9 ء أوت#�ر اYش رة إ�D أن ب'2 
 6� ثMث س] 2"[ب�ن ] ن
ر ����9% : رات ا��
ا1I ا�/.
ي"ه+ ج$ء �
ات وا��ي ���` �

���� ا���س  +, �9MسYا �, �Pم وا�
ن�9وخ، (,+ رو�S ا�Y% ن ا�� ب'� �#%'�9 �#�� ا�'/
2005.(  


ر وج%:
ر 6 أو�9 ء ا"  �
ن�
جB ,+ دراس��  ه�8 إ�D أو�f< ا�%'�699 ب��ب�9 ا���1 �.
Dص إ�
h0ا� Bوج D/C Bج
'/% ت ا�%'/%69 وا��/�� وا�%:�%69 ,+ ��1 ا���
�� ا�%���ة، ون� 

'/% ت ه�8 ا�%��/� ت�9kL 6'k ت'/j9 ا�/.� ,+ ر� ض ا"(� ل  jR'ر� ض ا"(� ل، ذ�< أن 
و���9 وا�L ب'2 . ,+ ا���ت9= ا"ول 6 ا"ه%�9، خ �I ا��k �  ا�%�'/�� ب�'/j9 ا���اءة وا��� ب�

 ت ا���اءة ر� ض ا"(� ل آ%  نm�M ,+ ا���1 إ�D أن '/%� ا��و�S ت�
م ب��/A9 ا���1 ب%:%
وا��� ب� 1�L أن ����= ا���1 أدنD ا�%: رات ا�Mز� �/�9 م ب�/< ا�%:% ت، و1�L أن ��
ن L درا 

: رات  j:اب� j9/'ل ب� �ر ا"(

د ا���= ,+ ذ�< إ�D إ�� ح ور��o أو�9 ء أ'�    �� o9: ، و/C
� ب'2 '/% ت ا��Ah ا"ول اKب��ائ+ 6 ا���اءة وا��� ب� ، آ%  و�'
د ا���= إ�D ا��# ج وت

أن ا���1 ا�� دم 6 ر� ض ا"(� ل K �'�ف � دئ ا���اءة وا��� ب� ب��1 آ ف �sه/B "ن ���أ 
  .ا���� ا��راس�9 ب��9 ون# ح

  أه�اف ا��راس�

 D/C �����ل ا� �رات ا"(�L ل
� ��
ت:�ف ه�8 ا��راس� ب��C 1 م إ��C Dض رؤ�� ت�ب
�9، وأث� ذ�< اآ�� ب ا�/.� واس�'�ادهj ا�� ئMر�� ت ا"ن��� ا��%'�9 وا���` �Mن�0اط ,+ ت

: رة ا���اءة ب��9، آ%  وت:�ف ه�8 ا��راس� إ�D ت
	A9 ه�8 ا�%' رف  j/'ء ب���/� j:�f9:ت D/C

از������ح ��x9�0 و��ة ت'/�9%9  �Sو +, �'%�#.  


ت+ hا� +C

ع ت��9% : رت+ اKس�% ع وا�S
,+ أ(� ا���
�� ا�%���ة وت' �] ه�8 ا��راس� 
 ���Rراس ت ا���
ر ا"ول ن� ئ] ب'2 ا"ب� ث ا�9%�ان�9 وا�R�%ر�6، ��� ول ا�
R� 6

�9 �
ل آ9��9 اس�P% ر /%C ن+ خ�� Pر ا�
R�%ان، و����ح ا��وا��# رب ا��I 0 ,+ ه�ا ا�9%
�ى ا���1 ,+ ا�%' رف ا��+ ت
y/I إ�9:  ا��راس ت وا��# رب ا�9%�ان�9 ,+ ت��9% : رات ا�/� �.

: رة اKس�% ع  yراس ت ا��+ أو����/� ا���
�� ا�%���ة ، ون0} ب �'�ض وا��� ش ا�
9�ة ,+ س6 �

ت+ 9L%� خ �I، ذ�< أن : رة اKس�% ع ت'��� وس9/� ا���1 ا�hا� +C
وا�

 ، �Sوا��و y9ا�� +, B�9�ا��و�S إ�D ا��%99$ ا��%'+ و,:j ا�%�%
ع واKتh ل بB�9 وب69 
� ا��� ق �C رت+ ا���اءة وا��� ب� :
ت+ ت/'= دورا � س%  ,+ اآ�� ب hا� +C
و"ن : رة ا�

  ].3[ا���1 ب �%�رس�

  



�رات ا"(� ل ا������ D/C اآ�� ب ا�/.�L:  

 BدتKو ��C +ا�0 رج j� 'ا�#�69 وأول وس9/� �����1 ب:  ا� ��C 1%'ت'��� ا"ذن أول وس9/� ت
6 ب�
ن أ: ت�K j ت'/%
ن شf9  وج'j�� 1 : "ت' �Dوذ�< 1�L � س� ا��L ،�h ل  jوا~ أخ�ج�

�ة �'/�j ت���ونf,"ر وا h87/ا���1" (ا��%� وا"ب .(  
ت إ�D ا"ذن أhل ا�
Iو 
, ��%� ه
 BنQؤ8 بM� ا�: دي وز�C B,�'9, �./س�% ع ,+ ا�Kا" �hا"ذن ب� Dإ� B�
Iت وو
hاس��� ل ا�

� ا�: دي و�" (وان�� 8 �C ،156، ص 2003خ�ون.(  

 :���رات  �C
� ا�: دي : رة اKس�% ع ,+ أو�9 ت : رات ا�/.� وذ�< �%#%�C أدرج ��� :
" j/��� 6إن أداة اKس�% ع ا"ذن ت'%1 ,+ ج%�9 اKت# ه ت، , Yن� ن ��%� j/��� 6 وراء8، و

 B، وB�9%� 6C، و6C ش% �B، آ%  �����9 أن ��%� ا��'2 وهj ,+ أ . آ6 أخ�ى وK ��اهjأ
%  ���أ أو ���/j أو ���=، ... وت'%1 ب س�%�ار�� ,+ ا��R�9 وا�%� م ....  �Pن� ن ��%� أآYوإن ا
و� س� ا��%� ��ى اYن� ن ت�ت�x ب�'/j ا��Mم، وه+ ا�� س� ا�%:%� ���
ر ا�%�رآ ت ا�'�/�9 ... 


ل D/C ا�%'/
 ت، و���< إذh�6 ا�C Mk, ، ه
ا ,�� ا���1 ا��%� ب'� وKدتB وا������ ون%
'B ا���رة D/C ن�` ا��Mم �� ا�: دي ، " (� ش�ة ,��C2003 156، ص.(  


ر ا�
ج�ان+ ��./.1 ,+ أ� س�9 R�%6 ا�6 ا��'��A وا�h0 ئ} أ8MC أن اKس�% ع  m�Mون

ر ا�%��%�، ,��9%�� ب%  ��%� وب%6 ���%� إ�B9، آ%  و���/= اKس�% ع 6 ا�%��%� 6 ا�R�%

M ,+ آMم Q�B، وMآ Dإ�  �h�ا��ه�+ أن ��
ن ��%'  ن��  أي ���:  إ�D ا�%���ث، و
B، واس�9' بB وت��8�9، و�Lاءة � 8�C و��آ تB واس��' ر ا�� ج� Mآ j:, 16 أجا�%���ث 

� ا��0} ا�%���ث 1Iا
 ون#%1 ذ�< بQن ا���1 ب� ج� إ�D أن ��
ن �'/%  ن��  ��+. إ�D ا��
 Bآ ت�� D/C 8$9ث وت�آ���%/� Bل ان�� هM6 خ  ���%� إ�B9، و��%'  ن��   � 1C ���
%  ���D/C 8$ اس�%�ار�� اKن�� 8 وا���آ$9  B9إ� �%���  و� 8�C وب ���� ت�وق ,�
ى 

B�9�6 وا���B و'/%�B و B�C
���    .واس�P% ر 

�د 6 ا��راس ت ا�'/%�9 وا��# رب ا�9%�ان9C �:	آ�� ب أK رة ,���� , ئ���L >/�%� 1�أن ا�� �
؛ 1999؛ ا��ن ن، 3/2002؛ �'�
ب+ و�خ�ون، 2003 ؛ ا��� ن ، ب Parlakian، 2004(ا�/.� 

أآ�ت ا��� ن ,+ دراس�:  ا��+ ه�,y إ�D ,�} (�9'� ا�'�LM ب69 : رت+ ). 2005ن�9وخ، 
6 أ(� ��9C D/C ل �ل ر� ض ا"( �ى أ(� ل �h، أن ا"(� ل ,+ C%� اKس�% ع وا����ث �

� ا�/.� ,9%  إذا  1C �س�% ع وا��Kرة ا : ��
أرب� وخ%� س�
ات D/C اس�'�اد ,��ي ���
6 أن ا���رات ). 2003ا��� ن، ب(ت
اج� ا���1 ,+ ب�f9 ت'/%�9 ش ئ��  B���,ب+ و
�'� �آ%  وأآ


� ت �آ�"ا�/.
�� ا"س س�9 �/��1 ��
ب+ (، " ت ا�/.�ت���= ب��1 (�9'+ ,+ ج�9% �'�
  ).590 ص، 2002/ 3و�خ�ون، 

6 اس�'�اض ا��#�ب� ا��ات�9  ��رات ا���1 ا������ D/C اآ�� ب ا�/.� وت'/%:  K بL و,+ س9 ق
��وBC ا��k ري ,+ ا�' �j ا�'�ب+  �9� ا��h0+ وآ��< ا"'hا� D/C ن ن�ا��+ L م ب:  ا�


ا�L ش��� ا�%'/
 ت). 1999(I �= ا��#�ب� ا��ائ�ة ,+ " ا�%�0/�� ب �'�ف ا��ن ن ,+ 
�Sل ا��و �)" D�h�ر�� ا�'�ب�9 ا��,+ ا��Mد ا�'�ب�9 ، ,�� ان�/` ا��ن ن ,+ ��وBC " ت

 ،B�/خ �ا��k ري 6 ا"س س ا���Rي ا��ي ت
1I إ�C B9/% ء ا�/.� 6 أن ن%
 �.� ا���د ت��أ 
� وKدتB، وأن ��.�B ت�
ن ,+ ذروت:  ,+ س�+ �9 تB وأن ا���1 $ود ب#: ز اآ�� ف ا�/.� 

�رة ,���� ه ئ/� D/C اآ�� ب ا�/.� ، وت��أ L Bo ا"و�D وذ�< 1�L س6 ا�� دس� �E9 �%�/< ,+ د




ر واM�%SKل ب'� س6 ا�� دس�%k� . ب �����رة ا��
ة إ�D اس�.Mل ا��C��ا ن دى ا��ن ن ب ��
� و���غ ��ى أ(� ل ه�8 ا�%��/� Yآ� ب:j ا�/.� ا��D�h ن�Rا '��"ن ا���1 ,+ ه�8 ا�%��/� 

 �Cا
ذه�9  ���
�� �.�1�L B أن ����1 إ�D ا�%�رس� و���.1 ب ��h} ا�%�رس�9 ,+ ت'/j ا��
  .وا���
 وا�CYاب

� L م ا��ن ن ش9h0  ب�#�ب� ذ�< ) D/C�B9/ ب سj و�
ن� ,+ أواخ� ا���'9�9 ت وأوائ1 Lو
ض (�/B9 ب س1 و�
ن� ,+ س�+ C%�ه%  ا"ول �/.� ا�P% ن�9 ت 6 ا���ن ا�% S+، و�Lر أن �'��

  آ ن ��C D�h�ب س1 ب �/.� ا�'�ب�9 ا� Bأ �0 (= اب��ا�'�ب�9 ا��D�h س% Cً  وت��ث  ، �E9 ب
 ،D�h�ب �/.� ا� E��6 ا�'%� ب دل وا��8 ا�� �P� Pب/� ب س1 ا�  ��Cس6 أرب'� أش:�، و +,

 Bاب�� � Bن ن ت#�ب��� وا��ه  ب �/.� �1980
ن� C م وآ��< ا"� آ�ر ا� 1Iا
 وا��+ ب�أت ت�
Ahه  س�� ون�%C أن آ ن �� D�h�ا�'�ب�9 ا�.  

  تAh اKب�� �
ن� ت#�ب�:  � ا�/.� وا��� ب L ئ/� C 6���Cأرب'� و �� : " ...وا�9
م، وب'�

ب� ا��� ب وُبْ.j:k �/.� ا�'�ب�9، ,+ �69 أن�+ 'I ل
آ�I y.�ي أس%� ت'/�9 ت زMئ+ �

 j:أ ب��Lأ yز�  ا��ن ن، ..." (أس�%�� ب ��� ب، وj:��C D/C أ�= ا�'�ب�9 ا��D�h، آ�y و
2005 .( D/C �9ت� `�وا�#��� ب ��آ� أن ا��ن ن ا�
ا�� أس� ,+ إث� ذ�< رو�S أ(� ل ,+ د

 +, 1%'/� Bج
درب نB���R وت#�ب�B، وب'� أن ن#� ا��ن ن ,+ ت#�ب�B ا���9h0 ,+ بMد8 ت
��وBC ت�ر�=  ��
'/% ت ر� ض ا"(� ل ,+ ا��ول ا�'�ب�9 6 أج1 ن�� ,��8 وت�

ا��k ري وإآ� ب ا�%'/% ت (�ق إآ� ب ا"(� ل ا��D�h ب ����ة وا�%% رس� إ�D ج ن= 
� ا��� j:L ب �%�رس� بQن �C ل �ب'� ا"( �� أ	:�ت L�9، و�ل ا���19h "إت� ن:j �/:#� ا�' '

k,ل أ �ء ا"(Ks:� +راس��ل ا���19h ا��راس+ "�Lان:j، و,+ ج%�9 ا�%
اد ا�' 6 �9P1 ب�
  ).1999ا��ن ن، (ا��راس�9 

 +C %ا�� j:�� ا�/.� ب j/'ل ,+ ت �ى ا"(�آ%  وآ��y آ ت�� ه�8 ا��راس� 6C ا���رة ا�' ��9 �
وا����o ا��
�� ب%' ��� ا"ن��� ا�/.
�� ا��+ ت���ه  ا�%'/%� بQس/
ب ش ئ` وج�اب، وذ�< ,+ 

 �/�) y:ج
أث� ء ت�
�� ب�ن ] ن
ر ����9% : رات ا��
ا1I ا�/.
ي ,+ رو�S ا�Y% ن، ,�� ت
 :� y� Lرة و�,�د C/9:  أ�� " َبّ� ر 1P ُب� ر: "D/C س�19 ا�%P ل �/%'/%� ,+ أث� ء ت��9k ا�

: "، ,y��k (�/� أخ�ى وy� L �:% "وأن  اسj ب ب  َبّ� ر و��9 ُب� ر: "ا"(� ل jوأن  اس   
Q," : Kج بy (�/� أخ�ى" و  ا���ق ب69 ُب��ى وَبّ� ر؟: "، ,� درت ا�%'/%� وسy�Q "ُب��ى

  ).217- 216 ، ص2005ن�9وخ، " (�
ج� ب:  ��ف ا"�1�L A ا��اء

 j�L +, �P� Pر�� ت ا�'%/�9 �� �� ت ا���� ا��ون��'�ض ت#�ب� أخ�ى �y/h ,+ أث� ء ا��
/� �
ف ا��� ت69، ,�� ا���
�� ا�%���ة ,+ آ/�9 دا,9�I +, �91 ا�/.� ا�'�ب�ا�� j9/'ل ت
� 69

(/�y إ��ى ا�� �� ت ا�%��رب ت 6 أ(� ل ا���� ن ,+ أث� ء ا��� ط ا�/.
ي إ�C ء آ/% ت ت��أ أو 
���� ا���س ب��= ن�` ��ف ا�� ف 
ت ���ث إرب آ  ��ى أ(� ل I 

ت ا�:%$ة، وهI jkت


E9� �'L أD�C ا"(� ل س�� ��Cة ب �:%$ة ��ى o ���9 س� نB، وآ نy ا��� �9oو �fج � �#9�
� أD�C "بQرة"آ/%�، و�L ا�Q�0 ,+ وا��ة �:  ,�x وه+ آ/%� ب��ة �L E9 ل أ�� ا"(� ل Lو ،


ا آ/% ت Q, 1Pس ودواء �Cوب�اء، آ%  أ �1P أن� وإب�اهj9 ورائ Ahد ا�Kل أس% ء أو �ا"(
  ).2005ن�9وخ، (وأ�
ان 

  



: رة اKس�% ع ,+ ا��راس ت ا�'�ب�9أث� ت�ر�= ا" D/C ل �)  

 Dا"و� y,�y ا�� ��P ا��� ن ب�راس�69 ,+ ر� ض ا"(� ل، ه L) 4 )[2003أ [ Aا��� Dإ�
 �Lل س6 ا��� ض، و �ى أ(�6C ا�'
ا1 ا��+ تsث� ,+ ت�%�9 اس�'�اد ا���1 �%: رة ا���اءة �

6 أ(� ل ر� ض 69�C
%# D/C راس�� ا"(� ل ,+ �h ت/�y ا�%#%
�C أج�ت ا�� ��P ا�
 j� ب�� S أخ�ى �C
%#1�L 6 وزارة ا���ب�9 وا��'/j9 ، و ��
ا��#����9 ا"و�D ب�ا] ت�ب

 6�د C D69 إ��C
y ا�� ��P ا��� ن ب�'��2 أ(� ل ا�%#% L ،ل �ت/��` ب�� ض ا"(
6 ا�� ج ت، وإدراك ا���` وا��Mم، وا��'�C �9: اخ�� رات ا�/.� ت�%1P ,+ ا�%: رات ا�ت�9

  .ا�'LM ت، ود��K ا�%�:
م، وا�%� رن�، وا�
AI، وت�/�1 ا"��اث

 +, 69�C

را ��ى أ(� ل ا�%#%hL خ�� راتK�9 �#%�9 ا�ئ�9 وا��9 h�Y:�ت ا��� ئ] ا	أ
 ���s%2003ا��� ن، أ (اخ�� رات ا�/.� وذ�< آ%  ت��9 ا�:(  


س· ��م وج
د ,�وق ذات د��K إ�h ئ�9 ب69 C D/C �9ن Pوا� D69 ا"و��C
� ت ا�%#%
�م Mء� ا���ا] ا�%'�ة ��(� ل و� ج�:  C D�9 إ���  %ا�%: رات ا��+ أج��D/C y ا"(� ل 

1��  .إ�D ا���
�� وا��'

 · �9��  %�آ� ت:  ��ى ا�%#%
69�C ب%  ,9:  ا��%99$ ا��%'+  A/�0 D/C �./رات ا� : A'S

ر ا���ا] ا�%'�ة ��hL D8 ا�%: راتإ��  .� ض ا"(� ل ,+ اKه�% م ب:

�م اKه�% م ا�� ,+ ب%: رت+ اKس�% ع C 6C 9:  ا��� ن, y�ا��+ آ� Dراس� ا"و��و,+ أ�C ب ا�
y ا��� ن ب�راس� أخ�ى  L ، ل �ث ,+ ر� ض ا"(�'�,� ] 5)[2003ب(وا��� Dإ� y,�ه
: رات اKس�% ع وا����ث 6 ج:�،  
و,�} أث� أن��� اKس�% ع D/C (�9'� ا�'�LM ب69 ن%

: رة ا����ث 6 ج:� أخ�ى 

ائ�9 ت�9���# 6 ر� ض ا"(� ل . ن%�C ��9C �P� ا�� y'kأخ
 y L �Lث، و�: رة ا��� D/C 8س�% ع وأث�Kرة ا :�h إ�D ب�ن #:  ا�: دف إ�D ت��9%  +,

 6C Aل وا��� �رات ا"(�L D/C ف�'�/� +/�L ج�اء اخ�� رFب �P� ا�� A'kة وا�
ج
ان= ا��
�اد ا���ا] ا�%Mئ%� Cل إM6 خ
ر ,9:  hان= ا��
��:j وذ�< ب:�ف ت�%�9:  و' �#� ج�


� ت ا"(� ل��%�.  

 ���: رات ا��%99$ ا��%'+ وا�%�'/�� ب�� y/%ش ���0/� ش%/y ا��#�ب� اخ�� رات ت�90} Lو

ت�9 اhوا�%� (� ا� ��ت�9 ا�%�� ب:� وا�%�0/
hا� ت ا���%�� ب:� وا�%�0/��، آ%  وش%1 ا��

اKخ�� ر : رات ا��:j ا��% C+ وا��ي ���/= 6 ا���1 ا��'�6C �9 ا�%��
ى ا�%�%
ع ، ه�ا 
�رة ا���1 ,+ ت/90} ا�%��
ى L ل P%س�19 ا� D/C {��� ي�ب SY ,� إ�D اخ�� ر ا����ث ا�

�hدة س�د ا�� Cر وإ
hا� AIت وو LM'ع وإدراك ا�
ش رك أ(� ل ا���ن ] وب'� ذ�< . ا�%�%
ا��� ن، ب (,+ أن��� : رات اKس�% ع وا����ث وأ	:�ت ا��� ئ] ا��%�9 وا��9��9 ب��C 1 م 

2003:(  

 · 6��
�m أن ا"(� ل ا�� E9� ث�
ج= ب69 : رات اKس�% ع و: رات ا���وج
د ارت� ط 
: رات ا��%99$ ا��%'+ وا��:j ا��% +, 1k,ا أداء أ

ا أن ����C ا اس��

ا أن ����C اس�� +C 

: رات ا����ث +, 1k,درج ت أ.  



  

�ى ا"(� ل �/��رب �E9 ت��6 أداء ا"(� ل ,+ : رات ا��$99% · � �Sاد وا�وج
د اس�'
  .ا��%'+

j:� y ت�ر�� ت خ �I ب:�ا ا�:�ف، · �L إذا D�h�ام ا�/.� ا���ى ا"(� ل اس�'�اد إ�# ب+ Kس�0�
� اس�0�م ا"(� ل ا��/% ت �, �ا��D�h ,+ ا�%
اAL ا��'/9%�9 ا��+ ارت��y ب��< ج��  إ�D ج�= 

�9  .ا�/.� ا�' 

6 خMل إب�اء رj:��o ,+ ا�%� رآ� ب "ن��� ·  j:1 اس�# ب ت��وج
د اس�'�اد ��ى ا"(� ل ��'
  .ا�/.
�� ب�.A وان�� 8


ظ إ�D وج
د اس�'�اد ��ى ا"(� ل �/�'�6C �9 ا�%��
ى ا�%�%
ع 6 خMل j:/9 ا�%· �/
{h�9 ب%  ��'/` ب�� ش ا����وا�� AI
  .اس�0�ام اYس: ب ,+ ا�

�ى ا"(� ل ب ����ث ب��LM ,9%  �0} شsون:j ا"س��� وإج�اء �
ار · � ��Sرة وا�L د
وج
j:ئM  .بj:�9 وب69 ز

 · �f9ت+ ,+ ب
hا� +C
وج
د اس�'�اد ��ى ا"(� ل �/�'/j وت��9% : رات ا��%99$ ا��%'+ وا�
  .�9 ش ئ�� وج�اب�ت'/%

: رات اKس�% ع ��ى أ(� ل روS ت ا"(� ل  �9%���  L�) ا��� ن �P� ا�� y��أ� �Lا و�ه
: رات ا����ث ب:�ف ' �#� ج
ان= ا��
ة وا�A'k ا��+ آ���C y:  اخ�� رات  Dإ� �, SY ب

�اد ا���ن ] ا�/.
ي ا�0 ص ب��%�9 ه�8 ا�%: رات ود] ا"نCرج إ��� E9� ،{90ا��� ���
�Sا��و �%/'�sو�9 ت  6%S +C
وتjk . ا�/.
�� ,+ ب�ن ] ا��و�S ا�9
+ وا"س�

أن��� �'/�� ب���9% : رات ا��%99$ ا��%'+، وت��x9 : ا"ن��� ا�%����� أرب'� أن
اع ه+
ا��اآ�ة ا��%'�9، وا��:j وا�����9 وا��'/19 واKس��Kل، وا���ر�= D/C ا���` ا�h��9 �/��وف 

  ).2003ا��� ن ، ب  (وا��/% ت

 B���,ب+ و

ت+ ,+ اآ�� ب ) 3/2002(أ  دراس� �'�hا� +C
� ه�,y إ�D ,�} أث� ا��,
��/� ا���
�� ا�%���ة،  +, �9/�: رت+ ا���اءة وا��� ب� ,+ ا�/.� ا�'�ب�C ��9C D/C �9ب�9 

+C

ر �'�
ب+ و,��` ب�BP أداة اش�%/y أ�� ��C اخ�� را ���} : رات ا�) �Lت+ و
hا� 

ات I"رن� ا �
ات ,+ ب�ا�� ون: �� ا��/% ت، وI"1 ت%99$ اP  :�  k'ن��'�ض ,9%  �/+ ب
 1I
� تL1، و�1 ا�%� (� ا"ول وا"خ�9 ,+ ا��/% ت ا�%'� ة �/�h,ا�� ون: �� ا��/% ت ، و�,+ ب

�
�رة (�9'�9 واس�'�اد D/C اآ�� ب وت�L ل ا��� ض �ى أ(�: رة �'�
ب+ و,���B إ�D أن � �

ت+ ب��1 خ صhا� +C
  .ا�

  

  

  




ت+ ,+ ا��راس ت ا"ج���9hا� +C
: رة ا� D/C ل �ر�= ا"(�  أث� ت

�� ا��راس ت ) Blachman ,2000(أج�ى ا�� �E ا����� ن+ بMت�% ن  Dإ� y,�دراس� ه

ف D/C أث�L
 وا"ب� ث ا��+ تyhh0 ,+ ا�'�
د ا�MPث� ا"خ�9ة 6 ا���ن ا�'���6 6 أج1 ا�

� اس�0/} Lا���اءة، و j/'ء ب��
ت+ ,+ ��/� ا���
�� ا�%���ة D/C ا��hا� +C
ت�%�9 ا�
�9S %ات ا�
  :بMت�% ن ا��� ئ` ا�ت�9 ا��+ أث���:  ا��راس ت ��C ا���


ت+· hا� +C

ي ب69 ا���ء ب�'/j ا���اءة وا�L ارت� ط �
ج�.  

�� د�� ب69 ا���رة D/C اKآ�� ب ا�%���·  �LMC � �%: رة ا���اءة وب69 : رة ا�
C+ ت
ج
 j:��  %
ت+، وت'
د ه�8 ا�'�LM إ�D ا��ور ا�%:j ا��ي �/'�B اس�0�ام ��دات ت�%9$ ب ��#� hا�

  .,+ ت�:C 19%/�9 ت'/j ا���اءة وا��� ب�


ت+ أث�ًا إ�# ب9ً  ,+ ت'/j ا���اءة ,+ · hا� +C
أث��y دراس ت ا���خ1 ا�%��� أن "ن��� ا�
  1�L ا�%�رس� وا"ول اب��ائ+ �E9 س ه%y ا"ن��� ,+ ت�:C 19%/�9 ت'/j ا���اءة �ا�1 

���ة �/��  .وا��:#+ ,+ 

�رة L ى�
�� ب69 ا�A'k ,+ ا���اءة وب69 L �LMC د
ب SY ,� إ�D ذ�<، أش ر بMت�% ن إ�D وج

ات:  Iأ Dة ت�/19 ا��/%� إ���, j:, D/C 1�ا��)Blachman, 2000.(  

y ب:  ا�� ��P آ س19 6 ن9
ز�Mن�ا آ%  وأآ�ت  L +راس� ا���6 أن ) Castlel, 1999(ن� ئ] ا�
 Kا���ق ا"خ�ى و �
ت�9 ,+ ت'/j9 ا���اءة ��(� ل ���.+ أن ت'%1 ج��  إ�D ج�= hا������ ا�

6 . ت'%1 ب%��ده  ,+ ر� ض ا"(� ل ��9C D/C  P�إج�ائ:  ب �� أث��y ا�� ��P آ س19 ب'�,

 آ ن ا����م ��ى ا"(� ل� D�� 8 ا�%: رة� ,+ س6 ا�0 �� أن �/��ر�= أث�ًا ن ج'ً  ,+ ت�%�9 ه

M9fS ل �م. ا"( �Lث� أMث Dل إ� �ا"( �C
%# �P� 8 ا���� y%�L ه�� : �C
ت�آ$ ت�ر�= ا�%#%
'�D ا��/% ت وت��9%  D/C �9ن Pا� �C

ات ا��/% ت، وتj ت�ر�= ا�%#%Iت%99$ أ D/C Dا"و�


ع، ,# ءت ا��S
6 آ1 أن
اع ا���ر�= ا�0 ص ب:�ا ا�% �P� Pا� �C
� تj اس��P ء ا�%#%Lوف، و�

ات ا��/% ت Iأ �,�' +, �P� Pن�9 وا� P69 ا��C
ا���9#� أن ا�%#%
�C ا"و�D ت�
D/C yL ا�%#%

�ا ا�:�ف:� �Cي أ�  .�D/C y/h� E9 درج ت أD/C ,+ اKخ�� ر ا�


ج�� ب69 ت'/j9 أس% ء ا���وف ,+ ر� ض ا"(� ل ��� أث��y ا"ب� ث ا��
��9 وج �LMC د

 �,�' +, �/P%�%أن ا�%'�,� ا�� ب�� ا� E9� ،�وب69 اآ�� ب : رت+ ا���اءة وا��� ب� ,9%  ب'
 jسKا Bأ ب�
ت ا���ف ا��ي ��I $99%رة ت :أس% ء ا���وف س%'9  وب��h  ت��= ا���1 


ات ب�ا�� ا��/% ت ون: �I1 أh,ب� س%'9 ، و
�:  س%'9 ، وت%99$ ا���ف ا"ول ,+ ا��/% ت ا�%��
 ��hب.  

 69�9� �P� ا��  � اس�'�yS ا"ب� ث ا��+ أج����C y ا���
ات ا��
�/� ,+ ) ????)2002, أ�,

ف ا"ول �I �9Mت �
ف ا���� ن وا��%:9�ي وآ��< ا"�I y/%ل وش �أ(� ر� ض ا"(

�ى أ(� ل ر� ض ا"(� ل ���1 '��ا أآ�ت �9�69 أن '�,� اسj ا���ف. ا"س س+�  ��� 

ج�� ب69 . �%: رات �.
�� أخ�ى �LMC D/C ت�وج�ت ا�� ��P �9�69 أن ن� ئ] ا��راس ت أآ

 8��ة، وأن ه� D/C Mآ ���hاآ�ة ا���ا�%'�,� ا�ُ%َ����� بQس% ء ا���وف وب69 ا��اآ�ة ا��%'�9 وا�



�9 س  �/���s ب�# ح ا���1 ب y9 س ا�%'�,� آ ن� 6 �Pرس� وذ�< أآ� ���اءة وا��� ب� ,+ ا�%
6 أن ه�8 ا��راس ت �j ت�j ,+ ا�%#�%� .  ا��ي �j ����� ا����s ب:�8 ا���رةIQا��آ ء  jo�� وب

ا�'�ب+ إK أن�  ن��'�ض ن� ئ] ه�8 ا��راس ت ���D/C A أث�ه  ,+ إآ� ب ا���1 : رات أس س�9 
  :Kز� ��'/j ا���اءة وا��� ب�


ات ا���وف ا"· Iر�= ت%99$ أ�
ا ,+ أث� ء ا��C ا���ف اس�� jن اس
(� ل ا���6 آ ن
ا �'�,
   �LMC س% ء ا���وف، أي أن ه� كQس ب�� ب �,�' j:� 6ت� j� 6��6 أو�f< ا"(� ل ا� �Pأآ

0�م ا���1 '�,�B ا�� ب�� Kسj ا���ف ��� E9�  9'%ا���ف وت%99$ ا���وف س jاس �,�'ب69 

ات ب�ا�� ا��/% ت,+ ت99%I1 �'�ف س%'9  . $ أ�ذا آ ن ا��F, ل آ/%� دار P%س�19 ا� D/C ���Qخ

�ة ب ����� �B وه+ ��6 ا��:B9/C 1 ربx ا�%��� ا"ول ,+ ا��/%� ا�# BنF, ت ا���ف دال
I jاس
َ����ً -دار � ا�%��� ا"ول ,+ اسj ا���ف وه
 داُ B� ل وا�%'�وف .  


ا ا"(� ل ا���6 آ ن
ا · C س (�:  اس��

روا ذاآ�ة س%'�9 ب)  ً����َ
ن اسj ا���ف ُ,�'�
 +, �
ف ا��%:9�ي وآ��< ا"�I +, >ذ� �:	 �Lاءة ا��/% ت، و�L +, �,�'%8 ا��اس�0�ام ه


ت ا�%�%
ع ,+ اسj ا���ف وا���ف ا�%��
ب ,+ hب69 ا�   xا��ب j�� E9� ،+ا"ول ا"س س
  .ب�ا�� ا��/%� ا�%��
ب�


ا ه�8 ا���0ة ,+ ت:#�9 ا��/% ت ا"(· �� ل ا���6 آ ن
ا �'�,
ن اسj ا���ف َُ����ً  اس�0
�أ ت�آ9= ا��/% ت� Dا إ�
/I
�ة، و,+ ا��� ب�، �E9 اس�� ع ا"(� ل أن ����  .ا�#

1�L 6 ا�
ا���6 أي 1�L أن ��jk ا"(� ل إ�D أ(� ·  �.hا� ��ت'/j9 ا"(� ل أس% ء ا���وف 
�k� K ا"(� ل وإن%  �� هj ,+ اآ�� ب : رات �.
�� �Sور�� ��'/j ا���اءة ر� ض ا"(� ل 

� ا���ء ب�'/j ه�8 ا�%: رات ,+ ا�Ah ا"ول ا"س س+�C 1��ط وا� ��Yوا��� ب� وت#�= ا.  

K ��' رض ت'/j9 أس% ء ا���وف � رأي ا�. ���9 6 ا���ب
�69 بQن و	9�� ر� ض ا"(� ل ه+ · 
 ,Fن ت'/j أس% ء ا���وف 6 خMل أ�9�o وإ�� ع َ69ْ�َ�ِ، و�Cض ��وف ت'/j9 ا���وف، ��ا

 +, �C ، و����وف ا�%�� ب:� وا�%�0/��/�  ��h1 ب�ت%99$ ا�� +, jل، �� ه �م ا"( ا"��� ئ�9 أ

ات ا���وفIأ �,�' +, j9�69، و�� ه�hا� jت# 8 وا��سKآ� ب� ا���وف ��= ا.  

  

  :��9ن� ش ا��راس ت ا�'�ب�9 وا"ج�

: رات ا�/.�، وأن ��ى  ��
�ء ب���/� �Mء �Pا��6 ا"آ 
� وج�ن  أن س6 ر� ض ا"(� ل ه��

ت+، وأن hا� +C
ا"(� ل ,+ ��/� ر� ض ا"(� ل اس�'�ادًا ,���ً  ���
ر ا���رة D/C ا�

6 خMل ا"ن��� ا���ر��D/C �9 أن ��
ن ا�%��
ى ا�%�%
ع ج�ابً  وش ئ�ً   

ت+ ��%hا� +C
ا�

ا1 ت/'= دورا � س%  ,+ وC �C
%#6 وج
د  jo�� ل وذ�< ب �ا"( 
Mئ%ً  �h0 ئ} ن%

ت�%�9 �.� ا���1 ب��C 1 م و,+ : رة اKس�% ع ب��1 خ ص ، آ%  أن آ1 (�1 ��� ج إ�D ت��9% 
� دئ ا���اءة وا��# ح ,+ ا���اءة، وأن أ(� ر� ض ا"(� ل  j/'ء ب��
ت+ 6 أج1 ا��hا� B9Cو

  .ورا � س%  ,+ ��9ة ت��م ا���1 �.
�  واج�% 9C ت/'= د



: رات �.� ا���1 واس�0�ا: ، ,�/%  آ ن ا�%��
ى � س�   
آ%  أن �/��ر�� ت أث�ًا واS�ً  ,+ ن%
 �C ا�%'�,�9، س Bرات��'%� ا���1 ون%
8 ا�'�/+ وا�/.
ي وا����+، و�9Pا Kن�� هB، و��$ا ��


ى . �آ9$8 واس�% BC �/% دة ا�%�%
�C واس�P% ر8 �: ذ�< ,+ اس�P رة ان�� 8 ا���1 وت��آ%  أن 
6 ب�f9 ا���1 أي ��+ D/C خ��اتB ا�� ب��، آ%   D�
��ا�% دة ا�%�%
�C ���.+ أن ��
ن 

 C
��
,  �/��1، وس:M، و�Qو6 ج:� أخ�ى ���.+ أن ���م . �#�ر أن ��
ن ا�%��
ى 
�اC ة  �� ا�ت�9ا�%��
ى �/��1 بQس/
ب ش ئ` Cا

ت (��  : ا��hوت.�99 ن��ة ا� ،�ا���` ا�9#


AL، واس�0�ام ا�Y% ء ا���آ+ �/�'�6C �9 ا�%
AL، وإث رة ا���
�` ب س�0�ام ا�
س ئ1 %/�
  .ا�%��
�C، وإت �� ا����I ��(� ل ب �%� رآ�

� ا~ �C B�� وا��ي ��k+ بQخ� ا����9 وا) 1997(وت#�ر اYش رة إ�D ا����B9 ا��ي ���C ر���
    �� o ل �ل ر� ض ا"( �ل ذ�< أن أ( �أداء ا"( j�
ت�90} : رات ا��%99$ ا��%'+ وت�


ت ا"ول أو ا"خ�9 ,+ ا��/%�، "ن ب'2 ا"(� ل ,+ h6 ا�C j:ا�sس ��C ب�
'I ن

اج:�

د ب ��sال، وآ��< ا"� ب ����� �/�/% ت h�%ا� 

ن   ه%:�� K  %8 ا�%��/� رب�، أو "���أ"ه

"����م ,:%:j �/%� هj9 ا��+ "C =ب�� �/f6 ا"سC ج ب�Yب� ,+ ا
'I ون��ا ,Fن ا"(� ل �#� ،
آ%  و�sآ� . ���آ= �:  ا��sال، و���/
ن ,+ اYج ب�، ,�'��� ا�%'/%� أن ا���j� 1 ����� ا��$99%

� ا~ D/C أه�9% % رس�   ��'/%B ا���1 وت'D/C B%9% ا�%
اAL ا��'/9%�9 ا�C +, ��/�0%�
�ة ا��+ �����:  ا���1 �/��9 ن ��� ا~، (ا��و�S وا��K D�� y9 ت�'�ض ا�%� هj9 ا�#�C1997.(  

���ح ن%
ذج ���0ة ت'/9%�9 ت� /�9: ا����9`  

 ��
�اد و��ة ت'/9%�9 ,+ ا�/.� أو ���ح ���0ة ت�بCإ Dراس� إ���ف ا���j ا�P ن+ 6 ه�8 ا�:�

ء ا��� ئ] ا��S +, �9/� وردت ت� Lا و� ب�� ا��+ تj اس�'�اS:  ون� ش:  ,+ س9 ق دراس�� ، ه

�ة ب ���19h ,+ ب�ن ] ن
ر �
و6 أج1 إ�k ح �h/� ا���0ة ا��� /�9 ). 2005ن�9وخ، (ا�
: و�'�+ بB) 2001(أو ا�%�:] ا��� /+ ,+ ا��'/j9 ن��'69 ب ��'��A ا��ي خ/} إ�B9 ا�%'1�9 


ى ا�%�اد ت�ر��B و' �#�B ب����� ت�� 1 ,9:  ا�%'�,�، 6 ا�%� ه] ا��+ ��j ,9:  (�ح ا"��%�
 ��/�0
اد أو ��
ل دراس�9 
 ت )48، ص 2001ا�%'1�9 ، ....." ( /'
ن ا�%��
ى �� �Lو ،


ع ا�%��وح D/C ا"(� ل وأن S
أو � هj9 أو 9L%ً  أو : رات D/C أن ت�
ن ذات I/� ب �%


م ا��'/j9 ا��� /+ ,+ ر� ض ا"(� ل ت'D/C 1% ت��9` ا"ه�اف ا�%�ج:�ة وا�%��دة، و����` 

� هj9 ا�/.� ا�'�ب�9 ب ��� ب�9 وا�'/%�9 وا���آ�9 آ%  نm�M ,+ ا"ه�اف ا��/
آ�9 ,%9   [D/C د
  .�Qت+

�اخ/� ، ,��0 ر ا�%'/%� ا�%��
ى �
� ت �0/�� و���ة ا��'/9%�9 ا�ت�9 ,+ �
� ج ء ت�j9R ا���
�رات ا"(� ل ,+ I�: ، آ%  وت����9 ان�� ء أه�اف س/
آ�9 6 ا�%��
� ت ا��ي ��MءL �م 

�Pع أو أآ
�ة أس�%� ��
و6 ا�#��� ب ��آ� أن ا"ه�اف آ�9Pة E9� 6 . ا�%�0/�� وب� ء خ�� ت�ب
E9� 6 ا�%��
ى، ��ا ب س�� �C ا�%'/%�  ��/�0E9� 6 ج
ان= ا��%
، و �C
��ا�'�د، و

6 ج:�، واخ�9 ر ا"ه�اف ا��+ اخ�9 ر ا"ه�اف  j:ت �oل ور �ا��+ ت�� س= و� ج ت ا"(

دة ��'/j ه�8 ا���0ة 6 ج:� أخ�ىI�%�9 ا��آ%  ون
�S أن ب س�� �C . ت�� س= وا�%�ة ا�$

 �9Sا
6 ا�% 69'
ع S
�ة ت'/9%�9 ,+ ا�/.� دون ارت� ط ب%�
�ة آ�
ا�%'/%� ت��9` ا�

��ا�%�رج� L D/C ئ%� ا�%
ا�9S ا���.  

  



�ة ا��'/�9%9�
  :ه
�� ا�


عS
  ا�َ�9َ
ان ت: ا�%

��
  ��ف ا�� ء: ا���0ة ا�/.

66 أس�
ع إ�D أس�
69C/ ا��1h ا�P ن+: ا��
y9L وا�$  


ع ا��9
ان تS
ِ�ْ�َذْون، (9َ�َ
ان ت، ���ات، �% �، �/$ون، ا�ّ$ّ� , ت : ب'2 ��دات 
  .../�، ُسَ/ْ�� ة، ت%� ح، �h ن، �% ر ، �
ت، ن�)ِ��ب ء و��ب ءة، س�/�9

j�#ء ا� kCم(� ج=، � ج� ن، ا�َ�ْ�َ#�ة : أس% ء أ
  )ا�ُ�/�

�C �  ، ��ko(6�$ ن(َ��دان : أ� س�9 و
  :ب'2 ��دات خ��ة ��ف ا�� ء 

�اء ، �$ام ، ��ب ء: ِ- ... �
ت ، ُ�/َ��: ُ -... ����9 ، �/9= ، �#� ، ����9 : َ-�...  


ن� � ) ، �
ن ، س� ب ، ا"��I. .. �/ ، �%L ، ح ، ج� ح �ح ، ت ��...  

9
ان ت : أن��� �ا,��� ����� +, ��
  ج

�ة�

ت+ وا����ث ��ى أ(� ل ر� ض : ا�:�ف ا�' م �/hا� +C
ت��9% : رات اKس�% ع وا�
  :ا"(� ل 6 خMل ت��9` ا"ه�اف ا��/
آ�9 ا�
اردة ,Q�  %9ت+

  . أن ��%+ ا���1 أن
اع ا��9
ان ت ا��+ �'�,:. 1

  ....ب ��L ئ:  ورC ��: /أن ��آ� ا���1 ا��9
ان ت ا��+ ��o= ب%� ه�ت: . 2

  .أن �'�ف ا���1 أس% ء أن
اع أخ�ى 6 ا��9
ان ت ا��0%/��. 3

  .أن �Ah ا���1 (�9'� ه�8 ا��9
ان ت 6 خMل خ��اتB ا�� ب��. 4


ات ا��9
ان ت. 5I1 أ�ا�� �  .أن ��/

  . ��ن� نأن ���ر ا���1 ,
ائ� ا��9
ان ت. 6

  .ا���1 وا��#j وا�%��6: أن �A�h ا���1 ا��9
ان ت E9� 6 ا�h0 ئ} ا�� ��9. 7

�اء ا��9
ان ت ا��0%/��. 8o 1�آ� ا���  .أن �

�اء ا��9
ان ت. 9C1 أ�أن ��190 ا��.  

1# ��
رة ا�� ت�� "�� ا�%��ئ69. 10� x���� 1�ا�� yh�� أن.  



11 .�h�� 1 ب�أن ���%�� ا��.  


,� ,+ س9 ق ا���hأن �9%. 12�Q%�9 ا�o �%/1 ا���ا�� $.  

13 .�,
�Q%�9 ا�o �%/ا�� D�'  .أن �'�� ا���6C 1 رB��o ب%'�,� 

  .أن �� رك ا���1 ا�%'/%� ,+ ا���6C E د��K ا��/%� ,+ ا�%'#j ا�/.
ي. 14


ت�9 ��'2 ا��/% ت . 15hا� ت ا��
ن ا���h(أن �%9$ ا���1 ا��%k 6.(  


ت�9 ��'2 ا��/% تأن �%9$ ا���1. 16hا��: � ت ا� .  

�ة ,+ ا�
AI وا��'��9. 17��  .أن ���0�م ا���1 ا�%��دات ا�#

18 .BP��� +, D�h�6 ا�/.� ا�  .أن �#�ب ا���1 اس�0�ام ��دات 

19 . 
k'ا� jاس +, D�P%6 ا�  ).� ج= و� ج� ن(أن �%9$ ا���1 ا�%��د 

6 ا�%�آ� ,+ أس% ء أ. 20 Eنs%1 ا��ج= و��#�ةأن �%9$ ا�� � j�#ء ا� kC.  

  .أن ��
1I ا���1 إ�D د��K آ/%� � ج=. 21

  .أن �%1P ا���1 دور �% ة ا���f9 ورC �� ا��9
ان ت ,+ ��ائ` ا��9
ان. 22


ع ا���0ة ب �
س ئ1 ا����9. 23S
 6C 1�أن �'�� ا��.  


ع ا�. 24S
��0ة ب�ا,� أن �� رك ا���1 ,+ رآ6 ا�/.� ,+ ا"ن��� ا�/.
�� ا�%�
,�ة �
ل 
  .ذات+

  .أ9S�+ أه�ا,  س/
آ�9 أخ�ى..... 

h در اش�� ق ا"ه�اف ا��/
آ�9:  

  . (�9'� ن%
 �.� ا���1 واس�'�اد8 �/��رب ��=   ج ء ,+ ن� ئ] ا���j ا"ول 6 ه�8 ا��راس�-

-j9/'واس��ات9#9 ت ا�� j/'ت ا�� ��Rن .  

- 8��ة ,+ اYنh ت �/���ن ا����j، وا�����  ,/��� ا���ب�9 ا�����9 �/��1 ا�%�/j وت�%1P ,+ ه�
ا�
  .,+ خ/` ا~، وت���� , ئ�ة ا��9
ان ت ��ن� ن

- 1????,  ب؛ 2003؛ ا��� ن ، �3/20002'�
ب+ و�خ�ون، ( : رات ا�
C+ ا�/.
ي ا�� 
2002.(  

  



�ة�
/� �  :ا"س� ا�' 

�ة، و���رج �

ع ا�S

ان ت:�f9 ا�%� خ ت:�f9 ا�%� خ ا�' م �/%sس�� وا���f9 ا�h��9 ب%�C y�ت

ف D/C ج
ان= ا��
ة L
ا�' م ا���90} ا"و�+ وا���
�j ا��'�ي ا��ي ���.+ أن ت#��B ا�%'/%� �/

 1h,و  :�$C 6 K��ى ا"(� ل 1�L وب'� ان�0ا(:j ,+ ا"ن���، وت�ابx ا���0ات ب� A'kوا�

ن ت: ، و� رآ� ا"ه1 ، وا����9` ب69 ا�� jL ا�' 1 ,+ ا�%sس���، ه�ا ب SY ,� إ�D ا�%�ون� 

   =�� �9, Sأن��� أخ�ى إ j9%hاح وت��Lا Dت� در إ� E9� ،�%/'%ب:  ا� D/�ا��+ ���.+ أن ت�
 �9'hا� D/C  :وف ا�%���9 ب�Rوا�  :'
ى : رات ا���f ا��+ ت'1% �����B9k � ل 

� ا~ �C ���'دي، و���وا� +C %#ب� ا"س �9= ) 1997(ا� P%8 ا"س� ب�ا�' � ا��+ K �%�6 ه
 6� ا"(� ل وت��9# : رات ا��%99$ ا��%'+ و�9oه   �I 0ء ب���9` ا"ن��� ا���/%'/%� ا��

 :�C ا�%: رات ب%'$ل.  

  �I �C ا���f9 ا��'/�9%

�ة ا��'/9%�9 إ�D ت
ا,` وان�# م ا�'
ا1 اYن� ن�9 وا�% د�� ,+ ا���f9 ا��'/�9% �
��� ج ت��9� ا�
6 أهj ا�'
ا1 ا�h��9 وا�%�رس ��9، وت'�� ا�'
ا1 اYن� ن�9 ب�f9 ا�Ah ا�
ج�ان�9 وا��+ ت'

اYن� ن�9 وأب�زه ، ذ�< أن ا���f9 ا�
ج�ان�9 ت���A ا���f9 اKن�' ��9 واKج�% �9C ا�/�69 ت�:% ن 

د8 �� 
6 أ(� ل و(
اC jL%1، ,�9�9 ج Ahر ا�
ب��1 �9
ي ,+ بE روح ا��
ا,` ب69 ج%:

�'j ب ���Kام وا������ وب'9�ا 6C ا��/` ا��ا�� وا�% 
��� وا�%
دة، و��� 1C ا"(� ل ,+ ج
  .وا��
ت�

 �L
69 ا��Rوف ا�%� ن�9 وا�$ ن�9 وا�%
اد ا��'/9%�9 ا�%�Qن:  ت'�+ ب�F, 1 ا�% د��أ  ا�'
ا
 D/C ��/'%س ئ1 ا�
'B، و��خ1 ,+ ه�ا ا��9 ق ج%�9 ا� 1C �ء ب ��� ط وا���ج�ران وا�%�9Pة �/�

 B%9ه � 6�ى �Lب:  �ى Mء� ه�8 ا�
س ئ�f9�� 1 ا���1 ا�'�ب+ وا�.�,� وا�%sس�� و
Mئ�9 Yاخ�9 ره ، وت#�= ا"خ� ء ا +, �L��اد ا�
س ئ1 ����C+ ت��ي ا�Cن إF, B9/Cو ،Bوخ��ات

  .وا���
�� ا�� ئ'� ,+ آ� ب�: 

  :دور ا�%'/%� 1�L ا���ء ب���9` ا"ن���

- 

ع  ج%� ا�%'/S
�ة 6 ا�%
س
C ت ا�%�0/�� و,+ ه�8 ا�� �� �

ع ا�S
ت �
ل 
  .ا��9
ان ت

-B1 ���0ت�ت'��2 ا�� ��0ج ا���ف ا�%$ D/C ا��'�ف .  


 أو �Lص � س
ب -�� ا��9 م ب#
�� أدب�9 ت#%� ا�%'/%� 6 خ�M:  ا���9� وا���h وش��x ا��9

ع، وآ��< ا"� ج%� أP ل ش'��9S
  .��� س= � ا�%

  . ت��9k ا�%
س
C ت ا�%Mئ%� -

� ت��9` ا"ن���-�C 
�اC ة A/�0 ج
ان= ا��% .  



6 ا��/�69 وا���ح، - K�
ع بS
%/� +hhئ%� آ ���د ا��M�اC ة اس�0�ام اس��ات9#9 ت  
  .وآ��< ا"� أس/
ب ا�%� دث� وا��
ار وا����ار

-D�h�ام ا�/.� ا�'�ب�9 ا���اC ة اس�0 .  


ع ج%� ا�� ت ا-S
  .����ن�9 وا"� د�E ا���
�� ذات ا�'�LM ب �%

-

ع، وا�:�ف 6 ذ�< هS
  : ا���6C E ج%�9 ا�%��دات ذات ا�'�LM ب ���ف وا�%

 · �L
 =��  :�9�h0 رج ا���وف وتت�ر�= ا�%'/%� ذاتD/C  9 ا���` ب:�8 ا�%��دات ��= 
Bت �Iا���ف و.  

 ·
%/1�L 6 ا�%'/%� ,+ ان�� ء ا�%��دات ا��+ ت'�� 6C أش9 ء   :
س� 6 أج1 اس�0�ا��س� و
�وق ا����ي�hا�.  

  .ان�� ء ا�%��دات 1�L 6 ا�%'/%� 6 أج�C �) 1:  أو آ� ب�:  D/C ب� L ت· 


ر ت
9S��9 وD/C  :S�C ب� L ت· I 6C E�ا��.  

  .إآ� ب ا���1 أس% ء ا"ش9 ء ا��+ ت�x9 بB ,+ بB�f9 ا������· 

  . ��= ا���آ ت ,+ ا�/.� ا�'�ب�9ت
�9S ت��19 ا�%��دات· 

'�D ا�%��دات وا��'�ف D/C د��K آ1 ��دة·  6C E�ا��.  

 ·�  .اس�0�ام ا�%��دات ,+ آ� ب� ا��h} وا"o ن+ وا"ن ش9

  .اس�0�ام ا�%��دات ,+ ت�ر�� ت ا��'��9 ا���
ي· 

  


� ت: ��
ى ا"ن��� و��:  

  ا��:�f9 واKآ�� ف: ا�%��
ى ا"ول

  %� ا���f9 ا�h��9 وت'D/C 1% ج�ب ان�� 8 ا���1 وت�D/C B'9# اآ�� ف ت:�9 ا�%'/-

 B$ ذه��ت، وت�� 
6 وس ئ1 وب� L ت ورس �9�hا� �f9ال ا��
ا��.�99ات ا�� رئ� D/C أ�

س
C ت وأش�(� ا�1#�% �ة ,+ رآ6 ا�/.� hL 6} و��ب ��'�ف D/C ا"دوات ا�#

C
  .�وأ�Lاص ا��9�%
ت� وا"�' ب ا���ب
�� ا�%��

- �I 0ا�%���ة ا� D/C ا���وف Dش رة إ�Yا � �.�+ ا"(� ل آ �' دة أ�9�o أس% ء ا���وف 
>�����ة ا���وف ب���x ب رز. ب D/C د
  .ت�x9 ا�%'/%� ��ف ا�� ء ا�%
ج



�ة ا�ت�9 وا��+ ت��أ ب��ف ا�� ء-��:  تA9k ا�%'/%� إ�L D ئ%� أس% ء �'�� ا�#�j ا�%��دات ا�#
  .ْ�َ#�ة وذ�< 6 خMل ا"�' ب ا��I 0 ب:�ا ا��� ط� ج=، � ج� ن، َ�

- E9� j6 ا����ن ا����1# ��
رة ا�� ت�� � xش�� D�9 إ�C %#ل ب ��/�� ا� �ا"( � ت��%� 

�L، ثj ت�k ش��x ا���#19 ,+ رآ6  6 �Pة و,+ أآ� 6 �Pت ��ف ا�� ء أآ
I ر����

  .ا�/.� 6 أج1 اKس�% ع ا���

� ا"(� ل- �
ح 6 ا�
رق ا�%�
ى وا�%$�6  ت��� D/C �Sآ��9 ووا x0ب ب
 ا���9� ا�%��
ب�س
 ت ت
9S��9 أو إ�� ئ�9، وت�#� ا"(� ل D/C ا�%� رآ� ب Yن� د ب��ح وس�ور ، وا�:�ف 


6 آ� ب� آ/% ت ا���9� أو ا"�9�o ه:  


ز ت�%�9 ذآ ء ا���1 ا���hي 6 خMل �R�M اKت# ه ت أث� ء �Lاءة ا���9�، وت%99$ ا��
 �R�Mا�%�س
� ب��h ، و�R�M اKخ�Mف ب69 ا���� ، وا�#%/� ، وا��/%� ، وا���ف، و
اKخ�Mف ,+ ش�1 و�#j ا��/% ت، و�R�M اKخ�Mف ,+ أن
اع ا��0
ط و��آ ت ا��/% ت، 

�ة ا���D/C 1 ا��بx ب69 ا��$ ا�%��
ق C � Dإ� �, SY ا ب� ت ا���j9L ، هMC �R�Mو
وآ��< ا"� ت�%�9 ا���رة D/C ا��190 وا�����9 6 خMل اس�0�ام ا��س
 ت . �%��
بوا

  .ا�Y� ئ�9

  ا���%�9: ا�%��
ى ا�P ن+

�وق ا����ي �E9 ت�0 ر -�hدة داخ1 ا�
 وب'� ذ�< ����1 ا"(� ل إ�D ت�%�9 ا"ش9 ء ا�%
ج
��` ��ف ا�� ء 6 ثj ���= ا"(� ل . ا�%'/%� ا"ش9 ء وا�%#�% ت L 6 ئ%� ا�%��داتh� ب

�وق ا����ي�hا� +, yض ا"ش9 ء ا��+ آ ن�C لMخ.  

 و����1 ا"(� ل ب'� ذ�< إ�D ت#�ب� ربx ا��$ ا�%��
ق ب �%��
ب 6 خMل إ�C ء آ/% ت -
j: 0$ون ا��� L ت ا�%'�وض أ 6
ن ,9:  ��ف ا�� ء أو آ/% ت '%��.  


جB ا���1 إ�D ا�/'= ا��� ,+ رآ6 ا�/-�� jب�  ث
.� ,+ أث� ء ا��� ط ا��� �%' �#� ا��� L ت ا�%��

رة وأ�' ب ا�/.� ا�%�0/�� وا�%��
�C ب%� رآ� أت�ابB أو ب%��د8 ب%�ا,�� ت�#�9 ا�%'/%� h%وا�
�< j/L ا�/� د و� و��  6و� ب'� ت�
ر ا���1 خ �I أو�f< ا��ي ��%/
ن إ�� س  ب ��ه�� 

  .فا��� ب� ,
ق ا��� L ت ا�%./�� ب ��� 

E� Pى ا�
  ت��9% : رات ا��%99$ ا��%'+ وا����ث: ا�%��

- B�0جا�� ء ��ف �/�+ ( ت/'= ا�%'/%� � ا"(� ل أ�' بً  ت:�ف إ�D اس��' ر ��ف ا�� ء و
  ).��0ج 6 وسx ا��/`

�ة أخ�ى أو إ��hL D و��6 ب:�ف ت��9` ج�9% : رات ا��$99% - � ���%� ا"(� ل إ�D ا���9
  ]:6[أو ب'k: ا��%'+ ا�ت�9 

 ·�C

ت�9 �/�/% ت ا�%�%hا� ت ا��� ا����  .ت�



 ·�C

ت�9 �/�/% ت ا�%�%hا��: � ت ا� ���  .ت�


,� وت��E ب%� رآ� ا"(� ل '�D ا��/%� · �Q%�9 ا�o �%/ا�� ��Kل د
ت� ور ا�%'/%� ا"(� ل �
j#'%ا� +,.  

ى �
ل ا��9
ان ت ، ت���+ ب'� أن ���%� ا"(� ل إ��hL D س���9 ن
ح أو إ�D أي �� �� أخ�
6 ا"ه�اف ا��/
آ�9 ، وتj%h ا"ن��� ا��+ �%�6 أن  Ahل ا� �ى أ(
��ا�%'/%�   ��� س= و

�8 ا"ه�اف   ه+ إK إ( ر ��'D إ�D ت
�9S ا���0ات :, ، :':  �/��f ا�'%��� ا��+ ت'1% �ت�
C 1ط، ب ���  �Iن� (  أو و y�9� +:, ،1��/� م�/D ا�%'/%� أن تQخ� ا�%� درة ا��+ �%�6 أن ت�

�اد ا"ن��� ا�9
�9 ذات ا��
جB ا��� وا��'/j ا��ات+ وا�%� رآ� ا��' ��، وأن ت� در Cوإ x9�0�� ب
�دة�  .ب�j9%h ا���ر�� ت ا��+ ت�آ$ D/C ت��9% : رة 

�IMخ:  

+ ن��0/} 6 ه�8 ا��راس� بQن ت��9% : رت+ ا���اءة وا��� ب� ,+ ر� ض ا"(� ل ت�� ج ,
�9Mرة ا����رة ا���M� 1س�% ع "ن:  أس س ا��L �9%ت� D/C $9ا���آ Dا�� إ��وه� ك ب ���� . ا��

 j:, 16 أج B� ت hنYوا j/��%/� 8 ن��K1 اP�ا�1 �%� ب:  ا���1 أث� ء ت�%�9 ه�8 ا���رة 
� واس�9' ب   ���%� إ�B9 ا���1، واKس�%� ع ب%  ��%�، واKس��' ر ب �� ج� إ�D ا� 1Iا
�

 D/C Bر���6 ج:� أخ�ى، وت B969 ا�%���� إ� k%س�% ع ا�K 1�6 ج:�، وت'��2 ا�� j/��%ا�

ات ب����� ش ئ�� تB9, �9P ا��M� ��oس�% ع وا����ث، I"6 ا A/�0%وا� Bت%99$ ا�%�� ب


اI/� ا���رب وا�%� رآ�، ذ�< أن اKس�% ع �'��� : رة ت��/= 6 ا���1  D/C 8$9��وت
6 اس�9' ب و  ا B� �L
��  
ات وI6 أ Bف ت�/� 8 أذن
�%��%� اه�% ً  وج:�ا خ Iً  �%  س

 �/Iا
6 ت
ا1I، ه�ا ب SY ,� إ�D � ج� ا���1 إ�D ا��jC وا��'$�$ 6 أج1  B9/C =ت���
��oا,� ور�  .ا��'/j ا��ات+ وا�LY ل B9/C ب

E9 ت/'= ا��اآ�ة ا��%'�9 ا��ور ا��9
ي آ%  وت�Qث� : رة اKس�% ع ب'
ا1 ا��k] ا�'�/+ �
 �,�' D/C 1�اآ�ة ا��%'�9 ا���� ا�C ت� E9� ،س�% عKرة ا :وا�� سC +, j%/�9 ا��'/j وت��9% 

ات ا��+ س�` وأن اخ���ه  ,9%  س�`، ,��9�C+ ا���1 ا�%'/
 ت ا�%0$ن� ب ���1 I"ا ���وت�

%6 ا"ه%�9 ,+ إC دة ت��ار ا�%'/
 ت D/C وت�. وا�
yL ا�%� س= و�
	�:  ب ��/% ت ا�%� س��
6 ,' ��9 ت0$�6 واس��ج ع ا���0ات ���B ب��1  ��$�  % [��� ا���1 ب ���ر�] وب��1  �

jR�وت�Qث� ا��اآ�ة ا��%'�9 ب �%��رة D/C اKن�� 8 وا���آ9$ ا��' ل وا��'� 6C ا�%��� ت . 
� �/��1 ت/'= ه+ ا"خ�ى دورا ا�0 رج�9 ,+ ا���f9 ا�h��9، وK ش< بQن (�9'� ا��% دة ا�%�

�ة اKن�� 8 وا��'� 6C ا�%/1 وا����y، وب �� �+ ت6�$0 9
�  ,+ ج�ب ان�� 8 ا���1 وإ( �� �
 66 خ/
 ا���1  �واس��C ء ا���0ات وت
	9�:  ,+ ا�%
اAL ا�%�0/��، ه�ا دون ش< ب'� ا��Qآ

  .�Mم وا���آ9$ا�%� آ1 ا��+ رب%  تsدي إ�D إ�L C ,+ ا��%� وا�

 6
ر ا��' ون   ب69 ا��و�S وا��y9 ، وR� 6�ة أخ�ى D/C أه%�9 ا�'
ا1 ا�� ب��  �ونsآ

ر � أو�9 ء أ �LM'ا� �9)
أج1 ت��9` ه�ا ا��
جK B ب� �%sس� ت ا���
�� ا�%���ة 6 ت

� ا���ب
ي وأه�ا,B ودB%C "نD'�� B إ�D ت�9%��� ا���1 ورB�� C ا"(� ل، وت
j:�9C بQه%�9 ا��#
Bرات :
ء إ� ن9 تB وS +, +/  .ب��1 ت� 
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