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  :امللخص 

�� إ�� ا����� ���   �             ��� ����ر وا�����ل ، وإذا أم��� ا�� أن' &�%$ ر!��� م#"!� و ����� ���� م�� ا���

� ا�+���� ا�+� ا,+�ره� ا����� وان+�� إ��*� إن�� ه� � إ�� أن م*��, �� ا�.���م��ن� ه0/ ا��!��� ا��#"!� وا��*

� أ!�!�� ورآ�4ة ه�م� �� ت#"م ا�م� ، وم0 وا���ة ������ ن��ة ت#"�� وت             � م��� ا����ل وم��6*�   م**� ، 7�89

�ر م; %�? ا�دوار ا�+� �<د�*� �#"��ً� آ�ن ��� إ��' ��� أن�' م�#�; ون�:�7               �، و�A; ا���ة :" ا,+��@ �9� ا��

وت��K�ت أدوار ا������ ن+��8�    .  م���� �#�I وم�� ���� ا�G�Hب ا���0; ����*�� إ% E��D ه�0/ ا�����رف وا�����م��ت            

�ر��Lوا� �������A+ر ا����H+��  ����� ء�Nإ�#���ء ا��� �ة ا�����م�ت���� ا�+��� �+����ض �*��� ا��P���+8 ، وت���Oول ه��0/ ا��ر:��

� ا�+��� O� ا�8"�"ة ������ �� م"ر!� ا��R+#79 م; ,Gل �"ة م�Oور ��� ا���  : ا�دوار ا�+�6

  مGمT ا���م ا�+����� ا�8"�" :  أوً

  وار ا����� �6; ا��ا:P وا��Uم�ل أد: ��ن�ً� 

� �"�"ة �رؤ�: ����ً�  79#+Rا�� �  دوار ا����� �� م"ر!

� م; ا�+�&��ت ا�+� �$�8    �%� �W"اد م��� م"ر!� ا��R+#79      ا!+�ات��8� م#+ : را��ً�  �� وأ,��ًا ت� ت#"�� م�8

� �� م<!�Rت إ�"ا��� �*#�#Oد ا����� أن ن��7 ��� ت  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  

   :مقدمة 

��#6� ا��\��:���ت و���7 �#���' م��ط ا�+Z����A     ���6#��7 ���7 اY ت����X اWن���Rن ,���+�' ���� ا�رض وم��4/     X��� 

   Yا ����, ��ت' وإ���ل ا��#7 وا�+"6� ، و�ن ا����� اWن�Rن هAم� �� ��� ، و%X�� 'L ا����]R7 أ��9ء ا���Oوت

       G�� ، �ً���! P��+8��� /إ��"اد ��� �*R� ى ا�0ي�ج �`داء ا�9.�+��دي آ+:Eه� ا���X ا�رض ، وا��+�AO �� ن�

 b#O+� �*6ا�+� ����*� و�"ر �#��6�ى ا���م� E0ا�+#"م إ  

� ا����9.��� " و������ �������ء �������دي " ا�+���+:Eري ا�N���Oء ا�������������� �����X أن���' ����.7A ا������"ر ا�ول ��9

                ، �6�ء ا�9.� ، وا��8O ا�*�ئ7 ا�0ي ��Nف إ�X م\4ون ا����� �� ��#�#Oل إ!*�م�ت' ا�G, ;م� م`� ����+�Eا

  �6��ء ا�م�� ،                " رأس ا���ل ا�9.�ى     " و�9�ت �' ن���� ����ت ا�+������+Rا������ ��� ز���دة ا��� T8ن' آ��� نU6

         X��� hA����ت اWن+�ج ا�#�م� ا���م ، وا�0ي 6"ور/ ��+Rم P�ت�وم; ث� ت ، ����ت ا�����+R@ م�*� م��آ��� ارت

 �����+�Eا ����ت د,7 أ6�ء ا�م� وتb#O ا����ه�+Rز��دة م ) ، ���k10 .(  

� ا��P��+8 وث#��+�'              �Oن �� ا����د وإآ�6�R' ات�8ه��ت إ���6�8���\  ����وإذا آ�ن أ%" أه"اف ا������� ا�+������� ت

                ���n�' م�; أداء دور/ ا��Aا�+� ت� �وتb�#O ت�A�' ا�.\�� وا�E+���� وت4و�"/ ��6\9�ات وا��*�رات ا�+�����

 '�ه"اف ا���م� ، وo  E �� أن م#"رة ا����� ��X ا����ء  �pن دور ا����� ��تo�+6 I9 ا0ا�0ي �+�:�' ا��P�+8 م

����ت' ت�8/ ا��P�+8 وا�+���0 ت+O"د �6"ى ا!+���6' �ه"اف ا������ ا�+������ وم+�9�Hت ا��P�+8 وت�:��ت' م�;    ]R�6

� دور/ آ������، آ���� أن أداء/ ���"ور/ ا�+���6�ي وا�+������� �+��Uث� أ���Nً� ���6"ي إت#�ن��' ���*���رات وا������رف ا���ت  ��H9

�' و :"رت' ��X اEن+#�ء واE,+��ر م; ,9�ات' ��6 �<ث� X�� '6 ,�9�ات وم*��رات اq,���; ،وا!�+6�8+'                  �\+6

9� ���P�+8 وم+�9�Hت' وت�:��ت' ا��+8"R��6 ��K+وف ا��nوو!�ئ7 ا�+���� و ���دة م; وا!+���O+R��� '6"ث�ت ا�+�6

   ) 37 +� ، ( دور/ آ���� 

; ���6; ا��������; م��; %���? �������+*� ا�+�������� ، وم��; %���? :��"رت*� ����X إ����8د   و����X ا�����k م��; و����د ت����9

ت��K�ات إ��6�8� �"ى تGم�0ه� ، �pن' ���$ إ��8د و&�� ��ه4ة ن+�A; م; ,�G*� تO"�" ا����� ا���8" أو ا�����ل                   

، �Aم��� د�Oن X�� ��ي ��X ا��"�" م; ا��+�K�ات ا��+����H�ك ا��+�K�ات �ن ����� ا�+��� ن.�ط م�آ$ �*� 

� ا�+"ر�h وا�وض�ع ا�+������ ، ����X ا����k م�; و���د أن���ط           #��wو �ا�\�&� ������6 وا��+��� وا���دة ا�"را!�

                         b��Hم ��Oن X��� "��� ت������ Iد ن���� أ�7N م; أن��ط أ,�ى ، إE ان�' ��8$ ا�E+��اف ��6"م و��ت������ م��

��0�اد ا�+������� ����*�� أو ا�������; �����*�      ���T �`وض�ع ا�+������� ����*�� ، أو ��!�$ ا�           � وت+��ول ا��ر:�

� وه� �Rور رئ��Oة م"� ����Oا� :  

�� ا���ی�  : أوً����  :!"!  ا����م ا�

�ر ا����� ��مً� ��6" ���م وت�*�� ن�����ت وا,+�ا���ت ��� آ�7 م��Aن ، و�6E" أن ت��تI9 ا�+���6� ���6 ��"ور                     H+�

ن�Rن 6E" أن ��ا�*�ا ا��.�آ7 ا�+� تO"ث �� ه0ا ا����� !�اء �� و:+� ه0ا أو %��*� ، وا������ن م�L*� م7L أي إ



  
  

 79#+Rا�� �� P#+! �+ا� oم ، وه0ا 0ت�"#+� ������� ،����� � وأول ه0/ ا��.�آ7 اG+,Eف �6; م� ه� مX�O وم� ه

�ر �\�Z آ�L� م�; ا� �\�ص ا���0; �\�.�ن ���X ه����ت*� وذات��+*� و�#�ئ�"ه�                     H+ن     ا�+#"م وا�p�� o�0�� �، ون+��8

�6} ا��س ��Oو��ن أن �.#�ا w��#*� مX�� ;����O �0وره� وأ&��*�، و����z 7,��ون ���X أن ���7 ا������            

�ن ��O��ظ ���' O��Aن �� ا���ض� و��� ، و���.L�"Oرات ا��H+ن ا���9#+� Eم' ، و": X�� ��"#ا� ، �  0آ�� ه

� ا        ��� ا���اد وه���م� ، و���' أ�Nً� أن �+��ف و����7 6":�� ���X ت�.P�8          و��X ا����� ه� ا�O��ظ ��X ه

�رات ا�������� ا�+��           H+ا� Pم �ا�GHب وت����*� ا�O��ظ ��X ه��+*� وت#���"ه� و�X ن�h ا��:@ �LO*� ��� م�اآ9

  Gً9#+Rا�**� م����ا���' ا������ ���"ة &�����6ت م*��    0ت�� ;�A4ا����ت   :  و�ا�+���:} ��6; ا���O"�? وا�#�"�� ، و���6; ا�

 ����� ا�+#��"�� ا����#Lوا� �  0 ) 107أ��ب ، ( ا�+O�ر�

              ��ء ��' آ���K+�!Eا ;�A�� 'ن�+#�" أن� E، و �ض�Oا� �و:" و�" ا�+���� ا�+#��"ي م0 ا�#"م وه� م�+R� X+% و:+

       ��,z 7�"�6 ه� أي"�� ���; أه�� إ���6�8ت�' ا�+#��ء ا������ وا���+��� و�*�ً� ����' ،         ���0 �' م; إ���6�8ت A�� E; أن �

;A7 و�Lت مGA.ل ا�+���� �6} ا���A 7 م; أA.ا�' ه0ا ا��  :  �� ا���� ا��Oض� �

  0ا���4دة ا�*�ئ�� �� أ�"اد ا��ARن وم� ت�ت$ ���*� م; ز��دة �� أ�"اد ا�GHب ) أ ( 

  0اEن��8ر ا������ ا�*�ئ7 وم� ت�ت$ ���' م; ت.�$ �� ا�+���� ) ب  ( 

�ر �� م�ا��ة ا���وق ا���د��� �6      ) �ـ  ( � �������� م��4م p6ن*��ء آ�� م�; ا�����م��ت ��� و:�@         �0; ا�G�Hب  ا�#

 ���Rا� h�  0مO"د ، م�� :" A�� E; �6} ا��+����; م; م+�6 '+�6

�خ ( :�� أ�"اد ا������; ا��<ه��; ت�6��ً� ) د ( +  0 ) 82ا��H�Rن ، & ا��

      "#� ، ���� ا�*�ئ�� إ�� م�ا���  �م�� �`!h ا�+�6����      وأدت ا�+O"��ت ا�+�6+��% ;�� ���د ا��O"�? م��ة ث�ن��

               P�6� تO"�" م�ا&��ت' %�? �� تO"د �6" مGمT مP��+8 ا�����م��ت ا��0ي ����& ��LAي ا��ن �"�" ، ��Rإن Xإ�

6� تb�#O ذ��o ، دون        T��&41 ( 0 ،   ( ه0ا اWن�Rن م; أ��'     ��& X�� ك  9' إ���ع�*� oم; ذ� �k�ا� Xو�� 

� م��K�ة ، وإزاء ه0/ ا���� ا���م� أ!h ت�6��� ه� إw E�ح �6} ا�+��*�ت ا�+�6�R� E ة��O :  

��7 ا������ �#I ، ��� ت��" ا������� ه�"�ً� ��� %�" ذات�' ، 7�6 ا�ه�� م�;            -1Oا�8"�"ة �� ��" ت � إن ه"ف ا�+��6

�ل إ�X م��دره� ا�&��� وت��n�7O� �* ا��.�آ7 ، �#" أ&O9@ ا�#"رة ��w X�ح              &����*� ، ا�#"رة ��X ا�Oت

��7       ا��Oت Xوه� ، �*� �6��Wا X�� ا�#"رة �� �� ه0ا ا����� ا��+�K� ا�4ا,� E��+%E�6ت وا�9"ائ7 ت��ق أه���]!

  0ا������ وإت#�ن*� ه"ف �� ن"رآ' �6" 

2-               Z��A+وا�#"رة ���� ا� ��A�+ا� � 6E" أن تX�R ا�+��6� ا�8"�"ة Wآ�Rب ا���د أ:�X در��ت ا���ون� و!��

  0" ا�E+���� وا��A�ي " 

3-                ، �� ، وا����H$ ا���د������+�Eت ا����+%Eا ��رة ��X ت��9�� ا�+���� �� ا�+��6� ا�8"�"ة م#��nت�" و �� 

       ��Lة أآ��% ��O� ذات' ، وأن b�#Oت X�� ن ا�#"رة�RنWب ا�Rوإآ ، ��:G,وا� ��ا%� ا���"ان�76 ت�8وزات*� إ�X ا�

  0ث�اء و��#ً� 



  
  

�6� ا�8"�"ة ، أن     -4�6" ��+E   م�� ا�+��A� ا�6�8�W ، و:9�ل ا��\�w�ة وت���b م�*���+6 ��9�Rوح ا��ى ��"�ت+

 �  0ا��.�رآ

5-           "�Kن ا��Rى إن�"�� ���4�6� ا�8"�"ة ،أن ت�X ا��6" ��+E –       /���A�ت ت����z 7ت��� Zرك آ��"�� ?��O6 –  oوذ�� 

� دون ���8' وا��ً� U6ن��ط ا�+��A� ا��\+��� ، وذا :"رة ��X ا�+��م7 مP ا���ام7 ا��م!�ROام7 ا����4� �86ن$ ا��

 ��*�6 I6�ا�+� ت ���   0أن ��#" ا�

  

�ر/ ا�+���0 م; Oن م�A� ، ��ات مN@ �9.� ا�����ء �6��" ن��م ت����� �"�" أآL� �"وى و�����وم0 �"ة !

�رة ������ ، وم���ه�� ا����م ا�8"��" ��� ا�+�"ر�$ وا�+����� X�� /0�,z ا�+��9�ر ،              � %��?  ,�Gل ت�����' وم�.�رآ+' �6

� م\+���� م�; ا��*��رات                   �����9� ا��*; ا�8"�"ة ت+�H$ م; ا��"ارس وا��8م���ت إ��"اد ,����8�6 ;�8w @O9&أ

�ن أه�� مGم�T         0 ) 181ا����ر ،  ( �k� ت�o ا�+� �+9�ه� ن��م ا�+����� ا�#�"��     �Aأن ت P�:� و���A; ا�#��ل أن�' م�; ا��+

  : ا���م ا�+����� ا�8"�" ه� 

��Oول ا���م ا�+����� ا����O إ��8د ��6} &��� ا�+����7 ��6; ا���+��� م�;           : �ن�9;  ت���7 ت����� م; ا�8    ) 1( 

                    T��++� "��"8م ا�+������ ا����� ��� ا������ وا�A+��ب م�; ن�%��� أ,��ى ، أم�� ��� ا��L�+در ت���' ، وا����ن�%��  وم

�A9ت ا�����م��ت  ا��O!�9ت ��; w���b 6�م���8ت ا��!��ئI ا��+��"دة ودوائ�� ا�����رف ا�+������� ، واEت���ل �6.                   

� ، %�? أ&��A9�  @O9ت                 H.ا�ن �� ��+���w ;� 7��b م.�رآ� ا��+����; �� آ���k �ً&�� ، �� وا��������Oا��

  0ا�����م�ت ث�ئ�� اEت�8/ م����� وت��ون�� وذات�� اEن�9Nط 

GHب أن �+����ا ت���ً� و��+9� أه� م� ���4 ا���م ا�+����� ا�T�+� ?�% ، "�"8 ا���&� ��      : ا�+��� ا�0ات�    ) 2( 

     $�!�9� أآ�"ة م; دا,�*� �� ت��� م� �\+�رون' م; م�ض���ت ، �� ا��:@ ا��0ي �+k�6و �*ذات�ً� ، ت���ً� 6"ا�P م

6��ف ا��� �; آ�ن ه0ا ا�+��� �+� �� ا��"ر!� أو ا��4ل ، وه� م� ��6�#'  ، �*��مn P�و�*� وا%+����ت*� وم�

� 06ات ا�+���0 أو م���' وا%+����ت' �� ا���م ا�+#��"ي ت��� إ�9:G� '� h�� �0ري  

� ، وه� ا���n� ��+��� ا���دي : ا�+��� ا�+��ون�  ) 3( ��� ا�+�6%�Rا� X�� نqا �L�"Oت�8ه�ت ا�Eم; ا �و��+9

�A$   أم�� ��� ا����م ا�8"��" ،    ��0 ا���م ا�+#��"ي م; ,Gل ا�+����4�ن ا�+����� أو ا����� أو ا�A+�ب ا��"ر!��      �� 

ا�GHب ��X أ�*4ة ا��O!�9ت �� م�8���ت ا�+��� م; ,Gل ا�:�اص ا��"م8� م+�"دة ا��!��ئI ، أو م�; ,�Gل     

� 6*� ، إض��� إ��X إم�Aن��� إ ��اك أي ��"د م�;       ���6*� �; w��b أ�*4ة ا��O!$ ا�.\ ���� �%G+ا&7 وا��ا�+

� وا�+�Oور .:�  0ا�&":�ء أو ا������; ���

�ت ، ا���0ي  : ا���+�*;  ) 4( ��:���7 ا����O+ل ، وا������ا� ����k ب���+��!Eا X���� م ا�+������� ا�+#����"ي����ا�+���" ا�

!���ن م� �4ول �6" �+�ة :���ة م; �#" اE,+�9رات ، أم� �� ا���م ا�+����� ا�X�� "�+��� "�"8 اWت#�ن ا�0ات�           

�ل ، واE!+��دة م*� �� م�ا:Z أ,�ىwض��ن 6#�ئ*� م"ة أ Pم �، %�? " *; ا��\+��� ا�+� ���ر!*� ا��" ������م

 ��د/ ا�.\�� و6"ا�P م; دا,�' 7����6 وا����ر!*8�6 �*  0أن ا���H$ :" أت#



  
  

 )5 (  ?��O9ا� X���� ي ���;    : ا�#��"رة���O+وا� ?��O9�� ����k �ً��&�� بG��H�� "���"8م ا�+������� ا�����%���? �+���T ا�

� وا����        ��Oت ا���A9.ا� Pا&7 م�� �; w��b ا�+�"*+Rم�ت ا����م ا�G�Hب P��86 ا�����م��ت       ا�����#� ?�% ، ���

  0ون#"ه� 

�ع ا�GHب وا�دوات     ) 6( ��+��ض ا����م ا�+������ ا�8"��" ا,�+Gف ا��+�����; ��� ا�����ل واEت�8ه��ت                : ت

��� w�:ً� م\+��� وأدوات �"�"ة �+�X�� 7A�� T در�� ا,+�G*� ت���ً� ��"ُا م+���4ًا              � �واE!+�"ادات ، و��6+��� �*

 �� ت�!hA� X�� ، '9 م� ه� آ�ئ; ��6��م ا�+����� ا�+#��"ي �"ر�#��w "%7 واA� ن�Aد ت�A0ت  

 )7 (   ��K+ى  "�" ا��+Oت : ا�����+Oم ���K6" م; تE آ�ن ، ������R�ة اEن��8ر ا������ ا��Rئ" �� ه0ا ا��

�ا�**� ا�#�ئ��ن ��X ا�       � �6��& oة ، آ�ن@ ت���� أم��  0���م ا�+������ ا�#�"��    ا��#�رات ا�"را!�� ��X �+�ات :

�7 ا�G�Hب ���X م���م��ت م�;                           �O� ?��% ، �ًت��م� ��A.7 م��Lت� E ��URم ا�+������ ا�8"��" �*�0/ م����� ا����% �� 

   ) �A9  ) ، T��&54ت ا�����م�ت 

�ك آ�L� م; ا���ض����ت ا�"را!��� Z��+\� E                 : ا:+��دي   ) 8 ( *� ���6X أن' ��A; ت�9د�' �6; ا�"ول ا��\+��

�اه� !�اء �� ا�.�ق أو ا�K�ب �L�ًا �� ت"ر�R*� أو آ+Oم  

��6X أن' ت���� ���ل وو�n�� �R+��" م' آ7 م; ا����� وا��+��� وا��P�+8 ، �ن�'     : ���" ا��P�+8 وا���اد     ) 9 ( 

$ ا�+#����  �X�R إ�X تb�#O م*�رات ا�+��A� ا����� �6!+\"ام أ!����$ ا��+��� ا����دي ، وا��!��ئI ا��+��"دة ، وأ!����                

  ا�0ات� 

 )10 (  ���wا�أن��' ت������ د��# :  ،�����O6 ���+و��� '������6��X أن آ��7 م��+��� ���+��� E �ً��#9w!��+�"ادات' و:"رات��' وم�

� مP ا��+����; وا����� �R+\"م أ!��ب اEت��ل ا��+�"د اEت�8ه�ت وا�.:����6 T�R� 0ي  

� ا������� ��LA� م; �6"ا ) 11( ��#L��6 ���+ف ا���ن ا����� ا�,أن' �� ���Oم إه��ل ث#��+' ا��"� Pى م�  

أن' ت���� ���ل وت��ون� ، �ن اEت�8ه�ت ا��R+\"م� دا,7 ا��Z ت.+�X��� 7 ا����7 ��� م�8����ت                 ) 12( 

�Oا�� b��w ;� ���+وا� ����� ا�+���� &�K�ة م+��ون� وأ�Nً� ا�+��� �; w��b ا�+8�6��Aآ�ة وا!+\"ام ت  

� ��"��ي ا��"ارس  " ( م�ن@ ���ن�ن   " و%"د ت#��� م<ت��    �A��ا�م �� ����"ارس وا����   16) ا����8�&�, 

ا��"ر!�� ا�+� ��A; أن ت�" ا�GHب ���� ا������ ا������� وا�����م�ت ، ه0/ ا�\�اص �k� م�ت9� ���X أ!��س         

        �م"ر!�� ،   " ا�و����ت ، �A; ����*� م*�� ، و��A; ت�\��*� ��X إ���دة ت�&��Z وت����Z ا�����O�Hت ا�+����

�        " وم��� ، وم+���   Oى واض�"�Oت ت���+Rوم� ��ن 6+�:���ت ��������ب ا��:�� ، وا�������ن م�"�!�Oا� ���� X�

       �� $�!��� ا�������  وهX م�*�م� 7A.6 م�!P م; ا�+Gم�0 وا���ئGت وا��8+���ت ، وإ�"اد ا�������; A6���ءة ت

  ا������� وا�����م�ت 

  

  

  



  
  

  

  :  وا��(!%ل أدوار ا����� ��& ا�%ا�$ : ��ن�ً�

                 �P ه0ا ا�+#"م م; ���اغ ، �*��� E 'نp� ا�+#"م X6" أن �*"ف إ�E ا�+#"م ، وإذا آ�ن b��w �وإذا آ�ن ا�+���� ه

9� �������� ���pن أدوار/       R��� ت���*��'، وه0��Aا ��6���]R7 م�����O+� ا���0ي P���+8ه��"اف ا��U6و ���+��Uث� �6ت�8ه���ت ا����

� ا�+      ���]R7 م�Oت' وإ�"اد/ م; أ�7 ت����]Rات ا�+��             وم���K+ء ا�����' �� ه0ا ا�+���� 6E" م; ا��� إ��*� �� ض�

����ت ]Rت وم��"O0 6' م; ات�8ه�ت وم� �#��6' م; ت,U� م� �R�وا�+� ت P�+8�0.*"ه� ا��  

 �*� ، ا�+� ت��نX م��� �`زم� ا�+�6�Rئ��أ%" ا�!�9ب ا� '+���ث ا���م ا�."�" ������ 6O9م; ا� ��Lوو�*@ آ

�� ا�����م��ت ، و��A;                  م��� م8+���ت �� � ا������ ، وأ%�" ا���ائ�b ا�!�!��� أم��م %�آ�� ا�+8"��" ا�+��6�ي �+���9

                       E ي�� ، وأن ث��رة ا�+8"��" ا�+��6�A.ا��� $�� E 7�Oر ا�"��ن ه� مA� أن ;A�� ت<آ" أن ا����� ���ا���ة ا��

�ن ��X رأ!*� ا�����     A� دون أن T8����� ا�����م��ت E ت�  A��0; أن ت��A+�       ا������ ، أو ��X ا�+#���7 م�; أه���

� دورًا م\+���ً� ��' ، و�6E" �*�0ا ا��"ور أن �\+��G+,��6 Zف                   �#�#Oا� �� X�ر ا��9} 76 ت���ء �' آ�� �+K+!Eا

� ا��*�رات ا�!�!�� وإآ�Rب ا���H$ ا�#"رة ��X أن �+��� ذات�ً� ، ��� ����7 ا������ إ�X تOم; ت ، �م*�� ا�+��6

� وا���"ر ا��%�" �*�� ، 7�6 ا�����' ا���.�رك �X�� ، '�+9�H ر%��� ت���*�� واآ+�.��*�          ��" ا����� ه� ا   ��7 ����:��

 '��� ا����� م8�4ً� م; م*�م ا�#�ئ" ، وم"�� ا��.�وع ا��LO9 ، وا��:" ، وا��   0ا��R+�� ، �#" أ&O9@ م*

� ا����� ا���9 �ة و�k� ا���9 �ة ا�+� ت�*� ��� أدوار/ آ       H�! �A� ���X ت#����" ا��P��+8 ،     ونE ;O ن����O���

         �A����6 �����+�Eا ����K+إ%"اث ا� X� '+H�! �آ�!�X� I ن#7 ا�+�اث ا�L#��� م; ��7 إ�X ��7 ، 76 وم"ى �����

7 �6; ��� ا�مh وم���+' و���� ا����م ���O� ���6' م�; ت�"�b م����� ه�ئ�7 ���                   &�وا������ ، 76 أن' أداة ا�

� ( %�8 ا�����م�ت وت#��ت*� ��k ،64(   

��� ا��P�+8 وت#"م�' ��;           Hت �� �*R� ����+رائ" ا� �ه0ا W�6ض��� إ�X ا�"ور ا����دي ا�0ي ���9' ا����� ، �*

� ت+O6 �R$ ا��w; وا�O��ظ ���' ، وتT�R تGم��H6 /0�ق ا����7 ا��0ات� ا�+��                 O�O& �w��b ت��6� ا�w��ل ت��6

��; ا�#��"رات وا���Aب ا������رف وت�R��+اآ �*� م��; م+����6��Aت� ، �*��!��*���رات و��k�س :���� ا�����7 ا�������8 ���� ن�

 �� ��wا�ة و ا�"��#��Oا� �   ) 628.�رة ، ( %��ت*� ا���م�� وت���"ه� ��X م��ر!

� ���k� م��.�رك ���� ت\I���H ا�����ه�     ��*� ، ������+�� ���9� ���� ا�ن����� ا������6��Kا� �K��وا������� ا�+#����"ي ه��� ا���

��� ا���.�م7 �#��"رات      ا�"را!���� ، ���k� م��"رب ����X م��ر!��� ا���.�ط ا��"    ��#+�� ���L�"% أدوات '���"� @R���� ، ���!ر

�ر �6; م�L? �' ثGث�� أض�Gع      .Oم �*� ، ���Hت Xج إ��+Oر وم�+#"ات ت�Aأ� '�AOوم*�رات ا�+��� ، ه0ا ا����� ت

� دا,7 %8�ات ا�"را!�، وث�ن�*� آ� ه�ئ7 م; ا���اد ا�+������ ، وث��L*� و:@ :��� وه� زم;              ���� ���Lأ%"ه� آ ،

� ا�"را!�� ، وآo�0 أ&T9 ه0ا ا����� ا��0ي �#�I�, X��� Z اWن+��ج ��k� :��در ���X ات\��ذ ا�#��ار ا�+��6�ي                ا��O

��ل ا�����م��ت إ��X ا��+�����; م�; ا�A+�$ ا��"ر!��� إ��X �#�7 ا���+��� H�R�9+6*� أو                         ��p6 X�� م�#; م�*� ، ���Rا�

   وتA�اره� �+Uآ�"ه� وا!+�*�ره�  �%*�



  
  

� "  ا�+�6�ي �+b�#O ا�+�ازن �6; وo�06 ت+Uآ" %��� ا���م ����+�Eوا��*�رة ا ����������; �� " ا��*�رة ا�+�6

� ا�+��� ،   ����� ���مI�O ا��"ر!� ، وذ��A�+� o; ا����� م; تb�#O ت�:��ت ا�"ور م' آ+�6�ي م+�*� �`��6د ا�+�6

                  �6 ���n��' م�; أداء دور/ ا��Aا�+�� ت� �����6� ،      و:�در ��X ا!�+\"ام ا��!��ئ7 ا�+�6��Hي ا�����"Eت ا�داء ا�+��6

����6� ا�+���               �H9ت���6#�� ا�� P9.+ي ، وا��� م; ,Gل ت9�' �ه"اف ا���م ا�+�6����+�Eم#"رت' ا Pور� ) ، �+ 

32 ( 0  

����ت ا�8"�"ة �Uن ���'         ]Rت وا����"O+ا�' ا����� ا��� �A�8$ أن          : و�� �������� ، 'R��6 'R�م 6+"ر�$ ن�أن �#

���w ���+���     Pد/ ، 7��6 ���8$ أن �+����ون م������7 ا������� �6����� Eار ، وأ��6!��+� 'R���6 'R���ال %��ت��' ، وأن ���"رب ن

�ن آ���b وا%" م+�8نh م+����� ?�O6 ، ;��,qا������; ا �*  �ون �+�9د��ن ا�\9�ة ���� �6

  

�ً���� :  *+,�
�   :رؤی- ج�ی�ة 1دوار ا����� 0/ !�رس- ا�

    �� إ��X م���� �"��" ��P��+8 �"��" و�����ل            و�X ض�ء ا�+�:��ت ��GمT ا����Oا� TN�+م ا�+������ ا�8"��" ، ت�

�آ�� �"��"ة         " أ6�ء ا��R+#79   " �"�"ة  ��! �ً�wوأن�� ���0، ��X �"ى ا��+��� &���ت  \�   �م��  :  وا��R<ال اqن ه�

� ا�\�&� X� ������6 م"ر!� ا��R+#79؟ و��6��n 7*�ت أن��ط وw�ق �"�"ة تR+\"م �      ��X ا�+�"ر�h  ا�دوار ا�+�6

��9� ا��P��+8 ا��0ي انL9#�@ م�' وم�R��� P�+' وأه"ا��'             w Pم b�+ا����� دورًا �"�"ًا وم*�رات �"�"ة ت X�� @ض��

�ن آ������ ا�م�Z��#�  h ����#; ا�+Gم���0 ا��#��رات م���Eً4 ��; زمGئ��'        0و:���'  �A� أن ;��A�� E م� ��pن ا������� ا���

� ا      �����A+وا� ���A�ا������; أو �; ا�+��رات ا�       ��]�9� bR��+� تH�O' ,�رج ا��P�+8 ، وإن�� ��T9 ا����� وا��

�" ا�+Gم��0 وت�.X��� �*��8 اG#+�!Eل               � �ا�+��� ��6 ��*� م; م�ارد وت�ز�P ا���7 ا�+������ ، وآ�R� ���دة ا�+���9

  ��A�ي ���4" م; ا�\��ل وا6W"اع ا

� م\+��� و�o�0 ات8' ا�+��A� إ�X ت��K� �6} ا����ه�� وا��� إ�X أدوار ا��        #��H6 ���0  ر��Aوم; �6; ه0/ ا�� 

          �����, ����!��ذج ا������ م+�"د ا�#"رات م+�Aم7 ا����ت %�? أن ه0ا ا�!�أن' 6"أت ت\+�� �A�ة ا����� ا��

 o�0وآ ، b��� �� �"�"ة �� م�8ل ا�+"ر�h ت��ف ��6+"ر�X�� h ه�[�� ت#Oوا:�� ، و6"أت ا�ن��ر ت+8' ن ��k

   ��ن و�n��+*�        ات8' ا�+��A� �X ت\�Aا���9ء ����' ، %��? ت Z��\ة ا����� وت"��R�� ;م; ا����ون� ����� م�8

�ل دون             �Oم�; ا�����ل ا�+�� آ�ن�@ ت oذ�� ���k Xا��*4ة إ� ��NOوت �ا�#��م ��R�6"ة ا����� �� ا����ل اWدار�

               K+R�6} ا�"را!�ت أن ه0/ ا����ل ت� �ت.� ?�% ، hا�+"ر� �� �Rئ��ق ث��? و:�@ ا������     :��م ا����� ���6' ا��

0  X��� ;������ى وم+\��+Oاء م�7 ������ء ، و,��9�.��� �ً�����ن م������ م"ر!��� ا����R+#79 م��8�4ً� م+��A� أن P��:�ون+

�9� ��� ا�+�����             k��� 0م��G+4 ا����O+6 ءE>7 ه�Nم أ��� و:�دة ������8ت ومO��4; ، و!�#L�"Oم�ت ا�� و,��b  ا����

 �*!�  ا���Oس ������� �� ن�

إت#�ن م*�رات ا�+�ا&7 وا��+��� ا��0ات� ، وام�+Gك ا�#�"رة ���X           : � م"ر!� ا��R+#79 ��     وت+�7L أدوار ا����� �   

�رة واآ+�Rب م*�رات تX�� ��*#�9H ا����7 واWن+��ج ،      H+ت' ا����ا�+��A� ا��:" ، وا�+�A; م; �*� ���م ا���� وت#



  
  

  �� ا������ وت*�[���� ���"ة ، وا�#�"رة ���X    وا�#"رة ��X ��ض ا���دة ا������ 7A.6 م��4 ، واWدارة ا���& �]�6 

  ������� Xا�دن�� "��O7 ا���Lم��; ا�دوار ت� ����0� ا��ا����� أث���ء ا�+��"ر�h ، وه��0/ ا�#�ئ���K+وا� ��+Rا���� ���ا!��+\"ام ا�+#��

� ا��\���ت  ���� ت�RO; ن���� �9R6 ;�Nن X+% 79#+Rا�� �وآ�o�0 ن�8" أن أدوار ا������    ) 110ا��O�،  ( م"ر!

�K+ف ت�! 79#+Rا�� �  :� م; م�#; إ�� �� م"ر!

��6� أن' �#�م 6+���� تGم�0/ ا����رف وا��� م�!7 -أ  ، ����6�اد ا�+����� ���  �ه�� ا��+

�6[�� ت������� ���"ة             م"رب ،  –ب   �� ��� ت���*�� ، وت*�[�L�"Oت ا�����6� أن �"رب تGم�X�� /0 ا!+\"ام ا�+# 

'   �*� ، وأن �#"م �*� ا�+���*�ت واWر �دات �"م� ��H$ م

6��R' %+�� �#��"/ و��Oآ��' تGم��0/ ���                 ، ن��ذج   –�ـ   ��L�"Oت ا����ن م\E "�� IH!+\"ام ا�+#A� أن ���6 

*� م�; ا����دة ا�"را!��� ، و                    �Aه� وت�"��Rم��0/ وا�+�� ت�G+� 0ه���� :��درًا ���X   ��7 ا� ��ء وا����اد ا�+�� �#��م 6+

  ت�4�4 ت��� تGم�0/ 

�ن ا�����–د A� ار ، أن�ل 6 م+\0 :���q,��; 6*"ف تR*�7  :�درًا ��� ات\�ذ ا�#�ار ، و�"�' ا�#"رة ��X اEت

� ا�+�������   Xج إ��+O79 ن#+Rا�� �  :   م�� !A�� b9; ا�#�ل U6ن� �� م"ر!

�ل ا����� م; ,�9�       -1Oت "#� ، �*R�ن � م���ً� ,�9�ًا �� w�ق ا�O9? �; ا�����م� ، و��h ا�\�9� �� ا�����م

�����6�م�ت ، و�O+�ج ا�GHب إ�X م; �� "ه����� آ7  � إ ��� ���� �� �%��R" ا� �م� �.9' ا�� X�0    

��� ��ن��$ ا�Z���A و����� ا��������ت    -2��Hت ���� �*Rو��� ، ������ وا�+�6������+�Eإن���8ز م*�م��' ا P�H+R��� �ًم����� 

� و�R+\"م م�O+R"ث�ت*�     ��� ، و�RO; ا!+��Lر ا�+#��ت ا�+�6L�"O�6ت�8ه�ت*� ا� �����X ت��A; وم*��رة آ���+����     ا�+�6

  +���� ا���K� ، وا�+���� ا�0ات� ا��9�م� ، وا�

3-                  � م���ً� �+�*� b��6 م*�م' ت�8/ م8+��' وأم+' �; w��b ا���ا:Z ا�+������� وم�� ��.G� ;�� U:��ت م+�9د��

�ار وا�+���7 وت�9دل ا�\9�ة �O6? ت+��"ى ن#�          O��6 4��+ت �8$ أن ت�:G� Xم�;   �6; ا����� وا��+��� وه �7 ا������

�ى ا�+��9� وا�+��A� وإGwق :�ى ا6W"اع، وت*$�0 : �� ا�#"رات وم��ر!��ا�,Gق w�ف إ�z X,� �+<دى إ�X ت

 �*+��86 ������ ا�.\Hوت  

4-                  ����O6 ي�6��R' ��� ت���� ا��.�ط ا�+��6 bL� ، "�"8+$ وا���ا�+8 Xإ� ��4 م���ً� ���o روح ا���9درة وا�

����.GAت  ا��*���رات وا�#��"رات وا�����م���ت م��� �7���8 م��' ��L%�6ً� ت�6����ً� ���R*� ���� %��7 ا  وا,+����ر ، و��+���o م��;

 Xوو� �� �; درا���  ا�+�6

� مR+�� تUث�� ا,+��رات' وأ����' ��X اq,��; وا�+Gم�0، و���7           -5Oن X�� م�#� GًمU+ًا م�A�م���ً� م��ر!ً� م 

� نOن X�� �ً��/ م*�  .I و�O9? �; ا���ص �

ً� ��+����o ا!���+�ات���8ت ا�+#������ ا���م����� و����k� ا���م����� ، و����R+\"م*� �+#������ ن����� ا�����+��� ا��#�����  م������-6

Eار/ وا�ا!+� ;�N�� ��R8وا� ����+�  

  



  
  

  

�,+*  : را��ً�
�  : اس�7ات���- !,�67- 5	�اد !��� !�رس- ا�

               '���� ��K9� ��W"اد ا������ أن ن�O"د م�� ا��0ي �.�:�� ��� أي م�Rئ���ر ا���A7�9 إ��"اد ا�������;     م; ا���! ��� 

  ��*����0  P����� ���+��� أن P��:� ���pذا ن���� إ���� ا�+��"ر�h ��6+���9ر/ ن#��7 م���م��ت ��+Gم���0 ، وإذا آ���ن م��; ���k� ا��+

�ا �آL� م; إت#�ن ا������ �����6دة    0ا�+Gم�0 ت���ً� ��"ًا    ��+O� ;� ;ن ا������U6 �8Oأن �#"م ا� P�H+R� ء�ن ا��p� 

�ن  ��H+R� ?�O6 ��ع م; ا�+"ر�h أن ن\�ج ا�������; م�; آ����ت             0 أن ��#�ا درو!ً�     ا�"را!� وم; ا�R*7 �*0ا ا�

�ن ه0ا إ�"اد آ���ً� �*� A� ":م و�� إ�� م����; :�در�; ��X ض��ن ت��� ن�ض� 0اqداب وا�����% �� �و�A; إذا آ

#6� ، وأن*�       �Rا� ����ت م\+��� م; ا�����+R�6 ��ن �H6�ق م\+���� ، ��pن     ��+Gم�0 ا��0; ��8[�ن إ�� ا��"ر!����+� �

                ����� ا��+��� و��"�*� %������ ;�� ��ن :�"رًا آ��9�ًا م�; ا���������� ;�HH\ن م��نA� إ�� أن �ا������; �� %��

 hات���8ت ا�+"ر��ة م; ا!+�0آ�9  

 و��ن$ م; ه0ا ا�#" و,�&�� ��6" أن   0و�#" ت��ض@ آ���ت ا�+��6� وأ:�Rم*� �#"  "�" ,Gل ا�#�ن ا���ض�     

�ر م� ���R   دم�*nم ا��8م��ت ، و�R:ر إ��"اد ا������     "  م"ارس إ�"اد ا������; �� أ"�، و��9"و أن  " ت�%��" م�

� ��X ا�+b�9H إ�� %" آ�9� ���وم; اEن+#�دات ا�+� ت��' �9�ام� إ�"اد 0آ�L�ًا م; 6�ام� إ�"اد ا����� ت�7N ا�

 ���k hق ا�+��"ر����wاد ، و"���Wو:��@ ا �� ، وا�+48ئ��� ���� ا�����م���ت  ا������� ا�+#��"���� ���"م آ�����]�Rأو ا��� �� ا��*���

 �OHRا�+��� ا� �*  0وا���&� ا�+� �+� درا!+*� أو م

                  ��ر ,����+*� ا�������� و:���� آ�L� م; ا��9"ان ا�����6� م�; ن#�� أ��"اد ا�������; ون#�� آ���ءت*� ا��*A.وت

� ، وأ!��9ب ذ��o م��و���� ��P���8 ، م*�� أ!����ب ا,+���ر ا�������; ا�       ����#Lه��*� ، و���"م    وا�Uق ت���w Z���\�8"د وت

� ا���!� إ�� ت��K� ��0ري ��� !��!�� تUه��7 ا������                 +��% �م"اوم� ت"ر�9*� ، و�"م ت��� ا�4��O �"�*� ،وه0ا ��

   0ا����6 ، وا�+\�� م; ا�!���$ ا�#�ئ�� ��� ا�+�#�; وا!+9"ا�*� U6!���$ ا�+��� ا�8"�"ة 

�ر ا�+��� واW!+�ات��8� ا�+� ت#+�%*� ور:� ا���7 ا�� �W"اد م��� م"ر!� ا��R+#79 ت9� ��X ا�+���O� :  

1-            ��*���6 �*9�k�م�; ت� ;�Aب ا�������; ت�GHن+#�ء ا�E �� مGئ��O&و �� وث#����� تO"�" م����� ����� وت�6

��� ذوات*� و,9�ات*� H+� 4ه���O0وت  

2-     ��ات ،  اEه+��م �W�6"اد ا��P��� �� ������ b9R م�ا%7 ا�+���� و6\�&! h�, و��"ة ��� آ���ت ا�+��6

� ا�+���� � ا�,��ة ��+"ر�$ و�6"ه� �O"د :9�ل ا����� م; �"م' �� م*Rن ا��Aت ?�O60   

�ل م��K�ة           -3��� 7A�  ���� o�0دا,�7 ا���"ارس ، وآ� ��ات ا�"را!� ��+�ة آ��� ا�+"ر�$ ا���"ان� ,Gل !

� ا��R+��ة م; :�%Gا�� Pاد م"�Wت ا�R!>ي دا,7 م�  790 أ!�ت0ة ا���ه� وw�ق ا�+"ر�h ، و��� ا��h ا�+�6

4-                  �ً��#�9Hء أآ�د����ً� وت��� ا�9��AOم ��� وb�#O+� E ذ��o إE     0 أن �+�ا�� �� م<!�Rت إ�"اد ا����� 6�ام� ت�6

�ي ا�O9? وا�+8��$ وا�+b�9H ا�+�6�ي +Rم ;ROل تG, ;0م   



  
  

� ��� ا��+��� ض��; م��ه� إ��"اد              إد,�ل م#�رات �"�"ة ��� ا�����م�ت��� وw�ائ�b ا!�           -5�L�"Oت ا����+\"ام ا�+#

   0ا������; 

6-                   ��� oاآ�4 ا�+�"ر�$ ، وذ���و��� م ، �� ��Wدة تUه�7 ا�������; ا�#�"ام� ��� آ����ت ا�+���6�� زمH, Pوض 

� م+�Aم�� ��+8"�" ا�+�6�ي H, ر�w0إ  

��; �� ا�#��س وا-7���� أداء ا����� م; :79 ا��+\#+� �� ث�6+��z Pي  وض���� ا�+�6#+�0  

  

  : خامتة وتوصيات 

�ك     – م���� م"ر!�� ا���R+#79        –وأ,��ًا �pن' E 7����6 ��6.��رات ، ��A; أن ن��" م����ً�             �Rء ا���� :��درًا ���� 6

    �������+�Eوا ���د���+:Eا ����������� ا�����م���ت ، وأن �b��#O م����H$ ا�+��Aوت �ا���9.�ي وم�اآ��9� ث���رة ا�������

  ��!��R0وا��   ��� T8� و!���ئ�        و��; ن������ك ��6"ون ت���� وت��b�R ��6; ا��<!��Rت ا�+�������� وا�+�6�Rء ه�0ا ا�����6

     �، و����� ��� م<!��Rت    " ا���  0000و!�ئ7 ا��Gم ، وا�!��ة ، ودور ا����9دة    " م<!�Rت ا�+��6� �k� ا���م�

  : إ�"اد ا����� أن ن��7 ��� 

� ا�ه��� ، �G–أ ��k �� �أم �9� أن  ت�ا�� ا�#��"ة ا������� ، وه!� ��o��� E ����� ;A ا�#��"ة ا������� ا��

 hا�+"ر� ��ري �X م*Oم �أم ��#�0�م ��6+"ر�h وا��8ح ��' ، ���#��"ة ا������� �� م�8ل ا�+\   

ً� �' م*�رات�' وا!�+�ات���8ت' ا�\�&�� وا�+�� �6E" وأن ت+��ا��              –ب  � T9&أ hر�"+��� ، �� ت�ا�� ا��*�رات ا��

� و���" ���Gً م�"ر6ً�                  �� ا����� ا���8"   �����+�Eا �].�� ا�+����� ��� "��Rاث ، و���وا�+� �#�7 ا������� ��R�� ا��0ي 

� P�H+R� E ا����� أن �#�م 6"ور/ �  X� �����0 ا�#�ن ا�8"�" ، وم; �k� ه0/ ا��*�رات ا��

� أو ا�+"ر�$ ا���"ان� ����H$ ا����� :79 ا�+\�ج ، %��? ��+�A;            –�ـ  ��� م�; ,�G*�� أن    ت�ا�� ا��G%��ت ا�

 ����! ��8*� م���� �#��H6 اؤه��ر إذا ت� إ��   �0+��� آ�L�ًا م; ا�م

��� أداء –د Hت �� �*Rا�#"ام� ، آ7 ه0/ ا������ت ت ;������� � ت#"�� م�Oض�ات ون"وات وورش ��7 ت"ر��9

 ���n��ي أدائ' ا�+Rم Pور� �  0ا����� وز��دة %���+' ا������
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