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  مقدمة ومدخل

o  أو ���� و�����ت - ���� وآ� وم���م�ت -وا�� ا���ض   

o م�����  وا�م�اض ا��را��� ا�

o �� !"م�اض ا���#�� وا��م وا�����  ا�

  

 � �!�رن� 25 ا���4ی�ت ا�21 �01/ث () ا�-,�"� ا+ن#�ن�� و() '����� و&"�� %�ر$�      

ا��Aی-�  ا�@�0 وا���ض 25 ا��#? ا+ن#�ن2 و(�دة أ�,��>� إ�: ا�,��� أو ا��را�� ���ن9 ه67
وم��L1ا�>� وإ�:  �K�0 ��� ا�J���1 واH1%Iف ، E5ص0�ب ا�,��� ی��"�ن ا�م�اض إ�: ا�,���

وإ�: ا�-,�"� ا�A�ر���  �0 >� وإ�: $,�"� ا�7Lاء وا�>�اء وا���ءا����و��ت وا�"/وى ا�21 �
وا�م�اض ا��"/ی� و���ذا ���/  (��مً� ا�21 ی"�P �5>� ا+ن#�ن وم) ه�� آ�ن ��#��ه? � ���ءOت

����L1ات ا�,��� و5#�ده� و(/م  25 م��ن وI ���/ 25 م��ن O%� ، وه�7ا ی�#�ون ا�م�اض
'1: و�/ ا���م ( ? . T�5 ا���ض   م� م"-���>� م�� ی0/ث  �ب�/رة ا��#? ( : ا�S��1 ا��-

ا��"-��ت أم� أص0�ب ا��را�� وا�����ت  ��ئ�ً� ( : ه67) ا�Y�,1 ا�,�Xي( �/ی/ ی/(: ( ? 
 ���إ�: آ�ن>� أم�ض ورا��� م/�5ن� 25 ����ت   ��5دون ا�م�اض  --ا�[ …وا�>�/�� ا��را

  �����` �4>� ( : ا�#-_ ( : ش�K م�ضا ا��#? و����د أن ��/ �>� ا���9 وا��4ف

  

        ��H�IOف م�ض ورا�2 �/ى ا+ن#�ن وأ%7وا ی0�و��ن أن  و�/وا '1: اbن أآ�a م) 
ا��را��� 25 ا���ا'K ا�و�: � ���) وه� 25 �-) أمT ( :  ی"����ا ه67 ا�م�اض (,� ا�>�/��

ه��ك ��ء 5>? آ,�� ی!� �T ( ��ء ا���م 25 ه67 ا��Aی-� ؟ ی,/و أن  ه7ا ا���س E5ن2 ه2 ا�0!�!�
ا�مg و�� (/ن� إ�: أول م) �0/ث () ن!K ا�@��ت ا��را��� �K�X ( �2  آ�� و�� �T ( ��ء

(,� م� أ���6 ��'/ات ن�� � ا�@��ت ��K!1 م) ا���ی) إ�: ا����ء ،  1865 وه� آ�ی� �ر (�م
 ( : ه67 اbراء وأ'g أن 25) م�ن1�ن��(ا��>? �/ �/أ م�7 ذ�h ا��0) ، 5,"/ أن أ$ �  ���/ن� ��ء

أ(1!/ ) م�ن1�ن��) مa�نT1 '@�ة وآ�ن أ��6 �/ �/أ ی��X م) '@�ة 25 مa�نT1 �"/ ���1) م) وIدة
م) أ��T؟ ( �ً� أن أ��6 �"/  م�ن1�ن�� أنT ورث '@�ة م) أ��T و�!2 '�ئ�ًا آ�S ی�#� ورا�� '@�ة

� g0و�? ی K� �<مIO (م Hًی�) �/ ش�� أص ?�/"� I�1) >� أ�#� Tد�Iوأ%7 ی"1!/ أن ه��ك . و
K�X� م� ، و�"/ درا�� ن�4ی�ت م�/ل�ة 25 اi�د��j 5>? '!�!� ا�م� وه� أنT �? ی�ث  م"

( ��ء ا��0�ة ا��0/��ن �"�امK ا�@��ت  '@�ة م) أ��T وإن�� ورث �iئ��ت ص��) ���ه�
/اد ���1ی) ا�0@�ة 25 ا��a�ن� %Hل و�/ت ا1�I" ا��را��� وا�����ت وأن ه67 ا�����ت ه2 ا�21

  . ���� م"��� �) م"��� م) '���T و(�/ و��د6 25

  

��>? ا���4ی� ا�����ت '�م �  ون�4ة إ�: ا��@S ا�ول م) ا�!�ن ا�"�Xی) و$�ی!�         
ا��را���ن ا�,�������) ، �!/ أ$ j أ'/  ا�@��ت ی"-��� ا�ر&�� ا�21 ( �>� آ�نO 9راء ا�" ��ء

وه� م4>� ) م��� ��ی`(ا��X1��>� 25 ا�����ت و���4  ( : ا�����(�) ���� ��ی`(��ء ���4 ا�" 
5������ ��ی` ه�  ا���ئ) ا��l 25 20ف زم�ن2 م"�) أو �%O :�"25 م�' � م"��� م) ن��6 و��

أم� ا����� ��ی` 5>2 ا��#? آ2 . ور�>� ا���ئ) ا�20 () أ��یT  ا�����ع ا�� 2 � ����ت ا�21
��ره� �"/ �15ة م"��� وأص,_ م� ه� ( �O Tن7اك ( �>� ه67م�ر�9 O ت���� . ا�

 

          h��ص�  أن ص��Aی) ا��X"ول م) ا�!�ن ا��ا S@آ�� آ�ن ی!�ل ا�,�ی ����ن 25 ا��
��40 م"��� أن�� ه2 ن�1�� ���(Hت م1/ا% � ��) م���ع ص���h ا��را���  ا����iة 25 أي

  أذن 5" ��ء ا�,�ی ���� أ(�دوا 25 ا��@S ا�ول م) ا�!�ن ا�"�Xی)--ا��n�0 و ا�,���  ا�A�ص� م�

 T�) �,"ص� رأی>? آ�� یH%وا�,��� و (������دو���س(�H(1,�ر (� �� ا��1ازن ��) ا� 



 م) ا��ا&_ أن (� ��ت ا���� آ >� دون(ر�` ��"�� ا��0�ة ا�م�ی��� Oن7اك ) دو��ه�ن2�#

ا���#��  ��� ��� 25 ذ�h ��آ�` ا��#? �Eآ� T م� ا��Aاصا��a1�ء و'�صK ا���� 25 أي ��40 م"
���(Hت ا�����ت ا�21 ی�0 >�  وا�-,�"�� وا�a!���5 ا�21 یi��1 �>� ا���د ، أن�� ه2 ن���� ���"ً� ()

Kع (�ام��� 35ص(ا��n�0 ا�21 ���ض �>� أ���ء '���T  ه7ا ا���د ���(Hً م�آ,ً� م1/ا%Hً م� م
م�ض ا�iآ�م ا��ا�� اIنX1�ر، E5ن �,` ا�iآ�م  Ka ی�sب ( : ذ�h ه�و%�� م) . 5O�ق ا��"��5

ا+ن#�ن أن I ی1"�ض ��T�5 n�0 ��5وس ا�iآ�م آ2  ه2 ا�"/وى و�7ا E5ص T ا�,��� وو�` ( :
م) ی1"�ض �>7ا ا���ض ی�` أن ���ن �T ا�����ت  I ی@�ب �T ، وI ی�Lب ( : ا�,�ل أن
ا�!-n وا���ذان وا��7�ب I �@�ب ���iآ�م (�/م�  ف أنا�,�Xی� ا�A�ص� وذ�h �ن م) ا��"�و

hوة ( : ذ�H)ه? �"�&>� �>7ا ا����وس و��t (ًا �>7ا ا����وس م��E� �aا���س أآ J",5 .  

  

       �4'Hم) �/رب ( : ا��ی�&�  وم) ��ن` ا�� Kوري أن ی@,_ آ�sم) ا� g� 5 ا��,�ش�ة
 �>? أ�#�ده? �h�7 ����� ی#>K ( : ا�,"J اb%� أن  I J",��5 �#�_ ا�,/ن�� ری�&�ً� ��ر(ً� ،

و��g آK وا'/ ��درًا أن ی��ن م��Yً� أو م���!�ً� E5آ�aن �"�ز6 ا�0#����  ی@,�0ا ری�&��) ،
ا�����!:  وا�!�� �� ا��- ��� ، وI ری` أن م) ورا�� ا1�I"/اد ( : م��ر�� ا��ی�&� أو ا�Hزم�

'�ل م) ا�'�ال   ی��ن ری�&�ً� أو م���!�ً� أو (���ً� �EيI ی/ل ( : أن ا���د �/ �/ر �T أن
شA@�� ا���د I  و�@�ف ا���4 () ا��4وف ا��T� �-�0 ، إذ ا�����ت K�"� I ( : ذ�h �ن

ا�0/یK� �a أن ا�AX@�� ����  �#1!� أو �01/ 25 م�' � ا�,�ی�s ا��A@,� أو 25 م�' � ا�-����
م"�) م) �lوف ا�,��� ا�1�I�(��  �� 25 م��ل م0/دو���1ن �/ری��ً� ( : م�ا'H% Kل ا��

K� 25 ا��>�ی� S��19 و�,a� I �<أن ?� ، ��5�!a1: ا���ت وا�' ��L1��1 ( : ا�#� . 

25 أ$�ر ا��1�(K ��) = إ�: ا���1��  �!/ ��صK ( ��ء ا�,�ی ���� 25 م�S@1 ا�!�ن ا�"�Xی)
 وا�,��� ، 5������ت K!�� I أي و'/ة م) ا��را�� وI ی��/ '/ 5�صK وا&_ ��)(ا���) وا�,��� 

��������� أو 's�ری� إن�� �0/د ��Iش�1اك م� ا��n�0 ،  و'/ات ا�@��ت i�5ی�وی� آ�ن9 أو
 ( 1 ن و 45ص . ا�#,�K ا�21 ی# �>� ا���د

 

ا�"�Xی) ا�a�ن2 �"/ اآX1�ف  و��) ه67 ا��Aی-� ا���1ازن� �"�د م) �/ی/ 25 ن@S ا�!�ن         
ا�j A� 21 م� ی#�: �Eم�اض ا�"@�   ا�#�ی����م���� ا����,-� أ���ً� ����L1ات ا�,���ا�م�اض

ا�# ? ا�i 0ون2 ا��را�2 ) د ن أ ( ��آX1�ف ال ، و�"/ ا�!�iة ا��,��ة ا�21 '!!1>� ( �م ا�,�ی ���)
  ا��#? ا�,�Xي (��مً� �5� ا�7ي '@K ؟ ، وأ%��ًا ��آX1�ف %�ی-� ا������م 25

م) م��iات ا��aرة ا�,� ���� ا�,�رزة ا���م ( ا�م�اض  �,�ی ���) ا���م 25 م� یxAی!�ل ( ��ء ا
 أن ا���ض I ی0/ث ����sورة - -ا�!�ن ا�"�Xی) م��ده�  '!�!� �!�t 9�م�s '1: أوا%�
��م���م��&T أو ��5وس و��) آ��1�� �"�امK م1"/دة 25 ���>� $,�"�  آ��1�� �"�مK م��د ، آ

أ(�2 أن ا�-` ا���م ش�ع ی"�/ ا�ه��� ا�Hزم� � "�امK ا�,���� 25 أ$�ر  �#?ا�,��� ا���0-� ���
وا���م �"/ �iای/ ا+'#�س  Ecologie humaine  �#�: ( ? ا�Y�,1 ا�,�Xي ن�4ی� �/ی/ة
 ا�>�اء و� �ث ا���ء وآa��5 ا�#��ن ����/ن و��t ذ�h م) مKa ا�"�امK ، �/أت أ(/اد �E%-�ء � �ث

ا���د  �$,�ء ���7ب إ�: ن�4ی� ا�Y�,1 ا�,�Xي ا�!�ئ � ��sورة ا���4 إ�:مi1ای/ة م) �!�ت ا
 ا�,�ی ����  45ص ��(1,�رi� 6ءًا م) ن4�م آ 2 وأن صT10 �"�1/ ( : آ��a م) ا�"�امK ا�,�ان��

 ( وم@�� ا+ن#�ن

  

        S��1ا� ��E#�� ��L1ا� ��H) وان"���>� م�&�ً� � أن T1<���/ أآ/ ا+ن#�ن2 ا��- ��� ��
ا�"/ی/ة ا�21 ��ت 25 م�S@1 ا�!�ن ا�"�Xی) ا�a�ن2 ه67  '!�!� أص,90 �/ی>�� 25 ا�/را��

) ص/�5 ا��K,!1# ( درا���T () أ�� ا���L1 25 ص�0 ا���د (,� م� أ���6  ا�0!�!� أآ/ه� ��5 � 25
) �E'@�ءOت ش� 9 م��م�� آ,��ة م) مS 1A ا����ت وا�-,!�ت ی!�ل ��5 � ن��Hً ( م1#"��ً�
 �!/ آ�ن9 ا��1�ئy م7ه � �/ر�� أن�� ��ددن� 25 ن�Xه� 25( ه���i ا�7ي أ��ى ا�,�0ث  ا�/آ�1ر



 ��� 25 Iا�21 ��ص �� إ��>� أ yم� و�? ن" ) أو�: ا��1�ئ��1967�ديء ا (S�s5 �  ، وی�� ) وم�7
(/ی/ م) ، �-,j ( :   ا��0�ة ذ�h ا��0) و���س و'/ات ا����L1 25 ا��0�ة وا�1�1�ءات ����Lات

ا�,�0 و25 آK '���  مS 1A ا����(�ت م) ا��1"- �) ا�#�د 25 وا�g إ�: &,�ط ا��-�ل 25
���L19 أن ا�,a� 2وا���ض آ ���L1ا� (�� ��H"ا�7ي ی1- ` ) أ� �ب ا��0�ة  آ�ن9 �,/ ��&�ح ا�

د أم I ، ا����L1ات �90 ا�#�-�ة ا��,�ش�ة � �� �/رًا آ,��ًا م) ا���H) T� S��1 ��اء آ�ن9 ه67
(/مT ، وHًs5 (�� ذ�h ، �5 �� ار��"9 در�� ا����L1 زادت  و��اء رOه� ش��ً� م�T�5 �ً��t م)

ا�7ي ��"!,>� '�دًا ، �!/ آ�ن9 ا�!�ائ) م) ا�!�ة ���0 ���9 إم��ن��  ا��A�$�ة �Eن ی��ن ا���ض
ص (  '���>? ا���ض ��) مS 1A ا�#��ن م) %Hل درا�� م"/Iت ا����L1 25 ا�Y,�1 ��#�1ی�ت

 ( ا��K,!1# ص/م�346

  

       ��1����ت ا����1>�� ورد ا��"K ا�2���1  ام� ا�����نiم�ت ا��#������� دا%K ا��#? ن�1�Iا
وا���ض ��5@` أ���� ( : ا��>�ز ا�"@,2  ( : ا���L1ات و���1��2 ان"���T ( : ا�@�0

آ��a م) م�&�� �/ن�� �",� (�>� �/ن�� �",� (�>�  وا��>�ز ا�>�م�ن2 إ&��5 إ�: �lاه� م�&��
1���� (���5  آ��a م) إم�اض ا�"@� ا��#1"@�� ی!�ل�Iق ا����1ر �"� ��ت اH$+إن ا

T,,#ا�2���1 ��� ی K"د ا�@��ء  ا����1>�� ورد ا��/Lز ا�"@,2 ون4�م ا��<�ْ̀ ( : ا� م) زی�دة ا�"
�,��� یYدي إ�: (� ��ت �/ن�� أ%�ى ��L1��5 ا�#�ی� 25 ا م��,n أیs� ��م�اض وا&-�ا��ت

 ا��#? و���1��2 إ�: زی�دة K�a�� 25 ا�/ه) وه7ا �/ور6 یj A  25  م��1رة م) م�ارد ا�-��� �0`
J",� 25  ص"���ت %-��ة ��L1ل ا�/"�� ��E1ی T9 ان,�م�&: ا�#�� و'1: ا�,�د ا�"�دي ا

ن,7ل م) �>/ 25 ا�S��1 �� 5>��� � # � ا+'/اث ا�,������� ا�21 ی��aه� م�   ، و��%1@�ر ا�,���
انT م)  ا����L1 وا��/ة 5#�,/أ 25 ��>? �� اIر�,�ط ا����j ��) ا���L1 وا�@�0 ،ووا&_ �/ا م�

K��م) %-: ا����L1  ا��K�01# إن ن���L� ��aات ه�م� 25 آ����ء ا��#? �/ى ا�#��ن ،ان�� ���1"
��)��1�Iت ا�" ��� وا���������1 واI��ا���1�I�� 9!�ار ا������ئ2  ن�g ان�� ن",� 25  25 ا��

  (  ن م358( وا�,�����2 � ��g ا�,�Xي 

 وا�21 �!�م ( : -  ا��#���  ا+م�اض ا���#��-�K�X وا&_ ن�4ی� ا�#�ی��م��h  وم) l>�ت  
���� 5#������� �/ن�� t���� وأ���>� ا�-,2 ی!�م ( : إن 2s1!ا+�>�د ا�2���1 ا���#2 ی 

�>/م %Hی�   ا��#? ا�20 ی��ز م!�دی� م"��� م) ا�,�و����ت ا�#�م� ا�21إن( ا�����نiم�ت ا�1���� 
ا����صK وأو��ر   و�K�"� ��s أن#�T1 ( �� ��ن ه67 ا�ن#�� �/%K 25 ��آ�` أ��Xt ا�,/ن

��!�وم1>� �5ذا آ�ن مiاج  ا�"Hsت وإم�م ����� ا�,�و����ت ا�#�م� ی��ز ا�,/ن م�دة مs�دة
م��/ة ا�s/ و�!�ي م) م��(� ا�,/ن ام� اذا  ة ا��s�دة �>iم ا���دة ا�#�م�ا+ن#�ن $,�"�� 5�ن ا���د

�L1 ` ( : ا���دة ا��s�دة و���1` 25 أ��Xt ا����صK  آ�ن ا��iاج م1"��ا 5�ن ا���دة ا�#�م�
�,/أ أو�: إ(�اض وا���ض �? ی�X1�I�� 7%Eاء ( : �/ر ا���دة  م#,,� �"J ا1�I>���ت ،ون ه��

  اآ/ت ا�1��رب إن إم�اض ا��وم��iم �0/ث ا�� ا�زم�ت ا���#�� ا�!�ی�،  و�!/ ا�#�م� ا����زة ،
S)�s1إ�5از م�دة  '�� ی) /sت م,�ش�ة ) م��/ ا�Hs"م) ا�"��د ا��!�ي وا� Kآ ��E1�5 ا�#�م�

، �� ویK�A (�/ئ7 � ��یJ إن إص��T1 �#/ی� n!5 ����� ا��ا�� ه� إن ا�"�رض ا��#/ي ه� ن�1

 55ص  (�I�0ت ا���#�� ا���ش�� () ا������ وا+ره�ق ا���م2 ا���1اصK$,�"�� �1/ه�ر ا

       ( ا�,������� وم@�� ا+ن#�ن

  

��ا�� ا�,��� وا���L1 �5>� وا�S��1 ا���#2 وا�,/ن2  ( : إن ه67 ا��1#��ات ��م�اض      
���� ا�0/ود وه2 ��#� '1: ا+م�اض ا���#�� آ���  �/ و��9 (�/ ه67 ا��- �ب ���ه>�

اآX1�5�ت ا�,������� ا��iی��� �K�X وا&_ وl>�ت   وه�� ��زت--  ،،،ا�[  وا�i�Xو�5ی���
وl�ئS (/ی/ة ذات $��� م�&2 �����ت ا+ن#�ن م�� $�ح  ا�>�/�� ا��را��� ،و�!/م اآX1�ف

�0/وث ا+م�اض %�ص� وان ا����a م) ا+م�اض �?  ا��!�J ا����2 ا��را�2 آ�E�س أ%�
 K�� `-ا���������1ی#1-� ا� T1>� ،ی!�ل ا'/ ا�" ��ء 25 ه7ا ا+$�ر  �/را��وا�/وائ�� ( : م"��



��هK �" ? انK�0� h م� ��) (وا+ن#�ن وأ�����ت ا��را�� ا�,�Xی� ا�-,��  م01/�� () (��H ا��را
 هI �!�!' 67م��ص م�>� إن�� نK�0 (�امK  (�امK ورا��� ��t $,�"�� أي م�&�� أر�"� و���ن��

������ه� ( : ص�10� إI أن>� ��K!1 إ�: أ$�����،،، ویS�s -- وراE� م) (/م ?t���ه��ك ( و� 

�� أIف م�ض ورا�2 م"�وف م��X1ةH� ا+م�اض ا��را���)ویS�s 25 م��ن أ%�  (  '�ا�2 

��"�,$ ��t ���وI  ه2 أآ�a ا+م�اض �tا�� 25 م��1"�� ویK�0 ا�"/ی/ م�� (�امK % K ورا
�) Iم@�ب ���ض م) ه67 ا+م�اض '1: ن�ى م� 25ن" ? �>� إ K�$ ��� /م)  /م� ی�� �����'

 T'Hن#,1>�) �@�ر �5#": +ص S 1A� ���'#` ا����1"�ت  ویYآ/ أی� إن ن#,� ا+م�اض ا��را
ن�/ م�&� أ%� ی��X1 ��)  5����ض ا��را�2 ا����X1 ��) اIور���) ی!K (�T ��) ا�5�ر�� �����

وه��ك آ��a م) ا+م�اض ا��را���  ور�2 ی�/ر و��د6 25 ا���ام ا�%�ىا��>�د ذوي ا�صK ا�
 8_7م1#�وی� ��) ا���ام ا��1A �� ص  I ی"�ف �>� (��H (�@�ی� أو ����� '�� ���X1 �/ر��

 (ا��را�� وا+ن#�ن

  

�!/ �? ر��H) n�ت ورا��� أ%�ى ��م�اض م1A �� ا�1/اء م) داء ا�#��ي (أ%� وی!�ل       
 ا����صK إ�: م�ض ا�! ` وا��H ری� وا�ن� �نiا وی,/و إن ه��ك م���(� م1A �� ���م� >�بوا�1

hن ( : وشI5" ? ا�-` ا ��@AXآ�1�ب ا�>��2 وان�@�م ا�I�م�اض ا�"! �� آ+�� n,���  ء�Xإن
iن ه��ك م��ت ا���اآ�� �)���25  ن4�م � Y,�1 وا����ی� م) ا+م�اض () $�یK� 0� j م

ش��� ��X5�  وه�7ا �@,_ ا�����ت(��01/ة � �x0 ا��را�2 ا����2 ��م�اض ��y1�1# ا��Iی�ت ا
�a�1�د أآ)I�� �وه�7ا �/أن K�"ی Sرة ��>? م� ه� ا���ض وآ�Y,25 م�&� ا�  : ) �aوأآ

K<�E� �0@ون0��5 ( : ا� g�Yن Sت '1: ن!�ر آ�����ا�#,K ن م  ا�!@x ا�21 ��وی>� ��� ا�
(�امK ورا���  �H�ت ا��را��� ا������ ( : ا�!�ل ��ن ��K ا+م�اضو�!�م ن�4ی� ا�" ) 23ص

ن��1) م) ا��SX ()  �5ذا أم���� م"��5 م�ه�� ه67 ا�"�امK وإ��اء ا%1,�رات ( �>� �5ن�� ��ف
  ( ا�xAX ا�7ي ی��ن م#1>/5� �>7ا ا���ض أو ذاك

 آ�ن ی��) إر��(T إ�:  ی"/ م�&� ����� أي إن ��#��6-مHa- آ�ن م�ض ا�! `  و'1: زم�ن ��ی`
'!�!� إن م) ی@�,>? ا���ض (��م� م�) آ�ن�ا ی/%��ن أو یEآ �ن 7tاء ��t�  '/ آ,�� إ�:
او آ�ن�ا I ی��ر��ن ا��ی�&� او م�) آ�ن�ا ی"��Xن �90 ����� م���(� م)  ������#�1ول
�هS ا�,�0 اIن 5!/ �/ات ا�"��ص� ا��را��� ���ض ا�! ` �4>� ( : ا�#-_ واذ ی ا�"�امK ،ام�

 � �X�آK و���$,�ء ی1,�) إن ا�1/%�) وا�-"�م و� � ا��ی�&� �/ ���ن (�امK ا�1>/اف 5>���

ا�A-� و��) ا�1>/اف م) ؟ ی,/و إن ا�����ت ��J"� K ا���س مT��� (�5/<1# %�ص ن م 
  ( 31ص

  

) ا�����ت ا��را��� وم  ا+م�اض ا���#�� �/ �/أت ��/ �>� أر&�� م) ا��" �م�ت آ�� إن       
T� ا�"! 2 �/ ی��ن S A1ل ا'/ �5ذا آ�ن ا��� : ) �-Aی ?� K�X�  إن Iإ ���,` م� م) ا��را

%�ص� وان ا�-` و( �مT آ�ن9 ذات  ا+م�اض ا���#�� �/ �/أت �E%7 م#�'� اآ,� 25 ه7ا ا����ل
Iو /#� ا�"!Y� Kم) ���4ی�ت ( ��ء ا���g () ا���ه�ت م�دی� ص�Y� I �5م) �"��H ا��وح ���

ا���#�� 25 ا�����ت ی"�/ �>7ا ا�-` ا'�1امT  ا�,�$) وإ�5ازا�T ،�>7ا آ�ن ا�,�0 () ا+م�اض
وا��ه��� ا�21 آ�ن ی �E إ��>� ا��"����ن ا���#�ن��ن دون  ا���دي وی!2s ( : ا��1#��ات ا��Aا��5

��ن` ا��Ka�� 2�����# ه67 ا+م�اض إن ی"-�ا أه��� آ,��ة �  

��#��ا ورا��� ��'/6 وI ��#��ا ����� ��'/6 وإن��   ا���&I 2 ی��) إن �!,Kإن %�ی-� ا���#�1
            25 ه7ی) ا�#,,�) ی"�د ا��1ازن ا���م��: ا��1�م ��

  
  
  
  



  

 الشيزوفرينيا

 

وا1�I>�دات � "` دورًا آ,��ًا 25 ا�م�اض ا���#��  Iشh أن ا���Lض وا�H1%$�ت         
2�5 ا���9 ا�7ي ی,�0 ( ��ء وا�-` و��ی ����ن () ا�!�(/ة  �ع O%� ،وا�"! �� أآ�a م) أي ن

ا�/م�غ و25 ا�����ت و25 مS 1A ا����Iت ا�21 �",� (�>� ه67  ا���دی� �>67 ا�م�اض 25
?#�ا+ن#�ن2 (��مً� وا��>�ز ا�"@,2 %@�صً� ، ن�/ أن ه��ك م) Iزال  ا�م�اض 25 ا�

س م) ا�رواح ا��Xی�ة و�# �n أ�I>� ( : ا�م�اض ( : أ�� ی��رس (Hج �"J ه67
 آ�ن ی1"�مT� K ا+ن#�ن ا�!/ی? (,� ا�s0�رات  ا+م�اض وه� م� ا��@���) �"���>? (,� ه67

م1A �� م) ه67 ا�م�اض (�/ ا+ن#�ن وا�21 �/ ی��ن ��ی0�ء دور آ,�� 25  ا�!/ی�� �"Hج �lاه�
�<�H) .  

 ��AX@�ت آK م�ض ( : '/ة آ�� ه2 ا�0�ل 25ه7ا ا���Lض و(/م و��د '/ود l�ه�ة ��) 

g�"15 ��,"Xم� ا��"1!/ات ا� K�5 ا�-,�� ا�,#�-� �1"�م�!aا� K"� ، ی��s"م�اض ا��ا  Kم#�ئ
أم�م آK  أ�"/ م� ���ن () ا�-` وا�$,�ء وا�" ? وا�" ��ء وإذا آ�ن9 ه67 ا�0!�!� وا&�0

م� �4>� و�I K�X   (��مً� أI إن>� أآ�aا��1A@�) 25 ه7ا ا����ل () ا�م�اض ا���#�� وا�"! ��
�/أ د%��T إ�: ا1�I"��ل  ی��) ���ه T (�/ ا�1"�مK م� م�ض ا�i�Xو�5ی��� ، ه7ا ا��@- _ ا�7ي

( �T أ���ء م1A �� مKa ا����ن  ا�-,2 25 �/ای� ه7ا ا�!�ن n!5 25 '�) آ�ن ا�!/م�ء ی- !�ن
Aوا�#�داء وأ%��ًا ا� ����Aل وا�"�1 وا����,Aه7ا ا��@- _ م�  �فوا� K%ا��,�� ، و�/ �/ا

'�Iت �@/ع ا��(2 أآ�a م�� �"�2  م@- _ ازدواج ا�AX@�� و�"/د ا�AX@�� ا�21 �"�2
'�و�9 أن ���T1"�,$ i و'/ود6 و�lاه�6  ش�iو�5ی��� ( �ً� أن �"�ی��ت ا���ض ن�#>� ا�21

K��!یً� م�L� �ً&��t وزادت ا���ض �ًsض ا+آ ����2  �"/دت أی��Lا� T#�"وا���#2 ا�7ي ی
'�ول ا����aون �"�یS م�ض ا�i�Xو�5ی��� وم)  �!/( ی!�ل أ'/ ا�" ��ء م) ه� 25 ه7ا ا�@/د 

ا��1صK إ�: �"�یS ش�مK م0/د �>67 ا�0��� ا���&��  ا�-,�"2 أن �!@� ه67 ا�1"�ریS آ >� ()
ه67 ا�0��� أ�,��T وأ(�ا&T وم#���T ون1�ئ�T ، و25 مKa  م� دام ا���ض ��t وا&_ م) '��

ا�1"�ریS ا��"-�ة �>7ا ا���ض �/ ��آiت ( : ا�(�اض ا���&��  م) (/م ا��&�ح E5ن م"4?
 ا�21  وJ"� 25 ا�I�0ت أ�#� ا�1"�یS@�� S ا�"� ��ت ا���#�� ا�آl �a>�رًا 25 ا���ض

 J23ص( ���) وراء ا���ی K!"5@�م ا� ) . 

  

 : أ�����1) ه�� �د إ�: ص��1)( : أن ا+���ع 25 ه7ا ا�1"�یS و�T � 0 ی!     

 Iًئ� : أوi� وا�AX@�� وه2 ا����  )�5ی���  ) 25 ا��!�م�ت ا����ن� � "!K) ش�iو(اIن!#�م وا�1
  وا�"�$�� وا�# �ك

أم� م� ی@�'` ا���یJ م) ه ���ت ��"�� . ا�"� ��ت ا���#�� ا�/ا% ��  5!/ان ا��1ازن 25: ��ن�ً� 
25 x!ن1,�6 إ�: ا� و��#�� ونIع وا&-�اب ا���� م� اH-1�I25 '` ا x!ر�2 وا���Aا� ?��"

 ا�[ آK ه�l 67اه� ا���ض ا�21 �"�ض ن�#>� أم�م…ار�,�$�ت ��5ی� �"@: ( : ا��>?  و��د

 . ا�-,�`

 

25 أم�ی�� وا0�I�د  إن ه7ا ا�n,A1 25 �"�یS ا���ض و'/ود6 وا�7ي � � أ�"/ م/ى        
� :1' T�5 ر�� () ��ا(/ا�#�21�5 ا�7ی) أد% �ا�Aو'1: أم�اض  �ا(/ ا�# �ك ا� K� ��1�ا��

ا���ض ��I�' K�Xت '/ودی� م)  مiا��� آ������ مHًa �/ ��د ا�" ��ء إ�: ����� م�>�م ه7ا
ا���(�� � i�Xو�5ی��� آ��i�Xو�5ی���  اI&-�اب ا����ي وا�# �آ2 �? أ%7ت �1"/د ا��@- 0�ت

ا�i�Xو�5ی��� أ�21 ی�5�1 �5>� (�مK ورا�2 وی,/أ ا���ض  وه2( ا���وی� أو ا�i�Xو�5ی�� ا�@���5 
�/ری��� ��t م1!-"� ، و( : % ��� م) ا�AX@�� ا�i�Xی� ش/ی/ة  �5>� 25 �) م,��ة و�@�رة



 .(  ن م25ص . اIن-�اء وا�#0����

gو�5ی��� و��iوأ%��ًا و�/ م) ا�" ��ء م) ی/(2 أن ه��ك أم�اض (/ة ش�  T��"� م�&ً� وا'/ًا
�? و�/ Tه��ك ش2ء أ�� g�� Tت أن�$H1%�ه67 ا K�� ا�" ��ء J"�  �ً! -و�5ی�2 مiم�ض ش�

S1>�دات 25 �"�ی�Iاه�ه�  وآ >� ا(1,�رات ا��1�(�� و�!/ر �"/د ا�lو�5ی��� و'/وده� وi�Xا�
ورا�2 أو ���2 أو مX�رآ� ���>��  5!/ �"/دت ا1�I>�دات 25 �0/ی/ أ�,�ب ا���ض ��) م�ض

 . ا�[…

م�&ً� ورا��ً� '!ً� أو أنT أ�) ا�,��� n!5 ؟ �!/ �/أ  ا�0/ی� () ه7ا ا���ض ��(1,�رK<56 ی��) 
ا��,�ب ا��را��� � ��ض 25 ا�����ت وآ�ن م) أوائK ا�" ��ء ا�7ی)  ���T ا�" ��ء إ�: ا�,�0 ()

ه� م�ن��د � ��� �) � ��� ا�7ي آ�ن �/ (�ف ا���ض إ�: و��د م4�ه� (/م  اه��1ا �>7ا ا���ن`
ا�7ي یYدي إ�: ) (/م ��ا�n أو ���h ا�AX@�� ( شA@�� ا���یJ أو آ�� ���6  �ا�n 25ا�1

م��ن��>� ا�21 �1��">� ��t K�X� �<�5 م�1اj5 ه� ا�7ي ی�"K ا�AX@�� ش�iو�5ی���  ��iئ1>� إ�:
 أن ا�����ت ا��#,,� � ��ض ��#9 ����ت م�ی�s 25 '/ ذا�>�( آ�ن م) رأي م�ن��د � ���  ، �!/

1��">� �K�X م"�) و��t م�1ازن ه� ا�7ي ی��ن ا�0��� ا���&�� ، وذ�h () $�یjوإن�� � 

 أ'/اث '��� ��t م�1ازن� م) ا�AX@�� ���ن �5>� (��ص� ا���t ��@AX م�1ا5!� و25 ص�اع

رأیT  م� �"s>� ا�,"��t J أن م�ن��د و�/ م��نً� � "�امK ا���#�� 25 ���ی) ا���ض �5�ن م)
�>� أن �/�5  %�ص� � h ا�21 ���? () ا�"Hئj 25 م��ل ا�"�ئ � وا���رب�Eن ا��Lsط ا���#�� و

 . (  ن م27ص (�"/م ��ازن م!�م�ت ا�AX@�� إ�: '��� اIن>��ر ا�i�Xو�5ی�2 

وا'/  أن �5&�� ��#�� ا���ض ( : أ��س ورا�2 ���9 �/ى ا�" ��ء ( : أ��س أن ه��ك ��)
ی4>� ه7ا ا1�I"/اد  ء �j A ا�1"/ادا ����د ا���ض و�/أو أآ�a ی��>� ا�وIد () ا�b�ء وا�����

ا�7ا�2 أو ن!x  ( : ش�K ن!x 25 ا�AX@�� أو ا&-�اب ��5ي أو %-E 25 ا��>�ز ا�"@,2
ا���i����1م ( ا��HL1ب  25 ���مK ا�HAی� وان/م��>� أو ���S أو ان�0اف 25 دور م� م) (� ��ت

ا������م ا�,�Xي �01/ی/ مKa ه67  اآX1�ف %�ی-�25 ا�/م�غ ، وه�7ا ��ى ا�,�0 وی��ي �"/ ) 
 و'/n!5 6 ؟ ا�����ت ا�A�ص� ��Ka ه67 ا�م�اض و��g ه7ا ا���ض

  

 �,` ا���ض

  ا�1/��� 25 �0/ی/ �,` ا���ض أن %Hص� ا�,�0ث �/ ��دت ا�" ��ء إ�: ا�HAص�

ه��ك �,` ��t ا��K�10 أن ی��ن  إن م�ض ا�i�Xو�5ی��� م�ض م"!/ وم1"/د ا�ن�اع وم)-1
 . وا'/ ی��) وراء ���� ه67 ا�ن�اع

ا���5�1ة ���X إ�: أن ا��را�� � "` دورًا ه�مً� 25 ���ی) ا1�I"/اد ��ص���  أن ا�,��ن�ت-2
 وأن م) ا����Xك T�5 أن ���ن ه��ك أي ����� '����� آ���5 ���1ی) ا���ض 25 �5د I �����ض

���ن���ت ا�!�ن-'1: اbن ن>�ی� یK�0 ه7ا ا1�I"/اد ا��را�2 ، ه7ا و�? ی"�ف  -: )   Tو�
T� ) �<4أو ا�-�ی!� ا�21 ی T��!12 أو آ���� ان�  25 ا���د ا��T� ? 1# ا�01/ی/ I $,�"� ا�"�مK ا��را

ا��را�2 25 ا���ض 2t أنI T  ی��4 إ�: ا��n�0 آ"�مK ه�م ی#�(/ ( : أl>�ر ا1�I"/اد-3
أنI T ���/ '1: اbن أی� (�امK  آ��. ا��را�2 ی��2 و'/6 ���1ی) ا���ض �/ون ا1�I"/اد 

���T1  م�0-�� م"��� مA@@� ا��"K 25 �#�` ا���ض� Jم�ی K�� و�5ی�2 وی,/و أنi�Xا�
T1!ی�-� �<� K)��1وا�21 ی T� ص��Aا���0-�� ا�  T�5 (2 ا�7ي ی���ا�A�ص� م� ا1�I"/اد ا��را

  . (  5@�م ا�"!113Kص  ( - ��ص��� �����ض 

  

   Sم�اض ا���#��آ��ت وا����(��مً�  ن#1-�� أن ن�>? '�? ا�1"�مK ا�#,,2 ��) ا�
 ؟ وا�i�Xو�5ی��� %@�صً� ؟وآ�S ��9 ا�/را��ت ا+'@�ئ�� وا�1��ی,�� ( �>�

ا�م�اض  Iشh أن %-�رة ا�م�اض ا���#�� وا�"! �� I ی!K أن �? ن!K یiی/ ( : %-�رة
 `" � �����وم) ا+'@�ئ��ت ن"�ف  . دورًا آ,��ًا 25 ا������) م"ً�ا�"�sی� وIشh أن ا��را�� ا�

 م�یJ إ�: 17.…م)  '�? ه67 ا�A-�رة '�� �!�ل أنT 25 ��ی-�ن�� مHًa ی/%K م� ی!�ب



� �"���) (! �ً� ، أي   O%�ی)16,…ا����X1#�ت آ1X� ��� K: ا�م�اض ا�"! �� وم� ی!�ب م) 
����ن�X) 2�  2 ر�Hًأن 25 ا��� �� ا��01/ة ی��/ ر�K وا'/ م( آK أ Kوام�أة وا'/ة م) آ

( م�ض (! 2 ن�#2 أآ�a وا�"��  ن#�ء ی7ه,) إ�: ا���X1#: 25 و�9 م� م) '���>) ��"���) م)
و�!�ل ا��" �م�ت ا�-,�� ا�و��� أن م�ض  (  ( ? ا��0�ء وا�ی/����� وا�-,�"� ا�,�Xی�275ص 

��را�2 وا�,��آ����ئ2 أآ�a م�� �7ل 25 ا�,�0 ا ا�i�Xو�5ی��� مHًa ه� م�ض (! 2 �7ل T�5 م)
�0� Tو�!�ل ا��" �م�ت أن ، �%O أي م�ض  T�( : أ��س و��د6 () ��) م"�) ه� ا�7ي ی0/

 '��� أي 28,…��ی-�ن�� ی"�ن�ن م) ا�i�Xو�5ی��� وأن  م) ���ن% 1ورا��ً� وی��2 أن ن!�ل أن 
 شA@9 ( : أن>� 1978أ�21 أد% 9 ا����X1#�ت (�م  م) '�Iت ا�م�اض ا�"! ��% 16

h�7و�5ی��� أو م!�ر���>� ، وآiش�  �ًs0�د ا�#�21�5 ؟ و�!�ل ا+'@�ئ��ت أی�Iا�0�ل 25 أم�ی�� وا
 25 م�ض ا�i�Xو�5ی��� ی!/ر   ����01?1952ا�� �ر��وم�زی) ا�7ي أد%K ا�A1/امT (�م  أن (!�ر

Tأن �ة ا�X"(�ام ا��ل اH% T م ��ن �5د 25 ا�"��? آ (�#�A� 2-)و�!�لأ Tام/A1و�: م) ا� 

TنE5 �و�5ی��i�X25 ا� ��L1� ]إذا آ�ن9 ���آ���� ا�� Tو�5ی��� أنi�Xا� ���I/ أن ی��)  ن�4ی� ورا
ز(? ( ��ء  1981 �90 ه7ا ا���L1 ا�,��آ����ئ2 ن�ع م) ا1�I"/اد ا��را�2 � ��ض ، و(�م

�� ���ات هK أن  2 (��ا���g أنT ی���>? ا��SX (�) یK�10 إص��i�X��� ?<1و�5ی��� وه? 5H�
وی!�ل ( ��ء   ��� ؟ أي �,K أن ی4>� ا���ض ��A#�) (�مً� ،53ا���ض ی4>� 25 (�� 

��� و��ئ�1�I K@�ل ه67  ا�>�/�� ا��را��� أنT �� آ�ن9 ه��ك ����ت ��y1 م�>� ا�i�Xو�5ی��� E5ن
�,/ی � م��ن>�ى وه�7ا ��H��X>� ا�#�ی� ا ا�����ت م) ا����ل ا��را�2 ���5اد ا��@���) و��&�

��ي 25 م"�مK (/ی/ة � "�K ( : ��/یg  ی��� l>�ر ا���ض ، وه��ك ��امy ��0 �/ی��
ا�i�Xو�5ی��� وزرا(1>� ( : أن ی/رس أم��ن  ����ت م�ض ا�i�Xو�5ی��� و�"iل ا�����ت
ا'�1�ل و��د م�یO J%� ��ن�@�م ا�AX@��ت  أ�1,/ا�>� و���X ا�/را��ت ا�21 $,!9 ( :

 : �����ض 25 ا����1"�ت ا�����L آ�� ی 2 �5ی��ت ��) أ����ء أ'/ ا��@���)ا�i�Xو

      ��H"ا'�1�ل إص��� ن#,� م��ی�                               ����@�ب ا�    

    1, 5                                         وا�/ة وا�/ أو

 8,7                                       أ%9 أخ أو

 47                                       مT��X ��أم

 12                      م@�ب أ�) أ'/ ا���ی)

 39                          أ�) آH ا���ی) م@�ب

 2                                    (? أو %�ل

    2,9                                  %�ل أ�) (? أو أ�)

��H) I �� 9                            (�ئ%  

 (  ا��را�� وا+ن#�ن132ص  )

  

ا��1أم  �5) یH'� ( : ه7ا ا��/ول اI'�1�ل ا�"��2 +ص��� ��أم مT��X1 (�/م� ی��ن أ6�%    
 إ�: 15م� ��)  اIم"/ل م� ��ص T ا��T درا��ت م1A �� ��او'9 ن1�ئ�>�% 47م@��ً� ، و�����? 

�/ر�� ا��1اj5 (�/  � ی/ل ( : '�? ا�/ور ا�7ي � "` ا��را�� %@�صً� أذا م� ��رنوه% 85
ا�,�'�aن أن ن#,� ا���ض  n!5 ، �!/ و�/ % 10 إ�: 2ا��1أم ��t ا��T��X1 وأ�9L � 21 م) 

ا��@���) �>7ا ا���ض أو ا��1,�)  ان�@�م ا�AX@�� ا�i�Xو�5ی��� ��) أ$��ل ا+��ء أو ا�م>�ت
Kائ�) K,� (أ&"�ف ن#,� ا���ض ��)م ��H� . أ$��ل ا�b�ء أو ا�م>�ت ا�-,�"��)  أ%�ى ی, � 

ا��را��� و%�ص� ��) ا��1ائ? ا��X1��>� و��t  و�J"� ��X ا��/اول ا�,��ن�� إ�: أن ا�م�اض
Iأ hذ� : ) Kوه2 %�� د�� ، �<��X1و�5ی��� ، ��)  ا��i�Xا� ��@AXأن ن#,� م�ض ان�@�م ا�

��X1إ�: '/ود ا��1ائ? ا�� K@وز ا��#,�  %80>� ی��1� I �<��X1ا�� ��t ?����30� ا��1ائ % n!5 )
� �1ائ? ا��X1��>� % 65'�) أن م�ض ا�#�� مHًa �/ور ا��#,� ��)  25)  ا��را�� وا+ن#�ن 168

���L % 2515 ا��1ائ? ا��X1��>� إ�: % 72 ن#,�  وآh�7 ا�@�ع ��) ���L ا��X1��>�% 18و



% 2528 ا��1ائ? ا��X1��>� و% 99,6ا�"��ن وه� أآ,� د��K ورا�2 ن�/6 ی, �  ��نا��X1��>� أم� 
��t 25 �<��X1ا�� . 

ه2 ا�/را��ت ا�21  - وم) ا�/را��ت ا��/ی� 25 ه7ا ا����ل (��H ا�����ت ��+م�اض ا���#��
 �<�) (�a'�,ت 25 ا�/ان��ك '�� ی!�ل أ'/ ا��� )أص,_ ا�" ��ء � ��H"ن ا��a0,ا�7ی) ی (�

n�-A1��5 ا�1�I�(2 �/ أنEX  ا�����ت وا�م�اض ا���#�� ( : (��H '` ���ن2 ���/ان��ك ،
مX�آK ا�م�اض ا���#�� ه2 م)  ��J0 ا�@/�5 ن4�مً� ی>�� ا���ص� ���اء أي م#_ ( :

و�/ ��9 ا�/را�� ( : أ��س ( �2  . (  ا�Y,�1 ا��را�2092أآ�a ا��0�ث آ�Xً� � �" �م�ت ص 
م�ض ا�i�Xو�5ی��� ا�����ت أو ا�,��� �5ذا  �01/ی/ أي ا�"�م �) ی "` دورًا أآ,� 25د��j وه� 

���E5ن l>�ره� ی��ن أآ�a إ�: '/ ذي د��I ��) أ�5اد  آ�ن9 ا�i�Xو�5ی��� ���? () (�امK ورا
آ�ن9 ن1�ئy (�امK ����� 5#�ف ��1آi ا�I�0ت ��) أ�5اد (�ئHت  ا�"�ئHت ذات ��ا�� ا�/م أم� إذا

Hُ"5 أن '�Iت اH1%Iل ا�i�Xو�5ی�2 ��1آi 25 أ��رب ا�/م ���ض  و�!/ �,�). �2�,1 ا
 . ا�i�Xو�5ی���

 

ا��1أم�) ا��E� /!�  (�!��-1آ/ت ه67 ا�0!�ئj �"/ درا��ت (/ة أآ/ت ( : أنT إذا أص,_ أ'/     
 ه� اb%� ��� ��+ص��� �>� م�یi�X��� �ًsو�5ی��� E5ن ا��1أم اb%� ی��ن 25 ا��n��1 م"�&ً�

آ��aًا م�� ه� ( �T ��) (�م� ا�#��ن  ، أم� ا��1ائ? ا�%�ی� E5ن ا��"/ل أآ�a% 50ی!�ب م) 
S@ن (��5� ی!�ب م K"���� رآ�ن�X15>? ی Kآ : )آ�1�ب  وIد �����>? أم� ����#,� �/را��ت ا/)

[ (�ئ 2 �>7ا �T 5!/ أl>�ت أن م) ی��ن �T ��ری ا�>��2 ا�21 أ��ی9 ( : ا��1,��) ا��@���)
�� أ&"�ف آ�� ��) ا�#��ن (�م� ( : أن  ا���ض ���ن �5ص� أص��T1 ���آ�1�بHa� �aأآ
����ت وان"���>� ا���&2 �/ أآ/ت '!�ئj �/ی/ة ( :  ا�/را��ت ا�21 رآiت ( : (��H ا��[���

 '�� أش�رت �"J ه67 ا�,�0ث إ�: أن أن�اع ا���ض ا�"! 2 م#�1ى ا�م�اض ا���#�� وا�"! ��
�� إ�: '/ �T مiLا6 ��/ى ) واIآ�1�ب ، وا�i�Xو�5ی���  اIآ�1�ب أ�>��2 ،( ش��(ً� E1� �< آ

�aوا'/ أو أآ iآ���  j1 �� و�/ أآ/ت ه67 ا�0!�ئAاء ا��[ ا��iت ا�"@,�� 25 أ�Hم) ا����
�� ا�����ت 25 ا�# �ك (,� ا��[ �5!�ل ا ا�A1/ام ا�"!����Y� Sا���#2 ، أم� آ� ���E1ءذات ا��� "� 

أن   ����#,� �A�ص� ا��[ و��l�ئ�T وا�/ور ا�ول ه� ی,/و أن ا�����ت � "` دوری) أ�����) )
و�>7ا E5ن  ا�����ت �K�X ا�,�ن�مy ا��n-A ا�7ي �#1!2 م�T �,��ت ا�,���) ا�21 ی,�: �>� ا��[

� 25 آK �5د ��4? �> � ����ت أه��1>� 25 ا��#�(/ة ( : �0/ی/ $,�"� ����4 ا��[ ، ا�-�ی!� ا�21
ا�,�'�aن أن ا�����ت ر��� �>2ء  م�اآi ا�ن�اع ا��1A �� 25 ا�ن��ط ا��"!/ة � # �ك ، وی"1!/

T��10ًا م�� ی��aآ �aی� ا�"@,�� أآHAم) ا� �ًsم) ��)  5�ئ h1�ر ا�,��� �"/ ذ�A� ?� ، Hً"5 ]ا��
%�ى ، وم) ا��� � ا�"�مK م0/دة أي ا�"@,�ت �K@1 ��� ه67 ا��#��h ا��K�X1� �'�1 ا��[

  : (�>� �"/ ا��� � ا�1���� ا�A-��ة ا�21 �? �1? ا+����

 

  ا������ ا��را��� إ�: ش,�� أ�Hك ا��[ ؟ م� ه2 ا�A-� ا�21 �0/د $�ی!� ����� ا�1" ���ت

h��#م T���� (��1) ا�,��� م� Sت م� ��) ا�"@,�ت ؟ وآ�I�@�Iا  

 () ا�,�ن�مy ا��n-A ا��را�2 ؟  ا�%�ى ی�y1وأي آ? م) ��� �� (@,� وا'/ة � "@,�ت

 ؟ وم� ه� ا��? ا��1,!2 ا�!��K�X1 � K ا���ن

وا������وی�ت  وا�/ور ا�a�ن2 ه� أن ا�����ت �#�(/ أیsً� ( : �0/ی/ ��آ�iات ا����Hت ا�"@,��
�����ه�� آ��1�� �/را��ت  ا�%�ى ا��1�'� 25 م��$j م"��� م) ا��[ ، و�/ (�95 ا��ا�-� ا�

��� ا�����ت م��1ع ���5�   و�/ ���9 ه67 ا�/را��ت0(/ی/ة ���و�9 ا������ء ا�"@,�� � ���ان E� أن
م�� ی/ل ( : أن أ+�>�م ا����2  یT���� ?1 م#�1ى ��آ�J"� i ا����Hت () $�یj ��) وا'/

J",� �,#���� �ی1? � ه�� ه� ن#,�ً� إ�>�م م,�ش� أم hش H� T���1ن ا�E5 %�ى�ت اHئ�ً� ا����i
 (ا�Y,�1 ا��را�2 224- 223 ص (0() $�یj م���(�ت م) ا�����ت 

0                                                                                      



 

     y1�� 21و�����>� ا��� �,) ���() آ��a م)  أن درا�� ����ت ا��[ ی���>� 5"� أن �0/
ا���آi ا�-,2 ا�!�م2  وه7ا م� ��م �T أ'/ ا�" ��ء دا�5/ آ���i 25, �� ا+م�اض ا�"! �� وا���#

%�ص ��[ ا���&:  5!/ آ�ن آ���i ی>1? ( : و�T, �#�21 ه�ب 25 دورات ������رن�� 
ورا��ً� و�K L1 م1#  �  وه� ( � ��d isease   Huntingtons K!1  ا��@���) ���ض ه��1��1ن

وی�1�� م�ض , ا�ر�"�) م) ا�"��  �ی"ً� ی0/ث (�دة (,/ '�ا�1�2#,` �/ه�رًا و�/ان�ً� وذه��ً� �
(�� �A#ن ��وا'/ة م) أ'/ ا��ا�/ی) ��0/ث ا���ض و25  ه��1��1ن ن�1�� ��) ��ئK وی��2 ورا

ا��@�ب �>7ا ا���ض ی@,_ م�یsً� أیsً� و��� آ�ن  ا��E5 n��1 ن $�Hً م) آK $� �) � �ا�/
Yو���ً� ی�� y1�1ن ی��( : ا��[ 5!/ أ'g آ���i أ'#��ً� أآ�/ًا �Eن م[  ����) م�ض ه��1

أم�) (E5 �<�iنT ��ف ی#1-�� ا�Y,�1 ��) ��!"�ن  &0�ی� ه��1��1ن ی�10ي ( : (Hم� ��
�"� �� آ����وی� د��!� و(iل ��و����ت ا��[ هE5 67ص,_   وHً"5 ��م0&��0 � ��ض 25 ا��>�ی� 

25 ���ر�T ( : ����ت  ���05ض ه��1��1ن  �/یT %�ی-� �,�و����ت ا��[ i�"Hً وأ���1 آ��
() l>�ر ا�,�و��) ا��0/د 25 م[ ا�5Iاد ا�7ی) ی"�ن�ن م) �@ `  ا��[ و��و�����T وأ%7 ی,�0

م�ض (@,2 و25 م[ ا����01ی) ا�7ی) ی4>�ون (Hم�ت أم�اض  ا�ن#�� ا�"@,�� وه�
 م) �52���(� '�آ�� و آ152 مAً� م�>� ��1�267ن آ >� م)   5!�م ��x0 م���(�0أIآ�1�ب 

 أ�>��2 وا�آ��1ب   م) م�ض ا�آ��1ب72ا�S� 1 ا�1"/دي   ی"�ن�ن أم�ا&ً� مKa أ�5اد
و�/ أ(-9 ا��1�ئJ"� y ا������_ ا���Lی� () $,�"� ) ا�دم�ن  )ا�i�Xو�5ی�2 وا������0 ، 

 و��) 25 آK ا�����(�ت ( pci duarte) ا�,�و��) ا�7ي ���6 ��و��) ا�م�اض ا�"! �� 5!/
�aر6 آ�ن أآ�<l  أن i�م) أ�5اد  % 2,5آ��aًا ��) أ�5اد ا�����(�ت ا�1��ی,�� ، و�/ و�/ آ��

�)��� �/یT ن#1A�ن م) ا���) ن�#T ا�7ي ی�01?( ا�0�آ�� آ�ن ��آ�,>? ا��را�2 م1��ن#ً�  ا��

�� ا�%�ى ا���' أم� ا�����(� ا��@��� ���آ��1ب وا�i�Xو�5ی��� وا������0 5>2 م)) ���,�و��) 
ن#�A وا'/ة م)  �/ی>? n!5( م) % �-2 ا��1آ�` % 64م) م1��ن#2 ا��1آ�` و% �0�12ي 
 (��( : ا�!K م� یiی/ ( :  أم� ا��@���ن �1@ ` ا�ن#�� ا�"@,�� ا��1"/دة 5!/ آ�ن ���>?) ا�

 . ( ا��را�2  ا�218Y,�1م) ذوي ا��#�A ا��ا'/ة م) ا���) ، ص % 55ا��@S أو 

 

ا��K (�مK ورا�2 %�ص وا'/ وإذا  م9 أآX1�5�ت آ���i د��Hً ��یً� ( : أنT ی��/ ( :�!/ �/     
ه� (�مK أ�1>/اف ��آ��1ب أو ( : ) دوارث ) �Eآ/ت ن1�ئ�T أو ��"�: O%� إذا و%/ أن ��و��)

أن ا�آ��1ب ه� أآ�a ا�I�0ت . إ�: ���O �����ض  أر�,�ط �"�مK آ>7ا ���5� ا�" ��ء �/ ��ص �ا
م) ا�م�ی���) ا�,��t) % 15ا�!�م2 � @�0 ا�"! �� أن م� ی@K إ�:   �� أنX�رًا وی!/ر ا��">/ا�"!

و�@ ` ا�ن#�� ) دوارت( وا��ا�n م� ��) ��و��) . اIآ�1�ب 25 �) �"��>�  ی"�ن�ن م) أم�اض
��ی,�� وإ'@�ئ�� و��) ا�د�� ( : �Hزم>� �4>� أیsً� 5 ا��1"/دة� nآ��1ب م� زا�9 روا��2ا 

م�X �  م��,I�� nآ�1�ب 5#41>� �/ی��) دوارت( م��Iت أ%�ى ، و��) '1: �� �,�) أن ��و��) 
T @5 105:  $�ی!� ا%1,�ر و��د6 وأي (��H ورا��� ���I/ إI 25 ا��[ ه2 ���7ات م�� ی@"`

]� � �����ی�اj5 و�0 � >� وه2 (� �� �)  اbن ���I/ $�ی!� �h�7 إE� I%7 ش�ائ_ م) ا���دة ا�#�
ا���X � �"/ �!/م ا���1 ���� ا���0ی� ا�Y� 21آ/  ( �>� أي '��� (! �� � ��� ، ور��� أم�) 'K ه67

yف ص��? ا�,�ن�م�X�1ت ن�#>� دون أي ا(1/اء ( :  أم��ن�� ا�����ا��را�2 ا��n-A � �[ أي ا�
��� ، ( : أن إ(Hن %�ی-� ا������م ا�,�Xي ی�1_ أم '�م ا��[ ن�#T أي ( :���م ا�" ��ء ا�

�/را�� ا�����ت م,�ش�ة 'K,� :1 أن ��y1 ��و�����>� ا�A�ص� ، 5���" �م�ت أص,90  ا�,�ب وا�"ً�
  . أم�م ا�" ��ء آ >? م1�'�

  
  
  
  



  
  

 أمراض الذكاء اجلينية

  

K�$ أن ه��ك /�ی��a  ذآ�ً� ���ی) � �/ی) ، وه7ا م� '���� �1? م!�رن� ذآ�ء ا�$��ل م� (�ائ >? ن
�ً!' �Xدي ا�7آ�ءا�/ه�) Hً�$ /��"�ئ � � � � ا�7آ�ء أو ��t م1" �� أو $�K %�رق   أم� '���� ن

H5 �5�"ا�7آ�ء �"�ئ � (�ی!� 25 ا��  ���E1ن ا�Iی1,�د ��ن�/هP ، وآEن�� نYم) '!ً� �Eن ا�7آ�ء وا��را
K<5 ا���t 2 وی��) أن ن,�0 () ����ت ا�7آ�ء آ�� ن,�0 () دون أي� '!ً� أن ا�7آ�ء ورا
 …ص��ت ا+ن#�ن آ �ن (���T أو $��T أو ��نT ؟ ����ت أي ص�� م)

 

25 �"�یS ا�7آ�ء و���1��2 ا5H1%I�ت 25 �0/ی/ م!�ی�#T  ( : ا��t? 25 ا5H1%I�ت      
ن#1-�� و��K �>��� أ ن@S أم�ً� آ�م � ���7آ�ء آ@�� (�م� م!��K  وم��دات ام01�ن��T إI أن��

ا��t? م) أن ه67 ا���4ة �/ �1�T إ�: �!/ی? (�@� أو ���X� gي و( :  أم? ن@�>� ���L,�ء ،
Iإ �%O : ) (�"ا�7آ�ء ��5�  م gم!�ی� J"� 9�/ی��) أن ن���ه� آ >� ، و'1: �� ص I �أن�

 وا�,�J مE5 Hًaن ه67 ا�0!�!� ی# ? �>� ا+'@�ء ون#,� ��زی� ا�7آ�ء ( : أ�5اد ه7ا یxA ا�#�د

ا�7ه���  ن أص0�ب ن�4ی� ا�7آ�ء ا��-�ي ا�7ی) ی"��Xن ا�#�(�( : O%� أ… ا���g أو ا� �ن 
ا����aة ا�21 ��9  م) ا�7آ�ء ی0/د ورا��ً� وی"�1/ون �h�7 ( : ا�/را��ت% 90-80ی/(�ن أن 

 . أ�!�� م�1�� �) ���7آ�ء ( : ا��1ائ? ا��X1��>� ا��l 25 9)�)�� 21وف ����1 م1A �� وم� ه7ا

  

ا�21 ��م9 ( : ه67 ا��g '/یaً� �/ و�/ت  �90s5 21 ا+'@�ئ��ت( : أن ا�/را��ت ا          
����� ا��راE� (ًا أآ,� م���E� ���, � ا�21 أ��ی9 25 . أ'��نً� أن �aه67 ا�/را��ت ا�0/ی J"� أن K�

ا�,�J مHًa ی0@ �ن ( : در��ت أ�K م) ا�#�د 25 �05ص�ت ا�7آ�ء  ان� �1ا أ�,91 أن ا�$��ل
� ,��ت ����ً� ( : ا�وIد 25 در��ت -أ%�ى أl>�ت (�g ا�����1  �ا��K� �� 1A أن درا�

أن �"J ا�/را��ت ا�م�ی��� أl>�ت أن ذآ�ء ا�#�د آ�� �0/د6 م!�ی�g  وم) ا��Lا��. ا���0ص 
آ�ن 25 أ�/اده? (�ق أ��J ، ( : أن ���� ه67 ا�s���1�ت �? �@K إ�: '/  ا�7آ�ء ی!K آ ��

 ن0) ن�ى أن ا�!/رات ا�"! �� ��� 25 ذ�h ا�7آ�ء �1-�ر(  ا�,�'�a) ا��را�2 ی!�ل أ'/ إ�L�ء ا�7آ�ء

I ی4>� أI  أ���ء نX�ط ا+ن#�ن ا���م2 ، وه7ا ی"�2 أن>� ��#9 5-�ی� وا�7آ�ء و���l ا�/م�غ وه�
ا��ا(�� ، وIشh 25 أن  () $�یj �,�دل ا��" �م�ت م� ا�,��� '�� ی�EX أ���ء (� �� ا��>�رة

وا�21 �0/د م) �,K ����ت ، وم)  "� ا�7ه��� ���&>� ���� ا�"!K وه2 ا�/م�غا�0/ود ا�!@�ى � #
ا�7ه��� �S 1A م) شb xA%� �"�1/  ا���&�(2 أیsً� أن ن��ض � h ا�0/ود ا�!@�ى � #"�

'/ود �@�ى � �" �م�ت ا��iAون� 25  ( : ا������ ا�K�"� 21 �>� ا�����ت وه7ا ی"�2 و��د
.. ا�1��Iون�� أن>� �"�دل � ��ن � ��ن �-"� م" �م�ت  �ئ2 ا�0��,�ذاآ���� ، و�!/ �/ر �"J أ%@

وی@K ه7ا ا�,�'� إ�: ) �@�ى � #�(� ا�21 ی"�K �>� ا�/م�غ  آ�� أن�I T/ م) و��د '/ود
أؤآ/ ( �T 25 ه7ا ا�#��ق ه� ان"/ام ا�ه��� ا�1-,�!�� � 0/ود ا�!@�ى  أ'` أن( ا1�1�I�ج ا�1��2 

وI �  I T1��H5 ن��1) أ�/ًا م) ا��ص�ل إ��>� 15�/ أآ,� (,���ة ا�"��? و( ��ئTورا��ً� �ن� ا��!�رة
H5 م � أم� ا+ن#�ن ا�"�دي�Xر�>? ا�7ه��� ا�/� S@م) ن Kأ� Iن إ� L1#ءًا  یi� Iإ K�"1#ی

T� �'�1ًا م) ا�!�� �� ا�7آ�ئ�� ا��/� Hً��& 162 ، 161 ص�� ( وا+ن#�ن  ا��را

 

و���1��2 () ا�7آ�ء و�/ �!2 ا��[  T�5 h أن ا��[ ه� ا�"�s ا��#��ل () ا�����1أن م�� Iش       
I ی#1-�� ا�" ��ء درا�g�)   ��/�- �<5 T1 أ(s�ء ا��#? ا�%�ى ا�21 در�9- �15ة $�ی � 

�� أر$�لH�م�دة ������� �H %@�ئx م��iة و�H ار�,�$�ت  ی,/و وآEنT آH� � 1 ش�K آ�م� م) 
��) ا��#? وا�,��� وم� أنT آ�ن م"�E� T�) �ً5نT م�0ر  ��ذج ا�I@�ل ا�"�دی�م0/دة ��&�ح ��



25 ا��#? ���s) K و(s � و�-_ ��'#�س إI أن ه7ا �?  �X,�� ه�ئ � م) ا�(@�ب ��1/
ا�/را��ت وا���م و�"/ ا�/را��ت ا��#������� وا��X1یl /!5 ��0>�ت  یiد6 و&�'ً� آ,��ًا أم�م

2 ا��[ ���SX1 ا�" ��ء �"/ ذ�h أن ا��[ م�آ` م) ص��ف م��1(� م) 5 ا�/وائ� ا��>���ئ��
ا�" ��ء م�7 ا�!�ن ا��X) ���1 یX,>�نI�@�I�� Tت ا���L 1 � ����X1اف ،  ا�HAی� و�h�7 �/ء

&�ء ا�/را��ت ا�#�,�ن�$�!�� أ%7 ی/رس ا��[ آEي �>�ز ا���1ون2 أو '��,� أو  وا���م و( :
K!) (زال ا�" ��ء '�ئ�یI Tأن Iا�/��!� إ Tئ��lم) و ��aا���1ون2 وو&90 أم�م ا�" ��ء آ  ()

وا�"@,�ت  م��� ا�7ه) مHًa 25 ا��[ وآ�S ���10 ه67 ا�����(�ت ا�>�ئ � م) ا�HAی� ا�"@,��
��� آ,�� ( �T أو أنT م0@)E� ���, � ]ا�� `��%�رج آK��  K ذ�h �90 ���0>� وآ�S ی1#

���اE1ذ � !�ارات �!/ آ�ن ا�" ��ء ی!�1&�ن أن ا��[ ی!�ما��Aوه� 25  ت ا�,���� 25 ا� T1��l��
مs,�ط ( : ن�0 �/ ره�S   وأن��i) ���' T رائ"� 5!/ آ�ن�ا ی"1!/ون أن ا��[ �/ ه�م �,!�ئ��

K�"��� ی!�م ?#�آT��� i��0 و��) �)�ص� ا�,���  وأنT م�0وم م��O (�ت �/(�T '1: أن ��ئ� ا�
ا�" ��ء �/ أ�15ض و��د '��i آ����ئ2  ����ئ�� ا�h��� /� 21 أ(���T ا�K� ���#0 أن �"Jا�,��آ

Kا�" ��ء ا���م إ�: أن ا�/ور   ا�,���� م) ا��ص�ل إ�: ا��[ ( : ی��� (�ام Kق �!/ ��صH$+ا
  : ����#,� � # �ك ی"�1/ ( : (�م �) ا�A�ص ا�7ي �!�م �T ا����Hت ا�"@,��

o ول أن ی��ن م�ة �>�  ��">� 25 ا��[ أي م� ه2ا��E1ا�"@,�ت ا�� �)���ا�7اآ�ة ا��ؤی� -م
�� s"ا��0آ� ا�  

o 2ن�aا� Kة ( ه� م� إذا آ�ن9   : وا�"�م��aت ) م�s,ا�� ��� "@,�ت �K�" � �< "X1 و��
، H5 م��Hت ا�"@,�� (��مً� إم� ) ���">� م) أ$Hق ا�iن�د ( � "@,�ت ) آ���1  ) ا��>���ئ�� أو

���ه� 25 ا�# �ك ی"�1/ نأE� م�ی) م"ً� ( : أن�ا K"�� Iأم� أن ��,9 ا�"@,�ت و ��a�  : (
 �<� ��E1� 21ا�"@,�ت ا� �)���  (  ا�Y,�1 ا��را�2222ص( $,�"� م

 

 أن ا�1-�ر ا�0/ی� �/را�� ا��[ ��اء 25 ا$�ر ا��# �� ا��>���ئ�� ��T$�X أو ا���ن`       

�ا�@�ع  أن أم�اض ا�7آ�ء أو( �LاT1�5 ، �/ 5�د ا�" ��ء إ�: �0/ی/ ا��/ر2����5 ، ا��X1ی20 �
K�� (ط ا����ط ���ر م�X$��ل ذوي ا���ت اHئ�) (�� �X1�� 2! Aل ا�H0نIأو ا  K�� :إ�

 ���ا��را�2 وا�,��آ����ئ2  وأن ا�i�Xو�5ی��� وه2 ا���ض ا�"! 2 ا�7ي �7ل م�T م) ا�,�0.. ورا
O م�� �7ل 25 أي م�ض �aا(? ()  %� وه2 ا���ض ا�"! 2 ا�7ي ��م9أآiأو�� ا�� TنEX�

ا���#2 �/ أ�,9 أن ه7ا  اآX1�ف و��د �,` i� 25يء أو ��) م"�) وی��X1 اbن أن ا�-`
وزرا(1>� ( : أمK أن  ا���ض م�ض ������2 وأن ه��ك م� ی,�0 () ا�����ت ا�i�Xو�5ی���

 . ( ا�,�Xی� ��� وا�-,�"�( ? ا�'��ء وا�ی���. ) ( ی/رس أم��ن ا�1,/ا�>� 

 

       T1�H)أن درا�� ا��[ و /����7آ�ء ا��را�2 �? �1!/م آ��aًا ، �5�ذا  م� آK ه67 ا�/را�� E5ن�� ن
��H) () ��� ا�����ت ���7آ�ء ؟ ی!�ل ( ��ء ا�>�/�� ا��را

� %�ص�� ا��[ ووl�ئ�T آ� �!�م و���l ا�����ت ����[ () $�یj دوری) أ����) م�#���) م�
����#,� �A�ص�� ا��[ و��l�ئ�T ،  ی,/و أن ا�����ت � "` دوری) أ�����)( ی!�ل أ'/ ا�" ��ء 

n-Aا�� yا�,�ن�م K�X� ت����ا�7ي �#1!2 م�T �,��ت ا�,�و��) ا�21 ی,�:  وا�/ور ا�ول ه� أن ا�
�ی!� ا�21 ا��#�(/ة ( : �0/ی/ $,�"� ���4? ا��[ ، ا�- �>� ا��[ ، و�>7ا E5ن � ����ت أه��1>� 25

i�5د م�آ Kن  ��4? �>� 25 آbن ا�a'�,ن��ط ا��"!/ة � # �ك ، وی"1!/ ا��1 �� م) اAن�اع ا���ا
�? �1A�ر أن ا�����ت ، Hً"5 ]ا�� T��10ًا م�� ی��aآ �aی� ا�"@,�� أآHAم) ا� �ًs5�ئ Y�<� �ر�� 

�K@1  ة أي ا�"@,�تا�,��� �"/ ذ�h م) ��) ه67 ا��#��h ا��K�X1� �'�1 ا��[ ا�"�مK م0/د
م� ه2 ا�A-� ا�21 : ���%�ى ، وم) ا��� � ا�A-��ة ا�21 �? �1? ا+���� (�>� �"/ ا��� � ا�1����

ا��[ ؟ وآ�S ���1) ا�,��� م)  �0/د $�ی!� ����� ا�1" ���ت ا������ ا��را��� إ�: ش,�� أ�Hك
وا'/ة � "@,�ت ا�%�ى ی�y1 (@,�  ����T م#��h اI�@�Iت ��) ا�"@,�ت ؟ وأي آ? م) ��� ��

 � K�X1 ا���ن؟ () ا�,�ن�مy ا��n-A ا��را�2 وم� ه� ا��? ا��1,!2



ا����Hت ا�"@,�� وا������وی�ت  وا�/ور ا�a�ن2 ه� أن ا�����ت �#�(/ أیsً� ( : �0/ی/ ��آ�iات
 ا��ا�-� ا������ ه�� آ��1�� �/را��ت ا�%�ى ا��1�'� 25 م��$j م"��� م) ا��[ و�/ (�95

��� ا�����ت م��1ع و��� ی1?  (/ی/ة ���و�9 ا������ء ا�"@,�� � ���ان و�/E� 9 ه67 ا�/را��ت أن���
 م�� ی/ل ( : أن ا+�>�م ا����2 - () $�یj ��) وا'/  ����T م#�1ى ��آ�J"� i ا����Hت

ئ�ً� ����#,� �,"J ا����Hت ا�%�ى E5ن ا�T���1 نHشh یi� ?1 ه�� ه� ن#,�ً� أ�>�م م,�ش� أم�
ا�����ت ، و�/ ذآ�ت درا�� '/ی�a دور ا�����ت 25 �0/ی/ (/د م� ی���  () $�یj م���(� م)

ا�"@,�ت ا���1�� � �و��م2a و25 ه7ا م� ی/ل ( : ا�-�ی!� ا�21 ��01? �>�  25 م[ ا����ان م)
  ��ا+ن1�ج ا�����وي ، وا�����ت �/ ��01? أیsً� 25 م#�1ى ��آ�i ا�نiی��ت ا��1A ا�����ت 25

 . (  ا�Y,�1 ا��را�2242 ، 223ا�21 � "` دورًا 25 ا��ص � م� ��) ا����K وا��K,!1# ص 

 

��) ا�S A1 ا�"! 2  م) آK ه7ا ن#1-�� ا�0/ی� () ا�"��H ��) ا�7آ�ء وا�����ت و���1��2       
,K ا�7آ�ء �I 2� ) K�Xی! وا�����ت أیsً� ون"�ف O%� م� ��صK أ��T ا�" ��ء 25 م��ل ��ری�

 . ا1�I>�د �"/ أن �? آSX آ�مK ا��Aی-� ا������ ��ن#�ن

Kن ا���وق 25 م"�مE� ا�7آ�ء K�5اد  ی!�ل ( ��ء ا����10 ا���0ی� 25 ��� �� ��ارث م"�م�ذآ�ء ا
ا%1,�ر م"�مK  () �5وق 25 �����>? ، و��5ة أن ا�7آ�ء م�1ارث ه2 ���-,� م) ص��? ن�4ی�

ا�,/ای� ا�و�: ��0آ�  ��س ش2 �, 2 و��t م��L1 و�/ أ�15ض م�7ا�7آ�ء ن�#>� �#,` ا�i1ام>� �!
K��� ا�7آ�ء Kم�ی��� وا�,�ی-�ن�� أن م"�م�1,�ر ا�"! 2 ا%I133ص (� �1ارث �������ً�  ا ? ) 

 . ( ا�'��ء واIی/و����� وا�-,�"� ا�,�Xی�

 

          (�� E-% �5!���ن أن ه��ك hذ� g�) �1ارث  ) م"�:أم� ا�" ��ء ا�7ی) ی"1!/ون � K��� (
ا�����ت ن�#>� �0/د ا�7آ�ء ،  أن( وم� ی�رث ، وی���sن �Eن أول n t �/ى هIYء ا�" ��ء ���>? 

Kت �0/د � ��ئ) ا�20 م"�م����ذآ�ئT أو أي ص�� أ%�ى ، و��g ه��ك م)  H5 م��ن � !�ل أن ا�
xAم) وا�/ي ش ��و وزنT أو ��(� و$�ل ه7ا ا�xAX أ �-��j آ�مK ��) ا�����ت ا���رو

��t ی� أ%�ى�s) أي %�ص�� T10أو ص T&أو م� T�<5  �<5�� … `وم� ی�رث ه� ا��1آ�
9��� 2�( أم� ا��4>� 1�5-�ر وی��L1 �����1ار  ا��را�2 و��g ا�@��ت ا�4�ه�ة وا��1آ�` ا��را

 أ'/ه? اg�� �%b 05#` �ن>? یX1�رآ�ن 25 ویS�s هIYء ا�" ��ء أن ا�!�رب یT,X) . ص ن م
أن ا�HAف ��) ا�" ��ء ��د �"s>? إ�: أ��اء . ا�,���  ا�����ت و��) �ن>? أیs� یX1�رآ�ن 25

�<� K%ه�� �/أ ا�" ��ء  درا��ت إ'@�ئ�� أد (وم �!'I درا��ت �<�) 9�Xآ ��!�!' ��t م��دات
 .ا+'@�ئ�� �K�X '7ر و�/�� م�1�ه�� یE%7ون ا�/را��ت

�H"ا�7آ�ء  � ا��ا&�0وإذا م� آ�� ن�ی/ ا�0/ی� () ا� �����) ا�7آ�ء وا�����ت آ�E�س �,�0 ورا
 . إ'@�ئ�� و5#������� و��Xیg��� ��0 ا���9 م) (/م�H5 T/ أن ن1#"�) �Eد��

 

أن ا�/��K ا��ا�[ ی4>� و��د را�-� ( �"��H ا�����ت ���7آ�ء  ی!�ل ا�" ��ء ا��Yی/ون        
 نj�1 ( : أن ا�-�K ا��@�ب ��Ka أزم� داون أي ا�����ت وا�7آ�ء ، �5 1� وا&�0 م�1�م�� ��)

���� یs�ف إ�: ا�iوج ا��ا'/ وا�"�Xی) ��T� ) �<4 �� -_ 25 مY%�ة ����T1  ���وم و��م
وأ�#�ع 25 ا��#��5 ��) ا�"���) و�@� ا�!�م� م� امH1ئ>� وآ��aًا م� یT� ) �<4  �@�رة م��iة

S A�  2 !)0 )  2 237ص�  25 رأي هIYء ا�" ��ء إذن ���X���525 9# �)  ا�Y,�1 ا��را

��� ، وإن��E1ه7ا ا� Hً"5 �<� ا�7آ�ء ، 5�ن : ) ���E� ت����ه2 ���'�ى هK  ا�1#�ؤل (�� إذا آ�ن � 
�� ا�����ت 25 ا�7آ�ء Y�)2"�,-) ا�S��5 م��ا h�7ا�,����  ؟ وإذا آ�ن آ Kم� ا�"�ام H(��1�

� ��د ؟ هK �#1-�� ا�����ت أن �j A  /رة ا�7ه����i"1ز أو �0/د ا�"��ص� ا�K�X� 21 م"ُ� ا�!
أن دور ا�1/ری` وا�����1 ه� م) ا�!�ة ���0  �5و�ً� %��� دا%K ا����م�� أو ��) ا+�5اد ؟ أو
ا1�I>/اف ا�! �K ا�7ي �!�1مT ؟ وه�7ا ی��`  ی-�g دور ا�����ت 25 ا�n,s ا�/��j أو 25

T��!� ء ا�" ��ء ( : ه7ا ا�1#�ؤلIY%�ی� أن ا ) ه�1,�رات ا���#�� ودرا��ت ا��1ائ? ا%I



نEXت م��@ � وا��0�ث ا�21 أ��ی9 ( : إ�5اد ا�"�ئHت ،  وا��1-��!� وا��1ائ? ا��1-��!� ا�21
'/ م �0ظ ( : أن ا�7آ�ء ر��� ی��ن ا�@�� ا�آ�a ��ار�ً� ��)  آK ه7ا �/ل �-�ی!� ����1 إ�:

ه67 ا�/را��ت ا���ة � � ا�%�ى ( �� أن وا�AX@�� و�/ل آK  ا�@��ت ا�#�ی� ا�# �آ��
و'��a� ی,�0 هIYء ) 219ن م ص ( %�#�) 25 ا���ئ� م) ا�7آ�ء   ���T ( : ا��K ا�����ت

ی!���ن �Eن م"�مK ا�7آ�ء وآ�وم و��م أآg ا�>P ا�7ي �? اآT5�X1 (�م  ا�" ��ء ( : أد�� أ%�ى
 T�5 ا�/��K ( : ورا�� ا�S A1 أ�,�ب ا�S A1 ا�"! 2 25 أ'/ى ا�"�ئHت  25 ��0 ()1969

 ی"1,� ه7ا ا���وم و��م د��Hً ( : ا�S A1 ا�"! 2 وأن ا�S A1 ا�"! 2 ن�1�� �T وه� وا�7آ�ء '��

 آ�� ه� م"�وف ی@�` ا�7آ�ر أ���ً� �ن>? ی�0 �ن ن#�A وا'/ة n!5 م) آ�وم و��م أآg أم�

� �%bأ'/ه�� ا `�م#��I (�/  7ا 5!/ أ(6�,1 ا�" ��ءا+ن�ث �0�5 �ن أ���) م�T م�� ی#�_ أن ی0
 . م) ا��#�ء ا� �ا�2 یT� �0% 30ا�!@�ر ا�"! 2 (�/ 

  

 آh�7 '���� ��0 ا�" ��ء () م�ض �,�ل ا����1ن ا��,���2 '�� و�/وا أن ا�$��ل ا�7ی)         

ی"����ا  وا'/ة م) آK ا��ا�/ی) ی@���ن �>7ا ا���ض وإذا �?   pku ی 1!-�ن ن#�1A) م) ��)
5Kم"�م ��H) 91,�ا�7آ�ء ��@�ئE  Kن>? ی"�ن�ن م) �S A (! 2 ش/ی/ �K أن ا�/را��ت ا�%�ى أ

و���>� ذات د��I ، وه7ا  �/ی>? ���ق 25 ا�7آ�ء �/ر�� �#�-� A2 ا�/م �5) ی� ��ن 5@� � ا�/م
�� 25 م"�مK ا�7آ�ء ی/ل ( : أم��ن�� ا���n ��) (�امK ا�/م وم���(� ا�����تY� 21ا� . 

 : )Kا�7آ�ء أوص g1>�د 25 �!��? م!�ی��Iا�7آ�ء ه2 25 أ'#)  أن ا gا�" ��ء إ�: أن م!�ی�
م1��ن#� �5!�رن� م"�مK ا�7آ�ء ��5اد s' 25�ر��)  ا�'�ال م� I ی@ _ إI دا%s' K�رات

 . اH1%ف ���>� م1A ��1) أم� I ی!, T ا�"!K أزاد

25 ��م"� م���#��� �/را��  وهK�"� 2) ���ر ��ن/را ( و��,�ت ه7ا ا�م� ��م9 أ'/ى ا�,�'a�ت 
ا�$��ل ��د �? �,��>? 25 ���ت ��J ،  ا�21 أ��ی9 ( : ( lQ ) ن1�ئy ا%1,�رات م"�مK ا�7آ�ء

g�A� n��125 ا�� K!� ن در��ت ا�#�دE5 25 ا%1,�رات  و(�دة J�,ة ن!-� () در��ت ا��X)
أ�5�ر ا�"/ی/ م) ا�" ��ء ن�0 ا(1,�ر أن �T���1  م"�مK ا�7آ�ء ا�آ�a ش��(ً� ، وه2 ن�1�� أدت

���ر �/ و�/ت أن ا�$��ل ا�#�د ا�7ی) نEXوا 25 ���ت  ا�#�د م�0-�ن 5-�یً� ، ( : أن ا�#�/ة
�X) 9� T-��1ی�1#,�ن م� م J��  م) ا�#�د ا�7ی) ی,!�ن 25 ���ت ��د ، و�5ق �aن!-� أآ

�رق 25 م"�مK ا�7آ�ء ، ��L1��5ات أص�L (�/ ا�2�,1 زاد ا�� ذ�h �5 �� آ�ن ا�-�K أو ا�-� �
���E� �<� ���,ا�!@�ى ي ا�  ���E� : ) 1,�ر وه� م� ی/ل%I$��ل 25 ا�أ���2 ( : در��ت ا

T#�!دورًا ��5>ً� 25 ا�7آ�ء  ا�����1 25 أي م�� ی `" � ��اI%1,�ر أن ه67 ا��1�ئI y �"�2 أن ا��را
 �مHت ا�7آ�ء (�/ ا�$��ل ا�����ء ���/مو�/ت أیsً� 25 دا%K آK (�ئ � ، ���ن م" �ن ���ر

n,s��5 ، ء�����ا ��t $��ل�ت ا�7آ�ء ��) اHر�ً� ��5� ���>? م) م"�م�!� �aا�7ي �!/م  أآ j��/ا�
��ه�ت ا�"�م� ا�21 ���0>��Iا `�ا��را�� ، وه�7ا أ�y1�1 ا�" ��ء  �T ���� ا�"�ئ � I ی#1-�� أن ی0

و�� آ�� Iن"�ف ���n,s م� ا�7ي �!�#T  /ی/ م"�مK ا�7آ�ء '1:أن ا�����ت � "` دورًا 25 �0( 
 . (  ا�Y,�1 ا��را�2402ا%1,�رات م"�مK ا�7آ�ء ص 

 

K� n!5 ام1/ت إ�:  و�? �!S درا�� (��H ا�7آ�ء �������ت ا��را��� (�/ ه7ا ا�0/ود          
(2 آ�� أنT ا�AX@�� ا�� درا�� ا�����ت وا�AX@�� ، ا�21 ه2 أآ�a و�T م �0ظ � 7آ�ء و� �ك

���ًا  ه2 أآ�a ا����6 �"�&ً� � !��س وأآ�aه� �"�&ً� �HAف ا��أيE� وم�� و�/6 ا�" ��ء أن ه��ك
��@AXص� ا���) (م Kآ �@�) : ) �ًوا&0 �ً��'1: 25 م��ل اIن-�ائ�� واIن,#�$��  ورا

�&�) K��وأن>� ص��  ا�21 آ�ن�ا ی"1!/ون أن>� ا�@��ت ا ���� ����راE1 � ةEXم��>� �������1 وا��
ا�" ��ء و�/وا 25 ا%1,�را�>? ا���#�� ودرا�� ا��1ائ? وا�2�,1  أآ�a م) أي شO xA%� ، إI أن

�/رة ا���ء ( : اIن#��م م� اb%�ی) �5>� (�@� ورا�2 أآ�/ أي أن �>� أصHً  أن>� آ >� �Yی/ أن
   . ا+ن#�ن�� �������ت



 

�Hت  ( م) ��م"� ��#�س و��م"� آ �رادو( ) ه�رن و� �م) ( �!/ ��م ا�"����ن � x0�� )
15,900 (Tل أن�!� yإ�: ن1�ئ Hا�,�0 ا�!�م2 �15ص g ���5� ی!�ب م)  ��أم یT� J�10 م

 ��@AXا� Kام�) (م Hًم�) (�#�% )ن,#�طIن-�اء واIوا ، ���آ�ن9 ا��1ائ? ) و��tه�  ا��را
(�@� ورا�2 وراء ه67 ا�"�امK ،   ی/ل ( : و��دا��1-��!� أآX� �a��>ً� م) ا��1ائ? ا�%�ی� م��

( وم#�1ى ا�-��� وا�# �ك ا���/�5 و(�#T  وی,�0 ( ��ء O%�ون 25 ا%1,�را�>? () ا���/ان��
 Y,�1 � K��!وا��#�1ی�ت) أي ا�# �ك ا� i5�0ط ا��X� � ا�"�م�.  

 أI �#1-�� أن �"��y ا��#,,� ��م�اض ��ى إذا آ�ن9 ا�>�/�� ا��را��� �#1-�� أن �"��y ا�����ت
 ���� (/دی� م) � ? ا�7آ�ء ا�A�رق ؟ ه7ا 200ی1��وز  ����ت ا�7آ�ء 15�"K ا+ن#�ن �!��س ذآ�ئ2

   م� یT� ? 0 ا�" ��ء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  الكحولية

 ��a�' 7أ���� ه ��X� 2�� �ن�E5 (�"2 م� 6نK�"1# ا�/را��ت ا+'@�ئ�� � /��I ( : �,` ورا
 ا+'@�ءات إ�: ن�ع ا���ض ا��را�2 ا�7ي ن �#T أوIً (,�ه� �? ن,/أ ���,�0 () ا�����ت

��� ا�4�ه�ة ا���&�� ا���1Xآ� (,�E� ود/' /�) S!أي أن ا+'@�ء ی T� ا��#���� () أ'/ا

ا��iئ�� �K�X   (�>� 5>2 م>�� ا������ء ا�"�sی� أو ا�,� ���� ا��را�� أم� �0/ی/ ا���) ا��#��ل
��� ( :  ص ، وم) ه�� 5!/ �/أت درا��ت إ'@�ئ�� () ا�"�امK ا��را��� ا�X�ه/ة%�E125 ا�

 25 ا��� � 1980(�م  ا+دم�ن أو l�ه�ة ا��K�X� ����0 (�م ، 5!/ أش�رت ا�/را��ت ا�21 ن�Xت
ا��/م��) �@�رة %�ص� '��  ا�-,�� ا�,�ی-�ن�� إ�: أن إدم�ن ا���0ل ومT1�)�s یiی/ان 25 أ��

أم>��>? ی/م��ن ا���A ، وه�L � 2  م)% 20م) �O�ء م/م�2 ا���A و% 50- 25 م� ��) أ�s_ أن
ص . (  م�ات 10-5ا�� 2 � #��ن ��0ا�2  ا+'@�ء ن#` أ( : م) ن#,� ا+دم�ن 25 ا�����ع

36 T�H)ا+دم�ن م4�ه�6 و  (�1/  أن ه67"� yام م��ه/A1ا� : ) 1�1���ت ا+'@�ئ�� ���9�Iا
  ( : م� ی 2

  ا�21 أ��ی9 ( : ا���0ان�ت 25 ا��1A,� /را��تا�-1

  ن#,� '/وث ا+دم�ن 25 أ�� ا��/م��)-2

  درا�� ا��1ائ?-3

  درا�� ا�4-2�,1

  أو ص��ت �,9 أن>� م�رو�� ار�,�ط إدم�ن ا���A وا�"!���� �Eم�اض-5

  

/م) ( : هi� 67ءًا م) ���H ا����ان ا��/م�� � 2�5 ا�1��رب ( : ��5ان ا��1A,� �,�) أن       
وt : ا��t? م) أن ا����ان ���1ی�>� ا��را�K��� I 2 إ�:  ا���اد �/ون أن �1/رب ( : �"�$�>�

Iرات إ/Aوا�� ��Aإ�:  �"�$2 ا� K��� ���"م ��H� 91 و��د,�أن ا�/را��ت ا��1A,�ی� أ
 م) ���H  إ�: أن � �آ>� أآ�a (/وان�� وأآ�a نX�ًط ا���0ل ��+&��5 ا�H<1ك آ���ت آ,��ة م)

I 21إ�: ش�ب ا���0ل ا����ان ا� K��� . 

�,9 آ�� �!�ل ا�/را�� ا��7آ�رة  أم� ا���>y ا+'@�ئ2 ��#,� '/وث ا+دم�ن 25 أ�� ا��/م��) /!5
ص/�5، و�/ � 9L ه67 ا��#,� �(s�ء أ��ة   أن ه67 ا��#,� أ( : م) أن ��#� �Eن>� م��د-

  ا��/م) آ�� ی 2

o ء��bآ�ن9 ن#,�  ا  T25 أ��رب م/م� ��A53-17   إدم�ن ا�% 

o م>�ت�12-2                                            ا% 

o ش!�ء�30-21                                            ا% 

o ت�!�!X4- 1    ا�% 

 

م) -1-��!� ا��  م) ��ی�s وا'/ة ، و��t->�ت 25 ا��1ائ? ا��l �!��-1أم� درا�� ا��1ائ? 5!/ أ     
 (�1s25 ا+دم�ن ی#�وي -��ی j��-1أن م"/ل ا� Hًaا��1ائ? ا��1-��!� 25  25% 54 25 ا�#�ی/ م
��1��"� أ$��ل ���ی�) أ'/ه�� أو  ��t 25 ا��1-��!� و25 درا�� ا�2�,1 ��م ��'�aن% 35'�) � � 

I و�,�1>? أ�� ��Aه�� م/م) ( : ا�Hآ ��Aب ا��X�  (� 7ل م)  ���ات و��رن�6م���$E� ?ه
I و���>� �"�ن2 م) أ&-�اب ن�#2 ، أ�� ��Aب ا��X�  (�1) ار���ع���وآ�ن ا���ق ��) ا��

�#,` إدم�ن ا���A 25 ا�����(� ا�21  ن#,� ا�-Hق ود%�ل م��X1#�ت ا�-` ا���#2 وا�"Hج
��Aص �� ی/م) ( : ا��ة ا���ب 25 ا�آ�ن ا . 

أ��رب م/م�2  ل أن إدم�ن ا���A أآ�a انX1�را ��)أي %Hص� ه67 ا+'@�ئ��ت وا�/را��ت �!�



وص��� ��t إ'@�ئ��  ا���A ��اء نEXوا 25 ن�g ا�,��� أو 25 ���� م1A �� ، أن ن�4ة %�ر���
��ی4>� ( وا�>�/�� ا��را��� �!�ل  � "��H ��) ا�����ت وا���0ل آ�� ی01/ث (�/ ( ��ء ا��را

� ����1�Iت ودر�� ا����ش1: أن�اع ا�����)�ت ا�i��1� 21   ��0ل 25و��د روا�(�� n ا�
وا���ری�ن م!�دی� م) ا���0ل ��g �>� أي أ��  ورا��ً� ، ���05� ی�Xب ا�����ن��ن ا�1�ی�ان��ن

��&�ح و�T� ) �<4 (Hم�ت ��� %���� أو م��1-�  م��4ر 25 ا�!���زی�) ، ��1رد و��ه>?
�!/ أ�,91 ا+'@�ئ��ت ) Y ا��را�2  ا�215,�1م,��ة ص  وه7ا اH1%Iف ی��) أ%�1�ر6 25 �)

أ'/ ا��1ائ? ا���0ل E5ن �5ص� أن ی@,_ اb%� آK@� �ً���0 إ�:  � �1ائ? ا��1-��!� أنT إذا أدم)
أن ه67 ا�/را��ت �I"�2 أن . n!5 % 28ا��1اj5 ��) ا��1ائ? ا�%�ی� إ�:  ����� ی@K م"/ل% 55

م� ی/ل أیsً� ( : أه��� دور ا�"�امK آ2��0 ��@,_ أیsً� آ���0ً� ، 5>��ك  آK�$ K م) أب
�I@,_ آ����0 رt? ا��را�� آ�� أن % �45�"K أن ه��ك % 55وا���ض ، 5���#,�  ا�,����
 أ�K (�&� آ��aًا ��ص��� �������0�ت ر��� آ�ن ذ�h �ن>) أ�K ا�@�I ی#��5ن 25 ا��#�ء

) رایiس  ش�آ�9 و�5/ام�1�سم�رك ( و25 ا�/را��ت ا��1A,�ی� ��م $,�,�ن ن�#��ن ه��. ا��Xاب 
ا���10 � ����#,� ��دود  م) ��م"� واش�-) ��%1,�ر أ�5اد مa0� (�� 1Aً� () ا5H1%I�ت ا��-�ی�

 : ) Iًم"�   أ�5اد5304" >? � ��0ل ، '�� ��م� ��%1,�ر م#20 أو��م) ا����ل ا�ص0�ء ���
?�����) '�آ�� ��g �>� أي % ��� ��رن�ه?  ا%1�را �X)ی( �5دًا �>? �O�ء أو أ��رب آ(����0 ، ��

g��و��ری[ �"�$2 ا��Xاب ، وأ(-�9 �>���) = وا�0���  آ����0 ، و���>� ���� 9 25 ا�"�� وا�
2 ���0#` أوزان أ�#�م>? ، �? أ%1,�ت (���ت م) دم�ئ>?  ا�����(�1) ��(�ت م) ا���0ل ا�

�� ا���0ل ا��� y1�� ، 2 () م0�وIت ا��#? ��1# وه� م�دة) ا���1���ه�/ ( �4>�ر 
���ات ا������0 ا�آ�a أص��5ً� � �#?  وا���1��/ه�) ن�#T م�دة ��م� �>�E1ا� J"� 25 �دوره

ا�����(�1) ، 5!/ � � ��آ�i ا���1��/ه�) 25 دم�ء ا��5اد ذوي ا�1�ری[  وl>� �5ق وا&_ ��)
 y1�1 ا�,�'a�ن أن ��آ�T�"& ����0� �i 25 أ�5اد ا�����(� ا�0�آ�� وه7ا ی��L آ�� أ� ا�"�ئ 2

ا��#1>/�5)  ا���1��/ه�) ا������ �/ یK"���� ��L م) ا�-�ی!� ا�21 ی�"K �>� ا���0ل ا��5اد
و��د را�-� i�5ی�ئ��   وه7ا ا��1آ�i ا������ �/ ی��ن T�5 أم��ن- ی0#�ن ��� ی0#�نT أ���ء ش��>? 

ا�21 ���? () (�امK ورا��� �/  ��������ا'2 ا�#�������� ��دم�ن ، آ�� أن ه67 ا��1آ�iات ا�"�
�aا��#1>��) � �����0 أآ K"���� �� ��ص��� ���&�ار ا�/ا% �� �#,`  ���ن ه2 أیsً� ا�21 �

 ( ا�Y,�1 ا��را�2 217ص . ( ا���ا�y ا���ن,�� �یJ ا���0ل 

 

2 ذ�h أن>� أ�K أذ(�نً� � Y,�1 ا��را� ( : آK '�ل E5ن ا�م�اض م) ن�ع ا������0 ه2 (��مً�      
وا��را��� و() ���(K ا�����ت م� ا�,��� ، 5" :  �/ ���ن ن���� () م���(� م) ا�"�امK ا�,����

و�"J ا�1��رب ا��1A,�ی� إI أنT �? ی1? م"��5 ا���)  ا��t? م) د��K ا+'@�ئ��ت ا��7آ�رة
J"� (دم�ن و���ص ���Aا�/را��ت و�/ت ا�  A1 ص�% allele و/ � ��Yا�7ي ی (����م�) � 

 A 25 ا�شA�ص ا�7ی) ی/م��ن ( : ا���A م) ا�7ی) �? ی/م��ا وه67 '�� و�/ أنT أآ�a انX1�را

llele م���د �ًsأی  ���(�/ ا��/م��) ( : ا���آ�ی�) ، آ�� أن ه��ك أیJ"� �ًs ا�"�امK ا��را
  . إ�: � � ا1�I"/اد ��دم�ن و��i � gی�دة م�T ا�Y� 21دي

  
  
  
  
  
  
  
  



� � �
 القلق 

  

���'2"�,$ j !م01�ن 5>7ا ا�Iا K%/� `��$ 9وأن j !� �  j !� ����'إن#�ن و K�� و��ي و ی0/ث
5>7ا أیj � �ًs ��ي و'���� ی! j ا���Sl وه�  وأن9 ری�&2 و�/ و��9 25 �/ای� ا� ",� م���1ًا

��ات ا�,��� و�4>�  ی�ا�T ا'�1�ل T @5 م) وj � �<5 ���l ��يYا���س ی! !�ن (�/ م Kوآ
�� ?<� )���#�وا���#�� آ#�(� ا��,J و%�!�ت 25 ا�! ` وار���ع &nL  ادر ا�! j وأ(�ا&T ا�

أ�[ م) أ(�اض ��) '���� �! j �/ون … ور(�X ا��/ی)  ا�/م وش�0ب ا���T و��ودة ا�$�اف
�� ���2 أو '�دثYر�2 أو م�% `,�  T� `-ی"�ف ا� I �%O j � h�75 ، hم�&�(2 %�رج ذا�

ا�! j ه� م�ض ن�#2 �/ یYدي إ�: ا�> � و إ�: إن>�ء ا��0�ة وإ�:   ، ه7ا�,,ً� (�sیً� '1: ا���م
   (.. ا����� وإ�: وإ�:

  

&0�ی�6 �>? ا�1"/اد ورا�T� 2  وی- j ا�" ��ء ( : م�ض ا�! j ه7ا �EنT دا% 2 ا���EX وأن       
l�ه� ، وه7ا ��1L دون إن7ار أو �,`  وه� ی,/أ (�دة �����ت م) ا�! j �/اه? ا��@���) 5�Eة أو

إ�: در�� ا�"�i ا�� 2 ، % 1و�/ ی@�`  م) ا�#��ن 25 أي و�T��"� 9% 5ا�! j ی@�` '�ا�2 
وی@�` ه7ا ا���ض ا+ن#�ن 25 (�� م���) ا�"!/  م) ا��@���) �T ه? م) ا��#�ء ،% 80آ�� أن 

 أن ی��ن و� �� یS��A ه7ا ا�"�� �5� ه2 '/ود وا'I��1ت ا�a�ن2 وأوائK ا�"!/ ا�a��� م) ا�"��
 ���2 �"/ أن (�iت ا��1#��ات ا�%�ى أن ���` (�T -ورا�2  ه7ا ا���ض ا�! !2 ه� م�ض

 إ���� وا&�0 ؟

 

��ات ا�,��� ا�A�ر��� ا�21 �0/ث ا�! j $,�"�ً� و��یً� ��t م���دة وم�      Yم Kه7ا  إذا آ�ن9 آ
() �,`  �ء أن ی,�a0اآ�ن ا���ض م���د وأ'��نً� 5�Eة �/ون م!/م�ت j' (�5 ا�" ��ء وا�$,

���X إ�: ا'�1�ل  دا% 2 25 �#? ا+ن#�ن ��1#��6 ( ��ً� �!/ و�/ ( ��ء ا�-` أن ه��ك إم�رات
ا�1"�ض ��ص��� �����ض  آ�ن ه��ك أوIً د��K ی��X إ�: أن( أن ه��ك �,,ً� �#��ً� �H&-�اب 

���د أ�5اد O%�ی) 25 أ$,�ئ>? � �/ ی1? ��ار�T () $�یj ا�����ت ، ��a�5 م) ا���&: أ%,�وا
�? أ��ی9 درا��ت �<��Xن م) أم�اض م��Xی ?<�Hاب  (�ئ�-&Iر ا�X1إ'@�ئ�� () م/ى ان

ا+ص��� (�/ ذوي ا�!�ا�� ا����!� ��ن#�ن  ��) أ��رب ا��@���) م) ا���س وو�/ أن ا'�1�ل
I (ه? م���t /�) T0��� أآ,� م���� Jم�ی L 9 ه67 ���->? ص � ��ا�� ��ا'/ م) ا���&: و�

أن ی��� ذ�h إ�: ا�@/�5 و'/ه� ، و�/ا أنT آh�7 آ �� زادت  ا���1�� م) ا�!�ة '/ًا ی,"/ م"T �/ًا
���xAX ا��@�ب أزداد اI'�1�ل l 25>�ر اI&-�اب ، و�/ ا�A1/م9  ص � ا�!�ا�� ا�,� ����

ن �K� 01 أش��ر ا��#` 25 ا�"�ئHت ا��@��� ، ی��X ا�/��K إ�: أ أ����` ری�&�� %�ص�
اI&-�اب یX�1: إ�: '/ و��j وأن �? ی�) آ�مHً م� و��د ن�n ورا�2 ��ا'/   �>7ا ا1�I"/اد

وم) شEن ه7ا ا���n ا��را�dominant - gene - inneritanee patterr  2 ا�#�ئ/ة م) ا�����ت
 � I�� ���0ن1!�ل م) أ'/ ا��Iی) وI ی#1/(2 أن ی�K!1 ����را�� م) آH ا���ی) 25 أن ی#�_

 . (  ا�! 102jص ( ا�"�ئ � 

 

أآ�X1>� ا�" ��ء أیsً� ��) م�ض ا�! j و'��� أآ,�  ( : أن م) اIر�,�$�ت ا�,������� ا�21     
 prolapse  '��� 25 ا�! ` �"�ف �#!�ط ا�@��م ا����1ا�2 ه� ار�,�$T ش/ی/ اIر�,�ط ����د

valve mitral : ) م@�� ، 5!/ آ�ن ��H� Kت ا�> � �>7ا ا�1!�ی` وا'/ م) آ����� (�
ا�@��م ا����1ا�2 25 ا�! ` أیsً� ، وا��"1!/ أن ه7ا ا�@��م  اI&-�اب ا�7ي یj "1 ��ر�A�ء

��ار�T () $�یj وا'/ م) ا�����ت ا�#�ئ/ة ، ( : أن اI&-�اب I ی"/  ا���1ا�2 ا����2A ی1?
 ���1) ���مً� ، وم� ذ�E5 hنا�! ` (�دة ، وI أ'/ '1: اbن ی�>? ا�"��H ��) ا�0 م�X � %-��ة 25



ا����ة  ا����د ا���1Xك ���ض ا�! j م� �!�ط ا�@��م ا����1ا�2 ا���روث ی!/م ا��iی/ م) د(?
ا��را�2 �����ض  ا�!�ئ � أن ه��ك �"J ا1�I"/اد ا���روث ���ض ا�! j ، وم�� ی!�ي اI(1!�د

ا��1أم�) ���ض ا�! j   آK م)ا�/را��ت ا+'@�ئ�� ا�21 أش�رت إ�: أن ه��ك م�Hً أآ,� +ص���
و�!�ل ه67 ا�/را��ت أن ه7ا ا���ض  �� آ�ن� ��أم�) م1-��!�) م�� �� آ�ن� ��أم�) ��t م1-��!�) ،

إص��� آK م) ا��1أم�) ��#,� م1#�وی� �JL  �� آ�ن ی0/ث �#,` ا�1" ? أو &nL ا�,��� ���,9
 25 ا���9 ن�#T و25 ا�"�ئ � ن�#>� �ن>�� نEX م"ً� ا���4 () آ�ن>�� م1-��!�) أو ��t م1-��!�)

 ���S إص��� -آ�ن ا���ض 25 أص T ورا��ً� م) ا���'�� ا�%�ى  و�"�&� � ,��� (��>� ، أم� إذا
آ �>�� �����ض '�� ی��ن ���ی�>�� ا��را�2 م1-��!ً� ون1�ئy ا�/را�� ( :  ا��1أم�) ا��1-��!�)

� ا��1ائ? ��'2E� 25 /یi� إ�: أن K��� ����ه� ( : �)امK ا�,��� م( '�� ا+�>�م ا�"�م �Eن ا��را
 نEXة اI&-�اب أن ا���s إ�: ا��[ أ���ء ن��� ا�! j (,� ا�1@�ی� ���,�ز��ون ��د إ�: 25

  ا��1A �� م) ا��[ '�� �,�) و��د ش7وذ 25 ا�0@�ل ( : ص�رة �#�ی�ن ا�/م 25 ا�م�آ)

 �-!� ص��Lة م) ا��[ �#�: ا��xا��1��K 25 ��ی�ن ا�/م م) ا���ن` ا�ی#� وا�ی�) 25 م

g,ور � >��آ�م��ه�مً� 25  وه2 م�-!� ی"1!/ أن>� � "` دورًا  parahip polampal gyrus  ا��
م0/د 25 ا��[ 25  ا�1",�� () اIن�"�ل و(�/ ا��Aف وآ�ن9 ه67 أول م�ة یi���� �<�5 ?1 ش7وذ

ش��ً� ی��) رؤیT1  �/6 وأص,_ ا�7ي آ�ن 25 ا���&2 ش"�رًا یT#0 ا���یJ و0ه7ا ا���ض 
� �ً� أو �I-�   و�/ أم�) 25 درا��ت I'!� م) �tس و�@�ی�6 و�0/ی/6 �-�ی!� م�&�(��

K���25 ا��[ ا ��Lص iی#�: م�-!� آ��و���س آ>���ئ�� 25 م�آ   locus coeruleus   25
T�,�� /�)ذن�ب وIا�!�ود م!-�(� ا �-�Hا�!�ود م# �ً�   آ>���ئ�ً� � �9   ه67 ا� � <��� T,أش

إ�Hف ه7ا ا���آi ا�@��L 25 ا��[ (�/  وا�! j وا��Aف آEن %-�ًا ی�شh أن ی!� ( �>� ، �? أدى
 J�!د ( : ا���sم ���E� :ه� م)   '�� �?0ا�!�ود إ��l ف�% ��L� 90,1? ���1>/ی/ات وأص<�

   0ا��1اب ا���س 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



� � � � � � � � � � � � � � � � �  � ! " # �
      

 Hyperactive child 

  ا����0ف (�/ ا�@L�ر م�&ً� و (/د &0�ی�6 25 ا��Iی�ت ا��01/ة وم�7 ا�#��1�ت ا(1,� ا�# �ك
&0�ی�6 م) ا�,��ت ام� 25 ��ی-�ن�� �5"1,� اI$��ل  م) ا�@,��ن یiی/ ��� ی!�ب م) �#"� امa�ل

K م) ا�#�ی�) اش!��ء او مs-���ن اوه? �" ���ً� ا� صL�ر ا�#) م) ا��X�آ#�) ( : ان>?
هIYء اI$��ل ان>? ی,/ون نX�$ً� م��$ً� 25 '��ة   وص��ت ویs"�ن>? 25 م/ارس %�ص�،

وه? I ی�01 �ن ا��KX ( : ن�0 '#) وI ی�آiون ��/ًا  ا�/را�� وآ��aًا م� ی!�$"�ن ا��/رس
  0م) ا�7آ�ء اI ان>? I ی����1ن م) م�اد درا�1>?  ورt? ان>? ی,/ون ( : در�� آ���5

 hyperactive  ( مH1زم� ا�-�K ذي ا��X�ط ا����ط(��IY  2ء اI$��ل ی"�ن�ن م) م�ضه

�������ً� ، و��� آ�ن ه7ا ا�"�` �? ی��) أن ی�ى �Eدق ا�����و�����ت 5!/  أي أن �/ی>? مAً� م"��ً�
 . وه� م@- _ ش�ع أ�T���"1) خ و ط م ) ( (-` %��S ����[ ( ا���ض م) آ�نT  �/ل �#���

  

أن�0ا5��>? �4>�  أن مX�آK ه7ا ا�-�K شA@9 ( : أن>� ذات $,�"� �������� و$,�� أن        
�L دراك وا�1@�ر وا��وا K Aاج در��ت م1,�ی�� م) ا�i1مE� �<#ن1,�6  ن��وا�7اآ�ة وا��01? 25 ا

/ ه7ا ا�x�AX1 25 ا��/ارس ا�م�ی��� 5! أو ا��ا�� أو ا�����l ا��0آ�� ، أم� (/د هIYء &�)
وا�" ��ء () و��د (-` (@,E5 2ن>? �?  ، و'���� درس ا�$,�ء)  � ��7 6..,…( � � 

ی��) وص�>� ����Aق ) ه�X ( و�/وا (Hم�ت  أن��) م���1 ( ی#1-�"�ا ا�"�aر ( : أي (Hم�ت 
ا�[ وی"��y هIYء ا�$��ل ���دة �T,X …ا��h0s  وا15I!�ر إ�: ا���یJ وا�-�K ذي ا��4>�

، '�� ی�"K ا�$��ل أ�K � !ً� 25 آ�ا��>? ) ا��,�,/ات ا���a ��  ) وه� دواء ا��ی1���)اIم��1�م�) 
 . ����/ر��

 

ه�� آ�ن د%�ل  �!/ درس ه7ا ا���ض 25 م0�و�� � ,�ه�� ( : و��د أ��س ورا�T� 2 وم)       
#>? ی��) ا��ا�/ی) أن� ا�����ت 25 ا�(1,�ر ا��را�2 �>7ا ا���ض وه�7ا در�9 أ'@�ئ�ً� ��5/ أن

أآ,� م) وا�/ي ذوي ا��X�ط  وص�>? ����X�ط ا����ط 25 $���1>? ، ورأى ا�,�'�aن أن (/دًا
أن�#>? ذوي نX�ط م��ط ، وه�7ا ��ر  ا����ط و(���>? وأ(��م>? أو %��I>? وأ%�ا�>? آ�ن�ا ه?

K�-إ�: أن اص��� ا� ��X� yن أن ا��1�ئ�a'�,ط ا����ط ���ر م) '�)  ا��Xزم� ا��H1�� /و� �%b
ذآ� أن أم�اض ا�7آ�ء أو ا�@�ع أو اIنH0ل ا�A !2  ا�1!9 ه67 ا��1�ئy م� ا�x�AX1 ا�7ي

 م-,�(�ت 25 م� � 1971ا��X�ط ا����ط ، و�/ l>� (�م  ���X1 ��) (�ئHت ا�$��ل ذوي
� أنT ��'� أن '�Iت أدم�ن ا���0ل ��) ا��ا�/ی) ���د آ >) ا�,�����2  ا�-` ا���K�0� )2# أ�? 
����� آ�ن9 آI�' Kت آ�اه�� ا�����1 م) ا�7آ�ر أیE5 �ًsن آI�' Kت ا�>#��1ی�  25 ا�7آ�ر

��) ا+ن�ث ، و25 درا�� ( : %�#�) ص,�ً� شA@�ا ( : أن>� '�Iت نX�ط م��ط 25  آ�ن9
 �"�ئHت ��ات مX�ة ا�,�0ی� م� أ$��ل آ����(� &��-� �? ��اره? م!/مً� ( : أن (��دة

 g�� ?<�Hءات ا�#��!� '��(�ئ�@'Iو��ا5!� م� ا yط م��ط �5�ن9 ا��1�ئ�Xت نI�' �<�  9آ�ن
ا��X�ط  ن#,� '�Iت أدم�ن ا���0ل وآ�اه�� ا�����1 وا�>#��1ی� ا��AX@� (�/ وا�/ي '�Iت

ن�1�� م��ده� أن  ا����ط أآ�a آ��aًا م�� (�/ وا�/ي ا�����(� ا�s��-� ، وه�7ا �? ا��1صK إ�:
و�"/ درا�� آK ا�"�امK   أآ�a ��) أ��رب ذوي ا��X�ط ا����ط ����ط ��1ا�/'�Iت ا��X�ط ا

 Tأن (�,� تI�0ه7ا ا� Ka�� ����,ا� )ی��) أ��م� ن�4ی� I  67<� ���ان1!�ل ا+ص () J0م �����
  .ا�0���

  
  
  



� $ % " &  $ ' � ( ) � �  * + � , �  $ � -ً
  

وا�7ي ��دد آ��aًا ( : أنT  �0�ة�!/ l>� 25 م�S@1 ا�#��1�ت ا���6 و%-� �/ی/ة 25 ( �م ا�   
�-�ی� ا�1!���ت ا��#1"� � 25 �@���  وT��!�,-� j��"� ���' 25 ����ن ��+م��ن و�@�رة �/ی�

نK!' EX ا�>�/�� ا��را��� ن�1�� �HآX1�5�ت  و�/. (/د آ,�� م) ا���اد ا�����وی� وا�@�/Iن�� 
 : ا�1���� ا��1"/دة ا�H'!� وا��1" !� ����!�ط

  آ�` ا������ئ2 � 0�مJ ا���وي وا���Xة ا��را���ا�1-�1

  ا��را��� و(� �� ا�����1 وا�1�I#�خ ا���Xة-2

  ا+نiی��ت ا�!�$"�-3

  ا�,Hزم�/ات-4

5-���      ان1!�ل ا�@��ت ا��را

     (  ا�1!��� ا���0ی� وا�>�/�� ا��را���18ص  )

  

��م��ن>� ����/ %Hی� أو أ�5اد  >� ا�"� �� ا��21!/ (�ف أ'/ ا�" ��ء (� �� ه�/�� ا�����ت �Eن       
آK ذ�h ی1? (,� (� �� �,�دل ا�����ت  �/د �K�0 ص��ت ورا��� �S 1A () ا���ی) ا�#��!�) ،

 .  genetil recombination ا��را�2 ��) آ�وم���م�) و�#�: ه67 ا�"� �� ا�1�Iان

ث �,�دل ���2 أو إد%�ل ��) إ�: أم�) '/و و�/ أم�) ه�/�� ا�����ت %�رج ا��#? ا�20 '��
�-,�j ه67 ا�1!��� 25 ا�,���1ی� و�@�رة %�ص�  % �� م) ن�ع O%� %�رج ا��#? ا�20 و�/ �?

K%ا�!���ن�� '�� أد ���إ�: ��آ�,>� ا��را�2 ����ت م) ا���0ان�ت أو ا+ن#�ن  ����م� اIش�ی
م) ا�ن�اع ا��1A �� ) د ن ا  ( %�رج ا��#? ا�20 (,� ا�HA1ص و�? ��ا�/ه� ، وی1? ه7ا ا�1,�دل

ا�>��) وم) �? إد%��>� إ�: ا�A �� ا��L� ��0ض ا�0@�ل ( : ص��  و���ی) �iی�� م) د ن ا
ا���b ا�1!��� ��ن#�ن 25 ا�م�اض ا��را��� ا�0�ص � �#,` ��) م"�)  �/ی/ة �!/ ا�A1/م9 ه67

م) ن�(>� �xA أ(�دة ه�/�� ا�" ��ء م�7 �/ای� ا��a�ن���ت �1��رب �5ی/ة  (�$K ، و�/ �/أ
5,�د%�ل إ��ة إ�: ا�"4? ا�2���0 ���یJ م@�ب ���ض ���2 م> h ی��) أن ی#0`  ا�����ت ،

�2 ا�7ي ی�� ���یS ا�"4? ، وی��) و&� � h م!/ار���Iع ا�Aی� ا��H% (م "!� $"�م م 

 أن'�� ) أ(�/ ��آ�,>� �S�s1#1 ����ت أ%�ى م�ی�s ( ا�HAی� م� ��5و��ت م@�"� 

���ه� م,�ش�ًا ( : %Hی� ا��A�ع 5"�/م� �Y%7 ه67E� ی�  ا����و��ت 25 ه67 ا�0��� ����نHAا�
��t م@���  ا��@��� و��&� 25 ا�@0) ا��"/ �iرع ا�,���1ی� 25 ا��1A,� ، آ�� �H% 7%Yی�

(�� ا�# �? ��!�م ���"�K و��&� م">� �? ی"�د زرق مKa ه67 ا�HAی� 25 �#? ا��@�ب ، E5ن ا�
وی@,_ �>67 ا�1!��� أن  ا�7ي KX5 25 أدائT ا���) ا��@�ب و���X: ا���یJ 25 ه67 ا�0��� ،

����� . �"��y م��ت ا�م�اض ا�

 

      ��ا�م�اض ا������ ��د%�ل ����ت $,�"�� ��#? ا���یJ �,/و (� �� �#�-� إI  أن م"��
 I 2 ی��ؤ ( �>� اI ا�" ��ء �5) ��t ذ�h '�� �"1,� م) ا�"� ��ت ا��"!/ة ا�1 ا��ا�� أن>� 25

ا��a�ن���ت أم� �"/  ی�1 ��ن ا�1���� وا�A,�ة ا��ا�"� � !��م �h�7 ، و�/ X5 9 (/ة ���رب 25 �/ای�
ا�" ��ء ا��,�دری)  ذ�g�A� h ���ات 5!/ �/ت ��5ة ا�"Hج ا����2 ��5ة م"!��� وآ�ن م)

أص"` ا�"�ائj 25 ه67  أ��A� T-2ا�7ي ی"iى ) ری��رد م�����ن ( ا�����0) 25 ا�A1/ام>� 
  . ا�"��? ���ئiة ن��O Kن7اك ا�"� �� وه2 آ���� أ���م ن!K ا�����ت إ�: ا�HAی� و�/ 5�ز ه7ا

  

ی��ن �iء م) �,,>� ان�0اف ا�����ت آ�ن9 �"1,�  أن آ��aًا م) ا�م�اض ا�#�$�ن�� ا�21        
م 5!/ ��م9 ا��0�وIت ��"���� �"J ه67 % 9 ، أم� ا��� %�رج ن-�ق ا��"���� ا������ �#��ات

و&��ر ا�"Hsت وا�>����5 �� ، ا��iف ا�/م�ي ، وم�ض  ا�م�اض ، م�ض � �S ا��a�ن�



أن ا���) ا��@�ب � ��&�) ا�%��ی) �/ �?  .  . lesh nynaوآADA   h�7ه���A1ن وم�ضِ 
�h �/أ م�����ن وO%�ون ����ت � ��� م��� � �T 25 ا��1A,�ات �T@�AX� 7 وم"�T15 وی��) �>���

�� م�ض��"�� T"م ADA   ?یiا+ن x!ن () y��ن Tن� �����أوIً وأ(1,�و6 ا���ش_ � �"���� ا�
أن .  +د%�ل ����ت ��t م�&�� إ�: ا��#?  ا��#�y ا�7ي ی"1,� ا�-�یj ا�� ?- 25 نA�ع ا�"4?

 25 �#? ا+ن#�ن ، ا�"�@� ا���س ��>�ز ا����(� ( H% Tی�( ا�"4? ه� م��ن ن�Xء  نA�ع
x!ون  ysول 25 (/م ن�ا Kم �"1,� ا�"�م��� (دي إ�: ���یYی? یiن�ا )�یH% T ) رة�@� 

����ت '�� �"1,� ا�%��ة أ�iاء ص��Lة م��ن���� �!�� ص�0�0 آ�� أن ا�نiی��ت م� ص � و

 Kد ن أ ( �"�م (Xا� K�0� 21ا� K�Xون�� ا�i 0ئ�� ا�/��!� �/ًا ا���aی��ت ا�i�ا��را��� 25  ��ةا�
م"��� ، و�A/م �iی��ت  '��ة ا+ن#�ن ، '�� یK�0 آK ��) ه67 ا���Xة أو ی�! >� إ�: ��و����ت

�#�� و�/ی� (�K هs' )  67�ن شKL( ا�,�و��) آ��آ` ���ئ2 أ���2 25 ا��#? أو آ��آ,� 
اb%� وه� ����� ی!�م ا�,"J  ا�����ت s",5>� ی!�م �,��ء ا�ن#�� وا�(s�ء ( : �,�K ا��a�ل

ا�>s? وا����(� 25 ا��#? ، 5"�/م� ی�!/  و����4 �>�ز) ا��1آ#�) ( ا�نiی��ت �K�-"1 ا�#���ت 
TنE5 �0�0رة ص�@� K�"ا� : ) T1� ��� (��ی!�م ���K!�� 2��1 ا���Xة �@�رة %�$�� م�1�ً�  ا�

K ��و��) آ�� ه� ن!K أي ��و��) ی!�م ��ص/ار ا������ وآ ��و���ً� ��t 5"�ل أو ی�KX ن>�ئ�ً� 25
وه/ف . ا��#? ��درًا ( : ا�"�K �@�رة � ��� �/ونT  م"�وف ذو أه��� �@�ى 5 ) ی��ن
(������ت ه� زرا(� ا���� ��ا�7ي ی��1) م) ��0یh ا�,�و��) ا���س �@�رة (���� ،  ا��"��

 . دا�-�ی!� ا�21 ی�اه� � ��� وذات ن�1�� أی����� �>7ا ا�@/ �K�) h�7 م�����ن ( : �-�ی�

  

       S�) /!�  :)/ا����و��ت ی (ء ن�ع %�ص مH�1درا�� أ� : ) م�����ن �#��) (/ی/ة
'�� أ�x A1 ��5ة أ(�دة ��آ�` مKa ه67  ( retorrirus ) ا��1ا�"2 أو ا����/ ������وس

 ��2 �!�م ���"�K ا�7ي ی�t` 25 ����67 و�h�7 ���ن ��a��� ا����ل أو ا�!�ة ا����>� ا����و��ت

ا��,�و��ت  أن ا����و��ت ا����/ة مa >� مK�"�  .2��� Ka ( : ن!K ا�����ت إ�: دا%K ا�HAی� ا�21
م�دة ����� م�#�ة  ا�21 یX�ر إ��>� ( : أن>� �#���ت د��!� م� ه2 اI م��م�� ص��Lة م��ن� م)

� م��ن� آ�ن ن�ی��>? ا����� �-,!� ��و����� أم� ا�2Xء ا����i �5>� وا�7ي ی�#,>� ص�� ا�,7رة ه�
  ا�21 ���1ن م�>� ا�"/ی/ م) ا����و��ت ا�A�م) د ن أ ( ذات ا�@ � ا�����وی� �"�مK ) ر ن أ ( م) 

ا����/ة ه� أن � y و�/%K 25 ا�HAی� �نT �/ون  و�"J ا�'��ء اI%�ى ، وه/ف ا����و��ت
 Kن��) د ن أ ( (�م���g ا��#,` وا����و��ت ا����/ة �"1,� ا�"�مK ا��ئ . Iی��) ���ی�>� 

. �"s>� ی"1,� أیl 25 �ً,,� �ًs>�ر أ(�اض م�ض ا�ی/ز  �#�$�ن �"J ا���0ان�ت آ�� أن
���E� ل�' T( : �/م��ه�  �5) ا�-,�"2 أن K�"ی TنE5 �� Aا����وس ا��1ا�"2 أو ا����/ 25 ا�

T1"���� hم ذ�/A1#وری� ���1ی)  وی�sی� ا�� Aص�� ا������وی�ت ا��!� Iًص� �5!�م أو�Aا� �A#ن
 ا�7ي ی"�د � ���وس ن�#T وم) �? ی!�م ا����وس ��د%�ل) ر ن أ ( مA1#/مً� �h�7 ال  ( د ن أ( ال 

 �A#م) ) د ن أ ( ن � # � K%ت ا����و��� دا����دا%K ن�اة  ( د ن أ( ا�21 ��10ي ( : آ��5 ا�
) ر ن أ ( � ��ا�- ا�A �� ا�����s �"/ه� �"�K ا�A �� ( : ����� ش���>� ا������ إ�: ��و��)

ی10�ل ا����وس ( :  ��5وس و��و����ت ��5و��� ، و�h�7) ر ن أ ( وه�7ا �"�K ( : ���ی) 
K�� j % (م T���� 21ص� ا��Aا� T�HهYام م/A1��� ���sا�� �� Aی/ م) ا����و��ت وم)  ا�/�

أد%�ل �"�K �@�رة $,�"�� H%  25ل ا�1��رب أ��1#[ م�����ن �EنT م� دام9 ا����و��ت ا����/ة
ا�����ت ا��Lی,� �K�) h�7 م� �5ی!T  �����>� إ�: ا�HAی� 5#���ن ��م��ن>� أن �"�K ا�2Xء م�

م��/ة وزر(>� 25 ا�A �� و��آ>� �K"�1   ( : ا���� ��) ����ت ��Xی� و����1ی� و��5و��ت
90 ��� X5 �< "5�ه/ أن ا����و��ت ��مK!�� 9 ا�����ت��T1 ا��Lی,� �HAی�ه� ا�����s و�h�7 ن

T1���� . 

  

ا����/ة ا�21 أ��م ا�" ��ء ���ر�>? ( �>� �? ��) م"�و�5 ( : أن>� (�مK  أن ا����و��ت       
�5�` أن ���ن  م#,` �ي م�ض �����ی@�` ا+ن#�ن ، أم� � h ا�A1#� 21/م 25 ا��"���� ا�



���و��ت و��) 25 ن-�ق &�j ، وآ�ن أمK ا�" ��ء 25 أی��د ن�ع �/ی/ م) ا� م#,,� � "/وى
���1) م) ن!K ا���) إ�: ا�A �� ا�,�Xی� ، و�j�!01 ذ�K�) h م�����ن وO%�ون ( :  ا����/ة ا�21

 ��آ�` أ���) م) ا����و��ت ا����/ة ���11) م) ���ی) �iی��ت �/ی/ة �نg�� T 25 م!/ور إ(�دة

 ا�-,!�آK وا'/ ( : '/ة أن ی��ن ��5و��ت �/ی/ة ، �"/ه� ن! �ا م) أ'/ه� ����ت ���1ی) 

�tی,� آ��  ا�,�و����� ا�21 �10��>� � /%�ل إ�: ا�A �� وأ' �ا مh � K0 ا�����ت ����ت أ%�ى
�����ا�i��� 21 ا�-,!� ا�21  أزا'�ا م) ا����وس ا�a�ن2 ا�7ي ی/(: ������وس ا��#�(/ ا�# # � ا�

��ت ا�"�$ � ا���� ��) ا����و ا����و�2 و�K�X ا����وس ا��/ی/ و(�/) ر ن أ ( � S1 '�ل ال 
�Eم�) أو ا�!��م ����5 ا�(��ل  () ا�"�K وزر(>� 25 ا�HAی� ی"�K ا����وس ا��#�(/ ( :

و���>� 25 ه67 ا�I ���0 ���1) م) ن!K ن�#>�  ( ا��>�/��( ا����و��� ا��- ��� ��!K ا����و��ت 
H% 25ی� ����ح م) ن!K ا�����ت ا�,�Xی� وزر(>�  وه�7ا ��9 ����ح ����� م�����ن و���)

ا��را��� ا���0ی� ��%7 م���>� 25 ا�-` و�? ی,j إI ا���1ی"�ت ا�21  وم) ه�� �/أت ا�>�/��.��Xی� 
 ا�A�ص� �"� �� ه7ا ا��!K م) وl�ئS ا�����ت ا��1A �� �5�ن ا�ن#���) ا�,�Xي ��X >� ا�ه/اف

� A� أو j % :م� إ��ا K1: وص' �����مj  �� 1A '��ان�توا�ن��5�1ون و6��t م) ا�"!���� ا�
 . () أ��ی>� ��د%�ل ����ت م) '��ان�ت أ%�ى ن! 9 وl�ئ�>� إ�: ا���0ان ا��/ی/

  

�@�0_ ا�����ت  هK م) ا����)( �!/ ن�Xت أ'/ى ا���Hت ا�" ��� �a0ً� �90 (��ان        
ه7ا ا�,�0  و�/ أ��ى ( (Nature New Biology 25 ا�#,"���ت) ا��"-��� 25 ا�HAی� 

�)���%Hی� �/ی/ة   م) ا�" ��ء �90 أش�اف ا�,�و5#�ر ه7ي ه�ریg وT�5 ی" ��ن () أن1�جم
وا��1��� ، وا�#,`  م) ان/م�ج % �� آ��1ت م� % �� E5ر '�� �/أت ا�A �� ا�>��) 25 اIن!#�م

K�)و ��$�% ����� ��ا�" ��ء ( : م0�و�� �@�0_  ه� أن ا��Eر آ�ن یK�0 م�&ً� ورا��ً� ن�1
ن�g ا���b ا���0ی� �!/ آ�ن9  ا وآK ذ�h آ�!/م� �"Hج ا�م�اض ا��را��� (,�%-E ا���) ه7

آ�وم���م�ت ا����1ت و��T11 إ�: ����ت �?  ا���1�� ( : ���دة آ�وم���م�ت ا��Eر وأ&�0 9
ا�21 أص,90 �5ادى وم�>� ا����� ا�������1 ا�21  أ�1!-,9 ����ت ا��Eر �"J ����ت ا����1ت

وأشT�5 9 L1 �/ل ا����T ا��"-��� وه�7ا ��ؤ ا�" ��ء  را�A� 2 �� ا��Eر' 9 25 ا�,�ن�مy ا��
ص ( �1-,�!>� ( : ا�م�اض ا��را��� ن�1�� % K ���2 �/ى ا+ن#�ن  ( : ا��1�Iار ���1��رب

  ( ومK,!1# ا+ن#�ن  ا�Y,�1 ا�" �182

      ���O ف�X1م) اآ n!5 ل ر�� ��نH% Tوه�7ا ن�ى أن  ���دا%K ا�HAی� ا���0 ا�>�/�� ا��را
 ی�"K %@�ئx  إ�: ��) E5رة أ%�ى مHًa ��صK ا�" ��ء إ�: أن '!) %Hی� مE%�ذة م) E5ر

ا�م� ���وز ه7ا إ�: l>�ر ا�A@�ئx ا��را���  ا��Eر ا��را��� �4>� 25 ا��Eر ا����/ �K أن
� ( : مX�رف أ�y1�1 ا�" ��ء أن ه67 ا�1���� و&"1> ا��/ی/ة ��H� 25 ا��Eر ا����/ ، و�>7ا

g�� � ��� 176ص ( ا�,�Xي و25 أ(�دة ���ی) ا�#IHت ا�,�Xی�  ا��01? 25 ا�A@�ئx ا��را
 `��أم��ن�� ا�!s�ء ( : آ��5 ا�م�اض ا��را��� ذات ا�صK ا����2  و���1��2) ه7ا ا�L/ ا�"

� ( : ه7ا أن $�ی!� ا������م ا�,�Xي �"/ (�K دؤوب �آ�a م) (X ا��"�وف ، وآ�� ی#�(/
و'/دت وl�ئS آ�X� (�� Kي ��ى أو ��t ��ي و�? ی,j ا+ ا�A1/ام  ���ات ���9 م"�و�5

ا��را��� +صHح ا�%-�ء ا������ وا���اض ا������ (�>� K<5 ��ى ��0 ? �"��?  ا���b ا�>�/��
  أم�اض ورا��� ؟ �/ون

  
  
  
  
  
  
  



  

 املصادر واملراجع

o ���!1ا� ���  زور ن"��ن % Sأ. د:  ت ا���0ی� وا�>�/�� ا��را

o K,!1#ا�" �2 وم Y,�1(,/ ا��0#) ص��_:  ت  ا+ن#�ن ا�  

o `��  (��ی�ت را�2:  ت                ه7ا ا�L/ ا�"

o  ا+دم�ن  T�H) 6دل ا�/م�داش. د:  ت      م4�ه��)  

o  Y,�12 ا�� زو�9 ه�ر����ي. د:  ت                ا��را

o  j !دا�5/ ش�>�ن. د: ت                           ا�  

o  وا+ن#�ن ��  م�0/ ا����"2. د:  ت               ا��را

o ی��X,ی/���2 وا�-,�"� ا��'��ء وا���1) روز:  ت  ( ? ا�  

o K!"و�5ی��� - 5@�م ا�i�X2 آ��ل.  د   ا� )  

o /Lا� jم ا���م '!�ئH'را�2 (��ی�ت:  ت  أ  

o  �5�"5�ق ا��O           وای��9):  ت   

o K,!1#5 �:  ت            ص/م� ا����  

o م�0/ ا��0�ر: ا�,������� وم@�� ا+ن#�ن ت /�"�  
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