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  إھداء

�ت �� أ���ق �����م � أ��ره �ز��، وأ��� � ������ ا
ا�(ر وأ(�ده (�دا �'�را �&% �و��$� � �� إ���م ھذا ا �ل 

���ل �ر(. أھدي '�رة �,دي إ% �ن ��
�ت و�ودھم � � 

/ل و « ��,�� ا1� ار(�ن$�&. � �ش ��ن ا�دن، إ% �ن /�ل 

 »ر�� ار(�,�� ��� ر���
� �23را 

إ% ا�� رآ
� /&�,� /�ل ��
�,� وأر6 �
�  (ب ا�4ر 
 %�2�. أدام � �$�ءھ� وأ�ز �$ دھ�" أ��"وا�68&. إإ%  ..ا

 �

�ھ�. إ% �ن �&�����ن زرع ��
� ا���دئ و�$�ھ� �'$�� ا
�ن  ر(م  أن ا8رح ��ود �ن أ���ق ا�رارة وأن ا� �دة �ود 

  ..أط�ل � �� ��ره" وادي"ا=(زان 

. وا=�وة ا�68&. أ��4 ا��رى �)إ% ا$دوة ا

".�� وزو�,� �(�د وأوAدھ� 
�ر�ن، �و
س، ���. أط�ل � "ا
  .�� ��رھم

���د ا$�در، : إ% �ن ��&ت اط��. �� ذا�,م إ4و�� (8ظ,م 
  .أ�(�د، ���رة، و/رة ا �ن 
3ر اد�ن

%
ت أ/رب �ن 
��8  إ�� .$)�ن ��ت � ,م ا3دا/. ا
���(.، و��&.، ��ط��.،زھ�. ور��$. در�� : إ4و�� و3د�$���

  .ا��� � و��&� ھذا 
 ��. و�ل ���&�,�
إ% �ل �ن أ(�ل ا$&م " �و3وار " إھداء �4ص إ% �ل ���&. 

  ذ�رھم و��
  .ا$&ب ذ�راھم


�� و��ن �3در أ�ر %إإ% �ن د��
� وو/ف �� %ا(� إ



 

 

 

 

 

 

  

 



 

  ا(�د F رب ا &��ن /�وم ا��وات وا=رض، أ(�ده
� ا�ز�د �ن �6&� و�ر�� وأ�6لGوأ� �� 
 H��� %&�  

��� و4&�&� �  ا3&وات وا��&�م �&% �(�د ��ده ور�و


3وص ��وا��H ا��م و���(. أ�6ل ا�4&و/�ن وا
  .اد�ن


� إ���م ھذا ا �ل وأن �
H8 �� �ن /رأه 
(�ده أن ���ر �
 �

� أن �رز/
� ا�41ص �� أ����)�� �G�
�&,� إ
� و

  .و� ذك وا$�در �&��

�و�� ��&�. �$د�ر و��ر �8 �. �� �
� اA(�رام وا�$د�ر 

إ% �ن ��ن ,م ا68ل �� �و��,
� وإ���م ھذا ا �ل 
�

��ح أ���ذ��:  

�ن �3ط8% د(و، وا=���ذة ا6�8&. ��ل �&��� �ل 
��ر وا�$د�ر  .ا


�ن إ% أJ&% �� �� او�ود ��Aر وا��
�$دم ����. ا ���

� �ن ��و
,م (ظ. وا(دة اواد�ن ا�ر���ن اذ�J �� ن�

  .أط�ل � �� ��رھم

و�� �(�. �ر��ن وا��
�ن إ% اذ�ن �&�و
� (�ل ا$&م 
و��4رج ا(روف و� �
� ا�&��ت، اذ�ن أ�طوا �دون 
 �
�$��ل �ن أ�ل أن 
�ون �4ر 4&ق �4ر �&ف أ���ذ�
 %�

ا�رام �ن اطور ا��Aدا�� إ% ا��� �، دون أن 



 

 

 

 

  

  

  

  

  .احلمد هللا الذي هدانا إىل الفالح وسدد خطانا إىل النجاح إنه نعم املوىل ونعم النصري

  أهدي عملي هذا

  ورافقتين روحه حىت كربي............. قين يف صغرييإىل من فار 

  .روحي  واشتاقت حلنانه........دمعت له عيين إىل من

  .إىل أيب العزيز

  منك متنيت األماين......منك سعيت إىل النجاح ......منك عشقت احلياة

  رمحه اهللا

  ودفعتين إىل النجاح بنصائحها.....إىل من سقتين بنبع حناا

  .غاليةإىل أمي ال

  منك حتليت بالصرب...منك تشبعت باحلب....منك تعلمت التسامح

  .أطال اهللا يف عمرها

  "حيىي رضا " ه اإىل روح الغايل الذي فقدت ولكن بداخلي تعيش ذكر 

حسنية، كرمية، صورية إىل أزواجهن وأبنائهن ....ل حبيبايتإىل أخوايت وصديقايت ب

  .وخاصة املولود اجلديد عبد الوحيد إلياس

  .حممد فؤاد، مراد........إىل إخويت ومثلي األعلى يف احلياة

  .إىل صديقات العمر وقريبات من القلب أمينة، كرمية، وردة، هوارية، سهام

وسيلة فاطيمة، مسرية، فاطمة الزهراء، وال انسى : إىل صديقات ورفيقات املشوار الدراسي

  "مرمي " بالذكر أخيت وصديقيت اليت شاركتين يف هذا العمل 

  .إىل كل من سندا ودعما يل....إىل كل من أكن هلم املودة واحملبة

 

 



 

 

 

 

  
  

  
 



    
  
 

  



  
 

 

 



  
  

  
 



 

    
  
 



 

  
  
  



 

    
 

 



    
  
  

 



   

 

 



 :ةــــمقدم

 

 ~ أ  ~

 

  :�ــــ��د�

رة ��د ��راتا�وم ا�ذي �� ���م   �� �!� ا��طور  ،�� ا�و��ع ا�����د�"

ا���"و�و!� وا�$ر�� �� ا�����ت وا�+وا�*ت، (ث أدى إ�% ا�$�ع ا�$واق 

و�زا(+�� -��$1/ وا�0د+�ت و-������ إ�% ا�+"��$� ا��ددة، و�د د�/ ھذا -��+ؤ$$�ت إ�% 

و�(ول ا�+ر إ�% ا�ھ�+�م -�(دد و10ق (�!�ت  ا5"��ج+ن أ!ل  ا5"��جا���10 �ن ��رة 

� ا��� �ؤ�ر "وھ"� ��9 دور ا���5ر ا�ذي +�ل أ(د ا�و$�8ل ا�5* .ور7-�ت ا�+�1��$ن

وھذه ا�ھ+� ��� !ذورھ�  +�ور ا�و$�8ل ا�5*+� ا�+1�0;�،�� �ط���ت وا$:� +ن !

�د+� �دم ا5"$�ن �?د +ر +ن ط�-:< ا��;وي إ�% و$�8ل ��و ظ�ھرة . و"�1+$�� �-ر +را(ل

�� ا�+د"�  ���ر�$�ر ا5 .�م ا�$+:� ا�-�ريا�$+:�  ���را5ا�+"�داة و�و� إ�% 

و��د ر�� وازدھ�را ���0 �"د+� ��ن ���م ا�����د ��  �طورھ� و�ط/ أ�واط� �-رة،

و�:د ظ�ور ا�ط-��� ا�+":رج ا�(�$م �� +!�ل ا���5ر (ث (رك �!�1  ،أوج �طوره

ا�ھ�+�م -�ذا ا�?ط�ع وا�ذي ا$�:+ل ��1روA �1$1/ وا�0د+�ت و�ذا ا����ر، إ�% ا���5ر �ن 

�ذا �?د أ�-B ا���5ر . طرق ا�+�1?�ت وا�*���ت إ�% ا���5ر �� ا5ذا�� وا��1;زون

�?در�< ا�;�8?� �� ا��:رف  ذ�كا�+"ظ+�ت وا�+ؤ$$�ت و (�ل +��"� �-رة دا0ل +1�0ف

و+�ل ا���5ر . -��+ؤ$$� و+� �?د+< +ن $1/ و0د+�ت و�ذا ا��?رب --"�� و-ن ا�+$��1ك

1� ا���ل +���+�1 �ون ا�+ر$ل ھو ا�+ؤ$$� وا�+$�?-ل ھو ا�!+�ور ا�+$��1ك أ+� +�

/ ا��ور وا�ر$وم وا�-+! ��� ��"�ت وا�:"�ون وا�:*+�ت ا��!�ر� وھ� ا�ر$��� ا�5*"

أ+� ا�و$�1 ��� إ(دى  ،ر$��� ا�"��� �(�وي �1% +:1و+�ت ��رة �-ث �� و�ت ��ر

و�:د . و$�8ل ا����ل ا�!+�ھري وا��ر �+ن �� ز�دة ا��راد ا�+"�?ن �1$1:� وا�0د+�

+ؤ$$� أو +"ظ+� إ�*"�ت ا�طرق إ(دى ا�و$�8ل ا���5ر� وا��� �:�-ر �رورة ��ل 

�رة أ"�� �$��د �1% ا��?دم ا�:�م �1$1:�  إ"��!�� �ث ��� +زا) ،�أو ��"ت أو 0د+��

�+� . ا�0د+� �!+�ور 7ر +(دد (ث $�ط/ �ل �رد أن راھ� $واء ��ن +$��دف أو�

زة ا�"���ر �� �ل +��ن و�� �ل ا�و��ت �+� �?وم -وظ;� اط*ع ا�+$��1ك +ن + ���

ا�$1/ �1%  وإ-?�ء ���رو�ذا ا��ذ�ر +ن 0*ل ��رار ا5 ھ�1:� وا$�0دا+���� و+زا�ا�$



 :ةــــمقدم

 

 ~ ب  ~

 

رأس ا�+"-��ت �� ا�ذا�رة ++� !:��1 +�9و�� �دى ا�;رد و�ظ�ر أھ+� إ�*"�ت ا�طرق 

 .ا���رة وا�!+�ھر� �1$1/ إ�;�ءا��!�ر� �� أ"< �ون +د�م �1"��ط ا��رو!� +ن 0*ل 

�ي +ؤ$$� +ن أ!ل ا�?+� وا� -Gظ��ر �ھ+� و+ن ھ"� ��-B إ�*"�ت ا�طرق !د �رور

  .ا�$�+رار �+� �?د+< +ن $1/ و0د+�ت

و�ل ھذه ا�+:ط�ت �د0ل �� إط�ر وا(د وھو +(�و�� +:ر�� ا��ر ا�+و!ود -ن 

�ذا ار�9"� أن "�0ص +ذ�ر�"� �درا$� ��9ر إ�*"�ت  ،إ�*"�ت ا�طرق و$1وك ا�+$��1ك

� �1% $1وك ا�+$��1كا�طرق ا��!�ر. �  :��"�و�"� ھذه ا�درا$� �*�� !وا"ب أ$�$

�+ن �(دد ا�+و�وع وأ$-�ب ا�0�ره �م �طر�"� إ�% : ا�!�"ب ا�+"�!�� ا����5�و

�ت �م -:د ذ�ك �+"� -�(دد ا�+;�ھم وا�0�ر ا�+"�A ا�+"�$ب �1درا$� �م �و���7 ا�;ر

0ر�  .�(دد ا�:"� وا�+:�"� وا�10;� ا�"ظر� �م �:و-�ت ا�-(ث �� ا

�+ن ��1ن �ل ��ل �م �?$+< : ا�!�"ب ا�"ظري�+-�(ث، �;� ا�;�ل ا�ول  إ�%و

-(ث ا�ول إ�% ا���5ر و�طر�"� إ�% ��ر0< و�:ر;< �طر�"� إ�% ا���5ر و�"�و�"� �� ا�+

  .وأ"وا�< أ+� �� ا�+-(ث ا���"� �م ا��طرق إ�% أھداف ووظ�8ف ا���5ر

;� ا�+-(ث ا�ول �طر�"� �أ+� ا�;�ل ا���"� �طر�"� إ�% إ�*"�ت ا�طرق و$1وك ا�+$��1ك 

ا���"� �م ا��طرق  أ+� ا�+-(ث.ن (ث ا�"واع وا�++زات وا�:وبإ�% إ�*"�ت ا�طرق +

وأھ+� درا$� $1وك ا�+$��1ك  إ�% $1وك ا�+$��1ك +ن (ث +;�وم  $1وك ا�+$��1ك

  . وا�:وا+ل ا�+ؤ�رة �1% $1وك ا�+$��1ك

1ل ا�+:ط�ت ا�+(�ل �1�� +ن )� >�م ا�$�"��ج  ا�$�+�رةأ+� ا�!�"ب ا��ط-?� �?د �م �

    .ا�:�م
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إن ا��روض ا���	�� ا��� ��وم ��� ا��ؤ��� �واء 
�	ت ���ر��  :وعـد ا	�و�ــ��د� -1

 �أو *د����� وا��� ��ت ��ر �*�$ف و��(ل ا�'��ر �&%ر �$� �$وك ا"!راد !�� ��دف إ�

  .�0 ا"ھداف ا���و���� �$�ؤ��� ��.��ر �$و
�م ود!��م إ�� ا�*�ذ ,رارات ����'

ر�� �5ور درا��	� ��5ث ��م ����ن ا��&%�ر ا�ذي �5د%4 ھذه و�'
ل إ��	�ت ا�طرق ا����

  .ا"*�رة �$� ا�����$ك �ن أ�ل د!�4 إ�� ا�*�ذ ,رار ا�'راء

����ر إ��	�ت ا�طرق �ن أ,دم و��(ل ا�'��ر ا��� �ر!�� ا�	��ن  :�ثـداف ا	�ــأھ -2

�دة و��(ل  ا��د�م وأ����$�� ��رو�: ��$��4، و,د �رف ا�'��ر �طورا 
��را ��5ث '�ل

ور?م ھذا ا��طور �� زا�ت إ��	�ت . ا�<..�ن ��	�� ا��ر�دة، ا�راد�و، ا��$=�ز، ا;	�ر	ت

  .ا�طرق �����ل �ن طرف ا��د�د �ن ا��ؤ���ت وا�'ر
�ت

درا��	� ��$*ص  و�@=� ���� 	��ط�0 ا��ول �&ن ���ل أھدا!	� ا��� 	ر�� إ���� �ن *�ل   

�$� ���!:  

  .�ت ا�طرق !� ا��رو�: �$�$0 ���ر	� �و��(ل ا�'��ر�� ا"*رى����ن �دى 	��ح ا��	-

  .�$�� ���	� ء��5و�� ��ر!� �&%�ر إ��	�ت ا�طرق ا����ر�� �$� ا�����$ك ود!�4 ;,�	�-

  :وعــ��ر ا	�و�ــ�ب ا��ــأ�� -3

  :أ���ب ذا���


%رة إ��	�ت ا�طرق ا����ر�� و�وا�دھ� !� �*�$ف ا"��
ن و!� ا�طر,�ت و�د �د�	� • 

 .ا�=Dول وا�ر?�� !� ��ر!� ,در��� !� ا��&%�ر �$� ا�����$ك

ا�ر?�� !� ��ر!� ا"����ب وا"و��ر ا�,	���� ا��� ���*د��� إ��	�ت ا�طرق  •

 .ا����ر�� �ن أ�ل ا������ ا����ور ا�����دف

 :��ــ�ب �و�و�ــأ��

 ".ا�@�ل ا�@ورة وا�����0" ��درج ا��وDوع �5ل ا�درا�� �Dن ���ل �*@@	� •

ر ا�����$ك ���H	�ت ا�طرق �&%ا�*روج �	��(: �$��� �وDو��� 5ول ����5  •

 .ا����ر��

  : �ــد ا����	�ــ���د -4
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ھو و��$� �ن و��(ل ا���0 و'
ل �ن أ'
��4 وطر��� �ن طرق �@ر�ف  '��را�     

ا���D(0 و��د�م ا�*د��ت �ر�
ز �$� �$�$� �ن ا"��5ث ا��$��� ا��$��� �ن أ�ل ا����م 


�=�� ز��دة !رص ا��@ر�ف�
ل ا���و�ق وا���' ��	�ء �$� �را��ة ا���ھ�ت  �و@ل إ�

��� �Dا"5وال ودون ���ر �!�
  . ا�����$ك !� 

�م �و	��45 ��و,ف �$� �دى ��ر!�4 ��$وك ا�����$ك وا����ور و��ذا � إن !����� ا�'��ر

  .� وا;��������$��ء ا���و�ق �درا�� �$وك ا�����$ك �Iط�ع �$� *@�(@4 ا�	=��

 ھد!4 ا"���� ھو ا��&%�ر �$� �$وك ا�'را(� �$����$ك و��5و�� �.��ر ذ�ك '��ر!��     

  .�$ن �	�� �H,	��4 ��دى @���5 ا��$��  ا��

و	ظرا "ھ���4 ا����.� ��ددت ,	وا�4 وو��($4 ا��� ���ل �$� �ث ا�ر��(ل ا���	�� �ن      

  .��&%�ر �$�4أ�ل إ������ ا����ور ا�����دف وا

و��د إ��	�ت ا�طرق �ن ��ن ھذه ا�و��(ل ا��� �$�& إ���� ا���$ن ��رض و�رو�: �4��$ -

�5ث أ	�� ��د �ن أ,دم ا"'
�ل ا��� �ر!�� ا�	��ن ا��د�م وا��*دا���، و�
ن ���ر?م �ن 

  : و�ن ھ	� �طرح ا�'
���� ا������. ذ�ك !H	�� �� زا�ت ���*دم �ن ,�ل ا��د�د �ن ا�'ر
�ت

  	�.�ر�� $- ا	�,+�ر �)* ا	���()ك؟�� �دى $#�	�� إ�! �ت ا	طرق ا* 

 : �تــا	/ر�� -5

 .ا��$0 ت ا�طرق ھ� ا�و��$� ا"	�0 ��@ر�فإ��	� -

 .ا���	�ت ا����ر�� �ؤ%ر �$� �$وك ا�����$ك -

- ��,��Dر� ��=�
 .� ا���	�ت ا����ر�� ��5دد �

  

  

  

 

  :مـد ا	�/�ھ�ــ��د�-6

  : �رــ	�,+وم اــ��د�د �/( - أ

  :ط!��ــا1
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!�د  .��ض ا��.��ر ا�ذي �طرأ �$� �����ل ا�ر���� 
=رد" ��
ن ��ر�ف ا��&%�ر �&	4     

ا���ھ�ت  �د�دة و,د ���4$ �
ون تو,د ��Dف إ�� ��$و���4 ��$و��ت ا�ر���� ا	���ھ4، =�$

ھ���م إ�� $�&%�ر ا��داء �ن ا;��د�دة أو ��دل ا���ھ��4 ا��د���، !�	�ك ���و��ت �د�دة 

     1".5دوث إ,دام ا�=رد �$� �$وك ���ن

ا�ظ�ھرة ا��� ��وم �$� إ	��ج أ%ر ��5م !� ز�ن �5دود، 
�� ��@د ��ذه ا�
$�� " أو ھو

  ".   ���2 وو0D ,�(م !��5

  : إ.را��2-

ھو �� �5د%4 إ��	�ت ا�طرق ا����ر�� �$� ا���$�� أو �����ل ا�ر���� ا���	��      

  .5د�د ا�'��ب وا��� ��دف إ�� �.��ر �$وك ا"!راد أو ��د�$4 أو ��ز�زهو�$� و�4 ا��

  .�	�� ا���$ن أو إ,	���م ��دى @���5 ا��$��

  : (�رــد �/(وم ا��ــ��د�-ب

  : ا1ط!��-

أ5د أ'
�ل ا���0 ا�ر(���� ?�ر ا�'*@�� ��رو�: ا������ت و����*دم ���و�� " ھو     

 �وا���	� ،ا��$=ز�ون)ا�راد�و(وا�ذا�� ) �را(د وا����تا�( ا���	�ت ا�ر(���� 
��@5ف

وا���	�ت !� و��(ل ا�	�ل وا��ر
��ت وا��ر�د ) ا��$@��ت، ا��!��ت( وإ��	�ت ا�طرق

ا����'ر و����دف 5ث ا�����$
�ن وإ,	���م ��5�Hد *طوات ا����
�� ���	� و!ق ا"ھداف 

  3".ا���و���� �$�'روع

  

  

  ��ــإ.را2-

@�(ص (ل ا��� ��م �@����� �ن ,�ل ا���$	�ن وا��� ���Dن ���و�� �ن ا�*ا�ر��    

��ر �*�$ف و��(ل ا;�@�ل ا����ھ�ري وا��� ��دف إ�� ا��&%�ر ا�=	�� وا�	=��� وا��� ��ت 

  .,رارات ��	��ب �0 ا"ھداف ا���و���� �$�'روع ذ�*�$� ا����ور ود!�4 إ�� إ�
                                                 

  .533، ص �5�2003د �	�ر ��5ب، ا��و�و�� ا������، ا���$د ا�%�	�، ا���ھرة، دار ا�=�ر �$	'ر وا��وز�0، - 1
2 -Reland barthes L’obvie et l’bvie et L’obtus assais critique 3ème Edition,1982.Pages 127. 

  .343، ص 2003	�� ا���$د ا"ول، ا���ھرة، دار ا�=�ر �$	'ر وا��وز�0، ��5د �	�ر ��5ب، ا��و�و�� ا���- 3
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  :�/(وم إ�! �ت ا	طرق .ج

  : �ــا1ط!�

ا���	�ت ا��� ��
ن أن �راھ� ا�����$ك !� ا�طرق وا����د�ن وھد!�� ا�و@ول " ھ�     

0 ���	� ن طر�ق �رض ر���� إ��	�� !� �وا,إ�� ا����ور ا�ذي ��ر !� ھذه  ا�طرق �

 � ،دھ� ���'رة �$� �دران ا����	��=*�@� ���م *@�@� ��ذا ا�.رض أو �	 ،�ر
���ت�$

ا�����دة �$� �رو�: �.رض �� وذ�ك �ء���Dت �طر��� ����H� Kض ھذه ا��ر
�,د �@�م �

  . 1"ا��$0 وا�*د��ت

  :�ـإ.را�2

�@����� �طر��� وا��� ��م  ا�طرق ھ� �$ك ا���	�ت ا����ر�� ا��� �و0D !� �*�$ف     

م �را��ة ا��5م �و�$� و�4 *�ص �ن رؤ���� �ن ���د �5ث � وا�'��ب ���K �$���ور

  .ا	���ه ا�'��ب ت$=�وا�'
ل �طر��� 

!��H	�ت ا�طرق ��دف إ�� ا��&%�ر !� ا�����$ك وإ,	��4 ����$�� ا���$ن �	�� و������� د!�4 

  .إ�� ا�*�ذ ,رار ا�'راء

  

  

  

  

  

  : ��د�د �/(وم �)وك ا	���()ك. د

  : ا1ط!��

                                                 
، ص 2005!	و	4، ا���ھرة، ا�دار ا��@ر��، ا�$�	�	��، ..و��($4...�ن ���د ا�5د�دي، �$وك إ��م �$�، ا���ن أ��4- 1

123.  
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و	: �)* �ل �� �ر�د �ن �)7 و�د��ت �طر��6 �#�دة إ���ع ر��4ت ا	/رد ��1" ھو     

�ن ا	و�ط�� وا=��دال و�)وك ا=��(!�- �#��را �)�ص ��)�� �راء ا	�)7 وا	�د��ت 

  .1" ا	���)/� ا	�- �رى ا<$راد أ (� �1	�� ����ع ر��4(م

���رة �ن  ��ط�ت ا<$راد أ+ �ء ا=����ر وا	�راء 	)�)7 وا	�د��ت �ن أ.ل "أ��D  وھو

  2".إ���ع ر��4ت و�د ��.�ت ا	���()ك

  : ��ــإ.را2

�$ك ا���$�� ا��� ��وم ��و���� ا"!راد �'راء أو ا�����ل ا��$0 أو �$� ا",ل ا���ل      

  .!� ھذا ا���ل �0 ا�'�ور �در�� �ن ا�ر�D �	د 'را(��  �'را(�� وا;���رار

  :��د�د �.��7 ا	��ث -7

، ���م �درا�� ����0 �	�@ر و�=ردات ا�����0 ا"@$�!� ا�
%�ر �ن ا"��5ن �@�ب ا�     

�$�& ا���5ث إ�� ا���ل �&�$وب ا���	� و�
ون ذ�ك ��د �5د�د ����0 ا��5ث ا�ذي ��رف  ذا�

.��7 و�داث أو � �1ر ا	ظ�ھرة ا	�درو�� و�.��7 ا	���ث إ�� أن ��ون ����� " �$� أ	4

   3".أو �.��7 ���(د$�

     ����D!� إ�� !(� ا�'��ب ������رھم ا"
%ر 	'�ط� و�5و�� � و,د ا,�@رت درا��	� �$

  .�� ���	�ت ��*�$ف أ'
���� وأ	وا�����أ	�م أ
%ر ا�=(�ت ��

  :ا	#� � وا	�#�� � -8

ا"��5ث ا"*رى �$�  ن����د ا���5%ون ا��وم !� إ�راء �5و%�م ا���دا	�� و?�رھ� �     

ول إ�� ا���$و��ت وا���5(ق ا��� �=� طر��� ا���	� ا��&*وذة �ن ����0 ا��5ث �$و@


ل -�ن �5ث ا���%�ل -ا���وا@ل إ���� :���.رض ا�	��(� �$درا��، و��ري ھذه ا�	��( �$�

  .����0 ا��5ث

(  و�ن ھذا ا��	ط$ق ا,�@رت درا��	� �$� ��	� �ن ط$�� ����� ��د ا���5د �ن ��د�س     

  .�� ا�.�ر ا������5 ���د�ن !� ذ�ك �$� ا�����	� ا��@د، �).��#� �رو��

                                                 
  .�5�1370د �	�ر ��5ب، ا��و�و�� ا���	�� ا���$د ا�را�0، ص  - 1
  .04، ر'�د ��د، �$وك ا�����$ك، �د*ل ��
��ل، ���ن، ����� ���ن ا"ھ$��، ص ��5د ا��د�ر- 2
، ص ��2002 ا��=�و�5، ط��� أو��، أ�����4 و��	���4، طرا�$س، ا����: ا����$� �@��ن �ر
ز، ا���5ث ا��$�� - 3

182.  
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  :� (@ ا	درا�� -9

ل �&%�ر ��ب 5و�5ث ,�	� ���K أراء ا�' 
��،��د ا���د	� !� درا��	� �$� ا��	�: ا�     

ودرا��	� �وف �
��ب ا�ط��0 ا�
�� �5ث �	�وم ����س ھذه  .إ��	�ت ا�طرق ا����ر��

� أ�$وب ا��5$�ل  ا�ظ�ھرة وا�*روج �&ر,�م إ5@�(�� �$��� د,��� إ�D!� إ�� ا����د	�$�

  .ا�
�=� ��=��ر ا����	�ت و���$�$5

  :�تــ7 ا	��� ــأدوات .�- 10

�� !� ��0 ا���$و��ت د	� �$����د 
�ن ا;����رة ھ� ا"داة ا�ر(���� وا��	���� ا��� ا��     

  .!� ھذه ا�درا�� �ن ا���5و%�ن

أ�ل ا�5@ول �$�  ن	�وذج �Dم ���و�� أ�($� �و�4 إ�� ا"!راد �" وا;����رة ھ�    

$� ا����� طر�ق ��$و��ت 5ول �وDوع أو �'
$� أو �و,ف، و��م �	=�ذ ا;����رة إ�� �ن

  1".�ن طر�ق ا��ر�د ا�'*@�� أو �ر�ل إ�� ا���5و%�ن

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

��ـــ� ا�	�ــا�����:  

                                                 
، د�وان ا��ط�و��ت ا�������، ر'�د زروا��، �در���ت �$� �	���� ا��5ث ا��$�� !� ا��$وم ا;�������، ا��زا(ر- 1

  .182، ص 2008ا�ط��� ا�%��%�، 
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	�� ��� أن  ����� ھ�ا ھ� ����� ا������ ا������� �إن ا������ ا$#�" ��!�ز �

ر��6" إ�34�� ا��� 
��5.� إ��34ت ا��1ق و�&�-	ن  #+/�.-,�+ ����	ن #� �*�ھ(و�' ا�&


.> واھ�&�#�
.>، :.�رات إ�9 ا8�=���ا��� 
�	ا@A# B أ@,�رھ> وا
!�ھ�
.> ور?<�
.> وا

  .��G�1ر #� ���( و���ك #� � ����ج إ��' وإ�&�@��	��6" ا�348�� � 
�Dض 4-9 ا�&�-�� 


�و
�!/( ھ�ه اIھ�> وأھ&.� ا�D# 3ل 4(ةL +# ������:  

�*�� إ�9 ��� ا�&/�.-M @� ا�L��ر #� ���5ض �' @.	 � ���5ض إ�9  : ا���ض ا�������

  .ا$�Lى و�.&"  �<A�&=�.N5 ا����6" ا�348�� ا��� 
�5ض 4<� إ��34ت ا��1ق �" �.�> 

�> �.� ا�&/�.-M @.	 � �(رك R" #� ا��� �.��
<Q ھ�ا ا��P�5 ����348ت  :ا�دراك ا�������

  .��2-��ه �" �� 9-4 TR�S5 ا��348ت ا��� ا��Lر ا���5ض �.�

 ا���������
' ����TG.� @�  :ا���Rر)# S5� 9-4 T�R4-9 ا��� M-.�/&م �5&" ا�	��� '
�Rذا

  .أراد ذ�M �5&-�� ا��6=�4.� 9�#

ف ا����������� ا������� @.	 ���5 &" ھ	 آ�X��4 +# �P�4 �L ����� ا��� :ا��

"5D4-9 4&-�� ا� M-.�/&ف) ا�*�اء(ا��Pا�� ��D�R �@ ����
�ك ا� A#3.  

  :%�$#�ت ا�! �

 + أ��ز ا�5P	��ت أي ��� �P� �&-4دف 4&-�� إ=�ا�' #!&	�4 #+ ا�5P	��ت و#  

  ��� �	Dا��� ��ر:  

  .ا�طرق ���H	�ت,$� ا��را�0 ا�*�@�  -
 .,@ر ا��دة ا�ز�	�� -
  .��وDوع و�'��4 �$� �دة �وا	با���ع ا -

                                                 
، 2006، 05!� ا�������ت ا����@رة، دار ��د;وي �$	'ر وا��وز�0 ط وا���م@��K *$�ل أ�و ا"@�0، ا;�@�ل  - 1

  126ص 
  .76، ص 2010 	ظر��ت ا;�@�ل ، �د*ل ��
��ل، ���ن ، دار ا���زوري ا��$��� �$	'ر وا��وز�0 ،�'�ر ا���ق - 2
  .322، ص 2010، 01	ظر��ت ا;�@�ل، ا���ھرة، دار ا�=�ر �$	'ر وا��وز�0، ط ،��5د �	�ر ��5ب - 3
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  : ����د

��ر دورا ھ��� دا�ل ����ف ا���ظ��ت وا��ؤ���ت وذ�ك �در�� 
	 ا���ر�ف �����ب ا

 ��� ���ر ھو و���& �ن و��%ل ا�$�# و� ل �ن أ���
د�� ا��ؤ��& �ن ��# و�د��ت، � ��$

ا���# وا��د��ت، و�ر� ز 0�1 أ��س ا.$,�ث ا�����&  -$,�ث وطر�& �ن طرق �)ر�ف 

ا���و�ق و���6� ا.����& ��5ر )5& أو ���زات ا����& ا��	 �راد �)ر�5�� �ن أ4ل إظ��ر 

وا��و>�; �������ك $-ن ھذا ا����وج ھو 
�9 �8درا 0�1 ا�$�ع ,���4� و��$�& ر6$��� و$�ذا 

��ر $�<�$& و���& 
���& وأداة ����
�و أداة 
وز�# .�� �ؤ<ر �-<�را 
��@ 0�1 ا��رض وا�ط�ب 

��ر�B : ا���ج .�� ���1د ا�����4ن 0�1 ز��دة �����4�م و
	 ھذا ا�5)ل �وف ��طرق إ�0

�و 8د�م 8دم ا����ن إ>�
& إ�0 ���ر�5�  �� ���م ا��طرق إ�0 أھدا
� ووظ�%5� وأ�وا1� 
��ر ��ا

  .و��1)ره ا���5&
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  ا����ر��ھ�ــ�  :�ث ا�ولا���ــ

  :ا����ر ���� ��ر���� �ن-1

��رإن ��1د��  �ن ����د 0�1  ��� 83000د�م 4دا ��ود ��)ور �� 8$ل ا���9د $,وا�	 ا@

$�ض ا� �ب 
	 و4ود إ91ن ��ود إ�0 ذ�ك ا���ر�B  و���� را��داء 
ط و ا�د��ل 0�1 ذ�ك 

  .ا�$,ث 1ن 1$د ھ�رب ��>�ه

��ر
	 ذ�ك ا�و8ت  �ن   �و���& ��$# ����ط& ا�,� �& $� ل ر%��	 إ>�
& إ�0 $�ض ا@

�م 1ن طر�ق إ��8ع ا����ري  )ر
�ت ا��,دودة�ا��%�<$� F�4ل ا��رو�� 	
وا���)& 1�$��$& 

��رات $وا�ط& $�ض ا� ���ت %# وا�����4ت،$�راء ا�$>��ا��ز�ر
& وا����& أو $�ض ا

�م وا��9%م ا��	 �و># 0�1 ���
ا��	 	 ��4رة ا.��6م وا.$�ر وا���ول،�����زھ�  ��  �ن 

  .���زت $و># و�م ��)& أو 91%م ���زة ���ر
& أ)��� و�)درھ� و���زھ� 1ن �6رھ�

� �ل �م � ن �وى 4ذرا أو أ)9 ����9& ا���4ر�& ا��	 ����0 �طورھ� ا.إن ھذا ا�� ل �ن 

# ��ر4�� و$��رب ���� ت ا��,9ت ا���4ر�& �>أ)$,�1د��  .
��� $�د 
	 ا�رن ا���دس 1�ر

�� أو 0�1 4ودة ھذه ا����& 1ن  ��رة�
��)& �دل 0�1 �وع ��4ر��� أو 0�1 و4ود ھذه ا����& 

و@زال ھذا ا�4راء ����دم  ا�B... -ن �و># ���5ح  $�ر أو ,ذاء  $�ر أو إط�ر ���رة ،�6رھ�

  .1)ا�,�>ر(,�0 و���8 ا�,��	 

 &���رأن أول �ن 1رف 
	 ا�,�ھم ا�6ر�ق و�ن �م $�>�و�� ا�),�; � ن �5وي  ا@

��را�رو��ن ا�ذ�ن طوره إ�0 �,ر�ري  ���4ل ا�ر��	 �، ا�ذي  �ن ����دم �91Iن 1ن �9


& �و4ود �<�تا�9
��ت 1ن ا���4ر، و�ن �م $�ض ا.���ب وا�5رو���ت، $���ا�,و���ت  ا

��4ل 
�� ا.,داث ا�دا���& وا���4زات  ا�ذي ا� $رى 1ن ظ�ور �4ل  $�ر ا.,$�ر

  .2وا@��)�رات

                                                           

1
  .105،ص2008، 1ا�د��1& وا�91ن وا���89ت ا����&، ��1ن، دار �4د@وي، ط: �,�د 4ودت ��)ر - 

2
  . 106ص ا��ر4# ا���$ق - 
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	 ��4@ت ���ددة و��)& ا���4ر�& ����  ا��������ھذا وإن ا�9
��ت �م �ل �-�� 1ن ذ�ك و �ن 

�وس���
�<9  ��ت ا����رات أو أ�� ن إ���ج ا���ور �ز�ن $K ��ل �ن ا��$9ب وھو �$�ت �ر�ز  

  .إ�0 ا��$�ذ �1د ا�6ر�ق

وأ,����  ��ت ھذه ا�9
��ت � �و$&  �� أوردت $�ض ا� �ب 1ن ا��<ور 0�1 ,��وت @�رأة 

 ذ�ك ا���د�ت 
	 ا���4@ت  ."إ��! � أ��� ا�ورود إ� ������ن"�$�# ا�ورود � �وب ��1� 

 	
9
�&  �و���يا.�رى �6ر ا���4ر�& وا�د��ل 0�1 ذ�ك �� 1<ر ��1� 
	 ��زل ���م �در�&  

 أ,�طس +�#رأو �� و4د 0�1 ��زل  "ر*% �(رب ط&% ���$#�"0 ا���5ر ��<ل �1 ��,و�&

 .ھذا ��  �ن 
	 ا��)ور ا�د��& .�و��ونا�<�ران  �� أورد ا��ؤرخ  9
�& �ر�وم ��1�� رؤوس 

��رأ�� 
	 ا��)ور ا�و�ط0 
د �طور �ا���4ري و8د 0��6 ا���س 
	 ا���دا�� $در4& ا@

�� ا.����& ����$�ت �ا�ا��د1ت  $; ��4,� �ن 8$ل �,%@ 	
��� "�ظ��ت ا�����& ا��	 أ)درت 

و$ذ�ك � ون ا�91ن 
	 ا��)ور ا�و�ط0 �ن ا�ر��ن ا�<��	  ،"ا��ط �ن +��� ��$� ز��ل ���-


	 ا��)ور ا�د��&  ا,�5ظوا�<��ث 1�ر و,�0 ا���دس 1�ر 8د  ��� �ل ا��	  �ن ��1.�$

�8ت وا�9
��ت ا��	  ��ت �و># 0�1 وا4��ت ا��,9ت ا�طر 
	  �����داة وإطراء ا����&

��رؤ ده ھو ظ�ور �,و@ أ����� 
	 � أن� ن �� ���ط�#  .وا�,وا��ت ا���4ر�&�
	 ا�رن ا@

I� 	%ر، ,�ث ا��05 ا�5ن ا�$دا���را���$# 1�و,ل �,�� �و�1 آ�ر أو أ� �@ أ�رى أ <ر  

  .أورو$�
	  ا@�8)�د�&�طورا و��ود ذ�ك إ�0 ا��طورات وا��,و@ت ا��	 طرأت 0�1 ا�ظروف 

�1630�- � �$� �����و�ن 
	 �1م أ8د  ��و1را�ت ر��ودوا
�<9 �4د 
	 $�ر�س أن   �$وأ1

��ر�ت ا�م ا��	 1631$8
	 �1م  " �,�ز�ت دي 1را�س" $K)دار ),�5& ��ن 1ددھ�  $�داءا 

���را���دس وا�ذي ���$ر ��ر��� ھذا ا��وم ا�ذي و�د 
�� ا�  .ا�,د�ث 

���رو$�دھ� ����ت ا@��را�1ت إ@ أن ا��دم ا� $�ر $��ط$# 
	 و��%ل ��ر ا�ھو ظ�ور  

و8د أ1ب  .ا�),�
&  <�رة �ن <��ر ا��ط$�& وا��	 ���$رھ� $دا�& ا���ر�B ا�,د�ث ���م ا@�)�ل

��& <م أ��را �$ &  �30ن ا�رن ا���>	 <م $�ده ا���5ز�ون 
	  ��20ك ا��طوة ظ�ور ا�راد�و 
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���ون ����دم ��� ���و��ن 
	 ��ط&  300ا@��ر�ت ا��	 $�N 1دد ا��������ن ���� �� �5وق 1ن 

  .ا��رق ا.و�ط

��ر$-�ر ا� ا@ھ���موھ ذا ��زا�د ���4�  ا@�8)�د
	 و8ت $دأ  �لا@�)$�زا�د ����ت و��%ل  

�� ا�5وز $�ن �دم أ,�ن ا���# �,و أ
�ق �
ا��و�& ,�ث �ف ا�5رص ����و�& أ��م ا���4# � ون 

  .1وا��د��ت وأ4ودھ�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

                                                           

1- ،O #
  .21، ص 2005، 1ا�91ن ا.�س وا��$�دئ، دار ا� ��ب ا����4	، ا���رات ا��ر$�& ا���,دة، طا��ور د
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     :���را3ر�ف ـ�$ -2

���ر$دأ ا�أھ���� 
	 أ1�ب ا�<ورة ا�)���1& ��� أدى إ�0 إ���ج آ@ف و���9ن  �-�ذ 

و �ن �ن ���4& ھذا أن ��-ت ا�,�4& إ�0 إ�$�ر �5& ���8&،  ا�و,دات �ن ا���# 
	 و8ت �ر�# و$�

��ر$وا�ط& ا�ذ�ك 0�1 �را%�� و��م  و,<�ما������ �ن ا�,����ن وا��ر�$�ن $و4ود ا����& �.  

 ��
��ر�ا����F وھو ا����ن  ا�)�ل��)	 إذ ��م إذن و���& �ن و��%ل ا�$�# �6ر  

�����$1�� �ن 1ن طر�ق و��%ل ا���ر ا�����5&.  

 �
ا�ذي �,�ل ا��ر ز ا.ول �ن  �طرس ا������!
	 ,�ن أن  " ةا��*�ھر" $-��  ا���رازي1ر

���ر$�ن  �
& ا��رب ا�ذ�ن �طر8وا ���ر�ف ا�ھذا �ن ,�ث  "وا���ر ا3ظ��ر "�8ل أ�� ���	  

  .ا��د�ول ا��5ظ	

�و
إ,راء ا���س وا�1راد ھو 1ن 1ن ا��$ر�ف أو  ": أ�� �ن ,�ث ا����0 ا@)ط9,	 

�و��م �طر�8و�و*�7 ����$� �."  

ا��=>�ر �ن ��;� إ�: ا�! ��دف  ا�#�ل�����  ":أ��0�1  ��! ا����!وورد 
	 ��ر�ف ��د �ور 

�ن �%ل  ا��#�ل���ر ��: أ��س ,�ر ��#! ��ث �&#< ا��$�ن �ن ��#��7 و��م 

   .2" ا�$��� ا��#�لو��;ل 

���رو8د 1رف ا�  :$�ض ا� ��ب  �� ��	  

  ." ك $طر�& ����&رة 1ن 
ن إ6راء ا.
راد 0�1 ا���وھو 1$� " :�$ر�ف �رو1ورد-1

��د-2&����دف إ�0 ا��-<�ر �ن ا�$�%# 0�1 ا����ري  ا�)�لھو 1$�رة 1ن ���1&  " :�$ر�ف أو�

 ا@�)�ل�ن �9ل و��%ل  ا@�)�ل0�1 أ��س �6ر ��)	 �5); ا����ن 1ن ��)��� و��م 

  " ا����&

                                                           

1
��	 �و�& - 
  ، دار "ا.طر ا��ظر�& وا����ذج ا��ط$��& " ا��را����4ت ا�د��1& وا�91ن : أ�رف 

  .20ص :2007ا���ر
& ا�����4&، 
2
  .103، ص  2008، 01ا����&، ��1ن دار �4د@وي، طا�د��1& وا�91م وا���89ت : �,�د 4ودة ��)ر - 
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د�م ا.
 �ر  " :ا��ر���� ر�ف *�$�� ا���و�ق�$-3�� &�(�� أوھو 1$�رة 1ن و���& �6ر 

1" 4�& ���و�& ��$ل آ4ر �د
وع $وا�ط&ا��د��ت  أوا���#    

  ���ر0�1 ا���وم ���� ��ددت ا����ر�ف ا���)& $��  :أ��� @ ��رج 1ن �ط�ق ا.�ور ا��Q& إ@ 

- ���ر���0 ا��و ����دم  
إ�0 إ��8ع ا��4�ور @��9ك ا����& أو �$ل ا��د�& و
	 �$�ل ھذا 

 ��
  .ا������ك ��و �� ا�����&أ����ب 
��& و���5& ھد

- ���را��& ا���91& 	 ا����ن ,ق 
	 ا���طرة 0�1 ا�������ط �د
وع ا���& ��� ��ط 

��و�و�4�.  

- ���ر <�را �� �)در ا���1�� �ن  ا@��د@ل�ن 4�& ���و�& $���0 أن ��)�& ا����ن �� ن  

	�91�  .�9ل ا��ص ا

- ���را�و
وا%ده ا��	 ���<ل 
	 ا.���ر و4ودة ا��د��ت � ل �ن أ� �ل ا����
�& �� إ���$�4�  

 ��8رار ا��راء  ذ��إ� ا��ؤ<رة 0�1 ���1& ا@�1$�رات�ن وا�����4ت و�وا4دھ� 
	 ا.�واق و �

  .�دى ا������ك

  

  

- ���رإن ا��)ر 0�1 1رض و�رو�F ا���# 
ط وإ��� ���ل أ�>� �رو�F ا.
 �ر  � @

 	
�وا��د��ت وا.���ص وا��ؤ���ت و ,�0 ا�دول وذ�ك �ن �9ل ا�91ن ا����,	 وا�<

  2...و�6ره

  :���رواع ا3ــأ�-3

                                                           

1
  .24، ص �2008ور ا�د�ن أ,�د ا���دي وآ�رون، �)��م ا�91ن، ��1ن، � �$& ا����4# ا��ر$	 ����ر وا��وز�#  - 

  
2
 -  O #
  .24ا�91ن ا.�س وا��$�دئ، ا��ر4# ا���$ق، ص : أ�ور د



 اإلشهار                                                                                  الفصل األول   

 

 
20 

���ر��ددت أ�واع ا�� و��� أن ���ر إ�0 أ$رزھ�  �$��دد �وع ا��دف ا�ذي ���0 إ�0 �,

  :0�1 ا��,و ا����	

  م إ�0ــو��: ���ر��ب ا�وظ�&� ا��! �ؤد��� ا3 :أو�

��روھو ا� :ا��$���! ���را3 -1�ا�ذي ��دف إ�0 ��ر�ف ا������ك $�����F و�)�%)� وطرق  

  ا���دا��و)����� و��4@ت  ا�������

$,�ث  ،و�-�	 ا��دف ��� ��ر�ف ا������ك $�����& وأ�� ن �وا4دھ� :ا3ر��دي ���را3 -2

ا��5�ت و$)5& ��)& 
	  و8ت و$-8لأ8)ر  ل 4�د أ $ر و
	ذ�� �� ا�,)ول ��1� دون $

  .�1وا
ر ا����& $ ���ت ����$&,�@ت 1دم 

وا�Sرض ��� �ذ �ر ��ق $����# وا��د��ت ا���رو
& �دى ا������ �ن و��: ا��ذ��ري ���را3 -3

ا������ �ن $و4ود ا����& أو ا��د�& وذ�ك ����Sب 0�1 �1دة ا�����ن �دى ا�$�ر و�,<� 0�1 إ�$�ع 

�$�ع ��ك ا�,��4ت�و�1دة ��4- .,���4� 1ن طر�ق �� ���ن �1� ��0 �4ء ا�و8ت ا�����ب 

���را��ر �ت ا���رو
& وا����رة إ�0 �<ل ھذا ا��وع �ن ا���ن �1�� �1دة 
	 و� ون ا���# ا�� 

��  .آ�ر �ر,�& ا���و و$دا�& �ر,�& ا��>F �ن دورة ,���

و����ق $����# وا��د��ت ذات ا��ر ز ا�وط�د 
	 ا��وق وا��	 8د � ون  :ا�����1! ���را3 -4

�� أو $����# ا��	 ��ر $�ر,�& ا���و 
	 دورة ,����� و���0 �ن � &�
ظ�رت ����4ت أ�رى ���


	 ا��5وق ا���$ ��$��4	 ���ر
	 ا��وق و���رط 
	 ا�  &�
ا����
�	 أن � ون 1ن ��# ����

  .ا�,�4& �5س وا�درة 0�1 إ�$�ع ا@�����لو�� �
%& �ن ,�ث ا��وع أو ا��)�%ص وطرق 

�دف ا��-<�ر ا����& ��ر�& $�����& ا����
�&،  و����ص وظ�5& ھذا ا��وع 
	 إ$راز �)�%ص$

0�1 ا������ك ��5>�ل ���& ا��ر & 1ن $�8	 ��# ا����
��ن و��م ا��ر �ز 0�1 �)�%ص ا����& 

 ����و�9%و���زا������ ��   .2ك��

                                                           

  .120ص  2006ا�91ن، ا�� �در�& �ؤ��& �$�ب ا����4& �)ط05 ��ر
&، : ريأ,�د �,�د �) -1
2
  .97، ص 2005ا�91ن، ا�� �در�&، ا�دار ا�����4& ��ط$# وا���ر وا��وز�# :  �,�د 
ر�د ا�),ن - 
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��ر���ل ھذا ا�: ا�3%�! ���را3 -5���1& �� أو �وع ���ن �ن ا���# أو )0�1 �و�&  

�ن �9ل �د�م $����ت ���4�ور �ؤدي ��رھ� إ�0 �و�& ا�)�& $�ن ا����F وا��4�ور  ،ا��د��ت

  .��ب ا���89ت ا����&8د � ون �و�دت 
	 أذھ���م وھو أ��و�),�; $�ض ا.
 �ر ا���ط%& ا��	 

  م إ�0ــو�� :���ر��ب ا�*��ور ا�����دف �ن ا3: >����

��را�و����ق ھذا : )ا��*ز;�ا���ر(ا����! ���را3 -1�$����# ا��	 �روج >�ن ��ط& �,دودة  

و����دم ھذا ا��وع ا�و��%ل ا���91& ا�����رة 
	 ��ك ا����طق �<ل  )دا�ل إ,دى ا��,�
ظ�ت(

  .ا�B...�و,�ت ا�طرق

و�����ب ھذا ا��وع �# ا���# وا���دات ا�����4& ا��	 �$�ع إ�0  :)ا�&�!(ا�#���!  ���را3 -2

�م، و��)ف ھذا ا� @���دا�������4ن آ�ر�ن ���(� 	
��ر
	 أ6راض إ����4& ��1دة $-ن  

إ��91& �� ��م �ن و��%ل  ا���داما���9ء � و�وا ��رو
�ن �ن 8$ل ا�����4ن و$�����	 �� ن 

�م �<ل ا@�)�ل��و�& $: &���  .ا��94ت ا���5& وا��

�م ����ق ھذا ا��وع $����# ا��	 �$�ع �: ا��*�ري ���را3 -3
�را�1ة $�# ھذه ا���# ����ر�ن ھد

و����دم ھ�� ا�و��%ل ا���91&  .�رة أ�رى $Sرض ا����4رة و�,�ق ا.ر$�ح �<ل ��4ر ا��4ز%&

  .ا��	 �و
ر ��م ا����و�& ا� �
�& ,ول ھذه ا���# �<ل ا�$ر�د ا��$��ر وا��94ت ا����))&

و�دھم $���و��ت و����ق ھذا ا��وع $�د�& أ),�ب ���& وا,دة �ن �9ل �ز :ا����! ���را3 -4

�� �و4� �Tط$�ء �ن أدو�& و���,>رات  :1ن ا���# أو ا��د��ت ا��	 �,��4و��� و�<�ل ذ�ك

��  .41د�دة �ظ�ر 
	 ا.�واق ,�0 �و)وا �ر>�ھم $�را%

  

 

 

 

                                                           

1
  .�27)��م ا�91ن، �ر4# ��$ق ذ ره، ص : �ور ا�د�ن أ,�د ا���دي وآ�رون - 
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 .و���#ره ا���3روظ�;ف : ا����ث ا�>��!

  :أھداف ا���3ر -1

��ر 1ن ا�����4ت أو      �I� ر�& � ون ھ���ك ھدف����8$ل ا�$دء 
	 �)��م ا�ر���& ا

��ر ا���4ري ا���5ل ھو ذ�ك ��� دو�� و�ذ�ك �� ��� ا�ول $-ن ا�ا���ظ��ت أو ا.
 �ر ���0 ��,

��ر ا�ذي ����دف أو@ 8$ل  ل �	ء ز��دة ا��$���ت 1ن طر�ق إ,داث ���Sر 
	 ا���وك ��ا

ا%	 �1د ا������ �ن $�@��4ه ا�ذي �ؤدي إ�0 ا���ذ ا�رار $�راء ا����& ا����ن �1�� و$� ل ا��ر

	�� ���
��ر ��,دد �1دة ��  : �1م �� ن أن �ول أن أھداف ا

إ,داث ���Sرا إ��$�4& 
	 ��وك ا������ �ن ��4ه ا����& أو ا��د�& أو ا��ر & ا����ن  -1

���1.  

 . �رھم $� و$-�� ن �وا4ده�5ت ا��$�ه ا���س إ�F��� 0 و�ذ -2
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 .$���F 4د�د أو $$�ض ا��)�%ص وا��زا�� ����F �و4ود و��روف ��ور��ر�ف ا�4 -3

 .ا�,�5ظ 0�1 ا���9ء ا���$�ن 0�1 ا.8ل �ن أ4ل ا����ل �ن ا���$�ت 
	  ��& ا��$���ت -4

 .� و�ن 
 رة ����& 1ن ا����& �� ن �ن ��9�� د1م و����دة أ��1ل و4�ود ر�4ل ا�$�# -5

د�م أ
 �ر و$����ت ���ط�# إ��8ع ا������ �ن $�زا�� و
وا%د ا����F و$�5و8� 0�1 ا���#  -6�

�� &�
 .ا����

�� ��ق )ورة ذھ��& وا�ط$�ع  -7�-�1رض )ور و$����ت أو ر�وم أو �4ل 8)�رة �ن 

 .ذھ�	 �دى ا������ �ن 1ن ا����& أو ا��ر &

9 ���م و$��� -8� .��	 ز��دة ���ر����م �ن ا����&إ<�رة ا������ �ن و,<�م 0�1 ز��دة ا��

إ6راء ا���9ء ا�4دد و4ذ$�م �,و ا����& ا����ن �1�� 1ن طر�ق ا��ر�6ب وا���8ع  -9

 .$�زا��ھ�

10 - ��1.ا ���ب ,رب ا����
�& $�,و�ل ا������ �ن �ن ا���# ا����
�& إ�0 ا���# ا����ن �1
 

ا��وز�# ا��	 ��و�0 $�# ھذه إر��د ا������ �ن إ�0 أ�� ن �وا4د ا����& و��ر�5�م $���
ذ  - 11

 .ا����&

�� و�ر �$�� إذا  - 12 
��ر�ف ا������ �ن 0�1 طرق ا���دام ا����& و0�1  ��5& )������ و

	�
 . ��ت ���& ذات ط�$# 

2.ا������ �ن 0�1 ا����
# ا�4د�دة وا@���دا��ت ا�4د�دة �����& ا����ن �1��ا91م  - 13
 


	 �ر,�& ����&��ق ا�ط�ب 0�1 ���& ����& 
	 �ر,�& أو��&  - 14 ��1�$� .<م ا���ل 0�1 إ

ز��دة أر�8م ا��$���ت و�ن �م ��ظ�م ا�ر$,�& وا���رار�& ا����-ة ا�����& وھ� ��� ا����	  - 15

 .وا��د�& 
	 ا��وق

��ر�& و�ن �م إ��,&  - 16��
�; آ
�ق 4د�دة .�واق �م � ن �و4ودة �ن 8$ل �و�4� ا�,�9ت ا

�� أو �د����� ا�����5& و�ن �م ��ظ�م �)�$�� ا�5ر)& أ��م ا����-ة ا�����& ���و�ق ���

1.ا���$	 �ن ا��وق
 

                                                           

1
  .116ا�د��1& وا�91ن وا���89ت ا����&، �ر4# �$ق ذ ره، ص�,�د 4ودت �8)ر،  - 

2
  .118ا��ر4# ا���$ق، ص - 
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  : وظ�;ف ا���3ر -2

��ر $وظ�%ف ��و1& ��دم �ن ��9�� ��4# ا.طراف ا����ر & 
	 ا�,��& ��وم ا�

��ر�&��  ).ا�����4ن، ا������ �ن وا��وز�1ن( ا

�ق إ���ج ��دف ا�����4ن �1دة ا�0  :وظ�;ف ا���3ر ������� �����*�ن  - أ,�� ��ا���# و$��

 ����ر�اا.ر$�ح ا��و4ودة و�ن $�ن ا��د��ت ا��	 �د��  :������4ن 

�� ن ��ر�ف ا������ �ن $����# ا�4د�دة ا��	 ���4�� ا����F  :ا��و�1ر 1! �����ف ا��وز�� •

��ر وا�<���& 1ن طر�ق ا�$�# ا���)	، أي 4�ود ��دو$	 ا�$�# : $طر��8ن��ا.و�0 1ن طر�ق ا

� أن �طور و��%ل ا@�)�ل و�ر1& و)ول ا�ر���& ا���91& إ�0 أ $ر 1دد �ن ا.���ص ��- د�


	 و8ت وا,د �و>; أن ا����ط ا��91	 ���ھم 
	 �و
�ر � ���ف ا��وز�#.  

• ����ن ��3(��1ت وا�������ت ا��! �*ري ��: ا����ن ا�وا>; أن ا����ط  :�$ر�ف ا�����

ا��91	 ھو أ8)ر ا�طرق 
	 إ�)�ل ا��طورات وا��,����ت ا��	 �طرأ 0�1 ا���# �ن و8ت 

  .إ�0 آ�ر و@ �� ن ��ر�& ذ�ك �# أي و���& أ�رى

�&� ا���3ج •�1ن طر�ق ز��دة ا��$���ت وا�ذي �ؤدي $دوره إ�0 ز��دة ا����ج �ن  :��&�ض 

 .�5& ا����& ا����4&ا���# وھو �� ���ل 0�1 ���ل  

• ����ر 
	 إ6راء ا���4ر 
	 1رض ھذه  :إ,راء ا��*�ر 1! �رض ھذه ا����وإذ ���1د ا

����ر 8د �1ل 0�1 إ��8ع ا������ �ن $���� .ن ا  2.ا���# 
	 ���4رھم و��و�

��ن  - ب������ا��دف ا.���	 �������ك ھو ا�,)ول 0�1 ا����&  :وظ�;ف ا���3ر ������� �

��ري �وم $�,�ق ھذا ا�����$& ��
	 ا�ز��ن وا�� �ن ا�����$�ن و����9 �ذ�ك 
Kن ا����ط ا

  .ا��دف

-	�
��ر $����$& �������ك ��  :أ�ــ� وظ�%ف ا

                                                                                                                                                                                                 

1
 - &
��4ل �,�د أ$و ��ب، أ�رف �,�د �و�&، ا�د��1& وا�91ن ا���5ھ�م، ا.طر ا��ظر�& ا��ط$��ت، ا�� �در�&، دار ا���ر

  . 21، 20، ص ص 2005ا�����4&، 
2
  .�30)��م ا�91ن، �ر4# �$ق ذ ره، ص  �ور ا�د�ن أ,�د ا���دي وآ�رون،- 
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ا����&  ات ا��	 �وا4� ا������ك ھو ا���ء�ن أ)�ب ا�رار :�ن ا���������ل ���� ا�����ر •

�& ا��$���وا4دة 
	 ا.�واق، و��م ذ�ك �1دة �ن �9ل ا�����$& �ن $�ن ا��د�د �ن ا���# ا���

 .ا���5>�& وا���ر�& $�ن ا�$����ت وا��زا�� وا��وا)�5ت وأ,���� ا� �5& ��ذه ا���#

• ����ري $�,د�د � �ن وز��ن و4ود ا����&  :��د�د ز��ن و���ن �و�1ر ا����وم ا����ط ا�

و�1د ر6$& ا������ك $�راء ھذه ا����&، 
���� ا��وا4د 
	 ا�ز��ن وا�� �ن ا��,دد�ن و8د ���ر 

��رات 1ن إ� ���& ا�,)ول 0�1 ا���# ����& $-���ر ����& أ8ل �ن ا.���ر ا�����دة ��$�ض ا

���4�  ).9تا���ز�( &�ن �9ل ا��روض ا��

��ر $� ل ����ر $�د�م �)�%; ��5دة  :�زو�د ا������ك ��$ض ا����رات ا��&�دة •�����ھم ا

 &
���ھم 
	 ����ص ا������ك �ن ���1ب  <�رة  >رورة �$د�ل إط�رات ا����رات $�د 8ط# ���

 .����& و�,ذر �طورة 1دم ا@��زام $ذ�ك

  : وظ�;ف ا���3ر ������� ���*�ر  - ج

�رة �����4ر *�  .وا��,9ت��; 

 *��  .ا����ھ�& 
	 4دب ا������ �ن إ�0 ���4ر ,�ث �$�ع ا���# ا����ن �1

��رات 0�1 �و
�ر ا� <�ر �ن ا�و8ت وا�4�د 
	 إ��8ع ا������ك $����#* ��  1.���ل ا

  : ���#ر ا���3ر -3

��ر �1د إ�ر     ����ر ھو ��ك ا.4راء ا����5& ا��	 ���>���� ا��ا4� إن ا��)ود $���)ر ا

��ر�& ا�����$& ��، وھذه ا����)ر ھ	���4�ور، و1ر>� أو ��ر $��و���& ا�� 	%��� ل �$:  

��ر�&، .�� ��د  :وانــا�$� •���ل ا�ر���& ا
وھو ��<ل ا���)ر ا���م ا�ذي ���ھم 
	 ��4ح أو 

�& أ,دا أھم ا��وا�ل ا�ر%���& ا��درة 0�1 4ذب ا��$�ه ا��رئ وإ<�رة اھ����� �راءة ا�ر��

����ر�& أو ����ھد����ذ�ك �4ب أن �)�غ ا���وان $� ل �4د و��$ر �<�ر ���9$�ه .ن  �5ءة . ا

                                                           

1
  .32ا��ر4# ا���$ق، ص- 
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��ر و
����1� �و8ف و�در4&  $�رة 0�1 �دى ا�����ق $�ن �1وا�� و$�ن $�& ��1)ره ا.�رى ��ا

  : و�ن �)�%ص ا���وان ا���4; �� ��	


	  ����� $,�ث ��م  - �  .ا����رھ� $��ء 0�1 درا�& ا��-<�ر ا���و#8 ���أن � ون ا���وان د�8

9 9$�8 ��5�م ا��ر�#، � 	 ���ط�# ا��-<�ر $� ل أ�د وأ�1ق -� .أن � ون �

 .أن � ون �8درا 0�1 4ذب ا��$�ه 
%& ا������ �ن ا��,����ن ا��و4� إ���م �,و ا����& -

ا���وان �ن �9ل  ����� ا�����; 0�1 $�ض ا�5وا%د وا����
# ا��	 ��ود 0�1  �>�نأن � -

 .ا������ك

��ر .��� ��د أھم أ����ب �ل : ا�ر�وم وا�#ور •��و�,�ل ا��ر�$& ا.و�0 �ن $�ن ��1)ر ا

 	
��ر إ�0 ا����ھد�ن، وھ	 $�5س ا�و8ت أ <ر و��8 ��ا.
 �ر وا����و��ت ا��و4ودة 
	 ا

��ر �وي ا��$�ه �5وس ا����ھ��
	 ا ��د�ن �ن ا���دام ا� ���ت وا��4ل، .ن ا���دا�

�م �>�و�� و0�1 �ذ ره $� ل دا%م، .�� �رى 
��ر و���1ده 0�1 �I� ھد��ا��رئ أو ا��

 �%��ا����& أو ا���دا����� $-م ��1�، �ذ�ك �ن ا�>روري أن �>�ن ھذه ا�ر�وم وا�)ور 

��ن ا�$داع وا�$را1& 
	 ا���دا�� ���رو
	 ا���$�ر ا��4د 1ن �>�ون ا�و$�����	 . 


��)ورة ��1ل ھ�م �ن 1وا�ل ا��)د�ق وا���8ع .1   

إن ا��ون ��د �1)را أ����� 
	 4ذب ا���ن وإ������� .ن ا��ون ���ط�#  :ا��ر�� وا��وان •

 .أن �ؤ<ر $در�4� و$>و%� و$��$�� و$��,�ز ا�ذي ���S� و$�$���� �# ا.�وان ا.�رى

ھذا وأن �-<�ر ا.�وان @ ��)ر 0�1 �و>�; ا�رؤ�& و�� �ل ا�دراك 
ط وإ��� ���4وز     

ذ�ك ����د إ�0 ا��وا,	 ا����5& ا.�رى �1د ا����ن  ��,��& ا��زا�4& ا����<�& $��رح و$���رور 

  .وا� V$& وا�,زن، أو $�@ھ���م وا@�د
�ع أو ا���ل وا���1س

��دم ا.�وان 
	 ا�ر�و�� و)وره $د8& ����ھ�& ���4�� �����ب ��ذا �4ب 0�1 ا����ن أن ��

ل �-<�را 
�� 4ذب ا@��$�ه 1ن ا.�وان. �# �5>�9ت ا�راء أو ا����ھد�ن� @ 	�
  .وأ�� ا�,ر & 

���ت وا�*�ل •�إن ا���$�ر $�� 9م ��ل أ
 �ر ا����ن إ�0 ا��رئ أو ا�����# أو ا����ھد، : ا�

ة إ�0 أذھ�ن ھؤ@ء ����4، � ن ��$S	 أن � ون ا� ��& أو ا���4& ا�����د�& أ��ل و���& ��ل ا�5 ر
                                                           

1
  .131. 120ص .�,�د 4ودت �8)ر، ا�د��1& وا�91ن وا���89ت ا����&، �ر4# �$ق ذ ره، ص  - 
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� وھ���ر، و�� ن �ن �,���ر ��دم ا��دف ا�ذي ���0 إ��� ا@��ا ��ط�ب ا�$را1& ذ
�� ا

و��و8ف ��4ح . وا@$داع 
	 ا���دام ا� ���ت � 	 � ون ��� و��8 ��)� 
	 أذھ�ن ا�������ن

�� �ن و
	 ا�$�ء 
	 ذا ر��م .طول �دة �, �& ��و8ف 0�1 ا��روط ا��ص 
	 ا��8ع ا����

  :ا�����&

����1ن ا����د 
	 ا�)��6& ا��Sو�& �ن أ4ل  ده��و�& ا��ص و8)ره، و$� �
  .� ن ا���4# �ن 

  .ا@��)�ر ا��د�د 1ن طر�ق ا��ر �ز ا��Sوي ا�وي ا�ذي 8د ��4ل  ��& �,ل � �ن ��4&  �

  .وا����و��ت ا�9ز�& ,ول �)�%ص و���زات وطرق ا���دام ا����&ا�داد أو �د�م �)�%;  �

��ر ��6$� ��ط�ب ا���دام $�ض ا����رات أو  :ا��$�رات وا��3رات وا�ر�وز -د��إن �)��م ا

�رئ أو ا�����# أو �� ����ر و�د������ أن �و>; 
 رة ا�-���رات أو ا�ر�وز ا��	 �ن �ا

��ر�& 
	 ��4& . 5&ا����ھد 1$ر و��%ل ا���ر ا����������ر 1$�رة 1ن ا��)�ص ا�ر���& ا��


��ر ��دف 4ذب ا������ك و��ق �وع �ن ا��-<�ر ا���5	 ��$��ط& و���&، ���رض ��و>وع ا

�	 1$�رة 1ن  ���ت أو ر�وم ھ�د��& أو إ��رات ���و1&  �.��6	 ا��	 
��رات ���1� أ�� ا

أ�ـ� ا�ر�وز ���ل S� 0�1& �ظرا . ذب ا��$�ھ����ب دورا 
	 إ<�رة ا�����# أو ا����ھد و4

��ر إ�0 ��وم $وظ�5& �ل ا�����	 � ���ت ا� ����ر .��I� #ھد أو ا�������ا��رئ أو ا��

  1.أذھ�ن ا������ �ن

           

  

  

  

  

  

                                                           

1
  .135-131ا��ر4# ا���$ق، ص - 
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�#%�:  

��ر و���& وأداة ���& ور%���& 
	 ا��-<�ر 0�1 ا.
راد ����ر �� ھو وإ1��8�م��د ا���
 ،

��ر �,ق أھداف ا��د�م ا���م �����& إ�0 ���

>ل ا���#، -
إ@ و���& ��و)ول إ�0 ا������ك 

ا��4�ور ا�����دف �ن �9ل ا�ر��%ل ا���ط�&  �� أ�� �,ق ���زة ا���ول وا@����ر ,�ث ���; 

  . � رار ا�ر���& ا���91& وا���رارھ� إ� ���&
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  :����د

 ،���دد ا�و���ل ا������ ا��� ���ن ا����ن �ن ا�و�ول إ�� ���ھره ا�����د�� 

� �� ���ل ��� �ن أھم ا�&رارات ا��� �ب ا�#�ذھ� !د � و��و��!ر ا#��ر ا�و��� ا*�(

و���!ر إ�(��ت ا�طرق �ن !ن و���ل ا*+��ر ��� ��.ل ا�و�ط ا�ذي  و�ل  ،ا*+��ر

�ن طر�� ا����� ا�����!)0وھذا �ن أ�ل �2&ق ا��دف ا�ذي ���  ،)ا����ن وا����ن إ�

إ�0 ا����ن وھو ا��5.ر ��� ا������ك ود��0 إ�� ا�#�ذ  رار ا�+راء و��2 �2&ق ھذا 

درا�� ��وك ا������ك �ن ��دات و�&��د إ���6 إ�� !*+��ر وا��دف �!د �ن ا�&��م !�

�9� ا�دا#��، وا��وا�ل ا�#�ر�� ا�#��� !������8 وا�7راد�  .��ر�� ا��وا�ل ا�

2ث &وم ا�&��م !�*+��ر !�ر��� ھذه ا�درا�� وذ�ك �ن #(ل ���م إ�(��ت   

  .����ور ا�����دفا�طرق !��+�ل ا�ذي �وا�ق �8 ا���ھ�ت ور;!�ت و�و�ت ا

2ث أن ا��دف ا����7  ،��� ا���وق ا*�(��� �� ���������ك �د �2ز ا�زاو

ر أو #�ق ��و��ت �ددة �دى ا�7راد�ن #(ل ا��5.ر ���م  ،�@+��ر ھو ��دل أو �?

�� ا�ذي ��� إ�0 ا����ن ھو ا��5.ر ��� ��وك ���وإ ����م !���وج ��ن، ����دف ا�

  .��كا����

و��� ھذا ا��7س ����رض �� ھذا ا��9ل إ�� إ�(��ت ا�طرق �ن 2ث ا7�واع 

.رة �0 وأھ�� درا�� ؤإ���6 إ�� ��رف ا������ك وا��وا�ل ا�� ،وا���زات وا��وب

  .��وك ا������ك

  

  

  

  رقـ�ت ا�طـإ���: �ث ا�ولـا���
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  :واع إ����ت ا�طرقـأ� - 1

�ن ا���8 وا�#د��ت  +��ر+��ل ا����#د�� �� ا*ا���7!ر إ�(��ت ا�طرق �ن أ دم 

��� ��زا�ت ���#دم �ن  !ل ا��دد �ن ا�+ر��ت و!��ر;مF� �1ن ذ�ك.  

�� ا�طرق وا���دن  ،وإ�(��ت ا�طرق ھ� ا*�(��ت ا��� ��ن أن راھ� ا������ك

 �� ��وھد��� ا�و�ول إ�� ا����ور ا�ذي �ر �� ھذه ا�طرق �ن طرق ر���� إ�(

9ذھ� �!�+رة ��� ��� ��� �ر�!�ت #��� �&�م #��� ��ذا ا�?رض أو ��وا 8 ��

 G��� �&وذ�ك �?رض !��6ء��� �دران ا��!���، ���  د ���م !�ض ھذه ا��ر�!�ت !طر

  .ا�����دة ��� �روH ا���8 وا�#د��ت

  :وھ��ك �و�ن �ن إ�(��ت ا�طرق 

��د��  - أ���2 ����ف و د ���دت ھذه ا7+��ل ا��&� :ا!����ت ذات ا����ل ا�� �د

��ت �� ا�دول ا���&د�� و��� ا�ر;م �ن ا��طورات ا��� ����� إ�(��ت  +�د���ا�.���

� 2د.�، �6( �ن ا��طور -ا�طرق �ات �� ���ل 2ث ظ�رت �دة أ+��ل و#���ت إ�(

ن ��#د�و��� ��2 ا - ا*�6ءة وا�ط!��� �Jن و��ن !در�� أ ل �ن ���زال ا��دد �ن ا����

�.  .2ا��#دام ا7+��ل ا�2د

��  :و��&�م إ�(��ت ا�طرق ذات ا7+��ل ا��&�د� إ�� �� 

��ت - 1"�وھ� أ دم أ+��ل إ�(��ت ا�طرق 2ث ��2وي ��� أط!�ق �ن ا�ورق �ط!8  :ا��

�� أ�زاء ا*�(ن أو ا*�(ن ��0 .م ���ق !���5ن ا���وق أو�� ا�+وارع ���  وا�د�� 

 �ن وأھ���ت ور;!�ت ا������ و د ��6ء ھذه ا*�(��ت وذ�ك �2ب إ����� أو ��د!+#

) .3ھذه ا����&�ت �

                                      
  .112!ق ذ�ره ص ي وآ#رون، ���م ا*�(ن، �ر�8 ��ور ا�دن أ�2د ا���د - 1
د ا�2ددي،  - 2�� ���، ..و����0..��وى إ��م ���، ا*�(ن أ���0���، ص �2005�و�0، ا�&�ھرة، ا�دار ا���ر� ا��!

123.  
  .114!ق ذ�ره ص ي وآ#رون، ���م ا*�(ن، �ر�8 ��ور ا�دن أ�2د ا���د -3
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  �6�ن ط!8 ا*�(ن ��� �رخ وا2د أو �دة أ�راخ �ن ا�ورق .م ��&�� وھ� �!�رة أ

و���!ر ا����&�ت �ن ا7+��ل ا��&�د� ا���  .����ورة ��� ا��ر�!�ت ا�#+!� ا���دة �ذ�ك

�م ا��#دا��� �@�(ن �ن ا�7(م �����وا��روض ا���ر2� وا����رض وا��ؤ��رات  ا��

إ�(��ت ا�طرق ا��#دا�� �� ا�#�رج  وا���ر����ت و� �زال ا����&�ت �ن أ�.ر أ+��ل

  .#��� �� ا��دن ا��?رة

ن و��&�م ھذه  وإ�دادھ�ھ� ا��� �م ر����  :ا!����ت ا��ر#و�� - 2���!وا�ط� ا�9

 : نا*�(��ت ا��ر�و�� إ�� �و�

��  :ا!����ت ا��ر#و�� ��$ ا��و��ت •�5#ذ ا*�(��ت ا��ر�و�� ��� ا��و�2ت +�( ��

وم، و�م  إ�داد2ث �م � إ�داد�واد #��� !�� �.ل ا���ج أو ا�#+ب أو ا�!(��ك أو ا��7

Gا��ط ���(ن �!�+رة �ن ر�م ا*�� .ا��طG ا��ط�وب وا�ر�م ��0 !�واد #��� !2ث 

و�8 ا��طور ا����و�و�� ا�ذي +�د�0 ھذه ا�و��� �� ���ل ا�#���ت ا�2د.� ا����#د�� 

و!را�H ا�ر�م ا���2� �ن #(ل ا���!و�ر وطرق ا��رض وا*�6ءة ;ر ا��&�د� �2&ق 

ر ��!و � ��ذا ا�+�ل ا��ر�وم أو; ���  .ا���ور ��ذ!� �ر�و��&�م ھذه ا��و�2ت ا*�(

  :ا��ر�و�� إ�� �و�ن

 �و�2ت .�!�� �� �وا ��� -

 .�و�2ت ���&�� �ن �و 8 إ�� آ#ر -

� �ن �و�ظل ا��و�2ت ا�.�!�� دا��� �� �وا 8 �2ددة �م ا#��رھ� !د � �� 2ن ���&ل ا�.�

ر ���ن ھذا ا��وأو  نع �ن ا��و�2ت ا��ر�و�� �ل +�ر أو +�ر�وا ���، 2ث �م �?

�م ر�8 ا*�(ن �ن ا���ل ا��و�ود !0 وو0�6 ��� ھ�ل آ#ر دا#ل ا��و 8 . .(.� أ+�ر

ن �ظرا ��2&&0  درا . ا��دد�را أ�!ر �دى ا����.5� ��&�و2&ق ھذا ا��وع �ن ا��و�2ت ا���

 �  .1ا����وروا�و�ول ��دد �!ر �ن  وا�#�راق�!را �ن ا��?ط

                                      
د ا�2ددي، ��وى إ��م ���  - 1�� ���125�و�0، �ر�8 �!ق ذ�ره، ص..و����0..ا*�(ن أ��0 ،�.  
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����� و������ وا#��ر �وا ���، �� �&�و�#��ف ا*�(��ت ا��ر�و�� ��� ا��و�2ت   

���ب �8 �و ���، ���(���ت ا��&��� �� طرق ا��9ر ��ون �&�س ا�(��� ؤ#ذ �� ا���!�ر �

�&  .أ�!ر ���2 �ن ��ك ا��� �&�م دا#ل ا��دن �� ا�طرق ا�6

ھ� �!�رة �ن ر�م ا*�(ن �!�+رة ��� �دران : ا!����ت ا��ر#و�� ��$ ا�&دران •

�� ��ذا ا�?رض و&�د ا��!��، و�س �ل �دران ����2 ��ر�م ��0، �( !د أن �ون ��

� أو !�!���دار ھ�� ا�����2 ا�#��� 27د �وا�ب ا��!�� وا��� ��ون �� ا���دة ا�2وا�ط ا���

�� وا�!��� �� !��و�� �ن ا���رة، و�#��ف ا*�(��ت ا��ر�و�� ��� ا�9�#���� ��ون �ر

�� .ا��دران �� أ�����2 وأ+����� و�&� ��2م و+�ل ا��!

 ت وھ� أ�6ل أ�واع ا*�(��ت �ن 2ث ا��5.ر و�� �9س ا�و :ا!����ت ا��)�'� - 3

���ل ��دة  أ�.رھ� ����9 وا��زة ا���7 0����� و د ��ون  �24@�(ن �� ھذه ا����2 أ

ا��و�2 #��� �&ط !��+ر�� ا������ أو �م ا��#دا��� !وا�ط� ا����ن �8 �دد آ#ر �ن 

 .1ا�+ر��ت

و���ز ھذه ا��و�2ت !5+����� ا����زة وا*�6ءة ا�!�ھرة وأ���ن �+�ھد��� �ن �����ت 

2!�دة.  

  :ا*�(��ت إ�� �و�نو��&�م ھذه 

ب �ن ا�ز��ج ��#ذ أ+��ل ا�2روف أو ا�ر�وم ا���و��  :إ��ن ا���ون-!���!�رة �ن أ

� �ن �ص إ�(�� و+��رات أو �(��ت ���ر�، و��6ء ھذه ����6ون ا�ر���� ا*�(

�� و د �ون ا*�(ن ��2و!� !��2ر�� أو �ون .�!�� .ا*�(��ت !�5وان ��

�$ أ��دة ا!��رة�ا�*وا��س ا� -� ���� ا*��رةل ����� �.!ت ��� أ��دة �!�رة �ن أ+�� :

س  ،#��� أو ��� أ��دة�و�ون ا��9�وس ���و�� �ن ا�ز��ج أو ا�!(��ك و��د ا�9وا

ن �ظرا ��#�9ض ������9 �� ا��&��� ��� أ��دة ا*��رة أ�.ر ا��#دا�� �دى ا����!�� �!����!

                                      
  .115ا�دن أ�2د ا���دي وآ#رون، ���م ا*�(ن، �ر�8 �!ق ذ�ره ص �ور  - 1
  .117ا*�(ن �ر�8 �!ق ذ�ره، ص  ،��2د �رد ا��2ن - 2
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ا��وق �ن طرق و86 ط� ا���� ا��!رة ا��� ��ن أن �2&&�� ���ظم أ�زاء ?��2م ا��

س ��� ا��دد �ن ا7��دة �� ا���7ن ا��� ��ل �����ور ا�����دف� .1ا��دد �ن ا�9وا

 :ا!����ت ذات ا!���ل ا��د�-�  - ب

وھ� �!�رة �ن ا��و�2ت : ا��و��ت ا!����� ��$ ���ل ��$ ھ�'� أ#طوا�� �.د��� - 1

 ��� ا��� �و86 ��� ار��9ع ��ل ��� ��2ل ��� ھ�� 6#�� ا*�(�أ�طوا�� ��د

� �.!� و�.!�����+ر ھذا ا�+�ل �� طرق ا��9ر . � ��� ا7رض���  ��دة #ر��و

 .ودا#ل ا��دن

2 - �� :ا!����ت ا�-�-�� ا����ر

        Gظرا 7ن ا��ط��#��ف ����ت ھذا ا�+�ل ���!�ض ط�ق ��0 ا*�(ن ا���+وري وذ�ك 

�+ور، و�ن ا�#�ر�� ��و�2 ا*�(ن ھو �!�رة �ن أ��د� ��ة طو�� �.�.� ا�+�ل ��� ھ

�� .(.� و�وه ��2ل .(.� إ�(��ت و�دور ھذه ا7��دة 2ول ����9 �ل ��رة .م �ون �د

�� أي �ل !��6 .وا�� أو د ��ق و!ذ�ك �م �!�دل �رض ��ك ا*�(��ت ا�وا2دة �� ��ز�

�2ل وا�!�ض ط�ق ��� ھذا ا��وع �ن ا*�(��ت ا*�. ��وى ا7#رى 0�(ن ا�.(.� 7

� ا���2ر�����#دم  و��ن أن ..(.� إ�(��ت وآ#رون ط�&ون ��0 ا�و�وه ا*�(

ا����ن ا�وا2د ھذا ا�+�ل �� ا*�(ن �ن ������0 ا��#���9 أو �ن ���H وا2د و��ن 

��ت ��9��# �� زد �ن �5.ر و����� ا*�(ن���!. 

 

 

  

 �لــ���وع ��+ :ا����ل ا��)�'� - 3

��ون �ن ��دوق �ن ا�!(��ك 2و�0 إط�ر �ن 2دد : ا���#�� أو ا�"�دوق ا��)1ء -

ك وو86 �وم أو ا�!(��ك وا���0 �ن ز��ج أ!ض +�9ف أو ز��ج ا�7ر�وا��7

  .ا*�(ن !دا#�0 و�6ء �ن ا�#�رج

                                      
د ا�2ددي، ��وى إ��م ��� - 1�� ���131�و�0، �ر�8 �!ق ذ�ره، ص..و����0..ا*�(ن أ��0 ،�.  
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�  :ا����� ا���*ز�و��� -�+!0 ھذا ا�+�ل +�+� ا���9زون و�2وي ��� ذا�رة ا���رو

��2ل �ددا �ن ا*�(��ت ا���9��# �م �ر��6 ��� ا��وا�� و�&� �!ر���H �2دد و��ون 

��ن ����رة إدراك ا�ر����  ��2 �!�� ���2ر�� ���!8 ا��ور !ط�ز ھذا . ا*�(��و

��رن ��0 �2دا.�0 �+�ل �دد �ن أ+��ل إ�(��ت ا�ا�+�ل !��&درة ا��9�&� ��� �ذب ا��!�ه 

ا�طرق و�ظرا �&در�0 ��� إ���ج �ور ��و�� و��2ر�� ��� در�� ���� �ن ا�و6وح 

دة�! ����� ��� ��� .و��ن رؤ

و�ون إ�(ن دا�ري  2000ظ�ر ھذا ا�+�ل �� ��م :  إ��ن دا'ري ��$ ��ود - 4

 ����و�0 27د ا�+وارع، و��ون ا�ر���� ا�+�ل و�.!�� ��� ��2ل �2ل ���� إر+�د

� ا��� ����2 ھذا ا�+�ل �2دودة ��?��، إذ �&��ر ;��!� ��� ا�ر�م ����H أو �ا*�(

���ز !��و�� رؤ��� ��� .1ا����ن أو ا�+��ر ا*�(�� و��

 

 

 

 

 

 

   :���زات و5"�'ص إ����ت ا�طرق- 2

إ�(��ت ا�طرق إ�� �دد �!ر �ن ا�7راد وا�ذي ��ن و�09 !5�0 ���ور ��م، �و�0   

و!������ �( ��ن �����ن ا���2م !#���ص ا����ور ا��+�ھد ��ذا ا��وع �ن ا*�(��ت �ذا 

  :ت ا�����ا����269ل ا��#دام ھذا ا��وع �ن ا*�(��ت �� 

                                      
  .137ا��ر�8 ا���!ق، ص  - 1
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ذات ا���#دا��ت ا���م وا��� ����ل إذا ���ت ا���8 ا��� روج ��� ھ� �ن �وع ا���8  -

 .���� �#��ف ���ت ا�����8

 - ���� وھدة و!��ء ا�.&� ����و�� �����ت أو ��ر�� ��� ���د ��2و�� �+�ل �ورة ذھ�

��، (  �(ن ��ون �ن ����ت  ��� �.(�Fن ا*�+رة ��ر، �ن ا��&ل، #�ك  رب، ��� و�

ا���+5ة  أ�م2ث ���د أ�.�ل ��ك ا��!�رات ��� �ذ�ر ! )ا�P...����ك ���و��،  وي  �!ك

�������� 8  .1و�ن �م ���د ذ�ك �� !

  :أ�� #���ص إ�(��ت ا�طرق ���

- ����ز إ�(��ت ا�طرق !طول ��رة !&���� �� أ������، ���  :طول �6رة ���'�� 16 أ�����

���د ��� ز�دة �ر�� � ��Qراد ا�ذن ا���دوا ار��د�!� ��رار �+�ھد��� أ�.ر �ن �رة !��

. ��� أ��� ���ذب �ل وم ���ورا �ددا �ن ا�������ن. ا���7ن ا��و6وع ��� ا*�(��ت

�  د ��رض ��دة +�را و�دة أ+�ر أو أ�.ر ��� و�ر ����� �ذ�ك 7ن ا�ر���� ا*�(

 .ا�.!�ت وا���&رار ا�ز��� ��رض ا*�(ن

��ن �ن طرق إ�(��ت ا�طرق ا�و�ول إ��  :را�و"ول ��و��� ��ددة �ن ا�&��و -

 ��و�� �ن ا����ھر �ن طرق ا#��ر !�ض ا��وا 8 ا����زة ا��� �و�د ��� ��ك ا��و�

�� .ا��� رد ا����ن ا�و�ول إ�

8 +���� ا������ل ا��� �ر��� ا����ور وا���د ���� و�ون دور  :ا��ذ��ر -���� G���

��ر� وذ�ك !�!ب ��رار �+�ھد��� ك !��م ا����� أو ا��(�� ا��ا*�(ن ھ�� �ذ�ر ا������

2ث أن إ�(��ت ا�طرق �2&ق أ���  در �ن  ��و�� ور!�� �دة �رات �� ا�وم ��دة طو

� أ#رى�5� و��� إ�(! ��   .2ا���رار !���&�ر

.�ن إن ھذه ا*�(��ت �+�ھد ����� دون أن د�8 ا������ك أي : ا����ھدة ا��&���� -

د�8 ��������ك د�8 .��� �+راء ا��ر، ��+�ھد��� � 0�دة أو ا����� ��� �!ل ا��.�ل و��

  ..�ن �+�ھدة إ�(��ت ا�طرق

                                      
  ..113وآ#رون، ���م ا*�(ن، �ر�8 �!ق ذ�ره ص �ور ا�دن أ�2د ا���دي  - 1
د ا�2ددي، ��وى إ��م ���  - 2�� ���145�و�0، �ر�8 �!ق ذ�ره، ص ..و����0..ا*�(ن أ��0: �.  
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��ن ��9ل إ�(��ت ا�طرق ا��� �?ط� ا��وق ��ل أو �?ط� أ�وا � �2ددة أو : ا��رو�� -�

�� �زءا �2دودا �ن �وق ���2�  .��2 أ2

��� ھم �2ر�ون �ن ���ن إ��  ���7راد: و&ود &��ور ���رك -+�ھدون إ�(��ت ا�طرق !

�� و����ده ھذه . آ#ر��  ا*�(��تو د �ون ا�9رد �� طر&0 إ�� +راء ���� أو #د�� ��

��  .�&رر �وع ا��(�� أو ا�#د�� ا��� ر;ب �� ا��2ول ��

ا�طرق ا��� ��2ل �� ��ظم ا���2ت ��ون إ�(��ت : ا���9ب ا��#�1 �����8ت ا�����#6 -

 ���� ���ذا ��ن �ز��� �ن ا�و���ل ا*�(�� ��زو�� �� ��ط&� ��ا*�(ن �+ر�� ��

�� ا��!��د أ2د ا����در ا��� ��ن أن �5#ذ ا��!�ه ا�7راد !�دا �ن �ن ����ا�#��� !���

�#دام و��ن (2ظ أن ���در أ#ذ ا���!�ه !�دا �ن ا*�(ن �زداد �8 ا�. إ�(ن ا�+ر��

�� .1ھذه ا�و�

  

  

 

 

  

  :��وب إ����ت ا�طرق- 3

ا*�(ن 2ث أن  :وا��5ق 16 ��دان ا!��ن أ;����ريو&ود :�ود ��$ ا�&��ب  -

&��6 ا��#دام ����ت �2دودة أو ر�م ��!ري وا2د ��2 ��ن ��9رد �+�ھد�0 أو  راء�0 

و�ذا �Fن �� ��ن إ���زه �ن #(ل ھذه ا�و��� ھو ا��ذ�ر أو ا���رار �(�� . أ.��ء �!وره

ظل ا������ك ��� ��ر�� !�� ��2 H��� ��ط�ب . ا����0 إذا ���ت ا�و��� ا*�(F� و�ذا

� �طو�� ر�� .�Fن ھذه ا�و��� � ��!G و��� ����� �@�(ن��� إ�(

                                      
  .244، ص 2002-2001ا*�(ن ودور ا��+�ط ا���و&�، ا*���در�، ا�دار ا������ : إ����ل ا��د - 1
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ا�طرق 2ث أن ا������ك أ.��ء �!وره �ن أ��م إ�(��ت  :ا��زاج ا��5"1 �����ھد�ن -

��رض ��دد �ن ا��وا�ل ا��� ��ن أن �5#ذ ا��!�ھ0 !�دا �ن ا*�(ن،  ����� أن ا�!

 د �&�ل �ن �5.ر  ا�P...2رارة أو �دم ا��&�ءا��2ط� !0 �.ل 2ر�� ا��رور أو در�� ا�

 .ا*�(ن ��� ا�7راد

و�ود ھذه  أن2ث  :ا�#��1 �وا#ط� أ6راد ا��&��< ����� إ����ت ا�طرق ا;�&�ه -

 G�� !+�ل ر���� �8 6رورة ظ�ور ا��د��� وا*�(��ت �+وه �ن ا���ظر ا���م ���د

�8 ظ�ور .م.�ل ا�2د �� !�ض ا�دول �.ل و و د. ا��ظر�ا�(���ت �� أ !و�ود  ��ون 

 .1دن!�ض ا���7ن دا#ل ا��

��ل إ�(��ت  ا�#���ر :16 ا��ص ا!���1 ا;�5"�ر - ��ا�+دد �� ا��ص ا*�(

 �����ت ��� أا�طرق ����ب ا���8 ا��ددة أو ا���8 ا�&د�� ا��� أد#ل ���� ا��دد �ن ا���2

���ب ا��.ر �ن ا���8 وا�#د��ت ا��� ��ط�ب ا��#دام �ص إ�(�� ��9ل� �. 

 د � ��9ت ا����ور إ�� إ�(��ت ا�طرق وإذا  :�دم ا��*�ت ا�&��ور ��ذه ا!����ت -

 ��� 0���&رأھ� وإذا �2ول  راء��� ��ون !�ر�� ودون �ر�ز ���  � 0�F� ��ا��9ت إ�

 .2!�ر�� ��  د  رأه

 

�كـوك ا��#�ـ#�: ا�-��1ا����ث �.  

  : �.ر�ف ا��#���ك - 1

�رف ا������ك !5�0 ا�+#ص ا���دي أو ا���!�ري ا�ذي &وم !+راء ا���8        

ا�+#�� أو �?ره !طر&� ر+دة �� ا�+راء وا����(ك،  0وا�#د��ت �ن ا��وق ����(�

                                      
  .245ط ا���و&�، �ر�8 �!ق ذ�ره ص ا*�(ن ودور ا��+� ،إ����ل ا��د - 1
د ا�2ددي، ��وى إ��م ��� - 2�� ���146�و�0، �ر�8 �!ق ذ�ره، ص..و����0..ا*�(ن أ��0 ،�.  
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وا��� �+!8 �ن #(ل �ع 0����2 و��ط�!��0 ���ك !���� ا�+راء ا�ر+دة *+!&وم ا���

  �2.1و�0 ��� ا���8 وا�#د��ت �ن ا��وق �ن طرق ����ت ��9��#

      H��� 0���� أو �&دم ا�#د�� وا�ذي ���&ر ��ده ا�وا������ك ھو ا��دف ا�ذي ��� إ�

ا����� أو ��&� ا�#د�� أي ھو �2ط أ�ظ�ر ��8 �ن ��ل �� ا���وق، و���!ر درا�� 

ا�����دف �ن ا��و6و��ت ا����� ���ر�� �ط���ت ور;!�ت و�����ة ھذا +#�� و��وك 

�� ا�+راء و�و�0 وا���ھ��0 ودوا�8 ا�+راء �د0 و�ف  ها������ك وأ�6 ��دا�0 و�&��د

��ن إ+!�ع ھذه ا�ر;!�ت وا�دوا�8 و��ون ��ورات �� ر;!�ت ھذا ا������ك .م إ�داد 

� ��(ءم �8 ھذه ا�ر;!&�ت و*+!�ع ا����2ت ا����ددة ����� أ���ط وط!&�ت ا�#طط ا���و

  .ا�������ن

  :و��ن �&�م ا�������ن �2ب ط!�� ا����(ك وا���#دام إ��     

د  :�#���ك ���'1*��� أو +�ري ا���8 !?رض ا���#دام ا�+#�� ��� أي � �&ھو �ن 

��� أو إد#���� �� ا��#دام آ#ر ;ر ا���#دام ا�+#����� ���.  

���  :���ري "���1*�� ا��� �م �����د ا��#دام ا����� أو أ2د ا�7زاء ا���ھو �ن 

8 ��8 أ#رى �� ��ظ���2.�� ��ظ�� أ#رى .م ��!رھ� أ2د �د#(ت ��   

 

  

  :�.ر�ف #�وك ا��#���ك - 2

   0�ا�����!� ا�2ر�� وا�9رد� أي أن ا�����!� ا���درة " �رف ا���وك !و�0 ��م أ

�ن �6(ت ا����ن ا��2 أو �ن ا�?دد ا��و�ودة �� ���0 و�ن ا�!�2.ن �ن �رف 

���� ��( �0 !ظروف �����+�ط �در �ن ا����ن ا��2  0�و�ن #(ل ذ�ك . ا���وك !5

                                      
  .96، ص 2006، �1د#ل ا*�(ن، ���ن، ����� ���ن ا7ھ��، ط ،���ر ��ر ا����ور، ��وك ا������ك- 1
  .15، ص ��2006 ��وك ا������ك، ا�&�ھرة، ا�دار ا������ ا*���در�، أ�ن ��� ��ر،  راءات - 2



 إعالنات الطرق وسلوك المستهلك                                  ل الثاني           الفص

  

 
41 

���H !5ن ا���وك ا*�����ن أن  ��.ل �ل ا����!� �9ظ� أو 2ر� ���� ����ؤ.رات ا�دا#�

��  .وا�#�ر�� ا��� وا���� ا�9رد وا��� ��� �ن #(��� إ�� �2&ق �واز�0 ا�!

ا�6.�ل وا��"ر�6ت ا�����رة �6Aراد �ن أ&ل "  Engelأ�� ��وك ا������ك �&د �ر�0 

 Molinaو��د . "رار ا��راءا��"ول ��$ ا����B أو ا�5د�� و��)�ن إ&راءات ا��5ذ :

0���� ا�6راد 16 �5ط�ط " �رف ��وك ا������ك ��� أ�ا��"ر�6ت وا�6.�ل ا��1 �#

C���د �ن ھذا ا���رف !5ن ھ���ك ��5د ��� ����  ."و�راء ا����B و�ن �م ا#���

�د ����� ا��#طط ا��� &وم !�� ا�7راد �ن أ�ل ا�#�ذ  رار ا�+راء وأن ھذا ا��#طط 

 ������0�9 وا������ت ا�� H��ن ���ن ھ�� ا�#!رات ا���!&� ��9رد وا��� ����ق !���!���

 H��وا�!د�� ورد ��ل ا������ك !�د ا����(ك و�دى ا���داد ا������ك �(���رار !+راء ا��

 .وذ�ك ا����دا إ�� ���وى ا*+!�ع وا�ر�6 ا�ذي �2ل ��0 �ن ا����H ،أو �دم ا����رار

�ب اJ#ر ھو ��� ا������ك إ�� ��8 ا����و��ت و!+�ل ����ر �ن أ�ل ا��و�ل وا���

  .1إ��  رار +راء ����ب 2&ق �ن #(�0 ���وى ا*+!�ع وا�ر�6 ا�(زم �0����2 ور;!��0

�ر�0  ���Consumer Behavior وك ا�*ردي وا�&���1 ا�ذي �ر��ط "  !5ن�ا�#

 >�أي ھو ا���رف ا�ذي !رزه . "وا�5د��ت وا#��������5ط�ط وا��5ذ :رارات �راء ا�#

�� دا�8 دا#�� �2ر�0 ��!��ت دا#�� أو #�ر�� 2ول أ+�ء و�وا ف �+!8 ��+#ص �� 

�رف ��� ا�0  .0����22 ور;!��0 و�2&ق أھدا�0 0�&��< ا�6.�ل وا��"ر�6ت " ��� أ

 $��.� أو 5د�� �ن ���نا�����رة ا��1 �ؤ���� و��وم ��� ا�6راد 16 #��ل ا��"ول �# 

��و إذن �ل أ�واع ا���ر��ت ا��� ��ر��� ا*���ن �� 2��0  ."�.�ن و16 و:ت ��دد

�� وا�2�ة ا��2ط� !0، و!?ض ا��ظر ��� إذا ���ت  �لوذ�ك �ن أف �8 ��ط�!�ت ا�!��

  .3ھذه ا���ر��ت ظ�ھرة أو ����رة

                                      
�� �.��ن و�ف - 1�+ر  ��وك ا������ك �د#ل ��� و��2��، ���ن، دار ا����ھH ،��2ود ���م ا���د��، رد��

  .18، ص2007، 1وا��وز8، ط
، ص 2006، �1د#ل ا*�(ن، ���ن، دار ���!� ا���2د ���+ر وا��وز8، ط :��وك ا������ك ،���ر ��ر ا����ور - 2

58.  
  .64، ص ��1997وك ا������ك، ���ن، دار ا�.&��� ���+ر وا��وز8،  ،��2د ���G ا�ِ�ؤذن - 3
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و�ود ���ح ا���و ن ��د درا���م ���وك ا������ك �� �زء �!ر ��0 إ�� ��ر��        

ر ا�+راءا����2ت ا��2ددة ��ز!��ن و��2و�� إر�6��م �ذ�ك ��م ...�ن طرق �ر��� ���

���2ون ��9م و���8 ���و��ت �ن ا�������ن ذ�ك ا��9م ا�ذي ؤ.ر ��� ا�#�ذ  رار 

 ا�+راء وا����ن ا�ذن �69ون�س ا�ذي أ.ر ��م ��2 و�و��م إ�� !0 ا�+راء وا��92ز ا�ر

  .� ا�+راء�&ط

 رارات و���2ون ا���و ون أ�6 ��9م ا7���ط ا���9��# 7�واع ا�ز!��ن و�5.را��� ��� 

ا�+راء �&رار ا�+راء �5.ر ��دة !+#��ت ا�������ن وأ���ط وأ���ب 2���م ا���9��# 

��، إذ ��د أن ا�������ن �� ������ �ا��� ��#د��� ا����ن �� إ�(����م ��2 2&&وا �زا

�ون إ�� +راء ���� إذا ار�!طت !+#ص �1��!�م.  

  

  

 

 

  

  :أھ��� درا#� #�وك ا��#���ك - 3

  :�مــ���ل �- 1

��� �ن #(ل �� &��ن �(2ظ� أھ�� درا�� ��وك ا������ك ��و:  

د درا��ت ��وك ا������ك ا�9رد �ن #(ل إ�داده !���� �9 :��$ ".�د ا��#���ك ا�*رد-

��ت ا��� �+�ل ذ#رة أ���� ����د �� � رارات ا�+راء ا������ ا���  ا�#�ذا����و��ت وا�!

�H �ا�ق �8 إ�����+!8 0����2 و��و���� و�و�0 وأذوا 0، �6ف إ�� ذ�ك أن ��0 ا�+را
                                      

، ص 1991، 1ا��روH وا*�(ن، ا7ردن، دار ا���روزي ا�����، ط ،!+ر �!�س ا��(ق، ��� ��2د ر!�!�� - 1
435.  
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درا�� ��وك ا������ك �&دم �������ك ا�9رد ا����(ت �� �2دد ا�2����0 ور;!��0 و�2ب 

� ا��2ط� �ا�7رة (ا7و�و�ت ا��� �2ددھ� �وارده ا����� �ن ��� وظرو�0 ا�!

  .�ن ��� أ#رى..) وا�����8

�#ذ  رار ا�+راء �� ا�7رة أ+#�ص أ��2ب  :ا#���ك�#رة �و�دة ��$ ".�د ا-

 �� �� �6و� ا�7رة ��7ب أو ا7م، و��� ھؤ�ء �&8 ��ؤو�!�� �ا�&رار  ا�#�ذأھ�

9د ��0 ��ظم أ�راد ا�7رة���H درا�� ��وك . ا�����ب وا�ذي ���9دوا �ن ��و���م أن 

ز�� ��&�ط ا�&وة أو ا��6ف �� ا�!دا�ل ا�����2 �ن �ل ا������ك وذ�ك !�Fراء ا���2(ت ا�(

  .ا�!دل أو ا���ر�� �ن ا����� ا��� �2&ق أ �� إ+!�ع ���ن ��Qرة وا#��ر���� 

�� ا��ؤ���ت : ��$ ".�د ا���ظ��ت ا�"����� وا��&�ر��-!�� ����وا���ظ��ت ا��

�H درا�� ��وك ا������ك و#��� ��ك ا��� �&وم !���������  ،ذا�� ا��!رة ���و���9د �ن 

ن �� �#طط �� �ب إ����0 ��� و�و�� و!�� ر�6 و+!8 ���2ت ا�������ن ا���2

  .1وا�����2ن وو�ق إ�������م وأذوا �م ودوا���م

  

  

�ل �5صـ��- 2:  �&إن درا��ت ��وك ا������ك �زود ر��ل ا���وق �� ا��ؤ���ت ا���و

� ا����� ��ؤ�����م وأھم ھذه ا7!��د ھ�ا�2د.� !���دد �ن ا7!��د ا*&� ا���و�  :��را�

-  �ا���رف ��� أذواق ا�������ن �� �ل �وق �ر�� و�ن .م �2دد ا��زة أو ا��زا

� ا�وا�ب إ�!���� �� ا���ر�� ����8 ����� ا7ذواق  اوا��� �������ن ا����� أو ا�#د�� ا

 .ا��&�ر�� !��وك ا���(�� �دد

� !�2دد �ط�ق ����� وا�ذي �ب أن �ون �و��� �2ب �&وم ا�� -&ؤ���ت ا���و

 .ا7ذواق ا��� �م �2ددھ� ��������ن �� �ل أو !�ض ا�7واق

                                      
  .��64وك ا������ك، �د#ل ا*�(ن، �ر�8 �!ق ذ�ره ص : ���ر ��ر ا����ور - 1
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ن ا�����د�ن �ن ���  -�������� ��9�م ا��و �9 ����ل ا�#���ص ا�د�?را�� وا�ا��&

�H أ�+ط� و�وارد ا��ؤ���ت ا����� وا�#د�� �ن ��� أ#ر��� .1ىو

-  ��رات ا��� �2دث �������ك ا�+را?��� ���دف ���رة ا��?رات ا��� !ا�����!� ا��ر

 .�طرأ ��� ���2ت ا�������ن

�ت  -����9م ا*��را�� ��� �&و��� �م ا�&رار �ن  !ل أدھم �� ��م ���ذا ا���و

ن ،ا������ك�������� �� .!�*���6 إ�� ا���رف إ�� أ�واع ا���وك ا����(�� وا�+را

�ر�ل ا���وق ا�ذي �9م ��وك ا�������ن �2&ق أو د�م �ر�ز ا��ؤ��� و!������ 

2#�ق �و ا������� �� ا��وق. 

  

  

  

  

  

�وك ا��#���ك - 4# $�  : ا�.وا�ل ا��ؤ-رة �

��ر�� ا��وا�ل ا��� �ؤ.ر ��� ��وك �� �دف ا����ن أو ا�&��م !�*�(ن �  

��� ا��&ط�ب  وا��� ����0 ��رف !����ه ��ن ذ�ك  �د و86 !را�H  �درة ،ا������ك

  :ود���م ��+راء وھ��ك �و��ن �ن ا��ؤ.رات ا�������ن وإ.�رة ا��!�ھ�م

 .���م !��دوا�8 وا����م و�ن �وا ف وا���ھ�ت ا�+#�� وا*دراك :ا��ؤ-رات ا�دا5���  - أ

                                      
  .66ا��ر�8 ا���!ق ص  - 1
2 - ��  .��33وك ا������ك، ا��زا�ر، دوان ا��ط!و��ت ا������ !ن ���ون، ص  ،  ���!� !ن �
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�د��0 ���ك ��وك ��ن �� ا���ه ��ن  ھ�  وة أو ط� � ����� دا#ل ا�9رد: ا�دوا6<- 1

�، دوا�8 : وھ��ك �دة دوا�8 .��2&ق ھد�0 ��ن��&��دوا�8 +راء أو�و�، دوا�8 +راء ا

�  .1+راء �����

 +��ر�(�م ا����ري ار�!�ط� �!ر ذ�ك أن أ!رز أھداف ا* ء�ر�!ط �8 ا�و� :ا��.�م- 2

و� !د �ن ا���5د أ�6 أن  ،س ا������ك ������ و0.2 ��� ا����رار �� +راءھ���ر

�و ف ��� ���و�� �ن ا��وا�ل ���� +��ري����� ا��+�ط ا*:  

�� �ن ا�ز�ن !د� �ن ��رة  �رة !�دف � #(ل ��رة �����رار ا�ر���� ا*�(

  .ا���ف ا����ن ��0 �� ا�ذا�رة أ�م�.!ت 

 ���� ذھ��� ���د�� ��#�.داد "�رف ا��و ف أو ا����ه !5�0  :وا;�&�ھ�تا��وا:ف  - 3

 ". ��#�&��� ��ظم �ن �5ل ا��5رة و��رك �F-�را د�������� �و&�� إ�$ ا�#�وكو

ا���ه  و�د ا��دد �ن ا��وا�ل ا��� �م ا��#دا��� ���ون �و ف أو +��رو�� ���ل ا*

�ف ا����ن ��0 وھذه ا��وا�ل �+�لا���ه ��!� إزاء ا �?ر إ��!� أو��:    

� ا��� ��2ل ����ت ���ھ� �ؤدي إ�� �ذب ا���!�ه  :�9ر��ت ا�د���� -�ا�ر���ل ا*�(

��ن� .و��ل ا������ك +�ر !��را�2 وا�ط�

 

 

����م ا�������ن �6ون .&� أ�!ر �� ا���در ا��و.وق وھذا : �"دا:�� ا��ر&< - ��  

&!�ون إد��ءا��م  .��  .2ا���رار �د أ�ر 6روري ����ح ا�ر���� ا*�(

�� أن ا�7راد  ،ا�7راد �� ا���وك ا#�(��تإن ا�+#�� ���س  :ا��5"�� - 4 ��!

  .��ؤ.رات ��+�!�� �!�� ���زات ا�+#�� ا��� ����ون !�� ا����!��م#��9ون �� در�� 

                                      
  
  .80، ص 1981ا*�(ن، !روت، دار ا����6 ا��ر!� ��ط!��� وا��+ر، : ��دل را+د أ�2د - 1
  .176، ص 3ا��روH وا*�(ن، دار زھران ���+ر وا��وز8، ط:  2ط�ن !در ا��!د��، ��ر ا�رزاق ا��!د�� - 2
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و�+ر !�ض ا�درا��ت ا��� أ�رت ��� ا�+#�� إ�� أن ا�������ن ا��?��رن أ�.ر 

�0 ا*�(ن �ن ا����H ا��دد �ب أن ر�ز  ���ر!� ا������ت ا��ددة و��� ھذا ا���دادF�

  .ا�9��ت أو�  !ل ��2و�� ا�و�ول إ�� ���ت أ#رى ��� ھذه

�.( ھ��ك ������ن در�ون ��8 ؤدي ا���9ر إ�� إ2داث ��رف ��ن � :ا!دراك- 5

�2ول ا���9ر إ��  ا���2لا����ري و�� ��ھم ��  ا��م�ن  ��م�ا�ط!���#���9 �ن طرق 

� ا�+راء���.  

  :وھ� ا�7راد���  5.را�#��� !������8 و���2 �ن �&�د !��  :ا��ؤ-رات ا��5ر&�� -ب

1 - �6��ن وا����رات ا��+�ر�� !ن ا�7راد +�ل �9ظ ا�.&��� �ل ا�&م وا���دات وا�9�و :ا�-

��ط� ����وك  ا��!�رھ�إ�� آ#ر و!������ ��ن  ن�ن � ھ�ا��&�ء�� ����8 ��ن وا��� �م 

�!�0 أ��6ء ا�����8 ا�وا2د.  

م ا��و�ودة �� ا�����8 و�� �9س ا�و ت �ب أن �����، !�*���6 أن  +��ر�5.ر ا*  &��!

�ب أن �وا�ق �8 ا�&م ا����دة �� ا�����8 +��را*.  

��9�ل �&ط �8 ا����� ا�.&��� ��� �ل ���وى  +��رو��ن ا�&ول أن ا* � ���# �9�!

ر?��� ����� ��  .1!ل ��ن أن �ون و�

2 -  ����9ت و وا�م �+�ر�� �.ل ا�د#ل، ا���ر،  ا��������ل ط!&�  :ا;&������ا�ط�

�� �ن +را�G  �(���دافا����&دات، و&وم ر��ل ا*�(ن !���م ا*�(��ت �� �2+ر

��&د أ+�رت !�ض ا�درا��ت أن ا�ط!&�ت �.ل �+�ھدة ا���9زون وھ��ك ط!&�ت  ،ا�����8

��ت ��� ر!ط �ذ�ك �ر�ز ا��.ر �ن ا*�( ا���ر�تأ#رى ���#دم و���ل 2د.� �.ل 

�� � ��رض إ� ��  ������ا����� !������� ا���.( ا��طور ا�را �، ا���وھرات ا�.�

�  .ا�و���ل ا��� ��رض ��� ا�ط!&� ا�را 

                                      
  .18ا*�(ن، �ر�8 �!ق ذ�ره ص : ��2د �رد ا��2ن - 1
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و&وم ا�����ون  وا����ھ�تھ� �واة ا�����8 و��� �5.ر  وي ��� ��ون ا�&م : ا�#رة- 3

1� إ��2د  رار ا�+راء���ر�� �9 ا���(��!درا�� ا�7رة �و2دة .  

���� إ��� ا�9رد 2ث أ�!2ت �ن ا���7ب  :ا�&����ت ا��ر&.��- 4 ا� ���د�ھ� ا��� 

ا����ر� ��ذه ا�و��� �ن أ�ل ا��+�ر وا���وق ��������� �!رھ� وھذا �� ��ل ا��را�د 

9ذ �����+ر و��6ن أ�6ل ��.    

  

  

 

  

  

  

  

  

  

�"�5 :  

��ت ا�طرق ھ� ا�و�ول إ�� ا������ك وا��5.ر ��0، ��� إن ا��دف ا����7   )�*

�������� و��!!��� ���� إ�إ�� ���ب ھذا ��د ان . ���ز �ن ;رھ� �ن ا�و���ل ا*�(

 ���وك ا������ك �5.ر !�دة �وا�ل ���� دا#�� و#�ر�� ا��� ����ده ��� �2دد �و�

��! 0���& ،ا����وج وإ  0��� .وم !���� ا�#�ذ  رار ا�+راءوھذا �� 

                                      
  .44، ص 1970، 1ا���وق، ا�دار ا������ ��ط!��� وا��+ر، طإدارة : ��2د ��د �!د ا���9ح - 1
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ر	ف �
	دان ا�درا���:  

• ��	
� ا���ث و
وا���ت ا���
أ��س 
��ح أي ��ث ��� ��دا
�، ����� ��د�د : 

 ���
�ر و�دى ����
� وھو �� ���و�� �ن ��
��، و���$ل  أو����" ا!��ث ا ����

 �
� %� درا��� )ا!.��ب(���ور إ�+
�ت ا!طرق ا!���ر�'!����&
� ا 

•   '$�� '

� أ0ذ ���و��� أن ��م ����" ا!��ث %� ھذه ا!��!' وا�" %�ط �و�ب �


� ا!���م  !����" ا!��ث���� وذ!ك !���ن د7' 
��56 ا!��ث، %�4ن !زا�� �� ��� +�$��



وع ا!�&��
' :�ر ا��9��!�' ��!�&��
' وذ!ك �� �
&���% �
$�� "����! '���ء ا!&�
' ا!��$

 '
ا!
�ط�' ا!�� �&رف ��ت أ���ء ��&ددة �ن ا!&�
' ا!&�د�' أو ا!��د�'، 4�� �.�ر إ!= ا!&�

 ����د%' �ل ��وم ھو .0ا!�� ��وم ��� ا!���ث �����0ر �@ردا��� �طر��' ��4��' 9 ���ل !

� �ن �&و��ت و���
�ت، أي ��
���ء ا!�@ردات 
 أ
��ا!��$' ا 4$ر �ن :�رھ� !�� ���ث �

�ر �$�!�' !�ذا ا!����"، %��4م ھذا 7�
� �����0ر �
��ب ��
' �ن ����" ��ث ��
���ء �

إ�+
�ت ا!طرق ا!���ر�' %��0ر
� ط�' ���&' ��د ا!���د �ن ��
' �ن �.�ھدي 

ا 4$ر �@��� ذات ا!���وى ا!�&��� وا!@6' ������ر ا!ط�' ) ���&' 0رو�'(��د�س

�
 .!�و�و�


��ل ا�درا�� •: 


� �ن �6'  :ا�
��ل ا���ري  -�
���وث ��$ون ا!ط�' ا!�.�ھد�ن ) 100(�4و
ت ��


�ت ا!طرق ا!���ر�'+�A. 

- ��
 .�2011وان  05
�ي إ��  25ا��دت %�رة ا!��ث ا!��دا
� �ن �وم : ا�
��ل ا�ز

- �ت : ا�
��ل ا��!را �. '&��� '�
م و�0�B��� '

' ��ث دا0ل �د��� =� �
درا��


� �ن ��ث  )0رو�'(��د ا!���د �ن ��د�س $�� "����! '�������ر ا!ط�' ا 4$ر ��$�


�ت ا!طرق �.�ھد��� +�A�
  .و���و��� ا!��4ر �&
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  :��&	ل ا����%$ و #رض •

 .�وز	� ا�
��و+	ن ��ب ا���س :)01(ا��دول ر)م 

 %ا�����  ا��,رار ا���س

 51 51 ذ,ر

� 49 49 أ�+


وع�
 100 100 ا�

   

�دول ر7م �ن 0+! �
ا!ذي ���ن �وز�" ا!���و$�ن ��ب ا!�
س ) 01(ل 7راء�

51
+�ظ أن �دد ا!���و$�ن ����رب ��ث 
�د أن �دد ا!ذ4ور ھو  '��
� ������ ��51 %  ،


�ث %
�دد �ددھم D! '��
  .  %49أ�� ��!


�5 �ن 0+ل ��
ا��&راض أر�7م ا!�دول أن ھ
�ك ���رب ��ن ا!�
��ن وھذا را�" 

  .ا!�
��ن رض ر��6ل إ�+
�' �و��' !4+&!ط��&' إ�+
�ت ا!طرق ا!���ر�' ا!�� �

 

 

 

 

 

 

 

� :)02(ا��دول ر)م �	
  .�وز	� ا�
��و+	ن ��ب ا�
��وى ا�




 ا��������� :ا�
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�ا�
��وى �	
 %ا�����  ا��,رار ا�

 20 20 �	د


�و�ط 74 74 

06 06 2	ف 


وع�
 100 100 ا�

  

�دول ! �
ا!ذي ��$ل �وز�" ا!���و$�ن ��ب ا!���وى ) 02(�ن 0+ل %راء�

 20أي �
��'  ��20در �ددھم �ـ " ��د"ا!�&�.� 
�د أن ا!���و$�ن ا!ذ�ن ���واھم ا!�&�.� 

%.  

 % 74أي �� 
��'  74أ�� ا %راد ا!ذ�ن ���واھم ا!�&�.� ��و�ط ��در �ددھم �ـ 

أي ��  6إ!= ��
ب ھذا 
�د أن ا!���و$�ن ا!ذ�ن ���واھم ا!�&�.� �&�ف ��در �ددھم �ـ 

 '��
 .% �6&�دل �


�5 �ن 0+ل �رض ا!
��56 أن أ:��' ا!���و$�ن ���واھم ا!�&�.� ��و�ط وھذا ��


  .را�" إ!= ط��&' ا!����"

 

 

 

 

 

  .��ت ا�طرق ا����ر	�#56 در�� 
��ھد�3م �وز	� ا�
��و+	ن ��ب ):03(ا��دول ر)م 




 ا��������� :ا�
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 %����  ا��,رار ا�
��ھدة

�
 15 15 دا%

 71 71 أ�	���

 14 14 ��درا


وع�
 100 100 ا�

  

�دول ر7م ! �
ا!ذي ���ن �وز�" ا!���و$�ن ��ب �.�ھدة ) 03(�ن 0+ل 7راء�

�.�ھدون إ�+
�ت ا!طرق  دا6�� إ�+
�ت ا!طرق ا!���ر�'، 
+�ظ أن أ%راد ا!&�
' ا!ذ�ن

، أ�� ��!
��' !G%راد ا!ذ�ن أ���
� �� �.�ھدون  %15أي �
��'  15ا!���ر�' 
�د �ددھم 

%� ��ن 
�د أن �دد أ%راد  %71أي �� ������  71إ�+
�ت ا!طرق ا!���ر�' 
�د �ددھم 

 %��14' %رد أي �� 
 14ا!&�
' ا!ذ�ن 
�درا �� �.�ھدون إ�+
�ت ا!طرق ا!���ر�' ��Bون 

.  


�5 أن أ%راد ا!&�
' وا!���$' %� ط�' ���&' ��د ��
�ن 0+ل �رض 
��56 ا!�دول 

إ!=  ا!���د �ن ��د�س �.�ھدون إ�+
�ت ا!طرق ا!���ر�' !�س �.4ل ����ر وھذا را�"

  .��م وا
.��9�Bم %� ا!درا�'���اھ��

  

 

 

 

 

   .#��6ت ا�طرق ا����ر	��5,رار 
��ھدة  �وز	� ا�
��و+	ن ��ب ):04(ا��دول ر)م 




 ا��������� :ا�
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 %����  ا��,رار �,رار ا�
��ھدة


رة 22 22 

 78 78 أ,+ر 
ن 
رة


وع�
 100 100 ا�

   

ا!ذي ��$ل �4رار ) 04(�ن 0+ل �رض ا!
��56 ا!����ل ���� %� ا!�دول ر7م 


�ت ا!���ر�' +�Aد أن ا!���و$�ن ا!ذ�ن �.�ھدون ا�
�رة �.�ھدة إ�+
�ت ا!طرق ا!���ر�' 

إ!= ��
ب ھذا 
�د أن ا %راد ا!ذ�ن �.�ھدون  %22أي �
��'  22وا�دة �ددھم ��در �ـ 


��'  78إ�+
�ت ا!طرق أ4$ر �ن �رة ��در �ددھم �ـ � ��  .%78أي �� ����


�5 أن ھ
�ك �@�وت %� ا!
�ب 4�� 
+�ظ أن ��
 56��
! �
��ن 0+ل �ر�
� و��

!طرق ا!���ر�' أ4$ر �ن �رة وھذا را�" !ط��&' �&ظم ا!���و$�ن �.�ھدون إ�+
�ت ا

 ��� �
إ�+
�ت ا!طرق أ
�� ��س .ر��' أ�4ر �ن ا!���ور إ��%' إ!= أن ا!&رض ���

  .���H !�ذه ا!@6' �ن �4رار �.�ھد���

  

  

  

  

  

  

���ر���� ا5#�6	� ا���  ا9)���عدر��  �وز	� ا�
��و+	ن ��ب ):05(ا��دول ر)م 

ر�32 إ#��6ت ا�طرق�.  




 ا��������� :ا�
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 %����  ا��,رار ا9)���عدر�� 

�
 10 10 دا%

 63 63 أ�	���

 27 27 ��درا


وع�
 100 100 ا�

   

�دول   ! �

�' ا�79
�عا!ذي ��$ل در�' ) 05(�ن 0+ل 7راء�+�Aا!��  ��!ر��!' ا

 '�
+�Aون ��!ر��!' ا&
�&ر��� إ�+
�ت ا!طرق ا!���ر�' 
+�ظ أن ا %راد ا!ذ�ن دا6�� ���

أ�� ا %راد ا!ذ�ن أ���
� . %10أي �
��'  10ا!�� �&ر��� إ�+
�ت ا!طرق ا!���ر�' �ددھم 


�د �ددھم  '�
+�Aون ��!ر��!' ا&
��� ��63  '��
إ!= ��
ب ھذا 
�د أن ا %راد .  �63%


�' ا!�� �&ر��� إ�+
�ت ا!طرق ا!���ر�' ��در +�Aون ��!ر��!' ا&
ا!ذ�ن 
�درا �� ���

  . %27 �ددھم �ـ


��56 ا!�دول 
+�ظ أن ا!
�ب ��@�و�' %� در�' ! �
���!ر��!'  ا�79
�ع�ن 0+ل ��


�' ا!�� �&ر��� إ�+
�ت ا!طرق+�Aون ��!ر��!' ا&
��� �� �
،وان ا:ب ا %راد أ���

'�
+�Aا. 

 

 

  


	�  �وز	� ا�
��و+	ن ��ب ):06(ا��دول ر)م �� �
��ھ
� إ#��6ت ا�طرق ا����ر	�  

 .ا�+:� � ا63��9,	�

�
 %����  ا��,رار در�� ا�
��ھ




 ا��������� :ا�
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68 68 �م 

9 32 32 


وع�
 100 100 ا�

  

�دول ر7م ء�ن 0+ل 7را! �
ا!ذي ���ن ���ھ�' إ�+
�ت ا!طرق ا!���ر�' %� ) 06(�

'
�رون أ
�� ���ھم %� �
��' $��%��م  �
��' ا!$��%' ا�4+���9'، 
�د أن أ:ب أ%راد ا!&�

، أ�� ا %راد ا!ذ�ن �رون أ
�� 9 ���ھم  %68%رد أي �
��'  68ا���9+�4' ��در �ددھم �ـ 

�%32 �
��' $��%��م ا�4+���9' 
�د �ددھم   '��
  .% 32أي �

�ن 0+ل أر�7م وا!
�ب 
�د أن إ�+
�ت ا!طرق ا!���ر�' �7درة �= �زو�د 

�%' ا���9+ك وھذا را�" إ!= أن ا!ر��!' ا!�و�ودة %� إ�+
�ت ا!طرق ��وم ا!�.�ھد�ن �$�

 ����� ا!�
��5ول ��Iط�ء .روح وا%�' !
  .ا!�&ن �

 

 

 

 

 

 

�>+	ر إ#��6ت ا�طرق #&� �&وك ا�
��3&ك  �وز	� ا�
��و+	ن ��ب ):07(ا��دول ر)م 


:�ر�� ���و��%ل ا<=رى     

 %ا�����  ا��,رار  ا��>+	ر




 ا��������� :ا�
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61  61  �م  

  

9  

  14  14  و��%ل أ=رى

  11  11  #دم ا9ھ�
�م

��:
  14  14  ?	ر 


وع�
  100  100  ا�

�دول ر7م ! �
وا!ذي ��$ل �J$�ر إ�+
�ت ا!طرق ا!���ر�' �= ) 07(�ن 0+ل 7راء�


+�ظ أن �دد ��4ر �ن ا!���و$�ن ��J$رون . �وك ا!����ك ���ر
' ��!و��6ل ا 0رى


�ت ا!طرق +�I� ددھم� K
�ت %� ا!و��6ل ا 0رى ��ث ��+�A61ا!���ر�' أ4$ر �ن ا 


�ت ا!طرق ا!���ر�' ���ر
'  %61أي �� �&�دل +�I� رون$J�� 9 راد ا!ذ�ن%G! '��
، أ�� ��!


��'  ��39!و��6ل ا 0رى و�@�ون اA.��ر %� ا!و��6ل ا 0رى 
�د �ددھم ��در �ـ �

!4ن أ���ب �دم ا!�J$ر ��0ف و��&دد �ن ���وث إ!= آ0ر ��ث ����وى �دد ا %راد  39%

�ن ��ث أ���ب �دم ا!�J$ر ا!را�&' إ!= و�ود و��6ل أ0رى أ4$ر �J$�را �ن إ�+
�ت 


�' %� إ�+
�ت ا!طرق :�ر ��
&' ��ث 
�د +�Aا!طرق ا!���ر�' و4ذ!ك أن ا!ر��!' ا

 ا9ھ���م�د أن ��ب �دم ا!�J$ر ا!را�" إ!= �دم 4�� 
 %14أي �� 
��'  �14ددھم 


�ت ا!طرق ��ث �K �ددھم +�I�11  '��
  .%11�� �&�دل 


�5 أن إ�+
�ت ا!طرق ��
 56��
4و��' �@رض " ا!���ر�' " �ن 0+ل �رض ا!


�' ا 0رى و��!��!� %�� ��ظ= ��ھ���م +�Aو�ودھ� وأھ����� 9 ��ل �ن أھ��' ا!و��6ل ا

� '��ر ا!ط�
و�4م ا���9+�4 وھذا را�" إ!= ا!�
����ت ��ن ا!&� =�ث �ؤ$ر �

  . وا!���$' %� �4ر ا!�ورة وو�وح ا !وان ��� �@ت ا
���ه ا!����ك و�ذب ا 
ظ�ر إ!���


� ا���ر	ر ا�و�	&� ا�
����� ��رو	$ ا��&� �وز	� ا�
��و+	ن ��ب:)08(ا��دول ر)م .  

�����
 %ا�����   ا��,رار  
� ا���ر	ر و�	&� 




 ا��������� :ا�
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��56 ا!�دول ر7م! �
ا!ذي ��$ل إ�+
�ت ا!طرق ا!و��'  )08(�ن 0+ل 7راء�

 "�

�د أن أ%راد ا!&�
' ا!ذ�ن �رون أن إ�+
�ت ا!طرق �&د و��' أ "ا!�
���' !�رو�5 ا!�

أ�� ا %راد ا!ذ�ن �رون أن إ�+
�ت ا!طرق .  % �52
��'  52!�رو�5 ا!�" ��در �ددھم �ـ 


  . %�48&�دل أي ��  ��48' !�رو�5 ا!�" %�د �K �ددھم �4و��' !��ت �


�د أن ا %راد ا!ذ�ن �رو
�� ا!و��' ا!�
���' !�رو�5 ا!�" وذ!ك �ن 0+ل 4�� 


�' ��در �ددھم �ـ +�Aرھم ����وى ا!ر��!' ا$J�52  '��
أ�� ا %راد ا!ذ�ن . %52أي �

�رو
�� أ
�� ا!و��' ا!�Bر ا!�
���' وذ!ك �ن 0+ل و�ود و��6ل أ0رى أ4$ر �J$�ر وأ4$ر 

 '���
  . % 48أي �
��'  48!�رو�5 ا!�" ��در �ددھم �ـ �

  


�5 أن إ�+
�ت ا!طرق و��' �7درة �= ا!�رو�5  ��
و�ن 0+ل �رض 
��56 ا!�دول 

 "�  .  و!4ن ھذا 9 �
@� و�ود و��6ل أ0رى وا!�
���ت!

   .,	�	� )راءة 
��وى ا�ر���� �وز	� ا�
��و+	ن ��ب :)09(ا��دول ر)م

م                  �  

  


ؤ+رة #&� ا��&وك  

52  52  

52  52  

                    9  

  و�ود و��%ل أ=رى

  أ,+ر �>+	ر

48                48  

48                48  


وع�
  100  100  ا�




 ا��������� :ا�
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 % ا�����  ا��,رار  ,	�	� ا�:راءة

  18  18  =�ط��

  57  57  �ط�	�


ل و�
ن<�  25  25  


وع�
  100  100  ا�

  

�دول ر7م ! �
ا!ذي ���$ل �4@�' 7راءة ���وى ا!ر��!' 
�د  )09(�ن 0+ل �+�ظ�

 %18أي �
��'  18أن ا %راد ا!ذ�ن �4ون 7راء��م !���وى ا!ر��!' �0ط@' �4ون �ددھم 


�د أن  إ!= ��
ب ھذا 
�د أن ا %راد ا!ذ�ن �4ون 7راء��م !���وى ا!ر��!' 7راءة �ط��'

أ�� ا %راد ا!ذ�ن �4ون 7راء��م !���وى ا!ر��!' ��J�ل و��&ن  %57أي �
��'  �57ددھم 

25
�د �ددھم   ������ ��25 % 


�ت +�A د%��م��
د �� '

�5 أن أ%راد ا!&���
 56��
ا!طرق �ن 0+ل �رض ا!


�ت ������رھ� +�A4ون 7راء��م !���وى ا!ر��!' �ط��' وھذا را�" إ!= ط��&' ھذه ا�

ة وا9زد��م إ��%' إ!= ا!��' ا!�� ���د�� ر�و�ودة %� ا!طر�7ت ا!�� ����ز �4$رة ا!��


�ت �طر��' �ط��'+�Aن ا %راد 7راءة ا�.             

  

                 

                                                                                                                                                                                                                                       

  .ا5#��6ت ا����ر	� ا�
+	رة �6ھ�
�م �وز	� ا�
��و+	ن ��ب :)10(ا��دول ر)م

 %ا�����  ا��,رار  �وع ا5#6ن


���2رات ا���
	ل  31  31  


واد ا���ظ	ف  12  12  




 ا��������� :ا�
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واد ?ذا%	�  25  25  

  19  19  و��%ل ا��:ل

  13  13  أ=رى =د
�ت ا���3ف


وع�
  100  100  ا�

  

�دول ر7م! �

�ت ا!���ر�' ا!�$�رة  (10)�ن 0+ل 7راء�+�Aوع ا
وا!ذي ��$ل 

 �% '!+ھ���م 
+�ظ أن ا %راد ا!ذ�ن �$�ر اھ�������م إ�+
�ت ا!���ر�' وا!���$

أ�� ا %راد ا!ذ�ن �$�ر �واد  % 31أي �
��'  31ا!�����رات ا!����ل ��در �ددھم �ـ 

إ!= ��
ب ھذا 
�د ا %راد  %12أي �� ��در �
��'  12ا!�
ظ�ف اھ�������م 
�د �ددھم 

4ذ!ك 
�د ا %راد . %25أي �
��'  25ا!ذ�ن �$�ر ا!�واد ا!Bذا�6' اھ�������م ��در �ددھم �ـ 

4ذ!ك ھ
�ك  % 19أي �� �&�دل  19ا!ذ�ن �$�ر إ�+
�ت و��6ل ا!
�ل اھ�������م �ددھم 

أي �
��'  13 إ�+
�ت أ0رى وا!���$' %� 0د��ت ا!���ف 
�د �دد ا %راد ا!�����ن ���

13%.  


�ت !�0�' 4�����رات ا!����ل !�� +�A5 أن ا�
��
 56��
�ن 0+ل �رض ا!

أ�4ر 7در �ن ا9ھ���م �ن �7ل أ%راد ا!&�
' وھذا را�" إ!= ط��&' ا!&�
' وا!���$' %� ا!.��ب 

                                                                      .!��ت أ4$ر �ن ا!�رور��ت�ا!�� ���م ��!4�

   

  . أ��س ا=�	�ر ا��&� �وز	� ا�
��و+	ن #&� :)11(ا��دول ر)م 

� %ا�����   ا��,رار  أ��س ا=�	�ر ا��&

  38  38  ا��ودة

  16  16  ا�+
ن

  46  46  ا�
	ول وا�ر?��




 ا��������� :ا�
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وع�
  100  100  ا�

 

ل 7راءة ا!
��56 �ن 0+

ا!ذي ��$ل ) 11(ا!�دول ر7م   �%


�د أن �دد  '&ا���0ر ا!� أ��س 

 =� '&ا!ذ�ن ���0رون ا!� ا %راد 

إ!= ��
ب ھذا 
�د أن ا %راد  % 38أي �� �&�دل 
��'  38أ��س ا!�ودة ��در �ددھم �ـ 

= أ��س ا!$�ن ��در �ددھم �ـ � '&أ�� ا %راد . %16أي �� ������  16ا!ذ�ن ���0رون ا!�

'&�46= ��ب ��و��9م ور:����م 
�د �ددھم  ا!ذ�ن ���0رون ا!�  '��
 %46%رد أي �

 =� '&
�5 أن أ�4ر 
��' �ن ا!���و$�ن ���0ر ا!���
 56��
�ن 0+ل �رض ا!

"  .��ب ��و��9م ور:����م وھذا را�" إ!= أن %6' ا!.��ب !�� ا!ذوق %� ا���0ر ا!�

  

  

  

  

  

  

دور  � �!		ر ا��&وك  �C ا���د	د وا���و	� �وز	� ا�
��و+	ن ��ب :)12(ا��دول ر)م 

�  :ا63��9,

 %ا�����  ا��,رار  �&��د	د وا���و	� دور

78  78  �م  




 ا��������� :ا�
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وا!ذي ���$ل إذا �4ن !��د�د وا!�
و�" دور %�  )12(�ن 0+ل 7راءة ا!�دول ر7م 

���Bر ا!�وك ا�4+���9 
�د أن ا!���و$�ن ا!ذ�ن �رون أن ا!��د�د وا!�
و�" %� إ�+
�ت 

 %78أي �� �&�دل  78ا!طرف ا!���ر�' دور %� ���Bر ا!�وك ا���9+�4 ��در �ددھم �ـ 

%� ���Bر ا!�وك ا���9+�4 ��در  أ�� ا %راد ا!ذ�ن 9 �رون !��د�د وا!�
و�" أي دور

    %22أي �� �&�دل 
��'  �22ددھم �ـ 


+�ظ أن ھ
�ك  56��
��4ر %� ا!
�ب ���ث 
�د أن أ:��'  �@�وت�ن 0+ل �رض ا!

ا!���و$�ن �رون أن !��د�د وا!�
و�" %� إ�+
�ت ا!طرق ا!���ر�' دور %� ���Bر �و�4م 

اد ا!&�
' ������رھ� ا!@6' ا 4$ر 
.�ط ��و�' وا!�� ا���9+�4 وھذا را�" إ!= ط��&' أ%ر

  .��&= دا6�� إ!= 4ل �� ھو �د�د و��
وع

  

  

 

  


��ھ
� إ#��6ت ا�طرق ا����ر	�  � ��� �وز	� ا�
��و+	ن ��ب  :)13(ا��دول ر)م 

  .)رار ا��راء

  

9  22  22  


وع�
  100  100  ا�

�
 %ا�����  ا��,رار  در�� ا�
��ھ




 ا��������� :ا�
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�دول ! �
ا!ذ�ن ���ن !
� ���ھ�' إ�+
�ت ا!طرق ا!���ر�' %�  (13)�ن 0+ل 7راء�


" 7رار ا!.راء !دى ا!����ك��م إ�+
�ت ا!طرق دا6�� 
+�ظ أن ا %راد ا!ذ�ن ���ھم !د� 


" 7رار ا!.راء ��در �ددھم �ـ� �%07  '��
أ�� ا %راد ا!ذ�ن أ���
� ���ھم  %07أي 


" 7رار ا!.راء ��درإ�+
�ت ا!طرق �إ!= ��
ب ھذا 
�د أن  %�74ددھم �ـ ا!���ر�' �7 


" 7رار ا!.راء �ددھم �أي  19ا %راد ا!ذ�ن 
�درا �� ���ھم !د��م إ�+
�ت ا!طرق %� 

 '��
�19% 


�5 أن أ:��' ا!ط�' أ���
� �� ���ھم !د��م إ�+
�ت ا!طرق ��
 56��
�ن 0+ل ا!


" 7رار ا!.راء ھذا را�" إ!= أن أ:��' ا %راد ���واھم ا!�&�.� ��و�ط �ا!���ر�' %� 

  .  'إ.��ر�إ��%' إ!= و�ود و��6ل إ�+
�' أ0رى �&رض و���ت 

  

  

  

  


اھ�وز	� ا�
��و+	ن ��ب  :)14(ا��دول ر)م �

	م إ#��6ت ا�طرق  3م��� �	�	,�

  ا����ر	�

�
  07  07  دا%

  74  74  أ�	���

  19  19  ��درا


وع�
  100  100  ا�
 %ا�����  ا��,رار  در�� ا9ھ�
�م




 ا��������� :ا�
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�دول ر7م ! �
ا!ذي ���ن �وز�" ا!���و$�ن ��ب در�'  )14(�ن 0+ل �+�ظ�

��4@�'  نا9ھ���م ��4@�' ����م إ�+
�ت ا!طرف ا!���ر�' 
�د أن ا %راد ا!ذ�ن ����و

أ�� ا %راد ا!ذ�ن 9 ����ون  %56أي �
��'  56در �ددھم �ـ ����م إ�+
�ت ا!طرق ��

�44%
��'  �4�44@�' ا!����م %&ددھم   


�5  أن أ:��' ا %راد ����ون ��4@�' ����م إ�+
�ت ا!طرق ��
 56��
�ن 0+ل ا!

� '
$�@' ووا��' 4�� أن !����م وھذا را�" !ط��&' ا!&�
' ا!���$' %� ا!ط�' ������رھ� ��

�����+� .دورا ��4را %� ���' إ7
�ع ا!���ور ا!����ك ��!�&' ا!�&رو�' و�دى 

 

 

 

 

 

 


	م إ#��6ت ا�طرق #&� �&وك  �>+	ر�وز	� ا�
��و+	ن ��ب  :)15(ا��دول ر)م ��

 .ا�
��3&ك

56  56  �م  

9  44  44  


وع�
  100  100  ا�




 ا��������� :ا�
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 %ا����� ا��,رار در�� ا��>+	ر

57 57 �م 

9 43 43 


وع�
 100 100 ا�

  

�دول ر7م ! �
ا!ذ�ن ���ن �وز�" ا!���و$�ن �= ��ب �J$�ر  )15(�ن 0+ل 7راء�


� أن ! H��� ك ���ث�������م إ�+
�ت ا!طرق ا!���ر�' �= ا!�وك ا�4+���9 !�

و�4م ا�4+���9 
�د �ددھم � =
�ت �+�Aم ا���أي  57أ%راد ا!&�
' ا!ذ�ن �ؤ$ر �

 '��
و�4م ا�4+���9 
�دھم  �57%� =أي  43أ�� ا %راد ا!ذ�ن 9 �ؤ$ر ا!����م �

 '��
�43% . 


�5 أن أ%راد ا!&�
' ا!���$�ن %� ط�' ���&' ��د     ��
 56��
�ن 0+ل ا��&راض ا!

���و�4م ا���9+�4 وھذا  ما!���د �ن ��د�س أن �4@�' �� =إ�+
�ت ا!طرق �ؤ$ر �

 '�
+�Aر ا��
إ��%' إ!= ) ا!N...ا !وان، ا!�ور( را�" إ!= أن طر��' ا!�
��ق ��ن ا!&

�ن  كطر��' �رض ا!�" دا0ل إ�+
�ت ا!طرق ا $ر ا!��4ر �= د%" وا����!' ا!����

  .أ�ل د%&�م إ!= ا��0ذ 7رار ا!.راء

  

  

  

  

ا����ر ا�
&��� ���6��ه  � إ#��6ت ا�طرق  �وز	� ا�
��و+	ن ��ب :)16(ا��دول ر)م 

   .ا����ر	�




 ا��������� :ا�
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���&
 %ا����� ا��,رار ا����ر ا�

 19 19 ا<�وان

 07 07 ا�&!�

 45 45 ا��ور

 21 21 ا���رات

����
 06 06 ا�

 02 02 أ=رى ا��=�	�ت


وع�
 100 100 ا�

  

�دول ر7م    ! �
�ر  )16(�ن 0+ل 7راء��
ا!ذي ���ن �وز�" ا!���و$�ن �= ��ب ا!&


���ه %� إ�+
�ت ا!طرق ا!���ر�' 
�د أن ا %راد ا!ذ�ن �@ت ا
���ھ�م ا !وان +! '�@ا!�

أ�� ا!ذ�ن %07 اي  07أ�� ا %راد �@ت ا!B' ا
���ھ�م 
�د �ددھم �19%
��'  �19ددھم 

�45@ت ا
���ھ�م ا!�ور �ددھم   '��
' إ!= ھذا 
�د ا %راد ا!ذ�ن إ��%  %45أي �

�21@�ون ا!.&�رات �ددھم   '��
أ�� ا!ذ�ن �&��رون ا!����' ھ� ا!�� ��ذب  %21أي �


��' ا!�6و�'  06ا
���ھ�م %&ددھم !�� ��4�� أن ھ
�ك �ن ا!���و$�ن �ن �رون  06%�� ����

  .%02أي  02أن ا!.0���ت !�� دور %� !@ت ا
���ھ�م %
�دھم 


�5 أن ا!�ور�ن 0+ل     ��
 �ن أ4$ر �رض ا!
��56 ا!����ل ���� �ن ا!�دول 


�ر ا!�@�' ا!&� H6إ!= �4%' .را �
���ه وھذا را�" إ!= 0��6ص ا!�ورة ا!�� �و�+!

�ر :�ر ���' �
ا!����" ���ث أن ا!�ورة ھ� أ�K �ن أ!ف 4�' ھذا 9 �&
� أن ���' ا!&

�ر %��� ��
�� �&ط� �

�' أ4$ر ��ذ��' و�J$�رو!4ن ��4�ل ھذه ا!&+�Aر��!' ا!    .  


�وا�دة  � ا�
وا)� ا�إ#��6ت ا�طرق �وز	� ا�
��و+	ن ��ب  :)17(ا��دول ر)م 

�����
  .ا�




 ا��������� :ا�
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 %ا����� ا��,رار در�� ا��وا�د

08 08 �م 

ض ا���9ت� �  85 85 

9 07 07 


وع�
 100 100 ا�

  

�دول ر7م ! �
ا!ذي ���ن �وز�" ا!���و$�ن �= ��ب �وا�د  )17(�ن 0+ل �+�ظ�


�د أن �دد ا %راد ا!ذ�ن �رون أن إ�+
�ت  '���
إ�+
�ت ا!طرق ا!���ر�' %� ا!�وا7" ا!�

 '���
أ�� ا %راد ا!ذ�ن �رون أن إ�+
�ت  �08%
��'  08ا!طرق �و�ودة %� ا ��4ن ا!�

أ��  %85أي �
��'  85ت %&ددھم ا!طرق ��وا�د %� ا!�وا7" ا!�
���' وذ!ك %� �&ض ا!��9

07%�� ������  07ا %راد ا!ذ�ن �رو
�� 9 ��وا�د %� ا ��4ن ا!�
���' %&ددھم  .  


�5 �ن 0+ل ا!
��56 ا!����ل ���� أن أ:��' ا %راد �رون أن إ�+
�ت ا!طرق     ��


إ�+
�ت ا!طرق ��وا�دة %� �&ض ا!��9ت %� ا ��4ن ا!�
���' وھذا را�" إ!= ��زة 

������ر أ
�� ��وا�د %� ا!طر�7ت أي �= ا ر�@' و�= طرق ا!�@ر ا!�ر�&' ��� ��ول 

Hت �.4ل وا��
+�Aض ا ���ن رؤ�' ھذه ا&� �%.  

  

  

  

إ#��6ت ا�طرق ا����ر	� ا�
&و
�ت  �وز	� ا�
��و+	ن ��ب �:د	م :)18( ا��دول ر)م

  .    ا�,� 	� �ول ا�
��وج


 %ا����� ا��,رار &و
�تدر�� �:د	م ا�




 ا��������� :ا�
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25 25 �م 

9 75 75 


وع�
 100 100 ا�

  

�دول ر7م ! �
ا!ذي ���ن �وز�" ا!���و$�ن �= ��ب  )18(�ن 0+ل �+�ظ�

ا!�&و��ت ا!�� ��د��� إ�+
�ت ا!طرق ا!���ر�' �ول ا!�
�وج ��ث 
�د أن ا %راد ا!ذ�ن 

25�� ������  �25رون أن إ�+
�ت ا!طرق ��دم ا!�&و��ت ا!�4%�' �ول ا!�
�وج �K �ددھم  

دم ا!�&و��ت ا!�4%�' �ول أ�� ��!
��' !G%راد ا!ذ�ن �رون أن إ�+
�ت ا!طرق 9 �� %

  . %75أي �
��'  75ا!�
�وج %
�د �ددھم 


�د أن ھ
�ك �@�وت %� ا!
�ب ���ث 
�د أن       ����ن 0+ل ا!
��56 ا!����ل �

��ب أن إ�+
�ت ا!طرق �إ�+
�ت ا!طر ق 9 ��دم ا!�&و��ت ا!�4%�' �ول ا!�
�وج وھذا 

' ��� ��ول دون ��د�م �&و��ت �4%�'  ���رة �ن �ورة $���' �ر%و7' �.&�رات 4��ت�7

   .��4د�م �4@�' ا��0دام ا!�" و:�رھ� �ن ا!�&و��ت: ووا%�'

  

 

  

 

 

  .�وع ا5#��6ت ا����ر	� ا�
�2&� �وز	� ا�
��و+	ن ��ب :(19)ا��دول ر)م 

�&2�
  %ا�����  ا��,رار  ا5#��6ت ا�

  12  12  ا�
&�:�ت




 ا��������� :ا�
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  16  16  ا�6 ��ت

  72  72  ��ر,�ا�
إ#��6ت ا�+6+	� 


وع�
  100  100  ا�

  

�دول ر7م   ! �
ا!ذي ���ن �وز�" ا!���و$�ن �= ��ب  )19(�ن 0+ل 7راء�


�ت ا!طرق ا!���ر�' ��ث 
+�ظ أن ا %راد �م �@��+�A ت�
ا!ذ�ن �@�ون إ�+

���ت 
�د �ددھم ا!���ر�' ��ا %راد ا!ذ�ن �@�ون أ��  %12أي �
��'  12ر ا!�


�ت ��+�Aد �ددھم ا�

�د أن ا %راد ا!ذ�ن �@�ون  ، 4��%16أي �
��'  16ر ا!+%��ت 


�ت ا!���ر�' ��ر+�Aت ا�
+�A72ا!$+$�' ا!���ر4' ا   '��
�72%.  


�ت +�Aون ا
�5 أن أ:��' ا %راد �@���
 ���و�ن 0+ل ا!
��56 ا!����ل �


�ت ا!$+�Aو!و��  +$�' ا!���ر4'ا!���ر�' ا!�� �4ون ��ر ا
وھذا را�" إ!= ا!�طور ا!�4


 ا!ذي+�Aت ا!طرق ��ث أن ا�
ا!����' إ��%'  ر�ت ا!$+$�' ا!���ر4' ����ز ��4�س إ�+

�ر ا!$��ت $+ث إ�+
�ت وذ!ك %� �دة �&�
' إ!= أ
�� ��رر
 ��� ��4ر !دى ا!��رة �

  .وا!رو��ن

  

  

  

  

رأي ا�
��3&ك  � طر	:� #رض ا5#��6ت �وز	� ا�
��و+	ن ��ب : )20(ا��دول ر)م 

  .ا����ر	�

  %ا�����  ا��,رار  طر	:� ا�رض




 ا��������� :ا�
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  65  65  	دة
����� و�

�����
  35  35  ?	ر 


وع�
  100  100  ا�

  

�دول ر7م     ! �
وا!ذي ��$ل رأي ا!����ك %� طر��' �رض  )20(�ن 0+ل 7راء�


�ت  ا %رادإ�+
�ت ا!طرق ا!���ر�' 
+�ظ أن +�Aا!ذ�ن �رون أن طر��' �رض ھذه ا

إ!= ��
ب ھذا 
�د أن ا %رد ا!ذ�ن �رون  %65أي �
��'  ��65دة و�
���' ��در �ددھم �ـ

أي  �35ـ أن طر��' �رض إ�+
�ت ا!طرق ا!���ر�' !��ت ��دة و:�ر �
���' ��در �ددھم 

 .%�35&�دل  ��


�5 أ��
 ���ن �&ظم ا!���و$�ن �رون أن طر��' �ن 0+ل ا!
��56 ا!����ل �

� ا!ر��!' ا
�' �ن �رض إ�+
�ت ا!طرق ��د و�
���' وھذا را�" إ!= �� ���+�A

4 '�
�ر ���!�' و%�
�' !�ذه  و�وح��ا!�ورة وو�وح ا !وان و�4ر ا!����' ا!�0

�ر %��� ��
�� ��ذب ا
���ه و
ظر ا!����ك�

�ت %��4�ل و�دا0ل ا!&+�Aا.  

  

  

  

 

  


�����و�	 �&  

  


وع  9  �م�
  ا�

  %ا�����  �,رار  %ا�����  �,رار  %ا�����  �,رار




 ا��������� :ا�
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 .#6)� ا���س �F#��6ت ا�طرق ھ� ا�و�	&� ا�
����� ��رو	$ ا��&�: )21(ا��دول ر)م 

  


 )21(�ن 0+ل ا!�راءة !�دول +�I� س
ا!طرق ھ�  �تا!ذي ��$ل �+7' ا!�

"
+�ظ أن ا!ذ4ور ا!ذ�ن �رون أن إ�+
�ت ا!طرق ھ� . ا!و��' ا!�
���' !�رو�5 ا!�


���' !�رو�5 ا!�" �ددھم ��در � 'أم ا!ذ4ور ا!ذ�ن �رون أن  %56.87أي �
��'  29و��

أي �
��'  22إ�+
�ت ا!طرق ھ� !��ت ا!و��' ا!�
���' !�رو�5 ا!�" ��در �ددھم 

43.13%   


�ث ا!وا�� �ر�ن أن إ�+
�ت ا!  Aب ھذا ا

�د إ!= �� '���
طرق ھ� ا!و��' ا!�


�ث ا!وا�� �ر�ن أن إ�+
�ت ا!طرق ھ� !��ت %46.93أي �
��'  23 �ددھنAأ�� ا 

  .%53.07أ ي �
��' 26ا!و��' ا!�
���' !�رو�5 ا!�" ��در �ددھن �ـ 


+�ظ ھ
�ك �@�وت ��ن ا!�
��ن %�!�
س ا!ذ4وري �رى  56��
 أ
���ن 0+ل ���ل ا!


�ث %�ر�ن أ
�� !��ت ا!و��' ' ا!�
���' وھذا  ن �&ظم أو���7م ا!و��A�0ر�� أ�� ا


أ
�ن أ���
� ا!�
���' وھذا را�" إ!= +�Aدف ھذه ا��
�ت �� �+�Aر�ت %�� �رى ا�� 

  .و��6ل أ0رى

"
���' !�رو�5 ا!�� '
�5 أن إ�+
�ت ا!طرق و����
 .�ن 0+ل ھذا 

 

  .#6)� ا���س ��5#��6ت ا����ر	� ا�
+	رة ا9ھ�
�م) 22(ا��دول ر)م 

  ا���س

  100  51  43.13  22  56.87  29  ذ,ر

�  100  49  53.07  26  46.93  23  أ�+


وع�
  100  100  48  48  52  52  ا�




 ا��������� :ا�
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ا����ر 

  ا�
+	رة

  ا���س


���2رات 

  ا���
	ل

أ=رى =د
�ت   ا��:ل و��%ل  
واد ?ذا%	�  
واد ا���ظ	ف

  ا���3ف


وع�
  .ا�

  %  �,رار  %  �,رار  %  �,رار  %  �,رار  %  �,رار  %  �,رار

  100  51  25.50  13  33.33  17  37.25  19  3.92  02  -  -  ذ,ر

�  100  49  2.04  01  4.09  02  10.20  05  20.40  10  63.27  11  أ�+


وع�
  100  100  14  14  19  19  24  24  12  12  31  31  ا�

  

�دول ! �

�ت ا!طرق ا!�$�رة ) 22(�ن 0+ل 7راء�+�I� س
ا!ذي ���ن �+7' ا!�


�ت ا!�0�' ��واد ا!�
ظ�ف �ددھم +�Aون ا أي  02!+ھ���م 
+�ظ أن ا!ذ4ور ا!ذ�ن �@�


�ت ا!�0�' ��واد ا!Bذا�6' �ددھم   3.92%+�Aون اذ4ور ا!ذ�ن �@�! '��
أي  19أ�� ��!

 '��
�37.25%.  

أي  17ن إ�+
�ت و��6ل ا!
�ل �ددھم ور ا!ذ�ن �@�و��
ب ھذا 
�د أن ا!ذ4 إ!� 

 ��ذ�ن  33.33%�� ����! '��
�13@�ون إ�+
�ت 0د��ت ا!���ف �ددھم  أ�� ��!  '��
�

25.50 %.  


�ث ا!وا�� �@�ن%� اAد ا�

� !����ل +�Aرات ا!����ل ا������ '�ت ا!�0


�ث ا!وا�� �@�ن إ�+
�ت �واد ا!�
ظ�ف �ددھنأ��  % �63.27
��'  11 �ددھنA10 ا 

 '��

�ت ا!�0�' ��!�واد ا!Bذا�6' 
�د �ددھن .    �20.40%+�Aن ا
�ث ا!�� �@�Aأم ا

05  '��
 إ�+
�ت و��6ل ا!
�ل �ددھن �@�ن إ!= ��
ب ھذا 
�د ا!وا��.  %10.20أي �

02  '��

�ت ا!���ف أ . �4.09%+�A '��
�2.04%
��'  01 �ددھن�� ��!. 


�ت +�Aون ا
�د أن ا!ذ4ور �@� ���
��56 ا!����ل �! �
�ن 0+ل �+�ظ�

 '�
�ت ا!�0+�Aن ا
�ث %
�دھن �@�D! '��
ا!�0�' ��!�واد ا!Bذا�6' أ�� ��!

������رات ا!����ل وھذا ا�09+ف را�" إ!= ط��&' ا!&�
' وا�0+ف ا9ھ�����ت ���ث 




 ا��������� :ا�
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�ث �@�ن A7' وا!�و�' وا!���ل %� ����ل ھذا اھ�����ت ا!ذ4ور ا�
4ل �� ھو ��&ق �� 

��' %� إ.��ع ������م ا!��و!و��� وا!���$
  .�'' %� 4ل ا 
واع ا!�واد ا!Bذا6�

  .#6)� ا���س ������ر ا�
&��� ���6��ه  � إ#��6ت ا�طرق): 23(ا��دول ر)م 

 

�دول ر7م ! �
�ر ا!�@�' ) 23(�ن 0+ل 7راء��
ا!ذي ��$ل �+7' ا!�
س ��!&


�د أن ا!ذ4ور ا!ذ�ن �@��م  '�
+�Aه %� ا!ر��!' ا���
%� إ�+
�ت ا!طرق ��در ' ا !وان'!+

ا
���ھ�م %� إ�+
�ت ا!طرق ' ا!B''أ�� ا!ذ4ور ا!ذ�ن �@ت  %15.69أي �
��'  �8ددھم �ـ 

03
�د �ددھم   '��
ا
���ھ�م ' ا!�ور'إ!= ��
ب ھذا 
�د ا!ذ4ور ا!ذ�ن �@ت  .%5.89أي �

22
�د �ددھم   '��
أ�� ا!ذ4ور ا!ذ�ن �رون أن ا!.&�رات �@ت ا
���ھ�م  %43.13أي �� 

10
�د �ددھم �ـ   '��
 06ذ4ور ا!ذ�ن �@ت ا!����' ا
���ھ�م 
�دھم أ�� ا!. %19.60أي �

 '��

���ه وا!���$' %� ا!.0���ت ��ث ، %11.77أي �+! '�@�ر أ0رى ��
4ذ!ك 
�د �

  .%3.92أي �
��'  ��2در �دد ا!ذ4ور �ـ 


�ث ا!وا�� �@ت Aد ا�
أ��  %22.45أي �
��'  11ا
���ھ�ن �ددھن ' ا !وان'و%� ا!����ل 


�ث ا!وا�� Aت ا@�''Bإ!= ��
ب ھذا  %8.17أي �� 
��'  04ا
���ھ�ن 
�د �ددھن ' ا!

�ر �@ت 9
���ھ�ن %
�د �ددھن �ـ ' ا!�ور' 
�د أن
 %46.93أي �
��'  23أ��� �

�ر �@ت 9
���ھ�ن %
�د �ددھن 
أي �
��'  411ذ!ك أ��� 
�د أن ا!.&�رات أ��� �

22.45%.  

ا����ر 

���&
 ا�

   

  ا���س

أ=رى   ا�
����  ا���رات  ا��ور  ا�&!�  ا<�وان

  )ا��=�	�ت(


وع�
  ا�

 %  �,رار  %  �,رار  %  �,رار  %  �,رار

  

  %  �,رار  %  �,رار  %  �,رار

11.7  06  19.60  10  43.13  22  5.89  03  15.69  08  ذ,ر

7  

02  3.92  51  100  

�  100  49  -  -  -  -  22.45  11  46.93  23  8.17  04  22.45  11  أ�+


وع�
  100  100  02  02  06  06  21  21  45  45  07  07  19  19  ا�




 ا��������� :ا�
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�ر  �

+�ظ أن ا!
�ب ��@�و�' ��ن 4+ ا!�
��ن %� ا!& 56��
�ن 0+ل ���ل ا!


�ث 
@س ا!��ول %4+ ا!�
��ن �رون أن Aد أن !4ل �ن ا!ذ4ور وا�

���ه و!4ن +! '�@ا!�

�ر ا 0رى وھذا 9 �&
� أن ا!�ور و�&�� ' ا!�ور'�

���ه أ4$ر �ن ا!&+! '�@ھ� ا!�

ك و!4ن ��دا0ل 4ل �ن ا!�ور وا!.&�رات وا !وان وا!B' �7درة �= �ذب ا!����

�ر �&�ل �= �ذب ا!����ك �
�' وا!.0���ت ا!�وظ@' 4ل ھذه ا!&�وا!����' ا!�0

  .و!@ت ا
���ھ� �ول ا!�
�وج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


	� ا�+:� � ): 24(ا��دول ر)م �� �
��ھ
� إ#��6ت ا�طرق  � ��	
#6)� ا�
��وى ا�

  ا63��9,	�


وع  9  �م ا�+:� � ا63��9,	��
  ا�




 ا��������� :ا�
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��	
  ا�
��وى ا�

  %  �,رار  %  �,رار  %  �,رار

  100  20  08  08  12  12  �	د


�و�ط  100  74  20  20  54  54  

100  06  06  06  -  -  2	ف  


وع�
  100  100  34  34  66  66  ا�

  

�دول ر7م ! �

��'  %�ا!ذي ���ن �+7' ا!���وى ا!�&�.� ) 24(�ن 0+ل �+�ظ��

ا!$��%' ا�4+���9' 
+�ظ أن ا %راد ا!ذ�ن ����زون ����وى �&�.� ��د ���ھم إ�+
�ت 

أ�� ا %راد  �12%
��'  12ا!طرق ا!���ر�' %� �
��' $��%��م ا���9+�4' ��رر �ددھم �ـ 

ا!ذ�ن ����زون ����وى �&�.� ��د و9 ���ھم إ�+
�ت ا!طرق %� �
��' $��%��م 

  . %08أي  08
�د �ددھم ا�4+���9' 

إ!= ��
ب ھذا 
�د أن ا %راد ا!ذ�ن ���واھم ا!�&�.� ��و�ط و���ھم إ�+
�ت 

ذ�ن 9  %54أي �
��'  54ا!طرق %� �
��' $��%��م ا���9+�4' ��در �ددھم �ـ ! '��
أ�� ��!

 20ـ ���ھم إ�+
�ت ا!طرق %� �
��' $��%��م ا���9+�4' و���واھم ��و�ط %��در �ددھم �

  .%20أي 

أ�� ��!
��' !G%راد ذات ا!���وى ا!�&�.� ا!�&�ف و9 ���ھم إ�+
�ت ا!طرق %� 

�6
��' $��%��م ا���9+�4' �ددھم   '��
  . %06أي �


�5 أن ا %راد ا!ذ�ن ����زون ����وى �&�.� ��
���ھم  ��و�ط�ن 0+ل ا!
��56 ا!����' 

ا!ذ�ن ����زون ����وى �&�.� �&�ف  أ��. �4'إ�+
�ت ا!طرق %� �
��' $��%��م ا���9+

9 ���ھم !د��م إ�+
�ت ا!طرق %� �
��' $��%��م ا���9+�4 وھذا را�" �ط��&' ا!��ل إ!= 


�' ا!�� �&ر��� إ�+
�ت ا!طرق +�Aف ا!د0ل و��!��!� �دم ا9ھ���م ��!ر��6ل ا&�


�تا!���ر�' ھذا �� �@رض %� 
���' ا!�ط�ف �دم ا!�J$ر ��ذه ا+�A. 




 ا��������� :ا�
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��ھ
� إ#��6ت ا�طرق  � ��� )رار ): 25(ر)م ا��دول� ��	
#6)� ا�
��وى ا�

 .ا��راء

�

��ھ �   

  ��� ا�:رار

  ا�
��وى 

��	
  ا�

�

وع  ��درا  أ�	���  دا%�
  ا�

  %ا�����  �,رار  %ا�����  �,رار  %ا�����  �,رار  %ا�����  �,رار

  100  20  20  04  55  11  25  05  �	د


�و�ط  100  74  13.51  10  82.43  61  04.06  03  

100  06  66.66  04  16.67  01  16.67  01  2	ف  


وع�
  100  100  18  18  73  73  09  09  ا�

  

ا!ذي ���ن ا!&+7' ��ن ا!���وى ا!�&�.� ) 25(
��56 ا!�دول ر7م �ن 0+ل �رض 


" 7رار �
� أن ا %راد ا!ذ�نو���ھ�' إ�+
�ت ا!طرق ا!���ر�' %� ! H��� ا!.راء 

%�!���و$�ن ا!ذ�ن ���واھم  .%100أي �
��'  ��20در �ددھم �ـ  ���واھم ا!�&�.� ��د


" 7رار ا!.راء ��در �ددھم �ـ �أي  05ا!�&�.� ��د ودا6�� ���ھم إ�+
�ت ا!طرق %� 

 '��
�25%.  

إ!= ��
ب ھذا 
�د أن ا %راد ا!ذ�ن ���واھم ا!�&�.� ��د وأ���
� �� ���ھم إ�+
�ت 


" 7رار .را�6م ��در �ددھم �ـ ا!طرق ا!���  .%55أي �
��'  �11ر�' %� 


" 7رار .را�6م ذوي ا!���وى �أ�� ا %راد ا!ذ�ن 
�درا �� ���ھم إ�+
�ت ا!طرق %� 

 %20أي �� �&�دل  04ا!�&�.� ا!��د ��در �ددھم �ـ 

إ!= ��
ب ھذا 
�د أن ا!���و$�ن ذوي ا!���وى ا!�&�.� ا!��و�ط ��در �ددھم �ـ 


" . %100ي �
��' أ 74�%� %راد ا!ذ�ن دا6�� �� ���ھم إ�+
�ت ا!طرق ا!���ر�' %� 

أ�� ا %راد ذوي ا!���وى ا!�&�.� . %04.06أي �
��'  703رار .را�6م ��در �ددھم �ـ 




 ا��������� :ا�
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" 7ر ار .را�6م ��در �ددھم �ـ � 61ا!��و�ط وأ���
� ���ھم إ�+
�ت ا!طرق ا!���ر�' %� 

 '��
  .%82.43أي �


ب ھذا 
�د أن ا %راد ذوي ا!���وى ا!��و�ط و
�درا �� ���ھم !د��م إ!= ��


" 7رار ا!.راء ��در �ددھم �ـ �  .%13.51أي �
��'  10إ�+
�ت ا!طرق ا!���ر�' %� 

%� ا!����ل 
�د ا %راد ا!ذ�ن ���واھم ا!�&�.� �&�ف ودا6�� �� ���ھم إ�+
�ت ا!طرق %� 


" 7رار ا!.راء ��K �ددھم �أ�� ا %راد ا!ذ�ن أ���
� �� ���ھم   �16.67%
��'  أي 01


" 7رار .را�6م ��K أ��� �و
�درا ��  ،% 16.67أي �
��'  01إ�+
�ت ا!طرق %� 


" 7رار ا!.راء !دى ا %راد ذوي ا!���وى ا!�&�.� ا!�&�ف ����ھم إ�+
�ت ا!طرق %� 

  .%66.66أي �
��'  ��04در �ددھم �ـ 


�5 أن أ:��' ا!���و$�ن ���واھم ا!�&�.� �ن 0+ل ا!
��56 ا!�����
 ����ل �


" 7رار ا!.راء و���= ���' ا!.راء ���و�ط وأ���
� �� ���ھم !د��م إ�+
�ت ا!طرق %� 

  .�ر��ط' ��!���وى ا!�&�.�

 

 

 

 

 #6)� �,رار 
��ھدة إ#��6ت ا�طرق �در�� ا9)���ع ���ر����): 26(ا��دول ر)م 

  ا�6#5	�

 ا9)���عدر�� 

  

  �,رار ا�
��ھدة

�

وع  )�درا  أ�	���  دا%�
  ا�

ا�����  �,رار

%  

ا�����  �,رار

%  

ا�����  �,رار

%  

ا�����  �,رار

%  




 ا��������� :ا�
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رة  -  -  100  22  36.37  08  63.63  14  

  100  78  24.36  19  62.82  49  12.82  10  أ,+ر 
ن 
رة


وع�
  100  100  27  27  63  63  10  10  ا�

  

ا!ذي ��$ل �+7' �4رار �.�ھدة إ�+
�ت ) 26(ر7م �ن 0+ل 7راءة 
��56 ا!�دول 


�ت ا!طرق ا!���ر�' +�A ظ أن �.�ھدة ا!���و$�ن�+
 '�
+�Aع ��!ر��!' ا�
ا!طرق ���79


�' ��در �ددھم �ـ +�Aون ��!ر��!' ا&
��� �� �
أ��  .%63.63أي �
��'  14!�رة وأ���


�ت ا!���ر�' !+�Aد �ددھم ا!���و$�ن ا!ذ�ن �.�ھدون ا�
 08�رة و
�درا �� ���
&ون !�� 

 '��

�ت ا!طرق  �36.37%+�A د أن ا!���و$�ن ا!ذ�ن ��4رر �.�ھد��م�
إ!= ��
ب ھذا 


�' �ددھم +�Aون ��!ر��!' ا&
أ�� ،  %12.82أي �
��'  10أ4$ر �ن �رة ودا6�� ���


&ون ���� �� �

�ت ا!���ر�' وأ���+�Aدر ا %راد ا!ذ�ن �.�ھدون ا�� '�
+�Aر��!' ا!�

إ!= ��
ب ھذا 
�د أن ا!���و$�ن ا!ذ�ن �&ر�ون  .%62.82أي �
��'  �49ددھم �ـ 


�' �ددھم  �.�ھدة إ�+
�ت ا!طرق أ4$ر �ن �رة و
�درا ��+�Aون ��!ر��!' ا&
أي  ���19

 '��
�24.36%.  

 56��

�5 أن 4�� �4ررت �.�ھدة ا!@رد�ن 0+ل �رض ا!��

�ت ا! +�A طرق �4ن


�' وھذا را�" إ!= در�' إ��&�ب ا!@رد !ر��!' و%���� $م +�Aع ��!ر��!' ا�
ھ
�ك ا�7

  .  ا�79
�ع ���

#6)� ,	�	� ا���
	م �در�� �>+	ر إ#��6ت ا�طرق #&� �&وك ): 27(ا��دول ر)م 

  .ا�
��3&ك

  در�� ا��>+	ر   

  

  ,	�	� ا���
	م


وع  9  �م�
  ا�

  %ا�����  �,رار  %ا�����  �,رار  %ا�����  �,رار




 ا��������� :ا�
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100  56  16.08  09  83.92  47  �م  

9  10  22.72  34  77.28  44  100  


وع�
  100  33  33  33  57  57  ا�

  

�دول ر7م �ن 0+ل ! �
ا!ذي ���ن �+7' ����م إ�+
�ت ا!طرق ) 27(�+�ظ�

وك ا!����ك ��ث 
+�ظ أن ا %راد ا!ذ�ن ����ون ��4@�' � =���م �در�' �J$�رھ� ��

و�4م ا���9+�4 �ددھم � =��  47إ�+
�ت ا!طرق و%� 
@س ا!و7ت �ؤ$ر ����� ��

و�4م .83.92%� =أ�� ا %راد ا!ذ�ن ����ون ��4@�' ا!����م و!4ن 9 �ؤ$ر ھذا �

  .%16.09�� �&�دل  09ا���9+�4 7د �K �ددھم 

ذ�ن 9 ����ون ��4@�' ����م إ�+
�ت ا!طرق و! '��
!4ن 9 �ؤ$ر �و�4م أ�� ��!

أ�� ا!ذ�ن 9 ����ون ��4@�' ا!����م 9 �ؤ$ر . %22.72�� �&�دل  10ا���9+�4 �ددھم 

و�4م ا���9+�4 �ددھم � =  .%77.28�� �&�دل  �34


+�ظ أن ا %راد ا!ذ�ن ����ون ��4@�' ����م إ�+
�ت  56��
�ن 0+ل ا��&راض ا!

=أ�� ا %راد ا!ذ�ن 9 ����ون . �و�4م ا���9+�4 ا!طرق ��!�رورة �ؤ$ر ھذا ا �0ر �

و�4م ا�4+���9� =�4@�' ����م إ�+
�ت ا!طرق ��!�رورة 9 �ؤ$ر ا!����م ��   . 

 

  طر	:� ا�رض

  

  ,	�	� ا���
	م


وع  ?	ر �	دة  �	دة�
  ا�

  %ا�����  �,رار  %ا�����  �,رار  %ا�����  �,رار




 ا��������� :ا�
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	م إ#��6ت ا�طرق �طر	:� #رض إ#��6ت ا�طرق ): 28(ا��دول ر)م �� �	�	6#)� ,

 .ا����ر	�

  


��56 ا!�دول ر7م! �
ا!ذي ��$ل �+7' �4@�' ����م إ�+
�ت ) 28(�ن 0+ل 7راء�


+�ظ أن ا %راد ا!ذ�ن ����ون ��4@�' ا!طرق �طر��' �رض إ�+
�ت ا!طرق ا!���ر�' 


�ت ��دة ��در �ددھم �ـ +�Aم و�رون أن طر��' �رض ھذه ا���%رد أي �� �&�دل  43ا!�

�' �أ�� ا %راد ا!ذ�ن ����ون ��4@�' ����م إ�+
�ت ا!طرق و�رون أن طر.76.79%

  .%23.21أي �� �&�دل 
��'  �13ر��� :�ر ��دة ��در �ددھم �ـ 

ھذا 
�د أن ا %راد ا!ذ�ن 9 ����ون ��4@�' ����م إ�+
�ت ا!طرق و!4ن إ!= ��
ب 

  .%54.45أي �� �&�دل �
��'  �24رون أن طر��' �ر��� ��دة ��در �ددھم �ـ 

أ�� ا %راد ا!ذ�ن 9 ����ون ��4@�' ����م إ�+
�ت ا!طرق ا!���ر�' و�رو
�� أن طر��' 

  .%45.46أي �� �&�دل  �20ر��� :�ر ��دة �ددھم �ـ 


�5 أن أ�4ر 
��' �ن ا %راد ���م ��4@�' ا!����م و�رى ��
 56��
�ن 0+ل �رض ا!

&ب دور %� أن طر��' �رض إ�+
�ت ا!طرق ��دة و�
���' و��ذا 
رى أن ا!����م �

  .�ذب اھ���م ا!����ك

100  56  23.21  13  76.79  43  �م  

9  24  54.54  20  45.46  44  100  


وع�
  100  100  33  33  67  67  ا�



  ا����ور�� ا��زا�ر�� ا�د���راط�� ا������

  وزارة ا�����م ا����� وا���ث ا�����

��د ا����د �ن ��د�س �����  

��������  ���� ا���وم ا

  # م ا�"�!�� �� �ر

  صــ�%$

  (ـورة وا�����ـ�ل ا�$ــا�$

 

 ا��ــــ
رة ا���ــث

  


�ر � ���
� �����ر " ا���
م ���ث ��دا�� �ول  ��دد "ا�$�ل ا�$ورة وا�����(" ��ن ط��� �

��ك��ر!و ��)م ا+!
��  �� ا*(�� �)ل �و'و �� ود&� " إ $�
ت ا�طرق ا��!
ر��  �� �وك ا��

  .�0 ا��)
ن ا���
ب) X(وذ�ك �.
(دة  ���� وذ�ك �و',  $�� 

 

 

 


ن���
  :إ2ــــراف��ت                                                :�ن إ داد ا�ط

 �ـــ*ل.                                                       * ط��� �ر�م •

 .$�راوي !���� •

  

 

  :ا� �ــ�ت ا����ـ�: ا���ور ا,ول

 أ��� ذ)ر                        : ا�!�س -1



 '�5ف       !�د              ��وط        :ا���وى ا���2�5 -2


         : ھل �2
ھد إ $�
ت ا�طرق؟ -3�

درا           9    دا(�
              أ��� 

 �رة           أ)�ر �ن �رة    ا�طرق ��)رر؟ + $�
تھل �2
ھد�ك  -4

  ا,!�( ��$ر�ف ا� �( ا�و ���إ�*!�ت ا�طرق ھ� : ا���ور ا�"�!�


�� ا+ $��� ا��� �5ھل �� -5
�ر� ,��
� إ $�
ت ا�طرق؟ ر'

                     

دا(��

درا      أ���  


ھم إ $�
ت ا�طرق ا��!
ر�� �0 �����  -6�$)��؟ ��
0�كھل �� ا9

  9   �5م           


(ل ا*:رى؟ -7
ر�� �
�و�� �($�� ھل إ $�
ت ا�طرق �ؤ�ر  �� �و)ك ا9


ذا   9  �5م            ��0 $� ��
  ........................؟إذا )
�ت ا+!

 �0 رأ�ك ھل إ $�
ت ا�طرق ھ� ا�و��� ا���
�� ��رو�> ا��,؟ -8

  ................................................�5م             9               ��
ذا؟

  ا5�*!�ت ا����ر�� �ؤ"ر ��3  �وك ا�� ���ك: ا���ور ا�"��ث


دف إ $�
ت ا�طرق  -9�� 

��؟ �د� ھل �)ون &راء�ك ����وى ا�ر


ط.�                    ط���              ����ل و��5ن   :  

10- 
 ؟اھ��
�كا��!
ر�� ا��� ���ر  ا+ $�
تھ�  �


(ل ا���ل                    �واد ا���ظ�ف           ���'رات ا��!��ل    �واد ?ذا(��         و

  .......................................أ:رى  


س �:�
ر ھذه ا���5؟  -11  �� أي أ

  ا���ول وا�ر?��         ا���ن                      ا�!ودة         

�$)�ھل ���!د�د وا���و�, �0 إ $�
ت ا�طرق ا��!
ر�� دور ��B� �0ر �و)ك  -12� ؟ا9

  �5م                   9       


ھم �د�ك �0 ��, &رار ا�2راء؟ھل ا+ $�
ت ا��!
ر��  -13� 



    

                              دا(��

درا         أ���  


: ا���ور ا�را�,�  &��� إ $�
ت ا�طرق ا��!
ر�� ���دد �)�.��  ر'

 ھل ���م �)�.�� ����م إ $�
ت ا�طرق ا��!
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�$)�ھل �ؤ�ر ����م إ $�
ت ا�طرق  �� �و)ك  -15� ؟ ا9

  9               �5م   


 ا�ذي ��.ت ا���
ھك �0 إ $�
ت ا�طرق؟ -16� 


��        ا��ور           ا�52
رات               ا���B                  ا*�وان   ا��

 
  ..............................................أ:رى أذ)رھ

 �0 رأ�ك إ $�
ت ا�طرق ��وا!د �0 ا��وا&, ا���
��؟ -17

  �0 �5ض ا��
9ت  �5م             9                

 ھل إ $�
ت ا�طرق ��دم ا���5و�
ت ا�)
��0 �ول ا����وج؟ -18
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ر�� �.'ل؟ -19

  إ $�
ت ا��$��� ا����ر)�                      ا�0$�
ت             ا�����
ت    

  ......................................آ:ر

 ا��!
ر��؟ ا�طرق إ $�
تطر���  رض �
 رأ�ك �0  -20

....................................................................................................................

...................................................................................... 
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  :ا�
�	��ج ا���م

��م �رض ا������ ا����ر ھذه ا��ر
� ���� و
�	�� �� ���ل     ����
ث ا���� و�ن ���

 ���
��ط��ت ا��	��دة �ن و�� ���
و�+� ا�وا*( ا��دروس، و�ن ��ل درا	��� ا��ظر�� و�

� ا�درا	� �و.�� إ�, ����دان �:  

إن ا�2راد ��0ھدون إ����ت ا�طرق ا����ر�� �0/ل �	��ر وھذا �ظرا ��وا�دھ� ��  �

 ./�� أن ��0ھدة ا�2راد ��ذه ا�5���ت �/ون أ/4ر �ن �رة. ا�طرق ��� �
ل أ�ظ�ر ا�2راد

� +� �� ����
�� ا��� ����ظم ا�2راد أ��ا�طرق وھذا ر6�� إ����ت ���ون ���ر	��� ا�5

�� .را�( �ط������ ��ظرة ا�2راد ��� �/ون ��7و

وك ا��	��ك �+�ر�� ���و	��ل ا2�رى  �	 ,� ��ھ��ك �:4�ر �5���ت ا�طرق ا����ر


ظ, ��ھ���م /��ر � ,�
وھذا را�( إ�, أن إ����ت ا�طرق ����ز ����و�� �ن ا��.��ص 

 .�ن *�ل ا��	��ك

�  ��� ا����	�� ��رو�� ا�	( �ن طرف ا�/4�ر �ن ����ر إ����ت ا�طرق ا����ر�ا�و	

 ��� *�درة �, �رو��� أ�رىا�2راد ��� و	�� .ا�	( إ�, ���ب و	��ل إ�

�  ), أ	�س ��و@��م ور?����م ���2راد ����رون ا�	� )	أ?ب ا�2راد ��م ا����رھم �

 .ا��� ����0, �( أذوا*�م �Aض ا��ظر �ن ��4�� و�ود���

�ر ا�	وك ا@	���/� ��Bراد  ���د�د ��A� �� وا������ت دور )وا���و�( �� ا����ر ا�	

�� ���و��تإن ا�2راد �
��� إ�,  ذ�ك���7 �
��ظ �, در��  ��0ھدة ا�ر	��� ا�5���

�� .ا��:4�ر وا���ذ�

�� .�( *رار ا�0راء ذ�ك أن ا��+�ر ا�7رد  ��5���ت ا�طرق ا����ر�� �	�ھ�� �� ��

�د�( �D إ�, إ���د 5
دى  D����
���4ل �� ا���رض ��ذه ا ������ @/�	�ب و	وك ا��و	

ا�0راء �ر��ط  .�( ا�
���ت وا�دوا�( إ@ أن *رار م �� إ��0ع ھذه�	ا���و��ت ا��� �

�0 ��د ھ��ك �	�ھ��� ھذه ا�5���ت ����	�وى ا�����B� �0راد أي /�� /�ن ا��	�وى ا���

�. �� .�0راءا *رار (�� ��
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�  ���م إ����ت ا�طرق ا����ر�.� ��7��� ا�2راد ����ون �/�7�� ا��.��م ����ر �أ?�/

7�� ا��.��م �:4�ر �إ
دى طرق و.ول ا���ن إ�, ا��	��ك و�7ت ا����ھD /�� �رى أن �/

, ا�	وك ا@	���/� ��Bراد وھذا �دل �, أن ا�2راد ����ون ���0/ل ا���ر�� �

�ن�G�. 

� ا���	�ن ����ر  �/� ������7 ������ه �� ا�ر	��� ا�5ا�.ور إ
دى ا����.ر ا4/2ر ا��

���� ���.ر ��دا�� 7ھذا @ / �
� و�ود ���.ر أ�رى /��2وان وا���0رات وا��	�

 ��� ا2��ر ا��:4�ر �, ا��	��كو����	/� �� ��6�� ھد

�  )� ا����	�� ��رو�� ا�	� �م �+6ون����	�� �ذ/ور وھذا �����2ر إ����ت ا�طرق ا�و	

���� �� ��ظم أو*���م 
� ا����	�� وھذا �2�ن أ���ر��، أ�� ا��5ث �رى ا��� ��	ت ا�و	

 .�.�د�ن ھذه ا�5���ت

� � �����ت ا����ر�G� ت ا�2راد��+�ر�� وذ�ك @ھ�������م ����( ا�	( ���ذ/ور ��67

A.� ����واد ا���ت ا����67ون �ك ا�5�ذا��� و	��ل ا��+ل و�د��ت ا����ف /�� أن ا��5ث 

67ن ا�5���ت ا���.� ��واد ا�����ل وذ�ك را�( @ھ�������ن ��ظ�رھن�. 

�  D�
طر�+� �رض إ����ت ا�طرق ا����ر�� ���	�� ����	�� ��Bراد وھذا را�( إ�, �� �

�� �ن ���.ر ������ و���� //�ر ا�.ورة وو6وح ا��ان و/�ر ا��	�
� �2وا�ر	��� ا�5

 .�/ل ھذه ا����.ر ���ل �, �ذب ا����ه واھ���م ا��	��ك ا���..� ���،

� :�ن "!ل ھذه ا�	���� و����� ا��ر���ت ���ق �	� �� �

� )� ا����	�� ��رو�� ا�	� .����ر إ����ت ا�طرق ا�و	

�� .�( ا�+رار �وك ا��	��ك و�	�ھم �� ��	 , .ا�0راء ا�5���ت ا����ر�� �ؤ4ر �

4�ر �� �ذب ا����ه ا��	��ك  �:� ��7�� وطر�+� �رض إ����ت ا�طرق ا����ر�/� ���+�

���� و�ر6��ا�طرق إ����ت �.� ��7�
دد �/�� ��    .ا����ر
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���! � ��ف أ�واع ����ر ا���	ر �رورة ���� �	����� ���ؤ��	ت ا���
	د�� ا��� 

�و%ود ھذه ا���# وا���	+* ��دى وا��� ���	ج إ�& ��ر�ف %��ورھ	 ا���# وا� د�	ت، 

�	ھ��	م ��5ر �ن طرف  ا������ك، �ذا ��ظ& ا���	ر�0/���	 و������	 �ر.�	ت و�	%	ت 

و����ر إ+�0	ت ا�طرق وا�دة �ن ��ك ا�و�	/ل ا��� . ھذه ا��ؤ��	ت و��ذا ���دد و�	/�*

وھذا �وا��5 ��ظ& �	ھ��	م ا������ك �ظرا ����زا��	 ;�ذه ا: �رة �9 ذ +دة أ�5	ل وأ�واع 

  .���ك���طور ا���5و�و%� و����� ا�ر.�	ت و��و�ت ا���

;<+�0	ت ا�طرق ا��%	ر�� ھد;�	 ا:�	�� وا�ر/��� ھو ا���	�� وا��9=�ر +�& ��وك 

��ث ���ن ��	 �ن وھذا �	 ���	 �درا��* وإ=�	�* . ا������ك ود;�* إ�& ا� 	ذ �رار ا��راء

ا���	��� ��رض ا���# وا� د�	ت،  0ل درا���	 ا���دا��� أن إ+�0	ت ا�طرق ھ� ا�و���� 

B�� � /ل أ رى � ھذا	ك و�	م ا�%��ور ��ظ&أن ھ�	ھ��	�.  

إن إ+�0	ت ا�طرق ا��%	ر�� �ؤ=ر +�& ا������ك و�د;�* إ�& ا� 	ذ �رار ا��راء، وھذا 

�ن �5ر ا���	�� وا�
ور وا:�وان إ�	;� إ�& ا���	رات  ة���ب �	 ����ز �* ھذه ا: �ر

�5ن  ،وا��داو�� +�& �را/�		ء ��ك ا����� +Dول ا�������5ن و��=�م +�& إ������ب ا��� 

 ;� .	�ب ا:��	ن ا�5=�ر �ن ا�������5ن � ���Bون ا�ر�	/ل أ��	ر.م ��ك ا����زات إ� 

 	���
B� ا�+���0 وھذا ���ب +دم	��ل ھذه ا���# و;وا/دھ	 وھذا ;� �زا�	 وطرق ا��

��ددة  ط���� ا��	ل إ�& أن إ+�0	ت ا�طرق =	��� ���وي +�& 
ور 
	��� و��	��را%# �

�ب +�& ا�D	/م �	���	ر �
��م ا���	ر �طر��D وا;�� و5	;��
� 	��.  


��م ھذه ا�ر�	/ل ا�+���0   � ��B�5 &�+ &در%� ا:و��	ر�� �ر�5ز �	ت ا��%	�0+�	;

:ن ا�����ق ��ن +�	
ر ا���	ر و��B�5 +رض ا����� ھو ا�ذي ����د +��* ;� �5ب أ�5ر 

�ك، إ�	;� إ�& �ر��G ا����� ;� ذھن ا��	رة �ن أ%ل ��وغ ا����� +دد ��5ن �ن ا�%��ور

         . وا����=�� ;� �
ر�ف ا���# وھذا �	���	ء ا�������5ن ا���# وا� د�	ت ا����ن +��	.	���	 
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