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أتقدم بالشكر إلى أروع و أعز مخلوق في هذا الوجود، إلى اإلنسان الذي رعاني بحبه و  

بي أمال في حياته، إلى من يعطي و ال يأخذ،  

حفظك اهللا و  " إلى زهرة حياتي أمي العزيزة  

أطيب و اتعس  إلى من علمني أن الحياة تحدي و طموح، و النهاية هي البداية دوما قـاسمتني  

" ، "أميرة لينة  " و الكتاكيت  

  .إلى من شاركوني رحم أمي إخوتي و أخواتي و أبناء األخ يوسف، دنيا

  

  .فـاطمة، خديجة، نرجس، سامية، كهينة

  يونس، معتز باهللا، عبد المالك، شريف، محمد

  كل من نسيهم قـلمي دون أن ينساهم قـلبي

  شهيناز

أتقدم بالشكر إلى أروع و أعز مخلوق في هذا الوجود، إلى اإلنسان الذي رعاني بحبه و  

بي أمال في حياته، إلى من يعطي و ال يأخذ،    االهتماماهتمامه طامحا بمستقبلي، إلى من جعل في  

  .إليك أبي الغالي حماك اهللا

إلى زهرة حياتي أمي العزيزة  " من قيل فيها الجنة تحت أقدام األمهات  

  .رعاك

إلى من علمني أن الحياة تحدي و طموح، و النهاية هي البداية دوما قـاسمتني  

و الكتاكيت  " شريف  " و زوجها  "  خليدية" أختي و أمي الثانية  

  ".س نذير، آدم فؤاد  أن

إلى من شاركوني رحم أمي إخوتي و أخواتي و أبناء األخ يوسف، دنيا

  .إلى كل عائلة العربي، معزوز

  "سهام  " إلى رفيقة دربي  

فـاطمة، خديجة، نرجس، سامية، كهينة: إلى صديقـاتي

يونس، معتز باهللا، عبد المالك، شريف، محمد: إلى أصدقـائي

كل من نسيهم قـلمي دون أن ينساهم قـلبي  إلى

  

أتقدم بالشكر إلى أروع و أعز مخلوق في هذا الوجود، إلى اإلنسان الذي رعاني بحبه و  

اهتمامه طامحا بمستقبلي، إلى من جعل في  

من قيل فيها الجنة تحت أقدام األمهات    إلى

إلى من علمني أن الحياة تحدي و طموح، و النهاية هي البداية دوما قـاسمتني  

أختي و أمي الثانية  " األوقـات  

إلى من شاركوني رحم أمي إخوتي و أخواتي و أبناء األخ يوسف، دنيا

إلى أصدقـائي



  "الغالية  " أمي  " إلى من شاركتني األفراح و األحزان، إلى صاحبة الصدر الحنون  

  .أطال اهللا في عمره" الحاج  " 

  أطال اهللا في عمرهما

  عمر الفـاروق، محمد، يوسف، نعيمة

  منصورية، كنزة، نوال، إناس، أالء، رجاء

  شهيناز، سميرة، نادية

  .فؤاد، سيد أحمد، عبد المالك، شريف، قـادة معتز باهللا

  سهام

  :أهدي ثمرة جهدي

إلى من شاركتني األفراح و األحزان، إلى صاحبة الصدر الحنون  

  -محجوبة–

" إلى من ضحى بكل شيء فـألهمني برقته و عطفه أبي العزيز  

أطال اهللا في عمرهما"  ، خيرةالناحل" إلى الجدين الكريمين  

عمر الفـاروق، محمد، يوسف، نعيمة: إلى إخوتي األعزاء

منصورية، كنزة، نوال، إناس، أالء، رجاء: إلى عماتي و خاالتي و بناتهن

شهيناز، سميرة، نادية: إلى الصديقـات

فؤاد، سيد أحمد، عبد المالك، شريف، قـادة معتز باهللا: إلى األصدقـاء

  

  

  

 

 

إلى من شاركتني األفراح و األحزان، إلى صاحبة الصدر الحنون  

إلى من ضحى بكل شيء فـألهمني برقته و عطفه أبي العزيز  

إلى عماتي و خاالتي و بناتهن

إلى األصدقـاء



  .قبل كل شيء نشكر اهللا على نعمه التي ال تحصى و نسأله المزيد من فضله و كرمه

نتقدم بأسمى معاني االحترام و التقدير إلى كل من ساهم في مساعدتنا على إنجاز هذا العمل  

، كما نخص بالشكر كل  "جمال الدين  

  ".عبد الحميد بن باديس  " 

قبل كل شيء نشكر اهللا على نعمه التي ال تحصى و نسأله المزيد من فضله و كرمه

نتقدم بأسمى معاني االحترام و التقدير إلى كل من ساهم في مساعدتنا على إنجاز هذا العمل  

  .المتواضع

جمال الدين    قعيش" نتوجه بالشكر و العرفـان إلى أستاذنا الكريم  

" أساتذة قسم علوم اإلعالم و االتصال لكلية العلوم االجتماعية  

  

 

  

  

قبل كل شيء نشكر اهللا على نعمه التي ال تحصى و نسأله المزيد من فضله و كرمه

نتقدم بأسمى معاني االحترام و التقدير إلى كل من ساهم في مساعدتنا على إنجاز هذا العمل  

نتوجه بالشكر و العرفـان إلى أستاذنا الكريم  

أساتذة قسم علوم اإلعالم و االتصال لكلية العلوم االجتماعية  
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  :��د��ا�

�دف ا���ل و�ن � ��ر ا��وم إ�� �ط�ب ا����� �ط�ب ا����� ا�� �� ����ا���طق، ا�

�� ��� �#�ل إ$��ع ا����� ھذا ��& دف ا���ب و ا�و%دان $#ل ا���ل، وو ا��ورة، ا�

1 �0�� ��س #�.�ر ا���ن، إذ �-�ج ذ�ك إ�� ���رات ��#��3ون ا�ر����، �2ن 

��ع %��ور ��� #��ك #5$ إ�� �م �ن ا����و��ت ��ون $د #-ث ����،و ������ ا��ر�ل،

#&،  ا$8��ع��و�� إذا ��ن �و3وع ا�ر���� -���� �ط�ب ���ن، أو ��6 �����، و

��� ا��ورة إ��  ا�ر��ز�ذ�ك أ�#: ��ت و ��دات �� ا�9رد ا����دف، و��2ر ��و�

-��ق ھذا ا>$��ع ���  .%��ب ا����� ����ل 

��0�ت ���ورة و��و�� ا��-ر�� ����، أ�#-ت -�ط #�>���ن �� �ل ���ن، �

�� ا��ورة، ا�� أ�#: ��� وز��� ا�<��ل �� #�ورة ا��ط�ب ا>�=��، و -د�د ��>

��0ل ا8%�ھ�ت ��و%�& و ا�و%�� ا�� ���ر �����، إذ أ�#-ت ��ب ا�دور ا.���� 

���� �����وا�@<�ر ��&، � و #%دارة �ن ا�<�رة ا�#�ه ا����� ا���و���ت، ��� ��� $وة ا

�1 ��،  أ�#-ت��ذا إن ا�2=��� %�د، ��د و%� ��0��� �أ�#ر د��ل ��� ا.ز��ت ا�

�� ا>$��ع وأ�#-ت �ن أ0د ا���� أ���  ������� ا��#�ر �ن أي �رضو��6ل ا���ول  

�� ��� ھو -�ل ا���درات، و��#�ت ا���ھ�� �ن ����� ا��ط�ا�ذي ��د �0ل أو $�� �ا%

��ط� ا���درات و ���=�ا��وا��ن ا�راد�� �ذ�ك ا��9ل، <م ا�و%& إ�� -�=ت ا�و$��� إ

���م ر��6ل إ�ن طر�ق �����  .=��� ذات ����9 

��ل ا�ذي ��ذ �ن و��6ل ا>�=م �د��6م �&، أ�#: ��ول ���& �<�را ھذا ا��وع �ن ا8

��ت Cل ا>� ���-ول إ�� أز��ت، و ھذا #�د ا�#��ر ا����م #��� ا���3ء �درة ا�� $د 

��2ر ا8%�ھ�ت واCراء و ����ت، 8ر��زه ��� و��6ل ا>�=م ا�@<�ر��، و��� ا$8-

م و�3�� � ��%���ل، وذ�ك #�� ����ب وإ�را�جا���0ل ا�ذي �ن $#ل ا���6م 8�#-� 

���� إ�� ����%� �ن �=ل ا8���@ھداف ا�ر����، ول ا%8�دف �ذا ا�%��ور ا���

6�& و��8& �و��6ل ا>�=م ا�%��ھ�ر�� �م #��، إذ ��� أ�س ھذا ا.��ر و����ا�

�� ا���ر����ل ا%8  .ا�د���� ا�ر����6 ��ذا ا8
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6�& ا����زة، $#�� ا�%��ھ�ر  ا.�<ر.ن ا���9ز�ون ھو ا�و���� و���0#��، ��و�& #�

��د ا�ر�� �� درا��� ا������ن ���م أو ا.���ن، ا��#�ر ���م أو ا���2ر ا�����9 �واء 

ذ�ك وھذه ا�و���� ا>�=���، ���ر�� ��ف م ا��#�ر �ن �=��� �ن ����-� ا���درات 

������ ��ذا ا�2رض �ن $#ل ا�د�وان م  ��ن �=ل ��و��� ��-�=ت ا>�=��� ا�

-���ون �1 وزارة ا��دل ا�%زا6ر��، ��� ����� إد���� ا���درات وا�وط�� ������# ��

#�ر ا��9ز�ون ا�%زا6ري #ل ا�����ھ� �ن ��و#�ت #����#� ��ذه ا�-�=ت أ��� �م �ر 

#�ر أن ا�-�=ت ا>�=��� ھ� �ن أھم. ا��و$1 ا>��رو�� ���9ز�ون ا�%زا6ري��# 

�� ا��#�ر #�0ل وا$�� �ن ����-� ا �����3�� إ��  ���درات، إذا�و��6ل ا���<�#

%�1 و��طب ا���ن و ���5�  .ا.ذن ���ا������� ا��وت وا��ورة �� آن وا-د، 

��ول �و3وع  �ن ھذا ا���ط�ق أرد�� ا��وض �� درا��� �-�و��ن ا�طرق إ�� ����9

�-� ا���درات�6ل ا>�=��� ا������ ا�#�ر�� وا���درات �ن �=ل ا�ر���� �����#  ��

ذ�ك �ن �=ل ا����م #��-��ل ا�����و�و%� �<=ث -�=ت ��ط�ت ا�-�=ت ا>�=���، و

���=����ب و�و3وع ا�درا�� و<م ا���ءھ� #د إ� ��# �$ ��ھو ا>�=ن ا�و�وي 

�� ا�درا�� ا����د �-�ث ��: ��� ا�-��ل ا�����و�و%�  ا��9ز�ون ا�%زا6ري، &��

�� �ل -���، �� -�ن ا��0ف �#�راءة ا�-�=ت و ����د�و8�� �ن �=ل ا���2ت ا���

ا���ق �� ا��ط�ب #��2وص و" رون 
	رث" ���%�� ��: ��� ا�-��ل ا���� و�ق 

 �-���� ���ا���3ن �� �ل ر����، و ھو �� ��د�� �� ا��0ف �ن د��8 �ل -��� 

  .ا���درات

�� �ط� وا3-� ا�����م، ا>%�#� ��� إ����0��، ا#�و�-��ق Gرض ا�درا��، و

��ل و ا������ھ� #��د�� -ول ا��و3وع���م ر#طت �و3وع ا���درات 8�## ���$

�ل ���دي و: درا�� ��� ���ا���إ��  ������ن، ا�9�ل ا�%��ب ا��ظري ا�ذي ا-وى 

وا$��� �-ددات ظ�ھرة ا���درات و: ا�<���ا�9�ل ا>�=ن وا>�=ن ا�و�وي، و: ا.ول

�ر3�� �� ا�%��ب ا�ط#��� إ�� ا�-��ل ا�����و�و%� �<=ث -�=ت  ا�%زا6ري، ���

و�و�� �����-� ا���درات  . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محددات ظاهرة المخدرات  

وواقعها الجزائري                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلعالن واإلعالن التوعوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التحليل السيميولوجي للحمالت التوعوية
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ر ا������
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  :أ���ب ا����ر ادرا�
 و أھدا���

 :ا����ب  - أ

�� ���ررات إن ا��
�ر�� ��ذا ا��و�وع ���� ���� �م 
�ن ا��
�ط�، و إ��� ��
ن ��

������ �و�و��، و 
 ��� �  :ا���ض ا!�ر ذا�

1- 
 :ا����ب ا�و�و��

��� �� إن ا'��دا&�� ��ذا ا��و�وع �م 
�ن ��ل ا��د&�، �ل ��ن ����� ���ط
�ت ��� $د 


ف ه ا�ظ�ھرة &� ا�����/ ا��زا-ري و� 
�� ��د إ�راء�� ���ث �
دا�� �ول ا��(�ر ھذ�

 �$��ت ا�' ط�ت ا����
� ��8ج ھذه ا�ظ�ھرة أو � 5 ا4$ل ���و�� ا�و$�
� �ن ا�و$وع &

  .&9 ھذه ا�ظ�ھرة

�ن ا�����/  %75ا�ذ
ن 
(� ون أ�>ر �ن ا���ط
�ت �;ن ا�(��ب ا��زا-ري و إذ ��
د

�زا-ري ھم ا�4>ر ا'����8 و ���ط
� ا� �
��ذه ا���دة ا��ؤ>رة � 5 ا��'م وا��<ل و ا��ؤد

  :�ن ا4'��ب أ
��إ�5 ا��8ك و

ا��(�ر ظ�ھرة ا���درات &� ا��زا-ر، و ذ�ك �و�
رة 'ر
�� ���� ا��(ر
� ا�4
رة  •

 ).&�رة ا���ف &� ا��زا-ر(

درات، و ذ�ك �&�� �ر
�� ا��������ل � 5 �� -�����وص �ؤ�راو - اھ���م ا��زا-ر •

�5 'ن $وا�
ن رد�
� &���� � �د ا������ت �و�و
�، ����A&� إ�ن �8ل �<د �دوات و

$��ون ���د
ل ا�4
ر �<��ون ا��<و��ت وذ�ك �ن �8ل اوا�<��ء � 5 ھذه ا�ظ�ھرة، و

�
�راءات ا��زا-Aا. 

• ��&���� �
(�ب ��و�
� ا�، وا���درات ا'����ل ا��زا-ر � � �ز
ون �د���� إ��8

ا��و�و
�  ا'������� �ؤ�را ا���8ت���� ���� ��طورة ا���درات وأ�رارھ� و


�ن أ�ط�رھ�� و$�
� �ن ا���درات وا�<��ء � 
��، و��. 

 



 ا�ط
ر ا������
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2- 
 :ا����ب اذا��


ن ���� م ����، وا��زا�� �ن ����'ؤو�
� ا�� <�ة �  - B�)ق ا���8م 5 ���Aوم ا �

 .ا�<��ء و�وا��� ا���درات ذ�ك �ن أ�ل��، وواD���ل ��


<�� �دى ا����ھ
ر(8�A�� ���Bن و ا����ر�� �E، و ->�� E���
 �
رات ا��B����. 

� ا���رف ���ق � G��� 5 ا��� 
ل -& ����Hو ر �
� � ��8ت ا��و�و�
و�و�
ذ�ك ا�'

 .ا������ &
��دف ا���رف � 5 ا������ ا�ظ�ھرة و��

ك � 5 ذ�ا��و�و
� ����طر ا���درات و�8ت ا��دام ا�درا'�ت �ول �دى ��س ا�� -

 .اD���ل�'�وى ���د � وم ا8�Aم و

 :ا�ھداف  - ب

�� � ���$ش، �<د �ظ� �و�وع ا���درات ��دة طو
 � ا��دارة �ن �
ن ا��وا�
/ ا��طرو


ل �� 
ل و�' �& E ت ا�(��ب � 5 ا� �� ����وص ��
دا ��ر&� أ�رار ھذه ا��واد ا��


� ا������ وراء ار���ع ا'�����8 دا�ل ا�����/، �ذا ا���رف � 5 ���، و'
ا4'��ب ا�ر-

�
�ت أو ا�<وا�
ن ا�<���� ��ذا ا�' وك ا�A�را&-���Aث �ن ا4ر$�م و ا
ا�9، و ...أو ا��د

8�Aدث �ن دور و'�-ل ا��� /

� و��و�� ا���8ت ا��و�م و��ن $ �� ��د �وا�


�'� اA$8ع �ن  ��ون �زءا �نه ا!&�، و� ا��و�
� ����طر ھذذات ا������ ا����� &'

  .� 5 ھذا ا4'�س ا��ر�� ھذا ا��و�وع �
�ون ��ل درا'���و. ھذا ا����س


و�و�

�و$ف � 5 ���ول ا��� 
ل ا�' D ���'ل إن ا��دف �ن درا
� � ��8ت ���رد ا��� �

  :إ��� ��� أھداف أ�رى ھ�&<ط، و

� � �ورة أي ->
��  ���و�� ا��(ف �ن ا�دور ا��<���� �& �
� ��8ت ا��و�و

Dزا-ر ���� ����، وا�4راض ا�� ا�& �
����� .ظ�ھرة ا���درات ���� ����

ا�دDDت ا��� ��� �� ا���8ت ا��و�و
� إ�راز �دى ا��ط��ق �
ن ا������ و���و��  -

 .�/ وا$/ ���طر ا���درات &� ا�����/ ا��زا-ري

� ا�����/ ا��زا-ري، ���
�ن �طورة ��ط
�ت �ول وا$/ ھذه ا�ظ�ھرة �(
ر أر$�م و -&

 .ھذه ا�ظ�ھرة &� ا��زا-ر



 ا�ط
ر ا������
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 و�  :ا���ؤ�تا����


�، إذ �����Dة ا�

� �<ود إ�5 &�ر ا���
�ذور ��ر E� ا���درات �و�وع �إن ���ط


�ود ��ر
��� إ�5 ا�<رن ا�را�/ $�ل ا��
8د، �دل � 5 ا'����ل  �
و�دت �و�� 'و�ر


ون، إذ ���&K� ن

�<د �رف ا���ود ، و" !��ت ا� �دة" وا 
ط <ون � 
E ا�'و�ر


ون و�
� " ا�و����ن"��ذ ا�<رن ا�>��ث $�ل ا��
8د، ��� �رف "  ا#��ش" ا��&


� ��ذ �
�  500أ�ر
�� ا�8�& E$ون أوراB��
��م $�ل ا��
8د، �
ث ��ن ا���ود ا���ر 


�، أ�� �
<د �ر&E ا4���ش $د
��، ، &)در ھو أ
�� �وع ��" (  ا%�ت" ط<و'�م ا�د

  .م �525< وه إ�5 ا�
�ن ��م و

�ا���درات &� ا����رة ا���د
�، و����A&� إ�5 �8د &�رس وا�
و��ن  ��� �رف ���ط

&�ل ��دة �ن "  ��د �رو�ر" &� أوا-ل ا�<رن ا���'/ �(ر ���ن ا����4� ا�<د
��، و

، إ�E ا4�8م ��د "�ور��وس"أط ق � 
�� ھذا اD'م �'�� إ�5 ا��ور&
ن �ن ا4&
ون، و


ن ��ذ ����ف ا�'�
��ت �رز ھذا ا��و�وع ��(� � �و
�� ���ل اHAر
ق، و� �����


� و�����Dأو'�ط ا��(�8ت ا �ا���
�، ����� �م �(�ل ظ�ھرة �ر�
� إD ����(�رھ� &

دول ا�������ت ا�ذي �م �� ت ��E أ
� دو�� &� ا����م، ��� &
�� ا��زا-ر، إذ ����ر �ن ا�

ا��� ��ر 
<رع &
�� ��$وس �طر ا��(�ر ا���درات، �
ث ا'�ط��ت أن �ط���� 
د 

� ھذه ا�'�وم ��و�� ط
 � '�وات أز�� ا���ف، إذ أ��� (�دت &� ا�'�وات ��رو

 �
�ت ا��واد ا����وط� �ن ���، وا�4
رة ز
�دة &�� ���ز
�دة &� �دد ا��د��
ن �ن 

��� ���-G اد 
و�� ��د 
وم، &�� D ��رج �ن �و>��
�، أ�� ��دDت ا��ر
�� ا��� �زد

ا��(�ر اAد��ن، إذ �ذر ا�����ون &� ���&�� ا���درات ���
� !&� ا���درات و

� ھذا اAط�ر و& ���
�ن  %80ا��(�رھ� أو'�ط ا�(��ب ا�ذ
ن 
(� ون  ���B�رو


ن

�و 1ا��زا-ر�� �
������ ھو ا�4ر ا�ذي إذا ��ل '
د�ل ا��زا-ر &� أز�� ا


��ب ا�<��ء � 
�� أو ��5 �وا����� ذ�ك أن ��� آ>�رھ� ا�' �
� � 5 ا�����/ ���دى 

                                         
1
  Abidat Abdelkrim: Drougue, la bête qui menace le monde, Edition Ged- com, alger, 2007, p09. 
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�، ا$���د
� و�دود ا'�
� إ�5 آ>�ر '�����Dق ا)� �
��دد �'�<�ل ا��8د ���� أ�$8

  .ا��رد ا��د�ن � 5 ا���درات ���� ��������، و


��د �<��ھ�، 'طرت ا��زا-ر ��طو�و&� �ن آ>�ر و D ا�ظ�ھرة ���طر ���ط� ��وا


�ز
و�
� �و�و
�،ظ
م ا������ت، �دوات ودرا'�ت، و��� � Gإ�5 � �<�ت  �را� �&��A��

��8ت �و�و
� ذات ����� ����، �م �>�� �ؤ�را � 5 (�(� ا�� �ز
ون إ��8
�، و

  .ا�<��ء � 
���دف ا��< 
ل �ن ���طر ا���درات وا��زا-ري �

�و�وع، ����ر�
ز � 5 درا'� ���&�� ا���درات ��ذا ا�Bرض أرد�� ا��وض &� ھذا ا�

�ن �8ل ا���8ت ا��و�و
� ا�� �ز
و�
� ذات ا������ ا�����، ������ر أ�E �ن �8ل 

�
�8�Aت و ا�ر'�-ل ا�

��ن ��<
ق ا���د
ل � ' و�Aس �ن �8ل ا�4$��ع وا
� ���ر ا��

ا���8ت ا��و�و
� ذات ھذا � E �ن أ�ل درا'� د��D �<ط�ت ��>�� و'�-ل ا8�Aم، و

 ��
ا������ ا����� � 5 ���طر ا���درات، ھذه ا� <ط�ت ا��� ����ر ا��ورة ا����ر�� &

�8
� ا4�Aرھ� �ن أ(��ل ا�ر'�-ل ا
H زھ� �ن
�
ھ� �رى، وا����ر ا4'�'� ا�ذي 


ل و�� ا�A'�ن �ن �8ل إ�'��E ��م ھ�-ل �ن �)� �& �
ا��� � �ب دورا أ'�'


��ز��� إ�� �طر
<� إراد
� أو ���� D (�ور
�، &��(�ل ا��� و��ت �& ،Eذھ� �<ذف ��� &

�
�8�Aا�ر'�-ل ا E�� �ور �ن ا��و�وع ا�ذي ���������� E
  .�د


� ا����
�و���)A5 ا � ����Aذ�ك 'وف ���ول �ن �8ل ھذه ا�درا'� ا�:  

" 
#���� 
  ؟" ا��درات �0 %ط����إ- أي �دى � �س ا#�*ت ا�و�و�
 ا�()ز�و!�

���ءت ������ �

� &����ھ� إ�5 �'�ؤDت �ز-���)A5 ھذه ا � ����N� و:  

  �� ھ� ا�دDDت ا��� ��� �� ا���8ت ا��و�و
� ا�� �ز
و�
� ؟/ 1

�� �دى ���'ب ا��ور ا���رو�� &� �<ط�ت ا���8ت ا��و�و
� ا��'��د&� ���درا'� / 2

  �/ �و�وع �ل �� � ؟

  ا4' وب ا�����د &� ا����
ر �ن ���&�� ا���درات ؟�� ھو / 3



 ا�ط
ر ا������

 

13 

 

�� �و�
� ا���G ا��'��� � � ���
ر �ن ���&�� ا���درات &� ا���8ت ا��'��د&� / 4

  ���درا'� ؟

�8
� ذات ا������ ا����� �وظ
ف اA$��ع &� �<ط����؟/ 5�Aط��ت ا�ر'��� ا�ھل ا'  

  :ا�!�2 و أدوا�1

 :ا����G ا�����د  - أ


���ر ا���� �
B� E�و�� �ب أ&��ره و �

'��� �� ا����ث ���ظ
م و �ر� �
'
G �طوة ر-

�
  .ا�و�ول إ�� 5��G- ��ط<

ا�� وم  &� �ن ا��<
<��;�E ا�طر
ق ا��ؤدي إ�5 ا��(ف "  ��د ار#��ن �دوي" 
�ر&E و


�ل إ�5 �د ا����� ��
�ن � 5 '
ر ا��<ل و�وا'ط� ط�-�� �ن ا�<وا 5�� E��
��د
د �� 

� ��
  .� و����

ا'��� ھو ا���ول � 5 ا��� و��ت وو���� &� إط�رھ� ��� أن ا�'
�ق ا���م �درو

�8
�، ا���ر&� وھد&�� ھو ا�و$وف � 5 ا�دDDت ا���
� و�Aر'��� ا � �ا����5 ا���ط�

�
�
و�و�

� ا�' 
  .&Oن درا'��� ��درج ��ن ا�درا'�ت ا�و��
� ا��� 

� و& �
�
و�و�
�دا
� '�وات ا�'��
��ت &� ���م اA(��ر �<د ظ�رت ا��<�ر�� ا�'


ن، وا��ر�'�، ��� أدى إ�5 ظ�ور �در'� ���
����
ر ���ت ��ل اھ���م ا� P ط�� �ھ

ا�ذي ) 1813-1875" ( ��رد!�!د دي �و��ر" 
ر��ط ��راث ا����م ا� '��� ا�'و'
ري 

 E���� �� ��ط P ا�<رن && E���
" �دد ��� ر&E�;� E �و"  �#��رات �0 ا(��!��ت ا

�
�����Dة ا�
1.ا�� م ا�ذي 
درس �
�ة ا����8ت دا�ل ا��
 


ر ا�� �وظ� "  ��رد!�!د دي �و��ر" �<د ��ن وH ت ا�� �وظ� أو�B م ��م ��ل ا� �م � �


 )parlé ou non parlé  ل-Dل ا�د��sings (ده ، و�ء ���� �(ف "  رو�ن ��رث" 

                                         
1
   ،�
����� � وم ا8�Aم و اD���ل، د
وان ا��ط�و��ت ا�& �  .283: ، ص�2003ن �ر' � أ��د ، ���ھG ا���ث ا�� �
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 E��>� �
� ھو "  �وو����5!�4ر ا��" �ن ھذا ا��دف &�
و�و�

ث $�ل �و�وع ا�'�


��ءات، ا�4وات : ده�دو���� ���ت ��د�E و �systèmesل ا�4ظ�� Aا��ور، ا

�وا�4��ن ا4(
�ء و� �دھ� &� ا�(��-ر، ا��رو�و�وDت �ر���ت ھذه ا��واد ا��

  .ا�9...ا��روضو

� &ر�'� وو ھ�ذا �رف ا���ث && �
�
و�و�

دان ا�'� �روDن ��رث ��;>
ر �ن 

)1915-1980 ( P�& ل ا!داب، إذ��� �"     �طورا ھ��� ا��داء �ن '�وات ا�'�
��ت &


ل ا"  رو�ن ��رث ��� E��

� � د�ول إ�5 اA(��ر �<�
و�و�
$د ��ورة، وا���ب � '

�
�
و�و�
"    $�زة ���� �/ أ���لا���� <� ���'
��� ��ورة ���� و �ر&ت ا���وث ا�'

   1". �ر�����ن ���ز


� ا�د�
ل إ�5 دال و��زو�
و�و�
 �mode deد�ول ا��ر��ط
ن ��8$� ئ ا�'

signification ل �ظ�مو�� �
� إ�5 درا'� ا����5 ا����
و�و�

�دف � م ا�'  ����8�


ر ا� '��
� &�و 
درس ��B ا�A'�ن وا��
وان، وH ��8ت�رھ� �ن ا�
H�>'� رھ����ن  ����

ا��� 
ل ا�9، و...ا��رض، ا��را-ط، ا��ور ا����8ت، ����8ت ا��رور، أ'��
ب

� ��د �
و�و�

�ت ا���
<� (�ل �ن أ(��ل ا���ث ا�د$
ق &� ا��'�و"  رو�ن ��رث" ا�'

ا����ث ا��
�د ا���ه ا�ر'���،  ا�4'�� � 5 �د ا�'واء، 
 �زم &
��� ر'�-ل ا4
<و�
� و


� �ل �ن �8ل ا
'�5 إ�5 ��<
ق ا����و�����Dوا �
��و$وف � 5 ا��وا�ب ا�'
�و�و

  .�ذا ا�><�&
� ا��� �ن (;��� أن �د�م ا��� 
لو

&�ن �8ل درا'��� '���ول �� 
ل ا��� � ������ر أن ا��ورة ا����ر�� ھ� أ�د 

�

� � 5 >8ث �را�ل -����رھ� ا4'�'�
و�و�
':  

8ت �/ ا�و�ف ا��� 
ل ا�(� � � �� ھ�� '�<وم ��� 
�و :ا��<ط
/ ا���� ��ل �� � ∗

5 ا�<��ب �
�H��� � ا��� 
ل ا�وا�ف ����
م ا��� � و ھذا �ن �8لا�د$
ق ��ل �� �، و

                                         
1
 Camdin Jean- marc de: la communication marketing ( concepts, techniques, stratégies ) economica, pomis, 

1995, p19. 
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E، و��د
د ���ون ��ل �<ط�، و � �
�ا��� ھ�
ا��<�ط�� ����طرق ��وع ا� <ط�  �

�ج ا� <ط�، �ذا �ر�� ا����
را ا��� '�ھ�ت &� إ��و
� ا��'��� � �D�<�ط ا��ورة، وا�زاو

 �

�� ق ���ر'��� ا� '�� ��
��� '�<وم ��� 
ل �ل �� �����E �<ط�ت ا���8ت 'واء &

 .ا��و'
<5 ا��� '�ھ�ت &� إ���ج ا��� �ا����و�� و�ذا �ل أ�واع ا�4وات و ا� �ظ
� أو


� روDن ��رث ∗�وھ�� '���ول أ�ذ �ل �� � � 5 �دا، : �� 
ل ا���8ت و&ق ���


� و � 
 �� �ن��<وم ���


ن ا����
ا�����
�، أي �� 
ل ا��دو�� ا���ر
�، و&� ھذا ا����


� ���و�
ن �ا��زء �ن ا��� 
ل &<ط، ��ط ق &� ا�Bوص &� ���G ا��� 
ل ا�'�
و�و

�(ف ���
� �ل �� � ����طرق إ�5 دDDت �ل ���ر �ن ا�����ر ا�دا� � &� ��و
ن 


ل ا����ن وا�ز��ن ا�ذي �ور�����8ل �� 
ل ا�4وان ا��'��� � و ا��� � �ن �� ،��
ت 


E ا��� � �/ ��د
د أ���دھ� و& ��
د�D�����A�� ،&� إ�5 ��د
د أ���د ا�ر'��� ا� '��
� و����

�
1.ا���
 

 :أدوات ادرا�
  - ب

�
  :�ن أ�ل إ>راء درا'��� ا����د�� � 5 ا4دوات ا����

� ا��وا��� أو و ��/ ا��� و��ت &� ا���ث ا�� ��ھ� أداة �ن أدوات  :ا��<�� ���� �ھ


ن � E�����ع و��� �وDوا ��واب وھ� �<وم � 5 اD���ل ا�(���'Dأو ا ��
ا����

ا����ث أو ���و�
E ا����ر�
ن أو ا����و>
ن �ل � 5 �دا و��دث ���$(� أو �وا��� �ن 


ر
د ا����ث ا���ول � 
�� و ذ�ك �Bرض ��دد، و ���ف  �أ�ل ��/ ا��
���ت ا��


ث 
�م ��د
د ا4'- � �'�<� 5 ���
��ت �د
دة &�� إ�� أن ��ون �<��ا��<�� � إ�� �

��س ا��ر�
ب، &8 
�ون � (�ص ا�ذي 
<وم &
�� ��د � ���وث ���س ا��
��H و�و�E و

 �

��H ا4'- � أو إ��دة �
�H��� أو إ��&� أ'- � ��دو &� رأ
E ��ط<� �
����<�� � �ر

��ورة ا� �ظ
� ����و�� &8 
;�ذ ا����ث &� ا����ره ا� 5 ا����� ا��رد
�، أ�� ا��<�� � ا

����ت وإ��� �����ھ� و�Bزاھ� وAف ا �م ا��<�� � ����رو�����و&<� ��و$ف �ذ�ك  ����ا� ��

�/ا��<�� � و)� �  .� 5 ا�� <�-
�ا����وث � 5 ا��دق &� إ�����E و ھ

                                         
1
  .161-157: ، ص ص2006أ�ول ا���ث ا�� ��، �ؤ''� (��ب ا������، اA'��در
�، : ر(وان �'
ن ��د ا���
د  
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ا��� �م ا��� رأ
��ھ� �رور
� �درا'��� و ��و��� �ن �8ل ھذه ا4داة ��/ ا��� و��ت 

��دھ� &� ا��را�/ ا���>
�، و����ن �
�راء �<�� � �/ ن إO� ���$ ،ق ذ�ك

ل ��<�' �&

زار ھ�5رة" ا�'
دة  "��� �
د
وان ا�وط�� ����&�� ا���درات ، �د
رة &ر�
� � و$�

5 ��(�، �<ر ذات ا�د
وان ا�وا$/ �<�ر ��ط� 2012- 03-18ذ�ك 
وم وإد�����، و

  .(�رع اD'�<8ل، ����زا-ر ا������

�;�� "  ا��درات �0 ا5زا6ر" إذ ��دف ا����ق أ�>ر &� وا$/ ا�ظ�ھرة  :ا�����رات�

د
وان ا�وط�� ����&�� ا���درات وإد�����، إ�5 ا�D���د � 5 ا�����رات ا��� �ظ��� ا�

� (�ل ��ن ���ا��� �م �'�ط/ ��ورھ� �4ور إدار
� ���� ���د
وان، و& ��
 � �� 

�8ت و� �

���'ب وPDFو>�-ق إ���رو� �� ���� ��
1.���ل درا'���، وا��� ا��<  


�ت و�<�د و :ا�درا'�تا�و>�-ق و-���Aك ا � ���درا' �ا�و>�-ق ا��� أ�دھ� ��� &

ا��� �ر��� �دة ا��(� � &� ا��زا-ر، وإد�����، �د
وان ا�وط�� ����&�� ا���درات وا�


���'ب �/ �� ���ث ��E � �(ف �ن ���طر ا���درات$��� ��'��دا ��� ���. 

  


�� ا�درا'��:   


E ا� �وء إ�5 أ' وب  � �
��ب � 5 ا����ث اD���ل ��ل ����/ � ��ث، و������

ا����
��، ھذه ا��
��ت ا��;�وذة ��>ل ا�����/ ا�4 �، ��5 �'�ط
/ ا���ول � 5 


ب �ن إ(���
� ا�درا'�  ا��� و��ت�� �  .�'�ؤD���وا��

�ذا ����/ ا�درا'� �ن �
ث ا����-ص وا����ت و ا��
�� ھ� ا��� ��>ل �زءا �نو

�; ا����ث إ�5 درا'� �ل و�دات ا�����/، ا��� $د ��ون ��
رة �دا ���  
&�دل أن 

                                         
1
  .161- 157:، ص ص2006أ�ول ا���ث ا�� ��، �ؤ''� (��ب ا������، اA'��در
�، : ر(وان �'
ن ��د ا���
د  
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E �ن درا'� ��&� �B� /����; إ�5 درا'� �
�� ��Bرة � � 
 E�O& ،���'ب درا��


/���  1.و�دات ا��


 ا%4د�
" $د ا���د�� &� درا'��� ھذه و!� ھ� ا��
�� ھدف درا'���، و����'��� و " ا


رى أ��� ��> E�4 ،��

���د ا����ث أن ���ون �ن ��Dت �� �ل ا�����/ ا�4 � ا��


8 ��د$� و��<ق �E ا�Bرض �ن درا'�E و<�� E� �
�� �و�وع ا���درات إ��8����

� ا��زا-ر، & �
�
إذ '�ت ا�' ط�ت ا����
� ��ذ أن � <ت أول ���
E �د�ول �ذوره ا���ر


� ����&�� ھذه ا�ظ�ھرة وا��د ، إ�5 و�/ إ1975ھذه ا!&� إ�5 ا��زا-ر '�� �
'�را�


� ا��� ��ر��ت إ��8
� �و�/ ا��د
د �ن ا�� �ن ا��(�رھ� و�
�<�ت ھ� اA'�را�

�8
� و�Aإ�5 �<د ا��دوات وا�����راا��طوا �&��A�� ،ت�

� $�د ت ا����� و�
ا���و


ر ���ر�� ھذا ا�و��ء، ��ھ
ك �ن ���
م ا��د
د �ن ا���8ت ا��و�و
� �ؤ�را � ���

ھذا �و�/ ا�(��ب ا��زا-ري � 5 �وا$�
� أ�>ر �ن ا���درات و���طرھ�، و

  2.اAد��ن � 
��طر ���ط� ا���درات وا���وص، أ��م �<
<� وا$/ ���


��ت � ا�����/ ا��زا-ري، ��و�� ��ذ ا���ن 'ر�� ا��(�ر ھذه ا�ظ�ھرة &و�'�


� و�����
�، ا$���د
� و��5 ا'�
�ت إ�5 ا�4ذ � 5 �Bرا&
�، د&�ت ���' ط�ظروف '


� ���&�� ا���درات و���ل �ن ا��د و�
ا��8ج �;�>ر �را��، ا��ط�
ق ا�د$
ق A'�را�


 " إ�5 �;'
س  2002ھو �� د&��� '�� ����، و#����ا��درات و اد�وان اوط!0 

ا ������ون �/ ا�دول ھذو�/ '
�'� ���&�� &����، و��5 
;�ذ � �� 5�E> "  إد��!��

�ر�� و��رة &� و�/ ھذه ا�'
�'�ت، و� ��� �� 5 أ'�س ذ�ك ا4ورو�
� وا�Bر�
� ا��

��، �(رح وا$/ ���طر ھذا ا�داء ��ر�ا�� �<
�ت &� ا��زا-ر و �م ��ظ
م ا��د
د �ن

 ،E�� 8ج�ا� �
�

 " ��دف ��<
ق ���-G أ�>ر &���
� و�/ وو�#����اد�وان اوط!0 

� (�ل "  ا��درات و إد��!��& ��&��� � �
�

"إ'�را�#����)ا��د " ��طط وط!0 

                                         
1

� ا���ث:  أ�و ���ر ���د  ����  �  .146:، ص1998، 1، دار ���ن � �(ر، ���ن، ط)ا�<وا�د و ا��را�ل و ا��ط�
ق ت ( ا�� �

2
� و �� P ���د �'
ن  و   '�' G�

ب �وا(
ن�ر��دDوي، اDردن، ط: ��
د �� ،E�
  .62: ، ص1999، ���2ھG ا���ث ا�� �� و أ'��
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�  �2004 5 أر�/ '�وات، �ن �H 5م 2008إ��طر �دة أھداف، و' E�8� م �ن< ،

����& G-��� 5و�ول إ� � ��>
  1.ا���ل � 5 ��<

���طط، �م �ر�
ز ��ود ا����&�� وا��8ج، وھذا �ن �ل ا��وا��، &�رة ھذا ا�ن �8ل و

�درة �ن طرف ����P (رط� ا��دود ھو �� أدى إ�5 ار���ع �'�� ��ز ا��واد ا��و


� ���8ت وا�4ن، ��� �م ���
م ا��د
د �ن او�
ا��طو
�ت ��د�
م ھذه اA'�را�


�ن ���طرھ�إ��8
�، ����و�� �و$�
� ا�(��ب �ن ا�و$وع ����� ���
.2
 


����، إذ �م ���
م �8ل ھذه ا���رة  2008-2004ھذه ا���رة �ن �� �ھ� ا����ل ا�ز��

ا��� و�'�� ر'�-ل � 
�ز
و�
�، $��� ��'��داف �ن �
��� �طر
<� $�د
�، >8ث ��8ت 

ا��� و" ���طر � �ط0 ا��درات ����#
"  ھو �و�وع درا'���، ورأ
�� أ��� ����'ب و

  :�P ���-��� �ن �8ل ا��دول ا�����'�و

    

  

  

  

                                         
1
   G�
� �ر'�' P ن و��

ب ، و�وا(
ن ���د �'�  .65ص  ذ�ره �ر�/ '�ق��
د �

2
  . 2007ا�����/ ا�دو�� و ���&�� ا���درات، ا��زا-ر، : ا�د
وان ا�وط�� ����&�� ا���درات و إد�����  

�دد   �د���  �و�و���  ��وا���  ر$م ا��� �

  �<ط����

 9
��ر

���
���  

  &�رة �ر���

  

  

01  

  

ا���درات 

�
�����  آ&� ا

��دف إ�5 ��
�ن 

ا��د�
ر 

 ������Dا

  

  د 04.18

  

  

19  

  

  

2005  

  

  

 ��2005ذ 

  إ�5 
و��� ھذا
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 ا����رة): 01(ا5دول ر8م !�   :�6�4ص ا

  


�، �ول ھذه ا���8ت�
و�و�
��دف $راءة ���ون ھذه ھذا � E  ، ار��زت درا'��� ا�'

1.���&�� ا���دراتو�� ا'��راج د�D��� � 5 ���طر و���ا�ر'�-ل، و
 

  :�#د�د ا�4ط(#�ت

ھ�� '���رض ��� � ��ددت ���ھ
م ا8�Aن ���دد ا�� وم ا�ذي ����و�E و: ���وم ا8�Aن

ارا;ب " ا��� �زود�� �����ور ا���م ���ھ
� ا8�Aن ��
ث $�ل ا����8 �ن ا����ر
ف و

أ�>ر �� 
<�ل ذ�ك &� ا������ دون ا�4
�ن، 
<�ل ا���8
� �ن ا�'ر و<< ":  ا�4)��!0

  >> � ن �ذا أو أ� ��E &� ن 

                                         
1
  

رة، �د
رة، �د
ر
� &ر�
� � و$�
� ���د
وان ا�وط�� ����&�� ا���درات و إد�����، �<�� � أ�راھ� ا����ث ��<ر ذات ا�د
وان، �وم Dزار ھ

  .، ا��زا-ر ا������25/11/2009

  

  

 E>� � ا�ذي

��
  �����ط

    

  

  

02  

  

 Dدرات�� �  

��دف إ�5 

ا��و�
� �ن 

  أ�ل �
�ة أ&�ل

    د 05.26

38  

  

    

  

03  

ا���درات 

طر
ق 


�ع ��


��ك و �

�'�<�ل 

  أ���-ك

��دف إ�5 ��
�ن 

ا��رر ا�ذي 

 E>� �

ا���درات 

  �;&راد ا4'رة

    د 03.10

16  
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� أي 'را و��8
� و]  �92وح [ >> أ'ررت ��م أ'رار أ� �ت ��م و<< : $�ل ����5&


� ا���ل ��دف إ�5 ا��;>
ر �ن ��-/ إ�5 : " د��ور � � ا�' ����ر
ف �  �� E�;� ول>



ر (�H ري � 5 أ'�س�و�( E�

ث 
��P ا��� ن �ن (��� ،�
�م اD���ل �ن �

  8�.1ل ا�و'�-ل ا�����


ز ����-ص D ��رج �ن �ط�ق ا�4ور ا����
� و��
رHم ��دد ا����ر
ف &Oن ا8�Aن 


ث��:  


ر ���(رة أي ��م �ن ����8 و'
 �إن ا8�Aن ھو ر -H �
 .'��� ا����

�
��د ا�و�� و إ�'��K� E&راد و :���وم ا��و�
$��ع ���رة ا������ت ��� �م � 5 اAإ


�دف إ�
�� ا�<�-م ��
�� أو رأي ��
ن و G-��� ق

ن �<�د ��<�� �ا���ذ ���G ' و�

�
  .����و�

�� �<وم �E ھ
-�ت ��� �� ��ذل ��ود إر(�د و ھو �� 
� :���وم ا8�Aن ا��و�وي

 �
اAر(�د
� إر(�د
� 'واء ���ت ھذه ا���ود دور
� �;�ذ ��� ا�D�ظ�م أو ���ود ا�دور


��ت، و�ذ�ك ا�<
�م ���8ت و�(ر  �وز
/ �(رات أو ��8ت أو$
�م ھ
-� ��Oدار و��

   2.ا�<
�م ����8�Aت� �<�ت و

�
�8�Aوم ا��� � ا��� :Aن ا� � ' ' ��8
�، او ���8تھ�Aود ا��� ��ذل �دد �ن ا���

  .ذ�ك ���<
ق أھداف ��ددة�A��ج � ك ا��8�Aت و

��ت ا����ور �
  3.ھ� �دد �ن ا��8�Aت و&<� ��دول ز��� ��دد Aر��ء ا��

�;�E �ل ��دة ��(ط� و��ر�� "  ���ر و���!0" �<د �ر&E ا�د��ور  :���وم ا���درات

�

<�د ��� ا��واد ا���(ط�، � ك�ن أن �ؤدي إ�D�� 5ت ���
� و�8'��8ك ا���رط، و 


ر ا����
ر، ا��زاج وB�و /���  1.ا�' وكا��واد ا��� �ؤ>ر � 5 ا��
                                         

1
   �
� ا��د�ط����
�، اA'��در
�، ا����ب ا������Dو ���ر'� ا��د�� ا ������Dل ا���Dد ، ا
، 167: ، ص ص2004
ث، ��د ا���

168.  
2
� : �<8 �ن  �  .13: ، ص2002، �1��د ��ر ، �<
<� ا8�Aن ، دار ا������، طا���

3
�8�، دار ا���ر و ا������ و ا��وز
/، ط���ب   �Aم ا�  .22- 21: ، ص ص2004، �1��د ��
ر ، ا���
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ا���ر
� ��ث ��ر �را�G  ھو و'
 � �ن و'�-ل ا8�Aم ا�'��
� :���وم ا�� �
ز
ون

2.ا����م���
ز ����Bط
� ا�وا'�� �ن �E�8 ��ط / � 5 أ���ر ���ددة و���و�� و
 


%��� : ادرا��ت ا

  �ور �ول ���طر ا���درات &� ا�� �ز
ون ا��زا-ري 

� � و���ت �
و�و�

ل ' ���
�8�Aا �
   .ا�� �ز
و�

� إ(���
�و���ت  
  : ا�درا'� ��� 

�� ��8
� ا�D���'�ت ا��� ��رزھ� ا�و���ت ھ�Aطر  ا���� ���ط�>� �& �
ا�� �ز
و�

 ا���درات؟

 

 

  

  : ا�ر��ط
ادرا��ت 

1.  �
� ظل ا��D��ح اD$���دي اA(��ر���وان ��و�& �  ا�� �ز
و�

�

� ا�ر'��� اD(��ر��� �
�
و�و�
' �
 
3.درا'� �� 
 

  : ا�درا'� ������� إ(���
�و���ت 

� ظل ا��D��ح اD$���دي؟ اA(��رھو دور  ��& �  .ا�� �ز
و�

2.  �& �
  ا�� �ز
و��  اA(��ر���وان ا�����ر ا�'رد


� �و���ت ���� � ���ف ا��<�ل�
و�و�
' �
 
1درا'� �� 
 

                                                                                                                            
1

ر ��(ورة، $'م � وم ا8�Aم و '��م ، درا'� �ول &���
� ا8�Aم &� و$�
� ا�(��ب �ن ا���ا���$ل   H ر
�'�درات، �ذ�رة �
ل (��دة ا���

  .1998اD���ل، ����� ا��زا-ر 
2

�، دار ا������ ا��د
دة � �(ر، Hزال   �  .131: ، ص2001إ�
�س ���د ، ا��8�Aت ا�� 
�ز
و�
� و ><�&� ا�ط�ل، درا'�ت 'و'
و�و

3

� ف &�
زة   :  �
�  اA(��ر��و�& �
� ا�ر'��� اD(��ر
�,ظل ا��D��ح اD$���ديا�� �ز
و���� �
�
و�و�
' �
 
ر'��� ��
ل , درا'� �� 


ر ��(ورة((��دة د��وراه دو�� H ( , 8م$'م � وم�Aزا-ر  ا�  ..2005.-2004واD���ل ����� ا�
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  : ا�درا'� ������� إ(���
�و���ت 

� ا�و���ت اD(��ر
� � �����ل ���� � ���ف ا��<�ل؟ ��& �
 .ھ� د��D ا�����ر ا�'رد

  � 5 ا����ور و�;>
رها��و�وي  ا8�Aن .3

 �B وى ا��ورة و ا��5 �' � �
�
و�و�
 درا'� '

 �
  : ا�درا'� �������و���ت ا(���


ر �ن ' و���E؟ ا8�Aنھل 
'�ھم 
B�ر � 5 ا��رد وا�
  ا��و�وي &� ا��;>

  
  

  

    

  

  

                                                                                                                            
1
  ��
� : ھ�دف �
�دة �د& �

� �و,ا�� �ز
و�� اA(��را�����ر ا�'رد�
و�و'
' �
 
���ت ���� � ���ف ا��<�ل، �ذ�رة ��
ل (��دة درا'� �� 


ر ��(ورة، $'م � وم ا8�Aم و اD���ل، ����� ا��زا-ر H ،ر
�'�  .2005ا���
S ر : �ن ��و ��د
H ،ر
�'�
� � 5 �'�وى ا��ورة و ا� �B، �ذ�رة ��
ل (��دة ا���-���
ا8�Aن ا��و�وي و �;>
ره � 5 ا����ور، درا'� '

2006����� ا��زا-ر : م ا8�Aم و اD���ل��(ورة، $'م � و.  
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  :����د

��� أ�� ا�����د�� و�ن ������ ا��و��� ا�������� و ��د أ��
 ا	��ن �زءا ،������ا�

���"� �+*)ل  )رورة �"�� �����ق $������ �و�� �زود�� ����#"و��ت و���ط�� إ��ط�

  .أ���ن �وا�دھ�ا�-د��ت ا��#رو)� وا��وا�,�ت و

ا5-�ر ��رد ��� أن ھ��ك أ�ورا ��3رة �#"ت ���2ن أھ��� -��� ���ث �م �#د ھذا 

��-دام �#ض ا��ؤ3رات ا��و��� وا��ر��9 إ�داع *�7 *7 ا�و���� ا	����� إ-راج و��

�� �#��ر ���و�� ا���>ور *�و)وع ��3��"� ا���ل *#��� ��ن ا��#"��ن وإ��� أ��
 وو

  .ا��و�وي ��وذ�� ا���>ور و�د أ-ذ�� ا	��ن�"<  �+�3رهدرا�� ا	��ن و
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  ا���ن: ا���ث ا�ول

 :���وم ا���ن/ 1

���رة �ن �ص ���ر ��روء *7 ا��",زة $�ر �ر*ق �رو�ور��ج ��ور، ا���ل *ردي 

)7�-A ( ھد�Aو�� �و�>� إ�< ا��"#��)ل����دون أي دور *#�ل �� �دا �-ز�ن ) ا��

�  .�+�3ر �وظ�,� ا����وىا�"� وا�ر���� ا��ر

�"�� .ر���� ا������ $�ر ���Aرة أي ��م �ن -�ل و

�+�� ا���ل $�ر A-�7 �د*وع ���3 ��ر ا�و��9ل " د�����ل" ر*��� و"  �ودن" �ر*� 

1.ا	����� ا��-�",�
 

  :����ص ا���ن/ 2

�>و�� �ث ا	��ن وD� .�Aره �"< �ط�ق وا

 .ا���Aھد�نإ������ ا��+�3ر ا�دوري �"< 

����واء *7 ا	��ن أو *7 �� ا���,�دة �ن ا��-دام ا��وت وا��ورة وإ� ��ا��ر

 .ا�ر��9ل ا������� ا5-رى

  :أ�واع و وظ��ف ا���ن/ 3

 :ا�5واع

�>دف إ�< �رو�H �,>وم �"#7 �#�ن �Gض ا��ظر �ن ا���ر��ت : ا	��ن ��ب ا�>دف

أ�ل �ر$�ب ا��واط��ن �"< ا��+��ن �"< ا����ة، ا��-�",�، *��3 ��"� ��وم *�>� �"د �ن 

�+�� ھ�� ��ر�ز �ول ����ق ��ول ��م �,�رة ا��-دام �وع �#�ن �ن ا��"D دون ���*

  2.�,)�ل ا�م ���ري �#�ن �ن آ-ر

 

                                         
1
��در��، ا����ب ا����#7 ا��د�ث، �ط�� ��د ا����د ، �>د�7 ���د ���ود   �، ا����ل ا������7 و ���ر�� ا�-د�� ا��������، ا	

  .168-167: ، ص، ص2004
2
  .13: ، ص2002، 1ا����7 ���د ��ر ، ����� ا	��ن، دار ا�����7، ط: ��� �ن  
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 :ھ7 ������7و: ا	��ن ��ب ا���>ور ا����>دف

�و و ��Aل ��>وره �#ظم أ*راد ا�����Dوھو ا�ذي  :ا���ن ا�ھ"! أو ا� �م"<����Aر �

��*� أ���ء ا���د 7* �#"�.1
 

��ن ��ط�� ��ددة �>�>م و�ودھم �3ل  :ا���ن ا���"!�ھو ا�ذي ����ر ��>وره �"< 

 .ھذه ا��"D، �ذ�ك ��م ا	��ن إ��>م ���>ور ���>دف

ھو ا	��ن ا�ذي �-ص *�9ت ا������ن اJ-ر�ن ا�ذ�ن : ا	��ن ا�,�7 أو ا�����7

��-دا�>� *7 أ$را)>م ا	��������و�ون �Aراء �3� ،D"� .ل ھذه ا�

�3ل ذ�ك ا	����ت �ن �Gط7 أ�3ر �ن دو�� وا�دة � :ا���ن ��ب ا��ط�ق ا�'&را$!

���و�� ا��+�3ر �"< ف إ�< ا����Aر *7 �دود ا�دو�� وا�5>زة ا��>ر����9، �>دا����رات و

��ن"<����*� ا��.2
 

ا	��ن : واع ا���������ن ������ إ�< ا�5 :��د�+ا���ن ��ب ا�و��"+ ا�����+ ا���

 .ا����ت، ا	��ن *7 ا�راد�و*7 ا���ف و

�ن ا-���رھ� *7 وظ�,��ن ر�9����ن :ا�وظ��ف��: 

�"<�� .Aراء ا�-د��ت�ن ا��ر����ن �"< ا����ء ا��"D و�ث ا��

��ن "<�� .ا5*��رإ�< ���ل ا��"D وا�-د��ت و�>��9 ھؤ�ء ا��

ھ7 *���ن �����>� إ�< -��� أ�واع و �ظر ا�وظ�9ف ا���و���� ���2نأ�� �ن و�>� 

7������: 

�و�ق �"D �م ���ق �>� و�ود *7 ا��وق أو ا��"D ا��7 ظ>رت �>�  :ا���ن ا�� "��!�

��ن"<�� .ا��#���ت �د�دة �م ��ن �#رو*� �"�

ا���ول �"<  إ-��ر ا���>ور ����#"و��ت ا��7 ���ر ��: ا	-��ريي وا	��ن ا	ر�Aد

 .ا�7Aء

ذ�ك D أو ا�-د��ت أو إ�دى ا���ظ��ت وھو ��و�� �وع �#�ن �ن ا��" :ا���ن ا����!

 .���د�م �����ت �"��>ور �ؤدي �Aرھ� إ�< ��و�� ا�#"��

                                         
1
  .22-21: ص ص ،2004، ���1ب ���د ���ر ، ا��#�م ا	���7، دار ا�,�ر و ا������ و ا��وز�D، ط  

2
   ،Dر و ا��وز�A�"� ���"#ن، دار ا���زوري ا���	و ا H#�، ا��رو����ر�  .313-312: ، ص ص1998ا�#�ق ��Aر ���س ، �"7 ���د ا�
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� ��#�< ��Aرط *7 ھذا ا	��ن أن ��ون �ن �"D أو -د��ت ����*� :ا���ن ا����$�!

D�.1 �#)>� *7 ا�-��9ص����و�� ��ون ����*�9 *7 ا��وع و
 

  :أ����ب ا���ن/ 4

�واء  إن ا	ذا�� �د-ل إ�< ���D ا���وت �دون ا��9ذان ):ا�ذا�+(ا�ر���ل ا����و�+ 

��ل ا���������وا �ر$�ون *�>� أو � وA5ن أن �+-ذ ا�ا	��ن : ا	��ن ا	ذا�7 ��

2.ا�M...ا���روء، ا	��ن ا��رح
 

ط7 *�� ا��ذ�D �#"و��ت �و�زة �ول ا��"#� أو ا�-د�� ھو ا�ذي �# :ا���ن ا��.روء

 >���ا��#"ن ��>�، و��رأ *�� ا��ص ا	���7 �ن ��ل A-ص وا�د *�ط �دون �و

 .��و�ر��

�ن 3م ����ل ا��ذ�D إ�< ��ن ����� ذ��� أو أ$��� �ر�� و��ث ���دئ ا	 :ا���ن ا��رح

�ل �AقA� �#"� .ا���دث �ن ا�

�ون ا	��ن �ن -�ل �#ض ا��را� H��Oط�ء و :ا�را�0 ا�ذا��+ا���ن �ن طر�ق �

Hر����#ض *�رات ا���ق "#�� D�3.�#"و��ت ذات ط�  

و ذ�ك أن ��وم A-��ن ��وار �ر�ز �ول ا��"#� أو ا�-د��  :ا���ن وا�ط+ ا��وار

>��� .و�را*�� أ����� ا��و

�� ���رة �ول ا��"#�، �ص ����3"��ث ��وم �دة أA- :ا���ن وا�ط+ ا����1"�+

 .إ�ط�ء �#"و��ت ��>�و

�راء أ��3ء �ث ا��را�H ا��#�دة وا��#�� ��وم ا�- :ا���ن �ن ��ل أ��د�ث ا��راء

7 � ���"ل ا��"ل إ�< �,وس  12إ�<  10ا��7 ����ر إ�< و�د����، �ث إ��ن �

   4.ا�����#�ن

 

                                         
1
  .208: ، ص����1981�7 إ���ن ، �����ت ا����ل ا���ر��، ����ن، دار ا��>)� ا�#ر���، ط  

2
����و�و���، دار ا����#� ا��د�دة �"�Aر، $زال إ���س ���د ، ا	����ت ا��"�,ز�و   ��  .131: ، ص���2001 و ��3*� ا�ط,ل، درا

3
 Bernard la mizet, Ahmed silem, dictionnaire encyclopédique des sciences de l’information de la 

communication, patis, édition marketing, 1997, p31. 
4

 -"�ل ا����ل  ��� D��و أ�روق ، أA266: ،ص1999ا����ھ�ري ، ���ن ، ا5ردن ، دار ا�.  
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  .ا���ن ا��و�وي: ا���ث ا���1!

  :�وا�ل ��34"�����وم ا��و��+ و/ 1

���� �P*راد و :ا��و�������ع �,�رة �#��� أو ا������ت ���">م �"< ا��إ���د ا�و�7 و إ

�"و�7 �#�ن، ���د ����ق ���H9 �>دف رأي �#�ن، و H<�� و���إا�-�ذ����ا���9م  �<��. 

7 ���ن ا�,رد �ن إدراك ذا�� وإدراك ا����9 ���رة �ن ا�-�ذ ��"7 ا�# :ا�و�7���

إ�< أن ��"��ت "  'ورج ��د" �ذھب ������ ا��7 ����7 إ��>� �#)و، واط� �� وا����

��  1.ا����ل ����د ا�,رد �"< ا��ظر إ�< �,

��ل ا�و�7A� م  :�وا�ل���ل ا�و�7 ��ر ���ل و��9ل ا	��م، ���ل ا��#ض إ�< ��A��

	ذا��، ن أو�>�� و��9ل ا	��م ا�#��� و��Aل ا����*� واإ�< ���� مو��9ل ا	��

��ت ا��",�ز�ون، ا������ وا	����ت وا��*��ت وا��>ر����ت و�$�رھ� ��� ����>� �ؤ

2.ا��Aر ا�#���
 

  :أھ��+ ا���7ل ا7'����! $! �3ر�س ا��و��+/ 2

�#�د دد و*�� ��#�د ا����ة ا��#��رة، وإن أھ��� ا����ل ا������7 *7 ا���ر�س ���

�ل ا�������� ا��7 �,رزھ� ا�Aطور ا����7، ��ث �+-ذ ا�#�"�� ا������� ���� ا����

ھذا ���م ا���زا�د �ن ��ل ا���و��ت وا�>��9ت و��ظ< ���ھ��3ل أھ��� ����G، و��و�� و

�$���ت �#�ل �و��"� �����ق أھداف و�#�س ا�و�7 دا-ل ا�����D، *�د أ��
 ا��وم �

أن ا��-ط�ط ذه ا5ھداف، ��� ���Gره ��� ��وا*ق �D ھ��� ��ر ا��+�3ر *7 �"وك ا�,رد و�#

��ت ا������� و����ل ا���7"�A#ض ا���#���� �� �����	ت ا������ن أن � ا����م ��

�ون ا����ل ا������7 و��"� ��*#� *A� 7ر ا��و��� ��ن ا5*راد ا��7 �ؤدي �>م إ�< �

�ل و ا��,��ر *7�Aوءھ�ا��"ول ا�����9 �>ذه ا��A� ب���3.ا��-"7 �ن أ
 

  :وظ��ف ا���ن ا��و�وي/ 3

                                         
1
  .102: ، ص1997، �1ودت ���ر ���د ، ا�د���� و ا	��ن و ا�#���ت ا�#���، ���ن، ط  

2
��ق ذ�ره(ا�7���G ��د ا����ر ��د�ل ، ا	��ن ��ن ا��ظر�� و ا��ط��ق،    D23: ، ص) �ر�.  

3
  .�م و ا����ل، ا��زا9ر �ن ���ون، د�وان ا��ط�و��ت ا����#��أ�دادن زھ�ر ، �د-ل ا�#"وم و ا	�  
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��ل ا����ل، ��ث ���ن  :وظ��ف ا���7ل ا7'����!Aل �ن أ�A ن��	ظرا 5ن ا�

 :ھ7 ������7وي *7 وظ�9ف ا����ل ا������7 و��ر وظ�9ف ا	��ن ا��و�

�>م، إ��5*��ر إ�< ا5*راد ا������"�ن واو���3ل *7 ��ل ا��#"و��ت و :ا���ر��م وا�

1.ا��ور�-ز�ن و�#���� و�Aر ا�5��ء و��D وو�>م �ن أ�داث و��� �دور �
 

ھ7 �و*�ر ر��د ��Aرك �ن ا��#ر*�، ���ن ا5*راد ا����و�3ن �ن  :ا����4+ ا7'�����+

 .أن �#"�وا ا5*راد ذوي *#���� *7 ����#>م ا�ذي �#�Aون *��

�-�"ف و)�
 ��و*�ر ا����9ق ���>�ل ا��,�ق و ���ھ�� ا����ل *7 :ا��.�شا��وار و

�ل ا�>���و�>�ت ا��ظر �ول ا��)��� و�A2.ا��
 

�,�ھ��>م ���ث ��#رض ���ھم *��G� 7ر �"وك ا5*راد وا���ھ��>م و :وظ��+ ا�ر�4د

�-�,7 أ*راد ���ت ����9، �ذ�ك ����ر، و�ظ>ر ���9ق �د�دة وا�����#�ت �#�"��ت ��Gر 

ظ ا5*راد ھذه ا���Gرات، �ذ�ك ��رز أھ��� ا	ر�Aد *7 ��ل ا����9ق ا��د�دة ��< ���

��ن ����رة �ن  ����#��ر ا	ر�Aد ��"�� ���"� �#�"�� ا��ر��� ا��ظ����، إذ أن ھ��ك �

ل �2ر�Aد أھ��� *7 ��ل ا���3*� ا����رار *�>� ��#�D �م �"��ق ����ر��� ا��ظ���� وا����

  3."< ھذه ا�,��9

���دة *7 ��ود ا��+�3رات ا�������� ا	��ن إ�< �در�� �"< ا :ا�وظ��+ ا7'�����+��

�ن -�ل ����م أ�واع �ن ا��"D وا�-د��ت ا��������  ذ�ك����ن ظروف ا����ة، و

أ����ب ا����ة ا��-�",� ا��7 �#�ل �"< �طو�ر أ�"وب ا�#�ش، ��� أن ھ��ك إ����ت و

��ت ذات ا��,�ا�#�م �7 ����ق -د��ت �"��>ور  D$�ر ر���� ا��7 ��وم �>� �#ض ا��ؤ

��ت، ���وA#ض ا���ن ا��و�وي �>دف إ�< ا�-د�� ا�������� ا��7 أن  �ل ��	ا

رد �>دف �دورھ� إ�< ا�ر*�ھ�� �ن أ�ل ���ة إ������ أ*)ل ��,ق �D �ط"#�ت ا�,

  4.ر$����و

  :أھم إ����ت ا��و��+ و ا�ر�4د/ 4

                                         
1
��در��، دار ا��#ر*� ا����#��،   �: ، ص���2005ل أ�و �Aب ���د ، *و-� ���د أAرف، ا�د���� و ا	��ن �,�ھ�م �ظر�� ا��ط����ت، ا	

12.  
2
��ق ذ�ره(�د�وي، ���ر ���د �ودت ، ا�د���� و ا	��ن و ا�#���ت ا�#���، ا5ردن دار �   Dر��.(  

3
  .19: ، ص2002، 1ا����7 ���د ��ر ، ����� ا	��ن، دار ا����ب، ط  

4
  ��,� Dن، ا��ر���	23: ص. ا����7 ���د ��ر، ����� ا.  
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ا��رور، ����ر�� أ-ط�ر ا��ر��  �ر��ز ا��و��� �"< �وادث :إ����ت ;ط�ع ا��.ل

، �#"�م ا5ط,�ل إ�Aرة ا��رور، و�#��د �"< و�)�ت �"�,ز�و��� وإذا��� ا�طر��تو

ا��7 �>دف ��5��س إ�< ���Gر �"وك ا5*راد، و�Aر ا��و��� *��� و�"���ت ��9ط�� و

  1.���>م

 :�ر��ز �"< �� �"7: إ����ت �رض ا��,�ف

�>�ل إ�ط�ءO� �����رة ��د إ��� .ا�ط,ل ا��وا9ل �����ت 

 .ا��ز�ت ا��#و�� ���ن أن �ؤدي إ�< ا��,�ف�و)�
 أن ا	�>�ل و

 .ا��7، *�دان ا�A>��ا�)#ف و: �ن أ�راض ا��,�ف

�7 ��ث ا���>ور �"< ���ب ا�Aرب �#��ر ا	����ت ا� :إ����ت ��3$�+ ا��د��ن

�ل �ن ا����9ر و �ا��د-�ن و� �A�Aد �ن أ�ل ��� ن أھم إ����ت ا��و��� وا��Aر	ا

  2.ا�,رد

��دھ� ت ا��7 ���وي ھذا ا�-طر ا�داھم وھ��ك ا�#د�د �ن ا	���� :إ����ت ��و ا���+

 :�ن -�ل

 .ا�����Dا�)�رة �"< ا�,رد و آ�3رھ�ا��#ر�ف �-طورة ا���5 و

 .ا��ر��ز �"< ��و ا���5 ��ل أ*راد ا�����D �� ا����3ء

��ن *�ول ��و ا����5#ر�ف �O� دف<��  3.ا���>ور ا��

  

+���:  

��ل �"و���ت �د�دة ھذا �ظرا �"دور ا�,#�ل ا�ذي �"#�� A� 7* ن �وة �ؤ3رة��	ا 
أ��

�و�و��، ھذه ا5-�رة ا��7 �#��ر ��"�� �ت -د����� و���ر�� و*7 ������ *>و ��د�� ��#"و�

�وا D�9ت ا�����* D���� �<و�� ،����5�ن، $�رھ� �ن اا����#�، ا5�رة وء *7 ا��در

���ث �#�ل و��9ل ا	��م �����د ھذه ا5-�رة �ن -�ل �� 3��� �ن إ����ت ���ھم *7 

                                         
1
�و�و��� ا����ل و ا	��م، دار ا��#ر*� ا����#��،   ��  .274: ، ص1996دو�دار ��د ا�,��ح ���د ، 

2
: ، ص ص1996، 14ا�وھ�ب ، ا����ل ا������7 *7 ا��زا9ر، ا���"� ا��زا9ر�� �����ل، دار ا�����، ا��زا9ر، ا�#دد �و-�و*� ��د   

119 -120..  
3
   ،Dر و ا��وز�A�"� ا�وط��� ��  .52-51: ، ص ص��1981��زا�د Aون ، أ�وات ��#ددة و ���م وا�د، ا��زا9ر، ا�Aر
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���ھ�ر ���2ع ، ��ث �وا�ط� ا	��ن ���ن ا��+�3ر �"< ا���"�� ا����9A ا��������

   .م و ����>م��Gرس *�>م ��دات ���دة ��,ظ �>م ���"���>�"< ��دات ���9 ورذ�"� و
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  :���	د

 ا�درا�� ا��	�	و�و�	� ���� �و��� ���%�درة �
# �"ف �� وراء ا����ر، و��	ن ا��

  .��# ا�)��	� و �ل �ورةا�ظ�ھرة و

����ول -	�� �	1� إ���ت �� ذ�ر��ه - ا,ط�ر ا��ظري �ن (�ل ��
	ل ���ت �و�و	� 

���ر (طوات ����د �
	�� ھذه ا���2ر�. 
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�درات آ�� ا������: ا	��ط�� ا	��� 	���� ا
و	� ���وان/ 1  ا	

�دة  و�ف ا�
2ط�

 ا�
2ط�

ر%م  ���وى ا�
2ط� �ورة ا�
2ط�

  ا�
2ط�

 أ�
# 	ظ�ر ط�	ب -

7 �����ت، 
�ا��ورة ��2

�ط ا��ورة �8 - وو

 ��2� 7�2
إ���ن �

�وبو� 7
��1� 

9 �� 

 

����ب ا��ورة، �وت 

ا��(درات "�����ت ا���"د و

 "آ-� ا�����9

01 

 �
�
�� �
��ظ�ر 	د ��


� �ن �و- آ(رھ� "

ھ �ط
ب ا���ر، و

 ا���دة �ن ا��(درات

11 �� 

 

����ب ا��ورة �وت 

أ��وا "��"د �����ت 

��	��ك �ن ا,د��ن، �د	ث 

 "�ل ���ر �رام" ��وي

02 

 �ظ�ر �����ت ��	رة -

و�ط ا��ورة وراءھ� 


�	� �وداء) 

11 �� 

 

�وت ����ب ا��ورة 

ا��(درات "�����ت ا���"د و

 "طر	ق ا�د��ر

03 

	ظ�ر - ا��ورة 

ط�ل 	��ل �ود 

�ر	ت 	����د ��7 �

7 �����ت
� د(�ن، ��2

10 

 ث

 

����ب ا��ورة �وت 


� ا���"د و�
��ت ������

 -��د....)	�ع....ھ�ك

04 
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:��ل ا	���و	و�� 	�����ا	�/ 2  

�ن (�ل ���9 ا���
� ا��و�و	�  : ا	����ل ا	���و	و�� ا	��وى ا	و!��/ 2-1

:ا�(��� ����-�� ا��(درات ��دھ� ���ون �ن  

 #
�ظ�ر �����ت - أ�

 ��
ا��ورة و- أ��

ھو را-9 	ده ر�ل و

���وم �# رأ�7 �7�1 إ

7 ���� ا<-	ونو
��2� 

10 �� 

 

����ب ا��ورة �وت 

ا��(درات "ا���"د و�����ت 

2�ل )�?9 و�	�ة ���

آ(ره - %�ر (��رة و

 "ا���	م

05 

	ظ�ر �
# ���وى 

 ا��ورة ���� و-

ا����ب ر�ل وھو 

	��ل ���رة وأ���7 

أوراق �2د	� و��وب 

��ت�(درة و��� ��
��2� 

11 �� 

 

����ب ا��ورة �وت 

ا��(درات "�����ت ا���"د و

إھدار ����ك و���ك 

 "و%�كو

06 
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ا���
� �ن ا��و%9 ا,���رو�  ا���2ط	�2د �7 ا�و�	
� ا�� �م �ن (���� : ا����ل •

��رھ� �ورة ���ر�� ����دة - ا�ر�وم ا����ر������
�ز	ون ا��زا?ري، �
�. 

ھو ذ�ك ا��	ز ا���دي ا����� ا�ذي ا�(ذ�7 ا���
� ا��و�و	� ����-�� و: ا,ط�ر ا���دي •


�	ز	ون ا��زا?ري�
�  .ا��(درات - ا��و%9 ا,���رو�

 .ا<�ودا<�	ض و ،�دة أ�وان ا�� ���ل �دة دAAتأ(ذ ا,ط�ر : ا,ط�ر ا����وي •

 ا,��ن �ن أ�ل ھ ���و�� ا���2	�ت أو ا<دوات ا�� 	�م �وظ	��� : ا��ؤ�رات •-

�دة أ�وان �
ب ا����ه ا��"�ھد، و ���
ت ا��ؤ�رات ا��ر?	� -� ا������ت و ا��ور 

ا�8، أ�� ...03-02- 01ا��ذ�ورة ا�� ��ءت - ا��"�ھد ا�����2 و �دة أ���مو


�ؤ�رات� ��������ت ا,��ن أو ا��و�	� -���
ت - ا��و�	2# و ��� ا��وت ا��

�
 .ا���

 ا,��ن أو ا���
�، و%د ���ب 	�2د ��� ا����D ا�� �م ا�: ا��و�	#2 •- �������

 أ�E	�ا���
� �وت ��"د و- �
 .ا�����

ا��(درات، ا�
ون ا<�	ض، ا<�ود، ا����ل - ا���
� ا�(��� ����-�� : ا<�وان •

�� .ا<��ر، ا<��ر، ا��ر���2، ا<زرق، ا<()ر، ا�ر��دي، ا�

ا������ ا�� را-2ت ا���
� أو ا������ ا�� ����ب ا���
� و 	�2د �7 ا���
�: إ"��ر •

���ر �رام، ا��وا ��	��ك �ن ا,د��ن، �ل ���ت ا��(درات آ-� ا�����	�، 

، ا��(درات ھ�ك، )	�ع، -��د، ا��(درات ���2�ل )�?9 ا��(درات طر	ق ا�د��ر

A ���	م، و ا��(درات إھدار ����ك و���ك وو%�ك وو �	�ة (��رة وا-رة - %�ر ا


�(درات�. 

 

  :ا	����ل ا	���و	و�� ��� ا	��وى ا	������/ 2-2

����دة ��2	� ��را�ط� ���ل دAAت وإن ا���
� ا�(��� ����-�� ا��(درات �"�ل و� 

�	�م �و)	��� �ن (�ل ا���
	ل �� آ�	�ت 	ن أھداف ا���
� ا��و�و	� و	ا��	�	و�و�

�	- �
��  .�ا,%��ع ا����
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ا���	� ھو ا���
� ا��و�و	� ا�(��� ����-�� ا��(درات ا����و�� �ن ا��ورة : ا�دال •

�ر ا��2ل، �	ث ���ل �ل �2ط� أو �"�د �ن � �

�2ھ� ا��"�ھد ��ذه ا����	 ا��

�	�� �ر�8 - ذھ�7� ��Aذر،  �"�ھدھ� د�ط� وا�	�و�7 وأ(ذ ا�
و�د-�7 إ�# �D		ر �

ھذا �ن (�ل ا��ؤ�رات ا��و�	� وا��ر?	� وا��ر�� ��,)�-� إ�# ا��و�	  #2	�F(و

 .ھذا ���و	ن -�رة �ول ا�(د�� ا�� �2د��� ا����ت ا��و�و	� �
�واط�	نو

 ا�و: ا��د�ول •����	ن �در	�	� ا�� ا�(ذ�ھو ��D ا���
�، أي ا�� �%����- ،�
�� ا���


�ظ� ��
� �و�و	� -�ذا ھو ا�دال أي ا����ل ا���دي ا��د�ول 	��G ا�د��A، ا�دال و-

 أ(رى وا��و���� �	ن أن ھ��ك �- ، أ��� ���ل �
# �و�	� ا��واط�	ن ھ

 ا���
� ���ل �دة دAAت و��������م ��و ا�طر	ق و 
 �"�ھد �(�- ��	����
�. 


� : ا,ط�ر ا����وي •��

ون ا�(��� ����-�� ا��(درات ا�ا�(ذ ا,ط�ر ا����وي �

�ظم ا��"�ھدا<�ود، ا<�	ض، ا��ر���2 و� - ����Dا<�وان ا�  .ھ

ل وھ
� إ�# ا�(د�� ھذا ھو �و�	7 �	ن ا��"�ھد <و 	ر�7 ا��دف �ن وراء ا�����لو

ھذه ا<�وان  %د ظ�رتو ��ھ���م ا��"�ھد- ھذه ا����� ��ظ# ا�(د�� ا�� �2د��� و


# ا���
� و� ��A8 د	7 ��ر�
ا�(د�� ا�� �2د��� - ذھن ا���
� و ا�مھذا �

  .ا��"�ھد	ن


ت - ا���
� ���ت ��	رة، و ���
ت - ا��ؤ�رات  إن ا��ؤ�رات: ا��ؤ�رات •��ا�� ا��

�ب دورا ��	را - ا
�  ل �8 ا,���ن وا��"�ھد، -������ ���� �	ن��ا��ر?	� ا��-


# أن ا��(درات �(رب �2ل ا,���ن� ��A��2 د�و�ط7  ��
� ��	
، و	د �
�و-� �


� و�
# أن ����ط ا��(درات ���	�7 ا���ر، ��� ��د- آ(رھ� "� ��Aن ا���ر د� 

 أن ا��(د�ورة ر�ل وھو 	ظ�ر �7�1 ���وم و����ط	�� إ�# ھذا 	���رات �ؤدي 

 .ا���كا�د��ر و

��رة �ن  ���ت�و�	2# �ن ا��دا	� إ�# ا����	� و���ت ا���
� �ر-و%� �: ا��و�	#2 •�

%د �م ا(�	�ر ا��و�	2# ���"	� �9 �وع ا���
� ا����(د�� أ�"ودة ��ور ���ر��، و

 .ا�� �ؤ�ر �
# ا��"�ھد
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ا��ر���2، : �وان ا����	�%د ا����ل - ا���
� ا<��� ��1	رات ودAAت ر�ز	� و: ا<�وان •

A��� .ا<زرق، ا<()ر، ا<��ر، ا<�	ض وھم أ��ر ا��


� ا���ر و: ا��ر���2�" �ض ا������ت��ده -�.  


ون ا<زرق و��و: ا<زرق���  .ا<()رب ا��(درات ��ءت 


# ا�	د��ده - : ا�ر��دي� ��

� ا���
  .ا��

�ض ا������ت��ده - ���2 و: ا<��ر�.  

�ض ا������ت و -: ا<�	ض�   .ا���وب ا��(درة ��ده -


�ل �ون ر�ز	� ��ز�7 - ��Eب ا<�	�ن-:  

إ�# ا<زرق، -�و 	ر�ز إ�# ا���ذ	ر و -���ر���2 �ن ا<�وان ا����?	� ا���رة ا����م �
ون

��# ا���ذ	ر �ن ا��(درات��  .ا,����ت 

�ر �ن ا<�وان ا���ردة، : أ�� ا�
ون ا<زرق���Hا��-�<زرق ا��2�م 	ر�ز إ�# ا�(وف و-	� 

2��ض، ��� 	دل �
# ا�(�ول و�Aا���لوا.  

ھذا �� ا��	�ة وا���2 و ا���و،، 	ر�ز إ�# ا�د-�ع و ا����-ظ� �
# ا���س، ا���دد: ا<()ر

���F �"�ھد	�� ا���2 و���# إ�	7  �
  .�	�	� ا����-ظ� �
# ا���سا���


# أن ا��ر�� و�ذا ا�(طر، -2د ا����ل د�Aون ��ر 	ر�ز إ�# ا��	ران و: ��را<� ��


�ا��(درات (ط	رة و�ذا ���� و��%.  

%د ا����ل - �و)	F ا�م ا���
� 	ر�ز إ�# ا�ط�ر وا����ء وا�A�2رار، و: ا<�	ض

�"�ل وا)F و���2ر.  

: ا�"��ر- �
ا����وب " ا��(درات آ-� ا�����9" :�2د �)��ت ا���
� �دة "��رات ا�����

��ت ا��(درات �� �	�
�D ا��ر�����و�ط و- ا<��ل ���ت  ��دآ-� ا�����9 ��ر	ض و ��د

 ا��"�د ا���� ظ�رت - أ��ه أ��وو" �ر�	� �ت"-  �D
�����	��ك �ن ا,د��ن ���ت 
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�	ر و- أ��
�� و ��دا��ر�	� و ��	�
�D ا��ر���
	7 و �
م � J #
 ��و�ط %�ل ا�ر�ول �


�D ا��ر�	� و��� ��
آ(ر ا��"�د ا��و%9 و��	ر و- أ��
�� رواه ��
م ��د - أ��

 
�D ا��ر�	� ووا,���رو���� أ��
�� طر	ق ��	ر و ��دا��"�د ا��وا� ا��(درات -


�D ا��ر�	� و ��د ��و�ط،���%�ك و�م ظ�رت ا��(درات إھدار ����ك و���ك و ا�د��ر 


�D ا��ر�	� و���
�D ا��ر�	� و ��د �ر	ض و- ا<��ل ��ب �����د ��و�ط �9 ��	�ت �

 ���
  .ا�وط�	� ����-�� ا��(دراتا�

2-3 /���  :ا	����ل ا	���و	و�� ��� ا	��وى ا	�#

  :ا	�&و�� ا	%�و�� ا	د$$ت -3-1

 ا: ا�"��ر- ��ا�� �م ذ�رھ� ���
� ا�(��� ����-�� ا��(درات وإن ا�"��رات ا����و

،#
�ث ��
ت �
# ��ت ا����ه ا��"�ھد، وا�ذي 	راد �ن ورا?7 ا��ر�	ز و - ا<��

  .را�� ا��"�ھد أ�ر 	��	����� ا���
� ا��و�و	� �ون ���� واAھ���م ��و ا�(د�� ا�� �2د

��دف -�م ا��"�ھد ��م ا��(درات وأ�� -	�� 	(ص ا��د	ث ا�"ر	ف ��ء و ��ط	�� -��

  ".�ل ���ر �رام"ا,��م 

  

  

  

  : ا	د$$ت ا	�&و�� ا	�طو'� -3-2

 ا<)رار ا����-�� ا��(درات وا<(ط�ر و���
� ا�(��� 	��ن ��2	م �)�ون ا��

 ا<)را	��رض ��� ����ط ا��(درات و- �
ر ا���	�، ا����	�، اA%���د	� ا�����

  .ا�A����	�و

  :ا	د$$ت )�ر ا	�طو'� -3-3
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 ط�ل 	��ل ��ر	ت و- ����
��# وھو 	ظ�ر ور�ل آ(ر 	��ل ���رة ����7�1 ���وم 

ھذا �ن ا<���ب ا�� �ؤدي �
��ك، -��د�� ا,���ن، و��(درات (طر �
# اآ(ر أن 

إھدار ا���ل 	�ون ھ��ك (طر �	ث ���ل - ا�د��ر، ا���ك، ا����د، �)		9 ا�و%ت، 

  .ھذا A 	��ط	9 ا�����ط ا�(روج إ�# أي ���ن -	��F ا�و)9 (ط	راو



� �ن ا��(درات ����1 �ط
ب ا���دة �
����دة- 	د و ت��� ����
� ��������ن ھذه  

�-Mا.   

 

 

 

 

 

  

 

 

�درات طر�ق 	#��ع ����ك و ����ل "ا	����ل ا	���و	و�� 	���� ا	(���� ا	

 ":أ���-ك

 :ا	��ط�� ا	��� 	���� ا	(����/ 1

�دة  و�ف ا�
2ط� ر%م  ���وى ا�
2ط� �ورة ا�
2ط�
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  ا�
2ط� ا�
2ط�

ھو ر�ل دا(ل Eر-� و

���ق و�داه	 

4 �� 

 

����ب ا��ورة �و�	#2 

��)�� 

01 

 ر�ل 	)9 ا��(درات -

 	ده �م 	)��� ��د أ��7

7 �� 

 

����ب ا��ورة �و�	#2 

 ��)�� 

02 

ھو 	�D# �ورة �ر�ل و

 �د ���ط� 7	
�

 ا��(درات

12 �� 

 

����ب ا��ورة �و�	#2 

��)�� 

03 

�ورة ا�ر�ل و ھو 

ا����"�#  ���ف إ�#

�7 ��ر)	نو� 

9 �� 

 

����ب ا��ورة �و�	#2 

 �ؤ�رة��(�� و

04 
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  :ا	����ل ا	���و	و�� ��� ا	��وى ا	و!��: 2-1

ذ�ك ��� �و� ا��"�ھد أو ا�����ط و��درج ھذه ا���
� )�ن ���-�� ا��(درات <

  .ھ ا��(درات�
2)�ء �
# ھذه اM-� أA و	�دف 

��� #������ء �2د ���ت و����� ھذه إ�# ا�"��ب أو ا�����ط	ن �
�(درات N� ت �و���


ون ��� أوAدھما�ذ	ن 	���طوھ� و���	 
ك ا�طر	�2 ا����  .ھم 

�ورة ا�ر�ل وھو 

�د 	��)ر و���1ر و�ده 

و-�ة أ�	7 وا)9 رأ�7 

 7	�
# �در أ� 

15 �� 

 

����ب ا��ورة �و�	#2 

 �ؤ�رة �دا

05 
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 :���!ر ا	���� ا$�!�	�� •

 �
ھ��ك إA �	�ون ، وث A 	��ن ا��D��Aء �ن أ�دھ�ا�وظ�?ف، ��	ھ ����ر �����


	� اA����	� و��  .ا,"��ر	� �
# �د �واء(
ل - ا�


ن و ھو ا�د	وان ا�وط� ا�ذي %�م ��Oداد ھذه ا����ت، �	ث : ا��ر�ل -1�أو ا��

 .اھ��ت ����-�� ا��(درات

  .ھ ا���
� ا��و�و	� ا�(��� ����-�� ا��(درات ):��ذا؟(ا�ر����  -2

3-  �

�	ز	ون ا��زا?ري ا�ذي �ث ��ره ھ ا��و%9  ):ا����ل(ا�و�	�
� ا,���رو�

  .ا����ت �����رار

��ء(��� �
� �و��� إ�# ����ط ا��(درات وا�� ):��ن؟(ا����2�ل  -4Mدا(ل  ا

  .أ�رھم

��ء(��� ن ھدف ا���
� ھو �و�	� ا�����ط وإ :ا��دف -5Mم و ا�?���
��م <���� �	�	�

 .ذ�ك �ن أ�ل �	�ة أ-)لو

  

  

  

  

  :ا	���و	و�� 	���� ��� ا	��وى ا	������ا	����ل : 2-2

 #
��2وم �2راءة �ط�	� ��� ���و	7 ا���
� ا����	�، �	ث أ��� ���(رج ا����# ا<ول �

  :ا���و ا����

��ر	� �د	�� : ا����ل -1 �	��� �
�ر و�	� �
ھ ا�"��� ا���د أA و��ث ھذه ا���


�ز	ون ا��زا?�
� 
و���	� �
# ا��و%9 ا,���رو�� .ريا��
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�ر)7 �م و31- إط�ر طو�D"� 7ل ا���
� �	زا ��ددا وا�����ل : ,ط�را -2

��ر �م، أ�� إذا أ���� ا��ظر أ��ر و�د�� أن ا�
ون ا<�	ض، ا<�ود ھ�� ا�
و�	ن ا<8.5

 �"�ھد ا���
�، و- A��� .ا�
ذان 	���ن �دة دAAت ���طرق إ�	�� A��2ا��

����-�� ا��(درات �
# �2ط�ت و�"�ھد �2ر�� �� ا��وت ا���
� ا�(� :ا��1ط	ر -3

  .أوAدهر�زت �
# ا�ر�ل و

 ظ�ور ا�ر�ل ا��ز�ت �	ن ا��ؤ�رات  :ا��ؤ�رات -4- �
ده، أوAا��ر?	� ا�����

�� ا��ر�� ا����(د����,)�-� إ�# ��رة ا<�وان و	��	ن ا��ؤ�رات ا��و�	� ا�� و ط


�، وھ �و�	#2  ���
ت��
� ��  .�ؤ�رة��ز�� و- ا��و�	2# ا�����

�� �ت - ھذه ا���
� �و�	2# ��ز�� وا��(د: ا��و�	#2 -5	��ؤ�رة ������ �ط

  .ا���
� ا���رو)�

�	دا �ن ا����Dت ا���د?�: ا�ر�م -6� ��  .إ	�2ع ا���
� ��ن ��(

���ل ���و�� �ن ا<�وان و��	زت ا�و�)� : ا<�وان -7����ھ ا<��ر، ا<�	ض، 

     .ا<�ود


�D ھو ا��(درات طر	ق �)	�ع �	��ك و :ا,"��ر -8��� ��2�ل أ���?ك ���و���

�	� .ا��ر

 .د 03.10: �دة ا�و�)�: ���وى ا��2ط	9 -9

  .�2ط�ت ���� 5: �دد ا�
2ط�ت

  

2-3 :���  :ا	����ل ا	���و	و�� 	���� ��� ا	��وى ا	�#

��
�� ا���
�، و����ول ا����ق - ا�����  ا�(�	� ا��� #
� ����,��ا��ؤال ذ�ك 

  ���ذا؟

ظ�ر �"�ل ��	ر - ��	9 ا�
2ط�ت وھو أن ذ�ر�� ا�
ون ا�ذي ��� ��ق و: ا,ط�ر -1

��هھو 	��ل �دة دAAت أھ��� ��ت ا�
ون ا<�	ض و��Aھو �ن ا�(و ا� �?ص ا��

�ر �ن ا��زن ا�ذي 	�	ش -	7 ����ز ��� ا���
� وا�
ون ا<�ود �ھو ا�
ون ا�ذي 	

��ط ا��(درات��. 
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��� A�ظ�� أن �ل ا�
2ط�ت ا�� ا��وت �
	�� ا���
� ���ت �2ر�� �دا : ا��1ط	ر -2

 .��ور و�7 ا�ر�ل و أوAده و �ورة ا��(در

 :ا��ؤ�رات -3

��ره ا����ور ا�����دف : ا��ؤ�رات ا��ر?	�����
# رأ��� �وظ	ف ا<ب � �
��
�

 ت��د �
# ��ا���
2	ن ��,)�-� إ�# ا<�وان ا��(�
�� ا�� �� ا����هظ�ور أوAده 	�	ر و

��ه��Aھ���مو اAا.  

�ث: ا��ؤ�رات ا��و�	�� ��
ت - ا��و�	2# ا��������  ��E��� 2ت
ا���
�، �	ث أ��� (

�م ا���
�وا������ �	��� و� �	ن ا��ر�� ا��.  


� ���-�� ا��(درات : ا��و�	#2 -4���ا��(دم ���م ا�ر���� ا,���	� ا�(��� 

���ؤ�رة �����ب و�و�	#2 ��(�� و	� .ا���
� ط

ھذا ��ر�	ز ذھن و �ؤ�ر،��(دم - ا���
� ھو إ	�2ع ��(ب وا,	�2ع ا��: ا�ر�م -5

 .ا��"�ھد - ا���
� دون أن �
�	7 أ�ور أ(رى (�رج �ط�%��

 :ا<�وان -6

 �ؤ�ر ���در�� ا<و�# �- ،2
7 ���	-ا<�وان ��� دور ��	ر - ا���1	ر �
# ا���� 

ر�ز ��	ن د��A و 7ھذه ا<�وان ا����(د�� � �ل �ون �نا�(�ر�� �ن �ط�ق إراد�7، و

�	د�  .	ر��ط ����و)وع، �ن %ر	ب أو 

2 أو و: ا�
ون ا<�	ض -1

# ا���
� �	ث 	و� إ�# �
ب ا����ه ا���� Eون ا�ط�
ھو ا�

 ا��"�ھد، ��� أ�7 	و�د ا���2 �����س ��"�ھدي ھذه ا���
� �ظرا �
���?G ا������ ا��

��22�	. 

2- 
��س ا�ذي 	ر�د# �
# �ون ا�Dر-� وطD: ون ا<�ودا�
	7 ا�ر�ل ا�ذي 	���ط# ا�

��ط	�� إ�# ا�د��ر، ا���ك، ا��(درات و���
# أن ا��(درات �ؤدي � ��Aد
ھذا �

 .ا��زن - ا����	�

��  :ا	د$$ت ا	�&و�� ا	!�
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�دى �� ھو "�� و ��ظ، إ�# �� ھو إ	��? و ���ت، ذو ���E %و	� �	ث �� ھ

 �

ت - ھذه ا������ض ا<���م وا<"	�ء ا���د	� وا��و�	� وا���ا�� ���ل دAAت 

���F ا�ر�ل ��د ���ط	7 �
�(درات، �	ث ا(�
�ت ا�A���ءات �ن : %و	� �ن �	��� ��د

 ا�
2ط� ا<و�# %�ل ���ط ا��(درات �(�
ف �2ط� إ�# أ(رى -��� ��د �ر�� و- 7��

�د ���ط	7 �
�(درات�  .�ن ا�
2ط� ا����	� 

%�ل �7 ��و و�ده ��د�� ر�# �
	7 ا��1س وأ�� ا��"�د ا��وا� -�ر�� 	داه ���ت �و��� 

�ك 	� و�د؟" ��"  

�� �د رؤ	�7 <�	7 و��,)�-� إ�# آ(ر �2ط� ا���  . �#ھو �	ت - ا����"	ن ��1ر ا�و�د 

 

 

 

 

 

 

�درات"ا	����ل ا	���و	و�� 	���� ا	(�	(� / 3�	 $:"  

  :ا	��ط�� ا	��� 	���� ا	(�	(�/ 1

�دة  و�ف ا�
2ط�

 ا�
2ط�

ر%م  ���وى ا�
2ط� �ورة ا�
2ط�

  ا�
2ط�
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 #
	ظ�ر - أ�

�� ،ا��ورة ���

ة ر�ز ��و�ط ا��ورو

ا��	?� ا���	� 

ا,���	� و- أ��ل 

 ��ا��ورة ���

ا��و%9 ا,���رو� و

 �?	�
� 

5 �� 

 

����ب ا��ورة 

�ؤ�رة �و�	2# ھ�د?� و

  وو�ود �����ت

ا��	?� ا���	�  

ا,���	�، �	ث 

  ...ا�ر��	� A �دود ���


� ا�و%�	� �ن ��

 ا��(درات

www.hayaa.org 

01 

 #
	و�د - أ�


��ا��ورة ����� و) �

��� و - أ��ل �

 ��ا��ورة ���

 ا,���رو� ا��و%9 و

7 �� 

 

����ب ا��ورة 

و�ود �و�	2# ھ�د?� و

ا��	?� ا���	�  :�����ت

ا,���	� �	ث 

ا�ر��	� A �دود 

، �ن أ�ل ا��	�ة، ...���


� ا�و%�	� �ن ��

  ا��(درات،

www.hayaa.org  

02 

�ظ�ر �����ت ��	رة 

 و�ط ا��ورة -

 وراء (
�	� �وداء

8 �� 

 

����ب ا��ورة 

و�ود �و�	2# �ؤ�رة و

��ت���  

03 
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  :ا	����ل ا	���و	و�� ��� ا	��وى ا	و!��/ 3-1

ذ�ك <"(�ص ا�ذ	ن 	���طون ا��(درات و��)�ن ھذه ا���
� إر"�دات و ���?F �(ص ا

  .ا����د�ؤدي إ�# ا�)	�ع وا���ك و اM-� ا�� %د��دف ���ب ھذه 

�	����Aا �	
��  :����ل -	�� 	
و: ����ر ا�


ن و: ا��ر�ل -1�	� ا,���	� ا�� %��ت ��Oداد ھذه ا���
� �ھ ا��	?� ا��أو ا��

 .ا�� اھ��ت ����-�� ا��(درات

 #
�و�د - أ�

 ��ا��ورة ���

��و�ط ا��ورة و


� و أ	�دي ��"� �
�"

 �������� ��(�� 9

�ض و- آ(ر �ا�

أ��ل ا��ورة ����� و


� ا�و%�	� �ن ��

ا��(درات و ا��و9% 

�?	�
�   ا,���رو�

www.hayaa.org 

 ث 6

 

����ب ا��ورة 

 �ؤ�رة�و�	2# ھ�د?� و

و�ود ����� ا��	?� و

ا���	� ا,���	�، 

�	ث ا�ر��	� A �دود 

���...  

 

04 
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 .ھ ا���
� ا��و�و	� ا�(��� ����-�� ا��(درات): ��ذا؟(ا�ر����  -2

3-  �
 .ھو ا��و%9 ا,���رو� ا�ذي 	�ث ��ره ا���
�: )ا����ل(ا�و�	

��ط	ن ���� ���� �واء ���وا "��ب، آ��ء، ): ��ن؟(ا����2�ل  -4��
ا���
� �و��� �

 .ا�8...أط��ل

���ء إ(راج أو ا�2)�ء �
# ھذه اM-� وإن ھدف ا���
� ھو ا���ل �
# : ا��دف -5

 .����9 �����ك

  :ا	������ا	����ل ا	���و	و�� ��� ا	��وى / 3-2


�ز	ون ا�
� �ر ا��و%9 ا,���رو�� �

ت �دة �2د ��ت ھذه ا���D�"ث ا	�زا?ري، ��

�دأ"��ل و�2ط�ت، ��� �)��ت �دة أ�وان و� ةا�� ��� �دة دAAت، �	ث ا��ز�ت 

 ظ�ور ر�ل و�ؤ- �

�(درات، �ن أ�ل ا��	�ة، أ	دي A ھو 	��دي �رات �ر?	� �����

�ض،��)�� ا�� 9� ������� ��"� ���"

ت� و���  ا��و�	2#  �ؤ�رات �و�	� ا��-


�، و��
� �����ل ���و�� ا��������� �
ھ �و�	2# ھ�د?� و �ؤ�رة، ��� ��	زت ا���

دة "��رات ���ت ھ ا<�	ض، ا<�ود، ا<زرق، ا<��ر، ��� �)��ت �<�وان، و�ن ا


�D ا��ر�	� و���   :ھ


� ا�و%�	� �ن ا��(درات ...� A �دود ���ا��	?� ا���	� ا,���	�، �	ث ا�ر��	�� ،


�D ا��ر��	� ��ب ا��و%9 ا,���رو� و���www.hayaa.org ا�(ذت �دة �2ط�ت ���.  

3-3 /���  : ا	����ل ا	���و	و�� 	���� ��� ا	��وى ا	�#


�� ا���
� -	�� 	(ص ا<�وان -2د ��� ��)�ن ھذه ا�(طوة ا����ق - ھذه ا�دAAت ا��

���ت �دة دAAت -��
ون و ا<زرق���ت ھذه ا<�وان أ��ر ا�����A ا<�	ض، ا<��ر، 

ا��	?�  ون ا<زرق و��ن 	دل �
# ر�ز
	�دف إ�# ا���م وا��)��ن، وا� ا<�	ض

�ر أ�	��� �ن ا,����ت و�
ب ا,���	� ا���	�، أ�� -	�� �	(ص ا�
ون ا<��ر -	

ذت �دة �2ط�ت -2د ���ت �2ر�� �دا، ا�(ھدف ا���
�، ��� ھو ا��"�ھد وھذا  اھ���م

�)�� ���ت �2ط�ت أ���	� %ر	��، أ�
�ؤ�رات ��و� �������
# رأ��� ر�ل ا��ر?	� و �
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Mأن ھذه ا #

�(درات، �ن أ�ل ا��	�ة و ھذا 	دل �� A دي��	ل �-� �ؤدي إ�# ���2

�ض )�?9 و�	�ة ��	��، و�ذ�ك ��ء - أ�د ا��"�ھ��)�� ا��د أ	دي ������� �9 

7 "��� و�����
� و ھذا 	دل �
# أن �)��ن و�����ك ا<"(�ص 	ؤدي إ�# ���-�� �"�

-M�9 وھذه ا����
 إ)�ءة �������.  

��ؤ�رة ا�� �����ب �9 ا�	� ���
ت - ا��و�	2# ا���د?� وأ�� -	�� 	(ص ا��ؤ�رات ا��و


ت ھذه ا���
� �دة ��ا���
�، -���ك دAAت �Dو	� ����� ��� ���E %و	� �	ث ا��

��
�ن �7�1 	ط
ب ا���دة -��ر�ل ا�ذي 	)9 	د	7 �
# -�7 و �2ط�ت ���ل دAAت �(�

-2د ا(�
�ت ا�
2ط�ت ��ب . �ذ�ك 	د�و إ�# ���ب ا��(درات �ن أ�ل ا��	�ةا��(درات، و

 ا��"�د ا<ول ا(�
�ت �ن ا��"�د ا����ا(��ف �- ،���  .ا��

�(رب ا�����9 �# ���-�� ھذه اM-� ا�� �د�ر و��,)�-� إ�# آ(ر �2ط� و ا�� ��دف إ

      .  و ا��رد
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  :����د

5000
�ود إ�� �وا�� ام ا���درات �� أ���ق ا���ر
، و
	رب ا���د  ،���

� أو 
�� أو ط
 
����ت #"راض �ر��� '�م أ��س �زرع (
�ذ ا��(ور ا�����

�
  .ا+����

� آ�1ر 12
رة �دل �.� ��ر�� ا-���ن و�
�)د ورد �� �راث ا��	�رات ا�)د


دة، ��� ا��'د و+دت �.ك ا�17ر �.� 26ل و�.�واد ا���درة ��ذ �.ك ا#ز�

��
� ا�)د
�)وش �.� +دران ا�����د، أو ��2��ت �.� أوراق ا��ر
د ا��(ر.  

�، أ�
�� أول ا���2��ت ��ود آ�1ر ا�����ل ا���درات إ�� �	�رة �(ر ا�9ر�و

��
� � � ��ود إ�� ا-��راطور ا�(
��: "  �ن ا�17ر ا-د��
�� " �6ن ��

�ل ا��
;د 2700'.  

�)د �2�ت ا��دا
�ت ا����(رة ?���دام ا���درات، ��(� �� ا�<رب #ھداف 


ث �2ن ا#ط��ء 
(9ون �ر2��ت � ،�
��2;ج ���ض ا#�راض " ا#�
ون  "ط

  .ا7?مو

  

  

  

  

    

  ��ددات ظ�ھرة ا	��درات : اول ا	���ث
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 : أ�واع ا	��درات/ 1

� � 9
��9 � إ�� ��درات ا���درات أ�واع 12
رة، ا��.ف ا����1ون �� �()
��	 م 

9� و

ن ا��و�
ن�9�� �ن �د� � �دا ��(; 
��� ���ذا �ن و+ود ا��
ھ��ك و 1.أ�رى 'و

1
ر ا����9 ا�ط�"� �.� �.وك ��� .2 � C9 � ��ب ا���)

.��ن  �� � �  :و�ذ2ر �

��ش ا	��ب  •�L’herbe: ون و
�
��دة" �)د ���ه ا�(�أ�� ا� �دوس "  واھب ا	

�)طF " 6+رة ا�)�ب " 
���رج ا��6
ش �ن ، و" ��"ف ا�زان" �Cط.)وا �.
E ا�م 

" ا#+زاء ا���درة �
�م ��) � 1م �+9
9 �، و
ط.ق �.� ا��6
ش أ
	� ا��6ب، ا�2
ف 

Kif " ���+و، �2روري" Marijuana "، ا���ر
+وا�� ا� ...، ا�6
رة، ا�


�م ���ط
E �ن طر
ق ا#2ل �وا�ط� ا��	Hو ،I��� ���  .ھو 
2ون �.ون 


�م إ���+ "  %روس" 
�ر�E '��وس "  Le résine"  :را��# ا	��ب • ��E ��دة �ز+C� �

����ت، و����ن �;ل ا��د
د �ن ا��� ا�)�ب و
�م ا�� ;
�م ا���;(E �ن �(�رة  E2


F، و
�2ن أن �+ده أ�ن طر
ق ا��د�
ن، و�.� �.���و+�ت '�� �� ���
ھو 
2ون �� �

2.أ12ر �ن ا��6
ش"  THC" "��ب ا#�
�ن �ر2ز �����دة ا���درة 
 


ن وھو ا'ل �1�� وأ12ر � و�� ھو و Le crack: ا	'رك •
�ن ا���6)�ت ا�+د
دة �.2و�2


��ن و��ب ا�(وت ا�ذي 
'د ��� 2ذ�ك ��� ا?�����ل، و ��� E12ذ�ك �د ��� "


ن �� E.26 و"  روك
��رة �ن ا�2و�2� E��، إ
��
رة �ھو ���رة �ن �.ورات 2

 �����
ن  10إ��  1.5و��.H 'و�E �ن  %70ا#���� ا��ر 
�رات 'وة ا�2و�2

�
2
 .ا�2;�


���رج �ن 6+رة ���6ش ا#�
ون، � � ورق �و�E أ�	ر، ��2 
���رج  :ا)�ون •


ض، و
�م��I �و�E أ)
� E9
���ط
E �ن طر
ق ا#2ل،  �ن ا�2��و?ت �(
ر 
�م �+9

�Eا�6رب، و
 .ذ�ك ��د إذا��E �� ا��6ي أو ا�) وة، ��2 
�م �د�

                                         

1

رة�9
ظ   )�
ق �F ��+د ا#ر'م، ا�+زاKر، ���	رة 
وم  :������� �ن آ�1ر ا���درات، ا��ر2ز ا�1)��� ا-�;�� 
ا�����2� و ا�و'�

  .�� 17- �14ن  02/03/2012
ا��)و
م ا#ول �Mد��ن ��د �ر	� �� ���� �;ج، �� ����
�ت ا��.�)� ا�دو�� �ول دور ا���ث ا��.�� �� إ�داد : و آ�رون Lرزق  2

�ر��
� �ن ا���درات، د
� �.و'�
�
�ت ا�وط� .71: ، ص2006ا��.
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• )�����
���.ص �ن أوراق 6+رة ا�2وLa cocaine  �2 :ا	'و'���ن و �coca  و �)د

�، و �� �وا�� ��ذ أ12ر �ن أ��9 �� �
���ت �� أ�ر
�2 ا�+�و� �1860رف ھذا ا�

 E
��ت و أط.ق �.�1
ن �ن �زل ا���(ر ا���9ل �� ھذا ا����
ن"��2ن أ�د ا�
 ".2و�2


ض و 
����ل ��2در �و	��، ��2 أد�ل �2�6ط �
ن ���رة �ن ���وق أ
ا�2و�2

� و ا��6رو��ت ا��
� � و 
�� .ك �ن طر
ق ا#�ف       �� �دد �ن ا#دو
+
 la"رو

prise nasale " F
و �ن طر
ق ا��)ن " par absorbation"�ن طر
ق ا��.F ا��ر

� ا�2وك�
��د�
ن �+ E
� . ��ت ا�+.د، ��2 'د 
�م ���ط
�1
رات آC� ن

و �.2و�2

�6وة، ا��6ور ���)وة و �دم ا-���س ��#�م و ا���ب(���1
رات) ا-���س C� و  �
�1�و

� �ن ا�2رب و ا�).ق��� � �.  


ض و 
�م  Héroine: ا	��رو�ن •�� ��ت 26ل ���وق أ
و 
ظ ر �� ����E ا�(��

� ��
	�ء ا�����ع �� �دة أ�واع أ�رى �ن ا�����
ق ا�
� ،Eن، : 'ط�
?�2وز، أ��ر

�� �� 26ل ط��ك �
 .، أو ���وق "�
لTalcو أ�

أو " ا?����6ق"و 
���.ص ا� 
رو
ن �ن ا��ور�
ن، و 
�م ���ط
E �ن طر
ق ا�6م 


��وي  E�� �Mد��ن، #��ا��)ن �� ا�+�م، و ھو 
�د �ن أ�طر أ�واع ا���درات ا���

9
ن إ�� �6رة أ	��ف �ن ا��ور�
ن، و �2ن أول �ن أ�6ر إ�� �	 H.��.� 'وة �

�����96 ا�2
�" Wrightرا
ت "ا� 
رو
ن ھو ا�د�2ور  �K�
�دن " ���ت ��ري".�

� و �م 
�ظ ھذا  ��1874م 
.
و ا�ذي ��2ن �ن ا���;ص �ر2��ت ا��ور�
ن ا#��

� آ�ذاك، و �� ��م 
�
ر �� ا#و��ط ا�ط���2ن ا#�����  1890ا?�6�2ف ��ھ���م 2

� " دا�ك وارت"
�2 �.� �K��;ن ا�
����ور� E�
�ن أن 
(ل �.� ا� 
رو
ن ��د ���

��(ف �ن 2.� E
، و 'د �6ر ��2ب 1969ور ا#��
ل، و 'د �زا
د ا-'��ل �.


�س �.� ا��واد ا#�رى (���
ن �.� ا� 
رو
ن �ا���درات �� أ�ر
�2 أن ��ب ا��د�

  .�راھق 548، ��2 أدى إ�� و��ة 98%
(ل إ�� 

  :�'�)�* ا	��درات/ 2
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� أن ا
� �)د أ1��ت ا��+�رب ا��.�
��دھ� ? �2ف �.)	�ء و )	�ط ا�� ر
ب(�����+� ا#�

�، �.� ا���درات ذ�ك أن ��ر
 ا���درات 
و	I أن �
� 'د
�6ر �����ط
 � ھو �+ر

1)��� ا���س وا��+����ت وا���دات وا��)��
د، ��2 أن 
ر��ط �� 12
ر �ن ا#�
�ن و�

� �����2 � أ�ر (�ب �و�� ��، و��دد ���و
�� � +�.ت �ن ��ا���� � و�C ط.ب ا����د�


� ����2� �.� ���و
�ت ���أ�6ط �
�� " ددة '��و
� و��.
�" دو�
�9�� -و
ا+����

�، و
���د �.� + ود ا�����2� و
� ھذه أن �2ون ����2.�وإ�;�
  1.ا�و'�

• *��+� :ا	��درات )- ا	�ر��* ا,


E و �.م و � د .� L �.) ا���درات ھ� �ن ا#�ور ا��� �م ��رف �� � د ا�ر�ول

� ا#و�
ن، و��، و ? �� أ'وال  ا�(��
�و�� و ا#��د
ث ا�
��م 
رد �� ا��(وص ا�)رآ

� ا���)د�
ن �� 
�ل أو 
�رم ا��واد ا���درة، و �ر+F ھذا أ� � �م �2ن �K#أو ا ��ا�(��

  2.��رو�� �� ز��� م

رارھ� ھذا ��د �� �2Cدوا �ن أ	ر ا���درات، و�ط) ا�9) �ء(�)د أ�.ن ا��.��ء ا���.�
ن و

) �.� ��

ث �� ا-���ن و�.� ��.E وا�و�� ،E�K
�آ�1رھ� ھ� أ6د �ن  أنا96�2وا 

9�، وا���ر ا�ذي ھ
� ا�6ر
�و�� ا���طق و ���وع 6ر�� �� ا�)رآن ا�2ر
م وا��� �� ���

 .ا-���ن

 � 9
6�E أ1ر ا���ر، ا+� دوا �� ��ر
وھ2ذا ��د�� ا�	I �.9) �ء ا����(ر
ن أن أ1رھ� 

��ط ا��2م ا�6ر�� � ��  .وا��

6�"ول �� �ر�ت ا���درات �� ا��+��F ا-�;�� �2ن ��ت ا�م أ

ث 
)ول " ا��6�

�ن ���د
ن" �
6��":" � 
6�(�م 
�2.م �
� � �م �2ن �� ز��� م، ) ا��6# ،���� ا#ر�K#ا

 �
ث ظ رت دو�� ،���� ا���Kوأول ا��� ،�� ا���د�Kظ رت �� آ�ر ا��� ���إ

  ".ا�...ا����ر

                                         

�د ا��وري 1� I��) :،رKن، ا�+زا
����2� ا���درات �� ا��92ل ����د��� �
�� ا�وط��
 .58-57: ص ص، 2008ا��
�9س ا��ر+F ص 2 :69. 
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ط�ر"و'�ل ��ن ا� "� E���2 �"�
� و ا#"ذ
6� ": "ا�+��F �)وى ا#دو
ھ��ك �وع �ن ا��6


را 'در درھم أو �
�م أره "
ر �� �(ر، وھو 
�2ر +دا، إذا ���ول ��E ا-���ن 

�، وا��;ل ا��)ل و أدى إ�� ا�+�ون و ا�)�ل�  ".درھ�
ن أ�ر+E إ�� �د ا�ر�و

�، وذ2ر آ" �ن �+ر ا� 
��1"وذ2ر �6� �	ر ���ر
�رون أ� � �(دع ا�رأس، أن ا��6

��  .و�ظ.م ا��(ر، و��)د ا��طن، و�+ف ا��

و
��2 أن ر+; �ن ا��+م 'دم إ�� ا�)�ھرة، وط.ب د�
; ���ر
م ا��6
ش، ��)د �ذ�ك 

أم "��د
ث " ز
ن ا�د
ن ا��را'�"�+.��، �	ره �.��ء ذ�ك ا��(ر، ����دل ا����ظ 

�  ".��2ر و��9ر � � �ن 2ل"أن ا�ر�ول �.
E ا�(;ة و ا��;م " �.�


ن ا���2رات، ا���9رات و ا���درات� �
� ا-�;��
  .و
�رف �) �ء ا�6ر

�ا��9ور ھو �� 
2ون �رارة �� ا�+�د وا���2را �� ا#طراف �F : و
�رف ا���9ر �<

ا�	�ف وا?��ر��ء، وا���9ر 6ر�� ھو 2ل 6راب 
و�د ا��9ور وا��در �� ا#طراف، 


ن ا���9�ا�)�ت، +وزة ا�ط
ب، ا�ز�9ران، ?��واK م : رات �+دوھو �)د�� ا��2ر، و�ن 

��(ر ��9رة� �.�.  


ت ��را #� � ? ���ر ا��)ل و��+�E، " ���ن ا��رب"و�)د +�ء ا���ر �� �� � ��.� أ

أ�� 6ر�� �)د ا�9ق +�
F ا�9) �ء �.� أن ا���ر ھو 2ل 6راب ��ر ا��)ل ���ره و"ط� 

2ل 6راب ��2ر � و : ا�����6 �ن ا���ر �)�ل�Kل ": "��ر ا�د
ن ا�رازي"�.
E، و
)ول 

  .  ، و'د أ�ذ �رأي ا�����6 ��ظم ا�9) �ء �ن ا��ذاھب ا����.9�"��ر

 :�'�)�* ا	��درات دو	�� •

� �ذ�ك ?�د أن 
�م ا�
���� ��ر �26.� ا���درات �26.��� � +������ون ا�دو�� #+ل ��F إ

� � و
��6ط�تدو�� ا��9'
�ت و ��ظ��ت و+��F ا�ا�� ;2 �، � ذا ا#�ر أو+د ا��و� ر 

����� �
  .�وز
F ا���درات� ذا ا#�ر ��
� ��و'
ف إ���ج و ����
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���2� ا���درات ا�	�ت و"  )���� "�ؤ��ر  -� �
'�9���� ا��� �.�E و��
ت 
ا?��9'

(�د'ت ، ا�	�ت إ�
 � ا�+زاKر و�20/12/1988م �و'
� � �� دو�� و �144
 � إ

1.ود ا�دو�� �����2� ا���درات�.
 � �.��6ر2� �� ا��+ 
 

  :ا	�+ج �ن ا	��درات/ 3

• -���
ب 
)وم 
2ون �ن طر
ق �رق �ن ا���ر	
ن، و :ا	�+ج ا	ط�- ا	�"�����2ب �ط

� وذ�ك 
�، و
��1ل ھذا ا��92ل ��9ص ا��ر
ض وا���2ب ا��;ج �� �26
ل أدو
ا#دو

� �;ج و
 .�92ل ���9 ط���� إط�ر ��.

• -���� و :ا	�'"ل ا	�"
� ا�9رد
� ا��;+
���9�� وا�
���9�� و
��1ل �� ا�����دة ا�
ا�+���


)وم 2ذا د�م ا���
ط وا��;ج ا#�ري وو�ا ا��92ل ���(ون �� �.م ا��9س ذ 

� �.�ر
ض وا��
�دي، و
�م 	�ن ا��)�ر��ت ا
�9�� ا����.� �ا��� �2ون �
دان ����.9

���9��، و9س ا��
�دي وا��;ج ا��د�ل ا����ص �� �.م ا��إذا أن ھ��ك �
�ران ��Kدان 

�� ا����.9
 .�+ري و�) �� ا��)�ر��ت ا��;+

�ر �.��ء ا?: ا	�'"ل ا%1���2- ا	�ر�وي •��
� و
�.و�2 +���ع ا���درات �26.� ا+����


ر ا���Kدة، و�ن ھذا ا���ط.ق 

�م ا?����د �
E �ن ��� E���+� ن ا�9رد دا�ل� �
ا��را�


��و�ون إ
+�د ا��;ج �
 .ھذا ا��رض ا?+����� ����92ل ���9رد ا+����
� �ر�و

ا�د�م وا��و+
E �� �را2ز ا��;ج، ا��ر�وي �.� ا?�����ع و �و
���د ا��92ل ا?+����

ا���.
�ت �رض ا�)
�م ����د
د �ن ا#�6ط� وو�� ھذا ا��وع �ن ا��;ج 
�م ا?'�راح �.� ا�

�
 
�، ا��;ج ا#ر"و�و��: ا��ر�	�
�، ا�ر�ما?(ا�ر(
��ء ����د��...�(ص و) إ�

  .إ�...ا�)راءة

ع ��92ل ����ر
ض ��ن �;ل ھذا ا��وع �ن ا��92ل 
��ول ا����(ون �� �.م ا?+���

� و �2ر ا��زا�Eو
�
E �	�ء ا���درات و إ�را+E �ن �..� E	ل ا�ذي �ر �
ھو �� 

                                         


ق ا�)��ون : �� 18.د�4(�Kص ا�)��ون  ���	رة �ول ا���درات،: ���د��ز
زي  1�� �ن  18/04ا��.�)� ا�دو�� �ول �ط
ا����.ق ���و'�
� و '�F ا?�����ل و ا?�+�ر "
ر ا��6رو�

ش  
نا���درات و ا��ؤ1رات ا��).+.� ���  2011ي �
9ر 22و  21� ��، ا���دي ا�وط(
، PDFو1

  .03: ص
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� E
.��

ش ��
��د ا��ودة إ�� ا?�د��ج �� ا��+��F ا�ذي �2ن  � � �� Eل و'و��' E

1.ا���درات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 .ظ�ھرة ا���درات �� ا�+زاKر:  ا	���ث ا	��3- •

  :وا56 ا	��درات )- ا	2زا4ر/ 1

� و 
د�ل �6ر ا���درات ����.ف)�� �9)�9� أ�وا� � �� ا�+زاKر )� �
�ا�دول ا��ر

+# ��، و���� �� إط�ر أ+�دة ��ظ�
�  دف ا���ر
ب�ل إ	��ف 'درات ا��6وب ا��ر

  .�وا�ل أ�رى ظ ورإ�� أدى ا-��K�6 � � وھو ا#�ر ا�ذي ا����وي و

# �
�
Kر ا���درات أ�د ا���و'�ت ا�ر���،� � ��طم ا�9رد و�6دد ������ي �+��F إ

� و
�ؤدي إ�� �دم ا��)رار ا��+��F، و��)� دا��K إ�� ا�� داف �(ب ا��;
� ا#�ر

+�
ر �.� ا�9رد ا�����ط� � � و�.� �ن ���ط را��+��F 	�ر�� �رض ا���Kط �� 'د 

E���+�.  

                                         

�د ا��وري 1� I��) : ء �� إط�ر �6روع��
ن، �.�)
�ت �2و
ن ا#ط����2� ا���درات �� ا��92ل ����د��� �
�� ا�وط��
ا�د
وان  - Med Netا��
�����2� ا���درات ������ون �F ا��+.س ا#ورو�� ��
دو، ا�+زاKر،: ا�وط��و� �  .19:، ص�2008+�و�
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����� �دم ا���6رھ� و�ط ا��K9ت  ���

ن ا�6��ب ا�+زاKري ? �إن ا���6ر ا���درات 

�ل �.� ا��2س، إذ أ� � �م ��ر ،F��+ا#�رى �ن ا�� �

ن ��Kر ا�ط�)�ت ا?+�����ف 


ن ا�ذ2ور و? و�
���Kت ا��ن، و? ��� K�)إ� E��	ث، ��ب �� أو��ت ��(� ا-

 ��
� ا���درات ا��� �ر	ت �.� ا����2م �� ا��9رة ا����دة �ن ��	(�1994  ��إ�� �

�)� دا��K ��� د�� ا�6��ب2004� � ��35 إ��18 �ن( ، و �2��(�� ،�� أ2�ر�)80,55( 

�  .�ن ا�)	�
� ا���رو	

  :ا	��درات )- ظل ا	���ون ا	2زا4ري/2

  :ا���ر
ف ا�)��و�� �.��درات


ن �6روع ا�+زاKري +راKم ا���درات و�)د ���ول ا��� �� �دة 'وا
ا��ؤ��رات ا��).

� و ا�)��ون ا���ص �.��درات، ا#�ر: �ذ2رھ�
ا�)��ون ا����(ص '��ون ا�(�� ا���و�

05 -85 � �
� ا�(�� و �ر'
   1.ا���	�ن '��ون ���

         

  :إ��را���2* ا	2زا4ر )- ا	�'�)�*�2ود و/ 3

•  �� ����2� ا���دراتا�+ ود ا���ذو��: 

� ���ددة ا�)ط���ت �����2� ا-د��ن �.� ا���درات  ��1992  ∗
�� ا�وط��م إ��6ء ا�.+

�ر���: ��ل ��.ق � �
� �6رو�� أو��وأ��دت ر���K � �وزارة ا�(�� (�"ت ھذه ا�.+

���2� ا���درات ���.� أ�)�ب ��ظ
م �.�)�  1993ذ�ك �� +وان وا-د��ن �.
 � و

 .���دد ا�)ط���ت

� و أ�Q6 ا� ��1997  ∗����2� ا���درات و�.ت ا�.+�� ��2�E �م د
وان ا�وط� � �إد��

�(ب 
� � وزارة �دة 'ط���ت �9.2� � ذه ا��26.� و ھو 
�2ون �نو 2002إ? �� �

�1.ا�(�
 

                                         

1  Salah Abdennouri : Stratégie Algérienne de la lutte contre la drogue/ actes du séminaire international sur 

le rôle de la recherches scientifique dans l’élaboration des politiques des drogues OFFICE NCLD avec conseil 

de L’Europe : groupe pompidou, Algérie, 2006, pp132-133. 
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9
ذي، ر'م  ∗���)�	� ا��ر�وم ا�� � ����2� ا���درات و إد���� ��إ��6ء ا�د
وان ا�وط

�E ��  1997 +وان 09ا��ؤرخ ��  212-97
)�2002.2أ�2و�ر  02وا�ذي �م �
 

���2� ا���درات وا���طط ا��و+
 � ا�و ∗�� � 
�اط�� ا��و+(
 �ذي ھو ���رة �ن و1

� وا�����2� و�+�د ا��

دان ا�و'�� �� �
�� ا�وط��

E ا��2و�� ��  (�د'تا�ذي .�


)E �.� و 2003+وان  29�2004-2008(��وات  05
��د �ط.( 

� ا����وا�����2� و���دل ا����رف وھذا و�ن أ+ل  ∗

ن �.دان �وض ا���ر �ر'�ن 

� ا���و�ط و
�
دو و ا#�	�ءا��.دان ا#ورو��و� �ا�	�ت ا�+زاKر إ�� �� �+�و�

2� ا���و�� �.���ون �� �+�ل ا���درات وا-د��ن وا�6
� ا��� ���� �ط
إ�� �ر'

� و��

ن ا���، ا����ل �� ا��+�ل ا���ل، ��� د�� ا#ط��ءوا����ر�� ا����9ل 

�+ ،�

�ت ا��+��F ا��د��، ا����1ون ا?+�����، ��1.و ا�+��
�ت "
ر ا��2و��


ون و��
3.ا-دار
ونوا���ؤو�ون ا��
 

 :ا	��ر�ف ��	د�وان ا	وط�- 	�'�)�* ا	��درات •

� �.� إ��6ء ا��د
د �ن ا�.+�ن وأ'د�ت ا��2و�� ا�+زاKر
 ا� 
�Kت �����2� ا���درات

� �د
د �ن ا�.+�ن وا� 
�Kت �����2� ا���درات و�.� إ��6ء ا��ا���6رھ� �
ث �م إ��6ء �

1992 �
�� وط�+�.  

• *�2+� :ا	�دا��ر ا	و�4�6* و ا	

� �ن  �04/18)د ���ول ا��6روع ا�+زاKري �� ا�)��ون ر'م 
���و'� ���ض ا#��2م ا����.)

� وا���درات 
إذ أن أ��2م ا���دة  '�F ا?�����ل "
ر ا��6رو�
ن � �،وا��ؤ1رات ا��).


ز  07+� E��)�	� ا���)
ق أو '�	� ا#�داث ا#�ر ��S	�ع ا��� �
ن ��ر��2ب �

 ���
ر �6رو�� ��;ج ا��6(� �.��درات و ا?�� ;ك+" �9)� �
ا��ؤ1رات ا��).

                                                                                                                            

� أ+راھ� ا����ث ذات ا�د
وان، 
وم  1.��(� ،� ����2� ا���درات و إد���� �����د
وان ا�وط �
� �.و'�
 .14/02/2012?زار ھ+
رة، �د
رة �ر�
2  I��) د�
ن،ا��وري،�����2� ا���درات �.�92ل ����د��� �
�� ا�وط��
�ق، ص ا���� F+27: �ر. 
 ا�(��،����2� ا-د��ن، �ر���: ا���ل : ����2� ا-د��ن �.� ا���درات، �ط� ��ل �� وزارة ا�(�� و ا���2ن و إ(;ح ا����96
�ت 3


ن، �.�)
�ت �2و
ن ا#ط��ء �� إط�ر �6روع ����2� ا���درات، ، ا�+زاKر،��Med Net ا��92ل ����د��� ��  ا�د
وان ا�وط
  .32: ص ،2008، ا�+زاKر، ا#ورو��ا��+.س 
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F  �ز
ل �.���م�+ E���)� �
�� ط�� أو ��ر+
� ��ت �را')��� �
2ون دا�ل �ؤ��

��دا
�� ا�ط

ر ا�و'��� و 
��رة ط� �
ف ا��;Kم ����� م إذا 1�ت �وا�ط
إ��دة ا��2


�، و���((� أن ����� ���و+ب �;+� ط

���ر ��� ��د ھو ا��;ج ا�ذي � م ا�(�

� ا����(� �;ف ذ�ك
K�	(ا� �  1.ا���)
ق �.� أن �)رر ا�+ 

� ا#��6ص ا�����9 ا�ذ2ر إذ ��06 ا���دة و��ا أ1�ت �ن ذات ا�)��ون ���E ا��6رع ���

 FK�'ذ �دوث ا�و�� �
�� ا�ط��أ� م �	�وا ��;ج �ز
ل �.���م أو �2�وا ��ت ا����

� إ�
 م� .ا����و

 

 :ا	��و�* ا	��ررة •

� إذ�)د أ�ط� ا��6روع ا�+ز��� و(ف ا�+�
�� ا��واد �ن    �ص  اKري � ذه ا�+ر

� �.� ا�����9
ن وا�+زاءات  31- 12(�طر'� إ�� ھذا ا�)��ون �� #��2ما��)و��ت ا��ط

��
  2.(ور �د
دة � ذه ا�+ر

-  ��
� �6رو��  ا?�� ;ك+ر��� �9)� �
أو ا��
�زة �.��درات أو ا��ؤ1رات ا��).

� ا���س �ن 6 ر
ن إ�� �)(#+ل ا?�� ;ك ا��6(� �� و�<را�� �ن  02و��5 

��ر +زاKري 50آ?ف إ�� 

ن أ�ف د�� ).أو ��Sدى ھ��
ن ا��)و

�Cي 26ل �ن  - F�� ا� ا#�26ل�ر'.� أو ��
����راKم أ1��ء ���ر�� +ا#�وان ا��9.2
ن 

 .وظ�9K م أو ا�� �م ا���و�� � م ��و+ب أ��2م ھذا ا�)��ون

  

  

                                         

� و '�F ا?�����ل و ا?د��ر "
ر ا��6رو�
ن � �، دار ا� دى، ا�+زاKر،  1
� �ن ا���درات و ا��ؤ1رات ا��).

دي ا�����6، '��ون ا�و'���
 .03: ، ص2008

� ا��6 04-18'��ون ر'م  2
� ا�د
�)راط
� ا�+زاKر
� �.+� ور
�، ا�+ر
دة ا�ر��
�، ا��دد ا����.ق �����درات و ا��ؤ1رات ا��).
�83 ،26 
�ر ��
�ظر �� ا��;�ق( .4-3: ص ، ص2004د
( 
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	� ا������� وا
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*8+�:  

�، �2ن أول �� �
�ل �ر�� � ا��	�رات ا�)د �1
ا���درات ھ� �
�ت ���ظ�ھرة ا��د

� ��;ج ��ض ا#�راض �ا���د�ت �� ا�<رب �2ن #ھداف 
�ل ا#ط��ء �ب + �ط

�Kذ ����طرھ� و
�دأت ا�دول �� ، و19ا��6رت �26ل وا�F �� ا�)رن ، أ	رارھ��

�وا�� �د
دة �� � ذ�ك ��د�� أ(�I ا����م 
�رف أ، و��20ل �.� �����2 � �� ا�)رن ا�

ا��� ���و
 � ا���دة  ا���دة ا����9����9وت �د� � وأ	رارھ� ����;ف �(�K( � و

��ض  ا#�
�ن إ�� ا��وت ا��Q+�9 أو إ��ا���درة، �(ل �� 12
ر �ن � ��ا-(�

� و���    .ا��رط�نا�2�دي و ا?�� �با#�راض ا���درة وا��ط
رة �2رض �)دان ا��
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  :ا�درا�� �����

  :��ن ��ل درا��	� �و�	� إ�
 ا�	���� ا�����

���#ل ا�د""ت ا��� ����!� ا����ت ا��و�و�� ا����ز�و	�� �� ا�ور ا����ر��، / 1

�� إ�
 ا�)'�رات وا����&�ت ا��و%ودة �� ا������)*�& 
  .ا��و��+

�ن  /و#�+� &�و(و�!�، .	إن ا�ور ا��'رو(� �� �ل ���� ��	��ب و�ر�&ط ار�&�ط� / 2

  .��ل �)�ھد�	� ا�ورة 	�!م �و(وع �ل ���� �&�)رة

د���م ا"��ل إن ا.��وب ا��'��د ���/ �� ا��'&�ر ھو ا�ورة .	!� �'�&ر �ن أھم / 3

��%�ل (و�� ��وا:9 ا�&ري ا��ؤ#رة ��
 ������ ا�+�رئ �� )��!� وأ�وا	!�، وھ� �ذ�ك 

ا����و��،  &�:� ا�����ت �واء ا��ط&و�� أو ا����و&� أو ��
 �ط> ���س إذ ����ز �ن

ا�ظ�ھري وھو �� �%'�!�  ���وي ��
 �����ت و �طوط �)�د ا�وا:9 �� )��/<�ر أ	!� 

  .�!�� ا��!م

ا��%� ا����'��� ���'&�ر �ن ������ ا���درات ��#�ت �� ا�ور ا��� �و(> ا����� / 4

  .ا���&� وا��ؤ#رة �� �)�ھد ا�����ا��و��+
 ا��زر�� ���'�ط� ا���درات، 

ذات ا��	�'� ا�'��� ��
 �وظ�ف ا*:	�ع �� �+ط��!� وذ�ك  �+د ���ت ا�ر���� ا*�����/ 5

  .�ن ��ل ا��+ط�ت ا��'رو(� وا�	��Aت ا��ؤ#رة وا��+	'� ا��� �ؤ#ر ��
 ا��)�ھد

  

  

  

  

  

����:  
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 <&%زءا �ن ����	� ا��و���، إن �� 	��ص إ��/ �ن ��ل درا��	� ھذه، أن ا*��ن أ

ا"%������، ا":��د�� و ا�������، ��� أ	/ (رورة ���� ���+�ق <����	�، �و	/ �زود	� 

��ت وأ���ن �(ل ا��د��ت ا��'رو(� و ا��واE& ����� إ��ط� �	و��ت و ���ط�'���&

  .�وا%دھ�

ا.��ر ��� أن ھ	�ك أ�ورا �#�رة %'�ت �G��ن أھ���/ ا���� &��ث �م �'د ھذا 

�� ا�و���� ا*��	�� &����دام &'ض ا��ؤ#رات ا�و��� وا��ر���  �	��%رد إ�راج و إ&داع 

	ذ�ر �	!� ا����ت ا��و��� و ا��� ھ� �و(وع درا��	� و ا��� أ&�ت و���� ا��ل 

�'��� &�ن ا��'�	�ن و ا�%�!ور، ��� أ	!� �!دف إ�
 ا*��م أو ا*:	�ع ��� :د �!دف ��+�+!�� 

، ��� ھو ��ل ھذه ا����ت ا��و��� ا��� �ن ��ل �(�و	!� ��(> ا�!دف ا*����، �'�

ا��� ��'
 إ���/ ��%�!ور ا����!دف و ھذا ���� ��ص ا�	!��� ا��د�رة ا��� �	%ر �ن 

ا��!�ك ا���درات، و ��(> �ذ�ك ا�!دف ا*:	��� �ن ��ل ا�&�<� ا��وظ�� ���'&�ر و 

  .�%��د ھذه ا�	!���

  



�����:  

� �ن ��ل درا���� ھذه، أن ا���ن أ�� �زءا �ن ������ ��إن �� ��!ص إ

������، +و�� ا������#، +�� أ�� *رورة �!�# ���)�ق &��و��#، ا%������#، ا%$���د�# وا

�د��ت ا��-رو*# وا��وا�/�ت  ���ط�� إ��ط#�زود�� ����-!و��ت و�+��!# �01*ل ا

  .أ��+ن �وا�دھ�و

���# ���ث �م �-د ھذا ا2��ر �+�� أن ھ��ك أ�ورا +�6رة �-!ت ���5ن أھ���� ا

�دام �-ض ا��ؤ6رات ا��و��# ��رد إ�راج و إ�داع 8�0 80 ا�و+��# ا�����# ����

��!# ا��8 أ���ت و<�# �ذ+ر ��=� ا����ت ا��و��# وا��8 ھ8 �و*وع درا���� وا��رو

ر، +�� أ�=� �=دف إ�@ ا���م أو ا�$��ع +�� $د �=دف ا���=وا���ل 0-��# ��ن ا��-!��ن و

��)�)=�� �-�، +�� ھو ��ل ھذه ا����ت ا��و��# ا��8 �ن ��ل �*�و�=� ��* ا�=دف 

8���!��=ور ا����=دف و ا����8، ا ����8 ھذا ���0 ��ص ا��=��# ا��د�رة ا��-@ إ���

�درات، و����ل ا���&# ا��وظ/#  ��8 �ن��* +ذ�ك ا�=دف ا�$����ر �ن ا��=�ك ا

�!�-��ر و#��=��  .����د ھذه ا
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���د
�ل �	
  :ا


	�درات؟ - ا
	��ود �	 

��� ا
	�درات؟ -�	
ر��� 
�د�وان ا
وط�� �
�طور ا
 ھو ا	 

 ��ف ھو وا$# ا
	�درات �� ا
"زا ر؟ -

 ا
"زا ر �� 	���� ا
	�درات؟ -&�
�� �ذ
 ھ� ا
"&ود ا	 
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