
 

 

  

  وزارة ا����� ا����� وا�
	� ا�����

� ��د�� ـ ������ ـ� �� ا�	��
� ����   

���  وا%������ $��� ا���#م ا! ���

 ا���#م ا!������                       �&  

 �
��#م ا%�+م وا!*(�ل  '�LMD  

    

  وا!*(�ل ا%�+م4$-ة *3-ج �0�1 '/�دة ا���.�- ,� ��#م �

 5)3* :�����  :�1#انا��#.#�� �ــ 6	�,� 

  

  

    

  :��ت إ�راف ا����ذ:                               �ن إ	داد ا�ط����

  .�و	������ر�� ـ  اد                                               .�رزوق ��رةـ 

  :�! � ا�� ����                                                             

��دـ أ                         � �#��  

  ���د�روا � ـ أ                             

���  2014/2015: ا�� � ا�!��



  

  

    

 

 

 ذا ا�!�ل ا���وا � ���را ��� �و���� �� �� إ�	�ز ھأ��ر � �ز و	ل وأ��ده 

��� و$�م � � ��  .و�%�� و�$�م ��� ر$و�� ا��ر�م ���د %

� و�%�+�� ط��( �� &�و	�)��ا����رم ا�ذي $��د أ$��ذيأ��دم &	ز�ل ا���ر إ��        

  ."��( �&و�ا�!ر&� : "وھو ا/$��ذ ا���رف  أ-  �)ذا ا�!�ل��رة إ�	�زي                

              وأ3ص &��ذ�ر  أ�و	� &����ر إ�� �ل ا/$��ذة ا��رام &�$م ��وم ا1�0م وا-�%�ل

  "&ن ط�4ور : " ا/$��ذ 

���( �04ح"أ��دم &����ر إ�� %د����� وأ3%� &��ذ�ر ���              % "  

   .وأ��ر �ل �ن $�ھم �� إ�	�ز ھذا ا�!�ل �ن 8ر�ب أو &!�د                             
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ن ا���
	ق ا����� :  

  :ــد 	ــــ���ــــــــــ   

ا���ر�� ا������  ����ر إ��أ��ر �راد و ا������ت ط�� ا��د��� ���ت ا���د ا����ة إن 

و &'&ب ��رة ا��واع ، &���'&� �%م ��#�ف ا��!��� و ا��داث ا���و��  و ا������

أ�� !رورة ا���م رف 1 �دوى �ن ورا/.  ا���دھ�و ,�و&� ,��+%� و ا�,�+�� 

ا����ق " :و �ن �ك ا��واع ، &+�����  ا'#دا�%�أ�ل �'ن ا��واع �ن  ھذه�3 2وا��ن 

 ا��داثو�2/> ��� �ر,� ا;ط:ع ��� أ&��د ا;ط�ر ا��:/م ا�ذي  &��&�ره " +3ا�,�

ا���ر��  إ��ر=&� �3 ا�و,ول �ن طر�ق &�ث ���ق �ول �وا!�> ��دة ��ون ھذا ،و

ت �ل ��ر�� ا����/ق و �د�م +'�را�ن أ، و ا�<���� ��#�ف ا��!��� و ا��داث ا������ 

طور و أ��قأو ��ول أو �%���� ���زه  و ؟ ذا ا��وع#,�/,%،���  ا!�� و ��ددة &<

  .؟�ن &�32 ا��واع ا�,�+�� ا�#رى 
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  : ����ف ا���
	ق ا���ر	ـ 1

� أ�.��رف  :���� ���
	ق ا�ا���وي ���ر	ف ا� •�� �A� ق����ن ا����/ق ا��<ف  ا�

��د ��%� �&ر ا��,3 و ا���&�� و ا��:�ظ�  .و و!��%� و ا�

�'�وب ����� �ن ا����م ا����ط &�� و �����%�  ا'�:ءو��رف أ�!� ��� أ�. &

�ط أنا�ذي � 1�3A& أن ��ر 'ر��� دون وا2�3 و �ذاب ،أو ھو ا�#&ر ا�%�م � .

�&�م &. �دد أ�&ر . و ��&� 2,� أ�س أو ا��وم أو =دا و ���'� ,�+3 ��وم &�%

  . )1( �ن ا��راء


	ق ا�����  ا��ط���ا���ر	ف  •����: 

أو  �<��� أوأو ��رة  &��. ��وم ��� #&ر�3 ��2وس ا��,ط���ت ا;�:���  �رف

�ط%� ا�,�+3 �ن ا����> ا�ذي ���ش ��. �م ��وم &��> ا���دة ا�:ز�� �ن 2!��� �

ا��<��� أو &����ت و ���و��ت و أراء ��و,ول إ�� ا��ل ا�ذي �راه ,���� ��:ج 

أو ا�ر'وم �,ور ا�+وو=را��� و �'��ن &� ا��!�� ا�3 �طر�%� ا����ق،

و��&3 ا����ق و ��&3 ا����ق وظ�/ف ا�,���� ا�'�'�� �3 ا;�:م و  �ا���ر���ور�

 .)2(ا�<رح و ا�+'�ر و ا;ر<�د و ا�1��ع 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

����، ���د ـ ���ل ا�+�ر1����	! ا���داو�! � ا�� �م :ا����م ا�أول ���م إ���� & �ل %$ل ا���ط�� ت ا

 .60،ص ���2006ن ،ا�ردن ،:ا�ردن و دار ا��<رق ا�����3 ، و ا�وز�> ،دار أ'��� ���<ر  ، 1،ط ��ر	�� و

���	! * �وس ا���ط�� ت  د �ر�د ���ود �زت ،���ـ  2�دار و ��&� ا�%:ل ��ط&���  ، د ط ،إ-��	زي ،�ر%�:ا

  .289، ص  2008&�روت ،�دة ،: �&��ن  و دار ا�<روق ، و ا��<ر ،
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� أ�. �ن �<رح و �+'ر و �&�ث �3 ا�'&�ب و "��روق أ&و ز�د"��ر�. ا�د�ور و ��

�� 3ن وراء ا�#&ر أو ا��وا�ل ا�1����� أو ا21,�د�� أو ا�'��'�� أو ا�+�ر�� ا�

  .)3( ا��!�� ا�3 �دور �و�%� ا����ق

ا�,�+3 ��&ر �ن ا��و�ر وا����ف &�'�وب �د�د �,ل إ��  إ!��� إ�� أن ا����ق

�ر�ر ,�+3 و �ن ,و�ري و  ��'�د ������3 و &'�ط ا;�%�م ��. ��طوي ��

�'ر  ا'#دام ا�,ور�����/ق �>  3����� ا��'و��ت ا�+%م وا�ر'وم ا;�!���� ا�

 وا����1ت ���ن ا��ول أن ا����ق ا�,�+3 ھو ر��&� �ن ا�&�وث ، ا�������

 .)4(صأو ا��!���  أو ا�<#�ا��داث  أراءا��:�ظ�ت ا�3 ��وم &%� ا�,�+3 وو

�. ا��رء �+'. ���<ف �ن  ذذ�ك ا��ر�ر ا;#&�ري �ن #:ل �%د <#,3 �&أو أ�. 

 .)5(ذات أھ��� ، �ود &�ض ا�<#�ص أو ا���ظ��ت أن ظل �3 ط3 ا����ن  أ<��ء

&ر ا����ق ا�,�+3 أ�د أھم ��ون ا��ر�ر ا�,�+3 ،���ول 2!�� أو �<��� �� إذن  ��

 <��م ��وم &��> ��دة ا��و!وع &�� �!��. �ن &����ت و إ�,�/��ت و ،�ن ا���

��ق &���و!وع > &��%� ��و,ول إ�� ا��ل  أو ا�+'�ر ا�ذي �م ���، ���و��ت و آراء 

3 .ھو &,دد �����%� �راه �:/�� ��:ج �ك ا��<��� أو ا��!�� ا�

 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
���ن  :ا�ردن ، ���<ر و ا�وز�>دار أ'���  ،  1ط ، ،إ	د	و�و�	  ا�$� %! ا����	!�<�ل '�ط�ن �&د ا��&�ر  ـ 3

  .189، ص2012،

��ر ا����و� ت '��ء �&د ا�ر���ن ، ـ �'�3 ���د �,ر ، 4 �
 ت : ا��ن ا����� 	
��ر	ر و $� %! ا���

 .68،ص  2005دار ا���ب ا�����3 ،ا;��رات ا��ر&�� ا���دة ، ، 1ط ، وا/� د	ث ا����	!

دار ھو�� ��ط&��� و  ،  3ط  ، ���� ��ط�%! و ا����		ن و �0	  ا��� لد�	ل  ،ـ ���د ����ب ا�,�+3 ا�����  5

  .107ص  ،2010 ا��زا/ر ،،  ا��<ر و ا�وز�> 
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 :ـ �وا�ل ظ�ور ا���
	ق ا����� و �طوره 2

�ود أ,ول ,���� ا������ت إ�� ا�'�وات ا��<ر�ن ا�#�رة �ن ا��رن ا��'> �<ر 

ذه ا�+رة أ,&�ت ا�,���� ,���� !#�� �+3 ھأ ، .م.و�ط�> ا��رن ا��<ر�ن �3 ا�و

��ززھ� وز�> ���ھ�ري !#م و����'� <ر'� ��� ا���رئ و��� ا;�:ن &�ن ا�,�ف 

!��ف �ددھ� �3 ا�+رة ��&�ن ���3  3,��+� ����  1967إ�� ��و  1900و 1880ا�

3زا�د وز��%� �ن   � ���ون �'#� 15إ�
)1(.  

 �إن ا��واع ا�,�+�� ا���رو�� اMن، وا�3 ���ن أن ��ل أ'��ء �#�+� �ن ���> إ�

��Aر �3 ا�'��� ��ث ��'ب ا�'�ذ ��&د "آ#ر، �ون 2د �ر!ت ھ3 ا�#رى إ�

ذي اھدى إ�� ا��&�ر �3 ا�" Defoe"إ�� د�+و"ا����ق ا�,�+3 "ا��ط�ف ��زة 

ا�ذي ��ل ��. ر��� #�,�  ��1896م " ر ���ف�و"ا�,���� ا1����ز�� وإ�� ا�,���3 

.و���د أن ھذا ا�,�+3 و,ل ��&�� ���� ور=&� ا��راء أ��ر " د�3 ��ل"�3 ,��+

%� �ن طر�ق ا��,ص�&��رى أ�. و �د ���#� �:/�� �ظ%وره '�ھ�ت �3 #��. و.�ن 

  : �دة �وا�ل ��%�

و '�3 ا���ب إ�� إ!+�ء ا�&�د ا�<�ر ا����م وار+�ع ا�و�3 و �د�م ��م ا��+س ــ 

 �%م ا��+'3 ���&��.  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

��ر ا����و� تـ �'�3 ���د �,ر ،'��ء �&د ا�ر���ن ،1 �
 ت وا/� د	ث :  ا��ن ا����� 	
��ر	ر و $� %! ا���

  .75، ص  ا��ر�> ا�'�&ق �+س ، ا����	!
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إ�� أن ا����ق ا�,�+3 �م ��#ذ ا�<�ل ا�ذي ھو ���. اMن �3 �دة دول �ر&��  إ!��� 

 ����&ا1'ط:ع و ا�&�ث ،ا�درا'� ،ا��<�ھدات،و:��%� ��ث ظ%ر �ت أ'��ء �د�دة �

=�رھ�،و���ت ��%� �&�رة �ن �#�ض �و1دة ا����ق ا�,�+3 ا�ذي ظ%ر �ول �رة 

و ھو ) ����� ا�ر�ف و دو�� ا;��2م(�ر�دة ا��,ور ا��,ر�� �ت ��وان 1939'&�&ر 3�4

��دو&3 ا��ر�دة إ!��� إ�� أ&��ث ا�&�رز�ن �ن ��م إ��ج ����3 ا<رك ��. �دد �ن 

  .)2(ا��د�ر��ت و أد&�/%�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا��زا/ر  د�وان ا��ط&و��ت ا������� ،،  2ط ، ا����	! ا/-واعإ*�را% ت -ظر	! �ن  ، �,ر ا�د�نـ ����!3  2
    .162ص  ، 2007،
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  : ���ن �د�د ا��وا�ل ا�3 أدت إ�� ظ%ور ا����ق ��وع ,�+3 ���ز ���� ��3 

إن ار+�ع ا��'وى ا�����3 و ا��!�ري ���%ور ا��راء 2د �رض ��� ا�,���� أن  .1

 �+���ق أ��ر �3 ا����ب �ن أ'&�ب ا�ظواھر و ا��<�:ت ا��# 

��د ا����ر �ن ا��!��� و ا�ظواھر و ا��<��ل ا�3 �ر!ت !رورة <ر�%� و  .2

�د��%� ����%ور ،������ق ا�,�+3 �'ط�> أن �'%م �3 �ك ا��!��� &��درا'� و 

 . ا����ل و �د�م ا���ول و ا21را��ت  

إن ا����2<� &�ن و'�/ل ا;�:م #��ت د������� �3 ا���ل ا;�:�3 و �رت ا����ر  .3

�ن ا��ؤ''�ت ا;�:��� إ�� ا'A:ل �� ��ك �ن ط��2ت و 2درات ����� ،�م �د 

ھذه ا�����'� ��,ورة �3 ���ل ا�'&ق ا;#&�ري و �رض ا�و�2/> ، &ل �رض 

���%� أن Aوص &��دا �3 أ���ق ا��<��ل و ا�ظواھر ���ر�� ا�'&�ب &Aرض و 

 .!> ا���ول ا������ ا��:/�� �%� 

ازدھ�ر ا���:ت و �و�%� ھو ا�#ر �3 طور ا����ق و ذ�ك �&ر و��د '�ھم أ�!�  .4

و'> ھذه ا���:ت �3 <رح و +'�ر ا��وا!�> ��د�م ��دة إ�:��� أ��ق و أ��ر 

 :��. 

أ#�را 2د ازدھر �ن ا����ق ا�,�+3 �3 '�وات ا��<ر�ن ا�#�رة و ذ�ك &�'�ھ��  و

 ����+��%ور  �3 طور ا'#دام / �:��� �ؤ''� إ/ ���>  :ا��وا�ل ا��:�� ا��

 ����,& �ا����ق ا�,�+3 وھ3 ا��وا�ل ذا%� ا�3 ���ت وراء ��:د �� أ,&� �'�

3,�  .) 3(ا�&�ث و ا�

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    .164 ـ  163،ص ص  ، �+س ا��ر�> ا�'�&ق -ظر	! �ن ا/-واع ا����	! إ*�را% ت ،�,ر ا�د�ن ����!3  ــ 3
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  :أ-واع ا���
	ق ا����� ـ3

1%� ا���و�� ��د ��ون ���& <�و�ب ا����ق ا�,�+3 �وا!�> ���ة ا���'�

%م ا����> ��. أو إ�دى ط&��. أو  3�و!و�. إ�دى ا��<�:ت أو ا��!��� ا����� ا�

.، و2د ��ون �ول <#,�� ����� أو '��'�� أو أد&�� أو ا2,�د��، أو 2د ��ون &��� �/�

:ء &%� ا����ة ����� أو ا�<��� أو ا#را�� � 3أو =�ر ذ�ك �ن ا��و!و��ت ا�

�����  .ا�1

  :و�و�د ھ��ك �و��ن ر/�'��ن �����ق ا�,�+3 وھ��

أ'�س ھذا ا��وع �ن ا������ت، ا����� ا���و&�، '��دھ� :ا���
	ق ا����� ا����ل  .أ 

 ).,ورة، ر'وم،أ<��ل و!����(ا��واد ا��,ورة

ذا ا����ق ��� ا��,�در ا���� �ن #:ل ���ءات �> ا�<#�ص و ���د �3 ھ

ا��ر&ط�ن �&�<رة &���!�� أو ا�+�رة �ن �'ؤو��ن و ��%ور أو �%��ن و &����ن و 

دار'�ن ،و �ذ�ك ���ن ا�1��د ��� ا��,�در =�ر ا���� �ن طر�ق ا�1��د ��: 

��& �����و!وع 1'ط:ع �#�ف ��� 2راءة ا�و��/ق و ا�&����ت و ا;�,�ءات ا��

  و�%�ت ا��ظر ا��ؤ�دة و ا����ر!� 

ھذا ا��وع ���ول ا��و!وع �ن ���> �وا�&. و �Aط3 �ل ���,ره ،�%و ��دم #�+�� و

 ��ن ا��و!وع أو ا��!�� �م �طرح �ل ا�'/�� ا������ &. و ���ول ا��,ول ��

  . إ��&�ت ��%� 2,د ا�و ,ول إ�� ا��و!وع 

ا�,ورة (ھذا ا��وع ���د ��� ا��واد ا��,ورة :ور ا���
	ق ا����� ا���  .ب 

���,ر أ'�'3 ،و �ون ا����� ا���و&� ��. ���: �'��دا أي ��س ) ا�+وو=را��� 

ا��وع ا�ول ،�ذ�ك �3 ھذا ا��وع �ن ا��%م �دا ا�1��ء &��,ور �ن ��ث  ا�و!وح 

  .) 1(و ا�<�ول 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 194،  193ص ـ ص  ، �+س ا��ر�> ا�'�&ق ، إ	د	و�و�	  ا�$� %! ا����	!  ـ �<�ل '�ط�ن �&د ا��&�ر ،1
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�;!��� إ�� ھذ�ن ا��و��ن ا�ر/�'��ن �ن ا����ق ا�,�+3 و�د أ�واع أ#رى �ر��� &

�وم ��� أ'�س ا�%دف ھو إ�:م ا��راء &�<��ء �د�دة ��ن ا����ق ��ون ����� إ�:��� .  

و إذا ��ن ا�%دف ��. ھو و��. و إر<�د ا��راء �3 �و!وع ���ن أو ��� ��!2�� O� ،ن 

  أو إر<�د��، ا����ق ��ون و��%��

 �  :و ��� ھذا ا�'�س ��'م ا������ت ا�,�+�� إ�

���	!  ـ�
 ت ا	
�د�م ا����/ق و ا����و��ت إ�� ا��راء و  :ا��� ��%دف ھذا ا��وع إ�

+'�رھ� و &'�ط%� و �و��%� إ�� ��A �+%و�� ����رئ ��: أ���ء ا�و,ل إ�� �:ج �د�د 

�س و ر=&%م �3 ��ر�� +�,�ل ���رة ��. ،2د 1 ��رض �� ،أ�ر �%م �دد �&�ر �ن ا��

3 ا����ق ا;�:�3 ���ط3 ا���رئ ا����و��ت ا�#�,� �� 3��'> �%� ا�#&ر ، و &���

&%ذا ا�دواء ا��د�د و �&'ط �. ا�ر��&� ا������/�� �. و �����. و طر��� ��و�. و ا��ر��ت 

  ا�P ...ا���ددة �. 

دم ���و��ت �د�دة �+'رة و �&'ط� &��A ,�+�� &'�ط� و�ن ھ�� ������ق ا�,�+3 ��

  .����رئ 

,ل ھذا ا��وع ا,�1 و���� &���وع ا�ول و���3 ا�ر��ز ��� :ـ ا���
	ق ا���4	ري �

+'�ر &�ض ا��داث أو ا��!��� &�د�م #�+��ت و آ��رھ� ا��'�&��� ،و ���ق ھذا ا��وع 

��&�ت ا��و ا���دة و ظ�ھرة ا��راء :'���� ��ل أ��ر &�����ت ا�ظواھر  ا�ط&���� و ا;�

رط أن �'م ا����ق ا�+'�ري &������� و ��&��  ا�'ر�> و =�رھ� �ن ا�ظواھر ،و 1>�

 . )2(ا��داث إذ ���ن أن �+'ر ظواھر �2/�� �3 ا����> ��ذ �رات طو��� 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

��ر ا����و� ت ـ �'�3 ���د �,ر ،'��ء �&د ا�ر��ن 2 �
 ت و ا/� د	ث :،ا��ن ا����� 	
��ر	ر و $� %! ا���

  . 94ـ 93ص ـ ص ، �+س ا��ر�> ا�'�&ق  ، ا����	!
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�%دف ھذا ا��وع  إ�� ا�,دي ������� �<��� �ن �<�:ت  : ا�ر& ديـ ا���
	ق 

ا����> و ا�&�ث �%� �ن ��ول �ن #:ل ��> ���� ا����و��ت و اMراء �و�%� و 

 �+�ا'ط:ع رأي ا��#,,�ن و ا��'ؤو���ن  ��%� و ���ر�� ا�2وال و ا����و��ت ا��#

  . )2(و ا�و,ول ��%� إ�� ��ول و ا2را��ت ��ددة ��ل �<��� �� 

وھو �ن أ#طر أ�واع ا������ت إذا �� م ا'A:�. �&��د ا���س �ن :ـ ��
	ق ا��روب 

ا�+��ر �3 �<���%م أو 2!���ھم ،�%و �<د ا���رئ &��دا �ن �<���. ا��و��� و �%رب &. 

. ا�'��'�� ���دم �. ا��وا�ب ا�طر�+�������'��� و ا����� �3 ا����ة ��ل ا و �ن اھ

دورا�ر�:ت ا�� 3 .ا����>�ن ��وم ا�+ن و ��رة و ا��داث ا�Aر�&� و ا��و!و��ت ا�

+3 &و,ف ا�و�2/> أو ا�ظواھر أو ا��<��ل و ��ف  ھذا ا��وع 1:ـ ��
	ق ا��و*6 ��

Q&�'��ري ي ��ذا و2�ت و ���. �%م &طور ا��داث و�� ���ن أن '+ر ��. �3 ا��'

  . )3( ؟ �3 ا��'�&ل

<رح و ���ل ا��داث و ا��<ف �ن ذ�ك ا����ق ا�ذي �'%دف ھو : ـ ��
	ق ا���0	!

  .وراء ا�#&ر ��� ���ق �&�ث &��در�� ا�و�� إ�. ...%� و د11 أ&��دھ�

ا��<ف : ��لأ�د  ��ر�. ���1 �'%دف ا��<ف وھو ���ق  :ـ ��
	ق ا�%�ث أو ا���
ق 

&�ض ا�'��'��ن أو  ا��راف�ن ا��<ف  و�� أو�3 &�ض �را�ق ا����ن ا#:'�ت 

  .)4(ا�&�ض �وظ�/+%م  ا'A:ل'وء 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

��ر ا����و� ت ـ �'�3 ���د �,ر ،'��ء �&د ا�ر��ن ، 2 �
 ت  و :ا��ن ا����� 	
 ��ر	ر و $� %! ا���

  . 94ص  ، ، �+س ا��ر�> ا�'�&ق  ا����	! ا/� د	ث

�,ر  دار ا�+�ر ���<ر و ا�وز�> ، ، 4ط  ،  ن ا���ر	ر ا����� %	ن ا�-ظر	! و ا��ط%	ق ـ إ'����ل إ&راھ�م ، 3

  104، ص  2005،

.   172، ص  2005،  ا��%!� ا��ر&�� ، &�روت دار ،  1ط  ،  ا����ز	ونو  �8ذا�!ن ا�$� %! ،أ��رة ا��'��3 ـ  4
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  :ا����� ا���
	ق �0 :ص  ـ 4

#,�/ص ا��واع �'و�ب �#�ف و ھو  ا�,�+3 �ن ��ث ��%3 ا�#&ر ا����ق�&دأ 

. ��وع، ��ث ��د ��. ��,ر ا1'�واب  ا�,�+�� ا�#رى��:�، دون أن �+�د ا'

��,در �����و��ت أو ���,ر ��و�م �ر&� أو �ر!%�، و��د ��. ا����ق �ن ا����/ق 

  .) 1(ا�راء و ا�و�2/> و��د ��. أ�!� ا�و,ف وا�'رد �&�ض ا��وا2ف و

 ����ذا �دث ؟ و �ن ��: �ؤ�د ا�&���ون !رورة إ��&� ا����ق ��� ا�'/�� ا�

  . ؟ ��ف �رى ؟ ، و ���ذا �دث ا��'&ب؟

 3  : ��3   ��  ا�#رى  ��ز ا����ق ا�,�+3 �ن ا��واعو�ن &�ن ا�#,�/ص ا�

، ��� أ�. �و'> ا�+,���� ا�3 2د 1 �'> ا�#&ر �'ردھ� ��وم ھذا ا��وع ا�,�+3 &�د�م 

دون #<�� �2ود ا��'��� ، إ!��� ا��,�� &���دث  اMراء�3 'رد ���> ا����و��ت و 

� إ2��عأ�. ���ز &����ق �3 &�ث و درا'� ا�&��د ا��#�+� ���و!وع و �'%دف  إ�

ا��!�� أو ا��<��� أو ا�+�رة ا�3 �طر�%� ، ������ق ���ول أن ا���رئ &�ھ��� و #طورة 

أو  د��ا21,� ا�1�����و ا��وا�ل  ، و �+'ر و ���ق و �&�ث �3 ا�'&�ب�<رح 

�و�%� ، �<��� ا�3 �دور ��ن وراء ا�#&راء أو ا��!�� أو ا�3 ا�'��'�� أو ا�+�ر�� ا�

� أ�. �!�ف  ��ث أ�. ���ل إ!��� �و��� ��#&ر ،���&�2د ا�#&ر ���و��ت �د�دة  إ�

 .��ل #&را �د�دا �3 �د ذا،  ���!;�&�أن ا����ق ا�,�+3 ���د ��� ا�ر�2م و  إ�

�'ر ا�+%م ����� ا��'و��ت  ا;�!����ا;�,�/��ت و ا�#را/ط و ا�ر'وم  3و ا�,ور ا�

  .)2(ا������� 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  .64ص   ، ، �+س ا��ر�> ا�'�&ق ا����	! ا/-واعإ*�را% ت -ظر	! �ن ،  �,ر ا�د�ن  ��!3 �� ـ1

��ر ا����و� ت ا��ـ �'�3 ���د �,ر ،'��ء �&د ا�ر��ن ،  2 �
 ت : ن ا����� 	
��ر	ر و $� %! ا���

  .  62، �+س ا��رج  ص  وا/� د	ث ا����	!
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&�;!��� إ1 أ�. �ن درا'� وا'ط:ع و&�ث و�,3 أ'&�ب ا�و�2/> ا����ق ا�,�+3 1 

����,3  ق وظ�+� ا;�:م ��ط���� ��ط &ر,د ا��داث و'��:ھ� � �، إ��� �%دف إ�

 ���&����را%� ا��'2,د إ�داد ا���رئ &�����و��ت ا�3 ���/ق ا��داث و��ر�� أ'&�&%� و

وا����ر  ذ�ك ا,��. ا�و��ق &���داث ا���ر�� واM���و �،  �+ل �. ا����ل �> ا��داث 

  .ا��د�دة

ا����ق �ن ا�&��د وا�#+3 ���دث، إذ �!�ن ا����و�� وا�&����ت وا������ت ـ ��<ف 

، و���� ذ�ك أن ا����ق ا�,�+3 ��ل #:ق 1 ��+3 &��ر,د ا��و!و�3  واMراء

طر�%�  ���دث أو ا�ظ�ھرة 3، وإ��� �!�ف إ�� ذ�ك ا2را��ت ��&. وا���ول ا�

  .)3( ا�ظ�ھرة �,�دره ��ل ا��<��� أو ا����ل �>

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

��ر ا����و� ت،  ، '��ء �&د ا�ر���ن ـ �'�3 ���د �,ر3 �
 ت  : ا��ن ا����� 	
��ر	ر و$� %! ا���

    .65ص ، ، �+س ا��ر�> ا�'�&ق ا����	! وا/� د	ث
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  :دــــــــــــــــــ����

�  ،����ر ا���� ھد�� ن أھداف ا��طور ا������ وا�����دي ��� ����� � �ق أ

� إ�' ��&ب ا�و��$ل ا"!ر  �)��ى ��(وغ ا"ھداف ا�,�وب، �+وة �(' أ& � و

��ت ا�و�ودة �� ��/�ق ر��ھ�� ا�,�وب ، ��  .وا�

ن �ره،  �)�� ا��(وم ا�ط��� ھ� �+ج �/د ��ش ا����م �&وات طو و�� ��وره أن 

� إ�' أ;:ر ن ذ�ك ، �5& � �����وز ا�دت ا�ر6'، �5ن  ن ا�رض ھذه ا� ��  ا�و��

�ن ا"ط��ء  ا,�د ا��دل �ول ��د�د �&' ا���� ،� ��ن �� ��ل �;�ن ا�,�$)>�,وا�

�د !+ ن ا���� �@ن ا���� ��&� !(و ا���م ن ا�رض، ط��� أن ��م ا?&��ن 

�B ، ���رAم ن ھذا إ� أن ا��دل ��م ا�ا��(� و�رأ ن ا�داء �ذ�ك �&�ه أن �� '/��

، �� ھ� ا���� ��$� C�ن أھم أ� ھ� و� ؟ و�(;� �  .؟ ��دھ�أھدا� � و�� 
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  :�ــ�ـــف ا
	ــر�ــ ��1

��
 : ِ� �&�� F�� :�����.  

 Gظ ا��I� م)� ��� F��  

 ِ� ّ�� : ��/�� ، ھدف، �/+�  ،C1( و��ھ( .  

� ا"راض  :ا�ط(�� &�� ا���� ��� ھ� ا��(م ا�ذي � دف إ�' �I;وى ا��� �ور�

� �وا�ط� � دا� م���� و�/(�� ��Kراد ا�&��ن �(م ا���� ھو  � ���� وا�<���ا��

�م)�& � �در  ، ا���م وا��/ل �وي ا��&�� ذي ���&� 6د ا"راض �ر��� ,�ب  C���و��

C�+�� م��� ا�/��ط�ع ، �ف و�+ت ا�  ا�I!و����ب ���ز � '�� C��I��6 رض و

� وأ��  . )2(��ھ�  �رده ���زا أو ���� �(' ا�

�(و"و�د �ر� � أ��6 ا����م &�ن ا�رض، إط��� ا��ر، : �(' أ& � �(م و�ن " و ��ا�و��

���I;ا���� وا� ��   . )3( �ر�

وا���� أ��6 ھ� !(و ا���م وا��/ل وا�&Iس ن أي �(ل أو أراض أو ��ز، و�وازن 

� ا��وال،� � ا���د  CI�  .)4( ا��6رة ا��� ���رض � � ودى �;

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ت �ر��،ا����زي،  : ا
�ورد ا
����رو�� ،  ا���(�;�ـ 1��
،&Iس ا�ر��  'ر�&� �% طرق ا
�"ظ ��وس ���� ا
  .1035ص، ا����ق

�أول ��(م +��ل ��ل "ا
��(م ا
ط�� ��د ا��(�م ، أ�و �(�مـ 2���
م و��ر�"��
، "ا
�	ط���ت ا
ط��� ا
��داو
� '� ا
� ودار ا�,رق ا�:/���  ،1ط�� �(&,ر وا��وز��  .222، ص2006،  ��ن:ا"ردن ا"ردن، ، دار أ

3��� وا
��-� ���م،ر ـ �و��ق ��
��� ��ن ا
	�� ا��،، 1ط، ا
0د�� ا/(����ر دار ا����ب �(&,ر وا��وز: 
  .158، ص2007ا�/�ھرة،  

� ، ا"ردن دار ا�&�ھP �(&,ر وا�� ، 1ط ، ا
	�� وا
&��� '� ا
��-� ا
�در&��!��د ،  و��د ا���ولـ  4��ن  : وز�
  . 20، ص2005، 
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&C وا��ل �('  ��و� ذا � � �;ون ا��(م وا�Iن ا� �د��ن إ�' ا��د ن ا�رض وا�و��

���I;وى ا���� وا��� ���ط�ع ور�وذ�ك ن !+ل ا���ع ،  إط��� ا��ر �در ا�

و��(�م ا"�راد أ�ول ا����  ، � ودات &ظ� ��د ا���;م �� ا&�,�ر ا"راض

��ن !�(ف ا"راض ا�,!� �� . وطرق ا�و��

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ا�ط	ر ا���ي                                                            ا�
	��  ا����   

 

 
52 

2 ����
    :و���د����ـ �(�/ت ا
	�� ا

��م !د�ت ا���� ا����;ن �/�  ��ن و ھ�  :و���� � إ�' �

  :ا
�� �6د��� ا5دارات ا
	��� ��"ردة أو ��/+�راك �% �2رھ� ا
0د��ت : ـ أو/

    :ـ �(�ل 	�� ا
��-� و�+�ل 1

�B ا�Iر�� �� و�� ا���دة دا!ل ا��;ن �� ��م �(دن وا�/رى )�  .ـ ا��!ط�ط ا�

�;ن ا����  .ـ ا�

�� و;���� وا��,رات� و��ر�ف ا�6I+ت اQد  .ـ �

� رة و!(�Iت �ـ را��� ا�واد ا�!ط&��  .ا�

��ل اQد�����ه ا������ �(,رب وا�  .ـ ا�

�� ا"& �ر وا��و ن ا��(وث�  .)1(ـ �

2 ����  :و�+�لـ �(�ل ا
	�� ا
"رد�� وا/(��

�م )�  �ك �ن طر�ق ا�ھ��م ��<ذ��C و&ظ���C ا�,!��� و�واC ذو��م :أ ـ ا�,!ص ا�

  ).��ل أ:&�ء و��د ا�و�دة (ـ ر���� ا��وال 

 ��  .ا"ط�Iل �واء ;�&وا �� �ن ا�ر�6�� ، أو ��ل ا�در��، أو �� ا�در��ـ ر��

�ذ�<�ن �� �� �ـ ر���� ا��&��  . )2(�ك ��ل ا�

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

���&وال ،  ��ن، ر,دي  �ط�ش ـ1�
�م  ،1ط ،ا
	�� ا&��ن ، �دار �� ،��    .14، ص 2004(&,ر وا��وز

�ن  ــ2:�/��(وى� ا��د  ������� ا
	��� �ن ��ظور ا
0د�� ا/(������ وا
ر�
 ا�;�ب ، دط ،، �د0ل '� ا
	�� ا

   ���ر   ، ا��د�ثا���: ��  .51، ص2002،  ا?�;&در
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��� ا
��و �نب ـ � :ر

�نـ &� .ر���� ا��و��ن ن ا"ط�Iل وا�

���ج ـ � :ا
�ر:9 ر

ل وا�و�دةـ ���� �/)�� .ا����ت ا�ر6�� ا�

 .ا�ز&� وا��د�� ا"راضـ 

  :ـ �(�ل ���'�� ا>�راض ا
��د�� و�+�ل3

��وى ا�وط&� رـ ا����ن ن &�طق و�وءة !�رج ا��+د أو �(' ا�  .ا���� �(/�د

زل ا�ر6' ـ ا?�راءات ا�و��$�� ا���� و�,ل ا�����ن 6د ا"راض ا��د�� و�

  .)3(إ�رازا� مو�ط �ر 

�م و�+�ل4�
�ل ا)�
  :ـ ا

ل ھذا ا"!�ر �('�,�  :أـ �/و�� �&�ء ا���� و�ر��� � و

���� و�د&��(ـ ا��<ذ�� ، ا��ر��� ا��د&�� ، ا��ر��� ا���)/�.(  

ل,�� و�  :ب ـ ا���ل ا��&ظ

�ر �� ا���ل ا���� ���  .ـ �و��د ا�

  .ا����ـ �ن ا�/وا&�ن �� ا���ل 

 ��  .ـ ا,�راط�ت ا�ط��م وا"دو

  :ج ـ ��ل ا?دادات وا��� �زات

��  .ـ ط�

��  .)4( ـ ��

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�(وى �ا��د �/ـ �:�ن  3 ������� ا
	��� �ن ��ظور ا
0د�� ا/(������ وا
ر�
 ،ط  د،  ، �د0ل '� ا
	�� ا

�ر ، ا����� ا��د�ثا�;�ب : ��    .51، ص2002،  ا?�;&در

���&وال ،  ��نر,دي ،  ط�ش� ـ 4�
   .I& ،16س ا�ر�� ا����ق، ص ا
	�� ا
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������� و�+��ل:����� وا/(���
�دة 
�	�� ا�&�
    :ا
0د��ت ا

1.  ����� وا�!د� ا�������ت �&ظ�م ا�)� �� � &���Iد ��� و�� .ا�ر���� ا���

ا�6�ن ا������ و�ؤ:ر �� ا���� ا���� �ن طر�ق ا����� إ�راءات  .2

�&�ت .وا���!دام وا��@

�� ا�ر��ط�  .3ا���(�م �ؤ:ر �� ا���� ا���� �ن طر�ق ا���وث و�ر�� ا��/�$ق،ا��(

 .������ وا���(�م ا���م

4. ����Iد ن ذ�ك �� ��ل ا���� ا����� ا�ط��م و� .ا&��ج و�وز

� �� زرا�� وإ&��ج ا���+ح ا"را6� �ؤدي إ .5�� �� ا��;�ن وا��و��' ا��و

 .ا�ط��م 

&���ت ا"���ن وا�(�وم وا��د  .6 �� ���ؤدي إ�' ا��و �!د�ت ا�طب ا���طري وھذا 

��ن&U� راض �&�/لن ا" . 

��� �(��� وا��و�ر وظروف ا��ل .7�& .ادارات ا��ل و��دد ����ت ا��ل ا�

�ت .8�ن � C������ !د�ت ا��رو�P وا��ر�  C)��رح ،و&�زھ�ت ،وھذا و

 .�('  ا����أ:ر

9. ���ل ا�و�ول إ�' ا�و�دات ا��� � .ا�&/ل وا�و�+ت و�

10.  ���� وا��ر�و�� ا�����ت ا����� وا���(�ب �&�� ��&ظ�م ا"�رة وا��;�ن �

 ��� � إ�' �و��ر ا�ر��ھ�� ا������Kط�Iل، وھذه ا�!د�ت �@;د �(' اھ��م ا�دو�� و

�;�ن، أ� � .)5(ي أ& � ��ل �� ا���ه ��/�ق ر���� ا���� ا���

  

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5 �/��(وى  ـ �:�ن ا��د ،������� ا
	��� �ن ��ظور ا
0د�� ا/(������ وا
ر�
، &Iس ا�ر�� �د0ل '� ا
	�� ا

  .52ا����ق، ص
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    :وأ���دھ� ا
	��  ـ  أھداف3

�ــ�ـــ أھدا'1ـ 3:  

و�/�د � � ا�� ود ا��� � دف إ�' ا���Iظ �(' ا���� ا���� : �ر��� ا����  .1

ن  ��Kراد ���& � وھ� �,ل ا?�راءات ا�!��� �(و���� و����وا"�ر وا�

!�(ف ا"راض ون ھذه ا�� ود &ذ;ر: 

�ن ا��;ن�  .ـ ��

��ه �ن ا�  .ا����� ـ �@

  .ـ ��ر�ف ا�6I+ت 

2.  ����; ا?راضو�/�د � � ا�;,ف ا��;ر �ن  : ا����� و����� � !ط�را"

)1(.و����� � �,;ل ���ل �درء ا��I��6ت و ا"!ط�ر 
 

�ن �����ز  إ�'و� دف  :ا��@ھ�ل .3����ن ،و;ذ�ك  إ�'إ��دة ا����� ;@�راد ط���ا�

ن ا��I��6ت  ا��@ھ�ل �����(و����;ن ا�Iرد ن  ا�����ن �,رد أو ��ول و�

�� �� ا?&��ج و ا��طور �����C ا�ط�� ���ر. 

ن ا"راض .4 ��� ا�رض :ا�و��&وھ� إ�راءات و��$�� &و��� أو !��� � دف �

����ت و �وال ;���� ا�� ، C:و� � �;��� أ�راد  ا����6ر��ل �دووھ� 

� و�,ل ���ن:ا�� .ا��ط��م 6د رض 

���&� أو ا��!دام أدو�� &و���&�ت ���  .ـ إ�ط�ء �

�ن ا���دات ا�<ذا$�� وA(� ا��(�ب�  .ـ ��

  .ـ ��ر�ف ا�6I+ت

��&/��ت  .ـ ردم ا��رك وا�

  )2(.ـ ا��!دام ا�+�س ا�وا��� وا"�&�� ا�!��� �� ا��&���ت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

���، &وال ��ن، ر,دي  ـ �ط�ش1�
  .I& ،17س ا�ر�� ا����ق، صا
	�� ا

� ،1ط ،���دئ ��م و�-��ت ا
	��، ���م  ـ �دي ا��Iدي2��رة �(&,ر وا��وز�                                                وا�ط����، ��ن، دار ا�

  .  24، ص  2001
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�ــــ�دھــــ أ��2ـ3:  

  :�و�د �(��� :+ث ;و&�ت وأ���د �را�ط� وھ�

���  . ـ ا���� ا��د&�� أو ا��

���I&أو ا� ��)�Iـ ا���� ا�.  

����  .ـ ا���� ا���

� ���&)
�ث �;ون ��� ا��دن �زءا ن ا���� ا�;(��،  :ا
	�� ا
�د��� وا�

� �ر;�ت ا���م، وأن �;ون  و�+�ت ���+�ا�Iرد ھ� ظ ر ��ن، وا�زان، و

 ����دل &��6ت ا�/(ب و6<ط ا�دم و��ل ا���ر�ن �� ���� ا�را�� �� ا�دى ا�ط�

رة���ن  .�(,!ص ��ب �&C و�&�C، وأن �;ون ز��دة ا�وزن �دى ا�,��ب وا��@

�� ا����� ��/د�ر ���� ا��دن ا����� ھ���  : وا�و��$ل ا�ر$

 ���سـ درا��/  .ا���م 

�;� ا��ر�ري ـ ا��Iص &�  .ا?;(

 ��$���!�(�Iو!�ر�� ـ ���س ا��<ذ��،ا!���رات ; ،.  

� ���6�
�� ا���ر ا��د�ث � ��&� �رد ا�!(و ن ا�رض  ا���� ا��/(��:ا
	�� ا

و:�ق ��ن ا���� ا��/(�� وا���� ا��د&�� ��دھور ا���� ا��I(�، � &�ك ار���ط ,د�د 

�م �/(�� ھ�)�(;�ت ا�,!ص ا�I���ؤ:ر �� ا���� ا��د&�� وا��;س �� �� :ا��/(

  .ا�دا!(� ـ ا�!(و ن ا��&��ض

 �  . اQ!ر�نـ ا�/درة �(' ا��@�(م 

  )1(.ـ ا�/درة �(' �6ط ا�&Iس 

�  .ـ ا�/درة �(' وا� � ا�,�;ل و �( � ��;
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

���ا
0د�� ،  أ�د ـ ���زا�&�س1�  . 49،ص 2000،دار ا�& �6ا��ر��، ��روت ، 1،ط  ا
ط��� ا/(��
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�  ������ھم �� ذ�ك ،�����$�  :ا
	�� ا/(��� ���ا�و6� ا�����دي ا���

�ر �(':@� � � � ��� ا��� &��ش �����ت، �:+ ���ط�  ا�������� ا"�راد وا�

 �$�ا�!ور وإد�ن ا�!درات و�وادث ا�طرق ھ� ��ض ا"د�� �(' ا��+ء ا��

�� �ذ�ك ���5ن ��� ا"�راد وا�����ت ���د �در�� ;��رة �(' ا���$� ، ا���

 ��� ا�Iرد �;�ل ا������ ا��د&�� وا��/(���، و&C ������ ����ر ���� ���ا���

�ن و� �/��ت �رد !(وه ن ا�رض وا���ھ�، وھ&�ك �+�� و:��� و���ا���

��ت ���&� دا$� ��"�وال ��&ذ ;�&ت ا�،����ا���� ا���� وا��وال ا���

�� ا��� � دد ��� أ�$�6 � �� .ا���

�ل ا���ھ�ت ا"�راد ;,� ')� ���إ���6 إ�' أن &�ق ا�/�م ا��� ���&/ � ا�

 ����; �����(ق ������ وا�رض، وا�&,Vت ا��� ��و��/دا� م و�(و; م،�

 ،��م وا�+$م �ن &ظ�م ا���� ا���)�� ا�����، ��;س ا���ا�&,Vت ا���

�&دة �;ل ن �زاول ا�طب ون ��(/' ا�ر:ل إ�' �د ;��ر وا"دوار ا�� ،���� ا�ط���

�واز&�   ���� و:/����/ررا، وا���� ا���� ������رھ� &,�ط� ا�� �����(و;� ا��

���زأو�زء �  ���ن ا�&�ق ا���)2(.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

���ا
0د�� ،  أ�د ـ ���زا�&�س2�  .50،ص ، &Iس ا�ر�� ا����ق  ا
ط��� ا/(��
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	��ـ  4�� �����
 ::رورة ا

إن ا�!طر ا���� ا��زا�د &���� ا��(وث 

�$�����و�ب 6رورة ا��&��� ������، (AKا�;� ��ذ

�م، ��ث ����ر ھذا ا"!�ر )�وھذا ��م ����5ع &ط Aذا$� 

 ��ن أھم ا��وال ا�ؤ:رة �(' ���C ����<ذ ��)�ا�

� ا�<ذاء � ا"��س �� ا���ول �(' ��� ��دة، �ر��ط ھذه ا"!�رة ھ+��ب �

�:�ت وا��@;د ن !(وه ن ا�(و:�ت �!�(ف أ&وا� �  ���،وھذا $����;رو��� أو ;�واء 

�ن ا���� و&و��� ا�<ذاء، �ذا �&�<� ا&�/�ء ا"Aذ�� ا��+�� �

��)��� ا�ط�ز�� ا����ر ا�(و:� ا�ط�Aو � �واد ا���(ك ا�

 C�, ن �,;ل��وم ����ط�ھ� ا?&� ���:����ر �

�ن !�(ف ا"راضوذ�;�و C��� ')� ظ��I�.  

��ت و&�ب ��ة �;�)� ���م ھو ا�ذي ���وي �(' ;��� ا�ر;��ت ا�6رور)�ا�<ذاء ا�

رار  �ددة، وھذا � ���/ق إ����� �I)�!�&و�� ���وي �(' ر;��ت  ����&�ول أAذ

 ��)�6د ا"راض ��� ل إ���� ا���م  /�و�ا��(' &و ا�وزن، ووا��<ذ�� �ؤ:ر 

� ا�����د � �و�ر �@راض !�(�I، وإذا �����C ا���م  ���ن ا�<ذاء ا���د و�/در &U�

��"Aذ�� ����<ذ�� ا������ �&,ط ھ��م ا�(و:�ت ا��� ��را;م �� ا���م &���� �دم ا��ن 

�ؤدي ����@;�د إ�' إط���  5�C&ھذا ،وإذا ��/ق و�ز�د ��و��C و�/وي � �ز ا�&���ا���م 

� ةؤ;دة �� ��ر��و�ط ا��ر وا��  ����ر ا���A ���دة أ� ا��<ذ� ���� � ����&�

!�(ف ا"راض � C�ذ�ول ا���م وCI�6 و�(� /�و

�� �@&وا� � ���� +:ا�&��� �ن ا��(وث ا�<ذا$� 

 �+�ا��� �ظ ر �(' ا���م ، �ذ�ك �5ن ا��@;د ن 

 ����د أرا ��و�� و6رور�� �(��Iظ �(' ھذه ا"Aذ

  .) 1( و����C ا?&��ن��� 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ب �دور ـ 1��، ��	
 .      I& ،08س ا�ر�� ا����ق، صا
��ذ�� أ&�س ا



 ا���
��� ا�ط�ر                                                                                 ا��
	� ا�����
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ق ا����� ــ 1���� �
 :ا��وا�ب ا���

��� ، ��وم ������ ��� أ�س ا����ء ا����  ھ��ك�$%$� #وا�ب !��� � ���� ا�����ق ا�

  :���رم ا����دل أي أن *�د � ل #��ب أن �� ون �ن $%$� أ�زاء و ھ� 

  : ذه ا��وا�ب ا�$%$� ھ� و ھ، ا��م و ا�-���� ��د�� ،

��ب ا��رم ا����دل ا����� �� ا��رض ا��و�و�� ــ   1�                                        : 

  ل ا��� ����و��� ا�����ق ���0رض ا����ق ا���1� أو ا��0 �� و!� ھذا ا����ب 

�و1و�� �ن -%ل ��د�� ��رص !��� ��� إ$�رة اھ���م ا���رئ ����و1وع  ، و��ك 

  :ا���د�� �� ن أن ��-ذ 0 % �ن ا08 �ل ا������ 

ـ أن �ر ز ا���د�� ��� أھم �� !� ا��و1وع ،$م ��و�� �رض ���� ا��و1وع و ��د�م 

��� �ن أراء و ��ورات و ���ول ا�-���� -%�� �� ا���� إ��; ا����ق ا�.  

ر��� و ��دم ا��م �����ل ا��و1وع ����>  ��ـ أن ��-ص ��د�� ا��و1وع ��-�

  ) .1(زوا��ه و أ���ده و��و�� ا�-���� ��د�م -%�� ا����<= ا��� �و�ل إ���� ا����ق 

  :وا�0 ل ا��وا�� ���ن و ��$ل ذ�ك 

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .154ص  ، 2008، دار ا���ر!� ا ������� د ط ، ،  !�ون  ا���ر
ر  ا��������� ن ، أ��د �$��ن  ـ 1
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 ا���د��

ـ@ھم زوا�� ا��و1وع ـ أوـ1  

ـ ��-�ص ا��و1وع  ـ أوـ2  

3 ��>.�ن ا��و1وعـ طرح ا8  

  ـ �رض ���� زوا�� ا��و1وع ـ أوـ1    ا��م

  ـ �رض ���> زوا�� ا��و1وع ـ أوـ2

3��  ـ ا��B�� �ن ا8<�� ا��طرو

  ــ -%�� ا����<= ا��� ا���� ����� ا�����ق1      ا�-����

  ـ رأي ا����ق !� ا��و1وع2

 

    

 ���).2(ا����
ق ا��������ب ا��رم ا����دل ا����� �� ا��رض ا��و�و�� !� "�  

 

 

 

 

 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.154ص  ، ، ��س ا��ر�> ا���ق ، !�ون ا���ر
ر ا�����ن ���� أ��د �$��ن ــ 2  
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2 �
ذا ا����ب ��ف ا���رر و !� ھ:ــ ���ب ا��رم ا����دل ا����� �� ا�و�ف ا����

و ��رك ، !� ��د�� ا�����ق إ�� �ورة ���� ر��� ���دث أو و��� ��زء ��رز ��; 

 �����دث �� �ب !� �م ا�����ق ا��� ����$م �@�� ا�-���� ��ر�ط ��ن ، ا�و�ف ا���

أو � ���  ، ��دثا������ل ا�����$رة ��ورة ا��دث ���ث ��دم ا��ورة ا��� ���� �

و ���G ھذا ا����ب � ���� ، ا8-�رة �����ق ��� ھذا ا��دث  �Fظ��ر ا*�ط����ت

���� ا��� �دور �ول ا�ر�%ت�ا�ر���1� ،ا����#�0ت ا��ر������ ، ا������ت ا�������ت ا�

)1(...أو ا*����*ت و ا���ر����ت أو ا*������ت 
 

��� !� #��ب ا��رم ا����دل ا����� ا�0 ل ا��وا�� �وG1 طر���  ���� ا�����ق او��

 ����  :��� ا�و�ف ا���

  ��د��

  

  ـ و�ف �ورة ���� ر��� ���دث1

  أو    

  ـ و�ف �زء ��رز �ن �ورة ا��دث2

  ـ و�ف ������ ��زء �ن �ورة ا��دث1  ا��م

  ـ و�ف ������ ��زء $��� �ن �ورة ا��دث 2    

  ـ و�ف ������ ��زء $��ث �ن �ورة ا��دث3

  ـ ا�ر�ط ��ن ا������ل ا�����$رة ���ورة ا��دث1  ا�-����

  أو

  ـ ا�ط����ت ا����ق �ن ا��دث 2

 ����. 2#��ب ا��رم ا����دل ا����� ��� ا�و�ف ا������� !�  ���� ا�����ق ا�  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ر ،  دار ا���ر ���0ر و ا��وز�> ، ، 4ط  ، !ن ا���ر
ر ا����� �
ن ا��ظر
� و ا��ط�
ق، إ�راھ�م إ����ل ـ 1 �

  .140،ص  2005،
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  : ـ  ���ب ا��رم ا����دل ا����� �� ا�'رد ا�����  3

ردھ�  �� و!� ھ� ����� !� 0 ل #�ذا ا����ب ���@ ا����ق إ��  ���� ا�����ق ا�

�ص ا8د��� �ن ��ث ا�رد ا�رد ا�����، ، و ا����ء ا���� ا�ذي ��0ل ��� �دا��  ��

��دة و ����� و �-��ف ���� � و�; ��وم ��� ا�و#�<> ا������� و ��س ��� ا�و#�<> ا�-����� 

   �� ھو ا�0@ن !� ا���ص ا8د��� 

���� و �Bا��� ����ول ا��و1و��ت ا �����و ��-دم ھذا ا����ب ��دة !� ا�������ت ا�

ا��وادث ا�-ط�رة �$ل ��دث �وط ط�<رة ،أو Hرق ��-رة و  ذ�ك !� ا�������ت ا��� 

  ) 1(�دور �ول ا��را<م 

��� !� #��ب ا��رم ا����دل ا����� ���� وا�0 ل ا��8 �وG1 طر���  ���� ا�����ق ا�

 ���  ا���د��:      ا�رد ا��

  ��    �دا�� ا��

  ـ ��دة ا���� 1  ا��م  

  ـ أو ا��Iوض ا�ذي ������� 2

  ـ ����� ا����1  ا�-����  

  ـ إزا�� ا���ر �ن ا��Iوض2

 

 

��ب ا��رم ا����دل ا����� �� ا�'رد ا����� !� "���� ا����
ق ا������)2(  

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن1�� و ا����
ق ا����� ��� ــ ���ود ا���  . 105ص  ، 2010، دار زھران ���0ر و ا��وز�> ، 4، ط  ،  ا���
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  :ــ  ����ر ا����
ق ا�����  2

��� �ن ��وان و  ��د������ ا�����ق �$م �@�� ��ب ا�����ق أو ��; $م ا�-����   ا�

!� ا8-�ر ، و ذ�ك !1% �ن ا�روم ا������� و ا�-را<ط و �Hرھ� �ن ا�و�<ل 

  ����1�B1( ا(.  

 ;������� ا����ق إ������ ��د  ���� ��و �ن أھم ا8س و ا��وا�د ا��� ����I ��� ا�

  :ھ� 

���ق و �را����� �ن #�ل ا���رر أ $ر �ن  .1��� �����1رورة ا������ ������و�ن ا��

�رة ���@ د �ن أ��� ��ءت ����1� � ل �وا�ب أو ��ض �وا�ب ا��0 �� ،��� !� ذ�ك 

ل ا8! �ر و ������� ،إ�1!� إ�� أ�; ��ب أن �ا����و�ن ا��ر��� ا��� ��0ر إ�� �

و ا��و�� ،����ب ا�����ر ��دق �ن ��1ون ���ف ا���وان �����Bز و ا�و1وح 

 . ا�����ق دون ����I� ،و  ذا ��د ���H� ��وان ا�����ق �دم � راره ���1 أو ���� 

ا*��زام �����د��ت ا������ 1رورة ���H� ا���د�� ��ورة ��دة ��م �ن -%���  .2

��ط ا�1وء ��� �وھر ا���1� � ،���ق ،و ا�ر�ط أو ا��0 �� ا��� ��م ���و��� !� ا��

��ن ا���وان و ��ب ا�����ق �> �را��ة ا�و1وح و ا���ذ��� و ���ب ا������ل ا��� 

 .*دا�� ��� !� ا���د�� 

���1ن ��ب ا�����ق و إ�راز  �وا�ب ا���1� أو ا��0 �� ا��� :�����ل ا�����ق  .3

 �� . ��وم ����� ا�����ق !� !�رات ����

و�� و وا1�� ،و أن ��-ص ا����<= وا�-%�� ��0رط !��� أن � ون #:-���� ا�����ق  .4

 ;������� �ن �� .)1(ا��� �و�ل إ���� ا���رر ا�

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن 1   �� و ا����
ق ا�����، ��� ـ ���ود ا���.       76، ��س ا��ر�> ا���ق  ، ص ا���
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���� ا��راء !� إزا�� ا��Iوض ا���ه �-��ف ا8�داث ، ���ول ��-%�;  ���� ����ا�

ؤال  ��� ����Bب �ن -%ل ا��  ا����ق ا�0رح و ا�����ق و �وG�1 ا8

� ھو�و ھذا �� �د!> إ�� ا*�ط%ع و ا���ث و ���� أ��ب ا����<ق " ���ذا ؟ : " أ

  .ا#�� و ��ر!� ا�زوا�� ا����ددة ������� ا�و

��� ���� ا18واء ��� ا���0 ل ا����دة ، و���ط�� ���و�ب �ن �و���; !������ق ا�

طرف ا��راء  و ذا �ز�د !� #درة ا��راء ��� ا*����ع �; و ���> #راء�; وذ�ك  ا�0رح 

  . ) 2( أو ا�����ل ھو ا�ذي �ز�د !� �دد ا��راء و �و�����م

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .    151، ��س ا��ر�> ا���ق ، ص ا����
ق ا����� ، ���ر ــ أ �د ���ود   2
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� ��ر
ره  3     :ــ إ�داد ا����
ق ا����� و ��

��� ��دة �را�ل #�ل أن ��ل إ��  :ــ إ�داد ا����
ق ا�����  1���ر ا�����ق ا�

  �ر��� ا���ر�ر،و ��ك ا��را�ل 1رور�� ��� � ون ا�����ق ����� و �ؤدي وظ���; 

  .ا��ر�وة ��; 

�رـ ـأ
ا������ ��دة ا����رات ��ل أھ��� أن � ون ھذه  ھذه�-1> : !"رة ا����
ق  ا+�

�داثا�� رة ��و��ة �ن Bد أن  ا�ل ا�����> و *I0� ���1 ا������� �ط�أو �ر� �ا���ر�

��� �د�دة و #�درة ��� �ذب �ا���رئ �> ��د�د ا��دف  اھ���م� ون ! رة ا�����ق ا�

 ���  .�ن ا�����ق �


ق ـ ـب ���� �
��  إن ا���دة:/�. ا���دة ا-و��ا8و��� ������ق ھ� ا����و��ت ا8

�ل ����� �ن، ا��� �0 ل -���� ا��و1وع �: و ��ك ا����و��ت �� ن ����رر أن �

�ف أو �را ز ا���وث و ا����م �ز��رات �%�� ن ا����� �  .أر�0ف ا����و��ت ���

ا�����ق ��دأ ��د ا���ث �ن ا����و��ت ا���� �ن  إن ����ذ:���
ذ ا����
ق ا�����  ج ــ

ا��و1وع ، و ھذه ا����و��ت �و�د ���در�� ا8و�� ��د ا08-�ص ا�ذ�ن �دور �و��م 

���� �> ��ض ا08-�ص ��و1وع ا�����ق و ��م ھذا �ن طر�ق إ�راء ����%ت 

  .ا�ذ�ن �� ��م إ�1!� ���و��ت ھ��� !� �و1وع  ا�����ق 

��������ض ا�و$�<ق أو ا������ت أو ا8ر#�م أو ا����ر�ر ا��� �م ��ق �0رھ�  و  ذ�ك ا*

  .) 1(و ��وي �����ت ھ��� !� ا��و1وع 

�رات ��و��دان ���>  �!� ا����و��ت و ا������ت ا��� ��$ل إ���� ��� ا8<�� أوا*

  .ا������� ����و1وع ��م ������� و ��و���� ��-دم �و1وع ا�����ق 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن  1�� و ا����
ق ا ����� ،��� ـ ���ود ا��� . ��97س ا��ر�> ا���ق ،ص  ، ا���
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��� أي  :ا�����/� و ا���ر
رد ــ �وھ� ا��ر��� ا8-�رة �ن �را�ل إ�داد ا�����ق ا�

  .���0ر أو ا��ث اا�0روع !� ��ر�ر و  ���� �ص ا�����ق و���; ��ھز


� ��ر
ر ا����
ق ا�����  2  :ھذه ا������ و!ق ����� ��م :ــ ��

�-��ف ��-�%ف �و1وع ا�����ق ،�� ن أن ���ن أھ��� ا��و1وع ، أو  :��د�� ــأو2 

��رز أھم �� !�;،أو ��-ص و#�<�; ، و��ب أن � ون �0و#� � � �$�ر اھ���م  ا��راء 

 �������و1وع و ھذه ا���د�� �� ن أن �@-ذ �دة أ0 �ل �$% ا��ر �ز ��� ا�زاو�� ا8

  .)  2(���و1وع 

� ـ
��م ا�����ق ������; ا��-���� و ا��B�� �ن  ل ا���ؤ*ت  م�1:/'م ا����
ق  3�

�ل ����� ����� �ن -%ل �رض ا����و��ت و ا�و#�<> و ا������ت ا���  ��ا��طرو

���� ا��� أ�ر�ت �> ا08-�ص ا���� ا����ق،و  ذ�ك �ن -%ل �رض ا�����%ت ا�

 ������و��ت ا��� �م ����� �ر��ط ����و1وع ، $م أ��1 �ن -%ل ا������ت و ا� ��� 

���� أو ا�� ��� �  .�ن ا��و1وع �ن أر�0ف ا����و��ت !� ا�

����3� ــ +����-ص أھم اLراء ا�واردة  ��ب أن � ون -���� ا�����ق #و�� و�ؤ$رة،!�د :3

 %��رة ������� ا��� �و�ل إ���� ا����ق أو �طرح �-� ��!� ا�����ق أو ��دم -%

3( ����� ����1� أو ا��0 ��(.  

��� أن �ر�ط  �!� ا�����ر ا��� �� ون ���� ا�����ق �ن ��وان �� و�ذا ����I ��� ا�

��� ، و  ،��د�� ،�م ا��و1وع و -���� و �-��ف ا�����ر ا������و��� ا�����ق ا��

 ����  .����ل ھذه ا�����ر ���د  $�را ��� ���ح �ص ا�����ق ا�

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن ــ  2���ود ا��  �� و ا����
ق ا�����،���� .  98، ��س ا��ر�> ا���ق ، ص  ا���

،ص ـ  ���2012ن ،:ا8ردن ، دار ا��دا�� ��0رون و �وز�ون ، 1،ط ا����
ق ا�����،���ر أ�د ���ود  ــ  3

   . 150،  148ص  
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  :	 ــــــــ�ـــ��ــــا���ــ   1

و�راب أن ��ون ����� ���� ��ط����� ���رض ���� ��	�و� ا
	��ن �ن ط��م 

��ر��� وأن  ،��واز	� �$ ��و	��� دون ز��دة أو 	 ��نذا���ا��ون &��� �ن ا�واد ا

 ����، ��*� ا
	��ن ذا�� �رو��ت ا��ر'� ا�$ )د ����ب �و&��� �ن ا�ا'�رة أو ا

 $��ذا�رض  ،وذك ��د&�� أ,��	� �$ ا�	�+ ا��أو  ���رة �&ز�	� أو ��رض �,��	 إط�

5�1 ����	3 إ5 ا���14د ذا �� �د�3 ھ، ���1 ز��دة �رص )�و� �$ 	ظر ا���*�ك 

�, �ق   ���������ذا��� �، �78راض�����ض ا�واد اا�$ �رف ��ك ا�واد ���'���ت ا

�ذاء ���*�ك �ذا�*� 4� �*ا�����  ا�<=�رات1	*� ��ض 	>م �و 	��>� ;�راط �$ ا�����

 ،$���ذا��� 5�1 �� �دى :و��1� �طرح ا���ؤل اا�,� ا���� �<=�ر ا�'���ت ا

  .؟����*�ك

  .؟ا	��>� 1	*� أ�رز أ���ل ا�<=�رات ا�,�� ـ �� ھ$ 

�  ذا��� 5�1 ا�,� ؟ـ ��ف �ؤ=ر ا�'���ت ا

 �	�E*ل �ن ا���� ��  .7ذ�� ا������ ؟Fـ �� ھ$ أھم ا&طوات 

    :�ؤتــــــــــا��
ــ   2 

�ذا���؟ا78ذ�1ن ا
�راط �$ �	�ول �<ھم ا8'رار ا	��>� ھـ ���'���ت ا�� ������  � ا

�ذاء �$ ا���ـ �� دور �  .؟��'���ت*ذھ�ن ا>ر�1ت ا
'���� ار)��� ا	و��1 

  .ـ ھل �و>د ,���� وأدوات ���� �$ ا�>��3 ا>زا�ري �$ إط�ر ,���� ا���*�ك؟

�ذا��� ��ـ ��'���ت ا �����ذا�$ ؟ھل ��م ا,�رام ا�����ر ا�	�وج ا�.  

��ك ا�'���ت����*�ك ھل ـ  �����  .؟5�1 �,��  و1$ 1ن ا�<=�رات ا

  .ا�$ �'�ن ,���� ا���*�ك؟ ا �	و	��  	�وص��ھ$ أ�رز ا ـ
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  :ا��و�وعا����ر
��ب أــ  3

  ع ��ن �� ھو �و'و1$ و�� ھو ذا�$ <���ب ا&���ر	� *ذا ا�و'و��دد�

  : ا�
��ب ا�ذا��	 �

��و'وع ـ ا
ھ���م $�&�  .وا��ول ا

 �,��ذا��� 5�1 ا  .ـ �,�و� ��ر�� ا�<=�رات ا	��>� 1ن ا�'���ت ا

�ذا��� ا�$ 7ز*�  ـ 	ظرا �����Eل ا��رط   .ا�8واق ت�$ ��	�3 ا�	�>�ت ا

ـ ا�	وع ا���دد �&��ف ا78ذ�� ���5 ا8وان وا8,>�م و ا8ذواق و ا�$ 4 �&�و �ن 

��ر�واد �����  .*� ذك ا�ون أو اط�م أو را�,�، و��ك ا�$ �>��*� � �وم ا���د وا

دون ,ذر أو  وا)�	��*�	ظرا ;)��ل ا���ر ����*���ن ��ك ا78ذ�� �&���� ا8وان ـ 

  .��&�طرھ� و�1

  :ا�
��ب ا��و�و��	 �

��و'وع  ����  .ـ ا8ھ��� ا

��ذا  .��ـ ا	���ر ��ض ا�8راض ���*� ا�'���ت ا

>� �&��ف ا78ذ����� $� ����ذا  .ـ  �=رة �داول ا�����ل ا�'���ت ا

�ذا��� �<1داد ���رة   .ـ ز��دة و�	وع ��ك ا�'���ت ا

�  .ـ ز��دة ا78ذ�� ا�,و

�ذاء  .ـ ���)م ��ض ا�8راض ���ب ا
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    :أھداف ا��و�وع ــ   4

�,��ق ا����� ا� ,و�<��وب ���ط ��	��ب �3 ,� ـ )�د إ�داد ا���*�ك ���1 ��

���� =.  

���ر � �>�  ا�	�>�تا��دة وا��وك ا���ق �	�ول ـ ار��7 �$ �,�و����ذا��� اا

 ����ذا  .	ظرا ���)م ا�8راض ا�ز�	� ���'���ت ا

 ���'�  .وا��و=�ت ا'�رة ا�$ )د �	�+ 1	*� ـ ا��رف 5�1 ��ض ا�واد ا

�ذا��� ا�,�� ـ ��ف أھم ا
'رار   .ا	��>� 1ن �&��ف ا�'���ت ا

  .�&��ف �>�4ت ا�����ل ا�واد ا�'��� ـ ا��رف 5�1 

�ذا���5�1 �,�� و �>	ب ا
�=�ر �	*�  . ـ �و��1 ا���*�ك �&طورة ھذه ا�'���ت ا

        :أھ��	 ا��و�وعــ  5

	��ف 1ن ا18راض ا�,�� ا	�>�� 1ن ا78ذ�� ا������ ���ن أھ��� درا��	� �$ أن 

 ���78راض �&���� و���ددة أو ��ك ا�$ ����Eت &��� أو �,�وي 5�1 �واد �7ر 7ذا

 ���	�أن ���� ��ك ا�'���ت )د ��ون �,�وي 5�1 ��و	�ت '�رة ���,� ،وأرد	� ا

����+ أ��	    .�7ر �,�ر�� ،���ن أن ��ون ا
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  :ث ـــــــ!داة ا���ــ 6

و ذك ��د ،  درا�� ����1 �,��ج ا5 و���ل �ن أ>ل ا�<��د 5�1 ا�و'وع  يإن أ

ن ��رف �$ �>��*� أدوات ا�,ث �1و�� إذ ���	*����  �,د�د ����� ا�,ث ����

ا�E,ظ� :�>�وع ا8دوات ا���&د�� 8ي درا�� وھ$ أ	واع :"��ر��*� 5�1 أ	*� 

���� �  .)1(" ،ا����4رة،ا

إ5 ا,�ول 5�1 	���+ ����1 �ؤ�د 5�1 �,�  ا����� �ؤدي ا8دوات �ط��ق ھذه

  .ا�و'وع

8	*� ��	��ب �3 ھذا ا�و'وع �ن أ>ل >�3 "ا��$��#	" و)د ا&�ر	� �$ ھذا ا�,ث 

��و�� أ�=ر �ن و8ن �=�ر �ن ا	�س أو ا�8&�ص ����ون إ5 � د�م ا���و��ت ،ا���	�ت 

وھ$ �=�رة ا��4&دام �$ �>�ل ، د�*م إ��م �$ ا راءة وا����� � د��*� ����� أو �س 

 $���  .ا�,ث ا

�ن أ>ل ا,�ول ا��,ث �ز��رة ا��,و=�ن �$ ��و�*م وأ���ن ��1*م   ��مھ�:ـ ا��$��#	 1

  .)2(أن ا��,و=�ن ��و�رون ��1*��	*م 5�1 ���و��ت،��� د ا��,ث 

أو 1دد �	*م ذا ��ن ا�8راد ا��,و=�ن ا��,ث إذي �&��ره ا<و ھ$ ا��8وب ار���$ ـ

������س د�*م إ��م �$ ا راءة أو ا ،  ���أو أ	*م �,��>ون إ5 ����ر و�و'�M أ�

��� ا��,ث ��  .)3(ا�����4ل �$ ا�,وث ا��دا	��وا���1رھ� �ن او���ل وا��8�ب ا

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�د ا�ر�$ ،��ر ،د س، د��ل ا���ث ا�&#�%�1$ 1و�ص &�ر اد�ن ،ـ  1 . 73ص  ،دار ا  

��1ن : ا8ردن ز�3 ،ا�روق �	�ر و ا�و،دار1،طا��/.- ا�&#�% و �ط��$��+ *% ا�&#وم ا)�����	، �Nراھ�مـ أ�را�2

    .265ص،2008،

�ر��3� دار ��1ن،:ا8ردن  ،1ط، ،أ
���ب ا���ث ا�&#�% *% ا�&#وم ا�/
�/�	 وا)�����	���ل ـ �,�د ا

��� =    .126،ص2006،ا



                                                         ا طـــ�ر ا�����ـــــ�    
 

 
9 

 �*�
>را $����رض اروھ$ � وم 5�1 �د&ل ا��,ث و�,�و� إ�>�د أ>و�� �8���� وا

  .)4(ھو ��ر�� �� �دور �$ 1 ول ا	�س

���1ل �ظ$ ��م 1ن طر�ق �و)ف �وا>*� �,�ول :ا� ���� أ�'� 5�1 أ	*� و��رف 

�م ��� ���� أن �����ر ���و��ت أو أراء أو ��� دات �&ص و��رف � ��� ا�&ص ا

  .)5(ا���	�ت ا�و'و��1�,�ول 5�1 ��ض  آ&ر�نأ&ر أو أ�&�ص 

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ص  �2008�ر ، ، ، ا�ر�� ا�ر��� ا��,دة ���و�ق وا�ور�دات، ، د ط ، �/�ھ- ا���ث ا�&#�%1د	�ن 1وض ـ 4

229.  

د�وان ا�ط�و�1ت ، 3ط، �در���ت �#1 �/.)�	 ا���ث ا�&#�% *% ا�&#وم ا)�����	ر��د ، زروا�$ـ5

  .212،ص2008ا>�����،ا>زا�ر،
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  :����ث ��د�د �2ط#���ــ 7

  :�4.وم ا��!�3ر

��:�<=�ر   .أّ=َر �<=Qر �<ّ=�ر :��	$:

  ".أ=Qر �$ ا8>��م �$ ا�,� : "�رك أ=را ظ�ھًرا ،أ,دث �<=�ًرا :ر �$ ـ أ=ّ 1

     أ=Qر ا��ُب �$ �1	��ِ 

  ".�<ّ=ر �Eن:"��	���ل ��	وي �,ر�ت 1واط�� و��ر :ر ـ �<=ّ 2

1(�	�ُس ،�Eن ا)�ف أّ=ره ،����� ،���� &طوة�<ّ=ر�ِ (.  

  .)2(�َر ا	��ل �,رك إْ�ُ�=ِ :و��	$ �ظ �<ّ=ر 

��رات اذي �طرأ 5�1 ��� �ل ار���  ��رد ،� د ���ت :ا2ط6��ً ���	$ ا�<=�ر ��ض ا

���و��ت >د�دة ،و)د �>��� ���رف ار��� ا	���ھ� و�در�*� ،و)د �'�ف إ5 ���و���� 

  .)3(�طر� � >د�دة أو ��دل ��و�� ا���ق

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .06،ص2001،��روت: �	�ن ،دار ا��رق،2،طا��/)د *% ا�#7	 ا�&ر��	ا��&�2رةأ	طوان وأ&رون ، 	���ـ1

دار ا��م ، 4ط، رد ا�363%،=��وس 363%،ا�#�7ت �ر�%، ا/)#�زي،*ر/
%،�9 طر�$	 ا�#4ظوا��ا�����$،رو,$ ـ  2

  .379،ص��2008روت،: �	�ن ، ����Eن

  .115ص،  2004 ،دار ا�>ر �	�ر وا�وز�3 ،��ر ، 1،طا��&)م ا��6%�	�ر ،�,�د ,>�ب ـ 3
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ذب اذي ���ن أن �,دث ا	���4 �$ ا>و���ن ��ر�ف ا�<=�ر �<	� 	وع �ن ا
�,�ء أو 

ا	�س �<ن �,�ول �ن أو�$ )درة ��ر�� أو )درة ����ر�� أن �,دث ادھ�� و ا
1>�ب 

أو �<ن �,�ول أ,دھم  1ن طر�ق ا�<=�ر ا	��$ أن �,ث اW&ر�ن  ، �$ 	�وس ا������ن

�د ا4>�����1 أو ا ��م ��� �4(� �&�ف ا وا	�ن5�1 ا ��م �<��1ل ��>�*� ا��دات و ا(.  

  ".�<=�ر �رد:"و��رف ا�<=�ر أ�'� أ	� إ,��س �,د=� ��1ل �� 

5�1 �&ص أو 5�1 �$ء �1ل ���رس �$ء أ&ر "�<=�ر &�ر:"را�ؤ=ّ  �دة او)3ْ 

و)3 أو ا	ط��ع �&��� �$ء �$ ".�<=�ر ا�	�خ �$ ا	��ت أو �<=�ر ا�	�خ �$ ا�زاج:أ&ر

 � �<ن ���		�وذ ."�<=�ر ا�ر��� :"�� ��ون �$ء �ن �1ل ���ل �$ ا�&ص ا	�س،

��  .)5(	��>� �,د=*� &���� �$ء أو )در�� ا����1 ".��ن � �<=�ر :"���

 $ ���و ���� ا��>�ب ،و��رف ا�<=�ر �<	� �ل �� �,د=� ار��� ا
���E1 �$ 	�س ا

�ر��� ��ون أ,د=ت �<=�رھ�  $ ����م ���4��ل )د , ق ا*دف �ن و��و، ا� ن ا

 M�,� س��  .)6(ا�4��ل وا

��رات ا�$ �طرأ 5�1 �,� ا���*�ك  ا�<=�ر ��ك �	$�: إ)را<������1 >راء ا

>� ��'���ت ��� ����واد 7ذا ��E*رات ����� و �'رة ا���=>�7ذا��� و ��ون ��ك ا

 ��,�� .  

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�	�ندار ا	*'� ا�ر��� ،،1ط،  �&)م �2ط#��ت ا��ر��	 وا��&#�م �ر�% *ر/
% إ/�#�زي>ر>س ،  ����لـ 4: 
  . 136، ص ��2005روت ، 

  .06ا�ر>3 ا���ق،ص،	�س  ا��/)د *% ا�#7	 ا�&ر��	 ا��&�2رةأ	طوان وآ&رون،	��� ـ 5

�	�ر ،دار ا�ر�$  2،ط �ر�%،�#�زي /�$��وس ا��و
و�% �#�2ط#��ت ا����6	،اا�,�د �ر�د �,�ود 1زة،ـ  6
    .206،ص2002وا�وز�3،��ر،
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  :ا����*�ت ا�7ذا<�	 �4.وم 

  .)1(أي ��,ق، أو ��دة �'��� :��	$ �'�ف:�7	 

  :ا2ط6��

�ذا��� 5�1 أ	*� ��رف  �ذاء 1ن )�د و8>ل :ا�'���ت اأي ��دة �'�ف إ5 ا

���� ا�ط�و�� �	*� ��� ھو ��و)3 ��ورة ����رة أو �7ر  ، ���7 ���	�وإن �ؤدي ا

�ذاء أو أ	*� �ؤ=ر �$ ���ت أي 7ذاء وھ$ ���ل أي ��دة ����رة �<ن ���M >زءاً �ن ا

�� وا�� �م و ا�,'�ر و�7رھ� ���  .)2(�'�ف 1ن )�د �$ ا
	��ج وا��	�3 وا

���ون �$ ، �1دا إ5 ا8ط��� و��رف أ�'� 5�1 أ	*� >��3 ا�واد ا�$ �'�ف 

	�ذا)*� و�	ظرھ�،�=ل ا���,���ت ���	��*� و,�ظ*� و�,�

،ا�	�*�ت،,��ظ���رطو��،ا8وان،ا������	�ت،ا���دن،�=�ط�ت ا�طر��،�,�م )�	ون 

  .)3(ا�Eدا��&دام ��ظ�*� �$ >��3 

    

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1������  .1640ص،  ،	�س ا�ر>3 ا���ق ا��ورد ا�363%،ا�$��وس 363% ا�#�7ت �ر�% ،ا/�#�زي،*ر/
%،رو,$ ـ�

�داد  >���� ��داد ،�ط��� ،  1،ط2أ
س وطرق �4ظ ا�Aذ�	،ج:ذا<�	 ا�2/���ت ا�7,��د �1د Y ،>���ـ2� : ����

  . 433،ص1975ازرا�1،

�ر�� اط���1 ا�ر��� ،1ط،وا���/و�و)�� ا�Aذ�	=��وس ا��7ذ�	 وآ&رون، �ؤاد �1د ا��ل:أر	ود ، ت ر �	درـ3

  .7،ص1984����� ا�ر��� ا��ود��،،ا ا��ود��
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  :إ)را<�� 

�ذا��� ��1رة 1ن �ر���ت �������� �'�ف �دة أ7راض �واء و�	� ���'���ت ا

�ذاء أو )�د �,��ن �ظ*ره أو 
'��ء ون � أو  أو 	�*�، ��د�ل �وا���ت ا �	���

ز��دة ��رت �&ز�	� أو �,��ن ����� ا	و��1 ز��دة >�ذ���� ����*�ك،و*� �<=�ر 5�1 

�ذاء(&وا��  ).ا

    :ا�2ّ�	�4.وم 

،َ��ZM :ا��&ر�ف ا�#7وي �2#�	 QM   .��در �ّ,� و��	$ ّ�ً

��ن �ط�� � ��وا)3 و �� ,دث =�ت : �رئ �	� ،�Mّ ا&�رُ ": َ�QM ار>ل �ن �ر'� 

 ّM�ّ در�ّ,� ،��ّ,� >�دة ."�>��ّ�� ����� ". ����3 � ��	لا��4E�1  $�

�,�  .)1("�'ر ����E >�م ا
	��ن:">���،ا�د&�ن ُ�'ر ��

2ط6�%ا��&ر�4�:  

م �ر�	ز��وأن ذك ،  ,�� ا�وازن ��ن وظ��ف ا>�م :5�1 أ	*� ) (1parkinsر�*� ا

ا'�رة ا�$ ���رض *� ���� ����رة � وم ا�وازن �	�+ �ن ���ف ا>�م �3 ا�وا�ل 

 ��� ادا&��� �>�م �,�� ا�زان أي �$ ,�����,��ظ� 5�1 ا ����&��*� )وة ا>�م ا

�,�  .)2(ا

��� 5�1 أ	*���� ا���E وا����� ا�د	�� وا	����و : و)د 1ر��*� �	ظ�� ا�,� ا�,

  .)3(>زا�ا4>�����1، و��ت �>رد ا&�و �ن ا�رض أو 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

��روت :�	�ن ، دار ا��ب ا����� ،1،ط 5،ج=��و
&2ري �طول ���#7	 ا�&ر��	:���ط ا����ط �طرس ،ا����	$ ـ 1  
  .350،ص2009،

��1ن :ا8ردن دار ا���رة �	�ر وا�وز�3 واط���1،، 1،ط، ���دئ �#م و�<��ت ا�2�	1��مـ ,�دي ا��دي 2
  .13ص، 2001،

��1ن  :ا8ردن�	�ر وا�وز�3، دار ا��زوري ا����� ، 1،ط�#م ا)���ع ا�2�	أ��ن وآ&رون، ةھرا�زـ3
  .42،ص2003،



                                                         ا طـــ�ر ا�����ـــــ�    
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  :�4.وم ا��
�.#ك

��  .>�3 ���*��ون ،�����ل ،��	�ول :

    .أ	�َ � و أ��	�َذه:ـ ا��*�ك ا�&ص ا�$ء1

  .�	�َوُ� :ـ ا�$ء2

  .)1(أْھ�ََ��ُ :ـ ا�$ء3

       �  ".4ت���*�ُ�� 8"ُ�����لُ : ��*�ك أ�'� و��	$ ���� ا

  .)2(���*�ك ا&'ر �$ ا�د�	� و�	�>*� �$ ار�ف: &Eف �	�+

��رف ا���*�ك 5�1 أ	� ا�رد اذي د�� ر��7 أو ,�>� �ود إ���1*� �ن : ا2ط6��

 �� ���� ��أو ا����4دة �ن &د�� �ر�ط� أن ��ون � ا درة 5�1 د�E&  ، ���( 3ل �را

����أو ا&د�� �����*�ك ھو ذك ا�&ص اذي � �	$ ���� �� �ن أ>ل ا���ع ,�>��  ،ا

  .)3(ور��7�

ا�&ص اط���$ وا��	وي اذي �,�ل أو � �	$ أو �����ل ا��ل  �����*�ك ھو ذك 

$	*�  .أو ا&د�� �ن أ>ل ا�����4ل ا

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ط���1 وا	�ر ،1 ط،�ر�%،�ر�% ، ا�د��ل ا�7وي ا����ل  ،	دىـ >��ل إ���1��1 $�� =وا�ر>�� ا�ر�ز ا

  .��561روت،دس،ص:�	�ن وا�وز�3،


% ا�/�ط$�ن ���&ر��	 و��&#��.�أ,�د وأ&رون، ����دـ2�
�	ظ�� ا�ر��� ��ر��� وا= ��� ا دط،،ا��&)م ا�&ر�% ا�

  . 1296وا��وم،دس،ص

، ، )�����ل �د�ل(أ
س /ظر��ت ا��ط��$�ت: ا��رو�- وا��6ن ا��)�ري،�1$ �,�د ر�����،  ���ر ـ ��1س ا�Eق3

�	�ر وا�وز�3، دط�����  .372،ص��1،2007ن: ا8ردن ، دار ا��زوري ا



                                                         ا طـــ�ر ا�����ـــــ�    
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 39/ �90ن ا�ر�وم ا�	��ذي 2ا>زا�ري ا���*�ك �$ 	ص ا��دة  ���رعو)د 1ر�

�ل �&ص � �	$ �=�ن أو �>�	� �	�و>� أو :"5�1 أ	� 1990أ��و�ر  30ا�ؤرخ �$ 

�د ,�>��� ا�&��� أو ,�>� �&ص أ&ر &د�� ��د�ن �����Eل او��ط أو  $��*	ا

  .)4("أو ,�وان ����ل �� 

����� أو ا&د�� 
���ع أ7راض اE*��4ك  $��*	  .)5(أو ھو ا���&دم ا

  :إ)را<��

  ذن ا���*�ك ھو ذك ا�&ص اذي د�� ر��7 �$ ا)�	�ء �$ء �� 4 ������ 
���ع إ

أي �	��3  $�&�ا ا��3 وا&د��ت �����4*�و�و��ر �ط��� أو �,�ول 5�1 ،,�>�� 

�*�.  

  

  

  

  

  

 

  

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .45،ص2008،، >���� ���ر04ا�دد ،  �)#	 �&/1 ا���وث ا��د��	،,���� ا���*�ك �$ ا>زا�را��ر ، ���رة ـ 4

دار وا�ل �	�ر ،1ط،إ/)#�زي �ر�% ا/�ر/ت�&)م �2ط#��ت ا�&#وم ا�دار�	  وا����
�	 و �و	س،ـ ط�رق �ر�ف 5

.122،ص��12005ن ،:ا8ردن  وا�وز�3،
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  :ا	�و�ـــــ�ــــ�ت 


ت ا�����ن �
��� ���
د �ن �ل ��
دي ���� ا�����رات ا������
� 
���ذا$�� أو ا! �ل �

 ���

 �ن ���+ ����ل �*در �وث  در ا!��
ن �ن )�ل ا�)
ذ ا!'راءات ا���:  

��ر ا�و�0 ا�*01 و ا���$0 ��ن ا��واط��ن و ��ر���م ��*
در �وث ا-,ذ��  .1. 

2.  ��
ك و ��د�د ا�ر � .����ل  وا��ن �1
�� *�1 ا����

3.  ��$

ت ا������
ك ا����� ��

ول ا-,د�� ا���� .اا����1س �)طورة ا!�راط �0 �


د �7 ا-,ذ�� ا�ط
ز'� ا�ط����� وا! �ع �ن ا��)دام  .4����
ا��� �� .ا���


 �ن أ�رار �7 ا�*�1  .5�� 
�� ��$

ت ا������
 .ا��8�ل �ن ا��)دام ا���


�ن  .6�- ��$

ت ا��ذا$������ل ا��را �� ا�دور�� و ا��1وص ا��''�� . إ�داد و �*��: ا��


ت ا��ذا$�� ��د أ .7�

 ، و ����ل أي )طورة �7 ا����د �ن أن ا����
ل ا�����

ك � .ا����

��د أن � .8 
��
 �ن و أن ��ون �*ر ،,�ر ��رة �
�*�1 ��ت أ�ح �
��)دا�

�ظ�
ت ا��
���� طر��
�.  

  

  

  

  

 



 

 

ق ا
���� 	�ھ� ا
�� : ا
	��ث ا�ول�. 

                   دــــ�ــــــــــــــــــــــ �	

ق ا
���� ـ ��رف     ���
 .ا

ق ا
���� ـ         ���
  .و�طوره�وا	ل ظ�ور ا

ق ا
���� أ واع ـ        ���
  .ا

 ����
ق ا���
  .ـ $��#ص ا

    

  

  

  

  

  

  

  

  



 

� �%
ق ا
����:  ا
	��ث ا���
  .$طوات إ�داد ا

����
ق ا���(
 � �
  .ـ ا
�وا
ب ا

����
ق ا���
  .ـ � ��ر ا

� ��رره(	�ق ا
���� و���
  .ـ إ�داد ا

ر ا
	.�-�ت ا
,ذا#� ذج ���ق ���� �ول  	و  ـ                        %/�

�)2 ��� ا
	1��)ك  .               
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��ر ا������ت ا��ذا��� ��� 
�� " : ذج ���ق 
�	� �ول ��وـ 4��

  ". ا��"�!�ك

ا��وت ا��'ر�&%طوات  أو��  

  .ا�'/ض ��!� "رط�ن (��ل وأ�راض �ز��� ....ا������ت ا�+������� '* (�ود 

"E299"،" E330"،"E399"،... ���� ��	��

��دة و ذات أ�
�ء طو��� ر
وز �
واد ��

���أ���ت �إ�' ا�
	�ت ا�
واد ا���
��	��   �ك %د ��ل �دد،#رورة ! �
�ن ا!� ���ء 

�رح ��� �
�دة 
#�/� ��2800ث  و-د �وا�, ، إن �م ��ن ا*!ف

�دة  ,/

��ت ا��ذا	�� وا���	
� ���ت ��3 � �ظرا �1#�/�ت وا��ذف ��� ا�ذي �� ر��� �ل 
رة،ا�

�#�ف ��#�� /���ب �و��� ا��ذاء ا�
واد ا���
��	��� �ك  ا!� 5دام�5 �ف ا��دف و 

  .راض :ا=، أو �ز��دة /رص %�و�;، أو � ���ن 
ذا%; و:�رھ� 
ن ��رض �7ظ ا��ذاء

��< ا��ذا	, ��ظرا �ا=�واق ا����
�� و ا�
����  �رق  ��د � طورات ا������ /, ا� 

� -�ت�
�دد ���ر 
ن 
واد ��
�� � وي   '����	 ، @��
د �أ �  �����/, ا���3ر 
ن 

 ������ب ا!� ���ء � A

�دا �� �ا���3ر 
ن ھ��ك �ل �دو��� �ن  �ون ،ا� ط����ت ا

 �
��ت ا��ذا	�� ا���	���
ن ا=:%��93ث أن �وا�,����� ،ا� '��ذ��  � وي 


��/< ا� ,  ���ر:م  و، ا	���د�دة�ذ#�/� 
� B  إ! أ�; �ك ا�
واد ����� 
ن ا��

�����
��-����ا� �وذ 
و#وع ا�
#�/�ت �د �و��' و-; ا� �د�د ��ذا،أ#رار 

�ب ���ر 
ن �- '����� رھ� �	م �ول 
دى  �3Dا!ھ 
�م وا�-دل ا��ا��ذا	��  '��

�����-����ت Gا�ل  �ك ا�
� ��ك، /Fن ��ن ���  ��
�7س  و/, ، /��  رى ھل ھ, آ

�ن ا� �
�ل ا�
#�/�ت ا��ذا	�� /ا�و%ت  B ��� ��دل 
< ا�7وا	د ا� ,  -�' �ل ا�#رر ا�


ن ا� �
����؟ .  

  �ذا���ا������ت %طورة ا�


�، /� -�وز ا��د �� �7�� ���� ��

�د!ت أ�� � �ر ا�
واد ا�
#�/� �K:ذ�� :�ر آ� '


� ،   را�م /, ا�-�م ا��Lري و  �دث ��ض�� @��
وح ���   �

ن ا� را��ز ا�  
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��و�;  � �

�دار  '��ا=#رار ا����� ا�
��Lرة أو :�ر 
��Lرة ، و ھذا � و%ف 


ن  �ك ا�
واد %25/�وا�, ، ا�
واد ا���
��	�� ك  ���' :ذ�� 
� و�� أا�
� ��ك 
ن 

�<  داو���،
�ن ��ؤو
���إذ  ��ن أ� �3ت �
� �� و

���، ��ث   را�م  �ك ا��د�د 
ن ا=
راض ا��رط�

�ل � ر��ز �ؤھ��� 
وم ���-�م 
< ا�ز
ن ا��  ' �

�رط����،أو ا�ط����� إ�' ���5 �����م � ���ر ا����5 

�و:�رھ��دوث /Lل ��وي   ��ب /, 

راض=� ،

ا� �3Dرات ا� ,  ظ�ر ��' ا�
دى إ#�/� إ�' ��ض 


� أ�دتھذا ا��ر�ب ������� ��5LKص ا�ذ�ن �د��م ������ 
7رط�   ��	�����; أ5


� 7L' " ر�Lدةر��#"ا� �ذ�� ��L� م  و!�����7رى��� �

� �7Lت ��� أ�#� ، �

� -�ن ���ر�@، إ�-����ت 
 �ود و /, �7س ا�و%ت  ا�
#�/�ت ا��ذا	�� ا� ,  �ود ��' ا�

 B ��ن ذ�ك ��ض ا=
راض ��' ا�
� ����ن ���� 
ن A5ل  ����� /, ا�-�م، و �


راض ا�
�دة و ا���Gل، و
�ص ��دD�...  

 '7L �
�� ��	��� ��رھ� %د أ#�/ت ا=5�� ������� ا!� ���ء ��
���ت ا�
��, ذا ; إ

،����ت �و#رور�� =:ذ� � ����

� أ،  -�ب ا� ��  ���L� ور�ى إ�' ا=ھ
�� ا��

��ول ا=:ذ�� ا�ط�����  � ��
��
���ت �5طورة  �ك ا�
واد  %دو
واد ��
��	��،��د! 
ن ا�  

 ����وع 
ر:وب  �لإن  :" ���	%��' ا�

/ �
إ�' �ور ; ا�ط����� اء ا��ذا% رب ��


واد ��
��	�� ا� واء��ن أ%ل  '��  . "ا #ررو ��� ��, ��ون أ%ل  

  �م �� (	ص ا�2!...�����ت 1ذا���

��ن ��و
ون  5
إن  �دد ا=
راض و�3رة ا� �Lرھ� -��ت ا=ط��ء وا�

 �د أ�3 ت  �ك ا�درا��ت�و ا=���ب ا�
ؤد�� ��دو��3 ،
��و�� 
�ر/� �ودرا�� ��
�����و3

� ��ره ا�ر��زة  ،  أن ��ب  دھور ا=و#�ع ا����� ��ود �در-� ���رة ���ذاء��

 
A� ء ا�-�م و��  .; ا=����� ��
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�� /, أ
راض ا�-�د ّ و/,  5
��ب أن "���� ر �ر�
�"ھذا ا����ق  ؤ�د ا�د� ورة ا�

ا� , 7رط ��
�و��ت ا��ذا	�� � ��ود إ�' ا!� �Aك ا�
 L7, ��ض ا=
راض ا�-�د�

�ن ذ�ك �� L ������ Bد�دة %د ������� ��ذ�ن ����ون 
ن  #��ف ا����� ا�
ر#�� 

�ا�
رارط7@ ا�-�دي،أو ظ�ور
  .�وب ���� Lد�دة��, ��-�م 

  

  

  

  


� 7L'  /, ذات ا� 5�ص" ��� روس" ورة� ا�د  �Lر/, ھذا ا����ق  و���

�م �و!	�ا�� �
إ�' ا��ذاء أن ��ب ��ض ا=
راض ا�-�د�� ا�
5 ��7 ��ود �در-� ���رة 


د، وھذا 
�  �3 ; ��ض ا���!ت ا�
ر#��  �
ا�

 ,�5���، إذ  ��L���' ا� ,  �

ن ا�Gز�

  ر-لوا= �ديا=
� وى 


���L أن  إ�'"��� روس"ا�د� ورة  #�ف و

��ن أو�

ل -
�< ا�7	�ت �واء ا�L  ھذا �7ل،ا=ط ا��������5طورة ا�د� ورة إ�'  �;و 

���ا�
�و��ت ��
ن ا�
#�/�ت ا��ذا	�� =���  � وي ��' ا=ط�7ل ا!�ط �������ب  '��


راض �د�دةD� ����Gا� ,  ��ب ا ����
  ��ط7لو  #�ف -��ز ا�

�� /, " در��ل "ا��دد  ؤ�د ا�د� ورة  ھذا و/, 5


7L �
أن ا� �3Dرات  	, �و!��7���LرPPأ
راض ا���ب �


#�/�ت ا��ذا	��  �ون ��' ا�
دى ا����د، 
ن ا������ ��


5 �ف ا=�#�ء A5ل  '�� ����� /, ا�-�م و ر���� 

 ���3
�ن �د  �-ز ا���' /
A3 و ا���'  ا�دا���5 ��-�م ���

  .أو ظ�ور 
� ��رف �����' ا���وي  ���7 ا�دم 
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  ر�دق ��(وس ا�%ط �د�ر�� ا���5رة 

�� -��د 
��د�� ا� وازن ��ن ا�7وا	د  ��' 
د�ر�� ا� -�رة � �- ��
�ل وا=#رار ا�� �!�

���< ا��ذا	, /, ا*و�  �ا�
7رط ��
#�/�ت ا��ذا	�� ، ا� , �Lدھ�  
-�ل ا� 


� ا��ذاء %�
ت ا�-��ت ��ذا ا=�5رة، A�� �%Aذات ا�� ��
�وصا���و�  � ��7ل ا�

 ���
� ا����و�، ����; إ���ق ا�#رر��
��� ا�DL ن
   Lدد ا�ر%��� ��' �ل  -�وز 

��� �

#�/� �ا
ن  �ك ا�
واد���� ا�.  

 �� 5
���@ ا�
��� ر��ز ا=د�' -داول ��3 � و 
�ز
� د ��د� �
��� ا�
� ��ك �%�
ت ا�


�ن 
 ! ز�د��' أن ��و���ت ا=:ذ�� ا�
5 ��7 ا��ذا	�� 
ن ھذه ا�
#�/�ت  ا� 5دا
;ا�


وح �; �

�دا ���را ��' أ 
ؤ�دة، ��ب و-ودھ� �ن ا��د ا� �ن ��� ا�7رد  � 
د ا

 '��� ; /, ا�
��< وأ�  ./, ا=:ذ�� ا�
ر���ت ا�
5 ��7   �ك  � �
�لر-ل ا� 

  ���'/� �"��رة 


� ا��ذاء �طرة و��رض ا��A� '�� �
���@ 5د� ��� م  ��5ر 
��5ر  ���ل ا��و


�� ا�
#�/�ت ا��ذا	�� %�ل ا�
� ��ك� '��: ، ھذا وردا ��' �ؤال �ول و-ود ر%��� 


را%�� ا��و��� " /وزي ��داد "ا���د  ����
�و!�� و%
< ا��ش �
د�ر�� ا� -�رة ر	�س 

�م �� �
 ;��
�� ا�
#�/�ت ا��ذا	��، و
ن -�� '������ أ��Dن ھ��ك ر%��� 
د ر	�س ا�


ؤ���ت ا�  �ف 
��5ز��رات 
�دا��� أ��م ��و
ون �� � �Dد 
ن 
دى ا� رام�����ذا	��

� -�ن 

�� ا��� �/�#

وح ���ا�
�دة ا��
 ط��ق  �3 � ����ل 
�5ر��  ؤ�د �ھذاو،ا�

�ق ا�
� وب ��' ا���وة �

� واا� >
  .ھ�

�ن أ�رز ا�
را��م �رده �ول ا� �7و�ذا ��ن  ��ا� ,  �ص ��' ا� �
�ل ا�
#�/�ت  ر

��7ذ��  �ظم ذ�ك،�Dن ھ��ك 
را��م  ا��ذا	�� ��
  214ـ  12ا�
ر�وم ا� ��7ذي ر%مأھ

��  23ا�
ؤرخ /, � �����دد Lروط و 2012
��و  �15ـ ا�
وا/ق  1433-
�دى ا��3

ا��Lري، �A� �Aك  ا� �
�ل ا�
#�/�ت ا��ذا	�� /, ا�
واد ا��ذا	�� ا�
و-������7ت 
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ا�
ط��� /,  وا�����7تطذي ��دد ا�Lروا� 14ـ366إ#�/� إ�' ا�
ر�وم ا� ��7ذي ر%م


وح ��� /, ا�
واد ا��ذا	��  �

-�ل ا�
�و�3ت ا�.  


� أ-���� أ�#� ��' ا�����7 ا� , � م ���  �د�د ا�
#�/�ت ا��ذا	�� و����� �دى �ل �وع�  

�ص ���; ا�
ر�وم ا� ��7ذي و 
ن ا��ذاء �
� �ر�T ا���در  214ــ  12ر%م ھذا و/ق 


ن ���	
� ا�
#�/�ت ا��ذا	�� ا� , �
�ن إ#�/ �� ��
واد ا��ذا	�� و  2012
�ي 15# 
ا�

  ..أ%�' ا��دود ا�
ر5ص ��� 

�در أن �
�� أ�Lد 
ا��ذا	�� � م  �د�دھ�  و/ق 
��دده ا����ون ،إذ ���ر ا�
#�/�ت ذات ا�

 �
��� إ�
��رام /, ا����و:رام ���) U�
/�U  (�
�ل و ، )ل /
�ل( /, ا�� ر � ر �أو ���


@ ��� �Aك ����� �و-ود ��ب ، و/ور ا!L ��ه  -�وز ���%ب ���; ا����ون �� !

� وج 
� وج  ���ن 
ن %�ل اGا�
أو  و%�ف و إذا ا% #'  ا=
ر �#طر إ�' �-ز ا�

  .ا���Lط

��و�#�ف 
�" /وزي ��داد "  � ا����ق�ر	�س ا�D�;  ��	ذا�ت ا��/�#
�< ا� �
�ل ا�
�

��< أو ���ت ا����� 
ن ا�
�دة ا�
#�/�  ا إذ�
��� ا� � �دف  �ط�� أ5ط�ء أو ��وب /, 

  .إ�' 5داع ا�
� ��ك 

  �75ـــــــــــــرار �	ــ(

�ل  ز�ر ا� -�رة ا 5ذ�
را%�� ا��و��� و %
< ا��ش /,  �ر�@ �; أن و ��� ا�
��ف�Lف 

��ب ��
��� ا�
� ��ك، و أ�; %�م � �� �
�� أ�وان �
 ����  �ك ا� -�وزات ا� دا��ر ا�Aز-

� زو�د ا=�وا�� -��زات �5�� ا����م �ز��رات 
�دا��� و أ%ر ، 
ؤ�دا ��' #رورة 

، �K:ذ��  ا�
#�/�د�ن �ل ��ص أو ز��دة ���ب ا�
وا ء  ����ل  �
@ ����LفG-را

�� /, ا�
 ���� ا�
�دا��� ��دف 
را%�� ��ث �  �7ل ا��-�ن ا�و!	��  5
ا��و��� و %
< ا�

  .ا��ش %�د �
��� ا�
� ��ك 
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�در 
��� إن و��ب ذات ا��
إ�' �#ر ��ض ا�
#�/�ت ا��ذا	��  ��' ا�-��ت ا�


�ن أن  د
B /, ا�
واد ا��ذا	�� إ!  �ك ا�
#�/�ت و�!

�� ا� �Dد 
ن �5وھ� 
ن " �ــــAل"ا�
و�و
� �ـ � '�� � ' �


�رم ا� ����A /, ا�
واد ا� , ��� ��� ���ض ا���وا��ت ا�

��' ���ل ا�
�3ل 
�دة ا�-�A �ن ا�
� 5ر-�  ��
A�Gر��� اLا�


ن -�د ا�5�ز�ر وا� , %د � م إ#�/ �� إ�' ��ض ا���و��ت.  

 ;�D� ����

ن ا�
واد% 32 م �#ر �وا�, �رح ر	�س ا�  �/�#
=ط�
� ا=ط�7ل ا�


�Lوك /, /�	د �� 
3ل ��ض ا�
�و��ت 
ن ا�
واد ا�
#�/� % 50و �وا�, أ�3ر 
ن 

 ������  .ا�

�در �
� -�ت 
� أ#�ف ذات ا�

��5ر ا� ���ل �� >
����  ر%�� ا�-ودة و��� ���ق 
أن 

� و-�ت ا��ذا	�� ا��
�ق ا�
� وب ��' ذا	��  �
ل ��' ا� �Dد 
ن 
دى 
ط���� ا��
��

 ,���� ;�
ن �و�م ا�
ل ا����� �����ت أن  ا���وة ا��ذا	�� ، و/, �7س ا�و%ت أ�Lر إ�' أ

 Tو �ر� ،; ��� �جا�م ا��ذاء،و
�وGا...  

 �/�#G�� ق�� �
��د "  �Lر ا���دة إ�' 

�L	��ر	��� 
� ب  ر%�� ا�-ودة " رو�و 

ا�دو�� ر�� ا� -�رة ��و!�� 
دى اھ 
�م ��
د


��� ا�
� ��ك ����
�د ا% راح  وإ�زا� ;
A�إ

ا�
ر�وم ھذا 
� أ�ده ، ���� أي أو �رض 

���Lروط ا����� ا�
ط�و�� ا�
 ��ق  7�/1991ري  23ا�
ؤرخ /, 53ـ90ا� ��7ذي ر%م

�رض ا=:ذ�� �A� �Aك  ���
��د �ا��5ص  378ـ 13إ#�/� إ�' ا�
ر�وم ا� ��7ذي ر%م

�Aم ا�
� ��ك Fذاء��و�; ا� �� �
وھذا ،  ��������ت ا��5�� ����ذاء وLرح ����7 ا�و�م و

�ن ا� -�وزات ا�
7رط�  �- ����� ا�
� ��ك 
ن  �ك ا� �3Dرات ا������ ا� ���
��

�ودة أو!(�
.(  
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 �������� ا�
� ��ك و/, ھذا ا����ق ردت  '��ر	��� 
� ب  ر%�� ا�-ودة أ�; ����7ظ 


ر5�� أن  �ون  �ك ا�
#�/�ت �� و-ب  ، �
�ص � �
���, أن �ط�ق ا�و�م و/ق �

��7ذي ���; ا�
ر�وم ا� .  


ر���ت  '�����  � وي �

#�/� و/, و��د �
�ن ا��ول أ�; ! �و-د أ:ذ��  ��	��
��

��
�7س ا�و%ت أ����و��ذا /Fن  ، =�; !  و-د 
�دة ��
��	�� :�ر 
ؤذ�� ��Lل 
ط�ق 

�ظ
� ا���� ا����
�� وا=:ذ�� 

وح ��� �
����  او�7و�5راء �
ا�
�دة ا���
��	�� ا�

��� ا�
�دة اD� ��
��� =ي 
-�ز/�  ������ � , !  ؤدي ا��
��و��   
A5ل / رة ���ة ا�

���ن ���� Gا.  

��ع �ن Lراء  

�ن ��
� ��ك ا!� ! ;��ذا /A �د 
ن ا!� راف �������� ا�
ؤ�دة ��ث أ

��درھ� ا� ���د�� ا���< ا��ذا	�� 
��� �و��� �م  �#ر 
ن �
� ط�<   �
� !، ا�

��ت ا��ذا	�� ���� -�ت أن  و/ر �-
�< ا���س ا�
:ذا	��  ر#, أذوا%�م دون ا� �
�ل 

����� ر:، �دد 
ن ا�
ر���ت ا���
��	�� /,  �#�رھ� 
م ا�
��Lل ا����� ا�

��
  .!� 5دا

���ن و��� ; ا�د أ
ر/ و/�ر ا��ذاء ا�-Gا ��� '�����, ذ�ك �، #رور�� ����7ظ �

�ن إ#�/ ��  ط��ق 
�دأ ا� وازن  �
-��  .��ن ا�7وا	د وا=5ط�ر ا�

  



 ا���� ا�ول                                                              ا�ط	ر ا����ي                              

 

 
17 

  :دــــــــــــــ����

���� ا�	����ت ا��ذا���، ��� ����ر ا�	واد ا�	���� ���� �� �����ذ�� �	"��� !� دة أ

�ت 	ن ا�	#و��ت ا�ط����� �&	�دة �وءاا���� �� أو ط����� ا���  �	�� ا�	واد ا�#�	�������

،و����	ل �&ك ��ھز����ا��ذا���، و���ف إ����  	دا �� أي 	ر+&� 	ن 	را+ل إ������ إ�)

�� ا�5ذ�� �5راض 	��ددة و	�4&�3،�وءا ��رض ز��دة �رص !�و��� أو ا�	واد ا�#�	���� 

ا�9وا��ن ا��ذا��� �� دول ا����م  ه�ز��دة أ	د +3ظ�� و��رھ� 	ن ا�5راض،وھذا 	��+دد

�� ا���� �ت ا��ذا���، �9د أ��; ���	د  	���� ا�	�	وح ����4دا	���	�4&ف ا�	واد ا�

�� ا �	�دا #�	? ���ب ا=�����ء  ��� ، ��دو��� �ن �#ون ھ��ك  &> ا�	����ت ا��ذا�

ا���9	� +����، ��ل ا��رر ا����@  ن ا���	�ل ا�	واد  ا�#"�ر 	ن ا���� �ت ا��ذا���

ا��&���  اB"�ر����دل 	� ا�3وا�د ا��� ���> 	ن ا���	����؟ و	� ھ� أھم ا�	���� ���ذ�� 

 .؟ا������  ���
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 :ا������ت ا��ذا����
ر�ف ـ1

ذاء أ"��ء �����D و������C� Dراض 	�4&�3 ھ� ا�	واد ا��� ���ف �&� ا�	����ت ا��ذا���

����F 	واد +��ظ�  �واء #��ت ھذه ا����Fت ط����� أو ��� �� ���ض ا5ط�	� �+��ج

��� 	ن ا��&ف ،و	ن أ�Hر ا�	واد ا�+��ظ� ا�ط����� ا�	&;،ا�4ل وا��#ر ا��� ���ف �5واع 

  . ) 1(....  ا�	4&?ت أو ا�	ر���ت

ذ�� ��3ت 	+ددة 	ن ط�م �ذا��� ،�#ن ا��دف 	ن إ������ إ ط�ء ا�5 ادً ���ت 	واھ�  أو

ا�#�	���� ھذه ا�	واد ��	� ����� ����ر#�ب ،��4&ف إط��� ��رة ا��?+�� ذ�ك #و�#�� ،و

  .)2(���9#�و�و�� 	إذا #�ن ھ��ك ��ب  ف إ=و=���،وا�وظ��3 

ا�5ذ�� أ��� أي 	�دة �د��ور  ا��� +�ب ��ر�ف ا�&��� ا�دو���و��رف ا�	����ت ا��ذ      

�ذا��� أم = ���ذ�� �واًء #�ن ��� !�	� =���4دم  �دة #�ذاء و= ����	ل #	#ون �9&�دي 

��رض �#�و�و�� أو ��� �� ا���Fج أو ا�����ز أو ذاءو���@  ن إ������  	دا إ�> ا��

	ؤ"راً ��  اا�	����� أو ا������ أو ا��9ل أو ا��4ز�ن أن ���; ھذه ا�	�دة أو �وا����  ��ر

�����Fك ا?���K� @ ا��ذا����	3(4واص ا�(.  

  

  

  
                                                           

  .  116، ص 2000، دار ا��3ر �&�Hر وا��وز��، 	�ر ،  1، طا���و��ت ا��������� ������ و�س ا���د�	�ل ،ــ   1

،ص 1998د	Hق، : �ور��  ، دار  ?ء ا�د�ن �&�Hر و ا��وز�� و ا��ر�	� ، 1، ط ا���ذ�� أ��س ا����ــ �دور+��ب ، 2

65 . 

��ن ، 3+ ���ر  ، دط ، 	#��� ا�	��رف ا�+د�"� ، ا���وث ا��ذا��ــ ا��رو	 :�F37،ص  2003#�در�� ،ا .  
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أن ���; أو ھ� أي 	�دة ���ف إ�> ا5ط�	� و���@ أو ��و!� أن ���@  ن إ������  

�ورة 	��Hرة أو ��ر 	��Hرة �زء 	ن ا5ط�	� أو �ؤ"ر �� 		�زا���  و�H	ل أي 	�دة �

���ف ��  	&�� ا���Fج أو ا������ أو ا��+��ر أو ا�	�����  أو ا��&و�ن أو ا���#�� أو ا�&ف 

���	&أو ا��9ل أو ا�+3ظ �  � ��Hدر إ��3 ھذه ا��	&��ت و��Hرط �� ھذه و �H	ل أي 	

 .) 4(ا�	واد ا�	���� أن �#ون 	���رف  &��� ��ن ا��4راء و	وا��9  &���

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا=ردن و ا��وز�� و ا�ط�� � ، دار ا�	��رة �&�Hر ، 1ط، ���دئ �� ا���� و ا��!�� ا�
���و آ4رون ، ��=ــ !ط��Hت  4

  .  270، ص  2002، 	�ن  : 
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  :و��$�&��  %$واع ا������ت ا��ذا���ـ2

 :ـ أ$واع ا������ت ا��ذا���1ـ  2 

ھ� �&ك ا�	واد  :ا��وادا������ا����ظ�ـ 1

 ا��� ���ف إ�> ا�	����ت ا��ذا��� ��رض

 	رھ� ا��4ز���  ن طر�ق !�ل إط��� 

وإ �!� �	و ا�	�#رو��ت ا��� !د ��ل إ�> 

  )1(.ا�	��@ ا��ذا�� 

ـ أو ھ� 	�دة  #�	�و��  �+�ول  أن ���ق أو 

�4Cر �&ف ا��ذاء  �د إ������ !�د 	�� أو 

 �ذا و �  &> ا5+��ء ا�	��ر��،ا���9ء  

���� إ���د ظروف 	?�	�  ذ��+3ظ ا�5

ا����رات ا�#�	�و�� و �	�� أو ��9&�ل 

ا��� !د �+دث ��ط�	� ��دف إ�����9 	+�3ظ� ������3 و 4وا��� و ا��3ز����� و ا�+�و�� 

> إ+داث ����ر �� +��� ا�ط��م أي أ��� ��	ل  &،إ�> أطول ��رة 		#��  !�	��� ا��ذا��� 

��; و�ط� ��ر 	���ب �&�#�"ر ا��ر"و	� ��.  

 :ا�	وادھذه و�H	ل  . )2("  E 299" ��ر!م�)إ"  200E" ا�ر!م  	نذه ا�	واد��دأ �ر!�م ھ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 107،ص،�3س ا�	ر�� ا����ق  ا���وث ا��ذا��+��ن ،���رو��ـ1

،	د��� ا�	&ك  86،ا��دد  2�?	� ا��ذاء ،ج :، 	�&� ا��&وم و ا�����9  ا��واد ا������ �()ذ��، إ�راھ�م	+	د  ��ر!���ــ 2

  .51ص ، 2008 �د ا��ز�ز ،
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�	#ن إ����C� Dي �ر#�ز ��?�م 	�  	&�� ا������ ا���دة �	�� �	و :ـ +�	ض ا�4&�ك 

  .ا��#�ر��  

  .�	#ن إ����C� Dي �ر#�ز ��?ءم 	�  	&��ت ا������ ا���دة: ـ +�	ض ا�#��ر�&�ك

  .���ف �� �+��رات ا����3	����: ـ +�	ض ا���زو�ك 

  .�	#ن إ����D ����ر#�ز ا�	?�	� ��	&��ت ا������ ا���دة �� ا��ذاء : +�	ض ا��ور��ك ـ

  ..���ف إ�> أ���� ا�د��ج ��ر ا�	ط���: ا=�رو	�����وا��را	��نـ 

  . )2(���ف إ�> ا�+	���ت #���ر��9ل و��رھ� :ا���3لـ "���� 
  
  

�+3ظ �D  �دة ا�ز�دة ،ا��	ن ا���� � و ��ض 	ن ا�5ذ�� ا��� : ـ #&ور�د ا��ود�وم 

  .أ�واع ا���5ن 

��ر ا��3#�� : ـ "���� أ#��د ا�#�ر�ت �� D#ن إ����	و�ت �#�  .و ��ض ا��4ر ا����� و ا��

  .ا��� �+�وي  &> ا�	�ء ���ف �&	Hرو��ت ا�	�#��:  3ور	�ك+�	ض ا�ـ 

وا�+&و��ت  #	�دة +��ظ� �&�4ز���ف : �رو��و��ت ا��ود�وم وا�#����وم���رو��و��#وـ

  .ذات �� &��  �د ا�3طر��ت و ا��#��ر�� ا�	���� �&�+�ل �� ا��4ز  ، ����را�د!��9 

 +وم و 	������� أ�واع���4دم �+3ظ ا�&: ا��ود�وم و ا��و����وم  ��رات و ��ر���تـ 

  .)3(ا���5ن 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

�م ـ 2�� ، Q د  �د	ا��$�*�ت ا��+��: ذا���س وطرق �&ظ ا+)ذ����	��  :ا��راق ، 	ط��� ��	�� ��داد،2ج ،1ط،أ

  438، ص1975 ��داد،

،  ص ـ ص 2007ا���	�� ا5رد���،: ا5ردنا � ، ا�زر #&��، 2، طا������ت ا��ذا��� &� ، #�	ل �و�ف ا��� دـ3

140 ـ139
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  : ���	د طرق +3ظ ا�5ذ��  &> 	� �&�

  :ـ ا�طرق ا�&�ز����� 1

  ا���ر�د وا���	�د :ـ ا�+رارة ا���د�� 	"ل 

  ـ ا�+رارة ا������ 	"ل ا����رة ا��&��ن

  ـ ا����4ر 	"ل ا��#�ف ا����3ف

  ا�	ذ���ت ا�+�و�� ـ ا=��4?ص 	"ل ا����ر

  .)4(ـ ا�����م 	"ل ط+ن ا�+�وب 

  :ـ ا�طرق ا���و��2

و+	ض ا�4ل ����	ل �� ) ا�?#��ك(ا�+�	�� �����	�ل +	ض ا�&�ن �ر4	ا��ـ 

  .ا��4روات ا�	+3وظ�، �+و�ل  ��ر ا�3وا#D إ�> 4ل

  .)5(ـ ا��4	�ر ا�#+و�� �����	�ل ا�4	��ر

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 119، �3س ا�	ر�� ا����ق ، ص ذا������دئ ا��$�*�ت ا����د  &� ،	�دي +��ـ  4

  83 ، صا����ق  ، �3س ا�	ر�� ، ا���� ا�
����وال  +�نرHدي ،9ط�Hـ 5
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    :ـ ا�طرق ا�����و��  3

	"ل إ���� ا�4ل إ�> ا��4روات ا�		&+�  	"ل ا��4&�ل ، ا��	&�; ا���فا��+	�ض 

  وا�ز��ون

  .ا��د�4ن ،أ�H4ب 	+�ر!� #�د�4ن ا5�	�ك وا�&+وم 

�	#ن +�	ض ا��ور��# ��زوات ا��ود�وم ، "��� أ#��د ا�#�ر�ت:	واد +��ظ� 	"ل 

  . إ������ إ�>  ��ر ا�3وا#D وا�3وا#D ا�	��33

  .)6(ا�#&ور�ن !�ر ا�&ون �����	�ل "��� أ#��د ا�#�ر�ت "��� أ#��د

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  .83، ص�����ق ، �3س ا�	ر�� ، ا���� ا�
����وال  +�نرHدي ،!ط�Hـ  6
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  :ــ ��
دد طرق �&ظ ا+)ذ�� و�$ذ�ر أ�رزھ�.

��م  ن طر�ق 34ض در�� +رارة ا��4ر وا�3وا#D ��د ����� وا�&+وم :  ا��&ظ�����ر�د �

��د ا�ذ�; 	��Hرة ��� د  &> �9&�ل �ر � 

ا�5ز�	�ت ا�	و�ودة ط����� �� ھذه ا�	����ت و إذا 

أر�د �4ز�ن ا�	��و��ت ا5و��� ��3رة 	ن ا�ز	ن 

�?�د 	ن +3ظ�� �� 	�4زن ��و�ر ���� در�� 

����ن #	� !د ����ر ���� ا�+رارة وا�رطو�� ا�	��

1(��ب #ل 	ن ا#5���ن و"��� أ#��د ا�#ر�ون(. 

و 	� ���ق ھذه ا��	&�� ھو ا+�	�ل  دم ا��9رار در�� +رارة ا��4ز�ن +�ث ��#ون  

�&ورات "&��� #��رة �4رج ا�4?�� إ���� إ�> 

+دوث �رر ا���4ر ا��ط+� ���ذ�� و ا�ذي 

��ب ا����9 �� ��ض ا�	��طق و��	> +ر!� �

  ا���	�د

و��&4ص ھذه ا��	&�� �� �+��ر  :ا��&ظ ����
��ب �

ا��4ر وا�3وا#D ا�	ذ#ورة ����9 "م �و�� �� 

ا��&ب ��د ا��&ق وُ�ّ�ب  &��� ا�	+&ول ا�	راد 

ا���	��D،��3 +��� ا��4ر ����	ل 	+���ل 	&+�� 

���	ل ��� %��3,2ر#�ز �� D#ا�3وا �� �	ول أ&+	

�ب   %50ـ 20�#ري ��راوح �ر#�زه 	� ��ن +

���	������وع ا��3#�� و�ر�...T2(ا�(  . 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .117، ص��1972داد ،  :ا��راق 	ط��� دار ا���+ظ، ،2ط، ���دئ ا��$�*�ت ا��ذا��� �د  &� ،	�دي +�ن ـ 1

�م ـ  2��، Q د  �د	ا��$�*�ت ا��+��س و طرق �:   ذا���  .132،ص ، �3س ا�	ر�� ا����ق  2، ج  &ظ ا+)ذ��أ
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����  	&�� ا����9م ا��ز�� �&	+���ل ا���و�� دون ���ر �� :ا��&ظ ������رة . �

�����3 ا�#�	�و�� أو ھ� ا�	��	&� ا�+رار�� ا��� ���9  &> أ�&ب ا�	�#رو��ت 

3��د ا�5ذ�� وھ� ا���ر�ض إ�> +رارة أ!ل 	ن &� ����م ��3رة ز	��� 	+ددة °100ا�	

 .) 3( �#�3 ��4&ص 	ن أ+��ء 	����

���	د ھذه ا�طر��9  &> أ��س �+و�ل ا����ل ا�4&وي إ�> +��� �&�� :ا��&ظ ������3د �

و�ذ�ك ���ب  &> ا5+��ء ا�	��ر�� ا���9م ��	&��� ا���ذ�� وا��	و، و= �#ون ��� 

 .�C"�رات 	�دا	ت ��ورة 	�	دة 

ذاء �+�ث �9�د �D ���4ر أ�&ب ا�رطو�� ا�	و�ودة ط����� �� ا�� :ا�&ظ ����3&�ف �

��+ول إ�> 	�دة �&�� و��م ا����3ف إ	� ��ورة ط����� �+ت أ��H ا�H	س أو 

���	�ل ھواء +�ر�� �� ���ْم ����D 	راوح #�ر����� 	� 70+وا��  ��ورة 

 Dرطو�� ��� .ا���طرة  &> �ر � ا��واء و�

9�د ��	&�� ا��4	�ر 	ن ا���+�� ا��&	�� �+و�ل ا��#ر إ�> :��&ظ �
���� ا����4را ��

	ر#��ت أ4ر ��5+��ء ا�	��ر�� أو 

ا�5ز�	�ت ��دم و�ود ا��واء أو �و�ود 

ذه #	��ت !&�&� 	�D ،و!د ا���	&ت ھ

ا��	&�� �� ا���� � ��+و�ل ا�	����ت 

ا�زرا �� ا��� �+�وي  &> 	واد �#ر�� 

"ر !��&�� و�و ���ب !&�&� ���Fج أ�ذ�� أ#

 �&	����&+3ظ 	ن ا�	�دة ا5و��� ا�	

��� � ا����ذ وا�4ل وا�5ذ�� ا������  !د ��3ل 	ن !�ل ا�	���&ك ��#���� أو ط�	�� #

، و!د ����	ل #	����ت �5ذ�� أ4رى #��4ل ا�	���	ل �� ��� � ا�	4&?ت و 

 .) 4(ا�	��و��ز

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    .125،ص1978 ا��راق ، 	ط��� ��	�� ��داد،، د ط  ،�� ��رو���و�و��3 ا+)ذ��  ،4&ف �و�� ـ ا�د��	�3

�م ـ  4 �� ، Q د  �د	+� �،ج : ا��$�*�ت ا��ذا�� �س وطرق �&ظ ا+)ذ��  . 132،ص ا����ق�3س ا�	ر�� ،2أ
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�9د أد4&ت 	ر#��ت  د�دة إ�> ا�5ذ�� �5راض 	��ددة 	���  :ا��&ظ ����ر���ت ا����ظ�

	� ھو ذو ���دة و	��� 	� ھو ��ر ����	ل ��رض ا��ش وا�4داع ، �	#ن �9��م 

 :ا�	ر#��ت ا�	���	&� ��Cد�� وظ��ف ا�+3ظ +�ب ا����� ا��� ���ف 	ن أ�&�� إ�> 	� �&�

وھ� ، ر �ن ا��#��ر�� وا5 �3ن وا�4	� ا�5رار ا������ �9&�ل ـ 	��دات �	�� أو 1

	ر#��ت ��ر!ل أو �	�� �	و ھذه ا5+��ء �واء ����C"�ر  &> �رو��ن ا�4&�� أو ��������� 

  .ا�5ز�	�� 

ـ 	ر#��ت �	�� ا����رات ا�#�	����� أو ا��9&�ل 	ن 2

�ل ا��ذاء إ�> ا�	���&ك ،�ر � +دو"�� � <�+

  . �C!ل �C"�ر 		#ن 	"ل 	��دة ا#5�دة

ـ �9&�ل �C"�ر ا���3 ?ت ا�5ز�	�� ا�	و�ودة 3

  .)5("��� أ#��د ا�#�ر�ت #ط����� �� ا��ذاء 

  

وا��دول ا�	وا�� ���ن ا�	واد ا�#�	����� ا�+��ظ� وا���ب ا�	�	وح �����	���� ���ض  �

 :ا�	���	&� ���� ذ��ا�5

  

  

 

 

 

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3�130س ا�	ر�� ا����ق ، ص،  ، ���دئ ا��$�*�ت ا��ذا��� �د  &� 	�دي +�ن ــ  5
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 130، �3س ا�	ر�� ا����ق ، ص���دئ *�د ا��$�*�ت ا��ذا���  �د &� ،	�دي +�ن ـ  6

      

ا�	��وى   ا�	����ت ا�	�دة ا�#�	�����
D� وح	�  ا�	

����Fن ا	ا�5ذ��  ا��رض     

  ا�	&;
  

  ا��#ر

  ��ر 	+دد
  

  ��ر 	+دد

ـ 	�� �	و ا�4	��ر وا���#��ر�� 
  ا�	+&&� 

 ���ـ ز��دة ا���ط و�9&�ل �
  ا�رطو�� 

ـ���4روات ،ا�&+وم 
  ا5�	�ك

ـ ا�ز��ون، ��#�ر 
D#ا�3وا  

  ا�4ل 
  
  

  ��زوات ا��ود�وم

  ��ر 	+دد
  
  

0,1% 

  ـ	�� �	و ا5+��ء ��ورة  �	�
  

  ـ �د ا�3طر��ت وا�4	��ر
  
  

ـ ا�	4&?ت، ا���4ر 
  ا�&3ت ا��4ر

  
ذ��  ��ر ا�3وا#D ا�5ـ 

  ا�+�	���
  �رو��و��ت ا��ود�وم

  
  

  +�	ض ا��ور��ك

0,2%  
  
 

0,2% 

  ـ �د ا5 �3ن
  
  

  ـ �د ا5 �3ن وا�4	��ر

 �&	���ـ ا������ ا�	
��� � ا��4ز�  

 ���ـ أ�&�3 ا���ن ا�	
  و�� ا�	+&?ت

 أو#��د ا5"&�ن
  
  

 

��ز ���4ر ��د 
 ا=���	�ل

 

 �د ا5 �3ن وا�4	��ر 

 

 

���4ر ا�5ذ�� ا����� 
 وا����رات

 

NO3 ا���رات 

 
NO2  ْا���رِ���ت 

%0,05 

 
%0,02 

 	�� �#��ر�� ،ا�#&و��ر�د�وم
 

ا�&+وم ا�	9ددة وا�	�&�� 
و����	ل �� ا���5ن �� 
 ��ض ا�دول

	����ت �	�� ا����رات 
	��دات :ا�#�	����� 

.ا#5�دة   

 

 

0,02%  

 
 	�� ا#�دة ا�دھون

 ا�ز�وت 
 

 

أ	�ن ا5"�&�ن "���� 
�� ا��دا

�د ا���#��ر�� و��+د 	� �رو��ن  %0,05
 ا�4?��

 �� ا5�	�ك

	�� ا#5�دة �د ا�5ز�	�ت ��  %0,3  "��� أ#��د ا�#�ر�ت
D#ا�3وا  

  ا�	+3وظ�  

 D#�33 وا�3وا�	ا� D#ا�3وا
ا�	+3وظ� ������ر 

  F �دة ������� ��	� ��د
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  :ـ���واد ا������ ا���و$� 2

 

ھ� 	واد ���ف إ�> ا��وا�ل أو 

ا5ط�	� ��رض إ#����� أ�وا�� 

زاھ�� �را!� �ذا�� �&	���&ك 

���	ل �#"رة !� ا�	Hرو��ت �

وأ�ذ�� ا5ط�3ل #	� ���4دم �� 

��� � ا5دو�� و	��+�رات 

  )1(ا���	�ل

�&�ب ا�	واد ا�	&و�� دوراً 	�	� ـ 

��ن �ورة ا�5ذ�� و���ف +� ��

4?ل  	&��  ھذه ا�	واد إ�> ا��ذاء

 :ا������ ���راض ا���5

 

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1��    . 112، ص ، �3س ا�	ر�� ا����ق   ا���وث  ا��ذا��، +��ن ـ ا��رو
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  .ـ إ���� �ون إ�> �ذاء ��س �D �ون 

  .ا�&ون ا�	93ود  4?ل  	&�� �4ز�ن ا��ذاء !�ل ا������ و�� أ"���D  ـ ا���و�ض  ن

  )2(ـ إ ط�ء �ون ط���� �&�ذاء  �د	� ����ر +�ب ا�3�ول ا���و�� وا�ظروف ا���را��� 

و���ف 	واد ا��&و�ن إ�> ا��ذاء ��+��ن 	ظ�ره و��&D أ#"ر ��ذ��� و!�و= 	ن !�ل  

،و�#� >  ��� �� ��ض ا�	����ت ا��ذا���ا�	���&ك ، وأ��+ت إ������ �رورة = ��

  :Hروط ا�������#��ب ھذه ا�	واد ا���3 ا���9و��� �� إ	#���� إ������ =�د أن ��و�ر ���� ا�

    .ـ = �#ون ���� �� ا�3�4ء أ+د  �وب أو أ�رار أو �وا!ص ا��ذاء 

  .= �ؤدي إ�> ر�� در�� ا��ذاء أي �ظ�ر �در�� أ &> 	ن در��D ـ أ

= �#ون ��ب �� �ظ&�ل ا�	���&ك أي أن �#ون أـ 

���� �� إ�34ء ا��و �� ا�+��9�9  ��#�3&�

  .وا��4روات

 Cن ��&ن  &> ا��ط�!� �Cن ھ��ك 	�دة 	&و�� 	����، ـ

)3(.و	� �+�و�D 	ن 	#و��ت أ4رى
 

�و�د أ��� ا�	واد ا�	&و�� ا=�ط�� �� ا�	��	� أو ا�	ر4�� ـ ا��ذاء *�6 ا��!ف���$�ت ���و��ت 

 ���C� رف�� ����	ر#��ت #�	�و�� ��ر 	و�ودة ���ط���� ��م �در�� ��9وة  ���� ، �دأ �

وھو ا�	�دة ا���  �	� �� ا��&�را وأ�	���� 	ن ا�9طرا� 150ا�	واد ا�	&و�� ا=�ط�� �� !�ل 

  . )4(���@  ن ا��9ط�ر ا�F?��  �&3+م

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 2012 	�ن ،  :ا5ردندار ا�+�	د �&�Hر وا��وز�� ، ،1ط، ا$9��ن وا�����ـ  ط�� 	+	د  ط�� وأ4رون، 2

   .111ص

�مـ3��  Q د  �د	+��س وطرق �&ظ ا+)ذ��    .463ا�	ر�� ا����ق، ص  س، �3 2، ج ، ا��$�*�ت ا��ذا��� أ

  . 3�85س ا�	ر�� ا����ق ،ص ، ، ا������ت ا��ذا��� &� #�	ل �و�ف ا��� دـ  4
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  :ـ ا��واد ا������ ا������3

	� ���ف إ�> ا��وا�ل أو ا�5ذ�� 	ن 	واد  ھ� #ل

و	ن ا�	واد ا�	+&�� ا5#"ر  ، F ط���� ط�	� +&وا

 ��ا��4دا	� ھ� ا��#ر ا�	��4رج 	ن ا������ت �4

، وھذه ا�	واد ا�#�	����� ��س ��� !�	� ا�9�ب  �#ر 

�ذا��� ،وھ� ���4دم #�د�ل  ن ا��#ر ا�ط���� ���Fج 

  . )1(قا�	ذا�� ا���رات ا�+رار��  +&وة أ�ذ�� 	�34

  ا����	���� ا������ت ا����ف إ�	�� ا���اد   

� �	�� �3 +?وة ا�	�دة ذ�����C 	واد ���ف ���أ��� �+&��	وادا�ف ���رو�	#ن 

إ���� �&ط�!� ،  � �دون أن �#ون ��� �C"�را��ذا��

  . )2(ا��ذا�����	�دة�ا���رات ا�+رار�� �أو

�ط&+�����ر 	�ط&; ا�	+&���#	� أن 	 �	�  ، 

���	ل �و�ف ا��د�د 	ن ا�	واد ا��� !د ��4&ف �� �

� و�� 	�درھ� �ر#���� ا�#�	�وي و�� در�� +?و��

.ا���	�=���  و#ذ�ك  

3���  :��	+&��ت  إ�> "?ث 	�	و �ت وھ� ـ �	#ن �

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .111، �3س ا�	ر��، ص ا���وث ا��ذا��+��ن ، ا��رو�� ـ 1

،	د��� 86،ا��دد  2، ج  �!�� ا��ذاء:، ��3� ا�
�وم وا��:$�� 	+	د إ�راھ�م ، ا�	واد ا�	���� ���ذ��  ��ر!���ـ2

  . 32، ص   2008ا�	&ك  �د ا��ز�ز،



 ا���� ا�ول                                                                  ا�ط	ر ا����ي

 

 
31 

ا��#ر��ت و ا�3ر#�وز و ا��&و#وز و Hراب ا�ذرة و ا��ر#�ز  ��م:ا���3و*� ا+و�6 �

    .ا����� 	ن ا�3ر#�وز و Hراب ا���H ا�	�+&ل 	����

و��	)���#+و=ت ا��#ر�� ، ��م ھذه ا�	�	و � 	ن ا�	+&��ت #ل :ا���3و*� ا���$�� �

وHراب  	ن ا��ور��و�وا�	��و�وا�ز�&�و�وا=�زو	و��وا�?#��ول و4&�ط ا��ور��ول

 .ا�ذرة ا�	�درج

��رات +رار��  ا��� =)ا�Hد�دة(��� ا�	+&��ت ا�	ر#زة:ا���3و*� ا������ � ��C� م���

: ھذه ا�	�	و � 	ن ا�	+&��ت ��دو�� �	ر�> ا��#ري، و	ن ا5	"&�  ن وھ� 	�9،

 .)4(م5���ر��م وا��و����وا،ا�دو����ن،ا���#?	�ت،ا��#�ر�ن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .250، ص ا����ق ، �3س ا�	ر��  ا��ذا���ا������ت  &� �و�ف ، #�	ل ا��� د ـ  4
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  :ـ ا��واد ا������ و�����ت ا�$��� وا�را���4

� وا�ط�م ا���د ا�	ذا�� �� #+ول ا�را�+ ذاا������ �زء ا�ھ�  ��رة  ن 	+&ول �+وي 

�+	ل ا�م ا������ت ذي �ر#�ز 	��ن، ���ف أو = ���ف إ���� 	واد ا��&و�ن أ"�&� 

  .)1(ا�	��4ر�� 	��� 

 �&���و�و�د 	واد ا��#�� إ	�  &> �ورة ���&� أو 	�+وق ، و �د و�ودھ�  &> �ورة 

��رھ� 	ن ا�	ذ���ت  ��� إ	� أن �#ون 	�دة ز���� أو 	ذا�� �� ا�ز�ت أو

#���رو��&��وا��&��رول #	� أ��� !د �#ون  &> ھ��� 	��+&ب و�	#ن ����ف 	واد 

���ت ا��#�� وا�را�+� إ�> �ت 	�	و �ت #	� �&�#	 :  

	واد �#�� ط����� �م   .أ 

ا�+�ول  &��� 	ن أ�ذ�� 

  D#ط����� #��3وا. 

	واد �#�� ط����� �م   .ب 

ط����� ا�+�ول  &��� 	ن ا��4روات وا�H 5ب ا�

 .وا���رات و����	ل �#	��ت !&�&� = �ز�د  ن �ر#�زھ� �� ا�5ذ�� ا�ط����� 

	واد  �#�� ط����� ����	ل �� ا�و!ت ا�+��ر و�#ن 	��درھ� ���ت 	�رو��   .ج 

 .�در�� #��رة 

��	� ، و��ب 	�� ا���	���� 	واد ا��#�� ا��� ��Hر ا�	�&و	�ت ا�	�و�رة  ��� �  .د  ���C 

���ن ا�	�&و	�ت ا�	�و�رة  ��� ����C 	�9و�� و�	#ن ا���	����  	واد �#�� ا�ط�� ��   .ه 

 .�� ا�5ذ�� 	� �+د�د ا��را#�ز ا�	�	وح ���

���	ل �� ا�Fذ�� ��ورة 	ؤ!�  �ظرا ��دم �و�ر 	�&و	�ت 	واد �#�� ا�ط�� ��   .و �

����	�� ���4 ����#)2( . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�م ـ 1�� ، Q د  �د	،ج+� �س وطرق �&ظ ا+)ذ��  .472، �3س ا�	ر�� ا����ق،2ا��$�*�ت ا��ذا��� أ

   .230، �3س ا�	ر�� ا����ق ، ص ا������ت ا��ذا��� &� #�	ل ،  �و�ف ا��� دـ2
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	ن �ذور ا���ل و��� را�+� ا���ل 	� ط�م +�د،  �ؤ4ذ ھذه ا�	�دة ا�	�#��:ز�ت ا���ل ـ 1

�	; ا��Hر���ت ����4دا	�� �� 	����ت ا�	��4زوا�	4&?ت وا�&+وم وا�	Hرو��ت �

 .ا���ز�� 

 :و	ن ��ن 	واد ا��#�� ا5#"ر ا���	�= ��د  •

���	ل :  ا�&�$�!ـ 1� ��� =�	�������ر ھذه ا�45رة 	ن أ#"ر 	واد 	#���ت ا��#�� ا

	ن ا�Fذ�� #��	Hرو��ت و	����ت ا�Hو#و=ط� وا�+&و��ت، وا����3? �#��  �� ا��د�د

  .ط���� �4Cذ 	ن ���ت ا����3? 

��م ا�+�ول  &�D 	ن ا��9ط�ر ����4دام ا���4ر �را�زو	�ت : ـ ز�ت ا�ز����ل 2

��4دام ھذه ا�	�دة �� 	����ت ا�	��4ز وا�	�9?ت وا�&+وم �� ;	�  .ا�ز����ل، �

��4دا	D �� ا���5ن وا�&+وم وا�	�9?ت،�م �+دد  ��د : ـ ز�ت ا�#	ون3 �� ;	��

  .ا��را#�ز ا��� �	#ن إ������ ���ذ�� 

وھ� 	�دة 	ظ�رة �&�#�� ، ��	; �������Y �#ل 	ن : ـ �&و��	�ت أ+�دي ا��ود�وم  4

  .) 3( ا�&+وم و ا�دوا�ن ،�م ��م �+د�د ا��را#�ز ا��� ���ف ��� ���ذ��
    

  

  

  

  

  

  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    

  .3�،231س ا�	ر�� ا����ق ،ص   ذا���ا������ت ا�� &� #�	ل ،�و�ف ا��� د ـ  3



 ا���� ا�ول                                                                  ا�ط	ر ا����ي

 

 
34 

  :ـ ا��واد ا������ ا����دة �(��دة أو ��$
�ت ا+��دة5

 #�	�و�� 	����ت ا#5�دة  ��رة  ن ��را أو أور"و 

"���� ا����3ل أو 	واد 	����H ��� �� ا��ر��ب 

	واد ���و�� �+وي 	�	و ��ن 	ن (ا�F#�رو�� 

ا���درو #��ل ، 	و���� 	���9ل أ و 	���وز �� 

  ).ا��ز��� 

و���4دم ھذه ا�	����ت �+3ظ ا�5ذ��  ن طر�ق !در���  ن و!ف  	&��ت ا#5�دة ا��� 

 �و����ؤدي إ�> ���د ا�	�دة ا��ذا��� أو ����ر 

،��دأ �ر!�م ا�	واد ا�	��دة ��#�دة 	ن 

  .)399E ")1"> ا�ر!م إ�" 300E"ا�ر!م

و��رف 	��دات ا#5�دة أ��� ����C 	واد 

���ف ���ذ�� ا��� !د ���ب و�ود 

  .) 2(ا#5����ن �دھورا �� ��3ت �ود���

 �&	���إذ �و�د ا��د�د 	ن 	����ت ا#5�دة ا�	

ا5�ل   &> �ط�ق ���ري 	��� 	�ھو ط���

#+�	ض ا5�#ور��ك و +�	ض ا���ر�ك و 

ا��و#و��رو=ت و��ض ا5	���ت  و ا�	واد 

ا���3و��� ،و	��� 	� ھو ا�ط�� � #����و��ل 

 ��ھ�درو#�� أ����ول و ا���و��ل ھ�درو#

  .�و�و�ن و ا��رو��&����ت و ��رھ� 

    

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�م ـ 1�� Q د  �د	، +��، ج:ا��$�*�ت ا+)ذا�� �س وطرق �&ظ ا+)ذ��    .3�453س ا�	ر�� ا����ق،ص،2أ

  .3�،164س ا�	ر�� ا����ق،ص  ا������ت ا��ذا��� &� #�	ل ، �و�ف ا��� د ـ 2
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  :	�	و �ت #	��&�  ا#5�دةإ�)Cر������ف 	����ت 

ا�5و#�و	ر ، ا�F"و#��#�ن ھ�درو#�� 	"�ل، : 	����ت ا#5�دة ا�ط�� �� و�H	ل   .أ 

 ."���� "?"� ���ول ا���و���ل

	����ت ا#5�دة ط����� #���و#و��رو=ت و4?�� ��ض ا�H 5ب وا������ت  	���   .ب 

 .�تإ#&�ل ا���ل و+�	ض ا5�#ور��#وا5�#ور�

ا�&����ن وأ+	�ض ا���ر�ك وا5�#ور��#وا�"�و : 	��دات 	����ت ا#5�دة و�H	ل   .ج 

 ."���� ا��رو��و��ك

 .)3( ��=����رو��ل و�	Z ا��وا��ك:	����ت ا#5�دة ذات ا���	�ل 	C	ون و�H	ل   .د 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3�،165س ا�	ر�� ا����ق،ص  ا������ت ا��ذا��� &� #�	ل ، �و�ف ا��� د ـ  3
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  :ا��واد ا������ ا�������� وا������ت و���$�ت ا�:وام  ـ 1ـ  6

 :ا��واد ا������ ا�������� ـ 1

��رف ا�	واد ا�	��+&�� ����C 	واد ��� د  &> ا�+�ول  &> 	ز�@ 	����س 	ن ���&�ن 

، إن 	ن أ#"ر #��	�ء وا�ز�ت،و��	> ا�	ز�@ ا�	����س ���	��+&ب��ر !��&�ن �?	�زاج 

ذا�� ا�	واد ا�	��+��� �Hو � �� ا������ ا��

��+&ب ا�	�ء �� ا�ز�ت و��D �#ون ا�	��Hر ھو 	

ا�	�ء ���	� و�ط ا=���Hر ھو ا�دھن ، أ	� 

ا�	��+&ب ا�"��� ��و 	��+&ب ا�ز�ت �� ا�	�ء، 

+�ن أن و�ط و��D �#ون ا�	��Hر ھو ا�ز�ت �� 

و ا�	�ء، و	ن ا5	"&�  &> 	��+&ب ا�	�ء �� ا=���Hر ھ

ا�ز�دة وا�	�ر�ر�ن و &> 	��+&ب ا�ز�ت �� :ا�دھن 

  .ا�	��و��ز:ا�	�ء 

�ول +&� D�Y� ����وھذا 	� ��ده �� +��� ا�5ذ�� ا�	

 &> 4&�ط أو �ذاء 	�زن و "��ت �? �د 	ن إ���� 

��&+��  .)1(ا�	واد ا�	

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .181، �3س ا�	ر�� ا����ق، ص ا������ت ا��ذا��� ،  &� #�	ل �و�ف ا��� د ـ 1
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 :وظ��ف ا��واد ا�������� �� ا���$> ا��ذا�� �

�ز، و�9&�ل 	واد را�ط� ���Hء +�ث ��	ل  &> ��4Cر ظ�ھرة ا����س �� 	����ت ا�	�4ـ 

 ��� ���  .ا��&�ق وا�&زو�� �� ��ض ا�	����ت ا��� �د4ل ا���Hء �� 

  .	� ا��رو��ن وذ�ك ��+��ن ا�9وام وا�+�م و#	� ھو ا�+�ل �� ا��4ز ـ ا=ر���ط 

ـ ��د�ل ا�&زو�� و�+��ن ا=������� �� ��ض ا�	����ت ا��� �+�وي  &> �#ر ودھن 

  .�H#و=ط� ��#

ـ �+��ن ا�9درة  &> ا�ذو��ن، و�ظ�ر ذ�ك وا�+� �� ا�	واد ا�	&و�� وا�	�#�� +�ث 

  .�+��ج إ�> 	واد 	��+&��، وذ�ك �ز��دة !در���  &> ا�ذو��ن 

  .ا�	�� دة �� ا�+�ول  &> ا���Hر 	����س ��ن ا�	واد ا��&�� وا���ز��ـ 

�� �&	������� ��ض ا�	����ت  ـ ا��ز��ت وا��H+�م ��دوات وا�9وا�ب وا�	#��ن ا�	�

  .ا��ذا��� �	�� ا=����ق

  .ـ ��د�ل ا�9وام �� ا�	����ت ا��� �+�وي  &> ��Hء 	"ل ا��4ز و ا��ط�ط�


��= $3د��  :و �ن ��ن ا��واد ا�������� ا+��ر ا

و����ر 	ن أ#"ر ا�	واد ا�	��+&�� ا���	�= �� 	��ل : ا5+�د�� وا�"����� ا��&�ر�دات �

ا��ذاء،و�و�د إ	�  &> �ورة �وا�ل �3راء ا�&ون أو 	واد �&�� ذات را�+� وط�م 

�3�34ن ��ر ذا��� �� ا�	�ء و���4دم ا��&�ر�دات ا5+�د�� وا�"����� و�9و�� و�#��ف 

 .�ل ا=����ق �+��ن ا�9وام ا�����ن، و��4Cر ا����س �� ا��4ز و�9&

���ف 	�	و �  د�د ا��ور��ت إ�>  دد 	ن ا�5ذ�� �&�+��ن :  د�د ا��ور��ت �

ا�+�م وا�9وام وا���و�� و 	&�� 34ق و��4Cر ا����س و�9&�ل ا�&زو�� و	�� ظ�ور 

 .ا���9ط ا�����ء  &> �ط; ا�Hو#و=ط�

 ).2(،إ�T...ا�	�ر�ر�ن و ا��4ز:���ف ھذه ا�4Bرة  إ�> #ل 	ن : ا��رات ا��#روز  �

    

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  181. �3س ا�	ر�� ا����ق، ص ،  ا������ت ا��ذا���، &� #�	ل �و�ف ا��� د ـ  2
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�	�� أو ،�ن ا=��+?ب و�+��ن ا��و �� وا��دف 	ن إ����D إ�> ا�5ذ�� ھو إ	� ��+

 . ا=����ق

و���4رج 	ن ��ض ا������ت، وھو ذو �ون أ�3ر �34ف إل ���، و!وا	D :ا�&��"�ن  �

�&ب و�D را�+� ا�	#�رات ���ف �&�د�د 	ن ا�5ذ�� #	����ت ا�	��4ز  D�H

و	��+�ق ا�	رط��ت وا�دھون و	����ت ا�&+وم وا�دوا�ن، +�ث ���4دم ا�&��"�ن 

� إ�> أ�D ��	ل  &> ز��دة ا	���ص ا�	�ء #	�دة 	��+&�� و	�دة 	���� ��#�دة إ���

 .  و��� د  &> �#��ف ا������ و�+�ن  	&�� ا�34ق وا��و �� و�9&ل ا=����ق 

����ر ھذه ا�45رة 	ن أ#"ر 	واد ا=��+?ب ا�����H ��د #ل 	ن : إ��را����ور���ن  �

���ف �&�د�د 	ن ا�5ذ��، و	ن أھم . ا��&�ر�دات ا5+�د�� وا�"����� و د�د ا��ور��ت

وظ��D3 ا��� �ؤد���  �د إ����D ���ذ�� ��4Cر ظ�ھرة ا����س و�+��ن ا�+�م وا�9وام 

 .)3(�� 	����ت ا�	��4ز و�9&�ل ا�&زو�� و�+��ن ا�ذو��ن وا�H��Fر�� �� ا�	�#��ت

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  190 ـ185، �3س ا�	ر�� ا����ق، �ص ا������ت ا��ذا��� &� #�	ل ، �و�ف ا��� د ـ 3
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  :���واد ا������ ا������ـ2

 D��	���رف ا�	"���ت ����C 	واد ��� د  ل �"��ت ا�	ز�@ ا�	����س أو 	� أ	#ن �

��+&ب ��د �#و��D ،أن ��ض ا�	"���ت ��	ل #	�دة 	��+&�� أو 	��� ����&9وام �� �3س 	+

ا�و!ت، و�ظرا ��ذا ا��دا4ل ��  	ل ا�	"���ت �Yن ��ض ا���+"�ن �رون أ��� ��درج �	ن 

  .ا�9وام	+���ت ا�	واد ا�	��+&�� أو 

  ).ا�9وام 	+���ت ا�	"���ت،(وھذا 	� �ؤ#د ��دد�� ا���	�=ت ھذه ا�	واد

و	ن أھم ا�	واد ا�	"��� ا�ط����� ��د 	��� ��ض ا��	وغ وا��� 	��� ا��	Z ا��ر�� 

  .و�	Z ا�#�را�� و�	Z ا��وار و�	Z ا�#ز�"��وا�#ر���ن و��رھ�

��ھم ا�&زو�� وا��ر#�ب ا��و��	ري ��ذه وھذه ا��	وغ 	�&	رات #ر�وھ�درا��� ، +�ث �

  .ا�	واد �� �"��ت ا�	ز�@ ا�	����س 	ن ا�	�دة ا��ذا��� 

��رات ا��ود�وم ا�"?"� و=#��?�������رول : وھ��ك أ��� 	واد 	"��� ��� �� 	"ل

  .إ�T...ا�#&��وم أو ا��ود�وم و�رات ا��و����وم 

  :و	ن ��ن ا�	واد ا�	"��� ا5#"ر ا���	�= ��د

  .����ر 	ن أ#"ر ا�	واد ا���	�= �� 	��ل ا��ذاء : ـ ا��&��ر�دات ا5+�د�� وا�"�����1

�4Cذ ا��	Z ا��ر�� 	ن �Hرة �����ل وھو ذا�ب �� ا�	�ء و��ر : �	Z ا��ر��ا�ـ 2

ذا�ب �� ا�#+ول ���4دم ا��	Z ا��ر�� #	�دة 	"��� و�5راض ا=��+?ب و��&�ض 

��� ;	��4دا	D �� ا�	رط��ت وا�+&و��ت وا�	#�رات وا�ز�وت ا�9وام وإ ط�ء ا��#�� و�

وا�5ذ�� ا��3�34 و��رھ� و!د أ"��ت درا��ت ��9م  ا��	�� أ�D ذو ا���	�ل 	C	ون  &> 

  .)1(�� 	�4&ف ا�5ذ��  %5أ�D ���ف ����� = �3وق 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .3�،195س ا�	ر�� ا����ق،ص ا������ت ا��ذا��� &� #�	ل ، �و�ف ا��� د ـ 1
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��وا�د ھذه ا�45رة  &> ھ��� +����ت أو 	�+وق، وھ� 	�دة :ـ ا�����ت ا��ود�وم3

  د�	� ا�ط�م وا�را�+� وا�&ون، أو ذات �ون أ�3ر �34ف ذا��� �� ا�#+ول و ا�5"ر

  .وا�#&ورو�ورم و�#ون 	�&�9 �ز�� �� ا�	�ء 

��� ��	ل #	�دة 	"���، و����	ل  ، ا��ود�وم  د�دة ا=���	�=تا�����ت ����ر 

  �5راض ا=��+?ب و#��	ل 	�� د �&����� وا��+�3ز ا��#�� و#ذ�ك ��+��ن ا�9وام

  ��رھ� &> ا�+&و��ت ا��9��� وا�3وا#D و ����ف   

��� � : �و#�� 	"�ل ا���&�&وزـ 	&; ا��ود�وم �#ر4 Z	���� ھذه ا�45رة  &> أ��� 

	ن 	�9�Hت ا���&�&وز �و�د  &> ھ��� 	�+وق 	+ب �&	�ء أو +����ت أو ھ� ��ر ذا��� 

 ��&	�� ����F�� دة�	4دم ھذه ا����� 	�ظم ا�	ذ���ت ا���و��، و د�	� ا�&ون وا�را�+� �

  .ا�ر���� #	�دة 	"���، ���&�ض ا�9وام 

#ر�وھ�درا��� ط����� ھ� 	واد :���$�ت ا�:وام ـ 3

	+�� �&	�ء #�=�	�غ وا��#��ن أو ھ� #ر�وھ�درات 

�	�غ ا��&�&وز وا���Hء ا�	�دلC# و���	د�� #��	.  

و���ف 	+���ت ا�9وام ��+��ن ا�9وام �&�د�د 	ن 

ا�5ذ�� #��	Hرو��ت ا�	رط�� وا�&�ن وأ�ذ�� ا5ط�3ل و��رھ� ، وا��د�د 	ن 	+���ت 

�9وام ذات ا���	�=ت 	��ددة ������ ��	ل #	"���ت وا45رى #	��+&��ت و	ن ��ض ا

���ت ا�9وام ا5#"ر ا���	�= ��د+	:)2(  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .200ص، �3س ا�	ر�� ا����ق،  ا������ت ا��ذا��� &� #�	ل ، �و�ف ا��� د ـ2
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وھو  ��رة  ن 	�+وق أ��ض  د�م ا�را�+� ا�ذا�ب �� ا�	�ء ا���رد : ـ �	Z ا��وار1

و��ر ذا�ب �� ا���درو#ر�و��ت وا�ز�وت ��م ا�+�ول  &�D 	ن ا�5دو���رم �ذور 

 Z	����	ل �،=�	����Hرة ا��وار أو ����ر �	Z ا��وار 	ن أ#"ر 	+���ت ا�9وام ا

	�دة 	��+&�� و	"��� و#ذ�ك 	+��� �&9وام،���ف �	Z ا��وار ،#	�دة 	+��� �&9وام و#

ا��وار إ�> ا���4ر ا�	���� و ���ر ا���4ر،و	����ت ا���5ن و	����ت ا�	��4ز 

  .)3(و��رھ� 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .200، �3س ا�	ر�� ا����ق، ص ا��ذا��� ا������ت &� #�	ل ،  �و�ف ا��� دـ3



 ا���� ا�ول                                                                  ا�ط	ر ا����ي

 

 
42 

  :ذا�����$�ف ا������ت ا��ـ2ـ

  :ا�	����ت ا��ذا��� إ�> ���3ن وھ	� ���ف 

 .ا�	����ت ا��ذا��� ا�	9�ودة وا��� ���ف �9�د  �

 .ا�	����ت ا��� ���ف أو ��ل إ�> ا��ذاء  ر�� وھ� 	� ��رف أ��� ���	&و"�ت �

  :إ�> 	�	و ��ن ر������ن و	ن ھ�� �	#ن ����ف ا�	����ت ا��ذا���

ا�	����ت ا��ذا��� ا��� ��� د ��  	&��ت ا������ ، و�H	ل :ا���3و*� ا+و�6 �

 .	����ت ا��#�ل ا=�ز�	�ت،	����ت ا�ر�وة، ا�	ذ���ت، 	����ت ا=����ق 

�H	ل ا�	����ت ا��ذا��� ا��� �ؤ"ر  &> 4واص ا�	��@ ا������  :ا���3و*� ا���$��  �

 :وھذه ا�	�	و � ��3ت �دورھ� إ�> أر��� أ!��م و�H	ل 

 .ا��ذا��� ا��� �ؤ"ر  &> ا���3ت ا��3ز�و#�	����� وا��3ز����� ا�	����ت  .أ 

و	��� ا�	��+&��ت، و	"��4ت )أ،ب(ا�	واد ا��� �ؤ"ر  &> ا���3ت ا�+��� و�H	ل   .ب 

ا�	"���ت،وا�	واد ا�	�ظ	�،و	�� دات ا=���3خ،و#ذ�ك ��م ا�	ر#زات ا�9وام و

 .وا����رات وا�	واد ا�	&و�� وا�	+&��ت��رو����� و	واد ا��#��، وا�ز�و�ا

ا�	واد ا��� ��� د  &> �+��ن ا���9&�� ا�4ز��� ا�	ؤ!�� ���ذ�� و�H	ل ا�	واد   .ج 

وا�	واد ا��� ��� د  &> ا�+��ظ�، 	����ت ا#5�دة ،	����ت �#و�ن ا�&ون ا���� 

 .ا��4&�ل وا=���ج

ا�	واد ا��� ��� د  &> �+��ن ا��9	� ا��ذا��� �&�ذاء   .د 

 .)1.(و�H	ل ا����3	���ت وا�	��دن وا5+	���5	����

ھو ر	ز �	واد #�	����� ��� �� أو "E"ا�ر	ز 

 D�Hو �� ���ط����� 	���� ���ذ�� ا�

���5 ذ�ك و،  E102ا���� ��،و�����D ر!م 	"? 

  .)1(�+	ل أ�	�ء  &	�� طو�&� و 	�9دة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .24، �3س ا�	ر�� ا����ق، ص ، ا������ت ا��ذا��� &� #�	ل �و�ف ا��� د ـ 1
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 &> إ��زة ا�	�دة ا�	���� 	ن �	�� دول ا�F+�د ا5ورو�� ) E(+�ث �دل +رف  

 ،D� وح	� 	دا ��رض 	��ن أو  دة أ�راض #+3ظ  ���ف ��?	���،وإ������ ����ر#�ز ا�	

	�#�� أو 	��دة أوا��ذاء 	ن ا��&وث أو #	&ون،

و���	د ھذه ا�	واد ا��ر!�م ا�دو�� ... ��#�دة

)S I N(&و�� �� �9د ا+�3ظت	واد ا�	5ر!�م ا�

وا�	واد ا�+��ظ� "  E 199"إ�> " E 100 "	ن

،و ا�	واد " E  299 "إ�>" E 200"	ن ا�ر!م 

 910"إ�> "E  900"ا�	+��� �&�#�� 	ن ا�ر!م

E  " دة�  "	ن ا�ر!م، وا�	واد ا�	��دة ��#

300 E "399 "إ�> ا�ر!م E، ن ا�ر!م	"�� �&9وام 	و ا� ��&+�� "إ�> ا�ر!م"E 550 "و ا�	واد ا�	

572 E")2(.  

، ن ���� د��ور ا�5ذ��  +�ث �م  2004ذي �در ��� و�� ا���د�ل ا��د�د �&	واد ا�	���� ا�

 <	�9��م ا�5ذ�� إ�> ���  Hرة " �ظ�م 	��	�� ا�5ذ��"ا��+داث 	� �� D�&  و�م ���ء ،

ا�	�	و � ا���5ن و	������� ،+�ث H	&ت : 	�	و �، H	&ت ا�	�	و � ا5و�>  &> ���ل ا�	"�ل

ا�"���� ا�ز�وت وا�دھون، وH	&ت ا�	�	و � ا�"��"� ا�	Hرو��ت، وH	&ت ا�	�	و � ا�را��� أ��� 

  . )3(وH	&ت ا�	�	و � ا��4	�� ا�+&و��ت وھ#ذا ،ا�3وا#D وا��4روات

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .25، �3س ا�	ر�� ا����ق، ص ا������ت ا��ذا��� &� #�	ل �و�ف ا��� د،  ـ2

. 51، �3س ا�	ر�� ا����ق، ص2،ج�!�� ا��ذاء: ��3�ا�
�وم وا��:$����،ذا�	واد ا�	���� ��� إ�راھ�م ، 	+	د��ر!���ـ3
    

  



 ا���� ا�ول                                                                  ا�ط	ر ا����ي

 

 
44 

    : ـ ���در ا��واد ا������ �()ذ��3

�ت ا�	وا�� �&4ص أھم 	��در ا�	��� ���دد 	��در ا�	واد ا�	����، و ا�	4طط

  .ا��ذا��� و��ض ا5	"&�  ن ذ�ك

  

  

  

  

  

  

    

 

  

  

  

  

  

و+�ب ا�	4طط �Yن ا�	����ت ا��ذا��� �#ون إ	� ط�����، وھ� ا��� ���4رج 	��Hرة 

  :ا�ط�� �� �واء #��ت 	ن ا�ط���� أو 

  .)1(...) ������، +�وا���، ا�ط�� �� (

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�م ـ 1�� ، Q د  �د	+� �ده،��و$�ت ا��ذاء:ا��$�*�ت ا��ذا������	�� : ،ا��راق 1ج،1ط،�&��? ا�$و*��،��&? و�
  . 120  ،119،ص ص1975، ��داد،

 ا������ت ا��ذا���

��*�$� 
��
 ط��


�دن و�4ور� �����$ 

 ��وا$��
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o �����$:  &ون ا�45ر، و�و�د ھذا ا�45ر �� أوراق	ا�ز 3ران ا������، أو ا� ?"	

 .و"	�ر 	�ظم ا������ت �4�� �� ا5طوار ا5و�> 	ن �	وھ�

ا��3�و���ء ا���ز=ء ، وأوراق ا��&ق وا�4س و��رھ� : �	�در ا�&ون ا�45ر �#ون �� 

ا��ر����9 ا�	�وا�د �� ��ض ا������ت ، إذ �+	ل ����� ا�&ون ، ������F إ�> ا�&ون 

  .ا5�3ر ا���3; أو ا5+	ر ا�دا#ن، أو ا5زرق ا�دا#ن 

وھذه ا�5وان = �ذوب �� ا�	�ء وإ�	� �ذوب �� ا�	ذ���ت 

 ���ا�دھ��� و�#ون �&&ك ا�5وان 	و�ودة �� ��ض ا�5

ا�ط	�طم ا�������، ��� 	و�ودة  �� أ�&�3 ا�&وز، وا�4وخ و

 .وا�9رع، وا�3&3ل ا5+	ر وا��زر 

  .ـ و#ذا ا�	&ون ا5زرق ا�ذي ��وا�د �� أ���� ا���ب 

  .  ذه ا�	&و��ت  &> أH#�ل �واء #��ت 	��+�ق أو �وا�ل و�	#ن  أن ��وا�د ھ

o ��$4رج  :��وا��	"ل ا�	&ون ا5+	ر ا�ذي �

	ن ا�د �و!� أو ا���?��ن ا�ذي ����� 	� �#ون 

 ...ر+�وا�� 	"ل �&د ا��4ز�ر أو ا��9 	�دره

#	� �	#ن أن �#ون 	��در ا�	����ت ا��ذا��� 

��ض ا�	��دن أو ا��4ور ا�	�د��� أو ��ر 

  .ا�	�د��� 	"ل Hوارد  ا��+�س وا�+د�د 

أ	� ا�	��در ا���� �� ��� ا��� ��د4ل ���� 

ا��	&��ت ا���� �� �+و�را أو ��د�? �&+�ول 

ا�ز 3ران :��ذا��� و	"�ل ذ�ك  &> ا�	����ت ا

  . )2(وا�	&و��ت ا���� ����را�ط����

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�مـ2��  ، Q د  �د	+� �ده،��و$�ت ا��ذاء:ا��$�*�ت ا��ذا����،�3س ا�	ر�� ا����ق  1، ج�&��? ا�$و*��،��&? و�

  . 120،ص 
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  :ذا���ا������ت ا�� ا�$��3� *ن �رار+ا%ھم ـ 4

 D�	?���	"ل ا��رر ا�	��Hر �� ا=��#���ت ا��&��� ا��� �&+ق ��+� ا�4Hص أو �

ا���د�� ����� =���?#D وا���	����H5 Dء  �+�ل  &��� 	ن 4?ل �H#�ت �وز�� 

��� ا�	����ت وذ�ك ���ب ا+�وا���  &> 	واد ��رة أو ���وزھ� +دود ا���ب ا�	�	وح 

  .	ن ھذه ا�	واد، إذ ���ف ا��رر ا�	��Hر �+دا"� 	�����D و 	ق آ"�ره 

���ت ا�ط�م وا�&ون وا�	واد ا�+��ظ� ���	ر#��ت ا��� دأب ا�	���ون #	# D��	��� &> ا

 �+�  .و��رھ� #&��  أ��+ت 	��در ���ب أ�رار 4ط�رة  &> ا�

��و�� +�ث ـ ��	4ض  ن ا��4دام ھذه ا�	واد ا�#�	�و��،ا��� �د4ل ��م C	 @���� ن���Fا

�#ون ��� آ"�ر 4ط�رة  &> ا�وظ��ف ا�+�و�� 

1(�&��م(.  

�د4ول �&ك ا�	واد إ�> ا���م  ن طر�ق 

ذ��  &> أط�	� 	&و"� ��� أو 	ن و���ل ا���

#�د�� أو ا�������أ4رى ، ����ب �� ظ�ور 

 أ	راض �Hل #&وي، و!د �و+ظ ز��دة وا�+�

+د�"� 	�9ر��  �� 	"ل ھذه ا�+�=ت ��ن ا5ط�3ل

��4دام ا�وا�� �� إ����  ���	��?� ����� �

وا�	���� و�4�� 	واد +��ظ� و	#���ت ا�ط�م وا�را�+� و�ون إ�> ا5ط�	� ا�	+3وظ� 

��� 	ن ا�دم ا�#�	����� ذ�ك أن ھذه ا�	واد ، ��ط�3ل �&ك ا�	و��� إ ?	�� ?4����م ا

 &> ا�#&> 	ن 4?ل �ر��D  &���، إذ �وا�ط� ا�#�د وأن 	� = �	�ص 	��� �#ون  ��� 

  .)D�)2 و������� ���ز ا�#&>  ن أداء دورھ� �� ����3 ا�دم ���ب ا��4&ص 	

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و���ل ا������ �$�� و�@�!ت : *ن ا��ذاء ا�&��د أو ا���وث ا+�رار ا����� ا�$��3�،"روت ـ  �د ا�+	�د1
��$
�#�در�� ، :	�ر  دار ا���	�� ا��د�دة �&�Hر ،د ط، ، ا��
و��F5،ص 2007ا.  
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	ن ا��C"�رات ا��&��� ا������  ن ا�	&و��ت ا��ذا��� ذ�ك �+ذر ا5ط��ء ا�	�4�ون �و

 �����  ا���	� 	���  &> ا��+�ا=�ط�� �� �4��ا��&د�� و 	� ����D 	ن أ	راض ا�+

�Cوا ��، #	� أ��� ���ب ا������ت �

إ�> �ؤدي !د +�دة �� ا�	�دة و

ا�9ر+� ا�	�د��وا45طر 	ن ذ�ك 

و �H#ل #��ر،   &���  اF!��ل

�م �ؤدي �� ����� �� ا��را#	�� �

���� ا�	ط�فFض  إ�> ا���

�رط�ن،  ا5	راض ا�4ط�رة��#

��ھم �� ��ط�ل  �� إ���� إ�> أ��

  .وظ��ف ا�#�د 

���@  ن ا�	واد ا�+��ظ� أ�رار ���	� �9د ا��; أن أ	?ح ا���رات ���3 ل 	�  و

��رة ا�	�دة ا�+�	��� و���@  ن ذ�ك �#ون +	ض ���روز ا�ذي ���3 ل 	�  

�&و��ن ا�دم،	#و�� ا�	ر#ب 	����	و�&و��ن وا�ذي �9&ل 	ن #�3ءة ا�دم �� ا��9ل ھ�	و

ا#5���ن 	ن ا�ر���ن إ�> أ���� ا���م ا�	�4&�3 	����� �� +دوث +�=ت �9ر ا�دم 

��ن أ!د  و�4�� ��ن ا5ط�3ل ،�Fراض  �ظ�ر  &> ا ����	م ا�دم  �د و�ول ��

	ن 	�	ل ھ�	و�&و��ن ا�دم +�ث �ظ�ر ا�طرا��ت ��  %�10&و��ن إ�> ا�	���	و

���  .)3(!د �ؤدي إ�> ا�	وت  %70ا���3س وا���ض و�و�ول ا��
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، و ��ذه  أن ھ��ك أ�رار �����   ن ا=���	�ل ا�	�زا�د �&	واد ا�	���� ا�	+&�� #	�

�C"�رات �&���  &> ا�	T وا���ر و &> ا�45رة 

��ض وظ��ف ا��دد و�ؤدي إ�> +دوث أورام 

،  ا��د �ر ���ذ#ر أن ا���	�ل ا�	+&��ت �رط����

ا=�ط�� �� و���وز ا�+دود ا�	�	وح ��� !د �#ون 

�� +��� ا��#ر��ت ا�#+و��� �Yن ز��دة ا�#	�� ا�	���&#� 	��� !د ������ �	"? ��� أ"�را 

���ل وأ��� !د �ؤدي إ�> ا���3خ ا��طنFب ا��  .و ا��"��ن و ا�	�ص ا�+�د  �

> &ا��&���  و إ�	� �ظ�ر �&ك ا��C"�رات #	� أن �C"�ر �&ك ا�	واد ا�	���� ��س �C"�را أ��� 

 ����أ���������� !د �#ون �C"�را ˆˆˆˆأو  &> أ ��ء ا���م ،ا�	دى ا����د 	ن 4?ل �ر

 �������ب ا�	#و��ت ا�#�	����� Hد�دة ا���ه ��ض ���4Hص ا�ذ�ن ����ون 	ن +��� ��

��� ا�	F�# �3&�4#ز�	�ظ�ور��    .)4(�ھوا�ط3; ا��&دي و��رأ	راض ا�+
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�د��0 �ر وا��ب �ك ا�طرق ,
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طر�
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�&� و,�و���ف،ا�2��0،وا�د%�ن �01ت ا�� 
�
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  . � &�ظ ا�5ذاء 

�و �ر �ذاء ,
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 � 0واد ��ر �ذا+�� إ�# ا�0,و�
ت ا��
��� ا�دا%��  � �C� �+ا�5ذا Dد%ل 0= ا��0�
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ن ا���
	ق ا����� :  

  :ــد 	ــــ���ــــــــــ   

ا���ر�� ا������  ����ر إ��أ��ر �راد و ا������ت ط�� ا��د��� ���ت ا���د ا����ة إن 

و &'&ب ��رة ا��واع ، &���'&� �%م ��#�ف ا��!��� و ا��داث ا���و��  و ا������

أ�� !رورة ا���م رف 1 �دوى �ن ورا/.  ا���دھ�و ,�و&� ,��+%� و ا�,�+�� 

ا����ق " :و �ن �ك ا��واع ، &+�����  ا'#دا�%�أ�ل �'ن ا��واع �ن  ھذه�3 2وا��ن 

 ا��داثو�2/> ��� �ر,� ا;ط:ع ��� أ&��د ا;ط�ر ا��:/م ا�ذي  &��&�ره " +3ا�,�

ا���ر��  إ��ر=&� �3 ا�و,ول �ن طر�ق &�ث ���ق �ول �وا!�> ��دة ��ون ھذا ،و

ت �ل ��ر�� ا����/ق و �د�م +'�را�ن أ، و ا�<���� ��#�ف ا��!��� و ا��داث ا������ 

طور و أ��قأو ��ول أو �%���� ���زه  و ؟ ذا ا��وع#,�/,%،���  ا!�� و ��ددة &<

  .؟�ن &�32 ا��واع ا�,�+�� ا�#رى 
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  : ����ف ا���
	ق ا���ر	ـ 1

� أ�.��رف  :���� ���
	ق ا�ا���وي ���ر	ف ا� •�� �A� ق����ن ا����/ق ا��<ف  ا�

��د ��%� �&ر ا��,3 و ا���&�� و ا��:�ظ�  .و و!��%� و ا�

�'�وب ����� �ن ا����م ا����ط &�� و �����%�  ا'�:ءو��رف أ�!� ��� أ�. &

�ط أنا�ذي � 1�3A& أن ��ر 'ر��� دون وا2�3 و �ذاب ،أو ھو ا�#&ر ا�%�م � .

�&�م &. �دد أ�&ر . و ��&� 2,� أ�س أو ا��وم أو =دا و ���'� ,�+3 ��وم &�%

  . )1( �ن ا��راء


	ق ا�����  ا��ط���ا���ر	ف  •����: 

أو  �<��� أوأو ��رة  &��. ��وم ��� #&ر�3 ��2وس ا��,ط���ت ا;�:���  �رف

�ط%� ا�,�+3 �ن ا����> ا�ذي ���ش ��. �م ��وم &��> ا���دة ا�:ز�� �ن 2!��� �

ا��<��� أو &����ت و ���و��ت و أراء ��و,ول إ�� ا��ل ا�ذي �راه ,���� ��:ج 

أو ا�ر'وم �,ور ا�+وو=را��� و �'��ن &� ا��!�� ا�3 �طر�%� ا����ق،

و��&3 ا����ق و ��&3 ا����ق وظ�/ف ا�,���� ا�'�'�� �3 ا;�:م و  �ا���ر���ور�

 .)2(ا�<رح و ا�+'�ر و ا;ر<�د و ا�1��ع 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

����، ���د ـ ���ل ا�+�ر1����	! ا���داو�! � ا�� �م :ا����م ا�أول ���م إ���� & �ل %$ل ا���ط�� ت ا

 .60،ص ���2006ن ،ا�ردن ،:ا�ردن و دار ا��<رق ا�����3 ، و ا�وز�> ،دار أ'��� ���<ر  ، 1،ط ��ر	�� و

���	! * �وس ا���ط�� ت  د �ر�د ���ود �زت ،���ـ  2�دار و ��&� ا�%:ل ��ط&���  ، د ط ،إ-��	زي ،�ر%�:ا

  .289، ص  2008&�روت ،�دة ،: �&��ن  و دار ا�<روق ، و ا��<ر ،
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� أ�. �ن �<رح و �+'ر و �&�ث �3 ا�'&�ب و "��روق أ&و ز�د"��ر�. ا�د�ور و ��

�� 3ن وراء ا�#&ر أو ا��وا�ل ا�1����� أو ا21,�د�� أو ا�'��'�� أو ا�+�ر�� ا�

  .)3( ا��!�� ا�3 �دور �و�%� ا����ق

ا�,�+3 ��&ر �ن ا��و�ر وا����ف &�'�وب �د�د �,ل إ��  إ!��� إ�� أن ا����ق

�ر�ر ,�+3 و �ن ,و�ري و  ��'�د ������3 و &'�ط ا;�%�م ��. ��طوي ��

�'ر  ا'#دام ا�,ور�����/ق �>  3����� ا��'و��ت ا�+%م وا�ر'وم ا;�!���� ا�

 وا����1ت ���ن ا��ول أن ا����ق ا�,�+3 ھو ر��&� �ن ا�&�وث ، ا�������

 .)4(صأو ا��!���  أو ا�<#�ا��داث  أراءا��:�ظ�ت ا�3 ��وم &%� ا�,�+3 وو

�. ا��رء �+'. ���<ف �ن  ذذ�ك ا��ر�ر ا;#&�ري �ن #:ل �%د <#,3 �&أو أ�. 

 .)5(ذات أھ��� ، �ود &�ض ا�<#�ص أو ا���ظ��ت أن ظل �3 ط3 ا����ن  أ<��ء

&ر ا����ق ا�,�+3 أ�د أھم ��ون ا��ر�ر ا�,�+3 ،���ول 2!�� أو �<��� �� إذن  ��

 <��م ��وم &��> ��دة ا��و!وع &�� �!��. �ن &����ت و إ�,�/��ت و ،�ن ا���

��ق &���و!وع > &��%� ��و,ول إ�� ا��ل  أو ا�+'�ر ا�ذي �م ���، ���و��ت و آراء 

3 .ھو &,دد �����%� �راه �:/�� ��:ج �ك ا��<��� أو ا��!�� ا�

 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
���ن  :ا�ردن ، ���<ر و ا�وز�>دار أ'���  ،  1ط ، ،إ	د	و�و�	  ا�$� %! ا����	!�<�ل '�ط�ن �&د ا��&�ر  ـ 3

  .189، ص2012،

��ر ا����و� ت '��ء �&د ا�ر���ن ، ـ �'�3 ���د �,ر ، 4 �
 ت : ا��ن ا����� 	
��ر	ر و $� %! ا���

 .68،ص  2005دار ا���ب ا�����3 ،ا;��رات ا��ر&�� ا���دة ، ، 1ط ، وا/� د	ث ا����	!

دار ھو�� ��ط&��� و  ،  3ط  ، ���� ��ط�%! و ا����		ن و �0	  ا��� لد�	ل  ،ـ ���د ����ب ا�,�+3 ا�����  5

  .107ص  ،2010 ا��زا/ر ،،  ا��<ر و ا�وز�> 
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 :ـ �وا�ل ظ�ور ا���
	ق ا����� و �طوره 2

�ود أ,ول ,���� ا������ت إ�� ا�'�وات ا��<ر�ن ا�#�رة �ن ا��رن ا��'> �<ر 

ذه ا�+رة أ,&�ت ا�,���� ,���� !#�� �+3 ھأ ، .م.و�ط�> ا��رن ا��<ر�ن �3 ا�و

��ززھ� وز�> ���ھ�ري !#م و����'� <ر'� ��� ا���رئ و��� ا;�:ن &�ن ا�,�ف 

!��ف �ددھ� �3 ا�+رة ��&�ن ���3  3,��+� ����  1967إ�� ��و  1900و 1880ا�

3زا�د وز��%� �ن   � ���ون �'#� 15إ�
)1(.  

 �إن ا��واع ا�,�+�� ا���رو�� اMن، وا�3 ���ن أن ��ل أ'��ء �#�+� �ن ���> إ�

��Aر �3 ا�'��� ��ث ��'ب ا�'�ذ ��&د "آ#ر، �ون 2د �ر!ت ھ3 ا�#رى إ�

ذي اھدى إ�� ا��&�ر �3 ا�" Defoe"إ�� د�+و"ا����ق ا�,�+3 "ا��ط�ف ��زة 

ا�ذي ��ل ��. ر��� #�,�  ��1896م " ر ���ف�و"ا�,���� ا1����ز�� وإ�� ا�,���3 

.و���د أن ھذا ا�,�+3 و,ل ��&�� ���� ور=&� ا��راء أ��ر " د�3 ��ل"�3 ,��+

%� �ن طر�ق ا��,ص�&��رى أ�. و �د ���#� �:/�� �ظ%وره '�ھ�ت �3 #��. و.�ن 

  : �دة �وا�ل ��%�

و '�3 ا���ب إ�� إ!+�ء ا�&�د ا�<�ر ا����م وار+�ع ا�و�3 و �د�م ��م ا��+س ــ 

 �%م ا��+'3 ���&��.  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

��ر ا����و� تـ �'�3 ���د �,ر ،'��ء �&د ا�ر���ن ،1 �
 ت وا/� د	ث :  ا��ن ا����� 	
��ر	ر و $� %! ا���

  .75، ص  ا��ر�> ا�'�&ق �+س ، ا����	!
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إ�� أن ا����ق ا�,�+3 �م ��#ذ ا�<�ل ا�ذي ھو ���. اMن �3 �دة دول �ر&��  إ!��� 

 ����&ا1'ط:ع و ا�&�ث ،ا�درا'� ،ا��<�ھدات،و:��%� ��ث ظ%ر �ت أ'��ء �د�دة �

=�رھ�،و���ت ��%� �&�رة �ن �#�ض �و1دة ا����ق ا�,�+3 ا�ذي ظ%ر �ول �رة 

و ھو ) ����� ا�ر�ف و دو�� ا;��2م(�ر�دة ا��,ور ا��,ر�� �ت ��وان 1939'&�&ر 3�4

��دو&3 ا��ر�دة إ!��� إ�� أ&��ث ا�&�رز�ن �ن ��م إ��ج ����3 ا<رك ��. �دد �ن 

  .)2(ا��د�ر��ت و أد&�/%�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا��زا/ر  د�وان ا��ط&و��ت ا������� ،،  2ط ، ا����	! ا/-واعإ*�را% ت -ظر	! �ن  ، �,ر ا�د�نـ ����!3  2
    .162ص  ، 2007،
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  : ���ن �د�د ا��وا�ل ا�3 أدت إ�� ظ%ور ا����ق ��وع ,�+3 ���ز ���� ��3 

إن ار+�ع ا��'وى ا�����3 و ا��!�ري ���%ور ا��راء 2د �رض ��� ا�,���� أن  .1

 �+���ق أ��ر �3 ا����ب �ن أ'&�ب ا�ظواھر و ا��<�:ت ا��# 

��د ا����ر �ن ا��!��� و ا�ظواھر و ا��<��ل ا�3 �ر!ت !رورة <ر�%� و  .2

�د��%� ����%ور ،������ق ا�,�+3 �'ط�> أن �'%م �3 �ك ا��!��� &��درا'� و 

 . ا����ل و �د�م ا���ول و ا21را��ت  

إن ا����2<� &�ن و'�/ل ا;�:م #��ت د������� �3 ا���ل ا;�:�3 و �رت ا����ر  .3

�ن ا��ؤ''�ت ا;�:��� إ�� ا'A:ل �� ��ك �ن ط��2ت و 2درات ����� ،�م �د 

ھذه ا�����'� ��,ورة �3 ���ل ا�'&ق ا;#&�ري و �رض ا�و�2/> ، &ل �رض 

���%� أن Aوص &��دا �3 أ���ق ا��<��ل و ا�ظواھر ���ر�� ا�'&�ب &Aرض و 

 .!> ا���ول ا������ ا��:/�� �%� 

ازدھ�ر ا���:ت و �و�%� ھو ا�#ر �3 طور ا����ق و ذ�ك �&ر و��د '�ھم أ�!�  .4

و'> ھذه ا���:ت �3 <رح و +'�ر ا��وا!�> ��د�م ��دة إ�:��� أ��ق و أ��ر 

 :��. 

أ#�را 2د ازدھر �ن ا����ق ا�,�+3 �3 '�وات ا��<ر�ن ا�#�رة و ذ�ك &�'�ھ��  و

 ����+��%ور  �3 طور ا'#دام / �:��� �ؤ''� إ/ ���>  :ا��وا�ل ا��:�� ا��

 ����,& �ا����ق ا�,�+3 وھ3 ا��وا�ل ذا%� ا�3 ���ت وراء ��:د �� أ,&� �'�

3,�  .) 3(ا�&�ث و ا�

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    .164 ـ  163،ص ص  ، �+س ا��ر�> ا�'�&ق -ظر	! �ن ا/-واع ا����	! إ*�را% ت ،�,ر ا�د�ن ����!3  ــ 3
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  :أ-واع ا���
	ق ا����� ـ3

1%� ا���و�� ��د ��ون ���& <�و�ب ا����ق ا�,�+3 �وا!�> ���ة ا���'�

%م ا����> ��. أو إ�دى ط&��. أو  3�و!و�. إ�دى ا��<�:ت أو ا��!��� ا����� ا�

.، و2د ��ون �ول <#,�� ����� أو '��'�� أو أد&�� أو ا2,�د��، أو 2د ��ون &��� �/�

:ء &%� ا����ة ����� أو ا�<��� أو ا#را�� � 3أو =�ر ذ�ك �ن ا��و!و��ت ا�

�����  .ا�1

  :و�و�د ھ��ك �و��ن ر/�'��ن �����ق ا�,�+3 وھ��

أ'�س ھذا ا��وع �ن ا������ت، ا����� ا���و&�، '��دھ� :ا���
	ق ا����� ا����ل  .أ 

 ).,ورة، ر'وم،أ<��ل و!����(ا��واد ا��,ورة

ذا ا����ق ��� ا��,�در ا���� �ن #:ل ���ءات �> ا�<#�ص و ���د �3 ھ

ا��ر&ط�ن �&�<رة &���!�� أو ا�+�رة �ن �'ؤو��ن و ��%ور أو �%��ن و &����ن و 

دار'�ن ،و �ذ�ك ���ن ا�1��د ��� ا��,�در =�ر ا���� �ن طر�ق ا�1��د ��: 

��& �����و!وع 1'ط:ع �#�ف ��� 2راءة ا�و��/ق و ا�&����ت و ا;�,�ءات ا��

  و�%�ت ا��ظر ا��ؤ�دة و ا����ر!� 

ھذا ا��وع ���ول ا��و!وع �ن ���> �وا�&. و �Aط3 �ل ���,ره ،�%و ��دم #�+�� و

 ��ن ا��و!وع أو ا��!�� �م �طرح �ل ا�'/�� ا������ &. و ���ول ا��,ول ��

  . إ��&�ت ��%� 2,د ا�و ,ول إ�� ا��و!وع 

ا�,ورة (ھذا ا��وع ���د ��� ا��واد ا��,ورة :ور ا���
	ق ا����� ا���  .ب 

���,ر أ'�'3 ،و �ون ا����� ا���و&� ��. ���: �'��دا أي ��س ) ا�+وو=را��� 

ا��وع ا�ول ،�ذ�ك �3 ھذا ا��وع �ن ا��%م �دا ا�1��ء &��,ور �ن ��ث  ا�و!وح 

  .) 1(و ا�<�ول 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 194،  193ص ـ ص  ، �+س ا��ر�> ا�'�&ق ، إ	د	و�و�	  ا�$� %! ا����	!  ـ �<�ل '�ط�ن �&د ا��&�ر ،1
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�;!��� إ�� ھذ�ن ا��و��ن ا�ر/�'��ن �ن ا����ق ا�,�+3 و�د أ�واع أ#رى �ر��� &

�وم ��� أ'�س ا�%دف ھو إ�:م ا��راء &�<��ء �د�دة ��ن ا����ق ��ون ����� إ�:��� .  

و إذا ��ن ا�%دف ��. ھو و��. و إر<�د ا��راء �3 �و!وع ���ن أو ��� ��!2�� O� ،ن 

  أو إر<�د��، ا����ق ��ون و��%��

 �  :و ��� ھذا ا�'�س ��'م ا������ت ا�,�+�� إ�

���	!  ـ�
 ت ا	
�د�م ا����/ق و ا����و��ت إ�� ا��راء و  :ا��� ��%دف ھذا ا��وع إ�

+'�رھ� و &'�ط%� و �و��%� إ�� ��A �+%و�� ����رئ ��: أ���ء ا�و,ل إ�� �:ج �د�د 

�س و ر=&%م �3 ��ر�� +�,�ل ���رة ��. ،2د 1 ��رض �� ،أ�ر �%م �دد �&�ر �ن ا��

3 ا����ق ا;�:�3 ���ط3 ا���رئ ا����و��ت ا�#�,� �� 3��'> �%� ا�#&ر ، و &���

&%ذا ا�دواء ا��د�د و �&'ط �. ا�ر��&� ا������/�� �. و �����. و طر��� ��و�. و ا��ر��ت 

  ا�P ...ا���ددة �. 

دم ���و��ت �د�دة �+'رة و �&'ط� &��A ,�+�� &'�ط� و�ن ھ�� ������ق ا�,�+3 ��

  .����رئ 

,ل ھذا ا��وع ا,�1 و���� &���وع ا�ول و���3 ا�ر��ز ��� :ـ ا���
	ق ا���4	ري �

+'�ر &�ض ا��داث أو ا��!��� &�د�م #�+��ت و آ��رھ� ا��'�&��� ،و ���ق ھذا ا��وع 

��&�ت ا��و ا���دة و ظ�ھرة ا��راء :'���� ��ل أ��ر &�����ت ا�ظواھر  ا�ط&���� و ا;�

رط أن �'م ا����ق ا�+'�ري &������� و ��&��  ا�'ر�> و =�رھ� �ن ا�ظواھر ،و 1>�

 . )2(ا��داث إذ ���ن أن �+'ر ظواھر �2/�� �3 ا����> ��ذ �رات طو��� 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

��ر ا����و� ت ـ �'�3 ���د �,ر ،'��ء �&د ا�ر��ن 2 �
 ت و ا/� د	ث :،ا��ن ا����� 	
��ر	ر و $� %! ا���

  . 94ـ 93ص ـ ص ، �+س ا��ر�> ا�'�&ق  ، ا����	!
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�%دف ھذا ا��وع  إ�� ا�,دي ������� �<��� �ن �<�:ت  : ا�ر& ديـ ا���
	ق 

ا����> و ا�&�ث �%� �ن ��ول �ن #:ل ��> ���� ا����و��ت و اMراء �و�%� و 

 �+�ا'ط:ع رأي ا��#,,�ن و ا��'ؤو���ن  ��%� و ���ر�� ا�2وال و ا����و��ت ا��#

  . )2(و ا�و,ول ��%� إ�� ��ول و ا2را��ت ��ددة ��ل �<��� �� 

وھو �ن أ#طر أ�واع ا������ت إذا �� م ا'A:�. �&��د ا���س �ن :ـ ��
	ق ا��روب 

ا�+��ر �3 �<���%م أو 2!���ھم ،�%و �<د ا���رئ &��دا �ن �<���. ا��و��� و �%رب &. 

. ا�'��'�� ���دم �. ا��وا�ب ا�طر�+�������'��� و ا����� �3 ا����ة ��ل ا و �ن اھ

دورا�ر�:ت ا�� 3 .ا����>�ن ��وم ا�+ن و ��رة و ا��داث ا�Aر�&� و ا��و!و��ت ا�

+3 &و,ف ا�و�2/> أو ا�ظواھر أو ا��<��ل و ��ف  ھذا ا��وع 1:ـ ��
	ق ا��و*6 ��

Q&�'��ري ي ��ذا و2�ت و ���. �%م &طور ا��داث و�� ���ن أن '+ر ��. �3 ا��'

  . )3( ؟ �3 ا��'�&ل

<رح و ���ل ا��داث و ا��<ف �ن ذ�ك ا����ق ا�ذي �'%دف ھو : ـ ��
	ق ا���0	!

  .وراء ا�#&ر ��� ���ق �&�ث &��در�� ا�و�� إ�. ...%� و د11 أ&��دھ�

ا��<ف : ��لأ�د  ��ر�. ���1 �'%دف ا��<ف وھو ���ق  :ـ ��
	ق ا�%�ث أو ا���
ق 

&�ض ا�'��'��ن أو  ا��راف�ن ا��<ف  و�� أو�3 &�ض �را�ق ا����ن ا#:'�ت 

  .)4(ا�&�ض �وظ�/+%م  ا'A:ل'وء 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

��ر ا����و� ت ـ �'�3 ���د �,ر ،'��ء �&د ا�ر��ن ، 2 �
 ت  و :ا��ن ا����� 	
 ��ر	ر و $� %! ا���

  . 94ص  ، ، �+س ا��ر�> ا�'�&ق  ا����	! ا/� د	ث

�,ر  دار ا�+�ر ���<ر و ا�وز�> ، ، 4ط  ،  ن ا���ر	ر ا����� %	ن ا�-ظر	! و ا��ط%	ق ـ إ'����ل إ&راھ�م ، 3

  104، ص  2005،

.   172، ص  2005،  ا��%!� ا��ر&�� ، &�روت دار ،  1ط  ،  ا����ز	ونو  �8ذا�!ن ا�$� %! ،أ��رة ا��'��3 ـ  4
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  :ا����� ا���
	ق �0 :ص  ـ 4

#,�/ص ا��واع �'و�ب �#�ف و ھو  ا�,�+3 �ن ��ث ��%3 ا�#&ر ا����ق�&دأ 

. ��وع، ��ث ��د ��. ��,ر ا1'�واب  ا�,�+�� ا�#رى��:�، دون أن �+�د ا'

��,در �����و��ت أو ���,ر ��و�م �ر&� أو �ر!%�، و��د ��. ا����ق �ن ا����/ق 

  .) 1(ا�راء و ا�و�2/> و��د ��. أ�!� ا�و,ف وا�'رد �&�ض ا��وا2ف و

 ����ذا �دث ؟ و �ن ��: �ؤ�د ا�&���ون !رورة إ��&� ا����ق ��� ا�'/�� ا�

  . ؟ ��ف �رى ؟ ، و ���ذا �دث ا��'&ب؟

 3  : ��3   ��  ا�#رى  ��ز ا����ق ا�,�+3 �ن ا��واعو�ن &�ن ا�#,�/ص ا�

، ��� أ�. �و'> ا�+,���� ا�3 2د 1 �'> ا�#&ر �'ردھ� ��وم ھذا ا��وع ا�,�+3 &�د�م 

دون #<�� �2ود ا��'��� ، إ!��� ا��,�� &���دث  اMراء�3 'رد ���> ا����و��ت و 

� إ2��عأ�. ���ز &����ق �3 &�ث و درا'� ا�&��د ا��#�+� ���و!وع و �'%دف  إ�

ا��!�� أو ا��<��� أو ا�+�رة ا�3 �طر�%� ، ������ق ���ول أن ا���رئ &�ھ��� و #طورة 

أو  د��ا21,� ا�1�����و ا��وا�ل  ، و �+'ر و ���ق و �&�ث �3 ا�'&�ب�<رح 

�و�%� ، �<��� ا�3 �دور ��ن وراء ا�#&راء أو ا��!�� أو ا�3 ا�'��'�� أو ا�+�ر�� ا�

� أ�. �!�ف  ��ث أ�. ���ل إ!��� �و��� ��#&ر ،���&�2د ا�#&ر ���و��ت �د�دة  إ�

 .��ل #&را �د�دا �3 �د ذا،  ���!;�&�أن ا����ق ا�,�+3 ���د ��� ا�ر�2م و  إ�

�'ر ا�+%م ����� ا��'و��ت  ا;�!����ا;�,�/��ت و ا�#را/ط و ا�ر'وم  3و ا�,ور ا�

  .)2(ا������� 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  .64ص   ، ، �+س ا��ر�> ا�'�&ق ا����	! ا/-واعإ*�را% ت -ظر	! �ن ،  �,ر ا�د�ن  ��!3 �� ـ1

��ر ا����و� ت ا��ـ �'�3 ���د �,ر ،'��ء �&د ا�ر��ن ،  2 �
 ت : ن ا����� 	
��ر	ر و $� %! ا���

  .  62، �+س ا��رج  ص  وا/� د	ث ا����	!
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&�;!��� إ1 أ�. �ن درا'� وا'ط:ع و&�ث و�,3 أ'&�ب ا�و�2/> ا����ق ا�,�+3 1 

����,3  ق وظ�+� ا;�:م ��ط���� ��ط &ر,د ا��داث و'��:ھ� � �، إ��� �%دف إ�

 ���&����را%� ا��'2,د إ�داد ا���رئ &�����و��ت ا�3 ���/ق ا��داث و��ر�� أ'&�&%� و

وا����ر  ذ�ك ا,��. ا�و��ق &���داث ا���ر�� واM���و �،  �+ل �. ا����ل �> ا��داث 

  .ا��د�دة

ا����ق �ن ا�&��د وا�#+3 ���دث، إذ �!�ن ا����و�� وا�&����ت وا������ت ـ ��<ف 

، و���� ذ�ك أن ا����ق ا�,�+3 ��ل #:ق 1 ��+3 &��ر,د ا��و!و�3  واMراء

طر�%�  ���دث أو ا�ظ�ھرة 3، وإ��� �!�ف إ�� ذ�ك ا2را��ت ��&. وا���ول ا�

  .)3( ا�ظ�ھرة �,�دره ��ل ا��<��� أو ا����ل �>

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

��ر ا����و� ت،  ، '��ء �&د ا�ر���ن ـ �'�3 ���د �,ر3 �
 ت  : ا��ن ا����� 	
��ر	ر و$� %! ا���

    .65ص ، ، �+س ا��ر�> ا�'�&ق ا����	! وا/� د	ث
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  :دــــــــــــــــــ����

�  ،����ر ا���� ھد�� ن أھداف ا��طور ا������ وا�����دي ��� ����� � �ق أ

� إ�' ��&ب ا�و��$ل ا"!ر  �)��ى ��(وغ ا"ھداف ا�,�وب، �+وة �(' أ& � و

��ت ا�و�ودة �� ��/�ق ر��ھ�� ا�,�وب ، ��  .وا�

ن �ره،  �)�� ا��(وم ا�ط��� ھ� �+ج �/د ��ش ا����م �&وات طو و�� ��وره أن 

� إ�' أ;:ر ن ذ�ك ، �5& � �����وز ا�دت ا�ر6'، �5ن  ن ا�رض ھذه ا� ��  ا�و��

�ن ا"ط��ء  ا,�د ا��دل �ول ��د�د �&' ا���� ،� ��ن �� ��ل �;�ن ا�,�$)>�,وا�

�د !+ ن ا���� �@ن ا���� ��&� !(و ا���م ن ا�رض، ط��� أن ��م ا?&��ن 

�B ، ���رAم ن ھذا إ� أن ا��دل ��م ا�ا��(� و�رأ ن ا�داء �ذ�ك �&�ه أن �� '/��

، �� ھ� ا���� ��$� C�ن أھم أ� ھ� و� ؟ و�(;� �  .؟ ��دھ�أھدا� � و�� 
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  :�ــ�ـــف ا
	ــر�ــ ��1

��
 : ِ� �&�� F�� :�����.  

 Gظ ا��I� م)� ��� F��  

 ِ� ّ�� : ��/�� ، ھدف، �/+�  ،C1( و��ھ( .  

� ا"راض  :ا�ط(�� &�� ا���� ��� ھ� ا��(م ا�ذي � دف إ�' �I;وى ا��� �ور�

� �وا�ط� � دا� م���� و�/(�� ��Kراد ا�&��ن �(م ا���� ھو  � ���� وا�<���ا��

�م)�& � �در  ، ا���م وا��/ل �وي ا��&�� ذي ���&� 6د ا"راض �ر��� ,�ب  C���و��

C�+�� م��� ا�/��ط�ع ، �ف و�+ت ا�  ا�I!و����ب ���ز � '�� C��I��6 رض و

� وأ��  . )2(��ھ�  �رده ���زا أو ���� �(' ا�

�(و"و�د �ر� � أ��6 ا����م &�ن ا�رض، إط��� ا��ر، : �(' أ& � �(م و�ن " و ��ا�و��

���I;ا���� وا� ��   . )3( �ر�

وا���� أ��6 ھ� !(و ا���م وا��/ل وا�&Iس ن أي �(ل أو أراض أو ��ز، و�وازن 

� ا��وال،� � ا���د  CI�  .)4( ا��6رة ا��� ���رض � � ودى �;

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ت �ر��،ا����زي،  : ا
�ورد ا
����رو�� ،  ا���(�;�ـ 1��
،&Iس ا�ر��  'ر�&� �% طرق ا
�"ظ ��وس ���� ا
  .1035ص، ا����ق

�أول ��(م +��ل ��ل "ا
��(م ا
ط�� ��د ا��(�م ، أ�و �(�مـ 2���
م و��ر�"��
، "ا
�	ط���ت ا
ط��� ا
��داو
� '� ا
� ودار ا�,رق ا�:/���  ،1ط�� �(&,ر وا��وز��  .222، ص2006،  ��ن:ا"ردن ا"ردن، ، دار أ

3��� وا
��-� ���م،ر ـ �و��ق ��
��� ��ن ا
	�� ا��،، 1ط، ا
0د�� ا/(����ر دار ا����ب �(&,ر وا��وز: 
  .158، ص2007ا�/�ھرة،  

� ، ا"ردن دار ا�&�ھP �(&,ر وا�� ، 1ط ، ا
	�� وا
&��� '� ا
��-� ا
�در&��!��د ،  و��د ا���ولـ  4��ن  : وز�
  . 20، ص2005، 
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&C وا��ل �('  ��و� ذا � � �;ون ا��(م وا�Iن ا� �د��ن إ�' ا��د ن ا�رض وا�و��

���I;وى ا���� وا��� ���ط�ع ور�وذ�ك ن !+ل ا���ع ،  إط��� ا��ر �در ا�

و��(�م ا"�راد أ�ول ا����  ، � ودات &ظ� ��د ا���;م �� ا&�,�ر ا"راض

��ن !�(ف ا"راض ا�,!� �� . وطرق ا�و��
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2 ����
    :و���د����ـ �(�/ت ا
	�� ا

��م !د�ت ا���� ا����;ن �/�  ��ن و ھ�  :و���� � إ�' �

  :ا
�� �6د��� ا5دارات ا
	��� ��"ردة أو ��/+�راك �% �2رھ� ا
0د��ت : ـ أو/

    :ـ �(�ل 	�� ا
��-� و�+�ل 1

�B ا�Iر�� �� و�� ا���دة دا!ل ا��;ن �� ��م �(دن وا�/رى )�  .ـ ا��!ط�ط ا�

�;ن ا����  .ـ ا�

�� و;���� وا��,رات� و��ر�ف ا�6I+ت اQد  .ـ �

� رة و!(�Iت �ـ را��� ا�واد ا�!ط&��  .ا�

��ل اQد�����ه ا������ �(,رب وا�  .ـ ا�

�� ا"& �ر وا��و ن ا��(وث�  .)1(ـ �

2 ����  :و�+�لـ �(�ل ا
	�� ا
"رد�� وا/(��

�م )�  �ك �ن طر�ق ا�ھ��م ��<ذ��C و&ظ���C ا�,!��� و�واC ذو��م :أ ـ ا�,!ص ا�

  ).��ل أ:&�ء و��د ا�و�دة (ـ ر���� ا��وال 

 ��  .ا"ط�Iل �واء ;�&وا �� �ن ا�ر�6�� ، أو ��ل ا�در��، أو �� ا�در��ـ ر��

�ذ�<�ن �� �� �ـ ر���� ا��&��  . )2(�ك ��ل ا�

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

���&وال ،  ��ن، ر,دي  �ط�ش ـ1�
�م  ،1ط ،ا
	�� ا&��ن ، �دار �� ،��    .14، ص 2004(&,ر وا��وز

�ن  ــ2:�/��(وى� ا��د  ������� ا
	��� �ن ��ظور ا
0د�� ا/(������ وا
ر�
 ا�;�ب ، دط ،، �د0ل '� ا
	�� ا

   ���ر   ، ا��د�ثا���: ��  .51، ص2002،  ا?�;&در
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��� ا
��و �نب ـ � :ر

�نـ &� .ر���� ا��و��ن ن ا"ط�Iل وا�

���ج ـ � :ا
�ر:9 ر

ل وا�و�دةـ ���� �/)�� .ا����ت ا�ر6�� ا�

 .ا�ز&� وا��د�� ا"راضـ 

  :ـ �(�ل ���'�� ا>�راض ا
��د�� و�+�ل3

��وى ا�وط&� رـ ا����ن ن &�طق و�وءة !�رج ا��+د أو �(' ا�  .ا���� �(/�د

زل ا�ر6' ـ ا?�راءات ا�و��$�� ا���� و�,ل ا�����ن 6د ا"راض ا��د�� و�

  .)3(إ�رازا� مو�ط �ر 

�م و�+�ل4�
�ل ا)�
  :ـ ا

ل ھذا ا"!�ر �('�,�  :أـ �/و�� �&�ء ا���� و�ر��� � و

���� و�د&��(ـ ا��<ذ�� ، ا��ر��� ا��د&�� ، ا��ر��� ا���)/�.(  

ل,�� و�  :ب ـ ا���ل ا��&ظ

�ر �� ا���ل ا���� ���  .ـ �و��د ا�

  .ا����ـ �ن ا�/وا&�ن �� ا���ل 

 ��  .ـ ا,�راط�ت ا�ط��م وا"دو

  :ج ـ ��ل ا?دادات وا��� �زات

��  .ـ ط�

��  .)4( ـ ��

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�(وى �ا��د �/ـ �:�ن  3 ������� ا
	��� �ن ��ظور ا
0د�� ا/(������ وا
ر�
 ،ط  د،  ، �د0ل '� ا
	�� ا

�ر ، ا����� ا��د�ثا�;�ب : ��    .51، ص2002،  ا?�;&در

���&وال ،  ��نر,دي ،  ط�ش� ـ 4�
   .I& ،16س ا�ر�� ا����ق، ص ا
	�� ا
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������� و�+��ل:����� وا/(���
�دة 
�	�� ا�&�
    :ا
0د��ت ا

1.  ����� وا�!د� ا�������ت �&ظ�م ا�)� �� � &���Iد ��� و�� .ا�ر���� ا���

ا�6�ن ا������ و�ؤ:ر �� ا���� ا���� �ن طر�ق ا����� إ�راءات  .2

�&�ت .وا���!دام وا��@

�� ا�ر��ط�  .3ا���(�م �ؤ:ر �� ا���� ا���� �ن طر�ق ا���وث و�ر�� ا��/�$ق،ا��(

 .������ وا���(�م ا���م

4. ����Iد ن ذ�ك �� ��ل ا���� ا����� ا�ط��م و� .ا&��ج و�وز

� �� زرا�� وإ&��ج ا���+ح ا"را6� �ؤدي إ .5�� �� ا��;�ن وا��و��' ا��و

 .ا�ط��م 

&���ت ا"���ن وا�(�وم وا��د  .6 �� ���ؤدي إ�' ا��و �!د�ت ا�طب ا���طري وھذا 

��ن&U� راض �&�/لن ا" . 

��� �(��� وا��و�ر وظروف ا��ل .7�& .ادارات ا��ل و��دد ����ت ا��ل ا�

�ت .8�ن � C������ !د�ت ا��رو�P وا��ر�  C)��رح ،و&�زھ�ت ،وھذا و

 .�('  ا����أ:ر

9. ���ل ا�و�ول إ�' ا�و�دات ا��� � .ا�&/ل وا�و�+ت و�

10.  ���� وا��ر�و�� ا�����ت ا����� وا���(�ب �&�� ��&ظ�م ا"�رة وا��;�ن �

 ��� � إ�' �و��ر ا�ر��ھ�� ا������Kط�Iل، وھذه ا�!د�ت �@;د �(' اھ��م ا�دو�� و

�;�ن، أ� � .)5(ي أ& � ��ل �� ا���ه ��/�ق ر���� ا���� ا���

  

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5 �/��(وى  ـ �:�ن ا��د ،������� ا
	��� �ن ��ظور ا
0د�� ا/(������ وا
ر�
، &Iس ا�ر�� �د0ل '� ا
	�� ا

  .52ا����ق، ص
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	��  ا����   
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    :وأ���دھ� ا
	��  ـ  أھداف3

�ــ�ـــ أھدا'1ـ 3:  

و�/�د � � ا�� ود ا��� � دف إ�' ا���Iظ �(' ا���� ا���� : �ر��� ا����  .1

ن  ��Kراد ���& � وھ� �,ل ا?�راءات ا�!��� �(و���� و����وا"�ر وا�

!�(ف ا"راض ون ھذه ا�� ود &ذ;ر: 

�ن ا��;ن�  .ـ ��

��ه �ن ا�  .ا����� ـ �@

  .ـ ��ر�ف ا�6I+ت 

2.  ����; ا?راضو�/�د � � ا�;,ف ا��;ر �ن  : ا����� و����� � !ط�را"

)1(.و����� � �,;ل ���ل �درء ا��I��6ت و ا"!ط�ر 
 

�ن �����ز  إ�'و� دف  :ا��@ھ�ل .3����ن ،و;ذ�ك  إ�'إ��دة ا����� ;@�راد ط���ا�

ن ا��I��6ت  ا��@ھ�ل �����(و����;ن ا�Iرد ن  ا�����ن �,رد أو ��ول و�

�� �� ا?&��ج و ا��طور �����C ا�ط�� ���ر. 

ن ا"راض .4 ��� ا�رض :ا�و��&وھ� إ�راءات و��$�� &و��� أو !��� � دف �

����ت و �وال ;���� ا�� ، C:و� � �;��� أ�راد  ا����6ر��ل �دووھ� 

� و�,ل ���ن:ا�� .ا��ط��م 6د رض 

���&� أو ا��!دام أدو�� &و���&�ت ���  .ـ إ�ط�ء �

�ن ا���دات ا�<ذا$�� وA(� ا��(�ب�  .ـ ��

  .ـ ��ر�ف ا�6I+ت

��&/��ت  .ـ ردم ا��رك وا�

  )2(.ـ ا��!دام ا�+�س ا�وا��� وا"�&�� ا�!��� �� ا��&���ت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

���، &وال ��ن، ر,دي  ـ �ط�ش1�
  .I& ،17س ا�ر�� ا����ق، صا
	�� ا

� ،1ط ،���دئ ��م و�-��ت ا
	��، ���م  ـ �دي ا��Iدي2��رة �(&,ر وا��وز�                                                وا�ط����، ��ن، دار ا�

  .  24، ص  2001
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�ــــ�دھــــ أ��2ـ3:  

  :�و�د �(��� :+ث ;و&�ت وأ���د �را�ط� وھ�

���  . ـ ا���� ا��د&�� أو ا��

���I&أو ا� ��)�Iـ ا���� ا�.  

����  .ـ ا���� ا���

� ���&)
�ث �;ون ��� ا��دن �زءا ن ا���� ا�;(��،  :ا
	�� ا
�د��� وا�

� �ر;�ت ا���م، وأن �;ون  و�+�ت ���+�ا�Iرد ھ� ظ ر ��ن، وا�زان، و

 ����دل &��6ت ا�/(ب و6<ط ا�دم و��ل ا���ر�ن �� ���� ا�را�� �� ا�دى ا�ط�

رة���ن  .�(,!ص ��ب �&C و�&�C، وأن �;ون ز��دة ا�وزن �دى ا�,��ب وا��@

�� ا����� ��/د�ر ���� ا��دن ا����� ھ���  : وا�و��$ل ا�ر$

 ���سـ درا��/  .ا���م 

�;� ا��ر�ري ـ ا��Iص &�  .ا?;(

 ��$���!�(�Iو!�ر�� ـ ���س ا��<ذ��،ا!���رات ; ،.  

� ���6�
�� ا���ر ا��د�ث � ��&� �رد ا�!(و ن ا�رض  ا���� ا��/(��:ا
	�� ا

و:�ق ��ن ا���� ا��/(�� وا���� ا��د&�� ��دھور ا���� ا��I(�، � &�ك ار���ط ,د�د 

�م �/(�� ھ�)�(;�ت ا�,!ص ا�I���ؤ:ر �� ا���� ا��د&�� وا��;س �� �� :ا��/(

  .ا�دا!(� ـ ا�!(و ن ا��&��ض

 �  . اQ!ر�نـ ا�/درة �(' ا��@�(م 

  )1(.ـ ا�/درة �(' �6ط ا�&Iس 

�  .ـ ا�/درة �(' وا� � ا�,�;ل و �( � ��;
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

���ا
0د�� ،  أ�د ـ ���زا�&�س1�  . 49،ص 2000،دار ا�& �6ا��ر��، ��روت ، 1،ط  ا
ط��� ا/(��
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�  ������ھم �� ذ�ك ،�����$�  :ا
	�� ا/(��� ���ا�و6� ا�����دي ا���

�ر �(':@� � � � ��� ا��� &��ش �����ت، �:+ ���ط�  ا�������� ا"�راد وا�

 �$�ا�!ور وإد�ن ا�!درات و�وادث ا�طرق ھ� ��ض ا"د�� �(' ا��+ء ا��

�� �ذ�ك ���5ن ��� ا"�راد وا�����ت ���د �در�� ;��رة �(' ا���$� ، ا���

 ��� ا�Iرد �;�ل ا������ ا��د&�� وا��/(���، و&C ������ ����ر ���� ���ا���

�ن و� �/��ت �رد !(وه ن ا�رض وا���ھ�، وھ&�ك �+�� و:��� و���ا���

��ت ���&� دا$� ��"�وال ��&ذ ;�&ت ا�،����ا���� ا���� وا��وال ا���

�� ا��� � دد ��� أ�$�6 � �� .ا���

�ل ا���ھ�ت ا"�راد ;,� ')� ���إ���6 إ�' أن &�ق ا�/�م ا��� ���&/ � ا�

 ����; �����(ق ������ وا�رض، وا�&,Vت ا��� ��و��/دا� م و�(و; م،�

 ،��م وا�+$م �ن &ظ�م ا���� ا���)�� ا�����، ��;س ا���ا�&,Vت ا���

�&دة �;ل ن �زاول ا�طب ون ��(/' ا�ر:ل إ�' �د ;��ر وا"دوار ا�� ،���� ا�ط���

�واز&�   ���� و:/����/ررا، وا���� ا���� ������رھ� &,�ط� ا�� �����(و;� ا��

���زأو�زء �  ���ن ا�&�ق ا���)2(.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

���ا
0د�� ،  أ�د ـ ���زا�&�س2�  .50،ص ، &Iس ا�ر�� ا����ق  ا
ط��� ا/(��
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	��ـ  4�� �����
 ::رورة ا

إن ا�!طر ا���� ا��زا�د &���� ا��(وث 

�$�����و�ب 6رورة ا��&��� ������، (AKا�;� ��ذ

�م، ��ث ����ر ھذا ا"!�ر )�وھذا ��م ����5ع &ط Aذا$� 

 ��ن أھم ا��وال ا�ؤ:رة �(' ���C ����<ذ ��)�ا�

� ا�<ذاء � ا"��س �� ا���ول �(' ��� ��دة، �ر��ط ھذه ا"!�رة ھ+��ب �

�:�ت وا��@;د ن !(وه ن ا�(و:�ت �!�(ف أ&وا� �  ���،وھذا $����;رو��� أو ;�واء 

�ن ا���� و&و��� ا�<ذاء، �ذا �&�<� ا&�/�ء ا"Aذ�� ا��+�� �

��)��� ا�ط�ز�� ا����ر ا�(و:� ا�ط�Aو � �واد ا���(ك ا�

 C�, ن �,;ل��وم ����ط�ھ� ا?&� ���:����ر �

�ن !�(ف ا"راضوذ�;�و C��� ')� ظ��I�.  

��ت و&�ب ��ة �;�)� ���م ھو ا�ذي ���وي �(' ;��� ا�ر;��ت ا�6رور)�ا�<ذاء ا�

رار  �ددة، وھذا � ���/ق إ����� �I)�!�&و�� ���وي �(' ر;��ت  ����&�ول أAذ

 ��)�6د ا"راض ��� ل إ���� ا���م  /�و�ا��(' &و ا�وزن، ووا��<ذ�� �ؤ:ر 

� ا�����د � �و�ر �@راض !�(�I، وإذا �����C ا���م  ���ن ا�<ذاء ا���د و�/در &U�

��"Aذ�� ����<ذ�� ا������ �&,ط ھ��م ا�(و:�ت ا��� ��را;م �� ا���م &���� �دم ا��ن 

�ؤدي ����@;�د إ�' إط���  5�C&ھذا ،وإذا ��/ق و�ز�د ��و��C و�/وي � �ز ا�&���ا���م 

� ةؤ;دة �� ��ر��و�ط ا��ر وا��  ����ر ا���A ���دة أ� ا��<ذ� ���� � ����&�

!�(ف ا"راض � C�ذ�ول ا���م وCI�6 و�(� /�و

�� �@&وا� � ���� +:ا�&��� �ن ا��(وث ا�<ذا$� 

 �+�ا��� �ظ ر �(' ا���م ، �ذ�ك �5ن ا��@;د ن 

 ����د أرا ��و�� و6رور�� �(��Iظ �(' ھذه ا"Aذ

  .) 1( و����C ا?&��ن��� 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ب �دور ـ 1��، ��	
 .      I& ،08س ا�ر�� ا����ق، صا
��ذ�� أ&�س ا



 

 . ذا�����ھ�� ا�����ت ا�
:	ل ا�ول ــا��

  ��ـــــــــــ��ــــــــــــــــد ــ 

  .ا�
ذا���ـ ��ر�ف ا�����ت ـ

  .ا�����ت ا�
ذا��� و �	����� أ�واعـ ـ

 .�	�درھــــــــــــــــ� ـ ـ

 �����  .                     ا��� ذا�
 !ن ا�����تــ أھم ا��رار ا�

  

  

  

 

 

 

 



 

  . ��ھ�� ا�	'� ا����� �%�&��%ك: ل ا�#��" ـ	ــا��

  دـــ���ــــــــــــــــ �

  ــــــــــــف ا�	'ـــــــــــ� ـ ��ر� 

  ���  . ـ ���)ت ا�	'� ا����� و ���د�

 . ـ أھد اف ا�	'� و أ(��دھ� 

  .�رورة ا������ (��	'� ـ 

      

  

 
 



  : �ـــــــــــــــــــــ���ــــــــــــــ�

� " ��ل ا���ل ا�ذي ���� �� �� ھذه ا�درا	� ��و�وع  �ن��%$#�ر ا������ت ا�!ذا �� 

و�ز��ر%�� �/ل ا.طراف ا�%� %�ت �(�� ا��و�وع ا��طروح و��'� ، " ()� ا��	%'�ك 

 ا���%(�ن ����ر/ز، و ��ض ا.ط��ء  ��ض ا���%(�ن ��د�ر�� ا�%�4رة �و2�� �	%!��م

  �	%!��م ،و2�� � " ��7رى/8� "ا9	�78% � 

%	%ط�> %�7دي   ا	%�%��4 أ�� �'�� /�ن %طور ا�دول �� ��4ل %(��> ا�!ذاء �;�'� 2

�� ا������� ا���(� ����%�4ت ا�!ذا �� �ن ��ل إ���� �واد /���� �� �'� .<راض /8�

 �7�%��  

ذاء ا	%�دام %�ك ا������ت ا�!ذا �� ا���%��7 �ن ��و��ت ، �واد و�� �	�ب %�وث ا�!

 ��)��ظ� ،�واد �/	��ت ا��/'� و�����ت ا./	دة و<�رھ� ا�%� %��ف أ#��ء أو ��د  (��

�ك ا���%�4ت،  إذ %��ن أن %�ك ا��واد �	ؤو��  �ن ا��د�د �ن ا.�راض ا�	رط���� �Cد %

���� أن ا���و��ت ا2(ط����� �ن أ�8د ا��واد ا��	��� ��	رط�ن و��%�ف ا���8/ل #�ت 

  .ا�()�� 

 ����(� �)�� ����ن طر�ق 	ن �وا��ن رد ���/ن �ن ا���/ن ا�)د �ن ھذه ا��8/

 أنو �2د �ن ا�%$/د �ن ، ا��	%'�ك �ن ا�%�4وزات ا��7رط� ���واد ا������ .<ذ�%� 

إ���%'� 	�ؤدي إ�� %)C�ق ا�'دف ا�%��C ا��C(ود ،و ��س �داع ا��	%'�ك و ا2)%��ل 

 ����.  

� ا�4'�ت ا������ �ر���� ا�!ذاء أن %)�ر %داول أي ��دة ����� ��د ظ'ور ��/�� �4ب 

أي �8/�� ()�� �%��4 ا	%�دا�'� و ��(� ��د �� �/%8ف أن �'� %$#�رات �	رط�� 

��� إ�� أ�� ���!� إ���ع ا���%�4ت ا�!ذا �� إ�� ر���� (�ر�� �)�وا��ت ا�%�4رب ، إ�

�ن ��ل إ4راء %)���ل ���ر�� ��%$/د �ن �دى �ط���C ا���%�4ت ا�!ذا �� ��	ب و %را/�ز 

 .ا��واد ا������  ا��	�وح �'� دو���  

  ج ــ  



'�  ذا �� أ(�G �رورة �(�ب ا2	%!��ء ���8�ر إ�� أن ا	%���ل ا������ت ا�!و�%��� 

%	%ط�> ا�(����ت ا�!ذا �� أن %و�ر ��4�> ا���س 	�> <ذا �� %ر�� أذوا�'م  /�� 2

ا���%��7  دون ا	%���ل �دد �ن ا��ر/��ت ا������ �� %)��رھ� ، �ذا �	%و4ب ���� 

�ق ��.�ور ا�%�ظ���� و ا�%8ر���� ا���(� ����واد ا������ �H<ذ�� �%ط��ق ��دأ �%�

ا.�ط�ر .ي إ4راء ��ل ��و�� أو ر��� ، و����	�� �������ت ا�%وازن ��ن ا�7وا د و 

��  �%رة )��ة ا�9	�ن �;�� �ن ا��روري ا�%$/د �ن أن ��س �'� �ا�!ذا �� ا�%� %	%'�ك ط

 �() ���%$#�ر 	رط��� �)%�ل �ن ��ل ا��	ؤو��ن �ن 	��� ا�!ذاء  ، و ذ�ك )�7ظ� 

  .ا��	%'�ك 

    

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـ د ـ



  : �ـــــــــرا�ـــــــ� ا��ــــ�ـــ��ــــ
ــ 

  :ـب ـــــ��ـــــــــــــــــا�

� �� ا���وم ا��������ــ أ�راش إ�راھ�م ، �����دار  ، 1،ط  ا��"!  ا����� و �ط

���ن ،:ا.ردن ،ا��وز�� ا�#روق ��"#ر و 2008 .  

    .  2008،د ط ، دار ا���ر�� ا����4�� ،  �"ون ا��'ر�ر ا�)'&�����ن ،  ــ أ)�د �#��ن

،دار ا��دا�� ،��8رون و �وز�ون ،   1، ط ا��'��ق ا�)'&�أ	�د �)�ود ���ر ، ــ

2012���ن ،:ا.ردن   .  

�!داد : ،�ط��� ����4 �!داد ،ا��راق �� ذ���/رو���و�و4�� ا.< ا�د���� ��ف (و�� ،ــ 

  . 1978ط ،  ، د

 :����ن ،دار ا��'�� ا��ر��� ،1ط  ،ا��د�� ا�������� ا�ط���،���ز  أ)�د ا����ســ 

  .  2000،  ��روت 

��روت :����ن ، دار ا��'�� ا��ر��� ، ا���&ز�ون�,ذا�� و�ن ا������  أ��رة ،ا�)	��� ــ 

  . 1،2005،ط 

: �(ر د ط ، �/%�� ا����رف ا�)د�#� ،  ، ا���وث ا�-ذا��ـــ ا��رو	� )	�ن ، 

  . 2003ا9	/�در�� ، 

،دار ا�47ر ���8ر  1،  ط  �ن ا��'ر�ر ��ن ا�"ظر�� و ا��ط��قــ إ	����ل إ�راھ�م ، 

  . 2005وا�%وز�> ، �(ر،

�� �)�د ر����� ،� أ5س "ظر��ت:ا��رو�  و ا1�2ن ا����ريــ �8�ر ���س ا���ق ،

��ت ،�د�ل �����ل����8ر و ا�%وز�>، ط  د، �ط� �������ن : ، ا.ردن  دار ا���زوري ا��

،2007                                                               .                          

  ، دار ��ء ا�د�ن ���8ر و ا�%وز�> و 1، ط �� أ�5س ا�)'� ذا��-ــ  �دور )��ب ،  



                                                      .  1998 د�8ق ،  :	ور��   ،  ا�%ر��4

��ن ا�)'�   ا��د�� ا�������� %و��ق ��ر �(�م ،ــ  ����  ، دار  1 ، ط ا����� و ا�

  . 2007ا��Cھرة   ، : ا�	)�ب ���8ر و ا�%وز�> ،�(ر

 �'ر�ر:ا�&ن ا�)'&� �� �)ر ا����و��ت ،  ــ )	�� �)�د �(ر ، 	��ء ��د ا�ر)�ن

��ت و ا8'�د�ث ا�)'&������� و ��، دار ا�/%�ب ا�����4 ،ا��9رات ا��ر���  1، ط  ا��'

  . 2005ا��%)دة ،

ا��	�رة ���8ر و ،دار  1، ط ���دئ ��م و �����ت ا�)'�)�دي ا�(7دي �(�م ، ــ 

2001���ن ، :ا�%وز�> و ا�ط���� ، ا.ردن  . 

، K د�� 1، ط 2، ج أ5س و طرق '&ظ ا8:ذ�� : ذا���ا�)"���ت ا�-ــ �4	م )��د 

  . ����41975 �!داد ، ،:  �ط��� ����4 �!داد ،ا��راق

، K د�� ��و"�ت ا�-ذاء ، )&��� ا�"و��� ��&� و: ا��� ذا�)"���ت ا�-ــ �4	م )��د 

  . 1975،  ����41 �!داد، ط: ، �!داد  ، ���� ا�زرا��1،ج ��5دة

�و�ص ، ـ  ���   .�ر�� ، �(ر ، دس، دار ا�!د ا� ، د ط ا��'ث ا�����د��ل ��ر ا�د�ن 

  ، د�وان 3، ط  ا���وم ا�������� ��= �"!��� ا��'ث �� �در���تــ زروا%� ر8�د ، 

  . 2008ا��ط�و��ت ا����4�� ،ا�4زا ر ،

�وى ،  ــ	 �C�ن ا�(د��#� �د�ل �� ا�)'� ا����� و ا�ر���� ا�)'�� �ن �"ظور

  . 2002ا9	/�در�� ،:  ، د ط ، ا��/%ب ا�����4 ا�)د�ث ، �(ر ا��د�� ا��������

، د ط ، ا�8ر/� ا��ر��� ا��%)دة ��%	و�ق و �"�ھ  ا��'ث ا�����ــ �وض �د��ن ،

                                                                   .  2008ا�%ور�دات، �(ر ،

� �)�ود ا�)	ن ،	����� و ــ  ��، دار زھران ���8ر و 1، ط ا��'��ق ا�)'&�ا��

  . 2010ا�%وز�> ،  



، دار ا�)��د ���8ر و ا�%وز�> 1ط  ، ا2"�5ن و ا�����ــ �ط�� �)�د �ط�� و آ�رون ،

���ن  ،:،ا.ردن  2012    .  

 و�5�ل: أو ا���وث  ا8?رار ا�)'�� ا�"�#�� �ن ا�-ذاء ا�&�5د#روت ، ــ ��د ا�)��د

، د ط ، دار ا�����4 ا�4د�دة ���8ر و ا�%وز�>  �#�1ت ا���و�ض �"!�ا�'���� �"!� و 

  . 2007ا9	/�در�� ،: ،�(ر

�و�س ا�	�د  ��4ل  ــ����، دار ا�47ر ���8ر و ا�%وز�>  1، ط  ، ا���و�Aت ا��������� ��

  . 2000،�(ر ،  

،  ، دار %�	�م ���8ر و ا�%وز�> 1،ط ا�)'� ا�����)	ن �وال ، ــ �ط�ش ر8دي ،

2004���ن ،: ا.ردن .   

  ، دار ھو��3، ط و ���1 ا��)�ل د��ل ���� ��ط���:ا�)'&� ا�"��B ــ ���Cب  �)�د ،

�2010�ط���� و ا��8ر و ا�%وز�> ،ا�4زا ر ، .  

، د�وان ا��ط�و��ت 2، ط  إ
�را��ت "ظر�� �ن ا8"واع ا�)'&�������� �(ر ا�د�ن ، ــ

  . 2007ا����4�� ، ا�4زا ر ، 

، دار أ	��� ���8ر و  1، ط إ�د�و�و��� ا������ ا�)'&����8ل 	�ط�ن ��د ا���4ر ، ــ 

2012���ن ، :، ا.ردن ا�%وز�>  .  

� ،أ�و )	ن  �(�م ،)�دي ا�(7دي  ، أ��ن�زاھرة ــ � 1، ط ��م ا����ع ا�)'� ��

��8ر و ا�%وز�> � �������ن :ا.ردن ،دار ا���زوري ا��،2003                           .

 ���،ا��راق ، �ط��� دار ا��4)ظ  2،ط ���دئ ا�)"���ت ا�-ذا��� ،ــ �'دي )	ن ��د 

  �1972!داد ،: 

،  1، ط وا�������� أ�5��ب ا��'ث ا����� �� ا���وم ا2"�5"��ــ �)�د ا��!ر�� /��ل ،

2006���ن ، :دار ا�#���C ، ا.ردن .   



��8ر و  1،ط  ا�)'� و ا���15 �� ا����� ا��در��5،و��د ا�	�ول ���د  ـــ� Oدار ا����ھ،

2005���ن ،: ا�%وز�> ،ا.ردن  .   

�� /��ل�ا�����4 : ، /��� ا�زرا�� ، ا.ردن1ط،  ا��?���ت ا�-ذا��� ،ــ �و	ف ا�	��د 

  ، 2007، ا.رد��� 

  :�س ــــــــم و ا��وا�ـــــــا�����  

 ا�ط��� ا���دا�� أول ���م #��ل ��ل ا��)ط�'�ت:ا����م ا�ط�� ــ أ�و )�%م ��د ا�)��م ،

، دار أ	��� ���8ر و ا�%وز�> ،و دار ا��8رق ا�#���C ،  1، ط �� ا����م و ��ر�&��!�

2006���ن ، : ا.ردن ،ا.ردن  .  

�ر"�5  ـ 
��وس �A1A ا��-�ت �ر�� ـ إ"���زي:ا��ورد ا��A1A ــ ا�����/� رو)� ، 

  .  �2008�روت ،: ، دار ا���م ������ن ، ����ن  4، ط  �&ظطر��� ا� ��


��وس �)ري �طول ����-�:�'�ط ا��'�ط ــ ا��	%��� �طرس ، ���، 1، ط5،ج  ا��ر

  . �2009�روت ، : دار ا�/%ب ا������ ،����ن 

، ،د ط ا����م ا��ر�� ا�5�58 ��"�ط��ن ����ر��� و ������!�و أ�رون ،  أ)�دا����د  ــ

  . ا���ظ�� ا��ر��� ��%ر��� و ا�#���C و ا���وم ، د س 


��وس ا��-ذ�� و ��"و�و��� ا8:ذ���ؤاد ��د ا���ل و ا�رون ،:أر�و�د ، ت ر ��در ــ  ،

  ،  81984ر/� ا�ط���� ا��ر��� ا�	�ود�� ،،  1،ط

 ا����م ا��1�2 أول ���م إ���1 #��ل ��ل ا��)ط�'�ت�)�د ، ــ ��4ل ا��7ر

، دار أ	��� ���8ر و ا�%وز�> ،دار   1، ط ا���1�2 ا���داو�� �� ا����م و ��ر�&��!�

2006���ن ،ا.ردن ،: ا��8رق ا�#���C ،ا.ردن .  

  ،يا"���ز،�ر"�5 ،�ر�� :وا�����م  ���م �)ط�'�ت ا��ر���ــ 4ر4س ���8ل 4ر4س،

    ،  �2005�روت   ،: ����ن  دار ا��'�� ا��ر��� ،،  1ط 



ا��'�5�� وا8"�ر"�ت : ���م �)ط�'�ت ا���وم ا2دار�� ـ 8ر�ف �و�س ط�رق ، 

2005���ن  ،:،دار وا ل ���8ر و ا�%وز�> ،ا.ردن  1، ط �ر�� ،،إ"���زي .   


��وس ا��)ط�'�ت ا���1�2 ــ �)�د �ر�د �)�ود �زت ، :،�� ،،د ط إ"���زي ـ �ر

  . �2008�روت ،4دة ،    :����ن ا�8روق ،  و�/%�� ا�'�ل ��ط���� و ا��8ر، و دار دار

 إ"���زي ـ:����وس ا��و5و�� ���)ط�'�ت ا���1�2 اــ �)�د �ر�د �)�ود �زت ،

 ��  . �2002(ر ، ،دار ا��ر�� ���8ر و ا�%وز�> ، 2، ط �ر

    2004،�(ر ا�%وز�> و دار ا�47ر ���8ر ،1ط ، ا����م ا��1�2 ،���رــ �)�د )�4ب 

، دار ا��8رق ،����ن 2ط،  ا��"�د �� ا��-� ا��ر��� ا����)رةأ�طوان و آ�رون ، ����ــ 

  .   �2001�روت ، : 

ا��ر/ز ا�#���C ، 1، ط  �ر�� ـ �ر��:ا�د��ل ا��-وي ا�#��ل ــ �دى �4�ل إ	����ل ، 

������  .  ��روت ، دس : ����ن ��ط���� و ا��8ر و ا�%ر��4 و ا�%وز�> ، ا�

  :1تـــــــــــــــــ�ـــا��    

	��� ا�!ذاء :، �4�� ا���وم و ا�%�C��  ا��واد ا��?��� �E:ذ��ــ ا�ر���� إ�راھ�م �)�د ،

  .  2008،�د��� ا���ك ��د ا��ز�ز ، 86ا��دد  ، 2،ج 

� ����)وث ا./�د���� ، ا��دد '���� ا���5!�ك �� ا��زا�رــ 	��رة ا���ر ، ��% ��4� ،  

  .����42008 ��8ر ، ، 4

  : �ـــــرو"�ــ� ا����ـــــــــــــــوا
ـــا��  

��� �وم ـ  �  httpwww.google.dz/imgurl// :p htt=2015أ�ر�ل  24%م ا2ط�ع 

http://www.google.dz/search ��� �وم ـ �              ��2015ي  12%م ا2ط�ع 


