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  ا���د��

�ده ا����م �� ا�و�� ا���رة �� ��� ا����ت �رف ا���ل ا�ط	� ��%$  #رار ا�"�دم ا�!�ت ا�ذي 

�زة ا�'د�&� ا�"� �د�ت ا�	�ر�� و ا�"� 	دوره "طورا �%'وظ� وا	"*�رات ھ��� �� ا�دو�� و ا�

��*ل ا�2'�� 0�ھ�ت 	!�ك �� "'�0ن ودة ا��د��ت ا�ط	�� و ا��/�ء �%$ ا��د�د �ن ا��راض و ا��

و �*ن 	��ر#م �ن ا�*"����ت ا�"� �ر��� ا�طب ا�'د�ث ا� ان ا�ھ"��م 	��2'� 	*ل ا�وا��� �م ���� 

ا��0�ن �ن ا�%وء ا�$ ا�طب ا�"�%�دي ا���	� ا�ذي "واد ��ذ "واد ا��0�ن �'�	� �ن ا�ف ا���0ن 

 ��	�� ا��7ر ا�ر#و	�  �!دو�� ا�*���و�� '�ث زادت ا�ھ"����ت 	�ذا ا�طب �� ظ�ور و "6�5م ا�&�ر ا�

و ا�طب ا�'د�ث 	�62 ���� ���د ا���س ا��ودة ا�$ ا�ط	��� 	�� ���� �ن ا���ب و #ذاء و �واد ا�رى 

5�	%� �%"���2 �ن دون ز��دات *���و�� ��!ج ا�*&�ر �ن ا��راض و ا�و5��� ���� ھذا وا��دت ��ظ�� 

 �ن 0*�ن ا����م ��"�دون ا��!ج او ا�"داوي "�%�د��%  80و%  65ا�2'� ا������� ا�; �� 	�ن 

و �"�ذو�; *�*ل ا0��0 و �	دئ �%و5��� و ا�ر���� ا�2'�� و �%$ /وء ھذه ا���ط��ت 5��ت ��ظ��  

         2014و  2005ا�"� "م "'د�&�� ����  2002ا�2'� ا������� 	وظ� ا0"را"��� ا�طب ا�"�%�دي ��م 

ات و ا�0"را"���ت و ا�"�ز�زات �%��ظ�� �ر�2 �%'2ول �%$ �*رة ���� و '�ث ا"�'ت ھذه ا��رار

���%� �ن ھذا ا�طب و 0��د �%$ ��م ا�/ل �*���6 د�� ��%�� اد��ج ا�طب ا�"�%�دي �� 2%ب ا��ظم 

ا�2'�� �%$ ا���2د ا������ و ھذا �� �*ن ا��0�ن 	��و&وق ا*&ر 	�ذا ا�طب '�ث ا2	'ت �; 

�� �د�دة "�"%ف �ن �*�ن ��ر "6ر/�� ا���دات و ا�"����د و *ذا ا��'�ط ���ر0�ت و طرق �!

�ر ا��رب *�7رھم �ن 	��5 "�"�� و ��د ا�%� ��	��ا�"���� �	�<� ����� و ھذا ��2ف /�ن ا�&���� ا�

ا����ورة 	"طو�ر ا�"داوي 	�����ب و ا�7ذاء و ا��!ج ا��را�� و #�رھ� �!ل ا��2ور ا�و0ط$ '�ث 

ت ا	'�ث و ��طوط�ت �	��� �%$ 5وا�د 5و�� ا	�ن ا��2ر ا�ذھ	� �%طب ا�0!�� �%م �*ن �رد ا�"�ر

ا�"��دات و ا�5���ت ذا"�� "*�ن �� ا�ط�وس ا��!�� و 5د *�ن ا	ن ��0� و ا	ن ا���&م وا	ن ا�	�ط�ر �ن 

�م ا�ھ"��م 	��طب �2%ون ا�$ ا�را'� ا�"�%�د�� و *%��ر ا��داو�ن ا��رب ��� �ذا '��ت ا�"�0م ا

ا��ط�رة ھذا و 5د *�ن �%�"�� ا�زا<ري *ذ�ك ��2ب �� ا*"0�ب طرق و "2ورات و ��"�دات �� 

ا��!ج ا�ط	� ا���ص 	; '�ث "�"%ف ھذه ا�"2ورات و ا���ر0�ت �ن ��ط�� ا�$ ا�رى ��� 'ظ� 

رة و �"�و�� '�ث ا�طب ا�"�%�دي �� ا�زا<ر 	��"��ر وا�0 �� ا�و0�ط ا�"����� �ن ���ر0�ت *&�

"�"%ف  �ن ����@ ��ر '0ب ا���دات و ا�"����د و ا�&���� ا���	�� ا�"� ��"��  ا���� او ا*"0	�� �ن 

�'�ط; ا�"���� 	"�22�ت "�"�ز �ن #�رھ� 	�2�<ص ����� ��د ا��ر�ن و 5د "*ون ھذه 



�� او 5د "*ون ��"� �ن ا���"�دات و ا����ر0�ت �*"0	� 	��ورا&� 	'*�� ���وذة �ن #�ره 	ط�وس ���

�رب ��وم 	�� ا��داوي او ا�����@ ا�"�%�دي �� *ل �رة �*"�ف طر��� �!ج ا�رى و ادو�� د�دة " 

�� �� �	�ده ا�2��'�ن ��  . 1او 5د "*ون �وھ	� ر	���� ا�

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

                                                           
1
 96ص  2011:  ‘�2ط6$ �وض إ	راھ�م ،ھ�دو�� �'�د أ�ور ��د�� �� ا�B"ر	و�و�� ا�ط	�� دار ا��رق �%��ر و ا�"وز�� ،ا���ھرة 

2005،2002إ0"را"��� ��ظ�� ا�2'� ا�������   

 



 

 

  إهـــــــداء

الوالدين الكريمين أغلى ما يملك اإلنسان في الوجودإلى   

، إلى قّرة أهدي ثمرة جهدي إلى أغلى ما في الوجود إلى حّب يغمرني بال حدود

 من قال فيها الرسول صلى اهللا عليه وسّلمو  عيني،

 "كـــــك ثم أمّ ـــــك ثم أمّ ــــــــأمّ "

  "هــــا اللــــــي حفظهــــأم"

     أخواتيتي التي أطير بها إلى أجنح

   كنزو، ،عصام ، إيناس منينة الصغار وٕالى أحبائي

  ، خليدة،الميةنسرين،سعيدةخاصة،  يإلى كل صديقات

 "عزوز فوزية" ي في اإلنجازتمساعد وٕاهداء خاص إلى

   أساتذتيجميع  و التقديرو حترام مع كل اإل زمالئي في العمل كل  وٕالى

  ...ولم ينساهم قلبــــــــــي ،من نسيهم قلمي وكلّ 

  

  ع.بلحاج�                                                 



 

 

  إهـــــــداء

، إلى قّرة أهدي ثمرة جهدي إلى أغلى ما في الوجود إلى حّب يغمرني بال حدود

 من قال فيها الرسول صلى اهللا عليه وسّلمو  عيني،

 "كـــــك ثم أمّ ـــــك ثم أمّ ــــــــأمّ "

  "هــــا اللــــــي حفظهــــأم"

عربون لرعايتي وتعليمي، إلى من كان مثلي في الكفاح إلى من دفع دم كبده 

وحرس على تربيتي أحسن تربية، وعلمني أن الحياة وقفة عز والعز أن أموت 

  ةـــــــبشرف إلى نبع الطيبة الخالص

  "اليــــــالغو ون ــــي الحنــــــــــــأب"

   أخواتي ،تي التي أطير بها إلى أجنح

  ، سندس، ف دعاء إسراء الصغار وٕالى أحبائي

   صديقاتيإلى كل 

 "بلحاج عائشة" ي في اإلنجازتمساعد وٕاهداء خاص إلى

  

  

  ...ولم ينساهم قلبــــــــــي ،وكّل من نسيهم قلمي

  

  ..عزوز ف�                                                 



 


	ــــــر و��د�ـــــر  

 ا���دو ��ط��� و�ظ�م و��� ���ل ����� 
�� ��� ���ر
� ط��� 
	�را ��دا � ا���د

ر �� و��م ���� "  �ّ! ��ّ�د " ��� ��! وا�ّ��م وا�ّ �ة � وا�

  �-و�� ا��ق و دق "، ھدا�� أن �و ' ���&دي 
ّ�� و�� ��ذا ھدا�� ا�ذي � ا���د

 "� �ر &��1ون ��� " إنّ  ���
م ا�/.ل &��وا و' " 

  237 ا��رة

  أن �ـ در� 4ـو��	� ���ر�� �ـإ�ّ  ل،ـ������ �نـا�1ر� �ن �ـ��ط��2


ر &-دم� �"        ���� أو	�دان"��! ا��1ل ا7�&�ذة  6ا���ر� إ�! �دا�6 �&��نوا5 ���

  "اد	�ور  ���د اط�ب" و إ�! ر:�س ا���روع

  "���د �����" اد	�ورةو   

��ري" ا�-�م ر:�س و "ا����ذ ��

  و
ذا 


ر ��ز�ل 
ذ�ك &-دمو��ا�ذ�ن أ�ر�وا ��! &
و����  وا��ؤطر�ن ��&ذةا7 
ل إ�! ا�
   ����61 ��د ا����د ا�ن ��د�س

���دة �ن ��� 2د�وه �� �
ل� ��&�
ا�&در���6  ���ر&�� �� 	��&6 �?ط! ا��.� �ن �
  .وا�&
و���6

��

ر ��ز�ل &-دم� �
�دوه �� ��! ا��و2ر�ن 6����2ا� ���6 أ�.�ء ا7��&ذة إ�! ا�& 
   .ا�-��6 ��-&ر��&�م وإ�C�:� ا��&وا.B ا���ث 2راءة �� ���ء �ن


ر ��ز�ل &-دم� أن ��ر�� ا�����6 و�����ر&�� �� ا�1ون �د ��� �دّ  �ن 
ل إ�! ا�� 
   .و�زاھم " ?�را ا�6���1
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  : ��	�� درا��ت


	ر ���وان-1��
ت ا�ط�	� �� ��ط�� �	ن    :�ذ�رة ��	ل ��دة ا��ب و ا������ظھرة ا�
داوي �

  .#را�� 

�� ا����	� �$	� ا�داب و ا��$وم , ا�داد ا�ط�ب �$� ��ر �	� و ا��$وم ا����	� '�م ا�&��
, ا��

ن ��$
��� ا�و ��ر �$�	د �2000-2001  

ن ��$

ت ا�ط�	� ا�ط�	�	� �� ��ط�� �	ن #را�� �+	ث ��ت 
ؤ+ذ , 
طرت ا�درا�� ا�* �(
$ف ا���

�� ا�
داوي ��(
$ف ا��راض �$* ا�'ل �� ا���ط�� ا��ذ�ورة  ��
ت ���ل ا�و 	(ذ ,ھذه ا���

دا ا�* ا�
�ر�� �� ا�
داوي و 
�(	ص ا��راض   ا��داوي�
ا��ر�ت  و ا���د	ر و ا���		ر ا������ ا�

 1
�+� ���ا�ط5' �ن ا��راض ا��و�ودة �دى ا��ر	ض و 
و3ف �1 و23ت ط�	� ط�	�	�  ��

اة ا��ر8	� و 'د ا(ذت ا�درا�� �	�� �ن ��
�7 ا�درا�� �� ھذه ا���ط�� و ر�زت ا�درا�� �$* ا�ر


$ف ا	8 طر	��  )
 
ت ��
��ل �ذ�ك ا�واع �د	دة �ن ا����
�� ا��ن 
داوي �(
$ف ا��راض  ���ط


ت.   ا�
(دام ا���


	ر �� ا��
رو�و�و�	� ���وان -2��ب ا��طر	� �� ا��+	�  :�ذ�رة ��	ل ��دة ا�����ا�
داوي �

�
�� ا�طب ا� ����
�2 و ا�	�3
ن و ��$
�ن . 2008- 2007$	دي  و ا��د	ل و ا�+د	ث ا����	� �

ط�� ا�زھراء زو�� �ن ��3ور �$	� ا�داب و ا��$وم ا����	� و ا��$وم �ا�داد ا�ط��� �ن �وك 

�	�ا�
�� ا����	�  ،��ن '�م ا�&���$
��� ا�و ��ر �$�	د �.  


ت ا��طر	� �$* ��و�ت طرق ا��5ج ا�
�$	د	� ��(
$ف ا����
 ا�ز�
ر،ا����ع:ل ا��&ل 	ا�درا�� 

2دة ��� ... ا��ر	�	� و ا�ر	+ن 
�$وب 	��د �$* ا��� و 'د و'2ت ا�درا�� �$* �دى , و �ر�8


ت ا�ط�	� م ا��رب و #	رھم و ادرا��م ا��
وا3ل  �ھ�	� ا���ب و ا����
  .اھ

ع 
(3ص  -3�

	ر �� �$م ا����ظھرة ا�د	�	� �� ا��زا?ر 
+ت ا��و	� و ا�:�ذ�رة ��	ل ��دة ا��

�� :��وان ��$
ا�
داوي ��ر'	� ا�
3ورات و ا���ر�ت درا�� �و�	و ا�
رو�و�و�	� �� ا�و�ط ا�

��� : �ن ا�داد ا�ط�ب  2010- 2009� �	��	� و ا��$وم ا����
ا+�د +دوش �$	� ا��$وم ا��

ن ��$
.  

�A ھذه ا��ذ�رة طر	�� �ن ا�طرق ا�
�$	د	� �
ل ا�طب ا��ر��  �� ���� ا��5ج و ھ� ا�
داوي ��ر'	� 


د �ذور ھذه ا�طر	�� ا��5�	� ا�* ��د �
+	ث 
طر'ت ا�* +�ت �ر8	� �و��ت ��ر'	� ا��ر�	�  و 

  .ا�ر�ول B *$3 �$	1 و �$م و 
��ن طر	�� ا��5ج �
5وة �ور 'را�	�  �$* ا��ر	ض 
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� ا
درا��ت���:  

 �

��ل ��5ج أ�راض  :ا
�ذ�رة ا�و�
ب ا��درو�� ھ� أ��ب ط�	� ط�	�	� ��Dو3$ت ا�* أن ا



��ل ��5ج �وع وا+د ��ط �ن �

(دم �دة أ��ب أو أدو	� ط�	�	� أ(رى �
 ��د	دة و أ�راض و أ+	

ب أو��3ر ��	ن �ن ا�ط�	��  	��A �دة أ�راض ��Dراض و ��ض ا��رات ��د �وع وا+د �ن ا�Dا


��ل �� �5ج ا��ر+� ا���دة ��
 :���ل.�
 Aو���$	�,ا�
��م ,� ا���
ت ا���ط� ا���
  ا��ز�ت ا��رد	�, إ�

ت��
  .و #	رھ �ن ا�Dراض اD(رى ... ا��$د	�  ا��


ت ا�
�	�  ا�Dراض :���ل 5�� ا���� ��ا��	$�ن , ا��$وط, ا�&وم, ا��ر�	ر, ا��وز : ا��$د	� 	�
(دم 

  .ا�
ر�س

�ت ��+� و ذ�ك �ن طر	ق ا��5+ظ�  إ�*ا�درا��  أ�رت� 
طر'ت �� �
رب ا��
  .أن ا�

 �����
ب  ا�
($3ت:ا
�ذ�رة ا��Dو ��5 و 'د 2�3ت ھذه ا 
$ف �و�)
ب ا�ط�	� ��Dأن ا ��ا�درا

م ا��رب �

(دم �� ا�
داوي و ر�زت �ذ�ك �دى إھ�
 �
ب ا��طر	� ��ط ا���Dو'�ت �$* ا ��	و ا��

�3 ا���وب ا��ر'� ��  ا�Dر	�	�و #	رھم �� أرو� و ا�و�	ت ا��
+دة ) �� 
�دون  ھذه . و آ�	�	

 1� ب �� �5ج �&	را �ن ا�Dراض و ��$� �د	5 �$طب ا�+د	ث ا�ذي 	1�8 ا��س �� ا�(طر ����Dا

�ر#م �ن أ�1  �	��ن  � �	�$� �	��ء�ن 
H&	رات ��I
�ت ا��ر8	� ا���
�3	� ��1 ا��د	د ا�+ ا��. 

��
��
 ا�درا�� 3�+�  :ا
�ذ�رةا�	�
�ت  �

ت ا��و�ودة �� ا���ط�� ا�
�ت ا�درا�� أن ا����
إ�

 �ون ��� إ�ط5'�	 �
�� ا��5ج �دواء أ��� D#$ب ا�Dراض ا�  و ان ا��س 	�
�دو����

ط�	ب $�

ذ ا��ر�ت )
� �� ���
ظ�ر �$* ا��ر	ض و 
و3ف ا�و�23 ا��5�	� ا��� �
                  �ن ا�Dراض ا�

رب و ا��5+ظت ا�
� 	�وم�
$� ���
�� ا��ر8	� �$2رد ا�+�� �3 ا����A  و ا���د	ر ا�(��     .  
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��
  : ا����

�� و �� ا��زا?ر � ����Jا K	ر
إذا �ن ا�
داوي 
�$	د	 	�د ��ر�� �� �ذورھ ا���	�� �� ا�

�3�	�إذ �1 ��ل وا�7 '� اDو�ط ,(�

�داد ��ر�	1 �طر'1 ا��(
$�2 و ا��&	رة  ا�� *$�           

ت و ا���
�ود أ3و�� إ�* ا�&� �
�	د و 	+
وي ا�طب ا�
�$	دي �ذ�ك �$* �دة أدو	� ا��
دات و ا�


�7 ا�ذي 	�
�� (ا������ �3�	ب ا�طب ا��د	ل و ا��ودة ا�*  ازدادتو ��د  إ�	1
$�2 ا�(�H� ت��
اJھ

�ل ا��
 ��ط �	�� ���� �3ر� ا�+ ��

م إ� �	�Dدو	� ا�+�ط�	�� ������ ا��&	ر �ن ا�Dراض و 

ب�$* �دى �3ور �&	رة �7  اD�داد ��Dا  ���+�ا�ط�	� ا�ط�	�	� و #	رھ �ن ا��5�ت ا�
�$	د	� �

�
5, ��وا 	��ون ���  و ا�ر'	� ا��ر�	� و ا�و(ز ��Jر و طرق أ(رى �
�ددة ��5ج ا�Dراض ا�� 

 �	���� ب ا�ط�	� أو � 	ط$ق �$	���D($و �ن ا	ا��زا?ر  ��    "�رب ا�دوا " ," +�وش"	و�د �	ت 

ب و أدو	� أ(رى ... ا�+رف,ا��	L ,ا�+$�� , �&ل ا�ز�
ر ," ��وب", ��Dو ��د أL�3 ا�	وم ا�
داوي �

ظھرة را?�� �� ا���
�7 ... ا���ر	ت ,ا��ر�	د,ا��	ض,ا�ط	ن, ا��$L, �و�ودة �� ا�ط�	�� �&ل ا��+ر

م �ن طرف ا��ؤ��ت ا����	� و ��ر#م �ن ھذا إ� �
ا��زا?ري ���� �م 
H(ذ +��� ا�+�	�� �ن اJھ


�م �$+8وع ?�
�م و ل ��	ر و �
زا	د �$�زا?ر		ن �$* ا(
5ف ��
و	�'M� *+ظ	ا��5ج  إ�*أ�1 

?ھذا و 	��* ا�طب ا����� �� ا��زا?ر . (3و3 و أن ا���
�	ن ��ذا ا�طب, � ا�ط�	�� �د� �ن ا��	�	

�� و ا��ؤ��ت ا�3+	� ا���و�	� �2�ل �
��ذ ��رات ا���	ن ا�*  
+�	ق ���ر �1 �� ا�و�ط ا��

ھو.  ا��3دا'	� و ا��ودة �� ا��5ج � ��
ل ا���Jن طرح ا	&+ ا�ط5' �ن ھذا ��د +و�� �+ن ��

�� ا��5ج؟ ا�طب ا�
�$	ديإ�* ا���ب ا�ذي 	ؤدي إ�* ا�$�وء  
�د �$	��	 �
        ؟ 1و �ھ� اD�س ا�

 

 

 

 

 

  

 

                                                           
1
  �	��  2005،2002إ�
را
	�	� ��ظ�� ا�3+� ا��
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�ر���ت
  :ا

 �	���Jن ا� 
�ت 3	#� ا�2ر8	ت ا�
�	� ا�ط5' ���  :ا���

��	
�  �	�
� ا����راد ا���
�7 �ل +�ب �ر��	D �2$
ت �(	$�� 
�دات و 
3ورات 
2ر�8���.  


وا�د �� ا����A ا�
�$	دي 	 �
�	ب �5�	� �د	دة و �
�و�� +�ب ا���طق ا��D 3ورات
ر�ت و ��

  .و �
وار&� أ� �ن �د 

�	د ا���
�دة �ن ا��+	ط �

+3	ل ����ل ا���رف و ا�(�رات ا���
��� �ن ا��دات و ا����
 . ا��

  :�و�وعا
 ا ���ر أ�	�ب

ر �و8وع ا��+ث �ن 	
�م  أ�م+	ث 	�د ا��+ث �2�1 ,ا��+وث ا��$�	� إ�راء(طوات  أھم	�
�ر ا(


م �$	1 
+د	د �و8وع +
	���	ن و ��$1 �+ل درا�� &م ��	ر �ن ا��و8و�ت ا��
�و�� و ا��
�ددة 

�	� أو�$ورة ا����$� ��Jل ا�(طوا ا��
 ا��+ث &م ��7 ا���$و�ت و ا��	$� *��	 �
ت ا�����	� ا�

ر ا��و8وع �����  أ��بو �$	1 �$�د ��ت , اD(رى	
 اD(رىذا
	� و  اDو�*�و�	ن  إ�*ا(

  .�و8و�	� 

 :ا
ذا��� ا��	�ب  -01 

ف ا�رز ا���ر�ت ا��5�	� �$طب ا�
�$	دي- �
ر ا��و8وع �
	�� �$82ول ا��$�� و ا�	
  ��د �ن ا(

��ھذا ,+��� ا��5ج �دى ھؤ�ء ا��داو	ن ا�
�$	د		ن  أ�رار�+ث �� و ا�8J 	H(ذھذا ا�طب �م  إن إ�* �

�
د�		ن �واء �$* ��
وى ا����� ا��زا?ر	� م �ن طرف ا��+&	ن و ا�دار�	ن ا3�D	�1 �ن ا�ھ�                

ه و 
وا�د �د	� �ن ��$و�ت .و ��ھد ا�درا�ت ا��$	 أ�	�
      .+�ب � ا�


$�� ا��5  �� ���رب ا���
ل ا�+روق و ا��ا��� ��
ج ا�
�$	دي ? AJا�	��	  ��  – .ا��2

  : ا
�و�و"�� ا��	�ب-02  

ر ا�وا�7-�
ءو ا��ر	7 ��ذه ا��5�ت �� ا��دن و  ا��	+Dو ��د  اL�3تھذه  إن�ن ا��$�  أ ا���ر�


$ف  اD(	رة�د	دة �� ا�و�ط ا�+8ري و ا�ر	�2 و 
(33ت ھذه  أ��ل'د ���ت �	د	ن و )� ��

با��5�ت ا�
�$	د	� و ا�
داوي  أ�واع��D . أ(رى أدو	�و  �

ول -�
��وا8	7 ا��5�ت ا�
�$	د	� و ا�
��	ر �� و ا�
+�	ق �� �ر ا��5ج ��&	ر �ن  ا��5�Jا�

 . أ�		ن أ�سا#$ب  ھؤ�ء ا��داو	ن  أنا������ ر#م  اDدو	� إ�دادو  ا�Dراض
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ل -�'Jن  ا	���� ا��+ث  اDو�*و�دو و 
�	ن �� ��ذ ا�(طوات  أ	��ا���	ر �$* ھؤ�ء ا���


�ر�زة �� ا���طق ا�ر	2	� و  أ��ن إنا��
ط��5 � و�د ا���ض  إن
وا�د ا�����	ن ا�
�$	د		ن ا#$��

  .���م �� ا��دن

�� ا#$ب ا�+�ت ا��ر8	�  إ	���م5�	� �دى ا��واط�	ن و ا���
�دات ا��2ر	� ا�� - �
 و ��ر���

��� �	3�
�دا ا����.  

ر ا���	ر -�
با����S�  3ر�ت ا��س �$	� أ(رىا�ط�	� ا�ط�	�	� و ���
 .�ن ا�ط�	�� و 

  :ا
�و�وع ھ���أ

ر ھذه اD(	رة 	�
�� �و8وع ا�درا�� أھ�	� ���I �و�1 ��ل �ن  ا����ت ا�ط�	� �
ا�3+	� و ا�

2ظ ا�3+� و ��ر�� أي ��ط �5�� +$� ن و ��و�1 	��* دا?���Jة ا	+ ��س �Dا��+ور ا

�
��ن أھ�	�  ا��و8وع �� 	�8ن 'و
1 و ��5
1 �واء �ن ا��+	� ا��2�	� أو ا���د	� و��ذا :  

 إ�راز وا'7 ا�طب ا�
�$	دي �ظھرة �� ا��زا?ر و 
�$	ط ا�8وء �	$�.  

ل و �'Jب ار ا���	ر �1 ا��Jر�� أ���
�.  

م �1 �� �1 �ن �2ت �
ه ا��$طت �ظھرة ا�طب ا�
�$	دي �ن ا�ل ا���ل �$* 
�ظ	�1 
��	�1 و �ذا اJھ�
إ�


م ظ�ط1  �وا?د اذا �.  

�	� و إ�راز (طورة اJ'دام �$* ا���طت ا���وا?	� و�
�Jط ا#	ر  �+و�� ��ر ا�و��  اDو�

  .ا���و�	� ���ر�� ا�طب ا�
�$	دي 

ر �
�� �	��
 ���$� �ذ�ك أھ�	� �$�	� و إ���	� �	��ك �

 ول ا��و8وع �دة زوا 	�
	 ��

 ��3�1 ��دة �	د	ن أ(رى ���	دان ا���و�� و ا�3+� و ا�&�
�در�� اDو�* و ا� ���
ا��و8وع إ�

 �3�� ا����	� �$��
�7 �واء ��د +	ث �ل ا�
3ورات و ا���ر�ت ,(�� ا�&� ���8
ا��5�	� �

  .ا��?S� 7دو	� ا��5�� ا����A او �
$�� ا��5ج أو

  :أھداف ا
�و�وع

��و8وع �واء �ن ا��+	� ا��5�	� ��5راض  او �ن � ��$�
��د +و�ت ا�درا�� ان 
�ط� ا�زوا	 ا��


(ذت ا�درا�� ا'�م � �$��
 ا��و8وع �+	�  ا�دو	� ا����	� A��
:  

  .ا��راض و ا�+�ت  -1
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  .     ا���'	ر و ا��واد ا�ط�	�	�  -2

  .ا�����ون-3

  . ا�و'	� ا��د	� �� ا���زل-4


�د �$	� ا�طب ا�
�$	دي-5�	 �
  .ا��س و ا�د�	ت ا�


ر�ط� 53ت و&	�� ��	د	ن ا(رى �ن  �
ا�
راث و ��ل �	دان ا�طب ا����� ھو ا�&ر ا��	د	ن ا�


ت و ا�+	و�ت  و ا��+ر و #	رھ ا��&	ر���
�دات ا��ر
�ط� ����  -.ا����� �

  :ا
	'ث ��%�

Dق ا	�+
 ا�����	� ا��
��� اJ�راءات �ن ��� ھ�ك ���و��ھداف ا��ر�وة �درا�� أي �و8وع و 

ت 	��

�		ن ��ل ا�درا�� ا����� و ا�ز��� و ا���ري و �ذا اDدوات و ا� �� �$&�
ا��
��� و ا��

 Aا���� �� �$��

ط$ب 
ط�	ق ���ھA �	2	� و ھ� ا�
� و��ت  ا���
 �
ا��
(ذ ��و8وع ا�درا�� ا�

ؤ�ت �
 *$� ���T� ل��
ر إ�* ا����A ا�ذي 	�	
)Jر ا�دا��+ث و �$* اا�
را�� 
�دف إ�* و3ف �

ن ا����A ا�و�23 ا����ب ��ذه ا�درا�� ���	ب ا��5�	� ا�
�$	د	� �D3ورات ا
د'	ق Dھم ��ر�ت و 

ت أ�
��$ت �� ا�درا�� ���5+ظ� . ��ل أ�زا?�  1�D 	3ف ا�ظھرةأ�&ر �ن #	ره 	��
 
طر'� ��              

�� ا� 
�               �ن ا���
�7 إ�* ا���
��7	دان ���ل ا�+�?ق ا����� وراء ا�ظھرة و ا����$� ا����رة ا�$
ن �

ت و �
ط$�1 ا�درا�� �ن �5+ظت د'	�� �� ا��	دان �
3ر
 �� ��2�5ت ا���+و&	نو ذ�ك و
,         

ا��$�	� و #�� �ن ا��ول أن ا��5+ظ� ,و ا�
�رف �$* أ��ط و طرق ا��	ش و ا����ل ا�	و�	� �د	�م 


م ا��5+ظ� دون �$م ا���+و&	ن
 �
$ف �ن ا��5+ظ� ا��د	� و أ+	)
                    +ر3 �$* �و8و�	� 

 1
��� (طب �2ظ� أو ��
وب 
+د&� �ن ا����$�  إذاو. و �3دا'	� ا��+ث و د' 1	�2�ل 
�7 ا��+ث 	

����و�� �ن اD�?$� 	و��� ا��+ث �$��+وث '3د ا�و3ول  ���ر أو #	ر ���ر و 	�ون ا���+وث

 �
ؤ�ت ا��

�ون ا����$� �ر��� �د�	ل ا�ذي 	+�ل ا� �ت و ا���$و�ت ا�5ز�� �� ا��+ث و أ+	�ا��	

�+وى ا��و8وع 7�3
. 
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��ھ�م �'د�د �
  :ا

 : ا
���ر��


��� ا��زاو�� و ا�
در	ب �$* ا���ء و 
��� ا�
�ود �$* ��ل ��ء ��	ن +�ب ���م ا��3ط$+ت 

ر�� ا���ل �
�رار ,ا��ر�	� �� ���
 
�ب ا�(�رة و ا����� �� ا���ل ���

��� ,+	ث � أ� إ3ط5+


+ول إ�* ا�
ط�	ق و �$	1 �Mن ا���ر�� ا�
�$	د
 ��ط و إ�� �� ا��5ج ھ� ا���ء ا�ذي �	��* �ظر	 �	

�	ب ا�ط�	� ا��5�	� و ھ� روا�ط و �5'ت �	ن ا���رس �$�����Dف ا$
)�� �	��
ر�� إ���                  

  .و �
$�� ا��5ج

  :ا
�(ورات


�7 " �ظم ا�
3ور"
�	ر ��رة ��� �3�ر و ا��	م ا�(��Dم ��$� اع ھذه ,� ���ل ��
�Jد �$م ا��

?1 �$�ء ا��2س ا���ط	ت �+�	��	 ا�3ور "أو " ا�
3ورات"ق ��
�$� 	�وم 
وا�دھ ���زل ��

��ل ��
�7 'د 	�	م ��ظو "ا�ذھ�	� �	��
�J3ورات ا
ت 
3ور	� �
�ددة و �
(�33 و 'د �H(ذ ا��

ل ا�درا�� �� �� ��?�	د و ھ� ��رة �ن طرق ,ا���

�&ل ا��دات و ا� �
                 ا�
3ورات ا��5�	� ا�

 �
ت اDو�	� ا��و أ��	ب �� ا��5ج و 'د 
�ون ھذه اD(	رة �ورو&� أو �H(وذة ��+��� �ن ا���

ت إ	�
�� إ�	� ا�2رد و 'د 
�ون ��' �	��
�J1 ا
H��

�ر �زء �ن �
ت و �
�دة �ن ھذه ا�����


$ف �� �وا8	7)

�� ھذه ا�
3ورات �� �وا8	7 ��	�� و $
                                                                                                                                      .أ(رى  +	ث 

  :ا
�*��دات


ر
� ھ� ��رة �ن �+
و	ت ا�
�2	ر �ن ��رف و آراء �
ط و 
3ورات �
�$�� ��و8وع ��	ن و ا�

ه ا��و8وع�
�رادھ �ظرة �و�ودة إD ($ق	ر ا�ذي �Dا، ��
ر�م (3و3 (5ل ��	م ا���
 ،

ل 	�Dة �ن ا�

�ون �� � �� و #�� ��$�
�� ��$� ا��وا'ف و ا��$و�	ت ا�� �	��
�Jم ا�
5�2


 ا�����ون ا����� و ا���
�دات �� ھذا ا��+ث ���
�	 �
�	ب و ا�طرق ا��5�	� ا��Dا ��
��ن 

  .ا�
�$	د	ون

�	رو ا���ر�ت�
ر و ا���Dا ��
�$* ا���
�دات 
و ا��	م  وا���		ر+ول ا��5�ت ا�
�$	د	�، +	ث  و 

ذ ا��و'ف ا����ب ���)

��L ھذه ا���
�دات ��2م +دود و أ��د ا���ر�� �ن أ�ل إ.1  

 

�
�*�
  :ا

                                                           
1
   ��   160ص 1993ا����� �$��ر و ا�
وز	7 ا��ھرة ا�د�
ور �+�د ا��وھري ،ا�درا�� ا��$�	� �$��
�دات ا����	� دار ا���ر
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ر أ�1 �(ص �ؤھل �$�5ج و ا�
ط�	ب �
 �$* ا��	�ا��(ص ا���
رف �1 �ن '�ل ا����� ا�
� 	�	ش 


�د �$* (2$	ت �

ت و ا��واد ا���د�	� و ا�+	وا�ت و و�?ل أ(رى ��	�� ل ا�����
د	�	� �ن (5ل إ�

7�
�� إ�* ا���ر�� ا��?دة �� ا���8J� �	��
�	� و إ�ھت و ا���
�دات و &��
Jو ا  ��$�
ا��

�	� و ا���$	� و ا����	� و أ��ب ا��رض و ا���ز �� ا����� و 	�رف ا�����ون �
�J��5 ا���


Hد	� ا�وظ?ف ا��5�	� و � 	�
�ون �2?� وا+دة  ��ت �(
$�2 �ذ�ك � 	�
ر�ون ��& �� �2$
ء �(��H�

�� ا��5ج أ��	�1 و طر'1 ر
1 و ���1 و (� �ن ا��5ج و إ�� ��ل ���م �3
$2ون و ا�()	 ا�
ط�	ب ��

�� ا�
�(	ص و ا��5ج 
��$و���	 �
ت ا�	��
�� أ��ل و أ�واع  ا� . 

����ھ�م ا�+را�
  :ا

 ا��واطن �$
داوي �واء �� ا���زل أو ��د اD:ا
�*��دات�$��
�	 �
�	ب و ا�طرق ا��5�	� ا��

�	ب �
وار&� �ن .�� �5ج �وع ��	ن �ن ا�Dراض  ����	ن 
�$	د		ن 	(
3ون�Dون ھذه ا�
+	ث 

   .إ�* �	ل 

  :ا
	'ث (*و	�ت 


��ث �وع �ن  �
� 	($و أي درا�� أ�د	�	� �ن �وا?ق و �3و�ت 
�ر'ل ��ر ا��+ث و إ�را?1 ،ا�

إ&را?1 �� 	2	د  أو ا��	دا�� وا�82ول و ا�ر#�� �� �وا3$� ا��+ث أو ا�درا�� �واء �ن ا���ب ا��ظري 

ت و 
$�ب ط�	�� ا��و8وع و �و�1 دورا ��U اDھ�	� �ره اJ�را?� و أھدا�1 �ن ��$و�ت و �	�� ��

1 �?ك و وا�7 ا���ل �
�دد طر'1 
��و8وع ا�طب ا�
�$	دي 	
ط$ب 'وة ا��3ر و ا��&�رة 1�D �ط�	�          

  :ر	� �دى ا���
�7 و �ذ�ر ��$� �ن ھذه ا��3ب و أ��	�1 ا��5�	�  ا��و�ودة �� ا���
�دات ا��2

ت ��$� 
داول ا��و8وعا'$� ا��ر�
  .�ن '�ل ا��+&	ن  �7 �� ا���

�� ا�طب ا�
�$	دي  ���  .'$� ا�درا�ت ا��

�ن �D$� و (طورة ا	ت طو��  .�3و�� ا�
��ل ��

           ��Hرط� �3ورة �� ا���	را �3و�� ا��زاج �دى ھؤ�ء ا�����	ن ا�
�$	د		ن و �دم '�و��م ا�ظ�ور

�� �&ل  �3
ظل دا?� دوا�7 ����� �$* �وا3$� ا��+ث،و ( و ��ر#م �ن ھذه ا��3و�ت إ� أ��

دئ ا���
�7 ا��زا?ري و�� �� K�ر

 �

ط	7 ا�
($�  ھ�ذا �وع �ن ا�درا�ت ا��	 � �

�دا
1 ا���

���.  
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�(ل ا�ول 
�  :ا
  :�ر و ا
���ر�� ا
طب ا
��.�دي 	�ن ا

�1: ا���+ث اDول  -  . ا�طب ا�
�$	دي ��2و�1 
ر	(1 و أ�3

-  ��  .ا���
�دات و  ا���ر�ت و اD�س �� ا�طب  ا�
�$	دي : ا���+ث ا�&

  .ا�
�(	ص �� ا�طب ا�
�$	دي : ا���+ث ا�&�ث  -

ب ا�ط�	� أ�س و 'وا�د ا�
داوي ���D: ا���+ث ا�را�7  -.  
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�(ل 
��ر و ا
���ر�� :ا�ول ا
  :ا
طب ا
��.�دي 	�ن ا

  :ا
طب ا
��.�دي ��%و�0، ��ر� 0 و أ(��01:ا
�	'ث ا�ول 

�%وم ا
طب ا
��.�دي)1�:  

 ��$
�
 �
ھو ���و�� ا���رف و ا���رات و ا���ر�ت ا��?�� �$* ا���
�دات و ا�(�رات ا3D	$� ا�


(دم �واء أ��ن 
2�	رھ أو � �$+2ظ �$* ا�3+� و ا�و'	� �ن ا�Dراض �
 �
ت و ا��
$ف ا�&�)�

 �3 أو �5�� أو 
+�	ن أ+وال ا��3�	ن ��	)�
  .1ا���د	� و ا��2�	� أو 

رس �� ا��5ج ��ذ أز�ن ��	دة �� �ل ا�
 �
�طب ا�
�$	دي ھو ا�
3ورات و ا���
�دات ا��?�� ا�

 ��ر �� ا���
�7 +ول أ�واع ا�Dراض و ا����Dو ا �	رب ا�����
ت و (�35 ���و�� �ن ا��ا�&�

ب��Dق ا	واء �ن طر� �
ن ��وا����Jا �	ب ا�
� 	�وم ���Dو ا ا���دن ,ا�ط�	�  و طرق �5��

و	ذ ا��� ,ا�ر'* ,اD�زاء ا�ط�	�	� �ن أ��م ا�+	وا�ت �
ا��ط7 و 
��	ر ا���ور و ا��ظم و ��ض ,ا�

 �$?ا�و23ت ا�و'?	� ا��5�	� �واء ا��5ج �� ا���زل �ن (5ل ��ر�ت �5�	� ���ر�� ا�راد ا��

�	وخ و ��ول وا��$� ا��$	$� �ن ا���ب  ا��?�� �$* ا�(�رة ا���
��� أو �وا�ط� �ط��	ن �+
ر�	ن

1	��	 �� 1	2�

�دون أ��م 	�$�ون ا��درة �$* ����� �ن 	
�1 إ�	�م �+& �ن طر	�� �	2 .  

�	ب و ا�طرق ا��5�	� ا�
�$	د	� '�ل ظ�ور ا�طب ا��$�� ا�+د	ث �Dن , ظ�رت ھذه ا�	ث أ�1 �م 	+

�8
�رة و Iن ا�ت #	ر ا�طب ا�
�$	دي �� اDز����	ب و ا�طرق ا�
�$	د	�  �ل ا����Dت ھذه ا�


�� إ�* 
راث �ل ��
�7 �ن �	ل إ�* �	ل  و 
$�L ��ظ���
 �
�� ھذه  ا�3+	� ا� �	��ا�3+� ا��

Jا	�	
و 'د طورت ا�3	ن و ا���د �� �ظ��� ا�ط�	� ا�
�$	د	� و أ�رز � , �دة أ�واع �ن ا�Dراض ��
را

  ��د ا�و��	� (ز ��Jر و ا�
�Hل �� ا�3	ن و اD	ور�	دا ا�ذي 	
�8ن ا�����ون ا��2�	ون أ�
�ر ط�	

ب �� ا���د ��D  .و ا���5ت و ا�
داوي �

ب��Dو ا  ��
��	ر ا���ور و ا�+��           إ�
�ر ا�طب ا�
�$	دي �� ا��رق اDو�ط و ��ل إ�ر	�	


د�A  و ا���دن و ��3ر أ(رى �� ا�ط�	�� و 'د ��$ت ��ظ�� �	�	
ا�3+� ا����	�  �$* و78 إ�
را

 ��� ���	ب ا�
�$	د	� �� ا��5ج �� ا��ظم ا�3+	� ا����	� ا�+د	&� و �ن ذ�ك �Dا     �2002ن (��5

 �
��� �	�	

را�Jث ھذه ا	د+
�	ب  2014و  2005و 
م �Dن ��ض ا� ھذا و'د أ�$�ت ر��	

                                                           
1
  , 173،ص  1993:ا�د�
ور �+�د ا��وھري،ا�درا�� ا��$�	� �$��
�دات ا����	�،دار ا����	� �$��ر و ا�
وز	7،ا��ھرة 

 
2
ل ��ذ 'رون  ��J$* ا� �	ت ا��+$��
ت ا����	
�ب إ+�
  ا�
�ر	ف إ�* أن ا��ظم ا�3+	� ا�
�$	د	� 
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�� ا��5ج  
�د ر��	�
 �
ت ا��5�	� ا�	2�

�دھ ��رى ا����
ا�
�$	دي �ا�+��� ا�
� أ�3+ت 

�� إ�* 
��	ر ا���ور و  ا�Dر	�	� 8J ��ذ ��د ا���وة ��
�ت ��ط$�� �
و اDورو�	� و ا��ر�	� ا�

 - 1ا�و(ز ��Jر

 :��ر�3 ا
طب ا
��.�دي   

ب ��Dا��5ج ا�رو+�� ،ا��5ج ,�$م �5�� 	�ود 
ر	(1 إ�* آ�ف ا���	ن و 	�
�د �$* ا��5ج �

�	ب ا��5�	� ا�
�$	د	� �� ا���د ا�
� �ر�ت .��Iذاء و ا��5ج ا�	دوي �Dت أو�* ا�طرق و ا���


5ل ا�
وازن)
��� �$م ا�+	ة و 
�وم �ظر	� ھذا ا�طب �$* أن ا�Dراض 
�دأ � �
D	ور�	دا و ا��               


��ل �5�ت �(
$�2 �&ل و �.أو ا�I8وط ا�وا'�� �$* ا��(ص �
��� ھذا ا�($ل و 
+�	ق ا�
وازن ��

ب ا�ط�	� ،ا��3?L ا�Iذا?	� و�� +	ن ��د أن ا�طب ا�3	�� ��D2س ،ا�
  ھو اX(را�	و�،ا�
�Hل، ا�


+رك �ن (5ل ��رات 
�� ا���م  �'
�ود ا3و�1 إ�* آ�ف ا���	ن ا�ذي 	�
�د �$* ��دأ و�ود ا�ط

�� ا���م  �2$

ؤدي إ�*  �$
وازن   أي ($ل أو ��دان  �Mن  و ��ءا �$* ذ�ك�( �'�� �ر	ن ھذه ا�ط


�وم و 	�درج 
+ت ھذا ا�طب ا��5ج ��Jر ا�3	�	� ا��رض  �
ب ا�3	�	� و ا���ج ا���D،ا��5ج �


1 ا�ط�	�	� ��� ا���م �	�ود إ�* + �'
�د	ل ا�ط� وي ھذا و إ�
�ر ا��رب �
طو	ر ا�
دا.��	��

ب (5ل ا��3ور ا�و�ط* ،+	ث إ�
�رت أ�+ث و �(طوطت ��D���	� �$* 'وا�د 'و	� إ�ن �

 ��5�Jب .ا��3ر ا�ذھ�� �$طب ا��D2ء ���رآن و ا�ر'* ا��ر�	� و ا��5ج ��
�Jز �$* ا�
و 	ر

�� و ا��� �+�ث و ا�درا�ت و ��د أ&�
ت ا��&	ر �ن اD.ا�ط�	� و ا��5ج ��Iذاء و �$* ا��5ج �+�


ت ا�ط�	� ا�ز ا��رآ�� و ا���وي �� ا�طب و ا�����Jا �	ا��$� ���ب و ا�
�� ا�� ء ذ�رھ� �
       

�	ب ا��5�	��Dا ��ل �$* �ر 
وارث
 ظ$تا�
�  و 
3ورات و ��
�دات 	�Dا�ز�ن��ر ا  ���ر

أ�و  "ا��5ج و 
+ظ	راDدو	�  أ�&ل ا5�Dم ا�ذ	ن ��Iوا �� ا�طب و 
(33وا �� أ��	ب ا�
�(	ص و

و3و� إ�* أ�	ل ا�	وم ا�ذ	ن   "إ�ن �	�"و ا����5 " إ�ن ا��	طر"و " إ�ن ا��	&م"و " ��ر ا�رازي

�	ب ا��5�	� و ��$وا ��� ���� ��م �Dدات و ا�
�ظوا �$* ھذه ا���+.  

 -:أ(��ف ا
طب ا
��.�دي  -03 

م ا���ظو�ت ا�3+	�  �
ل 
زا	د إھ�� ���طب ا����� أو ا�
�$	دي و ا�دور ا��ؤ&ر ا�ذي 	�وم �1 �

� �	���وا�ل ا�&�� ط��
�� 8وء إر ��� �	
Iل ���  ن�5ج ا�Dراض و ا�و'�
 �
،و ��ض ا�2?ت ا�

ا�+�ت ا��2�	� ���ض ا���طء �ن ا��ر8* �ن ��� أ(رى ،�7 �را�ة أن ا�طب ا����� � 	�وم �$* 

ن �$+�ت ا���وذة و ا�	+Dر �ن ا	&� �� �	�ر�ت ا��+ر	� و إ�� 	�وم �$* إ�طء �
?A إ���

                                                           
1
  97:ا�د�
ور �+�د ا��وھري،ا��ر�7 ا���ق ص 
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ا��ر8	� ،��2 ا�و�	ت ا��
+دة ا�Dر	�	� و أرو� أL�3 ا�طب ا�
�$	دي 	�رس �$* �طق وا�7 �$* 

ت و اD�داد �$	1 ��Dدت ا
  1.أ�1 ا��وع ا��
	ق و ا���Hوف �ن ا�طب ا���ز�� ا�
� إ�

  :�"��بطب ا)أ


(دم ��ذ آ�ف 	�
�د ھذا ا��وع �ن ا�طب �
 �

ت ا�ط�	� ا�ط�	�	� ���ل �$� ا�ب  و ا�����Dا *$�


2�	ر ا��$�� �� و إ�� �دا�7 ا�
�ر�� �  ا���	ن �� ا��5ج +	ث أ�1 �م 	�ن ھؤ�ء ا�����	ن �$* �$م �

3?صو ا��5+ظ� ��ط �� أن �ل ا�و23ت ا��5�	� ا�
� أ�
(د�ت )�           �ن '�$�م 'د أ&�
ت �$�	

 ت �5�	� و إذا 
+د&� �ن ���8	���
�رض و �ت ���
�Jراض ذات ا�D�2�د أن ا  

5�� �($ط� ا�&وم �7 ا��ر�2ل و�� L3�	 م	ت أو ا��را&ا�2	�ل �&ل أ�راض اDذن و ا�8رس  �$�	�رو�


ت أ(رى
�ل ا���ء ا�	وم .�Dراض ا�+�* و ا���ح  ���
�	  ا��ر�2ل �
�ظ	م أو 
+د	د ا���ل وھ���

��رة 
�$	د	� �و�ودة ��ذ ا��دم   

  :ا
*5ج ا
�دوي)ب

8ء و ا��58ت ا�(ر�	� �D� �3�	ب ا��5�	� ا�(�Dت و ا
��ل ھذا ا��وع �ن ا�طب ا���ر��	

 ا�	د ��ط �&ل ا���ج  و ا�د�ك و ا�$�س �	�
��ل �
 �
ا��ر�و'� �
5وة ��ض ا�+�م و 	�
�ر ھذا ا�2رع ا�

�� ا�طب ا�
�$	دي +	ث 
��* ��ظ�� ا�3+� ا����	� إ�* 
و&	ق  ھذه ا���ر�ت �ن أ�&ر ا�2روع 
�د�

ا��5�	� �$�	 +	ث أL�3 ا��5ج ا�	دوي ا�ط�	�� ��
رف �1 �8ن #��	� ا��دارس و ا��را�A ا��5�	� 

 �3
ر(ء و �ر	ن ا�دم و ا��?ل ا�2�$وي و 	�دئ �ن ا�
و
ر و 	��7 ھذا ا��5ج �.ا�(�Jا *$

1���� ا���م و ا�
H&	ر  �' . 3ا��8$� و ا�23ل و 
��	ط 
د�ق ا�ط

  :��ا
*5ج 	�
�واد ا
�*د��� و ا
ط	�* )ج


�دد ھذه ا��واد +�ب ا��	?� 
ب و ��Dر ا	# �	�	3ر ا�ط�
(دم ھذا ا��وع �ن ا�طب �ل ا����	

 �&ل ا��ء، ا��+ر ا��+ري ،ا�ط	ن ،ا��ر�	د ،ا���ر	ت ،ا��ب و ا���دن ا��8دة �$3دأ ا��و�ود�	�         ة 


 � ��ھذا و 	�
��ل ا�����ون ھذا ا�طب .�ز	� و ا�+روق �
(دم ��5ج أ�راض ا��وا�	ر و اJو #

ل ($	ط �ن ھذه ��
�ا��واد  �$* أ�س 	��د  ��دف ($ق 
وازن �� ا��ذور ا�����	� و ا�ذھ�	� �

B *$� ء  . �4$* إ�
رداد ا�3+� و 'وة ا���م و ا���ز ا�����  �$* أ�ل ا��8

                                                           
1

رو�و�و�	 ا�ط�	� ،دار ا��رق �$��ر و ا�
وز	7 ،ا��ھرة �3ط2* �وض  .-  �Dا ��  216ص  2011:إ�راھ	م،ھ�دو�� �+�د أ�ور ،��د�� 

2
  

 46ص �ھدة ز	د �2�� ،�و�و�� ��$�� ا�Iذاء، و�ظم ا�
Iذ	� ا��
وازن-

4
   . 181ص1993:ا����	� �$��ر و ا�
وز	7 ،ا��ھرة ،�+�د ا��وھري ،ا�درا�� ا��$�	� �$��
�دات ا����	� ،دار ا���ر�� د 
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  :ا
�*��دات و ا
���ر��ت و ا��س 61 ا
طب ا
��.�دي: �	'ث ا
���6ا

ر و و��ت ا��ظر ا�
�$	د	� و ا�
3ورات +ول ا��رض و ا��5ج و � :ا
�*��دات  ��D7 ا	ھ� ��


I� 1ض ا��ظر �ن ا���ق 	
3ل ��
�$ق ��و'	� �ن ا��رض و ��
�ذ�ك �ن �$وك و ��ر�ت 

 ���و�� ا�(�رات و ا���$و�ت ا����� �ن ا��5+ظ� .  1ا�ر��� �$طب ا��$����H� ر
�و� ��و 	�ر


(د�� أ�8ء ا���
�7 ��5ج �ر8ھم، و 'د 
+دث .ا�82و�	� �	 �
إ�ن ($دون �ن ھذا ا��وع �ن ا�

�ب ا�Dر �$* 
�ر�� '3رة �$* ا�# ��
�دات +	ث 	�ول أ�D 1ھل ا��د	� و ا���ران طب 	��و�1 �

ص ا��
وار&� �ن ��	K ا�+� و ��?زه و ر�� 	L3 ��1 ا���ض ،إ� أ�1 �	س �$* '�ون )�Dض ا��

	ر �ن اDط�ء و ��ت ھذه ا���
�دات �&	رة ��د ا��رب و �ر�� ا��&.ط�	�� و � �$* �وا��� ا��زاج 

�	ب و طرق �H� ده	��
رث �ن �$دة  و #	ره و ا�طب ا���رس �ن (5ل ھذه ا��
�دات و +�ا��رب �

 ����� ��&	ر �ن ا���وب ا��ر�	� و #	رھ� �2$ �ن أ�را �د	
أ� �و�	�	ن �	رى �Hن ا�طب .�(

ت �
�$ق ��Hراض ا�Jا��
3Hل �ن ھذه ا���
�دات ھو ��رد (ر ن و �	2	� ا��2ء ��� و �ل ��

ء �$* أ�� 'د	�� 	�S� ب أن ��ظر�	 �5ج ،  ��ص ا�
�$	د		ن ا�ذ	ن 	�و�ون �)�Dد ا�
�J�                

 	(ص . أو #ر	��� ��و إذا 
+د&� �ن ��ض ا���
�دات ا�ط�	� ا��5�	� ���د �&5 أ��	ب ا��5ج 


3ل إ�* ا�+روق ھ�ك �ن 	�
�د �$* ا��+ر ا� �
درة �$* �5ج ا�+روق ا�' ����+ري و ا���ل 

  ء و ھ�ك �ن 	�
��ل ز	ت ا�ز	
ون ا�ط	ن و ا��و 
��	ر ا���ور ا�ذي 	
�دون �	1 �$* .در�� ا�(طورة 

  :ا
���ر��ت

�	د و ا��
�دات و ا�
3ورات ا��5�	� �

$ف ا���ر�ت ا��5�	� �ن �(ص X(را��دات ا�)
'د 

 1� �3�	� و ��� �&5ا�(�

1 ا��H��
س إ�* �Dا ��
�ود  �

��ل ا��ء  ا��	���5ج  ظر�� ا���س 


��$وا ا���ل .و ا��$H�� Lس �وق رأس ا��ر	ض و 'راءة  ��ض ا��ور ا��رآ�	� ��أ� ��5ج ا�روح 

أ��ب أ(رى إ�
��$وا ا�د�ك و ا�	ق ا�ط�	�� و ا�ط�	�� ،و ��5ج ا���م �واء ��د ا�ر�ل أو ا���ء 

�� '$ب +�ت ا�
�ر و 'د +ددت ���7 +�ت إ�* آ(ر ذ�ك �ن ا���ر�ت  �&ل �ذور ا��زر �و��8

ل ا��
زا	د �$* ا�طب ا�
�$	دي ،��$ت ��ظ�� ا�3+� ا����	� �$* و78 .ا��5�	� �'Jظل ا ��و 

 ��ب ��ورات �و��� ���� �
 ��Hن ا�طب ا�
�$	دي و 'د�ت ��ود�
	�	

م   2002ا�
را �
ا�

 ���� و ��$ت ا��&	ر �ن ا�
�د	5ت و ا�
I		رات �$* ا���
وى اJ'$	�� 'د 2005و 2014
+د	&�


�$ق ���3ط$+ت ا�د'	�� �و3ف ا��5ج.
�ون 8رور	� 	 �	��� إ�* �5+ظ� ا��3و�ت 8J�        

�
�
        د ا�درا�ت ا���ر��و ا�و23ت ا�(�3 ��ذا ا�طب ،و إن ا�����	ت �� ��	7 ا���ط	ت �

                                                                                                                                                                                     

 
1

رو�و�و�	 ا�ط�	� ،ا��ر�7 ا���ق ص�3ط2* �وض إ�راھ	م �Dا ��  187.،ھ�دو�� �+�د أ�ور،��د�� 
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�رف ا�طب ا����� و 
درس  �
ط ا�ر��	� ا����و �	�ت ذات �&�
ت  وا8+� و �+ددة ، 
�دأ ا�و&	�� �

�	1 و ا��ك ا�I	ر  U�رن �	ن ا�+�س ا����

(دام و �Jب ھذا ا��  و أ���
�1 ا�وا�7 و ا����
إ�


طو	ر ا�طب  ��
+دث �ن ا�
+د	ت 
              ��  ا���ل و ا�
را
	�	� ا�
�2	ذ ا����� و �ن ��ا���رر ،و 

ا�
+د	ت �ن +	ث ا��	�� ا�وط�	� و ا����5 و ا��ودة إ
+ت ا�طب ا����� :و �ن �3ول ا�و&	�� 

ل ا��ر�د ��
�Jورة ،و ا�	ن ��$�2 �	�
�دة ���� ھو ��� .�$�+�� �	�	

را�Jءت �1 ھذه ا� و ��

�� دول ا���م ��$Iت � ��ر �$طب ا����� �
�Jدي �رة �ا	$�
$* ���� ا���ن ا�ذ	ن 	�
(د�ون ا�طب ا�

75�� ا�و�	ت ا��
+دة ا�Dر	�	� و % 42�� ��دا و %1 70�� ا�
را�	 و %  48اD'ل  % ��

دل �	 دو�ر �� $  �$	ون 2700�ر�� و ھذا 	
را�ق �7 إ�2ق ھ?ل �$* �وق ا�طب ا�
�$	دي �

 �1 و إ�� و 	�
�ر ا�طب ا�
�$	دي �� ا�دول ا��2	رة  �ذ�ك �	س . ا�و�	ت ا��
+دة ا�Dر	�	�  �&5 ��
إھ

�ل 	�
�ر �� ا�دول ���2$
1  و ��
3د	�  و 
د�� ا���
وى ا���	��  و ��$� 
'Dع ا
دھور اDو8�

ر ا����	� و ا�8رة ا��
�د��  &Xزي ا�	�2 �	و    و ا��ك  +ول أ��	ب  
�و	ق اDدو	�  �Sدو	� ا��	�

 ���طب ا�
�$	دي  و أ�دت ا���ظ�� 8رورة 
+�	ق ا��و�	� و ا��ودة � ��$�
  .ا��+وث ا��

 ��
�  :و �ن �$��ظ�� أھداف ���Sط� ا�ر?	�	� �� ا�طب ا����� و ھ� �

 ����$ت �$* د�A اDدو	� ا�ط�	�	� �8ن اDدو	� ا��و�ودة �� إطر ا��ظم :ا
�����ت ا
دوا

 �	��  .ا�3+	� ا��

س ا��ر�� ا��ر
�ز �$	1 و 
�د	م ا�
و�	1 و اJر�د �(3وص :ا����5 و ا��2�	� و ا��ودة �D7 ا	�و


  .		س ا��H(وذة �� ا��5ج ا���		ر و ا���

ت ا��2راء ا��د	� :
	�	ر ا�و3ول إ�* اDدو	� 	�
و�	ر ا�طب ا����� ���ر 	
وا�ق و إ��.  


3+� و ا��وا�ب ا��$و�	� و ا��
��3ھذا و 
��* ا���ظ�� إ�* ا�ر�ط �	ن ا'Jو ا �	�د	� و ا��	?� 

   �$2رد و ا�+2ظ �$	� ��ؤو�	� ��
ر�� و �ذا ا�ر�ط �	ن ا��ظم ا�3+	� ا����	� و أ��	ب ا��5ج ا�
�$	دي

 : �س 61 ا
طب ا
��.�ديو ا� ا
�وا"د - 3 

        ��
(3ص 
�� ا�طرق ،و ا���	ب  ا��5�	� ،و  �$طب ا�
�$	دي أ�س و 'وا�د 	�
�د �$	�

�	�
  :ا��وا�ب ا�

ب،و اDدو	� ،و ��ض ا���3ر  :ا
+��ب ا
د��6 ● ��Dب �$* ا�
�د ا�طب ا�
�$	دي �� ھذا ا���	

�� ا��ران ا��ر	م، ٭&م �$� �ن �ل ا�&�رات : ��*��و�1 
ا�(رى ا��و�ودة �� ا�ط�	��  ورد ذ�رھ
                                                           

1
  .190ص  ا��ر�7 ا���ق�+�د ا��وھري ا�درا�� ا��$�	� �$��
�دات ا����	� . د  - 
-2
  .�193+�د ا��وھري ا�درا�� ا��$�	� �$��
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1 �2ء �$�س٭	��$�� ��ل ر�ك ذ�5 	(رج �ن �طو�� �راب �(
$ف أ�وا�1 �رى أو3* �� و أ( 


ر�(�  ھذه ا�و23ت  ، و ��	ت٭ا�+�� ا��وداء �2ء ��ل داء٭: ا�ر�ول B *$3 �$	1 و �$م،��و�1 �

ده  	78 ا���ض ���م  �	ل ا�	وم ا�ذي�	ل إ�* �	ل ،إ�* �� أذھن أ�راد ا���
�7،و 
��$ت �ن �
�� إ�

 �� ���
داوي،�Mن �م 	�72 � 	8ر �
	��  ��دم أ(ذه �$��		ر ا���$� L�أ�1 � ورد �� ا��رآن ھو 3

  .ا�و23ت ا��5�	�

 ���
�Jب ا�
�د ھذا ا���ب �$* �ل � ھو ��ر�� و 
�ر	ب �ن '�ل أ�راد ا���
�7 ا�ذ	ن :ا���	


ط�	ق ا�و23ت ا��5�	� 	
(33ون �� ا ��
&�ت ا�
�ر�� ��	ب ا��
�ددة �ن ا��5�ت ا�
�$	د	� �D

�� ا��5ج  �$* ا��ر	ض  �
ف أ�$وب �5�� �
و 	
	L ھذا �رJ �3وا'7 ھذه ا���
�دات و +�	��

ھ ا��&	ر �ن آ(ر و��
�ل +�ب ��
�دا
1 ا��
3H$� �ن ا��دات و  ا���
�7و�23 �5�	� �د	دة 'د 	

����م �ن 	�
�A أ��	ب ا��5ج ا�	دوي �����،و �ذ�ك ������ �$�ر	ض ا�ذي 'د ،
�� إ�	��	 �
ت ا��ا�&�

ب��D�� �ن �وع ��	ن �ن �رض 	�
�� إ�* ھذه ا�2?�،و ���م �ن 	
(3ص �� ا�
داوي ��	             

ا�ط�	�	� و ا���د�	� �H�$وب و 	�$82 اX(رون ��5ج،أ� ا���ض اX(ر ��د 	�
��ل ا��5ج ���واد 


�$	دي،و 	(
رھ ا��ر8* �و23ت �5�	� �8�$ء �$* �(
$ف ا�Dراض ��5�.  

6���
	��ل ھذا ا��5ج �ل � 	ؤ&ر �$* ا���ل J+داث 
I		ر ����م،و 	8م ا�
�و	م  :ا
+��ب ا

ط	��،ا�	و#،و ��$	ت ا��
ر(ء�Iا���

�د �$* ا�+وار ،و ھ�ك ا��$�ت ا��5�	� ا��2�	� ا��
             

 *$� A��	��ل ا���،ه ا��$� ا��3ب ���
و ا�
وا3ل ��ط ��
�داف ا��وا�ب ا��2�	� �دى ا��ر	ض 

�� ا��5ج،و �&ل �$*  �	��� ذ�كا�
(دام أ�2ظ أو �3ط$+ت ����� �(3?ص �2?	�،و 

les placibeaux1 

  

  

  

 

  

  

                                                           
1
  �	��  2014/2025إ�
را
	�	� ��ظ�� ا�3+� ا��
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ث��
  ا
��.�ديا
�� �ص 61 ا
طب : ا
�	'ث ا

�� إ�* أ(رى،و �ن ��
�7 إ�* آ(ر،و �ل �ن ھذه ا�طرق ا�
�(	ص �� ا�طب ا����� 	(
$ف �ن &�

�ذة ��	�� �ن ��م اJ 	�+ث �ن ا��رض �ن (5لن،��د ر�ز ���8م �$* أھ�	� ا�و��1وا�� أو ���    

ن و ا�
دل �$	1 ���$* و ا�ط+ل،و آ(رو�$�ن ا�
�دوا �$* ��ع و �و�1،و ط�	�
1،و ا���ض اھ
م �

�	ون �$* �س ا���ض و ا�
د�وا ��1 �$* 	ا
1،و ��د ا�
�د ا�33وت ا��ر	ض و �م را?+� ��1 و �2رز

�ض،ا��ر	7،و ا�ط$	ق،و #	ر ا��
وازن،و ا�
�دوا �$*  17ا�Dراض و �ددوا Iس،ا��و�،أھ�� ا�+�

ع إ�* 3و: أر�7 ��$	ت �$
�(	ص ھ��

1،ا��ؤال �ن ���ره،و �س ا��ظر إ�* و�1 ا��ر	ض،ا��

 ا���ض،و ا�
�د #	رھم �$* ا��دم و ر��وا �� ا��(ططت �
+د	د ا���ط ا��ؤ��� ��د ا�I8ط �$	�

 �7 ا��ور�
5�2
 و ��
د�وا �ن أ�وا�� و أ����7�3،�� ا�
�د آ(رون �$* 'ز+	� ا��	ن D�           


�+	ص ا��رض،و +د	& ا�
دل �� *$� ��ض ا��+&	ن �$* طر	�� �$
�(	ص و ذ�ك �2+ص و ا���

 ��
�	ر +�ب ا�وا�� ا��(
$�2 إ�* + �

+	ط و 
���ث �ن ا��?ن ا�+�،و ا� �
ا����،و ھ� ا�ط'� ا�

 ��
$ك ا�$+ظ�،و 	�ول ا�د�
ور 	+� ��د ا��ز	ز ا��(
ص  ��ا��(ص ا��ط2	� و ا��2ر	� و ا��2�	� 

�	�  :ا��$وم ا���

  :ا��ر	ض ھ���دأ �
+د	د �	زاج ا��ر	ض و��5ت 
+د	د �زاج  : أو: 

إ�*  70ا���ض 1�D ر�ول 3�ت � 	�ذب،و ھو د�	ل �$* 'وة ا��$ب �3در ا�+	ة،و ا���ض ا��$	م �ن 

��ول )ا��ول(���8 �� ا�د'	��،��ظ�
1 و �ر�
1 �$+رارة و 12�8 و �ط?1 �$�رودة و ا��رورة  75�،


L (2	ف #	�
L ا�ط�	�� ر �زج،و #	ر �ر�ب،أ� ا�$ون ا�دا�ن 	دل �$* ا�+رارة و ا�رطو��،و ا�2

�$* ا��رودة و ا�	�و��،و ا�ر?ق ا��2ف 	دل �$* ا�رطو�� و ا��رودو و ا���س ����س،ا�+رارة +�ب 

ا�+��،و ا��$د ا��ف 	دل �$* ا�	�و��،و ا�دھ�� 	دل �$* ا�رطو��،و �ذ�ك ا���ر ا��&	ف 	دل �$* 

   و ا�طو�� و ا���س ����س،ا��ف 	دل �$* ا�	�و�� و ا���� 	دل �$* ا�رطو��،ا���م رطب ا�+رارة


و
ر و ا��$ق �ر	7 ا�+ر�� +ر 	�س و ا���س ��� ا�(�ن 	�س،  و��   �سو أ(	را ا��$وك ا��(�3،

  .و �&	ر ا��وم �رد رطب و ا���س

�� ا�
�(	ص ا��$	م �$�رض �ن طر	ق :����� 1
	��ن طر	ق : ��
�	ن ��طب ا�+د	ث و ا��


ر	K ا��رض �7 ا��ر	ض *��	 �	ل،ا���� و ا�و23ت ا�ط�	� �$�
(33	ن،و ھذا �+
  .ا�

1  

  

                                                           
1
  198ص  د �+�د ا��وھري ا�درا�� ا��$�	� �$��
�دات ا����	� ا��ر�7 ا���ق 
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 :أ�س و >وا"د ا
�داوي 	��"��ب ا
ط	��: ا
�	'ث ا
را	;

و�� ��ر�� ا + �� ��' �
ب ا�ط�	� �و8وي،أو 	(78 �ن (5ل ا����5ت ا���Dن �ن ا�
داوي �

 � �د �ن��ب ا�ط�	� ���D  :��وا�د و أ�س �� ا��5ج،�و�د� أ�1 +
* 	�ون ا��5ج �

ل ا�
�(	ص ا�ط��  :أو: -�� ��	�ب 
�(	ص ا��رض �د'� ��
�د	ن �� ذ�ك �$* ا�
�دم ا���	ر 

 �$* د'� �ا�
�(	ص،��ر�� ا�����،و اھم ا��وا�ب ا�
� ا�+د	ث،+	ث أن ��ح ا��5ج 	�
�د أ�

 A��

ت 
وظ	�2 Dداء ا�Iرض +�ب أ+د ا���+و&	ن،�� ��د ھ�ك أ�واع �ن ا��� ��
�،و �����


 ���� �5ج �دة أ�راض �&ل،ا�&وم ا�ذي 	�
��ل  33)
�دة +�ت �ر8	� و 'د ��د �و� وا+دا �

I8 ع2
2ع ��ر ا�دم،ار
ب �5ج أ�راض،ار�
ط ا�دم،أ�راض ا��$ب،ا�ذ�+� ا�3در	�،ا�

 ��ب ا���ري ا��و�	�،�� أ�� 'د ��د �وع ��	ن �ن ا�Dراض 'د 	د(ل �
ا���3ت،ا��8ف ا�����،ا�


ت         �$* ��	ل ا��&ل ا�Dراض ا��$د	� 	�
��ل ��5�� ا�&وم،و ا��ر�	ر،ا��وز،:�5�1 �دة ��

    .و ا�+�ض

- �����: �	�
  :�(3وص 
+8	ر ا�دواء ا����� 	�ب �را�ة ا���ط ا�

�� ا��3ح  - 7��
�زھور �&5 �ب ا�ط�	�،��Dن ا	ز)
�را�ة ا�طرق ا��$	�� ���7 و 
�2	ف و 

 ��د ا�ظ�ر +	ث 
�ون 'د 
���ت �ن ا���ر ��# 7��
��د ان 
�ف 'طرات ا��دى،اDوراق و ا��	�ن 

�3$� ا�ر�	7أ��� ا���س،و ازداد �+
واھ �� ��# 7��
� �ن ا��واد ا��2��،و أ� ا��ذور              


ت �$* ا��دة ا��2�� ا���7 ا���وا?� �ن '�ل،��ن 
H&	ر و'ت ��7 ا���،و ا�(ر	ف،+	ث 	�
�ل �8��

ب ا�ط�	� ھو و'ت ����،+	ث ��S�  �	د3
'Jا ��	م ا���
 �
�� �ن ا��ور ا�� Z� ل� L�3ن أ�ا

ت ا���ر�
$ف +�ب �3ول ا����،و +�ب �)
�� ا�����  ��  .أن ���� ا��دة ا��2

- ��
��:  �������د	ر 
+دد +�ب ا��رض و ��ر ا��ر	ض،����،ب و أو'ت أ(ذھ��Dر ا	د�را�ة ��


�دى 
� غ �� ا�	وم، ������ �$��ل �$��� أو �$��
	ن �$* ا�D&ر � U$�2 ���دل  �500$���و�ت � 

�ت ا��ر8	� ا�
� 	�ب أن 
ؤ�ل+$� ����� ا�ز	وت ��ر ا�2م، ا�	وم،ا�ز	وت �$��� I3	رة �دا ��	�  أ�

وز �5 �ن ا����A و ا��ر	ض �
�� �$�5ج،و إذا 
+�س ا����A ا��در ا�ذي 	�ده �	��3 ��د�ك ا�(


ط	7 ا�
23	� ،و ��د �	 5��د �	ن ا��ر�ت �� ا��ر�� ا�5ز�� 'د 
��ب �� أ�راض ا���د،�
�ن ا�

ل��
�J1.ا  

                                                           
  �200+�د ا��وھري ا�درا�� ا��$�	� �$��
�دات ا����	� ا��ر�7 ا���ق ص. د  1
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�ز	ت� ��راب وز��� ء وز����� ب وز����D�  اDداة ا���
��$� وز��

   5,5غ

  غ 9

  غ 13,5

  غ 180

 غ 380

  6,5غ 

  غ13

  غ20

  غ260

  غ360

   

  5غ 

  غ10

  غ15

  غ200

 غ 300

  غ 5 -غ  3

  غ 10

  غ 20

  غ 100

 غ 300

  �$��� I3	رة


و�ط�� ���$�  

  ��	رة�$��� 

ن �ي���  

 �Hس �ء

  

ب �� اDو��Dول ا�
����� �Sو'ت ����م �ن 	�ول � �د �ن � ر#�أ�� ا���دة �	�
�ون  �
ت ا�'   

8ء ا��ر	�8 ���و��،و �Dا �� ���3،و ا�و3ول إ�* ھد3

��* �$��م ھ��8 و ا�	 1�D و ذ�ك

 ��ت ��ط1 ا�ذي 	�
د �ن ا��3ح إ�* ا���ء،أ� ھ�ك �ن 	�ول 	�ب أن 
�ط* �$�ر	ض اDدو	� ��

  .ا�$	ل ��و ا��وم ا���	ق و ا��
ر(ء،و 	وH� *3(ذ اDدو	� ��د 53ة ا�2�ر ���رة

    

  

  

 

1 

 

 

 

 

  
                                                           

1
  202ا��وھري ا�درا�� ا��$�	� �$��
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�(ل	ط�>� ���1 
.رو	ور��ج ا
�(ور .1
  :                                          ا
���6  ا

  .ا�
�$	ديرو�ور
ج �3ور +ول ا�طب : ا��و8وع  -

 .ا�طب ا�
�$	دي �	ن ا�(را�� و ا�وا'7:ا���ـوان  -

 د'	�� 31:  ا��ــدة  -

 .�زوز �وز	�    �$+ج �?��:إ�ـداد   -


ذة  -�D: إ�راف ا�	او��دان #� 

 .	و�60 :ا�
3و	ر  -

-  �$��
  .Samsung HD:�وع ا���	را ا���

-  �$��
  .:�وع ا�Dرط� ا���

�م 
	���	$ت، دا($	� و(ر�	� : أ��ن ا�
3و	ر  -I
  .#$	زان  وھران.��

  . �و�	�* ���	�:ا��و�	�* ا�
3و	ر	�  -

  :�را'ل ا�+�ز ا
رو	ور��ج   .2

�ر8ت �2�� �$* 	و�	ت ا���
�7  �ل 
�$	ط ا�8وء �$* ظھرة ا�طب ا�
�$	دي�ن أ �
ا�

�راد ا��زا?ري  ،و��ر�� �دى S� �

ؤدي اھ�	 �
ب ا���Dإ�* إ�* ا�$�وء وا �	ت ا����ا���ر�

  .�ن ��� أ(رى  ا��
?A ا��زة �� ا��	دان �ن طر	ق ا�
�ر�� و ا���ر����� و�$�5ج ا�
�$	دي �ن 

 �� ذ�ك أن ��
(دم ا�رو�ور
ج ا��3ور، Dن ا�3ورة 
ز	د ا��$�� �3دا'	� +	ث �� �	H
ار

ه ا���ھد �
  .ا��درة �$* 
و3	ل ا�ر��� ا�5�J	� و�د ا�

  :ا�
3و	ر �ر+$�  : ا�و
� ا
�ر'.� 


ط5ع أو ا���	�� وھ� ��$	� ا�
�رف �$* ا��و8وع و��ن ��
�رف ھذه ا��ر+$� �

ت ا��(
�3 وز	رة �وا'7 ا�
3و	ر���3ل �
  .1ا�
3و	ر ، و�ذ�ك �ن طر	ق ا�


�� �
�	1 ا��وا�ب ا� �� و�ن ھذا ا���ط$ق '�� ��Mداد �(طط ا���ل ا�ذي ��$� ھذا �و��

 7�
د �
ب ا���Dوھو ا��+ث �ن ا ��ا��دف �ن ھذه ا�درا �2رد ا�رو�ور
ج وھذا ط�� ��د� +دد��

  .إ�* ا�$�وء إ�* ��ر�� ا��5ج ا�
�$	دي 

" ا�ظھرة" هاDھم �ن ھذه  ا�درا�� وھو 
�$	ط ا�8وء �$* ھذ و  دون أن ���* ا��دف اDول

 و��ر#م �ن  
�ا��
م ا���	ر و ا��
زا	د ��ذا ا�طب أھ�	�
إ� أن ا��د	د �ن ا�درا�ت ا����� و اJھ

1
ھ$�
د	�	� أو ا��	دا�	� �Dن إ�راءات ا��+وث ا� ��  .و �م 	�ط	1 ا��+&ون ا��در ا��
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 اDو�* ��ت �
�ت إ�* دار ا�2
وى و�$د	� �ن ��د ا���ك ر�8ن إ�* و��� �	�
 ا��
�+ط

 ��
ر�و�و�� �ا���ب ���ر�Dھرةاا��$وم ��  ذ�
اDو��د +د	&� إ�*  �و�� ظھرة أ�
ر�و�و�	� ، $ظ


ر�و�و�	� �D'ط�ط� ا��ن �'�دا	ل   �' �م +دد� �1 أھم ا��+ور ا�
� �ر	د ا�ط5ع �$	�I
�و�	� ��

  .ا��دء �� ��$	� ا�
3و	ر 

 �$��
�	ب ا�
�$	د	� �� ا��5ج �ن ��� أ(رى و���ر�� ا�طرق وا�و�?ل ا����Dا �� �$3
           ا

�� إ�* �ظرة أ(5'	ت ا����� ا�ط�	� ��ذه" ���	دة �درة"  ھذه ا�����H إ8�� L8و
  . ا�ظھرة  �

3
3?	� �2�	� ���ر��ھذا دون أن ���* ����� ھذه ا�ظھرة �ن ا��+	� ا��2�	� +	ث ا)H� �$ 

�	� ة �دى ا��واط�	ن ا�
3ورات وا���
�دات ا��و�ود�
�� إ�* درا�� ھذا ا��و8وع �ن ا��+	� ا��إ8

 7�
د �
ب ا���Dا ��  . ا�طب ا�+د	ث و ا�$�وء إ�* ا�
داوي ا�
�$	ديإ�* ا�
($� �ن  ا��واطن ���ر

� � ھذا ا��و8وع ھو إ	�د ا��	�� أ� أ�3ب �ق �
، ��ن ھذه ا��3و�ت زادت �ن �ز	�

 ل ا��طروح ، ا�
ط��  تاDھداف ا�
� �طر 'د� و
+�	قوإ3رار���Jا *$� ���Jن ا��
 ��� ،

 �
ب ا���Dرف �$* ا�
  د��ت ���واطن إ�* ا��5ج ا�
�$	دي ا�

 ��و�م 	�ن ذ�ك ��Dر ا���ل  آراء ا��واط�	ن +ول ھذا ا��و8وعھذا دون أن ���* ��ر

ه ا���	را، ا��&	ر ���م �م �

�م 	��� إ�* +�8M�  . �ن ھذا ا��و8وع	�H ا�
+دث 

��د ا�+3ول �$* ��	7 ا���$و�ت ا�(�3 �ظھرة �� ا��زا?ر �$* ا���
وى ا��ظري 

�� ا��دا	�  
� ا��ر+$� ا�&�	� �ن ا��ز ھذا ا�رو�ور
ج وھ� �ر+$� ا�
3و	ر ، +	ث '��H
وا��	دا�� ، 

ر أ��ن 	
 وا(�

�	?� ا�+�ت ا��راد ا�
�وا�� 
3و	رھ.  

 اDو�* �ن�
�م إ�* �$د	� �ن ��د ا���ك ر�8ن  وا��I
  ) 	ن ��	ت (�7 ا��	دة و�	� ��

 ا��
�ددة �� و��د ��ت ا��+ط� ا�&�	� �$+د	ث �7 �
33)
ا��	دة �درة �و�	� #$	زان +ول 

 �$* �و�د ا�
3و	ر أ��	ب ا��5ج ا�
�$	دي��� �'2

م ا�
3و	ر �� ��ز�� ا�
� و��د ا .  

 اD(رى �
3و	ر �
�ت و���  ��?�م  ا��	دة �I
  .�و�	� ��

ء �ن ا�
3و	ر ا��	�ت ،�
�م و #$	زان  و��د ا��I
��  �
 إ�* 
3و	ر �� و�	�$�
��  ا�

�� ا�* ,وھران وو�	� 
	���	$ت  ��ل �ن ا8�
��� �
د	ث ا�+Dا K	م،ا���Jا  ��	ا��ر ��

�	�5�Jدرة " ا	ن 	د�ن 
3?	� ،&م  	در ا)Dرا  ا2	�	� �	?2�
��ؤ��� ا��� �	� "س.���رة "ا��2�

�م  I
��  .  
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��
  :�ر+$� � ��د ا�
3و	ر   :���ا
�ر'.� ا

ء �ن ��$	� �
ل ، ���د ا���
�م ا�رو�ور
ج �� ا�ظ�ور وا���� �	�
�دأ  �
وھ� ا��ر+$� ا�

Montage) �ـ 	�رف  � و��7 ا��دة ا�(م ،�
��ل إ�* ا���ھدة &م ا�
ر�	ب أو, ا�
3و	ر وا��زج (

)Mixage (ت	��
�� إ�* ��ض ا�ا����دة �� ا��ز ا��دة ا���?	� �$رو�ور
ج ا��3ور  إ8

  .ا��و�	�* وا�
H&	رات ا�(ر�	� :�&ل

ھدة ا��دة ا��3ورة �رات ��� �� ھذه ا��ر+$� ھ� ا���ھدة ، +	ث '�� �� وأھم (طوة '��

ء , �د	دة�I
ء أ+�ن و أ�ود ا�$�طت ا������ ��و8وع ا�رو�ور
ج وا���
ر و ا�	

��ن �ن ا(� ���

ھدة ���ل �ن �ل � ھو &�وي � 	(دم ا��و8وع ،&م '�� ��د ذ�ك �
ر
	ب ا�3ور وا�$�طت وا���

�� ا�رو�ور
ج   �$(ط� ا�
� ا�
�د������ و�� ���
��	ن �ذ�ك �	�ر	و � ��  . 	(دم ا��2رة ا��


��ا
�ر'.� ��
  )Le montage(�ر+$� ا�
ر�	ب  :ا

��و* ھو ��$	� ر�ط ا�$�طت +�ب ا����ا�
ر�	ب � ، ��	

ج �	س ��رد ا���ط�� �$2	$م و
ر�

ل و و��ط7 �(
$�2 وإ�� ھو ��$	� إ�دا�	� 
�وم ���س ا�وا'7 و���ل ��$	� �3ق ا���ھد���ؤ&ر  

   .و	��ن �ن 
�		ز و
+د	د ا���3ر ا�ر?	�� و+ذف ا���3ر ا�&�و	�


و�1 إ�* ا�($	� ا�
ر�	ب ا����زة �H+دث ا�و�?ل ا�ر'�	� �� ��' ���ر� �$�طت ا���	
���د ا(

�
  : 	� +	ث �رت ا���$	� ���را+ل ا�


ر
	ب ا�$�طت +�ب ا��	�ر	و ا��
2ق �$	1 ��&	ر �ن ا�Jداع وا�+س ا���2 – 01 .  

02 –  �?
وي �$* ا��دة ا�(م إ�* ا��ر	ط ا���+
 �
  ��ل ا�$�طت �ن ا�Dرط� ا�


م 
ر�	�1 �$* ا��ر	ط ا���?� �+3ر �دة ا�رو�ور
ج – 03 ھدة ���.  

  )Le mixage(�ر+$� ا��زج  :ا
را	*�ا
�ر'.� 

 أ&�ء ا�
3و	ر �$	��
�� ا��ؤ&رات ا�3و
	� وا��و�	�	� ا�
� 	��ن إن ��$	� ا��زج ھ� إ8


�ط� �ز	دا �ن ا�وا'�	� ا��دة ا��3ورة� �
�
��ل , �$��ھدة ا�3�
 �

�وع ا��ؤ&رات ا�3و
	� ا�
و


و�7 إطر ا�3ورة *

وL8 ا, �&	را �ن اD#راض ا� �
ن أو 
+دد �� 	+دث �� ا�$�طت ا����


و�	ر ا��و ا��2�� ا��ط$وب  ���د �
م ا���ھد و�ط2
1 أو �
  ...ا�و'ت أو 
و�1 اھ


�ر �ن أ�
ء �ن ��$	� ا��و�
ج و�

م ھذه ا���$	� ��د ا�
�5موDا �� .دق ا���$	ت ا��2	� ��


��7 ا�
��	5ت ا�3و
	� ا��(
$�2 �$* �ر	ط وا+د �

�ر ا�طر	�� ا��2	� ا��

�$	ق,$� �$	��
���د , ��'
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ر ا���ط7 ا��و�	�	� ا������ �$رو�ور
ج	
) و �	�و�و�	 و�ق � 	(دم ,�	���28* �ذ�ك ��دا ��

  .�و8و��

  ):ا�
�$	ق( ا
����ر�و

ا�
�$	ق ھو ا��5م ا���طوق ا�ذي 	�
ب أ53 �$و3ف و ا�
��	ر �ن ��ر	ت اD+داث  إن

��'�
  . ا��


�ل ا���ل �	 *
ا����� ا��3ري '�� ��Mداد ��ھدة ا���ل ، وھذا ��
��ن �ن 
+ر	ر 
�$	ق و+

 ��د ،و	�
ب 
�$	ق ا�رو�ور
ج ��د ��$	� ا�
ر�	ب ا�2	$�� ،وذ�ك �	� 1$	��
�ب �7 ا���ھد ، �	
م �
	


وا�ق ا��ص �7 �+
وي ا�2	$م	 *
+.  


رات إ�1 ا�طب ا�
�$	دي ا�ذي �رف /�$م �5�� 	�ود 
ر	(1 إ�*  أ�ف ا���	ن  1:ا
�*.�ق�
$ف )� ��

�رورا ��دة +8رات /و�1 اDرض �	د� آدم �$	1 ا��5م  ($ق ��ري �$*ا�+	ة ا���ر	� ��ذ أول 


�$م �ن )ص(�ن ط�	ب ا���ر	� ر�ول B  ا�ط5'/ ا�ذھ�� �$طب اJ���5 ا��3ر 'د	�� و3و� إ�* 


داوي �Hدو	� �(
$�2 ا�Dواع و  ا�ر��� ا���و	� و �$م ا��س ا�طب�� 1
          )ص(�2و�� أو3* أ�

�Mن ��ل داء دواء " B دا��ر	�2 �&ل ا�+�� ا��وداء  �� 'و�1 و3ف ��ض ا��5�ت أ+د	&1 "
داووا ��

&م �رف ا�طب أو�1 
طوره ... ��ل داء و #	رھ �ن ا���ل و ز	ت ا�ز	
ون" �2ء   ا�+�� ا��وداء" 

       .إ�ن �	�و إ�ن ا��	&م ا�رازي  ا����� �7 إ�ن ا��	طر و أ�و ��ر�	ن ا��3ر 

  :أو
�  "�����+�ل �; 

إ�1 +3	$� ���ل ا���رف و ا���رات و ا���ر�ت ا��?�� �$* ا�
3ورات و ا���
�دات : 2ا
�*.�ق


��ل �5ج ا�Dراض �
ت و �
$ف ا�&�)� �� �$3H
       ھو إرث +8ري 'د	م �ن �زال �و�ودا /ا��

ت ا�+د	&� �� ا���ل ا�ط�� �$* ا���
و		ن اDدو	� و ا�(د�ت ا���
�Jر#م ا�3+	� و �وف 	ظل ،

�ت ا��ودة إ�* ا�ط�	����دة 
�ون أ'ل إ� أ�1 ظ�رت ا�+�� �و�?ل ���   . 8ررا 

  : ��+�ل �; "��� �����

ن �2�1 أ��	ب �5�	� 'د	�� و�� إ�ر 3	�	� / أ��ب ط�	� و +��� :3ا
�*.�ق��Jأ�3+ت /'دم ا

 �	��ت ا��	2�
 �ن ا�	وم ��
�دة ���ل ر��� �� ��رى ا����� 2�	� و (3?ص �5�	� ��Jر ���

ا���م إ�
�ر ا�و(ز ��Jر �� اXو�� اD(	رة �� ��	7 أ�+ء /�&5 أ'دم و�	$� �$�5ج �� ا�3	ن /ا�3	�	� 

�$* �ؤھل �ن ا���ل �� ھذا ا���ل ،و 	
م أ�ف  ��رس ��ذا ا��5ج +3ل 20أ ھ�ك .م .�� ا�و 

�� +وا�� ا��5ج  �	I$� ��	'م�+دد  ��ط�  �80و(ز إ�ر ر�ل ا��داوي  �ن ا����	دام و )
�$* إ�
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 �	?
(راج ا�Dراض /�
��	ط ا���ط ا��و(زة �� ا���م ا�+رارة أوا�I8ط أو ا���8ت ا���ر��J/ و أھم

ب ا��23ل �
�J �	�� ��ظ�� ا�3+� ا���
ب ا��و�ون ،ا�($ل ،�� ا�Dراض ا�
� أ�د�
، ا�ر�و ،إ�

��Jا ، ��2ع I8ط ا�دم و #	رھ ك وظ	�2 ا��&
ل إر��Jا،.        .  

��
  ��+�ل �; "��� ��


$ف ا��
�ب ا�3+	� �� ا���
�7 ا��زا?ري  :4ا
�*.�ق)
 1	�
ر�م /	
�وع ا�Dراض ا���
�رة  �
ا�

ة ا��ر	ض�ة  ���
�دأ �� 
ظر  و ھ� ھ��Jت ا� ��د� 	��ز اDط�ء / ا��ر	ض �� ز�م '�	��

�58 �ن ا��3ر	ف 
�(	ص ��ض ا�+�ت ا��ر�ن  �ا��ھ�8 و ا�ز	رات ا��
�ررة ا�
� 8	� أ+	

�� ا��ر	ض 'د � 
+دث ��8رورة + ��
و3ل إ�	1 و ھو ا�Dر/
طورا 8* �ن �ل �I
ا�ذي 	��1$ 	

ن ا���	ط ا�ذي 'د 	�ون أ�	 �$/ إ�* �ل � ھو 
�$	دي  �	$�Hا�طب ا�+د	ث ��Jھذا ا L�3	��H ��ل 

 Dو�ع 	�وده إ�* ا��ر�� �+ث �ن ���ن �� B 1ل �وھ�� أ���	32
 ��+
 �
و 
وار& أ� و ا��	� ا�

      .�ن �د و�ق ط�وس و ��?ر ��	�� 8ورا و �	د	و 

 را	*���+�ل �; "��� 

�	� �دى 
�$	د	�  :05 ا
�*.�ق
5ف ا�
3ورات و ا���
�دات ا�&�)M� ف$
)
 A�          أ��ب و ��دن /ا���


��ل �
 ا�	د ��ط و طرق أ(رى �	� / 7�
أ�$وب �5�� ا�	د ا���رو�� �&	ر 
داو�1 ھذا اJ�م �� ا���


وارث أ� �ن �د �/ A�	78 	ده 	ده ��ط ��5ج ا��ر	ض 	78 	ده ��ط ��5ج ا��ر	ض 	�
��ل ا���

 �
�� إ�* ��ض ا�+�م ا�
ردد �$* ا��ر	ض�$* ا��و78 ا��3ب إ8.  


(دام ا�	د ��ط ، وإذا 
+د&� ا���م ��د ا�ر�ل و ا���ء �M� د�ك��ن ھذا ا��وع �ن ا�Dراض ��ل �

�3�� ا���م ��د ا���ء (+ 
$ف أ�وا�1 ��ن ا��5ج  أ�رزھ)

ر�ب 'د  	ظل وا+د و ��ل أھ��

2ع إ�[
(ر	ب ا��و	8ت أو ا�+	و�ت ا��	�رو�ت �� ا�ر+م �� 	ؤدي 
�� در�� ��و	� أو 'د 	�ون إر

ة ا�+	و	+ ��
�
و +
* و إن +دث ا�+�ل �� ر+م ا��رأة / �ت ا���و	�ا+رارة ا�ر+م ��ر�ن �


�رض ا���	ن �(طر ا���وط 	���� إ�
ج ا�+	وا�ت  ��8ف ا�(3	
	نو ا�+ل �2�1 ��د ا�ر�ل 

             �$د	� �ن ��د ا���ك ر�8ن ا��	دة ، و �� ھذا ا�3دد 
و��� إ�*  ا���و	� ھذا �ن ا���ب ا��$��

23	ل أ�&ر �
+د&� " ��	ت 	ن" 
  *�H(ذ ��ط7 �ن ا��5ج ا�د�ك ��ط*�ن ا�

�2 ���ر�� ا��ز	د �ن 	8
�
�ر ا��5ج ا�	دوي �دد� ا�ر+ل إ�* �$د	� �	دي (طب �و�	� #$	زان �

 "	درة"ا��	دة �
	� ��2
(ر �1  
 '�3 إر&� ا��ظ	م ا�ذي �� ��+
  .و 

�$� ا�ذ�ري و ا�D&وي ��ط7 ��5ج ا���م ��د ا�ر�ل و ا���ء �H(ذ(�
�	د	و �$��ز ا� 7�( 
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  ��+�ل �; "���  ����

   :�+	�ر ا
��ور   :06ا
�*.�ق 


$ف )
�� ا�طب ا�
�$	دي 
��	ر ا���ور و 'د  7?�	ده �ن ا���
طرق �5�1 �ل +�ب �دا
1 و 

23	ل 
��"زر� ا��	د ا��
3Hل ��� و ���ر�� ا��" "  إ� ا���
 ا�
� وا��ت �$* ز	ر�
	� ��

  .��د إ'�ع طو	ل ر�8ت ا�ظ�ور أ�م ا���	را إ� 

�ر	� ا
��س :07ا
�*.�ق  : ��?3ص ا��	دة �

3ل در��  ،و أ	8و�ن �ن إ( �
ا�

 و 
�$ك ھذه ا��	دة ا���	ط� � إ�* ا��وت أ+	�
�Hرد� ��ر�� '�3 ا��Hسطر	�� ��$� �$�5ج (طور             


1 ا��	دة   و ا��ء و ا�رداء �� ا��5ج�A .�7 ھ�

�$	د	 و ا���ض ��� #	ر و�&	رة ه ا�Dراض 


�$	د	�د(ل ا-،�و�ودة �� ا�
2�	ر ا��$�� �$طب ا�+د	ث  A��
 ط�	ب �د(ل ��ط7 �$ ��رة و ا��	ن ����

  .و ا��	دة �درة �$+د	ث �ن ا��رة و ا��	ن

�	ن ا�(را�� و ا�وا'7 	�
�د أ�(ص و �رأي ��ؤ	د و � ��رض  03ا�رأي ا���رض: 08ا
�*.�ق 

�8ل 	ؤ&ر +
* �$* ا���ض أن ا��2ء ��رد و ھم ر��	� ا��رق و ا��5م ا��
وارث �ن اD�داد ،

 �$3
طورات ا�+$� 1
�	ءل ا���ض �	ف 	��ن ��	K �	�رف  أI8ر �رد �� ا��?$� ر#م ���
و 	


و#	ر ا�ط�	�� ��� ط�	ب ��* �$و3ول إ�* �      )	د(ل ا�رأي ا���رض(إ�	1 ا�طب ا�+د	ث  ل��3

ت: 09 ا
�*.�ق�&Jض ا	ب �7 ا��ر	$ط�� �	وا3$
�طر	�� ا��  

���م �� ��ظم 	��
5�� ا�طب ا�
�$	دي وا�طب ا�ا���
�7 ا��زا?ري �ن أ�راض �د	دة � Zث	د+.  

ا����� 
���وا �ن �5ج +�ت  ا�
��وا ا�طب��ن  و 	�ع �� أوا�ط ا���� أن ا���ض :10ا
�*.�ق 


3ر	+ت ��ض ا�ذ	ن �ر8	� ��ز ا�طب  1

�م ا�3+	� ا��$�� �ن �5�� و ھو � أ�د�
+��ت +

23	ل �د	� ا�82ول و ا3Jرار ����م ر�8وا ا�ظ�ور أ�م ا���	رات ���ث ھذا
�$* ا�Iوص �� ا�

3ل ���	دة �?�� و �د� إ�	�
Jا ود��� ��دة �

�ر� �� ��+
�� ا�	وم ا�
�� ا �� ا�82ء  50 ��

ء ا�د�#� ھذه ا�
� +	رت ا���ول��
�Jا *$� .  


�ول ا��	دة �?��  رد ��
�د 
3رح �1(�3 و إ�1 ��:11ا
�*.�ق :  

 �A ا�+روق أ	8�
 ھ �ن ا��ز	د �3ر+ت �� أ����H�  �ر +
* ذات ا�در�ت ا�(ط	رة و ����

  .؟ �د(ل ا��	د �?�� �ذا (طورةا��+ر ا��+ري و ز	ت ا�ز	
ون �� �5ج ھ
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 �

�$	د	 ��2دا�1 ا�Dل �� 	82ل ا��واطن �5�� 3داع ��23 ،�رق ��ن و#	رھ �ن ا�Dراض ا�

  .ا�طب ا�+د	ث

                 و�	ن أ�م �رق ��ن ا�ذي 	�
د �ن أ�2ل ا�ظ�ر إ�* ا��+	� ا�($2	� �$2(ذ و ا��ق   :12ا
�*.�ق

وھ� 	د(ل ا��	د 3+ب ا����* . ا���23 ا�ذي 	3	ب ا��زء اD	�ن أو اD	�ر�ن  ا�رأس و ا�3داع

  .	د(ل ���A �رق ��نو ا�ذي 	
+دث �ن ا���	�� 

ب ا�ط�	� أ�$وب آ(ر 	�
��ل �$�5ج ��ذ آ�ف ا���	ن �  :13ا
�*.�ق��Dو 'د أ�3+ت ا ���ل ر��

 �$وظ	�2 ا��5�	� ا��
 ��
ؤد	� ��ظ�� ا�3+� ا����	� أ�3 �
�$�	�رو�ت  و'?	�أ��ب �8دة /�

�ور و ا��ر
(دم �
+2	ز ��ز ا����� ���و أ��ب ا�
+2	ز و ا�
��	ط ل ��2&ل ا���
ث ا��وة و ا�+	و	� 

3ص ا�ز���	ل ، ا��	��	�A، ا�+�� ا��وداء ، ا��3ل
)Jھذا ا �� �� ا���م ���و�� ا��رض و �د	�   

 �	��
?�� و أ��ب أ(رى ����د ا�����	ن ا�
�$د		ن و ا�دم و 
�د	ل ا�+�و�8 ا�2?�� و ھذا 	+
ل أھ�	� 

ب ��Dل ھذه ا��
و طردھ �ن ا���م و 	(
ص �� ھذه ا�وظ	�2 ا���د�ء �$* +3ر ا�����ت �� ذ�ك 


ل +
 �
ب ا���Dا  �ن ا��	$	وم ا��ري ا�2ول و ا��رع أ��� �� Aو��وظ	�2 ا���دءات و ا���ب و ا��

ه ا��$ق و ا�+��	� ا��2رط� �
3?ص �5�	� ).  

ب �ن طر	ق ا�
�ر�� و ا��5+ظ� ��ذ  و'د 	�
��ل ا�����ون ا�
�$د	ون : 14ا
�*.�ق ��Dھذه ا

 ��2�� �ت 
داوي �2��� �

�$�ت ا��5ج �ن ا�+	و�ت ا� �
ل اDو�* ا�	�Dط ا�� ��ط7 .(#ر	ز	

م �� ھذا ا��Hن�Jا(    

 ���
2�	ر ا��$�� و+
* ا�	وم 
$�ب ا�(�رة ا�
�$	د	� �� ا��5ج دورا ���ذه �$م 	�ن ھؤ�ء �$* �$م �

ب ��Dل ا�	ت ا�2  أ�راض اDذن ،ا�8رس ��دة أ�واع �ن ا�Dراض �7 ا�&وم وا��ر�2ل ا�
(د�وا ��

X ��  .ا��طن و ا��و�ون و ا��ر+� ا���د	�و #	رھ م �و ا�ز�
ر و ا���ون و ا��ر


وس و ا�ز�
ر �$�ز�ت ا��رد	� و آ�م ا�ظ�ر أ�  : 15ا
�*.�ق 	�و 	�
��ل ا��ر�ر و ا����ع و ا��


��ل  �8�$ء �$* ا�3داع ا��رطن�
 � ��I� L$ل و ا��	و ا�ز��� A�	��	�ت ا��ل ھذه ��رة �ن  ��

ن ��Jا ت و �را&	م و �	�رو�ت 'د 	3ب ����
  .إ�

�ب و او 	��ل ا�طب ا�+د	ث ا�	وم ����Dا���ل �$* ھذه ا *$� �	$��
ق ���
ت ا�ط�	�	� ر	7 و أ���


و	1 �ن ��ط 8د  دات ا�+	و	�و إ�
(راج ا��8+
 �� ��� �	��Dوت ا	5ص ا�ز)
�M� و ذ�ك ���

�ب �7 ا��2�	� و ا�(3?ص ا��2?	� ��ذه  �$���ت ، و أ�ط* ا�طب ا�+د	ث 
2�	را��	�رو�
	 ��


ت  .  ط�	� ا�ط�	�	�ا� ا���
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م ا���	ر ���ل ا�طب ا�
�$	دي و ا��ودة إ�* ا�ط�	��  :16ا
�*.�ق �
��$ت ��ظ�� و �� ظل اJھ

 أ��	ب و طرق ا�طب ا�
�$	دي �� ا��ظم ا�3+	�  ا�
را
	�	�   ا�3+� ا����	� �$* و78�	� Aد�


 �	��ر	ر	�      ا���
ر  2005إ�*  2002�� ��� و ��ت أو�* �
�Jا ��� �	�	

را�Jا ��و �ء 


$ف أ��ب )
 �� ، ��ا�$�وء إ�* ا��5ج ا�
�$	دي �ن دو�� إ�* ا�وا�7 �$طب ا����� �� دول ا���م �

ت ا���ظ�� أ�1 �ن 	?3+Jب ا�د +����� ا�و م % 42�� ��دا و % 70و �� أ�
را�	  %48أ(رى 

�ر�� و + %75أ و  ��
را�ق  �7 إ�2ق ھ?ل �$*  دھ �ن ا���ر�ت ا��5�	� ا�
�$	د	� 	وھذا �

دل �	   .دو�ر �� ا�و م أ �&�5$	ون 2700ا���
وى ا�طب ا�
�$	دي �

رة إ�ر	�	 	�رف:17ا
�*.�ق ' ��  �1 و إ�� ا�طب ا�
�$	دي روا�  أ���
إ'�� ��	ر	ن �	س إھ

3دي 
'Jو ا��8ف ا ��	وى ا���

م ا�$�وء إ�* ا�طب ا�
�$	دي ��8ف ا���+
ت ا��د	� 	���Jا �$��


ط$ب أ�وال �ھ�8 	 � 1�D ر و �وع�' �� �	د	وھت و 3ور Dط2ل إ�ر	�	 1$$)

.  

إ�* 	
Hر�L �	ن �2
	ن ��	زان ا��5ج �$و3ول و�	ن ھذا و ذاك 	��* ا���
�7 ا��زا?ري  :18ا
�*.�ق 

ن ا�&�ن �   .ھدف وا+د و ھو ا��2ء �H	� طر	�� و ���


ل �ور	 و �و� ا����� اDو�* �� ا���م �$�5ج 
�$	د	 +	ث 
3ل ا�����  :19ا
�*.�ق +
'�ل ھذا و 

  .�ن ا���ن �ن 	���ون 
�$	د	 و ��$ت �ور	 ا��ر
�� اDو�* �� '$� ا�Dراض ا���
�3	�  %80إ�* 

ا�+��� �5ج 	��8 ��ره ��ذ آ�ف ا���	ن 	�
��ل ��5ج �دة أ�راض �ر�ت ��  :20ا
�*.�ق 

 ��
$ف ا�دول ا��
طورة ��و م أ ا��3ر ا�+)� 1
��
�رو�	� أو أ(رى أو، أ&�ت ھذا ا��5ج و�وده ��وة 

  .����ل �$ط$ب ا��$�� 
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  .2011دار ا���ر و ا�
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را
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را
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 23ص.................................................................ا�
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 خاتمـــــــــــــــة

ظاهرة  متواجدة في المجتمع منذ عهود قديمة ، واألكيد  الطب التقليدينستخلص مما سبق أن . 

أنها وجدت بوجود أول إنسان على وجه األرض، لكن األمر الذي جعلها تفرض نفسها على يوميات 

المواطنين، هو لجوء الكثير إليها وتخصص العديد من المواطنين في األساليب العالجية التقليدية 

و ذلك يرجع سببه إلى فقدان ثقة المواطن في الطب العلمي الحديث خوفا .المتأصلة من العادات و التقاليد

من جهة و عدم توفر شروط النظافة والوقاية ,من اآلثار و المضار التي تسببها بعض األدوية الكيماوية 

الصحية و التكلفة الباهظة للعالج الحديث من جهة أخرى و هذا ما يسبب خطرا آخر على صحة األفراد 

أنواع أخرى من األمراض إذ يعد هذا دافعا و محفزا قويا للدفع بالمواطن إلى البحث عن  في ظهور

 .أساليب عالجية جديدة ، تكون أقل ضررا و أقل تكلفة 

فكانت عودته إلى الطبيعة و العادات و التقاليد التي تنبع منها األساليب المختلفة في العالج التي 

جتمع و هي عبارة عن معتقدات و تصورات فكرية و تختلف هذه يمتهنها البعض اآلخر من أفراد الم

  ومرجعياته من جماعات أولية  األخيرة من شخص آلخر انطالقا من البيئة االجتماعية التي ينتمي إليها

  .و ثانوية 

طنين يفضلون اللجوء إلى الطب التقليدي ،من االمو  بعضفبالرجوع إلى المجتمع الجزائري نجد أن 

بدون آثار جانبية الغير المرغوبة لدى المواطن، فالهدف األسمى بالنسبة إليه هو الشفاء من  أجل العالج

  .األمراض و العلل 

    و ما ال يمكن نكرانه للطب الطبيعي الشعبي الفوائد الكثيرة المستخلصة من العناصر الطبيعية 

ثير من األمراض التي عجز و األعشاب على اختالف أنواعها كما أنه قد أثبت نجاحه في عالج الك

الطب العلمي الحديث عن عالجها و لقد أثبتت علميا في كبرى المخابر العلمية الطبية عن طريق 

التجارب العديدة التي قام بها الباحثون إذ يجب استعمال هذه العناصر و األعشاب الطبيعية و األساليب 

            يير و المقاييس العلمية الالزمة ي وفق المعاو الطرق األخرى المختلفة المستعملة في العالج التقليد

ي و بالرغم من هذا إال أنه مازال البعض من المواطنين ال يولون أهمية لهذه األساليب العالجية التقليدية ف

البعض ممن يعتقد أنه لديه القدرة على  حين يعتبرها البعض اآلخر مجرد دجل و خرافات يتكهن بها

  .العالج و خاصة في مثل الحاالت التي صعب عن الطب الحديث عالجها 

  



له من لما هذا و يجب على السلطات المعنية في هذا المجال أن تعطي أهمية لهذا من الطب 

و تمنح فرصة فوائد و خصائص عالجية فعالة و تعمل على دمجه في النظم الصحية العلمية الحديثة 

  .لهؤالء الطبقة الفقيرة التي ال تستطيع انتهاج األساليب الحديثة في العالج

 


