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  :دـ����

��د �ر�ت ا����رات ا�و�� ا����ل ا�����
 ور�وم ا��ر�
 	�ذ ا���ب 


 ا��د�	
 و�طورت أ���ل �
  ا��! �ر ����ا���ر� ��دام ا$���ن �"���طور ا� %	

وا�ر�م وا���ت، و	ن  �ن ھذه ا����ل � رز ا���ر����ور �(ن ��ر، ��'& ���ن 

 
�وا��!ر وا�	/�ل ا���ر����ور ��ث 	�ن �وا�- ا�(��
 وا�(�ر�
 	ن ا����ط ا���

�د�0  "-وا���م، و ��و����ر�
  ط�  ا�3� �هإ�� و��"
 ا��1ل �	 
% و ا��راءة و��"

 
ط�ط0، وأھ	���� 	ر� ط
  ���دث وا�ز	ن �واء ��ن ھذا ا�ز	ن ��ل ���� 0��

و�"� >>  �ر ا���� �� �	�ك<< ، و7د ��7ت ا�!رب ا��'�ج�ر�
 أو 	رارة 

د	�� ��8- 3 �"و �ا�!	وم �8ن ا��!ر ا�!ر 0 ر9م ا�داة ا��! �ر�
 ا�د �
 ا��0 ��ن ��

�1ور ا�	ظ�ر ا��ر'0 ��ص 	�دد  ��ل  	ن ا���ر����ور، ��"ك ا��!�ر ���ت

  .��ر����وري

�1ور  0���ل ا��دب و 	ن  �ن ھذه ا���1<د ���ر إ�� 	/ل �17<د ا ن ا�رو	0 ا�


 �1ور ���� ا ن ا�رو	0 �ص طو�ل ا��ف ���ول���� :ا� ��ت ا�

 ���(�ل ��دك أ7طس      إذا ��ن أ�(ك ھ�ذا •

 و3 أ��ك �'"س    وإذا '"�ت �"� ا�طر�ق •

�'ب أ�ت و �رس      ا��Bم �"��	� 7�ل •� 

 ،
C�� 	د ا�	��(0 ھذه ا� ��ت �را�ق ا�	�	ون ا���ر و1ف ا���ل ا��ر'0 �!

�- �ذ�ك ا��ص "�و��د 7راءة ا� ��ت �Eول 	� ��وم  - ا���رئ ھو ر�م 1ورة �0 	

رطوم ا�(�ل�!�دل �'م أ�(- ا���م ا� �07 	ن '�ده،  ��  1.وا�ذي 3���رن �

                                                           
 -ھـ 1415، 1دار ا���ب ا�!"	�
،  �روت، � ��ن، ط أ�	د ��ن  � &/ ا�د�وان، �رح أ: ا ن ا�رو	1:0

  138ص  3ج -م 1994
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ذا �	���� أن �ر ط ��ر�I ھذا ا�(ن ا���ر����وري  �� دا��ت ا�و�� ����Hن و	ن �ل ھ

�"ف أ���� - 
و	���1�وھو 	�'�ء �0 ھذا ا�'زء  دءا  ��Eة ا���ر�����ر و�!ر�(-  ا3

  .و���1ره وأ�وا�- ووظ�<(- و �ذ�ك أھدا�-

  :��ھ�� ا���ر����ور

ذا�- وھو  �!� ر 	��3 �0 �دا���ر�����ر ھو د�وة �ط�(
 ��راء 	��ل 	� و7د 

� �رة �ن و��"
  ��ط
 �طرح ��7�� 	�!ددة و ��	ل �0 ا���Cب ط� !� ���ھ�� ��د 

�! �ر  ��طوط �ن "� 
ا���رئ و�!ر�- أ�ول �"� أ�- أ�رع وأو�&  ل وأ�	ق و��"

 .ا�رأي و�و��& 	B	& ا��1��ت


 ھو ا�(ن ا�ذي ��دم ��- 1ورة 	 ��K ���� أو 	�ر	�� 
1��ت  �
و 1(�"�

)  Caricar( ا�1ل 	ن ��ر���ر ا�ط���
�!�0 ا�1(�ت ا�'�د�
، و �"	
 ��ر�����ر 

دم ا�(���ون ا���ر�����ر �و��"
   	!��  ��K أو �9ل��0 ا�و1ف و ��دة 	� ��

ر�
 	ن 	��ھ�ر ا���B/	 و ا����ون 
  1.�س �ر'�ل ا�����

" ا$�ط��0  (��نا�م ا��ب ا�"Cوي �"� أ�- 	��ق 	ن أ��� 	ن ا�'��!رف و

 0�� .) 1609 -1560" ( أ�� "��را

1ورا � !ث �"� ا���ك و �	/ل  !ض أول 	ن ر�م �0 ا���ر�I ا��د�ث 

وا��0 "  ��ر�����ر" 	ن ا��"	
 ا$�ط���
 ا���س ا�	��ط�ن  - و�"	
 ��ر�����ر أ��� 

�C��ر 
�دل �"� �	"�  
��ر�����ر و��و�- 	 ��K ��- و�0  !ض ا�	و�و��ت �'د �"	


 	ن 	1ط"& � �  .ا$�ط���
 و	!��ھ� 	"M و��و" ��ري ��ر " ا�	�

�"� أ�- ا���و�- ا���ر وا�	��ك  ا���ر�����ر)  La rousse( و �!رف ا�	!'م 


 و��
 ا��'�ء �ن طر�ق C�� 	  ا��"(رد�و��- إ�- إظ��ر ا����ء وا���ص  ��ل 

" �
 ا�(�ر �0 �و1�ل أو !�
�د�و إ�� ا���ك و	�)  .�K ا�ر���
 ا�
                                                           


، ا����ة،  �روت  و أد�ب 	روة،:1 ���� و �طورھ�، 	��ورات دار ا�	�E�� و 
، 1960ا����1
 ا�!ر �

  .459، ص 1ط
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 )Le message Latent  ( لB .ا��1و�ر�
 ا�ر���
	ن 

 �E- 1ورة 	! Eة ) La grande encyclopédie(�!رف ا���ر����ور �0 


 و ا�3���رھد��� إ/�رة ا���ك أو ا��Cب أو �"����عأو ��ط ا�	��0 ھذه ا����
  ا�3


 وا���و�-" ر�م ���ھ0 " ا��رة ���	�- C�� 	ن ا�� N�  .و	��ك ��

 :ا����وم ا�����

أو ھو ر���
 ذات ط� % ��0 �وظف  ا3��1ل�"� أ�- �وع 	ن "  ا راھ�		و�ز" �!ر�- 

  .��	وذج

�ة ا���ر����ور – 1��:  

��د ا�1راع 	% ا$رھ��1ت ا�و�� �"��ر����ور � دأ 	%  دا�
 ا$���ن ا�ذي 

% ا$���ن أ���، ھذا 	� '!"- �"'E إ�� ا�	�Cرات وا���وف ��'�د 	!
 أو3 و �طا�

���- 	! ر  ���� 
 �-، و	/ل ذ�ك 	� و'د �0 وادي إ����- و�!وره �0 ��ل  دا<0 

 
���و�7ي " ا�'رات و	�ط� "B���� " م�ا�!/ور �"� ر�وم �0 ا��1راء ا�'زا<ر�
 و

 I�ر���	/ل	� 7 ل ا�  I�ر���"	���س ا���ر���
 �'زء 	ن ا�!/ور �"� ر�وم 	� 7 ل ا�

�	/ل 	
�"	���س ا���ر���
 �'زء 	ن ا�'�م أو �"'�م �"-، ���1ورة �1 & أ�/ر  ��و�

 
�	0 إ�� ا����رات ا��د�	�� 0�و�و�� ��د	� �ط"% �"� ا�ر�وم وا�	��و��ت ا�


،  و�	�ن)"�ا�� �رھ� أ��� ا���س ا�'���0 �"(ن ا�����"0 ا���ر �0 ا�!1ور ا�	

 
1
 ا��و�����ا �داءا 	ن �E/�رھ� �"� �طور ا����رة ا� �ر�
 إ�� �و	�� ا����ر، و

و�ذ�ك ا����رات ا��و����
  وا�رو	���
 ا��0 ��دت �ور�� و 	1ر و	� �ن ا���ر�ن

  .وا�رو	���
 و9�رھ�

� ر ا�د��ن !�ا��د�	
 	ن أھم 	�� % ا��ر�
 �واءا �0 ا�دب أو �0 ا�����ل، و


 	ن ھذه ا�د��ن	�"��	 
C�� 	!ظم أ���ل ا�	ن  إذ أن 	دف �ن ا��ول أن ا��	�و


 �0 ا�	را�ل ا�و�� �م ��ن  ���رورة ا��ر�
 وأ����� �م ��ن ا��ر�
 أ دا C�� 	ا�


د�و 	ن ا�����
  ل ��ن ا�Cرض 	��� ھو ��ر ا�ر�ب وا���د�د 	ن ا���Oأو ا. 
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�	دا 	و�و�- 	ن ا��طورة �	 
C�� 	'�ل ا�	ر �"� /!� B/	 
�(0 ا����رة ا��و����


 ا�ر�وم ��درج �	ن 	و�وع و���ت أ9" � "

و17
 ا�	وات و 	ن ھذه ا�ر�وم رأس " ا�	وت 

 )  1(�	� ھو 	 �ن �0 ا���ل ر7م  1"ا�	�دوزا " 

�	� و1(ت  ��ن ا��رو��ون �1ور��� و ا�ذي

 �و��م �0 ا���ط�ر  ��	� ��ن ا$9ر�ق �ز��ون 

��م وآ��
 أ�دا<�م 	ر�وم ��O 
 ��ر�وم ا��ز��

   ��ل ��ر و 	���م و	ن ر��	0 ا��زل ��د 

ا�ذي ذ�ره أر�طو �0 	ؤ�(��- و�	0 ��- ا�ذي �!�	د �"� 2" وزون" ا$9ر�ق 


  ��(ن ا� �%C�� 	01ا���ل ر7م           .ا�  

ا����رة ا�	1ر�
 ھ0 ا���9 وا��/ر و�!ل 

�	�ز ا�ر�وم �0 ��طورا �0 	'�ل ا�ر�م ا���ر و

ذ 	وا��!�� 	ن ا�'��ب ا�("�(0 �"���ة E  1ر	


���	�ا�	!��
، �(0 ر�م و'د  ا�!�	
 وا����ة ا$'

�0 إ�ط���� �1ور أ�د و��س " �و��ور�"�0 	��ف 

 
��طر�N، �	� ھو 	و�& �0 ا���ل ا�"! �ن �! 

                                                        ).2( ر7م

 -  2 - ا���ل ر7م                                                                            

                                                           
ھ0 �0 ا��طورة ا��و����
 وا�دة 	ن /Bث أوات 	����ت ��ن أ���ل �'� 
، �ن ��و�ن 	ن ��ظر  :1

��د��ن و7د �7م  �ر�وس وھو طل  �ط% رأ��� وأھداه إ ����"ف �ن أ����ن إ�� �'ر، و���ت ا�	�دوزا 

إ�� أ/��� آ��
 ا��رب ا��0 �7	ت  �!"��- �"� در��� و���ت 1ورھ� �!"ق �"�  وا 
 ا� �وت �ط"�م � !د 

  .ا�طر
و'دوا �0 ا�(ن ا�	/��0 ��ن ھذا ھو ���ن إ9ر��0 1ور ا���س  ��ل 7 �&، ���8 '��ب ا�(����ن ا�ذ�ن :2


  .ا�(ن ��(ذ أ�	��-  ��ل 	�C�ر، ��وم �"� �1و�ر ا�	B	& ا�����
 وا�� ��
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 أ�دھ	� ا�	ودة، و�	�ن أن ��ون ا��د ر	ز )"�وھذا ا�ر�م �	�ن أن �(�م  ���Eل 	

� ��نون وا���س ھو ا�ر��
 �"(ر���"ف و ��!دد ا��راءات و�1.و
 

�'درا 	ن ا�'	�ور �- أن ا���ر����ور�
 دل ا��رن ا�!�ر�ن : وھ�ذا �	���� ا��ول	 ���

دم �0 ��رات �
 وا�!
 وأذ ��(�- 1دى �دى �دد � �ر 	ن ا�(����ن ��د ا�� !�

	� �7م �0 � �ل ا�د�وات ا�د���
 	/" ا��!	ل �ذ�ك�� �
  Cرض ا��رھ�ب أو ا���ذ�ر و

ر�و	�ت ا�(��ن و ��ن �!�3 أ��� �0 ا�	��و	
 وھو 	� ��Bظ �0  2)	�ر�ن �و/ر( - 

 ".��'0 ا�!"0"

�0  ا�C	ر	ن ��ر ������ر�����ر 	�ذ ظ�وره �(ن 	���ل �"� أ���ب ا��رن ا�/


ا�1را��ت ���	�وا������
، إ3 أن ھذا 3�!�0 أ�- 7 ل ��ون �ن ا���ر����ور  ا3'

7
 ا�	���ل �م �	B� ر
�ن �"����ل ا���������  
، و	�ط"�� 	ن ھذه ا��ظرة ا��ط(


 �	���� إ�ط�ء �!�ر�ف �/�ر �"��ر����ور )"���ر�I ا���ر�����ر �0 ا�	�ط�ت ا�	 �"�

ا���ر�����ر أ�رع وأو�&  ل : " 	ن  ���� �!ر�ف ا�ر��م ا��1(0 أ�	د طو�9ن

�! �ر  ��طوط �"� ا�رأي و�0 �و�"� 
  3"�& 	!��م ا���صأ�	ق و��"

1- ����  :�$ر�ف ا���ر�����ر �ن ا�!��ب ا�

راز �1(
 	ن 1(�ت ا�	و�وع  ��ل 	 ��K ��- ا ��Cء ا��ر�
 إ ا���ر����ور 

 �ن �ن ا���ر����ور " �ر�س " 	�- وا��ط 	ن ��E- �0 ��ل ر�م أو �Bم و��� - 

و�ن ا�/ورة ا�"(ظ�
 و�Bھ	� �- 7وة ا����رة ا���ل أو إظ��ر ا����7ض و7د ��ون 

�د	�� �0 ا�	��و	
 �د ا��� ا���ر����ور و��"
 	ن و��<ل ا�� 0�E'" إ���� ا��� و ��

��و��-، ور 	� ��ن ذ�ك �و�� 	ن  
'����Eف ا��ر�
 	ن ا�	و�وع ��ا��"� و

���ك  
"ص 	���  طر���"� ��C�ر)�� 
ا$�Bء  ��ر9 �ت ا��د	�ر�
 أو �ق �و��"
                                                           

		دوح �	�دة، �ن ا���ر�����ر 	ن 'دران ا���وف إ�� أ�	دة ا����1
، دار ��روت �"ط ��
 وا���ر، :1

  .35، ص 1999د	�ق، 
  . �/و���
، �7<د �رب ا��B1$ت �د ا�����
 ا��1483-1546: 2
  .67، ص 1993، 'و�"�
 46، ا�!دد "	'"
 �ل ا�!رب " أ�	د طو�9ن، : 3
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ا�	��	% أو ا�	��ھد و3��1دم ���ن ا���ر�����ر  ��	و�وع ا�ذي ��ر 	�-، و���"زم 


 ذ�ك أن 3 ���	 
�ظ�ر ا�(��ن �واط(- ا������
 وأن �	�ر �0 إ(�ءھ� ��ت 	ظ�ر�

�وا�ق �"��� ا���ور و���ل  �� ا$������"(�- و 	ن ا�ط �!0 أن ��م �1ر�ف 

ا�	� وت �دى ا�(��ن و ا�	��ھد�ن أو ا�	��	!�ن 	ن Bل ا���ك، وا���ك ��"ص 


 �ن �	"�
 ا�� ت'�1.	ن ا�ط�7
 ا�زا<دة ا���
 

 :ا���ر����ور �ن ا�!��ب ا&�%����$ر�ف -2

، ا3��1لا���ر����ور  �E- �وع 	ن " ا راھ�م 	و�س " �!رف ا����ب ا�	ر��0 


  وا�(��ھ
 و��"�ل ا�ظروف أو �ر���
 ذات ط� % ��0 	! رة 'دا، �7<	
 �"� ا���

ا���3ت وھول ا���ر����ور � �رة �ن �	�
  1رة أي ر��<ل 17�رة �!'ب ا���رئ 

- �C� .و�	��ت ا� 1ر ھذه ����د �"�  ��ء ذھ��
 ا�	
 أو 

1
 ظرف 	!�ن أي أ�- �� % 	ن ھذا ا�ظرف وھو �	/�ل Bا���ر����ور ھو 

 

 	 �ط �"وا7% 	و'- إ�� ا�!�	
 ��د	� ���"م �ن ر'�ل ا������1�طرق إ�� ا���

7
 ا��'�م  �ن ��ل ا�ر'ل و أ�	��- �	� أB� ق"ن و��س ا��ص ذا�- �	��- أن �

�Hدراك ا���0 وا�ذي  ���و�و'0  ا���ر�����ر ��ل 9�ر 	C"ق �"�� 	ن ا�'��ب ا�

��	ل 9"�- ھو ا���!�ب ا���رئ �"���
 أو ا�	��ل ا�	طروح 	ن طرف ا�ر��م 

�0 �ل و��<ل ا���ر����وري، �����ر�����ر ر���
 ر	ز�
 ھز��
 9�ر 	 ��رة و�	� 

�ر �	1در �"��ر�����ر، ��	��- أن ا3��1ل ھ��ك أو3 ا��داث، ا���ص، ا���


 �"� �"!ب �! �� 	 
�(ر�ق ا��راء ��ب 	��واھم ا�(�ري وھ��ك ر�و	�ت �ر�  -

ا��ري ا�3�راك  �ن ا�(��ن و  !ض 	ن 7راءه ا�ذ�ن �	"�ون أو �!ر�ون ا�ر	ز ا�� - 

�- ��وا��ه���	"� .أو 

                                                           

 	د و�0 . د: 1 �  .465، ص �1995 د ا�	�!م ا�!(�0، ا�	!'م ا�	و�و�0 �"��"�ل ا��(�0 	�
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��(س 	ن �B�� ا���ر����وري  و �����0 �(0 ا���ر����ور �"�
 	(�ودة� 
��أو �

 0)ھذه ا��"�
 ھ0 ا�ر���
 �!"� ا���رئ أن �'دھ� ���م ا��"�"
  	!�� آر �(�م ا�	


 .و ��ن ھذه ا�"! 
 ���ت دون أط�ء 	ن Bل 	�ھو 	 �ح وھذا ھو �ر ا�"! 

 
�����ر����ور أ��� ھو �ن ا�ر�م ا��1و�ري ا���ر ا�	ر� ط أ����  �����1


، �ك ��و �ر� ط  �"�"
 	ن ا�!��1ر �ذ�	B�$ا -��دل وظ�(��� �	ن ر��� 
ا���	

أ !�دا ود33ت إذ 3�	�ن �'�ھ"�� �0 ��و�ن ��و�ن ا�1ورة ا���ر����ور�
 و إ�ط�ءھ� 


 و'	���
 و�ذا �و��و�و'�
 ھ�	
، 	��� إ�راك ا�'	��
 �0 	و7ف وا�د �ن ����/

1
 إذا ��ن �0 طر�ق ا����ا�'	��
 �رد �7در �"� ا�3�BCل ا�	/�ر �"��ك ك 

�رك �ل أ�راد ا�'	��
 ��و �� 
��1�& 1"7 ل �ل �0ء �1�&"  طر��
 ذ��

  .ا�طEوإظ��ره �"� �����-، وھذا 	� ��وم  - ا�ر��م ا���ر����وري �0 �	"- ا�(�0

�/�ر إذ  (�ل 	��را�- ا�(��
 وذ��<- �	��- أن �ر�م 1ورة ��ر����ور�
 �ظ�ھرة 	� 

ذ ا���رئ ���ك ا���رئ، ���ون  ذ�ك 7د أ�ر�- �0 ا�ظ�ھرة و �ظ�ر ذ�ك ��ن �


 إ�� ا����م ���$�  
ر ��1ر 	ن " Ironie "	و7(� 	ن ا�ظ�ھرة ا�	ر�و	Oوا

" ا�!��1ر ا�	�	
 �0 ا���ر����ور ��و �وع 	ن ا��ر�
 أو ��ل 	ن أ���ل ا��'�ء 

La satire ." 

ا�!��1ر ا��� �
 ا�ذ�ر �����ر�����ر 	ن Bل  ا��زل وھو 3��ل أھ	�
 �ن

%	��1ر��ت ا��" �
 �0 ا�	'"� 
0 ��� 	'�3ت ا����ة  ا��زل � رز ا�1ورة ا�������


���	� .ا$'


 و�!�0  �� ھ�� ا��!"�ق �اC" "La legende  " را�ق �"1ورة	ا�و

C� 

 ا�	/�رة �"��ك و ھ0 9�ر أ������� � 	� �'د ا���ر����ور�
 و ھو  	/� 
 ا���

�! ر �ن �(��� دون أي �!"�ق 
 .ا�1ورة ا���ر����ور�

                                                           

. د:1	B� د	�	ط: � د ا����ظ ،
، �	�ن 2و��<ل ا3��1ل و ا����و�و'�� �0 ا��!"�م، دار ا�(�ر �"ط ��

1998.  
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" ھذا ��	� �ص ا�!��1ر ا�	ر� ط
  ����ر�����ر أ	� 	وا��!- ��0 ���ت ���	�

Universelle  " دل �"� �(س ا��0ء �0 �ل أر'�ء ا�!��م����1ورة و ا�ر	وز 3 

 .�1ورة �0  "د 	� �/�ر ا���ك

ر	ز " ا� وذا "ى، ود��ل ذ�ك 1ورة �0 	�ط�
 أر7د 3��ون ��� أي 	د�ول 

��دم  �ر�
 و��ون 	�	ون ا�ر���
 ا��ر وا��دا�
 ��د ا�C�ر، �����ر�����ر 

 
ا�����
 ���ر�وم ا�(��ھ�
، أو آ�0 �	!ظم ا���ر�����رات ا���ر����ور�
 و��د ا����

1
 �0 ا�ز	��ت و�0 ا������
 ھ0 'د 17�رة  �$���
 إ�� �و��� �Bح رھ�ب 


 .ا��ظ	
 ا� �رو7راط�

��و�-  
إذن و		� � ق ذ�ره �	���� �!ر�ف ا���ر����ور  �E- ا راز �1(

�C�ة، وھو �1�"
 و�ز��ف 	B	��� ا������
 	ن أ'ل ا��ر�
 و�و1�ل ا�ر���
 ا�	 


  �0 �/�ر 	ن ا����ن  ا3'�	��0ظرف 	!�ن أو ��'�د ا�وا%7 � "9S� ��'و	ون ��

��	ن �"�
 	(ر9
 �	Sھ������ر�����ر �  
�1
 وا����ا���رئ و��� �	!ط���- ا�ذا

 
إ�� 	� �!رف  ��ر	ز ��رف 	��رك  �ن ا�(��ن وا���رئ   �$���
وا�/����


، �����ر����وري �و1ل C"زل، ا��ث وھ0 ا���ك، ا�B/ ور ���1ر�و�"��ر���

�/�ر ا��زل �0 ا���رئ  �!"�ق 3ذ� 0�
 ا��	�����ج إ�� أ�(�ظ ا��رأ و 7د ر����- ا���3

��
 7د 3C"��� ذا�0  ��ر�م و�)��وى ا�ر���
 ا���ر����ور�
  ل ���	0 � 
ون �رور�

  .يا���ر����ور ا�ر�م

��%ر ا���ر����ور�:  

 -�8� 
� ر ا���ر����ور �ن ا�ر�م ا��1و�ري ا���ر وا�	ر� ط أ����  �����1!�


، أي �	B�$ا 
�دل وظ�(��� �	ن ا�ر��� 0��ر� ط  دوره  '	"
 	ن ا�!��1ر ا���	
 ا�

�ور�
 وإ�ط�<�� أ !�دا ود33ت ا�1ورة ا���ر ا���ر�����ر إذ 3�	�ن �'�ھ"�� �0 ��و�ن���

���	 
	�� 

 و�ذا �و��و�و'����	' 
����/:  
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�!�1ر 	ن ا�!��1ر ا���ر����ور�
 ا�����
 	ن و'�
 �ظر : ا�	�ك -1

�و��و�و'�
 ��وم  �8راك ا�'	��
 �0 	و7ف وا�د 1و�1 إذا ��ن �0 

ص �7در �"� � 
	���وم  - ا��BCل ا���ك  طر��
 	/�رة و ذ��
 ھذا ا�'	��

�	��- 	ن ر�م  0�ا�ر��م ا���ر����وري �0 �	"- ا�(�0، إذ �(1ل 	��را�- ا�(��
 ا�

1ورة ��ر����ور�
 �ظ�ھرو	� �/�ر ��ك ا���رئ ���ون 7د أ�ر�- �0 ا�ظ�ھرة 

ذ ا���رئ 	و7(� 	ن ا�ظ�ھرة�� 0��� .و ��

وھو أ��� ��1ر 	ن ���1ر ا�(ن ا���ر����وري، وھو �وع 	ن : ا����م -2

�!�رة ا���رة �!	ل �"� 7ول ا�!�س، ��$��!�رة ا�ا$� �)"�	 ��!	 &�	�رة ��

	ن ا��"	�ت وأ����� 	!���
 وھذا 	� �ظ�ر 	ن Bل ا�	(�ر�7ت ا���<�
  �ن 

 .ا��!"�ق ا�	را�ق �"1ورة و ا�!��1ر ا�	1ورة ����

ا�3�!�رة 3��ل أھ	�
 �ن ا�!��1ر ا�	ذ�ورة �� �� وھو أ��� �وع 	ن : ا��زل -3

ا���رة � دو ���ھ�
 	ن ��ث ا�� �
 و	ن ��ث ا���ل، ����زل �!�رف  �����م 

�1ر��ت 	���
 و7!ت �0 ا�ذا�0 وا� 
�	(�ر7
 و�"�- �ر�د أن � رز 1ورة �����

ا�	'�	% و	�- �!�1ر ا��زل �روري  ���� 
 �-، إذ  دو�- 3��ون ا���ر�����ر 

 .إ3 ر�	� ��د��

4- �)� ر  	/� 
 ���7وأ��0  �� ا�: ا�!���"(ظ�
 ا�	��1 
 �"1ورة ا���ر����ور�
 و 

�(رة أو ر	ز ���ط�% ا�	��ھد  وا�ط�- إدراك ا�	!�� ا�����0 �"1ورة 


1.�	� 7د �و'د �0 ا�	'�	!�ت �روق �رد�
 و� ����ت ط �!�
 ا���ر����ور�
 


 �0 إظ��ر  !ض �1<ص : ا��%و�ر ا��ز�� و���ط� ا�+طوط -5C�� 	د ا�	�!�

0ء وا�		/ل و أ�داث ا���و�- و ا��C��ر ا���"0 �0 '	"
 	ن ا�طوط ا�"��
 ا��

 .وا� ��ط
 $/�رة ا���ك

6- ����
 : ا����م وا��+ر�� وا����ھ� وا��"��ا�(��ھ
 و��"
 �9Hراء، �وظف �"ق ا�

�! �ر �و�� 	ن ا$�� �ه و �دل أ��� �و�� 	ن ا��ر��-وا���ك و. 

                                                           

، ا����ة،  �روت :1 ���� و �طورھ�، 	��ورات دار ا�	�E�� و 
، 1، ط 1960أد�ب 	روة، ا����1
 ا�!ر �

  .145ص 
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�! �ر �ن ا�وا7% �ا�1ورة ا���ر����ور�
 و��"
 ا: و��� �$��ر وإ��رة ا�$,ل -7

وا�رأي، ��	ن 7و��� �0 أ��� �ر�د أن ��ول و ھ0  �ذا �	/ل �و�� ا���1�� ذو 

 
�"�� 
�وى ��"0، إذن ا���ر�����ر ��طب ا�!�ل 7 ل ا�!�ط(
 ��و �	"��	

��طوي �"� ��م و إدراك ��"��ن. 


 ا���ر�����ر �	ط 	ن أ�: ���� إ����� �و!�� -8�	Bدة إ��	�1ل وھو �	�ط ا$

�! �ر�
، ��و ���<ذ طر��
 ���ل اOراء وا����ر و ا�	!"و	�ت.1
 

   

                                                           

 ا��1(�
 وا�!	"��ت ا$درا��
 �دى ا���رئ، '�	!
 ا�	�1ورة، �"�ت :1 ��أ��	
 � د ا�ر��م �"0، ��ون ا��

  215-213، ص 1وا���ر وا��وز�%، ط ، ا��راك �"ط ��
2003ا��ر �
 ا��و��
، �7م ا$�Bم ا��ر وي 
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  :وظ�.ف ا���ر����ور

�!دد ��ث ��ول �وظ�(
 ا���ر����ور  1"��'0 ا�!"0 " وظ�<ف ا���ر����ور ��0 

 
��ر��� 

 	'ردة 	ن �ل ھدف ��م  ل وظ�(����1 
���ت �ط��
 أو 		�ر�


��ط�ن��ر���
 �"� 	'ر��ت : و� ��ر��B�  و�"� ظ�ھر ا�! ث 
ور	وزه ا�1��و��

  .ا$	 ر���0 و� ��ر�
 ��ر 
 �"� و�ر ا�	��� ل وزرا�
  ذور ا�	ل

7B� ن ر ط�	�ن ��7
 	��ط�� ا���د و 	ن Bل ھ���ن ا�	�	B� % ا���رئ	زة �	�	 


  :وا��!ر�
 و أول وظ�(
 �"��ر�����ر ھ0

 : ا�وظ��� ا�+��ر�� •

�د�0 ا� �ث �ن 	�و	�ت ا��دث أو ا� ر �0 �د ذا�- �	� ھو ا�� 
�طرق ��ذه ا�	�	�


. ا� ر؟����	�ذا : ھو 	�دة �1(�
 	�و�
 	ن 	!�رف و	!"و	�ت �'�ب �ن ا$���3ت ا�

  �2دث؟ أ�ن �دث ؟ 	�� �دث؟ 	ن ھو  طل ا��دث؟ 

 ر ��وم  �8ط�ء ���<ق �ن �دث 	!�ن، ���د�د ا�ز	�ن وا�	��ن وا���ص ���

��� - 	% وظ�(
 ا���ر����: ا�(��"�ن و ��ن 	��طرح ����ؤل ھو� ور؟ھل 	�	
 ا� ر 

�	د !� 

 ا���ر�����ر 	/"	� ����ب ا��دث ذ�ك �ن ا���ر�����ر 	�دة ��� ���	 ����	� 3

�	��ت و ر�و��ت إ دا��
، ھذا 	ن '�
 و	ن '�
 أرى ���وظ�(
 ا$ �ر�
 ���ت 

 .ا�وظ�(
 ا�و��دة �"��ر�����ر

ر إ�� �0ء 	ن ��ل ا�(��ن ا�ذي U  ل  ��ل أو�	�ر ���('ر أ���ره �0 �	� أن ا���ر���

	 
� ���
 1ورة �ن 	و�وع 	�، ���وظ�(
 ا$ �ر�
 ��(ذھ� ا���ر�����ر طوط 	�"	!

��رر ا�ر�وم �
 وا�(��ھ�
، �!�د	� ���	�
 �0 ا�����
، ا$'/B/0 أ�وا�- ا��

�1ور 	و�و�� وا�دا �8ن ھذا �دل  0� .�"� ��و�
 ا�	و�وعا���ر����ور�
 ا�
                                                           

  .12، ص 1987ا�ط !
 ا�و��، . ��'0 ا�!"0، ط(ل ا��	س، دار ا�ط� 0 �"ط ��
 و ا���ر:1
		دوح �	�دة، �ن ا���ر�����ر 	ن 'دران ا���وف إ�� أ�	دة ا����1
، دار ��روت �"ط ��
 و ا���ر، :2

  .78، ص 1999د	�ق، 
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 : ا�وظ��� ا�!����� •


، و�Eد��- ��ذه ا�وظ�(
 �ر��ز�"� �����ت إن ا���"�����ر�����ر و��د ا�(�ون ا�

 
ا�ر�م، ���(0 ا��"
 ا$'	���
 �"� 1(��ت ا�	'Bت وا�'را<د، و�!ط1"� 0(�

1
، وا���ر�����ر ا�	و'ود �0 ا�'ر�دة ھو  	/� 
 ا����ذة ا�	ط"
 �0 ا� ��ء � 
ھ�د�

ا��وا�ذ �وف ��س  �ر���ح �"� ��س ا�دال  ا�!�دي ���دال إ�� ا�Cر�
 ���� أ�/ر 	ن


 	ن ا��وا�ذ ���Cر أ�- دل �'ن��� 
 إ�� 9ر�


 � �رة  ���ظر إ�� 1(�
 ا�'ر�دة أو ا�	'"
 و��دم ���	' 
و ذ�ك �����ر�����ر ��(د وظ�(

�"ف �ن ا�	و�و��ت ا�ى 	ن ��ث ا��"وب ��و �!�	د را���ر�����ر 	و�و�� �

ر ا�	و�و��ت ا�رى و ذ�ك ��و ���	ن ا���وع �0 �
 �"� 9را�"� ا��ر

 .ا�	�	ون


 إن �م و��س  ���رورة أن ��ون 7راء ا���ر�����ر 	ن   �"�����ذو07 ا�(�ون ا�	

0"����
 ا�!ظ	� 3 �!� رون 	ن ا�	��	�ن  ��(ن ا�� ��Cل أن ا���.  

��رب 	و�و�- 	ن ا�'	�ور، و	% ا�ز	ن �8ن ا��/�ر 	ن ا��راء  �ھ�	�	�م �����ر�����ر 


 و�1 �ون  (ن ا���ر�����ر �"����و�ذو7�م �- � دؤون  �ذوق أ�واع أرى 	ن ا�(�ون ا�

  .�7در�ن �"� ��	��

  :ا�وظ��� ا��%���� •


 و �����0 ��و و��"
 ا��1ل  �ن ا����"����
 ا�C"ر �ر�م ھو أ�د أ���ل ا���ا�(��ن ر���

�"ف  ا���ر����وري و �ن ا�'	�ور أو3،و �ن ا��1�(
 وا��راء /����، و �ن 	

�/��/ 
 .ا�	'	و��ت ا� �ر�


 �0 �و��	� �"و��ن C"ن ا��ر و ��ل ��0 و � !�7
  �ن ا���ر����ور �B!ا� 
��	ن أھ	��


 ���(��ن �1ور 	و7(� أو �د�	B�$ا 
/� أو �'	!�ن �0 ���ق وا�د وھو �Eد�
 ا�ر���



 ��ر����ور�C"  ل  ظ�ھرة�	ھذه ا�� ����!رض �"� 1(�� 0�� 
أ	� ا��1�(

 ا���ر����ور�
، �8ذا ���ت ھ��ك 	وا7ف 	��ر�
  �ن ا��راء �ول ��ل 	!�ن �/�ر ا���ك
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�8ن ھ��ك و�!��ت أرى 3 �/�ر ا���ك وھذا �!ود إ�� ط �!
 ا��ر�� 
 ا� �ر�
 و 

�"ف و�� 0�  .ف �ل  �<
�� ��	�ط و ظروا� �!
 ا�'Cرا��
 ا�

 

  	� ���ق ا��دف ا�	!�ن، و�وف ���ر  ���(1�ل �ن ��(����1��""��ر����ور وظ�(
 ا

�Eد�
 ھذه ا�وظ�(
، ��د	� ���"م �ن ا���ر�����ر �و��"
 ا��1ل  ��ث ��دد 	ن ھو 


 �و'د طر��ن ا�ول ھم ا�	ر�لا�3�� �لا�	ر�ل و��ف ��م ���1� ، �ن �0 �ل �	"�
 ا

0�"�  .وا�/��0 	

�واع ا���ر����ورأ:  


 أ�واع ��ب أھ	�
 �ل �وع وو��� �"	�	ون �	����م ا���ر����ور إ��  ����	�

  :ا�ذي ����و�- ا�ر�م ا���ر����وري، و �وف � دأ ھذه ا��واع

 :ا���ر����ور ا������ •

ھو أھم ا��واع ��و �!��N 	و�و�� ������ 	�طر�7 إ�� ا��1��ت ا� ر�	���
 أو 

ا�'ز<�
، و�'�د ا���ط
 ا���و	�
، و�!� ر ھذا ا���ر����ور ا��/ر �! �
 و �E/�ر، 


 ا�(����ن ا�ذ�ن � "9E� ح �!�لB� ر ���ن � �رة �ن���وا ��رة وا�!
 	�ر�وا ھذا ا�

دم �0 ���
 ا��روب و���	وذج �ن ذ�ك 	�1ور �ن ا�1راع 	% ا����ن ا�1��و�0 ا�

1.ا�!"0	ن Bل أ�	�ل ��'0 
 

و��ن �- أ/ر �0 �و��
 ا��راد و ��& 'را<م ا�1����
، و�!رف �ذ�ك ر�	-  (ن 

 
�"� �د 7ول � د ا��"�م " 
 ��ط�
  ��م ا��!ب ا�(��ر ���ن � �رة �ن  �د7�" ا�	��و	

2.�	ود
 

 

 

                                                           
  .9 – 8ص . ��'0 ا�!"0، ط(ل ا��	س، دار ا�ط� 0 �"ط ��
 و ا���ر:1
  .450، ص 1992 -09 -10 ��ر�I  487ا�!دد  -� د ا��"�م �	ود، 	'"
 �"�ط�ن ا�/ورة:2
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 : ا���ر����ور ا�!����� •


و��طرق إ�� �ل 	� �- 1"
  �����ة ���	��ظ�ھرة ا� �رو7راط�
 وا���ول  ا3'

ا�در'
 ا�/���
 وذ�ك ��- أ7ل �!���
 	ن  ا3'�	��0وا�زواج و���ل ا���ر�����ر 

و�ذا  !ض ا� ط�ل 		� �'!"- ا���ر����ور ا�����0 ا�ذي �1ور و��ص ا��داث 

�	��0ا���ق ھد�- �"� ا�!�س 	ن ا���ر����ور '0  3� 
"�)��	����7 N��!� ا�ذي

��ج إ���	را�ل  �ا�	'�	% و ا��0 	ن ا�1!ب ا����ء �"���  ��ر، �ظ�ھرة ا�ر�وة 



 و��� ا����و���	�"!�"ص 	��� و	ن �'ذرھ� �ن طر�ق ا��و��
 ا�د���
 وا��"� 
  .طو�"

و��ن ا���ر����ور ا�����0 ���ط�% أن �ؤدي وظ�(
  ��و�
 �	'	و�
 	ن ا�1ور 

 
�1
  �رزة �(�"
  �$�زال وا���"�ل 	ن �! ��-ا�������.  

 : ا���ر����ور ا����ھ� •

ھو ا�ر�م ا��و	�دي وا�ذي � �!د �ن  ا���د، �"��ت �- �9�
 	�ددة، وإ�	� ھد�- 

 
"ص �دور ھذا ا�ا�ول ھو إ/�رة ا���ك و �"� 9رار  ��
 ا��واع ا���ر����ور��وع �


 3 أ�/ر و3 أ7ل و7د در'ت ا�!�دة �"� ا��ظر إ�� ا���ر����ور ا�(��ھ0 �"������ق ا� 0�

وا�� �ره ��ر�9 وھذه ا��ظرة �ط<
 �ن ا�ر��م ا���ر����وري �ظرة ا����ر وا���C1ر 

ھو 7 ل �ل �0ء إ���ن و/���� ���ن ��E/ر   !ض ا�	وا7ف و��ف ��د  !ض ا�	�ط�ت 

 0� 
ا��0 7د ��� - إ���م ��1وره �0 ر�م ��ر����وري  ريء �!�	د �"� ا� ��ط

س �"� أو ����0، �ذ�ك ا� ا'�	��0ا�	�	ون �ل 	ن أي 9رض �واء ��ن 

�"�- ا��(�ظ �"� �ل ا����ر ا���ر����وري 7�ل ا�(�رة ا��0 ��س ��� ھدف 	�دد إذ �'ب 


�وارد �0 ذھ�-، ��$���ك ھو �	"�
 ا�����
 ا�'� �� 0�  .ا�

  :2ا���ر����ور ا��ور�ر� •

 ،
C�� 	أ�"وب ا� �	د�إن ا���ر�����ر ا� ور�ر�- ھو ا�ذي �1ور و'- ا$���ن 	�


 و���- �"� ا�و'- و7د ��!دى ا��1و�ر�� � .ر�م ا�و'- ����ف أ'زاء ا�'�م ا�	
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ور�ر�- ا�ودي وا� ور�ر�- ا��'�<0 أ	� ا�ول ��و �1ور ا�	��ھ�ر وا����
 وھ��ك ا� 

و !ض ا�!ظ	�ء ا�ذ�ن �E/ر  �م ا�(��ن ا���ر����وري و ا�/��0 ��وه 	!��م ا�و'-  �دف 

" �د�Cول " وآر " ���"ر "  ور�ر�- : وا���د و�	/�ل �ن ھذه ا��1��ت ا��'�ء 

  .وا��ر��ز �"� ا��ف ا�طو�ل و ذ�ك إ��ءة  �	�

• ����  :ا���ر����ور ا�


 ����Hن �"
 	/ل ����ول ��3ت �(��
 دا���	��	0 إ�� ��ل ا�	���ل ا$'�� 3

�"� � �ل ا�	/�ل ا�!داء ا�ذي �!��N زو'�- ا�(�'رة  ��ط
 �	��، " �د�ونرو3" ر�وم 

ر�م ا�(��ن ا��وري � د ا���دي �	�ع ا�ذي �1ور �'وزا و�(�ده و ��ل  و�ذ�ك

 ،�	�	Bأ�  �	��رة �وق رأس ا�!'وز  �C1 1ور ا�(��ن دا<رة�رة و�C1 -	B�E� �	أ

ا��(�د أ�B	- � �رة ���دا<رة ا��0 �وق رأ�- � �رة، �ذ�ك �"	� � ر ا$���ن C1رت 

-	B1أ�	دف �ون ا���/ل ھذه ا�ر�وم ��دة 	ج و��ن و�����H� -!ر ود���)�����ط ا� ���

  .ا3��1لوا�دور ا����0 �"��ر����ور، � �-  �دف ا��دف ا��	� 

  :أھداف ودور ا���ر����ور

ھو � "�K ا�	!"و	
 �8ن ھدف ا�ر��م ھو �و1�ل ا�ر���
،  ا3��1ل�8ذا ��ن ھدف 

أو  ا���رئ  رأي!��0 �!	ل �"� ا��E/�ر وا$��7ع أي إ��7ع ھذه ا�ر���
 ��� د33ت و	

�ر��I ظ�ھرة 	�. 

�C��ر ا'�	��0 و����0، و 7د ��ون � -�>��������ر����ور ��دف إ�� �ر �
 و�!"�م ا�(رد و


، و�"��ر����ور �"��وا�% �0 ا��ر �
، و	/�ل ھذا  ��زا��دف 	�- 	'رد ا��ر��- وا�

��وم  -  !ض ا�دول و��	وذ�	 
ا��0 ��رت �0  "ا���دا " ج �ن ذ�ك �	���� طرح �7�

�! ر �ن ��(�
 ا�و�7�
 	ن ھذا ا�داء  �$���
 إ�� ذ�ك  
	طو��ت  �� ر�وم ��ر����ور�

ا<د وھ0 � �رة �ن 1ور ��ر����ور�
 �0 ��ل  !ض ا��1ص ا�	��ورة �0 ا�'ر


 ا��ر و�
 وا��ر����
 �"��ر����Cن أ'ل  "وغ ا�	وھذا �"-  
�ور�"�"�. 

                                                           
  .11		دوح �	�دة، �ن ا���ر�����ر 	ن 'دران ا���وف إ�� أ�	دة ا����1
، ص :1
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و�"	س أھ	�
 ا���ر����ور �0 ا��E/�ر �"� ا����ر و�و'�- ا�راء و7د ��ون ھدف 

ا��ر�ك ا�	'�	% ��و ا�	�م ا���ر����ور ھو ا���ظ ا��	�<ر و�و��
 ا�!�ول و د�!�� 

 0'	1  W ول � د��ر �ن ا� �1<ر، � C" و�(ض ا���ن �ور	وري � " وھو ��ر���


، �!ر، ر�م، 17
، 	�رح" 	�� 
��(1ل �ن ...ا���ر����ور �ن وا�(ن �7� 3 ،

 ���!  "1.  

���رب، و��	ن و'- �وإذا �7ر�� ھدف ا���ر����ور 	% ھدف و��<ل ا$��1ل �'دھ� 


 ا���رئ ��)� 0� 
�Bف ا�و��د �0 �ون ا���ر����و�ر � !ث �"� ا���ك وا�(��ھا$


 ا� �ر ا��0 إ�� '��ب 	�	 
C 1 0� ون����ون 9�ر 	�و7!
 	ن طرف ا���رئ �

 .إ دا��
 و /وب 	�	�ز

 
و�رى  !ض ا�ر��	�ن أن ا���ر����ور أ1 & و��"
 ��ر�
 �'"ب ا���رئ  طر��

دام �ل ا$	�����ت �
 و�0 �(س ا�و7ت ا��	��� 
��Cق ا�����وا��داث وا�ظواھر �

 .ا�	��ودة

�	�ز   ��ط
 ا���ل و�	ق ا���ر����ور ھو ا�طر"  ��ن اد� 0"��ول � 0�
 ا���

طE ا�	و'ود �0 ا�	'�	%، ���ر��م "� &��1�ا�	�	ون وا��/ر �!���
 ��و �وع 	ن ا�

�ص ا�ظواھر �0 طوط ��وأ���ل 	���
 وا�Cرض 	�- ھو ا���ر����وري ��وم  

�- ر9م أن  دا���� 

 ا��� �- و ا���ر�ض ��0 �(�ش ا�(رد �ن ���و��- و����ر �"� 	!�د�

  .ا���ر����ور ���ت 	%  دا�
 ا$���ن

��� ��و ��ل ا$��!	�ل و��وا�ق 	% و��<ل ا$��1ل و�وا'ده إ3 أ�- ���ل  ��0 �� 
���	

�ص أھداف ا���ر����ور �0 "� :و	��وى ا��راء و�	���� 

 ا$ �ر وا$�Bم �

� 
�7B
 وا����	�  .ا��ر �
 ا��(��
 وا3'

                                                           
��487ا�!دد . � د W  1	'0، �"�ط�ن ا�/ورة:1  ، I�43ص .10/09/1992ر.  
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��دم �"��رئ ��ظ 
�ر��- 		� �'!"- 	��!د �(�م ا�1ورة ا���ر����ور�
 وا���ر����ور� 


 -�
وا�	�م 	!��ھ� ��ب 	!ط�����	�  " ��'0 ا�!"0" وا�/����
 ��ول  ا3'

ھدف ا���ر�����ر �!ر�
 ا����ة  �ل 	� �!�0 ا��"	
، ا���ر�����ر ���ر ا����ة دا<	� �"� " 

،
�� ض �"� ا����ة أ��	� و'دھ� إ�- ... ا�' �ل و�0 ا��واء ا�ط"ق، و�0 ا��وارع ا�!�	

����ر �ور��  "����"�� إ�� أ�ط& ا�د��� ��ث 3 	'�ل ��ر	�م �'وا��� و 3	'�ل �

" ��دف ا���ر�����ر ھو �و��
 ا���رئ 	ن Bل ا راز ���<ص ا����ء" أ	� ��د أ�وب 


 و	ن ھ�� �ظ�ر أھ	�
 ا���ر�����ر �0 ا��E/�ر �"� ا�رأي ا�!�م و�و'�- و�ذا ����ق ��"	


 وإ�داث ا���و3ت �	��
ا����	�
	ن Bل ا�!	"�
  ا3'���1� .ا3

 .ا�	ر�ل، ��7ة ا$ر��ل، وا�	��� ل: �����ر�����ر �و��"
 ا��1ل ��وي /Bث ���ط

 :ا���ر����ور �و��� ا�%�ل

أھم �0ء �0 ا���ر����ور ��س ا�ر�م �0 �د ذا�- وإ�	� ھو " ��ول ھ�رون : ا��ر�ل

 ة ھ0 ا���س، أ	� ا�ر�م ��و /��وي   ا�(�رة، ���(�ر

�0 ا�(�رة ا�	 د�
  �0 ا���ل 1ورة ��ر����ور�
 ؟E�  ��ن ��ف 

�� ط 	ن ا�وا7%  �ل 	� ��	"- 	ن �" ��ت ا�'� ��ت ���ر��م ا���ر����وري ��إن ا����ر 

 .	% ا�	'�	% �"� أ�	��- ا�(��
 ا�3���ك��E/ر  ��	��ط و �����0 �!�س ھذا 


ا�طرق إ�� �ل 	� �	س ا�'زا<ري  ��در'
 ا�و��، 	���"- "  :و��ب د�Bم���	�، ا3'

�	س ا�	رأة، �0 ��ن أ��0  0�ا������
، ا�	��
 و ا�!�ط(�
، وأ	�ل إ�� ا�	وا��% ا�

1...أ�(�دى  !ض ا�	وا��% 	/ل ا��!"�ق �"� ا�'را<م
 

3��ة ا�ر��ل : 
� !ث  �� ا�ر��� 0�و ���ل إ�� ا���رئ إن ��7ة ا$ر��ل ھ0 ا�و��"
 ا�

�!	"�� ا�ر��م ا���ر����وري، و�و'د ��0 �� ر ا�'ر�دة 	ن أھم ا�	����ت ا�!���ث 

�	د ا���ر����ور !� 
�7وات أرى ���	'Bت وا��1ف ا���ر�
 وأرى أ� و��
                                                           

1
 :Hifzi Popuz, caricature et société, collection medium, France 1974 p 17. 
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11- �0 	'�3ت وا�!
 ا��ط�ق ���	و�
 وا��1ص ا�C1�رة أ	� ا��1ف ا��و	��و


  ���دث 		� �'!ل ا���ر�����ر ذات �!���
 �"�  �	و�و��ت ا���ر�����ر �����"!�	

 .ا��راء

�و'���� و�رو�N �"!�� ��ون �	 
�	��و7د أدر�ت  !ض ا�	'�	!�ت ا�	���رة أن 


 ا�ر�م ا���ر����وري ��- ��ل ا��راءة و��د ����دام �و�!ود ا���رئ �"�  ا�3� �ه ��

دا	��- 	ن 'ر�دة �
 و7د �!ددت ا��!	�3ت ا���ر����ور وطر��
 ا�!���ا�	وا1"
 وا�	

�م ���و�- ���� �	� 0��Bف ا�طر ا� .�وعوإ�� أرى أو 	ن 	'"
 إ�� 9�رھ�  �!دد وا

� ر ا�	��� ل ا�طرف ا����0 وا�	�وري دال ا�!	"�
 ��و ا�	�"�0 : ا����,�ل!�

ا�	��� ل ��"�� "ا راھ�م 	و�س  : �1ورة ا���ر����ور�
، ��ول ا����ب ا�	ر���0	��وى ا

	'	وع ا�د33ت ا�	�و�
 �"ر���
 و�ط� ��� 	% د3<ل 	ز�
 �0 ��ر�- ا��01 وھ�� 

�م �	"�
 ا$دراك�.1
 


 و� �ث ���	��"م �"ر���
 ��وم  ��"�ل 	د�و��� و��� �	!ط���- ا�/����
 و ر�- ا$'�	���

  .ا�ر	ز ا�	(�ر �"Cز ا�	��	ن �0 ا���ر����ور ا�ط�7B 	ن ا�(�م ا�	 ��ر �"	و�وع�ن 

���ط  ��  0�و 	� أ��� �0 �1ر ا��ر�
 ��د 	���� ا���ر����ور 	ن ا$�	�م  ���داث ا�

��1ر��ث �و�ر ��� ا�	�	ون �'ب أن ��ون ا�ر�م "  Faizant: �د�د و��ب ��زن  �

�(�م  �ر 
�ط( 
�Cرق ا���رئ �0  �/- 	دة طو�"
 �ن ھذا � �رة �ن ��ط��3  ،
�

2ا�	!�� 	ن ھذا ؟ 	�ا�	�1ود ؟ 	ن ا�	��"م ؟ 	ن ���	% ؟
 

ر O ل ���"ف 	ن 	�� ���
 ا�(�م ��ن 7را<"�� 
و ذ�ك ���ر���
 ا���ر����ور�

و��� $دراك �ل �رد و	% ھذا �(0 أ9"ب ا����ن �1ل ا�1ورة ا���ر����ور�
 و���و�ب 

	�	و��� و��ون ا�(��ن ا���ر����وري �"� درا�
  ذ�ك، ��ث ��ول � دو � د ا���در 

                                                           
1: I�ر���ب ا� ر  �	 

 أ'ر�ت 	% ا�(��ن ا���ر����وري أ�وب  دار ا����1
 �0 ا�'زا<ر ا�!�1	" ��	 0�

06/03/2002.  
2
 :Hifzi Popuz, caricature et société, collection medium, France 1974 p 17. 
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 إ�� ا���رئ �0  !ض ا����ن وھذا أ�� E  و1ول ا�ر���
 ا���" أ�وب 	�"� 
ر����ور�

 
"  را'% إ��  ��ط
 ا�ط�ب ا���ر����وري 	ن '�
 و���0 �7رئ 	ن ا�'�
 ا�/���

�(رض �(��� ���ون 	��	�ن �	و�و��ت �����
، :"و���ف �ذ�ك 0����و��ع ھ0 ا�

��رة ��
 و ��� دو��
 وھ��ك 	وا��% 	�"�	 ،
���	�و�وادث دول ا�	در�0، �إ'

ا�	رور وا�ر��م ا���ر����وري و�!	ل �"� ار��ل ��رة 	!��
 إ�� ا���رئ �ن طر�ق 


��	ل د33ت �	�� ����� ��"�� 0� 
11ورة  ��ط
. 

و ذ�ك �!� ر ا���ر����وري 	ر�ل وا���رئ 	��� ل وا�'ر�دة ھ0 ��7ة ا$ر��ل، وھذه 

ا�	ر�ل وا�	��� ل أو ا���رورة 	��و	
  (�م ا�ر	ز ا�ذي ��ون ��9 � 	��رك  �ن 


  ����ر�����ر �0 ا���ل �"!�ا���ر����وري وا���رئ و �	���� �و��& �	"�
 ا$��1ل ا�	

  )1(ر7م 

   

                                                           
رج �0 �"م ا$'�	�ع ا�/���0، '�	!
 وھران، ا�ط�ب ا���ر���وري �0 ا�'زا<ر:1�  .زروا�0 آ���، 	ذ�رة 
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  ا�(�رة        ر	ز ا�  �رح

  ا�	 !وث  ا�ر	ز      7راءة  

  ا���ر����ور            ا�	��� ل  �9ب

  

  ا���ر����وريا�ر��م             ا���رئ  

  01ا���ل ر7م 

  

���(�رة ��ون 	و'ودة �0 ذھن ا�ر��م ا���ر����وري /م �'�دھ� �0 ا�وا7% �ن 

وز ا�	��واة ���� �(0 طر�ق 1ورة ����� "�� ا���رئ و�(�رھ� و��"ل 	�	ون ا�ر	

�رن  �ط"!��- �"� ا��داث وا�و�7<% و�! ر �ن إ���!� - �"1ورة ) ��رئ "�(ا�	��� ل �	


 ا���ر���"' 
�ور�
 �واء  ����ك أو ا��Cب و�0 ا����
 ا�/���
 �ظ�ر رد ا�(!ل  1(�

 
�(0  !ض ا����ن ��ص ا���ر����وري  !ض ا���دة ا�������ن �0 1ورة ��ر����و�

	��ورة �0 �1 (
 	� ��/�ر ا�ز��ج � �ر و �����0 ���ق ا���ر����وري ھد�- ا�ذي 1 � 

�ن 7وا��ن ��دد 	'�3ت ��� ط و���1ع ��� �ل 	ن  إ��-، و��ذا �"- ��$�Bم ا�'زا<ري
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  : ����د

��� ا�����ها���ر����ور �ن ا��واد ا������ ا���درة ��� ��ت �،  ���د�ث �ن �

��� �-ض ا��را�ل ا���ر�*�� ا��' �رت �(� ا�&زا$ر،  ا�ط�ع ' ا�&زا$ر ��ط�ب 

 ����ر����ور  ' ا�-��م ا�2��ث ��*ص ر0��� �ر�و�� و�-�����، و/���� �� ��ون إر��د�� 

 (و �و&� ��ل واھ���م ا��0�ن ��و 57��� ��6ر�� ����وا4�5 ا�وط��� وا����ت 

  .وا�-�7�ت ا�*�ر&�� ا�&������

��6 ���� و ' ا�&زا$ر ���6 �ور  ' ا�دول ا������ ���د ��*ر ظ(ور ا���ر���

، ا��0��ل:ن ا�&زا$ر �م �-��د ا���ر����ور �ر0��� إ����� إ� �4 �دا��  *��6

 -ر ت ا�6�� � ا�وط��� ا�&زا$ر�� طر��(� ��و ا�0*دام ا���ر�����ر و ا���د ا�0�*ر 

' �-(د ا���ون ا�&���� ا�ذي �-��ر أ�د *ر�&" ھ�رون" �ن *�ل �-ض ا:�0�ء ��(م 

�دأ ���� �4 &ر�دة ا��&�ھد ���رة ا��0رت أ�2ر �ن ��ر �0وات �-دھ�  �1962�م 

ا�ط��ت  «   :ا���ق �&ر�دة ا��-ب ا��و��� وظل �-�ل �(�، و��ول ا����ن أ��د ھ�رون 

 ' ا��دا�� �4 ا���ر����ور ا��0�0' �(ذا �م ���4 �ن ا��طرق إ�� ا��وا4�5 ا�2�� �� 

»ا:*رى 
1. 

وظ���� �ر0�م 6��'  ' &ر�دة ا�&�(ور�� ا��' " �راب " ��� ��رس 

�6در /رب ا���د، ��ر أول ر0م ��  ' ��ك ا�&ر�دة و ھو ���رة �ن 6ور ��وھ� 

ھو ��-ب ��رات ا���ر، وظل �-�ل وا�0ط�ع أن ���ر و" ���0ون" ��ر$�س ا:�ر��' 

 .أ�2ر �ن �2�2 آ�ف 6ورة ��ر����ور��  ' أ7ل �ن ��ر �0وات

��ل  ' ا�-د�د �ن ا�6�ف ا�&زا$ر�� " ���د ���ور " ر0�م 6��' آ*ر 

�� �دور �ول ��2ل ا��-ب و ا��&�ھد، �-�ون �4 �-ض ا�6�ف ا��ر���0، �و5و�

وإ�� &��ب  ا�&������ع ا��وى ا�-�����، وا:�داث �و5وع ا��رق ا:و0ط و6را

و�-د أول ��ر����وري  ' ا�6�� � " ��دا���در ��دو " �ل ھؤ�ء �ذ�ر ا���ر����ور 
                                                           

1
ا�*�طر  ' أم ا��2Fر، �رض ��وا7ف  ن ا���ر����ور ا�&زا$ري �ن ا�-دوان ��ظم ا�-�ودي، طر �  : 

 .12ا:�ر��'، ص 
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ا���ط�� ���-ر��� ا�0ط�ع أن ���ل  ا���ر����ور �ن ا�ط��� ا��2��� ��5-�  ��ن أ�دي 

�واره  ' &ر�دة ���� ا��واط��ن، ��� ��ن �د�ر ��ر 6���� �و�زول، وا6ل �

ا�*�ر  و���ز أ�0و�� ���6را�� ا��ط���، وا�&زا$ر �م �-رف 6��� �����ل ا�ذي 

�ر �� ا�دول ا�-ر��� ا:*رى إ��ن ا���رة ا��0-��ر�� إ� �-ض ا�6�ف ا��' ���ت 

  .���رة �ن �����ت ھد (� ا��رو�G �ن ا�&�ود ا��ر���0ن

 1858ري ا��' 6درت  ' ، و6���� ا�را�' ا�&زا$Chitanو��(� ا���ط�ن 

وا��' �-��H ا��واLa goguette  4�5 ���&زا$ر ا�-���6 إ5� � إ�� 6���� 

  .ا�&������ وا�2�� ��

���ن 7و�� ھو ا��I�ب ا���م ����ر����ور ا��0�0' *�ل ا���م ا��ر�0'  '  و��

ا�&زا$ر و�4 ھذا �وا�6ت ��0رة ا�6�� � ا�&زا$ر�� �-د ا��0��ل ��ظ(ر 6�ف 

  . 1963ا��6ر ��0  –ا�&�(ور��  –ا��-ب : &د�دة ��(�

�(دت ا�0��� ا������ �و�� �ن ا��ر��  1981و�ن *�ل 7��ون ا���م 

�م ا�0-��ل ا���د �وا0ط� ا�ر0م ا���ر����وري، و�طرق ا�ر0�م إ�� &ل  ��ث

  .ا��وا4�5 ا��' ��س ا��واطن �6ورة ����رة

أول &ر�دة *��6 �����ر����ور ھ' &ر�دة ا�����ر ����ر���0، &ر�دة ��0��� 

ا:و�� ��(�،  ��-��د ��� ���-��(� ��� إ����ت، ��0�ر ا���ر����ور  ' ا��6�

�وا4�5 ا��0���0 و ھ' �0ب ��وا�(� �-��د ��� ا:�0وب ا�0�*ر وا���I �-��&� ا�

ا�-���� و��د ا�0ط��ت أن ��2ت و &ودھ�  ' ا��5�ء ا����' وا��0رارھ�  ' 

 .ا�6دور د��ل ��� �����(�

���ت �6در ���-ر��� ) آ � -ا�G6( �-د ھذه ا�6���� ظ(رت 6���� 

�-�' 6�� � ��ن �م ) آ �  –ا�G6 ( �وا�5-(� �0���0 ���5 و ا����� �&�و�� 

ا���ف ھذه ا�6���� �ن ا�6دور ��&� أ�(� ���زت ���� ا����ء و أ�(� ��وم ����� 

 .ھد (� �ث ا��ك
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�د�ر ��رھ� ��� �0ق " �وز�زل" وا��0ر ا��ن ا���ر����وري  ' ا�6���� 

-��ت ���ل أ�5� ا���ر����ور وا��6�� ا:و��، ا�0" ��دا���در ��دو " ا�ذ�ر ھو 

���&ت ا��وا4�5 ا�0�*رة  ��01993 " ا�و&� اJ*ر : "ا���I ا�-���� ��Iر ا�0(� إ�� 

ا�6�ف ا��-ر�� وا��ر���0  �ت أ/����إ�� &�ب ھذا  �د ا*�و .�����ر����ور وا����ر

وا�رأي،  ( Liberté ) –ا�*�ر–و��' ا���ر����ور �ظ(ر  ' ا�6�ف ا��و��� ���وطن 

وا:و5�ع ا��-���� وا�&و ا��0�0'  ا�6�7�ديور 6�ف ا��دھو���و�ت ھذه ا�

 .وا����� ا�2�� ��

 ����ر����ور  ن ��دي ��دى �ن *��� ا�ر0�م ا���ر����وري ا��0�0' ا�����ز ���ط��4 

 .ا��(��' أي ��طرق إ�� ا��0��0 ا������ و��*ص وا47 ا��&��4 ا�&زا$ري

و�ذا أھداف و 7د ا�6ل �د ا�0�*ر �� وظ�$ف و���6ر �إذن ا���ر����ور ھو ا�

وار��ط ار���ط� و�2�� ���6�� � ا����و��،  ��ر ��� �6��ت ا�&را$د ��*��ف 

 :ا�وا�(� أ��  ' ا�&زا$ر  ��د �(د �ر����ن

 .وا�2�� �� ا�&��������ن ا���ر����وري ���د �6ور ا��وا4�5 : ا��ر�� ا	و��

و�ن ھذا ا�0ط��ت ا�6���� أن  �(دت �و�� �ن ا��ر�� ا������ : ا��ر�� ا������

�د ا���رع �0-�ر �ن ا�وا47 و���ن ا���ر����وري �ن ��*�ص ا:�داث ا��و��� و �&

 ��0� '�-�ا�&زا$ري  ' *طوط ����0�� �ر و�7 ����� أو ��ت �-ري أو �2ل 

4 ا���ر�����ر، و :ظ(ر ا���ر����وري ا��درات ا����� �Iرض �ث �ا��-��ق ا��ر ق 

�' و��ل �0ؤو��� �-��&� *���� ا:ز��ت، و*�ق &و �ن ا��رو�G �ن ا�و�' ا�&���

    1.ا���س ���واطن

 : ���� ا������ �����ر����ور -1

                                                           
ز��ر �0ف ا���0ن ��ر�K ا�6�� �  ' ا�&زا$ر، ا�&زء ا�2��ث، ا��ر�� ا�وط��� ����ر وا��وز�4،  :1

  .108 -104ا�&زا$ر، ص 
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�-��ر ا�6�� � �ن أ�رز وأ7وى  و0�$ل ا��6�ل ا�&��ھر�� و��دد إھ������(�  :����د

  .��� ا�6-�د ا�&����' و ق ا:�0وب ا�*��ري،  (' ا��0ط� ا�را�-� ��دو��

ذھب �-ض ا��*�6ون إ�� إ����رھ� �ن ��ن ا:���ل ا:0���0 وا�5رور�� و�

  .0واء  ' ��ر ا:*��ر و ا��-�و��ت أو و ق أ�0وب �ر �(' أو �2���'

 Kر��$��،  ��طور و�-ددت وظ� �،  ���5(�����2ر و  -� ��6�� � إ�طت ����ر�����ر �

��ر�����ر �دون 6�� � ���ن �6ور  ا���ر�����ر ��-�ق ���ر�K ا�6�� �، إذ �

  .1وا�-�س 6��G، ��ن ھذا � �-�' أن �ر��ط ���6�� � إر���ط� آ���

��ن ا���ر����وري 0-�د ����0م ���� إ�� ا�&ر�دة و �5���ت : " ���ب ��ك ���ف

ر0و���� و ا�7را�� �ن ا���رئ ���5(�، وا�&ر�دة �دورھ� ��زود �����-� و أ����� 

2".�د�م و��وي  -����� ��� ا�رأي /���� ��������2ر :ن ا���ر����ور 
 

و���ءا ����  ����رئ �*��ر ا��واد ا��و&ودة  ' ا�6�� �  و �� �ظرو � واھ������� 

و�ز���� ا��*��6، و ' �-ض ا:���ن ��G�6 ا���رئ ا�&ر�دة ��ط�-� ��� ا�-��و�ن 

�� ���*�ص وا:�داث ا�ر$���0 و�-ض ا�����ت ا�ر����5 و��&� إ�� ا���ر����ور إ

ا:�داث أو ���ر ��،  �(ذا �(�م ا�ر0�م ا���ر����وري و �-�د إ�� ا����ء �و5وع �زو� 

�� 4� �� ��د ر/�� ا���رئ و���ق ا��-���� وا���و��، وھذا ا�*���ر ���و5وع ����

ھو �دون �ن أ�داث وو7�$4  ' ا�&ر�دة، و�دورھ� �*��ر ا�6���� ا������ت ا���$�� 

 .���ور ��� �6���(����د�م ا���ر�

 :�!د�م ا���ر����ور �� ا���ف  -2

��د ��ن  ن ا���ر����ور  ' �دا��� ا:و�� � �*��ف ��'ء �ن ��7' أ�واع 

ا���ون ا��������  ' �����ت ا�����ذ، إذ ��ن ا���2ر �ن ا������ن �ر�0ون �و���(م 

                                                           
� '، &��-� وھران، ا��ن �ذ�رة �*رج  ' ��م ا�&���ع ا�2�:  �0�ر  ���� و7�دري رز��� :1

  33، ص 1968ا���ر����وري  ' ا�&زا$ر 
2
 : Hifzi Popuz, caricature et société, collection medium, France 1974 p 17. 
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ط�ب و�7� و &(دا ا���ر����ور�� ���ز�ت و ا���ء و/�رھ� �ن ا������ت ا��-�دة ا��' ��

���ر�ن و �(ذا  Nن ا���ر������ور ��ن ���ث ����0 �ن ���ذ آ*ر و�ن �����ت ��$م 

ا������ ��ط���� وا��K0 �2ل ا���ر ��� " ا�Iرا �ك" ط��-�� �ذ�ك  �د ار��ط ������ت 

  .ا��&ر أو ا�*�ب أو ا����س

�-ظ�� ��زال  إذ أن ا���ر����ور" إ�ن ا�Iرا �ك ا��ر�'"  �-��ر ا���ر�����ر 

��0*دم �����ت ا�Iرا �ك ��� �6ر�� ا���5ر، و��د أ��ت ھذه ا������ت ا�6�� أو40 

  .��$�ت أ��ر �ن ا�&�(ور ����ر����ور و�ن  $�ت �*����

و�ظرا ����ص ا�ذي �-�ب �����ت ا�Iرا �ك �-دم ا����ر ا���ر����ور *�رج 

�وا0ط�(� ��� ����ن ط����  ا��' ��ن �ط�4 ا�ر0م" ا�����(�ت" �دود �-��� و �&ز 

�ر$�0' ھو /��ب �ظ�م �دد ���ر �ن ا�ر0و��ت وإ5� � إ�� ھذا وذاك  Nن ا��0ب ا

�(ذا أ*ذ ا���ر����ور ���ث �ن ��� ذ &د�دة �ؤ�ن ا����را أو40 إ�� أن ���وز�4،

  .إھ�دى إ�� ا�6�� �

ا��ر�ط���� وأول ا����ر �� ��ن �ن *�ل ا�6�� � ا�0�*رة، و���ت ا�6�� � 

 Jentelman"ا��0��7 إ�� ا�ظ(ور و��ر ا���ر����ور ��� �6���(� و�2�ل ذ�ك �&�� 

magazine " �-��&وا��&�� ا�"Universel magazine " ء�و�&�� ا��0" Lady 

magazine " ن�ا��� � ��ور��  ' ا�6��ر���ر0وا ا���ن ا�ذ�ن ����و�ن ا�ر0 "

 ".�����ري

"  La caricature" و��ن ا�0(�  1830 ر�0� ��م  وأول 6���� 0�*رة ط(رت /'

و��ن �ؤ00(� ��رل  ���ون، و �طورت طرق ا�0*دام و ��د�م ا���ر����ور ��� 

�6��ت ا�&را$د إ�� أن و6ل إ�� �� ھو ���� ا��وم و�ن ��ن ا������ت ا���0*د�� 

���ور�� وا��' �-��ر د��ل ����دي ���زات أ�0وب ا��ن ا���ر����وري،  �ل 6ورة ��ر�

���ل �-��ن، �-�� ظ�ھري و آ*ر *�'، و ھذه ھ' ا��-�� ا��' ��&� إ��(� 

ا���ر����وري �����س و���&ز ��&�وز �7ود ا�ر7���  ���0م ا���ر����وري � ���' أن 

��ون �د�� �وھ��  ' ا�ر0م �ل �&ب أن ��و ر �د�� ا�0*ر�� ا�-���� وا���د وأن ��ون 
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�' �0-رض  ' ا�&ر�دة، ور/م إ5طراره ����ق �-&�� ���� ��:�داث و ا:*��ر ا�

ا��ط�-� إ� أ�� ��0-�ل أ0����� ا�*��6 ��وم �N&راءات ��ددة ��' ��دم ��� ���� 

�ھ��� ا���ر����ور  ' ا�&ر�دة ��-�ق ������ت �*���� و��� �0ق ا�ذ�ر . �����ل ا:�2ل 

  : ����ر����وري ��دم  ' ا�6�ف و �� ���را�ل ا������

  :ا��و#وع 2-1

��وم ا���ر����وري �-���� �&ر�د أي �6�/� ا�وا47  ' 2وب &د�د و��س إ��دة 

����ج ا�وا47،  �ر�ب ���6ر ھذا ا:*�ر �0ب رؤ��� ا�*��6  ' ا�6ور �&0دة 

و�-�رة، :ن ا�ر0�م ھو  رد �ن ا��&��4 ��-��ش �4 ا��و&ود، و��ول ا����ن 

»���وري ھو �0�ن �ل  رد  ' �&��4ا����ن ا���ر�«  " أ�وب" ا���ر����وري 
1.  

  .و��*�ص  ' ��6ر�ن ھ�� ا����ن وا��&م: طر�!� ا��!د�م 2-2

أھ��� ا����ن أ0���0  ' ��ر ا�ر0م ا���ر����وري  ��0ن �6�� ھ' : ا����ن

ا��6�� ا:و�� أو ا:*�رة و ذ�ك ���ون ���دار ا���رئ ا�ط�ع ��� ا���ر����ور 

" دون �ذل &(د، ��� أن ا�&(� ا��0رى أ�0ن �ن ا�&(� ا�����  �0ب &�ك ��0ر 

Jacques Kayser  "�ا��0رى �&�ب ا���� ����ا�� ��N 2.ه أ�2ر  

إذ  -���� ا���ر����ور أ�5� ��0و��ة �ن ا��0��� ا��' ���I(�  ' ا�&ر�دة أي : ا���م

أن ا:�ر ��-�ق ��:��دة و ا�-�و، ��ث ��Iل ���� ا���ر����ورات  ' ا�6�ف 

  .ا��و��� �وا�' ا�2' إ�� �2�2 أ��دة

� ���5� � إ�� إن ا�ر0�م ا���ر����وري �&ب أن ���روح ا���د�: �!��� ا��&ر�� 2-3

ا�0*ر��  (و ��$ن ا&����' �0�س �ذا  Nن ر��0 ھو �وع �ن ا�0��ط  ' ��ل 

  .ا�دا�' و ا�را ض ��&�و�� �ن ا:و5�ع
                                                           

��دوح ���دة،  ن ا���ر����ور �ن &دران ا��(وف إ�� أ��دة ا�6�� �، دار ���روت ��ط����  :1

  . 169، ص 1999وا���ر، د��ق، 
  197ا��ر&4، ص ��س  :2
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�ن ا�وا47 ا��-�ش  - ا�0*ر�� -ا�0*رج ھذه ا������: "���وري أ�وب ���ول ا����ن ا���ر

*��ل أ�وب و  و ا��د�ث ا��و�' ���واطن وإ�� &��ب ھذا و ذاك  (' ���0(�� �ن

 . 1ا���رئ و ا��واطن

�م ��ن �و&ودة �ن �7ل و�ظرا ���طور ا���6ل  ' ���د�ن و0�$ل : �!��� ا�ون 2-4

ود*ول �-��م &د�دة،  �د �م ا�0*دام ا:�وان ا��*���� �د���� ��&��ب  ا��6�ل

ا�د��وري ا�ذي ��دم  �� ا�&ر�دة ���6 ���� و ا�6ور ا���ر����ور�� ���6 *��6، 

، ور/م ھذا ���� �2�$�� ا:��ض وا:0ود أ�0ن و���0 دا��، :ن ا�����هIرض &�ب �

أھ��� ھذ�ن ا��و��ن �0��د  '  (م ا�-�ق وا��-د ا�ذي �ر�' إ��� ا���ر����ور،  د��� 

ا:��ض �و�' ������ؤل و��0(� د��� ا:0ود ا��' �-�' ا����ؤم و ا�و5-�� ا��زر�� 

  .وا:�وال ا���د���

  

 :ر�ف ��ر�دة ا�&�را��' -1

ا�ذي �G�0 ����-دد��  �1990�رس  ��19�ر�K  �90/94-د 6دور ا��-���� ر7م 

، ظ(رت &ر�دة ا�*�ر ����01990ر  01 ا������ و��و&ب ��د �و�2�' ��رر  ' 

   .��0م �ر�� �0�ھ�� ا�*�ر، و ھ' �و��� إ*��ر�� وط��� ��0��� ��ط�� �����I ا�-ر���

�-��ر ا�&ر�دة ر7م وا�د ��� ا���0وى ا�وط�'  (' &ر�دة إ*��ر�� �-��د ��� ا�*�ر، 

أ�� ا�-دد  1990وذات �Iط�� وا0-� ��0��� ا�وط���، 6در ا�-دد ا:ول  ' ��ي 

1990.2، و6درت ر��0�  ' ا����G �ن �(ر �و ��ر 1990ا��&ر��'  �' &وان 
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  103.457.104.23-76: دو�ر أ�ر��'                  

  ا�&زا$ر - ا��رض ا��-�' ا�&زا$ر و���� ا:0واق

 .ا��-�ر ا�6دق و ا��6دا��7

 :ا����ل ا���ظ��� ��ر�دة ا�&�ر -2

  أور���ن��ر : ا�ر$�س ا��ر '

  .��' &ري: �د�ر ا���ر

س ا+دارة�  :أ�#�ء �

 .��2�ن �0&�7': ر$�س ا���ر�ر �

 .���ود �����ر –���ل &وزي : ��$ب ر$�س ا���ر�ر �

 .���ر ��' ا�د�ن �

 .�ور ا�د�ن �*�و ' �

 .��د ا����م &��ط' �

   .��ر ��ول �
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  :أ�#�ء ا���'�� ا/&رون

 –0-�د زر7�وي  –/ر�ول ��دا�-ز�ز  –��د ا��ر�م ��و�'  –زھر ا�د�ن �0��' 

��0ن ��د ا�-��'  –��زة ���ف   - ���د ��0' –�ر�ف زر7'  –ا��0دة أور���ن 

– '���* Gرا�.  

  :رؤ��ء ا	���م وا����1ت ا�&���

 . �5ل �راھ��' �و&�-�: �0ر��ر ا���ر�ر •

 .���ل �وط�رن: ا��0م ا�وط�' •

 .�ور ا�د�ن ���7: ا��0م ا�دو�' •

 .د ا���در���د ��: ا��0م ا�2�� ' •

 .&-�ر ��0ن: ا��0م ا�&����'  •

 .���0�ن ��ل: ا��0م ا�ر��5' •

 .�ور ا�د�ن �*�و ': ا��0م ا����' •

  .�0-ود د��ر: �6�� ا�&زا$ر ا�-���� •

 .را�G *���'، و ���ف ����را��0ن: �6�� ا�و�0ط •

  1ا�-ر�' زواق : �6�� 0وق ا���م •

  : ����� ا���ر����ور  �� �ر�دة ا�&�ر

ا���ر����ور ����� ھ���  ' &ر�دة ا�*�ر، إذ ��وم ��وم �دور ���ر � ���ل 

  .�ر�7 إ��� أد�� �ك

 دور ا���ر����ور ����ل ��6 ��و��� و��و����،  (و ���وع و��دد 

و��*�ص  ' ا�وظ�$ف وا��(�م ا��' ���ذھ�  ' ا�&ر�دة، وھو  ' ھذه ا��(�م أ�5� /�ر 

                                                           
1
  .��52س ا��ر&4 ا�0��ق ص :  
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و ا��(�م ا�*��6 �����ر����ور،  ��N  ' ���رد،  Nذا ���ت ھ��ك �-ض ا�وظ�$ف 

  .�-ظ�(� ���رك ��7' ا���ون و ا:&��س  ا�6����

 �����ر����ور ����� ھ��� و �0��� �-��رة  ' &ر�دة ا�*�ر، وذ�ك ��� ����ز 

�� �ن 2راء و�و��� ا��Iط��،  �ذھب ا�&ر�دة إ�� �*�6ص �0��� ��  ' ا�6���� 

، ��� �*6ص �� �0��� 02م Q��� '89,25 �&�(� ا:*�رة  ' ا�زاو�� ا���0��� ا��

  . ' 0وق ا���م

��و45 ا���ر�����ر  ' و0ط أ��� ا��6�� ا:*�رة �ن &ر�دة ا�*�ر �-��ر 

�ن أر�7 أ���ل ا���ر����ور  ' ا�6�� � ا�دور��، ��ث �و ر ھذا ا���ل ا�6�ل 

 .ا���رة إ�� ا���رئ �دون �د*�ت �ن �7ل �واد 6���� أ*رى

ھذه ا:*رى �واز�(� ھذ ا��ن  ' ��(و�� و���6ره ا��ر�����، و �-��ر ��د ذا�� ��دة 

  ). ا��دث، ا��طل، ا�ز��ن وا����ن(6���� ��0��� ��و ر  �(� ���6ر ا�*�ر 

ا��6�� ا:*�رة (وإن ����� ��ر زاو�� ا���ر����ور  ' ا�&ر�دة ��$م ودا$م 

ا�&ر�دة �-ود ����رئ و�(�$� ����R� ��0��ء  �(� إ�&����(�، ���2ل  ' �ون) أو ا:و��

  .�����ر����ور  ' ا����ن ���0 ��� �و ر ���� ����� ا���ث

  :  "رو5ن ��رث"ر�م ��ر����وري  ��ب  ���1� ���ل

��د  ��ت ا���0و�و&�� آ �7� &د�دة ����ول ا����وج ا��0��' �ن زوا�� &د�دة،  �د 

��دة ا��ظر  ' طر��� ا��-�ط' إ�دي �ن *�ل �0�ھ�ت ��در ���ر  ' �&د�د ا�و�' ا�

�4 ا��5��� ا��-��،  ��د 7د�ت  ' ھذ ا��&�ل ���ر��ت ھ��� ���ت ��� ��ل ا��راءة 

-�ل وا���م ا����$' ا�ذي ��ف ��د ا�6ف ��و7�$4، �ا���د�� �ن و45 ا��ط��ع وا��

�-��رھ� �&ب إ�� ا�����ل  ا��ؤ0س �-ر �� و&�����،  ���6وص ����� ���ت �واد 

  .&راءا د���� �&��-� �-��ت ���� رةإ ������رھ�ا��ظر إ��(� 

�-��د  ' ������� ا���0و�و&' �ر0م ��ر����وري ��� طر��� ����ل ا�ر0��� ا��6ر�� 

 :ا�2���� �ذ�ك ��طرق و ���0وب ����ر إ�� ��0و��ن ھ�� 
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�� وھو ��0وى أ0�0' ��و7وف ��� ط��-� ا�ر0� :���وى و�ف ا�ر����  - أ

و���واھ�،  �&ب أن ��دد ا����ل ��وان ا�ر����، ���(�، و ����ن ����(�، و�ن 2م 

��دم أھم ا��0ن وا�ر�وز و���7 ا�-�وان ��د�� ا�ر0م �ن ��5ون ��� �&ب أن 

ا:�&�م ودر&��(�، أي ذ�ر �ل ���و&د  ' ھ���  –�4 ذ�ر ا�د��ت  -��دد ا:�وان

وان، �ن ا����ن إ�� ا��0�ر، �ن  وق إ�� ا�ر0���  �ن ر0وم و���رات، �6وص أ�

ا���ل، ا��ر��، ا��ص : �0-�ق ���ر0م وإط�ره و���5ن ��ت أي �ل ��

  .ا���روف، ا��ون ا��-د ا�ز��'

ا���0وى ا���ر�ري، وا���0وى  :���و��ت �4#م : ���وى أ�'�د ا�ر����  -  ب

ى و���7 ا�ر0��� ���وا47 ا��0�0'،  ' ھذا ا���0و ،ا�����5'، ا�&�����

ا���ر�ري ���' ا����ث ��� ذ�ر و��د�د ا��-�� ا�ظ�ھري �ن *�ل ���ظ� 

�6ل إ�� ذھن ا�����' �ن *�ل �-���� �4  ا�ر0م ���رة أو ا�وھ�� ا:و��، و��

ا�ر0م ا���ر����وري، 2م ��دد ا����ث ا��-�� ا����5' 2����  وھو ا��-�� 

ا���0وى ا���ر�ري  ا�����' ��ر0���، ���*ص �� إذا ��ن ھ��ك �وا ق ��ن

أ�� ������0 ��&����� ��دد ا����ث ���0 ا�ر0�م . وا���0وى ا����5ن

�ط�ء ا�ر0م �I�6 &����� �ز�د ا�ر0م و5و�� إا���ر����وري �ن ��ث 

و��/�، و ' ا:*�ر ��0وى ���7 ا�ر0���  ���وا47 ا��0�0' ��ث ���رن  �(� 

47 ا��0�0' ا��-�ش، ��� �ر�ز ا����ث أو ���س �دى ا��وا ق ��ن ا�ر0م و ا�وا

ا����0و�و&�ون ��� ���0ر ا�ر0��� أو ا�ر0م ا���ر����وري ��-� ��6ورات  

  .ا���رة ا��' ا��&ت  �(� ا�ر0��� و �ن 2م درا�0 ا����0رات ا�����
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  :درا�� ا���وذج ا	ول

  5995: ا�'دد
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�� ����ذج ��� ��  "أ�وب"درا

      - 1- ا��9ل ر�م : �ف ا�ر���� و  - أ

 :ا��9ل

ا�ر0م ا���ر����وري ���رة �ن ر$�س دو�� وھو &��س ��� �ر0' ا���م 

ا�ذي ���6ره *�وط ا�-���وت �ن �ل &��ب ���5� � إ�� ��ط4 �رS� '5ر��5 

ا��' �&�ص ���(� ا�ر$�س وا�ذي ���ن أن أر&ل ا�ر$�س 5�ر�� &ذورھ�  ' ا:رض 

ا���م "  &�ء �-�وان أ�� ا�ر0م " ا��ر��� ا�2ور�� " ��ث ��ب ��� ا��ر0' ���رة 

  "  ' ا�&زا$ر

 : ا��ر�� -1

��&�� ���G ا��ر��  ' ھذا ا�ر0م  ' ا�و5-�� ا��' �&�س  �(� ا�ر$�س ن 

���5� � إ�� ا�-���ن ا���5�Iن وا��&���د ا�دا�� ��� ا���*و*� وا���دم  ' ا�0ن، 

 �ذ�ك ا����ط و ا��ر�� ا�ذي ��وم �(� ��رة ا�-���وت  وھ' ��G0 *�وط(� و�&د

  .أ�5� &ذور ا�ر$�س ا��' ھ'  ' *��� ��و ���0ر  ' ��طن ا:رض

 :ا��ص ا���روف -2

ا�دال ��� طر��� رؤ0�ء ..." ا���م  ' ا�&زا$ر" ا�ر0م ا���ر����وري �-�وان

��� �ر0' ا���م  ا����و��" ا��ر��� ا�2ور�� " ا�&زا$ر  ' ا��طم ا:�دي أ�� ���رة 

  .�ر0' ا���م�دل ��� ا��&� ����(� ا�رؤ0�ء ��� 

 : ا�ون -3

&�ء ا�ر0م ا���ر����وري �*���� ��-ددة ا:�وان �ن ا:زرق ا����G إ�� ا:��ض 

  ).�ون ا:رض(�ون ا�ر��ب   2م ا��ون ا�ر��دي أ�� ا:ر��5  &�ءت ����ون ا���' 

 ���ون ا:زرق  ' , ھذه ا:�وان ا���-ددة  ' ا�ر0م ا�وا�د �(� أ�2ر �ن د��� ���0�$��

ر0م �و�' �����و�� وا����ط  (و �ون ا���ر، أ�� ا���ض ا�ذي ��و0ط ا�ر0م أ��� ا�
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وا:�ن، ���� ا��ون ا�ر��دي ا��-�ر ��� ا:7د���  وا��0�رار�� �ك ��� ا��0م 

وا���ل وا���س أ�� ا���'  (و �ر�ز إ�� �ون ا��ر�� ا:ر��5 ا��0��دة ��� ��و 

 .ا:�وان ا��-�رة وا��و��� &داه  �د و ق أ�وب  ' �وظ��� �(ذ ،ا������ت

 :ا��'د ا�ز��� -4

�زا�ن ا�ر0م �4 ا�-(دة ا�2���2 ����م ا��و�����'  ' ا�&زا$ر �-د �(دة أو�� ��د�� 

م /و2���� ���رة و��2رة ���ك و2���2  �5�� ���� ����� �ن �7ل �����ء ��� ا��ر0' ر

ا�ر$�س �ن ���ر�0 �(���  ' ��دم ا�0ن و�دھور ا����� ا�6���، إ� أن ذ�ك �م ���4 

ا��ظ�ر ا��(�ء ا�-(دة ���ظر إن ��ن ��0ط�4 ا��&د�د أم �،  ��وب اI�0ل أو �رف ��ف 

  .�*��ر ا�و7ت ا����0ب �ر0م ا���ر�����ر

��و��ت ا�ر����  - ب�. 

 : ا��'د ا��!ر�ري -1

إن ا����ظ  �(ذا ا���(د �ن أول ��ظ� ��دو �� �&�ء �و7ف أ�وب ا�ذي 

 ' ��س ا�و7ت ���ء ا�رؤ0�ء  ' �ر0' ا���م  ��G ا���دم  '  ����0ر و�I�0رب

ا�0ن و*�وط ا�-���وت ا�دا�� ��� ا��دم و طول ا����ء ���5� � إ�� ا�&ذور ا�5�ر�� 

  .وا���0رار�� ' ا:رض ا�دا�� ��� طول ا���و 

 :ا��'د ا��#���� -2

�&�و�� إن ا��-�ق و ا�Iوص  ' ���2�ت ھذا ا���(د ا���ر����وري �و�د ��� 

ا: ��ر وا��-��'  ���N���� ا�0*�ص أن �ل ر$�س ���م ا�&زا$ر � �ر�د ا��*�' �ن 

�ر0' ا���م ��� �0�ب ا�د���راط�� و��دم ا�0ن  و�دم ا����ءة ا��(��� و��ن �ظ�م 

�0 ا��زب ا�وا�د ������ر ا��-دد��  ا��ز��� �-دد�� �ذ�ك  ��0ا���م  ' ا�&زا$ر ���' 

�����.  
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3-  ������ :ا�

��د أ�دع ا����ن أ�وب   ' ر0م ھذا ا���(د  �د ر�ز ��� ا�&وا�ب ا��I6رة 

��' ��رك ا����ھد �-�ش �-� ا��دث،  ��طر��� وا�و5-�� ا��' �ر0م �(� ا�ر$�س 

وھو &��س ��� ا��ر0' و���G ا�و&� ا�دا�� ��� ا���دم  ' ا�0ن وأر&�� ا��Iرو�0 

�-���وت ا��' ���ط �� �ن �ل ���ن، وا���&ذرة  ' ا:رض، ���5� � إ�� *�وط ا

�ل ھذه ا:���ء ��5' &����� ��� ا���(د  �ن *�ل ���ھد��� �(ذا ا�ر0م ��0ط�4 

 .�-ر � ا�و5-�� ا��' آل إ��(� ا���م  ' ا�&زا$ر

4- ����� : ���� ا�ر���� ���وا�> ا�

�دور �و5وع ا�ر0���  *ول ا��0��0 و ا�-���� ا��' �����(� �ل ر$�س ���م 

" �و�د�ن"زا$ر  -� ھذا ا�وا47 ا��-�ش  �د أ����ه �ن �7ل و7ت �طم ا�ر$�س ا�&

��ذ�' �ن &د�د"و " 4� �����  �� �&د أن ا����ن 6ور "  ��د ا�-ز�ز �و������"و�� �-�

�-�ر ا�دو��  ��� ��&�ح �ظ�م ا���م ا���� ا���ك ���&زا$ر وھذا �� 4� � ����

�-���� ا�&زا$ر�� ا�د���راط�� ا�ا�&�(ور�" ". 
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��  ����ذج أ�وب��� ��              درا

 - 2- ا��9ل ر�م  :و�ف ا�ر����  - أ

 : ا��9ل -1

�&�وي ھذه ا�6ورة ا���ر����ور�� ��� ا�*ر�ط� ا�&Iرا �� ��&زا$ر ��0ك �(� 

ا�*ر�ط� ا�&Iرا ��  ��وان ا:*ط�وط ا���ري ���ث �ظ(ر &��� أ�� ���م ��5�7 ���

�ر&�� ا���2رة و  ' ��س ا�و7ت �ر 4 ر&ل وا�دة ���ل � �� ��ب ���(� ا��0�د�. 

 :ا��ر�� -2

�ظ(ر ا��ر��  ' ھذا ا���ر�����ر �ن *�ل أر&ل ا:*ط�وط ا���ري ��ث 

�ظ(ر ذ�ك  ' ا�ر&ل ا��ر و�� ا��' ���ل ا�� �� ���5� � إ�� أر&ل ا������� ا������ 

ا��' � �ر�د إ��7(� ���5� �  إ�� ��ن ا:*ط�وط وھ' ��5�I ا�دا��  �ول ا�*ر�ط�

  .��� ���� ا��وم و ا��0�ت

 :ا��ص ا��روف -3

&�ء ا�ر0م ا���ر����وري �دون ��وان ھذا �� �و�' أن ا�ر0م أ��Q و أوG5 و 

����ج إ�� �-��ق أو ��وان ���دا ا�� �� ا��-��� ��� ا:*ط�وط ��ب ���(� ����  �

وا��0طرة ا�ذي ���م ��5�7  وا����لد ا�دا�� ��� أن ا:*ط�وط ��2ل ا��0�د ا��0�

  .��� ا�&زا$ر  (ذا ا���ر�����ر �ن ا��وع ا�6��ت

 :ا�ون -4

��درج  ' ا����G ��ث ����'  ' ا�و0ط  &�ء ھذا ا�ر0م �*���� زر7�ء /����

ة ا������ ����ف ا��ون ا:��ض �ول ا:*ط�وط ا���ري ھذا د��� ��� ا��-�ن و�د

ا��طرو�� أي ��-�� *طورة ا��و5وع ا�����ول ���-��ر �ن ا�ر ض وا����و�� و�ون 

��د ���Q . ا:*ط�وط  &�ء �����' د��� ��� ��*و*�� وا���دم  ' ا�0ن وا�*�رة ا�طو���

  .أ�وب �و�� ��  ' ا*���ر أ�وان ا��ؤم وا���س
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 :ا��'د ا�ز��� -5

$G ا��0�د ا��' �ر �(� ا�&زا$ر ���ل �زا�ن ھذا ا�ر0م ا���ر�����ري �4  5�

� ت ���ظر �ؤ*را ��ث 6ور ا����ن أ�وب �� آ�ت إ��� ا�دو�� ا�&زا$ر�� &راء 

5�G$ ا�������� وا�I2رات ا������ ا����رة، ���5� � إ�� �6��ت ���وھ� ��ث ��� �ا�

  ���م ��5�7 ��� *ر�ط� ا�&زا$ر) دا��0�( �*ط�وط�ا�و45 

��و��ت ا�ر����  - ب� 

 :ا��'د ا��!ر�ري  -1

�ن ا�وھ�� ا:و�� ��G5 ��� ا:*ط�وط ا����2ل  ' �*ص ا���0د�ن أ�� 

��0طر و����م �ن طر�ق أر&�� ا���2رة ��� ا�*ر�ط� ا�&Iرا �� ��&زا$ر ھذا �ن 

  .ا��-�� ا�ظ�ھر ��ر0م

 :ا��'د ا��#���� -2

 �ر�د أ�وب �ن *�ل ھذه ا�6ورة إ (�م ا�رأي ا�-�م أن ا�و45 ا����' ا�ذي

�� ا�&زا$ر �ن  5�G$ ا��0�د �ن �(ب ����ل ا�-�م �2ل  �5�� 0و�طراك �ؤ*را �-�

و 5�G$ أ*رى �دأت �ظ(ر ا�وا�دة ��وى ا:*رى دون أن ��(د ��ر�� �ن �7ل 

ا��0ط�ت ا��-��� ���د �و�� �� �ن ھذا ا���0ب  ' ظل /��ب ��م ��ر7��� ��� 

ط�4 ا��ول أن ا���0د�ن 7د أ���وا ا��ؤ00�ت ا��*���� ا�-�و��� و�وازات �4 ذ�ك ��0

�5�7(م ��� *ز��� ا�دو��  ' ��ن أن ا��-ب ا�&زا$ري �-��' ا��(��ش وا��ط��� 

�0ر ��� ا��رارات �0ار���ع ا:0-�ر و�د�' ا���0وى ا��-��'  ' ا��ظ�ر �� 

  .ا���و��� ا�راد�� �(ؤ�ء ا���0د�ن
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������ا -3�: 

إ�� �د �-�د  ' إ*���ره ���وان  ���ن أ�وب  ' ر0م ا���ر�����ر ��ث و ق

أ��5 �ز�د �ن ا��-��ر و ا��-�� وا�د���  �ن *�ل ا����ھدة ا:و��  �ا:*ط�وط �

��ر0م ��0ط�4 أن �-رف ��ذا �ر�د أ�وب 7و��  ��&����� ��5رة ��وة  ' ھذا 

  .ا���ر�����ر

4- ����� :���� ا�ر�م ���ر�م ���وا�> ا�

 ' ز�ن ا��5�G$ ا������ ���7 �������  ���7 ھذا ا�ر0م ���وا47 ا��0�0'

��وب �م ��-ل �'ء 0وى أ�� 6ور ��� ھذا ا�وا47 �طر��� ھز��� ��ث أن ا�ر0م ��2ل  

��� ا�وا47 ����رة دون �����I أو �زا�دة ��ث أ�ف ا�رأي ا�-�م ا�&زا$ري �0�ع ھذا 

�� إ��  �5�� وا�I2رات ا������ �ن ��ك ا�*�� ���*��س�-��� �ا��وع �ن ا:*��ر ا�

  .����ء ا�&زا$ر
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  :درا�� ا���وذج ا����ث

  5920:ا�'دد

  

  03ا��9ل ر�م 
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�� ����ذج أ�وب��� ��  درا

  - 3- ا��9ل ر�م : و�ف ا�ر����  - أ

 ا��9ل -1

��ب  ( Marionnette)��2ل ھذا ا�ر0م ا���ر����وري �0ر��� �د��� ���ر��

" �و&د ا�*���� ا��' �*��' وراءھ� ا�د��� ��ب ���(� ���رة ". ا���و��"��� ���0(� 

  .��ث �ظ(ر �د ��رك ا�د��� وراء ا�*���  �ط" د���راط�� ... ا�&زا$ر �رة

 :ا��ر�� -2

��&�� �-��م ا�د�������� و ا��ر��� �ن ا��ظرة ا:و�� ��ر0م ا���ر����وري 

�م ���� ذرا��(� 5���� ���5� � إ�� ظ(ور �د ا��� ��د���  ' ���� �ر�� ر7ص  �

  . ' ا�د��� و ھو ��ر�(�

 �ن *�ل ا���(د �H���0 أن ��رك ا�د��� &-�(� ��دو  ���� ذرا��(� 5����  ' 

  .��س ا�و7ت �-��را �ن ا��ر�� وا�0-�دة

 :ا��ص ا���روف -3

أن �ن *�ل ا�-�وان �H���0 ..." �0ر���: " ا�ر0م �-�ون ��� ��' وا&�ؤ

  .ا:و5�ع ا��' آ�ت إ��(� ا�دو�� ا�&زا$ر�� �ؤ*را أ�6�ت ��0ر��� د�� ���ر��

��� ���س ا�د��� ھذا ���ر إ�� أن ا���و�� ا�&زا$ر�� " ا���و��" �ذ�ك &�ءت ���� 

  .��ر�(� أ��د �*���" Marionnette" ���د��� ا����ر�� 

ذ�ك أن �-�' " د���راط��...ر �رة$&زا" أ*�را �&د �-�ر ا��0ر��� 

  .ا�د���راط��  ' ا�&زا$ر أ�6�ت �&رد �-�ر ��ذب ���� � �4 ا�وا47 ا��-�ش
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 :ا�ون -4

&�ءت *���� ا���ر�����ر ��در&� �ن ا��ون ا:*5ر ا��Iق  ' ا�زاو�� ا����0 

أ��  ' ا�ر0م . ���0و�و&�� ھو �ون ا�ط��-� ا�2����. إ�� ا:*5ر ا����G ���� ا�ر0م

د��� ��� ا��ط�4 إ�� ��0��ل أ 5ل وا�*روج �ن �����   ���درج  ' ا��ون ا:*5ر

 .�-��� ��N&�د ��ول �����0

 : ا��'د ا�ز��� -5

�زا�ن ا�ر0م �5  4�G$ ا��0�د وا��-��ت ا�و45 ا��0�N  '0ن ا����ن 6ور ��� 

�(د �0ر��� �دور �و5و�� �ول ا�دور ا�ذي أ�6�ت ����2 ا���و�� ا�&زا$ر��  ' �

  .ظل ا��-�رات ���ذ��

��و��ت ا�ر���� - ب�:  

 : ا��'د ا��!ر�ري -1

�ن *�ل ���ھد��� ��ر0م ��G5 ��� �ن ا�وھ�� ا:و�� ا���0وى ا��(ر�&' 

وا����ط ا�ذي أ�6�ت ��-�� ا���و��  ��و��ت ا�6ورة �و�' �ذ�ك  ��0-��ل ا�د���، 

��(� �-��م �دل ��� ا�0-�دة ا��' ��Iر ... ا��د ا��' ��رك ا�د���، *��� ا��0رح

  .ا�د��� ا����ر�� ھذا �ن ا��-�� ا�ظ�ھر �(ذه ا�6ورة ا���ر����ور��

 :ا��'د ا��#���� -2

�ن *�ل ا��راءة ا����-�� ��ر0م �H���0 أن ا���و�� ا�&زا$ر�� أ�6�ت ���رة 

�ن د��� ��ر�(� أ��د �*��� ���-دة �ذ�ك ��� دورھ� ا��-�' و ا�����' ���5� � إ�� 

�� �4 ا�وا47 ��ث أن ا:و5�ع  ' ا�&زا$ر أن �-�رات ا�دو�� أ�6�ت � ����

  .أ�6�ت ��2ل �0ر��� �ط�(� ا���و��
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3- ������ :ا�

أ�وب أ�دع  ' ھذا ا�ر0م  �د ��� &د���� ��� ا����ض ��ث ا�0-�ل �0ر��� 

��د�� ا����ر�� و ��� ا���و�� ���د��� ا�را�67 ��ر�(� �د �*��� و&�ء �-�ر ا�دو�� 

��� ا��0رح ھذا �� ���� � �4 ا�وا47، :ن " د���راط��... &زا$ر �رة" * ���

ا��0ر��� ھد (� إ�6�ل  �رة  ' ط��4 ھز�' و ��ھ' ��ث أراد أ�وب أن ���ن أن 

و�ن *�ل ھذه ا����ر7�ت �6ل إ�� ا��-�� . ا���و�� ��رارا�(� ا�*�ذھ��ك أ��د وراء 

  .ا�����' �(ذا ا���(د

4- ����� :���� ا�ر���� ���وا�> ا�

�درة 6ھذا ا���(د ���وا47 ا��0�0'  ' ز�ن ا��5�G$ ا������ وا��وا��ن ا����7 

�ن ا���و��،  ��وب �م ��-ل ��$� 0وى أ�� 6ور ��� ھذا ا�وا47  ' �0ر��� �ط��(� 

  .ا���و�� ��ن ا�(دف ھو ����ن أن ھ��ك أ��د *��� ����م  ' ا�*�ذ 7رارات ا���و��
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  :درا�� ا���وذج ا�را�>

  5917: ا�'دد

  

  

  04ا��9ل ر�م 
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�� ����ذج ��� ��  " أ�وب " درا

  - 4- ا��9ل ر�م : و�ف ا�ر����  - أ

 :ا��9ل -1

��2ل ھذا ا�ر0م ا���ر����وري ������ ��ن �*�6ن أ�دھ�� وا7ف ���ل و�2��، 

ذو ھ�دام ���' رث وآ*ر &��س ��� ا����ب �0ن ا�(�دام ���وب ��� �د��� 

" َ◌Algérie Sarl  ."  

 :ا��ر�� -2

ا�ر0م ��7ل ا��ر�� إذ �&د �*6� &��0� ��� ����� &��-� ذرا��� أ�� &�ء 

 ��� G5�� �)&و G��� ذرا��� ���د�م ا�و�2��  �ن *�ل �0ط�' وا7ف ���ص ا�2*�ا�

أ�� �ر�د ا�6�ل  �رة �� ��طرف اJ*ر ا�ذي �دل ���G و&(� ��� أ�� �ر�ز ��� 

  .���0� و����� �ر�زان ��� ا�و�2�� ا�و�2�� ا���د�� و ذ�ك �ن *�ل �ر��  �� ا����وح

 :ا��ص ا���روف -3

 �ن *�ل ا�-�وان �H���0 ..." &زا$ري و ھ� ھو ا�د��ل: "... ��وان ا�ر0م

�ذ�ك &�ءت ا�و�2�� ����� ��&�و�� . ا:و5�ع ا��زر�� ا��' آل إ��(� ا��واطن ا���0ط

�ن، 0��ن  ��ر �-وز، �(�ش و�ط�ل، �ر�ض و�دي &و���: �ن ا�����ت ا�دا�� �2ل

 ' ا��6د�ر، ا��' وإن د�ت  ��N� �دل ��� ا�*6�$ص ا��' ����ز �(� ھذا ا��واطن 

  .و��2ر أ�2��� �ن ا�&زا$ر��ن

 :ا�ون -4

ا�ر0م ا���ر����وري ��2ر ا:�وان ا�دا�� وا��-�رة ��ث &�ءت ا�*���� ����ون 

���دم إ�� ة ��و ارا:زرق ا����G ا��و�' ������ة وا:�ل  ' ا�-�ش و�وا��6 ا���0

دا�� ��� ا��ؤس ...)  ا�ر��دي، ا:�6ر،( ا:��م و�&د أن أ�وان ���س ا��واطن ا���0ط
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وا����ء وا��رض ا�ذي ���زه، أ�� ا��0ؤول ا�&��س  ���ل �د�� ذات �ون أزرق ا�دا�� 

  .��� ا�را�� وا�ر �ھ�� وا����ة ا�0-�دة ا��' �-��(�  ' ا�&زا$ر

 .أ�وان ھذا ا���ر�����ر ا*���رو ق أ�وب إ�� �د ��  ' 

 :ا��'د ا�ز���  -5

 ���-� G�6ا�ذي أ '��زا�ن ا�ر0م �4 ا�و45 ا���د�'، ����0وى ا��-�

ا��واطن ا�&زا$ري ا���0ط ��ث 6ور ا����ن  ' ھذا ا�ر0م ا��رق ا�واG5 ��ن 

  ل وا��واطن  ' ا��&��4 ا�&زا$ريا��0ؤو

��و��ت ا�ر����  - ب�:  

 :ا��'د ا��!ر�ري -1

�� �ن ا��ظرة ا:و�� �-� G�6ا���0وى ا��زري ا�ذي أ ��� G5�� ر0م��

ا��واطن ا�&زا$ري،  ��و��ت ا�6ورة �و�' �ذ�ك  ��0-��ل ا����س ا���ز�7 

أ�� �0ؤو�وا ا�&زا$ر  (م  ' را�� ور �ھ�� . وا�ر&ل ���ور ا��د *�ر د��ل ��� ذ�ك

  .�6ورةوا�د��ل ا��د�� ا:���� ا��' ���0(� ا��0ؤول، ھذا �ن ا��-�� ا�ظ�ھر �

 :ا��'د ا��#���� -2

�ن *�ل 7را$��� ا�-���� ��ر0م �H���0 أن ا���ر وا��ط��� وا��رض وا��0ن 

ا��6د�ري وا�&وع وا:��� أ�6�ت ��2ل و�2�� ا�(و�� ������0 ���واطن ا�&زا$ري 

  .7وة �(� وا�دة 7�درة /��� وا�2���� ��&زة � �ول و�

3- ������ :ا�

����ر�����ر  �د ر�ز ��� ا�&وا�ب ا��I6رة  ' ��د أ�دع ا����ن  ' ر��0 

ا�ر0م ��� �45 ا����ھد �-�ش �-� ا��دث  ��طر��� ا��' ر0م �(� ھ�دام ا��واطن 

ا���0ط وا�و5-�� ا��' ر0م  �(� ا��0ؤول ا�&زا$ري ذات د��ت وا5�� �0�ھم  ' 

  .ا��(م ا�0ر�4 ��ر0م
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4- ����� :���� ا�ر�م ���وا�> ا�

ر ا�ذي �-��� ا��واطن ا�&زا$ري ا���0ط ا��ّ  &����'ا��دور �ول ا�وا47 

و�0��0 ا������ة �ن طرف ا��0ؤو��ن  ' ا�دو�� ا�&زا$ر��  �&د ا����ن �6ور ��� 

ا��&�وزات ا�وا5��  ' �ق ا��واطن وھذا ���� � �4 �0��0 ا������ ا��' ���(&(� 

  .ا�دو�� ا�&زا$ر��

���� :أ�'�د و ���و��ت ا�ر

 :ا��'د ا��!ر�ري

 K  ك�أن ھ� ��� G5�� *ر�د ا�0)��ن ا����ظ� ا:و�� ا�-��رة �(ذا ا��

��6وب ��R��ع ��:�*�ص ا�ذ�ن �*ر&ون �ن ا����� ا�&��-' ��ث أن ����رة �-د 

وا�د��ل ��� ذ�ك 0�وط ا��*ص " ھ�وي " ا�*روج �ن ا���ب �و&د &رف ���' 

  .��و اJ*ر �*ط� 2���� ا:ول ��� رأ�0 ور&��  ' ا��0�ء ���� اJ*رون ا�وا�د

 :ا��'د ا��#����

إن ا��-�ق وا�Iوص  ' ���2�ت ھذا ا���(د ا���ر����وري �و�د ��� �&�و�� 

�ن ا: ��ر وا��-��'  ���N���� أن ��0*�ص أن ا�دو�� ا�&زا$ر�� � ����ف �*ر�&' 

�-�رف ������ءات ا�&زا$ر�� و��0وى ا���و�ن  ا�&��-�ت ��N&�د ���6ب  �Iل  و�

' ا�&��-� ا�&زا$ر�� ��و أورو�� وأ�ر��� ����ث �ن �ط��� ���&��� و0ط ا�&��-��ن /

�� �و�د ھ&رة ا:د��I ا�&زا$ر�� ��و أورو�� وأ�ر��� ����ث �ن ����� أو ��6ب �م 

وا����ر  ' ا:�ر أن ا�&زا$ر ���0&د دا$�� ���*�رات . �&دوه  ' ��دھم ا:�6'

����� و�(��ش ذوي ا:و�و�� �ن ا�&زا$ر��ن  ا:&���� �4 �(�د�0ن و�����ن و�د

وإ�ط�$(م ا��ر�6 ���رھ�� ��� أ�(م 7�در�ن وأ���ء ��� ��0د �(م ا��(�م، ���� ھذا 

 .ا��(��ش وھذه ا�ظ�ھرة ا������ ا�دو�� أو ا���و�� ا�&زا$ر��
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  :ا����<=

�(م إن ا���ر�����ر  ن 7�$م ����0، أ7ل �� ���ل ��� أ�� ��2ر ا��5��� ا��' 

  .ا��&��4 وا��' ���ل ا�رأي ا�-�م �و�(�

 ���5��� ا��0���0 ا��' ���ت �5ن ا��وا4�5 ا��' ���و�(� ا���ر�����ر و�*ص 

�&ر�دة ا�*�ر ا�ذي أدرج �-ظم أ0���ب ا��7�ع وا�����د " أ�وب" ���ذ�ر ر0و��ت 

  .��� أھم *6�$ص ھذا ا��ن �����Q �دة ر0�$ل و����ق ا���2ر �ن ا:ھداف

��H$�دودة ھذه إ�� �&�و�� �ن ا����ا�� �درا��0� �ث �و��6:  

  :ا����<= ا�'���

�-��ر ا�ر0م ا���ر����وري �ن أ�واع ا�6ورة ا�6���� وأ�2رھ� ���2را وإ�7��� 

  .��6و�ره أو �Iط��� �S�داث ا�(��� ���ل *�ص ��2ر ا�����ه وا��&�ب

د ا��ذع،  ��� �0�ھم  ' �-��&� ��0م ا���ر�����ر ��'ء �ن ا�0*ر�� و ا��(�م و ا���

ا��5��� ���ل ��م �ن ا��(�م وا���د، إ5� � إ�� ��7ل �ن ا��Iوض ا�ذي �&-ل ا���رئ 

 .��ف ��دھ� � ����0ط ا��-��' وا: ��ر ا�*���

ا���ر�����ر ��*��ف ط�و�� �ط�I ���� ا���ط ا��0�0' و ھو ا:�2ر ���و� 

��ث و إن أ*ذ ���0 إ&������، و ذ�ك و�داو� �ن طرف ا�ر0�م ا���ر�����ري 

�ف �ن ا����$ق ا�*������. 

�-��ر ا���د وا�0*ر�� �ن أھم ا:0س ا��' �ر��ز ���(� ا���ر�����ر :�(�� 

 .���5�ن ��� ا�ر0م ��(� *��6

 ��ا:*�ر 6ورة ��� ���ل ا�وا47 � ���ل ا���ر�����ر ا�-د�د �ن ا�ر�وز ا��' ���ل  '

 . ھو

ن ��� ا���ر�����ر ط��-� *�6�، ��� �&-�� أ�2ر إ���ء و ��� ��5' ا:�وا

 .���وي �-�ن *��� ������ر أن ��ل �ون د��� �-���
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/���� �� �ر�ز ا:�وان إ�� أ ��ر �-��� ���م أن �(� 7درة ���رة  ' ا����2ر �ن 

*�ل �� ��-�2 و ��2ره �ن أ ��ر، ������ر ��و�� ا��ون ووا7-��� و�ذا ���2ره ا���0' 

 .��-ب دورا &د  -�ل  ' إر0�ء ����� ا��7�ع

�G�6 ا�6ورة ا���ر�����ر�� ��-�� �����و�� و ا��ر�� إذا �� �و رت  �� 

ا�ر0�$ل ا��0���� ا��' � ���ن ا��I�0�ء ��(�، ا��' ���' ��و&�� و�وG�5 ا��-�� 

 .ا�����' ��ر0م

ا�دو�و&�� ��� �&-ل ���2ر 7راءة ا�6ورة ا���ر�����ر�� ��ر&-�� ا���رئ و 

 .ا�����ل � �*�و �ن ا�ذا���� ���6  � إراد��

 :ا����<= ا�&���

��ن ���ول  ا���ر�����ر ���5��� ا��0���0 ا�-د�د �ن ا�رؤى وا����ط ا��' 

طر�ت  ' �دة ر0و��ت،  �ل ر0م 7د �6ل ��� ���' �ن ا��-��' وا: ��ر ا�*���، 

  .ا�����ل ا����0و�و&' و7د ا���0�ط(� �ن ا����د�� ��� �����

  .�ن ا�رز ا�ر0���ن  ' ا�6�� � ا�وط���" أ�وب " �-��ر ا�ر0�م 

�*ذ ا�ط��4 ... ' أ/��(� ���(� و��دة ا��5��� وا:�داث" أ�وب " �-��ر ر0و��ت �،

، و��0طرة ا��وا4�5 ا��0���0 ��� ا�0��� )ا�*�ر ا��و�'(ا��0�0' �ط��-� ا�&ر�دة 

  .ا������

�ر&G ��ن ا�0(و�� وا��Iوض، و�-��د ھذا ا:�0وب " وبأ�" ر0و��ت ��

 .�Iرض ���ء ر0و���� و �دم زوا�(� �0ر��

���� ) ا:���ن وا��2���ن( ��� أن ر0و���� �و&(� إ�� �*��ف �را$G ا��&��4 

 .ا�ر0��� ا��0����  �)� ���I ا����ر ر0�$�� ا���ر�����ر��

 .��2رة ��� ا�����0 ا�����دن إ�� ا�6�ل ا���رة دو" أ�وب " �(دف ر0و��ت 

����ز ھذه ا�ر0و��ت ، �(دف ر0و���� إ�� ��ل ا�وا47 ��� ھو �-�ش دون أي ���م

 .���&د�� وا�&رأة  ' �-��&� ا��5��� وا���ف �ن ا������ وا�د �ع �ن ��وق ا��&��4

إ�� ��و�ر ا�رأي ا�-�م ��� �(�� وا�-�ل ��� �و���  ' " أ�وب" ��� �ر�' ر0و��ت 

 .��(� وا�&������أ/�ب ا��&��ت *��6 ا��0��0 
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���5ن ر0و���� أ0���ب ا�7���� ھ' ��0(� ا���وا&دة  ' ��7' ا�ر0و��ت 

 ...زا���ر�����ر��، ���ر�وز، ا:�وان، ا��ر��ت، ا�*طوط، ا:���ل، ا�ط�ر وا���

��� � ���0 أن ا����ن ا��*6ص ��ر0وم ا���ر�����ر�� �� أھ��� 67وى  ' إ�5�ء 

  .   �دة �زا�� ��� ا�&ر�دة
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  : ����د

ن،  ��و�وف ��� �دى ���رو����� ا���ور ا���ر���وري �� أو��طا�ط� � ا�����

و �د أن ��ر*(� �� ا�)�ل ا'ول ��� ا�%ط�ب ا���ر���وري �ر���� إ�"�� و�ذا �� 

 �% ار��(��ن وا�. ا���ر���ور �� ا��+��� ا����و � ا��زا,ر�، ا�)�ل ا���(� ���+� ��ر

1 ��0م��ن و�ذا ���ره وو  .ا��طرق �)ن ا���ر���ور و�����1 �� أو��ط ا�ط� � ا�����

 �� ��*�ون ا�ر���� ا���ر���ور�  ������ل �4(�و�4د ا���د(� ا�درا�� ا��+�

�� ا��داول �م �+�ل ھذه ا�(��,8 و�و7 إ�� (�0 ا�7���رة ���. ا����و��ت وا� �(�ت و�دو

ا��(����ت ���� وا�%���� ا����� و�4د ��ت  0ذا ا� +ث ا��دا(� ��� أ��س �(� �ن 

ا� +ث � ل ا��طرق ��وا�)�ت ا��(� ا�ط"ب ��ن �4دم �وا�)���0 �� ا���رف  ����. 

و(%���0  ���4 ا�ر���� رض @��ل ����� ا?(��ج ا���ر���وري �: ـــ�ب ا� دء  

�  .ا���ر���ور

  :����� إ���ج ا
	�ر�	��ور -1

� ���ددة �+�ل �� أ�Bب ا'+�ن �*��� ر ا���ر���ور ��ك ا�و��� ا� �ط� �طرح 

 �4@د ا7(� �ه ���4رئ، ���%دم ��(�ر ��(4د و������ �@��ل ا�����.  طر �ط� �� ���ھ

  .+�و1 �ن �درات �� ر� ��,��4@و�� وطر�4 ���0 ا��(�ول ��� 

 +دث �رب '(1 إذا �ور �و*و��  ��� أن ا���ر���ور �ب أن �ون �ر� ط�

1� �ر ���. و7 ����B ������ و���و�� و �Bون �و*و�� ��*و�ر +وي �B ���د.  

��ل ا�����. �ن طرق ا��� ر ا���ر���وري ��� ��دب ا'�راد و�و��0م ��� �

��ن أن �ون ذا  �د ���� ��و+د �ف ا������ و����0 �� �و�ف وا+د إزاء ھدف 
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ر ا������ و���� �@�رك F�� 0م�,4وم  �ر � و���م و��4ف و���� أ�راد ا�����. و�0�

، ���)(�ن Fوص ��و+�ت �ن ����4 ا�����. �" ��ن �ز�1��� �� ر �� ر �ن ���(� �

+ول �@��ل و��و �ت ا��واطن إ�� ر�و��ت ��%رة �� رة� �  .دا%ل ا�+�ة ا7�����

4وم ا�)(�ن ا���ر���وري أوب أ�(�ء ا(���1 ��ر�و��ت ا��� رة �� �" .ا��وا*

���ف �(د ھذا ا�+د، دون ا����I إ�� ���د ا�ظ�ھرة وا��� ر �ن ا��)�ر�� وا�و�و" ا��

4� �J+داث ا��� ��ن ���دھ� �ن طرق إ+�ءات �(� دا%ل ا�ر�م ���ذور ا�+4

4وم ا(����0 �ردود أ���ل ظر�� ��  �ض � �ا���ر���وري أم  ��(� � ��ر�و��ت ا7�����

ا��@�"ت  �� ا�وا�. ا7������ أي أن ا�ر��م 7 �%ذ ا�� �درة  طرحا'+�ن ��� +دث 

� ا7������ و��ل �(�0 �@رو�� � (�ه و+�ول إ رازه  @�ل *4�� �� (�,� �� ا�ر,

  ر�و���1

  :ا
�وا�ل ا
�ؤ�رة �� إ���ج ا
	�ر�	��ور

���د ا��+��� إ�� ا7ھ���م  ����(ب ا���وري �%��� �ذ�ك ر���ن �%��ن 

ا��+��� وھذا �(ذ ا�4رن ا����. �@ر و�� ر  ���ن �طور ا���ر���ور �ر� ط�  �طور

وا�%طر �� ()س  ا���ر���ور �ن  ن ا��وا(ب ا���ور� ذات ا����ر ا?�"�� ا��0م

��� ا��%ر� ا�(4د� وا��0�م �� إ راز ظ�ھرة �ن ا�ظواھر ا7������ أو  �7���دا�و�ت، 

� ��� ب �� �و�)� �ن ا��وا�ف، %�و�� إذا ��(ت ا�ر�و��ت ����ق  @%����ت �

  .�@و1 (ظرة ا��4رئ +��0م، ��� أن ھذا �ن @�(1 أن +ط �ن ����0م �� ا�����.

ا���ر���ور  ���+��� �د أ�� 1 ا�وظ)� ا?�"�� ا��� ���ز  �0  ار� �طإن 

1، �����ر���ور إذن ��د ��. ا��+��� وا������� �� ا?�"م وا��و�1 وا���4ف وا��ر�
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د%ل �� �"��  %�و��ت ا��+��� ھذه ا 1�وظ�,ف �� ر����1 ا?�"�� و��

�� وا7������ وا����4��ر ا�% ر 4وم ��� وا'+داث ا�����ا��� ر  ازدوا��، و��ر

ن، ��(� ظ�ھر وا�%�ص  ������ وا�)��ھ� و��(� %)� (�(� ا��� �*. ا��4رئ أ��م ��(

.�  . 1 ا���ر�� وا�و��  ��وا

ر ا�% ر �دة �وا�ل ���دت ��� ظ0وره و�طوره �� ا��زا,ر ��+ورت ���و���ر

ا�دو�� ���+��� ا����و �  +ث  ا+���را�ذي (زع  ��1989 ا��4(ون ا�ذي ظ0ر  �د د��ور 

 �و+ر� ا��� ر ��رآة ������. ا��زا,ري ��ورا أ� I ا���ر���ور  �د ظ0ور ا���دد

 +��� إ�� د�م  ا?رھ�ب وا��Mت ���)(�ن ا���ر���وريأ ��ده و�+)زا  ذ�ك *د ا�ظ�م و

 ،�� ا������*�ر ا(� �ھ1 �ن �د�4راط� و+ر� �� ا��� ر ����ن �ن ا?+�ط�  �ل �� 

� ���0 ��(ت در�� %طور��0، ذ�ك أن +ر� ا��� ر ا��+)� ھ� ا����ل ��ا����د� و�

  .إ�� ا���0ور ا�وا�.ا�ر,�� �� ���1 ا�)(� وا?�"�� ?��ل �و�1 

وھ(�ك ���ل آ%ر ���ل �� �(وع ا'+داث ا��+�� �(�0 وا�دو�� ��� ��I ���7 وا��� �� 

ا���ور ا���ر���وري ��ظواھر ا7������ دون (��ن ���ل @���� ا�����4 �دى �(��� 

�� �دد ا�ر���ن و�را�م ا����رف ا���ر���ور� �دى طر�� ا�ر�� وازد�دا���ر���ور 

� .ا?�"�

II- ور����	ر��	
  :���� ا
ر��
� ا

ا����ھري، ��� ��� ھو ا�@�ن  ا7���لإن ا���ر���ور ����وب �ن أ���ب 

 ����(� ا��4(� ������ إ �داءا �ن ا�ر��م و�و7 " ر����" ��(� � ���7�4ت ا��+)� إ�� (4ل 

  .إ�� ا��4رئ
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د%ل  �د *�ن و��,ل ا?�"م ��ن �� ھو ��� أن ھدف ا��ورة ا���ر���ور����� 

�و*وع ا�ر���� �� ���ل ا7���ل وو��,�1 ؟ �� �ل �+�ل �و��,ل ا7���ل (طرح 

ا�����، �ن +*ر ا�ر���� ؟ ��ذا 4ول ؟ �ن طرق ��ذا ؟ ��ن ؟  �ي أ�ر ؟ �"  ا'�,��

ن ا�7� �ر �(ذ ��((� إھ��ل أو (�ر ا��Mر ا�(���� �ن (@ر ا�ر����، إذ �ب أ%ذھ�  �

�0 ���)���� ھ� ا��(�ر+د��ن ا��Mر ا��� ��ن أن � (ط"��ا� دء، و�ب �+*ر ا�ر��," 

ا�ر,�� ��ر����، ��� أن ھدف ا?�"م �ر� ط  ���Mر ا��+���� ��+�(� ا��Mر ����وز 

ر ا�0دف، ��ن ھذا 7 �(. �ن و�ود آ��ر �+���� أ�(�ء ا�ر����، ھذه ا��Mر  �����B د ھ�

ر +�ب ا�ظروف ا��� +*رت ��0 ا�ر���� و(@رت +�ب ظروف F�� �0� ،�4ط��

ا�����4 و���واه ا�����4 و�درا�1 ا��)�ر� وھ(� ��((� أن (طرح ا����ؤل ا�����ق  ��ر��م 

�� ھو ا'�ر ا�ذي (�ظر �ن ا��4رئ : ا���ر���وري وا����4 ل ��ر���� ا���ر���ور� وھو 

  ا��ورة ا���ر���ور� و������0 ��� ا��4رئ ؟و�� ھو أ�ر 

، وھذا �� �(�ل إ�1 و�� �(�ر�1 �� ا�)�ل ا����ث )��  +�(� ا�ط��ب ا������(

ن و �د �رض ا���ط�ت و�+��ل ا��%�ص ����ر ��ر���ور ا�% ر ��� ا�ط"ب ا�����

  .و(��,8 ا� +ث ا��دا(�
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� �� أو��ط ��
  :ا
ط�$� ا
#�����نا
!ط�ب ا
	�ر�	��وري و���

  :ا
��ر�ف $�#��' ا
$&ث -1

ل ا?@�رة إ�� ا��(� وأ��وب ا�+�ول  ��ن إ��4ء (ظرة �ر�� ��� ا�����. 7 د 

 )01(ط��ب وط�� � وا��دول ر�م  2317ا'��� �0ذا ا� +ث ا�ذي ���ف �ن  أن  ن

  .و��م ا�()س ا'دب ا��ر � وا�)(ون ھؤ7ء ا�ط� � �وز�ون �� ��� ا���وم ا7������ و

وا���وم ا7������ و��م  ��� ا'دب ا��ر � وا�)(ون��ل �دد ط"ب :  )01(ا��دول ر�م 

  .2017-2016ا�()س 

  ا
(ف            

  ا
�!(ص
+

��  ا
��� ا
�����  ا
��� ا,و��
  ا
�#�وع  ا
��� ا

  88  295  26  ��م ا7����ع
652 

% 28 

  62  230  344  ��م ا�()س
636 

% 28  

ا'دب ا��ر �  

  وا�)(ون
553  156  320  

1029 

% 24  

  470  681  1166  ا����وع
2317 

% 100 
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ث  :���� ا
$&ث ا
ر.���� -1+ ��ن ھذا ا�����. �م ا%��ر �(� ا� +ث �درا��(� ا��دا(

����� ��� أ��س (ظ�م ا�+�ص �. ا%�رت  طر�4 ا����و��ت، وا��(� ا���*�(� 

�� و�ف �0ذه ا��(� �را��ة ��رات ����4م، ا�ّ�ف، و�F�ض ا�� :  

ط��ب وط�� � �ن ��م ��م ا7����ع  28ط��ب وط�� � �ن  (0م  100�م ا%��ر  •

 .ا'دب ا��ر � ط��ب وط�� � �ن ��م ع 44ط��ب وط�� � �ن ��م ��م ا�()س و 28و

��ض %��,ص ھذه ا��(� ا��� �ن أھ���0 �  )02(وو*I ا��دول ر�م  ��:  

 (4,32 %)إن (� � أ�راد ا��(� �ن ا�����. ا'��� ا����ول  ��درا�� ��(ت   - أ

  .وھ� (� � �دة

��ل �وز. أ�راد ا��(� +�ب ا�@� � وا����وى ا������ )02(ا��دول ر�م .  

  ا
(ف          

  ا
�!(ص
+

��  ا
��� ا
�����  ا
��� ا,و��
  ا
�#�وع  ا
��� ا

  3  13  12  ��م ا7����ع
28 

% 28 

  3  10  15  ��م ا�()س
28 

% 28  

  13  07  24  ا'دب ا��ر �  
44 

44%   

  19  30  51  ا����وع
100 

% 100 

  

  :���(ر ھذا ا
$&ث ��+: &دود ا
$&ث 1-2
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 �����  ا'دب ا��ر � وا�)(ون �(� �ن ط� � ��� ا���وم ا7������ و��م ا�()س و -

 .����F(م

 �ل ا'دب ا��ر �  ا7������ و��م ا�()س و�@�ل ا��(� ط� � أ���م ا���وم  -

 ��واء ��ن . )2017- 2016(ا��%���ت و�ل ا'���م ا��ذ�ورة ���(� ا�درا�

 .ا�ط� � �� �(�0م ا7و�� أو ا���(� أو ا������

  :أ�راد ���� ا
$&ث 1-3

ط��ب وط�� � �ن ���� ا'���م ا��� �� ���� ا���وم ا7������ و��م  100�م ا%��ر 

و�(1 �" ا��(�ن و�ن �%��ف ا��)وف وا��دول ر�م  ا'دب ا��ر � وا�)(ون ا�()س و

ن أ��� (� � �ن أ�راد ا��(� ��(ت �ن ��م )02( أ��  (44 %)ا'دب ا��ر � وا�)(ون 

 %)أ�� (� � ط� � ��م ��م ا7����ع ���(ت  (28 %)(� � ط� � ��م ��م ا�()س ���(ت 

�ب (� � أ�راد ا��(� �ن ا�����. ا'��� ا��@�ول  ��درا�� و�د �م ھذا ا%7��ر + (28

  .وھ� (� � �دة (4,32 %)وا��� ��(ت 

  : ���� ا
$&ث و	���1 ا!���رھ� 1-4

ر ووا��1 ��� ا��4رئ أو ا�ط��ب ������ون درا��(� ا��دا(� ا��@ف �ن ����� ا���ر

 ا'دب ا��ر � وا�)(ون ا7������ و �)� +��� ا������ �� ����� ����F(م ��� ���وم 

1 �س  �4دوري ا��و�ل إ�� ا�درا�� وا� +ث ��� ، و��م ا�()س)' ��ر ھذه ا����%�  �)��

. ط� � ا����ت ا��� �� ������� و7 +�� ا?���م  �ل ا�ط� � *�ن �,� وا+دة، وھذا (��8 ��

� ا�و�ت ا�ز�(� ا�*,ل �ن �+دود� ا?���(�ت و��و �ت ا�و�ول إ�� ذ�ك إ*��� إ�

  .ا��%�ص ?(��ز ر���� ا��%رج
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�ددة أ%رى �Qن ا��(� ا��� (����ل ���0 *�ن ھذا ا� +ث ��ت و'ن ھ(�ك أ� �ب 

(� ����� ��ل ا�ط� � ا��� �ن ������ ����F(م  ل ��(�  �%ذ �,� �+دودة وذ�ك �)0م ا�ظ�ھرة �

  .ا���ر���وري و���ره ��� ا�ط��ب ا������ا��� (+ن  �دد درا���0 وا������� �� ا�ر�م 

  : �وا(�1ت ���� ا
$&ث 1-5

 �)و��ون أن ا� +ث ��(�ول  )ط��ب وط�� � 100(�4د � ق أن أ@ر(� إ�� �0دد أ�راد ا��

 ��درا�� ���ر ا���ر���ور ووا��1 ��� ا�ط��ب ا������ ���ز ا��(� ا��%��رة  (وع �ن ا����(س 

  .أي 7 و�د �)�وت � ر �� ا��دد )إ(�ث –ذ�ور ( ن ا��(�ن 

 أن ا��(� �����,� �ن +ث ا����ل �ط� � ا���وم ا7������ و )03(��� ظ0ر �ن ا��دول ر�م 

  .و��م ا�()س ا'دب ا��ر � وا�)(ون

 4,32 %ا
���� $��$�  ا!���ر  ك  ا
�	رارات                    

  44  1029  ا'دب ا��ر � وا�)(ون ط� �

  28  636  ط� � ��م ا�()س

  28  652  ط� � ��م ا7����ع

  100  2317  ا����وع

  

  

    

  

  



���ه �� أو��ط ا����� ا�������                    ا�
	ـ� ا����ـ�                  �� ا�$��ب ا� �ر! ����ي و

 

~ 62 ~ 

 

II  - دا����
  :�رض 
��ط��ت و�&�
�ل و���.4 ا
$&ث ا

�(�طرق اMن إ�� �+�ل ��ط�ت و�)رR ا�7���رات ا��4د�� إ�� ط� � ��� ا���وم 

  :و��م ا�()س وا��� �*م �ل �ن ا'���م ا����� ا'دب ا��ر � وا�)(ون ا7������ و

 .� ��م ا�()سـط�  -

 .� ��م ا7����عـط�  -

 .ا'دب ا��ر � وا�)(ون � ـط�  -

  :ا7ھ��� ا
�� �&ظ+ $�� #ر�دة ا
!$ر �� أو��ط ا
ط�$� -1

ا�ط"ب  4راءة �ردة ا�% ر ا���  اھ���م��  دا� ا'�ر ��((� أن (4ف ��� �دى 

�و�ر ���+� دا,�� ��ر�م ا���ر���وري �� �)+���0 وذ�ك ���� وا*+� �(� �� �)+� 

و�0ذا ��د(� إ�� . وا�زاو� ا�دا,�� ����ر���ور �� ا��)+� ا'%رة ���ردة" �وق ا��"م"

ن و��م  �ر � وا�)(ونا'دب ا� ط� � ا���وم ا7������ و(ا���واب  �ض ا�ط� � ا�����

  .)01أ(ظر ا��دول ر�م (: و��(ت ا�(��,8 ��� �� )ا�()س

  ا8#�$�ت           

  ا
#�س
  ا
�#�وع  ,"ا8#�$�ت $ـ   ''��م"ا8#�$�ت $ـ 

  11  37  ا?(�ث
48  

% 48 

  08  44  ا�ذ�ور
52 

% 52  

    100 %  19  81  ا����وع
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ن (� � ا�ط� � ا���� �ن ��ردة  )01(�ن %"ل ا��دول ر�م  و��ن ا�% ر، ا�ذي 

ط��ب وط�� � �� �و(�0 و4رؤو(�0  �)� دا,��،  81ا�4ول أن �ددھم � ر إذا �ل إ�� 

ط�� �، ��� ("+ظ أن  37ط�� � أي  % 37ط��ب و 44أي  % 44و��وزع ھذه ا�(� � إ�� 

��� ��ت ���ردة وذ�ك ��دة أ� �ب �ن �دد ا�ط� � أو ا�ذ�ور ا���� �ن أ��ر �ن ا?(�ث ا�

 ��0 �ل ا�ط"ب ا�ذ�ور إ�� ��ر�� ا'+داث ا��+�)وا������ و�راءة ا��ردة ��J أو��ت  

ر �� ��ن  ا(� �ھ0ما�)راغ و���ر�1 �ن أ()�0م �� و�ت ا�)راغ ��� ھ(�ك �دة �واد إ�"�

� ��� ��س ا�ط�� �ت ا���� *��راءة ا'% �ر ا�ر �0) ��ت ���ردة ا��وا�� (@�Fن 

و��ل .  �'@�Fل ا��(ز�� �� ��ظم ا'و��ت �" ���ن ���7 ���� وو�ت �4راءة ا��ردة

ط��ب وط�� � ���4ن  ��19 ��دل  % 19(� � ا�ط� � ا�ذن 7 �� �ون �ردة ا�% ر إ�� 

  .إ(�ث11ذ�ور و  8 ن 

�� رون �ن ��� �� �ردة  �)��ن �"+ظ�1 ھو أن أ� ر �دد �ن أ�راد ا�� ��

�وز�ن  ن ا?(�ث وا�ذ�ور، و�ود �� �0م ���ردة ��دة  % 81ا�% ر  +ث � �R (� �0م 

�����د ���  أ� �ب �(�0، أ(�0 ا��ردة ر�م وا+د ��� ا����وى ا�وط(�، ��0 �ردة، إ% �ر

�وا��� ����+� ا�وط(� وا���+� ا�دو��، ��� أن ��0 �*��ن  ��. ا����و��ت و�Fط

 ��، ا����د�، وا��������0 أ��ر �ن "�� �  1".% 90إذ � �R (� � ا��4رو,

��� أن ا��ردة �@�ل ا���ر �ن أ واب ا��ر�1، ���ر�ن ا��%�ص �J راج 

� �ل �ن طرف ��ظم ا�Q  +ظ�� ��ز ا��F�'�4ط�� وا�4وم  1 وا�����ت ا��4راء، وذ�ك ��� 
                                                           

ا7����ع ا�����، �ن %"ل ا��+��� ا����و �، �ذ�رة �%رج �(ل @�0دة ا����(س �%�ص ��م  1996(و�� ر  28(�زف ����، ا��)��ء : 1

 .34، ص 1997
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ھذا ا�ر�ن �� ا��%)ف �ن آ7م و����ب ا�4راء وا��ر�1 �(0م، و���%�ص �ن ا��و�ر ��� 

  .)01(���وى ا'�راد وا������ت أ(ظر ا�@�ل ر�م 

  

  

  

��ل ا���� �ن ��ردة ا�% ر  ��(� � ��ذ�ور وا?(�ث )01(ا�@�ل ر�م .  

  :وا
�ر�وم �� أو��ط ا
ط�$� ا
#�����نا7ھ��� ا
�� �&ظ+ $�� 	ل ا
�	�وب  -2

�� ھذه ا��ر+�� ��ط(� ا�(ظر ��� �دى اھ���م ا�ط� �  4راءة ا��7�4ت وا�ر�و��ت 

ا���ر���ور� و�� (و�� ا�ر���� ا��)*�� �دى أ�راد ا��(� �ذھ (� إ�� ا� +ث و��ر�� �� 

� ا��� 4رأ  �0 ا�ط��ب ا������ ا��ردة، ھل 4رأ ا���(�وب �(�0 أو ا��ر�وم أم ھ� ا��

4رأ ا����وب وا��ر�وم ��� ؟  

  

0
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 إ��ث ذ��ر 

 ا�������� �����ة

 ا��� ا�������� �����ة
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  .0م� أ��س (و�� ا�ر���� ا��)*�� �د�وز. أ�راد ا��(� ��: )02(ا��دول ر�م 

  ا
�	رار         

  ا
#�س
  ا
�#�وع  ���  ا
�ر�وم  ا
�	�وب

  48  43  03  02  ا?(�ث

  52  42  07  03  ا�ذ�ور

  100  85  10  05  ا����وع

  

ن (� � ا�ذن )*�ون �راءة ا����وب  )02(�ن %"ل ا��دول ر�م  وا�ذي 

وا��ر�وم وا����وب وا��ر�وم ���، ��ن ا�4ول أن �دد ا�ط� � ا�ذن 4رؤون ا����وب 

ط��ب  42أي  % 42ط��ب وط�� � �(� � ا�ذ�ور �4در  ـ  85وا��ر�وم ��� إذ �ل إ�� 

ط�� �، ��� ("+ظ أن �دد ا�ذ�ور ا�ذن  43أي  ط�� � % 43أ�� (� � ا?(�ث ��4در  ـ 

)*�ون �راءة ا����وب وا��ر�وم ��� أ��ر �ن ا?(�ث، وذ�ك �� ظ0ر �(� �ن %"ل ا�4راء 

���ردة  +ث �ر�). (� � ا�ذ�ور �ن (� � ا?(�ث، و��ل (� � ا�ط� � ا�ذن )*�ون 

 % 2ط"ب و 3ذ�ور أي  % 3ط"ب ���4ن  ن  ��5 ��دل  % 5�راءة ا����وب إ�� 

  .إ(�ث أي ط�� �ن �4ط

��دل  % 10أ��  ��(� � ��ط"ب ا�ذن )*�ون �راءة ا��ر�وم ���ل (� �0م إ��  ��

  .ذ�ور 7إ(�ث و 3ط"ب وط�� �ت ���4ن  10
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��ن �"+ظ�1 ھو أن أ� ر �دد �ن ا�ط� � )*�ون �راءة ا��ر�وم ��� ا����وب  ��

ر �� ر وذ�ك ��دة أ� �ب %���  ������ر ا���ر���وري و%��,�1 �ن  (�0 أن ا���ر �

� ���ددة �+�ل �*�ط� �طرح �   ��ر، ��� ا(1 و� ���� ��أ�رع وأو*I وأ��ق و�

ّ@د ا7(� �ه و4وم  ���ذب وا�7�(�ع �  .ط� �� ���ھ

�ول �� 7 ���ط. ا�����4 ا����و �  �و�1، 1)���0و  ��� أن ا�ر�وم ا���ر���وري 

 .�در  ���د ����0 ا���د ا�*+ك �0و  ��ل ��� ا��د� وذ�ك  �� ظ0ر  �(� �� ا��وا*

���  .ا7������ وا��

 ���� أ(1 �� ا��دد �ن ا'+وال ��ون �(د ا��4رئ  ���ردة �دة �وا,ق ��ر�ل ���

)���راءة ا7���ل و����ل ��� ذ�ك ا+�واءه ��� �@��� �دم ا�4راءة وا���� � ��0ذا  1� �

  .ا���ر���ور و��%ص ا'+داث ا����دة  ��ر�م ا�0ز��

م و��0ل �)0م �� ھو د�و�� أ+�ن أ%رى ��ون �راءة ا��ر�وم �� ا��ردة ��

ث ��ظم أ�راد ا��(� �*�وا �راءة ا����وب +  ����وب، وھذا �� 7+ظ(�ه �� ا�(��,8 ا����

  .ط��ب وط�� � ��85 ��دل  % 85 وا��ر�وم ��� و�4د  �Fت (� � ا�ط� � ھؤ7ء

  .)02((ظر ا�@�ل ر�مأ
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��ل (و�� ا�ر���� ا��)*��  �دى أ�راد ا��(� )02(ا�@�ل ر�م  �)�  .ر�م  

  :�=>� ا
ط�
ب $�
	�ر�	��ور -3

�� ر ا���ر���ور ���د ��وا�. ا�و�� �� ر�و��ت و(1�4 �� @�ل ھز�� و4وم 

ا7������ ��ر���ور�، ���)(�ن ا���ر���وري Fوص   دور ا��Fط� ا�7"�� ��ظواھر

دا%ل ا�+�ة ا7������ �+ول ا��@��ل وا����(�ة وا���و �ت ا��� ���4ھ� ا��واطن إ�� 

� �ل �دد �ن طرف ا�4راء Q  +ظ� ھذه ا�ر�و��ت�ر ر�و��ت ��%رة �� رة و�� ا'%

 :���ردة وھذا ��  (1 �(� ا��دول ا�����

  ا
�	رار            

  ا
#�س
  ا
�#�وع  ,  ��م

  ا?(�ث
48 

49,5%  

00 

0%  

48 

42%  
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 إ��ث ذ��ر 
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اءة ا���ـ��ب وا����م  ��� 
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  ا�ذ�ور
49 

% 50,5  

03  

               100 % 

52 

52%  

  ا����وع
97 

% 100  

03 

               100 %  

100 

               100 %  

  

ن (� � ا�ط� � ا�ذن 0��ون   )03(�� ھو ��� �ن %"ل ا��دول ر�م  وا�ذي 

ر �0��ن  1 و�ددھم �ن ا��(�ن، ��ن ا�4ول أن �ددھم Fور وا�ط� � ا���� 4راءة ا���ر

ط��ب وط�� � 4رؤون ا���ر���ور، (� � ا�ذ�ور ا�ذن 4رؤون  % 97� ر إذ �ل إ�� 

ط�� �  48أي  % 48�1 ط��ب و(� � ا?(�ث ا��0���ت  4را, 49أي  % 49ا���ر���ور ھ� 

��� 7+ظ أن (� � ا�ذ�ور ا��0��ن  ����ر���ور ���4ر � �. (� � ا?(�ث ا��0���ت 

  .. ����ر���ور

ط"ب أ��  ��(� �  ��3 ��دل  % 3و��ل (� � ا�ط� � ا�ذن 7 4رؤون ا���ر���ور 

4رؤون و0��ون �)ر �0���ت �" و�د، ���ظم ط�� �ت ا��Fور ��  ��ط�� �ت ا���� ����ر

��ن �"+ظ�1 ھو أن أ� ر �دد �ن ا�ط� � 0��ون  ����ر���ور �ر�ن �� ا��ردة أو 

ث (� � �راء  )02(���دة �+)� دا%ل ا��ردة وذ�ك �� �و+ظ �� ا��دول ر�م + 

وذ�ك '� �ب  % �5ن  (� � �راء ا����وب ا��� �4در  ـ  وھ� (� � ��% ر % 10ا��ر�وم 

�0)��رو(� 1���I �1  وا�7�(�عأن ا���ر���ور *)� ��� ا�دورة ط� . ا��ذب : (ذ�ر �ن  

  . ���وا�د ��� �)+�ت �%��ف ا�دور�ت
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4�� �(رئ أو �4راء ��4ل وھو �@وق وطرا��، �0ل ا��(�ول ��� ���� �� ر د�وة �ط

� �ورة ھز�� ��%رة ���ب ا(� �ه أن ا�ر�م ا���ر���وري ���د ��وا�. ا�و�� و(1�4 �

  .)03(ا��4رئ، أ(ظر ا�@�ل ر�م 

  

  

  

  

��ل ا���� �ن  ����ر���ور )03(ا�@�ل ر�م  

  :وظ�.ف ا
	�ر�	���ر ��د ا
ط�
ب -4

إن ار� �ط ا���ر���ور  ���+��� �د أ�� 1 ا�وظ)� ا�7"�� ا��� ���ز  1 ا��+��� 

ف وا��ر�1، �����ر���ور إذن ��د ��. ھذه وا������� �� ا?�"م وا��و�1 وا���4

 ��ن ھذا أرد(� ��ر�� �� ھ� وظ�,ف ا���ر���ور  وا(ط"��ا�وظ�,ف �� ا�ر���� ا�7"�
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���دول : ��(� � '�راد ا��(� و�%�(� ھذه ا�وظ�,ف �� �"�� وظ�,ف، و��(ت ا�(��,8 ��� 

  .ا���ر���ور  ��(� � �0م �وز. أ�راد �(� ا� +ث ��� أ��س وظ�,ف: )04(ر�م 

  ا
(�ف           

  ا
#�س
�����
  ا
�#�وع  ��!�ص ا7&داث  ا
<&ك  ا

  22  10  16  ا?(�ث
48  

% 48                  

  18  12  12  ا�ذ�ور
52 

% 52  

  50  22  28  ا����وع
100 

% 100                

  

ن (� �  )04(�ن %"ل ا��دول ر�م  ا�ط� � ا�ذن رون �� �راءة وا�ذي 

ا����� وا��ر�1 وا�ط� � ا�ذن رون �1 و��� ��*+ك وا�ط� � ا�ذن رو(1 ا���ر���ور 

ص ا'+داث وا?�"م%��� ��  .�و�

ص ا'+داث%��� ���ر�). إذ  و��ن ا�4ول  �ن �دد ا�ط� � ا�ذن (ظرون إ�1 �و�

ط��ب أ�� (� � ا?(�ث ���ل إ��  28أي  % 28ط��ب وط�� �، (� � ا�ذ�ور  50�ل إ�� 

  .ط�� � 22أي  % 22

� وا��ر�1 �(� �0م  ����� ����4ن  % 28�4در  ـ أ�� ا�ط� � ا�ذن رون �1 و��

 ذ�ور، أ�� (� �  أ�راد ا��(� ا��� �رى �� ا���ر���ور و��� ��*+ك 212إ(�ث  16 ن 
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� �ن ا��(� �4در  ـ � 10ط��ب و 12ذ�ور أي  % ��4�12ن  ن  % 22ھ� ا�(� � ا� �

  .ط�� �ت 10إ(���ي  %

و�� ��ن �"+ظ�1 ھو أن أ� ر �دد �ن ا�ط� � ھم ا�ط� � ا�ذن 4رؤون ا���ر���ور 

د ا'+داث ا����0"ا'+داث، �����ر���ور  ��(� � �0م ��ل ���   0دف ��%ص��� 

وا�ر��� �� ر�وم ھز�� وذ�ك �� ظ0ر �(� وا*+� �� إ�� �ت أ�راد ا��(� �(د�� طر+(� 

ث رون أ�راد  )05(�ؤال �� ھو ا���ر���ور؟ وذ�ك �� ھو �و*I �� ا��دول ر�م + 

1� ت ا�وا�." ا��(� أن ا���ر���ور .����ر�و��ت " �ن %"ل ا��ورة ا���%�� �)0م ا�وا

� ���� �ردود أ���ل ظر�� ��  �ض ا'+�ن ��� +دث �� ا�وا�. ا7������ �ن ا7�����

�� وا������ وا����د��ر وأ��و 1  ��ور . و���4� أ+داث ����ز ا���ر�� ���

  .ا�+دث وا�ظ�ھرة ا7������  در�� �+��� �� ��ق ا?�"م ا����و � أ����

  :#����>� $�ن ا
	�ر�	��ور وا
ط�
ب ا
$��� ا
�=ط -5

�درة ��� ا7��(�ع ��� ���ز  1  �إن ا���ر���ور  ��� �ره �ن أ��ر ا�و��,ل ا�7"�

�ن ��ف و�راء، �%��ف (ظرة ا�4راء إ�� أ��و 1 ا��� ري، ��0ذا أ�د(� إ�� ا��)�ر و�+�ل 

  .آراء ا�ط� � +ول ا'� �ب ا'%رى ا��� ����0م 4رؤون ا�ر�م ا���ر���وري

� ��ر���ور�، وھذا �� ����1�� �� ا��Fط� ا�7"�� ��ظواھر ا7�و)*�ون ���� 

�  :�(� ا�(��,8 ا����

  

                                                           
 .� +وث �ن ��م ��م ا�()س �(� �����: 1
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(� ا� +ث ��� أ��س (ظر�0م ����ر���ور وأ� �ب �وز. أ�راد : )05(�دول ر�م �

�راء�0م �1:  

  ا
��$�  ا
�	رار  ا�7$�ب ا7!رى

��� 12 %  12  �@ف +�4,ق �

 I�"� ل  �ض�+���  08 %  08  ا�@%��ت ا�ر,

  06 %  06  إ� �ت ا�وا�. �ن %"ل ا��ورة

  04 %  04  �@ف ا�+4�4 ا��%)�ة

  03 %  03  ������ �@��ل ا���ر

�  03 %  03  � وب ا'+داث ا����0 وا�ر��� إ�� ر�وم ھز�

  

 �)ر  ��(� � '�راد ����ر ا�(��,8 ا��وا�� أن ا'� �ب ا'%رى �4راءة ا���ر@�

���(� � إ�0م �د " و��� ��@ف ا�+4�4 ا��%)�ة"ا� +�� ����ت �� أ(1 ��ل �0م 

��4راء و����0ور ا���� . ���ردة  1ا���ر���وري  طر�4 ا��0�م �� إ*�ح ا�+4�4 ا��%)�ة

ث (�د (� � �راء ا��ر�وم �� ا��ردة أ��ر �ن (� �  )02(وھذا �� )�ر  �� ا��دول + 

ط"ب وط�� �ت 4رؤون ا����وب ��  5أي  5%�راء ا����وب،  +ث �4در (� �0م  ـ

ط"ب وط�� �ت )*�ون �راءة  10أي  % 10ا��ردة و(� � �راء ا��ر�وم ����ل �� 

�وا����ل ا?�"�� و���  ا��ر�وم وذ�ك 'ھ�� ا�ر�وم ا���ر���وري �� ا��)+� ا?�"�

                                                           
1 :�)�� �)� � .� +وث �ن ��م  ا'دب ا��ر � ا� د(
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�ت راھ� ا��4رئ وا��� ����ل أ*� �� �و(1  �����8 �@��ل ا���ر"�1 �ن إ"1  ��@ ��

�� أو ���4��  .���7ت �واء ��(ت ا������ أو ا����د� او �

وھذا �� ظ0ر �� ا�(��,8 " �"ح *د ا�ظ�م وا�)��د ا7������" �����ر���ور

ر@� ��� �0ر ����ل �� أ(1  ا���و�ل إ����ا�(��,8 ا��وا�� أن ا�وظ�,ف ا'%رى ����ر

�  ا(��4د��ل ��� ��ر ا���و��ت ا7������ وا����4� وا��F�ر �4,7 وFا�ظواھر ا� .��

�  .ا���دات وا����4د وا� دع وا�%را��ت دا%ل ا�����. وا(��4د، وإ�"ح ا�����. وا��� 

%ص ا'� �ب ا'%رى �4راءة ��� أ@�رت ا�(��,8 إ�� أن  ��ا'�و � ا��� ��ررت ��را �

ر ����ت �� �و(1 ����"ا���ر��و�4د ��ررت ھذه ا'� �ب �(د ا�ط� � " �@ف +�4,ق �

  .وھ� ا?�� � ا'��ر و�ودا �(د أ�راد �(� ا� +ث % 12  (� �

  :إ*��� إ�� ھذه ا'� �ب ھ(�ك أ� �ب أ%رى �(�0

- � وھذا �� ���وه ل  �ض �"�I اـ�+�� .ط"ب �8@%��ت ا����0 ا�ر,

-  .)ط"ب 03(ب ا'+داث ا����0 إ�� ر�وم ھز�� ��%رة ـ� و

� I ا�وا�. �)0و��0 (� � ا�ط� � ا�ذن ��ت ا�وا�. �ن %"ل ا��ورة ا���%ـإ�  -� �

 .% 3ذھ وا إ�� ا�4ول  0ذا ھم 

  :��ذا �ن ا
	�ر�	��ور وا
ط�
ب -6

ا���ر���وري �Fط� إ�"�� ��ظواھر ا7������ ا��� ��� ر أ���� �� ر ا�)ن 

�� و��4)�0 ��ر��� �و��0 �ن +ث ا�0دف وا��*�ون �و��0 إدو�و�� �ن ا�(�+� ا��

وا�� �ن ا�(�+� ا7������ ��� *وء ا�(4د ا���%رة �� �*��ن ا��0د�� ��)ت ا(� �ه 

                                                           
1: ����� �)� � .� +وث �ن ��م  ا'دب ا��ر � ا� د(



���ه �� أو��ط ا����� ا�������                    ا�
	ـ� ا����ـ�                  �� ا�$��ب ا� �ر! ����ي و

 

~ 74 ~ 

 

�� ر ا��4رئ ����وك وا�ظواھر ا7����� ��� �(وع ا7+�ل ا�� �ط  �?*��� إ�� "� ا��� 

  .ا�(4د ا���رح ا�ذي 7 ���(� أ+د و7 ر+م ا���Fف  ��(��� أي �� ر ����ة �� ط� . ھز��

���ن ھذه ا����رف أو ا�(ظرة ��)ن ا���ر���وري ��د(� إ�� ا�و�1 إ�� ا�ط� �  ا(ط"

ر  ��(���� � �0م وطر+(� ��0م �ؤال ھل ��ن إ�ط�ء ا�� +و�ن ���ر�� �� ھو ا���ر

ر و��(ت ا'�و � أو ا�(��,8 وا*+� و��� �ن ا���ط�ت ا��@��4 �ن ���(ظرة �ن ا���ر

�  :ھذه ا����

- ���ر �� ر �ن أ+داث و�@��ل ����. ��  ��ر�م ا�0ز�� (� � ا��4,�ن  0ذا ـا���ر

16%. 

 .% 10و أ+�ن و��� ��و�ل ��رة ��(� و(� � ا��4,�ن  0ذا ��(ت ـھ -

ص ا'+داث  -%��4 %. 

 .% 2و �� ر �ن ا�رأي ا���م ـھ -

� وا������ �ن طرق ا�0زل وذ�ك  �@%ص  -��ھو ر�م ��و*I +�4,ق �

 ���(� و��� � .% 2ظواھر ا�����

-  �� وا�������ھو أ+د أ(واع ا'دب ا�0ز�� وا�(4د ا� (�ء ��و*I أ�ور و+�4,ق �

 .% 2و��(ت ا�(� � 

ر �@ر ا�(��,8 ا��وا�� أن و��0ت (ظر ���أ�راد ا��(� �%��ف  ��(� � ���ھ� ا���ر

ر، �0(�ك �ن رأي  �(1 ���ز ر�"��ل �رد �ن أ�راد ا��(� ذھب إ�� إ�ط�ء ��رة �ن ا���ر

��ة ا7�����+��"1  ،���دھ� ھذا ا�)ن �� �ورة ھز� .,���0 �ن �@��ل وأ+�دث وو� �� 

                                                           
 .� +وث �ن ��م ��م ا7����ع، �(� أو��: 1
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ر ���ھو �� ر �ن أ+داث أو �@��ل ����. ��  ��ر�م "وھ(�ك �ن ذ�ر  �ن ا���ر

ط��ب وط�� �،  % 16وھذا �� ذھب إ�1 و�� رآه أ��ر� ا�ط� � ����ل (� �0م ��  1"ا�0ز��

ر ��%دم ��(�ر ��(4د و������� �@��ل ���ا�����.  طر�4 طر)� و�@و�� "�����ر

�4,�� �  .و���0 ا��(�ول ��� +�وي �ن �درات �� ر

ر ھو ���و�ن ا���ر)�ت ا����0 ا'%رى ا��� أ@�ر إ��0 أ�راد ا��(� ھ� أن ا���ر

 1ط"ب وھ(�ك �ن ذ�ر  �(1 أ+�ن و���  10ا��� ر �ن طرق ا���� وھذا �� � ر ��

 �)  .)ط"ب ذھ وا إ�� ھذا 10(��و�ل ��رة ��

و��ل �� �)ت ا�(ظر �� ھذه ا�(��,8 أن أھم ��رف  ��(� � ����ر���ور ھو أ(1 �� ر 

�)  .�ن أ+دا و�@��ل ����. ��  ��ر�م ا�0ز�� وذ�ك �� �و�ل إ�1 أ��ر أ�راد ا��

(  :�ت ھ(�ك ��ر)�ت أ%رى �(�0إ*��� إ�� ھذه ا���ر

- Iر أ+د أ(واع ا'دب ا�0ز�� وا�(4د ا� (�ء ��و*���أ�ور و+�4,ق  �� ر ا���ر

 �� وا������� .)�ن أ�راد ا��(� � روا �ن ھذا % 2(�

-  .�0� �0دف إ�� إ��ل ا�%ر �)0م �@��ل ا�وار ھو و��� إ�"�� �ر����ا���ر

 .)ا�)�رةط"ب � روا �ن ھذه  10(

-  1ر أ+�ن و��� ��و�ل ��رة ��(� وھذا �� أ@�ر إ����ط"ب وذ�ك  10ا���ر

 �� ���ددة �+�ل �� ��Bب ا'+�ن ط� ��  ���ھ�*�ط� �طرح �  ���7� �ره و�

@د ا7(� �ه ���4رئ. 

 

                                                           
 .� +وث �ن ��م ��م ا�()س �(� �����: 1
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  :ھدف ا
	�ر�	���ر ��د ا
ط�
ب -7

��ر ا?�"�� وا��0د�� إ�� ا����ر ��� ا���وك وا��وا�ف  ا(ط"����ن أھ�� ا���ر

ا7������ و�ذا �طور  �ض ا�4م وا��)�ھم وإ��4ء ا�*وء ��� �� �ت ا�����.، إدراك 

رھ� و���وزھ�، ��ط(� ا�*وء ھذه ا��رة إ�� ا��"��ت F� ��� ا���ل ����+���0، و ��� ��ا�

د أ�راد �(� ا� +ث، ���(ت ا�(��,8 ا��+�ل ���0 وا*+� و��� �ن ھدف ا���ر���ور �(

�  .ا���ط�ت ا��@��4 �ن ھذه ا����

إ��ل ا'+داث ا��+�� وا������ و���د ��وا�. ا���م �� �ورة ھز�� ��%رة (� �  �

  .% 13ا�ط� � ا��4,�ن  0ذا ا�0دف ��(ت 

7�  ��ر�م ���و�� ا�(� � إ��ل ��رة إ�� ا'ذھ�ن �ن طرق ا�ر��,ل ا7���� � %  

ر � �@رة ا�(� �  �B �4  .% 6ا���ل ��� إظ�0ر  �ض �@��ل ا�����.  طر

�  � �)  �ص ا'+داث وإ راز ا���(ب ا��� � �(�0 �� �ورة ھز�%��4 %.  

ره �F� ��� ن ��� ا�4راءة وا���لر ��درFص ا��%@J� .�  .�و*I ا�وا

  .% 2�4رر ا�+�4,ق  �

  ا
	�ر�	���ر ��د ا
ط�
ب؟ف ذ�� ھو ھ

أن ھدف ا���ر���ور  ��(� � ��ط� � ھو إ��ل ��رة �@ر ا�(��,8 ا��و*+� أ�"ه 

إ�� ا'ذھ�ن �ن طرق ا�ر��,ل ا7�����  ��ر�م ���و�� أ��  ��(� � ا������� �0ذه ا�)�رة 

ؤ�د ا�وظ)� ا7����� ����ر���ور� �و��� % 7��(ت  �� ��ا���ل  ن  و�� ھذه ا�(�

  .ا�)(�ن وا���0ور أو7 و ن ا��)+� ا���(� وا���0ور
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ر ��ل : و�ن ا'ھداف ا����0 ا'%رى ا��� أ@�ر إ��0 أ�راد ا��(� ھ����أن ا���ر

��� إ��ل ا'+داث ا��+�� وا������ و���د ��وا�. �� ر�وم ھز�� و(� � ا�ط� � ا�ذن 

ؤ�د ا�وظ)� ا�% ر� وھ� أ % 13���وا  0ذا ا�0دف ��(ت  ��� ��� ر (� � و�� ھذه ا�(�

ث 4وم ا���ر���ور ��� �4دم ���و��ت �ن +دث ��ن و�+دد ز��(1 و���(1 وأ ط��1 + 

  .وھذا ھو ا�% ر ا� �ط

���ل �� ا���ل ��� إظ�0ر  �ض �@��ل وھ(�ك �ن ذ�ر أن ھدف ا���ر���ور 

ر � �@رة وا�(� � ا����B �4  .% ���6 �0ذه ا�)�رة ��(ت ا�����. طر

و��ل �� �)ت ا�(ظر �� ھذه ا�(��,8 أن أھم ا'ھداف ا��� ذ�رت �ن � ل ا�ط� � ��(ت 

 �(�ن  ن وظ�,ف ا���ر���ور ا��� 4وم  �0 �� ا��+)� ���دة �+)� وا��� ����ق  ��وظ

 �0� وا?% �ر� ا?�"�� وا��ر�(0� وا���4���)(�ن  وا�ط� ا�%طوط  وا7���لوا��و�

أو +دث أو ظ�ھرة ��(�،  ا()��لوا'@��ل ا��� �د��0 إ�� ا�4راء إ(�� �+دث �ن �و�ف أو 

ر ����0و إذن ��ل ��0م  �F�1 ا�%���، أ�� ا��+)� إ(1 4ول �0م @,� و��ن  ��F ا���ر

ر، إذ أن ا���7ا�دور� ��0 أ*� �ؤ�ن ���ر  �. ا���0ور �ن طرق ا���ر���ا���ر

ت 7 "  ��ذات، %��� �(د�� �ون ا7���ل �ن طرق ا��واد ا'%رى ���ذرا+ �(�

 1�F�  ر���ب �� ا���ر �ن ا'+�ن �Qن ا���ر����ط. ا��واد ا'د � ���وز �4ص ا�ر

�ل ��� ھذا ا��4ص وا�و�ول إ�� ا��4رئ�B?در ��� ا��  .ا�%��� 

� إ�� ھذه ا�طر�4 �و��� �T���ل  ���4رئ �� و�ذ�ك �Qن ا���ر �ن ا��+ف ���

1".��ر �ن ا'+�ن  

                                                           
 .82، ص 1993+��دة، �ن ا���ر���ور �ن �دران ا��0وف إ�� أ��دة ا��+���، دار �@�روت ��ط ��� وا�(@ر، د�@ق، ��دوح : 1



���ه �� أو��ط ا����� ا�������                    ا�
	ـ� ا����ـ�                  �� ا�$��ب ا� �ر! ����ي و

 

~ 78 ~ 

 

  :إ*��� إ�� ھذه ا'ھداف ھ(�ك أھداف أ%رى

-  �)ص ا'+داث وإ راز ا���(ب ا��� � �(�0 �� �ورة ھز�� و(� � أ�راد ا��%��

 .% 4ا��4,�ن  0ذا ��(ت 

ر ��درن ��� ا�4راءة وا���ل ���  -Fص ا��%@J� .�ره�و*I ا�واF�. 

 .% 2�4رر ا�+�4,ق و(� � ا�ط� � ا��4,�ن  0ذا  -

  :ھدف ا
	�ر�	���ر $�ن ا
��#B وا
A�1ل -8

�وز. أ�راد �(� ا� +ث ��� أ��س (ظر�0م ����ر���ور و�+414 : )06(ا��دول ر�م 

  .�0د�1

  ا8#�$�ت             

  ا
#�س
  ا
��$�  ","ا8#�$�ت $ـ   "��م"ا8#�$�ت $ـ 

  14  38  ا?(�ث
52  

52 %  

  09  39  ا�ذ�ور
48  

48 %  

  23  77  ا����وع
100  

100 %  

  

وا�ذي و*I (� � ا�ط� � ا��4,�ن  )06(�ن %"ل ا� �(�ت ا�� (� �� ا��دول ر�م 

4ق ا���ر���ور �0د�1  وا�ط� � ا��4,�ن ��س ذ�ك و�ددھم �ن ا��(�ن، و��ن �ر� 0م +� 
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�+���0 ا�ط� � ا�ذن رون أن ا���ر���ور  أول (� ��ن أ��ر (� � إ�� أ�ل (� �، +ث (�د 

 38ط��ب ذ�ور و 39ذ�ور أي  % 39أي ط��ب وط�� � ���4ن  ن  % 77+4ق ھد�1  ـ 

 .��� ("+ظ أن (� � ا�ذ�ور ���4ر � �. (� � ا?(�ث )ط�� � 38(إ(�ث  %

أي ��  % 23رون �دم �درة ا���ر���ور ��+4ق ھد�1  و��ل (� � ا�ط� � ا�ذن

  .ط"ب 9ذ�ور أي  % 09ط�� �  14إ(�ث أي  % 14ط��ب وط�� � ���4ن  ن  23��دل 

أو ا��ورة ا���ر���ور�  ا����بو�ود ذ�ك ��دم �و��0م أو �در�0م ��� 

�*�ون ا�ر���� ا��� �+�ل ��رة ���4رئ أو ا��(4و�� إ�1 �� @�ل ھز��، وھذه ا�),� ا��� 

ر �0د�1 ھ� ()��0 ا�),� ا��� �م ���و�ب ا�ر���� �رى  �(1 ھ(�ك ا��+��� �����4�4 ا���ر+

ا���ر���ور� وا��� ��د ��و �ت �� ا��و�ل إ�� ا���(� ا�%)� ا���وا�د وراء ا��ورة 

 .ا���ر���ور�، وذ�ك را�. ��دة �وا�ل (ذ�ر �ن  (�0 �دم و�ود �وازن ��ري  ن �

م ا�)�ري و��ط��0م ا����4� و�درا�0م ا���4� أ�راد ا��(� �0(�ك �رق � ر �� ���واھ

وھ(�ك ���ل آ%ر وھو ا7@�راك  ن ا�)(�ن وا� �ض �ن �راءة ا��ذن ���ون ا�ر�ز ا�@ 1 

1��+  .ا��ري �(وا�ه و���

  :ا
ر<+ �ن ا
ر�و��ت ا
	�ر�	��ور�� $#ر�دة ا
!$ر -9

ا��ورة ا���ر���ور� �وز. أ�راد �(� ا� +ث ��� أ��س ر*�ھم �ن : )07(�دول ر�م

  . �ردة ا�% ر
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 ا8#�$�ت          

  ا
#�س
  ا
��$�  ","ا8#�$�ت $ـ   "��م"ا8#�$�ت $ـ 

  09  43  ا?(�ث
52  

52 %  

  10  38  ا�ذ�ور
48  

48 %  

  19  81  ا����وع
100  

100 %  

ن (� � ا�را*ن �ن ا��ور ا���ر���ور�  )07(�ن %"ل ا��دول ر�م  وا�ذي 

ن و�ددھم �ن ا��(�ن، ��ن ا�4ول أن �ددھم � ر إذ �ل إ�� ر ا�را*Bأي  % 81و

ن  81ن، (� � ا�ذ�ور ا�را*ط��ب و(� � ا?(�ث  38أي  % 38ط��ب وط�� � را*

ت أ� ر �ن �دد *�اط�� �، ��� ("+ظ أن �دد ا?(�ث ا�ر 43أي  % 43ا�را*�ت 

ر Fل (� � ا�ط� � ا���دة ا�% ر، ون �ن ا��ورة ا���ر���ور�  �را�ذ�ور ا�را*

 �ن �ن ا��ورة ا���ر���ور 10ط��ب وط�� � ���4ن  ن  ��19 ��دل  % 19ا�را*

  .ط"ب 9ذ�ور أي  % 9إ(�ث أي ط�� �ت و

ن �ن �ن %"ل ھذه ا�(�ب ("+ظ أن أ� ر (� � ��ءت �ن ا�ط"ب ا�را*

ا��ورة ا���ر���ور�  �ردة ا�% ر وھذا را�. إ�� أن أ��ر� أ�راد ا��(� ا��ط��ت 

ا�و�ول إ�� ا���(� ا�%)� ا���,ن وراء ���4د ا�)(�ن ا���ر���وري و ������ �ل إ�� 
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إ���م ا����� ذات ا�+��4 ا��)4ودة ��� أ(1 ا��ط�ع �0م ا��%)� �� ا��ورة �ن %"ل �� ھو 

  .�� ھذه ا'%رة وھذا ھو �ر ا��� � و��ت دون أ%ط�ء � �ح

�����ر���وري ��ب �� � �)رق ا�4راء +�ب ���واھم  ا�)�ري، �0(�ك ر�و��ت 

� ��� ا7@�راك  ن ا�)(�ن وا� �ض �ن �راءه ا�ذن �ر�ون ا�ر�ز @ 1 �ري ) � ��ر

ن �ن ر�و���1ا���ر���وري ا�ذن  �(وا�ه أو ���+��1 وھؤ7ء ھم ا�4راء ا�را*

��و� ون ا�)�رة ا��ر��� �� ا��ورة ا���ر���ور� وا����دة �ن طرق ا�%طوط 

�  .وا'@��ل  ���وب ا�(4د ا�"ذع وا��%ر

ع و�ن ھ(� ��((� ا�4ول  �ن ا'��وب ا���ر���وري أ��وب �0ل �م أ(1 �� ر أ�ر

�ر، و ���� ���  +�م وأو*I وأ��ق و�(+�ل ر���� ذات  و��ط. 4درا�1 ا�وظ

�+�وى ��ر�� �ري و��(وع �� ���7ت ا'% �ر وا����م، ا��و��، ا?ر@�د، ا�د���، ��0ذا 

� ���ددة (�د �*�ط� �طرح �  ���ن أ�راد ا��(� أ�� وا  ر*�ھم  % 1أو  +�م �و(1 و�

�(0م ا�� وا  �دم  % �19ن ا�ر�و��ت ا���ر���ور� ا��ر�و��  �ردة ا�% ر، أ�� 

  .ر*�ھم �(�0

  :ا
(ورة ا
	�ر�	��ور�� وا,�����ب 
�ر��
� ا
	�ر�	��ور�� - 10

  : �وز. أ�راد �(� ا� +ث ��� أ��س ا�7���ب ��ر���� ا���ر���ور�: )08(�دول ر�م 

 ا8#�$�ت          

  ا
#�س
"��م"ا8#�$�ت $ـ    ا
��$�  ","ا8#�$�ت $ـ  

  52  8  44  ا?(�ث
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52 %  

  ا�ذ�ور
36  12  

48  

48 %  

  ا����وع
80  19  

100  

100 %  

وا�ذي ��ل (� � ا�ط� � ا����و� ن  )08(�ن %"ل ا� �(�ت ا�� (� �� ا��دول ر�م 

ر ���و� ن ��ر���� ا���ر���ور�، و�ددھم �ن Fوا�ط� � ا� ،���ر���� ا���ر���ور

  .ا��(�ن و��ن �ر� 0م �ن أ��ر (� � إ�� أ�ل (� �

أي  % 80+ث (�د أول (� � �+���0 ا�ط� � ا����و� ن ��ر���� ا���ر���ور�  ـ 

ط��ب، ���  36ذ�ور أي  %36و ط�� � 44إ(�ث أي  % 44ط��ب وط�� � ���4ن  ن  80

 ا�ذ�ور�ن (� �  أ��را����و� ن ��ر���� ا���ر���ور�  ا?(�ث("+ظ أن (� � 

  .ا����و� �ت ���ورة ا���ر���وري

��  % 20��ل (� � أ�راد ا��(� ا�ذن �م ��و� وا ا�ر���� ا���ر���ور� إ�� و

 12ذ�ور أي  % 12ط�� �ت و 8إ(�ث أي  % 08ط��ب وط�� � ���4ن  ن  20��دل 

�ن %"ل ھذه ا�(�ب أن أ��� (� � ��(ت ��ط"ب ا����و� ن ط��ب، و�� ��ن �"+ظ�1 

ر ��ل �(�ر ��(4د و������� �����ر���� ا���ر���ور�، وذ�ك را�. إ�� �ون ا���ر

 �4,�� ��@��ل ا�����.  طر�4 �@و�� وطر�� ���0 ا��(�ول ��� +�و1 �ن �درات �� ر

� ���ددة �+��*�ط� �طرح �  ��4وم  ا'+�نل �� أ�Bب و�و(1 أ*� و� �ط� �� ���ھ

 @د ا(� �ه ا��4رئ و�� 1 إ�1 �0و إذن ���.  ط� . ا��ذب وا?���ع و�� ر �7�4 �0ل 
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�ول �� 7 ���ط. ا�����4 �و�1 و�0ذا (�د (� � ا�ط"ب ا����و� ن  1)��ا��(�ول وا�4راءة �

ر ا���� % 80ا���ر���ور� ��ل إ��  ��ر���� B � �)ل إ�� و��ن وھ�  % 20و� 

  .)04((� � أ�ل ��4ر(�  (� � ا����و� ن، أ(ظر ا�@�ل ر�م 

  

  

  

  

��ل ا�ط� � ا����و� ن ��ر���� ا���ر���ور�: )04(ا�@�ل ر�م :  

  :ا���7ل ا
	�ر�	��ور�� ا
(�$� ا
�1م - 11

 �ر وا*+� ���. ا�),�ت ا7�����B �0� ،ا���4دة ���ا��وا*. وا�ر�و��ت ا��

  .أد�وا  0ذا ا���رI % 20و��0 �دة %)�� ��B*� و�دة ���(� �(� � 

رات و���(�  -F� وي ��� �دة�+� ��3ا'���ل ا� %. 
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 .% 23ا'���ل ا��� رة  ���ورة دون ���ق  -

 .وإ�� ��ذا ر�زان )وا�)�را�4ط (ا'���ل ا��4+��  ���(�,�  -

� ��و(I�"�  �0 �� � ا�)0م  -�� .% 5ا'���ل ا��� �+�وي ��� @%��ت �

 .% 6ا'���ل ا���ورة �J+داث �� ا�����.  -

ا��و*+� أ�"ه أن ا'���ل ا���ر���ور� ا���رة ا�)0م  ��(� � و�@ر ا�(��,8 

ا�ط� � ا�ذن  ���ورة دون ���ق و(� �ل ا��� رة  '�راد �(� ا� +ث ����ل �� ��ك ا'���

ؤ�د أھ��  ودور ا����ق  23أي  % 23ذھ وا إ�� ھذا �4در  ـ  �� ��ط��ب، و�� ھذه ا�(�

�� �ر�ب ا��ورة ا���ر���ور� و�� � �R ا�ر���� ��ن *�ن ���و�� ا��(��ر ا��� 

�م ا��ردي وا��)�ر �� ������ق ھو ا�4"����ف �(�0 ا��ورة ا���ر���ور� ھ(�ك ا����ق 

ا��ورة ا���ر���ور� إ(1 ��ل ا��ورة �� +��� �� Bذا �م �د  �Q��ن ا�ر��م ا��� ر 

 ��ر�م �4ط ���(ص أو ا����ق ر�. ا��Fوض أو �0ل ���4رئ ���� ا�)0م وذ�ك  ���د�م، 

Q� رةن ا�@�ل أ�� �� +��� �� إذا ��م ا�ر��م  ر�م �ورة ��ر���ور� ����ق  4*� %ط

ر ���ل، +ث �رك � �ور و��� ا��4رئ أن ���1 وھذا �و�ف ط �� ��� ذ��ء B ون�

  .وا���0د ا�ر��م و���وى ا��4رئ ا�����4 وذ��,1

 �)و�ن ا��@�"ت ا����0 وا'���ل ا��� � ا�)0م ا'%رى ا��� أ@�ر إ�1 أ�راد ا��

ھ� ��ك ا'���ل ا��� رة وا��� �+�وي ��� �دة �� رات و���(� و(� � ا�ط� � ا�����ن 

 .% 0�3ذه ا�)�رة 

ؤ�د " و�� ر�زان )ا�4ط وا�)�ر(  ا'���ل ا��4+��  ���(�,� " �� ��و�� ھذه ا�(�

��(� ا��(�,� ا�4ط وا�)�ر ���4ط ��ل ا�+�م أو ا���ط� أو ا�ط �4  0م أ�راد �(� ا� +ث�دم �
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ش  ���+�ل �. ا�+�و�� ا��� �ا�+���� أ�� ا�)�ر ���ل ا�@�ب ا���Fوب ��� أ�ره وا�ذي 

ھ�� ا�)(�ن و��� ر" ا�4ط وا�)�ر"����0  ��4ط ا���Fطرس ا�� �ر أ��  ��(� � �و�ود ا��(�,� 

�+�م ھذا ا��(�,� "ر���وري دا%ل ا��ورة ا���ر���ور� ا���Q  4وم �رات������ ��ر�م �

�  ".�� ا��ورة ا���ر���ور

و��ل �� �)ت ا�(ظر �� ھذه ا�(��,8 أن أھم ا�ر�و��ت ا��� � ا��� ذ�رت �ن � ل 

: ن ا�ط� � ھ� ا�ر�و��ت ا��� (�دم ��0 ا����ق ���� ذھب ا�)(�ن أوب �� �و�1 إ�� أ

  ".ا�ر�م  دون ���ق � I �)�وح ��� �ل ا�4راء''

إ*��� إ�� ھذه ا'���ل ا��� � ا�)0م ھ(�ك أ���ل أ%رى �(�0 ا'���ل ا��� �+�وي 

�  �"�I �� � ا�)0م  (� � ���J+داث دا%ل وا'���ل ا���ورة  % ���5 @%��ت �

ر وا*+� ���. ، ا��وا*. وا�ر�و��ت % 6ا�����.  (� � B �0� ا���4دة ���ا��

  .% 20ا�),�ت ا7������ ��0 �دة %)�� ��B*� و�دة ���(� 

12 - �
:ردود ا���7ل $�د ���� ا
ر��  

��� ا�ر��م ا���ر���وري  ����رار ?��رة ا��4رئ �ن %"ل ا��� ر ا���د  وا�ط� 

 ر ��� ؤد1 ا���4ل ا����وب، ا����د ا����م  ر�و��ت �د ��ون @ددة ا�وا�.  در�� أ�

  و 0ذا %�ق �دى ا��4رئ �دة ردود أ���ل  �د ��41 ا�ر���� �)�� ����ل ھذه ا�ردود ؟

�� ��  :ھذا �� (�طرق إ�1 7+�4 و�(راه �

ا7(دھ�ش وا����ب �ن ا�وا�. ا�ذي (�@1 وا����ف �+�م ا�ظ�ھرة ا����دة  ��ر�م  -

 .ا�0ز��
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ق  (� �  ا�)�رة و�0م ا���(� ���ورة ا��� و���%"ص �او�� ا�*+ك و�+� -���11 �� 

%. 

ا�*+ك �م �0م �@��ل ا�����. وا�7��"م '�ر ا�وا�. و(� � ا�ط� � ا�����ن �0ذه  -

 .% 9ا�)�رة 

 .ا7+��س  ��را+� �(د ا�و�ول إ�� �0م ا��*�ون -

�4راءة  ���ن ���ورة و�+�و�� ��0�0 �در ا����ط�ع ��� ��0 �ن أھداف  �دة ا -

 .% 3ا��دى 

 .% 0�5م ا�وا�. و��ر�� +44�1 وا����ب ا'+داث أ��ر ��� ھ� ��1 ���و �  (� �  -

 .% 4ا�*+ك، ا�+زن، ا����ب، وذ�ك +�ب ط �� ا��ورة وأ+�(� ا�7�Fراب  (� �  -

و��0 ا���ر���ور وا��%"ص ا' ��د ا�ظ�ھرة وا� �ط(� �� ��ر�� ا��وا(ب ا��� دور + -

2()�� ا���ر���وري و(� � ا�ط� � ا��4,�ن  0ذا ��(ت  %. 

���(� �ن ��� �� ا��ردة  - �12�راءة ا��ورة ا���ر���ور %. 

 .% 16ا�*+ك  (� �  -

 .% �04دم ا�ر*�  (� �  -

40م ا�ر���� ا���ر���ور� �%��ف �@ر ا�(��,8 ا����� أن ردود أ���ل ا�4راء  �د ��

�ن �رد إ�� آ%ر و����ل �� ا7(دھ�ش وا����ب �ن ا�وا�. ا�ذي (�@1 وا����ف �+�م 

�  .ا�ظ�ھرة ا����دة ھز�
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و�ن ردود ا'���ل ا����0 ا'%رى ا��� أ@�ر إ�1 أ�راد ا��(� ھ� ا�*+ك و�+�و�� 

  .% 11ا��4,��  0ذا ا�رّد ��(ت  ا��%"ص ا�)�رة و�0م ا���(� ���ورة و(� � ا�ط� �

ا�*+ك �م �0م �@��ل ا�����. وا�7��"م ��Jر ا�وا�. و(� � ا�ط� � ا�ذن ذھ وا إ�� ھذا 

  .% 9��(ت 

  .% 0�5م ا�وا�. و��ر�� +44�1 وا����ب ا'+داث أ��ر ��� ھ� ���و � وا�(� � ��(ت 

  :إ*��� إ�� ردود ا'���ل ھذه ھ(�ك ردود أ%رى �(�0

  .% 4ا�*+ك، ا�+زن، ا����ب وذ�ك +�ب ط �� ا��ور وأ+�(� ا�7�Fراب  (� � 

  .%3ا�4راءة  ���ن ���ورة و�+�و�� ��0�0 �در ا����ط�ع ��� ��0 �ن أھداف  �دة ا��دى 

  .ا?+��س  ��را+� �(د ا�و�ول إ�� �0م ��(� ا��ورة و�ك ر�وزھ�

�%"ص ا' ��د ا�ظ�ھرة وا� �ط(� �� ��ر�� ا��وا(ب ا��� دور +و��0 ا���ر���ور وا�

 �  .�ن ���� أ�راد �(� ا� +ث % 2ا���ر���وري وا�(� � �4در ()�

  .% �4دم ا�ر*� وا�(� � ��(ت 

و����ل �� ا�*+ك �(د �راءة  % 16أ��  ��(� � �T�� � ا'��ر و�ودا �� ا�(��,8 ��(ت 

  .ا�ر�م ا���ر���وري ��� ا��ردة


