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��5 ا�ر8م �ن ��'و�* ا�وا�7، إ� أن ا!�&�ص ا�/را�� ا�%��� ��8�� �� ��&د 

 *��دى �ت ا�/را��� ا��!���� إ� أ$* ��5 ���/را�� ا�ذي ��%��ل �7 ا��ا�!�&�&

�ب ا��م ا�'�-ل �ن ��ا��$وات ا������ ���ء�ت �/��ت �د!ل ا�/راح ا�%�م، وذ�ك 

�ت ا��� ��%��ل �ا��� ��ر�ت �ن ا�/را�� ا�%���، و�ن ��ن ا�� ا��!&&��ا�/را��ت 

ا��$	ؤا���ور���، /را�� ا��طن، /را�� ا�?دي، وا�/را�� ا��ر.�%��، :ا�!�&�ص�%'� 

ا�$�/��  �	وھ�تا�و/را�� ا��روق ���� �%��ر �ن ا�/را��ت ا��%���4!�رة اھذه ا2

��5 �4 ا��طور  �دأت، إ� أ$'� ا��وارث، وا��� ��ن ظ'ورھ� �$ذ ا��روب ا�%�����  �ن

�روق�و�$� ھذا و.د ا��7 $ط�ق ھذه ا�/را�� !�&� �7 ز��دة $��� ا�����و�?رة  &���ن 

ا�/را�� � �%رف روا/� ���را ���ر$� ��?رة ا��وادث ��4 ا�/زا-ر �?� $/د أن ھذه 

�ا���وا/د �'� إذ �%��ر ا�/$�ح ا��!&ص ا��$وات ا2!�رة، �4 �ت ا���وا4دة�ا�

������	�5 ا�/��%� �و��� وھران �ن ��ن ا��&��E ا��و/ودة ��5 ���وى ا��طر 

إ���4 إ�5 ا���وا/دة ���%�&�� و.�$ط�$�،  اا�/زا-ري وا�و��د ��5 ���وى ا�Fرب، ھذ

$و�� �� ����ل  �%��ر �����راء �?ل ھذه ا�%����ت وا��� 4$��/� �'ذا أ&�E �ن ا�&%ب إ/

  .ا��ر�5 ا���وا4د�ن �ن �!��ف و���ت ا�Fرب

��ث �$�و�ت �4 ا��&ل ا2ول ���ول ا����م ����و�وع G� ھذا �?��و�ن !�ل 

ا��ر.�%�� إ�5 ا��&ل ا�?�$� ا�ذي ���وي ��5 ��ھ�� ا�/را��  ��ھ�� ا�ر�ور��ج ?م ا$���ت

ا�/را�� ا��ر.�%�� ��5 ا��ر�ض وأھم ا��	��ل ا�%���� و�4 ا��&ل ا�?��ث ا$%����ت 

�� ا��روق ����	�5 وھران�&��.  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  



  

  شكروتقدير

 

نسأل اهللا الكريم رب العرش العظيم أن يتوالنا في الدنيا واآلخرة، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا  

كروا وإذا ابتلوا صبروا، وإذا أذنبوا استغفروا فـأفضل شكر من  شوأن يجعلنا من الذين أعطوا  

لما كنانصلعلى ما نحن  اله  فـلو أعطانا نعمة العقـل والتفكير والتدبير، أفضل خشوع وال نخشع لغيره، 

.ربنا  كعليه، موالنا عز وجل شأنك وجالل  

ونصائحهبتوجهاتهتحية شكر وتقدير لألستاذ الذي لم يبخل علي    

.الفـاضليفشكرا أستاذ  

بوالية وهران وبالخصوص مصلحة    الجامعيالمركز اإلستشفـائي  أتقدم بتشكراتي الخالصة لمدير

02الحروق الموجودة في الجناح رقم    

 إلى جميع الشخصيات المستجوبة والتي ساعدتني كثيرا في إنجاز هذا الربورتاج

.أمين  النفسي  المعالج  واخص بالذكر  تشكراتي إلى كل العاملين بالمصلحة  

 

 



 اإلهداء

 

هذه اللحظة التي أنتظرها طويال هي سفينة مشواري الدراسي ترسوا إلى صفحات هذه    في

 المذكرة التي أتمنى أن يكون شاطئها خير شاطئ يزوره الطالب

وقضى ربك أال  :" أهدي ثمرة جهدي إلى من اقترنت طاعتها بطاعة اهللا عز وجل لقوله تعالى

على وولي نعمتي أبي الغالي أطال اهللا في عمره، ، مثلي األ"تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا  

.وأمي رمز التضحية والعطاء جزاهما اهللا عني خير الجزاء وركيزتي في الحياة عائلتي الكريمة  

.إلى إخوتي كل واحد باسمه وكل أقـاربي كبيرا وصغيرا  

، فوزية، إلى كل من برفقتهم تحلو الحياة، أصدقـاء الدرب ورفقـاء المشوار أخص بالذكر فـاطمة

.نصيرة، ورشيدة  

 

 إلى كل من أحببتهم وأحبوني بصدق
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  :ا�������-

ظ	ر �� ا�طب ا��د�ث �دة أ
واع �ن ا��را��ت ا������ وا��� �ن ��
	� ا��را��   

����%وم �)' إ
%�ذ ا���#ت ا��ر�� وا��ط�رة  ��ث ا��ر"���� وا��� ��د�ن ا��را��ت ا! ��

ا� 2 
ط�"	�  "د�1زاء ا����/� وا�����، واوذ�ك �ن �,ل إ��دة �
�ء أ
 �� ��� # ��دال 

�� أ
واع ا���)��ت ا�����)�� ا�4رور��، إ# أ
	� ��دودة �دا  أھم  وأ���ت ����ر �ن

�%��ل ا�6م ا�	�5ل �ن ا��ر4' ا������ن �راء ا��وادث و���� ا���رو"�ن وا��� ا��زا5ر 

�وا�ل ا"���د�� وا������� �/� وھران 
�د أن ا��
�ح ا����ص 
ظرا ��زداد 
 ��	م 

��ر"���� � �%�ل �دد 6��ر �ن ا������ن ا���وا�د�ن �ن ���)ف و#��ت ا�9رب �)�را�� ا

  .ا��زا5ري

(�
/س ا�و"ت، 	ذا ��دت � ��
ظر إ�' �<ل ھذه ا��را��ت 1
	� ��د 4رور�� و")�)� (

�����)�� �	دف ا�و�ول إ�' ا��?�6ل  '���و�ت �ذ�ك ا��%رب �ن ا����)�ن و6ذ�ك ا��ر4


� �
  .	� ھذه ا��را�� و���� ا��و�ودة ���� �?/' ا������ �وھرانوا��را"�ل ا��� ���

�	ل ا!��6
��ت ا���د�� وا���
و�� �6��� �)�6/ل ����2 ا��ر4' ا���وا�د�ن �ن 

  ���)ف و#��ت ا�9رب؟

  : أ 5)� �ر��� ھ� 4و"د ا
ط)%ت �ن 

 �� ھ� ا��را�� ا��ر"����؟-

 6�ف �6ون ���� ا��ر�ض ا�
/ �� "�ل و��د ا���)��؟ -

 ��ھ� ا
��6 �ت ھذه ا��را�� �)' ا��ر�ض؟ -


	� ��)�� ا��روق �� �?/' وھران؟ -� �
���� ���<ل ا��?�6ل وا��وا"ب ا��� ��� 

  

  

  : ا��ر
��ت-
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 .4رورة �)ق و��C �را6ز ط��� �)��رو"�ن ��ر 6ل و#�� -

�� ا��9)ب �)' ا��روق - �	������  .��ر�� ا��را�� ا��ر"���� و�دى 

 .  ا��زا�د ا�� ��ر �)�وادث ���)�� ا��روق �� �?/' وھران -

 . ا��را�� ا��ر"���� ھ� ��)�� ����)�� أم إ
%�ذ ����ة ا��ر4' -

 .أّ رة ��%� �	� 6ل �ر4' و#��ت ا�9رب  ��7)�� ا��روق �� �?/' وھران �4م  -

 .ا��ر"����ا�
%ص ا�6��ر �� ا���دات ا�ط��� وا1ط��ء ا������ن �� ���ل ا��را��  -

-   :  �ر��� ا���ث ا���ط��

ا��و�ود 2ا���و�ر وھو ا��
�ح ر"م �ذي  ��م ��Fة ا���6ن ا�دأت ھذه ا��ر�)� �ز��ر  

وا�ذھ�ب إ�' إدارة  �� ا��ر6ز ا# �?/��5 �وھران أ�ن �و�د ا��را�� ا��ر"����

ا�� �?/' �ن أ�ل ا���ر�C �����و�ر وإ�راء ا��%��,ت، وا���ث �ن ا��6ب 

وا��ذ6رات ا����� ����را�� ا��ر"����، <م أ�ذت �وا��د �2 ا������ن ��دو�ن �%��,ت 

 . ��	م


� إ�' �
�ول �و4وع ا��را�� ا��ر"�����ن ��ن ���  :ھ�ا1 ��ب ا��� د

�� ���ر � ا�� - ��Gط ا�4وءا�ر�)' �ل ا���/� و� )� ��)��ھذه ا�. 

 .ا�6?�ف أھم ا��%
��ت ا��� ����دھ� ا��را�� ا��ر"���� -

 .ا���رو"�ن ��)ك ا���)�� �������و�� ��ر�� ��ھ�� ا��را�� ا��ر"���� و -


��� �����رو"�ن -�(� ��� ؟���و�� ��ر�� ھل ا!��6
��ت ا���د�� وا���
و�� �6

  

 

  :أھداف ا���ث -

 .�9رض ا# �/�دة���ر � ا�ر�ور��ج �طر�%� �ط��%��  -
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 .���و�� � )�ط ا�4وء �)' ا��را�� ا��ر"���� وا��
��� �����رو"�ن  -

 .و���F �ن �طورة ا��روق ��و�� ا��ذر��ر�ف ا���	ور �	ذه ا��را�� و � -

��C �را6ز ط��� �)��رو"�ن �� 6ل و#�� �)�
��� �	م �	دف ���و�� إ�,غ ا�ر ���  -

 .أ6<ر


	� ��)�� ا��را�� ا��ر"����  -� �
���و�� 6?ف ا� ��ر �ن ا��?�6ل ا��� ���

 .�)��رو"�ن �وھران

-����  :�و��� ا�درا�� وا�� ��� ا����

�%د ا ���)ت �� درا �� �وا"2 ا��را�� ا��ر"���� ا�ر�ور��ج ا���ور 1
F أ�4ل   


	� �����ن و �)� �و�ف ھذه ا���)�� و� �
�)�� ا��روق، ��6 �م أھم ا��?�6ل ا��� ���

  .ھ� ا��%��)� �2 ا1ط��ء ا������نا# ���
� �Jداة أ�رى �ن أدوات ا���ث أ# و

-�
  :ا�"�و��ت ا����ر

أ<ر �)'  �رورة ا���ث ��� ��<�  �%د ا��ر�4
� ��و��ت و�وا5ق 6<�رة أ<
�ء

�	
�   :  

 .��و�� ا�����ل �2 ا��ر4' ا���رو"�ن وا��
��	م �ن ا���و�ر -

�وا�د�ن إ�' ا��راء ا��%��,ت �2 ا�ط��ب ا����ص 
ظرا �6<رة ا��ر4' ��و�� إ� -

 .ا���)��

 .")� ا��را�2 ا��� �	�م �	ذا ا��و4وع -
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    :����د-

ا���ور �ن ا��واع ا������ ا��� ��زا�د ا�������� �� ا������ ا�����رة  ا�ر
ور��ج��د 

�ظرا �ھ���) ا�
��'� �� إ%��ء ا����ز �� ���وى ا�و��"� ا! ���� و�ذا �� ����د 

��� ھ� �� ا�وا/. إ���دا  "- ,����� ا�و�ف  �"�ا�و/�5.، ��� أ�) �2وم 
��و�ر ا��0

  .- ا��واع ا������ ا�,رىوا�����ر وھذا �� ���") ����ز  "
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  : ��ر�ف ا�ر
ور��ج-1

و����  ��reportرف ا�ر
ور��ج �'و��  "- ا�) �"�� ��2�0 �ن ا���ل ا!��"�زي   

  )1(.�2ل ا��0ء �ن ���ن إ�- آ,ر أو إر�� ) إ�- ����) أو أ�")

  :أ�� ا����ر�ف ا;�ط���� ����9ل ���� �"�

��و � �ن ا���"و��ت ا��ر�"�  ن طر�ق  ��Larrosseر�) /��وس   � (�?


  )2(.ا������، ا�راد�و، ا��"�زة وذ�ك �ول �و%وع ���ن

�ون �ن و/�5. �"�و�� �'�رة " �و����و��0ك" "ا�0��"و����"و��ر�) ا����� �� (�?


0�ل ��;ت ا����5��9 �ن ھذه ا�و/�5. ���ن � ; ����إ���د و�ن و/�5. ذات ا��وان ��
���� و�

  )3(.ا�ر
ور��ج�ور ��و�� و��د/� ����Cن و�"�وادث و�ط"ق  "��� 
��م 

��� أ�) ��و�ر �� �"�دث وإ/��� ا�د��ل  "- ذ�ك وأ�) ا��وع ا����� ا�ذي ���
ر   

���� ��) ا����� 
�2د�م  ن ا�وا/. ���) ��رك 0,���) و������) ��د,�ن � ; �
أ�9ر �

  )4(.ا��������� ا,���ر ا��داث و�� ا��رد و

��� ا�) �وع ���� ����) ا������ ��و�ر ا����ة ا!������ وإ��2ء ا�%وء  "- ا���/�ت 

0�ل �Eر �
�0ر و
?�"وب ����. 
2در �ن ا������� وا; ���د 
 ("�ا!������ �. ر
ط ذ�ك 

��ل ا�0روط ا;���� �� وا�����29 وا;/���د�� ا��� �0�ل أر%�� ��ذه �
 "- ا��ور 


�ر �ن ������ ا�����ة ا!������ ا��� ��ورھ� ا�ر
ور��ج وھو �وع ���� ����. 
2در 

  )5(ا��"وب و�����0)  "- ا��?�9ر

    

أن ���- ا�ر
ور��ج ھو ا�
ث ا���0ط وا��
�0ر ���ول ا��
�ء ا��,�"�� إذا " �"�ب ��Eر" و�رى

 F���� و/ت�- �د �� ا�إ �����د ا���ن ا��دث �ر�2
� أو ����G� ،�5ذا ��ن ا��دث ��و/��، �


��و�� �ن ا���د�ث ا��� ��ر و "�)  H���� طر�) و��  "�) أن� ���رف ا��5"� ا��� (���

                                                           

115.1985ا��ر
� ا��2ھرة، 
دون ط
��، ،ص إ
راھ�م وھ� ا�,
ر ا!ذا �، دار ا���ر - )
1) 

 (2)- Dictionnaire de la langue française, Paris, 1990, p612. 

ن  ��ون، ا��زا5ر - ) ،������
�ت ا�������، د�وان ا��ط
و �ت ا����46، ص�1999ور ا�د�ن 
"�ل، ا�

3) 
46، ص1999، �3ت ا�������، ا��زا5ر، ط��ر ا�د�ن ����%�، إ/�را
�ت  ا��واع ا������، د�وان ا��ط
و - )

4) 
.60، ص1986أد�ب ,%ور، أد
��ت �����، �ط
�� ا�داودي،د�0ق،  - ) 5) 
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��ز ا��و%وع وا;���2ل إ�- ���ن /
ل أن ���ن ا��� � و��2
"� ا���5و��ن وإ
ط�ل ا��دث إ�

.�"��ول  "- ا���"و��ت ���م
)1(  

ا�ر
ور��ج �وع ���� �2دم إ�0رات ��ول " ھ����نأر�و�د" ا����� و�2ول   

ا���/�ت ا!������ و�طورھ� وھو �وع ���� ��0. 
�;�ط
� �ت ا�0,���، أي ھ��ك 
�د 

  )2(.�، و��د �2ط� ا����س 
�ن ا�دب وا������ذا�

و
������ ��و �2ل ا�و/�5. 
طر��2 و���� 
�; ���د  "- أ�"وب ,�ص و���ز وذ�ك 
���زج 


�ن ا��"وب ا�د
� وا��"وب ا����� �� إ �دة ���2م ا��5�2ق وا�'وص �� ا ��ق 

  )3(.ا���س

  :ا�ر
ور��ج ا���ور وأ�وا�� -2

ا�ذي �2وم دا��5  "- ��و�ر ا����ة ا!������، و�2د�م �ورة ��� ا�ر
ور��ج ا���ور ھو 


?�"وب ���ل ����د  "- ا��وت وا��ورة، ��� ���0ل  "- �2ل ���ل �"�دث و
��5) إ�- 

ا����ھ�ر  ن طر�ق ا��وت وا��ورة، �م ا�) ���
ر ��و�� 
�ن �2درات ا��وت و�2درات 

  .ا��ورة

  : أ�وا��

  : ر إ�-���ن ���2م ا�ر
ور��ج ا���و

  :ا�و��� ا�ر
ور��ج-2-1

����د ھذا ا��وع  "- ا�و�ف و �وظ�ف ا���ت و��ون ���وم ا��را
ط وا;,��ف أ�����ن، 

0�") و�و�)، ورا��5) و�وھر و�وده 
��ث ����وز ا��و/. ا���ط�2، أي �2دم ا��0ء �"�2رئ 

و����د  "- 
طر��2 �ذا
� و�0و/�، وھو ��ل ��ظم �ن ����� ا����ر أو ا��و%وع 


�وظ�ف �"��ت و أ���ر 
�ض  ����"� L��� 0ر، ��ث�
ا��"وب ا��
�0ر وا�'�ر ا��

ا�0,���ت ����L ا�و�ف ا���2ود ! ط�ء أ
��دھ� ��� ���) /�د أ�داث ا;���2ل �� 

  .ا�ر
ور��ج

  

  

                                                           

( - ،��
.84، ص��1973"�ب ���Eر، ����2 ا������، �ر��� ��د�� ا�����، ��0ورات  و�دات، 
�روت، 
دون ط 1) 
.84، ص1984، �2 �"�����، ا��ددأر�و�د ھ����ن، ا��وع ا������، ��"� ��در  ن ا���ظ�� ا�و�� - ) 2) 
.71 -70، ص2006، ���2د ا���2ب، ا����� ا����L، ا��زا5ر، دار ھو��، ط - ) 3) 



 ا	��ــ� ا�ول                                                                        ��ھــ� ا	���ر�ــ�ج
 

~ 11 ~ 

 

  ):ا����ق( ��������ا�ر
ور��� -2-2

و����ره ��ث ��ط"ق ���- 
ذ�ك ����ق ا����� �� ������ ا��دث و رض ا�وا/. 

ا����� �ن وا/�� ����� أو ظ�ھرة ��ت ا����ظ� ا��
�0رة و��ول ا����� ��"�ل أ�
�ب 

 (�ا�ظ�ھرة وا��,�ص ا����H5 و���2م ھذا ا��وع 
�!�%�ء ا�0,�� أي �?,ذ ا�0�ل وا��و

 -"  �
��ا�ذي �ر�ده ا����� و��ط� ا�����رات ا�,��� وا���9���  ن ا�,رى أ��9ء ا!

  )1(. "�) �� ا���"�ق، ��� �?,ذ ا��"وب ا���2ق ا�,�ص )���ذا؟(��ؤال ا

� إ�داد ا�ر
ور��ج ا���ور -3����:  

   �
���" ا/�را
�ت �ظر�� �ن ا��واع ا������ " ��دد ��ر ا�د�ن ا����%� �� 

  :طر���2ن ! داد ا�ر
ور��ج �,�"��ن ��ب در�� ا;���داد

3-1- �وھ� ا��� ; ��ون ���� ا����� ����د �"��ل أو 
���رى ; ��ون : ا�طر� �ا�و�

/د و%. ,ط� ��
�2 ���") ��0رع �� ا���و�ر ��ث ا�) ��ور �ل �� ���ط�. ��و�ره 

!��2ع �� ا���"م ���ون 0
��� اھذه ا�طر��2 ���2د إ�- ا�
��ء ا���
ق �"ر
ور��ج و
������ �Gن 


�ن ا����رب أن ھذه ا�طر��2� ،��
�دا ��ور ����ت ھ�5"� و;  ��"��l ��"/ زاء���0'ل إ; 

��� أن ا;ر������ ا��� �ط
��� /د ���ل �� �ر�د �و��") �"���ور ���"ت �ن �دھ� ����.)2(  

3-2- �
���2 وأ
"O ���� �2وم  "- ,ط� وإ داد : ا�طر� �ا�"����� L�ھذه ا�طر��2 ��د �ن ا�

�2وم  "- ,ط� وإ داد ��
ق �"��ل ������� ھ�� ��
ق �"��ل، ������� ھ�� ��رف أ��� 

0�ل  �م  "- 9�ث 
��رف �� ��2و�) و�� �ر�د إ
�E) �"��0ھد�ن وھذه ا�طر��2 �2وم 

�را�ل ��ط"ق �ن ا�����ن ا���
ق 
و%. ,ط� ز��دة  "- ا!���م 
���و%وع وإدراك �� 

  )3.(�ر�د ا�ر
ور��ج /و�) وإ����)

  

  

  :ا���ور�را�ل إ�داد ا�ر
ور��ج   -4


ل ا���و�ر-4-4-1$ �� �  : �ر��

                                                           

.213، ص���1998د درو
�، ا������ وا����� ا�����ر، ا��2ھرة،  - ) 1) 
.��55ر ا�د�ن ا����%�، ��س ا��ر�. ا���
ق، ص - ) 2) 

�ت - )���72، ص1997ا�������، د�وان ا��ط
و �ت ا�������، ا��زا5ر،  �ور ا�د�ن 
"�ل،ا�

3) 
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��. �� ا��ط�ع �ن و5�9ق 
وھ� �ر�"� ا! داد �"��ل 
��ث أن ا����� ھ�� �2وم 

وأر�0ف و��"و��ت وا���وا
�ت �0P,�ص ا�ذ�ن ��م  �/� 
���و%وع ا�����H، ھذا إن �م 

��ن ا����� �,��� أ�� إذا ��ن �,��� �Gن �ظرة �ر���  "- �"ف ا��و%وع �� (��

  .و��� ده  "- ا! داد ��ذا ا���ل 
�د ذ�ك �%. ,ط�  �ل ���2ل أ9رھ� إ�- ا��ر�"� ا������

  :�ر��� ا���و�ر -4-2

����ج ھذه ا��ر�"� إ�- و��5ل ا���و�ر وا�����ل �9ل آ�� ا�����را، آ�� ا�����ل و%
ط 

ا��وت ���ور ا����� �� ��م ھو أن  ���ن أن ��� ده �ن �ور و���ل �ل 

�وا
�ت ا����� �. ا�0,���ت ا������ 
���و%وع ���  
�رة  ن ��. ا���دة ا�,�م ا;��

  .ا��� ; ���F و; ���ر ��ھزة إ; 
�;���2ل 
�� إ�- ا��ر�"� ا��9��9


�د ا���و�ر-4-3 �� �  :�ر��


دأ ھذه ا��ر�"� 
�د ��. ا���دة ا���"��� و��0ھد���، ��ث �%. ا����� ھ��ل   �

 "���، و��م ذ�ك 
��"�� ا��و���ج وا������ج ������H �"�دث ��ر�ب ا��ور و�'"ق ����ر
ور

وھ�  
�رة  ن ا�2ص و�ر��ب ا���2ط. او ��رارھ� أو �ذ��� او إزا�� ا�0وا5ب ���� أو 

  .إزا�� أ�زاء ; �ر�دھ� �� ا���ل

��� ���ل ا��و���ج  "- أداء ���م أ
رزھ� �� �"�:  

 .ا���0ھد�ذف ا��زاء ا�زا5دة �ن  -

 .����L أ,ط�ء ا���و�ر إن أ��ن -

 .�ور �9
��، ��وص، أ�وات و�Eرھ�: إ%���  ���ر ,�ر��� �"��م -

 .إ%��� �ؤ9رات �,�"�� �9ل ا;���2;ت وا���و���ت ا��,�"�� -

 .�ر��ب ا���0ھد ��ب ا��و%وع -

أ,ذ ا�"2ط�ت ا�����
� ��ث ان ا��ورة ��
ر أ�9ر  ن ا���"و�� و��ون ��
و �  -


 .��ط
��"�ق 

��ل �را
ط 
�ن ا�"2ط�ت-. 

)1(.,"ق �وع �ن ا;�زان  -
 

                                                           

(1)- G.CQDET/r.chqrles/J.IGallus la communication Par l’image, sérié Nathan, édition sivile, 

ogée, 1994,Page134. 
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 :'��&ص ا�ر
ور��ج  -5

��د ا�ر
ور��ج �ب ا��ط". و��ر�� ا���0ء وا�0,�ص وا��0ور 
����0ر�� �� ا���رورة �

�� ����  . ا;

�2وم ا�ر
ور��ج 
���'"'ل �� أ ��ق ا����ة ا�دا,"�� �0P,�ص ا�ذ�ن ����م ���0ف  ن  -

  .ا��� ��P  "��م 
�ض ا����ل وا��"و���ت 
�� ���� ا�����رة وا�,���ا��وا�ل 

ا�ر
ور��ج ��
ر  ن ذا��� ا����� ���0Pء وأ�����) و��و�) و���س ���29) �ذ�ك ����د  -


� ا�د
�� ,��� ا�روا�� ���ا�ر
ور��ج ��9را  "- ������ ا��"وب ��و �?,ذ ���
� �ن ا�

�
 .وا�دب ا��0

�ن �ن ا����2ق ا����� �ن ��ث أ�) ��"ط  "- ا��� "�ن �� ا��داث  ور��ج��ر
���2ط� -

  )1()ا��دث(و��0ف ا���� �ت ا!������ و �/��� 
���و%وع 

��و � �ن ا�,��5ص ا��� ��ر/)  ن ا��واع ا���0
�� �) �9ل  -�
و����ز ا�ر
ور��ج أ�%� 

��Q��  :   ا����2ق وا��2ر�ر 

���م 
و�ف ا���دث و�"و��ت ا���س �� إط�ر �� ��دث  �س ا��2ر�ر  ا�ر
ور��جأن  -

أ/در  "-  ���ر
ور��جا�ذي  �دة �� ��ون  ن �2ل ا��دث �2� ز���� ز��دة إ�- ا������ل، 

)2(ا�و�ف 
���� ا��2ر�ر ا/در  "- ا��رد و�2ل ا������ل
 

ھو إ��2ء ا�%وء  "-  ; ��دف إ�- ا���"�ل وا�����ر وا�0رح 
ل ھد�) ا�و��د ا�ر
ور��ج -

���ل ا��"وب 
��� أن �'�) ����ز  ��
ا�ظ�ھرة أو ا���د�9 وا�0,�ص ا�ذ�ن ��م  �/� 

�
  . ور/�) وا���
�ر ا�د

  

  

 

6-  ���
:ا�ر
ور��ج  

                                                           

)2( -  ،��
  .108، ص 2006أ�� د �� د، ����ت ا���ر�ر ا�و���، دار ا�,"دو���، ا��زا5ر، 
دون ط
.���80د ا���2ب، ��س ا��ر�. ا���
ق، ص - ) 2) 
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ا�ر
ور��ج �ن ا��واع ا������ ا��� ����د  "- ا���%�ر ا���
ق �9") �9ل ا����2ق -

�� ا������ ا����و
� أو ا����و � أو ا��ر��5 وھو ا����� وا���2ل ا����� وھذا �واء 

 : �ل إ
دا � أو; /
ل �ل �0ء إ; أ�) ��ب ��) �را �ة �� �"�


ر ا���وان : ا���وان -1�� ��0�ل  �وان ا�ر
ور��ج �ن  ��و�ن ا!�0رة ور���5 و��


�دق  ن ا��و%وع ���ب أن ��ون و���.  

2- �
�ھ���م وا��� ���ن أن ��ون  "- 0�ل �دث وھ� ا��� ��دد ا��و%وع : ا�� د�

 .و�?,ذ ا������ل ا���ددة ��طور ا��دث


?ي طر��2 �راھ� ����
� �2وم ا����� 
������د ��و%وع ا�ر
ور��ج: � د�� ����د��-أ 

 ��دد �ن ,���� ا����� ���ن ا�ر
ور��ج �9ل �و/. �د��� : � د�� ��د�د ا����ن -ب

��دد ا����� �و%وع ا�ر
ور��ج �9ل ا;����ر أو ا��0رد أي : � د����د�دا��و+وع -ج

  و�Eرھ� �ن ا��وا%�.

  .��و ا�'وص �� ا��و%وع و����ل ا����ورا���ددة ������� ا��و%وع: ا��ذع-3

4-�وا�ط�/� �ن ,�و��� ا�ر
ور��ج ا����� وا����زات ا��� ���ف 
�� �Gن :ا�'���


�ر أن آ��� ا��دث ��رض ا�
��ث �رى أن ا�ر
ور��ج ا��Q �2وم  "- ا��ر� �
م ا��2"وب 

ا�����ل ھذا ا��وع ا���� �� ا��ر �، �� ��ن �����ل ا��رم ا����دل ا�ر
ور��ج 

 ��
ا��و%و ��� ��ث ��م ا; ���د  "-  ��ر ا��0و�ق ��2
ل ����ن ا����ور �ن ا����


���� ا�ر
ور��ج ا����"� �"ر
ور��ج و�ذ�ك �"�ب ا��"وب �� ���ب ا�"'� دورا 
�رزا �� 

و��ب �� �راه ا�
��9ون �Gن ا�ر
ور��ج ��ب أن ���ب  ن ���و � �ن ) 1(ا�����

��Q��  )2(��ذا �دث؟ �ن ھم؟ ��ف �رى؟ ���ذا �دث؟ : ا��5"� وھ� 

  

  

  

  

  

                                                           

109أ�� �د �� د، ا��ر�. ���)، ص- )
1) 

.115، ص1985إ
راھ�م وھ
�، ا�,
ر ا!ذا �، دار ا���ر ا��ر
�، ا��2ھرة  - ) 2) 
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- ��-':  


و�ف ا����ة 
�,�"ف أ0����� و��  L��� (�� و�ف�- ا�و�ول إ�ور��ج إذن ھو �ن ا
ا�ر

�ن ا��2رئ �ن  �,�"ف ا����ن وا�و%�ع��� -�� �"�وا��وال و0رح ا���د�9 أو ا��0

����� إ%���  "- ا�) �"�ب دورا ھ��� �� �ر��S ا���رة ا��راد �و%���� و���و�� إ0
�ع 

 �

�  "- ا��5"� وذ�ك 
���زج 
�ن ا��"و
�ن ا�د��
� و�%ول ا����ور وا!Eر

  .وا�����
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  :����د

��د �رف ��ر	� ا�طب �ر�� �	طرت �	�� ا��را� �	طرة �ط��، وھ	��ت ��� 

 ا�	وم –$ �زال وأ��� ا$ �����ت ا�ط#	 ا" رى،  �و�� 	�)�-  ا�و�	� ا�+*�	

 �ر	+ و���� و�ن #	ن ھذه ا��را��ت ��د 	/2 �01/��ا�و�	دة ا���درة ��� إ�ط�ء �

�+د �ن #	ن ا��را��ت ا�5 6� ��دودة �6 ا��زا/ر ر8م+��	، ��6 ا��را� ا��ر7	+	 وا�

�#ر ا����ك ا�و�	د �5+�ف وإ���ذ ا���رو7	ن �زا	د+� �ن  ��# ا��روق ، ��6 �� 

 0����#دال ا"�زاء ا��$ 	� ا�در� ا�;��	 وا�;��;، ذ�ك �ن  *ل إ��دة #��ء أ���

�  .وا��	
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 ��ر���
را��ا
�ر�����-1

 :��ر�ف ا
را�� 
��  - أ

 )1(�ن ا��رح #?م ا��	م، وھو ا�1ق �6 ا�#دن ��د;= آ� ��دة، و��+= �روح و�راح

�ر�=، 	�ر�= �ر��، إذا أ;ر �	= ا��*ح، وھ6 ا�م ��?ر# وا�ط+�، ��+�� : و	��ل

  )2(.�راح و�را��ت

  :ا
را�� ا�ط��� ��ر�ف -ب

ا�طب 	Aون ا�+*ج �	= �A= أو #+?= �7/�� ��� إ�راء ���	�ت �روع  �ن  �رع  ھ6  

 ب 	+��2 ا"�راض ، و	��� �ن 	�وم #��، �راح، و7	ل ھ6 �ن �ن ��ون ا�ط�#?(		دو	

��د A أ #�$��/��ل أو ا5�*ح+� 6���� ��� ا�1ق وا� 	�ط و ا�زرا� أو 8	رھ� �ن ا�طرق ا�

  )3.(أو أ�دھ��

  :��ر�ف ا
�روق-ج

 �	ث  ھو �رح �0�وح ���م �ن � رب � ;ري �ط#��ت ا���م ا��ط�	 وا�+�	�

�ن أذ	 �(	رة إ�� 1د	دة �دا إ�� �د $ 	������ ا���5ن �ن أي ��ر �Aن  ره	�راوح ?ر

 7و	 ��Aت، و	�Aن ����Gن أن 	�+رض ���رق �6 أي و7ت و�6 أي ��ظ��   )4(.أو ا	

  

  

  :��ر�ف ا
را�� ا
�ر����� -د

                                                           
162، ص)ا��رح(ا��+�م ا�و�	ط، ��دة  - )

. 1) 

. 6�42 ���ن ا�+رب، � ��ر ا����ح، ص) �رح(��دة  - ) 2) 

  .234أ��د �A+�ن، ا��و�و� ا�ط#	 ا���0	، ص  - )3(
 د�1ق،ط. د- )4(+��� ،. 19 -18م، ص1980 - 1979، �1ظ�ر ا����	�6، ا��را� ا�+��  
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 ھ6   	�	���أ ذ 7ط+ �ن ��Aن �� �+�6 ا�?رور	 وا��6 �وع �ن أ�واع ا��را� ا�

 	� زاء �*��#دال ا"�#����م �و?+�� ��A� 6ن آ ر وذ�ك �ن  *ل إ��دة #��ء أ���

، و7د �Aون ھذه ا��ط+ �ن �0س ا�1 ص او �ن 1 ص آ ر، و7د ��رى ھذه �0 وا��	���ا�

    )1(.ا�+��	 ��8#� ���ر?� ا����#	ن #���روق �ن ا�در� ا�;��;

 :ا
�ر�����أر��ن ا
را��  -2

 :ا
ر�ن ا�ول-أ

 �وا�ر �	= ����ر ���ح ا�+��	 ا��را�	 �ن �	ث ا����ھو ا��ر	ض، ا�ذي 

ا�+�� وا� �و �ن �?�دات ا�5�	ط�ب ا��را�6 وا"�راض ا�(	ر ��	طر ��	�� ط#	� وأن 

	Aون ذ�ك ا��ر	ض �ط�+� ��� �وع ا�+�ل ا��را�6 ا���#ل ��	= و�طل ��� ا�#دا/ل 

  وئ Aل ���� ا �	�ر ا��راح ا��ؤھل وا����Aن �ن ذ�ك ا��وع �ن ا��را��ت و����ن و���

 :ا
ر�ن ا
!� � -ب

 ھو ا��راح $#د أن 	Aون ��در#� و���* ��� ��1دة ا ���ص و��ر	K ���ر�

 �را�6 ا����	ل �6 #�ده وأن 	Aون ���� #ذ�ك ا��وع �ن ا�+�ل 	+�� 6� ا���� وا�+?و	

 وأن 	����17 ا��را�6 و��در#� ��� ا�����	�م #= و�درA� �Aل ا� ��/ص و�?��0�= ا���

�L ا��ر	ض 7#ل ا�1روع �6 ا�+�ل ا��را�6، وإن ��Aت ھ��ك �*��ت #د	� أو أ ف أو 

  )2(أ7ل  طورة $#د �ن ���17��� �L ا��ر	ض 

  

  

  


ث -ج�!
  : ا
ر�ن ا

                                                           

 )1( -  - http//www.vkfu.org/vb/t14948.html 

(2) - http://ar.ar.Wikipedia.org/Wiki/. 
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   6�� 6��ن �?���0ت أي ا���Aن ا�ذي ���رى �	= ا�+��	 إن �ن ا"�#�ب ا���� ا�

  )1(��ل �را�6 ھو ا���Aن ا�ذي 	�ري �	= ذ�ك ا�+�ل

�* #د أن �Aون ا�(ر� ���زة ���	زا ��A* و��وي ��� Aل �� 7د 	���ج إ�	=   

 ا��راح أ;��ء ا��را�، و�6 ��� ��ول ظرف  �رج ا���#�ن 	�ب �+�	م ا�(ر�

 �ن وا"دوات ا��را�	 وAل �� 	��+�ل ا;��ء ا��را�، $#د أ	��� ن 	Aون ��� در�

ا5���ن، ا�0ر	ق ا�ط#6 ا�����د �ن ��د	د أو ��ر	ض $ #د أن 	Aون �در#� ���+دا ��ذا ا��وع 

�دوده �6 �ن ا��را��ت، �دد ا"1 �ص ا��و�ود	ن �6 8ر� ا�+��	�ت $#د أن 	Aون 

�م ا��راح أو ا�د�	� ا��ط�و#، 	�ب إ�*م ا��ر	ض #+دم ا�+#ث �	�� أو �(		ر و?+�� إ$ #+

�+�ل �����رف $#د أن  6�ذ	ر أ ��/6 ا�� ب إر�1د ا��راح، أو �ا�����د، ا"دو	 ا�

 ا��ط�و#	0	Aوا� 	�A��# و������ ���  ا����وح #�� #+د  ،وا�����ظAا��ر 	�Aوع و�

$ #د أن �1رح ���ر	ض #����0�	ل ا����  ا����ھ وا�+��	 $#د أن �را�6 �+�	��ت ��رة

 �و�ب ا$���رار	�� ا�����ت ا"و�� #+د ا�+��	 ;م ا"	�م ا"و�� ��� در� �ن ا"ھ�	

 و$#د �#	ن ا��ر	ض وا��راح، أو ا�ط�7م ا�ط6# ��� ��#ؤ #Mي ����د ا�ز	�رة #+د ا�+��	�

  .�ن إ�#���� #د7

��د ��� �دة أر�Aن و���ر	ض دورا ھ���  و��� ��دم �*�ظ #Mن ���ح أي ���	+	 �را�	

�6 ذ�ك ا����ح �	ث أن ا�+�ل ا�ط#6 #�ورة ��� وا��را� ا��ر7	+	 #�ورة  �� ھ6 

 #	ن ا��ر	ض وا��راح�	�� 	���?� Aن )2(وأن ������  1را	A	د ��� ا�1ر��أ	?� 	+

 و�Aن A*ھ�� ��ؤو$ن و�Aل ����� دوره ��م�  . و�و #��ب ���0و

  

  

3- ��#��

#�ر�ض �$ل ا ��
  :ا()��'�ت ا�و

                                                           

.60، ص�A�1990ت �#د ا�Aر	م �ر��ت ، �#�دئ �6 ا��را�، دار ا�A0ر ���1ر وا��وز	L، ���ن . د - ) 1) 
. 62 - 61، ص�A�1990ت �#د ا�Aر	م �ر��ت ، �#�دئ �6 ا��را�، دار ا�A0ر ���1ر وا��وز	L، ���ن . د - ) 2) 
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��#� ا��+��� ھو ��	= إن ا��#دأ ا"ول ا�ذي 	���:  

1-           �نا$���ا�و�7	 �ن  - 3إزا� ا"�م          -�2+��� ا��د�

	���  :و�ن أ�ل ���	ق ھذه ا"8راض ��#L ا�طر	� ا�

- �+دة ��#ول �;ل ھذه ا��وادث ��Aون 	��ل ا��ر	ض إ�� 8ر� ا�+��	�ت، �	ث ا�����

، ��ھزة #����رار��   .���زة #(ر�

	�ب ان 	ر�دي Aل 1 ص �6 8ر� ا�+��	�ت ����7 �و��= و��ره �رأ�= ��� ا��ر	ض  -

 .ا���روق

-  N	�	 ��A ط�ت ا�ط��رة�	�  	�ب أن 	� ذ ا�ط#	ب ا�ذي �	?�د ا���روق ��	L ا�

  ا��+��ا���0زات ك #Mن 	(�ل 	د	= و	�#س ا�;	�ب وأي �راح ��0= ��+��	�ت ا�ط�ھرة، وذ�

�و7ف   � Lرق ا�وا���� 	�Oا أ�� #����# ���ر	ض ا���روق �Pن ا��+��� ا��و?+	

  )1.(��� ا�ز�ن ا�ذي 	را�L #= ا���روق �رAز ا�5+�ف

A(ط� ا���روق #���ش �ن ا�	ب ان �	ن�+�دة ��) ��8ت �د	;� ر��داتأو  1را1ف( 

�� 	�ل إ�� ا�����01، و	���ب ا��+��ل 	�ب ا��6 ا��رق �	�� ا�1 ص ر	;و	�ب �رك ا�;

أو ا��+��	ن أو ا��راھم، "ن و?L �;ل ھذه ا��واد ) ا��واد ا�د�� و ا��1وم وا�ز	وت

  	?طر ا�ط#	ب ا�ذي �	�وم #��+��	 "ن 	ر�+�� �� 	�دث أ���

  	��M إ�� ا��+���= $ م �	0?ل أنأو �� 	+�د�= �6 ا�ور	د، أ�� ا���ذ	ر ا�+� ا��ور�	ن	��ن  -

-  L�0���رك دون أن �� L	7��0ظف ا��رق #����ء ا��+�م، أ�� ا��	و �ر�L ا�;	�ب ا���رو7

  و�ر�L ا���2 ا���د�	 �ن �طK ا��رق

  	��L ا�زوار �ن ا��ر	ض إ$ إذا �#�وا ����7ت و�07زات ��+� ���ل ا�+0و� ���ر	ض -

                                                           

 د�1ق، ط - )+��� ،.30 -29، ص1980 -1979، �1ظ�ر ����6، ا��را� ا�+�� 1) 
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- L	7ر�# 0، وذ�ك #M ذ 7ط+ ا���د �ن ���#�� أو �ن  و#+د ذ�ك ��رى ا�+��	���ا"�زاء ا�

  )1.(1 ص آ ر

4 -��#��

#�ر�ض �$ل و$�د ا ��(� 
 :ا+*طرا$�ت ا

  : �$ل ا
��#�� �ا
 �)� �ت ا+*طرا$-

إن ���1ر ا� وف وا�رھ# $ #د ��� أن ��+Aس ��� �زاج ا��ر	ض، #�د	 �ن  *ل 

ا���0	 ا��+�دة ���ر	ض 7#ل ا�+��	 �ن ���M1 أن �ظ�ھر ا���ق وا�رھ�ب، وھذه ا��ظ�ھر 

��رك آ�	��= ا�د���	 وا���0	، و�;ل ھذه ا��و#�ت �ن ا���ق ا����0رة #0+ل ا��ظ�ر ا�+��	  

	���  :	�Aن أن �+ود ��R#�ب ا�

-=# ، 	�0رھ� ا��ظ�ر ا�+��	 وا�1دة ا���0	 ا���	ط���A 	#�� ���. 

ا�+��	، و �و�� #�#ب ا�� د	ر، ذ�ك أن �ددا A#	را �ن ا� وف �ن ا��وت #�#ب  -

 .ا��ر?� 8	ر ا��ط�+	ن 	 1ون �ن �دم ا$��	��ظ �ن �0+ول ا�� د	ر

ا���$ت ا��6 	ط�ب �	�� �ن ا��ر	ض أو �ن أھ�=، ا��و7	L ��� ا��+دادھم ����ل ا" ط�ر  -

 =�MAظ�ر ا��راح، و	 L	7و����ل �ن ��ؤو�	��=، ا��6 7د ���م �ن ھذه ا�+��	، ��ذا ا�	

)2(.وھذا �� 	ز�زع ;� ا��ر	ض #= و	ز	د �6 ��7=
 

 : $�د ا
��#�� �ا
 �)� �ت ا+*طرا$ -

ھ��ك ��	� 	در�� ��A	L ا��را�	ن، ��0دھ� أن ا��ر	ض 	�+رض �*?طراب �ور 

���	= �#M و�وب إ�راء ا�+��	 ا��را�	، و �و�� #+د إ�را/�� وذ�ك #(ض ا��ظر �ن 

 ا��ر	ض أو ���واه ا�;���6 وا$�����6 أو 8	رھ� �ن ا�+وا�ل ا��6 7د ���ھم �6 	� 1

��د	د �و�	 ا$?طراب ا��6�0 .  

��ط	L ا��AM	د أن ا�+��	 ا��را�	 ھ6 ����# 	����A أن �ؤدي "�داث أو ��5دة ��	2 و�

  .ا"�راض ا���0	 ا��+رو�

                                                           

30 -0�29س ا��ر�L ا���#ق، ص  - )
1) 
 -58م، ص�1988 وا��1ر، #	روت، ا���? ا�+ر#	 ��ط#�ر	�ض أ��د ا���#��6، ا��را� وا�+*ج ا��6�0، دار . د - )2(

61  
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إذن إن ا�+د	د �ن ا��ر?� ا�ذ	ن ا���#�وا ا�+��	 #���د ا"د�� �ن ا���ق، 	��#ون 

	���  :#�ظ�ھر ��0	 ��دة #+د ا�+��	، و�+ود ھذه ا$?طرا#�ت ��دة ��R#�ب ا�

 .أ;�ر ا�� د	ر و�?�دات ا"�م وا���د/�ت-

ا�و?L ا��6�0 ���ر	ض، و �و�� �6 ��ل ظ�ور ا�و��وس ��ب ا�+��	، ا� وف  -

 #+د � .ا�+��	وا$��	�ر #در��ت ���0و

-   .آ$م ا�+��	

ا��ظ�م ا��	��6 ا��د	د ا�ذي �0ر?= ھذه ا�+��	، #�	ث 	�د ا��ر	ض �+و#�ت �د	دة،  -

� �وف وو��وس A;	رة �ن �	ث أ�= 	+ود �A ��Aن ��#�� أم 	 رج �ن و�ظ�ر �د	= 

ا�����01 وھو �1و�1 و �� إذا �+�ق ا"�ر #و��= أو ا�0A	ن أو إ�دى ا"�?�ء ا�#�رزة 

  )1(.و	#�� ھAذا ر	;�� 	�A	ف �L و?+= ا��د	د

  :�ظ�ھر  و$�ت ا
,#ق -

��ح ا��ر	ض 7#ل ھذه �� 6��6إذا أرد�� و�ف �و#�ت ا���ق ا�M� ���P� ،  ا��را�

 6�	 ��A:)2(  

 :�ظ�ھر  �)��  - أ

 .ا$?طراب و�دم ا��دوء-

 ).�ظ�ھر $وا�	 �� وف �ن ا��وت( وف ��8ض �ن 61ء 8	ر ��دد  -

-   .ا�+ودة �ن ا��#ول #�� ?وع ��+��	، و#�����6 ���و� ر�ض ا�+��	

-  . ا��و�ر ا��6�0 وا���5زات ا���0	

  .ا��	�ج و�+و#�ت ا��وم -

  

 

  : �ظ�ھر )د�� -ب

�+رق ا�	د	ن و�(	رات ��� �+	د ا���د -. 

 .ا��1وب وار���ف ا"طراف -

                                                           

.71-0�51س ا��ر�L، ص - ) 1) 
63، ص م1988ر	�ض أ��د ا���#��6، ��را� وا�+*ج ا��6�0، دار ا���? ا�+ر#	 ��ط#�� وا��1ر، #	روت،  - )

2) 
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 .ا�1+ور #�$ ���ق، وا��#�ض ا��در -

���رع د�7ت ا���ب -. 

 .�داع وار��0ع ا�?(ط -

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

- ���/: 

�#ر ا��را� ا��ر7	+	 �ن أھم وأدق ا�+��	�ت، و �و�� #����# ���ر?� ا���رو7	ن +�

�#ر ا��ر	ض �ن أھم +	� ،ا����#	ن ��� ���وى ا�و�= وا�0A	ن و� ��ف ا����طق ا�ظ�ھر	

��#= 7#ل إ�راء �� 6�أر�Aن ھذه ا��را�، وھذا �ظرا �*?طرا#�ت وا���$ت  ا���0	 ا�
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  و�= �ن ��م ا��1وھ�ت ا��6 7د �ظ�ر #��ده، �ذا و�ود �+��2 �6�0  �	�ا�+��	 و#+دھ� �

و	���ر ذ�ك �(�	  رو�=  =ض أ�ر ?روري  ��� 0	ف �ن �+����= و��7إ�� ���ب ا��ر	

�01�  .�ن ا���

 




	�� وھ�ان ����ت ا���ا�� ��� ا����� وا��	��� ا������ ���� ا��"� ا�!��             إ
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  :����د-

�	��ر ا��را�� ا��ر��	�� �ن ��ن ا��را��ت ا��� �	رف روا�� ���را وذ�ك ��دى �	������ �� 

�ل �وع �ن �� ���إ�%�ذ ���ة ا��ر#" ا���رو��ن �ن ا��وت ھذا �ن ��� و�ن ���  أ رى أ

 أ�واع ا�	�/��ت ا�����/�� ا�#رور�� ذ�ك �ن  .ل �-ط�� وإ +�ء �	ض ا��)وھ�ت ا����رة،

0 ���� /وا �ن 4/���ت وا�	���4ت  ط�رة 3/" ا��ر�ض �� ظل ا��%ص ا����ر    ھذا ��� ا

  .ھذا �� �	�)9 �7/�� ا��روق ���4)+" وھرانوا�ط��� ا0 ��6�7ن وا��	دات 5ط��ء �

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  




	�� وھ�ان ����ت ا���ا�� ��� ا����� وا��	��� ا������ ���� ا��"� ا�!��             إ
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  :ا������ت ا��را�� ا��ر����� �� ا��ر�ض -

و4/������، و�ن ��/� ا:3راض  إ�� ������ا��را��ت ���  نإن ا��را�� ا��ر��	���-�رھ� �

���3 �������د وا0�	���4ت ا�:  

�د ���4ب ا�� د�ر �� ;��و�� أو �وت ا�	د�د �ن ا��ر#" �ظرا 0 �.ف ا��ر�3ت أو -

 .:��4ب أ رى

 .4رط�ن ا��/د: ��� أ��� �د ��دد ��=���7 ��� �4�" ب -

��دث �	ض ا��ر��4ت ا�د�و�� ��ت ا��/د، وا�����ل و�ذا �%ص ا��س وا#طراب  �د -

)1(.ا�/ون، و3دم ���4ق ا�)�ل �������3د
 

 . �)ل ا����ر �ن ا��را��ن �ن و�ف ا��ز�ف ا�د�وي ا����A 3ن ا�	�/�� -

 .ظ�ور �	ض ا:ورام ا�د�و�� ا������ 3ن ا�	�/�� -

 .ا��دوب وا�)روخ ا������ 3ن ا��را�� -

 .�-��ر �� �ون ا��/د �� �ل ا����طق ا��� أ�ر�ت ���� ا�	�/�� -

ظ�ور ا �.ل و���ك �� ا����ز ا�	��7، و 7و�7 �� ا���ط%� ا��� أ�ر�ت ����  -

ا�	�/��، ��� ���4ب �� �%دان ا=��4س ��/ك ا���ط%� ��� ��	ل ا��ر�ض �+)ل �� 3�/�� 

 .)2(��ر�ك 3#.ت �/ك ا���ط%� 

�� وھرانا�����ل ا��� -2������� ��� ا��روق  �!�: 

��)�ر�ون �� ا��ؤ��ر ا����ث �/��ر ا:��ض ا���و4ط �/�را�� ا��ر��	�� وا��روق اط��ب 

�#رورة  /ق و��G �را�ز ط��� �/��رو��ن �3ر �ل و��0 وذ�ك �/��+ل ����F ا��ر#" 

ا�وا�د�ن 3/" ا��G��7 ا�ط��� �/��رو��ن ا���وا�دة �%ط �3ر ��4)+" وھران ا�ذي ���+ل 

����F �ر#" و��0ت ا�-رب أ��م ا��%ص ا����ر أ�#� �5ط��ء ا: ��6�7ن �� �	���� 
                                                           

(1)- http.  // wwwhalahoan line.com 

.13ص ،1990ا�-ر�� �/�)ر وا��وز�F، ا�ط�	� ا:و�" ) ا��6�4ل ا����4دة(���د ا���)�، أر��ن ا��را�� ا�ط��� . د - )2(  




	�� وھ�ان ����ت ا���ا�� ��� ا����� وا��	��� ا������ ���� ا��"� ا�!��             إ
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 ��4��ن ا�وا�د�ن 3/" �/ك ا��G��7 ا�ط��� �/��رو��ن أط+�ل  %80ا��روق، و��4ل أن 

����� 3ن ا�7	%�ت ا���ر����6 ا��� � /ف إ���7ت  ط�رة  ����روق �ن  60%7-�ر، و

�� وا��� �7ل إ�" ا�و��ة، و��4ل �و��� �ن �����0ت وط���، ا:�ر ا�ذي  4إ�"  3ا�در�� ا�

وط��� �/��+ل �����رو��ن، ��ث ��م  ا�4را�������ت �دق ���وس ا� طر، �� �+رض إ3داد 

��  800إ�"  700ا�4%��ل ��ن ������ وا������� )�ر��، ��وز�3 ��ن �روق �ن ا�در�� ا�

  )1(.وھذا ��7/�� ا��روق ���4)+" وھران

و�ن ��� أ رى أ�3ب ا��)�ر�ون �� ا��ؤ��ر ا�ط�� �ول ا��روق ا��را��� ا��ر��	�� 

� 3دم ا���+ل ��/+�ت ا:) �ص ا�����7ن 3/" دور 7�دوق ا�#��ن ا��0���3 �

0زا�ت �	��ر ا��را�� ا��ر��	�� وا��.�����4 ا��� " ا����س" ����روق،  ��7 أن �د�ر��ت 

��س" ��م 3�/�� ا�	.ج �ن ا��روق �ن ا�������ت �� �	ل � " F��� و�ض	ر�ض ��

ھظ� ا���ن، ��ث أن ا��	دات ا�ط��� وا:دو�� ا��� ��4	�/�� ا��ر�ض وا��� �	د ��/+� و��

�.��ن 4���م، إذا 3/��� أن 3.ج ا�) ص ا���روق  33.�� وا�دا �/�ر�ض ��/ف 

  )2(.أ)�ر و�دوم  �4�وات �4�3-رق أز�د �ن 

، ر�6س �7/�� ا��روق ���4)+" وھران، ور�6س "���د 4/���ن" و��ل ا��رو��4ور 

�	���� ا��ر#" و�ق ا��%���ت ا��ؤ��ر 0ز��� ��I ر�ن �� ا��4راد ا��	دات ا�ط��� و �ذا 

ا��	�7رة ا���وا�دة �دول أورو��، ��ن ���ر;م �ن ذ�ك ��ن �� أ�4ن ��ل �ن ا���د 

و;�رھ� �ن ا�دول، و�� ��4ق آ ر، ��%" ا��)�ل ا����ر ����ل أ�4�4 �� ا�#-ط ا����ر 

زا�د 3/" وا=���ل ا��� ا:4ّرةا���4ل �� ا��G��7 ا�ط��� ا���و�� �/��رو��ن �%�ر�� �	دد 

 �� 9��� ا��وم �ط��ب ����	��ل �� إ���ز �	�د ا��روق ا�ذي أ3/ن 3/	�� �� ،G��7�ھذه ا�

4ر�ر ��ر#" ���F و��0ت ا�-رب :ن �� ھو ��وا�دا �����  120ا���4ق وا�ذي �4و�ر 

�	د �/�. �دا �%�ر�� ���	دد ا���6ل �/�ر#" ��ث ���ت أ��ل ���رة ��6�� 3/" � +�ف #-ط 

إ0 أ�9 �م ��م  ����زه ��7/��  ��7  ،4طو����	د ��G ا���4)+"  ا��د�د ا��ر#" 

                                                           

 (1)- www al. Fadjr.com 
)2(- - Fس ا��ر�+�  




	�� وھ�ان ����ت ا���ا�� ��� ا����� وا��	��� ا������ ���� ا��"� ا�!��             إ
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�7/�� ط���  ����33روق ���ر;م �ن ا��.��ر ا��� و#+ت �� إ���زه وا�ذي ���وي 3/"

�	دم ���� �7/�� ا��روق�.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- � "# : 




	�� وھ�ان ����ت ا���ا�� ��� ا����� وا��	��� ا������ ���� ا��"� ا�!��             إ
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����زا6ر �	�ش 4�وات �ن ا�ر�ود ذ�ك ����� �� �/ف ا��)��ل ا���  إن ا��را�� ا��ر��	��

��� ا��.د �3�� ووھران  ��7، إذ �	��ر �7/�� ا��روق ����ر�ز � �� ا��6�+(�40	�

و�ذا ا����ر  �5ط��ء ا: ��6�7ن  ا��%صإ#��� إ�" ا����	� ا�و��د 3/" ��4وى ا�-رب 

�	�ل ھذه ا��7/�� 3/" ا���+ل ����F و��ن ���ر;م �ن ذ�ك  ،�%ص ا��	دات ا�ط���

 ا��ر#" ا���وا�د�ن 3/���
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 :����د -

�س أو  رو�ور�������و�ت �� ھذا ا�ط�ر ا��رة ا�	��� ��و�وع ���و����� ���� ��أو 

���ر�و ا*د�� ������� إ�� �)�%ف �را�ل ا�� و�ر ا��	��د "%�$� �� أي "�ل  ����  .ا�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ا�
�	�ر�و -1
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��	�ا����	� �و/�� ����رز ا/��.��-�  �دور �رة �و�و"� �ول وا+, ا��را�� ا��ر+

 ���وھران ، )� � وأن ھذا ا��وع �ن ا��را�� أ �5 �وا�4 �.�ل "دة ، �ظرا �1رة �

ا���رو+�ن وا�� ���ن �	�ھ�ت �)�%�� ���9ل �9ص �� ا��	دات ا�ط��� وأ��� ا*ط��ء 

�ط ا��و%�� ا����	�، 1م +�ت ���.���ن ، ���ط;+�$� ��ت �ن ا���ء "%� ا�	د�د ا*) �-

�ن ا��ر�� ا���رو+�ن وا��9-��ن "%� ھذه ا�� %�� وأ��� +�"� ا�	�%��ت �ل �	دا�$� 

�� ا��ر�ض ��ف �ون ���ن �ا�ط���، 1م +�ت �<�راء ���9%� �, �)�ص �� "%م ا���س ���

+�ل و�	د ا�	�%�� و�� ھو دور ا��	��? ا����� �� ھذه ا�	�%��، و�	دھ� +�ت ����وار �, ���� 

�ور ��ن ا���رو+�ن �)��ر�� "ن �دى ���ح ھذه ا�	�%��، و�� ا*)�ر ��%ت  وت ا��رو�

%م "ن ا��.�ل ا��� �	��� ��$� � %�� ا��روق �و/�� وھران�����ن وھو %��د �+.  

 ,�� دو�� �%��ل ���	�و)���� أدت أ�4 رCم ا��.�ل ا��ذورة إ/ أن ھذه ا�� %�� �

�  .ا��ر�

;ت �, ا��)� �ن ��ث دا�ت ھ� ا*)رى أ1ر �ن أ��وع �ظرا �� أ�ر�ت ���9  

�و�ود �	ض ا�	را+�ل �ن طرف �	ض ا��$�ت ا���ؤو�� ����� إر���ط$� ��	ض 

�د أ��ن �و�� ور-�س �ا/��زا��ت، وھذه ا����9;ت ��ت �, �)�ص �� "%م ا���س ا�

�;  و��� �9ط �ر��4�����ن ��ث �ن �%��د +��د �ا�� و�ر، وذا  � %�� ا��روق ا�

�دة، أ�� �9�� ا*��م ��ت �)  � : �, ���� �ن ا���رو+�ن ا�.�ب	� ���Gداد �ن و/

�, أ)ذ  ورة ��روق �	ض ...) Cرف ا��ر��، Cر�� ا�	�%��ت (�� و�ر ا�� %�� 

�  .ا��ر�

  

  

  : �ر��� �� ��د ا��و�ر -2-3

�� ھذه ا��ر�%� "�%ت "%� �ر��ب ا*��ر وا��	%و��ت و�دأت ��)���ر ا�%9ط�ت   

  . ا������� ��/"���د "%� ا�)ط� ا���طرة �%	�ل �$�
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� � ل ا�ر���� ، ھذا �<���ع ���$9 ���ث ��	�$� �� .ر�ط وا�د، 1م +�ت ��ر���$� و���

�ب��� �ن ا���م �� ا�و+ت و�	دھ� +�ت ����ر�����ر�و ��� �و�ق �ص ا��	%�ق، و�دأت  

ل ر�ور��ج . �%" �����C ��د�� ا�";� �) ���ج  ������� إ���� ا��و���ج وا��%�"

  ). ا��	%�ق

 �� �$���9� و�	%�ق �م �ز�$� �� +��ب وا�د ��و�	د ��, ل ا*�زاء �ن  ور و�و

�� �� وھران	�  .ا*)�ر �� ر�ور��ج � ور �ول وا+, ا��را�� ا��ر+

  : ر��با�� -2-3-1

��ب ا�%9ط�ت وإ��� +$� و�ر���$� و��4 ر�� + د �ر�� ���ب ھو "�%ا� ور  تإن ا��ر

9� ا������� �%�و�وع، إ)���را��)��رة و��9 �%�	%�ق �, ��ل ا�%9ط�ت ا��)��رة  ت�و��ا��و

�و�ر���ب ا���	� ا�� ري �	رف �ـ إ�� �$�ز ا�: �� �ظ�م ر+�� )�ص ����ر

Montageر ھذ��ه ا�	�%�� و��9 �%�ص ا���وب و�وز�, ا��.�ھد وا��� �م � رھ� ، إذ �

�� �دا�� ا�	�ل ���ث ����.� ا�%�� ا���و�� �, ا� ورة ا��	رو�� و�	د ذ�ك +�ت 

��-;� �9���ل ا� و�� �%�	%�ق �, �و������.  

  :ا��زج -2-3-2

ون ا��"%وا، زج ��ن ا� وت ا��	%ق وھو ا*"%�، وا� وت ا�ط��	� �%�دث وھو ا*+ل �و

ھ��ك �ن �	��ره "�%�� ���1ل �� �زج أ.رط�  و��� إذ ��1ل )%��� � وت ا��	%ق، 

  .���رة أ��1ء ا�� و�ر ا���%�� وا��� ��زا�ن �, .ر�ط ا� ورة

  

  

  

  :��رات ا��دا�� وا�	���� -3

  : ��رة ا��دا�� -3-1
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 ��ث ا�	%�����	%�م ا�	��� واوزارة ا

����Gم  –���	� "�د ا����د �ن ��د�س �– 

�� ا�	%وم ا/����"%          �� 

�م "%وم ا�";م وا/� �ل+ 

  �9دم

�� �� ا��زا-ر  	�  وا+, ا��را�� ا��ر+

  ��وذ��" وھران " 

  ر�ور��ج � ور ���ل .$�دة ا�����ر �� "%وم ا�";م وا/� �ل

��  �) ص  ���� "%�

  :إ�داد

���ر ���  ط


��ذ�  :إ�راف ا

  "و��ري�و��	� 

  :����ق

���ر ���  ط

  :�ر��ب

�ل"���  إ

  :إ!راج

���ر ���  ط

  :��رة ا�	����  -3-1

��م �,:  
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�� �� ا��زا-ر	�  وا+, ا��را�� ا��ر+

  ��وذ��" وھران " 

  ر�ور��ج � ور ���ل .$�دة ا�����ر �� "%وم ا�";م وا/� �ل

��  .�) ص  ���� "%�

  :إ�داد

���ر ���  ط


��ذ�  :إ�راف ا

  �و��	� "و��ري

  :إ	��ج

  �2012وان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :	ص ا�����ق -4
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�	د ا��رز�-��.����وى و/�� وھران ا���وا�د  ا/� ���ت "%�.��ا����	� �ن أ�ر ا��

ا��- �ل �1ل �را�� ا�9%ب،  %ف ا�	�%��ت ا��را�������ط�9 ا��;�و، وا�ذي �و�د �4 �)

�� ھذه 	�� وا��را�� ا��ر+%ا*)�رة ا���وا�دة ������ح ر+م ا*ورام ا��رط����، �را�� ا�

، وا��� �	د ا�و��دة "%� ا����وى ا�Gرب ا��زا-ري إ���� إ�� �%ك ا��و�ودة ���.رق 2

�رھ�Cو ����ر أن ھذه ا�� %�� . ا��زا-ري �1ل "�ن ا��	�� ����زا-ر، ا��و�رة ، +��طC

�زة ا�Gرب ���ث ��وا�د إ��$� ا�� ���ن �ن �)�%ف و/��ت ا�Gرب �1ل�	��ر ����Gم، : ر�

�رھ�Cرت، �.�ر و��  ..%ف، �

*            *                 *  

أّّ◌ّ◌ّ�رة �	;ج ��/ت ا��روق ا��ر��، ��ث ��م ا����9ل ��ن     �K��7ف ھذه ا�و�دة �ن

700  �ا�در�� ا���1�� وا��1��1 ھذه ا�و�دة  �ر�ض .$ر�� ��وز"� ��ن ا��روق �ن 800إ�

� ا��دى ا��	�د، %" ���  ��ر�� ا��روق، و����	� ا��ر�	���)  � �� ا��را�� ا��ر+

 ?��	� ،�-���� و��ر��ت �	��? ��ز	��دار ھذه ا�و�دة �ن طرف أ) �-� ا��را�� ا��ر+

 ��	�%ون ���	� �)د�� �ر�� ا��روق �9دم ا�� %�� ��ر� ��ا��روق �$�� و�	��? ��

ل دوري ا������رات .����ف �	���ة  ا��%د�(�� ��وا*���� ا���Cط� وا�	د�د �ن ا*دو

�  ا��ر�

                   *                       *                *  

�رة �ل �ن ا��راح ��م ا��را�� �4 دور �$م و�9دم ���"دة + �� ��إن و�ود ا��	��? ا���

�� ��وا�$� ا��را�� و��	%4 �ط�-�� و��د �وا��ر�ض، �$و �9وم ��$�-� ���� ا��ر�ض ا���

��د��1 "�4 أ) �-� �� ��	�د إ�� ا��%9�ل �ن �	����4 وھذا �� � ���ن +%49 وذ�ك �	د ا�	�%

  �و�� أ��ن "%م ا���س

*                    *                        *  
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"�د ا��ور ط�ل �� ا����	� �ن "�ره �	��� �ن �روق �ن ا�در�� ا��1��1 أ�ر�ت �4 �را�� 

�ث �م �ر+�, �ؤ)ر�K� 4)ذ +ط	� �ن �%د أ�4� ،��	�  .�ر+

*                    *                         *  

� ���دة ا�ذي +�م ��رق ��ده، وھذا *���ب .) �� و��ت �رو+4 �ن �Gداد �ن و/	

���ن، إذ +�م ��ر+�	4 و�	����4 %��ور +��د �ا�در�� ا��1��1، ��ث أ.رف "%� �را��4 ا��رو�

�زر%���  

أ.$ر، أ �5 �� ���� ���9رة،  3و�ن );ل ����	�4 و�	����4 ا�����رة ��دة أز�د �ن 

  .وھذا ھو اNن �)�ر�� "ن ����4

*                       *                             *  

� وھران ��م �.��ل �ر�� و/��ت ا�Gرب أ�رة �7 %�� ا��روق �� �$���9��  

 ��	�"��رة ا��$ل �$� ا��.�رون �� ا��ؤ��ر ا���1ث �%��ر ا*��ض ا���و�ط �%�را�� ا��ر+

�	��� ��$� � %�� ا��روق وا��روق وا�ذ�ن ��د1وا ��4 "ن �)�%ف ا��.�ل ا��� 

 ��� وھران، �� ط���وا ��رورة )%ق و��5 �راز ط��� �%��رو+�ن "�ر ل و/�.����

�ر �Oط��ء �وذ�ك �%��ل ����, ا��ر�� ا���وا�د�ن "%� ا�� %��، وذ�ك ا��9ص ا�

�ور +��د ر-�س ��ن وذا �9ص �� ا��	دات ا�ط��� وھذا �� أ.�ر إ��4 ا��رو��ا*) �-

� وھران ور-�س ا��ؤ��ر � %�.��  �� ا��روق ��

        *                               *                           *  

 ��, ا��ر���� ��� � %�� ا��روق ��ھدة �ن أ�ل ا���ل وا�	��	�ورCم ذ�ك �

�$�  ا���وا�د�ن "%

  

  

  : ا��ط�$� ا�#	�� ��ر�ور��ج -5
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�� �� ا��زا-ر وھران ................. "�وان ا�.ر�ط 	�  "��وذ��"وا+, ا��را�� ا��ر+

  د+�15�9  .............�دة ا�.ر�ط  

�را ��  SONY...............�وع ا�

�ب �ل.................. �ر"���  إ

 �9���ـ�............... ا��و���"  

  ا*���ذ "و��ري................ إ.راف 

ر���.................. د إ"دا ���  ط

 ��  2012 - 2011........... ا���� ا����	

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


