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  :د ـــ����

�د أن ��و��� ا����ب ا��ظري ، ھذا �رض �����ب ا��ط�	� ا�ذي 	��وي ��� �

 �درا�� ا��� ت إ��$�دا ��� ا�$����� ا��	�د	� ا�$دّ�$� ��ط�	ق ا "���رات ا ���ط	

  .  ، و$��-,� ا�+ر*	�ت و�رض أھم ا����)'

  :ا�درا�� و�ّدة �
	ن   -1

��د	دا ���م " �ن دا� "ط�ب ا ��دا)	� " �ّم إ�راء ا�درا�� �$در�� �د � 

  . أ5ر	لإ��داء $ن ,3ر  ,3را �2$1�+�رة دا$ت  ا���*	ري �$��/��م ،

  : �وا��	ت ���� ا���ث -2

� ��2ون $ن �	� ��� �  :) أط+�ل (  "$س �� تأ�ر	ت ا�درا�

 .��وات  5ذ2ر ، �$ره : � ا7و�� ا���� -

-  � .��وات  5ذ2ر ، �$ره : ا����� ا���9	

-  � .��وات  5أ��9 ، �$ره : ا����� ا��9�9

-  �� .��وات  4ذ2ر ، �$ره : ا����� ا�را�

-  �  .��وات  4أ��9 ، �$ره : ا����� ا�"�$�

 : ا���ث ����  -3

 �و-د �ّم 5 درا���� ا:��$�د ��� ا�$�3' ا��	�دي ، ا�ذي 	�وم أ���� ��� درا�

 � $�; و��د	د ا7���ب و$��و�����ر5� �وع ا *طراب ا�ذي �$� �ا����

� را�� ، ( .�,"	=�3 و��3�1 
  ) 15، ص  �1984ر

  :ا����� ا�!�	دي �!ر�ف  

 	��"د$�3 ��م ا��+س ا��	�دي 	���ر ا�$�3' ا��	�دي $ن ا�$��ھ' ا��,"	=	� ا��

 $��3  و	ط�3��ّ ا7"=�)	ون ا��+�	ون���	 5 درا�� و�,"	ص ا *طرا��ت ا��

ا�$ر*� ، و�م 	�د ھذا ا�$�3' $��=را ��� درا�� ا���وك ا�$ر* �ل أ=�? 
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 	��"دم 5 درا�� �$	A أ�واع ا���وك ، وھو $�3' 	�وم ��� و*A ا ���ن 5

�د	د $ن ا��وا$ل $و-ف $�ّ	ن ��� أ�; ��� �� 5رد	� ��طّور و��/ّ	ر ����; ا��+�	���

 �  .ا��+�	� وا ��$��	

درا�� ا����� وا�� ا,�$�ت ا�$���1ت ا��	�د	� ا�� طر	�� ��� �	ث ا��$د�� 

 �  .�*$�ت $�$و�� $ن ا7�)�� �3دف �$A ا�$��و$�ت ا�$���دة ��� ا�درا�

  :���� درا�� ا��	��  -

 �ا�+*�ء ا�ذي 	�ط ا7"=�) ا��+��� أدّق ا�$��و$�ت ھ إّن درا�� ا����

  .وأ,$��3 ���$2ن $ن إ=دار ا��2م ��و ا����� وا��,"	ص ا�د-	ق وا�,�$ل ��3 

إذ 	�وم ا��	2و�و� ا �2	�	2 ���$	A أ�2ر -در $ن ا�$��و$�ت 5 �دود ا�و-ت 

�ض ا�$��و$�ت $��,رة � �D� �$2 ، ت���	��$��ح و$=�در ا�ا A$ �� ا�$��-,�	��

�	,و��3 ، 	 � $,3�12م ، وا�ظروف ا���ا��� ت وھ �,$ل ��� �=ورھم �ط�	

  .و$,��رھم وا���ھ��3م ، ور3���Fم وأھدا35م ��و ذ�ك 

إ*�5� إ�� ذ�ك G5ّن ا��	2و�و� 	��ول 5 92	ر $ن ا�7	�ن ا��=ول ��� 

ض ، 2$� 	�=ل $��و$�ت $ن $=�در أ"رى ��H�2ء وا7ط��ء وأ=د-�ء ا�$ر	

��� ا��	���ت ��Gراء ا"���رات ��� $ر*�ه ، و	��ول إن أ$�2; ذ�ك ا��=ول 

5 �	��; ، إذ �3دف درا��  ا�7داث��� ا���ر	J ا��طوري ��$ر	ض �+3م  �ا�$�3

�ت وا�و-وف $� ا����� إ�� ���	ل ا�$و-ف ا���م ������ ، و���	ل ا�$��و$�ت ا��

� ، وذ�ك $ن "1ل ا�$���1ت وا�$�1ظ�ت ، �ن -رب �$� ����	; و��ّس �; ا����

 �	���� �� ا�ظروف ا�� ��	ط ��3 -=د ا�و=ول إ�� ��ر	ر ��3) �ن ا���	�,	��و$

    ) 250، ص �1981طوان ���د �	��ن ، ( .�	� ا�� �وّ�; ��و2	�ت ا����� ا�دا"

  :أدوات ا���ث  -4

  :ا��&	�%� ا�!�	د��  -4-1
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 �5 $��ل ا��,"	ص ����ر ا�$����� ا��	�د	 $��$ن أ�رز وأھم أدوات ا���ث ا�

A$و� �ا��	���ت ا��3د5� ،  وا��1ج ا��+� و���"دم �3دف ا��=ول ��� ا�$�ر5

� د	��$	2	� ا��$��	� و�3$	� و��3 �و�; �	ن ا�+��ص وا�$+�وص �	ث أ�3�ّ -1�

(  1ت 5 �ّو أ$	ن ��وده ا��9� �	ن ا�طر5	ن �3دف �$A ا�$��و$�ت ��ّل ا�$,2

  ) 250، ص  �1981طوان ���د �	��ن ، 

� �ر�2ز ��� ��ر	ر ا�$+�وص $ن =را���; 	�1� �و��3 أھداف �,"	=	

و$,��ره ا����	� ، و�ن طر	ق ا�$����� 	$2ن ا�2,�ف -درة ا�$+�وص ��� ا��2ّ	ف 

$A اH"ر	ن 2$� 	�ّم $ن "1��3 ���ء ا��9� ا�$���د�� �	ن ا�+��ص وا�$+�وص ، $ّ$� 

	�	 � 5ر=� ا���ّ$ق 5 درا�� ا�$,�2(�="M� ?.  

 �دم ا��$2ن $ن ا �+راد -=د إ����  ا��$��	�ا�$����� درا���� أ�Fب و-د ا��$د�� 5�

5 $9ل ���3 �=�" ������� .  

  :ا��)�ظ� ا�!�	د��  -4-2

 	�ب أن �2ون �$�2�$� و,�$�� و	,�رط 5	�3 أ��وب ھ�م و$2ّ$ل ��$����� ،" وھ

�، ا��زاھ� وا�د-� وا���ظ	م ��� أن ���ل $��,رة و�رّ�ب و�=ّ�ف 2  ا�$و*و�	

 . ) ��299ن �%�م ، دون ��� ، ص (    "	��ّ�ب ا�"�ط أو ا7"ط�ء 

  :ا*��	ر ا�ر�م ا��رّ  -4-3

5 ��$�� وا�$��� ا��,"	ص �دى ا�92	ر $ن 	���را�ر�م ا��ر $ن ا "���رات ا�,�)

ا��,2	� و 	$2ن ا��"دام ھذه ا�طر	�� $A ا�$�"==	ن 5 ا��1ج �وا�ط� ا�+ن 

A$ ��� =ول���طرق ا"رى  ��و$�ت ����د 5 �,"	ص ���� ا�$ر	ض ا��+�$ 

�ط ن اا  NAUMBURG"�و$�رج"و-د -��ت  ،� �ر�م ا��ر $ن ا "���رات ا��

��	ر �$� 	دور 5 دا"�; $ن ا�=را��ت $ن F	ر -	ود ����� �و-د . $ر	ض ا�+ر=

 �3��ا�ر�م ا��ر  نأ: 5 ھذا ا ���ه �	ث -��ت " WEDSON	د�ون " و " ���

����� �رف ��� ا�92	ر $ن ا��وا�ب ا�,"=	� ا�� �"طر 5��� ��ط ا�+ر=	.  
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�دا"�; ، دون ا���	د  2$� أّن ا�ر�م ا��ر 	�ط 5ر=� ��$+�وص �	/	ر �$� 	دور

 �$ ��	ن �$2 	�ط 5ر=� ��+��ص �$�ر5$ N	, م�ر ��و$�ت أو ا ,�رة إ��$���

  .	دور 5 "	�ل ا�$+�وص $ن $,��ر وأ�25ر   	��ط	A ا����	ر ���3 ��7�+�ظ 

 �� وا��	�ة ا��"	�		���� وا�=را��ت ا �+�	$�و������ G5ّن درا�� $9ل ھذه ا�

� �	ث أ��3 �	�1��ب وا�=	 ��$? ��$+�وص �����+	س أ�	��� �ن �وازع �دوا�	

  .ا����	ر ���3 

  :ا*��	ر ا�*روف ذو ا�&	,�� ا��وداء -4-4

 :�	ر�/ ا�را,ز

������	ق $Louis Corman  Aو*A ھذا ا�را)ز $ن طرف ا�د�2ور �و	س 2ور$�ن

و�+ظ  وھو إ"�	�ر إ���ط �=و	ري �=ري paul dauce ا�ر��م �ول دو�

��$د ���	  A�� ;� ر	دور �3�2 �ول $/�$رات "�ز� $�$و�� $ن ا��و��ت ا��

��� ر��; و-د ا"��ره �و	س 2ور$�ن =د5� �	2ون  une tache noire �وداء

وذ�ك $ن "1ل $�1ظ�; �Mط+�ل ��د $�����3م ��ر�وم  �ط1 5 ھذا ا�را)ز

�$�ھ �; 	D�+ون ��3و�� ا�"�ز	ر $$� 	�3ل ا�� 7�5ط+�ل Wolt Disney ا�$��ر2

 . �2طل �3ذه ا�$/�$رات

�ط�	ق ھذا  G5ن ،����2$� ا��	)� ا�� 	����3 ا�"�ز	ر 5 ا�د	��� ا:�$1	�  و�ظرا

��	���$ ;�, �	�$��ب �دا ر�$� �2ون ھذه ا�= �و�3ذا  ا:"�	�ر 5 ا�دول ا:�$1	

�م ا���دال ا�"�ز	ر �"روف =/	ر $ن طرف ��$� ا�A$ 1�$ �رك ا�و*�	�ت �$2 

 5ھ و��د أ"�	ر ھذا ا��وع $ن ا��	وان �$���2; ا�$��و�� . ا "���ر ا7=�

 .ا7ط+�ل وا�$D�و5� ��د

 :�رض ا�را,ز-

�و�� �دور �3�2 �ول "روف =/	ر �; -دم �وداء 	�دأ ھذا  17ا�را)ز $ن  	�2ون

��$3	د	� وھ �و�� $��	دة   �و� ��روات $�ددة و  ��وم  ا�را)ز ��و�

�ر2� أو �,�ط $��ر�� ���=ور ا7"رى، أ$� ا��و��ت  �� 5	D� �3يا�,"=	�ت ا�9$$
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�3 ��ط أھ$	� �2	رة�G5 ذي  ا7"رى�وداء ا��دم ا��"روف ذو ا�ا ،��(����طل ا�

إ"�	�ر ھذه ا�=ور �,2ل �,وا) �ذا  	+�رض ��� ا�ط+ل أن 	���; إ�	; و�م 	2ن

 $"��ف ا�$ G5ن =ورة 2+	�� 	دA5 ا�$+�وص إ�� ا����	ر ������� وا*	A ا��

،�إ�J، و2ل �و��ت ا�را)ز ....ا����� $��3 ا�ط+ل �2�ر�	ل ا��ز��، ا��3رة، ا�ر*��

�$"��ف إ,�2 �; و2ذا �1-�;  �$9ل $وا-ف ��)�	� ��رك ��ط+ل $,��ره و�ذ2ره

��ر �ن� �ا�=راع �	ن  �D�ر�; و-د و*A 2ور$�ن �2ل �و�� 25رة �وھر	

	,$ل  أ�ط� �2ل �و�� أ�$�ء ور-$� "�=� ��3 ا��زوات و�	ن د���5ت ا��7، �$2

�3$35. 

 :و�1	����	 ��	و�ن ا�%و�	ت  -

  و$*$ونذ2ر�� $ن -�ل أن �2ل �و�� أ�$�ء ور-$� /��	   "�ص � �3�2

�3�$ 5  	��3$����   �,وش إ�����;، وھذه -�)$� ا��و��ت �$* ��ط+لإ�ط�); 

 :ا����	ل ا��+�

 .�و� ا���دي$*$ون  �وض أو $�ف - 01

02 - �  .$*$ون أود	� ا����

03 -��ر2$ ��5��$��  . ا7"و	� ��دي $5

04 -�  .ا�ذات ��دي $A ا�ر�وع دو$� إ�� ���ب ا��ر�

 .ا��د	�� ا7م ا�$���	� أو ا���زة- 05

 .ا�ر�	ل $*$ون ا�ر�	ل- 06

 .ا:"=�ء ا����ذب أو ا�5��$�� ا7"و	� أو ا��ردد- 07

  .ا�"=�ء ر�وع ���ب ��ذات أو ��دي $A ا�وزة- 08

  ��دي ,ر� ا�و�"� ا7���ب- 09

 . ا7ود	ب $A رؤ	� Fر5� ا�وا�د	ن ا�و دة .ا��	ل- 10

11 -A*و�ا7"ذ أو ا. �  .ا�5��$�� ا7"و	

��ق ������	ن أو ا���س  ا7"و	� ا��7 أو �ب .��م ا7م- 12�� �$ ����F ا�$و*و�

 .ا�$/�	ر
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=راع أود .��م ا7ب- 13�	  

14 -�  .$*$ون $5 .1ا�ر*��

15 - �� أ"و	�.2ا�ر*���5��$� $5.  

  .ا:�F=�ب ا�و�دة ا:"=�ء وا����ب .ا��+رة- 16

� ا:"���ر أ	ن 	ط�ب $ن  ھذه ا��و�� ��دم 5 .ا���	� أو ا����رة- 17	�3�

�ب أدوارھ��� � أ$���  . ا�$+�وص ا��32ن �Dر�

  :ا��وداء ا��1	��ن ا�3	��� 2� ا*��	ر ا�&دم

5 ا�$��ف ا��2	ر  : auge ا�$��ف -1 �ا�"روف ا��دم ا��وداء 	��ول ��1	

  .وإ"و�; "1ل -	�و�� أ�و	;

2- �ا���ض و"روف =/	ر $ن  ا7ب وا7م 	��1ن ��*baiser: �$3 ا����

 . ھو	� F	ر $�رو5� وراء ا���)ط 	�ظر إ�	�3

�,��ران 	 ا�"روف ا��دم ا��وداء وا�"روف ا�7	ض :bataille ا��راك -3

 .�,را�� وا�"روف ا�=/	ر 	ذھب 5 ا���ه وا�د	; وھ$� -�د$�ن

4- �5 �ر�� "ر�5ن :charrette ا��ر� A*م ��ن ر�1 و��	دم ��ر  ا	/=

. وھو 	دA5 ���"روف ا7"ر إ�� ا��ر�� �2ن ھذا ا�"روف 	��وم و	=	?

 .ا��وداء وإ"و�; 	�+ر��ن و�دا ا��دم

ا��وداء 	ر*A $ن ا���زة وھذه ا7"	رة ��ظر ذو ا��دم  ا�"روف :Ane ا��7ن -5

 .إ�	;

�$� . $�3ول ��� طر	ق ا�$�زول إ�� ا���ل، "روف $ن ھو	� :départ ا��+ر -6

  أ��� �راه $ن ا�"�ف و  ���ط	A أن �رى إ	$�ءات و�3;

	,رب 5 ا�$��ف  ا7م �ر*A ا�د ا�"ر�5ن ا�=/�ر ا7ب :Hésitation ا��ردد -7

وا�ذي و�د �+�;  ا����ھ; ذو ا��دم ا��وداء ا�ذي 	�ف 5 وراءو  أ�د �$3�$ 	�	ر 

  .��ده $و�; ��و إ م ورأ�; ��و ا7ب. و�	دا
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ا�ذ	ل -د  ا:وز ا��2	ر ���ط ����	; 	��3م "روف =/	ر $ن :jars ذ2ر ا��ط -8

� وا�"روف 	��ول. 	2ون ا��دم ا��وداء أو ا�"روف ا�7	ض وھو ر��� F	ر $�رو5

  و����رب $�; "روف =/	ر 	را-ب ا�$,3د وھو ,�; $"��D "�فا�3رب وھو 	�2

  ا���)ط

"رو�5ن  fumier ا�+*1ت ����رب $ن 2و$� :Jeux sales ا7���ب ا��ذرة -9

أ�و	3ن ا�"روف  	�3وان 5ر��ن �$�ء ا�$زا�ل، ا�دھ$� 	�ذف ا�$�ء 5 و�; ا�د

"رو�5ن  ھذها�=/	ر ا��9�ث 5 ا�"�رج 	�ظر و  	+رق $ن ھو -دم ا��وداء $ن 

�  .ا�919

وھو $��م إ�� �زأ	ن �وا�ط� �5=ل $ن  ا:�ط�ل 	�	ر -$ر، :nuit ا��	ل-10

و5 ا��3� . أ�دھ$� $���ل ا7"ر ا7�واح، 5 ا��3� ا7و�� �رى "رو5	ن �2	ر	ن

ا�+�=ل 	�ظر ���  ا���9	� �رى "رو5	ن =/	ر	ن ��)$	ن و�9�ث وا-ف أ$�م

   .�� أن ��دد $ن ھو ا��دم ا��وداءا�"رو5	ن ا��2	ر	ن، و  ���ط	A ھ

11- A*و�ا Portée :�ر*�3م و5 �+س ا�و-ت  ا7م و*�ت 19ث $وا�	د وھ

�ا7"رى ��=ورة  ���ف 5 $��وى ا�$��ف وا�$زار��ن، 	���	�ن ��3 و5 ا��3

 �و�د 919� "ر�5ن =/	رة و-د 5=�ت �ن أ$�3 �وا�ط� ���ز أو �5=ل وھم

 .	�ظرون إ�	�3 ����/راب

 .$���2 أن ���رف ��� ا��دم ا��وداءو	

 .ا7م ����م ا�"روف ا��دم ا��وداء ��)م و	��م أن: Rêve mère ��م ا7م -12

ا��وداء ��)م وھو 	��م �Dن ا7ب  ا�"روف ا��دم : Rêve père ��م ا7ب -13

 .	�ظر إ�	;

14- � .ا�"روف ا��دم ا��وداء 	ر*A $ن أ$; 5 $�2ن $�زول :Tétée 1 ا�ر*��

15- �ا�"رو�5ن  ا�"روف ا��دم ا��وداء 	ر*A $ن أ$; و: Tétée 2ا�ر*��

 .	�ر	�ن إ�	;

و��ت *وء ا��$ر �رى "روف ذو ا��دم ا��وداء  5 ا��	ل :trou ا��+رة -16
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 .	��دي 	/وص �=+	� 5 �+رة $�ء وھو

�� ��� :fée ا����رة -17�� ��ر5� ا7$�	�ت ا�� �وف 	�وم  5 ھذه ا��و�$

 .���	��3 اء �ط���3 $��3 $ن ا�لا��دم ا��ود

 :ا6*��	ر �&��	ت إ4راء -

�3	N ا�ط+ل �1"���ر ��دم ��ط+ل  ��د أن �"�ق �و $ن ا��9� وا7�+� وا�را�� و��د أن

���� و��ول �; ھذا ا�ذي  و�,	ر إ�� ا�"روف. ا��و��ت و��دأ ����و�� ا��$3	د	�=D�

ھ��؟ �ط�ب $�;  $�ذا �2ب ��ت ا���وان ھو ا��طل وھو ا�"روف ا�=/	ر ھل �رى

;�D�� ك 9م�; ذ�رأ �� Aط��	م �وإن  ،A+راءة �=وت $ر���;: ا	$�$�ذا ��دم  ��ا

 ا��وداء؟ و��ول �; أن 5 ھذه ا��و��   �و�د -=� $�2و�� �$/�$رات ا��دم

� ��� ����ب ھذه ا�=ور، و-�ل ذ�ك ا��دم =- �ا��وداء واHن ��ط�ب $�ك روا	

�$ره؟ وھل ھو ذ2ر أو أ��9؟ وFن أ�دى �وع $ن ا�/را��  	2ون؟ و2م ا��وداء $ن

� و2ل إ�����ك =�	�� و	$�2ك -ول أن 2ل ,ء، 9م  $ن ھذه ا7�)�� ��ول��إ��3 �

ا�"رو�5ن ا�=/	ران؟ و$� ھ$� ����ھ$� و2م  �ط�ب $�; أن 	�ول ��� $ن ھ$�

ن أم  ؟ و��د ذ�ك ��D�; � �$رھ$� وھل ھ$� إ"وان ��"روف ���دم ا��وداء

��� ;��=D� ر	,	ران $ن ھ$�؟ و�ط�ب $�; أن 	�2�"رو�5ن ا��2م  ا�	ذي �وان ا	��ا

� ا��وداء $ن� 	2ون؟ ��; أي ا�"روف ا��2	ر ا�7	ض $ن 	2ون و=��ب ا���

 و��در ا:,�رة ھ�� إ�� أن ا7ط+�ل 5 �F�ب ا�7	�ن 	,	رون إ�� ا�"رو5	ن

 .ا��2	ر	ن ��� أ�3$� ا�وا�د	ن ��ب 2ور$�ن

و�دون أي ��$	? $ن �3� و$ن �3� أ"رى  *� 	��/ أن 	$��ز �د	��9 ����	�دأو أ	

إ�J ...��ول �; ط	ب، أ���ت، ��م 	$2ن أن �,2ر ا�ط+ل ��� 2ل إ���� -��D2 �3ي

����ل 2ل ا:����ت ��� وإن  و�,	ر إ�� ا�;  �د أن 	$��ز �د	��9 ����رارة وأن

�3� D��+�� 15 ر $��ظرة	F ��2ت. 

ا�$*�$	ن A*�5 أ$�م ا�		ن ا�ط+ل ا��و��ت دون أن �را�  �تأ$� �ن �و�

9م . �,وا) وھذا ��� 	D"ذ ا�=ور ا�� 	+*��3 ا�����ل ا�$�ط� أي 5 �ر�	ب

ا��دم ا��وداء و�ط�ب $�; أن 	�رد ���  ��ول �; ھذه ا�=ور �$/�$رات ا�"روف ذو
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ر	د أن �3$ك أ92ر و� -=� �ن 2ل �و�� �	ث ��ول �; أ�ت �ر 5 أي =ورة

�3�2 �و��3 -=� أ�ظر إ�	�3 �$	�� وا"�ر ا�=ور ا�� �3$ك *��  �����

وا�=ور ا��  �3$ك 5 ا����ب ا7"ر و��د$� ���3 $ن �ز��3 $ن ��*�3 �ط�ب 

أن 	����3 أ$�$; 9م �ط�ب $�; أن 	روي ��� -=� �ن 2ل �و�� 	ر	د أن 	�دأ ��3  $�;

5 ���ول ا��و��ت �ود $A �رك �اء وا�دة �2ون ام �$	��3 ��ر2	ب �; ا��ر	

ا�و�	د ا�ذي �ط��; $�; ھو أن 	,	ر 5 2ل ا�7وال إ�� ا��	وان  ا�روا	� وا�,ء

	ذ2ر ا�$; وأ�	��� �ط�ب $�; ا�$ز	د $ن ا�,رح وا��+=	ل أ92ر  ا�ذي 	��2م ��; أو

  إ�J...أ,	�ء أ"رى $�ذا 	�دث D2ن ��ول $19 ھل �رى

��G� ط+ل�إ-���; ا /��	 �$2�-ر	�� $�; -=د ا���$���3 $رة  �ء ا�=ور ا�$ر5و*

A5ن و�دا�	ض ا�7�� ر���F; و$	و �;  أ"رى إن ا�=ور �ن 5 ذ�ك 7ن 5

5 ذ�ك و��در �ا:,�رة إ�� أن  	رFب 5 ا��ودة أ�	�3 و������ 	�ب �رك ا��ر	

�ض ا�7	�ن 	رFب ا�ط+ل 5 =�A روا	� ��=ور ا�$ر5و*� $��ن ��=�;� 5 

 Fن �=ل ا��2س 5 	�ب إر�F$; �2ن 	$2ن ا ��+��ر �ن ا���ب�ذ�ك و

 .ا�ر5ض

 :أ12%�� ا��&�ص -

 :ا���3ء $ن �رد ا�روا	� ��وم ��$A 2ل ا��و��ت 9م �ط�ب $ن ا�ط+ل $�	� ��د

� ا�=ورة ا�$+*��، أ�ظر إ�	�3 $ن �د	د 9م  اHن و-د���ب ��� �����ر5ت =ور �

�3 5 $�$و��	ن�*  �5 ا�$�$و� �ا7و�� �*A ا�=ور ا�$+*�� و5 ا�$�$و�

�و��د $� 	��3 $ن �$�; �ط�ب $�; ا�=ورة ا927ر  ا���9	� ا�=ور ا�/	ر ا�$+*�

ا�=ور ا7"رى و$ن 	+*ل أن 	2ون؟ وإن  �+*	1 �د	; و�$�ذا 	+*��3 أ92ر $ن

و��د أن 	2ون -د . إ��� ���ب �5ط �ردد ا�ط+ل ور5ض أن 	2ون "رو�5 	��/ ا��ول

أن �"��ر ا�=ور ا927ر �+*	1  3	�� $ن ا�=ورة ا7و�� �*��3 ����� 9ن �ط�ب $�;ا��

�ن 2ل ا�=ورة �$�ذا  $ن ا�=ور ا�$���	� وھ2ذا ��� ��3	� ا�=ور $A ا��+��ره

�����ل وإ	�ه إ��  ا"��رھ� و$ن 	ر	د أن 	2ون و��د ا ���3ء $ن ا�$�$و�� ا�$+*�

��ده $ن 2ل 9م  �	ن ��� ا�=ور ا7-ل �+ورا$�$و�� ا�/	ر ا�$+*�� و�ط�ب $�; أن 	
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	ر5*�3 و$ن 	��$ص  ا7-ل إ����� $ن ا���- وھ2ذا ��� ا���3	� و�2ل =ورة �D�; �$�ذا

ا��/	ر 5 ا�=ورة  5	�3 و �ن ر5ض ا:���� أو -�ل   أ�رف ��ول �; �و أراد ا�ر��م

�������ب ر5*; 2$�  5$�ذا ��$�� أن 	/	ره ��� 	=�? $��و�� �د	ك؟ �	�)ذ �2ون $

 	$2ن أن �D�; �$�ذا ��$ص ا��دم ا��وداء؟

 :ا�7,%� ا��و��4 -

ا���$=�ت 5$�9; �	�$� 	ر2ز ا�ط+ل ��� �ري $ن  �ر2ز ا7�)�� ھ�� �ول أ5*ل

وإن �م 	�ط	�� أي �د	د 	$2ن أن ��D�;  ا�=ورة ��دة ��ول �; ھل �رى ,	)� أ"ر؟

 ��زء أ  �رى ,	)� ھ�� $$	ز؟ا ا�ظر إ�� ھذا: ��د ��3	� ا "���ر �$2 	�

��و$�ت �2ل ا��ر	� 15 �د أن �و*? 2ل ا7�)�� ��ط+ل �2 	زود��$�.  

 :ا��و����� ا�7,%� -

$"��ف ,"=	�ت  ���� $ن "1ل ھذه ا7�)�� إ�� $�ر5� ا�ط��ع ا��$	ل �ن

 ا��وداء 5$� ھ ھ� -د رو	ت ��� �,2ل �	د $/�$رات ا��دم: ا "���ر وھذا ��و��� �;

5  ا�,"=	� ا���	دة 5	�3؟ و��د ا:���� ��ول �; �$�ذا؟ $A إ�ط�); �2$ل �ا��ر	

5  $ن ھو ا927ر ���دة: ���	���; و$ن �$�� ا7�)�� ا�� �طر��� �3	�$2 ; 	�

 ھذه ا��=�؟ �$�ذا و$ن ھو ا7-ل ���دة؟ و�$�ذا؟ و$ن ھو ا927ر �ط+�؟ و�$�ذا؟ و$ن

 .ھو ا7-ل �ط+�؟ و�$�ذا؟

�; $ن ھو  �2ن ��ول ط�ب $�; أن 	�د��9 �ن ��)�� ا�"روف ا��دم ا��وداء�$2 �

ا��دم  ا�$+*ل ��د ا7ب؟ و$ن ھو ا�$+*ل ��د ا7م؟ و$ن ھو ا�$+*ل ��د

 ا��=�؟ ا��وداء؟ 2$� �ط�ب $�; أن 	�=ور $=	ر ا��=�؟ أي 2	ف 	ر	د أن 	�3

���رة  ل �; ھذهأي �و�� ا����رة و��و 17و5 ھذه ا��97ء ��دم ا�=ورة ر-م 

ا��دم  ط	�� و�G$�3��2 ���ق �; 19ث أ$�	�ت 5$�ذا ��و-A أن 	ط�ب $��3؟ و�=ور أن

 ا��وداء   	رFب أن 	2ون "روف =/	ر 5$�ذا 	�$�� أن 	2ون؟ وھ2ذا �2ون -د

 .أ�3	�� $ن �ط�	ق ا "���ر

 :ا���	,� ا��*راج -

� ����)' ا�را)ز وھ=�" �ا�م ا�ط+ل و�$ره  �دون 2ل ا�7و�� ا�ط+ل 5 ور-
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2$� �دون $��و$�ت �ن ����; ا7�ر	� وا�3دف  و���; و��ر	J "*و�; ا "���ر

�,��; �	ن ا7�رة ا���	�	� ��ط+ل وا7�رة  $ن ھذا ھو $�ر5� إن �2ن ھ��ك �$�9ل أو

5 ا "���ر  ����ل 5	;  9مّ ا�/	ر ا�$+*��، ا��و��ت ا�$+*�� و �ر�ب ،9ما�$"	�

$�2ن $ن �ر	د أن �2ون  9م �ؤا�; � ا�ط+لا ������ت ا�� -د$3 ا�$*�$	ن أي

ا������ت أ"رى �$ن 	+*ل ا�ط+ل F	ر ا�,"=	�ت  وان ��2ت أ����; ،�$�ذا

 �3���� � .ا�$و�ودة 5 ا��=

 :ا��وداء ذو ا�&	,��ا�&��� ا�9&	ط�� �را,ز ا�*روف 

� $ن 	��رب ا 	���ر ھذا ا�را)ز $ن �	ن ا "���رات ا:���ط	� وھو�(��"���ر ر�م ا�

 �-1� �ا���$�ل ھذا ا "���ر D�  ;�7�ر�; و-د 5*��� ا�ط+ل�	ث ا�3دف وھو $�ر5

�ر5� ا������ت ا�ط+ل ا�� �$	ز $را�ل$ 5 ��$وه ا�$"��+� 2$�  	+	د�� $ن �3

ا�$وا-ف  �داث ا��	�ة و$Aأ3� أ"رى -در�; ��� ا����وب $A 	2,ف ��� $ن �

�	�(��  . ا�

  

  

  

  




	ص ا�درا���:  

ا#�"ر �و!وع ا�درا�� ��� درا�� ا�ر�م وأھ���� �طر��� ����ر�� ��د ا�ط�ل ، و����ث �� 

   :ھذا ا��و!وع ،�م طرح ا&%�$��� ا��$���

  ؟ھل ���س ا�ر�م ا���$ش ا����� ��ط�ل-

   :أ�$ ا���$ؤ/ت �-� �$,��

  ؟ھل ���ن ��ط�ل أن �����ن �$�ر�م �و���� إ��$ط�� ��$ ���%�-

��$ر����ن ��$78 إ��6$ر ا�ر�م "؟ھل ��$��� ا�ر�م �!$ھ� ��$��� ا���5 ��رد ا��"� �34-

  ا��روإ��6$را�6روف ذو ا��$��8 ا��وداء

��� ا��$���  و���ص ھذه ا&%�$���، ا��6رت ا���4�$$�  :ا��ر!�� ا=

  . ���ن ��ر�م أن ���س ا���$ش ا����� ��ط�ل -

  :ا��$��� ا��ر!�$ت ا�?ز��8  ����رع ��-$

  . ���ن ��ط�ل أن �����ن �$�ر�م �و���� إ��$ط�� ��$ ���%� -

  . ��$��� ا�ر�م �!$ھ� ��$��� ا���5 ��رد ا��"� �34 -

إ���دت ا��$��4 �� ذ�ك ��� ا���-7  و���ص ا��ر!�� ا��$ّ�� و�ذا ا��ر!�$ت ا�?ز��8 ،

��6د�� ذ�ك ��� ) ا�ر�م ا��ر ، ا�6روف ذو ا��$��8 ا��وداء ( ا���$دي وإ��6$ري �  ���ّ�

��وات 5و  4أط�$ل ��راوح أ��$رھم ��ن  �6س���ّون �ن  .  

��� وا����$ج أّ��   و��د�$ �و�?ت ا����و�$ت �ّم ا��وّ"ل إ�� ���Cد ا��ر!��$����ن " ا=

وو?دت  ، ��$ ��ت ا���$ر�� ��ن ھ$ذ�ن ا&��6$ر�ن"  ��ر�م أن ���س ا���$ش ا����� ��ط�ل

  .أّن �رد ا�ط�ل ���"� أ�4ر ����را وإ��$ط$ ��%$�ره و��$%� ا�����  �ن ا�ر�م ا��ر 

  

  
-  أ -  
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  :�ـ�ـد�ـــ�  

���ر�� ��وم �� ا�ط�ل وھو �د�ل �ن ا���
 ا��طو�
 و��ل �ن أ���ل � ����د ا�ر م ��� �

 
���!� � ������% ، !�ث ��"ل ا�ر وم ا���س ا&�ا��وا+ل ا���ظ% ، و�ذ�ك �� وظ��
 ا�

��زة ��,م ا��وا�ل �� 

 ����رھم !و أ� ,م وا01ر�ن ، و�ن "م ��ت ا�ر وم و ��� �ا�

  .وراء ا� �وك ا����ل 

�ط�4 �ن 0�ل ا�ر م ا�!ر ا�ذي ��وم ��   �
 �5ط��ل أ����!�
 ا�� �و�د أ"��ت ا�درا �ت ا�

ا�ط�ل أن +ل إ�7 ا�:زء �6ر ا���,وم �ن  �و�� و����ره أو إ�7 أ�ور &��ور�
 �6ر 

���ش � %��% ا���>
 ا� ����7 �����,� و�� ��� %����,� ، و����� ��01ر�ن  واء ظ�ھرة ، و���

�% ا= رة أو ا=+د��ء ا����ر .  


 ا�!وار و�!��ق ا��وا+ل �4 �ل ا=��0ص ��7 !د ���@ 
� �و��7 ھذا ��ون ا�ر م أداة �

 واء !�7 أو�>ك ا�ذ�ن & �:�دون ا�ر م ، �ذا �و+% ��ض ����ء ا��س �� �0دام ا�ر م �4 

���% و�ن �د�,م ا=ط��ل ا���0Bر�ن درا �� وا�ذ�ن ��ون �ن  وء ا��وا�ق ا&:����% وا&��

���ر ا��% �ن �
 أ��ر ��:�! %�
 �ذوي ا&!���:�ت ا��0+
 ا�ذ�ن ھم ��Cإ 
����ت  �و��

ا=ط��ل �6ر ا������ن ، �0+
 ��ن �د�,م ���� ��و�
 ، و�ن "م ���ن أن ��ون ا�ر م أداة 


 ��,م !�&�,م ���.  

�ت ��+ل أول و�Cّم إ�����
 ا�درا 
 وطرح �0��ف و��ن �ط�ق ا��!ث ا���!��% ��د�
 أ

�ر����,� ا@:را>�
 وذ�ر دوا�4 وأھ��
 ا��!ث ، � 4� 
�!د�د ا����ھ�م ا= � � 4� ����Cر�

 G<���� �ر ا� %� �د� �
 إ�7 ا�درا �ت ا� ���
 ا��% �د ��Cف وراءه، إ�� %�  .ا=ھداف ا�

�و�ت ��� أھ��
 �ق �� ا�:�ب ا�ظري ��د 0ّ+ص أّ�� ا��+ل ا�"�% وا�ذي �ط���ر م ، و�د 

 
د ا�ط�ل ، �را!�� و0+�>ص ر وم ا�ط�و�� %���ر ا���  .ا�ر م ،أھ��
 ا�
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�رف ��7 ��,وم  �ط�و�
ا�"��ث ��د 0ّ+ص � أّ�� ا��+ل��را!ل ا�ط�و�
 ، ، اط��� �ن ا�

ا�ظر��ت  =ط��ل ا= � �
 ،0+�>ص ا=ط��ل �% ھذه ا��ر!�
 !!!I،!�:�ت، !�:�ت ا

 
� �  .ا��� رة &!���:�ت ا�ط�ل ا�

 ، 4�ّ��رف ��7 ا��,G ا���
 ا��!ث وإ:راءا�� �دءا ����:,�% ا��+ل ا�را�4 � �Cر� ���

 

 ��درا ����
 ا��!ث ، ا=دوات ا��   .و+ف ��

���>G ا��!ث �4  �� أّ�� ا��+ل ا���0س ��د �ّم ��� �رض و�!��ل و�� �ر ����دھ� أ� ، �,���


  ا��وCوع ��و+��ت و�0�� 

 إ�7 �,رس ا��را:4 �4 ا@��رة إ�7 ��!ق ھذه ا�درا ��Cإ

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 �ـــ��ــ� إ�ـــ� ا�ـــّ�راــ�                                    ا�
	ــ� ا�ّول       

 

4 

 

 :إ�
	��� ا���ث 

�ن ا�ذات و�� ��و��  ا��� ��� وظ��� ا�����ر أ��و��ً �د��ً ��� ا��وار ا�ر�م�د �

،أ�� ������� أداة ���وا'ل ��ن ا�ذات وا%$ر�ن� �دا$��� �ن �#��ر و إ����!ت،وأ�

ن $���� ا.ط��ل �-� ��م ا���س ��+��� �� �'ورة ���ر  �مر�و� ����ر�*ط��ل 

��ر ر�و����م �� �#�رون �� ��2ه ذا��م،و ���رون �ن  أ����م،��ث ��/�ون�ن 

�راً �واًء -�  $���� أ��5ً �ن ����4م �����3م و ��%$ر�ن �ن �و��م /��راً أو'

ا.�رة أو ا��در�� أو ا�#�رع،إذ أن �دى ا:���ن ا�9درة ��7 أن �ّ�ول ا.-/�ر إ�7 

ر�وم 'ور إ�7 أ-/�ر و /���ت،و�ن +ّم ��د ا�'ور ���9در ا�ذي ��/ن -�� ��و�ل ا�

و���� �2دة �/#ف ا�'را��ت ا������،��ث ���ط�? ا��/�و��ت ا��ودة إ�7 ��رح 

� ا����� أن ����م ���� ا�ط�ل ا�#�ور �طر�9� ر�ز��،���ث ���/ن ا.$'�3

ا������ و �#ّ$ص �#/��� �ن ������ �ر�و�� وا��ّ�رف ��7 د!!ت ���'�ل 

��ر�و�� و ����� و��ظورھ� وإ��$دا��ت ا��ون -���،/�� ��/��� ا��و5و��ت ا

 ./و���� إ��9ط�� ��و'ول ���#رًة إ�7 ا��#�ور إ��$دام ا�ر�م ا��ر

وإ�7 �2�ب �� ��ق -Dن ا�ر�م ��/�� أن ��/س �� ����� ��� ا�ط�ل �ن �#/�ت و 

 .إ5طرا��ت �����،و�ن +ّم ����د -� �#$�ص �#/���م

 5 – 4( ��9ط�� ����ر�� ��د ا�ط�ل ، -� �را�ل ��وه ا.و�7 ا�ر�م أداة إ ��� أن

���س ا�دا$�� �� ،إذ �/#ف ��� �ن �/و��ت ا���/�ر وا: وھو و����) ��وات 

���ر ا�ط�ل �ن $�ل ا�ر�م ��� -� ���� �ن أ�زان و��رات و�4ق و���ؤل 

 ���H# 7 ا�د!!ت ا��� �ن��أن ��/س �� �#�ر �� وأ���� �د�دة ، و�/� ���رف 

�ّم '��I� إ#/���� ا���ث  ا�ط�ل وإ����� �ن $�ل ا�ر�و��ت ا��� �����2 ،

 ������/: 

  

 �  :ا��
	��� ا��	
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  ؟  ھل ��/س ا�ر�م ا����ش ا����� ��ط�ل -

  :ا���	ؤ�ت 

 ؟ �/ن ��ط�ل أن �����ن ���ر�م /و���� إ��9ط�� ��� ���#�ھل � - 1

��9ر�� ��ن ���L3  ؟ ا��� /�رد ا�9'� �+�-����� ا�ر�م ��5ھ� -����� ھل  - 2

  .إ$���ر ا�ر�م ا��ر وإ$���ر ا�$روف ذو ا��3�9� ا��وداء 

  :�ر��	ت ا�درا��  

  :، أ�/ن ���ء ا��ر��5ت ا������  �� ��ق��7 5وء 

 �  :ا��ر��� ا��	

 . ��/ن ��ر�م أن ��/س ا����ش ا����� ��ط�ل -

 :ا��ر��	ت ا��ز��� 

 . ���ر�م /و���� إ��9ط�� ��� ���#� �/ن ��ط�ل أن �����ن� -

 . -����� ا�ر�م ��5ھ� -����� ا��� /�رد ا�9'� �+� -

  :دوا!  ا���	ر ا�و�وع 

 ��� �� 7��  :�ّم ا$���ر ھذا ا��و5وع ���ءا 

  .-�ص �دى إ�/���� �/س ا�ر�م �����ش ا����� ��ط�ل  -

  . -�ص �دى -����� ا�ر�م �ن إ��9ط �� �دور -� دا$ل ا�ط�ل -

ا��3�9�  �9ر�� -����� ا�ر�م ا��ر �وي �D$���ر آ$ر �/�� /D$���ر ا�$روف ذو� -

 . ا��وداء

  :ا���ث  أھداف-

  :��/ن ��$�ص أھّم أھداف ھذا ا���ث -��� ��� 
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  . إ��5ح �دى أھ��� ا�ر�م -� إ��9ط ا����ش ا����� ��ط�ل -

إ��5ح -����� ا�ر�م /و���� إ��9ط�� ��� ���#� ا�ط�ل ��9ر�� ��$���ر ���5ن -

  �رد ا�9'� 

    . /�$���ر ا�$روف ذو ا��3�9� ا��وداء

��  :ا���ث  أھ

  :�/�ن أھ��� ھذا ا���ث -� ا���9ط ا������ 

  . �ر�ف ��دى أھ��� ا�ر�م ������� ��ط�ل $�'� -� ��دان ا!�'�لا�� -

  . #$'�� ا�ط�ل �ن $�ل ا�ر�م��رف ��7 ا� -

  . و���� ذ/�ء ا�ط�ل �ن $�ل ا�ر�م ��4س ا�9درات ا����9� -

  . ا����ؤ �����رات ا���و/�� ا��� 4د ���رض ��� ھذا ا�ط�ل -

�دة ا������� ��7 و5? �رو�و/ول ��'�� �2��P ��وك ا�ط�ل���و��  -��� .  

- � P57 -�م أو�� . ط���م���و�� ����دة ا%��ء وا.���ت 

 

 

 

  

  :ا��	ھ�م ا��را��� 

طر�9� إ��9ط�� �����ش ا�����،ذو -����� ����رف ��7 #$'�� :  ا�ر�م -

 .ا�ط�ل
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��وات ،أي -� �ر��� ا�ط�و��  5 – 4ھو ا��رد ا����Q �ن ا���ر :  ا�ط�ل -

 .ا���/رة

 :ا�درا�	ت ا��	�)� -

!��$دام /����/�� �ول ا���3دة ا:)  1993 (��دل /��ل $5ر درا��  - 1 

ا�ر�م -� ا���ج ا����� ، و4د ھد-ت ��وP�5 أھ��� و-����� ا��$دام ا�ر�م 

) ���  25( -� ا���ج ا����� ، وا���د -� ھذه ا�درا�� ��7 ���� وا�دة ����ة 

�و�� ، و�ن $�ل ������  �12ر�5� ����� ، ھذه ا.$�رة 4د ��4ت �ر�م 

م -� ����23 أّن ا�ر� ��ؤ/د $��� أ ��ر�و��ت و2د ا����ث أن ا����ة ��و�د �?

Lوا'ل ��ن ا��ر�ض وا������ �، ص  P��'2008 �ن �+��ن ا����داء ، (. �

40  (  

وھد-ت إ�7 ��ث ) 2007( ا���ود ��ت ���د �ن '��P أ�و ا�#���تدرا�� - 2

���رات ا���/�ر  -����� ا��$دام 4'ص ا.ط��ل /�'در ������ر ا���� -� �����

ط�ل )  32( �� �4ل ا��در�� ، وا�����ت ����� ��/ون �ن  �دا�� �دى ط�لا:

  :،����'ل ��7 ا����L3 ا������  )��وات 6إ�7  5( �ن ا�2���ن 

�'��3� ��ن ��و�ط� در�2ت أط��ل ا���2و���ن �و2د -روق ذات د!�� إ -

����9س ���9م  ا��2ر���� وا���5ط� -� ا��ط��ق ا���دي ��د �5ط ا��ط��ق ا����9

�دا�� -� ��2ل ا�����ر ا���� ���ر�م �دى ط�ل �� �4ل ���/�ر ا:���رات ا

   ) 01، ص  2013�	رك ,+ور ا�+��	ن ، ( ا��در�� ��د ��ور ا�ط�4� 

�ول إ��9ط �د�� ���وم ا�ذات -� ا$���ر ) دون ��� ( درا�� آ��� ز4وت  - 3

إ��9ط را�� ���� ، ھد-ت ا�درا�� إ�7 ا���رف ��7 ��ھ�� د ر�م ا�#$ص 

 3( أط��ل  �6د�� ���وم ا�ذات -� ا$���ر ر�م ا�#$ص �دى ���� �/و�� �ن 

، ����-ظ� $�ن �و�س ، وأ#�رت ا����L3 إ�7 أّن ھ��ك -رو�4 ) إ��ث  3ذ/ور ، 

( ذات د!�� إ�'��3� -� ��و�ط�ت در�2ت ���وم ا�ذات ��زى ����ر ا��وع 

ا.ط��ل و�د�� ���وم ا�ذات ، /�� أّن ھ��ك ��4� ��ن ر�و��ت ) ذ/ر ، أ�+7 
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�د��م �ن $�ل ا$���ر ر�م ا�#$ص ، /�� أ#�رت ا����L3 إ�7 و2ود ��9ط 

ا$��ف و��9ط ا���ق ذات د!!ت ر�ز�� -� إ��9ط �د�� ���وم ا�ذات -� 

وأ#�رت ا�درا�� إ�7 ) ذ/ر ، أ�+7 ( ا$���ر ر�م ا�#$ص ��زى ����ر ا��وع 

'�� ھ��� ��/#ف �ن 'را��ت ا.ط��ل -� ��2ل إ�/���� ا����ر ا�ر�م و���� �#$�

�� ا�( درا�� ا�����	��/� ا� ، ��  ). 752 – 709، ص  0�2011

����� �ر��ب ر�م ا�#/ل ا:�ول ) �دون ��� ( ��دل /��ل $5ردرا�� - 4

/����/�� ، ��ث �4م $���ر ر�م ا�#$ص ود!!�� ا:-� إا�ذ/ري وا.�+وي 

���� �ن ا.ط��ل وا��راھ�9ن و�ددھم  7��و��راوح )  2819( �درا��� 

��وات ���$د�� ا$���ر ر�م ا�#$ص وا$���ر )  8 – 7( أ���رھم ��ن 

ا�#$'�� �*ط��ل ، و4د �و'ل -� درا��� إ�7 أّن ا������ ا��ظ�7 �ن 

���ر ر�م ا�#$ص ، ا����و'�ن �9و�ون �ر�م ��س 2���م /�����2� أو�7 !$

��� )  18إ�7  7( ���� ر�م ��س ا�2�س أو! �ن �ن  وا�P5 أ��5 أنّ 

���9ر�� إ�7 �د /��ر -� ا�������2م �ر�م ا�#$ص وا�P5 أ��5 ���5ل ر�م 

��� �'��P ا�ذ/ور و�م �و2د دا�� )  14و  12( و )  7( 2���م -� أ���ر 

��� )  18و  7( وھ� �ن �'��3� -� ر�م أ����م -� ���4 ا.���ر ا����� إ

�'��3� ��ن ا.ط��ل �ر���� ا��وا-ق و2ود دا�� إ /�� �و'ل إ�7 �دم

ل ��ر( . و��$��5 ا��وا-ق 	
  ) 37، ص 1996،  !	دل 

�ول ) �دون ��� ( ��� ھ�دي /�ظم ���رك وإ���ن ���ر ���� درا��  - 5

�طور #/ل  �طور #/ل ا��رأة -� ر�وم ا.ط��ل ، و/#�ت ا�درا�� �را�ل

��� و4د ��ت ���� )  11،  4( �ن ذوي ��ر ا��رأة -� ر�وم ا.ط��ل 

��� ، و/��ت أھم ) 11إ�7  �8ن ( ط�� و�ن /� ا�2���ن )  74( ا���ث 

  :ا!������2ت /������ 

  .��طور ر�وم ا.ط��ل ��طور �را���م ا���ر�� و4درا��م ا����9�  -
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 11،  4( ���� �/�-� ا�����2? ا���ر�� �/ون ر�م ا�رأس ���#/ل ا�دا3ري ا. -

 ( ���.  

ھ��ك ���'�ل ���م ��� ا.ط��ل و���'�ل أ$رى ������ ���2� ا����دھم �ن  -

  ) 498، �دون �,� ، ص  !/  ھ	دي 
	ظم �	رك(.ا�وا4? 

، /�� أّن ھ��ك ��4� ��ن ر�و��ت ا.ط��ل ) ذ/ر ، أ�+7 ( ����ر ا��وع  

�ن $�ل ا$���ر ر�م ا�#$ص ، /�� أ#�رت ا����L3  �د��مو�د�� ���وم ا�ذات 

إ�7 و2ود ��9ط ا$��ف و��9ط ا���ق ذات د!!ت ر�ز�� -� إ��9ط �د�� ���وم 

وأ#�رت ) ذ/ر ، أ�+7 ( ا�ذات -� ا$���ر ر�م ا�#$ص ��زى ����ر ا��وع 

��ت ا�درا�� إ�7 إ�/���� ا����ر ا�ر�م و���� �#$�'�� ھ��� ��/#ف �ن 'را

�� ا�( .ط��ل -� ��2ل درا�� ا�����ا	��/� ا� ، �� – 709، ص  0�2011

752 (  

�ول ا�4راح �ر���L -� ) �دون ��� ( ���ف أ��د ���د -راج درا��  - 6

ا.�#ط� ا����� ������ ا!��/�ر �دى ط�ل �� �4ل ا��در�� ، و���$ص �#/�� 

و-� �����ب ، و��'ف ا�درا�� -� /ون ا�ط�ل -� �ن �� �4ل ا��در�� �/ون #

ر�وزه ا����� ���ط��? ا�. ����2��� ���H ���2� ط����� ���25 و��و #$'��� 

��/�ر�� �دى ��� ������ ا������ ، -��'��ت ا:وا��/��! �9و�� ا����5� وا��/

ا�ط�ل وا��� �9وم ��7 ا�دھ#� و�ب ا!��ط�ع �ط�و�� ��ط�ل ا���دع .��� 

  .���م �ن �و�� 2وھر ا���ر-� ا������ ��

�داد  6 – 5وھد-ت ا�درا�� إ�7 ����� ا��/�ر ط�ل �� �4ل D� وات وذ�ك��

�ر���L -� ا.�#ط� ا����� 3�4م ��7 ا���/�ر ا�$���� و����ر ھذا ا��وع �ن 

ا.�#ط� ��م ، -�و ����د ا�ط�ل ��7 ا!����دة �ن $���� ا�وا�? �? ����� 

(         ا��9ّد�� �� وآراء ا%$ر�ن �و��/���� �وا�د أ-/�ره �ن $�ل ا���ط��ت 

د ا��راج ، �دون �,� ، ص�).1!�	ف أ�د 
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-� 5وء �� ��ق ذ/ره !�ظت ا����+� �دم و2ود درا��ت ���و�ت �و5وع 

).��وات5-4(و ! ا��3� ا���ر�� ا���ددة ��و5وع ا�درا��ا���ث،
  

:��$دام  /��ت �ول ا���3دة ا:/���/��) 1993(-درا�� ��دل /��ل $5ر

  ).���25(ا�ر�م -� ا���ج ا�����،و/��ت ا�درا�� ����� وا�دة وھ� ����ة

،/��ت �ول -����� )2007(أ�� درا�� ا���ود ��ت ���د �ن '��P أ�و ا�#���ت

 ������ر ا���� -� ����� ���رات ا���/�ر إ��$دام 4'ص ا.ط��ل /�'در

  .ا:�دا�� �دى ط�ل �� �4ل ا��در�� �دون ��د�د ا��ن

/��ت �ول ا�ر�م /�#�ط -�� ) �دون ���(أ�� درا�� ���ف أ��د ���د -راج

  )��وات6-5(3�4م ��7 ا���/�ر ا�$����،�� �4ل ا��در��

���و�ت �و5وع إ��9ط �د�� ���وم ) �دون ���(و������� �درا�� آ��� ز4وت

  .ا�ذات -� إ$���ر ر�م ا�#$ص ��د�داً 

/��ت �ول ) �دون ���(���ر ����/ذ�ك درا�� ��� ھ�دي /�ظم ���رك وإ���ن 

،و �د�� ���وم ا�ذات �ن )ت��وا8- 7(�طور #/ل ا��رأة -� ر�وم ا.ط��ل

   .$�ل ر�م ا�#$ص

���و�ت �ر��ب ر�م ا�#/ل ) �دون ���(درا�� ��دل /��ل $5رو-� ا.$�ر 

-7(ا:����� ا�ذ/ري و ا.�+وي -� إ$���ر ر�م ا�#$ص ود!��� ا:/���/�� 

 .)��وات8

  :ت ا���ث +�و�	

  :�9د وا�2ت ھذا ا���ث ��2و�� �ن ا�'�و��ت ��+�ت -� 

  . درا��ت ���9� ���و�ت ھذا ا��و5وع �دم و2ود -

  ./+رة ����Iت ا�����ذ أ+��ء -�رة ا��ر�ص  -
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  . ��وات)  5 – 4( '�و�� ا�����ل �? ا�ط�ل -� ھذا ا��ن  -

  .:2راء ا�����9ت �دم و2ود -�5ء $�ص  -
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   :����د 

	�د ا�ر�م و�	�� ���	ر	� 	������� ا�ط�ل ���ل �ن ا��وا�ل � ا��
	ط ، وأداة 

�طوط ������'�	س ا)'����! وو�	�� إ�%�ط	� �$��ور ��#�دا "! ر�و��ت ��	�� 

  .وا*���ل وا*�وان 

و�ن �$��� 	��ن ��'���'! "�م ا���وك #	دا ��)-�"� إ�, +	�س ا�%درات ا��%�	� 

 ��ا�ذ��ء ��ط�ل ، �ذا "��ر�م ذو أھ�	� ����1 ����رف /�, ا����ل ا�
%	%! و'�

�ط� /$#	�    .و	��/د /�, ا����	ص و/�, و-

���� /'د را �:ھ�	� ا��! 	������ و���د+	ق أ�8ر "! #وا'ب ھذا ا����وم ، و'ظ


�8ا�ط�ل ���'�و�> �ن �$ل ��ض ا��'��ر ا��! "! ھذا ا���ل  ، 
�و�ت ا�

�� ��ذه ا�درا�� و#د��� �'���   .ذات أھ�	� 
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 : ا�ر�م�	ر�ف  -1

  :ا��	ر�ف ا�ّ��وي  -1-1

ر�م إ�م �ذ�ر ، 	�'! ا���ورات 
ول ا*�	�ء �#�دة "وق ���
� ، وھو ا��ّن ا�

 1979 ، ����ط���ت ا���و��larousse ���وس (  . ا�ذي 	درس ��و'�ت ا�ر�م

   ) 119ص

1-2-  � :ا��	ر�ف ا �ط��

ا�ر�م /��رة /ن �%	�س 	��''� �ن ��ر"� در#� ا�'�و ا��%�! ، �%�رح �ن +�ل 

Florence Good_Nough  وFay  ن�ت ��ن ا�ر�و�و/� �#�ت ��ل 
، أو �

�ل +Prudhommeau  )Henri , Pieron ، 1973 ،  116ص (   

ا�ر�م /��رة /ن و�	ط �	ن ا�ط�ل ووا�د	> أو ���ّ�	> ، ھو �'�وج ذو ���� ط��	� 

'��> ، '�وه ، : ��
ر	� ، وھو /�دة �وھوب "	�� و�Cّ'> #زء �'> 	���م "	> /ن 

�> ��ك �� D ء�	وّ#�� �:و����" ، ��������> و���و"> ، ور�و��ت ا*ط��ل �Eر


�, ��ك ا���'	� �ن طرف ا�'���'! ، "�ّل  Dدر�� ، و�"! ا� �����وّ#�� ���ا�

  ) 1،   ، ص  George Cognet( .ر�م /��رة /ن َ+َدر 

 <	#�	�ر ��ل �ن أ���ل ا�وظ	�� "��ر�م 	��� Jean Piagetو
�ب #ون 

ا��	�	��	� ، �و+�> "! ���رق ا�طرق � ا���ب ا�ر�زي ، �د	> '�س ا��ذة ا�وظ	�	� 

 ،  Jean Piaget  ،2005(  ."�و	�%��م � ا��ورة ا��%�	� ا��#�ود ��%�	د ا�وا+

  ) 63ص 

��ر	ف ا�ر�م /�, أّ'> أداة إ�%�ط	� ��ّ�''� �ن ا)ط$ع و�ّ�� ��ق ذ�ره ، 	��''� 

 /�, Dو/! ا�ط�ل ، و�ذا ��ر"� در#� ا�'�و ا��%�! ، ��� أّ'> و�	�� �$���ل �

 �	/���#Dف ا��$+�ت ا���ا����م ا���ر#! �دءا ��*�رة إ�, ا��در�� إ�, �

  .ا*�رى 

  :أھ��� ا�ر�م  -2



ا��ـــــــــ�                                                                                                      ا�
	� ا�����

15 

 

�د�ول إ�, Dو/! ا)'��ن ، وھذا �� 	�ّ	زه /ن و�	�� � ���ن أھ�	� ا�ر�م "! أّ'>

��+! ا�طرق ���� /'د ا�ط�ل ، "	��''� ��ر"� ���	�> �ن �$ل ���> ، أ
�د	8> 

 ّDا*�د+�ء ، إ ا���و	� ، +��> ا����ر/� أ8'�ء ا���ب ���د�, ، ��ب ا*دوار �


د	د ط��> أّن ا�ر�م �رآة /���� ��ل ��ھو ��ط'! E	ر ظ�ھر ، ��� 	��/د'� /�, �

  .و+درا�> ، إ-�"� إ�, أّ'> و�	�� ا���ل � ا����م ا���ر#! 

أّن ا�ط�ل ا�ذي 	'�ب /�, ا�ر�م ، 	��ر "! ھذا  D. Wildocherو�%د أ8�ت " 

ا�'��ط /ن "�ر ��	د #دا /ن �#رد ا����	� ، إّن ا�ر�م 	��J أ��م ا��
�ّل ا�'���'! 

  ) 50، ص  2001#ور#�ت ا��داد ، . د( " �دا�ل ا�$و/! 

إ-�"� إ�, �طو	ر 
ر�� ا�	د و��C	دھ� وإ�8رة ا�
�#� إ�, �وا#�� ا���ل ا��'#ز " 

��$ف ا*ر-	� ا��%8"	�  ���وا+ ، "��ر�م �ظ�ر �ن �ظ�ھر ا�
	�ة�����ف 	 ،

و	��	ز �������	� وا�#�د ا�ذي 	�ذ�> ا��رد �����	ر /ن أ
��	�> و���/ره ا��! �#ش 

  ) 27، ص  1998د ا����� ، ���د ���و. د( " "! '��> 

�در	ب ا�ط�ل /�, أن 	��رس ذ��ء ا����	�ت ا)�دا/	� �ن �$ل ا�ر�م  ��� أنّ "

"�و 	'��! إ�, ا�8%�"� ا���ر	� و	��س آ�8رھ� /�, ��و�> ، إ-�"� إ�, أّ'> 	�دف 

إ�, ا����ف �دى '�و ا�ط�ل ھل ھو ��وازن و�����ل �ن #�	 ا�'وا
! أم �د	> 

���د . د( " �ذ�ك ، �	ف ��ون ا�����#� ���د	� )-�/� ا�و+ت  '%ص ، وإذا ��ن

  ) 25، ص  ���1998ود ا����� ، 

وأھ�	� ���/د ا*����! ا�'���'! "! ����> �واء  و������! ��ر�م "وا�د ��	رة

إن �J ا����	ر �%	�س ا�ذ��ء ،  ط�ب ا����/دة أو "! ا�%	���ت ا�رو�	'	� ��'ت /'د

, Dو/! ا�ط�ل �ن �$ل ا�ر�م "�)ط$ع /�ا)���دادات  ا��	ول وا�%درات و�ذا

�طو !������ة ��	رة '
و ا��$ج و+�ل ذ�ك ���	ص ا����ل أو ا)-طراب ،و

أ�رى ، و���ن �ن ا�د�ول "!  	�ون ا�'���'! +د ا���ر ا�و+ت وو"ره ��طوات 

	��� ��ب ا)����	� �د+� أ��ر ، "��و	� ا�ط�ل ���/د'� /�, ��ف ا�
%��ق ا��

  .وا��	رورات ا�'��	� 
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  :أھ��� ا��	'�ر ا�%�� &�د ا�ط%ل  -3

���ر�� ا�ط�ل �����	ر ا��'! 	ؤ�د /�, �'�ء ا����	� ا�������� ، وذ�ك �ن �$ل " 

  .ا���C	د /�, ا�طراز ا�#���! ��ط�ل وأ��و�> ا���	ز 

  :و	��ن إ	#�ز أھ�	� درا�� ا����	ر ا��'! �:ط��ل "	�� 	�! 

 .ود+	ق �����	�ت ا���و�	� "! ا��ن /'د ا*ط��ل إ/ط�ء و�ف ���ل  -

 .إ����ف ����ص ا����	ر ا��'! ��ل /�ر ز�'! �$ل "�رة ا�ط�و��  -

 .���	ر ا��1	رات ا�
�د�8 "! �1	رات ا*ط��ل ا��'	�  -

ا��
�م "! ا��1	رات ا���و�	� �:ط��ل "! ا��ن و-�ط�� ، و�و#	��� وا��'�ؤ  -

 ���. 

 ) .ا�ذ��ء ( %�	� ا����� ��	د "! +	�س ا�%درات ا�� -

��ء و���/د��م ، و�و#	��م  -Mل ا���	د "! "�م إ'��ج ا*ط��ل و�%��> �ن +

 .ا��و#	> ا���	م 

 .ا��'��ط ا��وا�ل ا��ؤ8رة /�, ���	رات ا*ط��ل  -

&'د ( ���د �'�رك (.ا���ف /ن ا*ط��ل ا�Dو	�ء وE	ر ا*�و	�ء  -

 ) 59،ص  2010،

ا��'�ر أّن ا����	ر ا��'! 	�س #�	 #وا'ب و	��ن ا���$ص �ن ھذا  -

ا����	� ،و	��ف �'� /ن ا�'وا
! ا����	� "	�� ، ��� 	��/د'� /�, 

 �ذا اD-طرا��ت ا���و�	� �دى  ا�ط�ل���	ص ا-طرا��ت ا����	� و

�ل 
دو��8 ، ��� 	��ّ + ���''� �ن ا����ر ا�و+ت و���	ل و- و
�, ا��'�ؤ 

�ط� /$#	� �
ّل ا�����ل . 

 

  :�را�ل ا��	'�ر ا�%�� &�د ا*ط%�ل  -

�8$ث �را
ل ، 	��ن إ	#�زھ� "	�� 	�! /'د ا�ط�ل 	�ر ا����	ر ا��'! :  

�ر ھذه ا��ر
�� )�� �'ل �ن ا�را'	� ( ا��ر��� ا��,ط�ط��  :أو+ ���

�� ��ط�ل "�رة �در	ب ��-$ت 	ده ا��1رى /�, �'�ول ا*�	�ء و�ن �'���
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 8إ�0  �4ن ( ا��ر��� ا�ر�ز�� : .���� .ا�ورق �	'�� ا�%�م وا���دا�> /�, 

�ذ ��ط	ط ا�ط�ل ��$ آ�ر #د	دا "	> إ�, )��وات C	 ��
"! ھذه ا��ر

ا�ر�ط �	ن �� 	راه "! �	��> ا��'ز�	� أوD 8ّم �� 	راه ��ر#�� ، "�8$ 	ر�م 

�� أو ا�%ط� أو 	�دأ ���%ول أوD و	%ول ���طوط� ��ّ	'� و	%ول ھذه ���� أو 

�طوط ر�ز	� ��� �Cر�م ����� أو أ�! أو ا��#رة أو E	ر ذ�ك و	�ّ�ر 

�'�رك ���ور  (�د�وDت "! '��> أ8'�ء ا����	ر ����رة 8ّم 	'��ھ� ��د +�	ل

     .)8'دون ��� ، ص ،ا��%��ن

"! ھذه )���  12إ�0  �8ن �ن ( ا��ر��� ا�وا�	�� أو ا+�ط���� : .��.� 

�	را /�, ا�ط�ل ، ��� أّ'> +د �دأ 	�!  ا��ر
�� ��ون ا��	�� +د أ8رت �8C	را�

����� �� 	دور 
و�> �ن �ظ�ھر �8	رة ��'و/� 	�� ��ط�
���� ��ن 
و�> 

أ"راد ا*�رة ، ا*�د+�ء "! ا��در�� ، "! ا���رع وE	ر ذ�ك ( �ن ا�'�س 

�ر ا�ط�ل /�, أ8ر ذ�ك ���	را ��د+� وا+�	� 	
ّ�م /�	'� ���	ره ) .ّ�	"

�ذC'� �	'" ده	و�ر� ��
�	ده إ�, �دارج ا�'�و ا��'! 
�, D 	���ر /�, �ر 

�%�و	�ّرر '��> �ر�وز 
�ظ�� ��#رد �د�وDت *���ل ��ض  '�وه ا���

   )�09'�رك ���ور ا��%��ن، 'دون ��� ، ص ( . ا*�	�ء ا��! 	��ھدھ� 

  :خصائص رسوم األطفال -5

 :يمكن تناول هذه الخصائص ، من خالل مايلي 

  

  :العشوائي التخطيط  -5-1

عندما يبلغ الطفل سن الثالثة تقريبا ، نالحظ رغبة منه في تقليد الكبار 

وخاصة في عمل تخطيطات بقلم الرصاص غير منتظم ال تعبر عن شيء 
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إنما تعكس إحساساته العضلية والشكل التالي يوضح نموذج للتخطيطات 

  .العشوائية 

  

 

 

  – 01شكل رقم  -                       

  :التخطيط الموجي  -5-2

  :وتشبه هذه التخطيطات أمواج البحر والشكل التالي يوضح ذلك 

 

 

 

 )56، ص  1998محمود محمد الحيلة ، (  – 02 –شكل رقم 

 

  

 :التخطيط شبه الدائري  - 5-3
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في حوالي السنة الثالثة من عمر الطفل يلجأ لعمل خطوط شبه دائرية والسبب في 

التطوير يرجع إلى نمو عضالت الطفل وقدرته على السيطرة في استخدام القلم هذا 

  :والشكل التالي يوضح ذلك 

 

 

 

 

  – 03 –شكل رقم   

 :التخطيط المتنوع  - 5-4

في حوالي السنة الرابعة من العمر يلجأ الطفل لعمل تخطيطات أكثر تطورا ففيها 

هذه التخطيطات اشتملت على الخط الدائري والعمودي واألفقي المائل، وبما أن 

  :أنواع الخطوط فتكون مقدمة لرسم األشكال ، والشكل التالي يوضح ذلك 

 

 

 

 

 ) 57، ص  1998محمود محمد الحيلة ، (   – 04 –شكل رقم 

  

 :التسمية  - 5-5

 

 



ا��ـــــــــ�                                                                                                      ا�
	� ا�����

20 

 

عندما يرسم الطفل شكال ما يكتب اسم الشكل والسبب في ذلك يعود إلى عدم قدرته 

إليه من خالل رسمه ، وزيادة في التأكيد لكل أسماء األشكال  على التعبير لما يهدف

  :الموجودة في رسمه ، والشكل التالي يوضح ذلك 

 

 

 

    

  – 05 –شكل رقم                             

 :الحذف  - 5-6

عندما يقوم طفل برسم ما فإنه يهتم باالعضاء التي تؤدي وظيفة أو حركة يرسمها 

  .التي ال تؤدي حركة فيتجاهلها ويحذفها أو يصغرها أّما األعضاء 

 :التكرار اآللي  - 5-7

اتجاهات األطفال التكرار اآللي المستمر في رسوماتهم ، ونالحظ أن الطفل في 

  .المرحلة األولى قد استقر على أشكال معينة يكررها بصفة مستمرة 

 :الوضع المثالي  - 5-8

بوضع جانبي ولكنه يرسم االنسان بالوضع  يرسم الطفل الطائرة والسمكة والحيوان

األمامي ولعّل السبب في ذلك يرجع إلى رغبته إلى زيادة التوضيح فرسم االنسان 

من األمام يتميز على رسمه من الجانب بظهور العين واألذنين أو الذراعين والصدر 

  ) 59،  58، ص  1998محمود محمد الحيلة ، (  .
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 :التماثيل  - 5-9

إّن التماثيل أحد الظواهر التي تالحظ في رسوم األطفال كرسم الجهة اليمنى مماثلة 

للجهة اليسرى كأن يرسم الطفل األزهار واألوراق على غصن الشجرة ويرسم نفسه 

  .على غصن آخر وهكذا واألزهار على غصن 

  :خط األرض - 5-10

لمختلفة ويضع خطا تحت عندما يبدأ في إدراك العالقة بالبيئة فإنه يرسم األشكال ا

  .كّل شكل 

  :المبالغة واإلطالة  - 5-11

يبالغ ويطيل في رسم بعض األجزاء تبعا ألهميتها من وجهة نظره فمثال عندما يرسم 

  .ال عب الكرة يبالغ في حجم الكرة أو القدم التي تركلها 

  :الشفافية - 5-12

إلى رسم األجزاء غير  إّن رغبة الطفل في التعبير عن األشياء التي يعرضها تدفعه

  .الظاهرية كأن يرسم السمك فوق سطح البحر 

  :التسطيح  - 5-13

تسطيح شكل عبارة عن انفراده ، وٕاذا أراد الطفل أن يرسم عربة أو أي شكل فإنه 

  .يرسم من جميع الزوايا وكأنه يدور حوله وبهذه الطريقة يظهر الرسم سطحا 

  

  :الميل - 5-14
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قع نوع من التوافق بين الحقيقة المرئية والحقيقة الفكرية حيث إّن ظاهرة الميل في الوا

كحاالت يكون  يدرك الطفل أّن األجسام يجب أن ترتكز على خط األرض إال أن هنا

فيها خط األرض متعرجا أو على شكل قوس ، ولهذا يظهر الميل في رسومات 

  .األطفال 

  :الجمع بين األمكنة واألزمنة في حيزواحد - 5-15

يرسم الطفل دون التقيد بالمكان والزمان كأن يرسم من خالل شريط سينمائي ، فنجد 

ظاهرة رسم األشكال والجمع بين األمكنة واألزمنة المختلفة في لوحة واحدة كأن 

( . يرسم الفالح عندما يستيقظ مبكرا وفي أثناء ذهابه للحقل والعودة إلى بيته 

 ) 61،  60، ص  1998محمود محمد الحيلة ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : خالصة الفصل 
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 �ن �$ل ھذا ا���ل ، 	��''� ا�%ول �Cن ��ر�م أھ�	� ��رى "! �#�ل ا���Dل �

ا����م ا���ر#! وا����	ر /ن ا�$و/! ، إ-�"� إ�, أ'> ��ل �ن أ���ل ا�وظ	�� 

ا��	�	��	� وو�	�� �%	�س ا�ذ��ء ، ا��	ول وا�%درات ، ا���Dدادات ، ��� 	�د أداة 

�ؤ	� �����ف اD-طرا��ت ، ���� اD-طرا��ت ا�'��	� /'د ا�ط�ل ، ھذا '�

�	رة "! ا���ف /ن ���'��> ا�دا��	� ، و�ذ�ك 	�د ا�ر�م � ��ا*�	ر ا�ذي '#د ��و

  .و�	�� ���	ر	� إ�%�ط	� /'د ا�ط�ل 
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  :د ــــــ����

�ث أّ	�� ���د �� ، ���� ا�ط�و�� �ن أطول �رال ا�ط�و�� ��ن ا����	�ت ا���ر �ر

��ل � ��ن �ظ� ا���&د و�% $ّن ا�#�	�� "�ر ، وھ� أ�!� �ن أھم ا��رال ا��

���ل ���ب � ��� ا���ر�� ����ر ا��ّ�	� ا*$�$�� (�0/�� ا.	$�ن إذ أّن ھذه ا��ر

��ج إ�% "	��� �0/� واھ���م ���3 *ّن ط�ل ا��وم ھو ا�را�د 2دا ، ا�1د ، �ذا �

ّد $واء %�" �  . وھذا ا8ھ���م ��ون "�% ا�/��د ا�7$دي وا�	�$
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  : �ر��� ا�ط�و���
ر�ف  -1

 :ا��
ر�ف ا�ّ��وي  -1-1

�� ا���ر�� ا����ّدة �ن ا���&د إ�% 	و ��1  ا�ط�و��ھ� إ$م �ؤ	ث و��	� ا��ر

1979����ط���ت ا���و��،  larousse ���وس( . ا�$	� ا�#�	�� "�ر �;ر���  ، 

  ) 145ص 

1-2-  �  :ا��
ر�ف ا �ط��

� (�رة	�� �ا�	�و أو ا��طور �دى ا����ن ا���ري ، و�	;$م إ�%  ا�ط�و�� ا/ط&

  :#&#� �رال 

  .$	وات  3ا*و�% ا����ّدة �ن ا���&د إ�% ا�ط�و�� 

  .$	وات  7إ�%  3ا�ط�و�� ا�#�	�� ا����دة �ن 

، ص  Henri Pieron   ،1973( . $	�  12إ�%  7وا�ط�و�� ا�#��#� ا����ّدة �ن 

148 (  

��ة ا8	$�ن  �) ���� ا�ط�و�� �=	�� أول �رو�ّ�� $�ق ذ�ره ���ن ��ر�ف �ر

ا*$�$�� (� �	�ء �0/�� ا��رد ، وھ� (�رة طو��� 	و"� �� وأھ��� ، *	�� ا�ر��زة 

  .���د وا�� ا#	� "�ر $	�

  :&�وات  5 – %4��$ص ا#ط��ل �ن  -2

 :تعتبر هذه المرحلة مرحلة الطفولة المبكرة ، وتتميز بالخصائص التالية 

  

  :الخصائص الحركية والمعرفية  -2-1
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 .تضاؤل سرعة النمو فيها  -

 .المهارات الحركية كالقفز والركض تطور عدد من  -

 .تطور العضالت الكبيرة  -

 .مشاهدة الحدث وتذكره  -

 .التمركز حول الذات  -

 .التركيز على بعد واحد فقط  -

 .إستطالة فترة االنتباه  -

أطفال ما قبل المدرسة ال يستخدمون باستمرار االستراتيجيات اللفظية  -

 .لنظر واالشارة كاإلعادة مثال ، ولكنهم يظهرون استراتيجيات ا

ما يعرفه الطفل يعتمد على ذاكرته وأدائه في المهمات المختلفة ، ويمكن  -

للوالدين في هذه المرحلة إثارة دهشة األطفال والقراءة لهم فيساهمون في 

 – 30، ص  2008محمد عودة الريماوي ، .د( تطوير أبنيتهم المعرفية 

31 ( 

  :الخصائص االنفعالية االجتماعية  -2-2

يصفون ذواتهم بخصائص جسمية ، كأن يصف الطفل ذاته بأّنه طويل ، سمين ،  "

  .عنده دراجة وكرة ، مفهوم ذاته هذا يؤثر في سلوكه 
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اللعب الذي يمارسه الطفل مع تقدم العمر ، وللعب التظاهري يتزايد تعقد  -

 .واللعب الخشن فوائد ملموسة في النمو 

وتزايدها مع تقدم العمر ، يمكن أن يقّدم ظهور بعض السلوكات االجتماعية  -

 .بعض األطفال الدعم والمساندة لآلخرين 

محمد .د( ." تعويد األطفال على ضبط الذات وذلك عن طريق التدريبات  -

 ) 31، ص  2008عودة الريماوي ، 

  :الخصائص اللغوية  -2-3

  :ويحّددها محمد عودة الريماوي ، كما يلي 

  :نوات س 4الطفل في عمر  -2-3-1

يشارك الطفل بفاعلية في المحادثة الحّرة التي تتّم في البيت ، ويكتسب  -

وفي دراسة أجريت في نيجيريا وأوغندا من قبل  مفردات أكثر ويسأل كثيرا ،

Durojoiye  بّينت أن: 

األطفال في هذا العمر يبدوأون بفهم أنفسهم والتعبير عنها باستخدام اللغة  -1

 .اليومية 

 .األطفال في هذا العمر يتفوقون في استخدام اللغة   -2

 .إلشباع الفضول يسأل األطفال كثيرا  -3
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 2008محمد عودة الريماوي ، ."( يستمع األطفال إلى القصص مع فهمها  -4

 ) 411،ص

  :&�وات  5ا�ط�ل )� '�ر  -2-3-2

�� ���7و"��  و����زا�ط�ل (� ھذه ا��ر�� ���) ���  :�ن ا�0/��ص ، 	�7

�	�C ط�ل ا���0$� �7& ��;دة ، و�$�0دم Bوا"د 	و�� أ$�$�� و�ر�ب  -

ا�����ت ���ل �	�$ب �/���2 ا��7�� و���$ب ����ت إ!�(�� �;�ر	� �ط�ل 

���ت ، و���	D روا��  6 – 4ا�را��� ، و��دل طول ا��7�� �/ل إ�% �

ا�;/ص وا��0رات ��$�0دام ا�/���2 (� ا���!� و��ّ�ر "ن ا�ز�ن ، �#& 

 ... ) .أ	� ����د "�% أ�ل ( ، ... ) "	د�� �	ت /1�را (  :

وا�ط�ل (� ھذا ا���ر ��;ن E��7 أ$�$��ت ا���1 ا*ّم ،و��رف �� �;و�D و��  -

8 �;و�D ، و��رف �� �;و�D و�� 8 �;و�D ، و��رف ا�وظ��ف ا���78"�� 

 .ا���� ، ا8"�ذار ، ��� ��رف إ$�0دام ا���1 �=دب : ���1 ، �#ل 

ا��1�ب "�% ا����&ت ا���ظ��  ��	D ا$�0دام ا�!���ر ���ل /�F ، و���	Dو�

���� ، و�7� �D ا��� �$�0د��� B/�رة وا�	ط;�� ، ��� ���م �� �ز�د "ن أ��

 �  ) 412، ص  ���2008د 'ودة ا�ر���وي ، ( ". ووا!

$	وات  5أو  4وا$�	�دا إ�% �� $�ق ذ�ره ، ���		� ا�;ول أّن ا�ط�ل ا����3 �ن ا���ر 

�ك Bدرات ��ر(�� و0/��ص ر��� ��ّ�	D �ن ���ر$� ��0�ف ا8	�ط� ، ���

 ����  .	ذ�ر �	�� ا�ر$م وھو �و!وع درا$�	� ا�

� ھذه ا�$ّن ����رات �1و�� ��ّ�		� �ن �ط��ق ا���08ر ا�#�	� أ8 ) E���� D	ّأ ���

 %�$رد ا�;/ص وھو إ���0ر ا�0روف ذو ا�;���� ا�$وداء ، ا�ذي ����د أ$�$� "

  .وا/�� (��� ���1رات ھذا ا�0روف ا�/1�ر 

  :ا#&�&��  ا�ط�ل��*�ت  -3
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 " D� ّنI) ، E��7أ$رة و���� و� ��ون ا�ط�ل ���ون �ن 7$م و	�س ،و���ش (

ا����7ت �8د أن ���E ا�7$م وا�	�س ، و�8د أن ��	�$ب طرق ا.���ع وظروف 

 D�) و و��طور�	ا�ط�ل ا�ذي ���ش و� E��7د ا��*�د . د( " . أ$رة و���� و�+'

  ) 74، ص  1997، ا�%��دي 

  :وا�وظ���� ا���*�ت ا�*&���  -3-1

و	;/د ��� ا8����7ت ا��� ��دف إ�% �;�ء ا�ط�ل وا��وازن ���0�ف ا������ت 

 ������� �  :ا��و�� دا0ل 7$م ا8	$�ن وھ

���ع 7و"D و"ط�D �ن أ�ل و��ء  -. �7� .ا�

�7 ���	�س  -� .ا�

 .ا���7 إ�% ا.0راج  -

  :ا���*�ت ا���&��  -3-2

�ن �ث ا�$�طرة وا.��ح و�ظ�ر "	د�� و��0�ف ا���7ت ا�	�$�� "ن ا��$7�� 

 ��M�� ����	/� و���ن ، D���7و� D���و� Dأ(راد أ$ر� E� ل ا�ط�ل�����:  

  :ا���*� إ�- ا#�ن وا���+�  -3-2-1

�  ا�ط�ل ا�ذي 8 ���ق أي ��درة "�ط�� أو) D��� ���� ، (�ذا $�ؤ#ر "��D ط��

��� ���ن أن ���رض ���=0ر أو ا��ف $�و���D ا�ذ����� ، ا���78"�� ، ا���ط��� ، 

� 	�وه ا�	�$� ، إ!�(� �&$�س ��*�ن ا�ذي �و(ره �D ا*ّم ���ل �0ص ).  

  :ا���*� ���0د�ر وا ��رام  -3-2-2

ھذه ا���7 ��$ت (;ط �ن ���زات ا����ر ، و��	�� أ�!� �ن ���زات ا*ط��ل ، " 

��ر �ن إ0وا	D وأ�Bر�D وأ/دD��B (��ط�ل ���ر �����7 ��;د�ر أ�و�D� D ، و�ذ�ك ا��

 ، D� /ت	و� ، D��أھ� D� رام و�;د�ر و�ن أن�، (��ط�ل ا�ذي ���ر أ	D ����ل ��
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 ����ز�د �ن ا��ط�ء وا8	!��ط وا��!� D�)و�� ، �د	ا����(=ة ا���د�� وا��� D� و�;دم

  )77ص،  1997'+د ا��*�د ا�%��دي ، . د( " . 

  :ا���*� ���*�ح وا���وق  -3-2-3

��زه ��;د�م ا*(!ل �ن $�و��ت 7�دة وأ"��ل أو � �	�7ح ا�ط�ل �D ���3 ا*ھ��� (

��ط�ت �ط�ب �	D ا�;��م ��� ، و�% �ذل ��7ود أ��ر (� درا$�D و�/�ل أ$ن 	

ا��&��ت ، (�ذا ا�	�7ح وا���وق �(ز دا�م ��ط�ل 	و ا*(!ل ، �و�ّد �د�D ا�#;� 

�ل (�ذا $�$�ب �د� D	�E� �$ ���	�س وا�را� ا�	�$�� وأّ�� إ��ذا ��رض ا�ط�ل �

ا���ور ���	;ص و"دم ا�#;� ، ا��ذان �و�دان (��� ��د ا���ور ���;�ق وا8��ط و	;ص 

ا�#;� �0/� إذا ��رض ��!1ط �ن �Bل ا�وا�د�ن ، �ذا "�% ا��Mء �را"�ة "�ر 

 D� D� �B8 ط� ��� D���� و�دى ���ر(D و"دم ���  .ط���م ا�ز�	� وا��;

  :ا���*� إ�- ا &�0����  -3-2-4

 �و ا8$�;&��� ، (�ر��� ط�ل ھ	 Dا$��دادا� D�ق �د	8 �7ب �;��د ا�ط�ل و0

 ��% ا�	�و ���ل إ���7" Dدرا�B ز���% ذ�ك ��" Dر و�$�"د�و��D إ�% ���ن �

  :ا���*� إ�- ا��و�� ا�*�&��  -3-2-5

�� ";دة أود�ب ��/�F (��� ��د �0/� ���$ب ا�ط�ل ھو��D ا�7	$�� ��د �ر

 .را�دا ذو ھو�� ����	� �ذ�ك �ن إ���B ا��&E� �B ا�7	س ا0Mر 

 

  

  :ا���*� إ�- ا��
ر)�  -3-2-6

ا�ط�ل ���7 إ�% ا���ر(� "�% ا�/��د ا���ر(� وا���ط�� ، وا�$��ح �D �0وض 

 ، Dدرا�Bو D	ّ$ ء أ��ر �ن���ا���7رب وا�;��ق ا�&ز�� ، وأن 8 	د(D� E ���م أ
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 D� D� �Bف ��� 8 ط���،  Jacques Giroux , Pierre Payette( . " (�ذا ��

  ) 50، ص  1967

و���		� ا�;ول ��د ا$��را!	� ���0�ف ا���7ت ا�7$��� وا�	�$�� ، أّن ھذه 

 �/0�ا���7ت �/ب (� ��Bب واد ھد(D ا�و/ول ���ط�ل ��/�F (��� ��د 

�0/�� ��واز	� ، و8 ���ن ا��/ل ��ن را�دا ذو �	��  E� ��وBو ����$ ���$7

زي (��� ��	�� �طرق ا���7ت ا�7$��� وا�	�$�� ، �ل �7ب �و(رھ� دو�� ����وا

���� ودر�7ت �	�$�� $.  

  :ا��ظر��ت ا���ّ&رة  ����*�ت ا�ط�ل ا���&�� 

��7ت ا8	$�ن �	;$م إ�% ��7ت (�ز�و�و7�� و��7ت 	�$�� و�&ھ�� �ؤ#ر 

 Dو����  .و��=#ر ��0Mر ، و�D أھ��� ����1 (� 	�و �0/�� ا��رد و�د�د $

��7ت ا�	�$���ا������ر ا��طر�� وا����$�� ، : ، �	��  ��ذا 	7د "دة �/	���ت �

ا�	�$�� وا���78"�� ، ا*و��� وا�#�	و�� ، ا���78"�� وا�	�$�� ، ا���ز�و�و7�� و

  .وا����	� وا�ظ�ھرة ، و�ّل واد �ن ا�����ء �	�و��� �ن أد ا������ر 

  :�ظر�� �وراي 

���  ����ر 	ظر�� �وراي �ن أ�#ر ا�	ظر��ت ا���$رة ا��� Bد�ت درا$����

�و�� ��7ت و�Bم ��/	���� (� أ	��ط ��0��� إ�% ��7ت أو��� �� �!���$�

��7ت ظ�ھرة ، ��7ت ���	� ، ��7ت  ، =���7ت #�	و�� أو 	�$�� ا��	 ، =�ا��	

��ور�� ، ��7ت 8 ��ور�� .  

�% أّ	�� ��و�ن ��#ل Bوة (� ا��O ، وھذه ا�;وة �	ظم ا���ل " �7�(��رف �وراي ا�

�7 ، (����7 ھ� ا�;وة ا�دا(�� وا��و��7 وا�.دراك وا������ت ا���ر(�� .���ع ا�

�وك ا8	$�ن $�.  



                                                   ا�	ــ��ـــــ
                                                                        ا�	�� ا�����     
 

33 

 

�رى �وراي أّن ����B ا���7ت ا�	�$�� ھ� ا*�#ر ذ�و"� ، و��	�� ��$ت ���!رورة 

 %���ل "� �  :أ�#ر أھ��� (� �وD�7 ا�$�وك وا��

 .��;�ب و�/1�ر ا�ذات أي �E!0 ا��رد و��;�ل ا: ا���*� إ�- �وم ا�ذات  •

أي ا��1�ب "�% ا��;��ت و�;�ق ھدف /�ب وز��دة : ا���*� إ�- ا�5*�ز  •

 .�;د�ر ا�ذات "ن طر�ق ا����ر$� ا�	���7 ��;درات 

أي ��و�ن /دا�Bت وا8$����ع ������ون وا����دل �E : ا���*� إ�- ا ����ء  •

 .ا0Mر�ن وا�ب وا8	!��م إ�% ��7"�ت 

ا������7 أو إ�ذاء ا0Mر�ن أو���ر!��م أو ا��;��ل : ا���*� إ�- ا�
دوان  •

 .�ن �=	�م 

•  � .�;�و�� ا��=#�ر وا����ح �ن أ7ل ا8$�;&ل : ا���*� إ�- ا &�0�ل ا�ذا�

1�ب "�% ا��ز��� وا�!�ف وا8���ظ : ا���*� إ�- ا��*�ھدة  •��ا����ح �

�رام ا�ذات ���. 

 ."�7ب ���;��د وا�#	�ء "��D وا���"D "ن إرادة ا8: ا���*� إ�- ا�%9وع  •

أن �دا(E "ن 	�$D !د ا��وم وا��;�ر وإ��0ء ا���ل : ا���*� إ�- ا�د)�'��  •

 .أو ��ر�ره 

 .ا��=#�ر (� ا0Mر�ن وا���م (��م : ا���*� إ�- ا�&�طرة  •

 .أن ��7ذب ا	���ه ا0Mر�ن و�$�#�ر إ"���7م : إ�- ا &�
راض  ا���*� •

أن ��7	ب ا�!رر وا*ذى ا��$7� وا��رض : �- �*�ب ا#ذى ا���*� إ •

 .وا��وت 

 .أن ��7	ب ا.��0ق وا�70ل وا.ذ8ل وا�$0ر�� : ا���*� إ�- �*�ب ا��ذ��  •

�� �D ، وأن ���D و�$�"ده : ا���*� إ�- ا�
طف  •���7 ا�ذي 8  E��أن �

 .���ط�ل ا���7ز 

 . �ر��ب ا*���ء و�	ظ����: ا���*� إ�- ا��ظ�م  •

� 	�$D و��ث "ن ا����� وا���و : ا���*� إ�- ا��
ب  •� .أن �$�ر0� و�$
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 .إ$����د ا0Mر أو ��7ھ�D أو ا."راض "	D : ا���*� إ�- ا��+ذ  •

•  �ا��ث "ن ا8	ط��"�ت ا�$�� �&$����ع : ا���*� إ�- ا &����ع ا��&

 ���. 

 .ا�7	س ��و�ن "&�Bت �E ا�طرف ا0Mر و���ر$� : ا���*� إ�- ا�*�س  •

/ول "�% "ون ود"م و����:  ا���*� إ�- ا��
�9دة •�� ا��رد ��$ 

 .وب �ن ا0Mر�ن 

��ل ا��0رة و�=���� وا��=��ف ��ن ا*(��ر :  ا���*� إ�- ا���م •&��ح ( ." �

 ) 17،  16،  15، ص  2013طل ، &�9ف = ���د ا#

 �  :�ظر�� ا�����ل ا���&

�ن �$���D �	و"�ن �ن ا�ط��B ا�1ر�ز�� ذوي ا��	�=  Freud�	ط�ق (رو�د 

 �ا���و�و7�، ھ�� 2ر�زة ا�7	س أو ا���ة أو �� أ$��ھ� ا����دو ، وا��� ���#ل (

ا8	د(�ع 	و ا��ذة وا*�ل وا��رب ، و2ر�زة ا��وت أو ا��دوان وا��� ���#ل 

�/ �) �Bن �ن ا�ط������ ا����8د "ن ا*�م ، و��7�% "�ل ھذ�ن ا�) E)�1 دوا

�ز ا��0ص ���/رف �=$���ب �ؤدي إ�% ��ر���1 �.  

، ��و�د "	�� ��� 	�$���;�ر	� ) ا���7 ( و�رى (رو�د أن ا�1ر�زة ا�	�ط� 

�ز��دة ا��و�ر وا8#�رة وا��� ����ر �0رة 2�ر $�رة ،وط�;� �ذ�ك (Iن ا*ھداف 

;�ق ا��ذة و�7	ب ا*�م ، �ذ�ك� ��وك ا8	$�	� ھ$�����ر  ا��و!و"�� �

8 �رك ا�$�وك ($ب و��	��  ��) ، ��/0��ا�1را�ز ��#��� ا�;وى ا�دا(�� �

 18، ص  2013،  طل&ا#&��ح �9ف = ���د ( . �دد ا��7ه ھذا ا�$�وك 

(   

  :�ظر�� ا��*�ل 

�% �B	ون ا*#ر أو ��دأ ا��ذة ، و�رى أّن �ل  Levin	ظر�� ا���7ل �����ن  �;وم"

"	د��  Levinا�$�وك ، و $�وك ���D� E �7ذ��� ، و�7ذ���D ھ� دا(E ���رار
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�وك �ؤ�د "�% B����� ا�	�$�� ، (����7 إ�% ا�ط��م $� E)�7 �دا��ؤ�د "�% ا�

$ت �#& ��$ت ��7 أو��� ، �ل 	�$�� ، *ن ا�ط��م "	د ا�B E��7��� 	�$�� و��

��7ت و���  ���B	���Levin  ��$د�� ، و�% ا���ول وا�ر��2ت "	د  D�� �ھ

 ��$�	 E)دوا �&��ح �9ف = ( . �����7ت ،و�ن #م دوا(�D ا�$�و��� ھ

  ) 20، ص  ���2013د ا#+طل ، 

  :�ظر�� ��ددات ا�ذات 

����ر 	ظر�� �ددات ا�ذات �ن ا�	ظر��ت ا�د�#� (� ��7ل ا�دا(��� 

��/0���7ت ا8	$�	�� ، وذ�ك �ن  وا��� �Bوم أ�#ر د��� %��ث ا"��دت " ،

0&ل �	�و��� �#&#� أ	واع �ن ا���7ت ا�	�$�� ا��� ��د !رور�� �&	$�ن ، 

 �  :وھ

و�;/د ��� ر��2 ا��رد "�% ا�����ل ���"��� �E : ا���7 إ�% ا����ءة  �

 .ا����� ا���ط� وا�و/ول إ�% ا*ھداف ا��ر2و�� 

�  �7�و�;/د ��� ��ور ا��رد �Iّن أ	�ط�D وأھدا(D : إ�% ا8$�;&��� ا�

 Dذا�� Dو���و� D��B E� و���ق Dن ا�0��ره ، و���س إراد��. 

و�;/د ��� ا$��داد ا��رد ���وا/ل �E ا0Mر�ن : ا���7 إ�% ا8	���ء  �

� ا8ھ���م وا�روا�ط ا������  ،وا����"ل ���م �=$�وب) �( . ���و	

  ) 21، ص  ���2013د ا#طل ،  &��ح �9ف =

  : �Maslawظر�� ��&�و 

 ��و ($�� D� م�B ف ا�ذي�	$�� ، ذ�ك ا��/�	�7ت ا����ن أ��ر ا��/	���ت �

��7ت ا8	$�	�� ، ��درج $ب Bوة ا�8�ح و!رورة ا8���ع �� �ا��ر��ب ا��ر�

 �  :، (و!E �0س �$�و��ت ر��$�� �ر��� $ب درB �7و��� "�% ا�	و ا����

 .ا���7ت ا���ز�و�و7��  �

��7ت ا*�ن وا*��ن  �. 
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��7ت ا�ب وا8	���ء  �. 

�  ���7ت ا��;د�ر ا�ذا�. 

 23، ص  2013&��ح �9ف = ���دا#&طل ، ( .  ��7ت �;�ق ا�ذات �

( 

 �	� F!$�� ، ا��	�7ت ا����د�� ا$��ر!	� ��ض ا�	ظر��ت ا����� ا��� �	�و�ت ا�

�����ر ا��$�0دم و�د�د "دد ا���7ت ، (�وراي ��ض ا��رو�Bت ��	�� �ن �ث ا

�رون ��7 ، و	ظر�� �د�د ا�ذات و!�ت #&ث ��7ت 	�$�� أّ�� " E!و

�و (�0س ��7ت ، إ8ّ أّن �7���� ا��;ت "�% أھ��� ا���7ت ا�	�$�� (� ا�	�و $��

��رد ، وأّن "دم إ���"�� �ؤدي إ�% ظ�ور ا!طرا��ت 	�$�� � �ا�	�$� وا���78"

ا���7"�� و7$د�� ،��� أّن ا��0/�� ��=#ر �/�� ����رة و2�ر ����رة ���M��ت و

��E (��� ا���7ت � �  .وا�طرق ا��

  

  

  

  

  

 ��  :ا���ل %�

�� ا�ط�و�� �ن أھم �رال ��ة �ن 0&ل ھذا ا��/ل ، ���		� ا�;ول �=ن �ر

��/0� %���ز	�  ا8	$�ن ، و����د "���� ا��رد (� 	�وه �	�/ل (� ا�	���� "

���� ، و�ذ�ك "��	� أن 	را"� ا����7ت ا�ط�ل ا�	�$�� وا���ز�و�و7�� وطرق $
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$ب  D�� وا�����ل ��إ���"�� ، و�ذ�ك ا�رام 0/��ص ا�ط�ل (� ھذه ا��ر

 Dوإدرا� Dدرا�B.  
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  و������ ا��ر�
�ت ���
ر ا������


	ر ��طوة أو �
� �ّل 	�ث �إّن ����� ا��ر��ت � �� 
���!�� وأ  �!��ر

� ذ�ك� ا��-	%ت وا��%�ظت  +!�� ، وھذا 	�د ا 
�دام ا'دوات ا�%ز�� 	�

رات ا��� �� ا���د�� 	
  .وا.�

 ��و�وع  و�ن �%ل�
، و�ن �%ل )  ا�ط�لا�ر م �و �!� 
�	�ر�� +�د ( درا 

، و	�د ا'دوات  !�4 +ن طر�ق ا 
�دام ھذها��رض ا���ل �!��!و�ت ا���0ّل +

 ��
و0!� إ�6 ا75	� +!6 ا��5��� ا��طرو ، ���+رض ��0!� ا��-	%ت ��ّل 

:  

 ؟ ھل ���س ا�ر م ا���ش ا��� � �!ط�ل -

 �
;  :و+!�< ��ت �
=> ا��ر��ت �

1 -  �
   "���ن �!ر م أن ���س ا���ش ا��� � �!ط�ل "  :ا����� ������ ا��ر�

�� 	�ل �!� ��?� ا���ش ا��� ر ا�ر م ا��ر ، 
	�ن �!		
�ن �%ل �
=> ا�

�� 7راء 	�دھ +ن ا���زل ط�!� أ�م �4 ا����
ة �� �� ���ث أ -ط �� ، >!�0�



��4ش �A ظ4ور ا� !وك ا���	 4  �� ا�
� ا' 	وع ، و	�� ، دوا�� �د�4


< ا�دا�!�� �!��ش �A وا�د�< 	Bأ -ط ر.  

� أظ4رت �ن �%ل ا�ر م +دوا��� �و�47 
�� ا�?��� ا���ظ4ر ذ�ك �ذ�ك +�د ا�

�� �ن �0ل ، ا�
د��ل ا���رط �!
4 ا'م وا���!�� ، ا�
%ل �� ا.
�و ا;�ر ، أ�د�

  .طرف ا'ب 


��ش �وع �ن  ����?� أن ا��� ا�?�?� ��ن �%ل ا�ر م 
	�ن �!	�و�ن �%ل  ا�

�� إ�6 �.4 ا�F0رى 	
ا�
��4ش �ن طرف ا'ب 	 	ب 
د��ل أ�وھ ا�
وأم وأ�

 أّن ا�ر م ��ف +ن +دوا��� دا�!�� �� ، ا�
 !ط ا�ذي ��ر < أ�وھ ا�
وأم +!�4
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�H
�د �ن ا'م ، ا���!�� ، ا+
را�ت ا'خ ا�
وأم �و�47 ��و ا�ذات ، و�ل ھذا �ن 	

.  

�� ا�را	�� �  :إ��� إ�6 ا�

 >	�� إ�6 ا��ر�� وا.�ط%ق ، إ -ط إ+7��7 ا��س �
�?� �ن ا� �J ا�ر م �!	

� �ن ��
 �����طر ور �< إ�ه ، 
و
ر وا�طراب �� ا�
ر��ز ��ون ا�	

  .ا�طراب �� ا��طق 

 � ��� ا����� ا��وف ا�ذي  :وأ��را ا���� �ن �%ل ا�ر م ���ث 7 دت ا�

ر < +!�4 ا'م �
 Kط
���< 7راء أ !وب 
ر	وي �.  

�?� أن 
!�س �ن ا'�وان ا�� 
��!� �!ق ، +0	�� ، +دوا��� 
���ت ا�	 ��.  

2 -  �
  :������ ا��ر�
�ت ا��ز�

 ����<���ن �!ط�ل أن � 
��ن 	�ر م �و �!� إ -ط��  " :ا��ر�
� ا�و�� -�� "  

.ت ، و�ظ4ر ذ�ك �ن �%ل �
=> �-د 
ّم إ?	ت ھذه ا��ر��� �أ�� +�د �ل ا�

رات ا. -ط�� 	
  .ا��-	%ت وا.�

- �
��� ا�!�F � رد ا�-�0 �?%"  : ا��ر�
� ا������ �ھ�
��� ا�ر م �� "  


�ن ا'و�6 وا�?�?� 'ن ا�ر ��ن ��
64 رBم أن ھذه ا��ر��� ?	
ت �دى ا���	 ��

�0ل ، 	��ث 7ّ دا ا���زل ، ا��=!� ، ا��د�-� ، +�د ا���%د �
�ن و�!�=�ن 	-
ا.

 	ر م أ��ل �7ردة ... �� 
�ن ا�?��� وا�را	�� �و��4���Bر أ�4 �م 
?	ت +�د ا�


�	ر +ن ا'	واب وا�و�ش ، أ� ا�را	�� �ر م ا��طر  ���� ا�?�� ،.  

 <=

> أن ا�ر م ا��ر �!�B �Fر ��طو�� 	���ل �د�< ����� �ن �%ل ھذه ا���
 � ،

��� ا�-�F!� �0 ��طو�� �� �ھ�
 . 4���.  




	دسا���� ا�                            ��
�    و��	��� ا�����	تا���	��  
 

118 

 

ر ا��روف ذو ا�-=�� ا� وداء �!�F ��طو�� ذو 	
� ���ن ا���م +!6 ا��
�و	

7	� �ن �%ل  رده �!-0ص 
���ز ا�ط�ل +!6 ا. 
��� أ�	ر ، إذ أ�< ���ن ��

 أن ھذه ا'��
+ده +!6 ا�
�	�ر +�4 ��رة 
?�ر �د�< إ -طت �� 
  .!�� ، و

و�ت �
 �-	و�A ھذا ��
	ر �
=> ھذا ا�	�ث � 	�� '�4 �م 
ر
�ز +!6 درا ت  

  .ھذا ا��و�وع

  :�و�
�ت وا��را��ت  -

 �

	�ن أن ھ�ك 	�ض ا�
و�0ت ا� ، �?�4 ا�	
و��
 �
�ن �%ل ا�درا � ا�


��د ا�ط�ل ا�	�M �ن ا���ر  ��
	رھ ھ�
 : �وات  4 – 5


زو�د ا;	ء 	?-�� ا�ر م وا�-�0 ��4م أ�	ر '	�=4م ، و�
د+�م و =ل  -

0ل دا�ل ا' رة 
 .ا.

ره  �و 5 – 4+دم 
��4ش ا�ط�ل ا�	�M �ن ا���ر  -	
ات دا�ل ا���زل وا+

 .م�F0ر . ��4

ل أ ��ب 
ر	و�� �ط=� �
�و�ف ا'ط�ل �ن �%ل �0ص  -��
+دم ا 

 .�ر+	� ��0 �	ل ا��وم 

 .دا�ل ا���ظو�� ا�
ر	و��  إ+طء أھ��� أ�	ر �!ر م وا�-�0 -

���ري ا�ذي ��ص �=�  -

�!�م ا��م 	�
 �وات 	Oدراج ��!��ن  5-4ا.ھ

 .�س �
در� 4م ��و��ن �� +!م ا��

� �ل �ؤ  � 
�!���� 	دءا �ن ا��در �  -� �� �� �=�رورة و7ود أ�0

  .ا.	
دا=�� 
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 درا
� ا�	��� ا�و��  

  :ا�و��� �����ت ا� - 1

  ����ن :ا�
م 

  ��وات 05 :ا�
ّن 

  ا����ري  :ا��
�وى ا������� 

  �ّ��ر :���� ا�ب 

��� .أ��ذة ���م �و�ط  :ا�ّم  �

  01 : دد ا��وة 

 ا�و�� :ر��� ا�	��� 

  07 : دد ا��"��!ت 

��م ا����ري  :�&�ن إ$راء ا��"��!ت – ��� �در�� �ن دا�# "ط�ب ا �دا

 

 

 

 

 

 

  

  :$دول 
�ر ا��"��!ت  -3
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��  ا��"�����  ا��دف ����  �ّد���  ��ر�

  ا��$���� ا�و��
27-04 -

2014  
50 �$��  د

  .ا�$رب �ن ا����� دا"ل ا�$�م  -

�  ا��$���� ا�&���
30-04-

2014  
30 �$��  د

-�  *�( ���و��ت )ن ا����� )ن طر�ق ا�����

.  

 �  ا�&��&�ا��$���
04-05-

2014  
40 �$��  د

- �  .���و�� +�ب &$� ا����

�  ا��$���� ا�را��
08-05-

2014  
40 �$��  د

ط��ق ا"��ر ا�ر�م ا��ر- .  

�  ا��$���� ا�"���
11-05-

2014  
25 �$��  د

� ا��ط���ت إ*راء -��� .  

�  ا��$���� ا���د�
14-05-

2014  
45 �$��  د

-�  . إ*راء �.� ر�م *��)�

 �  ا������ا��$���
25-05-

2014  
65 �$��  د

� ا��وداء -��ط��ق ا"��ر ا�"روف ذو ا�$�.  

  :ا��"��!ت  ن  ���ص -4

 ���ن أن ����ن ���ش و��� ، ��ن "2ل ا��$��2ت و�ن "2ل ا .�ل �������

� ، إذ أ�4 ���ش وأ"4 ا�.7ر ��4 6# ��ت *ده ��4 وزو*� ا�*د .�" ��(��ا*

 �أ��م ا ��وع ���ب )�ل ا�م وا�ب 6# و �� أ"رى و  �ذھ��ن وأ6راد آ"ر�ن ط��

إ�� ��ز�=�� إ  #6 �=��� ا ��وع ،  �ظت ا������ )�� ����ن �دا�� ظ=ور ا���وك 

 �ا��دوا�# #6 �����4 �( ز�2��A 4ر أن ا�ط@ل ��رس ا��و�ل ا��و*ب )�� ا����&

��ر ا�ر�م ا��ر 6# ���و  ا�$رب ��=� وھذا �� أ+ده ا���وك ا �*��"  �# وا�����

 #�� ا��وداء 6# ا��$���� ا������ ، أ�� ����ا��$���� ا�را��� وا"��ر ا�"روف ذو ا�$�

ا��$��2ت +��ت ��$رب أ+&ر �ن ا����� و+�ب &$=� وا��ود )�� ا����&� وو*ودھ� 

  .دا"ل ا�$�م 

  :�	��ل ا�ر
م ا�	ر ��	���  -5
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�م ��ر ����ن ا ھ��م ��� ��دث �و�4 �� )�د�� �دأت ا������  رAم ا�@و��

$��م ا����ب )�� ا���2ذ أو )�د�� �دأ ا���2ذ ا���7ء ���دور ، +�ن �=�� ���ر�م �

 4�*C6 ، ذا أر�م�� #��C�6 ���ت ، 6$�ل : 6$ط ، أ)ط�4 ا�ورD �� ر�د ، ار�م ��+

  .، و�دأ ���ر�م " دار و�د"رة " 

� �دأ �ل �+��� +��را 6# ا�ور���2 "طوط� وا��� و�� ���ر�م �ن و�ط ا�ور

، ��� �دل )�� ا �داد ا���وي ا�+��ر وا�وا�E �د�4 ��� ��=ل ا�+Dف )ن 

6� إ�� أ4�ّ �ر�م ��=و�� و�دون �$�و�� �ل ��ر��ح ��G�� ، 4ا���و ت �د�.  

�د �+Dف ��� )ن ا���*4 �دأ �ر�م ا���زل �ن ا��$ف �زو  إ�� ا�دراج ، ��� 

� ، +�� �2�ظ أن $�$� ��(��و��&4 )ن ا �$رار ا��ري وھذه ھ# و���4 ا *

�د ���ف ا��4 .@� ا�"�ول وا��ر+ز  ��� ��ا�ر�م ا�ل ا���ط$� ا��@�� �ن ا�ور

 4� ��� ��+س )@و�4 و&$���& ���ول ا�ذات ، +�� أ4�ّ +��� أ+�ل ر��� ط�ب ور

  .� ا���وى ا�"ط# ��@�4 ، ھذا )�

4 و��4 ��$دم أو ��@�ؤل ، أ�� )�� ا���وى +ذ�ك ر��4 ����2م �د �دل )�� ط�و�

ا�D+ل 6ر�م ����ن �$ن إ�� �د +��ر ، +�� �=م ���@�.�ل +&�را +ر��J� 4زھ�ر 

، ا����ب ا���ر�� ، ا�$��� ، ا�+�+� 6وق ا�ط�و�� و6و�=� ا����Dت ، آ�� ا�.و�ر ، 

� ا�م ، و���ر ھذا )�2� )�� ذ+��4 و��*4 �$�ر�� ���4 ا�طوق �و��ل ر

  .و�����# ��وه ا����م 

C&ر ����وا�ل ا���ط@�� �6*ده �د أ�$ط ��D)ره 6# ھذا و��� أّن طر�$� ا�ر�م 

ا�ر�م ��ث ��7ب )��4 ا���ط ا���# ، أ�ن �*د ا��ر+� واردة 6# ھذا ا�ر�م ، 

��وات وھذا إ�$�ط ��ن ا����� ،  �5 �4 )�ر 6ر�م أو  ا�دب ا�ط@ل و�و�4 وأ)ط

 2���، و�دأ ر��=� و��=�  ��ت " أ�4 راھ# *��� : " ا��$�$# ، &م ر�م ا�ب 

4 ا��$�$�� ، &م )�ق )�� ��� ا�# ر��=� ھ# �@�=� )���"� ا����.�7رة ، ھذه ا���

 2���  " .راھ# دا�رة ����� : " ا�م 
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ظ ��Aب ا��دي وا�ر*ل وھذا ��+ن أن �دل )�� أّ�� )�� ��وى ا���وى ، �2�

  .)دم ا�$درة )�� ا .�ل ������ط "�.� ا�وا�د�ن �+ون ا����� ���ش ���دا )�=�� 

ا ھ���م ����E�2 �دى ا�دب و+ذ�ك ا�@�.�ل +$��� ا �@�ل ، ���4 ��زھرة ، 

� )�� ا�و*4 6ر��� ھذا إ�$�ط ��@�4 ����� )�د ��2د ���4 ، ر�م ا ����( )�

 ، �+ذ�ك و�( �J� E�2زھ�ر ، 6$د �+ون ھذا ���ب C&ره ���ر�وم ا���ر+

ا�����4 ��ون ا�زرق ا�ذي �دل )�� ا�=دوء #6 �و�ن ا�دب وأ��� 6# ا��وا6ذ 

 ، ��4 ا�دا"��� 6# ���ة ��$رة ، ھ�د�Aر ��4 )ن ر���ا���ط��� 6ر��� ھذا 

�+ن أن �دل )�� رد �6ل ���رض *�دھ� 6# وا��ون ا�"�ر �ون �4 ا��د�ن ، �

ا��دوا��� ا�# �دأت ظ=ر )��4 �ؤ"را ، ا�����4 ��ون ا��ود وا��7ط )��4 أ&��ء 

� ، و+ذ�ك �ون �4 ا��وا6ذ ����ا��و�ن ، �د �دل )�� ا�$�ق ، ا�"وف ، ��و+�ت ا+

�ا��&و�� أو  ا�دا�ر�� ا�# ���@=� ا�� ر�و��4 دا��� ، ��+ن أن ��+س �=� ا��ر*��

�ر�ز �=�� إ�� &دي ا�ّم إ��6� إ�� أ�4 �د �ظ=ر �=�� ����ون ا��ود A��4 �ن ا�م 

.  

+�� أن �ذف ا��E�2 ��وا�د�ن ، ر��� ��+س ��و 4 ا������ 6# )دم ا�&��ر 

 ���$ص ا�وا.ل ا��و�وع ، +ذ�ك �د ��+س ا�$�ق ا�+��ن ا*�ه ا�.ورة ا��و�

وا�@راغ ا���ط@# ا�ذي ����4 ��د ا����� )ن ا���زل ط���  وا�.�ل ، +ذا ا��ر��ن

�و�ض ط@ل 6# ��4 )ن +ل � �أ��م ا���وع ، 6@رة �=��� ا���وع �دة �Aر +��6

 �4 ا��@���*��  .ا�

 �+�+��+ �أّ�� )ن ا��ون ا�.@ر 6=و �ون ��#ء و�@رح ، �ون �4 ا���Dء ا����=*

.� ا �@�ل ، آ�� ا����ر�ز إ�� ا �ط2ق ، ا��Dوع ،  #و�ر ، ا����ب ا���ر�� ا�

وا����دة ، ا��6� ا�� �طن ا�ب و*ذع ا�م ، و+4�C �و*د ار��ط ا��ون ا�.@ر 

4 ا�دا"��� أو ��$ط �Dور دا"�# ���ق �وا�د�4 �A4 �و�# ��� �ر�C+و�4 ، و� ���

 ��$�4 �=�� ، ��4 �ظ=ر �و�وح و*ود ��D+ل )2�و�وء �طو�ر وإ&راء )2
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ا.�ل �=�� ، 6=ذا ا�@$ر وا��ر��ن ا���ط@# و)دم ا�&��ر ا��و�وع �د �+و�� 

 4D��� و�ض ا��$ص ا�ذي�� �� د�6)���N+ 4ا���ب 6# ظ=ور ا���وك ا��دوا�# �د�.  

� ��و ا�دا"ل و�م  =*� ا����ب ا���ر�� �*ده ر��=� )�� ���ط ا���زل ��

� 4�C+د ، و�ا����ة وا���و�� دا"ل ا �رة ، 6ر��� ��� �ر��=� "�ر*� +�� ھو ا���

ا�*�ود ا�ذي ���4D *��4 �ر�ط +ل �� 4�6 �ر+� ، ا�@��ل ، ���ر ، 6ر�� ، �ذة 

إذ ����ون ا�.@ر و���*زء ا�ذي �و�4 �ن *�م ا�وا�د�ن ،و���".وص ا�م ، 

ر��=� )�� ���ر ا�دب ا�.�7ر ، #6 *=� ا�$�ب وا��واطف ��� �د ��+س 

4 ا�*��� ��و ا�م ، �م ���ق )��=� ا�=*� ��وھ� ، إ��6� ا�� ر�م ا�زھرة ���@��

4 ++ل ط@ل 6# أن �=دي ��4 زھرة ، +�� أن ا��و�ل �Aس ر+�و�+ن ��+ن أن 

�د �ؤ+د �ذ�ك ، و�ذ�ك �*د ھذا ا�ر�م ا��ر ،  ا��و*ب ا�ذي ��ر�4 )�� ا����&

.�@��4 ، ��ث ا���ت ا����&� ر��� أ�$ط �$�$� ا����ش ا��@�# �=ذاا�ط@ل �+ل 

C&رت �=� ا����� ا�� �د +��ر ��� ��ب ظ=ور ا���وك ا��دوا�#  ، ������ة �@��

� ا�دا"��� )�ده ��ر*( ا�� وا�د�4 و���ش ��=�� �Aف )ن ا�رD+ا�� ا� ��د�4 ، إ��6

.  

  : رص ���*, إ����ر ا��روف ذو ا�"�*�� ا�
وداء 

 ��-��  : ا��و	� ا��.

, ��وات  5 ه)�ر) إ�7رق طو�2 ��*د ا�Gم ( ��4 "روف "روف و إ: ا�ب 

  .��+�4 : �"دم ا���م 

ذ��4 و �ط�4 , "دم ا�*�ج , ��وات  6)�رھ� , ��زة و إ��=� ��*� : ا�م 

  .��را*ل ��+�4 

 PN :  و أ.���4 ���طو�و �  .��وات 4)�ره ��*� إ��4 ��*

  )�رھ� ���ن,ا�.�7رة وا��=� ���+�  PN ا"ت:ا��روف ا�-/�را�ول
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 .��وات4أ"وه ا�+��روا��4 ���ك ،)�ره:ا��روف ا�-/�ر ا����0

   : رض ا�-ور ا��	�و��

-ا��ن،-��م ا�ب،- ا��@ر،-،)2(ا�ر��)�-ا�$���،-ا��ر��،- ا��راك،-ا�و�(،-

 .ا����ب ا�$ذرة

���:  ���ذا ��23��D طرش".  

  . PN:�&�ن �ن �ر�د أن �&ون

  :ا�-ور ا��ر5و�2 رض 

  .ا��@رة- ا��وض،-ا�ردد،-ا���ل،-��م ا�م،-،)1(ا�ر��)�-ذ+را��ط،-

�: ؟�م ��$�ك ���ذا��D #D�� �  .ھ�+

�� ��ذا�	� ��	 ��  .�ز�دو�=� ا��وان :��&ن أن �/�ر �5

  : رض 8-ص ا�-ور ا��	�و�� 

 ا�را*ل ��ط# ا�+ل ����*� وراھ# �+ل 6# ا�+ل،ا�ط@�ل راھم:�و	� ا�و92

ا����ب،و ھذا ا�را*ل ��ط�=� 6# ا���Dش،وا�.�7ر ا "ر�ن راھم *�����ن  �Dر�و

،و�� وراء ا�م ��ب )ا�ر*ل .�"ب ا�د�و(����Aن ��+�ووھذا ا�را*ل �"2ھ�ش

  ..�7ر

ا�ب وا���زة راھم ��)د�ن ����و �( ا�.�7ر�ن،ا�.�7رة راھ# :�و	� ا��راك

�ش ا���م،و��ل �����ه Dر��# ا�و�د راه ��ض 6#  "ر �"طر Dراه �و*ري و

  .ا���م و���و Aدوة،و "ر راه �د�ر �+را)4

راه ��ك 6# +را)4 وراه "��ف ��*رح +را)4،ا�را*ل ط�( ھ�دو PN:�و	� ا��ر��

  .زوج،و "ر ���7ش �ط�( وا���زات �"ر�ن راھم �$�ر)و�و
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ط�( ���،�"�طر��=�4 :�دأ ���"روف وراء ا�.ور:�و	� ا�"��� ��A�� ھ�دي

  .ھذا ��وس 6# ھ�دي:�Dش �*�=� 6# +را)=�،و)ن ا��وانا��

  ):2(�و	� ا�ر�2 �

�.�رة (�Dرب �ن )�د أ�4 ا����ب)PN(�د�رو 6# ا����ق وا���زة ا�"رو�6ن �ا*��

  ).�دون ا���6ت رAم ا��@�ز

  .ھ�دي ا���ت را��� ���دة ��*�ل ��ش �+ل ا���Dش �ن دارھ�:�و	� ا�
3ر

�ود ا�ط@�� )BOLA(دا"ل ا��و��  ھ�دي راھ# 6#:�و	� 	�م ا�ب #Aش ،و����

��ب ���ھ�. 

ھ�دا )ود وھ�دي ��زة Dرب ا����ب �ن )�د ا��ود،ا���زة �7# :�و	� ا���ن

�  .ا��ود،�.E ا��ود ����7=�ش،�"طرش ���� ھ�دي �ر�ت ا��ود ����ن ��و��

�� ھ�دي )ا�.�7را�وا�ف(ا�.�7ر �$��.و ���ھم �����ء،:�و	� ا����ب ا�"ذرة

�7ش )�� ����ھ��.  

   : رض 8-ص ا�-ور ا��ر5و�2

�ض 6# ا���ت وراھ# :ذ&را��ط �و	� �ا�.�7روراء ا�.ور ���ك 6# أ"4 وا��ط

#+�.  

   .ا���زة Dرب �ن )�د ����ھ� ا����ب):1(�و	� ا�ر�2 �

�ود 6# ا�و�د ��ش �روح )��BOLA:( 4(ھ�دي راھ# 6# ا��و��:�و	� 	�م ا�م

 .ا����ونا����س و����و 

Dو6@��ا �"روف ا�وا�ف ��ش :ھ�دا ھ2ل،وأ�د ا�"رو�6ن ا�+��ران:�و	� ا���ل

  ا�.�7ر (��+=م،و
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������ راھ# Dرب :�� �ط�$وش �"ر*و،وأ��ف أن ا�.�7را�وا�ف �$ول):ا������ن

  .6# ا����ب و���ط�$ش �روح )�دھ�

ا���زة راه ���ب، ا�"روف و ا�.�7رّ)�ر)�=�� )�� أ�=�� أ�&� : �و	� ا��ردد

  . راه �Dرب 6# ا����ب �ن )�د ����ه:وDر��ن ا����ب وا�.�7ر اO"ر

  .ھ�دي راھ# �ول 6# ا�+ل،���ت ��ش ��وو ا���زات:�و	� ا�	وض

  .ھ2لوھذا ھ�دي �+ل 6# ا���Dش :�و	� ا�	3رة

�-!�    :أ
*�� ا�

=��ن ھو ا����د #6 -1�+� #           ؟ ذا��� ؟+ل ا�$.ص ا�

ا��ط"� ا��وداء )��رة )ن (،�"�طر+# ��7و �*��وه،.��و �6=��+�لPNا����د ھو-

 ).��زة

=� �ن– 2�+� #   ؟���ذا؟ھوا��ز�ن 6# +ل ا�$.ص ا�

،ا���زة +�� أ���ه،�"�طر���وو*دوھ���D�Dروھ� و�ن ��د PNا��ز�ن ھو-

  .���$=�ش�ط�وو���و�

  

  

=� �ن ھو- 3�+� #  ؟���ذا؟ا��ط�ف 6# +ل ا�$.ص ا�

� )و�.د�=� أ�د ا�"رو�6ن ا�.�7ران("4 ا�.�7رةأ-��،��ن و�د=� ����ھ� +��ت )�

���  .و��ن +�رت ��دت )�

4 -�=�+� #  ؟���ذا؟�ن ھوا��ل �ط@� 6# +ل ا�$.ص ا�

  .أ�# )�ده �رون )2 "�طر��ن و�دا4 ����ه +�ن ���E و��ن +�ر��د ���E:ا�ب-
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� ا��وداء +�ف-5 ��� ا�"روف ذو ا�$�.� �  ؟�+ون �=��

)2ه  ������:�+�رو �زاف وا���زة �$و��=م:أ�Dرإ�� ا�"رو�6ن ا�ب وا�م و��ل-

�  ؟+�رت ھ�+

� �ن ا�"ر�6ن- 6��  ؟���ذا؟،ھل �@�ل ا�ب أ�د ا�و د6# ھذه ا���

- أ�+ت- - :ر6دو،و$و�وأ"4 +��ت  ا�ب ��7# ا���ت �"�طر +# +�ن .�7ر،-

  ...أ�+ت

  ؟���ذا؟ھل @�ل ا�م أ�د )�� اO"ر- 7

@�ل -PN و 6# ا����،ود�ر�و��$Dر��و ا�+ل وا��D+و OPLA،��ن +��ت ،.  

� ا��وداء،- 8��  ؟���ذا؟ھل �@�ل أ�د )�� اO"را�"روف ذو ا�$�

  .�@�ل "وه،��ن و  +��ر ���و ��Dب-

  ؟���ذا؟اO"را�"رو�6ن،ھل �@�2ن أ�د )ل - 9

 ..�7روأ.�E ا�ب �ر+ب 6وق ظ=را�مPNا�ب ���ك،�"�طر+�ن �@�2ن

  :و6# ا�"�ر)ر��� �و�� ا�*��� وط���� ��4 �د�د ا�����ت-

  

  :ا�����ت �5 �و	� ا�$��� 

1 -� ����،4(��# ���7=�،و�Dر��=�،و��ن و ��7# ����ه، و ت �ط�4 و���� ���م 

  ).د���ر10(أ�ف

2- ���  .�*�ب �Jم ا�زھ�ر�

��� �Jم و�# ��ر��،وو�# �4�7،وو�# ور��و +# �+ب-3�.  
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  :أ�� ا�	�وان 5�و

  .ا��$رة ��ش و�د ا����ب 

�� �5 ذھ�; 5��أ
  :�� ا��و	�ا��� �"�ت را

  .�و�� ا��راك

  :���*, إ����ر ا��روف ذو ا�"�*�� ا�
وداء �	��ل   -5

5 -1- ��-��  : ا��و	� ا��.

4 �$�ل ذ+ور4 و  �D+ل  �.�ف ا�ط@ل�Q6 #��� ا�ذ+ور ، و����6 #6 ��طل ا�$.

6# ا�=و�� ا�*���� ، أّ�� ا��ن ا�ذي أ)ط�ه ھو �@�4 ��4 ا��$�$# ، و�ن "2ل 

 R�  :ا����ل ��

� ا��وداء ، ��ث أ�$ط ا�ط@ل )��4 $�ص *��# ��$�ص إ�*��# ��"روف ذو ا�$�

� ا��وداء ،����ث أ�$ط ا�ط@ل )��4 .@� ا�ذ+ورة أّ��  إ�*��# ��"روف ذو ا�$�

ا�.7ر ��4 ��� ، ا�ول أ�&� )�رھ� ���ن  PNا�"رو�6ن اO"ر�ن 6=�� إ"وة 

 4وھو ���@�ل ��+س �ن و*�س أ"4 ا��$�$�� أّ�� ا�"روف اO"ر 6=و ذ+ر )�ره 

  .��وات 

 5)�ره �$د أ�Dر ����ن إ�� ا�"رو�6ن ا�+��ر�ن )�� أ�=�� "رو�6ن ، ا�ول ذ+ر 

��وات ، و)��4   �و*د 4��D ��6# �( أ�ر4  ��6وات وا�&��# أ�&� )�رھ� 

 �  .ا��$�$�

 ��-��  :����ل ا�	��� �9 ا��و	� ا��.

���*� ���� )�� أ�=� )��.�"D، 6=ذا ر��� �ر*(  �م ����ل ����ن �( ا��و�� ا�

ا�و�دة ا��ر�� وھذا إ�� )دم ا+��ل ا��ر��� ا�*ر�د�� �د�4 و�م �+ون �د�4 �@=وم 

 4  .�ر�ط ر���  �@.��4 )ن أ�ر
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   :�و	� ا�و92 

� ���و�� ، وا�$�ص +�ن ��"روف ا���ض ا�.�7ر ، �Dر ا��و�� إ�� �ا��ط�

  .ا��دوا��� ا���د�� ا�Dر*�� �و*=� ��و ا�ّم 

  :�و	� ا��راك 

� و�6=� أ��� ا�D*�ر ، ا�$�ص +�ن ��"روف ��*�( ا��� �=4 �6�� �� ���و��ا��ط�

� ا��وداء ��  . PNذو ا�$�

  :�و	� ا��ر�� 

$�ص ل  )� ، �� ا����و��  .، ���و�=� ��دي  PNوردت ��ن ا��ط�

  : ا�"����و	� 

 ، ����� ���و�� ��4 �ظ=ر �6=� �ب ا�وا�د�ن ����=�� ���د�=�� �&�ر ھذه ا��ط�

� ����ر��� ا�ود���� �ن "2ل *��ده ��$��� وا�$�ص +�ن �ا��و�� ھوا��ت �=� )2

  ) :2(ر�2 � ا� �و	�ض ا�.�7ر ���"روف ا���

" ، �$د ظ=ر #6 �ول ا�ط@ل  PN .�@ت ��ن ا��ط���ت ا����و�� ، ا�$�ص +�ن �ـ

�ض أ"وي Dد�د " �د�ر 6# ا����ق �� ،.    

  :�و	� ا�
3ر 

�Dر إ�� ��D)ر  ���و�� أ���=� ا��ز�� ، اG���ط وا�=*ر ، ��6ط@ل ��Dر إّن ا��ط�

ھ�� �*د ا�$�ص . �$�ق +��ر ��R )ن ا ���س ����ز�� وا�@راغ ا�ذي ���=� أ�4 

4 6# ا�"�ص �ن . �J"ت ا�.�7رة �Aدل )�� ر�د  �� ���و��+��ت ھذه ا��ط�

 �  .ھذه ا�و���

  :	�م ا�ب 
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ا��ط���ت ا����و�� ، �@س ���ون ��م ا�م ، �( ا�C+�د )�� ا�ّم وردت ��ن 

  .و�@# *�س ا�ب ، ا�$�ص �2 أ�د 

  :�و	� ا���ن 

�$د ا"�ر ا�ط@ل ھذه ا��و�� ��ن ا��و��ت ا����و�� ، ��� �دل أ�4 و*د �"ر*� 

أ��م ������4 ا�Dد�دة �����ذ و)دم ا�$�ول ا���*��ن )ن ��Aب ا�ّم 6# ا���ل طوال 

�ل ��ل أ4�ّ ا�# أھ��4 و��ّل ھذا ا��د ��ل ��&ل ا���وع ، إذ .�ر �د�4 أّم �د��

 4D #6"ص زو*� ا�*د ، ھ�� ا�$�ص ��"روف ا���ض ا�.�7ر ا�ذي ��&ل أ"

  .ا�.7رى 

  :�و	� ا����ب ا�"ذرة 

� ���و�� ، وا�$�ص +�ن ��"روف ا���ض ا�.�7ر ، �Dر ا��و�� إ�� �ا��ط�

� ا���د�� ا�Dر*�� �و*=� ��و ا�ّم ا��دوا��.  

  :�و	� ذ&ر ا��ط 

� �Aر ���و�� ، ر��� �ن ا�ب =رب �ن ا���ؤو��� ��دم ���)د4 ��"روف �ا��ط�

 �  .ا��"طوف ، +�ن ا�$�ص ��"روف ا�.�7ر وراء ا�.ور �*=ول ا�=و�

@ل �Dر ا��و�� إ�� )دوا��� +��رة ��رض �=� ��ب 6# ا�$�ق ا�ذي ���4D ا�ط

 �� )دوان أ�$ظD 4را�� ا��ط� ��ب ا����*��.  

  ) :1(�و	� ا�ر�2 � 

� �Aر ���و�� ��4 أ�ر )�دي ��ب ا�ط@ل ، وا�$�ص ھو �ـ�ا�ذي  PNا��ط�

  .�ر�( 

  :	�م ا�ّم  �و	�
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 )��وردت ��ن ا��ط���ت ا��ر6و�� ، ���و�=� �&���� ا��� وا��ب ا��و�و)# 

��ق ���*�س أو ا�*�س اO"ر ، وا�ط@ل $�ص �ـ � ���PN / 

� ود�� �( ا�م �ن "2ل ا���ب ��=� �2( ����4 ا�دا"��� 6# إ�Aن "2ل ر�.  

   :ا���ل  �و	�

 �� �ر6و�� ���و�=� أود��# �( رؤ�� Aر6� ا�وا�د�ن ، ھ�� �*د �و�ل ��رؤ���ط�

�ف )ن ا����ون ا�.�# ، +�ن ا�$�ص "� �  �2 أ�د �ّن ��وى ا�$.

  :�و	� ا��ردد 

� ، ا�$�ص +�ن ��*� ���� �Aر ���و�� وا���ب 6# ذ�ك ر��� �+ون +ّل ا����ا��ط�

�&� ا��وداء ، ��� �� ���ط وا���6س ��"روف ذو ا�$�$��ر ھذه ا��و�� ا���D+ل ا��

  .ا�"وي 

  :  ا�	وض �و	� 

و�ر�ز ذ�ك إ�� ا���د�� ا�Dر*�� �د ا�ھل و�د .�@ت  PN+�ن ا�$�ص �ـ

�ول ا��و���ن طر46 )�� أ�=� �ر6و�� ، و�ّ�ن �و�@4 ا��دا�# �ن "2ل PN  #6

 4��ل )��  .ا�+ل �.د 

  :�و	� ا�	3رة 

ا��ط���ت ا��ر6و�� ، ���و�=� ا�و�دة ، ا��@# وا��$�ب ، وھ�� وردت ��ن 

*�ب ا ���ط ، ا�$�ص �2 أ�د � ، �� د�6)���N+ ا��@رة �  .ا�ط@ل �@� رؤ�

  :ا����*, 

  :ا��ر	�� ا����3 
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 �� ) 1(ا�ر��)�  :ر6ض ا��ط���ت ا�@������ ���6 �، ا�ردد ، ر��� �دل )�� �ر��

� �� ���ط�ت ، �ذ�ك �6م �م إ��Dع ا�ط@ل 6# ھذه ا��ر��� ، ��ث�إّن �.در  ���

 �  .ا��DGع ھو ا�م ا��$�$�� و���ت ا�م ا��د��

  :ا��ر	�� ا�.ر$�� 

� ا��وض وا��)�ب ا�$ذرة ، ھذا �د �+ون �ؤDر )��� )دم �م �ر6ض ا�ط@ل �ط�

 �  .و*ود أي ا�طراب 6# 6# ھذه ا��ر��

  :ا��ر	�� ا�ود���� 

 ��$د ��ل ا�ط@ل �و�� ا�$��� ور6ض �و�� ا���ل ، وھو �� �د �دل )�� �Aرة أود���

 �  .وا��� ، ور��� د��ل )�� و*ود ا�طراب 6# ھذه ا��ر��

��ر �و�� ا��@رة )�� و*ود ��D)ر ��ق �دى ا�ط@ل و���س ذ�ك �ن "2ل ر6�4 

��  �=ذه ا��ط�

  :�$�ل ا��"�ص ��طل ا�"-�

  :ا��"�ص ����روف ذو ا�"�*�� ا�
وداء 

  . 09)دد ا��روو+و ت ھو 

  

  :ا��"�ص ����روف ا���ض ا�-/�ر 

  . 04)دد ا��روو+و ت ھو 

  :ا��"�ص �! أ	د 

  . 04)دد ا��روو+و ت ھو 

  .00:ا��"�ص �����ء
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 �����
 .ا�+�ت ، ا��@#  :آ��� ا�د�5ع ا��

� ا�"2.� وأ����ت  -��  :�����رة �*د  �PNن "2ل أ�

 "�طر ���و : " ، #6 �و�PN  4أّن ا����� أ�$طت ا�=��ش وا��ر��ن �ن "2ل 

، +�� أّن ا��و�وع " " و*دوھ� ��ش �Dروھ� و�ن ��د �ط�و و���و ����$=�ش 

� �4�C وا��ر��ن ا�ذي ���4D ���دا )�=� وھذا �� �د ؤ+ده ��دور �ول ا��2

  : ا�����ت 

��� ���م �)4 �و�# ���7=�  -�... 

��� �*�ب �Jم ا�زھ�ر  -�... 

-   ���� ا�م و�# ��ر��... 

� ��و ���  .ا�م �� )�د�� ا"�ر ا���وان 6=و ا"�ر ا��$رة وھذا ر�ز ا�� ا�

� ا�# �$�ت را�"� 6# ذھ�4 6=# �ا��راك ا�# ���و�=� ��دي : أّ�� )ن ا��ط�

 �#�6 ������6� ا�"و�.  

  

  

  

 ا�����0درا
� ا�	��� 

  :ا�و��� �����ت ا� - 1

  )�د ا��ور :ا�
م 

  ��وات 05 :ا�
ّن 

  ا����ري  :ا��
�وى ا������� 
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��� ا�ب �: �  ���ط Dرط

��ل :���� ا�ّم    

  04 : دد ا��وة 

 ا�&��ث :ر��� ا�	��� 

  06 : دد ا��"��!ت 

��م ا����ري  :�&�ن إ$راء ا��"��!ت – ���  �در�� �ن دا�# "ط�ب ا �دا

  

  

  

  

  

  

  

  :$دول 
�ر ا��"��!ت  -3

��  ا��"�����  ا��دف ����  �ّد���  ��ر�

  ا��$���� ا�و��
27-04 -

2014  
50 �$��  د

  .ا�$رب �ن ا����� دا"ل ا�$�م  -

�  ا��$���� ا�&���
30-04-

2014  
30 �$��  د

-�  *�( ���و��ت )ن ا����� )ن طر�ق ا�����

.  

�  ا��$���� ا�&��&
04-05-

2014  
40 �$��  د

- �  .���و�� +�ب &$� ا����
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 �  ا�را���ا��$���
11-05-

2014  
25 �$��  د

� ا��ط���ت إ*راء -��� .   

�  ا��$���� ا�"���
21-05-

2014  
20 �$��  د

  إ*راء ا"��را�ر�م ا��ر-

 �  ا���د��ا��$���
25-05-

2014  
65 �$��  د

� ا��وداء -��ط��ق ا"��ر ا�"روف ذو ا�$�.  

  

�ص  ن ا��"��!ت  -4��:  

�ن "2ل ا��$��2ت و�ن "2ل ا .�ل �������� وا م ��ن أن )�د ا��ور و�د 

 4�4 و�( أ"��درس ��4 6# �@س ا�$�م ).�# )دوا�# �( أ.د #ا�وأم ا�

 ��( 4��وا���ب +�� .ر�� +2ھ�� ھو ا�د��ل ا�زا�د �ن طرف ا�ب و)دم ���

� .�ره ، ��6� ا�� )��ده و��G�� ذ�ك �أ"ط��4 ، و)�ر ا��$��2ت  �ظت ا����&

6@# ا��$���� ا�"���� G*راء ا�ر�م ا��ر ر�م �دون �$�و�� ، ھذا 6# ا��دا�� رAم 

�@�ز ا����&� و)�د�� أوDك )�� ا �=�ء �دأ ���+2م دون أن ��Cل و�@س ا�D#ء 

6# ا��$���� ا���د��  *راء ا"��ر ا�"روف ذو ا�$دم ا��وداء ، �� ��6� ا�� ���4 

ا����ر و�@�زه ا����ر ��رد ا�$.ص أ�� ���# ا��$��2ت 6+��ت ��$رب أ+&ر 

� وو*ودھ� دا"ل ا�$�م �ن ا����� و+�ب &$=� وا��ود )�� ا&����.  

  :�	��ل ا�ر
م ا�	ر ��	���  -5

رAم أّن ا����� ذات ط��( ).�# و)دوا�# ظ�ھر #6 .ر�64 ، إ ّ أّ�=� �دأت  -

C&�رات ا�"�ر*�� ا�# ���=� ا���2ذ ��� �ا�ر�م دون �$�و�� و�+ل ھدوء �Aر �����

.  

�د +ون  - ، ��ا����� ��ن ا�6راد ا������ن ، �دا�� ا�ر�م +��ت �ن أ)�� ا�ور

 )�  .وا�ذ�ن ���ون إ�� ا ���د )ن ا�وا
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+�� أّن ا�ر�م +�ن �*=� �ن ا����ر إ�� ا����ن وھذا �د �دل )�� ط���ت ��و 

6� إ�� ��ل ��و ا�ب وھذا �� .ر�ت �4 وا�دة ا����� ���ب ��G�� ل�$ا���

� ود��ل �@وق ا�.�" ������ ��د دون ا��*وء إ�� أ����ب ������ ا�وا�د �����

 �ر�و�� �=�� ��6ت ا����.  

� و��+ن أن ��Dر إ�� ا�داد ��وي �ل �+��� +��را 6# ا�ور�ا�"طوط وا��� و

  .وا�E و+��ر ��=ل 6# ا�+Dف )ن ا���و ت 

 ��� ، �6رة �ر�م )�� ھذا ا�و*4 &م �$�ب ا�ور�Cر*�ت ��ن .@�# ا�ور �ا����

��7ط +��ر ، �ّ�� �د �دل )�� )دم ا�$درة )�� ا�ر+�ز و��دأ ا��و�ن )Dوا��� و

 �=Aول إ6را��� #� ا��  .+ذ�ك ا��.��� وا��دوا��� وD���ت ا�ط�

و�=�� ��و�ت ا����&� ا�+�م ��4 أو ���و�� ا �@��ر ��� �@�ل ھذا ، 26 �*��=� 

 ���م ا�ر�م إ ّ ��د �$�و�G 4و���+��رة و�"�م ا�.�ت ا�طو�ل إ��6� إ�� )دم 

  .ودون أي �وار 

�د دل )�� وره ،  #� ا��*ردة ا���و��دھ� رّ+ز )�� إ�=�ء �ك ا�D+�ل ا��Dوا

و.�و�� ا�ر+�ز �د�4 ، إ��6� إ�� ).��4 ، +�� أ�Dرت ا����&� �ن ��ل �ن 

  ."2ل �وة ا��7ط 

و��د أن ا�7رق ��ض ا�و�ت ��د ا��و�ن ����ون ا�"�ر دون أن ���ّق )�� 

� ا����&� ، &م ���ر�ب ا���#  ا�ر�م��ا��ون ا���# &م ا�.@ر &م : أو �*�ب )�� أ�

  .ا�زرق &م ا���ر 6# ا�"�ر 

و��د �@�ز ا����&� ، أ)��ت ا�D+�ل ����� )�� أّن ھذه ا�D+�ل )��رة )ن أ�واب 

، وأن "�ف ا���ب ا�"�ر ا�و�ش و�*���4 ا�و�د "�ف ا���ب ا���ر &م ا�ب 

  .6# ا�"�ر ا�ّم وا���ت و
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و�� ا������J� 4وان ، ��6ون ا�"�ر �ون ا����ر�� ، �ون ��ب ا�و�ش ، 

ا���ر ا��دوا��� وا���ف ��ب ا�و�د ، وا��ون ا�زرق )�2� ا�=دوء ، �ون ��ب 

  4 �4 إذ �د �+ون إ�$�ط� ���واطف ا�ب �د ��Dر إ�� �دى اھ��م ا�ب ���و�د ود���

ا���ت ، 6=ذا ا��ون ھو �Cر*E ��ن ا��ون ا��ر$��# ا���#ء ا��ون ا���# ھو ��ب 

وا��ون ا���ر ا��دوا�# وھذه �د �+ون إ�$�ط� �"4 ا�وأم أّ�� ا��ون ا�.@ر 6+�ن 

 ��ن �.�ب ا�ّم ، و�د �+ون إ�$�ط� ��Dوره ��وھ� ، +�� أّن ھذا ا�ر�ب �4 د �

إ�$�ط ������� ا�ب ��و�د  و+Cّ�=� ھو. إذ *�ء ��ب ا�و�د ��ن ا�و�ش وا�ب 

 �� �=� و*�دت #6 ).��� و)دوا��� ا����*�  .ا��@رط� و��ن و*ود ا�و�ش +�

4 ا����&� ��� +�ّوا�د "�ف ا���ب �و�ده و���وا �*���ن ، C6*�ب �C� و)�د�� " :

  " .+ّل وا�د و�ده ، ��ش �� �*�=�ش ا�و�ش 

� Ben( 10ر+� ا����@� +ر�وم �ن �د +ون ھذه ا�6+�ر *ّراء C&ره ���ر�وم ا��

و�وش 6# *�م ط@ل ��ّول إ��=� ، أو �د �+ون ھذا إ�$�ط  10ا�ذي �*�د )  10

 4.�ل دا"ل ا��رة أو ��D+ل ��D=� ا����� ، أو إ�$�ط و*��د ��دوا��Gدم ا��

� �( إ"و4 6# ا���زل ، �� ا�+�ر �ّ�� ��4 ، ھذا �.ر�E �ن ا�ّم ��  .ا�دا

  

  

  :���*, ا����ر ا��روف ذو ا�"�*�� ا�
وداء رض 

��-��  :  ا��و	� ا��.

�ع ا���Dء : ���ل , )�ره ���ن ,   ��رف إ��4 , را*ل :  ا�ب �أدوات , "د�

.  

ا�وا�# ( "دم ا���)�ن , ��وات  3)�رھ� ,   ��رف إ��=� , "روف ط@�� :  ا�م

. (  
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. PN  : وات  4)�ره , و�د إ��4 , ط@ل��  

  .��ت )�رھ� ���ن :  ا��روف ا�-/�ر ا�ول

  .و�د )�ره ���ن :  ا��روف ا�-/�ر ا����0

  .إ"��ر ا��و��ت +�ن ��=و�� و �Dوق -

  ) .2(ا�ر��)�  -, ا��وض  -, ا��@ر  - , ا�$��� - :    رض ا�-ور ا��	�و��

��  ) �م ��ف 6# إ*��4 رAم ا��@�ز ( ھ�+� :  ���ذا ��23

  PN  ؟ &ون�&�ن �ن �ر�د أن �

  :   رض ا�-ور ا��ر5و�2

 - , ) 1(ا�ر��)�  - , ذ+ر ا��ط  -, ا���ل  - , ا��راك  -, ��م ا�ب  -, ��م ا�م -

  .ا ���ب ا�$ذرة  - , ا�ردد , ا��ن , ا��ر�� , ا��@رة  -, ا�و�( 

  )�م ��ف أي D#ء رAم ا��@�ز ( ؟ ھ�+�  ��$�ك �م ���ذا

  )رAم ا��@�ز ( ؟ �م �*ب  ��$�ك 	�� �/�ر �5�� ��ذا ��&ن أن

  

  :  رض 8-ص ا�-ور ا��	�و�� 

  .و ا�"رو6� ا�"رى Dوف �6=م , ا�ط@�� و ا�+@ل : .���و :  ا�"����و	�  

  ...��D# , راه ��D# , ھذا ا�و�د راح ���د ��*�ل : ا�
3ر �و	�

و     , وا�د را�د و  "ر ��)د , ا ب  و ا م ��+�و 6# ا���Dش :  ا�	وض �و	�

PN      4�(ر+ )ط��.  
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 ��C�PN# )ن   , )    PNا�م �ظر إ�� ( ھ�ذي Dوف 4�6  ):2(ا�ر�2 �  �و	�

 , 4�*C6 ذا �@�ل�� , " #� #+�� رAم , " أ�ظر ��ك أ�ت أن ��*Gو �م �رد ا

  .&م ذھب . ة ��+�=��ك Aدو: ا��@�ز و �=ض و ��ل �# 

 ���ر, ر ا��ر6و�� و ��ول ا�.و, ر*( ��د �رھ"Gا ���� و ا

  :ا�-ور ا��ر5و�2   رض 8-ص

��)دة Dوف 6# ا�ط@ل , ا م �ظر إ�� ا�.�7ر &م أ��ف :  ا�م 	�م �و	� �ط@�

  .را�د 

  .ھذا +�ن �Dوف 6# ھذا +�ن را�د  :	�م ا�ب  �و	�

�Dوف 6# ا�"روف ا�.�7ر و  "ر �Dوف 4�6 و ا�"روف   PN   :ا��راك  �و	�

�زاز &م ��ن أ�4   ��ب . (ا�.�7ر اO"ر راه را�E )�د ھ�دو �Dإ E�2�

  ) .ا�"رو�6ن ا�+��ران 

4 ا������ , و �=ض ���دا .   �ر�د �رد ا�$.ص , �$�و�� +��رة  -�C� و )�د�� :

����  .� ا���ل ھل أ��ت �� ط�ب ��ك ؟ )�د إ�� �+��4 و 

�Dوف 6# ا�"روف ا�+��ر و ا�"روف ا�+��ر اO"ر ) PN(  ھذا    :ا���ل  �و	�

  .راه ��+�4 و ا�"رو�6ن ا�.�7ران +��و را�د�ن 

و ا�"روف ا�ط@ل , ا��ط راه ��ض 6# ا�ط@�� و راھ# �+#  :ذ&ر ا��ط  �و	�

  .�Dوف 4�6 

  =� و ھ# Dوق 4�6 راه ��ض �6: ��د �$�و�� +��رة أ*�ب  ) :1(ا�ر�2 �  �و	�

ط@ل راه ��ض 6# ا���Dش و ا�.�7ر و دھ� ���و �6=� و "ر  :ا�و92  �و	�

  .��ط# 6# ا���ء 

  .ھذا +�ن �Dوف 6# ا�$�ر  :ا�	3رة  �و	�
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  ).�دون إ���6ت رAم ا��@�ز ( ا�را*ل راه �ر+ب 6# ا�"روف  :ا��ر��  �و	�

  .ھدي راھ# �+ل 6# ا����ر  :��ن ا� �و	�

Dوف ,     ھ�ذي �+ل 6# ا�ط@�� , �Dرب �( ��4  ھذا:   ا��ردد �و	� �  .ط@�

و ا�"روف ا�.�7ر 6# ا��وض , ا�"روف ا�.�7ر �$#  :ا����ب ا�"ذرة �و	�

  .و  "ر راه �و�T 4�6 , ���ك 


*�� ا��!-�أ :   

=� ؟ ���ذا ؟ -1�+� #  �ن ھو ا����د 6# +ل ھذه ا�$.ص ا�

  )�PN$.د ( +��ت Dوف 4�6  �"�طر. ا����د ھ# ا�م 

=� ؟ ���ذا ؟ -2�+� #  �ن ھو ا��ز�ن 6# +ل ھذه ا�$.ص ا�

  .�"�طر �� ���7=�ش       PNا��ز�ن ھو      

=� ؟ ���ذا ؟-3�+� #  �ن ھو ا��ط�ف 6# +ل ھذه ا�$.ص ا�

  .���ذا ؟ ھ�+�     PNا��ط�ف ھو         

=� ؟ ���ذا ؟ -4�+� #  �ن ا��ل �ط@� 6# +ل ھذه ا�$.ص ا�

 �  .ا�"روف ا�.�7ر ���ذا ؟ ھ�+

� ا��وداء ؟-5��� ا�"روف و ا�$�.�  +�ف �+ون 

  ) .و �م �*ب رAم ا��@�ز (   أ)رف 

� �ن ا�"ر�6ن -6��  ھل �@�ل ا�ب أ�د ا و د ؟ ���ذا ؟ , 6# ھذه ا���

  .�"�طر ��4�7 �زاف      �PN@�ل     

  ھل @�ل ا�م أ�د )�� اO"ر ؟ ���ذا ؟-7
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@�ل ا�"رو�6ن �"�طر ��7=م �زاف .  

� ا��وداء -8��  ھل �@�ل أ�د )�� اO"ر ؟ ���ذا ؟, ا�"روف ذو ا�$�

  .�@�ل ا�ب �"�طر ��4�7 �زاف 

  ھل �@�Uن أ�د )�� اO"ر ؟ ���ذا ؟ , ا�"رو�6ن -9

  .ھ�+�  ���ذا ؟. �@�2ن ا�م 

  .و 6# ا�"�ر )ر��� �و�� ا�*��� و ط���� �ن �د�د ا�����ت -

   : ا�����ت �5 �و	� ا�$���

  .*���# ا���وا��ت -1

  .*����# ا���Dش -2

  .*����# D*رة -3

�2  : أ�� ا�	�وان��  .�$�د "روف    PN:     �ر�د ��7ر ا���وان 

  

 ���� �5 ذھ�; 5
  .ا��@ر  :أ�� ا��و	� ا��� �"�ت را

  :���*, إ����ر ا��روف ذو ا�"�*�� ا�
وداء  �	��ل -5

5 -1- ��-��  : ا��و	� ا��.

 �4 �$�ل ذ+ور4 و   �PN.�ف ا�ط@ل �طل ا�$.�Q6 #��� ا�ذ+ور ، و����6 #6

��وات  D�04+ل 6# ا�=و�� ا�*���� ، أّ�� ا��ّن ا�ذي أ)ط�ه ��طل ا�$.� 6=و 

  .��وات  05وھذا �$�رب ��4 ال 
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� ا��وداء ، ��ث ��$�ص إ�*��# *��# ��"روف ذو ا�$� R��ن "2ل ا����ل ��

أ�$ط )��4 .@� ا�ذ+ورة ، أّ�� ا�"رو�6ن اO"ر�ن ��6ول ��ت )�رھ� ���ن ، 

، وھو ��+س ���@�ل *�س و�ن أ"4 ، أ�� ا�"روف ا�&��# 6=و ذ+ر  PNأ"ت 

ن )�� أن ا�ول ذ+ر )�ره )�ره ���ن أ��� ، +�� أ�Dر إ�� ا�"رو�6ن ا�+��ر�

4  ��3�ن وا�&��# أ�&� )�رھ� ��وات ، و)��4   و*د 4��D ��6# �( أ�ر

 �  . ا��$�$�

 ��-��  :����ل ا�	��� �9 ا��و	� ا��.

� ا������م ����ل ��*� ���� )�� أ�=� )��.�"D، 6=ذا ر��� �ر*(  �( ا��و�� ا�

+ون �د�4 �@=وم ا�و�دة ا��ر��إ�� )دم ا+��ل ا��ر��� ا�*ر�د�� �د�4 و�م � .  

   :�و	� ا�و92 

� ���و�� ، وا�$�ص +�ن ��"روف ا���ض ا�.�7ر ، �Dر ا��و�� إ�� �ا��ط�

  .ا��دوا��� ا���د�� ا�Dر*�� �و*=� ��و ا�ّم 

  : ا�"����و	� 

&�رھذه  ، �ظ=ر ا�.��E أو أو ا��2م ��ن ا�ط@ل وا�ط@� �� ���و��ھذه ا��ط�

� ����ر��� ا ود���� ، +�� أ�4 .�ف ا�"رو�ن )�� أ�=�� �ا��و�� ھوا��ت �=� )2

6� إ�� أ�4 )�ر )ن ��D)ر ��ررة ��G�� ، رب إ�� أخ وأ"ت�ط@ل وط@�� وذ�ك أ

  . PNوا�$�ص +�ن �ـ 

  : ا�
3ر�و	� 

��ن ا��ط���ت ا����و�� ���و�=� ا�ر��ل ،  �*�د ھ�� ���7رة ا�و�د #6  .�@=�

  . PNا�ذھ�ب إ�� ا�*�ل ، ا�$�ص +�ن �ـ 

  : ا�	وض�و	� 
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 �� ���و��إ ّ أّن ا��@�وص �ذف ا�@�ل ، ��س ��دم ���و�=� ��دي �و�# ا��ط�

� د�6)�� وا�ظ�ھر ��دم رؤ�� ا�@�ل ، إ���N+ #@دام ا��"�� ا��دوا��� رؤ�4 وإ��� ا�

  . PNوا�$�ص +�ن �ـ . �د ا�ھل 

  ) :2(ر�2 � ا� �و	� 

، ���ل ھذه ا��و�� ��و.ول إ�� ��ر6� ا��وا�# .�@ت ��ن ا��ط���ت ا����و��

� �( ا�م 6# ظل ا���6س ا�"وي ، وھ�� �*د �@# ا�@�ل �ا�@��� وط���� ا��2

�$�و�4 ا�Dد�دة و�دون أي �( " . ھ�دي Dوف 4�6 " ور6�4 و�و��4 #6 �و�4 

 #� ا������و ت )�ط@�� ، وھ�� +�ن ا�$�ص �2 أ�د ، و�د �ر*( ھذا إ�� ا�ر

    .�@ر�=� ا��� 6# �&ل ھذه ا��� ت رAم ا���6س ا�"وي ا�Dد�د 

  : 	�م ا�مّ  �و	�

 )��وردت ��ن ا��ط���ت ا��ر6و�� ، ���و�=� �&���� ا��� وا��ب ا��و�و)# 

�ظر ��� ���ق  #���*�س أو ا�*�س اO"ر ، وھ�� �و�ل ��رؤ�� ���ث ا�م ھ# ا�

  .إ�� ا�.�7ر ا����م ، وا�$�ص +�ن ���م 

  :	�م ا�ب  �و	�

  .�2 أ�د  +�ن ا�$�ص �@س ا�D#ء ، إ ّ أنّ 

  : ا��راك �و	�

� إ�� ا���د�� ا�@��� 6# ظل �.�@ت ��ن ا��ط���ت ا��ر6و�� و�Dر ا��ط�

 ، �� د�6)���N+ 6$ط ، وھذا �ا���6س ا�"وي ، �( �@# �6ل ا��راك وا��دا�4 ���رؤ�

  PNوا�$�ص +�ن �ـ 

  : ا���ل �و	�

� إ�� ا����ون ا ود��# �( �.�@ت ��ن ا��ط���ت ا��ر6و�� ، و�Dر ا��ط�

��ث   ظ=ر ھو�� ا�.�7ر ا�وا�ف أ��م  PNرؤ�� Aر6� ا�وا�د�ن ، �&ل �ـ 
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ا�@�.ل إ ّ أ4�ّ *زم �4�C ھو �( �و�ل ��رؤ�� �ن �وم ا�"رو�6ن ا�+��ران إ�� أّن 

  .�د�ن أ�دھ�� �C+ل اO"ر ، .راع أود��# �( أ�د ا�وا

  :�و	� ذ&ر ا��ط 

� �ر6و�� ���و�=� ��دي �( ر*وع )$��# ��ذات أو ا�".�ء ، و�ن ا�ب �ا��ط�

 �ا�ط@�� ( �م ���)د أ���ءه ، ھروب و��ص �ن ا���ؤو��� +�� +�ن ا�$�ص �����

. (  

  ) :1(�و	� ا�ر�2 � 

 ����ل 6# درا�� ا��ر��� ا�@��� ، ودرا�� ا��+وص إ�� ��ر6و�� ا��ط�� �ر��

� �( ا�ّم ، ا���ل ھ�� آ��� ا��و�ل إ�� ا��د �ن �6ل ا�ر��)� إ�� ��� ا�&���ا��2

  . �6ل ا��ض ، وا�$�ص +�ن �2 أ�د 

  :�و	� ا�و92 

طرح �و�وع ا�و دة وا���6س ا�"وي 6# �ب ا�ّم وأ���  �� �ر6و��ا��ط�

 �  .ا�$�ص ا�$�ص �2 أ�د . �@# ا�@�ل ا���&ل 6# ا�ر��)

  

  :�و	� ا�	3رة 

� ��ن ا��ط���ت ا��ر6و�� ���و�=� ا�و�دة ، ا��@# وا��$�ب ، �.�@ت ھذه ا��ط�

+�ن  PN��ث أّن ا��@�وص �ّول ا�رؤ�� أو ظ�ھر ��دم ا�رؤ�� �ل ا+@� �Cّن 

  . PN+�ن ا�$�ص �ـ . �Dوف 6# ا�$�ر 

  :  ا��ر�� �و	�

� �ر6و�� ���و��� ا�ذات ، 6# ھذه �ط���=� ��دي �( ا�ر*وع ����A إ�� ���

� �@# ���واطف �  .، +�ن ا�$�ص �2 أ�د ا��ط�
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  : ا���ن�و	� 

 ، �� أو ا��د������ .�@ت ��ن ا��ط���ت ا��ر6و�� ���و�=� ا�م ا���ا��ط�

ا�$�ض ���"روف ا���ض . ھروب �ن ا�@�ل و�و��4 �ن ا�ر��)� إ�� ا�+ل 

  .ا�.�7ر 

  :  ا��ردد� �و	

.�@ت ��ن ا��ط���ت ا��ر6و�� ���و�=� ا�*�ذب أو ا�����6� ا�"و�� أو ا��@# 

 �ھ�� . ، �*د ھ�� �@# ��و�وع ا�ر��)� و�و�ل ا��طل إ�� ا��د �ن و�د إ�� ط@�

  .PNا�$�ص +�ن �ـ 

  : ا����ب ا�"ذرة�و	� 

 �.�ا����� .�@ت ��ن ا��ط���ت ا��ر6و�� ���و�=� ��دي Dر*# ، ط��$ت 

� ا������ ، إ ّ أ4�ّ �ذف  أ�د أ�و�4 ��� �د �دل )�� )دوا��� �و*=� ��و .$���

  .أ�د  ا�وا�د�ن ، وا�$�ص +�ن ��"روف ا���ض ا�.�7ر 

  

  

  :ا����*, 

  :ا��ر	�� ا����3 

 ��د �دل ر6ض ا��ط���ت ا�@�� : �� ) )1ا�ر��(���� ���6 �، ا�و�( ، )�� �ر��

� )ن �D+ل ا�@ط�م ا���+ر وا��@�*W �6م  ، وإ���ط�ت )�D=� ا�ط@ل*و�د +ون ��

 �م إ��Dع ا�ط@ل 6# ھذه ا��ر���.  

  :ا��ر	�� ا�.ر$�� 
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ر6ض ا�ط@ل �و��ا���ل ، وھذا �� �د �دل )�� �Aرة أود���� وا��� ، +�� ر��� 

  .ا�طراب 6# 6# ھذه ا��ر���  ��Dر إ��

  :ا��ر	�� ا�ود���� 

��ول ا�ط@ل �و�� ا�$��� ور6ض  ، ��و�� ا���ل �د �دل )�� �Aرة أود���� وا��

 �  .و�����# ر��� و*ود ا�طراب 6# ھذه ا��ر��

 �ر6ض ا�ط@ل ��و�� ا��@رة �د �دل )�� ��D)ر ��ق �د�4 و��+ن �ر6�4 ��و�

 ��Aر�ن و)دم ا ���س ���=م وا�ر"Oه ا�*ا�و�( أن ��ر )�� )دوا��� ا

  .ا�*���� 6# ا ��واذ )�� ا�ّم 

  :�ل ا��"�ص ��طل ا�"-� �$

  :ا��"�ص ����روف ذو ا�"�*�� ا�
وداء 

��ل ��ؤو���ت ا�@�ل 6# +ل :  07)دد ا��روو+و ت ھو  ��( ��J� درة *�دة�

ا�و����ت ا���رو�� )�� ا�$�ص +�ن أ+&ر 6# ا��ط���ت ا��ر6و�� ، ��ل 

 #Dزو��.  

  

  :ا��"�ص ����روف ا���ض ا�-/�ر 

  . 03)دد ا��روو+و ت ھو 

  :ا��"�ص �! أ	د 

6# ا��ط���ت ا��ر6و�� ،�+ون ���و�=� ��Aب ���ر  05)دد ا��روو+و ت ھو 

 �  .)ن �.ر�

  :�"�ص ا?��ء 

  .���ّم  01)دد ا��روو+و ت ھو 
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�	رة �$د  �PNن �!ل أ
*�� ا��!-� وأ����ت ��:  

إ"و4 وھذا �� أّن ا����� ر��� �د�4 ��ل ���دل �( ا�ب �@���4 إ��ه )�� Aرار 

 �  ..ر�ت �4 وا�دة ا����

إ�$�ط ا����� ���ل ا�م ��و اG"وة اO"ر�ن وھم +ذ�ك 6ر��� ��ول �و��=م )�� 

 4�إھ��ل ا�ب �=م ، �6دا ������ و+4�C �=�ش �ن طر6=� وھذا �� �د �ؤ+ده ��د

ظ=ر �و�وع ا��7رة ا ود���� �ن "2ل $�ص ا�ّم ، أّ��  #� ا�$��� ا����ط�

���ن ھذه �ر�ط� �و���� ا�: �����رة  PNأ����ت  4 #6�Aور �� ا��ر����

  :ا�و���� ، )�د�� ط�ب ��=� 

� إ�� ا�ر$6� : ��وا��ت ��@� �*��.  

  .��*�ت ��6� �J+ل : ا���Dش ، ا�+ل 

� 6# ذھ���4 ھ# ا��@ر ا�# وإ.راره )�� �$�ء ا�"روف "رو�6 وا��و�� ا���

  .���و�=� ا�ر��ل

�د 4� �4 �و)� �� دا"ل ا��رة ��� �د  ��6+ن أن �ر�ط ��ن ������ ا�ب ا�"�.Dھ�

 ��و�ض ا�ر$6� وا��ز�� �� د�6)���N+ ��د ��� ا��دوا�� #��*���D� 4ر ���و�دة و���

.  
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  ا��0��0درا
� ا�	��� 

  :ا�و��� �����ت ا� - 1

� :ا�
م +���  

  ��وات 05 :ا�
ّن 

  ا����ري  :ا��
�وى ا������� 

��� ا�ب �: �  ���ط Dرط

��ل :���� ا�ّم    

  04 : دد ا��وة 

 ا�را��� :ر��� ا�	��� 



درا�� ا����ت و��ض ا�����                        ا�
	� ا�����               
 

82 

 

  06 : دد ا��"��!ت 

��م ا����ري  :�&�ن إ$راء ا��"��!ت – ���  �در�� �ن دا�# "ط�ب ا �دا

  

  

  

  

  

  

  

  :$دول 
�ر ا��"��!ت  -3

��  ا��"�����  ا��دف ����  �ّد���  ��ر�

  ا��$���� ا�و��
27-04 -

2014  
50 �$��  د

  .ا�$رب �ن ا����� دا"ل ا�$�م  -

�  ا��$���� ا�&���
30-04-

2014  
30 �$��  د

-�  *�( ���و��ت )ن ا����� )ن طر�ق ا�����

.  

�  ا��$���� ا�&��&
04-05-

2014  
40 �$��  د

- �  .���و�� +�ب &$� ا����

 �  ا�را���ا��$���
11-05-

2014  
25 �$��  د

� ا��ط���ت إ*راء -��� .   

�  ا��$���� ا�"���
21-05-

2014  
20 �$��  د

  إ*راء ا"��را�ر�م ا��ر-

�  ا��$���� ا���د�
25-05-

2014  
65 �$��  د

� ا��وداء -��ط��ق ا"��ر ا�"روف ذو ا�$�.  



درا�� ا����ت و��ض ا�����                        ا�
	� ا�����               
 

83 

 

  

�ص  ن ا��"��!ت  -4��:  

 ��6�ة ھ�د ��ن "2ل ا��$��2ت و�ن "2ل ا�.�ل �������� وا م ��ن أن ���+

#+Dدا��� �ن ا"�=� ا�وأم و��ط4 )��=� دون  ��و�� ��Dط و�*=دة ، �Aر أن 

 ���4���C )�� ذ�ك �( ذ�ك ھ# دا� ���� ة �ن ا�وا�د�ن و�*و�=� ا�� ا�����

 �� )�د ط��ق ا"��ر ا�ر�م ا��ر 6# ا��$���� ا�"���.�" �ا ����وا�����

�  ا��وداء 6# ا��$���� ا���د�� ، +��ت ر�م �@رح�� وا"��ر ا�"روف ذو ا�$�

$�ن و�رد ا�$.ص �ن دون �@�ز و�$�و�� أ�� ���# ا��$��2ت 6+��ت ��$رب وا

 �=  .وا��ود )�� و*ود ا����&� دا"ل ا�$�م أ+&ر �ن ا����� و+�ب &$

  

  :�	��ل ا�ر
م ا�	ّر ��	���  -5

+��ت ا����� *ّد 6ر�� �ن ا����&� ط��ت ��=� أن ر�م �=� ر��� ، �6دأت ���ر�م 

� وأّن ا�*ّو +�ن �2��� �ذ�ك ، ��76ب )ددا �ن ا���2ذ 6# �=دوء واھ��م ، ".�

��ق ا��ط�� ، أ�ح �����&� 6ر.� إ*راء ا "��ر 6# ظروف  #ھذه ا�@رة ا�

 ����.  

�د �دل )�� ا �داد  ، ��+�ن ا�"ط ا�����ل وا�E و��ل �+�ن +��ر 6# ا�ور

  .ت ا���وي ا�+��ر �دى ا����� و�=و�� ا�+Dف )ن ا���و 

��*م .�7ر �د ) ا���ت وأّ�=� ( +��  �ظت ا����&� أّن ا����� ر��ت ا�D"�ص 

 �  .�+Dف ��� &��ط ����و ت ا�ط@��

ر��ت ا��ر�( &م ا��&�ث ا�ذي ��&ل ا��$ف : +�� أّ�=� �دأت ر�م ا���زل ���ر�ب 

  .&م ا��وا6ذ &ّم ا���ب �ّ�� �د ��Dر إ�� ا�ر�ب ا���ط$# �6J+�ر �د�=� 
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أّ�� )ن *=� ا�ر�م �6دأت �ن ا����ن إ�� ا����ر ر��� ھذا را*( إ�� ���=� إ�� 

  .ا��+وص ��و ا����# 

أّ�� ������� ��D+ل ، 6=ذا ا�ر�م �$ن �د �دل )�� ��و ا����� ���D+ل ا����م ، +�� 

 �� 6# ر�م ا�D".�ن ر��� ھو د��ل )�� ا��دوا���(���2�ظ ��Aب ا��E�2 ا *

  .� ا�ط@��� �د�=

��Aب ا�$د��ن وا��د�ن �د �ظ=ر ��� )دم ا�$درة )�� ا .�ل ������ط وا����6� ��ن 

  .ا�ّم وا���ت �د �&�ت ذ�ك أ��� 

+�� أّن ر��=� ��ذرا)�ن وا�����ن )�� D+ل دوا�ر ، ��+ن أن �ر*�4 إ�� 

6� إ�� ا���ون أ��� ��G�� �=د�� �  .ا��ر*��� ا��&و�

  ...ر��ت ا��ف )�� D+ل "ط 

  .6م ا�ّم )�� D+ل �.ف دا�رة  -

�ذف ا�@م )�د ا���ت ا�.�7رة ، ر��� د��ل )�� )دم ا����ح �=� )�� ا����ر أو 

� ا�D+وى �ن أ"�=� ا�وأم ا�ذي ��ر�=� ����رار دون ��ا �@��ل ،"�.� وأ�=� دا

  .أن �+��4 أ�د أو ����ب 

���ل �Dر ا�ّم  -.  

- � 4� ر��=� �Jزھ�ر 6# *��( ر�و���@=� ا���)�� ا���."D ر إ���D� د

� ، ��7ب )�� ا�ر�م ا���ط ا���# ، أ�ن ر��ت ا�ط@�� وأّ�=� ذاھ��ن �(��وا *

 4��( �  .إ�� ا��د�$� و�ذ�ك أ��6ت ط��( ا���و�� وا��@و�

��ر )ن �زھ� ����ت ا�# أ��=� �ر�م وأّ�=�  �أّ�� )�� ��وى ا���وى ، ��6���

��ب �ر�م ، 6$د ��+ن أن �+ون ھذا إ�$�ط ���  6ط��� ، ا�ذاھ��ن #+� �إ�� ا��د�$

�رارة �@�=�  #6 ����ه ا����.  
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 ��م أر��4 ���ز)�ج ، : و)�د�� ��Cت ا����&� )ن وا�د ا�ط@�� ، C6*��ت ا����

&م ��د 6رة )�دت �$ول أ4�ّ ذھب إ�� " ھ�+� " و)�د�� ���ت )ن ا���ب C6*��ت 

��*�.�ء  ا���ل ، ھ�� �د Q� وع�ر ا��و��&ا���و ت ا������ �د�=� 6# )دم ا�

� وأّ�=� ��ش ���� �ن .�" ، �ا�ب و�د �ر*( إ�� ��ق +��ن ا*�ه ا�.ورة ا�وا�د�

اGھ��ل �ن طرف ا�ب و@��ل أ"وھ� ا�وأم وأ"=� ا�.7ر ��=� )��=� ھ# ، 

 �=  .ھذا �� .ر�ت �4 وا�د

�د دون أن ���� ا�����=� ��ون ا�� ��ر �+&رة �ّ�� �د �دّل )�� )دوا��� دا"��

و)دم ا����ل ا��وان 6# ر�م ا�D".�ن ر��� ��Dر +ون �و*=� ��و ا�ذات ، 

إ�� و*ود 6راغ )�ط@# ���4 �د �+ون ا�=��ش �ن طرف ا�وا�د�ن و��ط أ"�=� 

  .ا�وأم )��=� 

=ذه ا����� �$�ر�� و)��Q6 4ّن ھذا ا�ر�م ا��ر ��دو أ4�ّ �د أ�$ط ا����ش ا��@�# �

 �������وات ا���.ل )��=� �ن طرف ا�ّم ، ا������ ، و.ر���ت ا����� و�

  اما)را�6ت أ"وھ� ا�و

  : رض ���*, ا����ر ا��روف ذو ا�"�*�� ا�
وداء

��-��     :ا��و	� ا��.

� *�دة �*�� �����و�� و ���دة )�ر�� �دى ���+� , إ���@�.  

"دم ا�+واAط �ع  18أ�Dرت إ��4 )�� أ�4 ا�م إ��=� +�ش )�رھ�  :ا�ب  ���

  .ا���رو 

  .�"دم ���# ا�دار �( .���4 , ���  18ا�ب ��ع )�ره : ا�م 

PN: 4وات  8)�د ا��ور )�ره  و�د إ����.  

  . ��وات 9ط@�� إ��=� 6ط��� )�رھ� : ا��روف ا�-/�ر  ا�ول 
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  .��وات  9=� �ر�م )�رھ� ط@�� إ��: ا��روف ا�-/�ر ا����0 

  :  رض ا�-ور ا��	�و�� 

, ��م ا م , ) 1(��ر��)� , ذ+ر ا��ط , ) 2(ا�ر��)� , ا�$��� - , ا�و�( -

  .ا��@ر -, ا��ن -, ا����ب ا�$ذرة - , ا��ر�� -, ا�ردد - , ا��وض -

� ���ذا �"�2�� ؟ .�  "طرش 

 PN: �&�ن �ن �ر�د أن �&ون 

  

  .��م ا�ب -, ا��راك - , ا��@رة –, ا���ل - : رض ا�-ور ا��ر5و�2 

   ھ�+�  ���ذا �م ��$��� ؟

�� ؟ -�	� ��	 ��  .��+ت &م ���ت ����ش )�ر6�  ��ذا ��&ن أن �/�ر �5

  : رض 8-ص ا�-ور ا��	�و�� 

و ھذاك ا�را*ل ��ط�=� , ا�را*ل �@ر�A=� ا���ء , ا�م Dرب ا���ء  :ا�و92 �و	� 

  .و �"ر�ن ����ون , وو دھ� دارھم و�دھم ھذوك ا�&2&� , ا��Dب 

  .ھذي ��4 :ا�"���  �و	�

  .ھذا �Dرب ا����ب و ھ�دو ����ون ) :2(ا�ر�2 �  �و	�

"�ز�� ��ش ���+�=�ش ھذا ا�ط��ر �C+ل ا�+�ش و ھذي ا�ط@�� راھ# :ذ&ر ا��ط  �و	�

. 

  .ا�ط@ل �Dرب ا����ب ) :1(ا�ر�2 �  �و	�
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=� ���ذا C6*��ت ( ھذا ���م و �*�4 +��وس �ع ����ه :	�م ا�م  �و	��C� د���( :

  ) ��A# �$��و و ��+�و : ھ�+4 &م أ��6ت 

و , و  "ر ��د , ا�ب و ا�م راھم را�د�ن و ا�ط@�� راھ# را�دة :ا�	وض  �و	�

PN    A�� روح �رى ��ه ���ب� #.  

Dرب ا����ب   PN,ا�م و ا�ط@�� �Dر�و ا���ء :ا��ردد  �و	� �   .���ب و ا�ط@�

, ��A# ھذا �"و�4 و �"ون ا�ط@�ل , ا�ط@ل ���م و *�ه +��وس :ا��ر��  �و	�

  .)A�� �=��2# �روح �ر�د )�د ����ه 

و ا�.�7ر ا�وا�ف "�ف , ا���� و اO"ر�ن ����و  رھذا راه دا�:أ���ب 8درة  �و	�

  ) .ا�"روف ا�+��ر ( �Dف ھذا  �� ��7ش ���ب  +#

راه , .���=� 4�D �����ه    Cheval  ,PNھذي أم �"رى �ع :ا���ن  �و	�

  .��A# ��+ن )�دھ� 

  .ز)ف �ن ا�����رة و ��A# �روح )�د ����ه و ����ه  PN : ا�
3ر �و	�

  :�ر5و�2  رض 8-ص ا�-ور ا�

و ا�ط@ل راه , و ا�ط@2ت را�د�ن ) ا�"رو�6ن  ا�+��ران ( ھذا ذ�ب : ا���ل  �و	�

��)د �Dوف 6# ا�ذ�ب .  

  .��)دو�# , ا�ط@ل 6رح و Aرق 6# ا�و�ل راه �$ول ��)دو�# : ا�	3رة  �و	�

روح )�د ����ھ� و ����ھ� : ا��راك  �و	� ��A�� �  .ھدو راھم �دا�زو و ا�ط@�

�+�و :ا�ب 	�م  �و	� ��A�� #ه ����ه راھ�  .ھذا ��# *�ه +��وس 


*�� ا��!-� أ:  
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=� ؟ ���ذا ؟- 1�+� #  �ن ھو ا����د 6# +ل ا�$.ص ا�

  .�Dرو �و دھم ا���وة و ا�.وا�E. ا�ب و ا م )2 "�طر 6ر����ن 

=� ؟ ���ذا ؟- 2�+� #  �ن ھو ا��ز�ن 6# +ل ا�$.ص ا�

P N , رو�و ا ���بD� ع , �� ��7وش�)�دھ� دار +��رة و ,chevalراه )�د ا�م 

  .و �را�ش )�د ا��# ����7ش �Dرو�و , و ��د ��+ن )�دھ�, Dرا�و أ���ب 

=� ؟ ���ذا؟- 3�+� #  �ن ا��ط�ف 6# +ل ھذه ا�$.ص ا�

�=م )����ن ��  .ا�ط@�� ھ# Dرا�=م ا����ب و 

=� ؟ ���ذا ؟�ن ا��ل �ط@� 6# +ل ھذه ا- 4�+� #  �$.ص ا�

 �� Dو�� )�� "�طر �Dرو�=� أ���ب Dو���  .ا�ط@�� �"رى )�

� ا��وداء ؟- 5��� ا�"روف ذو ا�$�.�  +�ف �+ون 

رAم ���و�# ا����&� ( ,م ھ�� �# �+��و ا��+��� و ھ�� ا��# ��+وھ� ا�ب و ا�

 �.� �  )إ  أ�=� �7ر إ*��=� , ���".وص  PNإ6=�م ا����� أ�=� $.د �=��

� �ن ا�"ر�6ن 6# ھذه - 6��  ب أ�د ا�و د ؟ ���ذا ؟ھل �@�ل ا�, ا���

 ��D 4�7و� �  .�@�ل ا�ط@�� �ر�م و �Dر��=� ا����ب "�طر �4�7 �زاف و �6ط�

  ھل @�ل ا�م أ�د )�� اO"ر ؟ ���ذا ؟- 7

@�ل �6ط�� )�� "�طر ��7=� �زاف �D# +��� �ر�م .  

� ا��وداء - 8��  ھل �@�ل أ�د )�� ا�"ر ؟ ���ذا ؟, ا�"روف ذو ا�$�
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� , )�د ا��ور �@�ل �ر�م ��  .ھ# $را ���E و $�د )�

  ھل �@�2ن أ�د )�� ا�"ر ؟ ���ذا ؟, ا�"رو�6ن - 9

 �  ).�دون ���ق رAم ا��@�ز ( , �@�2ن �ر�م و 6ط��

- ��د�د ا�����ت  و ط���� ��4, و 6# ا�"�ر )ر��� �و�� ا�*��.  

  

  

  :ا�����ت �5 �و	� ا�$��� ھ� 

  .أ��� �و�# ���ر - 1

2 - ���Aأ ���  .أط�ر 6# ا����ء : أ

  .Bureauأ��� �و�# )�دي - 3

  :أ�� ا�	�وان 5�و 

  .ا �د "�طر �وي 

  و ��د ا��@�ز �دأت ا�ر�م , ��4   أ)رف ر: و )�د�� ط���� ��=� ر��4 ا*��ت 

�� �5 ذھ��� ھ�  �  نأ�
  :ا��و	� ا��� �"�ت را

�  .ا�و�(  �و�

  :���*, إ����ر ا��روف ذو ا�"�*�� ا�
وداء  �	��ل -5

5 -1- ��-��  : ا��و	� ا��.
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 ��د �+ون �د�=� �D+ل 6# ا�=و� #��� ا�ذ+ور و����6 #6 �.�@ت ���+� �طل ا�$.

�وا�"رو�6ن ا�.�7ر�ن ، أ"�ن �+ن ��=��   �وا6ق  ا�*���� ، +�� أن �د�=� �$�$

+�� )+�ت *��# ا ب وا م وأدوارھ�� ، ��ل ذ�ك ���ب ا���ط ا��ري ا�ذي 

 �=� ا����&� ا�م ھ# .�����* #��4D ا����� ، ���ث ��ب ا����و��ت ا�

�� ظروف )��4 ا���ط*�  .دا"ل ا���زل ���ب ��Aب ا ب �

 ��-��  :����ل ا�	��� �9 ا��و	� ا��.

�ا���م ����ل �� ���*� ���� )�� أ�=� )��.�"D، 6=ذا ر��� �ر*(  �( ا��و�� ا�

 �  .إ�� )دم ا+��ل ا��ر��� ا�*ر�د�� �د�4 و�م �+ون �د�4 �@=وم ا�و�دة ا��ر�

   : �و	� ا�و92

 �� ���و��طرح �و�وع ا�و دة وا���6س ا�"وي 6# �ب ا�م ، �2�ظ ا��ط� ،

وو دھ� "" ا�ر��)� وإ��� إ���د ا�.�7ر ا�&2&� ھ�� �و�ل ��رؤ�� 6# )دم ذ+ر 

  .، وا�$�ص +�ن ��د ا�.�7ر ا����د�ن " &2&� داروھم و�دھم 

  : ا�"����و	� 

 �� ���و��� ����ر��� ھذه ا��ط��&�ر ھذه ا��و�� ھوا��ت �=� )2 ، ��ن طرف ���+

، +�ن ا�$�ص ا ود���� وھ# و�# ������ن ، +�� أ�=� �ررت ا�$��� ���D)ر ا��ب 

  .ھ�� �2 أ�د 

  : )2(ا�ر�2 � �و	� 

 ����و�=� �6# �( ا�����6� ا "و�� ، و.ف .�@=� ��ن ا��ط���ت ا����و�

  .ا�$.� �ط��ق �����ون ، ا�$�ص �2 أ�د 

  : ذ&ر ا��ط�و	� 
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� ���و�� ���و�=� ��دي ��( ر*وع )$��# ��ذات ، �*د ھ�� �ر�ر )دم ا��ط�

���"وف �ن ذ+ر ا��ط ، ھروب و��ص �ن ا���ؤو��� ���)دة ا�"روف ا�.�7ر 

  .وا�$�ص +�ن ��"روف ا���ض ا�.�7ر 

  ) :1(ر�2 � ا� �و	� 

. وردت ��ن ا��ط���ت ا����و�� ، ���و�=� �6# ، ا�و.ف �ط��ق �����ون 

  .ا�$�ص �2 أ�د 

  

  

  :	�م ا�ّم �و	� 

، ���و�=� �&���� ا��� وا��ب ا��و�و)# ��(  ا����و��وردت ��ن ا��ط���ت 

 ��ن ��م إ�� +��وس ا�ب ��� ���ق ���*�س أو ا�*�س اO"ر ، وھ�� �و�ل ��رؤ�

�د �+ون ��R )ن �D+ل )2�$# �( ا�ب ، وا�$�ص +�ن ��ـ PN .  

  : �و	� ا�	وض

.�@ت ��ن ا��ط���ت ا����و�� ، ���و�=� ��دي �و�# إ����# ، �*د ھ�� �@# 

� د�6)�� 6=# �@ت �ول ��N+ ا�@�لPN  إ�� ��ود ا�ذھ�ب إ��  PNأن و�و�ت ا�رؤ�

  . pnا�"�رج ����ب ، ا�$�ص +�ن ل

  : �و	� ا��ردد

ا��@# ، ���و�=� ا�*�ذب أو ا�����6� ا�"و�� أو  ا����و��.�@ت ��ن ا��ط���ت 

�*د �ذف ا�ب �و.@4 ا�م �ر�ن ، ا�و�� Dرب ا���ء �( ا�ط@�� وا�&���� )�د�� 

Dرب ا����ب ، ا�$�ص +�ن ل �وھذا �د �دل )�� و*ود ��6س   PN +��ت ا�ط@�

 �ك �@��ل ا�ب )�� أ�د ا ���ء أ"وي و)دوا��� ا*�ه ا�ب ، �د �ر*( ذ
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  : �و	� ا��ر��

� .�@ت ��ن ا��ط���ت ا������و�� ، ���و�=� ��دي �( ا�ر*وع ����A ا�� ���

� ا�ط@ل ���وم �( ا م ���ب �Aر�ر ر�ا�ذات ، ا�$.� ط��$ت ا����ون �( 

 PNا�+��وس ، ا�$�ص +�ن �ـ 

     :ا����ب ا�"ذرة�و	�

 �وردت ��ن ا��ط���ت ا����و�� ، ���و�=� ��دي Dر*# ��و ا�وا�د�ن "�.

 �ا�ب ، ظ=ر ا��دوا��� �و*=� ��و ا ب ، و�ظ=ر ذ�ك 6# ��ب ا�=و�� ا�*���

��"روف ا�+��ر �Jب ، و"وف ا�"روف ا�.�7ر ��4 ، ا�$�ص +�ن ��"روف 

  .ا ��ض ا�.�7ر 

  : �و	� ا���ن

 ��*�د ا���ا��ط� ، ��ن ���و�=� ا�م ا��د��� ، ا��@# �@�ل ا�ر��)� ���و�

  .PN، ا�$�ص +�ن ل " ��A# ��+ن )�دھ� " و�و�ل ا�رؤ�� ا�� 

  : ا�
3ر�و	� 

 �����و�� ، ���و�=� ا�ر��ل ، �Dر ا�� ��D)ر �و�� أ���=� ا��ز�� ا��ط�

� 6# ا�وا*د �( ا�وا�د�ن ، ا�$�ص +�ن ل�Aوا ���ط وا�رPN.  

  : ا���ل�و	� 

� ��ن ا��ط���ت ا��ر6و�� ���و�=� �أود��# �( رؤ�� Aر6� .�@ت ھذه ا��ط�

ا�وا�د�ن ، �ذف ا�وا�د�ن وا�دا�=�� �ذ�ب �د �دل )�� )دوا��� �و*=� إ��=�� ، 

   .ا�$�ص +�ن ��"روف ا���ض ا�.�7ر 

  :  �و	� ا�	3رة
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� �ر6و�� ���و�=� �ا�و�دة ، ا��@# وا��$�ب ، ا�$.� ا��رو�� ط��$ت �ط�

�د �دل )�� و�دة أو =��ش ��4D ا����� ، ا�$�ص �ـ  ��� �  . PNا�����

  : ا��راك�و	� 

� .�@ت ��ن ا��ط���ت ا��ر6و�� ���و�=� ���دي #�6 ������6� ا�"و�� ، ا��ط�

ا ��ض ھروب �ن ا�و���� ����*وء إ�� ا�ب وا�م ، ا�$�ص +�ن ��"روف 

  .ا�.�7ر 

  

  :  	�م ا�م�و	� 

� ا��� ، وا��ب ا��و�و)# ��( .�@ت ��ن ا��ط���ت ا��ر6و�� ���و�=� ���&�

��ق ���*�س أو ا�*�س اO"ر ، ھ�� �*د �و�ل ��رؤ�� �ن ��م إ�� +��وس �د � ���

ا�م و��س ا ب  �=� )+�ت *��# ا�م ( �+ون ��R )ن �D+ل )2�$# �( ا�م 

� ، ا�$�ص �2 أ�د �.�"D  . وا�ب 6# ا��و�� ا�

  :ا����*, 

  :ا��ر	�� ا����3 

�د�دل )�� إ��Dع 6# ھذه  ، ���ول �و�� ا�و�( ، ا�ر��)� ا�و�� ، ا�&���

 �  .ا��ر��� ، و�����# )دم و*ود ا�طراب 6# ھذه ا��ر��

  :ا��ر	�� ا�.ر$�� 

��و�=� ��و�� ا��وض وا ���ب ا�$ذرة �د �دل )�� )دم و*ود ا �طراب 6# ھذه 

 �  .ا��ر��

  :ا��ر	�� ا�ود���� 
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 �ور6ض �و�� ا���ل �د �دل )�� �Aرة اود���� وا��� و�د6( ��$ول ��ول �و�� ا�$��

�و*ود ا�طراب 6# ھذه ا��ر��� ، +�� أن ر6ض �و�� ا��@رة �د�دل )�� ��D)ر 

 �  .ا�$�ق وا ���ط ���# ��=� ا����

  :�$�ل ا��"�ص ��طل ا�"-� 

  :ا��"�ص ����روف ذو ا�"�*�� ا�
وداء 

��ل ��ؤو���ت ا�@�ل 6# +ل �درة :  07)دد ا��روو+و ت ھو  ��( ��J� دة�*

ا�و����ت ا���رو�� )�� ا�$�ص +�ن أ+&ر 6# ا��ط���ت ا��ر6و�� ، ��ل 

 #Dزو��.  

  :ا��"�ص ����روف ا���ض ا�-/�ر 

  . 05)دد ا��روو+و ت ھو 

  :ا��"�ص �! أ	د 

6# ا��ط���ت ا��ر6و�� ،�+ون ���و�=� ��Aب ���ر  04)دد ا��روو+و ت ھو 

 �  .)ن �.ر�

  :�"�ص ا?��ء 

  00)دد ا��روو+و ت ھو 

� �*د �دى ا����� �D+ل ا�=و�� ، �ن "2ل *�ل �.�"D �PNن "2ل ا��و�� ا�

  ) .أ"وھ� ا��$�$# ( ذ+ر وا��4 )�د ا��ور 


�	رة �$د  �PNن �!ل أ
*�� ا��!-� وأ����ت ��:  

$�.ت ا "ت ا�+�رى  �=� ا�دا"��� �2�ظ أن ا�����Aر�م 6# ا�$�ط=� ر�

ا����ورة �ول اھ��م ا ب �=� ، 6=# ��ش �و)� �ن ا�=��ش �ن طر46 ، ��ث 

 �$�$� 4م 6$ط �C"�4 )�د ا��ور ا�ذي *��=�PN  ا�.7رى �="C� موأ��� �=
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ا����7� �ن ا���ر ���ن ھذا �� .ر�ت �4 ا�م ، وأ�=� +��� ط��ت ��4 أن ����=� 

�رض ا�� )�ف �ن طرف أ"�=�  �ر6ض ذ�ك���2 ذ�ك +�ر ��=� ، �� )�د�� 

  .6=ذا ا�"�ر   ����ب و�@�ل �� ���و �4 

 #6 �=��Aا����رة ، ��ث أ�$طت ر �ھذا �د �ظ=ر �ن "2ل ا ����ت 6# �و�

  :  PNأ����ت 

� " : أ��� �و�# ���ر"  -Dا���� ���7ر ا�و��� ���. 

� أط�ر 6# ا��"  -��Aأ ������ ا��ر�� " : ��ء أ. 

��� �وع �ن ا�".و.�� أو ا���ط� " : أ��� �و�# )�دي ��رو "  -. 

�ول ا�"روف إ�� ��وان آ"ر  -� �$��ا���وان ھو ا��د : ا����� ا�را��� ا��

���ھ��  .��4 ر�ز ا�$وة وا���ط� ا��ذان 

ا�و دة أ�� )ن ا��و�� ا�را�"� 6# ذھ�=� 6=# �و�� ا�و�( و���و�=� 

 �  .وا�����6� ا�"و�� ، ��ث �ظ=ر ذ�ك �ن "2ل ا�$.ص ا����$
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  ا�را���درا
� ا�	��� 

  :ا�و��� �����ت ا� - 1

  )�د ا�.�د :ا�
م 

  ��وات 04  :ا�
ّن 

  ا����ري  :ا��
�وى ا������� 

��� ا�ب �: �  أ��ذ ر��� �د��

��� ا�ّم �: #�� ا�دا���� 

  01 : دد ا��وة 

 ا�&���� :ر��� ا�	��� 

  06 : دد ا��"��!ت 

��م ا����ري  :�&�ن إ$راء ا��"��!ت – ���  �در�� �ن دا�# "ط�ب ا �دا
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  :$دول 
�ر ا��"��!ت  -3

��  ا��"�����  ا��دف ����  �ّد���  ��ر�

  ا��$���� ا�و��
27-04 -

2014  
50 �$��  د

  .ا�$رب �ن ا����� دا"ل ا�$�م  -

�  ا��$���� ا�&���
30-04-

2014  
30 �$��  د

-�  *�( ���و��ت )ن ا����� )ن طر�ق ا�����

.  

�  ا��$���� ا�&��&
04-05-

2014  
40 �$��  د

- �  .���و�� +�ب &$� ا����

 �  ا�را���ا��$���
11-05-

2014  
25 �$��  د

� ا��ط���ت إ*راء -��� .   

�  ا��$���� ا�"���
21-05-

2014  
20 �$��  د

  ا"��را�ر�م ا��رإ*راء -

�  ا��$���� ا���د�
22-06 -

2014  
65 �$��  د

� ا��وداء -��ط��ق ا"��ر ا�"روف ذو ا�$�.  

  

�ص  ن ا��"��!ت  -4��:  

�ن "2ل ا��$��2ت و�ن "2ل ا .�ل �������� وا م ��ن أن )�د ا�.�د ھ�دئ 

و��Dط ، �Aر أ�4 ����# �ن ا�طراب 6# ا��طق ��� �.�ب 6=�4 أ&��ء �د�&4 ، 

 �� �و����� ���ش #6 )���+�� ���ش �و)� �ن ا��7ط و"و�ف أ�د أ6راد ا���
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ل ��ض ا�=دوء �Aر ان ھذا ا�راDد�ن �4 و��$�� ا ط@�ل �.د $��د �ر+4 و��

� ا�"���� =ر 6# ر�و��4 +�=� ، أ�� 6# ا��ا�"و�ف أ&ر ���د ا�.�د وھذا �� ظ���$

م ا*راء ا"��ر ا�ر�م ا��ر �=دوء و)�د ا�.�د +�ن 6ر�� و����� و�@س ا�D#ء 

 #�� ا��وداء ، أ�� ����6# ا��$���� ا���د�� أ&��ء ا*راء ا"��ر ا�"روف ذو ا�$�

ت 6+��ت ��$رب ا+&ر �ن *��( ا��� ت و+�ب &$=م وا��ود )�� ا��2��$

  .ا����&�وو*ودھ� دا"ل ا�$�م 

  :�	��ل ا�ر
م ا�	ّر ��	���  -5

� �@رح و�دأ ���ر�م �ن أ�@ل �� G*راء ا "��ر ، أ"ذ ا�ور���+��ت ا����� *ّد �

*=� ��و ا�)�� ، ھذا �� �د �دّل )�� $د�4 ��و ا���م� ��  .أو ا���$�ل  ا�ور

�د �دّل )��  ��ّ� ��+�� أ4�ّ ا���ل "طوط وا��� ، وا��ت �+��� +��را 6# ا�ور

  .ا �داد ا���وي �د�4 ����� �=و�� 6# ا�+Dف )ن ا���و ت 

4 ھذا إ�$�ط �ر��� ا�ذھ�ب إ�� ا��ط�ر �( وا�د�4 ھذا ا�ر�م ھو ا��ط�ر و)��

�)�A �=� 4ر أن ر��4 إ��ه �=ذا �ا�D+ل ا��*رد �د ���ر )�� .�و�� وا�

6� إ�� �7ط ا�$�م )�� ��G�� ، روا�طرا��ت 6# ا�ر+�ز �د�4 أو )�� ا�و

� ا������ ، ا���Dط ا�+��ر ، ا����س ، �� ر��� �&�ر ا�ط��وھذا �� ��ّ�ز ط@ل ... ا�ور

� وأّن  6# ��4 ، ا�����DJ� 4+�ل ا��+رر.�" 4�د �ظ=ر ��� .�ره و�&��ر

���# �ن ا�طرا��ت 6# ا��طق ��� �*��4 ���د +���4 )دة �رات ���+ن ا���� �

R أّن ھذا ا�ر�م ا��ّر أ�$ط �و�وع ��ن 6=�4 ، و�ن "2ل �� ��ق ��+ن أن ��

 �وا�د �ن ��ن ا����ش ا��@�# �=ذا ا�ط@ل وھو ا��و�وع ا�ذي أ&�ر 6# ا����

  .اG)*�ب ، و+�ن آ"ر D#ء �$# 6# ذھ�4 

-  4����4 ���ر�� وا �ط2ق  ��"طوط ا��$�ط�� و�د ��ر ��� )نا��A4 ور*��  

دا"ل 6# ا��وان �د �دل )�� ا��دام ا��دود  - )� #�ا������J� 4وان �D+ل )Dوا

 4��� �  .�د�4 وھذا �� ��د )�د�� ������
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  :إ����ر ا��روف ذو ا�"�*�� ا�
وداء   رض ���*,

 ��-��  :ا��و	� ا��.

  .��وات )��=� �+ل  5) �رة ( ��زة أ�&�  :ا�ب 

� )��4 ��+ل  20را*ل )�ده +�ل ، )�ره  :ا�م ��.  

PN :  ، 20و�د "روف  ���.  

  .��وات إ��4 و�د  4و�د ، )�ره  :ا��روف ا�-/�ر ا�ول 

#  ��12ت ،  :ا��روف ا�-/�ر ا����0 �� ، ا��=� ��.  

  :  رض ا�-ور ا��	�و�� 

، ا��ن ، ا��@رة ) 1(، ا�$��� ، ا��@ر ، ا��وض ، ا�ر��)�  ��م ا�م ، ��م ا�ب

  .&م أ)�دھ� إ�� ا�.ور ا��ر6و�� ) ر6�=� 6# ا�ول ( ، ا�ردد ، ا���ل 

 ���دو ، ����و �"�طر ، �ر :���ذا ��23.  

  .؟ �+�ن ا�م ، ھ�+�  �ن �ر�د أن �&ون �&�ن

  : رض ا�-ور ا��ر5و�2 

 ��ذرة ، ذ+ر ا��ط ، ا��ر�� ، ا�و�( ، ا���ل ، ا��راك ، أ���ب ) )2ا�ر��(.  

  .����ھم ��ر�=م و�ز�����=م : ���ق 

�����ن  :���ذا �م ��$�ك .  

  ��ذا ��&ن أن �/�ر �5�� 	�� ��$�ك ؟ 

 �=�� �  .�"�طو ا�.ور ا����و�

   : رض 8-ص ا�-ورا��	�و��
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  .����ه ر�دت و�دھ�:�و	� 	�م ا�م

  �رى راھ# ر�د #6 ��=� ا�:�و	� ا�ب

،وا�"روف وراء )��ب ا�دوار(دي ا��را �وس 6# ا�را*ل ھ�:�و	� ا�"���

  .ا�.ور���ب

  .راه را�E �*ري،ا�ط�ووس راه ���$4ھذا:�و	� ا�
3ر

  ."�رج �رة����PNه و����ه راھم �ر�دو،ا���ت وا�و�د راھم ��)د�ن،و:�و	� ا�	وض

�ع ����ھ�راھ# ر�( 6# ز�زي ):1(�و	� ا�ر�2 �.  

  ).�$.د ا��ن(ھذا )ود،ھذا راه �ر�( 6# ز�زي �)4 و "ر ���و  :�و	� ا���ن

  .+��ت ا�ظ���،و����=م ��)دو�#:�و	�ا�	3رة

  .ا�"روف ا�.�7ر +�ن �Dرب ا����ب وھر��=م �رة:�و	� ا��ردد

  : رض 8-ص ا�-ورا��ر5و�2

��$ز)�� ����ه  ا�"رو�6ن ��$زو )�� ھ�دو،ا�"روف ا�ول):2(�و	� ا�ر�2 �

  . PNوا�&��# )��

  .ھ�دو +��و �دا�زو،ا�"روف ا�.�7ر راح )�د ����ه و����ه:�و	�ا��راك

و�دھ� �د�ر�=� ھ�دي ا�+���،و�"ر�ن ��و�و 6# ��ر �D# :�و	�ا����ب ا�"ذرة

=� وراھ# �+#)ا�"روف ا�وا�ف(��Dب،��.  

  .+2ه وط�رها�"روف وراء ا�.ور��A# ��$ذ ھذا و ا���ر :�و	� ذ&را��ط

ھذا ا�را*ل ��A# �د�رھم ���،د"�=م و��( )��=م ��ه �ذ��=م :�و	� ا��ر��

  .+�ن را�د)PN(وھذا
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  .ھ�دو راھم )�د ����ھم،و�"ر�ن �� ط��وش:�و	� ا�و92

  .����ه و����ه ودرو 6# ا�ظ���:�و	�ا���ل

  .و6# ا�"�ر )ر��� �و�� ا�*��� وط���� ��4 �د�د ا�����ت 

    :و	� ا�$��� ا�����ت �5 �

 .ا)ط��# ا����ب  -1

 .ا)ط��# ا���ء  -2

 .ا)ط��# ��Dش  -3

  )ود :أّ�� ا�	�وان 5�و 

�5 ��
  ) "�رج )ن ا��و�وع  ( +��وس  :ذھ�; ھ�  أ�� ا��و	� ا��� �"�ت را

 �-!�  : أ
*�� ا�

=� ؟ ���ذا ؟ -1�+� # �ن ھو ا����د 6# +ل ا�$.ص ا�

PN  ن �رة�+ ،.  

=� ؟ ���ذا ؟.ص �ن ھو ا��ز�ن 6# +ل ا�$ -2�+� # ا�

PN رب ����ھم�طر �" ،.  

=� ؟ ���ذا ؟ -3�+� # �ن ھو ا��ط�ف 6# +ل ا�$.ص ا�

 ���ع ھو�� )����ن ، ھ�+.  

=� ؟ ���ذا ؟  -4�+� # �ن ھو ا��ل �ط@� 6# ا�$.ص ا�

 �  .ا�"روف ا���ض ا�.�7ر ، ھ�+

� ا��وداء ؟ -5��� ا�"روف ذو ا�$�.� � +�ف �+ون �=��

PN ع��  .و�روح �رة  ��ر�=م 
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� �ن ا�"ر�6ن ، ھل �@�ل ا�ب أ�د ا�و د ؟ ���ذا ؟  -6�� 6# ھذه ا���

PN    ن���  .&م �Aر رأ�4 &م ��ل ا�"روف ا���ض ا�.�7ر "�طر )�

 ھل @�ل ا�ّم أ�د )�� اO"ر ؟ ���ذا ؟ -7

  .ا�"روف ا���ض "�طر )����ن 

� ا��وداء  -8�� ���ذا ؟، ھل �@�ل أ�د )�� اO"ر ؟ ا�"روف ذو ا�$�

 ���ع ، ھ�+.  

 ا�"رو�6ن ، ھل �@�2ن أ�د )�� اO"ر ؟ ���ذا ؟  -9

 �  .ا�ب وا�م ، ھ�+

  :�	��ل ���*, ا����ر ا��روف ذو ا�"�*�� ا�
وداء 

5 -1- ��-��  : ا��و	� ا��.

4 �$�ل ذ+ور4 و   PNا����� �طل ا�$.� .�@ت �Q6 #��� ا�ذ+ور ، و����6 #6

 D�20+ل 6# ا�=و�� ا�*���� ، أ�� ا��ن ا�ذي أ)ط�ه ��طل ا�$.� 6=و أ+�ر �+&�ر 

 ���.  

� ا��وداء ،  -��$�ص ا�*��# *��# ��"روف ذو ا�$� R��ن "2ل ا����ل ��

  .��ث أ�$ط )��4 .@� ا�ذ+ورة 

-��  :�� ����ل ا�	��� �9 ا��و	� ا��.

� ا������م ����ل ��*� ���� )�� أ�=� )��.�"D، 6=ذا ر��� �ر*(  �( ا��و�� ا�

 �  .إ�� )دم ا+��ل ا��ر��� ا�*ر�د�� �د�4 و�م �+ون �د�4 �@=وم ا�و�دة ا��ر�
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   : 	�م ا�م �و	� 

� ��ن ا��ط���ت ا����و�� ، ���و�=� �&���� ا��� وا��ب �.�@ت ھذه ا��ط�

��ق ���*�س أو ا�*�س اO"ر ، �( )+س ا�*���ن ا��و�و)# � ��� )��.  

  .ا�$�ص ��"روف ا���ض ا�.�7ر 

  : 	�م ا�ب�و	� 

 )��.�@ت ��ن ا��ط���ت ا����و�� ، ���و�=� �&���� ا��� وا��ب ا��و�و)# 

  .ا�$�ص ��"روف ا���ض ا�.�7ر  .��� ���ق ���*�س أو ا�*�س اO"ر 

  : ا�"����و	� 

� إ  ��ن ا��ط���ت ا����و�� ���و�=�  .�@=������� �اود��# ، $��ت ا����� ا�$��

  .أن ھ��ك )+س 6# *��# ا��و�ن ، ا�$�ص ��"روف ا ��ض ا�.�7ر 

  :ا�
3ر�و	� 

� ���و�� ���و�=� �  . ��PNط�ردة ا�ط�ووس �4 وا�$�ص �ـ  PNر��ل ا��ط�

  : 	وضا� �و	� 

� ��ن ا����و�� ���و�=� ��دي �و�# إ����# ، �2�ظ ھ�� �@# �.�@ت ھذه ا��ط�

� د�6)�� ، و�و��4 إ�� "روج ��N+ 4 وإ���ا�� ا�"�رج  ��PN@�ل ��س ��دم رؤ�

  . PNوا�$�ص �ـ 

  : )1(�و	� ا�ر�2 � 	�م 

ط��ق ا����ون وردت ��ن ا��ط���ت ا����و�� ، ���و�=�  ��6# ، ا�$.

 #��   .$�ل ا��و�وع وا�$�ص ��"روف ا���ض ا�.�7ر و���
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  : ا���ن�و	� 

� أو ا��د��� ، ���ش ا����� .�@ت ��ن ا��ط���ت ا����و�� ، ���و�=� ���ا م ا��

�� +��رة وو*ود ���ء +&ر �د ��+�ن .ورة ا م ا��د����،  �) ا�*دة و�( #6

  . pnا�$�ص +�ن ل

  : ا�	3رة�و	� 

ط��ق .�@ت ��ن ا��ط���ت ا����و�� ���و�=�  �ا�و�دة ، ا��@# وا��$�ب ، ا�$.

� ا����ط ا�ذي ���ش 4�6   ��+�4 ا��Dور ���و�دة ، ا�$�ص �2 *�ا����ون �

 .أ�د 

  : ا��ردد�و	� 

ا�*�ذب أو ا�����6� ا�"و�� ، ھ�� .�@ت ��ن ا��ط���ت ا����و�� ، ���و�=� 

ھذه آ��� " ھرب �رة " ��ظر �ن ���د �رددا ا��  �PN*د �و�ل ��رؤ�� �ن 

�د 7ط# �Aر4 �ن أ"�4  �  .د�6)�

  : )2(�و	� ا�ر�2 � 

وردت ��ن ا��ط���ت ا��ر6و�� ، ���و�=� �6# �( ا�����6� ا "و�� ، ھ�� �*د 

 ��@# �و�وع ا�ر��)� و�و��4 ا�� ا���ب ، �ذف ا م �د ��Dر ا�� ا��دوا��

� و*ود أط@�ل آ"ر�ن ��4 6# ��ت وا�د .�" ��دھ� �( و*ود �Aرة أ"و�

  PNا�$�ص +�ن ل .

  : ا��راك�و	� 

 �����و�=� ا���د�� ا�@��� 6# ظل ا���6س ا�"وي ، و.ف ،  �ر6و��ا��ط�

  .��"روف ا ��ض ا�.�7ر ، ا�$�ص +�ن  �ط��ق �����ون
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  : ا���ب 8ذرة�و	� 

 ����دي Dر*# ، �*د �ذف ا�ب وا�دا�4 ���م ، ، ���و�=�  �ر6و��ا��ط�

  .��"روف ا���ض ا�.�7ر، ا�$�ص +�ن  و.ف �4��D �����ون

  : ذ&ر ا��ط�و	� 

� ��ن ا��ط���ت ا��ر6و�� ���و�=� ���دي �( ر*وع )$��# .�@ت ھذه ا��ط�

��ذات أو ا�".�ء ، �*د ھ�� )دم ��ل ����ؤو��� و���و�� ا�$�ض ا�"روف 

   .ا�$�ص ��"روف ا���ض ا�.�7ر .

  :  ا��ر���و	� 

� �ر6و�� ���و�=� �� ا�ذات ، ا�و.ف �ط�����دي �( ا�ر*وع ����A ا�� ���

 4��D� ون+�ن��ص �ـ  ����$  . PN، ا�

  : ا�و�92و	� 

� .�@ت ��ن ا��ط���ت ا��ر6و�� ���و�=� �ا�و دة ، وا���6س ا "وي ا��ط�

� د�6)�� �ر6ض ا�و دة ، �د �+ون ا���ب أ�4 ��N+ وع�6# �ب ا�م ، �@# ا��و

� وأّن ا�م ر�د ا���ل �رة أ"رى و�د .�" �ا�ط@ل ا�"�ر و  �ر�د ����6� أ"و�

  . ��د ا�"ر�6ن وراء ا�.ور ، ا�$�ص +�ن  ت �ن ��لأ*=�

  :  �و	� ا���ل

أود��# �( رؤ�� Aر6� ا�وا�د�ن ، ��د .�@ت ��ن ا��ط���ت ا��ر6و�� ���و�=� 

ردد +��ر ���ت ا����� ھذه ا��و�� �دا�� &م ر6�=� ، �د �+ون ذ�ك ���ب .د�� أو 

� دا"�4 "�.� وأ�4 �ول ا�.ورة �ن��وم ا�وا�د�ن إ�� أ�=�� �ھ�  ��ق أ�$ظ4 ا��ط�

. 6# ا�ظ2م ، �6ذ�ك �ذف أ�واه و�د �دل ذ�ك )�� )دوا��� �و*=� ��وھ�� 

 �� د�6)���N+ 4���   .ا�$�ص �2 أ�د .و�����# ر��� ا�

  :ا����*, 
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  :ا��ر	�� ا����3 

 ��د �دل ر6ض ا��ط���ت ا�@�� : �� ، ) )2ا�ر��(���� ���6 �وا�و�( )�� �ر��

�د +ون  �  .��دم ا��Dع ا�ط@ل 6# ھذه ا��ر��

  :ا��ر	�� ا�.ر$�� 

 �� ا���ل ، ا ���ب ا�$ذرة )�� و*ود �Aرة أود����ور��� و*ود  .�د �دل ر6ض �ط�

 �  .ا�طراب 6# ھذه ا��ر��

  :ا��ر	�� ا�ود���� 

� ا���ل )�� �Aرة اود���� ور��� و*ود �� ا�$��� ور6ض �ط���د �دل ��ول �ط�

  .��ر��� ا�طراب 6# ھذه ا

  :�$�ل ا��"�ص ��طل ا�"-� 

  :ا��"�ص ����روف ذو ا�"�*�� ا�
وداء 

  .06:  )دد ا��روو+و ت ھو

  :ا��"�ص ����روف ا���ض ا�-/�ر 

       .08:)دد ا��روو+و ت ھو

  :ا��"�ص �! أ	د 

   02:)دد ا��روو+و ت ھو

  :�"�ص ا?��ء 

  00)دد ا��روو+و ت ھو 


�	رة �$د  �PNن �!ل أ
*�� ا��!-� وأ����ت ��:  
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�*د أن ا�����   �*د �@�4 �@�ل �ن طرف ا ب وا�م رAم أ4�ّ ا�.7ر ��� ��ن 

أط@�ل ا���زل +�=م ر��� ���4 ا�.�7ر 6=و ��رض ����ف �ن ا�+�ر ��� ، ھذا �� 

. �( ا��رب و+ذ�ك ر�ط ا����دة ���"روج ا�� ا��Dرع  �PN*ده 6# ا�$�ط 

���ت ا��رب وا�"روج إ�� ا�"�رج و+4�C ا�$�م �( ھروب  �و+ذ�ك �=��� ا�$.

$دھ� "�.� وأ�4 �رض @� #أو �د �+ون ر�ط4 ا�"روج ا�� ا��Dرع ����ر�� ا�

4 ھو وا�ط@�ل اO"ر�ن �.د $��د �ر+��=م ��"و�ف �ن أ�د ا�راDد�ن �ن )�

ھذا �� �د �*�ل ا��ر�� وا �ط2ق ھو . ���ب ا��*� ا�# ����و�=� دا"ل ا���زل

 �� را�����C+ ره ���.�ن��*�دت 6# ا" #4 ا�دا"��� ا��A4 ور���.  

  :6=# ذات ���ون �6# و�د ��# ا���*� ا�� ا�+ل ����ت ا����رة أّ�� أ

 . "ا)ط��# ���ب"  -

 ." .ا)ط��# ��� "  -

 " . ا)ط��# ��Dش"  -

"�ر*� )ن ا��و�وع �6=�� أ�� )ن ا��و�� ا�را�"� 6# ذھ�=� 6=#   -

� �ن ا "��ر ا�ذي رآه ���و�ت ا����&� إ6=�م ا����� أ�4 )��4 ر�م �ط�

وھذا �� �د ��Dر و����)دة �ن ا�م أ��� 4�Q6 �م �رد إ  أن �ر�م +��وس 

 �ا����@� ا�# إ�� )دوا��� دا"��� أو أ�4 �*رد إ�$�ط ��ر�وم ا���ر+

  .��Dھدھ� 

  

  

  


�درا
� ا�	��� ���  ا�

  :ا�و��� �����ت ا� - 1
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  ���س :ا�
م 

  ��وات 04 :ا�
ّن 

  ا����ري  :ا��
�وى ا������� 

��� ا�ب �: �  ���ط Dرط

��� ا�ّم �: � �وظ@

  01 : دد ا��وة 

 ا و�� :ر��� ا�	��� 

  06 : دد ا��"��!ت 

��م ا����ري  :�&�ن إ$راء ا��"��!ت – ���  �در�� �ن دا�# "ط�ب ا �دا

  

  

  

  

  

  

  

  :$دول 
�ر ا��"��!ت  -3

��  ا��"�����  ا��دف ����  �ّد���  ��ر�

� 50- 04-27  ا��$���� ا�و��$��  .ا�$رب �ن ا����� دا"ل ا�$�م  -  د
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2014  

�  ا��$���� ا�&���
30-04-

2014  
30 �$��  د

-�  *�( ���و��ت )ن ا����� )ن طر�ق ا�����

.  

�  ا��$���� ا�&��&
04-05-

2014  
40 �$��  د

- �  .���و�� +�ب &$� ا����

 �  ا�را���ا��$���
11-05-

2014  
25 �$��  د

� ا��ط���ت إ*راء -��� .   

�  ا��$���� ا�"���
08-05-

2014  
20 �$��  د

  إ*راء ا"��را�ر�م ا��ر-

�  ا��$���� ا���د�
25-05-

2014  
65 �$��  د

� ا��وداء ط��ق ا"��ر ا�"روف ذو -��  .ا�$�

  

�ص  ن ا��"��!ت  -4��:  

� +�و���ن أن ���س 6�ة ھ�د �� �ن "2ل ا��$��2ت و�ن "2ل ا .�ل ��������

*=ل ا���ب ، �ل ��ر)� وھذا �� �دث  ��و)� �� �ب ا��وم 6# ا�$�م وا�����

�$�و�� �+ن 6# ا��$���� ا�"���� أ&��ء ا*راء ا"��ر ا�ر�م ا��ر �دأت ا�ر�م دون 

4 �.�و�� ، أ�� 6# ا��$���� ا���د�� ا&��ء ا*راء ا"��ر ا�"روف ذو ا�$دم �أ

�4 ، �دث �=� +ف و�م رد ا ��م رAم �@�ز ا��وداء �6دأت ا "��ر و�م 

 �ا����&� وا������ و���)د=� ، أ�� �$�� ا��$��2ت 6+��ت ��$رب ا+&ر �ن ا����

� دا"ل وو*ودھ� دا"ل ا�$�م و+�ب &$=� وا��ود )�� ا&����.  

  

  :�	��ل ا�ر
م ا�	ّر ��	���  -5

 �� ط���ظ=ر )��=� أي )��2ت ��2@��ل ا��و*ب أو ا����ب ، ھ�د   �ھذه ا����

� ا ���م وا�+2م وھذا )+س �� ���ز �4 ا�ط@�ل 6# ��=� ، �م ��د ����ا�و�ت ، 

  .� 6$ط )��=� ا������ ��ر�م ، �ل @�ل �� �ط�ب ��=
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 ������ و�دون �$�و�� �دأت ���ر�م ، ��دأت " �Aدي �ر�م را*ل " أ"ذت ا�ور

ر�ب �ن اٍ س إ�� ا�$د��ن ���.  

� ا���ك وا��دة ، �د �دل )�� �دل )�� &��ط ا �داد ���ا����ت "طوط �

6� إ�� ��G�� ط ����و ت��&ا���وي ، +�� أن ر�م ا�*رل +�ن .�7را �د ���ف 

�د �دل )�� �زوات )دوا��� �$ص ا�& �6� إ�� ر��4 �"طوط �$ط��� �� ، �$.  

  .)�� �زوات )دوا��� أّ�� ا�ر�م ++ل �6دأ4 �ن ا����ر ��و ا����ن ، ��� �د دل 

أّ�� ا�ر�م ++ل �6دأ4 �ن ا����ر ��و ا����ن  ��� �د ��Dر إ�� ط���ت ��و 

  .ا���$�ل �� ��6�إ�� ��ل ��و ا�ب 

  د �دل )�� ا�$د�ر ا�+��ر �Jم  D+ل ا��ر�وم ��$.4 ا $�ن وا�@�.�ل �+�� أّن ا�

� أو ا ھ��ل  -���د �دل )�� ا��دا ��� ����A ��(��  .ا��E�2 ا *

�ن ��� �د �دل )��  -�ر�م ا�����ن )�� D+ل "ط �د �Dر إ�� )���ن ��7و

� ( ا ���س ���ذ�ب $�  ) .�رى أ��Dء �Aر  

� �Dر �Dوش �د  -DوD� ص ( �دل )�� أ6+�ر"Dب 6# )$ل ا��$��د ا�ذ. (  

�د �دل )�� ا��+وص ، را*( إ�� ��ل ا�م ّ  - ���  .�ذف ا�ر

� ، ��س ������� ا��$�$#  -����# �ن ا��ر ��ذف ا��د�ن و�د �دل )�� أّن ا����

� وإ��� أ"ذ أ��Dء ا��7ر �دون إذن دا"ل 6# إط�ر ا��دام ا��دود ا����ز �=ذه� ���ر

  .��وات  4ا��ن 

  .�ذف ا�ذرا)�ن �د �دل )�� )دم ا���R ، أو ا�ر6ض �ن ��ل ا�م  -

-  �� 6# ا��ر���+D� ، د �دل )�� ا��+وص�ر�م ا�ر*��ن )�� D+ل ).# 

 �  .ا�$����
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 �+�� أ�=� ا����ت ا��ون ا���ر 6# +��ل ا�*�م )دا ا�����ن �د ��Dر ا�� ا��دوا��

  .وا���ف 

� &م �*��ب ا�ر*ل ر������ھذي �+ل و�Aدي �+ل ھذا """  ت D+2 آ"ر &م )�$ت 

 �  " .ا�را*ل وا��=� ����

 �� 6# ا��ر���+D� ��( �$��� # ، 6ر��� �دل +�� ذ+ر���ل ا�$+Dر��ت ھذا ا�

 ، �+�� ر��ت ا�����ن ، ا��ف ، ا�@م )�� D+ل "طوط .�7رة &م �و�ت ا�$����

  . ")�ده )���ن �.E ��راھ�ش ����و " و���ت 

ا����ت ا��ون ا��ود 6$ط ا�ذي ��+ن أن �دل )�� ا�$�ق ، ا�"وف ، ��و+�ت 

 �� �( ا��7ط )�� ا��ون ا�ذي ��+ن أن ��Dر إ�� ا��دوا��� ، ا��.��� ، ا�&$����ا+

  .����@س 

���ت : " ، وھل ھ# �$�$�� ، أ*��ت" ����� " )�د�� ��Cت ا����&� ا����� )ن  ����

� �دى ، ��ل ھذه ا�ّم " �# ���ل أ��وب ا�"و�ف �.��E ا���و+�ت ا�"�ط�

$د �ر�A=� )�� ا�G��ح �وا�رھ� ا�ط@ل +�� � �  .أو +و���

و�����# Q6ن ھذا ا�"و�ف �د �$# )��$� �D  #6ور ا����� ���ث أ�$ط4 6# ا�ر�م 

� " إ��6� ا�� ا�ر*ل ا�ذي ر�د ����" ، �� �م رد ا�أن C+�4 ، وھو �*=ول ا�=و����

�ّل  �ا��د�ث )�4 أو إ)ط��4 إ��� ، رAم ا��@�ز وا����و ت ،و��� أّن ا����

  .��ر)� +�� .ّر�ت ا������ ،�=�ت وذھ�ت ���دا 

  : رض ���*, ا��روف ذو ا�"�*�� ا�
وداء 

 ��-��  :ا��و	� ا��.

��وات ، )��4 ��+ل ا���Dش  5+�ش أ��ض ، را*ل ا��4 "روف ، )�ره  :ا�ب 

.  

  .��وات )��4 ��+ل ا���DDش  5"روف را*ل ، ا��4 را*ل )�ره  :م ا�
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 PN:  وات 5+�ش ��ت )�رھ���  

  ��وات 5را*ل )�ره  :ا��روف ا�-/�ر ا�ول 

  ��وات 5را*ل )�ره  :ا����0  ا��روف ا�-/�ر

  : رض ا�-ور ا��	�و�� 

 �) 1(، ذ+ر ا��ط ، ا��راك ، ا�ر��)� ) 2(ا�و�( ، ا�$��� ، ��م ا�ب ، ا�ر��)

  ، ��م ا م ،

  ا���ل  ا�ردد

 ��  .�ت و)دم ا*��� ، �( و�( ا�=��=� 6# �6=� رAم ا���@�ز  :���ذا ��23

  .�@س ا�D#ء  :�&�ن �ن �ر�د أن �&ون 

    : رض ا�-ور ا��ر5و�2 

  .ا��@رة ، ا��ر�� ، ا��وض ، ا �ن ، ا���ب �ذرة ، ا��@ر 

  ..�ت و)دم ا*��� ، �@س رد ا�@�ل ا����ق  : ���ذا �م ��$�ك

وا.ل )��=�  :�!	ظ�  �� ���$6 ����# �ن ��ل دا�م +�� .ر�ت ا����� �ا����

وا��$�و�� �د�=� +��رة وھذا �� �دث أ&��ء ا*راء ا "��ر ، اذ �دث �=� +ف و#6 

  .ھذه ا��$ط� ا "��ر 
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 :� ــــــــا�����

��د "�ءت درا��	� ھذه ��دف ا����ق �ن ������ ا�ر�م �طر��� ����ر�� 
	د ا�ط�ل ، 

��/.��� ا�- �دى ������+ ���ر	� ��'���ر �*وي �)'���ر ا�'روف ذو ا���&�� ا��وداء و�$�# 

	��&9 ��8	� ھذا �)	ط47� ���وث أ'رى 4د ��	�ول �وا.�3 ����1� ��� �و12	� إ��+ �ن 

 ��  .و���1� �

و��د ا	ط�1	� �# ذ�ك �ن ��رة أ����� و"�ت ��8	� �	ذ ا��دا�� و���د ھذه ا���رة �# أ	+ ���ن 

  .�1ر�م أن ���س ا����ش ا�	��# �1ط�ل 

 ��و�ن ھذا ا��	ط1ق ا�"�ت درا��	� ��دا	�� ���1ث 
ن إ"���ت ����1ؤ/ت ا��# �.�	�

، و�د
��+ ���ث ��دا	# و��1�ل ���و	�ت �7  إ���A�� ا�درا�� و����"� ا��و.وع 	ظر��


دت �# ��د�د أدوات ا���ث ، أھ��� ا'���ري �� ��"�  :ا�"�	��ن ا	ط�47 �ن �	

  .ا�ر�م ا��ر وا�'روف ذو ا���&�� ا��وداء 

  .و�ن '7ل ا�درا�� �و12	� إ�- 	��&9 4د �وا��ت و�و���4	� 

  :وھذا �ذ��ر ��� �و12	� إ��+ �ن 	��&9 

 .�م أن ���س ا����ش ا�	��# �1ط�ل ���ن �1ر -

-  +A��� ��� ��ا���ط �ن �1ط�ل أن �����ن ���ر�م �و��1���. 

  .������ ا�ر�م / �.�ھ# ������ ا�1*� ��رد ا��2� �78  -
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