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�دا�ـــ� 	�و	ـــ� ���	ـــ� ��ـد ��ـم � ا	ر��ـ�ن ا	ر�ـم�:  

  .»وإن ��ر�ــــــم �زد��ــــــــم  «

  

���دم ��#ب ���ر و�-س +���� 	#ذي أھدا�� ا	��ل و &%#�� $#" ��!ر 
ا	�+#و��ت ا	ذي ���ق ا	��ر و�ده � ������ و���	� ،  و$�/ 

 � �#��ر � "$#� و�#م ��و	� ��ر ا	��س 	م �&##� " �ن 	م 
  .ا	��ر وا	��د $#� ���� و$و�� و�و&�� �6�7ء ھذا ا	��ل ا	��وا4%

  

$#�  ا����ذ ا	���ري �و����ا	+�	ص إ	"  ��	��رو8 -و��� أن ��و�� 
7>راء �و%وع ا	��ث، ����ن 	�6 دوام ا	���  �و ���!�  ���6ودا�

  ��ء � ا	��� وا	��&� إ�

	�� ا	-ر��  واأ��� ذنا	  �ل $��ل ا7ذا$� ��� ��و�� ��	��ر إ	� 
ا����ذ �روا�" 	#��م ��	��ث ا	�دا�" و ���دم ��زل ا	��ر أ%� إ	� 

    .���د و�ذا �ل أ���ذ��� ط#� ��وار�� ا	درا�"

  

  

  



  

  

و�س �ن �طن ا	�وت، و�/�� ��وب ����� و�ف  ا	��د < ���" ���د ��	����وت،و

  ��ل أن �وت 

6� أ�ل و��د ذا	ك �� أ�ل وأ�ل ���� $�ل و$�ل -+$#���" ������" أن ا	��ة أ	م 

�زى ا	�رء ��� &�ل  

�ر ر�#� ا	�وق ، ���4 ا	�#��ت ��6س إ	� �ن ا+ذ �دي أ�ول  �+ن ا	�#ب ا	ذي ���

��$ب ا	��ة ا	�ر�� إ	� ��ل ا	�و&ق � �#$ "���ر�" و����� �ن &%#� �� �� "&  

ف �Cرس� D!��ف ���4 وا	��ف ���م وا	�روءة �  و$#��" ا	�دا!د 

  ...&��E ا���� أ���ك طو$� وو��را و�وا%�� و$ر&��� أ�" 

  - أ�"-إ	� �ن أر%���" 	�ن ا	���ن و����" ��ء ا	��ة 

ر &" إر��د�� و�و���6 ���7م  �	 ذيا	 ا	���ري �و����إ	� ا����ذ ا	-�%ل ��ا	-%ل ا	

  ھذا ا	��ث

���6م ا	�#م  إ	� �ل �ن &" ا	�#ب و	م 

  

                                               

  

  

  

  

  

                             

  



  

 

 

  ��ــــــــم � ا	ر���ن ا	ر�ـــــــــــــــــم

وم أ	��ك &�ل +ر $�#" أ+ره و +ر $��ا	#6م ا� "��  #" +وا��� و+ر أ

ا��ل $�#" ھذا +�	�� و8 ���ل ��د &� �"ء وا�-��" �� وم 8 �-4 ��ل و8  ما	6#
  ...��ون إ8 �ن أ�" � ��#ب �#م

  :اهدي ثمرة جهدي طيلة مشواري الدراسي إلى

  ةــى الجنـول إلــاح الدخــا ومفتــلك في الدنيـــز ما امــــاع

لتي قال اهللا تعالى فيهن أن الجنة تحت أقدامهن، إلى أعظم نعمة قدمها اهللا لي، إلى اإلى  

  التي صارعت الحياة من اجلي، إلى التي سهرت الليالي من اجلي، إلى ينبوع الحنان 

  .أمي، أمي، أمي 

إلى الذي قاوم حر الشمس وقر الشتاء، إلى الذي صبر على كل شيء من اجلي، إلى 

  .أبي أطال اهللا في عمره وحفظهالشهم العفيف 

  ...إلى كل عائلة لطرش فردا فردا

  ...إلى كل أساتذتي طوال مشواري الدراسي 

  ...إلى كل أصدقائي 
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  أ
 

  ��د��

�م ا
	��� �زداد     �
��وى ار��� و ا
�د��� ��د�ت و ����دا ���
��ا ازداد ���� �
 ا

� ا
��ري��� 
� وا�����
  ا
�.-ص إ
* ا
	��ة ا��)ت � ��� ا'�م ا��& 
ذا ،#�راده وا

�� ��د ا'�م أن ذ
ك و���
���د 
�� ا
�رآة ا� *� �ن �)����2 و ا
	��ة ��	�ت 

 .ا
�7وب 	��ة �* �9ر ا
�7�8ر و ا
�7�8ر �6 �رھ� �	دث و����ت �طورات

��� �	ورا ا'�م أ-8; ��د ��&و�� أ�وا& 8ذ
ك ��.���ت ا'������ ا
ظواھر 
�.��ف أ

�� �ر�8ط� طو��� ظل 
��رة �8د�����
��ت ��?�ون �8���،&
 &�2��� ��
 ��7ل أ-8; و 	�

� ا
�?�� -�� �6.ذ أ-8; إذ ا
�?���، �ن ا
�د�د و ا
�.--�ت �ن ا
�د�د�
 ، ����و
)� ا

��� ���ت �@ذا������،وإذا إ��� ��ون ��� �Bدو ا�A-�د��،و إ��� �-8; ا�A-�د�� ���ت 

 .�ذ
ك ا
�?�� ���ت إذا ��C�8 و ا������،	?�ر��  ����� ا
�?�� ���ت إذا  �����

�8��8رھ� ا8رز واھم Aط�ع  ا'�م ��ون و �	���
�8 &�راھن ���	�� إذا ار�8ط �و?و

  وا
78ر��، ا
ط��Aت ا
ط����8 �� و�رة وا.��ف و��وع
�� ����& �ن  	�
����& ا
�زاCر 

�ر	�� ر�ود �ظرا #��8ب د�دة أھ�� ��9ب ا
��و�ن و��A ا
�زاCر  ��زا
ت ��  أن�9ر 

ر�8ط ار��8ط �7�8را �ا2�� ��رات �� ھذا ا
���ل ا
ذي أ-8; ��� �ن ا
��وم ا
	د� �، 

  .�A2�8-�د 

� وا
د���  إن��� 
��ر �ن �8د إ
* آ.ر، إ
* ا
��8دل ا
���	� أ?	ت ��)و�� وا��� ���دى ا
ا

��، 8	�ث ���8ر و����
� �8ن ا
�7وبو�ذا ا
�7ر ا
و ���.  

�� ��ر  وAد  �
 �8����

��ت اEن .�ل و?� ا� �
أ-8; ھذا ا
���ل �	ل اھ���م ا
دو

� �7�8راك �ل ا
�)�ت ا
����� �ن ����ت �	���، ��ظو�� �ر8و��، ��ظ��ت ����
ا

ن طر�ق  �	��� ���ن ا�A2-�د��ن ��B8 �7ر  ���� أو و��
ا
����� ا
�د��، و�ل ا

	����
�� �ر �
��ل �ذب ا�  Gرو��
�8 *���	���ن ���وا أو أ���ب، �� إط�ر �� �

� ا
ذي ���8ر و���� ھ��� 
��رو�G وا
�ذب ���، �ن .�ل إ7راك ا
���ب ا'	���
ا

 �	���
 .وا2���ط�ب ا

� و��Cلا
	�ث �ن �8ن 	���

��رو�G ا ����� ا'ذا� �د� ا'�
��� دور ���ب وا��� أ� 

 وا'ط�ع وا
�����ر ا
��م و��ل ا
���و����� و��8ء  رو�& ا
�����، داأ�ر �ن �رد �ل ف� ��

*� أ���ط �ن ��ط ا'ذا� ��د ��� ا
�.����، ا#�راد 	���ت وإ�87ع ا#.ر،  ���� 



  ب

 


�، ا
��7ر�����
� ا�
 وا����2�� ا
�ط��ت ا�A2-�د�� �7* ����� �� 8دورھ� ���ھم وا

����� 
� وا� ،�����
���	� Aط�ع 2���� ا
 .ا

&����ھم أن 
�ذا� ا
?روري �ن أ-8; و� � .-و-� ا
طرق �78* ا
�ط�ع ھذا ��و �

�و8را��)�  	�ث �?����)� �ن�
��ھم ا� �� ����� �	���
 و8را��)� ��7ط��)� .�ل �ن ، ا

�، ا
�ط�ع 8)ذا 
��)وض ا
��د��
��
  .وا
.�ص ا
��م ا
-��د �* ��Cدةا
 �	��ق و�8

�،�ظري،�ط��8� 8	�ث :و�* ھذا ا#��س ا��)��� �.ط� ����دة 
�درا��  �ث أ8واب�(��

� ����ول ا
���ر�8 ا
��)��� و �(��
�ن �	د�د ا
�و?وع  ا�8دءا
�درا��  وا
���ھ����أن ا

-���9 ا
�ر?��ت،�	د�د وا'��7
�� ��8ء ،ا.���ره   وأ��8بوأھ���& وا
)دف ��& 

��� ا
��ط��ت ،ا
������ وا
�ظر��ت  وأدوات��)G ا
درا�� ،�و�� ا
درا�� ا
���ھ�م،

��.د�� ،-�و�8ت ا
8	ث�
  .ا

�-��ن ا#ول  ���و
�� ��&أ�� ن ا
���ب ا
�ظري �)و �� ل ا
درا�� ا
�ظر�� و ا
�و ���� إذ 

ن  ��� 
���	� و ا
�� ا
��م أن �ل �-ل �?�ن  �ث ��8	ث  ا'ذا��د.ل �م 	ول ا

���ر.  

أو
)�   � � �-ول ?��&  أدر���أ�� ا
���ب ا
�ط��8� و ا
ذي ����ول ا
درا�� ا
��دا��� 

� �-ل ����ول ��د�م 
�د��� �����Bم �� 
����Bم ا
�)و�� 8ط��A ����وا� �
ث أ�� 'ذا� 
�)و  ا

��ر�� 
����GC ا
�	-ل ��)� ا
درا�� ا
�	����� و��
� ا#.�ر و-و2 ا� ����. *
    .   إ

  

 

 



 ا��� ا��
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  :ا��ث ا���ط��� 

د ��راء ا���ث وذا�ك �ن طرق ��
 ا����و��ت ��� ������ �������ر ا�درا�� ا ��ط

 ا !ط�ق � ا��" !��ط  .�!��ا#و�

 �� ���&�!م : �$�ن ا�درا�� ا�وا)�� ��" ا��ط�ر  ا�'��" ���د  .إذا�� ���&�!م ا���و

��  ��!+" �14ن : ز��ن ا�درا�  .أي �دة '�ر وا�د 2016 .+رى 14إ�" ,�

  :�ن 6�ل درا��!� ھذه !ر�" إ�" ���و�� �ن ا#ھداف �!�� 

� ا��8د�� �����ور ا����&�!�" ا���776� ." ا����ل  -ا���رف ��" ا��را�9 ا�ذا�
"��  .ا��

� ا������ �ن طر -��� �ن ا�ل ا���رف  ف��ر.� ا�6ط� ا����ا��ؤ��� ا��
�� ��و �� .����8و��ت ا��

� و$ذا  -� ���و ����� 9ا�ط�ع ��" ا#���ب ا����6د�� �ن طرف ا�ذا�� ���رو

� �����ور ا�����  .ا��رو9 ����و$�ت ا��=�ر

-  �!��8د )�!� $6طوة أو�< ���6�ر �� �'وا?��"  �ظ�رةإذا�� ا  ��ط� ����ل ا�����
  .ا����ر أ!!� !��ك )��دة ����
 ا���ث

 �ن ." إذا�� ���&�!م ��و7ول إ�" ا#ھداف ا��در�ن وإدارث )�!� �����واب �7+�
  :����8 و$�!ت ا#�?�� ��" ا�'$ل ا����" 

  ھل ھ!�ك �را�9 ��776� ." ا�'Bن ا����" ." إذا��$م ؟ -

� ؟�� ھ" ھ�C ا��را�9 ؟ وھل ھ" دا?�� أو �و -��  

� ����9 ا��و=وع ا����" ؟ -��  �� ھ" أھداف ا�ذا�� �ن !'ر �=��ن إ�

-  ����� ھ" ا�طرق وا#���ب ا��" ���6د��� إذا�� ا�ظ�رة ����رف ��8و��ت ا��
  ����&�!م ؟

� ����ورھ� ؟  -��� ��" !'ر ا���و$�ت ا��." رأك ھل ���ل إذا�� ���&�!م ا���و
ف ذا�ك ؟$  

  

  



 ا��� ا��
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���	� وا�
�ھ	
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  : ا�ذا�����ل ����� ا��ث ا���ط��� �� 

776� ." ا����ل $�!ت �� ���ن �ول إن $�!ت ھ!�ك �را�9 ��$ل إ����ت ا����و
� ��76ص ���'Bن ث ا�+8وا ��" �دم و�ود �را�9 إذا�� "+!���"��  .ا��

� ." ا��ن ." إ�����ن �ن ا��ؤال ا���!" �C!B ھ!�ك �را�9 ���م ������ ا�+ق ا����و$�'�
ث ھ!�ك �ر!��9 � �� و�س ا���د+� ا�7�(ا��را����� و�=��ر!��9 (و  )ر

� و��رف  )���8ري �و ��دي(و�ر!��9 )��ور� ���و ��$��� ���دث �ن �'�$ل ا��
� إ�< ��!ب �ر!��9 � ���و ��ث �د6ل ا����ور  )راك ���!�... ا�و (����8و��ت ا���

 ���  .��" ا����'ر ���دث �ن ا��

�  ا#ھداف���6ف ��� ا��را�9 .�!�� �� �رف ����وا)
 ا����� �و�C  وأ6ري��ب ط�
 �وھ!�ك �� !G7 ا���ور ��" ا ����8ل ا��د و�طور ا�6د��ت  ا#��!با���ح 7�6

�ح  ��ا��8د����� �.�8�� �ددة �دي ���ورھ� �ث ���ل ا�ذا�� ��" إ!��ج � .  

ن ��" أ���ب وطرق �� ھ" �ن إ����ت ا����و� ." ا�و ��ا�ذا�� ." ا���رف ����
 �!� ����ر��!�ت طرق ا��را�9 وا#��6ر وا��ذ$ر ��وا�د ا�و�دات ا�د��� ا��وا��&ط

 �.�8�  .'واطI ا�&ر ��رو�� �� ا�ذھ�ب وا���ذر �نا�

� ھو را?د �ث 8و�ون ا�ذا��  ���لرى أن دور ا�ذا�� ." !'ر ا���و$�ت ا��=�ر
 �.�8�� وا���� وا��!� �ن 6�ل ا��را�9 ا�د�!�� �6�ل  وذا�ك �ن�ذا�ك ." $ل �!���

� ث ا����ور ��" ا��+�ظ ��" ا�?� و$ذا �رك ���� وا��8و��ت ا�ط�و ا��وا)
 ا#�ر
� ا���!�ا !ط��ع ا���ن �!د ا���ح وذ�ك ��������.  
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��ن ��دف�!��ث ا���ط��� �� ا ��ور  ������ :  

- ���� ���&�!م و$ذا أ!واع ا��� �و ��. ��ر.� �8و��ت ا��  

-  9ا�ط�ع ��" أراء ا����ھر �ول دور ا���م ا��واري 7�6� ا�ذا�" �!C ." ا��رو

������.  

+ري : ا�ط�ر از����. �.2016إ��داءا �ن ��!+" إ�< ,�  

������ :ا�ط�ر ا.���&�!مو   

� ا���ث ا ��ط��" ." ���و�� ا��8?�ن ���8ط�ع ا����" و ��وع  ��ت)د ��!�

� ��< ھذا ا#��س ,ر ،  ����ور ا���ما!ث $�!ت ا��������، ���!< ��ب  ا������ر=

ق ������ث�� �ن ����
 ا���ث ����� !�.  

"��6ص ا����ور ا����&�!�" أ�� �ن د�ل ����8� ا���ث ا ��ط ��وا�+���ن ."  .

���  :.$�!ت ا#�?�� $��K"  ���ل ا��

� و�ن ا��رو9 ا����"؟ - �� ��ذا ��رف �ن ا��

� ." ���&�!م؟ و �� ھ" أھم - ���؟ �� ھ" أ!واع ا���� ا��!�طق ا��

�؟ - � ا���ح ا���وا.دون ��< ا�و � �� ھ" ط�

م ����ل أھم آ��ت ا��ذب ا����"؟ - . 

 -  � ا��رو9 ا����"؟ ا�ذا�� ."�� ھو دور ا���م ا��واري 7�6

� ���8ط�ع ا����"؟ - ���� � ھل �رى أن ا�ذا�� ا���و

� ا�8ط�ع ا� - ��" و$ف ذا�ك ؟إ�< أي �دى �$ن �Mذا�� أن ���ھم ." �!�� 
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  :�� ا ��ور ����� ا��ث ا���ط���

� ھ" ا�!'�ط ا�ذي 8وم �C '6ص �� �ن أ�ل ا��ر.C �أ��
 ��ظم ا�����ن ��< أن ا���و

� ،أو �� '��C ذ�ك .�8�� ا��واء ��< ا����وى ا����" أو ا�وط!" أو ا�دو�" !ظرا ���دود

� �دى ا��واطن ��  .ا����&�!�"ا��

�، .8د أ.�د �ل ا���و �ن � ا!�'�را ." ا�و ��� �أ$�ر أ!واع ا����ن ��< أن ا���و

� و � ا�'�ط?� ا��و����� ا�ذا$رة ھ" أھم أ!واع ا����� و �!� ا�د��� و ا���ا��ر.

�  .��< ���وى ا�و 

� .�م ا��&�ر�ون و ا#��!ب و ��< ا� ا���ح ا���وا.دن ��< ا�و ���واط!ون ���!��� �ط�

� و ا����ورة  .�ن ا�و �ت ا�دا�6

� ا��ؤھ�� $�� أ$دوا ��< ����دث ��ظم ا�����و�ن �ن =رورة �و.ر ا��را.ق ا��

� ��ن ا ����8ل �� �ز6ر ����8و��ت ا�ط����" ا����ر أن ا�و ��  .ا��

ن ��< =رورة ا�$��ر �." ا��رو9 ا����"، .8د أ.�د ��ظم ا��� ��ما�و �ن دور �و

� ا��" ��!" ���'Bن ا����" و ا���!�ت ا�'��ر�ن   .وا��را�9 ا�ذا�

�  ا�ذا��ا�����ت �ن ا ھ���م ا����" �ن طرف  ���!ت��ن �ؤد�����  C� 8وم� ���

� ��� و ���رض �ن ���ود 
 أ$دوا ��< �و��� ، إ  أن ا�����." إذا��  ا��را�9 ا��

  .&�!م���

� و =رورة اھ���م ا���م ���8ط�ع ا����"�7رح �ل ا���ن ��< أھ��7�6� ا�ذا��  و

� ��<  �رھوو ��< د  �ن ا����ور��$م )ر��� ��� ا�6د��ت ا��� و �ر)�!� ". "���ا�

� و $ذا � �دي ا����ور وذا�ك ����م ��" ���وى ا�و �� ا��7��� ا��.�8�!'ر ا�

� و!ظ�.��� وا����.ظ� ��" ا���، إ  أن ا���ض ��ن ا ����8ل ����ح =رورة �!'�ت ا��

�م�M� ون$س )ط�ع ���8ل و ��< !�G أو � ��� ا ذا�" )د أ'�ر إ�< أن )ط�ع ا��

�زم �=�.ر ��ود $�.� ا�+���ن ." ���6ف ا�8ط���ت � .دور ��وري ." ا��!�
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  :��د%د ا�و$وع 

!�� ���&�!م ." ا��رو9 � ھذا !��ول ا��ر$ز ��" �ن 6�ل ��� �و دور ا�ذا�� ا���و
 ���� ���ھ�� ھذ ���+� �ددة �دى ���ورھ�  ������ ."  ةا6#ر هو $��� �.�8�إ!'�ء 

� وا�8رب �ن ا�����
 و� �ن  ھ�������ر����وار�� ا��7���8وم �!'ر ا����و��ت ا��
 ". "���ا��!�وج ا��  .ا�و 

  :أھ�%� ادرا�� 

� ا��" ��ذ��� ا��$و�� �8ط���� ا���م وا��6ص ��طور ا���م و��ل ��ر,م ا���ود ا��
� و����رة إ  أن ا��واد ا#�ظم �ن ا��واط!ن ��" اKن � و��� )و� ." ا�و ��ا��

م ا�7�6� ." ��ث و�8 �� ، �ذا $�ن ��ذا ا���ث أھ�� ا��6ر����م +=ل ا���
� �ددة ��� �.�8� �ره ��" 7!���B� م و�دى!�&��� �  .ا��وارى ا�ذا�" �و 

� أ  .�8�� وا�� ا�درا�� ." ���و�� ا�$'ف �ن ظ�ھرة �ن ا�ظواھر ا ������ر�$ز أھ�
ن �ن ��� ، و�+ت ا�!ظر #ھ���� ا��" �زداد �ن وم #6ر 7�6� �دى ا����وھ" ا��

� ا�ل �!ظم إ��م ��إذا�" ھ�دف �$+ل ��!ظم �ر�ن �د و�7رم ����دة ا��
� ا��واط!ن 8ف و�و��� أ��م ا����ور ا�����8ل ��� �ن 6�ل �8دم �را�9 ��ا��و=و�

 ���� وا��� وا )��7د  .�دراك أھ���� ا �����

ر�� ا��" ��ث ��ر ا#��� ا����ن ���=��ن ا����م  �+ت ا!���ه ا�������'� C!و� ،
 �� ا�دا�6��� ھذا ا�8ط�ع أ$�ر وا�!�وض �C و������" ��+زھم ��" ���ر�� ا���!� "��

ر �ن ا���ل �� ا��" ��در ا�$  .�وض ا��6ر�

  : أ���ب ا)�%�ر ا�و$وع

  :ھ!�ك أ���ب ���ددة ����!� !6وض ." ھذا ا��و=وع أھ���  

1 - C!# "م ا�ذا��  .ا��و=وع ��ل ا�درا��  ا ھ���م ا�'76" ����

� �'"ء �ن ا����ق - 2����� 9  .و�ود ر,�� و�ل 'دد ." ��ر.� دور ا�ذا�� ." ا��رو

3 -  
� ." ظل �را���
 ا�����، أ  وھو ا��� ا��و=وع وار���ط�B� Cد �وا=��دا
  .أ���ر ا�!+ط 

4 - � 
� �دى ا����ور ا������ ا��" ��ظ" ��� ا�ذا�� و ا��7دا)�$م )ر��� �!C ا#ھ�
C7?�76� ���.و��ر.  

5 - �� ا���776  . إ�راء �$��� ��وم ا���م وا ��7ل ��زد �ن ا���وث وا�درا��ت ا����
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  :أھداف ادرا�� 

  :��و�!� ." ���!� ھذا ��دد ���� �ن ا#ھداف ھ" 

� ا���رف � -����� 9�" ا�دور ا�ذي ����C ا�ذا�� ��$م )ر��� �ن ا�����
 ." ا��رو

 ��" ���ر����  .وا��'�

-  ، �م ا ���ه ا���م ا�ذي ��$C ا���م ا�ذا�" ����&�!م �ول ا���د ا����" ." ا�و 8�
 C!  .و���و�� ا�$'ف �ن �واطن ا�=�ف .C و��ل ر.
 $+�ء�C و���

- 9� ا��رو� وا�����ن ���!'�ط ا����" إ�" أھ��� �+ت ا!���ه ا���ؤو�ن وا��!ظ��ت ا��
�� ا����� ا��!���� 
� ا��7ل .���� �د.�  . ا����" �ن طرق ا�ذا�� ������رھ� و�

� �ن  -ن ." �راب ا�و �ر �ن ا���?�ن ا��8�� �ول �زوف ا�$8��ر.� ا#���ب ا��8
� ��8م وأ�وال ��
 إ�� ���ر,م �ن و�دود إ��م �وارى و��ود و�'�ر� ا�دا�6��ا��

��7رف و )وا!ن �� ا�دا�6��  .'رع ��!'ط ا��
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 �%��  :ا�*

� 'ددة �ن ���6ف ا���دان �ث ���" ھذه ا6#رة �.�!� �� ا��������'�د �وق ا��
� ��ذب ا�ط�ب ا����" ��وا��زا?ر ��ت ���زل �ن ھ�C  وا#�!�"،��راز �8و����� ا��

� ." ا����ل �ن 6�ل ا �����ر ." ث ���< ����ن �$�!��� ا�دو�� ��ا��!�.���  .ا��

ث ���" � �� ا�دا�6��و�ن �ن ا�!�8ط ا��" �ر$ز ���� ا��زا?ر ." ھذا ا����ل ھ" ا��
� �ن 6�ل ا��6دام �دة و��?ل �!������ 9
 وا��رو� !�د ا�ذا�� ھ�C ا6#رة ��'�

� ." ا�و)ت ا��!��ب �ن �� ا��7��� ا��" ���د ���� ." !'ر ا����و��ت ا��ا���و
� ." ا�����ل �ن ا���ح � �ن ��� ، و ا��رو9 ���و$�ت ا��=�ر��
 ا��ا�ل �'�

� �ن ��� أ6ري��  .وا��+�ظ ��" ا��8و��ت ا��

� �8وم �دور .��ل ." 
 �ز�ر���!�د ا��ؤ���ت ا�ذا�� وا��'���  ،ا���رف ����وا)
 ا��
 ، "��ث أنوھذا �� �رف ����رو9 ا���  �� �زھ� ����وار��  �ا�رز �76?ص ا�ذا�

��ل ���ورھ� ا�����دف ھم ا#'�6ص ا���وا�دن =�ن !ط�ق ���� وا�ذي '�ل ��دة 
 �!8�م ا�ذا�� ��� أو�د. �����ور ا�ذي ��رف �ن ارو9 ا����" ���C ا�+?� �و 

!�G إ�< �د $�ر C��� C7?�76.  

� ����&�!م ." ا��رو9  و�د ھذا ا���ث $���و�� ���ر.� ا�دور ا�ذي ����C ا��ؤ��� ا�ذا�
  :ا����" وھذا �� أدي �!� إ�" طرح ا����ؤل ا���م ا����" 

- � ���و ����� 9� ����&�!م ." ا��رو� ؟$ف ���ھم ا��ؤ��� ا�ذا�  

� و �!�ءاً ��< �� �8دم �$ن ا��طرق إ�" ا����?ل ا���� :  

� ���&�!م ؟ -� �و ��  �� ھ" ا��8و��ت ا��

� ؟ -� ��و ��� ��" ا���رف ����8و��ت ا��ف ���ل إذا�� ���&�!م ا���و$  

� �ددة �دي ���ورھ� ؟ -��� �.�8�  ھل ���G إذا�� ا�ظ�رة ���Pدة إ!��ج 

   :ا,ر$%�ت

-  ���� ���&�!م ا��� ���م ��!وع و���دد �ؤھ�ت و ����دث ��� ��ل ا�ذا�� ا���و
��!� .  

-  ������ 9� �7درا ���� ." ا��رو  .إذا�� ���&�!م ا���و

- ��  ا��=�ر��� ����&�!م ��" ا��رو9 ����و$�ت ا��  .���ل ا�ذا�� ا����
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  :��د%د ا�,�ھ%م 

  :ا	�ور ����م -1

  .دورا يدور الشيء دار :ا	���يا	����م 

 .االبتداء نقطة إلى رجع ثم تحرك ا���ءبه أو يقصد  دائرة بشكل تحرك ا���ء أي

ھو ا���!ب ا�ذي ؤدC !�ق ا�����" .ر�" ������ره ا���وك ا���و)
 �ن :ا�,�وم ا�ظري


�ل ا��ظ�ر ا��ر$" ��و=
 ا �����"1 ا�و=�  2أو ھو 

التعريف بمقومات  في ا�ذا�� !78د �C ���و�� ا�وظ�?ف ا��" �ؤد�� :ا�,�وم ا� را��

 .السياحة في مستغانم   نحو للجمهور االيجابية االتجاهات وتنمية الوالية السياحية

  ":ا�%���  �,�وم - 2

 و�C ��< ��ر و ذھب ��!" ا#رض ." ��ح ���رة و ا���وال ��!":ا!0ويا�,�وم 

  3ا#رض

�" :  ا�,�وم ا�ظري�� �6رج �$!�م أ��$ن إ�< �ؤ)ت �'$ل ا�!�س ا!��8ل �ن ���رة ا��

� أ�����م أو6�ل 8وم ��� ا��" وا�!'�ط�ت ، ا ���د � ،وا�و��?ل ا#��$ن ��ك ." ا�)��

  4"��م���� إ'��ع �و.ر ا��"

� ����&�!م ��دف ا�را�� وا �����م  : ا�,�وم ا� را�� ��ھ" ز�رة ا#��$ن ا��

�8." ��ل ا#=ر�� أو #ھداف أ6رى�� أو ��دف د!" و  . $��'واطI أو ا������ت ا���د!

  

  

  

                                                           

� ،ا��$�ب ا�����" ا��دث،��د ا���دى ا��وھري  38ص ، 1998،���م ��م ا ����ع، ا��$!در  
1 
�، ا��8ھرة ،�روت ،دار ا�$��ب ا��7ري،�دون �!� ،ص  2� ا ������ وا��!�  .220ا��د ز$< �دوى، ���م �7ط���ت ا�ر��

��� ا��	��� ، ��6د $واش3���  22ص ، 2007 ، ا#و�< ا�ط��� ، دار ا��!ور،ا��زا?ر ، أ"�ا#�� ، "��أر � ، 

��#� %�	� ز �  4
�'& ، ا��   2 ص ، 2005 ، ا1ردن ، ا�
��ھ/ دار ، و)-,	��)+ ا�*���ت )
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  ":ا�ذا���,�وم  - 3


 وا��6ر ا�'"ء ذاع �ن :ا�,�وم ا!0وي6و6� وذو�C ذو��، ذ'$ �!�� "��ر$�" وذ


   أو�ن ا��ر $�م   �ن ���$�ر وا��ذ�ع وا!�'ر ا�'"ء .'� وا���
 �6ره، $�م ��ط


 . ا��ذا

� ��واد ا�رادو وا��78ود �وا�ط� ا��!ظم ھ" ا !�'�ر :ا�,�وم ا�ظري � إ��6ر.�8� و

��� و��� ا��!�'رن �وا�ط� ا������ن وا�د و)ت ." ����8ط ا��را�9 �ن رھ�و, و���ر

  .  1ا��!���� ا ����8ل أ��زة ����6دام ا����م أ!��ء '�< ."

� ����ر ا�ظ�رة ا��" إذا�� ��� !�!":ا�,�وم ا� را�� �� و� ��ث ���و�� ا��7ل 7و�

� ���&�!م �ن �!ط�ق �و��ت 6�ل �ن�را���� !." ���&�!م ���8ط�� ا������ن  �د

��  .و=وا�

�12�� ا�%��%�  �,�وم-4   :ا

� ���!<   ا!0وي ا�,�وم&R8ف وھ" ." ا���أ�رع ." أ6ذ ا�'"ء وأدر$C، : �ن ا�+�ل 

 �!ًو�8ّف ���!< أّدب ورّ�< و��ّم، و." ا���8وس ا�ُ��ط !�د أّن َ�8َف ���!< أG�7 ��ذً)� .ط

C�!وا� �� ����و=وع �ن $�ّ. � و��76��7 ." ���ٍل �� و��دد ،و$��ً�ٌّ�ّ�� �ٌ��$ �.�8 X�� ا���

� : إ�< ��ٍم أو .نZ �6صB$ Zْن �8ل ��ھّ��� ُ�=�ف.�8��، وا�ّ� ا#د�ّ.�8�� ، وا�ّ��� ا��.�8�ا�ّ

�ّ�   .ا�ط]

ا���ك ا�+رد �8در �ن ا����رف وا����و��ت وا��+�ھم وا����رات " ھ" :ا�,�وم ا�ظري 

 �����ك ��و$� � "$� ����!� �  وا ���ھ�ت وا�8م ا��" �'$ل ." ������ �6+

� و$ذا�ك ا�����ت ���ز��ار'دا !�و $ل ا��ظ�ھر ا���  
���6طط وا��!ظم وا�����ل �

� وا���ح وا#��$نا��ؤ���ت ��  2"ا��

                                                           
1
 13، 12، ص ص  1 ط،، دار ا�!'ر ، ا��8ھرة  اإلذاعية مجاالبر  وٕانتاج النوعية اإلذاعة،الضبع عارف رفعت  - 
 

2
� و�را�9 �!���� ، ���م ا�$�ب ، ا��8ھرة   ��� ا��.�8�  11،12ص  ص 2004، �!�  1، طھ!�ء ���د زھران ، ا�
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� ���&�!م �ول �8و��ت "  ا�,�وم ا� را�� ھ" $ل ا����و��ت ا��" ��$�� �واط!و و 

� ا��+�ظ ��" +� ." ا�����ل �
 ا���ح و$�� و$ذا ا�طرق ا��7� ." ا�و ��ا��

� �ؤ������ ��  .ا#��$ن ا��

  :ا�12%ف ا�%��� �,�وم -5

8ً+� ، .�و ُ��8]ف ،  �X8فَ :  ويا!0ا�,�وم ��8]ف ، �  وا��+�ول ُ��X8ف

�X8ف، أّد�C وھذ�C وC�X��َ: ا�!��ن  �X8ف، أ)�م ا�ُ��َوجC!� X و�ّواه: ا�'"َء  �X8ف  Xا���وج :

C� Xّواه و)و�ف،  X8� أG�7 ا���وك واKداب: ا6#�ق  

ش .�� و������" " ھو  :ا�,�وم ا�ظري�� ا��" ?� �ن ا����إ$��ب ا�+رد ���و��ت �

 ���  "����د�C ��" �وظف ھذه ا����و��ت وا ��+�دة �!�� ��� ؤدي إ�" ا�!�وض ����

� واKراء وا#.$�ر   :ا� را��  ا�,�وم ��8ف ا����" ھو ���� ا����و��ت ا������� "!�!

� ھ�توا��" ��ر.C �ن �ؤ���&�!م ن إذا�� ا��"  ���دھ� ا����ور ���   و �C ا��

  ". �� ��دف �طورھ� وا����ھ���
 ا���ح وا��ؤ���ت ا��� G� ا�����ل  ا��7+و $

 ���  .ا�!�وض ����

   :ا�رو%� �,�وم - 6

8� : روا��، راج ، روج :  ا�,�وم ا!0وي+!"C��ورو ��9 $��� إذا "!+C�8 :�رو ��!" �رو

  .�ن ا ��7ل ��6Kرن  �د ا�'"ء ھذا !+ذ ��< و ، ا�'"ء �!+ذ

ھو ذ�ك ا��زء �ن ا ��7ل ا�ذي �دف إ�< إ��م وإ)!�ع و�ذ$ر :  ا�,�وم ا�ظري 

ر ��" ��و$�م ا���ھ�� وذ�ك �Bوا�� �ا����ء �����
 وا�6د��ت ا��" �8د��� ا��ؤ��

  .1ا ��7ل ا��!��������6دام أدوات 

6ص .�� أ�� 9�رف ا����" ا��رو. >�� C!أ" � ا����'رة و,ر ا����'رة ا���ود $�.

� ." ��� ا���ددة ا#ھداف ��8ق إ�< دف�� ا��"�� ا���را�8� ا���و�� ��ذا ا����� ا��

                                                           

35،ص2000�!� ��6د ����8� ، ا��رو9 ا�+!د)" ا��دث ،دار ا�!'ر، -
1
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 ا#$�ر ا��رو�" ا��ز9 و����6دام ذاك أو ا�+!دق ھذا ��< أو ا��و)
 ھذا ." أو ، ا���د

��?��"  

ھو $�.� ا����ودات ا��" �8وم ��� ا�ذا�� �ن ا�ل ��رف ا���ح  : ا�,�وم ا� را�� 

 "���  وا�6د��ت ا��8د�� و$ذا إ)!���م ��" ز�دة ا�ط�ب ا���� إ�<��ؤھ�ت ���&�!م ا��

وھذا $�C ����6دام ���6ف أدوات  ا������ن ا��!ط8� وا��+�ظ ���� إ=�.� إ�" ��دل ��وك

  .ا ��7ل

  :ا���%� �,�وم -7

< !�X<: ا�,�وم ا!0وي  X�! ل (  :�7در�.( >X�! ، "[�!�ً  ، َ!م]  ،  ُ�!مZ  ، .�و �!�

�C: إ!��َ�X�!  C< ،ُ�!ّ�ً< ا��+�ولو Xد�� 
   طّوره: ا#�َر  !�X<  زاَده و$�Xره ، ر.

ا�طرق 78د ��� �!'ط ا�8ط�ع ا����" ����6ف ا�و��?ل و  :ا�,�وم ا�ظري 

 �� و ��م ���� ا��وارد ا��'ر?��� �� �ن طرق 7�6�ت ا������ دا6ل ا�و �ا ��را�

�� و وط!� ��< ا��دى ا���د أو ��< ا��دى ا�8رب و ھ" �8��� إ�< ���  .ا��!�

� ���&�!م و�!'طC ��دف  : ا�,�وم ا� را�� !�!" ��� �طور ا�8ط�ع ا����" �و 

ن وز�دة �دد ا��ر��8نا��+�ظ ��" ا���ح ا����.  
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 ���� ادرا��:

� و �8!�ت ���!� ��ب ا�6�ر �!�ھ9 ��� ،����7ول ��< �و=وع ���" ���ق ا�درا�

� ا��" ��$ن 8� ا�����، و )د ا��6د�!� ." ���!� ھذا ا��!�9 ا����" و ھو ا�طر���!�

  ا����ث �ن ا���رف ��< ا�ظ�ھرة ا��درو�� �ن �ث ا��وا�ل ا��$و!� ��� و ا���)�ت 

��$ ،�  ا#$�ر ا��6دا�� ." ��وث ا���م ھو أن ا��!�9 ا����"  و ا���!�ت ا���88

  .    C1 ا�����8� و ا ����رة�و ا ��7ل و أدا?

 �!.���!�9 ا����" ��ل �!ظم !�7ل �ن 6��C ��< ���و��ت �ن ���ور ��ن أو �

� ا���G ھ" �و.ر ا����و��ت +�!C، و ذ�ك ����6دام ا����رات ا���ث أو ا����8�ت، .وظ

�و)ف ���و�� و ����� و �ذ�ك درس ا��&رات ." و=��� ا�ط��" دون �د6ل  �ول

  .2ا����ث

 ����� �درس �ن 6��� إ�و !�ن ا�����!� ا��!�9 ا����" ." درا��!� $و!�� ����9 )=

 
�، و ذ�ك ��!��8ء ��ض ا���&رات ا��" ���ھم ." ��� و ا������ ظ�ھرة ا���7��ا��

� ا��  . " �6دم ا�درا��ا���دة ا���ر.

  :�و�%� ادرا�� 

 �!�( ��!�ءا ��" �و=وع درا��!� وا��!�دا إ�" ���� ا#ھداف ا��" �طر!�ھ� ." ا��دا

� ا�����8� )7د � �ن 6�ل ا�����ل �8!�� ا����� وا�و7++�� ����د ��" ا�درا�� ا�$

� و ھذا �
 ا$�ر �دد ��$ن  �ن ا����و��ت �ول ا��'$�� ا����� �!�!  .�����واب أ.راد �

- �!�3���  : ا��1%�ت ا

� ا��" ���6دم ���
 ا���!�ت ." إط�ر �����ج $ل درا�� إ�" ���و�� �ن ا#دوات ا���

� ا�����8� وا��" ا��!�9 ا����
 ����'< وأھداف ا���ث و." درا��!� ھذه ا���د!� ��< �8!

                                                           

�،�!�ھ9 ا���ث ا����" ." ��وم ا���م و ا ��7ل ،أ��د �ن �ر��".286ص ،2003 ،ا��زا?ر ،دوان ا��ط�و��ت ا�����  1 
� ،؟ا��8ھرة ،�!�ھ9 ا���ث ا �����" و ا����" ،!وال ���د ��ر.110ص ،1986 ،�$��� ا#!��و �7ر  2 
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 ��!B� 7د ا��7ول "��رف( �� أو �!�ز����� �� ���'رة ���6دم ����ء�� ا#.راد �7+!8�

�+  1" ��" ا����و��ت ا�$

�  ا�����8�  و)د ا���د!� ��"��!��� �وھم 5وا�ذن $�ن �ددھم ����ل ا�ذا�� ا�!7ف ا��و��

�  .���6رن �7+� �'وا?


 ا����ور ا��6ر�" � C�ا�!7ف �و � M�25ذا�� وا�ذي $�ن �ددھم و$ذا�ك ا�����8

  .���وث

- ��%�3�  :ا

� ھ" ا�6�ر �زء �ن  !� ا�������. �ر �ن ا�درا��ت ا������ �!7ر أ���" �$!����ر ا��
���$ ��ل ھذا ا��ز ا����و��
 ا���ث ��ث ���� .  

ط� �ن  ���وع   ��7+"  ا�ذا�� �8د �م ا�6�ر!� �� �ن ا�����ن ا��7+� �'وا?+�7
� وھم �ن ��� ا�ر���� ا��,�." ا�ذا��  ����رات أھ��� أ!�م ھم �ن 8و�ون �7
ر ��" ا����ور �Bط�ون ا����
 ا������� و$ذا ا�=وف وھم �ن ��6رون ا��وا=

ن� و$ذا�ك ا�6ر!� � وا��8!ن ، ا�����
 و�س ا�+!ن و ا�دار!���ور ا�ذا�� �ن 
� ���!" ا�ذن � ا�ذن ��ر=ون ���=��ن ا�ذا�� وا ������6�ف ���و���م  ا���ر.��

  �����ون �Mذا�  .  

  :و ��5 ���4 ��ر�%ب ا��3%��ت 

1 -  �� ا�����ن ���!��� )7د ن ا�درا�� ا!�7ت ��" �!�7ر ���6رة ����ر : ���7+
ث )7د!� $!��ذج �����
 ا���ث ا�� C��ن �راد درا� ���7د.� ا��7+!  .و���!� �!�م �

� ����ور - 2��!��� �� !�طر ا�����,:  �ا������ن وأي ا�ذن ��ر=ون ���را�9 ا�ذا�
ق ������ث�  .�Mذا�� و�س ���ور ��م أي ا �6�ر ��ب �� 

 

 

 

  
                                                           

 ، �� ا���ث ." ا���وم ا �����.197، ص  2دار ا��78� ��!'ر ،ا��زا?ر ، ط�!��  1 ، أ!�رس�ورس  
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- �!�3���  :ا�ظر%�ت ا

1 - 6  :اوظ%,%�ا����%� : ا�ظر%� ا7و

�ر$ز ��" ا ��7ل ا �����" ������ره !�ق ا�����" �$ون �ن ���و�� �ن ا#�=�ء 
ا���را�ط� وا���+���� و�$ل �=و وظ+�C �ن ا�ل ا���8ء وا ���رار، ھذا ا ���ه +�م 

و'ر  1ا�����
 �ن 6�ل ا��!�ت ا��" �$ون �!�� وا�وظ�?ف ا��" �ؤد�� ھذه ا��!�ت 
��  .�7ط�G ا��!�ء إ�" ا����ھ�� �'$ل ��ن �ن ا#!'ط� ا���$ررة ." ا��+�ظ ��


� .��!" ا��8رار و �وازن ا�����+  2أ�� ا�وظ

� ��م   MERTON ROBERT �%ر�ون رو�رت)د )�م  +� ا�وظ� ا��!�?6ص ا�������
1957  "� ��.:   

8� ��!ظر إ�" ا�����
 ھ" ا����ره  -!ظ�م #�زاء ��را�ط� وا!C �!ظم �\!'ط� أ.=ل طر
  .ا��ر��ط� و ا���$ررة ا��" $�ل $ل �!�� ا#6ر

$" وإذا �دث أي !وع �ن  -��!ل ھذا ا�����
 �'$ل ط��" !�و ���� ا��وازن ا�د�
� �وف �!'ط �ن ا�ل ا����دة ا��وازن!  .ا��!�.ر داC�6 .�ن )وى ��


 ا#!'ط� ا���$ررة ." ا� -
 ." ا��8راره $�� أن ��ض ا#!'ط� ا���$ررة ���ھم ������
 "��� �+� وظ." ا�����
   ,!" �!�� ." ا���رار و�وده أي أن ھ!�ك ��ط���ت أ���

  .ا�����ت ا����� ��!ظ�م و�دو!��   �$ن �C ا ���رار وا���8ء

� ا��"   ,!< �!�� ." ا��!�ء اا - �����" $�� ن و��?ل ا���م ��د �ن ا��$و!�ت ا#���

�$ن أن �$ون أ�د �وا�ل ا��6ل DySfonctional  " ،  إذا �� وظ+ت�����ا��!�ء ا  ".

�وظف ھ��ط� ��=�ون ���وى ا ��7ل ا�ذي �8د�C و��?ل  )أي ا���م (�واده ا����ددة 

  .ا���م

� ������رھ�  ذ�ك أ!!� !�دف �ن 6�ل درا��!� إ�< ا��ر$ز ��< دور �ن أھم ا�ذا�� ا����

� ا���م و��?ل � وذا�ك �ن 6�ل �� �8د�C �ن �را�9 ھد.��  ا������ط ا��'!� 

� ���ھم ." ��� �.�8�� و !'ر ��وا��رو9 ��� �ن طرق ا���رف ��8و��ت ا��!ط8� ا��

� و� ا����� ا��!���� 
 .ھذه ا6#رة ����ر .�ل ا���7" )�ل أن $ون ��� ��?د ��دي د.

                                                           

روت ، � ، �� ." ��م ا ����ع ، دار ا�!�=� ا��ر�278، ص ��1970د ��طف ,ث ، درا��ت ." ��ر[ ا�+$ر وا ���ھ�ت ا�!ظر   
1
  

 �
 وا�ط���� ، ���نG��7 ���د أ�و ��دو ، �$و�و�� ، دار ا���رة ��!'ر وا��وز48،ص5،2006ط ،ا��!'?� ا �����  
2
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ن +�رض أن  ا�ذا�� ط�8!� ھذه ا������ت ��" ا ��7ل ا �����" دا6ل  وإذا ��  ا��7+

� �!�7ر �ن ����
  م������رھث  و�ون8 ا��ؤ��� ا�ذا�� ����B!'ط� ��$ررة و ����

� ����ت ا 8و�ون  ا�وظ�?ف ا��" �ن 6�ل ���ون ��� "�� ��� 
و �8وم  ����ور ا�����

ھذه ا��!�7ر و��)" ا#!'ط� ��" أ��س �ن ا ����د ا�����دل �!�� �=��ن ا ��8رار 


 $$ل �$ون ��$���ب ������ ���!��� 9?��! ��ث ��ر�ب ��� C!و�واز 
 ا������ن������

� ����&�!م أ.$�ر �ددة ��� �ن ا��ؤ'رات وا��8و��ت ا���� و و���و��ت �7.�8�

 ����ءم ��� 
  .ا����"   وا�����

   :وا�*����ت ا���)دا��ت �ظر%� - 2

� ھذه اھ��ت�درا��  ا����ھر ا ��7ل را���د ا�!ظر+ ا ھ���م �7ر إذا �!ظ��، وظ

 �و��?ل ا�!�س +�ل ��ذا :ھو �دد ���ؤل �طرح وذ�ك "ا����6د�ن ر=�" ��< �!��7

��8ن ��رد ا����ھر ��د   ���ت�وا�' ا ��6دا��ت �!ظور 6�ل .�ن 1؟ ا���م��� 

نر,�ون ا��" ا ��7ل و��?ل �و�" ادرا#. ��6ر وإ!�� ا ��7ل، �ر��?ل ��� ". 

� ا�����ت ��" ا�ذي ا��=�ون و!وع ��� ا���رض� ا�!+� )!وات 6�ل �ن وا �����

 2تا���و��

C���ز" �6ص و��KATZ � ھذه =�تاا.�ر وز��ءه "� ا�!�8ط ." ا�!ظر�Kا : 

8ق �و�� ا��6دام ھو ا���م �و��?ل وا��6دا�C !'ط ���ور ھو ا����8ن ���ور - ��� 

� أھداف!��. 

� ��دد ." ا����درة ا����ور ���ك - (�� و��?ل وا�6�ر ا�����ت إ'��ع �ن ا��!رى �� 


 أ!���'� C�����. 

� ا�7ورة ��دد �ل ا��8در و�ده ھو ا����ور - 8 ھو ا���م،#!C و��?ل  ��6دا�C ا��8

�دد ا�ذي Cاھ���� C���و�� . 

� و��8ق�ث '����توا� ا ��6دا��ت !ظر�� أھداف � : ھ" ر?

- �� ��دد ���و�+ ا�!'ط ا����ور إ�< ���!ظر ا���م،وذ�ك �و��?ل داا#.ر ا��6دام $


 ا�ذي
 ا��" وا��=��ن ا�و��?ل ��6ره،و��6دم أن ��ط�'� C�����. 
                                                           

1

9�ت �8 وا7#6م ا4)��ل،اصبع أبو صالح  ��
   04 ص ، 4،طاألردن ،األهرام دار ،ا�
9�>;ة ا�

2
  18 ،ص اللبنانية،القاهرة، المصرية الدار ،ا�
9�>;ة و"=;'�)+ ا4)��ل ، وآخرون مكاوي عماد حسن  
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  .ا���رض ھذا �ن ا����88� وا�'����ت ا���م �و��?ل ا���رض دوا.
 'رح -

د  -$B6دام !��?9 ��< ا����?ل ا��م و�� .�م ��دف ا�� 1 .ا����ھري ا ��7ل ���

� إن� ��!��ب وا�'����ت ا ��6دا��ت !ظر� ا�ذا�� دور( ار��دا� �و=وع وط�

 ��ا��رو9  ."ا���و��ن ادرا#. ���6�ر ،وذ�ك) �������� �� ا�ذا� ا��" �9ا���ر ا����

�، ��س ا��" �9اا��ر وا!��8?��،76و�7 ��� ��ر=ون�� إ�< ؤدي ھذا و������" ا��

   .ا������ن ���ور ���8ه ��� وا�ر=� ا�'��ع �ن !وع إ�داث

  :38و��ت ا��ث

� ا�و)ت ��ث  -$�ن �زا�� ��!� ا ر���ط �C و��< أ���C �م أول ��?ق وا��!� ھو ��دود

��ز ��" �� �ب أن $ونP� ر ��و=وع ا���ث .�!�و�!�ه�  .!��$ن �ن ا����ق أ$

- �� و��زھ� �'I �ن ا��ر8  .�7و�� ا��7ول ��" ا����و��ت ا��ط�

ن �! -�  .ا���78ءھم د�7و��ت ����8� �������ل �
 ا����و

                                                           
1
   �   533، ص 5درا��ت ." ا ��6دا��ت و ا '����ت ،دار ا�+�ر ،ا��8ھرة ، ط:�رزوق �د ا��$م ا��د�< ، ا ��!�ت ا��7+
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�ت 
	 ا������ن ��
  ����ل و����ر ����� ا�


ؤ���%م و
� ھ� ط�"! ا� د
�ت أو ا����ط�ت ا��� ��و
ون �� ؟ - 1 )ر'�� 

��ل  �����  ا���ت إ����ت ا����و��ن �ول ���وم إذا
	 ������م���!د إ�دى و���ل ا

��ل ا���!�	 و أ(�رھ� ا��'�را، و �!رف ���ط"��ت ��ا����ھ�ري و�!��ر أھم و���ل ا

�!��د 
"1 ا��و��ت ا��0"(�	 و ا��"(�	 و ا����ل /. " radioا�راد�و "أ-رى أ�رزھ� 

	��0
  .إ���ل ���� �!رض ����ق أھداف إ
��0	 و إ

��وات -�رة ��ث 4، �����س��	 ، 30، 2وھذا �� �"��5 �ن -0ل إ���	 ا����و�	 ر4م 

  "ا:ذا
	 و��"	 ا���ل ��ث �را���� 
�ر ا��9ر "��ول 

ا�راد�و ھو و��"	 "��وات -�رة ��ن 5،�����س��	 ، 40، 3(�� أ���ت ا����و�	 ر4م 


�ر ا��9ر �����ق أھدا/��وھ. ���'رة /. ا�!��م ��'ر �;������ ا:
�0ا���ل ��!�	  	�"   

ط��!	 ا�-د��ت أ�� /��� �-ص ا�'طر ا����. �ن ا��ؤال ا9ول /(��ت ا:����ت �ول 

  /�. ����ل /. إ
داد ا��را�< ا:ذا
�	    ا������ن ���  ��وموا��'�ط�ت ا��. 

ا��!"و��ت 
ن ا�9داث ا�راھ�	، وا����ھ�ت و4;��� ا���س و
�ل  و�'ر��? و 

����، (�� أن ر��ور����ت. 	
  .إ
داد ���ر�ر :ذا
��� أو �'رھ� �����م ھ.  ا:ذا

 ."

�	 ،وا�!�ل �����ا������	 و ا����/�	 أي �'ر ا��وا;�? ا��. ��دف  ��و�	 ا�روا�ط ا

إ�1 �'ر ا�و
. ا�وط�. وا����ظ 
". ا����/	 ا�وط��	  وا���"�	  �ن -0ل �'ر ا��وا;�? 

 .ا�!�دات و ا������د ا��-�"�	 ��(�ن ا���ط�	 �ن ا���!"�	 ����و�	 ا�وط��	 وا���"�	

 .ا��ر/���	 و ا��ر�و�	 و ا�������	 ا����م �-د�	 ا��واطن �ن -0ل �و/�ر ا��را�<  -


��	 /. ���? ا��'�ط�ت ا��. �ن '���� أن ���ھم /. ����ق ا9ھداف و  - 	��ا��'�ر(	 �

 .ا������ن ا����م ا����دة إ�.
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(�ل ا�����! - 2
ن طر'%م ا��� ���م  !
   ؟
� ھ� ا�را
� ا+ذا)�! ا�
�د

�ط��ف ��ث �درج /. '�(���  أنا��ق ���? ا����و��ن �ا:ذا
	 ���م �������	 /. �و�م ا

، ذ(ر  1ا�����. و�ظ�ر ھذا /. ��ر�B ا����وث ر4م  ���'�نا��را���	 �را�< �!�. 

�و�د �را�< /. ا�'�(	 ا��را���	 ا�����	 ��ل ����	 "��وات -�رة ��3	،���!. ،32،

:ذا
	 ��("م 
ن ا9-��ر ا������	 ا"��ن 5و��ول أ�;� ا����وث ر4م  "ور��;	 ، و��ور 

  "./. ا���ف -��	 /. ا9-��ر ا���"�	

�	 /. ا����ل ا�����. /. إذا
	 ������م  �� �و�د /. ا�'�(	 ا��را���	 ا��را�< ا���-

وإ��� ھ. �در�	 /. ا�'�(	 ا��را���	 ا�����	   �����ق ���? ا����و��ن  وھذا  ا�!�د�	 

و  14:05وا�ذي ��ث (ل �وم ا���ت 
". ا���
	  )���	ر��;	 و�(��ث ھ��ك �ر���< 

 )malgré tout bladi(و�ر���<   �15.05وم ا�-��س 
". ا���
	  )��ور(�ر���< 

إ�1 ، ("�� �را�< ���دث 
ن وا4? ا�����	 �����ط�	 و�'�("��  "  )����ري �و �0دي("

��ث ���B ھذا ا��;�ء �"���ور ا��د-ل 
". ا����'ر  )راك �!���... ا�و (���ب �ر���< 

ا����"	 /. ا��ط�ع �"�د�ث 
ن ا�����	 و��و��ت ا���ط�	 /. ا����ل إ;�/	 إ�1 ا�����ص 

ا��و�ز ا:-��ري ((ل ھذا /�.  إ�1 
ن طر�ق ا��4را��ت ،��:;�/	 رھ�و��ل �طو�

ات ا9و���ء ا������ن ���طق ��'ر أ-��ر ��� 
40	 �������	 (����ر����ت  و
د) ا���".

  .  ا��ذب ا�����. وا�'واطG ا����و�	 �"����	
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�و
�ت ا�����!  إذا)�%م���(! 
ن طرف 
ا� وا.����ب
� ا�طرق  - 3���"ر�ف 

   .؟�
����1م

ھ��ك 
دة إ����ت /��� �-ص ا�طرق وا����9ب ا����!	 /. ��"�H أو إ���ل ر���	 

إن ��وات -�رة ، ��3	، �����س، 31، �4ري ا����وث ر4م  ا������ن �"���ور  ���ث

�B ،  ا:ر'�دات ،  ا:
��0ت ،  ا9-��ر "طرق وا����9ب ھ. ��ا���ط�	 ا����'رة ،  ا��

���ت يوا��ور �ر ا�ر��ور����ت، �"��ر����ت أو ا��9م ا�وط��	 -' ."
..."  

ا���Iت وا�طرق  /���� �ري ��ن ��وات -�رة  4، �����س��	 ، 30، 2أ�� ا����و�	 ر4م 

ا��. ��� 
40	  ا��!����ت��ط�	 �!ض "  �ن طرف ا:ذا
	 ھ. ����ر 
"1 ا����-د�	 

  "���ب �!ض ا9-��ر  ا����ر4	 /. ا��'رات ا:-��ر�	  إ�.�������	 

 أ����ب���-دم (ل  ا:ذا
	"  أن��وات -�رة /��ول ��7	،42،ذ(ر ،5ا����وث ر4م  أ��

  "و ��1 ا�!�40ت ا�!��	 و�و ���	 4"�"	 ��ل ا:'��ر ا�د
��	 ا��رو�< 

-0ل ا:����ت أن ھ��ك ا-�0ف ��ن ا����و��ن /. ا����9ب ا������	 �"�!ر�ف ��0ظ �ن 

��ث  �����وا�طر��	 ا��.  ا������ن ذا ا�-�0ف �رده إ�. -�رة ���و��ت ا�����	 وھ


ن ���طق  ر��ور����ت�ن ا��را�<  وأ�واعزج ��ن (ل أ'(�ل �� ا:ذا
	 أن ا��!ض�رى 

 ت�"��را���� ا:
��0	ا���ط�	  إ�.ر�ر���ت 
ن '-���ت ��ر�-�	  و� إ�.�����	 

�	 ��� ��وم 
".  �Kذا
	وھذا ا��زج ���<  وا��ظ�ھرات �- 	��!� 	����إ��را����	 ا�

 أ����ب(ل ��-دم � ا:ذا
	 أن�رى  ا9-روا��!ض و إ'��ع ر5���L  ا����ور(�ب 

  .�ن إ'��ر ود
��	 و
�40ت 
��	  ا��رو�<

����	 ��ت ��إ�. ا��!��ل (ل ا�طرق  ���ن��!�د ا��إذن ھ��ك ��وع /. ا����9ب ا


". أ��ن و�5 ��ن  	������وا����9ب ا��. �ن '���� أن �;�ن  ��رورة ا�!�"�	 ا

.���   . �!"و��ت ا������	 �"���ور إ���ل�����ق ا��دف وھو  ا����ورو ا�
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	 ا� د
�ت ا��� ��د
و��� '� ا�(��ب ا������؟ - 4 ���
  ھل ��(�وب ا�(
�ور ا�

ر�? ا��دى و ھذا �� �ؤدى إ�1 ����ق ا������ن 9ھدا/�م ا��ر�وة �ن ا��را�< �ن -0ل 

���.  أ����ما���د�	  و���
دھم 
". ��ظ�م "� 	������،��ث ���B ھذه ا:��را����	 ا

��دراك وا����5 و��و54 و������. �!رف �� �5 و�� 
"�5 وھذا �� �'!ره ���ر;� 
ن �� ��وم 

��وده ا����ھم و ������.   ا:ذا
	�5 و���B ھذا ا�'!ور �-"ق �و �ن ا��وازن ��ن أ/راد 

ھو �و�ود /. �ظر�	 ا������	 ا�وظ���	 وھذا �� ��ط�ق �? ��   ا:ذا
	�!�ل 
". ا���رار 

  ا��. ��ر ���5 ��د �ن و�ود ا��وازن وا����رار 9داء ا�وظ��ف وا���رار و ���ء ا��ؤ��	 


���ره ا����ور
". ��0ظ	 ردة /!ل  ��م �!��دون ا�����ن��;B ��� �ن ا:����ت أن �� 

����  ا����ور�ن طرف �"ر���	 /ردة ا��!ل  �م ا��ؤ'ر ا�و��د ��!ر/	 �دى ا���!������ د

/. ا��و4? ا��'�ر(	 /. ا���ص 
". ا����'ر او ا��!"���ت �واء (��ت ا�����	 ��ل 

أي ���و�	 ا��'�ر(	 وا��!��ر أ���ء ����ل ا���ص  وا��(�رو�. او ا��;ور /. ا��9ود�

و�ظور 
دم ا��'�ر(	  (����د ا����'ر 
ن طر�ق ا����ف أو ا���ر�ت أو �"��	  ا����
ل 

����	 و �5  ور�? ا��دى ھو �!��ر ����	...ا���ص ����رورة ا�!�"�	 ا.��� �درك ا�

/�ن (��ت ھ��ك ا������ت ا�����	 �ن طرف  ا:ذا
	 دوره دا-ل �دى ����	 و���م 


". ذا�ك وإذا (��ت ھ��ك ردة /!ل  ���/ظ د
م طر���5 وأ�"و�5 �����1ول أ�� ا����ور

��ول �!����5 /�ن �(�'ف ا��'(ل و�ن �م ���ول أن ��ن طر���5 وأ�"و�5 و ��ر/��"��	 

���ب ا��روق ا��رد�	  ا����ور!�د ������L و����ط�� ،وان (�ن /. �(�ن /. ا�ر���	 


". أ��س ا����وى ا�!�م ��م  ا����ور-�طب ��(�ف �? ا�و;? و ���ول أن �وا�!�"�	 /

  د��	 و��5 ��(ن ا��ول أن ر�? ا��دى ھو 
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  ھل �ري أن إذا)�%م ���ھم '� ��ر ا���3'! ا������! ا�����! و%�ف ذا�ك ؟ - 5

ا��ق ا����و��ن 
". دور ا:ذا
	 ا���م /. �'ر ا����/	 ا������	 و ���". ھذا �ن -0ل 

����ر  إ�داث ا:ذا
	���ول "��وات -�رة ��3س،��	،���31،  4ا����و�	 ر4م إ���	  


ن طر�ق ا��را�< ا:ذا
�	 ا��. ��دف إ�. �!د�ل  ا����. 
�د ا�����!�ن �ول ا�����	 

و(ذا�ك �����م و �!ط��م �!"و��ت 
ن  �"و(�م ا��"�. ا���ه ا���9ب أو ا���'�ة ا������	

   " �زا�� ا����وج ا���دم أو��ر�M ا���ط�	 

ا:ذا
	  ��دف إ�1 �'ر  أن"��وات -�رة   ��3	 ،�����س ، 32،  1و�ري ا����وث ر4م 

�4��د�	 وا����/�	 و �ذ(�ر ��� ���/	 �����	 (�� �'�? 
". ���ر��
�	 وا�������وا�دھ� ا

  "  و��1 ا������	 

�!�ل ��ھدة 
". " ��وات -�رة /��ول أن ا:ذا
	 ��7	،�����س،42، 5أ�� ا����وث ر4م 

ن -0ل ا����ظ 
". �ظ�/	 ����ر ا/(�ر ���ورھ� و���م 
". ����	 ا��ط�ع ا�����. �


��ل ا��طو
�	 ��ظ�ف ���طق �����	 ، ���ن ا��!��ل �? ا����ح ، ا��'�ر(	 /. ا

   ..."ا�'واطG ��0 ، ��ذ ا�!�ف وا��ر4	 

 	
ا��? ا����و��ن 
". ���ھ�	 ا:ذا
	 ا��!��	 /. �'ر ا����/	 ا������	 إذ �!�ل ا:ذا

إ�داث ����ر /. أ/(�رھم و��و���م و��و�ل  ��ھدة 
". إ��4ع أ/راد ا�����? �ن -0ل

���4م ا�دا-"�	 ورؤاھم و��ورا��م �ول (��ر �ن ا��;��� ا��. ا
��دوا 
"��� وأ��وھ� إ�. 

  . �4م ورؤى أ-رى �د�دة �م �!�دوھ� �ن �4ل ����م �? ا�����رات وا�����دات 

إذن إذا
	 ������م �"!ب دورا ھ�م /. �'ر ا����/	 ا������	 وذا�ك ���و�	 ا�'!ور ا��و�. ، 

  و��د�م ا��!"و��ت وا9-��ر وا�����ق وا�و�4�? و��و�ر ا�رأي ا�!�م ، وا��ر/�5 
ن ا����ور ، 


�د ا����ھ�ر 4"�"	 ا��ظ �ن ا����/	 وا��!"�م 	�
"1 ا��!"� و -� ?��'���� 	
  م�وم ا:ذا

  و ا(���ب ا��!�رف، (�� ��وم �����ف ا����ھ�ر و �"��	 ا��������م ا�����	 و ا��(ر�	 

  و ا�ر���ء ����و����م ا����/�	 و ا��;�ر�	، (�� ��(ن �Kذا
	 ا���? ��ن ا���دة ا����/�	

  .��ل �ر���< ر��;	 و����	 �ن -0ل �را�< �ر/���	 ������	و��. ا�ر��;�	  و ا��ر/���	  
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رأ�ك ھل 
� ��د
7 ا+ذا)! %�'� �و�ده '� ��ل �طو�ر ا��ط�ع ا������ ود'	  '� - 6

  )(�! ا���
�! ؟

��	 ،�����س،  40، 3رى ا����وث ر4م �ا���ت إ����ت ا����و��ن �ول ھذا ا��ؤال ���ث 

�زم �(ون   ��م �دا ��B ا:ذا
	'. إ�. ��د�وا ود�رو   malgré"��وات -�رة ا�5 5،

    "  وا����!	 ���. ن ا�9رة ���9 ا��واة ا9و�. /. ا��ر��	 وا��!"�م و ا�����ف�� و���(��ل ���

و ��وم ��� و�(ن ���1 ��4�	 ��ث  ا:ذا
	���رLم �ن ا9'��ء ا�(��رة ا��. ��د��� : ا��ر��	

، ��ب أن �(ون ھ��ك  ا:ذا
	 و�ن �!د ذا�ك  ا��واة ا9و�. ا�5 ��ب أن �(ون ا�9رة ھ. 

أھم '�G /. ا��ر��	 وا��!"�م ���1  ����9(��ل ������ ، � ���ط�? ا������ء 
ن ا�9رة 

  .و(ذا�ك ا����!	وا�����ف 

���م /. �طو�ر  ا:ذا
	"��وات -�رة أن ��7	 ،�����س ،42،ذ(ر،5و��ول ا����وث ر4م 

���ھ�وا /. ذا�ك ��0 �و وا��واطن  4ط�ع ا�����	 و�(ن (ذا�ك ا�و(��ت ا������	 وا����دق

 ."
�� �(ون ا��ودة /. ا�-د�	 ا���د�	 وا��!ر ����ب ��ط"!�ت ا����ور �� �(ون ط"ب 

  "�. �� ��طور ا�����	 ا���"�	�ا�����	 و����

إن ا:ذا
	  �و�دھ� �Lر �4درة 
"1 ا����م �دور ��وري /. ��'�ط و ����	 ا�-د��ت 

ا������	 ���و��	  ود/? 
�"	 ا�����	 
"1 ا�رLم �ن أھ����� ا�����	 /. ��و�ق ا����وج 

  ا�����. و Lرس ا����/	 ا������	 �دى ا��واط��ن  

وا����!	 وا��در�	 /. �'ر ة ��;B �ن -0ل �� ��ق ا�5 � ��(ن ا������ء 
ن ا�9ر

ا�����	 �ر(ب (". �!��د 
"1 ا�����ق  ��
���ر /	 ا������	 ا�����	 �دي ا����ورا����

/��ب �را
�ة ا��ودة  ا��و�ودة 
"1 ���وى ا�و��	 وا�����ت ��ن �-�"ف ا��ط�
�ت

  .وا��!ر ور��Lت ا����ور 
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�ت 
	 ا������ن '� ا+ذا)!��
  ا�����ج ا�

 	���ن -0ل 
�"�	 ا���"�ل و ��!� �9و�	 ا����و��ن ،ا������� أن ا��ط�ع ا�����. ���و

 ذ�ك �ظرا �و�ود أو�و��ت أ-رى ��م ا:
0ما:ذا
	 ا���"�	 ���ش �و
� �� �ن طرف 

 .
 -د��ت  و �����ت ��د�	 �و�����	  �ؤھ0ت ا�و��	  �ن �را/ق ،و (ذا 9ن  ا:ذا

�ص و�ود ��را�<  /0ا:ذا
	  ا��. ��!"�� ��ل اھ���م ���ل ا��(��	� �ر14-��  ./

	
�	 وإ��� ھ��ك �!ض ا��را�< ا��و���	 /. ا�'�(	 ا��را�� �!�. ���'�ن ا�����.  ا:ذا

	����  .ا��. ���م ����ط�ع ا�����. ا�

  ا:ذا
	 ا���"�	 �������م  ���ھم �'(ل /!�ل /. ا��!ر�ف ��ؤھ0ت ا�و��	 ا������	 -

و ��'�ط ا�����	 ���و��	 ، و ذ�ك ��و/�ر ا��!"و��ت ا������	 ا�����	 و /. ا�و4ت   

ا�����ب �واء (��ت ھذه ا��!"و��ت 
��رة إ
0م ��وا4? �����	 أو إ
0ن ���'�ت �����	، 

�ر ��
�ر �ن �
����-دام ا��رو�< ا�����. وا�ذي �!��ر �ن ��ن ا�ر(��ز ا����9	 و 

�����. �ن أ�ل ا��!ر�ف ��������ت ا������	 و ;��ن ��!�� 
ن طر�ق ا��ز�< ا���و��. ا

ا�د
��	 ا�!�40ت ا�!��	 و(ذا �����ت أ-ري  ا:
0ن �نا��-دام �-�"ف �����ت ا��رو�< 

�'ر ا�-��ر ،ا���ط�	 ا:
��0	 �"�!�رض و ا��ؤ��رات ا������	، ا��'رات ا������	،��ل 

 .ا��و�("ور�	 
ن ا�و
دات ا�د���	 وا���ر����ت 

-  .
�ؤ(د �ل ا����و��ن ���وب ا����ور ا���". �? ا�-د��ت ا���د�	 �ظرا ��دا�	 ا�و

/. ھذا ا����وب و ا����ز  و �دا�	 ا��ط�ع ا�����. ((ل ا��������.ا�����. �دى ا��واطن 

��ل ���B ا:ذا
	 ��وم �دور ا����ل و �و�ل أ/(�ر) ا����B(أن �����ل ا��إ�1  و �

  .���ح ����"�ن آ-ر�ن إ;�/	

-  	
دورا �و
و�� �ن -0ل Lرس ا��"و(��ت ا��;�ر�	 ا���"�	 �و��	 ������م �"!ب ا:ذا

 ��(�ن ا���ط�	 ا������	 �ن أ�ل ��ن ا�����ل ا����ح و (ذا ا�ھ���م ��ظ�/	 ھذه ا����طق

و�5 ا��;�ري /. Lرس روح ا�����ء �دى ا��واط��ن وإ�راز ا� ا�دور و���". ھذا 

 �د
م ا:ذا
	  إ;�/	 إ�1 أن و����ز دوا/? ا:��4ل 
"1 ا�����	 ،  �"��ط�	 وا�����ز 

����	 ا�و
. ا�!�م ������ب وا��و�5 ا�����. �"�!��ل �? ا����	 /. ا����طق ا������	 

  .ا���-دام ا��9ل �"�����ت ا������	



97 

 


	 ا�����	�د
� و���
. ��و �����1 ����	 ا�����? ����ل ا�و 
�و��، م ا��و�5 ا"
!�ل 

!�ل � ا:ذا
	ا�����	 و/��ً ����و��� ا�ذي ��ره أ
"1 ا����و��ت /. ا�دو�	 إ;�/	 إ�1 أن 

1"
�ورة  �? ا����ح�!ز�ز ا��رام ا��واط��ن �"����	 ����? /����م وأ�وا
�م وا��!��ل  �

  .���	 �ن ��ط"ق ا�;��/	 ا�(ر��	

-  	
ود
م  ��ط�	ا���"�	 
"1 ا��!ر�ف ����راث ا����/. ا���دي و�Lر ا���دي �"�!�ل ا:ذا

�و��	 ا�����? و���/�5 و ا��'��? �"���/ظ	 
"1 ا���ون  ا���"�نا��رام ا����ح �Lر -�

 ��� 	�
�ت وا��رف ا���"�د�	 وذا�ك �;��ن ا���ط�	 ا:
��0	 �"��ر����ت ا�-����وا�

�4��د  /. إ�!�ش �	(�� ��� وظ��	 ر��د�
	 ا�����	 /. د
م ا���� .�����ا������ر ا

 	
���ا�وط�. /;0ً 
ن ا��!ر�ف ����رص ا������ر�	 ا�����	 /. ا�����ت ا���!ددة �

�;�/ر ��ود ���? ا���
"�ن /. �-�"ف ا��ط�
�ت �9ل �'(�ل ،إ� أ��� ����ج �ا�����	

�طو�رھ� ود/? 
�"	 ا�����	 ��� �ورة �����	 ���	 /. ذھن ا����ور 
ن ا�����	 ��دف 

����. أن � ��ف دور ا����!	 
�د إ
داد -�راء /. ���ل ا�����	 
ن طر�ق ("��ت  �ذا

ا�����	 و ا��Iر /�ط ، �ل ��ب أن ��!دي ذا�ك إ�. ��4م ا����!	 ���ؤو��	 إ
داد �واط��ن 

��4��د ا��و�. ، �����ن ������ ، وذا�ك �ن -0ل �!ر�ف ط���0 ��ھ��	 ا�����	 /. ا

 1"
و�!ر���م ��ھم ا����طق ا������	 وا�9ر�	 /. ا��0د ، و(���	 ا�����دة ���� ، و ا���(�د 

 	��
 	��و ��? 
". ا��در�	 
�G  ،دورھم /. ا���وض �������	 /. ا���ط�	 أو ا�دو�	 �

وا����ھ�م (��ر /. ����	 ا����/	 ا������	 �دى ط���0 ، �ن -0ل �زو�دھم ����!"و��ت 

وا����رات ا�-��	 ������ل ا�����. ،و إدرا��� ;�ن ا����ھ< ا�درا��	 ، 
". أن �(ون 

 ."
��ب /. ا���و�م ا�����ر ، و��ب �!ر�ف ا�ط0ب ������	 ا����ط	 ��م و�!و�دھم � ����

ا��رام �(و����� وا����ظ 
"��� ، و�!ر���م ����;�رات ا���!��4	 
". �0دھم ، و�� -"��5 

ذه ا��;�رات �ن �راث ���/. ��ب ا����ظ 
"�5 ، و�'��!�م 
". ز��ر�5 ، إ�. ���ب ھ

  .�!ر/��م �طرق ا��!��ل �? ا������ن ��-�0ف �������م و ود�����م
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  ھل ���م �����	�ع �ذا�
 	�����م ؟ - 1

 ������ �	
م  إذا�����ن ��	��م �ن إن ا
�ورة ا
ذھ�� ا��	��  �ھ� �ورة ��

��وث ر�م �
�� ا����و"�ن ��� ذا
ك و ھذا �� ���  �� إ�
��ت ا����� ��ث ا	%$ت إ��وا�

 وأ�إذا�� $�� 	د�ر �را�0 /���ن �زاف " ��ث ��ل ���ب �ط(ما�	دا'�،��،45،ذ�ر1

��)�	�زاف   "  

 ���   إذا�� ��	��م ��دة 	�ث �را�0 �� ا
��	وى وأ� �ن ا
��	�(�ن ا3و���ء  : ا
	ر

��وث ر�م �
�زاف  radio" ��ث ��ل  ��6ط��،47،ذ�ر، ���12 �رح ا ����� ����

��(�� �ل و�ت �� �ون ��  ا
�9ح ا
�وا
�8ل  ،	(�م ود��� ھ�د�� �دھ� �ر��0 	ر�وي

وت��
  "ا

 ����� ھ�د�� �دھ� �ر��0 	ر�و� ا:ذا��:ا
	ر��	(�م  �،	ؤ"ر ، ھود��� �/�ء ��د وا�

���

��ل  ا3/��ء ا��� وو�ودي ��
	ظ�م ���م ا�� ����را�
  .، أ� �ن ا
��	�(�ن 

��وث ر�م �
�ل " إذا�� ��	��مأن ��  ���ب ���رة أ�رة �� ،  40،ذ�ر ، 2و�رى ا

���� ا
	ر��  وا63��ر ،ا
�و��$� ،ا
"$��� ،ا3
(�ب  ����وا ���ن  ا:��ن�� ��وس ���  

  "وا:ھداء وأ� دا�رھ� <�ر ھ� 

  ��را�0 ا
	ر��  وا63��ر وا
�و��$�  ، ا:ذا����ده ��  ا:��نا
	ر��� �ل �� ��	� ���� 

)
@
�را�0 ا
"$���� و ��Aء 
��B ا:ذا�� و�دھ�و ا �  .�ب و ��ص 
Cھداء وأ

د  ا:ذا��ت ا
����� ھ� �ن  إذا�� ��	��م � ��
�� ��(� ط� �	
���ورا
��E ا�	��ر أن  ا

  �إ���9� 	�دف و ھ� �ؤ���  /��ل و�	وع ��� 	��� �ل ����ت ���ورھ� 
�� 	و


 �'/
�د و ا
د�ن ا:���9 و ا
�واطن 	�$	
�� ��ب ا��	��
��� ���  ا�ھ� ��'�� �وا

�� و �رى	 ��0 ھ�د�اأ��ن و�  و 
د��� �ر��	��
�	�B ا�
��و"�ن ا 	��/E و 	$�
�د ا�
 

�ء ��� و ھ� 	6	�ف �ن  ھذه ا:ذا�� �� �	�Gن ا��� G �	
و��'ل ا
Aرورة ا
�	��� ا

�وار�� 3��   ا63رىا:�9م 
��6��ر ا�G	��ع ا
��	�(�ن أ<�ب �%Aل ��ث		�م @
 

�9� ���/رة ����	�م ا
�و��� � ��
 �	

(�ل ا
��صو ا
����� ا�� أُ"�ء أو أ"�ء �����م 
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�دون 	��
�ف وظرا 
��دود�� 	(��م ا
�وا	ف وراد�و ا
���رات  طر�ق �ن وذ
ك 	$��م 

	رت و �راءة ا
��ف إذن �6	�رG6دام ا	ط�(ون ا�	9 ���و"�ن ���
�و�� ا3�راد ا 

��ت ���� ا
ذي ا
��Aون ووع ا
	(رض 
�� �� �ر<�ون ا
	� اG	��ل و��'ل��
 ا
%��� ا

�����	�G6دا��ت  96ل �ن وا	�Gظر�� اوات ا
�(و��ت وھذا �� 	ؤ�د ���  �

   .وا:/����ت 
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��� �����ن ا������� �  ؟و	� �&�	ك ���  ھل �رى أن إذا�
 	�����م ���م �و � �را	

 ��)
��ت أ�راد ا���� ا
�واB�A ا
������  	ؤ�دا<�ب إ
$ول 	��ث ��� �و���� �(�


��ت أن  53،  �5��و"� ر�م  ا
���دون ��	وى ، ���"�  ، �إذا�� ا
ظ�رة 	د�ر �رات " �

  "��ص ��� ����� ��8 �/� دا��ن 

 ���
��: ا
	ر ��
/Kن ا
����E <�ر أ�� � .ت دا'�� إذا�� ا
ظ�رة 	�ث �را�0 و��ص 	(

��وث ر�م �
��B  31،  8أ�� ا
���(� ، ���ب ��ل ، �ا
���رات ��$ول  ا��� �وار�

�K س "ن� ���ر و�� ���و �د

����� �� ��ل ��ف �رك �B ا��� 	�	م ��	ا:ذا�� 

 �����
�وش �/��ل ا
��ر و�و�و �س و �د�ر��وھم �� �/�ل �� �(�
	��ك ��درو ��� ا

  "و�ت ���ل  ��6و
���� وز�د 

 ���
����� �� ��ل ا
��ف �$ط �د 	وا�د ا
���ح �و��و�م ، <�ر  إذا�	�: ا
	ر��	�	م 

م وھ� G 	�6ص و�ت �"�ر 
ذا
ك ا:ذا�� أن��	��� �����

0 �/��ل ا�)	 G.  

��و"� ر�م �
� ،ا�	دا'� ، ����� ��ل 50، 12أ�� ا� B��
9�س ��ھزة �	ؤ�د ���  �

�ا:ذا�� 	�ع ��	��م �/� ��6� راھ� ���� وGزم " �
����� ��ث 	$ول اھ	��م ا:ذا�� 

م �9د ��	�� ���وع ��ص 	���� أ� رأي ��� �ط�ت �ق 
������ ، و	��ك �� 	��ش 	

  "���رة �دھ� ��ر �رك و�� 	�9وش ���� �راف 

 ���م 
��ت �	��6�  إذا��: ا
	ر��	����وع �ن �را���� أن���� و��ب  وإ	 

��ن  أ6ذتا
�6ص ��ن ا
����� �� ا
و�G�  رأيو����� ،  �� G �	� ، �����

 ��� �
��ر و
م 	�$E اھ	��م ���ر �ن ا
دو
م �د�� ���رة 	طل ��� ا��	��.  

   8A	� �	
�را�0 ا
��ت أن ا�� ����� <�ر �و���� و ا
����� ا:ذا�� 	$د��� �ن 96ل ا:


�	(ر�ف �����
��  ��Gو
��ت 	ؤ�د ذا
ك �(ظم ���ت �� ا�� ��ب ذ
ك أ���ب 	ر�B و ا:

� داأ�ر�)
 :����� إ
E ا

�� <�ر �"�� أو��ت و ����� <�ر ا
�دة -���. 

�م ��� -�

��واB�A  ا
��6ص ا
���� ا����
 .��ا

�� �دم -

����� ا
�	(�$� ا�3ور �(��� �%�� ا
��و�ن ا
������ن 
$ص ظرا ���اا�	ر 

��ل�
 .  �� ا
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ط$�  �� �
������اGھ	��م � أن -�
  .$	�ر ��� ��ل ا
��ف �$ط �ا

�را�0 ا:ذا�� اھ	��م -�ب �ن أ�"ر أ6رى ��
�ب أن 	��� �ل  ا
����� ا� ����� ا�	��ر أ

 .ا3ذواق

- G د�
�%�وم ا
	طرق �ل �$ط ا
����� �ن 	��م�
 ��6� �0را� 	و �����
 أ<�ب �� ��ون ا

� ا
	طرق 96ل �ن ���/رة <�ر �طر�$� ا���3ن
�و�� أ6رى �0را	. 
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ھل �رى أن ا��را	� ا�ذا��
 ����د �*� ا���ر�ف �	&و	�ت ا�و��
 ا������
  و)�ف 

  ذا�ك؟

��و"�ن �ول �
��ت ا��ط$� ا
������ �دى وا6	�%ت إ�
    ��%�� 	(ر�ف ا:ذا�� ��$و��ت ا

و ھذا �� ���  �� "$��	�م و ھذا را�B إ
� ا6G	9ف �� ا	��ھ�	�م و أ���رھم و أرا'�م و 

��وث ر�م �
�� ا���،55، ذ�ر ،  20إ����
�����	� "  ��ث ��ل ��رس ��
��  "واه  	(رف 

 �����:/��ر(م 	(رف : ا
	ر   

��وث ر�م  أ���
ت �� ، ا����� �$د  58،ذ�ر ، 25ا������ط�(� 	(رف " ��� ���  إ


�درة ��� ���طق ������ � ��� ����� ا
� 	د�رھ� دول ��� ا
/واطM ، ا
�����ت ا
�(د	
،ا

  "ط��واي

 ���  ط�(� ا:ذا�� 	(رف �ن طر�ق ا
�د�ث �ن ا
/واطM و ا
�����ت ا
�(د��: ا
	ر

��� ا
����� ��/روع 	را�واي ��	��م	
  . وا

��وث ر�م �
	�ع �����و " �رح ��ن  1وا Bود ا�3ن  �/�ر��ا:ذا�� �� 	�در ��� و

  "وGزم �زوروھ�  وراھ� 		طور و		��ن راھ� 	��ن 
����ح ��� ھذي �9د �����

 ���ط$� ��� 	�%ز : ا
	ر�
���و�� 	
ا:ذا�� �د ا
�د�ث ��E 	و�ر ا�3ن و ا
�/�ر�B ا

��Gو
  . ا
	� 		طور و 		��ن ا
���ح 
ز��رة ا

	0  ��ن 96ل �	���و��   أن ��ق 
��ر �� ا
	(ر�ف  و�/�ل 	��ھم إذا�� ��	��م ا�

�����
م وذا
ك �ن طر�ق ��$و��ت  ا��	��� : 

�(ض ا
	(ر�ف -��طق �
 .  �وا�%�	�� و �رض �ل  ا
	�ر��6� ا

�دق وو��Gت ا
�%ر و ا
�ط��م وا
����6ت ا
��%��وا ا:/��ر- %
 .:�9ن 
6د��ت ا

�B ا
��	�B ا
	�ط��  - /� ��� ���� وا
%و
��ور�� و ا
و�دات ا
د�%
ا:���9� 
���رات ا

ط$� 
�	(رف ��� ��دا	�� و	$�
�دھ� �
 .  ��� ز��رة  ھ	  ا

�طق أ���ء ذ�ر - �
و ا
�د�ث �ن ا
�/�ر�B  ��6'��� ذ�ر و �و�(�� و ا
������ ا

ط$� �
���و�� 	
  .ا

- ��Gو
��دة �� ا ��ت ا
���ح ��� 	وا�د 	�ط�� أ�Kط� . 

- ���
�	  إ��
�طر�$� ��   �

6د�� ا
������ وا�	��زا	�� وا:�(�ز إ�����ور 
  .إ��ع ا
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,� رأ�ك ھل �را	� إذا�
 	�����م ���ھم ,� ��	�
 ا�.&�,
 ا������
 �دى -	�ورھ� و,�	� 

  ��-*/ ذا�ك ؟

��و"�ن أن ا:ذا��

دى ���ورھ� و�ظ�ر ذا
ك ا	%ق ا ������
� 	$وم �وظ�%� 	��� ا
"$��� ا

��وث ر�م �

�� " 13�� �� �رح �  ا B��� �
  "ا:ذا�� ��� ا
�در�� ��� 	ر�� إ

 ���  ا:ذا�� �"ل ا
�در�� ��� 	ر�� ��	�(��� : ا
	ر

و	(��ك �� 		(��ل �B  ا:ذا�� 	��6ك 	��	ر�زي <��� ا
�وا
8"  20و�$ول ���وث ر�م 

  "ا
�س وا
���ح ��ش �9دك 		طور 

 ���  .ا:ذا�� 	���د ��� ��م ا3/��ء و	(�م ��	�(��� ��%�� ا
	(��ل �B ا
���ح : ا
	ر

��و"� �
ر��� �	E 	ا
وا
�در�� �� أن ا:ذا��  	��ل ا3م " 12ر�م ��� �ر�ت ا

�����
��"   


�(�و��ت ا
�%�دة ا
	� 		9ءم �B ��م و	$�
�د ��	��م ا:ذا�� ا
����� �� 	"$�ف ا
�	�$�ن 

���ھ�ر�� ا
	� 	���د ��� 	�����م و	طو�ر /���6	�م و�(�ر��م 
�	�B ، وھ� ا
"$��� ا�
ا

��دف  ��%
� ��� 	(�ل ا:ذا�� ��� /ر ا���3ل ا
"$���� وا���
و	%��ر �واھ��م ا


��  ا
����ظ� ������
ا
	راث �ن طر�ق 	و��B أ��ق ا
%رد وإ�$�ظ ��6
  وإ/��ع ����	  ا

 ���
��(دد ھ�'�� �ن 
وإط9ق �درا	  ���  ا:�داع  �	E أ���ت ا:ذا�� 	(�دل ا
�در�� 


�ذ�ن 	ر�وا �$��د ا
درا�� ��6� ا
��ء وا
ر��ل  ���
��.  

��دا  
�� 	$د�  �ن 	در�ب ��ري و���ن ا
$ول أن ا
	(��م ��ر ا:ذا��  ��"ل /�ط� ا	 ��
��

  .وأ��96 و	طو�ر 
�$وى ا
($��� وا��963�


ذا ��:ذا�� 	��ر 
6�رات وا
�وا�ف وا3���ر ا
�����ور �ن 96ل 	زو�ده 
��وك 
دي ا

�	�( ، وھذا �ن /�  أن ���ب ا
�رء � B� ف��	
�	����� ا
	� 	���ده ��� اGم ا�$
وا

  .ا	�6ذ �رارات ����� و����� ���رات �د�دة 	��  �ن
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  0� �,� رأ�ك ھل 	� �&د	0 ا�ذا�
 )�,� �و�ده ,� ���ل �طو�ر ا�&ط�ع ا������ وا��رو�

  ود,� �-*
 ا���	�
 ؟

��و"�ن ��E أن �

و�دھ�  ا:ذا���(د ھذا ا
�ؤال ��ور ا
درا�� ��ل، 
ذا �$د ر�ز ���B ا

 E�� ��Gو
�� ������
<�ر ��در ��E ا
$��م �دور ��وري �� 	/�ط و 	��� ا
6د��ت ا


دى  ������
	وج ا
����� و <رس ا
"$��� ا�

�� �� 	�و�ق ا��
ا
ر<م �ن أھ��	�� ا

��وث ر�م �
��و"�ن 	$ر��� ��%�د ا�
  : 08ا
�واط�ن، و ھذا �� أ�ده ���B ا

�دون إذا�� �� 	�ورش �" �
����، إذا �دك �ؤھ9ت و ���د�ش إ�9م، ���� ا:��ن ا

: و ��Aف". اGذا�� �دھ� دور ��م �زاف. �دو �درات �$��� و ���$درش �(�ر �����

Gزم �ل ا
$ط���ت 		ظ��ر �	E ا�3رة، أ� أ�	�ر ا
%رد و أ���96	  	�(ب دور ا
��م "

��ش �6$وھ� ������
د ا
�واطن Gزم د�رو �واد �$راوھ� ��  
	طور ا
����� و ا
"$��� ا�


��ول ."  

 ���	�ور ����� ، إذا �دك �ؤھ9ت و G 	��ك إ�9م ، ��:��ن : ا
	ر G �دون إذا��

��ر ��� ، ا:�9م ا:ذا�� 
  دور ���ر �دا )	
ا
ذي ���ك �درات �$��� وG ��	ط�B ا

 �	� ����، ا963ق ���� �دا ��  ا�4رة،��ب ��� �ل ا
$ط���ت أن 		�A�ر ���� 

�د �ن G واطن�
ظو�� ا
	ر�و��  إدراجا
����� و�	� 	�6ق 
دى ا�
  .�واد  	درس �� ا

��وث ر�م �
�زا�ر ��%� ���� و ��	��م ��E و�  ا
�6وص : "3و ��Aف ا
Gزم �� ا

�����
	وج ا�

/و�� �� <رس "$��� ������ و 	طو�ر ا���داو و زوج ��E �6طر �9 ھ�ذ. 

ط�$وش �	6د�و اGذا��، ھ� 	�ون �9 ���دة و ��6رو ا
دراھم ��طل��."  

 ����دأ ��رس ا
"$��� " ا
	ر�زا'ر ��%� ���� و ��	��م ��%� ��6� أن 
�ب �� ا�

 8��دون ھذا G ���ن 
Cذا�� أن 	�$ق أھدا��� و 	� ، �����
	وج ا�
ا
������ و طور ا

  .�$ط
���ل  وإھدار�دون ��'دة 
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��و"�ن �

(ب ا
دور  ا:ذا�� إ
E أن ا:�9م 25، 04، 03و �ذھب �ل �ن ا E�� در��

�
��ن �ط��ن ������ن 	وس و ا
��رب و �� زوج 	�(و ا
����� : "وري �ا � laرا

publicité �%� �ط�ق ا:�9م ��(ب ا
دور �	 �  .وا:ذا�� �زء �ن ا:�9م  ، �

 �����ل ا
����� ھ�� 	وس وا
��رب و�9ھ�� : ا
	ر�
�زا'ر ��ن �ط��ن را'د�ن �� ا
ا

�زا'ر ���ن 
9�Cم ��%� ���� أن ��(ب %س ا
دور 
��:/��ر و�� ا �����
���و �	طو�ر ا

  ��ر ا:ذا�� �زء �	��� .  

��و"�ن �ن 96ل أ�و�	�م   �
��ن ا:ذا��  
ذا،ا
����� �ر�ب ��� و ھذا �� �ؤ�ده أ<�ب ا

/�ط و 	��� ا
6د��ت ا
������، و �$	�A ذ
ك 	�A�ر �ل 	�<�ر ��درة ��E ا
$��م 
و�دھ� 

 ���ود �� �6	�ف ا
$ط���ت ��E ا
��	وى ا
وG'� و�	E ا
وط
� "$��� ،ا�	�ا�	داء 

 ���زا'ر��،3
���  �ن �ؤھ9ت،��رس ھذه ا
"$��� �� ا�3رة ا �� B� وازاة� ������


$ط�ع  	(	�ر��
	ر�E إ
E در�� ا
�وض  �'�/� �'�/ ���$"
�� ھذه ا	 �
�	
���	�B و �
واة ا

�د�ل و ا
دا'م
��ره ا
را�د ا�G	��دي ا	��� �����
  .ا

 E
��و"�ن أن  ا:/��ر وا
	رو�0 و ا
	�و�ق ا
%(�ل إ�A�� إ�
�(ض ا63ر �ن ا
و �رى ا

	وج ا
����� ھم أھم آ
��ت 	طو�ر ا
$ط�
�ودة ا ���	
(�س ��� ا� �
�	
���ع ا
����� و

  .��ل
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  :ا�����ج ا�	&��5ت 	� ا�-	�ور 

-  ������ �	
ھ� �ورة ���  ���ن ��	��م �ن إذا�� ��	��م إن ا
�ورة ا
ذھ�� ا

�����ر �
��� �	8A ذا
ك �ن 96ل اھ	����م ا���م و�ن ا/��G	�م  وا�� ���وإ�����م �$ر

��	�م وإ/��ع �� ����	
و �/����م وا6	��رھ� �ن ��ن و��'ل اG	��ل ا
�د�"� وا
�	طور 

  .ر<��	�م


(دة ا�	��رات ��� أن  - B�
����� �و��� وھذا را��م ��	��
اھ	��م ا
�ؤ��� ا:ذا��� 

� 	�	�� �� ا
��	وى ا:ذا�� ھ� ���� و
��ت �	��6� إ�A�� إ
� �دم ا�	9�
 ��Gو
ك ا

���  .و 	�(ل ا:ذا�� 	�	م ��� أ�"ر ��K"ر  	��س 


�و�G� �ن طر�ق ا
	رو�0  - ������

�ؤھ9ت ا��وظ�%� إذا�� ��	��م ھ� ا
	(ر�ف 

�طق ا
������ وا
$��م ��:/��ر 
�6د��ت وا
(روض ا
�$د�� �ن طرف ا
%����ن �� ��


��ل �ن إط(�م و إ�واء �
  . و	$ل و6د��ت أ6رىا


�(�و��ت ا
�%�دة ا
	� 		9ءم �B ��م و	$�
�د  -��	��م ا:ذا�� ا
����� �� 	"$�ف ا
�	�$�ن 

/'�ت ا
������ وا
�$و��ت �
�	�B ، وھ� 	$وم �	���ر و	(د�ل ��و��م �و ا
���ح وا�
ا

/ر� B�	��
���ت ا
����� ��� ا
%رد وا��ا���3ل  ا
ط��(�� وذا
ك �ن 96ل إ�راز ا�

�� و 	���ن أھ��� ا
����� �� �6ق ���ب )/
��دف ا
����ظ� ��� ا
	راث ا ��%
ا
"$���� وا

  .ا
/�ل 

-  ���ود ��� ا
��	وى ا
���� وا
وط
�ب 	�A�ر �ل ا� �����
��� ا	

	طو�ر ا
����� وا

���ور و�� ��$ق �� ار
ض ��� �� ذا
ك ا:�9م ا:ذا�� ا
ذي �(	�ر ھ�زة و�ل ��ن ا

Bوا�
  .    ا
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 ����د


	 ����ر���ن ا����	 ا�
���ت ��ن �ن ا���� ، ��� وا��� وا#����م ا�را
	 إ�! ا�
��	 أ


�	 ا����ھ�م أھم �*! ا��وء �*�ط �م ا���ل ھذا و&� ، ا���س �ن ا��رو�$ و�� �ن ا�ط-,� ، ا�


	 ��� �رت ا��� ا����*�	 ا��را
ل�� و1ذ�ك ، ا�
���	 ا��ر
*	 /��	 إ�! ا�.د��	 ا���ور ��ذ ا�


	 أ�واع أھم��
	 �ن ا�����	 ا78�ر ���*ف رد إ�! ���5�&	 ، ا��4دة ا��� ���*ف &� ا�

 .  ا��وا�ب
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1-  ��	�
 .��ر�ف ا�


	 ���ر�ف ا��*�ت�� وا��-ف ، ��رى &�رة �ن ���و��� ��طور �ظرا ذ�ك و ��ددت و ا�


	 ��ظر �ن ھ��ك إذ ، ا�دو��	 ا���ظ��ت و ا���4�ت و ا���
7�ن ��ن إ���� ا��ظر و��	��*� !*� 

 و�ود إ�! ���5�&	 ، ا,���د�	 ظ�ھرة ���أ �*! �راھ� �ن ���م و ، ا������	 ظ�ھرة ���أ


	 ����وم ا��ر��ط	 ا���ط*
�ت �ن ���و�	�� . ا�

	
�� :���� �ذ1ر ���ر�ف �دة �*

��	�
�ح ���رة و ا���وال ����:ا���� �� ا� �  1ا�رض و�< �*! �ر و ذھب ���� ا�رض &

��	�
� أ������Aص  �ؤ,�	 إ,��	 و �ر �*! ��ر�ب ا��� ا��-,�ت ���وع ����:ا�ط��	 ا�& 

 2ا����� ��ذا ر�
� �در ��A�ط ا5,��	 ھذه �ر��ط # أن و ،�� �1�ن


	 A��ل ��ر�ف إ���د ��و�	 ور/م�� ا��� ا�زاو�	 �
ب ���ر���� وا��-ف ���دد �ظرا �*


	 ���وم ���ط ��ل ا�����	 ا����ر�ف �ورد أن ��1ن أ�< إ# ، ���� إ���� ��ظر��� �1� ا�*� : 


	 ا�
د�ث ا����وم &و�ر �و��ر ا������ أ�ط! -��*� 	�
	 و�ف و 1905 �� ����E ا�

 ����ل ا5
�س �و�د إ�! و ، ا��واء �G��ر و ا�را
	 إ�! ا���زا�دة ا�
��	 �ن ���7ق ظ�ھرة"

 أو�ط و ا��Aوب ��ن ���	 و ، ا����	 و ������	 ا��Aور و ، ا5
�س ھذا ��و و ا�ط���	

 ا����رة �ط�ق ا��ع �7رة 1��ت ا��� ا#���#ت ھ� و ، ا�5���	 ا������ت ��ن ���*�	

 3 "ا��.ل و�4ل  �7رة و وا�����	

 ا����ب �*! ر1ز 
�ث ، أ�رى �وا�ب وأھ�ل وا
د ����ب اھ�م أ�< ا���ر�ف ھذا �*! �-
ظ ��

�
	 ا#������� .��� ا���4� و ا#,���دي ا����ب وأ/�ل ، �*


	 ":ا����د �*�ل ز1� ��ر�ف -�� ��رج أ��1ن إ�! �ؤ,ت �1Aل ا���س ا��.�ل �ن ���رة ا�

 ا���1ن، �*ك &� ا5,��	 �-ل �ون ���.و� ا��� وا��A�ط�ت ، ا#����د�	 أ�����م أو �1�م

  4 "��م
��� إ�A�ع �و&ر ا��� وا�و�4ل


	 أن ا���ر�ف ھذا �ن ا#����ج و��1ن �� إ�! وا��و�< ا��*� ا5,��	 �1�ن �G��ر ���� ا�

 . �ؤ,ت �1Aل أ�رى أ��1ن

                                                

	 ، ���د 1واش  1����ق ، أ�وا��� ���أر1�  ���و��� ا� K22 ص  12 ص ، �ر�   

	 ، 1��ل �
�ود 2��   16 ص ، 1975 ، ��ر ، �*�1�ب ا���ر&�	 ا���4	 ، ا�
د�7	 ا�
� ا���ط�ط ، ا��-د أ
�د 3
��  18 ص ، 1988 ، ا�و�! ا�ط��	 ، ��ر ، ا�.�ھرة ، ا��1�ب ���م ، ا��ط��ق و ا��ظر�	 ��ن ا���4� و ا�

  ، Lھ�< ، دار ا�����ت و �ط��.�و�ق ا��د�214 ، ص 2005، ا�ردنز1� �*�ل ا����د ، �  4  
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	 �رف 
�ث   HERMAN VON SHOLTERON  ��ر�ف -��  ���أ �*! ا�

 ���*ق ا��� ا#,���د�	 ا���*��ت و��و�� ا���دا�*	 ا���*��ت 1ل �*! �ط*ق ا�ذي ا#�ط-ح "

    1"����	 دو�	 ��ط.	 
دود و��رج دا�ل وا��A�رھم ، ا��ؤ,�	 وإ,����م ا����ب �د�ول


	 ا#,���دي ا����ب �*! ا���ر�ف ھذا ر1ز�� ���*ف �ن ا����E�	 ا�د�ول �-ل �ن ، �*


	 ا#������ 1�����ب أ�رى �وا�ب وأھ�ل ، ا���ح أ�Aط	��*� . 


	 ا���
دة ا��م �ؤ��ر �رف و,د���	 رو�� &� ا�دو�� وا��ر �* 1963 	
��  ���أ �*! ا�

 # �ؤ,�	 ���رة آ�ر �1�ن إ�! إ,���< �1�ن �ن ا��رد ا��.�ل �*! �.وم وإ����	 ا������	 ظ�ھرة"


	 ��دف ، A�را �Aر 12 �ن �ز�د و# ، ��	 24 �ن �.ل�� أو ا��-��	 أو ا��ر&���	 ا�


	 �و��ن إ�! ��.م ھ� و ، ا���ر���	��
	 دا�*�	 ��  2."��ر��	 و


	 إ�! �ظر 
�ث ، �وا�ب �دة ا���ر�ف ھذا �Aل  �� ، وإ����	 ا������	 ظ�ھرة ���أ �*! ا�


	 �دة 
دد �1���
	 ��ن و��ز ا��� ا����ب �ن أ/�ل 
�ن &� ، وا���ر��	 ا�دا�*�	 ا�


	 ا#,���دي��*� . 


	 أو��وا �ؤ��ر �رف و,د -��  :���أ �*! 1991 �وان &� ��1دا ا����.د �*

 وأن ، ا�ز�ن �ن ��دة ا�����دة ���4< ��رج إ�! ا���&ر ا��Aص ��� �.وم ا��� ا��Aط	 ���وع "

  "إ��< ��&ر ا�ذي ا��1�ن &� د�- �< ��1ب �A�ط ���ر	 ھو ا��ر  �ن /ر�< �1ون #


	 ا������	 ا���ظ�	 �ر&ت �1� -��*� 	
��
	 " ���أ �*! ا���� ا�G��� ن أن���� 	ط أر���.� 

: 	��  وھ� أ


	 ��طوي  -��� ������م ��رج آ�ر �و,K إ�! �و,K �ن ا���س �
رك �*! ا�*
 ؛ ا��


�	 ا�.�د ا����ت إن -�� .ا��د��ت و ا����-ت و ا���رات و ا��A�ط�ت �ن �ط�ق �و&ر ا�

 �دورھ� ا�دوا&K و ا�
���ت ھذه أن و ، إ�A��� ��ط*ب �*�4$ ا����*�	 ا�دوا&K و ا�
��	 إن - 

 . ا������� �7E�را ��*ق


	 ����	 ����ن -�� د�- �����	 �و�د ا��A�ط�ت ھذه و ، ا��ر��	 ا��A�ط�ت �ن �ددا ا�

� ا��*د إ�! �د�ل ا��� ا�����	 ا����	 ا���-ت �-ل �ن ���L ، ا�وط�� ا#,���د ��ن
�� ا�

 . ا���ح طر�ق �ن ا��زار

                                                

	 ، ��Aورات ����	 ��07، ص 2003، ��ر  ، ا5�1در�	�*�*	 
ن 
��ن ، ا,���د��ت ا�  1  


�د ��د ،   � �
� وا���د,�، ا���1ب ا��ر�� ا�
د�ث ، ��ر ، ص ا5ط�ر�
��  2  61ا�.��و�� �*�A�ط ا�
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	 ��ر�ف &� وا�$ ا��-ف ھ��ك أ�< ا����ر�ف ھذه �-ل �ن �-
ظ�� �ن ���L وھو ، ا�


	 دور �طور��
	 ا������	 ا���ظ�	 ��ل �� ھذا ، �����Kا &� ا���*� 	� 1993 K�� 


	 ���� �ر������ وا5,��	 أ���1�م �ن ا���&ر�ن ا��A�ص أ�Aط	 "���أ �*! �ر&��� إذ ، ���

�  "1 �ط*	 �.��ء ���رة �	 �ن �ز�د ��دة ا�����دة إ,����م ��رج أ��1ن &


	 ا��زا4ر ��ر�ف ���� ��1ن و�*�<�� ا������	 ا���ظ�	 ��ر�ف ا��زا4ر ���ت 
�ث ، �*

	
��
	 وزارة ��
د�دھ� ,��ت ا��� ا����ھ�م ��ض �*�< أد�*ت �1� ، �*��
�ث ا� : 2 

�&ر 1ل : �دا�لا-� Eرج ا��زا4ر أرض أ,دا�< �ط�� 	ا���ور ��ط..  

 و���� ، د�و�< دوا&K أو ��.*< �ب 1�ن ���� ، ا�وط�� ا��راب �د�ل �Aص 1ل :��
	�را-

� �.��ون وا�ذ�ن ، �
ر�	 ر
*	 أو �زھ	 &� ا�واح ����7�ء ، إ,���< و�1�ن ����< 1��ت& 

 .ا��-د &� إ,����م �دة طول �وا�رھم

 ا����	 ��س &� و�G�درھ� ا�وط��	 ا��
ر�	 ا�
دود �د�ل �Aص 1ل :��ر�� ر��� �� ا��وال-

 .إ,���< �دة طول ����� �*! �.�م وا��� ، &��� د�ل ا��� ا����رة أو

  . ��Eورا �A�ط� ���رس و# ا��زا4ري ا��راب �د�ل �Aص 1ل :ا�زا�ر-

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
1- �
	 ، ا�د�ن �-ح �ر�وط*��  20 ص ، 2004 ، ور�� ، ر�� دار ، ا���دا�	 ا�


��4��ت ا�وط�� ا�د�وان -  2� 275 ص ، A� 2000رة ، 18 ر,م ا��و�	 ا5
��4��ت ���و�	 ،�
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  .ا�
�	�� �طور �را�ل -2


	 ار��طت�� �ر
*	 ا�
��رات ���� ا��را
ل �ن ����و�	 �رت و ، ا�.دم ��ذ ���5�ن ا�


	 ا�وط!، ا���ور ،�ر
*	 ا�.د��	�� ا�����رة، ووف ا��ر
*	 و ا�
د�ث ا���ر &� ا�

 �ن 1ل �ر
*	 ���زات ���*ف ��A�ص �-ل �ن ا��را
ل ھذه &� ا�����ل �ن ��وع ��وض

 .ا��را
ل ھذه

 .ا� د��� ا���	رات �ر��� - 1


	 ��ظ��� ����و�< ا���
 و�1ن إذا ، ا�.د��	 ا���ور &� ��روف �1ن و�م 
د�ث ��ظ ھو ا�


	 ��ظ أط*.����
	 �*! ا���� /�ر ��.ر 1�ن ,د��� ا�5�ن أن ��د ا�.د��	 ا���ور &� ا�& 


����< ھذا و ، 7��ت �1�ن� � ا�.د��	 �ر
*	 ا�
��رات ��7ل و ،1ا�رزق ���در �ن ا��
ث &

 ��رف �
1م ھ��ك ,وا��ن �1ن �م 
�ث ، ا��دا4� ا���ر أي ا�5�ن 
��ة �ن ا�و�! ا���رة

 ا�رض إ�! ا�رض ا�.�
*	 �ن ���.ل ا�5�ن 1�ن ������� و ، 2ا�ط���	 ,وا��ن وى ا�5�ن

 �ر��ط	 ط����	 ا��ر ظ�ھرة 1�ن 
�ث ، ا�8ن ا��1�ن إ�! ا�8ن /�ر ا��1�ن �ن و ، ا����	

 ,��م ��د و ، ا
������< ا���A�	 ا���ء و �زوا�< إ�A�ع إ�! ��دف ا�ذي و ، ا�5�ن �و�ود

 ، ا���*�م و ا���*م و ���
�-ت ا��1ر�	 ا�.��م و ���ر�	 و�*	 ا��ر أ��$ ا�
��رات و ا�دول

 يا��ر
�ل ا��
ر و ا����طرة �ر&وا �
ب &.د ، وا���.ل ������رة ا#ھ���م &� ا��ق �*��.��ن و1�ن


�	 ا�ر
-ت أھم ��ل و�� ا�,���م ا�ور��	 و1�ن ا�.د��ء ا��و�����ن ا�و&ود ا5/ر�ق �-د &� ا�

� ا�������ورة ا�E� !ل إ���� �ھدة ا�����A�� ب�ا��� 	ا�و���� � ,�ل  776ا���م ��ظ���� Aرع ا��

 ,�ل �Aر ا�را�K  ا�.رن �-ل ذ�ك و1�ن ، أ7��� �زوار ا����دق ���ء �*! K�A ا��وا&د ھذا ، ا���-د

 3ا���-د

 .ا�و
ط! ا���ور �ر���- 2

�Aر  16 ا�.رن ا�	�دو �Aر ا����س ا�.رن 
وا�� ��ن ا����دة ا���رة &� ا��ر
*	 ھذه �دت

�ر �طور �K ا�و�! ا���ور &� 1�ن �1� �دا4�� �.� ا#��.�ل و ا��ر أن �1� ، 4 ا���-دي� ، 

� ا���ون و ����*وم &�ھ��ت ، ازدھ�رھ� أوج &� ا5-��	 ا�
��رة 1��ت ا���ر���	 ا�
.�	 ھذه &

                                                

	 ���دئ ، ر
�ن �
�ود �و! ��4ل1  ��   01 ص ، ا�و�! ا�ط��	 ،2003 ، ا��ط��.�	 ا��*.�ن ����	 ، ا�


�	 ا���*و��ت �ظم ، ا����دي 
ن ���م  2��  126.ص  ، ا�و�! ا�ط��	 ،2011 ، ا�ردن ، ا��وز�K و �*�Aر ا�را�	 دار ، ا�

	 ، ���د 1واش3 ���ق ذ1ره ،أ�وا��� ���أر1�  ���و��� ا� K12 ص ، �ر�   

�د 4 �
	 ���/	 ، ا�زو1	 �����  22 ص ، 1996 ، ا������	 ا���ر&	 دار ، ا��Gرا&� ا���ظور �ن ا�




	    ا���ل ا�ول                                                             ���د�ل ��م 
ول ا�  
 

34 
 

�ھ�ت  و,د ، ا5-��	 ا��-د أ�
�ء ���*ف &� ا���س 
ر1	 زادت و ا����رة و ا8داب و

 G�1داد ا����م أ�.�ع 1ل �ن �*��ح ,�*	 أ��
ت ا��دن �ن �دد إ�A�ء &� ا5-��	 ا�
��رة

 ا�ر�ون ����	 �7ل �Eور�� ا��ر�.	 ا������ت ��ض ��طور ا��ر
*	 ھذه ���زت ،�1� ,رط�	 و

� أ�< �-ل /�ر ، ا��*م ط-ب �ن ��دد ,�*	 ا��*د�ن ��ل ��� ، ����*�را أ1�ورد ����	 و ��ر�

 ��طورة �.ل و�4ل # و �-��.�ل ��ظ�	 ,وا��ن ھ��ك �1ن �م ا���رة ھذه

3 - ��	�
 .ا��د�ث ا���ر �� ا�


د7ت ا��� ، ا���-د��ن �Aر ا���K ا�.رن ا�	�د و �Aر ا��دس ا�.رن ��ن ا��ر
*	 ھذه ���د 

 1ا���ر ز��دة إ�! أدت ا��� ا��Gرا&�	 ا#�A1�&�ت �7ل ا��*�� ����لا &� �د�دة �G�رات &��� ،

  و��وز�*�دا �*��م م 1605 ا���م ا�را��� اA�1�ف أھ��� �د�دة اA�1�&�ت ا��ر
*	 ھذه A�دت &.د

و�4ل  و ا�8	 �طور و إ&ر�.�� إ�! ا�ور��	 ���ر
-ت ا��ر
*	 ھذه �ر&ت و,د ،  م1 769

� �*�A�ط ا���ظ�	 ا�.وا��ن ��ض ظ�ور و ، ا#���#ت و ا��وا�-ت
��ا�
دود  ����	 ا�

	������ ا������	 ا�7ورة 1ذ�ك ا��ر
*	 ھذه �A*ت ، ا� � أول ا����م �رف و������� ، أور�� &


�	 �ر
*	 ��ظ�م�� ���و�	 م &� �ر�ط���� ، 
�ث ,�م ��.ل �1841-ل �و��س 1وك ا���م  �ن 

 أ��� ,�م ، �1� وا
د �وم ��دة ا��
ر �ز��رة ا�.ط�ر �واط	 ا���A�	 ا�ط�.�ت �ن ا��A�ص �ن

  ا��ر
�ل �-ل ا��رور�	 وا#
�����ت ا����*�	 ����وا�ب ا���س ���ر�ف ا��ر &� ��*	 ��Aر

 .ا���	�رة ا��ر���- 4


	 �-�< �طورت ا�ذي ا��Aر�ن ا�.رن �دا�	 �K ا��ر
*	 ھذه ��دأ�� أ�	 &� �م �A�دھ� ��ورة ا�

 ار���ع و أو,�ت ا��راغ ز��دة ��ب ،  ا�7���	 ا������	 ا�
رب ��د ���	 ، ��.	 ز���	 &�رة

�و��ت� 	A�ا���*�م و ا��� K ا�.رن ����ر إذ ا�ر��	 ، ا��وا�-ت و ا��.ل �4ل و &� وا��و


	 ,رن "ا��Aر�ن��� ا��A�ط &� ھ�4ل �طور A�د 
�ث "ا�
�� ��#,���د �� ��رف أو ا�

�
��
�	 ا���QAت &� �طور 
دث ������� و ، ا���1ذ�ك  و ظ�ور ، ا���-,	 ا����دق و ا�


�	 ا���ظ��ت��
	 ا������	 ا���ظ�	 أھ��� و ا���
	 ��ز �� أھم و ، * �*��ا��ر
*	  ھذه &� ا�

�� �*�: 


ر1	 �طور  - 	
��  .ا������	 ا�

 .ا��A���	 وأ�ر�1� أور�� &� ���	 ا�&راد د�ل ��وى ار���ع -
                                                


	 ���دئ ، آ�رون و ر
�	 أ�و �روان1 ��  20 ص !ا�و� ا�ط��	 ،2001 ، ا�ردن ، ���ن ، وا��وز�A�*� Kر ا��ر1	 دار ، ا�
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 .��طرد �1Aل ا�1�ن 
�م �زا�د -

 .ا��*دان ��ن ا��-,�ت �طور -

 .ا���رات ����	 و�طور ، ا��وي ا��.ل ���	 وا#���#ت ا��.ل و�4ل &� �1�ر �طور -
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�	ت -3	
  .ا�
�	�� �ول أ

	
�� ظ�ھرة ,��م �ب ��وع و ���دد �ظرا 
�رھ� ��1ن # ���ددة و ���*�	 وأ1A�ل أ�واع �*

	
�� ا��واع ھذه �ن �وع �1ل و ، أس ��دة و&.� ���� �د�دة أ�واع ����ف ��1ن ��ذا و ، ا�


	 أن �1� ، ����	 ���4ص��� �1�رة أھ��	 �*& K��� #ت ا�������� 	د��ل �ن ا#,��-� 

�ھ����� �� ا���ھ�	 ا�وط�� ا�د�ل ز��دة && L��ا�� � ا�و���	 �
�ن و ، ا��5��� ا�دا�*

 ا�7.�&� ����ل ا &� و ، �R&راد ا�د�ول ز��دة و ا���ل &رص �و&�ر �-ل �ن �*1�ن ا#������	


	 �*�ب��   .����� &��� ا��Aوب �.�رب &� دورا ا�

 :ا�
�	�� أ�واع - 1


	 ��واع رد�� &� ا���د�� �.د�� ����ر &
ب ا��Gرا&�	 ا���ط.	 ����ر و ا��دف ����ر �*! ا�

�م ��1ن ا��دف.� 	
��
	 ���� ���ددة أ�واع إ�! ا���
	 و ا5��A�4�	 و ا�د���	 ا��� ا���4�	 ا�


	 &�و�د ا��Gرا&�	 ا���ط.	 ����ر 
ب أ�� �� .ا���ر��	 و ا5,*���	 و ا�دا�*�	 ا�

 :ا���را��� ا��&ط � �
ب ا�
�	�� :أ

�م ��م.� 	
�� : إ�! ا��Gرا&�	 ا���ط.	 ����ر و&ق ا�

- ��	�
�ر ���� و :دا����  � ا��.�ل ��Aل �1� ، 1 ھم�*دا 
دود دا�ل ا�دو�	 �واط�

4
�ن�
	 أھ��	 ��1ل و ، 2 ا��
*�	 ا���*	 إ���ق ��م و دا�*�� ا���� ا�دا�*�	 ا�&3 


�	 ا���QAت ا�G-ل �*! ���د  - �� .ا�

 .����4�� و �������� �و�ق �*! ا�����	 ا������ت ���د -

 .�*دھ� &� ا�زرا�� ا�.ط�ع �*! ���Aر �1Aل �ؤ7ر -

1�ن ا�.و�� ا�د�ل ز��دة �*! ���د -*� . 


	 �*! �ؤ7ر ا��� ا��وا�ل �ن ���و�	 ھ��ك و��  :���� ا�دا�*�	 ا�


	 وزارة-��� ا��و�ق أ�Aط	 و ��*��ت �*! اA5راف و ا���ط�ط &� دورھ� و ا�
��  .�*�*د ا�


�	 ا��ط��م و ����دقا -��  ا�

 . ا��ري و ا��وي ا��.ل �د��ت-

                                                
� ا��و�ق &� ا�5-ن دور ، ا�.�در ��د ��ط�!  1
��	 ، ا�  15 ص 2003 ، ����ن ، ا��Aر و �*درا�ت ا������	 ا��ؤ
� ا#,���د ، ا�1ر �روان 2 
��   32ص ،1999، ا�و�! ا�ط��	 ، ا�ردن ، ���ن ، ��د#وي دار ، ا�

�ود  3� �
�	 ا��را�L ��ط�ط ، آ�رون و ا�د�����  138 ص 2002،ا�و�! ا�ط��	  ، ا�ردن ، ���ن ، ا���رة دار ، ا�
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- ��	�

�	 ��ط.	 �1ون ����ورة دول ��ن ا���.ل و ا��ر ھ� :إ'����� �� ا�دول �7ل وا
دة 


	 ����ز و ، آ�� Aرق ��وب دول ، ا��ر�� ا��Gرب دول ، ا5&ر�.�	 ا�دول ، ا��ر��	�� ا�

 1 ا��4$ �.ط��� ا��� ا���&	 ����ر �ظرا �*ر
*	 ا��5���	 ا��1*�	 ������ض ا5,*���	

- ��	�

	 أ�ل �ن �8ر �*د �ن �ؤ,�� ا��.�# ا���ح أو ا�&راد ا��.�ل ھ� و :�	ر��� �� و ا�

 �ن ,د�وه �� �دى و ��1�رھم و ����A�م طرق و أھ*�� ��دات و �د�دة �-د �*! ا���رف

�ھم و ، 2 ا���زات� 	
��  :3 �-ل �ن ا�دو��	 ا#,���د�	 ا��-,�ت ��ز�ز &� ا���ر��	 ا�


�	 ا#���,��ت �.د -��
�	 ا�Aر1�ت و ا�دول ���*ف ��ن ا�دو��	 ا��� .ا�


	 ا
�����ت ��*��	 ا��
��	 ا����	 ����ء ا�����	 ا��وال رؤوس ا��دام -�� .ا�دو��	 ا�

� ا�����	 ا��-,�ت �ظ�م �
�ن -& 	
�� . ا�دو��	 ا�

- K�
�	 ا�د���	 ���ل &� ا����دات ���دل و ، ����.< و ا����ون �و��� ا�5-ن و ا�
�� .ا�

 .ا��دف �
ب ا�
�	�� -ب

م.�� 	
�� : إ�! ا��دف 
ب ا�

- ��	�

	 أ�واع أ,دم �ن ����ر و :ا�د�&�� ا��� أA�ر و�ن ، ا�د���	 ا��وا,K ز��رة &� و���7ل ا�

K,ا��وا 	ا�د��� � ، 4 ا��ود�	 ا��ر��	 ا���*1	 &� ا���ورة ا��د��	 و ا��1ر�	 �1	 ��د ا����م &


	 �ن ا��وع  وھذا��� ������ب ���م ا�
�ن ا�رو��� و ، ������� ��& L�ل �ن �ز�Eا�� � ا�د��

� . ��ري ���ل ا�.��م أ�ل �ن أو ا�د�وة أ�ل �ن ا��ر ،أو وا�7.�&

- ��	�

	 ھ� و : ا������ ا��� ا��دام �*! و����د ، ����-ج ��� ا��د و ا���س ��5�ع 

 �� ا��1�ءة �ن �د��� �Aر�	 1وادر و ط��	 ����زات �ن &��� ��� ا�
د�7	 ا����A��ت و ا��را1ز

�ھم� � .ا��را1ز ھذه إ�! �*�4ون ا�ذ�ن ا�&راد �-ج &

- ��	�
��� ا�	)*�

�	 ا�������ت ز��رة ھ� و :ا+�� و����د ، 5 ا�Gرض ��ذا ���ت ا��� ا�

 و وا�ر��ل ا��1ر���	 و ا���د��	 ا������K �7ل �A�4�م و ا��ر�! �-ج &� ا�ط����	 ا�����ر �*!

 . ا��راض ��ض �ن ا#��A�ء �Gرض ا��Aس

                                                

	 ، ���د 1واش   1��   89 ص ، ذ1ره �ق �ر�K ، أ�وا��� ، ���أر1� ، ���و��� ، ا�
� ا�����د ، ا���� ��د و��س ���$ 2& 	
��  17 ص ، 2006 ، ����� ، ا�و�! ا�ط��	 ، ا�5-م و �*7.�&	 ا����	 ا���A�	 ا�*��	 ��Aورات ، ا78�ر و ا�

�ود 3� �
�	 ،، آ�رون و ا�د�����   140 ص ، ذ1ره �ق �ر�K ��ط�ط ا��را�L ا�

	 ، ا�1ر �
ن �روان 4��*	 ، أھدا&�� و ������و ا�*�،ا��زء ا#,���د 
��   13 ،ص 1994 ، ا�ردن ، ا�ول ا�

	 ���و��� وأھدا&�� ، ، ا�1ر �روان   5��  14 ص ، ذ1ره �ق �ر�Kا�
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- ��	�
 ا�درا	 و ا#����ع �Gرض آ�ر إ�! �1�ن �ن ا#��.�ل و ا��ر ھ� و :ا������ ا�

 ����رآ�رو�، �.*�د�	 7.�&�	 �ظ�ھر �ن ���
��� �� و ا�ط����	 �*���طق ا��ؤو��	 �روح وا��.د�ر

� �*! ا��
�&ظ	 إ�! ������ ��دف ا��� و ،1 ا�ط����	 ا��
���ت ز��رة أ�ل �ن ا��ر ھ


�	 ا��ورو7�ت�� ���در �ن ����رھ� 1ل و ، ا�ط����	 و ا���4�	 و ا�7ر�	 و ا�
��ر�	 ا�

  ���ل ا��دى ���دة إ�را����	 �ط	 و&ق و/���ت ط�ور و 
�وا��ت و �����ت و ا���د��	 ا����ه


	 �*ق �*!�� 	*��A 	.�&ر 	4����دف أن إذ ، 2 ��ن ا�� 	
	 ��ن ا��-,	 درا�� ھو ا���4	 و ا�


	 �1ون أن��
�	 &���وارد ، ا���4	 �.�ء �*! �*
��ظ و�*	 ا���� ا���4	 �1و��ت �ن ھ� ا�& 

 .ا���ط.	


	 أ�واع أ
ن �ن ا��وع ھذا ��د :ا��	ر���� ا�
�	�� - ت �� �ن �1�رة أ&واج ��ذب 
�ث ، ا�

 1ل �*! و ا��ر&�< و �*را
	 �را1ز �*! ا���ر���	 ا78�ر ھذه �و&رت إذا ���	 ، ا���ح


�	 �7S�ر أن �1� ، �*��� ا��
�&ظ	 �رورات�� ا��-,�ت �.و�	 و ا����ھم �
.�ق &� ��م دور ا�
4
������ و ��طو�رھ� ا��وال �رؤوس �1�رة ا��7�رات ��ط*ب ،�1� 3 


	 �ن ا��وع ھذا ���م :ا�, 	��� ا�
�	�� - ث��4
�ن �ن ����	 �Aر�
	 ا���و��ت �*! ا�� 

 ��ر���	 ��.و��ت ����K ا��� ا�دول ز��رة �*! ا��ر1�ز ��م 
�ث ، ا���*�م و ا�7.�&	 �ن ���*�	


ر1	 �ن % 10 ��	 ا��وع ھذا ��7ل و ، 71�رة و
�ر�	 	
�� ا��وع ھذا ��د و ، ا������	 ا�


	 �ن�� ا���ر�	 ا��ر�و��	 ا�
��رة أA�رھ� و ا�.د��	 ���
��رات ا#����ع &� ���7ل ا�


�	 و ا5-��	 وا�
��رات وا�رو����	 ا5/ر�.�	 ا�
��رات و ا�.د��	� ا���ر�T �ر �*! ا��

 .وا���ور


	 أ��� ��! :ا.���	-�� ا�
�	�� - ح��
	 أو ا���A�	 ا��� �وا�د &� وا��ب ، ا�5�زات 


	 أن ھو ا��وع ھذا �7ل�� .&.ط ا�7ر�	 ا�ط�.�ت �*! ا�.دم &� �.��رة 1��ت ا�


	 أ�واع أ,دم �ن ھ� و :ا��ر����� ا�
�	�� -خ��
وض ����ر 
�ث ، ا��A�را أ71رھ� و ا� 


ر1	 ا��ذا�� ا����طق أ71ر �ن ا���وط ا���ض ا��
ر� 	
�� �ن �< ����K ��� ، ا��ر&���	 ا�


	 �1ون و ، �*��ح ا���ذ�	 ا�AواطV إ�! ���5�&	 ا����خ 1���دال 71�رة �.و��ت�� ا��ر&���	 ا�

                                                
� ا��رو�L و ا��و�ق ، ا����دي 
ن ���م 1
��  131 ص ، ذ1ره �ق �ر�K ، ا���د,� و ا�

	 ، ���ر ز�د ا���وي 2��  48ص ، ا�و�! ا�ط��	 ، ا�ردن ، ا�را�	 دار ، ا��ر�� ا�وطن &� ا�

	 وا78�ر، ، ا���� ��د و��س ���$   3��   90 ص ، ذ1ره �ق �ر�Kا�����د ,� ا�
� ا��و�ق &� ا�5-ن دور ، ا�.�در ��د ��ط�! 4
�� 47 ص ، ذ1ره �ق �ر�K، ا�
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 ا�Gوص ، ا��ك ��د �7ل ����وا��ت �*��� و�ط*ق ، ا���س �ن ا��ر&�< و ا#����ع �Gرض

Lب و وا��ز��طق إ�! ا�ذھ�ا��� 	و ا���*� 	راو�
 .ا��


	 �ن ا��وع ھذا ار��ط :ا��ؤ��رات 
�	�� -د� ����د و ، ا����م دول أ/*ب ��ن ����-,�ت ا�


	 �ن ا��وع ��ذا ا���وض�� ا����دق و�ود و ، ا����خ ا��دال ���� �دة �وا�ل �و&ر �*! ا�

 .ا�دو��	 ا��ط�رات و ا#������ت ��.د ھزة���ا ا�.���ت و

 ���رة أ�رى دو�	 &� آ�ر �1�ن إ�! ا5,��	 �1�ن �ن ا#��.�ل ��� �.�د :ا�ر�	��� ا�
�	�� - ذ

 ا��واع ھذه �7ل و ، �����A�ھد ا#����ع أو ا����*�	 ا�ر����	 ا��Aط	 ���ر	 ��دف �ؤ,�	

 1. ا����*�	 ا����م �طو#ت و ا�و����	 ا����ب دورات ��د


�	�� ا�����(� ا1ھ��� - 2��. 

	
���ت &� ����زة �1��	 �
�ل ��*�� �� �1�رة أھ��	 �*�� وا�����	 ا���.د�	 �*دول ا����و�	 ا�

� و ، ا�واء �*!& �� �
	 �ھ��	 �رض �*�� .ا�����	 ا��.�ط &� ا�

 .ا.'��	د�� ا1ھ��� - 1


	 ����ر��� ا����*	 ا��5�ج ����ر ����*ف د�ول ���� ��و�د ا��� ا#,���د�	 ا��Aط	 أ
د ا�& 


	 ���#ت��
	 إ�رادات ��ت ,د و ، ا����وي ���دل ا�دو��	 ا� W*� 09 % � ا���وط &


	 ا������	 ا���ظ�	 أ
�ت ,د و ، 1997 إ�! 1988 �ن ا��Aر ا��وات �-ل�� �دد �*

 دو#ر . �*��ر 4430 �.داره �� ���.ون و �4$ �*�ون 62.80 ب 1997 ��	 ا����م &� ا���ح


	 أ��
ت 
�ث ،���ھم ا��5�ج �ظر و��	 �ن و ا����م &� ا�و�! ا�����	 ا�� 	
�� ا�

�
	 أن �1� ، ا������ ا��5��� ا����L �ن % 1.5 �
وا���� ��در ھ� ا�
�ث ، �*����	 ر4� 

08
وا�� أي ��ل &ر�	 �*�ون 200 �
و �و&ر إذ ، 2 ,ط���� &� ���و�	 ��ل &رص �و�د 

�ھم و ، ا����م &� ا���ل &رص ���وع �ن �����4	� 	
�� ��ل &ر�	 �*�ون 5.5 ��
و ا�

�و�� !�
��دم و
ده ا���د,� ا5�واء ,ط�ع أن 
�ث ، 2010 ��م � � ���ل �*�ون 11.3 
وا�

  3. ا������ ا��ط�ق �*!

  
                                                


	 ، ���د 1واش 1��  93 ص ، ذ1ره �ق �ر�K ، أ�وا��� ، ���أر1� ، ���و��� ، ا�
� ا#,���د ، *��ن ���ر ز�د 2
��   25 ص ، 2008 ، ا�ردن ، ا�را�	 دار ، ا�
� ا�ر
�ن ��د 3��

	 ا5رA�دي ا�د��ل ، ا���ر و
��ب ا���
	 ���وم د��ل ، ا��ر�� ا�وطن &� ا���دا�	 �*��*	 ، ا���دا�	 . ا�* 02 ص ، 01 
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  .ا.���	-�� 1ھ���ا- 2


	 ,ط�ع أھ��	 ��1ن��� &��� ا#������	 ا���
�	 �ن ا�*�:1 

 .ا�8ر ا�طرف �Aوب و ��دات ����*ف ا#������ و ا�7.�&� ا�و�� ز��دة-

 �ن �*��� ا�
��ظ و آ��4�� و أ�دادھ� ,�م و �Aوب و ���دات ا�����	 ا��Aوب اھ���م ز��دة-

 .ا#��
-ل و ا�زوال


	 ��دات �و&ر -�� ���لا� &� �*��ل &ر�	 ��د ا��� و ، ا�1�د
	 ا�ط�.�ت �ن �*71�ر �-ذا ا�

�
�� .GAل ����ب �ن �و&ره ��� ا�

-K&وى ر� .ا�
��ري و ا�7.�&� ا����دل �-ل �ن ا�وط�� ��#����ء ا��Aور �

 . ا#������ ا��وازن ��*ق ��� ����A�م ��وى �
�ن و ، ا�&راد 
��ة ��ط �
�ن-


�	 ا���ط.	 1�ن ��ن ا#
�1�ك و ا�����ل-��واء ، ا���ح ��	 �ن و ��	 �ن ا��زارة ا� 


�*	 �ن 1��وا 	��ا#����� ا����دل إ�! ���� ا�ذي ا��ر ، أ�رى ����ت أو ا��*د ��س �� 


�� ا1ھ��� -3	�
 . ا�

	
���	 أھ��	 1ذ�ك �*���ھم 
�ث � �&: 

-	
�� ا�دول ��ن ا��-,�ت �
�ن إ�! �ؤدي ا�

-L4�ا��� 	���ا#�� 	
���ھم ا#������ و ا#,���دي ا���وي �*! �*� � �ن ا�71�ر 
ل &

�	 ا��1A-ت�� 2 .ا�

 ، ا����*�	 ا�دول �Aوب ��ن ا����ھم �*! ���د و ا�8ر ��ر&	 و ا�
وار �
.�ق �*! ���ل-

 .ا������ ا�-م ���دئ و�Aر

 ا��� ا�ود�	 ا��-,�ت �-ل �ن ا����م دول �Aوب ��ن ا��دا,	 أوا�ر �د��م �*! ���د-

EA�� �����.  

 .ا������ ا1ھ��� -4


	 ا���4�	 ا�ھ��	 ��1ل��� �� �-ل �ن �**� : 

-� ���ر�ت ����	 ��� ا����G	 ا��رار ��د ���	 
������ �رورة و ا���4	 �Eھ��	 ا���زا�د ا�و�

 ا���ل و ا�و�� �دأ ������� و ، أ�رى ��	 �ن ا�����K و ا�Aر1�ت ���ر�ت و ��	 �ن ا�&راد

                                                

	 �ز�	 ا#,���د�	 ا78�ر ، ا�
�دي ا�د�ن ���م 1��  72 ص ، 1998 ، ��ر ��ك ، ا#,���د�	 ا��Aرة ، ��ر &� ا�

�	 ا���QAت إدارة و ��ظ�م ، ,
ف أ�و ا�-م ��د و ��ھر أ
�د  2��   17 ص ، 1999 ، ا�7���	 ا�ط��	 ، ��ر ، ا�
د�ث . ا��ر�� ا���1ب ا���د,�	، و ا�
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�� ذ�ك ��د و ، ا�.�د�	 ��R��ل ا�دا���� و ا���4	 إ�.�ذ �*! ا���ل أ�ل �ن ا��زا�د &� ا���دا�& 

� ا����ب &� ا��1ت ا�&راد �دى ا���4�	 ا�7.�&	 &� ���7ل ��1��*	 7.�&	
���! &��� ا�� 

	
�� .ا���4�	 ���

 .ا�, 	��� ا1ھ��� -5

	
�� : ���� �ذ1ر 7.�&�	 أھ��	 �*


	 ��د-�� أداة و ، ا��Aوب ��ن ا��.���د و ا���دات و ا�7.�&	 ���دل و ا��1ري �-���ل أداة ا�

 �داول ا���ر&� �*���دل أداة 1ذ�ك ����ر �1� ، ����م ا����$ و �*���ھم �روج �K�A ���خ 5���د

 .ا����رف و ا��*وم

�ھم-� 	
�� و�وط�د ، ا����*�	 ا����م أ,���م ��ن ا��م 
��رات و ا��Aوب 7.�&�ت ا��A�ر &� ا�

 ���*ف �*! ا����
�م أي �����م ا�رض �Aوب ��ر&	 ز��دة و ا��Aوب ��ن ا��-,�ت

 1 .ا����م 7.�&�ت


	 �و&ر -�� ��د ا��� و ا���ر���	، و ا�7ر�	 ا��وا,K و ا��راث و�ون �*
��ظ ا�-زم ا���و�ل ا�

 .ا�����	 ا��*دان 7.�&	 و ذا1رة �ن �زءا

 ا�و�� �ن �ز�د و ، 
������ و ا���4	 �*! ا��
�&ظ	 �*! ���ل و ا����زھ�ت إ�A�ء �*! ��د�-

� .�����Kا أ&راد �دى ا���4

*�م �*�� �1Aل ���� �*��*ص �*�����ت ��دة إدارة �
.�ق -.  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 1 �
	 دور ، ا�-م ��د ��*و&��
ول ا�دو�� ا��*�.! ، ا��
*�	 ا�����	 &� ا� K,ل و وا�.� ، �A�ر ، ا�7.�&	 دار ، ا��زا4ر &� ا��.*�د�	 ا������ت �

 04 ص ، 2003
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 4- ��	�
 .ا�&�	�4 و ،ا���	�ص ا�� و�	ت ا�


��ج� 	
��� ا�و��ء �1Aل ا��� ا�ط����	 ا��.و��ت ��ن ��راوح ا��.و��ت �ن ���و�	 ا�� ا�


	 �.��م���	 ا��د��ت ��و&�ر ا���د�	 ا��.و��ت و1ذ�ك ، ا����م ا
����� �*��	 و �*��ح ا�


	 ظ�ھرة �.��م و ، ا����*�	�� �ن ���L وا����4ص،�1� ا�Aروط �ن ���و�	 �و&ر �ن #�د ا�

	
��� ھو �� ���� و ا����ف �����Kا �*! ا����� ھو �� ���� ا78�ر �ن ���و�	 ا��* . 

 . ا�
�	�� � و�	ت  -1


	 ����د�� : أھ��� ا��.و��ت �ن ���و�	 �*! ا�

 ، ا�ط���	 ���ل �ن �*��ح �.�دا �1Aل ا��� ا�ظروف 1�&	 ��Aل وھ� : ا�ط����� ا�� و�	ت -أ

  و��د ا�
�ر�	 ا�
��ة �7E�رات 1ل �ن ا#����د و

 ���.ل 
�ث ، ا���ف ا����دل ا��و ا���ح ���ل إذ ، ���ن �*د &� ا��4د ا��و ذ�ك وھو :ا����خ -


�	 ا����طق إ�! ا���ح��
*�	 و ا���*�	 ا����طق و ، ا��A�ء &�ل &� ا�دا&4	 ا�� &�ل &� ا�

 : ھ�� ��ط�ن إ�! ا����م &� ا����خ �.�م ��1ن ������� و ، ا���ف

 وا������ت ، ا���وط ا��
ر ��1�خ ، ����رھ� ���4ص �.*ب �.*	 ����ز : ھ�د4	 �����ت-

 . ا���وب �����	 ا���*�	 ا��وح و ، ا�G���	 ا����طق &� ا��4دة

 ا��ط�ر و.وط ا�ر��ح 1��وب ، ����4�� �.*ب �71رة �ظرا : ��75�رة ��م �����ت -

*�� �ؤ7ر ا����خ �ن ا��وع ھذا و ، ا�7*وج ��,ط و71رة ، ا�Gز�رة !*� 	
�� ��ض �1د��ر ، ا�


�	 ا���QAت�� .ا#���#ت و ا�طرق و/*ق ، ا�

� ���� دورا ا��Gرا&� ا��و,K �*�ب :ا���را�� ��و'5ا-& 	
�� �ن وا���د ا�.رب 
�ث �ن ، ا�

� ا�ط*ب ���طق
�� ا�ط*ب ز��دة &� ذ�ك �ھم ا�واق �ن ,ر��� ا��و,K 1�ن &1*�� ، ا�

�
��  .ا�

ل و ا����ر�س �-ل �ن ��رز و :ا�رض ط$ أ1A�ل -- ، ا���4�	 ا��ط
�ت و ا���*�	 ا�


�	 ������ت �*��� إ,��	 و ، ا�ط����	 ا1�5����ت ھذه ا�G-ل �*! ا����*�	 ا�دول �K�A ھذا�� 

 . ا����طق ��ذه ا���ح �ذب �*! �
�ز ��� 

 أو ، �*�ر�! ا��-ج أ�ل �ن إ�� ا�ط����	 ا�
����ت ا�G-ل ��1ن و :ا���د��	 ا�
����ت -


�ول إ���� ا�*�وء*� !*� 	
 . ا����	 و ا�را
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 ��و&رھ� �ظرا ، ا���ح �*ب &� ���� دورا ا��
راو�	 ا����طق �*�ب :ا��
راو�	 ا����طق -

 . �7- ا�ر�*�	 ا��71�ن �*! �1و&رھ� ، ا��رى ا����طق �*! ���زھ� ���4ص �*!

 ا1�5����ت �ن ا�7ر�	 و ا���ر���	 ا��.و��ت ����ر :ا1,ر�� و ا��	ر���� ا+�6	&�	ت - ب

	�
���1ب 
�ث ، ��ر &� 1��ھرا��ت ھ��	 ��ر���	 ����م ������م و�و�د ، ا����	 ا�� 

$4� 1 .ا�
��رات ���,ب و �طور �*! ا���رف �-ل �ن ، ذھ��	 ���	 ا�

 ����ر و ، ا�د���	 وا78�ر ا��.د	 ا���1ن &� ا�د���	 ا��.و��ت ���7ل : ا�د�&�� ا�� و�	ت - ت

 1ل �ن ����.�دو ا�ذ�ن ا���ح �دد 
�ث �ن ، ا����م &� ا�د���	 ا��وا,K أA�ر �ن ا��1ر�	 �1	

ك أداء ��ل ھذا و ، ا����م �.�ع��� L
 . ا���رة و ا�

 ���*ف �*! ا���رف &� ا���ح ر/�	 �-ل �ن ���� دورا �*�ب و :ا�, 	��� ا�� و�	ت - ث

 ا�7.�&�	 وا��ظ�ھرات ، ا��Aوب ��ذه ا��.*�د�	 ا�����	 و ا���A�	 ���&�و و ا��Aوب و�.���د ��دات

  . وا����	

�	 ا�ر1�زة ا���د�	 ا1�5����ت ����ر :ا��	د�� ا�� و�	ت - ج�
	 �.ط�ع ا��� ، �*د أي &� ا�

�	 ا��
��	 ا���! �و&ر �دى &� و���7ل� ا���! و ،  ا�
د�د�	 وا�1ك وا�طر,�ت ا��ط�رات ا�

 . ا�T... ا��.ل و ا#���#ت و 1�����دق ا��و,�	


	��� ا�� و�	ت - ح
�ت &� و���7ل :ا��ؤ� ا�.ط�ع �*! ا�.��4	 ا��ؤ
�� دورھ� و��ب ، ا�

�
	 ا����	 ����#تا ���*ف &�� ا����1ل و ، ا�.وا��ن و ا��Aر���ت ن �-ل �ن ، ���


	 ا��رو�L �را�L و ا��وق �طط وو�K ، ا����	 ا���ظ���	��*� . 

�ص -2	�� ��	�
 .و*روط�	 ا�

	
��� &��� �و�زھ� وا�Aروط ا����4ص �ن ���و�	 �**� : 

�ص -أ	�� ��	�
  : ا�


	 ����ر -�� . �8ر �1�ن �ن �.*< ��1ن # ������� و ، ��دي /�ر ���وج ا�

� ا����وج -
�� ��A��ك و ، ا���ض ����� �K ����ر ���و�	 �ن �ز�L أ�< إذ : �ر1ب* ا�

K� ت���ث ، أ�رى ,ط�
��*1ون ا���ح أن � K*
�	 ا���QAت �.د��� ا��� ا��د��ت و ا��� ا�

                                                

	 ���دئ ، إ���س راب و ا�ط�ھر ���م  1�� 147 ص ، 2007،ا�7���	 ا�ط��	  ، ا�ردن ، ا���رة دار ، ا�
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 ھذه أن ا��*م �K ، أ�رى ��QAت �.د��� �د��ت و *K 1ذ�ك ���*1ون و ، ا5ط��م و 1�5,��	


�ث �ن ��1��*	 ا�����ر ���*� ��  ح�*

� ����وجا-
�� �ن وا�ر&K ا���ر �����ض ا��.*��ت �وا��	 ��ب �ذ�ك : �*��ز�ن ,��ل /�ر ا�

� ا����وج �*! ا�ط*ب �ز��دة ، ا��د��ت �ودة
�� . ا�


�	 ا������ت �وا�<-��� ا�ط*ب Aروط 1ل �و&�ر و�ب ��ذا و ، �1�رة دو��	 ���&	 ا�
�� ا�

 . ا�ز�ون 5ر��ء

� ا����وج
��
�	 ا�7روات 1ل �< �.�د :ا��� ا���4�ت و ا����ل و ا��A�ط�ت و ، ا����*�	 ا�

�ھم ا��� ا��.ل و�4ل و ، ا����دق و ا5دار�	� � .ا���ح ��.ل &

� ا����وج ����ر -
�� ھ� و ،  ا���ر��	 ����وا�ل ��7Eر &�و و��ذا ، �*��د�ر ,��ل ���وج ا�

 ا����*ك أن أي ، �8ر �1�ن �ن �.*< ��1ن ��د�	 ���و��ت ��ت و �*�د��ت �ر�� 1ذ�ك ��7ل

��E� >� ا����L �1�ن إ�! ���
��
�ول ا�*� ���*� . 


�	 ا����طق ��ض ����ز -�� 1 . ا���ط �و��	 ����E ا�


	 أ�واع �����ن و ���دد -�� وط���	 ا��Aط	 ا��-ف و ��وع �*��� ��ر�ب ��� ، أ/را��� و ا�


�	 ا��د��ت��   .��� ا��ر��ط	 ا�

3- 4�	�& ��	�
 .�وا���	 ا��� ا��*	6ل و ا�

L��� ن� 	
��� ھو �� و���� ا����� ھو �� ���� ا78�ر �ن ���و�	 ا��* ��1 �*� : 

 .���� ��د و : ��
�	�� ا.��	��� ا7,	ر -أ

- 	
��
�	 ا�دول ������ت و ا��Aوب ��ن ا�7.�&�ت �����	 ا������	 و�*	 ا��� . ا�


	 ����ر -�� ھذه ��ن ا����Aر ا#
�1�ك �و&ر إذ ، ا���ض ����� �K ا��Aوب ا��.�ء و�*	 ا�

 2. ا����م �*! ا��Aوب ا����ح و������� ، ا��Aوب


	 ���ل -�� Aق و ا��وا�V و ا��ط�رات إ,��	 و ، ا��وا�-ت و ا��.ل و�4ل �طو�ر �*! ا�

 . ا�طر,�ت


	 �ؤدي -�� . ا��را4ب �ن ا��
..	 ا��دا��ل �ن ا�ر&K إ�! ا�

��د -� 	
�� . ا�7.�&� ا��راث و ا��.*�د�	 ا������ت �ر,�	 �*! ا�

                                                

�د 1� �� ا���ط�ط ، ا���ر&
��  21 ص ، 2006 ، ا������ ا��1ر دار ، ا�

	 ���دئ ، إ���س راب و ا�ط�ھر ���م 2����ق، ا� K28 ص ،�ر�   
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 . �ر,���� و ا���ر���	 ا78�ر �*! ا�
��ظ -


�	�� ا�
���� ا7,	ر - ب�� : �� �1� وھ*� . 


	 �ؤدي ,د -�� �*������ت ا��.���د و ا���دات �7E�ر �-ل �ن ، ا������ �*ل 
دوث إ�! ا�


�&ظ	 أرھ� ����ز ا��� ا�دول �*! ا�Gر��	����. 

 . ������ ا����ھم /��ب و ، ا�*G	 و ا����رف و ا#���ھ�ت و ا�&1�ر ����ز �
دث �� ��دة-


	 ���ل-�� ا������ت �*! ا���ح ط*ب ز��دة �-ل �ن ، ا��د��ت و ا�*K أ��ر ز��دة �*! ا�

	�*
 . ا��.�رات أ��ر ار���ع إ�! ذ�ك �ؤدي �1� ، ا����ف �*�*د ا��

-�
	 �ؤدي ا�
��ن �ن 71�ر &�� .ا���4	 �*! *��	 آ7�ر �رك إ�! ا�


	 ���ل-�� . ���أ�7� #ر���ع �ظرا ، ا78�ر�*� ��ر�ب  و�K��A ، ا��ر��	 �Aر �*! 1ذ�ك ا�


	 ,ط�ع �وظ�� أ�ور ��ن ا��وازن /��ب-�� �� ؛ ا��رى ا�.ط���ت �وظ�� أ�ور �K ا�

K�A� !*� ل�رات ا��.�ع إ�! ا5ط�ا�.ط �
�� ا�.ط�ع ���
�� ا��� �-����زات �ظرا ، ا�

�
�� . ا�


	 ��*ق ,د-��
�	 ا5�رادات �*! 71�را ����د ا�ذي ا�وط�� �-,���د �1Aل ا����ب ، ا�� 

 ا�T.. أ���	 ، ا,���د�	)ا����*ف �Rز��ت ��ر�<


	 �1Aو : ا�
�	�� �وا�8 ا��� ا��*	6ل - ت��   .أھ��� ا��A�1ل �ن ��*	 �ن ا�


�	 ا��.و��ت �.ص -��
�	 ا��وارد �.ص �ن �� �*د ����� ,د :ا�ذا��	 ا��� و ���� ا�ط����	 ا�


	 �طو�ر أ��م ��.4� �1Aل �� ھذا ، ا�7.�&�	 و ا���ر���	�� . ا��*د ��ذا ا�

-Kرا�� �� ا�و�
��
	 ا����*�	 ���ھ��	 ا�و�� �.ص �ن ����� ا��*دان ��ض �زال # : ا���*� 

� ���K �ن
 .7.�&�	 و ا������	 ، ا,���د�	 . ا��وا

�	 ا���! �.ص-�
	 ا���1� ا����م �*دان �ن ا�71�ر ھ��ك :�*�A� 1ل �.ص �ن���ا� 	�� ا�

	��,5 	
�� 	
�	 ا���! ھذه �1ون ,د و ، ����
��	 أو &و,�	 ا�� . 


�	 ا#��7�رات /��ب-��
�	 ا#��7�ر�	 ا��A�ر�K /��ب �ن ا�دول �ن �د�د ����� : ا��� ، ا�

 # ���أ إ# ، ا�دول ھذه �دى ا�ط����	 ا1�5����ت �و&ر &ر/م ، ���� ا�����	 ا��*دان ���	 و

K�ط�
�	 ��A�ر���� ا�-زم ا���و�ل �*! ا�
�ول ��� . ا�
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� ا��ن-
���	 و ا����	 ا��ور �ن ا���ح -�	 و ا��ن �و&�ر ����ر : ا�� #�د ا��� ، ا�

� ا��*د &� �و&رھ� �ن
��*�� �ؤ7ر ا���ح �-�	 ا����*.	 ا��A�1ل أن إذ ، ا� !*� 	�� ا��*د 
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  :�-�	 ا���ل 


	 أن #
ظ�� ا���ل ��ذا درا��� �-ل �ن�� وA�دت ، ا��دا4�	 ا���ور و��دة �����	 ظ�ھرة ا�

 ا�
ر���ن ��د ا�.رارا ا�دو�� ا�و�A K�د 
�ن ، ا�7���	 ا������	 ا�
رب ��د وا�� روا�� و ��وا


	 �رزت ������� و ا�7���	، و ا�و�! ا�������ن�� ، 20 ا��Aر�ن ا�.رن &� ھ��	 1ظ�ھرة ا�

� ا#�����	 ��وا4دھ� �ظرا ا�دول �ن ا�71�ر &� وا���دت& K��� #تا�ث ، ����
 �*�ت �دأت 

�	 �ظ��� ا��-ف و ��Eوا��� ا�
1و��ت �ظر�� ، ا�
��ر و,��� &� ا�د���	 و ا#������	 و ا�


وذت �1�� أ�*�� �ن &�.دت ، ا�����	 ا������	 ���و1�# و ا���
دة ا��م اھ���م �*! ا


	 دو��� �ؤ��را���	 1967 ��م و1رت ، 1963 ��م �* 	�
�� أ�*�� �ن ,��ت و دو��	 


	 ا������	 ا���ظ�	��
*.	 و�ظ�ت ، م 1975 ��م �* 	� ا�.�م �درا	 ا�����1�ن 
��رة &� درا

	�

	 أ��
ت ,د و ، ا�رو�� و����	 ا������	 ا��*�� ا����ھد و ا������ت &� �درس �*�� ا�

 ، ا��ردي ا�د�ل زاد و ا���*��� ا���وى ار��K و ا��Aوب و�� زاد �1� ، �ر�
	 و���رة ����زة

 ه�زا�� و ا��طل ,��ء أ�ل �ن ا����م أر��ء ��ن ا���.ل &� ��1رون ا����م �Aوب ��ل ھذا 1ل


	 �طورت ھ�� �ن و ، ا#�A1�ف و وا#����م��
	 أ��
ت و ا���
�ث ، ����	 ا� 

 آ7�ر �< 1�ن ��� ، ا���ح �دد أو ا��دا��ل 
�ث �ن واء ��وا�- ��وا ا�����	 ھذه ر&ت�

� ا��1�ر ا��طور ھذا و  ، ا����م �.�ع �ن �.�	 1ل ط��ت ��4�	 و 7.�&�	 و ا������	 و ا,���د�	& 

	
�� ���ل &� ����� &��� ا����ق �Gرض ��ظ�	 دو��	 �-,�ت �ظ�م �ن ا��
ث إ�! أدى ا�


	 ا������ ا��و�ق و ا��
وث و ا���ط�ط��
	 ���ح و ، �*��� ا�و,ت &� ا������	 ا���
 ��ود ا�


	 ا�دو��	 ا#���,��ت و ا��-,�ت ا��رار إ�!��*� ، � ا��.ل ���ل &� �ر�	 إ�راءات �ؤ�ن ا��

� ا��ن و ا���*	 �
و�ل و ، ا��وي
�� . ا�
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  ����د

 طرف �ن "!ده ا�ذي أو ا�ھ���م ا�	وم ا��	��� ا��ط�ع 	�ر�� ا�ذي ا��
	ر ��رواج ا�ظر


���	��)، أ�,ر ا�ھ���م ا�+روري �ن أ*
( ا��	��	)، وھ	&��� ا����م دول �ن ا��د	د 

 أ�را 6�7.،وذ�ك وا4,ر	) ا�ط
	�	)، �واردھ� 
23ط�
!� ا����	زة وا��/.ل وا��!وض

 �زدھرة، �	��	) *��7) ��!� �6ل ��� ا����	) وا�64
	)، ا����	) �� ا����8) ����ھ��!�

 ا
رز 
	ن و�ن ا���را�	�6 �!ذا ا��ط�ع )
��/ اھ����� �و�� ا79.م و��&ل ا�	وم �6د و�7	�

 ��د	م إ�; >.�!� �ن ���; ���و7) 
��د	م 
را�: 
دورھ� ��وم وا��� "ا9ذا7)" �د	�� ا�و��&ل

 أھم �ن ا9ذا7) ��د�	ث ��، ا��رو	: و�
ل ا��	��� 
���ط�ع ����ر	ف 	)��� ���و��ت

 �و�6ت 
���>دام اA	,ر طر	ق 7ن 	
ث �� 
!� ،و	�*د ا���6ھ	ري ا��*�ل و��&ل

 ور
ط وا��	��	) ا�6/را�	)، وا��وا6ز ا�4	) ��6ز ا�6	�ز 
�B���!� �!رو�/��ط	�	)


�"ر 
ر
�ط ا���
�7د	ن �����	!�� ،C	���9ن و�ر�� C���	 ;و إ�	د ا�راد	8��	را��6 �ن و
 

 .ا����ب ،ا��	�رة، ا�
	ت �� ��6ز أو �7&ق دون ا����م �� ���ن أي �� ا��>��8)

 ا��*�ل و��&ل 
	ن ا�*دارة ����) ا�
دا	) �� ���	) ا�*�ل �و�	�) ا9ذا7) ا���ت و��د

 إ�� "����8" ���
� ��ر ھ��"�2ل ��� وا��ر�	� وا����	م ا��,�	ف ��7	) �� ا�������) ا4>رى


��وھ� �د	ن ا4رض ھذه �7; �3,	رھ� �ن 
�,	ر ا2ل ا�4راد �7; ���و
) ���) �3,	ر إن ا�7م 


ري�

ر و�	س ا�>ط
�ء �
 �	��ل ا9ذا7) �3,	ر �ول "6و
�ز" ���2 �� وأروع  ا����ب 

 ا�	وم 	��3 و�7د�� ا���+ر ا�و2ت �� ا�*�
) ا��"�.ت ��7 ا�+وء 	��� ����م ا�راد	و

  .ا�وطن أھداف �	!و	��� 	ظ!ر ���ن أي �� ا��دو و	!�6م وا���وب ا��زا&م �	�� ����

و>*�&*!� ووظ�&8!�  �طورھ�  إ�� ��ر	ف ا9ذا7) ا�8*ل ھذا �� و�7	� ���طرق

  .وأھ�	�!� 
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  ��ر�ف ا
ذا�� -1

  ��� :  

 "���) �ر�ز ��� ا�.���� 7
ر ا�>
ر ا��"�ر ھ� أو وا��"ر ظ!ر أي ،ذ	و�7 ،ذ	�� ذاع �ن

  1ع�ذ	� 
��3 ا��ر 	��م � ا�ذي ا�ر6ل و	و*ف ا9"�7) إ�; "أذاع

 :ا�ط���

 ��واد ا��ذ	�ع 
وا�ط) ا���*ود ا���ظم ا���"�ر 
�3!� "�.�) ا����ظ 7
د�	�ر�!

 ا��ظم 
�>��ف ا9ذاC��6� (7 �8س �ن ��ون ا��ذا7) ا���دة أن �7; إ>
�ر	)،	ؤ�د

(	7���6�
ذ�ك ا�>�*) ا9>
�ر	) وا��"رات وا�د	�	) وا�,���	) ا C��6ث ا��	�
 ھ��ك 	�ون 

 طرف �ن و����ط وا�د آن �� �
ث ا��ذا7)،وا��� وا�
را�: ا��C��6 أ�راد 
	ن و�3,ر �3,	ر

  2"ا������	ن

��د ا9ذا7) إ�دى و��&ل ا��*�ل ا���6ھ	ري، و ��د أھم و��&ل ا��*�ل ا����	) و و   

�	ث 	�ود ���; " radioا�راد	و "أ�,رھ� ا��"�را، و ��رف 
�*ط���ت أ>رى أ
رزھ� 

و ���� �*ف 2طر ا�دا&رة و ���� ھذه ا����	) "  radius"ا4>	ر إ�; ا����) ا�.�	�	) 

��ل ا��و�6ت ا�*و�	) �� "�ل دوا&ر �!� �ر�ز إر��ل، ,م ا9ر��ل ا9ذا�7 �	ث 	�م إر

أ*
�ت ھذه ا����) ���� 
ث �و�6ت 
وا�ط) �ر�ز إر��ل و �"ر ھذه ا��و�6ت 7
ر 


�ل ، و 
������ 	��ن ��ر	ف ا9ذا7) �7; أ�!� ����7
ر أ6!زة ا �!��
و�	�) " ا4,	ر ,م ا���

��و�6ت ا�.���	) و ا����	) و ا����ل �ن و��&ل ا��*�ل ا����� ا���6ھ	ري ����د �7; ا


�رض ���	ق أھداف إ7.�	) و إ7.�	) �!,
  3" �� إ	*�ل 

  

  

  
                                                

95ص  ،2012 ا�ط
�) ا�و��،إ���7	ل ��	��ن أ
و 6.ل ، ا9ذا7) ودورھ� �� ا�و�7 ا���4 ، دار أ���) ���"ر وا��وز	C ، ا4ردن ،  1  
�ي ،ا��	ل ��� ا��	ط� ��� ط� 2�� ، ص ا��	(��� ا���� � دار،ا�&�%$ ا���#� ا���"�!  � ا���	ھ)،08  

2دور ، ا,ر ���و�و6	� ا��*�ل �7; ا�ذا7) و�6!ورھ�، �ذ�رة ��	ل "!�دة ��6	��	ر �� ا��*�ل ، ��	) ا���وم ا��	��	)  ���د	ت 3
  .110، ص 2011و ا�7.م ، ���6) ا�6زا&ر 
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�ذا�� �� ا����م و ا�وطن ا��ر�� -2� ��    1.ا��طور ا���ر�

   :�� ا����م ا
ذا���طور 

�	ث �!دت ا���6رب ا��8"�) �����ء  19
دأت ��6رب ��ل ا�*وت 7
ر ا4,	ر ��ذ ا��رن  

" ����و	ل"ا4ر+	) ا��.&�) �6�9ز أول 
ث 7
ر ا4,	ر، �
�د أن ا��"ف ا�8ز	�&� 

 ��1887) " ھر�ز"ا��و�6ت ا��!رو�/���	�	) ا��"��� �ظر	� �!د ا�طر	ق أ��م ا����"ف 

(	����، و 
�دھ� �وا�ت ��6و7) �ن ا���6رب ا��8"�) ��دم ا64!زة  9ر��ل أول �
+�ت 

�ن ا��"�ف 6!�ز ����� " ��ر�و��"�	ث ���ن ا9	ط��� 1895ا����>د�) ، ��; ��) 

��� ��( ا���6ل أ��م ا��*�ل ا�.���� و ��ددت ا��>دا���� �واء �� ا���6ل ا����ري أو 

�� ا�و�	�ت ا����دة ,م ��  �1920) ا�7 �ذ، و �م إط.ق أول ��ط) 
ث إ....ا�*���) 

 �2�

ر	ط��	� ,م ��و�C ��"�ل 
  .و ا����م �أورو

أ�� ظ!ور ا9ذا7) �� ا�وطن ا��ر
� ��د �6ء ��3>ر ��
	�، �	ث ظ!رت أول إذا7)     

�	ث ���ت ����د �� ��و	�!� �7; ا79.��ت ا���6ر	)، ��ن  71925ر
	) �� �*ر ��) 

*در �ر�وم ���� 	و2ف �ل ھذه ا9ذا�7ت 7ن 
,!� �+�ف إ����	��!� و �+�و�!� ��; 

  .*ر	) �� 
ث إذا�7!��	ث 
دأت ا���و�) ا�� ��1934) 

و �ظرا 4ھ�	) ا9ذا7) ��د ��
!ت ا���6	�ت ا�وط�	) ا��ر
	) و ا��ر��ت ا���رر	)     

�+رورة إ	*�ل *و�!� إ�; ا�"�وب 7
ر ا4,	ر ، و ����م �Bن أ�Kب ا9ذا�7ت ا��ر
	) �م 

  :إ�"�ؤھ� �ن 2
ل ا������ر و �ن أ�,��!�

-  �B
�	ث  ���1962 ��) 1925"�ء إذا7) ��) �� ا�6زا&ر �2م ا������ر ا�8ر��� 

 .أ*
�ت >�+�) ����و�) ا�6زا&ر	)

 .�ن 2
ل 
�ض ا�>واص ��1935 �و�س 
دأ ا�
ث ا9ذا�7 ��)  -

أ	ن �����!�  ��1946; ��)  ��1938 �
��ن أ�"3ت ��و�) ا����دب ا�8ر��� إذا7) ��) -

(	���
 .ا���و�) ا��

 .د ا����ب ا������ر
� ��1941 �ور	� أ�"3ت أول إذا7) ��)  -

 .��1948 ا4ردن 
دأ ا�
ث ا9ذا�7 ��)  -
                                                

، ص ص 2010الطبعة األوىل،الرياض، ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، إميان عبد الرمحان أمحد حممود، دور اإلذاعة يف نشر التوعية األمنية  1

60-64.   
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�د 
ر���: إذا�7 
���/) ا��ر
	)  1948د>�ت ا9ذا7) ا��/رب �� �7م  -��
 L"أ� ���	�1  

 إذا7	) ھ	��ل ا������ر	) ا���ط�ت 7ن ا�6زا&ر  ور,ت :�� ا� زا�ر  ا
ذا�� �طور - 2

 وا������ري ا��	��� ا�>ط�ب �>د�) و��>رة �و6!) ���ت ا���"�ر ھز	�)، ��دودة

 وا��8ور 
��ر�ض، ���
ل ���ت ا9ذا7) ھذه "���ون �را�س" �	ث 	�ول ا�"�ب �>د�) و�	س

 ا���رر �� وط�و���� و�ط����� ��
ر 7ن آرا&�  ��ن �م �4!� ا�6زا&ر  "�ب 2
ل �ن

 �� و�ل ا�"�ب ھذا أ*��) ود	ن ��!د	م ا���ر ���و�) ���ل ���ت أ�!� ا��ر	م، وا��	ش

 ا79.�� ھذا ا���دي �وا�6 أن ا����.ل 
�د ا�6زا&ر  �7; ��ن ھذا و�7; 
">*	) 	���ق


�ت �>��ف إ"
�ع و���و�) ا�6زا&ر  *وت ���ع � وا�����Kا�"را&( ر ��
 ،(	7���6� ا

 إ�"�ء >.ل �ن ا���ر	N، �7ق �� ا�"�ب ھذا ا��داد 7ن ��
ر ا��� وا�,���) ا��راث 	>دم


�رار ذ�ك ��ن ا�6زا&ري، ا��طر ���طق �ن ا��د	د �� ا����	) ا9ذا7	) �ن ا���ط�ت ا��د	د 

 �/ط	) �7; ا����	) ا���ط�ت 2درة إ�"�&!� أ6ل �ن و	"�رط ا���م �Oذا7)، ا��د	ر �ن

 ا��زب �	��) �ن ا���.ب ��رة �C ا��ؤ���ت ��3	س ھذه �زا�ن �	ث 
��8!� �	زا��	�!�

 ���	) إذا7) أول و
ذ�ك ظ!رت ا79.م ا���ددي إ�; ,�) و�ن ا��ز
	)، ا���دد	) إ�; ا�وا�د

 �	ر��، ور�2)، إذا7) 
"�ر، ��	6) ، ��3!� ,م ا���وا*ل، ا���و	ن إذا7) وھ� ، 1990 ��)

6وان  ��14  ��*ل ا�6زا&ري ا��طر 6!�ت �ل 7
ر ا����	) ا9ذا�7ت ا��"�ر و�وا*ل

 .28 إ�; 2004

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  1 35ص  2007 7
د P ز�ط) ، �"3ة و�طور و��&ل ا79.م ، دار ا�8�ر ا��ر
� ، ا���ھرة ،



 ا��� ا�
	��                                                                                     ا�ذا��
 

53 
 

�ص  -3���  : ا
ذا��

�م ��ن ھ� ا�و�	�) ا�و�	دة ا��!�) 
���8ل 
	ن و��&ل  إن �!و�)، أ�,ر
��راد	و ���
ر  ا9ذا7)

�ل، أ6!زة>�*) 
�د ا��طور وا���وع �� . .ا��*�ل���� ا��را�ز	��ور،وا���7دھ� ��7  ا

�
. .���ن إ�;ا�	د �ن ���ن  أوث و6د ا�6!�ز ا�*/	ر ا�ذي 	��ن ���� و���� �� ا�6	ب 	
(��+9�
�� ����ول �ل  �3*
�تو7دم ا���7دھ� �7; ا��!ر
�ء  ا64!زةر>ص ھذه  إ�� 


را�:  إ��ا�����ع  إ����	) إ�; و، ا9ذا7)��وع و��دد ��ط�ت  إ�� أدى�ل ھذا ..  إ���ن
ا�8راغ،و  أو�2تا����) >.ل  ا��4�ن�� ..�� ا���زل ..�>��8) و ���و7) ،�� �ل ���ن 

  1.ا��8ر وا����ل  أ,��ء و��;ا���ل ،  أو�2ت

  :�6د أن ا9ذا7) ���	ز 
��>*�&ص ا����	) ا���!	دو �ن >.ل ھذا 

-  C+�ن ا��"�را أو�	و ا��دود ���  (	�	
	��ط	C ا9ر��ل ا9ذا�7 أن 	�>ط; ا��وا�C ا�ط

 .��ر���) ا9ذا7	)

����و�	�; و ا��ؤ,رات ���	ز ا9ذا7) 
�������!� ��>��ف طرق ا��3,	ر �7; ا���ط8)  -

ا�*و�	)، ��� 	�ط� ������C "�ورا 
���"�ر�) و 	�ون �3,	رھ� أ2رب ���3,	ر ا�">*� 

 .ا�ذي 	�ون و6!� �و�6

ا��*�ل 7ن طر	ق ا9ذا7) � 	���ج إ�; و�	ط >�ص إذ أن ا�ر���) ا9ذا7	) �*ل  -

Cإ�; ا����� C	رة �ن ا��ذ"�
�. 

 .�; ا9ذا7) >*و*� �C ا��طورات ا����	)�2) ا����8) ا���د	) �.����ع إ -

  .���	ز ا9ذا7) 
���ر7) �� ��ل ا����و��ت و ا4>
�ر و2ت �دو,!� -

�  - .��	( ا9ذا7) 2درا أ�
ر �ن ا��>	ل ، 
��س ا�و��&ل ا��ر&	) ا��� �+C �دودا ��>	�ل -


) ��راءة ا�*�ف أو �"�ھدة  	���ج ���ع ا9ذا7) إ�; �6!ود �
	ر �������
ھو ا���ل 

   .����8زا

��; �� ا����طق ا��� � ...) �	�رة ، ��زل(	��ن ا�����ع إ�; ا9ذا7) �� �ل ���ن -  
 .�و6د �	!� �!ر
�ء


��، ���	) >*�&ص 	�ط�ب � ا����وع ا9ذا�7 ا��*�ل أن �	ث :ا���"�ر �ر7) -����� 

   .ا��2*�دي ا����وى ار��8ع و� ا��ط
و�7ت �� ��� وا����
)، ا��راءة �,ل ��ر�)

 .وا�د أن �� وا�ط
�� وا�29	�� ا���6ھ	ر ���!واء و�2
�	�!� ا����واذ �7; 2در�!�  -
                                                

 (
82،ص  2009وا���8ز	ون ، دار ا���ر�) ا����6	) ، �*ر،  �Oذا7)	و�ف �رزوق ، �ن ا���� 1  



 ا��� ا�
	��                                                                                     ا�ذا��
 

54 
 

 .��ز�� �� ا�� ا�����C 	"�ر ��د ا����6، ا�راد	و ا���9س إ�; ا�����ع 	و�ر -

 وا����ن ا�ز��ن ا�
*ر	)،و�وا6ز ا�
د�	) وا2�79) ����8ر ا�����C �وا6ز �>ط� - 

 2د ��� 
��رKم �د �7د � ��ف ا9ذا7) أ,�ر ��ن و�!ذا أ
�د ا��4�ن ،  إ�; وا�و*ول


�ض ا�4	�ن �� ا��"و	ش أ���	ب �ن �� ���رض. 

 وا���ل ��	�ظ) �!	L ا�*
��	) �������	ن ���
را�: ا����8 ا�و6دان �"�	ل �7; ا��درة -


�ل إ	��7	� 6وا �و6د وا���8ؤل،و
ذ�ك����
���ر�	� ���	ز و
را�: ا��!رة 6د	د 	وم  

 .وا���9ع

 *��7) �طو	ر إ�; ا����و�و�6 ا���دم أدى ��د وا��"/	ل، ا����2ء و�!و�) ا��رو�) - 

 �ل أ	��� ��� ا���9ن 	���!� )�را�ز	��ور  ( >8	8) أ6!زة أ���ن ا��>دام ا�راد	و 
�	ث

  ��ر �� و�	ث

��ون  ������) ا��	) وا�وا�2	)  وا���6	د ا��
�	ط �7; إ7.�	) �و�	�) ا9ذا7) ����د- 

 .1ا��>��8) ا9>راج 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
��21 ا������6ت ا��ر
	) ، دار ا�8�ر ا��ر
� ، ا���ھرة ، ص  6	!�ن ا��د ر"�; ، ا��ظم ا�ذا7	)  1  
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  .أھ��� و وظ��ف ا
ذا�� -4

�7
�ر ا9ذا7) �و�	�) ا�*�ل ��6ھ	ر	)، �6د ان: أھ��� ا
ذا��  - 1�
أھ�	�!� �زا	دت  

>*و*� �C ا����و�و6	� ا��د	,) ، و أ*
�ت � ��ل أھ�	) 7ن و��&ل ا��*�ل ا4>رى و 


رز أھ�	) ا9ذا7) ���:  

-  L	!� (	��
���ھم ا9ذا7) �� ر�م ا9ط�ر ا����8 �������	ن، �	ث ان ا�
را�: ا�*


دا	) �"�ط�، أ�� 
را�: ا��!رة �!� �>�ق 6وا �ن ا����) و C������ ا��9ر>�ء. 

2درة ا9ذا7) �� ا��3,	ر �� �8وس ا������	ن �ن >.ل ا����) ا����و7) و ا��29ع ا����8  -

 .��� 	�!ل إ	*�ل ر��&�!� و أھدا�!�

��8( ��6ل ا��7�8ل ا��7���6 �ن >.ل ا�
را�: ا��
�"رة أي أن ا��/ذ	) ا����	) ��ون  -


�"رة �7; 7�س ا�و��&ل ا4>رى ك ا�6را&د�. 


ر ا9ذا7) �*درا ھ��� �>�ق ا�,���) و ا�و�7 
	ن أ�راد ا��C�6، ��� ���ھم �� �
�دل  -���

 .ا����و��ت و ا�,����ت 
	ن ا������6ت

إ	*�ل ا�4داث و ا4>
�ر �� *ورة �ور	) و �
�"رة ��� 	�	( ������C ا�
��ء �7;  -

 .اط.ع 
�ل ا4>
�ر

�>دا�� �� "�ذ ا�رأي ا���م و ا��3,	ر �7	� �.�� ��ن 	6	د ا� أ*
�تا9ذا7) ا��د	,)  -


/ض ا��ظر 7ن ا��وا6ز ا�6/را�	) و ا�7���6	) و K	رھ�. 
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   1:وظ��ف ا
ذا�� - 2

  :إن ا9ذا7) �� ا�و2ت ا����� �!�م و وظ�&ف 7د	دة ��وم 
!� أ
رزھ�

���ھم ا9ذا7) �� ا����	) و ا���"&) ا��	��	) ���C��6، و ذ�ك 
/رس  :ا�وظ�&� ا�%��%�� -أ

2	م �	��	) ��	�)، ��� �!دف ا9ذا7) 9	*�ل ر��&ل �!دف إ�; ���	ق ا�و�ء ���ظ�م ا����م 

و ا�">*	) ا�وط�	) و ا��	�ن ا��	���، ��� ���ب ا9ذا7) دورا �!�� �� ا���8ظ �7; 

� ���ب ا9ذا7) �ذ�ك دور ا�و�	ط 
	ن ا���و�) و ا�"�ب ا�����ك ا�وط�� دا>ل ا�دو�)، ��

  .و �
�R *وت ا�دو�) و ��"ر أ���رھ� و �"�ر	�!�


ث إ"!�رات  :ا�وظ�&� ا()���د�� -ب
و ھ� ��*�) 
��وظ	8) ا����و	) �	ث ��وم ا9ذا7) 

 و إ7.��ت �ول ��C و >د��ت ��	�) ��� 	"C6 ا���!.ك، ��� ���ب ا9ذا7) دور ا�ر2	ب

��>��ف ا��"�ر	C ا��2*�د	) ، و ��طرق �4
�ب �3>رھ� ، ��� ���ھم �� ا����	) ا�ر	8	) 

  .�ن >.ل �"ر ا�و�7 و ا9ر"�د �ن أ6ل ���	ن و+�	�!م

�	ث ��وم ا9ذا7) 
�"ر و ا��"6	C �7; ا����م و ا����ب  :ا�وظ�&� ا��ر�و�� و ا�,+���� -ج


	) ا��	���6!م ا���8	) و ا�8�ر	) و ا�ر���ء ا����رف، ��� ��وم 
�,�	ف ا���6ھ	ر و ��


	ن ا���دة ا�,���	) و ا��ر�	!	) �ن  C�6ذا7) ا�O� ن��	 ���)، 	) و ا��+�ر	!م ا�,�����	و���


  .,�	8	)�>.ل 
را�: �ر�	!	) 

���ر�� ا�وظ�&�

ر ا���6ھ	ر 
�زو	د وذ�ك ا9>
�ر و ا79.م 
دور ا9ذا7) ��وم:ا�3
 2در 

 ا����م إ���ء �� ا�4داث �� ا�4داث ،�6ر	�ت و���
�) وا����رف ا����و��ت �ن ���ن

 وا����ط!� ا9>
�ر 7ن ا�
�ث أ*
( و��د ا����م إ�داث 7ن ا���س إ7.م أ��س ھو ،���>
ر

 �3�د ا����*ر ا������ وا�2!� �� ا�
�	ط) وا��ظرة ا����*ر ا79.م *��7) 6وھر و�"رھ�

 .ا���ر�) ا�>
رأ��س أن ا�	وم


��/) أھ�	) �3>ذ ا��ر
	) وظ	8) :وا���-���� ا��ر�و�� ا�وظ�&� ��	�� ا79.م و��&ل �� 

 ���7د �ر�وا ��ذ	ن ���6) أ�!� ��� ا��/) ���	م ���ن ،�	ث �
�"ر ���	�� 
دور ��وم ا���

 وا����	م ا�درا�)

                                                
 .113-112، ص ص سابقتسعديت قدور، أثر تكنولوجيا االتصال على اإلذاعة و مجهورها، مرجع  -  3
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 و�6!دا�!� اھ������!� �ر�ز ا����	) ا�دول �� ا���و�) ا�6د	د ا�6	ل ��"&) �7; ���7د ،���

 ا�4	) ��
) وھو أ���� �"�ل �ل ا6ل �ن ا��>��8) ا79.م و��&ل �� ا�وظ	8) ھذه �7;

 ا�و�7 و���	) ا�8�ر 
�!ذ	ب ا��C��6 �� ا�"را&( �ل �"�ل أن ���ول ،��9ذا7) ا��ر��8)

�	�+���
 

 .وا�����	) وا�وط�	) ا����	)

 وا����و��ت ا�4��ر ��ل �7; ا9ذا7) 
	�!� �ن وا��� ا79.م و��&ل ��وم :ا��,+�ف وظ�&�

 ا��راث �7; ا���8ظ 
!دف وا��8	) ا�د	�	) ا����و��ت 
�"ر و�ذ�ك ا��C��6 ,���) ��8ظ ا���

 .ا����6	) �����6 وإ"
�ع ا�8رد أ��ق �و�	C >.ل �ن ا�,���� وا��طور

 ��ن �C��6 �ل 
� 	��	ز ا�ذي وا�,���� ا��+�ري ا����وى >.ل �ن :ا��ر����� ا�وظ�&�

 ا����	) 
�وا6د ���( ا�وظ	8) ھذه أن ذ�ك ا����وى ذ�ك ��ب �7; 	>��ف ا��ر�	� أ��وب

  .ا�,���� ا��"�ط �� وا��طور

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ا��� ا�
	��                                                                                     ا�ذا��
 

58 
 

  : ا
ذا���ا��را�0  أ/واع-5

و	را7;  وا���ر�)،و���!� ��8ق �� �و�	ر ا����	)  أ>ر إ���ن 
�د  ا9ذا7	)�>��ف ا�
را�: 
�	>*ص  ا�
��2 أ����!�  
����&) �90�ون 
را�: ا���و�7ت ��
)  أنا��د	د �ن ا�
�دان 
  .و6وھ!����واد ا�,���	) 
�ل 


	رة �ن 
را�6!� ا��>��8) وھ�  ا9ذا�7تو��ظ� ا�
را�: ا�د	�	) �� � (
��
 (	
ا��ر
  .���و7) إ�.�	)��+�ن �.وة ا��ران ا��ر	م و��8	ره و"ؤو�� 

��  أو��2!�>�رج  أو�
ث �� >.�!�  إذ6زءا �ن ا�
را�: ا��ذا7) ،  ا79.��تو��,ل 
 أيا�
ر	ط��	) �. �
ث  ا9ذا7)ا���ط�ت K	ر ا���6ر	) �,ل ھ	&)  أ��ا���ط�ت ا���6ر	) ، 


را�6!� ا79.��ت�وع �ن 
  .، 7دا ��ك ا��� ��وه 

ا��>��8)  ا4ھواء!م ذوى ا�6ذاب ا������	ن ، 
وا�ط) 
را�: � ا9ذا�7تو���ول ��ظم 
  .ا����	) ���,�8	ن وا4>
�ر����و�	�; ا�*�>
) �,. ���راھ�	ن 

�ا�8��ھ) و ا���,	�	�ت ذات ا�����ت  إ�����*ر ا�
را�: ا����	) ��7 ا��و�	�; 
ل ���داھ�  و
  .��ط ا9ذا�7و
�ض ا���,	�	�ت ���ب ��
ث  ا����6)، أووا���ر�	�ت ا��� ���ل ��. �
�"را 

 ا���ط�ت،�*ف ��7) �� 
�ض  أو��ددة 
��دل ��7)  أو�2ت��  ا4>
�ر�
ث �"رات و

�ت ا����)  ��Sداث�
�"رة  )�/ط	 ا9ذا7	)��� ��دم ا���ط�ت �<��� أوا�>�*) �,ل ا

  .ا����ح ا����6س ا��"ر	�	)

 وأ>
�را�6و	) و�ر�) ا��رور و�وق ا�
ور*)  ا�4والو���� ا���ط�ت 
�"رات 

�3داث�ن ا�
را�:  أ>ر	!�م 6زء ا�زرا7)، و  C��6ن و>د��ت ا�دو�)،  وأ�"ط)ا����ا��

  .��ط  ا4>
�را��� �>�ص 
��د	م  ا9ذا�7تو	و6د 7دد �2	ل �ن 

  .���6ت ا����6س ا��"ر	�	) ��. �
�"را ا9ذا7	)و�� 
�ض ا�دول ���ل ا���ط�ت 

���د ���2"�ت �ول �و+و�7ت ���ددة �/ط� ا��وا�� ا��>��8)  ا9ذا7	)ا����
.ت  أ��
�ذ	�) �د	ر ا����
�) و����!�، و���8وت  أو�ن ھذا ا��وع 	�د�� �ذ	C ���	�ة، و�ل 
ر���: 


�ت �<����و+و�7ت ھذه ا����
.ت 
	ن ا��و+و�7ت ا��	��	) ا��6ر	) �,ل ����6) ا
 أوا���وث  أوا�7���6	) �,ل ا�6ر	�)  و2+�	� ا�دو�) ا��� �!م ا��واط�	ن وا��و+و�7ت

ا��"�ر�) �� ا��د	د ��!� ��  �������	نا���		ز 
	ن ا���6	ن ، و	��ح  أوا���*ر	)  أوا��8ر 
  . 1و6!�ت ا��ظر إ
داء أو أ�&��!م
طرح  ا9ذا7)ا����ش 7
ر ھوا�ف 

  
                                                

2010 ، ، ا�ط
�) ا4و�� ا4ردن���"ر وا��وز	C ، ��7ن ،  أ���)، دار  ا9ذا�7 ا79.مط�رق ا�"�زي ،   1  
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  �� ا�و)ت ا�راھن  ��ذا��ا��طورات ا��1/و�و �� -6


ث ر��&ل ا��*�ل  ا����9	)��ر	N ���و�و6	� ا��*�ل 	��س ا�6!ود  أن	��ن ا��ول  ��
23*;7
ر ا������ت ا�
�	دة 
و+و�� �7د  وأ�,ر ا�2*�د	)،���8)  ، وا2ل�ر7) ����) 


�ل ����  ا

 إر��ل أو��  ���	ق  ��رك و�;��ذ �6(  ا����9	)و�� +وء ذ�ك �وا*�ت ا�6!ود 

ث �� �7
ر "
�) ا���ر�ت ، و���ت ���و�و6	�  ا�ر��2 ا9ذا�7����� ��*وت و*و

��  2long waveد "!دت �طورات ��.��) ��ذ ا��>دام ا��و�6ت ا�طو	�)  ا9ذا7)
،و�7ب  ا�4ر	�	)��راد	و 
��و�	�ت ا����دة  ا4و��>.ل ا�
دا	�ت  ا9ذا�7 ا9ر��ل

�����ت طو	�)  إ�� ا9ذا7	)) ا��>دام ھذا ا��وع �ن ا��و�6ت 7دم ا��درة ��7 ��ل ا�ر���
  .ا9ذا�7 
�9ر��ل،و+	ق �ط�ق ا������ت ا�6/را�	) ا��� �/ط	!� 

�� ا��>دام ا��و�6ت ا���و�ط)  ا9ذا7)و��,�ت ا��ر��) ا�,��	) �� �طور ���و�و6	� 
medium waves   ;7����ا��� ��ط� �����ت 6/را�	) ا�
ر 
���>دام �ظ�م ا��"�	ل ا

Amplitude modulation   ن	
�	�و ھر�ز ،  1605- 535ا�ذي 	��>دم ا��رددات 
ا�ذي 	��>دم  modulation frequensو
�د ذا�ك �م ا��>دام �ظ�م ا��"�	ل ا��رددي 

  .�	�6 ھر�ز  108- 1ا��رددات 
	ن 


���"�	ل ا��رددي  ا9ر��لو	���د �ظ�م FM   ل	�ث �و�6ت ا2*ر �ن �و�6ت ا��"
 ��7
7�����    of sight direct line  أ����7; >ط �ظر  ا9ر��لو	�م  �Am ا (�����

 ا9ذا7	)��دد ا���وات  ا9ر��ل،و	�	( ھذا ا���ط �ن  ا9ر��ل�	. �ن �ر�ز  �50ز	د 7ن 
  . 1ا��� ���	ز 
6ودة ا�*وت

و>.ل ا��رب ا�����	) ا�,��	) ، �طورت >طوط ا��	�روو	ف �ن >.ل ا��>دا��ت ا�رادار 
 أ*
�تا��رب ، و
�د ا��!�ء ا��رب  أ,��ءا�>ط	رة   ا�4رار���ت ���و�و6	� ا�رادار �ن و

  .ا���6ر	) �.��>دا��تا�رادار ����)  أ6!زةا��� *��ت ��طو	ر  ا64زاء
�ض 

وا��7د ا�راد	و ذو ا���6ھ	ن �� �طوره ��7 ���و�و6	� ا��	�روو	ف ا��� 
رزت �و�	�) 
������ت 
�	دة 
���>دام  ا9"�راترو�/��ط	�	) �� 
ث 6د	دة ���>دم ا��و�6ت ا��!


�ظ�م  ا9ذا7)�رددات ا��7 �,	را �ن �رددات FM  وا��� �ن >*�&ص �رددات
���  ����ر �� >طوط ����	�) ، و� ����س �ن >.ل ط
�) ا�	و��8	ر أ�!�ا��	�روو	ف  

ھو ا���ل �� �و�6ت ا�راد	و ا����	د	) ، �	ث 	��ن �"/	ل ا��د	د �ن ��ط�ت ا�راد	و ��7 

                                                
114، ص  ��2008ن ��7د ���وي، �7دل 7
د ا�/�8ر ،ا9ذا7) �� ا��رن ا���دي وا��"ر	ن ،ا�دار ا��*ر	) ا��
���	) ، ا�ط
�) ا4و�;،    1  
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�� ��ط�) 6/را�	)  ا9ذا7	)�رددات �>��8) ا��وة ��� 	��( 
و6ود 7دد +>م �ن ا���وات 
  .1وا�دة ، ودون �دا>ل 
	ن ھذه ا��و�6ت

2وا&م ز6�6	) ر2	�) ��/�	)  وھ� 7
�رة 7ن  fibre opticsا�+و&	)  ا�4	�ف�ذا�ك ظ!رت 
	�ل ھذا ا�+وء  أن>.�!� ، و	��ن  ا��	زر أ"�)�"
� >	وط ا����
وت ، و���( 
�رور 

ا����رو�	) ا����	د	) ا����>د�) �� >طوط ا�!��ف ، وا�راد	و وا���8ز	ون ،  ا9"�رات��ل 
و��	(  ا��	�روو	ف إ"�راتو��ل 
	���ت ا����ب ، وھ� ����ر �� >طوط ����	�) �,ل 

ا�+و&	) ��و� �,	رة ���"�.ت ا����6) 7ن ا��>دام ا��*�ل ا����� وا���
.ت  ا�4	�ف
�ت ،��� �و�ر �*���ن  ا��!ر
�&�ا�+و&	) ا��زل  ا�4	�فا��ر�ز	) وا��	�روو	ف و�ظم ا

، �!� ��*�) +د �8ر	R ا�
رق و+د ا��دا>ل ا��!رو�/��ط	��  أ>ري إ����ط) 
�7د  ا��4نK	ر ��ر+) ���"و	ش و�و�ر 2درا ��7	� �ن  أ�!�وا��!رو����	�� ��� 

  .ا��>دا�!�

ا�*��7	) �� ا�
ث  ا��24ر
���>دام  ا9ذا�7و�د,ت ط8رة ھ�&�) �� ا��طور ا����و�و�6 
��. �	� ��7 ا�!واء  ا9ذا7) ��دم إنا�*��7	)  ا��24ر�ن >.ل  وأ��نا��
�"ر ،  ا9ذا�7
ھذه ا��طورات ��ظ) 
��ظ) ، ���  ا������	نا��!�) ،وان 	"�رك �6!ور  ��Sداث�
�"رة 


���و�6ت ا���و�ط)  إ�	!����طق 
�	دة ��ن 	*�ب ا�و*ول  إ�� ا9ذا7	)��ل ا�ر���)  أ��ن
  .وا��*	رة 

وإذا ���ت ا9ذا7) 2د ا��7دت �� ��ل ا�*وت إ�� �����ت 
�	دة ط	�) ا��رن ا���+� ��7 
د ظ!رت >.ل �7د ا�,���	��ت �ن ا��رن ا���+� ���و�و6	� 6د	دة ����د ا��ظ�م ا����,�� ��

ا�ذي 	و�ر �زا	�  digital ��7 ��ل ا�*وت و�واد ا��*�ل ا��>��8) 
���4وب ا�ر��2 
7د	دة ���ر�) 
���ظ�م ا����,�� ،و��ل أھ�!� ا�6ودة وا����ء ا��
	ر	ن �� ا�*وت ،و>�و 

  .��2) إ�� د2) ��7	) ا�
ث و���	ن ا9ر��ل ا�ر��2 ا�ر���) ا��*��	) �ن ا��"و	ش ،إ+

و	��ن ر*د ا������ت �طورات ���و�و6	� ا��*�ل ��7 ا9ذا7) ا����و7) �� ا�6وا�ب 
  �2وات ا9ذا7) 7
ر ا�8+�&	�ت ا���8ز	و�	)  -:  ا����	)

  ا�راد	و ا�ر��2 ا4ر+�  -

  ا�راد	و ا�ر��2 ا�8+�&�  -


�ل ا9ذا�7 ا� -����  �د	,) أ6!زة ا

  

                                                
115، ص  ��
ق�رC6 ،��ن ��7د ���وي، �7دل 7
د ا�/�8ر، ا9ذا7) �� ا��رن ا���دي وا��"ر	ن  1  

 C6115،116ص  ���8 �ر 2  
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���� ا�&�ل   

��
 ا����� ا��C��6 ���	) �� ا����4 دورھ� ،�Bن ��6ھ	ر	) ا�*�ل و�	�) ھ� ا9ذا7) أن 

 �>�ط
) ا�; راC6 ،وھذا ا������6ت دا>ل ا���س C� (��7 �وا*ل أداة �و�!� �� ،	��ن

 وا�6/را�	) ا��	��	) ا��وا6ز 
�>ط	� ا4>	ر ھذا 	��6; �	ث وا�C �ط�ق +�ن ا������	ن

 وظروف 6وا�ب �6	C �را�7ة ا��	�د	ن،�C �>��ف و�� ا4>
�ر ا��"�ر �ر7) >.ل �ن

 �>�ط
) >.ل �ن أو ����Oن ا�
*ر	) ا2�79) ��6ب �ن �واء ��Sراد ا�7���6	) ا��	�ة

 �ن ���و	� �� و�!م ا���	� ا����و	�ت إ�; 
��ر�2 ا�8ر*) �!م ���( �م ا�ذ	ن ا�9راد

C	+) �وا	) أو ا7���6	��	) أو �	ا�2*�د ...N.ا� ���ذا7) أن O� ر	�7; و2وى ���ل �3, 

 ا����ءا ���ق أن ا��ط�7ت ��!� ،وا�ذي وا��!�6ت ا��64س و���دد ا��ط�ق وا�C �6!ور

 ا��	�ة ��8	ل وا��C��6،�� ،ا�4رة ��8رد ��د�!� ا��� ا����و7) ا�
را�: >.ل �ن ا7���6	�

  .ا�	و�	) ا��	�ة �� و�8	دة �!�) و�*�&( إر"�دات ا�7���6	)،�ن
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  :����ـــــد

� ، أط�
� ارو��ن ��� ا�و�� اذي 		وا�د ��� ا�د��� ��ر�ت ا��ط
� 	���� �ور���


وس ا'ر�  &��% ��	"��م ، !���� �$م �و�� ا"ر!  أرز�و�� ��� ا�)  .ا

 و�د ذ0ر ا�"را��ون ا/رب �ن ��	"��م أ�*� !�دة -"�رة 	
� �  (,رة ا�*دا��� ��� &ط 

��(ل �(�ط !*� -ور ��(�� ا��وب 	�	د (و*� ا!��	�ن وطوا(�ن ا���ها.  

!�/�� �(ط� '	و�� أو ��0ن " �'	� " ذ0ر ا!/ض أن ��	"��م 		ر0ب �ن �
ط/�ن 

  .�ر�و�� ا�م '&-�� "���م"����4 ا'	و�� ، 

 �ر�� ا"��5م: وذ0ر ا!/ض أ�*� 

 وذ0ر ا!/ض أ�*� ��ك ا"��5م

 0وخ �-ب ، �س !�/�� 0وخ ، و���م !�/�� �-ب: وذ0ر ا!/ض أ�*�

  : ��0 أن ھ��ك ر(�� ذوي '*رة ����� 	/ر�وا ��� ا�د��� وذ0روھ� ��*م 


و! " ، " ا!0ري " ، " ا!ن &�دون"، "  ا9در�� "   ،"ا!ن !طوط�" /� " اوزان" ، " ا


رن »�0ر	���«�0�ت 	��� (�ث �/ود 	�ر�> إ�'�ء ��	"��م إ� ا/*د ارو��� ، و ، و�  ا


�5د  1516و�   ،�ا(�دي �'ر ��ر ا��*� إ� �ورو�	��أ-!(ت ا�د��� 	(ت ��طرة ا

ذي ا	&ذھ� �ر0زا /����	� �  ا!(ر ا<!�ض ا!(ري ا	ر0  ا'*�ر &�ر اد�ن !ر!روس، ا

أ-!(ت ا�د��� 	(ت ��طرة  1700و!(�ول  ،ا�	و�ط، و�  او�ت �,�� �ر�? 	��ر��

�  �د ا)B	Aل ا,ر��  (	� ا�	
Aل ا�زا5ر ��م  1832ا/@�����ن، �!ل أن 	�
ط ��م 

1962.  

ا���(�� ا	  	ؤھ�*� !?ن  	/د و��B ��	"��ـم  و��B ��(��� 	ز&ر !�/د�د �ن ار�وزو

	0ون و�*� ���(�� !��	��ز، وھذه ا�ؤھAت ھ  �� �/�ل ��� إ!رازه وا(د�ث ��� وو 

  .�  ھذا ا,-ل �&	-رة !-,� 

و��(	وي ھذا ا,-ل واذي أ�����ه ا���(� �  ��	"��م ��� ���و�� �ن   

و��B، ا9رث ا�/ط��ت ا	  ��/ت �!ر �-�در �	/ددة 		(دث �ن ا�و�� ا�"را�  


�� ، ا	�ر�& ، اط!�/ ، و��ره@  .ا
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���ط	�  -1 ������        : ا��ذ��� ا

   �� ��*� �ذب ا���ح و ھذا �ظرا A& 0ن �ن�	  	
و��ت ا�/د�د �ن ا�! �
  	ز&ر ا��ط

   :ا����� و ا�و�� ا��را��  - 1

م، ا	  ��ر !*� &ط �ر��	ش �  ا�زا5ر ة	/	!ر ��	"��م وا(د�/�  .�ن ا

		�ّ�ز !�و�� إ�	را	��  �د ھ�م إذ أ�*� 	طل ��� ا!(ر ا<!�ض ا�	و�ط �!�'رة وذك 

، أ0@ر ��*� ��!�ت  �02م 2269	"ط  ���(� �درھ�  و �0م ���124 ��(ل ��	د ��� 

�ن  و  ���زان و �/�0ر �زان ، و �ن ا��وب و�B	ـ�(دھ� �ن ا'رق و�B	  ا'�ف و��

  .ا"رب و�B	  �/�0ر و وھران ، أ�� �  ا'��ل ا!(ر ا<!�ض ا�	و�ط 

��ر�س  - 2�  :ا���خ و ا

�  �ر	,/ـ�ت �!�ل  ��م 400ا   ��م 350 !�/دل		��ز !���خ '!� ��ري ذو '	�ء �/	دل 

�*ول ��&,ـ$� !���ط
� : اظ*رة ، 		�وع 	$�ر��*� إ� أر!� ���طق �*	ـ�ن أ����	�ـن 


ط�   ا"ر!���وھ$�ب و �*ول ا��ط
� ا'ر��� و ا�	داد �!�ل اظ*رة ، و 	/	!ر ��ط
� ا


!�ل اط�ور ا�* وا	 �ن أھم ا���طق ارط!� �  ا�*� ا"ر!�� ،	�B ?��� /د	رة ��.  

����  333���� ، أي !�ـ/دل  ) 756658(�
در �دد ��0�*� ب ِ     :ا� �ن  -3


د�� �ن �د�ر�� ا	&ط�ط وا	*��5 و ا	/��ر  �031/12/2009م (�ب إ(-��5ـ�ت  /�ا

 �
!�/دل  2015���� �  ���  938427و ا�ر	
ـب و-و*� إ�  ا�	وا�دة !���طـ

0ل ���℅ 1.6ز��دة .   
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  : أ�واع ا����� �� ������م -2

 :		/دد أ�واع ا���(� !و��B ��	"��م (�ث ��د !*�

إن ا	�ر�> ��0 �
�ل ذا0رة ا'/وب وھ  !(ق ���0 �/!رة   :ا����� ا��ر�$�� - 1


� ھ  ا	  		رك �)'/وب وا<�م B 	/رف ���	*� إB !��$�*� ا/ر�ق وا�د��� ا�

  ./��!ت ���*� ا<(داث وا	"�رات<ز��� �*�� 	ا!-��	*� ��� �ر 


��  وا�B	���  اذي @�دھ� و���� !N@�رھ� و	را@*� ا�
�د��� ��	"��م �ر�
� !	�ر�&*� و	

!�<(داث ا�ر	!ط� !(��ة ��0�*� ور�م  ء ا��'0ل (�
� �*�� �ن (�
�ت ا�زا5ر 


و��ت�ا&�-�  ا"�وض اذي �0	�ف 	�ك ا<(داث 	!
� ��	"��م 	(	,ظ !0@�ر �ن ا


��ل
دم وB �/رف ا<!��ء ��*� إB ا  .	وار@*� ا��0ن ��ذ ا

إن ازا5ر و��B ��	"��م أ���� (ل وار	(ل 	-�د�� آ@�ر 	�ر�&�� ��*� �� ا�د@رت و��*� �� 


�وم �(ن از��ن ,رض و�ودھ� و��*� �� 	زال '��&� 		(دى از��ن  طAلأ!
� ��رد 	

A'ي !و�!�م، !رج ا	رك، !رج �(�ل، ا���د ا0!�ر، ا�"�رات �  0!ر��ء، 0$ر�Q ا

  : 1و���B@ر�� و��0ن ا	/ر�ف �  ���� !!/ض ا���طق اB. ا>...وا0*وف

ھذا ا�Bم �ر�� إ� �!��� �ر!�� �0�ت 	�0ن ��ط
� ��	"��م 	�ر�> 	?����  :�رج ���ل  -


رن ا(�دي �'ر ��Aدي أ��م دو� ا�را!ط�ن، '�د �ن طرف ا��ط�ن �و�ف �/ود إ� ا

 .م1073!ن 	�',�ن ��� 

���ب  ھذا ا�/�م �!�ي !و'�Aم اذي ��ش �  ��	"��م &�س  :�ر�+ ا��ي �و()'م  -

م، د�ن �  (  ا�ط�ر �رب ا0@�ر �ن ا'&-��ت ا	  أ@رت 1737و��	�  �وات و!/د�

 .�  	�ر�> �د��� ��	"��م

Qر�$!/د و-Aة ��!ل ا)B	Aل ا,ر��  �ن طرف ��0ن ا��ط
� ���0د  ا�	/�ل ھذا ا

��ود او-ول �,'	�� � .ا,ر��  	(ول إ

، !�ـ  " د ��ن ا-,راءوا"�	وا�د !(  اط!��� ��� '�طS ���ق  .:ا���د ا ��ر-

م �ن طرف ا��ط�ن أ!  �!د T !ن أ!  �/�د ا�ر�� ، 	(ول 1340ا���� ا0!�ر �ـ�� 

                                                      
.4، ص��2004ي 10	
ر�ر ��� ا���(� وا�B	@��ر (ول �ط�ع ا���(�، ادورة ا/�د��، ��	"��م،   1
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��	"��م ، �رف �دة  �A	)ر��  !/د ا,إ� �&زن ��Vـ(� �ن طرف ا��	/�ر ا

	ر��ـ��ت ، ��� أدى إ� ا�	ـ
�ده ط�!/� ا<-�  �و�� �� ، ُ-�Wف وط��� ���0د أ@ري 

 .�15/04/1979ـب �رار وزارة ا@ـ
��� ا-�در �  !�و

م !���ب 1732	?�س ھذا ا�/�م ا	�ر�&  !?�ر �ن ا!�ي �(�د ا0!�ر ���  :دار ا(-راء -

�ن �د��� وھران  	&ذاا���د ا0!�ر '�د �0ون �
ر ����9 ا!�ي �(�د ا0!�ر و!/د أن 


�ء ا'/راء
رر 9دارة (��0 ا	&ذه '/راء ا�د��� ��دي ��	�/ون ��� ��ر و�. 


رن ا��دس �'ر &Aل ا)B	Aل ا,ر�� ، أط�ق ��� : �رج ا�رك -'�ده ا<	راك أوا5ل ا


Aل 	�Bر!�� و!/د ا)ا�م !رج ا'رق، وا�	/�ل آ�ذاك (-�� ��0ر�� 	&ز�ن اذ&�5ر ا

!/ض ا/�A5ت ا	  أ&ر�ت ��� !/د ذك و�/	!ر ا�/�م �-�,�  ا�	/�ل  �����0 �0

 .وط���

,	رة اھو أ�دم ����ء �ر�	� ا��ط
� إذ �/ود 	�ر�> ظ*وره إ�  :����ء  �زا -��,
ا��� �
� ،

��A(� ا	��ر�� ا(	��  ن��
�و�ا,�0م �ن ��	"��م، أ���� 8ف ��� !/د �$,�ف واد ' ���

�� 	زال أ@�ره إ� ا�وم 	دل ��� (ر�0 ا9���ن !� وھ  �!�رة �ن !
��� !�وت وارو��ن، 

 .1ز�	ون و'ظ��� أوا�  �&�ر����!��� 	(ت ا<رض و!
��� أ��دة (�ر�� و�/-رة 

- �	��0'/��!��"�  ا��ط
� ا�/رو�� : ا�ر ز ا�! " �
�ر�ب �ن '�طS ا!(ر، �0�ت ��ط


د�� ا	  و�دت !*� وا	  	(�ل -ور ا��ك 	!�دل ا	��ري و�دل ��� ذك ا�
ط� ا

ارا!ط� �د��� " 11"و�
� ھذا ا�ر0ز ا��(�  	(ت اطر�ق اوط�  ر�م ) �و�رط�(

��!��/'ك ر�$�ن وھذا �� �/رف !��� . ��2	"��م !
ر�� !ن �!د ا

�!ل �0م �ن !�د�� ���رى ��0�*� ا9���ن �  �	رة �� 3	
� ��� !/د : ���ور ���رى -

ا	�ر�> و�د �@ر !*� ��� أدوات ا�	/��*� ا9���ن ا<و �د��ع �ن �,��، ��0 �@ر ��� 


ر$�، ��0 أن ا��ط
� �0�ت 	و�د !*� !(�رة �ظ��� ����ت '�ظ�م !/ض ا(�وا��ت ا

(�وا��تا!*� 0@�ر �ن . 

                                                      
1
  ���"	��
�در !ن ���� ا��	"��م وا(وازھ� �!ر ا/-ور 	�ر�&�� و@
���� و����، ��	"��م، اط!/� ا/Aو��،  ،�!د ا

،�   .28، ص1996اط!/� ا<و
 .29ا�ر�� �,��، ص 2
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 :ا3 �� ا-� ر�� �)ح ا��د��-م �0�ت 19رن 	/	!ر أ�دم @0�� �/ود 	�ر�> !��ءھ� إ� ا

�,
Aل (وت إ� ���0ن�	?وي إ�*� ��ود ا	�Bرا!� �'�ة، و!/د ا .ق ا


رب �ن ا@0�� ا/�0ر�� !� أ$ر(� : �ر�+ أ���ء ا��ي �و()'م -ھذا ا�/�م �	وا�د !�

 .أ!��ء ا!�ي !و'�Aم، ا�	"ل �ن �!ل إ(دى ا/�A5ت 0��0ن

م �ن طرف 1857-1848ءه إ� �� !�ن ��	  ھذا ا�/�م ا<@ري �/ود !�� :�-�د ا��ود -

�� ا�*ود�� ا��	"����� و�� .��	/�ل �0(ل 	��ري �ن �!ل أ(د ا&واص ھوا

 ا�د��� ا	  �0�ت ادرع ا(-�ن  �د��� ��	"��م �/�� ر!و�*� ا�*زم ا��ش :�ز'ران -

�دة �A(م ا-��!  ا�9!�� ، ��0 �0�ت �ز�ران �ر0ز إ'/�ع ���  و'*دت ھذه ا�د��� 


�5د ا�9!��  أوت  �26وم ) ا0و�ت دي ا0ود�ت(�ظ��� أھ�*� 	�ك ا�/ر�0 ا	  ��دھ� ا

 .   م، وا�*زم ��*� 'ر ھز���1557

   " :دار ا(-راء" دار ا	��د


��د� B�0ن �ز ، ��!/'اذي �0�ت � ��ط� و �,وذ " �-ط,� ا��را	 " �	(ف ا,�ون ا

��*ر �  ا��ط
� آ�ذاك ، أ��م  �	�! Q!-ر��  دو��'�ل ، @م أ,) ��د��(��� ا��رال ا


Aل ، أ-!Q اYن �	(,� ����ح ، 	و�د !� 	�Bا ���� ��$!�ط ا/�0ر��ن ا,ر����ن إ

�,��ن ا��ر(  ود �!د ار(�ن 0�0  ، : �دة ����ت ، 0ل ���� !*� �روض &�-�  ����

!
/دة ا��ر��م �(�د &دة ، و ����  ���� ���� ،  ���"	��
��دي ا	دو�� ،���� �!�س ا

 A�� <�'   1، و ���� أ&رى ��دي &$ر !ن &�وف  ا'�> (��دة و ا

  

  

  

  

  

                                                      
و��B ��	"��م   -1 ���
@   2016، ���  دار ا
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  :ا����� ا3	���� و اد���� - 2

م ا<@ر�� ا�	وا�دة �!ر 	راث او��B �!ر�/�	��وب �دة ($�رات �   زإن ���و�� ا

���� ا	  	ز&ر !*�  أ!/�دھ� از����  ، و0ذا ا�*ر����ت@اد���� وا'/�5ر��  وا�'�ط�ت ا

  : او��B ، أدى إ� 	طور ھذا ا�وع �ن ا���(� �  او��B ، �ذ0ر ��*�
 .�"�رات ���رة ا	  	ظم ���و�� �ن ا�(وت -

د�م �ن �*د ارو��ن ا�	وا�د !!(�رة، !�د�� أوBد !و��م - .ا����ء ا
���رح ا�در� ا�*ر��ن اوط�   -. 
 .�*ر��ن ��دي &$ر !ن &�وف -
 .ا�*ر��ن اوط�  �@راث  ا/���وي و �*ر��ن ا'/ر و ا�و��
� ا!دو�� -

  . �  �*د ا)9	Aل ا,ر��   1878اذي أ�'S ��� " رأس إ� "���رة -

�د أد!�� و���� @ر�� و���
� ا�ذور �  ا	�ر�> ��0ن �
و0ذاك و��B ��	"��م 		و�ر ��� 	

*� أن 		!�ھ� !?-و*� ا	�ر�&�� <�*� و�رة �&!� �ن ا'&-��ت ا/ظ��� ا	  (��ت 

�'/ل ا/�م ��*م �ؤر&ون، أد!�ء، '/راء، �و��
�ون،��ر(�ون،����ون 	'���0ون ا'	*روا 

�	�! ��Bوإ� ا"��ء ا!دوي   وا<�د�وع ا�و��
  �ن ا"��ء ا'/!  وا(وزي !�


���� أ��زت @وازر�� ا��	"����� إ$��� إ� ا�وادي ا�و��
�� ودا��5 �  ���ل ا���(� ا


��� ودار ا(رف وا-����ت@  1 .�دة �را�ق @
���� �0	(ف ا���ھد، دار ا

أ��!ت ھذه ا��ط
� '/راء 0!�ر ��0دي &$ر !ن &�وف ، أ�دم '��ر �  ا��(ون   و�د

 �$� ، ��
��� �ن ��ره �  �دح ار�ـول -�� T ���� و  ���85 ��	وى '��ل إ�ر�

  .��ّم ، �/ل ��	"��م �ر�/� و ��-�� �'/ر ا��(ون و أ-!Q �ورو@� �!ر ا<���ل 

� �

دم و �طرب ا!دوي ط!� آ&ر ، إذ �!	ن أ�وى ا<-وات ��� ا��(� ا�(��� ر�م ا

	0�وو�  �  اBYت ا.  


�م ��*� ا�داQ5 اد���� و ا���ع ا-و�  ، B 	زال ��	"��م  ��اإ$��� إ� ازو	  	ا


�م ا9������ و ا���A�9 ، و �ن !�ن ازو�  :ا�	وا�دة !*�  ��(��ظ� ��� ھذا اط!� و ا

 '*� �,وذ (	  زاو�� �ـ�دي (�و ا  	�> ، ��دي �دور !ن ����ن ، ازاو�� ا/Aو�� ا

  .��� ا��	وى ادو  ، ازاو�� ا	������ و ازاو�� ا��و��� 

  دون أن ���� ط!وع أ&رى �ن ا,�ون �0,��0ور اذي �ط,� ا!*�� �  ا<�راح       

                                                      
 .13، ص2004	
ر�ر ��� ا���(� وا�B	@��ر، ادورة ا/�د��،  1
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د�ت �ن ا	  	'ـ/!  و ا/�دات ا'/!�� ، �0ل ا<�واع ا"����5 ا��  �,ن ا!دوي إ� ا<�د

@م �-ـري ����وي �!
� �$�� إ� ا(ر�0 ا��/و�� ا	  	�'ط !0@��� ��� ا��	ـوى 

    .ا�(�ـ  ، اوط�  و ادو

	/	!ر ھذه ا(ر�0 �د��� ، 		�@ل �  ��/�� ��دي ا*Aل ا	  	/د �ن أ�دم ا��ـ/��ت       

�� ا	  �0�ت 	$م َ&َ�رة أ!��ء ��	"��م اذ�ن !ر�وا ��� ا��	وى اوط�  ، و ��/�� ا�/�د

  :�ـ  �دة أ'�0ل �ن ا,�ون إذ �و�د 

  .را5د ا��رح �  ا��ط
� : ود �!د ار(�ن 0�0  *   

  .'�> ا<���� ا'/!�� : �/زوز !و���ج  *   

  .�و��
�ر ، ��(ن و �طرب :�(�د اط�ھر *   

  .ر��م دو  : !ن ��	ر *   


� ا'�ھد !���@�	�
�م ، ��*� اوط��� ا	  	 ا<0!ر ��� ھذه اط!وع ا�*ر����ت ا��و�� ا

  �:  

  .ـ �*ر��ن ��رح ا*واة اذي ��	
طب أ0!ر �دد ��0ن �ن ا���ح  

  .ـ �*ر��ن ا��رح ا�در�  اذي �
�م �  '*ر �وان �ن 0ل ���  

  .ـ �*ر��ن ��دي &$ر !ن &�وف  

  .!�د�� ��ن 	�دس ـ �*ر��ن ا<���� ا!دو�� ! 

  ��!/'  .ـ �*ر��ن ا<���� ا

  .ـ �*ر��ن ا	راث ا/���وي  

  ���  .ـ �*ر��ن ا�و��
� ا<�د

ھ��ك �ر0زا �,رو��� أ�$� اذي ��	
طب �دد ھ�5ل �ن ا���ح  �(���ن و أ���ب &�-� و

�ـ!ب �  �	رة ا�*ر��ن اذي �
�م �  أوا&ر '*ر �و���� �ن 0ل ���  ، 	0@ر ز��ر	� !

ط!�/  ا*�دئ و ارو����  اا���خ .  

�!ط�ط� �  0ل ��� (�ث و  ون ادو�-و��ت ، �0�-	�ظم ��� ا/د�د �ن ا�/�رض و ا

�0وزراء و اوBة ، و ا/د�د �ن ا��	@�ر�ن ا<���ب  ������  .�?	  ا/د�د �ن او�ود ا

و �  ا��ل 	
�م ��� (,Aت ��� ا*ـواء اطـ�ق �0<�ـراح ، ز��دة اBھ	��م !� �ن �!ـل 

  .   ا��5و�ن أ�ط� � -ورة و ذو�� ���زا 
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�ن رواد ھذا و��0 	/رف ا��ط
� ا,ن ارا!� ا��رح ، إذ ���ت !/�-�� ا��رح ،      


�در ، !�': ا,ن ـ  �Aل و ��رھم ، اذ�ن 	��ـ/وا ود �!د ار(�ن 0�0  ، !��
دم �!د ا�

�  �دة ��/��ت �@ل ��/�� ا�و�� ، ��/�� ود �!د ار(�ن 0�0ـ  ، ��/�� �-ـط,� 

  .�0	ب ��/�� ا&'!� ازر��ء ، و ��/�� ��رح ا�د��� 

إ$��� إ� ا,ن ا	'��0  إذ 	و�د !*� �در�ـ� �,�ون ا��ـ��� ا	  	(�ل ا�ـم أ(د 0!�ر 

��!ن ��	ر زرھو�  ، و *�-  �وBي : و �ن روادھ� " �(�د &دة" 	"�����ن ار����ن ا

  .و !ن �����ل و ��رھم 

  .  1و�  ا����� �و�د ا�&رج ا0!�ر �(�د 'و�> ا�/روف !���و�� 0!ـ�رة �ن ا<�ـ��ل

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

                                                      
1
   ���
@  2016، ���  �	"��م� و��B �د�ر�� ا
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  :ا����� ا(�ط��4 –3
'واطS او��B و'���	*� و���ل ر��*�  ھ  أ0@ر ا<�واع ا�	'�را !(0م ا/دد ا0!�ر

��0 ھو �!�ن  وھ  	�	
طب �دد ھ�5ل �ن ا���ح'�طS �,	وح ��!�(� 21اذھ!�� ، ��*� 
  . �1  ا'0ل 

année nombre d'estivants 
2011 8708840 
2012 10650000 
2013 7394120 
2014 9845055 
2015 11613260 

  
1 - ������  '�طS  21:  ا(واط5 ا���و�� 
 

  !�د�� �ر���0  '�طS ��دي ��-ور  -  01
  !�د�� ا�	�د��  '�طS ا�	�د�� -  02
  !�د�� ا�	�د��  '�طS ا�	�د�� 'ر�� -  03
  !�د�� �ز�ران  '�طS اور�/� -  04
  !�د�� �ز�ران   1'�طA!- Sت  -  05
  !�د�� �ز�ران  2'�طA!- Sت  -  06
  !�د�� ��	"��م  "�و��0	�ر" '�طS '�ف  -  07
ك ر�$�ن  '�طS  ا-&رة -  08��  !�د�� !ن �!د ا
ك ر�$�ن  -  09��"   1'�طS !ن �!د ا

  "ا�ر��
ك ر�$�ن��  !�د�� !ن �!د ا

ك ر�$�ن  -  10��"   2'�طS !ن �!د ا
  "�0و��س

ك ر�$�ن��  !�د�� !ن �!د ا

11  -  ��!��/'ك ر�$�ن  1'�طS ا��  !�د�� !ن �!د ا
12  -  ��!��/'ك ر�$�ن  2'�طS ا��  !�د�� !ن �!د ا
  !�د�� (��ج   1'�طS (��ج  -  13
  !�د�� (��ج   2'�طS (��ج  -  14
  !�د�� (��ج  '�طS �0ف و��ر  -  15
  !�د�� ��دي &$ر   1'�طS ��ن إ!راھ�م  -  16
  !�د�� ��دي &$ر  2'�طS ��ن إ!راھ�م  -  17
  !�د�� ��دي &$ر  '�طS ا����ء ا-"�ر  -  18
19  -  Sل'�ط��/  !�د�� &$رة  ��دي ا
  !�د�� أوBد !و��م  '�طS ا!(�رة -  20

�در -  21  !�د�� �'/�'�  '�طS ��دي �!د ا

                                                      

��د��  و��B ��	"��م، ���   	. �2016د�ر�� ا���(� وا-���� ا 1
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2 - ������  .'�طS  28: ا(واط5 ا���و�6 
 

  !�د�� ��	"��م  "&طر ا	�وث وا-&ور"   '�ط�A- S�در -  01

را-�� -  02
ط� ا� Sور"   '�ط&-  !�د�� ��	"��م  "&طر ا
03  - �@A@  !�د�� ��	"��م  "&طر ا-&ور"   '�طS اB&وة ا
  !�د�� ��	"��م  "&طر ا-&ور"   '�طS �ط(�� !�
ور -  04
  !�د�� ��	"��م  "�دم 	و�ر ا'روط اAز�� "   )�02و��0	�ر (  02'�طS '�ف  -  05
  !�د�� ��	"��م  "�دم 	و�ر ا'روط اAز�� "   )��دي ا��دوب( '�طS &رو!�   06
0ر�ك -  07 Sور"   '�ط&-  !�د�� �ز�ران  "&طر ا	�وث وا
  !�د�� �ز�ران  "�دم 	و�ر ا'روط اAز�� "  )أور�/� 'ر��('�طA!- Sت �ر!�  -  08
  !�د�� ا�	�د��  "&طر ا-&ور"   02'�طS ا�	�د�� 'ر�� ر�م  -  09
  !�د�� ا�	�د��  "&طر ا-&ور"   '�طS إ��و -  10

  "	و�ر ا'روط اAز�� �دم "   '�طS ا-&رة 'ر��  -  11
ك ��!�د�� !ن �!د ا

  ر�$�ن

  "�دم و�ود ���ك "   '�طS رأس إ�,  �ر!� -  12
ك ��!�د�� !ن �!د ا

  ر�$�ن

ك   "�دم 	و�ر ا'روط اAز�� "   '�طS رأس إ�,  'ر�� -  13��!�د�� !ن �!د ا
  ر�$�ن

  "�دم 	و�ر ا'روط اAز�� "   '�طS د�0رة �ر!� -  14
ك !�د�� !ن ���!د ا
  ر�$�ن

  "�دم 	و�ر ا'روط اAز�� "   '�طS د�0رة 'ر�� -  15
ك ��!�د�� !ن �!د ا

  ر�$�ن

16  
'رق ��ط
� واد ('�طS '�ف 'ر��  -

  "�دم 	و�ر ا'روط اAز�� "   ) '�ف
ك ��!�د�� !ن �!د ا

  ر�$�ن
  !�د�� ��دي &$ر  "�دم و�ود ���ك "   '�طS �0ف اB-,ر -  17
  !�د�� ��دي &$ر  "�دم 	و�ر ا'روط اAز�� "   " ��دي اظ�ھر" '�طS واد ار��ن  -  18
  !�د�� ��دي &$ر  "�دم 	و�ر ا'روط اAز�� "   '�طS واد ا'*داء -  19
  !�د�� ��دي &$ر  "�دم 	و�ر ا'روط اAز�� "   '�طS �داوة -  20
  ��دي &$ر !�د��  "&طر ا-&ور"   '�طS ا����ء ا-"�ر �ر!� -  21
  !�د�� ��دي &$ر  "�دم 	و�ر ا'روط اAز�� "   '�طS ا����ء ا-"�ر 'ر�� -  22
  !�د�� (��ج  "�دم 	و�ر ا'روط اAز�� "   '�طS (��ج 'ر�� -  23
  !�د�� &$رة  "�دم 	و�ر ا'روط اAز�� "   '�طS �0ف ��دوس -  24
25  -  ��&�  !�د�� &$رة  "�دم 	و�ر ا'روط اAز�� "   '�طS ا
� �دة -  26B Sز�� "   '�طA  !�د�� �'/�'�  "�دم 	و�ر ا'روط ا


د�م  -  27�ر�� ( '�طS ����ء !(�رة ا
<�'  )ا

  !�د�� أوBد !و��م  "&طر ا-&ور " 

  !�د�� أوBد !و��م  "�دم 	و�ر ا'روط اAز�� "   2'�طS ا!(�رة  -  28
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  : ا����� ا��و��   - 4

  .ا�وع �ن ا���(� ��� ا�	/��ل ا���ه ا�/د��� <�راض ����A �ر	0ز ھذا 


� �  !�د�� ��ن ا�و�- ،  ��	/�ل ھذا ا(��م ���ه : ا���م ا�-د�� -�ن ا�و��7 -�

	 \�!� ،  ,&�  @�/ل�02ق ���ھ� دا��!� ا(�وي ��دي ا

  :ھ�� ��0 �و�د �  او��B ��!/�ن

در�� �ؤو�� ،  �25
� !!�د�� ��رات، (�ث 	-ل در�� (رارة ���ھ�  :���� � �ر�� -

  . ر�م �*و� او-ول إ�� ، �*و ���ل ا�B	/��ل، و �/	!ر ��ؤه ���� �Vراض ا��د��

��دي �� ، او-ول إ�� -/ب، و�/	!ر ��!� ��ر  �
� !!�د��  :���� ��دي �(��6 -

 .��	"ل

	(��ن �دا&��*� �!
� ��� ا!�د��ت ا�/��� إ�'�ء (��  �!���  .��ت وا�	"Aل ھذه ا

5 - ����-  ا����� ا���$�� وا


/�ت �	���0��Aل ا�!���، و ا"�!�ت ا'��/�، وا ��Bوإن 	�وع ا@روات اط!�/�� �  ا

 A!
	�� Q��	� دود�
!ل اط�ور ا�*��رة، و'!�0 �/	!رة �ن اود��ن وا	�	  	ارط!� ا

   . �� ��	"��م�ن ا���(� �  و�Bر ھذا ا�وع !	طو

ك ر�$�ن، ��!� 'وا'  ��دي ،��!� زر�,�،  ��!� ا�	�د��  :�ذ0ر ��*� ����!� !ن �!د ا

واد و�"�رات �داوة !!�د�� ��دي &$ر و �"�رات ا�0ف  ،�!ل اد�س،/ر! ا


ط�،-,ر� .�د 0را��س (ظ�رة ا

  :ا����� ار���0 - 6

إن ا���طق ار�,�� ��� ��	وى او��B 	$م ا0@�ر �ن ا�زارع و��'Nت 9�	�ج 

&�ورا)CAVE (  ، ��,ر�ا�	وا�دة ��ذ ا/*د ا,ر��  و ا	  !��0�9ن 	طو�ر ا���(� ا


!�ل ا���ح ا<���ب &�-�	�B �*	5�*	 د/! �*A"	��!  . 

  :����� اذا رة  - 7


!�ل ا<�دام ا�وداء ز��رة ا���طق وا<�0�� ا	  ��'وا ھذا ا�وع �ن ا���(� �و�� 	�B

  .��*�، وا	  	�/ب !/ض وB�0ت ا���(� وا<�,�ر !�و��B دور ھ�م �  	طو�رھ�
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3 - �����  ���طق ا�و�� ا
 ��Bو  .�	� �'ر ��ط
� 	و�� ���(  ) 16(�$م ��(ل ا

*ذه ا���طق  ��ھ0	�ر ���(� ��!��  �1797,1�*� , ھ0	�ر 4339,1	!�\ ا���(� ا���9
  .�1ر�ر 42734�!��ء !�/� 

 : 		�@ل ھذه ا���طق � 
�����  ا��د��  ��ط	� ا�و�� ا


ط� -  1�  �ر���0    ا
  �	�د��  �	�د�� -  2
  �ز�ران  -!Aت –اور�/�  -  3
  &رو!� -  4

  ��	"��م
5  - Sف '�ط�'  
  (��ج  (��ج -  6
  رأس ا�,  -  7

  !ن ع م ر�$�ن -  8  ب ع م ر�$�ن
  ا-&رة - 9

  �0ف ا<-,ر -  10
  ا����ء ا-"�ر -  11  ��دي &$ر

  ��ن ا!راھ�م -  12
  &$رة  زر�,� -  13
  �0ف ��دوس -  14

�در   -  15  �'/�'�  ��دي �!د ا
  اوBد !و��م  !(�رة -  16

 
4 - �����  :�� و:�� ������م ا:����3ر ا
 
  : ھ�� ل ا:��	��ل  -

 

                                                      

��د�� و��B ��	"��م ، ���  	�2016د�ر�� ا���(� وا-���� ا
1
  

 ���2015 
 ھ�� ل ا>�واء

 ا-دد  ا=�رة
  ا�ؤ���ت ا,�د��� 25 1832
7916 30 ��,�-  ا�را0ز ا

  !�وت ا'!�ب 02 175
  �&���ت ا'!�ب 02 730
200 01 �����$	  ا����Bت ا

  ا�دارس 50 /
  ا���وع  10853
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  :  �������م وا0�د��ـ�ا�(ـ�طـ�ت ا����ـ��  - 5
 :وكالة للسياحة واألسفار منها 14 على مستوى والية مستغامن يوجد :األسفارالسياحة و  توكاال -1

   .تنشط بصفة رئيسية يف السياحة املوفدة "ب"يف الصنف وكاالت  06 -   

  .1تنشط بصفة رئيسية يف السياحة الداخلية والسياحة االستقبالية "أ"يف الصنف  وكاالت 08 -   

  

  

  

  

  

                                                      

��د�� و��B ��	"��م،  ���  	�2016د�ر�� ا���(� وا-���� ا
1
  

  عدد العمال  الصنف  العنــــوان  الــوكالة  

  03  ب  نهج بن يحي بلقاسم بلدية مستغانم 18  ةدريسياإل  01

  بوقيرات فواياج  02
بلدية  01المنطقة الحظرية الثالثة طريق وهران محل رقم 

  مستغانم
  03  ب

  03  ب  مستغانمشارع مختاري الغالي بيموت  بلدية   ميموزة تور  03

  06  ب  شارع بن سايح غالي بلدية مستغانم 06  سفر وديسيأ  04

05  
سيدي لخضر 

  بن خلوف
  03  ب  شارع قاضي حليمة بلدية سيدي علي

  02  ب  بلدية مستغانم 13شارع ولد عيسي بلقاسم رقم   تور  سابالت  06

  05  أ  بلدية مستغانم 37رقم  "د"مسكن قطعة  72طريق وهران حي   بن زين تور  07

  مجاهر  08
بلدية  58حي العربي بن مهيدي شارع عمارة حميدة رقم 

  مستغانم
  03  أ

  03  أ  بلدية مستغانم 25شارع خطاب عبد القادر رقم   موستا تور  09

  05  أ  بلدية مستغانم 16شارع جلطي عريبي رقم   ا تورقمريستا  10

11  
مستغانم  نحمة

  تور أسفار
  07  أ  مستغانمبلدية  07تعاونية الفجر رقم 

  04  أ  بلدية مستغانم 35شارع دولة العربي رقم   جنسيأتوراف   12

  05  أ  بلدية مستغانم 64حي العربي بن مهيدي شارع بوزيد محمد رقم   قسوس تور  13

  02  أ  اإلقامة ريان طريق وهران بلدية مستغانم  مقرار تور  14

  54  المجمـــــــــوع 
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 :كالتايل  ة،مؤسسة فندقي 25مستوى والية مستغامن يوجد على  :1الفندقيــةالمؤسسات  -2

  .نزل عائلي -.موتلين  - .مؤسسات  معدة للفندقية 05  - .إقامات سياحية 08 -.فنادق 09 - 

  :سعة االستقبال لهذه المؤسسات

  .وحدة  272: عدد الوحدات السكنية -.غرفة 422: عدد الغرف -. سرير 1832: عدد األسرة -

                                                      
-   ��Bو
��د�� 	��2016	"��م ، ��� �د�ر�� ا���(� وا-���� ا

1
  

 
عدد  سعة االستقبال

 العمال
 درجة التصنيف

المؤسسة 

 الفندقية
 

  الغرف  األسرة

 الساحل غير مصنف 05 30 47 

 الفنادق

 بالسيو غير مصنف 06 18 19 

 النخيل  بدون نجمة 05 47 72 

  السانوسية غير مصنف 15 54 94 

 المنتزه *1 17 16 24 

 47 26 32 
الموافقة على تصنيفه في 

 *2الرتبة 
 موريستاغا

 الساحل الغربي غير مصنف 08 24 40 

  كيزا غير مصنف 05 14 19 

  فينيسيا غير مصنف 05  24  30  

  النزل العائلية  الشمس  غير مصنف  03 19  36  

  الروايال للفندقة معدة مؤسسة 08 28 41 

المؤسسات 

  المعدة للفندقة

  دار المعلم للفندقة معدة مؤسسة 14 36 72 

  الجزائر للفندقة معدة مؤسسة 05 14 14 

  الرياض للفندقة معدة مؤسسة 05 24 48 

  البدر للفندقة معدة مؤسسة 04 17 55 

  السفير غير مصنفة 15 وحدة سكنية 50 250 

قامات اإل

 السياحية

  

  أوالد بن الزين غير مصنفة 05 وحدة سكنية  10 50 

  المنتزه غير مصنفة 06 61 وحدة سكنية 299 

  األمراء غير مصنفة 14 وحدة سكنية  44  104  

  الوكالة العقارية غير مصنفة   وحدة سكنية 42  210 

  رحيل غير مصنفة  05  وحدة سكنية  31  62  

  الواحة غير مصنفة  06  وحدة سكنية  20  60  

  ديار البحر غير مصنفة 04 وحدة سكنية  14 84 

  الباهية غير مصنف 04 19 36 
  الموتيالت

  الدوفان غير مصنف 04 12 19 

  183
2  

  غرفة 422

   وحدة سكنية 272
 المجمـــــــــــوع 195
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  .20141إحصائيات نوفمرب : نحسب األجانب والجزائريو   توزيع الليالي و الوصول*    

 
  نيــو الجزائر   بــاألجان

  يـالليال  ولــالوص  يـالليال  ولــالوص

2067  4431  56817  60025  
  الدواوين والجمعيات السياحية  -3

  المالحظات  2014أهم النشاطات خالل سنة   الجمعية/الديوان

  سيراتلبلدية  السـياحي المحلي الديـوان

 15املشاركة يف الصالون الدويل للسياحة واألسفار من 

الجزائر "بقصر املعارض  2014ماي  18إىل غاية 

   ."العاصمة

/  

  هوافينا بأنشطتيمل   /  لبلدية مستغانم السـياحي المحلي الديـوان

  /  لخضر لبلدية سيدي السـياحي المحلي الديـوان

مل يتم إىل حد 

الساعة موافاتنا 

جتديد وصل ب

  أعضاء املكتب

  جمعيـة الرمال الذهبيـة

املشاركة يف معظم التظاهرات السياحية والرياضية  

كفعاليات االحتفال باالفتتاح الرمسي ملوسم 

الشاطئية بشاطئ  القدم تنظيم دورة يف كرة االصطياف،

  .حجاج بالتنسيق مع مصاحلنا ومصاحل بلدية حجاج

/  

  "AZUR"ة يـوالسياح الجمعيـة الثقافيـة

إجراء مقابلة مع اإلذاعة الوطنية األوىل بطلب من 

مديرية السياحة و الصناعة التقليدية من اجل التعريف 

من تراث تارخيي و  بوالية مستغامن و ما تزخر به الوالية

  .مقاصد سياحية

/  

  مل توافينا بأنشطتها   /  الشبانيـة للسياحـة وحمايـة البيئـة يـةجمعال

 
 

 

 

 

 

 

                                                      

��د�� و��B ��	"��م ، ���  	�2016د�ر�� ا���(� وا-���� ا
1
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م ا��ر�$�� �������م �-� 1ا
�� �!ل ا	�ر�> ا/-ري ا(�ري ا<ول و��!�ن �/�م  "��دي ا��ذوب"&رو!� �و�د !

��0 �و�د �/�م واد �-ط,  !��دي ��  واذي ��	د 	�ر�&� ا  �� ���  20000و 30

دوار دواودة ��دي ! �Cap ivi/�م راس ا�,   �!ل ا	�ر�> ا(�رى اBول ��0 ھ��ك 

&$ر  �إ�  ��30 �!ل ا	�ر�> ادور ا@A@  ا�	و�ط �ن واذي �/ود 	�ر�&� ا

إ�  �25ر�> ��رة �	و�ط �ن &رو!� ��	"��م �� �!ل ا	و 0ذا اط�(و�� ! م.ق4000


ر�
رة �� �!ل ا	�ر�> ا/-ر ا(�ري ا<&�ر �ن و  40000�/�م '/!� ا!ودي و'/!� ا

3000  �$وا(  �!ل ز��ون ���  �/�م 0*ف '�رة ز�	ونو  م.��� ق 4000إ

 م.��� ق3000إ�  ��4000 �!ل ا/-ر ا(�ري ا<&�ر �ن  11اطر�ق اوط�  ر�م 


د����0زة و 0ذا �/�م 
��(��دي !/ط�ر ��ن 	�دس ا,	رة ا�, .)ار����� و ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

��د�� ، ��	"��م ، ���  	�2016د�ر�� ا���(� وا-���� ا
1
  




 ا�������                                         ��ا������ �� �������                           ا�  

 

80 
 

  :ا70ل  $)�7

و��ت      �ر�م �ن 	و�ر ا�!�، �
B �زال �ط�ع ا���(�  �	?&را �و�� �� �  ھذه ا��ط

 �*
���� و اد����  و ��ـرھ� إB أ�*� B 	زال ��� (�@اط!�/�� ، ا	�ر�&�� و ا($�ر�� ، ا

�ر	!ـ�! ����
@� ���ـ!� ا�ذب ��*� ����� ، 	
	-ر ��� ا���(� ا�و���� ��*� ا'�ط5ـ��  و ا

ا<و� أ�� !���!ـ� V�واع ا<&رى ����ــت 0@�رة ، (�ث أن ا*��5ت ا�/��� 	/�ل 0ل �� 


ط�ع  ��ھدة إ�ط�ء -ورة 
��م !�/د�د �ن ا�'�ر�� ا	��و�� �  ا!و�/*� 	طو�رھ� �0

��Bو  . ، و إد&�*� �� ا<�واق اوط��� �	!�دل و ا������   (��� �ن ا


ص     �
و��ت ا���(�� ا�	وا�دة �  ا��ط
� !ل B �ر�� ا��  ا�ذب ا���(  إ� ا

 ���
@
ص @
��� ا�واطن ا��	"���  ا���(�� وو��� ،إذ 	�/ب ا� �در�� ا<و� إ�!


د�� ���  (�ث ا���(�� دورا ھ��ـ� �  	���� ا!'ر�� ، و إ�داد ا/�ل 	�	(رص ادول ا

� ا���(� ، و ا��Q5 اذي أ-!Q �,�را ���ط
� اُ�زارة 	���ـ� و�  ا�واط��ـن !�دى أھ��

إ$��� را(	� ��ذ (ظ� و-و� إ� ���� ذھ�!� �ن 	�ك ا��ط
� و،  (�ث 	
وم !	/ز�ز أ��� 

 �,�	&� .إ  	زو�ده !0ل ا�/�و��ت �ن طر�ق و��5ل اB	-�ل ا
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  ����د  -

�ل 	��طرق إ�� ��	����م ا��و��  "�ث 	�"�ول  !ذا�� �رض �ط��� ���� �� ھذا ا�

�&+��� و�طورھ� و و	�*ل ا(���ل ���  )م ا��ر'��� ا��&ر��  ،�و�%���	�����، ا�"د�ث �ن 

  .��� وأ-�را ا���'ل ا���ظ��� ا�-�ص ���
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  �ذا� ������م ا���و� ا��
ر�ف �

1 -   .إذا�� �	����م ا��و��  :ا�����

�31 إذا�� �	����م ا��و�� �� �2د�� �	����م ��%د �ن �1ر ا�و(�� ب أر�%�  :ا��و��- 2

  .'�2و��ر 

  .�1ت �� ا�	��ق �در	� ا��دا*�� �م إ��دة ���*�������رة �ن ����� �د��� ' :ا���ر- 3

4 -  .��ر �ر�3 1086.40 :ا�����

��ل ا���ر - 5��ل، "ظ�رة أ	�ود�و ،���� ا�����ت، ���� ا	���1 02 �'��ب ،  09 :�

�31 ا��1ر �� "� ا��ط�ر ا�&%�� �"ده �ن ا�&��ل ����� � "�ث ا�	��رات، �و�د '�ر��*

ا��ران ، �و�� 	'��ت -��� و=ر�> ا�و�� ا����> 	�دي ��د : ، &ر�� �	2ك �ؤدى 

 .إ�� و	ط ا��د��� و<ر�� طر�ق �	دود

�ن طرف �-���  ��2004را�ر  10د&�ت إذا�� �	����م ا��و�� ��  : ا"�!�ء��ر�� - 6

 �1�2�  .ر*�س ا���ور�� ا�	�د ��د ا�%ز�ز �و�

7 -    : و��'ل ا&���ل ا���و$رة $# ا"ذا�

  .045215109، 045216789: ا���'س / ا����ف

 radiodemostaganem@yahoo.fr: ا��ر�د ا�'�رو�� 

 www.radiomostaganem.net: ا��و�3 ا(�'�رو��

8 -    :�طور ��م ا��ث ا����# �)ذا�

�ن ا���	%� ���"�  �+ر�3 	���ت ��2004را�ر  10ا�ط2ق �ث إذا�� �	����م ا��و�� �وم 

�ن ا���	%� ���"� إ�B ا�)���� �	�ءا )م  2005إ�� ا�)��)� زوا( )م إ�B )���� 	���ت 	�� 

 Bم  12إ��� ���	و  2006 �	د�	ءا �55ن ا��	ف ��  .د���1 ���"� إ�� ا�	��%� وا��
                                                           

2016إذا�� �	����م ا��و�� ،	��  
1
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  ا�����زات ا������
  )ا	�ود�وھ�ت ، �ظ�م 	�%� ر���(���زات ر���� "د�)� : و-

9 -   ا��را���.�!/�   :ا���ب ا��'و�

  .����*� 30:ا��را�D ا!-��ر��  -

  .����*�45:ا��را�D ا(������ ا�)����1 -

- ����  .����*�25ا��را�D ا��ر����� ا�

10 -    :���ل ا���ط� "ذا� ������م ا���و�

 ���Emetteurز             zone                     ا���ط�
��ز ا��ث  -  ا�و(���	����م FM   : ھ�ت�  .�دة ا�

  '�2وواط2.5: ا�1وة -
  104.0: ا�ذ�ذ��  -

��ز ا��ث  -  ا!ذا���	����م �1ر FM   : ه وا"د�  .ا�
  .واط 50: ا�1وة -
  104.7: ا�ذ�ذ��  -

��ز ا��ث  -  �2د�� 	�دي ��2FM   :ه وا"د�  .ا�
  '�2وواط93.3: ا�1وة -
  101.1: ا�ذ�ذ��  -

��ز ا��ث  -  �2د�� �و��راتFM   :ه وا"د�  .ا�
  واط100: ا�1وة -
  101.01: ا�ذ�ذ��  -

��ز ا��ث  -  �2د�� 	�دي �-=ر FM   : ه وا"د�  .ا�
  واط50: ا�1وة -
  101.1: ا�ذ�ذ��  -

��ز ا��ث  -  طر�ق وھران FM   : ھ�ن�  .ذو ا�
  واط100:ا�1وة -
  96.8: ا�ذ�ذ��  -

  :ا"ذا��ت �
د ا���� ا����1ا�ر�ط ��  - 11

  .	�  ا!ذا�� ا�)21.00����1 –	� 20.00

  .	�  ا���1ة ا�دو���00.00 -	�21.00
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  .	�  ���ة ا�1ران ا�'ر�م 02.00 –	�00.00

02.00�	- 05.00Bو�Eا���1ة ا �	.  

  .	�  ���ة ا�1ران ا�'ر�م06.40 -	�05.00

13 -    : ���ل �وز��ن '������ 49ا��و�� �=م إذا�� �	����م : ا��ر.�� ا��!ر�

���ن ،  07إدار��ن ،  04"�	�*�1ن ،  ��03 �	م ا!-راج وا���&�ط،  ���1�17ن ،  10

  .أ�وان �ظ��� 02ا�وان ا�ن وو���� ، 05
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�����   :م�ا���.ل ا���ظ��# "ذا�

  

  ا��د�ر

  

  

  

 

  

  

  

�2"� اE-��ر�  
  
  
  

  �"2�  ا!دارة وا������    ا���2"� ا�����1    ا!���ج �

  

  �"2�  ر*�س ا��
  

  �"2�  ر*�س ا���2"�    ر*�س ا���2"�    ر*�س ا��

              
��ون"�  
  �را	2ون

  ��&طون  
ون���  

  ���1ون  
����� ا!�Gم 
��Hا  

  ���ل ا!دارة   
  ا�	�*�1ن

  

  

         

  أ�وان ا�Eن
  

  

  ا�	'ر��ر��



 ا��را�� ا����ا���                                                                   ����� �ا�
	ت ا�����
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����ن �دول ��د�د �وا��ت ا�	��� ������� ��   

  
  
  

     ا��د���  ا����وى ا��	����  ا��ن  ا���س
ا����وع 

���  ا�
  
  
  
  

  ذ�ر
  

�  20  أ�!
 �إ�
30  

30  
  إ��
50  

50  
  إ�� 
62  

�� �	د   ���	�  !��وى
  ا��درج

���  
 �  إ�
����

  ن

  ��وات3
  إ�� 

  ��وات4
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  ��د�د �وا��ت ا�	��� 

�و�� و ���ت ������ �وز�� ����� 30	�د ���� ��راء ا	������ �� ��:  

������ و�'رون، و ا	%�$�ن ��ذا�� ���!��م�����ت ��  ���(ور ا)ذا�� ������ ��  
  .��+ ا���*(م

���$� �ظرا 	��وع ا	,��� و ا���*(�و���ت �وا%$��(م �  

  : ا�����ن -1

 ���60��� إ	�  ���20 أن أ���رھم ��راوح ��ن  ا	%�$�ن��د % 60ب  ا	ذ�ور��در �  ���
���ف �ن ���وث إ	� أ�رى 6 ، ��� ���ظ أن ا	���وى ا	درا��  40%و ���� ا)��ث ھ� �

��ث أن ���وى ا	�,��م ��,����ا �,ود إ	+ ط��,� وھذ% �100��ل ����  ا	� ا	�ؤ
  و'(�دة 	����س 	�,�ل �%�$� دا��(� ������رھ� �'�رط ���وى �,���� ��	� 

��رة ��*�� ���?  م	د�( ا	%�$�نو�ن ����� ا��د��� أي �دة ا	,�ل *� ا	رو=� �د أن �ل 
4��رة �ن  م	د�( ا	ذ�ن ا	%�$��ن��ث ��در ����  ا)ذا���� ا	�(ور  ��	�,��ل ا	�دم 	( 

وھذا ا	����ن % 60��وات ��رة ھ� ��در ب 3 م	د�( ا	ذ�ن و�ذا ���� % 40  *�� *وق��وات 

  .ا	%�$� *� �دة ا	,�ل *� ھذا ا	��ل 	A ار���ط و��ق �� �ن 

   :ا���'ور -2

أ�� ا)��ث *����(ن % ���80ت �وا%$��(م ����ف ���ث ���� ا	ذ�ور ھ� ا���ر إذ ��در ب 

60��� و  ���15 ���ظ أن ا	���و��ن ا	ذ�ور ��راوح أ���رھم �� ��ن %  ��20در ب   ���
�ظ أن  ا	�,������� ، و*��� ��ص ا	���وى  60��� و  40أ�� ا)��ث *(� ��راوح �� ��ن ��*

��ث ��در =,�ف دا  ا	�,����ا	���� ا	!�	�� ���واھم  ����م ���  ذا	ك % 52ب ھذه ا	�

و ھ�  �د  أ�� أ�ر ���� *(� �,ود 	�ذ�ن ���واھم%  ��40��� وھو  ا	��و�ط ا	���وى 

 �������E أن %  ��8� Aو�� �,��� ھم *� ا	!�	ب ا	ذ�ن ���واھم =,�ف و��و�ط ا)ذا�� �
�دون �(�� وا	�� ��در ����(م أو % 72��ث ��در ����(م ب أ%��ب أ�'ط� �رة �واء ���وا 

  .%8أو �وظ$�ن وا	ذ�ن ��در ����(م ب 20%ب 
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 :ا
	�م ا������ج

ص و�ر�د �ن �و�� ��ث ا��  أن � ��ق  	�ل �ن ������	 ���م ذات ط ���� !�ا"��

ت �'د��! � ��&ك �ن $واط# و ���! �و���! ود���! "�  ،أ(ر�! وزوا� و��

01! �ن ��ث ا"��وع و.�ر +��!  أھ��! ",ذا�!+� أن � ��+" 2��2 د�م ا"�رو�� ا"��

 إ"���4وى �7'�ل ا"�ر+! ا"����! ذا"ك را�6  إ"4و"م �0ل �'د  �ن ��ث ا��3	دام

"�� ",ذا�! ا2���9 ما3ھ���ا"��&�!  ا9ذا�!و �21 ا"��! وإھ�"��! �2 �0ل ا"�0ف 

 �ن 	�ل   ����ن إ"4 �ط�>وھ2  ��!ا"� "�طو�ر 6ھدة �'�ل "و�3! ��� �م��	د�

ا"�راث و �'رف ا"��6ور �� ��&+� ا"و�3! �ن  �&4 ا"�7ظ �2 ��ھم ا"�2 ا"�را�� �+=�ف

��2ؤھ�ت ����! �ن ا"6�ب  A="2  ا"ط��'2 و ا	ر�وذا"ك �ن طر�ق �$ر ا3	�ر وا"�

 !�6ت و ا�$9ر إ"4 6�ب ا"د�ول ا"��&�! "��� �م  ا9ذا�!و وإ�داد ا"ر��ور��� 

6ت إ$�ع� �ن ا"6�ب ا"�'ر�2 و ��=� �&2 ا"�7ظ �&2 �ورو=� ا"���2 و  ��6ورھ

��! 6د�دة ���$2 و��ط&�ت �� !�A= ب��+ط��'�� ا"���و�! وھ2 �ذا"ك ���> "� �

 2�  .ا"�وق ا"��
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�����  

�د ��ول ا����م إ�� �ر�� ���رة اھ����� ���را �������� �ن ��ل ا����ر �ن دول ا����م، �

��ث أ"ذت �����ق &% إ���د ���ن ��� $#� "�رط� ا� ر�� ا����رة و ���� ��ھدة إ�� 

�د�- ���,ت ا,���,ت و ���دل ��1ت ا03ظ�ر إ���� ����1دة �ن ��0�� ا��طور ا���/ل ا�ذي 

�م ��ن ذ�ك ��رض إ���ت �و���� &% "�رط� ا� ر�� ا����رة ا������� و ا���#و��ت، و

��ب، �ل و أ��7 6درا��� �� ���#- ا������ �ن را&د ا����دي �و�% ���دد و �م ��د 

ا������ �ر��ط� ����9ر ا� د��� أو $��/ب أ�رار ا�ط���� & ط، �ل �و��ت ����ل �ل 

� دم و �طور و ��� � د�- �ن "د��ت ���زة،  ���,ت ا����ة ا�����رة، ��� ���ر��� �ن

��و ��ذا ا��دد . &���زج ا� د�م و ا��د�ث &% ���1و��0 ���� ت دول ا����م &% إ��دة $ز&

0�� ا��ذاب ا03ظ�ر إ���� ��#د ����% <����� �=د�0 إ�� إ���د ���1و��0�� ا�"��� ا��% �ن 

      � ��0و$� و ?��� &% ا��راء �ن ا�در�� ا3و�� و "��� و ھ% �ز"ر �� و��ت �����

 .و ا���دد

، و �ر�@ ذ�ك ا� �ور  ���ر ?�ر أن ا������� ��=د�0 �� �زال ���0% �ن &را?�ت و ��0&ر

ا����ر ا�ذي ���ري ا��رو�B ا�����% &% �=د�0، &�#� ا�ر?م �ن أ0- و $#� ا����وى 

 إ, أن &% ا��رو�B ا�����%،  ��ودا ���رة &% ا��ؤ��� ا6ذا$�� ا�ر��% ��ذل �=د�0 ���#�

�د0% ا�و$% ا���م �>ھ��� ا������ و دورھ� ا,����دي ا� و�% ا��ؤ�ر، $��= ر/���� &% 

  ��ور ا��رو�B ا�����% ا� �/م �� �م ��ن $��= &% إ���ط 0��ح ھذا ا��رو�B ا�ر��%

  . و إ$���- $ن �� �ق أھدا&- 

&��و$% ا���م و ا����% �>ھ��� ا������ و دورھ� ا���وي ا����ر &% ��0ء و �طور ا�دول &% 

ا��1�3 ا������ ھو ا����د ا3ول 06��ح ا6$=م ا�����% &% �� �ق أھدا&- و ھ�0 ��رز دور 

0��ح &% ��ب ا�دور ا���وى 6و ا��ؤ���ت ا6$=��� ا�وط��0 ) ا��واط0ون(ا3&راد 

  .$=�% و ���1ل دور ا��واط�0ن &% ذ�كا��رو�B ا6

$�ر ����ل و$% $�م �>ھ��� ا������ و ا�د$وة إ�� ���ر�� ��&� ا��#و���ت و ا����ر��ت 

0�� ا��>��ر �#�� $#� �ر�� ا������ &% ا��=د و ���ل �واز �@ ��#�ط  ا��#���<�ا��% �ن 
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ا��را&% وا$% و ��ؤول ا�7وء $#� ا�� و��ت ا������� ا��% �ز"ر ��� �=د�0 و&ق $�ل 

و �"طط �- �د�� &% إط�ر ا���#�� ا�وط��0 ا��#�� و ���دا �#�� $ن أي �����ت ������ أو 

���"�  . ذا��� 

    "��� ا6ذا$� �0�� و ھذا ا�دور ��س ���� $#� و��/ل ا6$=م ا���وا�دة $ل ا����� 

�� �>ھ��� ا������و ا��% ���ب دون أن ��ون ������� ھذا ��رر �� ول �وى ��ور و$�     

&% &�رة �ن &�رات  ���ول �را�B �و���� &% ا6ذا$� و ا6$=م ا�����% و �@ أن ھ�0ك 

&%  , �زال ?�ر ��&�� �وا�دھ� �0و�@ ا��واد ا������� 0و$� و ��زة، إ, أن ھذه ا����و,ت 

        ��، �ذ�ك ��ت �ن ا�7روري ا9ن $#� ا���ف ا���#إ��را����� ���#�  ظل ?��ب 

� ��ر $#% و و��/ل ا6$=م ا��"�#�1 أن �درك أن 0��ح ا��رو�B أو ا6$=م ا�����% , 

  .����1/دة $#� ا�وطن ��ل ��و��0- و �وا�0- ا6ذا$� & ط �ل $#% ���@ ا� ط�$�ت ���ود 

 




	�� ا��را�� �  

  ا��ب

���م ، ا�و�� ا�ط��� ا�ط��ق، و ا��ظر�� ��ن ا����� و ا������ ا��ط�ط ، ا���د أ��د - 1 

   1988 .،  �$ر ، ا�#�ھرة ، ا� �ب

���، ا�#�ھرة ،��روت ،دار  - 2��ا��د ز � �دوى، ���م �$ط)��ت ا�ر���� وا����� ا'�
  .ا� �ب ا��$ري،دار ا� �ب ا�)�����،�دون ��� 

 ا�ط��� ا��1د-��، و ا������� ا���0/ت إدارة و �ظ�م ، -�ف أ�و ا���م ��د و ��ھر أ��د -3

  . 1999 ، �$ر ، ا��د�ث ا��ر��  ا�� ب ، ا���2��

د�وان  - ط ب -���ھ7 ا���ث ا��)�� �6 �)وم ا5��م و ا'$�ل: أ��د �ن �ر�)�  - 4

  .2003 - ا��زا�ر - ا��ط�و��ت ا�������

��د ��طف :�ث ، درا��ت �6 �ر�9 ا�1 ر وا'��ھ�ت ا��ظر�� �6 �)م ا'���ع ، ا - 5

  1970دار ا��>;� ا��ر��� ، ��روت ، 

  .ا�ردن ، ا�را�� دار ، ا�و�� ا�ط��� ، ا��ر�� ا�وطن �6 ا������ ، ���ر ز�د ا���وي  -6

، �$ر  ا�5 �در���)�)� ��ن ����ن ، ا-$�د��ت ا������ ، ��0ورات ����� - 7

،2003.   

�6 ا������ت ا��ر��� ، دار ا�1 ر ا��ر�� ،  ا5ذا�����>�ن ا��د ر0� ، ا��ظم  - 8

 ا�#�ھرة 

��ن ���د � �وي، ��دل ��د ا�<�1ر ،ا5ذا�� �6 ا�#رن ا���دي وا��0ر�ن ،ا�دار  - 9

  . 2008ا��$ر�� ا�)������ ، ا�ط��� ا�و��، ��� 

 ا��$ر�� ا�دار ا����$رة، و�ظر��@ ا'$�ل : وآ�رون � �وي ���د ��ن -10

   2008 ا�)������،ا�#�ھرة،

 ا������� ا���ر�6 دار ، ا��<را�6 ا���ظور �ن ا������ $��:� ، ا�زو � ����� ��د -11

، 1996 .  

  .2000���د �#��)� ، ا�رو�7 ا��1د-� ا��د�ث ،دار ا��0ر، - 12

  



��رف ر�6ت  - 13 A�;ا�، ��، دار ا��0ر ،  1 ط،ا��را�7 ا5ذا��� وإ��ج ا��و��� ا5ذا
 .ا�#�ھرة 

 . 2005، ا�ردنز � �)�ل ا�����د ، �و�ق ا��د��ت و ط��#�@ ، دار ا����ھ7 ،  - 14

  . 2008 ، ا�ردن ، ا�را�� دار ، ا������ ا'-$�د ، �)��ن ���ر ز�د  -15

��� ، دار ا����رة �)�0ر    - 16��$��C ���د أ�و ��دو ، �� و�و��� ا����0 ا'�

���ن ط ، ��  5،2006وا�وز�A وا�ط��

17 - C��$ أ�و A�$ل :أ�$ ، ھراما� دار ،4 ط ا����$رة، ا������ت �6 وا5��م ا'

   2008ا�ردن،

18 - C��$ س�د و��� ��0ورات ، ا�و�� ا�ط��� ، ا�2Eر و ا������ �6 ا����د ، ا���� 

 ا'0را �� ا���0�� ا�)���� ا��ر��� ا����ھ�ر�� ، .ا5��م  و �)2#��6 ا����� ا���0�� ا�)���

  . 2006 ، ا��ظ��

 ا���ر�6 دار،ا��د�ث ا��ر�� ا����A �6 ا����ھ�ري ،ا'$�ل ��م ا���ط� ��د ط@- 19

  .ا�������

���ن ، ا�ردن ،  - 20 ، A�وزط�رق ا��0زي ، ا5��م ا5ذا�� ، دار أ���� �)�0ر وا�

 1ط

 ، �G0ة وطور و���ل ا5��م ، دار ا�1 ر ا��ر�� ، ا�#�ھرة ��د F ز�ط� - 21

، ،���م �)م ا'���ع، ا�5 �در�� ،ا�� ب ا��������د ا�>�دى ا��وھري  - 22
  .��1998د�ث،ا

 �)�0ر ا�را�� دار ، ا�و�� ا�ط��� ، ا������� ا���)و��ت �ظم ، ا�$��دي ��ن �$�م  - 23

  2011 ، ا�ردن ، ا�وز�A و

دار  ، ا�و�� ا�ط��� ، أ�وا�>� ، �>�أر � ، �1>و�>� ا������ ، ���د  واش - 24
  . 2007 ، ا��و�ر،ا��زا�ر

 �)�0ر ا��ر � دار ، ا�و�� ا�ط��� ، ا������ ���دئ ، آ�رون و ر��� أ�و �روان - 25

A�وز  . 2001 ، ا�ردن ، ���ن ، وا�

   . 1975 ، �$ر ، �) �ب ا��$ر6�� ا�>��� ، ا��د��2 ا������ ،  ��ل ���ود - 26



ا�#��و�� �)��0ط ا������ وا��1د-�، ا�� ب ا��ر��  ا5ط�ر��� ���د ���د ،   - 27

  .ا��د�ث ، �$ر 

 ا�ردن ، ���ن ، ��د'وي دار ، ا�و�� ا�ط��� ا������، ا'-$�د ، ا�� ر �روان - 28

1999 .  

 دار ، ا�و�� ا�ط��� ، ا������� ا��را�7 �ط�ط ، آ�رون و ا�د����� ���ود  -29

 . .2002 ، ا�ردن ، ���ن ، ا����رة

��� ،دار ا�#$�� �)�0ر ، ا��زا�ر أ��رس�ور�س  - 30��،  ��>��� ا���ث �6 ا��)وم ا'�

  . 2،ط

 ا'-$�د �)�)� ، أھدا6>� و �>��;�و ا������ ، ا�� ر ���ن �روان  -31

  . 1994 ، ا�ردن ، ا�ول ا������،ا��زء

  . 2006 ، ا������ ا�1 ر دار ، ا������ ا��ط�ط ، ا�$�ر�6 ���د -32

             درا��ت �6 ا'��دا��ت :ا�$�1��  ا5����ت،  ا��د���رزوق ��د ا�� �م   -33

  5و ا'��0��ت ،دار ا��1ر ،ا�#�ھرة ، ط

 ا��)#�ن ����� ، ا�و�� ا�ط��� ، ا������ ���دئ ، �ر��ن ���ود �و�� ���ل - 34

  2003  ا�ط��#��

�� و ا5����: �وال ���د ��ر - 35���� ا���)و  -ا�#�ھرة - ���ھ7 ا���ث ا'� �

 1986 - �$ر��

 ، ا����رة دار ، ا���2�� ا�ط��� ، ا������ ���دئ ، إ���س �راب و ا�ط�ھر ���م -36

 . 2007 ، ا�ردن 

 ا�ردن ، ا����رة دار ، ا�و�� ا�ط��� ، ا������ ���دئ ، إ���س �راب و ا�ط�ھر ���م -37

، 2001 .  

���م ا� ب، ط -39 ، �<���، ا�#�ھرة  1ھ��ء ���د زھران ، ا�2#��6 ا������� و�را�7 

  .�2004$ر ، ��� 

، دار أ���� �)�0ر 1إ�����ل �)���ن أ�و ��ل ، ا5ذا�� ودورھ� �6 ا�و�� ا���� ،ط- 40

  ،2012وا�وز�A ، ا�ردن ، 



، ����� 1إ���ن ��د ا�ر���ن أ��د ���ود، دور ا5ذا�� �6 �0ر ا�و��� ا�����،ط - 41

 .��2010�ف ا��ر��� �)�)وم ا�����، ا�ر��ض، 

�و�ف �رزوق ، 6ن ا� ��� �Lذا�� وا�)1ز�ون ، دار ا���ر�6 ا������� ، �$ر،  - 42

2009   


ت ��  ا���

 و وا-A �ول ا�دو�� ا��)#� ، ا���)�� ا����� �6 ا������ دور ، ا���م ��د ��)و�6 -1

 . 2003 ، ��0ر ، ا�2#��6 دار ، ا��زا�ر .�6  ا�#)�د�� ا�$����ت ��#�ل

  ا��ذ رات 

1 -  �(���د�ت -دور ، ا2ر  �و�و��� ا'$�ل ��و��>ورھ�، �ذ رة ���ل 0>�دة  ا5ذا

   .2011، ����� ا��زا�ر  ا5��م������ر �6 ا'$�ل ،  )�� ا��)وم ا������� و 

� ���
در ��� 

��ي ����10 ا������ وا'���2ر �ول -ط�ع ا������، ا�دورة ا���د��، ��<��م،  - 1
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  ا	�����ن د	�ل ا	�����  ��  1ا	���ق ر�م 

��ن ط�� ا	��� ا	#���� ����ر  !�وم ا"! م وا����ل ���ص ا���ل ����� ���ر�م 
!�. ����� ,زءا �ن و���م ",راء ھذه ا	����� )� إط�ر �#�� ا	ذي ����ول ا"! م 

  ".إذا!� �����0م ��وذ,�"ا	,واري ودوره )� ا	�رو�/ 	������ 

1,����م	ذا �ر,و �ن ���د��م ا	���ر�� إ)�د��� �0� ا	�روج ���3/ ������ 	ذا �ط�ب  
 ��  .ا	�و5و!�� و ا	��دا��� وا��م ���ور�ن ��

  ا	���ت ا	��6�

  ا	�ن -

  ا	,�س-

  ا	���وى ا	�����6  -

  :�د��� ا -

  :ا:��3�

  ؟��و�ون =�!ر)�� �ؤ����م و �� ھ� ط�6� ا	�د��ت أو ا	���ط�ت ا	��  -

  ؟�� ھ� ا	را�/ ا"ذا!�� ا	��د�� �ن طر)�م ا	�� �=�م �,�ل ا	�����  -

  ؟ �����0م	�� ا	طرق وا:��	�ب ا	���=,� �ن طرف إذا!��م 	��6ر�ف ��و��ت ا	�����  -

 ؟)� ا	,��ب ا	�����  ھل ��,�وب ا	,�=ور ا	���� �� ا	�د��ت ا	�� ��د�و�=�-

ر -�#��)� ا	��ر  )� ���ھمإذا!��م  �رى أنھل ���6ل �� ا	,�=ور ا	)�  �ك�ن � ل 
  ذا	ك ؟��ف ؟ا	����� ������ ا	

-  Aل ا"ذا!� )� رأ�ك ھل �� ��د���طو�ر ا	�ط�ع ا	����� ود)� !,�� ��)� 	و�ده )� �
  ؟ا	����� 

  

  

  

  



  ا	,�=ور د	�ل ا	�����  ��  2ا	���ق ر�م 

ا"! م وا����ل ���ص ا���ل ����� ���ر�م ��ن ط�� ا	��� ا	#���� ����ر  !�وم 
!�. ����� ,زءا �ن و���م ",راء ھذه ا	����� )� إط�ر �#�� ا	ذي ����ول ا"! م 

  ".إذا!� �����0م ��وذ,�"ا	,واري ودوره )� ا	�رو�/ 	������ 

1,����م �0� ا	�روج ���3/ ������ 	ذا �ط�ب 	ذا �ر,و �ن ���د��م ا	���ر�� إ)�د��� 
 ��  .ا	�و5و!�� و ا	��دا��� وا��م ���ور�ن ��

  ا	���ت ا	��6�

  ا	�ن -

  ا	,�س-

  ا	���وى ا	�����6  -

   ا	�=�� -

  :ا:��3� 

�����عھل  -�  ؟"ذا!� �����0م  �=�م 

  ؟و�� �����ك 	=�  ھل �رى أن إذا!� �����0م �=�م و5� را�/ ���6 �	�Cن ا	����� -

  ؟�� ھو �����ك 	��واد ا"! ��� )� �,�ل ا	����� )� إذا!� �����0م  -

  ؟ھل �رى أن ا	را�/ ا"ذا!�� ���!د !�. ا	�6ر�ف ��و��ت ا	و��� و��ف ذا	ك -

	دى ,�=ورھ� ��)� ا	������ #�����0م ���ھم )� ����� ا	 إذا!�ھل را�/  رأ�ك)�  -
  ؟و)��� ��,�. ذ	ك

- A!,��  )� رأ�ك ھل �� ��د� �ود) �����	ط�ع ا�	ل �طو�ر ا�ا"ذا!� ��)� 	و�ده )� �
  ا	����� ؟

 

 

 

 

 



 :ا	��6	ــــم ا:#ر�ـــــ� �����0م- 3ا	���ق ر�م 

 ا	6=د ا	���ن ا�م ا	��6	م ا	��ر���� ا	ر�م

  ���م �� �
ل ا���ر��  01

 "��دي ا���ذوب"


ل ا���ر�� ا���ري ا���ري  �رو
� ������م� ��

���  20000و 30و��
�ن ا�ول 


ل ا���ر��� �� 


ل ا���ر�� ا���ر ا���ري  ��دي #�" ���م واد ��ط � 02� ��

 ا�ول

دوار دواودة ��دي  Cap ivi���م راس ا� "  03

 ��&ر


ل ا���ر�� ا�دور ا�')'" � ��

 م.ق4000إ��  30ا���و�ط �ن 

��م �� �
ل ا���ر��  04

 " ا�ط��و��"

ا���ر�� ��رة ��و�ط �ن  �� �
ل �رو
� ������م

 40000إ��  25

05  �
���م +�
� ا�
ودي و+�

 ا�,ر�,رة


ل ا���ر�� ا���ر ا���ري  �ن ���ط� ��

���  4000إ��  3000ا���ر �ن 

 م.ق

&وا�" �
ل ز��ون  ���م 0/ف +�رة ز��ون 06

 343.50#�� �,ط� 

#�� ا�طر�ق  348.200

 11ا�وط�" ر�م 


ل ا���ر ا���ري ا���ر � ��

 م.��� ق3000إ��  4000�ن 

��دي 
�ط�ر #�ن  �0زة 07

 ��د�س

 )ا� �,��وا�ر�����(ا� �رة ا�,د���

  

 



  

  

 

  

  

    

  

  

  



 

  

  

   

 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

 

  

  

  

  

   

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 


