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 1إ
	���� ا�درا��:
 

�را� ا��را���� و�روات ط����� ھ����  ���ر�م �ن �ور ا��زا�ر ��� �و            � ��
ا&*رى ا& ان �+در ا�د*ل ا�و)�د وا�دي ����ر ا&ھم $ظرا  ��$#ط ا"�� ا�� ا��وارد  

���ل ا��م �ن ا�د*ل ا�/و�� ا�*�م ا& ان ا�دو�� �م �#�. ا�  80%��$��� ا��� ���دل و�#وق
.ا�/ط���ت ا&*رى ا��� ����ر ���دا��3 ��ر $�دة ��� � س �ط�ع ا�ط���  

�� ا��وق ا�)ر ا��� ا$�3���3 ا����دو�� ا��زا�ر�� �د �#�. ا����ل وا��� ا��م ا& ان 
ا�*واص �4�����ر � �ط���ت ا*رى )�� �در ر�)� �+#� ��وا�رة وا��� �ن ��$�3 �ط�ع 

)د ا �ر ا�/ط���ت ا���7�3 او ا�����3 � �*��ف و&��ت ا�وطن ��� ا����)� ا�دى ����ر ا
��$م���/�ره ا�� �دة �وا�ل اھ��3 �وا"� ا��/�� ا����)�� �دى ا��واطن  ,�رار و&�� �&

�وا"� ا��$�وج ا����)� و���ب ا&ھ���م ا&���4 وھو ا�دي ���ب ا�دور  ,ا��زا�ري
�4ل ا���د وا&��ل �� $و�و��� ا&�4م  ا��)وري ���$��� وا$��ش ا����)� د�ك��ان ا&

�(���و دا ا&��#�دة �ن �*��ف ا&��را�����ت  ,وا&�+�ل �ن اھم �وا�ل ا��دب ا�
����)ور )ول �و"وع  ,ا&����4 وا&�+���� ��و�3دا و�$�ء ��� �� ��ق �ن ا�درا

/ط�ع ا����)� �و&�� ر���� وھو ا&����3ت او ا�دور ا�دي ����< ا&�4م � �$��� ا�
��$م���.  

:و���< ����در ا�� ا�دھن �ؤال �)وري �ر� ز ���< ا�درا�� وھو  ������  
��$م و�� ھ-��� و&�� � �(���� �$��� ا� >����؟ا�دور ا�دي ����< ا&�4م ��*��ف و  

  �����ؤ&ت ر��� �� �� و�$�ء ��� �� �/دم ��دة �� ��#رع �ن ا��ؤال ا��ر زي Aي درا
و����ن ا��)�ور ا��� �������3 و�ن ���ؤ&ت درا��$�  ،�)د�د �و"وع ا�درا�� �+#� د��/�

�����:  
��$م �����3 �)� اھ���م و���ل ا&�4م ��)د�ث �$�3ھل ا��ؤھ4ت ا����)�� ��د�$�   ��؟�  
��$م  ��� و&�� � �(���؟�� ھ� اھم ا&����3ت ا��� �/د��3  ؟�� ھو وا�� ا&�4م ا�  

 
ا������	 :� �ر��� ا�درا�� ھ  

��$م و���ر�م �ن �ورھ� ا& ا$�3 �#�/د ا&ھ���م ا&���4 ��ا��ؤھ4ت ا����)�� �و&�� �
����.و���م ��$�3 �و  

  .ا&�4م ا����)� �)�� �و��� او �7< ���ب �ن ا��37د ا����)� ��و&��
  .ت ا����)�� ���و&��ا&�4م ا����)� �و)ده ��در ��� ���� ا��$��� و�)��ن ا�*د��

 
 
 

 
 

  
 2.دوا�� ا����ر ا��و�وع :
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� ا�)/�/�� ا�ذا��� وا��و"و��� ا���    �$�ء ��� ا���ط��ت ا����/� &�د �ن ا�راز ا�دوا

:�د��$� ا�� ا*���ر ھدا ا��و"وع �ن ��ره وا��� ���)ور )ول �� ��  
� ذا���:    ا- دوا

�م �ن طرف �ط�ع ا&�4ما�/�ر ا�/ط�ع ا����)� �4ھ�� -        
��$م &)ظ$� ا�/�ر ا�/ط�ع ا����)� �4ھ���م ا&���4 -      ���+#�$� �/���ن � و&�� �  
ا"�� ����ول ا�7*+� -        

� �و"و���:   ب-  دوا
.   ان ا��و"وع ���ر �4$���ه $ظرا Aھ���< و�دم �$�و�<  ��را -        
+�. "رورة & �#ر ��3$ ��رض ا&����د ��� ان ا�$3وض ���/ط�ع ا����)� ا -      

.�+�در ���ددة ��د*ل ا�/و��  
�م �����وم -      �� �(���. ا������� ا&����4 ��/ط�ع ا�  

  
  

 3. أھ��� ا�درا�� :
 

:  ل �)ث ���� اھ��� *�+� ��رز ��� ���و��ن     
� �$�7ط و�$�◄���وى ���� _  �(���� درا�� اھ��� ا&�4م ا� ����� � �(����� ا�

�رض � ����$م �ن *4ل �ط��ق طر�/� ����� �$3��� ��4م �و"وع ا�درا��و&�� �
 ����� F���$ ��رض ا�و+ول ا�� ��ا�و+ول ا�� $���F ����� �$3��� ��4م �و"وع ا�درا
 ���$��� >�����و"و��� ����د ��� 3م ط���� ا����ھ��ت ا��� �/د��3 ا&�4م ��*�4ف و

�� ��(���.�و&��ا�  
ا���ل ا���دا$� ا�دي ����د ��� ا&ط4ع وا�)+ول ��� ا����و��ت ◄���وى ���� _ 

��.ا��� �#�د ا�درا  
  

 4. اھداف ا�درا�� :
 

   >����� ا�راز دور ا&�4م ��*��ف و �� ،� �ن ا&ھداف ا��و�ودة �ن وراء ھده ا�درا
�واء � �(�����ب ا����ح او ا������ر�ن �و&�� �/$���< وا&��را����� � �$��� ا�/ط�ع ا�

��$م�����$� ا�راز �� ��ب ان � ون ���< ا&�4م ا����)� وا�راز � �$�< � ا�$�7ط  ،�
.وا��$��� ا����)�� ��� �*��ف ا����و��ت  

 
 

 
 5. ���� ا�درا�� :
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   �����  ،��)+ول ��� �و"وع ���� ���)ق ا�درا�$� ����� Fب ا*���ر �$�ھ��
��� و�د ا��*د�$� � �)�$� ھدا ا��F3$ ا���)� وھو ا�طر�/� ا������ ا��� �� ن و�/$��ت �$�

ا���)ث �ن ا���رف ��� ا�ظ�ھرة ا��درو�� �ن )�ث ا��وا�ل ا�� و$� ��3 وا��4��ت 
 �� ان ا��F3$ ا���)� ا& �ر ا��*دا�� � �)وث ا&�4م وا&�+�ل  ،وا����$�ت ا��)//�

)1( .وادا�< ا��/���� وا&����رة  
���F3$ ا���)� ��ل �$ظم $)+ل �ن *4�< ��� ���و��ت �ن ��3ور ���ن او ��$� �$< 

وظ�#� ا���. ھ� �و�ر ا����و��ت )ول  ،ود�ك ����*دام ا����رات ا��)ث او ا��/��4ت
 .�و�ف و���و�� و����� و�د�ك �درس ا����رات � و"��3 ا�ط���� دون �د*ل ا���)ث

)2(  
� درا��$�  وF���� �3$ �"�� ا����4 �درس �ن *4��3 و$)ن ا�����$� ا��$ �(�F3 ا��

� ا���دة  ،ظ�ھرة ا�+���� وا��������� �ود�ك ��$�/�ء ��ض ا�����رات ا��� ���ھم 
��.ا���ر�� ا��� �*دم ا�درا  

 
 6. ادوات ا�درا�� :

 
�)� و�د ����ر ا��/���� �ن ��ن ا$�. ادوات ا�درا�� ا��� �$درج "�ن ا��F3$ ا��   

���ب �/$�� ��درا$H  ا*�ر$�ھ�.  
�3 اداة ���� ا���ط��ت وا��)+�ء  ،��رف ��� ا$�3 $وع �ن ا&�����ن ا�7#وي" ا��/����

اراء وا �ر ا���)و��ن و����*دا�$� Aداة ا��/���� ا��و��3 ا���د$� ��� د��ل ا��/���� ا�دى 
�< )ول  �#�� ���ھ�� ا&�4م �)وي ا���� ���� و$و��� )�ث ���ل ا���)وث �د�� �Iرا

 ��� �(���� �$��� و�$�7ط ا�*د��ت ا����)�� وا�$3وض ���/ط�ع ا� >������*��ف و
".ا����وى ا�و&��  

� ا����و��ت ��� ا�و���ل ا�������� � �$���:و��� ان ا���$� �/+ودة ا  
   - ا����ل: 

 �و�ت �+�ر و������� )�ث �3ل ���$� ا�)+ول ��� ا �ر �در �� ن �ن ا����و��ت و
.ا��ط�$� ا��ر �ز ا �ر �� ا���)و��ن وا�وا�3م  

  
 
 

 
)1 (����� �	 
�� ا����� �� ���م ا���م وا����ل :ا��� -2003- د(�ان ا��'����ت ا�%���$# -ط.ب- � �ھ� ا�

. 286ص  
)2( ��� 
���� ا�.-���� وا����� :,�ال ��.110ص -1986- ا��0ھ�ة -�1-�# ا�,%�� ا����(#  -ا��0ھ�ة-� �ھ� ا�  
 

   - طر�/� ا� ����:
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�����$� طر�/� ا� ���� ھدا �� +�ب ���$� �دو�ن  ل ���ض ا���)و��ن ر"وا ا�����ل 
ا&����ت  ون ان ا���ض ��)دث ��ر�� وا*ر ��7ت �ر �زه ��را���< �$� ا�$�ء ا�����ل 

.��*�+�ره �J����ت  
  

���� ا�درا�� :� .7 
 

�� او ��ر �$���3 �ن ا��$�+ر ا��)ددة ���/� وا��� �ر� ز ����3 ھو ���و�� �3�$   
�ن ا��4)ظ�ت او ھو ���و�� �$�+ر ��3 *�+�� او �دة *+��ص ��7ر � ���زھ� 

)1( .ا��$�+ر ا&*رى وا��� ��ري ����3 ا��)ث او ا��/+�  
� ���و�� ا�#����ن �  ل ا�/ط�ع ا����)� و دا �$�� و�د ���ل ����� ا��)ث �درا

�(���.ا&���4 وا�����3ن �ن ا���3ور �����$ب ا�  
  ا�����$�:

�ن ا������ت ���. ��$�/�ء ���و�� ر��� �ن ����� ا��)ث �3دف � و�ن ھ� ���و�� 
������ �$��. )2(  

و��� ھدا ا&��س  �$ت ا�����$� ��ر ا)������ وھ� $وع �ن ا�����$� � ون ��3 ا)���ل 
�ا��)ث ��+�. "�ن ا���$� ��ر ��رف وا�دي & ���.  ا$�/�ء �$+ر �ن �$�+ر ����

��/د�ر در�� ������� ����$� �د�ك  �$ت ا�����$� ��ر ا)������ $�ط�� وا��� ��$� �)ب ��$� 
�)3( .�ن ����� ا��)ث ��$�/�ء �$�+ر ������ �ن ھدا ا�����  

  ا���$�:
ث � ���و�� ����ت ��$� ا��) )�ث���ن ھ� ���و�� ر��� �ن �$�+ر ����� �)ث 

��$م ��ا�#����ن وا�/����ن ��� ا�/ط�ع ا����)� وھم �وظ#و �د�ر�� ا����)� �و&�� �
ردا 25و�د �درت ا���$� ب . وو �&ت ا����)� وا&�#�ر ا������ ��3.  

 
 
 

 
 
 
 

 
�� �� ا����م ا�.-���$# :��ر(3 ا,%�س )1(�7��اوي-� 5%$# ا� 
دار  -ن��$
 �$�� ،>��ل 	�;�ف ،��.�# 	�ز(

�= �� #�  .298ص-2006- 2ط-ا��0
�� �� ا����م ا�,<�,$# :��ر(3 ا,%�س )2(�.302ص- ا���.A ,@<? - � 5%$# ا�  
)3( >�#$ �.311ص- ا��ر�  

 
�دود ا�درا�� : .8 
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:�� ا&ط�ر ا�ز��$� ��درا
و�د �م ا��رور ��� ا �ر �ن �$وان  ،و�� ا*���ر$� ��� ���و"وع � ا��ط�� ا�+�#��   

 �� ان �ل ا�/راءات ا&و��� �ن  ،���م ا&��/رار � ا&*�ر ��� ا��و"وع ا�)��� ���د رة
�و"وع �)�$� �+درھ� ا��7 � ا��$ �و��� /�$� �K$��ز ا���$ب ا��$3�� �دا�� �ن �����ر 

2013 �$�و��$� � ھده ا�#�رة ���� ا �ر �دد �� ن �ن  ،ا�� ���� د����ر �ن $#س ا�
��م ا$�/�$� ا�� ا���$ب ا�$ظري ا�دي �م �< ����� ا$�/�ء ا���دة ا�*�م � ،ا��را�� )ول ا�درا

��و�و�#$� $����  ،�2014دءا �ن �ط�� ا��$� ا��د�دة ��$#� ،��� �����7 و�و"وع ا�درا
او ا$/ط�ع ا&�+�ل  ،���ب ا&��)�$�ت(��� ا���ل ��� �دة �رات �+�رة و��/ط��

ود�ك ���راء ا��/����  �م ا$�/�$� �دا�� �ن اوا*ر 37ر �#ري ا�� ا���$ب ا��ط��/�) ��&$�ر$ت
 ; ا���دا$�� �� ا���)و��ن 

 
 :�� ا&ط�ر ا�� �$� ��درا

   
��$م �دا�� ����د�ر�� ا����� �����)� ا� ��ن �/رھ� �+�4$در ��ا"�� ا�� . /د �م ��د�$� �

ت ا����)�� وا��� ا*�ر$� �$�3 و ����        ا� ��ن �/رھ� ��7رع *ط�ب ��د ا�/�در ا�و �&
���� ا$< �م ر"$� �ن  06و ���        وا� ��ن �/رھ� ��7رع ����. ا����� ر�م  ،25ر�م 

��ت ا����)�� �دا�� "�ق ا�و�ت و�دم ا&)�ط� ����و"وع�و �ن ���  ،��ل ��ض ا��ؤ
�� ا�وط$�� ا��زا�ر�� �����)�ا��ؤ :راس ھذه ا�و �&ت� .  
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9. ��د�د ا��%ط#��ت وا��"�ھ�م ا �را���: 
 

���ن   � � �$��ا�/�م ا&ول ����ق ����#�ھ�م ا��ر��ط� ار���ط� ���7را  ،�$)+ر �#�ھ�م درا
��#�ھ�م ا�� ا�/�م ا���$� ����ق ����#�ھ�م ا���3��7 �� ،وا��� ����ر ا��+ب ا�ر���� ��درا

��.ا�درا  
   ا- ا&�4م: 

��$� +�ر ��رف ا�*�ر  ،�/ول ا��رب ا�����< ا�*�رة �����3 ا��ه ، ��� ��7/� �ن ا���م
>��و�� � ون ��$� ا&�4م $/ل ا�*�ر. ��د ان ط�ب ��ر�ھو $#س ا���$� ا�دي �ط�/<  ،

�د ا�$�س ��A*��ر ا&�4م ھو �زو :" �/ول ��د ا��ط�ف )�زة"ا�����ء ��� ����� ا&�4م 
)1( .ا�+)#�� وا����و��ت ا������ وا�)/��ق ا������  

:�(���   ب-  ا�
�$�ت �ن ا�)��� ا���زا�دة ا�� ا�را)� ��رف ��$�3 ظ�ھرة �ن ظواھر �+ر$� ا�)د�ث 

� �$�طق ��3 ط�����3 ا�*�+�، وا�"� ا�)��� ا�� $�و ا&�+�&ت ا���  �$ت ��رة  ����L��
���)2. (ل ا�$/لا���ع و�/دم و  

:�(���   ج-  ا&�4م ا�
 ����ھو  �� ا��3ود ا&����4 ا���ذو�� وا��و"و��� و��ر ا�7*+�� �ن ا���3ت ا�ر

�(�����ن +ورة ا�(��)3( ��(���.���$� ا$< ا�د��ل ا���دي ��+$��� ا�  
   د- ا��$���:

ت ا����)� دا*ل و$/+د ��3 �$�7ط ا�/ط�ع ا����)� ��*��ف ا�و���ل وا�طرق وا&��را�����
ا�و&�� �ن طر�ق *�+�� ����� ا��وارد ا��7ر�� و��م ����� ا��$��� ��� ا��دى ا����د او 

.��� ا��دى ا�/ر�ب وھ� �/��� ا�� �)��� ووط$��  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  .14- 13ص ص.2002، ص د�وان ا��ط�و��ت ا�������،  �د*ل ���وم ا&�4م وا&�+�ل ا��زا�ر، زھ�ر ا)دادن )1(
�ن )2(( M رب،  زھ�ر ��د�� ا�� �(���  .8، ص 1999،  1، ط دار ا�$7ر،  ا�/ط�ع ا�
ؤاد ا�� ري )3(  ،�(���  .98ص.2002 .1ط ،ا�/�ھرة ،دار ا�$3"� ،ا&�4م ا�

 
        :ا��#�ھ�م ا���3��7  
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 :.��� 1- ا�
 �و�7ر�ن وھو ا�زا�ر ا��ؤ�ت ����د ا��"�ف Aي �رض ��ر ا���ل ��دة & �/ل �ن ار�

���� و& �ز�د �ن ار�� ا37ر)1( >�.�Aراض ���ددة اھ��3 ا��ر  
 2- و���ل ا&�4م وا&�+�ل ا����ھ�ر��:

وھ� ا�و���ل ا��� �� ن ��3 ا�+�ل  رة او راي ا�� �دد  ��ر �ن ا&راد ا����/���ن 
)2( .ا���#زة وا���$�� ،اLذا�� ،وا��$�7ر�ن � ا�� ن ���دة و��#ر��  ��+)ف  

  :�(�����ت ا�/ط�ع ا�� 3- �ؤ
�(���.$/+د ��3 ���� ا��I7$ت وا����3ت وا��ر� ز ا�دا��� وا��ؤ��� وا��� ��$� ��$�7ط ا�  

 :��(��� 4- ا�*د��ت ا�
وھ� ا��زء ا& �ر ا�دي ��/� ر��� ا����ح وا�زوار ا��)���ن وا&��$ب �3 ���رة �ن 

�را)� وا���4�3ت �$د ا����ء ا�*د��ت ���و�� �ن ا&���ل وا���3م ا��� �ؤ�ن �����ح ا
� ��د ا�$�� ��(��� .وا��"��� ا����)�� *4ل و�ت �#رھم او *4ل ا����3م � ا��I7$ت ا�

)3(  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��ن )1(( M رب، زھ�ر ��د�� ا�� �(������ق،  ا�/ط�ع ا� �  .8، ص �ر�
  .12ص 1985 ��روت , روت ، دار ا� ��ب ا���$�$�ا)�د �دوي ز � ، ���م �+ط�)�ت ا&�4م ، ، �� )2(
  .30ص ،ا&ردن ،&ويدار ا���د  ، �1روا ا�� ر ا��دوان ، �*��رات �ن ا&��+�د ا����)� ج )3(
  

:�(���   ا�و�� ا�
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� ا�و�ت ا�)��� )�ث ان ا����)� �/وم  �(�������ر ا�و�� ا����)� �ن اھم �/و��ت ا�
ا������ن  ،ا��واح(��� ا����و��ت ا��4ث *4ل ا�و�وف �ن ،��� �/و��ت ا�ر�� و��ر�*��

�(����ن طر�ق ا&ھ���م ا+دار ا�$7رات وا� ����ت وا�*را�ط ) �واط$� ا���د ،���
��(���و دا �ن طر�ق  ،ا�دورات ا��/��� وا�������� & ���ب ��3رات ا �د���� و$�� ،ا�

� �طو�ر و�$��� ا�/ط�ع �/د ا�دورات وا�درا��ت ا��� ���ن ���واط$�ن اھ��� ا �(����
.ا&��+�دي ����د  

   ا���و�ق $ظر��:
��رف ��$< $�7ط ا$��$� �و�< $)و �)/�ق وا��7ع ا�)���ت وا�ر���ت �ن *4ل و���ل 

)1( .ا����دل  
� �طور �����ت � ��دا 3و ���رة �ن ���و�� �ن ا&���ل ا���$��/� وا��$ظ�� ا��� ��/�ط

)2( .ا��$���ت او ا�*د��ت  
ا�$�7ط ا�دي ����ده ا��$�7ة �ن ا�ل �وز�� �*ر����3 ا��*��#� و������� ����3  :ا�را���

.و�*#�ف ھ��ش ز � � ا�*�ر وط��� & ���H د�ك ا& �رورا ��را)ل �دة  
 ا&�+�ل ا���و�/�:

��� ا$�3 ا��$��ق �� ��ن ا�$�7ط  "�را�د و�ر�ل" �ن ا�$�)�� ا������ �ر�3  ل �ن 
$��� ا��3ود ا���و�/�� ا&*رى ���ط�� ���� ا����و��ت ا��/د�� وا��ؤ*رة ��� ا��رو��� و�

)3( .ا�����3ك  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Philip kotel, bernard dubois. Marketing management. Union ud à Paris 1981 p18. )1(     
Le petit Larousse. Grand format. Marry vi Primeur. S. Amalesherbes. France 2006. P665 )2(  

  .30ص ،ا&ردن ،&ويدار ا���د  ، �1روا ا�� ر ا��دوان ، �*��رات �ن ا&��+�د ا����)� ج )3( 

 10. ا�درا��ت ا���'&� :
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    ا�درا�� ا&و��: *$#�ر د���� وھواري �*��.
��� و�د طرح ا���)��ن ا&7 � 2012درا�� �*رج �$�ل ا�����ر. ا��رو�F ا����)� :ا��$وان
؟ �ف ��م �وظ�ف ا&�+�ل � ا��رو�F ا����)� :ا������  

� ا��رو�F ◄ا�#ر"��ت ��.ا�/��م ��&�+�ل �< دور ر��  
��$م ����ز �ط��� *�ص ور�د �ن $و�<     ��� � �(���ا�  

��ا&���م ��� ��ب ان � ون ���< ا��رو�F ا��� � ا�راز � �$�< � ا�$�7ط  ◄اھداف ا�درا
�(���.ا�  

.ا��ر �ز ��� ا�درا�� ا���دا$�� ���و&��       
��.��$� دور ا&�+�ل و�وظ�#< � ا��رو�F ا����)� ◄اھ��� ا�درا  

ا�$زول ا�� ا���دان A�ل ا&ط4ع وا�)+ول ��� ا����و��ت ا��� �#�د �)�$�       
.ا ��7ف ا�*�رة       

����ل ���� ا����و��ت ا��F3$ ا���)� )�ث ان ا���)ث ����د ���< � ا��) ◄�F3$ ا�درا
.ا�د��/� ��*روج �������ت و دا ��� ا�)/��ق و�#��رھ�  

 
    ا�درا�� ا���$��: ���� )#�ظ� و�دور دز�ري ط�ب.

درا�� �*رج �$�ل �37دة ا�����$س � ��وم ا&�4م . ا����)� ��د�$� وھران :ا��$وان
ى ���ھم �د�$� وھران � ا�� اي �د :و�د طرح ا���)��ن ا&7 ���� ا������ 2010وا&�+�ل 

 ��(���ا��/ط�ب ا����ح وھل ���وق ھده ا��رة ھ� و��رھ� �ن ا��دن ���ل ا��زا�ر ��دا 
؟������ز  

���)�و�� ����ط ا�"وء ��� وا�� ا����)� ��د�$� وھران ا"�� ا�� ا�راز  ◄اھداف ا�درا
.داھ��� ا����)�  /ط�ع )��س ���ھم �دوره � ا��$��� ا&��+�د�� ���4  

��ا����ر ا����)� �ن ��ن اھم ا�/ط���ت � ا��$��� ا&��+�د�� وھدا �#�.  ◄اھ��� ا�درا
��(���.ا��ط��م ا������� ،���&ت ا&�����رات  K���� ا�#$�دق وا��ر ��ت ا�  

ا"�� ا�� ا&ھ���م ا��)�� ���/ط�ع ا����)� ��� ا��س ا$< اھم ا��/و��ت ا�)د��� ���$��� 
�� وا&��+�د�� ���$��� ��دول ا�$����ا&������� وا���/.  

و������ر وھران �ن ا��دن ا����)�� ا��� �و�� ��3 ا�دو�� اھ����� ا �ر � ���&ت 
��(���.ا&�����رات ا�  

 
 
 

 
 

 
 	�"�� ا ��"�دة �ن ا�درا��ت ا���'&�:
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� �)�و�� �)د�د �#�ھ�م ا�درا�� ا"�� ا��    ��ا���$ب  و�د ا��#د$� �ن ھده ا�درا
 �$���(� ����� �ا��ط��/� ا�دي �طرق �< ا���)ث ا�� ا��)��ل ا� �#� ��� او". �$� ا�رؤ�� 

.�����$�ت ا���)+ل ����3 و+�����3 �طر�/� ��3$��  
وا�درا��ت ا����/�  �$ت ���3 �دا ���$��� ��ط��ب �)�ث ا�")ت �$� ا�رؤ�� �ن �� �وف 

�د�$�  ��را �ن )�ث ا� م ا���ر� ا�دي ����F3�$� �7 ا�$�ء ا�درا�� ا��ط��/��  �� ا
وا�درا�� ا"�� ا�� �و��3$� وا)���$� ا�� �را�� ا*رى ����ق ���درا�� ا���د ����3 

ا���)ث � درا��< و د�ك طر�/� ا��)��ل ��� ���$� $H*ذ  رة �ن �زء �ن ا��ط�وب �$� 
.ا�$�ء درا��$� ھده  

 
 
 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 �دل ��م �ول ا������
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   : ����د


ر �ن ا�دول ��� 
��ھم �����
 �� ا����
 ا�����د
 �
� �ط��� ��
�����ر ا�
ا���&د� او ا����
 و
�د ���رد ا�دور ا���ر �� ذ�ك �ن #"ل و�
! ا�����ر ا����  

�ح �����رار ��� 
��ب ��� ��+ *رورة ا��&ط�ب ا���
 ا��� 
��
� �ن �&��

�� و�� �����
��� �� -�ب ا��دد ا���ر ا�رث ا���! ا�دو� �ن �&و��ت ا����ل ا�

�ح�.�ن ا�  

( و�د �م ا��#دام ا���/وم ��
�  ( �� ،م 0ول �رة �
د#ل ا���ر وا��-وال1643
 ا��ر�� ��
 ر#
 ،�� ا�&رن ا�را�  �2ر" ا�ن �طوط"و��ل ا2/ر ا�ر�"ت ا���ر

 ��وا��� ���ت �دا�   ،2ر و3
رھ��
ط��
� �� ا�&رن ا����ث �" ��رك �و�و"ور
.ا��ب ا�2د
د �����4رة وا�ر�3 ا���ر� �� ا���ث وا���ر� وا����   
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 :����	
 ا
���ث ا�ول : ���وم ا

 �����/وم ا��د
ث ا�+ ا���ف ا����� �ن ا�&رن ا����  �2ر    ��
�
�ود ظ/ور ا�

دا �
د �  �طور ا��-����ت ا�����
 �� 3رب اورو��

ز ���و  ،�� و��2ل ا�ر��


 ا�-�����
��ظرا ���طور ا��ر
  �� ا��&ل  » Mars Tourisme« �*طرد ���


���
 ا����  .ا�-وي وا���ري و3
رھ� �ن ا�ظواھر ا��

  �/�� ��
�   :و�د اوردت ا��د
د �ن ا����ر
ف ��

��ط�: 
ط�ق ��+ اي ���
 �ن  :SCHLLARD.HV "2و���ر"��ر
ف  .1


�ت ا�����د
 ا��� ����ق ����&�ل او ا��� وا���2ر ا�-��ب دا#ل ا����
 او ا
 ��دة �ر��ط ار���ط� ���2را�
��  )1( .و#�رج ��ط&

 ھ� �-�وع �"��ت وظواھر  :W.HUNZIKR "ھ��ز 
�ر"��ر
ف  .2��
�ا�

��ر�ب �ن ��ر ا��� �ؤ�� �2#ص ا-��� �� ���ن �� ط���� �ن ���ول ا�+ 
 .وط���� �م �ر��ط ���2ط 
ذر ر��� �/ذا ا�-��� ،ا��� دا?�

ھ� �-�وع ا��"��ت وا������ة  :"���: ا�د
ن ��د ا�وھ�ب"��ر
ف  .3


را و��
� و��&�?
� و�
س 0���ب �-�ر
4
ر ا����ن �4� 
����    )2( .ا��ر��ط

 �ظ/ر ا�������
�
�� ��+ ا����دل ا���ري ،��� 
��ن ا�&ول ان ا���، 
��ا ،ا��&����
�وا�����دي اي ا�! 
��دى ��/وم ا���ر �ن ��د �#ر  ،�


�2ل ا��د
د �ن   ��دا�  ا����4رة وا����  وا����2ف ا�+ ��/وم او

ث 
���/� ا����ھ� �&وة �� �-� ا����
 ا����دا� ،ا��-��ت�و�  ،�


#�+ ��+ ا�د ان �رد ھذا ��! ھو ��ر ا�و�� �دى ا�راد ا��-��  ��#�"ف 
����/��
 .و
��/م و��#�"ف ا��-����ت وط�

 

 

  

  .8ص ،1999 ،1ط ،ا���
ب ,دار ا���
 ،"ا����ع ا������ �� ا���
ب" ،زھ�
 	�� هللا ����) 1(
 .73ص,ا���ھ
ة  ،ا��/%. ا�-�,+� ا�*�() ،دور ا�����$ �� ا�%���$ ا'&%��	�$ ،و��ء ز!� ا 
اھ��) 2(

    ����
  : ����ا�واع و��و��ت ا
	: ا
���ث ا
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1 (– ����	
:   ا�واع ا  

 � ��#ذ ��ط� وا�دا   ��
�
�/� و��د
د ا�وا�/� ،��د ان ا���ت ا�� و-ب �&
و
���د �� ���
ف ا��واع ا��#���  ،وذ�ك ���� ��دوا�  وا�ر��3ت ا��� ���ن #��/�



ر ا����
 ا������
���:  

�ر�ن: او�    �	�

!دد ا� ��ص ا �!��  

�رد�-ا ����	�: )1( .��*�ن ��ر 2#ص وا�د او ا��
ن او ��?�  

 ،��دي(ھ� ��ر ا��-�و� ا��� ��دة �� 
ر�ط/� ر��ط ��
ن  :	���� $��#��-ب
� ،�در���-،  ا����2 و���� ��2ر� �دد �ن ) 2ر���
�و���+ ا
*� ا�

��
�.ا��راد �� ا�  

    �����: ��%
 �!���  و)' ا
$&را

ل ا��واط�
ن دا#ل �"دھم وا��� ��ددت �� ان 
�ون ا���ر ھ� ��& :	���� دا�%��-ا
 �&ل �ن ��� 24�م و� �&ل �ن  ��100���. )2(  

وھ� �ر� ا���ر ا�+ ا�دول ا��-�ورة وا��� �2�ل ��ط&  :	���� ا)%����-ب

 وا�دة��
�.  

.ھ� ا���&�ل وا���� ��ر �دود ا�دول ا��#��� او ا�&�رات :	���� دو
��-ج  

 

 

 

 
 

��5
 وا�%4ز(3 ،ا'	2م ا������ ،,*�� ,��
 �-�ب) 1(� 
45ص ،2002 ،1ط , ,7
  دار ا�6-  
 45ص ،2001 ،1ط ،ا���ھ
ة ،دار ا��;:$ ،"ا'	2م ا������" ،�9اد ا��/
ي) 2(

     

   ��

%�	�وى ا�$���#� :�� �!��      

���رون �و��?�! ا�#�� :	���� ا,��ب ا
�+��ن-ا
.ا�ذ
ن   
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.ا��� ���#دم ا��و�
 ا�����زة �ن ا�#د��ت :���� ا
ط��� ا
����زة	-ب  

 ا�ط�&�ت ا�2��
 ذات ا��د#ول ا���دود :ا
	���� ا�$���#��-ج��
�.ھ�   


دوا�' ا
	�ر :را�!�    �!��  

 ��د ا������ع وا��ر�
! �ن  :ا
	���� ا
�ر�����-ا�

ر ا����ن ��رة ��
4� ����

 وا���ر ا���2راا���س و
�د ھذا ا��وع ��
�)1( .�ن ا�دم ا��واع ا�  

���-ب���

  دا?رة ا����و��ت  :ا
	���� ا��/دف ا�+ ا��2ع ر�3 ا���ر� و�و
:?��
 �دى ا�#
.ا��*�ر
 وا���ر  


ث �رف ھذا ا��وع ��ذ ا�&دم، �&د �رف ا����ن ا�را*�  :ا
	���� ا
!+$��-ج�

 ���داوي وا��"ج� ��2+ ا� �����&�ل ا�+ ا���ن ���.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

49,47ص ص  ،,
&3 ?�< ذ!
ه ،ا'	2م ا������ ،�9اد ا��/
ي )1(                          

    

 

2 (– ����	
  : ��و��ت ا



   مدخل عام حول السياحة                                                                       الفصل األول  

 

 

- 25 - 

 

   
�
��+  ،ھ� �-�و� ا��4ر
�ت ا�ط�
ا��2ر
 و�ذا ا����
 وا���د
 او �� 

 0ي ��.��د������دادات ا�و�
 او ا���+ ا��  

:��و��ت ط��!��-ا    


 ا��� #ص �/� C ��ض ا����طق ��/� ا����ر �
 ،ا��/�ر ،����ل �� ا��وارد ا�ط�

 ا�+ -��ب ا����  ����راث  ،ا�-��ل ،ا�وا��ت ،ا����خ ،ا��و� �

�ت ا�ط���ا��

 ا��� �-��/� ���
ز �ن ��
ر �ن �"&
�� وا��"د وا��&�� ا��ر�
�د ا�-ذب ا�
ا������
زا ،�� �
��
�
-��/� �&�دا  ��.  

:��و��ت � ر��-ب    


 ھ� �#��ف ا�-/ود ا��2ر
 ا��� ��ذل��
����ل �ورة . �� �#��ف ا��2ط ا�
 ���
�ا#رى �ن �ور ا���ل وا�ذي 
�د ���را ھ��� �ن ����ر ا����E ا�


�ح�)1( .وا��#دا�! وا��� ����د ��+ -ذب ا�  


-ب ان 
�ون راس ا���ل ا��2ري 
��
�
ث ��د  ،��و�را �� ��
ر �ن ا����طق ا��

�! ��0-��� وا���داده ������ل ��! وا����ور �ن اھم � ا�2�ب و*
���! و�ر����

 و�د�م �-��/� و�2-�/���
��م ا����ر ا��2ري  ،ا��وا�ل ا��� �2-  ��+ ا�&�
و
:ا�+  

��، :ا�ول    �
��واء ا�����ون � وھم ا�����ون �� ا��-�ل ا� 
��� ا����2ت ا�ر
�/� .او ا�/
�ت ا�����  

    ����
 وھم �&
 ا�2�ب :ا��
�وھ��ك �-�و� �ن  ،وھو ا�-�/ور ا����ل ���
��
�.ا��وا�ل ا��� ����د ��+ �-�ح ا����ر ا��2ري ود��! ��  

 

 

 
30,24ص ص  �� <ا��
&3 ا�،ا'	2م ا������ ،,*�� ,��
 �-�ب  )1(  

 


����(��و��ت ��د�� -ج  (:  
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رة ��&
�م ����2رو��ت     �� 
 ��� �! �ن اھ���
��� �
���
�د راس ا���ل �&و�� ا

��
�
د �و�ر ا���ل �� ا�&
�م  ،ا������ر
 ا��#��� و�د�
م ا�#د��ت ا��
 ���

��"ت ا��"�
 ا��#طط وا����و� وا�����رة �� ا�دا#ل وا�#�رج���،  ا�"ز�
���
�
 ا��&د� �ن ا�زا?ر  ا*�� ا�+ ،���و
ق ا����E ا���
�
"ت ا�/�ا��

��
"ت ا��&ل و���ر ا��ن وا���ن ا�ذي 
-ب ان 
���  �!  ،وا����ر ا����/���
.ا���?: ��ذ و�و�! ا�+ ��4در�!  

��
�� 
��
��� و�ن اھم ا��&و��ت ا��
�:�ن ا��وا�ل ا�/�� ��-ذب ا�  

.ا�#�
�ر ا���ل �����ن ��د ا-راء ا���وث وو*  ا�و�و
٭    


 ا��� 
���  �/� ا����ن٭  �

 وا��4ر
�ت ا�ط��
.ا�����ظ ��+ ا�&
م ا�ط�  


 و����: ا�-�/ور ا���د
 وا�-����
 وا��&��
٭  ��
�.�وا�ق ا����
 ا�  


ر �-�ل ا��4"ل وا�����ر ا�ط���ت٭  
.���ذرا *رورة ا�����د اي ���  

 وا�ذي 
�د ��
�
وي ا�ذي �&وم �! ا�دو� �� �-�ل ا�� ا�+ ذ�ك ا�دور ا���*I��
 و�وط
د ا��رھ� و��ز
ز �/��/� ��� ��
��ن اھم ا��&و��ت ا��� ����د ��+ �-�ح ا�



رات وا���ءات -�ر��

"ت و�/�.�&د�! �ن �  

 

 

 

 

 

 

 

 

 �-�ب  ٭��, ��*,، A�6B 3&
3ص .ا��  

:����	

ث: اھ��� ا��
 ا
���ث ا
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  :  �%� ����اھ��� ا
	���� ����ل  1.  

:ا�ھ�
 ا�����د
 - )ا      

 ا���ت ا*#م ���� �� ا����م ��
� ان ا���
�ا��ن ا��-�س ا������ ����ر وا�
)1. (��#ط
 ا�&ط��
ن ا�زرا�� وا������  


�ر�� �ن ��ر��ت ا����
 ا�����د� ��
���در �-�ب �/�  ،��� ����ر ا�
ا���� ا���� و�42
ل ا�
�دي ا����� وا*�� ا�+ ا���?دات ا��� ����س �����?دة 

.��+ ا����ن �ن #"ل ز
�دة ا���2ط ا�����دي  

:ا�ھ�
 ا�-����
 -)ب     


ث �  ��-���� �&
 ار���ط� و���
��د �د#"ت ا��ظ�م �ر��ط ا�J� ون�?��
����ل ا�
 ا�-�?
�� �  ا���
�
��E �� ا��/�
 ا���ر  ،���
 �� دو� ا�ز
�رةا� ��


ث �ا�-����
 ا��#��� ا��� ����ل �� ��ض ا�-وا�ب ��ل ا��وازن ا�-����� 
 �ز
�دة د#ول ا��راد وا���
ن -
��&�رب ا�ط�&�ت ا�-����
 �ن ��*/� ا���ض ��

���
�.�� ا��&ل ا�  

:ا�ھ�
 ا��&��
 -)ج     

 
� و��
��*�ر
 ا-����
 ��&ل و���دل ا��&���ت وا��*�رات �
ن ���ل ا� �
�&ق ا����دل ا��&��� �
ن ا�دول  ،2�وب ا����م ا��#����
 �/&

ث  ،) 2(��ن طر�


 ا�وا�دة ا�
/� و��J�ر �/� ��
����&ل ا���4ت وا����&دات ا���ر
 �ن طر
ق ا��ر� ا�

 �ن �&�� و�*�رة��
�.ھ� ا
*� ��� �� ا�دو� ا�  

 

 

 
��5
 وا�%4ز(3 ،ا'	2م ا������ ،,*�� ,��
 �-�ب) 1(� 
30,24ص ص  ،2002 ،1ط ،,7
  , دار ا�6-  
  .30ص ،C6B ا��
&3 ،ا'	2م ا������ ،,*�� ,��
 �-�ب) 2(

  


 -)د   ��
�:ا�ھ�
 ا�  
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��
�ھ� رد ��ل ���2ر �ن ����ل ا�دول �  ��*/� ا���ض وا�ز
�رات ا�

�/م� 
ث  ا�����د��� 

 ا��� �/� دور ھ�م �� ا��"��ت ا�دو���
����ث ا��ر� ا�

�دة ا��را��ت وا�#"��ت ا�دو�
 ا���  �&� �
ا���ت ���ل ا�دى ا��-�ھ�ت ا��د
 ا���ت ر�زا �ن ر�وز ا��"م ��
��2 �
ن ا�دول ا�����ز� �ذ�ك ��ن ا���


ن ا�دول� �#Jوا��.  

 .2 �����
�� ����	
:#+)� ا  

 - )ا   ��
���� 
ر ا��&���J�:  


���ل ا�ول �� ا��&�� ا��#2
 او ا�ذا�
 وا��� ا�*: ان  ،��&�م ا��&�� ا�+ �و�
ن

��
���� ا�*: ان ھ��ك  ،�/� ���K ا��ر �� ا��رد وذ�ك �د��! ��&
�م ���ر�"ت ا�

��
�
ن ا����وى ا��&��� ���رد وط��! ��� 
��وى ����� ��ن ا�� ،)1(�"� طرد

:
� وا���س ���
�.ا��&��� �ر���� زاد ط��! ��+ ا�  

ا��  ،��� �د�  ا��&�� ا�+ ا����ح ا-����� وا�ر�3 �� ا�����ك ���2�وب ا�#رى
�ن ���و���! ��دودة  ،ا�2#ص ا��� او ا�4
ر ��&ف �
��&ر ا�+ ا����ل ا����ز


ل ا�+ ���ق ا-����� و�-�ب ا�#�"�

ط ا�*
ق ا�ذي �ط �  2�وب �#��ف ����
.ا��&���ت  

ا�� �ن ا��&�� ا�ظ�ھر
 وا������ �� ا�دا��ت ا����ن ا����2رة �� ار-�ء ا����م 
�/� �2�ل ���ل ا��&ط�ب ��
� ھو ا����وت ا���
ر �
ن  ،ا���
���� ان �� 
�2ط ا�

�د ���ل ا���� ،�&���ت ا�2�وب-�
و�/ذا ��ن ا��&�� ا�ذا�
 �2�ل  ،) 2(وھ�� 

����
��� �
 ،�" �و��
�و�"ھ��  ،وا��&�� ا�ظ�ھر
 �2�ل ���" ���&ط�� ��
��
�
2�ل ���" ھ��� ��و�
د ا�.  

  

 

 

)1 ($�D45, ا�����$ ،ا��� �4زي �5	 Eا� FD�,، �+,�-ا� 
  .22ص ،2007 ،,7
 ،دار ا�6/
    34,33ص ص ،2005 ،,7
 ،ا��ار ا�-�,+�$ ،ا�%�4(< ا������ ،,*�� 	���ات) 2(

 -)ب   ��&���� ��
�
ر ا��J�:  
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 ��طوي ��+ اط�ر -د
د �ن ا�����ل �
ن ا��&���ت �ن #"ل ا��&�ء �
ن ��
�ان ا�
 و�ق �
 �ن ا���2ط�ت �2�ل ���رات �"� ��دو �������ا��*
ف وا���?: ��ر 


 و�� 
را�ق ذ�ك �ن �-�رب و���رف ��
�
�ت ���ن وز��ن ا�ظ�ھرة ا�*�&�
 �ن 
2� ،-د
دة��&� 
ل ������� �/�� وادرا�� ���&���ت ا��#��� ��� ����! ا



 ذا��"&�� ا��J�ر �در- �ن ا��4
رات ا��&��
  ،#�و�
 وا�"� :��
ث ���
��وى ا��"� �  ا�*�ء ا��-����ت ا�#رى� +��.  

 ������ل -)ج   ��
� ا��"�:  

�� وا�ذي 
��ن ���
���+ ������ل ا�
ر
�! ��+ ا�! ��ك ا����
 ا�/�د� ا�+ او �� 


ن طر�� ا����
 ا������ 
��
� .�&ل و���دل ا����و��ت وا����ر وا��&�?ق ا�

)1(  


ق ا���و�
 وذ
وع وا���2ر &��� ھو ا���2ط ا�ذي 
/دف ا�+ ��
�وا����ل ا�
�� �ن طر
ق ا��&�ل ا����و��ت او�
� و2
وع ��رة او �و*وع ����ق ����-�ل ا�

ا����ر او اLراء او ا��-�ھ�ت �ن 2#ص او -��� او ا2#�ص او -����ت 
��#دام ر�وز ذات ���+ �و�د و��/وم ���س ا�در- �دى �ل �ن ا�طر�
ن��.  

 
 ��/و���
�
ن ��*� �����ذا ��ن ا����ل �م �*��ن ان ��ون ا����و��ت ا�
� و���#د� �ن ��ل ا�-�/ور �4رض �و-
! ا���ر و��
ق ا����ق �ول ووا*&

���
�.ا����ھ
م ا�����& ����-�ل ا�  


ن �?���� �ز
�دة �د�ق �دد ا��
�و
&در �-�ح ا����
 ا�����
 �� ا��-�ل ا�

ق ا����ھم وا��&�رب �
ن ا�2�وب&� ،وز
�دة ا����42ت ا���د�
 و�ذا �در�/� ��+ �

�دى و��?ل ا�M�و 
 �ظ�ھرة �*�ر��
� ا��
���ل ا��&��� �
ن ا�ط"�� �ن ط�
.ا��م وا�2�وب  

 

 

 
.68ص ،,
&3 ?� < ،ا'	2م ا������ ،,*�� ,��
 �-�ب  )1(  

:�,+�
 ا
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 ظ�ھرة ا������
� ،��&+ ا�رواج وا�ذ
وع �ن #"ل ���دل ا��&���ت ،������ر ا�
�� ،ا�د
���ت�
�وھذا ��! � 
�م ا� �� ��ق ا����� و��ر و��?ل  ،و�ذا ا����دل ا�

ا��
.�"م ا��د  

 وا����
 ���زل �ن �وا�ل �د
دة اھ�/� ��
�
����� ا��د
ث �ن ا� � �������
ودورھ� ا����ل �� ) و�ذا ا����و� ،ا����و� ،ا��ر?
( ��#��ف و��?�! ،ا��"م

 ا��-����ت�

 ��#�"ف ���و
�ت ا��راد وط���
�.�&ل ا����و��ت ا�  

  

 

 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 ا��
م ا������
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 ����د :
 

�وى �� اط�ر ا���ود ا��� ��ذل �ن ا�ل ا���وض �وا
	 ا������   
 ،���ل ا! �م اھ��� 
أي ان ا��دف ا���,ود ��# ھو �ر
�� ا�+ط�ع ا������ وا�ذي ��)ك �ؤھ�ت ��$�# �ن 

ا! ان ھذه ا���ود ��12 دا��0 ان �$ون �� ���وى 
ط�ع  ،ا���و
	 �� ا��وق ا�������
و )�# ��6 ��ل ا��ر
و�� او ا����و�� ا��� ��ب  )1  ،و 
���  ����4د���� راق وذ

ا���ؤو��ن ا�+���0ن  )1 ا�+ط�ع ا������ ا ط�ء اھ��� ا$8ر ��2)�� ا���و�ق وا��رو�7 
��,�ط ا! �م ا������ ���2د ا����  )1 ا��4ط�ط ا������  ،ا������ �ن 4�ل ا! �م

��د�� ،�)و$�� ،رة �>�ر��ا�ذي ار��ط ظ�وره ��روز ا������ $ظ�ھ�
.وا���� �� ،ا  
  

و���ء  )1 �� �+دم ��در ا!,�رة ا�1 ان ا! �م ا������  )�# او ����	 �$<�ءة ����� !ز�� 
��+وم ����ر�� دوره �� اداء دوا�	 ا��<ر و��,�ط ا������ ا�دا4)�� و�ذب ا������ 

:ا��4ر��� وذ�ك  )1 ���ر�ن  
.وإ
�� ���2ر�<��  ،�� ا�دا4ل �ر��0ل �و �� ���# ��و ا���0? :ا!ول     
���# ��و ���ع ا�+رار وا�����8ر�ن ا�ذي ��ر�ب  )1 ���2)�م ا!����� �	  :وا����8   

�� �طور ا���� � وز��دة ا����� �� ا����7 ا���)�  ���,ر��� � ����� �ن ا8ر 
ا! �م ا������ و�ن ھ�� ���B �رص ا�وزارة  )1 ا���د اط�ر ��ظم ��,�ط  .ا!�����

.��$�# �ن ا��2ل و�ق او�و�� ����2 واھداف واو�و��ت وا>�� و��ددة  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   : ���وم ا���م ا������: ا���ث ا	ول 
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ا��+�ود ��# ھو ا�>�ح ا��وادث ا!������ ا��<�دة و ���ر ا��ذب ا������ وزوا��    

��4 وا��را��8 وا��>�ر�� �)���ور �� ا�دا4ل ا!�8رة ا�ط����2 وا���ظ���� و������ ا���ر�
وا�راز ا��,�ط�ت ا��� ���رس وا��وا�ب ا��طو�ر�� وا!����8ر�� ا��� ���ل ��  ،وا��4رج

ا!ط�ر ا������ و$ل �� ��2)ق ���طب وا�2رض ا������ و وا�)�� و�<ردا��� ا�� ا���س 
? ا�1 �را$ز ا!�8رة وا��ر��# ���<�زھم  )1 ا!���ه ��و ا��ر$� ا������� وا��+ط�ب ا���0

)1( .ا�������ن  
 

�د �#  )1 ا�# $��� ا���ود ا! ���� ا��و>و �� وا���ذو�� �ن ا����ت ا�ر���� او +� ��$
�ن  ا�1 ا داد و�+ل ر���� او ���و � ،�Gر ا�ر���� �����ن �ورة ا������ وا�د ���

�دو�� او ��ط+� �� �دى ا�واق ا�ر��0ل ��دف 4)ق و � ����� او ����� ا��ورة ا������� 
و���ھ�ر ����2 ����4دام ا�و��0ل ا! ���� �Hرض �ذب اھ���م ا�����0ن ا��ر�+��ن �� 

)2( .�واء $�ن دا4ل ا��)د او �4ر��� ود�2# ا�1 ���ر�� ا��,�ط ا������ ،�)ك ا!�واق  
����� �+د��� �ذ�ك و���  ��� ��>? ان ا! �م ا������ ���م و�ر$ز  )1 �+د�م ا����7 ا�

�و>و �� و���+� �� �<س ا�و
ت و��4ط��  +)�� ا����ھ�ر و�,� رھ� ��4ط�� �و>و �� 
ھد��� ا���8Bر وا�داث ا�رG�� �� ا��<س �)�<ر وا������ $�� ��دف ا�G 1رس ا�+�م ا������� 

.������ ا������ دا4)�� و�4ر���  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
�، ا���اق، ����د ����� ا���	��، �� ا��
	�� وا���) 1(�. 474، ص�1999$ھ	ت، دار ا� ��� ���	�� وا��  

� ا���م وا)�'م، ) 2() �
��*	� ،�+�
� ,� ا�$را�� ا����	
1992,���l ھ	�� ��,.، ا���ا�- ا��. 

 
 

و )�# ��I �م ا������ ھو  �)�� �و��ل ا��2)و��ت ا��� �4ص ا������ ا�دا4)�� 
:و��$ن ا�����ز ��ن �ر$ز�ن �J �م ا������ ھ�� ،ر���وا��4ر��� �)�ؤ��� ا������� و���  

:ا��را�ز ا�دا��� -)1     
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 ،ھ�  ��رة  ن �را$ز ر���� ����2 ��ؤ���ت ا������ $��د�وان ا�وط�� �)�����
��2ل  )1 �ث ا����ور !��4ذ ا�+رار �)+��م ��و�� ������  ،�$��ب ا! �م ا������

�+وم ھذه ا��را$ز ���	 ا��2)و��ت  ،ت $��رة�8� و�$ون ���زة �و��0ل وا�$����
ھذا ... ا!�$����ت ا�ط����2 وا������� وا��$�ن وا��دود ،ا��ز�� �)��0? $و>��2 ا���د

 .$)# �ن ا�ل ا ط�ء �ورة  ن ا��$�ن ا�ذي ��+�ده ا���0? 
�ل ان ��4ذ 
رار ا��<ر
)1(  

   2(- ���:ا��را�ز ا��ؤ  
8 ��
وھذا را�	 !ر���ط��  ،م ��4<� ������ء �������ظ�ر ھذه ا��را$ز ��<� �ؤ

.�)�2ر�ف ������7 ا������ ��)د �� ،ا����و��ت ،ا���2رض ،���������ت $���ظ�ھرات  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

	 ا������) 1(��� ا������ وا�����ھ�ت ،���د ��. 245ص ،$#" س� � ،  

 ا���ث ا�!� � :ا��را�����ت ا���م ا������ :
 

اذ ���وي  )1 ���و � �ن ا���2�ر ا!�����  ،و���1 ا�4ط� ا!������ او ا��رو�7   
 ،ا��را����� �رو�7 ا�����2ت ،ا��را����� ا�2�
�ت ا����2 ،وھ� ا!��را����� ا! ����

.وا��را����� 
وة ا���	  
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    1)- ا���را����� ا������:
رة ������2ل ا�4د��ت ا������� !����ك ھ� ا��� ��2ل  )1 �ث ا!�$�ر ا������� ا����4

و��1 �$ون ھذه  ،و��دف ا�1 د�	 و��,�ط ا��ر$� ا������� دا4ل ا���د ،ا����وج ا������
ا!��را����� ��H��� ���2 ان �+وم  )1 ا�س  )��� ا>��� ا�1 $و��� ���رع �+وة �	 

�ول  )1 ا! ���ت وا!����8رات ا������� �	 ا��<�ظ  )1  ��ر ا!���رار�(� ��
ھذه ا�و��0ل  ،) 1(ا����70 و������� ��� ����2ل �� ذ�ك و��0ل ��ث ا�ر���� ا! ����

:��4)ف �ن و��)� 46رى ��ث �,�ل �� �)�  
:و���ل ا���م ا��� �%��د �$# ا�"وت - )ا   

ھ� �)ك ا��� ��4طب ���� ا���	  �د ا���0? �واء �ن 4�ل ا!��د�ث وا��و��+1 
:واھم ا�و��0ل ا�����2 ا����4د�� ��د ...وا!�وات  

 ،ا��را�7 وا! ���ت ،ا��ؤ��رات ا������� ،ا��دوات ا������� ،ا����>رات ا�������٭  
وھ� و��0ل ���� ���ھم �� ��,�ط ا������ اذ ا���  ،ا,رط� ا�$���ت ،ا!ذا � ا�������

و$�!ت  ،������ ��2�ر �را$ز ���	 ھ��� ����	 ا������ن �,ؤون ا������ �ن ,ر$�ت
.ا����ح ،ا >�ء ا���ظ��ت ا������� ا�دو��� ،ا��<ر  

 
 
 
 
 

 
 

  
   
 
 
 

 
)1 (&�'.19ص ،2000 ،1ط , �$ ،دار وا-, ���+$ وا���ز(" ،ا����(� ا������ ،�)�&ات   

:و���ل ا���م ا��� �%��د �$# ا���دة ا��طو�� -)ب    
 ،ا�����ت ،ا��ط�و �ت ،ا��,ر��ت ،ا�دور��ت ا������� ،ا����ت ����د �� ا���ف،

��ث ��م ا دادھ� �طر�+� �)<�� �)�ظر ���وي  )1 $��� ا��2)و��ت ا���  ،ا�$�ب ،ا��)�+�ت
  )1(. �ر�د ا���0? ان �2ر���  ن ا��)د ا�ذي �زوره

:و���ل ا���م ا��ر��� - )ج   



  االعالم السياحي                                                                                  الفصل الثاني          

 

- 36 - 
 

اذ �,�ل ا�و��0ل  ��ث ا��� ��2�ر ا��2�ر ا!$8ر �����2 و����� ��  �)�� ا��رو�7 ا������
ا! ���� ا�>و��0، ا���2رض ا�������، ا!ز��ء ا�وط��� وا��+)�د��، ا��ور ا�<و�وGرا���، 

ا��)�+�ت وا��ذ$�رات ا�������، ���ث �,رف  )1 ا���زھ� ا!دارة ا�<��� �����)� اذ ��رز 
  .�طر�+� �Hر�� �)���ح ا����2م ا������� �)��ط+�

:و���ل ا���م ا��ر��� وا����و�� - )د   
ھ� ا��� �+�م  )1 ا��� ا!داة ا!$8ر �� )�� و�,�ط� �ن ��ن ا!دوات ا!4رى ا����ق 

 ر>��، و�ن ��ن و��0)�� وادوا��� ا!��م ا��������0 او ا��)<ز�ون ��<�  ��� وھو ا!$8ر 
م ا��������0، ا�<�د�و،  ���ھ�ر�� و,2��� و�ط�
� �� ا�2�ر ا��د�ث ��ث ����ول ا!��

ا�����+�ت ا�ر��>��،  ا�<رق ا�,2���،  ا�2روض ا���ر��� وا�<���،  ا>��� ا�1 $ل ا�و��0ل 
ا�>� ا! �م او ا!,��ر  �ر و��0ل و�وا�ل ا�$�رو��� ��ث ��2�ر ا! �م ا!�� او  �د���

���� ?���� ا���2م 
ر�� ��Hرة ا!��ر�ت ا�د ا!دوات وا!����ب ا�وا��2 ا!��,�ر وا��� ا
ا��وا�ل وا!���ل ���� ����م و�,ر ا!�$�ر وا�2روض ا������� ��  ��$ن ��Lراد ����

���4 	
)2. (�وا  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
)1 (&�'20ص. ا ��$#" ا��� �, ا����(� ا������ ،�)�&ات   
)2 (��0��	 ا�����  12/02/2010(�م  ،ا���س��� ا1�14.00،                              

www.mediacom.jeern.com 

 
        2)-  ا��را�����ت ا�%���ت ا�%���:

ھد��� ����ن �ورة و4د��ت ا��ؤ��� ا������� ا��� �)�� ا���� �� ا���!��� ا�دا4)�� 
 ،وا��4ر��� ��� ��� �ن دور ھ�م �� د م ا��د�ق ا������ �)�وا
	 ا������� �و>وع ا!ھ���م

�ر ا���2ون وا�����ق ��ن $��� ا��ؤ���ت ا�ر���� ا���)�� ذات اذ ا��� �ؤ$د  )1 ��  �����
ا�� �4ر��� ��2ل  )1 ا���د  �
�ت ��2ون و����ق �	 . ا��)� ����و>وع ا������
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ا�1 و$�!ت ا��<ر  اI>���و��ظ�� ا�ر��ت ا������2  ،ا��<�رات �� ا��)دان ا!4رى
.ا�دو���  

ب ان �$ون �4طط� و���+� ����� و��ن ���!ت ا��رو�7 وا��را����� ا�2�
�ت ا����2 ��
 و��س ا����ور ���,رة او  ن طر�ق ا! �م وو��0)# و�ن اھم ا�2�
�ت ا���ظ��

��ت �+ ا�"��*� -ا ��  
��ث ���8ل �� ا4��ر �+د�� �)����� ��دف ا�1 �+د�م �2)و��ت �د�دة ا>��� ا�1 

ددة �	 ا������ $�� �>�ف ا�ر��ت ا
��� �دوات ��<�� وا�1 �+�ءات ��$ررة و���
ا! ���� ا��� ��دف �ن ورا��0 ا�1 ا���ول  )1  دة �+�!ت ��<�� �ن 4�ل 

وذ�ك �����ن �ورة ا��)د و����ن اھم ا����2م  ،ا��د �ء ا������ ا�دو��� وا���)��
.ا�������  �ر ��4)ف و��0ل ا! �م  

��ت �+ ا����ور -ب ��  
�ظ�ھرات ا��رو���� ا���2ددة و���� ا��م وا����	 �رو���� و�$ون  ن طر�ق ��ظ�م ا�

.و��م ���� ا�+�ء ���>رات و�دوات و��2رض  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22ص.$#" س� � ،�)�&ات '�& ٭  
 

   
  : ا���م ا������ و.روط وظ��ف: ا���ث ا�!��ث 

  
    وظ��ف ا���م ا������ 

و�2د  ،اھم وظ�0ف ا! �م ا�������2د ا!ر�<�ع ��2دل ا��ذب ا������ �)��د �ن    
��دي وا!���� � �
ا! �م �� ا����ل ا������ ����� اذا ��? �� �2ظ�م ا����7 ا!

وذ�ك  ن طر�ق ا��2ل  )1 ��4)ف ا����ور و��  ،وا�8+��� �ن $��� ا!�,ط� ا�������
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������ اذ ھ� ا��� �ر�$ز  )��� ا! �م ا وھذه ا����ور ،اط�ر ا��4ط�ط ا�,��ل وا��)�م
����د �� ا��رو�7 �)4د��ت ا������� ا>��� ا�1 ا��و �� ا������� وا���<�ز  )1 ا�ط)ب 

   :�ن ھ�� ��$ن �)�4ص و��ر ��)� �ن ا�وظ�0ف �,�ل ،ا������
ز��دة  دد ا�����0ن  ن طر�ق و��0ل ا��ذب ا������ ا����و � وا���و�رة وا��2رو��  1  

  .�دى ا����ت ا�������
�ع ����وى ا!�<�ق ا������ او ا!�<�ق ا��و�� �)��0?  ن طر�ق �و��ر ا������ت ا!ر�< 2  

  .ا������� ا���)�� وا��ط)و�� وا�4د��ت ا������� ��دة ا����وى
  .ا!ھ���م �<�? ا�واق �د�دة وا
��� ��2رض دور�� !$���ب ا��2�ء ا��دد وا��ر�+��ن 3  
� ا!���ل �$��� ا�واع ا����ور وا����8ر و>	 4ط� ا ���� ����� �$ون ا��دف ��� 4  

 )��م ����? ا������ و��� �<�د ا��و��ق ��ن ����? ا����ور و����? ا������ و��+ق 
  .ا�<�0دة �$� ا�طر��ن

�را
�� ا!���ھ�ت ا���0دة �� ا������ ا������2 و�وا$���� وا!ر�+�ء ����واھ� و����رة  5  
  .ا! �م ��� وا�����س ���2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
$#" س� � ،�)�&ات '�& ٭ 24  

  .روط  ��ح ا���م ا������
��1 ��$ن �ر��0ل ا! �م ا������ ان ��د طر�+�� �)���ح ! �د �ن �و�ر �2ض ا�,روط    

   :���8ل ھذه ا�,روط ��
ا�ذوق ا��)�م وا�)��
� �� ا��>�ون ا��4ص ���ر��0ل وذ�ك !����# ����ھ�ر �8+<�  1  

�رة �ذا $�ن �ن ا�>روري �را �ة ا�ذوق ا��)�م وا�)��
� ���� ��م  ر># و�����2ت ����
  .�ن ر��0ل
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ا!����د وا�ذ$�ء وا���وع وا��رو�� وذ�ك !ن ا! �م ا������ �,�ط ا��$�ري ����ج  2  
و�رو�� �� ا���<�ذ ��وا��� ا�������ن وا�رد  وا��+د�مذ$�ء �� ا��4ط�ط وذو
� �� ا�2رض 

  .!ر�+�ء ����وى ا������� ا! ���� )1 اد �ءا��م وا
ا�د
� وھ� �ن ا�,روط ا�>رور�� �4��  �د  رض ا����7 ا������ و�� ��2)ق �# �ن  3  

 رض ا!��2ر ا��4�� ���<��دق وا�ر��ت ا������� و�Gرھ� ��� ��ط)ب �2ر�� ا��+�0ق 
�4�� ��������ا��د �� ��6ر
�م وذ�ك �2رض ا������ت ا��)��� و�� ��2)ق �����ط)��ت ا�.  

ا!���� وا��دق �4�� ��  رض �دى ا��ودة ا��4�� ������7 ا������ و��1 !  4  
�$�,ف ا�زا0رون و�ود ��و�ل او د ��� $�ذ�� او �<�ر
�ت ��ن ا�وا
	 و��ن ا��ورة 

  .ا�د ���0 ا��� ��در
  

�ق �)����0ن و�ن ھ�� �+�س ���ح ا! �م وا!�,ط� ا!������ ا!4رى �+در ا�ز��دة �� ا��د
ا>��� ا�1 ذ�ك �+�س �دى ����# ��دى 
در�#  )1 ��+�ق  ،وز��دة ا!�,�H!ت وا�4د��ت

ا��<�ھم وا��+�رب ��ن ا�,2وب ا�ط�
� �ن ط���2 ا������ $ظ�ھرة �>�ر�� و$�Mدى و��0ل 
  .ا!���ل ا�8+��� ��ن ا!�م وا�,2وب

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ا��0"� :
 

   � #�ن ھذا ا�<�ل ھو ان ا! �م ��2�ر ا��رآة ا������2 �$��� اذن �� ��$ن ان ���4)
ا���ود وا!�,ط� ا���ذو�� �ن 
�ل ا�+���0ن �# �� ���ل ا�+ط�ع ا������ وا��� ��دف ا�1 
��+�ق ا!ھداف ا���,ودة وا���ددة ��� ����4دام ��4)ف  ���ر ا��ذب ا������ وو��0ل 

  .�<�ذه و�ق �<���ت ��2)ق ���و��)� ��د ذا���وا�ذي ��م �. ا��ز�7 ا��رو��� ا!$8ر ����0
  



  االعالم السياحي                                                                                  الفصل الثاني          

 

- 40 - 
 

و )�# ��ن ا! �م ا������ �+	  )�# دور و��ؤو��� $��رة و�4�� �� �+ل �� �رGب �# 
ا����ت ا�����2 ذات ا��)� ��و>وع ا������ �ن 4�ل �+ل ا!��را�����ت ا����2دة 

  .�)��وض ��ذا ا�+ط�ع و��+�ق ا����ح وا������ ��# �,$ل  �م
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  :����د

��د و��� ������م و��� ���	�� �ز�ر ���د�د �ن ار�وز ا������ ا�� �ؤھ	�� ��ن ��ون    

&� ھدا  �وا�د�ث  �� �وھده ا�ؤھ#ت ھ� �� ���ل  	� ا�رازھ ،و��� ������ ������ز

  .ا)'ل

����م  	� ���و � �ن ا��ط��ت ا��� �& ������ و����وي ھدا ا)'ل وادي ا�����ه ا

�را&� 	و��� ،���ت  �ر �'�در ���ددة� ،ا�رث ا/.�&� ،���دث  ن ا�و-, ا

  .و�0ره ،اط���� ،ا��ر���
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و��� ������م :ا��ور ا�ول ����  ا�ط��� ا

    

  :ا�و�� ا��را�� اط���� - 1

�را&� 	و��� ��در ��� ا��1رة ا� ا'ل �   ����م"���� -�ل ا�د�ث  ن ا�و-, ا��� "
����� ��ط� " ��1�"��ر�ب �ن �.ط��ن " ������م"��ث ��د &� ��ض ا�را�, ان �	�� 

ود�ر ا��ض  ،ا�م �1'�� �ر�و-� &� ا��ط.�" ��0م"و-��� ا�1و�� �14و�� او ���ن 
  .-'ب=��0م ،�وخ=ان ا'	�� �س

ش �, �ط  رض �ط 0ر��� ،�., و��� ������م &� �.ط� �ط ا�.�ء �ط اطول ارا��
�زا9ر ،��1ل �ط ا���واء 36°	�ر��  �²م ��2296ر�,  	� �����  ،&� ا��1ل ا

 ��م ��124	ك وا��� ��ر�� ���د  	� �ول  ،ا���ر  	� �ط; ا��ر ��104ر�)�ع �وا
  :وھ� ��دودة ب

  .�ن ا��1ل ا��ر ا���ض ا��و�ط٭  

�رب و���� وھران و����ر٭    .�ن ا

  .�� ا1	ف�ن ا1رق و�٭  

��وب و��� 0	�زان٭    .�ن ا

���  :��.�م ا� -���ن ،�@م ����� �'ف ��ف ،���خ او��� ����ر �/���  	� �دار ا

  ���خ ا��ر ا���ض ا��و�ط و��ص ا���ل :'�ف ��ف &� ا��1ء ��ر٭  

��1�� �ن اظ�رة و�ر�)��ت ������م  :'�ف ��ف &� ا��1ء ���دل٭  ��� ا��ص ا
��1� �ن ا�ر�)��ت ا���	��وا.�م ا.  

 C	�� �250.وط ا��ط�ر �0ر ���ظم ��ث  �ا��ط.� ا1ر-�� �'	�� ا��ط�ر  ،�	م 700ا
�ر��� ��ث �.در ���� �.وط ا��ط�ر �ن �	م &� ا���  700ا�  500ا�/ر �ن ا��ط.� ا

	ظ�رة ����1  . 	� ا�ر�)��ت ا
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ا�واء ا���ن ��ب &�  ،&� ادا�ل  °24رب ا���ل و - °����18 در�� ا�رارة ���دل 
  .�و�� �#ل �1ري �و�	�� واوت 25ا�  ���10طق ���	)� �ن 

   

  :ا�واع ا����� �� ������م - 2

  : )1(���دد ا�واع ا����� �و��� ������م ��ث ��د ���   

  2 -1 ���  :ا����� ا��ر�

�	�� ���رة &��1وب وا��م � ��رف وھ� ��ق  ،ان ا��ر�E ��� �.�ل ذا�رة ا�1وب
وا�د��� ا�.� ھ� ا�� ��رك �'�����  	� �ر ا�ز��� ����  ،-����� ا� ���@��� ا�ر�ق

��رات�  .���-�ت  	��� ا��داث وا

وF� ���0/�رھ� و�را/�� ا/.�&� وا����� � ادي  �د��� ������م  ر�.� ���ر���� و�.��دھ�
�زا9ر ا�	�ء ���Gداث ا�ر���� ����ة ������ �1ل �	.� ���� �ن �	.�تور0م  ،ا

��وض ادي ����ف���م ���)ظ ��/�ر �ن ا�.و��ت ا��'�  ،ا��داث �	ك ا��� �.��
  .و� ��رف  ��� ا����ء ا� ا.	�ل ،�وار/�� ا���ن ��د ا.دم

ا�د/رت و���� ��  ان ازا9ر و��� ������م ا���� �ل وار��ل �'�د&H ا/�ر ��ر���� ���� ��
و���� �� �زال ����1 ���دى  ،ط#ل �.�وم ��ن از��ن )رض و�ودھ�ا��رد  ت�.�

�د ا���ر ،�رج ا�رك ،@ر�; �و1#0م�رج ���ل، از��ن &� ��ر��ء �����رات  ،ا�ا
  :.اE...وا��وف 

   :�رج ���ل٭  

�H���F� E ��ود ا� ا.رن ��ر ھدا ا��م �ر�, ا� -��	�  ر��� ���ت ���ن ��ط.� ������م،
�1د �ن طرف ا�	ط�ن �و�ف �ن ��1)�ن ���  ،ا��دي  1ر ��#دي ا��م دو� ا�را�ط�ن

  .م 1073

  

 
 

  .4ص ،2004!�ي  10 ،ا��ورة ا���د�� ،����� ���� ا������ وا������ر �ل �
�ع ا������) 1(
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  : &ر�% ا��ي �و#"!م٭  

دى  �ش &� ������م ��س ��وات و��د و&��H ������ب ھدا ا��	م 	��ي �و1#0م ا 
م د&ن &� �� ا�ط�ر -رب ا�/�ر �ن ا�1'��ت ا�� ا/رت &� ��ر�E �د���  1737
���م���.  

ا����ل ھدا ا@ر�; -�ل ا���#ل ا)ر��� �ن طرف ���ن ا��ط.� ����د 	'#ة ��د 
��ود	 �(1��� �  .او'ول ا)ر��� ��ول ا

  :ا���د ا'��ر٭  

ه �F� ���740ر �ن ا�	ط�ن ا�ر��� ا��ن �ن  	� �ن ���د ا�	.ب ����  ��ن ��� 
  .ا �د ���ءھ� �ن طرف ا��راكو'و���H  ،  )م1322(

  :دار ا#�راء٭  

�د  �F�1732س ھدا ا��	م ا��ر��� ��Fر �ن ا��ي ���د ا���ر ��� ��م ����ب ا
و��د ان ا��ذ �ن ا�د��� وھران �.را  ، ا���ر�1د ��ون �.را K-��� ا��ي ���د  ،ا���ر

	��ر و.�ء ا�1راءKدارة ����م ا��ذه �1راء ا�د��� ��د�� �����ون  H�&.  

  :�رج ا�رك٭  

اط	ق  	�H ا�م �رج  ،�1ده ا��راك اوا9ل ا.رن ا��دس  1ر �#ل ا���#ل ا)ر���
�ر��� و��د ا���.#ل ا����ل وا����ل ا�ذاك �'��  ��ر�� ��ز�ن اد��9ر ا ،ا1رق

��ض ا��9#ت ا�� ا�ر�ت ��H ��د ذك ���� ,��  .و����ر ا��	م �'�)� وط��� ،��

  

  

  

 

  

  :����ء '�زا٭  
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��.���(�.,  	� @)�ف  ،ھو ا-دم ����ء  ر&�H ا��ط.� اد ��ود ��ر�E ظ�وره ا� ا)�رة ا
��ر��ا-��H ا)���.�و ،�م  ن ������م 8واد 1	ف  	� ��د �ا��	H  ��د ذك ،ن 	�#�� ا

H� ر�� ا����ن� �	وم �دل  �وھ�  ��رة  ن �.��� ��وت  ،ارو��ن و�� �زال ا/�ره ا� ا
  )1( .����� ��ت ا�رض و�.��� ا �دة ��ر�� و��'رة ز��ون و1ظ��� اوان &��ر��

  :ا�ر'ز ا����+�٭  

��ري ،��ر-ر��� �ن �1طL ا" ا������1"&� ا��ط.� ا��رو&� ب� ،���ت ��ط.� 	���دل ا
و�., ھدا " �و0رط�"و�دل  	� دك ا.ط, ا�.د�� ا�� و�دت ��� وا�� ���ل 'ور ا�	ك 

ارا�ط� ��ن و��� ������م و-ر�� �ن " 11"ا�ر�ز ا���	� ��ت اطر�ق اوط�� ر-م 
������1ك ر�@�ن وھدا �� ��رف ����  )2( . �د ا

  :���ور ���رى٭  

�م �ن �	د�� ���رى ����� ا����ن &� &�رة �� -�ل ا��ر�E و /ر ���  	�  3 	� ��د  �.,
H�(� د&�ع  ن	���  /ر  	�  ظ�م ��ض ا��وا��ت  ،ادوات ا����	�� ا����ن ا�ول 

  .��� ان ا��ط.� ���ت �و�د ��� ���رة  ظ���  �1ت ��� �/�ر �ن ا��وا��ت ،ا��.ر@�

  :ح ا��د��ا-'�� ا��'ر�� �"٭  

��ود ا)�	ق ،م ��19ود ��ر�E ���ءھ� ا� ا.رن  ،����ر ا-دم /��� ���ارا�,  ���ت ��وي ا
  .و��د ا���.#ل �وت ا� ����ن ،��1ة

  

  

 
0ر ��ر�/�� و.�-,�� و+��� ،'*� ا���در () '��& ا����%�$�#.د) 1(��� ا��4و�� ،!��%�$3 ،!��%�$3 وا�ازھ� '*� ا�*
 ،ا�


  .28ص ،1996*�� ا�و�& ا�

0ر ��ر�/�� و.�-,�� و+��� ،'*� ا���در () '��& ا����%�$�#.د) 2(��� ا��4و�� ،!��%�$3 ،!��%�$3 وا�ازھ� '*� ا�*
 ،ا�
�� ا�و�& *
  .29ص ،1996ا�

  :دار ا+��د٭  

�����/� ��� �ن طرف ا��ي �'ط)� -��د ادي ��م ،��ود ��ر�E ھدا ا��	م ا� ا)�رة ا
 ��� �����  .��� ا وام ا��ط.� م ��م �1743د��� ������م ��د و&�ة ا��H ا
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م ��د ا.�دة ا)ر����ن �#ل &�رة  1743و  1742&�رة ���ء ھدا ا��	م �ددت ��ن ���� 
  .ا�� ��د ا���.#ل ا����ل ����ن ��ض ا��9#ت ،ا���#ل

  : �ز!ران٭  

������ش ا'	��� ا��������م ا�د��� ا�� ���ت ادرع ا�'�ن  ،&�	� ر�و �� ا��زم ا
��� ���ت �ز0ران �ر�ز ا��1ع  	�� و�1دت ا�د���  دة �#�م  ظ��� اھ��� �	ك 

م وا��زم  1557اوت  �26وم " ا�و�ت دي ا�ود�ت"ا��ر�� ا�� -�دھ� ا.�9د ا������ 
  .&��� 1ر ھز���

  :&ر�% ا���ء ا��ي �و#"!م٭  

  ،ا�د ��.رب �ن ا/��� ا���ر�� �H ا@ر�� ا���ء ا��ي �و1#0مھذا ا��	م ��و

  .ا����ل �ن -�ل ا�دى ا��9#ت ����ن

  :���د ا��ود٭

��  1857و  1848ھدا ا��	م ا�/ري ��ود ���ءه ا� �� ��ن ���� ��م �ن طرف ا
������ وا�ن �����ل ���ل ���ري �ن -�ل ا�د ا�واص���  .ا��ود�� ا

  2 -2 �  )1( :���� ا-+����ا

Eر����دور &� ا���ن �� ان  ،و��� ������م ��و&ر  	� �.��د اد��� و&��� /ر�� و ��.� ا
���� �ن ا�1'��ت ا�ظ��� ا�� ��	ت ��1ل ا ةر�و& ���Gا��ر����  �F'و������ھ� 

�روا &���ون ���1	�ون ا�1 ،��ر��ون ،�و��.�ون ،�1راء ،اد��ء ،ا�	م و���م �ؤر�ون
���ء ا�دوي ���ء ا��1� وا�وزي وا��د�� ا� او��� ����وع ا�و��.� �ن ا��

������ ا@�&� ا� ا�وادي ا�و��.�����ودا��9 &� ���ل ا����� ا/.�&�� ا��زت  ،وازر�� ا
��ھد�  .دار ا/.�&� ودار ا�رف وا'�� �ت ، دة �را&ق /.�&�� ����ف ا

 
  .13ص ،2004 ،ا��ورة ا���د�� ،����� وا������ر����� ���� ا�) 1(

  :ا�رف وا�2��3ت ا�+�0د�� 3- 2  

و����د د�ل ا�د�د �ن ا��ر  	� ا�رف ا�.	�د��  ان ا'��ب ا�رف �������م �/�رون
  .ا��د��� ����1Gل���.ش  	� ا�1ب  ،ا�ورو/� ا��  ن �د
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�	د�� �'� :ا�را��٭  � � �روج ا��ل ���ن �'��)�� وھ� �ن ا��ل ا'�� �ت ا
�	���  .@�ن ا)�ون ا

���ط�٭  &����	ص  &ن  ر�ق �������م ��, ��ن ا�'�� ا�ر��� ا�ر��� ا��د���، :ا
����� ��'�H'9 ا�	�وظ� واطراز وا)�� و�0رھ� ���ا� '�� �  ��K@�&����� ا��دام ا

��وھرات ا�.	�د�� و�ل ا�  .�� ا��1ورة ���ط.� اظ�رة'�و �ت ا.ط�ا)@� وا

     

  :ا����� اد���� 4- 2  

�� �ن دور ��ر��� و/.�&� ود���  ة	زوا�� اھ��� ��رى و�)ود ���ر�� ����1&� ا�و��ط ا
H� او ا������� Hل  ،� ���ن ��را���&	.د ��&ظت  	� ا��#م ��و��� &�  'ر ��ده ا

وا���&ظ�  �9ن�1ازوا�� �دور ا�ر��� وا��	�م 	�و اد���� اد -�م ر��ل اطرق ،وا��	ف
�� ا�ر��� &��رج ����  دد ���ر �ن ا).��ء ور��ل اد�ن	  . 	� ا.ران وا

  

  : ا����� ا�����5��# 5- 2  

 ����د �و � �ن ا�واع ا����� ا���� ��ث �.وم ��� ا�ر�ض �	.� ا�#ج �ن ا��راض ا
���طق ا�� ����ز ����خ '�� و���0 �����ه ا��د��� وا� �1ب ����� ���� ����� ا� ا

����		و��� ا������ت ������ & ،اط����� وا�����ت ا��د��� و���ه ا��ر دات ا�	و�� ا
م و�H  1979ادي �1د ���  ،ا�����ت ا��د��� ����م ��دي ا��)� ���ن ا�و�'� :�/ل

H وا'� ��������, ���ر�� ��	د�� ��رات  ،; ��رد ���م  �دي���; وھ���ل ا�-��� ا
  .و���, �ن �1 � ���دي  	�

  

  

  :ا����� ا�ر����� 6- 2  

���ل ��	C طو��  :ا#واط6اد  ،�م104و��� ������م ��	ك وا��� ��ر�� را��9 ا��ظر وا
  :��ر�,  	� طول ا���ل 1واطL  دة ����9 وا�رى  	� ����� اط����� �/ل
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ك ر�@�ن. �� ���ج�1طL �	د٭  ��. �1طL ا'�رة. �1طL ا�ر��. �1طL �ن  �د ا
������1�1طL . �1طL '��#ت. �1طL  �1��1. �1طL &ر����. �1طL ���د��. �1طL ا

�دوب(�1طL �رو��. ور����  .�1طL ا1	ف). ��دي ا

�	ب ا�#��ن �ن ا���ح �ن ���	ف ���ت اوط� ��  .ن��� �و�د �.ر��� ���0ت ا��	�� ا

  :ا����� ار��&�� 7- 2  

ر�� �وع ��دد �ن ار��@� و-د ��ون ��.'د ��� ا��1ر�� &� ا���ب ا���	)� او ��
  .ا��1رك � �� او ��1ھدا

م ا�-ر�����  )1( :ا

م ا��ر����  ار�م���  ا��د  ا�'�ن  ا�م ا

01  Eر���  ��	م �� -�ل ا

�دوب"�  "��دي ا

�E ا�'ر �� -�ل ا��ر  �رو�� ������م
�ري ا�ول �� ��ن �و  30ا

  ��� �� -�ل ا��#د 20000

�� -�ل ا��ر�E ا�'ر   ��دي  	�  ��	م واد �'ط)�  02
�ري ا�ول�  ا

03  

  

  

  ��	م راس ا�)�

Cap ivi 

  دوار دواودة

  ��دي �@ر

 �/#/�� -�ل ا��ر�E ادور ا
 4000ا�  30ا��و�ط �ن 

  م.ق

04  Eر���  ��	م �� -�ل ا

  "�و��اط�"

�رة   �رو�� ������م� Eر����� -�ل ا
ا�  ��25و�ط� �ن 

40000  

  

��	م ���1 ا�ودي و���1   05
  ا.ر�.رة

�� -�ل ا��ر�E ا�'ر   �ن ���ط
�ري ا���ر �ن � 4000ا

 �  م.��� ق 3000ا
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@وا�� ��ل ز-�ون   ��	م ��ف 1�رة ز��ون  06
 343.50 	� �.ط� 

348.200  �	 
  11اطر�ق اوط�� ر-م 

�ري ��� -�ل ا�'ر ا
ا�  4000ا���ر �ن 
  م.��� ق 3000

��دي �	�ط�ر  �ن   ��زة  07
  ��دس

ا)���.�� ( ا)�رة ا.د��� 
  )وارو�����

 Laراس ��ري   08
pointe)س�	و�(  

ك ر�@�ن��  �ن  �د ا

L�1ط  

   �د ارو��ن

��ج  ا/�ر اط#ل ���ج  09�  -د�م ارو��ن  �	د�� ا

 راس ا�)�  10

Cap ivi 

��ج �1�Lرو��ن  ط  -د�م ا

  -د��� ا)�رة ارو�����  ا'ور  ا/�ر �.��� �ن �ور ا���و  11

�1طL او�د �و�0م   ا���رة) اط#ل(ا/�ر  12
�1��1   

  -د�م ارو��ن

ا�'ر او��ط ا.رون   �� اط���� ������م  �رج ���ل  13
  1082او�ط� 

���, ا���ر  14  ا

  

  م�1340ط� ا�'ور او  �� اط���� ������م

  ا��واب ا�ر�� ا.د���  15

���م ا.د���(����(  

��ب  -ا��ب ا��ري -
–��ب وھران  –���ھر 

  ��ب ����ر

ا���ه –اط���� وادرب 
 ��–ا�ر�د ا�ر�زي ��
����� ا�ط�ر و�دا�� 

�د�ت��  

ا.رون (ا��د او��ط 
  وا��د ا�/����) او�ط�
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ا�د��� (�� اط����   16
  )ا.د���

  ا.رن ا��دي  1ر  ط���� ������ما

&� ا.رن  ا��د ا�/����  �� ا�ط�ر  �رج ا�رك  17
  ا���س  1ر

@ر�; ا��ي �و1#0م   18
  وزو��H ��  �1وش

  م1737 ا��د ا�/����  �� ا�ط�ر

ا.'ر ا.د�م ا��ي ���د   19
  ا���ر

���م ��ن �� ادرب ���
  و�� اط����

����/�  م1750 ا��د ا

  ا�/����ا��د   ������م  � ادرب�  20

�� - �� ا�ط�ر  ا�وار ا�د���  21
  �� اط����-ا�ر'�

ا.رون او�ط� ا��د 
����/�  و&�رة ا������ر ا

  ا)�رة ا������ر��  �ز0ران Le lièvre �ود   22

  ا�/����ا��د   اط���� ������م  دار ا.��د  23

24  �@�.  /����ا�ا��د   اط���� ������م  دار ا

25   �ا����� ا.د��� ا��و
�د�� ��� ا��  

  ا)�رة ا������ر��  �ز0ران

  ا)�رة ا������ر��  �و&��ر ������م ����1   ا����� ا.د���  26

ا�.ر (ا����� ا�ر�د����   27
����� ��دي ا)�ون ���  ا

  ا)�رة ا������ر��  ������م

  ا�/������د ا  �� ادرب ������م  ���د ��دي ���  28
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)1( 3$�%��! ���
�ع ا����+� ،!����� ا����+� ،ا���5�0ت !9*ط� !) ط�ف ا�,�ع ا��6-# �-�ا�5ة ا�.��� ��، 

  .12- 11صص   ،2005

  :ا�را'ز ا��د��� وا������ ا�و�ودة

 :��#�ة ا��واء -

  :ا��د�� - 1

ك  ا�0د��  ا�م ا�ؤ�����  2دد ا��رة  ا�رف2دد   ا�م ا���ر  ا�م ا

  112  54  ��رو��  ��و�� ا�1رف  ������م  &�دق ا��و���
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  26  17  �ن �ورة ���  �ن �ورة ���  ������م  &�دق ا�در

���م  دار ا��	م���  MUNATEC -  36  68  

  48  24   �)�ف ا��د   �)�ف ا��د  ������م  &�دق ار��ض

  74  30  �ر��ل  ��ل�ر  ������م  &�دق ا���ل

  52  30  �را��ل  �را��ل  ������م  &�دق اروا��ل

م ا����1   م ا����1 وار��@�  ������م  ��ت ا��1ب
  وار��@�

12  50  

  32  -  ���ن �'ط)�  �	د��  �ن ا�و�'�  ������م  ا��ط� ا��د���

  20  8  د����� ���د  د����� ���د   �ن ا�و�'�  ��ت اور���

  20  8  د����� ���د  د����� ���د  �ز0ران  �و��ل ا��ھ��

ك   �زل ا�1س���ن  �د ا
  ر�@�ن

  45  20  ��	ودي ���1ن  ��	ودي ���1ن

  �زل ���ري

  

  

  45  20  ���ري ��دوب  ���ري ��دوب  �ز&ران

 

  :��#�ت ا�3ط��ف وا������م- 2

  .�ر�ر 6550ا-�'رت  �و��  	� �ر��ز ا�����ت ا'�)�� ا�� �@م 

             و@��� ا�����ت ا'�)�� و�را�ز ا�'ط��ف               

ك  ا�0د��  ا�و��  �و��2 ا��#�ة�����   ا���ر  ا
  ا������ب
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�ر�ز 
  ا�'ط��ف

�1طL  �ن 
  ا�راھ�م

دار ا��	��ن   ��دي �@ر
  ���رت

��ت و'	�� 
 ���TTEرت 

200  

�1طL  �ن   ���م  ط	�
  ا�راھ�م

او��� اوط���   ��دي �@ر
�ر-�� ا��1ب 

ANLJ 

ANLJ  300  

ن �1طL  �  �ر�ز ا'ط��ف
  ا�راھ�م

�	د�� ��دي   ��دي �@ر
�راء (�@ر 

  )ا�را@�

NAFTAL 

�1رع  2
�'ط)� 
&رو�� 
  وھران

200  

�1طL  �ن   �ر�ز ا'ط��ف
  ا�راھ�م

�	د�� ��دي   ��دي �@ر
�راء (�@ر 

  )ا�را@�

5 
ENAPAL 

1	رع او�د 
; �	��ل �'

���م���  

120  

���م '�)� 
  ) ط	�(

  

�1طL ا����ء 
��ر'  ا

 Enasucre  ��دي �@ر
b.p 127 

���ل ��ر�ر 
  ا��ر ������م

400  

�1طL ا����ء   �ر�ز ا'ط��ف
��ر'  ا

�	د�� ��دي   ��دي �@ر
�راء (�@ر 

  )ا�را@�

  75ب .ص

ENAG 
  ر���0

140  

�1طL ا����ء   ���م '�)�
��ر'  ا

�	د�� ��دي   ��دي �@ر
�راء (�@ر 

  )ا�را@�

  120  �ؤ��� ا����ء
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�1طL ا����ء   ���م '�)�
��ر'  ا

�	د�� ��دي   ��دي �@ر
�راء (�@ر 

  )ا�را@�

 EGTب .ص
�ط�وي  35

  ����زة

80  

�1طL ا����ء   �ر�ز  طل
��ر'  ا

�	د�� ��دي   ��دي �@ر
�راء (�@ر 

  )ا�را@�

INADITEX  

 31ب .ص
 ���1��دي ا

  وھران

120  

�1طL  �ن   �ر�ز
  ا�راھ�م

�	د�� ��دي   ��دي �@ر
�@ر  

ECOTEX 300  

 �ن �1طL   �ر�ز ا'ط��ف
  ا�راھ�م

�	د�� ��دي   ��دي �@ر
�راء (�@ر 

  )ا�را@�

ENTPL  160  

�1طL  �ن   �ر�ز ا'ط��ف
  ا�راھ�م

�	د�� ��دي   ��دي �@ر
�راء (�@ر 

  )ا�را@�

�ؤ��� ����ء 
���م���  

120  

�1طL  �ن   �ر�ز ا'ط��ف
  ا�راھ�م

�1رغ     ��دي �@ر
��ر�0ن 
ETPO 
ORAN 

-  

�1طL  �ن   �ر�ز ا'ط��ف
  ا�راھ�م

�	د�� ��دي   ي �@ر��د
�راء (�@ر 

  )ا�را@�

�ؤ��� 
  وھران

150  

�1طL  �ن   �ر�ز ا'ط��ف
  ا�راھ�م

�	د�� ��دي   ��دي �@ر
�راء (�@ر 

  )ا�را@�

�ؤ��� ا �دة 
  ا���ء وھران

150  
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��ج  ���م '�)�� Lج  �1ط���1رع  27  �	د�� ���ج  �
ا��وة را�س 

SNTR 
�زا9ر  ا

200  

��ج  �ر�ز  ط	�� Lج  �1ط���1رع �)��ح   د�� ���ج�	  �
 25ب .ص

ا�راش 
�زا9ر  ا

100  

��ج  �ر�ز  ط	�� Lج  �1ط���1رع �ن  1  �	د�� ���ج  �
���ور 

EPTPO 
  وھران

-  

�1طL �ن  �د   �ر�ز  ط	�
ك ر�@�ن��  ا

�ن  �د 
ك ��ا
  ر�@�ن

���@د�� ا�1��ل 
 7. ا��و���

�1رع '	��� 
�زا9ر  ������ ا

���@د�� 
ا�1��ل 
  ا��و���

200  

  ز ا'ط��ف�ر�

  

  

�1طL �ن  �د 
ك ر�@�ن��  ا

�ن  �د 
ك ��ا
  ر�@�ن

  200    ارز�و

�1طL �ن  �د   �ر�ز  ط	�
ك ر�@�ن��  ا

�ن  �د 
ك ��ا
  ر�@�ن

  300  ا�ر��د ������م  ا�ر��د ������م

طر�ق -دوش   ������م  �1طL 1	ف  �ر�ز  ط	�
 �د ا.�در ��دو 

�زا9ر  ا

  400  
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�1رع �����  27  ������م  �1طL �رو��  �ر�ز  ط	�
  �ن �و 	�

  260  

ب .��ف ص  �	د�� ���د��  �	د�� ���د��  �1طL ���د��  �ر�ز  ط	�
  وھران 135

100  

 �ن    �ن ا�و�'�  �ر�ز ا'ط��ف
  ا�و�'�

وھران    �ن ا�و�'�
ENCC 

300  

 �ن    �ن ا�و�'�  �ر�ز  ط	�
  ا�و�'�

 EN.MTP   �ن ا�و�'�
B.P 67  ن� 

���رة 
  -��ط���

200  

 �ر�ز ا'ط��ف
	��1ب  

�	د�� او�د   �	د�� او�د �و�0م  او�د �و�0م  �1طL ���رة
  �و�0م

120  

  200  �ر�ز ا�ر�د  ا�ر�د ا����� �  �ز0ران  �1طL اور���  �ر�ز  ط	�

  ENRS ENRS  150  �ز0ران  �1طL اور���  �ر�ز  ط	�

�1طL ��  �د   ارض 	����م
  ا.�در

�	د�� 
�1��1   

  100  �	د��  �1��1  �	د��  �1��1

�1طL ��دي   ارض 	����م
��ل�  ا

  200  �	د�� �@رة  �	د�� �@رة  �	د�� �@رة

  ���0ل ا�+��"ت

���-  وا�� ا+ط�ع ا����� �و��� ������م :ا��ور ا

1(- �����	�و@وع ا� �ؤ���ت ا.ط�ع ا ������� �& ����  �ن �د�ر��  ،ا�

	��	و��ت �و��� ��'در او�� ������ و���ت ا����� ا�� ا��.�	�� ��� ا����� ا ،ا
و��ظم ا��1ط�ت ا�� �.وم ��� ھده او���ت �'ب &� ا.ط�ع ا����� و�ل �� . ��@��

��ظ�م ر�#ت ا��رة وا�O  ،��, ا�ذا�ر ،�ن ��ظ�م ر�#ت ،ھو ��'ل ������� وا��)�ر
.ول ���03.�# وھو �� ا�1ر ا�H ا���وث ر-م ��  
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وھو ا1�ء ادي ا�ده ا���وث ر-م " ور�#ت ا�O وا��رة ،��������ن ��ظم ر�#ت "
06.  

	�ؤال ا/��� &.د �����ت ا�و�� ا���و/�ن ��ن و�ود ا���ح �ن ا���س -)2       ������، 
�زا9ري���, ا���ث  ،ودك &� ا�1رة ��H ا� �)�وم ا��9; ووا-, ا/.�&� ا������ &� ا

�زا9ر �س �� ": �دا/� ا)�ل ا����� -�9#ا�  �1�06ر ا���وث ر-م ا����� &� ا
���ع  	� ان �)�وم ا��9; ا'��; �0ر " -� دة �����K�� و/�ن���&��� �ؤ�د ا0	��� ا

  ".ا��9; ھو ادي ��F� �ن ا��رج و�'رف �.ودا ����	� ا'���" �و�ود 

��ر��ن &� ا��رج  &��ظم ا�����ت ���ورت �ول �)�	�نا��  ن ط���� ا���ح ا� ��1Pرةا
 �اد�ن ��ظم �م ر�#ت H�1 ��و�� 	��رف  	� وط��م ا�م " ا�-دام ا�وداء"���م ا

  �� ا�1رت ا�H ��ظم ا�����ت وھدا

��  دا  ،ا�وداء �, او���9م وا-��وا ��ض او-ت ��G-داما��م ا��@� ا�� �� ���� " 
  .04ا���وث ر-م  ھدا �� ا&�د �H" دك � �و�د ���ح

ا�� ��'وص �د�ر�� ا����� &.د ا&�د�� ��ؤووھ� ��دد ا�'ط�&�ن و�س ا���ح وادي 
وھو �� �ؤ�د ان ا�/ر ا�واع  ،�'ط�ف 10548000 :��وا� 2013-در  ددھم ��� 

���م ھ� ا����� ا�1ط��9 وھدا �� ا1ر�� ا�H &� ا)'ل ا����دي �ن �#ل ��� �& �����ا
.و��� ر@�� �� L1واط  .���9 ا

ا�)ق ���, ا���و/�ن  	� ان ا�/ر ا�وا�م ��1ط� &��� ��ص ا����� ھو �و�م  -)3     
ا�وا�م ا�� ��1ط &��� ا����� ��ون ��ن �1ري " :��� �ؤ�د �ل ا���و/�ن ا�H ،ا'�ف

  ".و�در�� ا-ل &� &'ل ار��, ،�وان و�����ر

     4(- 1� ��	���طق ا ������ ،�د ا��ر ا-��ل����.��9ون ���د�ر�� ا&�دوا �����طق ا�&: 
و�)�د  ،وھدا &�م ��ص ا����� ا�1ط��9" ���د�� ،��دي �@ر ،'��#ت ،'#��در"

�و�د �ن " ان ھ��ك �ن �.�	ون  	� او��� &� �1ل ����� ا�����ت  08ا���وث ر-م 
وھو �دك �� ا�ده "  ددھم -	�ل ��F� �ن ا�ل ا�����ت �/ل ���م  �ن ا�و�'� �ن

&�م �ؤ�د  "���م  �ن ا�و�'� �0ر ��روف �ن ��F� ا�H ا��ض" 05ا���وث ر-م 
� �و�د "  	� ا�H � �و�د -� دة 	��� ا����� &�م ��ص ھدا ا.ط�ع  06ا���وث ر-م 

��  ".�را�ز ا��.��ل �ر��� و���زة ��� ���
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     5(- ����و��� ������م "��ن  10&�)�د ا�.��	� ر-م  ،� ��و���ا��  ن وا-, ا.ط�ع ا
و�ظ�ر دك �ن �#ل ا��'���9ت �وا&د " ���ر &� -ط�ع ا����� �ن ا��ن ا� ا���ن

و�دا ا��1ر�, ا������ ا�� ھ� &� طور ا����ز او ا�ر���  ،ا�'ط�&�ن  	� او���
���م �و�د " :��ن 04ا���و/� ر-م وط	��ت ا���/��ر  	� ���وى او��� &��� �ؤ�د ��� �&

ك ر�@�ن و���ج �ن ا��ؤو�ن � ��''ون ��زا��� �����طق ���	� �/ل �ن  �د ا
������ر���ن اوھرا���  ،����رة .ط�ع ا��ب ا��وض ��ذا ا.ط�ع وا���)�دة �ن ا�

������	����و ،و ن ��-� ا���و/�ن" وا�� ����ا��  ، 01ث ر-م &���م �ن ��رب �ن ا�
���ون ان  �	� ا����� ا������ &� او��� � زات &� اول اطر�ق ودك �.�ر�� �& ��.�ا

��ورة�و���ت ا��.  

  

  

  

  

  

  

���-  :ا�����ج ا��ور ا

.د ر�ز ا��ور ا/��� و�ن �#ل ا�9	�H  	� ا���ط� �وا-, ا����� &� و��� ������م   
�س ��ض �ؤ���ت ا.ط�ع  ،�� ���رھ� و��� ���	��و-د ا ��د��ه ���ور ����دي 

	و��� �� �� �����  .�ره -ط� � ��و�� و�'در د�ل ا@�&�ا

و�ن �#ل ا�و�� ا���و/�ن ���� ان ا�ؤ���ت ا������ وا)�د-�� او �� ���� �.� دة 
	����� -	�	� �.�ر�� �������Pت او��� ������ؤ���ت &�د-��  ���10ث �و�د  ،ا��� ا

&��� ��د او���ت ا������  	� ا�'��, و��ظ��� �د�/� ا�F1ة و�	�� ����د  	�  ،��و���
�زا9ري &�  ،��, �ذا�ر ا�)ر��� � �.وم �وا�ب او��� وادي  رف �ن -�ل ا�1رع ا

ط او��� وا��دد 	.وا د ا��ظ�� ��1 1999ا&ر�ل  04&�  06-99ا.��ون ر-م 
  :&��ر&��
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�ل �ؤ��� ���ر�� ���رس �')� دا��9 ��1ط� ������ ���/ل &�  و��� ا����� وا��)�ر،" 
ر�#ت ا-���ت &رد�� او ��� �� او ا�@� �ل ا�د��ت  : ��, �')� ���1رة او �0ر ���1رة

  )1(".ا�ر��ط� ��� ��� ھو ��'وص  	�H &� ا��دة ارا���

ا��'ل  	��� وا�� ا&�د��� ��� �د�ر�� ا����� �و��� ������م  ن ����� �ؤ�د ا��'���9ت 
 دد ا�'ط�&�ن و�س ا���ح  	� ان ا�/ر ا�واع ا����� ا���1را وذ�و � ��و��� ھ� 

وھو �� ا1ر�� H &� ا)'ل ا����دي ودك ��ر0م �ن �و&ر ) ا�1ط��9(ا����� ا�ر&���� 
�����	ا� ان ھدا ا�وع ھو ا��/ر ا���1را او ھو ادي �و�د  او���  	� ا�واع ا�رى 

ا��ت @�ط ا�.�	�ن  	� ھدا ا�وع H�G و��ب ��ؤول �را-�� ا��1ط�ت ا)�د-�� 
وا������ � �و�د �.��� �@�وط� و��ددة �K'�ء  دد ا���ح ا��وا&د�ن  	� او��� 

	���ح ھ� ا���طق ا�1ط��9 &� ��و�� ��� �ؤ�د ان ا�/ر ا���طق ا�� ��1د ا-��� �� �(/
����ت ��و���  .ظل ��0ب �Fھ�ل ا

  

  

 
 .11ص-1999ا+��<  07ا�����ة ا������ �-��=ر�� ا��>ا���5 ا������اط�� ا�;�*�� ا��0درة +#  )1(

���, ا� ا���Fد او�  	� ان ا.ط�ع و��� وھو ا�ؤال ادي ا�د ا�� �����ا��  ن وا-, ا
�ز�� ��������, اا9ر  ��� و��د��� ������م  	� و�H ا�'وص �د�ث �دا ��� وح ا

 ������@رورة �1ر /.�&� ������ ����د &� �	وك ا�واط��ن ا��	��ن ا�.���ن �����طق ا
او� /م ا.��م ����1ر�, ا������ ��1ر�ن ا� ا�)�وم ا���د��� 	����� وا��9; �0ر 

����������, ا��زا9ر �')�  ����و�ود &� ا  .�  	� و�H ا�'وص و&� ا

و��� �و���� &� ا�1رة ا� ا����� ا�1ط��9 وا�د�ث �� ��������, ا� ان او-د ا�1ر ا
 ن ا�'���9ت �دد ا�'ط�&�ن دون ا���ح وھدا �� �ؤ�د '�� ا)ر@�� ا�و� وھ� ان 

 ������ر ��ر0م �ن ان ا����� �و���� اي ان &'ل ا'�ف ا��داء �ن �1ر �وان ا
	����� اد���� &� &'ل ار��, ��'� �  .��ض ا���و/�ن ا�1روا ا� و�ود ��ب ��.و

و�.�ر��  ،و 	�H ���ن ا.ول ان �ؤ���ت ا.ط�ع ��و��� ���ل و&ق �� ھم ���ح ��	��
������ورة ��.� و��� ������م ����ج ا� ا�ز�د �ن اد م وا�ھ���م وا�و-د  ،���و���ت ا
�دا او ���د ��ون ���د��  �	�	- �����	 �''�����  ،ا�د ا���و/ون  	� ان ا��زا��� ا

����   .ا�H �و�د ��1ر�, ���دة وھ��ك ا�رى � ��	م &� ا
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 �ا� ان ا.���9ن �')� ���1رة  	� ا.ط�ع ا����� �ؤ�دون ان او��� ���ر �ن ا��ن ا
�����  .� ا�ده �وظ)و �د�ر�� ا�����وھو � ،ا���ن &��� ��ص ا

  

  

  

  

  

  

  

  

ث�-  آ��ت ا�دب ا����� :ا��ور ا

    1(-  ������دب ا����� ���/ل &� ا��� ا�و��ن  	� ان اھم ا��ت ا���ا��, ��ظم ا
��زة ،�ر���ت او �� ���� ���را&ق ا������ �ن &��دق،� L،1واط �	���0ت �ؤھ ... ���

�	�� ...) ��ن ا��.��ل ،�ظ�&� ،�.ل ،ا�واء( �ت ا������ �ن ر�ز ا��ض  	� ان ا�د�
 	� ا�H � و�ود 	����� &� ظل ��0ب ا���وج ا�����  06و�ؤ�د ا���وث ر-م . ����
�دب ا����� ھ� �و �� ا���وج" :-�#9	و��ن � ��و&ر  ،��ن &�  	�ك ان اھم و��	� 

ا� ان ا���وث  ،راي ��ظم ا���و/�نو�وا&.H &� ا".  	� ���وج ����� �ذاب �Qف
ا�� " �دب ا���ح ��و-ف  	� ا��.���م �طر�.� ��دة" :�ؤ�د  	� �و �� ا���.��ل 05ر-م 

� �و�د ا��ت " :ر�ز  	�  دم و�ود ا���1ر او ا� #ن اد �.ول  04ا���وث ر-م 
�دب	�ب ا���1ر ���ط.�� ا������  	� ���وى او��� ،�."  

�دب ا����� اھ��� ا�ھ���م ��� ا	�د ا0	��� ا���و/�ن  	� ا�H �و�د ا��ت ا�رى 
.ول 08 ،04 ،03ا� #�� او �� ���� ���رو�O وھدا �� دھب ا�H ا���و/ون ر-م ��: 

���ب ا����� �د� �ن ا�د�ث &.ط  ن ���1ل ا��س"�ب  	� ا� #م ا�ھ���م ���."  

    2(- 	�ؤال ا �������ب و��/��� &�ظرا 	�.و��ت ا�� �ز�ر ��� او��� &��� ��ص ا
�&�./ارد�� ��ر&� �� ادا ���ت ھده ا�ؤھ#ت -�درة  	� �دب ا��ر  دد �ن  ،اط���� وا
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ا�رث اط���� ":��.ول  08 ، 02 ، 01وھدا �� �ذھب ا�H �ل ا���و/�ن  ،ا���ح
������دب ا�ن ا����� ����د  ،او ا�/ر %����50 ��1ل  ،وا/.�&� �ن اھم دوا&, ا

�	�� �	�ب دورا ���را &� ���1ط ا�د��ت .  	� ا���وج وا���&�� وا�وا-, ا�/ر��
������  ".ا

آ�� اظن " : 	� ان ھد�ن ا���	�ن � ��1#ن ���� ���رة ��.ول �����04 �ؤ�د ا���و/� ر-م 
�دب ا���ح ا� ا.	�ل ���م� � ,����د�ت  ،��ب ا�داث ����ر ���ر ،ان ا)ن ا�� #/�

�دب ا���ح�و�وا&.�� اراي ا0	��� ا���و/�ن  	� ان  ،" ��ط.� ا/ر�� ����ج �ر���� 
������دب ا	�0ر . ا�رث اط���� وا/.�&� �دون ���وج ����� راق � ��1ل اي  ��ل 

���, ا 02ان ا���وث ر-م ������ و����رھ� �ؤ�د  	�  دم و�ود /.�&� ������ &� ا���
������دب ا  .اھم  وا�ل ا

�ؤ�د ��ظم ا���و/�ن  	� ان  ،��ب ا�-��ل او ا�)ور دى ا���ح�'وص � -)3    
ا��.��ل ا���ح ا�ر '�ب " :ا��ب ار��9� &� دك ھو �و �� ا�د��ت ا�.د�� اد -�ل

H�	  وھو �� � ��و&ر .H����� ب�  "و

�� ��ون ا���وج ": �� ا���وج ا����� وا/.�&� ا������ �.و�م����� �ؤ�د ا�.��  	� �و 
���, �, ا��9; وھو ��  ،�د��ت ،�را&ق :ا����� �.�و� و��ذا ا�'ط	; �.'د�����ل ا

دى ا�واط��ن ��������ب ا�-��ل &� " : ���01 �@�ف ا���وث ر-م ". ��رف ��/.�&�� ا
  ".د�ل وا��)�ق وا�د��ت�طور �	�وظ وھدا را�, ا� ���ن ا

ا��  ن ا�ؤال ارا�, &.د �راو�ت ا�و�� ا���و/�ن  	� ان ار�)�ع او �د�� ��ب  -)4    
ا�-��ل ��و�� �رده ��0ب  ��ل ��م و��وري ا� وھو ا� #م و  	� و�H ا�'وص 

����'�ن او " :ا�رو�O وا��و�ق ��.ول ،ا� #م ا����� و�ل �� ���	ق ����1Kر
)� 	�ن &� ا.ط�ع ا����� �ر�, ار�)�ع او �د�� ا�-��ل ا�  ��ل ��م وھو ا� #م �

وھدا �� ا�ده " &دوره ���ر &� ��و�ق ا���وج ا����� �ن �#ل ا� #���ن وا'�)��ن
ادا ��ن ھ��ك ا #م  	� ا��#ف ا�وا H��& H �ؤدي ".. :و�)�د ا�ر. 08ا���وث ر-م 

�وھدا �� ا��دل �H ا���وث "  �س دك ا/��ء H���0 ،��ح وازوار��@رورة ا� ا-��ل ا
   .02ر-م

 	� اھ��� ا���1ر �و��	� ا #��� &��� &� ���1ط ا.ط�ع  04&��� �ؤ�د ا���و/� ر-م 
ھل  ،��/�ل ھل �1ھدت ا��1ر �����ل ا���ف ا�.�ل ����" :ا����� و����ن ا�د��ت
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و�وا&.�� &� دك �ل " ��.'�� ا���1ر ���ط.�� ،�1ھدت ا'ور ا�و@و � &� �ل ���ن
�و��ن���  .ا

�-ثا�����ج ا��ور ا:  

   �('� ������دب اث ا�� ���ورت �ول �� ھ� ا��ت ا�/�ن �#ل ا�9	� ا��ور ا
&.د ا��, ا���و/ون  	� ان اھم  ،وھل ھ� �ط�.� او �و�ودة  	� ا���وى او�9�.  ���

������دب ا���/ل &� و�ود ا�ھ���م ا� #�� �ن طرف و��9ل ا� #م ا�����  ا��ت ا
وظ�H(9 ا�� ��دث  ��� ���ب  �����و��� ودك  ن طر�ق ا���1ر واداء ا� #م ا��

���ب ا�ظري ���.�  .ا� #م ا����� وا�� ��ت ا��1رة ا��� &� ا

� ������ �	�ق ���	د واو��� �.�ر�� ��� ا&�د ا���و/ون &� ا������م ا� @رورة ���� /.�&
��ورة���� دھب ا��ض ا� ا��)�دة  ،���ؤھ#ت ا������ ا�و�ودة و�.�ر�� ���	دان ا

��رب ا��رى��زا9ر �ن ا� و�ود ا��ت . ا.ط�ع ا����� &� ا�� �& Hا� �	ؤ�د�ن  �
�ل ا�@� -دG ط�ع ������ھ�.�دب ا����� &�ن �ؤ��� ا	 ����� ������� وا��وض ��

  .و������� و�ر-����

	و���  �&�./�س ����Pن � ارث اط���� و� ا Hو/�ن ا�دوا ا������� ا������� ان ا0	��� ا
������دب ادك ان ا����� �ر�ب �	� �.�@� �@�&ر ��ود  ،ان ��1# اھم دوا&, ا

�ل ���1ل 'ورة ������ ���� ���, ا)� 	�ن &� ���	ف ا.ط� �ت وا�� اھ��� ا� #م �
�زا9ر  ���  .&� ذھن ا��9;  ن او��� �')� ��'� و ن ا

�ن ا��ت  %50ا������� ان ا�ؤھ#ت ا/.�&�� واط����� ��1ل ����  ،و��ر0م �ن ھذا
�ذب�ذب ،ا	&�دو�H � ���ن  ،��� � ���� ان ا���وج ا����� ھو ا���ل ا�ول وا���ر 

��ر د�ل ا���ع ا���و/�ن .  #م و�  ن ا����� و�  ن ا� #م ا�����ا�د�ث  ن ا�
 	� ان �و �� ا�د��ت ا�.د�� ھ� ا���ل ار��9� &� ��ب ا�-��ل ا��'ل  	��� 

دى �واط�� ا ،و�.'د ���د��ت ا������ ا�را&ق ������  .اE..و���ا/.�&� ا

وار�)�ع -��� ا��)�ق �	��  ،�ن ا���وى ا���1��� ،اد�ل �ر�)�ع ����ھدا �	H �رھون �
�زا9ر  �دى ا-��ل ا���ح وا�ل ��� د  	�  	� �د��� ������م �')� ��'� و 	� ا

���  �('�،  ��و��ن ان ار�)�ع او �د�� ��ب ا�-��ل ��ود &�# ا�����ث ا��, ��ظم ا
�� �����ر0م �ن دوره ا)��ل &� ��0ب ا�ھ���م ا� #�� او �� �.'د �H ا� #م ا

وط�� /م �& �	��	.ط�ع ا����� و��و�ق ا���وج ا�����  	� ا���وى ا Oرو��ا
�اذ  ،ودوره ا���ر &� �ذب ا��ر -در ���ن �ن ا���ح �واءا ا��	��ن ام ا����ب ،ادو
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���,  	� دور ا���1ر او ا� #ن ����#ف ا�وا H و����#ف او��9ل ا� #��� �ؤ�د ا
و���ھم �')�  ،���ث ا�H �در ر��� 	و��	� ا� #��� ،�د�نا�� ��ر  �رھ� ��#ح ذو 

����� �&�./ Oرو���0ر ان اھ���م و��9ل ا� #م  ،���رة &� ��و�ق ا���وج ا����� وا
���ب ا����� ���م ���H �و��� ��� ا�د ا�ل��، �����  .و��د H�1 9�0ب  ن ا��1د ا

ا��	�ل ا��م �ذا ا��ور -د ����ت و/��ت '�� ا)ر@�� ا/���� ا�� �)�دھ�  اذا �ن �#ل
و��� ��	� �و����� �����او H�1 9�0ب  ن ا��1د ا�����  	�  ،ان ا� #م ا

H����@و� H	9ا��#ف و��.  

  

  

�   وا�� ا�2"م ا����� �و��� ������م: ا��ور ارا�

� ان و��� ������م ���� وا��� ا����� ا��و&رة &��� �ؤ�د ���, ا���و/�ن  	 -)1    
��ت ��ل اھ���م ا� #م �����وان �م ا�د�ث  ��� &# ��ون �')�  ،��ص ا.ط�ع ا

 ،ا� #م ���م ��Pراز ���1ل ا��س &.ط" :08او ��� �.ول ا���وث ر-م  ،���رة ود-�.�
�ب ا���1ر و������."  

ن  	� ان و��9ل ا� #م ا��	�� و��'� ا�ذا � ��طرق ا� &�م �ؤ�د �.�� ا���و/�
���ث ان �د�ر�� ا����� �.وم ����1ط  ،ا�د�ث  ن ا����� ا�  �د �و�م ا�'ط��ف

  .�'ص اذا ��  �د ا�ط#ق �و�م ا�'ط��ف ��� ا&�د �وظ)وھ�

    2(- �����ب ا����� وا	-'د ���  ا�� &��� ��ص ا�د��ت ا� #��� ا��''� &.ط 
�������, ��ظم ا���و/�ن ا�H �و�ود �د��ت ا #��� ��'� وان ���ت  ،ا� #م ا�&

ذا �راو�ت ا�و�� ا���و/�ن  	� ا��وم ��ث �ؤ�د ا���و/� ر-م  ،�و�ودة &�� ��درة
� �و�د �د��ت ا #��� ا�  	� �1ل ا #��ت دورات ا��رح او 1�ء �ن ھذا ":10

  ".ا.��ل

�H ا� ا�.د 08ا���وث ر-م  &�م �1دد�� ���P& دت�    : 	� ان ا�د��ت ا� #��� وان و
"�����  ".ا #��� ��.د �ن ا�ل ا�راز ا���1ل &.ط � ���د/ون ا�دا  ن ا���1ء ا��
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و�ذھب ا��ض ا��ر ا� ا�H � �و�د ��'ص ا #�� ��� ��م ا�د�ث  ن ا #م 
�ر�دة و��	� �'ل ا� �د ا�ھ���م ��� ا��م � �رون &� ا�ذا  ،������ ا��	�� او ا

�����  .ا)�	� و��'�ص �'ص ��'� او �د��ت ا #��� &.ط ��.ط�ع ا

    3(-  ��.د �����ت ا�و�� ا���و/�ن &��� ��ص ا�د��ت ا�� �.د��� ا�ؤ���ت ا
و��� �.وم 08ر-م  &����وث ،-'د��ھ� &� ��/���� �������ودات  �ؤ�د ان �د�ر�� ا��

 #9�- ��������ل ���� ��د�ر�� ا�����  	� د&,  �	� ":�	�و�� -'د �طو�ر ا.ط�ع ا
.ط�ع ا����� �ن �#ل ا����#ت وا��)�زات ا�� و@���� ادو� &� -��ون �� �����ا

 �	������ ا��	)� 	�ن  2009ا �������)�ض -��� ار�م و�)ض &وا9د ا.روض ��
 ،د�ل ����� ،��م ا��ر�ف ��و���  ن طر�ق �طو��ت ،����� و�@�ف��.ط�ع ا

  ".و�ذا �وا-, ا���ر�ت ،�����ت

&��ظم �د����� ���/ل &� ��, ا�ذا�ر �����ون �, 1ر��ت  ،ا��  ن و���ت ا����� وا�)ر
��ن �و���ت ������ �ز�� � ":06اط�ران �ل ��ب ���-دا�H ��ث �)�د ا���وث ر-م 

�ب  	� او��� ا.��م ���  	� ا���و��ن ا��	� واو�9��.و� ��&� ". م ����1ط�ت ا
ا�1رة ا� ا�H ان و�دت �د��ت &��ون 	��ر�ف ���ؤ��� و�� �.وم �H و�س ا��ر�ف 

و��� -'د �ذب ا���ح��،  �. ھد&�� ��.�ق ار�;  ن طر�ق �ذب از��9ن�ن او��
و�ود ا�د��ت ا� #��� �'و'� &� �و�م ا�'ط��ف او  ا� 04و��1ر ا���و/� ر-م 

او���ت ا��رى �/ل " :������ او �� H��1 ذك ،ا-�'�د�� ، �د و�ود �ظ�ھرة /.�&��
&� ا�1رة ���� و�ن ���, ". وھران �ظ�ر &��� ا� #م ا����� &� ا������ت &.ط

  .ا���و/�ن ا� ان ا� #م ا����� �')� ��'� �و��� و��	�

���,  �04ؤ�د ا���و/� ر-م  -)4    ����ور ا��	� واذي �.'د �H ا 	� ان ا
��وب �, ا�د��ت ا�.د�� �ن طرف ھذه ا�ؤ����� ��������)�ل �دا ���1ر او � " :ا��

 ������ذب ا���ح ،ا  ".�	ز��� ��ض او-ت 

���ھ�ر �, �د����� &� ا1	رة ا� و�ذا �د�ر�� ا����� وا�� ا�د ���و/وھ�  	� ���وب ا
��ل ا����� ا�� �'ل ���ب ����� ا�د��ت ا������ او �ط	��ت ا���/��ر &� ا

  .02ا���/��رات وھذا �� �ؤ�ده ا���و/� ر-م 

و��� �ؤ�د ا���و/� ر-م  -)5    �� �����و����دھ�  04و ن ا�وا'ل �, و��9ل ا� #م ا
��ت �� ���-دات �, و��9ل " :���-دات �, ھذه او��9لاراي ا�0	���  	� ا�H � و�ود 

وا��	ف ����'�ل وال ��و�ق  ،ا�	'.�ت وا�طو��ت ھ� �ن ا&��ر�� و�'����� ،ا� #م
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Oرو�� :�@�)� 06وھو �� �ؤ�ده ا���وث ر-م ". &� �ل �ؤ��� ھو اذي �.وم ��
�س ���-داا���-دات ��م &.ط  �د ا�ظ�ھرات وھو �� ���� �����ون و"."  

 �د��  ،� �و�د ���-د ا� �, ا�ذا �" :ا� ان ا�.�� ا&�دت ا� و�ود �وا'ل ��� ا��وه دا��9
&� ا�1رة ا� ��0ب و��9ل ا� #م ". �'ص ��رف ��و��� ��'� &� �و�م ا�'ط��ف

  . ن ا��1د ا����� ا� ���������

��1د  �����ت ا�و�� ا���و/�ن ��ن ا��ب او��9ل -)6    �� ����ا� #��� وا�/رھ� ا
	و��� ������/# �'ران  	� ان ا�ذا � ا��	�� ھ� ا���ب  02و 01&����و/�ن  ،ا

�� �ن ������ ���ھ�ر��  	� ���وى او��� ��اظن ان ا�ذا � ھ� او��	� ا���ب �ن " :
,�����ر�دة � �.ر��9 �ل 1را9; ا  ". ا

����� و��ر0م �ن و�ود اذا � ��	�� �'ر  07ا���وث ر-م وھو ا1�ء اذي �ؤ�ده 
ا�	)ز�ون ھ� او��	� ا��/ل �ن " : 	� ان ا��ب و��	� ھ� ا�	)ز�ون 04ا���و/� ر-م 

ا�ل ��1ھدھ�  �س ا�ذا � ا�� �.�'ر �����وھ�  	� ا'��ب ���رات ا��رة 
 � اظ�رة �� دور ��م ا� '��; ان اذا" :06و�@�ف ا���وث ر-م ". وا���/�ن ����ت

وا���وج ا����� �#  ، �س ا�ذا ����G 'وت و'ورة  �F/�راان ا�	)زة ��.� ا��/ر 
��د �# روحو��ن ا'# � ��و&ر  	� ���وج ����� ذو �و �� &��ف 4ذا �  ،'ورة ��

  .08و�وا&.H اراي ا���وث ر-م ". و�دھ� ان ��)�

ذا &.د ر�ز ���, ا���و/�ن  	� ان  ،ور ادرا�� ��لو��د ھذا ا�ؤال �� -)7    
 ������ا� #م و�ده �0ر -�در  	� ا.��م �دور ��وري &� ���1ط و����� ا�د��ت ا

 �������� &� ��و�ق ا���وج ا����� و0رس ا/.�&� ا��و���  	� ار0م �ن اھ���H ا��
�دون ا #م " :08.ر��� &�)�د ا���وث ر-م وھذا �� ا�ده ���, ا���و/�ن � ،دى ا�واط��ن
ا����� �دون ا #م �����Kن اذي ��	ك -درات  .	�� �ن � ����H ا����ر  ،� �و�د �����

ا�� ا ��ر 	)رد وا�#-���H  ، 	� �ل ا.ط� �ت ان ��ظ�&ر ��� ا��رة" :و�@�ف".  ���
�����دى  ،دور ��م �طور ا �������رس ا/.�&� اا�واط��ن � �د �ن ادراج �واد و

  ".�درس &� ا��ظو�� ا�ر�و��

�زا9ر �')�  ��� و������م �')� ��'� ا�دا &� " :06و�@�ف ا���وث ر-م  	� ا
������س �� &�9دة �ن و��9ل ا� #م �دو��. 0رس /.�&� ������ و�طو�ر ا���وج ا ��

  ".و���ون ھ��ك ��ذ�ر 	�.ود دون &�9دة
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 :ا� ان ا� #م -�در  	� �ب ادور ا��وري 07و 04 ،03ل �ن ا���و/�ن و�ذھب �
�رب وا�	دان طورا ا����� ����1Kر" ��ب  	���  ،��ن ��ن -ط��ن ������ن �و�س وا�

  ".ا�-�داء ���ر�����

�0ر ان ��ظم ا���و/�ن �ؤ�دون  	� ان ا����� �ر�ب �	� ����د  	� ا����ق ��ن 
دى ا�واطن���	ف ا.ط�  ������ذك  ،�ت ا�و�ودة  	� ���وى او��� واھ��� ا/.�&� ا

������ذب ا  .ا��� ��1ل اھم دوا&, ا

  

  

   :ارا��ا�����ج ا��ور 

��د ا��ور ارا�, -ط�� ار���ز 	درا�� ��ل و-د ��و�� &�H �وظ�ف ا��1�� ادرا��   
ا��ط��ت ا�� �)�د�� &�  �	�� ا��	�ل �'�C ���	)� ��� د  	� ��, ا��ر -در ���ن �ن 

	و'ول ا� ���O9 �و@و �� �'ب ���1رة &� ا�و@وع.  

�و�� ا���و/�نG ل و�����	��و���  ،و�ن �#ل  �	�� ا�� �����ا������� ان ا.ط�ع ا
ذك �ظرا و�ود . و��9ل ا� #م ا�����  	� ا���وى ا��	����ش �و � �� �ن طرف 

و�ذا �ن او��� و���ؤھ#ت وا�.'ود ھ�� ���ؤھ#ت ا�را&ق  ،ى ��م ا� #ماو��ت ا�ر
 �������ت ا�.د��  	� ���وى او��� � ���ل ا�����زة و�و �� ا�د��ت وا�ا������ ا

H وا�وا H	9ف و��	ل اھ���م ا� #م ������ ��	��� ��  .ا

	����� �واء  	� و�)�د ��ظم ا���و/�ن ا�H � و�ود K #م ���' Oرو��ص ���; ��
�ذك ان ا�.���ت ا�د�/� 4 #م وا��'�ل  ،ا���وى ا��	� او اوط�� او ��� ادو

;��'�1ل ا�� �	�و��ر0م �ن ط��, ا�ؤ���ت ا��وا�دة  	� ���وى او��� . �0ر ���
	�د�ر�� ا�� �د� ������وع وا�� �.دم �د��ت ا #��� ��وا@�� �واء ��� ����� ا

 �	و���ت وا�� �و�H �د����� ا ����ا���/�ر�ن وا)� 	�ن &� ا.ط�ع ا����� او ��
ا� ان ھذه ا�د��ت �و�H ا��ر�ف ���ؤ��� و�ذب ا���ح  ،ز�����9 �ن ���&ر�ن و�0رھم

H�	  ب ان ��ون���� �ؤ�د �ل ا���و/�ن ���وب . ���� ��.�ق ار�; ا��دي  �س �� �
�زا9ري ادى ا�واطن ا ��������ور ا��	� �, ا�د��ت ا�.د�� �ظرا �دا/� او � ا

  .و�دا/� ا.ط�ع ا����� ��ل
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��, ا0	ب ا���و/�ن  	� ان ا�وا'ل �� ��ن ا)� 	�ن &� ا.ط�ع ا����� وا)� 	�ن � ���
�ؤ���ت ا������ ����� ان ا�وا'ل ��ن ا ،�� ا� ������������د ��ون ���د ،&� ا� #م

... ا-�'�د�� ،وو��9ل ا� #م و��� ��1ط &� &'ل ا'�ف او  �د و�ود �ظ�ھرة /.�&��
وھو �� �ؤ�د �ذك '�� ا)ر@�� ا/���� وا�� �)�دھ� ان ا� #م ا����� �و��� و��.� 

�	��.  

وى  	� ا�����ن أ��ب و��	� ا�'�ل ���ھ�ري 	�رو�O ا����� �واء  ،و��.� ا�	)ز�ون
���ور  ،ا��	� او اوط�� �� ��و��� وا�� ��	��دون اھ��ل ادور ا)��ل 4ذا � ا

�را9د ا��	�� او  ، ر�ض �دا �	�.ط �را���� �� ���ء وو&�ء�ذك ا���1رات &� ا
�وار���� . ا��& ��0ر ان ا'ورة ا�	C �ن اف �	�� ذا &�0	ب ا���و/�ن ��1رون ا

و-د ا�1ر ��ظم ا���و/�ن . و��	� ا #��� ذات ا/ر ���ر &� �)��� ا��	.�ا�	)زة ��.��� و�
&�دون ���وج ����� � . ا� @رورة �.د�م ���وج ����� راق ����ق ا�ھ���م ا� #��

������ذب ا	 ��  .���ن ا�د�ث  ن �رو�O او ��و�ق او اي ا

ذا &�ن ا� #م �0ر . ا�و���ما����� �ر�ب �	� وھو �� �ؤ�ده ا0	ب ا���و/�ن �ن �#ل 
������و�.�@� ذك �@�&ر  ،-�در  	� ا.��م �دوره ا��وري &� ���1ط و����� ا�د��ت ا

��ود &� ���	ف ا.ط� �ت  	� ا���وى اوط��ا��داءا ����� /.�&� ������ �وازاة . �ل ا
�زا9ر�� ،�, �� ��	�H �ن �ؤھ#ت�رس ھذه ا/.�&� &� ا��رة ا�، �G ر �واة���� ��

 ������ر-� ا� در�� ا��وض ��.ط�ع ا �9�1 &�9�1 �&�./� ���� ھذه ا�����, و���ا
  .�� ���ره ارا&د ا�-�'�دي ا�د�ل وادا9م

 ������0ر ان ا��ض �1دد  	� دور ا��1Kر وا�رو�O وا��و�ق ا)��ل 	���وج ا
  . �	�� ا���1ر&� ����ف ا��ھظ� و�ؤ�دون  	� دوره ا��وري &� ا�1ر��م ا� ا
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�3"�  :ا

،����و�� ����, �H �	ك ا�د��� �ن ط���� �#��  ر0م �/رة ا�وا-, ا������ وا�/ر�� ا
م ���ط, ا� ا�ن ا-��� ����� ����� &��� �.دم ����� ������ �����# و-�درا  ،و���رة ���P&

�ذب ا���ح وازوار �	 .  

���وا-ل �ن ���وى اط�وح و��د �ن ا���ز ا�/�ر �ن ا�طوات  ،�� � زات ��وا@��&�
 ����� O��� د�م.� �#��.�ل ��� �ن ��رد �د��ت ���ط� �.دم 	��9; &� ��ض ا�و-�ت ا

�ذب -وا&ل ا���ح ا��	��ن وا����ب �����رار و��.�ق ا�ھداف &��ل &� �ل ا)'ول 
 �� ����  .وا/.�&�� ا��1ودةا�-�'�د�� وا�

���ت ا����� &� وزارة ا����� و&� او��� -��ت و�.وم ���)�د ��ض ��ن � ���ر ان ا
�����و�ن  ،ا��1ر�, وا� ��ل ا�د����� ���1ط ا�ر�� ا������ وا��وض ��وا-, ا

ال ��ز  ،و��F�  	� را��� ا�رو�O ا����� ،ذك � ��)� &���ك �طوات ا�رى �ط	و��
 ���������ب ���# ������� و�.�'ر  	� �وز�, ��ض ا'ور ��ض ا�وا-, اھذا ا

  .وا�/ر��

�� ��ول دون  Oرو��ان @�ف ا����� &� ا�د�د �ن �وا-��� ا�/ر�� وا������ و دم ا
  .و'ول ا���ح وازوار ا��� وا���, ��� وا���)�دة ����

�دوات وا��ر����ت ا�� ��رف ��وا-��� ا������ و�����F  	� ذك ��د �ن ا-��� ا
 ،و����ن اظروف ا������ ا���ط� ������� ا����� و��ل او'ول ا�H ،وا�/ر�� ���د���
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�.د�م  ��و�وز�, ا��ب وا��1ورات ا��'� ��	ك ا�وا-, و�1ر ا�د�ء ا������ن �و
��� ا���ح �ول ھذ���� ��  .ا ا�و-, او ذاكا��	و��ت وا�ر�1دات ا

 O���ان ���ح ا�رو�O ا����� �	�ب دورا ا����� &� ا��.ط�ب ا���ح وا��ر�ف ��
���������زا9ري ����	ف ا�وا H و��'� ��H ا  .ا����� ا

   

  

  

  



 
 

 د��ل ا������� :
 

 
�د��  

ر ��ص و���ل ا���م وا�����، �	ن  ا�� ط��ب��� ������وم ا���م وا���ل ��� �
�ر، 	�ث �	ورت ا�درا�� 	ول دور  '�دد ا���ز �ذ$رة ا��رج ���ل "!�دةا����

*��م�� ���� 'و�	���ط ا��د��ت ا��"��� و��,�د�� �ذا �ر�و �ن ���د$م ا. ا���م ,+ 
�� �ذا �ط�ب ا���دا.�� وا��و-و��� و"$را��/� 0��  .,+ ھذا ا���ر '*�� ا��روج '�

  
                                                               : ا����ت ا��2��

  : ا���س 
  : ا��ن 

 +���2                                  :                     ا���وى ا�
                                  :                    �ا��!�

                          :                          ا��'رة
 

   : ا��ط��� ا����� �و��� ������م: ا���ور ا�ول 
                                              

*��م�� ���ا�واع  ،!� ا��*را,+ وا�ط'�2+�و.2 ،-�ن ھذا ا��	ور �ظرة ���� ��5 �د
��	��.ا���	� ,�!� واھم ���2�!� ا��  

 
 

 ا���ور ا����� : وا�� ا��ط�ع ا������ �و��� ������م :
 

/و�ون  ،,+ '�دئ ا��ر - 1 +�ر,�� '�ؤ��$م و�� ھ+ ط'��2 ا��د��ت او ا��"�ط�ت ا�
  ؟ '!�
2 - +	��$م .����ن '��/ط�ع ا��;�'، ���ن ��5 ا�و���  ھل '>�$��$م ا,�د�'2دد ا����ح ا��/'

   ؟ ��ھ+ ط'��2 ھؤ�ءو ؟ '�;� ���� و��5 �ؤ��$م '�;� ����
�$ون ,�!� ا�/ط�ع ا����	+ ا$�ر �"�ط� ،'را�ك - 3 +؟  أي ا��وا�م ا�  
4 - �;�"!د ا.'�� �$ +؟ �� ھ+ ا����طق ا�  
*��م �/�ر�� '��و - 5�� ��؟���ت ا����ورة $�ف ;�ر وا.� ا�/ط�ع ا����	+ 'و�  

 
 
 



 ا���ور ا����ث : ا���ت ا�!ذب ا������ :
 

      ؟ وھل ھ+ �ط'/� �ن ��ل �"�ط�$م ؟ ��ھ+ ا���ت ا��ذب ا����	+ ،'را�ك - 6
7 - +	��*��م ان �"$ل اھم دوا,� ا��ذب ا���� ��    ؟ ھل �Dرث ا�ط'�2+ وا��/�,+ �و�
�!� ��و� ،'را�ك - 8��� ھل ��ب ا�.'�ل ا��	�ل �	��� �ردھ� ا�5 �و��� ا��د��ت ا��

؟ ا��/د��  
9 - +	���!�  ،$;��ل ,+ ا�/ط�ع ا���ھل ر�2ون ار;�ع او د�+ ��ب ا�.'�ل ا��	�ل �

+	����ب ا�ھ��م ا����+ '��و��� او �� �����E�' 5م ا��F 5ا� ��؟ ��و  
 

 
 �  : وا�� ا�%$م ���و���: ا���ور ا�را�

  
�� �	ل اھ��م ا���م ،�ن ��ظورك - 10��	 ��G وھل ؟  ھل ا����	� '��و����ن او�و

؟ ا�	د�ث ��!�  
11 - ��؟ ھل �و�د �د��ت ا����� ����� ,/ط �����ب ا����	+ '��و�  
12 - +	��/د�و�!� '�;$م -�ن �ؤ���ت ا�/ط�ع ا�� +  ؟ ��ھ+ ط'��2 ا��د��ت ا�
13 - ��وب ا���!ور ا��	�+ �� ا��د��ت ا��؟+ /د�و�!� ھل   
14 - ���ف و���ل ا���م ا���	� '��و�وا�ل دا�م �� �� 5�؟ ھل ا�م �  
��م '��رو�0 ا����	+  ،'را�ك - 15/�؟اي ھذه ا�و���ل ا�$�ر اھ��م وا���ب �  
16 -  ��	���� ا��د��ت ا�����ط و"��2ب ا�دور ا��	وري ,+ �؟ھل ���Dم ان   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�ا��� ا�'�رة  ا����وث ا�!�س ا��ن ا����وى ا��)���� 



�ف '�$ب ا����د��ن /$�  ������س ,+ ا�2�وم ا�دار�

�� وا�/��و�

 01 ذ$ر 38

��وات 8 �را.'� و��'�2 ا��د��ت  

��	�� ا��

����� ا�2�را�! 02 ا��5 32 �!�د�� دو�� ,+ ا�

26 ��� ا��$�ف '���/'�ل ���ب �ن  

�� ا��طوط ا��و�� ا��زا�ر

Mostatours 

BEFL ��د�� ��'/�   03 ذ$ر 64 

nouvelle �ق وا���م ���ف '��$�  ��/�+ ���+ ,+ ا���رة ا���ر�

��ص �و�ق وادارة ا���ل 

26 5� 04 ا�

28 ���  Patron de 

Mostatours 

���وي ����� 05 ذ$ر 61 ا���� ا�

�ن�ف '����ل 'و$��� ��$� 

Odyssée 

 ������س ,+ ا�2�وم ا�دار�

ا�/��و���و  

 06 ذ$ر 30

22 ���  Patron de 

Odyssée 

 07 ذ$ر / اط�ر ���+

��وات 05 ��ؤول �را.'� ا��"�ط�ت  

�	���� '�د�ر�� ا��	�� ا��

 ������س ,+ ا�2�وم ا�دار�

�� وا�/��و�

 08 ذ$ر 32

��وات 10 ���وي ر��س و$���  ����� 09 ا��5 42 ا���� ا�

��وات 06 �ف '���/'�ل 'و$��� $� 

Odyssée  

/�+ ���+ ,+ ا���م ا��+ 5 38� 10 ا�

 

 

 

 

 



 دليل املقابلة 

 

 : متهيد

حنن طلبة علوم االعالم و االتصال سنة رابعة ختصص اتصال و عالقات عامة حنن بصدد اجناز مدكرة التخرج 

دور االعالم يف تنمية و تنشيط اخلدمات السياحية بوالية   : لنيل شهادة ليسانس حيث متحورت الدراسة حول

لدا نرجو من سيادتكم احملرتمة افادتنا يف هدا االخري بغية اخلروج بنتائج يقينية لدا نطلب املوضوعية و . مستغامن

  .املصداقية و شكرا

  : السمات العامة

 : اجلنس

 : السن

 : املستوى التعليمي

 : املهنة

 : اخلربة

  البطاقة الفنية بوالية مستغامن  : احملور االول

  .لطبيعي  للواليةمعرفة موقع اجلغرايف وا 1

  .معرفة انواع السياحة يف مستغامن واهم املعامل السياحية/ 2

  .ع السياحي بوالية مستغانمواقع القطا : المحور الثاني

  ؟يف بادئ األمر، عرفنا مبؤسستكم وما هي طبيعة اخلذمات أو النشاطات اليت تقومون ا  )1

افادتنا بعدد السياح املقبلني على الوالية بصفة عامة و  بصفتكم قائمني بالقطاع السياحي هل بامكانكم )2

  ؟ماهي طبيعة هؤالء .؟على نؤسستكم بصفة خاصة 



  ؟برايك اي املواسم اليت يكون فيها القطاع السياحي اكثر نشاطا  )3

  ؟ماهي املناطق اليت تشهد اقبال مكثف  )4

  ؟بالواليات ااورة  كيف تفسر و اقع القطاع السياحي بوالية مستغامن مقانة )5



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
  

  
� ا��ول ا������ �� ,   ����ى ا�����د�� ا����ى �� ا���� ظ# ا�"�!�� ا� ���� ��  

وا�'�&رة  "! طر�ق ا� �و "! ا� �وض ����ط���ت ا�����د�� ا������� ��ث ان ��ظم ھده 
�"دة ��� ����د ����� "! ا�دول ��در د���� ا�و�د وا�ر&�'! ھو ا� �ط ا�دي ��د ط���  

��ق , ا�� ��� ا��'�دا��وا�/زا&ر -,�رھ� �ن ا�دول ا� ���� ��دف ��طط�� ا�����دي ا�* �
� ��� ����2 �ن طر�ق ا�'��� � ���'���1رات و��� ظر ا�* �� ���-0 ا�/زا&ر �ن ��و��ت 

���� و��ل �ن ط����� و�2ر�� �ؤھ��� ��4ل ا��را�ب ا�و�* "! ا��/�ل ا�����دي ��
�ط�ع ا�'��� ا�دي ��* ا�ر7م �ن و"رة وا��4ف و� وع ا�ط���ت  ,�تا�رز واھم ا��ط��

��ر ��ر�� و�ود  ظرا 8'��ب �د�دة اھ��� 7��ب , ا�ط����� ا��! �ز�ر ��� ا�/زا&ر
�ر��ط , ا��-و�ن و��� ا�'���1رات "! ھدا ا��/�ل ا�دي ا��9 ���� �ن ا���وم ا�د��1

��2را �������د -�� ان ا�'��� ا;ت ���و�� وا'�� ���دى ا�'�ر �ن ��د ا�* ار���ط� �
�ث ����ر و'��� � 2ر ا�و�! ��ن ا��2وب , ا�ر ا�* ا����دل ا�1��"! وا�د� ! و-دا ا�'��'!�

�دا ا��9 ھدا ا��/�ل �ل اھ���م ا�دو�� �ن �4ل و;> ا����ت ا�� �'�� �4'���1ر 
� ظ��ت , � ظو�� �ر�و��, /��ت ا��� �� �ن /����ت ����ا���4 ! ���2راك -ل ا�

ا��/��> ا��د ! و-ل ا������ن ا�����د��ن �,��  2ر 1��"� او و�! '��! �ن طر�ق ���ل 
!�ن , /دب ا��'��1ر ��'��ح ����ن -� وا او ا/ ���ن "! اط�ر �� �'�* ��� زوح ا�'��

�4ل ا�2راك ا�/� ب ا���4! ا�دي ����ر و'��� ھ��� ���رو�? وا�/دب وا�'��ط�ب 
!ا��'�و�� , �����ف و'�&�0 ا��ر&����ث ���ب ا��4م دورا ���زا و�ر�� , ا�'��

وا��-�و�� و���0 "�ن �درة و'ن ا'�,4ل ا���&��ن ����ط�ع ا�'��! ���/�ل ا���4! ��� 
ا�� ��� ا�'���� و��* ھدا ا�'�س ا ��/ � -�ط� ����دة ��درا'� �ز�� و�ور�� "! 

�ث ان ا�� �/! �� �ول ا����ر�� ا�� �/��  , ظري ,� �/! :�141 ا�واب� !��ط��
ا'��ب  ,�د�د ا����ھ�م ,����7 ا��ر;��ت ,وا����ھ���� ��درا'� ا��داء �ن �د�د ا��و;وع

ا�� �ن ا�/� ب ا� ظري "�و  ,'��ط�ت ا�درا'�ا�ھ��� وا�ھداف و�و� ا�* ا ,ا�����ر
 ��1ل ا�درا'� ا� ظر�� وا��و1���� اد ��ورت ول "���ن ا�ول

 ا



�د�ل ��م ول ا�'��� وا��1 ! �ن ا��4م ا�'��! �> ا���م ان -ل "�ل �;�ن 41ث  
�� ا��! ا�� ا���ب ا���1ث ھو ا�/� ب ا��ط���! وا�دي �� �ول ا�درا'� ا���دا . ���ث "ر���

او���� "�ل ����دي �� �ول ��د��� " �� ��د� � �'�,� م وا��1 ! � درج ;� �� "�4ن 
                            .ا�درا'� ا������� و�و� "! ا����م ا�* �����

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ب



 �دول ا	���ت ا	��� 	����و��ن

ا	���وى  ا	���� ا	��رة
 ���� ا	�

 ا	���وث ا	��س ا	�ن

���ف ����ب  /
 ا	����د��ن

	����س !� 
ا	�وم ا"دار�� 

 و ا	$��و���

 01 ذ�ر  38

��وات 08   ��را&�� ����
ا	�د��ت 
 ا	������

���د�� دو	� 
!� ا	���'� 

 ا	�را���

 02 أ��) 32

26 ��� ا	���ف  
 ��"��$��ل
��'ب *ن 
ا	�طوط 
ا	�و�� 

 ا	�زا'ر��
Mosta 

tours  

BEfl �د���
�$��� 

 03 ذ�ر  64

Nouve lle  ف���
��	��و�ق و 

 ا"*.ن

 �! ���� ��$�
ا	���رة 

ا	��ر���� 
��0ص 

��و�ق و إدارة 
 أ*��ل

 04 أ��) 26

28 ���  Patron de 

mostatours 

��� ا	��	�� 
 ���وي

 05 ذ�ر 61

 ���ف ����ن
��0�3�ل 

�و��	� 
Odyssée 

	����س !� 
ا	�وم ا"دار�� 

 و ا	$��و���

 06 ذ�ر 30

22 ���  Patron de 

odyssée 

 07 ذ�ر / إط�ر ����

��وات 05 ��ؤول �را&��  
ا	�5�ط�ت 
ا	������ 
��د�ر�� 
 ا	�����

	����س !� 
ا	�وم ا"دار�� 

 و ا	$��و���

 08 ذ�ر 32

��وات 10 ر'�س و��	�  
Odyssée   

ا	��� ا	��	�� 
 ���وي

 09 أ��)  42

��وات06 ���ف  
����3$��ل 

�و��	� 
Odyssée 

 �! ���� ��$�
 ا"*.م ا6	�

 10 أ��) 38

 



 �دول ا	���ت ا	��� 	����و��ن
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.االتصال واالعالم واتمع ، دار الكتاب: ابو شنب مجال - 1  

 .2002مدخل مللوم االعالم واالتصال ، اجلزائر ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، : احدادن زهري - 2

  .2006، عمان ،  1االتصاالت التسويقية ، دار احلامد ، ط: البكري تامر - 3

  1995معجم مصطلحات االعالم ، بريوت، دار الكتاب اللبناين ، : زكي امحد بدوي - 4

مناهج البحث العلمي يف علوم االعالم واالتصال ، بدون طبعة ، ديوان املطبوعات : بن املرسلني أمحد - 5

  .2003اجلامعية ، اجلزائر ، 

زمها عرب العصور تارخييا ثقافيا وفنيا ، مستغامن ، الطبعة مستغامن وحوا: بن عيسى املستغامني عبد القادر - 6

  .1996،  1العلوية

  .2007مدخل اىل علم السياحة ، دار الفكر اجلامعي ، مصر،  :ملوخية امحد فوزي - 7

 ،القاهرة  ، بدون طبعة،  دار القومية للطباعة والنشر،  التخطيط السياحي :صالح الدينعبد الوهاب  - 8

1996.  

.1999،  1القطاع السياحي يف املغرب ، دار النشر ، ط: اهللا حسني زهريعبد  - 9  

 

 



 

 
  

     
  

��د ��ول ا����م ا�� �ر�� ���رة اھ����� 
�را ������� �ن �ل ا�
	�ر �ن دول       
��ث ا!ذت ����ق %$ ا���د �
�ن ��� #"� !�رط� ا��ر�� ا����رة و���� ��ھدة  ،ا����م

ا�� �/ت ا*.ظ�ر ا���� ���/�دة �ن .���� ا��طور ا���-ل ا�ذي ��د�+ ���*ت ا*���ل 
و�م �
ن �رض ا	�ت �و���� %$ !�رط� ا��ر�� ا����رة ا�������  ،ا���"و��ت و��دل
و�م ��د  ،ل وا��4 3درا
�� �� ��	"+ ا������ �ن را%د ا����دي �و�$ ���دد ،و��ب

ل �و��ت ����ل 
ل  ،ا������ �ر�ط� �5	�ر ا��د��� او #��-ب ا�رار ا�ط��� %�ط
��*ت ا����ة ا�����رة�، ��� �� ،ر��� �ن ��دم و�طور و�� ��د�+ �ن !د��ت ���زة

و�ذا ا��دد . %���زج ا��د�م وا��د�ث %$ ���/و.�� ����ت دول ا����م %$ ا��دة #ز%��
8د.� ا�� ا���د ���/و.���� ا�!��� ا��$ �ن ��.�� ا��ذاب ا*.ظ�ر ا���� 
"د ����$  ����

  .��� ��.و#� و:��� %$ ا�	راء وا���دد�ن ا�در�� ا*و�� و!��� وھ$ �ز!ر ��و��ت  ���
:�ر ان ا�.و�� ا��و����� ا������� �8د.� �� �زال ���.$ �ن %را:�ت 
�رة و�.�%ر %$  

%�"� ا�ر:م  ،و�ر�= ذ�ك ا���ور ا�
�ر ا�ذي ���ري ا��رو�; ا�����$ %$ 8د.� ،ا*���ن
�رة %$ �ن ا.+ و#"� ا����وى ا�ر��$ �ذل 8د.� ��	"� %$ وزارة ا����ودا  �����

 ،و�ظل �د.$ ا�و#$ ا���م @ھ��� ا������ ودورھ� ا*����دي ا��ؤ	ر ،ا��رو�; ا�����$
#��8 ر-���� %$ ��ور ا��رو�; ا�����$ ا���-م �� �م �
ن #��8 %$ ا��ط .��ح ھذا 

  .ا��رو�; ا�ر��$ وا#���+ #ن ����ق اھدا%+
 $��ورھ� ا���وي ا�
�ر %$ .�ء و�طور ا�دول %$ ا������ ود @ھ���%��و#$ ا���م وا�

وھ.� �رز دور  ،ا*#8م ا�����$ %$ ����ق اھدا%+ 3.��حا*�/�� ا�	��	� ھو ا����د ا*ول 
وا��ؤ���ت ا*#���8 ا*ھ"�� ا�وط.�� وا*!�رة �"�ب دورا ��ور�� ) ا��واط.ون(ا*%راد 

  .%$ ذ�ك %$ ا.��ح ا��رو�; ا*#�8$ و�/��ل دور ا��واط.�ن
  


�ل و#$ #�م �ا������ وا�د#وة ا�� ���ر� ا��"و
��ت وا����ر��ت ا�/رد��  @ھ���#ر �
 ��.��
ل �واز �= ��"�ط ا�4وء  ا��@	�را��$ �ن �� #"� �ر
� ا������ %$ ا�8د و"�



8د.� و%ق #�ل ا��را%$ واع و��ؤول و�!طط �+  ��#"� ا���و��ت ا������� ا��$ �ز!ر 
���!�د�� %$ اط�ر ا���"�� ا�وط.�� ا��"�� و��دا 
"�� #ن اي ����ت ������ او ذا��� .  

8م ا���وا�دة #"� ا����� وا��$ ���ب دون ان وھذا ا�دور ��س ��� #"� و��-ل ا*#
و�=  ،ا������ وا*#8م ا�����$ @ھ����
ون ������ ھذا �رر ���ول �وى ��ور و#��� 

ان ھ.�ك ��/� ��"�� ��و�ت %$ %�رة �ن ا�/�رات �وا�دھ� �.و�= ا��واد ا������� .و#� 
��ب �	����8 �ن ا���ف ا* ان ھذه ا����و*ت ظ"ت ���و*ت %رد�� %$ ظل : ،و��زة

�ذ�ك �ت �ن  ،ا*!رى %�4#ت �"ك ا����و*ت %$ 
م ا��طو#�ت ا���/�� ا�
�رة
ا*#8م ا��!�"/� ان �درك ان  وو��-لا�4روري ا*ن #"� ا���ف ا���"�� وا��وار�� 

��ح ا��رو�; او ا*#8م ا�����$ ��ود ��/�-دة #"� وزارة ا������ %��ب وا.�� #"� .
وان ا*#8م ا�����$ وان 
�ن �ن او�و��ت وزارة ا������  ،
ل �
و.��+ و�وا.+ا�وطن 

���= �ن ا%راد و���#�ت و�
و.�ت %$ ا�دا!ل وا�!�رج��وھذا  ،ا* ان .����� %�+ �ر�ط 
 $% =����� د%= وزارة ا������ وا����-� وا*�"�م �ذل �� �ذ�+ �ن ���ع ������ *�راك ا�

  .ا��رو�; ا�����$
%�ذا 
�.ت وزارة ا������ ��$ ��ؤو������ و��ؤو���ت ا*!ر�ن %�ن ا�ل �� ���ل + ذ�ك ھو 

و��وم دورھ� ا���ه ا�وطن ا�ذي .��ش ����� %$  ،ان ��$ و��-ل ا*#8م ��ؤو������ �"ك
+و�ن ھ.� . وھو ��$ �4ط"= و��-ل ا*#8م ��.��ب ا*
ر %�+ ،
./+ و��ب ا*ر���ء 

��-ل ا*#8م ا���"�� ا��!�"/� %$ ا*#8م ا�����$ �.�:م �= !طط ورا�; 
�.ت ���ر
� و
������ وط.�� * �.�ص ��� �ن ا����م + ط���� وان ا�وطن ھو ھ�.� �  .وزارة ا������ وا
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  اليات الجذب السياحي  :الثالثالمحور 

  

  ؟برايك ماهي اهم اليات اجلذب السياحي و هل هي مطبقة من خالل نشاطاتكم ) 6

  ؟هل لالرث الطبيعي و الثقايف لوالية مستغامن ان يشكل اهم دوافع اجلذب السياحية ) 7

  ؟هل نسب االقبال احملصل عليها سنويا مردها ايل نوعية اخلدمات السياحية املقدمة  برايك) 8

صل عليها سنويا اىل غياب االهتمام بال احملقكفاعل يف القطاع السياحي هل ترجعون ارتفاع او تذين نسب اال) 9

  ؟االعالمي بالوالية او مايسمى باالعالم السياحي 

  

  واقع االعالم بالوالية : المحور الرابع

  ؟من منظورك هل السياحة بالوالية حاليا حمل اهتمام االعالم و هل من اولوياته احلدث عنها ) 10

  ؟هل يوجد خدمات اعالمية خمصص فقط للجانب السياحي بالوالية ) 11

  اليت تقدموا بصفتكم ضمن مؤسسات القطاع السياحي ؟ماهي طبيعة اخلدمات )12

  اجلمهور احمللي مع اخلدمات اليت تقذموا؟ هل يتجاوب)13

  هل أنتم على تواصل دائم مع خمتلف وسائل اإلعالم املتاحة بالوالية؟) 14

  برأيك ، أي هذه الوسائل األكثر إهتماما و األنسب للقيام بالرتويج السياحي ؟) 15

  ة؟هل لإلعالم أن يلعب الدور احملوري يف تنشيط و تنمية اخلدمات السياحي) 16
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