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دراسة تأصيل قيم الهوية املعهارية التقليدية يف نبانى
إقليم حضرنوت بالجههورية اليهنية

(مدييُ املكال كدزاسُ حالُ)

هلخص البرث :
تعخررطدنررسودحهررطنَبدم ررريدم ر دنررهد
أمناطدالعماضٓدالتقلِسُٔ؛دٍشلكدحلجرريدالتورَضد
املتنررانّدالررصْدعررطأديلررٕدمنِاميررادا ٞتمررايّد
ٍاٞقتكررررازْدٍاحلهرررراضْدخرررر ٟدالػررررنَابد
ا٠خر ٓ دحِرمدنتلرركدتلركداملعوِرابدتػررجِٟد
زقِقرراد٠حررساتدا تم ر دن رهدد يررٔ دٍمِفِررٔد
تفايررررررررةدالعمرررررررراضٓدٞغررررررردتِعابداملررررررررت ابد
ٍاٞحتِا ررررابدنررررهد يررررٔدأخررررطٖد؛دفالعمرررراضٓد
التقلِسُررررٔدالرررريفدتَلررررسبد دامل ررررٟدخرررر ٟد
الفررتابدالتقافِررٔددىررّدذلكررلٔدٍمترراادتفايررةد
للتقافررررابداملدتلفررررٔداملػررررتقسنٔدنررررهدخرررر ٟد
اهلجطابداملػرتسةٔدٍاممايرابدالريفدتَعنركد
ٍاغرررتقطبدماملنوقرررٔ دٍنرررهدطرررريد ِرررعدالورررام د
املعماضْدمال ػاعٔدٍالَنَحدالتؿ ِلّدغَاٗد
يلٕداملػتَٖدالؿ لّدأٍدنػرتَٖدالعخراض د
إىلد امبدنٟٗنٔدالظطٍ داملناخِرٔدنر دنطٍمرٔد
الورررررام داملعمررررراضْدلٟقت ررررراؽدنرررررهدرلتلرررر د
احلهرررراضاب دحِررررمداتررررةداهلَُررررٔداملعماضُررررٔد
نػاحٔدمر ٓدنرهدف رطدامليرتملدمالعمراضٓ د
مةدإميادتعسدنهدالقهراُاداملعماضُرٔدامليمرٔدالريفد
تكررسضبدأمؿررؤداحلفرراعديلررٕدالوررام داملمِررعد
للمرررسودالقسةرررٔ دٍنسُنرررٔدامل رررٟدنرررهداملرررسود
الِمنِرررٔدالررريفدفقرررسبدمرررت ادنرررهدنٟذليررراد
ٍىَُتيرررراداملعماضُررررٔدالرررريفد رررراٗبداغتنػرررراخاد
٠منررراطديطمِرررٔدنتنرررافطٓدنرر داهلَُرررٔداملعماضُرررٔد
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مل امّداملسُنٔدالتقلِسُٔ؛دممادأططديلٕدالؿر ةد
العرراودٍالتجررامؼد دا٤زضابدال كررطْددللوررام د
الِمين د
تتمتةدإؾر الِٔدال ثرمدأودللػرطئدالريفد
ٍام رركدالتوررَضدالعمطامررّدال ر د دنسُنررٔد
امل رررٟدأططىررراد دنرررِامدمرررت دنرررهدنٟنر ر د
التاتدالعمطامّداملتمِعدٍالفطُرس دٍيرسودترطبد
ا ا دال ا دلتثسُسدٍتقنلدنٟنر دالرتاتد
العمطامرررررّدامرررررسُطدماملطايرررررآدٍا٠خرررررصدمرررررًد
ٍاحملافظررٔديلِرردً؛دممرررادأزٖدإىلديِرررابداهلَُرررٔد
للعمرراضٓدالتقلِسُررٔداحلهررطنِٔديررهدمررت دنررهد
امل ررررامّداملعماضُررررٔداملؿررررِسٓدحررررسُتاد نوقررررٔد
ال ثررم دٍنررادعررطأديلِيررادنررهدت ررِ دنتَاقررةد
أزٖدإىلدفقساميادتلكداهلَُٔ د
تيررررس دىررررصٌدالَضقررررٔدال ثتِررررٔدإىلدإلقرررراٗد
الهَٗديلٕدنٟن دالتاتداملعماضْدمرامل ٟد د
ٍيلرررٕدةطمرررٔدتأقرررِةدالرررتاتدالعمطامرررّدميررراد
ٍتقَةيررادممررسخةدلليَُررٔدٍالوررام داملعمرراضْد
املمِررعدللعمرراضٓداحلهررطنِٔدالتقلِسُ رٔد دٍنررسٖد
تأقِلياد دامل امّداملعماضُرٔداحلسُترٔد نوقرٔد
ال ثررم دٍاغررتعطامدنررادتَقررةدإلِررًدال ثررمد
نررهدمتررا٘مديانررٔدٍتَقررِابدمنرراًٗديلررٕدالسضاغررٔد
النظطُٔدالتثلِلِٔدلعِنابدنرهدادمل ردامّداملعماضُرٔد
املؿرررِسٓدحرررسُتادد؛ملمرررابدنفتاحِرررٔ داهلَُرررٔد
املعماضُٔد–دالوام داملعماضْد–دنسُنٔدامل  ٟد
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د

توهٍذ:
ٞؾكدأودالتاتدالعمطامّدةتةدالؿاىسدا٠مربدٍا٠غاؽدحلهراضابدا٠نرريدٍطقافرابد
الؿعَبدٍضنعادلتوَضىاديلٕدنسٖدالتاضُذ دٍىرَدأُهراداملعرربديرهديطاقرٔدٍأقرالٔداملرسو دد
إنرافٔدإىلدأمرًدنكرسضدا٤هلراودٍاٞغرتمطاضُٔدحلانرطدا تمر دٍنػرتق لً ددٍىرصادي ررؼد
الفيريداخلاعٚدللمفيَودالقاقطدللتاتدلسٖدال عضدمايت اضٌدمقاُادلصمطُابدنرهداملانرّد
ة ننررادأودسلتنيررا ددٍننررصدمساُررٔدالقررطودالعؿررطُهددٍغررقَطدالرر ٟزدالعطمِررٔد دمررطاطهد
اٞغتعماضدال طمّدمماد عةداملتق دالؿطقّدُؿكد دقرَٓدتطاطرًدٍحهراضتًداملعماضُرٔدالريفد
اميعنكدأناودت نَلَ ِادالعاملدال طمّ دممادغايسديلٕدتػاضمدالػر ا دماللثرا دمطمربد
الررسٍ دال طمِرررٔدتررراضملدخلفيرررريدىرررَُتيريداملعماضُرررٔدٍترررطاطيريدداحلهررراضْدٍل رررتيريدٍزُرررنيريد
ٍنعتقررساتيريدٍأظُرراٗىريدٍفنررَميري دفلمررادأزضبداملتقفررَودالعررطبدظُ ر دالػررطابددال طمررّدٍأود
العِربدفِنرادٍلرِؼد دتطاطنرادض عنرادالقيقرطْدلن ثرمديرهدتطاطنرادفلرريدزلرسدٌد٠منرادأنررعناٌد
حِنمرادتطمنرراٌددٍاحلقِقررٔدأودلل ررطبدفهررٟدمر ًداد دلفرركدامت اىنررادإىلدتطاطنررا دٍمظررطاد
ٞتػامدنفيَوداهلَُٔدٍتعسزدنساخلًدُطمعدال ثرمدديلرٕدزضاغرٔدمعرضدالنقراطدالريفد ترةد
معررضدامَامرربداهلانررٔد داسُررسداهلَُررٔدٍنفررطزابدالوررام داملمِررعدللعمرراضٓداحمللِررٔدملنوقررٔد
السضاغررٔ؛دف أىررسا دتأقررِةداهلَُررٔداملعماضُررٔدالتقلِسُررٔدٞدتتمتررةدفق ر د ديمرراضٓدتررنعـد
الصامطٓدٍتطنّدإحِاٗداملانّ دمَودشلكدُعيندةاىةدمانةدل ةدنتول ابدالعكدرطد
الصْدمعِؿً دٍإمنادتتمتةد ديماضٓدتنج د دامت راضداحللرَ داحلسُترٔدللعمراضٓدالتقلِسُرٔد
ن داحلفاعديلٕدخكا٘كياداملعماضُٔداملمِعٓ د
اإلشكالٍت البرثٍت :
تتمتةدنؿ لٔدال ثمد ديِابداهلَُٔدٍالوام داملعماضْدللمسوداحلهطنِٔدشابداملِرعٓد
املعماضُٔدالتقلِسُٔد ديماضٓدامل امّداحلسُترٔد نوقرٔدال ثرمد دٍنرادعرطأديلِيرادنرهدت رِ د
نتَاقةدأزٖدإىلدفقساميادللئَُداملعماضُٔداحمللِٔد سُنٔدامل  ٟدٍُ رسٍدىرصادٍانرثاد د
العسُرررسدنرررهدامل رررامّداملػرررتثسطٔدننرررصداغرررتق ٟدالرررِمهدامنرررَمّد د7691ودحترررٕدٍقتنررراد
الررطاىه دٍتؿ ر ةد ددلملرريادت ررِ ادللوررام داملعمرراضْدالتقلِردسْداملمِررعدملسُنررٔدامل رر ٟد
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ٍمسبدنٟن دالت ِ دٍانثٔد٠غ ابديسٌدُؿتبدفِياداملينسؽداملعماضْدالصْدىرَددالل نرٔد
اٍ٠ىلداملػررَٙلٔديررهد وررِ دٍتكررانِريدامل ررامّداملعماضُرٔد؛دحتررٕدُػررتوِ دأودُع ررؼدنررهد
 ٟد
خٟهلاديماضٓدحسُتٔدنطت ؤدمأقرالٔداملانرّدنتٟ٘مرٔدنر دال ِٙرٔداحمللِرٔدملسُنرٔدامل ر د
ٍاحتررَاٗدٍا ياتيرراديلررٕدنفررطزابدنعماضُررٔدذللِررٔ دممررادل ِررابداملعرراُ دٍاٞؾررتاعابد
الَانثٔدٍالكاضنٔد دتؿطُعابدٍقَاملدال ناٗدللسٍلرٔدالِمنِرٔ دممرادُعترربداملالركدأحرسد
ا٠عطا داملرٝططٓد دشلركدٍل رهد دحرسٍزىادالهرِقٔد؛دف ال رادنرادُعورّداملالركداملعمراضْد
حقدالتكمِريدامِس
أهوٍت البرث :
ُرررتلدلداهلرررس دالطِ٘ػرررّدنرررهدال ثرررمد دتأقرررِةداهلَُرررٔدٍالورررام داملمِرررعدللعمررراضٓد
احلهطنِٔدالتقلِسُٔدنهدخ ٟدتقِِريدالوام داملعماضْدللم امّداملعماضُٔداملؿِسٓدحرسُتاد د
نسُنرٔدامل رر ٟدميررس دتأقرِةدالقررِريدٍاملفررطزابدالتاطِررٔدميرصٌدامل ررامّددٍزضاغررٔدا٠غر ابد
 ٟدٍلتعمِرقد
ٍضاٗديِابداهل َُرٔدٍالورام داملمِرعدللعمراضٓداحلهرطنِٔد دن رامّدنسُنرٔدامل ر د
اغتدساودالقِريدٍاملفطزابدالتاطِٔداملمِعٓدللئَُد دامل امّدالتقلِسُٔداحلهطنِٔ د
ًطاق البرث :
ُطمررعدال ثررمديلررٕدالنوررا دالنررَيّدلليَُررٔداملعماضُررٔدٍتأقررِلياد دامل ررامّداملؿررِسٓد
حسُتا دٍيلٕدالنوا دامل امّدالصْدُطمعديلٕدالعماضٓد سُنٔدامل ٟدمأحرسداملنراعقد
ال نِررٔد فطزاتيررادالتاطِررٔ دأنررادالنوررا دالعنررامّدف مررعديلررٕدتأقررِةداملررَضٍتدالترراض ّد
للعمرراضٓدالتقلِسُررٔد ديمرراضٓدامل ررامّداحلسُتررٔدٍزضاغررٔدالررت ابداحلازطررٔدننررصداٞغررتق ٟد
منَبدالِمهد د7691ودحتٕدٍقتناداحلانط د
هٌهخٍت البرث:
ُػتدسودال ثمداملنيمدالَقفّدالتثلِلّدلسضاغٔدنؿ لٔدننوقٔدالسضاغٔدنرهدخر ٟد
الِةدالعناقطدالريفدؾر لكداهلَُرٔداملعماضُرٔدٍمَمركدالورام داملمِرعدمل امِيرادٍالتأقرِةد
التاض ّدهلادٍالِةدأٍ ًدالتسايّد ديماضٓدامل امّداملػتثسطٔدماملسُنٔ دٍفقساودن امِيراد
للمفطزابدالتاطِٔداليف د ترةداهلَُرٔداملعماضُرٔدالِمنِرٔدشابدالورام داملتفرطزدٍاملتمِرع دممراد
غررِتريداغررتعطامدنٟنرر دالعمرراضٓداحلهررطنِٔدالتقلِسُررٔدالتاض ِررٔدمؿرر ةديرراودنررطٍضاد
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مالعماضٓدالتقلِسُٔد دنسُنٔدامل رٟدٍزضاغرٔدا٠غرؼدٍالعَانرةدالريفدغراىمكد دت رَُهد
نفطزابدعامعياداملعماضْدٍالتمِعديلٕدخكرا٘لدٍأمنراطدال نراٗدفِيرادٍزضاغرٔدالعَانرةد
املٝططٓد ديِابداهلَُٔداملعماضُٔدٍزضاغٔدتأقِةدالقِريدٍاملفطزابدالتاطِرٔدللورام داملعمراضْد
احلسُتٔ د د
الهىٌت والهىٌت الوعوارٌت:
اهلىيُ يف اللغُ :
اهلَُرررٔدٍغرررِلٔدالتعرررط ديلرررٕدا٠ؾرررِاٗدٍأمػر ر دعطُقرررٔدلرررصلكدىرررّد عطفرررٔداملظررراىطد
اخلاض ِررٔدهلررا د ٍاهلَُررٔدقررسدت ررَود دقررَضٓدمواقررٔدُت رركدفِيرراداغررريدالؿرردلدٍن رراود
ٍغررنٔدٍٞزتررًدٍيملررًدٍ نػررِتً دأْدإميررادٍغررِلٔدتعطُفِررٔد٤ط ررابدحانلرريادأنرراوداميررابد
ا٠خررطٖد( َظُ ر 2002و) د ٍاهلَُررٔدىررّدالؿررفطٓدأٍدالسٞلررٔدالرريفدة ررهديررهدعطُقيررادأود
ُعط دالفرطزدمفػرًد ديٟقاترًدماممايرٔدالريفدُنتمرّدإلِيردا دٍالريفديرهدعطُقيرادُتعرط د
يلًِدا٢خطٍودمايت اضٌدننتمِادإىلدتلكداممائدنهدخ ٟدتطاطيادا٤مسايّدٍعرام دحِاتيرداد
(مانة2000و) د
اهلىيُ املعنازيُ :
ة هدالقرَ دأ مرًدلرِؼدىنرابدإ

رامدمرلداملف رطُهدٍاملنظرطُهدفِمرادُتعلرقدمتعطُر د

اهلَُررٔ دف مررادأؾرراضد{زٍ ررٟؽدملِنررط}Douglas Kellnerدُررطٖدمعررضداملف ررطُهد
ٍاملنظطُهدأوداهلَُٔدىّدامتؿا دٍتأمِسدملهرمَودنتأقرةددرسزدنراشادم رَو دمِنمراد
ُطٖدآخطٍودأوداهلَُرٔدىرّديملِرٔدمنراٗدٍخلرقدتعتمرسديلرٕدالظرطٍ دا ٞتمايِرٔدٍالتقافِرٔد
الػا٘سٓ دٍُٝمسد{نامَُرةدماغرتِلؼد }Manuel Castellsداٞةراٌدالترامّدإشدُرطٖدأود
اهلَُٔدىّديملِٔدمناٗدللمعنٕدايتمازاديلٕدالػمابدالتقافِٔدللمجتم

د

ٖد{نراضتهد ِػرلدد Martin
قرسدضمر دالعسُرسدنرهداملنظرطُهدمرلداهلَُرٔدٍالتقالِرسدفر د

}Giesenدأودللتقالِررسدزٍضادضِ٘ػررِاد دخلررقدإعرراضدنعررلدُعررربديررهداهلَُررٔ دٍقررسود{ألربتررَد
نِلَتؿّد}Alberto Melucciدقِائدؾانلٔدملفيَوداهلَُٔد(عاض 2002و) دٍنهديرطمد
آضاٗداملنظطُهدحَ دنفيرَوداهلَُرٔدة ننرادالقرَ دمرأوداهلَُرٔداملعماضُرٔدتطت رعدمقرَٓديلرٕد
ن رررسأدمظرررطْدُرررطٖدأودالعناقرررطدٍالتمِ رررابدٍا٠ؾر ر ا داملعماضُرررٔدتع رررؼداملػرررتَٖد
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احلهاضْدٍالتقا دللمجتم دالصْدأمسييادنَنثٔدمن دحِاتً دٍننيادالعازابدٍالتقالِرسد
ٍأغرررلَبدالرررتف

دٍامل رررازٛدا٠خٟقِرررٔدٍاملعتقرررسابدالسُنِرررٔدٍي ىرررادنرررهدا٠نرررَضدالررريفد

ُتهمنياداملكول دال طمرّد)(cultureدأْد(التقافرٔ) دإودالعمراضٓدذلكرلٔدنطم رٔدللتقافرٔد
املازُررٔدٍالطٍحِررٔدللؿررعبدالررصْدأمررسييا دحِررمدإودالنظررطٓدإىلدالعمرراضٓدم حررسٖدقررَضد
التعرر ديرررهد(التقافرررٔ)دتيرررس دإىلدتفػرر داٞخرررت ٟد دالتعرر ابدٍالرررسٞٞبداملعماضُرررٔد
ٍالعمطامِررٔد(مانررةد2000و) دٍاهلَُررٔداملعماضُررٔدمررصلكدىررّدا٢لِررٔدالرريفد َ يررادُعررا د
ا تم داحلا ابدال ِِٔٙدٍالَعِفِٔدٍا ٞتمائِداليفدُع ػريادمكرَضٓدنازُرٔدنل ِرادتلركد
هلَُررٔدزٍضاد
التثررسُاب دٍلِػرركدؾررِٙاددلررطزادة ررهدإلكرراقًدمالعمرراضٓ دممررادتلعرربدا د
ضِ٘ػِاد دضغريدنٟن دالعماضٓداملعربٓديهدا تمر دف مرادُٝمرسد Joel Goldsteenدأود
اهلَُرٔدتدعررسدنعِراضادضِ٘ػررِادلقِراؽدنررسٖدزلرراحديمرطاوداملررسو دٍٞؾركدأودأىمِررٔداهلَُررٔد د
دلررا دالعمرراضٓدقررسدظازبدخرر ٟدالعقررسُهدا٠خ ُررهدن ر دحررسٍتداررَٞبدياملِررٔدمررت ٓ د
فينابدتهاضبد دمِفِٔدالتع ديهداهلَُٔد دالعمةداملعمراضْدٍىرةدُ رَودىرصادالتعر د
مكطُادأودُؿمةدأمعازادأخطٖ د
التعرٌف بوٌطقت الذراست(هذٌٌت الوكال) :
ددد ٍىّدياقمٔدذلافظٔدحهرطنَبدٍتعرسدأىرريدنرسميا دٍامل رٟدنسُنرٔدغراحلِٔدتقر د
اكدغف د ةد دامعٗدالؿطقّدنهدغاحةدامميَضُٔدالِمنِرٔديلرٕدخر ددعرَ د06 70د
زض ررٔدٍخرر ديررطمد70 11دزض ررٔ دٍيلررٕدمعررسدحررَالّد150دمِلررَدنررتدنررهدالعاقررمٔد
قررنعاٗ دٍحررَالّد920د مِلررَنتدنررهدالعاقررمٔداٞقتكررازُٔدٍالتجاضُررٔديررسو دٍاررِ د
مامل ٟددلمَئدنهدام ا دنتَغؤداٞضتفامديلٕدؾ ةدزا٘طٓ دٍتعيندملمرٔدامل رٟد
املِناٗدأٍداملطغٕد(نَق دنسُطُٔدامل  )ٟدٍدسىادنهدالؿط دنسُطُٔدالؿثطدٍنهدال رطبد
نسُطُٔدمطٍودنِف دٍنهدالؿما دنسُطُٔدأضُا دامل ٟدٍنهدامنَبدال ثطدالعطمّ دٍُ لد
(دالؿرررر ر ةدضقررررررري) 7دنَقرررر ر دنسُنررررررٔدامل ررررررٟدٍحررررررسٍزىا دٍُ لرررر ر ديررررررسزدغرررر ر امياد
حَالّ730915مػمٔد(امياظداملطمرعْدلٟحكراٗد2000و) دٍت لر دنػراحٔدنسُنرٔدامل رٟد
حَالّد595دمِلَنتدنطم (نَق دذلافظٔدحهرطنَب)د دٍىرّد ترسديلرٕدغراحةدؾراعٚد
العطبدموَ د15دمريد(الؿ ةدضقري )2د

للعلىم التطبٍقٍت
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شكل( )1التكشًنات اإلدازيُ حملافظُ حضسمىت (االدازَ احمللًُ2006و)

شكل ( )2حدود مدييُ املكال (اليجاز2009و)

الهىٌت الوعوارٌت الورلٍت :
تقررَودالعمرراضٓديلررٕدتررَفطدنررَازدال نرراٗدالرريفدُررتريدالتؿررِِسدميررا دٍالعٟقررٔدمررلدالؿ ر ةد
املعمرراضْدٍاملررازٓدال ناِ٘ررٔدىررّدحكررِلٔداخلررربٓداٞمػررامِٔد دالتعانررةدنرر دال ِٙررٔداحمللِررٔد
ٍاغررتتماضدنَاضزىررادٍخاناتيرراداملدتلفررٔد ررادةعررةدالعمرراضٓدتعررربديررهداملػررتَٖداحلهرراضْد
ٍالرتقيندالررصْدمل رًدا تمرد دٍقرسدأزٖداٞغررتدساودالَاغر دملررَازدمناِ٘رٔدذلررسزٓدإىلدإةررازد
أؾ ا دنعماضُٔدنعِنرٔدتكر دمت طاضىرادنألَفرٔدا تمايِراد رادُعوِيرادأمعرازادذللِرٔ د
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ففّدنكطدايتمسبدالعماضٓد داملسودالقطُ رٔدنرهدام را ديلرٕدنرازٓداحلجرطدممرازٓدمنراٗد
أغاغِٔدلتَفطىادم تطٓدفِيرا دٍ دنالِعُرادالريفد دتراظد ناخيرادالطعربداحلراضدايتمرسبد
أيما دال ناٗديلٕدخؿبداخلِرعضاودالرصْدُٝخرصدنرهدال امرابداٞغرتَاِ٘ٔد داملنوقرٔ دٍ د
الِامرراودحِررمدت تررطدا٠نورراضدٍال امررابدفالعمرراضٓدالِامامِررٔدايتمررسبديلررٕدال نرراٗد ررازٓد
اخلؿرربدممررازٓدمناِ٘ررٔدأغاغررِٔدد(ال ررسضْ2001و) دٍ دالررِمهدأحػررهداملعمرراضْدالررِميندد
اغتدساودنَازدال ناٗداملتَفطٓدمال ِٔٙداحمللِٔدحِمدأمتمدعطاظادنعماضُاد

ِٟدٍفطُسادفقسد

اغتدسوداحلجطدللجسضاودٍاخلؿربدللتػرقِ د داملنراعقدام لِرٔدٍالػراحلِٔدلترَفطدنرازٓد
احلجاضٓدفِيراد دٍنرهدامل رامّداحلجطُرٔد نوقرٔدالسضاغرٔدننرع دماقرمسدمرامل ٟد(ؾر ةد
ضقررريد )1دمِنمرراداغرتدسودالوررلدللجررسضاودٍاخلؿرربدللتػررقِ د داملنرراعقدالػرريلِٔدلتررَفطد
نازٓدالول دٍنهدأىريدامل امّدالوِنِٔد دالِمهدن امّدنسُنٔدؾ اودالتاض ِٔد(ؾ ةدضقرريد
 ) 0مةدىصٌدا٠ؾر ا دمَمركدىَُرٔدنعماضُرٔدممِرعٓدلل ِٙرابداملدتلفرٔدالريفدٍ رسبدميراد
ايتمرررازاديلرررٕداخلانرررابدٍاملرررَازدال ناِ٘رررٔداملترررَفطٓدميرررا دٍُط رر دزلررراحداملػرر هدالعطمرررّد
التقلِسْدإىلداغتدساوداملازٓداحمللِٔدٍإيازٓدتؿ ِلياد دقرَضٓدتَامربدالقرِريداممالِرٔد
ٍالعَانررةدا ٞتمايِررٔدٍاملناخِررٔداملَ ررَزٓد دال ِٙررٔ دما٤نررافٔدإىلداٞيتمررازد دأغررلَبد
ال نرراٗديلررٕداخلررربٓدٍأمػ ر داحللررَ دالرريفدتهررفّداممررا دٍالطٍيررٔديلررٕدادملنررتمداملعمرراضْد
املمِع(ؾسُس )2002د

شكل ( )3ميزل باصند باملكال(تصىيس الباحث)
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شكل ( )4مباىٌ يف مدييُ شباو (تصىيس الباحث)

هالهد هىٌت العوارة الورلٍت :
عيطبداحمللِٔد دالعماضٓدن دعيرَضدا٤مػراودينرسنادمرسأبدةمعاترًدالػر نِٔ دفقرسد
ِررعبدىررصٌدالتجمعررابدخكررا٘لدخاقررٔدل ررةدننوق رٔد دٍمررةد

ايررٔد ررادُناغرربد

امليرراضابداملعماضُررٔدٍا٤مؿرراِ٘ٔدٍالتقافررابدٍاٞمفعرراٞبداممالِررٔدل ررةدقررَودأٍدننوقررٔ د
ٍمررصلكدنررَازدال نرراٗداخلاقررٔدٍالظررطٍ داملناخِررٔداملدتلف ردٔد(الفطنرراٍْد7660و) دٍتعتررربد
العماضٓدامع اؽدلكَضٓدا تم دٍتقالِرسٌدٍننظرَضدٌدللثِرآ دفالعمراضٓداحمللِرٔد ترةد رقد
متااديٟقٔدننوقِٔدٍائِدملدالظطٍ داملناخِٔدٍا٠ضمدٍيازابدٍتقالِرسدٍطقافرٔدا تمر د
ٍقِمًدا٠خٟقِٔدٍالسُنِٔ دٍنهدطريدفيّدامع اؽدلكَضٓدا تم دٍإمطاظادلقِمًدٍتقالِسٌد
ٍتطاطًدالصْدَُفطداحتِا اترًد دمِٙرٔديمطامِرٔدتفرّد تول اترًدٍدحقَقردًد(يوِرٔد7669و) د
ٍنهدنٟذلياداحمللِٔداٞيتمازديلٕداملَازداحمللِٔد دا٤مؿاٗدٍامليراضابدٍالتقنِرابداحمللِرٔ د
ٍنَا ئدنتول ابداملعِؿٔدٍعِفِادٍنناخِادمالَغا٘ةدالصاتِٔدزٍوداٞيتمرازديلرٕدالتقنِرابد
املػرتَضزٓدنر دتَافقيرادال ِٙرّدنر دخكرا٘لداملَقر دٍنرَازدال نراٗداحمللِر دٔدٍاحتفراعدامل ررامّد
فطزابدتؿ ِلِٔدممِعٓدزٍودا٤خ ٟدمالوام دالعاودالػا٘سد دامل او
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العىاهل الوؤثرة على عوارة إقلٍن ذضرهىث التقلٍذٌت :
تأططبدالعماضٓدالتقلِسُٔداحلهطنِٔد جمَئدنهدالعَانةداليفدماودهلادا٠ططدالفايرةد
دت َميادٍة هدتلدِكياد

د

 مىقع إقلًه حضسمىت اجلغسايف
ُنقػريدإقلِريدحهطنَبدإىلدقػملدم ُهدُفكةدمِنيمرادٍازْدحهرطنَب دُػرمٕد
القػررريدا ٍ٠دىه ر ٔدحهررطنَبدامنَمِررٔدٍُ ل ر داضتفاييرراد7210ودٍُتنرراقلدؾررطقادإلررّد
975و دٍالقػرررريدالترررامّدُػرررمٕدىهررر ٔددحهرررطنَبدالؿرررمالِٔدٍُ لررر داضتفاييررراد7150ود
(املطمررعدالررَعيندللمعلَنرراب) دحِررمدقانرركدفِررًدحهرراضابديطُقررٔداؾررتيطبديررربدالقررطٍود
مممطابدلقَافةدةاضٓدال دَضدٍالل اودٍؾِسدفِرًدالعسُرسدنرهدامل رامّدالوِنِرٔدشابدالفرهد
املعماضْدال رسُ د(الؿر ةدضقرريد ) 5دنسيمرٔدمفنرَودنعماضُرٔدفطُرسٓد راٗدميراداينِراٗدٍةراضد
حهطنَبدنهدؾرط دآغرِادٍاهلنرس دٍملرساودأخرطٖدؾرِسٍادقكرَضىريد ديرسٓدنرسودمرَازْد
حهطنَبد(السنلَ ّ7665و) د
 خصائص إقلًه حضسمىت املياخًُ :
ُتمِعداملناردمؿ ةدياودقثطاٍْد ا دنطتف داحلطاضٓد دالكرِ دنعترس دمالؿرتاٗ د
نر دى ررَطدحررازد دزض ررابداحلررطاضٓدلررِ ٟدٍتتػرراق دأنورراضدنَلِررٔدقلِلررٔديلررٕدؾر ةد
ظخررابدغررطُعٔدٍنفا ٙررٔدن َمررٔدغررَِ د اضفررٔ دانررادنررَازدال نرراٗداملتررَفطدٓد دا٤قلررِريدىررّد
(احلجط -الول -دا٠خؿاب -دام

-دالطناز) دفالولدىرَداملرازٓدا٠غاغرِٔدٍاملرازٓد

العاظلٔداملناغ ٔدللتقلِةدنهدامتقا دزض ابداحلطاضٓداملطتفعٔد دالكِ دٍخطٍاداحلطاضٓد د
اللِررةدممررادتػررتدسودالوررلدممررازٓدٞقررقٔدينررسدال نرراٗد دٍت لرر دلامررٔدامررساضد د
احلَا٘ دالػفلِٔد دمعضدامل امّد دنسُنٔدؾ اود7 5دنرتدٍتقرةدملمراداضتفعنرادإىلدأيلرٕد
ٍُ َودرللَعادمالتنبدٍدلف د دالؿمؼد(السنلَ ّ7665و) د
 الطابع املعنازٍ بإقلًه حضسمىت :
ُعخطدإقلِريدحهطنَبد م ريدم دنرهدأمنراطدالعمراضٓدالتقلِسُرٔدٍشلركدمظرطادحلجرريد
التوررَضداملتنرررانّدالررصْدعرررطأديلرررٕدمنِاميررادا ٞتمرررايّدٍاٞقتكررازْدٍاحلهررراضْدخررر ٟد
احلق ابدالعننِٔداملتعاق رٔ دحِرمدنتلركدتلركداملعوِرابدتػرجِٟدزقِقراد٠حرساتدا تمر د

للعلىم التطبٍقٍت
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نهد ئدٍمِفِٔدتفايةدالعماضٓدٞغتِفاٗداملرت ابدٍاٞحتِاد رابدنرهد يرٔدأخرطٖ دحِرمد
ِررعبدٍا ياتيررادمالفتثررابدال ػررِؤداملمِررعٓدٍقلررٔدالعخرراض دٍاغررتدساودنررَازدال نرراٗدنررهد
ال ِٙررٔدالو ِعِررٔدٍدلقررسدؾررامداغررتدساودالوررلدممررازٓدلل نرراٗد دنعظررريدننرراعقدا٤قلررِري د
خكَقرراد داملػرررتَعنابدالعمطامِررٔدالررريفدتقرر دمررالقطبدنرررهدموررَوداٍ٠زُرررٔدٍاملطتفعرررابد
الكررثطاٗ دٍلقررسدأط رركدعررام دالعمرراضٓدالتقلِسُررٔديررربدالررعنهدنررسٖدقررٟحِتيادٍمفاٗتيرراد
مثلررَ دتكررمِمِٔدنٟ٘مررٔدللعَانررةداملناخِررٔدٍال ِِٙررٔ دٍداحملافظررٔديلررٕدالقررِريدٍالتقالِررسد
ا٤غٟنِٔدالسائِدإىلداحتاوداخلكَقرِٔد(ؾر ةدضقرريد)9دحِرمدتنَيركدأمنراطدالعمراضٓد
م قلِريدحهطنَبدنهدن اودمط ِٔدٍأخطٖدشابدأفنِٔدزاخلِٔدن دتنَمدللفتثابد دٍا يرابد
امل امّدملاد سودال ِٔٙداملناخِٔدالساخلِٔدللم يند دنناعقدإقلِريدحهطنَب د

أحد الكصىزالطًيًُ يف وادٍ دوعً

قصس الشلطاٌ الكثريٍ مبدييُ سًئىٌ

قصس الكاف يف مدييُ تسيه

مباىٌ مدييُ شباو كأول ىاطخات سخاب يف العامل

شكل ( )5منط اهلىيُ املعنازيُ يف املباىٌ التكلًديُ الطًيًُ مبياطل خمتلفُ مً وادٍ
حضسمىت(تصىيس الباحث)

للعلىم التطبٍقٍت
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التشكًالت والزخازف املعنازيُ يف العنازَ التكلًديُ

التشكًالت والزخازف اخلشبًُ يف ىىافر العنازَ

احلضسمًُ

التكلًديُ احلضسمًُ

شكل ( )6الكًه والتكالًد اإلسالمًُ الداعًُ إىل احرتاو اخلصىصًُ مبياطل خمتلفُ مً
وادٍ حضسمىت (تصىيس الباحث)

هالهد وخصائص العوراى التقلٍذي بوٌطقت الذراست(بوذٌٌت الوكال) :
تعتربدالعماضٓدالتقلِسُٔداليفدتَلسبد دامل ٟدذلكلٔدٍمتاادتفايةدللتقافابداملدتلفرٔد
املػتقسنٔد نهدخر ٟداهلجرطابداملػرتسةٔدٍاممايرابدالريفدتَعنركدٍاغرتقطبدماملنوقرٔ د
ٍنررهدطررريد ِرررعدالوررام داملعمرراضْدمال ػررراعٔدٍالَنررَحدالتؿرر ِلّدغرررَاٗديلررٕداملػرررتَٖد
الؿر لّدأٍدنػررتَٖدالعخرراض

دإىلد امرربدنٟٗنررٔدالظررطٍ داملناخِررٔدنر دنطٍمررٔدالوررام د

املعمرراضْدلٟقت رراؽدنررهدرلتل ر داحلهرراضابدنررهدخرر ٟداهلدجررطابدالَافررسٓديررربدنِناىرراد
الؿرري د دممررراد ِرررعبدالعناقررطدالتؿرر ِلِٔد دالعمررراضٓدالتقلِسُررٔداملقت ػرررٔدخاقرررِٔد
التوررَُطدٍالتثررَُطدلررتٟٗودالعررازابدٍالتقالِررسداملَضٍطررٔدٍالتعررالِريدا٤غررٟنِٔدمايت ررراضدأود
التكررمِريدالعهررَْدٍٍحررسٓدالنػررِمدالعمطامررّديلررٕدنػررتَٖدالتجمعررابدالعمطامِررٔدالػررمٔد
ال ال رررٔدمرررالعمطاودالتقلِرررسْددحِرررمد تررراظدالعمررراضٓدالتقلِسُرررٔدمَنرررَحدتَظُر ر دالعناقرررطد
اٞمتفائِدغَاٗديلٕدنػتَٖدامل نرٕدأٍدالنورا دالعمطامرّ دٍشلركدنرهدخر ٟدتكرنِفيادإىلد
يناقطدضِ٘ػِٔدٍطامَُٔد ادُتناغبدن دخكَقِتيا(ؾ ة )1د د
العٟقرررٔدٍالعرررازابدٍالتقالِرررسدماغرررتدسانياداملرررَازداحمللِرررٔدمكرردَضٓدضِ٘ػرررِٔد دإمؿررراٗد
ن امِيررادالتقلِسُررٔدممررادغررايسديلررٕدةررامؼدالوررام دالعرراودنررهدحِررمداٞضتفررامدٍع ِعررٔد

للعلىم التطبٍقٍت

19

العذد ( )5الوخلذ (ٌٌ )11اٌر 2016م

ISSN : 2410-7727

دراسةةة تأصةةيل قةةيم الهويةةة املعهاريةةة التقليديةةة يف نبةةانى إقلةةيم حضةةرنوت

بالجههورية اليهنية
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التؿ ِة دٍ ِعبدماٞلتعاودال انةد رسأداخلكَقرِٔدد(ؾر ةد)3دغرَاٗديلرٕدنػرتَٖدد
الَا يررابداٍداملػررق دا٠فقررّد دتَظُ ر دا٠مؿررؤدٍيٟقتيررادماملررسخةدالررطِ٘ؼدنررهدحِررمد
مػرربدالػررسدٍاملفتررَحد دالَا يررابدٍتنػررِقدال ررطمِـدٍغررتدالنياُررابدالعلَُررٔدللم ررامّد
ماغتدساوداملدطنابدامكِٔدماضتفامدٞدُقةديهد2 00دنت(الؿ ةدضقري)6د د

ميزل العنىدٍ باملكال

قصس آل الكشادٍ باملكال

شكل زقه ( )7وحدَ اليشًج العنساٌ التكلًدٍ للدصىصًُ يف اهلىيُ املعنازيُ املباىٌ
احلضسمًُ (تصىيس الباحث)

مناذج مً األبىاب واليىافر يف املباىٌ التكلًديُ باملكال

للعلىم التطبٍقٍت
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واجهُ مبيِ تكلًدٍ يبني املياوز أعلِ اليىافر

وظًفُ امليىز يف حتسيك اهلىاء داخل وخازج الفضاء

(تصىيس الباحث)

املعنازٍ

الشطىح ىهايُ املباىٌ التكلًديُ تشتددو لليىو صًفاً

اهلىيُ التكلًديُ يف واجهات سكُ يعكىب باملكال

شكل زقه ( )8سرت اليهايات العلىيُ باستدداو املدسمات اجلصًُ واخلصىصًُ للفتخات يف
املباىٌ التكلًديُ احلضسمًُ (الرتميٌ2004و)

للعلىم التطبٍقٍت
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استدداو الكسىًش يف واجهات املباىٌ التكلًديُ باملكال

تفصًله للكىزىًش يف واجهات املباىٌ التكلًديُ
باملكال

شكل زقه ( )9ىشب الشد واملفتىح يف الىاجهات وتيشًل الكسىًش وسرت اليهايات يف املباىٌ
التكلًديُ احلضسمًُ (الرتميٌ2004و)

أهن الوعالن الوعوارٌت راث الهىٌت التقلٍذٌت بوٌطقت الذراست(هذٌٌت الوكال):
نسُنررٔدامل ررٟدىررّدياقررمٔداحملافظررٔ دٍأحررسداملررَامٚدال ثطُررٔداهلانررٔديلررٕدنؿرراض د
ال ثررطدالعطمررّ دٍىررّدنررهداملررسودالػرراحلِٔدالرريفدنررادظالرركدامررةدن امِيررادالوررام داملمِررعد
ا٠قِة دٍىَدمن دةم دملديناقطداملعماضدالِميندٍالعطمرّدٍمنر د نرَبدؾرط دآغرِا د
ٍتعخطداملسُنٔدحتٕدالَِودمال ت دنهدالؿَاىسدٍاملعاملدا٠ططُٔدٍالتاض ِٔدٍننيا
قصس الشلطاٌ الكعًطٌ :
ُق دىصادالقكطدفَ دلػاود طْد
ةتسديلٕدالػاحةدينرسدمساُرٔدنرسخةد
امل ٟدالطِ٘ػّدٍالصْدمراودُعرط د
قرررسةادمرررر(مطمدالػرررسٓ) دأقرررِريدىرررصاد
القكطد دغرنٔد7100ىررد(د7625و)د د
ييررررسدالػررررلواوديالرررربدمررررهديررررَمد
القعِورررررّ دٍُعتررررررربدأحرررررسداملعرررررراملدد

للعلىم التطبٍقٍت

شكل ( )10قصس الشلطاٌ الكعًطٌ (تصىيس الباحث)

22

العذد ( )5الوخلذ (ٌٌ )11اٌر 2016م

ISSN : 2410-7727

دراسةةة تأصةةيل قةةيم الهويةةة املعهاريةةة التقليديةةة يف نبةةانى إقلةةيم حضةةرنوت

بالجههورية اليهنية

د /فهد صالح جوهر

املعماضُٔد داملسُنٔدحِمدةم دملدال ناٗدا٤غٟنّدٍاهلنسْ دٍُٟحظدشلركدنرهدنعامرٔد
الَا يرررررابد(ؾررر ر ةدضقرررررريد ) 70دحِرررررمداغرررررتدسنكداملؿرررررطمِابداخلؿررر ر ِٔدلتثقِرررررقد
اخلكَقِٔ دٍاغتدسنكدمعضدا٠قَاؽد داملمطابدالساخلِٔدٍاخلاض ِٔ د
ُنتيّدامل نٕدم تةدىطنِٔدشابدقايسٓدنطمعٔدٍمياُابدنتلتٔ دٍىّدننقَلٔدنرهدالعمراضٓد
اهلنسُٔدللعٟقابدالقَُٔدملدالسٍلٔدالقعِوِرٔدٍاهلنسُرٔد دشلركدالَقرك دٍمريندالقكرطدنرهد
نرررَازدال نررراٗداحمللِرررٔدماغرررتدساوداحلجررراضٓدٍالنرررَضٓ دٍعداغرررتدساوداخلؿررربد دأيمرررا د
التػقِ دٍأُهاد دأيمرا دادلنَافرصدٍا٠مرَابددٍُت رَودالقكرطدنرهدطٟطرٔدأزٍاضدٍزىرالِعد
ٍقالٔدللهَِ دٍأخطٖدللث ريددِ دمًدغَض(التمِمّ2009و) دٍقسداغت ةدالقكطدمعسد
اٞغررتق ٟدٍاغررتدسودلعررسٓدأيررطامدفقررسداغررت ةد ررعٗدننررًدمم اترربدلررَظاضٓدالتقافررٔد
ٍامعٗدالتامّدمم تبدل٣طاضدٍاملتاح دٍامعٗدا٠غاغّدممتث

د

سدَ املكال :
منِرركد دييررسدالػررلواود
يالرربدمررهديررَمدالقعِوررّدد
7627ودٍقرررممياداملينرررسؽد
زاٍٜزدامِٟمررررررررّ دٍقررررررررسد
اغررررتدسود دمنا٘يررررادنررررَازد
ذللِٔدنرهدا٠حجراضدٍالورلد
ٍالنرررَضٓدٍا٠خؿرررابدمػرررمكد
ٍاضتفايررابدنتناغررقٔ دٍقررسد
أمؿٙكدال َامرٔديلرٕدأمقرامد

شكل ( )11سدَ املكال قبل تهدميها (مىقع حمافظُ حضسمىت)

ال َامٔدالقسةٔدق ةدالتَغ د دمناٗداملسُنٔدٍالؿطٍمد دمنراٗدقكرطدنعرلدٍالريفدمامركد د
نقطمٔدنهدنػجسديمط دٍ دأٍاخطديراود7691ودىرسنكدغرسٓدامل رٟدلعرسٓدأغر ابدننيراد
التَغ ر د دنررسخةداملسُنررٔدٍيررسودإزضابداحلررامملدٍاملػررَٙللد دتلرركدالفررتٓد٠ىمِتيرراد
التاض ِررٔد(ؾ ر ة )77دٍقررسدعد ديرراود2000ودمنرراٗددلػررريدىنسغررّد

للعلىم التطبٍقٍت
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د /فهد صالح جوهر

امل ٟدٍمنفؼدا٠معازدٍل هد قِاؽدأقةدمالقطبدنهدامل اودالطِ٘ػرّدللػرسٓدالقسةرٔد
أعلقديلِٔددلػريدالػسٓد(التمِمّ2009و)د لِسادمل نٕدالػسٓدالقسةٔداليفدعدتيسةً د
جامع السوضُ:
ىَدأحسدامَانر داٞططُرٔدالقسةرٔدٍقرسد
ؾِسد دييسدا٤نراضٓدال ػرازُٔ دٍُؿرتيطد
ناضتًدا٠ططُٔدٍالريفدنرادظالركدقا٘مرٔدحترٕد
ٍقتنرراداحلانررطديرراود7352و دٍعدةسُررسٌد
دياود7619ود(ؾ ةدضقري )72د
شكل زقه ( )12مشجد السوضُ باملكال (تصىيس الباحث)

حصً الغىيزٍ :
ُقر ر دحكرررهدال رررَُعْددأنررراودنرررسخةد
نسُنررٔدامل ررٟدالؿررمالّدالؿررطقّ دٍقررسد
أقررِريديلررٕدقرردطٓدتؿررط ديلررٕدالررَازْد
ٍالوطُرررررقداملرررررٝزْدإىلدنرررررسخةداملسُنرررررٔد
الؿررمالّدالؿررطقّ د(ؾ ر ةدضقررريد )71د
ٍُعررَزدترراضُذدإمؿرراً٘دإىلدغررنٔد(د7179و)د
دييرررررسدالػرررررٟعلدآ دال ػرررررازْ د
ٍمرررراوداهلررررس دنررررهدإمؿرررراً٘دنطاق ررررٔد
الشكل زقه ( )13حصً الغىيزٍ (تصىيس الباحث)

ال رراضابدالعػ ر طُٔدالقازنررٔدنررهدادةرراٌد

الؿما (التمِمّ2009و) دٍُت َوداحلكهدنهدعرامقلدزٍضديلرَْدن ؿرَ دشٍد رسضاود
يالِٔدُتريدالكعَزدإلًِديربدزضادنطقَفٔدتكةدإىلدمَامترًدالريفدتَ رسد داميرٔدالؿرمالِٔد
للثكهدٍُ ل داضتفايياد( 7 20نرت) دٍمريندحكرهدال رَُعْدنرهدنرَازدال نراٗداحمللِرٔدٍىرّد
احلجاضٓدٍالنَضٓد دا٠غاغراد بدٍماضتفرامدمكر دامل نرٕ دٍمقِرٔدامل نرٕدمريندمرالولد(اللرنب)د

للعلىم التطبٍقٍت
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املدلررَطدمرررالتنب دٍغرررقَفًدأقِمررركديلرررٕد رررصٍمدالندِرررة دٍقرررسدعلِررركدنرررٝخطاد سضامرررًد
اخلاض ِرررٔد رررازٓدامرررل دٍملدتػرررتدسودالنَافرررصدالتقلِسُرررٔد دن نرررٕداحلكرررهدٍإمنررراد
اغررتدسنكدفتثررابدمررسٍودمَافررصدلتأزُررٔدٍعِفتيررادالعػر طُٔدللمطاق ررٔدٍاحلدماُررٔدفقر

د

ٍُعتربد دالَقكدالطاىهدنهدأىريدنعاملداملسُنٔدٍنعاضادتاض ِادٍنعلمادغِاحِادممِعا
الىضع الراهي لهىٌت العوارة الرذٌثت بوٌطقت الذراست(هذٌٌت الوكال) :
افررةدأحِرراٗدنسُنررٔدامل ررٟدم ىررادنررهدنررسودإقلررِريدحهررطنَبدت رر ابد صضُررٔد
تكررسضىادالتَغ ر داحلهررطْدالرريفدتفررطظديكرراضتيادالهرراضٓدضيررريدمعررضدإةامِاتيرراديلررٕد
نػتَٖدحطمرٔداحلِرآدٍالتورَضد داملسُنرٔدخكَقرادٍا تمر ديلرٕدالعمرَ دو؛دإشدأقر ثكد
امل ررٟدتعررمد ررعُمدنررهدا٠دمنرراطداملعماضُررٔدٍالعمطامِررٔدال عِررسٓديررهدمِتيررادٍاحتِا اتيرراد
ا تمعِٔدحِمدؾامدخ ٟدفتتيادالطاىنٔدذلاٍٞبدنهدمعرضداملعمراضُلدميردس دالَقرَ د
مللمرر دنعمررراضْدُعرررربديرررهداالرررسُابدالتؿرر ِٟبدالتاطِرررٔدزٍودالترررسقِقد دخكا٘كرررياد
ٍزٞٞتياداليفدمرطظبديلرٕدأ ططىرادت رِ دنعراملدىَُرٔدالرتاتدٍالفرهداملعمراضْدالرصْدنِعىراد
موامعيررا دإٞدأودخرر ٟدنػرر تيادالعمطامِررٔداحلسُتررٔدغرراىمكدإىلدحررسدمرر د دت ررِ د
نٟذليررادٍنقَناتيررا دٍ دعلرركدننيررادمِامررابدتفتقررطدإىلداهلَُررٔدٍاٞمتمرراٗداحلهرراضْ د
ٍة ررهدإ

ررا دتوَضاتيررادالعمطامِررٔداحلسُتررٔ دٍالنرراتمديررهداٞمفترراحدسلررَداٞغررتتماضنهد

امل تمررلد دزٍ داخللررِمدٍحتررٕدٍقتنرراداحلررالّ دٍمررَ عدتلرركدالتوررَضابدالرريفدي ر بدٍ ررًد
اهلَُٔدالعمطامِٔدملسُنٔدامل ٟد دنادُلّ

د

 توَضابدزة طافِٔ ماةرٔديرهداظُرازديرسزدالػر اودٍالنرعٍحدنرهداحملافظرابدا٠خرطٖد
ٍا٠ضُررا دإىلدياقررمٔدحهررطنَبدامل ررٟدحِررمدتَ ررسداٞيمررا دٍال ػرربدللقمررٔدالعررِـ؛د
فررربظبديلررٕدأططىررادت ررِ د دالتَظُ ر دالػ ر امّدٍالتنظررِريدا ٞتمررايّدٍاٞقتكررازْ؛دممرراد
غررايسديلررٕدإحررساتدت ر ابد دال نررٕداهلِ لِررٔدللمسُنررٔدالناةررٔديررهداظزُررازدالولرربديلررٕد
املػ هدٍالتَغر دالعمطامرّدسلرَدالهرَاحّدال طمِرٔدللمسُنرٔدٍتؿرمةدأحِراٗ دأن ِدرٔ دفرَٓد
امسُسٓد(الكساقٔ) دفَٓدامسُسٓد(املتهطضُه) دفَٓدالقسةٔ دفَٓدامهدغِناٗ دالؿرافعّ د
حلررٔ دٍالهررَاحّدال طمِررٔدٍتؿررمة دخل ر

للعلىم التطبٍقٍت
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فلك دال رَازد ض دالطُراو دٍتؿرِِسدالعسُرسدنرهدامل رامّدشابداهلَُرٔدالعمطامِرٔداملػرتَضزٓدنرهد
اخلاضادٍزٍ دامَاض
 توررَضابداقتكررازُٔد ماةررٔديررهدنطمعُررٔدالَعررا٘ دا٤زاضُررٔ دحِررمدإودمررت ًادنررهد
الَعررا٘ دا٤زاضُررٔدالرريفدهلررادأىمِتيرراداٞقتكررازُٔدتطمررعبد دياقررمٔدإقلررِريدحهررطنَبد
(نسُنٔدامل )ٟدممادؾج ديلٕداهلجطٓدزاخلِادٍخاض ِادإلِيادٍاٞغرتقطاضدفِيرادللعمرةدعل راد
للعِـ دممادغ بدشلركدالتثهرطدٍاٞغرتقطاضد داحلا رٔداملاغرٔدإىلداملػر هدٞغرتِعاميري؛د
مررتمدينررًدامتعررافداٞغررتتماضد دتؿررِِسدامل ررامّدالػر نِٔدالتجاضُررٔدنتعررسزٓدالوَامررقدنر دأود
مت ًادننيادملدُػتَ دفِياداهلَُٔداملعماضُٔدللمسُنٔ
 توَضابدا تمائِدطقافِٔ ماةٔدينيادالتقسودالػطُ دللمعلَناتِٔدٍالتَضٓدالت نَلَ ِٔد
الررريفدتعرررسدنرررهدأمرررطظدنظاىطىرررادالعَملرررٔدالررريفدة نيرررادأودتتػرر بد دالععلرررٔدا ٞتمايِرررٔد
ٍتف ِكدضٍام ددلتم داملسُنٔدنرهدخٟهلرادأقر دل١منراٗدنػرامنيريداملػرتقلٔديرهدآمرا٘يريد
ٍإخَاميريدٍمامؿ اٞتيريداحلِاتِٔدحِمدملدُعسدللؿدلدأودُطٖدأخاٌدٍٍالسُرًدفرتابدعَُلرٔد
لِػرألً دحتررٕدأقر ثكدتلركدالررطٍام دٍالعٟقررابدا ٞتمايِررٔدمَيرادنررهدالررتاتدنف

ررٔد

حتٕدملدأفطازدالعا٘لٔدالَاحسٓ دٍينسنادُؿعطدالفطزدمأمًدقازضديلرٕداقِرقدنتول اترًدمعِرساد
يهدا تم دمتِجٔدللتوَضدالت نَلَ ّدالصْدُليبدلًدشلكدفامًدُ سأدماٞمععا ديهددلتمعرًد
تسضةِادممادَُلسدلسٖدالفطزدايتامراديرهدالَاقر دٍنرهدطرريدتيطمرًدنرهداملػرَٙلِابداحلقِقِرٔد
سلَدمفػٔدٍاىلًدٍدلتمعًدٍشلكدمفِةدمتفتِكددلتمر داملسُنرٔدٍ علرًددلرطزد رعضددَُيراد
ن رراود ررطا دأقررريدممررادأزٖدإىلدت ر ابد داحلِ ردآدا ٞتمايِررٔد دررضدينيررادتعمِقرراد
٠مناطدالت اُهدٍاٞمقػراودا ٞتمرايّدُتمرتٟود دا٠ينِراٗدٍالفقرطاٗ دٍأودشلركدغرِع ؼد
يلٕدتقػِريدالفهاٗداحلهطْد داملسُنٔدممادةعلًدنٝططاديلٕدٍحسٓداملسُنٔدلِؼدفقر دنرهد
ماحِٔدالؿ ةدمةد عُقدالؿ

ٔدا ٞتمائِدهلاد(مَفةد2002و) د

 توَضابدت نَلَ ِٔ امع ػكديلٕدفِعُاِ٘ٔداملسُنٔد(امامبداملعماضْدالعمطامرّ)؛دإشد
مامرركدالت نَلَ ِررادىررّدثررطٓد ررَتديلمِررٔدطررريدامتؿررطبدٍزيمرركدميررس دقررن دا٠ؾررِاٗد
امسُرسٓدموطُقررٔدأفهرةدسلررَدالتوررَضدالعلمرّدٍاظزىرراضٌ دٍمالتررالّدفيرّد دخسنررٔدالكررا د
العرراودل٥مػررامِٔ دٍأودتو ِقيررادُتولرربداسُررسداٞىررسا دٍقررِايتيادٍضمويررادماملتول ررابد
املتجرررسزٓد دا تمرر دٍتععُرررعدالقرررسضابدالررريفدتػرررايسديلرررٕدأودتػرررت س دالورررط دالتقلِسُرررٔد
للعلىم التطبٍقٍت
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املدتلفٔداليفدتعتمسدالواقٔدا٤مػامِٔدالعقلِٔدٍاملازُٔدضيريدتنَييا دٍىنابديٟقٔدٍطِقرٔدمرلد
العماضٓدٍالت نَلَ ِادفالعماضٓدىّدنطآٓدحهاضٓدا٠نريدٍامع اؽدنسٖدنادٍقلكدالًِدنرهد
تقسودت نَلَ ّدٍتعتربد دنِساودال نراٗدٍالتؿرِِسدخورَٓديلرٕدالوطُرقدترطت دم ن امِرٔد
إمتاادامل امّدٍاملَازداملػتدسنٔ دفيّدالتقنِٔدالريفدُرتريدميرادتؿر ِةداهلِ رةدالعراودللم نرٕد
ماغتعما دنَازدحسُتٔداليفدضيريدإةامِاتيادالفعالٔد دنِساودال ناٗ دإٞدأودهلادغل ِابديرسٓد
ٍمِفِٔدتعانلنادنعيادٍاخهاييادٍنَاٗنتيادل ِٙتناد(السُب2001و)
نهدخ ٟدمظطتنادالفاحكٔدلَنعِٔدالعمطاودٍاهلَُٔداملعماضُٔدملسُنرٔدامل رٟدٍنرادآلركد
الًِديماضتيادحسُتٔدالتؿرِِسد(املعاقرطٓ)دنرهدتؿر ِٟبدنعماضُرٔدٍيمطامِرٔدقرسدا رصبد
تَ يرررابديسُرررسٓدتتنرررافٕدنر ر دىَُرررٔدالورررام داملعمررراضْدالتقلِرررسْدملنوقرررٔدال ثرررمدممررراد
اغتدسنكدنَازدمناٗدزخِلرٔد(اخلطغرامٔدداٞلنتِرٔ)ملدترٟٗودال ِٙرٔداملناخِرٔدللمنوقرٔدممراد
اٍ سداي اٗداقتكازُٔدماغتيٟبدالواقٔدال يطماِ٘ٔدلتربُسىا دمصلكدتنَيكدأؾر ا د
ٍأحجراودالفتثرابدٍالنَافررصدٍالريفدعامعيرادالتقلِررسْدةرسدامل نرٕدمال مِررابداملناغر ٔدنررهد
التئَُدالو ِعِٔ دٍُ رسٍدشلركددٍانرثاد دالعسُرسدنرهدامل رامّداملػرتثسطٔدخر ٟدالػرنَابد
ا٠خ ٓ دٍمسبدنٟن دالت ِ دٍانثٔد٠غ ابديسٌدىّ

د

الذولت (القىاًٍي والتشرٌعاث البٌائٍت)
ُتمتةدزٍضدالسٍلرٔدا٠غاغرّد دالقرَاملدٍالتؿرطُعابدال ناِ٘رٔداملنظمرٔدللعمرطا دودحِرمد
قررسضدقررامَودال نرراٗدمامميَضُررٔدمعررسدقِرراودالَحررسٓدالِمنِررٔدمررلدؾرروطْدالررِمهدللدتنظررِريد
ٍاملتامعٔدٍا٤ؾطا ديلٕدنعاُ دٍاؾرتاعابدال نراٗد ديمرَودامميَضُرٔد دٍضيرريدأودأيلربد
التؿطُعابدال ناِ٘ٔدتؿمةديمَودامميَضُٔدالِمنِٔدٍٞد لدنسُنٔدمرصاتيا دإٞدأوديِرابد
اهلَُٔداملعماضُٔد دمعضداملسودالِمنِٔدٍنسُنٔدامل ٟدمؿر ةدخرامدمراودغر دًدنرع د
ىصٌدالتؿطُعابدٍيسودمشَلِتيادل ةدأنَضدال ناٗدٍاحلفاعديلٕداملسودالتاض ِرٔدٍاهلرسو د
ٍىصادُعتربدتساخٟد داختكاقابد يابدأخطٖ؛دٍهلرصادُتولربدنرهدالسٍلرٔدإ رطاٗديملِرٔد
تقَُريدؾانلٔدهلصٌدالتؿطُعابدملعطفٔدمقراطداخللرةدفِيرادٍالريفدقرازبدإىلدالَاقر دالعمطامرّد
احلالّدللمسودالِمنِرٔدٍننوقرٔدال ثرد مدإحرساىا؛دفقرسديعتيرادىَُرٔدنعماضُرٔدزخِلرٔدغرَاٗد
مامكدزاخلِادأٍدخاض ِادمامتقا دمعضداملفرطزابداملعماضُرٔدنرهدمعرضداحملافظرابدنترا د
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شلررركد(القمطُرررٔ)دٍاملؿررريَضٓدميرررادنسُنرررٔدقرررنعاٗ دأٍدأمرررَامدامل رررامّداخلطغرررامِٔدالؿررراىقٔد
امل ػررَٓدمالع رراادٍالفتثررابدالَاغررعٔدنررهدا٠ملنِررَودٍت ػررًِدٍا يررابدامل نررٕدما٠حجرراضد
ٍاغررتدساودالقطنِررس اإ دٍإشادتفثكررنادقررَاملدال نرراٗدلػررنٔد2002ودٍأىررريدالنقرراطدالرريفد
ضمعبديلٕدنَنَمداهلَُٔد دقامَودال ناٗدٍُت رَودالقرامَودنرهد(د16دنرازٓ)دنقػرمٔدإىلد
ثامِرٔدأمرَاب دٍضمرعدىررصادالقرامَوديلرٕدالقرَاملدٍاٞؾررتاعابدال ناِ٘رٔداملعمرَ دميرراد د
الِمه دي دأودنعظريدنَازدىصادالقامَودملدتتوط دإىلدنَنَمدالتات دحِمدتيتريدنعظرريد
نررَازٌدالمررا داملسُنررٔدٍتنظررِريدالعٟقررٔدمررلدالسٍلررٔدٍاملررَاعنلدزٍودالتوررط دإىلدالوررام د
املعماضْدٍاحلفاعديلٕداهلَُٔ دماغتتناٗداملازٓد()07دٍاليفدتنقػريدإىلد عأُهد(أ ب)دٍاليفد
تنلديلٕدنادُلّ د(ٍظاضٓدالؿٝودالقامَمِٔ2001و) د
أ -د ةررربداٞلترررعاودمالورررام داملعمررراضْدٍالؿر ر ةداممرررالّدنرررهداخلررراضاداحملرررسزد د
املدووابدالتفكِلِٔدل ةدنسُنٔدأٍدننوقٔدأٍدحّ د
ب -د مالنػ ٔدللمسودالتاض ِٔددربداٞلترعاودمالورام دالعمطامرّدٍاملعمراضْدٍالؿر ةد
اممالّدنهداخلاضادٍتعتربدرلووابداحلفاعديلٕداملسودالتاض ِٔداليفدتكرسضىادالرَظاضٓد
ىّداملدووابدالتفكِلِٔدهلصٌداملسو د
ضيرررريدٍ رررَزداملرررازٓد() 07د دالقرررامَودالرررِميندٍالررريفدترررسيَدإىلداحلفررراعديلرررٕدالورررام د
املعماضْدللمسودإٞدأميادملدتو قد دالَاق داملعمراضْدٍالعمطامرّدللمرسو دفرنٟحظدأمنراطد
امل امّدال طُ ٔدٍاملػتثسطٔدٍالسخِلٔديلٕدالتاتداملعمراضْدالرِميندننتؿرطٓدمؿر ةدٍاغر دد
دمررت دنررهداملررسودالِمنِررٔدٍمررصادننوقررٔدال ثررم دٍتررتلدلدنظرراىطديررسودالتَافررقدمررلد
ا٠عررطا داملػررَٙلٔديررهدىجررطٓداهلَُررٔداملعماضُررٔدالتقلِسُررٔد دن امِيرراداحلسُتررٔد دالنقرراطد
التالِٔ
 -نع دالقَاملداملنظمٔدلعملِٔداحلفاعديلٕداهلَُٔداملعماضُٔدالتقلِسُٔداحمللِٔ

 نرررع داميرررابدالتنفِصُرررٔدنتمتلرررٔد دٍظاضٓدا٤غر ر اودٍالتدورررِ داحلهرررطْداملنررَطدميررادتنفِررصدالقررَاملدالرريفدت فررةداحلفرراعديلررٕداهلَُررٔدٍالوررام داملعمرراضْد
التقلِسْدماملسوداحلهطنِٔ
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 ملدتلعودقَاملدالتخِلدٍالتكرنِ دالتامعرٔدلرَظاضٓدالػرِاحٔدٍن تربداحلفراعديلٕداملسودالتاض ِٔدماٞلتعاودمت ٔدنٟن دداهلَُٔدٍالوام داملعماضْدالتقلِسْ
الوهٌذس الوعواري :
ننرررصداغرررتق ٟدالؿررروطدامنرررَمّدنرررهدالرررِمهديررراود7691ودٍقِررراود

يَضُرررٔدالرررِمهد

السةقطاعِٔدالؿع ِٔ ملد ت هدىنرابدغرَٖد انعرٔدٍاحرسٓد دالر ٟزدٍىرّد انعرٔديرسود
ٍتأغػكدياود7615و دٍملدتهريدملِٔداهلنسغٔدفِيرادقػرمادللينسغرٔداملعماضُرٔد دٍأمؿرٚد
معرررسدقِررراودالَحرررسٓدالِمنِرررٔد د7660ودٍقرررسدنرررمكدأقػرررانادأخرررطٖد(ىنسغرررٔدنسمِر رٔد -د
ميطماِ٘ررٔ -دٍي ىررا) دٍهلررصادمرراودمررةداملينسغررلداملعمرراضُلداملَ ررَزُهد ددال ر ٟزد
خطةررررّدزٍ ديطمِررررٔدٍأ ن ِررررٔ دٍنعظميررررريدخطةرر رَدزٍ دأ ن ِررررٔ دٍخكَقررررادالررررسٍ د
اٞؾتامِٔدنتةد(اٞاازدالػَفِيف -دمل اضُا -دأملامِادالؿطقِٔ -دٍي ىا) د
هلصادفقسدتأططداملعماضَُوداحمللِرَودمالرسٍ دالريفدتعلمرَادفِيرادٍملدُعورَادىَُرٔدالورام د
احمللّدملسُنتيريدأْداىتماو دٍإمنادحاٍلَادتط ٔدنادؾاىسٌٍدنهدتوَضدنعمراضْدٍيمطامرّد
زٍودنطايررآدلتأقررِةدالقررِريداحلهرراضُٔدٍنٟن ر داهلَُررٔدالتقلِسُررٔداحمللِررٔ دٍهلررصادعيررطبد
ن ررامّدحسُتررٔدٞدقررلٔدهلررادمررالَاق دٍٞدتعررربديررهدع ِعررٔدٍنٟنر دالعمرراضٓدالتقلِسُررٔداحمللِررٔد
للمسُنررٔ دٍمتِجررٔديررسوداىتمرراوداملعمرراضُلدماحلفرراعديلررٕداهلدَُررٔدٍالوررام داحمللررّدللعمرراضٓد
التقلِسُررٔدأزٖدشلرركدإىلداغررتثساتدمنرراشادنعماضُررٔديطُ ررٔدنػترررَضزٓددٍنتنَيررٔدنررهدامل ررامّد
احلسُتررٔدشابدالوررطظداملعماضُررٔدالسخِلررٔديلررّداهلَُررٔداملعماضُررٔدملدسُنررٔدامل ررٟد(ا٠ؾ ر ا د
ضقري)75- 70
معسدتَحِسدؾوطْدالرِمهد(الؿرما دٍامنرَب)ديراود7660و دعدافتتراحديرسٓد انعرابد
ٍننياد انعٔدحهطنَبدٍاليفدتأغػركديراود7669ود دنسُنرٔدامل ر ٟدٍعدإمؿراٗدقػرريد
اهلنسغررٔداملعماضُررٔدٍننررًدمررسأداٞىتمرراودمالوررام داملعمرراضْدم زخررا دنقررطضد(العمرراضٓداحمللِررٔ)د
لِعوررّداىتمانررادمررالتاتداملعمرراضْداحلهرراضْدللمررسودالِمنِررٔدٍإقلررِريدحهررطنَب دإٞدأمررًد
زنمدشلكد ددنقطضد(تاضُذدالعماضٓ) دٍقرسدمرسأبدمعرضدالسضاغرابداملِسامِرٔدللثرّدالقرسُريد
داملسُنٔدٍزضاغٔداملٟن دالعمطامِٔدميادٍاسُسداملٟن دامل َمٔدللئَُداملعماضُرٔدمل امِيراد د
إٞدأودشلكدملددسدنهديعٍدالعماضٓداحلسُتٔدالسخِلٔديلٕداهلَُٔداملعماضُٔدملسُنٔدامل ر ٟد
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ٍشلكدمتِجٔدالتوَضابداملتػاضئدٍتقسُريدناد دالعاملدنهد سُسدالعماضٓدٍنَازدال نراٗديرربد
الت نَلَ ِٔداحلسُتٔدنهدفهاِ٘اب إإ دٍىصاد عةداملينسؽداملعماضْدٍاملالكدُترأططٍود
مً دٍملدَُ سدلسُيريداحلؼدمالقِمٔداحلهاضُٔدللعماضٓداحمللِٔدالتقلِسُٔدٍنادت تنرعٌدنرهد
قِمٔدنعماضُٔدتتٟٗودن دال ِٔٙداحمللِٔد نوقٔدال ثم د
تأثٍر أًواط العوارة الغربٍت :
عيررطبد دالتٟطررٔديقررَزدا٠خ ر ٓدأمنرراطدنعماضُررٔديطمِررٔدي ر دنٟ٘مررٔدللوررام داحمللررّد
ماملسودالِمنِٔدٍننوقٔدال ثمدخاقٔ دمػ بداٞمفتاحديلٕدالِمهدٍحهطنَبدٍياقرمتياد
امل ٟدم زخا دأمناطدنعماضُٔدنػتَضزٓدنهدأقواضدنتعسزٓ ممادترأططبداهلَُرٔداملعماضُرٔد
ملررسودحهررطنَبدٍننوقررٔدال ثررمد(امل رر)ٟدخاقررٔدٍشلرركدمتِجررٔدٞضت اعيرراديررربدنِنا٘يرراد
الؿي دماملسودٍالعَاقريداٞخرطٖ دٍمراودللػرلونٔداحلاممرٔدٍللتجراضداحلهراضودزٍضد د
تيجلدالعماضٓداحمللِٔدم عضدا٠مناطدنهدزٍ دؾط داغِادٍاهلنسدٍاليفدمفصبد َازدال نراٗد
نهدال ِٔٙداحمللِٔ دٍأىريدا٠غ ابداليفدغرايسبد دعيرَضدا٠منراطدال طمِرٔدٍيِرابداهلَُرٔد
املعماضُٔدالتقلِسُٔدنادُلّ

د

 يررسوداملعطفررٔدمقِمررٔداملررَضٍتدالتاطررّدٍاحلهرراضْدللعمرراضٓداحلد هررطنِٔدالتقلِسُررٔد-

يلٕداملػتَُلدالؿعيبدٍالطلّ
ِعدالعماضٓداحلسُتٔدمامل ٟديرهدالعمراضٓدالعطمِرٔدٍا٤غرٟنِٔدماٞمفتراحدسلرَديمراضٓد
اخلاضادٍمسضٓدالسضاغابداملعماضُٔدآمصاب

 الطي ٔد داٞمفتاحدممراد علرًدُردنع ؼديلرٕديمراضتيريدفاغرت سلَاديمراضتيريدالتقلِسُرٔدمعماضٓديطُ ٔدٞدتنتمّدل ِٙتيريداحمللِٔ

 ايفرراهلريدللمررَضٍتداملعمرراضْدٍايتررربٌٍدضن رعًادللتدل ر دٍالعررَزٓدللمانررّدزٍود ِِررعدأٍدزضأُ
التقذم والٌوى االقتصادي والتقًٌ :
إودللتقنِابدٍنَازدال ناٗداحلسُترٔدأطرطًدادمر ًداديلرٕدتؿر ِةدامل نرٕدٍإعيراضٌدمراملظيطد
امِسدإشادأحػهداملعماضْداغتدسانيادٍتوَُعيادمعماضتًداحمللِٔ دٍٞدؾركدأمرًدنر دزخرَ د
التقنِررابداحلسُتررٔدإىلدننوقررٔدال ثررمددٍتوررَضدأغررالِبدا٤مؿرراٗدفقررسبدالعمرراضٓداضت اعيرراد
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ماملانّدمػ بدأيلفتياداخلاض ِٔداملػتثسطٔدٍأ َاٗدمِٙاتيادالساخلِٔدالكرنائِدالرتث ريدد
(إمررطاىِري2002و) دالرريفد ررال دالظررطٍ دال ِِٙررٔدٍاحمللِررٔدٍنٟن ر دالوررام داملمِررعدهلررا د
ٍغرراىريدمؿرر ةدمرر د دت ررِ دالَا يررٔدالتقلِسُررٔدللمررسوداحلدهررطنِٔ دممررادأزٖدإىلد
فَنررررٕد دأؾررر ا دامل ررررامّدٍا٠غررررلَبداملػررررتدسود دتؿررررِِسىادٍمررررصلكداخلانررررابد
املػررتدسنٔد دال نرراٗد(ماخلطغررامٔ)دالرريفدملدتررٟٗودال ِٙررٔداملناخِررٔدحلهررطنَبدٍننوقررٔد
ال ثرررمدخاقرررٔد(نػرررعَز7666و)دٍنرررهدنظررراىطدالتقرررسودٍالنمرررَداٞقتكرررازْدٍالرررتقيند د
النقاطدالتالِٔ
 -افتقازدالعماضٓداحمللِٔدلؿ لياداخلاض ّدمػ بدتوَضدأغالِبدال ناٗداحلسُتٔ

 اغتدساودالتقنِابدالكنائِد دت ِِ دال ِٔٙدالساخلِرٔدللم نرٕدٍنراددُت عرًدنرهداغتيٟبد دالواقٔ

 -عيَضدأمناطدنػتثسطٔدنهدامل امّدمػ بداغتدساودنَازدال ناٗداحلسُتٔ د

مباىٌ الصاحل الشكيًُ مبيطكُ خلف باملكال

مبين صالُ السياٌ مبيطكُ فىه باملكال

للعلىم التطبٍقٍت
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مباىٌ حديثُ البياء يف حٌ الشهًد باملكال

مباىٌ حديثُ البياء يف حٌ الشالو باملكال

شكل( )14مناذج مً العنازَ احلديثُ اخلسساىًُ الدخًلُ علِ منط العنازَ مبيطكُ البخث
مدييُ املكال

مباىٌ حديثُ البياء يف واجهُ خىز للنكال

عنازَ باحكًه حديثُ البياء مبيطكُ فىَ باملكال

مباىٌ حديثُ البياء يف واجهُ خىز للنكال

مباىٌ حديثُ البياء يف حٌ املشاكً بفىه املكال

شكل( ) 15مناذج مً العنازَ احلديثُ ذات اهلىيُ املشتىزدَ والدخًلُ علِ منط العنازَ مبيطكُ البخث مدييُ
املكال(تصىيس الباحث)

للعلىم التطبٍقٍت
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الٌتائج والتىصٍاث :
لقررسداغررتعطمدال ثررمديطنررادؾررانٟدملٟنر دٍلررابداهلَُررٔدالررتاتداملعمرراضْد٤قلررِريد
حهطنَبدٍننوقٔدال ثمدنسُنٔدامل  ٟدحِمداته دأودالعماضٓدالتاطِٔدالتقلِسُٔدفِياد
ينِٔدٍنتنَئ دٍىّدحكِلٔدِ ٠را دنتعاق رٔدمامركدالعَانرةداملرٝططٓدفِديرادىرّدالظرطٍ د
الو ِعِٔدٍاملناخِٔدٍع ِعٔدا تمر دٍعطٍفرًداٞقتكرازُٔدٍيازاترًدٍتقالِرسٌدٍقرِريدٍتعرالِريد
ا٤غٟوداحلنِ

دما٤نافٔدإىلدنَازدال ناٗداملتاحٔدنهدال ِٔٙداحمللِٔ دٍقرسداغرتقطبدىرصٌد

العَانررةدِ ٠ررا دعَُلررٔدحتررٕدأترركدالوفررطٓداحلهرراضُٔدٍاٞمفترراحديلررٕدالعرراملدٍنعاقررطٓد
أحسا طررً دفقررسدأعيررطدا تم ر داحلهررطنّدق َلررًدٍإيجامررًد رراديررطمديلِررًدنررهدأمنرراطد
نعماضُٔدزخِلٔدٍيطُ ٔديهدمِٙتناداحمللِٔداغتأططدمياداملعماضْدالصْدامولقدمرسٍودذلرسزابد
اقتكازُٔدأٍدقَِزدفنِٔ دٍم ةدنادينرسٌدنرهدأف راضدٍإن امِرادبدتقنِرٔدلِكرمريدالعسُرسد
نررهداملؿررطٍيابدنتجرراىٟدأٍدنتناغررِادع ِعررٔدا تمر دا٠قررلِٔدٍتطاطررًدالعمطامررّدالؿررانذ د
ٍمناًٗديلٕدالسضاغرٔدالنظطُرٔدٍال ثتِرٔدملَنرَمدتقِرِريداهلَُرٔداملعماضُرٔدللم رامّدالتاطِرٔد د
يماضٓدإقلِريدحهطنَبدالتقلِسُٔدنهدخ ٟدضقسدٍالِرةدالورام داملعمراضْداملػرتثستد د
ن امّدنسُنٔدامل ٟداحلسُتٔ د
اليتائج :
 إودال ال ِررٔدالعظمررٕدنررهدامل ررامّداحلسُتررٔداملنتؿررطٓد دنسُنررٔدامل ررٟدننيررادٞدتررطت د
ماهلَُرررٔدٍالورررام داحمللرررّدللمسُنرررٔدالتقلِسُرررٔ دٍشلررركدم ِرررابدال رررت دنرررهدالتفاقرررِةد
املعماضُررٔداحمللِررٔ دٍأُهرراداغررتثساتدتفاقررِةدنعماضُررٔدحسُتررٔدننقَلررٔدنررهدحهرراضابد
يطمِٔ
 إودالسيَٓدالكثِثٔدللثفاعديلرٕدتطاطنراداملدعمراضْداحلهراضْدنرهدخر ٟدالترعاٍادمرلد
املانرررّدٍاحلانرررط دٍشلررركدنرررهدخررر ٟدتَعِرر داهلَُرررٔداملعماضُرررٔدللم رررامّدالتقلِسُرررٔد
ٍاٞغتفازٓدننياد داملعامابداملعماضُٔدللم امّداحلسُتٔ
 قكَضدالَيّدالعاودلرسٖداملػرتتمطُهدٍاملكرمملدٍلرسٖدا ٠يرعٓداحل َنِرٔدالطلِرٔد
مأىمِٔدنَنَمداهلَُٔداملعماضُٔدالتقلِسُٔدٍاحلفراعديلِيرا دا٠نرطدالرصْدُتولربدإيرازٓد
مناٗدٍمؿطدالَيّدنهدخ ٟدمطانمدخاقٔدللتداعبدمعقلِٔدن دمةدالفٙاب

للعلىم التطبٍقٍت

33

العذد ( )5الوخلذ (ٌٌ )11اٌر 2016م

ISSN : 2410-7727

دراسةةة تأصةةيل قةةيم الهويةةة املعهاريةةة التقليديةةة يف نبةةانى إقلةةيم حضةةرنوت

بالجههورية اليهنية

د /فهد صالح جوهر

 قكرررَضدالقرررَاملدٍاٞؾرررتاعابداملط عِرررٔداملعتمرررسٓدنرررهدق رررةدأ يرررعٓدالسٍلرررٔداملعنِرررٔد
ٍاخلاقٔدماحلفاعديلٕداهلَُٔداملعماضُٔ دٍشلكدلتؿ ِةدعام دنعماضْدل رةدننوقرٔد
مام دنهدىَُتيادٍمِٙتيادٍطقافتيا
 إودأىسا دتأقِةداهلَُٔداملعماضُٔدالتقلِسُٔدمل امّداملسُنٔداملػتثسطٔدٞدتتمتةدفقر د د
يماضٓدتنعـدالصامطٓدٍتطنّدإحِاٗداملانّ دمَودشلكدُعيندةاىةدمانةدل رةد
نتول ابدالعكرطدالرصْدمعِؿرً دٍإمنرادىرّديمراضٓدترنج د دامت راضداحللرَ داحل دسُترٔد
لعماضتنادالتقلِسُٔدن داحلفاعديلٕدخكا٘كياداملعماضُٔ
 إوداغررتدساودنررَازدال نرراٗداحمللِررٔ دٍتَعِرر دمعررضدالعناقررطداملعماضُررٔدالتقلِسُررٔد د
امل رامّداملعماضُرٔداحلسُتررٔدةعلريادنَحررسٓدالورام دٍاهلَُررٔدنر داملسُنررٔدالقسةرٔ دمتِجررٔد
عيَضدنٟنر دنؿرتمٔدهلرادتتمترةدأغاغراد دنرَازدال دنراٗ دٍامػرجاودالت رَُهدالعراود
للَا يابدٍتؿامًدتع اتيا
 التدلّديهدالت عِٔدالف طُٔدللتقافٔدال طمِٔدٍالناةٔديهدٍلر داملعمراضُلدٍاملػرتتمطُهد
مأمنرراطدنعماضُررٔدنػررتَضزٓدٍيطُ ررٔديررهدامل رراو دممررادأزٖدإىلدمؿررَٗدٍاقرر دُفتقررسد
التعاُـدن دال ِٔٙدامل امِٔدم عسُيادال ِّٙدٍالتقا
 اغتدساوداملَاضزداحمللِرٔداملتاحرٔدنرهدنرَازدمنراٗ دٍنعامرابدنعماضُرٔ دٍأُهرادالتَافرقد
نر دامل رراودم عسُررًدالو ِعررّدٍالتقررا دغررَ دُررٝزْدإىلدتقلِررةدالت لفررٔدٍ لرربديا٘ررسد
نازْدٍذلفعاد َاضزاملنوقٔ
 ن دظُازٓدالتوَضدالتقيندٍعيَضدنَازدال ناٗداحلسُتٔدنترةداحلسُرسدٍالكرلبدٍاخلطغرامٔد
ٍ الع رراادٍي ىرررادنرررهدنررَازدال نررراٗداملكرررنعٔ داةيرركدالعمررراضٓدإىلدتأمِرررسداٞمتفرررامد
ا٤مسايّدٍا٤مؿاّ٘دنتن طٓدل٥مسامدالتاطّدالتقلِسْ دٍت بدمرصلكدنٟنر داهلَُرٔد
املعماضُٔدمل امّداملسُنٔ
التىصًات :
اغررتيس دال احررمد دتَقررِاتًديررسٓدؾررطا٘ دمرراوداٍهلررريدالسٍلررٔدٍننظمررابدا تم ر د
الس ٍلّدٍشلكدلتنظِريديملِابدال نراٗدٍغرهدالقرَاملدٍاٞؾرتاعابداملنظمرٔدهلرا دٍمرصلكد
للمعمرراضُلدٍاملػررتتمطُهدلتثفررعىريدللتفايررةدن ر دنَنررَمدالتأقررِةدٍاحلفرراعديلررٕداهلَُررٔد
املعماضُٔدالتقلِسُٔ د
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 إيررازٓدالنظررطدمالتؿررطُعابدٍا٠مظمررٔدال ناِ٘ررٔداملعمررَ دميررادٍالرريفدأعيررطبدالسضاغررٔدزٍضىرراد دت ِِرردبداهلَُررٔداملعماضُ رٔد دٍاغتكررساضدتؿررطُعابد سُررسٓدت فررةدالسٍلررٔد
متنفِصىاد ادُٝزْدإىلداقِقدتلكدالهَام دٍيسودالتنفِصمؿ ةدرلال دلصلك

 نطٍضٓدأودتٝمسدالتؿطُعابدال ناِ٘ٔديلٕدتأقرِةدامل رامّديرهدعطُرقداحلفراعديلرٕدىَُتيادٍعامعياداملعماضْداملمِع

 -ضقسدٍتػجِةد

ِ دنادت قٕدنهدامل امّدالتاطِٔدٍا٢طاضدالقا٘مرٔدلتأىِلريادٍزضاغرتياد

ٍتكنِفيادٍاسُسدأٍلَُابداحملافظٔديلِيا

 -اٞىتمرراودمتَ ِررًدا٤يررٟودلتنمِررٔدالررَيّدالعرراودمأىمِررٔدالررتاتداملعمرراضْدلررسٖد

ِر د

فٙررابداملررَاعنل دإنررافٔدإىلدتعمِررقدالؿررعَضدماملػررَٙلِٔدٍا٤زضابدالكررثِ دلوررط د
التعانةدن ديناقطدٍن َمابدالتاتداملعماضْدمكفٔديانٔ

 احملافظٔديلٕداهلَُٔدٍالرتاتداملعمراضْدٍضمويرادمامل رامّداحلسُترٔدنرهدخر ٟدتأقرِةدنٟن دٍتفاقِةدالوام داحمللّدالتقلِسْ

 التأمِررسديلررٕداغررتعما دا٠غررالِبدالتقلِسُررٔد دمنرراٗدامل ررامّداحلسُتررٔدنررهدخرر ٟدتؿجِ دٍافِعداملػتتمطُهدٍالػلوابداحمللِٔد داٞلترعاودماهلَُرٔداملعماضُرٔدا٠قرِلٔد
للمسُنٔدالقا٘مٔدٍاليفدتعربديهدالوام داحمللّد

 تؿرررجِ داملػرررتتمطُهدٍاملرررٟبد دتررر يندامل رررامّدالتاطِرررٔدالقا٘مرررٔدللمثافظرررٔديلِيرررادٍاٞغتفازٓدننيا

 ضيأُدٍتؿجِ دالكنايابداحلطفِرٔداحمللِرٔ ديرهدعطُرقدالتعلرِريدماملرساضؽدٍاملعاىرسدالفنِررٔداملتدككررٔدمظررطاد٠ىمِتيرراداحلهرراضُٔد دإحِرراٗدا٠يمررا دالفنِررٔدالتاض ِررٔ د
ٍإن امِٔداغت ٟهلادٍتوَُعيادلٟغتفازٓدننياد دالعماضٓداحلسُتٔ

 اغرررت  ٟدالعمالرررٔدال ناِ٘رررٔداحمللِرررٔد هرررطنَب دٍالررريفدتتمترر دمرررتاتدٍخرررربٓدذللِرررٔدٍتكمِمِٔدم ٓد دنفطزابدالوام داملعماضْداحمللّ

 اٞىتمرراودماغررتدساودنررَازدال نرراٗداحمللِررٔدٍالرريفدتعمررةديلررٕدإمررطاظدالعناقررطداملعماضُررٔدٍالعخطفِٔد دالَا يابد ادُتٟٗودن دتقنِابدال ناٗداحلسُتردٔدملرادهلرادنرهدأطرطدمر د
يلٕدال ِٔٙ
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 التَ ًِدللم اتبداٞغتؿاضُٔدٍاهلنسغِٔدمالعمةديلٕدتأقِةدىَُٔدالتاتداملعمراضْداحمللّد دنادُقَنَودمًدنهدأيما ديانٔدٍخاقرٔدتيرس دإىلدإمرطاظداملهرمَودٍال عرسد
يررهدالنقررةد رراددقررقدالَفرراٗدماملتول ررابدالَعِفِررٔدٍاملناخِررٔدٍا ٞتمايِررٔدٍالتقافِررٔد
ٍ دنَٗدنادىَدنتاحدنهدتقنِابدنعاقطٓ

 العمةديلرٕدإحِراٗداهلَُرٔدٍدالورام داملعمراضْدالتقلِرسْد ددامل رامّداحلسُترٔدنرهدخر ٟدإزخررا دالعناقررطداملعماضُررٔدٍالعخطفِرٔدالرريفد ِررعبدميررادالعمرراضٓدالتقلِسُررٔد دنسُنررٔد
امل  ٟدٍشلكدللثفاعديلٕدىَُٔدٍعام داملسُنٔ

 ت َُهداممعِابداليفدتيس دإىلدزضاغٔدالتَاقرةدنر دالرتاتداملعمراضْداحمللرّدنرهدؾررتٕدامَامررب دٍزيميررادمال رراحتلداملدتكررل دٍتنؿررِ دالتعرراٍودن ر داممعِررابد
ا٠خطٖدللعمةد ددلا دالتَاقةدن دالتات

 تَيِررٔداملعمرراضُلد فرراىِريدالتَاقررةدنرر دالررتاتدنررهدخرر ٟداملرر ٝطابدٍالنررسٍابدالتقافِٔدٍالسٍضُابدٍا ٟبدالعلمِٔدسلرَدزٍضٌد دإعيراضداهلَُرٔداملعماضُرٔدالتقلِسُرٔد
نهدخ ٟدا٠يما داملعماضُٔداليفدُقَنَودميا

 التمِررعدخرر ٟدنطاحررةدالتعلررِريداملعمرراضْد دامانعررابدالِمنِررٔدٍأقػرراودالعمرراضٓد دحهررطنَبديلررٕداملفرراىِريداخلاقررٔدمسضاغررٔدا٠يمررا دالفنِررٔدٍاملعماضُررٔدلليَُررٔداحمللِ رٔدد
ٍزٍضىاد دتأقِةدنٟن داهلَُٔداملعماضُٔدالتقلِسُٔد دامل امّداملعاقطٓ

للعلىم التطبٍقٍت

36

العذد ( )5الوخلذ (ٌٌ )11اٌر 2016م

ISSN : 2410-7727

دراسةةة تأصةةيل قةةيم الهويةةة املعهاريةةة التقليديةةة يف نبةةانى إقلةةيم حضةةرنوت

بالجههورية اليهنية

د /فهد صالح جوهر

الوراحع :
 )7إمطاىِري ددِٕدنكروفٕدذلمرسدا٠ضمراٜعّ دد"أطرطدالتقنِرابداحلسُترٔديلرٕدأمنراطدال نراٗد
املدتلفٔد دإعاضداحملافظٔديلٕدتطاتدالعماضٓدالتقلِسُٔدماملسودالكثطأٍُ"دن ٝطدالتنمِٔد
العمطامِٔد داملنراعقدالكرثطأٍُدٍنؿرامةدال نراٗدفِيرا ٍظاضٓدالؿرَٙودال لسُرٔدٍالقطٍُرٔ د
الطُام داململ ٔدالعطمِٔدالػعَزُٔ د2002و
 )2ا٤زاضٓداحمللِٔد د"امل ٝطدالطام دللمجالؼداحمللِٔ"دمامميَضُٔدالِمنِٔد د2009و
 )1ال سضْ :ذلمسدي سالطمحهدذلمس د"نسُنٔدم رسازدٍاهلَُرٔداملعماضُرٔد"ضغرالٔدنا ػرت د
قػريداهلنسغٔداملعماضُٔ دملِٔداهلنسغٔ د انعٔدم ساز العطا د2001و
 )0التةّ دقربْديرَم د"دالعناقطداملعماضُرٔدال ِِٙرٔدد دالعمراضٓدالِمنِرٔدالتقلِسُرٔد"دضغرالٔد
نا ػررت دقػررريداهلنسغررٔداملعماضُررٔ دملِررٔداهلنسغررٔ دامانعررٔدالت نَلَ ِررٔ دالعررطا د
2000و
 )5التمِمرررّ دأمحرررسدغرررعس د"امل ررر- ٟدغرررنسضٞدال ثرررطدٍالفرررطح"دامرررعٗدا ٍ٠دن تررربد
الطغالٔ دالِمه دقنعاٗد2009و
 )9امياظداملطمعْدل٥حكاٗ د"التعسازدالعراودللػر اودٍاملػرامهدٍاملنؿر بد"دامميَضُرٔد
الِمنِٔ دزُػمربد2000و
 )1السنلَ ّ دغلمٕدلط د"ٍازْدحهطنَبدىنسغٔدالعماضٓدالوِنِٔدنسُنتادؾ اودٍتطُري"دؾطمٔد
املو َيابدللتَظُ دٍالنؿط دم ٍبدل ناو د7665و
 )3السُب دملفاؽ"داملسُنٔدالعطمِٔدٍاؾر الِٔدالتيَُرٔدمرلدالعَملرٔدٍاٞقلِمِرٔد"ددللرٔدالعمرطاود
ٍالتقنِابداحلهطُٔ د انعٔداملػِلٔ دامعا٘ط دالعسزدالتامّدمَفمرب د2001و
 )6الفطناٍْ دفٝازدأمحس دال ؼ دي ساحلمِسدأمحس د"سلَديمراضٓدننتمِرٔدذللِرادٍتاض ِرا"د
انعررٔدأودالقررطٖد دن ررٔدامل طنررٔ داململ ررٔدالعطمِررٔدالػررعَزُٔ دالناؾررطاوداملٝلفرراو د
القاىطٓ د7660و
 )70النجاض دي سالععُعدي ساهللديَم د"تقِِريداهلَُرٔداملعماضُرٔدللم رامّدالػرِاحِٔد دنرَٗد
العماضٓدالِمنِٔدالتقلِسُٔ "دضغرالٔدنا ػرت دير دننؿرَضٓ دقػرريداهلنسغرٔداملعماضُرٔد انعرٔد
اغَِط د2006و
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 )77ؾسُس دازٍاضز د"أمناطدال ناٗداملناغ ٔدٍنَازدال ناٗداملتاحٔدٍاملٟ٘مٔدلل ِٙرٔدالكرثطاٍدُٔ"د
نرر ٝطدالتنمِررٔدالعمطامِررٔد داملنرراعقدالكررثطأٍُدٍنؿررامةدال نرراٗدفِيررا ددٍظاضٓدالؿررَٙود
ال لسُٔدٍالقطٍُٔ دالطُام دالػعَزُٔ د2002و
 )72ي سٌ دنعلدي رسامللك "د أقَ دالنم دالرب ّد دالعمطاودالرِميندالتقلِرسْد"دضغرالٔد
نا ػرررت

دقػرررريداهلنسغرررٔداملعماضُرررٔ دملِرررٔداهلنسغرررٔ د انعرررٔدالقررراىطٓ دنكرررط د

2002و
 )71يوِررٔ دنا ررسدممررا دذلمررس دد"الوررام داحمللررٕد دتكررمِريدالقررطٖدالػررِاحِٔد نوقررٔد
ال طزقٔدالػِاحِٔ"ضغالٔدنا ػت دقػريداهلنسغٔداملعماضُٔ د انعٔدالقاىطٓ د7669و
 )70نػعَز دذلمسديلّد د"خكَقِٔداملماضغٔداملعماضُٔدالِمنِٔد دالتعانرةدنر داملرَضٍتد" د
ضغرررالٔدنا ػرررت دقػرررريداهلنسغرررٔداملعماضُرررٔ دملِرررٔداهلنسغرررٔ دامانعرررٔدالت نَلَ ِرررٔد
العطا د7666و
)75دمَفة دذلمَزدحػهد"إؾ الِٔدالتدوِ د سُنٔداملػتق ةدالعطمِرٔدمرلدالتَامركدٍاملرت ابد د
دللٔداملسُنٔدالعطمِٔدالعسزد 706دال َُكد2002و
ٍ )79ظاضٓدالؿَٙودالقامَمِرٔ د"دتؿرطُعابدالتدورِ داحلهرطْدٍال نراٗدٍاللرَا٘ داملنفرصٓدهلمراد"د
امميَضُٔدالِمنِٔ دقنعاٗ دزُػمربد2001و
 )71نَقرررر ر دنسُطُررررررٔدامل

ررررررٟد -دُ71نرررررراُط2071و"http://www.almukalla-

"hadhramaut.info
 )73نَق دذلافظٔدحهطنَب -د5امطُة2071ود"" http://www.hadhramaut.info
 )76املطمعدالَعيندللمعلَنابد–د20امطُة2071و"http://www.yemen-nic.info

د
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