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نبانى يف التقليدية قيم الهوية املعهارية تأصيل دراسة 
 بالجههورية اليهنية وت حضرنإقليم 
 )مدييُ املكال كدزاسُ حالُ( 

 : هلخص البرث

حهررطنَبدم ررريدمرر  دنررهدددتعخررطدنررسودد

ٍشلكدحلجرريدالتورَضدددد؛أمناطدالعماضٓدالتقلِسُٔ

املتنررانّدالررصْدعررطأديلررٕدمنِاميرراداٞ تمررايّددددد

ٍاٞقتكررررازْدٍاحلهرررراضْدخررررٟ دالػررررنَابدددد

خر ٓ دحِرمدنتلرركدتلركداملعوِرابدتػررجِٟدددددا٠

ٍمِفِررٔدد  يررٔدزقِقرراد٠حررساتدا تمرر دنررهدد

املررررررررت  ابددتِعابتفايررررررررةدالعمرررررررراضٓدٞغررررررررد

ٖددد العمرررراضٓد؛دفٍاٞحتِا ررررابدنررررهد يررررٔدأخررررط

خررررٟ ددامل ررررٟالتقلِسُررررٔدالرررريفدتَلررررسبد ددد

ٔد ذلكررلٔدٍمترراادتفايررةدددىررّددالفررتابدالتقافِرر

للتقافررررابداملدتلفررررٔداملػررررتقسنٔدنررررهدخررررٟ ددددد

اهلجطابداملػرتسةٔدٍاممايرابدالريفدتَعنركددددد

ٍاغرررتقطبدماملنوقرررٔ دٍنرررهدطرررريد ِرررعدالورررام دد

التؿ ِلّدغَاٗدداملعماضْدمال ػاعٔدٍالَنَح

يلٕداملػتَٖدالؿ لّدأٍدنػرتَٖدالعخراض  ددد

إىلد امبدنٟٗنٔدالظطٍ داملناخِرٔدنر دنطٍمرٔدددد

الورررررام داملعمررررراضْدلٟقت ررررراؽدنرررررهدرلتلررررر د

حِررررمداتررررةداهلَُررررٔداملعماضُررررٔددداحلهرررراضاب 

نػاحٔدمر  ٓدنرهدف رطدامليرتملدمالعمراضٓ دددددد

نهدالقهراُاداملعماضُرٔدامليمرٔدالريفددددددسمةدإميادتع

ٔداحلفرراعديلررٕدالوررام داملمِررعددتكررسضبدأمؿررو

ٍنسُنرررٔدامل رررٟدنرررهداملرررسودددللمرررسودالقسةرررٔ 

الِمنِرررٔدالررريفدفقرررسبدمرررت ا دنرررهدنٟذليررراددددد

ٍىَُتيرررراداملعماضُررررٔدالرررريفد رررراٗبداغتنػرررراخا دد

٠منررراطديطمِرررٔدنتنرررافطٓدنررر داهلَُرررٔداملعماضُرررٔد

ممادأططديلٕدالؿر ةددد؛مل امّداملسُنٔدالتقلِسُٔ

ْد للوررام ددالعرراودٍالتجررامؼد دا٤زضابدال كررط

د الِمين

ودللػرطئدالريفدددأتتمتةدإؾر الِٔدال ثرمددد

ٍام رركدالتوررَضدالعمطامررّدال رر  د دنسُنررٔدد

امل رررٟدأططىررراد دنرررِامدمرررت دنرررهدنٟنررر دد

التاتدالعمطامّداملتمِعدٍالفطُرس دٍيرسودترطبدددد

ا ا دال ا دلتثسُسدٍتقنلدنٟنر دالرتاتددد

العمطامرررررّدامرررررسُطدماملطايرررررآدٍا٠خرررررصدمرررررًدددد

زٖدإىلديِرررابداهلَُرررٔدأممرررادد؛ًٍاحملافظررٔديلِرررد

للعمرراضٓدالتقلِسُررٔداحلهررطنِٔديررهدمررت دنررهددد

امل ررررامّداملعماضُررررٔداملؿررررِسٓدحررررسُتا د نوقررررٔدددد

ٍنررادعررطأديلِيررادنررهدت ررِ دنتَاقررةدددد ال ثررم

دهلَُٔ تلكداأزٖدإىلدفقسامياد

تيررررس دىررررصٌدالَضقررررٔدال ثتِررررٔدإىلدإلقرررراٗدد

ٟد د الهَٗديلٕدنٟن دالتاتداملعماضْدمرامل 

تأقرررِةدالرررتاتدالعمطامرررّدميررراددٍيلرررٕدةطمرررٔد

ٍتقَةيررادممررسخةدلليَُررٔدٍالوررام داملعمرراضْددد

ٔدد ٍنررسٖدد املمِررعدللعمرراضٓداحلهررطنِٔدالتقلِسُرر

تأقِلياد دامل امّداملعماضُرٔداحلسُترٔد نوقرٔدددد

ٍاغررتعطامدنررادتَقررةدإلِررًدال ثررمدددد ال ثررم

ًٗ يلررٕدالسضاغررٔددنررهدمتررا٘مديانررٔدٍتَقررِابدمنررا

امّداملعماضُرٔددمل ردالنظطُٔدالتثلِلِٔدلعِنابدنرهداد

اهلَُرررٔدملمرررابدنفتاحِرررٔ دد؛داملؿرررِسٓدحرررسُتا د

دنسُنٔدامل ٟد–الوام داملعماضْدد–املعماضُٔد



 

 
 
 

10 
 

  التطبٍقٍتللعلىم 

وت حضةةرننبةةانى إقلةةيم يف التقليديةةة قةةيم الهويةةة املعهاريةةة تأصةةيل دراسةةة 
  فهد صالح جوهرد/                                                                              بالجههورية اليهنية

 م2016 ٌاٌر( 11ٌ( الوخلذ )5العذد )

ISSN : 2410-7727 

د

توهٍذ:

ٞؾكدأودالتاتدالعمطامّدةتةدالؿاىسدا٠مربدٍا٠غاؽدحلهراضابدا٠نرريدٍطقافرابدددد

دأُهرا داملعرربديرهديطاقرٔدٍأقرالٔداملرسو ددددددٍىرَدددالؿعَبدٍضنعا دلتوَضىاديلٕدنسٖدالتاضُذ 

ٍىرصادي ررؼدددإنرافٔدإىلدأمرًدنكرسضدا٤هلراودٍاٞغرتمطاضُٔدحلانرطدا تمر دٍنػرتق لً دددددددد

الفيريداخلاعٚدللمفيَودالقاقطدللتاتدلسٖدال عضدمايت اضٌدمقاُادلصمطُابدنرهداملانرّددد

مررطاطهدٍغررقَطدالرر ٟزدالعطمِررٔد ددددٍننررصدمساُررٔدالقررطودالعؿررطُهددددة ننررادأودسلتنيررا د

املتق دالؿطقّدُؿكد دقرَٓدتطاطرًدٍحهراضتًداملعماضُرٔدالريفددددددداٞغتعماضدال طمّدمماد عة

ال طمّ دممادغايسديلٕدتػاضمدالػر ا دماللثرا دمطمربدددددملاناودت نَلَ ِادالعأاميعنكد

ٍل رررتيريدٍزُرررنيريداحلهررراضْددالررسٍ دال طمِرررٔدتررراضملدخلفيرررريدىرررَُتيريداملعماضُرررٔدٍترررطاطيريد

ودأال طمررّدٍدزضبداملتقفررَودالعررطبدظُرر دالػررطابددأفنررَميري دفلمرراددظُرراٗىريدٍأٍنعتقررساتيريدٍ

نررعناٌدأ٠منرادددالعِربدفِنرادٍلرِؼد دتطاطنرادض عنرادالقيقرطْدلن ثرمديرهدتطاطنرادفلرريدزلرسٌددددددددددد

ٟ دحِنمرادتطمنرراٌ د ٍمظررطا دد  دلفرركدامت اىنررادإىلدتطاطنررادامر  ًددٍاحلقِقررٔدأودلل ررطبدفهرر

يلرٕدزضاغرٔدمعرضدالنقراطدالريفد ترةددددددددٞتػامدنفيَوداهلَُٔدٍتعسزدنساخلًدُطمعدال ثرمد

معررضدامَامرربداهلانررٔد داسُررسداهلَُررٔدٍنفررطزابدالوررام داملمِررعدللعمرراضٓداحمللِررٔدملنوقررٔددد

أىررسا دتأقررِةداهلَُررٔداملعماضُررٔدالتقلِسُررٔدٞدتتمتررةدفقرر د ديمرراضٓدتررنعـدددددددد؛دفالسضاغررٔ

طدالصامطٓدٍتطنّدإحِاٗداملانّ دمَودشلكدُعيندةاىةدمانةدل ةدنتول ابدالعكرد

ٍإمنادتتمتةد ديماضٓدتنج د دامت راضداحللرَ داحلسُترٔدللعمراضٓدالتقلِسُرٔدددددددالصْدمعِؿً 

دن داحلفاعديلٕدخكا٘كياداملعماضُٔداملمِعٓ 

: شكالٍت البرثٍتاإل

تتمتةدنؿ لٔدال ثمد ديِابداهلَُٔدٍالوام داملعماضْدللمسوداحلهطنِٔدشابداملِرعٓدد

ٍنرادعرطأديلِيرادنرهدت رِ ددددددد احلسُترٔد نوقرٔدال ثرمدددداملعماضُٔدالتقلِسُٔد ديماضٓدامل امّ

نتَاقةدأزٖدإىلدفقساميادللئَُداملعماضُٔداحمللِٔد سُنٔدامل ٟ دٍُ رسٍدىرصادٍانرثا د دددد

ودحترررٕدٍقتنررراد7691ننرررصداغرررتقٟ دالرررِمهدامنرررَمّد ددالعسُرررسدنرررهدامل رررامّداملػرررتثسطٔدد

سْداملمِررعدملسُنررٔدامل ررٟ دٍتؿرر ةد ددلملرريادت ررِ ا دللوررام داملعمرراضْدالتقلِرردد الررطاىه
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َدٍمسبدنٟن دالت ِ دٍانثٔد٠غ ابديسٌدُؿتبدفِياداملينسؽداملعماضْدالصْد الل نرٔدددىر

ٔدا٠ ُع ررؼدنررهددوأحتررٕدُػررتوِ دد؛ٍىلداملػررَٙلٔديررهد وررِ دٍتكررانِريدامل ررامّداملعماضُرر

ٟدددددددد د خٟهلاديماضٓدحسُتٔدنطت ؤدمأقرالٔداملانرّدنتٟ٘مرٔدنر دال ِٙرٔداحمللِرٔدملسُنرٔدامل ر

ٍاحتررَاٗدٍا ياتيرراديلررٕدنفررطزابدنعماضُررٔدذللِررٔ دممررادل ِررابداملعرراُ دٍاٞؾررتاعابدددددددد

الَانثٔدٍالكاضنٔد دتؿطُعابدٍقَاملدال ناٗدللسٍلرٔدالِمنِرٔ دممرادُعترربداملالركدأحرسددددددد

 ال را دنرادُعورّداملالركداملعمراضْددددددفد؛ا٠عطا داملرٝططٓد دشلركدٍل رهد دحرسٍزىادالهرِقٔددددد

 حقدالتكمِريدامِس 
 : ٍت البرثهوأ

ُرررتلدلداهلرررس دالطِ٘ػرررّدنرررهدال ثرررمد دتأقرررِةداهلَُرررٔدٍالورررام داملمِرررعدللعمررراضٓددددد

احلهطنِٔدالتقلِسُٔدنهدخٟ دتقِِريدالوام داملعماضْدللم امّداملعماضُٔداملؿِسٓدحرسُتا د دد

ٍزضاغررٔدا٠غرر ابددنسُنرٔدامل ررٟ دميررس دتأقرِةدالقررِريدٍاملفررطزابدالتاطِررٔدميرصٌدامل ررامّ ددد

ٟددددددددٍضاٗديِابداهل ٍلتعمِرقدد دَُرٔدٍالورام داملمِرعدللعمراضٓداحلهرطنِٔد دن رامّدنسُنرٔدامل ر

دلئَُد دامل امّدالتقلِسُٔداحلهطنِٔ لاغتدساودالقِريدٍاملفطزابدالتاطِٔداملمِعٓد

: ًطاق البرث

يَُررٔداملعماضُررٔدٍتأقررِلياد دامل ررامّداملؿررِسٓددددللُطمررعدال ثررمديلررٕدالنوررا دالنررَيّددد

امل امّدالصْدُطمعديلٕدالعماضٓد سُنٔدامل ٟدمأحرسداملنراعقدددٍيلٕدالنوا ددحسُتا  

نررادالنوررا دالعنررامّدف مررعديلررٕدتأقررِةداملررَضٍتدالترراض ّددأدال نِررٔد فطزاتيررادالتاطِررٔ 

ننررصداٞغررتقٟ دللعمرراضٓدالتقلِسُررٔد ديمرراضٓدامل ررامّداحلسُتررٔدٍزضاغررٔدالررت  ابداحلازطررٔدددد

دحتٕدٍقتناداحلانط ود7691منَبدالِمهد د

 :هٌهخٍت البرث
ُػتدسودال ثمداملنيمدالَقفّدالتثلِلّدلسضاغٔدنؿ لٔدننوقٔدالسضاغٔدنرهدخرٟ ددد

الِةدالعناقطدالريفدؾر لكداهلَُرٔداملعماضُرٔدٍمَمركدالورام داملمِرعدمل امِيرادٍالتأقرِةدددددددددد

التاض ّدهلادٍالِةدأٍ ًدالتسايّد ديماضٓدامل امّداملػتثسطٔدماملسُنٔ دٍفقساودن امِيرادد

د ترةداهلَُرٔداملعماضُرٔدالِمنِرٔدشابدالورام داملتفرطزدٍاملتمِرع دممرادددددددددللمفطزابدالتاطِٔداليف

غررِتريداغررتعطامدنٟنرر دالعمرراضٓداحلهررطنِٔدالتقلِسُررٔدالتاض ِررٔدمؿرر ةديرراودنررطٍضا ددددددددد
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مالعماضٓدالتقلِسُٔد دنسُنٔدامل رٟدٍزضاغرٔدا٠غرؼدٍالعَانرةدالريفدغراىمكد دت رَُهدددددددد

ٍأمنراطدال نراٗدفِيرادٍزضاغرٔدالعَانرةددددددنفطزابدعامعياداملعماضْدٍالتمِعديلٕدخكرا٘لدد

املٝططٓد ديِابداهلَُٔداملعماضُٔدٍزضاغٔدتأقِةدالقِريدٍاملفطزابدالتاطِرٔدللورام داملعمراضْدددد

داحلسُتٔ دد

 الهىٌت والهىٌت الوعوارٌت:
 : اهلىيُ يف اللغُ

اهلَُرررٔدٍغرررِلٔدالتعرررط ديلرررٕدا٠ؾرررِاٗدٍأمػررر دعطُقرررٔدلرررصلكدىرررّد عطفرررٔداملظررراىطددد

ٍاهلَُررٔدقررسدت ررَود دقررَضٓدمواقررٔدُت رركدفِيرراداغررريدالؿرردلدٍن رراودداخلاض ِررٔدهلررا د

ٍغررنٔدٍٞزتررًدٍيملررًدٍ نػررِتً دأْدإميررادٍغررِلٔدتعطُفِررٔد٤ط ررابدحانلرريادأنرراوداميررابدددددددد

ٍاهلَُررٔدىررّدالؿررفطٓدأٍدالسٞلررٔدالرريفدة ررهديررهدعطُقيررادأودددد و(2002) َظُرر دا٠خررطٖ

 دٍالريفديرهدعطُقيرادُتعرط دددددُعط دالفرطزدمفػرًد ديٟقاترًدماممايرٔدالريفدُنتمرّدإلِيراددددددد

ادا٢خطٍودمايت اضٌدننتمِا دإىلدتلكداممائدنهدخٟ دتطاطيادا٤مسايّدٍعرام دحِاتيردددًيلِ

د و(2000)مانة

 : اهلىيُ املعنازيُ

مرًدلرِؼدىنرابدإ رامدمرلداملف رطُهدٍاملنظرطُهدفِمرادُتعلرقدمتعطُر دددددددددددأة هدالقرَ دد

ُررطٖدمعررضداملف ررطُهددد{Douglas Kellnerزٍ ررٟؽدملِنررط}ف مررادأؾرراضدداهلَُررٔ 

ٍاملنظطُهدأوداهلَُٔدىّدامتؿا دٍتأمِسدملهرمَودنتأقرةددرسزدنراشادم رَو دمِنمراددددددد

ُطٖدآخطٍودأوداهلَُرٔدىرّديملِرٔدمنراٗدٍخلرقدتعتمرسديلرٕدالظرطٍ داٞ تمايِرٔدٍالتقافِرٔددددددددددد

اٞةراٌدالترامّدإشدُرطٖدأوددددد{ Manuel Castellsنامَُرةدماغرتِلؼدد}دالػا٘سٓ دٍُٝمس

دمناٗدللمعنٕدايتمازا ديلٕدالػمابدالتقافِٔدللمجتم  داهلَُٔدىّديملِٔ

ٖددددددددد  Martinدنراضتهد ِػرلدد}دقرسدضمر دالعسُرسدنرهداملنظرطُهدمرلداهلَُرٔدٍالتقالِرسدفر 

Giesen}ألربتررَد}لتقالِررسدزٍضا دضِ٘ػررِا د دخلررقدإعرراضدنعررلدُعررربديررهداهلَُررٔ دٍقررسوددلأودد

ٍنهديرطمدددو( 2002اض )عدقِائدؾانلٔدملفيَوداهلَُٔد{Alberto Melucciدنِلَتؿّ

آضاٗداملنظطُهدحَ دنفيرَوداهلَُرٔدة ننرادالقرَ دمرأوداهلَُرٔداملعماضُرٔدتطت رعدمقرَٓديلرٕددددددددددد

ن رررسأدمظرررطْدُرررطٖدأودالعناقرررطدٍالتمِ رررابدٍا٠ؾررر ا داملعماضُرررٔدتع رررؼداملػرررتَٖدددد
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احلهاضْدٍالتقا دللمجتم دالصْدأمسييادنَنثٔدمن دحِاتً دٍننيادالعازابدٍالتقالِرسدد

  دٍامل رررازٛدا٠خٟقِرررٔدٍاملعتقرررسابدالسُنِرررٔدٍي ىرررادنرررهدا٠نرررَضدالررريفدددٍأغرررلَبدالرررتف

أْد)التقافرٔ( دإودالعمراضٓدذلكرلٔدنطم رٔدللتقافرٔددددددد(culture)ُتهمنياداملكول دال طمرّدد

ودالنظررطٓدإىلدالعمرراضٓدم حررسٖدقررَضدددإاملازُررٔدٍالطٍحِررٔدللؿررعبدالررصْدأمررسييا دحِررمددددد

 د دالتعررر  ابدٍالرررسٞٞبداملعماضُرررٔدالتعررر  ديرررهد)التقافرررٔ(دتيرررس دإىلدتفػررر داٞخرررتٟ

 دٍاهلَُررٔداملعماضُررٔدمررصلكدىررّدا٢لِررٔدالرريفد َ  يررادُعررا ددددددددو(2000)مانررةددٍالعمطامِررٔ

ا تم داحلا ابدال ِِٙٔدٍالَعِفِٔدٍاٞ تمائِداليفدُع ػريادمكرَضٓدنازُرٔدنل ِرا دتلركدددددد

َُررٔدزٍضا دالتثررسُاب دٍلِػرركدؾررِٙا ددلررطزا دة ررهدإلكرراقًدمالعمرراضٓ دممررادتلعرربداهلددددددد

أودد Joel Goldsteenضِ٘ػِا د دضغريدنٟن دالعماضٓداملعربٓديهدا تمر دف مرادُٝمرسددد

نعِراضا دضِ٘ػررِا دلقِراؽدنررسٖدزلرراحديمرطاوداملررسو دٍٞؾركدأودأىمِررٔداهلَُررٔد ددددددعررساهلَُرٔدتد

دلررا دالعمرراضٓدقررسدظازبدخررٟ دالعقررسُهدا٠خ ُررهدنرر دحررسٍتداررَٞبدياملِررٔدمررت ٓ دددددد

ِٔدالتع  ديهداهلَُٔد دالعمةداملعمراضْدٍىرةدُ رَودىرصادالتعر  ددددددفينابدتهاضبد دمِف

دمكطُا دأودُؿمةدأمعازا دأخطٖ 

 : التعرٌف بوٌطقت الذراست)هذٌٌت الوكال(
ٍىّدياقمٔدذلافظٔدحهرطنَبدٍتعرسدأىرريدنرسميا دٍامل رٟدنسُنرٔدغراحلِٔدتقر دددددددددددد

د70 06عرَ ددداكدغف د  ةد دامعٗدالؿطقّدنهدغاحةدامميَضُٔدالِمنِرٔديلرٕدخر ددد

مِلررَدنررتدنررهدالعاقررمٔددددد150زض ررٔ دٍيلررٕدمعررسدحررَالّددددد11 70زض ررٔدٍخرر ديررطمددد

مِلررَنتدنررهدالعاقررمٔداٞقتكررازُٔدٍالتجاضُررٔديررسو دٍاررِ ددددددددد920قررنعاٗ دٍحررَالّدد

مامل ٟددلمَئدنهدام ا دنتَغؤداٞضتفامديلٕدؾ ةدزا٘طٓ دٍتعيندملمرٔدامل رٟددد

 دٍدسىادنهدالؿط دنسُطُٔدالؿثطدٍنهدال رطبدد)نَق دنسُطُٔدامل ٟ(داملِناٗدأٍداملطغٕ

نسُطُٔدمطٍودنِف دٍنهدالؿما دنسُطُٔدأضُا دامل ٟدٍنهدامنَبدال ثطدالعطمّ دٍُ لد

(دنَقرررررر دنسُنررررررٔدامل ررررررٟدٍحررررررسٍزىا دٍُ لرررررر ديررررررسزدغرررررر اميادددد7)دالؿرررررر ةدضقررررررري

ٗدددمػم730915ٔحَالّ ٍت لر دنػراحٔدنسُنرٔدامل رٟدددددد و(2000)امياظداملطمرعْدلٟحكرا

 دٍىرّد ترسديلرٕدغراحةدؾراعٚدددددد)نَق دذلافظٔدحهرطنَب(دمِلَنتدنطم د595حَالّد

د (2)الؿ ةدضقريدمريد15العطبدموَ د
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د
 و(2006)االدازَ احمللًُ تالتكشًنات اإلدازيُ حملافظُ حضسمى (1شكل)

 

 
 و(2009)اليجاز ( حدود مدييُ املكال2شكل )

: الهىٌت الوعوارٌت الورلٍت

تقررَودالعمرراضٓديلررٕدتررَفطدنررَازدال نرراٗدالرريفدُررتريدالتؿررِِسدميررا دٍالعٟقررٔدمررلدالؿرر ةددد

املعمرراضْدٍاملررازٓدال ناِ٘ررٔدىررّدحكررِلٔداخلررربٓداٞمػررامِٔد دالتعانررةدنرر دال ِٙررٔداحمللِررٔددددددددددد

ٍاغررتتماضدنَاضزىررادٍخاناتيرراداملدتلفررٔد ررادةعررةدالعمرراضٓدتعررربديررهداملػررتَٖداحلهرراضْددددددد

  دٍقرسدأزٖداٞغررتدساودالَاغر دملررَازدمناِ٘رٔدذلررسزٓدإىلدإةررازددددٍالرتقيندالررصْدمل رًدا تمرردد

أؾ ا دنعماضُٔدنعِنرٔدتكر  دمت طاضىرادنألَفرٔدا تمايِرا د رادُعوِيرادأمعرازا دذللِرٔ دددددددددد
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ففّدنكطدايتمسبدالعماضٓد داملسودالقطُ رٔدنرهدام را ديلرٕدنرازٓداحلجرطدممرازٓدمنراٗددددددددد

تراظد ناخيرادالطعربداحلراضدايتمرسبددددددأغاغِٔدلتَفطىادم تطٓدفِيرا دٍ دنالِعُرادالريفد ددد

أيما دال ناٗديلٕدخؿبداخلِرعضاودالرصْدُٝخرصدنرهدال امرابداٞغرتَاِ٘ٔد داملنوقرٔ دٍ دددددددد

الِامرراودحِررمدت تررطدا٠نورراضدٍال امررابدفالعمرراضٓدالِامامِررٔدايتمررسبديلررٕدال نرراٗد ررازٓدددددددد

ٔددد دٍ دالررِمهدأحػررهداملعمرراضْدالررِميندددد و(2001)ال ررسضْداخلؿرربدممررازٓدمناِ٘ررٔدأغاغررِ

ٟ دٍفطُسا دفقسد اغتدساودنَازدال ناٗداملتَفطٓدمال ِٙٔداحمللِٔدحِمدأمتمدعطاظا دنعماضُا د ِ

اغتدسوداحلجطدللجسضاودٍاخلؿربدللتػرقِ د داملنراعقدام لِرٔدٍالػراحلِٔدلترَفطدنرازٓدددددددد

)ؾر ةدد نوقرٔدالسضاغرٔدننرع دماقرمسدمرامل ٟددددددٍنرهدامل رامّداحلجطُرٔددددد احلجاضٓدفِيراد

تدسودالوررلدللجررسضاودٍاخلؿرربدللتػررقِ د داملنرراعقدالػرريلِٔدلتررَفطدمِنمرراداغررد( 1ضقررريد

نازٓدالول دٍنهدأىريدامل امّدالوِنِٔد دالِمهدن امّدنسُنٔدؾ اودالتاض ِٔد)ؾ ةدضقرريدد

( مةدىصٌدا٠ؾر ا دمَمركدىَُرٔدنعماضُرٔدممِرعٓدلل ِٙرابداملدتلفرٔدالريفدٍ رسبدميراددددددددددد0

فطٓدميرررا دٍُط ررر دزلررراحداملػررر هدالعطمرررّدايتمرررازا ديلرررٕداخلانرررابدٍاملرررَازدال ناِ٘رررٔداملترررَ

التقلِسْدإىلداغتدساوداملازٓداحمللِٔدٍإيازٓدتؿ ِلياد دقرَضٓدتَامربدالقرِريداممالِرٔددددد

ٍالعَانررةداٞ تمايِررٔدٍاملناخِررٔداملَ ررَزٓد دال ِٙررٔ دما٤نررافٔدإىلداٞيتمررازد دأغررلَبدددددد

ملنررتمداملعمرراضْدال نرراٗديلررٕداخلررربٓدٍأمػرر داحللررَ دالرريفدتهررفّداممررا دٍالطٍيررٔديلررٕدادددد

د( 2002)ؾسُساملمِع

د
 د باملكال)تصىيس الباحث(( ميزل باصن3شكل )
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 )تصىيس الباحث( ( مباىٌ يف مدييُ شباو4شكل )

هالهد هىٌت العوارة الورلٍت :

عيطبداحمللِٔد دالعماضٓدن دعيرَضدا٤مػراودينرسنادمرسأبدةمعاترًدالػر نِٔ دفقرسدددددددد

ٔد ِررعبدىررصٌدالتجمعررابدخكررا٘لدخاقررٔدددد ٍمررةد ايررٔد ررادُناغرربددددد ل ررةدننوقرر

امليرراضابداملعماضُررٔدٍا٤مؿرراِ٘ٔدٍالتقافررابدٍاٞمفعرراٞبداممالِررٔدل ررةدقررَودأٍدننوقررٔ ددددددد

ٍتعتررربدو( د7660ٔد)الفطنرراٍْدٍمررصلكدنررَازدال نرراٗداخلاقررٔدٍالظررطٍ داملناخِررٔداملدتلفررددد

للثِرآ دفالعمراضٓداحمللِرٔد ترةد رقدددددددٌالعماضٓدامع اؽدلكَضٓدا تم دٍتقالِرسٌدٍننظرَضدد

متااديٟقٔدننوقِٔدٍائِدملدالظطٍ داملناخِٔدٍا٠ضمدٍيازابدٍتقالِرسدٍطقافرٔدا تمر دددد

ا٠خٟقِٔدٍالسُنِٔ دٍنهدطريدفيّدامع اؽدلكَضٓدا تم دٍإمطاظا دلقِمًدٍتقالِسٌددًٍقِم

ٍددددد  دو(7669ًد)يوِرٔددحقَقردٍتطاطًدالصْدَُفطداحتِا اترًد دمِٙرٔديمطامِرٔدتفرّد تول اترًد

ٍنهدنٟذلياداحمللِٔداٞيتمازديلٕداملَازداحمللِٔد دا٤مؿاٗدٍامليراضابدٍالتقنِرابداحمللِرٔ دددد

ٍنَا ئدنتول ابداملعِؿٔدٍعِفِا دٍنناخِا دمالَغا٘ةدالصاتِٔدزٍوداٞيتمرازديلرٕدالتقنِرابدددد

ٔدددددددددد ٍاحتفراعدامل ررامّددداملػرتَضزٓدنر دتَافقيرادال ِٙرّدنر دخكرا٘لداملَقر دٍنرَازدال نراٗداحمللِر

  فطزابدتؿ ِلِٔدممِعٓدزٍودا٤خٟ دمالوام دالعاودالػا٘سد دامل او 
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 : قلٍن ذضرهىث التقلٍذٌتإعوارة  علىالعىاهل الوؤثرة 
تأططبدالعماضٓدالتقلِسُٔداحلهطنِٔد جمَئدنهدالعَانةداليفدماودهلادا٠ططدالفايرةدد

د دت َميادٍة هدتلدِكياد  

 ت اجلغسايفحضسمى مىقع إقلًه 
ُػرمٕددإقلِريدحهطنَبدإىلدقػملدم  ُهدُفكةدمِنيمرادٍازْدحهرطنَب ددددنقػريُ

ودٍُتنرراقلدؾررطقا دإلررّددد7210القػررريدا٠ٍ دىهرر ٔدحهررطنَبدامنَمِررٔدٍُ لرر داضتفاييرراددددد

دو7150حهرررطنَبدالؿرررمالِٔدٍُ لررر داضتفاييرررادددددو دٍالقػرررريدالترررامّدُػرررمٕدىهررر ٔددد975

حهرراضابديطُقررٔداؾررتيطبديررربدالقررطٍود)املطمررعدالررَعيندللمعلَنرراب( دحِررمدقانرركدفِررًد

مممطابدلقَافةدةاضٓدال دَضدٍالل اودٍؾِسدفِرًدالعسُرسدنرهدامل رامّدالوِنِرٔدشابدالفرهددددددد

( دنسيمرٔدمفنرَودنعماضُرٔدفطُرسٓد راٗدميراداينِراٗدٍةراضددددددددد5املعماضْدال رسُ د)الؿر ةدضقرريددد

حهطنَبدنهدؾرط دآغرِادٍاهلنرس دٍملرساودأخرطٖدؾرِسٍادقكرَضىريد ديرسٓدنرسودمرَازْددددددددددد

دو( 7665حهطنَبد)السنلَ ّ

 حضسمىت املياخًُ خصائص إقلًه : 

ُتمِعداملناردمؿ ةدياودقثطاٍْد ا دنطتف داحلطاضٓد دالكرِ دنعترس دمالؿرتاٗ دددد

ٟ  دٍتتػرراق دأنورراضدنَلِررٔدقلِلررٔديلررٕدؾرر ةدد نرر دى ررَطدحررازد دزض ررابداحلررطاضٓدلررِ

ٓد دا٤قلررِريدىررّدظخررابدغررطُعٔدٍنفا ٙررٔدن َمررٔدغررَِ د اضفررٔ دانررادنررَازدال نرراٗداملتررَفطدد

الطناز( دفالولدىرَداملرازٓدا٠غاغرِٔدٍاملرازٓدددددد-ام د-ا٠خؿابد-الول-احلجط)

العاظلٔداملناغ ٔدللتقلِةدنهدامتقا دزض ابداحلطاضٓداملطتفعٔد دالكِ دٍخطٍاداحلطاضٓد د

ٗددددددداللِررة  دٍت لرر دلامررٔدامررساضد دددممررادتػررتدسودالوررلدممررازٓدٞقررقٔدينررسدال نررا

نرتدٍتقرةدملمراداضتفعنرادإىلدأيلرٕددددددد5 7ٔد دمعضدامل امّد دنسُنٔدؾ اوداحلَا٘ دالػفلِ

دو( 7665ؼد)السنلَ ٍُّ َودرللَعا دمالتنبدٍدلف د دالؿم

  ٍحضسمىت إقلًهبالطابع املعناز : 

م ريدم  دنرهدأمنراطدالعمراضٓدالتقلِسُرٔدٍشلركدمظرطادحلجرريدددددددددإقلِريدحهطنَبخطدُع

التوررَضداملتنرررانّدالررصْدعرررطأديلرررٕدمنِاميرراداٞ تمرررايّدٍاٞقتكررازْدٍاحلهررراضْدخرررٟ ددددد

احلق ابدالعننِٔداملتعاق رٔ دحِرمدنتلركدتلركداملعوِرابدتػرجِٟدزقِقراد٠حرساتدا تمر دددددددددد
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 رابدنرهد يرٔدأخرطٖ دحِرمددددددنهد ئدٍمِفِٔدتفايةدالعماضٓدٞغتِفاٗداملرت  ابدٍاٞحتِاد

نررَازدال نرراٗدنررهددٍقلررٔدالعخرراض دٍاغررتدساود ِررعبدٍا ياتيررادمالفتثررابدال ػررِؤداملمِررعٓ

ٍد ننرراعقدا٤قلررِري ددمررازٓدلل نرراٗد دنعظررريددملقررسدؾررامداغررتدساودالوررلدددال ِٙررٔدالو ِعِررٔد

املطتفعرررابدٍدا٠ٍزُرررٔخكَقررا د داملػرررتَعنابدالعمطامِررٔدالررريفدتقررر دمررالقطبدنرررهدموررَوددددد

العمرراضٓدالتقلِسُررٔديررربدالررعنهدنررسٖدقررٟحِتيادٍمفاٗتيرراددددعررام دٍلقررسدأط رركالكررثطاٗ د

ٍد افظررٔديلررٕدالقررِريدٍالتقالِررسدداحملمثلررَ دتكررمِمِٔدنٟ٘مررٔدللعَانررةداملناخِررٔدٍال ِِٙررٔ د

(دحِرمدتنَيركدأمنراطدالعمراضٓددددد9احتاوداخلكَقرِٔد)ؾر ةدضقرريدددالسائِدإىلددا٤غٟنِٔ

نِٔدزاخلِٔدن دتنَمدللفتثابد دٍا يرابددم قلِريدحهطنَبدنهدن اودمط ِٔدٍأخطٖدشابدأف

دامل امّدملاد سودال ِٙٔداملناخِٔدالساخلِٔدللم يند دنناعقدإقلِريدحهطنَب 

 
 أحد الكصىزالطًيًُ يف وادٍ دوعً

 
 قصس الشلطاٌ الكثريٍ مبدييُ سًئىٌ

 
 قصس الكاف يف مدييُ تسيه

 
 مباىٌ مدييُ شباو كأول ىاطخات سخاب يف العامل

مً وادٍ ياطل خمتلفُ الطًيًُ مبتكلًديُ الباىٌ منط اهلىيُ املعنازيُ يف امل( 5)شكل 

 حضسمىت)تصىيس الباحث(
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التشكًالت والزخازف املعنازيُ يف العنازَ التكلًديُ 

 احلضسمًُ

 
التشكًالت والزخازف اخلشبًُ يف ىىافر العنازَ 

 التكلًديُ احلضسمًُ
مً ياطل خمتلفُ احرتاو اخلصىصًُ مبالداعًُ إىل  اإلسالمًُ( الكًه والتكالًد 6شكل )

 وادٍ حضسمىت )تصىيس الباحث(

 : (بوذٌٌت الوكالبوٌطقت الذراست)هالهد وخصائص العوراى التقلٍذي 
تعتربدالعماضٓدالتقلِسُٔداليفدتَلسبد دامل ٟدذلكلٔدٍمتاادتفايةدللتقافابداملدتلفرٔدد

نهدخرٟ داهلجرطابداملػرتسةٔدٍاممايرابدالريفدتَعنركدٍاغرتقطبدماملنوقرٔ دددددددددداملػتقسنٔ

ٍنررهدطررريد ِرررعدالوررام داملعمرراضْدمال ػررراعٔدٍالَنررَحدالتؿرر ِلّدغرررَاٗديلررٕداملػرررتَٖدددددددد

الؿرر لّدأٍدنػررتَٖدالعخرراض  دإىلد امرربدنٟٗنررٔدالظررطٍ داملناخِررٔدنرر دنطٍمررٔدالوررام د

جررطابدالَافررسٓديررربدنِناىررادددداملعمرراضْدلٟقت رراؽدنررهدرلتلرر داحلهرراضابدنررهدخررٟ داهلددددد

ممررراد ِرررعبدالعناقررطدالتؿررر ِلِٔد دالعمررراضٓدالتقلِسُررٔداملقت ػرررٔدخاقرررِٔدددد الؿرري د

ودأالتوررَُطدٍالتثررَُطدلررتٟٗودالعررازابدٍالتقالِررسداملَضٍطررٔدٍالتعررالِريدا٤غررٟنِٔدمايت ررراضددددددددد

التكررمِريدالعهررَْدٍٍحررسٓدالنػررِمدالعمطامررّديلررٕدنػررتَٖدالتجمعررابدالعمطامِررٔدالػررمٔددددد

حِرررمد تررراظدالعمررراضٓدالتقلِسُرررٔدمَنرررَحدتَظُررر دالعناقرررطددددددل رررٔدمرررالعمطاودالتقلِرررسْ دال ا

اٞمتفائِدغَاٗديلٕدنػتَٖدامل نرٕدأٍدالنورا دالعمطامرّ دٍشلركدنرهدخرٟ دتكرنِفيادإىلدددددددد

ددد( 1تيا)ؾ ةيناقطدضِ٘ػِٔدٍطامَُٔد ادُتناغبدن دخكَقِ

َضٓدضِ٘ػرررِٔد دإمؿررراٗدالعٟقرررٔدٍالعرررازابدٍالتقالِرررسدماغرررتدسانياداملرررَازداحمللِرررٔدمكرررد

ن امِيررادالتقلِسُررٔدممررادغررايسديلررٕدةررامؼدالوررام دالعرراودنررهدحِررمداٞضتفررامدٍع ِعررٔددددددددددد
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ٔدد ٖددد(د3)ؾر ةددالتؿ ِة دٍ ِعبدماٞلتعاودال انةد  رسأداخلكَقرِ دغرَاٗديلرٕدنػرتَ

تَظُرر دا٠مؿررؤدٍيٟقتيررادماملررسخةدالررطِ٘ؼدنررهدحِررمدددد داملػررق دا٠فقررّددالَا يررابداٍ

غررتدالنياُررابدالعلَُررٔدللم ررامّددٍتنػررِقدال ررطمِـدٍالَا يررابدد مػرربدالػررسدٍاملفتررَحدد

د (د6)الؿ ةدضقرينتد00 2ماغتدساوداملدطنابدامكِٔدماضتفامدٞدُقةديهد

  
 ٍ باملكالميزل العنىد باملكال قصس آل الكشادٍ

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

 احلضسمًُ )تصىيس الباحث(

  

    
 مناذج مً األبىاب واليىافر يف املباىٌ التكلًديُ باملكال



 

 
 
 

21 
 

  التطبٍقٍتللعلىم 

وت حضةةرننبةةانى إقلةةيم يف التقليديةةة قةةيم الهويةةة املعهاريةةة تأصةةيل دراسةةة 
  فهد صالح جوهرد/                                                                              بالجههورية اليهنية

 م2016 ٌاٌر( 11ٌ( الوخلذ )5العذد )

ISSN : 2410-7727 

  
ر واجهُ مبيِ تكلًدٍ يبني املياوز أعلِ اليىاف

)تصىيس الباحث(
  

وظًفُ امليىز يف حتسيك اهلىاء داخل وخازج الفضاء 

 املعنازٍ

  
 باملكال سكُ يعكىباهلىيُ التكلًديُ يف واجهات  الشطىح ىهايُ املباىٌ التكلًديُ تشتددو لليىو صًفًا

واخلصىصًُ للفتخات يف  سرت اليهايات العلىيُ باستدداو املدسمات اجلصًُ( 8شكل زقه )

 و( 2004املباىٌ التكلًديُ احلضسمًُ )الرتميٌ
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املباىٌ التكلًديُ ت واجها للكىزىًش يف تفصًله

  باملكال

 ت املباىٌ التكلًديُ باملكالواجها استدداو الكسىًش يف

يف املباىٌ سرت اليهايات وتيشًل الكسىًش والىاجهات  يفىشب الشد واملفتىح ( 9شكل زقه )

 و(2004التكلًديُ احلضسمًُ )الرتميٌ

 (:ذٌٌت الوكالأهن الوعالن الوعوارٌت راث الهىٌت التقلٍذٌت بوٌطقت الذراست)ه
نسُنررٔدامل ررٟدىررّدياقررمٔداحملافظررٔ دٍأحررسداملررَامٚدال ثطُررٔداهلانررٔديلررٕدنؿرراض دددد

ال ثررطدالعطمررّ دٍىررّدنررهداملررسودالػرراحلِٔدالرريفدنررادظالرركدامررةدن امِيررادالوررام داملمِررعددددددد

ا٠قِة دٍىَدمن دةم دملديناقطداملعماضدالِميندٍالعطمرّدٍمنر د نرَبدؾرط دآغرِا دددددد

 الَِودمال ت دنهدالؿَاىسدٍاملعاملدا٠ططُٔدٍالتاض ِٔدٍننيا ٍتعخطداملسُنٔدحتٕد
 : قصس الشلطاٌ الكعًطٌ

ُق دىصادالقكطدفَ دلػاود طْد

ةتسديلٕدالػاحةدينرسدمساُرٔدنرسخةدددد

امل ٟدالطِ٘ػّدٍالصْدمراودُعرط ددد

قرررسةادمرررر)مطمدالػرررسٓ( دأقرررِريدىرررصادددد

و(د د7625ىررد)د7100القكطد دغرنٔدد

ييررررسدالػررررلواوديالرررربدمررررهديررررَمددد

 دالقعِورررررّ دٍُعتررررررربدأحرررررسداملعرررررراملدد
 ( قصس الشلطاٌ الكعًطٌ )تصىيس الباحث(10شكل )
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نسْ دٍُٟحظدشلركدنرهدنعامرٔدددداملعماضُٔد داملسُنٔدحِمدةم دملدال ناٗدا٤غٟنّدٍاهل

( دحِرررررمداغرررررتدسنكداملؿرررررطمِابداخلؿررررر ِٔدلتثقِرررررقددد70الَا يرررررابد)ؾررررر ةدضقرررررريدد

داخلكَقِٔ دٍاغتدسنكدمعضدا٠قَاؽد داملمطابدالساخلِٔدٍاخلاض ِٔ 

ُنتيّدامل نٕدم تةدىطنِٔدشابدقايسٓدنطمعٔدٍمياُابدنتلتٔ دٍىّدننقَلٔدنرهدالعمراضٓددد

اهلنسُٔدللعٟقابدالقَُٔدملدالسٍلٔدالقعِوِرٔدٍاهلنسُرٔد دشلركدالَقرك دٍمريندالقكرطدنرهدددددددد

نرررَازدال نررراٗداحمللِرررٔدماغرررتدساوداحلجررراضٓدٍالنرررَضٓ دٍعداغرررتدساوداخلؿررربد دأيمرررا دددددد

ٍُت رَودالقكرطدنرهدطٟطرٔدأزٍاضدٍزىرالِعدددددددلنَافرصدٍا٠مرَاب ددالتػقِ دٍأُها د دأيمرا داد

و( دٍقسداغت ةدالقكطدمعسد2009ٍقالٔدللهَِ دٍأخطٖدللث ريددِ دمًدغَض)التمِمّ

اٞغررتقٟ دٍاغررتدسودلعررسٓدأيررطامدفقررسداغررت ةد ررعٗدننررًدمم اترربدلررَظاضٓدالتقافررٔددددددد

دٍامعٗدالتامّدمم تبدل٣طاضدٍاملتاح دٍامعٗدا٠غاغّدممتث  

 : سدَ املكال

منِرركد دييررسدالػررلواود

ّددد ديالرربدمررهديررَمدالقعِورر

ودٍقرررممياداملينرررسؽددد7627

زاٍٜزدامِٟمررررررررّ دٍقررررررررسد

اغررررتدسود دمنا٘يررررادنررررَازدددد

ذللِٔدنرهدا٠حجراضدٍالورلدددد

ٍالنرررَضٓدٍا٠خؿرررابدمػرررمكد

ٍاضتفايررابدنتناغررقٔ دٍقررسدد

أمؿٙكدال َامرٔديلرٕدأمقرامدددد

ال َامٔدالقسةٔدق ةدالتَغ د دمناٗداملسُنٔدٍالؿطٍمد دمنراٗدقكرطدنعرلدٍالريفدمامركد دددددد

ودىرسنكدغرسٓدامل رٟدلعرسٓدأغر ابدننيراددددددد7691 دٍ دأٍاخطديراوددنقطمٔدنهدنػجسديمط

التَغرر د دنررسخةداملسُنررٔدٍيررسودإزضابداحلررامملدٍاملػررَٙللد دتلرركدالفررتٓد٠ىمِتيررادددد

ودمنرراٗددلػررريدىنسغررّد ِررةدةتررةدغررسٓددد2000( دٍقررسدعد ديرراود77التاض ِررٔد)ؾرر ة

 
 )مىقع حمافظُ حضسمىت( ( سدَ املكال قبل تهدميها11شكل )
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طِ٘ػرّدللػرسٓدالقسةرٔددددامل ٟدٍمنفؼدا٠معازدٍل هد قِاؽدأقةدمالقطبدنهدامل اودال

دو(د لِسا دمل نٕدالػسٓدالقسةٔداليفدعدتيسةً 2009أعلقديلِٔددلػريدالػسٓد)التمِمّ

 :جامع السوضُ
ىَدأحسدامَانر داٞططُرٔدالقسةرٔدٍقرسددددد

ؾِسد دييسدا٤نراضٓدال ػرازُٔ دٍُؿرتيطدددد

ٍالريفدنرادظالركدقا٘مرٔدحترٕدددددد ناضتًدا٠ططُٔد

و دٍعدةسُررسٌد7352ٍقتنرراداحلانررطديرراودد

د( 72ود)ؾ ةدضقري7619 دياود

 

 : حصً الغىيزٍ
ْدد أنررراودنرررسخةدددُقررر دحكرررهدال رررَُع

نسُنررٔدامل ررٟدالؿررمالّدالؿررطقّ دٍقررسد

أقررِريديلررٕدقرردطٓدتؿررط ديلررٕدالررَازْدددد

ٍالوطُرررررقداملرررررٝزْدإىلدنرررررسخةداملسُنرررررٔدد

( د71الؿررمالّدالؿررطقّ د)ؾرر ةدضقررريدد

و(د7179ٍُعررَزدترراضُذدإمؿرراً٘دإىلدغررنٔد)ددد

 دييرررررسدالػرررررٟعلدآ دال ػرررررازْ ددد

ٍمرررراوداهلررررس دنررررهدإمؿرررراً٘دنطاق ررررٔددددد

ةرراٌدال رراضابدالعػرر طُٔدالقازنررٔدنررهداد

و( دٍُت َوداحلكهدنهدعرامقلدزٍضديلرَْدن ؿرَ دشٍد رسضاوددددد2009الؿما )التمِمّ

يالِٔدُتريدالكعَزدإلًِديربدزضادنطقَفٔدتكةدإىلدمَامترًدالريفدتَ رسد داميرٔدالؿرمالِٔدددددد

نرت( دٍمريندحكرهدال رَُعْدنرهدنرَازدال نراٗداحمللِرٔدٍىرّدددددددددد7 20للثكهدٍُ ل داضتفايياد)

بدٍماضتفرامدمكر دامل نرٕ دٍمقِرٔدامل نرٕدمريندمرالولد)اللرنب(ددددددددداحلجاضٓدٍالنَضٓد دا٠غاغراد

 
 )تصىيس الباحث( ( مشجد السوضُ باملكال12شكل زقه )

 
 ()تصىيس الباحث ( حصً الغىيز13ٍالشكل زقه )
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املدلررَطدمرررالتنب دٍغرررقَفًدأقِمررركديلرررٕد رررصٍمدالندِرررة دٍقرررسدعلِررركدنرررٝخطا د سضامرررًدد

اخلاض ِرررٔد رررازٓدامرررل دٍملدتػرررتدسودالنَافرررصدالتقلِسُرررٔد دن نرررٕداحلكرررهدٍإمنرررادددددددد

ماُررٔدفقرر  داغررتدسنكدفتثررابدمررسٍودمَافررصدلتأزُررٔدٍعِفتيررادالعػرر طُٔدللمطاق ررٔدٍاحلد

 ٍُعتربد دالَقكدالطاىهدنهدأىريدنعاملداملسُنٔدٍنعاضا دتاض ِا دٍنعلما دغِاحِا دممِعا  

 : (هذٌٌت الوكالوٌطقت الذراست)ب الرذٌثت العوارة الىضع الراهي لهىٌت
قلررِريدحهررطنَبدت رر ابد صضُررٔددددإحِرراٗدنسُنررٔدامل ررٟدم  ىررادنررهدنررسوددددددأافررةد

ةامِاتيرراديلررٕددإيكرراضتيادالهرراضٓدضيررريدمعررضددددتكررسضىادالتَغرر داحلهررطْدالرريفدتفررطظدددد

قر ثكددأشدإد؛نػتَٖدحطمرٔداحلِرآدٍالتورَضد داملسُنرٔدخكَقرا دٍا تمر ديلرٕدالعمرَودددددددد

منرراطداملعماضُررٔدٍالعمطامِررٔدال عِررسٓديررهدمِتيررادٍاحتِا اتيرراددددددامل ررٟدتعررمد ررعُمدنررهدا٠دد

س دالَقرَ ددا تمعِٔدحِمدؾامدخٟ دفتتيادالطاىنٔدذلاٍٞبدنهدمعرضداملعمراضُلدميرددد

مللمررر دنعمررراضْدُعرررربديرررهداالرررسُابدالتؿررر ِٟبدالتاطِرررٔدزٍودالترررسقِقد دخكا٘كرررياد

الرصْدنِعىرادددططىرادت رِ دنعراملدىَُرٔدالرتاتدٍالفرهداملعمراضْددددددددأمرطظبديلرٕددداليفدٍزٞٞتياد

موامعيررا دإٞدأودخررٟ دنػرر تيادالعمطامِررٔداحلسُتررٔدغرراىمكدإىلدحررسدمرر  د دت ررِ ددددددددد

علرركدننيررادمِامررابدتفتقررطدإىلداهلَُررٔدٍاٞمتمرراٗداحلهرراضْ دددددددنٟذليررادٍنقَناتيررا دٍ د

ٍة ررهدإ ررا دتوَضاتيررادالعمطامِررٔداحلسُتررٔ دٍالنرراتمديررهداٞمفترراحدسلررَداٞغررتتماضنهددددد

امل تمررلد دزٍ داخللررِمدٍحتررٕدٍقتنرراداحلررالّ دٍمررَ عدتلرركدالتوررَضابدالرريفديرر بدٍ ررًددد

داهلَُٔدالعمطامِٔدملسُنٔدامل ٟد دنادُلّ 

 ماةرٔديرهداظُرازديرسزدالػر اودٍالنرعٍحدنرهداحملافظرابدا٠خرطٖدددددددددد  طافِٔ توَضابدزة

ٍا٠ضُررا دإىلدياقررمٔدحهررطنَبدامل ررٟدحِررمدتَ ررسداٞيمررا دٍال ػرربدللقمررٔدالعررِـ؛دد

فررربظبديلررٕدأططىررادت ررِ د دالتَظُرر دالػرر امّدٍالتنظررِريداٞ تمررايّدٍاٞقتكررازْ؛دممررادددددد

يررهداظزُررازدالولرربديلررٕددغررايسديلررٕدإحررساتدت رر ابد دال نررٕداهلِ لِررٔدللمسُنررٔدالناةررٔددد

املػ هدٍالتَغر دالعمطامرّدسلرَدالهرَاحّدال طمِرٔدللمسُنرٔدٍتؿرمةدأحِراٗ دأن ِدرٔ دفرَٓددددددددددد

امسُسٓد)الكساقٔ( دفَٓدامسُسٓد)املتهطضُه( دفَٓدالقسةٔ دفَٓدامهدغِناٗ دالؿرافعّ دد

حلررٔ دٍالهررَاحّدال طمِررٔدٍتؿررمة دخلرر  د ررَ دنػررثٔ داحلطؾررِاب دمررَُـ دالعررِل دددددد
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ض دالطُراو دٍتؿرِِسدالعسُرسدنرهدامل رامّدشابداهلَُرٔدالعمطامِرٔداملػرتَضزٓدنرهددددددددددفلك دال رَازد

 اخلاضادٍزٍ دامَاض 
 ماةررٔديررهدنطمعُررٔدالَعررا٘ دا٤زاضُررٔ دحِررمدإودمررتً ادنررهدددددددد توررَضابداقتكررازُٔ د

الَعررا٘ دا٤زاضُررٔدالرريفدهلررادأىمِتيرراداٞقتكررازُٔدتطمررعبد دياقررمٔدإقلررِريدحهررطنَبدددددددد

ٕداهلجطٓدزاخلِا دٍخاض ِا دإلِيادٍاٞغرتقطاضدفِيرادللعمرةدعل را ددددد)نسُنٔدامل ٟ(دممادؾج ديل

للعِـ دممادغ بدشلركدالتثهرطدٍاٞغرتقطاضد داحلا رٔداملاغرٔدإىلداملػر هدٞغرتِعاميري؛دددددددد

مررتمدينررًدامتعررافداٞغررتتماضد دتؿررِِسدامل ررامّدالػرر نِٔدالتجاضُررٔدنتعررسزٓدالوَامررقدنرر دأودد

 ضُٔدللمسُنٔ متً ادننيادملدُػتَ دفِياداهلَُٔداملعما
  ِٔماةٔدينيادالتقسودالػطُ دللمعلَناتِٔدٍالتَضٓدالت نَلَ ِٔد توَضابدا تمائِدطقاف

الررريفدتعرررسدنرررهدأمرررطظدنظاىطىرررادالعَملرررٔدالررريفدة نيرررادأودتتػررر بد دالععلرررٔداٞ تمايِرررٔدد

ٍتف ِكدضٍام ددلتم داملسُنٔدنرهدخٟهلرادأقر  دل١منراٗدنػرامنيريداملػرتقلٔديرهدآمرا٘يريددددددددد

مامؿ اٞتيريداحلِاتِٔدحِمدملدُعسدللؿدلدأودُطٖدأخاٌدٍٍالسُرًدفرتابدعَُلرٔددددٍإخَاميريدٍ

لِػرألً دحتررٕدأقرر ثكدتلركدالررطٍام دٍالعٟقررابداٞ تمايِررٔدمَيرا دنررهدالررتاتدنف  ررٔدددد

حتٕدملدأفطازدالعا٘لٔدالَاحسٓ دٍينسنادُؿعطدالفطزدمأمًدقازضديلرٕداقِرقدنتول اترًدمعِرسا ددددد

نَلَ ّدالصْدُليبدلًدشلكدفامًدُ سأدماٞمععا ديهددلتمعرًدديهدا تم دمتِجٔدللتوَضدالت 

تسضةِا دممادَُلسدلسٖدالفطزدايتامرا ديرهدالَاقر  دٍنرهدطرريدتيطمرًدنرهداملػرَٙلِابداحلقِقِرٔدددددددددد

سلَدمفػٔدٍاىلًدٍدلتمعًدٍشلكدمفِةدمتفتِكددلتمر داملسُنرٔدٍ علرًددلرطزد رعضددَُيراددددددد

آداٞ تمايِررٔد دررضدينيررادتعمِقررا دددن رراود  ررطا دأقررريدممررادأزٖدإىلدت رر ابد داحلِررددد

٠مناطدالت اُهدٍاٞمقػراوداٞ تمرايّدُتمرتٟود دا٠ينِراٗدٍالفقرطاٗ دٍأودشلركدغرِع ؼدددددددد

يلٕدتقػِريدالفهاٗداحلهطْد داملسُنٔدممادةعلًدنٝططا ديلٕدٍحسٓداملسُنٔدلِؼدفقر دنرهددد

 و( د2002ماحِٔدالؿ ةدمةد عُقدالؿ  ٔداٞ تمائِدهلاد)مَفةد
 امع ػكديلٕدفِعُاِ٘ٔداملسُنٔد)امامبداملعماضْدالعمطامرّ(؛دإشدد ت نَلَ ِٔ توَضابد

مامرركدالت نَلَ ِررادىررّدثررطٓد ررَتديلمِررٔدطررريدامتؿررطبدٍزيمرركدميررس دقررن دا٠ؾررِاٗددددد

امسُرسٓدموطُقررٔدأفهرةدسلررَدالتوررَضدالعلمرّدٍاظزىرراضٌ دٍمالتررالّدفيرّد دخسنررٔدالكررا ددددد

اٞىررسا دٍقررِايتيادٍضمويررادماملتول ررابددددالعرراودل٥مػررامِٔ دٍأودتو ِقيررادُتولرربداسُررسددددد

املتجرررسزٓد دا تمررر دٍتععُرررعدالقرررسضابدالررريفدتػرررايسديلرررٕدأودتػرررت س دالورررط دالتقلِسُرررٔد
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املدتلفٔداليفدتعتمسدالواقٔدا٤مػامِٔدالعقلِٔدٍاملازُٔدضيريدتنَييا دٍىنابديٟقٔدٍطِقرٔدمرلددد

نسٖدنادٍقلكدالًِدنرهدددالعماضٓدٍالت نَلَ ِادفالعماضٓدىّدنطآٓدحهاضٓدا٠نريدٍامع اؽ

تقسودت نَلَ ّدٍتعتربد دنِساودال نراٗدٍالتؿرِِسدخورَٓديلرٕدالوطُرقدترطت  دم ن امِرٔدددددددد

إمتاادامل امّدٍاملَازداملػتدسنٔ دفيّدالتقنِٔدالريفدُرتريدميرادتؿر ِةداهلِ رةدالعراودللم نرٕدددددددد

ادغل ِابديرسٓددماغتعما دنَازدحسُتٔداليفدضيريدإةامِاتيادالفعالٔد دنِساودال ناٗ دإٞدأودهل

 و( 2001ٍمِفِٔدتعانلنادنعيادٍاخهاييادٍنَاٗنتيادل ِٙتناد)السُب
نهدخٟ دمظطتنادالفاحكٔدلَنعِٔدالعمطاودٍاهلَُٔداملعماضُٔدملسُنرٔدامل رٟدٍنرادآلركددددد

الًِديماضتيادحسُتٔدالتؿرِِسد)املعاقرطٓ(دنرهدتؿر ِٟبدنعماضُرٔدٍيمطامِرٔدقرسدا رصبددددددددد

تَ يرررابديسُرررسٓدتتنرررافٕدنررر دىَُرررٔدالورررام داملعمررراضْدالتقلِرررسْدملنوقرررٔدال ثرررمدممررراددددد

ٔدد اٞلنتِرٔ(ملدترٟٗودال ِٙرٔداملناخِرٔدللمنوقرٔدممرادددددددداغتدسنكدنَازدمناٗدزخِلرٔد)اخلطغرام

اٍ سداي اٗداقتكازُٔدماغتيٟبدالواقٔدال يطماِ٘ٔدلتربُسىا دمصلكدتنَيكدأؾر ا دد

ٍأحجراودالفتثرابدٍالنَافررصدٍالريفدعامعيرادالتقلِررسْدةرسدامل نرٕدمال مِررابداملناغر ٔدنررهدددددددد

املػرتثسطٔدخرٟ دالػرنَابددددٍانرثا د دالعسُرسدنرهدامل رامّددددددشلركدٍُ رسٍددالتئَُدالو ِعِٔ د

دىّ دٍمسبدنٟن دالت ِ دٍانثٔد٠غ ابديسٌد خ ٓا٠

 لذولت )القىاًٍي والتشرٌعاث البٌائٍت(ا

حِرمدددُتمتةدزٍضدالسٍلرٔدا٠غاغرّد دالقرَاملدٍالتؿرطُعابدال ناِ٘رٔداملنظمرٔدللعمرطاوددددددد

تنظررِريدقررسضدقررامَودال نرراٗدمامميَضُررٔدمعررسدقِرراودالَحررسٓدالِمنِررٔدمررلدؾرروطْدالررِمهدللدددددد

ٔددددملتامعٔدٍا٤ؾطا دٍا يلربددأ دٍضيرريدأودديلٕدنعاُ دٍاؾرتاعابدال نراٗد ديمرَودامميَضُر

ٍٞد لدنسُنٔدمرصاتيا دإٞدأوديِرابددددميَضُٔدالِمنِٔالتؿطُعابدال ناِ٘ٔدتؿمةديمَودام

نرع ددًدغر  دمراودداملسودالِمنِٔدٍنسُنٔدامل ٟدمؿر ةدخرامدددمعضداهلَُٔداملعماضُٔد د

ٍيسودمشَلِتيادل ةدأنَضدال ناٗدٍاحلفاعديلٕداملسودالتاض ِرٔدٍاهلرسو ددددىصٌدالتؿطُعاب

ٟ د داختكاقابد يابدأخطٖ؛ ٍهلرصادُتولربدنرهدالسٍلرٔدإ رطاٗديملِرٔددددددددٍىصادُعتربدتساخ

تقَُريدؾانلٔدهلصٌدالتؿطُعابدملعطفٔدمقراطداخللرةدفِيرادٍالريفدقرازبدإىلدالَاقر دالعمطامرّدددددددد

مدإحرساىا؛دفقرسديعتيرادىَُرٔدنعماضُرٔدزخِلرٔدغرَاٗددددددددودالِمنِرٔدٍننوقرٔدال ثرددداحلالّدللمس

مامكدزاخلِا دأٍدخاض ِا دمامتقا دمعضداملفرطزابداملعماضُرٔدنرهدمعرضداحملافظرابدنترا ددددددد
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شلررركد)القمطُرررٔ(دٍاملؿررريَضٓدميرررادنسُنرررٔدقرررنعاٗ دأٍدأمرررَامدامل رررامّداخلطغرررامِٔدالؿررراىقٔددد

امل نررٕدما٠حجرراضددامل ػررَٓدمالع رراادٍالفتثررابدالَاغررعٔدنررهدا٠ملنِررَودٍت ػررًِدٍا يرراب

أىررريدالنقرراطدالرريفددٍدو2002لػررنٔددقررَاملدال نرراٍٗاغررتدساودالقطنِررس   اإ دٍإشادتفثكررنادد

نرازٓ(دنقػرمٔدإىلدددد16ُت رَودالقرامَودنرهد)دددٍدضمعبديلٕدنَنَمداهلَُٔد دقامَودال ناٗ

ثامِرٔدأمرَاب دٍضمرعدىررصادالقرامَوديلرٕدالقرَاملدٍاٞؾررتاعابدال ناِ٘رٔداملعمرَ دميرراد ددددددددد

 دي دأودنعظريدنَازدىصادالقامَودملدتتوط دإىلدنَنَمدالتات دحِمدتيتريدنعظرريددالِمه

نررَازٌدالمررا داملسُنررٔدٍتنظررِريدالعٟقررٔدمررلدالسٍلررٔدٍاملررَاعنلدزٍودالتوررط دإىلدالوررام ددددددددد

ُهد)أ ب(دٍاليفدأ(دٍاليفدتنقػريدإىلد ع07املعماضْدٍاحلفاعديلٕداهلَُٔ دماغتتناٗداملازٓد)

 و( دد2001ٓدالؿٝودالقامَمِٔ د)ٍظاضتنلديلٕدنادُلّ
ةررربداٞلترررعاودمالورررام داملعمررراضْدٍالؿررر ةداممرررالّدنرررهداخلررراضاداحملرررسزد ددددد-أ

 املدووابدالتفكِلِٔدل ةدنسُنٔدأٍدننوقٔدأٍدحّ د
مالنػ ٔدللمسودالتاض ِٔددربداٞلترعاودمالورام دالعمطامرّدٍاملعمراضْدٍالؿر ةدددددددد-ب

املسودالتاض ِٔداليفدتكرسضىادالرَظاضٓدددداممالّدنهداخلاضادٍتعتربدرلووابداحلفاعديلٕ

دىّداملدووابدالتفكِلِٔدهلصٌداملسو 

(د دالقرررامَودالرررِميندٍالررريفدترررسيَدإىلداحلفررراعديلرررٕدالورررام د07ضيرررريدٍ رررَزداملرررازٓد)

ميادملدتو قد دالَاق داملعمراضْدٍالعمطامرّدللمرسو دفرنٟحظدأمنراطددددددأاملعماضْدللمسودإٞد

دننتؿرطٓدمؿر ةدٍاغر دددِلٔديلٕدالتاتداملعمراضْدالرِميندددٍالسخامل امّدال طُ ٔدٍاملػتثسطٔد

ٍتررتلدلدنظرراىطديررسودالتَافررقدمررلد دمررت دنررهداملررسودالِمنِررٔدٍمررصادننوقررٔدال ثررم د

 دالنقرراطدىجررطٓداهلَُررٔداملعماضُررٔدالتقلِسُررٔد دن امِيرراداحلسُتررٔدددا٠عررطا داملػررَٙلٔديررهدد

 التالِٔ 
  املعماضُٔدالتقلِسُٔداحمللِٔدنع دالقَاملداملنظمٔدلعملِٔداحلفاعديلٕداهلَُٔ -
نرررع داميرررابدالتنفِصُرررٔدنتمتلرررٔد دٍظاضٓدا٤غررر اودٍالتدورررِ داحلهرررطْددد -

املنررَطدميررادتنفِررصدالقررَاملدالرريفدت فررةداحلفرراعديلررٕداهلَُررٔدٍالوررام داملعمرراضْدد

  حلهطنِٔالتقلِسْدماملسودا
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ٍن تربداحلفراعدددملدتلعودقَاملدالتخِلدٍالتكرنِ دالتامعرٔدلرَظاضٓدالػرِاحٔددددد -

 ماٞلتعاودمت ٔدنٟن دداهلَُٔدٍالوام داملعماضْدالتقلِسْ لٕداملسودالتاض ِٔدي
 : الوعواريوهٌذس ال

ودٍقِررراود يَضُرررٔدالرررِمهددد7691ننرررصداغرررتقٟ دالؿررروطدامنرررَمّدنرررهدالرررِمهديررراودددددد

ت هدىنرابدغرَٖد انعرٔدٍاحرسٓد دالر ٟزدٍىرّد انعرٔديرسوددددددددددملالسةقطاعِٔدالؿع ِٔ 

ٔدددد7615ٍتأغػكدياود  دٍأمؿرٚددو دٍملدتهريدملِٔداهلنسغٔدفِيرادقػرما دللينسغرٔداملعماضُر

ٔددودٍقرررسد7660معرررسدقِررراودالَحرررسٓدالِمنِرررٔد د د-نرررمكدأقػرررانا دأخرررطٖد)ىنسغرررٔدنسمِررر

دالرر ٟزدٍهلررصادمرراودمررةداملينسغررلداملعمرراضُلداملَ ررَزُهد ددددٍي ىررا( د-ميطماِ٘ررٔ

زٍ دأ ن ِررررٔ دٍخكَقررررادالررررسٍ ددٍَنعظميررررريدخطةررررد خطةررررّدزٍ ديطمِررررٔدٍأ ن ِررررٔ

د ٍي ىا(د-أملامِادالؿطقِٔد-مل اضُاد-اٞؾتامِٔدنتةد)اٞاازدالػَفِيف

الورام ددىَُرٔددهلصادفقسدتأططداملعماضَُوداحمللِرَودمالرسٍ دالريفدتعلمرَادفِيرادٍملدُعورَاددددددد

اٍلَادتط ٔدنادؾاىسٌٍدنهدتوَضدنعمراضْدٍيمطامرّددداحمللّدملسُنتيريدأْداىتماو دٍإمنادح

زٍودنطايررآدلتأقررِةدالقررِريداحلهرراضُٔدٍنٟنرر داهلَُررٔدالتقلِسُررٔداحمللِررٔ دٍهلررصادعيررطبددددد

ن ررامّدحسُتررٔدٞدقررلٔدهلررادمررالَاق دٍٞدتعررربديررهدع ِعررٔدٍنٟنرر دالعمرراضٓدالتقلِسُررٔداحمللِررٔدد

َُررٔدٍالوررام داحمللررّدللعمرراضٓددللمسُنررٔ دٍمتِجررٔديررسوداىتمرراوداملعمرراضُلدماحلفرراعديلررٕداهلد

امل ررامّدنررهدٍنتنَيررٔددالتقلِسُررٔدأزٖدشلرركدإىلداغررتثساتدمنرراشادنعماضُررٔديطُ ررٔدنػترررَضزٓد

د)ا٠ؾرر ا دسُنررٔدامل ررٟاحلسُتررٔدشابدالوررطظداملعماضُررٔدالسخِلررٔديلررّداهلَُررٔداملعماضُررٔدملدد

 ( 75-70ضقري
يرسٓد انعرابدددو دعدافتتراحدد7660ؾوطْدالرِمهد)الؿرما دٍامنرَب(ديراوددددددتَحِسمعسد

ود دنسُنرٔدامل رٟ دٍعدإمؿراٗدقػرريددددد7669ٍننياد انعٔدحهطنَبدٍاليفدتأغػركديراوددد

م زخررا دنقررطضد)العمرراضٓداحمللِررٔ(دداهلنسغررٔداملعماضُررٔدٍننررًدمررسأداٞىتمرراودمالوررام داملعمرراضْ

لِعوررّداىتمانررا دمررالتاتداملعمرراضْداحلهرراضْدللمررسودالِمنِررٔدٍإقلررِريدحهررطنَب دإٞدأمررًددد

السضاغرابداملِسامِرٔدللثرّدالقرسُريدددددمعرضددمرسأبددقطضد)تاضُذدالعماضٓ( دٍقرسددزنمدشلكد ددن

 د داملسُنٔدٍزضاغٔداملٟن دالعمطامِٔدميادٍاسُسداملٟن دامل َمٔدللئَُداملعماضُرٔدمل امِيرادد

إٞدأودشلكدملددسدنهديعٍدالعماضٓداحلسُتٔدالسخِلٔديلٕداهلَُٔداملعماضُٔدملسُنٔدامل رٟ دد
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ضابداملتػاضئدٍتقسُريدناد دالعاملدنهد سُسدالعماضٓدٍنَازدال نراٗديرربدددٍشلكدمتِجٔدالتوَ

الت نَلَ ِٔداحلسُتٔدنهدفهاِ٘اب   إإ دٍىصاد عةداملينسؽداملعماضْدٍاملالكدُترأططٍودد

مً دٍملدَُ سدلسُيريداحلؼدمالقِمٔداحلهاضُٔدللعماضٓداحمللِٔدالتقلِسُٔدٍنادت تنرعٌدنرهددد

دٔداحمللِٔد نوقٔدال ثم قِمٔدنعماضُٔدتتٟٗودن دال ِٙ

 : تأثٍر أًواط العوارة الغربٍت

عيررطبد دالتٟطررٔديقررَزدا٠خرر ٓدأمنرراطدنعماضُررٔديطمِررٔديرر دنٟ٘مررٔدللوررام داحمللررّدددد

ٍحهطنَبدٍياقرمتيادددمػ بداٞمفتاحديلٕدالِمهٍننوقٔدال ثمدخاقٔ دماملسودالِمنِٔد

مادترأططبداهلَُرٔداملعماضُرٔددددم امل ٟدم زخا دأمناطدنعماضُٔدنػتَضزٓدنهدأقواضدنتعسزٓ

ملررسودحهررطنَبدٍننوقررٔدال ثررمد)امل ررٟ(دخاقررٔدٍشلرركدمتِجررٔدٞضت اعيرراديررربدنِنا٘يرراددد

الؿي دماملسودٍالعَاقريداٞخرطٖ دٍمراودللػرلونٔداحلاممرٔدٍللتجراضداحلهراضودزٍضد ددددددد

تيجلدالعماضٓداحمللِٔدم عضدا٠مناطدنهدزٍ دؾط داغِادٍاهلنسدٍاليفدمفصبد َازدال نراٗدد

أىريدا٠غ ابداليفدغرايسبد دعيرَضدا٠منراطدال طمِرٔدٍيِرابداهلَُرٔدددددددهدال ِٙٔداحمللِٔ دٍن

داملعماضُٔدالتقلِسُٔدنادُلّ 

هررطنِٔدالتقلِسُررٔديررسوداملعطفررٔدمقِمررٔداملررَضٍتدالتاطررّدٍاحلهرراضْدللعمرراضٓداحلد -

 يلٕداملػتَُلدالؿعيبدٍالطلّ 
يمراضٓدديرهدالعمراضٓدالعطمِرٔدٍا٤غرٟنِٔدماٞمفتراحدسلرَدددددددداحلسُتٔدمامل ٟ ِعدالعماضٓد -

 اخلاضادٍمسضٓدالسضاغابداملعماضُٔدآمصاب 
نع ؼديلرٕديمراضتيريدفاغرت سلَاديمراضتيريدالتقلِسُرٔددددددممراد علرًدُردددالطي ٔد داٞمفتاحد -

 معماضٓديطُ ٔدٞدتنتمّدل ِٙتيريداحمللِٔ 
زٍود ِِررعدأٍدٓدللمانررّدٍالعررَزللتدلرر دداضنررًعٍايتررربٌٍدللمررَضٍتداملعمرراضْددريديفرراهلا -

 زضأُ 
 : التقذم والٌوى االقتصادي والتقًٌ

يلرٕدتؿر ِةدامل نرٕدٍإعيراضٌدمراملظيطدددددددامر  ًدداإودللتقنِابدٍنَازدال ناٗداحلسُترٔدأطرطًدد

امِسدإشادأحػهداملعماضْداغتدسانيادٍتوَُعيادمعماضتًداحمللِٔ دٍٞدؾركدأمرًدنر دزخرَ ددددد

ٍتوررَضدأغررالِبدا٤مؿرراٗدفقررسبدالعمرراضٓداضت اعيررادددننوقررٔدال ثررمدالتقنِررابداحلسُتررٔدإىلد
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دماملانّدمػ بدأيلفتياداخلاض ِٔداملػتثسطٔدٍأ َاٗدمِٙاتيادالساخلِٔدالكرنائِدالرتث ريدد

الرريفد ررال دالظررطٍ دال ِِٙررٔدٍاحمللِررٔدٍنٟنرر دالوررام داملمِررعدهلررا ددددددو( د2002)إمررطاىِري

 دممررادأزٖدإىلددِٔهررطنٍغرراىريدمؿرر ةدمرر  د دت ررِ دالَا يررٔدالتقلِسُررٔدللمررسوداحلدددددد

فَنررررٕد دأؾرررر ا دامل ررررامّدٍا٠غررررلَبداملػررررتدسود دتؿررررِِسىادٍمررررصلكداخلانررررابدد

ٗد)ماخلطغررامٔ(دالرريفدملدتررٟٗودال ِٙررٔداملناخِررٔدحلهررطنَبدٍننوقررٔدداملػررتدسنٔد دال نررا

نظررراىطدالتقرررسودٍالنمرررَداٞقتكرررازْدٍالرررتقيند دنرررهدٍو(د7666ال ثرررمدخاقرررٔد)نػرررعَز

 النقاطدالتالِٔ 
 العماضٓداحمللِٔدلؿ لياداخلاض ّدمػ بدتوَضدأغالِبدال ناٗداحلسُتٔ افتقازد -
ُت عرًدنرهدددداغتدساودالتقنِابدالكنائِد دت ِِ دال ِٙٔدالساخلِرٔدللم نرٕدٍنراددد -

 اغتيٟبد دالواقٔ 
دعيَضدأمناطدنػتثسطٔدنهدامل امّدمػ بداغتدساودنَازدال ناٗداحلسُتٔ  -

 
 مبين صالُ السياٌ مبيطكُ فىه باملكال

 

 مباىٌ الصاحل الشكيًُ مبيطكُ خلف باملكال
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 مباىٌ حديثُ البياء يف حٌ الشالو باملكال

 

 مباىٌ حديثُ البياء يف حٌ الشهًد باملكال

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

 مدييُ املكال

 

 خىز للنكالمباىٌ حديثُ البياء يف واجهُ 

 

 عنازَ باحكًه حديثُ البياء مبيطكُ فىَ باملكال

 

 مباىٌ حديثُ البياء يف واجهُ خىز للنكال

 

 مباىٌ حديثُ البياء يف حٌ املشاكً بفىه املكال

مبيطكُ البخث مدييُ  ( مناذج مً العنازَ احلديثُ ذات اهلىيُ املشتىزدَ والدخًلُ علِ منط العناز15َشكل) 

  املكال)تصىيس الباحث(
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 : الٌتائج والتىصٍاث

ٟ دملٟنرر دٍلررابداهلَُررٔدالررتاتداملعمرراضْد٤قلررِريدد لقررسداغررتعطمدال ثررمديطنررا دؾرران

حهطنَبدٍننوقٔدال ثمدنسُنٔدامل ٟ دحِمداته دأودالعماضٓدالتاطِٔدالتقلِسُٔدفِياد

يرادىرّدالظرطٍ ددددينِٔدٍنتنَئ دٍىّدحكِلٔد٠ ِرا دنتعاق رٔدمامركدالعَانرةداملرٝططٓدفِددددد

الو ِعِٔدٍاملناخِٔدٍع ِعٔدا تمر دٍعطٍفرًداٞقتكرازُٔدٍيازاترًدٍتقالِرسٌدٍقرِريدٍتعرالِريدددددددد

ا٤غٟوداحلنِ  دما٤نافٔدإىلدنَازدال ناٗداملتاحٔدنهدال ِٙٔداحمللِٔ دٍقرسداغرتقطبدىرصٌدددد

العَانررةد٠ ِررا دعَُلررٔدحتررٕدأترركدالوفررطٓداحلهرراضُٔدٍاٞمفترراحديلررٕدالعرراملدٍنعاقررطٓدددددددد

طررً دفقررسدأعيررطدا تمرر داحلهررطنّدق َلررًدٍإيجامررًد رراديررطمديلِررًدنررهدأمنرراطدددددددأحسا

نعماضُٔدزخِلٔدٍيطُ ٔديهدمِٙتناداحمللِٔداغتأططدمياداملعماضْدالصْدامولقدمرسٍودذلرسزابددد

تقنِرٔدلِكرمريدالعسُرسدددددباقتكازُٔدأٍدقَِزدفنِٔ دٍم ةدنادينرسٌدنرهدأف راضدٍإن امِرادددد

ٟ دأٍدنتناغررِا دع د ِعررٔدا تمرر دا٠قررلِٔدٍتطاطررًدالعمطامررّدالؿررانذ نررهداملؿررطٍيابدنتجرراى

ًٗديلٕدالسضاغرٔدالنظطُرٔدٍال ثتِرٔدملَنرَمدتقِرِريداهلَُرٔداملعماضُرٔدللم رامّدالتاطِرٔد دددددددددد ٍمنا

يماضٓدإقلِريدحهطنَبدالتقلِسُٔدنهدخٟ دضقسدٍالِرةدالورام داملعمراضْداملػرتثستد ددددد

دن امّدنسُنٔدامل ٟداحلسُتٔ 

 : اليتائج

 ٔالعظمررٕدنررهدامل ررامّداحلسُتررٔداملنتؿررطٓد دنسُنررٔدامل ررٟدننيررادٞدتررطت  دددددإودال ال ِرر

ماهلَُرررٔدٍالورررام داحمللرررّدللمسُنرررٔدالتقلِسُرررٔ دٍشلررركدم ِرررابدال رررت دنرررهدالتفاقرررِةدد

املعماضُررٔداحمللِررٔ دٍأُهررا داغررتثساتدتفاقررِةدنعماضُررٔدحسُتررٔدننقَلررٔدنررهدحهرراضابددد

 يطمِٔ 
 عمراضْداحلهراضْدنرهدخرٟ دالترعاٍادمرلدددددددإودالسيَٓدالكثِثٔدللثفاعديلرٕدتطاطنراداملدد

املانرررّدٍاحلانرررط دٍشلررركدنرررهدخرررٟ دتَعِررر داهلَُرررٔداملعماضُرررٔدللم رررامّدالتقلِسُرررٔددد

 ٍاٞغتفازٓدننياد داملعامابداملعماضُٔدللم امّداحلسُتٔ 
 قكَضدالَيّدالعاودلرسٖداملػرتتمطُهدٍاملكرمملدٍلرسٖدا٠ يرعٓداحل َنِرٔدالطلِرٔدددددددد

ماضُٔدالتقلِسُٔدٍاحلفراعديلِيرا دا٠نرطدالرصْدُتولربدإيرازٓدددددددمأىمِٔدنَنَمداهلَُٔداملع

 مناٗدٍمؿطدالَيّدنهدخٟ دمطانمدخاقٔدللتداعبدمعقلِٔدن دمةدالفٙاب 
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 قكرررَضدالقرررَاملدٍاٞؾرررتاعابداملط عِرررٔداملعتمرررسٓدنرررهدق رررةدأ يرررعٓدالسٍلرررٔداملعنِرررٔددددد

ننوقرٔددٍاخلاقٔدماحلفاعديلٕداهلَُٔداملعماضُٔ دٍشلكدلتؿ ِةدعام دنعماضْدل رةدد

 مام دنهدىَُتيادٍمِٙتيادٍطقافتيا 
 إودأىسا دتأقِةداهلَُٔداملعماضُٔدالتقلِسُٔدمل امّداملسُنٔداملػتثسطٔدٞدتتمتةدفقر د دد

يماضٓدتنعـدالصامطٓدٍتطنّدإحِاٗداملانّ دمَودشلكدُعيندةاىةدمانةدل رةدد

ُترٔددنتول ابدالعكرطدالرصْدمعِؿرً دٍإمنرادىرّديمراضٓدترنج د دامت راضداحللرَ داحلسددددددددد

 لعماضتنادالتقلِسُٔدن داحلفاعديلٕدخكا٘كياداملعماضُٔ 
 إوداغررتدساودنررَازدال نرراٗداحمللِررٔ دٍتَعِرر دمعررضدالعناقررطداملعماضُررٔدالتقلِسُررٔد دددددددد

امل رامّداملعماضُرٔداحلسُتررٔدةعلريادنَحررسٓدالورام دٍاهلَُررٔدنر داملسُنررٔدالقسةرٔ دمتِجررٔددددددد

نراٗ دٍامػرجاودالت رَُهدالعراودددددعيَضدنٟنر دنؿرتمٔدهلرادتتمترةدأغاغرا د دنرَازدال دددددد

 للَا يابدٍتؿامًدتع  اتيا 
 التدلّديهدالت عِٔدالف طُٔدللتقافٔدال طمِٔدٍالناةٔديهدٍلر داملعمراضُلدٍاملػرتتمطُهدددد

مأمنرراطدنعماضُررٔدنػررتَضزٓدٍيطُ ررٔديررهدامل رراو دممررادأزٖدإىلدمؿررَٗدٍاقرر دُفتقررسدددددددددد

 التعاُـدن دال ِٙٔدامل امِٔدم عسُيادال ِّٙدٍالتقا  
 اغتدساوداملَاضزداحمللِرٔداملتاحرٔدنرهدنرَازدمنراٗ دٍنعامرابدنعماضُرٔ دٍأُهرا دالتَافرقدددددددددد

نرر دامل رراودم عسُررًدالو ِعررّدٍالتقررا دغررَ دُررٝزْدإىلدتقلِررةدالت لفررٔدٍ لرربديا٘ررسد

 نازْدٍذلفعا د َاضزاملنوقٔ 
 ن دظُازٓدالتوَضدالتقيندٍعيَضدنَازدال ناٗداحلسُتٔدنترةداحلسُرسدٍالكرلبدٍاخلطغرامٔددددد

الع رراادٍي ىرررادنرررهدنررَازدال نررراٗداملكرررنعٔ داةيرركدالعمررراضٓدإىلدتأمِرررسداٞمتفرررامددددٍ

ا٤مسايّدٍا٤مؿاّ٘دنتن طٓدل٥مسامدالتاطّدالتقلِسْ دٍت  بدمرصلكدنٟنر داهلَُرٔدددد

 املعماضُٔدمل امّداملسُنٔ 
 : التىصًات

اغررتيس دال احررمد دتَقررِاتًديررسٓدؾررطا٘ دمرراوداٍهلررريدالسٍلررٔدٍننظمررابدا تمرر ددددد

ٍلّدٍشلكدلتنظِريديملِابدال نراٗدٍغرهدالقرَاملدٍاٞؾرتاعابداملنظمرٔدهلرا دٍمرصلكددددددددالس

للمعمرراضُلدٍاملػررتتمطُهدلتثفررعىريدللتفايررةدنرر دنَنررَمدالتأقررِةدٍاحلفرراعديلررٕداهلَُررٔدددد

داملعماضُٔدالتقلِسُٔ 
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دبدالسضاغررٔعيررطأإيررازٓدالنظررطدمالتؿررطُعابدٍا٠مظمررٔدال ناِ٘ررٔداملعمررَ دميررادٍالرريفدددددد -

ٔدزٍضىرراد دت ِِررد ت فررةدالسٍلررٔددٍاغتكررساضدتؿررطُعابد سُررسٓدددد بداهلَُررٔداملعماضُرر

 لصلك تنفِصمؿ ةدرلال داللهَام دٍيسوداقِقدتلكدا ادُٝزْدإىلددمتنفِصىا
نطٍضٓدأودتٝمسدالتؿطُعابدال ناِ٘ٔديلٕدتأقرِةدامل رامّديرهدعطُرقداحلفراعديلرٕددددددد -

 ىَُتيادٍعامعياداملعماضْداملمِع 
امل امّدالتاطِٔدٍا٢طاضدالقا٘مرٔدلتأىِلريادٍزضاغرتياددددضقسدٍتػجِةد ِ دنادت قٕدنهد -

 ٍتكنِفيادٍاسُسدأٍلَُابداحملافظٔديلِيا 
اٞىتمرراودمتَ ِررًدا٤يررٟودلتنمِررٔدالررَيّدالعرراودمأىمِررٔدالررتاتداملعمرراضْدلررسٖد ِرر د -

فٙررابداملررَاعنل دإنررافٔدإىلدتعمِررقدالؿررعَضدماملػررَٙلِٔدٍا٤زضابدالكررثِ دلوررط ددددد

  َمابدالتاتداملعماضْدمكفٔديانٔ التعانةدن ديناقطدٍن
احملافظٔديلٕداهلَُٔدٍالرتاتداملعمراضْدٍضمويرادمامل رامّداحلسُترٔدنرهدخرٟ دتأقرِةددددددددد -

 نٟن دٍتفاقِةدالوام داحمللّدالتقلِسْ 
التأمِررسديلررٕداغررتعما دا٠غررالِبدالتقلِسُررٔد دمنرراٗدامل ررامّداحلسُتررٔدنررهدخررٟ ددددددددد -

احمللِٔد داٞلترعاودماهلَُرٔداملعماضُرٔدا٠قرِلٔدددددتؿجِ دٍافِعداملػتتمطُهدٍالػلوابد

 للمسُنٔدالقا٘مٔدٍاليفدتعربديهدالوام داحمللّد 
تؿرررجِ داملػرررتتمطُهدٍاملرررٟبد دتررر يندامل رررامّدالتاطِرررٔدالقا٘مرررٔدللمثافظرررٔديلِيرررادددددددد -

 ٍاٞغتفازٓدننيا 
ضيأُدٍتؿجِ دالكنايابداحلطفِرٔداحمللِرٔ ديرهدعطُرقدالتعلرِريدماملرساضؽدٍاملعاىرسدددددددد -

لفنِررٔداملتدككررٔدمظررطا د٠ىمِتيرراداحلهرراضُٔد دإحِرراٗدا٠يمررا دالفنِررٔدالتاض ِررٔ ددا

 ٍإن امِٔداغت ٟهلادٍتوَُعيادلٟغتفازٓدننياد دالعماضٓداحلسُتٔ 
اغرررت ٟ دالعمالرررٔدال ناِ٘رررٔداحمللِرررٔد هرررطنَب دٍالررريفدتتمتررر دمرررتاتدٍخرررربٓدذللِرررٔد -

  ٍتكمِمِٔدم  ٓد دنفطزابدالوام داملعماضْداحمللّ
املعماضُررٔدالعناقررطددإمررطاظتعمررةديلررٕدداحمللِررٔدٍالرريفنررَازدال نرراٗدماغررتدساوداٞىتمرراود -

أطرطدمر  دددنرهددهلراددٔدملراددن دتقنِابدال ناٗداحلسُترددُتٟٗواد  دالَا يابددٍالعخطفِٔ

  يلٕدال ِٙٔ
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التَ ًِدللم اتبداٞغتؿاضُٔدٍاهلنسغِٔدمالعمةديلٕدتأقِةدىَُٔدالتاتداملعمراضْدد -

ُقَنَودمًدنهدأيما ديانٔدٍخاقرٔدتيرس دإىلدإمرطاظداملهرمَودٍال عرسددددددداحمللّد دنا

يررهدالنقررةد رراددقررقدالَفرراٗدماملتول ررابدالَعِفِررٔدٍاملناخِررٔدٍاٞ تمايِررٔدٍالتقافِررٔد

 ٍ دنَٗدنادىَدنتاحدنهدتقنِابدنعاقطٓ 
ٍددعمةديلرٕددال - نرهدخرٟ ددداحلسُترٔددامل رامّدددالتقلِرسْد دالورام داملعمراضْدددإحِراٗداهلَُرٔد

نسُنررٔدالرريفد ِررعبدميررادالعمرراضٓدالتقلِسُررٔد ددٔالعناقررطداملعماضُررٔدٍالعخطفِرردإزخررا 

  املسُنٔعام دىَُٔدٍٍشلكدللثفاعديلٕددامل ٟ 
ت َُهداممعِابداليفدتيس دإىلدزضاغٔدالتَاقرةدنر دالرتاتداملعمراضْداحمللرّدنرهددددددد -

ؾررتٕدامَامررب دٍزيميررادمال رراحتلداملدتكررل دٍتنؿررِ دالتعرراٍودنرر داممعِررابدددددددد

 خطٖدللعمةد ددلا دالتَاقةدن دالتات ا٠
تَيِررٔداملعمرراضُلد فرراىِريدالتَاقررةدنرر دالررتاتدنررهدخررٟ داملررٝ طابدٍالنررسٍابدددددددددد -

التقافِٔدٍالسٍضُابدٍا ٟبدالعلمِٔدسلرَدزٍضٌد دإعيراضداهلَُرٔداملعماضُرٔدالتقلِسُرٔدددددد

 نهدخٟ دا٠يما داملعماضُٔداليفدُقَنَودميا 
التعلررِريداملعمرراضْد دامانعررابدالِمنِررٔدٍأقػرراودالعمرراضٓد ددددالتمِررعدخررٟ دنطاحررةدد -

ٔددد دحهررطنَبديلررٕداملفرراىِريداخلاقررٔدمسضاغررٔدا٠يمررا دالفنِررٔدٍاملعماضُررٔدلليَُررٔداحمللِرر

 ٍزٍضىاد دتأقِةدنٟن داهلَُٔداملعماضُٔدالتقلِسُٔد دامل امّداملعاقطٓ 
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: الوراحع

أطرطدالتقنِرابداحلسُترٔديلرٕدأمنراطدال نراٗددددددد"دإمطاىِري ددِٕدنكروفٕدذلمرسدا٠ضمراٜعّ ددد (7

نٝ طدالتنمِٔد"داملدتلفٔد دإعاضداحملافظٔديلٕدتطاتدالعماضٓدالتقلِسُٔدماملسودالكثطأٍُ

دٍالقطٍُٔر ددددددددد َودال لسُٔر العمطامِٔد داملنراعقدالكرثطأٍُدٍنؿرامةدال نراٗدفِيرا ٍظاضٓدالؿٙر

 و 2002الطُام داململ ٔدالعطمِٔدالػعَزُٔ د

 و 2009"دمامميَضُٔدالِمنِٔد داملٝ طدالطام دللمجالؼداحمللِٔاحمللِٔد د"ا٤زاضٓد (2

ٔددد"ذلمسدي سالطمحهدذلمس د :ال سضْ (1  ضغرالٔدنا ػرت  ددد"نسُنٔدم رسازدٍاهلَُرٔداملعماضُر

 و 2001العطا  د  انعٔدم سازدقػريداهلنسغٔداملعماضُٔ دملِٔداهلنسغٔ 

م د"د (0 ٔددالتةّ دقربْديَر ٔددددالعناقطداملعماضُرٔدال ِِٙر "دضغرالٔدد دالعمراضٓدالِمنِرٔدالتقلِسُر

دالت نَلَ ِرٔر دالعررطا  دد داهلنسغرٔر دامانعرٔر داملعماضُرٔر دملِرٔر نا ػررت  دقػررريداهلنسغرٔر

 و 2000

"دامرررعٗدا٠ٍ  دن تررربدغرررنسضٞدال ثرررطدٍالفرررطحد-امل رررٟالتمِمرررّ دأمحرررسدغرررعس د" (5

 و 2009الطغالٔ دالِمه دقنعاٗد

ددللػر اودٍاملػرامهدٍاملنؿر بدددالتعسازدالعراوددامياظداملطمعْدل٥حكاٗ د" (9 "دامميَضُٔر

 و 2000الِمنِٔ دزُػمربد

ٕدلط د" (1 ّ دغلم ٓدالوِنِٔدنسُنتادؾ اودٍتطُريالسنَل  ٔدالعماض ْدحهطنَبدىنسغ ٔدٍاز "دؾطم

ٍالنؿط دم ٍبدل ناو د ظُ د  و 7665املو َيابدللَت

ٔدددددالسُب دملفاؽ (3 دالعمرطاوددد"ددل"داملسُنٔدالعطمِٔدٍاؾر الِٔدالتيَُرٔدمرلدالعَملرٔدٍاٞقلِمِر لٔر

 و 2001ٍالتقنِابداحلهطُٔ د انعٔداملػِلٔ دامعا٘ط دالعسزدالتامّدمَفمرب د

سلَديمراضٓدننتمِرٔدذللِرادٍتاض ِرا"دددددالفطناٍْ دفٝازدأمحس دال ؼ دي ساحلمِسدأمحس د" (6

ٖد دالػررعَزُٔ دالناؾررطاوداملٝلفرراو دددددد انعررٔدأودالقررط دالعطمِرٔر دامل طنرٔر داململ رٔر  دن رٔر

 و 7660القاىطٓ د

تقِِريداهلَُرٔداملعماضُرٔدللم رامّدالػرِاحِٔد دنرَٗددددددالنجاض دي سالععُعدي ساهللديَم د" (70

دددددددددالعماضٓدالِمنِٔدالتقلِسُٔ د انعٔر داملعماضُٔر ضٓ دقػرريداهلنسغٔر "دضغرالٔدنا ػرت دير دننؿَر

 و 2006اغَِط د
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ٍددؾسُس دازٍاضز د" (77 "دُٔأمناطدال ناٗداملناغ ٔدٍنَازدال ناٗداملتاحٔدٍاملٟ٘مٔدلل ِٙرٔدالكرثطا

د داملنرراعقدالكررثطأٍُدٍنؿررامةدال نرراٗدفِيررا ددددنرٝر طد دالعمطامِرٔر َوددالتنمِرٔر ٍظاضٓدالؿرٙر

 و 2002 دالطُام دالػعَزُٔ دال لسُٔدٍالقطٍُٔ

ْددنعلدي رسامللك "دٌ دي س (72 "دضغرالٔددأقَ دالنم دالرب ّد دالعمطاودالرِميندالتقلِرس

القررراىطٓ دنكرررط دنا ػرررت  دقػرررريداهلنسغرررٔداملعماضُرررٔ دملِرررٔداهلنسغرررٔ د انعرررٔددد

  و2002

الوررام داحمللررٕد دتكررمِريدالقررطٖدالػررِاحِٔد نوقررٔددد"دنا ررسدممررا دذلمررس دد يوِرٔر (71

 و 7669"ضغالٔدنا ػت  دقػريداهلنسغٔداملعماضُٔ د انعٔدالقاىطٓ دال طزقٔدالػِاحِٔ

" دخكَقِٔداملماضغٔداملعماضُٔدالِمنِٔد دالتعانرةدنر داملرَضٍتددد د"ذلمسديلّد دنػعَز (70

دضغرررالٔدنا ػرررت  دالت نَلَ ِررٔر داهلنسغررٔر دامانعررٔر داملعماضُررٔر دملِررٔر  دقػرررريداهلنسغررٔر

 و7666العطا  د

فة دذلمَزدحػهد"د (75 دمرلدالتَامركدٍاملرت  ابددددَم  دإؾ الِٔدالتدوِ د سُنٔداملػتق ةدالعطمِٔر

ٔدالعسزد ٔدالعطمِ ٔداملسُن  و2002 دال َُكد706دلل

"دٍاللرَا٘ داملنفرصٓدهلمرادددتؿرطُعابدالتدورِ داحلهرطْدٍال نراٗدددددٍظاضٓدالؿَٙودالقامَمِٔر د"د (79

 و 2001امميَضُٔدالِمنِٔ دقنعاٗ دزُػمربد

-http://www.almukalla و"2071ُنرررررراُط71د-نَقرررررر دنسُطُررررررٔدامل ررررررٟدد (71

hadhramaut.info" 

 "http://www.hadhramaut.info ود"2071امطُة5د-نَق دذلافظٔدحهطنَب (73

 http://www.yemen-nic.infoو"2071امطُة20د–املطمعدالَعيندللمعلَنابد (76

د


