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 : عامة مكدمة

ٚإْؼا٤ املذٕ ٚايتُذٕ  لاسا ايُٝٔ َٔ ايبًذإ ايظباق١ اييت عشفت اذتتـٓف 

فعشؾ  ،ايف١ٝٓ إبذاعاتٗاتؼٝذ ايكـٛس يف يف َٔ خالٍ شتططاتٗا اذتلش١ٜ ٚريو 

عا٤ ايكذمي١ احملفٛف١ ٓؿ نزيوبذاع اإلٖزا ع٢ً خرل ديٌٝ  َأسبيف  أممًه١ طب

 بظٛسٖا ايعتٝل ْٚاطرا  ايظراب بؼباّ ذلشَٛ  َٚـٓع١ احملٜٛت زتاٍ ايذساط١

بذٜع١  اَ عشٜك١ايُٝٔ عشفت َذْ، ف...اخلتذٍ ع٢ً عُل ٖزٙ اإلبذاعا  اذتلاس١ٜ بايُٝٔ

ايشاصٟ تاسٜخ َذ١ٜٓ )اْعش نتاب َثٌ َذ١ٜٓ ؿٓعا٤  ذ ٚايتخطٝط ٚايترلشٝايتؼٝ

ٚ ايشباط أٚ َهٓاغ أفاغ  ٕاملذٕ ايعتٝك١ ببعض ايبًذإ َثٌ َذ ٠صٜاس فًٛ مت .1ؿٓعا٤(

فايُٝٔ ٚيزيو  ،١ٗ باملذٕ اي١ُٝٓٝ ايعتٝك١ٝتهاد تهٕٛ ػبيٛجذْا أْٗا باملًُه١ املػشب١ٝ 

ٚؿف –إرٕ َٔ ايبًذإ اييت عشفت املذٕ ايعتٝك١ مبُٝضاتٗا ٚقٛتٗا ..)اْعش نتاب 

َذ١ٜٓ  ذتع(..يزا 3َٔ َـش إىل ؿٓعا٤ -ب١ٝ ايظعٝذ٠، ٚنتاب سذ١ً يف ايعش2ؿٓعا٤ 

َٔ ذٝث  طٛا٤األمناط ايكذمي١  اايبٓا٤ ايتكًٝذٟ ررا  احملٜٛت َٔ املذٕ اي١ُٝٓٝ 

ٚ َٔ ذٝث املٛاد اييت اطتخذَت يف أ ٚايٛظا٥ف يهٌ طابل َٓٗا ايتـاَِٝ ٚايفٕٓٛ

ا مبٛاقع َٓبظط١ نٕٛ غايب١ٝ املذٕ ايعتٝك١ ؿُُت داخٌ أطٛاس إَ ،ايبٓا٤ ٚايتؼٝٝذ

ٚتًو األطٛاس ببعض اذتلاسا  ٚايبًذإ  ١،ٚ مبٓاطل َشتفع١ جب١ًٝ أّ تًٝأناْت 

ْعتت مبا ٜظ٢ُ )ايكـب١..َفشد دتُع قـب ( ٚايظٛس ٚايكـب١ ٖٞ تًو املٛاد ايط١ٝٓٝ 

ٚ اذتحش١ٜ اييت حتف جٓبا  تًو املذٕ ٚاذتلاسا  ايعتٝك١ باستفاعا  متٓع ايتهؼف أ

ٖزٙ املذٕ عاد٠  ،فاغ باملػشب(ٚ–)َذ١ٜٓ ؿٓعا٤ ايكذمي١  منٛردريو َٔ  ،مبا داخًٗا

                                      
ءتألحرروتا رر ت إرر صت   رر  تم ترحقيرروتراماشررءت صررمرتال بررز: تدة ررءت  صرر  تةنقحرر1408-هررر064الررزا :تاررر مديتة صنررءت،ررن   ت   1

مت  تدة رءت1981مت  تدة رءتج ييرءت 1989-هرر1049اامتتالفكزتامل  ،رز تيمرتر  تاامتالفكرزتاةسروتشر مدءتتدة رءتج ل رءت ت–لل زش ني

 077-072 ت008-006 ت156-154م ت 1970أرلى ت

املإر ييتع ر تشرنءتت– شرمتيرنتةحبر تالسر  م: ال الةءتالزئيضت ب لتال صنتعليتينتعة تهللاتينتالق شمتينتاملؤدر تير متةحبر تيرنتالقت0

م ت بيررررر ت1992دة ررررءتأرلررررىتت–رحقيرررروتعةرررر تهللاتةحبرررر تالح  رررر  تت–ةصررررإ تةررررنت إرررر صتامللسرررر ما تال ليلرررررءت-ر،ررررعت،ررررن   ت-1176

 الحق قتةحف ظءتللبز زتالفزنس  تلل ماش  تاليبنيء.

ةلسر ما تامل صنررءتةررنت-مت1989-هررر10.7 ررءتال  ييرءتالطةت–ةررنتة رزت لررىت،رن   ت–يزدر تةؤدرر تال ررمتم لررءتيريتيررالاتال زييرءتتالصرر ي  تت2

 يمتر تلةن ر.ت-شز ءتاامتالإن دزتتللطة عءتراللسزت
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ٚ َشافكٗا أعط٢ شلا َظُٝا  إَا ْظب١ ألطٛاقٗا  تٖٚزٙ األبٛاب  ،تهٕٛ شلا أبٛاب

تفتح ٚتػًل يف  األبٛابٖزٙ ، ٚخلإ ٚ إطالشلا ع٢ً ادتٗا  ...أارتذ١َٝ ٚدٚس ايعبادا  

فٗٞ تؼهٌ  ،يٝٗاإايػشبا٤ اذتايني ٚ طانٓٝٗاتعشف  ذشاطا عًٝٗا  ٠أٚقا  ستذد

ٖٚزا َا مت  ،جذ َتطٛس َاٖزٙ ايكـب أٚ األطٛاس تؼٗذ بذاخًٗا عُشاْ ،١َٓآَظتٛط١ٓ 

ٚنزيو َذ١ٜٓ فاغ  ١،ٚادتاَعٝ ١ايثاْٜٛ دساطيتَعاٜؼت٘ مبذ١ٜٓ ؿٓعا٤ زتاٍ 

ٚنزيو َذ١ٜٓ احملٜٛت اييت  ،بإ تهٜٛين ايعايٞ يًُاجظترل ٚايذنتٛساٙإباملػشب 

طهٔ بٗا نإذذ٣ عا٥ال  املذ١ٜٓ أْا ٚأطشتٞ أطعذ بٗا أٚ َاجاَعٝ َاأطتار اٗفٝ ؽٝعأ

يًُذٕ املظٛس٠ اييت  َامنٛرج١ تعذ ٜٓاملذٖٚٞ زتاٍ ايذساط١ ايبرث١ٝ،ٖزٙ  ٚأتأمل فٝٗا

أطٛاقٗا  طُٝاالٚبذاخًٗا شتططا  ذلش١ٜ را  تكظُٝا  سته١ُ َٚٓع١ُ  ٜٛجذ

أِٖ اذتشف اييت  َٔٚ ،د ٚبلاع١ ٚذشف١تهٕٛ َٔ تكظُٝا  طٛق١ٝ يهٌ َٓتٛاييت ت

 ا٥رنيادتضاس٠ ٚايذباغ١ ٚاذتذاد٠ ٚبعض اذتشف األثش١ٜ اييت جتزب ايظ ،عشفت بٗا

ٖٚزا َا ٜذٍ ع٢ً َا تبك٢ ،س باق١ٝ يبعض املٓتحا  ٚاألطٛام قذ عطًت اثآٖٚٓاى  ،يٝٗاإ

١ٜٓ تعٝؽ ع٢ً أدٚا  ايبٓا٤ ٚاذتشاث١ ٚايضساع١ نٕٛ ٖزٙ املذ :َثٌ، ثشٖا ايبظٝط١آَٔ َ

ٚنزيو شتططا  دٚس ايعباد٠ ٚاملؤطظا  ارتذ١َٝ ٚاإلداس١ٜ ٚأَانٔ  ايضساع١، ١ذشف

ايشاذ١ ٚاالطتحُاّ يعا٥ال  املذ١ٜٓ ٚاملتٓضٖني فٝٗا ٚاييت متثٌ َا ٜظ٢ُ ايّٝٛ 

ٚعُل  ٠َالذعت٘ مبذ١ٜٓ املـٓع١ اييت متثٌ ْٛا تٖٚزا َا مت، ٚاذتذا٥ل تٓضٖا امل

 ألٚىل .َذ١ٜٓ احملٜٛت ا هإك١ نْٛٗا متثٌ ايبٛتك١ األٚىل  يظَذ١ٜٓ احملٜٛت ايعتٝ

 أ(-1)-سقِ-ارتاسط١  ايعا١َ حملافع١  احملٜٛت
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 4حمافظة احملُِت أرقام َمهجشات تهنُِة 

م.ّ بٛؿذذفٗا  َذذا قبذذٌ ايكذذشٕ ايظذذابع   ٠ َذٜٓذذ١ احملٜٛذذت إىلْؼذذأ ٜشجع تذذاسٜخيذذزيو.   

فٗذذذٞ تكذذذع  عًذذذ٢ ايعذٜذذذذ َذذذٔ األٚدٜذذذ١ ، ِذذذذذ َشانذذذض اطذذذتٝطإ يمْظذذذإ ايذذذُٝين ايكذذذذٜأ

املكَٛذذذا  األطاطذذذ١ٝ الطذذذتكشاس  ٣ذذذذذإ ساكذذذٞ ايضساعٝذذذ١ ارتـذذذب١ باعتباسٖذذذاألٚايٝٓذذذابٝع ٚا

 ِ َذذع اْتكذذاٍ َشانذذض اذتلذذاس٠ إىل املشتفعذذا  باملٓذذاطل ايؼذذُاي١ٝ       ريو ٚ،اإلْظذذإ ايكذذذٜ

ع سقع١ ايذٚيذ١  ايظب٦ٕٝٛ باالطتٝطإ ٚتٛطٝ أايػشب١ٝ يف ايكشٕ ايظابع قبٌ املٝالد ذٝث بذ

ٚعًُذت عًذ٢    َا١ٝ٥ عًُذت عًذ٢ تؼذٝٝذ ايظذذٚد     ذلاس٠ َا١ٝ٥ صساع١ٝ تك١ٝٓبٓا٤ ايظب١ٝ٦ ٚ

 قٓذذذٛا نْٛٗذذذا أبذذذذعت يف تـذذذُِٝ ْعتذذذت بذذذأس  ادتٓذذذتني  اطتـذذذالز ٚصساعذذذ١ األس  يذذذزا

 ٙ َ        ٚتـذذشٜف املٝذذا ١ ثشٖذذا بٝٓذذ آٚحبهذذِ قذذشب احملٜٛذذت اذتايٝذذ١ َذذٔ املٓذذاطل ايذذيت َذذا صايذذت 

يف ايعـذذش اإلطذذالَٞ  افعذذ١ احملٜٛذذت اذتايٝذذ١ ايذذيت اصداد  اصدٖذذاساَ فٗذذٞ قشٜبذذ١ حمل نُذذأسب

ٚايٝعفشٜذذ١ يف  ٜٛبٝذذ١ألٚا ٚريذذو َذذع َشاذذذٌ قٝذذاّ ايذذذٜٚال  ايُٝٓٝذذ١ نايذٚيذذ١ ايـذذًٝر١ٝ 

 َاٚذشانذذذ َاْٚٗلذذذ١ عًُٝذذذ١  ْٚؼذذذاط  ثكافٝذذذَا تًذذذو املشذًذذذ١ ػذذذٗذ  َذٜٓذذذ١ احملٜٛذذذت سقٝذذذاَ 

ال١َٝ ناملظذذاجذ ٚاملطذذاٖش ٚاألكذذشذ١   فؼذذٝذ  فٝٗذذا املعذذامل اإلطذذ  َا ،ٚاجتُاعٝذذ َااقتـذذادٜ

ٚنذذذزيو ػذذذٝذ   ايكذذذالع   يف ايعًذذذّٛ املختًفذذذ١ نافذذذ١،  فٓبذذذؼ ايعًذذذِ ٚايعًُذذذا٤  ،ٚاملذذذذاسغ

َذٜٓذ١   عؼذش يعبذت  ٚعبذ  ايطشم، َٚع بذا١ٜ بذٛانرل ايكذشٕ ايتاطذع     ،طٛامألٚايكـٛس  ٚا

ًذذػت َٛاسدٖذذا حبهذذِ ؿذذػش ذحُٗذذا عذذدل جتاساتٗذذا ي     ١سٜادٜذذ١ سغذذِ ستذٚدٜذذ   َااحملٜٛذذت أدٚاس

 جبذذٛد٠احملٜٛذذت َذٜٓذذ١ َػشٜذذ١  تعذذذ يذذزيو  ايذذُٝين ٚتـذذذٜشٙ يًعذذامل عذذدل َٝٓذذا٤ املخذذا٤،   

قبا٥ذٌ   ٖٚزا َذا جعذٌ أبٓذا٤    َٓاخٗا ٚاعتذاٍ أجٛا٥ٗا ٚنثش٠ األَطاس بٗا ٚتشبتٗا ارتـب١

ٚ أد٠ مبٛايُٝٔ املٛج ٛ   أسب ٚادتٛف ٚخذٛالٕ  َذٓني أَثذاٍ   آبٗذا عا٥ؼذني    ٕسذذب ٚعُذشإ عتًذ

ٕ    ،بسذأخشّ َٔ ألعا١ً٥ )ا ٕ    ،ٚايـذشَٞ َذٔ عُذشا ٚارتذٛالْٞ َذٔ    ،ٚايظذٓراْٞ َذٔ طذٓرا

ٕ َذ١ٜٓ احملٜٛت َٔ املذذٕ ايُٝٓٝذ١ ايعتٝكذ١ ايذيت متتًذو      إايكٍٛ بيزيو صتضّ ; خٛالٕ(

ففٝٗذا شتططذا  َٚٛاقذع أثشٜذ١      ،بٛانرل أذذاث َٚؼاٖذ تاسغت١ٝ ٚأثش١ٜ َٚعُاسٜذ١ ذٝذ١  

ٓخًف إىل إٔ ; فذذذم ّ( 2000ىل )إٚذـذذذٕٛ ٚقذذذالع َٚذذذذٕ َٚكذذذابش ؿذذذخش١ٜ ٜعذذذٛد تاسغتٗذذذا   

                                      
0
ةح فررءت-م.ال ب  مدرءتاليبنيرء0446-0441-الفترت تنيإا ييرءتلرلرىتتللبجر لضتاملحليرءت–ةح فرءتاملح دتتأمق مترةنجزا ترنب دءتت

 املجلضتاملحلي.–املح دت
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طذٛس ذحذشٟ عتفٗذا َذٔ      اعتذٝط  بٗذ  ٚ اثشَٜا تؼهٌ َعًَُا ايعتٝك١ املـٓع١ َذ١ٜٓ احملٜٛت

٘ 4-3( ٜٚذذلاٚز استفاعذ٘ )  تكشٜبذاَ  2نِ 3ٜٚبًؼ طٍٛ ٖزا ايظٛس ) ،نٌ ادتٛاْب  ّ( ٚزلهذ

 تُٛكذذع عًذذ٢ ٖذذزا ايظذذٛس أبذذشاد دا٥شٜذذ١ را  فترذذا  ؿذذػرل٠ تظذذ٢ُ )ايٓذذٛب ..       . ٚتِ(طذذ5).

ظذذتخذّ يػذذش  اذتشاطذذ١ ٚاذتُاٜذذ١ ٚاالطذذتطالع ملذذا ٜذذذٚس خذذاسد  ٓذذ١ تَهأ( ٖٚذذٞ ١ْٛبذذمجذذع 

ٚتذذؤدٟ ، يًُذٜٓذذ١ أبذذٛاب عذٜذذذ٠ َٛصعذذ١ يف اجتاٖذذا  شتتًفذذ١ ، ٚبٗذذا األر٣ايظذذٛس ملذذٔ ٜٓذذٟٛ 

بأذحذذاس َٓحذذٛس٠ َظذذطر١ متذذش حباساتٗذذا     َظذذٛا٠ٚممذذشا  أصقذذ١ َذذذاخٌ ٖذذزٙ األبذذٛاب إىل   

إىل  ٛاَلاألخذش٣ ٚؿذ   ٚاإلداسٜذ١ طظذاتٗا ارتذَٝذ١   ايظه١ٝٓ ٚأطٛاقٗا ٚجٛاْب َظاجذٖا َٚؤ

يذذذزيو صتذذذذ بٗذذذزٙ ، بذذذٌ ٖٓذذذاى دسد تذذذشبط َٓاطكٗذذذا ايعًٝذذذا مبٓاطكٗذذذا اشلابطذذذ١ا، ٚطذذذطٗ

نباس ايظٔ تشقب أعِٝٓٗ ايػشبذا٤ املتحذٛيني ٚاملذاسٜٔ بٗذا َكذذَني شلذِ نذٌ         َااملذ١ٜٓ أْاط

ذٜٓذذ١ َكظذذ١ُ إىل  يذذزيو جتذذذ ٖذذزٙ امل  ، مبذذذٜٓتِٗ ٣ٜٚٓٗذذشٕٚ َذذٔ أساد األر ، عذذٕٛ َٚؼذذٛس٠ 

ٗا اْٚنذذٌ جٗذذ١ تٛجذذذ فٝٗذذا ارتذذذَا  املٓاطذذب١ ايذذيت تًٝذذل بٗذذا ٚختذذذّ طذذه ، أقظذذاّ ٚجٗذذا 

فُذذثال أطذذٛاقٗا َٛصعذذ١ ذظذذب ختــذذٗا ْٚذذٛع ايٓؼذذاط ايتحذذاسٟ ٚاالقتـذذادٟ         ، ٚصٚاسٖذذا

عًذ٢   اؿذ١ دٚس َٛصعذ١ َٚذل  ٚطذت١  ٚاذتشيف بُٝٓا تشتفع َظانٓٗا يتـٌ إىل َابني مخظ١

ٚ ٚ جٓبا  ايطشم ٚاملُذشا   ٟ   األصقذ١،  ٖذا مجايٝذ١ ٚعشاقذ١ باملعُذاس     اأعط ٖذزا ايذذلاق املعُذاس

نذذزيو حتُذذٞ ٖذذٞ ٚ، يًُذذاس٠ َذذٔ طذذطٛع ايؼذذُع ٚذشاستٗذذا  اَلفٗذذٞ تعطذذٞ ظذذ، ٚايتؼذذٝٝذ

ٖزٙ املذ١ٜٓ َٔ املذٕ ايظباق١ يف اَتالنٗذا يٓاطرذا     تعذٚ، املاس٠ َٔ ايتظاقطا  املطش١ٜ

ًُذذ١ عُشاْٝذذ١ متٝذذض ثكافذذ١ عا٥التٗذذا  ٖذذزٙ املعطٝذذا  زتتُعذذ١ َٚتفشقذذ١ َع ، متثذذٌ ايظذذراب

َذذا صايذذت  ايعتٝكذذ١ ٕ َذٜٓذذ١ احملٜٛذذتإ ،ٝذ ٖذذزٙ ايكـذذٛس ٚاألبذذشاد ٝٚعذذشاقتِٗ بذذاَتالى ٚتؼذذ 

حتذٟٛ َظذاذا    َآثشٖا َتٛاجذ٠ بهثرل َٔ أمناط ايبٓا٤ املعاؿش فٝٗا ذت٢ ايٝذّٛ، نُذا   

ٚأْؼذذذذط١ اجتُاعٝذذذذ١ شتتًفذذذذ١  َادٚاس، تًعذذذذب ٖذذذذزٙ ايفلذذذذا٤ا  أداخذذذذٌ فلذذذذا٥ٗا اذتلذذذذشٟ

إىل َٓاصشلذذا ٚدٚس عبادتٗذذا  ٟخذَذذ١ املٝذذاٙ شلذذا ايذذيت جتذذش ٚجًذذب َٚتٓٛعذذ١ بُٝٓذذا ٜذذتِ تذذٛفرل  

َٚؤطظذذاتٗا ٚخذذذَاتٗا اإلداسٜذذ١ األخذذش٣ ٚأطذذٛاقٗا عذذدل ايظذذٛاقٞ َذذٔ األعًذذ٢ إىل األطذذفٌ    

عطؼذذِٗ ا ٚٚرليًُذذاس٠ يذذ  تٛكذذع َٝذذاٙ بذذاسد٠ َٚبخذذش٠ جذذٛاس َٓاصشلذذا    ، ٚٚيف املطذذاسز املظذذت١ٜٛ 

 َ ٚتٛكذع عًذ٢ ػذشفا     ، ـذٓٛع١ َذٔ ايطذني تظذ٢ُ )ايهذٛص أٚ ادتذش٠(      ٚتٛكع بأٚإ فخاسٜذ١ 

بذايذلاب ادتٝذذ    ألٚتًذٛث ايب٦ٝذ١ متذ    ٢تشَذ  ٔ إَٔذ  بذذالَ ف ،قذمي١ أٚإَٓاصٍ دٚسٖا ْٚٛافزٖا 

ْذو  بأنذٌ ٖذزا ٜذٛذٞ     ،ح ٚايعطذٛس ايضنٝذ١  ٥ايعبكذ١ بذايشٚا  ٛسٚد ٚتضسع فٝٗذا ايشٜذاذني ٚايذ   
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يذزيو  ، ٚجبًٝذ١ ؿذخش١ٜ قاطذ١ٝ    قُذ١ ا سغذِ اعتال٥ٗذ   ؽ داخٌ جضٜش٠ را  ذذٜك١ غٓا٤ٝعت

ْ    ٚ ْاٖٝذذو  ،)املذا٤ ٚايذذلاب(  : ُٖٚذا ، يٝٗذا َذٛاسد اذتٝذا٠     إذلذش أتظذا٤ٍ نٝذف مجعذت شلذا 

؟ ٚادتذذٛاب عذذٔ ٖذذزا ايظذذؤاٍ إٔ ايُٝٓذذٝني      عذذٔ اْتؼذذاس املكاػذذِ ٚايبظذذاتني ادتًُٝذذ١ فٝٗذذا     

يذذذِٜٗ َٝذذض٠ ٖذذٞ ايتػًذذب عًذذ٢ ايـذذعاب، ٚعتبذذٕٛ َذذٛاطِٓٗ يذذزا ٜظذذًو نذذٌ األطذذايٝب        

املذذٕ ايعتٝكذ١ َٚٓٗذا احملٜٛذت ٚخاؿذ١      يف مجاٍ  ايٓعشأَعٓت ًٛ ٌٜٛ ايـعب طٗاًل، فيتر

َ    ايذذذيت تعتًذذٞ قذذذشٕ تذذذٝع  املـذذٓع١  ايذذذيت   آاصشلذذذتالذعٗذذا عبذذذاس٠ عذذٔ ذذٜكذذذ١ بذٜعذذذ١، أَذذا 

ٚاذتكٝكذ١ ٖذٞ   ، ايظذُا٤  يف نبذذ َتألي٦ذ١   تٓعذش يٓحذّٛ    ٚنأْو ٚ فتبذتٓاطح ايظراب 

اَل صادٖذذا مجذذا، ٕٚ َذذٔ ْٛافذذزٖا ٚقُشٜاتٗذذا ٚػٛاقـذذٗاٜؼذذع َذذٔ أيذذٛاز ايضجذذاد املًذذٛ نذٌ َذذا 

ًا، يذذزا ىل جاْذذب املـذذابٝح ايتكًٝذٜذذ١ فتعطذذٞ َٓعذذشًا بذذذٜعًا ٚجذذزاب إايهٗشبذذا٤ إدخذذاٍ إْذذاس٠ 

 ٞ ايػذذالٍ  اصٕاملذٜٓذ١ ايعتٝكذذ١ شتذ   ٜٛجذذذ يفٚ ،َذٜٓذ١ را  طذذشاص َعُذاسٟ تكًٝذذذٟ ممٝذض    فٗذ

١ بايكلذذا  ذتفذذغ املذذا٤  ٚنذذزيو ايظذذذٚد ٚارتضاْذذا  ايـذذػرل٠ املبٓٝذذ   ،ذتفذذغ اذتبذذٛب

أطذفٌ   ١قعذ ٛاطذٛاقٝٗا اي  إكذاف١ إىل ٚيًشٟ ٚنُٛسد يظذكٞ ايبٗذا٥ِ    ،بإ ادتفافإيًراج١ 

ٌ     ،ذـٔ املـٓع١ َٔ ادت١ٗ ايؼُاي١ٝ ايػشب١ٝ َذٔ   :ٚملذ١ٜٓ احملٜٛذت ثالثذ١ أبذٛاب أٚ َذذاخ

 ٌ ْٚتٝحذذ١  ايذذشاٚغ،بذذاب َٚذذٔ ايؼذذُاٍ ايػشبذذٞ   ،اب املؼذذكلبذذَٚذذٔ ايؼذذشم  ،ايػذذشب بذذاب ػذذٓب

ذضاَٗا ٚأؿبرت َذلابطذ١   ْٗذّٚا، ساْذثيال تعشكت طع فلا٤ املذ١ٜٓ ايعتٝك١ آْزاىيتٛ

ٞ     َٓاطكٗذذاجبُٝذذع  عُذذاس اذتذذذٜث  إلٚخاؿذذ١ ا ،احملٝطذذ١ بٗذذا َذذٔ خذذالٍ ايضذذذف ايعُشاْذذ

  ّ  َذٜٓذذ١ احملٜٛذذت  شنذذضٚٚقفذذت مباذتلذذشٟ  ٖاَذذذاس، فًذذٛ جتٛيذذت يف  ايضاذذذف بكذذ٠ٛ ايٝذذٛ

ذٝذا٤  ألذٜٓذ١ ايعتٝكذ١ املـذٓع١ َٓتٗٝذ١ يف ا    َذٔ امل َٓطًذل  اذتلذشٟ   يالذعت إٔ اْتؼاسٖا

اختًفذذت املكذذٛال   ، أٟ تؼذذعش باَتذذذاد ثكذذايف عُشاْذذٞ مبذذذٜٓتٗا املعاؿذذش٠. يكذذذ      املعاؿذذش٠

 ٔ  ،فٗٓذذاى عذذذ٠ آسا٤ ذذذٍٛ ٖذذزٙ ايتظذذ١ُٝ   تظذذُٝتٗا باحملٜٛذذت،   طذذبب ٚايشٚاٜذذا  ٚاملـذذادس عذذ

 : ٜأتٖٞٚٞ نُا 

احملافع١ قذميًا  ايزٟ عشفت بٗطِ اػتل َٔ قٛشلِ ) احمل٣ٛ ( ٖٚٛ االطِ اا احملٜٛت

يهٕٛ ادتباٍ حتٝط بٗا َٔ ثالث جٗا  َتـ١ً َٔ ادتٓٛب ٚايؼُاٍ عذا فتر١ ؿػرل٠ 

ذشف ايتا٤ يف ْٗا١ٜ  صٜذٚشلزا زلٝت باحمل٣ٛ ثِ  ،بادتباٍ ١فٗٞ ستٜٛ ،شبػَٔ ج١ٗ اي

ٖٓاى سأ٣ آخش ، ٚٚإمنا احملٜٛيت ٟال ٜكاٍ فالٕ احملٛف ايٓظب إيٝٗاايه١ًُ يٝظٌٗ 

َا ذٜٛت ؟ أٟ َا ايزٟ ذٜٛت ؟ أْ٘ َأخٛر َٔ قٛشلِ: شتايف متاًَا يًشأٟ ايظابل ٖٚٛ 
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، ٚط١ٝ: أٟ تنئَ املا٤ َتظاٜٚ نيأٟ ذٜٛت عٝٓ ١ريو: َا٤ طٝ ٔٚيهٕٛ ادتٛاب ع

َا٤ ذٜٛت، ٖٚٓاى أَث١ً نثرل٠ ع٢ً  ، فهإٔ احملٜٛت َشنب١ َٔ نًُتني ُٖاطٛاط١ٝ

 :َٓٗا ،ت ٚكٛاذٝٗا ٖٚٞ عباس٠ عٔ عٕٝٛ يًُا٤ريو َٚٓٗا َا تشنض يف َذ١ٜٓ احملٜٛ

ستٝذ أٚ َا ذٝذ َا عني أٚ َعني  –َا مح٢ أٚ ست٢ُ  –َاٜٚذٙ  –َا١ٜٚ  –َا٤ ٖٚب١ 

ال تعًٌ خـٛؿًا أْ٘ ال ٜٛجذ َٛكع يف ايُٝٔ عًَُٛا  األزلا٤إال إٔ  ،ٚغرلٖا ايهثرل

طفٛز ادتباٍ حتٌُ ، فاملذسجا  اييت تضٜٔ بٗا َازلاٚاحملٜٛت حتذٜذًا إال ٖٚٛ عتٌُ 

َٓٗا  األػحاسشب قٚ ،طِ أس  مت اطتـالذٗاامجاع١ٝ ٚفشد١ٜ َثاًل اجملشب : ٖٚٛ  ٤زلاأ

ٚنٌ َٓٗا عتٌُ أٟ   ،ٚفُٝا بعذ تكظِ ع٢ً ايٛسث١ ،ٚاطتخذَت يف ايضساع١، ٚايتؼحرلا 

 .5اآلالف َٚا أنثشٖا ذٝث تـٌ إىل  َازلانٌ دسج١ َٔ ٖزٙ املذسجا  حتٌُ 

ناْت اٜا  َذ١ٜٓ احملٜٛت قذ قاَت ذٍٛ ثالث١ ستاٚس أٚ ْٛ مما طبل صتذ إٔ

ًٝاَتباعذ٠   ،ْعشًا يًطبٝع١ ادتب١ًٝ اييت تتـف بٗا ٖزٙ املٓطك١ خشعٔ بعلٗا اآل ْظب

 ٜا تكاسبت ايٓٛٚتظعت ايشقع١ ايعُشا١ْٝ ااملذ١ٜٓ  ٠ابع املشاذٌ اييت َش  بٗا ْؼأتت عَٚ

ٚاستبطت  ،املذ١ٜٓ ايكذمي١بـٓع١ يٝتـٌ امل أطٛاساتظع ايُٓٛ خاسد ف َٔ بعض، بعلٗا

ٔ عتؼهٌ َذ١ٜٓ احملٜٛت سقع١ عُشا١ْٝ َتٛاكع١ املظاذ١ ٚال ختتًف ي ببعلٗاايٜٓٛا  

، بُٝٓا ايعكٛد خًًٗا ٚاييت ٜتح٘ ايتٛطع ايعُشاْٞ ؿٛبٗاتاملٓاطل ارتاي١ٝ اييت ت

نُذٜش١ٜ َذٜش١ٜ َذ١ٜٓ احملٜٛت األخرل٠ َٔ األيف١ٝ ايثا١ْٝ املٓـش١َ مت إْؼا٤ 

 عتذٖا َٔ، ّ(2001يظ١ٓ (3َظتك١ً عٔ َذٜش١ٜ احملٜٛت بايكشاس ادتُٗٛسٟ سقِ )

 َٚٔ ،ايؼشم َذٜش١ٜ ايشجِ ايؼُاٍ َذٜشٜتا  ايؼػادس٠ ٚبين ايعٛاّ ستافع١ ذح١، َٚٔ

َذٜش١ٜ ارتبت، ٚتتهٕٛ  َذٜش١ٜ املذ١ٜٓ َٔ ايػشب ادتٓٛب َذٜش١ٜ بين طعذ، َٚٔ 

 ٞ:عضي١( ٖٚٞ ع٢ً ايٓرٛ اآلت17)

عضي١ ايػشبٞ األع٢ً ٚايػشبٞ األطفٌ ٚقب١ً بٔ عبذ اهلل ٚقب١ً خذٜف ٚعٓدل ٚايٛطط 

ٚايعشقٛب ٚجبٌ ايطشف ٚاألذحٍٛ األطفٌ ٚبين ايٛيٝذ ٚاجملادٌٜ ٚبالد غٌٝ ٚبين أجبش 

ع٢ً ثالث  ذٜش١ٜ املذ١ٜٓ، ٜٚتٛصع ايظهإ مب6ٚاذتٛاؿ١ً ٚطرا١َ ٚبٝت ايفرطاْٞ ٚثاَش

                                      
5

تةنتاللفرءتللةن  تيجيب(.–دتتأمق مترةنجزا ترنب دءتة  متش يوتةح فرءتاملح  
َ
 را ت  اا

للفررر م تنيإا ييرررءتتنرلررررىتت-نيجررر  ا تالإنب درررءتتيبح فرررررءتاملح درررتتتة صزدرررءتتاملح دررررتتتت-ال ب  مدرررءتتاليبنيرررءتتةح فررررءتاملح دررررتت-6ت

 6-م.0446-0441للبج لضتاملحليءت
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ٚعضي١ ٖحش٠  %( 5.22ٚعضي١ ايؼشقٞ ) ،َٔ طهإ املذ١ٜٓ %(3.61) املذ١ٜٓ ٚتؼهٌ :عضٍ ٖٞ

فٗٞ َذ١ٜٓ جزب طٝاذٞ تؼحع ٚجتزب ايظٝاذ١  ،%( 2.16)  ايذٚاعش ٚاملعاصٜب ٚتؼهٌ

إال أْٗا را  فٓذق١ عؼٛا١ٝ٥  ،ايذاخ١ًٝ ٚارتاسج١ٝ ٚتذعِ خض١ٜٓ ايذٚي١ بايع١ًُ ايـعب١

 . غرل َٛج١ٗ

 بأع٢ًٚتشتفع عٔ ططح ايبرش ، نِ (128)ذعا٤ بتبعذ احملٜٛت عٔ ايعاؿ١ُ ؿٓٚ   

 ٚتكع يف ايٛطط ايػشبٞ َٔ ايُٝٔ ع٢ً ٖلب١ املشتفعا  َا ،ّ(2200ق١ُ ٖٞ نٛنبإ )

 43.53-دسج١ 15.43-ٚخط طٍٛ  دسج١ سلااَل 32.15-دسج١ 2.15بني خط عش  )

رل ٚتكع حتت تأث ،ٚتؼٗذ احملٜٛت تظاقطا  َطش١ٜ بفـٌ ايـٝف ٚايشبٝع ،(دسج١ ػشقَا

 َاَٚٗٓ َاٚميتٗٔ طهإ املذٜش١ٜ ذشف ،ايشٜاز االطتٛا١ٝ٥ ٚاملٛزل١ٝ ادتٓٛب١ٝ ايػشب١ٝ

االقتـاد١ٜ  ٚاألْؼط١عذٜذ٠ أُٖٗا ايٓؼاط ايتحاسٟ ٚايضساعٞ ٚايٛظا٥ف ايعا١َ 

اخل، ايٓحاس٠ ٚاذتذاد٠ ٚادتضاس٠ ٚايٓكٌ ٚاملطاعِ ٚاملخابض ... :َثٌ ،ٚاالجتُاع١ٝ املٛاص١ٜ

ظبب غًب١ ايتذاخٌ ب ضاٍ كعٝفَاٜ تـادٟ ٚاذتشاى االجتُاعٞ َاايٓؼاط االق يهٔ

 أٚعذٕ  أٚفٗٞ مبثاب١ َشنض عُشاْٞ َٔ َشانض ؿٓعا٤  ،ايشٜفٞ اذتلشٟ فٝٗا بك٠ٛ

 ١ْظُ 20134ٜٚبًؼ عذد طهاْٗا اذتايٞ ، (2نِ 19تبًؼ َظاذ١ َذ١ٜٓ احملٜٛت )ٚ ،تعض

تكشٜبَا، ْظ١ُ  640000ا ٜكاسب َ 2030اّ ٜٚتٛقع إٔ تـٌ عاّ ع 2004ّإلذـا٥ٝا   ٚفكًا

 ١أثشٜ ١تؼهٌ َعًُ َا صايتعُشاْٗا  اصدٖاسبٛانرل إٕ َذ١ٜٓ احملٜٛت اذتاي١ٝ َٔ خالٍ 

تًف١ املخ اتُٝض بتكظُٝاتٗتٚ غايبَا،را  طشاص َعُاسٟ تكًٝذٟ قذِٜ  َذ١ٜٓفٗٞ  ١،َُٗ

ٝط١ ٚأؿبرت املذ١ٜٓ َشتبط١ جبُٝع ايعضٍ احمل، شتتًف األْؼط١ ٚاذتشفاملظتٛعب١ 

َذ١ٜٓ احملٜٛت حباج١ إىل ػل َا تضاٍ ٚ، عُشا١ْٝ ذذٜث١ ٚػٛاسع َعبذ٠ بإبٗا مب

، ٚتعبٝذ ايعذٜذ َٔ ايؼٛاسع اييت تظاعذ ع٢ً تٛطٝع املذ١ٜٓ ٚتطٛس َظت٣ٛ اذتٝا٠ فٝٗا

طشاس أإرا نإ املاكٞ َفتاز اذتاكش ٚناػف املظتكبٌ، ففٞ اذتاكش تهُٔ ايهثرل َٔ 

ٚمبا إٔ َذ١ٜٓ احملٜٛت تعذ َٔ ، فاماآلاملظتكبٌ بٌ بٛاب١ ٚاطع١ ْافز٠ ضتٛ ٖٞ املاكٞ ٚ

ٕ إذٝث  ،املذٕ اي١ُٝٓٝ ايكذمي١ إال أْ٘ ال ميهٔ َعشف١ ٚحتذٜذ ايفذل٠ اييت ظٗش  فٝٗا

َذ١ٜٓ احملٜٛت تفتكش إىل األدي١ املؤنذ٠ ذٍٛ تاسٜخ إْؼا٥ٗا أٚ عُاس٠ أٍٚ جض٤ َٔ 

الٍ َعا١ٜٓ ايبٝٛ  ايكذمي١ جذًا فٝٗا ٚنٌ َا ٖٓايو ٖٛ ايتخُني َٔ خ، املذ١ٜٓ

تؤنذ أْٗا اطتخذَت يف أنثش ٖٞ ٚ، ٚنزيو األذحاس اييت اطتخذَت يف ٖزٙ ايبٝٛ 
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ضَٔ قطعٗا ٚضتتٗا َٔ ادتبٌ يٖٚٞ تذٍ بايتكذٜش   ،َٔ بٓا٤ ٚأنثش َٔ صَٔ

 .ٚاطتخذاَٗا يف ايبٓا٤

 مشكلة البحث :

طذ١ٝ يف تذال ّ  جػشافٝتٗذا ايبؼذش١ٜ     َذا ٜعذذإ َذٔ ايعٛاَذٌ االطا     ذٜٓذ١ َ َٛقع َٚٛكعٌٖ 

ًٝذذا ملاكذذٝٗا ٚإىل       ًٝذذا اَتذذاًدا تال٥ُ ٚايطبٝعٝذ١، ٖٚذذٌ ميهذٔ إٔ ٜهذذٕٛ ذاكذش َذٜٓذذ١ َذا عُشاْ

أٟ َذذذذ٣، أٟ ٖذذذٌ  ٖذذذزا ايظذذذؤاٍ اإلػذذذهايٞ املثذذذاس ٜهذذذاد ٜٓطبذذذل عًذذذ٢ تذذذال ّ عُذذذشإ َذٜٓذذذ١  

؟ َذٔ ٖٓذا   جبػشافٝتٗا ايبؼذش١ٜ ٚايطبٝعٝذ١ َاكذٝٗا ٚذاكذشٖا ٚآفذام َظذتكبًٗا َ      احملٜٛت 

ْظذتطٝع ذذذٌ املؼذهال  ايذذيت  أعاقذت ٚتعٝذذل بذٌ حتذذاٍٚ فذو االستبذذاط بذني عُذذشإ َذٜٓذذ١       

َا بني َاكذٝٗا ٚذاكذشٖا ٚآفذام َظذتكبًٗا، أٟ إٕ اشلذذف َذٔ حبثٓذا ٖذٛ نٝذف           احملٜٛت

ٛ       ّتذال ميهٔ إثبا  أْ٘ َا صاٍ مبذ١ٜٓ احملٜٛت  فذام  آ عُشاْذٞ بذني َاكذٝٗا ٚذاكذشٖا ٚضتذ

 َظتكبًٗا.

 ايش٥ٝع اآلتٞ: بٓا٤ ٖزٙ اإلػهاي١ٝ ميهٔ ٚكع ايظؤاٍ َٚٔ خالٍ 

قىة  التخؤم  المرتينامل دلنة تت اتىةتج ادلمبنتين ة رتى ستتر ايةتخرينا ةت         : هل 1س

هتتل ةبتتتى ستتتر اتتا سرتتيناع اتىةتتج ادلمبنتتين ال تتب   أ   ؟لمريناهنتتب ادلبيتتى  

ث الت   أال ظينةادلبيى  إىل حن كبري  غم احسبسهب احلبيل؟ لذا لز  ستي ب ممينفت

 .اتىةج ادلمبنينة منة تبنشأة يهإلاةخ نث 

تٛكذذٝح غُذذٛ  يفشعٝذذ١  أطذ١ً٦ تطًذذب َٓذذا ٚكذذع ٥ٝع ٜايظذذؤاٍ ايذش ٖذذزا عًذذ٢  ٚيمجابذ١  *

 ا.ٖز ٥ٝعايظؤاٍ ايشاملؼه١ً ٚ

 آليت...هي ستر ال حى األةئتت الفينسيت ا *

ْٗذا  طذبب أطذاغ يف اطذتُشاس تذال ّ عُشا     ػذشايف ادتفًهٞ ٌٖٚ َٛقع َذ١ٜٓ احملٜٛت اي (1

 ؟ املاكٟٛ ٚاملعاؿش 

جذذزٚسٖا  يف  املعاؿذذش   عُشاْٗذذا منذذٛ ٚتٛطذذع  ٖذذٌ َذٜٓذذ١ احملٜٛذذت َشطذذخ١ يف أؿذذاي١     (2

 املاك١ٝ ؟  

اْتؼذذاسٖا ظًذذت َذذٔ بذاٜذذ١ املعاؿذذش٠  ايذذيت تأطظذذت عًٝٗذذا َذٜٓذذ١ احملٜٛذذت  ٖذذٌ ايٓذذٛا٠ (3

 ؟   متحذ بٛانرل أؿاي١ عُشإ املذ١ٜٓ ايعتٝك١

 َاكٝ٘ ؟ ع َ اؿش ملذ١ٜٓ احملٜٛت َتال٥ِجعًت ايعُشإ املعاييت  ٖٞ احملفضا َا  (4

 : آلتٖٞزٙ ايفشكٝا  باختـاس ع٢ً ايٓرٛ ا إظتاصميهٔ  فزضّات البحث :
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ٞ   ذلذذٛسإٔ  (1 اعذذ٘ إىل ٚجذذٛد  سجإميهذذٔ  عُشاْٝذذَاذاكذذشٖا ٚاحملٜٛذذت  ايذذتال ّ بذذني َاكذذ

 ايتٓذذاغِ َذذاإىل  ٜهُذذٔ إسجاعذذ٘ايذذذميػشايف ٚايعُشاْذذٞ، ٚ ايتحذذاْع ٚايذذتال ّاألؿذذاي١ ٚ

 ال ّٗذٞ ايذيت أٚجذذ  ٖذزا ايذت     فٚايطبٝعٝذ١   ُث١ً جبػشافٝتٗذا ايبؼذش١ٜ  تا٥ٝتٗا املثٓ بني

 يف عُل َاك١ٝ. ملذ١ٜٓ احملٜٛت املعاؿش ايتُذْٞ ٟاساذتل

سٚز املػذذذاَش٠ يف ايتػًذذذب عًذذذ٢ املؼذذذكا  َذذذٔ ذٝذذذث   ٘يذٜذذذ َذذذا صايذذذت إٔ إْظذذذاْٗا املعاؿذذذش (2

 ٍ  ثكافذذ١ األجذذذاد سٚز املػذذاَش٠ ٚإذٝذذا٤ ذ ذلذذٛسيذذزيو ٜعذذ ،تلشطذذٗا عًذذ٢ طذذبٌٝ املثذذا

  ٞ َاكذذٝٗا  بذذني يف ايُٓذذٛ ايعُشاْذذٞ ٚايبؼذذشٟ َذذا   فذذض ٖذذٛ احمل ضتذذٛ ادتاْذذب ايتلاسٜظذذ

ٌ  سغذذِ إٔ يف اطذذتُشاس تٓذذاغِ ايعالقذذ١ بذذني ثٓا٥ٝتٗذذا   ذاكذذشٖاٚ  ادتاْذذب ايبؼذذشٟ املذلٖذذ

 .أنثش تعكٝذًا  ايّٝٛ جعًٗا

أثبتذذذت ْؼذذذأ٠ املذٜٓذذذ١  تطذذذٛس ٚيف  طذذذاُٖت باملذٜٓذذذ١ ثذذذالث ْٜٛذذذا    ٛجذذذٛد٠امل ٜذذذا إٔ ايٓٛ (3

ايذيت جعًذت املؼذٗذ     فذضا  ٍ َال١ُ٥ يالْتكاٍ َٔ َشذ١ً ألخش٣ ٖٚٞ إذذ٣ احملٛذـ

ؤٖال  ايطبٝع١ٝ ٚايبؼذش١ٜ  نْٛٗا متتًو امل تَُٜٓٛا طٛسَااذتلشٟ ملذ١ٜٓ احملٜٛت َت

اإلبذذذذاع ٚايعكالْٝذذذ١ ضتذذذٛ ايتُٓٝذذذ١ املٓؼذذذٛد٠     سٚز ٗا ٖٝذذذا ٚطذذذانٓ ٤أبٓا ٚيذذذذ  يفايذذذيت 

 ٝٗا.َٚاك ذاكشٖاايشابط بني 

 :ْٛجضٙ باآلتٞ  : دف البحثي

فذذذضا  َُٗذذذ١ ٖذذذٞ ايذذذيت أٚجذذذذ  قذذذ٠ٛ ايذلابذذذط       ستٜٗذذذذف ايبرذذذث إلثبذذذا  إٔ ٖٓذذذاى    

 تُٜٓٛذذَاَا تطذذٛساحملٜٛذذت َذذٔ َاكذذٝٗا إىل ذاكذذشٖا ايذذيت جعًتٗذذا تعذذٝؽ     ذٜٓذذ١ايعُشاْذذٞ مل

يذميَٛذ١ عُشاْٗذا ٚجاربذ١ يذزيو َذٔ       َذٔ َذؤٖال  ؿذاذت١    بعُشاْٗا ٚخاؿ١ مبا متتًه٘

ٚاذتذذشف  أؿذذٓافٗايًضساعذذ١ بهذذٌ أْٛاعٗذذا، ٚيظذذٝاذ١ بهذذٌ ؼذذط١ اآلتٝذذ١ .. )اٖذذزٙ األَثًذذ١ األْ

 َذا صايذت  ايذيت   األْؼذط١ ٚاملذآثش  مباكذٝٗا ٚبعذض    َانُذا نذإ َعٗذٛد    (خلإ ...أػذهاشلا بهٌ 

  َذذٔ خالشلذذا املذذذذٕ   أيذذٛ مت االطذذالع عًذذ٢ ايٓعشٜذذا  ايذذيت ْؼذذ      فٝٗذذا خاؿذذ١ َذذا    د٠ َٛٛجذذ 

، َذٜٓذ١ احملٜٛذت   أ٠تطبٝل يف تهٜٛٔ ٚتطٛس ْٚؼذ بني ايٓعش١ٜ ٚاي اََاغذلاب ئ صتذٚاألَـاس 

ٜ    بتعذٚذاكشٖا ال ُٜاكٝٗا ف عؼذل ثكافذ١   إ ابتعاًدا نذثرًلا; ألٕ إْظذاْٗا املعاؿذش َذا صاٍ 

ّ يف املشتفعا  ٚاطتـالز املذسجا   األجذاد نايبٓا٤ َٓذ   ٚاالٖتُذا املاكذٟٛ َذٔ    ا٤بذُٓط ايب

َذذع  َاَٗاكذذٝ، يف تذذال ّ ٚب٦ٝتذذَ٘ذٜٓذذ١ احملٜٛذذت  إْظذذإبذذني  ابذذط ٚايتحذذاْعأبذذشص أٚجذذ٘ ايذل

جػشافٝتٗا ايبؼذش١ٜ ٚايطبٝعٝذ١   مبؼٗذ َذ١ٜٓ احملٜٛت اجملظذ٠ ذاكشٖا. نٌ ٖزا جعٌ 
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هذذأَ مبٜذذٛذٞ يٓذذا   ٖٚذذٛ َذذا ملذٜٓذذ١ احملٜٛذذت تُٜٓٛذذَا تطذذٛسَا تعطذذَتال٥ُذذ١ بعُشاْٗذذا ممذذا أ

 ٞ ذاكذذشٖا، ٖذذزا َذذا ميٝذذض خـٛؿذذ١ٝ  بذذني َاكذذٝٗا ٚ ايكذذ٠ٛ ٚايلذذعف يف استباطٗذذا ايعُشاْذذ

ٚ بذني َعطٝذا  امل  ايتال ّ  عُشإ َذ١ٜٓ احملٜٛت ٖٛ تضخذش   اذتاكذش فٝٗذا ٚريذو مبذا     اكذٞ 

     ٔ ٚخـٛؿذا مبٓذاظش ايظذٝاذ١ ٚكذبابٗا      ب٘ َٔ َٛقع فًهٞ َٚٛكذع سٜذادٟ بذني َذذٕ ايذُٝ

 َذذٔ إظتابذذَا ْؼذذأ٠ ٚتطذذٛس َذٜٓذذ١ احملٜٛذذت  يفٚتذذأثرل ريذذو   املظذذتُش ٚأَطاسٖذذا ٚاخلذذشاسٖا

 إىل ذاكشٖا.َاكٝٗا 

 ث :مهايج البح

    املذذذٓٗخ ايتاسغتٞ:يهذذذٌ ظذذذاٖش٠ بذذذٛانرل ْؼذذذأ٠ ٚطذذذبب يًٓؼذذذأ٠ فايتذذذاسٜخ َفتذذذاز ملعشفذذذ١

 األػٝا٤ نٝف بذأ  ٚنٝف ناْت ٚنٝف أكرت ٚنٝف ميهٔ إٔ تهٕٛ.

 ٞيهذذٌ عًذذِ َذذٓٗخ خذذاق بذذ٘ ٚادتػشافٝذذ١ ارتشٜطذذ١   -)دٜفذذذ ٖذذاسيف(: املذذٓٗخ ارتشا٥طذذ

 تعشفٓا َٛقع َٚٛكع ٚفًه١ٝ املهإ املذسٚغ.

  ٖذٌ ٖذزا اجملذاٍ املذذسٚغ َظذتٟٛ طذًٗٞ جبًذٞ ؿذرشاٟٚ طذاذًٞ          -:ٞاملٓٗخ اإلقًُٝذ

 َتذاخٌ ٚنٝف ميهٔ دساطت٘.

 ٜعتُذذ ٖذزا املذٓٗخ عًذ٢ املعاٜؼذ١ ٚاملؼذاٖذ٠       -)املالذع١ ٚاملعاٜؼذ١(:  ٛؿفٞٚاملٓٗخ اي

ٚايتؼذذذاسن١ٝ نذذذٌ ريذذذو متٓرذذذ٘ بكذذذ٠ٛ ٚؿذذذف األػذذذٝا٤ نٝذذذف ٖذذذٞ ٚنٝذذذف ناْذذذت    

 ٚنٝف ميهٔ إٔ تهٕٛ.

  ش٣ َا نتب٘ األذٝا٤ ٚاملٛت٢ عًذ٢ ٖذزٙ ايعذاٖش٠ إٕ دسطذت     ْظتك-:االطتكشا٥ٞاملٓٗخ

َذذا مل ظتذذب اطذذتكشا٥ٗا َذذٔ خذذالٍ ارتشٜطذذ١ َذذٔ خذذالٍ ايٓذذضٍٚ املٝذذذاْٞ ٖٚذذزا نًذذ٘          

 ٜشجع يًباذث ٚاٖتُاَ٘ باملٛكٛع .

 ٜشجذع يذساطذ١ األسقذاّ ٚذحذِ َٚظذاذا  األػذٝا٤       -ٗخ اإلذـا٥ٞ ٚاملٓٗخ املكاسٕ :ٓامل

 خلبني ايفذلا  بني املظاذا  ...ا

 احملددات  :

         ّ ستذذذدا  َٛكذذٛع١ٝ..ايُٓط املعُذذاسٟ مبذٜٓذذ١ احملٜٛذذت،إىل أٟ دسجذذ١ ٖٓذذاى تذذال

 َعُاسٟ بني  منطني املاكٞ ٚاملعاؿش.

 .ستذدا  َها١ْٝ....َذ١ٜٓ احملٜٛت َشنض احملافع١ 

  َٔ...2030ّ-2012ستذدا  صَا١ْٝ تٛقع١ٝ 
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  احملٜٛت اذتذايني ؿذٛب   ستذدا  بؼش١ٜ... ٍَٝٛ ايثكاف١ املعُاس١ٜ عٓذ طهإ َذ١ٜٓ

 ايُٓط املعُاسٟ ايتكًٝذٟ ٚإىل أٟ دسج١.    

ٚطذٓراٍٚ   ثالثذ١ ستذاٚسً   نٌ َبرث َبرثني ٜؼٌُإىل  ٚأخرل طٝتِ تكظِٝ ٖزا ايبرث

 يشبط ايتظًظًٞ بني ستاٚس نٌ َبرث .ايشبط بني املبرثني ٚريو َٔ خالٍ ا

 

 َامتداد يا املعاصز.العتّل،  مدِهة احملُِت تارِخ ملخطط جغزافّة املبحث األَل:

 :مكدمة عامة 

َٓز ايكذّ ٚيهٔ ال ميهٔ حتذٜذ ريو ٚإمنا  ظٗش  َذ١ٜٓ احملٜٛت نُشنض ذلشٟ

يف املباْٞ  اجملظذ٠ َٔ خالٍ ايؼٛاٖذ ٚاألدي١ املش١ٝ٥ ٚاألثش١ٜ املٛجٛد٠ َاغتُٔ ختُٝٓ

ٜت ٕ عُش َذ١ٜٓ احملٛأنثش االذتُاال  إ تكٍٛٚ ايكذمي١ يف ٖزٙ املذ١ٜٓ ذٝث ٜكذس

فكذ بذأ   َاطهٓٝنْٛٗا َشنضَا أَا  بٛؿفٗا َشنضَا جتاسَٜا عاّ َٓز بذأ  500ٜكاسب 

،إٕ َذ١ٜٓ احملٜٛت ايكذمي١ ٚاذتذٜث١ متتاص 7قبٌ ريو ايٛقت بفذلا  ط١ًٜٛ غرل ستذدٙ

َتٓاغ١ُ  َٔ أِٖ ٖزٙ املؤٖال  اَتالنٗا يطبٛغشاف١ٝني،ٚجذ َُٗ ٛقع َٚٛكعمب

تٓحِ عٔ  ٖزٙ املُٝضا  ،ٖحّٛ ٚشتاطش ايػضا٠ ٚاألعذا٤محتٗا َٔ ايهٛاسث ايطبٝع١ٝ ٚ

ٚتاسغت١ٝ ٖزٙ املذ١ٜٓ ، أعطتٗا ق٠ٛ ْضَا امتاصد ٚتفاعٌ زتُٛع١ َعطٝا  ٚعٛاٌَ َٚٝه

َعاؿش٠ اييت جعًت َٓٗا َذ١ٜٓ را  شتططا  عُشا١ْٝ ٚاَتذادٖا املعاؿش، ٖٞ ايعتٝك١ 

١ تتعًل باملٛقع ٚطبٝع١ األس  َٔ طبٛغشافٝ ختشد عٔ ْطاقٗا ايتكًٝذٟ ملا متتاص ب٘ مل

بايٓظب١ يظانٓٝٗا ملا ي٘ َٔ عالقا  ١َُٗ بادتٛاْب االقتـاد١ٜ  َانٕٛ ٖزا املٛقع َُٗ

ٚاالجتُاع١ٝ ٚايذفاع١ٝ إكاف١ إىل عاٌَ إطاس جٛد٠ اذتٝا٠ ايب١ٝ٦ٝ فٝٗا َٔ َٓاخ 

ٕ بعض أ١َٓ سغِ آَذ١ٜٓ دفاع١ٝ  َذ١ٜٓ احملٜٛت نُا طبل رنشٙذ يزيو تع ،ٚطكع

إيٝ٘ )اْعش ملا طبل يف فٛم ػشف١ ؿخش١ٜ َط١ً ع٢ً ػاٖل ٜـعب ايتظًل  طشافٗاأ

  ٚؿفٗا(.

 ب(-1)-سقِ-خاسط١ َذٜش١ٜ َذ١ٜٓ احملٜٛت 

 

                                      
 يةذ تت زدفيءتعنتةح فرءتاملح دت.-  ضز تلإنبيءتةصإ اةءتمت يج  ا 0448-0442ةز  تش يوتتةح فرءتاملح دتت7
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 8اإلجناسات التهنُِة مبحافظة احملُِت مدِزِة احملُِت

املذ١ٜٓ إٕ ذاكش٠ َذ١ٜٓ احملٜٛت ايكذِٜ تتهٕٛ َٔ ثالث ْٜٛا  ُٖا ..)املـٓع١، 

ايكذمي١، َذ١ٜٓ ايلدل( ٖزٙ ايٜٓٛا  طٛف ْتطشم شلا َٔ جٛاْب عذ٠ َٓٗا َٛاد ايبٓا٤ 

ؿػش ٕ ع٢ً ايشغِ َٔ س ٖزٙ املذاطٛأعٓذ دخٛيو ٚنزيو أمناط ايبٓا٤ ٚخذَاتٗا، 

 ٚنأْوٚأْت فٝٗا تؼعش فٝٗا فإْو املٛاسد  ٚستذٚد١ٜقعٗا اذحُٗا ٚمتٛكعٗا َٚٛ

يمْتاد ايضساعٞ   ١س  را  تشب١ جٝذ٠  غ١ٝٓ ؿاذتأاف ٚمبٓطك١ فظٝر١ َذلا١َٝ األطش

مبٓاطل را  أقايِٝ  ٚنأْوٚرا  تظاقطا  َطش١ٜ عاي١ٝ َٚٓاخ َال٥ِ يهٌ املضسٚعا  

ٚتؼعش  ،ٚايهٌ ٜشذب بايػشٜب،ايهٌ ٜعشف ايبعض َعشٚف ٚ ذ١ٜٓباملايػشٜب ، إٕ َتعذد٠

ايزٟ يٓٛع َٔ ايظًٛى ٖزا املٓعٛس ٜؼذى إىل تـٓٝف ٖزا ا ،ْو كٝف أطش٠ ٚاذذ٠أن

 ْتٝح١ فِٗ ميثًٕٛ نت١ً ٚاذذ٠، ع٢ً زتتُع تكًٝذٟ أػب٘ بأطش٠ ممتذ٠ الال ٜذٍ إ

ٚاَتذادٖا املظتُش، نُا تكاسب ٚتؼاب٘ دٚسٖا ٚأطٛاقٗا ٚايعادا  ايبؼش١ٜ املٛذذ٠ 

تاّ َٔ ذٝث )ايتلأَ االجتُاعٞ، ٚايلبط االجتُاعٞ، َا ػب٘ ٕ ٖٓاى جتاْظأتالذغ 

، سأطَٝا ٖزٙ املذ١ٜٓ عدل األص١َٓ ٚايعـٛس تؼٗذ اتظاعَا ظًت يوزي، اطٞٚايلبط ايظٝ

فكذ طبل ، عكاسٖا يزيو مل ٜفلٌ االْتؼاس األفكٞ اى َكذسَازْآفكذ نإ إْظاْٗا 

ٖزا يف ، يًؼعٛب َاا٥ٝزغ َآَأَشٚجٞ احملافع١ ع٢ً األساكٞ ايضساع١ٝ نْٛٗا متثٌ 

فإْو ذَا  املعاؿش٠ ٚخـٛؿا اإلْاس٠ إيٝٗا ارت ٚؿًتَا ايّٝٛ ٚبعذ إٔ ، أاملاكٞ

بإ األعٝاد ايٛط١ٝٓ ٚاألفشاز ٚاألعشاغ تضٜٔ ٖزٙ املذ١ٜٓ باملًْٛا  ايهٗشبا١ٝ٥ إتالذغ 

تؼاٖذ َٓاظش ك١ٝ٥ٛ تٓكًو ٚنأْو باسص أَاّ ٚرا  ايذلددا  املتٛاي١ٝ ) ايػُاصٜٔ ( 

َدلصَا َٛاد يًبٓا٤  ، ٚبعذ ٖزا نً٘ ْٓتكٌ إىل أِٖ ْٜٛا  َذ١ٜٓ احملٜٛت9جٓا  ايفشدٚغ

ٚنزيو أمناط يًبٓا٤ ٚخذَاتٗا ٖٚٞ ع٢ً ايٓرٛ اآلتٞ... مبذ١ٜٓ احملٜٛت فكذ مت 

تـُِٝ خشٜط١ را  ثالث١ أبعاد، ايبعذ األٍٚ أٜٔ تكع احملٜٛت يف خاسط١ ايُٝٔ، ايبعذ 

ايثاْٞ تـُِٝ خاسط١ ستافع١ احملٜٛت، ٚايبعذ ايثايث إبشاص َهْٛا  َشنض َذ١ٜٓ 

 ٜاتٗا ايثالث ٚايتطٛس املعاؿش ايزٟ مل غتشد عٔ منطٗا املعُاسٟ ايكذِٜاحملٜٛت بٓٛ

 

                                      
 نيج  ا تالإنب دءتيبح فرءتاملح دتتة صزدءتاملح دتت.-ة  متش يوتتت8
9
 الإج التي ملج لتامل مرسترامل  يسءتمل بزي  .ت
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 ( : تٛصٜع املٓاطل ايش٥ٝظ١ٝ املتُث١ً ملذ١ٜٓ احملٜٛت1خشٜط١ سقِ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؿُُت ٖزٙ ارتاسط١  َٔ خالٍ ؿٛس٠ ج١ٜٛ قذمي١ ملذ١ٜٓ احملٜٛت  عٛدتت بتكٓٝا  عًّٛ االطتؼعاس عٔ بعذ. 

 ...ََظائفًا َخدماتًا األبهّة مُاصفاتٌ َمناطأطبّعة البهاء ََ {املصهعة  }األَىل  اةالهُ

يهٔ ،إىل فذلا  قذمي١  إْؼا٥ٗااملـٓع١ ٖٞ ايٓٛا٠ األٚىل ملذ١ٜٓ احملٜٛت ٜٚعٛد تاسٜخ  ذتع

فش ايٛثا٥ل اييت تٛكح ريو إال إٔ املتفل عًٝ٘ بني اْعشًا يعذّ تٛ حتذٜذٖاال ميهٔ 

ٚيهٔ ال ميهٔ حتذٜذ صَٔ ، األقذّ يف ايعٗٛس يف َذ١ٜٓ احملٜٛتادتُٝع إٔ املـٓع١ ٖٞ 
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َٛقعٗا  ايفشٜذ ٚإٕ املٛكع ايزٟ مت اختٝاسٙ يًٓٛا٠ األٚىل أٟ املـٓع١ ، ٗا ٚعُاستٗا٥بٓا

ه١ْٛ َ  أطٛاسٚاملُٝض َٝض٠ متتاص بٗا نثرل َٔ املذٕ ايكذمي١ يف نثرل َٔ اذتلاسا  َٔ 

َٔ منط١ٝ املذٕ  ض٤اََمتثٌ جنثرل٠ ذمي١ ق َٕذ يذٜٗا ايَُٝٔٓٝع١، ف ذـٕٛ َٔ

ديٌٝ منٛرجٞ يًُذ١ٜٓ املظٛس٠ اييت متثٌ  إالٖٞ  ايعتٝك١ املظٛس٠ ٚاحملـ١ٓ ٚاملـٓع١ َا

تٝع ايزٟ تذلبع قشٕ ع٢ً ق١ُ عاي١ٝ ٖٞ ق١ُ جبٌ  تذتُاٜتٗا ذٝث بٓٝ َآَٝع َاذـٓ

ٖٛ تٛفرل أَش  َِٗ إىل يف ٖزا املٛكع املشتفع  إْؼا٥ٗاٜٚعٛد طبب ،املـٓع١ يف قُت٘ 

ٖزٙ ايٓٛا٠ األٚىل يف ٖزٙ املٓطك١ قذ  ١قاَإاذتُا١ٜ ٚاألَإ يًظهإ ذٝث َٔ املؤنذ إٔ 

فشٜٔ حبهِ ٚجٛد اٚاالطتكشاس َتٛ األَٔمل ٜهٔ ٜٚهٕٛ سافل فذلا  ص١َٝٓ َلطشب١ 

ذشٚب ْٚضاعا  بني ايكبا٥ٌ املتحاٚس٠ أٚ َع عذٚ خاسجٞ ٖهزا نإ اختٝاس طهاْٗا 

اس املٛقع املشتفع ايؼاَخ ع٢ً ق١ُ ٝفلًٛا اختإر ايزٜٔ أتٛا إىل ٖزٙ املٓطك١ األؿًٝني 

ايٓٛا٠ األٚىل ملذ١ٜٓ  تَٓٗا تؼهً،ٚقشٕ تٝع يٝهٕٛ َٗذًا ملذٜٓتِٗ أٟ َٛكع طهِٓٗ 

فًكذ مت اختٝاس ريو املٛكع حبشق ػذٜذ ٚعٓا١ٜ ٚس ١ٜ ثاقب١ ٚمت  ،)املـٓع١( احملٜٛت

ايـخش١ٜ َٔ ْفع َٛكع املـٓع١ أٟ َٔ ْفع ادتبٌ  فكذ قاَٛا بٓرت ايهتٌ ،ٖا بٓا

 إىلفًٛ ْعش  ، ٚمت اطتخذاَٗا يف بٓا٤ املـٓع١ َذلبع١ ٚػاشت١ ع٢ً ق١ُ قشٕ تٝع

ٕ دسج١ االضتذاس تهٕٛ ػذٜذ٠ يف األجضا٤ ايؼشق١ٝ   أجذيٛاستفاع َٛكع املـٓع١ 

ب١ٝ َٔ املـٓع١ اضتذاس اْظٝابٞ يف األجضا٤ ادتٓٛمث١ ٚايؼُاي١ٝ ٚايؼُاي١ٝ ايػشب١ٝ ٚ

َٔ أع٢ً املـٓع١ ذت٢ ٜـٌ إىل َظت٣ٛ  اََذٝث ٜهٕٛ فٝٗا االضتذاس أقٌ ػذ٠ َٚتذسج

ريو االضتذاس ايؼذٜذ ػهٌ طذًا َٓٝعًا ٚذاجضًا  ،األساكٞ ايضساع١ٝ احملٝط١ باملـٓع١

إال ج١ٗ ٚاذذٙ َفتٛذ١ ٖٚٞ ادت١ٗ ادتٓٛب١ٝ  تبلطبٝعًٝا أَاّ ٖحُا  األعذا٤ ٚمل 

قذ مت ايتػًب ع٢ً ريو بإقا١َ طٛس َٔ األذحاس عتٝط ، ٚٗا االضتذاسٚاييت ٜكٌ فٝ

٠ بٛاب١ ٚاذذب٘ باملـٓع١ يف األجضا٤ ادتٓٛب١ٝ بُٝٓا جض٤ َٔ جٗت٘ ايػشب١ٝ تٛجذ 

كخ١ُ َٔ ارتؼب احملًٞ َٚػطا٠ بأيٛاز أٚ ؿفا٥ح َٔ اذتذٜذ خاؿ١ يف ادت١ٗ 

 أٚ خشقٗا، عًٝٗا َٔ ايتٗذّ ٚايػش  َٔ ريو محا١ٜ ايبٛاب١ ٚاحملافع١ ،ارتاسج١ٝ َٓ٘

ٖٛ َٔ أجٌ محا١ٜ ايبٛاب١ َٔ طًكا  ايٓاس ٚاملذافع يف ذاي١  ٖ٘ٚٓا طبب آخش أكٝف

نزيو  ،ٖٚزٙ ٖٞ زل١ طا٥ذ٠ يف أنثش أطٛاس املذٕ ايكذمي١ يف ايُٝٔ ،ٖحّٛ األعذا٤

 ،نإ ٜٛجذ يف أع٢ً ايظٛس ذافا  ؿخش١ٜ باسص٠ باجتاٙ ارتاسد ع٢ً طٍٛ اَتذاد ايظٛس
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ٚنًٗا أغشا  يًرُا١ٜ بايذسج١  ،يو يػش  اذتُا١ٜ َٔ ايتظًل إىل ايذاخٌٚر

 .األٚىل

ٚ       تذذبني َٛكذذع ؿذذٛس٠  فٝٗذذا  االضتذذذاسْذذٛا٠ املـذذٓع١ املعتًٝذذ١ ؿذذ٠ٛٗ جبذذٌ ميثذذٌ قذذشٕ تذذٝع 

 10فٝٗا ، ٚجض٤ َٔ ذاف١ املذ١ٜٓ ايكذمي١   ايبٓا٤ٚٚظا٥ف منط ٚنزيو َٛاد ٚ

 

 

 

 

 ب٦ٝت٤٘ املـٓع١ ناْت َٔ املٛاد املٛجٛد٠ يف ٕ َٛاد ايبٓا٤ اييت اطتخذَت يف بٓاإ

، َٔ ْفع َٛقع املـٓع١ ذٝث مت اطتخذاّ األذحاس يف بٓا٤ املٓاصٍ احمل١ًٝ ت٘ٓطكَٚ

ناْت جتًب َٔ ،ٚايظكٛف أٚ ايظطٛز  تػط١ٝكذ مت اطتخذاّ األخؼاب يف ع١ًُٝ ف

ٜهاد ٜهٕٛ آْزاى  املٓاطل ايضساع١ٝ ٚغرل ايضساع١ٝ اجملاٚس٠ يًُـٓع١ ٚايٛاقع١ يف كٛاذٝٗا

 ١َُٗ ٚناْت َٛاد، بؼهٌ نبرلٚط١ًٗ ايٛؿٍٛ ٚايٛفش٠ ناْت َتٛافش٠ ٖزٙ املٛاد 

نزيو مت َذ  ،يالطتخذاّ يف تًو ايفذل٠ يف ؿٓاع١ ايٓٛافز ٚايؼٛاقٝف ٚايبٝبإ

َٔ ايهتٌ ايـخش١ٜ َٔ  األذحاسٚمت اطتخذاّ ، ايظٛس يف ادت١ٗ ادتٓٛب١ٝ َٔ املـٓع١

املُٝض ذٝث  ُ٘ٝٓا ادتبٌ ايزٟ قاَت عًٝ٘ املـٓع١ نإ ي٘ طابعْفع املـٓع١ راتٗا ب

ٜٚشتفع طٛس املـٓع١  تعٝل َٗذدٟ أَٓٗا،تعٗش ذٛاف ؿخش١ٜ باسص٠ ع٢ً اَتذاد ايظٛس 

ٚنإ  ،ي٘ بٛاب١ كخ١ُ َٔ ارتؼب احملًٞ ) ايطٓب ( ،أَتاس يف املتٛطط 3-4َٔ  

ّ اٚنإ ٖٓاى ْع، ايؼُعَع غشٚب  اٚإغالقٗ َاٜٛجذ شلا ذاسغ ٜكّٛ بفترٗا ْٗاس

مت اطتخذاّ ايكلا  نُا  ًرشاط١ داخًٗا ٚخاسجٗا ٚخاؿ١ يف ذشاطتٗا يٝاًلي

ٚاحملافع١ ع٢ً  ٚاشلذف َٔ ريو ثكاف١ َاك١ٝ تعٌُ ع٢ً تثبٝت األذحاس، ٚادتبع

تشبط ايـخٛس  عاي١ٝيضٚج١ متاطه١ٝ ٚكعٝتٗا ايـرٝر١ ٚمتاطهٗا ٖٚٞ َاد٠ را  
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َٚا ًٜفت االْتباٙ أْ٘ نإ  ،11ايب١ٝٓ ٚايب١٦ٝ احمل١ًٝ َٔٚناْت تـٓع  بعلٗا ببعض،

ٚ جٗا  أٚايطٛابل يف بعض جٗا   األدٚاسٜٛكع أعُذٙ خؼب١ٝ بؼهٌ أفكٞ َا بني 

احملافع١ ع٢ً تٛاصٕ ػهٌ ٖٚٝهٌ املب٢ٓ عٓذ  إىلٜٚعٛد ايظبب يف ريو تكشٜبًا ، املٓضٍ

إرا  ٢٘ٓ ناَاًل ٚإمنا أجضا٤ َفال ٜتأثش املبٓ، ذذٚث أٟ ناسث١ َثٌ ٖضا  أسك١ٝ أٚ غرلٖا

 .ذذث ريو

 منط بهاء مهاسهلا َقصُريا َناطحاتًا...

حتذٜذًا ٖٛ خاؿ١ االجتاٙ ايظا٥ذ يف املذٕ ايكذمي١ عا١َ ٚيف املـٓع١ ٜهاد ٜهٕٛ 

نإ طا٥ذا بؼهٌ أطاطٞ يف مجٝع ايزٟ االجتاٙ ضتٛ ايبٓا٤ ايعُٛدٟ أٟ ايشأطٞ 

قذ طبل  األس تًو  إْظإفكذ نإ  ،ٕاآلٕ ذت٢ باسص٠ يًعٝا َآثشٖاضاٍ تَٚاأجضا٥ٗا،

ٚق١ُٝ  َايٝعطٞ َٓتٛج ستذدَا ْعش١ٜ سٚجاسص ٚاييت َفادٖا نٝف تظتػٌ عكاسَا

 إْظإس  ٚعكاس املـٓع١ ابتذع أيزيو حبهِ ذحِ ،بظٝط١  إَهاْٝا اقتـاد١ٜ يف 

يو إىل ٜعٛد ايظبب يف ر،َٚٔ األفكٞ نُا طبل ايتٛكٝح اَلاملـٓع١ ايبٓا٤ ايعُٛدٟ بذ

ستذٚد املظاذ١  عًٝٗا املـٓع١ آْزاى ألْٗا ٚاقع١ ع٢ً ق١ُ جبٌ تقً٘ املظاذ١ اييت بٓٝ

ٚي٘ طبٝع١ ال تظعذٙ بايتٛطع األفكٞ) اْعش ملا طبل (، ٖزا َا أجدل طهاْٗا إتباع منط 

ٚيف أنثش األذٝإ ال تكٌ عٔ ثالث١  ،ايعُٛدٟ ايشأطٞ ٚاملتعذد ايطٛابل ٚاألدٚاس ايبٓا٤

َتعذد٠  طبكا ؿفا  املباْٞ يف املـٓع١ عباس٠ عٔ  ، إٕ أغًب َباْٞ املـٓع١دٚاس يفأ

 .األدٚاس 

 : بانْ يف املصهعة الهُاة األَىلاصتخدامات املَظائف َ

ْتٝح١ يزيو َا ٚأٚ سأطٝ َاعُٛدٜ َإ ايُٓٛ ايعُشاْٞ يف ايٓٛا٠ األٚىل نإ ٜأخز طابعإ

طٛابل  4 – 3ٜتهٕٛ َٔ عذ٠ طٛابل َٔ فكذ تعذد االطتخذاّ يًُب٢ٓ ايٛاذذ ايزٟ نإ 

 .ٖٚزا يف املتٛطط 

 : اصتخدام الدَر األَل َظّفة َ طبّعة

ٕ ايذذٚس األٍٚ نذإ عبذاس٠ عذٔ َبٓذ٢ أٚ غذشف ٚاطذع١ َعذَٚذ١ ايٓٛافذز إال َذٔ فترذا             إ

ٚتٓعذذّ  يف أعًذ٢ ادتذذسإ تكشٜبذًا    ٚتهذٕٛ َٛكذٛع١   يًت١ٜٛٗ ٚيًلذ٤ٛ فكذط   ٚكٝك١ ؿػرل٠ 
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ٕ  ع ريو يساجعض األجضا٤ يف  ب ٚ   لذعف األَذا عًٝٗذا ٚنذإ    ايًـذٛق ٖٚحُذا  األعذذا٤ 

ايظذذذذا٥ذ يف األدٚاس األٚىل يف مجٝذذذذع أجذذذذضا٤ املـذذذذٓع١ ٚنذذذذزيو املذذذذذٕ    ٖذذذذزا ٖذذذذٛ ايذذذذُٓط 

،، طِ  ٖٚذٞ ستذذٚد٠ ايعذذد    20 – 10ٜٚذلاٚز اتظاعٗا َا بني ، ٚاذتـٕٛ ايكذمي١ يف ايُٝٔ

 يظذذا٥ذ بايذسجذذ١ األطاطذذ١ٝ  نذذإ االطذذتخذاّ  ا يذذزا اقتـذذش ٚظٝفذذ١ ٖذذزا ايذذذٚس أٚ ايطذذابل     

ٚ عٜظتخذّ نر ذت٢ ايّٝٛ يف نثرل َٔ َٓاصشلا  أٜلذا يألعذالف   شتذاصٕ  ا٥ش يًرٝٛاْذا  

  ٞ ٖٚذذزا ، ٚاذتؼذذا٥ؽ ٚبكاٜذذا ايٓباتذذا  ايضساعٝذذ١ ايذذيت تظذذتخذّ يتػزٜذذ١ اذتٝٛاْذذا  أٚ املٛاػذذ

ايذذذٚس عَُٛذذًا ال ٜتًكذذ٢ اإلؿذذالذا  أٚ ايذلَذذِٝ ألسكذذٝت٘ ٚدتذساْذذ٘ ٚإمنذذا ُٜٗذذٌ ٜٚذذذلى         

ٚنذإ ٜٛجذذ يف أسكذ١ٝ ايذذٚس      ،ا نإ عٓذ ايبٓا٤ ألْ٘ ٜظتخذّ إلغذشا  غذرل طذه١ٝٓ   نُ

بذٜع١ ايـذٓع    ١املذافٔ ٖٚٞ ذفش عُٝكأٟ األٍٚ َا ٜعشف ستًًٝا شتاصٕ يًػالٍ ايضساع١ٝ 

ٖٚذزٙ املذذذافٔ تتظذذع يهُٝذذا  نذذبرل٠ َذذٔ   ،يفذذذلا  طًٜٛذذ١ تظذتخذّ يف خذذضٕ اذتبذذٛب فٝٗذذا 

َ      أٚختذّ َٓضاَلّ قذ اذحاذتبٛب ٖٚٞ شتتًف١ األ ْذ٘ عٓذذ   ؤأطذش٠ أٚ قشٜذ١ ختذضٕ ذبٛبٗذا 

فكذذ تعذٝؽ َٓطكذ١ ستاؿذش٠     ،قذ ٜعـذف بذضساعتِٗ ٚستـذٛشلِ     ايزٟادتٛع أٚ ادتفاف 

بٗا املٝاٙ ٚاذتبٛب ٚارتلاس ٚايًرّٛ دٕٚ إٔ تظذكط بٝذذ    َا، ٚتٛجذٚأٜاَ َأَ األعذا٤ أػٗش

 .12َا  تعشكت ملٗامج١ األعذا٤ ٚاملذلبـني بٗا إرا األعذا٤

 : الدَر الثانْ مو املهشل

فهإ عباس٠ عٔ غشف ٜتِ  ،ايذٚس ايثاْٞ غتتًف يف َٛاؿفا  بٓا٥٘ عٔ ايذٚس األٍٚ إٕ

ففٞ ٖزا ايذٚس تعٗش ايٓٛافز ٚيهٓٗا غرل ٚاطع١  ١،ذظب َٛاؿفا  َطًٛب ًاتكظُٝٗ

ريو إىل إٔ ٖزا ايذٚس َا صاٍ ع٢ً استفاع ستذٚد ٚقشٜب َٔ ططح األس  ٚقشٜب ،ٜٚشجع 

ٕ َٛاد ؿٓاع١ ْٛافزٖا ناْت إٚنُا طبل ف، ٌْٝ األعذا٤ أٚ ايظطٛ ٚايظشقا  َٔ

ٚتٛكع نُا تٛكع أعُذ٠ طٛي١ٝ أٚ عشك١ٝ ع٢ً فتر١ ، َـٓٛع١ َٔ أخؼاب ايطٓب

 ٚريو ذتُا١ٜ األطفاٍ َٔ ايظكٛط َٚٓع ايذخٍٛ إىل املٓضٍ َٔ ٖزٙ ايٓٛافز، ايٓافز٠

افز أيٛاز خؼب١ٝ تػًل بٗا تذع٢ َـاسع )َـذا  يًعبٛس َٓ٘ أٚ إيٝ٘( ٜٚٛجذ يتًو ايٓٛ

( ٖٚٞ َٔ ارتؼب ٚمل تذلى ايٓٛافز بذٕٚ تًو املـاسع ١)َػايل عشبٝ ستًًٝا

نزيو اذتاٍ يف أبٛاب ، ٚٚناْت تضخشف تًو ايٓٛافز ارتؼب١ٝ بضخاسف بذٜع١،إطالقَا

ٚنإ ٜٛجذ فٛم تًو ،ٚايػش  األطاطٞ َٔ ٖزا ايذٚس ٖٛ ايشاذ١ ٚايّٓٛ  ،ايػشف
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ٖٚٞ را  َظاذ١ ؿػرل٠ ٚدا٥ش١ٜ  ،ز أػهاٍ دا٥ش١ٜ ؿػرل٠ تذع٢ أٚ تظ٢ُ ايكُشٜا ايٓٛاف

بذٜع١  ٚناْت َٔ ادتبع ٚدٚا٥ش صجاج١ٝ زلٝه١ َتعذد٠ األيٛإ ممث١ً أػهااَل،يمْاس٠ 

 . 13ٚمج١ًٝ ايشْٚل

 .الدَر الثالث َالزابع

ٍٚ ٚايثذذذاْٞ عذذذٔ ايذذذذٚس األ  َااألدٚاس ايذذذيت تًٝذذذ٘ ختتًذذذف اختالفذذذًا نذذذبرل   زٙ ٕ َٛاؿذذذفا  ٖذذذ إ

يذيت تظذتخذّ ايضجذاد بذذاًل عذٔ ارتؼذب يف       افايذٚس ايثايذث ميتذاص بعٗذٛس ايٓٛافذز ايٛاطذع١      ،

ٚايػذش  َٓٗذا أْٗذا ختذز يًظذهٔ)ايّٓٛ(      ،ٖٚزا ايذذٚس ٜكظذِ إىل غذشف عذٜذذ٠      ،ايذٚس ايثاْٞ

ٚايشاذذذذ١ ٚاالطذذذتحُاّ إكذذذاف١ إىل ٚجذذذٛد ايػذذذشف ايهذذذبرل٠ ايذذذيت تتخذذذز دٚاٜٚذذذٔ يًلذذذٝٛف         

يذذزيو ٜذذتِ االعتٓذذا٤ بٗذذزا ايذذذٚس َٚذذا ًٜٝذذ٘ َذذٔ صخذذاسف ْٚكذذٛؾ   ،مت ٚغرلٖذذاآعذذشاغ ٚاملذذألٚا

ٜٚٛجذ فٛم نذٌ ْافذز٠ عكذذ تضٜٓذ٘ قُشٜذ١ نذبرل٠  تـذٓع َذٔ َذاد٠          ، ذٝث تضخشف جذساْ٘

ٕ ،ادتع  ٚتذٓكؽ ٚتذضٜٔ بذاأليٛإ املختًفذ١ َذٔ      ، ٚتأخز ػهاًل ْـف دا٥شٟ يف أنثش األذٝذا

اييت ٚكعت يف أػهاٍ بذٜع١ َتُاطه١ مبذاد٠   ايطال ايتكًٝذٟ ٚايضجاجا  ايظُٝه١ امل١ًْٛ

، نُذذا إٔ عٓذذذ ايُٝٓذذٝني تفذذاخش ٜهُذذٔ ٖذذزا ايتفذذاخش ببٓذذا٤ غشفذذ١ ْٗا٥ٝذذ١ تتٛطذذط     ادتذذبع

املٓضٍ ٚتهٕٛ ٖزٙ ايػشفذ١ تتٛاجذذ بٗذا ايٓٛافذز َذٔ نذٌ َهذإ تظذ٢ُ ايطرلَاْذ١ أٟ املفذشد            

ٓ    َهإ يًشاذ١ ٚايضٚاس ارتاؿ١ ،ٚ  ،ٝعذًا كذذ األعذذا٤   بٗزٙ ايـذفا  ناْذت املـذٓع١ ذـذًٓا َ

ٜتلذذح ممذذا طذذبل إٔ ايٓذذٛا٠ األٚىل متٝذذض  بهثافذذ١ َا،يذذزيو ٚمل ٜظذتطٝعٛا اقتراَٗذذا َطًك 

، ٖذذزٙ ايـذذٛس يذذذيٌٝ ٚاكذذح عًذذ٢ َذذا   14َظذذاذتٗاسغذذِ قًذذ١ ايعُذذشإ ٚاستفذذاع ْظذذب١ ايظذذهإ  

تبكذذ٢ َذذٔ منذذط َعُذذاسٟ ملذٜٓذذ١ احملٜٛذذت ايعتٝكذذ١ َٚٛقعٗذذا عًذذ٢ ؿذذ٠ٛٗ ؿذذخش١ٜ جبًٝذذ١،        

ٛاد ٚمنط ٚٚظذا٥ف ايبٓذا٤ ٚػذهٌ ْاطراتٗذا، نُذا إٕ ٖٓذاى ٚظذا٥ف        ٚمتثٌ نزيو ْٛع َ

ٞ   أنثش ػٝٛعًا أخش٣ تعذ ٌ ايٛظٝفذ١ ايظذه١ٝٓ    يف ْٛا٠ املـذٓع١ ٖذ ٕ طذهإ  إعذاّ ذٝذث    بؼذه

ايـذٓاعا  ٚاذتذشف آْذزاى     ألٕ املـٓع١ نذاْٛا ٜعًُذٕٛ يف ايضساعذ١ يف األس  احملٝطذ١ بٗذا     

ٞ تذذذٛفرل أدٚا  ْؼذذذذاطِٗ ايضساعذذذٞ أٟ أ  بناْذذذت َشتبطذذذذ١    ،ٕ زتتُعٗذذذذا األٍٚ بذذذذا٥ٞ صساعذذذذ

ٚنذذإ طذذهإ   ،د بعذذض دنذذانني اذتذذذاد٠ ٚايٓحذذاس٠ يف املـذذٓع١  ٛٚايذذذيٌٝ عًذذ٢ ريذذو ٚجذذ 

، املـٓع١ عتـذًٕٛ عًذ٢ املذا٤ َذٔ َاطذ١ٝ ايٛاقعذ١ أطذفٌ املـذٓع١ َذٔ جٗذ١ ادتٓذٛب تكشٜبذاً            
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ًٖٛذذزا ايتطذذٛس ٚيذذذ   يف بٓٝتذذ٘ االجتُاعٝذذ١   حتذذٍٛ ٚتطذذٛس  ظذذهإ املـذذٓع١ ذـذذٌ ينُذذا   امنذذ

نُذا أطذًفٓا   ، ٚط١ أخش٣ إىل جاْب ايضساع١ ٚاألْؼط١ املشافك١ شلا َذٔ ذذذاد٠ ٚصتذاس٠   أْؼٚ

ٖذذزا َذذا  ،تطذذٛس امللذذاف شلذذزٙ األْؼذذط١ ممثذٌ يف اَتٗذذإ إْظذذاْٗا ذشفذذ١ ايتحذذاس٠ ايٖذذزا فذإٕ  

ّ  فٝٗذا  ٜذٍ عًٝ٘ َآثش ٚاطتُشاس بعض اذتشف ايتحاس١ٜ  ٚخذرل ديٝذٌ عًذ٢ ريذو      ،ذتذ٢ ايٝذٛ

ٕ املـذذٓع١ عتـذذًٕٛ عًذذ٢ َتطًبذذاتِٗ ايَٝٛٝذذ١ َذذٔ َذذٛاد    فكذذذ نذذإ طذذها ،ايظذذٛم ايكذذذِٜ  

ٖذذزا َذذا عتهذذ٢ َذذٔ قبذذٌ     ٚ ،غزا٥ٝذذ١ ٚغرلٖذذا َذذٔ ايظذذٛم ايكذذذِٜ ايٛاقذذع إىل غذذشب املـذذٓع١      

ػذذذٛاسع املـذذٓع١ عبذذذاس٠ عذذٔ أصقذذذ١ كذذذٝك١    ، بُٝٓذذا  ناْذذذت  15املعُذذشٜٔ )نبذذذاس ايظذذٔ فٝٗذذذا(  

غايبٝتٗذذا أٚ بعذذض   ،فٗذذٞ عبذذاس٠ عذذٔ ممذذشا  ػذذب٘ فشدٜذذ١ يًُذذاس٠    أجضا٥ٗذذا،املظذذاذ١ يف عُذذّٛ 

تظذذع ملذذشٚس ػخـذذني َتكذذابًني ْتٝحذذ١ يلذذٝل ٖذذزٙ ايؼذذٛاسع ْتٝحذذ١ يكًذذ١ َظذذاذ١   َٜٓٗذذا ال 

ٖٚذذزٙ ايؼذذٛاسع  ،عكاسٖذذا ممذذا جعذذٌ إْظذذاْٗا ٜتحذذ٘ ضتذذٛ تشػذذٝذ ٚاطذذتػالٍ نذذٌ جذذض٤ َٓٗذذا      

ْاٖٝذذو إٔ ،ضاٍ َآثشٖذذا بذذاسص٠ يًعٝذذإ ذتذذ٢ اآلٕ   تذذ َٚذذا،ناْذذت تـذذٌ إىل أطذذشاف َظذذذٚد٠   

ٖٚذٞ منذط تفٓذْٛٞ ذتاكذشا  املاكذٞ       ،ناْذت َشؿذٛف١ باألذحذاس   أْٗذا  َٝض٠ ٖذزٙ ايؼذٛاسع   

 ذٜٓذ١ بٛؿذفٗا ْذٛا٠ مل  ضاٍ نُذا إٔ املـذٓع١   تذ  ْٗا َعبذ٠ ناْذت َٚذا  إأٟ  ،يف ايُٝٔ خـٛؿَا

كذاّ  تٖٚزا ادتذاَع نذإ    ا،عشب١ٝ إطال١َٝ ٜٛجذ بٗا َظحذ ؿػرل يف ٚططٗا تكشًٜب مي١ٝٓ

ًذذذٛ َٓذذذ٘ أٟ َذٜٓذذذ١ أٚ قشٜذذذ١ يف    فٝذذذ٘ ذًكذذذا  ايعًذذذِ ٚنذذذزيو ايهتذذذاب ايذذذزٟ مل تهذذذٔ خت      

يف َٓطكذذ١ ميذذش َذذٔ  ٓٝذذَاْٚعذذشًا يلذذٝل َظذذاذ١ املـذذٓع١ نذذإ املظذذحذ َب ، ذاكذذشا  ايذذُٝٔ

ٖذذذزا ٜذذذذٍ عًذذذ٢ تعذذذذد ، ٚتٛجذذذذ غذذذشف عًذذذ٢ جذذذاْ  ٖذذذزا املُذذذش حتتٗذذذا ْفذذذل يًُؼذذذٞ ٚأٜلذذذَا

ٚناْذذت تظذذتخذّ نُعذذايف ٚشتذذاصٕ ٚإىل جذذٛاس ادتذذاَع  ،االطذذتخذاّ يف املٓطكذذ١ ايٛاذذذذ٠

َذذا٤ يًٛكذذ٤ٛ َٓٗذذا ٖٚذذٞ َشممذذ١ بايكلذذا  ملٓذذع تظذذشب املٝذذاٙ َٓٗذذا ٚبكا٥ٗذذا      تٛجذذذ بشنذذ٘

َذذذٔ غذذذرل املظذذذًُني ٖذذذِ ايٝٗذذذٛد آخذذذشٜٔ نُذذذا نذذذإ ٜظذذذهٔ املـذذذٓع١  ،فذذذذلا  طًٜٛذذذ١ فٝٗذذذا

خذاسد املـذٓع١    إىلَٚٔ ثذِ اْتكًذٛا   ، طشاف ايػشب١ٝ َٔ املـٓع١ ألٚناْٛا ٜتُشنضٕٚ يف ا،

أٚ اذتاف١ ٖٚذٞ ٚاقعذ١ إىل ادتٓذٛب َذٔ املـذٓع١       يف أطفًٗا جٓٛبًا فُٝا ٜظ٢ُ حباس٠ ايٝٗٛد

فهاْذت ال  ،تًذف عُذا ٖذٛ يف املـذٓع١ اختالفذًا ٚاكذرًا       غتٚنإ منط ايبٓا٤ يف ٖزٙ اذتذاس٠  ،

ٚريو نإ طا٥ذًا يف مجٝع املٓاطل اييت فٝٗا ٜٗذٛد يف   ،تتعذ٣ ايذٚسٜٔ يف أنثش األذٝإ

ٌ  أضٜذاد٠  بفًذِ ٜظذُح شلذِ     ،ذاكشا  ايُٝٔ بٝذٛ  املظذًُني يف املٓطكذ١ ايذيت      دٚاس املبذاْٞ َثذ
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ٚناْذذت ٖذذزٙ ايبٝذذٛ  عبذذاس٠ عذذٔ غذذشف ؿذذػرلٙ َٚتذاخًذذ١ بعلذذٗا داخذذٌ بعذذض        ٜكطٖٓٛذذا،

  ،ايٓٛافذذز ؿذذػرل٠ اذتحذذِ َكاسْذذ١ َذذع ْٛافذذز املـذذٓع١       ناْذذت نذذزيوٚ ،ٚأبٛابٗذذا ؿذذػرل٠ 

ٚنذإ ٜٛجذذ يف املـذٓع١     ،خذش آلٜٚشجع طبب ريو إىل خٛف ايٝٗٛد املظتُش ٚذزسِٖ َٔ ا

ٖذذذزا ٜذذذذٍ عًذذذ٢ زلاذذذذ١ اإلطذذذالّ     ٚ ،ْٛا مياسطذذذٕٛ فٝٗذذذا طكٛطذذذِٗ ايذٜٓٝذذذ١   نٓٝظذذذ١ نذذذا 

ٚاطذتخذَت   ،ٚناْذت ػذٛاسع اذتافذ١ كذٝك١ نُذا يف املـذٓع١      ،ٚايتعاٜؽ َع ذش١ٜ األدٜإ 

ٖذذزٙ ٖذذٞ ايٓذذٛا٠ األٚىل ملذٜٓذذ١ احملٜٛذذت ) املـذذٓع١ (  ،ْفذذع َذذٛاد ايبٓذذا٤ املٛجذذٛد٠ يف املٓطكذذ١ 

 .١اييت ػهًت ْكط١ ايبذا١ٜ يف منٛ املذٜٓ

    

 )د( )ج( )ب( أ()

نزيو ؿٛس٠ -طٛس عتف  ْٛا٠ املـٓع١     د-منط بٓا٤ َٚٛاد َٓاصٍ املـٓع١   ب-أ

 ايباب ايش٥ٝظٞ يٓٛا٠ املـٓع١-ايظٛس َٔ ايذاخٌ  د

 املدِهة الكدمية ) الهُاة الثانّة (

غذشب  ١ يف ٖٚذٞ ٚاقعذ  ، ٖذٞ مبثابذ١ ايٓذٛا٠ ايثاْٝذ١ ملذٜٓذ١ احملٜٛذت      تعذ املذ١ٜٓ ايكذمي١  إٕ

ٚقذذ مت اختٝذاس   ، ٚ تبعذذ عذٔ املـذٓع١ َظذاف١ ستذذٚد٠ ٚبظذٝط١       ،سلاٍ غشب ايٓٛا٠ األٚىلٚ

َٛكذذع املذٜٓذذ١ ايكذميذذ١ بعٓاٜذذ١ ٚبؼذذهٌ َٓاطذذب ذٝذذث مت اختٝذذاس ٖذذزٙ املٓطكذذ١ ايذذيت ٖذذٞ        

ٖٚذذزا ٜشجذذع إىل اطذذتٛا٤ ايظذذطح ٚخـذذٛب١ ، أنثذذش َذذٝاًل إىل االْبظذذاط َذذع اضتذذذاس بظذذٝط

ايعٛاٌَ زتتُع١ َٚتفشقذ١  أد  إىل اختذار تًذو     أٚجٌ ٖزٙ ايعشٚف ٚ،ايذلب١ ٚتٛفش املٝاٙ 

ْٚعشًا يك١ً األديذ١ ٚايؼذٛاٖذ أٚ ْذذستٗا     ،املٓطك١ َكشًا إلْؼا٤ ايٓٛا٠ ايثا١ْٝ ملذ١ٜٓ احملٜٛت
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ٚيهذٔ أنثذش    ،ٚاْعذاَٗا فال ميهٔ ايتعشف إىل أٟ فذل٠ تعٛد عُاس٠ ٚإْؼا٤ املذ١ٜٓ ايكذمي١

١ٓ ايكذمي١ ناْت بعذ املـٓع١ ايٓذٛا٠ األٚىل بفذذلا  صَٓٝذ١ غذرل     املكذلذا  تؤنذ إٔ املذٜ

ٜٚعتكذذذ أْٗذذا   ،ٚقذذذ َذذش  املذٜٓذذ١ ايكذميذذ١ مبشاذذذٌ َتعاقبذذ١ تهْٛذذت فٝٗذذا ٚمنذذت       ،ستذذذد٠ 

طذذذا٥ذٜٔ يف املٓطكذذ١ عًذذ٢ عهذذذع   فٝٗذذا  أْؼذذ٦ت يف فذذذلا  صَٓٝذذ١ نذذذإ األَذذٔ ٚاالطذذتكشاس      

ملذٜٓذذ١ ايكذميذذ١ ٚاختٝذذاس َٛقذذع   ٖٚذذزا ٜؤٜذذذٙ عذذذّ ٚجذذٛد ايظذذٛس يف ا   ،ظذذشٚف قٝذذاّ املـذذٓع١  

 .16َٓبظط ٚغرل ستُٞ

 مُاد البهاء املضتخدم يف تشّّد مهاسهلا َقصُريا َدَر عبادتًا َمؤصضاتًا

إٕ َٛاد بٓا٥ٗا ال ختتًذف عذٔ َذٛاد بٓذا٤ املـذٓع١ طذايف١ ايذزنش ٜعذٌ إٔ بٓا٥ٗذا نذإ           

اب عًذذ٢ أس  صساعٝذذ١ خـذذب١ ٚنذذإ منٖٛذذا ٚتطٛسٖذذا ٚتٛطذذعٗا عًذذ٢ ذظذذ   مبٛقذذع َٓبظذذط 

ايظذٛس   نذزيو اْعذذّ   ايٓٛا٠ األٚىل ٜتٛيٕٛ صساعتٗذا   ٛاألساكٞ ايضساع١ٝ اييت نإ طانٓ

متتذذذ ملظذذاف١ أٚطذذع ٚأنثذذش َذذٔ ايٓذذٛا٠ األٚىل   نْٛٗذذا  املـذذٓع١فٝٗذذا نذذزيو متتذذاص عًذذ٢  

طذاعذ عًذ٢   َذا  ٖذزا  ،ْٚعشًا يهْٛٗا ٚاقع١ ع٢ً أس  َٓبظط١ ٚأقٌ اضتذاسًا عهذع املـذٓع١   

 ذال إٔ املذ١ٜٓ ايكذميذ١ تعذ  ،إ ًا ٚاتظاعٗا ع٢ً ذظاب األساكٞ ايضساع١ٝطشع١ منٖٛا تذسظتٝ

إىل جاْذذب منذذط ايبٓذذا٤ ايكذذذِٜ بذذشٚص    أ٠يذذزيو ْؼذذ ،أنثذذش َعاؿذذش٠ ٚذذاثذذ١ َذذٔ املـذذٓع١ 

ْتؼذذذش يف املذٜٓذذذ١ ايكذميذذذ١ خاؿذذذ١ عًذذذ٢ اَتذذذذاد ايطذذذشم      اٚاطذذذترذث منذذذط بٓذذذا٤ ذذذذذٜث   

اختالفذذًا ٚاكذرًا عذذٔ منذط ايبٓذذا٤   ٜذا   ٖذذزٙ ايبٓاٚختتًذف   ،ٚايؼذٛاسع املذذاس٠ يف ٖذزٙ املٓطكذذ١  

    ّ د٠ ذتذ٢ ايٝذذّٛ ذٝذث تالذذذغ إٔ   ٖٛٚذٞ َٛجذذ  ،ايكذذِٜ طذٛا٤ َذذٔ ذٝذث ايبٓذذا٤ أٚ االطذتخذا

 .ٖٚٛ بأٜ يًعٝإ اذتاكش،يف بٓا٤ املذ١ٜٓ ايكذِٜ َٝض٠ تذاخٌ املاكٞ َع  ٖٓاى تذاخاَل

 منط البهاء باملدِهة الكدمية :

يبٓذذا٤ املتٛاجذذذ باملـذذٓع١ ، إال إٔ ٖٓذذاى ثذذٛس٠ إٕ املذٜٓذذ١ ايكذميذذ١ مل تتخًذذ٢ عذذٔ منذذط ا

 جتذٜذٜذذ١ َلذذاف١ عًذذ٢ ايذذُٓط  ايكذذذِٜ ٖذذزا ادتذٜذذذ يف ايبٓذذا٤ عبذذاس٠ عذذٔ َبذذاْٞ ذذٜثذذ١     

أٟ )َظذاذ١ حتذٝط    ٟٛتتهٕٛ َٔ دٚس أٚ دٚسٜٔ يف أنثش األذٝإ َع ٚجٛد اذتٛؾ  أٚ اذت

د ايبٓذا٤ َلذاف١ عًذذ٢   يف َذٛا ٖذزٙ ايبٓاٜذا  فٝٗذا حتذٍٛ ٚثذٛس٠ جتذٜذٜذ١       ،ٚبذاملٓضٍ ايٛاذذذ(   

ٚإمنذا اطذتعًُت ايبًذٛى ٚايٝذا     ،َٛاد ايبٓذا٤ مل تـذبح َكتـذش٠ عًذ٢ األذحذاس      املاكٞ َثٌ 
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ايـب١ اإلزلٓت١ٝ )ايبٓذا٤ املظذًح    اَْاٚنزيو مت اطتخذاّ األخؼاب املظتٛسد٠ ٚأذٝ ،جٛس

زلٓت عٛكًا عٔ ايكلا  ٚادتف بؼذهٌ ٚاطذع  يف   إلطتخذّ اازلٓت باذتذٜذ( ٚقذ إلا

َٚذذٔ ٖٓذذا فكذذذذ ػذذٗذ  ٚتؼذذٗذ املذٜٓذذ١ ايكذميذذ١ ايٓذذٛا٠ ايثاْٝذذذ١         ،منذذاط اذتذٜثذذ١   ٖذذزٙ األ 

يف تٛطذعٗا ٚاػذعاعٗا املظذتُش عًذ٢ اَتذذادا       نٌ ريو ْعهع ٚاٚتطٛسًا ٚاصدٖاسًا  ذاََٝتؼٝ

 .17ايؼٛاسع أٚ إىل املٓاطل ايفاسغ١

 َظّفة َخدمة البهاء فًّا

     َ تذذذاديٓٛا  املـذذٓع١ مبٛادٖذذا   إٕ ْذذٛا٠ املذٜٓذذ١ ايكذميذذ١ اْكظذذُت إىل قذذذِٜ تكًٝذذذٟ ا

بذأ   تعٗش ايٓٛافذز ايٛاطذع١ ٚايفترذا  ايهذبرل٠      ٚمنطٗا ٚٚظا٥فٗا، ٚمنط جذٜذ ذذٜث 

االٖتُذذاّ بٗذذزا  أٚبذذذ،ستذذال  جتاسٜذذ١ ،ٚبذأ  تظذذتخذّ غايبذذَا خاؿذذ١ إرا ناْذذت عًذذ٢ ػذذاسع

إيٝذذ٘ َذذٔ مت اطذذتخذاَ٘ رتذَذذ١ َذذا حتتذذاد َذذا ايذذذٚس يف  إؿذذالذ٘ َذذٔ ايذذذاخٌ ٚخاؿذذ١ إرا 

ْذل ٚتٜٗٛذ١ بُٝٓذذا األدٚاس األخذش٣ ذـذٌ بٗذا نذذزيو حتذٍٛ ٚخاؿذ١ َذٔ ذٝذذث         ٚٚس اٍمجذ 

) طذذهين  ،غذذشا  َتعذذذد٠ ايذذيت أكذذرت را  طذذابع اطذذتخذاَٞ َتعذذذد ُٖذذا   ألاطذذتخذاَٗا 

 .خل( نُا ٖٛ اذتاٍ يف بعض َباْٝ٘إ...، ط  إداسٟ جتاسٟ،

    
 )د( )د( )ب( )أ(

       ذتافذذذذ١ أذذذذذذ أذٝذذذذا٤ املذٜٓذذذذ١ ايكذميذذذذ١   ا-د      عذذذذني َاطذذذذ١ٝ-ب      جذذذذاَع َاطذذذذ١ٝ-أ

 ؿٛس٠ جتظذ أندل َظاذ١ يًُذ١ٜٓ ايكذمي١-د
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 : الضرب (الهُاة الثالثة)

إٕ ايلدل تعذ ايٓٛا٠ ايثايث١ ملذ١ٜٓ احملٜٛت ٚناْذت تعذذ كذاذ١ٝ َذٔ كذٛاذٞ املذٜٓذ١       

يثاْٝذ١  طابكًا، ٖٚٞ تكع يف جٓٛب غذشب َذٜٓذ١ احملٜٛذت تكشٜبذًا، ٚتبعذذ عذٔ ايٓذٛا٠ األٚىل ٚا       

ٚناْذذذت ٖذذذزٙ املظذذذاف١ تؼذذذػًٗا األساكذذذٞ     مبظذذذاف١ تـذذذٌ إىل ْـذذذف نًٝذذذٛ َذذذذل تكشٜبذذذًا،    

ايضساع١ٝ ٚاملذسجا  قبٌ ايتٛطع ٚايُٓٛ ايعُشاْٞ ٚتالذِ ايٜٓٛا  َذع بعلذٗا ْظذبًٝا، ٚقذذ     

مت اختٝاس َٛكع ايٓذٛا٠ ايثايثذ١ عًذ٢ تًذ١ تشتفذع ْظذبًٝا عذٔ ايظذطح اجملذاٚس شلذا خاؿذ١ يف            

 ادتٓٛبٝذذ١ ٚايػشبٝذذ١ تكشٜبذذًا أَذذا األجذذضا٤ ايؼذذُاي١ٝ فاستفاعٗذذا ستذذذٚد،   األجذذضا٤ ايؼذذشق١ٝ ٚ

ٜٚكاٍ إٕ ايلدل نإ عتٝط ب٘ طٛس َذٔ مجٝذع ادتٗذا  إال أْذ٘ اْٗذاس ٚاْذذثش، َٚذٔ خذالٍ         

املؼذذذاٖذ٠ صتذذذذ إٔ املبذذذاْٞ َتحذذذاٚس٠ بعلذذذٗا َذذذع بعذذذض ،ٚال ٜٛجذذذذ َٓافذذذز إال يف بعذذذذض          

ٚناْذذت نذذٌ زتُٛعذذ١    َٓذذز ايكذذذّ،  األجذذضا٤، ٚقذذذ طذذهٔ يف ٖذذزٙ ايٓذذٛا٠ أفخذذار شتتًفذذ١    

َٚذذذٔ خذذذالٍ  َذذذِٓٗ تٓرـذذذش يف جذذذض٤ ممذذذا ٜؼذذذهٌ َذذذا ٜؼذذذب٘ اذتـذذذٕٛ داخذذذٌ ٖذذذزٙ ايٓذذذٛا٠،   

 َالذع١ اآلثاس صتذ إٔ ايلدل قذ مت ايظهٔ فٝ٘ َٓز أَذ بعٝذ ٚيهٔ ٜـعب حتذٜذٙ .

 الضرب مىاد   بء نىاة

ٚايثاْٝذ١ إال إٔ   َٛاد بٓا٤ َٓطك١ ايلدل ال ختتًف نثرلَا عذٔ َذٛاد بٓذا٤ ايٓذٛا٠ األٚىل    

األػٝا٤ املالذع١ يف ايلدل عٔ املـٓع١ ٚاملذ١ٜٓ ايكذمي١ ٖٛ ٚجذٛد ايعشاػذا  ٖٚذٞ تذشبط     

ٖٚذٞ َذٔ األعُذذ٠ ارتؼذب١ٝ، نُذا ٜٛجذذ إىل        املباْٞ ٚتظٌٗ ايتٓكٌ بٝٓٗا ٚتؼب٘ ادتظٛس،

جاْب طهإ ايلدل طهٔ ايٝٗذٛد ٚريذو يف ذذاس٠ ٚاقعذ١ يف األطذشاف ايؼذشق١ٝ َذٔ ايلذدل،         

ؤال٤ ايٝٗٛد َبإ ٚبٝٛ  تؼذب٘ َبذاْٞ َذا رنذش يف بعذض ايٓذٛا٠ طذايف١ ايذزنش ال         ٚنإ شل

ٚايٓٛافذذذز ؿذذذػرل٠، ٚنذذذاْٛا غذذذرل شتذذذتًطني بظذذذهإ  ٚغشفٗذذذا َتذاخًذذذ١، تضٜذذذذ عذذذٔ دٚسٜذذذٔ،

ايلدل إال أْ٘ َع ايتٛطع تعٗش ذاس٠ ايٝٗٛد ٚنأْٗا َٔ كُٔ ايلذدل متاَذًا، ٚإىل جاْذب    

ايبٓذا٤، ٚتٓتؼذش َععذِ أجضا٥ذ٘ بايلذدل ٚخاؿذ١       ايُٓط ايكذِٜ ٜٛجذ ايذُٓط اذتذذٜث يف   

ع٢ً اَتذاد ايطشقا  املُتذذ٠ إيٝٗذا ٖٚذٞ عبذاس٠ عذٔ َبذإ تتهذٕٛ َذٔ دٚس أٚ دٚسٜذٔ، يذزيو           

االطذذذتخذاّ ايظذذذهين ٖذذذٛ ايؼذذذا٥ع ٚاطذذذتُش جذٜذذذذ املذٜٓذذذ١ ايكذميذذذ١ ٜذذذضداد بٓذذذٛا٠ ايلذذذدل         

ٜظذذذتخذّ  ٚ ناطذذذتخذاّ  األذحذذذاس ٚايبًذذذو ٚايٝذذذاجٛس ٚغرلٖذذذا َذذذٔ أْذذذٛاع َذذذٛاد ايبٓذذذا٤،        

اإلزلٓت فٝٗا بؼهٌ ٚاطع ٚاألخؼاب املظتٛسد٠ ٚأٜلَا ايـذبا  اإلزلٓتٝذ١ ٚ تذضداد املبذاْٞ     



 

 

  

 مجلة األودلس للعلىم اإلوساوية واالجتماعية 281

  تالؤم عمران مديىة المحىيت بيه ماضيها وحاضرهاتالؤم عمران مديىة المحىيت بيه ماضيها وحاضرها                                                                  البىاء قائدوجيب  د.

  

 م1024 ىبرأكت(  8المجلد )  الرابعالعدد 

p-ISSN: 2410-1818 

َٜٛذًا عذذٔ ٜذذّٛ عًذذ٢ ذظذاب األساكذذٞ ايضساعٝذذ١ يذذزيو تطذٛس ايٓؼذذاط ايبؼذذشٟ َذذٔ ايضساعذذ١     

 إىل ايتحاس٠ ...اخل.

 الضرب الب بء   ىاة اا

ٓع١ ٚاملذٜٓذذ١ ايكذميذذ١، إال إٔ إٕ ْذذٛا٠ ايلذذدل مل تتخذذٌ عذذٔ منذذط ايبٓذذا٤ املتٛاجذذذ باملـذذ 

ٖٓاى ثٛس٠ جتذٜذ١ٜ َلاف١ ع٢ً ايُٓط  ايكذِٜ ٖزا ادتذٜذ يف ايبٓا٤ عبذاس٠ عذٔ اَتذذاد    

تتهذٕٛ َذذٔ دٚس أٚ دٚسٜذذٔ يف أنثذذش   عشفتذ٘ املذٜٓذذ١ ايكذميذذ١ ٖٚذذٞ عبذاس٠ عذذٔ  َبذذاْٞ ذذٜثذذ١   

ايبٓاٜذا   ٖذزٙ  ،ٚأٟ )َظاذ١ حتذٝط بذاملٓضٍ ايٛاذذذ(     ٟٛاألذٝإ َع ٚجٛد اذتٛؾ  أٚ اذت

َٛاد ايبٓذا٤ مل تـذبح   يف َٛاد ايبٓا٤ َلاف١ ع٢ً املاكٞ َثٌ  فٝٗا حتٍٛ ٚثٛس٠ جتذٜذ١ٜ 

ٚنذذذزيو مت اطذذذتخذاّ   ،ٚإمنذذذا اطذذذتعًُت ايبًذذذٛى ٚايٝذذذا جذذذٛس   ،َكتـذذذش٠ عًذذذ٢ األذحذذذاس  

زلٓذذت باذتذٜذذذ( ٚقذذذ  إلايـذذب١ اإلزلٓتٝذذ١ )ايبٓذذا٤ املظذذًح ا   اْذذَااألخؼذذاب املظذذتٛسد٠ ٚأذٝ 

 ،ًا عٔ ايكلا  ٚادتذف بؼذهٌ ٚاطذع  يف ٖذزٙ األمنذاط اذتذٜثذ١      زلٓت عٛكإلطتخذّ اا

)املذٜٓذذذ١  ايٓذذذٛا٠ ايثاْٝذذذ١  صاد اإلبذذذذاع ٚايتفذذذٓٔ أنثذذذش ممذذذا نذذذإ عًٝذذذ٘ يف   َٚذذذٔ ٖٓذذذا فكذذذذ  

ػذذعاعٗا املظذذتُش عًذذ٢ اَتذذذادا  ايؼذذٛاسع أٚ إىل     إتٛطذذعٗا ٚايكذميذذ١( نذذٌ ريذذو صاد َذذٔ    

 .18فٝٗا  املٓاطل ايفاسغ١

 الضرب وظيفت وخنمت نىاة

ْٛا٠ ايلدل متٝض عٔ ايٓٛاتني ايظابكتني يف تٛطذع َذذاسٖا ايعُشاْذٞ فكذذ خذشد عذٔ       إٕ 

ْطام املذ١ٜٓ أٚ املٓطك١ األٚىل يًلدل يٝتظع باجتاٙ ايؼُاٍ ٚادتٓذٛب ٚإىل ايػذشب بؼذهٌ     

ٚاطع، ٚنإ طهإ ٖذزٙ ايٓذٛا٠ ٜكـذذٕٚ ايظذٛم ايكذذِٜ ايذزٟ ظتذذٕٚ فٝذ٘ َذا عتتاجْٛذ٘           

طذذهإ ايٜٓٛذذا  ايذذثالث فٝذذ٘، ٜٚٛجذذذ يف ٖذذزا ايظذذٛم     َذذٔ َطايذذب ٚذاجذذا ، ٚنذذإ ظتُذذع    

تفشعذذا  َذذٔ ايؼذذاسع ايش٥ٝظذذٞ يؼذذٛاسع ثاْٜٛذذ١ ٚناْذذت تلذذِ ايظُاطذذش املختًفذذ١ ،املتعذذذد٠    

ٚاملتٓٛع١ األغشا  ٚايٛظا٥ف ٚارتذَا   ٚاييت مل ٜبذل إال بعذض أجض٥ٗذا َٚآثشٖذا  ْعذشًا      

يف ايتحذذاس٠ تًذذو  إلُٖاشلذذا ٚعذذذّ ؿذذٝاْتٗا، َٚذذٔ أٖذذِ تًذذو ايظُاطذذش ايذذيت اطذذتخذَت        

ايٛاقع١ قشب َٝذإ نٓاف َٔ ايؼشم ٚاييت تتخز ػذهاًل ْـذف دا٥ذش عًذ٢ َظذاذ١ ٚاذذذ٠       

 دٕٚ ٚجٛد فٛاؿٌ بٝٓٗا نُا ٜٛجذ أَاَٗا طاذ١ ٚاطع١ ، َٚٔ ٖزٙ ايظُاطش:
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 زلظش٠ ايـايف -د    ، زلظش٠: ايظبٌٝ     -ب      ،زلظش٠: اذتذاد٠     -أ 

تخذَت يبٝذع اذتبذٛب ٚايذزس٠ بأْٛاعٗا،ٚمبذا     نزيو ٖٓذاى بعذض ايظُاطذش ايذيت اطذ     

إٔ ايلذذدل ذـذذٌ فٝذذ٘ َذذتػرلا  ٖذذزٙ املذذتػرلا  عهظذذت ْفظذذٗا ذتذذ٢ عًذذ٢ ْؼذذاط ايظذذٛم      

ايكذذذذِٜ فكذذذذ تشاجعذذذت أُٖٝتذذذ٘ يف ايظذذذٓٛا  األخذذذرل٠، يذذذزيو فكذذذذ أُٖٝتذذذ٘ ٚٚظٝفتذذذ٘          

ٜٚشجذذذع ريذذذو إىل ايتٛطذذذع ايعُشاْذذذٞ يف َٓذذذاطل شتتًفذذذ١ ٚاْتؼذذذاس احملذذذال          ايظذذذابك١،

يف َٓذاطل َتعذذد٠ ٚنذزيو ٚجذٛد ايظذٛم املشنذضٟ ْؼذط ْذٛا٠ ايلذدل أنثذش            ايتحاس١ٜ

َٔ ايٓٛاتني ايظابكتني ،ٚعٌُ ٖزا ع٢ً تكًٌٝ أ١ُٖٝ ايظذٛم ايكذذِٜ، ٚقذذ أًُٖذت أجذضا٤      

َٓ٘ ذت٢ مل تعذ ؿاذت١ يالطتخذاّ ٚاضتـش عًذ٢ بٝذع اذتبذٛب ٚبعذض األدٚا  املٓضيٝذ١      

أجذذضّ ايكذذٍٛ فُٝذذا طذذبل إٔ ايٜٓٛذذا     ، َذذٔ ٖٓذذا19ٚبعذذض ايذذذنانني ٚاذتذذذاد٠ يف ايؼذذاسع 

ايثالث ٖٞ اييت ػهًت احملذاٚس ايذيت استهذض  عًٝٗذا َذٜٓذ١ احملٜٛذت املعاؿذش٠ ٚايذيت تتظذع          

باطذذتُشاس َذذع ستفعاتٗذذا عًذذ٢ طابعٗذذا املعُذذاسٟ ايتكًٝذذذٟ إىل ذذذذا نذذبرل، ٚريذذو عذذٔ   

ؼذذٗذ َذذا صاٍ ٜفكذذذ ػذذٗذ  ٚ ;َٚذذٔ ٖٓذذاطشٜذذل تكذذاسب ايٜٓٛذذا  ايظذذابك١ بعلذذٗا َذذع بعذذض  

ػذذذعاعٗا إيف تٛطذذذعٗا ٚنذذذٌ ريذذذو صاد  ٚتطذذذٛسًا ٚاصدٖذذذاسًا   ذاََٝتؼذذذٝ يثذذذ١ايٓذذذٛا٠ ايثا لذذذدليا

نُا ٜتٛاجذ يف ايلذدل َظذحذ قذذِٜ إىل جذٛاس بشنذ١       20املظتُش ع٢ً اَتذادا  ايؼٛاسع 

َا٥ٝذذذ١ تظذذذتخذّ يًٛكذذذ٤ٛ، ٚنذذذزا يظذذذكٞ املٛاػذذذٞ، أَذذذا ػذذذٛاسعٗا فٗذذذٞ  كذذذٝك١ ْٛعذذذًا َذذذا     

ـذذٓع١، َٚذذذٔ اآلثذذذاس املٛجذذٛد٠ يف ايظذذذٛس املٓذذذذثش   ٚنذذزيو ممشاتٗذذذا ٚاصقتٗذذا فٗذذذٞ َثذذذٌ امل  

ايبٛابذذ١ ايٛاقعذذ١ يف األجذذضا٤ ايؼذذشق١ٝ، ٖٚذذٞ بٛابذذ١ كذذخ١ُ َـذذٓٛع١ َذذٔ ارتؼذذب ايـذذًب،  

ٚيف ايٛقذت اذتاكذش اتظذع     ٚعًٝٗا ػذشا٥ح َذٔ اذتذٜذذ ذتُاٜتٗذا نُذا يف بٛابذ١ املـذٓع١،       

 ايُٓٛ ايعُشاْٞ يف ايلدل.

 

 

 

 

 

                                      
يزرلتةي انيتةصإبزتتأص متراش زتتتت19

ت
 للبج لتامل مرس

 الإج التي ملج لتامل مرسترامل  يسءتمل بزي  تتت04
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 ايلدلؿٛس َٚآثش تاسغت١ٝ َٚعُاس١ٜ يٓٛا٠ 

  

 

 ِشنل مُقع َمُضع مدِهة احملُِت مابني ماضًّا َحاضزيا. -: ألَلا احملُر

َشتبذذذ١ َذٜٓذذذ١ ٚستافعذذذ١ احملٜٛذذذت بذذذني َذذذذٕ ايذذذُٝٔ    أٜذذذٖٔذذذٛ ) ٗااملكـذذذٛد بتُٛكذذذع

، نذٌ ريذو مت ٚكذع٘ َذٔ خذالٍ      (خلإ...ثكافٝذاَ ٚ، صساعٝذاَ ٚ، اقتـذادٜاَ ٚ، طٝاطذٝاَ ٚ، طٝاذَٝا

 ايشٜذاد٠ يذيت ميهذٔ إٔ تعطذٞ شلذزٙ احملافعذ١      ابذشص األْؼذط١   أٖذٞ   ... َذا اآلتٞطشز ايظؤاٍ  

ٚ نكطاع ٜتكذّ جذٌ   نُعًُذ١  ٚستافعذا  ادتُٗٛسٜذ١ ٚدٍٚ املٓطكذ١ ٚنُٓذافع      َذذٕ 

(...نذذذٕٛ ٖذذذزا  بعذذذض املذذذذٕ ايُٝٓٝذذذ١ ايذاخًٝذذذ١ َٚذذذذٕ دٍٚ ارتًٝخ...اخل    ):اقتـذذذاد١ٜ ٍ

ٚنذزيو ٜذٓعؽ   ،ب١ ٜشفذ ارتض١ٜٓ ايعا١َ بذايعُال  ايـذع   اقتـادَٜا املعط٢ ٜؼهٌ سافذَا

ُٜٚٓذذٞ ذشانٗذذا االجتُذذاعٞ ضتذذٛ ايتُٓٝذذ١ املتكذَذذ١ إلخشاجٗذذا َذذٔ      ،اقتـذذاد احملافعذذ١  

، َذذٔ خذذالٍ طذذشز ٖذذزا ايظذذؤاٍ،  يبٓٝتٗذذا االجتُاعٝذذ١ طذذاسدَا ْهذذٕٛ زتذذااَل ذتذذ٢ ال إفكاسٖذذا

تعذذ احملٜٛذت ستافعذ١ صساعٝذ١ َتٓٛعذ١ ٚتاسغتٝذ١ بٗذزا اجملذاٍ ٚتعتذدل ستافعذ١ طذذٝاذ١ٝ           

را عًُذذذت ايذٚيذذذ١ ٚاملظذذذتثُشٜٔ يف تٓؼذذذٝط نذذذٌ َفذذذشد٠ فٝٗذذذا ختذذذذّ       باَتٝذذذاص ٚخاؿذذذ١ إ 

ً  أذظذذٔيذذزا فكذذذ   ،(ايبٓذذا٤ صتٝذذب ايظذذٝاذ١ ٚتُٓٝذذ٘  نذذزيو )  ٕ عٓذذذَا ٝٛطذذهاْٗا األؿذذ

ٚاملٛكذذع ٖذذٛ جذذض٤ َذذٔ  ،أطظذذٛا املذٜٓذذ١ ايكذميذذ١ مت اختٝذذاس َٛكذذع املذٜٓذذ١ بؼذذهٌ َٓاطذذب   

ٜٚتذأثش   ،يف َذٜٓذ١ أخذش٣  املٛقع نْٛذ٘ عتذذد ػذهٌ ٚمنذٛ املذٜٓذ١ نذزيو املٛقذع ال ٜتهذشس         

 املٓذاخ َٚٛقعٗذا احملـذٔ طبٝعٝذاَ     ، ٚأبشصٖذا طذبل رنشٖذا  ايذيت  بعذد َٔ ايعٛاَذٌ ايطبٝعذ١   

مت اختٝذذاس َٛكذذع   قذذذيف املذٜٓذذ١ األٚىل أٟ املـذذٓع١ ٚ ٜ٘الذذذغ ٚمت تؼخٝـذذ ٚخاؿذذ١ َذذا

يألٚكذاع ٚاألذذٛاٍ ايظٝاطذ١ٝ أٚ االجتُاعٝذ١ ايظذا٥ذ٠ يف       فذل املـٓع١ بؼهٌ َٓاطذب َٚٛا 

يفذذذل٠ َذذٔ ايتذذاسٜخ ذٝذذث مت اختٝذذاس َٓطكذذ١ املـذذٓع١ عًذذ٢ أعًذذ٢ قُذذ١ جبذذٌ قذذشٕ         تًذذو ا
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ْؼا٤ ايٓٛا٠ األٚىل ملذٜٓذ١ احملٜٛذت يف ريذو املٛكذع املشتفذع      ..)اْعش ملا طبل(يكذ مت إتٝع

ٖذذزا املٛكذذع ذكذذل يًظذذهإ َذذا نذذاْٛا ٜطًبْٛذذ٘ َذذٔ محاٜذذ١ ٚأَذذإ يتحٓذذب ػذذش األعذذذا٤         

ٚقذذذذ مت اختٝذذذاس  ،ذكذذذ١ أْؼذذذ٦ت املذٜٓذذذ١ ايكذميذذذ١ٚيف فذذذذل٠ ال..)اْعذذذش َاطذذذبل(..ٚايهذذذٛاسث 

اخذذذترل َٛكذذذعٗا يف ،َٚٛكذذذعٗا ايٛاقذذذع إىل ايػذذذشب َذذذٔ املـذذذٓع١ ٚايؼذذذُاٍ ايػشبذذذٞ َٓٗذذذا   

فٝٗذا  ٖٚذزا ٜذذٍ عًذ٢ أْٗذا أْؼذ٦ت يف فذذل٠ نذإ         ،َٓطك١ َٓبظط١ ٚصساع١ٝ ٚبٗا عذني َذا٤  

ايثايذث َذٔ   أَذا َٛكذع ادتذض٤     ،طذبل رنذش ريذو   ،ٚيف املٓطكذ١   َااألَٔ ٚاالطذتكشاس َظذتتب  

اييت ناْت ايبٛاب١ ايكشٜبذ١ ملعاؿذش٠ احملٜٛذت ٚايذزٟ مل ٜتخًذ٢      املذ١ٜٓ أٟ َذ١ٜٓ ايلدل 

  ايذذذذثالث األٚىل ٜذذذذاطذذذذبل رنذذذذشٙ يف ايٓٛ َذذذذا)اْعذذذذش  عذذذذٔ ذٝاتذذذذ٘ ايتكًٝذٜذذذذ١ ايكذميذذذذ١ ..

 .21يًُرٜٛت ايكذِٜ(

ع ملاضووًّا االمتوداد لتووارملْ ملخطووط جغزافّوة مدِهووة احملُِووت املعاصوزة    ووعا   -احملوُر الثووانْ : 

 العتّل .

املذٕ اي١ُٝٓٝ  فٗٞ ًَُٔرافع١ يَذ١ٜٓ احملٜٛت عال٠ًٚ ع٢ً نْٛٗا عاؿ١ُ  ذتع

، ٗا املٓعؽ املتُٝض باالعتذاٍ يف َٓاخٗا ع٢ً َذاس ايعاّٗجٚاملتُٝض٠ بطبٝعتٗا ارتالب١ ٚ

 ،ٚنزيو ممٝض٠َذ١ٜٓ أثش١ٜ تضخش بايعذٜذ َٔ املعامل األثش١ٜ ايكذمي١ إكاف١ إىل أْٗا 

إىل نْٛٗا َعًك١ ع٢ً طفح جبٌ ٜظ٢ُ قشٕ تٝع  ١كافإٓا٥ٗا املعُاسٟ ايفشٜذ بب

تٓعت  ٚاييت متثٌ بٛانرل ْؼأ٠ َذ١ٜٓ احملٜٛت َٓز ايكذّ نُامبٓطك١ املـٓع١ 

مبذ١ٜٓ ايلباب ايزٟ عتٝط بٗا أغًب أٜاّ ايظ١ٓ يف بعض املٓاطل خاؿ١ يف فـٌ 

ايظراب ٚاملذ١ٜٓ املعًك١ فٛم ق١ُ نُا ٜطًل عًٝٗا َذ١ٜٓ ،يف ايـٝف  ايؼتا٤ ٚأٜلَا

َذل فٛم َظت٣ٛ ططح  2000َٚذ١ٜٓ احملٜٛت بؼهٌ عاّ تكع ع٢ً استفاع  .قشٕ تٝع

إٕ َذ١ٜٓ  ; إربايٓظب١ ملذ١ٜٓ احملٜٛت جعًٗا تتٛطط احملافع١ عفٗزا املٛق،ايبرش

ٖٚزٙ املذٜشٜا  ٖٞ ايشجِ ٚػباّ  ،احملٜٛت تشبط بني َععِ َذٜشٜا  احملافع١

َٔ األطشاف أٚ ادت١ٗ ايؼشق١ٝ ٚبني َذٜش١ٜ ذفاؾ ًَٚرإ ٚبين طعذ  ٚايط١ًٜٛ

املشنض اإلداسٟ  َذ١ٜٓ احملٜٛت ٖٞ،ٚٚارتبت َٔ ادت١ٗ ادتٓٛب١ٝ ٚادتٓٛب١ٝ ايػشب١ٝ 

 117ٚتبعذ عٓٗا ب ) ،تكع يف ادت١ٗ ايػشب١ٝ َٔ ايعاؿ١ُ ؿٓعا٤، فٗٞ افع١احملعاؿ١ُ ي

                                      
01
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ٚاذتشيف ذ١ٜٓ ايٓؼاط ايتحاسٟ ٚايضساعٞ امل  إتٗٓ٘ طهميبشص ْؼاط أ فإٕ يزا ،نِ(

إال إٔ ايٓؼاط االقتـادٟ ٚاذتشاى االجتُاعٞ فٝٗا  ،ٚع٢ً ايٛظٝف١ ايعا١َٚايظٝاذٞ 

اذتذٜذ٠(  –عذٕ –منٛرد)تعض  األخش٣َكاس١ْ ببعض َشانض احملافعا   كعٝف جذَا

كع ٜٚ،قشٕ تٝع  باطِطابكا إٔ َذ١ٜٓ احملٜٛت تكع ع٢ً طفح جبٌ ٜعشف  أطًفٓاقذ ٚ

بُٝٓا املذ١ٜٓ ،ٚاييت عته٢ أْٗا ػٝذ  يف ايكشٕ ايثايث اشلحشٟ ،فٝٗا ذـٔ املـٓع١ 

اييت ناْت ٖٞ ٚ، اذتاي١ٝ أصدٖش عُشاْٗا ٚظٗش  نُذ١ٜٓ يف ايكشٕ ايتاطع اشلحشٟ

ضاٍ تـذسٙ إىل احملافعا  ت يف جتاس٠ ايػت ٚاذتبٛب َٚا َاَُٗضاٍ تًعب دٚسًا ت َٚا

ٚ أظبب اذتشٚب بيٝٗا إٖزٙ احملافع١ قبا٥ٌ ْضذت َٔ اطتٛطٔ  أٍٚٚإٔ  ،األخش٣

َٔ َأسب ٚادتٛف ٚخٛالٕ ٚأسذب ٚغرلٖا َٔ َٓاطل  آْزاىظبب ايٛظٝف١ أٚ باجملاعا  

نُا إٔ ٖزٙ املذ١ٜٓ )احملٜٛت( تؼهٌ َع١ًُ )اْعش َا طبل(  ايُٝٔ ايؼُاي١ٝ ٚايؼشق١ٝ

 ٓفتح ع٢ً املعاؿش٠،ملايتكًٝذٟ ا ٖافٗٞ َب١ٝٓ مبعُاس ٚاملُث١ً ١ ٚخذ١َٝ ١َُٗ،أثشٜ

ذافٔ ايػالٍ ٚنزيو ايظذٚد ٚارتضاْا  ايـػرل٠ املب١ٝٓ ٚنزيو باذتفاظٗا مب

إىل طٛقٗا ايكذِٜ ايزٟ ٜكع أطفٌ ذـٔ املـٓع١ َٔ  ١كافإبايكلا  ذتفغ املٝاٙ 

ٜٚتُٝض بتكظُٝات٘ املختًف١ الطتٝعاب شتتًف األْؼط١ ،ادت١ٗ ايؼُاي١ٝ ايػشب١ٝ 

خلشا٤  َذ١ٜٓضاٍ ت احملٜٛت ناْت َٚافإٕ َذ١ٜٓ  زيوي)اْعش َا طبل(،ٚاذتشف 

ظبب ػٗشتٗا املظتُش٠ يف ايضساع١ ٖٚزا ايٓؼاط ٚاالطتُشاس١ٜ بعبك١ بش٥ا  ايطبٝع١ 

بايهثرل َٔ  أٜلَانُا متتاص  جعًٗا َذ١ٜٓ خلشا٤ بذسج١ اَتٝاص، ٚايذمي١َٛ فٝ٘

 املٛاقع األثش١ٜ ٚ ايكالعٚاهلل طبراْ٘ ٚتعاىل شلا املٓاظش ايطبٝع١ٝ ارتالب١ اييت ٖٚبٗا 

جعًٗا َكـذًا يهٌ ٖزا َا  ايتاسغت١ٝ ايفشٜذ٠ بطشاصٖا املعُاسٟ األؿٌٝ ٚاذتـٕٛ 

ٚٚاج١ٗ طٝاذ١ٝ سا٥ع١، نٌ ايشاغبني يف ايظٝاذ١ ٚايباذثني عٔ االطتحُاّ نُذ١ٜٓ 

َاٖٛ  ٚنٌ َا رنش،اي١ُٝٓٝ جزبًا يًظٝاذ١  املذٕألٕ تهٕٛ ٚاذذ٠ َٔ أِٖ  ريو أًٖٗا

منٛرد بظٝط ملا تضخش فٝٗا ٖزٙ احملافع١ َٔ َٛاسد ٌٜ ذبزا يٛ اطتػًت اطتػالاًل إال 

ًُا، فٗٞ َذ١ٜٓ َٚشنض ستافع١ نٓٛصٖا األثش١ٜ ٚاملعُاس١ٜ ٚايتاسغت١ٝ  سػًٝذا ٚذهٝ

َٚٔ ٖٓا اختز  ، 22)اْعش َا طبل( َطُٛس٠ حتت طين املاكٞ ٚغرل َهتؼف١ ذت٢ اآلٕ
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ٖٚزا يٝع  شنضا ٚعاؿ١ُ إداس١ٜ حملافع١ احملٜٛت،احملٜٛت َٔ بني َذٜشٜاتٗا َ َذ١ٜٓ

فكذ ظٗش  َذ١ٜٓ َٓز  ،بني جٌ َذٜشٜا  احملافع١ عًٝٗا إٔ تتبٛأ ٖزا املشنض غشٜبَا

 األصيٞ )اْعش َا طبل(.ايكذّ سغِ عذّ تأنٝذ تاسٜخ متذْٗا 

 احملُِت املعاصزةنشأة َقّام مدِهة  -: احملُر الثالث

َشاذذذٌ  فكذذذ ػذذٗذ  َذذٔ املذذذٕ ايُٝٓٝذذ١ ايكذميذذ١   نػرلٖذذا  ٕ َذٜٓذذ١ احملٜٛذذت ْؼذذأ إ

َٚع ٖذزا نذإ شلذا منذط َٚٛاؿذفا  ختذذّ تًذو األصَٓذ١         ،ٚفذلا  ص١َٝٓ تاسغت١ٝ عذٜذ٠ 

بؼذذهٌ عذذاّ   ٜتـذذف باذتشنٝذذ١ ايبط٦ٝذذ١   إٔ منذذٛ احملٜٛذذت  نياملذذؤسخنذذثرل َذذٔ  ٜٚؤنذذذ ،

ممثًذ١   ٜذت( ١ ْؼأت٘ األٚىل )َذٜٓذ١ احملٛ َكاس١ْ َع غرلٖا َٔ املذٕ ايكذمي١ ٚناْت بذاٜ

)املذٜٓذ١ ايكذميذذ١ ٚايلذذدل( ،   ايٜٓٛذذا  األخذش٣ ُٖٚذذا ،تًتٗذذا يف ايٓذٛا٠ األٚىل ٖٚذذٞ املـذٓع١   

فُذٜٓذذذ١ احملٜٛذذذت أٍٚ َذذذا تهْٛذذذت ناْذذذت ْذذذٛا٠  َتعذذذذد٠ َٚتكاسبذذذ١ َذذذع بعلذذذٗا ايذذذبعض       

بعض حبهذِ  بذ ْٚتٝح١ يثٛس٠ ايعُشإ اذتذٜث١ ٚاملعاؿش٠ ايترُت ٖزٙ ايٓٛا٠ َذع بعلذٗا   ،

ٖذذٞ ايظذذ١ُ ايػايبذذ١ عًذذ٢  ، ٚٛيٛجٝتٗذذا ايـذذعب١ را  ايطبٝعذذ١ ادتبًٝذذ١ َٚشف طبٛغشافٝتٗذذا

فٗذذٛ عاَذذٌ ستذذذد يتالمحٗذذا حبهذذِ عذذذّ تذذٛفش ايعذذشٚف ايطبٝعٝذذ١ املٓاطذذب١ َذذٔ   ،املٓطكذذ١ 

طذشاف اجملذاٚس٠ أٚ   ألاْبظاط ايظطح ذت٢ تؼهٌ ْٛا٠ َشنض١ٜ َٚٔ ثِ ٜتِ ايتٛطع ضتذٛ ا 

ٕ ايُٝٓٝذذ١ ٚاملذذذٕ ايعشبٝذذ١ عًذذ٢  ايؼذذٛاسع ارتاسجذذ١ َذذٔ َشنذذض املذٜٓذذ١ نُذذا يف بعذذض املذذذ  

د٠ متتذذذاص بذذذايثشا٤  ْٚاٖٝذذذو إٔ عكاسٖذذذا ًَذذذو يعذذذا٥ال  ستذذذذٚد٠ َٚعذذذذ   ،ٚجذذذ٘ ايترذٜذذذذ  

فٗذٞ َذٜٓذ١ عتٝكذ١ تفتكذش إىل تٛثٝذل دقٝذل أٚ ٚجذٛد         جذذاَ  ٤ٞبٝذع ايعكذاس بطذ    فإٕ يزيو،

 إالٖذذٞ  ٕ األديذذ١ يف أنثذذش األذٝذذإ َذذا   إٚ،ذذذٍٛ تذذاسٜخ إْؼذذا٥ٗا أٚ عُاستٗذذا     ٠أديذذ١ َؤنذذذ 

ٝٓذا  ْتٝحذذ١ َذٔ خذذالٍ َعآٜذ١ ايبٝذذٛ  ايكذميذ١ ٚايكذميذذ١ جذذًا ٚنذذزيو األذحذذاس      ختُ

ٕ أنثذذذذش االفذلاكذذذذا   ،إاملٛجذذذذٛد٠ يف بعذذذذض ٖذذذذزٙ ايبٝذذذذٛ  ٚايذذذذيت تؤنذذذذذ عًذذذذ٢ قذذذذذَٗا      

طذ١ٓ تكشٜبذَا )اْعذش     500االذتُاي١ٝ تؼرل إىل إٔ عُش َذ١ٜٓ احملٜٛت ٜـذٌ إىل َذا ٜكذاسب    

ٚإداسٟ ٜعذذٛد إىل ايكذذشٕ ارتذذاَع عؼذذش  ٕ بذاٜذذ١ اعتباسٖذذا نُشنذذض جتذذاسٟأأٟ  َذذا طذذبل(

َذٝالدٟ تكشٜبذًا يهذٔ ٖذذزا ال ٜعذين أْذ٘ مل ٜهذذٔ قذذ طذبل ٖذزا ايتذذاسٜخ ٚجذٛد عُذاس٠ أٚ بٓذذا٤           

ٛ    ،إطذهين أٚ غذرلٙ    فش فٝٗذا ٚطذا٥ٌ جذزب ٚاطذذتٝطإ    إ املذذٕ ٚ ايكذش٣ ايُٝٓٝذ١ ايكذميذذ١  تتذ

ٚاملعشٚف١ بظًظذ١ً  ٚاحملٜٛت  ًٗا ٚخاؿ١ ايٛاقع١ يف َٓاطل ادتباٍ ٚاملشتفعا  بايُٝٔ ن

َذذذٜشٜا  َذٜٓذذ١ ٚمنذذٛرد  اإلطذذالّجبذذاٍ ايظذذشا٠ ايذذيت قذذذ طذذهٓٗا اإلْظذذإ َٓذذز َذذا قبذذٌ        
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ٖذزٙ ايٛطذذا٥ٌ َتذٛافش٠ يف َذٜٓذذ١   ، َٚظذذاعذ٠ يًعذٝؽ ٚآَٓذذ١  عطٝذا  احملٜٛذت نذٕٛ ٖذذزٙ امل  

ايذذذٛفرل٠، احملٜٛذذذت حتذٜذذذذًا ٚاحملافعذذذ١ بؼذذذهٌ عذذذاّ ففذذذٞ َذٜٓذذذ١ احملٜٛذذذت املٝذذذاٙ ايعزبذذذ١       

ٚإىل  ،ـذذب١ متثًذذٗا ايذلبذذ١ ايدلناْٝذذ١ ارتـذذب١ ايـذذاذت١ يًضساعذذ١    ٚنذذزيو األس  ارت

جاْذذب ريذذو املٛقذذع اذتـذذني ذٝذذث عُذذٌ ايظذذهإ عًذذ٢ تذذٛفرلٙ َذذٔ خذذالٍ اختٝذذاس املٛكذذع   

ٖٚذذزا ٚاكذذح َذذٔ املـذذٓع١   ٚاألَذذإ، املٓاطذذب ايذذزٟ ٜذذٛفش َتطًبذذا  ايظذذهإ َذذٔ اذتُاٜذذ١     

ٍ   ذذٝث تع عٗذا ادتػذشايف املتٛطذط بذني     َٚذٜٓذ١ احملٜٛذت مبٛق   ،ذـًٓا َٓٝعًا ٚؿذعب املٓذا

ٜ ايظٌٗ ايتٗاَٞ َٚذ١ٜٓ ؿذٓعا٤   عُذٌ عًذ٢ سبذط املٓذاطل ايظذاذ١ًٝ باذتذٜذذ٠ ٚبذني        فٗذٛ 

ظذتبعذ إٔ َذٜٓذ١ احملٜٛذت ناْذت ستطذ١ يًكٛافذٌ       ٜفال  ،املٓاطل ايذاخ١ًٝ َٓٗا بـٓعا٤

ايتحاسٜذذ١ ايذذيت ناْذذت تٓكذذٌ ايظذذًع ايتحاسٜذذ١ ايكادَذذ١ َذذٔ َٝٓذذا٤ اذتذٜذذذ٠ إىل ؿذذٓعا٤         

طل اجملاٚس٠ شلا أٚ ايعهذع أٟ ْكذٌ ايبلذا٥ع ٚغرلٖذا َذٔ ايذذاخٌ إىل ايظذاذٌ ذٝذث         ٚاملٓا

ناْذذت طشٜذذل ايكٛافذذٌ املتحذذ٘ إىل ؿذذٓعا٤ متذذش خذذالٍ َذذا ٜعذذشف ايٝذذّٛ مبذٜٓذذ١ احملٜٛذذت         

ناْت تبذأ ايكٛافٌ باملشٚس َٔ اذتذٜذذ٠ إىل ايكٓذاٚق    فكذ ،خاؿ١ ٚاحملافع١ بؼهٌ عاّ

ِ ثذذِ املذذشٚس مبذٜشٜذذ١ ارتبذذت فُذٜٓذذ١ احمل     فايطًٜٛذذ١ ثذذِ نٛنبذذإ ٚاْتٗذذا٤     ٜٛذذت فذذايشج

املٓذذذاطل  بذذذنيَٚذذذٔ األديذذذ١ عًذذذ٢ ٖذذذزا االطذذذتخذاّ ايطشٜذذذل ايذذذزٟ ٜذذذشبط  ،ذٜٓذذذ١ ؿذذذٓعا٤مب

ظذذذتخذّ إىل ٚقذذذت قشٜذذذب جذذذذًا ذتذذذ٢ زتذذذ٤ٞ املشنبذذذا   ٜاملذذذزنٛس٠ طذذذابكًا ٚايذذذزٟ نذذذإ  

ايذزٟ  )ايظٝاسا ( ..َٚذٔ أبذشص ايؼذٛاٖذ ٚاألديذ١ عًذ٢ اصدٖاسٖذا عذدل ٖذزا ايطشٜذل           املعاؿش٠

ال بذأغ بٗذا ٚايذيت ال تذضاٍ      أبعذاد ٜعشف بايظكٝف ٚبذشى املٝذاٙ ٚايذيت ناْذت َٛجذٛد٠ عًذ٢       

 .23َٛجٛد٠ ذت٢ اآلٕ

 ؿٛس تذٍ  ع٢ً ايتالذِ ٚايتؼاب٘ املعُاسٟ املاكٟٛ ٚاملعاؿش ملذ١ٜٓ احملٜٛت

  

                                      
02

 (تت050 زد  تاملصيلءتال  ام تييت ضزة  تال  ات)ت
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 املعاصزة الهنُ العنزانْ َمزاحل تطُر مدِهة احملُِت -:بحث الثانْامل

 ربحثمقنمت سبمت لت

إٔ أٟ اْتؼذذذاس ذلذذذشٟ يف أٟ َذٜٓذذذ١ َذذذا ٖذذذٛ إال اْعهذذذاغ تطذذذٛسٟ يًثكافذذذ١ اجملتُعٝذذذ١  

ٕ املبذذاْٞ ايظذذه١ٝٓ املعاؿذذذش٠   إيذذزيو صتذذضّ ايكذذذٍٛ    ًذذ٘، ألبٓذذا٤ تًذذو املذٜٓذذ١ أٚ ايبًذذذذ ن   

يذزا ْالذذغ أْٗذا    ايتكًٝذٟ إىل ذذذ َذا;    ٚاذتذٜث١ ملذ١ٜٓ احملٜٛت قذ ساعت املهٕٛ ايثكايف

ٚ ٖٚزا َا جتظذٙ املؼاٖذ ايتاي١ٝ َٔ  ايكذِٜ، َال١ُ٥ حملٝطٗا ايب٦ٝٞ َبذإ دٜٓٝذ١   َٓذاصٍ 

يٝذّٛ، نُذا إٔ تذال ّ    ااملعاؿذش٠  ٝذ١  ْملذَع إكاف١ خـٛؿ١ٝ َا تكتلٝ٘ ا ٚخذ١َٝ ٚإداس١ٜ

٘ ٜشاعذٞ خـٛؿذ١ٝ ايتؼذاب٘    غرل َطًل َا٥ذ١ باملا٥ذ١ إال أْذ    منط املاكٞ َع منط اذتاكش

عذامل جذا٤ ْكذٝض شلذا ايتحذٜذذ ٜعذٌ       ٖٚزا َعٍُٛ ب٘ َٚالذغ يف نٌ َذ١ٜٓ عتٝكذ١ باي 

َذٜٓذذ١ احملٜٛذذت َثذذٌ أٟ   ٖذذزٙ ايتحذٜذذذ عتذذافغ عًذذ٢ منذذط املاكذذٞ إىل ذذذذ بعٝذذذ، يذذزا        

َذٜٓذذ١ أخذذش٣ َذذٔ ذٝذذث ايُٓذذٛ ايعُشاْذذٞ ٚايتٛطذذع املظذذتُش ايذذزٟ مل غتذذشد عذذٔ شتٝاشلذذا   

صاٍ ٜشاعذذٞ تًذذو ايُٓطٝذذ١  ٚإمنذذا َذذا ٚايذذُٝين ارتذذاق ايكذذذِٜ ايثكذذايف اإلطذذالَٞ ايعشبذذٞ

، ْظذذبًٝا ٤ٜٞٛؿذذف ايُٓذذٛ ايعُشاْذذٞ يف َذٜٓذذ١ احملٜٛذذت بأْذذ٘ بطذذ     اًَذذُٛٚيهذذٔ ع ،١األؿذذًٝ

ٚنذزيو ايعاَذٌ   ، ٜٚشجع ريو إىل عذ٠ أطباب َتٓٛعذ١ أُٖٗذا طبٝعذ١ املٓطكذ١ ادتبًٝذ١     

ٚقذذذذ َذذذش ٖذذذزا ايُٓذذذٛ  ، ايُٓذذذٛ ايعُشاْذذذٞ يفاالقتـذذذادٟ يًُذٜٓذذذ١ ايذذذزٟ ٜذذذؤثش بؼذذذهٌ عذذذاّ   

صاٍ يف  ىل إٔ أؿبح بؼذهً٘ اذتذايٞ ايذزٟ َذا    ٚايتطٛس ايعُشاْٞ يف َشاذٌ ٚفذلا  عذٜذ٠ إ

   ّ يف املذٜٓذذذ١ اطذذذتُشاس ايُٓذذذٛ ايعُشاْذذذٞ   نًُذذذا صادٚ ،طذذذٛس ايُٓذذذٛ ٚايتٛطذذذع َٜٛذذذًا ٜعذذذذ ٜذذذٛ

جذٜذذذ٠ إىل جاْذذب ايٜٓٛذذا  طذذايف١     ْاَٝذذ١ ظٗذذٛس ْٜٛذذا   َذذدلص٠ٚجٗذذا  املذٜٓذذ١   طتتٛطذذع

ٛ ، ٖٚزا َا ٖٛ ذاؿٌ ايّٝٛ ملذا تؼذٗذٙ املذٜٓذ١ َذٔ     ايزنش يف اجتاٖذا    اْتؼذاس ٚتٛطذع  ٚ منذ

ريذذو إىل تذذأثرل ايعٛاَذذٌ ايطبٝعٝذذ١ ٚايبؼذذش١ٜ  ع ٜٚشجذذ ،عُذذشإ َذٜٓذذ١ احملٜٛذذتبشتتًفذذ١ 

ٚقذ َش ايُٓٛ ايعُشاْٞ يف َذ١ٜٓ احملٜٛذت َٚذا    ،اييت تظاعذ ع٢ً ايُٓٛ أٚ تعٝك٘ايٓاجع١ 

طذايف١ ايذزنش ،نٝذف نذإ ٜؤخذز َٛقذع       شاذٌ ٚأطٛاس عذٜذ٠ أُٖٗذا املشاذذٌ   ميش مبصاٍ 

أٚال، ثذذذِ َذذذٛاد ايبٓذذذا٤ ؟ ٚنٝذذذف تـذذذُِ املبذذذاْٞ؟ َٚذذذا ٖذذذٞ خذذذذَاتٗا       املذٜٓذذذ١ نرُاٜذذذ١ 

خـٛؿَا يهٌ دٚس؟ ثِ نٝف ذـٌ تطٛس ٚاتظذاع ذذذٜث َٚعاؿذش يُٓذٛ املذٜٓذ١ ايكذميذ١       

ٚايلدل خـٛؿَا؟ ٚنٝف حتٛيت ارتذذَا  شلذزٙ املٓؼذأ٠ ؟ ٚنٝذف ذـذٌ حتذٍٛ مبذٛاد        
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ٜٛذت.. املـذذٓع١،املذ١ٜٓ  ايبٓذا٤ ْٚٛعٝذ١ املبٓذذ٢ ٚخذَتذ٘ )اْعذش َذذا طذبل يٜٓٛذا  َهْٛذذا  حمل      

 ايكذمي١، ايلدل( ؟،ٚنٝف من٢ طهاْٗا  ٚصذفت خذَاتٗا عدل املشاذٌ اآلت١ٝ:  

 منط البهاء يف يذٍ املزحلة : املزحلة األَىل َ احملُر األَل:

فكذذ ناْذت بذاٜذ١ ايُٓذٛ ايعُشاْذٞ       ،ػهًت املـٓع١ ايٓذٛا٠ األٚىل ملذٜٓذ١ احملٜٛذت   يكذ 

ٚيلذذٝل املظذذاذ١ أخذذز   ،تظذذع ايبٓذذا٤ يف َٓطكذذ١ املـذذٓع١ اف ،داخذذٌ طذذٛس املـذذٓع١  ٠َٓرـذذش

ٚيف ٖذزٙ ايفذذل٠ تشنذض ايظذهإ     ،ٚتعذذد  ارتذذَا    ، فتعذذد  األدٚاس  ٞايُٓٛ ايؼهٌ ايشأط

ٚيف َشاذذذٌ أٚ ،ْعذذشًا يعذذذّ اطذذتتباب األَذذٔ ٚاالطذذتكشاس    ايف ذذذذٚد املـذذٓع١ ٚمل ٜتحاٚصٖذذ 

  خذذاسد ذذذذٚد املـذذذٓع١   فبذذذأ  تُٓذذٛ ذذذاسا   ،فذذذلا  صَٓٝذذ١ الذكذذ١ اْهظذذش طذذٛم املـذذٓع١       

ٚأطٛاسٖا ذٝذث طذهٔ ايٝٗذٛد يف َٓطكذ١ اذتافذ١ ايذيت زلٝذت حبذاس٠ ايٝٗذٛد بعذذ اْتكذاشلِ            

 ،ٚريو يف جٓٛب املـذٓع١ َع بعض ،َٚع َشٚس ايضَٔ تكاسبت املباْٞ بعلٗا  ،َٔ املـٓع١

ْٚعذذشًا الضتذذذاس األجذذضا٤ ايؼذذشق١ٝ ٚايؼذذُاي١ٝ ايؼذذذٜذ مل ٜذذتِ ايتٛطذذع ؿذذٛبٗا ٚيف فذذذل٠        

ضتـذذذش ايُٓذذذٛ افكذذذذ ،ٚػذذذهًت نتًذذذ١ طذذذه١ٝٓ ٚاذذذذذ٠  ،استبطذذذت اذتافذذذ١ باملـذذذٓع١ الذكذذذ١

ٚنإ ٜتخز ػهاًل طٛيًٝا ذٝث بذأ َذٔ ذافذ١ ايٝٗذٛد    ،ايعُشاْٞ يف األجضا٤ األقٌ اضتذاسًا 

 –ٚمنت املباْٞ ٚتٛطعت ذٝث اتـذًت ذذاس٠ املشذذٌ     ،ذاس٠ ايٝٗٛد باجتاٙ ايظٛم ايكذِٜ أٚ

ٚٚؿذًت  ، ايعُذشإ فٝٗذا   اٚمنذ  ،ٚتٛطعت إىل ذاس٠ املشذٌ ،أٚ األؿح َتـ١ً  حباس٠ املـٓع١

ايُٓذٛ ايعُشاْذٞ    نإ اْتؼذاس يزا يف ٖزٙ املشذ١ً ،ٚاتـًت حباس٠ املذ١ٜٓ  ،إىل ذاس٠ املػشب١

فًكذذ استبطذت ذذاس٠     ،بذني ايٓذٛا٠ األٚىل ٚايثاْٝذ١   ٦ًٝا، إال أْذ٘ عُذٌ عًذ٢ ايذشبط     ٚبط ابظًٝط

ِ  ٚ بذذ١املـذذٓع١ َذذع ذذذاس٠ املشذذذٌ َٚذذع ذذذاس٠ املػش      ذذذاس٠ املذٜٓذذ١   ٚأٜلذذَا ،َذذع ايظذذٛم ايكذذذٜ

بذبعض   ٦ٝذاَ بذبعض جٗاتٗذا ٚ بط   نٌ تًو االستباطذا  ٚايتٛاؿذٌ نذإ طذشٜعاَ     ،ايكذمي١

َذذٛاد –، )اْعذذش ملذذا طذذبل ْذذٛا٠ املـذذٓع١  نذذٌ ريذذو ػذذهٌ نتًذذ١ عُشاْٝذذ١ ٚاذذذذ٠  ٚ ،جٗاتٗذذا

ٖذزٙ املشذًذ١   ذس املٝذاٙ يف  نإ َـبٓا٥ٗا ٚمنط ايبٓا٤ ٚارتذَا  ٚايٛظا٥ف فٝٗا(، بُٝٓا 

طذذ١ٝ( ٚايعٝذذٕٛ املتفشقذذ١ األخذذش٣ املٛجذذٛد٠ يف املذٜٓذذ١ ٚمل ٜٛجذذذ َؼذذشٚع يًُٝذذاٙ يف    ٖذذٛ )َا

ٕ إَٚذع ٖذزا فذ   ،َٚٓاطذب  عـذشٟ  بؼذهٌ   َتذٛافش٠ خذذَا  ايتعًذِٝ    ، ٚمل تهذٔ  تًو ايفذذل٠ 

 .فش يًُذ١ٜٓ يف ٖزٙ املشذ١ً بؼهٌ َٓاطب اارتذَا  املختًف١ مل تتٛ
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 منط البهاء يف يذٍ املزحلة :نّة َاملزحلة الثا احملُر الثانْ:

ففذٞ ٖذزٙ املشذًذ١ ػذذٗذ     ،ٕ ايُٓذٛ ايعُشاْذٞ مل ٜتٛقذف عٓذذ املشذًذ١ ايظذابك١ فكذط        إ

ففذذٞ ٖذزٙ ايفذذذل٠ مت افتتذاز ايعذٜذذذ َذٔ ايؼذذٛاسع    ،تطذٛسًا ٚمنذذًٛا ًَرٛظذًا    ايكذميذذ١ املذٜٓذ١ 

ذٜٓذذ١  ٚيف ػذذشم امل ، ؿذذٓعا٤  –َٚذذٔ أبشصٖذذا طشٜذذل احملٜٛذذت     ،خاؿذذ١ بعذذذ ظٗذذٛس ايظذذٝاسا     

 ،نذذزيو مت إْؼذذا٤ أٚ افتتذذاز خذذط دا٥ذذشٟ سلذذايٞ عتذذٝط باملـذذٓع١ ٚباملذٜٓذذ١ ايكذميذذ١       

 ، إالػاسع اشلالٍ جٓٛب املذ١ٜٓ ايكذمي١ ايزٟ ٜتـٌ بؼذاسع ؿذٓعا٤ أٚ ػذاسع َاطذ١ٝ     ٚأٜلَا

..)اْعش طذع نذإ بايذسجذ١ األطاطذ١ٝ عًذ٢ ذظذاب األساكذٞ ايضساعٝذ١        ااالْتؼاس ايٛ اإٔ ٖز

 ا  ايٜٓٛا  ايثالث طايف١ ايزنش(.َٛاد ٚمنط ٚٚظا٥ف ٚخذَ

 منط البهاء يف يذٍ املزحلة َمُاد البهاءَ املزحلة الثالثة احملُر الثالث:

ًٝذذا          املشذًذذ١ اذتايٝذذ١  إٕ ٚايذذيت ٖذذٞ شتذذا  يٓذذٛا٠ ايلذذدل ايذذيت عشفذذت اْفتاًذذذا عُشاْ

أنثش مما نإ عًٝ٘ يف ْٛا٠ املذ١ٜٓ ايكذمي١.. )اْعذش ملذا نتذب عذٔ ايٓذٛاتني فُذا طذبل(،        

 َاًَرٛظذذ َهٛنٝذذَا َاػذذٗذ  تطذذٛسًا ٚتٛطذذعًا ٚمنذذًٛا عُشاْٝذذ   يذذزا َذٜٓذذ١ احملٜٛذذت املعاؿذذش٠   

ففذذذٞ ٖذذذزٙ املشذًذذذ١ مت افتتذذذاز ايعذٜذذذذ َذذذٔ ايؼذذذٛاسع ٚمت تعبٝذذذذ   ،عهذذذع املشاذذذذٌ ايظذذذابك١

ٖا يف ذاكذذش تٛطذذعَٝا عُشاْٝذذَا صادتٗذذا منذذٛاَ  ارتذذذَا  ٖذذزٙٗا، ػذذٛاسع َذذٔ رلنذذثتضفٝذذت ٚ

ٜذذت يف مجٝذذع االجتاٖذذا  َٚذذا صايذذت ٚاعذذذ٠ ضتذذٛ ايتطذذٛس       َذٜٓذذ١ احملٛ ١عـذذشْ ٚصاد  َذذٔ

 أففذذٞ ٖذذزٙ املشذًذذ١ بذذذذ   ، خلإاذتلذذشٟ املظذذتكبًٞ نٓافذذز٠ ميٓٝذذ١ اقتـذذاد١ٜ طذذٝاذ١ٝ...      

ايبٓذذا٤ ٚايعُذذشإ ٜتحذذ٘ عًذذ٢ اَتذذذاد ايطشٜذذل املتحذذ٘ ضتذذٛ ايشٜذذادٟ ٚنذذزيو املتحذذ٘ ضتذذٛ  

ا ايتٛطذذع يٝؼذذٌُ فكذذذ اَتذذذ ٖذذز ،تظذذع ايُٓذذٛ ايعُشاْذذٞ يف َٓطكذذ١ ايلذذدل ا ااحملذذشّ ٚأًٜلذذ

  ٟ نذزيو مت ايتٛطذع يف األجذضا٤ ايؼذشق١ٝ نُذا ٖذٛ       ، ٚذاس٠ املعني جبٛاس ايظذٛم املشنذض

ارتذَا  يف ٖذزٙ املشذًذ١ فكذذ ػذٗذ       . ٚأَاصاد ايُٓٛ ايعُشاْٞ فٝٗا اييت يف ذاس٠ ايعكب

يف  جذذذش٣ذٝذذذث  أنثذذذش املختًفذذذ١املعاؿذذش٠  َذٜٓذذ١ احملٜٛذذذت تطذذذٛسًا ًَُٛطذذذًا يف ارتذذذذَا   

ملشذًذذ١ تٛطذذٝع ػذذبه١ ايهٗشبذذا٤ ذٝذذث ٚؿذذًت إىل املٓذذاطل اجملذذاٚس٠ يًُذٜٓذذ١       بذاٜذذ١ ٖذذزٙ ا 

نُذذا اتظذذعت االتـذذاال  ايظذذًه١ٝ ذٝذذث  ،ٚنذذزيو اذتذذاٍ يًُٝذذاٙ ،ٚايكذذش٣ احملٝطذذ١ بٗذذا

ٚٚؿذذذًت إىل َٓذذذاطل ٚعذذذضٍ بعٝذذذذ٠ عذذذٔ   ،ٚؿذذذًت خطذذذٛط اشلذذذاتف إىل نذذذٌ بٝذذذت تكشٜبذذذاً 

ْؼذا٤  إٛص املشنضٜذ١ نُذا مت   رتذَا  ايتع١ًُٝٝ فكذذ اطذترذثت َذسطذ١ ايفذ    اَا ، أاملذ١ٜٓ

ّ إلَٚذسطذذذ١ ا ،طذذذبتُدل يف ايلذذذدل  26َٓٗذذذا َذسطذذذ١   ،ايعذٜذذذذ َذذذٔ املذذذذاسغ  ، ميذذذإ بذذذاحملش
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ارتٓظذذا٤ باملذٜٓذذ١ يًبٓذذا  ٚغرلٖذذا حتذذت قٝذذذ ايتٓفٝذذز نُذذا مت يف ٖذذزٙ املشذًذذ١ إْؼذذا٤         ٚ

  ٞ  ن١ًٝ ايذلب١ٝ يف األجضا٤ ايؼشق١ٝ َٔ املذ١ٜٓ مما أد٣ إىل تطٛس ايع١ًُٝ ايتعًُٝٝذ١ ٖٚذ

ّ  املشنذض ايثكذايف   ٜعذنُا  ،يف تطٛس َظتُش نًٝذ١ عًذِ اذتاطذٛب ٚاملعٗذذ ايضساعذٞ       ايٝذٛ

ٖذزٙ ايهًٝذا  َؼذشٚع    ، ٚن١ًٝ اشلٓذط١ ٚعُا قشٜب طٝتِ تؼػٌٝ ٖاتني ايهًٝذتني  ِبايشج

َذذذذٔ اطتذذذذشاط أبٓذذذذا٤ احملافعذذذذ١ جبذذذذٌ ٖذذذذزٙ  ايهًٝذذذذا  طذذذذتضٜذ ، ٚإعذذذذالٕ جاَعذذذذ١ احملٜٛذذذذت

ارتذذذذَا   ، أَذذذاايعُذذذٌ بذذذايُٝٔ ٚدٍٚ ادتذذذٛاس  ايتخــذذذا  يٝهْٛذذذٛا قذذذ٠ٛ إكذذذاف١ٝ يظذذذٛم  

١ ايعاَذذ١ فكذذذ مت بٓذذا٤ املظتؼذذف٢ ادتُٗذذٛسٟ ايذذزٟ ٜكذذع يف ادتٗذذ١ ايؼذذشق١ٝ َذذٔ      ٝايـذذر

ب ٚنزيو َظتٛؿذف اشلذالٍ ٚنذزيو أٜلذًا َظتٛؿذف أًٖذٞ       ساحملٜٛت يف َٓطك١ َأ

; يذذزا ٜٓظذذب إىل ايؼذذٝباْٞ ٚغرلٖذذا َذذٔ ايعٝذذادا  ٚايـذذٝذيٝا  املٛجذذٛد٠ يف ٖذذزٙ احملافعذذ١ 

ٕ بؼذهٌ َذزٌٖ   ّ 2050-2015 بذني  املذذاس اذتلذشٟ ملذٜٓذ١ احملٜٛذت َذا      اْتؼاسْتٛقع   نذٛ

; ْٚتٝحذ١ يذزيو فعكذاس    املعاؿذش٠  تطٛسا  ٚايُٓٛ ٚاالْتؼاسا دتت ايقذ ٚ احملٜٛتَذ١ٜٓ 

احملٜٛذذت طٝؼذذٗذ استفاًعذذا يف ايذذثُٔ ٚايتهايذذب عًٝذذ٘، ٖٚذذزا َذذا ٜٓبذذ٧ إٔ كذذٛاذٞ َشنذذض         

 َٔ َشنضٖا يف ايظٓٛا  ايعؼش ايكشٜب١ .َذ١ٜٓ احملٜٛت طٛف تـبح جض٤ًَا 

 ؿٛس َعاؿش٠ يًُعُاس ٚايؼٛاسع ٚاملٓؼا  املتٛاجذ٠ مبشنض َذ١ٜٓ احملٜٛت

  

 )ب( )أ(

 ايؼاسع ايش٥ٝظٞ ٚاملٓؼآ  ملشنض املذ١ٜٓ -ب   ؿٛس٠ يػايب١ٝ َشنض َذ١ٜٓ احملٜٛت-أ
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 )ٖذ( )د( )د(

             ايكضذذذذذٞ َذذذذاّ عُذذذذاس٠ م َذٜٓذذذذ١ احملٜٛذذذذت أطذذذذٛ-ْذذذذٛع ايبٓذذذذا٤ بايؼذذذذٛاسع ايفشعٝذذذذ١   د -د

 ٖا ايعًٝا٤ؿٛس٠ َٔ أطفٌ املذ١ٜٓ تٛكح أذٝا-ٖذ
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 اخلامتة

 ؤنتاخل-1

ملاكٞ ٚذاكش َٚظذتكبٌ   مت دساط١ َذ١ٜٓ احملٜٛت دساط١ بؼش١ٜأْ٘ طبل  مماطتًف 

ملذٜٓذذ١ َذٜٓذذ١ احملٜٛذذت، ٚيهذذٔ ٖذذزٙ ايذساطذذ١ َذذٔ خذذالٍ منطٝذذ١ َٚهذذٕٛ ايب٦ٝذذ١ ايطبٝعٝذذ١      

بٗذذذذا; نْٛٗذذذذا َذٜٓذذذذ١ را  آفذذذذام  املتعًكذذذذ١  ٚاألْؼذذذذط١ سلًذذذذت أنثذذذذش ادتٛاْذذذذب احملٜٛذذذذت

      ٚ  يعذذذّ تذذٛافش املـذذادس  َظذذتكب١ًٝ جملذذاال  اقتـذذاد١ٜ عذٜذذذ٠ أبشصٖذذا ايظذذٝاذ١ ٚايتحذذاس٠، 

َذا ٖذٛ َٛجذٛد َذٔ َـذادس       ٜهٔ أَآَا إال االعتُذاد عًذ٢   ٚاملشاجع ايػ١ٝٓ عٔ تاسغتٗا، مل

ْٚعذشًا يتؼذعب ادتػشافٝذذ١   ، َٛذا  ايؼخـذ١ٝ ٚاملالذعذ١ املباػذش٠    املعًَٚشاجذع إكذاف١ إىل   

ت أؿذبر  بعلذٗا ٝذاٍ ايثكذايف شلذزٙ املذٜٓذ١     خايبؼش١ٜ ملذٜشٜذ١ احملٜٛذت َذٔ ْاذٝذ١ تٓذٛع امل     

ْ     تٗاثكافٞ جبٌ ايتٓٛعتطٛسٖا عا٥كًا أَاّ متثٌ  ٜذؤثش   َابذ بؼذت٢ زتاالتذ٘ ايذزٟ أؿذبح جا

َٔ ٖزٙ األػذٝا٤ عًذ٢ طذبٌٝ     املذ١ٜٓطهإ َذٜشٜا  اييت حتٝط بٗزٙ  يف طُٛذا  بعض

ٞ  ٖذذزا ايتٓذذٛع  املثذذاٍ ايذذبعض ٜعتذذدل ايظذذٝاذ١ عٝبذذَا أخالقٝا،يذذزا    ايذذزٟ  ايظذذٝاذٞ ادتُذذاي

ا ْعذشًا يتعذذد   ظتاًبذ إٜذؤثش طذًبًا أنثذش َذا ٜهذٕٛ      يف بعذض األذٝذإ   يف ٖزٙ املذٜٓذ١   ٚجذْاٙ

 أٚجذذ األؿذٛي١ٝ   املخاٌٜٝ ايثكاف١ٝ يظهإ املذ١ٜٓ ٚتعذد ايثكافذا  اذتلذش١ٜ ٚاالْتُذا٤ا    

اذتذذذٜث عٓٗذذا َذذٔ  ايبؼذذش١ٜ أؿذذبح تٓؼذذٝط ٚإبذذشاص ٖذذزٙ األْؼذذط١ االقتـذذاد١ٜ ؿذذعٛب١ يف 

، نُذا  ناجملين عًٝ٘ ٖزا نإ َٔ ايٓاذ١ٝ األٚىل ايعٝب ٚإٕ املٓطك١ ايٓؼط١ ٜٓعش شلا

 ٗاظذ َٜعٗذش تلاس تعذذ ٖٓذاى َعٛقذا  طبٝعٝذ١ ذذذ  َذٔ ْؼذاط ٚتكذاسب عُشاْٗذا بظذبب           

ٝ  ٚعشقذذذًٌذذذ١ اذتحذذذِ ٚقًًٝذذذ١ ايتذذذأثرل   قًٝ ٖذذذا نٜٓٛذذذا  ظٗش زٟايذذذ  تٗذذذاَذذذٔ تٛطذذذع جػشاف

َذذذٔ جاْبٗذذذا ايتلاسٜظذذذٞ جعًذذذٗا   احملٜٛذذذت فٗذذذٞ أٜلذذذَا   ذٜشٜذذذ١ َذٜٓذذذ١ َشلذذذزٙ  ،ايبؼذذذش١ٜ

ؿذعب عًٝذ٘ ايثذٛسإ أٚ     زٟنف١ٖٛ بشنإ ٚنُا قاٍ االصتًٝض أػب٘ بايهشٜذل ارتاَذ اي

منٖٛذذذا ٚتطٛسٖذذذا  ٖٚذذذزا املثذذذٌ ٜٓطبذذذل عًذذذ٢ َذٜٓذذذ١ احملٜٛذذذت يف   ٚبذذذشٚصٙ يًٛاقذذذع، االْذذذذفاع

ايعُشاْذذٞ َكاسْذذ١ مبذٜشٜذذ١ ايذذشجِ ايذذزٟ تٛجذذذ شلذذا َكَٛذذا  ٚجٛاْذذب َتهاًَذذ١ يف ايُٓذذٛ    

ايعُشاْذذٞ املظذذتكبًٞ ٖذذزا َذذٔ سأٟ ادتاْذذب ايتلاسٜظذذٞ املعكذذذ ٚادتاْذذب ايبؼذذشٟ ايذذزٟ         

َذ١ٜٓ احملٜٛت إىل املعًَٛا  املتعًكذ١ بتاسغتٗذا   تفتكش َٔ ايٓاذ١ٝ ايثايث١ ، صادٖا تعكٝذًا

، يذزيو  ٜاتٗذا ايذيت مل تٓتذ٘ ذتذ٢ ايًرعذ١     اس ٜذ١ ذه  ،جعٌ نتابٗذا ٜذلنذٛا   زٟاي املعكذ
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َذٜش١ٜ احملٜٛت ٚاملُث١ً مبشنض ٚعاؿ١ُ احملافع١ َا صايت ستافع١ ع٢ً تذال ّ عُذشإ   

 اذتاكش َع بٛانرل َاكٝٗا إىل ذذا نبرل..

 الصتهتاجاتا

 را  ايبعذٜٔ ... اآلت١ْٝظتٓتخ ايٓتا٥خ 

 ظتابًٝا : إٚاَل أ

تتُٝذذذض  إرَذٜٓذذذ١ احملٜٛذذذت َذذذٔ املذذذذٕ ايتاسغتٝذذذ١ را  ايطذذذابع املعُذذذاسٟ األؿذذذٌٝ       تعذذذذ (1

 .بكًعتٗا املؼٗٛس٠ املـٓع١ 

 .املذ١ٜٓ ايعذٜذ َٔ املٓاظش ايطبٝع١ٝ ٚايظٝاذ١ٝ حتٟٛ  (2

 ٟ.تتُٝض ٖزٙ املذ١ٜٓ بعُكٗا ايتاسغتٞ ٚاألثش (3

إٔ َععذذِ  يف تتُثذذٌ ٖذذزٙ ايعالقذذ١  ٖٚٓذذاى عالقذذ١ باملذٜٓذذ١ ايكذميذذ١ ٚاملذٜٓذذ١ اذتذٜثذذ١      (4

أٖايٞ طهإ املذ١ٜٓ ايكذمي١ ٜعتُذٕٚ يف ػشا٤ ايعذٜذ َٔ َتطًباتِٗ ٚذاجذاتِٗ َذٔ   

ْاٖٝذذو عذذٔ َذٜشٜذذ١ احملٜٛذذت ٚاملُثًذذ١ مبشنذذض ٚعاؿذذ١ُ احملافعذذ١       املذٜٓذذ١ اذتذٜثذذ١ 

 َاصايت ستافع١ ع٢ً تال ّ عُشإ اذتاكش َع بٛانرل َاكٝٗا إىل ذذا نبرل.

 طًبًٝا : : ثاَْٝا 

 .بٝع١ٝ ٚبؼش١ٜ ذذ  َٔ تٛطع املذ١ٜٓ ادتذٜذ٠ٖٓاى عٛاٌَ ط (1

 .ايٓؼاط ايبؼشٟ ملذ١ٜٓ احملٜٛت ستذٚد ْتٝح١ يـػش َظاذتٗا ٚكٝل ػٛاسعٗا  (2

مجذذ نذذثرلَا  تٓذٛع املخٝذاٍ ايثكذايف ٚتعذذد ايثكافذا  اذتلذش١ٜ ٚاالْتُذا٤ا  األؿذٛي١ٝ          (3

 َٔ طُٛذا  أْؼطتٗا .

ٛ  زٟعكذذذ ايذذتفتكذذش املذٜٓذذ١ إىل املعًَٛذذا  املتعًكذذ١ بتاسغتٗذذا امل  (4  ٕجعذذٌ نتابٗذذا ٜذلنذذ

 .تٗا اييت مل تٓت٘ ذت٢ ايًرع١ اس ١ٜ ذهاٜ

 تشنض عكاسٖا بأٜذٟ أطش ستذٚد٠ َٚعذٚد٠ ال تؤَٔ حبشن١ٝ ٚتطٛس اذتٝا٠. (5

 التُصّات  َاملكرتحات :

 ٚاملٓعُذا  احملًٝذ١ ٚايذٚيٝذ١ ٚاشل٦ٝذا  ٚؿذٓادٜل      نيْٛؿٞ ايذٚي١ ٚايفاعًني ادتُعٜٛ

 : ثُشٜٔ ٚاملٗتُني باملذٕ ايعتٝك١ بايتذخال  اآلت١ٝٚاملظت دعِ املٓح ٚايكشٚ 

أجٗض٠ ايت١ُٝٓ ٚايتخطذٝط اذتلذشٟ عُذٌ شتططذا       ايذٚي١ إىل جاْب ظتب ع٢ً (1

 .بطشٜك١ ط١ًُٝ فٝٗا ايُٓٛ ايعُشاْٞ تٛطعأطاط١ٝ َٚظتكب١ًٝ ي
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ْكذذٌ ستطذذ١ تٛيٝذذذ ايهٗشبذذا٤ عًذذ٢ ايذٚيذذ١ ممثًذذ١ بذذاجملًع احملًذذٞ باحملافعذذ١  ظتذذب  (2

ٚكذذحٝخ تذذاس ٚفذذل ختطذذٝط دقٝذذل ْعذذشًا ملذذا حتذثذذ٘ َذذٔ إصعذذاد  خت٠ إىل َٓطكذذ١ بعٝذذذ

 يًظانٓني.

ختطذذذذٝط ايـذذذذشف ايـذذذذرٞ ) اجملذذذذاسٟ (  عًذذذذ٢ ايكذذذذا٥ُني باحملافعذذذذ١ إعذذذذاد٠ ظتذذذذب (3

ٚاطتبذاٍ األْابٝب ايبالطتٝه١ٝ املظتع١ًُ حبحِ أندل ذت٢ ال تتعذش  يالْظذذاد   

 اجٗذ١ ٚ ذٜعذ ايزٟ ،ٚنذزيو ػذاسع ؿذٓعا٤    ،نُذا ٖذٛ ذاؿذٌ بؼذاسع اشلذالٍ باملذٜٓذ١      

 إيٝٗا.ٕ ٛٚايكادَ َٓٗا ٕٛارتاسج اَٚٓفزًا يًُذ١ٜٓ ٜكف عًٝٗ

ٞ    تؼذذذٜذ ظتذذب (4 ايعؼذذٛا٥ٞ ٚاملؼذذٛٙ ذتاكذذشتٗا    ايشقابذذ١ عًذذ٢ ايبٓذذا٤ ٚايُٓذذٛ ايعُشاْذذ

َذذع احملافعذذ١   خذذش٣أيف أَذذانٔ  ٘تٛطذذع يف أَذذانٔ َعٝٓذذ١ َٚٓعذذ ايبتٛجٝذذ٘  ٚريذذو

تذذٛاصٕ ارتذذذَا    عًذذ٢ ٚظتذذب احملافعذذ١  عًذذ٢ طذذابع األؿذذاي١ املعُاسٜذذ١ ٚايعُشاْٝذذ١،   

 .فٝٗا 

عطا٤ أَذانٔ يًُشافذل ٚاألَذانٔ    ع٢ً اجملًع احملًٞ باحملافع١ االٖتُاّ بإ ظتب (5

يًُتٓضٖني َٔ ج١ٗ ٚأؿراب املشنبا  اطذترذاث َٛقذع مبشنذض احملافعذ١      ايعا١َ

دٕٚ عشاقٌٝ ذتشنتٗا ٚخاؿ١ ٚقذت ايذزس٠ٚ أٟ عٓذذ     ظتعًٗا َٓطك١ َشنض١ٜ ذٝث

 تظٛقني.خشٚد ايعُاٍ ٚايطالب ٚامل

 ٓذ٢ بإظتذاد َعادتذ١ مل  ايٓعش إىل  ع٢ً اجملًع احملًٞ َٚهتب ايؼباب ٚايشٜاك١ ظتب (6

ثٌ عشق١ً يًعُشإ، فكذ عشقٌ ايتٛطذع ايعُشاْذٞ   ايٓادٟ ايشٜاكٞ باملذ١ٜٓ ٚايزٟ مي

ارتذذط ايذذذا٥شٟ ادتٓذذٛبٞ ٚايؼذذشقٞ يًُذٜٓذذ١  ْاٖٝذذو عذذٔ ايتُرذذٛس       عًذذ٢ جٛاْذذب  

 .ذٍٛ ايهت١ً ايكذمي١ 

ممثًذذ١ مبحًظذذٗا احملًذذٞ َٚهتذذب ايظذذٝاذ١ فٝٗذذا املشآٖذذ١ عًذذ٢         ظتذذب عًذذ٢ ايذٚيذذ١   (7

اطذذذتثُاس مجايٝذذذ١ ٖذذذزٙ احملافعذذذ١، نُذذذا ظتذذذب عًذذذِٝٗ احملافعذذذ١ عًذذذ٢ منذذذط املذذذذٕ  

ايكذميذذ١ فٝٗذذا ٚايتؼذذحع عًذذ٢ ايبٓذذا٤ املعاؿذذش ايذذزٟ ٜذذتال٤ّ َذذع منذذط املاكذذٞ ذتذذ٢    

 تهٕٛ َذ١ٜٓ را  ٚاج١ٗ طٝاذ١ٝ عبك١ بادتارب١ٝ ٚادتُاي١ٝ.

املظتثُشٜٔ ٚاجملًع احملًٞ َٚهتذب ايظذٝاذ١ ٚايفٓذقذ١ باحملافعذ١ يف     ع٢ً ايذٚي١ ٚ (8

إْؼذا٤ فٓذذادم طذذٝاذ١ٝ َٚطذذاعِ طذذٝاذ١ٝ ٚتذذٛفرل األَذذٔ ٚاالطذذتكشاس يًظذذا٥ح ٚايٓكذذٌ  

 ٚاملٛاؿال .
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ظتذذذذب عًذذذذ٢ ايتعًذذذذِٝ ايعذذذذايٞ ايذلنٝذذذذض عًذذذذ٢ ٚجذذذذٛد نًٝذذذذ١ يًظذذذذٝاذ١ ٚايفٓذقذذذذ١      (9

ظش َٚذذآثش ٚمجذذاٍ متثذذٌ   مبرافعذذ١ احملٜٛذذت تهشميذذا ٚإجذذالال ملذذا تضخذذش بذذ٘ َذذٔ َٓذذا      

 َشتعا خـبا يًظٝاذ١ فٝٗا.

 املزاجع

ّ" حتكٝذذل ٚدساطذذ١ ذظذذني ايعُذذشٟ ،   1028-ٙ 460تذذاسٜخ َذٜٓذذ١ ؿذذٓعا٤ ،   ايذذشاصٟ : (1

   ٞ داس  ايفهذذذش –طبعذذذ١ جذٜذذذذ٠  َٓكرذذذ١  أذتذذذل بٗذذذا رًٜذذذ٘ نتذذذاب إذـذذذاق يًعشػذذذاْ

 ّ.1989-1409ٙطٛس١ٜ  طبع١ ثايث١ " لاملعاؿش  برلٚ  ، داس ايفهش دَؼ

ايعال١َ  ايش٥ٝع مجاٍ  ايذٜٔ  عًٞ بٔ  عبذاهلل بٔ ايكاطِ  بذٔ املؤٜذذ  بذاهلل     ايظٝذ  (2

حتكٝذل عبذذاهلل   -1176املتٛيف بعذذ طذ١ٓ   –ستُذ  بٔ ايكاطِ  بٔ ستُذ ايؼٗاسٟ 

––َظذذتٌ  َذذٔ نتذذاب  املٓؼذذٛسا  ادتًًٝذذ١     -ٚؿذذف ؿذذٓعا٤ -ستُذذذ اذتبؼذذٞ  

ًذساطذذذذا  ّ ، مجٝذذذذع اذتكذذذذٛم ستفٛظذذذذ١  يًُشنذذذذض  ايفشْظذذذذٞ ي   1993طبعذذذذ١ أٚىل 

 اي١ُٝٓٝ.

3)  ِ –َذذٔ َـذذش إىل ؿذذٓعا٤  –سذًذذ١ يف بذذالد  ايعشبٝذذ١  ايظذذعٝذ٠    -ْضٜذذ٘ َؤٜذذذ ايععذذ

َٓؼٛسا  املذ١ٜٓ  َذٔ ػذشن١ داس  ايتٓذٜٛش     -ّ  1989-ٖحش14.7١ٜايطبع١ ايثا١ْٝ 

 برلٚ  يبٓإ.-يًطباع١  ٚايٓؼش  

ع ايفذذذل٠ االْتخابٝذذ١ األٚىل  يًُحذذاي –ستافعذذ١ احملٜٛذذت أسقذذاّ َٚٓحذذضا  تُٜٓٛذذ١    (4

اجملًذذذذع –ستافعذذذذ١ احملٜٛذذذذت -ّ.ادتُٗٛسٜذذذذ١ ايُٝٓٝذذذذ١ 2006-2001-احملًٝذذذذ١ 

 احملًٞ.

االصتاصا  ايتُٜٓٛذ١  مبرافعذ١ احملٜٛذت      -ادتُٗٛس١ٜ  اي١ُٝٓٝ  ستافع١ احملٜٛت (5

 ّ.2006-2001يًفذل٠ االْتخاب١ٝ  االٚىل  يًُحايع احمل١ًٝ -َذٜش١ٜ  احملٜٛت  

 .(  254جشٜذ٠ املظ١ًٝ ايـادس٠ يف ذلشَٛ  ايعذد )  (6

-2008ّ-2003ستافعذذ١ احملٜٛذذت  –ادتُٗٛسٜذذ١ ايُٝٓٝذذ١  س٥اطذذ١ زتًذذع ايذذٛصسا٤    (7

 إصتاصا  ذاكش٠ يت١ُٝٓ َظتذا١َ

 ايذيٌٝ ايضساعٞ حملافع١ احملٜٛت. (8

َٛاص١ْ ايظًط١ احملًٝذ١ يًظذ١ٓ   -قطاع املٛاص١ْ-ٚصاس٠ املاي١ٝ-ادتُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ  (9

 ّ ستافع١ احملٜٛت.2008املاي١ٝ 
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 َٔ اإلداسا  ٚاملهاتب اآلت١ٝ باحملافع١َكابال  ٚاطتفاد٠  (10

 .َهتب ايتخطٝط ٚايتعإٚ ايذٚيٞ -ا

 .َهتب ايـر١ ٚايظهإ باحملافع١ -ب

 .َهتب املاي١ٝ ٚايٛذذ٠ اذتظاب١ٝ -د

 .ْبا٤ باحملافع١ ألي أٚناي١ طب فشع -د

 .َهتب ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ -ر

 .َهتب ايضساع١ ٚايشٟ -س

 .ٕ االجتُاع١ٝ ٚايعٌُؤَٚهتب ايؼ-ص

 .اإلداس٠ ايعا١َ يًُٛاسد املاي١ٝ -ٚ

 .ػػاٍ ايعا١َألَؼشٚع ا-ّ

 .دا٥ش٠ ايٛذذ٠ اشلٓذط١ٝ باحملافع١ -ذٖ

أمحذذذ ستُذذذ ػذذٗاب ٚايعذذضاٟٚ عبذذذ ايـذذاذب محٛدٟ،ايعُذذاس٠ ٚأطذذايٝبٗا ٚاألطذذع      (11

 1994ّ/ 1داس زتذالٟٚ يًٓؼش ٚايتٛصٜع ط-ايٓعش١ٜ يتطٛس أػهاي٘

ٟ يف ايعـذذذٛس اإلطذذذال١َٝ املختًفذذذ١  أطذذذع ايتـذذذُِٝ املعُذذذاسٟ ٚايتخطذذذٝط اذتلذذذش  (12

بايعاؿذذذذذذ١ُ ايكذذذذذذاٖش٠ َٓعُذذذذذذ١ ايعٛاؿذذذذذذِ ٚاملذذذذذذذٕ اإلطذذذذذذال١َٝ َشنذذذذذذض ايذساطذذذذذذا   

َطذذذذذابع –ايتخطٝطٝذذذذذ١ ٚاملعُاسٜذذذذذ١ َٚشنذذذذذض إذٝذذذذذا٤ تذذذذذشاث ايعُذذذذذاس٠  االطذذذذذال١َٝ      

 ّ.1990اْذلْاػْٝٛاٍ بشغ ايكاٖش٠  

إلطذال١َٝ/  داس ايكب١ً يًثكافذ١ ا –عُاس٠ األس  يف اإلطالّ –اندل مجٌٝ عبذ ايكادس  (13

 ّ.  1992 1جذ٠ /َؤطظ١ عًّٛ  ايكشإٓ / برلٚ  ط

طذذذذذامل عبذذذذذذ ايذذذذذشذِٝ :دساطذذذذذا  يف ايؼذذذذذهٌ ٚاملٓعذذذذذٛس املعُذذذذذاسٟ :جاَعذذذذذ١ ايعًذذذذذّٛ          (14

 ّ.  1993 1ٚايتهٓٛيٛجٝا ،األسدٕ ط

ايؼافعٞ فشٜذ ستُٛد: ايعُاس٠ ايعشبٝذ١ اإلطذال١َٝ َاكذٝٗا ٚذاكذشٖا َٚظذتكبًٗا،       (15

 ّ.1983ايشٜا   –عٛد جاَع١ املًو ط–عُاد٠ ػؤٕٚ املهتبا  

َٓؼذذٛسا  –ايذذُٝٔ اإلْظذذإ ٚاذتلذذاس٠  –عبذذذ اهلل  عبذذذ ايٖٛذذاب اجملاٖذذذ  –ايؼذذُاذٞ (16

 ّ.1985-3ط–برلٚ  –املذ١ٜٓ 
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َذذذخٌ إىل ايعُذذاس٠ ٚايفٓذذٕٛ اإلطذذال١َٝ يف ادتُٗٛسٜذذ١    –ػذذٝخ١ َـذذطف٢ عبذذذ اهلل    (17

 ّ.1987-1ط–ايكاٖش٠ –اي١ُٝٓٝ 

 ّ.1988-1ط–برلٚ  –غايب عبذ ايشذِٝ :َٛطٛع١ ايعُاس٠ اإلطال١َٝ  (18

أثذش ايتؼذشٜع يف تهذٜٛٔ ايب٦ٝذ١     –اشلزيٍٛ ؿاحل بذٔ عًذٞ: املذٜٓذ١ ايعشبٝذ١ اإلطذال١َٝ       (19

 ّ.1994ايعُشا١ْٝ، ايشٜا  

 ّ.1993بٝت ايكشإٓ  املٓا١َ –ٚايٞ طاسم : ْٗخ ايٛاذذ  يف عُاس٠ املظاجذ  (20

-يٛدفٝػُابؼاستفٝظذذذبادٕ –أبذذذٛاب ايبٝذذذٛ  ارتؼذذذب١ٝ يف ايذذذُٝٔ   –ٚسيذذذني تشاٚغذذذٛ  (21

1999.ّ 

–ايذذذلاث يف املذٜٓذذ١ ايعشبٝذذ١ ٚحتذذذٜا  ايتٛطذذع ايعُشاْذذٞ  –ؿذذاحل ملعذذٞ -َـذذطف٢ (22

أعُاٍ ٚحبٛث املؤمتش ايعاّ ايعاػش ملٓع١ُ املذٕ ايعشب١ٝ، املعٗذ ايعشبٞ الْٗذاس املذذٕ،   

   ّ..1990دبٞ 
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