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 تكرير عو

 مالمح النهضة الصناعية بمنطقة المدينة المنورة
 يف عهد خادم احلرمني الشريفني

 د. ذلند فرج اخلطراوي
 مصتشار اقتصادي

 

 و1982 عاو ْٓىٔ٘ 13 املْافق ٍـ1402 عاو طعداٌ طَر مً 21 يف

 سعْد تل العزٓز عدد خً فَد األمري امللكٕ الشنْ صاؾذ مدآع٘ متش

خلًفا دتاللـ٘ امللـخ خالـد خـً عدـد العزٓـز تل       ، العرخٔ٘ الشعْدٓ٘ لك٘ نملًكا للن

و مرؾلـ٘        سعْد ، فكاٌ خري خلف رتري سلف ، ّدخلـش املنلكـ٘ ميـل  لـخ الْٔـ

اٍد       زارخئ٘ سعْدٓ٘ غدٓدٗ حتقق خالهلا الكـطري مـً ااصتـا اص ، ّارزفعـش طْـ

ّلــ٘ الديـاٛ يف لــك مكـاٌ ، ّلــك الينــاٛ لـك زتــال ، ّحتْلـش املنلكــ٘ ج  د      

ٕ عصــرٓ٘ بصـــدؿش   ــا األساســٔ٘ ّالكـــطري مــً مظـــرّعازَا     زضــاٍ يف جتَٔزازَـ

 .السينْٓ٘ العدٓد مً الدّل املسقدم٘ 

لٕ ضاٜــد مشــريٗ اليَضــ٘           ّمبياســد٘ اتؾسفــاٛ مبــرّر عظــرًٓ عاموــا علــٙ زـْـ

املدارل٘ خادو اذترمني الظرٓفني امللـخ فَـد خـً عدـد العزٓـز مقالٔـد اذتكـه يف        

ســسعرم معكــه يف عػالــ٘ مالمــ  اليَضــ٘ الصــياعٔ٘    ٍــلِ الــدالد ؾــق لــٕ بٌ ب  

ي الـلٖ        ٌ ; تسـسػالٛ بٍـه معـاش الظْـ مبيطق٘ املدٓي٘ امليْرٗ يف ٍلا العَد املٔنْـ

 ضطعسُ الصياع٘ خامليطق٘ خالل ٍلِ الفرتٗ اهلام٘ مً زارخييا .

٘ لل ٘ ارتنشٔ نلك٘ نّخادئ  ٖ خدٛ ت خد مً ااطارٗ ٍيا ج  بٌ خطط السينٔ

ٔع بٍنٔ٘ خاص٘ لثلٔ٘ بساسٔ٘ لسيْٓـع القاعـدٗ ااىساغٔـ٘ لالضسصـاد     بّلش السصي

٘ الشش الشاخق٘  الْطين ; لللخ بسفرص غَْد ضٔادزيا الرطٔدٗ خالل خطط السينٔ

% ( مثاىٔـ٘ يف   8عً مضاعف٘ اليازؼ احمللٕ املسْلـد يف القطـاا الصـياعٕ مبعـدل       

     ُ غدٓـ٘ زْغُـ الدّلـ٘ ضتْـ      املاٜ٘ يف الشي٘ يف املسْسـط ، ٍّْـ معـدل ٓ لـد ارزفاعـ

 السصئع .

 مدخل
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ْ          زّضد ضفـ   عـدد املصـاىع القاٜنـ٘ فعـاًل خـالل ٍـلِ الفـرتٗ يف املنلكـ٘ ج  ضتـ

الٕ       ر( مصيع ، زقـد  3400   ( ملٔـار رٓـال ، ّٓعنـك     240مجلـ٘ اسـسطنارازَا اْـ

 ( بلف عامك . 315خَا بلطر مً   

ْ ماٜ ي مصيع ، زقدر د املصاىع ضتدفقد خلغ ع، بما يف ميطق٘ املدٓي٘ امليْرٗ 

 عامك . بلف ( 30   ضتْ خَا ّٓعنك ، رٓال ملٔار ( 50   مً خةلطر اسسطنارازَا مجل٘

حتققــش  ، ّيف عَــد خــادو اذتــرمني الظــرٓفني امللــخ فَــد خــً عدــد العزٓــز         

ميكً زلخـٔ   ، مليطق٘ املدٓي٘ امليْرٗ عنْموا ىَض٘ صياعٔ٘ سرٓع٘ غري مشدْض٘ 

 اص الرٜٔشٔ٘ السالٔ٘ :بخر  مالستَا يف ااصتا 

 جىظاٛ اجملنع الطداعٕ الضخه خاملدٓي٘ . - 1

 ججياد ّزطْٓر القلع٘ الصياعٔ٘ العنالض٘ خٔيدع . - 2

 زةسٔص املدٓي٘ الصياعٔ٘ خاملدٓي٘ امليْرٗ . - 3

 زكطٔف اسسكظافاص ارتاماص الصياعٔ٘ خامليطق٘ . - 4

   ّ افز ّّســاٜك الــدعه  ٍـلِ ااصتــا اص خااةــاف٘ ج  املزآــا ّالسشــَٔالص  اذتـْـ

ّاملشاىدٗ األخرٚ ال ي ززآـد اتٍسنـاو خسقـدميَا لالسـسطنار يف القطـاا الصـياعٕ       

ساٍنش يف جرساٛ ضاعدٗ ضْٓـ٘ ليَضـ٘ صـياعٔ٘ طـامل٘ مليطقـ٘      ، خاملنلك٘ عنْموا 

 املدٓي٘ امليْرٗ ، ّفٔنا ٓلٕ عرم سرٓع ألٍه مالم  ٍلِ ااصتا اص .

ّا الصـياع٘ السؿْٓلٔـ٘   الفـرا    زعد الطداع٘ فرعوا مً بٍـه فـر  

ؾشــذ السصــئف الصــياعٕ القٔاســٕ الــدّلٕ      34الصــياعٕ رضــه  

ISIC  ) ٗالساخع لألمه املسؿد. 

ّٓعســجم زتنــع امللــخ فَــد لطداعــ٘ املصــؿف الظــرٓف بلــجم      

زتنع طدـاعٕ ; لـٔص يف املنلكـ٘ فؿشـذ ، ّلكـً علـٙ مشـسْٚ        

الظـرٓفني  العاش العرخٕ ّااسـالمٕ ، ّضـد افسـس  خـادو اذتـرمني      

خيفشـُـ ٍــلا املظــرّا ااســالمٕ الكــدري يف طــَر صــفر مــً عــاو       

يف  اهلــاو  ٍـــ ، ّميكــً زلخــٔ  بخــر  غْاىــذ ٍــلا املظــرّا      1405

 اليقاي الرٜٔشٔ٘ السالٔ٘ :

أوالً : إنشااااااااااااا  
المجمع الطباعي 
الضااخب بالمدينااة 
 المنااااااااااااااااااااااورة
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 2بلف و 250 مصاحة املشروع : - 1

 30مالٓـني ىشـخ٘ مـً شتسلـف ااصـداراص ، مـع        10 الطاقة اإلنتاجيةة :  - 2

رٓه يف الشي٘ ، علٙ بساض ّردٓ٘ ّاؾـدٗ  بلف ىشخ٘ مشػل٘ مً القرتٌ الك

 ، خااةاف٘ ج  زرمجاص معاىٕ القرتٌ الكرٓه ج  بلطر مً عظرًٓ لغ٘ .

ّالكفاٛاص ، طخ  ، مً خٔيَه علناٛ القراٛاص  1800 عدد العاملني : - 3

 ّاادارٗ .، ّالطداع٘ ، ّفً ارتط ، املسخصص٘ يف اللغ٘ 

 سالمٔ٘ ّاألّضاف .معالٕ ّ ٓر الظ ٌّ اا اإلشراف اإلداري : - 4

ّضــد بسشــش الدّلــ٘ ٍــلا الصــرا الطدــاعٕ اهلــاو جىفــا وا لسْغَٔــاص خـــادو          

اذترمني الظرٓفني للعيآ٘ خطداع٘ لسار اهلل طداع٘ صؿٔؿ٘ ّمدضق٘ ، ّزْ ٓعُ 

 علٙ املشلنني يف مجٔع بضتاٛ العاش .

ٌ ىشــخ٘ مــً   135لنػنــع لّؾسـٙ اوّىــ٘ األخــريٗ جتــاّ  ااىســاؽ الفعلـٕ      ملٔـْـ

رتٌ الكرٓه ، ّّصك عدد ااصـداراص الـ ي بىسػَـا اجملنـع عنْموـا ج  بلطـر       الق

ــ٘ خــــني مصــــاؾف لاملــــ٘ ، ّبغــــزاٛ ، ّزرمجــــاص ،        60مــــً  جصــــداروا ، مْ عــ

 ّزشػٔالص ، ّلسذ للشي٘ ّالشريٗ اليدْٓ٘ ، ّغريٍا .

 ّزسضنً ارتطط املشسقدلٔ٘ للنػنع العنك علٙ  ٓادٗ ّزيْٓع جىساغُ الفعلٕ .

و 1983ٓيـآر   3ٍـ ، املْافق 1403ع اوخر مً عاو يف طَر رخٔ

خيفشُ افسساا املظرّعاص العنالضـ٘  الظرٓفني  دطً خادو اذترمني

للغــا  ّالــدرتّل ارتــاو الــ ي ىفــلزَا طــرل٘ برامكـْـ   ّخرتّمــني       

ٖ للصــياعاص الطقٔلــ٘ يف       ؾٔيــلا( ( لسصــد  طــرٓاٌ اذتٔــاٗ اذتٔـْـ

 ستافظ٘ ٓيدع مبيطق٘ املدٓي٘ امليْرٗ .

و  1975سـدسنجم  املْافــق ٍــ ،  1395طـَر رمضـاٌ مــً عـاو    ّيف  و صـدر مرسـْـ

الظرٓفني فَد خً عدد العزٓز ،  اذترمني خادو خرٜاس٘ ملكٔ٘ ٍٔٝ٘ خحىظاٛ ملكٕ

ٔوا للعَد لسيفٔل خط٘ السػَٔـزاص   الال مـ٘ اعـداد مـدٓي ي    األساسـٔ٘  اللٖ لاٌ ّل

ٌ هلـــلِ اهلٔٝـــ٘ طخصـــ     ٔ٘ معيْٓـــ٘ ادتدٔــك ّٓيدـــع لنـــدٓيسني صـــياعٔسني ، ّٓكــْـ

ّمٔزاىٔــ٘ مشــسقل٘ ٓـــسه الصــرف ميَــا دٌّ السقٔـــد خــحغراٛاص الصــرف املسدعـــ٘ يف        

 األغَزٗ اذتكْمٔ٘ .

ثانًيااااااا : إيجاااااااد 
وتطاااوير الق  اااة 
الصاااااااااااااااااناعية 
 ال مالقاااة بينبااااع
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لٕ خـادو اذتـرمني الظـرٓفني        ّضد زطْرص ٍازاٌ املدٓيساٌ ، ّت سـٔنا خعـد زْـ

 مقالٔد اذتكه يف ٍلِ الدالد ; لسصد  بٍه ضلعسني صياعٔسني يف املنلك٘ .

   ٕ لٔلْـ مــرت   185ميطقــ٘ طاسـع٘ مشـاؾسَا ضتـْـ     ّمدٓيـ٘ ٓيدـع الصــياعٔ٘ ٍـ

مرت مـً مدٓيـ٘     20متسد علٙ ساؾك الدؿر األمحـر ، ّزقـع علـٙ خعـد     ، مرخع  لٔلْـ

ٓيدـع الدؿــر ، ّضـد و زطْٓرٍــا أــظ خصـ  ضلطــا املشـاؾ٘ اامجالٔــ٘ ألغــرام        

ٍنا للصياعاص الطقٔلـ٘   خـالقرر مـً الدؿـر (     اصياعٔ٘ علٙ بساض ميطقسني جؾد

٘ ّاملشاىدٗ   زقع يف الداخك ( خٔينا خصصش املشاؾ٘ ّاألخرٚ للصيا عاص ارتفٔف

 م سكئ٘ .االداضٔ٘ ألغر

اجملنـــع املرلـــزٖ للطاضـــ٘   : ّٓضـــه ادتـــزٛ ارتـــا  خـــاألغرام الصـــياعٔ٘    

ّغريٍــا مــً مرافــق    ، ّستطــاص معادتــ٘ مٔــاِ الصــرف    ، ّاملٔــاِ  ، الكَرخأٜــ٘ 

 السػَٔزاص األساسٔ٘ الرٜٔشٔ٘ الال م٘ للصياع٘ .

رٗ مـً خـدماص اهلـازف       للل خ زسْفر خاملدٓي٘ الصياعٔ٘ طـدك٘ ؾدٓطـ٘ ّمسطْـ

ّالطــر، ، خااةــاف٘ ج  املشــالً ّاملــدارض ّالعٔــاداص الطدٔــ٘ ّاملشسظــفٔاص ،      

بلـف ىشــن٘ ، ّعنْموـا ميكــً     50ّٓقـدر عــدد سـكاىَا يف الْضــش الـراًٍ خيؿـْـ     

اصـر الرٜٔشـٔ٘   زلخٔ  املكْىاص األساسٔ٘ هللِ املدٓيـ٘ الصـياعٔ٘ اهلامـ٘ يف العي   

 السالٔ٘ :

الساخعـ٘ جملنعـاص برامكْـ الدرتّلٔـ٘ ، ؾٔـظ و       شبكة الغاز والبرتول اخلام - 1

متدٓد خطْي بىاخٔذ عنالضـ٘ زيقـك الـدرتّل ارتـاو ّالغـا اص الطدٔعٔـ٘ املشـٔل٘        

مرت مـً مكـامً الـدرتّل خامليطقـ٘ الظـرضٔ٘        1.200عجم مشاف٘ ززٓد عً  لٔلْـ

 ج  مدٓي٘ ٓيدع الصياعٔ٘ .

ّمعادتـ٘  ّاملٔـاِ ،  ، مبـا فَٔـا الكَرخـاٛ     دلنع مركسي خلدمات املرافل - 2

رٗ للطـر،     ، ّستطاص زجمٓـد املٔـاِ   ، مٔاِ الصرف  خااةـاف٘ ج  طـدك٘ مسطْـ

 ّاهلازف .

مرت مرخــع ،   14، مشـاؾسَا   والثانويةةةاألشاشةية  مهطكةة الصةهاعات    - 3 لٔلْـ

للصـياعاص الطاىْٓـ٘    مظارٓعّشتصص٘ اضام٘ زتنعاص الصياعاص األساسٔ٘ 

زتنعاص صياعٔ٘ بساسٔ٘ ،  ّ٘ٓقْو يف داخك ٍلِ امليطق٘ ؾالٔوا مثاىٔعلَٔا ، 
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ملٔــار رٓــال ، ّٓسدـع نشــ٘ مــً ٍــلِ اجملنعــاص      40مجلــ٘ اســسطنارازَا   ٘للفـ 

ــا ٓسدــع زتنعـــاص          طــرل٘ برامكـْـ مبـــا فَٔــا ضـــالع مصــايف زكرٓــر ، خٔينـ

( ،    ساخخ األساسٔ٘ اعاصللصي الشعْدٓ٘ للظرل٘ األخرٚ الطالع الصياعاص

لنـا زضــه ٍــلِ امليطقـ٘ يف الْضــش اذتاةــر اضــين عظـر صــياع٘ ضاىْٓــ٘ زقــدر        

 ملٔار رٓال . 4.5مجل٘ اسسطنارازَا خيؿْ 

ٍكسـار ،   400، ّزقع علـٙ مشـاؾ٘    مهطكة الصهاعات اخلفيفة واملصاندة - 4

٘ مظارٓع الصياعاص ارت ٗ علَّٔضد خصصش اضام ٘ ّالصياعاص املشاىد ا ، فٔف

مــً الصــياعاص املشـــاىدٗ    امصــيعو  26ّزضــه ٍــلِ امليطقــ٘ يف الْضــش الـــراًٍ     

 ملٌْٔ رٓال . 900زقدر مجل٘ اسسطنارازَا خيؿْ ، ّارتفٔف٘ 

: ٍّْ مٔياٛ ةخه زتَز خةؾدع السػَٔـزاص ،   ميهاء امللك فهد الصهاعي - 5

ٌ مــً ســدع ستطــاص ارٓــ٘ ّ       لخــدماص املالؾٔــ٘   لمرســٙ ّمرفــة    25ّٓسكـْـ

٘ املشاىدٗ ، ّٓشسخدو املٔياٛ يف زصدٓر الدرتّل ارتاو ّالغا  الطدٔعـٕ  ّالدؿرٓ

املشٔك ّاملظـسقاص الدرتّلٔـ٘ ّامليسػـاص الدرتّلٔنأٜـ٘ ّغريٍـا مـً امليسػـاص ،        

 لنا ٓشسقدك املْاد ارتاو املطلْخ٘ للنياطق الصياعٔ٘ .

، ارض : خكامك جتَٔزازَا األساسٔ٘ ّمرافقَا مبا فَٔا املد مهطكة شكهية - 6

ّاملرافـــــق ، ّاملرالــــز الطدٔـــــ٘  ، ّاملشسظـــــفٔاص ، ّاملشـــــاغد ، ّالكلٔــــاص  

 ّخعض املرافق الرتفَٔٔ٘ .، ّامليسزٍاص العام٘ ، السػارٓ٘ 

٘ فَٔا يف زْسع  ٘ يف زطْر مشسنر ، ّالصياعاص القاٜن ّمدٓي٘ ٓيدع الصياعٔ

د زدـــلل دتـــلر ّاســـسقطار املزٓـــد مـــً اتســـسطناراص يف       مسْاصـــك  ، ّادتَــْـ

 صياع٘ خَلِ املدٓي٘ .ال

بٌ ؾققــش صتاؾوــا عظٔنوــا يف جضامــ٘ الصــياعاص      فحىـُـ خعــد ّيف ٍــلا الصــدد  

د اهلٔٝـ٘ امللكٔـ٘ للػدٔـك ّٓيدـع مـ خروا           اهلٔدرّلرخْىٔـ٘ ّالكٔنآّـ٘ اجتَـش غَْـ

طني صـياعاص غدٓـدٗ يف مدٓيـ٘ ٓيدـع الصـياعٔ٘         ، للسخطٔط خصْرٗ غٔدٗ ضتْـ زْـ

 ّ لخ يف زتال السعدًٓ .
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 ٛ ٘ ّالكَرخا ٘ صياعٔ٘ ; خدب اٍسناو ّ ارٗ الصياع ٘ مدٓي خحضام

رٗ مــع ا    سنــاو الـْـ ارٗ خحىظــاٛ مــدٌ صــياعٔ٘ خاملـــدٌ      ٍخاملدٓيــ٘ امليـْـ

الرٜٔشــٔ٘ خاملنلكــ٘ يف بّاٜــك السشــعٔياص مــً القــرٌ املاةــٕ ّيف        

ــاو   ـــ ، ؾصـــلش الــْـ ارٗ علـــٙ بّل مْضـــع خاملدٓيـــ٘    1398بّاخـــر عـ ٍـ

 خعد فٔنا  ٓدص ، مرخع مرت مالٓني ض٘ضال مبشاؾ٘ لدري خْاد الصياعٔ٘

خطالض٘ مالٓني بخرٚ ، ّخعد بٌ بخلص الْ ارٗ يف زطْٓرٍا طرب زغـري علـٙ شتطـط    

بدخك املْضع مبْغدُ ةنً شتطـط امليطقـ٘ الشـكئ٘ حملـدّدٖ     ، ؾٔظ تخار علٕ 

ٍــ ; اــا اضسضـٙ ىقـك املدٓيـ٘ الصـياعٔ٘ ج  ميطقــ٘       1409الـدخك ، ّ لـخ يف عـاو    

مرت مرخع ، ّت ٓدعد ٍـلا  مبشاؾ٘ جمجالٔ٘ زقدر خيؿْ عظرٗ مالٓني  محراٛ األسد

عــً مْضعَـا الشــاخق ، ّمـً ىاؾٔـ٘ فَـْـ ت ٓدعـد عــً مرلـز املدٓيــ٘         الـطريو املْضـع  

 بلطر مً مثاىٔ٘ عظر لٔلْمرت .

ّاملساخع٘ املكطف٘ مً صاؾذ الشـنْ  ، ّخسْغَٔاص خادو اذترمني الظرٓفني 

د العزٓـز تل سـعْد ّلـٕ العَـد ىاٜـذ رٜـٔص زتلـص        امللكٕ األمـري عدـد اهلل خـً عدـ    

طين و يف عـاو     ٍــ ّةـع ؾػـر األسـاض للدـدٛ يف      1420الْ راٛ ّرٜٔص اذتـرض الْـ

ٓر املرؾلــ٘ األّ  مـً ٍــلِ املدٓيــ٘ الصـياعٔ٘ اهلامــ٘ ، ّالـ ي ٓيسظــر بٌ ٓعطــٕ         زطْـ

دىا اسسغالل جمكاىٔازَا دفع٘ ضْٓ٘ ملشريٗ السصئع يف ٍلِ الدقع٘ الطاٍرٗ مً خال

َـ          فر خ فري مشـاؾاص مـً األراةـٕ مسْـ ا مجٔـع ارتـدماص   اذتدٔدـ٘ ، ؾٔـظ ٓـ دٖ زْـ

٘ خ ٛ ّزظغٔك املظارٓع  ككخحجياراص مغرٓ ٓقني ج  زشَٔك ّختفٔض زكالٔف جىظا

الصياعٔ٘ ّزْسع٘ طاضازَا ااىساغٔ٘ ، األمر اللٖ ٓشاعد علٙ اسـسقطار ّغـلر   

رٗ ، ّت ســٔنا   املزٓــد مــً اتســسطناراص ملخسلــف األىظــط٘ الصــياعٔ٘      خاملدٓيــ٘ امليـْـ

 الصياعاص الصغريٗ ّاملسْسط٘ .

ّفٔنا ٓلٕ فكرٗ سرٓع٘ عً مظرّا املدٓي٘ الصياعٔ٘ ؾشذ تخـر املعلْمـاص   

 املساؾ٘ عً مراؾك زطْٓرٍا :

 املصاحة :

 ملٌْٔ مرت مرخع . 9.95املشاؾ٘ الكلٔ٘ 

 ملٌْٔ مرت  مرخع . 3.3املرؾل٘ األّ  

 مرت  مرخع .ملٌْٔ  1.75ادتزٛ األّل 

تأساااااي  ثالًثااااا : 
المديناااااااااااااااااااااااة 
الصااااااااااااااانااعية 
 بالمديناة المنااورة
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 أعنال التطوير الداخلي :

 السشْٓر ، بعنال الطر، ّالعدآاص .

 ار .ططدك٘ املٔاِ ّالصرف الصؿٕ ّمٔاِ األم

 طدك٘ الكَرخاٛ ّاهلازف .

 املدخك .

 األعنال اخلارجية :

 ّزظنك جٓصال خدماص الكَرخاٛ ّخدماص اهلازف ّاملٔاِ .

ّل مـً املرؾلـ٘ األّ  للندٓيـ٘ ،    ّضد اىسَش بعنال السطْٓر الداخلٕ للػزٛ األ

لنـا و مـ خروا جٓصــال خـدماص الكَرخــاٛ جلَٔـا ، ّمــً ىاؾٔـ٘ بخــرٚ خلـغ عــدد         

ر علـٙ برم     املشسطنرًٓ اللًٓ زقدمْا لْ ارٗ الصياع٘ ّالكَرخاٛ مـ خروا للؿصْـ

مشـسطنروا ، ّٓقــدر بٌ ٓشـسْعذ ادتـزٛ األّل مــً      50اضامـ٘ مصـاىعَه علَٔــا ضتْـ    

مــاٜ ي مصـيع ، ٍّْـ مــا جيعـك ٍيــا(      200دٓيـ٘ الصــياعٔ٘ ضتْـ   املرؾلـ٘ األّ  للن 

امليْرٗ يف  زتاًت ّاسعوا تسسقطار ؾػه لدري مً اتسسطناراص الصياعٔ٘ خاملدٓي٘

ةــٕ املــدٌ الصــياعٔ٘ يف املــدٌ الرٜٔشــٔ٘ األخــرٚ     اســٔنا ّبٌ بر الفــرتٗ املقدلــ٘ ، ت 

 خاملنلك٘ ضد ىفدص بّ بّطكش علٙ اليفاد .

ــ٘ السعدٓئـــ٘ ج  اســـسخراؽ ّمعادتـــ٘   زَـــدف سٔاســـ٘ املن  لكـ

، ارتامــاص املعدىٔـــ٘ ّزصــئعَا يف ميسػـــاص ىَأٜــ٘ ; لاذتدٓـــد     

 .ّالزغاؽ ، ّاألملئْو ، ّاليؿاض ، ّالصلذ 

رٗ   املدٓي٘ ميطق٘ يف ززآد الظرٓفني اذترمني خادو عَد ّيف امليْـ

 غري املعدىٔ٘ خاتسسكظافاص اتٍسناو علٙ الرتلٔز ملؿْظ خظكك

د اتسسكظـافٔ٘ املكطفـ٘ يف الشـيْاص        الدرتّ لٔ٘ ، ؾٔظ زةلـد مـً خـالل ادتَْـ

رٗ زقـع يف ميسصـف الـدرا العرخـٕ          بغيـٙ  ; العظرًٓ املاةـٔ٘ بٌ ميطقـ٘ املدٓيـ٘ امليْـ

 مياطق املنلك٘ خالرتسداص املعدىٔ٘ .

ّضــد بضدســش اتسسكظــافاص بٌ امليطقــ٘ ززخــر خعــدد لــدري مــً الرتســداص         

٘ مبا فَٔا معادٌ األساض ; لاللٍذ ّالفضل٘ ّالئكك املعدىٔ٘ الفلزٓ٘ ّالالفلزٓ

ّالكـــرّو ّاليؿـــاض ّالزىـــخ ، ّاملعـــادٌ الصـــياعٔ٘ ; لالشـــٔلكا ّادتراىٔـــش      

رابً اااا : تفثيااا  
استفشااااااااااااااا ا  
الخامااااااااااااااااااااا  
الصاااااااااااااااااناعية 
 بالمنطقاااااااااااااااااااة
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ّالرخاو ّالدا لش ّادتدص ّاذتػر ادتريٖ ّالطفلـ٘ ّبؾػـا  الزٓيـ٘ ّالزخرفـ٘ يف     

ــا       ـُـ جلَٔــ مْاضـــع عدٓــــدٗ ، ّ لــــخ خكنٔــــاص ّىْعٔـــاص جتارٓــــ٘ زشــــسؿق بٌ زْغــ

 ص الضخن٘ ّادتَْد امليظن٘ .اتسسطنارا

ّمــً بخــر  اتسسكظــافاص املعدىٔــ٘ الــ ي و جصتا ٍــا مــً ضدــك ّلالــ٘ ّ ارٗ     

رٗ مــ خروا ؾفرٓــاص         الــدرتّل ّالطــرّٗ املعدىٔــ٘ للطــرّٗ املعدىٔــ٘ مبيطقــ٘ املدٓيــ٘ امليـْـ

 ّمكنً احملاو .، األساض يف مكنً الصفراٛ  ٌمعاد

الظــرٓفني ضتـْـ الدــدٛ يف   ّزةلٔــدوا ألٍنٔــ٘ زْغـُـ ؾكْمــ٘ خــادو اذتــرمني     

اســسغالل الطــرّاص املعدىٔــ٘ غــري الدرتّلٔــ٘ ، فقــد ضامــش الدّلــ٘ يف العقــد املاةــٕ      

 ٘ ٘ ضاخض ٛ طرل ً 1997ٍـ/1417خحىظا ٘ السعدٓ ٙ طرل ٘   العرخٔ٘ و زشن الشعْدٓ

مٕ خالكامـك ٓدلـغ برخعـ٘ ملٔـاراص رٓـال ، ّ لـخ لسؿـك           معادٌ ( خربض مـال ؾكْـ

ٓر جمكاىــاص    ستـك امل سشـ٘ العامــ٘ ،للـدرتّ    ل ّاملعــادٌ   خرتّمـني ( يف زتــال زطْـ

املنلك٘ يف اسسغالل الطرّٗ املعدىٔ٘ ، ّضد بّلش ٍـلِ الظـرل٘ خعـض اٍسنامازَـا     

رٗ ; ؾٔـظ زْسـعش يف     خاسسغالل خعض الطرّاص املعدىٔ٘ الفلزٓ٘ مبيطق٘ املدٓي٘ امليْـ

اســسغالل مــيػه الــلٍذ مبَــد الــلٍذ فةخــلص زيــسؼ الفضــ٘ ّالزىــخ ّاليؿــاض           

ااةـاف٘ ج  الــلٍذ يف ىفــص املـيػه ، ّضــد خــدبص الظـرل٘ الشــعْدٓ٘ للنعــادٌ       خ

يف األعنــال األّلٔــ٘ لسعــدًٓ الــلٍذ يف    االيفٔشــ٘   طــرل٘ زاخعــ٘ ملعــادٌ ( مــ خرو   

ٓر زعــدًٓ الــلٍذ يف خلغــ٘ خقــرر اذتيالٔــ٘        مْاضــع غدٓــدٗ خامليطقــ٘ ، ميَــا زطـْـ

رٗ ، ّزقــدر اســسطناراص ٍــلا املظــرّا خي    ٌ رٓــال ، ّمــً    200ؿـْـ  خاملدٓيــ٘ امليـْـ ملٔـْـ

ٔــك ستافظــ٘ ٓيدــع ج  بلــجم مرلــز    لىاؾٔــ٘ بخــرٚ فــحٌ الفرصــ٘ مَٔــةٗ اوٌ لسؿ   

لسطْٓر ّزينٔ٘ الصياعاص السعدٓئ٘ يف املنلك٘ ، خعد بٌ زةلد بٌ ٍلِ احملافظ٘ 

٘ مبعظه الرتسداص املعدىٔ٘ مبا  ٕ ; بلطر مياطق املنلك٘ الغئ زسْسط الدرا العرخ

و ّالزغــاؽ      ّاليؿــاض ّالــلٍذ ّالرصــا  فٔـُـ خامــاص اذتدٓــد    ّالزىــخ ّاألملئـْـ

ٔوـا خدراسـ٘ خـداٜك زَٔٝـ٘      ّالفْسفاص ّاملغيشْٔو ، ّزقْو مدٓيـ٘ ٓيدـع    الصـياعٔ٘ ؾال

املدٓي٘ تسسقدال زتنعاص صياعٔ٘ عنالض٘ لسعدًٓ ارتامـاص الصـياعٔ٘ لـةفراٌ    

 اذتدٓد ّالزغاؽ ّمصاٍر اليؿاض ّاألملئْو .
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مليْرٗ يف عَد خادو اذترمني الظرٓفني طَدص ميطق٘ املدٓي٘ ا

 ّحتْتص ، سرٓع٘ صياعٔ٘ زطْراص سعْد تل العزٓز عدد خً فَد امللخ

مً خالل جصتا اص عظٔن٘ خكك املقآٔص ، ّضد جتلـش بٍـه ٍـلِ    ، غلرٓ٘ عنٔق٘ 

ّضلعــــ٘ ، خحىظـــاٛ زتنــــع امللـــخ فَــــد لطداعـــ٘ املصــــؿف الظـــرٓف       : ااصتـــا اص 

رٗ    ، دـــــع  الصـــــياعاص الطقٔلـــــ٘ مبدٓيـــــ٘ ٓي    ، ّاملدٓيـــــ٘ الصـــــياعٔ٘ خاملدٓيـــــ٘ امليـــــْـ

ت زْفٔـق        ّاتسسكظافاص املعدىٔ٘ اهلام٘ ، ّش زكـً ٍـلِ ااصتـا اص لسسؿقـق لْـ

ّالرؤٓــ٘  ، اهلل رتــادو اذتــرمني الظــرٓفني تســسخداو السخطــٔط العلنــٕ الشــلٔه      

 . دٔد٘اذت خالدىا مً الطاٍرٗ الدقاا ٍلِ رتدم٘ اذتادٗ املشسقدلٔ٘ ّاليظرٗ ، الطاضد٘

ٓر ّزيْٓـع          ّضد بؾدضش ٍـلِ ااصتـا اص ىقلـ٘ صـياعٔ٘ ّاسـع٘ سـاٍنش يف زطْـ

ؾســٙ غــدا مشــسقدلَا بلطــر جطــراًضا    ; القاعــدٗ ااىساغٔــ٘ تضسصــاد ٍــلِ امليطقــ٘    

ّؾافاًل خالرخاٛ ّالسقدو ّات دٍار ، ّلعلين ت بغد بفضك مً ٍلِ املياسد٘ لدعْٗ 

ذتدٔد٘ ألٌ ٓكْىْا لنا عَدىاٍه داٜنوـا ;  الشادٗ رغال املال ّاألعنال يف خالدىا ا

الشداضني لسكطٔف اسسطنارازَه يف األىظط٘ الصياعٔ٘ املخسلف٘ خَلِ امليطق٘ ، ّت 

ّخاملدٓي٘ الصياعٔ٘ ، سٔنا مبدٓي٘ ٓيدع الصياعٔ٘ ؾٔظ مرلز الصياعاص الطقٔل٘ 

رغال  خاملدٓي٘ امليْرٗ ال ي و جٓصال خدماص الكَرخاٛ فَٔا م خروا ، لللخ فحٌ

األعنال مدعٌّْ تغسياو فرص٘ محـاض صـاؾذ الشـنْ امللكـٕ األمـري مقـرٌ خـً        

رٗ لسظــػٔع اتســسطنار خامليطقــ٘ يف مجٔـــع           عدــد العزٓــز بمــري ميطقــ٘ املدٓيـــ٘ امليـْـ

ٔوـا      اجملاتص ّخاص٘ اجملاتص الصياعٔ٘ ، ّضد زرغه ؾفظُـ اهلل محاسُـ ٍـلا عنل

 لخ خحىظاٛ زتلـص لالسـسطنار ةـنً    ج  ججياد تلٔ٘ داٜن٘ رتدم٘ املشسطنرًٓ ، ّ

زرزٔداص زتلص امليطق٘ ّمرلز خدم٘ ّزظػٔع اتسـسطنار مبقـر الغرفـ٘ السػارٓـ٘     

ٙ بّلْٓاص  ٘ مسِْ خالسعرف عل ٘ امليْرٗ ، ؾٔظ ٓقْو اجمللص خرٜاس ٘ خاملدٓي الصياعٔ

و اجمللــص           رٗ ، ؾٔـظ ٓقْـ اتسـسطنار مبقـر الغرفـ٘ السػارٓـ٘ الصـياعٔ٘ خاملدٓيـ٘ امليْـ

ِ خــالسعرف علــٙ بّلْٓــاص اتســسطنار     خرٜاســ ّالعنــك علــٙ حتشــني الدٔٝــ٘    ، ٘ مسـْـ

اتســسطنارٓ٘ خامليطقـــ٘ ، ّزدشـــٔط ّزشـــَٔك ااغـــراٛاص املطلْخـــ٘ اضامـــ٘ ّزْســـع٘     

 مظرّعازَه اتسسطنارٓ٘ خامليطق٘ يف بضصر ّضش اكً .

 الخالصااااااااااااااة :
 



 مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

 

958  
خً  فَد امللخ الظرٓفني اذترمني رتادو اهلل زْفٔق علٙ ّاملي٘ اذتند فللُ ; ّخعد

ارسـاٛ ضاعـدٗ صـياعٔ٘ ضْٓـ٘ هلـلِ      ، عدد العزٓز لسؿقٔق ٍلِ ااصتـا اص العظٔنـ٘   

 ّراٜـد مشـريٗ  ، امليطق٘ الغالٔ٘ مً الكسيا اذتدٔدـ٘ ، ّؾفـا اهلل خـاىٕ ىَضـسيا     

ارتــري ّالينــاٛ ّالعطــاٛ املسػــدد ، ّّفــق اهلل مجٔــع العــاملني ملــا فٔـُـ زقــدو ّعــزٗ       

 لإلسالو ّاملشلنني جىُ مسٔع زتٔذ .ّا دٍار ٍلِ الدقع٘ الطاٍرٗ ; خدم٘ 
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