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 قراءة فً كتاب
 (( للدكتْز حمند شْقٕ مكٕ املدٓي٘ امليْزٗ ضكاٌ ))

ٙ حمند خْدلٕ د.أ.  مصطف
 كلٔ٘ الرتبٔ٘ للبيات باملدٓي٘ امليْزٗ

عدد صفحاتُ مائتاٌ ّإحدٚ ّأزبعٌْ  ، ٍرا كتاب مً القطع الصػري

ّطبع  ، متطني٘ ّاحدًا ّأزبعني ددّاًل ّضبع٘ عشس زمسًا تْضٔحًٔا ، صفح٘

 . و5893عاو  ، الطفس القٔه بداز العلْو للطباع٘ ّاليشس بالسٓاضٍرا 

ٞ  اه راصددا   كاُدد   قزٙدد   عٔدد   إىل ٞ  اؾغزافٚدد ّ  اهبختدد  عدد

       ٞ رٝ قوٚوددٞ عودٟ اهدزكٍ ًددّ كادزٝ اه راصدا  اهتارىٚدد  امل ِٙدٞ املِ٘د

 .  اهزص٘ي ً ِٙٞ عّ أجزٙ  اهيت ٗاهوغ٘ٙٞ ٗاهفقٔٚٞ

ت٘اهدد   ، ا  هو راصدا  اهتوٚدا  ًٗد  إُغدا١ اؾاًتددا  ٗإرصداي اه دعث    تادد     

ٗعوٟ اهزكٍ ًّ ذهم فق  ظو    . اه راصا  اؾغزافٚٞ   كتوف أٗجٕ ذهم اهتوٍ

ا١         -اه راصدا  اهضدلاُٚٞ    ٗٓدٛ ؽؾدؿ يقٚدن ًدّ ؽؾؾدا  اؾغزافٚدا ص٘د

رٝ أٗ عوددٟ ًضددت٠٘ املٌولددٞ       ٞ  -عوددٟ ًضددت٠٘ امل ِٙددٞ املِد٘د كددرل أْ يراصددٞ    . قوٚودد

    ٍ قٛ  دددّ إ ددزآٚ ًلددٛ صدددتبقٟ عوٌددًا  ددارسًا   اه راصدددا       اهدد كت٘ر قٌدد  عد٘د

ثٍ ُتبتٔا  ، ٗصِتزض   ٓذٖ اهقزا١ٝ ًقٌْ٘ توم اه راصٞ ٗممٚشاتٔا . اهضلاُٚٞ

 .  توٌط ًا اعتٌو  عوٕٚ ًّ تفؾٚع 

ٟ إُٔ  : أّاًل ٞ مبتِ ٞ أؽٚو اه راصٞ اهيت ح٘آا اهلتاث تتتدل يراص

 ، مل تضدبقٔا يراصدا  كدارلٝ   ذهدم اهتاؾدؿ اهد قٚن      

 أٗ اه ٗهٞ  ٔا قاً  ًا ألش ًّ تت ايا  ًٗض٘حا ص٠٘ 

 . اـدلٝ  ٚ٘   تض

حا    عدلى رقٌدٛ       ًّٗ اه بٚتٛ أْ تلْ٘ تودم اهتتد ايا  ٗاملض٘د

ي ٗاهد قٚن     ر ٙنٔدز عِدد         . ِٙقؾدٔا اهتخوٚدى امل ٘د فقدًع عٌدا فٚٔدا ًدّ قؾ٘د
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  ٞ ٗذهددم ًددا افدد ز اهدد كت٘ر قٌدد     . اصدتتٌاشلا   اه راصددا  ادكاي ٚدد

ٞ       ع٘قٛ اهقٚاَ ٗعٌدى تودم    . مبضدذ عِٚدا  هدبتض اؾ٘اُد  اهعسًدٞ هو راصد

ٗه٘ قاً   ٕ عدزكٞ أٗ ًسصضدٞ اصتغدارٙٞ     ، املض٘حا  عٌى كبرل ٗعاق

 . هتلوف ًباهغ طا٢وٞ

فق  رج  اهباحث هولارل  . اهبخث ٙتٌٚش  اه قٞ ٗاإلجايٝ ٗاهتفلرل اهضوٍٚ ثاىًٔا:

ثن ًدا اصدتتٌوٕ ًدّ  ٚاُدا      ٗٗ ، ًّ املزاج   اهوغٞ اهتز ٚٞ ٗاهوغا  ادٗرٗ ٚٞ

ََّ ج٘اُ  ًدّ تودم املؾداير    ، ٗآرا١ ٗكداْ اهتخوٚدى   رجدٞ عاهٚدٞ      ، كٌا َق

 . ًّ اه قٞ

فوٍ ٙلتدف    . اه راصٞ عاًوٞ ًٗت٘اسُٞ هلى اؾ٘اُ  اهيت تضتخن اه راصٞ ثالجًا:

اهباحددث  اؾ٘اُدد  اه  ٘كزافٚددٞ اهتاًددٞ ًاددى اإللدداث ٗاه٘فٚددا  ٗاهٌِد٘د         

ٞ اهضدلاُٛ ٗاشلرددزٝ    دى  اإلفددافٞ إىل ذهددم ُدداقػ  تددض     ، ًٗتدد ي اإلعاهدد

ٗإْ كاُدد  ذا   ، اؾ٘اُدد  اهدديت قدد  ٙنِٔددا اهددبتض أُٔددا ؽؾؾددٚٞ جدد اً    

عٛ ٗاهتٌدزٜ       –ععقدٞ  اؾ٘اُد  اه  ٘كزافٚدٞ     ًادى ًتداٙرل اهذلكٚد  اهِ٘د

     ٜ ر امل رصدٛ ٗاهذلكٚد  االقتؾداي  . ٗاؿاال  اهشٗاجٚٞ ٗاهتتوٌٚٚدٞ ٗاؿق٘د

قػ  تدددض اؾ٘اُدد  ادلدددز٠ اهددديت ؽدددؿ عوددٍد    ٗمل ٙددِط اهباحدددث أْ ِٙدددا  

إذ إُٕ تتزض    تض ج٘اُ  اه راصٞ هِ٘عٚدٞ املبداُٛ    ، االجتٌاع ٗاشلِ صٞ

      ٞ ي عزقٚددٞ كتوفددد  021-021ـ ـ ، اهدديت عددٚ ٓا املٔدداجزْٗ ًدددّ أؽد٘د

ُٗدداقػ الددتعه ٗجٔددا  اهِنددز  ددت عوٌددٛ االجتٌدداع ٗاه  ٘كزافٚددٞ عِدد      

ٞ هوٌرٌ٘عدا  اهتزقٚدٞ اهديت    اؿ ٙث عدّ اهذلكدش اهندآز   ًِداطن ًتِٚد     

 . 031ـ ، أعار إهٚٔا

حا      0874اهلتداث ؽد ر عداَ     : زابعااً  َ ًتتٌد ًا عودٟ  ٚاُدا  اإلحؾدا١ا  ٗاملضد٘د

ٗق  حداٗي اهباحدث تقدٌت     .  اهتِٚٞ ًّٗ فٌِٔا املضذ اهذٜ قاَ  ٕ  ِفضٕ

َ ٗذهدم  0867يراصتٔا اهعحقٞ  تض اهبٚاُا  اهيت ؼؾى عوٚٔا  تد  عداَ   

 ٘ رٝ   ( الطااكاٌ)  اْ  عادٕد  تِدد اهب٣ٚددٞ   9 اهددذٜ ُغددز   كتدداث )امل ِٙددٞ املِد٘د

-ٗاإلُضاْ( ر ؽ ر ٓذا اهلتاث عاَ  - -  إعزاه ٗؼزٙز قٌد    -

جوٛ د    ٗعوددددٟ اهددددزكٍ ًددددّ قدددد َ    . أمحدددد  اهزٗٙاددددٛ ًٗؾدددد فٟ قٌدددد  لددد٘د
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اإلحؾدا١ا  اهدديت أٗريٓدا اهباحددث   اهلتدداث أٗ اهبخدث فددإْ اهتخوددٚع       

رٝ ك   اي امل ِٙدٞ ٗقد  ؽد ٗر       اهيت ق ًٔا تت ٛ اهلتداث ؽ٘د اًودٞ عدّ أح٘د

ٗاهلتاث  غٌ٘هٚتٕ ٗيقتٕ صٚرتى ًدّ اهتضدرل عودٟ أٜ     . اهلتاث ٗاهبخث

اي عٌددا         احدث آلددز أْ ٙقدٚف عدد٣ًٚا ٙدذكز هولتدداث إال إذا تغدرل  ادحد٘د

ٗحتٟ إذا تغرل  ادح٘اي فإْ اهلتاث صٚنى ٓ٘  . 0874َكاُ  عوٕٚ عاَ 

 . ؾ ٙ ُٝق ٞ ادصاظ اهيت صٚقارْ  ٔا اهتغرلا  ا

اث ، ٗكددى  دداث        اعددتٌى اهلتدداث عوددٟ ًق ًددٞ ٗثعثددٞ أ د٘د

ي تِاٗهد  ققدداٙا اهٌِ٘د اهضددلاُٛ ر        ِٙقضٍد إىل عد ي ًددّ اهفؾ٘د

   ٕ : ٗت٘سٙدددد  اهضدددددلاْ   د اإلجناااااب ّالْ ٔاااااات ّالينااااْ الطبٔعااااا

ي  ، ٗاػآاتٔددددا  ، ٗأحرأًدددددا ، ٗكاددددافتٍٔ : ٗاشلرددددزٝ   ٗأؽدددد٘د

٘ا٢ى قبى ٗ ت  ًّٗٔ أر اث اهت ، املٔاجزّٙ ٗسًّ ٗؽ٘شلٍ هوٌ ِٙٞ

ع ٗاؿاهدٞ        اشلرزٝ : ٗاهذلكٚ  اهضدلاُٛ ًدّ حٚدث اهتٌدز ٗاهِ٘د

اهشٗاجٚدددٞ ٗاؿاهدددٞ اهتتوٌٚٚددددٞ : ٗععقدددٞ اهذلكٚددد  اهضددددلاُٛ      

 .  اهذلكٚ  االقتؾايٜ : ثٍ  ت  ذهم تأتٛ اـامتٞ ٗاملقذلحا 

    ٞ فددذكز أْ   ، ففددٛ املق ًددٞ عددزح اهباحددث أٓدد اه اه راصدد

لٔا  دػاسامل ملٔاصات ّتسكٔا      ٍْ القٔااو بتح  )) اشل ه ادصاصٛ

ٗاشلددد ه  . 8ـ،((  دٓياا٘ امليااْزٗ ّألااااإ اهذااسٗ إلَٔااا    ضااكاٌ امل 

السغب٘ مل حتلٔ  الينْ الطكاىٕ الطاسٓع ّالعْاما     )) اهااُٛ ٓ٘

 . 01ـ (( ... اهذسٗ ّخاص٘ األخريًٓ العقدًٓ خالل  ُٔ تؤثس اليت

راصدددٞ هٚضدد  فقددد    ٗٓددذا ٙدد ي عودددٟ أْ اهباحددث أراي أْ ٙوفددد  اهِنددز إىل أْ اه       

   ٛ  اااا ّاًل ٍيااااا حتلٔاااا  العالقااا٘ بااااني     )) ي ٘كزافٚدددٞ ٗهلِٔدددا ذا  ًددددِٔ  ثِدددا٢

٘ األماكً ّاالختال ات املكاىٔ٘ مً حٔح لْ  ٘ مً حٔح طبٔع االختال ات املكاىٔ

ّثاىٔااًا ٍياااا  حااق العالقاا٘ بااني التْضاأ       . زاتَااه   الطااكاٌ ّتااسكٔبَه ٍّاار  

 . 00ـ((  غسامل للنْاضٔع الطكاىٔ٘اجلػسامل ّالتحلٔ  ّبني التْضٔ  الدميْ

دراسة 

تفصٌلٌة 
 عن الكتاب
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 ٞ ُٚ ٝ عّ اهتت ايا  اهضلا ٗق  ًٔ  هوباث ادٗي  ِبذٝ قؾرل

رٝ   رٝ       . هوٌ ِٙدٞ املِ٘د فزٝ عدّ امل ِٙدٞ املِد٘د فدأرج  أٗىل اهبٚاُددا  املت٘د

 اإلفافٞ إىل  تدض   . 0851َإىل تت اي اهضلاْ هوٌٌولٞ هضِٞ 

 ت  ذهم تت اي جا١  ، اهتق ٙزا  اهتقزٙبٚٞ اهضا قٞ هذهم اهتت اي

ٗاعتدلٖ اهباحث املؾد ر اهززلدٛ اه٘حٚد  امللادف      ، 0863َعاَ 

ـ   كزا  )  ًٗد  ذهدم فدإْ اهباحدث      . ( 07ٗاملفٚ  دٜ ؼوٚدى ي ٘د

 ، ؽددايه  تددض املغدداكى عِدد  اصددتتٌاي  ٚاُددا  ذهددم اهتتدد اي     

فز هلددى صدلاْ اإلًددارٝ ٗهددٚط هوٌِ قددٞ       حٚدث إْ اهبٚاُددا  تتد٘د

رٝ   حددد ٗي امل ِٙدددٞ امل  رٝاملتٌدد٘د أفدددف إىل ذهدددم   . ( 11) ـ ، ِدد٘د

 تددض املغدداكى ادلددز٠ ، ٓددذا ٗقدد  قاًدد   تددض اهغددزكا         

 . االصتغارٙٞ  تِفٚذ  تض أعٌاي ًضذ اهتِٚدا  ـ ًدٞ أٓد افٔا   

ر   اهبٚاُددا  ممددا افدد ز        ٗ دداهزكٍ ًددّ كددى ذهددم ِٓددان قؾد٘د

ي عودددٟ         اهباحددث هوقٚدداَ  تِفٚددذ ًضددذ عِٚددا  اهتددا٢ع  هوخؾد٘د

 ٞ أْ تِفٚددذ ذهدم املضددذ ٗؼوٚددى  ٚاُاتدٕد     ٗالعددم . اهبٚاُدا  امل و٘ دد

  . كاْ ًنٔزًا ًّ ًنآز ادؽاهٞ

ثدٍد كدداْ اهفؾددى ادٗي ًددّ اهبدداث ادٗي : اهددذٜ عددا  فٚدٕد        

اهباحددث اهٌِد٘د اهضددلاُٛ ًِددذ فددذلٝ ًددا قبددى اإلصددعَ ثدٍد فرددز        

ٛ  اإلصعَ ًزٗرًا  اهتؾز اهتباصٛ ٗاملٌو٘كٛ ٛ  ٗاهتاٌداُ  ٗاشلداسل

 تذكز كاُ اهيت  اهق  ٞ  ددٗاملزاج . ت٘يٜاهضد زد اهتؾ ٗاُتٔا١ً

ٞ  ت زقٔدا  كاُد   اهضلاْ ً٘اؽفا  ٞ    زٙقد ي      جد اً  عاًد فتدذكز ج٘اُد  ًدّ أؽ٘د

  . ٗإعارا  عاًٞ عّ أع اي اهضلاْ ، ٗٓرزا  اهضلاْ

ٗالعم أْ ِٓان التعفا  كبرلٝ   أع اي اهضلاْ ذهم دْ ٓدذٖ ادعد اي   

  ٞ ( اهددذٜ سار  BURKHARDTٗكدداْ  ٘ركدداري  )  . كاُدد  تقدد ٙزا  عاؾددٚ

َ ًّ أٗا٢ى اهذّٙ أع ٘ا تق ٙزا  هوضدلاْ   اهتؾدز اؿد ٙث    0703امل ِٙٞ عاَ 

 . ( 23) ـ ، أهدف ُضدٌٞ   11إىل  05حٚث إُٕد ذكدز أْ عد ي اهضدلاْ تدزاٗح  دت       

اهٛ       SADLERأًا صايهز ) ( فذكز أْ ادتدزان قد رٗا عد ي صدلاْ امل ِٙدٞ ع٘د

تعدادت ال
السكانٌة 

للمدٌنة 

 المنورة
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راس ارتف  عد ي اهضدلاْ إىل   ثٍ عِ ًا ُ ين ل  صلٞ ح ٙ  اؿ . ُضٌٞ 07.111

أهف ُضٌٞ عاَ  04ٗهلّ اهت ي انفض إىل ح٘اهٛ  . أهف ُضٌٞ 71-61ح٘اهٛ 

 . 0814َُضٌٞ عاَ  5.111َ ٗإىل ح٘اهٛ 0806

ٗ  اهتؾز اهضت٘يٜ   أ  ادعد اي   اهتشاٙد  اهب د١ٛ أٗاًل هٚؾدى اهتد ي إىل      

ٗ   ، 0848َُضٌٞ عاَ  31.111 اهٌِ٘د االقتؾدايٜ   ثٍ تضارع اهتشاٙ  ً   ضد  ادًدّ 

اهٛ         ٗت٘صتٞ اؿزَ ٗإعايٝ ؽ دٚ   تدض ادحٚدا١ اهضدلِٚٞ هٚؾدى اهتد ي إىل ح٘د

(0)ُضٌٞ ٗق  ؽ ٗر اهلتاث 000.173
 .  

 ، ٗاه٘فٚا  ( الْالدات ) اإللاث ًِاقغٞ تت و  اهضلاُٛ اهٌِ٘ عّ ٗاهلتا ٞ

ًِٗٔدا مؾدى عودٟ اهٌِ٘د اه بٚتدٛ هوضدلاْ : ٗإذا أفدٚف  اشلردزٝ مؾدى عوددٟ          

َ 0871-0854َففٛ اإللاث ذكز اهباحث إُٔ ًّ اهفدذلٝ  دت    . ٌِ٘ اإلمجاهٛاه

%  25.7 ٗ 11.1  دت  تدذلاٗح  كاُد   إذ ج ًا ًٞتذ ذ  هإللاث اهضِ٘ٙٞ اهِضبٞ كاُ 

كدرل أُِدا ُتتقد  أْ ذهدم اهتذ دذث       . ٗهلّ اهباحث مل ٙذكز صدببًا شلدذا اهتذ دذث   

كُ٘دٕد ٙزجدد  إىل تزكٚدد    رمبددا كدداْ ُتٚرددٞ عدد َ يقددٞ   اهبٚاُددا  أكاددز ًددّ       

ٗٙذكز اهباحث أْ تودم اهِضد  عاهٚدٞ     . اهضلاْ أٗ إىل قزارا  ٙتاذٓا اهشٗجاْ

ٟ  ُتدذلض  ٗهلِِدا  . املتق ًددٞ اهد ٗي    جد ًا إذا ًدا ق٘رُد   اهِضد      ٞ  عود  ُضدد  ًقارُد

 ٞ رٝ امل ِٙد ٗاهؾددخٚذ ٗادُضدد  أْ تقددارْ   . ًدد  ُضدد  اهدد ٗي املتق ًدٞ اقتؾددايٙاً    املِد٘د

ٛ   امل ِٙٞ ً  ُض  اه ٗي اهتقوٚ ٙٞ   إفزٙقٚا ٗ  آصٚا. ُض  اإللاث اهضلاُ

ٗ 43فخاهًٚا ل  ُضد  اإللداث تبودغ     ٗ 41%   اهِدددٚرز  %   عٌداْ  32%   هٚبرلٙدا 

ْ    . %   اهدد28ٌّٚٗ ٗٙدد لى فٚٔددا   ، ؽددخٚذ أْ اهِضدد  املددذك٘رٝ هدد ٗي ٗهٚضدد  ملدد 

هدم فِتتقد      حت أْ ُض  امل ِٙٞ تغدٌى اؿقدز فقد  ًٗد  ذ     ، اهزٙف ٗاؿقز

إُٔ هٚط ِٓدان التعفدا  كدبرلٝ جد ًا   ُضد  اهزٙدف ُٗضد  اؿقدز   اهد ٗي          

 ٞ رٝ   ، اهتقوٚ ٙد ٗهددذا فِتتقدد  أْ   . 0871َعوددٟ ادقددى حتدٟ عدداَ    ، ًِٗٔددا امل ِٙددٞ املِ٘د

اهِض  اهيت ذكزٓا اهباحث كاُ    جاُد  االنفداض أكادز ًِٔدا   جاُد       

                                                                 

ً  الالحا   جُحب مل الباحح (  ذكس5) ٌ  ) عا ٘  ) كتااب  مل ( الطاكا ٗ  املدٓيا ز ٘  : امليْا ٌ  البٔئا ( ، أٌ العادد ازتفاع إ     ّاإلىطاا

الٕ         5881ىطااان٘ عااااو    429.004 و . ّحنااًا ىطااأل إ  ذلاااد أٌ التقااادٓسات ا دٓجاا٘ا تشاااري إ  أٌ العااادد حااْا

 ىطن٘ ٍّْ مل شٓادٗ مطتنسٗ . 922.222
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عٛ يلدى   ذهدم    ٗالعم أْ ؾاُ  اشلرزٝ ٗاهتل٘ . االرتفاع ثٍد   . ّٙ اهتٌدزٜ ٗاهِ٘د

 ٛ أىاُ ال ْٓداد    )) إْ اه كت٘ر قٌ  ع٘قٛ جا١  ِق ٞ ألز٠ تضتخن اهِقاؼ ٗٓد

اجتاِ عاو هرِ اليط  إذ إىَا تتربرب باالزتفاع ّاالخنفاض مما ٓلػٕ أٖ  سضٔ٘ 

ي إُٕد   ظدزٗه اهدتغرل       . 33ـ((  لتياقق الْالدات مل املدٓيا٘ املياْزٗ   ٗهلِِدا ُق٘د

رٜ اهذٜ تتتزض هٕ كى اجملتٌتا  اهتقوٚ ٙٞ ُتٚردٞ هشٙدايٝ فدزـ اهتتودٍٚ     اؿقا

ٗسٙايٝ ُض  صلاْ اؿقز فإْ ِٓان اػآًا قً٘ٙا م٘ انفاض ُض  اإللاث 

ُٗعحد  أْ ذهدم ٓ٘د ُفدط ًدا ٗؽدى        . : ٗامل ِٙٞ املِ٘رٝ ال تغذ عدّ اهتدامل   ذهدم   

مماا ٓادل علاٙ االجتااِ     .. . )) 9 حٚث ٙق٘ي ( الطكاٌ)  إهٕٚ اه كت٘ر قٌ    عث

العاو حنْ تيااقق ىطاب٘ الاْالدات ّخاصا٘ ميار بدآا٘ العقاد الجااىٕ مًا القاسٌ           

 . (1)(( ... اخلامظ اهذسٖ

     ْ ثٍ ت زق اهباحث إىل اه٘فٚا  فذكز أْ  ٚاُدا  اه٘فٚدا  مملدّ أْ تل٘د

رٝ )    ْ     ّكارا امليااط  اطٔطا٘ بَاا     أكاز يقٞ دْ صدلاْ امل ِٙدٞ املِ٘د ( ٙزكب٘د

ـ  يفد  ٗكاُد  ُضدبٞ اه٘فٚدا    اهضدا ن ًزتفتدٞ  ضدب         . 37ّ ً٘تدآٍ   اهبقٚد  

ثٍ تتزض اه كت٘ر قٌ  ع٘قٛ إىل ُق ٞ ألز٠ ًارلٝ  . اُتغار ادٗ ٣ٞ ٗادًزاض

ا الصٓااادات    )) هورد ي حٚدث ذكددز أْ اهِضد  املزتفتددٞ هو٘فٚدا       ال ميكاًا أٌ تعْضَا

ذكددزٖ اهد كت٘ر قٌدد     ٗرمبدا كدداْ ًدا   . (2)(( الطبٔعٔا٘ باادٌّ مطااعدٗ اهذااسٗ   

        ْ ع٘قٛ ؽخٚخًا هضِٞ ٗاحد ٝ أٗ هفدذلٝ سًِٚدٞ قؾدرلٝ ٗهلِٕد ال  لدّ أْ ٙل٘د

ؽخٚخًا هفذلٝ ط٘ٙوٞ ًّ اهشًّ دْ ذهم علط اهٌِ٘ امل٘ج  هوضلاْ حتدٟ ٗإْ  

فع ُتزه  و ًا أٗ إقوًٌٚا تععٟ صلإُ دْ اه٘فٚا  كاُ  أكاز  ، كاْ قوًٚع

اليا   قٛ ٗقدد    ل ددأ  ٘ركدداري  اهددذٜ     ٗأكودد  اهنددّ أْ ي.  . ًدّ اهد٘د قٌدد  ع٘د

ي     ٗهلدّ   كٚداث اهبٚاُدا  اهتفؾدٚوٚٞ      . فاٍ ًت ي اه٘فٚدا   غدلى كدرل ًتق٘د

قٛ     . فإُِا ُذلن ٓذا امل٘ف٘ع هٚخققٕ  احاْ٘ آلزْٗ ٗٙذكز اهد كت٘ر قٌد  ع٘د

َ ٗإىل 0851% عدداَ 03.7أْ ُضدبٞ اه٘فٚدا   د أ  حدد ًٙاا   اهتِداقؿ ف٘ؽدو  إىل      

% عدداَ 4ٗهوٌقارُددٞ ُددذكز أْ ًتد ي اه٘فٚددا  هوٌولددٞ قد   وددغ      . 0871َ% عداَ  7.8

ٗملا كاُ  ُض  اه٘فٚا  ًّ اؿقز  ٘جٕ عاَ أقى ًّ اهزٙف فإْ ُضبٞ  . 1111َ
                                                                 

 . 042املدٓي٘ امليْزٗ : البٔئ٘ ّاإلىطاٌ ص (0)

 . 29ص  (1)
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ْ أقدى ًدّ     % ٗٓدذا ٙنٔدز اهتخضدّ اهلدبرل جد ًا      4اه٘فٚا    امل ِٙٞ ال   أْ تل٘د

 .   اـ ًا  اهؾخٚٞ اه٘قا٢ٚٞ ٗاهتعجٚٞ

% 12.3ه٘فٚا   ادى اهشٙدايٝ اه بٚتٚدٞ اهديت ٗؽدو  إىل      ٗاهفزق  ت اه٘اليا  ٗا

 َ ٞ   املٌولٞ ح٘اهٛ 0871عا ٝ اهضِ٘ٙ  World)  ، %21َ ٗحاهٚاً تبوغ ُضبٞ اهشٙاي

Pop. Data Sheet ) .      ٗذهددم ٙزجد  أصاصددًا النفدداض اه٘فٚدا  أكاددز ًِدٕد إىل

 . اإللاث

اهضلاْ   ت٘سٙ  لاؽًا ادٗي اهباث ًّ الجاىٕ الفص  ٗكاْ

اافتٍٔ : ٗركش اه كت٘ر قٌ  ح ٙاٞ عوٟ اهفدذلٝ  تد  عداَ    ٗك

ٗحٚددث  دد أ  تددأثرلا  إعددايٝ      ، َ حٚددث ت٘جدد  إحؾددا١ا    0851

 اهلبرلٝ ٗت٘صتٞ  اهتا ٚ    املِ قٞ املزكشٙٞ ٗ ِا١ ادص٘اق 

ٞ اه٘اقتٞ عوٟ أطزاه امل ِٙٞ من  منً٘ا ًضتٌزًا . اهغ٘ارع  . فبتض ادحٚا١ اهضلِٚ

ْ     ِٗٓدان أحٚدا١ عدآ   ت    ُٗٙعحد    . ذ دذ ًا   عد ي صدلأُا  اهشٙدايٝ أٗ اهِقؾدا

املِاطن املاتوفدٞ ًدّ امل ِٙدٞ ٗهلدّ اهلاافدٞ اهتاًدٞ اسياي         تِاقؿ اهلاافٞ  

  ٞ ٗؼتددى املِ قددٞ املزكشٙددٞ املزكددش ادٗي   ارتفدداع ُضددبٞ      . ُ٘عددًا ًددا هلددى امل ِٙدد

قٍ أع ايًا كبرلٝ ٗٙزج  ذهم إىل ظٔ٘ر ع ي ًّ املباُٛ املزتفتٞ اهيت ت . اهلاافٞ

 ْ ع اهلاافدددٞ اهضددلاُٚٞ ًدددّ      . ( 57) ـ ، ًددّ اهضدددلا ٗعوددٟ أٜ حددداي فٌ٘فد٘د

رٝ    ( الطكاٌ)  فق  ذكز اهباحث   عإ . امل٘افٚ  املتغرلٝ   كتاث امل ِٙدٞ املِ٘د

ا       ْا صدددلِٚٞ ًادددى أحٚدددا١ ادكدد٘د أْ ِٓدددان أحٚدددا١ً اُقزفددد  ٗمل ٙتددد شلا أٜ ًبدددا

ٜ اهغدزٙف   ٗاهتاج٘رٜ ٗاه ٚار ٗاملِالٞ اهيت أس ِٗٓدان   ، ٙو  هت٘صتٞ املضدر  اهِب٘د

     ٞ ٗال  . ... اخل. أحٚا١ ساي ع ي صلأُا ًاى  داث اهغداًٛ ٗاؿدزٝ اهغدٌاهٚٞ اهغدزقٚ

ا١ أكددل ُضددبٞ ًدّ صددلاْ           ٙدشاي حدٛ اؿددزٝ اهغز ٚدٞ وتدى املزتبددٞ ادٗىل   احت٘د

َ 0742( ثٍ ذكز اهباحدث إُٔد لدعي اهفدذلٝ املٌتد ٝ  دت        158) ـ ، امل ِٙٞ املِ٘رٝ

عاؾدددًا   021َ حددد ن تِددداقؿ ٗافدددذ   كاافدددٞ اهضدددلاْ ًدددّ مدد٘د      0867 –

ٗعددشا اهباحددث   . ( 61) ـ ، عاؾددًا   ُٔاٙتٔددا  20هوددٔلتار     اٙددٞ اهفددذلٝ إىل  

 011إىل مد٘د  1كدٍد 0.300ذهدم اهتِدداقؿ   اهلاافددٞ إىل اهت٘صدد  امللداُٛ ًددّ     

 ٍ 1كد
قٛ   ُق دتت       .  حاهٚددًا  9 ٗىلاد . ُٗشٙد  عوددٟ ًدا ذكددزٖ اهد كت٘ر قٌد  عد٘د

توزٌع 
السكان 
 وكثافتهم
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ْ امل ِٙددٞ اهق  ددٞ ٗاهدديت ودد ٓا اه زٙددن اهدد ا٢زٜ ادٗي لاهٚددٞ ًددّ           تلدداي تلد٘د

اق ٗفِددايق      ٗاهِق دٞ اهااُٚددٞ أْ   . اهضدلاْ املضدت  ت دُٔددا أؽدبخ  ًِ قددٞ أص٘د

ّ فٚوىا ) ٞ تتلْ٘ ًضاكِٔا ً ٞ ذا  ًضاحا  Villas تض ادحٚا١ اؿ ٙا ( ح ٙا

( : ٗهددذا   أضااسٗ ممتاادٗ  ٝ أٗ عا٢وددٞ )ٗٙضددلّ اه٘احدد ٝ ًِٔددا أصددزٝ ٗاحدد     ، ٗاصددتٞ

 . فاهلاافٞ فٚٔا ًِافقٞ

ٗاشلرددزٝ ًددّ امل٘افدددٚ     . ُلؾددؿ هودددٔرزٝ  ّالفصاا  الجالااح  

اشلاًددٞ جدد ًا   اه راصددا  اهضددلاُٚٞ هددٚط فقدد  دُٔددا اهتاًددى      

اهااهث   اهٌِ٘ اهضلاُٛ ٗهلدّ أٙقدًا هتأثرلاتٔدا االقتؾدايٙٞ     

ْ ٗعوٌددا١   ٗهددذهم ٙٔددتٍ  ٔددا  . ٗاالجتٌاعٚدٞ اشلاًددٞ جدد اً   اؾغزافٚد٘د

   . االجتٌاع ٗاملا  ْ٘ ٗكرلٍٓ

  ٞ رٝ ق  د ٗاكتضدب  أٌٓٚدٞ لاؽدٞ     ، هق  كاُ  اشلرزٝ ًّ ٗإىل امل ِٙٞ املِ٘د

  اهتؾ٘ر اإلصعًٚٞ ٗكذهم   اهتؾ٘ر اهضت٘يٙٞ حٚث   أ  ًغارٙ  اإلعٌدار  

َ 0841ٗهق  اقتؾز  فذلٝ اه راصٞ عودٟ فدذلٝ ًدا   تد  عداَ       . ٗاهتٌِٚٞ االقتؾايٙٞ

إذ إُٕد   ذهدم اهتدارٙر     ، ٗذهم اهتاَ أؽدذٖ اهباحدث صدِٞ ادصداظ هتدارٙر اشلردزٝ      

ٜ اهغددزٙف    ٗكاُدد  اشلرددزٝ أٗاًل ًددّ اهزٙددف    .  دد أ  ًغددارٙ  ت٘صددتٞ اؿددزَ اهِبد٘د

َ 0851ففٛ عاَ  .  ت  ذهم   أ  اشلرزٝ ًّ لارج املٌولٞ ، اهضت٘يٜ   ادكو 

ٞ    ٪74كداْ اهضدت٘يْٙ٘ ٙغددلوْ٘    ع صدلاْ امل ِٙد  ٌِٚددا كداْ كددرل    ، ًدّ فٌد٘د

 ًٗتنددٍد 0863َ عددداَ ٪07.4 إىل اهِضدددبٞ ثددٍد ارتفتددد   . ٪04اهضددت٘يٙت ٙغدددلوْ٘  

 ّ ٛ  ) املٔددداجزٙ اه ٍ  ٪71 حدد٘د ٗتضددددارع   . 0866َ – 0840( قددد ً٘ا   اهفدددذلٝ    ًدددِٔ

 . ٗتِفٚدذ ًغدارٙ  تٌِٚدٞ ًتتد يٝ    اشلرزٝ ً  اهٌِ٘ االقتؾايٜ ٗتقاٍ ً٘اري اهشٙد   

ح اهضددلاُٚٞ ال تفددٛ  غددزض اه راصددٞ فقدد  قدداَ          ٗملددا كاُدد  اإلحؾددا١ا  ٗاملضد٘د

اهباحددث  تددبين ًضددذ عِٚددا  ؼدد ي ُ٘عٚددٞ املٔدداجزّٙ ٗحرٌٔدٍد ٗفددذلٝ ٓرددزتٍٔ           

 . ًّٗ ذهم املضذ ٗؽى اهباحث إىل أْ ُؾف املٔاجزّٙ كاُ٘ا ًّ اهزٙف . هوٌ ِٙٞ

 ٗ ٗ  ْفاملٔداجز ي ْ ٙض٘د ي أر تددٞ اصددتاِا١ا 9     اهزٙفٚد٘د ْ   ًتندٍد اؾِضدٚا  ًدد  ٗج٘د

 . ( 77ـ ) . ادتدزان  ٗ تض اهتا٢ ْٗ ٗاهضت٘يْٙ٘ ، اهغٌاهْٚ٘ ٗاهتزث ،  تض اشلِ٘ي

ٞ ٗاه ٔٛ   ًِاطن ً ُٚٞ  فاشلِ٘ي اكتضب٘ا  تض اـدلا    أعٚا١ ًاى اؿٚاك

الهجرة 
المعاصرة 
 إلى المدٌنة
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رٝ   شلٍ إىل امل ِٙددٞ املِد٘د ّ املِدداطن  أًددا اهتددزث اهغددٌاهْٚ٘ فقدد  قدد ً٘ا ًدد    . قبددى ٗؽد٘د

ا . ٗاهت رٙط ٗاشلِ صٞ اه   ًاى ًّٔ   ٗعٌو٘ا ًؾز فٚٔا مبا اهغٌاهٚٞ اهضت٘يْٙ٘  ًأ

 . اهتا٢ ْٗ فق  أت٘ا ًّ ًِاطن حقزٙٞ ًاى ِٙب  ٗاهزٙاض ٗج ٝ ٗعٌو٘ا  اإليارٝ

ٗاملعحد  أْ  تدض املٔداجزّٙ     . ٗق  أفاي املٔاجزْٗ غدلاتٍٔ ًغارٙ  اهتٌِٚٞ

ٍ  أثِدا١  ًٔدارا   اكتضدب٘ا  ٗهلٍِٔ ًتِٚٞ ًٔارا  شلٍ تلّ مل يٓ ٞ  ٗج٘د ٟ  .  امل ِٙد  عود

ٛ  اإلفدزٙقٚت   تض عٌى املااي صبٚى ا٢   كٌبٚقد  . .. اخل. ٗكٔز دا٢ٚت  ٗحعقدت  ح٘د

ٗهلّ ًّ ُاحٚٞ ألز٠ ل  أْ  تض املٔاجزّٙ ؼ٘ه٘ا ًّ ًٔدّ ًدآزٝ إىل ًٔدّ    

ارع ٗحزا    -كدرل ًدآزٝ أٗ إىل ًٔدّ ال تت ود  ًٔدارٝ ًتِٚدٞ        صددٞ ًادى كدِط اهغ٘د

 . اؿزَ اهِبٜ٘ اهغزٙف

 ٪06ًاًع  -ٗمبزٗر اهشًّ فق  ؽؾؾ   تض اهقً٘ٚا    أعٌاي ًتِٚٞ 

ْ   حٚاكددٞ املع ددط     ي ٙتٌود٘د ٗعوددٟ أٜ حدداي فلٌددا كاُدد  اشلرددزٝ      . ًددّ اشلِد٘د

ٞ اهتٌى   ًغارٙ  اهتٌِٚٞ ٗاـ ًا  ٞ املِ٘رٝ ًّ ُاحٚ فق   ، اه٘اف ٝ ًفٚ ٝ هوٌ ِٙ

ّ اهدذّٙ ٙلتضدبْ٘  تدض املداي إلؽدعح حداشلٍ أٗ       كاُد  أٙقدًا ًفٚد ٝ هؤٌداجزٙ    

ِٗٓدان   . ٗكٌا ُذكز فبتقٍٔ اكتضد   تدض املٔدارا     . هتخ٘ٙؤا إىل  و  ادؽى

ُ٘ع ًّ اهفا٢ ٝ هؤٌاجزّٙ اهذّٙ ؼ٘ه٘ا ًّ ًّٔ ًآزٝ إىل ًّٔ كرل ًآزٝ إذ إْ 

  ق٘ٝ اهزأٜ اهتاَ ٗامللاُٞ االجتٌاعٚٞ    و  ادؽدى كاُد  متدِتٍٔ ًدّ اهتٌدى      

   ٍ ٝ اهتاًدى اهدد ٙين        . ًٔدّ أقدى ًدّ ًٔدداراتٔ ا  ددذهم إًدا هق٘د  ٗهلدٍِٔ   امل ِٙدٞ قبو٘د

ٗ  ذهدم   . ٗإًدا  تاًدى االفد زار    -ًداًع ًد رظ ٙتٌدى  داهلِط   اؿدزَ       -

 . ؼزر ُفضٛ ًّ اهقٚ٘ي اهيت كاْ ٙفزفٔا اهزأٜ اهتاَ    و  ادؽى

ٛ فٌ٘عا  ر٢ٚضد  8هق  قضٍ اهباحث اهضلاْ املٔاجزّٙ إىل  الارتا   )) ٚٞ ٓد

ّالرتكطااتاىٌْٔ ّاجلاااّٗ ّالشااياقط٘ ّالعاااسب ّاأل ازقاا٘ ّاأل ػاااىٌْٔ ّاملػازبااا٘       

ٗاملعح  إُٔ يً  اهباكضتاُٚت ٗاهبِغاهٚت ً  اشلِ٘ي : ٗقؾ  مبتنٍد  ((  ّاهيْد

ياُٚت ال          ادفارقدٞ اهِٚردزٙت ٗاملداهٚت أٗ ًدا ٙضدٌٟ  اهتلارُدٞ : ٗمل ٙدذكز اهض٘د

ٗعِ  ذكز  تض ادعزاق املٔاجزٝ أعدار إىل انفداض    . فارقًٞ  اهتزث ٗال ً  اد

اح            ْ   اهغاهد  ًدّ أهد٘د ع املضداكّ اهديت ٙبُِ٘ٔددا ٗاهديت تتل٘د ًضدت٠٘ املتٚغدٞ ُٗ٘د

أل  ادلغداث ٗاهودي       ٙٞ     ، ًبِٚدٞ ًدّ اه دت املاو٘د ٗأْ طزٙقدٞ اهبِدا١ كاُد  ف٘فد٘د

 . 020ـ ،   ْٗ تضٔٚع  ٗل ًا  ًِاصبٞ
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ْ     ٗأعددار اهباحددث إىل أْ أكودد      اهقً٘ٚددا  تتٌزكددش   أحٚددا١ تلدداي تلدد٘د

ٗأْ اهلدددارل ًدددّ املٔددداجزّٙ    ، ٗأْ االلدددتعأل  دددت ادعدددزاق قوٚدددى    ، لاؽدددٞ  ٔدددا 

ٙتشاٗجْ٘ ًّ يالى فتٌتاتٍٔ مما ٙتين أْ ُضبٞ ال  أظ  ٕ ًّ اهضلاْ ال تشاي 

ٗهلّ ادتزان كاُ٘ا ًدّ أكادز اهقً٘ٚدا  اهديت تشاٗجد   ِضدا١        ، ًتٌٚشٝ عزقًٚا

ٌاْ٘  امل٘اهٚد  ٗٓدٛ ُؾدف سلٚددٞ         كدذه  . عز ٚدا   م ِٓدان فٌ٘عدٞ ًدّ اهدذّٙ ٙضد

ٗ اهزكٍ ًّ ذهم فق  ٗؽى اهباحث إىل ُتٚرٞ  . ُتر  عّ تضزٜ اهضايٝ ظ٘ارٍٙٔ

 . ًفايٓا أْ اشلرزٝ جتو  ًّ امل ِٙٞ املِ٘رٝ فتٌتًا ًؾغزًا هوتامل اإلصعًٛ

قٛ      د اآلثاااز االدتناعٔااا٘ للرتكٔاا  املتعاااد   ثدٍد ـددؿ اهددد كت٘ر قٌدد  عدد٘د

اريٝ إهٚٔدا :     اجليطٔات ٗذهم ًّ ُ٘احا ًاى تأثز شلرٞ صلاْ امل ِٙٞ  اهودٔرا  اه٘د

ٗ  إيلداي أؽدِاه ًدّ     ، ٗ  اهؾفا  اؾض ٙٞ اهيت ُترد  عدّ اهدشٗاج املادتو     

 . أطباق ادكى ًاى اهف٘ي امل ًط ٗاهتٌٚش ٗ  امل٘صٚقٟ اهغتبٚٞ

ازتفاع هباحث ٗاهِ٘عٛ هؤٌاجزّٙ فذكز ا بالرتكٔ  العنسٖٗفٌٚا ىتؿ 

ٗتِاقؿ  ، ىطب٘ صػاز الطً ّكرلد ىط  الشباب بني الطكاٌ غري الطعْدٓني

ٞ اهغباث اهلبار )  ، صِٞ( : ثٍ ع٘يٝ ارتفاع اهِض   ت كبار اهضّ 51-31ُضب

آز فأرجتٔدا إىل أْ اهلدارل ًدّ املٔداجزّٙ         . ( 050) ـ ٗعزح أصدباث تودم اهن٘د

ا عددايا  اإللداث ا      ملزتفد  إىل امل ِٙددٞ :   حدت أْ ارتفدداع    ٍٓد ًدّ يٗي ُاًٚددٞ ُٗقو٘د

ُضبٞ اهغباث تت٘ي إىل ٓرزٝ اهغباث اهقاير عوٟ اهتٌى : ٗأْ ارتفاع ُضدبٞ كبدار   

رٝ    ٗمدّ   . اهضّ تزج  إىل ركبٞ ع ي كبرل ًّ املٔاجزّٙ   اجملداٗرٝ  امل ِٙدٞ املِ٘د

ق ٓ٘د ارتفداع أكددل        54ُذكز ًّ جاُبِدا أْ ارتفداع ُضدبٞ اهضدلاْ      صدِٞ فٌدا ف٘د

فإْ ُضدبٞ   13فخض  اؾ ٗي رقٍ  . قوٚى مما ٓ٘ ًعح    اجملتٌتا  اهتقوٚ ٙٞ 

ق كاُد     54اهضدلاْ     حددت أُٔددا   اجملتٌتددا  اهتقوٚ ٙددٞ    ٪3.0صددِٞ فٌددا فد٘د

ْ  دت     دى أُددٔا   عدد ي ًدّ اهد ٗي اإلفزٙقٚددٞ اهتقوٚ ٙدٞ ًاددى        .   املا٢ددٞ 3-2تل٘د

ْ  ددت   اهلِغ٘ )سا٢رل( ٗاهقا ْ٘ ٗ تض٘اُا ٗهٚض٘ت٘ ُٗا   املا٢دٞ :   4-3ًٚبٚا تل٘د

ٗهدددذا فاعتقددد  أُددٕد ال ِٙبغدددٛ    .   املا٢دددٞ 5ٗ  حاهددٞ كِٚٚدددا االصدددت٘ا٢ٚٞ ٗؽدددو  إىل   

ي عد ي ًددّ       . تقداٍٚ فلدزٝ اجملدداٗرٝ أكادز ممدا هدد       ٗهلدّ ٓدذا ال ِٙفددٛ ٗج٘د

 . املٔاجزّٙ اهذّٙ اصتقزٗا  امل ِٙٞ طوبًا هوٌراٗرٝ
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ٛ هوذلكٚ  اه فذكز  ، ِ٘عٛ هغرل اهضت٘يٙتثٍ تتزض اه كت٘ر قٌ  ع٘ق

 . ارتفداع ُضدبٞ اهددذك٘ر  غدلى عداَ ًقارُددٞ  ِضدبٞ اإلُددان       –كٌدا ٓ٘د ًت٘قدد     –

ٗفضز ذهم  أْ أكاز املٔاجزّٙ ٍٓ ًدّ اهغدباث اهدذك٘ر اهقدايرّٙ عودٟ اهتٌدى :       

كٌددا أْ ِٓددان عدد يًا ًددّ املٔدداجزّٙ      ، ٗفٌٚددا  تدد  قدد  توخددن اهشٗجددا   ددادسٗاج    

 . اهذك٘ر كرل ًتشٗج

قٛ أْ ُضدددبٞ        ٗعددّ اه  ٘فدد  اهشٗاجددٛ هؤٌدداجزّٙ ٗجدد  اهدد كت٘ر قٌدد  عد٘د

ٗألدددذ   . ًزتفتدددٞ ، املتدددشٗجت   كدددى فٌ٘عدددا  املٔددداجزّٙ فٌٚدددا عددد ا اؾددداٗٝ     

   ٞ ٗهلِٕد   ، اه كت٘ر قٌ  ع٘قٛ ذهم يهًٚع عوٟ ٗج٘ي اشلردزٝ اهتا٢وٚدٞ   امل ِٙد

 . اصت رن أْ  تض املٔاجزّٙ ق  تشٗج أثِا١ ٗج٘يٖ  امل ِٙٞ املِ٘رٝ

قٛ ًتوً٘ددا  قٌٚدددٞ عدددّ اهتدددأثرل االقتؾدددايٜ      ٗأ ع ددٟ اهددد كت٘ر قٌددد  عدد٘د

رٝ هفددذلا  قؾددرلٝ   ً٘صدٍد        هوخردداج كددرل اهضددت٘يٙت اهددذّٙ ٙددشٗرْٗ امل ِٙددٞ املِد٘د

َ قد  ؽدزه اؿرداج كدرل     0861فدذكز إُٔد حضد  ًضدذ اهتِٚدٞ فإُٕد عداَ         . اؿ 

ْ رٙدداي  220اهضددت٘يٙت ًبوددغ   ع اهددز ذ هلددى اـدد ًا  اهدد      . ًوٚد٘د يت ٗارتفدد  فٌد٘د

ْ رٙداي   530َ إىل أكادز ًددّ  0865قد ً  هوخرداج عداَ     َ 0868أًدا   عدداَ   . ًوٚ٘د

 . رٙاي 0.221.524.111فق  كاْ إُفاق اؿراج ح٘اهٛ 

ٗلؾددؿ اهباحددث اهبدداث اهااهدددث هوخدد ٙث عددّ اهذلكٚددد        

    َ عٛ هوضدلاْ  غدلى عدا ٗاعتٌد    ٓدذا اهبداث     . اهتٌزٜ ٗاهِ٘د

ٞ ًؾ0863عوٟ تت اي  ٞ هغزك ٟ عاَ َ ٗعوٟ ًضذ اهتِٚ َ 0867و

فأٗفدذ  تددض اهتغدا ٕ  ددت تزكٚد  اهضددلاْ اهتداَ ٗتزكٚدد        

 ّ فأعدار إىل ُضددبٞ ؽددغار اهضدّ اهدديت  وغدد       . اهضدلاْ املٔدداجزٙ

َ عودٟ  0867َ ًٗضذ عِٚدٞ  0863  املا٢ٞ   إحؾا١  37.7ٗ 34.7

ق انفقد  ًدّ      54ٗهلّ ُضبٞ اهضلاْ  . اهت٘اهٛ صِٞ فٌدا ف٘د

ٗهضدددِا  . 0867َ املا٢دددٞ عددداَ    1.6َ إىل 0863  املا٢ددٞ عددداَ   2.3

ُدد رٜ إْ كدداْ ذهددم االنفدداض حقٚقٚددًا أَ أُدٕد ُتٚرددٞ دل ددا١      

  . اهتت اي

التركٌب 
العمري 
والنوعً 

 للسكان
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قٛ         ًٗدّ امل٘افدٚ  اشلاًدٞ اهدديت ُاقغدٔا اهد كت٘ر قٌد  عد٘د

ضي٘  42-53إعال٘ القادزًٓ علٙ العن   ً٘ف٘ع ُضبٞ اإلعاهٞ )

(.  ضاي٘  ناا  اْ     43ّ  52-إ  غري القادزًٓ علٙ العنا  صافس  

ثٍد ارتفتد  إىل    ، 86َ كاُد   0863أْ ُضدبٞ اإلعاهدٞ عداَ     ف٘ج 

ًاًع  –ٗعِ  إلزاج ف٣ا  اهقايرّٙ عوٟ اهتٌى  . 0867َعاَ  015

اه عث ٗاهِضا١ ٗهلٍِٔ ال ٙتٌوْ٘ ًّ ف٣ٞ اهقايرّٙ عوٟ اهتٌدى  

  املا٢ٞ ًّ اهضلاْ ٍٓ اهذّٙ  16.6صِٞ فأكاز ل  أْ  01 –

ْ أُفضددٍٔ  اإلفددافٞ إىل  قٚددٞ     ًٗتِددٟ ذهددم أْ    . اهضددلاْٙت٘هد٘د

 . ع ١ اإلعاهٞ ع ١ ثقٚى ًّ اهِاحٚٞ املايٙٞ

ٞ    21ٗاؾ ٗي رقٍ  عٛ هضدلاْ امل ِٙد ٗفٕٚد   ، ٙت ٛ  ٚاُا  عّ اهتلّ٘ٙ اهِ٘د

ٗتشياي اهِضدبٞ  غدلى    . ل  أْ ُضبٞ اهذك٘ر تف٘ق ُضبٞ اإلُان   كى ادعٌار

: ثٍد   48-44( عِد  صدّ   040صِٞ : ٗتؾى أقؾدآا )  03-01ًتضارع عِ  صّ 

ٛ     54ٗ 53-51  أعٌار  020ٗ  013تِافض  ت  ذهم إىل  اه ق عودٟ اهت٘د  . فٌدا ف٘د

اهٛ )      اليٝ ٓدٛ حد٘د ع عِدد  اهد٘د (.  أىجااٙ 522ذكاس مقاباا    523 ُٗدذكز أْ ُضددبٞ اهِ٘د

إذ إْ  : ال ٙفضدددز إال  تاًددى اشلردددزٝ   03-01ٗهلددّ االرتفدداع اهلدددبرل  تدد  صددّ     

 . قايرّٙ عودٟ اهتٌىاشلرزٝ اُتقا٢ٚٞ ٗٓٛ يا٢ًٌا ًّ ؽاحل اهذك٘ر اه

أْ ُضدبٞ اهزجداي    20ٗفٌٚا ىتؿ  اؿاال  اهشٗاجٚدٞ فقد   دت اؾد ٗي رقٍد      

املتدشٗجت أكدددل ًددّ ُضددبٞ اهِضددا١ املتشٗجدا  : ٗهلددّ هد٘د أفددٚف عدد ي ادراًددى       

ق عد ي اهزجداي املتدشٗجت ٗادراًدى ٗامل وقددت         عّٔ ٙف٘د  . ٗامل وقدا  ه٘جد  أْ فٌ٘د

ق ُضدبٞ اإلُددان اهعتددٛ مل    كدذهم الحدد  اهباحدث أْ ُضددبٞ اهددذك٘    ر اهتدشاث تفد٘د

 ّ ي فددذلٝ      . ( 111) ـ ، ٙتدشٗج قٛ توددم اهنددآزٝ   د٘د ٗفضددز اهدد كت٘ر قٌدد  عد٘د

ٗهلِِا ُقدٚف إىل   ، ٗمّ ُ٘افن اه كت٘ر ع٘قٛ . اهتتوٍٚ مما ٙسلز صّ اهشٗاج

ق ُضددبٞ اإلُددان املٔدداجزا         . ذهددم احتٌدداي تددأثرل ٓرددزٝ اهغددباث اهتددشاث اهدديت تفد٘د

ر ٗتلدداهٚف اهددشٗاج يلددى   ذهددم        ٗ اإلفددافٞ إىل  ْ الرتفدداع املٔد٘د ذهددم قدد  ٙلد٘د

ٓذا ٗذكز اه كت٘ر ع٘قٛ أْ ُضبٞ اه عق ًزتفتٞ  ت اإلُان أكاز ًّ  . أٙقًا

 . كرل أْ اه كت٘ر مل ٙفضز ٓذٖ اهنآزٝ . اهذك٘ر   كى اجملٌ٘عا  اهتٌزٙٞ

 إعالة
 غٌر

 القادرٌن
 على العمل
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  فق  ذكز اهباحدث أْ ُضد  اهتتودٍٚ هٚضد     با ال٘ التعلٔنٔ٘ٗفٌٚا ىتؿ 

ٓٛ  08-04ٗ 03-01ٗهلِٕ أفاه أْ اهف٣ا  اهتٌزٙٞ  . ( 114) ـ ، ًزتفتٞ

فٌدا   54ٗ 53-51 ٌِٚا كاُ  اهف٣دا    ، أكاز اهف٣ا  اهيت توق  ٗتتوقٟ اهتتوٍٚ

ق ٓدٛ أقدى اهف٣دا  تتوٌٚٚداً      ي مدّ إُٕد   اهفدذلٝ ًدا  ددت       . ف٘د َ 1111َ ٗ 0866ُٗق٘د

ًٗددّ اه بٚتددٛ أْ   . ٗاإلُدان اهددذك٘ر  –حد ن تقدد َ كدبرل جدد ًا   فدداي اهتتودٍٚ     

ٓٛ أكاز اهف٣ا  إفايٝ ًّ فزـ اهتتوٍٚ اهيت  08-04ٗ 03-01تلْ٘ اهف٣ا  

  ٞ ق   51ٗ  ُفددط اه٘قدد  إْ ف٣ددا    . تقدد ًٔا اه ٗهددٞ ٗاملدد ارظ اـاؽدد صددِٞ فٌددا فد٘د

َ ق  ت٘  ًتنٍ أفزايٓا ٗحى قؤا اهف٣ا  0866ٗاهيت كاُ  قوٚوٞ اهتتوٍٚ عاَ 

ْ اهف٣ددا     : ٗهددذا  33-24اهدديت كاُدد    ق    51فٌددّ املت٘قدد  أْ تلد٘د صددِٞ فٌددا فد٘د

ٗكِا ُت٘ق  ًّ اه كت٘ر قٌد    . 0866َاؿاهٚٞ أكاز تتوًٌٚا ًّ صا قاتٔا عاَ 

  ٕ قٛ أْ ٙت ِٚددا   عاددد ٌ )  عد٘د رٝ    كتددداث )((  الطااكا  ددت اهب٣ٚدددٞ   9 امل ِٙددٞ املِدد٘د

 ْ اُددا  (  ٚاُددا  ح ٙادٞ حتددٟ ُضددت ٚ  املقارُدٞ  ددت اهبٚاُدا  اؿ ٙاددٞ ٗ ٚ      ٗاإلُضدا

 . ٗهلِٕ مل ٙفتى ذهم ، ( صلاْ امل ِٙٞ   كتاث ) 23اؾ ٗي رقٍ 

ٖ  ٗ  اؿ ٙث عّ  قٛ ًتِدٟ       الرتكٔا  االقتصااد عدزح اهد كت٘ر قٌد  ع٘د

ْ اهِغٚ ت اقتؾايٙاً : ٗذكز أْ  ْ ) ٪26اهضلا ٘  نا  ْ  50 ًّ اهضلا (  ضي

ًددّ ٗلدد   . عاطددى ٪1ًغددتغى ٗ ٪24.1ًددٍِٔ  ، ؽددِف٘ا كف٣ددٞ ُاعدد ٞ اقتؾددايٙاً  

  حدت أْ   ، 0.8ُٗضبٞ اهتداًوت   22.8ُضبٞ املغتغوت ًّ اهذك٘ر تلِّْ ح٘اهٛ 

أًدا ُضدبٞ املتداقت     . ٪0ُٗضدبٞ اهتداطع     ٪0.2ُضبٞ ف٣ا  اإلُان اهيت تتٌى تبوغ 

ٗتبودغ ُضدبٞ اه وبدٞ     . ًدّ اإلُدان   ٪2ٗ  ٪2.8ٗامللتفت ٗاهترشٝ ًّ اهذك٘ر فتبوغ 

أًا ُضبٞ اإلُان اهتاطع  ّٗٓ ر ا   . ٪11.5اً ٗاه اهبا  كرل اهِغٚ ت اقتؾايٙ

أًدا فٌٚدا ىدتؿ  ددأُ٘اع املٔدّ اهديت  ارصدٔا اهضدلاْ فٔددٛ          . ٪23.0 ٚ٘د  فتبودغ   

ٗأقوددٔا ُضدد  اهضددلاْ    ، ًتتدد يٝ جدد ًا ٗهلددّ أٌٓٔددا ًٔددّ اـدد ًا   أُ٘اعٔددا    

 . اهتاًوت   اهؾِاعٞ

هلِٕ أفداه  ٗ . ٗ  اهلتاث لامتٞ ـؿ فٚٔا اهباحث اهِتا٢  ٗاملقذلحا 

اري املٚدداٖ ُتٚرددٞ هددتغرل أمندداأل     . ظدآزتت ٓدداًتت   ادٗىل9 اسيٙدداي اهقددغ  عوددٟ ًد٘د

ٗ  كارلد  ) املٚاٖ اصتازاج ٗطزق ٗاهتقاهٚ  االصتا اَ ٌ  شٓااد ٗذهدم أجٔد      . ( الطاكا
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ٛ امل ِٙٞ ًّ املٚاٖ ٗاهنآزٝ اهااُٚٞ  . ٗيف  اه ٗهٞ هعصتتاُٞ مبٚاٖ اهتخوٚٞ ، احتٚاط

 . ُتٚرٞ السيٙاي ع ي اهضٚارا  ٓٛ ًغلوٞ املزٗر

 : أما املقرتحات  تنجلت مل اآلتٕ

0 -      ٞ  . فدزٗرٝ اهتا ددٚ  املددِنٍ عوددٟ املضددت٘ٙا  الوٚددٞ ٗاإلقوٌٚٚددٞ ٗاه٘ظٚفٚدد

هت٘اك  صدزعٞ اهٌِ٘د اهتٌزاُدٛ     بد مً تدعٔه الطلطات البلدٓ٘ٗهذهم فع 

ٗعوٕٚ فق  يعا اهباحث إىل  ِا١ ًضاكّ ًِافقٞ اهتلاهٚف  . ٗاهضلاُٛ

 . هذٜٗ اه لى ال ٗي

ٗ  ًغلوٞ املزٗر فٔ٘ ٙنّ أُٔا هٚض  ُتٚرٞ هعسيحاَ اهذٜ ٙغآ      - 1

امل ْ اهلبرلٝ ٗهلِٔا ُتٚردٞ هوتقدارث  دت اهذلكٚبدا  اهق  دٞ ٗاؾ ٙد ٝ       

رٝ  ارع      .   امل ِٙدٞ املِد٘د ٗاؿددى هددذهم ال ٙضدت عٛ ٓدد َ اهقدد ٍٙ أٗ ت٘صددتٞ اهغد٘د

عزٙقًا ال  لّ تت٘ٙقٕ : ٗهلّ اؿى  ٗذهم دْ اهق ٍٙ ٙقٍ تارىًا ٗتزاثًا

ٖ   ٙلٌّ   مل تطْٓع زغباتيا ّطنْحاتيا لتتناشٙ مع أصاال٘ الارتاخ املعنااز

  املِ قدٞ : كٌددا يعددا إىل عد َ إٙقدداه اهضددٚارا  يالدى املضدداكّ ٗهلددّ       

 . ت٘فرل امل٘اقف اهتاًٞ عِ  كى فٌ  صلاُٛ

قٛ إىل       - 2 فدزٗرٝ   فٌٚا ىتؿ  املضت٠٘ اإلقوٌٚدٛ يعدا اهد كت٘ر قٌد  ع٘د

  ٘ ٗ اهتدداهٛ اهت٘سٙدد  املتِددافز هوضددلاْ      ، الااتحكه مل ٍذااسٗ الطااكاٌ املكجفاا

ٞ امل ِٙٞ ٍ ٙت و  ُغز اـ ًا  ٗاهِغاطا  االقتؾايٙٞ  . ًِ ق ٗٓذا اهتخل

طين يعدددا     .   اهزٙدددف ٗاملزاكدددش االصدددتٚ اُٚٞ اهؾدددغرلٝ   ٗعودددٟ املضدددت٠٘ اهدد٘د

رٝ ًِٗ قتٔدا   اه كت٘ر ع٘قٛ إىل ٗج٘ي ل دٞ اصدذلاتٚرٚٞ تد لى امل ِٙدٞ      املِ٘د

 .   يا٢زٝ اهتا ٚ  اهتاَ هو ٗهٞ ًّ حٚث اإلُتاج ٗاالصتٔعن

قٛ  ددّ       ، ٗ تد   فاعتقدد  أْ ُتٚرددٞ ٓدذٖ اهقددزا١ٝ هلتدداث اهد كت٘ر قٌدد  عد٘د

ٗ   )) إ زآٍٚ ًلٛ ٗأظٔدز  إُٔد    ، قد   ِٚد  أٌٓٚدٞ اهلتداث    ((  ضكاٌ املدٓيا٘ املياْز

    ٞ ًا   اه راصدا  اهضدلاُٚٞ   ٗٙضد  فزاكدًا ٓاًد    . وتٜ٘ عودٟ يراصدٞ أؽدٚوٞ ٗعداًو

ًٟ ال ٗاهلتاث . املٌولٞ   اهضلاْ يراصا  ٗ  عاَ  غلى املغتغوت  هلى عِٕ كِ

ْ ًقدزر اهضدلاْ       اه راصا  اهضلاُٚٞ ٗلاؽٞ طعث اؾاًتا  اهدذّٙ ٙ رص٘د

ًٟ عِٕ هوٌا  ت أٙقًا. ، ٗعوٍ االجتٌاع   املٌولٞ اهتز ٚٞ اهضت٘يٙٞ  ٗال كِ
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