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 :الجزء التمهٌدي 1

: مقدمةال 1-1

 أًِث تثرٗخٖ، إٔ إًتثج ًِٛث فذلن لجٗل جٗل هى حثلَ علٔ ًٗتمل ّهٗرتثثًا  هعطٔ تلثمثفر تكى لم إذت"

 ٗتسًٕٔ خًِٗث، ّلن فٗهث تٟجتهثعٗر تلهجهّعثز تثرٗخ أدق، فٖ تلتثرٗخ، ّخشكل سجل فٖ ًٗدرج خًثء

 ُذٍ ًٗتج تلذٕ تلتثرٗخٖ – تٟجتهثعٖ تلّضع تحلٗل هى خد هعًٗر، ٟ ثمثفٗر هًظّهر تحلٗل لًث

 . 1"حثلِث ُّعلَٗ كهث تلهًظّهر

 

 تًتج تلتٖ تلتهٗٗز فِّعهلٗر تلثثًّٕ ، أهثcontact تلتثرٗخٗر، ُّتٟحتكثن تلًثحٗر أّلٗثًا، هى ٗعد هث إى

 عى هعًٗر، تلدفثع حثلر فٖ خشرٗر هجهّعر أٗر خخثل ٗخطر أى ّٗهكى تلثمثفٗر تٟخت٠فثز عًِث

 أصٗل ًُّهّذج تلثمثفٖ ًهّذجِث خؤى تٙخرٗى إلًثع( تٟلتًثع )هحثّلتِث خ٠ل هى خصّصٗتِث

 أكثر تلثمثفٗر تٟخت٠فثز هى تلهجهّعر ُذٍ هثل ّتمّٗر تمّٗم إلٔ تدفع تلتهٗٗز عهلٗر ّإى خِث ّخثص

 . تلحثلر طخٗعر هى تًشؤ أخرٓ هجهّعر هى

 

ذ تلحٗثذ ٕأًَ هى تلشّتُد تٛسثسٗر علٔ ًّعجٗصًؾ هشِد تلعهثرذ ّتلعهرتى ّتلخٗبر تلطخٗعر تلهحٗطر 

تلثمثفٗر تلخثصر فٖ تلهكثى، ّتلهشِد كهًتج ٟخد ّأى ٗعكس حمٗمر تّجَ تلتؽٗرتز / تٟجتهثعٗر

: 2ٗمّل تخى خلدّى فٖ همدهتَ .تلثمثفٗر/ تلحثصلر فٖ تلحٗثذ تٟجتهثعٗر

" تفسر خثلعهرتى ّتلخٗبٗر؛ ّتلسٗثسٗر ّتٟلتصثدٗر إى خ٠صر تلظّتُر تٟجتهثعٗر"

ًُٗتج عددتًا هى دلٗل للثمثفر ّّعثء لههثرستِث، ؾ- حسج تخى خلدّى-    ّتلعهرتى تلتفثعل تًٝسثًٖ 

ٍ تلع٠لثز ذٍ، تًتظم ٍذٕ ٗمع ضهى ًفّذ ختؤثٗر ع٠لثز تخثدلٗر هع تلهحٗط تلحّٕٗ تل تٛصٗلرتلظّتُر

 تعُتهدز خثلتكرتر فثلعثدذ فثلعرؾ، ّؼثلخثًا هث ترتخطز ثمثفٗر خثصر خثلهجتهع تلهحلٖ  إٗمثعثزضهى

خٗبٗر؛ ّهع تزدٗثد تلحثجر إلٔ / تجتهثعٗر/ ذخثلدٗى، ّفق خصّصٗر هكثًٗر تتعلق خجّتًج تلتصثدٕ

تًظٗهثز أكثر دلر ّتفصٗل ّإلزتم، ظِرز تلتشرٗعثز تلّضعٗر تلهمًًر تلتٖ ًظهز ع٠لثز تلًثس 

فٗهث خًِٗم، ًّظهز ع٠لر تًٝسثى خثلهكثى ّتلخٗبر تلفٗزٗثبٗر ّتلطخٗعٗر تلهحٗطر خَ؛ ّلد تختلفز 

تلتشرٗعثز تلهًظهر لِذت تلهًتج تخعثًا ٟخت٠ؾ ثمثفثز تلكٗثًثز تًٝسثًٗر، فؤًتجز شخصٗثز هكثًٗر 

. 3تختلؾ أّ تتخثٗى أّ تتهثثل ّفمثًا للهتطلخثز تلثمثفٗر ّردّد تٛفعثل لكل هجتهع

 

 خٗىٕ فعل ترتتج تلخدتٗر هًذ إذت ًُثن. هتكثفبر ؼٗر دتبهثًا  تكّى تجتهثعٗر ع٠لثز هىتًشؤ  تلثمثفثزؾ

 تّجد أًِث تفترتض ٗعًٖ تلثمثفثز خٗى ترتتج ّجّد خعدم ّتلظى. تٟجتهثعٖ تلترتتج عى ًثتج تلثمثفثز

 خثُٛهٗر جدٗرذ كلِث تلثمثفثز كثًز إذ. ّتلعٖ ؼٗر أهرّ خًِٗث، ٍّ ع٠لر خعض، ٟ خعضِث عى خهعزل

 خِث هعترؾ كلِث تلثمثفثز أى خثستًتثج ٗسهح ٟ فِذت أّ تلهرتلج للخثحث خثلًسخر ًفسَ ّخثُٟتهثم ًفسِث

 . تلمٗهر حكم إلٔ تلهًِجٖ تلهخدأ هى تًٟتمثل ٗهكًًث خِذت. ًفسِث تلمٗهر علٔ ّتًطّٕ تجتهثعٗثًا 

 

                                                           
1

، األٔضوٚثٌٛٛع١ب ا١ٌَب١ٍخ، روعّخ ػٍٟ اٌّٖوٞ، اٌّئٍَخ اٌغبِؼ١خ ٌٍلهاٍبد ٚإٌْو ٚاٌزٛى٠غ،  Georges Balandier  عٛهط ثبالٔل٠ٗ

 . 10، ٓ 2007ث١وٚد، اٌطجؼخ اٌضب١ٔخ، 
2

اٌؾٚوِٟ، ِئهؿ ٚف١ٍَٛف اعزّبػٟ ػوثٟ ٠ٕزٟٙ  (فٍلْٚ) ٌٟٚ اٌل٠ٓ أثٛ ى٠ل ػجل اٌوؽّٓ ثٓ ِؾّل ثٓ ِؾّل ثٓ فبٌل  ٘ٛ:اتٍ خهذوٌ 

َِ ، ٚاٌّملِخ ٟ٘ ٌىزبثٗ ٘ـ؛ ْٔؤ فٟ اّج١ٍ١خ732َ 1332َٔجخ اٌٟ ٚائً ثٓ ؽغو ِٓ ػوة ا١ٌّٓ، ٌٚل ثزٌٛٔ  َْ اٌّجزَلأ ٚاٌقجِو فٟ أ٠ب اٌِؼجَِو ٚك٠ٛا

ٍطبْ األوجوِ  َُّس ُْ ِٓ مٚٞ اٌ ُِ ٚاٌجوثِو ِٚٓ ػبٕوُ٘  .اٌؼوِة ٚاٌؼغ
3

٠َبه ػبثل٠ٓ، اٌلالالد اٌضمبف١خ ٌٍج١ئخ اٌف١ي٠بئ١خ ٚاٌطج١ؼ١خ فٟ ِٕطمخ ٚاكٞ إٌٚبهح، ثؾش ِملَ ٌمَُ اٌزقط١ٜ ٚاٌج١ئخ، و١ٍخ إٌٙلٍخ .  ك

. 2009اٌّؼّبه٠خ، عبِؼخ كِْك، 
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 فٖ ّتطّر صرتعثز عى تًخا للثمثفثز، ًِٛث polemoloque حرخٖ تحلٗل إلٔ تللجّء هى إذت خد ٟ

 تلتحلٗل، عى هى تلًّع ُذت فٖ تٟختعثد هى خد ذلن، ف٠ تلعًؾ، ّهع حثٟز فٖ ّأحٗثًثًا  تلتّتر حثٟز

 علٔ خخسثطر تلثمثفٖ ًظثهَ فرض دتبهثًا  ٗستطٗع تٛلّٓ أى تفترض تلتٖ كتلن ذتلٖتٟختز ٠ّٗزأتلز

 تحتل تلتٖ أّ تلهجهّعثز تٛفرتد ًٗتجِث تلتٖ تلن سّٓ حمٗمٗر ثمثفر تّجد ٟ أًَ ّطثلهث. تٛضعؾ

 تلهجهّعثز هختلؾ ثمثفثز ّتلسٗثسٖ، فإى ّتٟلتصثدٕ تٟجتهثعٖ تلهجثل فٖ هتكثفبر ؼٗر هّتلع

 ًفسَ ٗجد تٛضعؾ، ٟ حتٔ لكى خعضثًا  خعضِث إزتء( أّ ضعؾ )لّذ ّضع هث، فٖ حد إلٔ ًفسِث تجد

 . تلثمثفٗر تللعخر فٖ تهثهثًا  دتبهثًا، أعزًٟا 

 

 ههٗز، تًّع شعخٖ تلمدم، هّرّث فٖ هّؼل ّأثرٕ ثمثفٖ حضثرٕ هّرّث هى سّرٗر تهتلكَ هث إى

 أطٗثؾ خثصر، إًِث هعثهلر ّهعثهلتِث علِٗث تلهحثفظر ًٗخؽٖ ثمثفٗر دًٖٗ، كًّز ّطثبفٖ، تًّع فكرٕ

 ثمثفثز هى هزٗج: ألّتًِث ههٗز خثص رًّق ذتز خثرطر تلثمثفٗر، إًِث تلهشثُد لفسٗفسثء ّتًّعثز

 تلًفط ّتلؽثز، ّٛرّخث خطّط لدٗهثًا، ّتمثطع تلحرٗر طرٗق: آسٗث، ّأّرّخث، ّأفرٗمٗث، خطّطِث

 . تلهتّسط تٛخٗض تلخحر حّض تلشرق، علٔ ًثفذذ: حدٗثث، إطثرُث

 

 عٗشًث، ّٝرث تلهشترن، ّٛسثس لهلكًث صّرذ تلمثرتز، إًِث هلتمٔ فٖ عرٗق لتثرٗخ تجسٗد إًِث

 هجثلًث تطّٗرُث، ّإؼًثبِث، إًِث علٔ عهلًث لد كّىى ىأ خعد سًتركِث تلتٖ تلصّرذ أجدتدًث، إًِث

.  تلثمثفٖ

 

 رفثُٗر هستّٓ رفع علٔ تلعهل علٔ حكّهثتِث خهثثخرذ تلًهّ هدترج تلًثهٗر تلهجتهعثز ترتمزّلد 

 ، ّتًدرج ّؼٗر ذلنّتلتصثدٗر تجتهثعٗر هرحلٗر لتًهٗر خطط هى تًفذٍ هث خ٠ل هى شعّخِث ّكفثٗر

 . تلهمصّد تلتؽٗر هسهٔ تحز تلجِّد ُذٍ

 

 ّتًمٗر تلسخل ّتعخٗد إذكثء فٖ تلمثبٗر خطرٗمر تعهل أخرٓ ّعّتهل لّٓ ًُثن تلعثهل لِذت إضثفر

 كل هًظّهتَ تحز ًٗضّٕ تلذٕ تلتمًٖ تلعثهل تلتؽٗٗر، هًِث خخطٔ لٞسرتع تله٠بهر تٛجّتء

أّ تلصًثعٖ،  تلزرتعٖ تلمطثع فٖ سّتء تلهختلفر تلحٗثذ هًثحٖ فٖ تلهستجدذ ّتٟختكثرتز تلهستحدثثز

 ًٗتج ّهث تلهًزلٗر تٛجِزذ ّحتٔ تلٖأّ تلتعلٗهٖ، أّ تلصحٖ، أّ تٝع٠هٖ، أّ تلترّٗجٖ، أّ تٟتص

 ّظثبؾ علٔ ٗإثر تلذٕ تٛهر تلهجتهع أرجثء كثفر إلٔ آثثرُث تهتد ّثمثفٗر تجتهثعٗر تؽٗرتز هى عًِث

 . ّتٛٗكلّجٖ تٟجتهثعٖ ّخًثبَ تلهجتهع

 

 خؤى تٛذُثى فٖ رسخ ، ّلد1لّجّٖتٛٗن تلعثهل تلتؽٗٗر عهلٗر فٖ تؤثٗرُث ٗؽفل ٟ تلتٖ تلعّتهل ّهى

 تلكثثفر ترتفثع هع لحدّثِث، ّلكى طّٗلر أزهثًثًا  تؤخذ تلهًثخٗر تلتؽٗرتز ٛى خطٖء، ّذلن تؤثٗرٍ

 ّتلتصحر، ههث تلجفثؾ فٖ ٗتسخج تٛهطثر شح هثل للهًثخ تؽٗٗر إٔ فإى تٛرض ّجَ علٔ تلسكثًٗر

 إلٔ تلًزّح ٗستدعٖ خثلسكثى، ههث هؤُّلر كثًز تلتٖ تلهًثطق هى تلكثٗر فٖ هستحٗلر تلحٗثذ ٗجعل

 تلمٗم فٖ تؽٗٗر هى ٗستتخعَ ّهث دتبهر رٕ أّ هًثطق تلحضرٗر تلهًثطق إلٔ خثصر أخرٓ هًثطق

 تلهًِٗر تلتركٗخر فٖ تؽٗٗر ٗحدث ّخثلتثلٖ تلعٗش كسج سخل فٖ ّتؽٗٗر ّتلعثدتز ّتلتمثلٗد ّتٛعرتؾ

                                                           
رَزؼًّ وٍّخ ا٠ىٌٛٛع١ب ِواكفب ٌٍج١ئخ اٌطج١ؼ١خ ٚاٌغغواف١خ اٌزٟ ٠ؼ١ِ ف١ٙب اإلَٔبْ، ٚرووي اٌلهاٍبد اإل٠ىٌٛٛع١خ ػٍٝ كهاٍخ ا٢صبه اٌّجبّوح   1

: ٠ٕٚلهط رؾذ ِفَٙٛ اإل٠ىٌٛٛع١ب اٌؼل٠ل ِٓ األٔٛاع .ٌٍج١ئخ ػٍٝ اٌؾٚبهح اٌّبك٠خ ٚاٌفىو٠خ ٌٍْؼٛة ماد اٌٍٛبئً اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌج١َطخ

 .ٕٚ٘بن اإل٠ىٌٛٛع١ب اٌؾٚو٠خ ٚغ١و٘ب اإل٠ىٌٛٛع١ب االعزّبػ١خ اإل٠ىٌٛٛع١ب اٌجْو٠خ
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أّ  تلِثهشٗر خثلتجثرذ كثلعهل حضرٗر هِى إلٔ ّتلرعٖ تلتملٗدٗر كثلزرتعر تملٗدٗر هِى هى للسكثى

 تلهِى ّتمثلٗد ّأعرتؾ لٗم هع تلًفسٖ تلتكٗؾ ٗستدعٖ تلخدهثز، ههث لطثع أّ فٖ خثلهصثًع تلعهل

 . تلجدٗدذ

 تلفضثبٗر، ّصحؾ، ّشخكر خمًّتتَ إذتعر، ّتلفثز )ّتلهتًّعر تلهتعددذ خّسثبطَ تٝع٠هٖ تلعثهل أهث

 جذتخر خصّرذ ّتمثلٗد ّأعرتؾ هعٗشٗر ّأًهثط حٗثذ ّأسثلٗج أفكثرتًا  تخث "فِٖ( Internet عًكخّتٗر

 ههث هًِث تلحضرٗر خثصر تلًثهٗر تلهجتهعثز علٔ آثثرُث تًدتح ّهدرّسر هًتمثذ ّهضثهٗى ّخرسثبل

 جٗد هزٗج لتكّٗى هفضٗر تلمدٗهر تلتملٗدٗر ّتلطرق تٛفكثر هع ّتفثعلِث ّتصثرعِث تًثفسِث ٗستدعٖ

.  1"تٟجتهثعٖ تلتؽٗر إلٔ تلهطثؾ ًِثٗر فٖ ّصًّٟا  تلهثضٖ فٖ سثبدتًا  كثى هث هحل ٗحل

 ٗإكد تٟجتهثعٖ، حٗث تلتطّر هسٗرذ علٔ تٛجٗثل تعثلج ًخض تؤثٗر فٖ فٗتهثل تلثثًٖ تلعثهل أهث

 تلشخثج ٗرًّ خًٗهث تلتملٗدٗر تلهحثفظر خثلمٗم ًحّتلتعلق ه٠ٗ أكثر تلكخرٓ تلسى فبثز أى 2 (كّهز)

 كلهث ّتلسلطر تلمرتر هّتلع فٖ تلشخثج هشثركر ًسخر زتدز كلهث فإًَ ثم ّتلتجدٗد، ّهى لٞخدتع

 . تلهجتهع فٖ تلتؽٗٗر ّتٗرذ تسثرعز

 ٗعًٖ تلسكثًٗر تلكثثفر حجم ترتفثع أى (كّهز) ٗرٓ تلسكثًٖ، حٗث خثلعثهل فٗتصل تلثثلث تلعثهل أهث

 لتلخٗر تًٝتثج ّّسثبل لّٓ فٖ تؽٗٗر إحدتث ٗستلزم تلذٕ تلهختلفر، تٛهر تلحثجثز ّتًّع تزتٗد

 . 3تلهتزتٗدذ تٛعدتد حثجثز

 تلتعرٗؾ حسج تلثمثفر أى تلمّل تٟجتهثعٖ، ٗهكى ّتلتؽٗر تلثمثفٖ تلتؽٗر خٗى خثلع٠لر ٗتعلق ّفٗهث

 ّتلعرؾ ّتلعثدتز ّتٛخ٠ق تلعمثبد ٗتضهى تلذٕ تلهعمد تلهركج تلكل ٗعًٖ تلك٠سٗكٖ 4تلتثٗلّرٕ

 خفضل ّٗكتسخًِّث تٛجٗثل ٗتّترثِث تلتٖ تلتمًٗر ّتلهخترعثز تلهمتًٗثز ّكل ّتلفى ّتلهعرفر ّتلمثًّى

 . 5تلهجتهع فٖ أعضثء كًِّم

 تلهعًّٕ تٝطثر ٗتضهى تلذٕ تٟجتهثعٖ تلتؽٗر هفِّم هى ّأشهل عمأ تلهدلّل ُذت فإى ّعلَٗ

ّتلهثدٕ،  تلهعًّٕ خشمِٗث تلحٗثذ جّتًج تلثمثفٖ تلتؽٗر ٗشهل حٗى فٖ تلهثدٕ تٝطثر دّى ّتلفكرٕ

 . تٟجتهثعٖ تلتؽٗٗر خثلضرّرذ ٗتضهى تلثمثفٖ تلتؽٗٗر أى ًجد ًُث ّهى

ّٗز تلهضهثر ُذت ّفٖ  حٗث هى للثمثفر تل٠هثدٕ ّتلجثًج تلهثدٕ تلجثًج فٖ تلتؽٗٗر خٗى تلخثحثّى ٗه

 هى لصد ّتلذٕ 6تلثمثفٖ تلتخلؾ عى أجخرى ًظرٗر عصرج ّٗذكر ُذت. حدّثِث فٖ تلزهًٖ تلفثرق

.  تلتؽٗٗر خطث فٖ تل٠هثدٕ تلجثًج علٔ تلهثدٕ تلجثًج أسخمٗر تخٗثى طرحَ

 

 

                                                           
1
.  1978ىوٟ اٌفبهٚق، اٌقلِخ االعزّبػ١خ ٚاٌزغ١و االعزّبػٟ، ػبٌُ اٌىزت، اٌمب٘وح،  

2
ػبٌُ اعزّبع ٚف١ٍَٛف اعزّبػٟ فؤَٟ، أػطٝ ٌؼٍُ االعزّبع االٍُ اٌنٞ ٠ؼوف ثٗ August Comte( 1798 -1857 ) دَأٚغَذ وٛ 

ا٢ْ، أول ٙوٚهح ثٕبء إٌظو٠بد اٌؼ١ٍّخ اٌّج١ٕخ ػٍٝ اٌّالؽظخ، اال أْ وزبثبرٗ وبٔذ ػٍٝ عبٔت ػظ١ُ ِٓ اٌزؤًِ اٌفٍَفٟ، ٠ٚؼل ٘ٛ ٔفَٗ األة 

 اٌْوػٟ ٚاٌّئٌٍ ٌٍفٍَفخ اٌٛٙؼ١خ

.  1977، ٚعٙبد إٌظو ؽٛي اٌزغ١و االعزّبػٟ، Robert lawyer هٚثود ٠ٌٛو 3
4
ًسخر لفرٗدرٗن تثٗلّر ّتحد هى أكخر علهثء تٝدترذ ّتلًِدسر ّكخٗر هًِدسٖ شركر هدفثل لصًثعر تلصلج فٖ أهرٗكث ّتلحثبز علٔ تلهٗدتلٗر  

 1906 ّتلحثبز علٔ درجر تلدكتّرتٍ تلفخرٗر عثم 1906 ٟخترتع هتعلق خثلصلج ّهدٗر جهعٗر تلهًِدسٗى تلهٗكثًٗكٗر عثم 1900تلذُخٗر عثم 

. هى جثهعر خًسلفثًٗث
5
.  17، 1979ٓ، ، اٌغبِؼخ األهك١ٔخ، األهكِْؾّل ػجل اٌقبٌك ِلثٌٟٛ، رؾ١ًٍ اٌّفِٙٛبد اٌزوث٠ٛخ ػٕل فالٍفخ اٌزوث١خ اٌزؾ١١ٍ١ٍٓ 

6
 ؽبٌخ ٚعٛك ػٕٖو٠ٓ ِزواثط١ٓ ِٓ ػٕبٕو اٌضمبفخ ٠زغ١واْ ثَوػخ ِزفبٚرخ، أٞ أْ أؽلّ٘ب ٠زغ١و ثَوػخ ٚا٢فو ثجٜء أٚ ال ٠زغ١و ِطٍمب،  

 فٖ كتثخَ W. Ogburnأٚي ِٓ أّبه اٌٝ ٘نٖ اٌظب٘وح ػبٌُ االعزّبع األِو٠ىٟ ١ٌُٚ أعجوْ . ف١ىْٛ اٌؼٕٖو اٌضبٟٔ ِقزٍفب ػٓ اٌؼٕٖو األٚي

". تلتؽٗر تٟجتهثعٖ"
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https://ar.wikipedia.org/wiki/1798
https://ar.wikipedia.org/wiki/1798
https://ar.wikipedia.org/wiki/1857
https://ar.wikipedia.org/wiki/1857
https://ar.wikipedia.org/wiki/1857
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Shapiro_(lawyer)
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 :البحث إشكالٌة 1-2

تعتهد تلدرتسثز تلتًهّٗر فٖ هعظهِث علٔ تحسٗى تلحثلر تٟلتصثدٗر خشكل أكخر هى تعتهثدُث علٔ 

تلجّتًج تٟجتهثعٗر ّتلثمثفٗر، ًّظرت للمٗهر تلكخٗرذ تلتٖ تحهلِث تلهعثًٖ تلثمثفٗر فٖ تلهجتهع كثى هى 

تلّتجج تًٟط٠ق ّتٟعتهثد علٔ تًهٗر تلجّتًج تلثمثفٗر خشكل أكخر ّهّتزٕ للجّتًج تٟلتصثدٗر ّفٖ 

: ُذت تٝطثر ٗطرح تلخحث عدد هى تلتسثإٟز علٔ تلشكل تٙتٖ

  هثُٖ تٟتجثُثز تلًظرٗر فٖ درتسر تلتًهٗر تلحضرٗر؟

  هث دّر تٛسرذ فٖ عهلٗر تلتًهٗر تلحضرٗر؟

  هث دّر تلهتؽٗرتز تلثمثفٗر فٖ عهلٗر تلتًهٗر تلحضرٗر تلهستدتهر؟

  هثُٖ تٛسس تلًظرٗر تلهعتهدذ لدرتسر تؤثٗر تٛخعثد تٟجتهثعٗر ّتلثمثفٗر فٖ عهلٗر تلتًهٗر

تلهستدتهر؟ 

  هثُّ دّر تلهتؽٗرتز تلثمثفٗر فٖ عهلٗر تلتًهٗر تلحضرٗر فٖ هدًٗر هعلّٟ؟

 هثُٖ تلطرٗمر تلهثلٔ ل٠ستفثدذ هى تلهّترد تلثمثفٗر فٖ عهلٗر تلتًهٗر تلحضرٗر؟ 

 

: البحث أهمٌة 1-3

 حٗث ٗتًثّل تلخحث جثًخث تخطٗطٗث ُثهث هى تختصثصثز تخطٗط تلتًهٗر تلثمثفٗر : أُهٗر علهٗر

 .هى خ٠ل تلحفثظ علٔ ًّعٗر تلحٗثذ تلثمثفٗر

 حٗث ٗتًثّل تلخحث هًطمر ُثهر تهثل فترذ أسثسٗر هى تثرٗخ سّرٗر تحتضًز : أُهٗر هكثًٗر

فٖ عهرتًِث أًّتعث هى تلحٗثذ تلهشتركر ضهى ثمثفر تملٗدٗر خثصر أًتجز ًّعث هتهٗزت هى 

 .تلهجتهعثز

 تكتسج تلهجتهع لِذت تلثمثفٗر تٛخعثد درتسر أسثس علٔ هجتهعلل تلتًهّٗر تلخثرطر إعدتد ىإ 

.  تلتًهٗر إطثر فٖ تلهجتهع ُذت ٗحتثجَ عهث ّتلعٗر صّرذ تعطٖ ًِٛث كخٗرذ أُهٗر

 تلهجتهع علٔ خثلفثبدذ تعّد تلتٖ  تلتًهّٗر تُٛدتؾ تخرز تلخثرطر ُذٍ إعدتد خ٠ل ّهى 

 ٗسهح تلذٕ خثلشكل هعَ ّتلتعثهل ّتلعِم خهعرفر تلهجتهع فٖ للعثهلٗى تسهح أًِث إلٔ خثٝضثفر

 . ختطّٗرٍ

 :أهداف البحث 1-4

 هى تخرز خ٠لر عهلٗر ًِثإ ,كثٗرذ أُدتؾ تلتًهّٗر تلخثرطر فٖ تإثر تلتٖ تلثمثفٗر تلهتؽٗرتز لدرتسر إى

ّتلتٖ هى خ٠لِث ٗهكى رصد ّدرتسر أُهٗر تلخعد تلثمثفٖ  إلِٗث ًتطلع تلتٖ تلتًهّٗر تُٛدتؾ خ٠لِث

ّتلخثرطر تلثمثفٗر فٖ رسم تٟسترتتٗجٗثز تلتًهّٗر ّأُهٗر تحلٗل تلهّترد تلثمثفٗر لهًطمر هث فٖ ّضع 

. سٗثسثز تٟرتمثء ّتلتًهٗر تلخثصر خِث

 

 :ٗضثؾ إلٔ ذلن

 تلثمثفٗر تلهجتهعٗر للتًهٗر تخطٗط ّسٗلر تعتخر أًِث . 

 للهجتهع تلتثرٗخٖ تٝرث تّثٗق . 

 تٟجتهثعٖ تستثهثرٍ ّكٗفٗر للهجتهع تلحضثرٕ خثلتثرٗخ جهعٖ ّعٖ خلق ّسٗلر 

 . ّتٟلتصثدٕ

 ّتٟجتهثعٗر تٟلتصثدٗر تٟسترتتٗجٗثز ّضع عهلٗر تسِٗل . 
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 :منهجٌة البحث 1-5
تعتهد تلخحث علٔ هجهّعر هى تلهمدهثز تلتثرٗخٗر ّتٛسس تلًظرٗر ّهى ثم تًتمل للجزء تلتطخٗمٖ 

: هًتِجث عدذ هًثُج

 ٗتًثّل ُذت تلهًِج تلدرتسثز تلهتعلمر خهفثُٗم تلتًهٗر تلحضرٗر ّتلهتؽٗرتز : المنهج النظري

 .تلثمثفٗر ّتٟجتهثعٗر، ّتٟط٠ع علٔ أُم تٛفكثر ّتلدرتسثز تلخحثٗر تلسثخمر خِذت تلهّضّع
 ٗعتهد ُذت تلهًِج علٔ إٗرتد تجثرج عرخٗر ّعثلهٗر فٖ هجثل : المنهج التحلٌلً المقارن

ّٗإدٕ إلٔ إٗجثد تلع٠لر خٗى . تستثهثر ترتتخٗر تٛخعثد تلثمثفٗر فٖ عهلٗر تلتًهٗر تلحضرٗر

 .أطرتؾ تلخحث تلهختلفر ههث ّٗجَ إلٔ إٗجثد هخثدئ عثهر ّإسمثطِث علٔ خلدذ هعلّٟ

 ًٗمّم تلخحث هى خ٠ل ُذت تلهًِج خطرح هجهّعر هى تلفرص : المنهج اإلحصائً التطبٌق

 .تلتًهّٗر لخلدذ هعلّٟ ًثتجر عى تحلٗل تلهخططثز تلتًظٗهٗر ّتلخٗثًثز تٝحصثبٗر

 ًٗعتهد ُذت تلهًِج علٔ طرح رإٗر هستمخلٗر ؼٗر هخًٗر علٔ : المنهج االستقرائً التطبٌق

أسس إحصثبٗر تصهٗهٗر أّ تخطٗطٗر ّإًهث تًطلق هى تلهسلهثز ّتلفرضٗثز تلهتفق علِٗث هى 

 .هختلؾ تتجثُثز تلخحث تلعلهٖ ّتلفكرٕ ّتلتكًّلّجٖ

: البحث موضوع 1-6

 حٗز دتخل فٖ تٛلل تدرجٗثًا، علٔ خعضِث هع تلهتّتصلر تلثمثفثز خٗى حمٗمٖ تًمطثع ًُثن لٗس

 لتترسخ تخت٠فثتِث تتفثلم حًٗهث حتٔ خعضِث عى أخدتًا  ؼرٗخر لٗسز تلخثصر تلثمثفثزؾ هعٗى تجتهثعٖ

 ِخـ ٗتسم هسعٔ ٟعتهثد تلخحث ٗمّد ُذت ّعلٔ. خعضتل خعضِث عى تتهٗز ّلكٖ أفضل خشكل

. تلهتّتجَ تلثمثفٗر للهًظّهثز ّتلخثرجٖ تلدتخلٖ 1تلع٠بمٖ تلخعد ّٗشجع" تٟستهرترٗر"

 هشرّع خلّرذ فٖ تٟسترتتٗجٗر تلخطط ؼٗثج إلٔ ًظرتًا  تحدٗثز تلثمثفٖ لهجثلًث تلثمثفٗر تلهشثُد تّتجَ

. تلعثلم فٖ تلثمثفٗر تلخرٗطر تحّٟز حسثخِث فٖ تضع هؽثٗرذ ُّٗر تؤكٗد إلٔ ٗتطلع ثمثفٖ

 ّكثى هى تلطخٗعٖ أى تتخثدل كٗثًثز تلتفثع٠ز تًٝسثًٗر خعض تلجّتًج تلثمثفٗر تلحضثرٗر هع ؼٗرُث  

خصّرذ تًثفسٗر خ٠ل سعِٗث ًحّ تٛفضل، ّلكًِث كثًز تتجًج تلذّخثى فٖ خّتمر تلؽٗر هحثفظر علٔ 

شخصٗتِث تلثمثفٗر تلهكثًٗر تلهتهٗزذ؛ ّهع إل٠ع عهلٗر تلعّلهر ّّصّلِث لدرجر إلؽثء عثهل تلهسثفر 

هى جهٗع تلهعثدٟز، تّم تّحٗد لٗهر تلهكثى، ّخدأز إجرتءتز إزتلر ه٠هح تلشخصٗثز تلهكثًٗر 

تلخثصر لتحل خدًٟا عًِث ُّٗر خهكًّثز تلتصثدٗر ّأخرٓ تمًٗر ُهعّههر علٔ تلهكثى كعًصر تفترتضٖ 

هطلق، خؽض تلًظر عى كل تلخصّصٗثز تلثمثفٗر تلهترتكهر عخر تلتثرٗخ فٖ تٛهثكى تلُهلؽثذ؛ ّخثز 

َٗى خِث تلجدرتى  خثّرتتِث تلعّلهر فتحدٗثز. 2تلهكّى تلثمثفٖ تٛصٗل كؤحد تلهمتًٗثز تلتٖ ٗهكى أى ُتَز

 تحّٟز إلٔ ّأدز تلهعثرؾ ًشر أهثم لِث سثخق ٟ آفثلثًا  فتحز ّتلعلهٗر، ّتلتٖ تلهزدّجر، تلتمًٗر

 ّخثلعهل ّتلهكثى خثلزهثى تًٝسثى ع٠لر ّؼٗرز تلثمثفٗر تلِّٗر علٔ تٛثر أخرز تركز ّتًعطثفثز

 تلذتكرذ هعثلم ّتلهكثى، ّزعزعز تلزهثى حدّد ّفجرز ّتًٟتهثء تلّعٖ أطر ّتٟتصثل، ففككز

                                                           
1
٠قزٔ اٌجؼل اٌؼالئمٟ ٌٍّغزّغ ثطج١ؼخ اٌؼاللبد ٚعٛكرٙب فٟ ٘نا اٌّغزّغ، فٟ ؽ١ٓ أْ . ال١ٍّٟ ٚػالئمٟ: ثؼل٠ٓ ٌٍّغزّغ (1975)ؽلك عبٍف١ٍل  

ثؼ٘ اٌّغزّؼبد لل ال ر١ّي٘ب ؽلٚك ال١ّ١ٍخ ٍِؾٛظخ وّب فٟ ؽبٌخ ِغزّغ اٌؼٍّبء اٌن٠ٓ ٠ؼٍّْٛ فٟ رقٖٔ ِؼ١ٓ، فمل ٠ىْٛ ث١ُٕٙ ٔٛع ِٓ 

ٚرؼوف ِغزّؼبد أفوٜ  .أٔٛاع اٌزٛإً ٚعٛكح فٟ اٌؼاللبد ػٍٝ اٌوغُ ِٓ أُٔٙ لل ٠ؼ١ْْٛ ٠ٚؼٍّْٛ فٟ ِٛالغ ِزجب٠ٕخ، ٚهثّب ؽٛي اٌؼبٌُ

ثْىً أٍبٍٟ ٚفمًب ٌٍّٕطمخ، وّب فٟ ؽبٌخ األؽ١بء اٌَى١ٕخ، ٌٚىٓ ؽزٝ فٟ ِضً ٘نٖ اٌؾبالد، فبْ اٌموة أٚ اإلل١ٍُ اٌّْزون ال ٠ّىٕٗ أْ ٠ْىً 

ب ًٚ  .ِغزًّؼب ثنارٗ، فبٌجؼل اٌؼالئمٟ ٙوٚهٞ أ٠
2
٠َبه ػبثل٠ٓ، اٌلالالد اٌضمبف١خ ٌٍج١ئخ اٌف١ي٠بئ١خ ٚاٌطج١ؼ١خ فٟ ِٕطمخ ٚاكٞ إٌٚبهح، ثؾش ِملَ ٌمَُ اٌزقط١ٜ ٚاٌج١ئخ، و١ٍخ إٌٙلٍخ . ك  

. 2009اٌّؼّبه٠خ، عبِؼخ كِْك، 
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 تلهجثل تّتجَ تحدٗثز ّتلثمٗل، إًِث ّتلدتبم تلثثخز إًتثج علٔ ّتلعثخر تًٖٙ إًتثج ّؼلخز ّثّتختِث

 . تلهختلفر ٍخهشثُد تلثمثفٖ

 لِذت تلهكًّر تلثمثفٗر تلسهثز أُم عرض ٗتطلج تلسّرٕ تلثمثفٖ تلهجثل ضهى تلدرتسر تخصٗص إى

 ّتلثمثفٗر ّتٟجتهثعٗر ّتٟلتصثدٗر ّتلجؽرتفٗر تلتثرٗخٗر تٛخعثد كثفر تًثّل خ٠ل هى تلهجثل

 تلهستّٓ عثل تلتجرٗد هى هستّٓ تلسّرٕ، ّتحمٗق تلهجتهع ضهى تلتًهٗر خًثء ّهًظّهر ّتلسٗثسٗر

 . تلسّرٕ للهجتهع تلكلٗر تلثمثفر ه٠هح تشكل تلتٖ ّتلهسلهثز تٛفكثر تكثهل فٖ

 

 تلتؽٗر إحدتث تسترتتجٗثز ّّضع تٟجتهثعٖ تلتؽٗر ظثُرذ تعمج هى تٟستفثدذ للخثحث ٗهكى ّلذلن

 تتجثُثز أى ّخثصر هتؽٗر عثلم فٖ لدرٗر ٟتجثُثز تلشعّج هصٗر ترن تلهعمّل ؼٗر فهى تلهمصّد

: أّ تتجثٍ شكل تؤخذ فِٖ ؼثهضر لٗسز تلتؽٗٗر

 (. تلتؽٗٗر تؤجٗل )خ٠ل هى خثلمدٗم تلتهسن 

 ٍ(تلتؽٗٗر) ًحّتلتحدٗث تٟتجث . 

 (. هرتلخر )تستدٟلٖ كهّلؾ خًِٗم تلخلط 

 :مجاالت البحث 1-7

 ٖٗمّم تلخحث خدرتسر تخطٗطٗر تًهّٗر تإكد علٔ أّلّٗر تلخعد تلثمثفٖ فٖ عهلٗر : تلهجثل تلعله

 .تلتًهٗر

 ًٖهعلّٟ كخلدذ ترتثٗر فٖ تلهحٗط تلحّٕٗ لهدًٗر دهشق: تلهجثل تلهكث. 

 ًٖٗشهل تلخحث درتسر تثرٗخٗر لخلدذ هعلّٟ هًذ ًشؤتِث، ثم ًٗتمل لدرتسر تلّتلع : تلهجثل تلزهث

لًٗتِٖ تلخحث خطرح . 2013-2010تلحثلٖ للخلدذ خثٟعتهثد علٔ تلخٗثًثز تلهتّفرذ خٗى عثهٖ 

 .  سًّتز10-5هجهّعر رإٓ هستمخلٗر ذتز عهر تخطٗطٖ 

 :وسائل وتطبٌقات البحث 1-8
: تلتثلٖ تلشكل علٔ تم تلهعلّهثز ّتحدٗث جهع

:  تلتثلٗر تلهخططثز ُّٖ تلهعًٗر تلجِثز لدٓ تلهتّفرذ  ّتلخٗثًثزتلهخططثز علٔ تلحصّل .1

  1981تلتعدتد تلسكثًٖ لرٗؾ دهشق عثم . 

  1994تلتعدتد تلسكثًٖ لرٗؾ دهشق عثم . 

  2004تلهكتج تلهركزٕ لٞحصثء، تعدتد  .

  م، هحثفظر رٗؾ دهشق1965هًِثج تلّجثبج تلعهرتًٗر تلخثص خثلهخطط تلتًظٗهٖ لعثم . 

  م، هحثفظر رٗؾ دهشق1998هًِثج تلّجثبج تلعهرتًٗر تلخثص خثلهخطط تلتًظٗهٖ لعثم. 

 تلّحدذ- تلهعهثرٗر تلًِدسر كلٗر – دهشق جثهعر لخل هى تم تلذٕ ّتلهعهثرٕ تلعهرتًٖ تلرفع 

 . 2002 عثم ّتلتعهٗر تٝسكثى ّزترذ هع خثلتعثّى تلًِدسٗر للدرتسثز تلجثهعٗر

 للعهثرذ دهشق هكتج لخل هى تم تلذٕ تلمدٗهر هعلّٟ هدًٗر ّتجِثز ّتؤُٗل ترهٗم هشرّع 

 . 2010 عثم تلهحلٗر تٝدترذ ّزترذ هع خثلتعثّى ّتلترتث

  هشرّع تؤُٗل تلفج تلشرلٖ تلذٕ تم هى لخل هكتج دهشق للعهثرذ ّتلترتث خثلتعثّى هع ّزترذ

 .2010تٝدرتذ تلهحلٗر عثم 
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 :تلخلدذ هخطط تحدٗث  .2

 – 2011 عثهٖ تلسثخمر للدرتسثز تلخثحثر لخل هى ّتلهعهثرٕ تلعهرتًٖ تلتّثٗق طرٗق عى ّذلن 

 :هثٗلٖ تتضهى أسثس كخرٗطر  ّتعتهثدٍ 2013

 تلرتُى تلّضع- تٛرتضٖ تستعهثٟز .  

  تٛرتضٖ ّتمسٗهثز تلعهرتًٗر تلكتلر تحدٗد .  

  تلطرق شخكر تحدٗد . 

 ّتصًٗفِث تلثمثفٗر تلهّترد تحدٗد  .

 (. تلعثهر تلخدهثز- تلهرتفق - ّتلعهرتًٗر تلسكثًٗر )تلهعلّهثز جهع 

 :مكونات البحث 1-9
 دّر تلهتؽٗرتز تلثمثفٗر فٖ تلخثرطر تلتًهّٗر هى خ٠ل درتسر ًظرٗر ٗخدأ تلخحث خثلجزء تّٛل خدرتسر

 ًِثٗر تتعلق خثٟتجثُثز تلًظرٗر للتًهٗر تلحضرٗر ّدّر تٛسرذ ّتلهتؽٗرتز تلثمثفٗر فٖ عهلٗر تلتًهٗر

 .خخعض تلتجثرج تلعثلهٗر

 

ّ تملٗدٍ ّعًد فمدتًَ فِّ ٗفتمد أّلهث كثى تٝرث تلحضثرٕ ُّ هّرد ؼٗر لثخل للتجدٗد ّٟ ٗهكى ًسخَ 

 خٗى تلهّترد تلثمثفٗر تلهختلفر لخلدذ هعلّٟ ّتؤثٗرُث فٖ  فٖ جزبَ تلثثًٖٓ تٛخد، فمد هٗز تلخحثإل

  تلخحثطرحفٖ جزبَ تٛخٗر  تلهخططثز تلتًظٗهٗر ُّث ّتحلٗل خ٠ل تحلٗلهىتلخثرطر تلتًهّٗر 

 .هجهّعر هى تلفرص تلتًهّٗر تلهرتخطر خثٝهكثًثز تلثمثفٗر تلهّجّدذ فٖ تلخلدذ
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 البحث مخطط: 1 توضٌحً رسم
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 :مفاهٌم وتعارٌف خاصة بالبحث 1-10

 ٗحثّل ّتلعهلٗر تلّٗهٗر حٗثتَ فٖ فرد فكل خثلخحث تلخثصر تلهفثُٗم علٔ تلضّء إلمثء تلمسم ُذت ِٗدؾ

 تلخثحث ّٗلع تلهصطلحثز هفِّهثز تحدٗد إلٔ تلخحث تفتمثر فإى ثم تٙخرّى، ّهى ٗمّلَ هث ٗدرن أى

.  ّإخِثم ؼهّض فٖ ّتلمثرئ

: Variables تلهتؽٗرتز 1-10-1

 إٔ عى عخثرذ تلتؽٗر ٗكّى دلر ًحّأكثر تتؽٗر، ّعلٔ كهٗر إلٔ عثم خّجَ تلهتؽٗرتز هصطلح ٗشٗر

 تٟستخدتم ٗشهل فمد. هتعثلخر فردٗر حثٟز فٖ ّهتًّعر هختلفر لٗهثًا  ّتتخذ لٗثسِث ٗهكى ههٗزذ خثصٗر

أّ  حسثخٗر خطرٗمر لٗثسِث ٗهكى ٟ تلتٖ تلههٗزذ تلخصثبص خعض علٔ تلهتؽٗر لهصطلح تلّتسع

.  ّتلمخٗلر تلجًس هثثل رٗثضٗر

 Dependent أّ هعتهدتًا  تثخعثًا  هتؽٗرتًا  أحدُهث سهٕٔ أى هتؽٗرٗى خٗى تلهمثرًر عًد تلعثدذ جرز ّلد

Variables ُّٖ تلهستملر تلهتؽٗرتز ًسهِٗث أخرٓ هتؽٗرتز علٔ ّجّدُث ٗعتهد تلتٖ تلهتؽٗرتز 

Independent Variables  .

أّ  تلتثخعر ّتلهتؽٗرتز تلهستملر تلهتؽٗرتز خٗى تلع٠لثز هى شخكر إٗجثد ٗستِدؾ تلعلم أى شن ّٟ

 Outputs( تلهخرجثز( )أ )ّلتكى inputs( تلهدخ٠ز )تٛسخثج خٗى تلع٠لثز هى شخكر آخر خهعًٔ

. خصثبصِث حسج ّتلهخرجثز تلهدخ٠ز ختصًٗؾ تلخثحث ٗمّم أى تلضرّرٕ ّهى ، ُذت(ج )ّلتكى

.  ج ٗحدث أ ٗحدث حٗى أًَ لّلًث فٖ ذلن ّٗتهثل خثلعهّهٗر تتسم عخثرتز فٖ تلهمثٗٗس ُذٍ ّتتشكل

: تٙتٗر تلهتؽٗرتز تستخدم تلدرتسر ُذٍ ّفٖ

 . تلحضرٗر تلتًهٗر = Dependent تلتثخع تلهتؽٗر

.  تٟجتهثعٗر تلهتؽٗرتز = Independent تلهستمل تلهتؽٗر

 علٔ هخثشر تؤثٗر إلٔ تإدٕ( تٟجتهثعٗر تلهتؽٗرتز = تلهستمل تلهتؽٗر )أى تلدرتسر ُذٍ هى ّٗتضح

 inputs تلهدخ٠ز )تلدرتسر ُذٍ فٖ تلثثخز تلهتؽٗر ، ّٗتؽٗر(تلحضرٗر تلتًهٗر = تلتثخع تلهتؽٗر)

 للتًهٗر تلربٗسٗر صثدرمتل خثلهدخ٠ز ًّعًٖ( Outputs )تلهخرجثز = تلتثخع ّتلهتؽٗر( تلكثهًر

 تلهتؽٗرتز ضّء فٖ تلحضرٗر تلتًهٗر إلَٗ تصل تلذٕ تلهستّٓ فِٖ تلهخرجثز أهث. تلحضرٗر

 . تٟجتهثعٗر

: Social variables تٟجتهثعٗر تلهتؽٗرتز  1-10-2

تلظّتُر تًٝسثًٗر لٗسز جهٗعِث حٗث أى  تلظّتُر تًٝسثًٗر،  جزء هىتلهتؽٗرتز تٟجتهثعٗر ُٖ

هتؽٗرتز تجتهثعٗر، فكل فرد فٖ إٔ هجتهع ٗشرج ًّٗثم ّٗؤكل ّٗفكر ّللهجتهع كل تلفثبدذ فٖ كل هث 

لّظثبؾ تلتٖ تهثرس خطرٗمر رتٗخر، ّإذت كثًز ُذٍ تلّظثبؾ جهٗعِث ل كل فرد هى أفرتدٍ ٍٗإدٕ

تختلطز هّضّعثتَ ّهجثٟز خحثَ خعلم  عثًا هستم٠ًا ّلّّتجتهثعٗر فإى علم تٟجتهثع ٟ ٗكّى هّض

.  تتلًفس ّعلم تلخّٗلّجٖ

:  تشهل ث٠ث ظّتُر ّهجتهعَّلتفسٗر ذلن ًذكر أى تلظّتُر تًٝسثًٗر إٔ تلهتعلمر خثًٝسثى

فسّٗلّجٗر ًّفسٗر ّتجتهثعٗر ّتختص تلظّتُر تلفسّٗلّجٗر خثلعهلٗثز ّتلّظثبؾ تلتٖ تشكل تٛفرتد 

. تلخ ُّٖ تدخل هجثل علم تلحٗثذ. . . . هى حٗث تلجسم ّتللّى ّتٛكل ّتلشرج ّتلتّتلد ّتلًهّ

ّللتهٗٗز خًِٗث ّخٗى تلظّتُر تٟجتهثعٗر ًّذكر أى تّٛل عهلٗر تٛكل ّتلشرج فٖ حٗى أى تلثثًٗر ُٖ 
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طرٗمر تٛكل ّتلشرج ّألّتًَ فثلًثس ٗختلفّى فٖ طرٗمر تلهؤكل إذ ٗؤكل خعضِم علٔ تلطثّلر 

.  ّآخرّى ٗفترشّى تٛرض

 أى هث ٗإدَٗ تًٝسثى هى أفعثل دّى أى ٗكّى ًثل٠ًا :ٗمّل Tard)1تثرد )ّفٖ ُذت تلخصّص كتج 

 حٗثذ تلفرد ؼٗر تلتضَٗزعى شخص آخر كثلهشٖ ّتلخكثء ّتٛكل ّتلزّتج ُٖ أفعثل حّٗٗر هحضر 

أًَ إذت هشٔ خخطّذ هعًٗر أّ أًشد أؼًٗر أّ فضل أصًثؾ تلطعثم تلّطًٗر ّتًثّلِث خطرٗمر هِذخر أّ 

أهث تلظّتُر تلًفسٗر فِٖ تلتٖ . تجتهثعٗرؼثزل تهرأذ خطرٗمر تلعصر كل ُذٍ تٛشٗثء تعتخر أفعثًٟا 

ضحن لفرد هفكر ُّٖ تتعلق خعهلٗثز تلتفكٗر ّتٝدرتن فٖ تلفرد هثل تأًَ تخص تًٝسثى هى حٗث 

ّتلخكثء ّتٝحسثس خثلجّع ّتلشعّر خثٛلم ُّٖ تدخل هجثل علم تلًفس ُّٖ كذلن ظثُرذ فردٗر ٛى 

تٛفرتد ٗمّهّى خِث هًفصلٗى تلّتحد عى تٙخر كهث ٟ تختلؾ هى هجتهع ٙخر ّلٗس هصدرُث 

.  تلهجتهع

 تٛفرتد أّ 2ّٗظِر تلفرق خٗى تلظّتُر تٟجتهثعٗر ّتلفردٗر فٖ أًَ تحدث تّٛلٔ حٗى ٗتظثُر

ٗجتهعّى فإًِم ٗمّهّى خؤعهثل ُهجٗر فإذت تًفض تلهجتهع ّكفز تلعّتهل تٟجتهثعٗر فًٗث ّّجد كل 

تهرئ ًفسَ ّجِثًا لّجَ فإى تلعّتصؾ تلتٖ هرز خشعّرًث ّتٛعهثل تلِهجٗر تلتٖ لهًث خِث ًّحى 

.  هجتهعٗى تخدّلًث ؼرٗخر خل لد ًستًكرٍ ًّستخعد أى ٗحصل ذلن هًث

. خعضإى تلهتؽٗرتز تٟجتهثعٗر ُٖ تٛسلّج تلذٕ ٗتخعَ تٛفرتد تلّتعّى فٖ ع٠لثتِم خعضِم هع 

 خؤًِث عخثرذ عى ًهثذج هى تلعهل ّتلتفكٗر ّتٝحسثس 3( Émile Durkheim أهٗل دّركثٗم)عرفِث 

تلتٖ تسّد هجتهعثًا هى تلهجتهعثز ّٗجد تٛفرتد أًفسِم هجخرٗى علٔ إتخثعِث فٖ عهلِم ّتفكٗرُم خل 

كل ضرج ":  ّفٖ هجثل آخر ٗعرؾ دّركثٗم تلظّتُر تٟجتهثعٗر خؤًِث،ُٖ تفرض علٔ إحسثسِم

هى تلسلّن ثثختثًا كثى أّ ؼٗر ثثخز ٗهكى أى ٗخثشر ًّعثًا هى تلمِر تلخثرجٖ علٔ تٛفرتد أّ ُٖ كل 

 أى ٗعم فٖ تلهجتهع خؤسرٍ ّكثى ذت ّجّج خثص هستمل عى تلصّر تلتٖ ٗتشكل خِث فٖ  ٗهكىسلّن

.  4"تلحثٟز تلفردٗر

ّتلظّتُر تٟجتهثعٗر ّتلتٗثرتز تلكلٗر تلتٖ تسّد تلهجتهع تًشؤ ًتٗجر لتفثعل أفكثر تٛفرتد ّتشثخن 

 Groupآرتبِم ُّذت تلتفثعل ٗإدٕ إلٔ ّجّد عمل جدٗد ٗختلؾ عى عمّل تٛفرتد ُّّتلعمل تلجهعٖ 

mind تلذٕ ُّهصدر تلتٗثرتز تٟجتهثعٗر ّتلعّتطؾ ّأًّتع تلشعّر تٟجتهثعٗر ثم تلتؽٗرتز 

.  ّتلظّتُر تٟجتهثعٗر

ّٗظِر تلتّتفق فٖ خضّع تلهتؽٗرتز أّ تلظّتُر تٟجتهثعٗر لعثهل تٟتفثق فٖ تلزهثى ّلعثهل 

تٟتفثق فٖ تلهكثى، ّٗظِر تلتّتفق فٖ تلزهثى فٖ صّرذ ّحدذ تلتمثلٗد فثٛجٗثل تلسثخمر تّرث تٛجٗثل 

تل٠حمر عثدتتِث ّطرق تفكٗرُث، أهث تلتّتفق فٖ تلهكثى فٗظِر فٖ ّحدذ تللِجثز ّتختٗثر تلهلخس 

ّتلذّق فٖ تؤسٗس تلهسكى ّتلتعلق خؤفكثر ّآرتء هتسلطر كل ذلن ٗتحدد فٖ دّتبر سكًٗر أّ هسثحثز 

 . هعًٗر هى تٛرض

 :Development تلتًهٗر  1-10-3

 هى تٛلفثظ تلتٖ شثع تستخدتهِث خكثرذ فٖ تًّٙر تٛخٗرذ، ّخثلرؼم هى ذلن Developmentتلتًهٗر 

فهث زتل تللفظ ٗكتًفَ تلؽهّض ّتٝخِثم ّلد ظِرز تتجثُثز ًظرٗر عدٗدذ ّهتًّعر تعثلج ُذت 

                                                           
1 

.  أؽل إٌّظو٠ٓ االعزّبػ١١ٓ ٕٚبؽت ٔظو٠خ اٌزم١ٍل أٚ اٌزؼٍُ االعزّبػ1904ٟ-1843  عبثو٠ً ربهك
2
. ٠قوعْٛ ثّظب٘وح 

3 
ٚلل ٚٙغ ٌٙنا اٌؼٍُ ِٕٙغ١خ َِزمٍخ , اٌؾل٠ش ٠ؼزجو أؽل ِئٍَٟ ػٍُ االعزّبع .ٚػبٌُ اعزّبع فؤَٟ ف١ٍَٛف :(1917 - 1858)ا١ًِ كٚهوب٠ُ 

 .رمَٛ ػٍٝ إٌظو٠خ ٚاٌزغو٠ت فٟ آْ ِؼب
4
 .41ٓ , 1950, اٌمب٘وح , روعّخ ِؾّٛك لبٍُ , لٛاػل إٌّٙظ فٟ ػٍُ االعزّبع , أ١ًِ كٚه وب٠ُ  

https://ar.wikipedia.org/wiki/1858
https://ar.wikipedia.org/wiki/1917
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
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تلهّضّع، فمد تًثّلَ خعض تلهفكرٗى تٛهرٗكٗٗى هى زتّٗر تؽلج علِٗث تلًظرٗر ّٗرّى أًَ تلتؽٗر 

 Social تلذٕ تمدم هى خ٠لَ أفكثر جدٗدذ فٖ تلًسق تٟجتهثعٖ Social Changesتٟجتهثعٖ 

System ٖخِدؾ تطّر ّتحسٗى أحّتل تلًثس ّتّفٗر تلخٗر تٟجتهثع Social Well Beingلِم  . 

ّتلحق أى تلتؽٗر ٗختلؾ عى تلتًهٗر فثلتؽٗر ٗحدث تلمثبٗثًا فٖ كل تتجثٍ ّسّتء أردًث ُذت أم لم ًرد خًٗهث 

 . تلتًهٗر ُٖ تلتؽٗر تلهّجَ تلذٕ تلعج فَٗ تٝرتدذ دّرتًا جُّرٗثًا 

ّتشٗر كلهر تلتًهٗر كذلن إلٔ تلخرتهج تٟلتصثدٗر ّؼٗر تٟلتصثدٗر تلتٖ تًجم عى تًظٗم تلهجتهع 

تلهحلٖ، ّتعتخر خعض تلسٗسّٗلّجٗى أى تًهٗر تلهجتهع تلهحلٖ ُٖ عهلٗر تًتمثل تلهجتهعثز هى ًهط 

 . هث لخل تلصًثعر إلٔ تلًهط تلصًثعٖ

ّتلعهلٗر ُٖ . ًّظر آخرّى إلٔ تلتًهٗر خثعتخثرُث أدتذ للتحرن ًحّعهلٗر هعًٗر ًسعٔ ًحّ إًجثزُث

حركر تمدهٗر هى هرحلر هعًٗر إلٔ هرحلر هعًٗر هى هرحلر ٟحمر، ّٗتهثل ذلن فٖ لٗثم تلصفّذ 

خّضع لرترتز عثهر تستِدؾ هصلحر جهٗع أفرتد تلهجتهع، ًّٗطّٕ ذلن علٔ عهلٗر تلتعثّى ّهى 

هشثركر للر هى تٛفرتد فٖ تتخثذ تلمرترتز إلٔ تلهشثركر تلجهثعٗر أهث تلحركر فِٖ ًزعر دًٗثهٗكٗر 

ٗمصد خِث تلتمدم خثعتخثرٍ تصّر فلسفٖ ٟ علهٖ، ّتلتمدم ُّتلمٗم ّتُٛدتؾ تلتٖ تختلؾ هى ًسق 

 . سٗثسٖ إلٔ ًسق سٗثسٖ آخر

 (تؽٗٗر تجتهثعٖ إرتدٕ همصّد)ّخًثء علٔ كل هث تمدم فإًَ ٗهكى تلمّل أى تلتًهٗر هث ُٖ إٟ تؽٗر 

ل٠ًتمثل خثلهجتهع هى تلحثل تلذٕ ُّعلَٗ فع٠ًا إلٔ تلحثل تلذٕ ًٗخؽٖ أى ٗكّى علَٗ أه٠ًا ّخهعًٔ آخر 

ُٖ تلعهلٗر تلهرسّهر ّتلهمصّدذ ّتلهخطط لِث تخطٗطثًا سلٗهثًا خِدؾ إحدتث تؽٗٗر لتمدم تلهجتهع خكل 

 . أخعثدٍ تلتصثدٗر كثًز أم تجتهثعٗر أم ثمثفٗر أم سٗثسٗر ّذلن فٖ حدّد تٝطثر تلعثم لخطر تلدّلر

 :Urban Development تلحضرٗر تلتًهٗر  1-10-4

ٗستّجج تفسٗر تلتًهٗر تلحضرٗر تٝجثخر عى تسثإٟز تدّر حّل أهثكى تلهًثطق تلحضرٗر ّكٗؾ 

 . تًهّتلهدى ّتتؽٗر ّهث ُّتلخًثء تٛسثسٖ لشكل تلهًطمر تلحضرٗر ّهكًّثتَ

تعد تلتًهٗر تلحضرٗر عهلٗر تطّٗر تلهجتهعثز تلرٗفٗر إلٔ هجتهعثز حضرٗر كهث تشٗر كذلن إلٔ ًشؤذ 

 . تلهجتهعثز تلحضرٗر ًّهُّث

 ًسهر فٖ تلكٗلّهتر تلهرخع 2000ّتشٗر تلتًهٗر تلحضرٗر كذلن إلٔ زٗثدذ كثثفر تلسكثى خهث ٗتعدٓ 

 ًسهر ّتشتؽثل تٛفرتد فٖ تًٝتثج ّتّزٗعِث تلتكًّلّجٗث 10000ّكخر حجم تلهدًٗر خهث ٗزدتد عى 

ّسٗثدذ تلهِى تلتجثرٗر ّتلصًثعٗر ّتلخدهثز ّّجّد درجر عثلٗر هى تًسٗق تلعهل ّتًظٗم تلتفثعل 

تٟجتهثعٖ ّترتخط تلتًهٗر خًهّتلدّلر ًّهّ ّتًسٗق تلضخط تٟجتهثعٖ تلذٕ ٟ ٗمّم علٔ أسس 

 . تلمرتخر

تلتؽٗرتز تلتٖ تعترٕ تلهدًٗر، ّتشهل ُذٍ تلتؽٗرتز تلهسثكى ّخًثء , ّتعًٖ تلتًهٗر تلحضرٗر كذلن

 . تلعهثرتز تلشثُمر ّإًشثء تلشّترع ّتٛحٗثء ّؼرس تٛشجثر

( 1969 )1ّفٖ تلًصؾ تلثثًٖ هى تلمرى تلعشرٗى ظِر هفِّم جدٗد للتًهٗر تلحضرٗر، فمد كتج سكّز

John Scott ّتُتم . خحثثًا عى تلهشثكل تلحضرٗر تتضهى تلحثجثز تلفسّٗلّجٗر ّتٟجتهثعٗر للهدى

 ثم ظِرز أعهثل أخرٓ تتعلق خخرًثهج تجدٗد تلهدى ّتلمرٓ فٖ خرٗطثًٗث Slumsخثٛحٗثء تلهختلفر 
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، ُّ عثلم تجتهثع خرٗطثًٖ ٗعهل علٔ هّضّعثز علم تٟجتهثع تلسٗثسٖ ّتٟلتصثدٕ، تلطخمثز John Scott 1949 جّى سكّز
ّهمرٍ تلحثلٖ فٖ جثهعر پلٗهثّث، تلههلكر تلهتحدذ، ّسخق ّعهل فٖ جثهعثز . تٟجتهثعٗر، تثرٗخ علم تٟجتهثع، ّتحلٗل تلشخكثز تٟجتهثعٗر

تًتخج عثم ) ، أكثدٗهٖ فٖ أكثدٗهٗر تلعلّم تٟجتهثعٗر(2007أًتخج عثم ) ُّّ زهٗل تٛكثدٗهٗر تلخرٗطثًٗر .سترتث٠ٗٗد، لٗشستر، ّإسكس
 .1970ُّّ عضّ فٖ تٟتحثد تلخرٗطثًٖ لعلم تٟجتهثع هًذ عثم . (2003
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 ظِر ًّع هى تلتًهٗر ِٗتم خحركر تٝسكثى ّٗرتخط خًهط تستخدتم 1968ّفٖ عثم . 1947عثم 

.  تٛرض

 أى تلتًهٗر تلحضرٗر تشهل ّضع خرتهج للتدرٗج تلهًِٖ 1(J. W. Forresterفّرستر )ّأّرد 

 . 2ّتكثلٗؾ تٝسكثى تلهًخفضر حٗث أى ُذٍ تلخرتهج تإدٕ إلٔ تًخفثض عدد تلعثطلٗى

ّفٖ ضّء ذلن ٗهكى تعرٗؾ تلتًهٗر تلحضرٗر خؤًِث علهٗر ًشؤذ تلهجتهعثز تلحضرٗر ًّهُّث 

ّتطّٗرُث ّتطّٗر تلهجتهعثز تلرٗفٗر إلٔ حضرٗر ّتلتؽٗٗر تلهّجَ تلذٕ ٗعترٕ تلهدًٗر هى حٗث 

تزدٗثد تلكثثفر تلسكثًٗر ّتٟشتؽثل خؤعهثل ؼٗر زرتعٗر ّخدرجر عثلٗر هى تمسٗم تلعهل ّتلتعمٗد 

تٟجتهثعٖ ّفٖ ضّء تلضخط تلذٕ ٟ ٗستًد علٔ أسس لرتخٗر ّكذلن تجدٗد ّإلثهر تلهخثًٖ ّتلتؽٗٗر 

.  تلجُّرٕ فٖ تستخدتم تٛرض

 :عوامل التنمٌة الحضرٌة 1-10-4-1

 تلهتؽٗرتز تلتٖ تإدٕ إلٔ تلتًهٗر تلحضرٗر إلٔ أرخعر عًثصر Joan Dickey3)جّى دٗكٖ )صًؾ 

 :4ربٗسٗر

 تًٝسثى ّتلجهثعثز . 

 تلخٗبٗر تلطخٗعٗر . 

 تلخٗبٗر تلتٖ ٗصًعِث تًٝسثى . 

 تلًشثطثز . 

خثٝضثفر إلٔ ذلن تعّد تلتًهٗر تلحضرٗر ًّهّتلهدى إلٔ تمدم تٟخترتعثز ّتلكفثءتز تلهتزتٗدذ فٖ 

تكًّلّجٗث تلًمل ّتلهّتص٠ز ّتلهعرفر تلكثهلر خّسثبل تٝهدتد خثلهٗثٍ ّتلِّتء ّتٛرض ّتلهصثدر 

تلطخٗعٗر تلتٖ تحتثج إلِٗث تلتًهٗر تلحضرٗر ّكذلن تلتخصص ّتلتكثهل خٗى تلهًثطق تلرٗفٗر ّتلحضرٗر 

حٗث تعتهد تلهدى تعتهثدتًا كخٗرتًا علٔ تلتجثرذ كهث أى تلًهّتلسكثًٖ تلذٕ صثحج تلثّرذ تلصًثعٗر هى 

فتكًّلّجٗث تلصحر ّتلع٠ج أدز إلٔ تًخفثض ًسخر . تلعّتهل تلِثهر فٖ عهلٗر تلتًهٗر تلحضرٗر

 . ًّٗتج عى ذلن تلًهّتلسكثًٖ زٗثدذ لّذ تلعهل. تلّفٗثز

ّٗضثؾ إلٔ ذلن هتؽٗرتز تضم تلهًِر تلسثبدذ ّتمسٗم تلعهل إذ تًهّتلهدى ًتٗجر ظِّر أعهثل جدٗدذ 

تترتكم فّق تٛعهثل تلتملٗدٗر ّهع زٗثدذ ًهّتلهدى تزدتد تلهشثكل تٟجتهثعٗر تلتٖ تحتثج إلٔ تلهزٗد 

.  هى تلسلع ّتلخدهثز ههث ٗإدٕ إلٔ زٗثدذ تلكفثءذ تٟلتصثدٗر

 :معدالت التنمٌة الحضرٌة 1-10-4-2

هى تلصعّخر خهكثى إط٠ق تعهٗم علٔ ظثُرذ خًثء تًٛسثق تلحضرٗر، إذ ٗختلؾ تلتحضر هى حٗث 

ّٗعّد ُذت أى تلتثرٗخ لد ترن أًسثلثًا هى تلهدى فٖ تلهجتهعثز . كهثلَ هى ًسق حضرٕ إلٔ ًسق آخر

عخر هرتحل هختلفر هى تلتًهٗر ّتتهثل ُذٍ تٟخت٠فثز فٖ هعدل تلًهّتلحضرٕ تلعثلٖ ّتلتًّعثز فٖ 

أحجثم تلهدى ّفٖ تلخًثء تٟلتصثدٕ ّهستّٓ تلدخل تلفردٕ ّتلمّهٖ ّتلتعلٗم ّتلهِثرتز تلتكتٗكٗر 

ّتلتكًّلّجٗث ّتلتصًٗع ّتًتشثر تلجرتبد ّّسثبل تٟتصثل تٝلكترًّٗر ّتس٠ِٗز تلًمل ّتلمّٓ 

ّترتخط ُذٍ تلجّتًج جهٗعِث خثلتحضر إذ ًٗخفض تلتحضر فٖ تلهدًٗر . تلخثرجٗر للتًهٗر تلحضرٗر
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أستثذ تهرٗكٖ فٖ هعِد هثسثتشّستس للتكًّلّجٗث ّهخترع فٖ هجثل تلحّتسٗج ّهإلؾ كتثج  :    (Jay W Forrester)جثٕ فّرستر
 .دًٗثهٗكٗثز تلعثلم

2 Jay Forrester, World Dynamics , Cambridge , 1971.  
3
. عْٛ ك٠ىٟ، ػبٌُ عغواف١ب فؤَٟ، ِؼوٚف ػٍٝ ٔطبق ٚاٍغ فٟ كهاٍبرٗ ػٍٝ إٌّطمخ اٌؾٚو٠خ فٟ اٌّلْ اٌىج١وح 

4
. 45، ٓ 2008ا١ٌبً ػ١بّٟ، اٌقلِبد ا١ٌَبؽ١خ اٌفٕلل١خ ٚاٌز١ّٕخ اٌؾٚو٠خ فٟ ع١غً، عبِؼخ ِٕزٛهٞ لَٕط١ٕخ،  

http://wikilogia.net/index.php?title=%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85&action=edit&redlink=1
http://wikilogia.net/index.php?title=%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85&action=edit&redlink=1
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ًّٗتج عى ذلن تخت٠ؾ خرٗطر . تلتٖ ًٗخفض فِٗث إٔ عًصر هى ُذٍ تلعًثصر ّتلعكس صحٗح

 . تلتحضر هى دّلر إلٔ دّلر أخرٓ

ٟ ٗمتصر تخت٠ؾ هعدٟز تلتًهٗر تلحضرٗر خٗى تلدّل تلهتمدهر ّتلدّل تلًثهٗر خل ٗهتد إلٔ تلدّل 

فثلًسق تلحضرٕ فٖ تلّٟٗثز تلهتحدذ تٛهرٗكٗر ٗختلؾ عى تلًسق تلحضرٕ فٖ . تلهتمدهر فٗهث خًِٗث

تلدّل تّٛرّخٗر، كهث تختلؾ تًٛسثق فٖ تلّٟٗثز تلهتحدذ تٛهرٗكٗر خعضِث عى خعض فًّّٗٗرن 

 . ّلّس تًجلّس ٗختلفثى عى خمٗر تلهًثطق تلحضرٗر فٖ هّلعِث تلجؽرتفٖ

ففٖ تلّٟٗثز تلهتحدذ . كهث تختلؾ هعدٟز تلتحضر خٗى تلّٟٗثز تلهتحدذ تٛهرٗكٗر ّدّل تلدّهًٗكثى

تٛهرٗكٗر تكثد تختلؾ تٟخت٠فثز ّتلفرّق خٗى تلهدى ّتلمرٓ ّتسّد تلثمثفر تلحضرٗر تلرٗؾ ًّٗتشر 

ّظِر فٖ هدى . فٖ رٗؾ تلّٟٗثز تلهتحدذ تٛهرٗكٗر تستخدتم ّسثبل تلًمل تلسرٗع ّّسثبل تٟتصثل

 . تلّٟٗثز تلهتحدذ تٛهرٗكٗر تلضّتحٖ تلتٖ ٗتهتع سكثًِث خًفس تلهزتٗث تلتٖ ٗتهتع خِث سكثى تلهدى

ّعلٔ عكس ذلن تمل كفثءذ ّسثبل تلًمل فٖ دّل تلدّهًٗكثى ّتعتخر ثمثفر تلرٗؾ ألل تحضرتًا ّلد أشثر 

ّعثش .  إلٔ تدفق تلهِثجرٗى هى رٗؾ تلدّهًٗكثى إلٔ هدًِثNathan Keyfity1)ًثثثى كٗٗفٗتٖ )

ّٗشكل . ّتحتفظّت خع٠لثتِم تلمرتخٗر فٖ تلمرٓ. تلهِثجرّى فٖ تلهدى ّلد تؽلخز علِٗم ثمثفر تلرٗؾ

كهث أى تتجثُثز تًٝجثج ّتتجثُثز تلسكثى فٖ تلهدى . تلهِثجرّى تجهعثز فٖ تلهدًٗر تلتٖ ٗمطًًِّث

 . تشخَ تتجثُثز تلمرٗر

: Culture تلثمثفر 1-10-5

 تلعهلٖ تًٝسثًٖ تلًشثط أّجَ جهٗع تعتخثر علٔ ٗمّم أسثسَ علٔ تلخحث أًُجز تلذٕ تلثمثفر هفِّم إى

 تلثمثفر ٗحصر تلذٕ تلشثبع تلهفِّم عى فِّٗختعد تلجهثعر، ّخثلتثلٖ ثمثفر فٖ عًثصر ّتلفكرٕ ّتلهثدٕ

ُّدفَ، ُٖ،  تلًشثط ُذت هثدذ تشكل تلتٖ تلثمثفٗر ّتلهّترد.  (. أدخٖ، هّسٗمٖ، فًٖ )تلفكرٕ تلًتثج فٖ

 حمٗمٖ رأسهثل ُّٖ. فَٗ ٗعٗش تلذٕ خثلهكثى تلهّتطى ترخط تلتٖ تلعًثصر تلهفِّم، كل ُذت حسج

 . فَٗ تَّجد تلذٕ تلهجتهع تًهٗر فٖ جّدٕ خشكل تسثُم جٗد، أى خشكل تستثهثرُث جرٓ هث ٗهكى، إذت

: Culture Plan تلثمثفٗر تلخثرطر  1-10-6

 أسثس ُّ (أّ جهثعر هجتهع )هحدد فضثء ضهى تلهّجّدذ تلثمثفٗر للهّترد ثمثفٗر خثرطر ّضعإى 

 ّتٛفرتد ّتلهدًٗر تلحكّهٗر تلهإسسثز تتطلع تلتٖ ّتلتطّٗر تلتًهٗر هشثرٗع لًجثح تُٛهٗر خثلػ

 تسثعد ّهًِجٗر تمًٗر عهل أدتذ  ُٖ تلثمثفٗر فثلخثرطر. تلجهثعر تلن أّ هع تلهجتهع ُذت فٖ جثزُثٝى

.  تلثمثفٗر هّتردُث هى تًط٠لث لهًطمر تلتًهّٗر تلسٗثسر ّضع فٖ

 همترحثز تخرز أى ٗهكى خذتتِث، فخ٠لِث خ٠لر عهلٗر تلثمثفٗر تلخثرطر ّضع أجل هى تلخحث عهلٗر إى

 أًِث كهث. إطثرٍ فٖ تلهشرّع ٗتم تلذٕ تلفضثء علٔ خثلفثبدذ تعّد تلتٖ تلتًهّٗر تلهشثرٗع هى لهجهّعر

 تلتعرؾ علٔ ّتحثِم هًطمتِم أُهٗر إلٔ تلهحدد تلفضثء فٖ تلهّتطًٗى تًخَ ًِٛث خذتتِث تّعٗر عهلٗر

 . ختطّٗرٍ ٗسهح تلذٕ خثلشكل هعَ ّتلتعثهل ّتلعِم علٔ

 :Upgrade تٟرتمثء  1-10-7

: ًعرؾ ُذت تلتعخٗر عًد هختلؾ تلتخصصثز

 فٖ هجثل تلعلّم تلًِدسٗر ٗعًٖ تحسٗى شخكثز تلخًٗر تٛسثسٗر . 

 ٕتحسٗى تلشكل تلهعهثرٕ ّتطّٗرٍ ّكذلن إص٠ح تلهخًٔ ٗعًٖخثلًسخر للهعهثر  . 
                                                           

1
.  ٔبصبْ و١١فٟ، فج١و ك٠ّٛغوافٟ وٕلٞ، هائل فٟ اٌل٠ّٛغواف١ب اٌو٠ب١ٙخ 
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  خثلًسخر للهصهم تلحضرٕ تطّٗر تلخٗبر تلحضرٗر تلتٖ تتهثل فٖ تلتشك٠ٗز تلخًثبٗر ّتًسٗق

 . تلهّتلع ّتحسًِٗث

  َأهث خثلًسخر ل٠جتهثعٖ فٗعًٖ تٟرتمثء خثًٝسثى تلذٕ ٗمٗم ّٗستخدم ُذٍ تلهخثًٖ خسلّكٗثتَ ّع٠لثت

 . تٟجتهثعٗر ّعثدتتَ ّتمثلٗدٍ

 ًٖتٟرتمثء إعطثء تلسكثى ّهجتهعِم دفعثز جدٗدذ لتحسٗى دخّلِم  ّخثلًسخر ل٠لتصثدٕ فٗع

 . ّتطّٗر أعهثلِم تًٝتثجٗر

 ّتٟرتمثء خثلخٗبر تلعهرتًٗر ُدفَ فٖ تلًِثٗر ،ّخِذت ٗختلؾ هفِّم تٟرتمثء خثخت٠ؾ تٟختصثص

ُّذٍ هسؤلر ٟ تًفصل عى تلًشثط ، تٟرتمثء خثلهجتهع ّخثلفرد ّخثلتثلٖ خثلخٗبر تلتٖ ٗعٗش فِٗث تلهجتهع

 ّتلهثدٗر تلفًٗر ّتٝهكثًٗثز تلتخطٗطٗر تلدرتسثز تدفعِث هستهرذ فِّعهلٗر. 1ّتلههثرسثز تٟلتصثدٗر

 تٟحتٗثجثز للهجتهع حسج ّتلثمثفٗر ّتلخٗبٗر ّتلعهرتًٗر  ّتٟلتصثدٗر تٟجتهثعٗر تلظرّؾ هع ّتتفثعل

.   تلمثبهر تلعهرتًٗر للهجتهعثز ّتلهستمخلٗر تلحثلٗر

 :Cultural Resources تلهّترد تلثمثفٗر  1-10-8

 2 تلتعرٗؾ تلجثهع تلهثًع تلذٕ ّضعَ تٛهرٗكٖ إدّترد تثٗلّرًظرٗثًا خثعتهثدتتحدد تلهّترد تلثمثفٗر 

هجهل تلهعثرؾ ّتلهعتمدتز ّتلفًّى ّتلمٗم ّتلمّتًٗى " ّتلذٕ ٗرٓ أى تلثمثفر ُٖ 1871للثمثفر عثم 

.  3"ّتٛعرتؾ ّكل تلمدرتز ّتلعثدتز تلتٖ تكتسخِث تًٝسثى خصفتَ عضّتًا فٖ تلهجتهع

خعد ًِثٗر تلحرج تلعثلهٗر تلثثًٗر ّتشكٗل تلهًظهثز تلدّلٗر تلضثخطر لشإّى تلدّل ّتلهجتهعثز تم 

تطّٗر تعرٗؾ تثٗلّر لتضع تلًّٗسكّتعرٗفِث تلخثص تلذٕ تعتهدتَ فٖ تلهإتهر تلعثلهٖ للسٗثسثز 

هجهل تلسهثز تلههٗزذ تلرّحٗر ّتلهثدٗر ّتلفكرٗر : " ّفَٗ تصخح تلثمثفر1982تلثمثفٗر فٖ هكسٗكّعثم 

ُّٖ تضم، إضثفر إلٔ تلفًّى ّتٙدتج، أسثلٗج تلعٗش . ّتلعثطفٗر تلتٖ ٗتهتع خِث هجتهع أّ جهثعر

".  ّتلحمّق تٛسثسٗر للكثبى تلخشرٕ ّهًظّهثز تلمٗم ّتلتمثلٗد ّتلهعتمدتز

، ّهّتفمر تلًّٗسكّعلٔ تٟلتزتم خًمل هعخد تلٖفٖ خدتٗر تلخهسًٗثز، ّخعٗد لرتر هصر خخًثء تلسد تلع

ّؼٗرٍ هى تّٛتخد تٛثرٗر تلهِددذ خثلؽهر، عهلز تلهًظهر علٔ ّضع عدد هى تلضّتخط " أخّسًخل"

ّهى أُم ُذٍ . ّتٟتفثلٗثز تلتٖ تِدؾ إلٔ تصًٗؾ تلترتث تلثمثفٖ فٖ تلعثلم ّإلزتم تلدّل خثلحفثظ علَٗ

: تلضّتخط

 "ٖ4"تتفثلٗر تلحفثظ علٔ تلترتث تلعثلهٖ تلثمثفٖ ّتلطخٗع  

 "ٕ5"تتفثلٗر تلحفثظ علٔ تلترتث ؼٗر تلهثد 

لمد ّضع تلتّتفق تلدّلٖ حّل هعًٔ تلثمثفر تٛسثس تلًظرٕ لهفِّم تلترتث تلثمثفٖ، ّجثءز تٟتفثلٗثز 

. تلهخرهر حّل ُذت تلترتث لتحدد تٛطر تلعثهر لتصًٗؾ هكًّثز تلترتث تلثمثفٖ لكل جهثعر أّ هجتهع

 . ُّذٍ تلهكًّثز ُٖ تلهّترد تلثمثفٗر تلتٖ تمّم تلخثرطر تلثمثفٗر ختعًِٗٗث ّدرتستِث

                                                           
1

هركز تلدرتسثز تلتخطٗطٗر , 1986 , ًدّذ تٝرتمثء خثلخٗبر تلعهرتًٗر للهدى, تلهدخل ل٠رتمثء خثلخٗبر تلعهرتًٗر للهدًٗر, عخد تلخثلٖ تخرتُٗم.  د
  . 12ص , تلمثُرذ,  دتر تلشرّق هطثخع ,  ّتلهعهثرٗر 

2
.  ٘ٛ أٔضوٚثٌٛٛعٟ أى١ٍيٞ، ٍبػلد كهاٍبرٗ ػٍٝ رؾل٠ل ِغبي األٔضوٚثٌٛٛع١خ ٚرطٛه اال٘زّبَ ثنٌه اٌؼ1917ٍُ-1832 اكٚاهك ث١ؤذ رب٠ٍٛه 

. " إٌضوٚثٌٛٛع١خ "ٚ" اٌضمبفخ اٌجلائ١خ " أُ٘ وزجٗ . وبْ أٍزبماً ٌألٔضوٚثٌٛٛع١خ ثغبِؼخ أوَفٛهك
3
. 18، 2010ٓ، ِؾبٙوح اٌضمبفخ اإلٍال١ِخ، عبِؼخ اٌملً اٌّفزٛؽخ، اٍّبػ١ً ِؾّل ّٕلٞ.ك 
4

ُٚٙؼذ رجؼب ٌٙنٖ االرفبل١خ 1972 اٌّؼٍٕخ فٟ اٌَبكً ِٓ رْو٠ٓ اٌضبٟٔ ػبَ -   ِٛلؼب فٟ 890  ا١ٌَٛاٌزٟ رُٚ" الئؾخ اٌزواس اٌؼبٌّٟ"، ٚلل 

 . اٌؼبٌُ رؼزجو ع١ّؼٙب ػٕبٕو ِٓ اٌزواس اٌضمبفٟ اٌّْزون ٌإلَٔب١ٔخ
5

ُٚٙؼذ رجؼب ٌٙنٖ اٌٟ، ٚاٌزٟ ٕبكلذ ػ١ٍٙب ؽزٝ 2003اٌّؼٍٕخ فٟ اٌَبثغ ػْو ِٓ رْو٠ٓ األٚي ػبَ -   َٚ ِبئخ ٚأهثغ كٚي ِٕٚٙب ٍٛه٠خ، ٚلل 

 رَؼ١ٓ ِؼٍّب صُ أ١ٙف ػ١ٍٙب ٍزخ 2008 أ٠ٍٛي ػبَ 2الئؾخ رّض١ٍ١خ ٌٍزواس اٌضمبفٟ غ١و اٌّبكٞ اٌؼبٌّٟ  اٌزٟ ّٙذ ؽ١ٓ ُْٔود فٟ "االرفبل١خ 

 .  فٟ ِل٠ٕخ أثٛظج2009ٍٟٚجؼْٛ ِؼٍّب اٙبف١ب فٟ اعزّبع اٌٍغٕخ اٌل١ٌٚخ اٌؾى١ِٛخ ٌٍؾفبظ ػٍٝ اٌزواس اٌضمبفٟ غ١و اٌّبكٞ فٟ رْو٠ٓ األٚي 
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 :1ٗتم تصًٗؾ هّترد تلترتث تلثمثفٖ عثدذ فٖ خهس فبثز عثهر ُٖحٗث 

  ّتضم تٙثثر تلتثرٗخٗر ّتلعهثرذ ّتلهشٗدتز سّتء أكثًز  (ؼٗر تلهًمّلر)تلهّترد تلهثدٗر تلثثختر

أم حدٗثر كثلهسثرح ّدّر تلسًٗهث ّلثعثز .. دّر تلعخثدذ ّ تلطّتحٗىتلم٠ع ّتٛسّتر ّتثرٗخٗر ن

... تلهّسٗمٔ ّتلتهثثٗل ّتلًصج

  ٔتلهّترد تلهثدٗر تلهًمّلر ّتضم تلهِى تلٗدّٗر كثلًحثسٗثز ّتلخشخٗثز ّتلزجثجٗثز ّتلفسٗفسثء إل

 جثًج تلهّترد ذتز تلع٠لر خثلطعثم ّتلشرتج أّ ذتز تلع٠لر خثلطج تلشعخٖ

  تلهّترد ؼٗر تلهثدٗر كثلذتكرذ تلسردٗر خكل تشعٗخثتِث، ّتلشعر ّتٛدج ّتلهّسٗمٔ ّتلرلص ّتلفى

 ...ّتلعثدتز ّتٛعرتؾ ّتٛفكثر ّتلدٗى ّتلطمّس ّتٛعٗثد تلشعخٗر

  تلهّترد تلطخٗعٗر ّتضم هّترد تلهٗثٍ ّتلؽثخثز ّتلصحرتء ّتلخثدٗر ّتلهكًّثز تلًخثتٗر ّتلحّٗتًٗر

 . فِٗثتحٖزتلتٖ 

  تلهّترد تلعهلٗر ّتضم كل أشكثل تلخخرتز تلتٖ تختدعِث تًٝسثى أثًثء صرتعَ هى أجل تلخمثء هثل

 ...تلًّتعٗر ّصثدتز تلرٗثح ّلًّتز تلرٕ ّأسثلٗج تلزرتعر

ؼٗر أى تلتصًٗؾ لد ٟ ٗتّلؾ عًد حدّد تلفبثز تلخهس ُذٍ خل ٗهكًَ أى ٗتشعج أكثر فؤكثر إلٔ 

 .هكًّثز كل فبر هًِث، ّهًِث إلٔ عًثصرُث تّٛلٗر

 

                                                           
1
، ، كِْك2010 ؽَبْ ػجبً، ِْوٚع ثٕبء اٌقبهٛخ اٌضمبف١خ فٟ ٍٛه٠خ إٌّطمخ إٌّٛمع١خ األٌٚٝ، األِبٔخ اٌَٛه٠خ ٌٍز١ّٕخ، ِْوٚع هٚافل،  

ٓ19 .
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الفصل الثانً 

 

 

 الحضرٌة التنمٌة دراسة فً النظرٌة االتجاهات

ودور األسرة فً عملٌة التنمٌة الحضرٌة المستدامة 
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 :االتجاهات النظرٌة فً دراسة التنمٌة الحضرٌة 2-1
 فٖ علَٗ ستكّى لهث ّهإشر تلحثضر كٗثًِث هى ٗتجزأ ٟ جزءًا  تلتًهٗر تلحضرٗر تثرٗخ ٗشكل

 ّتلتًخإ ّتلتحلٗل تلتفسٗر فٖ تلخثرز ّإسِثهَ لٗهتَ لَ هعرفٗث خعدتًا  ٗكّى تلتثرٗخ ُذت أى تلهستمخل، كهث
 حثّلز تلتٖ تلًظرٗر تٟتجثُثز خثستعرتض ٗمّم تلخحث سّؾ تلحمٗمر ُذٍ خ٠ل ّهى ّتلتخطٗط

 :ٗلٖ فٗهث تلحضرٗر تلتًهٗر تفسٗر

: ّتلهدًٗر تلرٗؾ خٗى تلهمثخلر 2-1-1

 هتخثًٗر علهٗر جِّدت خذلّت كهث ّتلرٗؾ تلهدًٗر خٗى ّتلمثبهر تلهلحّظر خثلفرّق تٟجتهثع علهثء تُتم

 تخت٠فث تختلؾ تلهدًٗر إى أٗضث تلمدٗهر تلعصّر فٖ تلف٠سفر ّأدرن تلفرّق ُذٍ حّل ًظرٗثز لّضع

 خذلز تلتٖ ّتلهًظهر تلحمٗمٗر تلجِّد ّلكى خِث تلهحٗط تلرٗؾ عى تٟلتصثدٕ تلًشثط أّجَ فٖ كخٗرت

 عصر فٖ إٟ لِث حمٗمٗر خدتٗر ًعٗى أى ًستطٗع ٟ حٗث هتؤخرذ جثءز تٟخت٠فثز ُذٍ ّتفسٗر لّصؾ

 ّتلحضر تلخدّ خٗى تلتهٗز فٖ هًظهر فصّٟ كتج فمد عشر تلرتخع تلمرى فٖ خلدّى تخى تلعرخٖ تلهفكر

 تلثثًٖ تلخثج هى تّٛل تلفصل فٖ ّتلهًِر، فكتج تًٝتثج هصثدر فٖ تلفرّق خلدّى تخى أرجع ّلمد

 إًهث تجتهثعِم فإى ،تلهعثش هى ًحلتِم خثخت٠ؾ ُّ إًهث أحّتلِم فٖ تٛجٗثل تخت٠ؾ أى أعلم"

 ٗستعهل هى ، فهًِمتلّٖتلكم تلحثجٖ لخل هًَ ضرّرٕ ُّ خهث ّتٟختدتء تحصٗلَ علٔ ُّللتعثّى

 خثلخدّأهرت ُإٟء تختصثص تلحّٗتى، فكثى علٔ تلمٗثم ًٗتحل هى ّهًِم ّتلزرتعر تلؽرتسر هى ٟحرتلؾ

.  1"ّعهرتًِم ّهعثشِم حثجتِم فٖ ّتعثًِّم تجتهثعِم حًٗبذ ّكثى لِم ضرّرٗث

 تلهعثش ّجٍّ ًهّذجٗى إلٔ تلخشرٕ تٟستٗطثى أشكثل ٗصًؾ خلدّى تخى أى ذلن هى ّٗتضح

.  2ّتلكسج

 ُذٍ خعض ٗلٖ فٗهثّ تٟجتهثع علهثء عًِث تحدث تلتٖ تلثًثبٗر تؤتٖ تلهًطلق ُذت إلٔ ّخثٝضثفر

 :تلثًثبٗثز

 لطخٗر تحد ٗهثل ّتلذٕ تلشِٗر تلك٠سٗكٖ 3(Ferdinand tonnies فردًثًدتًّٗز )تصًٗؾ .1

 تلذٕ تلهجتهع تٛخر تلمطج ٗهثل خًٗهث ّتلمرتخٗر تّٛلٗر تلع٠لثز تسّدٍ تلذٕ تّٛلٔ. تلهجتهع

.  ّتلتعثلدٗر تلثثًّٗر تلع٠لثز فَٗ تشٗع

 لشكل ّفمث تلهجتهعثز هى ًّعٗى خٗى تمثخل تلتٖ تلشِٗرذ 4(Émile Durkheim دّركثٗم )ثًثبٗر .2

 . تلعضّٕ تلتضثهى علٔ تلثثًٖ ٗمّم تٙلٖ خًٗهث تلتضثهى علٔ ٗمّم تٟجتهثعٖ، أّ لِهث تلتضثهى

 أّ تلجهثعر تلرٗفٖ تلهجتهع أى فمثل تلهجتهعٗى فٖ تٟجتهثعٗر تلع٠لثز إلٔ ًظرتَ دّركثٗم لدم

 لخعضِم ّٗستجٗخّى تلمثبٗث تلهجتهع أفرتد ٗتعثهل حٗث هٗكثًٗكٗر تهثسن خع٠لر تتسم لَ تلهشثخِر

 تلهًفعر تخثدل علٔ تعتهد عضّٕ طثخع ذتز ع٠لثز تٛخر تلطرؾ علٔ ًُثن أى كهث، هٗكثًٗكٗث

 . ّتهثسكِث تستجثخثتِث فٖ

 

                                                           
1 

 181ٓ، 1997، اٌغبِؼ١خ اٌّؼوفخ كاه، ٚاٌؾٚوٞ اٌو٠فٟ االعزّبع ػٍُ، اٌغٛ٘وٞ ِؾّل. ك
2

 182ٓ، اٌَبثك اٌّوعغ 
3 

اّزٙو . ٚاٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ أٌّبٟٔ، وبْ أؽل اٌَّب١ّ٘ٓ اٌوئ١١َ١ٓ فٟ اهٍبء إٌظو٠خ االعزّبػ١خ ػبٌُ اعزّبع1936  - 1855 فوك٠ٕبٔل ر١ٔٛي 

وّب ّبهن فٟ رؤ١ٌٍ اٌغّؼ١خ األٌّب١ٔخ ٌؼٍُ . ٟٚ٘ اٌّغزّؼبد اٌؼبِخ ٚاٌغّبػبد اٌّؾ١ٍخ ر١ٔٛي ثز١١ّي ث١ٓ ٔٛػ١ٓ ِٓ اٌفئبد االعزّبػ١خ

 .، ػٕلِب أٛبػ ثٗ إٌبى1933ٓ١٠-1909االعزّبع، ٚرٌٛٝ هئبٍزٙب ث١ٓ ػبِٟ 
4 

ٚلل ٚٙغ ٌٙنا اٌؼٍُ ِٕٙغ١خ َِزمٍخ , اٌؾل٠ش ٠ؼزجو أؽل ِئٍَٟ ػٍُ االعزّبع .ٚػبٌُ اعزّبع فؤَٟ ف١ٍَٛف 1917 - 1858 ١ًِ كٚهوب٠ُ ا

 ,(1893ػبَ ) De la division du travail social <فٟ رم١َُ اٌؼًّ االعزّبػٟ>أثوى آصبهٖ . رمَٛ ػٍٝ إٌظو٠خ ٚاٌزغو٠ت فٟ آْ ِؼب
. 1895 ػبَ) Les Règles de la méthode sociologique <لٛاػل إٌّٙظ ا١ٌٌٍَٛٛٛعٟ>ٚ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1858
https://ar.wikipedia.org/wiki/1858
https://ar.wikipedia.org/wiki/1917
https://ar.wikipedia.org/wiki/1917
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
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 . تلعملٗر ّتلًهثذج تلتملٗدٗر تلًهثذج خٗى 1(Max Weber فٗخر هثكس )ٗفرق .3

 لدم حٗث تلعلهثًٖ ّتلًهّذج تلهمدس تلًهّذج خٗى 2(Howard Baker خٗكر ّتردٍ )ٗهٗز  .4

 (تلرٗفٗر )تلهًعزلر تلتؽٗر خطٗبر تلثمثفثز ذتز تلهجتهعثز تلن خثّٛل لٗمصد ُذٗى هصطلحَٗ

 تلثمثفثز هى خؽٗرُث تلهتصلر تلتؽٗر سرٗعر تلثمثفثز ذتز تلهجتهعثز تلن خثلثثًٖ ّٗمصد

 . (تلحضرٗر)

 تلحضثرٕ ّتلهجتهع تلشعخٖ تلهجتهع خٗى فٗهٗز 3(Robert Redfield فٗلد رد رّخرز) أهث .5

 همثخل فٖ تلشعخٗر تلثمثفر تهٗز تلتٖ تّٛلٗر تلجهعٗر تلهشثعر علٔ تلشعخٖ تلهجتهع هفِّم ّٗرتكز

 . أّ تلهدًٗر تلحضثرٕ تلهجتهع تسم تلتٖ تلفردٗر تلهشثعر

 خثلّجَ، همثخل تلّجَ ع٠لر خسٗثدذ تتصؾ تّٛلٗر تلجهثعر 4(Charles Cooley كّلٖ تشثرلز) .6

 ّهرتعثتِم ّتعثًِّم تهثسكِم  إلّٔتدعّ تلجهثعر أفرتد خٗى خثلع٠لثز تتهٗز تلتٖ تلثثًّٗر تلجهثعر

 . تلرٗفٗر تلحٗثذ خَ تتسم هث ُّٖ لثمثفتِم

 ٗضٗؾ كهث ّتلتعثلدٗر تلعثبلٗر خٗى ٗمثخل تلذٕ تلهشِّر ًهّذجَ 5(Aaron Sorkin سّركى )ٗضع .7

 . 6تٝجخثرٕ ُّّتلتفثعل تلجهثعثز خٗى تلع٠لثز أًهثط هى ًهطث ذلن إلٔ

: تلتثرٗخٖ تٟتجثٍ 2-1-2

 كذلن تٟتجثٍ ُذت ِّٗتم تّٛلٔ تلحضرٗر تلهحلٗر تلهجتهعثز أشكثل تطّر تلتثرٗخٖ تٟتجثٍ ٗصّر

.  تلحضثرٕ تلثمثفٖ ّتًٟتشثر تلتطّر ّٗتًثّل ،حضرٗر هًثطق إلٔ تلرٗفٗر تلهًثطق تحّل خدرتسر

 تلعلهثء ُإٟء ًثلش فمد ّتّلهثى ّلّتش ّكرٗستثلر جرتس هى كل كتثخثز فٖ تٟتجثٍ ُذت ّٗتهثل 

 تٟتجثٍ هحثّٟز شِر أهى ّكثى ّخصثبصِث ّتًّعِث ّطخٗعتِث تلحضرٗر للهًثطق تلتثرٗخٗر تلجذّر

 تلثّرذ )علَٗ أطلق هث ه٠هح خعض ٗحدد ًجدٍ حٗث 7(تشٗلد دى جّر )لدهِث تلتٖ تلن تلتثرٗخٖ

 تلعهل كثٗفر، ّخدتٗر تجهعثز صّرذ فٖ تلدتبم تٟستٗطثى تله٠هح ُذٍ خٗى ّهى( تلهخكرذ تلحضرٗر

تلضخهر،  تلهخثًٖ تٛهّتل، ّإلثهر رإس تلضرتبج، ّترتكم تلزرتعٗر، ّفرض ؼٗر خثلًشثطثز

 تلفًٖ، ًّهّ تلتعخٗر علٔ تلمدرذ ّتلفلن، ّتكتسثج ّتلًِدسر تلحسثج ئهخثد ّتعلم تلكتثخر فًّى ّتطّر

.  تلتجثرذ

                                                           
1 

ب أٌّب١ًٔب 1920 - 1864ِبو١ٍ١ّ١َبْ وبهي ا١ًِ ف١جو ًّ اٌؾل٠ش ٚكهاٍخ اإلكاهح  [[ػٍُ االعزّبع]]ٚا١ٌَبٍخ، ٚأؽل ِئٍَٟ  فٟ االلزٖبك وبْ ػبٌ

. اٌؼبِخ فٟ ِئٍَبد اٌلٌٚخ، ٚ٘ٛ ِٓ أرٝ ثزؼو٠ف اٌج١وٚلوا١ٛخ
2 

٘ٛ ىػ١ُ االغٍج١خ فٟ ِغٌٍ ا١ٌْٛؿ اٌَبثك، ا١ٌَٕبرٛه اٌغّٙٛهٞ األِو٠ىٟ ِٓ ٚال٠خ  1925 ٔٛفّجو  15ٕ٘وٞ ٘ٛاهك ث١ىو، االثٓ ٌٚل فٟ 

 .ر١ٕ١َٟ، هئ١ٌ ِٛظفٟ اٌج١ذ األث١٘، ٍٚف١و اٌٛال٠بد اٌّزؾلح اٌَبثك ٌلٜ ا١ٌبثبْ
3

ه٠لف١ٍل رقوط ِٓ عبِؼخ وٌٛٛهاكٚ فٟ ثٌٛله ِغ كهاٍبد االرٖبي، فٟ ٔٙب٠خ  .1897 – 1958هٚثود ه٠لف١ٍل ػبٌُ األٔضوٚثٌٛٛع١ب األِو٠ى١خ 

. 1927اٌّطبف ؽًٖ ػٍٝ كهعخ اٌلوزٛهاٖ فٟ األٔضوٚثٌٛٛع١ب اٌضمبف١خ، اٌزٟ ثلأ اٌزله٠ٌ فٟ ػبَ 
4

كهً ٚم٘ت ٌزله٠ٌ االلزٖبك ٚػٍُ االعزّبع فٟ  . 1929 - 1864رْبهٌي ٘ٛهرْٛ وٌٟٛ وبْ ػبٌُ اعزّبع أِو٠ىٟ ٚاثٓ رِٛبً وٌٟٛ 

. عبِؼخ ١ْ١ِغبْ، ٚوبْ ػٚٛا ِئٍَب ٚاٌوئ١ٌ اٌضبِٓ ٌٍغّؼ١خ اال١ِوو١خ ٌؼٍُ االعزّبع
5 

 ٘ٛ ١ٍٕبه٠َذ ِٕٚزظ ٚوبرت َِوؽٟ أِو٠ىٟ ؽًٖ ػٍٝ عبئيرٟ األٍٚىبه1961 ١ٔٛ٠ٛ، ػبَ 9ٌٚل فٟ  (Aaron Sorkin)ْ آهْٚ ٍٛهوٟ
. ٚا٠ّٟ

6
 101-100 ٓ ٓ، 1988َ، اٌغبِؼ١خ اٌّؼوفخ كاه، ٚاٌؾٚوٞ اٌو٠فٟ االعزّبع ػٍُ، ا١ٌَل ػجلاٌؼبٟٛ ٚا١ٌَل، ا١ٌَل ِؾّل غو٠ت. ك 
7

. ػبٌُ آصبه ِٓ ِٛا١ٌل أٍزوا١ٌب، ٌٗ اوزْبفبد ِّٙخ فٟ ِغبي اٌّٖٕٛػبد األٚهٚث١خ، فٟ ِب لجً اٌزبه٠ـ. (1957َ - 1892) عٛهكْٚ - رْب٠ٍل 

: اٌضالصّبئخ رُٚ ِطجٛػبد رْب٠ٍل .ٚلل اٍزؾلس ٍٚبئً ِّٙخ ٌزف١َو اوزْبفبرٗ أٌمذ اٌٚٛء ػٍٝ اٌؾ١بح االعزّبػ١خ اٌّزغ١وح ٌٍغّبػبد اٌجلائ١خ

اٌنٞ ٠زؾلس ػٓ ١ٍٍٚخ ٌزف١َو آصبه  (1954َ)، اٌنٞ ٠زؾلس ػٓ إٔٛي اٌؾٚبهح ٚرور١ك ٕٛهح ٌٍّبٟٙ (1925َ)فغو اٌؾٚبهح 

ٌل ف١و عٛهكْٚ .اٌّٖٕٛػبد  .فٟ ِل٠ٕخ ١ٍلٟٔ رْب٠ٍل ُٚ
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 ًفّذ إلٔ ّأرجعِث تلعتٗمر تلهدًٗر تثرٗخ 1( Fustil de Coulanges كًّٟج دٕ فّستٗل) ّتًثّل

تلتثرٗخٗر،  تلًظر ُرّج هى تلهدًٗر 2( Lewis Mumford ههفّرد لّٗس) ّعرض تلحضرٕ تلدٗى

، تلًشؤذ هرحلر )ُٖ هعًٗر ًّهثذج خهرتحل تهر أًِث إلٔ ّأشثر حجهِث ّكخر ًهُّث علٔ تلضّء ّألمٔ

 تلتٗرتًّخّلٗس، هرحلر تلهدًٗر تلعظهٔ، هرحلر تلهدًٗر تلكخٗرذ، هرحلر تلهدًٗر تلهدًٗر، هرحلر هرحلر

.  3(تلًٗكرّخّلّٗس تلهدًٗر

 خِث هر تلتٖ تلتحضر أشكثل هى أشكثل أرخعر خٗى هٗز فمد ( Eric Lampard هخثرد ٟ تٗرٗن) أهث

: ُّٖ تلعثلم

 خصفر تلعهرتًٖ تلهركز سثكى تًٝسثى لخل هى عدٗدذ هحثّٟز عى فَٗ ّتحدث:تلخدتبٖ تلتحضر .1

 . ّتٟجتهثعٗر تلفٗزٗمٗر تلخٗبتٗى هع تلتكٗؾ ٝحدتث عثهر

 ّتستخٗى ّظثبفِث ّتتحدد تلهدى ظِّر تلتحضر أشكثل هى تلشكل ُذت فٖ ّٗخدأ: تلههٗز تلتحضر .2

 . ّتلعرتق هصر لهًثطق خثلًسخر ّتضحث كثى تلتحضر هى تلًّع ُّذت هشك٠تِث ّتخرز خصثبصِث

 خثلتهركز تلشكل ُذت ّٗتسم ّسكثًِث ًهّتلهدى حّل عدٗدذ لّٗد فَٗ ّتظِر: تلك٠سٗكٖ تلتحضر .3

 . تلحمٗمٖ تلحضرٕ تٟستمرتر خدتٗر ٗهثل ُّّ ّرّهث أثًٗث هثل تلهدًٗر تلدّل ّظِّر لعثصهٖت
 تلمرى خدتٗثز هع ه٠هحِث تتضح خدأز تلتٖ تلتحضر هى تٛخٗرذ ُّّتلهرحلر: تلصًثعٖ تلتحضر .4

 أفضل عهل فرص علٔ تلحصّل فٖ أه٠ تلهدى إلٔ تلرٗؾ هى تلِجرذ سٗل أخد حٗث تلعشرٗى

.  4أحسى هعٗشٖ هستّٓ ّتحمٗق

 :تٟلتصثدٕ تٟتجثٍ 2-1-3

 تٟلتصثدٕ تلتثرٗخ تستعرتض هحثّلتَ فٖ جرتس درتسر، تلهجثل ُذت فٖ تلخثرزذ تٛهثلر أُم هى لعل

 تلتطّر ع٠لر، تلتطّرٕ هدخلَ فٖ 5(Gras  جرتس) أّضح لمد م1932 سًر تلؽرخٗر للحضثرذ

 تلعٗش ّّسثبل طرق رخط كهث، تلتثرٗخ هر علٔ تلخشرٕ ّتٟستمرتر تلتّطى خؤًهثط تٟلتصثدٕ

 تثرٗخَ ّفٖ أخرٓ ًثحٗر هى تلخشرٕ تٟستٗطثى أشكثل ّختطّر، ًثحٗر هى تلتكًّلّجٗر خثلتطّرتز

: ُٖ أسثسٗر تطّرٗر هرتحل خهس جرتس هٗز هتصل تصًٗفٖ إطثر حدّد فٖ تلؽرخٗر للحضثرذ

 ثم، تلهستمرذ تلمرٗر تلتصثد هرحلر ٗلِٗث، تلرعٖ تلتصثد فهرحلر، ّتٟلتمثط تلجهع تلتصثد هرحلر

.  تلهترّخّلٗتٖ تٟلتصثد هرحلر ّأخٗرت، تلصؽرٓ تلهدًٗر تلتصثد هرحلر

 فٖ تلخشرٗر دخّل إلٔ أدز تلتٖ تلعّتهل أُم للهعٗشر أّ طرٗمر كؤسلّج تلزرتعر تطّر كثى ّلمد

 تلهدى لتًهّ (Gras  جرتس) ًظر فٖ تلتطّر ُذت ّٗتّتلٔ تلتحضر طرٗق علٔ تمدهث أكثر هرحلر

 تلًشثط ّتزدُثر تلًمل ّسثبل ّتطّٗر تلحرفٗٗى عدتدأ ّتزتٗد تلزرتعٖ تًٝتثج تزتٗد ًتٗجر تلصؽرٓ

                                                           
1 

ٌٚىٓ . ، ٚ٘ٛ كهاٍخ هائؼخ فٟ رؤص١و اٌل٠ٓ فٟ رطٛه اٌّلْ اإلغو٠م١خ ٚهِٚب1874" اٌّل٠ٕخ اٌؼز١مخ " أٌف . ِئهؿ فؤَٟفٍٛز١ً كٞ وٛالٔظ 

، ٚلل ٚعٗ اٌفىو اٌٝ رف١َواد عل٠لح ٌزبه٠ـ أٚائً اٌؼٖٛه (1892 – 1882 ِغٍلاد 6 )" ربه٠ـ إٌظُ ا١ٌَب١ٍخ ٌفؤَب اٌمل٠ّخ "  :أػظُ وزجٗ

 .اٌٍٛطٝ
2 

رجوى أفىبهٖ اٌؼاللخ ث١ٓ أٔبً اٌؼٖو اٌؾل٠ش ٚاٌج١ئخ اٌّؾ١طخ .وبْ ٔبللا اعزّبػ١ًب ٚف١ٍَٛفًب ِٚئهًفب أِو٠ى١ًّب. 1990   -  1895 ٠ٌٌٛ ِّفٛهك

وزبثًب  أٌف ِّفٛهك. ثغبئيح اٌىزبة اٌمِٟٛ ٌألػّبي غ١و اٌوٚائ١خ (1961َ)فبى وزبثٗ اٌّل٠ٕخ فٟ اٌزبه٠ـ . ٠ٚقزٔ ػل٠ل ِٕٙب ثزقط١ٜ اٌّلْ. ثُٙ

بٖ رغل٠ل اٌؾ١بح ّّ   .فٟ ِل٠ٕخ ف١ٍْٕظ ثٛال٠خ ٠ٛ١ٔٛهن ٌٚل ِّفٛهك .فٍَف١ًب ػٓ اٌؾٚبهح ٠زىْٛ ِٓ أهثؼخ أعياء ٍ
3

 43 -42 ٓ َ، 1988ٓاٌؾل٠ش،  اٌغبِؼٟ اٌؾٚو٠خ، اٌّىزت اٌز١ّٕخ فٟ االعزّبػ١خ اٌّزغ١واد كٚه، هّٛاْ ؽ١َٓ. ك 
4 

 93 -92ٓ ٓ، َ ٠2002ٌٛٔ،  لبه عبِؼخ ِْٕٛهاد، اٌؾٚوٞ االعزّبع ػٍُ، اٌيٚٞ ٕبٌؼ ٌٛعٍٟ. ك
5 

 فٖ تّرًّتّ هى تلًسج تٛلهثًٗر 1884 ، فٖ عثم Norman Scott Brien Gras رتبد ّهإرخ تٛعهثل، ّلد ًّرهثى سكّز خرٗى ؼرتس 

ّهضٔ للحصّل علٔ درجر تلدكتّرتٍ فٖ  .لدَٗ تلمدرذ تلذًُٗر ؼٗر عثدٗر، أكهل تدرٗخَ تلجثهعٖ فٖ جثهعر ّٗسترى تًّتثرّٗ .ّتٟٗرلًدٗر
. تٟلتصثد فٖ جثهعر ُثرفثرد
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 ّتلتًظٗهٗر تلتكًّلّجٗر تلتؽٗرتز ٟرتخثط ٟزهر ًتٗجر ذلن خعد تلهترّخّلٗس ظِّر ّكثى، تلتجثرٕ

 . 1تلهترّخّلٗتٖ تٟلتصثد ّسٗطرذ تلتصًٗع تشثر ٛىتلهصثحخر

 :تلدٗهّؼرتفٖ تٟتجثٍ  2-1-4
 ّتّزٗع ّكثثفتِم تلسكثى حجم أى ّتعتخرّت، أّ تلسكثًٖ تلدٗهّؼرتفٖ خثٟتجثٍ تلعلهثء خعض تُتم

 تلتحضر عهلٗر فٖ كخرٓ أُهٗر ذتز ّتلِجرذ ّتلّفٗثز تلهّتلٗد ، ّأًهثطتلس٠لٖ ّتلتركٗج تلجًسٗى

 هى خكثٗر أعلٔ كثى تلهدًٗر علٔ أطر تلذٕ تلًهّتلسكثًٖ أى تلخثحثٗى خعض ٟحظ فمد، ّتلًهّتلحضرٕ

 حجم هى سكثًٗر تجهعثز إلٔ ٗشٗر إًهث ُّحضرٕ لهث ّّفمث، عثم خّجَ تلسكثى علٔ أطر تلذٕ ذلن

 أدٓ تلحدٗث تلصًثعٖ تلهجتهع أى إلٔ ُذت ّٗعّد تلسكثى عدد تلٖإجم إلٔ ٟءإٍ ًسخر أّ إلٔ، هعٗى

 تلًمص ُذت هثل تلهّتلٗد ًسج فَٗ تسجل لم تلذٕ تلّلز فٖ تلّفٗثز ًسخر فٖ هلحّظ تًخفثض إلٔ

.  تلهدى إلٔ تلِجرذ عثهل إلٔ خثٝضثفر ُذت، تلسكثى لعدد كخٗرذ زٗثدذ لذلن تلحتهٗر ّتلًتٗجر

 ّتّزٗعِم تلسكثى حجم علٔ تلتعرؾ فٖ ٗفٗد تلهجتهعثز هى هجتهع ٕٛ تلسكثًٖ فثلِٗكل

 تلهّتلٗد هعدل خٗى تلفرق )تلطخٗعٗر تلزٗثدذ هعدٟز خ٠ل هى تلحجم علٔ تلتعرؾ فٗهكى ّخصثبصِم

 هكثى إلٔ تلِجرذ هعدل خٗى تلفرق )طخٗعٗرتل ؼٗر تلزٗثدذ ّهعدٟز( هحددٍ فترذ فٖ تلّفٗثز ّهعدل

 تلهسثحر إلٔ تلسكثى ًسخر )تلسكثًٗر تلكثثفر خ٠ل هى إدرتكَ فٗهكى تلسكثًٖ تلتّزٗع أهث( هكثى ّهى

. . . تلعهل فرص ّتّتفر، تلطخٗعٗر تلهّترد لتّزٗع طخمث تجهعِم عى فض٠ تلهرخع خثلكٗلّهتر تلهؤُّلر

.  تلسكثًٖ تلحجم تحدٗد فٖ دّرُث فّق أخر حّٗٗث دّرت للِجرذ أى كهث (ّؼٗر ذلن

 ّتلحثلر ّتلعهر ّتلجًس تلًّع حٗث هى تلسكثى تركٗج فٖ تحدٗدُث فٗهكى تلسكثًٗر تلخصثبص أهث

 طخمث تلسكثى ًّعٗر تإكد فِٖ . ّؼٗر ذلنتلدخل ّهتّسط تلهًِٗر ّتلحثلر تلتعلٗهٗر ّتلحثلر تلزّجٗر

 تحدٗد علٔ تلهتؽٗرتز ُذٍ ّتسثعد، ّٗتخثًّٗى تلسكثى حٗثلِث ٗختلؾ تلتٖ تلهتؽٗرتز هى لهجهّعر

.  إلَٗ ًٗتهّى تلذٕ تلطخمٖ تلتركٗج خ٠ل هى ّذلن تلسكثى لِإٟء تٟجتهثعٖ تلخًثء

 تلدتخلٗر تلسكثى ّحركر ّتلكثثفر ّتلزٗثدذ ّتلّفٗثز تلهّتلٗد هعدٟز هثل تلسكثًٗر تلخصثبص إى كهث

 حثجثز رخط علٔ تسثعد لٗهَ خهعلّهثز تلخثحث تزّد ّتلثمثفٗر تلعرلٗر ّتلخصثبص ّتلخثرجٗر

 ّتستثهثر ّتٟلتصثدٗر تٟجتهثعٗر خثلتًهٗر تلهتصلر لهشرّعَت خثلخطط تلسكثى هى تلهتزتٗدذ تٛعدتد

 . 2تلعثهلَ ّتلمّٓ تلخشرٗر ّتلكفثءتز تلهّترد ُذٍ

  :تلًهّذجٖ تٟتجثٍ 2-1-5

 تحدٗد طرٗق عى تلخثحث إلَٗ ّٗتّصل خذتتَ لثبهثًا  ًِجثًا  خثعتخثرٍ تلًهّذجٖ تلتحلٗل إلٔ ًٗظر

 تلكثهلر ّصّرتِث تلهًطمٗر ًِثٗتِث إلٔ خِث ّتلّصّل، هعًٗر أّ ظثُرذ لهّضّع تله٠زهر تلخصثبص

 هى ّلِذت هث هكثى فٖ ُذٍ تلهًطمٗر خصّرتِث أّ ّجّدُث تلّتلع فٖ تتخعِث هكثىت عى تلًظر خؽض

 ًهّذجث ٗكشؾ أى تلهدًٗر هإلفَ فٖ 3فٗخر هثكس أرتد تلخصثبص لِذٍ ٕتتجرٗج ّتلعث ًلتهس ىأ تلصعج

 . تلحضرٗر تٟجتهثعٗر للظثُرذ تلخثصر تلطخٗعر علٔ ٗمؾ ىأّ تلتثرٗخ هى

 لم تلشرّط ُذٍ إى تثخز لد فٗخر ّتى تلصًثعر لخل هث هدًٗر فٖ أّرّخث فٖ تلشرّط ُذٍ تّفرز ّلمد

 . 4دلٗق ًحّ علٔ تلهدى لظِّر تلحمٗمٖ تلّلز تحدٗد ًّٗخؽٖ، أّرّخث أًحثء كل فٖ هّجّدذ تكى

                                                           
1 

 . 106-105 ص ص، هّجّدذ ؼٗر تلسًر، تلجثهعٗر تلهعرفر دتر، تلحضرٕ تٟجتهثع علم، تلسٗد عخدتلعثطٖ تلسٗد. د
2 

 153-143ٓ ، 1985ٓ، 3ٛ، اٌّؼبهف كاه، اٌؾٚوٞ االعزّبع ػٍُ فٟ كهاٍخ:اٌؾ١َٕٟ، اٌّل٠ٕخ ا١ٌَل. ك
3 

ب أٌّب١ًٔب 1920 - 1864ِبو١ٍ١ّ١َبْ وبهي ا١ًِ ف١جو ًّ اٌؾل٠ش ٚكهاٍخ اإلكاهح  [[ػٍُ االعزّبع]]ٚا١ٌَبٍخ، ٚأؽل ِئٍَٟ  فٟ االلزٖبك وبْ ػبٌ

. اٌؼبِخ فٟ ِئٍَبد اٌلٌٚخ، ٚ٘ٛ ِٓ أرٝ ثزؼو٠ف اٌج١وٚلوا١ٛخ
4 

 . 243ٓ، ٍبثك ِوعغ، اثٛى٠ل ؽّل ِٕٖٛها. ك

https://ar.wikipedia.org/wiki/1864
https://ar.wikipedia.org/wiki/1864
https://ar.wikipedia.org/wiki/1920
https://ar.wikipedia.org/wiki/1920
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 :تٟٗكّلّجٖ تٟتجثٍ 2-1-6

 تلمثبل تلرإٔ فٖ تٟتجثٍ ُذت ّأفكثر هفثُٗم ّتتخلّر تٟجتهثعٗر ّخٗبتَ تًٝسثى خٗى تلتفثعل خَ ّٗمصد

 أخر خشكل ٗعًٖ ُّذت ًسخٗث صؽٗر حٗز فٖ تٛشخثص هى كخٗر عدد تركٗز فٖ ُّ تلهدًٗر جُّر خثى

.  تٟجتهثعٗر ّهإسسثتِث ّتًظٗهثتِث خًثبِث علٔ سكثًِث ّكثثفر تلهدًٗر حجم تؤثٗر درتسر

 هى هختلفر أًّتع إلٔ تإدٕ تلخٗبٗر ّتستجثخثتِم تٟجتهثعٗر ع٠لثتِم ّطخٗعر تلسكثى هعٗشر فًهط

.  تلهدًٗر حٗثذ علٔ تِثهثخص تترن تلتٖ ّتلتصرفثز تلسلّن

 طخٗعر فٖ ّخثلتثلٖ سلّكِم فٖ ٗإثر تلهدًٗر إلٔ تلمرٗر هى أّ تلجهثعثز تلفرد تًتمثل ىأ تلّتضح ّهى

 علم فٖ تٟٗكّلّجٖ تٟتجثٍ ٗصخح ُّكذت تلهكثًٖ تلتؽٗر ُذت علٔ تلهترتخر تٟجتهثعٗر تلع٠لثز

 ًتٗجر هث هًطمر علٔ تطرأ تلتٖ تٟجتهثعٗر ّتلتًظٗهثز تلتؽٗرتز لفِم هحثّٟز عى عخثرذ تٟجتهثع

 . 1مخٗبتَ هع تلسكثى تفثعل

: تلسٗكّلّجٖ تٟتجثٍ 2-1-7

 علٔ ختركٗز ّذلن تٟجتهثعٖ تلًفس علم ضّء فٖ تلهجتهع تفسٗر إلٔ تٟجتهثع علهثء هى تلكثٗر ألج

.  تٟجتهثعٖ تلعمل فٖ ّدّرٍ ّعّتطفَ تلفرد ّتتجثُثز تلذتز

 ّهّتلؾ تلسٗكّلّجٗر تلضؽّط تكتشثؾ إلٔ تلحضرٗر تلتًهٗر هجثل فٖ تلسٗكّلّجٖ تٟتجثٍ ّٗرهٖ

 ّٗعتخر تلخصّص ّجَ علٔ تلحضرٗر تلهًثطق فٖ تلهعمدذ تًٝسثًٗر تلظرّؾ هحثّلر لفِم فٖ تٛفرتد

 خظِّر ٗسهح تلذٕ تٟجتهثعٖ تلشكل ذلن خؤًِث تلهدًٗر عرؾ فمد، تٟتجثٍ ُذت أًصثر هى فٗخر هثكس

.  ّتلتفرد تلفردٗر درجثز أعلٔ

 هى ًهّذجٗى خٗى( تلعملٗر ّتلحٗثذ تلهدًٗر )خعًّتى لَ همثل فٖ 2(G. Simmel زٗهل جّرج) ّهٗز

 فٖ تلفرد ًٗخرط تّٛل تلهجتهع ففٖ هًِث كل فٖ تلسٗكّلّجٗر تلع٠لثز أسثس علٔ تلهجتهعثز

 تلمّٓ ّجَ فٖ ّفردٗتَ خذتتٗتَ تلفرد ٗحتفظ تلثثًٖ تلهجتهع ّفٖ، تثهث تًخرتطث تلصؽٗرذ جهثعتَ

.  تلِثبلر تٟجتهثعٗر

 تٛفرتد صًع هى ًفسٗر ظّتُر إلٔ ٗرجعِث تٟجتهثعٗر للظّتُر تحلٗلَ فٖ ًَأ تٟتجثٍ ُذت علٔ ّٗإخذ

 أفرتد إلٔ ًًسخِث ىأ ٗصح ٟ أهّر تلهجتهع فٖ تحدث تًَ ّتلحق، ّجّد لَ لٗس فثلهجتهع ّخثلتثلٖ

 ّتفثعل ًظرُم ّجِثز ّتخثدل تٟجتهثع حثلر فٖ تٛفرتد ع٠لثز هى تًشث ًِٛث ّذلن، هعًٗٗى

 ّخٗبٗر طخٗعٗر ظرّؾ هى خِم ٗحٗط هث خثٝضثفر إلٔ ُذت، هّلفِم ّتّحد هشثعرُم ّتحتكثن أفكثرُم

 ّٗرشدُث ّٗجِِث للجثهعر جدٗد عمل ظِّر إلٔ ّتإدٕ جهعٗر خّتمر فٖ جهٗعث تصِرُم ّتثرٗخٗر

 . 3تٛفرتد عى هستمل تلعمل ُّذت

: تلتًظٗهٖ تٟتجثٍ 2-1-8

أّ ، كثثفتِم ّترتفثع تلسكثى عدد زٗثدذ هجرد علٔ تٟتجثٍ ُذت فٖ ّتلًهّتلحضرٕ تلتحضر ٗمتصر ٟ

 إلٔ تٟتجثٍ تٛسثس فٖ ٗعًٖ ّإًهث هتمدهر صًثعٗر تكًّلّجٗث تدعهَ تلتصثدٕ ًسق تطّٗر علٔ

 تٟجتهثعٗر 4ّتلهٗكثًزهثز تٟتصثل ّسثبل تطّٗر علٔ ذلن ٗشتهل، تعمٗدت أكثر تجتهثعٗر تًظٗهثز

                                                           
1 

 . 76-75ٓ ، 1989ٓاٌغبِؼ١خ،  اٌّؼوفخ اٌؾٚوٞ، كاه االعزّبع ػٍُ، ا١ٌَل ِؾّل غو٠ت، غ١ش ػبٛف ِؾّل
2
 وبرت ٚف١ٍَٛف أٌّبٟٔ ؽبئي ػٍٝ ّٙبكح اٌلوزٛهاٖ فٟ اٌفٍَفخ ٕٚبؽت اإلهس اٌّؼوٚف فٟ ػٍُ G. Simmel 1858 – 1918عٛهط ى٠ًّ  

. 1890ػبَ  (اٌّل٠ٕخ ٚاٌؾ١بح اٌؼم١ٍخ)االعزّبع 
3

 83 -82 ٓ َ، ٓ 1980، 1اٌى٠ٛذ، ٛ اٌّطجٛػبد اٌؼوث١خ، ٚوبٌخ اٌّل٠ٕخ اثٛػ١بُ، أىِخ االٌٗ ػجل 
4

١ٌخ آ ٟ٘ آفوٞ ثّؼٕٝ ٚغ١و مٌه ألٛح اٌزّبٍه ِٚٛه ِٕٙب ٚٙٛػ اٌٙلف أا١ٌّىبٔيَ ٘ٛ ا١ٌ٢خ ِضبي ١ِىبٔيَ رفبػً اٌغّبػخ ٠زّضً فٟ ػلح 

 .رفبػً اٌغّبػخ
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 خعخثرذ، ّهتهثٗزذ هتخصصر ّكٗثًثز هجثٟز خٗى ّتلتًسٗق تلرخط خإهكثًٗر تسهح تلتٖ ّتلسٗثسٗر

 هعًثٍ تلتحضر إى كهث تعمٗدتًا  أكثر صّرذ إلٔ تلخسٗط تلهجتهع هى ُّتًتمثل تلًهّتلحضرٕ فثى، أخرٓ

.  تلتكًّلّجٗر تلتطّرتز فَٗ سثرز تلذٕ تٟتجثٍ ًفس ّفٖ تلدرجر خًفس تلًظثهٖ ّتلتعمد تلتطّر ترتكم

 تلحضرٕ ّتلًهّ تلهدى خظِّر ترتخط هث حّل ٗدّر تلذٕ تلترتث هى هترتكهث لدرت ًُثن أى ّتلّتلع

 ُذت عًثصر فٖ تٛعظم تلهشترن تلمثسم ٗكّى ّٗكثد، تلجثًج ُذت فٖ للتؽٗر هظثُر هى عثم خّجَ

 هث كؤُم تلطّعٗر تلرّتخط ّتًتشثر تٟجتهثعٖ تلطخمٖ ّتلتدرج تلخٗرّلرتطٗر علٔ تلتؤكٗد ذلن تلترتث

.  1أّ هإشرتز همثٗٗس هى ّتلًهّتلحضرٕ تلتحضر درجثز خَ تمثس ىأ ٗهكى

 :ّتٝدترٕ تلسٗثسٖ تٟتجثٍ 2-1-9

 لكّى ّذلن إدترٕ سٗثسٖ هًظّر هى تلهدًٗر إلٔ تلحضرٕ تٟجتهثع علم دترسٖ هى كثٗر ًٗظر

 فِٗث تتهركز للحكم هركزت لكًِّث سٗثسٖ دّرُث ٗكّى ّلد إدترٗث هركزت خكًِّث هحددت تلسٗثسٖ خعدُث

 علٔ تؤثٗر لِث هدًٗر كل ّإًهث تلسٗثسٗر تلعثصهر ُٖ ًُث تلهدًٗر ٟ تكّى  ّلد، تلهختلفر تلحكم إدترتز

، للهدًٗر تلسٗثسٗر ًهّتلّظٗفر هع تلحضرٗر ظثُرذ تتّتكج ىأ تلطخٗعٖ ّهى. خِث تلهحٗطر تلهًطمر

 ٗعهل ًَأ كهث تلهدًٗر لًشؤذ تٛصلٖ تلسخج ٗهثل أص٠ٗ ركًثًا  تٛحٗثى هى كثٗر فٖ تهثل تلّظٗفر فِذٍ

 . هّلعِث هى هحثّلر زحزحتِث دّى تلؽثلج فٖ ٗحّل ًَأ عى فض٠ًا  ّتطّرُث ًهُّث علٔ

 إى شؾزًن إى تلٗسٗر فهى تلهدًٗر خًشؤذ تلسٗثسٖ تلخعد رتخثطت لكٗفٗر تحل٠ًٗا  ًمدم  أىأردًث ّإذت

 تلتًظٗهثز إى كهث، تلهدًٗر فٖ إٟ ٟتتم لرأهس لِث تلهحركر ّتلمّٓ تلسٗثسٗر تٟتجثُثز ًهّهعظم

 حٗث ذتتِث تلسٗثسٗر تلههثرسر عى فض٠ًا ، تلهدًٗر فٖ سّٓ أتًش ٟ ّصّرُث شكثلِثأ خهختلؾ تلسٗثسٗر

.  فَٗ ّتجّل تصّل رحخثًا  ّهجثًٟا  هٗدتًثًا  تلهدًٗر هى تتخذ

 تلهدًٗر كّى هى ٗؤتٖ فِّ تلسٗثسٖ تلخعد علٔ أحٗثًث تلهدًٗر تعتهثدٗر علٔ تترتج تلتٖ تلًتثبج هثأ

، تلعثصهر للهدًٗر تلحّٕٗ تلخعد ُٖ تلسٗثسٗر تلّظٗفر تكّى حٗث أّ تلهمثطعر أّ تٝللٗم للدّلر عثصهر

 خثلجثًج تٟرتخثط شدٗد فِّ تٝدترٕ تلخعد أهث، تلثثلث تلعثلم دّل فٖ كخٗر خشكل تتضح ظثُرذ ُّٖ

 رٗفٗر أم كثًز حضرٗر تلهًطمر خضّع فٖ تتهثل دعثهر علٔ ٗرتكز تلسٗثسٖ فثلتمسٗم تلسٗثسٖ

 . 2تلدّلر علَٗ تصطلح إدترٕ خًطثق هحددذ ّتكّى تلهحلٗر لٞدرتذ

: الحضرٌة التنمٌة فً األسرة دور 2-2

كثلجًس، أّ تلهًثخ، أّ : تلعّتهل هى هجهّعر إلٔ ٗعّد أّ تلهجتهع تٛسرذ تؽٗر أى  تلًظرٗثزتخٗى

أّ  تلتكًّلّجٖ تلتطّر أى هإدتٍ( تٟجتهثع علهثء )خٗى عثم تصّر ًُّثن. تلتكًّلّجٗث، أّ تٟلتصثد

( إًجلترت )فٖ تلصًثعٗر تٛسرذ أى - ذلن علٔ ّتلدلٗل - تٛسرذ تؽٗر فٖ هِهث عثه٠ ٗشكل تلصًثعٖ

 أى هى تلرؼم علٔ ّلكى(. أسترتلٗث )فٖ تلحجرٕ تلعصر فٖ تٛسرذ حٗثذ عى حٗثتِث طرٗمر تختلؾ

 فٖ تلّحٗد تلعثهل لٗسز أًِث تلتؽٗر، إٟ عهلٗر فٖ كخٗرذ أُهٗر لِث تلعلهٗر ّتٟكتشثفثز تٟخترتعثز

 أحد فٖ ٗحدث تلذٕ تلتؽٗر أى كهث عّتهل لعدذ ًتٗجر ٗكّى تٛسرذ فٖ ٗحدث تؽٗر فكل. تٛسرذ تؽٗر

 . أجزتبِث خمٗر فٖ ٗإثر تٛسرذ أجزتء

 إلٔ ٗإدٕ ههث تٟجتهثعٖ تلًسق ّتحضر تعدٗل فٖ فعثلر هسثُهر أسِم لد تلمرتخر ع٠لثز تؽٗر ىإ

 . 3تلحضرٗر تلتًهٗر

                                                           
1 

 50- 47 ٓ ٓ، ٍبثك ِوعغ، هّٛاْ ؽ١َٓ. ك
2 

 102-101 ٓ ٍبثك، ٓ ٕبٌؼ، ِوعغ ٌٛعٍٟ. ك
3
  

 . 213 ، 1983ٓاٌّلْ، اٌمب٘وح، االٔغٍٛاٌّٖو٠خ،  ػالَ، رقط١ٜ فبٌل أؽّل. ك
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 :تٛسرذ شكل تؽٗر  2-2-1
 علٔ تلجهثعر حثجر ّتمتصر خثلخسثطر تٟجتهثعٗر تًٛظهر تتصؾ تلخدتبٗر تلهعٗشٗر تلظرّؾ فٖ

 تلظرّؾ ُذٍ ظل ّتحز، ّتلثمثفٗر تلدًٗٗر تٟحتٗثجثز هى ّلدر ّهؤكل هؤّٓ هى تلحٗثذ ضرّرتز

.  تٟجتهثعٗر تلّظثبؾ خجهٗع تمّم تلعثبلر كثًز

 ّظثبفِث خجهٗع تمّم كثًز حٗث تّٛلٔ هرتحلِث فٖ  تلرٗفٗر تٛهرٗكٗر تٛسرذ فٖ ذلن ّٗتهثل

 ّعخر تٛهى أّ رجثل أّ تلحكّهر أّ تلهدرسر تلكًٗسر ّجّد إلٔ تلهجتهعثز تلن ّتفتمرز. تٛسثسٗر

، تلعهل ّتمسٗم تلتخصص ّتجلٔ، تلهعمد تلهجتهع ّظِر، ّظثبفِث خعض تٛسرذ فمدز تلزهى

 خَ تمّم كثًز تلذٕ تلدّر ًفس لعخز هتخصصر ُٗبثز ّلثهز، تّٛلٗر تلجهثعثز عدد ّتًخفض

، تلحضرٗر ّتٛسرذ تلرٗفٗر تٛسرذ: عهّهثًا  تلهجتهعثز فٖ لٜسرذ ًهطثى ّٗظِر. هضٔ فٗهث تلعثبلر

: تٙتٗر تٟعتخثرتز فٖ ٗختلفثى ُّهث

.  تست٠ِكٗر إًتثجٗر ّحدذ تلرٗفٗر تلعثبلر تعتخر .1

 1. تست٠ِكٗر ّحدذ تلحضرٗر تلعثبلر تعتخر .2

 تٛعهثل فٖ ّلتِث هعظم تمضٖ تلرٗفٗر فثلعثبلر، 2سّٗتلتصثدٗر ًتثبج تٟعتخثرٗى ُذٗى عى ًتج ّلد

. 3هعثًا  فرتؼِم أّلثز ٗمضّى كهث تلطعثم أّ تًثّل تلعهل أثًثء سّتء  هعثًا أعضثإُث ّٗعٗش، تلزرتعٗر

.  تٝلثهر همر عى تلعهل هكثى آخر ّخهعًٔ تلعثبلر ّأعضثء تلخٗز عى تلهِى تختعد تلحضر ّفٖ

 خهكثى تلصعّخر هى ّكثى. أسرتَ أعضثء جهٗع ٝطعثم خثلعهل خهفردٍ تلحضرٕ تٛسرذ رج ّٗمّم

 ٗعد ّلم، ّتٛطفثل تلزّجر، تٛسرذ أعضثء جهٗع تشتؽل ّلِذت، تلصًثعٗر تلثّرذ خدتٗر فٖ ذلن تحمٗق

، تلتؽذٗر ّسّء، تلهعٗشر هستّٓ تًخفثض ذلن صثحج ّلد، أطفثلِث خرعثٗر تمّم أى تٛم إهكثى فٖ

 . تلهتخلفر تٛحٗثء فٖ تٛفرتد فَٗ ٗتكدس هسكى فٖ ّتلهعٗشر

 ّتضعؾ، أعضثبِث ّتعلٗم ختدرٗج تمّم ٟ 4ًّّٗر عثبلر ُّٖ، حجهِث خصؽر تلحضرٗر تلعثبلر ّتتسم

.  5تلشخصٗر ًهّتٟختٗثرتز إلٔ ٗإدٕ ههث، تلصؽثر علٔ تلكخثر رلثخر فِٗث

 هع خثلهسثّتذ ًّثدز دّرُث ّتؽٗر تلهرأذ شخصٗر ًهّ تلعثبلر تعترز تلتٖ تلتؽٗرتز عى ًتج ّلد

 زّجِث علٔ تعتهد تلهرأذ تعد ّلم، تلهًِٗر تلهجثٟز هعظم ّؼزز، تلهثضٖ تلمرى ًِثٗر عًد تلرجل

 ّسٗثسٗثًا  تلتصثدٗثًا  لزّجِث خضّعثًا  ألل أصخحز كهث، ًفسِث علٔ تعتهد أصخحز خل، إعثلتِث فٖ

.  6تلتؽٗرتز ُذٍ حدّث لخل علَٗ كثًز عهث ّتجتهثعٗثًا 

 تلعثبلر حٗثذ علٔ تلحضرٗر تلحٗثذ تعمد ًٗعكس كهث. تلحضرٗر تلعثب٠ز خٗى تلط٠ق هعدل ّٗزدتد

 تلدًٗٗر ّتلهعتمدتز ّتلهعٗشٗر تٟلتصثدٗر خثلظرّؾ تلحضرٗر تلعثبلر حٗثذ ّتتؤثر، هتفثّتر خدرجثز

.  7تلهدًٗر خحجم ّكذلن، تلعثب٠ز خٗى ّتلتخثٗى

 هى Carl Zimmermann 1 زهرهثى ّٗعتخر. تلعثبلٖ تٟجتهثع علم فٖ هدرستثى ظِرز ّلد

 عى ٗعّلِث تلعثبلٖ ل٠ًح٠ل هظِرتًا  خثعتخثرُث تٛهرٗكٗر تلعثبلر إلٔ ًظر إذ، تّٛل تٟتجثٍ هإسسٖ
.  تٟجتهثعٗر ّتلتًشبر كثلتّتلد تلحّٗٗر ّظثبفِث أدتء

                                                           
1 

 80 َ، 1988ٓاٌؾل٠ش،  اٌغبِؼٟ اٌؾٚو٠خ، اٌّىزت اٌز١ّٕخ فٟ االعزّبػ١خ اٌّزغ١واد كٚه، هّٛاْ ؽ١َٓ
2
. ظٙو ٘نا اٌّفَٙٛ فٟ ٍز١ٕبد اٌموْ اٌّبٟٙ: ٔزبئظ اعزّبػ١خ الزٖبك٠خ 

3 Egon Ernest Bergel, Urban Sociology, Series of Sociology and Anthropology, New York, Macmillan Hill Book 

Company, Inc. , 1955, p. 292.  
4
 .١ْ٠و اٌّٖطٍؼ اٌٝ األٍوح اٌّىٛٔخ ِٓ أث٠ٛٓ ٚأٛفبٌّٙب  (Nuclear family)األٍوح إٌٛاح أٚ األٍوح األ١ٌٚخ   

5
 73-72 ٓ ٓ 1979اٌواثؼخ،  اٌّؼبهف، اٌطجؼخ االعزّبػ١خ، اٌمب٘وح، كاه اٌز١ّٕخ فٟ ٚأفوْٚ، كهاٍبد اٌؾ١َٕٟ ِؾّل. ك 

6
 Egon Ernest Bergel, Op. Cit. P. P. 91-292.  

7
 Egon Ernest Bergel, Op. Cit. P. 37.  
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 تٟجتهثعٗر ّتلع٠لثز تلسكثًٗر تلكثثفر هع تتكٗؾ أى علٔ تعهل تٛسرذ أى تلثثًٗر تلهدرسر ّترٓ

 تلًهّذج ُذت أى رأَٗ ففٖ تٟتجثٍ ُذت أًصثر هى Locke2 لّن ّٗعتخر. تلحضرٗر تلًظم ّتعمد، تلثثًّٗر

 تلًّع ُذت ّٗسكى، تلحدٗثر ّتلحضرٗر تلتملٗدٗر تلرٗفٗر ّتٟتجثُثز تلمٗم تّحٗد تستِدؾ تلعثب٠ز هى

 . 3تلهدى Fringes تخّم عًد تلعثب٠ز هى

: تلتحضر سخق تٛسرٕ تلتحضر  2-2-2

 ّظٗفر أفلز 4فكتّرٗث عِد فهًذ، تلتمدم عى سثخمر زهًٗر هرحلر فٖ تلّظثبؾ خعض تٛسرذ فمدز

 ضرّرٗر تلتؽٗرتز ُذٍ ّكثًز، طفلٗى إلٔ أطفثل سخعر هى تلعثبلر هّتلٗد هعدل ّتًخفض، تًٝجثج

.  5تلصًثعٖ تلهجتهع لتًهٗر

 هى تلعثبلر تؽٗر تعتخر تلدرتسر ُذٍ فإى، تثخعثًا  هتؽٗرتًا  تلعثبلر ٗعتخرّى تلخثحثٗى خعض كثى فإى ُّكذت

 أخرٓ ختؽٗرتز ٗسهح تلتؽٗر ُذت أى ٟشن إذ. ثثختثًا  / هستم٠ًا  هتؽٗرتًا  تلًّّٕ تلًسق إلٔ تلههتد تلًسق

 أّ تلهًِر تلعهل تختٗثر ّتسِٗل، تلهًِر ّتؽٗر، تلجؽرتفٗر تلرّتخط هى ّتلتحرر، تلتًمل هرًّر هثل

.  خثلتحضر جهٗعِث تلعهلٗثز ُذٍ ّتسهح فرد كل هِثرذ هع تتًثسج تلتٖ

 تؽٗرتز حدّث إلٔ  أدز Conjugal  6تلّحدتًٗر تلعثبلر أى هإدتُث إٗدّٗلّجٗر ظِرز ُذت ضّء ّفٖ

 تلدٗى رجثل تُتم، أهرٗكث فٖ تّٛرّخٖ تٟستٗطثى هى تّٛلٔ تلفترذ ّخ٠ل. تلهجتهع فٖ ُثهر

 إلٔ خثًتسثخَ ٟ، تلفردٗر خصفتَ هسإًّٟا  تلفرد أى ّتعتخرّت، تلزّتجٖ تٟختٗثر خحرٗر تلخّٗرٗتثًٖ

.  7تلمرتخٗر جهثعتَ

، تلتصًٗع هع للتكٗؾ تٛفرتد ّأعدز، تلصًثعٗر تلثّرذ حدّث لخل تٝدّٗلّجٗر ُذٍ ظِرز ّلد

 فٖ تلصًثعر تمدم إلٔ تلّحدتًٗر تلعثبلر ًسق ّأدٓ تلرأسهثلٖ تلًظثم علٔ تلمثبم تلتصًٗع فرص ّسِلز

.  ضعٗفر عثبلٗر رّتخط ٗستلزم تلتصًٗع أى ذلن، تلؽرخٖ تلعثلم

 تلعثبلر كثًز ّإذت. تٙخر لتؽٗر سخخثًا  ٗعتخر هًِث فكل، خثلصًثعر تلعثبلر ترتخثط ذلن هى ّٗستخٗى

 ٗعتخر ّتلتحضر ّتلتصًٗع، ثثختثًا  هتؽٗرتًا  تعتخر تلعثبلر أى ٗإكد فِذت تلتصًٗع لخل ّجدز لد تلهًعزلر

.  تثخعثًا  هتؽٗرتًا 

 خثلهجتهعثز ذلن ًّمثرى، تلصًثعٗر تلثّرذ ظِّر لخل تًجلترت فٖ خثٛسرذ هث٠ًا  ًضرج ذلن ّلتّضٗح

.  تلهعثصر تلّلز فٖ ّتلتصًٗع تلتحضر عهلٗثز فِٗث حدثز تلتٖ

 فٖ كثهخردج جثهعر خِث لثهز تلتٖ تلدٗهّجرتفٗر تٛخحثث طرٗق عى تًجلترت فٖ خثٛسرذ هعرفتًث تمّم

، تلتصًٗع لخل هتّسطثًا  حجهِث كثى تًجلترت فٖ تٛسرذ أى تلدرتسثز ُذٍ ّتخٗى. تٛخٗرذ تلسًّتز

 تلًخ٠ء طخمر علٔ تلتصرز تلكخٗر تلحجم ذتز تٛسر أى إذ، أفرتد 4،5 خٗى هث أفرتدُث عدد ّٗترتّح

                                                                                                                                                                                 
1
اهي ىِوِبْ ػبٌُ اعزّبع ِٓ ٘بهفبهك كهً ٕؼٛك ٚا١ٙٔبه اإلِجواٛٛه٠بد اٌوئ١َخ فٟ ربه٠ـ اٌؼبٌُ ٚربثغ ٚؽلح األٍوح فٟ وً ن 

 .اِجواٛٛه٠خ
2 

فٟ هٔغزْٛ  1632ٌٚل فٟ ػبَ . رغو٠جٟ ِٚفىو ١ٍبٍٟ أغ١ٍيٞ ٘ٛ ف١ٍَٛفJohn Locke : ثبإلٔغ١ٍي٠خ 1704  –1632عْٛ ٌٛن 

Wringiton ٚرؼٍُ فٟ ِلهٍخ ٍٚزَّٕزو، صُ فٟ و١ٍخ و١َٕخ ا١ٌَّؼ فٟ عبِؼخ أٚوَفٛهك، ؽ١ش أزقت ٛبٌجبً ِلٜ اٌؾ١بح،  فٟ ال١ٍُ ٍِٛوٍذ

ٚثَجت ووا١٘زٗ ٌؼلَ اٌزَبِؼ اٌج١ٛهر١بٟٔ ػٕل اٌال٘ٛر١١ٓ فٟ ٘نٖ اٌى١ٍخ، ٌُ ٠ٕقوٛ فٟ . ثؤِو ِٓ اٌٍّه 1684ٌىٓ ٘نا اٌٍمت ٍؾت ِٕٗ فٟ ػبَ 

. ٚثلالً ِٓ مٌه افن فٟ كهاٍخ اٌطت ِٚبهً اٌزغو٠ت اٌؼٍّٟ، ؽزٝ ػوف ثبٍُ كوزٛه ٌٛن. ٍٍه هعبي اٌل٠ٓ
3
 Raymond W. Mack, Principles of Sociology, Kimball young Naville of gies, 1962, p. p. 246-247.  

4
َ 1876َ ٚؽزٝ ٚفبرٙب، ٚفٝ األٚي ِٓ ِب٠ٛ ػبَ 1837ِٕن اٌؼْو٠ٓ ِٓ ١ٔٛ٠ٛ - ٚأ٠وٌٕلا ثو٠طب١ٔب اٌؼظّٝ -ف١ىزٛه٠ب ٍِىخ اٌٍّّىخ اٌّزؾلح  

١ف ا١ٌٙب ٌمت اِجواٛٛهح إٌٙل ُٙ وبْ ؽمجخ ربه٠ق١خ ِؾووخ ١ٌَذ فٟ أىٍزوا فمٜ ثً فٟ  The Victorian era  فٟ أىٍزوا اٌؼٖو اٌفىزٛهٞ ٚ.أ

اٚهثب أطٍمذ ِٓ ػٖو ِب ثؼل ػٖو إٌٙٚخ، وبٔذ فزوح ثٍغذ ف١ٙب اٌضٛهح اٌٖٕبػ١خ فٟ ثو٠طب١ٔب لّزٙب صُ اِزلد اٌٝ اٚهثب صُ ا١ِووب ٚوبٔذ 

. )1901 – 1837)أػٍٝ ٔمطخ فٟ االِجوا٠ٛٛخ اٌجو٠طب١ٔخ، وّب ٠ْبه اٌٝ فزوح ؽىُ اٌٍّىخ فىزٛه٠ب 
5
 . 54 ، 1978ٓاٌّؼبهف،  اٌؾٚوٞ، كاه االعزّبع ٚآفوْٚ، ػٍُ ٍؼ١ل وّبي. ك  

6
.  ٠َزقلَ ِٖطٍؼ اٌؼبئٍخ اٌٛؽلا١ٔخ ٌإلّبهح اٌٝ اٌؼبئٍخ ا٠ٌٕٚٛخ أ٠ٚب 

7
 . 84 َ، 1988ٓاٌؾل٠ش،  اٌغبِؼٟ اٌؾٚو٠خ، اٌّىزت اٌز١ّٕخ فٟ االعزّبػ١خ اٌّزغ١واد كٚه، هّٛاْ ؽ١َٓ. ك  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1632
https://ar.wikipedia.org/wiki/1632
https://ar.wikipedia.org/wiki/1632
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Wringiton&action=edit&redlink=1
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 لخل ّأهرٗكث تلجدٗدذ تًجلترت فٖ تلعثبلٖ تلخًثء ُذت سثد ّلد. تلخّٗلّجٗٗى تٛخًثء ٟ تلخدم تستخدهز تلتٖ

.  تًجلترت فٖ تلتصًٗع ظِّر لخل تلًّّٗر تلعثبلر تًتشثر إلٔ ٗشٗر تلذٕ تٟهر، تلتصًٗع

 ّٗتضح ًحّتلتصًٗع تًحّ تلتٖ تلخلدتى فٖ تلحثضر تلّلز فٖ ّتلتصًٗع تلعثبلر خٗى تلع٠لر تؤثٗر ٗتًّع

 تلتزتهثتَ هى تلفرد تحرٗر إلٔ أدز لد تلعهل أجل هى تلصًثعٗر تلهًثطق إلٔ تلِجرذ أى هى ذلن

 تلتزتهثتَ ًطثق عى ٗخرج أى إلٔ تّٛلٔ ّعثبلتَ ًفسَ أجل هى تلفرد رأسهثل ترتكم ّأدٓ. تلمرتخٗر

 . تلمرٗر فٖ عثبلتَ ًحّ

 فٖ هتخثعدذ أهثكى فٖ ٗعٗشّى تٛلثرج أى ٗعًٖ ٟ تلهصثًع فٖ للعهل تلفرد تًتمثل فإى ذلن ّهع

 خعضِم ّٗمرض تلهصثلح ّٗتخثدلّى هتمثرخر أهثكى فٖ ٗعٗشّى تٛحٗثى هى كثٗر فٖ إذ، تلهدى

 . ٙخر حٗى هى تلمرٗر فٖ أُلِٗم خزٗثرذ تلهدى سكثى ٗمّم هث ّؼثلخثًا  تلزٗثرتز ّٗتخثدلّى تٛهّتل



 هعبء اثوا١ُ٘                                    .                                                                                  َاٌز٠ّٕٛخ اٌقبهٛخ فٟ اٌضمبف١خ األثؼبك رؤص١و روارج١خ

34 
 

 :الفصل خالصة 2-3
تم فٖ ُذت تلفصل تستعرتض تٟتجثُثز تلًظرٗر تلهفسرذ لعهلٗر تلتًهٗر تلحضرٗر ّدّر تٛسرذ 

ّتلع٠لثز تلمرتخٗر فٖ عهلٗر تلتًهٗر فخلص تلخحث إلٔ أى ًُثن عدذ تتجثُثز ًظرٗر فٖ درتسر 

تلتًهٗر تلحضرٗر أُهِث تلهمثرًر خٗى تلرٗؾ ّتلهدًٗر حٗث تُتم علهثء تٟجتهثع خثلفرّق تلهلحّظر خٗى 

تلهجتهعثز تلهتحضرذ ّتلهجتهعثز تلرٗفٗر، ّتٟتجثٍ تلتثرٗخٖ تلذٕ ٗصّر تطّر تلهجتهعثز 

 هرحلرتلحضرٗر ّتحّل تلهًثطق تلرٗفٗر إلٔ حضرٗر، ّتٟتجثٍ تٟلتصثدٕ تلذٕ ٗعتخر تلتحضر 

 تلسكثى حجم أى ّتٟتجثٍ تلدٗهّؼرتفٖ تلذٕ ٗعتخر تلخشرٕ تٟلتصثدٕ تلتطّر هرتحل هى هتمدهر

 فٖ كخرٓ أُهٗر ذتز ّتلِجرذ ّتلّفٗثز تلهّتلٗد ، ّأًهثطتلس٠لٖ ّتلتركٗج تلجًسٗى ّتّزٗع ّكثثفتِم

 ًِجث خثعتخثرٍ تلًهّذجٖ تلتحلٗل إلٔ ًٗظر ّتٟتجثٍ تلًهّذجٖ حٗث ّتلًهّتلحضرٕ تلتحضر عهلٗر

 هعًٗر أّ ظثُرذ لهّضّع تله٠زهر تلخصثبص تحدٗد طرٗق عى تلخثحث إلَٗ ّٗتّصل خذتتَ لثبهث

 صؽٗر حٗز فٖ تٛشخثص هى كخٗر عدد تركٗز فٖ ُّ تلهدًٗر جُّر حٗث أىّتٟتجثٍ تٝٗكّلّجٖ 

 فٖ تٛفرتد ّهّتلؾ تلسٗكّلّجٗر تلضؽّط تكتشثؾ إلٔ ّتٟتجثٍ تلسٗكّلّجٖ تلذٕ ٗرهٖ ًسخٗث

 تٟتجثٍ ٗعًٖ ّتٟتجثٍ تلتًظٗهٖ تلذٕ تلحضرٗر تلهًثطق فٖ تلهعمدذ تًٝسثًٗر تلظرّؾ هحثّلر لفِم

 هًظّر هى تلهدًٗر إلٔ ّتٟتجثٍ تلسٗثسٖ ّتٝدترٕ تلذٕ ًٗظر تعمٗدت أكثر تجتهثعٗر تًظٗهثز إلٔ

 تلثثلث تلعثلم تًهٗر هكثًٗرإ ى، ّإإدترٗث هركزت خكًِّث هحددت تلسٗثسٖ خعدُث لكّى ّذلن إدترٕ سٗثسٖ

 كهث، ّتلحثضر تلهثضٖ فٖ لِث تٟجتهثعٖ ّتلخًثء تلدّل تلن ّثمثفر تثرٗخ هعرفر خثلضرّرذ تمتضٖ

 هع تلتًهّٗر تلعهلٗر تفعٗل فٖ تسِم جدٗدذ ّخصثبص ّهفثُٗم لٗم لتخًٖ ضرّرذ ّجّد هى ٟخد

 . تلهّترد لتلن تلعم٠ًٖ ّتٟستثهثر، ّتلخشرٗر تلطخٗعٗر تلهّترد ٟهت٠ن ًظرت تلًفس علٔ تٟعتهثد

 ُٗبثز لثهز فمد، تٟجتهثعٗر تلتًشبر عهلٗر فٖ دّرتًا  تإدٕ ُٗبر تٛسرذ تعد لم تلتحضر ظل فّٖ

 ّتلتعلٗم تلعثبلر أى تٟدعثء تلخطؤ فهى ذلن ّهع تلّظٗفر خِذٍ تلعثبلر ًطثق خثرج هتخصصر تعلٗهٗر

 تلع٠لثز إلٔ تلترخّٕ تٟجتهثع علم فٖ تلدرتسثز هى تلعدٗد أشثرز إذ، هًفص٠ى ًظثهثى ٗعتخرتى

 حتٔ لِث تخضع كثًز تلتٖ تلضؽّط خعض هى تٛسرذ تحرٗر إلٔ تلتعلٗم أدٓ فمد. خًِٗهث تلهتدتخلر

 أّٟ تلتعلٗم ّٗفصل لِم تلتؽٗر تلدتبهر تلتكًّلّجٗث تتٗحِث تلتٖ تلفرص هى تٝفثدذ تٛفرتد ستطٗعٕ

، ّتٛرض تلفرد ّخٗى، ّتلعثبلر تلفرد خٗى تلع٠لر زعزعر إلٔ ٗإدٕ ههث، عثب٠تِث عى تلعثهلر تلطخمر

 .تلحضر إلٔ تلرٗؾ ّهى، تلهصًع إلٔ تلعثبلر هى تلجؽرتفٖ خثلتًمل ّٗسهح

 ٗإدٕ ههث تٟجتهثعٖ تلًسق ّتحضر تعدٗل فٖ فعثلر هسثُهر أسِم لد تلمرتخر ع٠لثز تؽٗر أىكهث 

 ّإذت. تٙخر لتؽٗر سخخثًا  ٗعتخر هًِث فكل،  ّتلصًثعر ّتلعثبلر شٗبثى هرتخطثى.تلحضرٗر تلتًهٗر إلٔ

 ّتلتصًٗع، ثثختثًا  هتؽٗرتًا  تعتخر تلعثبلر أى ٗإكد فِذت تلتصًٗع لخل ّجدز لد تلهًعزلر تلعثبلر كثًز

.  تثخعثًا  هتؽٗرتًا  ٗعتخر ّتلتحضر

ّههث سخق ًجد أى لٜسرذ دّرت كخٗرت فٖ رسم صّرذ تلهجتهع ّعثدتتَ ّتًثللِث ههث ٗإثر علٔ تلتكّٗى 

 .تلثمثفٖ للهجتهع ّخثلتثلٖ ٗؽٗر هى تلخثرطر تلثمثفٗر لهًطمر هث، ههث ٗإثر علٔ تلعهلٗر تلتًهّٗر فِٗث
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 :الحضرٌة التنمٌة فً الثقافٌة المتغٌرات دور 3
ر جدل٘ر د٘ى ـثن ع٠لـر ّأى ٌُـإى تلثمثفر دوعٌثُث تلّتسع تعد أحد تٛدعثد تٛسثس٘ر فٖ عول٘ر تلتٌو٘

. َ ّوتّلؾ علَ٘ـؤثر دـر ّ٘تـ وٌِث وإثر فٖ تٙخلفك. تلتٌو٘ر تلثمثف٘ر ّتلتٌو٘ر تٟلتصثد٘ر ّتٟجتوثع٘ر

 ل٘ى تلعّتوـر ّدـ٘ى تلثمثفـ دـل فٖ تِ٘ةر تلظرّؾ لعول٘ثز تلتفثعل تلدشرٕ ددّر فعثلّ٘مّم تلعثو

.  تلورتدطر دِث

 تلصحر ّهعدٟز تلصًثعٗر ّتلطثلر تلًمل ّتكًّلّجٗث تلتكًّلّجٖ ّتلتمدم تٟكتشثفثز هعدل ىأ شن ٟ

.  تلهدى ًهّ فٖ تلربٗسٗر تٟسخثج ّأحد تلحضرٗر تلتًهٗر فٖ ُثهثًا  تًا دّر تلعج ّتلتعلٗم تلعثهر

 تلًمل ّسثبل خدتبٗر إلٔ ذلن ّٗرجع للتسّق هرتكز تعد تلهدى ؼثلخٗر كثًز ًسخٗثًا  لرٗج ّلز فحتٔ

 صؽٗرذ تلهدى جعل إلٔ ذلن دٓأ ّلد تلهدى ّتحصٗى تلخًثء خعهلٗر تلخثصر تٟلتصثدٗر ّتلصعّخثز

 تعّق كثًز تلتٖ تلمّٗد ّترجع. تٛلّؾ هى خدٟ تلهبثز ّٗسكًِث تلمرٓ هى تلشخَ ّلرٗخر حجهِث فٖ

 تجرُث تلتٖ تلعرخثز أّ خثستخدتم تٛلدتم علٔ سٗرتًا  عخّرُث ٗهكىٕ تلز تلهسثفثز لصر إلٔ تلهدى ًهّ

.  1تلخٗل

 تلخخثر لّذ تستخدهز فمد. تٟخترتع طرٗق عى تلهدى ًهّ تعّق تلتٖ تلصعّخثز علٔ تلمضثء تم ّلد

 حجم فٖ ثّرٗر تؽٗٗرتز حدّث إلٔ تٟخترتع ُذت ّأدٓ تلمضخثى علٔ تسٗر تلتٖ تلمطثرتز لتسٗٗر

 تلخخثرٗر تٙلر 2(James Wattجٗهس ّتط ) تخترع 1769 عثم ففٖ. ّهّلعِث ّعرضِث تلهدى

 تلهصثدر فٖ للطثلر كهصدر تلخخثرٗر تٙلر تستخدهز ذإ. تلتحضر عهلٗر علٔ تٟخترتع ُذت ّتًعكس

 دّر لَ ّكثى تلًهّتلسكثًٖ علٔ تلطثلر تستخدتم ثرأّ. تلطخٗعٖ ّتلؽثز ّتلخترّل كثلفحم تٟستخرتجٗر

.  3ّتله٠خس تلطعثم تًتج تلتٖ تلعثهلر تٛٗدٕ تستخدتم للر فٖ

 تلخخثر خمّذ تسٗر تلتٖ تلسفى تستخدتم ّأدٓ. خخثرٗث لثرخث 4(Fulton لتىّؾ) تخترع1809 عثم ّفٖ

.  5تلخحثر شّتطا علٔ تلهدى ّلٗثم تلتجثرذ حجم زٗثدذ إلٔ

 لضخثى علٔ ٗجرٕ تلذٕ تلترتم ظِر ثم خخثرٗر لثطرتز تجرُث هرحلتِث خدتٗر فٖ تلمطثرتز ّكثًز

 ظِر ثم تلخٗل لّذ تجرٍ تلذٕ تلترتم هحل تلكِرخثء خمّذ ٗسٗر تلذٕ تلترتم حل ثم. تلهدًٗر شّترع فٖ

 . تلخترّل خمّذ ٗسٗر تلذٕ تٛهًّٗس

 تجثرٗر خرٓأّ، سكًٗر هًثطق إلٔ تلهدًٗر ّلسهز. تلهدًٗر تهتدتد إلٔ تٟخترتعثز ُذٍ أدز ّلد

 تلهصثدر هى تٟهدتدتز ًّمل، تلزرتعٗر تلهحصّٟز تخزٗى تهكثًٗر إلٔ أدز كهث، صًثعٗر ّثثلثر

.  6تلحضرٗر تلهًثطق فٖ تلًهّتلسكثًٖ إلٔ دٓأ ههث، تلهدى إلٔ تلجدٗدذ

 تستخدتم ّأدٓ. تلهدًٗر لحهثٗر تلملعرر سّ ّجّد تلضرّرٕ هى ٗعد لم للًمل جدٗدذ ّسثبل ّخظِّر

 ّتًتملز. تلفضثء تٟرتضٖ هى ّتسعر هًثطق فٖ تٝسكثى ًهّعهلٗر زٗثدذ إلٔ ّتّٛتّخٗس تلسٗثرذ

                                                           
1
  Frederick Gilberd, Towns and design, London, The Architecture Press, Third Edition, 1959, p. 21.  

ِٓ أة وبْ ٠ؼًّ فٟ  ٘ٛ ِٕٙلً اٍىزٍٕلٞ، ٌٚل فٟ غو٠ٕٛن 1819ٚٚف١بد  1736ِٓ ِٛا١ٌل  (James Watt :ثبإلٔغ١ٍي٠خ)ع١ٌّ ٚاٛ  2

ِىزْف اٌؾواهح اٌىبِٕخ، ٚوبْ ٌٙنٖ اٌٖلالخ  ثبٌزغبهح كْٚ أْ ٠ؾمك ٔغبؽبٚلل وبْ ٚاد ػٍٝ ػاللخ ٕلالخ ل٠ٛخ ِغ اٌف١ي٠بئٟ عٛى٠ف ثالن

ومٛح ِؾووخ ٚلل أعوٜ ػلح رغبهة ٌالٍزفبكح ِٓ ٙغٜ  اٌزٟ ٠ّىٓ االٍزفبكح ِٕٙب ِٓ اٌجقبه األصو اٌٙبَ فٟ رٛع١ٗ ٚاد اٌٝ اال٘زّبَ ثبٌطبلخ

 ِٓ ٛواى ١ٔٛوِٛٓ فبفزوع ٌٗ ِىضفب ٚأعوٜ ػ١ٍٗ ثؼ٘ اٌزؼل٠الد ٚاٌزؾ١َٕبد ِضً اٌّٚقخ اٌٙٛائ١خ صُ ٚلغ فٟ ٠لٖ ِؾون ثقبهٞ. اٌجقبه
 .1769ٚغالف الٍطٛأخ اٌجقبه ِٚئّو ٌٍجقبه ِّب عؼً اٌّؾون اٌجقبهٞ آٌخ رغبه٠خ ٔبعؾخ ٚمٌه ػبَ 

3
 David Heer, Society and Population, Foundation of Sociology Series, New Delhi, PrenticeHall of 

Indian Private, p. p. 6-7.  
ِقزوع أِو٠ىٟ ِٕٚٙلً ِلٟٔ ٚفٕبْ ِؼوٚف ثز١ّّٖٗ ٚثٕبئٗ أٚي لبهة ثقبهٞ ٔبعؼ رغبه٠ًب، وّب . (1815َ - 1765) هٚثود فٌٛزٓ 4

 .ٍبُ٘ فٟ رط٠ٛو اٌغٛإبد
5
 Arthur B. Gallion & Simon Eisner, The Urban Patterns, City Planning and Design, New Delhi, Van 

Vostrand Reinhold Company, Affiliated East-West Press, 1965, p. 63.  
6
  Arnold Toynbee, Cities on the Move, Oxford University Press, 1970, P. P. 178-182.  
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 خٗى تلفترذ خ٠ل ًسهر سخعر ه٠ٗٗى هى كثرأ ٗزٗد هث ٗمطًِث ّتلتٖ. تلهدًٗر هرتكز عى خعٗدت تلهسثكى

.  1تٝسكثى سّق فٖ ّتسعر تؽٗٗرتز إلٔ تلهتؽٗرتز ُذٍ أدز ّلد 1940-1950

 فٖ سٗثرتَ تلفرد ٗترن -  هث٠ - ًّّٗٗرن ففٖ. تلسٗثرتز هّتلؾ تزدحهز تلكخرٓ تلهدى ّفٖ

 سثعثز ّلز فِٗث لتمؾ تلسٗثرتز هّتلؾ ًشثءإ زٗثدذ إلٔ حثلٗثًا  تلكخرٓ تلهدى ٓعتس ّلِذت. تلضثحٗر

 لثهرإ تكثلٗؾ تٟعتخثر فٖ ّتضعر تلشّترع هى جدٗد ًهط ًشثءإ إلٔ كذلن تسعٔ ُّٖ. تلعهل

.  2ذلن إلٔ ّهث ّتلتلٗفّى ّتلؽثز، ّتلكِرخثء، خثلهٗثٍ تٝهدتد ّهّتسٗر، تلهجثرٕ

 ذلن ّٗشهل. تلشّترع رصؾ تكًّلّجٗث فٖ تمدم ّتلهّتص٠ز تلًمل ّسثبل فٖ تلتمدم ّصثحج

 تلدرتجثز خهرّر ٗسهح خهث عتلشّتر ّرصؾ تلجرتًٗز ّلّتلج، ( تلطّج ) آجر هّتد تستخدتم

.  3ّتلسٗثرتز

 ّتتهثل. تلهدى ًهّ زٗثدذ إلٔ أدز حدٗثر تخترتعثز تستخدهز 1930-1920 عثم هى تلفترذ ّخ٠ل

، تلّلّؾ ّتشثرتز، تلهزدّجر تلسرٗعر ّتلطرق، تلدتبرٗر تلهرّر حركثز فٖ تٟخترتعثز ُذٍ

 لحركر تٛرض تحز طرق أًشبز كهث. ًّّٗٗرن فٖ ّتشًطى جّرج ًشؤُثأ تلتٖ تلجدٗدذ ّتلجسّر

.  4تلثمٗلر تلهرّر

 تلهسثفثز هى ّؼٗرز تلهحلٖ تلهجتهع ّتتسثع، تًٝسثى ًشثط زٗثدذ إلٔ تلسٗثرذ تستخدتم ّأدٓ

 رّتخط هحلِث ّحلز ّتلجهثعثز تٛفرتد خٗى تلمدٗهر تلرّتخط تًِثرز تلًهّ تستهرتر ّهع. تلزهًٗر

 . 5ّتحد هكثى فٖ ّتلعهل لثهرتٝ همر خّجّد تُٟتهثم لل تلسٗثرذ ّخثستخدتم. جدٗدذ

 ٗهكى حتٔ هستمٗهر طّلٗر ًسثقأ شكل علٔ تلهدى لٗهزأ ّتلتلٗفّى تلسٗثرذ ّظِّر تلتكًّلّجٗث ّختمدم

.  ّتلكِرخثء خثلهٗثٍ تلهدى هدتدإ

 ذلن ّٗتهثل. تلعثلم ًحثءأ جهٗع ّإلٔ هى تٛفرتد خثًتمثل تسهح تلطّلٗر تًٛسثق ذتز تلهدى ىأ شن ّٟ

، تلخٗز فٖ تلترفَٗ هجثل تّسع إلٔ ّتلتلفزّٗى تلرتدّٗ تخترتع ّأدٓ 6ّستثلًجرتد هدرٗد هدى هى

 أّ ف٠ٗدلفٗث خّستّى خثرج ه٠ًٗا  ث٠ثٗى تخعد تلتٖ تلضثحٗر فٖ خٗتَ هؽثدرذ عدم هى تلفرد ّهّكى

 ذلن ّٗرجع، تٛفكثر لتخثدل هلحر ضرّرذ تلهدى هرتكز تعد ّلم. ّتلخرتهج تٛف٠م لٗشثُد، أّدٗترّٗز

 لتخثدل تلهرتكز ُذٍ فٖ ٗجتهعّى تلًثس كثى هضٔ ففٗهث ،ّتلتلٗفّى ّتلتلفزّٗى تلرتدّٗ ظِّر إلٔ

.  تلحدٗثر تلهخترعثز ُذٍ تستخدم تلحثلٖ عصرًث فٖأّهث  ّتٛفكثر تٙرتء

: ّتلعهثل ّتلهصثًع تلحمّل " سهثٍأ 1899 عثم كتثخث 7Peter Kropotkin كرخّتكٗى خٗتر ًشر ّلد

 حٗث هكثى فٖ تلهدى لثهرإ تثحأ لد تلكِرخثء تستخدتم ىأ فَٗ ّأّرد،  "خثلزرتعر ّترتخثطِث أّ تلصًثعر

.  8خثلكِرخثء ّتلطرق تلشّترع تضثء

 تلّحدذ دتخل تًٝتثج عهلٗر ىأ هى فخثلرؼم. تلحضرٗر تلتًهٗر فٖ ُثهثًا  دّرتًا  ٗلعج تلتعلٗم ىأ شن ّٟ

 خخرذ تكتسخّت لد تٛفرتد هى عددت ًُثن ىأ ٟإ، ّتٛهٗٗى تلهِرذ ؼٗر تلعهثل خعض خِث ٗمّم تلصًثعٗر

                                                           
1
 Melville C. Branch, Urban Planning Theory, Community Development Series, Halsted Press, A 

Division of John Wiley & sons, Inc. , 1975, P. 5.  
2
 Le Corbusier, The City of Tomorrow and Its  meaning, Translated from the 8th French of 

Urbanisme By Frederick Etchells, London, The Architecture Press, 1971, P. P. 119-120 
3
 Charles N. Glaab & Theodore Brown, A History of Urban America, New York, Mac Millan 

Publishing Co. , Inc. , 1967, P. 163.  
4
  Le Corbusier, Op. Cit. , P. 164.  

5
  Gordon Cullen, Townscape, London, Architectural Press, 1961, P. P. 57-64.  

6
 Melville C. Branch, Op. Cit. , P. 87.  

ث١زو أٌىَب٠ف١زِ ووٚثٛرى١ٓ، األ١ِو . ث١ٛرو ووٚثٛرى١ٓ أٚ ث١زو ووٚثٛرى١ٓ، عغوافٟ هٍٟٚ، اٌنٞ وبْ ِٓ أٚائً إٌّظو٠ٓ ٌٍؾووخ اٌزؾوه٠خ  7

(. 1921 – 1842 )ووٚثٛرى١ٓ، ٌٚل فٟ ٍِٛىٛ ٚرؼٍُ فٟ ٍب٠ٕذ ث١زوٍجوؽ
8
 Arthur B. Gallion & Simon Eisner, Op. Cit. , P. 63.  
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 ُثهث دّرت ٗلعج فِّ تلتعلٗم هستّٓ ٗرتفع ىأ تلضرّرٕ فهى علَّٗ. ذتلٖع ّهِثرذ ّتكًٗكٗر تعلٗهٗر

.  تلحضرٗر ّتلتًهٗر تٟلتصثدٗر تلتًهٗر فٖ

 ّلعخز. 1ركثًتٗلٗرٕتلم تٟهخرتطّرٗر أسثس كثى تلذٕ تلًهّتلثمثفٖ إلٔ ّتلهج٠ز تلجرتبد تًتشثر ّأدٓ

. تلهدى فٖ ًهز تلتٖ تلعم٠ًٗر خثلثمثفر تلًثس هدتدإ فٖ خثرزت دّرت ّتلجرتبد تلكتج ّدّرٗثز تلطخثعر

 تلرحلر كثًز 1704 عثم ّفٖ. خخعضِث تلخعض تلهدى تخثطرت هى كثرأ تٛم خثلدّلر هدًٗر كل ّترتخطز

 تلذٕ تلخثرز تلدّر تزدتد تلهّتص٠ز ّسثبل تمدم ّهع. تٗثم ستر تستؽرق ًّّٗٗرن إلٔ خّستّى هى

 إلٔ هدًٗر هى ّتلهج٠ز ّتلجرتبد تلصحؾ تًتمثل سِّلر أدز ّلد. فرتًكلٗى دتر هثل تلًثشرّى ٗلعخَ

.  2تٛهٗركٗر تلمّهٗر خزّغ إلٔ خرٓأ

 تسج٠ٗز هى تلهج٠ز ّ تلجرتبد تّردٍ هث علٔ ٗمّم تلهدى تخطٗطكثى  تلفترتز تلسثخمر ّفٖ

 ّهث، تٟجتهثعٖ ّتلتّتزى، ّتلّفٗثز تلهّتلٗد ّهعدٟز، تلطمس ّأحّتل، خثلهًثخ تتعلق ّإحصثءتز

 تلهدًٗر أخ٠لٗثز ّتلهج٠ز تلجرتبد ُذٍ تًثّلز كهث. تلهخدرذ ّتلهّتد تلخهر ّهدهًٖ تلجرٗهر ٗخص

 تلتكًّلّجٖ تلتمدم ًتٗجر تلعثهلر تلطخمر تزدتدز فمد. تلطج تكًّلّجٗث ختمدم ّتًهّتلهدى.  3ّهشثكلِث

.  تلصًثعٗر تلثّرذ ظِّر عًد تٛهرتض ضد

 ّتهثل. ّتلهرضٔ خثلفمرتء تٝحسثى تستِدؾ تلتٖ ّتلِٗبثز تلهخثًٖ شٗدزأ عشر تلثثهى تلمرى ّخ٠ل

 عِد فٖ لًدى فٖ أًشبز تلتٖ تلعسكرٗر ّتلهستشفٗثز، عشر تلخثهس لّٗس عِد فٖ لٗمأ فًدق فٖ ذلن

 تلفمرتء ّتّٗتء خثلهرضٔ خثلعًثٗر تمّم كثًز تلتٖ تلكخرٓ ّتلهستشفٗثز، تلثثًٖ ّجهٗس تلثثًٖ زتشثرل

.  تلًِضر ّعصر تلّسطٔ تلعصّر ًِثٗر فٖ

 ّتؤثر. تلهدى سكثى عدد زٗثدذ علٔ عهل ههث تلّفٗثز هعدٟز ًخفثضإ إلٔ خثلصحر تُٟتهثم ّأدٓ

.  4 أٗضثًا تلهعهثرٗر ّخثلثّرذ خل – تلع٠ج ّسثبل ختمدٗم فمط لٗس – تٛطخثء

: والثقافً االجتماعً التغٌٌر مفهوم  3-1

 تلهعًٔ علٔ ٗدٟى كثًث لّ كهث تٟجتهثعٖ تلتطّر ّهفِّم تٟجتهثعٖ تلتؽٗٗر هفِّم تستخدم هث كثٗرتًا 

 ّتٟجتهثعٖ تلخّٗلّجٖ تلحملٗى فٖ ّتسعثًا  تًتشثرتًا  شِد (evolution) تلتطّر هفِّم أى ّتلّتلع. ًفسَ

 دترّٗى لًظرٗر تٟجتهثعٖ تلتطخٗق ّكثى. عشر تلتثسع تلمرى هًتصؾ فٖ دترّٗى ًظرٗر ظِّر هع

 تلحٖ تلكثبى خٗى تلهمثرًر خ٠ل هى ّذلن H. spencer)5 سخًسر ُرخرز) تًٟلكٗزٕ تلهفكر ٗد علٔ

 تلّظثبؾ ّتهثٗز تلخًثء درجر لدعّز، تلًهّ فٖ تشترتكِهث فٖ تلتشثخَ أّجَ علٔ ّتلدٟلر، ّتلهجتهع

.  ّتطّرُث

 ّجِز كثٗرذ تًتمثدتز أى ٟإ (social Darwinism)  تٟجتهثعٗر خثلدترًّٗٗر تٟتجثٍ ُذت حًِٗث ّسهٖ

 تلهحثّٟز أى تعتخر تلذٕ (william ogburn أّؼخرى ّلٗم) إلَٗ تّصل هث ّهًِث، تٟتجثٍ ُذت إلٔ

 عى ٟإ تسفر لم تٟجتهثعٗر تلًظم تطّر فٖ ّتًٟتخثج ّتلتًّع تلّرتثر لّتًٗى عى للكشؾ تلهخذّلر

                                                           
1
اػزّلد ا١ٌّووبٔز١ٍ١خ  .ا١ٌّووبٔز١ٍ١خ ٟ٘ ِن٘ت رغبهٞ ٍبك ثؤٚهٚثب فٟ اٌفزوح اٌّّزلح ِٓ اٌموْ اٌقبٌِ ػْو اٌٝ ِٕزٖف اٌموْ اٌضبِٓ ػْو 

هفغ اٌٖبكهاد ٚرم١ٍٔ اٌٛاهكاد ثٙلف رؾم١ك فبئ٘ فٟ  - اػزجبه اٌن٘ت ٚاٌفٚخ أٍبً اٌمٛح االلزٖبك٠خ ألٞ ثٍل:ػٍٝ ػلح ِجبكة ِٓ أثوى٘ب

أْبء ّووبد رغبه٠خ وجوٜ لٖل اٌزؾىُ فٟ اٌزغبهح  - ؽّب٠خ اإلٔزبط إٌٟٛٛ ػٓ ٛو٠ك فوٗ ل١ٛك عّوو١خ ػٍٝ اٌٛاهكاد - ا١ٌّياْ اٌزغبهٞ

 .اٌل١ٌٚخ
2
 Charles N. Glaab & Theodore Brown, Op. Cit. , P. P. 19-20.  

3
 Le Corbusier, Op. Cit. , P. 130.  

4
 Helen Rosenau, Social Purpose in Architecture, Paris, and London Compared, 1760-1800, Studio 

Vista, 1970, P. 52.  
5
. اٌنٞ للَ ف١ٗ هإ٠خ فٍَف١خ ِزطوفخ فٟ ١ٌجوا١ٌزٙب" اٌوعً ٙل اٌلٌٚخ" ِئٌف وزبة  .(1903 – 1820 )٘وثود ٍجَٕو ٘ٛ ف١ٍَٛف ثو٠طبٟٔ 

 هغُ أْ اٌمٛي ٠َٕت ػبكح ٌلاه٠ٚٓ". اٌجمبء ٌألٍٕؼ "وبْ ٍجَٕو، ١ٌٌٚ كاه٠ٚٓ، ٘ٛ اٌنٞ اٚعل ِٖطٍؼ 
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 خ٠ل هى jolian steward1) ستّٗترد جّلٗثى) أٗضث خًَٗ ُّّهث. ّتلهِهر تلحّٗٗر تلًتثبج هى تلملٗل

 خط فٖ ٗسٗر تّٛل أى ذلن، تلخشرٕ ّتلتطّر تلعضّٕ تلتطّر خٗى ّتضحث تخت٠فث ًُثن أى تؤكٗدٍ

 تلسٗثسٗر تلعّتهل تخت٠ؾ خحسج ّذلن خطّط عدذ فٖ ٗسٗر تلثثًٖ هثخٗى، ((حتهٖ))ّ هستمٗم

، تلشِرذ هى تلكثٗر فمدز تٟجتهثعٖ تلحمل فٖ تلتطّرٗر تلًظرٗر أى ّتلّتلع. ّتلثمثفٗر ّتٟلتصثدٗر

.  2تٟجتهثعٖ تلتطّر هفِّم تستخدتم عىت تخلّ كهث، تٟجتهثع علهثء حدٗثث عًِث ّتًصرؾ

 تٟستخدتم فٖ ٗعًٖ كثى تلذٕ (social progress) تٟجتهثعٖ تلتمدم خهفِّم ٗتعلق هث فٖ تٛهر كذلن

ّٗر تلشثبع  تؽٗر لتفسر تٟجتهثعٖ تلتمدم ًظرٗثز زءجث ّلد، أفضل حثلر إلٔ حثلر هى تلهجتهع تؽ

 أى ٗرٓ تلذٕ jhon Bury3) خّٗرٕ جّى) تٛهرٗكٖ ُإٟء أخرز ّهى. تمدهِث خ٠ل هى تلهجتهعثز

 ّسّؾ، تلحثضر فٖ تتطّر ُّٖ، تلهثضٖ فٖ تطّرز لد تًٝسثًٗر تلحضثرذ أى ٗعًٖ تلتمدم هفِّم

 تتحرن دًٗثهٗكٗر عهلٗر عى تلتمدم هفِّم ذتًا إ ٗعخر. هرؼّج تتجثٍ فٖ تلهستمخل فٖ تلتطّر فٖ تستهر

ّٗر هفِّم خٗى تلخلط إلٔ أدٓ هث ُّذت، هعًٗر ًحّؼثٗر خثلهجتهع  أشثر ّلد. تٟجتهثعٗٗى ّتلتطّر تلتؽ

 طّٗلر لفترتز ظلّ  لد تًٝسثًٖ تلهجهتع أى إلٔ ٗعّد تلخلط ُذت أى إلٔ 4دّٕٗ جّى تٛهٗركٖ تلهفكر

 ّصعّخر، تلمدٗهر تلهجتهعثز عثشتِث تلتٖ تلًسخٗر تلعزلر علٔ سثعدز  تٟستثتٗكٗر هى حثلر فٖ

 تلهثدٗر تٟتصثل ّسثبل هى تلكثٗر ّهع تلحدٗث تلعصر جثء أى إلٔ، خخعض خعضِث تلهجتهعثز تتصثل

 علٔ تلعزلر فرضز تلتٖ تلحّتجز تحطٗم إلٔ أدٓ هث، تلتفثعل عهلٗر فٖ ثّرذ أحدث ّتلتٖ، ّتلهعًّٗر

 تستثتٗكٗر هى ّتحّلز، ءشٖ كل لتشهل جهّد طّل خعد تلهجتهعثز حركر ًشطز ُّكذت. تلهجتهعثز

 ُذٍ تعتخثر إلٔ خعضِم دفع تًٝسثًٖ تلهجتهع خَ هر تلذٕ تلجُّرٕ تلتحّل ُذت. دًٗثهٗكٗر  إلٔ

.  2تمدهث ذتتِث تلدًٗثهٗكٗر تلحركر

 هجتهع هى ٗختلؾ تلتمدم هفِّم أى ذلن، تلهفِّهٗى خٗى تلخلط ُذت إلٔ ّّجِز عدذ تًتمثدتز أى تٟ

 فٖ ُّٖ، ّتٛزهًر تلظرّؾ ختخدل تتؽٗر لد ًفسِث تلتمدم فكرذ أى كهث، تلهجتهع ثمثفر خحسج، ٙخر

 خعض ٗرٓ ففٗهث، أخر هجتهع هفِّم فٖ تخلفث ٗكّى لد هث هجتهع فٖ فثلتمدم. ًسخٗر فكرذ تٛحّتل كل

 هستّٓ ّترتفثع، تلتصًٗع خ٠ل هى ًحّتلتمدم خعٗدتًا  شّطثًا  لطعز لد تلؽرخٗر تلحضثرذ أى تلًثس

 تلهعًٔ ٗتضهى ٟ تلهثدٕ تلتمدم ُذت أى تٙخر تلخعض ٗرٓ، تلهثدٗر تلمّذ عًثصر ّتّفر، تلهعٗشر

 تلمٗم هى تلعدٗد إلٔ ّتفتمر، تلطخمٗر تلفرّق تعثًٖ تلهجتهعثز تلن زتلز فهث، للتمدم ّتٛخ٠لٖ تلشثهل

 تلتمدم هفِّم ٗتضهى. تلًسخٗر تلهعثٗٗر تلن ّفق( تلهتخلفر)أّ  تلًثهٗر تلهجتهعثز خِث تتهسن تلتٖ

.  إٗدّٗلّجٗر خلفٗثز إلٔ دتبهثًا  ٗستًد ُّّ، ّترتمثبٗثًا  ّهعٗثرٗثًا  ّلٗهٗثًا  ًسخٗثًا  هحتّٓ

 سٗر خط هعًٔ ٗحهل حٗث، هًِجٗر صعّخثز ّٗتجَ تٟجتهثعٖ تلتمدم هفِّم تستخدتم ىإ ّتلّتلع

أّ  تلتمدم تهكثًٗر ٗتضهى تلتؽٗر هفِّم أى حٗى فٖ، صثعد خط فٖ ٗسٗر تًَ إٔ، ًحّتٛهثم للهجتهع

 ُّذت. هستهر تمدم فٖ دتبهث لٗسز تلتٖ تلهجتهعثز ّّتلع ٗتّتفق ٍ، ٛىعلهٗر ُّأكثر ّخثلتثلٖ، تلتخلؾ

 علٔ تمّم ّإًسثًٗر تجتهثعٗر لٗهر هتضهًثًا  ٗخمٔ تلذٕ تلتمدم هفِّم تستخدتم عى كلٗثًا  تٟستؽًثء ٗعًٖ ٟ

.  تلحٗثذ شرّط أفضل صًع علٔ تًٝسثى خمدرذ تٟعتمثد
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 .1929 – 1866 ع١ٌٛبْ ٍز١ٛاهك، وزت ٕٚؾفٟ ١ٍٚبٍٟ أٍزواٌٟ 
2

 . 190-189 ٓ ، 2008ٓاٌضب١ٔخ، ث١وٚد،  اٌؼوث١خ، اٌطجؼخ اٌٛؽلح كهاٍبد اٌضمبفخ، ِووي ػّبك، ١ٌٍٍٛٛٛع١ب اٌغٕٟ ػجل. ك 
3
ؽبًٕ ػٍٝ كوزٛهاٖ فقو٠خ فٟ اٌمبْٔٛ ِٓ . أٍزبم اٌزبه٠ـ اٌؾل٠ش فٟ عبِؼخ وبِجو٠لط. 1927 – 1861 عْٛ ث١وٞ، وبرت ِٚئهؿ أ٠وٌٕلٞ  

. عبِؼخ عالٍىٛ
4
.  ٘ٛ ِوثٟ ٚف١ٍَٛف ٚػبٌُ ٔفٌ أِو٠ىٟ ٚىػ١ُ ِٓ ىػّبء اٌفٍَفخ اٌجواغّبر١خ ٠ٚؼزجو ِٓ أٚائً اٌّئ١ٍَٚٓ ٌٙب1952 - 1859عْٛ ك٠ٛٞ  

 ."اٌل٠ّموا١ٛخ"ٚ" اٌؼٍُ"٠ٚمبي أٗ ٘ٛ ِٓ أٛبي ػّو ٘نٖ اٌفٍَفخ ٚاٍزطبع اْ ٠َزقلَ ث١ٍبلخ وٍّز١ٓ لو٠جز١ٓ ِٓ اٌْؼت األِو٠ىٟ ّ٘ب
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 عهلٗثز لدرتسر تلهّضّعٖ تلخعد هًِجٗثًا  تّفر ٟ ّتلًهّ ّتلتطّر تلتمدم هصطلحثز أى إلٔ ًخلص

 حٗى فٖ، للدترس تلذتتٗر خثلهًطلمثز ٗتؤثر ّأخ٠لٗثًا  لٗهٗثًا  هعًٔ تحهل فِٖ، تلعلهٗر تلًثحٗر هى تلتؽٗٗر

.   ٗكّى أى ٗجج كهث ّلٗس، فع٠ًا  كثبى ُّ كهث تلّتلع ٗصؾ تٟجتهثعٖ تلتؽٗٗر هصطلح أى

 إلٔ تٝشثرذ تمتضٖ ّتٝجثخر، تٟجتهثعٖ خثلتؽٗٗر تلثمثفٖ تلتؽٗٗر ع٠لر عى تلسإتل ًطرح أى ٗخمٔ

 للثمثفر ّتل٠هثدٗر تلهثدٗر تلهظثُر خٗى ٗهٗز كثى تلذٕ ُّّتلًمثش تلثمثفر ّهضهّى هفِّم حّل تلًمثش

 تؤثٗر فٖ تلخحث ّخثلتثلٖ، فصلِهث ٗهكى ٟ حٗث، تلهظِرٗى ك٠ فحص تمتضٖ تلثمثفٖ تلتؽٗٗر ّدرتسر

 تلجثًج فٖ خثلتؽٗٗر خثصر عّتهل ًفرد أى فٖ، تلصعّخر عى عدت، تلخطؤ ّهى. تٛخر فٖ حدُهثأ

 ( cultural change) تلثمثفٖ تلتؽٗٗر ٗكّى ّخثلتثلٖ تل٠هثدٕ خثلجثًج خثصر أخرٓ ّعّتهل تلهثدٕ

 جهٗع فٖ ٗحدث  تلذٕتلتؽٗٗر ًَإ ,هعًّٗثًا  أم هثدٗثًا  كثى سّتء تلثمثفر جثًخٖ فٖ تخّدل هى ٗطرأ هث ُّ

. . . . . . . . . تلتكًّلّجٗث، تلمٗم ّسلّم تّٛلّٗثز تخدل، ّتلتمثلٗد تلعثدتز، تلفى، تللؽر ) تلهجتهع ًّتحٖ

 .تلهثدٕ تٝطثر ذلن إلٔ خثٝضثفر تلثمثفٖ تلتؽٗٗر هى جزءتًا  جتهثعٖتٟ تلتؽٗٗر ٗصخح ُذت ّعلٔ. (. 

 . جثبز ُّ تلعكس خًٗهث، تجتهثعٗر تؽٗرتز ُٖ تلثمثفٗر تلتؽٗرتز جهٗع فلٗسز لذلن

 شثه٠، أّ ّتسعثًا  هحدّدتًا  تلتؽٗٗر ُذت كثى سّتء، تلهجتهع فٖ ٗتؽٗر هث كل ُّ تلثمثفٖ تلتؽٗٗر دتم ّهث

 فٖ ّظٗفتِث لجِر تلهعًّٗر تلجّتًج ٗتًثّل تٟجتهثعٖ تلتؽٗٗر دتم ّهث، ّتلهعًّٗر تلهثدٗر تلهظثُر

 هثدٗر ٟ جّتًج إٔ، ّعثدتز لٗم هى عًِث ًٗتج ّهث، ع٠لثز هى علِٗث ٗترتج ّهث تٟجتهثعٖ تلخًثء

 تؽٗر ُّ هث فكل. 1ّتحتّتء تضهى ع٠لر ُٖ، تلتؽٗٗرٗى خٗى ع٠لر ًُثن فثى كذلن تٛهر دتم ّهث

 تلرؼم علٔ تٟجتهثعٖ تلتؽٗر دتبرذ فٖ تمع تلثمثفٗر تلتؽٗرتز جهٗع ّلٗسز، ثمثفٗثًا  تؽٗرتًا  ٗعد تجتهثعٖ

 تلهتمدهر تلتكًّلّجٗث دخّل فٖ تٛهر ُّ كهث، للتؽٗٗر أّ علر سخخثًا  تلّلز هع ّتصخح تترتكم أًِث هى

.   تلتملٗدٗر تلحٗثذ أّجَ هى للعدٗد ّؼزُّث

: التغٌر حدوث فً المؤثرة العوامل  3-2

 علٔ ٗمّم، ّتلطخٗعٗر ٕذّتلثمثؾ تٟجتهثعٗر تلهختلفر خؤًّتعِث تًٝسثى فِٗث ٗعٗش تلتٖ تلخٗبر هع تلتعثهل

 ٗفرض تلهمثخل ّفٖ، ثمثفتَ علَٗ تفرضِث تلع٠لثز ُذٍ خعض أى ٠ّٗحظ، تلهستهر تلتفثعل لثعدذ

 هى تلعدٗد ًُّثن، تلتؽٗٗر ٗحدث تلتفثعل ُذت خ٠ل ّهى، تلخٗبر ُذٍ عًثصر خعض علٔ ثمثفتَ تًٝسثى

، تًٝسثًٖ تلفعل دتبرذ عى خثرجر خعضِث، ّتٟجتهثعٖ تلثمثفٖ للتؽٗر أّ تلهسخخر تلهسثعدذ تلعّتهل

 تلهعطٗثز هثل تًٝسثًٖ تلًشثط عى ًثتجر خرٓأ ّعّتهل ّتلخّٗلّجٗر تلطخٗعٗر تلعّتهل هثل

.  ّؼٗرُث ّتلثمثفٗر تلتكًّلّجٗر

: ّتلطخٗعٗر تٟٗكّلّجٗر تلعّتهل 3-2-1

 ّتلتضثرٗس تلجؽرتفٖ تلهّلع ّتتضهى، تًٝسثى فِٗث ٗعٗش تلتٖ تلطخٗعٗر تلخٗبر خهكًّثز تتهثل

 ٟإ، تلحدّث ًثدرذ تلطخٗعٗر تلخٗبر فٖ تلتؽٗرتز أى هى تلرؼم ّعلٔ. تّٛلٗر ّتلهّتد ّتلهًثخ ّتلترخر

 تؽٗٗر أّ إلٔ تلجهثعٗر تلِجرذ إلٔ تإدٕ فمد، تلهجتهع حٗثذ فٖ عظٗهث ٗكّى تحدث عًدهث تؤثٗرُث أى

 تًٝتثج ّفٖ تلهحثصٗل ًّع فٖ كخٗر أثر للهًثخ ّىٕن كذلن. تلهتخمٗر تلجهثعثز حٗثذ فٖ شثهل

 تحتَّٗ خهث تلهجتهع فٖ تلهعٗشر ّهستّٓ تلدخل ّٗتؤثر. تٟجتهثعٗر تلع٠لثز طخٗعر ّفٖ تلصًثعٖ

 تلخّر ّتٛرتضٖ تلصحرتّٗر تلطخٗعر علِٗث تؽلج تلتٖ تلهجتهعثز فثلتصثدٗثز. ثرّتز هى تٛرض

، ّتلخترّل ّتلذُج ّتلحدٗد كثلفحم تلهثدٗر ّتلثرّتز تلخصخر ّتٛرتضٖ خثلهٗثٍ تلؽًٗر تلن عى تختلؾ

 تلن عى تختلؾ خدّرُث ُّٖ. هتًّعر ّثمثفٗر تجتهثعٗر ّع٠لثز ًظم تٟخت٠ؾ ُذت عى ًٗتج ّخثلتثلٖ
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 . 46 ، 1994ٓكِْك، كِْك،  عبِؼخ ٚاٌزطج١ك، ِْٕٛهاد إٌظو٠خ ث١ٓ االعزّبػٟ فٚٛه، اٌزغ١و ٠ٍٛف 
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 ّتلخرتكٗى ّتلفٗضثًثز تلعّتصؾ كِخّج، فجثبٗر خٗبٗر أّ خعّتهل هتملج خهًثخ تلهتهٗزذ تلهًثطق

 تلهعٗشر طرق ّتؽٗٗر تلتكٗؾ هى ًّعث تفرض تلحثٟز ُذٍ جهٗع، أّ تلخرّدذ تلحرترذ ّتشتدتد

.  تٟجتهثعٗر تلحٗثذ ّأسلّج

 تستطثع ّلد، ّهصٗرٍ حٗثتَ فٖ تتحكم خحٗث تثهثًا  خضّعثًا  تلطخٗعٗر للعّتهل ٗخضع ٟ تًٝسثى أى ٟإ

 طثخع ذتز تلخٗبر خِذٍ ع٠لتَ خثلتثلٖ تعد ّلم، لصثلحَ هعطٗثتِث ّٗستخدم تلخٗبر ٗطّع أى خثلعلم

 دتبهث صثلحر لٗسز " تلخٗبر " تٕ أًِث عى عدت ًشثطَ هجثٟز تحدٗد لجِر ّخخثصر، ((حتهٖ))

 خٗى تلخشرٗر تلجؽرتفٗر فٖ تلّتسع تلًمثش خًَٗ هث ُذت. ّتلثمثفٗر تٟجتهثعٗر تلتؽٗرتز هختلؾ لتفسٗر

 تلهعطٗثز أى ّخخثصر، أخرٓ جِر هى تلهكثًٗر تلًظرٗر ّأًصثر جِر هى تلحتهٗر تلًظرٗر أًصثر

 تلخٗبر أى فكهث. هتشثخِر ّحضثرٗر ثمثفٗر تستجثخثز عًِث ًٗشؤ أى خثلضرّرذ لٗس ًفسِث تلطخٗعٗر

 أًتج هشثخِر خٗبر عثش هى كل فلٗس تلفًٗٗمٗر تلحضثرذ لٗثم علٔ سثعدز أّ تلخحرٗر تلسثحلٗر

 صحرتّٗر خٗبر فٖ لثهز تلتٖ تلفرعًّٗر تلحضثرذ عى ٗمثل ًفسَ ّتٛهر. هشثخِر حضثرذ خثلضرّرذ

 هتًّعر خشرٗر جهثعثز تسكًِث عدٗدذ صحرتّٗر خٗبثز تّفر هى تلرؼم علٔ ٗشثخِِث هث ٗمم لم ّتلتٖ

.  1لثرذ ؼٗر فٖ

 تلظّتُر طخٗعر فٖ تلهًثخ تؤثٗر ّأكد، تلخشرٕ تلعهرتى فٖ تلخٗبر خؤثر همدهتَ فٖ خلدّى تخى تُتم ّلد

 تلتٖ ُّٖ، تًٝسثى لًشثط تلهحددذ تلعّتهل أخرز هى تعد تلعًثصر ُّذٍ. للسكثى ّتلًفسٗر تٟجتهثعٗر

 ّلد. تٟجتهثعٖ تلتؽٗٗر فٖ تٝٗكّلّجٖ ل٠تجثٍ ههث٠ هًَ ٗجعل هث تًتثجَ عهلٗر ّفٖ سلّكَ فٖ تإثر

 أى تلمّتًٗى رّح كتثخَ فٖ رأٓ فمد montesqieu2)هًّتٗسكّٗ) ٗد علٔ خعد فٗهث تٟتجثٍ ُذت تطّر

 تلهتؽٗرٗى ُذٗى طرٗق ّعى تلجؽرتفٖ ّتٟهتدتد تلهًثخ فٖ ٗتحدد تلشرتبع ّهصدر تلتثرٗخ هحرن

 تُتم ّلد. هجتهع لكل تله٠بهر ّتلمّتًٗى تلًظم ًحدد ّأى تلهختلفر تلشعّج ههٗزتز ًفِم أى ٗهكى

 فٖ تلهإثرذ خثلعّتهل م Ritter 3 1779-1859) رٗتر) ذلن فٖ ّرتبدُم، تٛلهثى تلجؽرتفّٗى

 أّرّخث تثرٗخ فٖ ّأثرُم تلسّتحل سكثى عى درتسثز ّلدم حتهٗر ًظر ّجِر هى تلخشرٕ تٟجتهثع

 هع ّتفثعلِم تلجؽرتفٗر ّكشّفثتِم سفثرُمأ فٖ تلخحر تستعهلّت لكًِّم تلهتّسط تلخحر جزر ّسكثى

.  ّتلخعٗدذ تلهجثّرذ تلشعّج

  تؤثٗر فَٗ خٗى تلجؽرتفٖ تلحتهٖ تٍتجتٟ دعم فٖ كخٗرتًا  سِثهثًا  إDemolins 4) دٗهّٟى) لدم ّلد

، تلعهل، تلهكثى: تلث٠ثر تلخٗبر عًثصر علٔ تحلٗلَ فٖ ركز ّلد، تلخشر حٗثذ فٖ تلطخٗعٗر تلعًثصر

 فٖ تلتؤثٗر خ٠ل هى تلًثس فٖ ٗإثر تلعهل ًّّع تلعهل ًّع فٖ ٗإثر تلهكثى أى ّتعتخر. تلًثس

 ُذٍ أى ٗضٗؾ أًَ علٔ. تلًثس خٗى تلتفثعل طرق ّفٖ ّتلسٗثسٖ تٟجتهثعٖ تلتًظٗم ّفٖ تلهجتهع

 ًّع، ٛى تّٛلّٗثز حٗث هى تًملج تلهدى هجتهعثز فٖ ًِٛث تلرٗؾ علٔ تًطخق هث أشد تلهعثدلر

 تخٗثى فٖ تلخعض ؼثلٔ ّلد. تلخشرٗر تلهجهّعثز علٔ أكثر ّٗعتهد تلطخٗعٗر خثلخٗبر تتصثلَ ٗفمد تلعهل
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 . 39-30 ، 2002ٓاٌّقزبهاد، ث١وٚد،  ، كاه2 ٚاإلَٔبْ، ٛ ػّبك، اٌج١ئخ اٌغٕٟ ػجل. ٚك ػط١خ ػبٛف. ك 
2

 ، ف١ٍَٛف فؤَٟ ٕبؽت ٔظو٠خ فًٖ اٌٍَطبد اٌنٞ رؼزّلٖ غبٌج١خ 1755 – 1689ّبهي ٌٛٞ كٞ ١ٍىٛٔلا اٌّؼوٚف ثبٍُ ِٛٔز١َى١ٛ  

 .1714 ؽ١ش رؼٍُّ اٌؾمٛق ٚإٔجؼ ػٚٛ ثوٌّبْ ػبَ 1689ٌٚل َِٛٔى١ٛ فٟ عٕٛة غوة فؤَب ثبٌموة ِٓ ِل٠ٕخ ثٛهكٚ ػبَ . األٔظّخ ؽب١ٌب
3

اٌؾل٠ضخ،وّب أٔٗ ِئٌٍ اٌغّؼ١خ اٌغغواف١خ  اٌغغواف١ب ، عغوافٟ أٌّبٟٔ ٠ؼل ِٓ ِئٍَٟ ػٍُ Carl Ritter  1779 - 1859ثبألٌّب١ٔخ وبهي ه٠زو 

 ؽزٝ 1825ِٓ  عبِؼخ ِ٘ٛجٌٛلد فٟ ثو١ٌٓ ٚٚاٙغ أٌٍ اٌغغواف١ب اٌزغو٠ج١خ ّغً ِٕٖت ِلهً اٌغغواف١ب األٚي فٟ, 1828َاألٌّب١ٔخ ػبَ 

 .ٚفبرٗ
4
ٍو رملَ اإلٔغ١ٍي "ػبٌُ اعزّبع ِٚوة فؤَٟ، أٌٍ ِغٍخ اإلٕالػ االعزّبػٟ، ٚاّزٙو وزبثٗ . 1907 – 1852 اكِْٛ ك٠ّٛالْ  

". اٌَى١١َٔٛٓ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1779
http://ar.wikipedia.org/wiki/1859
http://ar.wikipedia.org/wiki/1859
http://ar.wikipedia.org/wiki/1859
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%87%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%AA_%D9%81%D9%8A_%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%87%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%AA_%D9%81%D9%8A_%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%87%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%AA_%D9%81%D9%8A_%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86
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 أى رأٓ F. Ratzel 1) رتتزل فرٗدرٗن) فثٛلهثًٖ. تٟجتهثعٖ تلتؽٗر عهلٗر فٖ تلطخٗعٗر تلخٗبر أثر

 علٔ ٗعٗش أى شعج كل علٔ ٗتحتم ذإ، عهٗثء صثرهر خحتهٗر تلشعّج هصٗر تحدد تلتٖٕ  ٍتلترخر

 تلتثرٗخ أى خفظثظر تمرر فGeopoliticِٖ)  )تلسٗثسٗر تلجؽرتفٗث أهث تلحظ لَ لسهِث تلتٖ خرتلتر

 تلفكر علِٗث تعتهد تلتٖ تلًظرٗر ُّٖ ( تلحّٕٗ تلهجثل ) أجل هى أخدٕ ًضثل ٟ إُّ هث تلخشرٕ

 فٖ تٛستثذ H. Machinder 2) هثكًٗدر ُثلفّرد) رأٓ ّلد. تلعثلم رّعز تلتٖ حرّخَ فٖ تلًثزٕ

 ّتلدّل تلدتخلٗر تلدّل خٗى دتبم صرتع عى عخثرذ ُٖ تلخشرٕ تلتثرٗخ حركر أى أّكسفّرد جثهعر

 تحثّل تلثثًٗر خًٗهث، تلخرجٖ تلعثلم علٔ هًِث لتطل تلشّتطا إلٔ تلًفثذ تحثّل فثّٛلٔ. تلخحرٗر

 ٗضع ّتلتٖ  (Heart land) ( تلعثلم للج ) ًظرٗر ُّّصثحج. تلدتخلٗر تلهًثطق خثتجثٍ تلتّسع

 للج علٔ ٗسٗطر ّهى، تلعثلم للج فٖ ٗتحكم أّرّخث شرق علٔ ٗسٗطر هى: تمّل هعثدلر خهحصلتِث

.  3كلَ تلعثلم ٗحكم تلعثلهٗر تلجزٗرذ ُذٍ علٔ ٗسٗطر ّهى، تلعثلهٗر خثلجزٗرذ ٗتحكم، تلعثلم

 لِذت عدٗدذ تًتمثدتز ّجِّت، تلعشرٗى تلمرى عشرًٗثز خعد، تلخشرٗر ّتلجؽرتفٗث تٟجتهثع علهثء لكى

 تلهٗثدٗى شتٔ فٖ تلتؽٗٗر ّعهلٗثز تٟجتهثعٗر تلظّتُر هى تلكثٗر أى، درتسثتِم فٖ أكدّت خل تٟتجثٍ

 فثلعثلم. تلطخٗعٗر ّتلخٗبر تًٝسثى ّعٖ خٗى تلتفثعل عى تلًثتج تلخشرٕ خثلًشثط ٟإ تفُسر أى ٗهكى ٟ

 عخرز هث ُّّ، طخٗعٗثًا  عثلهثًا  كًَّ هى أكثر تًٝسثى عهل هى، هصطًع ُّعثلم تلّٗم فَٗ ًعٗش تلذٕ

 6خرٗى)ّ De laplache)  5دّٟخ٠ش) تلفرًسٗٗى ٗد علٔ تطّرز تلتٖ 4تٝهكثًٗر تلهدرسر عًَ

(Brunhes .تلًظرٗثز تفمثد إلٔ تلحدٗثر تٟتصثل ّتمًٗثز تلتكًّلّجٗر تلتطّرتز أدز كذلن 

.  تُٛهٗر تلجّٗخّلٗتٗكٗر

:  تلسكثًٗر تلعّتهل 3-2-2

 لٗس ُذت، تٟجتهثعٖ تلتؽٗر حدتثإ فٖ تلهِهر تلعّتهل هى ّتركٗخِم ّتّزٗعِم تلسكثى حجم ٗعتخر

 أٗضثًا  خل، فحسج أعضثبِث هى تلهتّلع تلسلّن أًّتع ّتفرض تًظم تًٝسثًٗر تلجهثعثز أى إلٔ رتجعثًا 

 تلعثدتز عى فض٠ًا ، تلهتّلع ّتلسلّن تلّظثبؾ خخعض تمّم ّحدتز عى عخثرذ ًفسَ تلّلز فًِٖٛث 

 تلتملٗدٕ تلهجتهع فٖ تٛسرذ حثجثز أى ذلن ّهثثل(. تّتفمٗر )ًهثذج ذلن عى ًٗتج ّخثلتثلٖ، ّتلتمثلٗد

 تلرٗفٗر تٛسرذ فثى ّخثلتثلٖ، تلصًثعٖ تلهدًٖٗ تلهجتهع فٖ تٛسرذ حثجثز عى تختلؾ تلزرتعٖ

 ذلن عى ًّٗتج، (تلصؽٗرذ )تلزّجٗر تلهدًٗٗر تٛسرذ عًِث زتعج، ّظثبؾ خعدذ تمّم أى ٗهكى تلكخٗرذ

 تلعثبلر حجم فصؽر. تٟجتهثعٖ تلخًثء ّتعمد ّتلحجم تلًهثذج ختؽٗر تٟجتهثعٗر تلتّلعثز تتؽٗر أى

 صؽر ّكلهث. تلزرتعر خعهلٗر تصلرمتل تلجؽرتفٗر تلظرّؾ هتطلخثز هّتجِر علٔ لدرذ ألل ٗجعلِث

                                                           
1 

ٕبؽت وزبة اٌغغواف١خ ا١ٌَب١ٍخ ٠ٚؼزجو اٌّئٌٍ األٚي ٌؼٍُ اٌغغواف١ب اٌؾل٠ضخ، كهً هاريي   1904 -  1844 ػبٌُ أٌّبٟٔ فو٠له٠ه هاريي 

ػٍُ اٌؾ١ٛاْ ٚاٌغ١ٌٛٛع١ب ٚاٌزْو٠ؼ، ٌٗ وزبثٗ عغواف١خ اإلَٔبْ، وزت ػٓ اٌؼٛاًِ اٌزٟ رزؾىُ فٟ رٛى٠غ اإلَٔبْ فٟ  1868َ ٍٕخ ٘ب٠لٌج١وط فٟ

 .اٌىوح األه١ٙخ
2

ِزقٖٔ , عغوافٟ ثو٠طبٟٔ (1947-1861)وبْ ا١ٌَو ٘بٌفٛهك ِبوٕله  ، Halford Mackinder ثبإلٔغ١ٍي٠خ ٘بٌفٛهك ِبوٕله

، ٚ٘ٛ أؽل أّٙو وزت اٌغ١ٛث١ٌٛز١ه فٟ 'اٌّؾ١ٜ اٌغغوافٟ ٌٍزبه٠ـ'ثزؤ١ٌف اٌىزبة ا١ٌْٙو لبَ  1904 فٟ ػبَ ،ا١ٌَب١ٍخ اٌغ١ٛث١ٌٛزىب اٌغغواف١ب فٟ

 .اٌؼبٌُ،ٚ٘ٛ ٚاٙغ ٔظو٠خ لٍت ا١ٌبثٌ
3

 . 143-138 اٌَبثك، ٓ اٌّوعغ 
4
ِٚٓ صُ رزووي اٌلهاٍخ ػٍٝ . اٌزٟ روٜ أْ اإلَٔبْ ٌل٠ٗ اِىبٔبد الفز١به ِب ٠ٕبٍجٗ، ٚ٘ٛ ٠ئصو فٟ اٌج١ئخ ِضٍّب ٠زؤصو ثٙب :انًذرسح اإليكاَيح 

اٌظوٚف اٌجْو٠خ ٚأّىبي اٌزى١ف اٌجْوٞ ِغ اٌج١ئخ اٌطج١ؼ١خ، ٚػٛاًِ ِٚواؽً اٌزملَ اٌزمٕٟ، ٚأّٔبٛ اٌؼّواْ اٌجْوٞ ِٓ ٍىبْ ٍٚىٓ ٚرٕظ١ُ 

 .اكاهٞ ١ٍٚبٍٟ ٌٍؾ١بح ٚرؾ١َٓ عٛكرٙب
5

عغوافٟ فؤَٟ وبْ ٌٗ رؤص١و ػظ١ُ فٟ  Paul Vidal de La Blach ثبٌفو١َٔخ (1918 - 1845) ثٛي ف١لاي كٚ الثالُ 

 .اٌّؼبٕوح اٌغغواف١ب رط٠ٛو
6 

.  عغوافٟ فؤَٟ ػوف ثؼٍّٗ اٌوائل فٟ اوزْبف االٔؼىبً اٌّغٕب١َٟٛ ٌٍىوح األه١ٙخ Bernard Brunhes 1910 – 1867 ثؤبه ثو٠ٓ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1844
http://ar.wikipedia.org/wiki/1844
http://ar.wikipedia.org/wiki/1904
http://ar.wikipedia.org/wiki/1904
http://ar.wikipedia.org/wiki/1904
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/1868
http://ar.wikipedia.org/wiki/1868
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/1845
http://ar.wikipedia.org/wiki/1918
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FBernard_Brunhes&ei=fiuJUqGoNMmP0AWhhYCICg&usg=AFQjCNHQAvhhhNtUcaYVKvjQh1m0Q8-loQ&bvm=bv.56643336,d.d2k
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FBernard_Brunhes&ei=fiuJUqGoNMmP0AWhhYCICg&usg=AFQjCNHQAvhhhNtUcaYVKvjQh1m0Q8-loQ&bvm=bv.56643336,d.d2k
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FBernard_Brunhes&ei=fiuJUqGoNMmP0AWhhYCICg&usg=AFQjCNHQAvhhhNtUcaYVKvjQh1m0Q8-loQ&bvm=bv.56643336,d.d2k
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 خعض فٖ تلتؽٗر أى ٗعًٖ ُّذت. ّتضح خشكل تتؽٗر تلعثبلٖ للسلّن تلثمثفٗر تًٛسثق ىإؾ تلعثبلر حجم

.  تلتّتفمٗر تٟجتهثعٗر تلتؽٗرتز هى سلسلر إلٔ ٗإدٕ خثلجهثعر تلهتعلمر ّتله٠هح تلظّتُر

 تشجع ٟ فثلعزلر، ّتلثمثفٖ تٟجتهثعٖ تلتؽٗر فٖ هإثرتًا  دّرتًا ( تلعزلر)أّ ( تٟتصثل )ٗلعج كذلن

 تلهجتهعثز فهعظم، ًسخٗر أّ تلعزلر تٟتصثل ّدرجثز، تلهحثفظ تٟتجثٍ تشجع هث خمدر تًٟتشثر

 ّتسعٔ، ثمثفتِث حهثٗر فٖ ترؼج ُٖ لذلن، تلزرتعٗر تلهجتهعثز ّكذلن، تلعزلر شدٗدذ تكّى تلخدتبٗر

.  تٛخرٓ خثلهجتهعثز تٟتصثل ّرفض همثّهر إلٔ تلؽثلج فٖ

 رّخرز تّهثس) إلٔ ًسخر( تلهثلتّسٗر )ّتؤثٗرتتَ تلسكثًٖ تٟتجثٍ فٖ خثلؽز تلتٖ تٟتجثُثز ّهى

 علٔ تلًثس فمدرذ، تلهجتهعثز لًهّ هعرللر تلسكثًٗر تلزٗثدذ تعتخرز ّتلتٖ T. malthus) 1هثلتّس

-2-1 )حسثخٗر لهعدٟز تتزتٗد تلخٗبر فهّترد. تلؽذتبٗر تلحثجثز تًتثج علٔ تٛرض لدرذ تفّق تلتزتٗد

 ّخًتٗجر. . . . . . . ( 8-6-4-2 ) ًُدسٗر هتّتلٗر ّفق فتتم تلسكثًٗر تلزٗثدذ أهث. . . . . . (  3-4-5

 ّتلجّع تلهرض أى ٗرٓ ّكهث. ّتلهّز ّتلهرض تلجّع هًِث عدٗدذ أخطثر تمدٗرٍ فٖ سٗكّى ذلن

 لٗثم درجر إلٔ ٗصل لد ّتلذٕ تلخمثء أجل هى تلصرتع أى كهث، تلّفٗثز ًسخر رفع فٖ تٗجثخٗثى هعّلثى

.  تلتّتزى لحفظ ذضرّرٕ هٗكثًزهث عدٍ ٗهكى، ّتّٛخبر ّتلكّترث تلحرّج

 علٔ ٗسثعد، أّ تًمرتضِم ّفًثإُم، تلهشكلر سخج ُم ٛىللخإسثء تلهسثعدذ تمدٗم عدم ٗرٓ كثى لذلن

- ًظرٍ فٖ –فمٗرذ عثبلر فٖ تلهّلّد فثًٝسثى. تٟجتهثعٗر تلعهلٗر إلٔ تلتّتزى ٝعثدذ تلهشكلر حل

 تًفٗذ فٖ تتخثطا ّٟ خثًٟصرتؾ تؤهرٍ تلطخٗعر ىإ. تلكخٗرذ تلحٗثذ هثبدذ فٖ لَ هكثى ٟ )زتبد إًسثى

 .(خًفسِث حكهِث

 (3لزجأى ّفرٗدرٗن 2هثركس كثرل) إلِٗث ّجَِ هث أخرزُث ذكثٗر تًتمثدتز تلًظرٗر ُذٍ تستدعز 

 هثركس كتج خرآ هكثى ّفٖ( تلخرّلٗتثرٗث علٔ تلخرجّتزٗر هى حرج ع٠ىإ أصرح ) ّتعتخرتُث

 لًفسَ ٗجٗزٍ أى ٗهكى ٟ تًحطثط، تلفكر تًحطثط خعهق ٗتهٗز هثلتّس ىإ: ) ٗمّل ّتستِجثى خؽضج

 فٗهث أًصثرت تلًظرٗر ُذٍ ّجدز ذلن ّهع( تٛصلٗر تلخطٗبر علٔ عمثخثًا  تلخشر فمر فٖ ٗرٓ كثُى ؼٗر

.  تلسكثًٖ خثًٟفجثر ٗسهٔ هث إلٔ تلًثهٗر تلخلدتى هشك٠ز كل ترجع ُّٖ( تلجدٗدذ هثلتّسٗر )خثلـ عرؾ

 سخج لٗس ّحدٍ ُذت لكى، عثم خشكل تلًثهٗر تلخلدتى فٖ تلسكثى فٖ تلِثبلر تلزٗثدذ حمٗمر ًفٖ ٗهكى ٟ

 ّتٟستفثدذ، تٟجتهثعٖ تلتطّر أجل هى هحددذ هكثًثزإ فمط ىٗخلمث ّكثثفتِم تلسكثى ًهّ ىإ. تلتخلؾ

 تستؽل لم تذ هشكلر تكّى لد هث خلد فٖ تلسكثى فزٗثدذ. تلهعًٖ خثلهجتهع رُى تٝهكثًثز ُذٍ هى

 ًُّثن. تلًثهٗر تلدّل فٖ ّخخثصر، تٟلتصثد تخًٖ ًشٗطر عثهلر لّذ تكّى لد لكًِث، خعم٠ًٗر ّتّظؾ

 تلسكثى للر هى تشكّ خلدتى ًُثن تلهمثخل فٖ. ّتلًِد تلصٗى ُهث تلسكثى هشكلر هع للتعثهل هثثٟى

.  4ّهّرٗتثًٗث ّتلصّهثل تلسّدتى هثل، تلعثلم دّل أفمر تعد ذلن ّهع للهسثحر خثلًسخر

 هًفردتًا  أسثسٗثًا  عثه٠ًا  ٗعد ٟ لكًَ، تٟجتهثعٖ تلتؽٗر فٖ أُهٗر تلدٗهّؼرتفٖ للعثهل أى تلمّل خ٠صر

 تلهتكثفا تلسكثًٖ تلعدد زتذ تلدّل خٗى تلتؽٗر فٖ تٟخت٠ؾ خدٟلر، أّ سلخثًا  ٗجثخثًا إ تلتؽٗر تّجَٗ فٖ
                                                           

1
فٟ  .اٌزىبصو اٌَىبٟٔ ِبٌزًٛ ِْٙٛه ثٕظو٠برٗ اٌّئصوح ؽٛي .أغ١ٍيٞ ٚالزٖبكٞ ١ٍبٍٟ ثبؽش ٍىب1834ٟٔ  - 1766رِٛبً هٚثود ِبٌزًٛ 

 .اٌؼٖو اٌؾل٠ش ٠زُ ِٕبكرٗ رِٛبً ِبٌزًٛ هغُ أٔٗ فٟ ؽ١برٗ اٍزقلَ اٍّٗ األٍٜٚ، هٚثود
2

ٌؼجذ أفىبهٖ كٚه . 1883َ- َ 1818  ٚاّزواوٟ صٛهٞ ٕٚؾفٟ ِٚئهؿ، ٚػبٌُ اعزّبع، ٚالزٖبكٞ، أٌّبٟٔ، ف١ٍَٛف  وبهي ٘بٔو٠ه ِبهوٌ، 

ْٔو اٌؼل٠ل ِٓ اٌىزت فالي  .ٚاػزجو وبهي أؽل أػظُ االلزٖبك١٠ٓ فٟ اٌزبه٠ـ. ٘بَ فٟ رؤ١ٌٍ ػٍُ االعزّبع ٚفٟ رط٠ٛو اٌؾووبد االّزواو١خ

ٙب ُّ . .(1894–1867) هأً اٌّبي ، ٚ(1848) ث١بْ اٌؾية ا١ٌْٛػٟ ؽ١برٗ، أ٘
3

أثٛ »٘ٛ ف١ٍَٛف ٚهعً ٕٕبػخ أٌّبٟٔ ٠ٍُمّت ثـ أٌّب١ٔب ؽب١ًٌب فٛثوربي،  ثو١ٍٚب ،«ثبهِٓ»فٟ 1895  - 1820 فو٠لهؿ أغٍي 

إٔله ِغ ِبهوٌ، ث١بّٔٙب اٌّْٙٛه ٚاٌّؼوٚف ثج١بْ اٌؾية ا١ٌْٛػٟ، ٚاٌنٞ ٠َّٝ . وبهي ِبهوٌ اٌٝ عبٔت «اٌّبهو١َخ إٌظو٠خ

ثؼل ٚفبح ِبهوٌ، ْٔو أغٍي  .اٌوأٍّبي ف١ّب ثؼل، ٍبػل وبهي ِبهوٌ ِبك٠ب ِٓ أعً أْ ٠ىزت ٘نا األف١و وزبثٗ .اٌج١بْ ا١ٌْٛػٟ افزٖبًها

اٙبفخ اٌٝ مٌه، ٔظُ أغٍي ِقزٍف رق١ّٕبد وبهي ِبهوٌ، ِّب أػطٝ اٌغيء اٌواثغ ِٓ . اٌغيء٠ٓ اٌضبٟٔ ٚاٌضبٌش ِٓ ٘نا اٌىزبة

 .٠ٙٛكٞ ٚ٘ٛ ِٓ ػبئٍخ إٍٔٙب .اٌوأٍّبي وزبة
4

 . 48 ، 1982ٓاٌضمبفخ، اٌمب٘وح،  ٚاٌز١ّٕخ، كاه االعزّبػٟ ؽ١له، اٌزغ١و ػٍٟ. ك 
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 ىأ تلمّل ٗهكًًث لذت، عثم خشكل تلدٗهؽرتفٖ ّتلّضع تلسكثًٗر تلكثثفر هختلفر دّل فٖ تلتؽٗر ّتشثخَ

 جهٗعِث تٟجتهثعٗر تلتؽٗرتز إلَٗ ًرجع أى ًستطٗع ٟ لكًًث، تلتؽٗر فٖ هِم عًصر تلدٗهؽرتفٖ تلعثهل

 . 1تلهجثل ُذت فٖ

: ّتلثمثفٗر ذٗدّٗلّجٖتٝ تلعّتهل 3-2-3

 تتخذ هتكثهلر لسٗثسر ّفمث تلّتلعٗر تٟجتهثعٗر تلًهثذج تطّٗر علٔ تعهل فكرٗر لّذ ذٗدّٗلّجٖتٝ

 أّ أفكثر عمثبدٗر أّ أحكثم، فلسفٗر أّ ًظرٗثز تجتهثعٗر تخرٗرتز ّتسثًدُث ، ُثدفر ّّسثبل أسثلٗج

 تٛفكثر هى هجهّعر لٗسز فِٖ. تلعثهر ّخحركتِث تٟجتهثعٗر خثلهًظّهر ترتخط ُٖ لذلن. تملٗدٗر

 فثعلٗر لِث ّهحركر، ُثدفر فكرٗر حركر ُٖ ّإًهث، هعًٗر جهثعر تتخًثُث ّتٟتجثُثز ّتلهعتمدتز

.  ّتلسلّكٗثز تلمٗم ّفٖ تٟجتهثعٗر تلتًشبر فٖ رّحِث ّتًعكس، ّتلثمثفٖ تٟجتهثعٖ تلّسط فٖ ٗجثخٗرإ

 تلهتعلمر تٟجتهثعٗر ّتلهإسسثز تلظّتُر علٔ تلهجتهع إٗدّٗلّجٗر علٔ ٗطرأ تؽٗر إٔ ًّٗعكس

 جثرؾ أّ تٗثر، جهثُٗرٗر حركر شكل فٖ تتجسد هث ّؼثلخث. تلًثس ٗعتًمِث تلتٖ تٛفكثر خهّضّع

 علٔ تسخج، هثدٗر فكرذ ّتصخح، تٛرض إلٔ تٛفكثر تًزل ًُّث، تلهًظهٗى تلًثس هى هجهّعر تمّدٍ

.  تٛخرٓ تلتؽٗٗرتز كل ٗفرض لد خدّرٍ ّتلذٕ، تلسٗثسٖ تلتؽٗر تٛلل

 هثًِثٗم لكثر كتخَ هث هًِث، كثٗرذ كتثخثز تٟجتهثعٖ تلتؽٗر فٖ ّدّرُث تٝٗدّٗلّجٗر تستمطخز ّلد

(Karl Mannheim) 2 إٗدّٗلّجٗث تكّى هثإّ، طّخٔ تكّى هثإ فكرذ كل فعًدٍ. تلخهسًٗثز هطلع 

، ّتستحضثرٍ تلهستمخل تهثل ٗخؽٖ تلذٕ تلتفكٗر ُٖ فثلطّخٔ. تلعثم تلتثرٗخٖ تلظرؾ إلٔ ٗعّد ّذلن

 كثًز ذتلٖفثللٗخر. ُّعلَٗ كهث تلحثضر تستهرتر إلٔ ِٗدؾ تلذٕ تلتفكٗر فِٖ، عًدٍ تٝٗدّٗلّجٗث أهث

 ّخثلتثلٖ، عشر تلتثسع تلمرى فٖ إٗدّٗلّجٗث أصخحز ثم، أّرّخث فٖ عشر تلثثهى تلمرى فٖ طّخٔ

 تلفبثز ذًُٗر فِٖ تٝٗدّٗلّجٗث أهث. تلسلطر ًحّ صعّدُث خثىإ تٟجتهثعٗر تلفبثز ذًُٗر ُٖ فثلطّخٔ

 فكل، تلزتبؾ للّعٖ ّجِثى هعثَ  ُّهث. تلسلطر زهثم ّتست٠هِث هصثلحِث فٖ تحجرُث خثىإ تٟجتهثعٗر

 فٖ هعًٗر طّخٔ تخلّر خثتجثٍ تدفع إٗدّٗلّجٗث كل أى كهث، إٗدّٗلّجٗث خذّر جُّرُث فٖ تحهل طّخٔ

 تلفكر فٖ تلهزهًر تلحمٗمر ) تعخٗرٍ حسج ُٖ ُذٍ. زتحتِثإّ هحثرختِث علٔ تعهل هث سرعثى تلهجتهع

 . 3لًٞسثًٗر تٛسثسٗر تلثّتخز تحدٓ تشكل ّتلتٖ ( تلخشرٕ

ل فترتز ًُثن أى ٗرٓ فكثى 4(M. weber)  فٗخر هثكس أهث ّّ  ّجّد خفضل خثلهجتهعثز تهر تح

 ّتعكس. تلتكًّلرتطٗٗى أّ تلعلهثء ّتلهرشدٗى ّتًٛخٗثء تلحكهثء هى فبر أّ تًخثثق، ّأخطثل عخثلرذ

، تلرأسهثلٗر ًشؤذ إلٔ تلهإدٗر خثلعّتهل تُتم ّلد ،تلتؽٗر فٖ ّتلرّحٗر تلفكرٗر تلعّتهل أُهٗر كتثخثتَ

 تلسثبدذ  تٛفكثر أى إلٔ ًظرتًا ، تلمدٗم تلصًٖٗ تلهجتهع فٖ تًشؤ لم أًِث، تلهثثل سخٗل علٔ، ٟحظ ّتلتٖ

 علَٗ ركزز تلذٕ تٛهر ُّّ، ّتٟستثهثر ّتّٟدخثر ّتلعهل تًٝتثج إلٔ تدفع تكى لم تلهجتهع فٖ

  تلخرّتستثًتٗر تٛخ٠ق كتثخَ ٗزتل ّٟ. تلخرّتستثًتٗر ّخخثصر، أّرّخث فٖ تلدًٖٗ تٝص٠ح حركر

 ٗهكى كٗؾ ٗخٗى تلكتثج ُذت فٖ. تٟجتهثع علم فٖ تلهرجعٗر تلهإلفثز هى ٗعتخر تلرأسهثلٗر ّرّح

 . تٟلتصثدٗر ٕذللحتم هضثدذ سّسّٗلّجٗر هًِجٗر ّٗطّر، تلتثرٗخ فٖ فثعلر لّذ تصخح أى لٜفكثر

                                                           
1

 . 121 ٍبثك، ٓ فٚٛه، ِوعغ ٠ٍٛف. ك 
2
 .ِغوٞ األًٕ ِٓ ِئٍَٟ ػٍُ االعزّبع اٌىال١ٍىٟ ٠ٚؼل ِئٌٍ ػٍُ اعزّبع اٌّؼوفخ,  ػبٌُ اعزّبع ٠ٙٛك1947ٞ - 1893 وبهي ِبٔٙب٠ُ 

 .اٌٙلف اٌقبٓ ٌؼٍُ اعزّبع اٌّؼوفخ ٘ٛ رؾ١ًٍ اٌؼاللبد ث١ٓ اٌزّض١الد اٌؼبِخ ٌٍٛالغ ٚفٍف١زٙب اٌّىٛٔخ ِٓ اٌظوٚف اٌزبه٠ق١خ ٚاالعزّبػ١خ
3

 . 160-158 ، 1991ٌٓجٕبْ، -ثوً، ٛواثٌٍ ٚاٌزبه٠ـ، عوًٚ ِؼزٛق، اٌّؼوفخ، اٌّغزّغ فو٠له٠ه. ك 
4
ب أٌّب١ًٔب فٟ االلزٖبك ٚا١ٌَبٍخ، ٚأؽل ِئٍَٟ   1920 - 1864 ِبو١ٍ١ّ١َبْ وبهي ا١ًِ ف١جو   ًّ اٌؾل٠ش ٚكهاٍخ اإلكاهح  [ػٍُ االعزّبع]وبْ ػبٌ

". األفالق اٌجوٚرَزبٔز١خ ٚهٚػ اٌوأٍّب١ٌخ "اٌؼبِخ فٟ ِئٍَبد اٌلٌٚخ، ٚ٘ٛ ِٓ أرٝ ثزؼو٠ف اٌج١وٚلوا١ٛخ، ٚػٍّٗ األوضو ّٙوح ٘ٛ وزبة
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: ُٖ عثهر هخثدئ ث٠ثر خٗى ُّتلصرتع. ًظرٍ فٖ تٟجتهثعٖ تلتؽٗر حّلَ ٗدّر تلذٕ ّتلهحّر

. 2(Charisma)  1ّتلكثرٗزهث  (Rationality) ّتلعم٠ًٗر ّتلتعمل  (traditionalism) تلتملٗدٗر

 تلدًٗٗر تلًّتحٖ إلٔ ذلن تتعدٓ خل، تلسٗثسٗر تلًّتحٖ علٔ همتصرذ ؼٗر تٝٗدّٗلّجٗر فثلعّتهل ُكذت

 تّجَ فثٝٗدّٗلّجٗث. تلتؽٗر ُذت جرتء هى تتؤثر هجتهعر كلِث ُّذٍ. ّتلفكرٗر ّتٟجتهثعٗر ّتلعسكرٗر

 تسخج كلِث ُّذٍ،  تلتكًّلّجٗث هى تٟستفثدذ أّ سخل أّ تلسكثى تلخٗبر هى تلهّلؾ هثل تٛخرٓ تلعّتهل

 عّتبق أّ تضعؾ خثلتثلٖ ّتًعدم، تلحركر للج فٖ ٗكًّّى فِٗث تلًثس، ٛى تلتؽٗر عهلٗر فٖ تٟسرتع

.  ّتلعدتبٗر كثل٠هخثٟذ، تلتؽٗر

 تلخٖ جدٗدذ ّسثبل إًتثج إلٔ ٗإدٕ لد هث، ّتّجَِ تلتؽٗر تشجع تلهستجدذ تٟحتٗثجثز أى فٖ ٟشن

 فإًِث تلثمثفثز هى هجهّعر تحتن عًدهث ًَأ سّرّكٗى ٗمّل كهث ّ، تٟحتٗثجثز ُذٍ هى تلهستجد

 أى ٗستلزم تلذٕ تٛهر هعث تلمٗم هى ّعدٗدذ هختلفر هجهّعثز تجتهثعٗثًا  تًشؤ ثم ّهى هعثًا  تتدتخل

.  3جٗرّتٟٗدّٗل تلمٗم خٗرتأّ تلسٗثسٗر تٛفكثر ثم تٟلتصثدٗر تلسهثز تٛخرٓ هى إحدتُهث تستعٗر

 عهلٗر علَٗ تمّم تلذٕ تٛسثس خًظرٍ ٗشكل تلذٕ تلدهج لثًّى إلٔ تلثمثفٖ تلتفسٗر فٖ (سّرّكٗى) ٗلجؤ

 رتخط ٟ عًثصر عدذ ّجّد ٗعًٖ تلذٕ تلهكثًٖ ُّتلدهج تلدهج شكثلأ هى أّل شكل ىأ ّٗعتخر تلتؽٗٗر

 هثأ. هستّٓ رلٔ أفِّ تلجؽرتفٖ تلدهج هثأ تلدهج ًّتعأ دًٔ أُّّ فَٗ ّجدز تلذٕ تلهكثى إٟ خًِٗث

 تلسثخمٗى تلشكلٗى هى رلٔ أُّّ أّ تلّظٗفٖ تلسخخٖ تلدهج سّرّكٗى علِٗث فٗطلق تلثثلث تلشكل

 تتعطل عًصر ٕأ تعطٗل ّعًد تلثمثفٗر تلتركٗخر فٖ عًصر كل خِث ٗمّم تلتٖ تلّظٗفر فٖ ّٗتجلٔ

 تلشكل ّحدذ ٗإهى تلذٕ تلهًطمٖ فِّتلدهج تلمثًّى ُذت ًّتعأ رلٔأ هثأ. كلِث تلثمثفٗر تلتركٗخر

.  4خحز عم٠ًٖ ًظثم ّحدذ فٖ كلِث لتتجلٔ، ّتلّظٗفر تلعًصر ّّحدذ ّتلهضهّى

 تلذٕ تله٠زم تلتؽٗٗر هخدأ أّ جدُث تلذٕ تلهجتهع عى تلثمثفر ٟستم٠لٗر هعثلجتَ فٖ سّرّكٗى ّٗختكر

 إٔ ،تلحد هخدأ ُّ خرآ هخدأ ٗحكهِث خل، حدّد خؽٗر لٗس ّلكى تلهستهر ّتؽٗرُث تلثمثفر خحركٗر ٗمّل

 فٖ تعٗدُث هعًٗر حدّد إلٔ تصل أى إلٔ تلهستهرذ ّحركتِث تلدتخلٗر خدًٗثهٗكٗتِث تتؽٗر تلثمثفر أى

 تلهرحلر: ُٖ تلث٠ث ّتلهرتحل. تّٛلٔ هسٗرتِث إلٔ هرتحل ث٠ث كل خعد هستهرذ دتبرٗر حركر

 . تلخشرٗر تًتِٖ أى إلٔ ُّكذت ،تلحسٗر ّتلهرحلر ،تلهثثلٗر ّتلهرحلر ،تلرّحثًٗر

 حتٔ رّحثًٗر خمٗز تلمدٗهر تٝؼرٗمٗر فثلثمثفر، تلثمثفٗر لًٜظهر تلدتبرٗر تلهسٗرذ عى أهثلر ٗمدم ُّّ

 تلفكر تستعثد ثم. تلرّهثًٗر تلحضثرذ هع تلحسٗر تلثمثفر تخرز خدأز  حٗث، تله٠ٗد لخل تلسثدس تلمرى

 لكى، تلحضثرٕ تلصعٗد علٔ جدٗدذ رّحثًٗر هرحلر تلخشرٗر فشِدز، تٛهّر زهثم تلهسٗحٖ تلدًٖٗ

 فٖ عشر تلخثهس ّتلمرى عشر تلثثًٖ تلمرى خٗى هثثلٗر هرحلر خرّز هع تزّل خدأز تلهرحلر ُذٍ

 تلطثخع علِٗث ٗطؽٔ حضثرٗر ثمثفر تٛخٗرذ ُذٍ هع فتخلّرز، تلًِضر حركر خدأز حٗى خثّأّر

.  أّجِث فٖ حثلٗثًا  أصخحز أى إلٔ، تلحٗى ذلن هًذ تلحسٗر تلًزعر ُذٍ فتعهمز، تلحسٖ

                                                           
1 

 ٠ٕظو ثؾ١ش، اٌؼبك١٠ٓ األفواك ِٓ غ١وٖ ػٓ ر١ّيٖ اٌفوك ّق١ٖخ فٟ ِؼ١ٕخ فٖبئٔ ػٍٝ ٠طٍك ٚ٘ٛ ((االٌٗ ٘جخ ))٠ؼٕٟ ِٖطٍؼ اٌىبه٠يِب 

 ِضب١ٌخ ٕفبد ػٓ أٚ ػجبهح، اال١ٌٙب اٌٖفبد ٘نٖ ِٖله ٠ىْٛ لل. إٌبً ػَّٛ فٟ ِزٛفوح غ١و، ٌٍؼبكح فبهلخ ٚفٖبئٔ ثمٜٛ ِيٚك ومبئل ا١ٌٗ

، ٚا١ٌَبٍٟ ٚااللزٖبكٞ ٚاٌل٠ٕٟ االعزّبػٟ اٌٛ٘ٓ ؽبالد فٟ ػبكح اٌىبه٠يِٟ إٌظبَ ٠ٛعل. إٌبً ٔظو فٟ اٌم١بكح ِورجخ اٌٝ ٕبؽجٙب رلفغ

 صبئوح عّبػبد ِغ ػبكح ٠ظٙو ثً، ٚؽلٖ ا١ٌّلاْ فٟ ػبكح ٠ظٙو ال اٌىبه٠يِٟ ٚاٌمبئل. هٍبٌخ رؤك٠خ أعً ِٓ ٚاٌزٚؾ١خ ٌٍجطً اٌطبػخ ػٍٝ ٠ٚورىي

. /www.ar.wikipedia.org/wiki وبه٠يِب :اٌّوعغ.ٌٍمبئل ٚاٍزّواه٘ب ثْٕؤرٙب ِل٠ٕخ رجمٝ اٌزٟ اٌىبه٠ي١ِخ اٌؾووخ رْىً
2

 . 117-116 ٍبثك، ٓ فٚٛه، ِوعغ ٠ٍٛف. ك 
3
 P. Sorokin, Society, Culture, and Personality: Their Structure and Dynamics, a System of General 

Sociology, Harper's Social Sciences Series, New York, Harper, 1947, P. 590.  
4

اٌط١ٍؼخ،  أٍب١ٍخ، كاه ِئٌفبد رَؼخ فالي ِٓ اٌّؼوفخ اعزّبع ػٍُ ِؼزٛق، رطٛه فو٠له٠ه: ٚأّىبٌٗ، أظو اٌلِظ لبْٔٛ ؽٛي ٌٍزف١ًٖ 

 . ٔفَٗ اٌّٖله ػٍٝ ، اػزّبكا90-84 ، 1982ٓث١وٚد، 
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 تلتخسٗط هى تلكثٗر علٔ تًطّٕ (Sorokin سّرّكٗى) ٗضعِث تلتٖ 1تلتعثلخٗر تلترسٗهر أى ٟشن

 ُّتلعثهل ّتحد خعثهل تٟجتهثعٖ تلتؽٗر عهلٗر تفسٗر إلٔ عهد كؽٗرٍ فِّ، ًمثدٍ ًظر فٖ 2تلتعهٗهٖ

.  هتعددذ خعّتهل إٟ تفسر ٟ ّتلتٖ تلهتخثدلر ّتلتؤثٗرتز تلخثرجٗر تلعّتهل ّتجثُل، تلدتخلٖ

 تلتٖ تٟجتهثعٖ تلتؽٗر عهلٗر أسثس خّصفِث تلثمثفٖ تًٟتشثر عهلٗر علٔ ركزز خرٓأ تتجثُثز ّثهر

 هى، ٛى تلعثلم أًحثء تعم أى إلٔ، أخرٓ إلٔ هًطمر هى تلثمثفٗر أّ تًٛهثط تلسهثز خّتسطتِث تًتشر

 ،تلتجثرذ هثل أّتلهإسسثز تًٛشطر هى تلعدٗد خ٠ل هى عثدذ تتم ُّٖ، تًٟتشثر تلثمثفر سهثز

 تلتمدم أى ّتلّتلع، تلفكرٗر تٟتصثل ّّسثبل تلعلهٗر تٙثثر أّ تخثدل، تلِجرذ، تلسٗثحر، تلزّتج، تلحرج

 عهلر تسِٗل فٖ هلحّظ خدّر سثُم لد ،ّفكرٗر هثدٗر ،تلحدٗثر تٟتصثل ّسثبل حممتَ تلذٕ تلكخٗر

 فثّٛل ،(تًتشثرُث)ّ تلثمثفر( تًتمثل )خٗى تٟتجثٍ ُذت ّٗهٗز. ًفسَ تلّلز فٖ ّسرعتَ تلثمثفٖ تًٟتشثر

 ثمثفٗر سهثز تًتشثر فٗعًٖ تلثثًٖ أهث. ٙخر جٗل ّهى ٙخر فرد هى تلهجتهع دتخل تلثمثفر تًتمثل ٗعًٖ

 عثهل ّفق تًٟتشثر ٗعهل خًٗهث ،تلزهى عثهل ّفق تًٟتمثل ٗعهل ،آخر ّخهعًٔ. ٙخر هجتهع هى

.  تلهكثى

 ثمثفٗر ًّهثذج جدٗدذ ًثصرع ّجّد هًِث ،عّتهل عدذ تّتفر ٗجج تلثمثفٖ تًٟتشثر عهلٗر ّلتحمٗق

 ّّجّد، تلهًثطق لِذٍ تلجدٗد تلهجتهع تمخل ّهًِث، إلِٗث تلهتًملر تٟجتهثعٗر تلخٗبر إلٔ خثلًسخر هستحدثر

 لثلز هث ّهًِث، تلثمثفٖ تًٟتشثر هجثل فٖ تحلٗل ؼٗر ّثهر تلخٗبتٗى خٗى تلثمثفٖ للترتخط أّ أكثر ذلثعد

 ذتز تلعثلم فٖ صٗلرأ أّ ثهثًٗر ثمثفٗر ًهثذج سخعر خّجّد تمّل تلتٖ تلًهسثّٗر تٛلهثًٗر تلهدرسر خَ

 تلّٗز هع تًٝكلٗزٗر تلهدرسر أهث. تًٟتشثر عثهل خفعل تلعثلم أرجثء فٖ سثدز ّهستمل هًسجم طثخع

 تلًّٗثًٗر تلحضثرذ جثءز أىٓ إل، تلهصرٗر ُّتلحضثرذ، للثمثفر ّتحد خهصدر فتمّل ّخٗرٕ سهٗث

 Franzس خّت ّأستثذٍ  Alfred Kroebe 3 كرّخٗر ألفرد) تٛهرٗكٖ أٗضث لثلَ هث ُّّ. هكثًِث ّحلز

Boas 
4)  .

 هى تلثمثفٗر تلسهثز تًتشثر ٛسخثج تًٟتشثرٗٗى إُهثل هًِث، تًٟتمثدتز هى عدد تٟتجثٍ لِذت أٗضث ّجَ

 هعمدذ عهلٗر تلثمثفر تًتشثر عهلٗر أى إلٔت ًٗتخِّ لم ُّم، آخر دّى هجتهع ّإلٔ آخر دّى هجتهع

 تلتؽٗر عهلٗر فٖ تلخثرجٖ تلعثهل علٔ تلتركٗز أى كهث إلَٗت ذُخّ تلذٕ ُّّتٛهر، هٗكثًٗكٗر ّلٗسز

 ُّذت، فَٗ تلتؽٗر لٗثزآّ تلهجتهع فثعلٗر إلؽثء إلٔ ٗإدٕ تلذٕ تٛهر تلدتخلٗر تلعّتهل ًٗفٖ تٟجتهثعٖ

.  تلحمٗمر ًٗثفٖ

 فٖ تلفثعل تلعثهل ُّ عًَ ًٗتج تلذٕ تٟجتهثعٖ ّتلتًثلض  تلثمثفٖ تلصرتع فٖ ٗرٓ آخر تتجثٍ ًُّثن

 عهلٗر تلهحصلر فٖ ُّّ، ّعرلٖ، دًٖٗ، طخمٖ، سٗثسٖ، هتعددذ أّجَ ّللصرتع تلتؽٗٗر عهلٗر

 دتخل هى تًخع تلثمثفٗر تلهتًثلضثز فإى ّخثلتثلٖ. تٟجتهثعٗر تلحٗثذ فٖ هختلفر خؤّجَ تّجد تجتهثعٗر

 ًظرٗر كخٗر حد إلٔ ذلن ّٗشخَ. فَٗ تجتهثعٗر تؽٗرتز إلٔ تلهتًثلضثز ُذٍ إزتلر ّتإدٕ، تلهجتهع

 ّٗكّى، آخر عًصر لحسثج تلثمثفٗر تلعًثصر هى جثًج خإًِثء تلصرتع حسم ٗتم إٔ. تلًفسٗر فرّٗد

                                                           
1
.  إٌظو٠خ اٌْق١ٖخ ٌَٛهٚو١ٓ اٌّؼزّلح ػٍٝ رؼبلت اٌضمبفبد 

2
ف١ٌٍ ػٕل إٔؾبة ٘نا اٌزم١١ُ ٔظوح ٍٚطٝ، ٚػ١ٍٗ فبْ أؽىبُِٙ ِٕٙظ ِٓ ِٕب٘ظ اٌزم١١ُ ٠ؼزّل ػٍٝ رؼ١ُّ اٌغيء ػٍٝ اٌىً، :  اٌزج١َٜ اٌزؼ١ّّٟ 

٠ْٕٚؤ اٌزم١١ُ اٌزؼ١ّّٟ ِٓ ػلح ػٛاًِ؛ لل ٠ىْٛ ِٓ . أفن عبٔت ِٓ اٌٖٛهح صُ رؼ١ّّٙب ػٍٝ اٌٖٛهح وبٍِخٚرزغٗ كائّبً ٔؾٛ األٛواف ٚاٌزطوف 

ث١ٕٙب اٌؼم١ٍخ ماد اٌجؼل اٌٛاؽل، أٚ ا١ًٌّ اٌطج١ؼٟ ػٕل إٌبً اٌٝ رج١َٜ األِٛه ٚاٛالق اٌزم١١ّبد اٌزؼ١ّ١ّخ اٌزٟ رو٠ؾُٙ ِٓ ػٕبء اٌزف١ًٖ 

  .ٚاٌزلل١ك، أٚغ١و ٘نا ٚمان
3
 ػبٌُ أٔضوٚثٌٛٛع١ب أِو٠ىٟ األًٕ ؽبًٕ ػٍٝ ّٙبكح اٌلوزٛهاٖ ِٓ عبِؼخ وٌِٛٛج١ب ثبّواف اٌؼبٌُ 1960 – 1876أٌفو٠ل ٠ٌٌٛ ووٚث١و  

. فوأي ثٛاً
4
 ِزقٖٔ فٟ ػٍُ األٔضوثٌٛٛع١ب أٌّبٟٔ االًٕ أِو٠ىٟ اٌغ١َٕخ، وبْ ثٛاً هائل فٟ ػٍُ االٔضوثٌٛٛع١ب اٌؾل٠ش، 1942 - 1858 فوأي ثٛاً 

ٛجك فوأي ثٛاً إٌّٙظ اٌؼٍّٟ فٟ كهاٍخ اٌضمبفبد " االة اٌّئٌٍ ٌؼٍُ االٔضوٚثٌٛٛع١ب اٌؾل٠ضخ"ِّبؽنا ثبٌجؼ٘ اْ ٠طٍك ػ١ٍٗ ٌمت 

. ٚاٌّغزّؼبد اٌجْو٠خ
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 تٛهر ٗإدٕ تلحثلتٗى كلتث  فٖ. تلثمثفر فٖ تلؽثلج تلعًصر  أّ ختًهٗر جدٗدذ عًثصر خثستخدتل إهث ذلن

 ّذلن، تٟجتهثعٖ تلًظثم تحجر ٗهًع تلصرتع إى تلمّل إلٔ تٟتجثٍ ُذت ّٗذُج. تلًِثٗر فٖ تلتؽٗر إلٔ

 تٛلل علٔ ٗجدد لكٖ صرتع هى تٟجتهثعٖ للًظثم خدّ  ف٠، ّتٝخدتع تٟختكثر جلأ هى ضؽط خإٗجثد

.  1تلهخدعر لّتٍ إلٔ تلحٗثذ ّٗعٗد طثلثتَ

 تلهجتهع علٔ هفرّضر ّتكّى خثرجٖ هًشؤ ذتز صرتعثز فًِثن، تلصرتع ًّتعأ خٗى تلخعض ّٗهٗز

 دتخل ّتتم، تٟجتهثعٗر تلطخمثز أّ تلسٗثسٗر تٛحزتج خٗى كثلصرتع، دتخلٖ هًشؤ ذتزّ، كثلحرّج

 تإدٕ تلصرتعثز ُذٍ ّكل. تلسّسّٗلّجٖ تلتحلٗل فٖ خثصر ًهثذج هًِث لكل ّٗكّى. تلّتحد تلهجتهع

 ًٗتِٖ إى فهث. تلتؽٗر إحدتث فٖ ًفسِث تُٛهٗر تلصرتعثز لكل لٗس ّلكى، تلهجتهع تؽٗر إلٔ عثدذ

.  ُّكذت ّتلصرتع تلتّتر إلٔ تإدٕ جدٗدذ تًثلضثز تًشؤ حتٔ، لَ تلهسخخر تلعلر خزّتل تلصرتع

 إلٔ تٟجتهثعٗر تلتؽٗرتز كل ًعٗد أى ًستطٗع ٟ أًًث هًِث عدٗدذ تًتمثدتز تٟتجثٍ لِذت أٗضث ّجِز

 تلّٗم تلهجتهعثز فإى (. تًٝسثى ٛخَٗ ذبج تًٝسثى أى: ) ُّخز ًظرٗر إلٔ ٗعٗدًث فِذت، تلصرتع حثلر

 صرتع إلٔ تلتًثلضثز تإدٕ أى خثلضرّرذ لٗس كذلن. دٗهمرتطٗر جهثعٗر إرتدذ ّفق تلتؽٗر تضع

( تلعثهل تلّحٗدذ )تلًظرٗثز ضهى أٗضث تٟتجثٍ ُذت ٗخمٔ، تٛحّتل كل فٖ. إٗجثخٖ جذرٕ تؽٗرُٗحدث 

 . تلهتعددذ تٛخرٓ تلعّتهل تِهل تلتٖ

: تلتكًّلّجٗر تلعّتهل 3-2-4

 هث لثمثفر تلتكًّلّجٗر تٝخدتعثز ّتعتخر تًٝسثًٗر تلهجتهعثز فٖ خثرزت أثرت تلجدٗدذ تلهخترعثز تترن

 إحدتث إلٔ لّجّٖتكى تمدم هى صثحخِث ّهث تلصًثعٗر تلثّرذ أدز فمد تلتؽٗر عهلٗر فٖ أسثسٗث هحركث

.  تلخصّص ّجَ علٔ تٟجتهثعٗر تلًظم ّفٖ عثم خّجَ تلهعٗشر ًهط فٖ ّهِهر جُّرٗر تؽٗٗرتز

 هع تت٠ءم أشٗثء تلخدتبٖ تًٝسثى تخترع تلمدم فهًذ، تٟخترتع علٔ لدرتَ ُّ تًٝسثى ٗهٗز هث أُم إى

 تلفثبدذ ٗحمق خمٖ طثلهث تلثمثفر هى كجزء ٗستهر فإًَ تخترتع إٔ ظِّر ّعًد. ّظرّفَ ّّلتَ خٗبتَ

 ُّ هث خثٟخترتع ًمصد ّٟ. علَٗ ّٗطؽٔ تّٛل فثبدذ هى ٗملل جدٗد تخترتع ٗظِر حتٔ، هًَ تلهرجّذ

 ًُّثن. تٟجتهثعٗر ّتلًظم ّتلفًّى تلعلّم هٗثدٗى فٖ تلتجدٗد إلٔ أّ تتجثٍ تجدٗد كل خل، فحسج هثدٕ

أّ  تٟخترتع حركر تّٛل، تٟجتهثعٖ تلتؽٗر ّخثلتثلٖ تلًهّتلثمثفٖ إعثلر علٔ ٗعه٠ى أسثسٗثى عثه٠ى

 تطٗح هعطٗثز ًشّء هى خّفث جدٗد كل ترفض تلتٖ تلهعثرضر ًزعر ُّ ّتلثثًٖ، تٝخدتعٖ تلًشثط

 ّتلتزهز تلتعصج ًٗشؤ تلًزعر ُذٍ خ٠ل ّهى. ّعثدتز أّ تمثلٗد ّهًثفع هكثسج هى علَٗ تعتثدز خهث

.  تلهجتهع فٖ ّّظٗفتَ أُهٗتَ عى تلًظر خؽض، لدٗم خكل تٛعهٔ ّتلتهسن

 علٔ لدرذ أكثر تلًثس أصخح خحٗث، تلتّتصل عهلٗثز سِل تلحدٗثر تٟتصثل تمًٗثز تًتشثر أى إٟ

 تلمدٗهر تلعًثصر خٗى ّتلحذر تلتّتر تزدٗثد أٗضث عًَ ًتج هث ُّّ، ّتٟستعثرذ ّتلتخًٖ تٟختٗثر

 عصر ًعٗش حٗث تلحثلٗر تلهرحلر فٖ تلعهلٗر ُذٍ أثر تمٗٗم فٖ تلخعض ّٗخثلػ. للثمثفر ّتلحدٗثر

 ٗستًد ٟ تلمّل ُذت أى إٟ، خثٝٗدّٗلّجٗث أطثحز تلتكًّلّجٗث إى تلمّل إلٔ فٗذُج، ّتلعّلهر تلهعلّهثز

 ّتلهعتمدتز ّتٝٗدّٗلّجٗثز تٛفكثر فإى، تلِثبل تلتكًّلّجٖ تلتمدم هى تلرؼم فعلٔ، هتٗى أسثس إلٔ

 ُذت ّلعل. تلهصثحخر تلتؽٗرتز إحدتث فٖ خثلؽر صعّخر تجد تٟجتهثعٗر ّتلتًظٗهثز ّتٛخ٠لٗر تلدًٗٗر

.  تلهجتهع فٖ تًشؤ تلتٖ ّتلصرتعثز تٟضطرتخثز عى هث حد إلٔ هسإّل تلًسخٖ تلتخلؾ

، سّسّٗلّجٗر حمٗمر ُّذٍ تجتهثعٖ تؽٗر دتبهثًا  ٗصحخَ تلتكًّلّجٖ تلتؽٗر خؤى تلمّل ٗهكى ذلن ّهع

 سثخمثًا  تٟجتهثعٖ تلتؽٗر ٗكّى ُل خًِٗهث؟ ّتلتؤثر تلتتثخع عهلٗر تتم ّكٗؾ خًِٗهث تلع٠لر طخٗعر هث ّلكى

 هى كثٗر رأٓ فمد، تلتسثإٟز ُذٍ حّل تٙرتء تعددز لمد تلتكًّلّجٖ؟ للتؽٗر ٟحمثًا  أم هصثحخثًا  أم
                                                           

1
 . 143 ٍبثك، ٓ فٚٛه، ِوعغ ٠ٍٛف. ك 
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  إلٔ أىخعضِمخل ذُج ، تٟجتهثعٖ تلتؽٗر ّرتء تٛسثسٖ تلسخج ُّ تلتكًّلّجٖ تلعثهل أى تلعلهثء

 ّطّتل. ّٗتخٗلَ فَٗ ّٗفكر خٗدٍ تًٝسثى ٗفعلَ هث إٔ، رهّز زتبد آٟز: ًفسِث تلثمثفر ُٖ تلحضثرذ

 تلهدٓ خعٗدذ ّتلتصثدٗر ّسٗثسٗر تجتهثعٗر تؤثٗرتز ّتلصًثعثز ّتٟخترتعثز للهكتشفثز كثى تلتثرٗخ

. هًِث ّتٟستفثدذ علِٗث ّتلسٗطرذ تلطثلر تثرٗخ ُّ تلحضثرذ تثرٗخ أى إلٔ تّصل تلعلهثء خعض إى خل

 ٗمّم تلذٕ تٙلٖ تلهجثل إلٔ تلٗدّٕ تلهجثل هى تلصًثعر تًتمثل إلٔ ّتلخخثر تلكِرخثء تكتشثؾ أدٓ فمد

 أهثكى فٖ تلعهثل تجهٗع تٙلٖ تلعهل تستلزم ّلد. تًٝتثج زٗثدذ أجل هى تلعهل ّتمسٗم تلتخصص علٔ

 ظِّر ًتثبجَ هى كثى تٛهّتل رإّس ّأصحثج تلعهثل خٗى صرتع لٗثم إلٔ أدٓ هث، صًثعٗر

 ّتخفٗض تٛسرذ ّظثبؾ فٖ تؽٗٗر إلٔ أدٓ خدّرٍ تلصًثعٖ ّتلهجتهع تٟشترتكٗر تٝٗدّٗلّجٗر

 تلعهل ربثسر فٖ ٛجل كثًز تلتٖ تلّظٗفر إلؽثء عًَ ًجم تلذٕ تٛهر أّ إًِثبَ تلهًزلٖ تًٝتثج

 إلٔ أدز تلتصثدٗر تستم٠لٗر هًحِث إلٔ تلعهل إلٔ تلهرأذ خرّج كذلن ّأدٓ عهّهث ّتلٗدّٕ تلزرتعٖ

 تلهدى تضخم إلٔ تلصًثعٖ تلهجتهع أدٓ كهث تلجًسٗى خٗى تلهسثّتذ فكرذ ّتعزٗز تلحرٗر هى تلهزٗد

 هى فكثٗر ّتلعجز ّتلخطثلر تلهرض هى تلحهثٗر هثل عًِث هسإّٟ تٛج كثى تلتٖ تلعثهر ًّهّتلخدهثز

 تؽٗرت ًجد أى تلصعج هى إذت. تلحدٗث تلهجتهع فٖ تلدّلر إلٔ تٛسرذ هى تًتملز تلّظثبؾ ُذٍ

.  تٟجتهثعٗر تلتؽٗٗرتز خعض عًَ ًتج أى ٗحدث لم تكًّلّجٗث

 تّٛل فَٗ ّصثغ تٟتجثٍ ُذت ( Nemschoff ًّهكّؾ William Ogburn أّؼخرى ّلٗم) تخًٔ

 دتبهث ٗسخق للثمثفر تلهثدٕ تلجثًج فٖ تلتؽٗٗر أى فِٗث ٗإكد تلثمثفٖ أّ تلتخلؾ  تلثمثفٗر تلِّذ عى ًظرٗر

 خٗى تمع تلتٖ تلزهًٗر تلفترذ ُّٖ تلثمثفٗر تلِّذ عًَ ًٗتج هثُّّ  هثدٕ ٟلت تلجثًج فٖ تلتؽٗر ّأخدت

 فِٗث ٗتم تلتٖ تلثثًٗر تلهرحلر إلٔ ًٗتمل أى ّإلٔ تلتكًّلّجٖ تلتمدم فِٗث ٗتم ّتلتٖ تّٛلٔ تلهرحلر

 فثستعهثل .ّتلصرتع تٟضطرتج خًِٗث هى تلتٖ تلهظثُر خخعض تتسم تلفترذ ُذٍ تٟجتهثعٖ تلتؽٗٗر

 تلههثرسثز هى هجهّعر ٗستتخع لكًَ، ّصٗثًتِث تستخدتهِث طرٗمر علٔ ٗمتصر ٟ تلجدٗدذ تٛدّتز

 ًّٗشؤ. تٟجتهثعٗر تلهإسسثز ّهجهل تلحكم ًّظم ّتلمّتًٗى ّتلفلسفثز تلعثدتز تهس تلتٖ ّتلتعد٠ٗز

 تلظرّؾ حسج ّٗتعدل ٗتكٗؾ تلذٕ هثدٕٟتل خثلجثًج ّتتهثل تلتكٗفٗر تلثمثفر أّؼخرى ٗسهَٗ هث

:  ٗلٖ خهث تلتؽٗر عهلٗر فٖ تلهثدٗثز تخلؾ أسخثج أّؼخرى ّٗرٓ. 1تلهثدٗر

 تلمدٗم علٔ تلهحثفظر إلٔ تلهٗل- أ

.  رفضَ إلٔ ٗإدٕ هث تستخدتهَ طرٗمر هعرفر ّعدم ّتٟخترتع تلتجدٗد خحمٗمر تلجِل- ج

.  ّتلتمثلٗد تلعثدتز ّتستثتٗكٗر تلسى كخثر لدٓ تلهحثفظر تلًزعر- ج

 لذلن، تلعمخثز ُذٍ هثل تعترضِث ٟ تلهثدٗثز أى حٗى فٖ هثدٕ ٟلت تلتؽٗر أهثم خمّذ تمؾ تلعمخثز ُذٍ

 فٖ ٗتركِث تلتٖ للهإثرتز تخعث أّ تمصر تطّل لد، تلزهى هى هدذ هثدٕ ٟلت تلجثًج فٖ تلتؽٗر ٗتؤخر

.  تٟجتهثعٗر تلهظثُر

 تلثّرذ أى خٗى فمد تٛسرذ فٖ تلتكًّلّجٗث أثر درس تلذٕ (ًهكّؾ) أٗضث تٟتجثٍ ُذت أًصثر ّهى

 فٖ ثم تلؽرجٕ ؾ حدٗثث تٛسرذ لِث تعرضز تلتٖ تلجُّرٗر تلتؽٗرتز عى تلهسإّلر ُٖ تلصًثعٗر

.  ذلن خعد تلعثلم أرجثء هختلؾ

 هى تًٝتثج تًتمل ّخثلتثلٖ، تلخدًٗر تًٝسثى لّذ هحل تلثّرذ لِذٍ ًتٗجر تلهٗكثًٗكٗر تٙلر لّذ حلز لمد

 ثمثفر ُٖ تلثمثفر هى هتؽٗر لًهط هصدرت ذتتِث خحد لتصخح تلصًثعثز ّتجهعز تلهصًع إلٔ تلخٗز

 ثّرذ أصخحز خل فحسج صًثعٗر تلصًثعٗر تلثّرذ دتع لم ّخثلتثلٖ. تلحدٗث تلحضرٕ تلهجتهع

 ّهًِث تلهجتهع لدتخ ّتلهإسسثز تلًظم هختلؾ صثخزأ جُّرٗر تؽٗرتز علِٗث ترتج تجتهثعٗر

                                                           
1
 Francis R. Allen, Technology and Social Changes, Appleton-Century-Crofts Sociology Series, 

New York, 1957, P. P. 527-550.  
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 ّهحل تلعهل هكثى خٗى تلفصل عًَ ًتج تلهصًع إلٔ تلخٗز هى تًٝتثج فثًتمثل. تلحثل خطخٗعر تٛسرذ

 ّأصخحز، تلعهل هجثل تلهرأذ دخلز تلعهل فرص تزدٗثد ّهع. ّتحدت شٗبث ذلن لخل ّكثًث تٝلثهر

 تلصًثعٖ تلعهل ٗعد ّلم، تلهًزل عى خعٗدت طّٗلر لسثعثز تلخثرج فٖ ٗعهلى ّتٛهِثز تلزّجثز

 تٛطفثل ترخٗر خثلتثلٖ ّأصخحز. تلزرتعٖ تلعهل فٖ تلحثل كثى كهث تلصؽثر تٛطفثل عهل إلٔ خحثجر

 ّطخٗعر تلهدًٗر فٖ تلحٗثذ طخٗعر إلٔ ًظرتًا  ًفسَ تلّلز فٖ ّصعخثًا  هكلفثًا  تًا هرأ تلصًثعٖ تلهجتهع فٖ

 هى رترتًا قتسز ألل حزجأص كهث ًسخٗثًا  تلحجم صؽٗرذ تلحضرٗر تٛسرذ صخحزأ ُّكذت تلصًثعٖ تلعهل

 كًظثم تٛسرذ حٗثذ تؽٗٗر فٖ تكًّلّجٖ كعثهل تلصًثعر أثر ٗتضح ُّكذت تلزرتعٖ تلعهل فٖ تٛسرذ

.  1تٟجتهثعٗر تًٛظهر هى

 أسثس تًِث علٔ إلِٗث تلًظر لكى تٟجتهثعٖ تلًسق فٖ أسثسٗث عًصرت تعد تلتكًّلّجٗث تى فٖ ٟشن

 تٟجتهثع علم رفضَ هث ُّذت تلحتهٗر دتبرذ إلٔ ًٗملِث تٟجتهثعٖ تلتؽٗر عهلٗر ّأسثس تلهجتهع

 هثدٗرٟ تل تلثمثفر أى تٟتجثٍ ُذت إلٔ ّجِز تلتٖ تًٟتمثدتز ّهى تلتؽٗٗر تفسٗر فٖ تلهعثصر

 هى أكثر ّكٗفث كهث تلهجتهع حٗثذ فٖ ّتسع تؽٗر إلٔ تإدٕ لد ّتٟجتهثعٗر تلسٗثسٗر كثٝٗدّٗلّجٗثز

 فٖ تمدهز تلهجتهعثز هى كثٗرتًا  إى تلمّل ٗهكى كذلن تلتًكّلّجٖ خعدُث فٖ تلهثدٗر تلثمثفر تؤثٗر

 ُذٍ هدٓ لٗثس صعّخر عى فض٠ًا  تلهثدٗر تلجّتًج فٖ تمدم ٗصثحخِث أى دّى هثدٗر ٟلت تلًّتحٖ

 تٛحكثم إلٔ ٗإدٕ لد هث هثدّٕٟتل تلهثدٕ تلتؽٗر هى كل خٗى تلفثصلر تلزهًٗر تلهدذ ّتحدٗد تلتؽٗرتز

 . تلًسخٗر تلًظرذ ّإط٠ق تلمٗهٗر

:  تٟلتصثدٗر عّتهلتل 3-2-5

 خردُث تلهجتهع فٖ تلتؽٗر ظّتُر فسرز تلتٖ تلًظرٗثز ّأشِر ُمأ تزتل ّٟ تلهثركسٗر تلًظرٗر كثًز

 ٗخضع ُّّ، تلطخٗعٗر تلظّتُر هى ظثُرذ تًٝسثى أى تلًظرٗر ُذٍ تعتخر. تلتصثدٗر عّتهل إلٔ

 ّهحكّم عضّٗث هترتخط خؤًَ ٗتصؾ تلطخٗعٖ تلّسط ُّذت فَٗ عٗشٕ تلذٕ تلّسط فٖ لمّتًًِٗث

 ّذلن تلفًثء علٔ هًِث ٗتشكل تلتٖ تلهثدذ لثخلٗر عدم إلٔ خثٝضثفر، تلهستهر ّتلتؽٗر تلدتبهر خثلحركر

 تلفكر فٖ تلتحلٗل لثعدذ. صّرذ إلٔ صّرذ هى ّتلتحّل تلتؽٗر علٔ هحدّدذتل ؼٗر لدرتِث خسج

 حمٗمتَ تًٝسثى ٗعطٖ ُّتلذٕ ّتلعهل تلهجتهع فٖ عثه٠ًا  عضّتًا  خثعتخثرٍ تًٝسثى ُٖ تلهثركسٖ

 إلٔ هًتهٗث خصفتَ إٟ تًٝسثى إلٔ هثركس ًٗظر لم. تجتهثعٗر طخمر إلٔ تًتهثبَ هى تًط٠لثًا  تلّتلعٗر

 تلًظرٗر فٖ تٛسثسٖ تلهفِّم ُٖ إذت تلطخمر. تًٝتثج عهلٗر فٖ هّلعَ خ٠ل هى هحددذ طخمر

 هلكٗر علٔ تلمثبهر تٟجتهثعٗر للع٠لثز تحدٗدٍ فٖ هثركس ًٗطلق هًِث تلتٖ تلتحلٗل ّّحدذ تلهثركسٗر

.  تلع٠لثز ُذٍ فٖ ّتلعثهل تلهثلن ّهّلع أخرٓ جِر هى تًٝتثج ع٠لثز ّعلٔ تًٝتثج ّسثبل

 تلذٗى رتدؾتٛ ّتضم، تلهثدٗر تلحٗثذ ّسثبل خّتسطتِث ًٗتج تلتٖ تًٝتثج آٟز  تًٝتثج لّٓ تضم

 فكرٗثًا  تلعهل ًّّع تلهكتسخر تلعهل ّعثدتز تلضرّرٗر تلتمًٗر تلهعثرؾ ّتضم تٟٙز ُذٍ ٗستخدهّى

.  ٗدّٗثًا  مأ كثى

 ع٠لثز أّ تستؽ٠ل كل هى حرترأ فرتدأ خٗى تلمثبهر تلع٠لثز تلن خِث فٗمصد تًٝتثج ع٠لثز هثأ

 هختلؾ ّّضع تًٝتثج ّسثبل هلكٗر شكل ّتضم تلهؤجّر تلعهل تستؽ٠ل ّهًِث ّخضّع سٗطرذ

.  تلهًتجثز تّزٗع شكثلأّ تلهتخثدلر ّع٠لثتِم تٟجتهثعٗر تلفبثز

 هت٠حمر تجتهثعٗر تركٗخثز هى تلهثركسٖ ّتلتحلٗل تلتثرٗخٗر تلهثدٗر خحسج إذت تًٝسثًٗر تثرٗخ ٗتؤلؾ

 تفرضِث تلتٖ ّخثلع٠لثز تلهًتجر خثلمّٓ ٗتحدد تٟلتصثدٕ تًٝتثج هى ّتضح خؤسلّج هًِث كل ٗتصؾ
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 ّتلسٗثسٗر تٟجتهثعٗر تلتًظٗهثز أشكثل هى ّع٠لثتِث تلمّٓ ُذٍ تفرزٍ هث إلٔ خثٝضثفر هِٗهًر كمّٓ

.  تلفّلٗر تلخًٔ علِٗث ٗطلق ّتلتٖ، ّتلثمثفٗر

 هى تتؤلؾ تًٝسثًٗر تلهجتهعثز خِث تهر ّهرتحل تطّرتًا  تهثل ّتلتٖ تٟجتهثعٗر تلتركٗخثز تتحدد ُّكذت

 كل تشكل ّخِذت. ّتلشّٗعٗر، ّتلرأسهثلٗر، ّتٝلطثعٗر، ّتلعخّدٗر، تلخدتبٗر تلهشثعر: ُٖ هرتحل خهس

 خدتخلِث تتضهى هًِث ّتحدذ ّكل، تشكلِث أّلثز فٖ سثبدت كثى تلذٕ تًٝتثج ًهط هى تجتهثعٗر تركٗخر

 جدلٖ خشكل تلتثرٗخٖ تلتطّر ٗحدث ُّكذت تلِٗث تلتٖ تلتركٗخر خثتجثٍ ككل تلتركٗخر لتؽٗر ِٗٗا تًثلضثًا 

 تلثثًٗر أهث، تلسرٗع خثلتؽٗر تتهٗز فثّٛلٔ. تًٝتثج ّع٠لثز تًٝتثج ّلّٓ ًهط خٗى تلتًثلض خسخج

 إهكثًٗثز ٗعرلل هث ُّّ، تلهسٗطرذ تلمّٓ هع تلهتكٗؾ تٟجتهثعٖ تلتًظٗم لتثخٗز خمثخلٗتِث فتتهٗز

 ّعًدهث. تلتشكل طّر فٖ ٟتزتل تلتٖ تلمّذ صثحخر، تلجٗدذ تلهًتجر تلمّٓ لّتءُث تحهل تلتٖ تلتؽٗٗر

 لتخًٖ، هعِث أّ تلتكٗؾ، هّتجِتِث خهمدّرٍ ٗعّد ٟ تلذٕ تٟجتهثعٖ تلتًظٗم علٔ تمضٖ عّدُث ٗصلج

.  1تثرٗخٗر جدلٗر عهلٗر فٖ ُّكذت. تلجدٗدذ تًٝتثج لّٓ هع هتًثؼهث تجتهثعٗث تًظٗهث أًمثضَ علٔ

 إلٔ تلهسإّلر ُٖ تٟلتصثدٗر تلمّٓ ٗعتخر تلذٕ تٟجتهثعٖ للتؽٗر تٟلتصثدٕ تلتفسٗر جُّر ُّ ُذت

 جهٗع هعِث تصخح لدرجر، تًٝسثًٖ تلهجتهع خِث ٗهر تلتٖ تلتثرٗخٗر ّتٛحدتث تلتطّرتز عى كخٗر حد

 جثًخثًا  ٗؽفل للتثرٗخ تٟلتصثدٕ تلتفسٗر تؼفثل أى فَٗ شن ٟ ّههث. تُٛهٗر عدٗهر تٛخرٓ تلعّتهل

 أى ًٗخؽٖ ّخثلتثلٖ. تٟجتهثعٖ للتؽٗر ّهشٍّ ًثلص تفسٗر إلٔ ّٗإدٕ، تلتثرٗخ جّتًج هى حّٗٗثًا 

 تلتؽٗرتز كل ٗفسر أى ٗستطٗع ٟ لكًَ ،تلخثحث خِث ِٗتدٕ تحلٗلٗر أدتذ تٟلتصثدٕ تلتفسٗر ٗكّى

.  تلهجتهع فٖ تلجثرٗر

 تفسٗرٍ فٖ( تٟلتصثد )تٛحثدٕ تلعثهل علٔ تركٗزٍ هًِث ،تٟتجثٍ لِذت عدٗدذ تًتمثدتز ّجِز لمد

 للخًثء تلهركخر ّللطخٗعر تلهعمدذ ٕرتلتؽٖ لعهلٗر ّتضح تخسٗط ُذت ّفٖ، تٟجتهثعٖ ٕرتلتؽٖ لعهلٗر

 لتفسٗر تٛخرٓ تلعّتهل هى هجهّعر تضثفر ٗتطلج تلذٕ تٛهر ،عهّهث تلثمثفٗر ّتًٛهثط تٟجتهثعٖ

 ّخثٝضثفر، تًٝسثًٖ تلفكر لتمدم ًتٗجر ٟإ أسثسثًا  ٗحدث ٟ تًٝتثج لّٓ تطّر أى كهث. تلتؽٗر عهلٗر

 تلرأسهثلٗر تًٛظهر فٖ تلطخمٖ تلصرتع فكرذ هثل تتحمق لم هثركس تًخإتز هى كثٗرتًا  ىإؾ لذلن

 إلَٗ تّصلز هث لتًمض جثءز جدٗدذ ًظرٗثز ظِّر إلٔ خثٝضثفر، تلخرّلٗتثرٗث طخمر ّتًتصثر

 فٖ (M. Weber) فٗخر هثكس طرحَ هث ّهًِث، تٟلتصثدٗر ّتلعًثصر، تلهثدذ أّلّٗر حّل تلهثركسٗر

 خَ لثهز تلذٕ تلرتبد تلدّر فَٗ خٗى ّتلذٕ ،تلرأسهثلٗر ّرّح تستثًتٗرّتلخر تٛخ٠ق تلشِٗر كتثخَ

، خحتر لضرّرتز كهحصلر تًشؤ لم تلتٖ تلحدٗثر تلرأسهثلٗر ًشؤذ فٖ أّرّخث فٖ تلدًٖٗ تٟص٠ح حركر

.  ًشّبِث فٖ رتبد دّر تلدًٖٗ تلفكر لتؽٗر كثى خل

: الفصل خالصة 3-3

ًَ ظثُرذ عثهر ّخثصٗر أسثسٗر تتهٗز خِث ًشثطثز أتلتؽٗر تٟجتهثعٖ حمٗمر ّجّدٗر، فض٠ًا عى 

ًَ ضرّرذ حٗثتٗر للهجتهعثز تلخشرٗر فِّ سخٗل خمثبِث ًّهُّث، فخثلتؽٗر إّّلثبع تلحٗثذ تٟجتهثعٗر خل 

 ّتتؽٗر ٗتِٗؤ لِث تلتكٗؾ هع ّتلعِث ، ّخثلتؽٗر ٗتحمق تلتّتزى ّتٟستمرتر فٖ أخًٗتِث ّأًشطتِث 

ٗجثخٗث فٖ ًشؤذ تلكثٗر هى إهتطلخثز أفرتدُث ّحثجثتِم تلهتعددذ ّتلهتجددذ ، ّلد لعج تلتؽٗر دّرتًا 

 ٗفكر فٖ تلّجّد أتلعلّم تلطخٗعٗر ّ تلدرتسثز تًٝسثًٗر، فمد أخذز ظثُرذ تلتؽٗر تًتخثٍ تًٝسثى هًذ خد

 تٛجرتم تلسهثّٗر، ّتًتمثلِث هى هكثى إلٔ هكثى ، ّلهسِث فٖ تعثلج تللٗل ذحٗث ٟحظِث فٖ حرن
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لٔ تعل٠ٗز ثّٗلّجٗر ُّٟتٗر، تًتِز إّتلًِثر فذُج خٗثلَ ّفكرٍ إلٔ تفسٗرتز هٗثّلّجٗر أسطّرٗر ّ

 . إلٔ إلثهر علم تلفلن ّتٛجرتم تلسهثّٗر

درس ُذت تلفصل هفِّم تلتؽٗر تلثمثفٖ ّتٟجتهثعٖ ّتلعّتهل تلتٖ تإدٕ إلٔ ُذت تلتؽٗر حٗث هٗز 

ّٗز خٗى هفِّهٖ تلتؽٗر تٟجتهثعٖ ّتلتؽٗر تلثمثفٖ ّٟ  تلخحث خٗى هفثُٗم تلتطّر ّتلتمدم ّتلتؽٗر كهث ه

 هثدٕ تل٠ خثلجثًج خثصر أخرٓ ّعّتهل تلهثدٕ تلجثًج فٖ خثلتؽٗٗر خثصر عّتهل فردز أىٗهكى 

 كثى سّتء تلثمثفر جثًخٖ فٖ تخّدل هى ٗطرأ هث ُّ ( cultural change) تلثمثفٖ تلتؽٗٗر ٗكّى ّخثلتثلٖ

، تلمٗم ّسلّم تّٛلّٗثز تخّدل، ّتلتمثلٗد تلعثدتز، تلفى، تللؽر ) تلهجتهع ًّتحٖ جهٗع فّٖ هعًّٗثًا  أم هثدٗثًا 

 ذلن إلٔ خثٝضثفر تلثمثفٖ تلتؽٗٗر هى جزءتًا  جتهثعٖتٟ تلتؽٗٗر ٗصخح ُذت ّعلٔ. . . .(. تلتكًّلّجٗثّ

 .جثبز ُّ تلعكس خًٗهث، تجتهثعٗر تؽٗرتز ُٖ تلثمثفٗر تلتؽٗرتز جهٗع فلٗسز لذلن .تلهثدٕ تٝطثر

. ُّذت تلتؽٗر ٗسِم خدّرٍ فٖ رسم تلخثرطر تلثمثفٗر تلتٖ تعد تلهإثر تّٛل فٖ عهلٗر تلتًهٗر تلحضرٗر

، ((تٛسثسٖ ))خثلعثهل حتٔ ّٟ(( ّحٗد ))خعثهل تعلٗلِث ٗهكىٟ  ّتلثمثفٖ تٟجتهثعٖ تلتؽٗر عّتهل ىإ

 تلهثثل سخٗل علٔ تلتصًٗع ّعهلٗر تٝلتصثد فتطّر. تلتؽٗر ٟحدتث عّتهل عدذ تسثًد ٗخٗى فثلّتلع

 تلخثم تلهّتد تّتفر إلٔ ّتحتثج( ّتعلٗهٖ ؼرتفّٖدٗم عثهل )تلهدرخر تلعثهلر تٛٗدٕ تّتفر إلٔ تحتثج

، ّهّجِر دتفعر إٗدّٗلّجٗث ّإلٔ، هخلصٗى ّلثدذ تلتكًّلّجٗث تّتفر ّإلٔ( ّجؽرتفٖ طخٗعٖ عثهل)

 ٟخت٠ؾ تخعثًا  تلعّتهل أحد لّذ تختلؾ ّلد. تلتؽٗر ٝحدتث ّتتسثًد تلعّتهل ُذٍ هجهل تتفثعل خحٗث

 تخعث خثلًسخٗر تتهٗز ُٖ لذلن، تُٛهٗر هى ًفسِث تلدرجر علٔ كلِث فلٗسز، ّتلظرّؾ تلهرحلر

 . تلهحٗطر ّتلظرّؾ ّتلهكثى تلزهثى ٟخت٠ؾ

 تلخٗبر خهكًّثز تتهثل ّتلتٖ ّتلطخٗعٗر تٟٗكّلّجٗر تلعّتهلّتلخص عّتهل تلتؽٗر خعدذ ًمثط خدءتًا هى 

 ّتلهّتد ّتلهًثخ ّتلترخر ّتلتضثرٗس تلجؽرتفٖ تلهّلع ّتتضهى، تًٝسثى فِٗث ٗعٗش تلتٖ تلطخٗعٗر

 حدتثإ فٖ تلهِهر تلعّتهل هى ّتركٗخِم ّتّزٗعِم تلسكثى حجم ٗعتخر حٗث تلسكثًٗر تلعّتهل ّ.تّٛلٗر

 لِث ّهحركر، ُثدفر فكرٗر حركر ّتلعّتهل تٝٗدّٗلّجٗر ّتلثمثفٗر ّتلتٖ تعتخر. تٟجتهثعٖ تلتؽٗر

 تلمٗم ّفٖ تٟجتهثعٗر تلتًشبر فٖ رّحِث ّتًعكس، ّتلثمثفٖ تٟجتهثعٖ تلّسط فٖ ٗجثخٗرإ فثعلٗر

 فٖ خثرزتًا  أثرتًا  تلجدٗدذ تلهخترعثز تترن حٗث تلتكًّلّجٗر تلعّتهلإضثفر إلٔ . ّتلسلّكٗثز

 أدز فمد تلتؽٗر عهلٗر فٖ أسثسٗث هحركث هث لثمثفر تلتكًّلّجٗر تٝخدتعثز ّتعتخر تًٝسثًٗر تلهجتهعثز

 ًهط فٖ ّهِهر جُّرٗر تؽٗٗرتز إحدتث إلٔ لّجّٖتكى تمدم هى صثحخِث ّهث تلصًثعٗر تلثّرذ

 عتخرّتلعّتهل تٟلتصثدٗر تلتٖ ز. تلخصّص ّجَ علٔ تٟجتهثعٗر تلًظم ّفٖ عثم خّجَ تلهعٗشر

 تلهجتهع خِث ٗهر تلتٖ تلتثرٗخٗر ّتٛحدتث تلتطّرتز عى كخٗر حد إلٔ تلهسإّلر ُٖ تٟلتصثدٗر تلمّٓ

. تُٛهٗر عدٗهر تٛخرٓ تلعّتهل جهٗع هعِث تصخح لدرجر، تًٝسثًٖ
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األسس النظرٌة المعتمدة لدراسة تأثٌر األبعاد االجتماعٌة والثقافٌة فً عملٌة   4

 :التنمٌة المستدامة

إى تلع٠لر خٗى تلخًثء تٟجتهثعٖ ّتلثمثفٖ ّتلتًهٗر تلهستدتهر ع٠لر عضّٗر ّهتخثدلر تلتؤثٗر، فثلخًثء 

ّخثلثمثفر ٗصًع . تٟجتهثعٖ ُّ أحد تٛعهدذ تلربٗسٗر تلذٕ تدّر حّلَ عهلٗثز تلتًهٗر تلهستدتهر

تًٝسثى تلمٗم تلفكرٗر ّتلرّحٗر ّتلهثدٗر، ّٗترجم فلسفتَ إلٔ أًهثط سلّكٗر، ّهّتلؾ حٗثتٗر، فخؽٗر 

. تلثمثفر تخمٔ تلهّترد تلخشرٗر ّتلطخٗعٗر هجرد خثهثز أّلٗر ؼٗر هّظفر لصثلح تًٝسثى ّتلهجتهع

فثلتًهٗر تٟجتهثعٗر ّتلثمثفٗر هترتخطثى ّهت٠زهثى هى أجل تحمٗق حٗثذ تجتهثعٗر أفضل للفرد 

إى تحمٗق ُذت تلترتخط تلعضّٕ خٗى خطط ّهشثرٗع تلتًهٗر ٗعتهد إلٔ حد كخٗر علٔ تلمرتر . ّتلهجتهع

تلسٗثسٖ تلذٕ تتخذٍ تلسلطر فٖ إٔ لطر، ّعلٔ تلهشثركر تلجهثُٗرٗر هى أجل تًفٗذ أُدتؾ تلتًهٗر 

إذ أى تلتًهٗر تلهستدتهر تعد تلِدؾ تٛخٗر لهث تمّم خَ تلخ٠د تلعرخٗر هى جِّد لتطّٗر . تلهستدتهر

 .هجتهعثتِث، ّّسٗلتِث تلعلهٗر لتحمٗق ذلن ُّ تٛخذ خًِج تلتخطٗط تلثمثفٖ ّتٟجتهثعٖ

 :التكوٌن االجتماعً 4-1

:  تحدٗد هفِّم تلخًثء تٟجتهثعٖ 4-1-1

تستخدم هفِّم تلخًثء تٟجتهثعٖ خهعثى هختلفر عًد علهثء تٟجتهثع ّتًٟثرّخّلّجٗث، تٟخت٠ؾ ٗعد هى 

خٗى تلظّتُر تلّتضحر تلتٖ ٗعثًٖ هًِث تلكثٗر هى تلخثحثٗى، ّلد سثعد فٖ ترسٗخَ طخٗعٗر تكّٗى 

تلهجتهعثز تلتٖ تمخل ذلن تلتًّع ّتٟخت٠ؾ خسخج تًّع ّتعمد تًتظثم تلخًثء تٟجتهثعٖ لتلن 

تلهجتهعثز ٛجل ذلن لجؤ علهثء تٟجتهثع إلٔ أكثر هى تفسٗر ٗحدد تلعلّر تٛسثسٗر فٖ تعدد هعثًٖ 

تلهفِّم أّ تلهصطلح تلّتحد ًظرت لتعدد تلهدتخل إلٔ علم تٟجتهثع ّتخت٠ؾ ّجِثز تلًظر إلٔ 

 فٖ 2 ّتًٟثرّخّلّجٗث1هكًّثتَ ّتًظٗهثتَ تٛسثسٗر، لذت سًتًثّل خعض هث تتفق علَٗ علهثء تٟجتهثع

: ُذت تلهجثل ّكهث ٗؤتٖ

 : (Radcliffe brown)تعرٌف رادكلف براون -  أوالًال 

، عًدهث 3(ُّ شخكر تلع٠لثز تٟجتهثعٗر تلفعلٗر تلتٖ تمّم خٗى سثبر تٛشخثص فٖ تلهجتهع تلّتحد)

٠ًحظ دٟلر ُذت تلتعرٗؾ ٟخد لًث هى تلعّدذ إلٔ تلتهٗٗز خٗى تلخًثء تلّتلعٖ ّتلصّر تلخًثبٗر لكّى 

تلتعرٗؾ ٗإكد علٔ تلشخكر تلهعمدذ هى تلع٠لثز تٟجتهثعٗر تلتٖ ّٗجِِث تلخعد تلزهًٖ ّٗسٗرُث تلتؽٗر 

.  تلدتبم عخر تلزهى

:  (Evans Pritchard) تعرٌف اٌفانز برٌجاردس- ثانٌاًال 

ُّذت . 4(ُّ تلن تلع٠لثز تلتٖ ترخط خٗى تلجهثعثز ّتلتٖ تتهٗز خدرجر عثلٗر هى تلثخثز ّتلتركٗز)

ٗعًٖ أى تلجهثعثز تدّم ّتستهر فٖ تلّجّد ًظرت لهث ٗحتَّٗ تلخًثء هى أفرتد ّتتثخع فَٗ تٛجٗثل حٗى 

. ّٗلدّى ّٗخرجّى هى تلدًٗث فِم هتؽٗرّى علٔ تلدّتم، أهث تلخًثء فٗخمٔ ّٗدّم عخر تٛجٗثل

 

                                                           
1
.  ٘ٛ كهاٍخ اٌؾ١بح االعزّبػ١خ ٌٍجِْو، ٍٛاء ثْىً ِغّٛػبد، أٚ ِغزّؼبد، ٚلل ػّوَف أؽ١بٔبً ولهاٍخ اٌزفبػالد االعزّبػ١خػهى االجتًاع  

ٚ٘ٛ رٛعٗ أوبك٠ّٟ عل٠ل َٔج١بً رطٛه فٟ أٚائً اٌموْ اٌزبٍغ ػِْو ٠ٚٙزُ ثبٌمٛاػل ٚاٌؼ١ٍّبد االعزّبػ١خ اٌزٟ روثٜ ٚرفًٖ إٌبً ١ٌٌ فمٜ 

 .وؤفواك، ٌىٓ وؤػٚبء عّؼ١بد ِٚغّٛػبد ِٚئٍَبد
2
ُُ اإلَٔبْاألَثروتونوجيا   ٚػ١ٍٗ ". ػٍُ"ِٚؼٕب٘ب  logos ٚ" اإلَٔبْ"ِٚؼٕب٘ب  anthropos ٚلل ُٔؾزذ اٌىٍّخ ِٓ وٍّز١ٓ ٠ٛٔب١ٔز١ٓ ّ٘ب.  ٟ٘ ػٍ

ُُ اإلَٔبْ (anthropology) فبْ اٌّؼٕٝ اٌٍفظٟ إلٕطالػ األٔضوٚثٌٛٛع١ب  .٘ٛ ػٍ
3
RadcliffG, Structure and Function in Primitive Society, London, B.1952, P.106. 

4Evans, The Nuer, oxford, 1940, P. 215. 
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 : (Raymond firth) تعرٌف راٌموند فٌرث- ثالثاًال 

ُّذت ٗعًٖ أى فٗرث ٗإكد .1(ُّ هجهّعر تلع٠لثز تلهًظهر تلتٖ ترخط تٛجزتء خثلكل تلذٕ تعهل فَٗ)

علٔ فِم تلخًثء تٟجتهثعٖ علٔ أسثس درتسر تلع٠لثز تلّتلعٗر تلهتحممر خثلفعل فٖ تلهجتهع هع 

ضرّرذ فِم تلع٠لثز تلهثثلٗر ّتلع٠لثز تلتٖ تتحكم فِٗث ّٗتحمق ذلن تلفِم لطخٗعر تلن تلع٠لثز 

. تلهثثلٗر عى طرٗق درتسر لّتعد تلضخط تٟجتهثعٖ ّتلسلّن تلهتّلع

 : (Mayer fortec)تعرٌف ماٌر فورتس- رابعاًال 

ُّ ذلن تلشكل تلذٕ ٗتهٗز خكًَّ ٗتضهى تلًظم ّتلزهر تٟجتهثعٗر ّتلهّتلؾ ّسثبر تلعهلٗثز تلتٖ )

ٗإكد فّرتس . 2(ٗهكى تحلٗلِث إلٔ أجزتء تًظٗم ّتًثسق فٖ تلزهثى ّتلهكثى ّخثلطرق تلتحلٗلٗر تلخثصر

علٔ أى تلتًظٗهثز تٟجتهثعٗر تلتٖ تصثحخِث تلهّتلؾ ّتلعهلٗثز تًتظم ّتتسق ضهى تلخًثء تٟجتهثعٖ 

. ّفٖ ذتز تلّلز ٗتحكم خِث تلزهثى، فٗهث خًِٗث ّتلهكثى ّخثستخدتم تلطرق تلعلهٗر تلتحلٗلٗر

 :(Rivers )تعرٌف رٌفرز- خامساًال 

ُّ ّصؾ تٛشكثل تلخًثبٗر ّتحلٗل كل هًِث إلٔ عًثصرٍ تلجزبٗر ّدرتسر تلع٠لثز خٗى تلن تلعًثصر )

 ٗإكد رٗفرز علٔ هجهّعر .3(خعضِث هع تلخعض تٙخر ّخحث تلّظثبؾ تٟجتهثعٗر لتلن تلعًثصر

تلعًثصر ّتٛجزتء تلتٖ تًتظم فٗهث خًِٗث هكًّر ًسمث هتكثه٠ ّتتجسد فَٗ تلّظثبؾ تٟجتهثعٗر لكل 

. عًصر أّ جزء فٖ تلخًثء تٟجتهثعٖ

 : (Frued) تعرٌف فروٌد- سادساًال 

ُّ ّحدذ تلمٗم ّتلهعثٗٗر تلتٖ تّجَ سلّن كل فرد هى أفرتد تلجهثعر هى خ٠ل تفثعلَ هع تٙخرٗى )

ُّذت ٗعًٖ أى تلمٗم ّتلهعثٗٗر تلتٖ تِٗهى علٔ سلّن أفرتد تلجهثعر لِهث ّظٗفتثى تّٛلٔ . 4(ّهع تلخٗبر

. كًِّث تصخح إطثرت هرجعٗث ًٗتسج إلَٗ سلّن أفرتد تلجهثعر ّٗحدد تّلعثتِم ًحّ سلّن زه٠بِم

تحدد هكثًَ تلفرد فٖ تلجهثعر خهمدتر هث ٗدتفع عًِث ّٗتهسن خِث ّٗتخذُث أسلّج لحٗثتَ : ّتلثثًٗر

. ّهّجِث لسلّكَ

 :(Deutsch)تعرٌف دوٌتش- سابعاًال 

ّٗهتد هفِّم تلخًثء تٟجتهثعٖ أكثر هى ذلن عًد دّٗتش لكٖ ٗشهل ّحدذ تلِدؾ تلذٕ تسعٔ إلَٗ 

تلجهثعر لتحمٗمَ، ّإى ّحدذ تلِدؾ لَ أُهٗر فثبمر فٗهث ًٗشؤ خٗى أفرتد تلجهثعر هى ع٠لثز ًِٛث تصخح 

سرعثى هث تسفر عى ًفسِث  (تلع٠لثز)خذلن ُثدفر ّلٗسز هجرد ع٠لثز أّ هجرد تفثعل، ّلكًِث 

عًدهث ِٗدد تلجهثعر إٔ خطر كثلحرّج أّ تلكّترث تلطخٗعٗر، أّ عًدهث تتعرض تلجهثعر ٕٛ هإثر 

 .5ِٗدد ّحدتِث ّكٗثًِث ّتستمرترُث

 :(Gustave le bon)تعرٌف لوبون- ثامناًال 

ُّ لفٗؾ هى تلمّم هطلمثًا، ّإى تختلفّت جًسثًا ّحرفر، ذكّرتًا أّ إًثثثًا ّعلٔ إٔ ًحّ تجتهعّت، ّٟ )

ّحدذ تلهكثى ّٟ كثرذ تلعدد شرط ضرّرٕ، ّلكى تلهِم ُّ تتجثٍ هشثعر تلجهثعر ّعّتطفِث 

 .6(ّأفكثرُث ًحّ ُدؾ ّتحد، ّإى شعّر كل فرد فِٗث ٗتهٗز خههٗزتز ذتتٗر

 

                                                           
1
 Firth, R. Human, Types Some Principles of Social Structure,  New York, 1943, P. 123. 

2
Fortes, m. and others, Social Stucture Oxford, 1949, P. 55. 

3
Rivers, W.H.R., Social Organization Castes , London, 1957, P. 135. 

4
Freud, Group psychology and Analysis of the Ego. London, Hogarth, S: 1922, 229. 

5
Deutsch, The effect of cooperation and competition, upon group process, Havper, 1960, P.448. 

6
 .126 ٓ ،1983 اٌّٖو٠خ،اٌمب٘وح، األٔغٍٛ ِىزجخ ،االعزّبػّٟمكّخ ٌؼٍَ إٌفً  ،ِٖطفٝ ٠ٍٛف
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ّخعد درتسر ّتحلٗل تلتعثرٗؾ تلسثخمر خلص تلخحث فٖ درتسر تٛسس تلًظرٗر للخًثء تٟجتهثعٖ إلٔ 

: تعرٗؾ شثهل

هو جماعة من الناس من أجناس وأعراق وقومٌات ومعتقدات متنوعة تجمعهم وحدة الهدف وسلوك 

جمعً واحد وعواطف وأفكار مشتركة وشعور كل فرد فٌها له ممٌزات ذاتٌة خاصة، وال ٌشترط 

. فٌها وحدة المكان أو كثرة العدد

ُّ هفِّم ٗرتخط خثلسلّن - هفِّم تلخًثء تٟجتهثعٖ خهث ٗتضهًَ هى ًظم تجتهثعٗر ربٗسٗر ّفرعٗرؾ

ّتلًظم تٟجتهثعٗر تلتٖ تشكل فٖ هجهلِث . تًٝسثًٖ أّ ختلن تلظّتُر تلتٖ تتؤثر خثلسلّن تًٝسثًٖ

تلخًثء تٟجتهثعٖ ُٖ فٖ حد ذتتِث عخثرذ عى هجهّعر هترتخطر هى تلظّتُر تٟجتهثعٗر تلهرتخطر 

خثلسلّن تًٝسثًٖ، ّتتحدد طخٗعر كل ًظثم تجتهثعٖ خهّجج ُذت تلترتخط خٗى هجهّعر تلظّتُر 

 .تٟجتهثعٗر تلهتعلمر خًثحٗر هعًٗر هى تلسلّن تًٝسثًٖ تلتٖ تهٗز كل ًظثم تجتهثعٖ عى تلًظثم تٙخر

:  تحلٗل تثرٗخٖ للخًثء تٟجتهثعٖ 4-1-2

إى تلتكًّٗثز تٟجتهثعٗر ّتلع٠لثز ّتلتفثع٠ز خٗى تٛفرتد ّتلهجتهعثز تستؤثرز خثُتهثم عدد كخٗر 

هى تلهفكرٗى ّتلف٠سفر ّتلعلهثء هًذ ألدم تلعصّر ّلًخدأ هى تلمرى تلرتخع لخل تله٠ٗد حٗث تخلّرز 

ًّشٗر خذلن إلٔ هث أًتجَ تلفكر تلًّٗثًٖ هى ًظم فلسفٗر . ّتّضحز أفكثر تلعلهثء فٖ ُذت تٟتجثٍ

هتكثهلر عثكسثًا خذلن آرتء ف٠سفر تلًّٗثى تلذٗى ٗهعًّى تلتؤهل فٖ طخٗعر تلصلر خٗى تلفرد ّتلهجتهع، 

حٗث كثًز أفكثرُم هًظهر ّهًسمر ّألرج إلٔ رّح تلتفكٗر تلهًطمٖ تلمثخل للتعهٗم، ّٗمدم تلخٗصث 

. هًطمٗث ّهًظهث لطخٗعر تلص٠ز ّتلع٠لثز تٟجتهثعٗر تلمثبهر آًذتن

ّعلٔ سخٗل تلهثثل ًجد أى آرتء أف٠طّى كثًز تشّخَ تلهجتهع خثلفرد تًٝسثًٖ هى حٗث ّحدتَ تلدتخلٗر 

فثلهجتهع هى ّجِر ًظرٍ لٗس هجهّعر هى أفرتد هجّردٗى، خل ُّ جهثعثز . ّتكثهل أجزتءٍ ّتفثعلِث

. هى تٛفرتد ٗلتمّى ّتًتظم خًِٗم ع٠لثز هستمرذ ّهستهرذ إلٔ حد خعٗد

ّٗستطرد أف٠طّى فٖ ًسج تلًتثبج تلهترتخر علٔ ذلن تلتشخَٗ، فكهث أى تلِٗكل تلربٗس للفرد ٗتكّى هى 

كذلن ٗتكّى تلهجتهع فٖ ُٗكلَ تلربٗس هى ث٠ث طخمثز  (تلعثللر، ّتلؽثضخر، ّتلشِّٗر)ث٠ث ًفّس 

ّإى تستمرتر تلهجتهع ٗكهى فٖ أى تعٗش كل ُذٍ تلطخمثز علٔ ّفق  (تلحثكهر، ّتلحثرسر، ّتلعثهلر)

هث تمتضٖ خَ طخٗعتِث، فثلطخمر تلحثكهر تتهٗز خمدرتِث علٔ تلحكم خثستخدتم تلحكهر، ّفرض تلًظثم 

علٔ عهّم تلهجتهع، ّتلحثرسر لههثرسر تلشجثعر ّتلخسثلر فٖ تلدفثع عى تلهجتهع، ّتلطخمر تلعثهلر 

 .1تختص خإشخثع تلرؼخثز ّتلشِّتز تلسثبدذ فٖ تلهجتهع

ّإى . أهث أرسطّ فٗإكد علٔ ّجّد أسس ًفسٗر فطرٗر للحٗثذ تٟجتهثعٗر ترخط أخًثء تلهجتهع تلّتحد

تلع٠لثز تٟجتهثعٗر عخثرذ عى هزٗج هى تلعّتطؾ ّتلتفثع٠ز تلتٖ ترخط تلًثس ّتشدُم إلٔ خعضِم، 

ّلد رفض تعلٗل تلتجثذج خٗى تٛفرتد خثلعلل تلفٗزٗثبٗر  (تلخطثخر،تٛخ٠ق)ّلد أّضح ذلن فٖ كتثخَٗ 

ّكذلن رفض أرسطّ تفسٗر هظثُر . تلتٖ تتحكم فٖ تلتجثذج ّتلتًثفر خٗى عًثصر تلطخٗعر تلجثهدذ

تلسلّن تلخشرٕ خثلرجّع إلٔ تٛسخثج تلتٖ تفسر سلّن تلهّتد تلجثهدذ علٔ أسثس ُذت تلخلط ٛى 

.  تلهٗدتًٗى هختلفٗى تهثهث عى خعضِهث

ّتُٛم هى كل ذلن علًٗث أى ٠ًحظ خدلر ّإهعثى هث تّصل إلَٗ تلفكر تٝس٠هٖ هتجسدت فٖ جهِرذ هى 

تلهفكرٗى ّتلف٠سفر تلعرج تلذٗى تستلِهّت تلفلسفر تٝس٠هٗر لتّجَٗ تٛفكثر ًحّ تلن تلحضثرذ تلتٖ 

 (آرتء أُل تلهدًٗر تلفثضلر )ًّذكر هًِم علٔ سخٗل تٛهثلر أخّ ًصر تلفثرتخٖ ّكتثخَ . شهلز تلعثلم كلَ

تلذٕ ٗتفق فَٗ هع أرسطّ فٖ تٟعتمثد خّجّد أسثس ًفسٖ فطرٕ للحٗثذ تٟجتهثعٗر، ّلكًَ ٗختلؾ فٖ 
                                                           

1
 .124 ٓ ،اٌّوعغ اٌَبثك
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تفثصٗل ذلن، فؤرسطّ ٗعتمد خؤى تٛسثس تلفطرٕ ُّ تجثذج ٗحدث خسخج هٗل فطرٕ إلٔ تلتجهع 

أهث عًد تلفثرتخٖ فثٛسثس تلفطرٕ ُّ تلعجز . أّ ؼرٗزذ تلتجهع (تلؽرٗزذ)ٗسهٔ فٖ تلخحّث تلحدٗثر 

عى سد تلحثجثز تلًفسٗر ّتٛسثسٗر لدٓ تٛفرتد تلذٕ ٗجهعِم ّٗجذخِم ًحّ خعضِم ّٗجهعِم علٔ 

ُّذت هث أثختتَ . شكل تجهعثز خشرٗر هى أجل إشخثع حثجثتِم تٛسثسٗر هى أجل تستهرتر تلحٗثذ

. 2(-Murrayهّرتٕ) ّ 1(-Rogersرّجرز)تلدرتسثز ّتلخحّث تلحدٗثر ّخثصر خحّث 

حٗث ٗطرح أفكثرت علٔ جثًج كخٗر هى  (تلهمدهر)ّكذلن تلهّلؾ عًد عخد تلرحهى خى خلدّى فٖ 

تُٛهٗر، فِّ ٗرٓ ّجّد هٗل فطرٕ إلٔ تلتجهع هتفمث هع أرسطّ لكًَ ٗمرر خؤى تًٝسثى ٗهٗل إلٔ 

ّهى ًُث جثءز أُهٗر تًظٗم تلهجتهع، . ّلد أثخز فرّٗد ُذٍ تلًظرٗر. تلعدّتى ّتلمسّذ ّتلظلم خفطرتَ

ّضرّرذ ّجّد لثًّى ًّظثم ٗمّدٍ حثكم لدٗر ٗهتثز خثلحكهر ّتٝدترذ ّتلحسم، هى أجل تستمرتر 

. ّتًتظثم حٗثذ تلهجتهع

ًُّثن هرحلر أخرٓ هى هرتحل تطّر تلفكر تلخشرٕ فٖ هٗدتى تلخًثء تٟجتهثعٖ ُٖ هرحلر تلعصر 

تلحدٗث تلذٕ تعتثد تلهإرخّى علٔ تحدٗد خدتٗتَ ّتسهٗتَ خعصر تلًِضر ّفَٗ رّتد كثٗرّى خحثّت فٖ 

 تلذٕ ّصؾ تلهجتهع خؤًَ هجهّعر أّ ًظم هى تلتعثلدتز 3(-Hobbesُّخز)ُذت تلهّضّع ّهًِم 

ٗسّدُث تلتعخٗر تللفظٖ تلذٕ ٟ ٗستطٗع ّلٗس فَٗ تلمّذ تل٠زهر لرخط تلًثس فٗهث خًِٗم ّٗجعلِم ّٗفّى 

: ّهع ُذت فمد سثد تٟستمرتر تلًسخٖ فٖ حٗثذ تلشعّج ًتٗجر لّجّد عثهلٗى. خثلتزتهثتِم ًحّ خعضِم

أحدُهث تلخّؾ هى ًتثبج تٝخ٠ل خثلّعّد، ّتلثثًٖ ُّ هث ٗكسخَ تلشخص هى هجد ّرفعر ّهث ٗشعر 

أّكسز )أهث . خَ هى زُّ عًدهث ٗظِر خهظِر تلهّفٖ خكثفر تلتزتهثتَ ّعدم تٝخ٠ل خّعّدٍ

 فمد تهتد تفكٗرٍ إلٔ ضرّرذ إلثهر علم هستمل لدرتسر ظّتُر تلتفثعل Auguste comte-)4كًّز

ّإى ُذت تلعلم حتهٖ  (علم تٛخ٠ق تلّضعٗر)خٗى تلفرد ّ تلهجتهع، ّأكد علٔ إلثهر علم جدٗد ٗسهَٗ 

. ًِّثبٖ ّٟخد هى تلّصّل إلَٗ فٖ ًِثٗر تحلٗلًث للظّتُر تٟجتهثعٗر

 (رّح تٟجتهثع) خعًّتى 5(جّستثؾ لّخّى)أهث فٖ هًتصؾ تلمرى تلتثسع عشر فمد ظِر أّل كتثج لـ 

. تًثّل فَٗ حمثبق تلتفثعل تٟجتهثعٖ خٗى تلفرد ّتلجهثعر

م  خدرتسر تًتمثل تلتؤثٗر تلهؽًثطٗسٖ هى شخص 1841 حّتلٖ 6(-James prideجٗهس خرٗد) ّخدأ 

هفِّم تٝٗحثء كهفِّم أسثسٖ لتملٗل تؤثٗرتز تلجهثعر فٖ  (لّخّى)ّفٖ ًفس تلعثم تستخدم . ٙخر

. تٛفرتد

                                                           
1 

ٍبُ٘ أ٠ٚب  .ثزؤ١ٌٍ اٌزٛعٗ اإلَٔبٟٔ فٟ ػٍُ إٌفٌ اٌَو٠وٞ (ِغ أثوا٘بَ ِبٍٍٛ)ػبٌُ ٔفٌ أِو٠ىٟ ٘بَ، لبَ 1987  -1902وبهي هٚعوى

ثزؤ١ٌٍ اٌؼالط إٌفَٟ غ١و اٌّّٛعٗ اٌنٞ ٍّب٘ب فٟ اٌجلا٠خ اٌؼالط إٌفَٟ اٌيثٟٛٔ اٌزّووي صُ غ١و االٍُ اٌؼالط إٌفَٟ اٌّزّووي ثبٌْقٔ 

 .١ٌئول أْ ٔظو٠زٗ ٠ّىٓ رطج١مٙب فٟ وً اٌزفبػالد ث١ٓ األّقبٓ ١ٌٌٚ ػٍٝ اٌزفبػً ث١ٓ اٌّؼبٌِظ ٚاٌيثْٛ
2
 ٚػٍٝ ثىبٌٛه٠ًٛ فٟ 1915ٚؽًٖ ثبِز١بى ػٍٝ ١ٌَبٌٔ االكاة فٟ اٌزبه٠ـ ػبَ   فٟ ِل٠ٕخ ٠ٛ١ٔٛهن1893 ِبٞ 13ٌٚل ٕ٘وٞ ِٛهاٞ فٟ   

عّغ ث١ٓ كهاٍخ ػٍُ ، 1927ٚؽًٖ ػٍٝ اٌلوزٛهاٖ فٟ اٌى١ّ١بء اٌؾ٠ٛ١خ ِٓ عبِؼخ وبِجوكط ػبَ 1919اٌطت ٚاٌغواؽخ ِٓ و١ٍخ وٌِٛٛج١ب ػبَ 

 ،ٚإٔجؼ ثؼل٘ب ٚاؽلا ِٓ أػٚبء 1935 ٚأوًّ ثؤبِظ ٌٍزله٠ت ػٍٝ اٌزؾ١ًٍ إٌفَٟ فٟ ػبَ 1927إٌفٌ اإلو١ٕ١ٍىٟ فٟ عبِؼخ ٘بهفبهك ٍٕخ 

. عّؼ١خ ثٍٛطٓ ٌٍزؾ١ًٍ إٌفَٟ
3 

٠ؼل رِٛبً ٘ٛثي أؽل أوجو فالٍفخ . أغ١ٍيٞ ٚف١ٍَٛف وبْ ػبٌُ ه٠ب١ٙبدThomas Hobbes  ثبإلٔغ١ٍي٠خ 1679  -1588رِٛبً ٘ٛثي  

. ٚاألفالق ٚاٌزبه٠ـ ٚأوضوُ٘ ّٙوح فٖٕٛب فٟ اٌّغبي اٌمبٟٔٛٔ ؽ١ش وبْ ثبإلٙبفخ اٌٝ اّزغبٌٗ ثبٌفٍَفخ اٌموْ اٌَبثغ ػْو ثبٔغٍزوا
4
ػبٌُ اعزّبع ٚف١ٍَٛف اعزّبػٟ فؤَٟ، أػطٝ ٌؼٍُ االعزّبع االٍُ اٌنٞ ٠ؼوف ثٗ ا٢ْ، أول ٙوٚهح ثٕبء 1857  - 1798أٚغَذ وٛٔذ   

إٌظو٠بد اٌؼ١ٍّخ اٌّج١ٕخ ػٍٝ اٌّالؽظخ، اال أْ وزبثبرٗ وبٔذ ػٍٝ عبٔت ػظ١ُ ِٓ اٌزؤًِ اٌفٍَفٟ، ٠ٚؼل ٘ٛ ٔفَٗ األة اٌْوػٟ ٚاٌّئٌٍ 

. ٌٍفٍَفخ اٌٛٙؼ١خ
5
 ٚؽٚبهاد إٌٙل ؽٚبهح اٌؼوة :ِٓ أّٙو آصبهٖ. فؤَٟ، ػٕٟ ثبٌؾٚبهح اٌْول١خ ِٚئهؿ ٘ٛ ٛج١ت1931  - 1841غٍٛزبف ٌٛثْٛ   
٘ٛ أؽل أّٙو فالٍفخ اٌغوة ". هٚػ االعزّبع"ٚ" ٍو رملَ األُِ"ٚ "ؽٚبهح اٌؼوة فٟ األٔلٌٌ"ٚ" اٌؾٚبهح اٌّٖو٠خ"ٚ" 1884ثبه٠ٌ "ٚ

 .ٚأؽل اٌن٠ٓ اِزلؽٛا األِخ اٌؼوث١خ ٚاٌؾٚبهح اإلٍال١ِخ
6
ٚثلأ اٌز٠ُٕٛ اٌنارٟ ثؼل ٍٕز١ٓ  1841ػبَ  hypnotism اٌّٖطٍؼ اإلٔغ١ٍيٞ ٌٍز٠ُٕٛ اٌّغٕب١َٟٛ ع١ٌّ ثوا٠ل ٛج١ت ٚعواػ ٍىٛرالٔلٞ أٚعل  

ٙب ٌؼّالئٗ لجً رطج١مٙب ػٍٝ ٔفَٗ وّب ألبَ رغبهة ػ١ٍٙب ِغ ثؼ٘ إٔللبئٗ فٟ األٚي ِٓ ِبٞ  ٠ُٚؼزمل أٔٙب 1843 ِٓ اٌز٠ُٕٛ اٌّغٕب١َٟٛ ٚلل ػٍَّّ

 .أٚي رغوثخ ٌٍز٠ُٕٛ اٌّغٕب١َٟٛ اٌنارٟ ٚلل ٔغؾذ
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أى تلحٗثذ تٟجتهثعٗر لد تؽٗرز هى تٟعتهثد علٔ تفكٗر  (رّح تٟجتهثع) فٖ كتثخَ 1(لّخّى)ّلد ذكر 

تلهجثلس تلتشرٗعٗر، ّهجثلس تٝدترتز، )تلفرد إلٔ تٟعتهثد علٔ تفكٗر تلجهثعر تلصؽٗرذ تلهًظهر 

. 2إلٔ تُٟتهثم خدرتسر ُذت تلهّضّع ّ إخدتء رأَٗ فَٗ ّتمّٗهَ( لّخّى)ُذت دفع  (هجثلس تلعشثبر

 خرًثهجث لخحّثَ ّهإلفثتَ تلتٖ كثًز تشؽلَ هدذ ستٗى سًر، ّتدّر 3(فًّز)م ًشر 1862ّفٖ عثم 

تلتٖ تشكل عهلٗر تٝدرتن لدٓ  (تللؽر ّتلعرؾ ّتٛسثطٗر تلسثبدذ)حّل هدٓ تدخل تٝطثر تٟجتهثعٖ 

ّٟ ٗزتل هفِّم تلخًثء تٟجتهثعٖ ٗعثًٖ كثٗرت هى تِٝٗثم ّتلؽهّض علٔ . كل شعج هى شعّج تلعثلم

تلرؼم هى تًتشثر تستعهثلَ فٖ تلدرتسثز تٝثًلّجٗر ّتٟجتهثعٗر تلحدٗثر ّلد كثى ٛفكثر 

م ّلد سخق ذلن 1940 تلدّر تلكخٗر فٖ تًتشثر ّتستخدتم ُذت تلهصطلح هًذ عثم 4(-Braunخرتّى)

تلعدٗد هى تلهفكرٗى تلذٗى تًثّلّت هفِّم تلخًثء تٟجتهثعٖ ّلكى تحز ألفثظ ّهصطلحثز هتعددذ، فمد 

ّعًد (. تلتركٗخثز تلسفلٔ ّتلتركٗخثز تلعلٗث)تحز عًّتى  (-Marxهثركس)ظِر تلهفِّم فٖ كتثخثز 

ّتلّتلع أى جذّر تلفكرذ تهتد إلٔ . (تلتركٗخثز تلهّرفّلّجٗر)  خثسم 5(-Durkheimدّركثٗم)

تلذٕ ٗعد خحق هإسس علم تٟجتهثع  (هّتسكّٗ)هًتصؾ تلمرى تلثثهى عشر ّخخثصر فٖ كتثخثز 

. تلهمثرى ّأى أفكثرٍ هِدز لظِّر تلًسق تٟجتهثعٖ تلكلٖ تلذٕ ٗتكلم عًَ كثٗر هى تلعلهثء تلهحدثٗى

 ّخثصر فٖ هجثل تشخَٗ 6(-Herbert Spencerُرخرز سخًسر)ّلد تتضحز ُذٍ تٛفكثر لدٓ 

 ّتلّظٗفر Structure تلخًثء )تلهجتهع خثلكثبى تلعضّٕ ُّذت تلهّلؾ سثعد علٔ ظِّر فكرتٖ 

Function) ٍثم ّصلز تلفكرذ إلٔ . تلهستخدهتثى فٖ تلدرتسثز تٟجتهثعٗر ّتًٟثرّخّلّجٗر هى خعد

فٖ هعثلجر هّضّع تلحمثبق  (Émile Durkheimإهٗل دّر كثٗم )ذرّتِث فٖ تفكٗر تلعثلم تلفرًسٖ 

ّهع ذلن لم ٗتفق تلعلهثء . تٟجتهثعٗر تلتٖ تهتثز خعهّهٗتِث ّلدرتِث علٔ تًٟتمثل هى جٗل إلٔ آخر

ّلكى كل تلخحّث ّتلدرتسثز تشٗر إلٔ أى هفِّم . حتٔ تٙى علٔ تعرٗؾ هّحد للخًثء تٟجتهثعٖ

: تلخًثء تٟجتهثعٖ ٗتضهى هٗدتًٗى أسثسٗٗى ّهتكثهلٗى

هخدأ تٟستهرتر عخر تلزهى ُّّ ٗصلح لتفسٗر تلتكًّٗثز تٟجتهثعٗر ّتلع٠لثز تٟجتهثعٗر تلتٖ :األول

ترخط تلخًثء تٟجتهثعٖ فثلجهثعثز تلكخٗرذ تلتٖ تحتفظ لعدذ أجٗثل خكٗثًِث ّخِٗكلِث تلعثم ّأًظهتِث 

تلدتخلٗر ّأًهثط ع٠لثتِث خعضِث خخعض تعد ّحدتز خًثبٗر فٖ ًظر كل علهثء علم تٟجتهثع 

. ّتًٟثرّخّلّجٗث

 ُّ تلع٠لثز تلثًثبٗر تلهستهرذ تلتٖ تمّم خثلضرّرذ خٗى تلجهثعثز تلهتهثسكر تلتٖ ًٗمسم إلِٗث :والثانً

 .7تلهجتهع، فِٖ تتخذ شكل ًسق عثم ًّظم ّتإدٕ دّرت هِهث فٖ تلحٗثذ تٟجتهثعٗر

 

                                                           
1
 ٚؽٚبهاد إٌٙل ؽٚبهح اٌؼوة :ِٓ أّٙو آصبهٖ. فؤَٟ، ػٕٟ ثبٌؾٚبهح اٌْول١خ ِٚئهؿ ٘ٛ ٛج١ت1931  - 1841غٍٛزبف ٌٛثْٛ  
٘ٛ أؽل أّٙو فالٍفخ اٌغوة ". هٚػ االعزّبع"ٚ" ٍو رملَ األُِ"ٚ "ؽٚبهح اٌؼوة فٟ األٔلٌٌ"ٚ" اٌؾٚبهح اٌّٖو٠خ"ٚ" 1884ثبه٠ٌ "ٚ

ًٍ . ٚأؽل اٌن٠ٓ اِزلؽٛا األِخ اٌؼوث١خ ٚاٌؾٚبهح اإلٍال١ِخ ٌُ ٠َو غٍٛزبف ٌٛثْٛ ػٍٝ ٔٙظ ِؼظُ ِئهفٟ أٚهٚثب، ؽ١ش اػزمل ثٛعٛك فٚ

 .ٌٍؾٚبهح اإلٍال١ِخ ػٍٝ اٌؼبٌُ اٌغوثٟ
2

 .161-126 ٓ ،اٌّوعغ اٌَبثك
3
وبْ ٛج١جبً "ِجبكة ػٍُ إٌفٌ اٌف١ٌَٛٛعٟ" أٌّبٟٔ، ٠ؼزجو اٌّئٌٍ ٌؼٍُ إٌفٌ اٌزغو٠جٟ، ٚٚاٙغ وزبثٗ اٌغبِغ  (1920-1832)١ٍ٠ٚبَ فٛٔذ   

 .أٌّب١ٔبً ٚػبٌُ ٔفٌ ٚأٍزبماً عبِؼ١بً 
4
َ ػبٌُ أٔضوٚثٌٛٛع١ب ثو٠طبٟٔ اٌغ١َٕخ رقوط ِٓ عبِؼخ وّجوط ، 1955َ ٚرٛفٟ فٟ ػبَ 1881هاك و١ٍف ثواْٚ ، اٌفو٠ل ه٠غٕبٌل ٌٚل ػبَ   

 . ، ٚرؤصو ثلٚهوب٠ُ وض١واً " هفوى " ٚ " ٘بكْ " ٚكهً ػٍٝ ٠ل 
5
ٚلل ٚٙغ ٌٙنا اٌؼٍُ ِٕٙغ١خ َِزمٍخ , اٌؾل٠ش ٠ؼزجو أؽل ِئٍَٟ ػٍُ االعزّبع .ٚػبٌُ اعزّبع فؤَٟ ف١ٍَٛف1917  - 1858ا١ًِ كٚهوب٠ُ   

 .رمَٛ ػٍٝ إٌظو٠خ ٚاٌزغو٠ت فٟ آْ ِؼب
6
وبْ . اٌنٞ للَ ف١ٗ هإ٠خ فٍَف١خ ِزطوفخ فٟ ١ٌجوا١ٌزٙب" اٌوعً ٙل اٌلٌٚخ" ِئٌف وزبة . ٘ٛ ف١ٍَٛف ثو٠طب1903ٟٔ - 1820 ٘وثود ٍجَٕو 

 .هغُ أْ اٌمٛي ٠َٕت ػبكح ٌلاه٠ٚٓ". اٌجمبء ٌألٍٕؼ "ٍجَٕو، ١ٌٌٚ كاه٠ٚٓ، ٘ٛ اٌنٞ اٚعل ِٖطٍؼ 
7

 .١٩٦٦ٓ،55 ، اإلٍىٕله٠خٚإٌْو، ٌٍطجبػخ اٌم١ِٛخ اٌلاه اٌّفِٙٛبد، ِغ ،بدـ اٌّفّٙٚي اٌغىء االٚٞ،االعزّبعاٌجٕبء  ى٠ل، أثٛ أؽّل
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:  دّر تًٝسثى فٖ تلخًثء تٟجتهثعٖ 4-1-3

أكدز هعظم تلًظرٗثز ّ تلدرتسثز تلمدٗهر هًِث ّتلحدٗثر علٔ أُهٗر دّر تًٝسثى فٖ تكّٗى تلخًثء 

تٟجتهثعٖ، ّأًَ ٗشكل تلهحّر تٛسثسٖ لتكّٗى تلهجتهع ّهثدتَ تلفعثلر، ّٗزدتد دّر تًٝسثى ّضّحث 

كلهث تتجًِث ًحّ تلهًِج تلدًٖٗ لدرتسر تلهجتهع، ّٗمدر حسج طخٗعر تلدٗى هستّٓ تٟلتزتم تلدًٖٗ، فهى 

تٙرتء هث ٗعظم ُذت تلدّر فّٗصل تًٝسثى إلٔ أعلٔ تلهرتتج، ّهًِث هث ٗخخس حمَ إلٔ ألل لدر 

. فٗضعؾ دّر تلرجل ّٗلؽٖ دّر تلهرأذ

أهث تلًظرذ تٝس٠هٗر لدّر تًٝسثى فٖ تلهجتهع فِٖ ّتضحر تهثهث كّى تلهجتهع تٝس٠هٖ هجتهع 

هتهٗز عى تلهجتهعثز تٛخرٓ خًظهَ تلخثصر ّلّتًًَٗ تلمرآًٗر ّأفرتدٍ تلذٗى ٗشتركّى فٖ عمٗدذ 

ّتحدذ ّٗتّجِّى إلٔ لخلر ّتحدذ، ّلِذت تلهجتهع خصثبص هشتركر ّأعرتؾ عثهر ّعثدتز هّحدذ 

ّتًط٠لث هى ُذت تلهخدأ فإى تلًظرذ تٝس٠هٗر . رؼم تعدد تٛجًثس ّتخت٠ؾ تللؽثز ّحتٔ تلثمثفثز

. لهجتهع تلهسلهٗى ترتخط خثلخصثبص تلعمثبدٗر تلتٖ تإسس تلعثدتز ّتلتمثلٗد ّتلمٗم ّتٛعرتؾ

فثلهجتهع تلخدّٕ ّتلهجتهع تلحضرٕ ٗمترخثى ّٗلتمٗثى كًِّهث دتخل إطثر تلدٗى تٝس٠هٖ تلذٕ ٗشكل 

تلمثًّى تلهدًٖ ّتلمثًّى تلدًٖٗ فٖ ذتز تلّلز ُّذٍ تلمّتًٗى تتهٗز خصفر تٟلتزتم فٖ تلطثعر ّتلتًفٗذ 

. 1ّتًٟضخثط فٖ تلسلّن

ف٠ ٗهكى أى ًشرع خثلخًثء  (تًٝسثى)ّخثلتثلٖ فهسؤلر تلخًثء تٟجتهثعٖ ٟتكتهل إٟ هى خ٠ل تلفرد 

تلهزعّم خدّى تمّٗم تًٝسثى خثعتخثرٍ تلًّتذ تّٛلٔ فٖ تلهجتهع ّعًدهث ٗحسى تمّٗهَ ّخًثءٍ خشكل 

ٗلٗق خهكثًر تًٝسثى ّهث ًصز علَٗ تلكتج تلسهثّٗر ٗكّى تلهجتهع هِٖء لعهلٗر تلخًثء تٟجتهثعٖ، 

 .فثلهجتهع تًّٟا ّتخرتًا ُّ تًٟسثى

فثًٟسثى هى حمّلَ تٛسثسٗر ُٖ تلعٗش تلكرٗم ّتلحٗثذ تلسعٗدذ خهث ٗتهتع هى حمّق ّحرٗثز فٖ ظل 

 فثلهجتهع تلذٕ ٗكّى هحكم فٖ ظل ًظثم .ًظثم لثًًّٖ هتكثهل ٗضهى لذلن تلفرد تلحمّق ّتلحرٗثز

لثًًّٖ تجتهثعٖ ٗكّى فٖ ذرّذ تلرلٖ ّتلتمدم ٛى تٛدّتز تكّى جهٗعِث هسّخرذ لخدهر تًٟسثى 

 .ّتّفر لَ تلخٗبر تله٠بهر للعٗش تلكرٗم

:  ًظرٗثز تلخًثء تٟجتهثعٖ 4-1-4

Allport 2البورت )نظرٌة االستجابة - أوالًال 
Freud 3 فروٌد – 

 :)

إى أصحثج ُذٍ تلًظرٗر ًٗظرّى إلٔ تلجهثعر ًظرذ تحلٗلٗر ضهى إطثر تجتهثعٖ ٗستجٗج لَ تلفرد 

خحٗث تكّى تستجثخر تٛفرتد تختلؾ هى هّلؾ ٙخر ّإى ُذٍ تٟستجثخر تختلؾ خٗى تٛفرتد أثًثء 

ههثرستِم لعهل هث خهفردُم عى تلن تٟستجثخر تلتٖ تحدث خحضّر تٙخرٗى ّذلن ًظرتًا لهث لٚخرٗى 
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 .50 ،1980ٓ اٌى٠ٛذ، األهلُ، كاه دا،ِْٕٛه1اإلٍالِٟ،ٛ اٌّغزّغ اٌّٖوٞ، أ١ِٓ ِؾّل
2 

وبْ أٌجٛهد ِٓ أٚائً ػٍّبء إٌفٌ اٌن٠ٓ . أِو٠ىٟ ٘ٛ ٛج١ت ٔفَٟ Gordon Willard Allport 1897 - 1967 عٛهكْٚ ٠ٚالهك أٌجٛهد

ب ِب ٠ْبه ا١ٌٗ ثؤٔٗ أؽل ِٓ ٚٙؼٛا أٍبً ػٍُ ٔفٌ اٌْق١ٖخ ًّ أٍُٙ أٌجٛهد فٟ رؤ١ٌٍ ِؼب١٠و اٌم١ُ، ٚهف٘ . ا٘زّٛا ثلهاٍخ اٌْق١ٖخ، ٚكائ

ب ِب ٠زؼّك أوضو ِٓ اٌالىَ ِٕٙظ اٌزؾ١ًٍ إٌفَٟ ًّ ب ِٕٙظ اٌٍَٛن، ؽ١ش وبْ ٠وٜ أٔٗ . ٌٍْق١ٖخ، ؽ١ش وبْ ٠ؼزمل أٔٗ كائ ًٚ وّب هف٘ أٌجٛهد أ٠

ب ٠ئول ػٍٝ ر١ّي وً فوك، ٚػٍٝ ٙوٚهح كهاٍخ ؽبٙو وً فوك، ١ٌٌٚ ِب١ٙٗ، ٌفُٙ ّق١ٖخ مٌه . ١ٌٌ ػ١ّمًب ثبٌمله اٌىبفٟ ًّ وبْ أٌجٛهد كائ

 .اٌفوك
3 

٠ؼزجو . ِٚفىو ؽو ِٓ إً ٠ٙٛكٞ، افزٔ ثلهاٍخ اٌطت اٌؼٖجٟ َّٔبٚٞ ٘ٛ ٛج١تSigmund Freud 1856 -  1939 ١ٍغّٛٔل فو٠ٚل

اّزٙو فو٠ٚل ثٕظو٠بد اٌؼمً  .ٚ٘ٛ ٛج١ت األػٖبة إٌَّبٚٞ اٌنٞ أٌٍ ِلهٍخ اٌزؾ١ًٍ إٌفَٟ ٚػٍُ إٌفٌ اٌؾل٠ش.ِئٌٍ ػٍُ اٌزؾ١ًٍ إٌفَٟ

ٚاٌالٚاػٟ، ٚآ١ٌخ اٌلفبع ػٓ اٌمّغ ٚفٍك اٌّّبهٍخ اٌَو٠و٠خ فٟ اٌزؾ١ًٍ إٌفَٟ ٌؼالط األِواٗ إٌف١َخ ػٓ ٛو٠ك اٌؾٛاه ث١ٓ اٌّو٠٘ 

وّب اّزٙو ثزم١ٕخ اػبكح رؾل٠ل اٌوغجخ اٌغ١َٕخ ٚاٌطبلخ اٌزؾف١ي٠خ األ١ٌٚخ ٌٍؾ١بح اٌجْو٠خ، فٚال ػٓ اٌزم١ٕبد اٌؼالع١خ، ثّب فٟ . ٚاٌّؾًٍ إٌفَٟ

مٌه اٍزقلاَ ٛو٠مخ رى٠ٛٓ اٌغّؼ١بد ٚؽٍمبد اٌؼالط إٌفَٟ، ٚٔظو٠زٗ ِٓ اٌزؾٛي فٟ اٌؼاللخ اٌؼالع١خ، ٚرف١َو األؽالَ وّٖبكه ٌٍٕظوح اٌضبلجخ 

 .ػٓ هغجبد اٌالٚػٟ
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https://ar.wikipedia.org/wiki/1939
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7
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فًحى حٗى ًدخل ؼرفر هلٗبر خثلؽرخثء تختلؾ تستجثختًث عهث إذت دخلًث فٖ . هى تؤثٗرتز لّٗر علٔ تلفرد

. ؼرفر هلٗبر خثلهعثرؾ ّتٛصدلثء

أظِرز ًتثبج خحث تًثّل هخثّؾ تلًثس، أى تلتحدث أهثم جهثعر ٗكّى هخٗفث أكثر هى تلخّؾ هى 

تلخ ،ّهع ذلن ففٖ خعض تلحثٟز ٗكّى ّجّد تٙخرٗى لَ ..... تٛهثكى تلهرتفعر، ّتلظ٠م، ّتلهرض 

( -Jeans ّجًٗس-Marstonهثرستّى)ّلد أّكد ذلن . دّر كخٗر لتزّٗدًث خشحًر إضثفٗر هى تلحّتفز

خمّلِهث أى هستّٗثز تلحكم تلجهثعٖ علٔ هستّٓ أدتء تٛفرتد ٗتسم ؼثلخثًا خثلهّضّعٗر ّتلدلر، لذت 

فإًِهث تّص٠ إلٔ أى هستّٓ أدتء تلجهثعر علٔ تلًمٗض هى هستّٓ أدتء تٛفرتد ٗهكى أى ٗتحسى أّ 

ُّّ هجرد فرد  (-Picassoخٗكثسّ)ّهى ًُث ٗهكى تٝشثرذ إلٔ أى . لد ٟ ٗتحسى ّذلن لٗس لثعدذ

ّتحد لثم خثختكثر تلعدٗد هى تللّحثز تلفًٗر تلرتبعر تلتٖ ٗهكًِث أى تتفّق علٔ تلعدٗد هى إًجثزتز 

أى ٗهٗز خٗى سلّن تلفرد خهفردٍ ّخٗى سلّكَ كعضّ فٖ  (فرّٗد)تلهدترس تلفًٗر تلهختلفر، ّلد حثّل 

فمد حثّل أى ٗفسر سلّن  (تلخّرز)تلجهثعر هى خ٠ل تستجثخثتَ للجهثعر فٖ تلهّتلؾ تلهختلفر أهث 

تلجهِّر هى خ٠ل أخحثثَ ّدرتسثتَ تلهختلفر فٖ ُذت تلهجثل فِّ ّٗضح أُم هث ٗهٗز سلّن تلجهِّر 

 .عى ؼٗرٍ ُّ أًَ ٗستجٗج تًفعثلٗث لهثٗر هشترن فٗهث خًَٗ ُّذٍ ّجِر ًظر أصحثج ُذٍ تلًظرٗر

Mcdogal  1مكدوجل )النظرٌة الكلٌة- ثانٌاًال 
 Lewinلٌفٌن - 

2
 :)

: ًظرٗر هكدّجل. 1

تِتم فكرتَ خثلًظر لسلّن تلجهثعر ككل، ّترّكز علٔ هث ٗسهٔ خثلتفكٗر تلجهثعٖ أّ تلعمل تلجهعٖ 

فِّ ٗتصّر تلعمل علٔ صّرذ تلعمل تلفردٕ، فٗرٓ أًَ هجهّع هى تلحثٟز تلعملٗر تلهًظهر تلتٖ 

ترخط خٗى تٛفرتد ّأًَ ٗتركج هى تلعًثصر تلًفسٗر تلفردٗر ًفسِث فلَ أفكثرٍ ّهّٗلَ، ّآرتءٍ،ّلَ كٗثًَ، 

ُّذت رإٔ ٗحتهل تلدحض ّتلهًثلشر، ٛى تلفعل تلجهعٖ هخثلؾ كل تلهخثلفر للعمل تلفردٕ تلذتتٖ 

. تلخثرجٖ تلذٕ ٗخدّ فٖ تلهجتهعثز تلخشرٗر

تلذٕ ( أرفًج جثًٗس)إلٔ عثلم تلًفس تٟجتهثعٖ  (Group Mind تلتفكٗر تلجهعٖ )ٗرجع هصطلح 

عرفَ خؤًَ طرٗمر تلتفكٗر تلتٖ ًِٗهن فِٗث تلًثس عًدهث ٗكًّّى هًضهٗى خعهق إلٔ خعضِم علٔ شكل 

تكتل جهثعٖ، عًدهث ٗكثفح تلًثس هى أجل تٟجتهثع هستجٗخٗى إلٔ دّتفعِم، هستخدهٗى طرق ّّسثبل 

ّخًثء علٔ ذلن فإى أصحثج ُذٍ تلًظرٗر ٗرّى أى ُذت تلعمل تلجهعٖ ُّ عمل كلٖ ًَٛ . ّتلعٗر

. ٗتكّى هى هجهّع تلعمّل تلفردٗر فٖ تلهجتهع

: ًظرٗر لٗفٗى. 2

تًثّلز ُذٍ تلًظرٗر تلهحددتز تٛسثسٗر لسلّن تلفرد ّأى تلجهثعر تلصؽٗرذ تعد جزء هى جهثعر أكخر 

إذ أى تلفرد ًٗتهٖ إلٔ عدد كخٗر هى تلجهثعثز تلهتدتخلر ّلد أشثر إلٔ أى تلجهثعر تعد ّسٗلر ّأدتذ 

خثلًسخر للفرد، فهى تلطفّلر تلهخكرذ ٗتعّد تلفرد علٔ تكّٗى ع٠لثز دتخل تلجهثعر ثم ّٗظؾ ُذٍ 

 .3تلع٠لثز لكٖ ٗحمق خِث حثجثتَ تٟجتهثعٗر

                                                           
1
، ١ٍىٌٛٛعٟ أِو٠ىٟ، ٌٚل فٟ الٔىْو ثبٔغٍزوا، ٚرؼٍُ فٟ عبِؼبد و١ّجوكط ٚأوَفٛهك William Mcdogal  (1871-1938) ١ٌُٚ ِىلٚعً 

، ٚثؼل٘ب ثغبِؼخ ك٠ٛن، لبَ ثجؾٛس ِّزبىح فٟ ػٍُ إٌفٌ االعزّبػٟ (27-1920)وبْ أٍزبم ػٍُ إٌفٌ ثغبِؼخ ٘بهفوك . ٚعٛرٕغٓ

 .1908 (ِملِخ اٌٝ ػٍُ إٌفٌ االعزّبػٟ): ِٓ ِئٌفبرٗ. ٚاٌف١ٌَٛٛعٟ، ّٚٙو ٌجؾٛصٗ اٌج١ٌٛٛع١خ اٌّزٍٖخ ثؼٍُ إٌفٌ
2 

ِووي  "1945، ٚأْٔؤ 1933٘بعو اٌٝ اٌٛال٠بد اٌّزؾلح . ١ٍىٌٛٛعٟ أِو٠ىٟ أٌّبٟٔ اٌٌّٛل Kurt Lewin ، 1890 – 1947وٛهد ١ٌف١ٓ 

٠ؼوف  ."اٌّغبي اٌل٠ٕب١ِىٟ"أػبك كهاٍخ كٚافغ اٌٍَٛن فٟ ٙٛء ٔظو٠خ اٌغْطٍذ َِزقلِبً ثٕغبػ ِفَٙٛ ". اٌجؾٛس فٟ ك٠ٕب١ِبد اٌغّبػخ

  .ِن٘جٗ ثؼٍُ إٌفٌ اٌزجٌٛٛعٟ، أٞ ٕٚف اٌظٛا٘و إٌف١َخ ٚرٖٕف١ٙب، ٚفمبً ٌّفِٙٛبد اٌؼاللبد اٌْى١ٍخ اٌَّزقلِخ فٟ إٌٙلٍخ اٌج١ٌٛٛع١خ
3

 .265 ،1992ٓ اٌى٠ٛذ، اٌفالػ، ِىزجخ اٌّؼبٕوح، ٚاٌؾ١بح إٌفٌ ػٍُ اٌىٕلٞ، ِجبهن أؽّل
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Auguste Comte 1أوكست كونت ) االستاتٌكا –نظرٌة الدٌنامٌكٌا - ثالثاًال 
:) 

ّكثى ٗمصد خثٟستثتٗكث تٟجتهثعٗر، تلتًظٗم تٟجتهثعٖ ّدرتسر  (أّكسز كًّز)رتبد ُذٍ تلًظرٗر 

شرّط ّجّد تلهجتهع ّخًثبَ تٟجتهثعٖ ّتلدرتسر تلهفصلر لٜجزتء تلهختلفر للًسق تٟجتهثعٖ تلكلٖ، 

ّهدٓ تؤثٗر ُذٍ تٛجزتء ّتسثًدُث هع سثبر تٛجزتء تٛخرٓ ّهث ٗإدٕ إلَٗ ذلن تلتسثًد هى عهلٗثز 

تجتهثعٗر، ّكذلن درتسر تلهجتهع فٖ حثلر تٟستمرتر ّفٖ تلًِثٗر درتسر تلتّتفق تٟجتهثعٖ فٖ 

إلٔ حثلر تلدًٗثهٗكٗث تلتٖ تدرس تلتؽٗر تٟجتهثعٖ تلذٕ ٗشكل حثلر  (أّكسز)خًٗهث ٗشٗر . تلهجتهع

. دتبهر ّ هستهرذ هى تلتؽٗر تلشثهل

ّلد هٗز كًّز خٗى ث٠ث هستّٗثز هّجّدذ فٖ تلخًثء تٟجتهثعٖ ُٖ تلفرد، ّتٛسرذ، ّتٟتحثدتز 

ّلد تعتخر تٛسرذ ُٖ تلّحدذ تٟجتهثعٗر تٛسثسٗر للفرد ّأى هسؤلر عدم تلفصل خٗى تلفرد . تٟجتهثعٗر

ّتلهجتهع هسؤلر ضرّرٗر أسثسٗر، ّإذت أردًث تلفصل خًِٗهث فذلن ٗحدث فمط ٛؼرتض تلتحلٗل 

تلهجرد، ُّذت تلتحلٗل ٗخص تلجثًج تٟستثتٗكٖ هى تلخًثء تٟجتهثعٖ، أهث تلجثًج تلدًٗثهٗكٖ فإًَ 

تلشخصٗر تًٝسثًٗر إلٔ ث٠ثر  (أّكسز كًّز)ّلد لسم . ٗختص خثلتطّر ّتلتؽٗٗر ّتلتمدم تٟجتهثعٖ

: أجزتء ُٖ

. ٗتركز علٔ تلعهل تلهتهثل خثلثرّذ ّتٛهّتل ّتلحسثخثز: تلهثدٕ .1

ّٗعتهد علٔ تلتفكٗر تلتؤهلٖ تلذتتٖ تلذٕ ٗتهثل فٖ تلهفثُٗم ّتلعخثرتز ّتٟتجثُثز : تلعملٖ .2

. تلعملٗر ّٗعّخر عًَ فٖ لّتعد تًطلق هى تلشعّر خثٟلتزتم

ّٗمّم علٔ تًٟفعثل ّتلعثطفر ّتلطثعر ّتٟحترتم تلذٕ ٗظِر كسهثز لشخصٗر : تٛخ٠لٖ .3

 .2تلفرد

Radcliffe-Brown 3 رادكلف براون )نظرٌة العالقات الثنائٌة - رابعاًال 
:) 

لمد ّضع خرتّى ًظرٗتَ فٖ تلع٠لثز تلثًثبٗر هركزت علٔ تلهجتهعثز تلتملٗدٗر ّتلخسٗطر تلهحلٗر 

ّتلصؽٗرذ هشٗرت إلٔ أى تلن تلع٠لثز تحدث خٗى تٛشخثص ّٗتخثدلّى تلتؤثٗر ّتلتفثعل فِٖ تتسق 

 .4ّتسِم فٖ تؤلٗؾ تٛخًٗر تٛسثسٗر لتلن تلهجتهعثز 

: ُّكذت فثلخًثء تٟجتهثعٖ عًد خرتّى ٗتكّى ههث ٗؤتٖ

جهٗع أًهثط تلع٠لثز تٟجتهثعٗر تلتٖ تمّم خٗى شخصٗى فتإلؾ ًسق تلمرتخر ّتلصلر خٗى تًٝسثى  .1

ّتًٝسثى تٙخر، ّخًَٗ ّخٗى تلطخٗعر فٖ أثًثء تفثعلَ هعِث هى أجل تًٝتثج لضهثى تلحثجثز 

. تٟلتصثدٗر

ّجّد تفثّز خٗى تٛفرتد ّتلطخمثز خحسج تٛدّتر ّتلتخثٗى فٖ تلهكثًر ّتلهًزلر تٟجتهثعٗر،  .2

 .ّخحسج تلجًس خٗى تلذكّر ّتًٝثث ّخحسج تلسلطر ّتلًفّذ ّتلهلكٗر خٗى أصحثج تلعهل

                                                           
1 

ػبٌُ اعزّبع ٚف١ٍَٛف اعزّبػٟ فؤَٟ، أػطٝ ٌؼٍُ االعزّبع االٍُ اٌنٞ ٠ؼوف ثٗ ا٢ْ، Auguste Comte 1798 -  1857 أٚغَذ وٛٔذ

أول ٙوٚهح ثٕبء إٌظو٠بد اٌؼ١ٍّخ اٌّج١ٕخ ػٍٝ اٌّالؽظخ، اال أْ وزبثبرٗ وبٔذ ػٍٝ عبٔت ػظ١ُ ِٓ اٌزؤًِ اٌفٍَفٟ، ٠ٚؼل ٘ٛ ٔفَٗ األة 

. اٌْوػٟ ٚاٌّئٌٍ ٌٍفٍَفخ اٌٛٙؼ١خ
2

 .54، ٓ 1982، كاه اٌّؼبهف ٌٍْٕو، ٚآفو١ْٔٚمٛال ر١ّب١ّف، ٔظو٠خ ػٍُ االعزّبع ٛج١ؼزٙب ٚرطٛه٘ب، روعّخ ِؾّل ػٛكح 
3 

أٍُٙ فٟ رط٠ٛو إٌظو٠بد (. األٔضوٚثٌٛٛع١ب)ػبٌُ ثو٠طبٟٔ فٟ ػٍُ اإلَٔبْ 1955 - 1881ه .  ، أRadcliffe-Brown  هاكِو١ٍف ثواْٚ

ٌٚل أٌفوك ه٠غ١ٕبٌل هاكو١ٍف ثواْٚ فٟ أغٍزوا، ٚرقوط فٟ عبِؼخ وّجوكط ثؼل ػلح ٍٕٛاد . األِو٠ى١خ ٚاٌجو٠طب١ٔخ اٌؾب١ٌخ اٌّزؼٍمخ ثؼٍُ اإلَٔبْ

َ، صُ 1937َ ٚؽزٝ ػبَ 1931اٌزؾك ثغبِؼخ ١ّىبغٛ ٚػًّ ِؾبٙواً ِٕن ػبَ . ِٓ اٌجؾش ٚاٌزله٠ٌ فٟ ٌٕلْ ٚأٍزوا١ٌب ٚارؾبك عٕٛة افو٠م١ب

 .إٔجؼ ثؼل مٌه األٍزبم األٚي ٌؼٍُ األٔضوٚثٌٛٛع١ب االعزّبػ١خ ثغبِؼخ أوَفٛهك
4

 .109، 1986ٓ، اإلٍىٕله٠خػجل اٌجبٍٜ ػجل اٌّؼطٟ ٚػبكي ِقزبه اٌٙٛاهٞ، فٟ إٌظو٠خ اٌّؼبٕوح ٌؼٍُ االعزّبع، كاه اٌّؼوفخ اٌغبِؼ١خ، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1798
https://ar.wikipedia.org/wiki/1798
https://ar.wikipedia.org/wiki/1857
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ّٗعتمد خرتّى أى تلخًثء تٟجتهثعٖ ٗخمٔ ثثختث ّإى تعرض ٛشد تلتؽٗرتز تلثّرٗر، ّلكى تظِر 

 .1تعد٠ٗز ّتحّٗرتز علٔ طخٗعر ع٠لثتَ ًّظهَ

ّخذلن أرتد خرتّى أى ٗإكد خؤى تلّحدتز تٛسثسٗر تلتٖ تإلؾ تلخًثء تٟجتهثعٖ تتهثل خثٛفرتد تلذٗى 

 .2ٗهثرسّى أدّترتًا تجتهثعٗر ّٗهثل كل هًِم هكثًر ّهًزلر تجتهثعٗر هحددذ ّهعلّهر

Evans Bregard 3 إٌفانز برٌجارد)نظرٌة العالقات الدائمة - خامساًال 
:) 

تمّم ُذٍ تلًظرٗر علٔ تلع٠لثز تٟجتهثعٗر تلهّجّدذ خٗى تلجهثعثز تلمرتخٗر تلكخٗرذ، ّتلهرتتج 

تٟجتهثعٗر تلعثلٗر، ُّذٍ تلع٠لثز تخمٔ ثثختر ّهستهرذ فٖ تلّجّد تٟجتهثعٖ علٔ تلرؼم هى زّتل 

. 4خعض هى ٗسِهّى فِٗث، أّ زٗثدذ عددُم عى طرٗق تلّٟدتز ّتلِجرذ

ّعلٔ ُذت تٛسثس ٗحتفظ تلخًثء تٟجتهثعٖ للجهثعثز خخصثبصَ تلههٗزذ ّهكًّثتَ تلربٗسر، ّع٠لثز 

ُذٍ تلهكًّثز خعضِث خخعض ّلٗس ُذت فمط، خل إًِث تظل تعكس ًهط تلع٠لثز تٟجتهثعٗر ًفسِث، لذت 

تلعثبلر تّٛلٗر جهثعر خًثبٗر، إذ لٗس ًُثن ثهر ع٠لر ثثختر ّدتبهر فٖ تلعثبلر كًِّث  (خرٗجثرد)ٟ ٗعتخر 

. تهثل جهثعر

ٗتؤلؾ فٖ تلحمٗمر هى ًسق هى تٛخًٗر تلهستملر خعضِث عى تلخعض  (خرٗجثرد)فثلخًثء تٟجتهثعٖ عًد 

فثلًسق تٝٗكّلّجٖ ّتٟلتصثدٕ ّتلسٗثسٖ . تٙخر، إٟ أًِث فٖ ذتز تلّلز هرتخطر هع ؼٗرُث

 .5ّتلمرتخٖ ّتلدًٖٗ ّتلشخصٗر جهٗعِث أخًٗر تسِم فٖ تلخًثء تٟجتهثعٖ تلكلٖ

روبرت رٌدفٌلد)نظرٌة العالقات الثنائٌة والدائمة - سادساًال 
6Robert Redfield- :)

تإكد ُذٍ تلًظرٗر علٔ درتسر تلع٠لثز تلدتبهر ّتلثًثبٗر ذتز تُٛهٗر فٖ تلخًثء تٟجتهثعٖ للهجتهعثز 

: فٖ درتسر تٛخًٗر تٟجتهثعٗر للهجتهعثز علٔ هث ٗؤتٖ (رٗدفٗلد)تلهحلٗر تلصؽٗرذ، ّلد أكد 

. تعتهد درتسر تلخًثء تٟجتهثعٖ ٕٛ هجتهع علٔ درتسر تلع٠لثز تلثًثبٗر تلهّجّدذ خٗى أفرتدٍ. 1

تعد تلع٠لثز تلدتبهر تلتٖ تمّم خٗى تلجهثعثز ّتلزهر تٟجتهثعٗر فٖ تلهجتهع تلركٗزذ تٛسثسٗر . 2

. تلتٖ تإلؾ تلخًثء تٟجتهثعٖ لذلن تلهجتهع

أى عًثصر تلخًثء تٟجتهثعٖ ٟ ٗهكى درتستِث لكًِّث عًثصر ّع٠لثز هًفصلر  (رٗدفٗلد)ّٗإكد 

ّهستملر، فِٖ هتخثدلر تلتؤثٗر ّتلتفثعل، ّأًِث ككل تعهل كًسق هتكثهل ّٟ ٗهكى فِم إٔ عًصر أّ إٔ 

ع٠لر إٟ هى خ٠ل تلكل ًِٛث تإلؾ ّحدتز جزبٗر ضهى إطثر خًثء تجتهثعٖ كلٖ ّإى تفثّتز 

 .7ّتخثًٗز فٖ درجثز تلتعمٗد

لم تدرس تلع٠لثز تلثًثبٗر فمط خل أخذز خعٗى تٟعتخثر تلع٠لثز  (رٗدفٗلد)ّٗهكى تٝستًتثج أى ًظرٗر 

تلدتبهر أٗضث علٔ هستّٓ تٛفرتد ّتلجهثعثز ّتلهإسسثز تٟجتهثعٗر تٛخرٓ ّكل تلتمسٗهثز 

. تلهّجّدذ فٖ تلهجتهع كثلمخٗلر تلكخٗرذ ّأجزتبِث تلصؽٗرذ

 

                                                           
1

 .111اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ 
2
 Robertson, Lon Sociology, N. Y Worth, 1977, P. 560. 

3
.  ػبٌُ أٔضوٚثٌٛٛع١ب أى١ٍيٞ وج١و ٍبُ٘ فٟ رط٠ٛو األٔضوٚثٌٛٛع١ب االعزّبػ١خEvans Bregard 1902 - 1973 ا٠فبٔي ثو٠غبهك  

4
Evans, Op. Cit., P. 260. 

5
 .247 ،1960ٓ ٌٍْٕوٚاٌزٛى٠غ،االٍىٕله٠خ، ا٠فبٔيثو٠غبهك،األٔضوٚثٌٛٛع١باالعزّبػ١خ،روعّخأؽّلأثٛى٠ل،ِْٕؤحاٌّؼبهف

6
.  ػبٌُ أٔضوٚثٌٛٛع١ب أِو٠ىٟ ؽبًٕ ػٍٝ ّٙبكح اٌلوزٛهاٖ فٟ األٔضوٚثٌٛٛع١ب اٌضمبف١خ1958 - 1897 هٚثود ه٠لف١ٍل،  
7

 .59 ،1975ٓ اٌج١برٟ،ػٍّبالعزّبػج١ٕبٌٕظو٠خٚاٌزطج١ك،ِئٍَخاألػٍّٟ،ث١وٚد، ػالءاٌل٠ٓ
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T.Parsons-1تالكوت بارسونز)نظرٌة الفعل - سابعاًال 
:) 

تشٗر ُذٍ تلًظرٗر إلٔ أى تلشخصٗر تلتحم خثلخًثء تٟجتهثعٖ خّصفِث ًظرٗر فٖ تلسلّن تدرس 

تلع٠لثز تلهتفثعلر خٗى تلفرد ّتٙخرٗى فٖ هّلؾ هحدد، ّتِتم ختًظٗم تّجِثز تلفثعل فٖ تلهّلؾ 

  . 2هستم٠ عى أُدتفَ تلشخصٗر

ّٗى  أى خًثء تلفعل لٗس ُّ تلكثبى تلحٖ خل خًثء ع٠لثز تلكثبى تلحٖ هع تلهّلؾ  (خثرسًّز)ّلد خ

ًّٗشؤ خًثء تلفعل ًتٗجر تفثعل أًسثق تلشخصٗر ّتلًسق تٟجتهثعٖ . تٟجتهثعٖ ّتلهّضّع تلثمثفٖ

. 3ّتلثمثفٖ، ّهث تلشخصٗر أّ تلخًثء تٟجتهثعٖ أّ تلثمثفر إٟ هظثُر هختلفر لًسق تلفعل تٛسثسٖ

أى تلهّلؾ ُّ إطثر تلفعل تٟجتهثعٖ، ّتلهّلؾ ٗدل علٔ تلع٠لثز تلسثبدذ تلهًظهر  (خثرسًّز)ّأكد 

خٗى تلهتفثعلٗى فٖ خٗبر تجتهثعٗر ّتحدذ، ّأى تلفعل لٗس حدثث خل ُّ حدث ّتلع ّأى كل سلّن 

 .4هلهّس ُّ سلّن تجتهثعٖ

 فٖ تلهّلؾ لٗس حدثثًا عشّتبٗثًا ٗخضع للهحثّلر ّتلخطؤ خل ُّ حدث تلذٕ ٗحدثّٗرٓ أى تلسلّن 

هًظم ًتٗجر للتفثعل خٗى ًسق تلشخصٗر ّتلًسق تٟجتهثعٖ ّتلثمثفٖ ّٗإدٕ تكثهل ثّرذ تًٛسثق إلٔ 

 .5تلهّلؾ-تلسلّن- تحمٗق تلفعل

ٗتضح ههث سخق أى تلع٠لر خٗى تًٛسثق تلث٠ثر تلتٖ ٗتكّى هًِث تلفعل أًِث ع٠لر تفثعل ّت٠زم 

ّهى خ٠ل . ّتدتخل، ُّذت تلتفثعل خٗى تًٛسثق تلث٠ثر ضرّرٕ لتكّٗى عًثصر تلشخصٗر ًّهُّث

ُذت تلتفثعل هع تًٛسثق تٟجتهثعٗر ّتلثمثفٗر فٖ تلهّلؾ تلهًظم تّضع تلخذّر تٟجتهثعٗر ّتلثمثفٗر 

 . 6لعًثصر خًثء تلشخصٗر ّدعثهثز ًهُّث 

 : النظرٌة اإلسالمٌة فً البناء االجتماعً-ثامناًال 

لكٖ ًتعرؾ علٔ أسس تلًظرٗر تٝس٠هٗر فٖ ًشّء تلهجتهع ّتكّى تلحٗثذ تٟجتهثعٗر، ٟخد أى ًتجَ 

ألٔ آٗثز تلمرآى تلكرٗم تلتٖ دعز إلٔ خًثء تلهجتهع تًٝسثًٖ ّصٗثؼر حٗثذ تلفرد ضهى تلتشكٗل 

ًّث : " تٟجتهثعٖ تلعثم علٔ أسس ّهخثدئ رتسخر ّثثختر ّهى تلن تٙٗثز، لّلَ تعثلٔ ِّٗث تلًثس إ ٗث أ

( 13: تلحجرتز)" خلمًثكم هى ذكر ّأًثٔ ّجعلًثكم شعّخثًا ّلخثبل لتعثرفّت إّى أكرهكم عًد هللا أتمثكم

ّهى آٗثتَ أى خلق لكم هى أًفسكم أزّتجث لتسكًّت إلِٗث ّجعل خًٗكم هّدذ ّرحهر إى : " ّلّلَ تعثلٔ

 (.21: تلرّم)" فٖ ذلن ٙٗثز لمّم ٗتفكرّى

 :إى درتسر ُذٍ تٙٗثز ّتحلٗلِث ٗشخص دّتفع ّأسخثج ًشّء تلهجتهع، ّكهث ٗؤتٖ

 ٗعد تلعًصر تٛسثسٖ فٖ تلخًثء تٟجتهثعٖ ّتلهتهثل فٖ تلتركٗج تلخّٗلّجٖ :قانون الزوجٌة

ّتلؽرٗزٕ للرجل ّتلهرأذ، فِهث عًصرت تلخًثء تٟجتهثعٖ، ّأسثس تلخًٗر تلحّٗٗر هى تلًثحٗتٗى 

 تلًّع، ّتمّم فٖ جثًخِٗث ظ تسعٔ ؼثلخث لحؾتلخًٗرتلع٠لر تلًثشبر عى تلن  تلعضّٗر ّتلًفسٗر، ّأى

 .تلًفسٖ ّتًٝسثًٖ علٔ أسثس تلّد ّتلرحهر ّتّفٗر تلطهؤًًٗر ّتٟستمرتر

                                                           
1 

 ٚاؽل ِٓ أثوى ػٍّبء االعزّبع اٌّؼبٕو٠ٓ فٟ اٌٛال٠بد اٌّزؾلح األِو٠ى١خ، ؽ١ش ٌٚل ف١ٙب ٚرٛفٟ فٟ Talcott Parsonsربٌىٛد ثبهٍٛٔي 

ٚرىْف ١ٍورٗ ػٓ ا٘زّبِٗ اٌّجىو ثبٌؼٍَٛ اٌطج١ؼ١خ، ٚػٍُ اٌؾ١بح، ِٚٓ صُ رقٖٖٗ اٌّؼّك فٟ ػٍُ االعزّبع، ثؼل أْ رٕمً فالي ؽ١برٗ . ١ِٔٛـ

ٌٗ ِئٌفبد ػل٠لح ٠ظٙو ِٓ فالٌٙب رؤصوٖ اٌٛاٙؼ ثؤػّبي وً ِٓ . ث١ٓ اٌٛال٠بد اٌّزؾلح، ٚثو٠طب١ٔخ ٚأٌّب١ٔخ، ٚػلك ِٓ اٌلٚي األٚهث١خ األفوٜ

. ِبوٌ ف١جو، ٚا١ًِ كٚهوٙب٠ُ، ٚف١ٍفو٠لٚ ثبه٠زٛ ٚغ١وُ٘
2
Talkot, Toward a general theory of social action, University of Harvard, 1951, P. 59. 

3
 .45، 1989ٓٔظ ىا٠زٍف، إٌظو٠خ اٌّؼبٕوح فٟ ػٍُ االعزّبع، روعّخ ِؾّل ػٛكح ٚآفوْٚ، ِْٕٛهاد ماد اٌَالًٍ، اٌى٠ٛذ، أهف

4
 .51أهفٕظ ىا٠زٍف، ِوعغ ٍبثك، ٓ

5
 .123، ٓ 1982ِؾّل ػبٛف غ١ش، اٌّٛلف إٌظوٞ فٟ ػٍُ االعزّبع، كاه اٌّؼوفخ اٌغبِؼ١خ، اإلٍىٕله٠خ، 

6
 .125ٓ اٌّوعغ اٌَبثك، 
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ّلد عّد تلمرآى تلكرٗم تلهرأذ ُٖ تلمثعدذ فٖ تلن تلع٠لر ًِٛث تّفر تلسكى هى خ٠ل تٟستمرتر تلًفسٖ 

ّتٟجتهثعٖ للرجل ّتلحٗثذ تٟجتهثعٗر خؤسرُث، ٛى تٝشخثع تلًفسٖ تلذٕ ّٗفرٍ ك٠ تلجًسٗى لٚخر 

 تلفرتغ تلًفسٖ، ّتصرٗؾ تلطثلر تلًفسٗر ءٗتم هى خ٠لَ إفرتغ حثلر تلتّتر تلًفسٖ ّتلعصخٖ ّهل

 .لتحمٗق تلتّتزى لدٓ تلجًسٗى علٔ أسثس تلتكثهل هى خ٠ل لثًّى تلزّجٗر تلكًّٖ تلعثم

 ًَٛ ّّٗفر عًصر ذ ُّ تلدتفع تٙخر تلذٕ ٗدفع تًٝسثى خثتجثٍ تكّٗى تلحٗثذ تٟجتهثعٖ:التعارف

تٟتصثل تلهخثشر خٗى أخًثء تلًّع تلخشرٕ تلمثبم علٔ أسثس حج تٟجتهثع تلهعّخر عًَ فلسفٗث خؤى 

 .(تلطخع تًٝسثى هدًٖ)

ّلد أثختز تلدرتسثز تلًفسٗر ّتٟجتهثعٗر أى تًٝسثى ٟ ٗشعر خثٟستمرتر ّتلرتحر، ّٟ تكتهل إًسثًٗتَ 

إٟ خثٟجتهثع، ّخثلعٗش هع تٙخرٗى، فِّ ٗشعر خحثجر ًفسٗر هثسر ّعهٗمر لٚخرٗى لذلن فإى 

 .تلتعثرؾ ٗعّخر عًَ خثلدتفع تًٝسثًٖ تلكثهى ّرتء تٟجتهثع ّتكّٗى تلهجتهع تلخشرٕ

 ُّّ تلسخج تلثثلث تلذٕ تمّم خهّجخَ تلهجتهعثز تًٝسثًٗر ُّّ تخثدل تلهًثفع تلهثدٗر :تبادل المنافع

 .تلهختلفر

فمد شثء هللا سخحثًَ ّتعثلٔ أى ٗتكثهل تٛفرتد خمثخلٗتِم ّطثلثتِم تلفكرٗر ّتلجسدٗر ّتلًفسٗر، ّلد 

ٗتحمق ُذت تلتكثهل عى طرٗق تخثدل تلهًثفع خٗى تٛفرتد ٛى جهٗع تٛفرتد لدِٗم حثجثز ّهتطلخثز 

 إلٔ خعضِم، ّأى تٟخت٠ؾ فٖ ّىهتعددذ لٗس خّسعِم أى ّٗفرُّث جهٗعث ًٛفسِم، لذت فِم ٗحتثج

ّأى . تلمثخلٗثز تًٝسثًٗر ًٗتج عًَ تخت٠ؾ فٖ تًٝتثج ّتلخدهثز تلتٖ ٗهكى أى ّٗفرُث تلفرد لٚخرٗى

تخثدل تلهًتجثز ّتلهًثفع ّتلخدهثز ًثتج عى تخت٠ؾ هستّٗثتِث لدٓ تٛفرتد ّتلذٕ عخر عًَ تلمرآى 

 (.32:تلزخرؾ)" ّرفعًث خعضِم فّق خعض درجثز"تلكرٗم 

ّعلٔ ُذت تٛسثس ًشؤز تلّظٗفر تٟجتهثعٗر، ّفّسر هخدأ تلًشّء تلّظٗفٖ فٖ تلهجتهع، لتتكثهل تلحٗثذ 

ُّكذت ّٗضح تلمرآى تلكرٗم دّتفع ًشّء تلهجتهع تلخشرٕ . كهث تتكثهل أجِزذ تلجسم فٖ أدتء ّظثبفِث

تًٝسثًٗر ّتلهثدٗر، ّفٖ كل ُذٍ تلعًثصر ٗخرز دّر تلهرأذ ّتضحثًا ّأسثسٗثًا فٖ جّتًخَ تلهثدٗر 

ّتلًفسٗر ّتٟجتهثعٗر، فِٖ تلجزء تٛكخر فٖ تلهجتهع، ّأى تٝحصثبٗر تلسكثًٗر تفٗد أى عدد تًٝثث 

 .فٖ تلهجتهع تًٝسثًٖ ٗفّق عدد تلذكّر

ِّٗهش دّر تلرجل فٖ تلحٗثذ تٟجتهثعٗر، إًهث ًُثن أدّتر أسثسٗر ٗمّم خِث تلرجل إلٔ  ُّذت تلهّلؾ ٟ

جثًج تلهرأذ، فللرجل دّر كخٗر ّأسثسٖ فٖ خًثء تٟلتصثد ّتحّٗل ًظرٗثز تلعثلم إلٔ تلهٗدتى 

ّٗتحهل هسإّلٗر أهى ّتستمرتر تلهجتهع فٖ حٗى ٗكّى دّر تلهرأذ أكخر فٖ تكّٗى تلمثعدذ تلًفسٗر 

 :لخًثء تٛسرذ ُّذت هث عّخر عًَ تلمرآى تلكرٗم خمّلَ

فثلزّج ُّ تلذٕ   (189:تٛعرتؾ)" ُّ تلذٕ خلمكم هى ًفس ّتحدذ ّجعل هًِث زّجِث لٗسكى إلِٗث "

 .ٗسكى إلٔ تلزّجر ّٗستمر خثلعٗش هعِث، فِٖ هركز تٟستمطثج ّإطثر تٟستمرتر ّتلّّد ّتلهحخر

ههث سخق ذكرٍ ٗجد تلخحث أى أصحثج  ًظرٗر تٟستجثخر ًظرّت إلٔ تلجهثعر ًظرذ تحلٗلٗر ّأكدّت أى 

سلّن تلفرد ّتستجثختَ تختلؾ عًدهث ٗكّى لّحدٍ عًِث عًدهث ٗكّى هع تلجهثعر أهث أصحثج تلًظرٗر 

تلكلٗر فمد تُتهّت خثلجهثعر ككل ّأكدّت علٔ فكرذ تلعمل تلجهعٖ تلذٕ ٗتركج هى تلعًثصر تلًفسٗر 

ّخثلهمثٗل . تلفردٗر ذتتِث ّأى تلفرد ًٗتهٖ إلٔ عدد كخٗر هى تلجهثعثز تلهتدتخلر تلتٖ ٗإثر ّٗتؤثر خِث

 دًٗثهٗكٗث تلتًظٗم تٟجتهثعٖ ّدرسز شرّط ّجّد تلهجتهع ّخًثبَ –درسز ًظرٗر تلستثتٗكٗث 

تٟجتهثعٖ ّأجزتءٍ تلهختلفر فٖ حثلر تٟستمرتر ّٗشٗر إلٔ حثلر تلدًٗثهٗكٗث تلتٖ تدرس تلتؽٗر 

. تٟجتهثعٖ تلذٕ ٗشكل حثلر دتبهر ّهستهرذ هى تلتؽٗر تلشثهل



 هعبء اثوا١ُ٘                                    .                                                                                  َاٌز٠ّٕٛخ اٌقبهٛخ فٟ اٌضمبف١خ األثؼبك رؤص١و روارج١خ

64 
 

أهث خرتّى فٖ ًظرٗتَ تلع٠لثز تلثًثبٗر فركز علٔ تلهجتهعثز تلتملٗدٗر ّتلخسٗطر تلهحلٗر ّتلصؽٗرذ 

تلّحدتز تٛسثسٗر تلتٖ تإلؾ تلخًثء تٟجتهثعٖ تتهثل خثٛفرتد تلذٗى ٗهثرسّى أدّترت ّأكد أى 

ّخرٗجثرد فٖ ًظرٗتَ تلع٠لثز . تجتهثعٗر ّٗهثل كل هًِم هكثًر ّهًزلر تجتهثعٗر هحددذ ّهعلّهر

ٗتؤلؾ هى ًسق هى تٛخًٗر تلهستملر خعضِث عى تلخعض تٙخر، إٟ تلدتبهر ٗعتخر أى تلخًثء تٟجتهثعٖ 

ٗدرس تلع٠لثز تلثًثبٗر فمط أهث رّخرز رٗدفٗلد فٖ ًظرٗتَ لم . أًِث فٖ ذتز تلّلز هرتخطر هع ؼٗرُث

خل أخذ خعٗى تٟعتخثر تلع٠لثز تلدتبهر أٗضث علٔ هستّٓ تٛفرتد ّتلجهثعثز ّتلهإسسثز تٟجتهثعٗر 

. تٛخرٓ ّكل تلتمسٗهثز تلهّجّدذ فٖ تلهجتهع كثلمخٗلر تلكخٗرذ ّأجزتبِث تلصؽٗرذ

تإكد علٔ تلشخصٗر خّصفِث أدتذ تلفعل تلذٕ ٗشترن فَٗ تًٝسثى لتحمٗق ًّظرٗر تلفعل لخثرسًّز 

تلتّلعثز تلهًظهر ٛدّتر تلخًثء تٟجتهثعٖ، ّٗإدٕ تلفرد أفعثلَ فٖ تلهّلؾ خحسج تٛدّتر تلتٖ 

ٗتطلخِث تلفثعل تلهإثر فٖ تلخًثء تٟجتهثعٖ ُّذٍ تٛفعثل ٗحددُث ًسق تلثمثفر ّٗسِل لًث عهلٗر تحلٗل 

  .تٛدّتر، ّتؤكٗد تٟرتخثط تلفعلٖ خٗى تلخًثء تٟجتهثعٖ ّتلشخصٗر

لثًّى أهث تلًظرٗر تٝس٠هٗر تمّل خؤى دّتفع ًشّء تلهجتهعثز ترتكز علٔ ث٠ث ًمثط أسثسٗر تتهثل ج

تلدتفع تٙخر تلذٕ ٗدفع  تلذٕ ٗعتخر تلتعثرؾ ّ ٗعد تلعًصر تٛسثسٖ فٖ تلخًثء تٟجتهثعٖ تلذٕتلزّجٗر

ُّ تلسخج تلثثلث تلذٕ تمّم خهّجخَ تلهجتهعثز  تخثدل تلهًثفعّ ذتًٝسثى خثتجثٍ تكّٗى تلحٗثذ تٟجتهثعٖ

. تًٝسثًٗر

: التكوٌن الثقافً 4-2

: هفِّم تلثمثفر  4-2-1

تلثمثفر ُٖ تلكل تلهعّمد ّتلهترتكم ّتلهتفثعل هى تلهعرفر ّتلعمثبد ّتلفًّى ّتٙدتج ّتٛخ٠ق ّتلعثدتز، 

 هتعلم ّهّرّث، فٖ ٕءّٗدعٖ خعض تلخثحثٗى أى تلثمثفر ش. ّكل هث ٗصل إلٔ تًٝسثى هى تلهجتهع

حٗى أّكد تلخعض تٙخر علٔ أى تلثمثفر ُٖ ذلن تلكم تلِثبل هى تلعثدتز تلهتّترثر ّتلهترتكهر عخر 

ُّذت تٛهر أدٓ إلٔ إثثرذ جدل ّتسع حّل ًشؤذ تلدّل ّتلدٗثًثز ّتًٛظهر تٟجتهثعٗر تلهعّمدذ . تٛجٗثل

ّإذت كثى ًُثن هى ٗعتمد خؤى تًٝسثى ُّ كٗثى ّتحد فٖ كل هكثى فإى . كثلزّتج أّ تًٝجثج ّؼٗر ذلن

تلظرّؾ تلهتشثخِر تخلق عثدتز ّلٗم هتشثخِر ُّذت هث دفع خخعض تلخثحثٗى لٞعتمثد خؤى تلثمثفر تإّثر 

ًِث هى خ٠ل ذلن أتؤثٗرتًا كثه٠ًا فٖ تشكٗل تلشخصٗر، إٔ أى تلثمثفر ُٖ تلتٖ تًظم حٗثذ تلجهثعر، ّ

تلتًظٗم تخلق هجهّعثز ّأًّتع جدٗدذ هى تلدّتفع حًٗذتن ّٟ خد للثمثفر أى تّفر لِث فرص هًثسخر 

 ّلد تّظؾ هإسسثتِث تٟجتهثعٗر كثلدٗى ّتٟستهرترلٞشخثع كٖ تحثفظ علٔ ذتتِث فٖ تلدٗهّهر 

ّلد تكّى للثمثفر حثجثز ّخذلن تخلق شخصٗر ًهطٗر ّطًٗر، . ًّسق تلمٗم ّتلعثدتز كّسثبل لٞشخثع

ّتؽرس فِٗث كل تلسهثز، ّتِٗا تلّسثبل ّتلسخل ٝشخثعِث تلّطًٗر تلهتعثرؾ علِٗث ّتهًحِث لكل 

  .1هّتطًِٗث

ّلد ترتخط هفِّم تلثمثفر خهفِّم جؽرتفٗر تلهكثى تلذٕ ٗإكد علٔ أى كل هًطمر جؽرتفٗر تتسم خؤًسثق 

ُّذت . عثلٗر هى تلسهثز تلثمثفٗر تلهتشثخِر، ّتختلؾ خثلضرّرذ عى أًسثق ّسهثز تلثمثفثز تٛخرٓ

تلهًحٔ ٗسٗر خًث ًحّ تلهركخثز تلثمثفٗر تلتٖ ُٖ فٖ تلّتلع هجهّعر هى تٟتجثُثز ّتًٛهثط تلسلّكٗر 

تٟجتهثعٗر تٛصل ّتلتٖ تكّى ك٠ّ هتكثه٠ ّهركخث ثمثفٗث هعًٗث ٗتهٗز خَ هجتهع أّ طخمر أّ فبر دّى 

ّهى ُذت تلهخدأ لد ٗحدث صرتع ثمثفٖ خٗى جهثعتٗى تجتهثعٗتٗى هى ثمثفتٗى هختلفتٗى ُّّ . تٛخرٗثز

 .ًّع هى أًّتع تلصرتع تلذٕ ٗعثًٖ هًَ تلهِثجرٗى

                                                           
1

 .186 ٓ ،1978 ِلثٌٟٛ، اٌضبٟٔ،ِىزجخ إٌفَٟ،اٌغيء ٚاٌزؾ١ًٍ إٌفٌ اٌؾفٕٟ،ٍِٛٛػخػٍُ ػجلإٌّؼُ
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كل هركج ٗشتهل علٔ تلهعرفر ّتلهعتمدتز ّتلفًّى ّتٛخ٠ق، ّتلمثًّى "  ُٖ تصط٠حثفثلثمثفر 

. 2 ّؼٗر ذلن هى تٝهكثًثز أّ تلعثدتز تلتٖ ٗكتسخِث تًٝسثى خّصفَ عضّت فٖ تلهجتهع 1"ّتلعرؾ

ذلن تلهركج تلذٕ ٗتؤلؾ هى كل هث ًفكر فَٗ أّ ًمّم خعهلَ أّ ًهتلكَ كؤعضثء فٖ "ّتعّرؾ تلثمثفر 

 .3 تلهجتهع

ّتلثمثفر تتكّى هى تلمٗم ّتلهعتمدتز ّتلهعثٗٗر أّ تلتفسٗرتز تلفعلٗر ّتلرهّز ّتٝٗدّٗلّجٗثز ّهث 

 .4شثكلِث هى تلهًتجثز تلفعلٗر 

 لحٗثذ شعج فٖ تلع٠لثز أًِث تشٗر إلٔ تلًهط تلكلّٖ (-Ruth benedictرّث خًدكز)ّعرفتِث 

 .5تلشخصٗر خٗى أفرتدٍ ّكذلن تّجِثتِم

:  تلخصثبص تلعثهر للثمثفر 4-2-2

تلهركج تلذٕ ٗشهل تلهعرفر ّتلعمثبد ّتلفى ّتٛخ٠ق ّتلمثًّى ّتلعرؾ ّكل تلمٗم تلثمثفر ُٖ ذلن تلكل 

تلتعرٗؾ إلٔ تلكثٗر هى  ٗشٗر ُذت. ّتلعثدتز تلتٖ ٗكتسخِث تًٝسثى هى حٗث كًَّ عضّ فٖ هجتهع

تلعًثصر تٛسثسٗر تلتٖ ٗجهع علهثء تًٛثرّخّلّجٗث ّتٟجتهثع علٔ أًِث تإلؾ أُم خصثبص تلثمثفر 

: ّهمّهثتِث تٛسثسٗر ُّٖ

ُّذت ٗعًٖ أى . تهثٗزُث ّ تستم٠لِث عى تٛفرتد تلذٗى ٗحهلًِّث ، ّٗهثرسًِّث فٖ حٗثتِم تلّٗهٗر .1

عًثصر تلثمثفر أهّر ٗكتسخِث تًٝسثى خثلتعلم هى تلهجتهع تلذٕ ٗعٗش فَٗ علٔ تعتخثرُث جزء هى 

تلترتث تٟجتهثعٖ تلذٕ ٗترتكم علٔ هّر تلعصّر حٗث ٗتهثل فٖ آخر تٛهر فٖ شكل تمثلٗد 

هّرّثر، ُّٖ لثخلر للتعلم ّتٟكتسثج ُّٖ خعٗدذ جدت عى كل هث ُّ فطرٕ أّ ؼرٗزٕ أّ 

هّرّث خّٗلّجٖ فِٖ إذت حصٗلر تلعهل ّتٟخترتع ّتٟختكثر تٟجتهثعٖ أّ أًِث حصٗلر تلًشثط 

ُّذت تلهّلؾ أطلق علَٗ . تلخشرٕ، ّأى ّجّدُث ؼٗر هرتخط خّجّد تٛفرتد هى حٗث ُم كٗثًثز

. تسهٗر هث فّق تلعضّٗر

ُّٖ خثصٗر تثخعر ّهتصلر خثلترتث تٟجتهثعٖ تلذٕ ٗرثَ أعضثء تلهجتهع : خثصٗر تٟستهرتر .2

عخر تٛجٗثل تلسثخمر، ّأى تلسهثز تلثمثفٗر لِث لدرذ ُثبلر علٔ تًٟتمثل عخر تلزهى، خل تلكثٗر هًِث 

ّخثصر تلتمثلٗد ّتلعثدتز ّتلعمثبد ّتٛسثطٗر تحتفظ خكٗثًِث لعدذ أجٗثل حتٔ خعد زّتل تلسخج 

ّلد ٗتعرض تلهجتهع أحٗثًث لخعض عّتهل تلتؽٗٗر تلتٖ تخدل . تلذٕ أدٓ إلٔ ظِّرُث أّل تٛهر

خشكل هفثجا أّ خثلتدرٗج خعض تلظرّؾ تلعثهر تلتملٗدٗر، ّلكى خعض تلسهثز تفلح فٖ تلخمثء 

ّأى ه٠هح تلثمثفر ّسهثتِث تًتمل خثلفعل هى هجتهع إلٔ . ّتٟستهرتر ّتحتفظ خصّرتِث تٛصلٗر

ّهث ٗزتل كثٗر هى . هجتهع آخر ًتٗجر تلِجرذ أّ ؼٗرُث هى ّسثبل تٟتصثل تلثمثفٖ كثللؽر هث٠

تلعلهثء تلهحدثٗى ٗخحثّى خدرتسثز تلثمثفر فٖ تلهجتهع تلهحلٖ ّٗحثّلّى أى ٗعرفّت تثرٗخ تلثمثفر 

علٔ أسثس أًِث عهلٗر هستهرذ ّهتصلر ّأى هعرفر تلهثضٖ تسثعد خشكل فّعثل علٔ فِم تلحثضر 

 .خشكل ّتضح

إى تلثمثفر هفِّم هعمد إلٔ أخعد حدّد تلتعمٗد ًظرتًا ٟشتهثلِث علٔ عدد كخٗر جدتًا : خثصٗر تلتعمٗد .3

هى تلسهثز ّتله٠هح ّتلعًثصر تلتٖ حثّلز خعض تلتعرٗفثز أى تذكر جثًج هًِث، ّٗرجع ذلن 

تلتعمٗد إلٔ ترتكم تلترتث تٟجتهثعٖ عخر عصّر طّٗلر هى تلزهى، ّإلٔ تستعثرذ كثٗر هى 

                                                           
1

 .231 ٓ ،1975 ِٖو، ،2ٛ ٌٍىزبة، اٌؼبِخ ا١ٌٙئخ االعزّبػ١خ، اٌؼٍَٛ ِؼغُ ِنوٛه،اثوا١ُ٘ 
2

 .120ٓ, 1983, إًٌّٛ, ٌٍطجبػخ اٌىزت كاه, اإلَٔبْ ػٍُ اٌٝ اٌّلفً, إٌٛهٞ ل١ٌ
3

 . 9ٓ , 1997, اٌى٠ٛذ, اٌّؼوفخ ػبٌُ ٍٍٍَخ, اٌضمبفخ ٔظو٠خ, اٌٖبٚٞ ١ٍل ػٍٟ
4

 38ٓ , 1970, ثغلاك, اٌؼبٟٔ ِطجؼخ, اٌغجب٠ِ, ١ٍٍُ ِٖطفٝ ّبوو
5
B. Ruth, Patterns of culture, New York, 1957, P.99.  
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إى تعمٗد تلثمثفر ٗعًٖ فٖ تلحمٗمر أى تلفرد ٟ ٗستطٗع . تلسهثز تلثمثفٗر هى خثرج تلهجتهع ًفسَ

ّأى تلعلهثء ٟ ٗستطٗعّى تسجٗل . تكتسثج جهٗع عًثصرُث تلسثبدذ فٖ تلهجتهع تلذٕ ًٗتهٖ إلَٗ

 .1كل هظثُر ّسهثز إٔ هى تلثمثفثز تلتٖ ٗدرسًِّث

ّلد حثّل خعض تلعلهثء أى ٗفسرّت ذلن تلتعمٗد فٖ تلثمثفر هى شٖء هى تلخسثطر تلتٖ تسثعد علٔ 

. تلثمثفر تلهثدٗر، تلثمثفر تل٠هثدٗر: تحلٗل تلثمثفر ّعلٔ ُذت تٛسثس فمد تم تهٗٗز ًّعٗى هى تلثمثفر

ّتشهل تلثمثفر تلهثدٗر كل هث ٗصًعَ تًٝسثى فٖ حٗثتَ تلعثهر ّكل هث ًٗتجَ تلعهل تًٝسثًٖ هى 

فٖ حٗى تشهل . أشٗثء هلهّسر ّكل هث ٗحصل علَٗ تلًثس عى طرٗق تستخدتم فًًِّم تلتكًّلّجٗر

تلثمثفر تل٠هثدٗر هظثُر تلسلّن تلتٖ تتهثل خثلعثدتز ّتلتمثلٗد تلتٖ تعّخر عى تلهثل ّتلمٗم ّتٛفكثر 

ّتلهعتمدتز، ّلّ أى خعض تلعلهثء ٗهٗلّى إلٔ أخرتج تلثمثفر تلهثدٗر علٔ أسثس أًِث هجرد حصٗلر 

. للًشثط تلهمرر ثمثفٗث

للثمثفر تلمدرذ علٔ تًٟتشثر هى هجتهع ٙخر عخر تلحدّد تلسٗثسٗر ّٟ تهًعِث : خثصٗر تًٟتشثر .4

تلحدّد تلجؽرتفٗر، حٗث ًجد تشثخِث فٖ تلسهثز تلثمثفٗر لدٓ تلكثٗر هى تلهجتهعثز تلهتخثعدذ 

 . جؽرتفٗث ّتختلؾ تشك٠ٗتِث تلسٗثسٗر ّتلس٠لٗر ّتللؽّٗر

ّٗرٓ تلعلهثء أى سِّلر تًتشثر تلثمثفر ٗعّد إلٔ تشثخَ تلظرّؾ تلطخٗعٗر تلسثبدذ فٖ تلن  .5

تلهجتهعثز كًِّم لد ٗتشثخِّى فٖ ًهط تلتفكٗر تًٝسثًٖ فٖ كل زهثى ّفٖ إٔ هكثى ًتٗجر لتشثخَ 

هدرسر تلًشؤذ )ّٗعرؾ ُذت تٟتجثٍ عًد علهثء تًٝثرّخّلّجٗث خثسم . تلتكّٗى تلعملٖ لجهٗع تلخشر

. حٗث تعتهدز تعثلٗهِث ّأفكثرُث علٔ فلسفر تلتًّٗر ّحتهٗر تلظرّؾ تلطخٗعٗر ّتلخٗبٗر (تلهستملّر

ّتلسخج تٙخر تلهإدٕ إلٔ سِّلر تًتشثر تلثمثفر هى هجتهع ٙخر ُّ كثرذ تٟتصثل خٗى 

 .2تلهجتهعثز عى طرٗق تلِجرذ ّتلتجثرذ ّكذلن تلحرّج ّتلًزتعثز ّؼٗرُث هى ّسثبل تٟتصثل

:  تلثمثفر ّتلهجتهع 4-2-3

ًُثن حمٗمر هعلّهر تشٗر إلٔ أى كثٗرت هى تلهجتهعثز تلهتشثخِر فٖ خًثبِث تٟجتهثعٖ تكّى هختلفر 

.  تهثهث فٖ خًثبِث تلثمثفٖ

فٖ ُذت تلجثًج ٟخد لًث هى تلتطرق إلٔ تًٝثرّخّلّجٗث تلثمثفٗر تلتٖ تِتم خدرتسر تلمٗم ّتلعثدتز 

ّتٛعرتؾ ّتلتمثلٗد ّؼٗرُث هى هكًّثز تلثمثفر كثًز تهثل تهتدتد للتفكٗر تًٝثّلّجٖ تلذٕ كثى ٗسّد 

 تلذٕ ٗلجؤ إلٔ تٟستعثًر 3(-Taylorتثٗلّر)ّٗستحّذ علٔ تفكٗر علهثء تلمرى تلتثسع عشر ّهًِم 

خؤحدتث تلتثرٗخ ًّظرٗثز علم تلًفس لتفسٗر تلظّتُر تلثمثفٗر لدٓ تلشعّج كتحرٗم تلزّتج هى 

تٛلثرج ّتلرؼخر خثلزّتج هى تٛؼرتج خمصد تّسٗع دتبرذ تلمرتخر ّتلهصثُرذ ّتلًسج كّى ُذت ٗإدٕ 

إلٔ تتسثع أّتصر تلسٗكّلّجٗر فٖ ذلن إلٔ تلًفّر تلطخٗعٖ فٖ تلزّتج خٗى تٛلثرج خحٗث ًٗظر 

أّ تلخّؾ هى . تلرجل إلٔ تلع٠لر هع أٗر تهرأذ هى جهثعر تلمرتخر علٔ أًِث ًّع هى تلزًث خثلهحثرم

إى كل ُذٍ تلتؤ٠ّٗز تختلؾ عى تلن . ضعؾ تلًسل أّ تًتمثل تٛهرتض تلّرتثٗر خٗى تٛزّتج تٛلثرج

 .4تلتٖ ٗمّم علِٗث تلتفسٗر تٟجتهثعٖ تلذٕ ٗلجؤ إلَٗ أتخثع تٟتجثٍ تلخًثبٖ

                                                           
1

 .185ٓ, 1966, اإلٍىٕله٠خ, ٚإٌْو ٌٍطجبػخ اٌم١ِٛخ اٌلاه, اٌّفِٙٛبد ِغ اٌّفِٙٛبد, األٚي اٌغيء, االعزّبػٟ اٌجٕبء, ى٠ل أثٛ أؽّل
2

 .187ٓ, ٍبثك ِوعغ, ى٠ل أثٛ أؽّل
3

أى١ٍيٞ، ٍبػلد كهاٍبرٗ ػٍٝ رؾل٠ل ِغبي   ٘ٛ أٔضوٚثٌٛٛعEdward Burnett Tylor: 1832 - 1917ٟ اكٚاهك ث١ؤذ رب٠ٍٛه 

 1871" اٌضمبفخ اٌجلائ١خ " أُ٘ وزجٗ  .1909 – 1896 وبْ أٍزبماً ٌألٔضوٚثٌٛٛع١خ ثغبِؼخ أوَفٛهك. األٔضوٚثٌٛٛع١خ ٚرطٛه اال٘زّبَ ثنٌه اٌؼٍُ

. 1881" إٌضوٚثٌٛٛع١خ "ٚ
4

 .198ٓ, ٍبثك ِوعغاي
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ٗرٓ تلكثٗر هى تلعلهثء تٙى ضرّرذ ّضع هًثُج ّأسس لدرتسر تلهجتهعثز تًٝسثًٗر علٔ ّفق 

  ٛى تلثمثفر أصخحز (Culturology)أسس ثمثفٗر ّضرّرذ ّضع تسترتتٗجٗثز هحددذ لعلم تلثمثفر  

 .تهثل تلحمٗمر تلًِثبٗر خذتتِث ّأى تلهجتهع لٗس إٟ أدتذ ّّسٗلر لمٗثم تلثمثفر ّّجّدُث ّتستهرترُث

: تلثمثفر تلعرخٗر 4-2-4

لمد تعتز تلعرج خثمثفتِم تلهتهٗزذ ّتلعرٗمر كًِّث تًطلمز هى ترتثِم تلحضثرٕ تلزتخر خهختلؾ أًّتع 

تلعلّم ّتلهعثرؾ، ّكًِّث أصٗلر ّأعطز للعثلم كل تلمٗم تًٝسثًٗر كحضثرذ تلسّهرٗٗى ّتٙشّرٗٗى 

ّتلخثخلٗٗى ّتلفرعًّٗٗى ّتلفًٗٗمٗٗى ّتلكًعثًٗٗى ّؼٗرُم، حٗث تًطلمز هًِم، ّأّل هلحهر لهعثلجر 

هشكلر تلحٗثذ ّتلهّز، أّل هًظّهر لمّتًٗى تلحٗثذ فٖ شرٗعر حهّرتخٖ ّتؤسسز لّتًٗى أّل عهثرذ 

.  ّهكتخر آشّر ّؼٗر ذلن1فٖ تلعثلم ُٖ عهثرذ تُٛرتهثز، ُّكذت تلحثل فٖ خٗز تلهمدس ّدلهّى

ّفٖ تلعصّر تلحدٗثر ًذكر أى تلثمثفر تلعرخٗر تًتشرز ّتّؼلز حتٔ ّصلز إلٔ أخعد ًمطر فٖ تلعثلم 

 . علٔ ٗد لثدذ تلفتح تلعرخٖ تٝس٠هٖ ّسثدز تلثمثفر تلعرخٗر تٝس٠هٗر تلعثلم كلَ لمرّى عدٗدذ

أهث تلّٗم فمد تّزعز تلثمثفر تلعرخٗر ّتًتظهز تحز هإسسثز هتعددذ ّأسهثء هختلفر تمّم كل هإسسر 

خّتجخثز ّهسإّلٗثز هحددذ هتجثّخر هع تلتطّر تلحثصل فٖ تلعثلم ّهستجٗخر لهتطلخثز تلحٗثذ 

: تلهعثصرذ، ُّكذت ٗهكى تمسٗم هصثدر تلثمثفر فٖ تلّطى تلعرخٖ إلٔ هث ٗؤتٖ

ّتشهل تلجثهعثز ّهرتكز تلخحّث ّتلهدترس ّرٗثض تٛطفثل : هإسسثز ترخّٗر ّتعلٗهٗر- أوالًال 

ُّٖ تمّم خدّر . ّتلهإتهرتز ّتلًدّتز ّتلحلمثز تلدرتسٗر ّتلّرش تلتٖ تعمد خٗى فترذ ّأخرٓ

ّلّ تهكًث هى . هًثسج ّضهى حدّد إهكثًٗثتِث فٖ ًشر تلّعٖ فٗهث ٗتعلق خثلترخٗر ّتلثمثفر ّتلعلّم

تمٗٗم دّرُث ًجد أًِث جهٗعث خحثجر إلٔ تطّٗر أكثر هى أجل إكهثل رسثلتِث تًٝسثًٗر فٖ إحدتث 

. تلتطّٗر ّتلتًهٗر تلشثهلر لعهّم تلهجتهع

ّتشهل كثفر تلّسثبل تلهربٗر ّتلسهعٗر ّتلهمرّءذ كثلتلفزّٗى :  هإسسثز تٟتصثل تلجهثُٗرٕ-ثانٌاًال 

ّتلسًٗهث ّتلهسرح ّتٝذتعر ّتلّسثبل تلهمرّءذ هثل تلكتج ّتلصحؾ ّتلهج٠ز ّتلًشرتز 

ّتلهعثرض، ّّتلع تلحثل ٗإكد أى ُذٍ تلهإسسثز هتمدهر فٖ خلدتى ّهتؤخرذ فٖ خلدتى أخرٓ خسخج 

. تخت٠ؾ تلخًٔ تٟجتهثعٗر

 تلهإسسثز تلترتثٗر تلتٖ تشهل تلهتثحؾ ّتٙثثر ّتلهعثرض ّتلخّسترتز ّتلسٗثحر، حٗث ًجد -ثالثاًال 

أى دّرُث ؼٗر كثؾ لًشر تلثمثفر تلعرخٗر ّتٝس٠هٗر خٗى شعّج تلعثلم، ًؤهل أى ٗزدتد دّرُث ّأُهٗتِث 

 .فٖ تلهستمخل

ّهى درتسر هفِّم تلتكّٗى تلثمثفٖ ّتلهجتهع ّخصثبص تلثمثفر ّتلثمثفر تلعرخٗر تخٗى أى تلثمثفر ُٖ 

هجهّع تلهعثرؾ ّتلعمثبد ّتلفى ّتٛخ٠ق ّتلمثًّى ّتلعرؾ ّكل تلمٗم ّتلعثدتز تلتٖ ٗكتسخِث تًٝسثى 

هى حٗث كًَّ عضّت فٖ تلهجتهع ّلِث هجهّعر هى تلخصثبص هى تلتهثٗز ّتٟستم٠ل عى تٛفرتد 

تلذٗى ٗحهلًِّث إلٔ تٟستهرتر ّتلتعمٗد ّصّٟ إلٔ خثصٗر تًٟتشثر ّهى تلههكى أى تتشثخَ 

تلهجتهعثز فٖ خًثبِث تٟجتهثعٖ ّتختلؾ فٖ تكًِّٗث تلثمثفٖ كهث هى تلههكى أى تختلؾ فٖ خًثبِث 

. تٟجتهثعٖ ّتتشثخَ فٖ تكًِّٗث تلثمثفٖ

 

                                                           
1 

ٚأهٗ  ٚػوفٙب اٌَِٛو٠ْٛ ثؤهٗ اٌفوكًٚ  لجً فَّخ آالف ٍٕخكٌّْٛ ٟ٘ ؽٚبهح لبِذ فٟ عي٠وح اٌجؾو٠ٓ ّٚوق اٌغي٠وح اٌؼوث١خ 

 .اٌقٍٛك ٚاٌؾ١بح
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: تلًظرٗثز تلثمثفٗر 4-2-5

 Whorf وهورف Sapir 1ساٌبر )نظرٌة روح الثقافة لـ- أوالًال 
2 :)

ثمثفر هث، علٔ أًِث هجهّعر عثهر هى " رّح"هى تعرٗفِث لـ" لسثٗخر ُّّرؾ"إى ًظرٗر رّح تلثمثفر 

علٔ "تلًظرٗر"ّتإكد ُذٍ . تلهفثُٗم تّٛلٗر تلتٖ تستخدم كإطثر هرجعٖ لهعظم أفرتد ذلن تلهجتهع

. 3إهكثًٗر رّح تلثمثفر هى خ٠ل تلتهثٗل تلدلٗق للؽر تلهجتهع

هعًٗر، ُّٖ هجهّعر، تلخصثبص تلًفسٗر تلهجردذ " خرّح"ّترٓ ُذٍ تلًظرٗر أى إٔ ثمثفر تتهٗز 

تلتٖ تستًتج هى تحلٗل تلهثدذ تلثمثفٗر، ّتسٗطر تلن تلرّح علٔ شخصٗثز حثهلٖ تلثمثفر، ّتتهثل ُذٍ 

: 4تلرّح هى جثًخٗى ُهث

تلجثًج تٟستهرترٕ ٗعًٖ تلّجّد تلدتبم ٝطثر هرجعٖ أّ هًظّر هحدد ٗتكّى هى هجهّعر هى . 1

 .تلمّتعد ّتلهمثٗٗس تلتٖ تحكم تلعهلٗثز تلعملٗر، ّٗشخَ ُذت تلهًظّر تلخدِٗٗثز تلًِدسٗر

ُّّ خطر تلثمثفر تلتٖ تًكشؾ تدرٗجٗث هى خ٠ل تثرٗخ ثمثفر هعًٗر ٗهكى : تلجثًج تلتطّرٕ. 2

تلّصّل إلٔ تحدٗد رّحِث كهث ُّ تلحثل خثلًسخر لدرتسر تلًِدسر هى خ٠ل تلعهلٗر تلتؤرٗخٗر لًهّ 

 .5ًظرٗثتِث

(: Redfieldرٌدفٌلد )نظرٌة أسلوب النظر إلى الحٌاة لـ- ثانٌاًال 

أًَ تلًظرذ  (رٗدفٗلد)أسثسث لهضهّى هعرفٖ، ّٗعرفَ " أسلّج تلًظر إلٔ تلحٗثذ"ٗشٗر ُذت تلهفِّم 

تلخثرجٗر إلٔ تلّجّد، ُّٖ ًظرذ عثهر تهٗز شعخث هث، ُّٖ تلطرٗمر تلتٖ خِث ٗرٓ عضّ فٖ هجتهع 

أى " رٗدفٗلد"ّٗإكد . 6هث ًفسَ خثلًسخر إلٔ كل أعضثء تلجهثعر تٙخرٗى دتخل تلهجتهع تلذٕ ٗعٗش فَٗ

 خٗى هثذت –أٗى أعٗش "ُذت تلهفِّم ٗشهل هجهّعر ّتسعر هى تلهعتمدتز تلتٖ تهثل إجثخثز ٛسبلر 

أى خعض عمثبد أسلّج تلًظر إلٔ تلحٗثذ " رٗدفٗلد"ّٗرٓ ". تلخ... ّهث ع٠لثتٖ خِذٍ تٛشٗثء –أتحرن 

: ُّٖ تٟعتمثد خهث ٗؤتٖ. ُٖ عهّهٗثز ًفسٗر

. تٟعتمثد ختمسٗم تٛشٗثء إلٔ تٛهّر تلهتعلمر خثلًفس ّتٛهّر تلخثرجر عى تلًفس .1

 .تٟعتمثد ختمسٗم تٛهّر تلخثرجر عى تلًفس إلٔ أهّر إًسثًٗر ّأهّر هثدٗر ّأهّر فّق تلطخٗعٗر .2

 .7تٟعتمثد خثلتهٗٗز خٗى تٛرض ّتلسهثء ّخٗى تلًِثر ّتللٗل ّخٗى تلّٟدذ ّتلّفثذ، ّهث إلٔ ذلن .3

إذ . كثًز ًتٗجر لدرتسثتَ تًٛثرّخّلّجٗر تلتٖ لثم خِث علٔ تلهجتهعثز تلخدتبٗر (رٗدفٗلد)إى ًظرٗر  .4

 :ٟحظ هى خ٠لِث أى أسلّج تلحٗثذ فٖ ُذٍ تلهجتهعثز ٗتهٗز خث٠ث خّتص أسثسٗر ُٖ

  عدم ّجّد فثصل خٗى تلًفسٖ ّتل٠ ًفسٖ، فثًٝسثى تلخدتبٖ ٗهٗل إلٔ رإٗر ًفسَ هتحدت هع

 .تلطخٗعر ّلٗس خثرجث عًِث

  خدٟ هى أى " تًٝسثى فٖ تلطخٗعر"ٗشثرن تًٝسثى تلخدتبٖ فٖ تلهحثفظر علٔ ذلن تلًسق تلّتحد

 .ٗحثّل تؽٗٗرٍ أّ تلسٗطرذ علَٗ

                                                           
1 

ثؾش فٟ اٌؼاللخ ث١ٓ . ٚػٍُ اٌٍغخ (األٔضوٚثٌٛٛع١ب) ػبٌُ أِو٠ىٟ ِزقٖٔ فٟ ػٍُ اإلَٔبْ Edward Sapir ، 1884 -1939 ٍبث١و اكٚاهك  

ػٍُ اإلَٔبْ اٌٍغٛٞ اٌنٞ ٠ؾًٍ كٚه اٌٍغخ فٟ  -1: ّ٘ب ٍٚبػل فٟ رؤ١ٌٍ فوػ١ٓ عل٠ل٠ٓ ٌٍجؾش فٟ ػٍُ اإلَٔبْ. اٌٍغخ ٚاٌضمبفخ ٚاٌْق١ٖخ

وّب لبَ ٍبث١و ثبٍزؾلاس ٍٚبئً رّىِّٓ اٌؼٍّبء ِٓ . ػٍُ اإلَٔبْ إٌفَٟ اٌنٞ ٠ٕظو فٟ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌضمبفخ ٚاٌْق١ٖخ -2اٌّغزّؼبد اٌّقزٍفخ، 

 .اػبكح ثٕبء اٌزبه٠ـ اٌضمبفٟ ٚاٌؾٚبهٞ هغُ ألصبه ا٢صبه اٌّىزٛثخ
2
. 1971 – 1897 ، ٌغٛٞ أِو٠ىٟ ١ّٙو Benjamin Lee Whorf ث١ٕب١ِٓ ٌٟ ٚٚهف  
3

 .226ٓ, 1977, اإلٍىٕله٠خ, ٌٍْٕو اٌّٖبهف ِْٕؤح, االعزّبع ػٍُ ِب, فوػ ٍؼ١ل ِؾّل
4

 .240ٓ, 1983, اٌضمبف١خ اٌىزت ِووي, ٚاٌْق١ٖخ اٌضمبفخ, اٌَبػبرٟ ٍب١ِخ
5

 .226ٓ, ٍبثك ِوعغ, فوػ ٍؼ١ل ِؾّل
6

 .151ٓ, 1977, ِٖو اٌّؼبهف كاه, اٌضمبف١خ ِٚؾلكارٙب اٌزم١ٍل٠خ اٌّٖو٠خ اٌْق١ٖخ, ٚاٌْق١ٖخ اٌضمبفخ, ٕٚفٟ ػبٛف
7

 183-180ٓ, 1982, اٌضمبفخ كاه, االعزّبع ػٍُ اٌٝ ِلفً, ٚآفوْٚ ّ٘بَ ؽَٓ
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  للعثلم دٟلر أخ٠لٗر علٔ تعتخثر أى كل شٖء فٖ تلطخٗعر حٖ، لذلن ٗجج أى تكّى ع٠لر

 .1تًٝسثى خثلطخٗعر ع٠لر أخ٠لٗر

: 2(-Abram Kardinerأبرام كاردنر)نظرٌة البناء األساسً للشخصٌة لـ- ثالثاًال 

تإكد أى أفرتد تلهجتهع تلحثهلٗى لثمثفر ّتحدذ  (ٛخرتم كثردًر)إى ًظرٗر تلخًثء تٛسثسٖ للشخصٗر 

، ّلد عرفِث "تلخًثء تٛسثسٖ للشخصٗر"ٗشتركّى فٖ سهثز هعًٗر للشخصٗر ّأطلق علٔ تلن تلسهثز 

. 3خكًِّث تٛدّتر تلهتكٗفر عًد تٛفرتد، ُّٖ عثهر عًد جهٗع أفرتد تلهجتهع تلّتحد

ّٗرٓ أى تلخًثء تٛسثسٖ للشخصٗر ُّ تلصٗؽر تلكلٗر للشخصٗر تلعثهر تلتٖ ٗشترن فِٗث هعظم أعضثء 

. 4تلهجتهع تلّتحد ًتٗجر للخخرتز تلهخكرذ تلهتشثخِر تلتٖ ٗشتركّى فِٗث

ُّٖ " تلًظم تّٛلٗر"أى ًُثن أًهثط هإثرذ فٖ تكّٗى تلشخصٗر أطلق علِٗث تسهٗر  (كثردًر)ّٗرٓ 

هجهّعر تلًظم تلتٖ تتهتع ًسخٗث خثلثخثز ّتلتؤثر تلضعٗؾ خثلتؽٗرتز تلهًثخٗر ّتٟلتصثدٗر ًّٗظر إلِٗث 

أفرتد تلهجتهع علٔ أًِث أهّر طخٗعٗر، ُّٖ تشهل ًظثم تٛسرذ ّتلًظم تلترخّٗر فٖ هرحلر تلطفّلر 

. 5كثلفطثم ّتلتدرٗج علٔ تلسلّن ّتلهحرهثز تلجًسٗر فض٠ عى تلتكّٗى تلدتخلٖ للجهثعر

ّلد ٟحظ . كثٙدتج تلشعخٗر ّتلهعتمدتز ّتلطمّس تلدًٗٗر" تلًظم تلثثًّٗر"ّتلًّع تلثثًٖ هى تلًظم ُٖ 

أى تلهعتمدتز تلدًٗٗر تشكل فٖ خعض تٛحٗثى عى طرٗق عهلٗر إسمثط لخعض خصثبص  (كثردًر)

" للًظم تّٛلٗر"، فهث٠ لد ترجع هفثُٗم تلهجتهع عى تٙلِر ّع٠لتِم خِث "تلخًثء تٛسثسٖ للشخصٗر"

 .6تلتٖ تحدد ع٠لثز تلطفل خّتلدَٗ

: 7(-Wallaceواالس)نظرٌة الشخصٌة القومٌة لـ- رابعاًال 

تختص خدرتسر تلدّل تلسٗثسٗر ّ تحدد شخصٗر أفرتدُث، " لّتٟس"إى ًظرٗر تلشخصٗر تلمّهٗر 

ّٗتضهى ترتخط عدد كخٗر هى تلعًثصر فٖ خًثء ّتحد ّتًتظثهِث ّٗجهع خٗى تلن تلعًثصر ع٠لثز 

" تلشخصٗر تلربٗسٗر"أى هفِّم تلشخصٗر تلمّهٗر ٗشخَ هفِّم " ّتٟس"ّٗرٓ . 8دًٗثهٗكٗر هتدتخلر

ُّّ ٗفضل تستخدتم تلهفِّم تٛخٗر ًَٛ ًٗطخق علٔ جهٗع تلثمثفثز ّتلهجتهعثز، فٖ حٗى ًٗطخق 

علٔ تلهجتهعثز تلهتهدًر هثل تلدّل ّتٛهم، ّٟ ٗهكى تستخدتهَ فٖ " تلشخصٗر تلمّهٗر" هفِّم 

. 9درتسر تلمخثبل تلخدتبٗر أّ تلهًثطق تلثمثفٗر

ّجّد دّتفع فٖ تلشخصٗر تلمّهٗر ُّٖ دّتفع هركزٗر ّدّتفع ُثهشٗر، ّتلهِم فِٗث ُّ " ّتٟس"أكد 

ُّٖ تلعًثصر تلربٗسر فٖ تلخًثء تلًفسٖ، ّتتسم تلن تلعًثصر خثلعهّهٗر فٖ " تلهركزٗر"تلدّتفع 

 .10تلهجتهع، ّٗكتسج أعضثء تلهجتهع تلدّتفع تلهركزٗر فٖ هرحلر تلطفّلر تلهخكرذ

أى تجثرج تلطفّلر تحدد تله٠هح تلربٗسر "تًطلق هى تفترتض هإّدتٍ " ًظرٗر تلشخصٗر تلمّهٗر"إى 

                                                           
1

 .243ٓ, ٍبثكع ِوط, اٌَبػبرٟ ٍب١ِخ
2 

 ِؾًٍ ٔفَٟ ٚارٌٕٛٛعٟ أِو٠ىٟ، ٚأؽل أثوى ِئٍَٟ األٔزوٚثٌٛٛع١خ اٌضمبف١خ، ٟٚ٘ ػٍُ Abram Kardiner ،1891 – 1981 أثواَ وبهكٔو 

. ٠قزٔ ثلهاٍخ ِقزٍف اٌضمبفبد اٌزٟ أْٔؤ٘ب اإلَٔبْ ػجو اٌزبه٠ـ
3

 .157ٓ, 1977, ٍبثك ِوعغ, ٕٚفٟ ػبٛف
4

 .247ٓ, 1972, اإلكاهح ِطجؼخ، االعزّبػ١خ االٔضو٠ٌٛٛع١ب ٙٛء فٟ اٌجْوٞ اٌّغزّغ ٛج١ؼخ, إٌٛهٞ ل١ٌ
5

 .205ٓ, 1967, ث١وٚد, اٌؼٖو٠خ اٌّىزجخ, إٌبّو اٌٍّه ػجل روعّخ, اٌفٍٕزْٛ رؾو٠و, األٍب١ٍخ اٌْق١ٖخ روو١ت ِفَٙٛ, وبهكٔي اثوا٘بَ
6

 .243ٓ, ٍبثك ِوعغ, اثوا٘بِىبهكٔي
7

ثو٠طبٟٔ،  ٘ٛ ػبٌُ ٛج١ؼخ 1913 ٔٛفّجو  7ٚرٛفٟ فٟ  1823 ٠ٕب٠و  8ٌٚل فٟ ، Alfred Russel Wallace أٌفوك هاًٍ ٚاالً ثبإلٔغ١ٍي٠خ

ٚاّزٙو  ثٖٛهح َِزمٍخ ػٓ كاه٠ٚٓ ثبالٔزمبء اٌطج١ؼٟ ٚ٘ٛ اٌنٞ ٛوػ ٔظو٠خ اٌزطٛه ٚػٍُ اإلَٔبْ َِٚزىْف، ٚػبٌُ عغواف١ب، ٚػبٌُ أؽ١بء

أهًٍ  .[1]فمل ا٘زُ أٌفوك ثلهاٍخ اٌّغزّؼبد اٌجْو٠خ ؽ١ش أْ ى٠بكح اٌَىبْ رزُ ثطو٠مخ ٕ٘ل١ٍخ فٟ ؽ١ٓ أْ ى٠بكح و١ّخ اٌغناء رزُ ثْىً أثطؤ.ثٙب

 .ٚاٍزؼًّ ثؼ٘ ِٖطٍؾبد ٚاالً ف١ٗ ٚاالً ِمبٌزٗ اٌٝ كاه٠ٚٓ فؤثلٜ اػغبثٗ ثٙب ٚثزطبثك أفىبهّ٘ب، فبّزٍّٙب فٟ وزبثٗ إًٔ األٔٛاع
8

 84ٓ, 1990, ثغلاك, ٌٍْٕو كاهاٌؾىّخ, إٌف١َخ االٔضوٚثٌٛٛع١ب, إٌٛهٞ ل١ٌ
9

 .84ٓ, اٌّوعغ اٌَبثك
10

 .152ٓ, ٍبثك ِوعغ, ٕٚفٟ ػبٛف

https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1823
https://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1913
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3#cite_note-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3#cite_note-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3#cite_note-1
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لشخصٗر تًٝسثى تلرتشد، ّأى ّحدذ تلحضثرذ تعًٖ تهثثل تٛسثلٗج تلترخّٗر تلتٖ تإدٕ خدّرُث إلٔ 

 ".خلق ًهط لّهٖ هشترن تتسم خَ شخصٗر سكثى تلهجتهع

: 1(Ruth Benedictروث بندكت )نظرٌة سجٌة الثقافة لـ- خامساًال 

 سجٗر تلثمثفر فٖ ُذٍ تلًظرٗر أسلّج لخخرذ عثطفٗر ٗضفٖ علَٗ أعضثء هجتهع "Ethos"إى إص٠ح 

إًَ "ّٗعًٖ تلصٗؽر تلعثطفٗر للسلّن تلهًهط تجتهثعٗث، فٖ حٗى ٗعًٖ هرذ أخرٓ . هث لٗهر هشتركر

هجهّعر هى تلهشثعر ّتلعّتطؾ ًحّ تلعثلم ّتإثر تلن تلهجهّعر فٖ هعظم سلّن حثهلٖ تلثمثفر 

 .2تلّتحدذ

ًثدٓ خرإٔ آخر خعد درتستَ تلهٗدتًٗر تلجدٗدذ، فمد ٟحظ ّجّد ثًثبٗر " خثتسّى"ّلكى تًٝثرّخّلّجٖ 

فٖ سجٗر ّتحدذ، إٔ ّجّد هجهّعتٗى هى تلعّتطؾ تلسثبدذ، هجهّعر خثصر خثلذكّر ّتلثثًٗر خثصر 

 .3خثًٝثث

إلٔ سجٗر للذكّر ّسجٗر " سجٗر تلثمثفر"ُّ تمسٗم هفِّم " خثتسّى"٠ًحظ أى تلجدٗد تلذٕ جثء خَ 

. لًٞثث، خعد أى كثى سجٗر للذكّر ٗفِم علٔ أًَ صٗؽر كلٗر عثهر تشهل سلّن تلذكّر ّتًٝثث هعث

تلتعخٗر "لخٗلّ، ّ" هزتج"إلٔ " لخًدكز"ّلد تطّر ُذت تلهفِّم فٖ درتسثز أخرٓ فهى أًهّذج 

 .لكًخرج" تلعثطفٖ

: 4(-Ralph Lintonرالف لنتون)نظرٌة شخصٌات المركز لـ - سادساًال 

ّثًثبٗر تلسجٗر " لرّث خًدكز"هى ًظرٗر سجٗر تلثمثفر " للًتّى"تشتمز ًظرٗر شخصٗثز تلهركز 

تلمثبم علٔ أسثس تلًّع، فمد طخمز ُذٍ تلًظرٗر فٖ تلهرتكز تٛخرٓ فٖ تلهجتهع، هثل هركز تلطفل 

ّهركز تلزّج ّهركز تٛم ّهركز تٛج ّهركز تلجد ّهركز تلهحثرج ّهركز تلتثجر ّهث إلٔ ذلن 

 .5هى تلهرتكز تٛخرٓ

، إذ ٗإكد إى شؽل "شخصٗر تلهركز"تلترتحث خِذت تٟتجثٍ، ّٗتهثل فٖ تمدٗم هفِّم "لًٗتّى"ّلد لدم 

تٛفرتد للهرتكز تلهختلفر ّتٛدّتر تلهرتخطر خِث ٗطخع شخصٗثز تلن تٛفرتد خطثخع أطلق علِٗث 

 .6"شخصٗثز تلهركز"تصط٠ح 

أى شخصٗثز تلهركز ٟ تتًثلض ُٖ ّتلخًثء تلربٗس للشخصٗر فٖ تلهجتهع ّإًهث " لًٗتّى"ّٗرٓ 

. 7ُّّ خِذت ٗإكد هخدأ تلتكثهل تلثمثفٖ تلذٕ ُّ أسثس ًظرٗر تلصٗؽر تلكلٗر. تتكثهل هعَ

 (:-Obolerأوبلر)نظرٌة الثٌمات لـ- سابعاًال 

تإكد علٔ أى كل ثمثفر فِٗث عدد هحدّد هى تلمٗم ّتٛفكثر ّتٟتجثُثز " ّٛخلر"إى ًظرٗر تلثٗهثز 

خّجّد  (أّخلر)ّلمد ًثدٓ . تدّر حّل هكًّثز تلحٗثذ تلسعٗدذ ّتُٛدتؾ تلحمٗمٗر للّجّد تًٝسثًٖ

تهٗز كل ثمثفر ّٗعرفِث خؤًِث تّكٗدتز دًٗثهٗر، تشكل طخٗعر تلّتلع عًد أعضثء تلجهثعر، ففٖ " ثٗهثز"

                                                           
1 

وبٔذ ر١ٍّنح ٚى١ٍِخ ٌفوأي ثٛاً فٟ عبِؼخ . ػبٌّخ أِو٠ى١خ ثبألٔضوٚثٌٛٛع١بRuth Benedict 1887 - 1948 هٚس فٌٛزْٛ ثٕلوذ 

 .أٍّٙذ فٟ ر١ٍٛغ ِغبي األٔضوثٌٛٛع١ب ثلهاٍخ ِفَٙٛ اٌلٚافغ اٌضمبف١خ ٚػاللخ اٌْق١ٖخ ثبٌضمبفخ. وٌِٛٛج١ب
2

 .245ٓ, ٍبثك ِوعغ, اٌَبػبرٟ ٍب١ِخ
3

 .152ٓ, ٍبثك ِوعغ, ٕٚفٟ ػبٛف
4 

  وبْ ِٛاٛٓ أِو٠ىٟ لل٠و ٚػبٌُ فٟ ِغبي األٔطوٚثٌٛٛع١ب1953ك٠َّجو  24 ١ٔٛ ١٘فٓ، و١ٔٛز١ىذ - 1893فجوا٠و  27 هاٌف ٌٕزْٛ ف١الكٌف١ب 
ِٓ  .The Study of Man (1936) ٚThe Tree of Culture (1955) فٟ ِٕزٖف اٌموْ اٌؼْو٠ٓ، ػوف هاٌف ف١ٖٖب ٌىزبثبرٗ

. اٌَّبّ٘بد اٌىج١وح اٌزٟ ٍبُ٘ ثٙب هاٌف فٟ ػٍُ األٔطوٚثٍٛع١ب وبْ رؼو٠ف اٌز١ّي ث١ٓ اٌؾبٌخ ٚاٌلٚه
5

 .87ٓ, ٍبثك ِوعغ, اٌَبػبرٟ ٍب١ِخ
6

 .109ٓ, ٍبثك ِوعغ, إٌٛهٞ ل١ٌ
7

 .154ٓ, ٍبثك ِوعغ, ٕٚفٟ ػبٛف

http://ency.kacemb.com/%d8%a8%d9%86%d8%af%d9%83%d8%aa%d8%8c-%d8%b1%d9%88%d8%ab-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%86/
http://ency.kacemb.com/%d8%a8%d9%86%d8%af%d9%83%d8%aa%d8%8c-%d8%b1%d9%88%d8%ab-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%86/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88_%D9%87%D9%8A%D9%81%D9%86%D8%8C_%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88_%D9%87%D9%8A%D9%81%D9%86%D8%8C_%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88_%D9%87%D9%8A%D9%81%D9%86%D8%8C_%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%AA
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كل ثمثفر تّجد هجهّعر هى تلمّٓ تلتٖ ٗإكد أفرتد تلجهثعر علٔ أُهٗتِث ّتسٗطر تلن تلمّٓ علٔ 

 . 1تفثعل تٛفرتد ّسلّكِم إٔ علٔ تلكثٗر هى تًٛهثط تلثمثفٗر
تلذٕ عثرض تلهخدأ " أّخلر"إذ ٗرٓ . إى ُذٍ تلًظرٗر تعثرض تلفكرذ تلمثبلر خّجّد هخدأ تكثهلٖ

تلتكثهلٖ خؤًَ تسٗطر علٔ تلثمثفر أكثر هى ثٗهر ّتحدذ ّتتفثعل ُذٍ تلثٗهثز أّ تلهّضّعثز كمّٓ 

 .2دًٗثهٗر، ّتتّتزى هع خعضِث خدٟ هى أى ٗكّى ًُثن هجهّعر هى تًٛشطر تدّر حّل هحّر ّتحد

. فِّ ٗعثرض تٟتجثٍ تلتكثهلٖ

ّأصخح ٗدل علٔ هجهّعر هى تلمضثٗث ّتلهخثدئ تلعثهر تلهتعلمر " تلثٗهثز"ّلد حدث تطّر لهفِّم 

 .خهّضّع تلحٗثذ تلطٗخر ّتُٛدتؾ تلصحٗحر ّتلدتبهر للّجّد تًٝسثًٖ كهث تحددُث ثمثفر هث

(: Ralph Linton3لٌنتون )نظرٌة الشخصٌة المنوالٌة لـ: ثامنا

. ٗختلؾ تٛهر فِٗث، إذ تهثل تلتركٗج تٝحصثبٖ تلهتًثفر" لًٗتّى"تلشخصٗر تلهًّتلٗر لـ "إى ًظرٗر 

" تلشخصٗر تلهًّتلٗر"إى هتؽٗرتًا هث ٗتهتع خؤعلٔ تكرتر فٖ تّزٗع هث، إذ أى " تلهًّتلٗر"ّٗمصد خصفر 

هفِّم إحصثبٖ ٗشٗر إلٔ ًهط تلشخصٗر تلذٕ ٗخرج خؤكثر عدد هى تلتكرترتز خٗى هختلؾ أًهثط 

 .4تلشخصٗر فٖ هجتهع ّتحد

علٔ إٔ هًِج ٗحدد تلشخصٗر تلههٗزذ ٕٛ جهثعر ثمثفٗر عى " تلشخصٗر تلهًّتلٗر"ّلذلن ٗطخق هفِّم 

ّلهث كثى تستًتثج تلتّزٗعثز تٝحصثبٗر لسهثز . طرٗق تلهٗل تلهركزٕ ٕٛ تّزٗع تكرترٕ هعٗى

. 5تلشخصٗر هى تلهثدذ تلثمثفٗر ؼٗر ههكى، فٗتجَ إلٔ تٟختخثرتز تلًفسٗر لعًٗر هى تلجهثعر تلثمثفٗر

" تلخًثء تٛسثسٖ"ٗختلؾ عى هصطلح " تلشخصٗر تلهًّتلٗر"أى هصطلح ًظرٗر " لًٗتّى"ٗإكد 

لكثردًٗر، علٔ تعتخثر أى تلشخصٗر تلهًّتلٗر ٗهكى أى تصثغ هخثشرذ ّخطرٗمر هّضّعٗر عى طرٗق 

درتسر تكرترتز تشك٠ٗز تلشخصٗر تلهختلفر خٗى أعضثء تلهجتهع، فِّ ٗركز علٔ تلجّتًج تلكهٗر، 

 .6فٖ حٗى أى هصطلح تلخًثء تٛسثسٖ للشخصٗر ٗركز علٔ تلكٗفٗر

إى حمٗمر هفِّم تلشخصٗر ًٗطلق هى حمٗمر أسثسٗر ٗإكدُث أصحثج ُذت تلهفِّم ُّٖ أى أفرتد 

تلهجتهعثز تلثثختر أّ تلهتصفر خثلدٗهّهر ؼثلخث هث ٗظِرّى سهثز هحددذ خصّرذ أكثر تكرترت هى 

 .7تلجهثعثز تلّلتٗر أّ ؼٗر تلخثضعر لتًظٗم تجتهثعٖ هشترن

 :التنمٌة المستدامة 4-3

:  هفِّم تلتًهٗر تلهستدتهر 4-3-1

ظِر ُذت تلهفِّم فٖ أّتسط تلثهثًًٗٗثز هى تلمرى تلهثضٖ لٗشٗر إلٔ ضرّرذ تلهحثفظر علٔ تلخٗبر 

 ّتلتّصل (Ecosystems). ّعلٔ تلهّترد تلخشرٗر تلمثخلر للًضّج ّتلعهل علٔ إٗجثد خٗبر هتّتزًر

إلٔ لّتًٗى تحكم تًٛظهر تلخٗبٗر ّلد تًتشر ُذت تلهفِّم خسخج كثرذ حّتدث تٝسثءذ إلٔ تلخٗبر، ّترتفثع 

درجر تلتلّث عثلهٗث ّتردٕ تًٝتثج خصّرذ عثهر، ّخسخج تعثر تلسٗثسثز تلتًهّٗر فٖ دّل تلعثلم 

تلثثلث ّتلتخلؾ تٟجتهثعٖ، ّتلهجثعر ًّمص تلتؽذٗر، كل ذلن أدٓ إلٔ تفثلم حثلر تلتؤخر، خصّرذ 

. خثصر ّتلترتجع فٖ عدد كخٗر هى تلهجتهعثز تًٝسثًٗر ّخثصر فٖ أفرٗمٗث ّآسٗث ّأهٗركث تلجًّخٗر

                                                           
1

 .148ٓ, ٍبثك ِوعغ, اٌَبػبرٟ ٍب١ِخ
2

 .156ٓ, ٍبثك ِوعغ, ٕٚفٟ ػبٛف
3

ػبٌُ  أٔضوٚثٍٛعٟ  كهً األٔزوثٌٛٛع١ب فٟ عبِؼخ وٌِٛٛج١ب صُ فٟ ٠بي  ،ٚ لل لبَ ثلهاٍبد أٔزوثٌٛٛع١خ فٟ عيه . 1953-1893هاٌف ١ٌٕزْٛ 

 اٌّوو١ي ٚ فٟ ِلغْمو
4

 .53ٓ, 1990, ٌٍْٕو اٌؾىّخ كاه, ح اٌْقٖٟٔفٌ ػٍُ, اٌؼج١لٞ ٘بُّ ٔبظُ
5

 .160ٓ, ٍبثك ِوعغ, ٕٚفٟ ػبٛف
6

 .248ٓ, ٍبثك ِوعغ, اٌَبػبرٟ ٍب١ِخ
7

 .73ٓ, االعزّبػ١خ إٌظو٠بد, ٍبثك ِوعغ, إٌٛهٞ ل١ٌ
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أّ تلدٗهّهر كهث تعًٖ تلمثخلٗر  (لثخلٗر تٟستهرتر) تعًٖ فٖ تللؽر تلعرخٗر (Sustainable)إى كلهر 

ّلد ًلجؤ إلٔ تللؽر تلعرخٗر . (تلتًهٗر تلهستدتهر)ّتمثرٗر تٛهم تلهتحدذ تلهتعلمر خثلتًهٗر تستخدم . للتحهل

للتعخٗر عى أحد هعثًٖ تلهفِّم، ّتلتًهٗر تجد فٖ ذتتِث هث ٗدعهِث أّ ٗدعم  (تلدعم)ًّستخدم كلهر 

ُّٖ فٖ ذتز تلّلز تكّى هحتهلر ّهمخّلر هى كثفر فبثز  (تًهٗر هتدتعهر)تستهرترُث فتكّى خذلن 

ّٗد خثٝضثفر إلٔ تستهر ّعلٔ ُذت Sustainّلد ٗشٗر تلهعًٔ تّٛل لفعل . تلهجتهع  إلٔ دعم أّ أ

. 1تٛسثس ظِر تلتشثخَ هع هفِّم تلتًهٗر خثٟعتهثد علٔ تلًفس أّ تلتًهٗر تلهركزذ ذتتٗث

تلتًهٗر تلهعتهدذ علٔ تلًفس = تلتًهٗر تلهتدتعهر = تلتًهٗر تلهستهرذ = ُّكذت فإى تلتًهٗر تلهستدتهر 

ّلد ٗهتد ُذت تلهفِّم لٗشهل أّجَ . تلتًهٗر تلهعتهدذ ّ تلهدعهر ذتتٗث= تلتًهٗر تلهركزذ ذتتٗث =

خشرٗر، خٗبٗر، سٗثسٗر، تلتصثدٗر، ّأى هعًٔ تلدٗهّهر ّتٟستهرتر ٗشٗر فٖ تلتًهٗر : ًّشثطثز هتعددذ

إلٔ تٟهتدتد ّإلٔ تلرّتخط خٗى تٛجٗثل إٔ أى تلجٗل تلحثلٖ ٗجج أى ٗترن لٜجٗثل تلمثدهر هخزًّث 

كثفٗث هى تلهّترد تلطخٗعٗر ًظثهث خٗبٗث سلٗهث ّؼٗر هصثج خثلتلّث، ّهستّٓ كثفٖ هى تلمدرذ علٔ 

تهت٠ن تلعلّم ّتلتكًّلّجٗث، خحٗث تتهكى ُذٍ تٛجٗثل هى تٟستهرتر فٖ تلتًهٗر ّتٟستفثدذ هى فّتبدُث 

. ًّتثبجِث تلهختلفر

 هخثدئ تلتًهٗر تلهستدتهر 4-3-2
2

: 
: مبدأ العدالة- أوالًال 

ٗشٗر هخدأ تلعدتلر إلٔ إهكثًٗر حصّل تلًثس علٔ حمّق هتّتزًر فٖ تلهجتهع هى حٗث تلهكثًر 

ّتلثرّذ، ّتلتهتع خحصر هتّتزًر ّتلهشثركر تلهًصفر فٖ عهلٗر تلتًهٗر هى خ٠ل تلسعٖ إلٔ تكتشثؾ 

. همّهثز تلتًهٗر

 خًظرٗتَ تلهعرّفر حّل تلعدتلر، فِّ ٟ ٗإهى خهخدأ 3(-John Rawlsجّى رّلس)ّلد أكد ذلن تلعثلم 

تلخحث عى تلفثبدذ تلشخصٗر كهخدأ لتًظٗم تلهجتهع، ًَٛ ٗإهى خهخدأ إٗجثد تّتزى ه٠بم خٗى طلخثز 

تلهًثفسر علٔ ثرّتز تلخ٠د إذ لٗس هى تلهعمّل أى تكّى حصر تلخعض ألل لكٖ ٗعٗش تٙخرّى 

 .خرفثُٗر ّتإخذ حمّلِم فٖ تلثرّذ تلّطًٗر ّتضثؾ إلٔ حمّق ؼٗرُم

 هعتهدتًا علٔ ٗإسس ًهّذجث ّتضحث للع٠لثز تلهجتهعٗر (رّلس)ّتستًثدت علٔ أفكثر ُذت تلهخدأ فإى 

تٗثرتز تلفلسفر تلًّٗثًٗر تلمدٗهر تلدتعٗر إلٔ هخدأ تًٝصثؾ ّتلع٠لثز تلهًصفر خٗى تلًثس ّٗإكد أى 

تلعدتلر ُٖ تستمثهر تلع٠لثز خٗى تٛشخثص ّتًثسق تلهجتهع، ٛى فٖ ذلن ضهثًر طّٗلر تٛهد لجدٗر 

 .ّحّٗٗر إٔ ًظثم تلتصثدٕ ّتجتهثعٖ، ّفٖ ذلن أٗضث ضهثى للتًهٗر تلهستدتهر

 :مبدأ التمكٌن- ثانٌاًال 

اْ ِفَٙٛ اٌزّى١ٓ ٠ؼل ِٓ اٌّفب١ُ٘ اٌوئ١َخ فٟ رؤو١ل ِمِٛبد اٌز١ّٕخ اٌَّزلاِخ، ٚرؼٕٟ وٍّخ اٌزّى١ٓ أْ 

إٌبً ٠غت أْ ٠ىٛٔٛا فٟ ٚٙغ ٠ز١ؼ ٌُٙ اٌّْبهوخ اٌىبٍِخ فٟ اٌمواهاد ٚا١ٌ٢بد اٌزٟ رٛعٗ ؽ١برُٙ 

١ِٖٚوُ٘، ٚ٘نٖ ٠غت أْ ال رٖبؽ فٟ غ١بثُٙ ٚكْٚ أْ ٠زّىٕٛا ِٓ اٌزؼج١و ػٓ ؽبعبرُٙ ِْٚبوٍُٙ 

. اٌفؼ١ٍخ ّٚٛٛؽُٙ

                                                           
1

 .3، 1997ٓ، األُِ اٌّزؾلح، ٠ٛ١ٔٛهن، 6عٛه لوَ، اٌز١ّٕخ اٌجْو٠خ اٌَّزلاِخ ٚااللزٖبك اٌىٍٟ، ٍٍٍَخ كهاٍبد اٌز١ّٕخ اٌجْو٠خ هلُ 
2
، ثغلاك، 11 ا٠ّبْ اٌطبئٟ ٚؽَٓ اٌفالؽٟ، اٌزى٠ٛٓ االعزّبػٟ ٚاٌضمبفٟ ٚكٚهّ٘ب فٟ اٌز١ّٕخ  اٌَّزلاِخ، ِغٍخ اٌجؾٛس اٌزوث٠ٛخ ٚإٌف١َخ، اٌؼلك  

ٓ28 .
3

ٔظو٠خ  :ِٓ أُ٘ ِئٌفبرٗ .ٚأٍزبم فٍَفخ ١ٍب١ٍخ فٟ ٘بهفوك أِو٠ىٟ ١ٌجواٌٟ ف١ٍَٛف، John Rawls ثبإلٔغ١ٍي٠خ2002  - 1921عْٛ هٌٌٚ 

٠ؼزجو هٌٌٚ ِٓ ِٕظوٞ ِٚئٍَٟ ا١ٌٍجوا١ٌخ اٌغل٠لح ماد ا١ٌّٛي االّزواو١خ، ؽ١ش ا٘زُ . حلبْٔٛ اٌغّبػبد اٌجْوٞ-  ا١ٌٍجوا١ٌخ ا١ٌَب١ٍخ -  اٌؼلاٌخ

 .ثبٌؼلاٌخ االعزّبػ١خ

https://ar.wikipedia.org/wiki/1921
https://ar.wikipedia.org/wiki/1921
https://ar.wikipedia.org/wiki/2002
https://ar.wikipedia.org/wiki/2002
https://ar.wikipedia.org/wiki/2002
https://ar.wikipedia.org/wiki/2002
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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ٚأْ ٘نٖ اٌّْبهوخ رز١ؼ ٌُٙ إٌٛٛي اٌٝ ف١بهاد أٍٚغ فٟ رٛع١ٗ ١ِٖوُ٘ ٚفزؼ ِغبالد ػًّ عل٠لح، 

١ٌٌٚ ِٓ اإلٖٔبف أْ رزقن لواهاد الزٖبك٠خ . ٚاٌؾٖٛي ػٍٝ ٍٚبئً أزبط ٚػًّ ٌٚٛ ِزٛاٙؼخ

ٚاعزّبػ١خ ٚث١ئ١خ كْٚ ٍّبع ٚعٙخ ٔظو ع١ّغ اٌّؼ١١ٕٓ ِْٚبهوزُٙ فٟ ١ٕبغزٙب ٌىٟ رواػٟ ِٖبٌؾُٙ 

. اٌؾ٠ٛ١خ

ِٓ ٕ٘ب ظٙود اٌؾبعخ اٌٝ ٙوٚهح اٌّْبهوخ فٟ اٌؾ١بح ا١ٌَب١ٍخ، ٚرم٠ٛخ ا١ٌٙئبد ا١ٌّٕٙخ ٚاٌّل١ٔخ ٌىٟ 

. ٠ىْٛ ٌٍغ١ّغ ٕٛد فٟ ِٕبلْخ اٌمٚب٠ب االلزٖبك٠خ ٚا١ٌَب١ٍخ ِٚؾبٌٚخ اٌزؤص١و فٟ ارقبم اٌمواهاد

 :يثذأ انتقارب االجتًاػي-  انثاًا 

اْ رطج١ك ٘نا اٌّجلأ ٠ورىي ػٍٝ ر١ّٕخ اٌّٛاهك اٌجْو٠خ ٚاٌمٚبء ػٍٝ اٌجطبٌخ ٚػلَ ر١ِّٙ فئبد ٚاٍؼخ 

ِٓ اٌّغزّؼبد ٚرطٛه اٌزّى١ٓ ٚاٌّْبهوخ ٚرضج١ذ ِجلأ اٌَّبءٌخ ٚؽَٓ اإلكاهح، ٚفٟ ٘نا اٌغبٔت رّٕؼ 

ٚرئول ٌٕب رغبهة اٌغوة فٟ ِغبي اٌز١ّٕخ اْ وبفخ اٌغٙٛك  (اٌوأٍّبي اٌجْوٞ)ٌٍز١ّٕخ أ٠ٌٛٚخ فٟ رؤ١ِٓ 

ع١ّؼٙب رؼل ِٓ اٌؼٕبٕو . اٌجْو٠خ اٌّزٛعٙخ ٔؾٛ رٕظ١ُ اإلٔزبط ٚاٌؼاللبد االعزّبػ١خ ٚٔؾٛ االثزىبه

أْ اٌىض١و  (ٍز١فبْ كٞ ف١ٍله)اٌزٟ رؼّغً فٟ رٖبػل ِؼلالد اٌلفً إٌٟٛٛ، اٌؼٍّٟ ٚاٌزطج١مٟ ٠ٚمٛي 

ِٓ اٌلٚي اٌفم١وح ثبٌّٛاهك اٌطج١ؼ١خ افزبهد أْ رَزضّو ثْىً ِىضف فٟ اٌّٙبهاد اٌجْو٠خ، ٚ٘ىنا فبْ 

ٚرَو٠غ ِؼلالد إٌّٛ  (اٌوأٍّبي اٌجْوٞ)رواوُ اٌّٙبهاد اٌزم١ٕخ ػٍٝ اٌٖؼ١ل اٌفوكٞ ُِٙ ٌزى٠ٛٓ 

االلزٖبكٞ، ِغ اٌزؤو١ل ػٍٝ أ١ّ٘خ اٍزمبِخ ّٜٔ ِٓ اٌؼاللبد ث١ٓ األّقبٓ فٟ اٌّغزّغ وؼٕٖو 

أٍبٍٟ فٟ رى٠ٛٓ اٌوأٍّبي اٌّغزّؼٟ اٌنٞ ٠ئكٞ اٌٝ رواوُ اٌّٙبهاد اٌفوك٠خ اٌزٟ رٖت فٟ ِغوٜ 

. اٌز١ّٕخ اٌَّزلاِخ

اْ ِٛٙٛع اٌمٚبء ػٍٝ اٌفمو إٔجؼ ا١ٌَٛ ٘لفب أٍبٍب ٠ئكٞ اٌٝ ِمبهثخ آ١ٌبد اٌز١ّٕخ ِٓ ِٕظٛه عل٠ل 

. ٠طٛه لبث١ٍخ إٌّٛ فٟ االٍزّواه ٚاٌزلاػُ اٌنارٟ، فبإلَٔبْ صوٚح ثْو٠خ ٠غت االػزٕبء ثٙب ٚػلَ اّ٘بٌٙب

ٌٚىً أَبْ اِىب١ٔخ مار١خ ٌٍّْبهوخ فٟ كٚهح اإلٔزبط فٟ اٌؼاللبد اٌّغزّؼ١خ اٌّف١لح ّوٛ أْ رفزؼ أِبِٗ 

اٌق١بهاد، أٞ أْ ال ٠ؼ١ِ فٟ ؽوِبْ ِٓ اٌَّبّ٘خ فٟ ػبٌُ اإلٔزبط ٚاٌّؼوفخ ٚاٌّٙبهح اٌزم١ٕخ
1. 

: هعّلثز تلتًهٗر تلهستدتهر 4-3-3

َ ػٍٝ أٔٗ لل ؽلصذ أغبىاد 2002 ٠ئول اإلػالْ اٌؼوثٟ ػٓ اٌز١ّٕخ اٌَّزلاِخ فٟ اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ ٌؼبَ 

وض١وح فٟ ِغبي اٌز١ّٕخ اٌَّزلاِخ، ٍّّذ اٌّغبالد االلزٖبك٠خ ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌج١ئ١خ، ٚلل ثوىد آصبه٘ب 

اإل٠غبث١خ ٚاٙؾخ فٟ ؽ١بح اٌّٛاٛٓ اٌؼوثٟ اٌٖؾ١خ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ ٚااللزٖبك٠خ، وبهرفبع َِزٜٛ اٌلفً، 

ٚرؾَٓ اٌقلِبد اٌٖؾ١خ، ٚى٠بكح كٚه اٌّوأح فٟ اٌزؼ١ٍُ ٚرٛف١و فوٓ اٌؼًّ، ٚأقفبٗ َٔجٟ فٟ 

 .ِؼلي إٌّٛ اٌَىبٟٔ، ٚاهرفبع ػّو اٌفوك

ّلكى خثلرؼم هى ُذٍ تلًتثبج تٝٗجثخٗر تلتٖ تحممز فإى جِّد تلتًهٗر تلهستدتهر فٖ تلّطى تلعرخٖ 

ضعؾ تٟستمرتر : هثزتلز تّتجَ هعّلثز كخٗرذ ستكّى لِث آثثر هعرللر لعدذ سًٗى ًذكر هًِث هث ٗؤتٖ

ّٟ تكثد دّلر عرخٗر تخلّ هى هشكلر أهًٗر أّ أكثر . تٛهًٖ، خسخج زٗثدذ تّٛضثع تلهإدٗر إلٔ ذلن

كثٛرتضٖ تلفلسطًٖٗ، ّتلعرتق، ّتلجزتبر، ّتلصّهثل، ّتلسّدتى، ّسّرٗر، ّتلٗهى، ّلخًثى، ّخلدتى 

إى ُذٍ تّٛضثع تكّى هًّفرذ لرإّس تٛهّتل تلتٖ ٗهكى أى تّظؾ دتخل . أخرٓ ّتلعر تحز تلتِدٗد

تعرض تلهًثطق تلعرخٗر خصفر . تلخلدتى تلعرخٗر ّتٟستفثدذ هًِث ّتلحٗلّلر دّى تصدٗرُث إلٔ تلخثرج

دتبهر لظرّؾ هًثخٗر هتطرفر، ّتًخفثض هعدٟز تٛهطثر، ّترتفثع درجثز تلحرترذ، ههث ٗإدٕ إلٔ 

                                                           
1

 .11، 1997ٓ، األُِ اٌّزؾلح، ٠ٛ١ٔٛهن، 6عٛه لوَ، اٌز١ّٕخ اٌجْو٠خ اٌَّزلاِخ ٚااللزٖبك اٌىٍٟ، ٍٍٍَخ كهاٍبد اٌز١ّٕخ اٌجْو٠خ هلُ 
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زٗثدذ تلجفثؾ ّترتفثع ًسج تلتصحر، ُّذت ٗإدٕ إلٔ تًخفثض سثعثز تلعهل، ّللر تًٝتثج إلٔ حدّد 

. هتدًٗر فٖ فصل تلصٗؾ

تلًمص تلحثد فٖ تلهّترد تلهثبٗر ّتلّث تلهّجّد هًِث، ّللر تٛرتضٖ تلصثلحر ل٠ستؽ٠ل فٖ تًٝتثج 

ّكذلن تلًمص تلشدٗد فٖ تلطثلر فٖ . تلزرتعٖ ّعدم تستؽ٠ل تلهٗثٍ تلجّفٗر للتملٗل هى آثثر تلجفثؾ

. أكثر تلدّل تلعرخٗر

هشكلر تلفمر فٖ خعض تلدّل تلعرخٗر هث تزتل هستهرذ هع تزتٗد حّدذ تّٛهٗر، ّترتفثع عدد تلسكثى 

ّتلخطثلر، ّترتكم تلدّٗى ّفّتبدُث، ّعدم تستؽ٠ل تلهّترد تلطخٗعٗر ّتلخشرٗر خشكل أهثل،ّزٗثدذ 

ضعؾ ه٠بهر تلتمًٗثز ّتلتجثرج تلهستّردذ هى تلدّل تلهتمدهر هع . تلِجرذ هى تٛرٗثؾ إلٔ تلهدى

تلظرّؾ تٟجتهثعٗر ّتلخٗبٗر فٖ تلّطى تلعرخٖ، ًّمص تلكفثءتز تلّطًٗر تلمثدرذ علٔ تّظٗفِث لخدهر 

".  م2002جُّثًز خٗرغ "هشثرٗع تلتًهٗر 

هى خ٠ل هث تمدم فٖ ُذت تلهٗدتى ٗهكى أى ًلخص عدد هى تلهشك٠ز تلتًهّٗر تلتٖ تعثًٖ هًِث هعظم 

 :ألطثر تلّطى تلعرخٖ ًذكر أُهِث كهث ٗؤتٖ

 حٗث تًٟخفثض تلّتضح فٖ هستّٓ تلخدهثز تلصحٗر، فٖ هعظم تلهإسسثز : هشك٠ز صحٗر

تلصحٗر ّترتجع فٖ ًسج تلؽذتء تلهتّتزى، ّللر كخٗرذ فٖ تلهٗثٍ تلصثلحر للشرج فٖ هعظم 

 .تلخلدتى تلًثهٗر، ّعدم ّضع حلّل هًثسخر لِث

 لمد أشرًث سثخمث إلٔ أى هعظم أرتضٖ تلّطى تلعرخٖ صحرتء ّٟ تّجد فِٗث : هشك٠ز ؼذتبٗر

أًِثر إٟ فٖ خعض تلخلدتى، ّتًخفثض هستّٓ ُطّل تٛهطثر كل ذلن أدٓ إلٔ ضعؾ فٖ إًتثج 

تلؽذتء خكل أًّتعَ تلًخثتٖ ّتلحّٗتًٖ ههث أدٓ إلٔ حصّل هجثعر أّ هث ٗشخَ تلهجثعر فٖ عدد هى 

 .تٛلطثر تلعرخٗر ّتٝفرٗمٗر

 لمد أشثرز تلكثٗر هى تلّلثبع أى ًُثن ًسخر كخٗرذ جدت هى أخًثء تلهجتهع تلعرخٖ : هشك٠ز ترخّٗر

ٗعثًّى هى تّٛهٗر، ههث أدٓ إلٔ تًخفثض هستّٓ تلتحصٗل تلدرتسٖ فٖ هختلؾ تلهرتحل 

تلدرتسٗر، ّترتفثع هستّٓ تلًفمثز تلدرتسٗر، ّتزدٗثد أعدتد تلطلخر تلهتسرخٗى هى تلهدترس فٖ 

ّللر . تلهرتحل تّٛلٔ هى تلدرتسر ّضعؾ فٖ تلهًثُج تلهمررذ، ّشهّلِث لجهٗع أًّتع تلهعرفر

أعدتد تلهعلهٗى، ّتلتدرٗسٗٗى، كل ذلن أدٓ إلٔ تًخفثض فٖ أعدتد تلهتعلهٗى، ُّذت أدٓ إلٔ 

ضعؾ لدرتِم علٔ هسثٗرذ تلتطّر تلحثصل فٖ تلعثلم تلهتحضر، ّتًخفثض ّترتجع دّر تلفرد 

 .فٖ عهلٗثز تلتًهٗر

:  دّر تلهإسسثز تلثمثفٗر فٖ تلتًهٗر تلهستدتهر 4-3-4

إى تلهإسسثز تلثمثفٗر كثفر ٗهكى أى تإدٕ دّرتًا خثرزتًا فٖ جهٗع عهلٗثز تلتًهٗر تلهستدتهر، فثلجثهعثز 

ًٗخؽٖ لِث تلمٗثم خفتح فرّع جدٗدذ ّتختصثصثز ًثدرذ علٔ تخت٠ؾ تلهستّٗثز ّتلدرجثز تلعلهٗر، هع 

فإًِث لد تصل . ّضع خرتهج حدٗثر ّهتطّرذ تؤخذ خعٗى تٟعتخثر حثجثز كل خلد ّهتطلخثز كل هرحلر

خثلجٗل تلحثلٖ إلٔ أعلٔ هستّٗثز تلهعرفر، ٛى تًٝسثى تلعرخٖ ٗهتثز عى تلخثلٖ خؤًَ أكثر ذكثء ّلدَٗ 

لدرذ ّتسعر علٔ تٟستٗعثج ّتٟكتشثؾ ّلدَٗ لدرذ فثبمر علٔ تلتحهل ّتلصخر خثصر فٖ هجثل 

ّلدَٗ لدرتز لم ٗتم تكتشثفِث فِٖ . تلخحّث، ّتلتّصل إلٔ أدق تلًتثبج فٖ هختلؾ جّتًج تلهعرفر

كثهًر ّتحتثج إلٔ هث ٗفعلِث، فإذت هث أردًث تًهٗر هستدتهر ّشثهلر لكل جّتًج تلحٗثذ علًٗث تلتّجَ ًحّ 

تلجثهعثز، فِٖ تإسس لكل فعثلٗثز تلهجتهع فٖ هجثل تلتًهٗر، ّتِٗا تلفرص لهرتكز تلخحّث عى 

طرٗق إهدتدُم خثلخخرتز تلًظرٗر ّتلكفثءتز تلهٗدتًٗر، ّتكشؾ عى حثٟز تٝخدتع تلتٖ ٗتهٗز خِث 

خعض تلطلخر، عًد ذلن تمّم ُذٍ تلهرتكز ختحّٗل تلًظرٗثز إلٔ ههثرسثز هٗدتًٗر علٔ شكل لّتًٗى 
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ّهخثدئ تّظؾ لخدهر كثفر شرتبح تلهجتهع ّتِٗا لِم تلفرص تلهًثسخر لًمل تلهجتهع إلٔ أحّتل 

. هتمدهر

 ًحّ أهث خثلٖ تلهإسسثز تلثمثفٗر كثلتلفزّٗى ّتٝذتعر ّتلهسرح فٗهكى أى تمّم خهِهر تّجَٗ تلجهِّر

حج تلعهل ّتلهّتطًر ّتٝخ٠ص ّتلّٟء للّطى ّإشثعر رّح تلتعثّى ّتلهحخر خٗى أخًثء تلشعج 

ّتلهسثُهر فٖ حل تلهشك٠ز تٟجتهثعٗر ّتلترخّٗر ّتلصحٗر تلتٖ لد تحدث ًُث أّ ًُثن، ّلِث دّر 

تثمٗفٖ ّتّجِٖٗ ّأخ٠لٖ ّتعهل علٔ إشثعر رّح تلهشثركر ّتلحرص علٔ تخصٗر تلًثس خثلهصلحر 

تلّطًٗر تلهشتركر تلتٖ تجهعِم ّأى تلهحثفظر علٔ هصلحر تلخلد ٗعد هى أُم هسإّلٗثز تلفرد تتجثٍ 

ّطًَ ّتلسعٖ لؽرس لٗم حج تلّطى ّتلّفثء ّتلًزتُر ّتلشجثعر ّتلكرم ّتلسخثء ّكلِث سهثز تتسم 

 :خِث تلشخصٗر تلعرخٗر هًذ ألدم تلعصّر، ًُّثن تسثإل ٗفرض ًفسَ فٖ ُذت تلهٗدتى

إلٔ سثحثز .. إلٔ تلهجتهع..كم جثهعر ّكم كلٗر ّكم لسم خرج هى همثعد تلدرتسر ّتّجَ إلٔ تلهٗدتى

إلٔ تلهّتطى ّدرس، ّتعرؾ علٔ هشك٠تَ، ّتلعَ ّحثجثتَ تلهختلفر ّّضع تلحلّل تلهًثسخر ..تلعهل

لِث هٗدتًٗث، ًمّل ًُثن للر للٗلر هى تلجثهعثز تلعرخٗر تمّم خِذٍ تلهِهر ّتلهفرّض أى جهٗع 

تلجثهعثز خثخت٠ؾ كلٗثتِث ّألسثهِث تمّم خثلتّجَ إلٔ هٗثدٗى تلعهل كل حسج تختصثصَ ّتلسعٖ ًحّ 

ههثرسر تلدّر تلذٕ ًٗتظرٍ هًِم تلهجتهع، ّأى ًختعد عى تلدرتسر تلًظرٗر ّتلحصّل علٔ تلهإ٠ُز 

. تلعلهٗر ّتلتخثُٖ خِث فمط

إى تلرسثلر تًٝسثًٗر ّتٛخ٠لٗر للعلم ّتلهعرفر ُٖ تلتطخٗق فٖ تلهٗدتى ّتلهختخر ّلٗس فٖ لثعثز 

تلدرتسر ّكل درس أّ هحثضرذ ٟ تًتِٖ فٖ تلهٗدتى ٟ تحمق ُدفِث، ّعلًٗث جهٗعث أى ًّظؾ هعرفتًث 

 .فٖ تلهٗدتى ّلجهٗع تلتخصصثز ٛى فٖ ذلن ٗكهى سر خًثء تلهجتهع خًثءت حضثرٗث ّإًسثًٗث

:  تلثمثفر ّتلتًهٗر تلهستدتهر 4-3-5

إى تلثمثفر خهعًثُث تلّتسع تعد أحد تٛخعثد تٛسثسٗر فٖ عهلٗر تلتًهٗر ّإى ًُثن ع٠لر جدلٗر خٗى تلتًهٗر 

ّٗمّم . فكل هًِث هإثر فٖ تٙخر ّٗتؤثر خَ ّهتّلؾ علَٗ. تلثمثفٗر ّتلتًهٗر تٟلتصثدٗر ّتٟجتهثعٗر

. تلعثهل تلخشرٕ خدّر فّعثل فٖ تِٗبر تلظرّؾ لعهلٗثز تلتفثعل خٗى تلثمثفر ّخٗى تلعّتهل تلهرتخطر خِث

. ّإى تًٝسثى ُّ تلؽثٗر تٛسثسٗر فٖ كل عهلٗر تًهٗر ّفٖ ذتز تلّلز ٗعد تٛدتذ تلربٗسر هى أدّتتِث

ّٟ ٗهكى أى تتكثهل عًثصر تلثمثفر ّتتفثعل خدّى تستؽ٠ل تلكفثءتز تلعرخٗر تلدتخلٗر ّعّدذ تلخثرجٗر 

لذلن ٗجج علًٗث تلسعٖ إلٔ جلج ُذٍ تلكفثءتز، ّتٗسٗر تًملِث فٖ تلخ٠د تلعرخٗر، . تلهِثجرذ إلٔ خلدتًِث

ّذلن ختّفٗر ظرّؾ تلعهل تلهًثسخر، ّتّفٗر تٟهتٗثزتز تلههًّحر لِم فٖ تلخثرج، لكٖ ٗسثُهّت فٖ 

. عهلٗثز تلتًهٗر ّّٗظفّت خخرتتِم ّتختصثصثتِم فٖ خدهر شعّخِم، ٛى خلدتًِم خؤشد تلحثجر لِم

 : خالصة الفصل 4-4

تطرق تلخحث فٖ ُذت تلفصل لدرتسر هفِّم تلخًثء تٟجتهثعٖ ّأسسَ تلًظرٗر ّهفِّم تلتكّٗى تلثمثفٖ  

ًّظرٗثتَ تًتمثٟ إلٔ تلتًهٗر تلهستدتهر ّع٠لتِث خثلثمثفر ّتلهإسسثز تلثمثفٗر ّهى خ٠ل هث تم عرضَ 

فٖ تلفصل هى ًظرٗثز ّأفكثر ّآرتء هختلفر تخص تلخًثء تٟجتهثعٖ، ّتلخًثء تلثمثفٖ، ّتلتًهٗر 

: تلهستدتهر ٗهكًًث أى ًستًتج

أى تًٝسثى ٗشكل خصّرذ عثهر هحّر ّأسثس تلخًثء تٟجتهثعٖ ّعلَٗ تعتهد هختلؾ تٛطر 

فإذت صلح تًٝسثى صلح تلخًثء . تٟجتهثعٗر فِّ تلذٕ ٗسٗر تلًظم تلتٖ تخًٔ خهّجخِث تلهجتهعثز

ّعلَٗ ٗتّجج علٔ كل هى لَ لرتر ٗصج فٖ رعثٗر تًٝسثى ّحهثٗتَ ّتطّٗرٍ أى ِٗتم . تٟجتهثعٖ
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خثمثفر تًٝسثى ّختطّٗرٍ ّتجدٗد أفكثرٍ ّتطلعثتَ، ّأى ٗضع تلخرتهج ّتلخطط لتهكًَٗ هى هّتكخر 

. تلتطّر تلحثصل فٖ تلعثلم

فإذت أردًث تلتّصل إلٔ هجتهع تسّدٍ تلهعرفر ّتٛخ٠ق علًٗث أى ًؽرسِهث فٖ تًٝسثى أًّٟا ثم تعم 

ّإذت أُهلًث ذلن فإى خًثء تلهجتهع سّؾ ٗتصدع عخر تلزهى خسخج أًّتع . تلهجتهع خثلكثهل خعد حٗى

. تلِجهثز تلتٖ ٗتعرض لِث هى تلخثرج ّتلتٖ تستِدؾ خًثءٍ ّكٗثًَ تلدتخلٖ

ّعلًٗث جهٗعث أى ًِتم خثًٝسثى ًّإسس تلهعثُد تلتٖ ًحتثجِث فٖ تًهٗر تًٝسثى ّإعثدذ تجدٗدٍ ّخًثء 

هًظّهر  أفكثرٍ طخمث لمّتعد طخٗعتَ ًّسثعدٍ علٔ تًظٗم عهلٗر تستٗعثج تلكم تلِثبل هى تلهعلّهثز 

تلتٖ ٗتعرض لِث ّٗهٗث ّأى ًسثعدٍ علٔ خًثء شخصٗتَ ًّجعلَ أكثر تؤثٗرت فٖ تلهجتهع خحٗث ٗستطٗع 

ّٗرٍ، ّضرّرذ تِٗبر خٗبر هًثسخر لًٞسثى ّتطّٗع تلظرّؾ تلخٗبٗر  ّٗر تٛحدتث ٟ أى تس ُّ أى ٗس

تلهحٗطر لخدهر تًٝسثى ّخثلتثلٖ خدهر تلهجتهع، ّهحثّلر إعثدذ تشكٗل سلّكَ عى طرٗق إحدتث 

تؽٗرتز هدرّسر فٖ لّتًٗى تلخٗبر، ٗهكى هى خ٠لِث تلتّصل إلٔ ًهّذج إًسثًٖ هتكثهل تلسهثز 

. ّتلخصثبص ٗستطٗع أى ٗكّى عًصرت فثع٠ ّهإثرت فٖ تلهجتهع

ّلًٞسثى دّر خثرز فٖ تلخًثء تلثمثفٖ للهجتهعثز فِّ تلذٕ ٗشكل تٛفكثر ّتلمٗم ّٗحثفظ علِٗث، ُّّ 

ٗشكل تلعًصر تلفعثل فٖ ثمثفر إٔ هجتهع، ّأى تُٟتهثم خَ رعثٗتَ ّإعدتدٍ سّؾ ٗسِم فٖ إٗجثد 

إًسثى ٗستطٗع أى ّٗتجَ تلتحدٗثز تلتٖ ٗفرضِث تلؽزّ تلثمثفٖ تلعثلهٖ تلذٕ ٗحثّل إلؽثء تلِّٗر 

. تلهحلٗر

 ّتتلخص ًظرٗثز تلخًثء تٟجتهثعٖ خؤى أصحثج  ًظرٗر تٟستجثخر ًظرّت إلٔ تلجهثعر ًظرذ تحلٗلٗر 

 دًٗثهٗكٗث –أهث أصحثج تلًظرٗر تلكلٗر فمد تُتهّت خثلجهثعر ككل ّخثلهمثخل درسز ًظرٗر تلستثتٗكٗث 

تلتًظٗم تٟجتهثعٖ ّدرسز شرّط ّجّد تلهجتهع ّخًثبَ تٟجتهثعٖ أهث خرتّى فٖ ًظرٗتَ تلع٠لثز 

تلثًثبٗر أكد أى تلّحدتز تٛسثسٗر تلتٖ تإلؾ تلخًثء تٟجتهثعٖ تتهثل خثٛفرتد تلذٗى ٗهثرسّى أدّترت 

تجتهثعٗر ّخرٗجثرد فٖ ًظرٗتَ تلع٠لثز تلدتبهر ٗعتخر أى تلخًثء تٟجتهثعٖ ٗتؤلؾ هى ًسق هى تٛخًٗر 

تلهستملر خعضِث عى تلخعض تٙخر أهث رّخرز رٗدفٗلد فٖ ًظرٗتَ لم ٗدرس تلع٠لثز تلثًثبٗر فمط خل 

تإكد علٔ تلشخصٗر خّصفِث أدتذ أخذ خعٗى تٟعتخثر تلع٠لثز تلدتبهر أٗضث ًّظرٗر تلفعل لخثرسًّز 

 أهث تلًظرٗر تلفعل تلذٕ ٗشترن فَٗ تًٝسثى لتحمٗق تلتّلعثز تلهًظهر ٛدّتر تلخًثء تٟجتهثعٖ

 لثًّى تلزّجٗرتٝس٠هٗر تمّل خؤى دّتفع ًشّء تلهجتهعثز ترتكز علٔ ث٠ث ًمثط أسثسٗر تتهثل ج

  .تخثدل تلهًثفع ّتلتعثرؾّ

ترٓ أى إٔ ثمثفر " لسثٗخر ُّّرؾ" أهث ًظرٗثز تلتكّٗى تلثمثفٖ فتتلخص خؤى ًظرٗر رّح تلثمثفر 

هعًٗر، ُّٖ هجهّعر، تلخصثبص تلًفسٗر تلهجردذ تلتٖ تستًتج هى تحلٗل تلهثدذ تلثمثفٗر " خرّح"تتهٗز 

تعرؾ خثلًظرذ تلخثرجٗر إلٔ تلّجّد ًّظرٗر تلخًثء  (رٗدفٗلد)أهث ًظرٗر أسلّج تلًظر إلٔ تلحٗثذ لـ

تإكد أى أفرتد تلهجتهع تلحثهلٗى لثمثفر ّتحدذ ٗشتركّى فٖ سهثز  (ٛخرتم كثردًر)تٛسثسٖ للشخصٗر 

تختص خدرتسر تلدّل تلسٗثسٗر ّ تحدد " لّتٟس"هعًٗر للشخصٗر خًٗهث ًظرٗر تلشخصٗر تلمّهٗر 

تعًٔ خثلصٗؽر تلعثطفٗر للسلّن تلهًهط  (رّث خًدكز)شخصٗر أفرتدُث أهث ًظرٗر سجٗر تلثمثفر لـ

ّثًثبٗر " لرّث خًدكز"هى ًظرٗر سجٗر تلثمثفر " للًتّى"تجتهثعٗث ّتشتمز ًظرٗر شخصٗثز تلهركز 

تلسجٗر تلمثبم علٔ أسثس تلًّع، ّلد طخمز ُذٍ تلًظرٗر فٖ هرتكز تجتهثعٗر، هثل هركز تلطفل 

تإكد علٔ أى كل ثمثفر فِٗث عدد " ّٛخلر"ًّظرٗر تلثٗهثز . ّهركز تلزّج ّهركز تٛم ّؼٗر ذلن

هحدّد هى تلمٗم ّتٛفكثر ّتٟتجثُثز تدّر حّل هكًّثز تلحٗثذ تلسعٗدذ ّتُٛدتؾ تلحمٗمٗر للّجّد 

ٗختلؾ تٛهر فِٗث، إذ تهثل تلتركٗج تٝحصثبٖ " لًٗتّى"تلشخصٗر تلهًّتلٗر لـ "تًٝسثًٖ، خًٗهث ًظرٗر 

 .تلهتًثفر
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 :والتنمٌة الحفاظ عملٌة فً ومحلٌة وعربٌة عالمٌة تجارب 5

 خٗى هدى تلعثلم، تهتزج فِٗث ت، خترتث عهرتًٖ ّهعثلم ّآثثر لل ًظٗرٍسّرٗرتًفرد تلهدى تلمدٗهر فٖ 

تلعهق تلحضثرٕ خثلعهق تلتثرٗخٖ، خثعتخثرُث هِدتًا للحضثرتز تلمدٗهر تلهتعثلخر، علٔ أرتضِٗث 

 .ّهسثحثتِث تلحضرٗر جخلز عصثرذ تلهعرفر ّتلحضثرذ

ّخعد أى لثم تلخحث خعرض تلهفثُٗم تلهختلفر تلتٖ تدخل فٖ صلج تلعهلٗر تلتًهّٗر ّتؤطٗر تٟتجثُثز 

تلًظرٗر فٖ درتسر تلتًهٗر ّدّر تٛسرذ فِٗث ّدرتسر دّر تلهتؽٗرتز تلثمثفٗر فٖ تلتًهٗر تلحضرٗر 

ّتًثّل تلتركٗخثز تلثمثفٗر ّتٟجتهثعٗر ّتؤثٗرُث فٖ تلتًهٗر تلهستدتهر، ٟخد هى ّضع ُذٍ تلهفثُٗم 

ّتٛسس تلًظرٗر هّضع تلتطخٗق ّتستؽ٠لِث فٖ تحدٗد ّتطّٗر تٟسترتتٗجٗثز تلتًهّٗر للهدى تلسّرٗر 

. تلمدٗهر ذتز تُٛهٗر تلثمثفٗر كهدًٗر هعلّٟ

حٗث تهثل هدًٗر هعلّٟ هثثًٟا رتبعثًا للهدى تلتثرٗخٗر تلهؤُّلر خسكثًِث فٖ تلعثلم تلعرخٖ، تلتٖ ٟ تزتل 

تزتّل ّظثبفِث تلحضرٗر، ُّٖ جدٗرذ خدرتسر ُٗكلتِث تلعهرتًٗر، خِدؾ تؤُٗلِث ّصٗثًتِث ّتثهٗى 

ترتثِث ًّسٗجِث تلعهرتًٖ تلمدٗم، ّفتح أفثق سٗثحٗر أكخر تسثُم فٖ تًهٗر هدًٗر هعلّٟ تلحثلٗر، ّفٖ 

رفع هستّٓ هعٗشر سكثًِث ّتطّٗر تٟلتصثد تلحضرٕ للهدًٗر تلمدٗهر، ّتؤهٗى تلصلر ّتًٟدهثج خٗى 

.  تلًسٗج تلحضرٕ تلمدٗم ّتلًسٗج تلحضرٕ تلجدٗد

ّلدرتسر ُذٍ تلهدًٗر ّهّتردُث ًّسٗجِث تلعهرتًٖ ّسخل تستثهثر تٛخعثد تلثمثفٗر فٖ عهلٗر تلتًهٗر فِٗث 

ٟخد هى تلتعرؾ علٔ هجهّعر هى تلتجثرج تلعثلهٗر ّتلعرخٗر ّتلهحلٗر فٖ ُذت تلهجثل ّتلتٖ طخمز 

فِٗث هفثُٗم ّأسس تلتًهٗر تلحضرٗر ّتستؽلز فِٗث تلهّترد تلثمثفٗر خؤلصٔ طثلثتِث للًِّض خِث 

ّٟخد أى تكّى ُذٍ تلًهثذج تلهدرّسر حّتضر آُلر خثلسكثى كهث فٖ هدًٗر . تجتهثعٗث ّثمثفٗث ّتلتصثدٗث

هعلّٟ ّذتز خصثبص هشتركر هعِث هى حٗث ًّعٗر تلهّترد تلثمثفٗر تلهّجّدذ فِٗث ّتًدهثج تلًسٗج 

. تلعهرتًٖ تلمدٗم فِٗث هع تلجدٗد

فثلتجثرج تلهختثرذ جهٗعِث هؤُّلر خثلسكثى ّذتز ًسٗج عهرتًٖ لدٗم هرتخط هع تلحدٗث ّذتز ترتث 

ّكل هى ُذٍ تلهدى تستثهرز هّتردُث تلثمثفٗر . ثمثفٖ ؼًٖ تعثلخز علَٗ هجهّعر هى تلحضثرتز

. خطرٗمر هعًٗر ّتتخعز إدترتتِث تسترتتٗجٗثز هختلفر عى خعضِث فٖ تًهٗتِث
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 Beijing Hutongبٌجٌن هوتونغ لمدٌنة الحفاظ مخطط )عالمٌة تجارب 5-1

Conservation Plan:) 

 :تثرٗخٗر همدهر 5-1-1
تلههثلن " ّفٖ عصر". جٖ"، ّكثًز تعرؾ خثسم "تشّتلؽرخٗر" ٗعّد تثرٗخ هدًٗر خكٗى إلٔ فترذ س٠لر

ترتجع دّرُث تلسٗثسٖ خعدُث، إٟ أًِث ". ٗثى: "، أصخحز عثصهر ٛلّٓ ُذٍ تلهههثلن"تلهتحثرخر

 م، 10هًذ هطلع تلمرى تلـ. ظلز هدًٗر ُثهر ّهركزت تجثرٗث فٖ شهثل تلصٗى ٛكثر هى ألؾ سًر

 . "ٗثًجًٗػ"ّصثرز تعرؾ خثسم " ّتلٖ"أصخحز عثصهر ثثًٗر لس٠لر 

 جٗى، ّٗتى، هًٗػ-ثم تستعثدز دّرُث تلسٗثسٖ تلرٗثدٕ عًدهث تتخذتِث تٛسر تلهتعثلخر علٔ حكم تلخ٠د 

، عدت دّرُث تلسٗثسٖ أصخحز خكٗى عثصهر (م 1911ّحتٔ  1115سًّتز )عثصهر لِث  -ّتشًٗػ

 علٔ ؼرتر تلمصر تٝهخرتطّرٕ ّطلل إًسثى خكٗى. تلثمثفر، ّلد خلفز ُذٍ تلفترذ تلعدٗد هى تلشّتُد

ّتلمخّر تلث٠ثر عشر ٛسرذ هًٗػ، ّلد  فٖ هًطمر تشّكّدٗثى، ّتلمصر تلصٗفٖ، تلهعخد تلسهثّٕ

.  كل ُذٍ تلهعثلم فٖ لثبهر تلترتث تلثمثفٖ تلعثلهٖ أدرجز هًظهر تلًّٗسكّ

 
 بٌجٌن هوتونغ لمدٌنة جوٌة صورة: 1 شكل

. "جهِّرٗر تلصٗى تلشعخٗر"عثصهر رسهٗر لـ" خكٗى"م، تم تتخثذ  1949خعد لٗثم تلثّرذ تلشعخٗر سًر 

أخذز حركر تلتجدٗد ّتلتطّر تزدُر فٖ تلهدًٗر هًذ ثهثًًٗثز تلمرى تلعشرٗى، ثم تزدتدز ّتٗرذ 

تحثّل تلهدًٗر تلّٗم . تلتحدٗث سرعر، فظِرز تلهخثًٖ تلحدٗثر، ّتلطرلثز تلسرٗعر تلهتمثطعر ّؼٗرُث

 . 1أى تحثفظ علٔ ه٠هحِث تلمدٗهر، ّفٖ ًفس تلّلز أى تظِر ه٠هحِث تلحدٗثر

 

 

                                                           
1
 ar. wikipedia. org/wiki/ٓثى١.  

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B4%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B4%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B4%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%86%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%86%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/1115
http://ar.wikipedia.org/wiki/1115
http://ar.wikipedia.org/wiki/1115
http://ar.wikipedia.org/wiki/1911
http://ar.wikipedia.org/wiki/1911
http://ar.wikipedia.org/wiki/1911
http://ar.wikipedia.org/wiki/1949
http://ar.wikipedia.org/wiki/1949
http://ar.wikipedia.org/wiki/1949
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 :ُّتًّػ لهدًٗر عثم ّصؾ  5-1-2

Hu Tong (ًٖٗذتلهخسطر تلص 胡同 ؛ تلصًٗٗر

ُٖ ًّع هى تلشّترع أّ تٛزلر تلضٗمر  (胡同تلتملٗدٗر

 .تلهرتخطر خخكٗى، تلصٗى

 1siheyuan ُّتًّػ ُٖ تٛزلر تلتٖ شّكلتِث خطّط 

تم تشكٗل تلعدٗد هى تٛحٗثء هى . ّأفًٗر تلهسثكى تلتملٗدٗر

خ٠ل تجهع تلخّٗز تلتملٗدٗر تلّتحد خجثًج تٙخر، ّهى ثم 

 .  ّتحد إلٔ آخر2تجهع ُّتًّػ

 

هًذ هًتصؾ تلمرى تلعشرٗى تًخفض عدد تٛزلر خشكل 

ّفٖ تًّٙر تٛخٗرذ تم تعٗٗى . كخٗر حٗث تم ُدم جزء هًِث ٟفسثح تلطرٗق للطرق ّتلهخثًٖ تلجدٗد

 . خعض تٛزلر ّتلهًثطق تلهحهٗر فٖ هحثّلر للحفثظ علٔ ُذت تلجثًج هى تلتثرٗخ تلثمثفٖ تلصًٖٗ

 
 (الرباعً البٌت )السٌخٌهوان: 3 شكل

تلتٔ تعًٔ تلخبر خثللؽر تلهًؽّلٗر، حٗث كثى تلسكثى ٗحفرّى تٟخثر  (ُّتًّػ)ّجثءز تسهٗتِث هى كلهر 

 أهتثر، ّتطّلِث ٗهتد 10ّفٔ تلحمٗمر تى تزلر خكٗى تلمدٗهر ٗترتّح عرضِث خٗى هتر ّ. للتزّد خثلهثء

 .  هًعطفث20ٟكثر هى 

تلهدًٗر تطّر  5-1-3
3

 :

خ٠ل فترذ إزدُثر تٛسر تلهلكٗر فٖ تلصٗى كثى تٛخثطرذ ٗخططّى تلهدى ًّٗظهّى تلهًثطق تلسكًٗر 

فٖ للج تلحثضرذ تكّى تلهدًٗر تلهحرهر، . (ق م777-1277)ّفمث ًٛظهر تلهعثه٠ز ٛسرذ تشّ

كثى تلهّتطًّى ذّٕ تلهكثًر . هحثطر فٖ دّتبر هركزٗر خثلهدًٗر تلدتخلٗر ّتلهدًٗر تلخثرجٗر

 .  ٗسهح لِم خثٝلثهر علٔ همرخر هى هرتكز تلدّتبرذتٟجتهثعٗر تلعثلٖ

كثًز تلحثرتز ّ تمع شرلٖ ّؼرخٖ تلمصر تٝهخرتطّرٕ فٖ تلن تٛٗثمكثًز تٛزلر تٛرستمرتطٗر 

هع تٟختعثد عى تلمصر إلٔ جًّخَ ّشهثلَ كثًز ّهرتخر علٔ جثًخِٗث خّٗز فسٗحر ّحدتبق هسّرذ 

 . أزلر تلعثهر هى تلًثس، حٗث ٗمٗم ّٗعهل تلتجثر ّتلفًثًّى تلحرفّٗى ّتلعهثل

                                                           
1

٘ٛٔز١غخ اٌزطٛه اٌطجٌٛٛعٟ اٌنٞ ثلأ فٟ اٌموْ اٌضبٟٔ ػْو ٚوْٛ ؽزٝ اٌضّب١ّٔبد ١٘ىً اٌؼل٠ل ِٓ ِلْ ّّبي  (siheyuan)  اٌج١ذ اٌوثبػٟ

٘ٛروعّخ ٌٍؼّبهح اٌزم١ٍل٠خ ا١ٕ١ٌٖخ اٌزٟ رؼزّل ػٍٝ اٌزٕظ١ُ االعزّبػٟ ٌألٍوح اٌٍّٛؼخ، اٌزٟ . ّشٗآى خكٗى، ثّب ف١ٙب اٌؼبّٕخ تلصٗىٍٜٚٚ 

 .  ّق100ٔرًٖ أؽ١بٔبً اٌٝ 
2

 .  ٗتم تستخدتم كلهر ُّتًّػ أٗضث لٞشثرذ إلٔ ُذٍ تٛحٗثء
3
 Tibet Heritage Fund International, Beijing Hutong Conservation Plan, P. P. 9-10-11.  

 هوتونغ فً زقاق: 2 شكل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%8A%D8%A2%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%8A%D8%A2%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%8A%D8%A2%D9%86&action=edit&redlink=1


 هعبء اثوا١ُ٘                                    .                                                                                  َاٌز٠ّٕٛخ اٌقبهٛخ فٟ اٌضمبف١خ األثؼبك رؤص١و روارج١خ

81 
 

تلخّٗز تلتٖ تصطؾ علٔ جثًخٖ تلِّتًّػ، سّتء كثًز فسٗحر أّ هتّتضعر كثًز تسهٔ عثدذ 

كثًز . سٗخِّٗتى، إٔ تلدتر تلرخثعٗر، ُّٖ عخثرذ عى هجهع سكًٖ ٗتكّى هى خًثٗثز تحٗط خفًثء

لٗى تلكخثر ّتلتجثر تٛثرٗثء تكّى ؼثلخث هزًٗر خثلًحز ّذتز أفثرٗز سمؾ إّسٗخِّٗتى تلكخٗرذ للهس

عثهر تلًثس كثًز أصؽر هى حٗث تلحجم ّأكثر تلخثصر جسٗخِّٗتى . هلًّر ّأعهدذ ّحدٗمر جهٗلر

 . خسثطر فٖ زخثرفِث ّدٗكّرتتِث

ّتلّتلع أى ُّتًّػ عخثرذ عى ههر تكّى هى خ٠ل إًشثء تلعدٗد هى سٗخِّٗتى خؤحجثم هختلفر، كلِث 

ّتمرٗخث كل تلدّر تلرخثعٗر ٗكّى لِث خًثٗثتِث تلربٗسٗر ّخّتخثز تّتجَ . هرتخر خثلمرج هى خعضِث

خٗى تٛزلر . تلجًّج هى أجل إضثءذ أفضل، ّهى ثم فإى تلؽثلخٗر هى تٛزلر تهتد هى تلشرق إلٔ تلؽرج

 . تلربٗسٗر تلعدٗد هى تلحثرتز تلصؽٗرذ تهتد إلٔ تلشهثل ّتلجًّج كههرتز

 تثرٗخ ٓهع خدتٗر تلمرى تلعشرٗى تفككز أسرذ تشًٗػ، ّظِر تٛثر تٛجًخٖ كخٗرت فٖ حٗثذ تلًثس ّتًتَ

.  تلصٗى تٝهخرتطّرٕ

-1911) خ٠ل فترذ جهِّرٗر تلصٗى 

لم ٗكى تلهجتهع هستمرت، هع ّجّد  (1948

. تلحرج تُٛلٗر ّتكرتر تلؽزّتٛجًخٖ

. تدُّرز هدًٗر خكٗى ّسثءز ظرّؾ تٛزلر

كثًز سٗخِّٗتى فٖ تلسثخق تسكًِث أسرذ 

ّتحدذ ّلكًِث لسهز لٗتمثسم تٝلثهر فِٗث عدد 

.  هى تلعثب٠ز

ّصل عدد تٛزلر تلهدرجر فٖ سج٠ز أسرذ 

، هع ّجّد 1949 عثم 1330ّٗتى إلٔ 

.  خهسر آٟؾ حثرذ صؽٗرذ تهتدز خطرق ؼٗر لثًًّٗر خٗى تٛزلر تلمثًًّٗر

، تختفز تلعدٗد هى تٛزلر 1949خ٠ل عشرتز تلسًٗى هًذ تؤسٗس جهِّرٗر تلصٗى تلشعخٗر عثم 

 ّترن تلعدٗد هى تلسكثى تلحثرتز تلتٖ عثشز فِٗث عثب٠تِم ٛجٗثل، تلٗر،تلمدٗهر لتحل هحلِث خًثٗثز ع

فٖ حٖ شٗتشًػ فمط تختفٔ ّحٗث أعٗد تّطًِٗم فٖ خًثٗثز هى شمق سكًٗر ذتز هرتفق حدٗثر 

 ّّفمثًا لهث تمّل لجًر خكٗى للخًثء سٗتم ،1949 ُّتًّػ كثًز هّجّدذ عثم 820ُّتًّػ هى خٗى 200

هث ٗعًٖ   ألؾ هسكى، 20ُّّ ألؾ هتر هرخع، 250 إزتلر خّٗز لدٗهر علٔ هسثحر 2004خ٠ل عثم 

.  أى تلهزٗد هى تٛزلر سّؾ ٗختفٖ

 بٌجٌن هوتونغ مدٌنة لبٌوت علوٌة صورة: 4 شكل
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 بٌجٌن هوتونغ مدٌنة تطور: 1 مخطط

تٝرتمثء تسترتتٗجٗر  5-1-4
1

: 
 هًطمر تلهدًٗر تلمدٗهر  دتخل تلطرٗق ، هًطمر16تمسم هدًٗر خكٗى إلٔ همثطعتٗى تضم كل همثطعر 

تلدتبرٕ تلثثًٖ تتؤلؾ هى أرخعر همثطعثز ٗتم تلتعثهل هعِث هى لخل إدترذ تلهدًٗر تلمدٗهر ّعدد هى 

تٝدترتز تلتٖ تشتهل علٔ لجًر تخطٗط تلعثصهر ّلجًر خكٗى لتخطٗط تلهدى ّهكتج هدًٗر خكٗى لٚثثر 

ّتحتثج لضثٗث تخطٗط هدًٗر خكٗى للهّتفمر علِٗث هى لخل . تلثمثفٗر ّهكتج هدًٗر خكٗى لٞسكثى ّتلخًثء

.  هجلس تلدّلر

 
 القدٌمة المدٌنة فً المناطق إدارة: 2 مخطط

                                                           
1
 Tibet Heritage Fund International, Beijing Hutong Conservation Plan, P. P. 26-27.  
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:  تفثصٗل إدترذ هدًٗر خكٗى تٛكثر صلر خثلتخطٗط تلخص فٗهث ٗلٖ

: إدارة تخطٌط المدن .1

 كل هكثتج تلتخطٗط هسإّلر عى 2010 – 1991ّفمث ٛحكثم خطر هدًٗر خكٗى ّهدًٗر هثستر عثم 

.  تلتخطٗط ّتٝشرتؾ علٔ تًفٗذ خًثء تلطرق ّإدترذ تلهرّر ّحهثٗر تلخٗبر ّتلحفثظ تلتثرٗخٖ

: حماٌة اآلثار الثقافٌة .2

هثٗر تلترتث هى لخل ح ّضعز هدًٗر ُّتًّػ تلثمثفٗر تلتثرٗخٗر تحز ًظثم تلصٗى ل1982فٖ عثم 

 هّلعث تحز هستّٗثز هختلفر هى تلهحثفظر ُذٍ تلهّتلع 3550هجلس تلدّلر تلصًٖٗ، حٗث أدرج 

كخر عدد هى أّتعد خكٗى أكخر هًطمر للترتث تلثمثفٖ ّتحّٕ علٔ .  هلّٗى هتر هرخع2تؽطٖ أكثر هى 

 هّتلع تلترتث سجلز تم تلتّتفق علٔ خهسر هّتلع فٖ خكٗى ّ،تلهّتلع تلفرٗدذ هى إٔ هدًٗر فٖ تلصٗى

 هّتلع 517 هّلع تحز هستّٓ تلخلدٗر 243ّ هّلع آخر تحز حهثٗر تلهستّٓ تلّطًٖ 60ّأكثر هى 

 .  هّتلع هحلٗر2513 تحز همثطعر ّهستّٓ تلهمثطعثز ّتسجٗلِثٗتم 

 تشهل تلهّتلع تلهحهٗر تلمصّر تٟهخرتطّرٗر ّتلهخثًٖ تلدًٗٗر ّتلحدتبق تٟهخرتطّرٗر ّهخثًٖ تلًمثخر 

.  ّهسثكى تلًثس تلهشِّرذ ّخمثٗث أسّتر تلهدًٗر ّتلهعثخد ّتلجسّر ّتلًصج تلتذكثرٗر تلثّرٗر

ّّفمث للمّتًٗى ّتًٛظهر تلهعهّل خِث فٖ حهثٗر تٙثثر تلثمثفٗر إى هكتج تٙثثر تلثمثفٗر فٖ كل هًطمر 

.  ُّتلهسإّل عى إدترذ ّصٗثًر تلهّتلع تلهحهٗر علٔ تلهستّٓ تلهحلٖ

:  إدارة اإلسكان .3

: تعد إدترذ تٝسكثى ّتلهسثكى هى هسإّلٗر ّزترذ تٝسكثى ّتمسم أًّتع تلهسثكى إلٔ أرخعر ُّٖ

تٝسكثى تلعثم ّتٝسكثى تلخثص ّّحدتز سكى تلعهثل ّحهثٗر تٙثثر تلثمثفٗر حٗث تمسم تلهسإّلٗر 

:  علٔ تلًحّتلتثلٖ

 ّزترذ تٝسكثى تلهحلٖ ُٖ تلهسإّلر عى تٝدترذ ّتلصٗثًر ّٗهث خعد ّٗم: تٝسكثى تلعثم  .

 ٗحهلّى هسإّلٗر تلصٗثًر خشكل كثهل، ّطلج هلكٗتِث ٗهكى أى ّى خثصّىهثلن: تٝسكثى تلخثص 

.   لِذٍ تلههتلكثزإعثدذ تلتطّٗرهع  تلٖع هستّٓجٗحل هحل تخطٗط 

 ّكل ّحدذ عهل ُٖ . تّفٗر تلسكى للهّظفٗى تعتخر جزء هى حزهر هصثلحِم: ّحدذ عهل سكًٗر

تلهسإّلر عى تٝدترذ ّأحٗثًث تلهّظفٗى ٗسِهّى فٖ عهلٗر تلصٗثًر إذت كثى لدِٗم حٗثزذ طّٗلر 

.  تلهدٓ

 هكتج تٙثثر تلثمثفٗر تلهحلٗر ُٖ تلهسإّلر عى تلصٗثًر حٗث ٗسكى : هًطمر تٙثثر تلثمثفٗر تلهحلٗر

.  تلهّتلع تلهحهٗر ّٗطلج هى تلسكثى تحترتم س٠هر تلهخًٔ تلهعهثرٕ

: اإلدارة االقتصادٌة .4

تٝدترذ تلصًثعٗر ّتلتجثرٗر ُٖ تلهسإّلر عى تًٛشطر تٟلتصثدٗر ّتٝشرتؾ علٔ تٛسّتق ّتٛعهثل 

 .صّتلترتخٖ

: األمن العام وإدارة السكان .5

هركز شرطر أهى ٗدٗر تٛهثى ّس٠هر تلهجتهعثز  هع . ًُثن هركز ربٗسٖ للشرطر فٖ كل هًطمر

 .تعثّى سكثًٖ

تلسكثى ؼٗر ّ تٝدترذ تلسكثًٗر تمع علٔ عثتق تلشرطر ّٗجرٕ تمسٗهِث إلٔ إدترذ تلسكثى تلهحلٗٗى 

ذلن خدّى تصرٗح إلثهر هى خكٗى خهى فِٗم تلعهثل تلهِثجرّى ّتلعهثل تلهإلتّى ّتلط٠ج )تٛصلٗٗى 

. (ّتٛجثًج
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:  إدارة البٌئة والنظافة .6

هكثتج تلخٗبر ّتلًظثفر ُٖ تلفعثلر خشكل هلحّظ علٔ تلهستّٓ تلهحلٖ فٖ تلحفثظ علٔ ههرتز ُّتًّػ 

.  ًظٗفر ّجهع ّإعثدذ تدّٗر تلمهثهر

: اإلدارة الخضراء .7

هع أًَ لم ٗكى ًُثن تلعدٗد هى تلهسثحثز تلخضرتء فٖ هًطمر ُّتًّػ ًُثن هجهّعر كخٗرذ ّهتًّعر 

 هكتج ؼرٗى ُّتلهسإّل علٔ تلتسجٗل ّتلحفثظ علٔ ُذٍ ،هى تٛشجثر سّتء فٖ تلخثحثز أّ تلههرتز

.  تٛشجثر

:  السٌاحة .8

ههث ٗجعل خكٗى ّتحدذ هى أعلٔ تلّجِثز . تلترتث تلثمثفٖ ّتحد هى أُم تلسهثز تلربٗسٗر لهدًٗر خكٗى

ّتلهحثفظر علٔ تلهًثطق تلتثرٗخٗر تلهتخمٗر أهر حّٕٗ لِّٗر خكٗى ّعلٔ تلهدٓ . تلسٗثحٗر فٖ تلصٗى

.  تلطّٗل ّتلهصثلح تلتجثرٗر فٖ تلهدًٗر

 (:التارٌخٌة للقاهرة العمرانً اإلحٌاء مشروع )عربٌة تجارب  5-2

 

 صورة جوٌة لمدٌنة القاهرة: 5شكل 

 :تثرٗخٗر همدهر  5-2-1
 لتكّى عثصهتَ خعد أى أسس تلدّلر تلفثطهٗر، ّلد لثم 1أسسِث تلمثبد تلهعز لدٗى هللا هى عدذ هدى

خخًثء سّر حّل ث٠ث هدى ّلثم ختسهٗر تلهدى تلث٠ث تلمثُرذ،  ( م969) ُـ 358سًر  جُّر تلصملٖ

تلتٖ أسسِث   ُـ، ّهدًٗر تلعسكر20سًر  تلتٖ أسسِث عهرّخى تلعثص ّتضّم تلمثُرذ هدًٗر تلفسطثط

                                                           
1
.  اٌفَطبٛ، ٚاٌؼَىو، ٚاٌمطبئغ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%82%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%82%D9%84%D9%8A


 هعبء اثوا١ُ٘                                    .                                                                                  َاٌز٠ّٕٛخ اٌقبهٛخ فٟ اٌضمبف١خ األثؼبك رؤص١و روارج١خ

85 
 

  ُـ، ّهدًٗر تلمطثبع132سًر ٕ صثلح خى علٖ تلعخثسٔ

 ُـ، خثٝضثفر 256سًر  تلتٖ أسسِث أحهد خى طّلّى

 إلٔ تٛحٗثء تلتٖ طرأز علِٗث خعد عِد ص٠ح تلدٗى

 . 1ّحتٔ تٙى

: تلمثُرذ لهدًٗر عثم ّصؾ  5-2-2
ّأُم  تلمثُرذ ُٖ عثصهر جهِّرٗر هصر تلعرخٗر2

 7787000 ُثهدًِث علٖ تٝط٠ق، ٗخلػ عدد سكثى

 %10حّتلٖ  ٗهثلّى 2007ًسهر حسج إحصثبٗثز 

هى إجهإلٔ سكثى هصر، فٖ حٗى ٗخلػ عدد سكثى 

ث ًّصؾ هلّٗى ًسهر20 تلمثُرذ تلكخرٓ ًًا ٗسكًِث .  هلّٗ

تلخثلػ تعدتدُم خثلدتخل  أكثر هى رخع سكثى هصر

، 2006 حسج إحصثء  تمرٗخثًا  هلًّٗث ًسهر76ّتلخثرج 

 ألؾ ًسهر 15  هىّتصل تلكثثفر تلسكثًٗر خِث إلٔ أكثر

لكل كٗلّهتر هرخع، ّسهٗز تثرٗخٗث خثسم هدًٗر تٛلؾ 

ّتلشرق تّٛسط ُّٖ  تلمثُرذ ُٖ أكخر هدًٗر أفرٗمٗر ّتٛكثر سكثًثًا فٖ أفرٗمٗث. لكثرذ هسثجدُث هبذًر

 هدًٗر، إٔ أًِث هحثفظر تشؽل كثهل هسثحتِث هدًٗر ّتحدذ، ّفٖ ًفس تلّلز هدًٗر كخٗرذ -هحثفظر

ّخثلرؼم هى كًِّث كهدًٗر ُٖ تٛكخر إٟ أًِث تعد هى أصؽر هحثفظثز هصر . تشكل هحثفظر خذتتِث

ُّٖ كٗثى إدترٕ شخَ رسهٖ ٗضم خثٝضثفر إلٔ  ًُثن أٗضث هث ٗعرؾ خثسم تلمثُرذ تلكخرٓ. كهحثفظر

خثٝضثفر  هى هحثفظر تلملّٗخٗر ّخعضثًا هى ضّتحِٗث ّشخرت تلخٗهر هحثفظر تلمثُرذ هدًٗر تلجٗزذ/هدًٗر

.  3سثخمثًا ّتلسثدس هى أكتّخر إلٔ هحثفظتٖ حلّتى

تلهدًٗر تطّر  5-2-3
4

: 
 :1807  عامفً القاهرة -أوالًال 

علٔ هر تلزهى تطّرز هدًٗر تلمثُرذ علٔ سفح ُضخر تلهمطم، خعٗدت عى هجرٓ تلًٗل تلذٕ تستهر فٖ 

 خرٗطر تلحهلر تلفرًسٗر ُٖ تلخرٗطر تلتحلٗلٗر ،تلزحؾ ؼرخثًا، ههث أدٓ لتّفٗر أرتض للًهّتلعهرتًٖ

 . 1807تّٛلٔ تلتٖ تصؾ هّرفّلّجٗر تلهدًٗر فٖ عثم 

 :1888-1807: المدٌنة تطور -ثانٌاًال 

 تهثل هرحلر تطّر تلهدًٗر أثًثء تلفترذ تلخدّٗٗر، 1888تّلَٗٗ فٖ عثم . خرٗطر تلمثُرذ تلتٖ أعدُث ل

تلتٖ طرأز - هتعددذ تٛجًثس- هع جِّد تلتحدٗث تلهخذّلر إخثى تلن تلفترذ ّتلطخٗعر تلكّزهّخّلتثًَٗ 

خر ذلن تلحٗز تلهكثًٖ خهعثلم ذتم إدخثل ًهثذج عهرتًٗر ؼرٗخر فٖ هًطمر ّسط تلخلد، ّ. علٔ تلهدًٗر

أثرز ُذٍ . جدٗدذ تعكس تًتشثر تلهإسسثز تلجدٗدذ ّتلكٗثًثز تٟلتصثدٗر ّكذلن تلتؽٗرتز تٟجتهثعٗر

تلعهلٗر علٔ تلًسٗج تلعهرتًٖ هث لخل تلهعثصر، هع تفتتثح هحثّر جدٗدذ ّعهلٗر هّسعر لتجدٗد 

 .  إٟ أًِث لم تؽٗر هى خًٗر ُّٗكل تلهدًٗر تلتثرٗخٗر،تلهخثًٖ

 

                                                           
1
 ar. wikipedia. org/wiki/انقاهرج. 

 
3

 . اٌَبثك اٌّوعغ 
4

اٌؼبٌّٟ،  اٌزواس َٚٔىٛ، ِووياٌٟ اٌزبه٠ق١خ، ِٕظّخ ٌٍمب٘وح اٌؼّوأٟ اإلؽ١بء اٌؼوث١خ، ِْوٚع ِٖو ثغّٙٛه٠خ اٌؼبٌّٟ اٌزواس ِٛالغ اكاهح

 . 22-18 ، 2012ٓاٌمب٘وح، 

 القاهرة- شارع المعز لدٌن هللا الفاطمً : 6 شكل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A6%D8%B0%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A6%D8%B0%D9%86%D8%A9
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: 1948 – 1888: المدٌنة تطور -ثالثاًال 

، ((خرٗطر تٙثثر تٝس٠هٗر))تم تجهٗع لّحتثى صثدرتثى عى ُٗبر تلهسثحر تلهصرٗر تهث٠ى 

أظِرز تلخرٗطر تلهمثرًر تطّر تلمثُرذ . 1888 1807ّّهمثرًتِث خثلخرٗطتٗى تللتٗى تعّدتى إلٔ 

 فختلن تلفترذ ،أثًثء أّتبل تلمرى تلعشرٗى، خعد سمّط تٝهخرتطّرٗر تلعثهثًٗر ّخدء تًٟتدتج تلخرٗطثًٖ

تطّرز تلمثُرذ علٔ ًسق عثصهر ٛهر هستملر، فٖ ظل ّجّد جِد هخذّل هى أجل تلتحدٗث ّفرض 

.  تلشخصٗر تلكّزهّخّلٗتثًٗر، تلتٖ تتسم ختدعٗم تلهظثُر تٝدترٗر ّتلزٗثدذ تلسكثًٗر

: 2006-1807: التارٌخٌة للقاهرة العمرانً نسٌجال فً والمتغٌر الثابت -رابعاًال 

هى تلّتضح أى تلمرى تلتثسع عشر شِد عهلٗر تلتحّل تلكخٗر فٖ خًٗر ّصّرذ تلمثُرذ تلتثرٗخٗر، ٟ 

ّرؼم تلحفثظ علٔ عدد كخٗر هى تٙثثر إٟ أى تلمصّر . سٗهث هث ٗخص ًسٗجِث تلعهرتًٖ تلسكًٖ

تم تستخدتل تلخّٗز ذّتز تلحدتبق ّتٛفًٗر . ّتلخّٗز تلكخٗرذ تم ُجرُث أّ تمسٗهِث إلٔ ّحدتز أصؽر

خعهثرتز ّّحدتز سكًٗر ٗتم تؤجٗرُث، كهث حدث تؽٗر فٖ تلسهثز تلهعهثرٗر ّتلطخّؼرتفٗر للهدًٗر، 

 . حٗث أثرز تلخسثرذ تلجزبٗر فٖ تلسهثز تلترتثٗر علٔ ههتلن تلترتث تلعثلهٖ

 
 مئذنة جامع المؤٌدمنظر عام للقاهرة من : 7شكل 

إٟ أى هكًّثز تلهّرفّلّجٗر تلعهرتًٗر للمثُرذ تلتثرٗخٗر تظِر تستهرترٗر هلحّظر خ٠ل هرتحل 

تم ّخطّط تًظٗم تلشّترع حثفظز علٔ ضفثلًمثط تلهحّرٗر، ّتلًسٗج تلتثرٗخٖ تلهز. تطّر تلهدًٗر

.  (درج، حثرذ، عطفر، زلثق)تسهٗثتِث تٛصلٗر تلتٖ تعّد إلٔ هث لخل تلهرحلر تلهعثصرذ 

أثرز ُذٍ تلهكًّثز علٔ سهثز ّتّجِثز تلتًهٗر تلعهرتًٗر أثًثء هرحلر تلتطّر تلهخكر للهدًٗر 

إٟ أى خعض تلهّتلع ظلز ًمثط تلتمثء لم ٗتم حلِث، خٗى تلًسٗج تلهعثصر ّهث لخل تلهعثصر ، تلهعثصرذ

 ّهى أجل تحدٗد سٗثسر حفثظ ه٠بهر ؛ ف٠خد هى إلمثء تلهزٗد هى تلضّء، خمدر أكخر هى ،للمثُرذ

.  تلتفصٗل، علٔ تلثثخز ّتلهتؽٗر فٖ تلهدًٗر هث لخل تلهعثصرذ
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 التارٌخٌة القاهرة مدٌنة تطور: 3 مخطط
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: تلعثلهٖ تلترتث لثبهر فٖ تلمثُرذ إدرتج 5-2-4

 . 1 (vi) (v) (i) حسج تلهعثٗٗر 1979سجلز تلمثُرذ فٖ لثبهر تلترتث تلعثلهٖ عثم 

، ّخرٗطر (2006تلجِثز تلهركزٕ للتعخبر تلعثهر ّتٝحصثء، )إى تلهمثرًر خٗى خرٗطر تلمثُرذ 

هثل )، تكشؾ عى تلًسٗج هث لخل تلهعثصر تلذٕ تحتفظ خسهثتَ (1807تلمثُرذ فٖ  )تلحهلر تلفرًسٗر 

. فٖ إطثر تطّرتز تلمرى تلتثسع عشر (تلًمثط تلهحّرٗر ّأًهثط تلشّترع ّتلهًثطق تلهخًٗر ّتلفرتؼثز

ُّشرط ّتستهرتر ّدٗهّهر ُذٍ تلسهثز تلتٖ تخرر تسجٗل تلههتلن ضهى لثبهر تلترتث تلعثلهٖ 

.  للحفثظ علٔ تلمٗهر تلعثلهٗر تٟستثًثبٗر للهتلن

تٝرتمثء تسترتتٗجٗر  5-2-5
2

 :

كثى ًُثن ضرّرذ لّضع سٗثسر حفثظ شثهلر ّتضحر تلتعرٗفثز لحهثٗر تلمثُرذ تلتثرٗخٗر، ّذلن هى 

تتطلج سٗثسر . أجل تلحفثظ علٔ عًثصر تلمٗهر تلعثلهٗر تٟستثًثبٗر تلهثدٗر ّؼٗر تلهثدٗر  للههتلن

تلحفثظ تلتٖ ستشتهل علِٗث خطر تٝدترذ، ّجّد أدّتز تخطٗطٗر ّخطط عهل تفصٗلٗر هدعّهر 

ُذٍ هِهر عثجلر تتطلج تلتًسٗق خٗى هختلؾ تٝدترز ّتلِٗبثز تلهعًٗر لهًع تلهزٗد ، خمّتًٗى ه٠بهر

أظِر تمٗٗم هشرّع تٝحٗثء تلعهرتًٖ للمثُرذ تلتثرٗخٗر لمٗم . هى تٛضرتر تل٠حمر خثلًسٗج تلعهرتًٖ

تلترتث ّجّد حثٟز هتخثًٗر للحفثظ فٖ تلهّلع، ّألمٔ تلضّء علٔ تلحثجر لجهلر هى إجرتءتز 

كهث تّصل تلتمٗٗم إلٔ أى تلهًثطق تلفرعٗر .  علٔ حدذ3تلحهثٗر تلهختلفر، خًثء علٔ تمٗٗم كل شٗثخر

 . دتخل ههتلن تلترتث تلعثلهٖ« تلهًثطق تلِشر»تتطلج هستّٗثز أعلٔ أّ ألل هى تلحهثٗر ّكذلن 

ث تلعثلهٖ تلتٔ ٗمترحِث هشرّع تٝحٗثء تلعهرتًٔ للمثُرذ تلتثرٗخٗر تحدّد هًثطق تلحفثظ لههتلن تلتر

:  كثٙتٖ

هث لخل »ّتشهل تلًسٗج تلعهرتًٖ : تلهًثطق تلعهرتًٗر تلهحهٗر هث لخل تلهعثصرذ: 1تلهًطمر  .1

، حٗث تم تلحفثظ علٔ ًهط تلهًثطق تٟرتكثزٗر تلشّترع تلتٖ ٗرجع تثرٗخِث إلٔ هث «تلهعثصر

.  لخل  تلمرى تلتثسع عشر

تلهًشؤ خعد تلمرى تلتثسع عشر، « تلهعثصر»ذ، ّهًِث تلًسٗج تلٖتلهًثطق تلعهرتًٗر تًٟتق: 2تلهًطمر  .2

هتهثلر فٖ أكثر تلحثٟز عى طرٗق شق للشّترع تلجدٗدذ ّردم للترع ّتلخحٗرتز تلتٖ كثًز تشؽل 

 . «هث لخل تلهعثصر»تلًسٗج 

ذ ّتلجًّخٗر تلتٖ تحّلز جزبٗث إلٔ هًثطق تلٖتلجخثًثز تٛثرٗر، ّتشهل تلجخثًثز تلشم:  3تلهًطمر  .3

 . تلٖسكًٗر هدهجر، ّأٗضثًا، ؼٗر ذلن هى هًثطق تلدفى تلهجثّرذ لسّر تلهدًٗر تلشم

هًثطق تلتًمٗج تٛثرٕ، ّتشهل هّلع تلفسطثط تٛثرٕ ّأجزتء أسّتر تلهدًٗر :  4تلهًطمر  .4

 . تلتثرٗخٗر تلتٖ تم تلتًمٗج عًِث

هًثطق تلحدتبق ّتلهًثظر تلطخٗعٗر تلخثضعر للحهثٗر، ّهًِث حدٗمر تٛزُر ّؼٗرُث :  5تلهًطمر  .5

 . هى تلحدتبق دتخل تلهّلع، ّتلهًثطق ؼٗر تلهطّرذ تلهحٗطر خثلملعر

تمٗٗم لٗم تلترتث تلعهرتًٖ أدٓ إلٔ تلترتح تلتًّع فٖ إجرتءتز تلحهثٗر خثلًسخر لهًثطق تلحفثظ، ٟسٗهث 

فٗهث ٗتعلق خعًثصر تلتمٗٗم تلهختلفر تلهستخدهر فٖ « ذتلٖتًٟتق»ّ« تلهحهٗر»تًٗر رفٖ تلهًثطق تلعم

 إلٔ 2 ّتلهًطمر 1خًثء علٔ تلتمٗٗم تلههًّح للشٗثخثز، هى تلهمترح تمسٗم تلهًطمر . سر تلهسحٗررتتلد

 :تلهًثطق تلفرعٗر تٙتٗر

                                                           
1

 /. ١ٔٚhttp://whc. unesco. org/en/listَىٛ، اٌٟلبئّخ اٌزواس اٌؼبٌّٟ، ِٕظّخ  
2

 . 49-47 اكاهح ِٛالغ اٌزواس اٌؼبٌّٟ ثغّٙٛه٠خ ِٖو اٌؼوث١خ، ِوعغ ٍبثك، ٓ 
3

 . ِٕطمخ:  ١ّبفخ
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 ٔتلهًثطق تلعهرتًٗر ذتز لٗهر تلترتث تٛعل  .

 تلهًثطق تلعهرتًٗر ذتز لٗهر تلترتث  تلًسخٗر . 

 :3كهث تم تلترتح إجرتء تمسٗم فرعٖ للهًطمر 

  تلجخثًثز ذتز تلًسٗج تلعهرتًٖ تلهدهج تثرٗخٗث ّتلهتفثعل هع هًثطق تلدفى ّهًثطق تهركز

.  تٙثثر

  تلجخثًثز تلتٖ تحتّٕ تثرٗخٗث علٔ هًثطق دفى فِٗث آثثر هتًثثرذ فٖ أًحثبِث، ّتلتٖ شِدز

 . هإخرت تطّترز سكًٗر تلطثخع

 

 
 التارٌخٌة القاهرة فً الحفاظ مناطق: 4 مخطط
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هٗر لتسلٗط ع٠ًٖ للمثُرذ تلتثرٗخٗر تلِثهر، حهلر تلتّعٗر تٝتهى عًثصر هشرّع تٝحٗثء تلعهر

تلضّء علٔ تلمٗم تلعثلهٗر تٟستثًثبٗر للمثُرذ تلتثرٗخٗر، ّلتعزٗز لٗهِث تلثمثفٗر ّتٟجتهثعٗر ّتلًسٗج 

 . 2013 فٖ عثم ز تلحهلر خدأ، ّتلحرؾ تلٗدّٗر ّتٟحتفثٟز ّتٛسّتقًٕٖ ّتلهعهثرتتلعهر

 تعزٗز أّتصر تلع٠لر خٗى تلسكثى ّتلمثُرذ علٔ تلحهلر عهلزعلٔ هستّٓ تلهجتهع تلهحلٖ، 

للّفثء خِذت تلِدؾ سّؾ ٗتم ّ ،تلتثرٗخٗر، هع تلتركٗز علٔ دّرُم فٖ صٗثًر تلهّلع ّتلحفثظ علَٗ

لتِٗبر هزتٗث تجتهثعٗر ّثمثفٗر ّتلتصثدٗر لسكثى تلمثُرذ « خطّتز عهل»ّتطخٗق « أدّتز»تختٗثر 

 تلِدؾ ُّتلتّعٗر خمٗم تلترتث تلخثصر علٔ هستّٓ تلجهِّر تّٛسع خثلهدًٗر فٖ تتصثلِث ،تلتثرٗخٗر

خسخج تًّع تلهخثطخٗى خثلحهلر، سّؾ ٗتم تصهٗم تلحهلر خحٗث ّ ،خخٗثى تلمٗهر تلعثلهٗر تٟستثًثبٗر

.  تخثطج تحتٗثجثز ّتّلعثز هختلؾ تلهجهّعثز

لضهثى تلتخطٗط ّتلتًفٗذ تلفعثلٗى لخططِث علٔ تلهدٓ تلمصٗر ّتلطّٗل « أدّتز» تلحهلر زكهث ّفر

سّؾ تكشؾ ُذٍ تٛدّتز عى ثرتء تلًسٗج تلعهرتًٖ تلتثرٗخٖ ّأُهٗر تٙثثر فٖ . علٔ حد سّتء

تلهّلع، هع إلمثء تلضّء علٔ تعثٗش هختلؾ تلثمثفثز فٖ تلهّلع، ّكذلن تلص٠ز تلههٗزذ خٗى  

 . تلهستّطًر تلتثرٗخٗر ّتلتمثلٗد تلحٗر فِٗث

 :تلتثرٗخٗر خثلمثُرذ تلتّعٗر لحهلر ّتٛدّتز تٟسترتتٗجٗر تُٛدتؾ 5-2-6
 :تُٛدتؾ تلربٗسٗر لحهلر تلتّعٗر خثلمثُرذ تلتثرٗخٗر ُٖ

.  ث تلعثلهٖرتتعزٗز ّتحسٗى صّرذ ّسهعر ههتلن تلز .1

دعم ّتمّٗر أّتصر تلع٠لثز خٗى  .2

هختلؾ تلهجهّعثز تلهستِدفر 

ّتلهّلع، لتشهل تلسكثى، خهى فِٗم 

ه٠ّن تلعمثرتز، ّتلشخصٗثز تلمٗثدٗر 

خثلهجتهع تلهحلٖ، ّتلهجتهع تلهدًٖ، 

هصرٗٗى ) تلسكثى  كثفرخثٝضثفر إلٔ

.  (ّأجثًج

تشجٗع ّتحسٗى تًٛشطر تلتملٗدٗر  .3

ّتلفعثلٗثز  (تجثرٗر ّثمثفٗر)

 . ّتٟحتفثٟز تلترتثٗر

ن ترعثٗر ّدعم تلتعرٗؾ خثلترتث ّإشر .4

تلهتخصصٗى فٖ إعثدذ تؤُٗل تلمثُرذ 

 . تلتثرٗخٗر

ث تلثمثفٖ ّتحسٗى إهكثًٗر تلتًمل فٖ أرجثء تلهّلع ّتسِٗل تلّصّل رتتلتشجٗع علٔ سٗثحر تلز .5

 . إلَٗ

 . تٟستثهثر فٖ تلتدخ٠ز تلهستدتهر ٝفثدذ تلهّلع تّجَٗ تلهستثهرٗى ًحّ .6

 :األدوات االستراتٌجٌة

 :تشتهل تلحهلر علٔ جهلر هى تٛدّتز  للّفثء خؤُدتفِث

(.  ١ِل٠ب ِبٌزٟ )اٌّزؼلكح اٌٍٛبئٜ/اٌؼبِخ اٌؼاللبد .1

هى أجل  (تلهثلتٖ هٗدٗث)هى تلضرّرٕ إعدتد تسترتتٗجٗر شثهلر للع٠لثز تلعثهر ّتلّسثبط تلهتعددذ 

.  تلهسثعدذ فٖ ترّٗج هفِّم تلحفثظ علٔ تلترتث تلعهرتًٖ ّهزتٗث تلهّلع للجهِّر تّٛسع

 القاهرة فً السالح سوق منطقة فً أطفال: 8 شكل
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.  اٌزغبه٠خ ٚاٌؼالِخ اٌْؼبه  .2

تم تصهٗم شعثر عثم للمثُرذ تلتثرٗخٗر لٗكّى خدتٗر لعهلٗر خلق ع٠هر 

تحسٗى ّتّسٗع هدٓ تلهعرفر خصّرذ ههتلن تلترتث تلعثلهٖ . تجثرٗر للهّلع

سّؾ ٗسثعد تلزّتر فٖ تلتعرؾ علٔ عًثصر تلجذج ّتلهخثدرتز 

ّتلهشثرٗع تلخثصر خثلهّلع، خهث ٗدعم لٗم تلترتث تلخثصر خثلمثُرذ 

.  تلتثرٗخٗر

.  اٌزؼ١ٍُ .3

ثهر حثجر هثسر ٛدّتز تعلٗهٗر لّٗر هى أجل تهكٗى تٛجٗثل تلجدٗدذ هى 

تلهشثركر فٖ تلحفثظ علٔ تلترتث، ّلٗكًّّت علٔ درتٗر خثلهخثطر تلتٖ تِدد تلترتث تلثمثفٖ لههتلن 

.  تلترتث تلعثلهٖ

: رفبػ١ٍخ أْٔطخ  .4

ٗهكى لًٜشطر تلتفثعلٗر تلتٖ تستِدؾ لطثعثز هى تلجهِّر تعزٗز تلتّعٗر خثلمثُرذ تلتثرٗخٗر ّأى 

.  تدعم تعرٗؾ تلهجتهع تلهحلٖ خترتثَ هع تشجٗع تٛطرتؾ تلهعًٗر علٔ تلهشثركر فٖ حهثٗر تلهّلع

حٗث ًجد أى هشرّع تٝحٗثء تلعهرتًٖ للمثُرذ تلتثرٗخٗر رّكز علٔ ث٠ثر هحثّر أسثسٗر ُٖ إعثدذ 

تًظٗم تلمثُرذ تلتثرٗخٗر خهث ٗتًثسج هع هتطلخثز تلحفثظ ّإعثدذ تؤُٗل تلهحثّر ّتلهخثًٖ تلتثرٗخٗر 

.  ّأخٗرت تّعٗر تلرإٔ تلعثم ّتلهجتهع تلهحلٖ خؤُهٗر عهلٗر تلحفثظ ّإعثدذ تلتؤُٗل

 "(:القدٌمة دمشق "والتنمٌة للحفاظ المتكامل المخطط )محلٌة تجارب 5-3

 

 صورة جوٌة لمدٌنة دمشق: 10 شكل

 مشروع شعار: 9 شكل

 فً واإلدارة الحفاظ
 التارٌخٌة القاهرة
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تثرٗخٗر همدهر  5-3-1
1

: 
تعتخر دهشق ألدم هدًٗر هثزتلز هؤُّلر فٖ تلعثلم ّألدم عثصهر فٖ تلتثرٗخ هثزتلز هؤُّلر حتٔ تٙى، 

ّلد تحتلز هكثًر هرهّلر فٖ هجثل تلعلم ّتلثمثفر ّتلسٗثسر ّتلفًّى ّتٛدج خ٠ل تٛلؾ تلثثلث لخل 

ههلكتَ فٖ  ّٗعرؾ أًَ فٖ ًِثٗر تٛلؾ تلثثًٖ لخل تله٠ٗد، أسس تلزعٗم تٙرتهٖ رٗزّى. تله٠ٗد

كثًز عثصهر فٖ . فٖ ذلن تلّلز دهشق ّكثًز عثصهر لَ، ّكثًز هركزت للهًطمر علٔ هث ٗخدّ

فٖ  أكخر دّلر إس٠هٗر هرتحل ّحضثرتز كثٗرذ فٖ تثرٗخِث تلطّٗل ّأصخحز عثصهر تلدّلر تٛهّٗر

تٛرخع، ُّٖ أٗضث إحدٓ تلهدى  ُٖ إحدٓ عّتصم خ٠د تلشثم.  فٖ عِد تٛهّٗٗى661تلتثرٗخ عثم 

تلتٖ شهلز كثهل خ٠د تلشثم عثم تلههلكر تلعرخٗر تلسّرٗر تلشثهٗر تلمدٗهر تلتٖ أصخحز عثصهر 

 . عى فرًسث 1946خعد تستم٠لِث فٖ تلعثم   ّهى ثم تلجهِّرٗر تلعرخٗر تلسّرٗر1920

 

 المبانً التارٌخٌة التً تعود لحقب مختلفة: 5مخطط 

دهشق لهدًٗر عثم ّصؾ  5-3-2
2

: 
، كهث 2 كم105تخلػ هسثحتِث . ّهركز هحثفظر دهشق ِدَهْشق ُٖ عثصهر تلجهِّرٗر تلعرخٗر تلسّرٗر

تعتخر ثثًٖ أكخر تلهدى تلسّرٗر هى حٗث عدد تلسكثى خعد حلج، ّٗتجثّز عدد سكثًِث هع تلضّتحٖ 

 شهثل، 36 شرق، ّدتبرذ عرض 33تمع تلهدًٗر علٔ خط طّل . 2009 هلّٗى ًسهر عثم 6. 2

                                                           
1
https://ar. wikipedia. org/wiki/دهشق 

2
 . اٌَبثك اٌّوعغ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1946
https://ar.wikipedia.org/wiki/1946
https://ar.wikipedia.org/wiki/1946
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ّتلمسم تٙخر تٛكخر خهث فَٗ دهشق تلمدٗهر، ٗمع علٔ  حٗث ٗمع جزء هًِث علٔ سفّح جخل لثسّٗى

خًٗهث تؤخذ تٛحٗثء تلرتلٗر للهدًٗر خثلتّسع إلٔ جِر تلشهثل ّتلشهثل . تلضفر تلجًّخٗر لًِر خردٓ

 شؽلز تلهًطمر هخثًٖ خدهٗر ّأخًٗر سكًٗر حدٗثر ،تلؽرخٖ، تهتد تٛحٗثء تٛفمر خثتجثٍ تلشرق ّتلجًّج

 ترتفع ،ّرخّذ دهشق ّجخل لثسّٗى  تحٗط خِث خسثتٗى ؼّطر دهشق،هًذ فترذ خهسًٗثز تلمرى تلهثضٖ

تعتخر تلهدًٗر .  ُتعرؾ أٗضثًا خؤسهثء تلشثم ّهدًٗر تلٗثسهٗى، هتر680تلهدًٗر عى سطح تلخحر خهعدل 

تّجد فِٗث همثر تلّزترتز ّهعظم . تلهركز تٝدترٕ ّتلتعلٗهٖ للدّلر ّهى أُم تلهرتكز تٟلتصثدٗر فِٗث

 . تلهإسسثز تلكخرٓ ّتلسفثرتز تٛجًخٗر ّههثلٗثز لهًظهثز دّلٗر

 
 1890سوق الحمٌدٌة : 11 شكل

: تلهدًٗر تطّر  5-3-3

 26 ُكتثرتًا ّلِث تعدتد سكثًٖ خلػ حثلٗث 128تهتد تلهدًٗر تلمدٗهر دتخل تٛسّتر علٔ هسثحر تمثرج 

 . 1ألؾ ًسهر

، 2 ًسهر1‚552‚000تمع تلهدًٗر تلمدٗهر دتخل تلسّر ضهى هدًٗر دهشق ّتلتٖ ٗمدر عدد سكثًِث 

.  ّتهثل ثلث تلهسثحر تلحمٗمٗر لهدًٗر دهشق تلتثرٗخٗر فمط

                                                           
1

 MAM 2007/2008 تستخٗثى خرًثهج تحدٗث تٝدترذ تلخلدٗر 
2

 . 2004تعدتد ,  تلهكتج تلهركزٕ لٞحصثء

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
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 دمشق مدٌنة تطور: 6 مخطط
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: 1م1937 عام مخطط -أوالًال 

جدٗد لِث ء خٌثم  ًظث١٩٣٨م عثر صد  كهث 1937م هشك عثدهخطط تٌظ٘وٖ لودٌٗر ر أّل صد

لن تر رلمرتخوْجح ر دـعلَ٘ فصز ٠ـلتعدٗتهي ل كثٗر خثإدر ـلثثً٘تلعثلو٘ر ج ترـلحج تثـعمأفٖ ٓ جرّ

لٔ زذ إلووتثتهشك دهحثفظر هدٌٗر أرتضٖ جدٗد تضوي تمس٘ن ء خٌثم  ًظث18/2/1948 ختثرٗخ ٩٧

: ً٘رتتسع هٌثطك عور

 هًطمر تٛحٗثء تلسكًٗر تلمدٗهر. 

  (ثثلثر-ثثًٗر-أّلٔ-لصّر)أرخع هًثطق لٜحٗثء تلسكًٗر تلحدٗثر  .

 هًطمر تجثرٗر  .

 ىصٌثع٘تثى هٌطمتث  .

  لدسثت٘يتهٌطمر  .

: 2م1968 عام بانشوٌا- إٌكوشار الكبرى لدمشق التنظٌمً المخطط -ثانٌاًال 

زَّ تلهخطط تلتًظٗهٖ لهدًٗر دهشق تلذٕ ّضعَ هٗشٗل تٗكّشثر  ( Michel Ecochard)ركَّ

  خشكل ربٗسٖ علٔ تلتّسع تلهًتظم 1968فٖ تلعثم  (Gyoji Banshoya)ّجّٗشٖ خثًشّٗث 

ففٖ دهشق تلمدٗهر تم فرض حهثٗر ضعٗفر للضّتحٖ . للهدًٗر تلحدٗثر ّحدد خرًثهجثًا طهّحثًا للتًهٗر

تلتثرٗخٗر ّتّسٗع عدد للٗل هى تلطرق لتسِٗل دخّل تلهركخثز إلٔ تلهدًٗر دتخل تلسّر، ّخشكل 

.  خثص إلٔ تلجثهع تٛهّٕ

 
 1968 الكبرى لدمشق التنظٌمً المخطط: 7 مخطط

                                                           
1

 ٌٍؼٍَٛ كِْك عبِؼخ ، ِغٍخGIS اٌغغواف١خ اٌّؼٍِٛبد ٔظُ رم١ٕخ ثَّبػلح كِْك ِل٠ٕخ ٌزٍٛغ اٌفٍٚٝ اٌَّزمج١ٍخ ٞ، االرغب٘بدةاٌغب ك٠ٕب 

 . 428-426 ، 2009ٓ ، كِْك25 ، اٌّغٍل1 إٌٙل١ٍخ، اٌؼلك
2

 . اٌَبثك اٌّوعغ 
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: تلعثلهٖ تلترتث لثبهر فٖ دهشق إدرتج  5-3-4

خًثء علٔ تلترتح تلهدٗرٗر تلعثهر لٚثثر ّتلهتثحؾ سجلز هدًٗر دهشق دتخل تلسّر علٔ لثبهر تلترتث 

حٗث أخذز  (1979 تشرٗى تّٛل 26 إلٔ 23هى )تلعثلهٖ فٖ تلجلسر تلثثلثر للجًر تلترتث تلعثلهٖ 

 فٗهث (ICOMOS) "تٗكّهّس"خعٗى تٟعتخثر تلتحفظ تلذٕ أخدتٍ تلهجلس تلدّلٖ لٚثثر ّتلهّتلع 

 . تلعهرتًٖ تلسرٗع ٗتعلق ختِدٗد تلهّلع خسخج تلًهّ

 . 1(vi) (iv) (iii) (ii) (i)ّلد سجلز هدًٗر دهشق ّفق تلهعثٗٗر 

تٝرتمثء تسترتتٗجٗر  5-3-5
2

: 

 
 2008 القدٌمة دمشق لمدٌنة المرحلً التوجٌهً المخطط: 8 مخطط

ًّز هحثفظر دهشق فٖ تهّز   تلهخطط تلتّجِٖٗ تلهرحلٖ للهدًٗر تلمدٗهر  تلذٕ لثم خثلتهٗٗز 2008تخ

: خٗى تستعهثٟز تٛرتضٖ علٔ تلًحّتلتثلٖ

 .  ل٠ستعهثٟز تلسكًٗر تلتملٗدٗر

 .  ل٠ستعهثٟز تلتجثرٗر فٖ تلمسم تلؽرخٖ(R1-R2-R3-R4)تلهًثطق  -

.   هًثطق هختلطر تٟستعهثٟز تضم تٟستعهثل تلسكًٖ ّتلتجثرٕ هعثًا  (C1-C2) تلهًثطق  -

 لتًظٗم تلتحّل تلهحتهل إلٔ تٟستعهثل ؼٗر تلسكًٖ (MR1-MR2-Mr3-MR4)تلهًثطق  -

.  ّخحسج هعطٗثز تلسّق

                                                           
1

 /. ١ٔٚhttp://whc. unesco. org/en/listَىٛ، اٌٟلبئّخ اٌزواس اٌؼبٌّٟ، ِٕظّخ  
2

 . 93-92 ، 2007/2008ٓ، كِْك، MAM اٌجٍل٠خ اإلكاهح رؾل٠ش ثؤبِظ 

http://whc.unesco.org/en/criteria/
http://whc.unesco.org/en/criteria/
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إضثفر إلٔ تمسٗم تلشّترع تلربٗسٗر فٖ تلهدًٗر دتخل تلسّر إلٔ هحثّر حٗث تم تعرٗؾ تستعهثٟز 

: هتًّعر

- (X1)تستعهثل تجثرٕ علٔ طّل شثرع هدحز خثشث  . 

- (X2)تستعهثٟز تجثرٗر ّسٗثحٗر   .

- (X3)تستعهثٟز تلحرؾ تلتملٗدٗر ّتلسٗثحٗر   .

- (X4)تستعهثٟز سٗثحٗر، ثمثفٗر ّحرؾ تملٗدٗر  . 

ٗتم هًح رخص تّظٗؾ تلهطثعم ّتلهمثُٖ ّتلفًثدق حثلٗث هى لخل هدٗرٗر دهشق تلمدٗهر ّفق تلهخطط 

تلتّجِٖٗ تلهرحلٖ تلهصدق ّلد ٗتم تلعرض علٔ تللجًر تلفًٗر لخعض تلحثٟز تلخثصر ّفق ًظثم 

تلخًثء تلهعتهد ّذلن فٖ تًتظثر صدّر تلهخطط تلتفصٗلٖ ّتلذٕ ٗتم تلعهل علَٗ هى خ٠ل خرًثهج 

 .  خثلتعثّى هع هدٗرٗر دهشق تلمدٗهرMAM تحدٗث تٝدترذ تلخلدٗر 

هى تلهِم ًُث أى ًعرض هث تم هى تمٗٗم خهث ٗتعلق ختطّر تلهدًٗر تلمدٗهر ّحهثٗتِث حٗث أّضحز لجًر 

تلًّٗسكّ، عى تُتهثهِث  (COM32تلّثٗمر ) 2008تلترتث تلعثلهٖ فٖ تمرٗرُث تلصثدر فٖ ًٗسثى 

خثلًمثط تلتثلٗر ذتز تلصلر خثلتّجِثز تلتًهّٗر فٖ تلهدًٗر دتخل تلسّر ّهستّٓ تلحهثٗر تلّتجج تطخٗمَ 

: فٖ هّلع تلترتث تلعثلهٖ

 عدم تحدٗد هًطمر حهثٗر للهدًٗر تلمدٗهر  .

  تلحثجر إلٔ صٗثؼر حلّل أكثر علهٗر لتمٗٗم تلًتثبج تٛثرٗر فٖ ضّء تحسًٗثز تلخًٗر تلتحتٗر

.  تلهخططر

  ًٖتحسٗى تلسثحثز تلعثهر خطرٗمر تحترم ّتخرز تلمٗهر تلترتثٗر للخمثٗث تٛثرٗر ّتلترتث تلعهرت

 . ّتلهعهثرٕ

 تطّٗر تسترتتٗجٗر شثهلر للحفثظ ّإعثدذ تؤُٗل تلهسثكى . 

  تخًٖ عهلٗر شثهلر للًمل ّتلهرّر تعهل علٔ تحسٗى تلدخّل إلٔ تلهدًٗر ّخًفس تلّلز تحفظ

 . ًسٗجَ تلعهرتًٖ

  هرتجعر هخطط تلحفثظ ّتلتًهٗر لٗشهل تلتطخٗق لهزٗد هى تًٛظهر تله٠بهر تلهفصلر، ّتلتٖ هى

 . ضهًِث تٟستعهثل تٝلزتهٖ للهّتد ّتلتمًٗثز تلتملٗدٗر فٖ أعهثل تلترهٗم

تشتهلز تّصٗثز تلعهل فٖ تلهخطط تلهتكثهل للحفثظ ّتلتًهٗر فٖ دهشق تلمدٗهر علٔ تطّٗر ّتفصٗل 

 للهدًٗر دتخل تلسّر، ّتلذٕ تم تًفٗذٍ كجِد هرحلٖ لهّتجِر 2008تلهخطط تلتّجِٖٗ تلهرحلٖ 

تلمضثٗث تلهلحر للتطّر تلسرٗع ّسخق تلن تلهرحلر جِد هكثؾ لجهع تلخٗثًثز ّتلتحل٠ٗز تًطلق فٖ 

 ّتلتٖ لدهز درتسر تفصٗلٗر خثٟعتهثد علٔ تٟستخٗثى 2009 ّتكتهلز فٖ خدتٗر 2007ًِثٗر 

 . تٟجتهثعٖ تٟلتصثدٕ إضثفر إلٔ درتسثز تشهل جهٗع تٟختصثصثز
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  بعد عملٌة الترمٌم-باب توما-دمشق القدٌمة : 12شكل 

تٟسترتتٗجٗر تُٛدتؾ  5-3-6
1

: 
ِٗدؾ تلهخطط تلهتكثهل للحفثظ ّتلتًهٗر فٖ هدًٗر دهشق تلمدٗهر للعهل علٔ تحمٗق تسترتتٗجٗثز 

 :أسثسٗر كهث ٗلٖ

ّضع إسترتتٗجٗر خعٗدذ تلهدٓ ٝحٗثء عهلٗر تطّر تلهدًٗر دتخل تلسّر ّضّتحِٗث  تلتثرٗخٗر هعث  .1

كجزء ثمثفٖ ّتجتهثعٖ ّتلتصثدٕ هتكثهل هى تطّر هدًٗر دهشق تلكخرٓ خل ّترتفع أُهٗر ُذٍ 

 . تٝسترتتٗجر فٖ تكثهلِث إلٔ هستّٓ تلجهِّرٗر تلعرخٗر تلسّرٗر

تلهحددذ حدٗثثًا هى ضؽّط تلتًهٗر تلخثرجٗر خشكل " هًثطق حهثٗتِث"حهثٗر تلهدًٗر دتخل تلسّر ّ .2

 . فثعل ّتلحفثظ علِٗث كّحدذ عهرتًٗر هتكثهلر

تحمٗق تلتّتزى خٗى حهثٗر تلتكثهل تلتثرٗخٖ ّعهلٗثز تلتًهٗر تلحدٗثر تلضرّرٗر ٟستدتهر تلهدًٗر  .3

.  دتخل تلسّر كعًصر فثعل ضهى هدًٗر دهشق تلتثرٗخٗر

ذ ّتلتمًٗر تلٖخثلهّترد تلم (تلجِر تلهسإّلر هخثشرذ عى تلهدًٗر تلمدٗهر)دعم هدٗرٗر دهشق تلمدٗهر  .4

.  تل٠زهر لتحدٗد ّهخثشرذ تسترتتٗجٗر تلتدخ٠ز تل٠زهر لتًفٗذ رإٗر طّٗلر تٛهد

ًّٖ ضّتخط هتجثًسر ٝعثدذ تلتؤُٗل لتحسٗى أّضثع تلهخثًٖ تلجدٗدذ لتتًثسج هى حٗث كتلتِث  .5 تخ

.  ّشكلِث هع هحٗطِث تلتثرٗخٖ فٖ تلهدًٗر دتخل تلسّر ّهًثطق حهثٗتِث

.   عثدلر ّشفثفر تشجع هسثُهر كل تٛطرتؾ تلهعًٗرتزضهثى عهلٗر تتخثذ لرتر .6

تًهٗر تلفعثلٗثز تلسٗثحٗر هى خ٠ل تفعٗل دّر تلسٗثحر تلثمثفٗر للفعثلٗثز تلتثرٗخٗر تلهّجّدذ، ّذلن  .7

 . ضهى إطثر تلحفثظ علٔ تلمٗهر تلتثرٗخٗر لِذٍ تلفعثلٗثز

                                                           
1

 . 95-93 ٍبثك، ٓ ، ِوعغMAM اٌجٍل٠خ اإلكاهح رؾل٠ش ثؤبِظ 
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.  تلحفثظ علٔ تلتكثهل تلخٗبٖ ّتلحد هى أشكثل تلّث تلهثء ّتلِّتء ّتلضجٗج .8

تلتركٗز علٔ تعتخثر تلهدًٗر تلمدٗهر هًطمر هتكثهلر للهشثذ ّتلحد هى تستخدتم تلسٗثرتز فِٗث  .9

.  خضّتخط ّإجرتءتز هعًٗر

تطخٗق هعثٗٗر تلترهٗم ّإعثدذ تلخًثء فٖ تؤُٗل تلهخثًٖ دتخل تلسّر ّتمدٗم همترحثز تحسًٗثز  .10

.  ّتؤهٗى هّتد تلخًثء تلتملٗدٗر ّتدرٗج حرفٖٗ تلخًثء. هعهثرٗر للهخثًٖ فٖ تلضّتحٖ تلتثرٗخٗر

 . تًظٗم ّإدترذ خرتهج ًّعٗر لتّعٗر ّتثمٗؾ تلهجتهع .11

.  تشجٗع تٟستثهثرتز تلخثصر ّتلتعثّى خٗى تلمطثع تلخثص ّتلعثم .12

أُهٗر هدًٗر دهشق تلمدٗهر تكهى فٖ تستثهثر دّرُث تلثمثفٖ  ّتلتثرٗخٖ تلذٕ ٗإثر إٗجثخث علٔ تلهدًٗر 

.  خصّصث ّعلٔ تلجهِّرٗر خشكل عثم

: المتغٌرات الثقافٌة ودورها 5-4

استراتٌجٌة التنمٌة  المتغٌرات المستخدمةالتجربة 

 لمدٌنة الحفاظ مخطط

 بٌجٌن هوتونغ

فٖ هدًٗر ُّتًّػ تم تٟستفثدذ 

خشكل كخٗر هى تخطٗط تلهدًٗر 

ّأُهٗتِث تلتثرٗخٗر دتخل هدًٗر 

خٗجٗى ّأكد هخطط تلحفثظ علٔ 

ضرّرذ تٟستفثدذ هى تلهّترد 

تلثمثفٗر تلهّجّدذ حٗث شهل 

تلهخطط إعثدذ تؤُٗل ّترهٗم 

هجهّعر هى تٛخًٗر تلهرخعر ذتز 

تُٛهٗر ّتلحفثظ علٔ طثخع تلهدًٗر 

هع تلتركٗز علٔ دّر تلهجتهع فٖ 

. ذلن

هدًٗر تثرٗخٗر حٗث تعتخر ُّتًّػ 

ترتثٗر لدٗهر لِث طثخعِث تلهعهثرٕ 

تلخثص ّأسلّج هعهثرٕ 

 تلًهّذج ُثّعهرتًٖ خثص خِث ففٖ

تلعثم تلهًتشر ُّتلخّٗز تلهرخعر 

للعثب٠ز تلكخٗرذ ّتخطٗط تلشّترع 

ٗكّى علٔ شكل أزلر ّشكل 

تلهدًٗر هرخع، ّّٗجد لهدًٗر 

 هّترد ثمثفٗر ؼٗر هثدٗر ُّتًّػ

 عثدتز ّهّترد عهلٗر خثصر خِث

 خسكثًِثّتمثلٗد ّطمّس خثصر 

 . ّطخٗعر عمثبدُمتِم تًخع هى طخٗع

 

هًطمر تلهدًٗر تلمدٗهر  دتخل تلطرٗق تلدتبرٕ 

تلثثًٖ تتؤلؾ هى أرخعر همثطعثز ٗتم تلتعثهل هعِث 

هى لخل إدترذ تلهدًٗر تلمدٗهر ّعدد هى تٝدترتز 

تلتٖ تشتهل علٔ لجًر تخطٗط تلعثصهر ّلجًر 

خكٗى لتخطٗط تلهدى ّهكتج هدًٗر خكٗى لٚثثر 

. تلثمثفٗر ّهكتج هدًٗر خكٗى لٞسكثى ّتلخًثء

ّتحتثج لضثٗث تخطٗط هدًٗر خكٗى للهّتفمر علِٗث 

.  هى لخل هجلس تلدّلر

: ّلسهز إدترذ تلهدًٗر إلٔ

 -حهثٗر تٙثثر تلثمثفٗر - إدترذ تخطٗط تلهدى 

تٛهى تلعثم - تٝدترذ تٟلتصثدٗر - إدترذ تٝسكثى 

تٝدترذ - إدترذ تلخٗبر ّتلًظثفر - ّإدترذ تلسكثى 

تلسٗثحر  - تلخضرتء 

 اإلحٌاء مشروع

 للقاهرة العمرانً

فٖ هشرّع تٝحٗثء تلعهرتًٖ 

للمثُرذ تلتثرٗخٗر تم تلتؤكٗد علٔ 

أظِر تمٗٗم هشرّع تٝحٗثء تلعهرتًٖ للمثُرذ 

تلتثرٗخٗر لمٗم تلترتث ّجّد حثٟز هتخثًٗر للحفثظ 
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تُٛهٗر تلثمثفٗر ّتلتثرٗخٗر للمثُرذ  التارٌخٌة

ّتٟستفثدذ هى تعثلج تلحضثرتز 

ّتلثمثفثز علِٗث خدء هى تلفثطهٗٗى 

ّحتٔ تلعصر تلحدٗث ّتم تلتؤكٗد 

علٔ أُهٗر دّر تلهتؽٗرتز تلثمثفٗر 

حٗث شهلز خطر تلتًهٗر تلعدٗد هى 

فرص تلتًهٗر تلثمثفٗر كثٝع٠م 

ّتلترّٗج للسٗثحر تلتثرٗخٗر ّتلدّر 

تلتثرٗخٖ للمثُرذ ّتلهِى تلٗدّٗر 

تلهحلٗر تلتٖ ترتخط خترتث تلهًطمر 

ّتًهٗر تلهجتهع تلهحلٖ ّتلتؤكٗد 

علٔ دّرٍ ّصّٟ إلٔ إعثدذ تؤُٗل 

ّترهٗم تلهدًٗر خشكل عثم ّتلهخثًٖ 

. تلترتثٗر تلِثهر خشكل خثص

 هدًٗر ثرٗر هى حٗث  تعتخرتلمثُرذؾ

تٙثثر ّتلمطع تلفًٗر تٛثرٗر 

ًٖ، خهث ٗعخر تهثم رتّتلًسٗج تلعم

تلتعخٗر عى تثرٗخ تلمثُرذ تلطّٗل 

خصفتِث عثصهر سٗثسٗر ّثمثفٗر 

ّتجثرٗر ّدًٗٗر هِٗهًر ّرتبدذ فٖ 

تلشرق تّٛسط ّحّض تلخحر 

تٛخٗض تلهتّسط ّفِٗث تلعدٗد هى 

تلعًثصر تلهعهثرٗر ّتلعهرتًٗر تلتٖ 

.  تؽًٖ تلترتث تلعثلهٖ

لمد أدٓ هّلع تلمثُرذ تٟسترتتٗجٖ 

علٔ حثفر تلدلتث خٗى ًِر تلًٗل 

 (ؼرخث)ّجخل تلهمطم  (شرلث)

 إلٔ ّكثرذ تلهّترد تلثمثفٗر تلطخٗعٗر

تلتفثعل تلخشرٕ تلهستهر هع 

تلهّلع، ههث أدٓ إلٔ تشكٗل 

 تلخثص عهرتىتلهستّطًثز ّتل

. خثلهكثى

فٖ تلهّلع، ّألمٔ تلضّء علٔ تلحثجر لجهلر هى 

إجرتءتز تلحهثٗر تلهختلفر، خًثء علٔ تمٗٗم كل 

كهث تّصل تلتمٗٗم إلٔ أى . شٗثخر علٔ حدذ

تلهًثطق تلفرعٗر تتطلج هستّٗثز أعلٔ أّ ألل 

دتخل ههتلن « تلهًثطق تلِشر»هى تلحهثٗر ّكذلن 

 . تلترتث تلعثلهٖ

ًٖ للمثُرذ هرتهى عًثصر هشرّع تٝحٗثء تلع

تلتثرٗخٗر تلِثهر، حهلر تلتّعٗر لتسلٗط تلضّء 

علٔ تلمٗم تلعثلهٗر تٟستثًثبٗر للمثُرذ تلتثرٗخٗر، 

ّلتعزٗز لٗهِث تلثمثفٗر ّتٟجتهثعٗر ّتلًسٗج 

 ّتلحرؾ تلٗدّٗر ًٕٖ ّتلهعهثرتتلعهر

 فٖ عثم خدأزتلحهلر . ّتٟحتفثٟز ّتٛسّتق

2013 . 

 

 المتكامل المخطط

 والتنمٌة للحفاظ

" القدٌمة دمشق"

ٗشهل تٝرث تلعهرتًٖ فٖ تلهدًٗر 

تلتثرٗخٗر علٔ إرث رّهثًٖ ٗظِر 

فٖ تلشكل تلهتعثهد للشّترع 

تلربٗسٗر، ّآثثٍر لهخثٍى تثرٗخٗر 

.  هتعددذ تعّد لتلن تلفترذ

 أخًٗر هسجلر كهخثًٖ 110تحّٕ 

أثرٗر تستًثدتًا لمثًّى تٙثثر 

 هًِث ٗمع دتخل 69، 1تلسّرٕ

تٛسّتر، ّتمع هسإّلٗر حهثٗتِث 

ٗعرض تلهخطط تلهتكثهل للحفثظ ّتلتًهٗر فٖ 

دهشق تلمدٗهر سلسلر تلتدخ٠ز تلضرّرٗر لحهثٗر 

هّلع تلترتث تلعثلهٖ ّفٖ تلّلز ًفسَ تلحفثظ 

علٔ دّر تلهدًٗر تلمدٗهر كهركز تلتصثدٕ حّٕٗ 

 تلدخل، كهث ٗمترح أٗضث ًّعرّهًطمر سكًٗر هز

سلسلر هى تلتدخ٠ز فٖ هًطمر تلحهثٗر خثرج 

تلسّر، تِدؾ إلٔ تحسٗى تلدّرذ تلهرّرٗر 

تؤهٗى تلهسثعدذ ّّتؤهٗى هّتلؾ تلسٗثرتز  

 . للفعثلٗثز تلهكهلر

                                                           
1 

 26/01/1963 اٌٖبكه فٟ 222ِوٍَٛ رْو٠ؼٟ 
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علٔ عثتق تلهدٗرٗر تلعثهر لٚثثر 

تًّعز ُذٍ تلهخثًٖ هث . ّتلهتثحؾ

خٗى هّتلع أثرٗر ضخهر كثلهسجد 

تٛهّٕ ّللعر دهشق ّلصر تلعظم 

ّهسثجد صؽٗرذ ّكًثبس ّكًس 

ّهدترس ّحهثهثز ّخثًثز 

كهث ّتحتّٕ تلهدًٗر . ّخّٗز

تلمدٗهر علٔ أرخعر هتثحؾ تشرؾ 

:  علِٗث ّزترذ تلثمثفر، ُٖ

هتحؾ تلتمثلٗد تلشعخٗر فٖ لصر 

هتحؾ تلّثثبق تلتثرٗخٗر - تلعظم 

هتحؾ تلطج - فٖ خٗز خثلد تلعظم 

- تلعرخٖ فٖ تلخٗهثرستثى تلًّرٕ 

هتحؾ تلخط تلعرخٖ فٖ تلهدرسر 

. تلجمهمٗر

كل ُذٍ تلهّترد تلثمثفٗر هع تخت٠ؾ 

أُهٗتِث شكلز فرصث تًهّٗر تهز 

تٟستفثدذ هًِث فٖ هخطط تلحفثظ 

ّتلتًهٗر إضثفر إلٔ أى تلهخطط أكد 

علٔ إدترذ تلهّلع خشكل هتكثهل 

ٟستثهثر كثفر تلهّترد تلثمثفٗر 

تلهّجّدذ  تلهثدٗر تلثثختر ّتلهًمّلر 

 .ّؼٗر تلهثدٗر ّتلعهلٗر ّتلطخٗعٗر

ٗصًؾ تلهخطط تلتدخ٠ز خٗى هشثرٗع هثدٗر 

ضخهر أّ هجرد تدخ٠ز خسٗطر، ّتؤهٗى 

تلهسثعدذ تلفًٗر ّتًظٗم تلتهّٗل خمرّض هًخفضر 

تلفثبدذ ٛصحثج تلهلكٗثز لهسثعدتِم فٖ أعهثل 

.  تٝص٠حثز ّتلتحسًٗثز

 

 التجارب العالمٌة بٌن مقارنة: 1 جدول

: خالصة الفصل 5-5

درسز تلخثحثر فٖ ُذت تلفصل هجهّعر هى تلتجثرج تلعثلهٗر ّتلعرخٗر ّتلهحلٗر فٖ عهلٗر تلحفثظ 

هى حٗث تلمٗهر تلعثلهٗر تٟستثًثبٗر ّأُهٗر - هدًٗر هعلّٟ–ّتلتًهٗر تتشثخَ هع تلحثلر تلدرتسٗر للخحث 

. تلهّترد تلثمثفٗر تلهّجّدذ فِٗث

فعلٔ تلصعٗد تلعثلهٖ هدًٗر ُّتًّػ خٗجٗى فٖ تلصٗى تعد هى ألدم تلهدى تُٙلر خثلسكثى ّلِث إرث 

هدًٗر تثرٗخٗر ترتثٗر لدٗهر لِث ثمثفٖ ّإًسثًٖ كخٗر ٗتلخص خثلسكثى تلهحلٗٗى إضثفر إلٔ أى ُّتًّػ 

 تلًهّذج تلعثم تلهًتشر ُثطثخعِث تلهعهثرٕ تلخثص ّأسلّج هعهثرٕ ّعهرتًٖ خثص خِث ففٖ

ُّتلخّٗز تلهرخعر للعثب٠ز تلكخٗرذ ّتخطٗط تلشّترع ٗكّى علٔ شكل أزلر ّشكل تلهدًٗر هرخع، 

 عثدتز ّتمثلٗد ّطمّس  هّترد ثمثفٗر ؼٗر هثدٗر ّهّترد عهلٗر خثصر خِثّّٗجد لهدًٗر ُّتًّػ

 ّفٖ تسترتتٗجٗر تلتًهٗر لسهز إدترذ تلهدًٗر فِٗث. ّطخٗعر عمثبدُمتِم  تًخع هى طخٗعخسكثًِثخثصر 

تٛهى تلعثم - تٝدترذ تٟلتصثدٗر - إدترذ تٝسكثى  -حهثٗر تٙثثر تلثمثفٗر - إدترذ تخطٗط تلهدى  :إلٔ

. تلسٗثحر– تٝدترذ تلخضرتء - إدترذ تلخٗبر ّتلًظثفر - ّإدترذ تلسكثى 

أهث علٔ تلصعٗد تلعرخٖ فمد تم تختٗثر هدًٗر تلمثُرذ تلتثرٗخٗر ّسٗثسر تلحفثظ ّتلتًهٗر تلهتخعر فِٗث لهث 

فِٗث هى خصثبص ههٗزذ خدء هى طخٗعر تلسكثى ّطرز تلخًثء تلهتًّعر تلهّجّدذ فِٗث ّتلتٖ تعّد 
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 ًٖرت هدًٗر ثرٗر هى حٗث تٙثثر ّتلمطع تلفًٗر تٛثرٗر ّتلًسٗج تلعم تعتخرتلمثُرذلعصّر هختلفر ؾ

ّتلعثدتز ّتلتمثلٗد تلسثبدذ ّهى أُم هث جثء فٖ تسترتتٗجٗر تلتًهٗر، حهلر تلتّعٗر خؤُهٗر تلمثُرذ 

تلتثرٗخٗر ّتلمٗهر تٟستثًثبٗر تلعثلهٗر لهث تحَّٗ هى هّترد ثمثفٗر خكثفر أًّتعِث تلهثدٗر تلثثختر ّتلهًمّلر 

 تعزٗز أّتصر علٔ تلحهلر عهلزعلٔ هستّٓ تلهجتهع تلهحلٖ، . ّؼٗر تلهثدٗر ّتلعهلٗر ّتلطخٗعٗر

. تلع٠لر خٗى تلسكثى ّتلمثُرذ تلتثرٗخٗر، هع تلتركٗز علٔ دّرُم فٖ صٗثًر تلهّلع ّتلحفثظ علَٗ

لتِٗبر هزتٗث تجتهثعٗر ّثمثفٗر « خطّتز عهل»ّتطخٗق « أدّتز»تم تختٗثر  للّفثء خِذت تلِدؾ

تلِدؾ ُّتلتّعٗر خمٗم تلترتث تلخثصر علٔ هستّٓ تلجهِّر . ّتلتصثدٗر لسكثى تلمثُرذ تلتثرٗخٗر

تم  خسخج تلتًّع فٖ تلهخثطخٗى خثلحهلر،. تّٛسع خثلهدًٗر فٖ تتصثلِث خخٗثى تلمٗهر تلعثلهٗر تٟستثًثبٗر

 .تصهٗم تلحهلر خحٗث تخثطج تحتٗثجثز ّتّلعثز هختلؾ تلهجهّعثز

أهث علٔ تلصعٗد تلهحلٖ فكثى هشرّع تلهخطط تلهتكثهل للحفثظ ّتلتًهٗر لهدًٗر دهشق تلمدٗهر خٗر 

ًهّذج ٗهكى درتستَ لهث لهدًٗر دهشق هى أُهٗر هحلٗر ّعرخٗر ّعثلهٗر خثعتخثرُث ألدم عثصهر 

هثزتلز هؤُّلر خثلسكثى حتٔ تلّلز تلحثضر ّلكثرذ تلحضثرتز تلتٖ تعثلخز علِٗث هًذ فجر تلتثرٗخ 

فِٖ تحّٕ تلكثٗر هى تلهّترد تلثمثفٗر تلتٖ تشكل هع تخت٠ؾ أُهٗتِث فرصث تًهّٗر تهز . حتٔ تٙى

تٟستفثدذ هًِث فٖ هخطط تلحفثظ ّتلتًهٗر إضثفر إلٔ أى تلهخطط أكد علٔ إدترذ تلهّلع خشكل هتكثهل 

ٗعرض تلهخطط تلهتكثهل للحفثظ ّتلتًهٗر فٖ دهشق تلمدٗهر ّ .ٟستثهثر كثفر تلهّترد تلثمثفٗر تلهّجّدذ

سلسلر تلتدخ٠ز تلضرّرٗر لحهثٗر هّلع تلترتث تلعثلهٖ ّفٖ تلّلز ًفسَ تلحفثظ علٔ دّر تلهدًٗر 

تلمدٗهر كهركز تلتصثدٕ حّٕٗ ّهًطمر سكًٗر هتعددذ تلدخل، كهث ٗمترح أٗضثًا سلسلر هى تلتدخ٠ز 

فٖ هًطمر تلحهثٗر خثرج تلسّر، تِدؾ إلٔ تحسٗى تلدّرذ تلهرّرٗر ّتؤهٗى هّتلؾ تلسٗثرتز كهث 

ٗصًؾ تلهخطط تلتدخ٠ز خٗى هشثرٗع هثدٗر ضخهر أّ هجرد . تؤهٗى تلهسثعدذ للفعثلٗثز تلهكهلر

تدخ٠ز خسٗطر، ّتؤهٗى تلهسثعدذ تلفًٗر ّتًظٗم تلتهّٗل خمرّض هًخفضر تلفثبدذ ٛصحثج تلهلكٗثز 

 . لهسثعدتِم فٖ أعهثل تٝص٠حثز ّتلتحسًٗثز

ّخثلتثلٖ إى درتسر إٔ حثلر تتم هى خ٠ل عدذ هعثٗٗر تثرٗخ ثمثفٖ، طخٗعٖ، تلتصثدٕ، هعهثرٕ 

ّعهرتًٖ ّهى خ٠ل تلهّترد تلثمثفٗر تلهتثحر هكثًٗث خؤًّتعِث، ّتلتٖ ٗجج تٟستفثدذ هًِث فٖ رسم 

خطط تلتًهٗر تلخثصر خثلهًطمر تلهدرّسر إضثفر إلٔ خصّصٗر كل هًطمر ّخطر تٝدترذ تلمثخلر 

ُّذت هث سٗتم تطخٗمَ علٔ تلحثلر تلدرتسٗر فٖ . للتطخٗق فِٗث، ّخدت ذلن جلٗث فٖ تلحثٟز تلث٠ث تلسثخمر

حٗث سٗعرض تلخحث أُهٗر هدًٗر هعلّٟ ّهعثٗٗر تختٗثرُث كحثلر - هدًٗر هعلّٟ–تلفصل تلمثدم 

ًّٗتمل خعدُث لدرتسر تلهّترد تلثمثفٗر فٖ هعلّٟ خؤًّتعِث ّهًثلشتِث ّتحدٗد ترتتخٗتِث ّتٙلٗر . للدرتسر

تلهثلٔ ٟستؽ٠لِث فٖ تلعهلٗر تلتًهّٗر ٟستخ٠ص ًتثبج عثهر تخٗى ترتتخٗر تلخعد تلثمثفٖ فٖ تلعهلٗر 

. تلتًهّٗر ٕٛ هًطمر ّفٖ رسم تلخثرطر تلتًهّٗر تلّطًٗر
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 الحضرٌة التنمٌة عملٌة فً الثقافٌة المتغٌرات دور

 /معلوال/دراسة الحالة 
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: يذخم انجسء انؼًهي

تطرق تلخحث فٖ تلجزء تلًظرٕ إلٔ درتسر دّر تلهتؽٗرتز تٟجتهثعٗر ّتلثمثفٗر ّدّر تٛسرذ فٖ 

عهلٗر تلتًهٗر تلحضرٗر تلهستدتهر خشكل ًظرٕ ّطرٗمر تستثهثر تلهّترد تلثمثفٗر ّتلخصثبص 

تلهجتهعٗر ٕٛ جهثعر فٖ عهلٗر تٟرتمثء خثلهًثطق تلتثرٗخٗر ّتًهٗتِث خصّرذ تحثفظ علٔ ُّٗتِث 

تلثمثفٗر ّتزٗد هى فعثلٗتِث تٟلتصثدٗر ّفٖ ُذت تلفصل سٗمّم تلخحث خإسمثط تلدرتسر تلًظرٗر تلسثخمر 

علٔ خلدذ هعلّٟ خهمّهثتِث ّإهكثًٗثتِث تلتثرٗخٗر تلترتثٗر تلهثدٗر ّتلهعًّٗر للخرّج خهجهّعر هى 

 االٍزضّبهاد ٚعنة الزٖبك٘ب ٌزفؼ١ًتلتّصٗثز ّتلهمترحثز تلشثهلر ّرإٓ تستشرتفٗر لهستمخل تلخلدذ 

.  ا١ٌٙب

 :استخذاو َظى انًؼهوياخ انجغرافيح
 ّتلهّتلع تلترتثٗر، أحد تلّسثبل تلِثهر فٖ عهلٗر تلحفثظ علِٗث تلهًثطق تلِثهرُٗعد هّضّع تّثٗق 

ّتستهرترُث، ّتعد تلخرتبط هى أُم تلجّتًج تلتٖ ٗهكى أى تسِم فٖ عهلٗر تلتّثٗق جؽرتفٗثًا؛ تشهل 
لّتعد تلخٗثًثز تلجؽرتفٗر أكثر هى تهثٗل خرتبطٖ، فِٖ لّتعد خٗثًثز للهخثًٖ تلتٖ تشهلِث ُذٍ تلهّتلع 

هى هعلّهثز ّخٗثًثز، خعضِث هرخّط خهّتلع جؽرتفٗر، إحدتثٗثز هحددذ، ّتٛخرٓ تؤخذ أشكثًٟا 
تلجدتّل ّتلصّر ّتٛفـ٠م، ّّثثبق خطٗر ّخرتبطٗر؛ ّتتهٗز تمًٗر ًظم تلهعلّهثز : هختلفر، هثل

 خثلمدرذ تلفعثلر فٖ تّثٗق ُذٍ تلهّتلع، كهخزى رلهٖ، إضثفر إلٔ تلمدرتز تلتحلٗلٗر GIS1تلجؽرتفٗر 
. تلهتهٗزذ لِذٍ تلخٗثًثز، تلتٖ تمدهِث ُذٍ تلًظم

تلهسثحر تلتصّٗرٗر تلجّٗر  ٗعتهد تّثٗق تلهّتلع تٛثرٗر علٔ تلهسثحر تلتصّٗرٗر، حٗث تعتخر
ّتلفضثبٗر أُم عهلٗثز تلهسح تٛرضٖ للهّتلع تٛثرٗر، للحصّل علٔ خٗثًثز تفصٗلٗر دلٗمر ّتلتٖ 

تسِم فٖ تلحصّل علٔ تلخٗثًثز تٛسثسٗر تل٠زهر ًٝتثج تهثل تلهّلع خثستخدتم خرهجٗثز ًظم 
. ٝجرتء تلعهلٗثز تلتحلٗلٗر خثصر تلهعلّهثز تلجؽرتفٗر، إلٔ جثًج تلهعلّهثز تلكهٗر،

 أُهٗر ًظم تلهعلّهثز تلجؽرتفٗر هى خ٠ل خًثء لثعدذ خٗثًثز جؽرتفٗر ٗهكى هى خ٠لِث ّتتجلٔ
،  لِثلّصّل إلٔ تّثٗق شهّلٖ ّت،ترتِث ّتًهٗتِث ّتلحفثظ علِٗث خِدؾ تستهرترٗتِثتلهسثعدذ فٖ إد

ّتعتهد ُذٍ تٟستخدتهثز علٔ تخت٠ؾ ّجِثز تلًظر حّل  ّفمثًا لتعدد تلهجثٟز تلتطخٗمٗر تلهستخدهر،
 هى خ٠ل تّفٗر لثعدذ خٗثًثز شهّلٗر تتصؾ خثلدٗهّهر تحدٗد ّتصًٗؾ تُٛدتؾ تلتطخٗمٗر لِث
 2.ّتلهرًّر تلكثفَٗ لتحدٗثِث ّتطّٗرُث

: م المعلومات الجغرافيةانظ
 طرٗمر لتًظٗم تلهعلّهثز خثستخدتم تلحثسّج ّرخطِث خهّتلعِث  GISٗعد ًظثم تلهعلّهثز تلجؽرتفٗر 

سترجثعِث ّهعثلجتِث، إذ تمّد تتلهكثًٗر، ُّذت ٗعًٖ تلتعثهل هع تلخٗثًثز هى حٗث إدخثلِث ّتخزًِٗث ّ

ُذٍ تلعهلٗثز إلٔ خًثء ًظثم خٗثًثز هكّى هى طخمثز تكّى خِٗبر خرتبط لهًطمر هعًٗر تشترن جهٗعِث 

 .خثلحدّد ًفسِث علٔ سطح تٛرض

ّٗتصؾ تلخرًثهج خهٗزتز ذتز أُهٗر كخٗرذ هًِث إستٗعثج همدتر كخٗر هى تلخٗثًثز تلهكثًٗر ّتلّصفٗر، 

ّخزى ّعرض تلهعلّهثز تلتٖ ٗهكى رخطِث هع تلهّلع تلجؽرتفٖ، ّفق ًظثم إحدتثٗثز هعٗى ّخذلن 

ٗهتلن هٗزذ هِهر ُٖ رخط تلهعلّهر خثلهّلع؛ فِّ ًظثم لرسم تلخرتبط ّإجرتء عهلٗثز تحلٗل تلتّزٗع 

 تلجؽرتفٖ للخٗثًثز تلهكثًٗر خّتسطر تلخٗثًثز تلّصفٗر تلهرتخطر خِث ّخثلعكس، لهًثطق ّتسعر تهثل
حدّد سٗثسٗر أّ إدترٗر، : تلعثلم، أّ جزءتًا هًَ ّختفثصٗل كخٗرذ أّصؽٗرذ ّخؤٗر تمسٗهثز فرعٗر هثل

 . للٗهٗر أّ هشثرٗع ّؼٗر ذلنإهًثطق تٝحصثء، هًثطق تلخرٗد، هًثطق 

                                                           
1  GIS: Geographic Information System 
2 James A. Delle, A Good and Easy Speculation”: Spatial Conflict, Collusion, and Resistance in Late 
16th-Century Munster, Ireland, International Journal of Historical Archaeology 20003. (1): 11-35. 
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 ّٗتهكى تلخرًثهج هى تهثٗل جهٗع أًّتع تلهظثُر تلطخٗعٗر ّتلخشرٗر، إذ تتًّع هصثدر تلهعلّهثز 

ّخؤشكثل هختلفر لًظم تلهعلّهثز تلجؽرتفٗر؛ ُّّ خذلن ّٗفر أًظهر لّتعد خٗثًثز لثخلر للتحدٗث 

ّتٝضثفر ّتلحذؾ، ّٗسثعد علٔ عرض تهثٗل خصرٕ للخٗثًثز، ٕٛ حمل هى هلؾ تلخرٗطر خثشكثل 

ّألّتى ّرهّز خؤحجثم هختلفر، هع إضثفر طخمثز هتعددذ للخٗثًثز لًفس تلخرٗطر؛ ّإى إٔ تؽٗٗر فٖ 

هلؾ تلهعلّهثز للخرٗطر سّؾ ٗمّم تلـخرًثهج ختحدٗث تلرسم تلهعرّض تلمثبٗثًا؛ ّخذلن ٗهكى إًشثء 

 . خرٗطر ؼًٗر خثلهعلّهثز، هختصرتًا خذلن تلّلز ّتلجِد ّتلكلفر، فض٠ًا عى تلسرعر فٖ تلعهل

تكهى أُهٗر تلـخرًثهج فٖ لّذ تحل٠ٗتَ، فِّ ٗهتلن تًظٗم كثهل ٛدّتز تلسإتل هثل تلّظثبؾ تلرٗثضٗر 

ّتلعهلٗثز تلهًطمٗر ّتلتحل٠ٗز تٝحصثبٗر ّعهلٗثز تلتطثخق ّتلًهذجر ّؼٗر ذلن تلكثٗر؛ ُّٖ صفر 

ستثًثبٗر لعهل تلتحل٠ٗز تلهكثًٗر لٞجثخر عى تٛسبلر تلجؽرتفٗر، ّعرض ًتثبجِث علٔ تفرٗدذ أّ

تلخرتبط ّتكّى ذتز فثبدذ هإكدذ ًِٟث تحهل هعلّهثز جدٗدذ هستخلصر أّ هستخرجر هى تلتحلٗل 

  .تلهكثًٖ
إى عهلٗر إستخ٠ص تلهعلّهثز تلجدٗدذ ؼٗر ههكًر ّتلحصّل علِٗث ٗكّى خصعّخر كخٗرذ خدّى 

علٔ تهثٗل تلهعلّهثز ّإعطثء هخرجثز ذتز ًّعٗر جٗدذ،  كهث ٗسثعد تلخرًثهج ؛GISإستخدتم 

ٟهت٠كَ تدّتز رسم تسثعد علٔ إًجثز تلخرتبط تلهطلّخر، ّعرضِث علٔ شثشر تلحثسّج، أّ 

، ّكذلن إخرتج تلّثثبق هى تمثرٗر أّ جدتّل أّ  Onlineأخرتجِث خطخعِث أّ رسهِث علٔ تلّرق، أّ 

 لعرض هعلّهثز  Multimediaهخططثز؛ ّّٗفر إهكثًٗر إستخدتم تلّسثبط تلهتعددذ  رسّم تّ

رلهٗر سهعٗر ّهربٗر هرخّطر خثلخرتبط أّ تلرسّم أّ تلجدتّل، ّٗتهكى هى عرض ّإخرتج ّثٗمر 

 .ّتحدذ تحهل هعلّهثز هتًّعر هثل تلخرٗطر ّتلجدتّل ّتٛشكثل تلخٗثًٗر ّتلصّر

ّلدأثخز تلخرًثهج فثعلٗتَ ًظرتًا ُٛهٗتَ فٖ حفظ تلهعلّهثز ّتٝستفثدذ هًِث خثلتكثهل هع تلهعلّهثز 

تٛخرٓ تلهتثحر عى طرٗق هعثلجتِث ّتحلٗلِث ّتحدٗثِث، ّإعدتد تلخرتبط ّتلهخططثز تلهتعلمر خِث 

ّدرتسر تلع٠لثز خٗى عدد كخٗر هى تلهظثُر تلجؽرتفٗر، فِٖ تّفر لصًثع تلمرتر تلمثعدذ تلتٖ ٗستًد 

. تلِٗث ٝتخثذ تلمرترتز تلصثبخر فٖ هعثلجر تلهشك٠ز تلمثبهر خصّرذ علهٗر دلٗمر

 :ّٗتطلج تلخدء خإعدتد تلخرًثهج تلخٗثًثز ّتلهّتد ّتلخرتهج تٛتٗر

 . ستخدتم خرٗطر رلهٗر للهًطمر تلهدرّسرت .1

للحصّل علٔ عدد هى تلشخكثز ّتلهخططثز  (Auto CAD)ستخدتم خرتبط رلهٗر ت .2

 .تلتًظٗهٗر ّتلهظثُر تلطخٗعٗر ّتلخشرٗر

 .ستخدتم خرتبط ّرلٗر ّعمثرٗرت .3

 .ستخدتم صّر ألهثر صًثعٗر حدٗثر ّلدٗهر .4

 Arc GIS (Desktop Arc3.2،Arc9.2)ستخدتم خرًثهج ًظثم تلهعلّهثز تلجؽرتفٗر ت .5

ّGeoMedia Pro 6. 

 .Image Analyses   ّ Imagine ERDADSستخدتم خرًثهج ت .6

 .Photoshop، Auto CADستخدتم خرًثهج ت .7

 .ّتلهسّحثز تلحملٗر (GPS)ستخدتم تٛجِزذ تلهسثحٗر تلحدٗثر ت .8

ستخدتم أحدث تلهعلّهثز ّتلتمًٗثز ّخرتهج تلحثسّج فٖ تصهٗم عًثصر تلهشرّع ت .9

((Arc GIS  Microsoft Office Programs. 

ّتخدأ هرحلر تلهعثلجر خهرتجعر تلخٗثًثز ّتدلٗق هدٓ صحتِث، هى خ٠ل تلًزّل تلهٗدتًٖ للتؤكد هى 

صحر تلخٗثًثز هع هّتلعِث تلصحٗحر ّحدتثر تلخٗثًثز، ّأٗضث تلتؤكد هى رخط تلهعلّهثز خٗى هحتّٗثز 

تلجدتّل تٝحصثبٗر ّهّتلعِث علٔ تلخرٗطر؛ خعدُث تتم هعثلجر تٛخطثء تلًثتجر هى هرتجعر تلهٗدتى 
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  للصّر تلفضثبٗر لتكّى تٛسثس فٖ Mosaicّتٛخطثء تلهدخلر فٖ هرحلر إدخثل تلخٗثًثز، ّعهل 

عهل تلهشرّع عى طرٗق ُٗكلر ّإعثدذ تجزبر تلخرٗطر، حسج تلخٗثًثز تلهتّفرذ ثم إضثفتِث علٔ 

  . حٗث تهز عهلٗر تؤسٗس تلخرٗطرArcGISDesktopتلًهّذج خثستخدتم 

 نّتؤتٖ خعد ذلن هرحلر تلتحلٗل ّتٝخرتج، ّفٖ ُذٍ تلهرحلر ُترخط تلخٗثًثز خثلخرٗطر، ّٗتّفر خذل

خرٗطر أسثس، ّهجهّعر هتكثهلر هى تلخٗثًثز تٟختصثصٗر تلهخّخر ضهى لّتعد تلخٗثًثز، هدلمر 

ّجثُزذ لعهلٗر تٟخرتج؛ ّخعد ذلن ٗتم تلّصّل إلٔ تلهرحلر إخرتج عدد هى تلخرتبط ّفق تلهرتحل 

  .تلهختلفر للهشرّع ّتٟختصثصثز تلهطلّخر

 
. GIS المراحل المنهجية لمعمل ببرنامج (3)الرسم التوضيحي 

. من إعداد الباحثة: المصدر
، حٗث تم تجِٗز كثفر طخمثز (ARCGIS 9.2) جؽرتفٗثًا خرًثهج خٗثًثز هعلّٟتستخدم لًهذجر ّلد 

تلًظثم تلهمترح هى خ٠ل ُذٍ تلخرهجٗر، ّٗهكى تحهٗل ُذت تلًظثم علٔ شخكر تًٟترًز هى خ٠ل 

 ٟحمثًا لٗصثر إلٔ لًشر تلخٗثًثز تلجؽرتفٗر عخر شخكر إًترتًز هحلٗر (ARCIMS 9.2)خرًثهج 

 كؤحد خرهجٗثز ًظثم  ArcGISتتهٗز خرهجٗر تٟستفثدذ هًِث خثلدرتسثز ّتلتحل٠ٗز، حٗث 

تلهعلّهثز تلجؽرتفٖ، خمدرتِث علٔ رخط تلخٗثًثز ؼٗر تلهكثًٗر فٖ لثعدذ تلخٗثًثز هع تلخٗثًثز تلهكثًٗر، 

 The GIS Relationalعًدُث ٗكّى لد أًُجزز لثعدذ ع٠لثز فٖ ًظثم تلهعلّهثز تلجؽرتفٖ 

Data Base ُتَهكُى هى طرح تلعدٗد هى تٛسبلر تلهتعلمر خثلظّتُر تلهكثًٗر ّخصثبصِث ؼٗر ،

ُٗهكى تلحصّل علٔ تلهعلّهثز تلخثصر   علٔ تلخرٗطر هخثشرذ، كثلهخططثز خكل هّلعتلهكثًٗر، ف

، ههث Link to Graphicsّتلهّلع تلجؽرتفٖ ّؼٗرٍ، ّٗهكى ًُث رخط ُذٍ تلهعلّهثز هع تلخرٗطر 

 1.تلتًهّٗرّٗفر أدتذ ُثهر فٖ عهلٗر تّثٗق ّإدترذ ّتطّٗر تلهّتلع 

، ّتحتّٕ ُذٍ تلطخمثز علٔ كثفر  Layers عدد تلطخمثزلهعلّّٟتتضهى تلخرٗطر تلرلهٗر 

تلهعلّهثز ّتلهمّهثز تلطخٗعٗر ّتلخشرٗر، ّٗهكى تعدٗلِث ّزٗثدتِث ّتلحذؾ هًِث حسخهث ٗتطلج 

                                                           
1
 Lawrence B. Conyers, Introduction, in Ground Penetrating Radar: An Introduction for Archaeologists, 

Walnut Creek: Alta Mira Press, 2003. pp.11-21 
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 تهكى هى تلمٗثم خثلعدٗد هى تلتحل٠ٗز علٔ ARCGIS 9.2هّضّع تلتحلٗل ّتلدرتسر؛ فخرهجٗر 

 دتخل تلخرٗطر، تم رخطِث خجدّل تلخٗثًثز تلّصفٗر، ُّٖ تلخٗثًثز Featureتلخرٗطر، فكل ظثُرذ 

تلتٖ تضم هعلّهثز تصؾ تلخٗثًثز تلهكثًٗر أّ تلجؽرتفٗر، ّترتخط ُذٍ تلخٗثًثز تلّصفٗر خثلخٗثًثز 

تلهكثًٗر عى طرٗق ًظثم تلترهٗز؛ ّٗعد تحدٗد تلِدؾ هى لثعدذ تلخٗثًثز تلهطلّخر، إلٔ جثًج تحدٗد هث 

   .تلهطلّج إًجثزٍ، دّرتًا ُثهثًا فٖ هعرفر ًّع تلخٗثًثز تلهطلّخر، ّشكل تلهخرجثز

هضهّى عدد هى   همثطعر تستًثدتًا إلٔلخلدذ هعلّٟتهز عهلٗر إًشثء لثعدذ تلخٗثًثز تلجؽرتفٗر ّلد 

خعد أى أًجزز  تلهرتحل تلفًٗر ّ، تلدرتسثز تلسثخمر للهًطمر هع خٗثًثز تلهكتج تلهركزٕ لٞحصثء

ّتلخطّتز تلهًِجٗر تل٠زهر، ّتلتٖ شهلز تحدٗد تٟحتٗثجثز ّتلتصهٗم تلهًطمٖ ّتلتصهٗم تلتفصٗلٖ 

ّتصهٗم تلتطخٗمثز ّتلتًفٗذ ّتلتسلٗم، ّلد شهلز هرحلر تحدٗد تلّضع تلرتُى ّتمدٗر تٟحتٗثجثز 

تلهطلّخر هى تلعتثد ّتٛجِزذ ّهصثدر تلخٗثًثز ّشخكثز ًملِث ّتلتطخٗمثز ّتلخرتهج ّأًظهر تلتشؽٗل 

 1تلهطلّخر ًٝجثز تلًظثم تلهمترح، ّشهلز عهلٗر تصهٗم تلًظثم تلعدٗد هى تٛعهثل ّتلهخرجثز،

: ّهًِث

. تصهٗم تلًهّذج تلهًطمٖ ّتلًهّذج تلهثدٕ لمثعدذ تلخٗثًثز تلجؽرتفٗر .1

 .تلطرلثز ّتٟستخدتهثزتصهٗم هًِجٗر إًتثج خرٗطر تٛسثس هدرج علِٗث  .2

 .تصهٗم شخكر ًمل تلخٗثًثز ّتلهعلّهثز، ّتلتٖ تتؤلؾ هى خٗثًثز إحصثبٗر خسٗطر .3

 .رخط شخكر تلخٗثًثز خخرًثهج تلًهذجر، ّتستخ٠ص ًتثبج هركخر .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .2009، الطبعة األولى، دار الوراق لمنشر، عمان، األردن، GISإبراهيم خميل بظاظو، التخطيط والتسويق السياحي باستخدام   1
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 :/معلوال كحالة دراسٌة /دور المتغٌرات الثقافٌة فً عملٌة التنمٌة الحضرٌة 6

 
 الدراسٌة الحالة: 4يتوضٌح رسم

 
 

  :الدراسٌة الحالة تعرٌف 6-1

: هعلّٟ خلدذ أُهٗر  6-1-1

 تلهرتفع تلهكثى ٗعًٖ تسهِث. دهشق ؼرج شهثل فٖ تمع سّرٗر هدًٗر( ܡܥܠܘܐܠ :خثلسرٗثًٗر )هعلّٟ

 . 1خِث ٗتحدثّى هعلّٟ سكثى زتل هث تلتٖ تٙرتهٗر تللؽر حسج تلعلٗل تلِّتء ذّ

                                                           
1
 http://ar. wikipedia. org/wiki/ِؼٍٛال  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/??????
http://ar.wikipedia.org/wiki/??????
http://ar.wikipedia.org/wiki/??????
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 لٔتتتّ تلتٖ خثلحضثرتز عثهرذ تزتل هث تلتٖ تٛرض سطح علٔ تلًثدرذ تلتثرٗخٗر تّٛتخد هى تعتخر

 لخل تلعثشر للمرى تثرٗخِث ٗعّد هِهر لدٗهر ّهعثلم همدسر هسٗحٗر هعثلم خّجّد تشتِر أرضِث علٔ

 حتٔ تلهسٗح لؽرتٙرتهٗر  خثللؽر ٗتكلهّى زتلّت هث ّتلهسلهٗى تلهسٗحٗٗى هى سكثًِث أى كهث. تله٠ٗد

.  تلتًٗر ّعٗى( تلصرخر)ّخخعر جخعدٗى لرٗر فٖ كهث تللؽر تلعرخٗر خجثًج تلّٗم

 تثرٗخٗر هعثلم علٔ هعلّٟ تحتّٕ"

 ّتلكًثبس تٟدٗرذ أُهِث هتفردذ

 أثثر ّعلٔ تلصخرٗر ّتلههرتز

 تثرٗخ فٖ ُّثهر لدٗهر هسٗحٗر

 لدٗهر خٗزًطٗر كًٗسر هًِث تلهسٗحٗر

 تلصخر فٖ هًحّتر خٗزًطٗر ّأضرحر

 هثر دٗر فِٗث ّٗجد تلجخل، كهث للج فٖ

 خلدذ خّٗز تتهٗز. تلخطرٗركٖ تم٠

 خعض فّق خعضِث خثرتفثع هعلّٟ

 تلّتحدذ تلطخمر تعلّ ٟ خحٗث طخمثز

 لتتحّل ّتحد خٗز ترتفثع هى أكثر هًِث

 رّلرأ إلٔ تلهًثزل سطّح خذلن

 ذتز لتكّى خّٗز هى فّلِث لهث ّهعثخر

 ّتٛحجثر تّٛتخد أهث. هتهٗز طثخع

 ّتلهؽثرتز ّتلكِّؾ تلضخهر

 سكًِث تلتٖ تلصخر فٖ تلهحفّرذ

 آٟؾ تثرٗخ لصر فتحكٖ تلمدٗم تًٝسثى

 تلعِد إلٔ تٟرتهٖ تلعِد هًذ تلسًٗى

 هعلّٟ فَٗ سهٗز تلذٕ تلرّهثًٖ

 تلذٕ تلخٗزًطٖ تلعِد سٗلّكّخّلٗس إلٔ

 عًدهث هِهثًا  دًٗٗثًا  دّرتًا  فَٗ لعخز

 هركزتًا  تلرتخع تلمرى هى تًا خدء أصخحز

 تلسثخع تلمرى حتٔ تستهرز ٛسمفٗر

.  1"عشر

 عثم لِث تًظٗهٖ أّل هخطط صدر أى إلٔ تلتثرٗخ عخر ّخسٗطثًا  فطرٗثًا  عهرتًٗثًا  تّسعثًا  تلهدًٗر شِدز

 خسٗط عهرتًٖ تّسع هع تلتلر سفح علٔ تلمدٗهر تلخلدذ آًذتن تلعثم تلتًظٗهٖ تلهخطط ّشهل/ 1965/

 فلمد للخلدذ تلثثًٗر تلتًظٗهٗر تلدرتسر أهث. خَ تلهحٗطر ّتلشرلٗر تلؽرخٗر تلسفّح ّعلٔ تلسِل جّتر

 علٔ تلخلدذ شهثل تهتدز تلسثخق تلهخطط علٔ جدٗدذ عهرتًٗر تّسعثز شِدز/ 1998 /عثم صدلز

 تًظٗم جرٓ تٛخٗر خثلهخطط تلعهل إٗمثؾ تم. تلتًٗر عٗى خلدذ خثتجثٍ ّجًّخث هعلّٟ فًدق خلؾ تلِضخر

 جثهعر فٖ تلًِدسٗر للدرتسثز تلجثهعٗر ّتلّحدذ ّتلهرتفق تٝسكثى ّزترذ خٗى تلخلدذ ّتًظٗم لتؤُٗل عمد

 . دهشق

 

                                                           
1

 اٌّوعغ اٌَبثك 

 معلوال بلدة: 13 شكل

 القدٌمة البلدة :14 شكل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B9%D8%A9
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: تلطرلٖ تلرخط  6-1-2

 خثلعثصهر ترخطِث كهث ّتلمرٓ تلخلدتز هى خجّترُث ترخطِث طرلٗر هحثّر عدذ علٔ هعلّٟ خلدذ تمع

-دهشق )أّتّسترتد خثتجثٍ هعلّٟ خلدذ هى ّٗتجَ: تّٛل تلهحّر: ُّٖ تلمطر هحثفظثز ّخثلٖ دهشق

 تلعرّس خثى جّتر تلجدٗدذ تلطرلٗر تلعمدذ طرٗق عى فثٛتّسترتد تلتًٗر عٗى خخلدذ هثرتًا ( حهص

.  ّحهص ّدهشق تلمطٗفر هدًٗر فٖ تلهًطمر هركز هع تلرخط تلهحّر ُذت ّٗإهى

 طرٗق عًَ ّٗتفرع ٗخرّد ّهدًٗر تلصرخر خلدذ خثتجثٍ شهثٟ هعلّٟ خلدذ هى ٗتجَ: تلثثًٖ تلهحّر 

.  جخعدٗى خلدذ خثتجثٍ آخر طرٗق عًَ ٗتفرع كهث صٗدًثٗث – رًكّس – عرج حّش خلدذ خثتجثٍ

 تلتًٗر عٗى ّخلدذ هعلّٟ خلدذ خٗى هتّسطر هًطمر فٖ تّٛل تلهحّر هى ٗتفرع: تلثثلث تلهحّر 

.  جخعدٗى خثتجثٍ طرٗق أٗضث هًَ ّٗتفرع صٗدًثٗث – تلتّتًٖ خثتجثٍ

 هحددت ٗهثل ّتلذٕ هعلّٟ لخلدذ تلؽرخٖ تلفج خعخّر همٗد تلثثًٖ للهحّر تلطرلٖ تلرخط أى ٠ّٗحظ

.  1تلطرٗق لِذت خدٗل طرٗق ٝٗجثد تلسعٖ تلهفٗد ّهى. . . ( تًٟحدتر، تلعرض، تلضٗق، تلجلٗد )طخٗعٗث

 
 الطرقً الربط: 9 مخطط

: االختٌار معاٌٌر 6-2

 تلهعطٗثز ّدرتسر هرتجعر علٔ ٗشجع هث ّتلهعهثرٗر تلعهرتًٗر تلهمّهثز هى هعلّٟ خلدذ تهتلن

 فترذ خٗى تلهتؽٗرتز ّهرتجعر للخلدذ تلعهرتًٖ تلتشكٗل فٖ ّأثرُث ّتٟلتصثدٗر ّتلثمثفٗر تٟجتهثعٗر

 تفصٗلٗر درتسثز هى تتطلخَ ّهث تلتخطٗطٗر ّتلتشرٗعثز للهعثٗٗر تعدٗل هى ٗلزم هث ّدرتسر، ّأخرٓ

 فٖ ّأثرُث للخلدذ تلحضرٕ تلًسٗج تشكل هع تّتفمِث هدٓ ّهعرفر ّعهرتًٗر ّتجتهثعٗر تلتصثدٗر

.  أخرٓ جِر هى تلتًهّٗر تلخثرطر تشكٗل

                                                           
1

 . 2، 2004ٓهٙٛاْ ٛؾالٚٞ ٚآفوْٚ،  رمو٠و اٌّوؽٍخ األٌٚٝ ٌلهاٍخ رؤ١ً٘ ٚرٕظ١ُ ثٍلح ِؼٍٛال، اٌٛؽلح اٌغبِؼ١خ ٌٍلهاٍبد إٌٙل١ٍخ، .  ك
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: ّتلثمثفٖ تلتثرٗخٖ تلهعٗثر  6-2-1

 تلمرتر صدر فمد تلسّرٗر تلعرخٗر تلجهِّرٗر فٖ رسهٗثًا  تلهسجلر تلهّتلع أُم هى هعلّٟ هدًٗر تعتخر

 تلهّتلع عدتد فٖ تلفجٗى هع تلمدٗهر تلهًطمر تسجٗل علٔ ًص تلذٕ 1976\10\13 تثرٗخ أ\243 رلم

 تم٠ هثر دٗر ّسجل 1966\1\9 تثرٗخ أ\2 رلم خثلمرتر سجلز فمد هعلّٟ هى تلفّلث هًطمر أهث تٛثرٗر

 أّ ترهٗهِث تلهذكّرذ تلهًطمر ضهى تلعمثرتز ُدم ٗهًع حٗث 1998\1\2 تثرٗخ أ\ 170 رلم خثلمرتر

   .تٛثرٗر تلسلطثز هّتفمر دّى

 ّفق 1999   6\8للًّٗسكّعثم تلهإلتر أّ تلمثبهر تلتّجِٗٗر تل٠بحر علٔ هعلّٟ هدًٗر سجلز كهث- 

 1( 6- 5  تلهعٗثرٗى )V – VI تلهعٗثرٗى

 تللجًر أى 2005  شخثط  تلعثلهٖ تلترتث تتفثلٗر لتًفٗذ تلتّجِٗٗر تلهخثدئ هى 77 تلهثدذ ًصز حٗث

 حددز ّلد 2 تلهحددذ تلهعثٗٗر هى أّ أكثر ّتحد تستّفز هث إذت تستثًثبٗر عثلهٗر لٗهر ذت تلههتلن تعتخر

. . . . . . .  تلمثبهر ضهى هعلّٟ لّضع تلتثلٗر تلهعثٗٗر

 :(Selection criteria)معاٌٌر التسجٌل فً قائمة التراث العالمً 

 تٛرتضٖ ٟستخدتم تملٗدٕ ٛسلّج أّ تملٗدٗر خشرٗر لهستّطًر خثرزتًا  ًهّذجثًا  ٗمدم: 5 تلهعٗثر

 عًدهث ّخٗبتَ، ٟسٗهث تًٝسثى خٗى تلتفثعل هعًٗر، أّ ٗهثل ( ثمثفثز) أّ  ثمثفر ٗهثل، تلخحثر أّٟستؽ٠ل

.  فِٗث رجعر ٟ تحّٟز ختؤثٗر ل٠ًدثثر عرضر ٗصخح

 أّ خهصًفثز حٗر، أّ خهعتمدتز أّ تمثلٗد خؤحدتث أّ هلهّس هخثشر ًحّ علٔ همترًثًا  ٗكّى: 6 تلهعٗثر

 خهعثٗٗر همترًثًا  تستخدتهَ ٗستحسى تلهعٗثر ُذت أى تللجًر ترٓ )خثرزذ عثلهٗر أُهٗر ذتز أّ فًٗر أدخٗر

.  3(أخرٓ

: تلطخٗعٖ تلهعٗثر  6-2-2

 تلشهثل إلٔ تمع حٗث )فِٗث تلهّجّدذ تلتضثرٗس حٗث هى كخٗرذ طخٗعٗر خمٗهر هعلّٟ خلدذ تتهتع

 تلثثًٗر تلجخلٗتٗى تلسلسلتٗى خٗى دهشق هدًٗر هى تمرٗخث كم 58 خعد ّعلٔ دهشق هدًٗر هى تلؽرخٖ

 لخًثى سلسلر هى  م1913 إلٔ لهتَ ترتفع تلذٕ هعلّٟ جخل لحؾ فٖ تلملهّى هًطمر هى ّتلثثلثر

.  4تلشرلٗر

 إلٔ تصل هًتظهر هّٗل ذتز تكّى هث ؼثلخث تٟرتفثع هختلفر ُضثج شكل علٔ أرتضِٗث ّتتّزع

 صخرٗر جرّفثًا  هًحدرتتِث تشكل ّتلتٖ تلّعرذ تلجخلٗر تلسلسلر حثفر علٔ تمع حٗث%( %20 - 15)

 . 5تلجًّج خثتجثٍ تًٟحدتر ّشدٗدذ هرتفعر

                                                           
1
 http://whc. unesco. org/en 

2 
 8-7، ٓ 2011ٓ\5ِٛفك كغّبْ، ِقطٜ اكاهح ِٛلغ ِل٠ٕخ ِؼٍٛال اٌزبه٠ق١خ، ِىزت كِْك ٌٍؼّبهح ٚاٌزواس، كِْك  . ك

3
 http://whc. unesco. org/en/criteria/ 

4
  ٖٔوهللا، اٌٍّٛٛػخ اٌؼوث١خ، اٌّغٍل اٌزبٍغ ػْو، اٌؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ، اٌزبه٠ـ ٚاٌغغواف١ب ٚا٢صبه، ِؼٍٛال، ١٘ئخ اٌٍّٛٛػخ اٌؼوث١خا١ٌبً 

 . 115اٌَٛه٠خ،  ٓ 
5

 19، ٓ 2009ٔزب١ٌب ػطفخ، اٌلهاٍخ اإلل١ّ١ٍخ ٌّٕبٛك اٌزً ١ٕٚلٔب٠ب ِٚؼٍٛال، اٌْووخ اٌؼبِخ ٌٍلهاٍبد ٚاالٍزْبهاد اٌف١ٕخ، كِْك .  ك
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: تٟلتصثدٕ تلهعٗثر  6-2-3

 تلهًثظر ٗؽًٖ زرتعٗثًا  تلٖع إًتثج ذتز هًطمر فِٖ أسثسٖ خشكل سٗثحٗر زرتعٗر هًطمر هعلّٟ هًطمر

: ـج تتهثل ّتلتٖ تلسٗثحٗر تلجذج ّعّتهل خثلهعثلم ؼًثُث إلٔ إضثفر فِٗث تلطخٗعٗر

 . تلصحٖ ّتلهًثخ ّتلهتًّعر تلجهٗلر تلطخٗعر .1

 . طّٗلر لفترذ خثلثلّج تؽطٔ ّتلتٖ تلجخثل لمهم تلشثُق تٟرتفثع .2

 . تلفرٗد تلهًثخٖ تلتّتزى .3

تلمدٗهر،  تلخلدذ لخّٗز تلترتكخٗر تٛثرٗر، تلصفر تلكِّؾ )تلسٗثحٖ للجذج ههٗزذ عًثصر .4

 (. تلدًٗٗر تٟحتفثٟز تٙرتهٗر، طمّس تلصخرٗر، تللؽر تلطخٗعر

 . تٛثرٗر تلهّتلع .5

 . هعلّٟ-صٗدًثٗث تلسٗثحٖ تلهحّر .6

: ّتلعهرتًٖ تلهعهثرٕ تلهعٗثر  6-2-4

 ًهطثًا  ٗهثل حٗث، هًَ تتكّى تلذٕ تلفرٗد تلعهرتًٖ تلًسٗج خسخج كخٗرذ هعهثرٗر خمٗهر تلخلدذ تتهٗز

 ّتًتِثءًا  ّتلهؽثّر تلكِّؾ هى ءتًا خد. ّتلهتًّعر تلهت٠حمر تلزهًٗر تلحمج هى ّهجهّعر ههٗزتًا  هعهثرٗثًا 

 . تلحدٗثر تلطثخمٗر خثٛخًٗر

: تارٌخٌة لمحة 6-3

 عِّد سّرٗر هدى هى ّؼٗرُث هعلّٟ علٔ تلعصّر، ّتعثلخز ألدم هًذ هعلّٟ تلمدٗم تًٝسثى سكى

 ّتلرّهثى، ّتلؽسثسًر ّتلفرس، ّتلًّٗثى ّتٙشّرٗٗى، ّتلكلدتًٗٗى ّتٛهّرٗٗى، ّتٙرتهٗٗى تٛكثدٗٗى

 ّتلههثلٗن، ّتلعثهثًٗٗى ّتلصلٗخٗٗى، ّتّٛٗخٗٗى ّتلعخثسٗٗى، ّتلس٠جمر ّتلخٗزًطٗٗى، ّتٛهّٗٗى

.  1خثٟستم٠ل ًِثٗر ّتلفرًسٗٗى

                                                           
1 

 16، 1987ٓث١ْو ى٘لٞ، ِؼٍٛال اٌّل٠ٕخ األصو٠خ ٚا١ٌَبؽ١خ إٌّٛمع١خ، ِْٕٛهاد اٌّل٠و٠خ اٌؼبِخ ٌألصبه ٚاٌّزبؽف، كِْك 

  معلوال: 15شكل
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 تلتثرٗخٗر ّتٛدٗرذ ّهظِرُث، تلكًثبس هّلعِث ُٖ خصثبص ث٠ث هى تلّٗم شِرتِث هعلّٟ تستهد

 . سكثًِث لخل هى تلهحكٗر تٙرتهٗر فِٗث، ّتللِجر تلهّجّدذ

ّٗثز ّتلهزترتز ّتٛدٗرذ تلكًثبس هى كخٗرتًا  عددتًا  هعلّٟ تضم  تلمرّى إلٔ ٗعّد ّهعظهِث. ّتلهصل

 تلخرتج إلٔ خعضِث تعرض حٗى فٖ لثبهثًا  تلدًٗٗر تلهًشآز ُذٍ هى عدد ّٟٗزتل. تّٛلٔ تله٠ٗدٗر

 .St) لًّٗتّٗس تلمدٗس كًٗسر أُهِث هى كًٗسر عشر تثًتث فِٗث أحصٗز ّلد. تلزهثى خهرّر

Leontius)ٖتلمدٗس تله٠ٗدٕ، ّكًٗسر تلرتخع تلمرى إلٔ تثرٗخِث ٗعّد فسٗفسثء فِٗث ّجدز ، تلت 

 ّهى. لدٗهر خٗزًطٗر كًثبس هّتضع فٖ تلّٗم لثبهر تلكًثبس ُّذٍ. جّرج تلمدٗس ّكًٗسر تلٗثس

 1. خرخثرت ّتلمدٗسر تّهث ّتلمدٗس سثخث تلمدٗس كًثبس آثثرُث خمٗز تلتٖ تلكًثبس

 ّٗجد تلتٖ( ST. Thecla )تم٠ للمدٗسر تلهكرس تلسفلٖ تلدٗر ّٗجد تلجخلٖ تلشق هدخل ٗهٗى علٔ

 هثر دٗر تلخلدذ هى تٛٗسر ٗعلّتلشطر تلذٕ تلهسطح علٔ ّّٗجد. تلدٗر فّق كِؾ فٖ ضرٗحِث

 تلذٗى تلسّرٗٗى تلفرسثى أحد ُّّ تله٠ٗدٕ تلرتخع تلمرى فٖ شٗد تلذٕ   (St. Sergius) سركٗس

 تّجد تلدٗر ّخجثًج. م297 عثم فٖ (Maximanus) هثكسٗهثًّس عِد فٖ ّلتلّت تلهسٗحٗر تعتًمّت

.  تلكًٗسر خلؾ تلصخر فٖ هًحّتر لدٗهر أضرحر خمثٗث ّجّد ٠ّٗحظ. سركٗس هثر كًٗسر

 هًذ تٙرتهٗر تللؽر إلِٗث تطّرز لؽّٗر أصّل إلٔ تعّد حثلٗثًا  هعلّٟ فٖ تلهتدتّلر تٙرتهٗر تللِجر إى

 خعدذ هرز تٙرتهٗر تللؽر أى تلهعرّؾ ّهى. تله٠ٗدٕ تلسثخع تلمرى حتٔ تله٠ٗد لخل تّٛل تلمرى

 هًتصؾ حتٔ تله٠ٗد لخل عشر تلحثدٕ تلمرى هى تستهرز تلتٖ تلمدٗهر تٙرتهٗر ألدهِث كثًز هرتحل

 تلفثرسٗر تٝهخرتطّرٗر زهى عثصرز تلتٖ" تٝهخرتطّرٗر تٙرتهٗر "ّأعمختِث. تله٠ٗدٕ تّٛل تٛلؾ

 عِد هى تطّرُث هرتحل هى جدٗدذ هرحلر فٖ تٙرتهٗر تللؽر ّدخلز(. م. ق 330 ـ 530 )تٛخهًٗٗر

 هعلّٟ فٖ تلهستعهلر تللِجر تعّد تلهتؤخرذ تلهرحلر ُذٍ ّإلٔ(. م. ق164أّ  195 عثم )2تلهكثخٗٗى

.  3لِث تلهجثّرذ ّتلهًطمر

: ٗلٖ هث حسج حمج إلٔ لهعلّٟ تلتثرٗخٖ تلتطّر تمسٗم ّٗتم

: تلتثرٗخ لخل هث هعلّٟ  6-3-1

 سفّح ّعلٔ ٗخرّد هجر ّتدٕ طرفٖ علٔ تلههتدذ تلصخرٗر تلجرّؾ فٖ لثهز تلتٖ تلدرتسثز ثختزأ

 تلن هًِث عدٗدذ آثثر هى خلفَ خهث تًٝسثى ىأ ّٗخرّد هعّٟ خلدتٖ هى تلشرق إلٔ تلّتلعر تلجخثل

 ُذٍ سكى لد ٗصطثدُث كثى تلتٖ تلحّٗتًثز عظثم ّخمثٗث تستخدهِث تلتٖ ّتٛدّتز ّتله٠جا تلكِّؾ

 تلعثلل تًٝسثى ّحتٔ ّتلعّٗى خثلهثء ؼًٗر تلهًطمر ُذٍ ّكثًز. تلتثرٗخ لخل هث عصّر هًذ تلهًطمر

 تلكِّؾ خسكًٔ ٗكتؾ لم تلجدٗد تًٝسثى ُذت م. ق سًر آٟؾ 7-10 هثخٗى تلفترذ خ٠ل عثش تلذٕ

 ّتلدًٗٗر تلدًّٗٗر تحتٗثجثتَ ّفق ًّفذُث صههِث لِث هسخق تصّر ّفق ّهؽثّر كِّؾ ألثم خل تلطخٗعٗر

 ."تٟصطًثعٗر تلهؽثّر "عثدذ ّتسهٔ

                                                           
1
  Ross Burns Monuments of Syria, An Hisorical Guide, (London, 1994), pp. 145-6.  

2 
اٌزٟ ؽىّذ  رّىٓ اٌّىبث١ْٛ ِٓ رى٠ٛٓ اٌَالٌخ اٌؾ١ّْٔٛخ .اٌٍَٛل١١ٓ لبِذ اٌضٛهح ػٍٝ ؽىبَ ٍٛه٠ب ٟ٘ ِغّٛػخ ػَىو٠خ ٠ٙٛك٠خ: اٌّىبث١ْٛ

اّزٙو اٌّىبث١ْٛ ثؼٖج١زُٙ اٌل١ٕ٠خ ؽ١ش هويٚا ػٍٝ كٚه اٌل٠بٔخ  .اٌوِٚبٟٔ لجً ٚلٛػٙب فٟ ٠ل ثِٛجٝ. َ. ق63ٚؽزٝ . َ. ق164ِٓ  فٍَط١ٓ

 .فٟ اٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ ٚؽلٚا ِٓ أزْبه اٌٍغخ ٚاٌضمبفخ ا١ٌٛٔب١ٔخ فٟ إٌّطمخ ا١ٌٙٛك٠خ
3
 http://www. discover-syria. com/bank/2579 ِٛلغ اوزْف ٍٛه٠ب 

http://www.discover-syria.com/bank/97
http://www.discover-syria.com/bank/97
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9


 هعبء اثوا١ُ٘                                    .                                                                                  َاٌز٠ّٕٛخ اٌقبهٛخ فٟ اٌضمبف١خ األثؼبك رؤص١و روارج١خ

114 
 

:  تٙرتهٗر هعلّٟ  6-3-2

 خ٠د علٔ تٛلدهّى أطلمَ تلذٕ تٟسم فِّ" تلخ٠د "آرتم أهث ،ًّح خى سثم خى أرتم إلٔ ًسخر تٙرتهّٗى

 سًر تٙشّرٗٗى ٗد علٔ تٙرتهٗر تلههلكر زتلز ّلد أٗضثًا  تلًِرٗى خٗى هث خ٠د علٔ ّخعضِم سّرٗر

 .م. ق734

 ّرثَ فٗهث أٗضث ّٗتجسد ّؼثلج للعٗثى ظثُر ّجخعدٗى خخعث فٖ كهث، هعلّٟ فٖ تٙرتهٖ ّتلطثخع

 ّتلًّتّٗس ّتلكِّؾ تلهؽثّر خعض فٖ ًجدُث أّتخد هى تلعظهثء تٙرتهٗٗى أجدتدُم عى تلًثس

 ّحسج، إًهث خًِٗم فٗهث لٗس تلتّتصل ّسٗلر هثزتلز تلتٖ تللؽر ّفٖ، ًُّثن ًُث تلهًتشرذ( تللحّد)

 . تلمدم فٖ تلضثرج تلطّٗل تلتثرٗخ ذلن ّخٗى خًِٗم

: تلخٗزًطٗر– تلرّهثًٗر– تلًّٗثًٗر تلعِّد فٖ هعلّٟ  6-3-3

 خضعز ثم، م. ق 64 ّحتٔ م. ق333 هًذ تلكخٗر تٛسكًدر تحت٠ل هع سّرٗر علٔ تٝؼرٗق سٗطر

 تلتٖ تلخٗزًطٗر تلدّلر عثصهر إلٔ تلسٗطرذ تًتملز حٗث، م 395 ّحتٔ م. ق 64 هًذ تلرّهثى لسٗطرذ

.  1تله٠ٗدٕ تلسثخع تلمرى هًتصؾ حدّد فٖ تلشثم لخ٠د تلعرخٗر تلجّٗش دخّل حٗى إلٔ تستهرز

 كثى. تٙرتهٖ تلعًصر هى ٗتؤلفّى تلخٗزًطٗر تلرّهثًٗر تلفترذ خ٠ل تلملهّى فٖ تلسثبدّى تلسكثى خمٖ

 كثًز تلتٖ تلهحّصى تلحدّد خط دسثكر فٖ تٛكثرٗر كذلن ّٗشكل ذتلعثلٖ تلِضثج ٗسكى تلعًصر ُذت

 تلطخمر ّتؤثرز. تلرّهثًٗر تلفرق ّجًّد تلهّظفٗى ٝلثهر ًتٗجر أّ كثٗرذ للٗلر رّهثًٗر جثلٗثز فِٗث

.  ّأسهثبِث ّعثدتتِث أخ٠لِث ًثحٗر هى تلجدٗد تلعًصر ُذت هع ختهثسِث تٛصلٗٗى تلسكثى هى تلهٗسّرذ

 تلتٖ ّتلخٗزًطٗر هًِث ذخٖتلؽر تلرّهثًٗر ّتلحضثرذ تلًّٗثًٗر كثلحضثرذ كثٗرذ خحضثرتز هعلّٟ تؤثرز

 تٛثرٗر تلدرتسثز خعض تخٗى كهث، ّتلعسكرٗر ّتلفكرٗر تلدًٗٗر تلحٗثذ علٔ خصهثتِث خعض تركز

: ٗلٖ خهث تلتؤثٗرتز ُذٍ تلخٗص ّٗهكى تلهرحلر لتلن تلعثبدذ

 " ٗدعٔ تلخلدذ جًّخٖ هحل فٖ تلخلدذ هى خثلمرج هرّرٍ عًد تلكخٗر تٟسكًدر تلهعلّلّٗى حثرج -

  تلتًٗر ّعٗى هعلّٟ خٗى ّٗمع " تلخٗل هٗدتى

 عى ٗعخر تلذٕ تٟسم ُّّ " هؽلّلّى– كلٗهث "ّدعثُث جؽرتفٗتَ فٖ هعلّٟ تلكلّدٕ خطلٗهّس ذكر-

.  1عثصهتِث هعلّٟ كثًز تلتٖ تلهمثطعر

:  تلهسٗحٗر هعلّٟ  6-3-4

 هعلّٟ ٗمٗهّى تلفرّض تٝلِٗر فٖ تلٖ هعلّٟ فٖ تلمرى تّٛل تله٠ٗدٕ، حٗث كثى أٍهسٗحٗردخلز تل

ّلعل هؽثرذ تلخّرٕ . رسّل تلملهّى تّٛل ّخشكل عثم ٗعتمد خؤى تلمدٗس تّهث ُّ. ُذٍ تلهؽثّر

ّٗسؾ تلتٖ كثًز هعخدتًا ٝلَ تلشهس أصخحز  هعخدتًا هسٗحٗثًا ّكذلن تلهؽثرذ تلّتلعر ؼرخٖ دٗر هثر 

سركٗس خهث فِٗث هى هذتخح ّحًثٗث ّكرتسٖ ّخزتبى هحفّرذ خثلصخرُٖ هى أهثكى تلعخثدذ تلربٗسٗر 

  .2لخل خًثء تلكًثبس

 

 

 

                                                           
1

 58هٙٛاْ ٛؾالٚٞ ٚآفوْٚ، ِوعغ ٍبثك، ٓ . ك 
 62ٍبثك، ٓ ٚأفوْٚ، ِوعغ ٛؾالٚٞ هٙٛاْ. ك 2
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: معلوال بلدة فً الثقافٌة الموارد 6-4

 فبثز خهس فٖ تلثمثفٖ تلترتث هّترد تصًٗؾ تم حٗث ّتًّعِث تلثمثفٗر هّتردُث خؽًٔ هعلّٟ تتهٗز

: ُٖ عثهر

 أكثًز سّتء ّتلهشٗدتز ّتلعهثرذ تلتثرٗخٗر تٙثثر ّتضم( تلهًمّلر ؼٗر )تلثثختر تلهثدٗر تلهّترد .1

 ّلثعثز تلسًٗهث ّدّر كثلهسثرح حدٗثر أم. . ّتلطّتحٗى تلعخثدذ ّدّر ّتٛسّتر كثلم٠ع تثرٗخٗر

. . .  ّتلًصج ّتلتهثثٗل تلهّسٗمٔ

 إلٔ ّتلفسٗفسثء ّتلزجثجٗثز ّتلخشخٗثز كثلًحثسٗثز تلٗدّٗر تلهِى ّتضم تلهًمّلر تلهثدٗر تلهّترد .2

 تلشعخٖ خثلطج تلع٠لر أّ ذتز ّتلشرتج خثلطعثم تلع٠لر ذتز تلهّترد جثًج

 ّتلفى ّتلرلص ّتلهّسٗمٔ ّتٛدج تشعخثتِث، ّتلشعر خكل تلسردٗر كثلذتكرذ تلهثدٗر ؼٗر تلهّترد .3

 . . . تلشعخٗر ّتٛعٗثد ّتلطمّس ّتلدٗى ّتٛفكثر ّتٛعرتؾ ّتلعثدتز

 ّتلحّٗتًٗر تلًخثتٗر ّتلهكًّثز ّتلخثدٗر ّتلصحرتء ّتلؽثخثز تلهٗثٍ هّترد ّتضم تلطخٗعٗر تلهّترد .4

 .فِٗث تتحٖ تلتٖ

 هثل تلخمثء أجل هى صرتعَ أثًثء تًٝسثى تختدعِث تلتٖ تلخخرتز أشكثل كل ّتضم تلعهلٗر تلهّترد .5

 1. . . تلزرتعر ّأسثلٗج تلرٕ ّلًّتز تلرٗثح ّصثدتز تلًّتعٗر

 
 الثقافٌة الموارد: 5توضٌحً رسم
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 19األٌٚٝ، ٓ إٌّٛمع١خ ٍٛه٠خ، إٌّطمخ فٟ اٌضمبف١خ اٌقبهٛخ ِْوٚػجٕبء ػجبً،  ؽَبْ. ك
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 ثثختر هثدٗر هّترد  6-4-1

 ّثمثفتِث تلخلدذ تثرٗخ تعكس ّتلتٖ هكثًِث فٖ ّتلثثختر تًٝسثى أًشؤُث تلتٖ تلهثدٗر تلعًثصر كثفر ّتضم

.  تخدٗهِث ّهدٓ

 :اآلثار 6-4-1-1
تضم هعلّٟ عددت كخٗرت هى تّٛتخد ّتٛدٗرذ ّتلكًثبس ّتلهزترتز تًدثر هعظهِث ّخمٖ خعضِث تٟخر 

  .ٗفثء تلًذّر سًّٗثًا إًحثء تلعثلم للتخرن ّألثبهثًا ٗستمخل تلزّتر هى جهٗع 

 خّٗتِث ،ّٗضثؾ إلٔ رصٗد هعلّٟ تلتثرٗخٖ جهثل تلهدًٗر تلهعهثرٕ فثلخلدذ تمع كثلعمثج فٖ ّكرٍ

 لٗخٗل ٓهإسسر علٔ تلصخر إضثفر إلٔ عدد كخٗرهى تلهؽثّر تلتٖ تعّد إلٔ تلعصر تلحجرٕ حز

 ّفٖ هًعطفثز تلجخل هؽثّر ،ًِث هخًٗر فّق خعضِث تلخعض ّهسثلكِث إلٔ ذلن ضٗمرأللًثظرٗى 

ّكِّؾ ّتسعر ٗتحصى فِٗث تلسكثى فٖ تلؽثرتز هعتصهٗى خهّتلعِث تلحصًٗر ّٟتزتل تلس٠لم 

 . تلمدٗهر شثُدتًا حٗثَ علٔ ذلن تلزهى تلعصٗج تلخشخٗر

 
 المواقع األثرٌة فً معلوال: 10مخطط 

 :مارتقال دٌر -أوالًال 
 رفثتِث ّٗحّٕ تم٠ تلمدٗسر تسم هعلّٟ، ٗحهل فٖ تٛرثّذكس تلرّم لطثبفر عرٗق خطرٗركٖ دٗر ُّ

 هكثى فٖ للتخرن، ّٗمع همدس هثء إلٔ إضثفر خّلس تلمدٗس ّتلهٗذذ تلسلّلٗٗى تٟهرتء أحد تخًر ُّٖ

 حٗث تلسّء أُل هى ُرّخِث خعد فَٗ عثشز تلذٕ تلصخرٕ تلكِؾ جّؾ هى ّٗطل تلمرٗر هى خثرز
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 للمدتسر رهزتًا  تٙى حتٔ خمٖ تلذٕ تم٠ هثر دٗر خًٖ رحثخَ ّفٖ ،تلّٗم حتٔ ظثُرتًا  تلكِؾ ُذت ٗزتل ٟ

: هرحلتٗى علٔ خًٖ تله٠ٗدٕ، حٗث تلرتخع تلمرى إلٔ فٗعّد تلدٗر خًثء أهث. تلمدٗسٗى ّحٗثذ

 ركى ّفٖ تلحثلٖ تلدٗر علٔ تلهطل تلشرلٖ تلجخل للج فٖ تلّتلع تلكِؾ فٖ ّتتهثل: تّٛلٔ تلهرحلر

 تلخطرٗرن ىأ تلتثرٗخٗر تلهصثدر أكدز رفثتِث، ّلد ٗضم تلذٕ " تلمدٗسر ّضرٗح همثم " ٗمع تلكِؾ

 . فع٠ فَٗ دفًز تًِث لرعٗتَ جزم لد تلزعٗم خى هكثرّٗس تًٟطثكٖ

 ّلِث حجرٗر هثبدذ علٔ تحتّٕ لدٗهر كًٗسر تّجد حٗث تلشرلٗر تلهؽثرذ جِر فٖ ّتمع: تلثثًٗر تلهرحلر

.  تلصخر فٖ هحفّر هذخح

 هى ؼرفِى خًٗى تلدٗر، حٗث رتُخثز خًتَ ّلد عشر تلثثهى تلمرى إلٔ خًثإٍ فٗعّد تلحثلٖ تلدٗر أهث

.  1ّفثتِى خعد للدٗر ّلفث ّجعلًِث تلخثصر أهّتلِى

 
 الكنٌسة مع تقال مار دٌر: 16شكل

 حدٗثر عدذ كتثخٗر لّحثز تضم همّسًر هرتفعر خخّتخر ًٗتِٖ عرٗض حجرٕ خدرج تلدٗر إلٔ تصعد

 إلٔ ٗمّد تلٗهٗى إلٔ آخر درجث تصعد ثم. تلهًشآز خخعض تلهتخرعٗى أسهثء فِٗث ذكرز هإرخر تلعِد

 تلدتبرٗر ًصؾ خثٛلّتس تلهعمّد تلثثًٖ للطثخق ٗرلٗثى درجثى صدرُث ّفٖ للدٗر تلسهثّٗر تلفسحر

.  2تلدٗر ؼرؾ إلٔ ّتٙخر تم٠ تلمدٗسر همثم ّإلٔ

 ّتلجِل ّلُٞهثل، جِر هى تلزهى لعثدٗثز تلمدٗهر تٛدٗرذ هكتخثز هى كؽٗرُث تلدٗر هكتخر تعرضز

 تًِثر ّتلهِتهٗى، كثًز تلؽّٗرٗى ٗد علٔ ّتؽتًٖ تكخر فَٗ كثًز تلذٕ تلّلز ثثًٗر، ففٖ جِر هى

                                                           
1 

 .http://www. ankawa. com/forum/index. php?topic=219883ِوٚح وو٠ل٠خ، ِؼٍٛال ها٘جخ ٘بهثخ ِٓ األٍب١ٛو، 

0;wap 
2 

 . 244 ، 2004ِٓزوٞ ٘بعٟ أصٕب١ٍٛ، أك٠وح ٚوٕبئٌ كِْك ٚه٠فٙب، ٍِٛٛػخ وٕبئٌ كِْك، اٌّغٍل اٌضبٌش، كِْك، . لز١جخ اٌْٙبثٟ ٚك. ك



 هعبء اثوا١ُ٘                                    .                                                                                  َاٌز٠ّٕٛخ اٌقبهٛخ فٟ اٌضمبف١خ األثؼبك رؤص١و روارج١خ

118 
 

 ّتلكتج خثلهخطّطثز هتهث٠ ثمثفٗث هخزًّث تحتّٕ كثًز ، فمد1ّتلجثُلٗى تلهِهلٗى ٗد علٔ ّتفتمر

.  تلعثهثًٗر تلفترذ فٖ للًِج ّكذلن لُٞهثل تعرض هعظهِث أى إٟ تلمدٗم تلعِد ّكتج ّتلتفثسٗر تلهمدسر

 :وباخوس مارسركٌس دٌر -ثانٌا

فِٖ . ّتلتسهٗر تلشِٗرذ لَ ُٖ هثر سركٗس، حٗث تعتخر هعلّٟ هًذ تًتشثر تلهسٗحٗر هركزتًا دًٗٗثًا ُثهثًا 

كؽٗرُث هى تلهًثطق تًتعشز ّظِرز هى خٗى تلكِّؾ إلٔ ّجَ تٛرض خعد صدّر هرسّم 

 م  تلذٕ أخثح فَٗ لٗصر تلمسطًطٗى تلحرٗر تلدًٗٗر ّتحّلز تلهعثخد تلّثًٗر إلٔ كًثبس 313ه٠ًّٗعثم 

هثخٗى  (حسج تمدٗر علهثء تٙثثر تلهسٗحٗٗى)لد خًٗز كًٗستَ ّّكثى دٗر هثر سركٗس ّتحدتًا هًِث 

تثرٗخ تًعمثد تلهجهع تلهسكًّٖ تّٛل تلذٕ شثرن فَٗ أسمؾ هى هعلّٟ خثسم   م  325ُّّ - 313

خٗى تلهعتمدتز تلهسٗحٗر  كهث أى هذتخح تلكًٗسر تلخثلٗر حتٔ تٙى تجهع فٖ صفثتِث هث. أفتٗخٗس

خٗى  ذ هث خٗى تلهتّترث ّتلهحفّظ فٖ تٛذُثى، ّهثتلٖفمد كثًز فٖ هرحلر تًتق. ّتلهعتمدتز تلّثًٗر

ّلد ظِرز ُذٍ تلحثلر ّتضحر . تلجدٗد تلذٕ ٗحهل فٖ طٗثتَ ثّرذ علٔ تلّتلع ّتلهفثُٗم تلسثبدذ ّتلمٗم

سم تمرٗخث ُٖ فٖ 7حثفر عثهّدٗر ٗخلػ ترتفثعِث  ّجلٗر فٖ ُذٍ تلكًٗسر، فثلهذخح تلّثًٖ تلهّجّد ذّ

تٛصل تستخدم فٖ تلطمّس تلّثًٗر لكٖ تهًع دهثء تلذخٗحر تٝلِٗر هى تلتسثلط أّ تلِدر حٗث تجهع 

عى طرٗق ثمج فٖ تلخ٠طر ٛى كل هث تحتَّٗ تلذخٗحر همدس خعد تمدٗهِث ّتلص٠ذ علِٗث، ُّذت تلطمس 

هرفّض فٖ تلدٗثًر تلهسٗحٗر ّهع ذلن ظل هّجّدتًا فٖ ُٗثكلِث هثعدت ثمج تصرٗؾ تلدهثء، كهث 

تًعدهز صّر تٛضثحٖ تلطثُرذ تلتٖ كثًز تحفر علٔ ُذٍ تلحثفر ّخِذت ٗظِر سطحِث أهلسثًا خثلٗثًا 

2أى تلدٗى تلهسٗحٖ ًٗخذ تلذخثبح تلدهّٗر ّٗكتفٖ ختمدٗم تلمرتخٗى ّتلسخج ُّ. هى إٔ حفر أّ رسم
  .

 

ك٠و ٕغ١و ث١َٜ ػٍٝ َِزٜٛ ٛبثم١ٓ رؼٍّٛ٘ب لجخ ٖٔف وو٠ٚخ فٛلٙب ا١ٌٍٖت، ٚثغٛاه اٌمجخ ثوط ايٚ

وّب فٟ ِؼظُ األك٠بْ اٌمل٠ّخ – رٍظ اٌٝ اٌل٠و ػجو ثبة لل٠ُ ِٕقف٘ . ٌٍٕبلًٛ أفف٘ ِٓ اٌمجخ اٌوئ١َ١خ

                                                           
1 

 . 23، ٓ 1996 وو٠بوٟ، ِؼٍٛال اٌزبه٠ـ ٚا٢صبه، ِىزجخ األٍل ا١ٌٕٛٛخ، كِْك، ا١ٌبًهاِب 
2 

 . 25-24اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ 

 وباخوس جورجٌوس مار دٌر: 17 شكل
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٠ٕزٟٙ اٌٝ كهط ؽغوٞ – رغجو ػٍٝ االٔؾٕبء فْٛػبً ٚرؼولً كفٛي اٌواعٍخ ٚرؼ١ك ػجٛه اٌفوٍبْ 

لل٠ُ ٠فٟٚ اٌٝ فَؾخ ٍّب٠ٚخ ٕغ١وح فٟ عٛأجٙب أهٚلخ ِؼمٛكح ثؤلٛاً ِورفؼخ ِلثجخ اٌوأً، ٚفٟ 

ٕله٘ب كهط ؽل٠ش ٠فٟٚ اٌٝ اٌطبثك اٌضبٟٔ
1

  .

اٌمل٠ٌ ٍوو١ٌ )ٚوبْ ٘نا اٌل٠و ٠م١ُ ف١ٗ ه٘جبْ فالؽْٛ ِٚياهػْٛ ِٚزؼجلْٚ، ٚلل ػوف ثبٍُ 

فؾفظذ ٍٛه٠خ موو٠بد ٘ن٠ٓ اٌمل١َ٠ٓ، ثً . اٌن٠ٓ لٚٝ ػ١ٍّٙب اٌوِٚبْ اٌٛص١ْٕٛ (ٚاٌمل٠ٌ ثبفًٛ

/ ٍوع١ٛث١ٌٌٛ )ٚأٍٛمذ اٍُ اٌمل٠ٌ ٍوو١ٌ ػٍٝ ِل٠ٕخ فٟ ؽٛٗ اٌفواد، لوة اٌولخ فؼوفذ ثبٍّٗ 

(اٌوٕبفخ: ؽب١ٌب
2

  .

فمد . خشخِث تلمدٗم تلذٕ تحَّٗ جدرتى تلكًٗسر ّخثخِث تٛثرٕ ّههث ٗدل علٔ لدم كًٗسر ُذت تلدٗر ُّ

أرسلز عًٗثز هى خشخِث إلٔ تلهخثخر تلعلهٗر تلحدٗثر فٖ ألهثًٗث لتحلٗلِث فتخٗى أى عهرُث ٗزٗد عى 

 (فرٗسكثز)ّههث ٗذكر أى جدرتى تلكًٗسر كثًز فٗهث هضٔ هزًٗر خرسّم دًٗٗر جدترٗر .  سًر2000

 ّٗخدّ. ٟتزتل آثثرُث ظثُرذ علٔ تلجّتًج ّلد تكتشؾ حدٗثث لطعر ٟ تزتل هحتفظر خؤلّتًِث تلزتُٗر

كهث تشِد خذلن تلرسّم تلهثثلر تلتٖ تكتشفز علٔ جدرتى . أى تلرسّم كثًز شثبعر فٖ كًثبس تلهًطمر

همثم هثر تلٗثس تٛثرٕ تلتثخع لخلدذ تلهعرذ لرج صٗدًثٗث، ّكذلن فٖ دٗر هثر هّسٔ تلحخشٖ تلتثخع 

إى هث سخق ذكرٍ عى تلخشج تلمدٗم تلهدرج فٖ جدرتى تلكًٗسر ّتلشكل تلفرٗد لِٗثكلِث . لهدًٗر تلًخن

 م، كل ذلن ٗشكل خٗر دلٗل 325تٛثرٗر ّتشترتن أسمفِث أفتٗخٗس فٖ تلهجهع تلهسكًّٖ تّٛل عثم 

.  3علٔ أى كًٗسر دٗر هثر سركٗس ُٖ هى ألدم تلكًثبس لٗس فٖ سّرٗر فحسج ّإًهث فٖ تلعثلم أجهع

 م عى سطح تلخحر، ّلَ هًظر رتبع ٗطل علٔ 1622 تلّٖتلدٗر للرّم تلكثثّلٗن حٗث ٗرتفع حّ

لكى تلصعّد إلَٗ صعج ّشثق، . تلمرٗر ّتكتًفَ تلصخّر ّتٙثثر تلمدٗهر هى هدتفى ّكِّؾ ّؼٗرُث

.  3لًثطر تحٗط خطخمتَٗ علٔ طرتز تلدٗثرتز تلمدٗهر ّتلدٗر ضخم تلحجثرذ هرخع تلشكل ذّ

كهث ّٗجد فٖ تلدٗر هجهّعر هى تٛٗمًّثز تٛثرٗر تلرتبعر ّأشِرُث أٗمًّر تلسٗدذ تلعذرتء ّٗعتمد أًِث 

هًمّلر عى تٛصل تلهًسّج إلٔ تلمدٗس لّلث تًٝجٗلٖ، ّأٗمًّر تلصلٗج ّعشثء تلرج تٛخٗر ّأٗمًّر 

ّٗى أٗمًّستثًس تلكًٗسر ُّٖ خرٗشر . ّٗحًث تلهعهدتى ًُّثن هجهّعر هى تٛٗمًّثز تلمٗهر تلتٖ تز

تلمرى ) م ّأٗمًّتثى هى تلفى تلخّلًّٖ 1813تلرسثم تلشِٗر هٗخثبٗل  تلكرٗتٖ تلذٕ عهلِث للدٗر عثم 

 . 3تمدهر تلجًرتل أًدرس أثًثء زٗثرتَ لهعلّٟ (17

 ًصؾ شكلِث خ٠طر هى ّهإلفر حجر علٔ لثبهر رخثهٗر ُٖ تلهمّدسر هثبدتَ تٛلدتس لدس ّفٖ

 تلّثًٗر تلدٗثًثز فٖ كهث للذخثبح هصّههر خؤًِث تلهمّلر ٗدعم هّهث تٟرتفثع للٗلر حّفر تحٗطِث هستدٗر

 ّهث تلهسٗحٖ تلعثلم فٖ هث ألدم ٗكّى لد تلفرٗد تلهذخح تلهسٗحٗر، ُّذت تلدٗثًر فٖ تلدهّٗر ؼٗر ّلكى

 هى آثثر تلدٗر حّل ّتتًثثر ُذت. . . ُذت ّٗهًث ّحتٔ م( 325 ) عثم هًذ تلصلّتز فِٗث تمثم زتلز

 ًمّشثًا  خعضِث ٗحهل تلصخر فٖ هحفّرذ ّلخّر طخٗعٗر كِّؾ هًَ تلخلؾ تلخٗزًطٖ، ّإلٔ تلعصر

.  4ًّٗثًٗر

 عٗد ّفٖ عثم كل هى تّٛل تشرٗى 7 فٖ ّخثخّس سرجّٗس تلمّدَٗسٗى شفَٗعَٗ خعٗد تلدٗر ُذت ٗحتفل

 . 4تلخلدذ كل فٖ كخٗرذ ّشعخٗر دًٗٗر تحتفثٟز تمثم( أٗلّل 14 )تلصلٗج

 

 

                                                           
1

 . 241 ، 2004ٓاٌضبٌش، كِْك،  كِْك، اٌّغٍل وٕبئٌ ٚه٠فٙب، ٍِٛٛػخ كِْك ٚوٕبئٌ أصٕب١ٍٛ، أك٠وح ٘بعٟ ِزوٞ. ٚك اٌْٙبثٟ لز١جخ. ك 
2 

 . 23 -22 ٍبثك، ٓ ى٘لٞ، ِوعغ ث١ْو
3 

 66-65 ٓ ٍبثك، ٓ ٚآفوْٚ، ِوعغ ٛؾالٚٞ هٙٛاْ. ك
4 

 ( http://www. qenshrin. com/church/church. php?id=15 )ٚاألك٠وح ٌٍىٕبئٌ لْٕو٠ٓ ٍِٛٛػخ

http://www.qenshrin.com/church/church.php?id=15
http://www.qenshrin.com/church/church.php?id=15
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 :والمقابر والمدافن الكهوف -ثالثاًال 
 تلصخرٗر خثلهمثخر أٗضث ّتلطخٗعٗر، ّؼًٗر تٟصطًثعٗر خثلكِّؾ ؼًٗر ّصخّرُث هعلّٟ جخثل

 لٗس تلمخّر عشرتز هًِث كل تحّٕ هكشّفر خمع فٖ تلخعض خعضِث لرج تلهصطفر تلمدم فٖ تلهّؼلر

 . تلزهى هع زتلز صخرٗر خخ٠طثز هؽطثذ كثًز أًِث أؼطٗر، ٗعتمد لِث

 هحفّرذ فِٖ عجٗخر تلكِّؾ ُذٍ ّللدفى، خعض ّتلسكى هتعددذ، للعخثدذ ٛؼرتض تلكِّؾ تستخدهز

 فٖ ّه٠جا كحصّى  تُٛثلٖ طّٗلر، تستخدهِث خس٠لم إٟ إلِٗث تلّصّل ٗهكى ٟ تلجخل هًتصؾ فٖ

.  تلؽزّتز ّلز تلعثهثًٖ تٟحت٠ل فترذ

 تلشرق فٖ سكًز تلتٖ تلهًثطق ألدم هى تلهًطمر ُذٍ أى علٔ تدل هعلّٟ كِّؾ أى تلعلهثء ٗمّل

 لد 1كرّهثًّٗى إًسثى أى تلهإكد ّهى. خلز سًر ألؾ 60 – 50 لـ تعّد فترذ هًذ سكًز إٔ تّٛسط

.  كِّفِث فٖ علَٗ تدل شّتُد لًث ّترن سًر ألؾ 30ًحّ هًذ سكًِث

 :تلهدتفى .1

 ّفٖ تلؽرخٗر تلًثحٗر هى هعلّٟ علٔ تلهطلر تلصخّر أعلٔ فٖ تلكثبى تلهًخسط تلسطح فٖ ؼثلخٗتِث تمع

 فٖ هًمّرذ لثعر عى عخثرذ ُٖ ّتحد أسلّج فٖ ّأؼلخِث خثلعشرتز تعد ُّٖ هثرسركٗس دٗر جّتر

 هًحدر ههر هى تلهدفى إلٔ تلدخّل ّٗتم م5. 2 ّترتفثعِث 5*5 أخعثدُث تخلػ تلشكل هرخعر تلصخر

 تلهدتفى ُذٍ ّأُم تلمثعر فٖ ٗتصل تلذٕ تلخثج دتخل إلٔ ثم ّهى علّٗر ذّعتخر حجرٕ خثج إلٔ ٗإدٕ

 هى ّهدفى خطرس سهعثى للسٗد همِٔ ٗستخدم كثى تلؽرخٖ خثلمسم ٗمع ّهدفى ّٗسؾ تلخّرٕ هدفى

.  2 للعلؾ كهخزى هثرسركٗس دٗر ٗستخدهَ للهدفى تلشرلٗر تلجِر

: تلهمثخر .2

 هدخل لِث ّلٗس هكشّفر خمعر فٖ تلكثبًر تلصخر فٖ تلهًمّرذ تلهت٠صمر تللحّد سمّؾ خثلهمثخر ًعًٖ

 خضع همخرذ كل ّتضم تلشمّق جثًخٖ هى هجّفر أجزتء فٖ تلهمثخر ُذٍ خعض ّتمع كثلهدفى خثص

 إٔ علِٗث ّٗجد ّٟ طًّٟا  سم 200ّ عرضث سم 60 هًِث كل همٗثس ّحتّٗتر تللحّد ُذٍ هى عشرتز

 حجرٗر خ٠طثزج هؽطثذ كثًز تأًَ  تلظىّأؼلج أؼطٗر لِث لٗس أًَ كهث أّ تلًمّش للكتثخر أثثر

  .3تلزهى هرّر هع زتلزلكًِث  كثلًّتّٗس

 

                                                           
1
. األٚهٚثٟ ِٓ اٌؼٖو اٌؾغوٞ اٌمل٠ُ (اإلَٔبْ األٚي)٘ٛ اٍُ غ١و هٍّٟ ألٚي أَبْ لل٠ُ  اٌىوِٚب١ْٔٛ 
2

 . 61-60 ٓ ٍبثك، ٓ ٚآفوْٚ، ِوعغ ٛؾالٚٞ هٙٛاْ. ك 
3

 . 61-60 ٓ ٍبثك، ٓ ٚآفوْٚ، ِوعغ ٛؾالٚٞ هٙٛاْ. ك 
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(: تلهؽثّر)تلكِّؾ .3

 تّٛل تلتسجٗل لرتر شهلِث تلتٖ ُّٖ تلمدٗهر تلخلدذ علٔ تلهطلر تلصخّر سفّح فٖ تلكِّؾ ُذٍ تمع

 هث ّهًِث تلس٠لم خّتسطر تلتسلق سّٓ طرٗق لِث لٗس ّأؼلخِث هختلفر خثرتفثعثز تلكِّؾ ُذٍ ّتمع

 هدتخلِث سّٗز طخٗعٖ ّخعضِث خثلٗد هحفّرذ ّكلِث تلعهق للٗل ّهًِث هتر 10 إلٔ ٗصل ُّعهٗق

 خّفث تلهسٗحٗر تلفترذ فٖ سكًز خؤًِث تلهعتمد ّهى تٛخّتج ُٗبر علٔ ّهستطٗل هرخع خشكل ًّحتز

 . تلهسٗحّٗى عثشَ تلذٕ تٟضطِثد هى

 

 ففٖ تلجخلٗر تلهًطمر خطخٗعر خرآأّ ج خشكل ترتخط تلتٖ تلشعخٗر تٛسثطٗر هى تلكثٗر هعلّٟ فٖ ًّجد

 أى تٛسطّرذ ّتمّل تلهحكهر صخرذ جثًخِث خثلهشًمر ٗدعٔ هث( شثرًّثٗث )هحلر فٖ تلؽرخٖ تلفج

 تلهمثخلر تلصخرذ رأس علٔ ٗمؾ كثى تلهلن ّأى تٝعدتم حكم لًشر علِٗث ٗمفّى كثى تلمضثء رجثل

.  1تلشرلٖ تلفج عًد ٗهثثلِث هث ًّجد تلحكم علٔ للتصدٗق

: معلوال خربة -رابعاًال 

 خرٗؾ تٙثثر دتبرذ لَ أّ تًمٗخثز، حددز أثرٗر أخحثث أٗر لَ تجرٕ ّلم تلثثلثر تلدرجر هى تلهّلع ٗعتخر

 . 2كم3 خهسثفر هعلّٟ هى تلشرق إلٔ ّتمع. م100 ٗخلػ حرهثًا  دهشق

  :القدٌمة البلدة -خاًالمسا

 هثرسركٗس دٗر ٗحتضى تلذٕ تلجخل ّلهر هثرتلٗثس شثرع خٗى( تٛثرٗر هعلّٟ ) تلمدٗهر تلخلدذ تمع

 تترتكج تدرجثز شكل علٔ تلجخل سفح فٖ تلهخًٗر تلخّٗز ٗضم تلذٕ تلفرٗد تلعهرتًٖ خًسٗجِث ّتتهٗز

                                                           
1
اٌف١ٕخ،  ٚاالٍزْبهاد ٌٍلهاٍبد اٌؼبِخ ا٢صبهٞ، اٌْووخ ِٚؼٍٛال، اٌزمو٠و ١ٕٚلٔب٠ب اٌزً أللبٌىُ اإلل١ٍّٟ اٌزقط١ٜ ػطفخ، ِْوٚع ٔزب١ٌب. ك  

 .41 ، 2009ٓ كِْك
2 

 .41 ، ٓاٌّوعغ اٌَبثكػطفخ،  ٔزب١ٌب. ك
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 تلعًثصر خعض تزتل ّٟ تلصخر فٖ تلهحفّرذ ّتٛدرتج تلهتعرجر تلضٗمر ّتٛزلر خعضِث فّق

 . ًُّثن ًُث تظِر( سّتكؾ، لّتعد، أعهدذ، تٗجثى )تلمدٗهر تلهعهثرٗر

  

 خثٟتفثق أُلِث خًثُث تلتثرٗخ صلج هى لّٗر تلصخر فٖ هخًٗر لرٗر فِٖ تلعجثبخٖ خشكلِث هعلّٟ تتهٗز

.  تلخلق ّرّعر تلطخٗعر ّحكهر تًٝسثى لدرذ علٔ دٟلر فكثًز تلطخٗعر هع

 ًٗحدر تلجًّج جِر ّهى ّؼرخثًا  ّشهثًٟا  شرلثًا  ث٠ث جِثز هى تلخلدذ تحتضى لثبهر صخرٗر جدرتى

 ّتلؽرخٖ تلشرلٖ تلفجٗى هى تلمثدهر تلهٗثٍ سّتلٖ هى ترتّٕ تٛشجثرتلتٖ ظ٠ل تؽطَٗ تلذٕ ّتدِٗث

 تكتظز تلشثُق تلصخرٕ تلجدتر ذلن صدر علٔ ترتسم تٛزرق خثلكلس هطلٗر للسكثى لدٗهر ّهًثزل

.  تلخعض خعضِث فّق هتدرجر

(: القدٌمة البلدة حدود خارج )الملكة حمام -ساًالدسا

ّلهث تًّصر أُل ّثًٗثًا،  هعخدتًا  كثى أًَ ٗمثل (حهثم تلهلكر)أسفل هعلّٟ ُٗكل رّهثًٖ لدٗم ٗدعًَّ 

 تلحجثرذ هى صؽٗرذ هجهّعر إٟ هًَ ٗخق أط٠ل، فلم عى عخثرذ تٙى لكًَ. هعلّٟ تتخذٍّ كًٗسر

 . عظٗم شؤى ّذّ ضخهثًا   كثى تلخًثء أى علٔ تدلّ  تلهرصّفر تلضخهر

:  والتارٌخٌة األثرٌة المكتشفات -سابعاًال 

" تلمدٗس جّرجّٗس " تكتشؾ ّهًذ عِد لٗس خثلخعٗد كًٗسر فخهر ّجدز تحز أًمثض هزتر تلخضر 

أى  ّٗخدّ. ّأخرجز أعهدتِث هى تحز تًٛمثض فإذت خِث تشخَ فٖ ًُدستِث كثتدرتبٗر ٗخرّد تلهعرّفر

ّأًِهث كثًث هعخدٗى لٚلِر . تلكًٗستٗى فٖ هعلّٟ ّٗخرّد هى هخلفثز تلعِد تلرّهثًٖ فٖ سّرٗر

 . 1جّخٗتر لخل أى ٗتحّٟ إلٔ كًٗسر

                                                           
1

 66 ٍبثك، ٓ ٚآفوْٚ، ِوعغ ٛؾالٚٞ هٙٛاْ. ك 
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:  الحصـون -ثامناًال 

ٟحظ سكثى هدًٗر هعلّٟ أى طخٗعر هدًٗتِم تلصخرٗر ّتلكِّؾ تلطخٗعٗر تلهحفّرذ فٖ للج تلصخّر 

 تسثعدُم علٔ تشٗٗد تلحصّى ّفٖ هعلّٟ تٙى حصًٗى هكشّفٗى أحدُهث فٖ تلجخل تلشرلٖ ُّّ

صؽٗر تلحجم ّلَ فتحتثى كخٗرتثى تشرفثى علٔ تلمرٗر ّٗتم تلًزّل إلَٗ هى لهر تلجخل، ّتلحصى 

 شخص ّٗحتّٕ علٔ عدد هى تلههرتز هبتٖكخٗر تلهسثحر حٗث ٗتسع ٛكثر هى  تلؽرخٖ ُّّ

تلهسدّدذ ّتمطر هى سمفَ ًمط هى تلهثء تسد حثجر هى ٗتحصى خَ، ّٗصعد إلَٗ هى خ٠ل سلم خشخٖ 

.  ٛى خثخَ ٗرتفع عى تٛرض أكثر هى خهسر أهتثر

أهث حصى هعلّٟ تلربٗسٖ ّّفق هث ذكرتَ خعض تلهصثدر تلتثرٗخٗر فٗمع خلؾ تلخلدذ فٖ للج تلصخر 

ّلَ خثخثى أحدُهث هى تلفج تلؽرخٖ ّتٙخر هى تلفج تلشرلٖ ّٗضم كِّؾ كخٗرذ ّّتسعر ههث ٗتٗح 

تلمدرذ علٔ تلهمثّهر ّلفترذ طّٗلر ّحتٔ تٙى هث ٗزتل ُذت تلحصى هحتفظثًا خؤسرترٍ إذ لم ٗتم كشفَ 

 . ّتلّصّل إلٔ أخّتخَ

 
 الحصن الغربً:  21شكل 

 : معلوالعمارة 6-4-1-2
 تلتجهع لِذت تّٛلٔ تلًشؤذ إلٔ تلعّدذ هى ٟخد هعلّٟ فٖ تلعهثرذ عى للحدٗث

 جلأ هى تلمدٗم لًٞسثى أسثسٗر جذج ًمطر تعتخر تلذٕ تلِثم تٟستٗطثًٖ

.  تلهخثطر هى تلحهثٗر لسثكًَٗ ٗإهى حٗث تلسكى

 طخمث دتخلٗث تلكِّؾ ُذٍ ّتطّرز ّتلهؽثّر تلكِّؾ فٖ تٟستٗطثى خدأ

 علٔ تلمدٗهر للخلدذ تلهّلع طخّؼرتفٗر سثُهز تًٝسثى، ّلد حثجثز لتطّر

 عخثرذ ُّٖ تّٛلٔ تلهعثخد ظِّر ّهع تلكِّؾ ُذٍ خٗى ترخط هسثلن خلق

 القدٌمة معلوال بلدة فً درج: 22 شكل
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 ّأدخل تلهعثخد ُذٍ تطّرز ثم ّهى. . . . تلهّلع خِذت تكثر ّترتخط حّلِث تًٝسثى تجهع كِّؾ عى

 تلهإلؾ( تلحثلٗر سركٗس هثر كًٗسر )أخّلّى هعخد فٖ ُّتلحثل كهث هعهثرٗر هدتخ٠ز علِٗث تًٝسثى

 تلفرتؼثز خعض خَ ّتلحق كِفَ تًٝسثى طّر تلتطّر ُذت ّخًفس، تلفرتؼثز ّخعض كِؾ هى

 ُذت ترخط تلتٖ تلهسثلن ًفس فٖ تًٝسثى ّطّر، أّلٗر هّتد تستعهثل هع تلهّلع لَ أتثح خهث تلخسٗطر

.  تلسكى

: السكن أنواع -أوالًال 

 :تلتثلٖ تلًحّ علٔ تلمدٗهر هعلّٟ خلدذ فٖ تلسكًٗر تلًهثذج تصًٗؾ ّٗهكى

 ترتكخثز هى ٗتكّى. كِّؾ ّجّد هع خشخٗر سمؾأّ تلطٗى ّهى، تلؽشٗم تلحجر هى لدٗم سكى .1

 أّ للجّتر ًفسَ للهسكى تلتثخعر تٛسطح تستعهل هث ؼثلخثًا . هستّٗثز عدذ هى هعمدذ، هإلفر

 فٖ ّللًّم تلعدٗدذ للًشثطثز

.  تلصٗؾ

 هإلؾ حجرٗر ّتجِثز ذّ سكى .2

 ُذت ّؼثلخثًا  هثهٖأ رّتق هى

 هع ث٠ثٗثَ  شك٠ًا  ٗؤخذ تلرّتق

 هدخخر أّ شخَ دتبرٗر ًصؾ تلّتس

 لصٗر خسثق عهدذأ إلٔ تستًد

 سم، هع 120 إلٔ 90 خٗى طّلَ

 هى تلدتخلٖ تلِٗكل. خسٗط تثج

 خشخٗر أسمؾ هع هختلطر هّتد

 ؼثلخث – ّكِّؾ هؽثّر ّلِث

 للهإى هخصص تٛرضٖ تلطثخق

 للهعٗشر تلعلّٕ ّتلطثخق ّتلتخزٗى

.  ّتلًّم

 هى كثرأ ّلَ حجرٗر خؤخًٗر سكى .3

 إلٔ خًثإٍ ٗعّد حجرٗر ّتجِر

 ّلَ عشر تلتثسع تلمرى ًِثٗر

 علٔ ،تهتدتلعرض هحدّدذ شرفثز

 ؼثلخثًا  تٛخًٗر ُّذٍ تلّتجِر طّل

 تلحجرٗر خؤخّتخِث تتهٗزهث 

 تلهدرّسر تلهعهثرٗر ّخطّطِث

.  للّتجِثز

 تلمدٗم تلخًثء هكثى خًثء أّ تلثهر تلمدٗم تلخًثء علٔ هدتخ٠ز عى ًّثتج تسهًتٗر خهّتد هخًٖ سكى .4

 ٟ جه٠ًٗا، لكى حجهثًا  ٗعطٖ خعضِث.  هزججر تلشرفثز ُذٍ كخٗرذ، ّخعض شرفثز ّلِث خثلكثهل

 . تلصخّر فّق ختّضعِث جهٗلر تكّى حٗثًثأ كتلر ّإًهث هعهثرٗر عًثصر فَٗ ّٗجد
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:  والبٌئٌة المناخٌة االعتبارات -ثالثاًال 

 :تلتثلٗر ّتلخٗبٗر تلهًثخٗر خثٟعتخثرتز هعلّٟ هّلع ٗتهٗز

 :تلهثثلٖ تلتّجَٗ .1

 حٗث هى تلخٗز تصهٗم علٔ ُذت تًعكس ّلد تلمدٗهر تلهدًٗر هّلع فٖ حدرهىتل لِذت تلشرلٖ تلجًّخٖ ُّ

 تلهًثزل ّؼثلخٗر، تٟتجثٍ ُذت علٔ هطلر ّتجِر ٛكخر ّتشكٗلَ للهًزل تلشرلٖ ًحّتلجًّج تًٟفتثح

.  أّ خثلجّتر خثلجخل هثإ تٟخرٓ تٟطرتؾ هى ّهؽلمر طّلٗر ّتحدذ خّتجِر

 خلق تلجٗدذ تٟط٠لر هع ّتلهتّتفق تلتّجَٗ ُذت هى تٟستفثدذ علٔ تلهّتطًٗى حرص ىأ إلٔ ضثفرإ

 هث ُّذت ّتلرإٗث تلتشهٗس حجج ّعدم تلؽٗر هسثكى تحترتم علٔ ّتلهعتهد تلخًثء فٖ تلًظثم هى ًّعث

 علٔ ههكًر شرفثز خؤكخر تلهسثكى ُذٍ تخصٗص، تضثفر لتلهترتكخر خثلتٗرتسثز شخَأ ًظثم أّجد

 تلشهس تشعر هى تلحهثٗر تإهى  رّلرأ لتصخح تلشرفثز ُذٍ تطّرز حٗث تلشرلٖ تلجًّخٖ تٟتجثٍ

.  إلِٗث تلشهس دخّل هكثًٗرإ هع تلشتثء فصل فٖ ّتلرٗثح تلصٗؾ فصل فٖ

: تلحرترٗر تلحهثٗر .2

 تلدتخلٖ تلّسط خٗى تلحرترٕ تًٟتمثل تخفٗض فٖ تلهتخعر ّتلطرق تلّسثبل كثفر ُٖ تلحرترٗر تلحهثٗر

: تلتثلٗر خثلعًثصر ّتتعلق ّتلخثرجٖ

.  تلهّلع طخٗعر -

.  تلهسثهٗر ّدرجر تلهترتص تلًسٗج- 

.  تلخًثء لهّتد تلحرترذ لًمل تلكلٖ تلهعثهل- 

.  تلحهثٗر ّهثدذ تللّى- 

:  تلهّلع طخٗعر .3

 لّجّد كثى ّلد ّشتثء صٗفث تلحرترٗر تلحهثٗر فٖ كخٗر خشكل سثُم هعلّٟ هّلع طخّؼرتفر ىإ

 تلكِّؾ تستعهثل ٗفسر هث ُّذت، تلحرترٗر تلحهثٗر هجثل فٖ كخٗرذًا  هٗزذًا  تلسكى ؼثلخٗر فٖ تلكِّؾ

.  تٛطعهر ّحفظ لتخزٗى كفرتؼثز

 تل٠زهر تلحرترٗر تلخٗبر هى حّدت تلؽرخٗر ّتلصخرذ تلشرلٗر تلصخرذ هى ٗحدٍ خهث تلهّلع تكّٗى ىأ كهث

 . تلٖتلشم ّتلؽرخٖ تلؽرخٖ تٟتجثٍ هى تؤتٖ ؼثلخثًا  تلتٖ تلخثردذ تلرٗثح ُخثز هى تلحهثٗر ّكذلن

:  تلهسثهٗر ّدرجر تلهترتص تلًسٗج .4

 تلتظلٗل هى هختلفر خؤشكثل تلحرترٗر تلحهثٗر ّهىأ لد هعلّٟ لخلدذ تلهترتص تلعهرتًٖ تلًسٗج ىإ

 ُذت تًفتثح ًّتٗجر، تلرٗثح هى تلحهثٗر هع تلشتثء فصل فٖ تلشهس ّدخّل، تلصٗؾ فصل فٖ تلهفضل

 تعرض هى لللّ ،تلهسثكى ؼثلخٗر فٖ تلجِثز خمٗر هى ّتًؽ٠لَ تلشرلٗر تلجًّخٗر تلجِر علٔ تلًسٗج

 . تلهختلفر تلجّٗر للعّتهل تلًسٗج ُذت سطّح

:  تلخًثء لهّتد تلحرترذ لًمل تلكلٖ تلهعثهل .5

 تّفٗر إلٔ ّدٓأ هعلّٟ خلدذ خًٗرأ فٖ كخٗرذ ّخسهثكثز ّحجرٗر طًٗٗر هى تلتملٗدٗر تلهّتد تستخدتم ىإ

.  تلهًثخٗر للظرّؾ طخمثًا  تلهتطلخثز هع ٗتكٗؾ ّخشكل تلحرترذ لًمل تلكلٖ تلهعثهل

 ُّٖ خثلِدؾ تّفٖ ّخشكل تٛخعثد هحدّدذ خفتحثز هخثًِٗث تتصؾ تلمدٗهر تلخلدتز كخمٗر ُٖ هعلّٟ ىإ

  .ّتلتِّٗر ّتلتشهٗس تلهطلّخر ّتًٝثرذ تلهحددذ تلرإٗث



 هعبء اثوا١ُ٘                                    .                                                                                  َاٌز٠ّٕٛخ اٌقبهٛخ فٟ اٌضمبف١خ األثؼبك رؤص١و روارج١خ

126 
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: تللّى .6

 تستخدتم عى ّتلًثتج تٟزرق إلٔ تلهثبل تٟخٗض تللّى علٔ حفثظِث ُّ هعلّٟ فٖ تًٟتخثٍ ٗلفز هث ىإ 

 تلصٗؾ فصل فٖ تلشهس شعرأ عكس علٔ سثعد تللّى ُذت ىإ، خثلًٗلر تلههزّجر تلحّترذ هثدذ

.  تلجدرتى ُذٍ عخر تلشهس شعرأ عخّر هى تلتخفٗؾ ّخثلتثلٖ

: تٟهطثر ّهٗثٍ ّتلثلّج تلرطّخر همثّهر .7

 ىأ حد إلٔ ّتصل. ّأخًٗتِث تلخلدذ هًِث تعثًٖ تلتٖ تلهشثكل ُمأ هى هعلّٟ فٖ تلثلّج هشكلر تكّى رخهث

 حٗثًثأ تصل هدذ ّخ٠ل تلهترتكهر تلثلّج كهٗثز جرتء هى هتّلفر تلخلدذ فٖ تلًشثطثز كثهل تصخح

.  سخّعأ هى ٛكثر

:  تلهخثًٖ علٔ تلثلّج تؤثٗر .8

 أّزتًثَ  ّتشكل كخٗرذ هشكلر تلثلّج هّضّع هى تجعل لِث تلهشكلر تدّتلم ًّّعٗر تٛفمٗر تٟسمؾ ىإ

 هى ّطخمر تلخشج علٔ ًشثبِثإ فٖ تعتهد تٛسمؾ جهٗع ىأّ خثصر لٜخًٗر تًٟشثبٗر ذًٖتلج علٔ خطرذ

 تمّٗر هًِث هتعددذ تجرتءتز تتخثذ إلٔ هعلّٟ تلٍٖأ تضطر ّلمد، تلطٗى هى طخمر تعلُّث تٛؼصثى

 هى تخّفث هتّسطٗر خؤعهدذ تٛسمؾ تدعٗم هع، تلشتثء فصل حلّل ّلخل تلدتبهر خثلصٗثًر تلطٗى طخمر

 ثلجٖ ّٗم كل فٖ هخثشرذ ّخصّرذ تلٖتٍٛ ٗمّم كهث، ّتلثلّج تلرطّخر جرتء هى تحدث ُخّطثز

 تلجثر حق ُّّ " تلثلج طرٗق " ٗسهٔ هعلّٟ خلدذ أّجدتَ خثص ًظثم خ٠ل هى  تلثلّج كهٗثز خمشط

 لَ تلًظثم ُّذت تلعثم تلطرٗق إلٔ ّصًّٟا  تلهجثّرذ تلعمثرتز إلٔ عمثرٍ علٔ تلهترتكم تلثلج خًمل

 تلثلّج حثٟز فٖ تفتح تلعمثرتز خٗى ّهًثفذ خّتجأ ّجّد هثل، خَ تلخثصر عرتفَأّ ّّسثبلَ أخ٠لٗثتَ

 . ّتلطّترئ
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 : تٛهطثر .9

 تلصحٖ تلصرؾ شخكر تستٗعثج عدم فٖ تتهثل تلصعّخثز هى هجهّعر هعلّٟ ُٛل تٛهطثر تشكل

 تِثلن إلٔ ّتإدٕ تلتملٗدٗر تلخًثء هّتد علٔ ّكثثفتِث تٛهطثر ُذٍ ّتإثر تٟهطثر لكهٗثز ّتلهطرٕ

، كلٗر حٗثًثًا أّ جزبٗر تًِٗثرتز إلٔ ثم ّهى هًِث تلهٗثٍ رشح إلٔ ٗإدٕ هث ُّّ فِٗث تلسطحٗر تلطخمثز

 تلترهٗم عهلٗثز عى عثجزذ تمؾ تلتٖ هعلّٟ تلٍٖٛ تلهثدٗر تلحثلر ُٖ تعمٗدتًا  تلهشكلر ٗزٗد ّههث

.  تٛصعدذ كثفر علٔ لَ تلهًثسخر تلحلّل تمدٗم هى ٟخد هر أُّّ دتبم ّخشكل تلهطلّخر

 عى عثجزذ تلٖتٍٛ تمؾ ّتلتٖ تلهًثزل كِّؾ هى تلجّفٗر تلهٗثٍ رشح ُّٖ خرٓأ هشكلر ًُّثلن

 تلصرؾ ًمثط خثتجثٍ تلهسكى كثهل تعخر صؽٗرذ لًثذ فتح سّٓ تلهّضّع ُذت لّلؾ طرٗمر تٗجثد

 . لدِٗم تلهشكلر ّحجم ٝهكثًٗثتِم تخعثًا  تلٖتٍٛ خِث ٗمّم هختلفر عدٗدذ حلّل ًُّثن. تلهّجّدذ

:  المحلً المعماري الطابع -رابعاًال 

 تلملهّى لرٓ خلدتز خَ تختص تلذٕ تلعثم تلطثخع هعلّٟ خلدذ فٖ تلعهرتًٖ ّتلًسٗج تلهخثًٖ علٔ ٗؽلج

 ّتلتصّٗر تلرفع عهلٗثز خ٠ل ّهى. هحٗطِث هع ّتًسجثهِث تلجهٗل خهّلعِث هعلّٟ خصّصٗر هع

 . تلخلدذ خِذٍ تلهتّفرذ تلهعهثرٗر تلعًثصر ُمأ تهٗٗز ٗهكى للخلدذ
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:  تلخثصر تلهعهثرٗر ّتلهفردتز تله٠هح .1

 تكّى هث ؼثلخثًا  خسٗط تثج هع. سم 120 هى ٛكثر ٗرتفع ٟ لصٗر عهّد علٔ تلهرتكز تلحجرٕ تلمّس

 .تلخلدذ علٔ تلهطلر تلّتجِر علٔ ههتدتًا  رّتلثًا  تّٛل تلطثخق تشّكل فّٖ ث٠ثٗر هجهّعر ضهى تٛلّتس

 
 تًٟشثبٖ تلِٗكل ضهى فتحر هى هإلؾ تلشكل خدتبٖ خعضِث ،فتحثزتل هى ًهثذجّلٜخّتج عدذ 

 تلهّتد هختلؾهى  خدتبٖ خثج هع تٟرتفثع ُّّهًخفض، خسٗطر أّ خشخٗر حجرٗر ّخعتخر للجدرتى

 إلٔ إضثفر هعلّٟ خّٗز فٖ شثبع ُّّ تلمهح خٗثدر فٖ تلهستعهل ( تلح٠ٗى ) خشج هى هإلؾ خعضِث

 لطع تٟلفثل ُذٍ ّتعتخر تلهًطمر خِث عرفز خثصر آلٗر علٔ هعتهدذ ّتٝؼ٠ق خثلفتح تملٗدٗر ذآلٖ ّجّد

 ُّٖ تطّرتًا  كثرأ خرٓأ ًهثذج ّتّجد. تلحرفر هجثل فٖ تلهًطمر ُلأ كفثءتز عى تعخر ُّٖ، ثرٗرأ

 تلمرى خدتٗر فٖ تلهًطمر شِدتَ طرتز ُّّ ٗضثًا أ ًُدسٖ ختشكٗل هصًّعر تكّى هث ؼثلخثًا  خّتجأ

 خّتجأ ّجّد إلٔ إضثفر، تلحجرٗر تلعتخثز علٔ تلهًمّشر سٗسٗرأتلز تلكتثخثز تإكدٍ هث ُّّ تلهثضٖ

 . تلفترذ ًفس فٖ شثعز فًٗر خطرٗمر هشؽّلر حدٗدٗر

:  ّتلفتحثز تلًّتفذ .2

أّ ، هزدّج ٗكّى هث ؼثلخثًا  ٗمثعإج هّزعر ُّٖ هحدّدذ خؤخعثد عثم خشكل تلحجرٗر تلًّتفذ تتصؾ

 خعض فٖ ٠ّٗحظ. لّسٗر أّ فمٗرأ: ًّعٗى علٔ تلًّتفذ عتخثز تكّى هث ّؼثلخثًا . عفّٕ خشكل هّزعر

.  زخرفٖ ٗمثعإ ّجّد إلٔ تِدؾ تٛلّتس خٗى صؽٗرذ فتحثز تٟلّتس ذتز تلحجرٗر تلّتجِثز

 معلوال من متنوعة معمارٌة مفردات:  24 شكل
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:  ّتٛلّتى تلهستخدهر ّتٝكسثء تلخًثء هّتد .3

: تلجدرتى -

 تؤهٗى فٖ تلحرفّٗى ّخرع، تلتملٗدٕ تلسكى جدرتى خًثء فٖ عثم خشكل تلهمصج تلكلسٖ تلحجر تستخدم 

 حجرٗر جدرتى،هتًّعر خؤسثلٗج تلجدرتى ُذٍ ّخًٗز. تلهًطمر فٖ لّفرتِث ّتمصٗخِث ًّحتِث تلهّتد ُذٍ

 تصل خسهثكر تلدخش تلحجر هى هخًٗر حجرٗر ّجدرتى ّسطٗثًا  سم 60-40 خٗى تترّتح خسهثكر هًحّتر

 لسِّلر حدٗثثًا  تٟسهًتٗر خثلهًّر ّتستخدلز تملٗدٗر رتخطر كهثدذ تلكلسٗر تلهًّر تستخدهز. سم 70 حتٔ

 ُذٍ لتّضع ًظرتًا  عهٗق ؼٗر هستهر حجرٕ أسثس علٔ تلجدرتى ُذٍ تتّضع، ّهتثًتِث تًفٗذُث

 . تلصخرٗر تلكتل علٔ تلجدرتى

: تٛسمؾ -

 ّتستخدهز، تلحّر شجر إلٔ خثٝضثفر تلصًّخرٕ تللزتج شجر تٛعلٔ تلملهّى هًطمر فٖ تًتشر

 تعلٍّ تلذٕ تلربٗسٖ تلجثبز ًظثم عتهدتّ تلسكًٗر تلدّر تسمٗؾ فٖ تٛشجثر ُذٍ جذّع عثم خشكل

 تلجذّع تستًد هحّرٗثًا  سم 30-20 ّختخثعد سم 20-15 خٗى ترتّحز لطثرأ ذتز تلثثًّٗر تلجّتبز

 تلهتّسطر تلدّر فٖ ( تلشٗح ) ؼصثىأ هى طخمر تعلُّث حٗث هخثشرذ تلحجرٗر تلجدرتى علٔ تلثثًّٗر

 خعض فٖ تلّسطٖ تلمثطع تلمّس تستخدم كهث تلهٗسّرذ تلخّٗز فٖ تلخشخٗر تلدفّؾ هى ّطخمر ّتلفمٗرذ

. ًّثدرذ تلثهى ذتلٖغ تكّى لد تلتٖ تلطّٗلر تلخشخٗر تلجذّع هى ّتلتملٗل تلهجثز تملٗص خِدؾ تٛحٗثى

 فٖ للهسثعدذ تلربٗسٖ تلجثبز ّّسط تلفرتغ ّسط ٗتّضع تلذٕ تلخشخٖ تلعهّد ًظثم هشثُدذ ٗهكى كهث

.  تلحٗر ّتلحهّٟز تلثلّج ًتٗجر تلكخٗرذ لّٜزتى تتعرض تلتٖ تًٝشثبٗر تلجهلر تحهل زٗثدذ

: تٟكسثء هّتد .4

 فتتحّل تٛرض خثطى هى تلهستخرجر تلكلس لطع تحرق تلكثلسّٗم ُّّكرخًّثز: تلحٖ تلكلس -

 خشدذ ّتلتصق تتصلج هث سرعثى هرًر عجًٗر لٗشكل خثلهثء ٗطفؤ ثم، تلكثلسّٗم أّكسٗد إلٔ عًدُث

 ّطرق تلكلس خهمثلع جٗرّد هدًٗر تشتِرز ّلد. ّتخهٗرُث تلمًج ّلشّر خثلهثء هزجِث عًد

 خثللّى طلٗز ّلد للجدرتى ّتلدتخلٖ تلخثرجٖ تلسطح علٔ تلطخمر ُذٍ ضٗفزأ ّلد. تحضٗرٍ

 هى هجهّعر تلهشترن تللّى عطٔأ حٗث، سثخمر زهًٗر فترتز خ٠ل تلهدًٗر هٗز تلذٕ تٟزرق

 . ّتلخٗبر ّتلهجتهع تلهكثى ّحدذ عى تعّخر تلتٖ تلهٗزتز

تر - ّّ  تخلط تلهثدذ ُذٍ ّلتحضٗر. ُثتخٗٗض ٕأ تلجدرتى تحّٗر هًِر ٗهتِى تلذٕ ُّّتلشخص: تلح

 علٔ طّٗلر خعصث ّٗإتٔ لزجث ٗصخح حتٔ تلهّتد خخعض ّٗهزج خثلهثء تلهًمّع تلحّتر لطع

 ّكثى. هكلّس ّكؤًَ تلجدتر ٗصخح حتٔ هرتز عدذ تلجدتر ّٗدُى فتؽهس شعر هى فرشثذ رأسِث

 تلحّتر ( همثلع ) هحثفر إلٔ ٗذُخّى تٛدًٔ تلملهّى هى ُّم تلصًعر ُذٍ ٗتمًّى تلذٗى تلمرٓ ُلأ

.  خسِّلر خثلهثء ّتًحل ذكٗر رتبحر ذتز ُّٖ كلسٖ أسثسِث ًمٗر هثدذ ُّٖ خِث ّٗؤتّى

 تلهًحّتر تلحجرٗر تلمطع خٗى تلفّتصل ءهل ُّٖ تلتملٗدٗر تلكحلر عهثلأ تكّى هث ؼثلخثًا : تلتكحٗل -

 ٟ ىأج ّّٗصٔ هم 3 إلٔ تصل ّسطٗر خسهثكر تلحجر سطح عى ؼثبرذ خصّرذ عثم خشكل ّتًفذ

 تلسطح عى تلكحلر ثثرآ كل زتلرإ ٗجج حٗث (. تلخثرجٖ تلسطح ) تلحجر حدّد عى تخرز

 فٖ خثٟسهًز تلكلس ّتستخدل هطحّى ّرهل كلس هى تملٗدٗث تلكحلر هثدذ ّتكّى للحجر تلخثرجٖ

.  تلحثلٗر تلهرحلر

 تلطخمر ّشكلز ّتلهثء ّتلترتج تلمصرهل ُهِثأ هّتد هى تلهشكلر تلعدسر تستخدهز: تلعدسر -

 ُذٍ لؽٗثج تًا ًظر عًِث ّتستعٗض تلهسكى دتخل ّتٛدرتج تلًّتفذ ّعتخثز لٜرضٗثز تلًِثبٗر

 . تلحدٗثر تٟكسثء هّتد هى ّؼٗرُث ّتلخ٠ط تٟسهًتٗر خثلطخمثز ّهّتدُث تلحرفر
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 (مشاة-سٌارات )الرئٌسٌة الحركة محاور: 12 مخطط

 : للبلدة الفٌزٌائً الوضع -خامساًال 

 تٛخًٗر تستعهثٟز : 

 
 معلوال بلدة فً المبانً استعماالت: 13مخطط
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 هى هجهّعر لّجّد إضثفر للسكى تستخدم هخثًِٗث فهعظم تلسكًٖ تلطثخع تلمدٗهر تلخلدذ علٔ ٗؽلج

 تلخلدذ تحتّٕ كهث تلكِّؾ هى ّهجهّعر ّتلهمثهثز ّتٛدٗرذ تلكًثبس هى ّتلتثرٗخٗر تلدًٗٗر تٛخًٗر

 فٖ تلخلدذ أطرتؾ فٖ تًتشر تلتٖ تلتجثرٗر تلخدهثز هى ّهجهّعر تلدخس تثج ٝىهعصرذ علٔ تلمدٗهر

.  تلهخطط هى ذلن ه٠حظر ّٗهكى تلربٗسٗر تلسثحر علٔ تلهطلر تلهًطمر ّخثصر تلجًّخٗر تلهًطمر

 لٜخًٗر تلفٗزٗثبٗر تلحثلر : 

 
 معلوال بلدة فً للمبانً الفٌزٌائٌة الحالة: 14 مخطط

 أّ هِدد هتِدم هعظهِث أى حٗث سٗبر تلفٗزٗثبٗر حثلتِث تملٗدٗر هّتد هى تلهخًٗر تلخلدذ هخثًٖ هعظم

.  خثلسمّط

 حدٗثر ُثإإكسث ّهّتد تلخٗتّى هى هشٗدذ فِٖ جٗدذ فٗزٗثبٗر حثلر ذتز تلهخثًٖ هى هجهّعر ّٗجد كهث

  خثلخشج تلّتجِثز عًثصر خعض كإكسثء تلتملٗدٕ تلخًثء عى هشُّر خصّرذ سطحٗر تستعثرتز هع

 فترذ فٖ ) تٝدترٗر تلسلطثز لخل هى تلهخثًٖ علٔ أّ تلحفثظ تلذتز عى تلخثطا تلهفِّم ٗعكس هث ُّّ

 تلطثخع عطثءإ خِدؾ ّتلخرّزتز تلشرفثز خؤسفل خشخٖ كسثءإ خّضع تلخًثء ًظثم ألزم تلفترتز هى

 للهدًٗر تلفٗزٗثبٗر للحثلر تلخصرٕ تلتلّث عّتهل حدٓإ تلرتًُر خصّرتِث تلهّتد ُذٍ عتخرزّ ( تلمدٗم

 . تلمدٗهر

 تٟخًٗر ترتفثعثز  :

 هث ُّذت طّتخق ث٠ث إلٔ تلًثدرذ تلحثٟز خعض فٖ ّتصل طثخمٗى هى هكّى هعلّٟ فٖ تلهخثًٖ هعظم

 أطرتؾ علٔ طّتخق ث٠ث هى تلهكًّر تلكتل تتّتجد حٗث. تلهمدم تلهخثًٖ ترتفثعثز هخطط ّٗضحَ
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 تلهخطط ّّفق ًسخٗثًا  حدٗث لترخٗص ًّتٗجر تلسثحر علٔ تلهطلر تلجًّخٗر تلجِر هى تلمدٗهر تلهدًٗر

.  تلهصدق تلتًظٗهٖ

 
 معلوال بلدة فً المبانً ارتفاعات: 15 مخطط

 تلعهرتًٖ تلًسٗج  :

 ىإ خل ّهترتكج هترتص ًسٗج ًَأج ٗتهٗز ّخثلتثلٖ لدٗم ًسٗج ُّ هعلّٟ خلدذ فٖ تلعهرتًٖ تلًسٗج

 تلهتدتخل تلًسٗج ُّّ هعلّٟ خِث تختصز خرٓأ هٗزتز ٗضٗؾ تلخلدذ ُذٍ فٖ تلهّلع طخٗعر

 تلهدًٗر لًسٗج تلعثم ّتلتكّٗى، تلّتدٕ علٔ تلجًّخٗر خّتجِتَ هطل ًسٗج ُّّ ( تٗرتس ) ّتلهترتكج

 تلخٗبٗر تلعّتهل ّتحترتم تلتّجَٗ ّكذلن، ّتلتًمل تلحركر هتطلخثز ّهع تٛرض طخٗعر هع ٗتهثشٔ

 ُٖ تٛفمٗر تلهسطحثز ىأ تلمدٗهر للهدًٗر تلهسثحٖ تلهصّر خ٠ل هى ًرٓ ًًثإؾ ّلِذت، ّتلطخٗعٗر

.  تلهدًٗر تكّٗى علٔ تلهسٗطرذ تلهسثحر

 (:  ّتلتِّٗر تلتشهٗس ) تلهتّفرذ تلصحٗر تلعّتهل 

 تلًسٗج خؤى ذلن تلخٗص ّٗهكى للسكى ّتلخٗبٗر تلهًثخٗر تلهعثلجثز فٖ تلهّضّع ُذت تًثّل تم

 تٟتجثُثز هع تلهّلع تّتفق خ٠ل هى ّذلن للتشهٗس تلجٗد خثلتّجَٗ تهٗزز لد ّتٛخًٗر تلعهرتًٖ

.  تلهفضلر تلهًثخٗر

 تلعثهر ّتلخدهثز تلهشٗدتز :

 خعض عدت سكًٗر صفر ذّ تلًسٗج ؼثلخٗر ىأ ٗتخٗى تٛرتضٖ تستعهثٟز هصّرتز إلٔ خثلرجّع

: تلتثلٖ تلشكل علٔ دًٗٗر كهرتكز تستخدم ّتلتٖ تلهحدّدذ تلعمثرتز



 هعبء اثوا١ُ٘                                    .                                                                                  َاٌز٠ّٕٛخ اٌقبهٛخ فٟ اٌضمبف١خ األثؼبك رؤص١و روارج١خ

133 
 

.  جّرجّٗس هثر دٗر، سركٗس هثر دٗر، تم٠ هثر دٗر: تٛدٗرذ -

.  تّهث تلمدٗس همثم، سثخث تلمدٗس همثم، شرخل تلمدٗس همثم، ّدهٗثًّس لّزهث تلمدٗسٗى همثم: تلهمثهثز- 

.  خرخثرذ تلمدٗسر كًٗسر، ًّٟدّٗس هثر كًٗسر، تلٗثس هثر كًٗسر: تلكًثبس- 

 كثهل تخدم ُّٖ تلتجثرٗر تلهح٠ز خعض تٟرضٖ تلطثخق فٖ تتّزع تلخلدذ هى تلجًّخٗر تلهًطمر ّفٖ

.  تلدخس لصًثعر تلصؽٗر تلهعصرذ خًثء ّجّد إلٔ إضثفر ّتلحدٗثر تلمدٗهر تلخلدذ

 تلدرتسر تلخصرٗر فٖ تلهًطمر تلترتثٗر  :

: تلمدٗهر تلخلدذ فٖ تلخصرٗر تلعًثصر هى ًّعٗى تهٗٗز ٗهكى

: تلتثلٗر خثٛهّر تلعًثصر ُذٍ ّتتهٗز ّتلتًمل تلحركر ّهحثّر تٛزلر ضهى تلخصرٗر تلعًثصر -

 ُذٍ فتتدتخل: تلهحثّر لِذٍ تلهشكلر تلهعهثرٗر تلعًثصر تًّع خ٠ل هى تلرتثخر ّعدم تلتًّع. 1

 تدتخ٠ تعٗش تلتٖ تلهجثّر تلخًثء ّعًثصر أّ تٟصطًثعٗر تلترتخٗر تلهسثلن رضٗرأ هع تلصخّر

 حجر – هًحّز حجر – خٗتًّٗر هّتد – تلطخٗعٖ تلصخر – تلخشج )تلهّتد ّتًّع تخت٠ؾ هىههٗزتًا 

 ُّّ ّتلهلل تلرتثخر عى خعٗدذ ؼًٗر طخٗعٗر هًظّهر فٖ تظِر كلِث( تلخ. . . . . . طًٗٗر هّتد – خشى

.  تلزتبر تًتخثٍ ٗلفز هث

، للخلدذ تلطخّؼرتفٗر تلطخٗعر تتخع تلتٖ هًحدرتتِث طخٗعر ّتًّع تٛزلر ُذٍ فٖ تلحركر هسثر تًّع- 

 تٛخًٗر ُذٍ تهثزج خ٠ل هى رّحٗثًا  خعدتًا  تضٗؾ ُثهر دًٗٗر خهرتكز تلهسثرتز ُذٍ تًتِٖ هث ّؼثلخثًا 

 ٗكهى ّرخهث. ّتلهسثرتز تٟخًٗر لِذٍ تلهحثّر هى كثٗر فٖ لّٗر خلفٗر تشكل تلتٖ تلطخٗعر هع تلدًٗٗر

.  تلخلدذ لِذٍ تلخثص تلسحر سر فٖ ذلن

.  ّتلسخثطثز تٛخًٗر زّتٗث هى تطل تلتٖ تلهختلفر تلطخٗعٗر تلعًثصر تًّع خ٠ل هى تلهفثجؤذ عًصر- 

 ّتٛزلر تلهشثذ هحثّر فٖ تلسخثطثز تّتتر فٖ ّتلًّر تلظل جدلٗر هى سّتء تللًّٗر تلعًثصر تًّع- 

 تلزهى هع لًِّث ٗختلؾ خثرجٗر كسثءإ طخمثز تستعهثل عى ًثتج للهخثًٖ هتدرج لًّٖ تٗمثع أّ فٖ

.  تٛزرق تللّى حتٔ تٛخٗض هى ّٗتدرج

:  ّتلخثرجٖ تلدتخلٖ خهظِرَٗ تلعهرتًٖ للًسٗج تلخصرٗر تلعًثصر. 2

 تعتهد تلتٖ تلمدٗهر تٛخًٗر فٖ ًثدرذ حثلر ُّٖ، فمٖأ خصرٕ هحّر ًَأج للهخثًٖ تلخصرٕ تلهحّر ٗتهٗز

 فِٗث تلدتخلٗر ّتلخثحثز تلفرتغ حجم ٗفسر هث ُّّ، ًحّتلسهثء ٗتجَ حٗث تلشثلّلٖ تلهحّر علٔ

.  ّتًؽ٠لِث

 تلّتدٕ خثتجثٍ تل٠ًِثٗر إلٔ تهتد فمٗرأ هحثّر تلهخثًٖ ؼثلخٗر فٖ تلخصرٗر فثلهحثّر هعلّٟ أخًٗر فٖ هثأ

.  كخٗر حٗز إلٔ تلصؽٗرذ ّفرتؼثتَ خًٗتَأ ضهى هحدّد حٗز هى تلهّتطى تًمل ُّٖ

 ًُث، عدٗدذ ؼرتضأ فٖ تستخدم ّتلتٖ تلهخثًٖ سطحأ إلٔ صعدًث هث ذتإ خصرٗثًا  تلهّضّع ّٗختلؾ

 ٗضثًا أّ كثهلر لتخدّتلطخٗعر ّتلشثلّلٗر تٛفمٗر تلرإٓ هختلؾ علٔ لٗحّٕ تلخصرٕ تلهحّر ٗختلؾ

 هختلفر حثلر فٖ تلسثكى ٗعٗش خحٗث تلصٗؾ ٗثمأ فٖ ًِّثرتًا  ل٠ًٗا  تلخصرٗر ّتلهحثّر تلهشِد ٗختلؾ

.  تلهسٗطر تٛسثسٖ تلعًصر ُٖ تلطخٗعر فِٗث تخدّ

 تلجدٗد ّهحٗطِث تلمدٗهر للخلدذ تلعهرتًٖ تلًسٗج خٗى تلخصرٕ تلتجثًس :

 تٟعتخثر خعٗى آخذتًا  ّتلهتثحؾ لٚثثر تلعثهر تلهدٗرٗر عى صدر لرتر ًتٗجر تلمدٗهر تلهدًٗر حددز لمد

 كثًز تلمدٗهر تلهدًٗر أى تٛهر حمٗمر فٖ ًَأ إٟ تلؽرخٖ ّتلفج تلشرلٖ تلفج ُّٖ تلطخٗعٗر تلهحددتز
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 زتلز ّهث تلهحكهر خثتجثٍ تلؽرخٗر تلهًطمر ّت٠ل تم٠ هثر دٗر خثتجثٍ تلشرلٗر تلهًطمر ت٠ل إلٔ تهتد

 . 1تلمدٗهر تلخلدذ هحٗط تعتخرتى ّتللتٗى تلهًطمتٗى ُثتٗى فٖ ّتلجهٗلر تلِثهر تلهخثًٖ خعض
 

 :دٌنٌة مواقع 6-4-1-3
 إعثدذ فٖ  تلهخطط علِٗث ٗعتهد تلتٖ تلحضثرٕ للترتث تٛسثسٗر تلهمّهثز إحدٓ تلدًٗٗر تلهرتكز تعتخر

 تلتخطٗط خٗى  تجثًس عًصر ٗكّى خحٗث تلحدٗثر تلهدًٗر تخطٗط أّ فٖ تلمدٗهر تلهدًٗر تخطٗط

.  2للهدًٗر تلتثرٗخٖ ّتلهحٗط تلحدٗث تلعهرتًٖ

    
 معلوال بلدة فً الدٌنٌة المشٌدات: 16 مخطط

: تقال مار دٌر: أوال

 (. 1-1-4-6 )تلفمرذ فٖ عًَ تلحدٗث ّسخق تلمدٗسٗى ّحٗثذ للمدتسر رهزتًا  هثرتم٠ دٗر ٗعتخر

: تقال القدٌسة مقام: ثانٌا

 أّلٔ ّثًٗٗى، ّتعتخر ّتلدٗى هى( تلًّٗثى حدّد علٔ )إٗمًّر هدًٗر أطرتؾ هى تم٠ تلمدٗسر تًحدر

 هللا لعخثدذ دتعٗثًا  خّلس تلرسّل تختدأ لله٠ٗد 45 سًر ففٖ، خّلس تلمدٗس ، ّتلهٗذذلهسٗحٗرت شِٗدتز

 ك٠هَ، فخشع تم٠ تلمدٗسر سهعز أٗمًّر خهدًٗر هرّرٍ ٛجلَ، ّعًد دعٖ تلذٕ تلشرٗؾ ّتًٝجٗل

                                                           
1

 58ٓ ، 5/2011 ٚاٌزواس، كِْك ٌٍؼّبهح كِْك ٚاٌؼّوأٟ، ِىزت اٌّؼّبهٞ ِؼٍٛال كغّبْ، ك١ًٌ ِٛفك. ك 
2 

   20ٓ, ٚاٌّؼّبه٠خ اٌزقط١ط١خ اٌلهاٍبد ِووي, اٌّؼبٕوح اإلٍال١ِخ اٌّل٠ٕخ ثٕبء فٟ اٌؾٚبه٠خ اٌم١ُ رؤ١ًٕ, اثوا١ُ٘ اٌجبلٟ ػجل. ك
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 أى علٔ دأخث تللذٗى أخِّٗث خذلن هعثرضر تلّتحد، فثّتخعتَ هللا لعخثدذ ّدعّذ رّحثًٗر هى فَٗ لهث للخِث

 حٗث ذلن دّى حثلز ّهشٗبتَ هللا لدرذ أى إٟ حرلِث ّتلدُث فحثّل أخز أًِث إٟ ذلن عى ٗرّدتُث

 ّتلدُث أى تلًثر، إٟ فثًطفؤز تلهحرلر علٔ شدٗدتًا  خردتًا  ّأهطرز تلسّدتء خثلسحج تلسهثء تكفِرز

 حٗث أهرُث لعظٗم تلًثس عجج هعِث، ّلد كثى تلّتحد تٝلَ طرٗمر، ّلكى هى خؤكثر لتلِث إعثدذ حثّل

 أًطثكٗر ّتجتثزز تٛلدتم علٔ سٗرتًا  تم٠ تلمدٗسر ُرخز تلهحٗطر، ّعًدُث تلهدى أصمثع خخرُث هٜ

 ٗسّع ّتلرج تلمدٗر خثٝلَ هكثى كل فٖ تلتخشٗر رسثلر تثخعز حٗث سّرٗر شهثل إلٔ دخًّٟا 

 تٛكخر تلهعجزذ حصلز حٗث ًُثن تلملهّى، ّألثهز هًطمر إلٔ ّصلز أى إلٔ تلهمدسر ّتلهعهّدٗر

 دخلز عظٗم خفج تلجخل لِث هللا فشق هسدّد هكثى إلٔ تلطثؼٖ، ّّصلز ّتلدُث رجثل ٟحمِث عًدهث

.  ًُثن ّدفًز هثتز أى إلٔ هعلّٟ فٖ ّظلز عًِّٗم هى خلفَ تختخا إلَٗ

 خسز إلِٗث ٗصعد خدرفر صؽٗر حدٗدٕ خثج كخٗرذ، لِث صخرذ لحؾ فٖ هؽثرذ عى عخثرذ ّتلهمثم

 هستطٗل حدٗدٕ شخن ٗتّسطَ هتًثظرٗى لّسٗى هى ٗتؤلؾ تلصخر تحز صؽٗر هجهع درجثز، ُّٖ

 كل ٗعلّ هتًثظرتى خشخٗثى خثخثى للهزتر ،تم٠ تلمدٗسر أٗمًّر ّفّلَ تلهزتر ّٗجد تلٗهٗى تلشكل، إلٔ

 ّفٖ تلهسٗح تلسٗد أٗمًّر ٗتّسطِث صخرذ تحز تلهزتر تلصلٗج، ّٗتّضع فّلَ خشخٖ جهلّى هًِهث

 فثلسٗدذ فٗسّع تم٠ للمدٗسر: أٗمًّثز أرخعر ّفّلِث ّؼٗرُث ذُخٗر ًذّرتز تحّٕ حشّتز تٛسفل

 سّرٗر همدسٗر أٗمًّثز تلهمثم جدرتى تلكخٗر، ّفٖ أًطًّّٗس فثلمدٗس خرخثرذ فثلمدٗسر تلهرشدذ

ّٗر ّأخرٓ ُثهر لدٗهر ّكخٗرذ صؽٗرذ .  1تلفى رّس

: وباخوس مارسركٌس دٌر -ثالثاًال 

 (. 1-1-4-6 )تلفمرذ فٖ سثخمثًا  ذكرٍ تم ّلد كخٗرذ دًٗٗر أُهٗر لَ ّشِٗر لدٗم دٗر

                                                           
 . 246 ، 2004ٓاٌضبٌش، كِْك،  كِْك، اٌّغٍل وٕبئٌ ٚه٠فٙب، ٍِٛٛػخ كِْك ٚوٕبئٌ أصٕب١ٍٛ، أك٠وح ٘بعٟ ِزوٞ. ٚك اٌْٙبثٟ لز١جخ. ك 1

 دٌر مارتقال:  26 شكل دٌر مارسركٌس وباخوس:  25 شكل
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 :العذراء السٌدة تمثال -رابعاًال  

 

تهثثل سٗدذ تلس٠م فٖ هعلّٟ هى تلتحؾ تلفًٗر تلههٗزذ فٖ هعلّٟ حٗث ّضع أعلٔ تلجرؾ تلصخرٕ 

 . فٖ هكثى ٗطل علٔ تلخلدذ تلمدٗهر ّهعلّٟ خثلكثهل خحٗث ٟ ٗسع تلزتبر لهعلّٟ إٟ أى ٠ٗحظَ

: المسٌح السٌد تمثال -خامساًال 

 24 تٛرخعثء ّٗم تلسّرٗر هعلّٟ خخلدذ تم٠ تلمدٗسر دٗر فٖ تلهسٗح تلسٗد تهثثلِ  عى تلستثر إزتحر تم

 ّلد. سّرٗر فٖ تلرسّل خّلس تلمدٗس صًدّق خدأُث تلتٖ للًشثطثز ، تستكهثًٟا 2008 أٗلّل/سختهخر

 ُّعهلٖ " "هعلمثًا  لثل رّكثفشًٗكّؾ، تلذٕ تلكسًدر تلشِٗر تلرّسٖ تلًحثز تلتهثثل ُذت خصًع لثم

 دهشق لرٗؾ تلتثخعر كّكج خلدذ ، ّف2005ٖ عثم ففٖ. سّرٗر فٖ تلهمدسر لٜرض تلهكرس تلثثًٖ

 ُذت ًصج. "تلهسٗح للسٗد تهثثًٟا  هعلّٟ فٖ ألهًث تلّٗم ًحى تلرسّل، ُّث خّلس تهثثل خًصج لهًث

.  1تلدٗر خثحر علٔ تلهطل تلسّر علٔ أهتثر ث٠ثر ترتفثعَ ٗخلػ تلذٕ تلتهثثل

                                                           
   /http://arabic. rt. com/news/19300 لٕبح ه١ٍٚب اٌىَٛ، 1

 معلوال فً السالم سٌدة تمثال:  27 شكل

http://arabic.rt.com/news/19300/
http://arabic.rt.com/news/19300/
http://arabic.rt.com/news/19300/
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 معلوال فً المسٌح السٌد تمثال: 28 شكل

 :الشرقً الفج -سادساًال 

 خطخؽرتفٗتَ ٗشكل ّتلدًٗٗر تلرّحٗر تلًّتحٖ هى أُهٗتَ إلٔ تٛثرٗر، ّإضثفر تلهًثطق أُم هى ُّ

.  هعلّٟ لخلدذ كخٗرذ أُهٗر ذتز سٗثحٖ جذج ًمطر تلحّٕٗ ّتًّعَ تلهثبٗر ّعًثصرٍ

 تلهعثصر إلٔ صخرٕ ّدرج ّتلهحكهر تلحهثم ّٗسهٔ تلشرلٖ تلًخع: إلٔ تلفج ُذت هعثلم تمسٗم ّٗهكًًث

.  تلفج ّههر ّتلهشًمر ّتلهدتفى

: لٌاسا مار كنٌسة -سابعاًال 

 تثخّز فسٗفسثء أشِرُث ّفسٗفسثء أعهدذ ظِّر م1925 عثم تلكًٗسر ّتّسٗع تلتًمٗج أعهثل خ٠ل تم

 تم فمد تلشدٗد لٜسؾ لكى تلؽزٟى ّحّلَ طرفَٗ عًد حثرسٗى ه٠كٗى هع تلتثخّز تصّر تلتٖ تلعِد

. كثٗرتًا  خثلكًٗسر أضرز فثدحر خسثرذ ٗشكل ههث علِٗث ٗدل أثر لِث ٗخق ّلم لدٗهثًا  تلفسٗفسثء ُذٍ ًِج

 هى كخٗر جرى ُّّ علَٗ تلحصّل تم آخر أثر ًُثن ّتلفسٗفسثء تلصخرٗر تٛعهدذ إلٔ خثٝضثفر

.  1تٛٗمًّثز هى عدد فِٗث ّٗجد كهث تلكًٗسر فٖ حثلٗثًا  هّجّد خثلهعهّدٗر خثص تلحجر

: بربارة القدٌسة كنٌسة -ثامناًال 

 ُٗثكلِث تتجَ تلكًثبس خًٗهث ًحّتلؽرج ٗتجَ تلذٕ ُُّٗكلِث ّثًٗتِث ّدلٗل، ّثًٖ هعخد هضٔ فٗهث كثًز

 إلٔ ّسكًُّث أطرتفِث علٔ تلٖتٍٛ تستّلٔ فمد تٙى علَٗ ههث أكخر هضٔ فٗهث كثًز كهث. ًحّتلشرق

 تلهحفّر تلمدٗم ُٗكلِث حثفظّعلٔ كهث، ّتسّٗرُث تجدٗدُث تم حٗث تلحثلٖ ّضعِث علٔ أصخحز أى

 . 2تلشهس ٝلَ هعخدت كثًز أًِث ٗعتمد، دتبرٕ شخَ خشكل ّسطَ فٖ

 

 

 

                                                           
1

 66 ٍبثك، ٓ ٚآفوْٚ، ِوعغ ٛؾالٚٞ هٙٛاْ. ك 
2

 . 28 ٍبثك، ٓ وو٠بوٟ، ِوعغ هاِب 
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: ودمٌانوس قوزما مار مزار -تاسعاًال 

 ّعلٔ م20 خثرتفثع هًحّتر هؽثرذ ًُّثن ظِرٍ فٖ للجخل ه٠صق ُّّ حدٗثثًا  تجدٗدٍ تم لدٗم هزتر

.  1لِث ترجهر تٙى حتٔ ٗعرؾ لم ًّٗثًٗر كتثخر ًجد خثخِث

: سابا مار مزار -عاشراًال 

 خ٠لِث ظِر حٗث تلتجدٗد عهلٗثز فَٗ تتم ّتٙى تلكثثّلٗن للرّم هزتر إلٔ تحّل، ّثًٗثًا  هعخدتًا  كثى

 هثر هزتر هًِث ًذكر تلمدٗهر تلهزترتز هى تلعدٗد ًُّثن. هحفّرذ لّتعدُث، هتّجر رّهثًٗر شهعثز

.  2تلمدٗهر تلخلدذ فٖ تمع ّجهٗعِث شرخل ّهثر سهعثى ّهثر تّهث

: الراهبات دٌر -عشر أحد

 دٗرت كثى أًَ ّٗعتمد. تلزلزتل خسخج دهر ضخهث دٗرت كثى لدٗهث لكًَ، تلسكى ٛجل هكثًَ تستخدم

.  للرُخًر طرٗمِى خدتٗر فٖ خثلرتُخثز خثصث

: التوبة كنٌسة -عشر اثنا

 تم تلتٖ كًٗسرتل أًِث تلظى أؼلج ّعلٔ، جدتًا  ُثم شؤى ّذتز تلهسثحر ّّتسعر كخٗرذ كًٗسر كثًز

 تحز هى عّتهٗدُث ّأخرجّت جّرجّٗس كًٗسر أًمثض تحز لرٗج عِد هى أًمثضِث تكتشثؾ

.  خرتلتّ جًًٗر ٗسهٔ هكثًِث ّأصخح تًٛمثض

: الوندٌوس القدٌس كنٌسة -عشر ثالثة

 حدٗثث ّتجدٗدُث تّسٗعِث تم همثم عى عخثرذ كثًز تلخثهس تلمرى هى أًِث ّٗمثل تلكثثّلٗن للرّم ُّٖ

.  تلمدٗهر تلهدًٗر ّسط ٗمع تلكلسٖ تلحجر هى خًثء ُّٖ

: معلوال جامع -عشر أربعة

تلهحلٗر،  تلهرخعر تلجهٗلر، ّهؤذًتَ تلحدٗثر خعهثرتَ تلجثهع ُذت ٗتهٗز 13/8/19533 فٖ تدشًَٗ تم

 عخثدذ كهكثى ّتلًٗخّع، ّذلن تلعثهر تلسثحر لرج تلهّتطًٗى تجهع هكثى فٖ- تلجّتهع كخمٗر –ّهّلعَ

.  4تًٝسثى خؤخَٗ تًٝسثى ٗجهع ّهخًٔ

: ثقافٌة مشٌدات 6-4-1-4

 تم ّلد تلِثهر تلهًحّتثز هى ٗعتخرتى تللذتى تلهسٗح تلسٗد ّتهثثل تلعذرتء تلسٗدذ تهثثل إلٔ إضثفر

 :لدًٗث( 3-1-4-6 )تلفمرذ فٖ ذكرُهث

: اآلرامٌة اللغة تعلٌم مراكز -أوالًال 

: تٙرتهٗر تللؽر لتعلٗم خثلفشل خثء خعضِث هحثّٟز عدذ لثهز

 تللؽر لتعلٗم ثمثفٖ هركز خإًشثء حٗر ّإخمثبِث تللؽر تعلم علٔ تلشخثج تشجع تلتٖ تلكًٗسر لثهز 

 زكث إؼًثطّٗس هّر هّرتى  تلخطرٗرن لدتسر لثم حٗث خِث هلحمر ضخهر ّهكتخر ّآدتخِث تٙرتهٗر

تٛثرٗر،  هعلّٟ هدًٗر تمثخل تلر رأس أرض، علٔ لطع ثهثًٖ خشرتء تلطّخٔ تلكلٖ عّٗتص تّٛل

                                                           
1

 66 ٍبثك، ٓ ٚآفوْٚ، ِوعغ ٛؾالٚٞ هٙٛاْ. ك 
2 

 . 29 ٍبثك، ٓ وو٠بوٟ، ِوعغ هاِب
3 

 . 172 ، 2004ٓاٌضبٟٔ، كِْك،  ِؼ١ٌٍٛبد، اٌىزبة ِٚآصوُ٘، ٍٍٍَخ اٌّؼ١١ٌٍٛٓ هللا، أٚاثل ٖٔو ا١ٌبً
4

 27 ٍبثك، ٓ ى٘لٞ، ِوعغ ث١ْو 
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 هتر 65000 حّإلٔ ضٖرتتٛ لِذٍ تٝجهإلىر تلهسثحر خلؽز تلتًٗر، ّلد ّعٗى هعلّٟ خٗى هث ّتمع

 . 1تٛرثّذكس تلسرٗثى خطرٗركٗر خثسم تلعمثرٗر تلسج٠ز فٖ رسهٗثًا  هرخع، ّسجلز

 تلكًٗسر خرعثٗر تلخلدذ فٖ تٙرتهٗر تللؽر لتعلٗم صٗفٗر هدرسر 2003 عثم فٖ ألٗهز . 

: اآلرامٌة اللغة معهد -ثانٌاًال 

 تٙرتهٗر تللؽر هعِد ختؤسٗس تلمرٗر، ّذلن فٖ تٙرتهٗر تللؽر إحٗثء ضرّرذ هعلّٟ تلٖأٍ خعض ترتؤٓ

 تعتهثد تلهعِد عى خثلهسإّلٗى تٛجدر هى ّكثى. . . ّكتثخر ًطمثًا  تللؽر ُذٍ هعلّٟ، لتدرٗس فٖ

 تلشِٗر، أّ حتٔ تلسرٗثًٖ تلحرؾ تٛلل علٔ تللؽر، أّ لتدرٗس تلمدٗم تلسّرٕ تٙرتهٖ تلحرؾ

 –أًِم تلمدٗهر، إٟ سّرٗر لؽثز كل تستّعج تلعرخٗر تلحرّؾ أى أّ تلعرخٖ، ذلن أّ تلًخطٖ تلتدهرٕ

 ، ّكتخّت(تلعخرٕ )تلهرّخع خثلحرؾ سّهٍّ هث تختثرّت- دهشق ّجثهعر هعلّٟ هعِد فٖ تلهسإّلٗى إٔ

 أدٓ ههث. تلهعِد فٖ ختدرٗسَ ّشرعّت( هللا رزق جّرج تثلٗؾ هى كتثج )تٙرتهٗر تللؽر هًِثج خَ

 . تلعخرٕ تلحرؾ تستخدتم إشكثلٗر فٖ تلّلّع خسخج تلهعِد إؼ٠ق إلٔ ٟحمثًا 

 سٌاحٌة مشٌدات 6-4-1-5

: معلوال فندق -أوالًال 

 تلخحر سطح عى ترتفثعَ ٗخلػ حٗث هعلّٟ جخل لهر هى رتبعر إط٠لر ذّ ًجّم أرخع ختصًٗؾ فًدق

 . م1428

 مطاعم -ثانٌاًال 

 ّهمِٔ ّهطعم تم٠ هثر سثحر ّهطعم تلعثب٠ز ّهطعم تلّتدٕ طلر أشِرُث هى صؽٗرذ هطثعم عدذ

.  تلخلدٗر دتر جّتر ّهمصؾ تلفج شهثل ( هعلّٟ لِّذ ) هّسهٖ

: تقال مار دٌر -ثالثاًال 

 تلفمرذ فٖ ذكرٍ ّسخق ّخزتبرَٗ خَ ّتعتًٖ شإًَّ ترعٔ ًسثبٗر رُخًر تم٠ هثر دٗر فٖ تلّٗم تعٗش

(6-4-1-1  .)

: وباخوس سركٌس مار دٌر -رابعاًال 

ّٗثح ٗإّهَ ّشِٗر لدٗم دٗر (.  1-1-4-6 )تلفمرذ فٖ ذكرٍ ّسخق تلعثلَم أًحثء كل هى تلس

 :خدمٌة مشٌدات 6-4-1-6

: الخدمٌة الفعالٌات -أوالًال 

 :تلتثلٗر تلهجثٟز فٖ تلخدهٖ تلًشثط ّٗتركز

 أسًثى، صٗدلٗر،  طخٗج خشرٕ، عٗثدذ طخٗج عثهل، عٗثدذ 35 خحدّد تلعثهلٗى ّعدد: تلعلهٗر تلهِى

 . آثثر، هستّصؾ هكتج هحثهٖ ًُدسٗر، هكتج هكثتج

 تلخّرٕ ّٗسؾ تلشِٗد شخص، هدرسر 65 خحدّد تلعثهلٗى عدد: ّتلتعلٗهٗر تٝدترٗر تلفعثلٗثز 

 إرشثدٗر، هركزٕ ّّحدذ تلًفّس تلخلدٗر، دتبرذ ّدتر تلًثحٗر شثُٗى، هركز ؼطثس ّهدرسر

 . تٟست٠ِكٗر تلكِرخثء، تلهإسسر ّطّترئ ّتلِثتؾ تلخرٗد

                                                           
1
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 أفرتى، هتًّعر هح٠ز ّٗجد شخصثًا، حٗث 115 خحدّد تلعثهلٗى عدد: ّسٗثحٗر تجثرٗر هح٠ز ،

 . هعلّٟ فًدقتضثفر لهطعهٗى ، سًثكثز، كثفترٗث

 صحٗر، ألخسر، أحذٗر،  شخصثًا، ح٠ق، حدتد، أدّتز 45 خحدّد تلعثهلٗى عدد: حرفٗر هح٠ز

.  حخّج تؽلٗؾّّلّد،  سٗثرتز، هحطر صٗثًر

 ّهخثلر هدتجى تلهًطمر فٖ حّٗتًٖ إًتثج: هتفرلر خدهثز  .

 23 خحدّد تلعثهلٗى عدد: ًمل ّسثبط  .

:  التحتٌة البنٌة شبكات -ثانٌاًال 

 تًٝشثبٗر تلًسج علٔ تًعكس كخٗرذ هشثكل هى تلمدٗهر هعلّٟ خلدذ فٖ تلتحتٗر تلخًٗر شخكثز تعثًٖ

.  للسكثى ّتٟلتصثدٗر ّتلسٗثحٗر تٟجتهثعٗر ّتلحٗثذ ّتلهعهثرٗر

:  تلحلّذ تلهٗثٍ شخكر  .1

 خثى ضخ هحطر هى هٗثٍ خخط تتؽذٓ هعلّٟ خلدذ أى تخٗى تلحلّذ تلهٗثٍ شخكر هخطط علٔ تٟط٠ع خعد

.  تلعرّس

 هى تلشخكر ُذٍ تعثًٖ أّ تٛترًٗز أّ تلفًّز تلحدٗد هى لسثطل هى تتؤلؾ تلهستخدهر تلمسثطل إى

.  تلٖتلع أّ تلضؽط تلصمٗع جرتء هى تًفجر هث فكثٗرتًا  ّلذلن ّتُٟترتء تلمدم ّهى تلسطحٗر

 ُذٍ علٔ تإثر فِٖ ّخثلتثلٖ تلحلّذ تلهٗثٍ خطّط هع جًج إلٔ جًخث تسٗر تلهثلحر تلهٗثٍ خطّط ّأى

.  تلهثلحر خثلهٗثٍ تلخطّط تلّث ٗتم خحٗث تفجرُث حٗى تلخطّط

:  تلصحٖ تلصرؾ شخكر .2

 تلتٖ تلخطّط فخعض تلّتلع هع تتطثخق ٟ ؼثلخثًا  ُٖ تلصحٖ تلصرؾ لشخكر تلتفصٗلٗر تلدرتسر إى

 ٠ٗحظ تلشخكر ُذٍ تمٗٗم عًد ّخثلًتٗجر هّتلعِث هى جزءتًا  تؽٗٗر تم جددز تلتٖ ّتلحفر تستخدلز

 ّتلسكًٖ تلطخّؼرتفٖ تلّضع تًثسج ّتفصٗلٗر عثهر درتسثز ّّضع كلٗثًا  فِٗث تلًظر إعثدذ ضرّرذ

.  تلمدٗهر تلخلدذ فٖ

:  تلكِرخثء شخكر .3

 أى تخٗى 9/11/2004 ختثرٗخ تلهتثخعر لجًر لخل هى تلهستلم 352 رلم تلهخطط علٔ تٟط٠ع خعد

 تًٝثرذ شخكثز ذلن فٖ خهث درتسر إعثدذ إلٔ ّخحثجر جدتًا  سٖء تلهًخفض تلتّتر لشخكثز تلعثم تلّضع

 سّٗل هى تلهًثخٗر تلظرّؾ تٟعتخثر خعٗى تٛخذ ّهع تلسٗثحٗر للهًشآز تزًٗٗر إًثرذ لحظ ضرّرذ هع

.  ّثلّج

 :تلِثتؾ شخكر .4

 لتشثخن ًظرتًا  ّذلن تٛثرٗر تلمدٗهر تلخلدذ فٖ ّخثصر تلدرتسر إعثدذ إلٔ خحثجر تلِثتؾ شخكر ّضع إى

 تّسع ضّء علٔ زٗثدذ طثلتَ إلٔ خحثجر ٗكّى لد تلهمسم أى كهث تلكِرخثء خطّط هع تلِثتفٗر تلخطّط

  . للخلدذ تلعهرتًٖ تلهخطط
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 هًمّلر هثدٗر هّترد  6-4-2

أطعمة 6-4-2-1
1

 :

: العنب دبس -أوالًال 

 هى هعلّٟ فٖ تلعًج دخس صًثعر

 ّٗعتخر هعلّٟ فٖ تلصًثعثز تشِر

 أًّتع أجّد هى تلهعلّلٖ تلدخس

 هتهٗز ّخهذتق تلهًطمر فٖ تلدخس

 هبثز عهرُث تلصًثعر ُّذٍ جدتًا 

.  هعلّٟ فٖ تلسًٗى

 حثلٗث تلهّجّدذ تلهعثصر ّهى

 دٗر ّهعصرذ تم٠ رهث دٗر هعصرذ

 سلهّى خٗز ّهعصرذ سركٗس رهث

 خٗز ّهعصرذ عجًٗر خٗز ّهعصرذ

 . 2حدحدّد

 شًٗص هٗخثبٗل تلسٗد تلصّرذ فٖ- 

 تلّحٗدذ تلهعصرذ هستثهر( أخّتلٗثس)

.  ّٗسثعدًَّ تلتملٗدٗر تلصًثعر ُذٍ ٗتثخعّى ّأّٟدٍ للعهل تلصثلحر تلهتخمٗر

: المعلولً البٌتً الكشك صناعة -ثانٌاًال 

 تستعهثل لجِر ّخصّصث تلكشن خصًثعر تلسّرٗر تٟرٗثؾ لرٓ هى خثلكثٗر أسّذ هعلّٟ تشتِرز

 كهّتد تلدسم تلؽًم ّحلٗج تلخلدٕ تلمهح

.  صًثعتَ فٖ أّلٗر

 المعلولً الخبز صناعة -ثالثاًال 

 :المرقد / المعروك

 صًع سّرٕ ُّخخز تلخخز هى تلًّع ُذت

 ًّملَ، لرّى عدذ هًذ هعلّٟ فٖ هرذ ّٛل

 أّتخر دهشق إلٔ تلخلدذ ُذٍ أخًثء خعض

 تلذٗى تلّحٗدٗى ّكثًّت عشر تلتثسع تلمرى

 تلّضع خمٖ، تلصًثعر ُذٍ سر ٗعرفّى

 خدأ حٗث تلعشرٗى تلمرى أّتسط إلٔ كذلن

 ُذت صًثعر خسر تلعثرفٗى عدد ٗزدتد

 تلهِثجرٗى هعلّٟ أخًثء ًملَ ّلد. تلخخز

 تًتشر حتٔ ُّكذت. . . تٟؼترتج خلدتى إلٔ

                                                           
1
 ِؼظُ اٌٖٕبػبد اٌّزؼٍمخ ثبألٛؼّخ ٚاألّوثخ وبٔذ رزُ فٟ اٌج١ٛد ٌٚىٓ ٕ٘بٌه ػ١ٍّبد ِؼ١ٕخ وبٌطؾٓ ٚاٌزجو٠ل ِٚب اٌٝ ٕ٘بٌه وبٔذ رزُ فٟ  

. أِبوٓ فبٕخ
2

 83-82، ٓ 2011ٓ\5ِٛفك كغّبْ، ك١ًٌ ِؼٍٛال اٌّؼّبهٞ ٚاٌؼّوأٟ، ِىزت كِْك ٌٍؼّبهح ٚاٌزواس، كِْك  . ك 

 معلوال فً الدبس صناعة: 29 شكل

 المعلولً الخبز صناعة: 30  شكل
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.  تلعثلم أًحثء هعظم فٖ

: البرغل صناعة -رابعاًال 

 علَٗ تلف٠ح ّٗعتهد ُذت ّٗهًث ّحتٔ تلف٠حٗى كثفر لدٓ تٛسثسٗر تلؽذتبٗر تلهّتد أُم هى تلخرؼل ٗعتخر

 . 1(أخّتلركج )ٗسهًَّ صثرّت حتٔ ؼذتبَ فٖ كثٗرتًا 

: العسل -خامساًال 

 هشِّرٗى هعلّٟ سكثى كثى. هًثطمِث هختلؾ فٖ صًثعتَ ّتًتشر سّرٗر فٖ تلهًتجثز أُم هى تلعسل

 أًّتع ألذ لِم ّٗفر كثى ههث تلعسل أًّتع أفخر علٔ تلحصّل علٔ تلًحل، ّحرصِم خترخٗر لدٗهثًا 

 فٖ علَٗ ّتعتهثدتًا  خَ تُتهثهثًا  زتدُم ههث تلطخٗر تلعسل فّتبد تلزهى هع تكتشفّت ّلد. ّتلحلّٗثز تلؽذتء

 . 2لفّتبدٍ خَ تلعّٗى ّتكحٗل ّتمّٗتَ تلجسم تلهحلٗر، ّتًشٗط تٛهرتض هى تلكثٗر شفثء

: أشربة 6-4-2-2

 خًّع ترتخط تلتٖ تلهشرّخثز هى خهجهّعر تشتِرز خصّصث تلملهّى ّهًطمر عهّهثًا  تلجخلٗر تلهًثطق

.  فِٗث تلهزرّعثز

 كهعرخث سًٗر جخل ضٗع هثل رّهث، هثلِث فٖ هرؼّخثًا  كثى تلِضثج، تلذٕ خخهر هعلّٟ تشتِرز فمد

تد هؤلؾ "تلزٗثز عًد جثء كهث كثًز ّحلخّى، تلتٖ تلتًٗرعٗى ّ ّصٗدًثٗث ّتلهعرذ ّّ  تلمصؾ ر

.  4تلجهٗع عًد تلهشِّر تلًخٗذ أًّتع أفخر تًتج هعلّٟ ّهثزتلز 3"تلصِخثء عّشثق ّهًتجع ّتلطرج

 

 فج علٔ هشرفر هعلّٟ تلٖشم فٖ ّخخثصر للًخٗذ هعثصر تلمدٗهر هعلّٟ أًحثء هعظم فٖ تًتشر حٗث

لِث،  تجهع أكخر ّٗجد حٗث هثرتم٠

 خثسم تٙى تلهعلّلٗٗى لدٓ ّتعرؾ

 تلّتلع تلصخرٕ تلجرؾ ّفٖ. تلهعثصر

 ُذٍ ّتلهعثصر. سركٗس هثر دٗر ؼرخٖ

 خثلصخر هحفّرذ كِّؾ عى عخثرذ

.  5ًخٗذتًا  ّتصًٗعَ تلعًج لعصر أعدز

: حرفٌة أشغال 6-4-2-3

 ٗعهلّى لدٗهثًا  كثًّت  هعلّٟ هدًٗر سكثى

 أسثسٖ كهّرد تلهّتشٖ ّترخٗر خثلزرتعر

 ّخعض تلعًج ّتلخطثطث ًّٗتجّى، للعٗش

 تلمز دّدذ ّٗرخّى، تلحخّج أًّتع

، تلطخٗعٖ تلحرٗر خّٗط ًّٗتجّى

 هع تجثرٗر ّع٠لثز هخثدٟز ّٗمٗهّى

 كثًّت فمد تلهجثّرذ ّتلمرٓ تلهدى

                                                           
1

 83، ٓ 2011\5ِٛفك كغّبْ، ك١ًٌ ِؼٍٛال اٌّؼّبهٞ ٚاٌؼّوأٟ، ِىزت كِْك ٌٍؼّبهح ٚاٌزواس، كِْك  .  ك
2 

 36ث١ْو ى٘لٞ، ِوعغ ٍبثك، ٓ 
3

 34، 1982ٓ ؽج١ت اٌي٠بد، فجب٠ب اٌيٚا٠ب فٟ ربه٠ـ ١ٕلٔب٠ب، ٛ 
4 

 . 45، ٓ 2002 ٖٔوهللا، ِؼٍٛال ؽىب٠خ اإلَٔبْ ٚلل١ٍخ األهٗ ٚاٌٍَبْ، ٍٍٍَخ ِؼ١ٌٍٛبد، اٌىزبة األٚي، كِْك، ا١ٌبً
5

 . 39، ٓ 2004 ٖٔو هللا، أٚاثل اٌّؼ١١ٌٍٛٓ ِٚآصوُ٘، ٍٍٍَخ ِؼ١ٌٍٛبد، اٌىزبة اٌضبٟٔ، كِْك، ا١ٌبً 

 معلوال فً الزبٌب صناعة: 31 شكل
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 تلٗدّٗر تلصًثعثز علٔ تعتهدّت كهث، ّٗخرّد تلتّتًٖ لرٗر هع ّتلزخٗج خثلشعٗر تلخّخ ٗخثدلّى

 تلهشرّخثز إلٔ إضثفر، تلٗدّٕ تلًّل علٔ صًعِث فٖ تعتهد تلتٖ ّتلخسط تلعخٖ ّهًِث تلخسٗطر

.  تلعًج هى تلكحّلٗر

: فنٌة أعمال 6-4-2-4

 ّتلهعهثرٗٗى تلتشكٗلٗٗى للفًثًٗى هلِهر جعلِث ّتلفى، هث خثلتثرٗخ عرٗمر، هثملر جخلٗر خلدذ هعلّٟ

.  تلّٗم حتٔ زتلز طّٗلر، ّٟ عمّد هدٓ علٔ تلضّبٗٗى ّتلهصّرٗى

ّٗر ّتلفرٗد، هثدذ تلًثدر تلطخٗعٖ تلخلدذ، ّهحٗطِث لِذٍ تلعهرتًٖ تلًسٗج شّكل ّٗر، للفًثًٗى ؼً  ّشِ

ّٗر ّتلّسثبل تٛدّتز تخت٠ؾ تلسّرٗٗى، علٔ تلتشكٗلٗٗى  تزتل علِٗث، ّٟ ٗشتؽلّى تلتٖ تلتعخٗر

ّٗر، رؼم ًتثجثتِم أّ ذتن، فٖ تلشكل حثضرذ، خِذت  أسثء ّتشَّٗ تلفٗق هى خعهثرتِث لحق هث تٝخدتع

 هع تلهدُش ّتآلفِث ّعفّٗتِث ّتٝحسثس، لخسثطتِث تلرّح فٖ تلّلع تلشدٗدذ تلمدٗهر عهثرتِث إلٔ

ّٗر تلتشك٠ٗز سٗهث تلطخٗعٖ، ٟ هحٗطِث .  خطفلِث تلحًّى تٛم تحٗط كهث خخّٗتِث تلهحٗطر تلعجٗخر تلصخر

 :رسم -أوالًال 
 تلسّرٕ تلتشكٗلٖ تلفًثى هى ٟلز فمد تلتثرٗخٗر خثلهعثلم ّؼًثُث هعلّٟ خلدذ فٖ تلخ٠خر للطخٗعر ًظرتًا 

 لكثرذ  (تلفًثًٗى هلِهر )خؤًِث عًِث هعرّفثًا  صثر كخٗرتًا، خحٗث ّتٛجثًج، تُتهثهثًا  تلعرج هى ّضّٗفَ

. ّرسهِث ّتؤهلِث خزٗثرتِث لثهّت هث

 تلفرٗد ذلن، تلتًثؼم إلٔ ٗدفعِم

 هع تلعهرتًٖ ًسٗجِث خَ ٗتهتع تلذٕ

 فإذت. فَٗ تلًثُض تلطخٗعٖ تلهحٗط

 تلفًثًٗى هى تلكثٗر تستثًًٗث هث

 تٛٗمًّثز ّرسثهٖ تلمدتهٔ

 ّتلهجِّلٗى، فإى هًِم تلهعرّفٗى

 فٖ تلخلدذ ُذٍ تًثّل هى أّتبل هى

 تلرّتد، ّفٖ أعهثلِم، تلفًثًّى

 ًصٗر )تلهصّر ٗؤتٖ طلٗعتِم

 خصحخر تلخلدذ زتر تلذٕ( شّرٓ

 صلٗخث )تلرتبد تللخًثًٖ تلفًثى

 تلمرى أرخعًٗٗثز فٖ( تلدِّٖٗ

 هى تلكثٗر فِٗث تلهثضٖ، ّلهس

ّٗر، ًّملِث تللهحثز تلعشق،  هى خثلدذ حكثٗثز هعِث إلِٗث، ّسطرّت تمثطرّت تلذٗى زه٠بَ إلٔ تلفً

ّٗر لّحثز إلٔ ترجهُّث ّٗر، ُتشّكل تلزٗتٗر خثٛلّتى فً  تلتصّٗر ّجه٠ًٗا، هى هِهثًا  جزءتًا تٙى،  ّتلهثب

.  تلهعثصر تلسّرٕ

كرشر،  تلهدرس، هٗشٗل هصطفٔ، فثتح كٗثلٖ، رشثد لإٕ: ًذكر هعلّٟ سحرتِم تلذٗى تلفًثًٗى هى

 جًّرذ، خلٗل تلخثلدٕ، جّرج شهث، ؼثزٕ تلهًثى لش٠ى، عخد ، ههدّح(تلخلدذ تخى ُّّ )تلشثٗج ه٠ٗد

 . 1ّؼٗرُم. . . عكثرٕ

                                                           
1

 19/5/2009ٍَِؾك صمبفٟ، عو٠لح اٌضٛهح، ، ِؼٍٛال ماووح اٌٖقو ٚاإلَٔبْ، ِؾّٛك ّب١٘ٓ.  ك

 معلوال عن كٌالً لؤي للفنان لوحة: 32 شكل
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 :دنٌوي تصوٌر -ثانٌاًال 

 تلخلدذ خِذٍ تُٟتهثم ٗمتصر لم ّتثرٗخ أُهٗر هى تلخلدذ لِذٍ لهث

 تلهصّرٗى أٗضثًا  شهل تلتشكٗلٗٗى، ّإًهث تلفًثًٗى علٔ

 لعدسثتِم، فكثًز هًثسخر هثدذ عى تلخثحثٗى تلِّتذ تلضّبٗٗى

تلهثدذ،  ُذٍ ّتٟجتهثعٖ ّتلطخٗعٖ تلعهرتًٖ ًّسٗجِث هعلّٟ

 عدٗدذ لِث، هعثرض ّتصّٗرتًا، ّألٗهز رصدتًا  أشخعُّث حٗث

.  ّخثرجِث سّرٗر دتخل

 تلكتثج ّأُهِث أخرُث تلكتج هى هجهّعر حّلِث صدر كهث

 للفًثى( ّتًٝسثى تلصخر ذتكرذ. . . هعلّٟ )تلهصّر

 فٖ أهضٔ تلذٕ( شهثس فرج )تلهتهٗز تلسّرٕ تلضّبٖ

 تلهتمى تلكتثج خِذت عدٗدذ، ُتّجز ّإًجثزٍ، سًّتز لَ تٝعدتد

ّٗر: خثللؽتٗى ّتلهّضّع ّإخرتجثًا  ّطخثعر ًّصثًا  تصّٗرتًا   تلعرخ

ّٗر   . 1ّتًٝكلٗز

 :دٌنً تصوٌر -ثالثاًال 

 لعصّر تعّد تلتٖ ّتلكًثبس تٛدٗرذ هى تلكثٗر هعلّٟ فٖ

: أشِرُث رتبعر أثرٗر أٗمًّثز ٗحّٕ ّكلِث هختلفر

 لّلث تلمدٗس إلٔ تلهًسّج تٛصل عى هًمّلر أًِث ٗسّع، ّٗعتمد تلطفل حثهلر تلعذرتء تلسٗدذ أٗمًّر .1

.  تًٝجٗلٖ

 تهثل تٛخٗر، فِٖ ٗسّع تلرج ّعشثء تلصلٗج أٗمًّر .2

 هرٗم جثًخَٗ ّإلٔ هصلّخثًا  تلهسٗح تٛعلٔ ًصفِث فٖ

 هشِد تٛسفل تلًصؾ تلحخٗج، ّفٖ ّّٗحًث تلعذرتء

 دتبرذ ًصؾ خشكل تلهثبدذ تظِر خحٗث تٛخٗر تلعشثء

.  تلذكر تًٙفر سرجّٗس تلمدٗس ُٗكل لخ٠طر تهثهثًا 

 ّضع فٖ ٗخدّ تلذٕ تلهعهدتى ّٗحًث تلسثخق تلًخٖ أٗمًّر .3

 ترتٗثحَ علٔ للدٟلر هختسهثًا  رجل علٔ رج٠ًا  ٟفثًا  فرٗد

تلهسٗح،  للسٗد تلسخٗل ختهِٗد هِهتَ أدتء ىم فرغ خعدهث

 تلتٖ تلمٗهر تلهجهّعر أٗضثًا  تلدٗر أٗمًّثز أجهل هى

 هٗخثبٗل تلشِٗر تلرسثم خرٗشر ُّٖ تٛٗمًّسطثس تزٗى

 تلدٗر ، ّفٖ/1813 /عثم للدٗر عهلِث تلذٕ تلكرٗتٖ

 تلجًرتل ، لدهِهث(17 تلمرى )تلخّلًّٖ تلفى هى أٗمًّتثى

 هى لمَٗ لهث شكرٍ عى تعخٗرتًا  للكًٗسر هإخدتًا  ّلفثًا  تًدرس

 . 2تلدٗر علٔ ضٗفثًا / 1943 /عثم تٛسر هى سرتحَ إط٠ق خعد حل حٗى ّتلتكرٗم تلضٗثفر حسى

 

                                                           
1

 . ٍبثك ِوعغ، ِؾّٛك ّب١٘ٓ. ك 
2
https://www. facebook. com/PalestinianCatholics/posts/212722605524897  

 شماس فرج الفنان التقطها صورة: 33 شكل

 مارتقال كنٌسة فً األٌقونات: 34 شكل
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 :نحت -رابعاًال 
 تلكسًدر تلشِٗر تلرّسٖ تلًحثز لثم ّتلتٖ تلهسٗح تلسٗد هًحّتر هعلّلر خلدذ فٖ تلهًحّتثز أُم هى

.  عًِث تلحدٗث ّسخق هعلّٟ فٖ هثرتم٠ دٗر فٖ ّّضعز خصًعِث رّكثفشًٗكّؾ

: النقوش -خامساًال 

: إلٔ ّتمسم هختلفر حمج إلٔ ّتعّد ّتلهؽثّر ّتلكِّؾ تلفجّج فٖ هتًّعر ًمّش هعلّٟ خلدذ فٖ

: ّأُهِث: ًّٗثًٗر ًمّش .1

 هًٗلخّى تّٗدّرسخى خى سحٗم ًمش :

 سٗفٗرّس أى تلًمش ُذت هى ٗفِم

 أًجز فٗلٗخّى خى تّٗدّرس تخى( سحٗم)

 ُّذٍ سلّلٖ 509 عثم فٖ تلهدفى ُذت

 سًر تّٛل أّل تشرٗى فٖ تخدأ تلسًر

 أى ّٗخدّ ه٠ٗدٕ 187أّ  197

 تٛهرتء أحد ُّ( سحٗم)أّ  سٗفرّس

 ّكثى هعلّٟ فٖ حكهّت تلذٗى تلسلّلّٗى

 . ًفسَ تلّلز فٖ تلهعخد كثُى

 

 سٗفرتهّس ًمش :

 تلشهس، ّجهع هعخد أحخثر ربٗس كثى

 تلدًٗٗر تٛهّر علٔ تلّٟٗر خشخصَ

 تلرّهثًٖ تلتثرٗخ فٖ كخٗرذ أُهٗر تٟسم ّلِذت تلرّهثًٗر تلدّلر عى ّتستمل هعلّٟ هلن ّتلهدًٗر

 .1تلًّٗثًٖ

: تلهسٗحٗر تلًمّش .2

 ُذت ّفٖ حهرتء كخٗرذ ًّٗثًٗر خؤحرؾ تلّثًٗر علٔ ّتًتصثرٍ تلهسٗح تلسٗد تسم تلهؽثّر أحد فٖ كثى

 تلذٕ تلدلٗل ٗعتخر تلًمش ُّذت. تلحًثٗث تلهلتفر تلًّٗثًٗر تلكًثبس خهذخح أشخَ دتخلٖ همثم إلٔ هًفذ تلكِؾ

 فٖ ّلكى خطٗبثًا  كثى تلدتخلٗر سّرٗر فٖ تلهسٗحٗر تًتشثر أى ٗإكد سّزهدى ّإى لتعلٗق ٗحتثج ٟ

.  1تم٠ ّتلمدٗسر خّلس تلرسّل هع تّٛل تلمرى هًذ تًتشرز خثصر ّهعلّٟ تلملهّى

: هثدٗر ؼٗر هّترد  6-4-3

: اآلرامٌة اللغة 6-4-3-1

 تللؽر ُٖ تلهسٗح تلسٗد ه٠ٗد لخل ّتّٛل تلثثًٖ تٛلفٗى خ٠ل تلمدٗهر سّرٗر لؽر أىّ  تلهعرّؾ هى

 تلتٖ تلسرٗثًٗر هًِث لِجثز إلٔ ّتفرعز تّٛلٔ تله٠ٗدٗر تلمرّى فٖ تللؽر ُذٍ تستهرز تٙرتهٗر، ّلد

 . تلسّرٕ تلشعج هعظم خِث تحدث
ّٗر لرٓ فٖ ُذت ّلتًث إلٔ- هكتّخر ؼٗر ك٠م كلؽر -تٙرتهٗر تللؽر ّتستهرز  هعلّٟ، خخعر تلث٠ث سّر

 ّهعزّلر هحصًر كثًز أًِث ُّ تلهذكّرذ تلمرٓ فٖ تللؽر ُذٍ تستهرتر ، ّجخعدٗى، ّسخج(صرخر)

 تلهسٗحٗر تحتضًز هعلّٟ أى إلٔ تلتثرٗخٗر، خثٝضثفر ّظرّفِث تلمثسٗر تلجخلٗر لطخٗعتِث تلهدى عى
                                                           

1
 . 24-23 ، 2011ٓٚاٌزواس، كِْك،  ٌٍؼّبهح كِْك ٚاٌؼّوأٟ، ِىزت اٌّؼّبهٞ ِؼٍٛال كغّبْ، ك١ًٌ ِٛفك. ك 

 الملكة حمام منطقة فً نقش: 35 شكل
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 ّٟسٗهث  –ّصلّتز تخثطج كلؽر تٙرتهٗر تللؽر علٔ تلحفثظ فٖ تلهسٗحٖ تلدٗى رجثل تّٛلٔ، فسثُم

 إجثدذ دّى آرتهٖ خلسثى ٗتحدثّى هثزتلّت تلمرٓ ُذٍ سكثى ، ّهعظم-تلهسٗح تلسٗد لؽر كثًز أًِث

 . هعلّٟ فٖ خثٙرتهٗر هسطّر ًمش إٔ تثرٗخَ حتٔ ّٗجد ٟ أًَ تلمدٗهر، كهث تللؽر خِذٍ تلكتثخر
 هى هختلفر هّتلع فٖ علِٗث ُعثر تٙرتهٗر تلكتثخثز هى ًهثذج علٔ تلسّرٗر تلهتثحؾ ّلكى، تحتّٕ

 تلسّرٗر كثلجزٗرذ تلمطر،

 تهز ّإدلج، ّلد ّحهثذ ّحلج

 ًسّهَٗ هث خّتسطر تلكتثخثز ُذٍ

 تلسّرٕ تٙرتهٖ تلحرؾ

 جدتًا  ّتضحر تلمدٗم، ّأخجدٗتَ

 تلهّجّدذ، ُّٖ تلًمّش علٔ

 تلكًعثًٗر تٛخجدٗر هى هشتمر

 فٖ تلهًطمر فٖ تًتشرز تلتٖ

تله٠ٗد،  لخل تلثثًٖ تٛلؾ أّتخر

 خٗى كخٗر تشثخَ ّٗجد كهث

 ّتٙرتهٗر تلكًعثًٗر تللؽثز

 جذّر حٗث هى ّتلعرخٗر

 تللؽثز عثبلر ُٖ ّتحدذ لؽّٗر عثبلر إلٔ تًتهٖ تللؽثز ّتلهصطلحثز، فِذٍ ّتلمّتعد ّتلكلهثز تٛفعثل

.  تلمدٗهر تلشرلٗر

 تلحّتضر ّجخعدٗى ّتلصرخر هعلّٟ أى حٗث تلتخطٗطٖ تلعهل علٔ تإثر ًثدرذ حثلر تٙرتهٗر ّتللؽر

 تلعثلم هستّٓ علٔ خصّصٗر ٗعطِٗث ههث تٛصلٗر تٙرتهٗر تللؽر تتكلم تلتٖ تلعثلم فٖ تلّحٗدذ تُٙلر

.  تٙرتهٗر خثللؽر كخٗرتًا  تُتهثهثًا  هإخرتًا  تلسّرٗر تلحكّهثز أّلز ّلد. سّرٗر فٖ فمط ّلٗس

 إحدٓ تٙرتهٗر ّتللؽر هعلّٟ ترتث هى جزءتًا  ّتعد تلهعًّٕ تلعثلهٖ تلترتث هى تعتخر تٙرتهٗر ّتللؽر

 ًُّثلن تله٠ٗد لخل تلمدٗم تٛدًٔ تلشرق فٖ تٙرتهٗر تلمخثبل خِث تتحدث كثًز تلتٖ تلسثهٗر تللؽثز

 تلكلهثز هى تلكثٗر خِث تهتزجز تٙرتهٗر هعلّٟ لؽر أى تلذكر هى ّٟخد. عًِث تفرعز عدٗدذ لِجثز

 . ّتٛعجهٗر تلعرخٗر

 هث خ٠د فٖ تلهستخدهر ُّٖ تلشرلٗر تللِجر ُهث ربٗسٗتٗى لِجتٗى إلٔ تٙرتهٗر تللؽر تلعلهثء لسم ّلد

 سّرٗر أُل خِث ٗتكلم كثى تلؽرخٗر ّتللِجر. تلشثم خ٠د فٖ هستخدهر ُّٖ تلؽرخٗر ّتللِجر تلًِرٗى خٗى

 ّٟ عشر تلثثهى تلمرى ّأّتبل عشر تلسثخع تلمرى أّتخر حتٔ هحكٗر ّظلز عشر تلثثلث تلمرى حتٔ

.  ىتلملهّ فٖ تلهذكّرذ تلث٠ث رٓقتل فٖ هحكٗر تللِجر ُذٍ تزتل

 تلهستشرق جثء فهث٠ لدرتستِث تلسثهٗر تللؽثز أسثتذذ خعض هعلّٟ لصد فمد تللؽر ُذٍ ُٛهٗر ًّظرتًا 

 تٙرتهٗر لدرتسر تٛلهثًٗر أرلًجى جثهعر هى علهٗر خهِهر Werner Arnold آرًّلد فٗرًٗر تٛلهثًٖ

 ّلد تللؽر ُذٍ فٖ ّٗخحث ٗدرس ّجخعدٗى( تلصرخر )ّخخعث هعلّٟ خٗى هتًم٠ سًّتز عدذ تلؽرخٗر

 ّضعِث تللؽر ُذٍ حّل ّهعجم كتج عدذ خّضع تلهستشرق ُذت ّلثم( تخرتُٗم أخّ )هعلّٟ أُل أسهثٍ

.  1تٛلهثًٗر تلجثهعثز طلخر أٗدٕ خٗى

 كتثخث فرًسٗس فضلّ حًٗى ّضع إذ لِث ّحخِم تللؽر خِذٍ هعلّٟ تلٖأٍ خعض تُتهثم ًذكر أى خد ٟ كهث

.  ّجخعدٗى ّخخعث هعلّٟ هى كل فٖ تلهحكٗر تٙرتهٗر: خعًّتى

                                                           
1

 . 26 ٍبثك، ٓ ٚأفوْٚ، ِوعغ ٛؾالٚٞ. ك 
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 ٕؾ تلخثحثٗى تُتهثم حٗث هى تلعثلم لؽثز خٗى تّٛلٔ تلهمثهثز أحد تٙرتهٗر تلسرٗثًٗر تللؽر ّتحتل

 ّأهَ تلجلٗلٗر خلِجتِث تلهسٗح تلسٗد خِث تكلم تلتٔ تللؽر ًِٛث ّذلن تلمدٗم ّتلتثرٗخ تلمدٗهر تللؽثز

 تثًثى ُٖ تللؽر حرّؾ إى. خِث خشرّت تلمدٗسّى ّتلرسل خِث ّخثطختَ ًثؼتَ هرٗم تلمدٗسر تلعذرتء

 تلكخٗرذ تلصٗؽر فِٖ تلثثًٗر تلصٗؽر أهث. تلصؽٗرذ تلصٗؽر ُٖ تّٛلٔ خصٗؽتٗى تكتج حرفث ّعشرّى

ّز، حطز، كلهى،  تخِد، ٓ:ُٖ كلهثز خسز كلِث تلحرّؾ تجهعحٗث  أسترًجٗلٖ تسهٔ تلتٖ

.  1ٟ سعفّء، لرشر

 فٔ كهث تلصفر هى ّلٗس تلّتحد هى ّتخدأ ًفسِث تلِجثبٗر تلحرّؾ ُٔ تٟرتهٗر تللؽر فٔ تٟرلثم ّإى

 تٛرلثم: ٗلٖ كهث ٗخدأ تلترلٗم تسلسل فثى ّلِذت تٟرتهٗر تللؽر فٔ للصفر ّٟجّد حٗث تٟخرٓ تللؽثز

 أهث خثلعشرذ ّتًتِٔ خثلّتحد تخدأ تلتٔ ٕ إلٔ أ هى تٟخجدٗر تلحرّؾ ُٔ ّتحد حرؾ هى تتكّى تلتٔ

 ذتإّ تٟحثد إلٔ ّتلثثًٔ تلعشرتز إلٔ ٗرهز تلٗهٗى هى تّٛل تلحرؾ فإى حرفٗى هى تلهتكًّر تٟرلثم

 إلٔ ٗرهز خعدٍ ّتلذٓ تلهبثز ٗهثل تلٗهٗى هى تّٛل تلحرؾ فإى حرؾأ ث٠ثر هى هتكًّر تٛرلثم كثًز

 ّهبثز تٟٙؾ ّعشرتز تٟٙؾ إلٔ تصثعدٗر خصّرذ ُّكذت لٚحثد ٗكّى ّتٛخٗر تلعشرتز

.  2تٟٙؾ

 :سردٌة ذاكرة 6-4-3-2

 ّخّٗز كِّؾ خٗى تلهًتشرذ ّتٛسثطٗر تلمصص عى ّسإتلِم هعلّٟ تلٖأٍ خعض هع تلحدٗث خعد 

.  جٗل خعد ج٠ٗ أُلِث ٗتًثللِث تلتٖ تلهشّلر تلمصص هى تلكثٗر سهعز ّأدٗرتِث هعلّٟ

أهلس،  جخلٗثًا  جدترتًا  كثى حٗث تلؽرخٖ تلفج فٖ حدثز طخٗعٗر ظثُرذ أى تلشعخٗر تلهرّٗثز تردد فكهث

تلّثًٖ،  أخِٗث ظلم هى ُثرخر تم٠ تلمدٗسر هسٗحٗر، ُٖ فتثذ إلَٗ تصل أى تلكؾ، لخل كرتحر هًتصخثًا 

 دفعر ّتًشمز تضطرخز تلصخّر لكى ،لتلِث ّٗرٗدّى ٠ٗحمًِّث تلرّهثًٖ، تلذٗى تلٖتلّ ّجًّد

 تلصخرٕ تلههر تلفج، ُذت ّجد ُّكذت. تًمذُث لكٖ تلعذرتء إلٔ تختِل تلصخٗر سجدز ّتحدذ، حًٗهث

 تلدرج أى للسثبرٗى لٗخٗل حًٗثًا، حتٔ عهّدٗٗى، ٗضٗمثى جدترٗى خٗى هتعرجثًا  ٗسٗر تلؽرٗج، تلذٕ

 تلفسحر إلٔ تلسثلن ٗصل حتٔ فٗضٗمثى أذرع، لٗعّدت أّ عدذ فرجر إلٔ حًٗثًا  هسدّدذ، ّٗتسعثى

 ّتشك٠ٗتِث تلصخّر خطخٗعر تتهثل عدٗدذ طخٗعٗر عثلمم تلسثبر ٗرٓ فَٗ تلهرّر ّتلًّر، ّخ٠ل

.  خ٠خر أجّتء تعطَٗ تلتٖ تلهختلفر

 رجثل أى حٗث. تلهحكهر صخرذ جثًخِٗث أحد عًد. خثلهشًمر ٗدعٔ هث« شثرًّثٗث »هحلر تلفج، فٖ ّفٖ

 تمّل تلحكم، كهث علٔ للتصدٗق تلهمثخل تلصخر أعلٔ تلهلن تٝعدتم، ّٗمؾ حكم ٝع٠ى ٗمفّى تلمضثء

 . تٛسطّرذ

 خهدخل تلؽرخٖ تلفج رأس هى ٗخدأ تلِضخر، حٗث دتخل حفر سردتج خّجّد ٗعلهّى هعلّٟ تلّٖأٍ

 هى للّلثٗر تعّٗذذ ضخهر حٗر تلؽرخٖ هدخلَ فّق ًحتز ّلد. تلشرلٖ تلفج عًد عسٗر، ًّٗتِٖ

 هثء هسٗل لَ تلخطر، ّجعلّت ٗدتُهِم عًدهث تلسردتج ُذت إلٔ ّىإٗلج هعلّٟ تلٖأٍ كثى ّلد. تل٠ِن

 . تلحثجر عًد تلشرج خهثء إلَٗ، لٗزّدُم ًٗفذ

 فٖ هؽثرذ هى تلًِر هخرج عًد صؽٗر، ٗلعج ّلد ٗزّسزهّ للهلن كثى أًَ تلشعخٗر تلحكثٗثز ّترّٕ

 إٟ ٗدركٍّ تلًِر، ّلم فٖ ّؼرق تلّلد عى تلحرتس فؽفل. تلؽرخٖ أّل تلفج تلّتلعر شثرًّثٗث سثحر

 إلٔ كثى تلذٕ ّتلًخع تلًِر خردم ّأهر شدٗدتًا  حزًثًا  لدَٗ، فحزى جدتًا  أخَٗ، أثٗرتًا  ّحٗد تلّلد ّكثى. هٗتثًا 

                                                           
1

 –ٍبٔب – اٌٛوبٌخ اٌؼوث١خ اٌَٛه٠خ ٌألٔجبء  -ِؼٍٛال لٖخ رؾىٟ ربه٠ـ آالف ا١ٌَٕٓ 

http://www. ankawa. com/forum/index. php?topic=188035. 0;wap2 
2

 . اٌّوعغ اٌَبثك 
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تلخٗثدر،  جِر تلشرق، ّٗهٗل جِر لًثذ فٖ ٗهرّ  تلًِر كثى. عدٗدذ لرًّثًا  ّتلًخع تلًِر جّترٍ، ّتًحخس

 . فثدحر خسثبر تلهًطمر أُل تلعهل، ّأصثج عى هطحًر، فتّلفث تٝهخرتطّرٕ، ّتحتَ تلحهثم حٗث

 عثّرُم عدم هى تلمرٗر أُل ٗؤسؾ تلكًز، تلذٕ لصر تلمرٗر أُل خٗى أٗضثًا  تلهتًثللر تلرّتٗثز ّهى

 ُّثإخج لد تلرّم ّتلذُخٗر، كثى تلفضٗر تّٛتًٖ هى ثهًٗر هجهّعثز هى ٗتؤلؾ أًَ ٗمثل علَٗ، حٗث

تلكًّز،  كتثج فٖ تلكًز ذكر جثء ّلد. تٝس٠هٖ تلعرخٖ تلفتح تلسّرٗر، خعد تٛرض هؽثدرتِم لخل

 ذتز تلمرٗر ُذٍ هى هث هّلع فٖ تلدفثبى تلن ّجّد عى أخخثرٍ، ُّّٗتحدث هعلّٟ ٕلتأٍ ٗتًثلل تلذٕ

 فِذت. ّٗتكٗم إخرتُٗم تسهَ عثم هبر لخل عثش شثج ٗمّلّى فٗهث تلكًز رأٓ هى آخر ّلعل. تٛسرتر

 فٖ لَ ظِر تّهث، ّلد هثر هزتر فٖ تلهدرسر، لٗختخا هى كسًّٟا، ِّٗرج صؽرٍ فٖ كثى تلشثج

 ترٗد، فخثؾ هث خذ: لَ لثب٠ًا  تلذُج هى كهٗثز تلصخر، ّأرتٍ فٖ طثلر أهثهَ فتح جلٗل شٗخ تلهمثم

 رّح تلذُج عى عّضثًا  أهثًتن، فؤُخن علٔ أكثفبن: تلشٗخ فمثل. هًَ آخذ ٟ ّلؾ هثل ُذت: ّلثل تلّلد

 . ّفِم علم

 علتَ، ّّصؾ عرؾ حتٔ هرٗضثًا  رأٓ فَٗ، فهث خثلطج، هثُرتًا  حٗثتَ ّٗتكٗم، ّلضٔ إخرتُٗم كخر ّلد

 لد تلطخٗج ُذت شِرذ أى تلتدتّٕ، ّٗمثل خعخث صثرحَ للشفثء، ّإٟ لثخ٠ًا  دتإٍ كثى إى تلًثجع تلدّتء لَ

 . هكثى كل فٖ زهًَ فٖ ذتعز

 رّهثًٗث، ٗجتهع هعخدتًا  كثى أًَ رُٗخر، تمّل أسطّرذ خَ تلهلكر، تحٗط حهثم ٗدعٔ هكثى تلخلدذ فٖ ّكثى

 كثى أًَ هللا، ّٗحكٔ رجثل أحد تلخلٗعر، فؤتثُم ّتلشعثبر تلتِتن هى ألّتًثًا  تلّثًّٗى، لٗهثرسّت فَٗ

 عى تلخثلّى رإّسِم، فخرج علٔ تلحهثم هللا ًصحَ، فِدم سهعّت للتّخر، فهث تلرسّل، ٗدعُّم خّلس

.  كًٗسر ًُثنت ّخًّ تلهسٗحٗر ّتعتًمّت تلّثًٗر

 ُذٍ فعلٔ. خلز لمرّى تعّد تلتٖ تلطرٗفر ّتٛلثصٗص تٛسثطٗر هعلّٟ ٗزّر هى ٗسهع ُّكذت

 لدهٖ آثثر تزتل هث تٛخٗض، ًُّثن حصثًَ علٔ( تلخضر )جثّرجّٗس تلفثرس تلمدٗس ظِر تلصخرذ

أخِٗث،  جًد هى لتسترٗح ًفسِث تلمدٗسر تّلفز تلحمل ذلن تلجخل، ّفٖ فٖ هحفّرتٗى تم٠ تلمدٗسر

 أًِث لِم ٗمّل هطثردِٗث، خؤى هى تلًجثذ علٔ لٗسثعدُث تٛرض، فرجتَ ٗحرث ف٠ح إلٔ ّتحدثز

 خكثهلَ، ًّهز تلحمل تؽطٖ تلمهح سًثخل تلجًد رأٓ فلهث فعل ّلد. . تلحمل ٗفلح كثى ّلز خَ هرز

.  أدرتجِم علِٗث، ّعثدّت تلعثّر هى طّٗل، ّٗبسّت زهى هًذ سخمتِم أًِث أٗمًّت خؤعجّخر

: دٌنٌة ذاكرة 6-4-3-3

 تؽًٖ فسٗفسثء تشكل تلتٖ تلهتًّعر تلدًٗٗر ّتلطّتبؾ تلدٗثًثز هى عجٗج خلٗط عهّهث سّرٗر فٖ

 هى تلعظهٔ تلؽثلخٗر أى تٟجتهثعٗر تلدرتسثز تظِر هعلّٟ ففٖ ّتلهًطمر لسّرٗر تلثمثفٖ تلترتث

 . تٝس٠هٗر تلدٗثًر ٗعتًمّى ههى% 15ّ تمرٗخث% 85 تلهسٗحٗر، خًسخر تلدٗثًر تعتًق تلسكثى

 فرٗدرٗن فِٗث ّلثل. تلكثثّلٗن تّٟرثّذكس، ّتلرّم تلرّم طثبفر: طثبفتٗى ًُثن للهسٗحٗى ّخثلًسسخر

 تلكتثج طخٗعر ّهى تلهمدسر تٛرض هى لمرخِث ّذلن تلهسٗحٗر خثلخصّصٗر هعلّٟ تتهتع "خثٗكّى

 زهى فٖ فلسطٗى فٖ تلهحكٗر للؽر تٛلرج تللؽّٕ تلتّتزى تشكل ّتلتٖ( تللِجر ًثحٗر هى )تلهمدس

 تّٛل تلمرى هًذ تلهسٗحٗر تلدٗثًر دخلتِث إذ تّٛتبل تلهسٗحٗى هى هعلّٟ تلٖأٍ ّٗعتخر  1"تلهسٗح

لّت ّتلكِّؾ تلهؽثّر فٖ تلعخثدذ أُلِث تّهث، ّهثرس تلمدٗس خّتسطر تله٠ٗدٕ ّّ  تلّثًٗر تلهعثخد ّح

 . تلهسٗحٗر للعخثدذ أهثكى إلٔ تلمثبهر

                                                           
1
 Pichon. Frédéric, Maaloula (XIXe-XXIe siècles). Du vieux avec du neuf, Enjeux religieux: Maaloula 

ou l’Orient immmobile chrétien, paris p. 1 
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 ّسدًتِم ّكًِتِم ٙلِتِم تٟحترتم ّكثٗرٕ تلتدٗى شدٗدٕ تٙرتهّٗى تلهعلّلّٗى كثى تلهسٗحٗر ّلخل

.  تلًّٗثًٗر تلسٗطرذ لخل ّعثدتتِم للّخِم فٖ هتؤصلر تلشهس عخثدذ ّكثًز

 تلخٗثدر أعلٔ فٖ تلهدًٗر شرق ففٖ ّألِتِم تلدًٖٗ تٝؼرٗمٖ خثلفكر تؤثرّت أًِم فَٗ شن ٟ تلذٕ تٛهر

 ُّهث إلِٗى ٗهثل ًحز تلشرلٖ سطحِث علٔ ٗخرز صخرٗر كتلر ًجد ( شحّدذ )تلحدتد خٗز خلؾ

.  1ّتل٠ز أّ شهش ّإثًٗث ُلّٗس إهث ٗكًّّت أًث ٗهكى إطثرٗى ضهى ًصفٗٗى تهثثلٗى عى عخثرذ

: طقوس 6-4-3-4

 هى خثلكثٗر هحتفظث تلصخرٕ تلجخل ذلن فهثزتل خثص ّطثخع خثصر ًكِر هعلّٟ فٖ تلدًٗٗر للطمّس

 عى تتحدث تلتٖ تلذكرٗثز

.  ّتلعٗد تلصلٗج

 تلًٗرتى تّلد تلصلٗج عٗد ففٖ

 هى تلتثرٗخ خِذت تلجخلٗى لهر فّق

 تخدأ ًُث تٟحتفثل عثم، طخٗعر كل

 تلهًثسخر لخل" هعلّٟ "تلٖأٍ خٗى

 ختحضٗر فٗمّهّى أٗثم خث٠ثر

 هحلٗثًا  تلهصًّع ّتلًخٗذ تٟطعهر

 تٝطثرتز ًمل كذلن خهِثرذ

 ذتلعثلٖ تلجخثل لهم إلٔ ّتٟخشثج

 صلّتز خإلثهر تلهًثسخر تخدأ حٗث

 تلهًثسخر خِذٍ خثصر تلكًثبس فٖ

 حٗث ًُثن تلًثر لٗشعلّت تلجخثل لهر إلٔ شعخٗر خعرتضر ّتلهطثرًر تلكًِر ٗذُج ثم تلكرٗهر تلدًٗٗر

 خهعلّٟ تلهحٗطر ّتٛهثكى تلمرٓ هى تلكثٗر ٗؤتٖ عثدذّ تلجخلٗر تلدخكر حلمثز هع ّتلؽًثء تلرلص ٗخدأ

.  2تٟحتفثل خِذت لٗشثركّت

: أدب 6-4-3-5

 ّطخعز أدخٗر ّس٠سل عًِث كتج ألفز خل فحسج ّتلهصّرٗى تلفًثًٗى خثُتهثم هعلّٟ خلدذ تحظ لم

 تلفًثى تلضّبٖ للهصّر جدتًا  تلههٗز تلكتثج آخرُث ّتلكتج، كثى تلكرتسثز هى كخٗرذ هجهّعر عًِث

 هصّر كتثج تمدٗم أجل هى. سًّتز ّلعدذ ّتستثًثبٗثًا  ًّعٗثًا  جِدتًا  خذل -ٗخدّ كهث – تلذٕ شهثس فرج

 . سثخمثًا  كتج هى عًِث صدر فٗهث هثلَ ًعِد لم هعلّٟ عى

 تلهخدعٗى تلكتثج هى تلكثٗر أخرجز تلتٖ هعلّٟ خلدذ عى تٛخرٓ ّتلهإلفثز تلكتج هى تلعدٗد ًُّثلن

 ّترتثِث هعلّٟ خلدذ عى تتحدث( هعلّلٗثز )تلكتج هى سلسلر ألؾ تلذٕ ًصر أًطّى تلٗثس كثٛستثذ

 . ّتثرٗخِث

 

 

 

                                                           
1

 23ٓ, ِوعغ ٍبثك, هٙٛاْ ٛؾالٚٞ ٚآفوْٚ.  ك
2 http://qatanaorthodox. wordpress. com/category/ ّأعٗثد -هًثسخثز  

 معلوال فً الصلٌب عٌد: 37 لشك

http://qatanaorthodox.wordpress.com/category/???????-??????
http://qatanaorthodox.wordpress.com/category/???????-??????
http://qatanaorthodox.wordpress.com/category/???????-??????
http://qatanaorthodox.wordpress.com/category/???????-??????
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: عهلٗر هّترد 6-4-4

: زراعٌة نشاطات 6-4-4-1

 ُذٍ سكى هذ تًٝسثى لثم حٗث دهشق رٗؾ فٖ تلٖتلع تلزرتعٖ تًٝتثج ذتز تلخلدتز هى هعلّٟ

 تلهزرّعر تٛرتضٖ ّتمسم تلزرتعٗر تلحٗثذ لتًثسج هدرجثز خشكل ُّضثخِث جرّفِث ختطّٗع تٛرض

 :خعلٗر ّأرتضٖ هرّٗر أرتضٖ إلٔ هعلّٟ فٖ

: المروٌة األراضً -أوالًال 

 تًٝسثى زرعِث حٗث( تلتحتث هعلّٟ )تلّطث سثحر فٖ ّتمع تًٝسثى ٗسمِٗث تلتٖ تٛرتضٖ ُّٖ

 صًّؾ خكل ّزرعز خعض فّق خعضِث هتدرجر هصثطج خشكل سّتُث ّلد تلمدم هًذ تلهعلّلٖ

 ّتلؽرخٖ تلشرلٖ تلفجٗى هى خثرجٗى ًخعٗى هى إلِٗث تلهٗثٍ ًّملز. إلِٗث ٗحتثج تلتٖ تلهزرّعثز

 . تلهعلّلٗر ّتٛدٗرذ تلعثب٠ز أسهثء علٔ عدتدٗى إلٔ ّّزعز

: البعل األرض -ثانٌاًال 

 ُذٍ ّتحتّٕ. تٛهطثر هٗثٍ علٔ تّٛلٔ خثلدرجر ّتعتهد تلجِثز كل هى خثلخلدذ ّهحٗطر ّتسعر ُّٖ

 تلسّدت، عٗى عٗى: )هًِث شتثء تلهتسثلطر تلثلّج علٔ تؽذٗتِث فٖ تعتهد ًٗثخٗع عدذ علٔ تٛرتضٖ

 (. خّلثثث شرتٗث، عٗى ، عٗى/تلجخل عٗى إٔ خثٙرتهٗر طرّخث عٗى /طرتٗث

 

 
 معلوال فً الزراعٌة األراضً: 38 شكل
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: حرفٌة نشاطات 6-4-4-2

: والخزف الزجاج -أوالًال 

ثًا  عه٠ًا  لدٗم، ّٗعدّ  تلصًثعر ُذٍ تثرٗخ إى  أخّسهرٍ ؼرؼّرّٗس تٛج ٗرٓ حٗث تٛجدتد عى هتّترثًا

 خ٠د فٖ تلهشِّر تلخزؾ هى ًّع ُّّ تلمٗشثًٖ صًثعر ّهًِث خصًثعثتِث عثهرذ كثًز هعلّٟ أى

 تلتٖ تلخّتخٖ إلٔ خحثجر تلًثس كثى عًدهث فِٗث هزدُرذ تلفخثر صًثعر كثًز كهث. ّتّتخعِث تلشثم

 هًطمر فٖ تكتشؾ ّلد. ّلٞضثءذ للطخخ تٛخرٓ تّٛتًٖ إلٔ تلخّٗز، خثٝضثفر كل فٖ تّجد كثًز

 ّحدث. تلّتدٕ جًج إلٔ خخٗل ًجٗج تلسٗد خٗز تحز فّخثر تلفخثر، ّهخزى لطخخ أتّى" شٗرٗث عٗى"

 هخلّفر ًُثلن هث كل ّجرفز تلهٗثٍ فدخلز تلهستّدع خثج أهثم هى كخٗرذ صخرذ لذؾ جثرؾ سٗل

1.ّتٛلّتى تٛشكثل خدٗع/ تلخلّر /تلمزتز صًع إلٔ خثٝضثفر كخٗرذ خسثرذ
 

: والخبز الخمر -ثانٌاًال 

 تلعًج هزرّعثتِث علٔ ؼلج فمد زرعِث ٗسمٔ ٟ ّتلشثسعر تلّتسعر هعلّٟ أرتضٖ هعظم كثًز لهث

 ّتلّٗم. رّهث فٖ هرؼّخثًا  كثى تلذٕ تلِضثج خخهر تثرٗخٗثًا  تلهعرّؾ خخهرُث فثشتِرز ّتلتٗى

 هعلّٟ سكثى عرؾ دهشق، ّلد هدًٗر فٖ للعهل تلهدًٗر أُل ّتلتفز تلصًثعثز ُذٍ هعظم ترتجعز

 هعظهِم زتل كخٗرذ، ّهث شِرذ لَ تلهعلّلٖ ّتٛفرتى، ّتلخخز تلخخثزذ هًِر تهتًِّت حٗث خثلخخثزٗى

.  تلهِجر ّفٖ دهشق ّخثصر سّرٗر أًحثء فٖ سّتء خِث ٗعهل

: الطبٌعً الحرٌر -ثالثاًال 

 تثرٗخٗر هرتحل فٖ هزدُرذ صًثعر ّكثًز تلطخٗعٖ تلحرٗر صًثعر ٗتمًّى كثًّت هعلّٟ تلٍٖأ ىإ

 كثى تلحرٗر لشرتء تلخلدتى كثفر هى للكثٗرٗى تًا همصد ّكثًز( 2تلحرٗر مأ )تسهٔ هعلّٟ ّكثًز لدٗهر

 خشخٗر هًثلل خ٠ل هى خّٗتِم فٖ تلحرٗر شرتًق تصًع تلتٖ تلمز دّدذ خترخٗر ٗمّهّى تلهعلّلّٗى

 تحّل ّخعد ذلن ٛجل خكثرذ/ تلسمٖ /هعلّٟ حمّل فٖ ٗزرع كثى تلذٕ تلتّز شجر ّرتقأج ّتؽذٗتِث

 ٗمّهّى حٗث / تلح٠ٟز / تلهسهٔ تلهكثى إلٔ خذُثأّ تلشرتًق خجهع ٗمّهّى فرتشثز إلٔ تلمز دّد

 سثلٗر هى خثلمرج ًُثن هتّضعر صخّر علٔ هركخر كثًز ذخٖخش لّتلج طرٗق عى تلشرتًق خحل

 شجثرأ هى تلعدٗد ّجّد ٗفسر هث ُّذت حرٗرٗر خّٗط إلٔ تحّٗلِث ّخثلتثلٖ تلهّلع تخترق تلتٖ تلهثء

 ٛهّرُم تستعهل كثًز تلخّٗط ُّذٍ تسهَ تلهكثى خذأ ًُث ّهى تلح٠ٟز هًطمر فٖ تٙى حتٔ تلتّز

 هى لثدهّى لتجثر أّ خٗعِث خرٓأ خهّتد تلهجثّرذ تلمرٓ سكثى هع خهمثٗضتِث أّ ٗمّهّى تلحٗثتٗر

 تلحفر خعض ّفَٗ هًحّز تجّٗؾ فِٗث ًسخٗث كخٗرذ صخرذ تلهّلع ُذت فٖ. لتسّٗمِث خعٗدذ هًثطق

 تلكتلر زتلرإ تم تٛسؾ ّهع تلشرتًق لحل تل٠زهر تلخشخٗر( تلح٠لر )لتركٗج هكثى ُّّ تلهًسمر

.  حصلز تلتٖ تلتجرٗؾ عهثلأج تلصخرٗر

 عًِث ٗتخلّى هعلّٟ أُثلٖ جعل تلذٕ تٛهر تلزهى هرّر هع ُهٗتِثأ فمدز لد ّتجثرتِث تلصًعر ُذٍ

 . خعد فٗهث تلهثهرذ ّتٛشجثر ّتلخطثطث تلحخّج زرتعرفٖ  كثرأ ّتُٟتهثم تدرٗجٗث

 

 

 

                                                           
1

 12-11م،  ص ص1951 ؼرٗؽّرّٗس أخّسهرذ، تثرٗخ هعلّٟ، هًشّرتز هجلر تلرسثلر تلهخلصٗر، 
2 

 859م، ص 1913، ًٗسثى 2، ن14، تلجزء 3خثسٗلّس عٗسٔ ًصر هللا، فٖ هعلّٟ تلحثضرذ، هجلر تلهسرذ، تلهجلد 
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: النسٌج صناعة -رابعاًال 

 هعلّٟ فٖ تًتشرز أًِث ؼرٗؽّرّٗس تٛج ٗذكر حٗث سّرٗر فٖ تلهشِّرذ تلحرفٗر تلصًثعثز إحدٓ

 تلعخثءتز صًع ّكذلن. 1تلشعر لخّٗز تلشعر شمق ّتلفى، ّصًع خثلدلر تلهعلّلٖ تلًسٗج ّتشتِر

.  2تلشتثء فصل فٖ آًذتن، ّخخثصر تلًثس هعظم ٗرتدِٗث كثى تلتٖ تلصّفٗر

: العاملة الٌد -خامساًال 

 جدّل ّضع تلصعج هى لذلن أّ تلهِجر دهشق خثتجثٍ تلخلدذ ُجرّت هعلّٟ تلٖأٍ هى كخٗرذ ًسخر

 ؼثلخٗر تحترتؾ إلٔ هعلّٟ خؤُثلٖ دفع لد تلهتدًٖ تٟلتصثدٕ تلّضع أى تلعثهلر، حٗث تلٗد لتّزٗع

 لدٓ تلهتّفرذ تلهعلّهثز هى ّكذلن تلمدٗهر للهدًٗر تلسكثًٗر تلدرتسثز هى ّٗتخٗى تلحرفٗر تلهِى

 :كثلتثلٖ هتّزعر ّتلّظثبؾ تلهِى أى هعلّٟ هدًٗر هجلس
(.  تلّلّد ًمل شركثز – لحثم – أفرتى – أكشثن – ّهطعم كثفتٗرٗث – خمثلٗثز: )خدهٗر هِى

 (. تٛخًٗر ّخًثء صٗثًر – سٗثرتز هٗكثًٗن – حدتدذ – ًجثرذ: )حرفٗر هِى

 (. صٗدلٖ – هًِدس – طخٗج – هحثم: )علهٗر هِى

 تلهّتد ًمل هًِر ُّٖ: تلمدٗهر تلخلدذ فٖ ّتلطخّؼرتفٗر تلعهرتًٗر تلطخٗعر عى تلًثتجر تلخثصر تلهًِر

 فٖ عدذ أهثكى فٖ هّزعر تلحّٗتًثز زرتبج أى ًرٓ ّخثلتثلٖ تلحّٗتًثز خثستخدتم أًّتعِث خهختلؾ

 تلهجثل فٖ عهلِث إلٔ إضثفر تلحّٗتًثز ُذٍ ّتمّم ًفسِث تلخّٗز فٖ ّأحٗثًث تلطرلثز ّكِّؾ تلهؽثّر

، (تلّلّد – تلؽثز أسطّتًثز – تًٛمثض – تلخًثء كهّتد: )ّتلتهًّٗٗر تٛسثسٗر تلهّتد خًمل تلزرتعٖ

 هى أكثر إلٔ تصل ّتلتٖ تلهستّٗثز ُذٍ تسلق علِٗم ٗصعج تلذٗى تلمثطًٗى خعض أحٗثًث تحهل كهث

.  3  م50

: فكرٌة نشاطات 6-4-4-3

 أخرٓ ًثحٗر هى ترتخط كهث، للهجتهع تٝلتصثدٗر خثلهمّهثز ًثحٗر هى تًٝسثًٗر تلع٠لثز ترتخط

 هر علٔ تلهجتهع لِث ٗتعرض تلتٖ تلحضثرٗر خثلهّجثز ٗتؤثر ّك٠ُهث ّتلتعلٗهٗر تلثمثفٗر خهمّهثتَ

 تًٝسثًٗر تلع٠لثز فإى تلزهى هع تتطّر للهجتهع أّ تلتكًّلّجٗر تلعلهٗر تلهمّهثز كثًز ّلهث، تلتثرٗخ

 تكثهل لهدٓ آخر هثل ُّذت، تلتؽٗر هعدل فٖ عًَ تخلفز ّإى تلتطّر ُذت خدّرُث تلحق تلهجتهع لِذت

.  4للهدًٗر تلثمثفٗر للخٗبر تلهكًّر تلعًثصر

 :تلدًٗٗر ّتلطمّس تٛعٗثد هعلّٟ فٖ تلفكرٗر تلًشثطثز أخرز هى إى

 فٖ ٗهثرسًِّث تلتٖ ّتلطمّس تلدًٗٗر خثٛعٗثد تحتفثلِم ُٖ هعلّٟ أُل خِث ٗتهٗز تلتٖ تلتمثلٗد أُم فهى

 . هعلّٟ شفٗعٖ ٗعتخرتى تللذتى ّتم٠ سركٗس تلمدٗسٗى تلصلٗج، عٗد عٗد: أُهِث ّهى تٛعٗثد ُذٍ

 تلعٗد عثم، ُّذت كل هى أٗلّل 14 ّّٗم أٗلّل 13 لٗلر تلصلٗج خعٗد تلهسٗحّٗى ٗحتفل: تلصلٗج عٗد

 عّد ٟستردتد تلجًّد لسطًطٗى تلهلن أم ٠ًُٗر تلهلكر أرسلز حٗث تلهسٗحٗر خدتٗثز إلٔ ٗعّد

 تلمٗثهر كًٗسر هى علِٗث تستّلّت تلتٖ تلؽًثبم ضهى تلفرس علَٗ تستّلٔ أى خعد تلهمدس تلصلٗج

 تًتصثرُم حثل فٖ تلجخل لهر علٔ تلًثر خإشعثل تلهعركر خًتٗجر إخ٠ؼِث إلِٗم طلخز ّلد. خفلسطٗى

 ُّكذت تلشعلر هًِث ترٓ تلتٖ تٛخرٓ تلهًثطق لخل هى تلًثر إشعثل ٗتم ثم ّهى تستعثدتَ هى ّتهكًِم

                                                           
1

 . 12 ؼرٗؽّرّٗس أخّسهرذ، هرجع سثخق، ص
2

 . 45، ص 2002 ًصرهللا، هعلّٟ حكثٗر تًٝسثى ّلدسٗر تٛرض ّتللسثى، ط تلٗثس 
3

 . 27ص, هرجع سثخق, رضّتى طح٠ّٕ ّآخرّى.  د
4

 .   19ص, هركز تلدرتسثز تلتخطٗطٗر ّتلهعهثرٗر, تؤصٗل تلمٗم تلحضثرٗر فٖ خًثء تلهدًٗر تٝس٠هٗر تلهعثصرذ, عخد تلخثلٖ تخرتُٗم.  د
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 إحدٓ ُّٖ( تلههلكر عثصهر )تلمسطًطًٗٗر إلٔ تلًخؤ ٗصل حتٔ أخرٓ إلٔ ًمطر هى تلخخر ًمل ٗتم

.  تلّلز ذلن فٖ تلخخر ًمل ّسثبل

 إشعثل فِٗث ّتلمسطًطًٗٗر، تم فلسطٗى فٖ تلمدس هثخٗى تلجخثل فّق هّلعث 26 هى ّتحدتًا  هعلّٟ ّكثًز

 هعلّٟ إلٔ ٗؤتّى ُذت ّٗهًث حتٔ تلهسٗحّٗى ٗزتل ّٟ. تلهمدس تلصلٗج عّد إٗجثد علٔ للدٟلر تلًثر

 تلمطر أًحثء كثفر هى تلعٗد خِذت تلهحتفلٗى تلزّتر هى تٟٙؾ هعلّٟ ّتستمخل سًّٗث تلذكرٓ ُذٍ ٝحٗثء

 تلهًثسخر ُذٍ فٖ لزٗثرتِث ٗؤتّى هعلّٟ تلٖأٍ هى ّىتلهؽترج ٗزتل ّٟ ّتٛردى لخًثى هى ّكذلن

 حتٔ تلٖتٍٛ جهٗع فِٗث ّٗشثرن هسثءًا  تلمرٗر سثحر هى تلعرتضر خثًط٠ق تٟحتفثل ّٗتم. تلدًٗٗر

 هى تلؽرخٖ تلجثًج فٖ تلصخّر تلٖأع إلٔ تلكثثّلٗن تلشخثى ٗصعد ثم( لرٗج عِد إلٔ )هًِم تلهسلهٗى

 تلشرلٖ تلجثًج إلٔ تٛرثّذكس تلشخثى ّٗصعد تلؽرخٖ تلفج خًِثٗر تلهّجّدذ تلهشًمر لرج طرٗق

 فٖ تلهًثرذ تلصلٗج أعّتد ّٗضعّى ّتٛخشثج( تلدّتلٗج )تٝطثرتز خّتسطر تلًٗرتى ّٗشعلّى

( تلمرهٗثز )تلهحترق تلخشج خمثٗث خرهٖ حٖ كل شخثى ٗخدأ تللٗل هًتصؾ فٖ ثم تلجخثل ُذٍ رإّس

 أٗثم أكثر هى ُٖ تللٗلر ُذٍ زتلز ّهث تلًثرٗر تٛلعثج خعض إط٠ق ُذت ّٗرتفق خثلتًثّج تٛعلٔ هى

 تلتجهعثز ًثحٗر هى تلهدًٗر علٔ كخٗرتًا  ضؽطثًا  تشكل تلحثضر تلّلز فٖ أصخحز حتٔ فرحثًا  تلسًر

 ٗمتصر تلتثلٖ تلّٗم ّفٖ. ّأدٗرتِث ّكًثبسِث ّسثحثتِث تلهدًٗر ّسط إلٔ تلّصّل ّحركر تلخشرٗر

.  ًٗرتى أٗر إشعثل ٗتم ٟ ّلكى تلزّتر هؽثدرذ خعد هعلّٟ تلٖأٍ علٔ تٟحتفثل

 فٖ ّخثخّس سركٗس تلمدٗسٗى تستشِثد ّٗم ُّّ تّٛل تشرٗى 7 فٖ سركٗس تلمدٗس لعٗد خثلًسخر أهث

 تمتصر هحلٗثى عٗدتى فِهث أٗلّل 24 فٖ تلّتلع تم٠ تلمدٗسر ّعٗد( تلرصثفر )سٗرجّٗخّلٗس

 حلمثز إلثهر ثم ّهى تلكًثبس فٖ تلدًٗٗر تلمدتدٗس خإلثهر ّتتم هعلّٟ تلٖأٍ علٔ فِٗهث تٟحتفثٟز

.  1ّتلعرتضثز تلرلص

 2:تلتجلٖ عٗد

 هّسٔ تجتهع تلتجلٖ فٖ. (تلهسٗح ٗسّع رخًث) تجلٖ خعٗد جآ شِر هى تلسثدس فٖ تلكًٗسر تحتفل

 ّٗعمّج خطرس تلهسٗح ّت٠هذذ تًٟخعثث رهز ُّّ تلحٖ ٗلٗثإّ ّتلعخّر تلفصح رهز ُّّ تلًخٖ

 تلشِدتء أّل تلرسل ّٗعمّج هٗتر صعجأج تستشِد خطرس حٗث لحكهر تختٗرّت تلث٠ثر ُّإٟء ّّٗحًث

 كثًّت ّخذلن تلِرتطمر ّجَ فٖ ّلؾ هى ُّّ أّل تلصلٗج حتٔ تلهسٗح تخع تلذٕ تلّحٗد ُّ ّّٗحًث

 خَ تلذٕ تلحخٗج تخًٖ ُّ ُذت )تلسهثء هى تٗثًا آ صّز جثءٍ حٗى تلهسٗح ٗسّع رخًث لّذ علٔ شِّدت

 تلسٗد تى ؼهّض إٔ دّى ٗعثًّٗت كٖ تلعثلم صخج عى خعٗدت تلجخل إلٔ خِم صعد لمد(. سررز

 لخل ُّٟتَ هجد ّٗرِٗم تلحٖ هللا تخى ًَأّج ٗعتمد تلخعض كثى كهث تلهعهدتى أّ ّٗحًث ٗلٗثإ لٗس تلهسٗح

.  ذلن علٔ شِّدت لٗكًّّت ُّٟتَ ّهجد ًثسّتَ شثُدّت خثلتجلٖ ُّم ٟهَآ ّلخل لٗثهتَ

: طخٗعٗر هّترد  6-4-5

 فصلِث ٗصعج خثًثبٗر تحمٗمَ ٗهكى خِث ّتٟرتمثء هعلّٟ خلدذ ّخصّصٗر طخٗعر خٗى تٙهى تٝتزتى أى

. تلخعض خعضِهث علٔ هتخثدل تؤثٗر هى لِهث ّلهث ّثٗمثًا  إرتخثطثًا  عًثصرُهث ٝرتخثط

 

 

                                                           
1

 . 7 ٓ, ٍبثك ِوعغ, ٚآفوْٚ ٛؾالٚٞ هٙٛاْ. ك 
2
 http://www.radio-abana.org/show-1,N-517.html 
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 :الجغرافً الموقع 6-4-5-1
 خعد فعلٔ تلطخٗعٗر ّهٗزتتِث ّهًثخِث تلخلدذ تضثرٗس تحدٗد فٖ ُثهث دّرت تلجؽرتفٖ تلهّلع ٗلعج

 هعلّٟ هفرق ٗمع حهص إلٔ تلهإدٗر تلدّلٖ تلطرٗق ّعلٔ دهشق هدًٗر عى كٗلّهترت ّخهسّى إحدٓ

 تلهذكّرذ تلعمدذ عى تخعد تلتٖ تلتًٗر عٗى هى همرخر ّعلٔ. كم 7 تلهفرق عمدذ عى تلخلدذ تخعد حٗث

: ُّٖ خهعلّٟ تلهحٗطر تلجخثل سلسلر تطل كم 3 هسثفر

 . تلخحر سطح عى م 1664 ذرّتَ ترتفثع ّٗخلػ تلشرلٖ تلصخر .1

.  1تلرّس رأس ّتدعٔ تلخحر سطح عى م 1685 ترتفثعِث خذرّذ تلؽرخٖ تلصخر .2

 عى عخثرذ جًثحثٍ عه٠ق طثبر إلٔ ألرج شك٠ هعلّٟ خلدذ جّؾ هع تلصخرتى ُذتى ٗشكل حٗث

 ُذت جسم ٗشكل تلتًٗر عٗى لرٗر حتٔ هعلّٟ خلدذ هى تلهتصل ّتلّتدٕ ّتلؽرخٗر تلشرلٗر تلسلسلتٗى

.  تلههٗز تلشكل ُذت أعطٔ تلذٕ ُّ تلشثلّلٗر ذّتلخطّط تلصخرٕ تلتكّٗى أى تلعه٠ق، حٗث تلطثبر

 أُل ّٗسهِٗث عًترتٗث تدعٔ ُضخر هّلع هى تلؽرخٖ تٟتجثٍ هى ّتضحثًا  ٗظِر تلطثبر ُذت أى كهث

 . 1(تلجخل عٗى إٔ: طرّ عٗى تلفظ آرتهٗر كلهر ُّٖ – طرتٗث عٗى )هعلّٟ

 

صورة جوٌة لمعلوال : 39 شكل

 

 شهثًٟا  ٗخرّد خلدتٖ خٗى ٗصل طرٗق علٔ ّتمع تلخحر سطح عى م 1659 تلِضخر ُذٍ ترتفثع ٗخلػ

.  م 500 هسثفر هعلّٟ عى ّتخعد جًّخثًا  ّرًكّس

 ُذٍ. ذتلٖتلشم تلجِر هى هعلّٟ خلدذ حدّد ُّٖ تلخحر سطح عى م1478 خثرتفثع تلخٗثدر ُضخر ّتطل

 . تٛعلٔ تلملهّى جخثل سلسلر هى ُٖ خهعلّٟ تلهحٗطر تلجخلٗر ّتلس٠سل تلِضثج
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: البلدة طبوغرافٌة 6-4-5-2

 كهث تمّم أهثكى، ُّٖ عدذ فٖ كثهل خجرؾ أشخَ ّتكّى شدٗد صخرٕ هًحدر علٔ هعلّٟ تتّضع

 هعثٗٗر فرضز لد تلجخلٗر تلطخٗعر ُذٍ فإى ّخثلطخع( Y )حرؾ هشكلر ت٠ل ث٠ث خٗى سثخمثًا  ذكرًث

.  تلعصّر عخر تلخلدذ شكل علٔ رزثّ أ خصّصٗتِث لِث ّعهرتًٗر هعهثرٗر

 تلخحر سطح تعلّعى سركٗس، حٗث هثر تلر ُّٖ تلّسطٔ تلتلر هًحدر علٔ تلمدٗهر هعلّٟ خلدذ تمع

 ٗصل حٗث تمرٗخث% 50% - 40 خٗى تًحدترٍ م، ّخترتّح 1428 همدتر هعلّٟ فًدق هًطمر فٖ

.  1تلخحر سطح عى م 1318 إلٔ تلمدٗهر تلخلدذ فٖ ًمطر أدًٔ ترتفثع

تلٖ تلشم تلمسم فٖ ّٗتهركز لدٗم خعضِث ُثهر ّدًٗٗر سكًٗر هخثى علِٗث تمّم حٗث تلشرلٗر تلتلر ّفٖ

 فِٗث تًٟحدتر هتّسط ّٗخلػ. للهدًٗر تلتّسع هًطمر ُّ حدٗث ّلسم تم٠ هثر دٗر لرج تلتلر ُذٍ هى

 خثٟتجثٍ خثصر حدٗثر هخثى تلؽرخٗر تلتلر علٔ ّتمّم تلخٗثدر هًطمر ٗسهٔ هث ُّّ% 40 خحدّد

 سكى )سركٗس دٗر شهثل تلعلٗث تلهرتفعثز فٖ تلهدًٗر تتّسع كهث% 45 إلٔ تًحدترُث ّٗصل تلجًّخٖ

%.  2% - 7 خٗى تًحدترُث ّٗترتّح( تلجهعٗر

: المحٌطة الطبٌعة تحلٌل 6-4-5-3

 تٛرض ّتّفر تلهًثسج تلجؽرتفٖ ّتلهّلع تلطخٗعٖ ّتلتًّع تلهًطمر فٖ تلسثبد تلطخّؼرتفٖ تلتًّع إى

 أى كهث هًثسخر حّٕٗ تستمرتر هًطمر جعلِث تلهًطمر فٖ خكثرذ تلهتّفرذ تلهثبٗر ّتلًٗثخٗع تلزرتعٗر

 تلّدٗثى فٖ هٗثُِث ّتًسٗثج ّشعثخِث ّّدٗثًِث، فجثجِث ُضثخِث خٗى هعلّٟ فٖ تلطخٗعر تدتخل

. ّتلخلٗمر تلكّى لدسٗر تلهشثُد ًفس فٖ تلخص ّحرترتِث ّتلٗخّسر، ثلّجِث ّتلِضثج، ّتٟخضرتر

علِٗث،  تلضّء تسلٗط هى ٟخد هِهر تلعهرتًٖ، ُّٖ ّتلًسٗج تلهخثًٖ علٔ تلحفثظ هِهر تكهى ًُث ّهى

.  عًَ أّ تلتعّٗض إص٠حَ فٗهكى تًٝسثى عهل تدتركَ، أهث ٗهكى ٟ تلطخٗعر ٗصٗج تلذٕ فثلتشَّٗ

 ّصخرذ تلخٗثدر ّهًطمر دلل جخل ٗمع تلشهثل فهى ّتلِضثج تلجخثل هى هجهّعر خثلهدًٗر تحٗط

 تلؽرج ، ّهى(هٗخثبٗل )هخثٗل ّضِرذ( طرّ عٗى )عًترتٗث ضِرذ تلؽرخٖ تلشهثل تلخٗضر، ّهى

 تلهدًٗر ّأُل تلكخٗر تلّتدٕ تسهٗر علَٗ ٗطلق ّتد تلجًّج ّهى تلرّس ّرأس تلطّٗلر تلضِرذ

.  تلشرلٖ تلصخر ُضخر تّجد تلشرق تلسٗل، ّهى ّتدٕ ٗدعًَّ

 تلجِر فٖ أحدُهث( فجثًا  هًِهث كل ٗسهٔ )ربٗسٗٗى خّتدٗٗى خعضِث عى ّتلِضثج تلجخثل ُذٍ تتفرق

 إٔ ذحكًّث ٗسهٔ– تلهعلّلٗر  تللِجر – تٙرتهٗر خثللؽر ّتلفج. تلؽرخٗر تلجِر فٖ ّتٙخر تلشرلٗر

 ٗمطًِث كثى تلتٖ تلهؽثّر عخّر ّهًثطق تلرتُى تلّلز فٖ تلمدٗهر تلهدًٗر حدّد ّٗشك٠ى تلهضٗق

.  سركٗس هثر دٗر حّل تلعلّٗر تلهًطمر فٖ تلتثرٗخ لخل هث إًسثى

 هثر فج أسطّرذ هثل )ّتٛسثطٗر تلرّتٗثز ًسج فٖ هعلّٟ فٖ تلطخٗعٗر تلعًثصر ّتًثؼم جهثل ّسثُم

(.  هعلّٟ ّهلكثز هلّن حّل أسثطٗر – تم٠

 تٛثرٗر تلهعثلم هى تلعدٗد تًدثثر فٖ تلؽرخٖ تلفج إلٔ إٗصثلَ تم تلذٕ تلهعخد تلطرٗق فتح تسخج كهث

.  خِث تحٗط كثًز تلتٖ ّتلهمثعد تلهحكهر كصخرذ تلطخٗعٗر

 تٛهثم إلٔ جثًخَ ّعلٔ تلشثُق تلجخل هًحدر علٔ كهدّرج تلفجٗى ُذٗى خٗى تلخلدذ خّٗز ّتتّضع

 فتصخح تلجخل تكّٗى هع تلهسثكى ُذٍ ّتهتزج. ّتلؽرج تلشرق هى ٗحدتًِث شثُمثى صخرٗثى جدترتى

 ٗتم تلجخل ضهى كِّؾ عى عخثرذ كثًز تلهدًٗر ُذٍ خّٗز أى ّٗعتمد. هًِث جزءتًا  ّٗصخح هًَ جزءتًا 

 سكًِث تلتٖ تلّتسعر تلهؽثّر هى تلعدٗد ّجّد ذلن ّٗإكد حجرٗر ّهصثطج أدرتج عخر إلِٗث تلصعّد

                                                           
1

 . 8 ٓ, ٍبثك ِوعغ, ٚآفوْٚ ٛؾالٚٞ هٙٛاْ. ك 
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 تلهؽثّر حّلِث، ُّذٍ ّهث ٗخرّد هدًٗر فٖ هث٠ٗتِث هشثُدذ ّٗهكى تلحجرٕ تلعصر فٖ تّٛل تًٝسثى

 . 1هتعددذ تستخدتهثز لِث ّكثى تلمدٗهر تلحضثرتز خكل هرز أًِث علٔ تدل تلهًحّتر

: المٌاه 6-4-5-4

. تلشرلٗر تلسلسر هى تلهتفرعر تلملهّى جخثل صدر علٔ تمع أًِث إٟ هعلّٟ خلدذ هسثحر صؽر رؼم

 هثبٗثًا  حّضثًا  هشكلر ّتلثلّج تٛهطثر هٗثٍ هى كخٗرذ كهٗثز ٗخزى هًٗعثًا  سدتًا  تلجخثل ُذٍ شكلز حٗث

ُٗعتخر( تلهجر حّض )ُٗدعٔ كخٗرتًا   تمع تلؽرخٗر أرتضِٗث هعظم أى إذ هعلّٟ لهٗثٍ هصدر أُم هى ّ

ج إلٔ إضثفر تلحّض ُذت فّق  تلشرلٖ تلفجٗى عًد صخرٗر فتحثز عخر تلحّض ُذت هٗثٍ تسرُّ

 تلسمٖ رٕ إلٔ إضثفر تٛزل هى تلخلدذ ٗسمٗثى تللذٗى تلشرلٖ ّتلًخع تلؽرخٖ تلًخع ُّٗجد حٗث ّتلؽرخٖ

.  طّتحٗى عدذ علِٗهث ألٗهز تلًخعٗى ُذٗى لؽزترذ ًّظرتًا 

: هعلّٟ فٖ تلهثء عّٗى أسهثء

 خّلث عٗى .1

 شٗرّ عٗى .2

 2(عًطرّ )طرتٗث عٗى .3

 (تلسّدتء )لكّهشث عٗى .4

 (تلمسٗس )كشٗكشث عٗى .5

 أّ ّكث عٗى .6

 هصًٗدّثث عٗى .7

 (تلسثحر )سّحثث عٗى .8

 تلًهِّس عٗى .9

ٗمّ عٗى .10  (تلّسهثق)ُسهَّ

 (. تلؽرخثى)َعمًّّ عٗى .11

.  دًحث ّخبر تلحزخر ّخبر تلخرزذ خبر: ُٖ رّهثًٗر لدٗهر آخثر ث٠ثر ًُثن أًَ إضثفر

 تلطرق هفثرق علٔ هتّضعر ّتلخٗزًطٗر تلرّهثًٗر تلمدٗهر تلهٗثٍ هصثًع هى عشرتز ّٗجد كهث

 . 3تلمدٗهر تلزرتعٗر

 تلجرٗثى دتبهر تلهٗثٍ ّكثًز فجِٗث، هى هًحدرذ فِٖ ّتٛرتضٖ تلخسثتٗى تسمٖ تلتٖ تلّتدٕ هٗثٍ أهث

 إلٔ تلحثجر ظِرز تٛخٗرذ تلعمّد فٖ تلهٗثٍ تلن ًسخر تًخفثض هع ّلكى، تًمطثع دّى ّشتثءًا  صٗفثًا 

 هى عددتًا  تدٗر تلهٗثٍ ّكثًز، تلرهلٗر تلسثعر لذلن فثستعهلّت ّتًظٗهِث تلهٗثٍ لتمسٗم ًظثم ّضع

 فٖ ربٗسٖ خشكل ٗعتهدّى تلهدًٗر فسكثى تلحثلٖ تلّلز فٖ أهث، ؼزترتِث أٗثم فٖ تلهثبٗر تلطّتحٗى

. تلعثلم دّل هختلؾ هى ّتلزتبرٗى تلسٗثح هى آٟؾ تلهدًٗر ٗإم حٗث تلسٗثحر علٔ تلّٗهٗر حٗثتِم

: المائٌة الطواحٌن 6-4-5-5

 فٖ تلهثبٗر تلطثحًّر تستخدتم شِدز لد تلهتّسط تلخحر حّض هًطمر أى تلتثرٗخٗر تلخحّث تظِر

 تلتشؽٗل لٗد تّٛل تلًّع ٗزتل ّٟ. تلطّتحٗى ُذٍ هى ًّعثى ًُثن تله٠ٗد، ّكثى لخل تّٛل تلمرى

 تلهثبٗر تلعجلر تركٗج ٗتم ّفِٗث. تٛدًٔ تلشرق ّخلدتى ّتلخلمثى إسكًدًثفٗث هى كل فٖ ُذت ّٗهًث حتٔ

                                                           
1

 . 12-8 ٓ, ٍبثك ِوعغ, ٚآفوْٚ ٛؾالٚٞ هٙٛاْ. ك 
2

 (. إٌٛا١ٛو ػ١ٓ)ٔطٛهٚ ػ١ٓ وٍّز١ٓ ِٓ ِئٌفخ: ػٕطوٚ - 
3

 . 67 ٍبثك، ٓ كغّبْ، ِوعغ ِٛفك. ك 
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 تلحدٗد، دتخل هى تلهصًّع تلرأسٖ لهحّرُث تلسفلٖ تلطرؾ ٗدّر خحٗث تلطثحًّر أسفل فٖ أفمٗثًا 

 تلرحٔ حجر فٖ فتحر عخر للهحّر تلعلّٕ تلطرؾ ّٗهر(. هًِث تلصخرٗر )تلثمٗلر تلحجثرذ هى هحهل

 سرعر ّتكّى. تلحركر لًمل هسًًثز إلٔ تحتثج تلعلّٕ، ّخذلن تلرحٔ خحجر هخثشرذ ّٗتصل تلسفلٖ

 هى علّ هى تلِثخط تلهثء خفعل تٛخٗرذ تلهثبٗر، ّتدتر تلعجلر دّرتى لسرعر ههثثلر تلرحٔ حجر دّرتى

.  خثستهرتر جثرٗر هٗثٍ هجرٓ

 خشدذ هٗثُِهث تًحدر حٗث تلهرتفع ّتّضعِهث ّتلؽرخٖ تلشرلٖ تلًخعٗى هٗثٍ لؽزترذ ًظرتًا  هعلّٟ ّفٖ

 تدتر أى أسثسِث تلًخعٗى هجرٓ علٔ تلطّتحٗى هى تلعدٗد ّتإّأًش ذلن هى هعلّٟ فٖ تلمدهثء تستفثد

 إٔ ّخدّى تلطثحّى أحجثر خدّرُث تلخثرجٗر، هحركر هسًًثتِث ًحّ تلهًدفع تلهثء خمّذ خشخٖ دّٟج

.  ّحّٗتًٖ إًسثًٖ جِد

 ضهى تدخل ٗجعلِث هث ُّذت تلعهرتًٗر ّتلًثحٗر تلهٗثٍ ًثحٗر هى كخٗر تًظٗم إلٔ خحثجر ّتلطّتحٗى

 تلسكثًٖ تلتّتجد إلٔ ٗعّد هعلّٟ فٖ تلطّتحٗى كثرذ هى ت٠حظَ ّهث تًٝتثجٗر تلصًثعٗر تلهًشآز

 ّذلن تٛسفل تلملهّى فٖ أّ تًعدتهِث تلطّتحٗى ُذٍ ّلملر تلخخز لصًثعر تلدلٗق إلٔ ّحثجثتِم تلدتبم

.  تلملهّى فٖ للطحى ربٗسٗثًا  هركزتًا  هعلّٟ هى جعل هث ًُثن، ُّذت تلهٗثٍ لًدرذ

 ّعشرٗى أرخع خ٠ل ّتحد حجر علٔ تعهل هعلّٟ فٖ تلطّتحٗى كل أى ُّ ه٠حظتَ ٗجج ّههث

 إلٔ تلهًدفعر تلهٗثٍ ؼزترذ خسخج ّذلن ّتحدذ دفعر أحجثر خث٠ث تعهل تلهجر طثحًّر خًٗهث سثعر

.  تلطثحّى

: تلشرلٖ تلًخع علٔ تلطّتحٗى أسهثء

 تم٠ هثر دٗر طثحًّر .1

 تلهعلم هللا عخد طثحًّر .2

 تلّسطثًٗر تلطثحًّر .3

 سعٗد خٗز طثحًّر .4

: تلؽرخٖ تلًخع

 حدتد خٗز طثحًّر  .1

 تلجثهع طثحّى .2

 (تلحرتء )لهصث طثحًّر .3

 (شتثءتًا  تعهل )هكثى طثحًّر .4

 . تلهعلم خٗز طثحًّر .5

 لثهز حٗث تلحجرٗر تلعصّر هًذ لًٞسثى ربٗسٗر تستٗطثى هًثطق كثًز تلهثبٗر ّتلهجثرٕ تلًٗثخٗع إى

 تل٠زم تلهثء تعطٖ أًّتعِث، إًِث خهختلؾ تلزرتعٗر تلًشثطثز علٔ ّتعتهدز تلحضرٗر تلحٗثذ خجّترُث

 هى تًخع ّكلِث هعلّٟ هًطمر فٖ تلًٗثخٗع هى تلعدٗد ًُّثلن تلحّٗتًثز ّسمثٗر تلهزرّعثز لرٕ

 ّتلسثلٗر تلشرلٗر تلسثلٗر ُهث ربٗسٗتٗى سثلٗتٗى فٖ جهٗعِث هعلّٟ، ّتصجّ  فٖ تلعثلٖ تلهًثطق

 إحدتُث ّكثًز تلًّتعٗر تلهثبٗر تلهجثرٕ ُذٍ علٔ تتّضع ّكثًز خثص هثبٖ خًظثم تلؽرخٗر، ّتعهل

 هٗثٍ فِٗث تهر ّتلتٖ ّتلؽرخٖ تلشرلٖ خثلفجٗى تلهثرذ تٛلًٗر ّسثُهز، خهعلّٟ تلسٗل ّتدٕ فٖ لثبهر

 تكّٗى فٖ أٗضثًا  أسِهز تلهلكر، كهث حهثم هثل تلرّهثًٖ تلعِد هًذ حهثهثز إًشثء فٖ تلًٗثخٗع

 ذتتِث خحدّ  لتشكل تٛشجثر تهتد حٗث ّتهتدتدتتِث تلخضرتء تلهًثطق خ٠ل هى تلطخٗعٗر تلههٗزتز

 ّتلجخثل تلت٠ل تشكلِث تلتٖ تلص٠خر حّدذ هى تلتخفٗؾ فٖ تسثُم خضرتء ّهسثحثز خصرٗر هحثّر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%86%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%86%D9%86
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 فٖ تلِثهر تلعًثصر ُذٍ دّر ًذكر أى هى ّٟخد تلشثلّلٖ تٟهتدتد ذتز تلحّر أشجثر هثل تلصخرٗر

 . 1هعثًا  تًٝسثًٖ ّتلعهل تلطخٗعٗر لهعلّٟ تلعثم تلهشِد تكّٗى

: جرٌانها ومنطقة السٌول 6-4-5-6

 

 إضثفر تلخلدذ فٖ تلشدٗد ّتًٟحدتر ُضثج ث٠ث خٗى لهّلعِث ًتٗجر ؼزٗرذ لسّٗل تتعرض هعلّٟ خلدذ

 تلمرى فٖ ألدهِث تلسّٗل، ّعرؾ ُذٍ جرتء هى كثرثر هى أكثر تثرٗخِث سجل ّلد فِٗث تلثلّج لؽزترذ

 تؽٗٗر إلٔ أدٓ تلهرتفعر تلجخثل هى آز هدهر سٗل تلملهّى هًثطق جهٗع دتُم فمد ه٠ٗدٕ 12 – 11

م،  1921 عثم ًجٗج أم كسٗل ضحثٗثُث خؤسهثء تلسّٗل هى تلعدٗد سهٗز ّلد. هعلّٟ هعثلم خعض

 هعثلجر ٗتطلج تلذٕ ّترد، تٛهر هستمخلٗر سّٗل حدّث تحتهثل أى كهث. م1937 عثم عزٗز ّسٗل

.  ذلن عى تلهترتخر تٛخطثر لدرء جدٗر

كخٗر،  ّخثًدفثع تلهٗثٍ تتّجَ حٗث ّتلؽرخٖ تلشرلٖ تلفج هًطمتٖ فٖ تلربٗسٗر تلسّٗل هجثرٕ ّتمع

 عى تلًثتجر خثلهٗثٍ ّتمترى ّتلشرلٖ تلؽرخٖ تلفج عًد تٛلًٗر ضهى تلهٗثٍ تجرٕ تلطخٗعٗر تٛحّتل ّفٖ

 ُطّل خكهٗثز همترى سًّٕ خشكل حدّثِث فإى تلهحٗطر، ّلِذت تلهرتفعر تلهًثطق فٖ تلثلّج ذّخثى

 تٛشجثر ّتلت٠ع تٛخًٗر خعض تدهٗر إلٔ تلسًّتز خعض فٖ تلسّٗل ُذٍ شدذ ّتصل. ّتٛهطثر تلثلّج

 هى طخٗعتَ علٔ تلتعدٗثز خعض عدت هث تلطخٗعٖ ّضعَ علٔ تلسٗل ّتدٕ ّٗحثفظ. ّتلهزرّعثز

 ُّّ تلخلدذ سثحر إلٔ تٛلرج تلهًطمر فٖ خّضّح ذلن ّٗظِر م 1965 لعثم تلتًظٗهٖ تلهخطط خ٠ل

.  2هحهٗر خضرتء هًطمر تلسٗل ّتدٕ ٗكّى أى علٔ ّتلعهل إلَٗ تًٟتخثٍ ٗجج تلذٕ تٛهر

: معلوال لمنطقة الجٌولوجٌة الطبقات 6-4-5-7

 تلهعدًٗر ّتلثرّذ للجّٗلّجٗث تلعثهر تلهإسسر هى تلهمدم هعلّٟ خخلدذ تلخثص تلتمرٗر علٔ خثٟعتهثد

: هثٗلٖ تخٗى م 2003 تلثثًٖ كثًّى ختثرٗخ تلهمدم هعلّٟ لخلدذ تلجّٗلّجٖ تلّضع حّل

                                                           
1

 . 69-68ٍبثك، ٓ كغّبْ، ِوعغ ِٛفك. ك 
2

 . 13 ٓ, ٍبثك ِوعغ, ٚآفوْٚ ٛؾالٚٞ هٙٛاْ. ك 

 معلوال فً السٌول مجاري:  40 شكل
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 إلٔ تلكلسٗر تلتّضعثز ألدم تعّد تلجّٗلّجٗر، حٗث تلخثرطر هى ءتزج هعلّٟ هًطمر تشكل

 هعلّٟ، ّتتثخع تلتًٗر عٗى هفرق حهص، همثخل – دهشق طرٗق شرق ، ّتلهكتشفرK5T تلًّرًّٗثى

، K6 sn + cn تلسًًّٗٗثى تلؽرج، ُّٖ خثتجثٍ تٛحدث ّتلكلسٗر تلهثرلٗر تلرسّخٗر تلتّضعثز

 ، ّتّٝٗسٗىP2 1 تٛسفل ، ّتّٝٗسٗىP1 ، تلخثلّٗسٗىK6 m ، تلهثسترختٗثىK6 cp تلكثهخثًٗثى

 شكل علٔ تلهًطمر فٖ ٗتكشؾ ، ّتلذP3ٕ ، ّتّٛلٗؽّسٗىP2 3 تٛعلٔ ، ّتّٝٗسٗىP2 2 تّٛسط

 . 1(هعلّٟ جدتر )تسهٗر علَٗ ٗطلق تلطخٗعر فٖ خثرز جدتر

 تلّحدذ )هعلّٟ جدتر تشممثز إلٔ هعلّٟ ّخلدذ تم٠ هثر دٗر هًطمر فٖ تلجّٗدًٗثهٗكٗر تلهخثطر ّتعّد

 هتفثّتر لهسثفثز تلهًحدر فّق تلكتل هى كخٗر عدد طسمّ عى هخثشرذ، أّ ًثتجر تلدٗر خًثء ، فّق(تلعلٗث

 . جدٗد هى تلمرٗر أخًٗر فّق سمّطِث تعثّد أى هستمر، ّٗهكى ؼٗر خشكل ّتّضعِث

 
 معلوال فً األرض جٌولوجٌة: 41 شكل

 
 الخرٌطة الجٌولوجٌة لمعلوال: 17مخطط 

                                                           
1

 . 14 ٓ, ٍبثك ِوعغ, ٚآفوْٚ ٛؾالٚٞ هٙٛاْ. ك 
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تٛرضٗر،  تلثمثلر إلٔ تلصخّر، إضثفر ّلٗتّلّجٗر تلهًثخٗر ّتلظرّؾ ّتلتعرٗر تلحز عّتهل تلعج

 جِر أّ هى تم٠ هثر دٗر علٔ تلهخثشر ختؤثٗرُث تلهخثطر ُذٍ حدّث فٖ ّتلفعثل تٛسثسٖ تلدّر

.  تلهجثّرذ تلسكًٗر تٛخًٗر علٔ تؤثٗرُث

: المناخٌة المعطٌات 6-4-5-8

 ّتتفثّز صٗفثًا  ّّخثٟعتدتل شتثءتًا  تلمثسٗر خثلخرّدذ ٗتصؾ لثرٗثًا  هًثخثًا  هعلّٟ هدًٗر هًثخ ٗعتخر

.  هلحّظ خشكل ّتلًِثر تللٗل خٗى تلحرترذ درجثز

: السطحٌة الرٌاح 6-4-5-9

تلهتّسط،  تٛخٗض تلخحر تٛسثسٖ ؼرخٗر، هصدرُث أّ جًّخٗر ؼرخٗر رٗثح ؼثلخث تلسثبدذ تلرٗثح

 تلعج تلشدٗدذ، إذ تلرٗثح هى تلحهثٗر لِث ٗإهى تلهحٗطر تلجخثل هى سلسر ضهى تلهًطمر لّلّع ًّظرت

.  تلرٗثح ّتتجثٍ سرعر تؽٗرتز فٖ تًا ربٗس دّرتًا  تلهحلٗر تلتضثرٗس

: والمغاور الفجوج 6-4-5-10

: الشرقً الفج -أوالًال 

 ّعًثصرٍ خطخؽرتفٗتَ ٗشكل ّتلدًٗٗر تلرّحٗر تلًّتحٖ هى ُٛهٗتَ تٛثرٗر، ّإضثفر تلهًثطق هى ُّ

 تلفج ُذت تؤُٗل عهلٗر إى. هعلّٟ لخلدذ تّٛلٔ خثلهكثًر تعتخر سٗثحٖ جذج ًمطر تلحّٕٗ ّتًّعَ تلهثبٗر

 عى ًجم تلذٕ تلخصرٕ تلتلّث هى ٗعثًٖ هعلّٟ، فِّ لخلدذ تلحّٗٗر تلهشثرٗع هى تّٛلٔ خثلدرجر تؤتٖ

 ُذٍ لهثل تلخدهٗر تلعًثصر هجهّعر أى كهث. أرضٗتَ ّهعثلجر تلهثبٖ تلهجرٓ تًظٗم ّعدم تُٝهثل

 . ذلن ّؼٗر ّتلًظثفر كثًٝثرذ هتّفرذ ؼٗر تلهّتلع

 
 1 الشرقً الفج: 42 شكل
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  تم٠ تلمدٗسر خثسم تلفج ُذت تسم ٗرتخط

: إلٔ تلفج ُذت هعثلم تمسٗم ّٗهكًًث

 تلحهثم ّٗسهٔ تلشرلٖ تلًخع – 1

 تلهحكهر – 2

 تلهعثصر إلٔ صخرٕ درج – 3

 تلفج ههر – تلهشًمر – تلهدتفى – 4

، ُثهثًا  أثرٗثًا  هّلعثًا  تم٠ هثر دٗر هعثصر هًطمر ّتشكل

 تلعدٗد فِٗث تلهتسعر تلجهٗلر تلكِّؾ هى عدد تّجد حٗث

 ّهؽزلٗر كخٗرذ آخثر خَ حفرز خثص ّكِؾ تلهدتفى هى

 تلكِؾ ّتجِر ّعلٔ، أّ تلخهّر تلزّٗز لحفظ تلشكل

 تلكِؾ ّتجِر ّعلٔ أّ ًسر حهثم طٗر ٗعلٍّ هثء هشرج

 ٛحد كثى ّرخهث هعثلهَ طهسز لرأس ًحز تّٛسط

 حكهّت أّ تلهًطمر ُذٍ فٖ ألثهّت تلذٗى تلسلّلٗٗى تٛهرتء

 هعثصر فِٗث كخٗرذ صخرٗر فسحر تلكِّؾ ُذٍ ّأهثم. فِٗث

 تلفسحر ُذٍ هًتصؾ ّفٖ ّتجِٗزتتِث للزّٗز حجرٗر

 علٔ أرضٗتِث تحّٕ( م 2 )خثرتفثع( م 5 × 5 )تلصخر فٖ هحفّرذ هكشّفر لثعر تلصخرٗر

 خطّط علَٗ تلؽرخٖ ّتلحثبط هثلث خشخَ هزٗى تلشرلٖ ّجدترُث همثعد شكل علٔ ٗرصخر هصثطج

 هى تلعدٗد ًُّثن. تلهًحّز رأس تحز ٗمع هخرّطٖ جرى خثتجثٍ هفتّح ّفهِث خسهكر شخَٗ هحٗطر

 . تلصخر فٖ ذّزتلهًح تلهدتفى

 
 3 الشرقً الفج: 44 شكل

 
 
 

 2 الشرقً الفج: 43 شكل
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: الغربً الفج -ثانٌاًال 

 هحّر أًَ إلٔ فخثٝضثفر هعلّٟ لخلدذ أٗضثًا  تلِثهر تلطخٗعٗر تٛثرٗر تٛهثكى هى تلؽرخٖ ٗعتخرتلفج

 كثلهحكهر فَٗ تلِثهر تلتثرٗخٗر تلهّتلع هى تلعدٗد تّضع ٠ٗحظ سركٗس هثر دٗر إلٔ ٗصل ربٗس

.  تلهٗثٍ ّعّٗى ّتلحصى

 ُّ لهث ّتلتحلٗل تلتًمٗج أعهثل خ٠ل هى تٛثرٕ هعلّٟ هّلع لدرتسر خطر ّضع علٔ تلعهل إى

 تلهًتج لِذت تلّصّل فٖ سثُم تلذٕ ّتلتطّر تٟستٗطثى لهفِّم ّأشهل أّسع فِم علٔ ٗسثعد هّجّد

.  تلِثم تلثمثفٖ

:  المغاور -ثالثاًال 

 تعّد ًّٗثًٗر كتثخثز خعضِث ّٗحّٕ ّتلرّهثًٗر تلًّٗثًٗر ّللفترتز تلتثرٗخ هثلخل لفترتز تعّد ُّٖ

 للفترذ ّتعّد كهعثخد تلرّهثًٗر تلفترتز فٖ تستخدتهِث تم تٙخر ّخعضِث( م. ق 64 - 333 )للفترذ

 تلخّرٕ كِؾ )تلهسهٔ تلكِؾ هثل ككًثبس خعضِث تستخدم تلخٗزًطٗر تلفترذ ّفٖ( م395 - م64)

 ًسرتًا  تهثل تلتٖ تلفرٗسن ّرسّهثز( للفًدق تلربٗسٖ تلهدخل لرج ّتلهّجّد سثخمث تلهذكّر ّٗسؾ

 ًفس رتحر أجل هى خِث ٗمّهّى كثًّت تلرّهثًٗر للفترذ عثبدذ دًٗٗر هعتمدتز تهثل ُّذٍ جًثحَٗ خثسطثًا 

.  تلهّتٔ

 
 1 معلوال فً المغاور: 45 شكل

 هثل أخرٓ أّٟستخدتهثز ذكرًث كهث للعخثدذ تٙخر ّخعضِث للسكى تلهؽثّر خعض زتستخدم ّلد

 لِث كثى أًَ دتخلِث تًٝسثى حفرُث تلتٖ ّتٛلًٗر تٛحّتض ّتظِر تلؽرخٖ خثلفج تلهّجّدذ تلهؽثّر

 ّخثلًسخر. تلمدم هًذ هعلّٟ فَٗ تشِرز تلذٕ تلًخٗذ لتصًٗع أّ تلعًج تلزٗتّى كعصر أخرٓ ّظثبؾ

 م x 3-4 8-5 تترتّح خؤخعثد هًِث تلعدٗد خحفر لثم فمد تلمدٗم لًٞسثى كهؤّٓ تستخدهز تلتٖ للهؽثّر

 ُذٍ هى تلعظهٔ تلؽثلخٗر ّتتركز تلهدخل هى ترتفثعثًا  أكثر تلسكًٗر للهؽثرذ تلدتخلٖ تلفرتغ ٗكّى خشكل

. سركٗس هثر دٗر ؼرج تلهّجّدذ تلصخرٗر تلكتلر فٖ تلهؽثّر
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 أى هى خد ّٟ( سثخمثًا  ذكرُث تم )خشٗخر س٠لم خّتسطر إلِٗث تلصعّد ٗتم تلتٖ تلهرتفعر تلهؽثّر ًُّثلن

 إذ هعلّٟ لخلدذ تثرٗخٗر خؤحدتث هرتخطر تلهؽثرذ ُّذٍ( تلحصى )تلخلدذ أُل ٗسهِٗث تلتٖ تلهؽثرذ ًذكر

 هؽثّر جثًخِث ّإلٔ ٛخطثرل تلؽزّّتلتعرض حثٟز فٖ س٠هتِم لضهثى تلخلدذ سكثى إلِٗث ٗلجؤ كثى

 . 1تلربٗس تلحصى هى أصؽر هسثحثز ذتز ّلكى كحصّى تستخدهز أخرٓ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 . 62-61ٍبثك، ٓ كغّبْ، ِوعغ ِٛفك. ك 

 2ر فً معلوال اوالمغ: 46 شكل
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 :تطور بلدة معلوال 6-5

 

 1958صورة جوٌة لبلدة معلوال سنة : 47 شكل

  ٖ1958تظِر تلصّر تلجّٗر أى خلدذ هعلّٟ لم تشِد إٔ تطّر أّ تّسع هلحّظ خٗى عثه-

1976 .

  خًٗهث تظِر ُذٍ تلصّر تطّرتًا هلحّظثًا فٖ شكل تلخلدذ ّتخطٗطِث ّخًٗتِث تلعهرتًٗر حٗث ٗظِر

ّٗرز  (48شكل ) 1998ذلن فٖ تلصّرذ تلعثبدذ لعثم  حٗث خططز تلطرق ّشمز طرق جدٗدذ ؼ

هى تضثرٗس تلخلدذ ّع٠لتِث هع هحٗطِث ُّدّهر تلفج تلؽرخٖ لشق طرٗق للسٗثرتز فٖ ًفس هسثر 

. تلفج

  ٖ1998-1976كهث تظِر تلصّرذ ذتتِث إًشثء فًدق هعلّٟ تلذٕ خًٖ خٗى عثه .

 ُّٟٗلحظ فٖ ُذٍ تلصّرذ أٗضثًا تلتخطٗط ٛخًٗر سكًٗر طثخمٗر حدٗثر شهثل فًدق هعل ّ .
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 1976صورة جوٌة لبلدة معلوال سنة : 48 شكل

 

 1998معلوال سنة صورة جوٌة لبلدة : 49شكل 
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 2004صورة جوٌة لبلدة معلوال سنة : 50 شكل

  تظِر إًِثء تشٗٗد تٛخًٗر تلسكًٗر تلسثخمر تلذكر إضثفر إلٔ  (49شكل ) 2004تلصّرذ تلعثبدذ لعثم

لحظ هجهّعر جدٗدذ هى تٛخًٗر تلحدٗثر تلتٖ تفصل تلخلدذ تلمدٗهر عى تلهًطمر تلزرتعٗر ّتلفصل 
. تلعهرتًٖ تلحثصل خٗى أجزتء تلخلدذ جرتء تلهخططثز تلتًظٗهٗر

  تظِر زٗثدذ فٖ كثثفر تلخًثء فٖ هًطمر تّسع تلخلدذ  (50شكل ) 2012أهث تلصّرذ تلعثبدذ لعثم

. تلمدٗهر ّتلسكى تلحدٗث ّزٗثدذ فٖ عهلٗر تلفصل تلعهرتًٖ ّتلتشٍّ تلخصرٕ فٖ تلخلدذ
 

 
 2012صورة جوٌة لبلدة معلوال سنة : 51شكل 
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: تلمدٗهر هعلّٟ لخلدذ تلرتُى للّضع تلتّثٗمٗر تلدرتسر  6-5-1

% 7. 2 ّتشكل ُكتثر  5 هعلّٟ فٖ تلمدٗهر تلخلدذ هسثحر   ّتخلػ ُكتثر 180 هعلّٟ خلدذ هسثحر

 تلخلدذ ّتشتهل. 1تلخلدذ سكثى هى% 70 علٔ ّتحتّٕ سكًٖ عمثر 240 تضم. تلخلدذ هسثحر كثهل هى

 (. دًٗٗر، تثرٗخٗر، ثمثفٗر، طخٗعٗر )تلههٗزذ تلهعثلم هى هجهّعر علٔ هعلّٟ فٖ تلمدٗهر

: تلتًظٗهٗر تلهخططثز تحلٗل 6-5-2

 :2م 1965 لعام التنظٌمً بالمخطط الخاص العمرانٌة الوجائب منهاج 6-5-2-1

 . ُكتثر 67. 37 همدتر 1965 لعثم تّٛل تلتًظٗهٖ تلهخطط هسثحر تخلػ

:  تلتثلٗر تلسكًٗر تلهًثطق أًّتع تلتًظٗهٖ خثلهخطط تلخثص تلعهرتًٗر تلّجثبج هًِثج ّٗحدد  

 ًظثم فِٗث ّتعتهد، تلشرلٗر تلشهثلٗر جِتِث هى تلمدٗهر خثلخلدذ ّتحٗط تلمدٗهر تلخلدذ تّسع هًطمر .1

   . فمط تلخلفٗر تلّجٗخر ذٕ تلّجثبج هًِثج

 تحٗط حدتبمٗر ّجثبج ّٗحدد، هعلّٟ فًدق جّتر تلسٗثحٗر تلجهعٗر هًطمر أّل ّتشهل سكى هًطمر .2

  . طّتخق عدذ ّهى تلجِثز كثفر هى تلخًثء

 تلخًثء ًسخر ّٗحدد، تلخلدٗر دتر جّتر فٖ ّتلسفّح تلخٗثدر هًطمر سفّح ّتشهل ثثًٖ سكى هًطمر .3

 . طثخمٗى ّترتفثع % 50

، دهشق طرٗق ؼرج تلجًّخٗر تلهًطمر فٖ تلهمترحر تلعهرتًٗر تلتّسعثز فتشهل حدٗث سكى هًطمر .4

  . طّتخق عدذ ّهى تلجِثز كثفر هى تلخًثء تحٗط حدتبمٗر ّجثبج ّٗحدد

 
 1965 لعام التنظٌمً المخطط: 18مخطط

                                                           
1

 . 113، ص2008تلهعهثرٗر،  تلًِدسر دهشق، كلٗر تلمدٗهر، جثهعر تلتثرٗخٗر خثلخلدتز تٟرتمثء فثرس، تسترتتٗجٗر رُثم 
2

 . كِْك ه٠ف َ، ِؾبفظخ1965 ٌؼبَ اٌزٕظ١ّٟ ثبٌّقطٜ اٌقبٓ اٌؼّوا١ٔخ اٌٛعبئت ِٕٙبط 
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م1998 لعام التنظٌمً بالمخطط الخاص العمرانٌة الوجائب منهاج 6-5-2-2
1

: 

 كهث عهرتًٗر هًثطق ستر 1998 لعثم تلتًظٗهٖ خثلهخطط تلخثص تلعهرتًٗر تلّجثبج هًِثج ٗتضهى

: ٗلٖ

 
 1998 لعام التنظٌمً المخطط: 19 مخطط

 هتّتزٗٗى خشثرعٗى هحدد م 40 خعرض سكًٖ شرٗط عى عخثرذ :القدٌمة البلدة توسع منطقة .1

 تلّتلعر تٛرتضٖ ّهعظم تلشرق جِر هى تلمدٗهر تلخلدذ ّٗجثّر م 360 ٗخلػ ّخطّل هًفذ أحدُهث

.  هخًٗر تلهًفذ تلشثرع علٔ

:  تلتثلٗر تلهًثطق علٔ تلهسثحر ُذٍ ّتتّزع ُكتثر 0. 7 هسثحتِث ّتخلػ :القدٌمة البلدة منطقة .2

                                                           
1

 . كِْك ه٠ف َ، ِؾبفظخ1998 ٌؼبَ اٌزٕظ١ّٟ ثبٌّقطٜ اٌقبٓ اٌؼّوا١ٔخ اٌٛعبئت ِٕٙبط 
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 هعلّٟ خلدذ فٖ ّتلؽرخٖ تلشرلٖ تلفجٗى خٗى تٛثرٗر تلهّتلع عدتد فٖ تلهسجلر تلمدٗهر تلخلدذ هًطمر 

 تلهًطمر ّلِذٍ ُكتثر 3. 4 هسثحتِث ّتخلػ ّتلعٗى تلٗثس هثر شثرعٖ خٗى تلهحصّرذ تلهًطمر إٔ

.  ُكتثر 3. 4 هسثحتِث ّتخلػ أخًٗتِث هع تلتعثهل فٖ خثصر تشترتطثز

 أرض هسثحر هى % 75 همدرتُث لصّٓ هبّٗر خًسخر تلخًثء هسثحر تلّجثبج هًِثج حدد ّلد

.  تلًسٗج ّخصثبص تٛرض هّٗل هرتعثذ ّدّى طثخمٗى ّخثرتفثع ّجثبج تحدٗد ّدّى تلعمثر

 خثلجهعٗر خثص تلجِثز كثفر هى خّجثبج هحثط هًفصل سكى عى ُّّعخثرذ: تّٛل تلسكى هًطمر 

 علٔ هلحّظر ؼٗر فِٗث تلهشثدذ تٛخًٗر ّكثفر هعلّٟ فًدق شهثل تلهًطمر ُذٍ ّتمع تلسٗثحٗر

 تلهًثطق هى جزءتًا  تلهًطمر ُذٍ ّتشكل تلدترسر للجِر تلهسلهر تلطخّؼرتفٖ تلرفع هخططثز

 فٖ تلسكى هى تلًّع ُذت ٗلحظ ّلم ُذت. تلهخططثز علٔ ّتًزٗلِث طخّؼرتفٗثًا  رفعِث تلهطلّج

 . تلخلدذ هى أخرٓ هّتلع

 ّجثبج ّدّى م 3 خعرض ّخلفٗر أهثهٗر ّجٗخر هع شرٗطٖ سكى عى عخثرذ: تلثثًٖ تلسكى هًطمر 

 طرٗق ؼرج – تلخٗثدر هًطمر ) تلجدٗد تلعهرتى رلعر هعظم تلسكى هى تلًّع ُذت ٗؽطٖ. جثًخٗر

 حدّد تلجدٗد تلطخّؼرتفٖ تلرفع ّسٗخٗى، (تلخلدٗر دتر جّتر – تلسكًٗر تلجهعٗر هًطمر – دهشق

 فٖ تلهًطمر ُذٍ حدّد ّتتطثخق تلسكى هى تلًّع ُذت تشترتطثز ّفق تلهخًٗر تلهًثطق ّهّتلع

.  م1998ّ 1965 عثهٖ تلصثدرٗى تلتًظٗهٗى تلهخططٗى

 هع جهلًّٖ طثخق هع طثخمٗى تلخًثء ترتفثع ٗكّى أى تلّجثبج هًِثج ٗحدد: تلحدٗث تلسكى هًطمر 

 هى % 40 همدترُث لصّٓ خًثء ّخًسخر تلجِثز كثفر هى أهتثر خهسر خعرض ّجثبج ّجّد

.  هخًٗر ؼٗر تلهًطمر ُذٍ ضهى تلّتلعر تٛرتضٖ ّهعظم. تلعمثر أرض هسثحر

 

( 1998)اٌّقطٜ اٌزٕظ١ّٟ ٌؼبَ ( 1965 )اٌّقطٜ اٌزٕظ١ّٟ ٌؼبَ 

ألٖٝ 

َِبؽخ 

ِج١ٕخ 

ألٖٝ اهرفبع ػلك اٌطٛاثك 
ألٖٝ َِبؽخ 

ِج١ٕخ 
ػلك اٌطٛاثك 

% 70 أِزبه 4 1% 75سكٍ تهذج قذيًح 

 وراجع 2
 وراجع 3 
 وراجع 4 

% 50 أِزبه 8 2% 60سكٍ توسغ انثهذج 

 وراجع 3 
 وراجع 4 

 وراجع 5

% 40  - سكٍ أو ل 

 وراجع 3  
 وراجع 4 
 وراجع 5 

% 40  - سكٍ حذيث 

 وراجع 3 
 وراجع 4 
 وراجع 5 

% 40  - سكٍ سياحي 
 وراجع 3 
 وراجع 4 



 هعبء اثوا١ُ٘                                    .                                                                                  َاٌز٠ّٕٛخ اٌقبهٛخ فٟ اٌضمبف١خ األثؼبك رؤص١و روارج١خ

170 
 

: ٗلٖ هث تلسثخمتٗى تلفمرتٗى هى ٗتخٗى

 1998 هخطط هى فمط% 36 ًسختَ هث ٗشكل 1965 عثم هخطط هسثحر إى  .

 1998ّ 1965 لعثهٖ تلتًظٗهٗٗى تلهخططٗى هسثحر ثلثٖ تشكل تلسكًٗر تلهًثطق هسثحر إى . 

 ٗلٖ كهث ُّ 1998 لعثم تلتًظٗهٖ للهخطط تلًظرٕ تٟستٗعثج إى: 

 تمرٗخثًا  شخص 3600 = 2م 2/20. 1( × 9. 0-90. 6 )تلمدٗهر تلخلدذ . 

 تمرٗخثًا  شخص 18500 = 1/20×39 ( ّتلحدٗث ّتلثثًٖ تّٛل ) تلسكى هًطمر. 

 شخص 22100 = 3600+ 18500 = تلهخطط تستٗعثج هجهّع. 

 

 

 وراجع 5 

% 50  - سكٍ جًؼياخ 

 وراجع 3 
 وراجع 4 
 وراجع 5 

 وراجع 2% 35  - سكٍ فيالخ 

 مع قرميدي 4 ٠ّٕغ اٌجٕبء ػ١ٍٗ انًركس إداري 

قرميدي   مع 4     انًركس صحي 

طابق واحد     انًركس ديُي 

ٛبثم١ٓ     انًذرسح إػذاديح و اَويح 

٠ّٕغ اّبكح ثٕبء ِٕؼبً ثبربً ٠ّٕغ اّبكح ثٕبء ِٕؼبً ثبربً انحذائق ػايح 

٠ّٕغ اّبكح ثٕبء ِٕؼبً ثبربً ٠ّٕغ اّبكح ثٕبء ِٕؼبً ثبربً انًالػة انرياضيح 

 1998-1965 لعامً التنظٌمٌٌن المخططٌن بٌن مقارنة: 3 جدول
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 1998االستٌعاب النظري للمخطط التنظٌمً لعام : 20مخطط 

  1998 و1965مقارنة بين المخطط التنظيمي لعام 
توزيع المساحات بموجب المخطط  

 1 1965التنظيمي لعام 
توزيع المساحات بموجب المخطط 

 2 1998التنظيمي لعام 
ِٓ اٌّقطٜ %  0. 7  مصاحت منطقت البلدة القديمت

 اٌزٕظ١ّٟ
هكتار مع   0. 7

 الطرقات

 هكتار  83. 0   8. 0  مصاحت منطقت توشع البلدة القديمت

 هكتار  37. 1  36. 2 مصاحت ألابنيت إلاداريت

 هكتار  36. 2  0. 7 مصاحت منطقت الصسك ألاألاول

 هكتار  70. 7  33. 0 مصاحت منطقت الصسك الثاني

 هكتار  32  5. 0 مصاحت منطقت الصسك الحديث
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 1965توزع المساحات فً المخطط التنظٌمً لعام : 6رسم توضٌحً 

 هكتار  57. 0  422. 0 مصاحت منطقت التجارة املحليت

 هكتار  5. 0  36. 2 مصاحت منطقت التجارة املركزيت

 هكتار  93. 3   422. 0  مصاحت املدارس

 هكتار  019. 0   090. 0  مصاحت املصتوصف

 هكتار  8. 1   772. 0  مصاحت املعابد

 هكتار  14. 0   مصاحت املركز التجاررل

 هكتار  06. 1   مصاحت املناطق الصياحيت

 هكتار  635. 2  883. 0 مصاحت الحدائق العامت

 هكتار  0. 5  0. 5 مصاحت املناطق ألاثريت

 هكتار  58. 1   مصاحت املقابر

 هكتار  09. 1   مصاحت فندق معلوال

 هكتار  028. 1   مصاحت املناطق الخضراء العامت

 هكتار  2. 1   مصاحت املنطقت الحرفيت

 هكتار  6. 1   مصاحت املالعب الرياضيت

 المساحات توزع حٌث من 1998-1965 لعامً التنظٌمٌٌن المخططٌن بٌن مقارنة: 4 جدول
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 1998توزع المساحات فً المخطط التنظٌمً لعام : 7رسم توضٌحً 

 :الفصل خالصة 6-6
: درس تلخحث فٖ ُذت تلفصل خلدذ هعلّٟ ّتلهّترد تلثمثفٗر تلهتًّعر تلهّجّدذ فِٗث حٗث ّجد هث ٗلٖ 

تحتّٕ هعلّٟ علٔ هعثلم تثرٗخٗر هتفردذ أُهِث تٛدٗرذ ّتلكًثبس ّتلههرتز تلصخرٗر ّعلٔ أثثر 

هسٗحٗر لدٗهر ُّثهر فٖ تثرٗخ تلهسٗحٗر هًِث كًٗسر خٗزًطٗر لدٗهر ّأضرحر خٗزًطٗر هًحّتر فٖ 

تتهٗز خّٗز خلدذ هعلّٟ خثرتفثع . تلصخر فٖ للج تلجخل، كهث ّٗجد فِٗث دٗر هثر تم٠ تلخطرٗركٖ

خعضِث فّق خعض طخمثز خحٗث ٟ تعلّ تلطخمر تلّتحدذ هًِث أكثر هى ترتفثع خٗز ّتحد لتتحّل خذلن 

أهث تّٛتخد ّتٛحجثر . رّلر ّهعثخر لهث فّلِث هى خّٗز لتكّى ذتز طثخع هتهٗزأسطّح تلهًثزل إلٔ 

تلضخهر ّتلكِّؾ ّتلهؽثرتز تلهحفّرذ فٖ تلصخر تلتٖ سكًِث تًٝسثى تلمدٗم فتحكٖ لصر تثرٗخ 

. آٟؾ تلسًٗى

 هى تٙثثر ّتلهشٗدتز تلثثختر تلهثدٗر خكثفر أًّتعِث هى تلهّترد تلثمثفٗر خهّتردُث ؼًٗر هعلّٟ خلدذؾ

 تلهًمّلرإلٔ تلهّترد تلثمثفٗر  تلدًٗٗر ّتلسٗثحٗر إلٔ تلهشٗدتز تلثمثفٗر ّتلخدهٗر ّتلعهثرذ تلهّجّدذ فِٗث

هى أطعهر ّأشرخر هتًّعر تشتِرز خِث تلخلدذ ّتٛشؽثل تلحرفٗر ّتٛعهثل تلفًٗر تًتمثٟ إلٔ تلهّترد 

 ّتلتٖ لِث أُهٗر خثصر فٖ تلخلدذ لهث تتهتع خَ هى خصّصٗر كخٗرذ سّتء خسخج تًتشثر تلهثدٗر ؼٗر

تللؽر تٙرتهٗر تلهحكٗر خٗى أُلِث ّتلمصص تلدًٗٗر ّتلدًّٗٗر تلهتّترثر ّتلطمّس تلدًٗٗر ّتلهإلفثز 

أخٗرت ّ  تلزرتعٗر ّتلحرفٗر ّتلًشثطثز تلفكرٗرتلعهلٗرتلهًتشرذ عًِث إضثفر إلٔ تلهّترد تلثمثفٗر 

 ّهث تحَّٗ هى ههٗزتز جؽرتفٗر ّطخّؼرتفٗر ّجّٗلّجٗر ّهًثخٗر سثُهز خشكل تلطخٗعٗر هّتردُث
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كخٗر فٖ تِٗبر تلظرّؾ تلهًثسخر للخلدذ لترتكز فٖ عهلٗر تلتًهٗر تلحضرٗر فِٗث خشكل ربٗسٖ علٔ 

هّتردُث تلثمثفٗر ّلٗكّى لِذٍ تلهّترد تّٛلّٗر ّتلدّر تٛخرز فٖ رفع هستّٓ تلهعٗشر ّتٟرتمثء خِذٍ 

ّإى عهلٗر ّضع هًطمر تلدرتسر فٖ إطثر خثرطر ثمثفٗر ٗهكى أى ٗصحح هسثرتز تًهٗتِث، فمد . تلخلدذ

ى تلثمثفٖ لحٗز تلتًهٗر،  ّّ أثختز تلدرتسثز فٖ ُذت تلهجثل فشل تٛسثلٗج تلتًهّٗر تلتٖ تختعد عى تلهك

فعلٔ تلرؼم هى تحمٗق درجثز هى تلتًهٗر إٟ أًِث كثًز تستِلن أخعثدتًا ثمثفٗر ّتجتهثعٗر ّخٗبٗر ٗستحٗل 

تعّٗض تلجزء تٛكخر هًِث، ّتصل تكثلٗؾ تعّٗض تٛجزتء تلملٗلر تلخثلٗر إلٔ أضعثؾ هجهّع 

 .تلتحصٗل تلهثدٕ للتًهٗر تلهًجزذ

 ّتؤتٖ أُهٗر تلخحث هى خ٠ل درتسر هسثر  تؽٗر حجم تؤثٗر تلثمثفر تلهحلٗر تلخثصر علٔ تلهًتج 

تلعهرتًٖ للتجهعثز تلسكثًٗر ّتلهحٗط تلطخٗعٖ لهًطمر تلدرتسر، ّهى خ٠ل رخط تلتؽٗر تلحثصل فٖ 

ه٠هح تلهكثى ختؤثٗر تلتشرٗعثز تلعهرتًٗر ّتٛسس تلتخطٗطٗر تلهعثصرذ تلتٖ تعّهم علٔ تلهًثطق 

كثفر، تستًثدتًا لحجم سكثًِث دّى تلًظر فٖ تلخصثبص تلثمثفٗر تلترتثٗر للهكثى ّهّتردٍ تلتًهّٗر 

تلطخٗعٗر، ّدّى هشثركر تلهجتهع تلهحلٖ فٖ ّضع تلهّجِثز ّتلخصثبص تلتٖ تحدد ه٠هح تلهكثى 

 ُذٍ تستثهر لم تلهت٠حمر تلتًظٗهٗر هخططثتِثفٖ تلحثضر ّتلهستمخل ّتحثفظ علٔ أصثلر تلهثضٖ، 

 خل أدز إلٔ إضعثؾ دّرُث فٖ عهلٗر تلتًهٗر صحٗح خشكل تلخلدذ فٖ تلهّجّدذ ّتٝهكثًثز تلهّترد

ّٗزدتد تلخحث أُهٗر عًد إهكثًٗر .   ُّذت هث ٗتطلج هًث تلعهل علَٗ ٝعثدذ تفعٗلِثترتجعِث إلٔ هإدٗر

إدرتج تلهًتج تلعهرتًٖ ّتلهحٗط تلطخٗعٖ كؤحد تلهّترد تلثمثفٗر تلتٖ ٗهكى تٟعتهثد علِٗث فٖ عهلٗثز 

 .تلتًهٗر

ّفٖ تلفصل تلمثدم سٗطرح تلخحث هجهّعر هى تلهشثرٗع ّتلرإٓ تلهستمخلٗر تلتًهّٗر خشمِٗث 

تٝحصثبٗر ّتٟستشرتفٗر تلحّٗٗر تلتٖ ترتكز خشكل أسثسٖ علٔ تستثهثر تلهّترد تلثمثفٗر خكل أصًثفِث 

 . فٖ عهلٗر تلتًهٗر تلحضرٗر لٗكّى تلهكّى تلثمثفٖ تلركٗزذ تّٛلٔ تلتٖ تتم هى خ٠لِث تلعهلٗر تلتًهّٗر
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 :معلواللموارد الثقافٌة فً بلدة ا تحلٌل 7
 خهّضّع ٗمترى تٛجٗثل، خل عخر للحضثرذ” تلًثلل “تلّعثء كًَّ هى فمط تًخع ٟ تلترتث أُهٗر ىإ

 ًثلل” حركٖ “هعطٔ ٗهثل تلترتث ّتٝللٗهٗر، تى تلهحلٗر تلثمثفر ّإفرتزتز تجلٗثز هى كًِّهث تلِّٗر

 تٛهر، ّأى ّتثرٗخ ذتكرذ علٔ تعثلخز تلتٖ تلهرتحل عى ّٗعخر ّتٝللٗهٗر تلهحلٗر ّتلثمثفر للحضثرذ

 تثرٗخثًا  ٗحهل عضّٕ لكثبى تلخًّٗٗر ٗهحّتلجًٗثز خهى أشخَ تٛهر، ُٖ ّتثرٗخ ذتكرذ لهحّ تلدعّذ

 هرز تلتٖ تلهتًثللر ّتلخخرتز تٟجتهثعٗر ّتلههثرسثز ّتلتمثلٗد تلعثدتز تتضهى ّذتكرذ ّحضثرذ

 1. تلخلؾ إلٔ تلسلؾ هى خثٛجٗثل

 :هًث ٗستدعٖ ُذتّ 

 . ّتلخٗبٖ تلترتثٖ هخزًًّث فٖ خجدَٗ تلتفكٗر .1

 . خِهث جدٗد ّعٖ تؤسٗس علٔ تلعهل .2

 . علِٗهث تلحفثظ فٖ تسثُم تلتٖ ّتلطرق تلّسثبل أفضل  إٗجثد .3

 تلخٗبر ُذٍ هكًّثز هى خمٖ هث حثل س٠هر علٔ تلحفثظ فٖ تسثُم حمٗمٗر هشرّعثز إًشثء .4

 . ّتلثمثفٗر ّتلعهرتًٗر ّتلترتثٗر تلهًثخٗر

 تلتصثدٕ كهّرد ّتلعهرتًٗر ّتلثمثفٗر تلطخٗعٗر جّتًخَ شتٔ فٖ تكثهلٖ خشكل تلترتث تّظٗؾ .5

 . تلهستدتهر تلتًهٗر خطط ضهى

 خشكل تلسٗثحٗر عثم، ّتلتًهٗر خشكل تلشثهلر تلّطًٗر تلتًهٗر فٖ تلعهرتًٖ تلترتث دّر تكثهل .6

 . خثص

 للهجتهعثز تلتصثدٗر جدّٓ ذتز آلٗرن تلهحلٖ تلعهرتًٖ تلترتث علٔ تلهحثفظر هى تٟستفثدذ .7

 ّتلمرٓ تلخلدتز تلهكتظر، إلٔ تلحضرٗر تلهرتكز هى تلعكسٗر تلِجرذ علٔ تلهحلٗر، تشجع

 . تلتحتٗر تلخًٗر فٖ ّتٟستثهثر هستدتهر تهّٗل ّّسثبل حّتفز تّفٗر ضرّرذ تلترتثٗر، هع

 . تشؽٗلِث تلعهرتًٖ، ّهشثرٗع تلترتث علٔ تلهحثفظر خرتهج فٖ تلهحلٗر تلهجتهعثز إشرتن .8

 تٟستخدتهثز فٖ تلعهرتًٖ، ّتّظٗفَ تلترتث هخثًٖ تؤُٗل إعثدذ ّهزتٗث فّتبد هى ّتٟستفثدذ .9

 تلهردّد تّزٗع إعثدذ فٖ ٗسِم خهث تلهحلٗر تلهجتهعثز تلسكًٗر، ّتلسٗثحٗر، ّتلثمثفٗر، ّتًهٗر

 . عدتلر أكثر خصّرذ تلترتث هّترد فٖ ل٠ستثهثر تٟلتصثدٕ

 .تلتملٗدٗر تلهًثطق حسثج علٔ تلهدى تّسع هىتلحد . 10

 أخذت تؤُٗلِث إعثدذ خثصر، ٗتم طخٗعر ذتز هًثطق خثعتخثرُث تلهًثطق تلن درتسر علٔ تلتؤكٗد. 11

 .تلرتًُر تٟلتصثدٗر تلّظٗفٗر ّتٛخعثد ّتلتكثهل تٛصثلر هتطلخثز تٟعتخثر خعٗى

تلعهرتًٖ،  تلتخطٗط سٗثسثز ضهى تلدًٗٗر، ّحهثٗتِث تلهًشآز ٟحترتم هلزهر ضّتخط  ّضع.12

 .إلِٗث تلّصّل تسِٗل تلهحٗط، هع تلعهرتًٖ خثلًسٗج صثرهر ، ّرخطِث تًفٗذ تشترتطثز ّفرض
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 :التحلٌل والمناقشة 7-1

 

 التحلٌل والمناقشة: 8 توضٌحً رسم

 الثقافٌة الموارد

 التوصٌات المالحظات المورد

 

 

 تم٠ هثر دٗر

 . لعتلهّ خللتعرٗؾ إشثرتز دٟلر ّٗجد ٟ .1

 . تلزٗثرذ أجل هى تؤُٗل ٗلزهَ تلهّلع .2

 ّٗجد ّٟ ه٠بهر ؼٗر تلهشثذ طرلثز .3

 . ّتضحر هحثّر

 هرتبج هى ّتسعر هسثحثز ّجّد .4

 . تلدٗر حّل تلسٗثرتز

 كثٛعهدذ تلخصرٗر تلهشُّثز كثرذ .5

 تلدخٗلر تلهعهثرٗر ّتلعًثصر تلكِرخثبٗر

.  تلهخًٔ علٔ

 تلهّلع لحهثٗر هًثسخر حرتسر ّضع .1

 . فَٗ تلتخرٗج عهلٗثز ّهًع

 ضهى تلهّلع إلٔ للدٟلر ٟفتثز ّضع .2

 تؤهٗى هع إلَٗ تلّصّل لسِّلر تلخلدذ

 . إلَٗ ّهخثشرذ سِلر طرٗق

 تلسٗثرتز هّتلؾ عدد تخفٗض .3

 . تلهّجّدذ

 . تلخصرٕ تلتشٍّ إزتلر .4

 . ل٠ٗ للدٗر تل٠زهر تًٝثرذ تؤهٗى .5

 

 

 

 هثر دٗر

 سركٗس

 ّخثخّس

 ل٘د تًٝشثء هي كتل سكًٖ هجهعّجْد  .1

تلفًدق،  ّهخًٔ تلهسثحر كخٗرذ إسهًتٗر

 هع تلطرتز تلهعهثرّٕٟ ٗت٠بن طثخعِث 

 .  للدلدذٗمتلمد

 عى ّهعلّهثز خٗثًٗر لّحثز ّجّد عدم .2

 تلهعهثرٕ ّتلتكّٗى تلدٗر ّلٗهر تثرٗخ

 ّتلترهٗم تلتؤُٗل ّعهلٗثز خَ تلخثص

 . للدٗر تلعثم تلهّلع فٖ فَٗ تلهًفذذ

 

 تٛخًٗر إكسثء فٖ تلمدٗم تلطثخع هرتعثذ .1

 هًثسخر هّتد خثستخدتم ّذلن تلهجثّرذ

 . ّتلزجثج كثلحجر

 خإشثرتز تلدٟلر تلهّلعإؼٌثء  .2

 . ّتلشرّحثز تل٠زهر

 تلحرم علٔ ّتلتعدٕ تلدٌثء هًع .3

 . هحٗطَ ّفٖ للهخًٔ تلهخصص

 

 

 تلمدٗهر تلخلدذ
 للزٗثرذ، ّتلتٖ هسثرتز ّجّد عدم .1

 تلهسثحر خسخج ّذلن تلهًطمر تحتثجِث

 . تلهّلع آثثر فٖ ّتلتًّع تلكخٗرذ

 تلؽٗر تلعشّتبٗر ّتلهخثلفثز تلتعدٗثز .2

 . تلخلدذ فٖ هضخّطر

 تلخصرٗر تلتشِّٗثز هى تلكثٗر ّجّد .3

 ّتلًفثٗثز تلعشّتبٗر تلكتثخثز خ٠ل هى

 . تلهًطمر فٖ تلهّجّدذ

 تلتٖ تلدٟلر، ّتلشرّحثز لّحثز ؼٗثج .4

 ّتلهعهثرٕ تلعهرتًٖ تلًسٗج حهثٗر .1

 تلهخثلفثز هى تلمرٗر فٖ تلهّجّد

 . تلعشّتبٗر

 هعثٗٗر ّفق تلترتثٗر تلهخثًٖ ترهٗم .2

 تلهدٗرٗر ّخإشرتؾ هدرّسر علهٗر

 . ّتلهتثحؾ لٚثثر تلعثهر

 ٗتم أى ٗجج تلحدٗث تلعهرتًٖ تلتّسع .3

 تلمدٗهر تلخلدذ إلٔ ٗسٖء ٟ خشكل

 تلحرم حدّد ّخثرج تلعثم ّتلهشِد
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 خشكل تلزتبرٗى ّترشد خثلهّلع تعرؾ

 . هدرّس

 لترهٗم ّتضح خرًثهج ّجّد عدم .5

 عهلٗر ّؼٗثج تٛثرٗر تلهخثًٖ ّتؤُٗل

 تلكِّؾ لِث، هثل تلصحٗحر تلتّظٗؾ

 . تلهّلع فٖ تلّتلعر تلخٗزًطٗر

 آثثر شعخر ّٗجد ف٠ تلدّلر رلثخر ؼٗثج .6

 لخل هى تلهخثشرذ للحهثٗر تلخلدذ ُذٍ فٖ

 فٖ ّتٟعتهثد آثثرٗٗى هختصٗى

 ّجّد علٔ ًٗحصر تلهرتلخر هّضّع

 تلحهثٗر ٟٗكفل ُّذت أّ أكثر حثرس

 . تلكثفٗر ّتلرلثخر

 ٗسٖء خهث تلعشّتبٖ تلعهرتًٖ تلتّسع .7

 سًر تلعشرٗى خ٠ل ّخثصر للخلدذ

 . تلهًصرهر

.  تلتحتٗر تلخًٗر هستّٓ تدًٖ .8

 خثلهّتد تلترهٗم علٔ تلسكثى لدرذ عدم .9

.  تلهحلٗر

 دتخل تٛسثسٗر تلخدهثز تؤهٗى ضرّرذ .10

.  تلهسثكى

 تلخًثء عى تلًثجهر تلخصرٗر تلتشُّثز .11

 تلهحٗط تٝعتخثر خعٗى تٛخذ دّى

.  تلعهرتًٖ

 تعلّتٛه٠ن ّتلتٖ تلسٗخثطثز تِثلن .12

.  تلعثهر

 ّتحّلِث تلمدٗهر تلخّٗز هى تلعدٗد ُجر .13

.  تلمهثهر لتجهٗع ّأهثكى خرتخثز إلٔ

 تلعثهلر ّتلٗد تلهحلٗر تلهّتد تّفر عدم .14

.  تلتملٗدٗر ّتلحرفٗر

.  ّتلطرلثز تلهحثّر خعض فٖ تلخطّرذ .15

 تلعهرتًٖ ّتلفرش خثلطرلثز تلعًثٗر عدم .16

.  تلطرلثز ّهّٗل تٛدرتج ّخثصر

 تلهّتد تستخدتم عى تلًثجهر تلتشُّثز .17

.  تلحدٗثر

 تحدد خًثء ضثخطر ّّفق تٛثرٕ

 . تلحدٗث للخًثء تلفًٗر تلهّتصفثز

 ّسط فٖ للهدًٗر عثم هخطط ّضع .4

 هعلّٟ عى هختصرذ لهحر هع تلسثحر

 فِٗث هخًٗثًا  للهّلع عثم هخطط هع

 دتخل ّتلهخثًٖ للهّتلع تلزٗثرذ هسثرتز

 . تٛخرٓ ّتلهّتلع تلمرٗر

 تعطٖ( خذتتَ )هّلع لكل دٟلر لّحر .5

 تٛثر هّلع هع تٛثر عى تثرٗخٗر لهحر

 هسثرتز ّضهى تلعثم تلهخطط ضهى

 ّصحٗحر ّتضحر ًمثط ّفٖ تلزٗثرذ

 . ّتصهٗهثًا  تّضعثًا  للهّلع تسٖء ٟ حٗث

 . تلخصرٗر تلتشِّٗثز كثفر إزتلر .6

 تلسٗثرتز لهرتبج هًثسخر أهثكى تحدٗد .7

 . تلهخثًٖ إلٔ ٗسٖء ٟ خهث

 تسِل خطرٗمر تلزٗثرذ هسثرتز تحدٗد .8

 ّخهث تلهكثى هعرفر تلزتبرٗى علٔ

 تًخَٗ لّحثز ّضع هى س٠هتِم ٗضهى

 . تلخطرذ تٛهثكى فٖ للزّتر

 تلترتثٗر للهخثًٖ تل٠زهر تًٝثرذ تؤهٗى .9

 . جٗد خشكل ٝظِثرُث ّتلكِّؾ

 

 

 تلحثلر

 تلفٗزٗثبٗر

 للهخثًٖ

 لِم ٗسهح ٟ للهّتطًٗى تلهثدٕ تلّضع .1

.  تلدتبهر ّتلصٗثًر تلترهٗم خعهلٗر

 صٗثًر إلٔ خحثجر تلخًثء هّتد طخٗعر تى .2

 تلكخٗر للتؤثر دّرٕ خشكل ّترهٗم

.  تلجّٗر خثلعّتهل

 تزٗد فِٗث تلهعهّل ّتلمّتًٗى تًٟظهر تى .3

 آلٗر تعمٗد ّهى تلهثدٗر تلتكلفر هشكلر هى

 ٗثدٕأ إلٔ تحتثج تلتٖ تلترهٗم عهثلأ

 ؼٗر تكّى ىأ تكثد خًثء ّهّتد فًٗر

 تلهثدٗر ّتلهسثعدتز تلتس٠ِٗز تمدٗم .1

 ّتلترهٗم تلصٗثًر خؤعهثل للمٗثم للمثطًٗى

 . تل٠زهر

 هع ٗتًثسج خهث ّتلمّتًٗى تًٛظهر لّلخر .2

 هدًٗر فٖ ّتٟلتصثدٕ تٟجتهثعٖ تلّتلع

 تلحد تٛلل علٔ ٗضهى ّخهث هعلّٟ

 . ّتلترهٗم تلصٗثًر أعهثل هى تٛدًٔ

 تلهشرفر تٝدترٗر تلجِثز تتحهل أى .3

 تلعهل هى جزء تلترهٗم عهلٗثز علٔ
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.  تلثهى أّ هرتفعر هّجّدذ

 تسثعد تلسٗبر تلتحتٗر تلخًٗر ّضع ىإ .4

.  تلتِثلن تسثرع علٔ

 فٖ تلدتبهٗى تلمثطًٗى هى كخٗر جزء ىإ .5

 ٟ ّتلذٗى تلهسًٗى هى ُم تلخلدذ

 تٟعهثل خخعض تلمٗثم ٗستطٗعّى

 هثأ، ّتلضرّرٗر تلخسٗطر تلترهٗهٗر

 ّٗفر سكى إلٔ ختطلع فِّ تلشثج تلجٗل

 عى ّخعٗد تلحٗثتٗر تلخدهثز كثهل لِم

 تحتٗر خًٔ هى تلهختلفر تلّٗهٗر تلهعثًثذ

.  تلخ. . . دتبهر ّصٗثًر خًثء ّهّتد

 تًا ًظر  هًَ تٟختصثصٖ ّخثصر

 لتّفر ًّظرتًا  تلهجثل ُذت فٖ لخخرتِث

.  فِٗث تلعثهلر تلٗد

 

 

 تلكِّؾ

 ّتلهدتفى

 ّتلهمثخر

 تلدٟلر لّحثز إلٔ تلكِّؾ ُذٍ تفتمر .1

 ّتثرٗخِث تستخدتهِث عى ّشرّحثز

 تلمدٗهر تلخلدذ ضهى هّلعِث ّهخطط

 تلحرم حدّد تٛثرٕ، أّ خثرج ّتلحرم

 تؤُٗل ٝعثدذ خحثجر أًِث كهث

.  تٛهثل خثلشكل ّتستخدتهِث

 تلهتهثلر تلخصرٗر تلتعدٗثز إزتلر .1

 . تلعشّتبٗر خثلكتثخثز

 ّتّظٗفِث تلكِّؾ تؤُٗل إعثدذ إهكثًٗر .2

 كثًز تلتٖ للهِى تستخدتهِث خ٠ل هى

 . تلخلدذ فٖ هّجّدذ

 تلحرم ضهى تلّتلعر للكِّؾ خثلًسخر .3

 خثلًسخر تلحهثٗر، أهث لشرّط هحممر فِٖ

 حدّد خثرج تلّتلعر ّتلهدتفى للكِّؾ

 كل طخٗعر حسج ّجثبج فتحدد تلحرم

.  أّ هدفى كِؾ

 

 تلهؽثّر
 ّللّهث تلشدٗد تُٝهثل هى تلهؽثّر ُذٍ تعثًٖ

 ّتلترهٗم تلصٗثًر تتطلج ٟ هًِث ّتحدذ ًجد

 ُذٍ تسجٗل ّرؼم تلهحٗط تلهّلع ّهعثلجر

 أى إٟ تٛثرٗر تلهًثطق عدتد فٖ تلهؽثّر

 ّتؤُٗل لتّظٗؾ ّضعز تلتٖ تٟلترتحثز

 ّتلحفثظ تلحهثٗر أسس ّفق تلهؽثّر ُذٍ

 تلتًفٗذ لٗد تّضع لم تلتثرٗخٗر تلهًثطق علٔ

 ذتز تلهؽثّر إحٗثء إعثدذ فٗهكى. تلّٗم حتٔ

 ّظثبؾ إلٔ تلعّدذ ٗهكى كهث تلدًٗٗر تلطخٗعر

 تلتملٗدٕ تستخدتهِث حسج تلهؽثّر خعض

 تٛهر ذلن ؼٗرّ ّتلزٗز للًخٗذ كهعثصر

 هى ّٗحهِٗث تلهّتلع لِذٍ تلحٗثذ ٗعٗد تلذٕ

.  تُٝهثل

 

 للمٗهر لتؤُٗل عهلٗثزٕ قزتر أى .1

.  للهؽثّر ّتٛثرٗر تلتثرٗخٗر

 هإثرذ ؼٗر تلهمترحر تلفعثلٗثز تكّى أى .2

 لِذٍ  ذتلّٖتلجم تلفٗزٗثبٗر تلطخٗعر علٔ

 . تلهؽثّر

 هخطط ضهى تلهؽثّر ُذٍ تعثلج أى .3

 . هتكثهل  هّلع إدترذ

 دّر تلهمترحر للفعثلٗثز ٗكّى أى ٗجج .4

 . تلهحلٗر تلحضرٗر تلتًهٗر عهلٗر فٖ

 تشَّٗ إلٔ ٗإدٕ خًثء إٔ إًشثء عدم .5

 . تلهؽثّر لِذٍ تلخصرٕ تلتكّٗى

 ّتلهشِد تلطخٗعٗر للخٗبر تلحهثٗر تؤهٗى .6

 . تلهؽثّر ُذٍ حّل تلطخٗعٖ

 تؤُٗل ًمترح تٝسترتتٗجٗثز ُذٍ ّّفق لذلن

:  ٗلٖ هث ّفق تلهؽثّر ُذٍ

 سركٗس هثر لدٗر تلهتثخهر تلهؽثّر .1

 تلدٗر هلكٗثز علٔ تّضعِث ّخحكم

 خثلمٗهر خثلتعرٗؾ تلدٗر ٗمّم لهث ًّظرتًا 

 أى ٗهكى لهعلّٟ ّتلتثرٗخٗر تلدًٗٗر

 هإلز ٝلثهر هكثى تلهؽثّر ُذٍ تكّى
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 فٖ ّخثصر ( تلكشثفر  ) للشخثج

 ّتلثمثفٗر تلدًٗٗر ّتٟحتفثٟز تلهًثسخثز

.  تلِثهر

 هعلّٟ سفٗر لفًدق تلهتثخهر تلهؽثّر .2

 ّخهسثحثز هؽثّر علٔ تحتّٕ ّتلتٖ

 تثرٗخٗثًا  تّظٗفِث ًتٗجر هًثسخر

 تلترتح ٗهكى تلتملٗدٗر للصًثعثز

 : تلًحّتلتثلٖ علٔ تلهعثلجر

 خشكل تلعثم تلهّلع درتسر -

 تلحركر ههرتز ّتّفٗر هتكثهل

 تّفٗر هع آهى خشكل ّتلتًمل

 ّتًٝثرذ تلسٗثحٗر تلخدهثز

 ّتلحهثٗثز تلصحٗر ّتلّحدتز

 هى تلحرجر تلهًثطق فٖ تل٠زهر

 . ذلن ّؼٗر درتخزٗى

 تلهؽثّر خعض تّظٗؾ إهكثًٗر -

 .تلهحلٗر تلتملٗدٗر للصًثعثز كهكثى

 .تلتملٗدٗر تلهًتجثز خٗع -

 تلِثهر تلهؽثّر خعض تّظٗؾ  -

  .صؽٗرذ كهتثحؾ

 ) تلسٗثحٖ تلتخدٗم ّظثبؾ -

 .. . . (هطثعم،  كثفترٗث

 تلهؽطٔ للعرض أهثكى  -

 . ّتلهكشّؾ

 خثلتعثّى هعلّٟ هدًٗر هجلس ٗمّم أى ٗهكى

 ُذٍ خدرتسر لٚثثر تلعثهر تلهدٗرٗر هع

  تلسٗثحٖ لٞستثهثرتلثمثفٖ ّطرحِث تلهّتلع

.  تلهثلكٗى هع خثٟتفثق

 

 تلشرلٖ تلفج
 تلفج هدخل لرخط درتسر ّجّد عدم .1

 تلربٗسٗر ّتلهحثّر خثلسثحثز تلشرلٖ

.  إلَٗ تلهّصلر

 تلشرلٖ تلفج خٗى للرخط درتسر ّٗجد ٟ .2

 . تلهؽثّر إلٔ تلهإدٗر تلهحثّر ّهًثطق

 خحثجر تلفج فٖ تلسٗثحٗر تًٛشطر .3

 : ُٖ تلهتطلخثز هى لهجهّعر

 تلهشثذ حركر فٖ تٛهثى عثهل تًخفثض -

 تٟحتٗثجثز ّذّٕ تلسى كخثر هى

.  تلخثصر

 للحركر ّظٗفٗر إًثرذ ّجّد عدم -

 . تلفج تلٗرجم تظِر ّتزًٗٗٗر

 هحهٖ ّؼٗر هًظم ؼٗر تلهثبٖ تلهجرٓ -

 . تلهّضّع ُذت فٖ درتسر ّٗجد ّٟ

 تسِل خطرٗمر تلزٗثرذ هسثرتز تحدٗد .1

 ٗضهى خهث تلهكثى هعرفر تلزتبرٗى علٔ

 لّحثز ّضع طرٗق عى س٠هتِم

.  تلخطرذ تٛهثكى فٖ للتًخَٗ

 خهًع تلخثصر تلحلّل ّإٗجثد تلرلثخر .2

.  تلجدرتى علٔ ّتلتعدٕ تلكتثخر

 ّضرّرذ تلعثهر خثلًظثفر تلعًثٗر .3

.  علِٗث تلسٗطرذ

 للسثبحٗى تلربٗسٗر للخدهثز أهثكى إٗجثد .4

.  تلفج هى ّتلهخرج تلهدخل عًد

 ٗستطٗع أى تلهلح ُّّتٛهر ٟخد .5

 تلدخّل هى ّتلهعّلٗى تلهمعدٗى

 عددتًا  أى تلفج، علهثًا  ُذت فٖ ّتلتجّتل

 هى تلخثصر تٟحتٗثجثز ذّٕ هى
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 تلعثم تلهّلع خفرش ٗتعلق هث كل درتسر -

 لهثهر، همثعد دٟلر، س٠ل لّحثز)

 . . . . (. تجهع ل٠سترتحر، أهثكى

 ؼٗر تلفجثى ضهى تلّتلعر تلكِّؾ .4

 . جٗد خشكل للزٗثرذ هإُلر

 خصرٗر ّتشِّٗثز كثٗرذ تعدٗثز ّجّد .5

 تلعشّتبٗر خثلكتثخثز تتهثل كخٗرذ

 . تلكِرخثبٗر ّتلتهدٗدتز

 خطّرذ تشكل ّتلتٖ تلفٗضثًثز هشكلر .6

 تلهدًٗر علٔ تٛحٗثى هى تلكثٗر فٖ

.  ّتلزّتر

 

 عى ل٠ستشفثء ٗؤتّى ّإس٠م هسٗحٗٗى

 ّهًِث تلهمدسر تٛهثكى زٗثرذ طرٗق

 دٗر ّخثصر تلشرلٖ، ّتٛدٗرذ تلفج

 عى تلعدٗدذ تلحكثٗثز حٗث هثرتم٠

 خعّى تلهستعصٗر تلشفثء هعجزتز

.  ّتلصثلحٗى تلمدٗسٗى

 تلخثصر تلعًثصر هى هجهّعر ّضع .6

 همثعد هى تلعثم تلهّلع خفرش

 ًِثٗر ّهعثلجر دٟلر ّلّحثز ل٠سترتحر

 تلعلّٗر تلهًطمر هع ّع٠لتَ تلفج

 (. تلهؽثّر هًطمر)

 تلخثصر تلدرتسثز تتضهى أى ٗجج .7

 تسثعد صّتٗر درتسر ّضع خثلفج

 تلطخٗعٖ تلعًصر خِذت خثلتعرٗؾ

 . ّتلتثرٗخٖ

 .ّتًظٗفِث تلكِّؾ تؤُٗل .8

 

 هعلّٟ

 هعهثرٗث

 ّعهرتًٗث

:  تٛسثسثز

 تٛفمٗر ّتلحركر تلتفثضلٗر تلِخّطثز .1

.  زهًٗث تٛرضٗر تلحركثز ًتٗجر

 تلهًثزل خهحٗط تلصحٖ تلصرؾ تؤثٗر .2

 تٛسثسثز خًٗر علٔ ذلن ّتًعكثس

.  ّتلجدرتى

 تلحهّٟز ًتٗجر تلجدرتى خًٗر تِثلن .3

 إضثفر علٔ ًجهز تلتٖ تٝضثفٗر

 فترذ فٖ تلسكًٖ تلتّسع لتؤهٗى فرتؼثز

 درتسر دّى ًشؤزأ ّلد، هت٠حمر زهًٗر

 عى كخٗرذ حهّٟز تشكل ُّٖ ًشثبٗرإ

.  تلهخًٔ

:  تلجدرتى

 ًتٗجر تلهختلفر خثٟتجثُثز تشممثز .1

 تلخًٗر ّتِثلن جدٗدذ حهّٟز تطخٗق

.  زهًٗث تًٟشثبٗر

 تلعًثصر خٗى ّتلتّتفق تًٟسجثم عدم .2

 تلهضثفر تلهسلح تلخٗتّى هى تًٟشثبٗر

.  تلتملٗدٗر تًٟشثبٗر ّتلجهل

 تًفٗذ ّعدم تٟكسثء طخمثز تِثلن .3

 عرض تلذٕ تٟهر تلدّرٗر تلصٗثًر

 تلجّٗر للعّتهل تلحجرٗر تلجدرتى

.  ّحتِث ضعفِث ّخثلتثلٖ

 صفّؾ خٗى تلتملٗدٗر تلهًّر طخمر تِثلن .4

 تّزع عدم ّخسخج تلحجرٗر تلهدتهٗن

 ُذٍ تشمق إلٔ تدٓ، تلحهّٟز

.  تلجدرتى

إٗجثد خٗبر هخًٗر حّٗٗر ختحسٗى ع٠لثز  .1

كل هى تلهّلع ّتلشكل ّتلكثثفر ّتلًسج 

ًّّعٗر تلتًهٗر، ّذلن لخلق فرتؼثز 

تلخٖ أًشطر تلسكثى ّتشجع ت٠صق 

تلهجتهع، للحفثظ علٔ تلِّٗر تلثمثفٗر، 

ّتسِل تلّصّل ٟستعهثٟز تٛرتضٖ 

 .تلهختلفر ّتزٗد تٝحسثس خثلهكثى

تشجٗع تٟهتدتد تٛفمٖ لدر تٝهكثى  .2

ّتحدٗد تٟرتفثعثز ّتًّعِث ّتدرجِث 

خشكل هدرّس ٗسهح خدخّل تلِّتء 

ّتلشهس ّٗحثفظ علٔ صحر ّحّٗٗر 

تلهسثكى ّتًّعِث ّتشكٗلِث ّجّدتِث 

 .تلخصرٗر

 تلهتِثلكر تلخّٗز تدعٗم علٔ تلعهل .3

 . هًِث تلتملٗدٗر ّخثصر

 تلتّسع ٗهًع تلخًثء لضثخطر ًظثم ّضع .4

 . تلمدٗهر تلخلدذ فٖ تلشثلّلٖ

 تلمٗهر تلهًعدهر تلهتِثلكر تلخّٗز إزتلر .5

 هعهثرٗثًا  هتًثسج عًِث خدٗل ّإًشثء

 فٖ تلهّجّد تلًسٗج طخٗعر هع ّعهرتًٗثًا 

 . تلمدٗهر تلخلدذ

 ّتلحرترذ للرطّخر جٗد عزل تؤهٗى .6

 ّتٛسمؾ للجدرتى حدٗثر ّخطرق

 لٗهتِث هع ٗتعثرض ٟ خشكل تلًِثبٗر

 . تلترتثٗر

 لهًع هًثسج هطرٕ تصرٗؾ إٗجثد .7

 . تٛسمؾ علٔ تلهٗثٍ تجهع
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 تلسكى علٔ طرأز تلتٖ تلتعد٠ٗز .5

 هى تلضرّرٗر تٟحتٗثجثز لتؤهٗى

 ضثفٗرإ ّهسثحثز ّهطثخخ حهثهثز

 علٔ تلهطخمر تلمّٓ تؽٗٗر علٔ سثعدز

.  تًٟشثبٗر تلخًٗر

:  تٛسمؾ

 ّتلثثًّٗر تلرٗبسٗر تلجّتبز تِثلن .1

 ًتٗجر تلدتعهر تلّسطٗر ّتٟعهدذ

 تلحهّٟز ّزٗثدذ تلطخٗعٗر تلعّتهل

 ّصٗثًتِث حفظِث ّعدم تلهطخمر

 (.  خثلكلس ط٠ءُث )تلتملٗدٗر خثلطرٗمر

 للصرؾ تلدّرٗر تلصٗثًر تؤهٗى عدم .2

.  تٟخٗر تلسطح علٔ تلهطرٕ

( تلعدسر، تلخلر )تلحهثٗر طخمر تِثلن .3

 ًتٗجر سهثكتِث ّزٗثدذ صٗثًتِث ّعدم

 سثعد حٗث. تلسثخمر تلتملٗدٗر تلصٗثًثز

 تلتٖ ّتلًخثتثز ًهّتلحشرتز علٔ ذلن

.  تًٟشثبٗر تلعًثصر تفسخ فٖ تسثعد

 تلخٗتّى هى سهٗكر طخمثز إضثفر .4

 إلٔ دٓأ تلذٕ تٛهر ّتلعثدٕ تلهسلح

.  تلخشخٗر تلعًثصر ّتعفى تختًثق

 كثًز تلتملٗدٗر تلثلج تصرٗؾ طرق تى .5

 تلدّر ّصّى حفظ علٔ تسثعد

 تلسكًٖ تلتّسع تعهثل تى تٟ، تلتملٗدٗر

 خؤُهٗر تلحمٗمٗر ّتلهعرفر تٟكترتث دّى

 فٖ تلثلّج تجهع إلٔ أدز تٟسثلٗج ُذٍ

 كخٗر ّخشكل سثعدز هحددذ هثكىأ

.  تِثلكِث علٔ تلتملٗدٗر خثلهخثًٖ ّخثصر

 تلهحلٗٗى تلسكثى عثًثٍ هث أكثر ّلعلّ 

ُّ:  

 عخر ّتٗصثلِث تلخًثء هّتد تؤهٗى كٗفٗر .1

 تلصٗثًر عهثلأ لتًفٗذ تلصعخر تلطرق

 هحدّدٗر إلٔ دٓأ تلذٕ تٛهر تلدّرٗر

.  تٛعهثل ُذٍ

 تلمدٗهر تلهّتد هى تلكثٗر علٔ تٝخمثء .2

 ّعدم تلفرتؼثز خعض تِدم عى تلًثجهر

، كلفتِث خسخج ترحٗلِث علٔ تلسكثى لدرذ

 تلتٖ تلظّتُر ُمأ هى تلظثُرذ ُّذٍ

 تؤُٗل عثدذإ عًد تلهعثلجر تتطلج

.  تلمدٗهر تلهدًٗر ّترهٗم

 هع تتًثسج ّتلخًثء للًمل آٟز تستعهثل .8

 هًحدرتز –تلمدٗهر تلخلدذ طخٗعر

 عهلٗر لتسِٗل- ّأدرتج ضٗمر ّشّترع

 . تلهّتد ًّمل تلخًثء

 للسكثى تلعلهٖ ّتلدعم تلتس٠ِٗز تمدٗم .9

 ّتؤُٗل هًثزلِم ترهٗم هجثل فٖ

 تلمدٗهر تلخلدذ ّفرتؼثز فرتؼثتِث

 . تٛهثل خثلشكل ٟستخدتهِث

 تلصحٗحر تلترهٗم خطرق تلّعٖ ًشر .10

 تلهحلٗٗى تلسكثى خٗى تلخلدذ ّأُهٗر

 . تلخلدذ فٖ هًِم تلمثطًٗى ّخثصر

 علٔ تلتعدٗثز هجثل فٖ تلرلثخر تشدٗد .11

 . للخلدذ تلمدٗم تلًسٗج

 فٖ تلّجثبج هًِثج تعدٗل: تلخًثء ًظثم .12

 لدرتسر لجًر ّتشكٗل تلخًثء ًظثم

.  تلترخٗص هًح عًد تلّتجِثز

 تلهخثًٖ علٔ تلتجهٗل لثًّى تطخٗق .13

 . تلحدٗثر

 لٜخًٗر تلهشَُّ تلهخثلفثز إزتلر .14

 . تلحدٗثر

 تلهًفذذ للهخثًٖ جدٗدذ درتسثز تمدٗم .15

 تلتصهٗهٗر خثلهعثٗٗر تٟلتزتم تضهى

 . هعلّٟ لهدًٗر ّتلتثرٗخٗر ّتلخٗبٗر

 تلّتجِثز تصهٗم ٝعثدذ تلحرٗر إعطثء .16

 خ٠ل هى ّتٝؼ٠ق ّتلفتح تلخثرجٗر

 . تلخًثء ًظثم

 تلتٖ تلهخثًٖ هجهّعر هعثلجر  ضرّرذ .17

.  للهدًٗر تلعثم تلهًظّر علٔ تإثر

  ٝكسثء  تل٠زهر تًٝذترتز تّجَٗ .18

 تزتل هث تلتٖ ّخثصر تلحدٗثر تٛخًٗر

.  تلِٗكل علٔ

 لّتجِثز سرٗعر تًفٗذٗر درتسثز ّضع .19

 تٛخًٗر فٖ تلهتّضعر تلتجثرٗر تلهخثزى

 . تلحدٗثر

 فٖ ُثم كعًصر تلتزًٗٗر تًٝثرذ تستخدتم .20

 . للهخثًٖ تلربٗسٗر تلهعثلم إخرتز

 تٝع٠ى لّحثز فٖ تلًظر إعثدذ .21

 ّهّتلؾ تلسٗر ّخطّط تلدٟلر ّلّحثز

 عى تعخر تلتٖ ّتللّحثز تلخثصثز

 . للهدًٗر تلسٗثحٗر تُٛهٗر

 تلعًثصر هى هجهّعر خإضثفر تلسهثح .22

 تحسٗى فٖ تسثُم تلتٖ تلهعهثرٗر

 كحّتفز تلحدٗثر لٜخًٗر تلعثم تلهظِر

 . للتحسٗى
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 تمدٗم فٖ تلخثص تلمطثع هشثركر .23

 تحسٗى علٔ تسثعد تلتٖ تٟلترتحثز

 خحٗث تٟستثهثر ّتشجٗع تلعثم تلهظِر

 تلتثرٗخٗر تلمٗهر هع ٗتعثرض ٟ

 . هعلّٟ لهدًٗر ّتلطخٗعٗر

 تٛخًٗر ختجهٗل هخثشر ّخشكل تلخدء .24

.  تلعثهر

 تلعمثرتز علٔ تلهإلتر تلتصثّٗى ّضع .25

 أصحثخِث ّإلزتم تزّتلخرتج تلهتِدهر

 تلسلطر خ٠ل  هى أّ تلتًفٗذ خذلن

.  تلهحلٗر تٝدترٗر

 ّفق تلمهثهر ّس٠ل تلحثّٗثز ّضع .26

 تلهظِر عى تعخر ّتلتٖ تلدّلٗر تلهعثٗٗر

.  تلتثرٗخٗر للهدى تلحسى

 

 تلطخمثز

 تلجّٗلّجٗر

 لرٗر فٖ تلجّٗدًٗثهٗكٗر تلهخثطٗر تشكل .1

 فّق تلهشممر تلكتلر ّخثصر هعلّٟ

 تلدٗر س٠هر ِٗدد حمٗمٗث خطرتًا  تلدٗر

 . ّتلمرٗر

 كثرثر تلكتل تًِٗثرتز تحدث أى ٗهكى .2

 سثخق ّخدّى ّلز إٔ فٖ ّهثدٗر خشرٗر

 أهثى عثهل إٔ حثلٗث ًُثن إًذتر، ّلٗس

 . ذلن دّى ٗحّل

 تلكتل أسفل تلحدٗثر تٛخًٗر إشثدذ .3

  ٗعرضِث هًِث أّ خثلمرج تلسثلطر

 . للخطر

 

 ّربثسر دهشق رٗؾ هحثفظر تًتخثٍ لفز .1

 فٖ تلسٗثسٗر ّتلمٗثدذ تلّزرتء هجلس

 ُذت هعثلجر ضرّرذ إلٔ تلمطر

 . تلكلٗر ّخثلسرعر تلهّضّع

 تلهتخصصر تلخخرذ خّٗز أحد تكلٗؾ .2

 ّدرء تًٝشثبٗر تٛعهثل هجثل فٖ

 لدرتسر تلجّٗدًٗثهٗكٗر تلهخثطر

 خهسح ٗتعلق فٗهث تلهشكلر ّهعثلجر

 فٖ ّأٗضثًا  تلمرٗر ّٓهسز علٔ تلهخثطر

 فّق تلكتل خعض ّتًِٗثر تشممثز هًطمر

تلهجثّرذ،  ّتلهخثًٖ تم٠ هثر دٗر

 .تلهتسثلطر للصخّر سرٗعر ّهعثلجر

 هتعددذ ّٗهٗر دّرٗر لٗثسثز إجرتء .3

 هى حركتِث ًشثط لخٗثى تلشمّق لتخثعد

 خخخرتء خثٟستعثًر تلخلدٗر هًِدس لخل

 . جّٗلّجٗث

 تلشمّق عخر ّتلثلّج تلهٗثٍ تسرج هًع .4

 خشكل أّ إؼ٠لِث تؽطٗتِث طرٗق عى

 . ه٠بم ًُدسٖ

 تلخلدٗر فٖ تلهعًٗر تلجِثز علٔ .5

 أخد دهشق خرٗؾ تلفًٗر ّتلخدهثز

 خثٛخًٗر ٗتعلق خهث تل٠زهر تٟجرتءتز

 تلمرٗر هحٗط علٔ تلهتّلع تلخطر لدرء

.  ّتلدٗر

 

 تللؽر هعِد

 تٙرتهٗر

 هى تلعخرٕ تلهرخع تلحرؾ إشكثلٗر طرح تم

 أُلٗهز تلتٖ تٙرتهٗر تللؽر عهل ّرشر خ٠ل

 فٖ دهشق خجثهعر للؽثز تلٖتلع تلهعِد فٖ

 تّصٗثز تلّرشر عى ، ّصدرز9/4/2009

 تٙرتهٗر تللؽر خهّضّع خثصر ًدّتز إلثهر

 خٗى خثلتًسٗق تلهستخدهر ّتٛحرؾ تلهكتّخر

 تللؽر إلٔ للرجّع تلهختصر تلعلهٗر تلجِثز

.  تٛصلٗر تلهكتّخر تٙرتهٗر
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 فٖ تلهعتهدذ تلحرّؾ تؽٗٗر خضرّرذ

 لد ، ّتلعهلٗر1خهعلّٟ تٙرتهٗر تدرٗس

 للِّٗد حجر إعطثء علٔ هستمخ٠ًا  تًطّٕ

 فٖ لِم سثخق كٗثى ّجّد عى للحدٗث

هحثّلر  خطّرذ إلٔ تلهًطمر، خثٝضثفر

تٛصلٖ،  تلسّرٕ تٙرتهٖ تلترتث طهس

. ّتٙرتهٗر" تلعخرٗر "خٗى تلتشثخَ خثستؽ٠ل

هعلّٟ،  فٖ تلحرّؾ خًفس تلهؽثهرذ فلهثذت

 ّجّد تلذرتبع، رؼم ّتّفٗر تٟستفِثم ّإثثرذ

 خصّصثًا  تٛصلٖ تلسّرٕ تٙرتهٖ تلحرؾ

 ُذت ّجّد ٗصدهِم تلسٗثح خعض ّأى

 ّٗفتح عخرٕ حرؾ أًَ لثمتِم تلهرخع تلحرؾ

 عى ّتلسٗثسٖ تلتثرٗخٖ تلتسثإل خثج لِم

 هًطمر فٖ تٟسرتبٗلٖ للكٗثى سثخق ّجّد

.  ّعمثبدًث تثرٗخًث كل ٗخثلؾ ههث هعلّٟ

 

 

 تفتمر هعلّٟ هدًٗر فٖ تلتحتٗر تلخًٔ إى .1 تلتحتٗر تلخًٔ

 ٗهكى حمٗمٗر هّثمر هصّرتز إلٔ

 ؼٗر عثم خشكل ُّٖ علِٗث تٟعتهثد

 . تلعثم للهًظر ّهشُّر صثلحر
 فٖ ُّتلحثل كهث هعلّٟ خلدذ تعثًٖ .2

 خطّرذ هى تلملهّى هًطمر فٖ تلخلدتز

 تلصرؾ عى تلًثجم تلخٗبٖ تلتلّث

 تٛهر ّٗزٗد هعثلجتَ ّعدم تلصحٖ

 تلصحٖ تلصرؾ خؤى ّتعمٗدتًا  سّءتًا 

 فَٗ تتّضع تلذٕ تلّتدٕ خثتجثٍ ٗتجَ

 تلٗرع تلزرتعٗر ّتٛرتضٖ تلخسثتٗى

 أدٓ تلصرؾ ًظثم لصّر ّلعل. تلمٗهر

 تلصثلحر خثٛرتضٖ ترتجع إلٔ ّٗإدٕ

 كخٗر ًثتج إلٔ إضثفر تلهًطمر ُذٍ فٖ

 . تلهخلفثز هى

 تلًثتجر تٛزلر فٖ تلهترتكهر  تلثلّج ىإ .3

 فٖ تسخج تٛسطح ّعى تلِطّل عى

 تصل لدرجر تلحركر ّتعرلل تؼ٠لِث

 ٗجخر تلذٕ تٛهر ٗمثفِثإ إلٔ حٗثًثأ

 علٔ تلثلج طرٗق تستخدتم علٔ تلسكثى

 لٜهّر ّتلتًمل للعخّر تٛسطح

 ُّّجّد تلهشكلر ٗعمد ّههث، تلضرّرٗر

 تٛزلر فٖ تلخطرذ ّتٛدرتج تلهًحدرتز

 تًزٟلثز فٖ ٗتسخج ههث ّتلشّترع

 تٙلٗر تلًمل ّلّسثبل تلٖلٍٜ هتعددذ

 عهلٗر ىأ تلهثثل سخٗل فعلٔ. ّتلحّٗتًٗر

 تلتحتٗر تلخًٔ هشثرٗع ّضع ضرّرذ .1

 لٗتهكى تلمدٗهر تلخلدذ تؤُٗل أّلّٗثز فٖ

 أعهثل إجرتء هى تلهحلّٗى تلسكثى

 عى ًثجهر خسثبر أٗر دّى تلترهٗم

 . تلخًٗر ُذٍ ّجّد ظل فٖ تلترهٗم

2. ٖ  هشثرٗع تدرس تلهًثطق ُذٍ هثل ف

 تلخلدتز هع هتكثهل خشكل تلتحتٗر تلخًٗر

 .  تلمرٗخر

 خذُثأ هى خد ٟ تلهترتكهر تلثلّج هشكلر .3

 تٟلترتحثز درتسر عًد تٟعتخثر خعٗى

 تلخلدذ فٖ ّتلطرق للهسثلن ّتلحلّل

.  تلمدٗهر

                                                           
1
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 ّخثصر تتّلؾ لد تلفًدق إلٔ تلّصّل

 تلدرجر هى سٗثحٗر تعتخر هّتسم فٖ

  تلسًر ّرأس تله٠ٗد عٗثدأ هثل تّٛلٔ

 تلتحتٗر تلخًٔ فٖ تلهشكلر ُذٍ تتسع .4

 تلظثُرذ تلشرج هٗثٍ تهدٗدتز خثصر

 هث ُّّ ّتلشّترع تٛزلر هى تلعدٗد فٖ

 . ًفجثرُثإ إلٔ ٗإدٕ

 خثرج تلّتلعر تلهًثطق هعثًٗر ّلدٓ .5

 ضّء علٔ تلمدٗهر تلخلدذ حدّد

 رفع فٖ ًمص ّجّد تخٗى تلهخططثز

 خعد تلهشثدذ تٛخًٗر هى ًسخٗث كخٗر عدد

 تلطخّؼرتفٖ تلرفع تثرٗخ 1988 عثم

 تلجهعٗر - تلخٗثدر هًثطق فٖ ّخثصر

 هخثًٖ - هعلّٟ فًدق جّتر تلسٗثحٗر

 خعض - تلخلدٗر دتر ؼرج شهثل تلجهعٗر

 . تلهتفرلر تلهخثًٖ

 التنظٌمً المخطط

 
 التوصٌات النتائج

 
 فٖ تلهخٗى تلًظرٕ تٟستٗعثج إى 

 تلتًظٗهٗر للهخططثز تلتحلٗلٗر تلجدتّل

 هع ًٗسجم ٟ للخلدذ ّتلهحدد

 حٗث، للخلدذ سثخمثًا  تلهسجل تلًهّتلسكثًٖ

 ٗستًفذ لم للخلدذ تلحثلٖ تلعهرتى حدّد أى

 للخلدذ تلهلحّظ تلعهرتًٖ تلتّسع خعد

 تلعثم تلتًظٗهٖ تلهخطط خهّجج

 تستٗعثخَ أى حٗث، 1965 عثم تلهصدق

 خحدّد ُّ تلسثخمر تٛسس ّفق تلهمدر

 عدد أى إلٔ تٝشثرذ هع ًسهر 8880

   . 1ًسهر 2838ُّ 1994 عثم تلسكثى

 للهصّر تلكخٗرذ تلهسثحثز سثُهز 

 هخثشرذ ؼٗر خصّرذ تلهصدق تلتًظٗهٖ

 للحٗثذ ّتلدًٗثهٗكٗر تلحّٗٗر  تملٗص فٖ

  . تلمدٗهر تلخلدذ ضهى تلهعٗشٗر

  ًتٗجر هشُّر خصرٗر صّرذ خرّز 

 ّكتل تلمدٗهر تلخلدذ ًسٗج خٗى تًٟمطثع

  . تلحدٗثر تٛخًٗر

  تلتًظٗهٖ تلهخطط فعثلٗثز تًفٗذ عدم 

 تلمدٗهر تلهدًٗر خٗى تلفثصل تلشرلٖ للفج

 خثلهصّر تلعهل إٗمثؾ علٔ تلتؤكٗد 

 . تلهصدق تلتًظٗهٖ

 خثلخدهثز تلخلدذ تزّٗد علٔ تلعهل 

 لضهثى ( هشثفٖ – هدترس ) تلهلحر

 . تلسكثى ُجرذ عدم

 ّتلفجٗى تلجخلٗر تلهرتفعثز حهثٗر تؤهٗى 

 تٛثرٗر ّتلهًثطق  ّتلؽرخٖ تلشرلٖ

 . ّتًظٗفِث

 خِث ٗهكى تلتٖ تلهًثطق خعض تّجد 

 خزٗثدذ تلشثلّلٖ تلعهرتًٖ تلتّسع زٗثدذ

 ّفٖ فمط ّتحد طثخق تلطّتخق عدد

 ه٠بهتِث لضهثى ّذلن هحددذ أهثكى

 فٖ تلمدٗهر للخلدذ تلمدٗم تلعهرتًٖ للًسٗج

 . هعلّٟ

 تلطثلر تخفٗؾ إلٔ تلخلدذ تحتثج 

 تلتزتحم ًتٗجر ضهًِث  تٟستٗعثخٗر

 تإثر ٟ كٖ فِٗث تلهّجّد تلسكثًٖ

 ع٠لر أّ علٔ تٛثرٗر تلخّٗز سلخثًاعلٔ

 . خهًثزلِم تلسكثى

 للخلدذ تلعهرتًٗر تلخٗبر تخطٗط إعثدذ 

                                                           
1

 ٠ؾمك اٌمل٠ُ اٌزٕظ١ّٟ  اٌّقطٜ اٍز١ؼبة فبْ اٌّٖطبف١ٓ ٚأػلاك 1994 ٌؼبَ ٚاٌّْغٌٛخ اٌْبغوح اٌَّبوٓ ػلك االػزجبه ثؼ١ٓ األفن ِغ 

  . اٌّطٍٛثخ االؽز١بعبد
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( تم٠ هثر دٗر جّتر )تلشرلٖ  ّتّسعِث

 تلرخط – حدتبق – تلهشثذ ههرتز هثل

  . ّتلشثلّلٖ تٛفمٖ

  فٖ جدٗدذ تّسع هًثطق إحدتث   سثُم 

 ّأدٓ تلمدٗهر تلخلدذ ّطخٗعر شكل ترتجع

 ّتلخًٔ تلخدهثز هستّٓ  تدًٖ إلٔ

  . تلمدٗهر للخلدذ تلتحتٗر

  للخلدذ تلٗرتلم تلهخصصثز ضعؾ سثُم 

 لدخل تلهتدًٖ ّتلهستّٓ عثهر خصّرذ

 تلتملٗدٗر تلهسثكى  ُجر فٖ تٛفرتد

 للل كهث تدُّرُث إلٔ أدٓ ّتلذٕ تلمدٗهر

 خشمِٗث للخلدذ تلعثم تلتطّر إهكثًٗر هى

 . ّتلحدٗث تلمدٗم 

 هى للتّسع تلتًظٗهٗر تلصفر تعتخثر 

 هحدد حدٗث سكى تلشرلٗر تلجِر

 هع ٗت٠ءم ٟ كًَّ ّذلن لّٕ عهرتًٖ

 خصرٗثًا  تلعهرتًٖ تلتثرٗخٖ تلًسٗج

 . ّعهرتًٗثًا 

 عدم ًتٗجر عشّتبٗثًا  تلمدٗهر تلخلدذ تتّسع 

 ٗرتعٖ خِث خثص ضثخطر ًظثم تّفر

 ّتلعهرتًٗر تلطخٗعٗر ّههٗزتتِث تهكثًثتِث

 ّزٗثدذ تلخًثء كتلر زٗثدذ إلٔ ٗإدٕ هث

 هع ٟٗتًثسج خشكل تلسكثًٗر تلكثثفر فٖ

 ضهى ّذلن )تلمدٗهر تلخلدذ هسثحر

 أفمٗثًا  للتّسع لثخلر ؼٗر هحددذ هسثحر

 (. خِث تلهحٗطر تلشّترع ًتٗجر

 تلعهرتًٖ تلطثخع فٖ خلل إحدتث 

 تلمدٗهر للخلدذ تلههٗزذ ّتلشخصٗر

 ّتضحثًا  ُذت ّٗظِر، تلتجثرٕ ّتلهسثر

 خٗى تتًثّج تلتٖ تٛخًٗر ترتفثعثز  فٖ

 خصرٗثًا  تشُّثًا  ٗشكل ههث ّتلجدٗد تلمدٗم

  . تلتثرٗخٖ تلعهرتًٖ للًسٗج

 تٛثرٗر لٗهتِث هع ٗتًثسج خهث تلمدٗهر

.  خِث تٟرتمثءج خثصر درتسر ّتعتهثد

  تلمدٗهر تلهدًٗر خًٗر علٔ تلحفثظ 

 ّتلؽرخٖ تلشرلٖ تلفجٗى خٗى ّتلّتلعر

 ّتٟرتفثع  تلخًثء ًسخر حٗث هى

 . تلحجهٖ ّتلتركٗج

 جًّج تلهركزٗر تلخدهثز هًطمر تعتهثد 

  . تلمدٗهر تلخلدذ

  تلتمثء )تلزرتعٗر تلهًطمر علٔ تلحفثظ 

 خضرتء كهًطمر( تلفجٗى – تلّتدٗٗى

.  تلهركزٗر تلخدهثز  هًطمر جًّج

 تلعثهر تلخدهثز هستّٓ تحسٗى 

 صرؾ هى تٛسثسٗر تلخًٗر ّشخكثز

 عى ّتلكِرخثء تلهٗثٍ ّشخكثز صحٖ

 للخًٗر هتكثهلر درتسر ّضع طرٗق

 رفع فٖ ٗسثُم خهث ّتًفٗذُث تلتحتٗر

 تحتٗثجثز ّسد تلمدٗهر تلخلدذ كفثءذ

 ٟٗسٖء خحٗث تلخلدذ فٖ تلهمٗهٗى تلسكثى

 تلهحثفظرّ فِٗث تلعهرتًٖ تلًسٗج إلٔ

 للخلدذ تلهتهٗز تلعهرتًٖ تلًسٗج علٔ

  ّإحٗثءٍ

 تلخٖ جدٗدذ عهرتًٗر هًثطق إٗجثد 

 تلهتطلخثز ّتإهى تلخلدذ تحتٗثجثز

 ّتلتكثهل ّتًٟسجثم  جِر هى تٟلتصثدٗر

  . أخرٓ جِر هى تلمدٗهر تلخلدذ هع

 للخلدذ تٟجتهثعٗر تلخٗبر تخطٗط إعثدذ 

 تلعجء تخفٗؾ علٔ ّتلعهل تلمدٗهر

.  تلمدٗهر تلخلدذ فٖ تلسكثًٖ

 معلوالللموارد الثقافٌة فً  التحلٌلٌة الدراسة: 5 جدول

:  السكان لعدد المستقبلٌة التوقعات 7-2

(: م2025 عثم )دتبم خشكل للهمٗهٗى تلهستمخلٖ هعلّٟ سكثى عدد تمدٗر درتسر  7-2-1

:  سًحثّل درتسر ُذت تلتمرٗر هى خ٠ل ث٠ثر فرضٗثز

 تستهرتر لعثهل تلًهّ  ّتعتهد علٔ تفترتض أى عثهل تلًهّتلهستمخلٖ ُّ:األولى الفرضٌة -أوالًال 

م ّترتفع إلٔ 1981 ًسهر فٖ عثم 2400تلهسجل للهثضٖ حٗث خلػ عدد سكثى خلدذ هعلّٟ همدتر 

. % 29. 1إٔ أى عثهل تلًهّتلسًّٕ خ٠ل تلن تلفترذ ُّ. م1984 عثم 2838
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:  ّخثعتهثد ًفس تلعثهل ٗكّى عدد سكثى هعلّٟ كهث ٗلٖ

 3064همدتر  2000فٖ عثم 

 3267همدتر  2005فٖ عثم 

 3714همدتر  2015فٖ عثم 

 4222همدتر  2025فٖ عثم 

 األولى الفرضٌة وفق معلوال فً السكان عدد تقدٌرات: 6 جدول

 
 معلوال فً السكان عدد تقدٌرات: 21مخطط 

 
 

 ّتًطلق هى تفترتض تلتّتزى خٗى تلهًثطق تلحضرٗر ّتلرٗفٗر ّعدم ّجّد :الثانٌة الفرضٌة -ثانٌاًال 

-1994هًثطق جثذخر ّهًثطق طثردذ ّذلن تعتهثدتًا علٔ عثهل تلًهّتلهحتهل لكثهل تلمطر للفترذ 

 . م2025

تطخٗق عّتهل تلًهّتلهمدرذ هى تلهكتج تلهركزٕ لٞحصثء فٖ سّرٗر : تٟحتهثل تّٛل -

 م 2000- 1995للفترذ % 7. 2ّتلخثلؽر همدتر  (م2001تلهجهّعر تٝحصثبٗر لعثم )

 ٗعطًٗث 2025-2005م ّتٟستهرتر خًفس تلعثهل للفترذ 2005-2000للفترذ % 45. 2ّهمدتر 

 : ٗلٖ هث

.   ًسهر4786 2015ُّعدد سكثى هعلّٟ عثم 

 .  ًسهر6096 2025ُّعدد سكثى هعلّٟ عثم 

ختطخٗق عّتهل تلًهّتلهمدرذ هى إٗسكّتلعدد تلرتخع هى هجهّعر تٝحصثءتز : تٟحتهثل تلثثًٖ -

ًّّٗٗرن فٖ تمدٗر  –1997ّتلهإشرتز تٟجتهثعٗر للجًر تٟلتصثدٗر ّتٟجتهثعٗر لؽرج آسٗث 

 عدد سكثى سّرٗر 

م  2000هلّٗى عثم     17

م  2015هلّٗى عثم  24.6     

.  م2025 تمهلّٗى ع 27.5

 ًسهر عثم 5940ّ. م2015 ًسهر عثم 4882ّعلٔ ضّء ذلن ٗكّى عدد سكثى هعلّٟ 

.  م2025
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ج تٟحتهثلٗى تلسثخمٗى هتمثرخر ّللتسِٗل ٗهكى جعل تلفرضٗر تلثثًٗر كهث سإى تلتمدٗرتز تلًثتجر خح

:  ٗلٖ

  ًسهر4900م 2015ُّعدد سكثى هعلّٟ عثم  .

  ًسهر6000م 2025ُّعدد سكثى هعلّٟ عثم  .

 تًطلق هى خصّصٗر هّلع خلدذ هعلّٟ ّتؤثرٍ تلهحتهل هى تلهخطط تٝللٗهٖ :الثالثة الفرضٌة -ثالثاًال 

للتًهٗر تلعهرتًٗر لهدًٗر دهشق تلكخرٓ ّخثلّتلع فإى تلدرتسر تٝللٗهٗر لهدًٗر دهشق ّتلهعدذ هى لخل 

تلشركر تلعثهر للدرتسثز ّتٟستشثرتز تلفًٗر تًطلق هى شهّلٗر تلهخطط تٝللٗهٖ للتًهٗر تلعهرتًٗر 

لكثفر تلًّتحٖ تٝدترٗر تلتٖ ٗفّق هعدل تلًهّتلسًّٕ فِٗث تلهعدل تلعثم لسّرٗر خ٠ل تلفترذ خٗى 

ّٗى تٛخٗرٗى تلجثرٗٗى فٖ عثهٖ  علٔ ُذت تٛسثس فإى ًثحٗر هعلّٟ ّ 1994-1981تلتعدتدٗى تلعثه

ٟ تشكل خحسج تلدرتسر تلهشثر إلِٗث جزءت هى هخطط تٝللٗهٖ للتًهٗر تلعهرتًٗر لهدًٗر دهشق إذ أى 

لكثهل % 32. 3همثخل % - 29. 1 كثى فمط 1994-1981هعدل تلًهّتلسًّٕ فِٗث خ٠ل فترذ 

لهحثفظر رٗؾ دهشق % 6. 4لهجهّع هحثفظتٖ دهشق ّرٗؾ دهشق ّ% 17. 3سّرٗر ّهمثخل 

 :للؽّطر لّحدُث كهث ُّهخٗى فٖ تلجدّل تلتثلٖ% 61. 5ّ

 

تلخٗثى 

 عدد تلسكثى خثٟٙؾ 

-81)عثهل تلًهّ

94 )
1981 1994 

 77. 1 1394 1109هحثفظر دهشق 

 6. 4 1646 917هحثفظر رٗؾ دهشق 

 61. 5 935 462تلؽّطر 

  230 113تلتجهعثز تلربٗسٗر 

  481 342خثلٖ تلهحثفظثز 

 17. 3 3040 2026هجهّع تلهحثفظتٗى 

 1994-1981 لعامً السكان تعداد: 7 جدول

 1994 عثم 2786000ُذت ّٗخلػ عدد تلسكثى ضهى هث ٗسهٔ إللٗم هدًٗر دهشق تلهحدد آًفث همدتر 

 ( تلهفترض سثخمث2020خدًٟا هى عثم ) 2025 عثم تلٖ ح6350000ّّهى تلهًتظر أى ٗصل إلٔ 

.  علٔ ضّء ترتجع ًسخر تلزٗثدذ تلسكثًٗر تلسًّٗر فٖ هجهل تلمطر خ٠ل تٛعّتم تلسثخمر

ّتلذٕ ٗضم تلمطٗفر ّرحٗخر ) ٝللٗم دهشق هثلّٖهى تلهتّلع أى ٗزدتد عدد تلسكثى فٖ تلهحّر تلش

 (تلسكًٗر– تلصًثعٗر )ّهعضهٗر تلملهّى ّضثحٗر تٛسد ّتلضهٗر ّحفٗر تلتحتث ّتلتل ّتلهدًٗر 

 فٖ ًِثٗر تٛهد تلتخطٗطٖ 1184000 إلٔ 143000تلجدٗدذ فٖ عدرت ّهدًٗر لثسّٗى تلجدٗدذ هى 

:  حٗث ٗمترض أى ٗزدتد عدد سكثى تجهعثز تلمطٗفر ّهعضهٗر تلملهّى ّتلرحٗخر ّفق تلجدّل تلتثلٖ

 

 

تلخٗثى 

عدد تلسكثى خثٟٙؾ 

فٖ ًِثٗر تٛهد تلتخطٗطٖ  1994عثم 
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 189 23هدًٗر تلمطٗفر 

 64 11خلدذ تلهعضهٗر 

 220 23خلدذ تلرحٗخر 

 473 57تلهجهّع 

 القلمون منطقة فً التخطٌطً األمد نهاٌة وحتى 1994 عام منذ السكان عدد تزاٌد: 8 جدول

إى ّجّد ُذت تلعدد هى تلسكثى هستمخ٠ ّعلٔ هسثفر لرٗخر هى خلدذ هعلّٟ ّخهث ٗستلزهَ هى ًشثط 

تلتصثدٕ هرتفق سٗملل هى تلمّذ تلطثردذ ّسٗزٗد هى تلمّذ تلجثذخر لخلدذ هعلّٟ ّخشكل خثص  فٖ 

ّذلن هع تًفٗذ تلهشثرٗع تٝسكثًٗر ّتلصًثعٗر  (2025-2015)تلًصؾ تلثثًٖ هى تٛهد تلتخطٗطٖ 

.   للتًهٗر تلعهرتًٗر فٖ إللٗم دهشقتلٖتلكخٗرذ علٔ تلهحّر تلشم

ًّمترح ضهى ُذٍ تلفرضٗر تلثثلثر لتمدٗر تلسكثى علٔ تعتهثد عدد سكثى همثرج لهث تم تلتّصل إلَٗ 

ّتطخٗق هعدل  ( ًسهر لخلدذ هعل5000ّٟإٔ خحدّد ) 2015فٖ تلفرضٗر تلثثًٗر ّلؽثٗر عثم 

سًّٗثًا ّخثلتثلٖ ٗصل عدد سكثى تلخلدذ %  5إٔ حّإلٔ  (2025 – 2015)ًهّهضثعؾ خ٠ل تلفترذ 

 ّخثلتثلٖ ٗكّى أعدتد تلسكثى تلهمٗهٗى ّهى تلفرضٗثز ، ًسهر8000 تلٖ إلٔ همدتر ح2025ّفٖ عثم 

 : تلتثلٖتلث٠ث كهث ُٖ فٖ تلجدّل 

 عدد تلسكثىتٛسس تلهعتهدذ تلفرضٗثز 

2015 2025 

 4222 3714 94-81ّفق عثهل ًهّتلفرضٗر تّٛلٔ 

 6000 4900ّفق عثهل تلًهّتلعثم للمطر تلفرضٗر تلثثًٗر 

 8000 5000هإشرتز تلتًٗهر تلعهرتًٗر لٞللٗم تلفرضٗر تلثثلثر 

 الثالث الفرضٌات حسب النموالسكانً: 9 جدول

:  هعلّٟ خلدذ فٖ تلهستمخلٖ تلهصطثفٗى عدد تمدٗر  7-2-2

إى ؼٗثج تٝحصثبٗثز تلدلٗمر تلهتعلمر خؤعدتد تلهصطثفٗى فٖ تلفترتز تلسثخمر، ٗجعل هى تلهتعذر خٗثى 

.  تلتطّر تلحثصل فٖ تلهثضٖ ٛعدتد تلهصطثفٗى ّتستمرتء تٛعدتد تلهستمخلٗر لِم

ُث إلٔ إٗجثد ًسخر عّسٗتم تًٟط٠ق فٖ هحثّلر تمدٗر عدد تلهصطثفٗى هى ث٠ث فرضٗثز تِدؾ جهٖ

 ّتلتٖ 1994خٗى عدد تلسكثى تلهمٗهٗى ّعدد تلهصطثفٗى هى خ٠ل درتسر تٝحصثءتز تلهتّفرذ لعثم 

تٝكسثء ّتلذٕ ٗتم عثدذ خعد خدء تلعثم تلدرتسٖ  تخٗى أعدتد ًسخر تلهسثكى تلهشؽّلر ّتلفثرؼر ّلٗد

.  ّتًتِثء هّسم تٟصطٗثؾ

 تمّم علٔ تفترتض علٔ كثفر تلهسثكى تلشثؼرذ ّلٗد تٝكسثء ٗتم إشؽثلِث هى : الفرضٌة األولى-أوالًال 

 : لخل تلهصطثفٗى ّخذلن ًسخر تلهصطثفٗى إلٔ عدد تلسكثى تلهمٗهٗى كهث ٗلٖ

%  137 =534\734هسثكى هشؽّلر إٔ \ هسثكى شثؼرذ 
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 تٛخذ خعٗى تٟعتخثر ًسخر تلهسثكى تلشثؼرذ إلٔ هجهّع تلهسثكى فٖ لٔم عّ تق: الفرضٌة الثانٌة-ثانٌاًال 

خًٗهث % 30،3 همدتر 1994تلهًثطق تلرٗفٗر فٖ هحثفظر رٗؾ دهشق ّتلتٖ خلؽز خهّجج تعدتد 

ّٗمثخل  % 27،58ّخثلتثلٖ ٗكّى تلتفثضل خًِٗهث % 75،88خلدذ هعلّٟ إلٔ  تصل ُذٍ تلًسخر فٖ

 534 \ 349تلهمٗهٗى كهثٗلٖ   هسكى ّخذلن تكّى ًسخر تلهصطثفٗى إلٔ عدد تلسكثى349ذلن همدتر 

 =65،3 .% 

 تمّم علٔ تٛخذ خعٗى تٟعتخثر ًسخر تلهسثكى تلشثؼرذ فٖ كثهل ًثحٗر هعلّٟ : الفرضٌة الثالثة-ثالثاًال 

ّخثلتثلٖ  % 39،99 همدتر 1994ّتلتٖ خلؽز خهّجج تعدتد  (عٗى تلتًٗر-جخعدٗى- تلتّتًٖ- هعلّٟ)

تكّى ًسخر تلهصطثفٗى إلٔ   هسكى ّخذلن226ّٗمثخل ذلن همدتر % 17،89ٗكّى تلتفثضل خًِٗهث 

 %. 42 = 534\226: عدد تلسكثى تلهمٗهٗى ّفق ُذٍ تلفرضٗر

خزٗثرذ تلخلدذ فتختلؾ هى حٗث جًسٗر تلسثبح ّهدذ تلزٗثرذ ّلد  أهث خثلًسخر لعدد تلسٗثح تلذٗى ٗمّهّى

 ّتخٗى تلجدتّل أى هتّسط عدد تلسٗثح ؼٗر تلسّرٗٗى 62فٖ ص- 1-6-2تم ذكرُث فٖ تلخًد رلم 

لؾ سثبح سًّٗث ّخثلتثلٖ ُذت ٗإٗد فكرذ أ 55خحدّد   2003ُّ- 1999خ٠ل تلسًّتز تلخهسر هى 

.  إٗجثد فعثلٗثز سٗثحٗر هتًّعر تلهستّٓ

.  ٕ هًطمر تلشرق تّٛسطؾعلهثًا خؤى ُذت تلرلم سٗزدتد فٖ حثل تستمرتر تلّضع 

:  تلسكثى تمدٗر عدد درتسر ًتثبج  7-2-3

هى خ٠ل تلدرتسر تلسثخمر ّتلفرضٗثز حّل عدد تلسكثى تلهمٗهٗى ّعدد تلهصطثفٗى ّتٛخذ خعٗى 

 ّتلمٗد تٝكسثء فٖ خلدذ تلٗرتلكخٗر هى تلهسثكى تلخ تٟعتخثر تلعّتهل تلهختلفر تلكثفٗر  لّجّد تلعدد

تلٖ تتلتّظٗؾ تلم– هستّٓ تلدخل – تلعهل خثرج تلمطر  )هعلّٟ ّهعظم خلدتز رٗؾ دهشق 

  (. . . . . . تدتعٖ تٛخًٗر– ّتلتحّٗل 

 2025 ّتلعلٗث لعدد تلهصطثفٗى خدٟلر  تلهمٗهٗى لعثم تتم إعدتد تلجدّل تلتثلٖ تلذٕ ٗخٗى تلحدّد تلدًٖ

:  ّحسج تلفرضٗثز تلث٠ثر

عدد تلسكثى تلهستمخلٖ 

 2025للهمٗهٗى 

 2025 تلٖعدد تلسكثى تٝجم 2025عدد تلهصطثفٗى 

 3ؾ 2ؾ 1ؾ 3ؾ 2ؾ 1ؾ

 5910 7000 10000 1690 2780 5780 4220 1ؾ

 8400 9960 14220 2400 3960 8220 6000 2ؾ

 11200 13280 18960 3200 5280 10960 8000 3ؾ

 الثالث الفرضٌات وفق 2025 عام الًاإلجم السكان وعدد المصطافٌن عدد: 10 جدول
للٗهٖ ّتلهدًٖٗ تتطلج تلهتثخعر ّتلتمّٗم تلهستهر تّٝلهث كثًز تٙلٗر تلًثجعر فٖ درتسثز تلتخطٗط 

 تمدٗر أعدتد تلسكثى تلهمٗهٗى تمّتعتهثد تلخطر تلخهسٗر ّكل عشر سًّتز كهحطثز للتمّٗم، فمد 

لٗتم عًدُث تمٗٗم تلهستجدتز علٔ    (2015- 2005)ّتلهصطثفٗى لهرحلر تلعشر سًّتز تلمثدهر 

.  تلسثحر تلعهرتًٗر ّتلسكثًٗر ّتحدٗد هدٓ تلحثجر للفرضٗر تلثثًٗر

تلهتّلع تلّصّل إلَٗ ّفق  (همٗم هصطثؾ) 2015  لعثمتلّٖتلجدّل تلتثلٖ ٗخٗى عدد تلسكثى تٝجم

 . تلفرضٗثز تلث٠ث سثخمر تلذكر

عدد تلسكثى تلهستمخلٖ 

 2015للهمٗهٗى 

 تلٖعدد تلسكثى تٝجمعدد تلهصطثفٗى 

 3ؾ 2ؾ 1ؾ 3ؾ 2ؾ 1ؾ
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 4250 6140 8770 1550 2440 5070 3700 1ؾ

 6960 8130 11270 2060 3230 6370 4900 2ؾ

 7100 8800 11850 2100 3300 6850 5000 3ؾ

 الثالث الفرضٌات وفق 2015 عام الًاإلجم السكان وعدد المصطافٌن عدد: 11 جدول

ّخهمثرًر تلجدّلٗى تلسثخمٗى ٗتخٗى ص٠حٗر تلفرضٗر تلثثًٗر ٟعتهثدُث فٖ درتسر تٟحتٗثجثز تلعهرتًٗر 

.  ّتلتًظٗهٗر

 تلتًهٗر ٓلؾ ًسهر كًِّث هعتهدذ علأ 18حٗث أى تلفرضٗر تلثثلثر ٗصل تمدٗر عدد تلسكثى إلٔ 

 . تلعهرتًٗر ٝللٗم دهشق ّعلٔ تلتّلعثز تلسكثًٗر فٖ هًطمر تلمطٗفر ّجّترُث

  2025 عثم حتٔ: ّتلتًظٗهٗر تلعهرتًٗر تٟحتٗثجثز  7-2-4

 ًصحز ّحسخهث 2025لعثم  (خشمَٗ تلهمٗم ّتلهصطثؾ)هى خ٠ل ًتثبج تمدٗر عدد تلسكثى تلهستمخلٖ 

: خَ تلجِر تلدترسر خثعتهثد تلفرضٗر تلثثًٗر ّتلتٖ لدر خهّجخِث عدد تلسكثى كهثٗلٖ

  ًسهر6000      عدد تلهمٗهٗى      

 ًسهر 4000   عدد تلهصطثفٗى     

 ًسهر  10000تلهجهّع تلكلٖ لعدد تلسكثى     

 . ّعلٔ ضّء ُذت تلتمدٗر سٗجرٕ تحدٗد تٟحتٗثجثز ّتلهسثحثز تل٠زهر

 :للتنمٌة كفرص والمقترحة التحلٌلٌة الدراسة عن المنبثقة المشارٌع 7-3

 :إحصثبٖ أسثس ذتز تًهّٗر هشثرٗع  7-3-1

تلهستًدذ علٔ تحلٗل تلّضع تلرتُى فٖ ّ  خّطُّٖٖ تلهشثرٗع تلهمترحر ذتز تٛسثس تٝحصثبٖ

 : 2025 تلهستمخلٖ تلسكثى عدد. تمدٗر تلحثجثز تلهستمخلٗر

 (: شخص6000: ) المقٌمٌن للسكان الالزمة المساحات -أوالًال 

.  تل٠زهر تلهسثحر حسثج عًد تلتثلٗر تلتخطٗطٗر تلهإشرتز هرتعثذ تهز لمد

 20للشخص هخًٗر طثخمٗر  هسثحر 2م . 

 50 %تلسكًٗر تلهًطمر هسثحر هى ( تلسكًٗر تلهمثسم هسثحر هجهّع ) تلصثفٗر تلسكثًٗر تلهسثحر . 

 50 %تلسكًٗر للهًطمر تل٠زهر ّتلخدهثز تلطرلثز هى . 

 150تلتجهع ًطثق علٔ للكثثفر تلمصّٓ تلحدّد ُٗكتثر \ شخص . 

 25-33 %(. طثخمٗى علٔ ّتلخًثء ) تٛرض أشؽثل ًسخر  

.  ُٗكتثر 40 تل٠زهر تلٗرتٝجم تلهسثحر تكّى أسثسَ ّعلٔ

  ُٗكتثر 20 خحدّد تلسكًٗر تلهسثحر تمدر ّخثلتثلٖ

:  ّتشهل ُٗكتثر 20 خحدّد تٛخرٓ تلفعثلٗثز هسثحر ّتمدر

 ألخ. . . . . . . . تلخضرتء تلهًثطق( + تعلٗهٗر-صحٗر-إدترٗر )تلخدهثز + تلهحلٗر تلطرق

 (: شخص 4000: ) للمصطافٌن الالزمة المساحات -ثانٌاًال 
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        تلخثصر تلتخطٗطٗر تلهإشرتز هرتعثذ تم فمد تلتثرٗخٗر تلًثحٗر هى هعلّٟ خلدذ لخصّصٗر ًظرتًا 

:  تلتثلٗر ( سٗثحٗر) 

 (25-35 )%هتًّع سٗثحٖ سكى – فًثدق ) تلصثفٗر ّتلسكًٗر تلسٗثحٗر تلفعثلٗثز هسثحر – 

  ( هطثعم

 (75-65 )%ترفِٗٗر ) خضرتء هًثطق – طرق – هتًّعر خدهثز تٛخرٓ تلفعثلٗثز هسثحر – 

 تلعثهر للفرتؼثز أّسع هسثحر تّفٗر خِدؾ ّذلن. . . . ( عثهر حدتبق – رٗثضٗر ه٠عج

 . ّتلرٗثضٗر تلترفِٗٗر تلًشثطثز فٖ فعثلر خصّرذ تسثُم تلهكشّفر

 (80-100 )للكثثفر هإشر ُٗكتثر\شخص . 

 50-40 خحدّد تلسٗثحٗر ّللحركر للهصطثفٗى تل٠زهر تلهسثحثز هى تلحثجر تكّى تٛسثس ُذت ّعلٔ

.  ُٗكتثر

 تلهسثحثز ّتشهل ُٗكتثر 90-80 خٗى تترتّح هعلّٟ لخلدذ تلٗرتٝجم تلعهرتًٗر تلهسثحر تكّى ّعلَٗ

.  تلسكًٗر ؼٗر ّتلفعثلٗثز تل٠زهر تلسكًٗر

  : السكنٌة غٌر الفعالٌات

 هث ّتتضهى \ 5 \ تلخًد فٖ تلّتردذ تُٛدتؾ لتحمٗق تلسعٖ هى تًط٠لث تلتثلٗر تلفعثلٗثز تفترضز لد

 إلٔ إضثفر رّحٗر – ّسٗثحٗر ترفِٗٗر – حرفٗر – ّإدترٗر تجثرٗر – صحٗر – ثمثفٗر – تعلٗهٗر: ٗلٖ

 . ّتلخضرتء تلهفتّحر تلهًثطق

 : المقترحة التعلٌمٌة الفعالٌات -ثالثاًال 

.  ثثًّٗر هدرسر – 2 عدد أسثسٖ تعلٗم هدرسر – 1 عدد رّضر

 طفل 60%1 تشكل ( سًّتز 3 ) تٛطفثل رٗثض فٖ تلهتّلع تٛطفثل ًسخر  .

 تلهٗذ 1200%19 تشكل ( سًّتز 9 ) تٛسثسٖ تلتعلٗم هرحلر فٖ تلط٠ج ًسخر  .

 طثلج 240%4 تشكل ( سًّتز 3 ) تلثثًّٕ تلتعلٗم هرحلر فٖ تلط٠ج ًسخر  .

 أرض 2م20 – أسثسٖ\تلهٗذ أرض 2م15 – رّضر\طفل أرض 2م30 تلتثلٗر تلهإشرتز تعتهد

.  ثثًّٕ\طثلج

. ألخ. . . . هكتخر( –2م300 تٟستعهثٟز هتعددذ صثلر )ثمثفٖ هركز ٗمترح :الثقافٌة الفعالٌات -رابعاًال 

.  2م2400 خحدّد إٔ سثكى \ 2م4. 0 خهعدل

.  2م1800 إٔ سثكى \ 2م3. 0 خهعدل هستّصؾ :الصحٌة الفعالٌات -خامساًال 

 .2م15000 ٗعثدل هث إٔ، تلهمٗم للسثكى 2م 5. 2 خهعدل :التجارٌة الفعالٌات -سادساًال 

.  2م 9000 ٗعثدل هث إٔ، تلهمٗم للسثكى 2م 5. 1 خهعدل :اإلدارٌة الفعالٌات -سابعاًال 

.  15000 ٗعثدل هث إٔ سثكى 2م5. 2 هعدل: الحرفٌة الفعالٌات -ثامناًال 

 هرتعثذ ّتخمٔ هتّفر تلرّحٗر تلفعثلٗثز هى تلٖتٝجم تٟحتٗثج تلخٗر إى :الروحٌة الفعالٌات -تاسعاًال 

.  تلتّسع هًثطق فٖ تلتخدٗم هسثفثز

 : تلتثلٗر تلسٗثحٗر تلهًشآز ٗمترح: والسٌاحٌة الترفٌهٌة الفعالٌات -عاشراًال 

 سرٗر 300 تلٖإجم خثستٗعثج ( ًجّم ث٠ث – ًجهتٗى – ًجهر ) تلهستّٓ هتًّعر 3 عدد فًدق 

 %. 20 خًثء ّخًسخر

 10 ّخًسخر ّتحد ُكتثر ذتلٖإجم خهسثحر 3 عدد همصؾ .% 

 رٗثضٖ أّ هجهع رٗثضٗر ه٠عج . 
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 ُكتثر 00. 4 تلٗرإجم خهسثحر هؽطثذ رٗثضٗر صثلر – لدم كرذ هلعج – كرتز ه٠عج . 

.  ّتلجّتر تلخلدذ تًشٗط فٖ لتسثعد ّهّتص٠ز هشثذ خطرق ترتخثطِث ٗفصل

 تلهؤُّلر تلهًثطق عى ّخعٗد هتطرؾ تلهصدق تلهخطط فٖ تلرٗثضٗر تلٗرتلفع هّلع أى تٝشثرذ تجدر

.  هًحدرذ أرض ّعلٔ حثلٗثًا 

 ّتحسٗى تلتثرٗخٗر تلهشثذ هسثرتز تطّٗر: تلسٗثحٗر ّتلخطّط ّتلحدتبق  تلخضرتء تلهًثطق 

 . للزرتعر تلمثخلر ّ تلهزرّعر تٛرتضٖ هى ّتٟستفثدذ خضرتء هًثطق إلثهرعخر  تلخٗبٗر تلشرّط

 النسبة هٌكتار\المساحة االستعمال نوع المناطق

% المئوٌة

 تٛثرٗر تلهًطمر

( هؽثّر)

 %6 .4 00 .5 00 .5 علِٗث تلخًثء ههًّع

 تلصثفٗر تلسكًٗر
 تٛثرٗر تلحدّد ضهى تلمدٗهر تلخلدذ-

 تٛثرٗر تلحدّد خثرج تلمدٗهر تلخلدذ-

 تلثثًٖ تلسكى-

 تّٛل تلسكى-

 تلحدٗث تلسكى-

4. 3 

2. 7 

7. 7 

2. 3 

25. 5 

42 40% 

 تعلٗهٗر تلخدهثز

 ثمثفٗر

 صحٗر

 تجثرٗر

 إدترٗر

 حرفٗر

 رّحٗر

( فًثدق )سٗثحٗر

( ّهمثصؾ همثُٖ )سٗثحٗر

2. 46 

0. 25 

0. 18 

1. 50 

0. 90 

1. 50 

1. 80 

4. 00 

3. 00 

15. 59 15% 

 

 

 %30 33 00 .33 تٛرصفر هع تلطرق

 تلهًثطق

 تلخضرتء

 همثخر

 ه٠عج

 حدتبق

1. 58 

3. 00 

5. 00 

958 9% 

 خثصر فعثلٗثز تحتٗثطٗر هًثطق
1. 80 1. 8 1. 4% 

 تلهجهّع
 

107 107 100% 

 اإلحصائً األساس ذات المشارٌع: 12 جدول
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 تلخعد ترتتخٗر علٔ تعتهد ّتلتٖ تٟستشرتفٖ تلخعد ذتز تلحّٗٗر تلتًهّٗر تلهشثرٗع 7-3-2

 :تلثمثفٖ

 تلثهثًًٗثز ًِثٗر فٖ تلجدٗدذ تلعهرتًٗر ّتلهتطلخثز ل٠حتٗثجثز تٟحصثبٗر تلدرتسثز فشل أدٓ لمد 

 جِر هى تٝللٗهٗر ّآثثرُث تلعّلهر تحدٗثز ّتزتٗد تٟلتصثدٗر جِر، ّتلتؽٗرتز تلتسعًٗثز، هى ّهطلع

 للهستمخل تلحضرٕ ٕؾتٟستشرت تلتفكٗر خثتجثٍ ّتلهضٖ تلخطٗر تلتًخإ ًهثذج عى تلترتجع أخرٓ، إلٔ

 هّتجِر فٖ دّرُث تلحضرٗر تٟستشرتفٗر لدرتسثزل كثى حٗث. خثّأّر فٖ هتزتٗدت تُتهثهث شِد تلذٕ

 خٗى تلدلٗق تلترتخط علٔ لثبهر دًٗثهٗر حثلر فٖ تلهًثطق لجعل هًِجٗر ّتلترتح تلهستمخل تحدٗثز

 رُثًثًا  ٗحهل تلذٕ تلحضرٕ تلهشرّع ّهًِجٗثز تٟسترتتٗجٖ ّتلتحلٗل للهستمخل تٟستشرتفٖ تًٟفتثح

 تلحضرٕ تلتخطٗط فٖ تّٛلٗر تلعهل هثدذ ستشكل تلتٖ تلِثهر تلهّتلع ّٗختثر تلهدًٗر هستمخل حّل

.  ّتلخعٗد ّتلهتّسط تلمرٗج تلهدٓ علٔ

 إهكثًٗثز تمٗم تلتٖ تلخرتؼهثتٗر تلهمثرخر ّتعتهد تٟحتهثٟز علٔ لثبهر خخثصٗر تٟستشرتفٗر تلرإٓ تتهتع

 ضهثى أجل هى تلخرتهج تًفٗذ عهلٗر أثًثء تلخطؤ تحتهثٟز خثستمرتء ّتِتم ّهّتردُم تلفثعلٗى تعخبر

.  تلهتؽٗرتز هع ّتلتكٗؾ تلتصحٗح خٗثرتز

 فٖ تلرتبدذ( 2010  لّٗى) تلجدٗدذ تلتّجِٗٗر تلخطر إعدتد فٖ لّٗى تجرخر تلهجثل، تعتخر ُذت ّفٖ

تلسثخمر،  تلخطط هٗزز تلتٖ تلكهٗر تٝسمثطثز تجثٍ تلحذر ّتّخز تلهستمخل ختملخثز تُتهز لمد. فرًسث

 عدم لكى تٝٗمثعثز خٗى ّهٗزز تلرلهٖ تلتؤطٗر عى تتخلٔ أى دّى ّخثرجٗر هحلٗر أُهٗر أعطز كهث

 تٟلتصثدٗر تلرُثًثز تستٗعثج علٔ تلمثدرذ ؼٗر تلحثلٗر تلحضرٗر ّتلِٗكلٗثز تلتخطٗط أدتذ خٗى تلتّتفق

 عثم فٖ كخٗر، أدٓ خهمٗثس إشؽثل هخططثز هجرد تلتّجِٗٗر تلخطر تصخح أى هى ّتلخّؾ ّتٟجتهثعٗر

 تلترتخط خخطر تلخطر ُذٍ عى تستعثض تلذٕ (SRU)تلحضرٕ ّتلتجدٗد تلتضثهى لثًّى ٝصدتر 2000

 تسعٔ تستشرتفٗر طخٗعر ذتز ّثٗمر Schemas de coherence Territorialeُّٖ )  )تٝللٗهٖ

 تضثهًث أكثر لتكّى تلهدى تجدٗد ّإعثدذ تلتًهٗر دفع أجل هى ّتلتًمل ّتلسكى تلتخطٗط ٕتلضث لرخط

.  للخٗبر ّتحترتهث

 – 1980 تلفترذ خ٠ل تلحضرٕ تلتخطٗط شِد ّخٗلخثّ خرشلًّر هثل تلكخٗرذ تٝسخثًٗر تلهدى ّفٖ

 لتفعٗل طهّحر هشرّعثز ختًفٗذ ّخدأز تلكخٗرذ تلهشرّعثز إلٔ تلكخٗرذ تلهخططثز هى تًتمثًٟا   2000

 علٔ تلهدًٗر تًشٗط إعثدذ فٖ خٗلخثّ تسترتتٗجٗر تعتهدز. إلِٗث تلخثرجٗر تٟستثهثرتز ّجذج تلتصثدُث

 خًٔ ّخلق تلعمثرتز أفضل ز تم تحرٗرتلهإسسث تحرن ثمثفر ًّشر تلحضرٕ كثلتسّٗق هحدثر عًثصر

ث ثمثفٗر ّهًشآز تحتٗر ًٗا  ُذٍ ًجحز لمد. جدٗد تلتصثد ّٟستمخثل للهدًٗر تٗجثخٗر صّرذ لتطّٗر سع

 هى أكثر أثر تلهشرّع  فثٝع٠ى عىتًجز أى لخل تلحضرٕ تلهشرّع علٔ تلهرتكزذ تٟسترتتٗجٗر

.  ذتتَ تلهشرّع

 تلهشرّع تلتسعًٗٗثز، إجرتءتز هطلع فٖ تهز تلتشرٗعٗر، تلتٖ تٝجرتءتز إٗطثلٗث، أدخلز فٖ أهث

 دّى تلعهلٗر تلهتطلخثز هع تلهستمخلٗر تلتّلعثز خهّتءهر ّسهحز تلهخطط إعدتد أسس فٖ تلحضرٕ

 هتطلخثز علٔ أفضل خشكل تجٗج تخطٗطٗر ّثٗمر فّلدز تلعثم تلهخطط تعدٗل تجرتءتز إلٔ تلرجّع

 سٗثسر فٖ خثلهستمخل خثلحثضر تلهثضٖ رخط رّهث هدًٗر فٖ تم حٗث. تلهجتهع لِث ٗخضع تلتٖ تلتؽٗٗر

 تّتجَ تلهترّخّل فثلهدًٗر جدٗدذ هعثصرذ فٖ ّتسمطِث تلهدًٗر ُّٗر تحترم ّخرتؼهثتٗر طهّحر حضرٗر

 ّتلعر فثرؼر خؤرتضٖ هحثطر كًِّث إلٔ خثٝضثفر ّتلهترّخّلٖ تلحضرٕ ًهُّث ختّلؾ  هتعلمثًا تحدٗثًا 

 . كثفر تلجِثز هى تلضثحٗر خؤحٗثء ّتحٗط تٝدترٗر حدّدُث دتخل
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 علٔ رتُى خعضِث :خلد خكل تلخثصر تلفًٗر ّتلههثرسثز تٝدترٕ خثلًظثم تلتجثرج ُذٍ تؤثر ٠ًّحظ

 هجثٟ خثعتخثرٍ تلتؽٗٗر ّتجَ تٙخر تلتحتٗر، ّخعضِث ّتلخًٔ تلخدهثز أّ أُهٗر تٟلتصثدٕ تلتفعٗل ُهٗرأ

 ّتًفٗذ تحدٗد فٖ تلهحلٗثز ص٠حٗثز هى تستفثدز تجثرج ًُّثن تلحكّهٗر للسٗثسثز تخصصٗث

 . سٗثسثتِث

 تلهدٓ علٔ تلحضرٗر كثلتًهٗر هإسسٍّ ّضعَ تلذٕ تلِدؾ تلحضرٕ تلتخطٗط ٗخلػ لم هعلّٟ فٖ أهث

 تلهخططثز تخًتِث تلتٖ للهستمخل ّتلهعٗثرٗر تلهّجزذ تلرإٗر فشل ذلن أسخثج أُم تلخعٗد، ّهى

 أسثس علٔ هخًٗر تًظٗهٗر هخططثز إلٔ أدز تلسثخمر تلدرتسثز ًتثبج أى حٗث. للخلدذ تلسثخمر تلتًظٗهٗر

 تلدرتسثز جثءز لذلن لهعلّٟ تلثمثفٗر تلهّترد خصّصٗر تٟعتخثر خعٗى تؤخذ ّلم خطٖ إحصثبٖ

 لهتطلخثز هرتعثتِث ّعدم فشلِث إلٔ أدٓ ههث تلمطر فٖ تلهتخعر تلتخطٗطٗر تلدرتسثز لكل هشثخِر

 . ّأُدتفِث تلتًهّٗر تلخثرطر

 خثلحسخثى تإخذ أى ٗجج تلتٖ ّأّلّٗثتِث ّهٗزتتِث تلتًهّٗر خصّصٗتِث أّ هًطمر خلدذ لكل كثى ّلهث

 هعلّٟ خلدذ ّفٖ عهّهث تلتًهٗر أخعثد أُم هى تلثمثفٖ تلخعد كثى تلتًظٗهٗر، ّلهث تلهخططثز خًثء عًد

 طرح طرٗق عى ّذلن. طثلثتِث خؤلصٔ تلخلدذ لِذٍ تلثمثفٗر تلهّترد تستثهثر علًٗث خصّصث، ّجج

 . لًجثحِث كؤسثس تلثمثفٖ تلخعد تؤخذ تلتٖ تلتًهّٗر تلهشثرٗع هى هجهّعر

 ّتلهّترد تلهتّفرذ ّتٝهكثًٗثز تٝللٗم فٖ تلهّجّدذ تٝشكثلٗثز ّتحدٗد تلرتُى تلّضع درتسر فخعد

 ّضع تٝهكثًٗثز ُذٍ ضّء فٖ ٗهكًًث تلتًظٗهٖ تلهخطط أّلّٗثز ُٗكلر ّإعثدذ تمٗٗم ّخعد تلثمثفٗر

 تلتًهٗر عهلٗر فٖ تلثمثفٗر ّتلخثرطر تلثمثفٖ تلخعد ترتتخٗر ّتستثهر كثهلر تلهًطمر تؽًٖ شثهلر همترحثز

 . تلهتكثهلر تلحضرٗر
  :ٗلٖ خهث تلهحددذ تلهًطمر فٖ تلهمترحر تلهشثرٗع ّتتهثل 

 
 الثقافٌة الحٌوٌة التنموٌة المشارٌع: 9 توضٌحً رسم

: الموقع إدارة 7-3-2-1

 فٖ ّتلتمًٗر تلتطّر هدٓ ٗخٗى أًَ فٖ هث خلدذ فٖ تلتثرٗخٖ تلعهرتًٖ تلًسٗج علٔ تلهحثفظر أُهٗر تخرز

 تلتعثهل طرٗمر فٖ تٛجٗثل خٗى ّتٟخت٠ؾ تلتشثخَ عًثصر تلهحٗطر، ّّٗضح تلخٗبر  هع أجدتدًث تعثهل

.  1لِث تلهكًّر للعًثصر ّتلفِم تٟرتخثط تستهرترٗر ّهدٓ تلعهرتًٗر  تلخٗبر هع
                                                           

1
 3   اٌؼبّو، اٌؼلك إٌّٙلً، اٌّغٍل ِغٍخ , ػ١ٍٗ اٌّؾبفظخ ٍٚجً أ١ّ٘خ اٌؼّوأٟ اٌزواس ػٍٝ اٌّؾبفظخ, ا١ٌَف ِؾّل اؽّل 

  . ٘ـ1417ٚاٌٖٕبػ١خ، اٌَؼٛك٠خ،  اٌزغبه٠خ اٌغوف إٌٙل١ٍخ، ِغٌٍ اٌٍغٕخ، مٚاٌؾغخ
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 فٖ للتسجٗل تلهرشحر تلهًثطق ّأحد ّتلطخٗعٖ تلثمثفٖ خثلترتث سّرٗر فٖ تلؽًٗر تلهّتلع هى هعلّٟ

.  ّتلدًٗٗر تلتثرٗخٗر ّتلهعثلم تلهًشآز هى تلكثٗر تحّٕ ُّٖ تلعثلهٗر تلترتث لثبهر

 ُذٍ تشتهل خحٗث ّتلهعًّٕ تلهثدٕ تلثمثفٖ ترتثِث ّإحٗثء للحفثظ هتكثهلر خطر ّضع لذلن، ٗجج

 تلعثدتز ّإحٗثء تلهحلٖ تلهجتهع دّر إلٔ ّتلترهٗم تلتؤُٗل عهلٗثز هى خدأ هحثّر عدذ علٔ تلخطر

 للخلدذ ّتلتكًّلّجٗر تلتمًٗر تلهتطلخثز تٟعتخثر خعٗى تٛخذ هع تلحفثظ عهلٗر فٖ ّتستثهثرُث ّتلتمثلٗد

 عهلٗر ّتحكم تٟستثهثر ّسخل ّتلتهّٗل ّتٝع٠ى تلترّٗج عهلٗر تشهل للهّلع هتكثهلر خإدترذ ًِّثٗر

 تلهجثل فٖ ّخثصر طثلثتِث خؤلصٔ إهكثًٗثتَ ٟستثهثر تلهّلع إدترذ تلًِثٗر فٖ ّتٟرتمثء تلتؤُٗل

. تلهجثل ُذت فٖ همّهثز هى تلهّلع ٗحَّٗ لهث تلسٗثحٖ

 
 معلوال لبلدة المتكاملة اإلدارة: 10 توضٌحً رسم

 



 هعبء اثوا١ُ٘                                    .                                                                                  َاٌز٠ّٕٛخ اٌقبهٛخ فٟ اٌضمبف١خ األثؼبك رؤص١و روارج١خ

197 
 

: تلتثلٗر تلعثهر تٛسس إتخثع هى ٟخد تلترتثٖ تلهصدر إدترذ ّعًد

 خِث تلتفرٗط ّعدم فَٗ تلهّجّدذ ّتُٛهٗر تلمٗم كل ّعلٔ تلثمثفٖ تلهصدر أصثلر علٔ تلهحثفظر .1

 تحمٗق لهصلحر تُٛهٗر تلملٗلر تلمٗم خخعض تلتضحٗر إلٔ ًحتثج ّلد. تلهّلع إدترذ لهصلحر

.  ههكًر تضحٗر خؤلل ذلن ٗكّى أى ٗجج تٟستخدتم، لكى

 هٗثثق فٖ جثء لهث ّفمثًا  )تلهعهثرٗر خصثبصَ هع هتّتفمر خطرٗمر تلتثرٗخٖ تلهعلم تستخدتم .2

 (. تلخًدلٗر

 ٝدترذ تلسثخمر تلًمطر تحمق خٗثرتز عدذ خٗى هى تٛهثل للّظٗفر تٟلتصثدٗر تلجدّٓ درتسر  .3

 . تلثمثفٖ تلهصدر

 ّجّد عدم ٛى خطر دّى عهل خؤٕ تلمٗثم تلثمثفٖ، ّعدم تلهصدر ٝدترذ هدرّسر خطر ّضع .4

 . تٛخطثء فٖ تلّلّع ّٗسِل تلخطر

 . تٛهد ّلصٗرذ ّهتّسطر طّٗلر إلٔ تلخطر تًفٗذ هدذ تمسٗم .5

هرهم،  هعهثرٕهًِدس لٞدترذ،  هصهم هعهثرٕهًِدس  )تختصثصثز عدذ ٗضم فرٗق ّجّد .6

. . . ( تلهحلٗر لٞدترذ حضرٕ، ههثل هدًٖ، هخطط ّفى، أثرٕ، هًِدس عهثرذ ًّثلد هإرخ

 . ّتًفٗذُث تلخطر تلن ّضع فٖ جهٗعثًا  ٗتعثًّّى

 . 1تلثمثفٖ للهصدر ّتلطثربر تلدّرٗر للصٗثًر ذتلٖم ّهخصصثز خطر ّضع .7
 

 :ّتلترهٗم تلتؤُٗل هشثرٗع .1

 جعلِث ُّ تلتملٗدٗر تلخلدذ إدترذ هى تلِدؾ إى

 فِٗث للمثطًٗى ّجثذخٗر هتعر ّأكثر حّٗٗر أكثر

.  إلِٗث تلمثدهٗى ّللسثبحٗى

 فٖ ٗكهى تلشثهلر تلتؤُٗل عهلٗر هى ّتلِدؾ

 تتجَ ٌحّ تلتٖتلحد وى تلوحثّٟز تلفرد٘ر 

 إلٔ ٕ ؼ٘ر تلّتع٘ر ّتإدلوفثُ٘م تلتجو٘

 هىع تلوح٘ط ـجثم وـدم تٌٟسـ ّعتلًشّذ

 عثم ُّ سلسلر وى لفثلعورتى دشك. حّلِث

ِث ـ ٟ ٘صح ومثطعتتلتٖتلوتتثدعثز تلدصر٘ر 

ر ـ٘ر  ّؼ٘ـثُ٘م شخصـِث دوفـأّ تعترتض

 جوثع٘ر رإّٓإٌوث ٟدد وى ص٘ثؼر ، ودرّسر

٘تفق علِ٘ث لتتسم دثٟستورتر٘ر تلوٌطم٘ر لجو٘ع 

حتٔ ٘تحمق تٝددتع  ل،تلوعثلجثز ّتلتفثص٘

.   تلخلدذ عٌثصر ل تلجثوع  ّتلمثةم علٔ تٌثؼم كلتلشثو

: هًِث تلخلدذ تلن ّتؤُٗل ٝدترذ تًفذ تمًٗثز عدذ ًُّثن

 تٛخذ هى ّٟخد. ّظثبفِث لتمدٗم تحمٗمثًا  ّأكثر حّٗٗر أكثر جعلِث إٔ: تلخلدذ تؤُٗل هخطط إًجثز .1

 تثرٗخٗر ّهخثى هّتلع هى فِٗث ّهث ّلٗم خصثبص هى تلمدٗهر لهعلّٟ هث تمدٗم هى خثلحسخثى

 Urban للخلدذ تلحضرٕ تلًسٗج تكّٗى ُٗبر علٔ تلحفثظ علٔ تلتركٗز هى ٟخد أًَ كهث. ّجهٗلر

Morphology  .

                                                           
 . 3 ، ص2011دهشق، , ّتلترتث للعهثرذ دهشق هكتج, تلتثرٗخٗر هعلّٟ هدًٗر هّلع  إدترذ هخطط, دؼهثى هّفق. د 1

 القدٌمة معلوال فً شارع: 52 شكل
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 لَ خؤى ٗتهٗز تلذٕ تلتثرٗخٖ تلهركز دتخل تلهّجّدذ تلتثرٗخٗر تلهخثًٖ ّتجِثز ٛلّتى هخطط تًفٗذ .2

تلمدٗهر،  تلّتجِثز ألّتى لترتكم ّتحلٗل درتسر إلٔ ٗحتثج تلهخطط ّتدُى، ُّذت تمصر ّتجِثز

 ألّتى لهجهّعر تلًِثبٗر تلصّرذ هثُٗر تٛلّتى ترتكم إلٔ خثٝضثفر خثلحسخثى تٛخذ هى ٟخد حٗث

 . تلحضرٕ تلهمٗثس ضهى تلهخثًٖ

 خطر تًظٗم حٗث هى هِم تلهخطط ّّتجِثتِث، ُّذت تلتثرٗخٗر تلهخثًٖ علٔ للحفثظ هخطط تًفٗذ .3

 . تلهخثًٖ تلن علٔ للحفثظ هًظهر أّلّٗثز ضهى تلتثرٗخٗر تلهدًٗر هخثًٖ جهٗع علٔ تلحفثظ

 تلع٠لثز علٔ تلحفثظ علٔ ٗركز أى هى ٟخد تلتملٗدٗر، ّتلذٕ تٛحٗثء حهثٗر هخطط إًجثز .4

 . تلتملٗدٗر تلحٖ ّعًثصر أجزتء خٗى تلهّجّدذ

. ّحّلِث تلهدًٗر دتخل تلعثهر ّتلفرتؼثز ّتلسثحثز "Town Landscape" تلخلدذ تًسٗق هخطط .5

 خٗبٗر خدرتسر تلمٗثم هى ٟخد ّتٛعشثج، خل ّتلّرد تٛشجثر زرتعر تلخلدذ ختًسٗق تلهمصّد ّلٗس

 ّهث تلهكثى ذلن ًٗثسج هث تختٗثر ٗتسًٔ تلعصّر، حتٔ عخر تلهًطمر هزرّعثز لخذّر ّزرتعٗر

 . تثرٗخٖ حضرٕ كهّلع هعَ ٗتجثًس

 فٖ تلهحلٗر ذتٝدتر فٖ تلتثرٗخٗر تلخلدذ علٔ تلحفثظ فٖ تلهختصٗى لخل هى تعلٗهثز ّضع هى ٟخد كهث

.  تلتملٗدٕ تلخًثء هع ٗتجثًس خؤى تلمدٗهر تلهدًٗر دتخل حدٗث خًثء إشثدذ حثل

 تّسع هع هتكثهل خشكل خِث ّتٟرتمثء هعلّٟ فٖ ّتلدًٗٗر تلتثرٗخٗر ّتلهعثلم تلهخثًٖ تؤُٗل إعثدذ إى

 كثفر علٔ تلخلدذ سّٗر رفع إلٔ ٗإدٕ ّعهرتًٗر تخطٗطٗر هتطلخثز هى ذلن ٗفرضَ ّهث تلحدٗثر تلخلدذ

 أثر إلٔ إضثفر تجثرٗر حركر هى هعِث ٗترتفق ّهث كخٗر خشكل تلسٗثحٗر تلحركر تًّشط حٗث تلصعد

 . تلخلدذ أُل علٔ تجتهثعٗث تلتؽٗٗرتز ُذٍ
 هع خثلتعثّى خِث ّتٟرتمثء هعلّٟ خلدذ تؤُٗل لهشثرٗع تلدرتسثز هى خهجهّعر تلسّرٗر تلدّلر ّلثهز

: هًِث ًذكر تلهتخصصر ّتلعثلهٗر تلسّرٗر تلشركثز هى هجهّعر

 هعلّٟ ّتجِثز ّترهٗم تؤُٗل هشرّع :

  1:للهشرّع تلّصفٖ تلخٗثى

 تلمٗهر ّإخرتز أثرٗثًا  ّتلهسجلر تلمدٗهر هعلّٟ خلدذ لسكثى تلهعٗشٗر تلظرّؾ تحسٗى إلٔ تلهشرّع ِٗدؾ

 تلهسجلر تلخلدذ فٖ تلعثهر تٛه٠ن علٔ تلهطلر تلّتجِثز ّتؤُٗل ترهٗم خ٠ل هى للهخثًٖ تلتثرٗخٗر

 تلحدٗثر ّخثلطرق كثهل خشكل تلتحتٗر تلخًٗر ّتستخدتل تؤُٗل إعثدذ هشرّع هع تكثهلٗر خًظرذ أثرٗثًا 

 تلخًٗر تًفٗذ خعد ّتلطرق تلههرتز تحسٗى إلٔ تلهشرّع ِٗدؾ كهث. ذتلعثلٖ تٛثرٗر تلمٗهر هع ّتلهتّتفمر

 كهث. ّتلخدهر تلهشثذ لحركر تلضرّرٗر تلهتطلخثز تلخٖ خحٗث ّهعثلجتِث ّرصفِث ّإكسثءُث تلتحتٗر

 ّلّحثز ّإًثرذ للجلّس أركثى هى ّسٗثحٗر هحلٗر ّخدهثز طرلٖ فرش تًفٗذ إلٔ تلهشرّع ِٗدؾ

.  تلمهثهر هشكلر ّحل للدٟلر

 تلخًٗر تردٕ عى تلًثجهر ّتلخطّرذ ّتلهخلفثز تًٛمثض ّإزتلر ّتلسٗخثطثز تلخرتخثز هعثلجر إى

.  تلهشرّع إلِٗث ٗسعٔ تلتٖ تُٛدتؾ أُم هى ُّأٗضثًا  تلمدٗهر تلهدًٗر فٖ  تلتحتٗر

 تلعثهر خثٛخًٗر ههثلر ُثهر ّأثرٗر تثرٗخٗر همّهثز تهتلن هثزتلز تلمدٗهر هعلّٟ هدًٗر أى ّخثعتخثر

 تلهخثًٖ علٔ تلتشُّثز إزتلر أعهثل خ٠ل هى تلهمّهثز ُذٍ إخرتز إلٔ تلهشرّع ِٗدؾ ّتلخثصر

 تلتشُّثز أشكثل كل ّإزتلر تلخّٗز ّهدتخل تلتصثّٗى ّتِذٗج تٛثرٗر تلعًثصر ّكشؾ ّتًظٗؾ

.  تلتحتٗر تلخًٗر تهدٗدتز عى تلًثجهر

                                                           
1

، 2011\5ِٛفك كغّبْ، اٌْوٚٛ اٌف١ٕخ ٌّْوٚع رؤ١ً٘ ٚرو١ُِ ٚاعٙبد ِؼٍٛال ٚاألػّبي اٌّزّّخ، ِىزت كِْك ٌٍؼّبهح ٚاٌزواس، كِْك  . ك 

ٓ3 . 
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 تلهسجلر تلمدٗهر تلهدًٗر ختؤُٗل تعًٔ تلتٖ هشثرٗعتل هى كًَّ إلٔ إضثفر خؤًَ تلهشرّع أُهٗر تكهى

. تلهعٗشٗر ظرّفِم تحسٗى علٔ ّٗسثعد تلسكثى علٔ هخثشرذ ًٗعكس سّؾ، تلحضثرٕ دّرُث ّإخرتز

.  تلهحلٗٗى تلسكثى علٔ ستًعكس تلتٖ تلسٗثحٗر تلتًهٗر علٔ هخثشر خشكل سٗإثر كهث

 تحتثجِث تلتٖ تلسٗثحٗر تلهتطلخثز أُم هى ُّّتحد تلهعخد خثلطرٗق تلشرلٖ تلفج رخط هشرّع إى

. تم٠ هثر دٗر سثحر عى تلضؽط تخفٗؾ علٔ سٗسثعد تلذٕ تلطرلٖ ّتلرخط تلسٗثحٖ للتخدٗم تلهدًٗر

 لتسِٗل تلههكًر تلحلّل ّّضع هختلفر خهًثسٗج للطخٗعر ّتِذٗج تسّٗر إلٔ تحتثج تٛعهثل ُّذٍ

.  أعهثرُم خكل تلسٗثح حركر

 تتطلج تلتٖ تلهحثّر أُم هى سركٗس هثر ّدٗر تم٠ هثر دٗر خٗى هث تلّتصل تلعلّٕ تلطرٗق ّلعل

 تٛرصفر تًظٗم أعهثل ّخثصر ّتلتًفٗذ تلدرتسر

 تلهمثعد هى هجهّعر ّتّزٗع خثلهشثذ تلخثصر

 تٛشجثر خصًّؾ تلهحّر ُذت ّتشجٗر تلهًثسخر

 تلمهثهر س٠ل هى تلخدهثز ّتّزٗع للهًطمر تلهًثسخر

 ّأُم. ّتًٝثرذ للهٗثٍ دّرتز هى ذلن ّؼٗر

 تؤُٗل هشرّع ّضع تلدرتسر تتّجج تلتٖ تلعًثصر

 علٔ تلهعدًٗر تلدرتخزًٗثز ّإشثدذ تلعلّٗر تلهؽثّر

.  تلمدٗهر تلخلدذ علٔ تلهطل تلشرٗط طّل

 خطط ّضع تلتؤُٗل هشرّع أعهثل ّخ٠ل ٗتم

 كهشرّع تلِثهر تٛثرٗر تلهخثًٖ هى هجهّعر لترهٗم

 تلترهٗم هِثرتز تطّٗر علٔ ٗسثعد ًهّذجٖ

 تٛضثخٗر تحضٗر فٖ سّتء تلهتخعر ّتٛسس

.  تلخًثء ّتمًٗثز هّتد أّ تًتمثء ّتلتّثٗمٗر تلًِدسٗر

 ّعهرتًٖ هعهثرٕ دلٗل إًتثج إلٔ تلعهل ِٗدؾ كهث

 تلِثهر تلهعهثرٗر تلعًثصر هى هجهّعر ٗحتّٕ

 ّدرتسر تطّٗر علٔ تلهعهثرٗٗى تلهًِدسٗى ٗسثعد دلٗل كًَّ إلٔ إضثفر تّثٗمٗثًا  هرجعثًا  لتكّى ّذلن

.  هعلّٟ هدًٗر ُّّٗر تلعهرتًٖ تلطثخع هستمخل

 تلًسٗج علٔ تلضّء تسلٗط ّسٗتم هخثشرذ تًهّٗر سٗثسثز ّضع إلٔ أسثسٖ خشكل ِٗدؾ تلهشرّع

 خحٗث تلهمّهثز ُذٍ ّإخرتز ّؼٗرُث ّتمثلٗدٍ ّعثدتتَ ّتلزرتعٗر ّتلحرفٗر تلثمثفٗر ّهمّهثتَ تلسكثًٖ

 . ّتلثمثفٖ تلسٗثحٖ ّتلتؤُٗل تلتملٗدٗر تلحرؾ تطّٗر هستّٓ علٔ تلتًهٗر هجثل فٖ تّظٗفِث ٗهكى

 

  1:تلعهرتًٗر ّتلهحثّر تلّتجِثز لهعثلجر تلعثهر تلهخثدٓء

 ّتٛعهثل تلمدٗهر هعلّٟ هدًٗر ّتجِثز ّتؤُٗل لترهٗم تلعثبدذ تٛعهثل ُٖ تلهشرّع ُذت هى تلؽثٗر إى

: تلتثلٖ تلشكل علٔ تصًؾّ تلتؤُٗل أعهثل هى هجهّعر تضهىتلتٖ زّ تلهتههر

 ّتلحجر تلهسلح تلخٗتّى هى تٝستًثدٗر تلجدرتى خثستخدتم تلطرق لحّتؾ تلتدعٗم أعهثل.  

 تلتثلفر تًٝشثبٗر تلعًثصر  تستخدتل ّتلسٗخثطثز ّصٗثًر ّترهٗم تستخدتل أعهثل.  

 ّتٝكسثء تًٝشثء طخمثز  تستخدتلذ ّّتلحهثٕ تلدُثى أعهثل. 
                                                           

1 
 . 7-6ِٛفك كغّبْ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ. ك

 والترمٌم التأهٌل أعمال بدء بعد معلوال: 53 شكل
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 لخلدذ تٛثرٗر تلمٗهر هع ٗتّتفق خشكل تلهتِدهر تلهًثطق لحهثٗر تصثّٗى أعهثل . 

 تلهخثًٖ خعض عى تلخطّرذ ّإزتلر تلهإلز تلتدعٗم أعهثل  

 تلتملٗدٕ خثلشكل تلهعدًٗر ّتلحّتجز تلدرتخزًٗثز أعهثل  

 تلطرلثز تحز تلهؽثّر ّصٗثًر تًظٗؾ أعهثل   

 تلتملٗدٗر ّتلكلسر  تلعرخٗر تلطًٗر أعهثل  

 تلحجر تًظٗؾ أعهثل  

 تلحجر تعّٗض أعهثل  

 هًِث تلتثلؾ ّتستخدتل تلخشخٗثز صٗثًرّ ذجدٗد خشخٖ هًجّر تمدٗم أعهثل  

 تلهًثسج تلطخٗعٖ خثلحجر تٝستًثدٗر تلجدرتى إكسثء أعهثل  

 للسّٗل درء حثجز ّّضع للفج تسّٗر أعهثل  

 تلسّٗل ّهجثرٕ ّتٛدرج ّتلرتهخثز تلطرلثز تسّٗر أعهثل  

 تلعثم تلهّلع أعهثل  :

  حجرٕ رصؾ أعهثل .1

  تلسكًٗر تلهخثًٖ لتخدٗم  حجرٗر أدرتج أعهثل .2

  دٟلر ّلّحثز ّحثّٗثز هِه٠ز س٠ل أعهثل .3

  تلهثبٗر ّتلعًثصر تلحدتبمٗر تلهعثلجثز .4

  ّتلحجرٗر تلخشخٗر تلهمثعد أعهثل .5

 تلدٟلر لّحثز أعهثل .6

  زرتعٗر ّأحّتض تٛرصفر أعهثل .7

 تلشرلٖ تلفج تؤُٗل هشرّع
1

 :

 هسثحثز تظللِث تلجردتء خثلطخٗعر تتصؾ ّتلتٖ هعلّٟ لطخٗعر تٛسثس تلههٗزذ ّتلهؽثّر تلفج ٗشكل

 تلحمخثز إلٔ هسثرتتَ عخر ًٗملًث ّتلذٕ تلفج فرتؼثز ّكذلن، تلهحٗطر تلجخثل ترصع تلتٖ تلكِّؾ

 تلخٗبر هًثخع أُم إحدٓ ّتعتخر لهعلّٟ تٛسثسٗر تلصفر تشكل تلطخٗعر ُذٍ إى. تلمدٗهر تلتثرٗخٗر

.  تلخلدذ لِذٍ تلتطّٗر هى كثهلر هًظّهر ضهى ّرخطِث ّضعِث تحسٗى هى خد ٟ ّخثلتثلٖ فِٗث تلهستدتهر

:  تلعثهر تلشرّط

 ٔأّ  خثلهؽثّر تلهسثس ّعدم تلطخٗعٗر للهكًّثز تٝسثءذ عدم تلفج ضهى تٛعهثل تًفٗذ عًد ٗرتع

 . ذتلعثلٖ تلمٗهر ذتز تٛثرٗر تلعًثصر

 دهشق رٗؾ هحثفظر لخل هى تحدد ّفًٗر أثرٗر جِثز تٛعهثل علٔ تشرؾ  

 للفج تلهسٗبر تلخٗتّى طخمثز إزتلر أعهثل تًفٗذ عًد تلخفٗفر ّتلتجِٗزتز تٛدّتز تستعهل. 

 تلهٗثٍ هجرٓ لتحدٗد هخصصر أحجثر تستخدم . 

 للفج تلطخٗعٖ تلشكل هع تّتفقّخشكل ٕ خثلفج تلهمترح تلطرٗق هسثر تحدٗد ٗتم . 

                                                           
1

 . 3ِٛفك كغّبْ، اٌّوعغ اٌَبثك، ٓ.  ك
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 :تلهحلٖ تلهجتهع تفعٗل .2

 تلترتث حهلر ُم تلهحلٖ تلهجتهع أخًثء ٗعتخر

 تلههتلن فٖ تلهلهّس ّؼٗر تلهلهّس

 فٖ إشرتكِم هى خد ثم، ف٠ تلثمثفٖ، ّهى

 فٖ دّرُم ّتفعٗل تلثمثفٖ ترتثِم حهثٗر

 تلتثرٗخٗر تلهدى علٔ تلحفثظ خرتهج

 خٗد ّتٛخذ تلعثم تلرإٔ تّعٗر ّحه٠ز

 جِّد هع تفثعلِهث لضهثى تلهّتطًٗى

 تلدّلر ّتًفذُث تخذلِث تلتٖ تلحهثٗر ّهشثرٗع

 . ّتلدتعهر تلهثًحر تلدّلٗر ّتلِٗبثز

 

: تلتثلٗر خثلًمثط تلهحلٖ تلهجتهع دّر ٗتهثل حٗث

 هع ّتلتّتصل ّتلتعثّى خَ، خثلشرتكر ّتُٟتهثم ّحفظَ تلترتث شإّى ّتدخٗر إدترذ فٔ تلهشثركر 

 . تٟختصثص ذتز تلجِثز

 تلشعخٗر ّأسّتلِث تلمدٗهر تلهدى هرتكز تؤُٗل ّإعثدذ تطّٗر علٔ تلعهل . 

 1.تستثهثر تٛٗدٕ تلعثهلر ّتلهِى تلهحلٗر ّتطّٗرُث ّتحسٗى تلصًثعثز تلتملٗدٗر 

 علِٗث ّتٛثرٗر، ّتلحفثظ تلترتثٗر تلهخثًٖ ّتؤُٗل ترهٗم إلٔ ترهٖ تلتٖ تلخطط ّضع . 

                                                           
1
 Abir Arqawi, Protection and Promotion of the Cultural Heritage of Um Ar Rasas, 2003, P. 32. 

 4 الشرقً الفج: 54 شكل

 1 المحلً المجتمع من: 55 شكل
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 ٖتلخثلد تًٝسثًٖ تلترتث لّتبم إلٔ ّإضثفتِث تٛثرٗر تلهّتلع ُذٍ ضم إلٔ تلسع . 

 لثعدذ لتشكٗل تثمٗفٗر خجِّد تلترتث، ّتلمٗثم خمٗهر تلّعٖ ًشر جلأ هى هضثعفر خجِّد تلمٗثم 

 فٖ لٗهتِث ترسٗخ علٔ خِث، ّتلعهل ّتُٟتهثم ّتٙثثر خثلترتث تُٟتهثم فكرذ تحتضى تجتهثعٗر

 ّتلطخمثز تٛطٗثؾ هختلؾ أذُثى

 ًّعٗر ًملر تٟجتهثعٗر، ّإحدتث

 خ٠ل هى للترتث تلًثس ًظرذ فٖ

 تلتثرٗخٗر، ّإخرتز لٗهتَ إخرتز

 ّتٛجدتد تٙخثء هسثُهثز

ّخًثبَ،  تؤسٗسَ فٖ ّكفثحِم

 إعثدذ ٗستدعٖ تلذٕ ُّّتٛهر

 تعتخثرٍ للترتث، ّعدم تٟعتخثر

لٗهَ، أّ  لَ لٗس ّلِّ ترؾ هجرد

 . فثبدذ هى لَ لٗس

 ّتلفعثلٗثز تلهِرجثًثز تًظٗم 

 تلخرتهج تلترتثٗر، ّإلثهر

 هى هثرسٍّ هث تلٗدّٗر، ّتهثٗل ّصًثعثتِم تّٛتبل ّحرؾ هِى خشرح تعًٔ تلتٖ ّتلهشثرٗع

 . تلهحلٗر ّتٛلعثج ّتلسخثلثز تلشعخٗر تلفًّى هختلؾ

 ّتلًثدرذ تلمدٗهر تلصّر هعثرض تلهعثرض، هثل هختلؾ تًظٗم خ٠ل هى تلعهرتًٖ تلترتث تخلٗد 

 حسج تٙثثر ُّذٍ تلترتث لِذت تإرخ سثخمر، ّتلتٖ حمج فٖ تلهصّرٗى عدسثز تلتمطتِث تلتٖ

 تلتٖ ّتلتحّٟز تلتؽٗرتز هدٓ تلحثضر، ٟكتشثؾ خثلّتلع همثرًتِث ثم تلتمثطِث، ّهى سًّتز

 تلعهرتًٖ ّتلًهّ تلتحدٗث حركر ّتخعثز ّآثثر تلهًطمر، ّتًعكثسثز طخٗعر علٔ ّطرأز حدثز

 . تلهًطمر ُذٍ ّخٗبر ترتث علٔ ّتلصًثعٖ

 تلّفثء ٗجج ّطًٖ ّتجج ُّ فكرٗثًا، ّإًهث ترفثًا  لٗس ّتلخٗبر تلترتث حهثٗر هّضّع أى علٔ تلتؤكٗد 

 تلظرّؾ كثفر حٗثتَ، ّتّفٗر هستّٓ ّتحسٗى تلهّتطى تًٝسثى تًهٗر ُدؾ جلأ خَ هى

، تلكرٗهر ّتلحٗثذ تٟستمرتر لَ ّخهستّتٍ، ّتضهى خَ تٟرتمثء خهتطلخثز تلع٠لر ذتز تلضرّرٗر

 . هعٗشتَ ًّّعٗر جّدذ هى ّترفع

 تلتعلٗهٗر تًٛشطر تثج ٛىكهرتكز تلهتثحؾ هى تٟستفثدذ . 

 هرخحر أًشطر إلٔ تلثمثفٖ تلترتث فرص تحّٗل فٖ فعثل كهحرن تلهرأذ دّر تفعٗل . 

 :تلهّلع خدهر .3

 تلسثبحٗى لحثجر تستجثخر أكثر لتصخح ّتكٗٗفِث عثم خشكل ّتلخلدذ تٛثرٗر تلهّتلع تحضٗر ٗجج حٗث

 هى هجهّعر طرٗق عى تلزتبر لخل هى ل٠ستخدتم جثُزتًا  جعلَ تلهّلع ختحضٗر ّٗمصد. ّتلزّتر

 هجهّعر خ٠ل هى ذلن ّٗتم. خَ تٝضرتر ّعدم تلهّلع لٗم تٟعتخثر خعٗى تٛخذ هع تلخثصر تلترتٗخثز

: ٗلٖ فٗهث تلخٗصِث ٗهكى تلهًِجٗر تٛسس هى

 ّتؤهًَٗ للهّلع حدّد ّضع :

لِث،  تٛهى ّتؤهٗى ّتضح خشكل ّتعرٗفِث لِث حدّد ّضع إلٔ ّتلتثرٗخٗر تٛثرٗر تلهّتلع تحتثج

 خٗى أهثكًِث علِٗث، ّتترتّح تلحفثظ هى هختلفر ّخدرجثز عدٗدذ خؤشكثل تّجد لد تٛثرٗر فثلهّتلع

 2 المحلً المجتمع من: 56 شكل
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 تؤهٗى ٗضهى خهث تلحدّد ُذٍ ّضع ٗتم تلهّلع حثلر تلهسكًّر، ّحسج تلهدًٗر ّللج تلًثبٗر تلهًثطق

أّ  تلهثرٗى تلًثس ٗسخخِث لد تلتٖ تٛضرتر هى فحسج تلهّلع حهثٗر علٔ تلحدّد تسثعد لَ، ّٟ حهثٗر

.  أٗضثًا  ّتلسثبحٗى تلزّتر س٠هر تؤهٗى ّتٟعتدتء، ّإًهث تلسرلر خطر هى

 تل٠زهر تلخدهثز تؤهٗى :

 فٖ تكّى هث عثدذ تٛثرٗر تٟسترتحر، فثلهّتلع ّأهثكى تلصحٗر تلخدهثز ّجّد لحظ إلٔ تلهّتلع تحتثج

 حثل صحٗر خدهثز إلٔ تلهّلع إلٔ للّصّل طّٗلر هسثفثز لطع تلذٕ تلزتبر خعٗدذ، ّٗحتثج أهثكى

 تلسى كخثر هى تلثمثفٗر تلهّتلع زّتر أؼلج أى أّ خعدُث، ٠ّٗحظ أّ خ٠لِث تلزٗثرذ لخل ّصّلَ، سّتء

.  تلهمترحر تلسٗثحٗر تلهسثرتز ضهى هّتلعِث ل٠سترتحر، تدرس ظلٗلر أهثكى ٗتطلج ههث

 للهركخثز هّتلؾ تؤهٗى :

   تلهّلع،  إلٔ إلثهتَ هكثى هى ًٗتمل أى ٗجج ّتلسٗثرتز، فثلزتبر للحثف٠ز هّتلؾ إلٔ تلهّتلع تحتثج

 لِذٍ هختلفر ًظم إٗجثد تلزتبر، ّٗهكى ُذت تًمل تلتٖ تلهّتص٠ز ّسثبل لتّلؾ هكثى ترتٗج هى ّٟخد

.  تلعهلٗر

 للتّجَٗ ًظثم ّضع :

 تلزّتر تّجَٗ هى ٟخد ّدتخلَ، إذ تلهّلع خثرج ّتلشرّح تلدٟلٗر تللّحثز هى تلتّجَٗ ًظثم ٗتؤلؾ

 ٗجج إلَٗ تلّصّل تلسٗثرتز، ّخعد ّلّؾ ّأهثكى تلدخّل ًمثط تحدٗد خ٠ل هى تلهّلع إلٔ للّصّل

. تلسٗثحٗر ًحّتلهسثرتز تًٟط٠ق ًمثط ّلصتَ، ّتحدٗد زٗثرتَ ّطرٗمر تلهّلع ألسثم ٗعرفّت أى

 للتعرٗؾ خرًثهج أّ إٔ هّلع إٔ هى أسثسٗثًا  جزءتًا  هدرّس خشكل تلهّضّعر ذلتلدٟ لّحثز ّتعتخر

.  خثلهّلع

 كًّعٗر تٝرشثدٗر تللّحثز لتصًٗع تٟعتخثر خعٗى تلهعثٗٗر هى هجهّعر تلتّجَٗ ًظثم ٗؤخذ أى ّٗجج

 . خَ خثصثًا  ًظثهثًا  تصخح خحٗث دتبهثًا  ّتستعهثلِث ضهًِث ّتلرسّم ّشكلِث ّألّتًِث تلهستخدهر تلهّتد

 تلدخّل ًمثط ًحّ تلزتبر تّجَ ّتلتٖ تلهّلع خثرج تمع تلتٖ تللّحثز تٝرشثدٗر تللّحثز ّتشهل

 ّأهثكى تلزتبر ٗسلكِث أى ٗجج تلتٖ تلهسثرتز تّضح ّتلتٖ تلهّلع دتخل تمع تلتٖ تلهحددذ، ّتللّحثز

 تلزٗثرذ عى تلهحجّخر ّتٛهثكى خزٗثرتِث ٗسهح تلتٖ تٛهثكى تّضٗح ّتلهخثرج، ّفٖ تلعثهر تلخدهر

.  للزتبر تٛهثل خثلشكل تلهّلع تمدٗم علٔ ٗسثعد خهث ، ّذلن. . . تلطّترئ ّهخثرج

 للهّلع شعثر تصهٗم :

 أُهٗر إ٠ٗء ٗجج خَ، كهث هخثشرذ ٗرتخط خصرٕ تعخٗر ٍ ٛىللهّلع خثص أّ رهز شعثر تطّٗر ٗهكى

 هختلؾ فٖ تلهّلع عى تلهعخر تلرهز ُّ تلشعثر ُذت ٗصخح خحٗث تلهّلع تسم كتثخر لطرٗمر خثصر

.  تلرسهٗر ّتلهّتلع ّتللّحثز تلهًشّرتز

 هًثسخر ًمل ّسثبل تؤهٗى :

تلهّلع،  ّإلٔ هى تلزّتر لًمل حثف٠ز ىتؤهٖ هى خد ٟ لذت تلزّتر إلثهر أهثكى عى تلهّتلع تخعد هث عثدذ

 ّخثستخدتم خثلتخدٗم تسهح تلتٖ تلطرلثز ّتحدٗد تلهّلع ضهى خثصر ًمل ّسثبل تؤهٗى هى ٟخد كهث

.  تلهّلع دتخل إلٔ ّتلطّترئ تٝسعثؾ سٗثرتز ّصّل إهكثًٗر تؤهٗىل تلًمل، إضثفر ّسثبل

 تلهّلع ضهى للسثبحٗى ّتضحر هسثرتز تحدٗد :

 أّ خشكل كهجهّعثز ٗؤتّى كثلمصّر، فثلزّتر تلكخٗرذ أّ خثلهخثًٖ تلهفتّحر خثلهّتلع خثصر ُّٖ

 ٗرؼج فمد تلثثًٗر تلحثلر فٖ هختص، أهث دلٗل لٗثدذ تحز تلهجهّعر تكّى تّٛلٔ تلحثلر إفرتدٕ، ّفٖ

 تلّصّل ّطرٗمر تلِثهر تٛهثكى تّضح تعلٗهثز إلٔ سٗحتثج خثلتثلٖ خًفسَ تلهّلع خثستكشثؾ تلزتبر
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 تلهعثلم ًّّع تلزتبر ُٟتهثم تلجّلر، أّ ّفمثًا  هدذ لطّل ّفمثًا  تتًّع هسثرتز عدذ تحدٗد ٗتم كهث. إلِٗث

. . . (.  أثرٗر دًٗٗر، تجثرٗر، تثرٗخٗر، تملٗدٗر، أّتخد) زٗثرتتِث سٗتم تلتٖ

 هتًّعر سٗثحٗر جّٟز تًظٗم :

 ففٖ. تلسثبحٗى تُتهثم تثٗر أخرٓ هّتلع هع تلحضثرٕ تٝرث هّتلع زٗثرذ تدهج تلتٖ تلجّٟز ُّٖ

.  ّتلّتحثز تلتثرٗخٗر تلهدى زٗثرذ هع تلشّتطا علٔ تلهًتجعثز فٖ تلعطلر دهج ٗتم تًّس

 تٛدٟء ّتًظٗم تلزٗثرذ رسّم تحدٗد :

 ّتًظٗم ّتلهجهّعثز لٜفرتد تلزٗثرذ رسّم تحدٗد تلتثرٗخٗر تلهّتلع فٖ تحمٗمِث تلهطلّج تلعهلٗثز هى

 تلذٗى تلزّتر عدد ّتحدٗد ضخط فٖ ٗسثعد للزٗثرذ رسّم تحدٗد أى تلسٗثحٗٗى، حٗث تٛدٟء خدهثز

 تلحضثرٕ، ففٖ تٝرث هّتلع فٖ جدتًا  ضرّرٗثًا  ّتلهدرج تلهإُل تلدلٗل تلهّلع، ّٗعتخر ٗرتثدّى

 شِثدذ تلدلٗل ٗهًح خِث، حٗث ٗمّم أى شخص ٕٛ ٗهكى ّٟ تلسٗثحٖ تلدلٗل هًِر تًظٗم تم تًّس

 ث٠ثر إلٔ تٛدٟء تمسٗم ّٗهكى. تل٠زهر ّتٟختخثرتز تلفحّصثز تجتٗثزٍ خعد تلهًِر لههثرسر خثصر

 تلعثدٗٗى تٛدٟء تضم تلجٗد، ّتلثثًٗر ّتلتدرٗج ذتلعثلٖ تلكفثءذ ذّٕ تٛدٟء تضم تّٛلٔ: هجهّعثز

 تٛدٟء ٗخضع أى ٗجج تلحثٟز جهٗع تلهحلٗٗى، ّفٖ تٛدٟء تضم جٗدتًا، ّتلثثلثر تدرٗخثًا  تلمّت تلذٗى

.  هًتظهر تدرٗخٗر دّرتز إلٔ

 تلهّلع إًثرذ :

 تٝسمثط أجِزذ عى تلتخلٖ حثلٗث إًثرتِث، ّٗتم هّضّع تلهّتلع تّتجِِث تلتٖ تلحسثسر تلهّتضٗع هى

. أع٠ُث إلٔ أسفلِث هى تلجدرتى ترذ ٝىتلجدرتى أسفل فٖ تّضع كثًز تلتٖ تلمّٗر تًٝثرذ ذتز

 ّتلتٗجثى تٛعهدذ ّتٗجثى ّتلتهثثٗل تلكّرًٗشثز إًثرذ خثٝهكثى تٙى أصخح تلضّبٗر تٟلٗثؾ ّخثستخدتم

 خكهٗر تلهّلع" سحق "ٗجًج ههث تلهكثى حسثسٗر هع تتًثسج هتعددذ خؤلّتى تؤتٖ تلدلٗمر، ُّٖ تلصؽٗرذ

 ٗستطٗع خحٗث تلهسثرتز إًثرذ ٗهكى تلًثعهر لٞضثءذ تلهدرّس تلضّء، ّخثٟستخدتم هى كخٗرذ

.  تللٗل فٖ زٗثرتِم هتثخعر تلسثبحّى

 تلفًٗر تلهًثسخثز تًظٗم :

 كثلهِرجثًثز تلتثرٗخٖ تلهّلع ضهى تلهختثرذ تلهّتلع خعض فٖ تلفًٗر تلهًثسخثز تًظٗم ٗهكى حٗث

 علٔ ٗسثعد خهث تلهّلع، ّذلن ٗحهلِث تلتٖ للمٗم تٝسثءذ دّى ...ّتلهسرحٗثز تلهّسٗمٗر ّتلحف٠ز

.  خثلهّلع ّتعرٗفِم تلسٗثح تستمطثج

 :تلتسّٗق .4

 خثلهًتجثز تلتعرٗؾ فٖ هًَ، ُٛهٗتَ تٝستفثدٍ ّإهكثًٗر ّدرتستَ خَ تُٟتهثم علًٗث ٗتحتم جدٗد هفِّم

 هعلّٟ فٖ تستثهثرُث، ّخثصر ّسخل للسٗثحر تٛسثسٗر تلعًثصر أُم خثعتخثرُث ّتلطخٗعٗر تلثمثفٗر

.  خِث تلؽًٗر

 

 تلهستِدفر تلفبثز ّرؼخثز تحتٗثجثز إلٔ ًًظر أى خد ٟ هعلّٟ فٖ للهًتجثز خثلتسّٗق تلمٗثم ّعًد

 هثثل علٔ سخٗل تل –تلصؽٗرذ تٟستخٗثًثز هًِث طرق عدذ خ٠ل هى خذلن تلمٗثم ، خإهكثًًث(تلهستِلن)

-.  لحصرت ّلٗس

: تلتثلٖ علًٗث ٗتحتم تٙثثرٗر تلهًتجثز علٔ للتسّٗق تلسثخق تلتعرٗؾ طخمًث فإى

 تلسلٗم تلتخطٗط . 

 تلسّق ّهرتعثذ تلتسعٗر . 

 تلهدرّس ّتٝع٠ى تلترّٗج . 
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 تلهرخح تلهشرّع خِذت للخدء خثلهدرّس ّتٟكتفثء تلهتّفرذ تلهًتجثز هعرفر . 

 تلجّتًج جهٗع هرتعثذ هع رضثٍ ّتكتسثج( تلهستِلن )تلسثبح رؼخثز ٗشخع هث كل تّفٗر 

 . ّتلثمثفٗر تٝجتهثعٗر

 تُٛدتؾ جثز ٛىّجإتلد تلجدٕ تلعهل  .

 :تلتهّٗل .5

 تلتًهٗر تلتهّٗل ٗحمق كهث تلترتثٗر تلهًثطق تؤُٗل إعثدذ هشرّعثز تستهرتر فٖ تٛسثس تلتهّٗل ٗعتخر

 . تلهعٗشر هستّٓ خرفع للهجتهع تلرفثُٗر تحمق تلتٖ، تٟلتصثدٗر

 تستهرتر هى تلدّلر خمرترتز ٗتؤثر ههث للهجتهع تلهشرّع خؤُهٗر هحدد للهشرّعثز تلحكّهٖ تلتهّٗل

 ترتخطز ّتلتٖ تلهشرّعثز هى تلعدٗد علٔ خثلسلج ٗإثر ههث ،للهسإّلٗىٗتخّدٓ  خهث تلهشرّع أّ ّلؾ

 . للهًطمر تفصٗلٗر لدرتسر تلرجّع دّى تلجِثز خمرتر

 أّ تلشرتكر تلؽًٗر تلدّل هع ّتلتعثّى ّتلهعًّثز تلهًح هى هثدٕ خشكل ٗظِر سّرٗر فٖ تلتهّٗل إى

 خٗى تلّسٗط خدّر حكّهٗر تلؽٗر تلهًظهثز تمّم ّتلتٖ تلتمًٗر تلخخرتز ّدعم تلدّلٗر تلشركثز هع

 . ّتلحكّهر تلهثًحر تلجِثز

 ّتلهشثركر ّتلمرّض تلخثصر ّتلحسثخثز تلهّتزًر هّترد علٔ سّرٗر فٖ تلتهّٗل هصثدر تعتهد

 ّتظِر ّتٟجتهثعٗر تٟلتصثدٗر للتًهٗر تٍتّجَٗ ٗتم ّتلتٖ ّتلتس٠ِٗز ّتلهًح تلذتتٗر ّتلجِّد تلشعخٗر

 فٖ تلهتهثل تلشرتكثز طرٗق عى أّ تلتهّٗل تلهركزٕ تلتهّٗل فهًِث سّرٗر فٖ للتهّٗل عدٗدذ تسثلٗج

 ّتلهإسسثز تلِٗبثز هى تلخثرجٗر ّتلهسثعدذ ّتلهًح ّتلهعًّثز تلشعخٗر ّتلهشثركثز تلخثص تلمطثع

 خ٠ل هى ًفسَ تلهشرّع ٗهّل أى علٔ ٗعتهد ُّّ ذتتٗر هّترد هى تلهشرّع ٗحممَ هث كذلن تٟجًخٗر

 . تلتصثدٕ عثبد ذتز هشرّعثز عهل

: اإلدارة المستدامة

لمد شهلز تلًظرذ تلجدٗدذ لٞدترذ تلتطرق إلٔ دّر تٝدترذ تلرشٗدذ فٖ تحمٗق تلتًهٗر هى خ٠ل تعرٗؾ 

عهلٗر تٝدترذ ًفسِث، لتعكس ُذت تلفِم تلكلٖ تلجدٗد فلم ٗعد ًٗظر إلٔ تٝدترذ فمط علٔ أًِث عهلٗر 

إًجثز تٛعهثل عى طرٗق تٙخرٗى، ّإًهث أعٗدز صٗثؼر تعرٗفِث لٗشٗر إلٔ أى تٝدترذ عخثرذ عى 

 . عهلٗر تلتحكم فٖ تلهّترد تلهتثحر فٖ هجتهع هث ّذلن لصد تمٗٗم هستّٓ هعٗشٖ هعٗى

ّلكًِّث تتصل خمضٗر إحدتث تلتًهٗر تلهستدتهر فٖ دتخل تلهجتهع ّتِتم خهسؤلر رفع  هستّٓ هعٗشر 

فٖ  (هثلث تلحكم تلرشٗد)تلًثس، فإى تٝدترذ تلعثهر تلرشٗدذ ترتخط خث٠ثر أخعثد ربٗسٗر سهثُث تلخثحثّى 

 . إدترذ تلدّلر تلمثبهر علٔ شإّى تلًثس، تلمطثع تلخثص، تلهجتهع تلهحلٖ: دتخل تلهجتهع ُّٖ

فثٝدترذ فٖ دتخل تلدّلر تِٗا تلخٗبر تلسٗثسٗر ّتلمثًًّٗر تلهسثعدذ علٔ إحدتث تلتًهٗر فٗهث ٗعهل تلمطثع 

تلخثص علٔ خلق فرص تلعهل ّتحمٗق تلدخل ٛفرتد تلهجتهع، أهث هًظهثز تلهجتهع تلهدًٖ فتعهل 

علٔ خلق هًثخ تلتفثعل تلسٗثسٖ ّتٟجتهثعٖ ختسخٗر طثلثز تٛفرتد ّتلجهثعثز للهشثركر فٖ جهلر 

 . تًٛشطر تلسٗثسٗر ّتٟجتهثعٗر ّتٟلتصثدٗر

ّلد أفضٔ تلتصّر تلهتعلق خثلهكًّثز تٛسثسٗر لٞدترذ تلرشٗدذ فٖ دتخل تلهجتهع إلٔ فِم ّإدرتن 

جهلر تلخصثبص تٛسثسٗر لٞدترذ تلرشٗدذ تلتٖ تمضٖ إلٔ إحدتث تلتًهٗر تلهستدتهر فٖ دتخل تلهجتهع 

 : ّهى أُم تلن تلخصثبص
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 شرٗطر أى تكّى ُذٍ تلهشثركر هًظهر ّّتلعٗر ّفعثلر، ُّذت هث ٗتطلج لدرتًا كثفٗث هى : تلهشثركر

حرٗر تلرإٔ ّتلتعخٗر ّتكّٗى تلهإسسثز ّتًظٗم تلهجتهع تلهدًٖ خحٗث ٗضطلع خدّرٍ فٖ ُذٍ 

 . تلعهلٗر

 إى تطخٗق . إى تٝدترذ تلرشٗدذ تتطلج أطرتًا لثًًّٗر عثدلر ٗتم تطخٗمِث دًّهث تحٗز: سٗثدذ تلمثًّى

تلمّتًٗى خدّى تحٗز ٗتطلج جِثزتًا لضثبٗث هستم٠، ّكذلن أجِزذ شرطر ّأهى خثلٗر هى تلفسثد 

 .ّؼٗر هًحثزذ لفبر هى فبثز تلهجتهع دّى أخرٓ

 إى تلشفثفٗر تعطٖ فٖ شكلِث تلعثم أى تلمرترتز تلتٖ ٗتم تتخثذُث فٖ تلهجتهع ّكذلن : تلشفثفٗر

عهلٗر تًفٗذ ُذٍ تلمرترتز، تتم ّفمث للمّتًٗى ّتللّتبح، كهث تعًٖ تلشفثفٗر أٗضث ضرّرذ تّفر 

 . تلهعلّهثز خحرٗر للجهٗع، ّأى ٗكّى هى حق كل فرد تلّصّل إلِٗث خشكل كثهل

 إى تٝدترذ تلرشٗدذ تتطلج أى تمّم جهٗع تلهإسسثز ذتز تلع٠لر خخدهر تصحثج : تٟستجثخر

 .تلهصثلح تلهرتخطٗى خِث ضهى إطثر زهًٖ هعمّل

 حٗث أًَ ّٗجد تلعدٗد هى تٛطرتؾ فٖ تلهجتهع ٗسعٔ كل هًِث ًحّ أُدتؾ خثصر خَ : تلتّتفق

ّعلَٗ؛ ف٠ خد ًُث هى خلق آلٗر للتّتفق خٗى ُذٍ تٛطرتؾ تلهختلفر خحٗث ٗسعٔ تلجهٗع إلٔ تحمٗق 

 . أُدتؾ تلهجتهع ّتؽلٗخِث لدر تٝهكثى علٔ أُدتفِم ّهصثلحِم تلخثصر

 إى تمدم إٔ هجتهع إًهث ٗعتهد علٔ هدٓ شعّر أفرتدٍ خؤى لِم ًصٗخِم فٖ ذلن : تلعدتلر ّتلهسثّتذ

 . تلهجتهع، ّأًِم ؼٗر هستثًٗٗى هًَ

  إى تٝدترذ تلرشٗدذ تكّى حثضرذ عًدهث تحمق تلهإسسثز ًتثبجِث تلهرجّذ، هًِث : تلكفثءذ ّتلكفثٗر

، كهث ٗشهل (تحمٗق تلكفثٗر)، هع تٟستخدتم تٛهثل للهّترد تلهتثحر لتلن تلهإسسثز (تحمٗق تلكفثءذ)

 . خعٗى تٟعتخثر (كثلحفثظ علٔ تلخٗبر هث٠)ذلن أٗضث أخذ خعض تلمضثٗث تٟجتهثعٗر 

: الثقافً القطاع فً التنموٌة المشارٌع 7-3-2-2

: تٙرتهٗر تللؽر أكثدٗهٗر .1

 عى هعلّٟ فٖ أُلِث خٗى تللؽر تعلم إهكثًٗر ُٖ تلهًطمر فٖ تٙرتهٗر تللؽر تستثهثر هجثٟز أُم أحد

 . تعلهِث علٔ تسثعد خدهٗر ّخًٗر ه٠بهر خٗبر تِٖٗء طرٗق

 جذج عًصر ّٗإهى تلثمثفٖ تلهجثل ٗؽًٖ عثلهٖ هستّٓ علٔ تٙرتهٗر تللؽر لتعلم أكثدٗهٗر فإلثهر

 تٙرتهٗر تللؽر تعلٗم هعِد تحّٗل طرٗق عى ذلن ٗتم أى ّٗهكى. تلهًطمر تلتصثدٗر ّٗحسى إضثفٖ

 هتكثه٠ًا  هركزتًا  لٗكّى خل تللؽر لتعلم هكثًث فمط لٗكّى ٟ ّتؤُٗلَ أكثدٗهٗر إلٔ دهشق لجثهعر تلتثخع

 تلترتث هى كجزء علِٗث ّتلهحثفظر خِث تلهرتخطر ّتلفًّى ّتٙدتج ّتطّرُث تللؽر ُذٍ ختثرٗخ ٗعرؾ

.  ّتلعثلهٖ تلهحلٖ

 حثضى عثلهٖ كهركز هعلّٟ علٔ تلضّء تسلط تخثدلٗر ثمثفٗر ُّعهلٗر تٙرتهٗر للؽر أكثدٗهٗر إلثهر إى

 تلحفثظ إلٔ ّٗإدٕ جِر هى لِث ربٗسٖ جذج عًصر ّٗإهى تلخلدذ هستّٓ هى ٗحّسى تٙرتهٗر للّؽر

 تللؽر ُذٍ لتعلّم هعلّٟ لثصدٕ علٔ إٗجثخٖ خشكل ًٗعكس عثلهٖ ثمثفٖ كترتث تٙرتهٗر تللؽر علٔ

.  أخرٓ جِر هى علِٗث أّ تلتعرؾ خِث ّتلتخصص

 خدء تؤهًِٗث ٗجج تٛكثدٗهٗر إًشثء هع هترتفمر ّتلعهرتًٗر تلتخطٗطٗر تلهتطلخثز هى هجهّعر ًُّثلن

 إسكثى إهكثًٗر ّدرتسر هًِم تلسّرٗٗى ّؼٗر تلسّرٗٗى تٛكثدٗهٗر ُذٍ خط٠ج خثص سكى تؤهٗى هى

 تؤُٗل ٗتطلج ُّذت أُلِث هى تللؽر لتعلم تلخّٗز ًفس فٖ تٛصلٗٗى تلسكثى هع تلخلدذ هًثزل فٖ تلط٠ج

 هى للسكثى تلخطّذ ُذٍ لفّتبد تلتّعٗر ّحه٠ز تٝع٠م طرٗق عى تلفكرذ ُذٍ لتمخل تلهحلٖ تلهجتهع



 هعبء اثوا١ُ٘                                    .                                                                                  َاٌز٠ّٕٛخ اٌقبهٛخ فٟ اٌضمبف١خ األثؼبك رؤص١و روارج١خ

207 
 

 تلسكثى، تؤهٗى هى تلتعلم )أخرٓ جِر هى ّتلط٠ج( تجتهثعٗر ثمثفٗر، تًهٗر هثدٕ، فثبدذ هردّد )جِر

(.  تلدرتسر تكثلٗؾ تلعثم، تخفٗض تٟجتهثعٖ خثلجّ تلسكى، تًٟخرتط

 إٗجثخث ًٗعكس أٗضث كخٗر تلتصثدٕ دّر لِث سٗكّى تٛكثدٗهٗر لِذٍ تلكخٗر تلثمثفٖ تلدّر إلٔ إضثفر

 خًثء فٖ ّتؤثٗرُث تلثمثفٖ هعلّٟ دّر ٗعزز فكهث خكثهلِث تلهًطمر ّعلٔ ّأُلِث هعلّٟ خلدذ علٔ

 فرص ّٗإهى تلهًطمر ُٛل ّتلصًثعٖ ّتلسٗثحٖ تلتجثرٕ تلهثدٕ تلهردّد ٗزٗد فإًَ تلثمثفٗر تلخثرطر

 أكثر ّهى تللؽر ُذٍ ٗتمًّى ّهّظفٗى تٙرتهٗر للؽر لهدرسٗى خحثجر تٛكثدٗهٗر فِذٍ. فِٗث جدٗدذ عهل

 كخٗع تلتجثرٗر تلًشثطثز هى هجهّعر هعِث ستجلج أًِث كهث. تللؽر ُذٍ إتمثى فٖ هعلّٟ أُل هى خرتعر

 تلخلدذ ُذٍ ترتث تعكس ّتلتٖ ًفسِث تلخلدذ ُٛل تلهحلٗر ّتلصًثعثز تٙرتهٗر ّتلكتج تلتذكثرتز

 . تٛكثدٗهٗر خِذٍ تلهرتخط تلسٗثحٖ تلًشثط عى عدت. ّتلدًٗٗر تلثمثفٗر ّأُهٗتِث

« خّلس تلمدٗس خطٔ علٔ: »تلهسٗحٖ تلحج هسثرتز هشرّع .2

 خثرطر علٔ سّرٗر تثخٗز تلهسٗحٗر تلدًٗٗر تلهسثرتز لِذٍ تُٛم تلِدؾ أى إذ« تلهثرًّٖ تلحج »

 . تلهسٗحٖ خثلحج تلهتعلمر تلخرتهج لكثفر تلزتّٗر حجر ّجعلِث تلعثلم فٖ تلهسٗحٗر تلدًٗٗر تلسٗثحر

 تلحجثج كثفر علَٗ لٗهشٖ« تلرسّل خّلس تلمدٗس خطٔ علٔ »خثص حج هسثر إعدتد تّجج ّعلَٗ

 تلرإٗث، تلشثرع دٗر: )ّٗتضهى تلهسٗحٗر تلدًٗٗر تلسٗثحر هسثرتز كؤحد سّرٗر ٗزّرّى تلذٕ

 هِد خرتد إلٔ تلهثرًّٖ ، ّتلحج(ّصٗدًثٗث هعلّٟ كٗسثى، هدًٗتٖ ّخثج حًثًٗث تلهستمٗم، كًٗسر

 كًٗسر تلعهّدٕ هثرسهعثى دٗر خحلج تلهثرًّٗر ّتلكًٗسر. . ّإدلج خحلج هرّرتًا  تلعثلم فٖ تلهثرًّٗر

  . 1تٛثرٗر تللّزذ للج لرٗر خرتد لرٗر عزذ دتر لرٗر طرٗق علٔ تلهشخن

 زتّٗر حجر تلهشرّع ُذت ٗشكل أى ّٗجج تلحج هسثرتز فٖ تلربٗسٗر تلهحطثز أحد هعلّٟ فهدًٗر

 ٗجلخَ فمط، ّهث سّرٗر هستّٓ علٔ ّلٗس عثلهٗر أُهٗر هى لَ لهث هعلّٟ هدًٗر فٖ تلدًٗٗر تلسٗثحر فٖ

 خهث تلهدًٗر فٖ تلتحتٗر للخًٗر شثهل تؤُٗل هع تلهشرّع ُذت ٗترتفق أى ّٗجج. تلزّتر هى هعلّٟ لهدًٗر

 . تلتحتٗر خًٗتِث علٔ سٗشكلَ تلذٕ ّتلعجء هتطلخثتَ هع ٗت٠ءم

: ّتٛدخٗر تلفًٗر تلهلتمٗثز .3

ّٗر ّتلفرٗد، هثدذ تلًثدر تلطخٗعٖ هعلّٟ، ّهحٗطِث لخلدذ تلعهرتًٖ تلًسٗج شّكل ّٗر، للفًثًٗى ؼً  ّشِ

ّٗر ّتلّسثبل تٛدّتز تخت٠ؾ تلسّرٗٗى، علٔ تلتشكٗلٗٗى  تزتل علِٗث، ّٟ ٗشتؽلّى تلتٖ تلتعخٗر

ّٗر، رؼم ًتثجثتِم أّ ذتن، فٖ تلشكل حثضرذ، خِذت  أسثء ّتشَّٗ تلفٗق هى خعهثرتِث لحق هث تٝخدتع

 هع تلهدُش ّتآلفِث ّعفّٗتِث ّتٝحسثس، لخسثطتِث تلرّح فٖ تلّلع تلشدٗدذ تلمدٗهر عهثرتِث إلٔ

ّٗر تلتشك٠ٗز سٗهث تلطخٗعٖ، ٟ هحٗطِث .  خخّٗتِث تلهحٗطر تلعجٗخر تلصخر

 تلِّتذ تلضّبٗٗى تلهصّرٗى أٗضثًا  شهل تلتشكٗلٗٗى، ّإًهث تلفًثًٗى علٔ تلخلدذ خِذٍ تُٟتهثم ٗمتصر لم

 إضثفر )ّتٟجتهثعٖ ّتلطخٗعٖ تلعهرتًٖ ًّسٗجِث هعلّٟ لعدسثتِم، فكثًز هًثسخر هثدذ عى تلخثحثٗى

 لِث، هعثرض ّتصّٗرتًا، ّألٗهز رصدتًا  أشخعُّث  حٗث.تلهثدذ ُذٍ( تلمدم فٖ تلهّؼل تثرٗخِث إلٔ

 تلهصّر تلكتثج ّأُهِث أخرُث تلكتج هى هجهّعر حّلِث صدر ّخثرجِث، كهث سّرٗر دتخل عدٗدذ

.  ذكرٍ سخق ّتلذٕ( شهثس فرج )تلسّرٕ تلضّبٖ للفًثى( ّتًٝسثى تلصخر ذتكرذ. . . هعلّٟ)

                                                           
1

. 2013-5-25 سثهٖ تلصثبػ، جرٗدذ تلثّرذ، هإسسر تلّحدذ للطخثعر ّتلًشر، دهشق، تلسخز 

http://thawra. alwehda. gov. sy/_archive. asp?FileName=98870864020130524224208 

http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=98870864020130524224208
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 ّإٗجثد خِث ّتلتعرٗؾ تلفًٗر تٛعهثل ُذٍ علٔ للهحثفظر هعًٗر هًِجٗر تتخثع تلضرّرٕ هى لذلن

 فٖ هًِث ّتٟستفثدذ أخرٓ جِر هى تلجدد تلفًثًٗى لجذج ّتلترّٗج جِر هى ًّشرُث لعرضِث فرص

".  تلهجتهع هرآذ فثلفى"ّظِرز،  تلثمثفر تعززز تلفى حل فحٗثهث هعلّٟ لهدًٗر تلثمثفٗر تلتًهٗر عهلٗر

 تلهًثسخر خثلطرق تلهلتمٗثز لِذٍ ّتلترّٗج ّتلثمثفٗر تلفًٗر ّتلهلتمٗثز تلهعثرض طرٗق عى ذلن ّٗتم

 تلهختلفر تلهًثسخثز فٖ تلسًر هى أّلثز عدذ فٖ هعلّٟ خهدًٗر خثصر ثمثفٗر هِرجثًثز إلثهر عخر

 أخرٓ أًّتع هى هِرجثًثز هع هترتفمر. .  ( صٗؾ، شتثء،  )تلهختلفر ّتلهّتسم. . ( دًٗٗر، ّطًٗر، )

 هتًّعر ّأدخٗر فًٗر هلتمٗثز تضم. . ( سٗثحٗر، تجثرٗر، دًٗٗر، ؼًثبٗر، ترفِٗٗر،  )تّٛلثز ًفس فٖ

.  ّتٛدج تلًحز إلٔ ّتلتصّٗرٗر تلتشكٗلٗر تلفًّى هى خدءت

 ّتٟلتصثدٗر تلثمثفٗر تلمٗهر هى ترفع تلهستّٗثز كثفر علٔ أًشطر هى ٗرتفمِث هث هع تلهِرجثًثز ُذٍ

 ّهًثطق خصّصث خِث تلهحٗطر للهًثطق تٟلتصثدٗر تلحٗثذ فٖ كخٗر خشكل تسثُم ّٗجعلِث للهًطمر

.  عهّهث كثفر سّرٗر

 هّتلع لتصخح هعلّٟ فٖ أّ تلطخٗعٗر تلثمثفٗر تلترتثٗر تلهّتلع هى هجهّعر ّتؤُٗل تحدٗد ٗجج كهث

 تلفًثًٗى جذج فٖ أُهٗتِث هى ل٠ستفثدذ تلطلق تلِّتء أّ فٖ دتخلٗر ّأدخٗر فًٗر ّهلتمٗثز لهعثرض

.  أخرٓ جِر هى تلهّتلع لِذٍ ّتلترّٗج جِر هى ٛعهثلِم ّتلترّٗج ّتٛدخثء

 تٛعهثل ًشر طرٗق عى لسكثًِث تلّٗهٗر تلحٗثذ ّفٖ تلهدًٗر طخٗعر فٖ تلفًٗر تلثمثفر إدخثل إلٔ إضثفر

 ًٗسجم ّخهث ّتلتثرٗخٗر تلترتثٗر تلخلدذ ّأُهٗر تلهجتهع ثمثفر هع ٗت٠ءم خهث ّتلشّترع تلسثحثز فٖ تلفًٗر

  تلِثدفر تٟجتهثعٗر تلتّعٗر زأدّت هى أدتذًا  ّجعلِث تلخلدذ فٖ تلتًهّٗر تلعهلٗر فٖ تلثمثفٖ تلدّر أُهٗر هع

 فكرتًا  عثلٗثًا  هستّٓ تهثل تلتٖ تلفًٗر فثٛعهثل. تٛعهثل ُذٍ تشثرٟىٔ إطثر ّضع تلضّتدط تلحثكور ـف

 تلفًٗر تٛعهثل تًتشثر فإى تلعكس تلهجتهع، ّعلٔ ثمثفر تلفظ أٟ خشرط حّلِث هى خثلهحٗط ترتمٖ ّفًث

 لخّل علٔ حثزز لّ خثصر تلسلخٗر شدٗد تؤثٗرُث ٗكّى تل٠بق تلفًٖ تلهستّٓ إلٔ ترتمٖ ٟ تلتٖ

.  تلثمثفٗر هرجعٗتِث دتخل ّتًدهجز تلجهثعر

 :ّتٝع٠م تلتكًّلّجٗث .4

 تلمرى ًِثٗر سٗهث سّتء، ٟ حد علٔ ّتلهإسسثز تلشعّج خٗى ل٠تصثل ُثهر أدتذ تٛع٠م ٗهثل

 هى هإخرتًا  تلخلدتى هى تلعدٗد هّكى تٟتصثل، هّهث هجثل فٖ كخٗرتًا  تكًّلّجٗثًا  تطّرتًا  شِد تلذٕ تلهثضٖ

 تلتٖ ّتلهتًّعر تلكخٗرذ تلمفزذ خذلن هستؽلٗى علِٗث تٝلخثل ّزٗثدذ لخلدتًِم تلسٗثحٗر خثلهمّهثز تلتعرٗؾ

.  تٝع٠م ّسثبل شِدتِث

 علٔ للسٗثح ُثهر جذج ًمطر تشك٠ى ّتلثمثفٖ تلهعهثرٕ خجثًخِٗث تلترتثٗر تلهمّهثز أى شن ّٟ

 كؽٗرُث ّسّرٗر. تلخلدتى لتلن ّتلثمثفٗر تلسٗثحٗر تلتًهٗر علٔ تٗجثخٖ خشكل ٗإثر تلعثلهٖ، ههث تلصعٗد

 خٗثر تخًٖ هى ٗهكًِث هث تلهإ٠ُز هى تهتلن تلتثرٗخ عخر ّحرتن حضثرتز شِدز تلتٖ تلخلدتى هى

 تلذٕ تلكخٗر  تلحضثرٕ تلهّرّث خذلن ّخثرجٗثًا، هستؽلر دتخلٗثًا  لَ ّتلترّٗج ّتلسٗثحٗر تلثمثفٗر تلتًهٗر

.  تهتلكَ

 تلترّٗج جثًج إُهثل ُّ عهّهثًا  سّرٗر فٖ تلترتثٗر تٛهثكى علٔ تلخجّل تٝلخثل أسخثج أحد إى

 ّتضهى تلسٗثحٖ تلجثًج تدعم تلتٖ تلتحتٗر خثلخًٔ تُتهثم هى ذلن علٔ ٗترتج لِث، ّهث تٝع٠هٖ

.  ًجثحَ
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 هى( هٗدٗث تلهثلتٖ )تلهتعددذ ّتلّسثبط تلعثهر للع٠لثز شثهلر تسترتتٗجٗر إعدتد تلضرّرٕ هى لذلن

 فٗجج. تّٛسع للجهِّر تلهّلع ّهزتٗث تلعهرتًٖ تلترتث علٔ تلحفثظ هفِّم ترّٗج فٖ تلهسثعدذ أجل

:  تٙتٖ علٔ هعلّٟ، ٗشتهل لخلدذ ّتلفعثلٗثز تٝع٠هٗر خثلتؽطٗر تفصٗلٖ جدّل تصهٗم

 . تلصحفٗر ّتلخٗثًثز تلصحفٗر تلهإتهرتز .1

 . ّتلهج٠ز تلصحؾ .2

 . ّتٝذتعٗر تلتلفزًّٗٗر تلهمثخ٠ز .3

 للرد ....(ّفٗسخّن تّٗتر ) تز علٔ هّتلع تلتّتصل تٟجتهثعّٖحسثج للحهلر هخصص هّلع .4

 . تلهّلع لزٗثرذ تلعهلٗر ّتلهعلّهثز تلتثرٗخٗر تلهعلّهثز ّلعرض تلجهِّر أسبلر علٔ

 . تلهربٖ تلفى هشرّعثز هى ّؼٗرُث لصٗرذ ّأف٠م ّثثبمٗر أف٠م إًتثج .5

 ٗهكى«. إس خٖ جٖ »تلـ ًظثم خإرشثد تلهًطمر فٖ جّٟز ذلن فٖ تلذكٗر، خهث للِّتتؾ تطخٗمثز .6

.  للجّٟز زتهسثر إعدتد أجل هى خثلهّلع هرتخط تلتطخٗق ٗكّى أى

 أجل هى سّرٗر فٖ ّتٝع٠هٗٗى تلثمثفٖ تلترتث هتخصصٖ خٗى تلشرتكر ّتمّٗر دعم هى ٟخد كهث

  .جٗد خشكل تلجهِّر إلٔ تصل تلتٖ تٝع٠هٗر تلمًّتز هى. خثلهّلع تلتّعٗر زٗثدذ

 تلترتث علٔ تركز تلتٖ تلهتخصصر ّتلتلفزذ تٝذتعر خرتهج  .

 (.  تخت٠فِث علٔ تلهتخصصر تلهج٠ز ذلن فٖ خهث )ّتلهج٠ز تلصحؾ

: للهّلع تلترّٗج عهلٗر فٖ تلهسثعدذ ّتلتعرٗفٗر تلدعثبٗر تٛدّتز هى هجهّعر ًُّثلن

: الخرائط

 ّرسّهثز للهّلع عثهر ًظرذ تشهل هختلفر خلؽثز هعلّٟ لخلدذ تلخرتبط هى هجهّعر إًتثج ٗجج كهث

.  خثلهّلع تلهًثطق هختلؾ عى عهلٗر ّهعلّهثز تلهزترتز لهختلؾ أٗمًّٗر

. فِٗث ّتلتًمل للهًطمر تلّصّل علٔ تلزتبرٗى لدرذ هى خهحتّٗثتِث بطتتلخر ُذٍ تحسى أى ٗجج

:  ّتشهل

 تلخرٗطر ُذٍ تشهل. تلمدٗهر هعلّٟ زٗثرذ أثًثء تٟستخدتم لسِّلر هصههر للزّتر، خرٗطر .1

 ّتلمطع تلهِهر تلهعهثرٗر تلتجهعثز ذلن فٖ للهًطمر، خهث تٟستثًثبٗر تلسهثز عى هعلّهثز

 ّتلهرتكز تلههٗزذ، ّتلهتثحؾ تٛسثسٗر، ّتلع٠هثز ّتلهسثرتز تلفرٗدذ، ّتلشّترع تلهعهثرٗر

 تلسلع ّهتثجر تلٗدّٗر تلحرؾ ّّرش ّتٛسّتق ل٠حتفثٟز تفثصٗل  أٗضثًا  تلخرٗطر تّفر. تلثمثفٗر

.  تلتملٗدٗر

 تلعثلهٗر تلمٗهر ٗعرض خهًشّر تلخرٗطر ُذٍ رخط ٗتم: تٟستثًثبٗر تلعثلهٗر تلمٗهر خٗثى خرٗطر .2

 . آثثرٍ خؤُم عرض هع تلتثرٗخٖ ّتطّرٍ تلهّلع هحٗط تلهًشّر ٗعرضّ هعلّٟ لخلدذ تٟستثًثبٗر

:  معلوماتٌة نقاط

 هًتجثز ّتّزع تخٗع. تلخلدذ ّزّتر للسثبحٗى تلهعلّهثز لتّفٗر هرجعٗر كهرتكز هفٗدذ تلهعلّهثز ًمثط

 خثٙثثر تلهعلّهثتٗر تلًمثط ّضع ٗهكى. فَٗ ّتلتجّل تلهّلع تستكشثؾ كٗفٗر عى تٝرشثد تلحهلر، ّتّفر

 . خثلخلدذ تسترتتٗجٗر هًثطق فٖ تلهّجّدذ تلهرّههر

: اإلنترنت

 للزّتر تلسهثح تًٝترًز، هع علٔ تلترّٗجٗر تلحهلر هًتجثز خٗع ٗكفل أى خهعلّٟ خثص لهّلع ٗهكى 

 . بطرتّتلخ تلّثثبق هختلؾ ختحهٗل
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: التعلٌمً القطاع فً التنموٌة المشارٌع 7-3-2-3

: تل٠ُّتٗر للدرتسثز كلٗر .1

 فِٗث تلهّجّدذ تلدًٗٗر تلهعثلم ّلكثرذ تلرسّل خّلس حج هسثر فٖ ّهّلعِث للخلدذ تلدًٗٗر لُٜهٗر ًظرت

 ّتلطمّس هعلّٟ خلدذ فٖ تلهحكٗر تلهحلٗر تللؽر ُٖ( تٙرتهٗر تللؽر )تلهسٗح تلسٗد لؽر ٛى إضثفر

 حلج فٖ أفرتم هثر كلٗر ؼرتر علٔ  تل٠ُّتٗر للدرتسثز كلٗر إلثهر فِٗث، ٗمترح تلههٗزذ تلدًٗٗر

.  أخرٓ جِر هى ّتٛرثّدّكسٗر تلكثثّلٗكٗر ّتلكًٗسر جِر هى دهشق جثهعر خٗى خثلتًسٗق

: تلكلٗر ُذٍ أُهٗر

 رسم فٖ كخٗر دّر لِث ّتلتٖ هعلّٟ خلدذ فٖ ّتلدًٗٗر تلثمثفٗر تلهظثُر أُم أحد ستكّى .1

 . ّسّرٗر لهعلّٟ تلثمثفٗر تلخثرطر

 . تٛجثًج ّتلطلخر ّتلسٗثح تٛصلٗٗى تلسكثى حٗث هى للخلدذ تلجذج عّتهل أُم أحد .2

 . سّرٗر فٖ تل٠ُّتٗر للدرتسثز كلٗر ثثًٖ فِٖ سّرٗر هستّٓ علٔ أُهٗر .3

 . تلهسٗحٗر تلدٗثًر فٖ ُٛهٗتِث ًظرتًا  عثلهٗر أُهٗر .4

: سٗثحٖ هعِد .2

 تلحضثرٕ ّتٝرث ُثهر ّطخٗعٗر ّدًٗٗر ّتثرٗخٗر ترتثٗر هّتلع هى هعلّٟ خلدذ تحَّٗ لهث ًظرتًا 

 تلثمثفٗر تلخثرطر خًثء فٖ دّر هى لَ لهث خثصر عًثٗر تلخعد ُذت إ٠ٗء تلّتجج فهى تلمدم فٖ تلهؽرق

.  ّتلتًهّٗر

 تلمدٗهر ّتلخلدذ تٛدٗرذ هى ّتلدًٗٗر تٛثرٗر ّتلهّتلع كثلهخثًٖ تلسٗثحٗر تلهمّهثز هى تلكثٗر هعلّٟ ففٖ

 كهث. ذكرُث سخق ّتلتٖ ّتلؽرخٖ تلشرلٖ ّتلفجٗى تلخٗزًطٗر ّتلهدتفى ّتلرّهثًٗر تلخٗزًطٗر ّتلكِّؾ

 تللؽر دّر إلٔ إضثفر تلس٠م سٗدذ ّتهثثل تلهسٗح تلسٗد كتهثثل تلثمثفٗر تلهشٗدتز هى تلعدٗد تحّٕ أًِث

 طخٗعر هعلّٟ، ّفِٗث صٗدًثٗث تلسٗثحٖ تلهحّر فٖ هعلّٟ خلدذ ّدخّل. تلثمثفٗر تلسٗثحر فٖ تٙرتهٗر

.  طّٗلر لفترذ خثلثلّج تؽطٔ ّتلتٖ تلجخثل لمهم تلشثُق ل٠رتفثع إضثفر صحٖ ّهًثخ ّهتًّعر جهٗلر

 تًهٗر فٖ كخٗرذ أُهٗر لَ سٗثحٖ هعِد إلثهر فإى سٗثحٖ جذج همّهثز هى هعلّٟ تحَّٗ لهث ًتٗجر

: علٔ ٗعهل فِّ تٝللٗم

 . ككل ّتلهًطمر خثص خشكل هعلّٟ خلدذ فٖ تلهتًّعر تلسٗثحر هجثٟز فٖ للعهل كّتدر تؤُٗل .1

 . تلخلدذ فٖ تلثمثفٗر تلهظثُر أحد ٗشكل .2

 هى ٗجلخَ ّهث جِر هى فَٗ ّتلعثهلٗى تلهدرسٗى حٗث هى تلهًطمر فٖ تلعهل فرص هى ٗزٗد .3

 (. ّكثفٗترٗثز تجثرٗر ّهح٠ز هكتخثز )خَ هلحمر صؽٗرذ أعهثل

 . خثرجِث هى فَٗ تلهتعلهٗى تلط٠ج خ٠ل هى تلخلدذ فٖ تلجذج عّتهل أحد ٗعد .4

 . خلدتِم فٖ تلسٗثحٗر ّتلهًشآز تٛثرٗر تلهّتلع ُٛهٗر تلخلدذ أُل ّعٖ زٗثدذ .5
 تلسٗثحٗر تلهشٗدتز فٖ لٗعهلّت تلسٗثحٖ تلهجثل فٖ أًفسِم تلخلدذ أُل تؤُٗل علٔ تلعهل .6

 . خلدتِم فٖ تلهّجّدذ
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: زرتعٖ هعِد .3

 فٖ تلهتًّعر تلهزترع تًتشثر ّخسخج هًطمتِث فٖ تلِثهر تلزرتعٗر تلخلدتز هى هعلّٟ خلدذ كثًز لهث

 ذتز تلهًثطق هى فهعلّٟ فِٗث زرتعٖ هعِد إلثهر هى ف٠خد خِث تلهحٗطر تلهًثطق ّفٖ أرتضِٗث

.  خثلزرتعر ٗعهلّى أُلِث هى كخٗرذ ًّسخر تلٖتلع تلزرتعٖ تًٝتثج

: تلزرتعٖ تلهعِد أُهٗر

 فمط ّلٗس ككل تٝللٗم إًتثجٗر هى ٗحسى علهٖ خؤسلّج تلزرتعر هجثل فٖ للعهل كّتدر تؤُٗل .1

 . هعلّٟ خلدذ

 . تلخلدذ فٖ تلثمثفٗر تلهظثُر أحد ٗشكل .2

 هى ّهثٗجلخَ جِر هى فَٗ ّتلعثهلٗى تلهدرسٗى حٗث هى تلهًطمر فٖ تلعهل فرص هى ٗزٗد .3

 (. ّكثفٗترٗثز تجثرٗر ّهح٠ز هكتخثز )خَ هلحمر صؽٗرذ أعهثل

 . خثرجِث هى فَٗ تلهتعلهٗى تلط٠ج خ٠ل هى تلخلدذ فٖ تلجذج عّتهل أحد ٗعد .4

أّ  تلط٠ج خِث ٗمّم تلتٖ تلزرتعٗر تلخحّث هجثل فٖ تلهًطمر ُٛل خخرتز هى ٗمدهَ هث .5

 فٖ تلزرتعٖ تلتطّٗر ٛؼرتض تلهعِد فٖ خثص لسم خصص إذت سٗهث ّٟ تلهدرسٗى

 . تلهًطمر

 :البٌئً القطاع فً التنموٌة المشارٌع 7-3-2-4

 :تلهتجددذ تلطثلثز تستخدتم .1

 تلطثلر علٔ تلحصّل ّٗتم. خسرعر للتجدٗد ّلثخل ًٗضج ٟ للطثلر هصدر خؤًِث تلهتجددذ تلطثلر تعَرؾ

 أّ تلطثلر تلًخثتٗر أّ تلطثلر تلهثبٗر أّ تلطثلر تلرٗثح كطثلر تلعثدٗر تلطخٗعٗر تلظّتُر خثستؽ٠ل تلهتجددذ

 تلطثلر )تٛرض صلج هى تصدر تلتٖ أّ تلن تلشهس كؤشعر تٛخرٓ تلكّتكج هى تلهتؤتٗر

(.  تلجّٗحرترٗر

 تلخلدذ هٗل خسخج هًِث تلشهسٗر تلطثلر ّخثصر هعلّٟ فٖ تٛهثل خثلشكل تلطثلر ُذٍ تستؽ٠ل ٗجج

.  تٛهثكى خعض فٖ هحدّد خشكل تلرٗثح ّطثلر تلجًّج خثتجثٍ

: تلهتجددذ تلطثلثز تستؽ٠ل أُهٗر

 تلكِرخثبٗر تلشخكر ّٗدعم كثهل خشكل تلهًطمر فٖ تلتحتٗر تلخًٗر شخكثز علٔ تلعجء ٗخفؾ .1

.  تلربٗسٗر

 تزدٗثد ًتٗجر تلطثلر تست٠ِن فٖ زٗثدذ هى تلتًهٗر عهلٗر عى تلًثجهر ّتلهتطلخثز تٟحتٗثجثز ٗلخٖ .2

.  ّكثرتِث تلًشثطثز ّتًّع تلسكى عدد

.  خ٠خر ّطخٗعر تثرٗخٖ خطثخع تتهٗز كهعلّٟ هًطمر فٖ خثصر تلتدُّر هى تلخٗبر علٔ ٗحثفظ .3

.  تلتكًّلّجٗث طرٗق عى تلطخٗعر هع ّتلترتث تلثمثفر تكثهل .4

 فتؤهٗى ّتٛسلم تًٛسج خثلشكل هعثصرذ حٗثذ تؤهٗى هع ّتلتثرٗخٖ تلثمثفٖ تلهّرّث علٔ تلحفثظ .5

.  تًٝسثًٗر تلحثجثز أّلّٗثز هى تلطثلر

 تلحٗثذ ّهتطلخثز تلتكًّلّجٗر تلحثجثز ُهثلإ خدّى تلهتكثهل تٟرتمثء لعهلٗر ُثم ًهّذج هعلّٟ .6

 . تلهعثصرذ

 . تلهتجددذ تلطثلر لطثع فٖ تلعهثلر زٗثد .7
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 تلدّلٗر ّتلرتخطر تلدّلٗر تلعهل هًّظهر هع خثلتعثّى للخٗبر تلهتحدذ  تٛهم خرًثهج أصدرٍ تمرٗر ّأشثر

 فٖ هستدتم ًحّعهل: تلخضرتء تلّظثبؾ "خعًّتى 2007  دٗسهخر/تّٛل كثًّى فٖ تلٗرتلعم ل٠تحثدتز

ّٗر أىّ  ، إلٔ"تلكرخّى للٗل عثلم ث تلعهثل علٔ تلسلخٗر تؤثٗرتتَ سّٗتصل تلهًثخ تؽ  ّعثب٠تِم، خصّصًا

 هع ّتلتكٗؾ تلهًثخ لتؽٗر تلتصدٕ ًٗخؽٖ ّتلسٗثحر، لذلن تلزرتعر علٔ هعٗشتِم تعتهد تلذٗى أّلبن

 تلهتمدهر تلخلدتى فٖ تلّظثبؾ ه٠ٗٗى تّلّد خحٗث تلهتجددذ تلطثلر فٖ تٟستثهثر ّتطّٗر تؤثٗرتتَ

.  1سّتء حد علٔ ّتلًثهٗر

: تلصلخر تلًفثٗثز إدترذ .2

 فٖ هلهّسر هسثُهر تسثُم حٗث تلعثلم هستّٓ علٔ تلخثرزذ تلخٗبٗر تلهشك٠ز هى تلصلخر تلًفثٗثز تعد

 خشكل تزتٗدُث خسخج ّذلن تلعثم تلهًظر تشَّٗ علٔ ّتعهل ّهثء ُّّتء ترخر هى عًثصرتلخٗبر تلّٗث

.  تلًفثٗثز ُذٍ ّهعثلجر ّتخزٗى ًّمل جهع عهلٗر فٖ تلهًثسخر تلطرق تتخثع ّعدم عثم

 ُذٍ إ٠ٗء ّجج تلعثلم خمثع هختلؾ هى تلسٗثح ٗإهِث حٗث ّتلسٗثحٗر تلثمثفٗر هعلّٟ ُٛهٗر ًّظرت

.  تلخلدذ أُهٗر هع تتًثسج خثصر عًثٗر تلهشكلر

 تلهدًٗر فٖ تلصلخر تلًفثٗثز خإدترذ ٗتعلق خهث تٟعتخثر خعٗى أخذُهث ٗجج ربٗسٗثى عثه٠ى ًُثلن

 تلجهع ًظثم تحسٗى علٔ تلعهل ثم ّهى تلًفثٗثز طرح خفض ضرّرذ حّل تلسكثى تلمدٗهر، تًخَٗ

 تلًفثٗثز هى ُثهر ًسخر ختدّٗر سٗسهح ُذت. تلتجثرٗر للفعثلٗثز هخصصر خثصر لٗثزآ خثستخدتم

.  تلمدٗهر تلهدًٗر سكثى ٗطرحِث تلتٖ تلصلخر

: ًّعٗى إلٔ تلصلخر تلًفثٗثز تمسم

 تلهحتفظر أّ رهثدُث تلهختلفر ّتلعهلٗثز تًٛشطر ًفثٗثز ُٖ ّتلتٖ تلخطرذ تلصلخر تلًفثٗثز .1

.  أّ خدٗلر ذتلٖز أصلٗر تستخدتهثز لِث لٗس ّتلتٖ تلخطرذ تلهثدذ خخّتص

 تلهّتد صفثز لِث أّ هكًّثز هّتد علٔ تحتّٕ ٟ تلتٖ تلًفثٗثز ُّٖ تلخطرذ ؼٗر تلًفثٗثز .2

 عضّٗر ّؼٗر عضّٗر هّتد علٔ ّتشتهل ّتلفٗزٗثبٗر تلكٗهٗثبٗر خصثبصِث فٖ تتخثٗى كهث تلخطرذ

 :تلهثثل سخٗل علٔ هًِث ًذكر

o ًفثٗثز تلهًزلٗر تل . 

o ّتلخًثء تلِدم عهلٗر ًفثٗثز. 

o تلًفثٗثز تلزرتعٗر. 

o تلًفثٗثز تلصًثعٗر. 

: 2عثم خشكل تلهعثلجر طرق

 :تلصحٖ أّ تلطهر تلردم .1

 تلصحٖ تلردم هّتلع تتهٗز أى ّٗجج تلصلخر تلًفثٗثز هى للتخلص تلهتخعر تلطرق أشِر هى تلردم ٗعد

 تلًفثذٗر ّلتملٗل كهٗر أكخر ٟستٗعثج تلصلخر تلًفثٗثز رص علٔ تعتهد حٗث خثصر ًُدسٗر خهّتصفثز

 جّٗلّجٗر درتسر خعد تلطهر هّلع تختٗثر ٗجج كهث. ًثفذذ ّؼٗر عثزلر طًٗٗر خطخمر تلًفثٗثز ّتؽطٗر

 تحلل هى تلًثتجر تلسّتبل تسرج طرٗق عى خثلخٗبر تٝضرتر عدم تضهى خحٗث تلخدٗلر تلهّتلع لكل

.  تلجّفٗر للهٗثٍ تلًفثٗثز

 :تلحرق .2

                                                           
1

  - 1/4/2012لخًثى - هجلر تلدفثع تلّطًٖ -  تلطثلر تلهتجددذ ّتدتعٗثتِث تٟجتهثعٗر ّتٟلتصثدٗر - تلعمٗد تلركى إلىثس أخّجّدٍ  
2

  7-5 ، ص3 جؽرتفٗر ثمثفٗر ع٠جِث، سلسلر طرق  أًّتعِث  تعرٗفِث تلصلخر ز تلدؼٗرٕ، تلًفثٗث تخرتُٗم خى هحهد. د 
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 تمًٗر ذتز هحثرق خّتسطر إهث ّتتم تلعثلم هستّٓ علٔ تًتشثرتًا  تلطرق أكثر هى تلطرٗمر ُذٍ ّتعد

 للطهر تلهتثحر تلهسثحثز لملر تستخدم تلطرٗمر ُّذٍ تلسثحثز فٖ تلهفتّح تلحرق أّ هجرد ذتلٖع

.  تلصحٖ

 :تلًفثٗثز تدّٗر إعثدذ .3

.  هختلفر أؼرتض فٖ هكًّثتِث خعض هى ل٠ستفثدذ ّفرزُث جهعِث خعد تلًفثٗثز تصًٗع إعثدذ ُّٖ

 :تلعضّٕ تلتحلل .4

 تلزرتعٗر تلترخر لخّتص هحسًر هثدذ تهثل عضّٗر أسهدذ إلٔ تلصلخر تلعضّٗر تلًفثٗثز ُّّتحّٗل

 . تلطخٗعر فٖ دّرُث إلٔ تلهّتد ّإعثدذ تلحّٕٗ أّ تلتحلل تلعضّٕ تلتخهر طرٗق عى
 خثصر ًفثٗثز جهع خخدهر هًِث كل ٗخصص لطثعثز إلٔ تلهًطمر تمسٗم ٗجج تلهدًٗر فٖ تلًفثٗثز جهع فٖ

 تلتخطٗط فٖ تلتثلٗر تلهعطٗثز ، ّتعتهثد( آلٖلٗث، ًصؾآٗدّٗث،  )تلتخدٗم تًفٗذ كٗفٗر عى تلًظر خؽضّ  خِث

: تلخدهر لِذٍ

 .تلهًطمر فٖ تلسكثى عدد -

 .تلهًطمر تطرحِث تلتٖ تلًفثٗثز ّكهٗر ًّع -

. . . تلجلج تلهًثزل، ًظثم هى تلهخثشر أّ جهثعٗر، تلجهع فردٗر حثّٗثز )للمطثع تلهمترح تلجهع ًظثم -

 .(تلخ

 .تلهحتهلر ّتلطرق تلهدتخل -

 .تلًِثبٖ تلًمل هحطثز -

 توعٌة حملة: المقترح

 ّذلن تلمدٗهر تلهدًٗر لسكثى تلهدٓ ّخعٗدذ تلهتّسطر تلسلّكٗثز تؽٗٗر علٔ تسثعد خطر ّضع ٗجدر رخهث

 علٔ ّتلحفثظ تلًفثٗثز هى تلهطرّحر تلكهٗر تخفٗؾ خ٠ل هى تلصلخر تلًفثٗثز إدترذ عهلٗر تحسٗى خؽٗر

.  عثم خشكل ًظٗفر تلهدًٗر

 تلربٗسٗر تُٛدتؾ: 

 جهع تّلٗز تحترتم ّتشجٗع ّتلصحر تلخٗبر علٔ تلًفثٗثز تؤثٗر عى تلمدٗهر تلهدًٗر سكثى لدٓ تلّعٖ رفع

 . تلًظثفر هدٗرٗر لخل هى تلهحدد تلًفثٗثز

 أّ تلفعثلٗثز تلهخثشر تٟتصثل عخر تلتّعٗر حه٠ز خرتهج فٖ تلتجثرٗر تلفعثلٗثز ّأصحثج تلٖتٍٛ إشرتن

 تًظٗم خ٠ل هى ّألرخثبِم، ّذلن هًثزلِم إلٔ تلرسثلر ُذٍ إٗصثل فٖ تلهدترس ت٠هٗذ ّإشرتن تٟجتهثعٗر

 . ّتلهدترس تلصفّؾ خٗى تلهًثفسر ًشثطثز

 :تتخثعِث ٗجج تلتٖ ّتلهًثُج تلطرق

 تلتحضٗرٕ تلعهل :

: إلٔ ِٗدؾ تستخٗثى تًفٗذ خثٟهكثى

 . تلتّعٗر خحهلر للخدء تلصلخر تلًفثٗثز هّضّع فٖ تّٛلّٗثز تحدٗد -

 . تلهّضّع حّل تلعثم تلّعٖ هستّٓ تحدٗد -

 . تلهحلٗر تلسلطثز لخل هى تلهمدهر تلصلخر تلًفثٗثز خدهثز عى تلسكثى رضٔ هستّٓ تحدٗد -

 . هًِث ل٠ستفثدذ فثعلٗر تٛكثر تٝع٠م ّسثبل تحدٗد -

 تًظٗؾ هث، حهلر خًشثط هترتفمث ٗكّى أى تٛجدر هى تٛهثل، رخهث خثلشكل تٟستخٗثى ُذت هثل تًجثز خؽٗر

 لٜطفثل، كتٗج هج٠ز )تٟستخٗثى فٖ تلهشثركر علٔ تلًثس لتشجٗع تلهّتد خعض تلهثثل، تّزٗع سخٗل علٔ

(.  للًفثٗثز خ٠ستٗكٗر صّر، أكٗثس هع
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 تلهًِجٗثز: 

 تلهعًٗٗى هع تللمثء -

 ّأُهٗر تلصلخر تلًفثٗثز هشثكل خحل تعًٔ خؤهثكى تلهدترس لت٠هٗذ هٗدتًٗر ّزٗثرتز تثمٗفٗر خرتهج -

 . تلًفثٗثز جهع تّلٗز تحترتم

 . هدرسٗر رسم لّحثز /إع٠ًٗر هلصمثز -

 . إرشثدٗر كتٗخثز -

 . تلهًثزل إلٔ زٗثرتز تًظٗم خ٠ل هى هخثشرذ هًثلشثز -

 . تُٛلٗر للجهعٗثز تلعثهر تلًشثطثز -

 . تلتجثرٗر للفعثلٗثز فرز حه٠ز -

 تلّسثبل: 

  تلسٗثحٗر تلشرطر -

 للسكثى تُٛلٗر تلجهعٗثز تلعثهر، هخثطخر تللمثءتز -

 تٝع٠ًٗر، تلشعثرتز تلهلصمثز -

 تلًسثبٗر تلهجهّعثز -

 تلهدترس -

 تلشخثخٗر تلهًظهثز -

 ّتلتمٗٗم تلهرتلخر: 

.   تلدتبمتلخٗبٖ تلتمٗٗم تؤثٗر تٟعتخثر خعٗى ّتٛخذ تلهِهر تًفٗذ خ٠ل ّتلتمٗٗم تلهرتلخر هتثخعر ٗجج

 
 الثقافٌة الحٌوٌة التنموٌة المشارٌع: 13 جدول

 الثقافً البعد تراتبٌة على تعتمد التً الحٌوٌة التنموٌة المشارٌع

 التنموٌة األبعاد التنمٌة فرص المشروع

 الموقع إدارة

 التأهٌل مشارٌع

 والترمٌم

 تلظرّؾ تحسٗى إلٔ تلهشثرٗع تِدؾ

 تلمدٗهر هعلّٟ خلدذ لسكثى تلهعٗشٗر

 ّتؤُٗل ترهٗم خ٠ل ّهى أثرٗثًا  ّتلهسجلر

 فٖ تلعثهر تٛه٠ن علٔ تلهطلر تلّتجِثز

 هع تكثهلٗر خًظرذ  أثرٗثًا  تلهسجلر تلخلدذ

 تلخًٗر ّتستخدتل  تؤُٗل إعثدذ هشرّع

 تلحدٗثر ّخثلطرق  كثهل خشكل تلتحتٗر

 كهث. ذتلعثلٖ تٛثرٗر تلمٗهر هع ّتلهتّتفمر

 تلههرتز تحسٗى إلٔ تلهشرّع ِٗدؾ

 ّإكسثءُث تلتحتٗر تلخًٗر تًفٗذ خعد ّتلطرق

 تلخٖ خحٗث ّهعثلجتِث ّرصفِث

 تلتثرٗخٗر ّتلهعثلم تلهخثًٖ تؤُٗل إعثدذ إى

 خشكل خِث ّتٟرتمثء هعلّٟ فٖ ّتلدًٗٗر

 ٗفرضَ ّهث تلحدٗثر تلخلدذ تّسع هع هتكثهل

 ٗإدٕ ّعهرتًٗر تخطٗطٗر هتطلخثز هى ذلن

 تلصعد كثفر علٔ تلخلدذ سّٗر رفع إلٔ

 تًّشط حٗث للهخثًٖ تلتثرٗخٗر تلمٗهر ّإخرتز

 هعِث ّهثٗترتفق كخٗر خشكل تلسٗثحٗر تلحركر

 ُذٍ أثر إلٔ إضثفر تجثرٗر حركر هى

 . تلخلدذ أُل علٔ تجتهثعٗثًا  تلتؽٗٗرتز
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 تلهشثذ لحركر تلضرّرٗر تلهتطلخثز

 تًفٗذ إلٔ تلهشرّع ِٗدؾ كهث. ّتلخدهر

 ّسٗثحٗر هحلٗر ّخدهثز طرلٖ فرش

 ّلّحثز ّإًثرذ للجلّس أركثى هى

 تلمهثهر هشكلر ّحل للدٟلر

 المجتمع تفعٌل

 المحلً

 حهلر ُم تلهحلٖ تلهجتهع أخًثء ٗعتخر

 فٖ تلهلهّس ّؼٗر تلهلهّس تلترتث

 هى خد ثم، ف٠ تلثمثفٖ، ّهى تلههتلن

 ّتفعٗل تلثمثفٖ ترتثِم حهثٗر فٖ إشرتكِم

 تلهدى علٔ تلحفثظ خرتهج فٖ دّرُم

 تلعثم تلرإٔ تّعٗر ّحه٠ز تلتثرٗخٗر

 تفثعلِهث لضهثى تلهّتطًٗى خٗد ّتٛخذ

 تخذلِث تلتٖ تلحهثٗر ّهشثرٗع جِّد هع

 تلهثًحر تلدّلٗر ّتلِٗبثز تلدّلر ّتًفذُث

.  ّتلدتعهر

 للمٗهر تٟجتهثعٖ تلّعٖ هى ٗزٗد 

 لهعلّٟ ّتلطخٗعٗر تلثمثفٗر تلترتثٗر

.  تًٝتهثء هفِّم ّٗعزز

 علٔ تلحفثظ عهلٗر فٖ تلذتتٗر تلرلثخر 

 فٖ تلهشثركر خسخج تلهثدٕ تلترتث

 . تلحفثظ عهلٗر

 خهعلّٟ للتعرٗؾ إع٠هٗر أُهٗر 

 . ّهّتردُث

 إضثفٖ تهّٗلٖ هصدر  .

 ّتلخلدذ تٛثرٗر تلهّتلع تحضٗر ٗجج الموقع خدمة

 تستجثخر أكثر لتصخح ّتكٗٗفِث عثم خشكل

 ّٗمصد. ّتلزّتر تلسثبحٗى لحثجر

 ل٠ستخدتم جثُزتًا  جعلَ تلهّلع ختحضٗر

 هى هجهّعر طرٗق عى تلزتبر لخل هى

 خعٗى تٛخذ هع تلخثصر تلترتٗخثز

 .خَ تٝضرتر ّعدم تلهّلع لٗم تٟعتخثر

 هى ٗرفع جٗد خشكل تلهّلع تخدٗم إى 

 حسج للسٗثح جثذخثًا  ّٗجعلَ إًتثجٗتَ

 . فَٗ تلخدهثز سّٗر

 تلخًٗر لتؤُٗل ضرّرٗر تلهّلع خدهر إى 

 علٔ لثدرذ لٗجعلِث هعلّٟ فٖ تلتحتٗر

 تلعهرتًٗر ّتلهتطلخثز تٟحتٗثجثز تلخٗر

 . فِٗث تلهمثهر للفعثلٗثز ّتلتخطٗطٗر

 إضثفٗر عهل فرص تإهى تلهّلع خدهر 

.  تلخلدذ ُٛل

 ّهصهم تٛعهثل شطر ٛىشثهل ًظثم التسوٌق

 ًحّتلتخطٗط، تلتسعٗر، تلترّٗج، ّتّزٗع

 ّتلرضث تٝشخثع ٗحمق تلهًتجثز، خهث

 تلهستِدفر تٛسّتق فٖ تلهعًٗر لٜطرتؾ

.  تُٛدتؾ ًّٝجثز

 تلثمثفٗر خثلهًتجثز تلتعرٗؾ فٖ أُهٗتَ تكهى

 تٛسثسٗر تلعًثصر أُم خثعتخثرُث ّتلطخٗعٗر

 فٖ تستثهثرُث، ّخثصر ّسخل للسٗثحر

.  خِث تلؽًٗر هعلّٟ

 

 هى خدأ للتهّٗل هختلفر هصثدر ًُثن التموٌل

 تلتهّٗل هصثدر إلٔ تلحكّهٖ تلتهّٗل

 دّلٗر هًظهثز-هستثهرٗى )تلخثرجٗر

 ّتختلؾ( صدٗمر حكّهثز-حكّهٗر ؼٗر

 تلهعًّثز هى تلتهّٗل أشكثل

 إلٔ تلهٗسرذ تلمرّض إلٔ ّتلهسثعدتز

 . هشرّع ًشثطثز هى تلذتتٖ تلتهّٗل

 تستهرتر فٖ تٛسثس تلتهّٗل ٗعتخر

 كهث تلترتثٗر تلهًثطق تؤُٗل إعثدذ هشرّعثز

 تحمق تلتٖ، تٟلتصثدٗر تلتًهٗر تلتهّٗل ٗحمق

.  تلهعٗشر هستّٓ خرفع للهجتهع تلرفثُٗر

 الثقافً القطاع فً التنموٌة المشارٌع

ًٖ  تٙرتهٗر تللؽر تستثهثر هجثٟز أُم أحد اآلرامٌة اللغة  عًصر ّٗإهى تلثمثفٖ تلهجثل ٗؽ
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 خٗى تللؽر تعلم إهكثًٗر ُٖ تلهًطمر فٖ

 خٗبر برتِٖ طرٗق عى هعلّٟ فٖ أُلِث

 . تعلهِث علٔ تسثعد خدهٗر ّخًٗر ه٠بهر

 

 تلتصثدٗر ّٗحسى إضثفٖ جذج

 . تلهًطمر

 علٔ تلضّء تسلط تخثدلٗر ثمثفٗر عهلٗر 

 للّؽر حثضى عثلهٖ كهركز هعلّٟ

 تلخلدذ هستّٓ هى ٗحّسى تٙرتهٗر

 هى لِث ربٗسٖ جذج عًصر ّٗإهى

 تللؽر علٔ تلحفثظ إلٔ ّٗإدٕ جِر

 ًٗعكس عثلهٖ ثمثفٖ كترتث تٙرتهٗر

 لتعلم هعلّٟ لثصدٕ علٔ إٗجثخٖ خشكل

 أّ تلتعرؾ خِث ّتلتخصص تللؽر ُذٍ

 . أخرٓ جِر هى علِٗث

 إٗجثخثًا  ًٗعكس أٗضث كخٗر تلتصثدٕ دّر 

 تلهًطمر ّعلٔ ّأُلِث هعلّٟ خلدذ علٔ

 تلثمثفٖ هعلّٟ دّر ٗعزز فكهث خكثهلِث

 فإًَ تلثمثفٗر تلخثرطر خًثء فٖ ّتؤثٗرُث

 تلتجثرٕ تلهثدٕ تلهردّد ٗزٗد

 تلهًطمر ُٛل ّتلصًثعٖ ّتلسٗثحٖ

.  فِٗث جدٗدذ عهل فرص ّٗإهى

 مسارات مشروع

 المسٌحً الحج

 خطٔ علٔ »خثص حج ُّّهسثر

 كثفر علَٗ ٗهشٖ« تلرسّل خّلس تلمدٗس

 كؤحد سّرٗر ٗزّرّى تلذٕ تلحجثج

.  تلهسٗحٗر تلدًٗٗر تلسٗثحر هسثرتز

 تلسٗثحر خثرطر علٔ سّرٗر تثخٗز 

 حجر ّجعلِث تلعثلم فٖ تلهسٗحٗر تلدًٗٗر

 خثلحج تلهتعلمر تلخرتهج لكثفر تلزتّٗر

 . تلهسٗحٖ

 ٍسٗثحٖ جذج كعثهل تلهِم دّر  .

 الفنٌة الملتقٌات

 واألدبٌة

 هعًٗر هًِجٗر تتخثع تلضرّرٕ هى

 تلخثصر تلفًٗر تٛعهثل علٔ للهحثفظر

 فرص ّإٗجثد خِث ّتلتعرٗؾ خهعلّٟ

 ّتلترّٗج جِر هى ًّشرُث لعرضِث

 أخرٓ جِر هى تلجدد تلفًثًٗى لجذج

 تلثمثفٗر تلتًهٗر عهلٗر فٖ هًِث ّتٟستفثدذ

.  هعلّٟ لهدًٗر

 ّتٟلتصثدٗر تلثمثفٗر تلمٗهر هى ترفع 

 فٖ كخٗر خشكل تسثُم ّٗجعلِث للهًطمر

 خِث تلهحٗطر للهًثطق تٟلتصثدٗر تلحٗثذ

.  عهّهثًا  كثفر سّرٗر ّهًثطق خصّصثًا 

 ّتلترّٗج ّتٛدخثء تلفًثًٗى جذج 

 لِذٍ ّتلترّٗج جِر هى ٛعهثلِم

 . أخرٓ جِر هى تلهّتلع

 

 شثهلر تسترتتٗجٗر إعدتد تلضرّرٕ هى واإلعالم التكنولوجٌا

 تلهتعددذ ّتلّسثبط تلعثهر للع٠لثز

 فٖ تلهسثعدذ أجل هى( هٗدٗث تلهثلتٖ)

 تلترتث علٔ تلحفثظ هفِّم ترّٗج

 للجهِّر تلهّلع ّهزتٗث تلعهرتًٖ

.  تّٛسع

 تلثمثفٗر تلكخٗرذ تلترتثٗر خثلمٗهر تلتعرٗؾ 

 ًطثق علٔ هعلّٟ لخلدذ ّتلطخٗعٗر

 . ّتسع

 فٖ تلهسثعدذ تلعّتهل أُم هى تٝع٠م 

 . للخلدذ تلسٗثح جذج

 ّؼٗر تلهثدٗر تلترتثٗر خثلمٗم تلّعٖ ًشر 

.  تلهثدٗر

 التعلٌمً القطاع فً التنموٌة المشارٌع
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 الدراسات كلٌة

 الالهوتٌة

 فٖ ّهّلعِث للخلدذ تلدًٗٗر لُٜهٗر ًظرت

 تلهعثلم ّلكثرذ تلرسّل خّلس حج هسثر

 لؽر ٛى إضثفر فِٗث تلهّجّدذ تلدًٗٗر

 تللؽر ُٖ( تٙرتهٗر تللؽر )تلهسٗح تلسٗد

 هعلّٟ خلدذ فٖ تلهحكٗر تلهحلٗر

 فِٗث، ٗمترح تلههٗزذ تلدًٗٗر ّتلطمّس

 علٔ  تلُّٚتٗر للدرتسثز كلٗر إلثهر

 خثلتًسٗق حلج فٖ أفرتم هثر كلٗر ؼرتر

 ّتلكًٗسر جِر هى دهشق جثهعر خٗى

 جِر هى ّتٛرثّدّكسٗر تلكثثّلٗكٗر

.  أخرٓ

 تلثمثفٗر تلهظثُر أُم أحد ستكّى 

 دّر لِث ّتلتٖ هعلّٟ خلدذ فٖ ّتلدًٗٗر

 لهعلّٟ تلثمثفٗر تلخثرطر رسم فٖ كخٗر

 . ّسّرٗر

 حٗث هى للخلدذ تلجذج عّتهل أُم أحد 

 ّتلطلخر ّتلسٗثح تٛصلٗٗى تلسكثى

 . تٛجثًج

 ثثًٖ فِٖ سّرٗر هستّٓ علٔ أُهٗر 

 . سّرٗر فٖ تل٠ُّتٗر للدرتسثز كلٗر

 تلدٗثًر فٖ ُٛهٗتِث ًظرتًا  عثلهٗر أُهٗر 

.  تلهسٗحٗر

 هّتلع هى هعلّٟ خلدذ تحَّٗ لهث ًظرتًا  السٌاحً المعهد

 ُثهر ّطخٗعٗر ّدًٗٗر ّتثرٗخٗر ترتثٗر

 فإى تلمدم فٖ تلهؽرق تلحضثرٕ ّتٝرث

 فٖ كخٗرذ أُهٗر لَ سٗثحٖ هعِد إلثهر

.  تٝللٗم تًهٗر

 هجثٟز فٖ للعهل كّتدر تؤُٗل 

 خشكل هعلّٟ خلدذ فٖ تلهتًّعر تلسٗثحر

 . ككل ّتلهًطمر خثص

 تلخلدذ فٖ تلثمثفٗر تلهظثُر أحد ٗشكل . 

 هى تلهًطمر فٖ تلعهل فرص هى ٗزٗد 

 جِر هى فَٗ ّتلعثهلٗى تلهدرسٗى حٗث

 خَ هلحمر صؽٗرذ أعهثل هى ٗجلخَ ّهث

 تجثرٗر ّهح٠ز هكتخثز)

 (. ّكثفٗترٗثز

 هى تلخلدذ فٖ تلجذج عّتهل أحد ٗعد 

 هى فَٗ تلهتعلهٗى تلط٠ج خ٠ل

 . خثرجِث

 تلهّتلع ُٛهٗر تلخلدذ أُل ّعٖ زٗثدذ 

 . خلدتِم فٖ تلسٗثحٗر ّتلهًشآز تٛثرٗر

 فٖ أًفسِم تلخلدذ أُل تؤُٗل علٔ تلعهل 

 تلهشٗدتز فٖ لٗعهلّت تلسٗثحٖ تلهجثل

 . خلدتِم فٖ تلهّجّدذ تلسٗثحٗر

 تلخلدتز هى هعلّٟ خلدذ كثًز لهث الزراعً المعهد

 ّخسخج هًطمتِث فٖ تلِثهر تلزرتعٗر

 أرتضِٗث فٖ تلهتًّعر تلهزترع تًتشثر

 إلثهر هى ف٠خد خِث تلهحٗطر تلهًثطق ّفٖ

 تلهًثطق هى فهعلّٟ فِٗث زرتعٖ هعِد

 كخٗرذ ًّسخر تلٖتلع تلزرتعٖ تًٝتثج ذتز

 . خثلزرتعر ٗعهلّى أُلِث هى

 

 تلزرتعر هجثل فٖ للعهل كّتدر تؤُٗل 

 تٝللٗم إًتثجٗر هى ٗحسى علهٖ خؤسلّج

 . هعلّٟ خلدذ فمط ّلٗس ككل

 تلخلدذ فٖ تلثمثفٗر تلهظثُر أحد ٗشكل . 

 هى تلهًطمر فٖ تلعهل فرص هى ٗزٗد 

 جِر هى فَٗ ّتلعثهلٗى تلهدرسٗى حٗث

 خَ هلحمر صؽٗرذ أعهثل هى ّهثٗجلخَ

 تجثرٗر ّهح٠ز هكتخثز)

 (. ّكثفٗترٗثز

 هى تلخلدذ فٖ تلجذج عّتهل أحد ٗعد 

 هى فَٗ تلهتعلهٗى تلط٠ج خ٠ل

 . خثرجِث

 فٖ تلهًطمر ُٛل خخرتز هى ٗمدهَ هث 
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 خِث ٗمّم تلتٖ تلزرتعٗر تلخحّث هجثل

 إذت خثصر أّ تلهدرسٗى تلط٠ج

 ٛؼرتض تلهعِد فٖ لسم خصص

.  تلهًطمر فٖ تلزرتعٖ تلتطّٗر

 البٌئً القطاع فً التنموٌة المشارٌع

 تٛهثل خثلشكل تلطثلر ُذٍ تستؽ٠ل ٗجج المتجددة الطاقات

 هًِث تلشهسٗر تلطثلر ّخثصر هعلّٟ فٖ

 ّطثلر تلجًّج خثتجثٍ تلخلدذ هٗل خسخج

.  تٛهثكى خعض فٖ هحدّد خشكل تلرٗثح

 

 تلتحتٗر تلخًٗر شخكثز علٔ تلعجء ٗخفؾ 

 تلشخكر ّٗدعم كثهل خشكل تلهًطمر فٖ

.  تلربٗسٗر تلكِرخثبٗر

 ٖتلًثجهر ّتلهتطلخثز تٟحتٗثجثز ٗلخ 

 فٖ زٗثدذ هى تلتًهٗر عهلٗر عى

 عدد تزدٗثد ًتٗجر تلطثلر تست٠ِن

.  ّكثرتِث تلًشثطثز ّتًّع تلسكى

 خثصر تلتدُّر هى تلخٗبر علٔ ٗحثفظ 

 تثرٗخٖ خطثخع تتهٗز كهعلّٟ هًطمر فٖ

.  خ٠خر ّطخٗعر

 عى تلطخٗعر هع ّتلترتث تلثمثفر تكثهل 

.  تلتكًّلّجٗث طرٗق

 تلثمثفٖ تلهّرّث علٔ تلحفثظ 

 هعثصرذ حٗثذ تؤهٗى هع ّتلتثرٗخٖ

 تلطثلر فتؤهٗى ّتٛسلم تًٛسج خثلشكل

.  تًٝسثًٗر تلحثجثز أّلّٗثز هى

 ّٟتٟرتمثء لعهلٗر ُثم ًهّذج هعل 

 تلحثجثز تُهثل دّى تلهتكثهل

 تلحٗثذ ّهتطلخثز تلتكًّلّجٗر

 . تلهعثصرذ

 تلهتجددذ تلطثلر لطثع فٖ تلعهثلر زٗثد . 

 النفاٌات إدارة

 الصلبة

 ّتلسٗثحٗر تلثمثفٗر هعلّٟ ُٛهٗر ًظرت

 خمثع هختلؾ هى تلسٗثح ٗإهِث حٗث

 عًثٗر تلهشكلر ُذٍ إ٠ٗء ّجج تلعثلم

.  تلخلدذ أُهٗر هع تتًثسج خثصر

 تلتلّث هى تلهثبٗر تٛحّتض حهثٗر 

 . تلًفثٗثز تحلل عى تلًثجم

 تلخبٗر علٔ تلهحثفظر . 

 فٖ تلطخٗعٖ تلترتث علٔ تلهحثفظر 

.  تلتدُّر هى ّحهثٗتَ هعلّٟ

 الثقافٌة الحٌوٌة التنموٌة المشارٌع: 13 جدول
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تراتبٌة تأثٌر األبعاد الثقافٌة فً العملٌة التنموٌة فً بلدة معلوال 

تللؽر تٙرتهٗر 

تلطمّس تلدًٗٗر 

تلهّتلع تلدًٗٗر 

عهثرذ 

تٙثثر 

تلفجّج ّتلهؽثّر 

تلهّلع تلجؽرتفٖ 

طخّؼرتفٗر تلخلدذ 

تلطخٗعر تلهحٗطر 

تلهعطٗثز تلهًثخٗر 

تلهشٗدتز تلثمثفٗر 

تلهشٗدتز تلسٗثحٗر 

هشٗدتز خدهٗر 

ًشثطثز فكرٗر 

عهثل فًٗر 

أشؽثل حرفٗر 

ًشثطثز حرفٗر 

ًشثطثز زرتعٗر 

أطعهر 

أشرخر 

تٛدج 

تلذتكرذ تلدًٗٗر 

تلذتكرذ تلسردٗر 

تلطّتحٗى تلهثبٗر 

 

 المشارٌع التنموٌة

 القطاع التعلٌمً إدارة  الموقع القطاع الثقافً القطاع البٌئً

 تراتبٌة تأثٌر األبعاد الثقافٌة فً العملٌة التنموٌة فً معلوال: 11 توضٌحً رسم
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: خــاتمـة

هى خ٠ل هثتمدم هى درتسر لدّر تلثمثفر ّتلهتؽٗرتز تٟجتهثعٗر فٖ عهلٗر تلتًهٗر تلحضرٗر ّدّر 

تٛسرذ ّتلكٗثى تٟجتهثعٖ فٖ ُذت تلتطّر ًجد أى تلهّترد تلثمثفٗر فٖ إٔ هًطمر لِث تٛثر تٛكخر فٖ 

تلعهلٗر تلتًهّٗر فتشكٗل تلخثرطر تلثمثفٗر لهًطمر أّ دّلر هث ٗعطٖ فكرذ ّتضحر عى تٝهكثًٗثز 

تلهتّفرذ فٖ ُذٍ تلهًطمر خحٗث ٗهكى تستؽ٠لِث خثلشكل تٛهثل ّخلق فرص تًهّٗر فٖ ضّء ُذٍ 

.  تٝهكثًثز هى هّترد هثدٗر ّؼٗر هثدٗر تسِم فٖ تشكٗل فسٗفسثء تلخثرطر تلثمثفٗر ٕٛ هًطمر

٘ثسٖ ـرتر تلسـى تحم٘ق ُذت تلترتدط تلعضّٕ د٘ى خطط ّوشثر٘ع تلتٌو٘ر ٘عتود تلٔ حد كد٘ر علٔ تلمإ

٘ذ أُدتؾ تلتٌو٘ر ـتٌفل ثُ٘ر٘ر وى أجـثركر تلجوـّعلٔ تلوش، لطر فٖ إٔ لطرـتلذٕ تتخذٍ تلس

ّ٘ر ـ وى جِّد لتطحكّهثزى تلتٌو٘ر تلوستدتور تعدّ تلِدؾ تٛخ٘ر لوث تمّم دَ تلأذ إ. تلوستدتور

.  جتوثعٖٟفٖ ّتـث٘ط تلثمـج تلتخطـ٘لتِث تلعلو٘ر لتحم٘ق ذلن ُّ تٛخذ دوٌِـّّس، وجتوعثتِث

ّتلهخططثز تلتًظٗهٗر فٖ تلخلدتز تلتثرٗخٗر ذتز تُٛهٗر تلثمثفٗر تعتهدز همثٗٗس عهرتًٗر هّحدذ 

فتشثخِز جهٗع تلخلدتز دّى هرتعثذ للخعد تٟجتهثعٖ أّ تلهًثخٖ أّ تلجؽرتفٖ أّ تلثمثفٖ لكل هًِث، 

ّهى تلهعرّؾ أى تلخلدتز تلمدٗهر تلتثرٗخٗر هرآذ خهث تحتَّٗ هى لٗم تجتهثعٗر تستهد جذّرُث هى 

 ّفق هث تلتضتَ تلظرّؾ تلهًثخٗر، لذلن ٗعتخر ُم ّتحتٗثجثزُمتلسكثى خعثدتتِم ّتمثلٗدُم ّهلخٗر هتطلخثز

تلّصّل إلٔ إًتثج هجثل عهرتًٖ ٗت٠ءم هع تلخصّصٗثز تٟجتهثعٗر ّتلثمثفٗر ّتلهًثخٗر ّتلجؽرتفٗر 

.  هى تلًثحٗتٗى تلعهرتًٗر ّتلهعهثرٗر تلتٖ تلخٖ تحتٗثجثز تلحٗثذ تلهعثصرذ هى تلتحدٗثز تلكخرٓ

ًثلش تلخحث أُهٗر تلهتؽٗرتز تلثمثفٗر ّدّرُث فٖ عهلٗر تلتًهٗر تلحضرٗر حٗث تكلم فٖ جزبَ تلًظرٕ 

عى تٟتجثُثز تلًظرٗر فٖ درتسر تلتًهٗر تلحضرٗر ّهى ثم درس دّر تٛسرذ فٖ تلتًهٗر تلحضرٗر 

ّتلع٠لر خٗى تلخًثء تٟجتهثعٖ ّتلتكّٗى تلثمثفٖ ّخعدُث ًثلش دّر تلهتؽٗرتز تلثمثفٗر فٖ عهلٗر تلتًهٗر 

: تلحضرٗر هسمطثًا فٖ جزبَ تلتطخٗمٖ تلدرتسر تلًظرٗر علٔ خلدذ هعلّٟ ّتّصل إلٔ تلًتثبج تلتثلٗر

  ًُثن عدذ تتجثُثز ًظرٗر فٖ درتسر تلتًهٗر تلحضرٗر أُهِث تلهمثرًر خٗى تلرٗؾ ّتلهدًٗر

ّتٟتجثٍ تلتثرٗخٖ ّتٟتجثٍ تٟلتصثدٕ ّتٟتجثٍ تلدٗهّؼرتفٖ ّتٟتجثٍ تلًهّذجٖ ّتٟتجثٍ 

 .تٝٗكّلّجٖ ّتٟتجثٍ تلسٗكّلّجٖ ّتٟتجثٍ تلتًظٗهٖ ّتٟتجثٍ تلسٗثسٖ ّتٝدترٕ

 فٖ لِث تٟجتهثعٖ ّتلخًثء تلدّل ّثمثفر تثرٗخ هعرفر خثلضرّرذ تمتضٖ تلتًهٗر تلهكثًٗر هكثًٗرإ ىإ 

 فٖ تسِم جدٗدذ ّخصثبص ّهفثُٗم لٗم لتخًٖ ضرّرذ ّجّد هى ٟخد كهث، ّتلحثضر تلهثضٖ

، ّتلخشرٗر تلطخٗعٗر تلهّترد ٟهت٠ن رتًا ًظًا  تلًفس علٔ تٟعتهثد هع تلتًهّٗر تلعهلٗر تفعٗل

 . تلهّترد لتلن تلعم٠ًٖ ّتٟستثهثر

  تعتهثد دّر تٛسرذ ّتلثمثفر تلهحلٗر تلسثبدذ فٖ عهلٗر تلتًشبر تٟجتهثعٗر، ّرخطَ خدّر تلترخٗر

ّتلتعلٗم علٔ شكل ًظثهٗى هتكثهلٗى، ّتًٟط٠ق هى ُذت تلرخط للتّتجد فٖ هجثٟز تلعّلهر تلتٖ 

 .خثتز تلؽٖ تلِّٗر تلمثفٗر ّتلهّرّث

  تعتهثد دّر تٛسرذ فٖ رسم صّرذ تلهجتهع ّعثدتتَ ّتًثللِث حفثظث علٔ تلتكّٗى تلثمثفٖ للهجتهع

 .ّإؼًثء تلخثرطر تلثمثفٗر ّتعتهثدُث فٖ عهلٗثز تلتًهٗر تلهكثًٗر
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  ٗعتهد ًجثح عهلٗر تلتًهٗر علٔ هرتعثذ تلجّتًج تلثمثفٗر فتطّر تلتؽٗر تٟجتهثعٖ ظثُرذ عثهر

ّخثصٗر أسثسٗر تتهٗز خِث ًشثطثز ّّلثبع تلحٗثذ تٟجتهثعٗر ُّّ سخٗل خمثبِث ًّهُّث فٖ 

تلهكثى،ّخثلتؽٗر تلهتّتزى ٗتحمق تٟستمرتر ّتلثخثز فٖ تلحصّل علٔ ًتثبج ذتز لٗهر هعًّٗر 

 .ّهثدٗر هتكثهلر هع أُهٗر تلتثرٗخ تلثمثفٖ للهكثى

  ٖٗجج تلتهٗٗز خٗى تلتؽٗر تٟجتهثعٖ ّتلتؽٗر تلثمثفٖ، فثلتؽٗٗر تلثمثفٖ ُّ هثٗطرأ هى تخدل ف

جثًخٖ تلثمثفر سّتء كثى هثدٗث أم هعًّٗث ّفٖ جهٗع ًّتحٖ تلهجتهع سّتء خثللؽر، تلفى، تلعثدتز 

ّتلتمثلٗد، تخّدل تّٛلّٗثز ّسلم تلمٗم، ّتلتكًّلّجٗث ّؼٗر ذلن، ّعلٔ ُذت فإى تلتؽٗر تٟجتهثعٖ 

 .ُّ جزء هى تلتؽٗر تلثمثفٖ خثٝضثفر إلٔ ذلن تٝطثر تلهثدٕ

  تلتؽٗر تٟجتهثعٖ ّتلثمثفٖ ُّ تفثعل هجهل عّتهل ٝحدتث تؽٗر، ّلد تختلؾ لّذ أحد تلعّتهل

تخعث ٟخت٠ؾ تلهرحلر ّتلظرّؾ، فلٗسز كلِث علٔ تلدرجر ًفسِث هى تُٛهٗر، لذلن ُٖ تتهٗز 

 .خثلًسخٗر تخعث ٟخت٠ؾ تلزهثى ّتلهكثى ّتلظرّؾ تلهحٗطر

  ٖتشكل عّتهل تلتؽٗر تلثمثفٖ خدءتًا هى تلعّتهل تٝٗكّلّجٗر ّتلطخٗعٗر تلتٖ تتضهى تلهّلع تلجؽرتف

ّتلعّتهل تلسكثًٗر ّتلعّتهل تٝٗدّٗلّجٗر ّتلثمثفٗر . ّتلتضثرٗس ّتلترخر ّتلهًثخ ّتلهّتد تّٛلٗر

ّتلتٖ تعتخر حركر فكرٗر ُثدفر، إضثفر إلٔ تلعّتهل تلتكًّلّجٗر، ّتلعّتهل تٟلتصثدٗر تلهسإّلر 

 .عى تلتطّرتز ّتٛحدتث تلتثرٗخٗر تلتٖ ٗهر خِث تلهجتهع تًٝسثًٖ

  َٗجج تُٟتهثم خثًٝسثى فٖ عهلٗثز تلتًهٗر ّتلخًثء هع تلتؤكٗد علٔ ضرّرذ تِٗبر خٗبر هًثسخر ل

ّتطّٗع تلظرّؾ تلخٗبٗر تلهحٗطر خَ،ّهحثّلر إعثدذ تشكٗل سلّكَ عى طرٗق إحدتث تؽٗرتز 

هدرّسر فٖ لّتًٗى تلخٗبر، ٗهكى هى خ٠لِث تلتّصل إلٔ ًهّذج إًسثًٖ هتكثهل تلسهثز 

ّتلخصثبص هًتهٖ للهكثى ّٗحهل ُّٗتَ ّخثلتثلٖ ٗستطٗع أى ٗكّى عًصرت فثع٠ ّهإثرت فٖ 

 .عهلٗر تلتًهٗر تلهكثًٗر

  ٗجج تعتهثد تلخصثبص تلثمثفٗر تلترتثٗر للهكثى ّهرتعثذ هّتردٍ تلتًهّٗر تلطخٗعٗر، فٖ أٗر عهلٗر

تًهّٗر ّفق إطثر تشثركٗر لسكثى تلهجتهع تلهحلٖ فٖ تتخثذ تلمرترتز تلتًهّٗر ّّضع تلهّجِثز 

ّتلخصثبص تلتٖ تحدد ه٠هح تلهكثى فٖ تلحثضر ّتلهستمخل ّتحثفظ علٔ أصثلتَ، كهث ٗجج 

إدرتج تلهًتج تلعهرتًٖ ّتلهحٗط تلطخٗعٖ كؤحد تلهّترد تلثمثفٗر تلتٖ ٗهكى تٟعتهثد علِٗث فٖ 

. عهلٗثز تلتًهٗر

  إى تًٝسثى ٗشكل خصّرذ عثهر هحّر ّأسثس تلخًثء تٟجتهثعٖ ّعلَٗ تعتهد هختلؾ تٛطر

ّلًٞسثى دّر خثرز فٖ تلخًثء . تٟجتهثعٗر فِّ تلذٕ ٗسٗر تلًظم تلتٖ تخًٔ خهّجخِث تلهجتهعثز

تلثمثفٖ للهجتهعثز فِّ تلذٕ ٗشكل تٛفكثر ّتلمٗم ّٗحثفظ علِٗث، ُّّ ٗشكل تلعًصر تلفعثل فٖ 

ّأى تُٟتهثم خَ ّرعثٗتَ ّإعدتدٍ سّؾ ٗسِم فٖ إٗجثد إًسثى ٗستطٗع أى ّٗتجَ . ثمثفر إٔ هجتهع

 .تلتحدٗثز تلتٖ ٗفرضِث تلؽزّ تلثمثفٖ تلعثلهٖ تلذٕ ٗحثّل إلؽثء تلِّٗر تلهحلٗر

  ٖٗجج ّضع ترتتخٗر تؤثٗر تٛخعثد تلثمثفٗر لخل تلخدء خعهلٗر تلتًهٗر تلهكثًٗر ّتعتهثد هحددتتِث ف

جهٗع تلهرتحل، فثٛخذ خترتتخٗر تٛخعثد تلثمثفٗر هى شؤًَ أى ٗفتح أفمث كخٗرذ لعهلٗر تلتًهٗر كهث 

. ٗسثُم فٖ إًجثح تلعهلٗر ّه٠ءهتِث للهجتهع تلهحلٖ
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 هى تٙثثر ّتلهشٗدتز تلثثختر تلهثدٗر خكثفر أًّتعِث هى تلهّترد تلثمثفٗر خهّتردُث ؼًٗر هعلّٟ خلدذ 

إلٔ تلهّترد تلثمثفٗر  تلدًٗٗر ّتلسٗثحٗر إلٔ تلهشٗدتز تلثمثفٗر ّتلخدهٗر ّتلعهثرذ تلهّجّدذ فِٗث

هى أطعهر ّأشرخر هتًّعر تشتِرز خِث تلخلدذ ّتٛشؽثل تلحرفٗر ّتٛعهثل تلفًٗر تًتمثٟ  تلهًمّلر

 ّتلتٖ لِث أُهٗر خثصر فٖ تلخلدذ لهث تتهتع خَ هى خصّصٗر كخٗرذ سّتء تلهثدٗر ؼٗرإلٔ تلهّترد 

خسخج تًتشثر تللؽر تٙرتهٗر تلهحكٗر خٗى أُلِث ّتلمصص تلدًٗٗر ّتلدًّٗٗر تلهتّترثر ّتلطمّس 

 تلزرتعٗر ّتلحرفٗر ّتلًشثطثز تلعهلٗرتلدًٗٗر ّتلهإلفثز تلهًتشرذ عًِث إضثفر إلٔ تلهّترد تلثمثفٗر 

 ّهث تحَّٗ هى ههٗزتز جؽرتفٗر ّطخّؼرتفٗر ّجّٗلّجٗر تلطخٗعٗر هّتردُثإضثفر ل تلفكرٗر

 .ّهًثخٗر

  سثُهز تلهّترد تلثمثفٗر فٖ هعلّٟ خشكل كخٗر فٖ تِٗبر تلظرّؾ تلهًثسخر للخلدذ لترتكز فٖ عهلٗر

تلتًهٗر تلحضرٗر فِٗث خشكل ربٗسٖ علٔ هّتردُث تلثمثفٗر ّلٗكّى لِذٍ تلهّترد تّٛلّٗر ّتلدّر 

 .تٛخرز فٖ رفع هستّٓ تلهعٗشر ّتٟرتمثء خِذٍ تلخلدذ

  تحتّٕ هعلّٟ علٔ هعثلم تثرٗخٗر هتفردذ أُهِث تٟدٗرذ ّتلكًثبس ّتلههرتز تلصخرٗر ّعلٔ أثثر

لتكّى خترتكخِث فّق خعضِث تتهٗز خّٗز خلدذ هعلّٟ كهث . هسٗحٗر لدٗهر ُّثهر فٖ تثرٗخ تلهسٗحٗر

أهث تّٛتخد ّتٛحجثر تلضخهر ّتلكِّؾ ّتلهؽثرتز تلهحفّرذ فٖ تلصخر تلتٖ . ذتز طثخع هتهٗز

. سكًِث تًٝسثى تلمدٗم فتحكٖ لصر تثرٗخ آٟؾ تلسًٗى

  إى عهلٗر ّضع هًطمر تلدرتسر فٖ إطثر خثرطر ثمثفٗر ٗهكى أى ٗصّحح هسثرتز تًهٗتِث، فمد

ى تلثمثفٖ لحٗز  ّّ أثختز تلدرتسثز فٖ ُذت تلهجثل فشل تٛسثلٗج تلتًهّٗر تلتٖ تختعد عى تلهك

 . تلتًهٗر

  تؤتٖ أُهٗر تلخحث هى خ٠ل درتسر هسثر تؽٗر حجم تؤثٗر تلثمثفر تلهحلٗر تلخثصر علٔ تلهًتج

تلعهرتًٖ للتجهعثز تلسكثًٗر ّتلهحٗط تلطخٗعٖ لهًطمر تلدرتسر، ّهى خ٠ل رخط تلتؽٗر تلحثصل 

فٖ ه٠هح تلهكثى ختؤثٗر تلتشرٗعثز تلعهرتًٗر ّتٛسس تلتخطٗطٗر تلهعثصرذ تلتٖ تعّهم علٔ 

تلهًثطق كثفر، تستًثدتًا لحجم سكثًِث دّى تلًظر فٖ تلخصثبص تلثمثفٗر تلترتثٗر للهكثى ّهّتردٍ 

تلتًهّٗر تلطخٗعٗر، ّدّى هشثركر تلهجتهع تلهحلٖ فٖ ّضع تلهّجِثز ّتلخصثبص تلتٖ تحدد 

 . ه٠هح تلهكثى فٖ تلحثضر ّتلهستمخل ّتحثفظ علٔ أصثلر تلهثضٖ

 خلدذ هعلّٟ فٖ تلهّجّدذ ّتٝهكثًثز  تلثمثفٗرتلهّترد تستثهر لم تلهت٠حمر تلتًظٗهٗر هخططثزتل 

 ُّذت هث ٗتطلج ترتجعِث إلٔ  خل أدز إلٔ إضعثؾ دّرُث فٖ عهلٗر تلتًهٗر هإدٗرصحٗح خشكل

ّٗزدتد تلخحث أُهٗر عًد إهكثًٗر إدرتج تلهًتج تلعهرتًٖ ّتلهحٗط .  تلعهل علَٗ ٝعثدذ تفعٗلِث

 .تلطخٗعٖ كؤحد تلهّترد تلثمثفٗر تلتٖ ٗهكى تٟعتهثد علِٗث فٖ عهلٗثز تلتًهٗر

ّفٖ ًِثٗر تلخحث ٟخد هى تلتطرق لهجهّعر هى تلتّصٗثز تلتٖ تخدم ُدؾ تلخحث فٖ أُهٗر تلخعد 

تلثمثفٖ ّتلخثرطر تلثمثفٗر فٖ رسم تٟسترتتٗجٗثز تلتًهّٗر ّأُهٗر تحلٗل تلهّترد تلثمثفٗر لهًطمر هث فٖ 

. ّضع سٗثسثز تٟرتمثء ّتلتًهٗر تلخثصر خِث
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 :توصٌاتال

 خشكل تلت٠إم جلأ هى تلتًظٗهٗر تلهخططثز إعدتد أسس فٖ تلحضرٕ تلهشرّع تجرتءتز تعتهثد 

 تلتٖ تٟسترتتٗجٗر تلهحثّر إلٔ ٗستًد ىأ تلهجتهع، علٔ لِث ٗخضع تلتٖ تلتؽٗٗر هتطلخثز هع فضلأ

 . تلمثبهر خثلهدًٗر تٝرتمثء همدهتِث فٖ أّلّٗثز ّفق تلفعل تّجَ ّتلتٖ تلِٗكلٖ تلهخطط ٗحددُث

  ضرّرذ تلعهل خثلتّتزى فٖ هجثٟز تٟرتمثء خثلهّترد تلثمثفٗر، هع تطّٗر تلهخططثز تلتًظٗهٗر

ُٖ فٖ حد ذتتِث هصثدر تًهّٗر ذتز لٗهر  لضهثى ًجثح تسترتتٗجٗر تلتًهٗر، فثلهّترد تلثمثفٗر 

فهحتّتُث تلهثدٕ ّتلهعًّٕ تلهتهثل فٔ تٙثثر ّتلهّتلع   إذت تم إدترتِث خثلطرٗمر تًٛسج، تلٗرع

تلعًثصرتٛسثسٗر تلتٖ ٗهكى هى خ٠ل إدترتِث  تلهختلفر ّتلعثدتز ّتلفكر ّتلهجتهع خحد ذتتَ ُٖ 

 . تلهطلّخر  تحمٗق تسترتتٗجٗر تٟرتمثء ،تٝدترذ تلّتعٗر

  ّضع إطثر عهل هإسسٖ ه٠بم لتًفٗذ سٗثسر حفثظ عهرتًٖ للهّتلع تلترتثٗر ّتلهًثطق تلفثصلر

للحهثٗر، هع تلمدرذ علٔ تًفٗذ ّتحسٗى تلتعثّى خٗى هختلؾ تٛجِزذ تلحكّهٗر ّتلهإسسثز 

.  تلهشثركر ّتلهعًٗر

 تلوسثدمثز ّتدٌِ٘ث لٌشرُث هى خ٠ل تلفٌ٘ر تلو٘دتٌ٘ر ل ّتٛعوثل تلتًسٗق تلحضثرٕ تشج٘ع أعوث

ّشّترع تلودٌ٘ر  دثعتدثرُث تفثع٠ز إٌسثٌ٘ر إ٘جثد٘ر وع تلد٘ةر تلوح٘طر جهثُٗرٗثًا فٖ هٗثدٗى 

 . لعلٔ تلوجتوع ككحضثرٗثًا ّخثلتثلٖ علٔ تكٌَّ٘  تٌٝسثى دِث ّتؤث٘رُث تلورؼّجّشؽؾ 

 ّضع ّتطخٗق إجرتءتز حهثٗر عثهر لهّلع تلترتث تلعثلهٖ ّللهًثطق تلفثصلر للحهثٗر . 

  تلفطرٕ تٟحت٘ثج "ل ّعلم تلجوث" تلفًّىأم "د٘ى علم تلعوثرذ ل وفِّم تلتكثول علٔ تفع٘تلعهل

تلدّل تلهتمدهر فٖ جهٗع هشثرٗع تلتصهٗم تلعهرتًٖ ذٓ ترتكز علَ٘ ـتلل ُّّ تلودخ، "تلدشرلجهٗع 

 . ّتلتًسٗق تلحضثرٕ كإطثر هتكثهل ًثخع هى هفثُٗم تلحضثرذ ّتلثمثفر ّتلترتث

  تّسٗع لثعدذ تلتؤُٗل ّتلتدرٗج فٖ هجثل حهثٗر تلترتث تلطخٗعٖ ّتلثمثفٖ هع تلتركٗز علٔ أُهٗر

تلّعٖ تلخٗبٖ ّتلثمثفٖ، ّتفعٗل تلتشرٗعثز تلمثًًّٗر ّتطّٗرُث لحهثٗر تلخٗبر ّتلترتث، ّدعّذ كل 

هى تلخثحثٗى ّهتخذٕ تلمرتر إلٔ تعهٗق تلدرتسثز فٖ هجثل كٗفٗر تلهّتءهر خٗى ًظم تٝدترذ تلخٗبٗر 

 .ّتلترتثٗر هى جِر ّتلتًهٗر تلهستدتهر هى جِر أخرٓ

 ٕتلهدٓ تلمرٗج ّتلهدٓ تلخعٗد، تلدٗهمرتطٗر : ذتلتّفٗق خٗى تلهستّٗثز تلهختلفر للتًهٗر تلحضر

 . تلهحلٗر ّتلعّلهر

 علِٗث أكدز تلتٖ تلكخٗرذ تلهشرّعثز تلحّٗٗر إلٔ تلكخٗرذ تلهخططثز هى تًٟتمثل إهكثًٗر درتسر 

 . تلهختلفر تٟستثهثرتز ّجذج تٟلتصثد لتفعٗل ّذلن تجرخر هعلّٟ

 خثلخصّصٗثز كخٗر حد إلٔ تلهتؤثرذ تلؽثٗثز لرأهس عى تٝجرتءتز لرأهس فصل عدم ضرّرذ 

 تلهرتحل إدترذ ُّهث تلهشترن تلفعل إدرتن فٖ هختلفتٗى طرٗمتٗى خٗى للتّفٗق ّتلسعٖ تلهحلٗر

 . للفثعلٗى تلهحرضر تلهستمخل حّل ّتٝسمثطثز
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  ضرّرذ درتسر تلهّترد تلثمثفٗر للتجهعثز تلعهرتًٗر خشكل عثم ّتلتجهعثز تلعهرتًٗر فٖ تلهًثطق

 . تلتثرٗخٗر خشكل خثص ٝدرتجِث فٖ إطثر خثرطر ثمثفٗر تصّحح هسثرتز تًهٗتِث

 

 فهرس الجداول

 الصفحةالمصدر اسم الجدول الرقم 

 99تلخثحثر إعدتد  همثرًر خٗى تلتجثرج تلعثلهٗر 1

دلٗل هعلّٟ : 2011دؼهثى، هّفق،  عثم 15 ـهعدٟز ُطّل تٛهطثر ل 2

تلهعهثرٕ ّتلعهرتًٖ، هكتج دهشق للعهثرذ 

.  ّتلترتث، دهشق

127 

همثرًر خٗى تلهخططٗى تلتًظٗهٗى  3

 هى حٗث تٟرتفثعثز 1998 – 1995

تسترتتٗجٗر تٟرتمثء : 2008فثرس، رُثم، 

خثلخلدتز تلتثرٗخٗر تلمٗدهر، جثهعر دهشق، 

كلٗر تلًِدسر تلهعهثرٗر 

169 

همثرًر خٗى تلهخططٗى تلتًظٗهٗى  4

 هى حٗث تلهسثحثز 1998 – 1995

تسترتتٗجٗر تٟرتمثء : 2008فثرس، رُثم، 

خثلخلدتز تلتثرٗخٗر تلمٗدهر، جثهعر دهشق، 

كلٗر تلًِدسر تلهعهثرٗر 

171 

 177تلخثحثر إعدتد  تلدرتسر تلتحلٗلٗر للهّترد تلثمثفٗر 5

تمدٗرتز عدد تلسكثى فٖ هعلّٟ ّفق  6

تلفرضٗر تّٛلٔ 

تمرٗر تلهرحلر : 2004طح٠ّٕ، رضّتى  

تّٛلٔ لدرتسر تؤُٗل ّتًظٗم خلدذ هعلّٟ، 

 . تلّحدذ تلجثهعٗر للدرتسثز تلًِدسٗر، دهشق

187 

 1981تلتعدتد تلسكثًٖ لعثم  1994-1981تعدتد تلسكثى لعثهٖ  7

 1994تلتعدتد تلسكثًٖ لعثم 

188 

 1994تزتٗد عدد تلسكثى هًذ عثم  8

ّحتٔ ًِثٗر تٛهد تلتخطٗطٖ فٖ 

هًطمر تلملهّى 

تلدرتسر تٝللٗهٗر : 2009عطفر، ًتثلٗث 

لهًثطق تلتل ّصٗدًثٗث ّهعلّٟ، تلشركر 

تلعثهر للدرتسثز ّتٟستشثرتز تلفًٗر، 

دهشق 

188 

تمرٗر تلهرحلر : 2004طح٠ّٕ، رضّتى  تلًهّتلسكثًٖ حسج تلفرضٗثز تلث٠ث  9

تّٛلٔ لدرتسر تؤُٗل ّتًظٗم خلدذ هعلّٟ، 

 . تلّحدذ تلجثهعٗر للدرتسثز تلًِدسٗر، دهشق

189 

عدد تلهصطثفٗى ّعدد تلسكثى  10

 ّفق تلفرضٗثز 2025تٝجهإلٔ عثم 

تلث٠ث 

تمرٗر تلهرحلر : 2004طح٠ّٕ، رضّتى  

تّٛلٔ لدرتسر تؤُٗل ّتًظٗم خلدذ هعلّٟ، 

 . تلّحدذ تلجثهعٗر للدرتسثز تلًِدسٗر، دهشق

190 
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عدد تلهصطثفٗى ّعدد تلسكثى  11

 ّفق تلفرضٗثز 2015تٝجهإلٔ عثم 

تلث٠ث 

تمرٗر تلهرحلر : 2004طح٠ّٕ، رضّتى  

تّٛلٔ لدرتسر تؤُٗل ّتًظٗم خلدذ هعلّٟ، 

 . تلّحدذ تلجثهعٗر للدرتسثز تلًِدسٗر، دهشق

190 

تلهشثرٗع تلتًهّٗر ذتز تٛسثس  12

 تٝحصثبٖ

تمرٗر تلهرحلر : 2004طح٠ّٕ، رضّتى  

تّٛلٔ لدرتسر تؤُٗل ّتًظٗم خلدذ هعلّٟ، 

 . تلّحدذ تلجثهعٗر للدرتسثز تلًِدسٗر، دهشق

193 

 214تلخثحثر إعدتد تلهشثرٗع تلتًهّٗر تلحّٗٗر تلثمثفٗر  13

 

فهرس المخططات 

 الصفحةالمصدر  المخططاسم الرقم 

 ،Tibet Heritage Fund Internationalخكٗى -تطّر هدًٗر ُّتًّػ 1

Beijing Hutong Conservation Plan 

82 

 ،Tibet Heritage Fund Internationalخكٗى -إدترذ تلهًثطق فٖ هدًٗر ُّتًّػ 2

Beijing Hutong Conservation Plan 

82 

إدترذ هّتلع تلترتث تلعثلهٖ خجهِّرٗر هصر تطّر هدًٗر تلمثُرذ تلتثرٗخٗر  3

هشرّع تٝحٗثء تلعهرتًٖ : 2012تلعرخٗر، 

للمثُرذ تلتثرٗخٗر، هًظهر تلًّٗٗسكّ، هركز 

 . تلترتث تلعثلهٖ، تلمثُرذ

 

87 

إدترذ هّتلع تلترتث تلعثلهٖ خجهِّرٗر هصر هًثطق تلحفثظ فٖ تلمثُرذ تلتثرٗخٗر  4

هشرّع تٝحٗثء تلعهرتًٖ : 2012تلعرخٗر، 

للمثُرذ تلتثرٗخٗر، هًظهر تلًّٗٗسكّ، هركز 

 . تلترتث تلعثلهٖ، تلمثُرذ

89 

تلهخثًٖ تلتثرٗخٗر تلتٖ تعّد لحمج  5

دهشق - هختلفر

، MAMخرًثهج تحدٗث تٝدترذ تلخلدٗر 

. 2007/2008دهشق، 

92 

، MAMخرًثهج تحدٗث تٝدترذ تلخلدٗر تطّر هدًٗر دهشق  6

.  2007/2008دهشق، 

94 

تلهخطط تلتًظٗهٖ لدهشق تلكخرٓ  7

1968 

تٟتجثُثز تلهستمخلٗر : 2009تلجثًٖ، دًٗث، 

تلفضلٔ لتّسٗع هدًٗر دهشق خهسثعدذ تمًٗر 

 للعلّم  GISًظم تلهعلّهثز تلجؽرتفٗر 

 . تلًِدسٗر، دهشق

95 

تلهخطط تلتّجِٖٗ تلهرحلٖ لهدًٗر  8

 2008دهشق تلمدٗهر 

، MAMخرًثهج تحدٗث تٝدترذ تلخلدٗر 

. 2007/2008دهشق، 

96 
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 110 إعدتد تلخثحثر تلرخط تلطرلٖ 9

 115 إعدتد تلخثحثرتلهّتلع تٛثرٗر فٖ خلدذ هعلّٟ  10

 126 إعدتد تلخثحثرتلهّلع تلعثم لهعلّٟ  11

هحثّر تلحركر تلربٗسٗر فٖ خلدذ  12

هعلّٟ 

 130 إعدتد تلخثحثر

تستعهثٟز تلهخثًٖ فٖ خلدذ هعلّٟ  13

تلمدٗهر ّهحٗطِث 

 130 إعدتد تلخثحثر

تلحثلر تلفٗزٗثبٗر للهخثًٖ فٖ خلدذ  14

هعلّٟ تلمدٗهر ّهحٗطِث 

 131 إعدتد تلخثحثر

ترتفثعثز تلهخثًٖ فٖ خلدذ هعلّٟ  15

تلمدٗهر ّهحٗطِث 

 132 إعدتد تلخثحثر

 134 إعدتد تلخثحثرتلهشٗدتز تلدًٗٗر فٖ خلدذ هعلّٟ  16

 159 إعدتد تلخثحثرتلخرٗطر تلجّٗلّجٗر لهعلّٟ  17

هًِثج تلّجثبج تلعهرتًٗر تلخثص خثلهخطط  1965تلهخطط تلتًظٗهٖ لعثم  18

 م، هحثفظر رٗؾ دهشق1965تلتًظٗهٖ لعثم 

167 

هًِثج تلّجثبج تلعهرتًٗر تلخثص خثلهخطط  1998تلهخطط تلتًظٗهٖ لعثم  19

 ، هحثفظر رٗؾ دهشقم1998تلتًظٗهٖ لعثم 

168 

تٟستٗعثج تلًظرٕ للهخطط تلتًظٗهٖ  20

 1998لعثم 

 171 إعدتد تلخثحثر

 186 إعدتد تلخثحثرتمدٗرتز عدد تلسكثى فٖ هعلّٟ  21

 

فهرس الرسوم التوضٌحٌة 

 الصفحةالمصدر  الرسماسم الرقم 

 16 إعدتد تلخثحثر هخطط تلخحث 1

 78 إعدتد تلخثحثرتلتجثرج تلهشثخِر  2

 106 إعدتد تلخثحثر GISتلهرتحل تلهًِجٗر للعهل خخرًثهج  3

 108 إعدتد تلخثحثرتلحثلر تلدرتسٗر  4
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 115 إعدتد تلخثحثر تلهّترد تلثمثفٗر 5

تّزع تلهسثحثز فٖ تلهخطط تلتًظٗهٖ  6

 1965لعثم 

 172 إعدتد تلخثحثر

تّزع تلهسثحثز فٖ تلهخطط تلتًظٗهٖ  7

 1998لعثم 

 173 إعدتد تلخثحثر

 177 إعدتد تلخثحثرتلتحلٗل ّتلهًثلشر  8

 195 إعدتد تلخثحثرتلهشثرٗع تلتًهّٗر تلحّٗٗر تلثمثفٗر  9

 196 إعدتد تلخثحثرتٝدترذ تلهتكثهلر لخلدذ هعلّٟ  10

ترتتخٗر تؤثٗر تٛخعثد تلثمثفٗر فٖ تلعهلٗر  11

تلتًهّٗر فٖ هعلّٟ 

 219 إعدتد تلخثحثر

 

فهرس األشكال 

 الصفحةالمصدر  الشكلاسم الرقم 

 Google Earth 79خكٗى -صّرذ جّٗر لهدًٗر ُّتًّػ 1

 Google 80هحرن خحث زلثق فٖ ُّتًّػ  2

 ،Tibet Heritage Fund International (تلخٗز تلرخثعٖ)تلسٗخِّٗتى  3

Beijing Hutong Conservation Plan 

80 

 ،Tibet Heritage Fund Internationalخكٗى -صّرذ علّٗر لخّٗز ُّتًّػ 4

Beijing Hutong Conservation Plan 

81 

 Google Earth 84صّرذ جّٗر لهدًٗر تلمثُرذ  5

إدترذ هّتلع تلترتث تلعثلهٖ خجهِّرٗر هصر تلمثُرذ - شثرع تلهعز لدٗى هللا  6

هشرّع تٝحٗثء تلعهرتًٖ : 2012تلعرخٗر، 

للمثُرذ تلتثرٗخٗر، هًظهر تلًّٗٗسكّ، هركز 

 .تلترتث تلعثلهٖ، تلمثُرذ

85 

هًظر عثم لهدًٗر تلمثُرذ هى هبذًر جثهع  7

تلهإٗد 

إدترذ هّتلع تلترتث تلعثلهٖ خجهِّرٗر هصر 

هشرّع تٝحٗثء تلعهرتًٖ : 2012تلعرخٗر، 

للمثُرذ تلتثرٗخٗر، هًظهر تلًّٗٗسكّ، هركز 

 .تلترتث تلعثلهٖ، تلمثُرذ

86 

 90إدترذ هّتلع تلترتث تلعثلهٖ خجهِّرٗر هصر أطفثل فٖ سّق تلس٠ح فٖ تلمثُرذ  8
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هشرّع تٝحٗثء تلعهرتًٖ : 2012تلعرخٗر، 

للمثُرذ تلتثرٗخٗر، هًظهر تلًّٗٗسكّ، هركز 

 . تلترتث تلعثلهٖ، تلمثُرذ

شعثر هشرّع تلحفثظ ّتٝدترذ فٖ  9

تلمثُرذ تلتثرٗخٗر 

إدترذ هّتلع تلترتث تلعثلهٖ خجهِّرٗر هصر 

هشرّع تٝحٗثء تلعهرتًٖ : 2012تلعرخٗر، 

للمثُرذ تلتثرٗخٗر، هًظهر تلًّٗٗسكّ، هركز 

 . تلترتث تلعثلهٖ، تلمثُرذ

91 

 Google Earth 91صّرذ جّٗر لهدًٗر دهشق  10

 .http://forum. te3p 1890سّق تلحهٗدٗر عثم  11

com/535650.html 

93 

 98 إعدتد تلخثحثر خعد تلترهٗم – خثج تّهث –دهشق تلمدٗهر  12

 Google 109هحرن خحث  خلدذ هعلّٟ 13

 Google 109هحرن خحث تلخلدذ تلمدٗهر  14

 Google Earth 112هعلّٟ  15

 117 إعدتد تلخثحثردٗر هثرتم٠  16

 118 إعدتد تلخثحثردٗر هثرجّرجّٗس ّخثخّس  17

 120 إعدتد تلخثحثرتلهمثخر فٖ تلفجّج  18

 121 إعدتد تلخثحثرأحد كِّؾ هعلّٟ  19

 122 إعدتد تلخثحثرتلخلدذ تلمدٗهر فٖ هعلّٟ  20

 123 إعدتد تلخثحثرتلحصى تلؽرخٖ فٖ هعلّٟ  21

 123 إعدتد تلخثحثردرج فٖ خلدذ هعلّٟ تلمدٗهر  22
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ِْوٚع اإلؽ١بء اٌؼّوأٟ : 2012اكاهح ِٛالغ اٌزواس اٌؼبٌّٟ ثغّٙٛه٠خ ِٖو اٌؼوث١خ،  .104

 . ٌٍمب٘وح اٌزبه٠ق١خ، ِٕظّخ ا١ٔٛ١ٌَىٛ، ِووي اٌزواس اٌؼبٌّٟ، اٌمب٘وح

 . MAM 2007/2008تستخٗثى خرًثهج تحدٗث تٝدترذ تلخلدٗر  .105
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The Hierarchy of The Impact of The Cultural Dimensions  in Development 

Map 

 

Introduction: 

“Unless culture is considered a given and heritage which moves  from generation 

to generation it is a historical output, i.e it is a  structure exists in the records of the 

history,precisely, in the  history of social groups among each other, and in order to  

analyze a certain cultural system, we have to analyze the social ـ historical situation 

which produces this system as it is
1
". 

Syria has a civilized cultural and archeological heritage which  is very ancient, 

popular, and distinguished, and which represents an intellectual and religious 

diversity. 

Syria also has a lot of cultural treasures that we have to preserve and treat in a 

special way since they constitute spectra and variations for the mosaic of the 

cultural scenes. 

There is no doubt that the developing countries elevated in the ladder of growth by 

the help of the perseverance of Syrian governments to work to raise the level of 

welfare and the adequacy of its people throughout the implementation of plans for 

a phased, social and economic development, these efforts are listed under the 

intended change. 

There is also a technical factor whose system contains all the updated innovations 

in different lifelines such as the cultural, industrial, educational, health, media, 

promotion or communicative field, and even the household appliances and what 

results from them like the social and cultural changes whose effects reach all 

society. 

One of the factors, which we can't ignore its effects in the process of change, is the 

ecological factor. It is known that its effect is slow, and that is because the climatic 

changes such as the scarcity of rain causes drought and desertification. 

                                                           
1
 George Balandeh, Political Anthropology, translated by Ali Al-Masri, University Establishment for studies and 

distribution, Beirut, Second Edition. 
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This makes living impossible in many places which was inhabited before. This 

causes the migration to other areas which results a change in the morals, traditions 

and the ways of earnings. 

The media factor with its various means transmits ideas, lifelines and traditions in 

an attractive way using selected and studied messages and contents spreading their 

effects over the developing societies especially the urban ones which makes them 

compete, struggle and interact with ancient and traditional ideas and ways leading 

to form a good mixture replaces what has prevailed reaching the social change. 

This research aims to describe and analyze some of the features and trends of the 

social and cultural change in addition to the urbanization in the Syrian society in 

order to reveal the factors which affect them and to know more about the social 

morals that have an essential change, in addition to the trend which the change 

takes, and also it includes realizing the growth of the social life and its 

development within the studied sample. 

We can identify the problem of the research throughout the following question: 

What is our cultural field? 

What is our field? What are its manifestations? Whatare itsdimensions and 

intersections?  What are our perceptions?What areconceptions about it? Why is it 

ancient to the extent? 

that went back to the depth of history? How do we use? 

How do we make use of it? What are its references and backgrounds? Does it have 

a realistic and factualexistence?Or is resulting from definition structure 

andconvenience? Isit possible to it to be a virtual scene or globe? How do people 

develop a region of cultural valuebearing in mind the requirements of 

contemporary life,economicand social situation of the population? 

Preparing the developmental map of the society on the basis of  studying the 

cultural dimensions of this societyhas great  importance because this map gives a 

Factualimage ofwhat  the society needs  in  the Frame work ofthe development . 

Throughout the preparation of the map, the developmental objects appear. 



 

3 
 

These objects benefit the society. In addition, they allow The workers to know 

their situation, and to deal with it in a way that  allows developing  it. 

The study of the Syrian variables which affect the developmental map has many 

objects. 

This study is creative process show the development objects  which we look 

forward to see it, and this studyaims to: 

 . It is considered a planning method to achieve the socialcultural development ـ1

 .It documents the historical heritage of the society ـ2

 It is a method tocreate group awareness of the civilized history of the society and ـ3

the way of its social and economic  usage. 

 .It facilitate the process of setting the economic and social strategies ـ4

 The Theoretical Directions in the Study of the UrbanDevelopment: 

This chapter speaks about the theoretical directions which explain the process of 

the urban development and the roleofthe Family and the relatives’ relations in the 

process of development. 

Then the research reaches to the conclusion that there are many theoretical 

directions in the study of the urban development .The most important direction is 

the comparison between the country side and city,in which The sociologists are 

interested in remarkable differences among the civilized societies and the 

urbanized societies, and the historical direction  which portraits the development of 

the urban societies and the change of the rural areas to urban ones, and the 

economic direction which considersurbanization a developed stage out of the 

human economic development stages, and the demographic direction which 

considers the population, density, gender distribution, species structures, the types 

of births, the types of deaths and migration of big importance in the process of 

urbanization, urban growth and the ideal analysis considering it as independent 

discourse, and the scholar reaches it by identifying the properties accompanying 

for a subject or a certain phenomenon, and the ecological direction where the 

essence of city is throughout putting a big number of people in a relatively small 

space, and the psychological direction which aims to discover the psychological 
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pressures, and the individuals’ positions in a trial to understand the complicated 

human circumstances in the urban areas, and the organizational which means the 

direction to the social organizations which are more complicated, and the political 

and administrative direction which looks at the city form the political and 

administrative prospect and that is because its political dimension is identified by 

being an administrative center, and possibility of developing the third world 

requires knowing the history and culture of those states and its social structure in 

the past and present. There should also be a necessity to adopt new values, 

concepts and characteristics which contribute to the activation ofthe 

developmental process with dependence on self taking into 

consideration having natural and human resources and the rational 

investment for those resources. In the age of urbanization, the family is 

no longer a commission that plays a role in the process of social bringing 

up. Many specialized educational commissions out of the family frame 

have done this task. Even though, it is wrong to claim that the family 

and education are considered two separate systems. Many studies have 

referred in the intersecting have led to liberate the family from some of 

the pressures, to which the family submit, in order to enable the 

individuals benefit from the chances which the continuous changing 

technology give them. The education separates the proletariats from its 

families which leads to destabilize the relation between the individual 

and the family, and between the individual and the land,and to allow the 

geographic movement from family to factory and from village to 

urbanism .The change of the relatives’ relation have contributed actively 

to modifying and preparing the social row which leads to the urban 

development. Industry and family are two related issues and each one of 

them is a reason to change the other one. But if the separated family has 

been found before manufacturing, this assures that the family is 

considered a stable variable, and manufacturing and urbanization are 

considered a dependent variable. From what mentioned before, we find 

that the family has a great role in drawing the image of the society and 
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its traditions and its transmission which affects the cultural formation of 

the society, and this leads to change the cultural map of some area and 

affects the development process in it. 

 The Role of Cultural Changes in Sustainable Urban 

Development:  

The social change is an existential fact; in addition, it is a general 

phenomenon and major property the activities and life’s incident are 

characterized by. It is a life necessity for all human societies and it is a 

matter of their survival and growth. In addition, because of the change, it 

can adapt with its reality, and the change will achieve the balance and 

stability in their structures and activities, and the requirement of their 

individuals and diverse and renewable needs will be changed too. The 

change has played a positive role in the origination of many natural 

sciences and human studies. The phenomenon of change has drawn 

Man’s attention since the time Man has been thinking of existence where 

he hasnoticed them in the movement of orbs and its movement from 

place to place, and Man has seen them in the succession of night and 

day. Then, his imagination and thought have to legendary mythological 

explanations, and to theological explanations ended with establishing 

astronomy and orbs. This chapter studies the concept of the cultural and 

social change, and the aspects which lead to this change. This research 

differentiates between the concepts of development, advance and 

change. It also differentiates between the concepts of social change and 

cultural change. There is no way to give special aspects for the change in 

the material side and other aspects in the non-material side. As a result, 

the cultural change is what happens as a change in the two sides of 

culture whether it is material or non-material and in all aspects of society 

(language, art, traditions, habits, the change of priorities, the scale of 

values and technology………). Accordingly, the social change becomes 
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a part of the cultural change in addition to this material frame. So, not all 

cultural change are social change, where as the opposite is true. This 

change contributes to draw the cultural map which is considered the first 

influence in the process of urban development. The aspects of social and 

cultural change are not interpreted in one aspect and not even in the 

major aspect. The reality shows the support of many aspects to make a 

change. The development of economy and the process of manufacturing, 

for example, demand providing the trained workers.(Demographic and 

educational aspect), the raw materials (natural and geographic aspect), 

technology and sincere leaders, and directive and motivate ideology. Not 

all of them are of the same importance, so they are characterized by 

relativity according to the difference of time, place and circumstances. 

The aspects of change are summarized by many points beginning with 

the ecological and natural aspects which are represented in the 

components of the natural environment in which the Man lives. They 

contain the geographic location, topography, soil, climate and raw 

material. Second, the demographic aspects in which the population of 

people, their distribution and their combination are considered the most 

important aspects in making the social change. Third, the ideological 

and cultural aspects which are considered an intellectual, purposeful and 

motivating movement has positive effectiveness in social and cultural 

circumstance. In addition, their soul reflects in social bringing up and in 

morals and in behavior. Fourth, the technological aspects in which the 

new inventions leave a significant effect in the human societies. The 

technological creations of some culture are considered the major motive 

in the process of change. The industrial revolution and what 

accompanies of technological advance lead to make significant and 

important changes in the lifelines generally speaking, and in the social 

systems particularly speaking. Fifth, we have the economic aspects 

which consider the economic powers responsible, to a large extent, for 
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the developments and historical events that the human society 

experiences, and to the extent in which all the other aspects become of 

no importance. The Theoretical Bases which are accredited to study the 

Influence of Social and Cultural Dimensions in the process of 

Sustainable Development: In this chapter, the research speaks about the 

concept of social structure, its theoretical bases, the concept of cultural 

formation and its theories moving to the sustainable development and its 

relation with culture and cultural institutions. Throughout what have 

been shown in the chapter form theories, ideas, and different opinions 

regarding the social structure and the sustainable development, we can 

conclude: That Man is, generally speaking, the axis and basis of the 

social structure, and different social frames depend on Man, so he 

controls the systems of which the societies are built. If Man good too. So 

that, everyone, who can take a decision in the benefit of Man’s care, his 

protection and his development, have to be interested in Man’s culture, 

his development, renewing his ideas and ambitions, and to put programs 

and plans to make him able to keep up with the development which is 

happening in the world. If we want to reach to a society in which 

knowledge and morals prevail, we have to plant them in Man first. Then, 

these knowledge and morals prevail all over the society after that. On the 

contrary, if we ignore the knowledge and morals, the social structure 

cracks by time because of all kinds of threats which the society 

experienced and which target its structure and internal entity. We all 

have to be interested in Man and to establish the institution which we 

need to develop and renew Man and to build the system of his ideas 

according to the rules of his nature, and we also help him to comprehend 

a large amount of information which he experiences every day. In 

addition, we help him to build his character to make him more active in 

society .This will enable him control the events not allowing these 

events to control him. It is necessary to prepare an environment which is 
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suitable for Man to overcome the environmental circumstances to serve 

him which leads to serve the society. Moreover, we have to reform his 

behavior by means of making organized change in the laws of 

environment in which one can reach a human from whose characteristics 

are perfect, and by this, he will become an active and effective member 

in society. Man has a significance role in the cultural structure of 

society, especially that he formulates the ideas and values, and he 

preserves them, he is also considered an active element in the culture of 

any society. It is clear that the interest, taking care and qualifying him 

will contribute to find out Man who is able to face difficulties which the 

world cultural invasion enforces to try to cancel the local identity. The 

theories of social structure are summarized by the fact that the people of 

the theory of respond look at the group an analytical look. The people of 

the theory of whole are interested in group as a whole. In addition, the 

theory of Static-Dynamic has studied the social organization and the 

conditions of society’s existence and its social structure. Brown in his 

theory, the binary relations, assures the major units which compose the 

social structure are represented by the individuals who practice social 

roles. Brigard in his theory, the permanent relations, considers that the 

social structure consists of a row of independent buildings. Robert 

Redfield in his theory, he doesn’t only study the binary relations but he 

considers the permanent relations too. Pearson’s theory of action assures 

the personality by describing it as an instrument of action in which Man 

participations to achieve the organized expectations of the roles of the 

social structure. The Islamic theory says that the motives of the 

origination of societies are based on three major points represented by 

the marriage law, recognition and exchanging benefits. The theories of 

cultural formation are summarized that the theory of the soul of culture, 

by Lsaibar and Horf, sees that any culture that is characterized by a 

certain “soul”, and it is a group of mere psychological characteristics 
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which are concluded from the analyze the cultural subject. The theory of 

the method of looking at life, by Redfield, is known as the external look 

to faces. The theory of major structure, by Abram Gardener, assures that 

the individuals of society who carry one culture participate in certain 

characteristics for personality. The national theory, by Walas, is 

specialized by the study of political states and it identifies the 

individual’s personalities. The theory of the temper of culture, by Roth 

Bendict, is interested in emotional formula of behavior which is socially 

stylized. The theory of the characters of the center, by Linton, has 

derived from the theory of the temper of culture by Roth Bendict and the 

binary temper which is based on kind. This theory has been 

implemented in social centers, such as the child’s centers, the husband’s 

centers, and the mother’s centers. The theory of themes, by Oblar, 

assures that every culture has a limited number of values, ideas and 

directions turn around the components of happy life and the real 

objectives of the human existence. The theory of the pattern personality, 

by Linton, is different because it represents the statistical heterogeneous 

composition. 

 Scientific, Arab and Local Experiments in the Process of 

Preservation and Development: 

In this chapter, the researcher has studied a group of global, Arab and 

local experiments in the process of preservation and development similar 

to the case study, Maaloula, in terms of the exceptional global value and 

the importance of the cultural resources which are available there. 

1- On the international level, the city Hutong Beijing : 

The city of Hutong Beijing in China is considered one of the oldest 

ancient cities which are inhabited, and it has big human and cultural 

heritage which is represented by the local inhabitants in addition to the 
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fact that Hutong is historical ancient city which has it special 

architectural type and a special architectural method. It has a general 

prevailed pattern which is the squared houses for big families, and the 

planning of streets has the alleys form, the city is a squared shape. 

Hutong has cultural non-material resources in addition to the special 

practical. The citizens of the city have special traditions and habits 

springing from their nature and the nature of their beliefs. In the strategy 

of the development, the management of planning cities, protecting the 

cultural ruins, the management of housing, the economic management, 

the general security and the management of population, The 

management of environment and cleaning, the green management, 

tourism. 

2- On the Arab level, the historical of Cairo: 

The historical city of Cairo and its preservation policy and the practiced 

development in it are the causes of its selection because it has wonderful 

characteristics. Beginning with the nature of citizen, and the various 

models of building which are existed there that went back to different 

ages. Cairo is considered a rich city according to ruins, artistic 

archeological pieces, architectural formulation, and traditions. The most 

important thing in the strategy of development is the awareness 

campaign about the importance of historical city of Cairo and the 

exceptional global value because of what the city gas as cultural 

resources of all material types, stable assets, movable, non-material, 

practical and natural.On the local level, the campaign has worked to 

support the relationship between people and the historical city of Cairo, 

bearing in mind concentration on the their role in rehabilitation the site 

and preserving it. To achieve that goal some tools have been selected, 

and the steps of work have been implemented to prepare social, cultural 

and economic advantages for the citizens of the historical city of Cairo. 



 

11 
 

The objective is awareness of the special values of the heritage on the 

spreading people level in city in its communication with the statement of 

the exceptional world value. Because of the diversity of the target 

audience in the campaign, the campaign has been designed to address 

the demands and expectations. 

3- On the local level, the old city of Damascus:  

The project of integrated plan for preservation and development of the 

old city of Damascus was a good sample which can be studied because 

of what Damascus has of local, Arab and international importance, 

taking to consideration that Damascus is considered the oldest capital 

city which is still inhabited till the present time, and because of the large 

number of civilization which has cascaded since the dawn of history till 

now. It contains a lot of cultural resources which constitute, despite 

different importance, developmental opportunities which were benefited 

in the plan of preservation and development in addition to that the plan 

assures the management of the site in an integrated way to make use of 

all the available cultural resources. The integrated plan for preservation 

development in the old city of Damascus shows a series of necessary of 

interventions to protect the location of the international heritage, and at 

the same time to preserve the role of the old city as an active economic 

center, and a multi-income residential area, and it also suggests a series 

of interventions in the area of protection outside the wall which aim to 

improve the traffic cycle, to provide parking for cars and to provide help 

for completing activities. 

The plan classifies the interventions between enormous material projects 

or mere simple interventions, providing the technical help and 

organizing the finance by low benefit loans for the owners of properties 

to help them in the works of repairs and improvements. 
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The study of any case is done throughout several standards such as the 

cultural, natural, economic, architectural and constructional history, and 

throughout cultural resources which are available as a location of all 

kinds, and which we have to benefit from it in drawing the plans of 

development that is related to the study case area, in addition to the 

privacy of each area and the applicable plan of the administration. This 

is very clear in the former three cases. 

This is what is going to be applied in the study case in the next chapter, 

Maaloula town, in which the research will display the importance of 

Maaloula city and the standards of its selection as a case study. After 

that, it moves to study the cultural resources of all kinds in Maaloula. 

Then, it moves to discuss these resources and define its hierarchy and 

the best mechanism to make use of them in the developmental process to 

conclude the general results which show the hierarchy of the cultural 

dimension in the developmental process for any area and in drawing the 

national developmental map. 

 The role of the cultural variables in the process of Urban 

Development-case study /Maaloula/: 

The role of the cultural variables in the urban development /Maaloula/ 

The definition of the case: 

 General information 

 Linking roads 

 

 

 

 

The standards of the 

selection: 

 Historical cultural 

standards. 

 Natural standards. 

 Economic standards. 

 Architectural and 

constructional. 

Historical overview: 

 Before history. 

 Aramaic. 

 Greek, Roman, 

Byzantine. 

 Christian. 
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The cultural resources 

 

This research has studied the Maaloula town and various cultural 

resources available in it where we have found: 

Maaloula contains significance historical landmarks. The most important 

landmarks are the monasteries, churches, stone roads, important, ancient 

and Christian ruins such as ancient Byzantine church sculpted in stone in 

the heart of the mountain. 

There is also the Patriarch Martakla monastery. The houses of Maaloula 

town are characterized by the height of some of them above the layers 

where the one layer is no more than one house. The roofs of the houses 

turn into alleys and crossings for the houses above them to have a 

distinguished type. 

The ruins, huge stone, caves, cavern curved in stone which the ancient 

man has live speak about the story of the history of thousands of years. 

Maaloula is rich in all kinds of cultural resources starting with material 

resources like ruins and religious and touristic sites to service and 

cultural buildings, and its architecture, to mobile cultural resources like 

various foods and drinks for which the town is famous, and the 

handicraft and artistic works. 

There are also the material resources which have a special importance in 

the town because it has a big particularity either because of the Aramaic 

language which the people speak , the religious and daily life stories, 

religious rituals and widespread books, or handicraft, agricultural, 

practical and cultural resources and intellectual activities, or its natural 

resources including geographic, topographic, geological and climatic 

features which contributed to preparing the suitable circumstances for 
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the town to basically depend in its urban development on its cultural 

resources, and so that these resources have the priority and the 

prominent role in increasing the living standards and developing the 

town.Putting the study area within a cultural frame work that can adjust 

its development processes. Studies in this field proved the failure of 

development methods which move away from the cultural component of 

development, and although degrees of development were achieved, they 

were consuming cultural, social and environmental dimensions which 

can’t be compensated in most of its port.The costs of compensating the 

little remaining parts are times the total gain of achieved development. 

The importance of the research comes from studying the change of the 

effect of the special local culture on the architectural products of in 

habitant gatherings and natural environment of the studying area. This 

importance comes from linking the change of the place with the effects 

of architectural legislators and modern planning bases used in all areas. 

Depending on population without considering the heritage and cultural 

characteristics and the natural developmental resources, and without the 

participation of local community in putting the characteristics which 

determine the present and future features of the place and preserve the 

authenticity of the past.Their successive organizational chants didn’t 

invest the resources and potentials of the town correctly ,On the 

contrary, they weakened their role in development process causing its 

deterioration. This requires us to work on activating it once again. The 

research becomes more important with the possibility of considering the 

construction of product and the natural environment which can be 

counted upon in development processes. In the next chapter, the research 

will present asset of projects and developmental future visions both 

statistical and vital forward looking based on investing cultural resources 

of all kinds in urban development, so that the cultural component 

becomes the first pillar of the development process. Analyzing the 
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Cultural Resources in Maaloula: Through the study of the culture and 

social changes role in urban development process and the role of the 

family and the social entity in this evolution, we find that the cultural 

resources in any area have the biggest effect on developmental process 

.forming the cultural map of any area or state provides a clear idea of the 

available potentials of the area, and thus they can be exploited optimally 

and developmental opportunities can be created in light of these 

potentials of material and non-material resources that contribute to the 

mosaic of the cultural map of any area. Achieving the organic 

interdependence between developmental plans and projects depends 

largely on the political decision which the authority in any country takes, 

and on public participation to implement the objectives of the 

sustainable development. The organizational charts in the historic towns 

of cultural importance used unified architectural standards, and as a 

result all the towns looked alike without taking in to account the social, 

climatic, geographic or cultural dimension of each of them. It is known 

that the old, historic towns are a      mirror in their social values rooted in 

the public traditions and habits, and so achieving a constructional 

domain compatible with social, cultural, climatic and geographical 

particularities from the constructional and architectural sides which meet 

the demands of modern life on big challenges. Proposed projects:  

1-The organizational and constructional needs until 2025. Through the 

result of estimating the future population of 2025, the population was 

estimated as following: Number of Residents 6000. Number of Holiday 

wake 4000. The total population: 10000 people. On light of this 

estimation, needs and required spaces will be deter wined. 

2- Projects proposed as Development Opportunities: 
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2-1: Statistical Developmental projects: They are the statistical based 

proposed projects which are based on analyzing the current situation in 

estimating the future needs.  

First: Spaces Required for the Residents (6000people).The studs shows 

that the population area is estimated by 20 Hectares .The Area of the 

other activities is estimated by 20 hectares and they include: Local 

roads+ services(administrative- health- educational)+ green 

spaces……etc.  

Second: Areas Needed for the Holiday maker: (4000people): The study 

shows that the needed areas for the touristic movement are 40-

50hectares.Thus, the total constructional area ranges between 80-90 

hectares and includes the needed population area and non-population 

activities. 

Non-population Activities: The following activities are suggested: 

educational, cultural, health, commercial and administrative, handicraft, 

entertainment and touristic, spiritual, in addition to open and green areas. 

2-2 Vital, Cultural, Developmental projects: The results of past studies 

led to organizational charts put on statistical predictive basis and didn’t 

take in to consideration the particularity of the cultural resources of 

Maaloula, which resulted in their failure. Since each town or has its 

developmental particularity, features and priorities which should be take 

in to account when putting the organizational charts, and since the 

cultural dimension is one of the most important developmental 

dimension sing in general, and in Maaloula in particular, we had to 

invest the cultural resources of this town to the maximum. This can be 

done through proposing some developmental projects that take the 

cultural dimension as a basis for their success. After reading the current 

situation and specifying problems, pot entails and cultural resources, and 
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after evaluating and restructuring the priorities of the organizational 

charts we can develop comprehensive proposals that make use of the 

hierarchy of cultural dimension and cultural map in the integrated urban 

development process. The proposed projects in the specified area are: 

First: site Management: It includes: Projects of rehabilitation and 

restoration-Activating the local community- site service- marketing- 

funding. Second: Cultural Sector. 

 Aramaic language Academy: One of the most important fields of 

investing the Aramaic language in the region is the possibility 

preparing suitable environment and service structure that help 

learning it. 

 Literary and Artistic forums: It is important to follow specific 

methodology to maintain the artistic works of Maaloula, on the one 

land and promote to attract new artists on the other land.  

 Technology and Media: It is important to prepare comprehensive 

strategy of public relations and multimedia. Third: Educational 

Sector: 

 Faculty of theological studies: Due to Maaloula status on the 

international Christian map. 

 Touristic Institute: Due to the elements of tourist attraction 

Maaloula has, establishing a touristic institute is very important to 

develop the region. 

 Agricultural Institute: Maaloula is a town of huge agricultural 

production. Fourth: Environmental Sector: 

 Using Renewable Energies: To meet the needs and requirements of 

the developmental process resulted from the increase of energy 

consumption. 
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 Solid Waste Management: In view of the touristic and cultural 

importance of Malloula, special attention should be paid to this 

problem to commensurate with the importance of the town. 

Conclusion: 

Through the above study on the role of culture and social change in 

the urban development process and the role of the family and the 

social entity in this evolution, we conclude that cultural resources 

in any area have the biggest effect on the developmental process. 

Establishing the cultural map of a region or a state provides a clear 

idea of the available potentials in this region, so that they can be 

exploited optimally and developmental opportunities can be 

created on the light of these potentials of material and non-material 

resources that contribute in forming the mosaic of the cultural map 

of any region. 

Achieving the organic interdependence between development 

plans and projects depends largely on the political decision taken 

by the authority in any country, and on the public participation to 

fulfill the aims of the sustainable development. 

The sustainable development is the final aim of the government’s 

effort to develop their communities, and their scientific tool to 

achieve that is using the methodology of social cultural planning. 

Organizational charts in historic towns which have cultural 

importance depended on unified constructional standards and 

therefore all the town looked alike without taking into account the 

social, climatic, geographical or cultural dimension of each one of 

them. It is known that the old, historic towns are a mirror in their 

social values rooted in the public traditions and habits, and so 

achieving a constructional domain compatible with social cultural, 

climatic and geographical particularities from constructional and 



 

19 
 

architectural sides which meet the demands of modern life on big 

changes. 

 The research discussed the importance cultural changes and 

their role in urban developmental process. In its theoretical 

part, it talked about the theoretical trends in studying the 

urban development, and then it studied the role of the family 

in urban development and the relationship between the social 

construction and cultural formation. Then it discussed the 

cultural changes in urban development process and project 

the theoretical study in its practical section on Malloula and 

reached the following results: 

 There are many theoretical trends on studying urban 

development; the most important one is the comparison 

between countryside and city, the historical trend, the 

economic trend, the demographic trend, the typical trend, 

ecological and administrative trend. 

 The possibility of spatial development necessarily requires 

knowing the history and culture of the states and their past 

and present social construction. There is also the necessity of 

adopting new values, principles and characteristics that 

contribute in activating the developmental process with self- 

dependence due to owning human and natural resources and 

the rational investment of those resources. 

 Depending on the role of the family and the prevailing local 

culture in socialization, and linking it with the role of 

education and upbringing as two integrating systems. Then 

moving from this linking to globalization which cancelling 

identity and heritage. 

 Depending on the role of the family in depicting the picture 

of the community its tradition and circulating it to maintain 
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the cultural formation of the community and enriching the 

cultural map and using it in spatial development process. 

 The success of development process depends on considering 

cultural sides because the development of social change is a 

general phenomenon and a basic characteristic of the 

activities and events of social life, and this development is 

the way of keeping and evoluting them in place. By balanced 

change, stability in getting integrated material and moral 

results with the importance of the cultural history of the place 

can be achieved. 

 A distinction should be made between the social and cultural 

change. The cultural change is the alteration on both material 

and morale side of culture and in all aspects of community 

whether in language, art, tradition, customs, the change of 

priorities and the scale of values and technology…….etc 

.Thus, the social change is part of the cultural change in 

addition to that material frame work. 

 The cultural and social change is the interaction of many 

factors to make the change. The strength of one factor may 

change according to the change in the circum stances. They 

are not all at the same level of importance, so the strength is 

relative according to difference of time, place and circum 

stances. 

 The factors of cultural change are formed by the natural and 

ecological factors including the geographical site, terrain, 

soil, climate and raw material, the population factors, 

ideological and cultural factors which are purposeful 

intellectual movement, technological factors, economic 

factors which are responsible of the development and historic 

events that the human community experiences. 
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 Attention must be paid to humans in construction and 

development processes, and it is important to prepare a 

suitable environment for them and to adapt the natural 

environmental circumstances and to try to reformulate their 

behavior by introducing examined changes in environment 

laws, through which we can have a human who is integrated 

in his characteristics and properties, belongs to the place, 

hold, its identity and thus can be an effective and influential 

member in spatial development process.        

 Cultural and heritage characteristics of the place should be 

relied on and the natural developmental resources should be 

taken into account in any developmental process within the 

framework of participatory of the local community people in 

taking developmental decisions and putting the 

characteristics that define the past and present features of the 

place and maintain its originality. The constructional 

products and the natural environment should also be 

considered one of the cultural resources that can be counted 

upon in development process. 

 Generally speaking, humans are the axis and basis of social 

construction. Various social frames depend on them because 

they run the systems on which communities are built. 

Humans have prominent role in the cultural construction of 

communities because they formulate and maintain thoughts 

and values, and they are the active element in the culture of 

any community. Focusing on humans, taking care of them 

and preparing them will contribute to creating a human who 

can face challenges imposed by the global cultural invasion 

which tries to cancel the local identity. 
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 The hierarchy of the effect of cultural dimensions should be 

put before starting the process of spatial development and 

defining its specifications in all stages. Using the hierarchy of 

cultural dimensions opens large horizons for the 

developmental process and contributes to the success of the 

process and its suitability of the local community. 

 Maaloula is rich in all kinds of cultural resources starting 

with material resources like ruins and religious and touristic 

sites, to service and cultural buildings, and its architecture, to 

mobile cultural resources like various foods and drinks for 

which the town is famous, and the handicraft and artistic 

works. There are also the non-material resources which have 

a special importance in the town because it has a big 

particularity either because of the Aramaic language which 

the people speak, the religious and daily life stories, religious 

rituals and wide spread books, or handicraft, agricultural, 

practical and cultural recourses and intellectual activates, or 

its natural resources including geographic, topographic, 

geological and climatic features. 

 The cultural resources in Maaloula contributed to preparing 

the suitable circumstances for the town to basically depend in 

its urban development on its cultural resources, and so that 

these resources have the priority and the prominent role in 

increasing the living standards and developing the town. 

 Malloula has unique historic features, the most important of 

which are monasteries, churches, rocky paths, and ancient 

and important Christian ruins of the Christian history. Houses 

in Maaloula are distinguished by being on top of each other 

which gives them special style. Ruins, huge stones, caves, 
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caverns engraved in rocks which ancient humans inhabited 

narrate the story of thousands of years. 

 Putting the study area within the frame work of a cultural 

map can adjust the paths of its development. Studies proved 

the failure of developmental methods which move away from 

the cultural component of development. 

 The importance of the research comes from studying the 

change of the effect of the special local culture on the 

architectural products of inhabitant gatherings and natural 

environment of the studying area. This importance comes 

from liking the change of the place with the effects of 

architectural legislations and modern planning bases used in 

all areas depending on population without considering the 

heritage and cultural characteristics and the natural 

developmental resources, and without the participation of 

local community in putting the characteristics which 

determine the present and future features of the place and 

preserve the authenticity of the past. 

 The successive organizational charts didn’t invest the 

resources and the potentials of the town correctly; on the 

contrary, they weakened their role in development process 

causing its deterioration. This requires us to work on 

activating it once again. The research because more 

important with the possibility of considering the 

constructional product and the natural environment which 

can be counted upon in developmental processes. 

It is necessary, at the end of the research, to provide some 

recommendations that serve the purpose of the research on the 

importance of cultural dimension and cultural map in developing 
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developmental strategies, and the importance of analyzing the cultural 

resources of a region on putting its development policies. 

Recommendations: 

 Depending on the procedures of the urban project to put the bases 

of the organizational charts to be more compatible with the 

requirements of change in the community, on the condition that it 

relies on the strategic axes determined by the organizational 

structure ad which direct the action according to priorities on top 

of which is developing the present city. 

 The importance of parallel work on developing cultural resources, 

and updating the organizational charts to guarantee the success of 

the development strategy. The cultural resources are valuable 

developmental resources by themselves if managed correctly, 

Their material and morale contents represented the ruins, different 

sites, traditions, mentality and the community itself are the basic 

elements, and if they are managed rationally, the required 

development strategy can be achieved. 

 Providing an institutional frame work suitable for executing the 

policy of constructional preservation of historic sites and the 

separating areas, with the ability improve the cooperation among 

different participating and concerned governmental apparatuses 

and institutions. 

 Encouraging the coordination of civilization works and field 

artistic works through competitions, and adopting them to 

publishing them in the streets and squares of the city, since they 

are positive human interactions with natural environment and 

humans’ passion for them and their desired influence on human 

entity and on the community as a whole. 
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 Putting and applying general protection measures of international 

heritage sites and the separating ones of protection. 

 Working on activating the concept of integration between 

architecture (mother of arts) and aesthetics (the innate need of all 

humans). 

This is the basic which developed countries rely on in all 

constructional projects and civilization coordination as an 

integrated framework stemming out of the principles of 

civilization, culture and heritage. 

 Enlarging the base of training and qualification in the field of 

protecting cultural and natural heritage, focusing on the importance 

of cultural and environmental awareness, activating legislations 

and developing them to protect the environmental and the heritage, 

calling on all researches and decision makes to deepen the studies 

of between the systems of heritage and environmental management 

on the one hand, and sustainable development on the other hand. 

 Reconciling the different levels of urban development: the short-

run, the long-run, local democracy and globalization. 

 Studying the possibility of moving from big plans to big vital 

projects which the experience of Maaloula has emphasized, for the 

purpose of motivating the economy and attracting different 

investments. 

 The necessity of not separating the procedures from the purpose 

which are affected to a large extent by the local particularities. It is 

necessary also to reconcile the two different ways of realizing the 

common action which are: stage management and the projection of 

future that stimulate the doers. 

 The necessity of studying the cultural resources of constructional 

gatherings especially in historic areas to insert them within a 

cultural map that adjusts the paths of their development. 
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