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 حثمدتخمص الب

مررخا ممللة ررع ممةخالررع مم ررةػتاع خهررخ حوالت فررو االتررػةا  رر  م رروةا خررج   
حغلرخما  إحرجم  وقجال حةةق مألمخ بوم ونب مةجاللوخ   قج أثخا ومالتما ممنفط  ر 

  خةى ممل اللع مم ةػتي مغ حلث ح لع مم كوط وشخس ممةرلر  بةرج حترػص يجخج
 مملجط مم ةػتاع ممى مجط كهلخ  وحجيثع.

لهع مم كونلع    ممللة ع ممةخالع مم ةػتاع توط حغلخما حرحكخ  وقج بقلت ممالخك
بوسرررالثنون حنررروم  ممصهقرررع ممػسرررصى وشهقرررع ممال ررروال والجررروص مألخلررروص  إة أط ممصهقرررع 

ط حشررفج   ممل اللررع مم ررةػتي. ومررغ مملالػقررع أممػسررصى مولممررت مررع حرهررح توال ررو  رر
ي  رر  ممل ررالقه  ممللة ررع ممةخالررع مم ررةػتاع حغلررخما  رر  ممل رروص ممثقررو   ومةقال رروت
 ممقختب  مذ بوا ذمظ ومضتو مغ هالص مجخمنما ممقلوت  مم ةػتاع.

 .ممالوالتخ مةجاللوخ  مم ةػتي  مم ةػتاع  ممل اللع مم ةػتيمم ةلوا مملفالوحلع: 
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Abstract 

Saudi Arabia, through its history, passed in changes. 

As far as social aspect, oil revenues affected So many 

changes inside Saudi society such as ways of living after 

Saudi towns changed to modern and huge towns.  

  Population structure in Saudi Arabia stayed without 

any changes except the development of middle class, 

merchants and businessmen. But the middle class still did 

not take its role in the society. It is expected that Saudi 

Arabia will witness changes in cultural and economic 

aspects in the near Future So this is clear through  

measures taken by Saudi leadership. 

Keywords: Saudi Society, Saudi Arabian, History of 

Saudi Society. 
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 مقدمة:
شفجا توص مم ةلج ممةخا  هالص ممخاع مألهلخ مرغ ممقرخط ممةشرختغ حصرػالما  

وحتررررػةا  رررر  انلالفررررو مم لوسررررلع وومقةفررررو مةقال رررروتي ومةجاللرررروخ   بةررررج مملررررػمالت 
أسرةوال ممرنفط  مالحفرو مةقال وتاع مم هلخ  ممال  ح ةت خةلفو مرغ خػمدرج ممرنفط إثرخ 

ػمرروا توص مم ةررلج ممةخارر   خ ررع ولتروت  ممصةررب ممةررومل  خةلرري  وممالرر  و ررخا متك
 ررر  انررررون ممجومرررع وممفرررخت وممالنللررررع مةقال ررروتاع ومةنفررروس خةررررى  مسرررالغةالفوحوالت لرررع  

مم ررتع واررخممج ممالةةررلع  وقررجال حةةررق مألمررخ بومللة ررع ممةخالررع مم ررةػتاع  قررج مررخا 
ةسررللو  رر  ممةقررػت مألالاةررع مملوضررلع  حوالت فررو االتررػةا  رر  م رروةا خررج   خهررخ

منوقشررع أوضررو   ررحل ممجومررع  رروط مررغ مم ررخوالي ح ررةلط وضررلغ سررلوس و رر  و 
مم رػن خةررى م اللةفررو مرغ حلررث مم ػمنررب مةا والررع ومم رةهلع ملكررػط ذمررظ منصةقررو 
مففررع أوسرررع مػمقةفررو إذ بررروا ذمرررظ مصةهررو م ثلرررخ مرررغ مملفاللررلغ بومشررررط مم رررةػتي  
 صوملررررو كرررروط مماللوسرررررظ ممل اللةرررر  وحنطللررررري الثرررر  خن ررررخم  أسوسرررررلو   رررر  ممرررررػلط 

 س  ألي تومع مغ توص ممةومع . مم لػسلو
يفجز ممهتث ممى ممالةختف اػمقع م اللرع ممللة رع ممةخالرع مم رةػتاع  مرغ     

حلرررث خالقرررع مم غخم لرررو بوم ررركوط   رررال  خرررغ حػثلرررق مةةػمررروا أسوسرررلع خرررغ  رررحم 
ممل اللع ومفو ةي وأهخ ممل ال جما ممالر  شرخأا خةلري مرع مخمخرو  أ رع ممل شرخما 

ا الةرر  كثلررخم  خررغ متلصرري  ع  ررحم ممل اللررع ممررحي ةومةح ررونما ممالرر  حهررلغ حقلقرر
ممةخاررر   مػضرررع ممقررروال ن  ررر   رررةب أ رررع مترررووال مملػضرررػ  ومتوومرررع مسالشرررخمز 

أط مملةصلوا حشلخ ممى حتػةا م اللةلع قوتمع و م القه  ذمظ ممل اللع. وهو ع 
 :حلعحف ل  ممهتث ممى مملتووال مآل    ممل القه  مملنطػال  وقج حع

 
 
 
 الدكان في السسمكة العربية الدعؾديةالجغرافية و  أواًل:
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 فر  ممالر  حترجت نلرط مةلشرع      ممهنرون مةجاللروخ  مهوشخم   ح ثخ مم غخم لع حرثلخم    
لرررخما  ررر  ممالخكلهرررع غكرررحمظ ح رررهب ممطرررػم خ ممصهلةلرررع ح  فعشررركوص ح لةررروحأ رررخمت و مأل

و للرررو ا رررز مم ررركوط  ت رررع مم ررركوط و رررفع خلشرررفع ونلرررػ ع كررر  ذمرررظ   مم ررركونلع
  .(1)خ مةجاللوخ لل   ممالغ مفلو   تي توالم  كثخ ي  أو 

  الخ مخارررررعم( مةلرررررػط كلةرررررػ 2 2)رررررررحقرررررجال م ررررروحع ممللة رررررع ممةخالرررررع مم رررررةػتاع ا    
حلررررخ  ررررخ  ترررروذم  ممهتررررخ مألله   ح والت ررررفوأمررررو  خ ( كةلررررػمال4414)روحررررجوت و ارررر

  خال و جهوص خ لخأ مم ةػتاع اقع سف  حفومع ثع سة ةع مغ ممف و  ومملخحفةوا 
  المض  شهي مم تخموتع بوح ول ممشخس وحقع  تخمن ممنفػذ  ر  ممشرلوصألثع حطفخ م

المضرر  ممقةلةررع مم  ررهع ممقختهررع مررغ سررػمح  و  ررهع ن ررج  رر  ممػسررط و للررو خررجم مأل
إذ   هوملرع المض  خهوال  خغ  توال  ط بقلع مألو     مملنصقع ممشخقلع مم ةلج ممةخا 

 .(2)نفوالحفالقخ مم ةػتاع مأل
)ممختررررروض :تمالترررررع  ررررر إوحرررررج   (13)مرررررغ  الرررررع مم رررررةػتاعممةخ  حال رررررػط ممللة رررررع    

  ممصررود   مملجينررع  ممررجموض  ممففررػز  حهررػش  اختررج   مملهررخل  ممةو ررلع  جررج   مكررع
  .(3)متو طع 118وحنق ع  حل مملنوشق ممى   هللذ مشلط  مم هخ  بتخمط  حود (

( مةلررػط 7 31نتررػ ) 2416ح ررونما خرروض إخررجت مم رركوط  رر  ممللة ررع و ررق      
 لرررخ و  ( %63 3) مةلرررػط ن رررلع ان رررهع (24)خرررجت مم رررةػتيلغ مرررنفع نترررػ  عن رررل

وأوضررررررتت %(  7 36) ان ررررررهع مةلررررررػط ن ررررررلع (11) )مملقلللغ( نتررررررػمم ررررررةػتيلغ
مةلرررػط ن رررلع مرررغ مم رررةػتيلغ حقررر  أخلررروال ع خرررغ  (12 )أط نترررػ خسرررللعهلونررروا مممم
حقر   مغ إجلوم  مم كوط مم ةػتيلغ  واوضو ع ممرحيغ (%58)تلثةػط و   سنع (34)

بوجلرررروم  اقررررجال  (%81)خومررررو حخحفررررع حةررررظ ممن ررررهع إمررررى نتررررػ (44)أخلرررروال ع خررررغ 
واومالرروم   رروط أخلرروال مم ررةػتيلغ حالخكررد بشررك  كهلررخ  رر    مةلررػط ن ررلع (16)انتررػ

ممشهو     أ ع مرو   ئعو ػ مو اشلخ إمى أط  خومو   (44)ممفئوا ممةلختع مألق  مغ 
 .(4)اللد  حل مملخحةع مغ حوالتخ ممللة ع
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 رر  :  كثررخ سرركونو  للررو يالةةررق االػلتررع مم رركوط  رروط مملنرروشق مةتمالتررع ممررثال  مأل     
%( مررررغ 64الرثخ  ررررحل مملنرررروشق انتررررػ ) ررررذ حإمكررررع مملكخمررررع  ممخترررروض  ممشررررخقلع  

 حرررجيثو   خلخمنلرررو   ومقةرررو   ممللة رررع حةرررلر. (5)مجلررروم  سررركوط ممللة رررع ممةخالرررع مم رررةػتاع
 مررررغ كثررررخأ يهةرررر  مم ررررةػتاع   رررر مألومررررى ممجالجررررع  نرررروتس خررررجت طأ نةررررخز طأ وتكفرررر 

 ممشرررخس   ررر  تومرررع عأاررر ارررحمظ و لفوة ح ررر ذإ جرررجم   كهلرررخ خرررجت و رررػ  نرررجس( 1444)
 .(6)وسط بلو  لفو ممجوص مم لوحلعمأل
ط  نرروش أة إ رر  مملررجط مم ررةػتاع  وخةررى ممررخ ع مررغ ممالصررػال ممةلخمنرر  مم هلررخ     

لرررون ممةشرررػمدلع ذ قرررجال خرررجت مألحإ   ا ررركغ أ ةهفرررو مملقللرررػط مرررغ ممةشرررػمدلوا م  خرررجت
 رر   (24)حلررو   رر  جررج   و (64)  ونتررػوحررج و حلررو   رر  مكررع مملكخمررع (74)انتررػ

( كلةررررػمالخم  مخاةررررو   وحلثرررر  38ممصررررود   حهةرررر  م رررروحالفو  رررر  مكررررع مملكخمررررع نتررررػ )
   للو حهة  م وحع خشػمدلوا مكع مملكخمعمغ م وحع مم الةع ممةلخمنلع     %(25)

   رر  حررلغ فررومررغ مم الةررع ممةلخمنلررع م %(6)لثرر ( كلةررػمالخم  مخاةررو   وح53جررج  نتررػ )
خةرررى قرررخ   مػلخرررع   و  مخاةررر م  كلةرررػمالخ  (444م ررروحع خشرررػمدلوا ممصرررود  نترررػ ) حهةررر 

ممةشرػمدلوا  ر  منصقرع ممق رلع  نالشرخحو  مصرود  جنػ  شخس وشلوص  رخ  مجينرع م
 رر  ضرر   لررو  ممال صررلط مم ررةلع   م رروحوا مررغ مألمررالش ممتكػملررع ومم و ررع  رر 

لنصقررع إمررى ممالتررخش مترروص مألحلررون ممةشررػمدلع أمونررع مم ررحل مت ةررت و   ألشررخمز مملررجط
                .               (7)قونػنلع ةح وذ إجخمنما

%( مرغ 5 3وممهروم  ) ممةخالع مم ةػتاع اةج مةجص ممنلػ مم كون     ممللة ع      
 تاعولمال  ممال صرررلط مم رررةػ  إح رررونما وو رررق    (8)ارررلغ مخةرررى مملةرررجةا  ررر  ممةرررومع

التررروص ( 8244)ممرررى  1975التررروص خررروض  (4844)تهررر  ممفرررخت مم رررةػتي مرررغ  الحفرررعم
( 23اة  ته  ممفخت    ممللة ع نترػ ) 2416  أمو و ق إح ونما  (9)1984خوض

ط ممجومرع بقلررت أة إ مم ررةػتي  الحفرو  تهرر  ممفرختإممرخ ع مررغ خةررى و    (14)ممر  التروص
   (11)م ونررو  ع مم ررتلع وممالةةلللررع سررلع وممخخواررحقررجض مةخونرروا ومم ررةع ممغحمدلررع مةسو



 
 

 

  [41] (77) 41 راسات إقميسيةد                                                     مركز الدراسات اإلقميسية          

    

 

و ررر   رررحم ممشررررط قررروص وكلررر  ولمال  ممشررر وط مةجاللوخلرررع )  خهرررج  ممةقرررال( :   ررر  
مة رررررلوط مةجاللررررروخ  ...  و  ( مكالهررررر146ممللة رررررع ممةخالرررررع مم رررررةػتاع أكثرررررخ مرررررغ )

( أمر  شر ز 854مملةوشوا ممشفختع حقجض مةل رالفلجيغ ممهروم  خرجت  رع أكثرخ مرغ )
( مةلروال التروص    رال  خرغ ممل روخجما ممالر  اةغرت نتررػ 2 1تو  نترػ )اقرجض مفرع شرفخ 

 . (12)( مةلوال سنػتو  8)
حةرت مم رةػتاع  رر  مملخحهرع مألومرى خخالرو  وممةوشررخ   2416وو رق إح رونما       

   (13)خومللررو   رر  حررجن  ن ررهع ممفقررخ و ررق حقختررخ نشررخحي وكومررع ممل ررواخما مألمختكلررع
حةرت مم رةػتاع  ر  مملخحهرع  2416 ر  ممةرومع خروض  وو ق م شخ ممجوص مألق  جػخو  

  و حم اةج من ولم  مفلرو    فنروش  (14)%(5مألومى خخالو  أا و  ان هع جػ  قجالا ارر )
    توص نفصلع    مملنصقع حةون  ن ب  قخ كهلخ .

كونرت مم رةػتاع ضررلغ  2416ح رونما منطلررع ممشرفو لع ممجوملرع مةرروض إوو رق     
و  مملخحهررررع ممخمبةررررع خخالررررو   رررر  صررررع قن (144)مملكررررػط مررررغ م شررررخ مررررجالكوا ممف رررروت 

 بةج مةمروالما جونا قج   نقصع( مغ حلث قةع ممف وت 46) ررررا ( خومللو  59مملخحهع )
 مةالتطأمررو نقصرع(  61)ممالر  ح رةت خةرى  قصرخو نقصرع(  66)ممالر  ح رةت خةرى 
 (15)صرع(نق 94)ررررررذ ح رجالا ممرجنلوالش توص ممةرومع اإنقصرع(   48) قج ح ةت خةى 

ا نمهوشرررخم  بلةلررروال مم رررةوت   إذ جرررو مالحهوشرررووتهرررجو أط قةرررع ممف ررروت وممفقرررخ مرررخحهط   
( خومللررررو   وقصررررخ بوملخحهررررع ممثونلررررع خخالررررو  21مةمرررروالما بوملخحهررررع مألومررررى خخالررررو  و)

نروا ووقج حرع جلرع ال ( خومللو  37و) ومم ةػتاع بوملخحهع ممثومثع خخالو  ( خومللو  35و)
 .(16)(2416 -2414لج ) حم ممال نل     مم

ةروتما وحقوملرج وقرلع ب الللرداةج ممل اللع مم ةػتي مغ ممل اللةوا مملتو طع  ي     
ذ كشرفت ولمال  ممجمهةلرع مم رةػتاع إ  نري م اللرع مثروم أاةن   ط ذمظ ةأة إ   وضةع

 ( أمرر  جختلررع149  مررع أكثررخ مررغ )2416أط الجرروص ممشررخشع حةررومةػم هررالص ممةرروض 
خررغ   ررال    منفررو  %(64نتررػ) الثرر  مةخالررجمن خةررى ممررنفذ كرروط  (جنتررع)جنواررع  
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 ممةررروض صمملةرررج   وقرررج اةررر وممل ررركخما  ومم رررخمدع مةهالقلرررع  مةخالرررجمن خةرررى مألمرررػمص
 حن ةر أم  مغ مم كوط   و  (144)م    ( جختلع464) نتػ    مم ةػتاع مة ختلع
  توص هرررالص مقوالنرررع مم رررخمدع  ررر  ممللة رررع مرررع مثلالحفرررو  ررر مرررغ رررحم مملةلررروال  أ للرررع

مررغ بةررج مةمرروالما وقصررخ   رر  مملخحهررع ممثومثررع خخالررو   مم ررةػتاع حرررح ذ   إ(17)مملنصقررع
  .(18) 2416قةع مم ختلع و ق م شخ مم ختلع ممةومل  مةوض  حلث
ممهوحرع و مكرع مملكخمرع  وممختروض   مرجط مرغ مم رخمدع  ر  مألكهرخحقع ممن رهع        

ممةخالرررع  مرررغ مم رررخمدع  ررر  ممللة رررع %(75ومملجينرررع مملنرررػال   وممشرررخقلع برررركثخ مرررغ )
مةررجةا مم ختلررع حخحفررع  رر   ررحل مملنرروشق مألالاررع ن ررهع مةررػلط ممفةةرر  و   مم ررةػتاع

  رر  ممللة ررع ممةخالررع مم ررةػتاع مة ررخمدع مقوالنررع بةررجت مم رركوط. أمررو متوومررع مةنالترروال
و للررو ا ررز خقػاررع    (19)مررغ جررخمدع مةخالررجمن خةررى ممررنفذ %(3) هةغررت ن ررهالفو 

جررررونا مم ررررةػتاع  2416ح ررررونما منطلررررع ممةفررررػ ممجوملررررع مةرررروض إػ ررررق مةخررررجمض  
 ررر   ( ش  رررو  154) إخرررجمض ط حرررعأبةرررج  يرررخمطإبةرررج مم رررلغ و  بوملخحهرررع ممثومثرررع خومللرررو  

 .(24)مم ةػتاع
 ملةوم رع  صرػمابةرس مم مم رةػتاع مو ضخوز مةخالقوص  قج هصرت ممتكػمرعأ     

مةوص مرررغ  فررر  . ةرررويلخممل  رررحل مرررغ مهال و رررفو نصررروس ضرررلغ حقرررع ممالررر  ممق رررواو
 حلوارررررع إمرررررى يفرررررجز و  قونػنررررر ممرررررػلالمن م ةرررررذ قرررررخأ   2441حشرررررختغ مةوص/أكالرررررػاخ

  قرونػن  وكلر  أو متروض االةلرلغ مةلالفلرلغ ا رل  مرو مملةومةرع سرػن مغ مملتال دتغ
    وممنقج ممنقوش مغ أوسع نصوسا ممتكػمع سلتت  2441 خوض هالص ذمظ  ومع

 م نرررع مم ررةصوا مم رررةػتاع كررحمظ أنشررررا  هةلرررعممجم بومق رررواو يالةةررق  للرررو مم ررتو ع
  و لرخل ممالةرحيب منو  رع محفوقلرع بلػجرب ممالةرحيب  ر  مم ر ػط  بوتخونما مةالتقلق

  .(21)ممالإن ونلع أو ممقوسلع ممةقػاع أو ومملةومةع
 التركيبة الدكانية  في  مجتسع السسمكة العربية الدعؾدية :ثانياً 
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ػ  إثنرر     رركوط ممللة ررع م ررةللغ خررخ   يػجررج  رر  ممل اللررع مم ررةػتي حنرر ة     
( 544مذ حقجال أخجمت ممصودفع ممشلةلع    مم ةػتاع انترػ)  لفع خجت مغ ممصػمد   

  اقصنرررررػط أ ةرررررهفع  ررررر  منصقرررررع ممقصلررررر  شرررررخس ممللة رررررع ممةخالرررررع  (22)أمررررر  ن رررررلع
وخةرررى    (23)مم رررةػتاع    رررال  خرررغ مخرررجمت قةلةرررع مرررغ ممصودفرررع ممدتجارررع ومةسرررلوخلةلع

بةس مةضصخمبوا مألمنلع الغ ممتلغ ومةهخ    مملنوشق ممال  ح ركنفو  ممخ ع مغ
يررحكخ  حرررثلخمةقةلرروا وةسررللو  رر  ن ررخمط و ممقصلرر   إة أط  ررحم مألمررخ مررع اكررغ مرري 

  .(24)مألمغ ممةوض    مم ةػتاع   
ومغ حلث حق لع ممل اللع مم ةػتي الغ ممهجو وسكوط ممختف وممت رخ  حلثر       

%( وسركوط ممت رخ 26%( مغ ممل اللع وسكوط ممختف نترػ )21 ئع ممهجو نتػ )
  وقج من ف ت ن هع ممهجو    مم ةػتاع ماالجمنم  مرغ ممخارع مألوص  (25)%(52نتػ )

مررغ ممقررخط ممةشررختغ بةررج حررػشلنفع  رر  قررخ   انالفررو ممجومررع خخ ررت ارررر)ممف خ( إذ كونررت 
لة رع قهر  ممصفرخ   حل مم صػ  نػم  ممالتػةا مةجاللوخلرع وحغلرخ شرخس ممةرلر  ر  ممل

ممنفصلع    مم هةلنلوا مغ ممقخط مملوض   وخةرى ممرخ ع مرغ مم رةهلوا مةجاللوخلرع 
ممال  الم قرت سركغ ممهرجو  ر  مملرجط وممقرخ   إة أط ذمرظ كروط مري ما والروا أكثرخ  ر  

 . (26)ح  مشوك  ممهجو مغ حنوحخ الغ ممقهود  و ةػاع سلصخ  ممجومع خةلفع
 رر  مم ررةػتاع   رر  ممػقررت ممتوضررخ مررغ   مم ررودج علوخلررمةجال عالرررم  ممالخكلهررح      

م   شهقع مجاللوخلع مو اللد و   هة فو كوط مي مم لوت  وممهةس  م لػخع شهقوا 
اةلر حومع مغ مةسالقخمال و نوش  ئرع ينطرخ مملفرو نطرخ  تونلرع  ومرػ مالتنرو ممال رنل  

ملللد   ر  ممفئوا م  نل ممى ممقوخج   الكغ ح مةصهقوا مةجاللوخلع مغ الأس ممفخض
 :  كوآلح ممل اللع سةهو  أو أا وبو  
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)اةػت ن هفع ممى قهلةع خند ( ممتكع    مم ةػتاع منح ممالتوم   يجيخ ّمص سةػت     
(  بةرج حهنر  أارغ 1744الغ مألملخ )  اغ سرةػت( و)  ارغ خهرج ممػ رو ( خروض )
 ممتخكرررع) بوسرررع خخ رررت سررةػت ن رررخ  ممتخكرررع مة ررالحلع ملتلرررج خهرررجممػ و  وممالرر 

ومنح ذمظ ممتلغ مساللج نطوض ممتكع شخخلالي مغ ممالتروم  مرع   (مم ةفلع مإل الحلع
فختاررع  إذ حالخكررد جللررع مم ررةصوا ومو يال ررع نطرروض ممتكررع  رر  ممللة ررع ب   (27)ممةةلررون

الرررج مملةرررظ  ممرررحي ياللالرررع بلكونرررع  ررر  ممل اللرررع حال ررروول كػنررري حوكلرررو  مةرررهالت  إذ أط 
ي حال ع بوةحالخمض ومةكهوال كػني ينتجال مغ خودةع حكلت مم ةػتاع ممنطخ  مم لةلع م

نو رررخ ملئررروا مم رررنلغ وقررروتا م اللةفرررو نترررػ ممالصرررػال مملنشرررػت  حشررروالكي بةرررس ممة
ومررلذ منطرروض ممتكررع مم ررةػتي خقررج مسررالةلوالتع  كرررػط  .مملرر ثخ  مررغ ممةودةررع مملوم ررع

 .(28)ممللة ع مع ح الةلخ مغ قه  ممقػ  مم والجلع
للة ررع ممةخالررع مم ررةػتاع كجومررع حتررت م ررلى   ملة ررع ن ررج وممت ررول اررجأا مم      

-1926( خةررى يررج م س رفو مملةررظ خهررج ممةدتررد ّمص سررةػت)1926ومةتقوحفرو  خرروض )
( كالقةلرج مالهرع  ر  مرغ سرهقػل   1921(  ممحي مح ح مقرب  إمروض  حالرى سرنع )1953

و رػ مقرب ( خنج و مهالوال مقرب  مةرظ    1926ثع مقب نف ي ار  سةصوط  حالى سنع )
 .(29)قختب ممى ممتكع بلهجأ ممةةلونلع

بومالركلرررج خةرررى ممشرررختةع  لفوالقرررعمم رررحل  مسرررالصوخت مم رررةصع مم رررةػتاع ح ررروول       
 . (34)مإلسالملع    جللع مملتو    وقج قهس مملةظ خةى مم ةصع الج مغ حجيج

ممررى ممللة ررع  مسررلفو( حػحلررج مررو حهقررى مررغ ممررهالت وحغللررخ 1932شررفج خرروض )       
كال رػتغ مم رلر وإنشرون   بةرس مإلجرخمنما مح روذممةخالع مم رةػتاع  وقرج الم رق ذمرظ 

بةررس ممررػلمالما  إة أط مملةررظ خهررج ممةدتررد بقرر  يال رر  ب ررفوا مملهومغررع بوم ررةصع 
 ررال حػمجفرري أاررع مةوالضررع   رر  كرر  شرر وط ممجومررع اكررػط  ررػ مملخجررع مألهلررخ  ومرري 

ةرس مةرػش مم رةػتاع ممالحقرلغ ممتق بوةحالفوظ بكر  مم رةصوا ممالر  يخترج  إة أط ب
بوم ررةصوا بشررك  منالقررود   كلررو كرروط مألمررخ بومن ررهع مةلةررظ سررةػت اررغ خهررج  محالفطررػم
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( ممررحي كرروط يهالةررج خررغ مخكررد ممقررخمال أحلونررو  ب ررهب مخضرري  1964-1953ممةدتررد)
( الثرر  قررػ  1975-1964كلررو كرروط مألملررخ  ل رر  اررغ خهررج ممةدتد)مةررظ مم ررةػتاع

خلني الدل و  مةػلالمن ملو جة  م ةذ ممػلالمن اّفة  وة    مػمجفع مملةظ سةػت  محم 
اكرررػط من ررروخو  مةلةرررظ بشرررك  كومررر   م رررغ  رررحل مملخحةرررع مرررع ح ررراللخ شرررػتال  ةنرررجمو 
أ رره   ل رر  مة ررو  جلررع اررلغ من رره  مملةررظ والدررلذ ممررػلالمن واررحمظ منالفررت مخحةررع 

ةررظ . كررحمظ مألمررخ بومن ررهع مةل(31)مقال رروض مم ررةصع وأ رره   ل رر  مة ررو  مصةررق ممتكررع
مو ت ع مخمكد قرػ  خرج   ر  ممةودةرع  أا و  ( ممحي كوط مخت و  1982-1975هومج )

. ومررررغ مم ررررجيخ بومررررحكخ أط (32)ةطفررررػال خةررررى ممل ررررخس مم لوسرررر  مم ررررةػتيممملوم ررررع 
مملرررػمشغ مم رررةػتي  لرررخ مةرررغ  بشرررك  كهلرررخ بشررر وط ممةودةرررع مملوم رررع وإسرررةػ  إتمال  

 مم لوس .  ممجومع  ب هب حػ خ سه  ممةلر ومسالقخمال ممنطوض 
  أ رررهتت  1992واةرررج  رررجوال ممنطررروض مألسوسررر  مةتكرررع )ممجسرررالػال( خررروض        

 ررالحلوا مملةررظ مّقررخ  و ررق  رررحم ممنطرروض بشررك  تقلررق  مرررحم  رروط نطرروض ممتكررع جرررون 
مملةرررظ  رررػ مملخجرررع  اكرررػط ( مرررغ نطررروض ممتكرررع  44مل رررةتع مملةرررظ   ػ رررق مملررروت  )

 .(33)دلع(مة ةصوا ممثال  ) ممالشختةلع  ممالنفلحاع  ممق و
 خررررغ نالتررررج   وننررررو وتوال ررررو  مم ررررةػتاع مملوم ررررع ممةودةررررع خررررغ نالتررررج  خنررررجمو 
 وأحفررروت أانرررون ةسرررللو سرررةػت أص أمرررخمن ةط ذمرررظ اخمالفرررو  مم لوسرررلع ممةلةلرررع أشرررخمز
   .(34)ممجومع مفو   ج  خةى ا لصخوط  خهجممةدتد مملةظ

خػممر  مةسرالقخمال إط قػ  وحخمبط ممةودةع مم ةػتاع مملوم رع كروط وةلمص أحرج أ رع 
 ممرحيغ غللمألمرختك ممجاةػموسللغ أحج) David Long مػن  تافلج وتخ      ممللة ع 

 The Kingdom"    بةنػمط1997خوض  جال ممحي كالوبي   ( مم ةػتاع    خلةػم
of Saudi Arabia ممةودةرع قهر  مرغ خةلري م رلصخ مم رةػتي ممرجمهة  مألمرغ أط 

 خةررى و  تالقخمشلرر اكررػط   ةررغ مم ررةػتاع  رر  مم ررةصع تمهرر  حغلررخ ح رر  وإط مملوم ررع
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 أالوقرع تمهر  قرػ   خةرى م  مخح رد  م  حغلرخ سرلكػط  إنلرو م  مالشرجت و  إسرالمل وة ممغخا  ممنلط
   قررج  شةررب مملةررظ (35)  وقررج أتالش مةررػش مم ررةػتاع مملالةرروقهلغ ذمررظمملوم ررع ممةودةررع

ط اةو جول خةى خهج ممةدتد مغ أانودي ممهوم  خجت ع سالع وثالثػط أملخم  قهل  و وحي أ
أنفررع سررلالجمومػط ممتكررع وسررلةلةػط مةررو بةررج و وحرري  وإذم مهالةفررػم سررلتةػط مشرروكةفع 

 .(36) للو النفع
حنومررت أخررجمت مألسررخ  مم ررةػتاع ممتوكلررع االفخخوحفررو  مخاللرروتم  خةررى مهررجأ حةررجت        

  م  ممدوجرروا  وحتػمررت إمررى  قهلةررع حوكلررع   وح رروول خررجت أمخمدفررو هل ررع أةز أملررخ 
خررغ هل ررع خشررخ أمرر  أملررخ يهررختغ بةلررجيغ خررغ مم ررةصع أ ةررهفع اةلرر   رر     ررال

 .(37)ممال وال  ومةسالثلوالما
   سراللنوا ممقرخط مملوضر   كروط ممفرخ  مألقرجض مرغ ممةودةرع مملوم رع  رع إهرػ         

مملةظ ممل سذ )خهج ممةدتد( ممهوقلغ خةى قلرج ممتلرو  )خهرج     أحلرج   م روخج ( 
ػا قررػي  رر  ممةودةررع  وتهررجو أط ذمررظ خودررج إمررى قررػ  مملةررظ وممررحيغ مررع اكررغ مفررع  رر

 . (38)خهجممةدتد  خةى خكذ ممفالخما ممالحقع
 ممنفػذ تالجع و ممنشر  شهلةع    م الةفع  أجلوص مغ سةػتيلغ أمخمن وجػت إط      

 مرررررغ ومسرررررةع تالجرررررع اةكرررررذ ممقهةلرررررع  مم رررررةع بتكرررررع أو مملن رررررب بتكرررررع مم لوسررررر 
 وق ررلع ومحررج افررجز مةنلررع كةفررو  ونفررو ذمررظ مررغ خ عممررخةررى و  ومآلالمن  مةهاللرروالما

ممرررحي الثرررر   رررج و  م اللةلررررو    مم رررةػتي  مم لوسرررر  ممنطررروض حلواررررع  ررر  أسوسرررلع
 مم للررررع اررررلغ مملةنررررػي  مةمالرررردمض مررررغ نررررػ  ينشررررر  نررررو ومررررغ مة ررررةػتيلغ بشررررك  خرررروض 

  .(39)مةهالالز ال ع بومالةووط 
 
 
 
 عية:_عمساء الديؽ والدعاة ومؾعفي مؤسدات العمؾم الذر 1
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ُانلررت ممللة ررع ممةخالررع مم ررةػتاع خةررى أسرروس ممشررختةع مةسررالملع واومالرروم   فرر      
  وا و رررع أط  (44)مملخجرررع ممػحلرررج مةقرررػمنلغ وممالشرررختةوا وممالنطللررروا تمهررر  ممجومرررع

ممللة ررع  رر  منهررع السررومع  مةسررالض وخةررى أالضررفو مألمرروكغ مملقجسررع مةل ررةللغ  رر  
( مةلررػط م ررةع  رر  2الرر  يال لررع  لفررو أكثررخ مررغ )مكررع مملكخمررع ومملجينررع مملنررػال   ومم
  . (41)أكهخ ح لع تين  خةى وجي مةالض

 حةهلخم   حلث  كونت ممال و  1744مألومى خوض  مم ةػتاع ممجومع نشر  اجماع منح       
 ذمحررري مم رررةػتاع ممجومرررع ن ررروس الحرررهطأ  مالةجيةررري ومم رررة   رررودج مم ممػمقرررع ال رررسخرررغ 

 خرخ  كةلرع ح لرع ممالر  ممخدل رع ممة رهع ألنفرو  مإل الحلع ممجخػ  خةى بوخاللوت و
 أكررج حلررث  مإلمومررع مهررجأ  فررػ مم ررةػتاع ممجومررع برري حرررثخا ممررحي مملهررجأ أمررو مم دتررخ  
 وتػحرررج ممشرررختةع أحكررروض ينفرررح إمررروض وجرررػت ضرررخوال  خةرررى خهرررجممػ و  ارررغ   ممشرررلخ

 م  جرودخ  كروط مرػ حالى ومإلموض ممتوكع شوخع جػ و  خةى أا و   ممشلخ وأكج  ممل ةللغ
 سررةػت يص ممةدتررد خهررج مملةررظ مملهررجأ مسررالنج  ررحم أسرروس وخةررى  بلة ررلع ارررمخ مررع مررو
  ررجت   ممةشررختغ ممقررخط  مررغ ممثررون  ممخاررع  رر  ممتجيثررع مم ررةػتاع ممجومررع حرسررلذ  رر 

 مرغ  الردو   خهرجممػ و  ارغ   ممشرلخ وا و رع أحفروت مةسرالملع قرػ  مم مع حتومفي
 خرروض  ل رر  مألملررخ مرري أن هررت ممالرر  مشررلخم أص  صلررةمم خهررج اررغ خهررج  ممشررلخ مانررع

(1946)(42). 

 بةررج ممثونلررع بوملخحهررع (خهررجممػ و  اررغ   ممشررلخ أحفرروت) ممشررلخ صي أسررخ  حرررح    
 مألحكروض إ رجمال أ خمت رو حرػمى    قرجمةجاللوخلع ومملكونع مأل للع    سةػت أص أسخ 

 .(43)ممجينلع مملةو جو  مملقجسع مألموكغ خةى مومشخ ػ  ممشخخلع
ممررجيغ مم لوسرر   خةلررون توال خررغ ومضررتو   منصهوخررو   حةصرر  كثلررخ  أمثةررع و نرروش   

 بوةسرررالةونع قرررخمالم   مم رررةػتاع ممتكػمرررع مح ررروذ بةرررج مملثررروص  سرررهل   ةةرررى ومةجاللررروخ 
  1994 ي  ممثررررون   رررر  مة ػتررررت ممةخمقرررر  مةجاللرررروس مثررررخ خةررررى مألجنهلررررع  بررررومقػما
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فع مملفالر  ممةروض ممشرلخ )خهرج الأسروخةرى   ممللة رع  ر  ممرجيغ خةلرون مرغ خرجت  رجالأ
 .(44)أجنهلع بقػما مةسالةونع ح لد  الوو   م لػخع ممةدتد اغ بول(

حتطرررى ممل س رررع ممجينلرررع والجوةحفرررو بررروحالخمض ممل اللرررع مم رررةػتي    رررال خرررغ    
الحلررررر     إة أطبومل س رررررع ممجينلرررررع خ رررررػتو   لخحهصرررررع مالحهوشرررررو  مم رررررةصع مم رررررةػتاع مم

خةلرررون مرررغ هرررروال   جةررر   م  ارررغ خثللرررلغ(و) ررروبرررول  غاررر خهرررج ممةدتررردممشرررل لغ 
وممشررلخ  (سررةلوط ممةررػت )كومشررلخ  اطفررخوط خةررى مم رروحع ممل س ررع ممجينلررع ممخسررللع

و ممشلخ ارغ خثللرلغ  1999إذ بةج و و   ممشلخ اغ بول    ياوال   ( سفخ ممتػمم )
مفلئررع كهرروال  و  أ رره  ممشررلخ )خهررجممةدتد يص ممشررلخ( الدل رر 2441 رر  كررونػط ممثررون  

ة منفلرو مرع اةػضرو ممفرخمذ ممرحي مألوقوز  إ م  ممشلخ ) وم  يص ممشلخ( ولتخ و ممةةلون 
 .(45)هةفي الحل  ممشل لغ

ممالرر   (مملن ررخ خررغ وممنفرر  برروملةخوز مألمررخ  لئررع) أا ررو  ومررغ مخكررد ممقررػ   
 أص ممةصلر  خهرج ارغ ممةدتد )خهج ممشلخ اخدوسع  و مملةظ خهج ممةدتد يص سةػترنشأ

يػجرررج مرررو الوثةررري  ررر  ممرررجوص  ممفلئرررع حنطللرررو مالفرررختم  إذ ة  وحةرررج  رررحل  (46) )ممشرررلخ
ممةخالع ومةسرالملع   حنالشرخ مفرواللل  ر  مملخمكرد ممت رختع  وقرج  رجال قونػنفرو خروض 

  ومغ مفومفو إالشوت ممنروس  وممنفر  خرغ مملن رخ ومملتخمروا قهر  وقػخفرو   1984
س مملترالا أثنرون ومخمقهع مةسػمس ومنع مةهالالط وحهخ  ممن ون  ومخمقهع خرجض إ رال

 . (47)مم ال  وةسللو    مكع ومملجينع مملنػال 
 القبائل السعودية: _3

اةج شةب ممللة رع ممةخالرع مم رةػتاع شرةهو  قهةلرو  اةالرد بوةناللرونما ممةشرودختع   
مرغ وجرػت ق رون  خةرى ممرخ عوتفوهخ افو  وحلثر  ممقهلةرع خومر  قرػ  مةفرخت مم رةػتي 

ع مم ةػتاع   حل مملكونع مةقهلةع جةةالفو قػ   مسوسرلع  شخخ   والض    ممللة ع ممةخال
 ن ررج أمررخمن ممةودةررع مملوم ررع  ررو خوم بة ررو  مررنفع  كوم ررجيختلغ  .مررغ قررػ  ممل اللررع

وشرررلخ وممثنلررروط  ون رررج مملةرررظ يخمخررر  لخلرررون ممقهودررر  خنرررج حةلرررلغ أخ رررون م ةرررذ 
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لالررع بلكونررع مم ررجيخي( ممالرر  حال ممشررػال  وممل ررومذ ممهةجاررع. ومررغ مةمثةررع ) قهلةررع أص
 هو رع ملرد  أخصرو ع مم رهب و رحم برومدوم   مةفرو ممتوكلع ممةودةع حجمهةت  مخمػقع

 يخحهصررػط  مملوم ررع مم ررةػتاع مألسررخ  وأجنتررع أشررخمز أ ررع وأط ه ػ ررو    لررخ ع خررغ
 .(48)أمفوحفع جفع مغ مةفع برن و 
 عجلوخر ممةدترد منفرو ) خهرج مملةرظ مغ ممال لةوا ممقهةلع)ممهجوتع( ممال  حقّخ    

مذ  ن ررج   رر  مملغخارر ( مم ررختع )خهررج ممشررلخ( 1912) خرروض أس ررفو ممالرر  مإلهررػمط( 
 اقنررع أط ومسررالصو   تومالرري ح ررػتغ  رر  ومسررالغالمفع خةررلفع ن رر  مملةررظ  رر  مم ررلصخ 

وجلوخع مةهرػمط حلثر   ممللة ع حػحلج    مشوالتةي بلشوالكالي( 1915) خوض قوتحفع
ممةدتد    قفخ ه ػمي وضع أقوملع  سال جمفو مملةظ خهجأممقػ   لخ ممنطوملع ممال  

ممجومررع  مفررو نفررػذ  رر  مألقرروملع ممهجوتررع حلررث كونررت حةلرر   رر  مخمقهررع حصهلررق ممالةرروملع 
ومةوقهررع ممل ررومفلغ  ومفررو حررق شررغ ممغرردوما   قررج كرروط ممفررخت مررنفع افال ررخ  شررخخلعمم

ةرررػت مفرررع مألهرررػمط  وقرررج لمت مرررغ نفرررػذ ع حريلرررج مملةرررظ مفرررع حلرررث امتخكرررع بوناللودررري 
هررح بونفررون نفررػذ ع خنررجمو أإة أط مملةررظ خهررج ممةدتررد    رر  إه ررو  مألقرروملع ممف رر 

 ط  خضرت مم رةصوا مم رةػتاع سرصػحفو خةرىأبةرج . (49)لمتا شلػحوحفع    ممجومرع
    مةخكع مم هةع.  1929خوض  مةهػمط
مة   ط  مةقهلةع توال مفع    حشركل  مالمر  ممجومرع مم رةػتاعأخةى ممخ ع مغ   
مط نةج و تومرع قهةلرع وتةردل  رحم مةجالفروت ب رع مالحطروا   ومتخكرع الكغ  مننو ة

ارلغ  مم ةفلع مة الحلع منرح نشررحفو كونرت ضرج ممقهلةرع وقرج مسراللخا خلةلرع ممالرجم ع
كثرخ مرغ  رةلج حرجوت أ  ت ممرى قلروض تومرع مخكدترع ح روولا خةرى أحالى  ممصخ لغ
  .(54)ممقهلةع

حقةرلز  رالحلوا شرلػ   بةرج   شفجا ممةقػت مةهلخ  منت روال توال ممقهودر    
 ممقهود  ومفومفع مإلتمالتع حالى حالشت نفودلو وأ هتت منو ب حشختفلع.

 حقةلز توال ممفلكةلع ممةشودختع : ممى أتاممال   ممتكػملع ومغ مةجخمنما 
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حلرث حةرت مملخمكرد متر  م رومذ  حتجيج مهال و وا م ومذ ممقرخ  وممقهودر .. 1
 تو  إلموالما مملقوشةوا.حوبةي إتمال أ هتت ممقخ  وممقهود  و 

حشكل  نطوض ممهةجاوا وممقخ  وة يال وول توال شلػ  ممقهود   لفو خةى ممل وتقع . 2
 خةى ممػثودق ممال  حثهت مناللون مملػمشنلغ مةقهلةع.

وقج كوط مغ نالودج حخمجع قػ  ممةشودخ خةى مم وحع مم لوسلع مم ةػتاع        
ػتي مةطفرررررػال   فنررررروش شرررررختتع ممل ررررروص أمررررروض شرررررخمد  أهرررررخ  مرررررغ ممل اللرررررع مم رررررة

مألكوتالللغ ومملثقفلغ مم ةػتيلغ)ممصهقع ممػسصى( ممال  اجأا حطفرخ خةرى مم روحع  
كرررحمظ الجررروص مألخلررروص مملالغةغةرررلغ  ررر  مفو ررر  ممجومرررع وتلالة رررػط خالقررروا ومسرررةع 

خرجت كهلرخ مرغ مةسرخ ممغنلرع مرغ ممال روال    رال  خرغ (15)هو ع مع أمخمن أص سةػت
ملرو مضروز شرختتع مالنفرح  ججيرج     تو  الؤوس مةمرػمصأوكهوال مػضف  ممجومع و 
   .(15)ط مالمتفو كصهقع مجاللوخلع منفخت  مع حطفخ بةجأة إ   ممل اللع مم ةػتي  

 غير القبيمييؽ، والحرفييؽ: -1
 مررغ - مم ررةػتي ممل اللررع النفررو ومررغ - ممةخالررع مم دتررخ  م اللةرروا حةررون     

  ر  ممللوالسروا  رحل ىوممفئػي أومر ة ممقه ومماللللد ممالة ب ملوالسوا بةس وجػت
 مةرردوم  مملالقررجض اكررػط  أط ومشررالخمط   دوم ممرر  رر  ممخ هررع خنررج ممن ررب ح ررو   مػضررػ 

 مرػ أمرو مملةخو رع  ممةخالرع ممقهودر  مرغ قهلةرع إمرى يناللر  أي (قهلةر ).. مو خودةع إمى
 كةلرع ممللة رع منروشق مةطرع  ر  خةلري اصةرق  ونري قهلةرع إمرى منالع    لخ مػمشنو   كوط

  ررررحل منةك ررررت وقررررج.. ممن ررررب ح ررررو   خررررجض ب ررررهب م ررررو خحي حقهرررر  وة (ه ررررلخي )
 ممردوم  سرغ مالررهخ عممخدل ر مألسرهو  أحرج وحةرج ممل اللرع خةرى سرةه  بشك  ممق لع
 ممل رر  منالررودج و قررو    (%6) نتررػ اةغررت مم ررةػتاوا ممفاللرروا مررغ ن ررهع لوم  وخررجض

 ومملةةػمرروا  ومررعممة مإلح ررونما م ررةتع أجخحرري ممررحي 2448 مةرروض ممررجالػ خم  
 ممن ب ح و   مشكةع أط كلو لوم   توط  سنع (34)خلخ إمى و ةغ مغ ن هع و  
 .                    (15)ممصالس حوةا مهةس سههو   كونت



 
 

 

  [11] (77) 41 راسات إقميسيةد                                                     مركز الدراسات اإلقميسية          

    

 

 مقهلةرع يناللر  أنري اةرخز ة ممحي أنثى أض كوط ذكخم   ممش ز  ػ :مم  لخي    
 وقرج مةخو رع  أسرلون ومنفو مةلنع  مةودةع خوت  ين ب  فػ ممةخ   قهود  مغ مةلنع
 ذمررظ حترػص مألسررهو  مرغ م رهب م ررغ مةلنرع  مقهلةررع ينال رب ملرغ ممةودةررع حةرظ ح رػط 
 خخار  مرلذ ممحكػال أججمتل أحج اكػط  أط   أوه لخي  إمى( خخ و  ) ممقهلةع مغ ممفخ 

  ررلفع ومنررجمج مغررالفع وحةةررع ممةررخ  مررع وتهرر  حهشررلو   أو الوملررو   أو  والسررلو   مأل رر  
 أجررجمتل أحررجأو   مملشررفػال  ممةررخ  قهودرر  مررغ مةخو ررع مقهلةررع حن ررب ة ذالتالرري وضةررت
 ة مفنررع ممررالفغ مررو مةلشرلع ومطررخوز م نرري مةخو ررع  خخالرع مقهلةررع يناللرر  قهةلررو  كروط 
 أو انرررون أو ق ررو  أو حرررجمت أو ن رروال ممتخ لررع مملفرررغ إحررج  مثررر  ممقهلةلررػط  اقهةفررو
 وقهلةالرري قػمري خنري ةرىح ذمررظ  وا رب  ممقهلةلرػط  منفرو ارررن  ممالر  مملفرغ مرغ  لخ رو
 خررغ ومنف ر  منري  وحدوجرػم مرنفع  الردو  مم  رختلغ  بصهقرع مالنرجمو  مضرصخل ملرو

 .                                     (15)مألض ممقهلةع
و نرروش بةررس  ومم  ررلخي  ممقهلةرر  اررلغ ممالفخقررع خةررى ممن ررب ح ررو   اقال ررخ وة

 ممشرلخ سرئ  مألمرخ  رحل وحرػص ملعمة خمت ممحيغ يخاصػط  حم مةمخ بومشختةع مةسرال
 ممة رررع مررغ قهلةرر  يالرردو  أط ممشررخ   رر  حررخ  ة :  رجررو  ممةثللررلغ   رروم  اررغ  

 أط مررونع  ررال  تلرررر   أا ررو   وممةكررذ  ه ررلخي  ممنرروس خنررج ا ررلى ومررو ومملررػمم 
 ينةرررت  رررللغ ممشرررخ  الأ   ررر  ممةثللرررلغ ممشرررلخ: وسرررئ  . ممقهلةلرررع مم  رررلخي  يالررردو 

 مملفرررغ  رررحل ممرررالفغ مرررغ كررر  وأط ممقهلةررر  بغلرررخ ممشرررختفع غمملفررر وأ رررتو  مم رررنو 
  .مم و ةلع تخػ   مغ  حم أط  رجو   ه لختو ؟ ا ه 
 مررغ أقررخمنفع إمررى مملررػمشنلغ بةررس مررغ أهررخ   مجاللوخلررع نطررخ   نرروشوحطفررخ  
 مملرػمشنلغ خةرى اصةرق مرغ  نروش حلرث مم روحةلع  ومملنوشق ممغخالع مملنصقع سكوط

 أ رػمفع حخجع ة ملغ وتنهع وجج  وممصود  مملنػال  عومملجين مملكخمع مكع مجط   
 شخترق خرغ بةلرج  برالت مرغ أحرػم ممحيغ و ع  (ممت و  بقواور)ا ممةخالع  مم دتخ  مقهود 
 بوحررج  ممجمدلررع مإلقومررع إمررى ممترروص افررع ومنالفررى ممتررج  خت ررع ألتمن ممهررخ أو ممهتررخ
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 شخشارررررررر) خةرررلفع اصةرررق مرررو وكرررحمظ ممللة رررع  مرررغ ممغخالرررع مملنصقرررع  ررر  مملرررجط  رررحل
 مملنصقرع    ممةل  أو ممتج  خت ع ألتمن ممهتخ شختق خغ أحػم ممحيغ و ع  (ممهتخ
 .                                                (11)افو ومسالقخوم ممغخالع

ممالررر   شهقرررع مم رررنو غ لرررد  انطرررخ  مةلنرررع ومط كرررونػم سرررةػتيلومرررغ ممشرررخمد  مملل
غ مملجوتررع وممتخ لرع ممل ررالف نع مررج  مم ثلررخ مررغ ممقهودرر  حال رػط مررغ مملشررالغةلغ برروملف

ممةخالررع كومتررجمت  وممجبو ررع ومم ررلكخ  وممتلوكررع  وممالرر  ة اقهرر  خةلفررو سررػ  ممةلومررع 
.  نروش (56)  مرغ الرالفغ  رحل مملفرغمألجنهلع كلو ارن  ممل اللرع ممقهةر  مرغ م رو خ 

 ممفنرجي أو بومهنغروم .. عمنروتمحفو   ممػم رج  مةةلومرع ممرهةس مج  ممجونلع نطخ ممأا و  
 أط ممق ررله   ررولي  ممررجكالػال مم ررواق مم ررةػتي ممةلرر  مررػلتخ سررهق وقررج  ممفةهلنرر  أو

 .(57)مةةلومع ممػم ج  ممهةس مةومةع    ممةن ختع بشج  منالقج
 لسدتؾى الثقافي والتعميسي والرحي في السسمكة العربية الدعؾديةا :اً ثالث
)ثقو ررع ممػمقررع( وحشررل  للغ خةررى مةق : ررع ممل اللررع ممررى ق ررالكررغ حق ررلع ثقو   

ممرى   جمز مةلنع وممالر  حللر  خروت   أ ممػسود  ومةتوما ومملفوالما مملتشػت  مالتقلق 
مررغ  )ثقو ررع ممقررلع(  الال ررػط حوالت لررو  ممثون :مررو ممق ررع أهررخ. يمةنالقرروص مررغ م اللررع ممررى 

ذمحلرررع  م لػخرررع مرررغ مةسررروملب وممةررروتما وممالقوملرررج مملةالررروت  واومالررروم  ح رررػط مةهلرررخ 
كثخ ممل اللةوا حلوسكو ممل اللةوا ممال  حلرول  ارلغ أوثقو ع ممػمقع مػضػخلع ومغ 

 .(58)مةثنلغ
خنرررجمو سرررلصخ مملةرررظ خهرررج ممةدترررد  1942 خررروض ممةخالرررع مم دترررخ  شرررهي كونرررت   

 مملتلصرع مملنصقرع وكونرت  مملالنو  رع مملشرل وا مرغخرجت  خرغ خهروال خةى ممختوض 
 وكررروط  افرررو هررروص شررروبع مفرررو كررروط أنررري إة هررروص  اػجررري  نلرررع (ن رررج) بومختررروض

خررغ  ممخحومررع أحررج كالررب وقررج   ممجنلػتررع مةلالررع يالن ررخ مالقشررفو   خلشررو   يالهةررػط   رركوطمم
 جللرع ال  رػم مقرج  ممقومرع حلرث مرغ نتفرون ق رو  الجروص  نومرظ كروط سكوط ممللة رع:
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 ذمملةلرر ممنوخلررع ومملالبررذ وممالهرر  ممفرروهخ  ومألشةلررع مم لررخ مثرر  ممللالةررع مألشررلون
 . (59)مم ال  س وتما ىوحال

مقج مخ ممل اللع مم ةػتي االغلخما وحتػةا ثقو لع  فللرو ا رز ممن رق ممقللر  
ب ررلوت    1938كالشرروز ممررنفط بكللرروا ح والتررع خرروض أمم ررةػتي قهرر  حللررد ممل اللررع 

مم ثلررررخ مررررغ ممقررررلع ممشررررودةع  رررر  ممل اللررررع ممهررررجوي مثرررر  ممال ررررومغ وممال و رررر  ومم ررررخض 
ومرررغ ثرررع   ةرررى ممرررنفذ و لخ رررو مرررغ مم ررر واو ممتللرررج وممالتلررر  ومم رررهخ ومةخاللررروت خ

 مم رةهلع ومرغ مةمرػال  وسرةهو   ا وبرو  إ ر  ممل اللرع  هحا والمتما ممنفط حترج  حغللرخم  أ
ممل اللع مم رةػتي نالل رع مم ركغ مملالت رخ ممترجيث منالشروال  ثقو ع ممال  شخأا خةى

  .(64)مم ةهلع ومةح وملع وسلصخ  ممندخع ممفختاع ومملوتاع
ممل اللررع مم ررةػتي ب ررهب ومالتما ممررنفط كرروط   رر ممالرروثلخ ممتو رر  ط أةشررظ   
  لررررع مم ررررلةلع ومملخدلررررعاتهررررػص مملنال رررروا ممثقو لررررع ممغخ أا ررررو  ومررررغ نالود رررري   كهلررررخم  

ممةالمررروا ممال والترررع ممةومللرررع وممشرررخكوا  ػالومهالفرررون مةطرررع مةسرررػمس ممقجالرررع وضفررر
  .(61)متةفو مم هلخ  وممفنوتس ومملصوخع ممةومللع

ط  نررروش خررروتما وحقوملرررج أ إة  كررر   رررحل ممالغلرررخما مم حالترررع مرررغ خ عخةرررى ممرررو  
كرررومدوم  ضرررلغ قهلةرررع ومحرررج   ررر  بةرررس   مولممرررت م ررراللخ   ررر  ممل اللرررع مم رررةػتي

و مسراللخمال مةروتما أ  (62)خةى سهل  مملثروص    ومتي  وشلع  ػ مةمخ كلو  ممقهود 
 و ر  ,مم رةػتاع  ر  يممػشنلر ممخق رع بلثوبع )ممةخضع( وممال  حةجررررك   قجالع وشفلخ 

  ررر  منصقرررع وم ررر   ممهجوترررع ممالقوملرررج مرررغ م رررالػحى بوم رررلػز مسرررالةخمض خرررغ خهررروال 
 منررح ممةررخ  خخ فررو قجالررع خخالررع مةرروت  حصررػال نالررو   رر و   مةلنررع شختقررع مم ررةػتاع
 ممقررجاع  ممةخارر  ممالررخم   رر  ن ررػص وجررػت خررجض ال ررع ممتررخ   حومررع  رر  مم و ةلررع
 أط إة مملررررػض  حةررررخز ممالرررر  ممةخضررررع مقررررعو  واررررلغ النفررررو ممررررخاط هالمفررررو مررررغ الكررررغ

 منرررح مةترررخ  ماللمرررع كونرررت مألسوسرررلع ممةخضرررع أالكررروط أط وضرررػس  واكررر  مملالحرررع
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 أ روم  ي تاري كروط حخالرو    نرو   رر مةرخوز  رػ وكلرو رر ممن جارع ممةخضرع وحةرج مم و ةلع 
 .(63)مملةوالش    مةنال وال بةج ن ج

ت ممةررروتما ممالررر  ةح رررل  و نررروش حقوملرررج وخررروتما أهرررحا بوةنرررجثوال  قرررج منالفررر   
مةهنت بروم خو  مرغ مملنردص قهر  ممردوم   وكرحمظ منالفرت ممةروت  ممالر  حلنرع مملرخم  بةرج 
ممررردوم  مررررغ مم ررررخو  مررررغ ممهلررررت إة بةررررج سررررنع وأهررررحا حفو ررررل  ممرررردوم  حررررالع و ررررق 

    ال خغ بةس ممالقوملج مم و ع ب الوط ممحكػال وهالوط مةنو  ممال  (64) مملػضع 
ممن رررون   كرررحمظ منالفرررى حقةلرررج ممفدخرررع خنرررج مملرررػا  إذ كونرررت أهرررحا بوةنرررجثوال أا رررو  

كلررو  ررػ  ال ررو  أكونررت ممن ررون حةررهذ خةررى ممللررت و حال لررع  رر  الررت ممللررت مةنررج   
ة مةسرررػت ب رررهب ممالررروثخ بومل اللةررروا مملتلصرررع وةسرررللو إ  ثرررع حترررػمغ خررروت  ممةرررخ 

 .(65)ممل اللع ممل خي 
ةػتي سرررفةع ممرررجهػص ممرررى ومرررع ح رررغ ممالررررثلخما مم والجلرررع خةرررى ممل اللرررع مم ررر  

ومقلررروس مرررج  ممالترررػةا مةجاللوخلرررع  ررر   1968فررر  خررروض شرررخمد   رررحم ممل اللرررع   
مم ةػتاع قروض خرجت مرغ ممهروحثلغ مةمرختكللغ اهترث مجاللروخ  خةرى خلنرع مرغ شةهرع 

مةجوبرع خةرى سر مص حرػص مواةالهخونري مفلرو  عمم ةلع ممالقنلع    ممجموض وقج شةب منف
  ررون  رر  مملقرروض مةوص شوخررع حةرروملع   قالخحرروا مةلنررعومهاللرروال مةجوبررع مررغ ضررلغ م

  مةهرالص مةرػشغ :المبةو    حقه  ممتلو  كلو    :ثومثو    شوخع مةبون :ثونلو    مةسالض
 .                                                  (66)مو حقه  مة  وال مم جيج    ون بوملخحهع ممةوشخ أ

 :عمولممت شودةع    بةس منوشق مم ةػتا ومغ مملةالقجما ممشةهلع ممال 
 ممالشوؤض مغ الؤتع ممتحمن مملقةػ -1
 حقهل  مملج ممللنى بةج حكي    ممةلغ -2
 ممشةػال بتكع    مملج ممللنى مةنو و قخ  ممت ػص خةى  جاع -3
و رر  مةحررالض وحف ررلخ و   و نرروش مةالقررجما كثلررخ  شررودةع حررػص مم رروط وم رروكنفع -4

 .(67)مصب ممشةه  و لخ و كثلخومهخ  هو ع بومدوم  وم
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  لفو:أ ط  نوش حغلخما شخأا خةى مةسخ  مم ةػتاع أكلو 
)خودةرررع سرررخ  نػوتعأممرررى  )حشرررل  مةانرررون ومةبرررون ومةجرررجمت(سرررخ  ملالج أممالترررػص مرررغ  -1

 مكػنع مغ أ  وأض وأانودفع(.
 .سخ  مسالفالكلعأممالتػص شلئو  شلئو ممى  -2
وا و ررع بةررج منقررخمض ضررو خ    تاعتهررػص خنو ررخ مم ررجض بكثررخ  خةررى مةسررخ  مم ررةػ  -3

 .سخ متجوت أممةهلج وممال  كونت حقال خ خةى 
 .شوال ممقخمبع ولتوت  مةجةا ممصالسإمنالشوال ممدوم  هوال   -4
 .مالحفو  م الػ  ممػخ  بوشكومي مملالةجت  -5
 .(68)   ممل اللع كةن خ  ةوص مملخأ  اجماع منجمو   -6

حرخوز ممثرون وممطرون  حالةجت ممةف وا تمه  ممل اللع مم ةػتي  مثال  ر  جرج   
حنصرررق كلرررو  ررر    ال ررره  كةلرررع أهرررح)أهد( وممثرررون  ررر  أثهرررت ممرررى )س(  وممرررحمص ة

وحرررخز ممطرررون  ررر  ضرررخز )ل( و لخ رررو مرررغ ممترررخوز مملقةػارررع أو مملهجمرررع  أمرررو  ررر  
)أ ر ( بلةنرى نةرع وكةلرع  منصقع ممهوحرع  فنروش حرخوز مقةػارع أو مهجمرع مثر  كةلرع

 .(69)لةنى )ملوذم()ذاوش( بلةنى )ذمظ( وقػمفع ) ػ ( ب
و   بةس منروشق مم رةػتاع يهرجو أط بةرس مم ةلروا أحرت مرغ ممالروثخ بكةلروا 

مررررثال مسررررال جمض سرررركوط ممق ررررلع كةلررررع )قررررػل( ومةنررررو  لررررو نررررح ب وتهررررجو أط  إن ةلدترررع
 .(74)(Take( وكةلع)توش( بلةنى هح وتهجو أط م جال و كةلع)goم جال و كةلع )

ةخالررع مم ررةػتاع حالررى نفواررع ممن ررر   رر  م رروص ممالةةررلع كونررت ممللة ررع مم     
مةوص مرررغ ممقرررخط ممةشرررختغ حةرررون  مرررغ مةملرررع  إذ مرررع ارهرررح ممالةةرررلع ممخسرررل  مرررجمل  
وكونت مملنصقع ممشرخقلع مرغ مومدر  مملنروشق مةتمالترع مم رةػتاع ممالر  شرفجا ارػمكلخ 

م س رررع  ممالةةرررلع بةرررج أط حتػمرررت شرررخكع مالممكػ)ممشرررخكع ممةخالرررع مةمختكلرررع مةدترررت(
 .(71)ومجمالس وم وكغ ومصوالما شخس  انون إمى نشوشفو الػسع   كهلخ 
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 ممقرررخط  مرررغ مم ل رررلنلوا خقرررج نفوارررع حالرررى  مرررجمالس( 14)نترررػ أنشررررا  قرررج   
 نتررػ سررنػتو   حخسرر  وكونررت شومررب  (2744) مررغ كثررخأ شالافررو خررجتاةرر    مملوضرر 

  ررر  مةجالمسرررع ومرررثةفع  الرررخوا  ررر  مألمختكلرررع مم ومةرررع  ررر  مةجالمسرررع سرررةػتيلغ( 14)
  .(72)مةمختكلع مملالتج  واممػةا
منشرا خوض   وص كةلع    ممللة عأض ممقخ ( أكونت )و   م وص ممالةةلع ممةوم   

ومررررررغ ثررررررع حررررررػممى منشررررررون  1957ومررررررغ ثررررررع جومةررررررع مملةررررررظ سررررررةػت خرررررروض  1949
 .(73)مم ومةوا

وخةى ممخ ع مغ ممقفدما مم هلخ     م وص ممالةةرلع  ر  مم راللنلوا ومم رهةلنلوا   
ف  منالشخ     ممل اللع مم ةػتي    حدمص ختغ إة أط مألملع كونت مومغ ممقخط ممةش

كونرت مم رةػتاع حةرون  مرغ نقرز  ر  كلرو   (74)(%67) الفون رهكونت  1975خوض 
اةغررررت ن ررررهع مملةتقررررلغ بوملررررجمالس مةاالجمدلررررع  1977 فرررر  خرررروض   م ررررالػتوا ممالةةررررلع

جمالس مرررغ م لرررػ  مةشفررروص  ررر  سرررغ مةمالتررروس ون رررهع مملةتقرررلغ  ررر  مملررر (59%)
    رررررهع مملةالتقرررررلغمرررررغ م لرررررػ  ممصرررررال   ررررر  سرررررغ مةمالتررررروس ون  (%26)ممثونػترررررع 

 -24خلوال ع الغ)أ غ حالخموس رػ  مملػمشنلغ ممحيرررغ م لرررررم (%17)  رررررةلع ممةومررررربومالة
 (75)( سنع24

من ف رررت ن رررهع مةملرررع ممرررى  2441فررر  خررروض م رررغ ممتررروص حغلرررخ  للرررو بةرررج    
مم ررروتال خرررغ ممهخنرررومج  2414خ ممالنللرررع ممهشرررختع مةررروض كرررج حقختررر  كلرررو أ(76)(17%)

%(  65اةر  )   ر  مم رةػتاع (ممخضو خرغ ممالةةرلع)مةجص  أطمةنلود  مالمع مملالتج  
ومط ن هع ممقوتالتغ خةى ممقخمن  ومم الوبع ملغ   %( خومللو  63مقوالنع ان هع مالػسط )

 ممهومغررع مللررعمالػسررط ممن رهع ممةومالقجمرع خةررى % ( 87اةغررت ) خومررو   (15) رع توط 
%( مررغ ممنرروحج 6 5)  قررج اةرر  مررو مةررجص مةنفرروس ممتكررػم  خةررى ممالةةررلعأ  %(81)

 . أمرررو(77)%(5خةرررى ن رررهع مالػسرررط مةنفررروس ممةرررومل  ممهومغرررع) أا رررو   مملتةررر  مالفػقرررو  
اقال رخ خةرى ممالةةرلع  اجماوا ممقخط ممةشختغ  قج كوط   حةةلع مةنو     مم ةػتاع 
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جمالس هو رع مةهنروا  ر  مكرع مملكخمرع وهل رع  ر  الاع مأحلث حع منشون  مم وص 
 ررر  خررروض ة إممالةةرررلع ممثرررونػي ممترررجيث  أومرررع يهرررج  جرررج  وومحرررج   ررر  مملجينرررع مملنرررػال 

خنررجمو أ ررجال مملةررظ سررةػت قررخمالم  ممدمملررو  اق رر  االةةررلع مةنررو   وقررج الاصررت  1959
 رػ و لئرع مارخم لع( مالشرخمز خةلفرو   حل مملفلع بوملفال  ممةوض أنحمش ممشلخ )  ارغ

وقررج كرروط   (78)كهرروال ممةةلررون  وقررج مقال ررخ ممالةةررلع  رر  ممهجماررع خةررى ممةةررػض ممشررخخلع
الاط مملػضػ  بومةةلون  ج ي ت ع ممنوس ممى قهػص مألمخ  بةج مةوالضرع شرجيج  مرغ 

منرح سرهةلنلوا و   مجالسرع ماالجمدلرع( 16)م الالروس 1964خوض شفج  . وقج(79)مملػمشنلغ
 كهلررخم  بةررج ممشررخو  اهنررون مئرروا مملررجمالس حػسررةو   مةنررو  شررفج حةةررلع ممقررخط مملوضرر 

جومةع م الةصع    جومةرع مملةرظ  ومغ ممالصػالما مملةو خ      حم ممل وص م الالوس
مملةخو ع بوسع )كووست( وممال  مس ت    مجينرع نرػص شرلوص  خهج  مةةةػض وممالقنلع

        .                                          (84)2449جج  خوض
خةرى حصرػتخ     ممل وص مم ت  سروخج وجرػت ممثرخو  ممنفصلرع  ر  مم رةػتاع    

  رر  ممل رالػتوا مم ررتلع خةرى م ررالػ  ممةرومع  بةررج أممقصرو  مم رت  مل رره  مرغ 
ذ اشررررل  حوملررررو ممةررررال  ممل ررررون  إكرررروط مال ةفررررو حالررررى سرررراللنلوا ممقررررخط مملوضرررر   

 لررػ  مةنفرروس ممةرروض %( مررغ م8وح  ررز مم ررةػتاع نتررػ )  مةلررػمشنلغ وممػم ررجيغ
 ر   توص و رحل ممن رهع ح رو    ن رلع (254) نروش سرختخ م ر  و   مةقصو  مم ت 

 .(81)مملالقجمع ممةومع
ممررررى  1974م الشرررفى خرررروض  (47)مررررغ   وخررررجت متلتإ  قرررج ممل الشررررفلواأمرررو    

 (315)   أالحفرررررع ممةرررررجت حوملرررررو  ممرررررى أكثرررررخ مرررررغ(82)1999 خررررروض م الشرررررفى (186)
 .(83)مةصب كةلع( 37) و نوش  ت  مخكد (3544) مغ كثخأو   محكػ  م الشفى

 مم رةػتاع ولمال  مم رتع وخغ كش  ومقع ممل الػ  مم ت  مةفرخت مم رةػتي قومرت  
ل ررر  وشنررر  مةلةةػمررروا مم رررتلع  ررر  مم رررةػتاع و قرررو  مجالمسرررع قومرررت افرررو ممرررػلمال  ب
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بومالةووط مع مةفج ممقلوسوا مم تلع وممالقللع ب ومةع ومشنصغ مألملخكلرع  بت رػال 
   ج مغ مم فوا ممةةللع وممل ال لغممةجي

أط ممجالمسررع حلررت خةررى خلنررع  (خهررج  ممخالةررع)وأوضرر  ولتررخ مم ررتع ممررجكالػال 
واررررلغ أط مألمررررخمض  لررررخ  ررررةػتي مررررغ مملنرررروشق مإلتمالتررررع كو ررررع ملثةررررع مةل اللررررع مم

  ة الررو  ممل اللةرروا خةررى م ررالػ  ممةررومع كو ررعمم رروالتع حةررج مشرركةع  ررتلع كهلررخ   رر  
 وقرج أكرجا ممجالمسرع ض بتلالا مكثفع مة ش  خرغ  رحل مألمرخمض.إمى أط ممػلمال  حقػ 

مررررغ حررررػ لخ إذ خةررررى ممررررخ ع   مملررررػمشنلغ مم ررررةػتيلغضررررة  ممررررػخ  مم ررررت  مررررج  
مررررررغ ذمررررررظ إلجررررررخمن  إة أط مة رررررروت    مم ررررررجموا مم ررررررتلع بومل رررررروط  رررررر  ممللة ررررررع

 .(84)ا خي ان هع قةلةع ممفتػ وا ممصهلع ممػقودلع مملنالطلع 
لع ومةجاللوخلرررررع مم صلرررررخ   ررررر  مم رررررةػتاع مشررررركةع حةررررروش  ومرررررغ مملشررررروك  مم رررررت 

مط مملالةرروشلغ مةل رررجالما  ررر    لررخ ممخسرررللع حشرررلخ بةررس ممالقرررجيخماممل ررجالما  مذ 
                                                                              .(85)ش ز مم  (34)نتػ اقجالوط ا مم ةػتاع 

  إة قع بونالشوال ممل جالما  ر  مم رةػتاعهلونوا مملالةةخةى ممخ ع مغ شتع ممو    
أط  نوش ممةجيج مغ ممل شخما ممال  حطفخ مط ممللة ع حةون  مغ  حل مملشكةع مثر  
بقلرررع ممرررجوص مم ةل لرررع. وقرررج و ررر  خرررجت مرررغ مملال   رررلغ  ررر  شررر وط ممل اللرررع 
مم رررةػتي   مشرررركةع ممل رررجالما  رررر  مم رررةػتاع اررررر  ممطرررو خ  مم ررررومالع    وموضررررتت 

  برررط مةطررع   كةلررع ممالخالررع جومةررع مملةررظ سررةػتمةسررالوذ   رر ( ػلتررع ممهكررخ)الػال  ممررجك
و أممجالمسوا مم وتال  خغ ممللة ع حالتج  خغ مومئظ ممحيغ  جالا بتقفع محكوض   

و أخررغ تالجررع وجررػت مملشرركةع  حةصلنررو ن ررهو     م نفررو ةممتقررػم بومل س رروا ممةالجلررع
 .(86)ح نلفوحفو بشك  مف   وتقلق

مةملررخ حخكرر  اررغ شررالص م ررتلفع ممشررخس مةوسررط قررودال :   نرروش  وقررج  ررخس   
وص سررهوافو  رر  تأنقررز كهلررخ  رر  ممجالمسرروا ممجقلقررع حررػص ح ررع ضررو خ  ممل ررجالما و 

ط أ  كلررو وممررجوص ممةخالررع خةررى وجرري مم  ررػص   ممةررومع ممثومررث خةررى وجرري ممةلررػض
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نري أ  ار   ئرع مةلنرع مرغ ممنروساقال رخ خةرى  نالشوال  حل مآل ع    وشننو ممةخار  ةإ
ح لررغ مشرركةع ممل ررجالما  رر  ممةررومع  :  أا ررو  اكرروت اشررل  جللررع ممفئرروا  . ومضرروز 

سرود  خةرى و  و    وخوت  مو اكػط ممقلروس مهنلرخا      لو  مةح ودلوا ومةالقوضممة
  ومذم نطخنو ممى حقوالتخ خومللرع حرػص ممل رجالما نالحرع حفالقخ ممى ممجقع وممل جمقلع

  ومملة ةع  نو ح ودلواإالقومو وة أمةخالع  ال ن ج مني خنج ممتجيث خغ مملنصقع م
 .(87) مال  خمحع اػجػت  حل مملشكةع ....ح لغ    خجض مةقخ 

حةررػت اجماررع مشرركةع ممل ررجالما  رر  مم ررةػتاع ممررى ممن رر  ممثررون  مررغ ممقررخط     
ممةشررختغ  وخةررى ممررخ ع مررغ خررجض وجررػت مح ررونما تقلقررع  يهررجو أط مسررال جمض مملررػمت 

أجرخا مم ركخحوالتع ممةومرع مةفلئرع  1974ى نصوس ضلق. و ر  خروض ممل جال  كوط خة
( 55ممجوملع مةشخشع مم نودلع بومالةرووط مرع مملكوحرب ممػشنلرع ممجوملرع  تالمسرع خةرى )

تومع مغ ضلنفو ممللة ع ملةخ ع ح ع مشكةع ممل جالما     حل ممجوص  وو قو مفرحل 
سررال جممو  رر  مم ررةػتاع ممجالمسررع  رروط ممتشررلر )ممقنررب ممفنررجي(  رر  مملرروت  مةكثررخ م

 .(88)وأ ةب ممجوص ممةخالع
مقررج بقلررت ن ررهع حةرروش  ممل ررجالما حرردتمت  رر  ممل اللررع مم ررةػتي  وقررج كشرر      

وقررج مالحفةررت ق ررواو  م الشررفى مألمرر   رر  جررج  برروط ن ررهع مةتمرروط  رر  حدميررج م رراللخ
 . (89)%(33خةى سهل  مملثوص ان هع ) 2445ممل جالما    مم ةػتاع    خوض 

بومن ررررهع مةلررررػمت ممل ررررجال  مملنالشررررخ   رررر  ممللة ررررع  رررروط ممتشررررلر ارررررح   رررر  مّمررررو    
مقررررجمالفو يةلرررري مةمفلالوملنرررروا وحهررررػ  ممقشررررصع )حهررررػ  مفجدررررع مررررهةس مةمررررخمض 
ممة هلع( ومغ ثع ممررلرػمت مألهخ  ان ب قةلةع  وط مم للوا ممل هػشع مغ مة لػط 

خةرى منري  لرخ مخ رػ  و مشالقوحي خةى سهل  مملثوص قةلةرع جرجم و رحم اةصر  م شرخم  
 لرري  كلررو أط ممقرروا ينالشررخ حةوشلرري  رر  ممغومررب  رر  موسرروط  لررخ مم ررةػتيلغ. وخةررى 
ممررررخ ع مررررغ أط ممتشررررلر اةررررج أقرررر  حرررررثلخم  مررررغ مة لررررػط ومشررررالقوحي  إة أط ممررررجكالػال 
) ل رر  ح ررولي( م رر وص مملشررخوخوا بلنصقررع ممشررخس مةوسررط وشررلوص أ ختقلررو  رر  
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جالما ومم ختلررع  أكررج أط  نرروش مررغ اةالقررجوط أط مكالرب مةمررع مملالتررج  ملكو تررع ممل رر
حقرلفع هصرخ مة لرػط و رحم أخالقروت هروشد    قرج مثهالرت  عمنالشوال ممتشلشرع  ر  اةرجمنف

تالمسوا أجختت خةى ممتشلشع أكجا أط حةجاال  والمثلو  قج جخ  خةى نهالرع ممتشلشرع 
 %( و ررػ مررو اةنرر  أط ممتشلشررع مملةجمررع والمثلررو  45%( إمررى )5مررغ ) وال ةررت حرثلخ رر

 .(94)ح ووي االرثلخ و مة لػط 
 الدعؾدية السسمكة العربية سؾق العسل في رابعًا:
 مقررررج محررررج  مكالشرررروز ممررررنفط ومسررررالغالمي حغلررررخما جحالتررررع ومضررررتع  رررر  ممهنلررررع   

مةقال ررررروتاع وممصهلةررررررع مإلنالوجلرررررع ومةسررررررالفالكلع مم ررررررودج  قهررررر  خ ررررررخل  مذ كونررررررت 
مررع حةاللررج خةررى م لػخررع مم ررةػتاع ومنصقررع مم ةررلج ممةخارر  ب ررػال  خو مقال رروتاوا

مغ مألنشصع ممالقةلجارع أ لرو ممغرػص خةرى ممة مر  ومةح روال بري ومم رنوخوا ممالقةلجارع 
  ررال خررغ ممال رروال  وممدالمخررع وحخالررع مملوشررلع والخلفررو وممالرر  كونررت حرررح  مررغ حلررث 

كونررت مم ررنوخع قهرر  مكالشرروز ممررنفط حلثرر  ن ررلهو  بررواللم مررغ بةررج ممغررػص  مأل للررع
مفرو مرغ أ للرع بومغرع مألثرخ  ر  ممترخز ممهتخترع ممالر   ملرومةقال روت مم ةل ر  وذمرظ 

الالفنفررو سرركوط مم ةررلج ممةخارر   ومررع ح ررغ مم ررنوخع حةاللررج خةررى شررفوتما تالمسررلع أو 
االررج ػال  يررالع حػمالثفررو أبررو  خررغ جررج  وقررج م ررلهت مةو ررج  ررنوخلع ارر  كونررت برروم هخ 

تتررع ومضرر  نالل ررع   ررخ  مةطررع م ررتوافو ومنالقررومفع مةةلرر   رر   ررنوخع ممررنفط مملخ 
مهالفون مةطع مم نوخوا مملتةلع ممخمد رع  ومملخاتع    مط ومحج  وقج مت  ذمظ ممى

 ر  مم رةػتاع وتنصهرق ذمرظ خةررى   ر  مملرجط ممقجالرع مثر  ومحرع مإلح رون وممقصلر 
ممررنفط مكالفلررع ب ررنوخوحفو  مم ةررلج مةهررخ   قررج كونررت مملنصقررع قهرر  مكالشرروز اةررجمط

ممالتوس كثلرخ مرغ مم رنو  اػضرود   نالل ع و  نفو مقفةت متالحفو حجالت لأة إمملتةلع  
ممالقةلجارررع مملتةلرررع  و كرررحم   رررنوخع ممرررنفط   ملرررو سرررهب حرررج ػالم سرررختةو مة رررنوخوا

 اررجأامةجنهلررع ممالر    ره  مم ركوط اةلررجوط ممرى شرخمن محاللوجرروحفع مرغ مم رنوخواأ
   .حغلخ مةسػمس مملتةلع وحالنو ذ خةى جح  ممل الفةظ
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مذ مرع حةرج   ممةػمدرج ممنفصلرع حرج قمم ةرلج بةرج  كلو حخمجةرت ممدالمخرع  ر  اةرجمط   
 للرع كلرو كونرت  ر  مم رواق بةرج من رخمز مم ركوط أ و ممال روال  ذما أب روحلغ ممن لر  

   ةةرى (91)ممى مسالثلوال ممػممفع    مملشوالتع ممةلخمنلع ممال   الترت خةرى م رخمخلفو
مخلررع دال مم خررجتم مررغ ممقررخ  ح ررع  شررخس مم ررةػتاع سررهل  مملثرروص كونررت ومحررع مةح ررون

و  ر  أب رهب منالقروص ممةلومرع ممدالمخلرع مةةلر  ممرى مخم رق ممرنفط  أا رو  م نفو حخمجةت 
مملختتررع      ررخخوط مررو جررحات مةجررػال مم لررج  وضررخوز ممةلرر ممػضررود  ممتكػملررع

الترروس بوإلخلرروص مخللغ مالالم ا مم ررتلع وممالخ لفلررع ممةلرروص ممررد وحررػ خ مم رركغ ومم ررجمو
مةقال روتاع  ةلجارع ارلغ مملرػمالت ممهشرختع ومملرػمالتممنفصلع  وافرحم حغلرخا ممةالقروا ممالق

 مم ررةػتيلغ رر  ممل اللررع بةررج ضفررػال  ررخص خلرر  مررع ح ررغ مةخو ررع مررغ قهرر   ومقهرروص 
ممة مرر  و رنوخع مم ررفغ وممدالمخررع  اررجة مرغ مملفررغ مم رروبقع كرومغػص وح رروال  خةلفرو

مررحما بوممل ررووال   وإخرروت  ممال ررجيخ مةررجوصط ممال رروال  ومةسرراللخمت أة إ  والخرر  مملػمشرر 
مملشرخوخوا  ر  بةج ضفػال مملشوالكع  ر  الأس مملروص  مع حالوثخ كهوق  مملفغ هو ع

مم هلخ    ال خغ منشون منوشق مة نوخوا ممالتػتةلع مملخحهصع بومنفط وممال  حال رػط 
مم نوخوا ممهالخو كللووترع    رال خرغ مم رنوخوا ممغحمدلرع  مغ سة ةع مالنػخع مغ

مرغ مملفرغ ممالر  الوالسرفو مم رةػتيػط ح رػط  ثلخ ممكوط   و ممال  مهحا حنلػ حجالت لو
خةررى مسرروس ممقللررع مةجاللوخلررع مةلفنررع   رروط ممل اللررع ينطررخ ممررى ممدالمخررع وممال رروال  

 ماالرحمص مملفرغ ممتخ لرع كومن روال  وممترجمت  وممهنرون ومم ردمال  ومرو عنطخ  محالرخمض النلرو يرال
 .(92)شوك  ذمظ

ممللة ررع ممةخالررع فط  رر  مالممكررػ خلةلرروا ممالنقلررب وح ررػتق ممررن بةررج حررػم  شررخكع    
 خومةررع شهقررع حرسررلذ  رر  أسررفلتإذ  مةجاللرروخ   مةالغللررخ أتم   مم ررةػتاع  م ررهتت

 ممةلومرررع كونرررتو   (93)ممالترررجيث إمرررى مةةرررلر ممالقةلجارررع ممصرررخس  مرررغ ممل اللرررع وحػمرررت
 مخررالالن اةررجو   1952 خرروض مالممكررػ  رر  ممةلومررع مررغ%( 61) نتررػ حلثرر  مم ررةػتاع

 ومألوضررو  مألجررػال االت ررلغ أمرخ 1953خش خرروض ممةرر سررةػت اررغ خهرج ممةدتررد مملةرظ
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%( 24) حررج ع أط أالممكررػ خةررى  ررخض كلررو%( 24)انتررػ مم ررةػتيلغ أجررػال  رردمتا
كررررروط مملػمشنرررررػط  1975  و ررررر  خررررروض (94)مم رررررةػتيلغ ممةلررررروص منرررررولص أجرررررػال مرررررغ

                                           .(95)مم ةػتي %( مغ سػس ممةل 22الثةػط نتػ ) مم ةػتيػط 
واةج  حم ممالوالتخ اجأا ومالتما ممنفط حنةكذ خةى تهر  ممفرخت مم رةػتي   ررت      

   هةرج أط ممختفر و  ممتخ ر  ممةلر و نفػال مغ بةرس ممػضرود  ذمظ ممى حنوم  حومع مم
          .                                     (96)كونت مملشكةع ثقو لع إجاللوخلع أضوز ممةوم  مةقال وتي سههو  أهخ مفو

مةجاللوخلررع وممثقو لررع  رر  مم ررةػتاع ممررى )بصومررع و  ا مةقال رروتاعمقررج متا مملرر ثخم   
وممالر  حصررػالا بشرك  مةترػظ بةرج ملتاروت تهرر   (بصومرع ممخ و لرع)و أ   (97)مهاللوالترع(

هو ررع بةررج ضفررػال شهقررع مجاللوخلررع مررغ ذوي ممختررع ومملرر جختغ  ممفررخت  رر  مم ررةػتاع
 عارررأ ميدمومرررػ  ط ةأط مرررغ ممػجو رررع مةجاللوخلرررع أوط وممةقررروالما و ررر ةن يرررخ  مألمرررالش

 .                                                       (98)مفنع
 مإلح ررونوحشررلخ أهررخ نالررودج م رر  ممقررػ  ممةومةررع ممررحي ح خترري ممفلئررع ممةومررع 

سررنع  15أط إجلرروم  قررػ  ممةلرر  مم ررةػتاع ) 2416خررغ ممن رر  ممثومررث مررغ ممةرروض 
مرررغ قرررػ  ممةلررر   ررر  ممللة رررع  (%43)مةلرررػط ان رررهع  (7 5)ةغرررت نترررػ رررركثخ( قرررج ا
مررغ  (%57نتررػ)مةلررػط ن ررلع  حلررث ا ررالتػذ ممػم ررجوط خةررى   (13)وممهومغررع نتررػ

  أمرو ن رهع ممهصومرع ارلغ مم رةػتيلغ مةلرػط ن رلع( 7ح وول) جلوم  قػ  ممةل  بةجتإ
          .                                       (99)%(12 قج اةغت نتػ)

كونررررت ضررررو خ  مم ررررػمالي وممةهلررررج مػجررررػت   رررر  ممل اللررررع مم ررررةػتي حالررررى خرررروض   
ط ذمرررظ مرررع أة إ  بةرررج قرررخمال مةملرررخ  ل ررر  ارررغ خهرررج ممةدترررد االتخترررخ ممةهلرررج 1963

. مة أط (144) هة ررفع كرروط قررج مخالرروت خةررى حلوحرري ومررلذ مرري اررجي   ات رر  مهوشررخ 
  وقج حهع ذمرظ مم جض    مم ةػتاعمنت وال  حل ممطو خ   كوط سههو     حنوم  أخجمت 

   منفروطفرػال منلروط ججيرج  مةتلرو  ومسروملب مملةلشرعم   مفجمجاللوخ خ هص ممالنوم 
حةجت ممثقو وا ممحي جة  ممل اللع يهجو  ر  بةرس مفو رةي سرػقو مالةرجت مم ن رلوا 
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خغ حةجت ممةغرع وممةف روا وماالةروت ممةلومرع ممػشنلرع خرغ مةنشرصع مةنالوجلرع     ال 
مررع  مألسررلػتعوالل مةقال رروتاع   ررال خررغ تهررػص ممررخمض ججيررج  مررع ممةلومررع ومررحمظ مثرر

 . (141)ممةخالع مم ةػتاع سوبقو   ح غ مػجػت     ممللة ع
ممالقةلرررر  مررررغ مملشرررروك   1984مم ررررةػتاع منررررح خرررروض  مم ررررةصوا حوومررررتوقررررج   

خررج  قررخمالما منفررو خررجض ممترروس   ر ررجالاممل رروحهع مةةلومررع ممػم ررج  خةررى ممل اللررع 
ط اكرررػط أو   التررروص (5444)اقررر  خرررغ  ذم كررروط المحهررري ةأة إوجفرررو ممةومررر  ممدوجررع اد 
    رررررال خرررررغ حنطرررررلع مم فومرررررع مةػم رررررجيغ  وحنطرررررلع وثرررررودق ا ررررروال بوسرررررليإمجاررررري خقرررررج 

 .  (505)مةقومع
مم ن رلغ   ارلغ ممف   و للو ا ز خل  مملخأ     مم ةػتاع  قج كوط حرثلخ

 قرررونػط  أطمرررغ  خ عةرررى ممررر  خ(505) ممةلررر   ررر  سرررػس  مملرررخأ   سرررههو   ررر  ضرررة   رررخص
  ررررخص خةررررى وممت رررػص ممةلرررر   رررر  ممترررق مررررػمشغ م رررر  ا رررلغ مم ررررةػتي ممةلررر 

وا و رررررع مط ممن رررررون  مترررررجوت  مةن رررررون ممةلررررر   رررررخص حررررردمص ة أنررررري إة ممالرررررجالتب 
مم ةػتاوا مملالدوجوا مغ ش ز  لرخ سرةػتي اةشرغ  ر  ضرخوز  رةهع   ق رع 

جأا ممتكػمرع مم رةػتاع ا جط  خص خل  منوسرهع. وقرج ار الة غ مةل  وة منفغ ة
 م ةرذ قرخمال  رجال 2412 صػما جروت  متر  مشروك  مملرخأ  مم رةػتاع   فر  خروض ب

 مرغ مم رةػتاع مملػمشنع بروةت مم و ع ممالخحلهوا خةى بوملػم قع( 446) القع ممػلالمن
  ررر  مملقللرررلغ أوةت رررو مرررن  شرررلةت حل رررلخما خرررج  ح رررلنت وممالررر  مم رررةػتي  لرررخ

 ممللة ررع هروال  كرونػم إذم مسرالقجممفع شةرب ومفرو ممرجحفع و  كفومرع خةرى مإلقومرع ممللة رع
 السرػض ممجومرع حتلر  مرع أمنلرع  مةتػضروا خةرلفع ومرلذ كفومالفرو خةرى مةفرو مإلقومرع

 كفررررومالفع  نقرررر  توط  مم رررروص ممقصررررو   رررر  ممغلررررخ مررررج  بومةلرررر  ومم ررررلوس إقررررومالفع 
 غضررل وتتال ررهػط  وممةررال   ممجالمسررع حلررثمررغ  مم ررةػتيلغ مةومةررع أوةت ررو ومةومةررع

 بوسررالقجمض مم ررةػتاع مةلػمشنررع مم ررلوس أا ررو  و  مم رروص  ممقصررو   رر  مم ررةػت  ن ررب
 ممللة رع تمهر  كروط إذم خةلفرو كفومالري نق  أو ممللة ع هوال  كوط إذم مألجنه  لوجفو
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 بومةلرر  مرري وت ررل   (سررةػتاع مػمشنررع لو ) مإلقومررع  رر  وتررجوط  ذمررظ   رر  ال ررب إط
 ممةرػت  مرغ الكنري بري مةالرخز سفخ جػمل مجاي اكػط  أط بشخط مم وص  ممقصو    
 .   (505)مهةجل وقت أي   

 مستقبل المجتمع السعودي خامساً:
بتلررث اكررػط ن رر    مررغ مللرردما مةنطلررع مملة لررع  أط الأس مم ررةصع  لفررو مقفرر     

مملةرظ مة ررو   وإط مررع اكررغ مرري ن رر  حررالع وةاررع ممةفررج ممررى أملررخ يررالع مةحفرروس خةلرري اررلغ 
 للو ا رز من رب مملةرظ  ر  ممللة رع ممةخالرع مم رةػتاع  م ةذ ممةودةع مملوم ع  و 

ع ممقوتمرررع  للرررو ا رررز ةرررمم رررنػما ممقةل ممةودةرررع مملوم رررع حلرررخ بلخحةرررع حخجرررع  ررر  ررروط 
يرالع  يص سرةػت انرون مملةرظ خهرج ممةدتردأ قرج كروط منالقروص مم رةصع ارلغ   من ب مملةظ

ة إ   فعالرن  رةصعمم ط حنالقر أو   بةجض ممالنول  هح منفع خفجم  أني أافجون خةى مخالهوال 
وةاع ممةفج واومالوم  سرلكػط  (  اغ سةلوط)مخ حغلخ مةط بةج حػم  مةملخ أط مأل

ت مررغ ط افررال  ذمررظ شررفلع خررجأذ مررغ ممللكررغ إوص مةررظ مررغ جلرر  مةمررخمن مةحفرروت أ
 مةمخمن مةػ ػص ممى مم ةصع.

ي وتهررجو أط  مةملررخ   اررغ سررةلوط اتررووص أط ا ررالهق مةحررجم  وتثهررت سررةصال  
وتالال ى أي مشركةع مرغ ممللكرغ أط حر ثخ خةرى أمرخ حػملري ممةرخش  مال رحم  إجرخمنما 

محفلرررػم بومف رررروت  ومخالقررروص م لػخرررع مرررغ ممرررجخو  أا ررررو     م  ( أملرررخ 11ارررجما بوخالقررروص)
  ررال خررغ مم رررلصخ  خةررى مةجفرررد  مةمنلررع ومم رررلر ومنفررون حومرررع حػلتررع مم رررةصوا 

 .(145)مةمنلع الغ أكثخ مغ أملخ
مررررغ ممهرررروحثلغ مةجاللرررروخللغ مط نقصررررع مم ررررفخ)نقصع  و ررررةع اررررلغ  يررررخ  خررررجت   

حنفلح  مذ شفج  حم ممةوض منصالس 1974وض خكونت مخحةاللغ(    ممل اللع مم ةػتي 
  و نوش م شخما حةص  منصهوخرو  أط ممللة رع  (146)مم صط مةقال وتاع ومةجاللوخلع

خرغ خرج  مشروالتع  ممةخالع مم ةػتاع مقهةرع خةرى نقصرع  رفخ ججيرج   إذ حرع مةخرالط
م القهةلع كهلخ    هالص منالج  مهوتال  م القه  مةسالثلوال ممحي خقج    ممختروض  ر  
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( ممررحي الخررول ومرر  ممةفررج مم ررةػتي مةملررخ   2417حشررختغ مألوص 26-24مملررج  )
( مةلوال توةال مهنون مجينع   544اغ سةلوط  ممحي كش  خغ مشخو  )نلػض( بقللع )

 . (147)مهتخ مةحلخمسالثلوالتع م القهةلع خةى م
ا ررراللخ م رررالػ  مملةلشرررع ممتررروم   ررر  ممللة رررع ممةخالرررع  مرررلذ مرررغ مملرررخج  أط   

%( مررغ 5 3اةررج مةررجص ممنلررػ مم رركون   رر  ممللة ررع وممهرروم  ) مم ررةػتاع شررػتال  إذ
ذم إومرغ ممل كرج   خةى مملةجةا    ممةومع و ػ افػس مةجص ممنلػ مةقال وتيأ الغ 

لتو طررع خةررى م ررالػ  مملةلشررع خ ررد ممجومررع  رر  ممسرراللخ  ررحم ممفرروالس سررلدتج مررغ أ
 .(148)قواةي متجوتاع قجال  ممجومع خةى مساللةو  مم خت لغا  ممتوم 
ممالرر  )مم ةػت ( و رررررررا مررو خررخزحال رري ممجومررع ممررى  ملتوومررع مةوم ررع  ررحم مةمررخو    

وتهرجو   (149)حق   االقةل  مةخاللوت خةى ممةلومرع ممػم رج  وحشر لع ممةلومرع مم رةػتاع
سالشررفج تهررػص مخررجمت كهلررخ  مررغ مم ررةػتيلغ م رروةا  ممةخالررع مم ررةػتاع ممللة ررع طأ

مةرررج  مخالهررروالا م لفرررو حترررػص ممنطرررخ    قهةرررػط ممةلررر  افرررو سررروبقوالع اكػنرررػم يمخلررروص مررر
مم كوط وحوجع  بةج ملتاوت خجت   شلئو   شلئو   مالخلوص مم نوخلع وممتخ لع ممل اللةلع

 (114)   ممل القه  ممقختبمملػمشغ مم ةػتي مةةل  وممال  سػز حطفخ 
مقومرع حفرالا و حػجفوا ججيج     مةنفالروس ممثقرو    حشفج ممللة ع ممةخالع مم ةػتاع

 مم ررررةػتاع ممةو ررررلع شررررفجا مذ .(111)وم رررروالس  نودلررررع ومحاللوملررررع  ررررال  توال سررررلنلو
وتةرج . خقرػت ثالثرع اقرخ  مرو منرح مألوص  رػ 2417 ر  مذمال    نودلرو   حفال ممختوض

ط أة إ .(112)ممللة ررع سلوسررع  رر  كهلررخ حغللررخ خةررى م شررخم   ثنود مةسررال ممتررج   ررحم
ط ح ةرق أمرغ ممللكرغ  مغ أثوال و مةا والع    مم روال   خةى ممخ عو   حل مةجخمنما

 مشكةع مة ةصع ممتوكلع مع ممل س ع ممجينلع وقػ  ممل اللع ممالقةلجاع.
ع ارلغ ممترلغ لرممةخا  اللةوحنروحةج م رمع مة الس مغ مةمػال ممالر  حصرخس  ر  م    

ومنح حتػةا حقهع ممال ةلنلوا ومو و ا ز ممللة ع ممةخالع مم ةػتاع   و للومةهخ
الم قفو اجما مػجع مغ مملصومهع بوة الس وةسللو بةج حلخكد ممقػما مةمختكلع    
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وقع خةلفو نتػ  1991 خوض قجمت خخمدس م الس ممى مملةظ      قػمخج سةػتاع
خخت رع م رالس مهرخ  قرجمت ممرى مملةرظ  1992وضخو      (113)( ش  لع444)

. م رررغ  رررحل مملػجرررع مرررغ مملصومهررروا مرررغ ممرررجمه  (114)( ش  رررلع144)وقرررع خةلفرررو 
مم ةػتي حػقفت  وتهجو مط مم هب    ذمظ منفو مع ح ج م ونج  مغ ممقرػ  ممالقةلجارع 

  تمه  ممل اللع ةسللو ممل س ع ممجينلع ممخسللع. 
  هحا حنجمج    ممل اللرع وسرػس ممةلر أ  ونفو  مم ةػتاع مملخأ  مو مػضػ  أ   

   أ ط اشررفج ممل ررالقه  ممقختررب حتررػةا جحالتررع ب  ررػص ق ررواو مملررخ أومررغ ممللكررغ 
 مم ةصوا اجأا 2441خوض حشختغ ممثون  ف  بقخمالا حكػملع ججاع  أو حم مةمخ اج

حدترررخمط   ررر و  ارررجوط ومررر   مم و رررع  ػتالفررو بصوقررروا خةرررى بومت رررػص مةلرررخأ   ح ررل 
  .(115)مةن ون ممةل   خص مغ مملدتج م ةق هصع ممػلالمن م ةذ أ جال 2444
مم رروبع وممةشررختغ مررغ حشررختغ وخع جررج   رر  ن رر  منال وبرروا  خ ررع ح رروال  و ررو    

  ر  مملرخأ  مم رةػتاع حرق إقرخكلرو   مخمحوط  ر  هصرػ  حوالت لرعأ ولا  2445ممثون  
أمرخأ    (34)لغاالةلروارجأ مةمرخ  . ممهةجارع ممل رومذ مة رػتع ممالخشل  و   مةنال و 
  (116)2413ممثرون  كونػط    ممثومث خشخ مغ  ممشػال   م ةذ خ ػتع    سةػتاع

جلةلع  (125)ع مصةع مةمفلع مم جيج  ممى لخجمت مم لةلوا ممن ودأ  اتمتل م أا و    
حخكرد نشروشوحفو خةرى ممةلر    ملخما مغ ممةودةرع مملوم رعأحلوط  ةب مألأ حخمسالفو    

. كلرررو سرررل  مةلرررخأ  مم رررةػتاع بقلررروت  (117)مملرررخم  وممصفػمرررع مم لرررخي ومة اللررروض اخخوارررع
                                                          مم لوال  ةوص مخ     حوالتخ ممللة ع.
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 :خاتسة
 ملرو مملنصقرع   ر  مملتػالترع ممرجوص مرغ ومحرج  مم رةػتاع ممةخالرع ممللة رع حةج    
 خةى منةكذ وم اللة  سلوس  بوسالقخمال حنةع  والتع وح موتاع إمكونوا مغ حلة ي
 ممةشررختغ ممقررخط  سررهةلنلوا ومنررح حنللررع  ممررى أ  ررى ممررحي ممنلررػ االررخمكع ممػمقررع أالض
 مم هلررخ   ممررنفط مررػمالتما منةكوسررو مم ررةػتي ممل اللررع تمهرر  حال رروال  ممالصررػالما اررجأا
 و رحم مةرو   وممفخت ممجومع مهنون حوالت لع  خ ع مم ةػتي مم لوس  مةفوخ  و خا ممال 
 إذ ومم رتع  ممالةةرلع و مم ركوط ومقرع خرغ حالترج  ممالر  وممل شرخما مةالقروض ح كجل مو

 م روص  ر  أمرو. مالقجمرع توة   ممقصوخروا  رحل  ر  مم رةػتاع ممةخالرع ممللة رع ح و  
 مم رةػتاع ممةخالرع ممللة رع  ر  ومملروص مةخلروص سػس  ومقع  وط ممللة ع تمه  ممةل 
 مةجاللروخ  ممػمقرع مةرويلخ ال رج ضرػن و   ممةخالع  ممجوص مغ مثلالحفو خةى يالقجض

 ممال ةر  ح رو  خةى ممالقجض ممى اػضػس حشلخ مملةصلوا أط ممقػص الكغ مم ةػتي
 .      ومم لػت
 ممللة ررع ا ررػت ممررحي ممشررةه  وممخضررو مةجاللرروخ  مماللوسررظ مررغ خةررى ممررخ عو    
 ممفئوا  بةس ضج للدكومالل مملشوك   بةس مغ حةون  أنفو إة مم ةػتاع  ممةخالع
 مم ررررت   ممررررػخ  وضررررة  مملصةررررػ   بومشررررك  ممل اللررررع  رررر  مملررررخأ   حفوخرررر  وخررررجض

 مةصلررروا حشرررلخ مملنطرررػال ممل رررالقه  ا رررز  للرررو أمرررو. و لخ رررو ممل رررجالما وحةررروش 
 وحنللررع  ثقررو   ومنفالرروس م اللةلررع حغلررخما خةررى مقهةررع ممللة ررع أط مم ررةػتي ممػمقررع

  رحم سرلنق  إذ  (نلرػض) مشرخو  وا و ع نػالمم مملقالخحع مملشوالتع الأا مذم وا و ع
 . ججيج  أ وس ممى مم ةػتي مةقال وت مملشخو 
 : عمآلحل ممنالودج ممى ممالػ   حع ممهتث هالص مغ    

الكررررغ ممقررررػص أط مم ررررةػتاع قررررج حفررررختا اررررهةس مملللرررردما  للررررو يالةةررررق اهنلالفررررو -1
ممرحي أضروز  مةجاللوخلع  ومنفو مني م اللع متو ع ياللالع بقجال كهلخ مرغ مماللوسرظ

مملدتررج مررغ خنو ررخ ممقررػ  ومملنةررع مةللة ررع ممةخالررع مم ررةػتاع  وا و ررع  للررو يالةةررق 
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بوسالقخمال و ممجمهة  ومنةكوس ذمظ خةى سلوسالفو مم والجلرع  بلةنرى أط  رونع ممقرخمال 
مم رررةػتي أكثرررخ إالحلوحرررو   ررر  السرررع مم لوسرررع ممةومرررع مةللة رررع  مال ئرررو   ررر  ذمرررظ خةرررى 

اةررلر مملررػمشغ مم ررةػتي و ررق ضررخوز ما والررع   رر   ال ررونع مم هفررع ممجمهةلررع   إذ
 تومع  لفو قجال جلج مغ محالخمض حقػقي  وتنةع بوسالقخمال وحػ خ سه  خلر كختع. 

مملػمشغ مم ةػتي  لخ مةغ  بشك  كهلخ بشر وط ممةودةرع مملوم رع وإسرةػ  إتمال   -2
 ممجومع  ب هب حػ خ ضخوز خلر ما والع ومسالقخمال    ممنطوض مم لوس .  

مررررغ  رررر  ممػقررررت ممتوضررررخ  رررر  مم ررررةػتاع  الرررررم  ممالخكلررررب مةجاللرررروخ  مم ررررودجي-3 
   هة فو كوط مي مم لوت  وممهةس م   شهقع مجاللوخلع مو اللد و م لػخع شهقوا 

 اةلر حومع مغ مةسالقخمال و نوش  ئع ينطخ مملفو نطخ  تونلع.
 مرررغ ةةرررى ممرررخ عمولممرررت ممصهقرررع ممػسرررصى  ررر  مم رررةػتاع  لرررخ مترررجت  مملةرررومع   -4

ضفررػال  ئرروا ججيررج  مررغ الجرروص مةخلرروص ومملثقفررلغ ومملالةةلررلغ  إة أط أتومال ررع  رر  
 ممل اللع مع حرهح مجم و متج مةط.
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  والسرادرؾامش الي
                                                 

مدااااعد إاااؽ إإاااراىيؼ الظياااار، العؾلساااة والتغيااار االجتسااااعي والثقاااافي فاااي السجتساااع  (4)
 .73ه(، ص4177الدعؾدي، )د. م.، 

رم، " الااؾزن الجيؾبااؾليتيكي لمسسمكااة العربيااة الدااعؾدية"، مجمااة جاسااؼ يؾسااك   كاا (1)
(، 1001(، )الكؾياا ، 70(، )الدااشة)447دراسااات الخماايل والجزياارة العربيااة، العاادد)

 . 41ص
 .43السردر نفدو، ص (7)
؛ السسمكااة العربيااة 1047تذااريؽ الثاااني  11صااحيفة مااال االقترادية)الدااعؾدية(،  (1)

تذااريؽ  44والتخظااي ، مؾقااع الييلااة العامااة لال راااء ،  الدااعؾدية، وزارة االقتراااد
1047: 

https://www.stats.gov.sa/ar/indicators/1  

السسمكااة العربيااة الدااعؾدية، وزارة االقتراااد والتخظااي ، مراامحة اال راااءات العامااة  (3)
انية فااي السسمكااة العربيااة الدااعؾدية، مااؽ واقااع نتااالل والسعمؾمااات، الخرااالص الدااك
 .   4ه(، ص 4114البحث الديسؾغرافي، )الرياض، 

(6) Saudi Arabia in 100 Questions, First Edition, Ghaina 

Publications, (N. P., 2008), P.64. 

(، إثاؾر فاي وجاو السادن"، صاحيفة الذارق االوسا )لشدن " العذؾاليات في الداعؾدية (7)
 .  1002تذريؽ االول  11(، 44122العدد)

، مركاااز الخمااايل لالبحااااث، )دإاااي، 4االصاااالي فاااي السسمكاااة العربياااة الداااعؾدية،   (2)
 .77(، ص1001

ناااؾرة إإاااراىيؼ عبااادهللا العيااادان، عااااىرة الخااادم فاااي االسااارة الداااعؾدية، دار الذاااؾا ،  (2)
 .37(، ص4227)الرياض، 

 .1047ل ايمؾ 7صحيفة عكاظ )الرياض( ،  (40)
 .12العيدان، السردر الداإق، ص (44)
 4عالسيا في تدني ندابة الفقار"، مؾقاع قشااة العربياة،  40" الدعؾدية االولى عربيا و (41)

 : 1047تذريؽ الثاني 
www.alarabiya.net/.../saudi  

https://www.stats.gov.sa/ar/indicators/1
https://www.stats.gov.sa/ar/indicators/1
http://www.alarabiya.net/.../saudi
http://www.alarabiya.net/.../saudi
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 السردر نفدو. (47)
 42"، ساساة إؾسا ، 1041ى ترتيب إمدك في مؤشر الجؾع العالسي لعام " تعر  ال (41)

 :1041تذريؽ االول 
www.sasapost.com/ghi-global-hunger-index-2016  

"، ساساة 1041 " تعر  عماى ترتياب إمادك فاي مؤشار مادركات الفدااد العاالسي لعاام (43)
 :1047كانؾن الثاني  11إؾس ، 

www.sasapost.com/cpi-2016-corruption-perceptions-index  

 :1047اذار  10عربي،  bbc" دول الخميل االسعد عربيا"، مؾقع  (41)
www.bbc.com/arabic/world-39325968  

"، صااااحيفة 4777ألااااك جريسااااة شاااايدتيا الدااااعؾدية فااااي العااااام  412" الداخميااااة:  (47)
 .1047ايمؾل  10الحياة)لشدن(، 

كااانؾن  1تعاار  عمااى ترتيااب إماادك فااي مؤشاار الجريسااة العااالسي"، ساسااة إؾساا ، "  (42)
 :1041االول 

www.sasapost.com/criminality-index-2016  
 ألك جريسة...، السردر الداإق.  412الداخمية  (42)
نيداان  44 قاالق وارقاام"،  1041مشغسة العفؾ الدولية، " عقؾبة االعادام فاي عاام  (10)

1047 : 
www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/.../death-penalty-2016-facts-

and-figures/  
(21) James Wynbrandt, A Brief History of Saudi Arabia, (New 

York, 2004), P.287 

(22) Alfred B. Prados,Saudi Arabia: Current Issues and U. S. 

Relations, CRS Report for Congress, (Washngton, 2006), P. 

18. 

(، إشاارا : فريااد 1، الجاازء)4ؼ،  لإيااران والثااؾرة إاايؽ العاار  والعااا :التقرياار االيرانااي (17)
 .112(، ص1002زىران،  مركز السحروسة لمشذر، )القاىرة، 

(24) Wynbrandt, op. cit., PP. 288-289. 

http://www.sasapost.com/ghi-global-hunger-index-2016
http://www.sasapost.com/cpi-2016-corruption-perceptions-index
http://www.bbc.com/arabic/world-39325968
http://www.sasapost.com/criminality-index-2016
http://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/.../death-penalty-2016-facts-and-figures/
http://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/.../death-penalty-2016-facts-and-figures/
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عبااد العزيااز الخزاار، الدااعؾدية ساايرة دولااة ومجتسااع قااراءة فااي تجربااة ربااع قاارن مااؽ  (13)
والشذااار،  لألبحااااث، الذااابكة العربياااة 1والتشسؾياااة،   والدياسااايةالتحاااؾالت الفكرياااة 

 .11(، ص1044)إيروت، 
بس)الكؾياا (، " تااؾطيؽ الباادو فااي الدااعؾدية مشااافع سياسااية واقترااادية"، صااحيفة الق (11)

 .1041تذريؽ االول  47(، 41417العدد)
 دؽ  سدان العمكيؼ، "إشية صاشع القارار الخاارجي الداعؾدي"، السجماة العربياة لمعماؾم  (17)

 .12-17، ص ص4223(، تذريؽ الثاني 7الدياسية، العدد)
 .12-17السردر نفدو، ص ص  (12)
دراسااة فااي العالقااات  4213الدياسااة الخارجيااة الدااعؾدية مشاا  عااام غدااان سااالمة، (12)

 .71(،ص4220، معيد اإلنساء العربي،)إيروت،4الدولية، 
ميثاااق خياارهللا جمااؾد و واثااق   إااراك الدااعدون، صااشاعة القاارار الدياسااي فااي دول  (70)

الخميل العرباي، دار اإاؽ االثيار لمظباعاة والشذار، مركاز الدراساات االقميسياة، جامعاة 
 .14، ص1047السؾصل، 

دي فاسيميك، تاريخ العربية الدعؾدية، ترجسة: خيري الزامؽ وجاالل الساشاظة، اليك (74)
 .137(،ص4221دار التقدم ،)مؾسكؾ،

 .13سالمة، السردر الداإق، ص (71)
 (.11نغام الحكؼ في السسمكة العربية الدعؾدية)الدستؾر(، السادة) (77)
اساااة الخارجياااة  داااؽ أإااؾ طالاااب،" أساااس صااشع الديلسزيااد ماااؽ التفاصاايل يشغااار:   (71)

_ 72(، ص ص 4227(، )القااىرة، 20، مجماة الدياساة الدولياة، العادد)الدعؾدية"
11.  

 .11جمؾد وبراك، السردر الداإق، ص (73)
(36) Middle East Policy Council Journal, Volume(VI),(4)Number 

,(Washington ,1999), p. 243. 

 .312فاسميك، السردر الداإق، ص (77)
 .13ؾد وبراك، السردر الداإق، صجم (72)
 ؛ اإؾطالب، السردر الداإق.  70العمكيؼ، السردر الداإق، ص (72)
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يقؾل االديب والدإمؾماسي الدعؾدي غازي القرايبي:" اليؾجاد فاي السسمكاة عمساانيؾن  (10)
يظالبؾن بفرل الاديؽ عاؽ الدولاة... كال انداان فاي السسمكاة يادرك أن الدولاة قاما  

بقااى لحغااة وا اادة اذا فراام  عشااو" ، يشغاار: الخزاار، السراادر عمااى الااديؽ ولااؽ ت
 .373الداإق، ص

(41) Wynbrandt, op. cit., P. 287. 

، 1لسزيد مؽ التفاصيل يشغر:جؾزيف أ. كيذيذيان، الخالفة فاي العربياة الداعؾدية،  (11)
؛ ىاشاااؼ عباااد الااارزاق 431(،ص1007ترجساااة:غادة  يااادر،دار الدااااقي، )إياااروت،

ؽ فااي التؾجيااات الدياسااية لمسسمكااة العربيااة الدااعؾدية" ممخرااات صااال ، "اثاار الاادي
(  اؾل صاشع القارار الدياساي فاي العاراق 17البحؾث السقدمة الى الشدوة العمسياة الاا)

-12ودول الجؾار، التي نغسيا مركز الدراسات اإلقميسية ، جامعاة السؾصال،ص ص
12 . 

دراسااة فااي الشغااام الدياسااي  فيااد القحظاااني، صااراع افجشحااة فااي العالمااة الدااعؾدية (17)
 .77(، ص4222وتأسيس الدولة، الرفا لمشذر والتؾزيع،)لشدن،

 .31صال ، السردر الداإق، ص (11)
(45) David Commins, The Wahhabi Mission and Saudi Arabia, 

I. B. Tauris, (London, 2006), P. 196. 

(46) Meir Javedanfar, "Saudi Arabia -Political Snapshot ", 

meepas, The Middle East Analysed:  

www.meepas.com/Saudiarabiapoliticalsnapshot.htm  

، دار الخريجاي، 1  إؽ إإراىيؼ الديك، السادخل الاى دراساة السجتساع الداعؾدي،   (17)
 .122-123(،  ص ص 1007)الرياض، 

 .77القحظاني، السردر الداإق، ص (12)
  ركة االخؾان في عيد السمػ عبد العزيز ال سعؾد، مؾسؾعة مقاتل مؽ الرحراء: (12)

www.mukatel.com/openshare/Behoth/Atrikia51/HrakaEkwan/sec0

7.doc_cvt.htm  

خالااد الاادخيل، " الجاا ور االجتساعيااة لمحركااة الؾىاإيااة: قااراءة مختمفااة لتاااريخ الدولااة  (30)
(، مركاااااز دراساااااات الؾ ااااادة 137الداااااعؾدية"، مجماااااة السداااااتقبل العرباااااي، العااااادد)

 72(، ص1000العربية،)إيروت، تسؾز 

http://www.meepas.com/Saudiarabiapoliticalsnapshot.htm
http://www.mukatel.com/openshare/Behoth/Atrikia51/HrakaEkwan/sec07.doc_cvt.htm
http://www.mukatel.com/openshare/Behoth/Atrikia51/HrakaEkwan/sec07.doc_cvt.htm
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 .31-34العمكيؼ، السردر الداإق، ص ص (34)
 .111القحظاني، السردر الداإق، ص (31)
ايااار  2"السجتسااع الدااعؾدي قزااايا اجتساعيااة مدااكؾت عشيااا"، مؾقااع قشاااة العربيااة،  (37)

1041: 
www.alarabiya.net/ar/saudi.../05  

 لخزيري:مؾقع السشذاوي لمبحؾث والدراسات، القبيمي وا (31)
www.minshawi.com/vb/archive/index.php/t-3243  

 السجتسع الدعؾدي قزايا...، السردر الداإق. (33)
 "التركيبة الدكانية لمسجتسع الدعؾدي"، دراسة متا ة عمى الراب : (31)

www.fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/ltrkyb_lskny_llmjtm_lswdy.

pptx  
 السردر نفدو. (37)
رامؾن كشؾار ىز،" العؾامل االجتساعية والعسالة في السسمكة العربية الدعؾدية"، مجماة  (32)

(، 4220(، ) الكؾياااا ، 1( الدااااشة)44يل والجزياااارة العربيااااة، العاااادد)دراسااااات الخماااا
 71ص

 .70(، ص4227روبرت ليدي، السسمكة، ترجسة: دىام العظاونة، )لشدن،  (32)
 " السجتسع الدعؾدي قبل وبعد اكتذا  البترول"، ممتقى االجتساعييؽ: (10)

  www.socialar.com/vb/showthread.php?t=5030  

مااي إشاا    ال خميفااة، " تااأثير العؾلسااة عمااى السجتسعااات الخميجيااة"، فااي: الخماايل  (14)
، 4العربي إيؽ السحافغة والتغيير، مركز االمارات لمدراسات والبحؾث االساتراتيجية،  

 .711(، ص1002)اإؾ عبي، 
 .472اإق، صفاسيميك، السردر الد (11)
 التعر  عمى طبيعة وعادات السجتسع الدعؾدي، مؾقع جامعة السجسعة: (17)

 www.mu.edu.sa/ar  

 .472الديك، السردر الداإق، ص (11)
 .424السردر نفدو، ص (13)
 .441(، ص4272، الحقيقة إرس، )د.م. 4أ. ي. باكؾفميك، الدعؾدية والغر ،   (11)
 .427الديك، السردر الداإق، ص (17)

http://www.alarabiya.net/ar/saudi.../05
http://www.minshawi.com/vb/archive/index.php/t-3243
http://www.fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/ltrkyb_lskny_llmjtm_lswdy.pptx
http://www.fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/ltrkyb_lskny_llmjtm_lswdy.pptx
http://www.socialar.com/vb/showthread.php?t=5030
http://www.socialar.com/vb/showthread.php?t=5030
http://www.mu.edu.sa/ar
http://www.mu.edu.sa/ar
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 .11الظيار، السردر الداإق، ص (12)
 .421الديك، السردر الداإق، ص (12)
 .432السردر نفدو، ص (70)

(71) Ghassane Salameh and Vivian Steir, " Political Power and 

the Saudi State", Middle East Research and Information 

Project(MERIP), No.( 91), (Washington, October- 1980), p. 6. 

 .10باكؾ فميك، السردر الداإق، ص (71)
(73) Saudi Arabia in 100, op. cit., P. 28. 

، شااركة 4  الرميحااي، الخماايل لاايس نفظااا دراسااة فااي اشااكالية التشسيااة والؾ اادة،   (71)
 .413(، ص4227 كاعسة لمظبع، )الكؾي ،

الخظيااب،" التشسيااة والعسالااة االجشبيااة فااي دول الخماايل العربيااة"، مجمااة شااؤون  عساار (73)
-424ص ص 4223(، االمانااة العامااة لجامعااة الاادول العربيااة، 11عربيااة، العاادد)

421. 
 .1الخرالص الدكانية في السسمكة...، السردر الداإق، ص (71)
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م، اذ كااان يااتؼ تداولااو ( شااغل مؾ ااؾع قيااادة السااراة الدااعؾدية لمداايارة  ياازا مااؽ االعااال442)
( امااراة سااعؾدية 17عشاادما تغاااىرت ) 4220خارجيااا وداخميااا، وبخاصااة بعااد عااام 

لمسظالبااة بحااق قيااادة الداايارة وقااامؾا بقيااادة ساايارتيؽ لفتاارة قراايرة فااي الرياااض وتااؼ 
 فرل قدؼ مشيؽ مؽ اعساليؽ يشغر:

- The New York times, 26 September 2017. 


