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مدتخمص البحث
مررخا ممللة ررع ممةخالررع مم ررةػتاع خهررخ حوالت فررو االتررػةا ر م رروةا خررج
قج أثخا ومالتما ممنفط ر إحرجم

وقجال حةةق مألمخ بوم ونب مةجاللوخ

حغلرخما

خجيج خةى ممل اللع مم ةػتي مغ حلث ح لع مم كوط وشخس ممةرلر بةرج حترػص

مملجط مم ةػتاع ممى مجط كهلخ وحجيثع.
وقج بقلت ممالخكلهع مم كونلع

ممللة ع ممةخالع مم ةػتاع توط حغلخما حرحكخ

بوسررالثنون حنرروم ممصهقررع ممػسررصى وشهقررع ممال رروال والجرروص مألخلرروص إة أط ممصهقررع

ممػسررصى مو ملمررت مررع حرهررح توال ررو ر ممل اللررع مم ررةػتي .ومررغ مملالػقررع أط حشررفج
ممللة ررع ممةخالررع مم ررةػتاع حغل رخما ر ممل رروص ممثقررو

ومةقال رروتي ر ممل ررالقه

ممقختب مذ بوا ذمظ ومضتو مغ هالص مجخمنما ممقلوت مم ةػتاع.

مم ةلوا مملفالوحلع :ممل اللع مم ةػتي مم ةػتاع ممالوالتخ مةجاللوخ مم ةػتي.
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Contemporary Developments in Saudi Society
A Historical Study
Dr. Mithaq Khairallah Jalood/
Lecturer, Regional Studies Center/Mosul University
dr.mithaq_jalood@uomosul.edu.iq

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

وحت ررػةا ر ر انلالف ررو مم لوس ررلع وومقةف ررو مةقال رروتي ومةجالل رروخ

بة ررج مملر رػمالت

مةقال وتاع مم هلخ ممال ح ةت خةلفو مرغ خػمدرج ممرنفط إثرخ مالحفرو أسرةوال ممرنفط

ولتروت ممصةررب ممةررومل خةلرري وممالر و ررخا متكػمرروا توص مم ةررلج ممةخار

خ ررع

حوالت ل ررع مس ررالغةالفو ر ر ان ررون ممجوم ررع وممف ررخت وممالنلل ررع مةقال رروتاع ومةنف رروس خة ررى
مم ررتع وارخممج ممالةةررلع وقررجال حةةررق مألمررخ بومللة ررع ممةخالررع مم ررةػتاع قررج مررخا

خهررخ حوالت فررو االتررػةا ر م رروةا خررج ةسررللو ر ممةقررػت مألالاةررع مملوضررلع
وضررلغ سررلوس و ر

ومنوقشررع أوضررو

ررحل ممجومررع رروط مررغ مم ررخوالي ح ررةلط

مم رػن خةررى م اللةفررو مرغ حلررث مم ػمنررب مةا والررع ومم رةهلع ملكررػط ذمررظ منصةقررو
مففررع أوسررع مػمقةفررو إذ برروا ذمررظ مصةهررو م ثلررخ مررغ مملفاللررلغ بومشرررط مم ررةػتي
صوملر ررو كر رروط مماللوسر ررظ ممل اللة ر ر وحنطللر رري الث ر ر خن ر ر مخ أسوسر ررلو ر ر ممر ررػلط

مم لػسلوس ألي تومع مغ توص ممةومع .

يفجز ممهتث ممى ممالةختف اػمقع م اللرع ممللة رع ممةخالرع مم رةػتاع مرغ

حلررث خالقررع مم غ مخ لررو بوم رركوط

ررال خررغ حػثلررق مةةػمرروا أسوسررلع خررغ ررحم

ممل اللع ومفو ةي وأهخ ممل ال جما ممالر شرخأا خةلري مرع م مخخرو أ رع ممل شرخما
ومةح ررونما ممالر حهررلغ حقلقرع ررحم ممل اللررع ممررحي ة ا الةر

ممةخا ر

مػض ررع ممقرروال ن ر ر

كثلر مخ خررغ متلصرري

ررةب أ ررع مت ررووال مملػضررػ ومتووم ررع مسالشر رخمز

م القه ذمظ ممل اللع .وهو ع وأط مملةصلوا حشلخ ممى حتػةا م اللةلع قوتمع
ممل القه مملنطػال وقج حع حف ل ممهتث ممى مملتووال مآلحلع:

أوالً :الجغرافية والدكان في السسمكة العربية الدعؾدية

[ ]41مركز الدراسات اإلقميسية

ح ثخ مم غ مخ لع حرثل مخ مهوش مخ

دراسات إقميسية )77( 41

فر ممالر حترجت نلرط مةلشرع

ممهنرون مةجاللروخ

مأل ر رخمت وأش رركوص ح لة رروحفع ك ررحمظ ح ررهب ممطر رػم خ ممصهلةل ررع حغلر رخما ر ر ممالخكله ررع
مم رركونلع و للررو ا ررز مم رركوط ت ررع مم رركوط و ررفع خلشررفع ونل ررػ ع ك ر ذم ررظ
وأكثخ ي تي تو مال مفلو

ممالغللخ مةجاللوخ (.)1

حق ر ررجال م ر رروحع ممللة ر ررع ممةخال ر ررع مم ر ررةػتاع ار ر ر ر( )2 2مةل ر ررػط كلة ر ررػمالخ مخا ر ررع

وحرررجوت و ارر ر( )4414كةلر ررػمالخ أمرررو ح والت ر ررفو هلتررروذم ممهتر ررخ مألحلر ررخ ر ررخ
مم ةػتاع اقع سف حفومع ثع سة ةع مغ ممف و

ومملخحفةوا أخال و جهوص خ لخ

ثع حطفخ مألالمض شهي مم تخموتع بوح ول ممشخس وحقع

تخمن ممنفػذ ر ممشرلوص

ررهع ن ررج ر ممػسررط و للررو خررجم مأل مالض ر ممقةلةررع مم

ررهع ممقختهررع مررغ س رػمح

و

مم ةلج ممةخا

مملنصقع ممشخقلع وط بقلع مألالمض خهوال خغ

حفالقخ مم ةػتاع مألنفوال(.)2

توال هوملرع إذ

حال ر ررػط ممللة ر ررع ممةخال ر ررع مم ر ررةػتاع م ر ررغ ( )13وح ر ررج إتمالت ر ررع ر ر ر (:ممخت ر رروض

ممةو ررلع جررج مكررع ممصررود

مملجينررع ممررجموض ممففررػز حهررػش اختررج مملهررخل

هللذ مشلط مم هخ بتخمط حود ) وحنق ع حل مملنوشق ممى  118متو طع(.)3

خررجت مم رركوط ر ممللة ررع و ررق إح ررونما خرروض  2416نتررػ ( )31 7مةلررػط

ن ررلع خ ررجت مم ررةػتيلغ م ررنفع نت ررػ ( )24مةل ررػط ن ررلع ان ررهع ( )%63 3و ل ررخ

مم ر ررةػتيلغ(مملقلللغ) نت ر ررػ ( )11مةل ر ررػط ن ر ررلع ان ر ررهع ( )%36 7وأوض ر ررتت

ممهلونرروا ممخسررللع أط نتررػ(  )12مةلررػط ن ررلع مررغ مم ررةػتيلغ حق ر أخلرروال ع خررغ

( )34سنع وتلثةػط ( )%58مغ إجلوم مم كوط مم ةػتيلغ واوضو ع ممرحيغ حقر

أخلر رروال ع خر ررغ ( )44خومر ررو حخحفر ررع حةر ررظ ممن ر ررهع إمر ررى نتر ررػ( )%81بوجلر رروم اقر ررجال
انتررػ( )16مةلررػط ن ررلع واومالرروم

رروط أخلرروال مم ررةػتيلغ حالخكررد بشررك كهلررخ ر

ممفئوا ممةلختع مألق مغ ( )44خومو و ػ مو اشلخ إمى أط ئع ممشهو
اللد حل مملخحةع مغ حوالتخ ممللة ع(.)4

أ ع مرو
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مألكثررخ سرركونو ر :

مك ررع مملكخم ررع ممخت رروض ممشر رخقلع إذ ح ر رالرثخ ررحل مملن رروشق انت ررػ ( )%64م ررغ

مجلرروم سرركوط ممللة ررع ممةخالررع مم ررةػتاع( .)5حةررلر ممللة ررع ومقةررو خلخمنلررو حررجيثو
وتكفر ر أط نة ررخز أط خ ررجت ن رروتس ممجالج ررع مألوم ررى ر ر مم ررةػتاع يهةر ر أكث ررخ م ررغ

( )1444ن ررجس و ررػ خ ررجت كهل ررخ ج ررجم إذ ة ح ر رو لفو ا ررحمظ أار رع توم ررع ر ر ممش ررخس
مألوسط بلو لفو ممجوص مم لوحلع(.)6

وخةررى ممررخ ع مررغ ممالصررػال ممةل مخن ر مم هلررخ ر مملررجط مم ررةػتاع إة أط نرروش

خ ررجتم م ررغ ممةشر رػمدلوا ا رركغ أ ةهف ررو مملقلل ررػط إذ ق ررجال خ ررجت مألحل ررون ممةشر رػمدلع
انتررػ( )74حلررو ر مكررع مملكخمررع وحررج و ونتررػ( )64حلررو ر جررج و( )24ر

حهة ر ر م ررروحالفو ر ر مكرررع مملكخمرررع نت ررػ ( )38كلةر ررػمال مخ مخاةر ررو وحلث ر ر

ممصر ررود

( )%25مغ م وحع مم الةع ممةلخمنلع

مكع مملكخمع للو حهة م وحع خشػمدلوا

جررج نتررػ ( )53كلةررػمال مخ مخاةررو وحلث ر ( )%6مررغ مم الةررع ممةلخمنلررع مفررو ر حررلغ
حهة ر م رروحع خشر رػمدلوا ممصررود

رػمالخ مخاة رو مػلخ ررع خة ررى ق ررخ
نت ررػ ( )444كلة ر م

جنػ شخس وشلوص رخ مجينرع ممصرود

وحنالشرخ ممةشرػمدلوا ر منصقرع ممق رلع

ر م رروحوا مررغ مألمررالش ممتكػملررع ومم و ررع ر ض ر

لررو

ممال صررلط مم ررةلع

ألشرخمز مملررجط وت ةررت ررحل ممترروص مألحلررون ممةشرػمدلع أمونررع مملنصقررع إمررى ممالتررخش
ةح وذ إجخمنما قونػنلع(.)7

اةج مةجص ممنلػ مم كون

اررلغ مخة ررى مملة ررجةا ر ممة ررومع

()8

ممللة ع ممةخالع مم ةػتاع وممهروم ( )%3 5مرغ
وو ررق إح ررونما ولمال ممال ص ررلط مم ررةػتاع

مالحفررع ته ر ممفررخت مم ررةػتي مررغ ( )4844الترروص خرروض  1975ممررى () 8244الترروص
خوض1984

ممر

التروص

()9

()14

أمو و ق إح ونما  2416اة ته ممفخت

ممللة ع نترػ ()23

وخةررى ممرخ ع مررغ إالحفرو تهر ممفرخت مم ررةػتي إة أط ممجومرع بقلررت

حقررجض مةخونرروا ومم ررةع ممغحمدلررع مةسوسررلع وممخخوا رع مم ررتلع وممالةةلللررع م ونررو

()11
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ررحم ممشرررط قرروص وكل ر ولمال ممش ر وط مةجاللوخلررع (

خهررج

ممةقررال)  :ر

ممللة ر ررع ممةخال ر ررع مم ر ررةػتاع أكث ر ررخ م ر ررغ ( )146مكالهر ر رو مة ر ررلوط مةجالل ر رروخ ...
مملةوشوا ممشفختع حقجض مةل رالفلجيغ ممهروم خرجت رع أكثرخ مرغ ( )854أمر

اقرجض مفرع شرفختو نترػ ( )1 2مةلروال التروص

( )8مةلوال سنػتو (.)12

شر ز

رال خرغ ممل روخجما ممالر اةغرت نتررػ

وو رق إح رونما  2416حةرت مم رةػتاع ر مملخحهرع مألومرى خخالرو وممةوشررخ

خومللررو ر حررجن ن ررهع ممفقررخ و ررق حقختررخ نش رخحي وكومررع ممل ررواخما مألمختكلررع

()13

وو ق م شخ ممجوص مألق جػخو ر ممةرومع خروض  2416حةرت مم رةػتاع ر مملخحهرع
مألومى خخالو أا و ان هع جػ قجالا ا ر ()%5
توص نفصلع

()14

مملنصقع حةون ن ب قخ كهلخ .

و حم اةج من و مل مفلرو فنروش

وو رق إح رونما منطلررع ممشرفو لع ممجوملرع مةرروض  2416كونرت مم رةػتاع ضررلغ

م ش ررخ م ررجالكوا ممف رروت مملك ررػط م ررغ ( )144نقص ررع ر ر مملخحه ررع ممخمبة ررع خخال ررو و
مملخحهع ( )59خومللو ا ر ر(  46نقصع) مغ حلث قةع ممف وت قج جونا بةج مةمروالما

ممالر ح رةت خةرى (66نقصرع) وقصرخ ممالر ح رةت خةرى (61نقصرع) أمررو مةالتط
قج ح ةت خةى ( 48نقصرع) إذ ح رجالا ممرجنلوالش توص ممةرومع ا ر ر ر( 94نقصرع)

()15

وتهررجو أط قةررع ممف رروت وممفقررخ م رخحهط مالحهوشررو مهوش ر مخ بلةلرروال مم ررةوت إذ جررونا

مةمر رروالما بوملخحهر ررع مألومر ررى خخالر ررو و( )21خومللر ررو وقصر ررخ بوملخحهر ررع ممثونلر ررع خخالر ررو
و( )35خومللو ومم ةػتاع بوملخحهع ممثومثع خخالو و( )37خومللو وقج حرع جلرع الونروا
حم ممال نل

مملج (.)16()2416 -2414

اةج ممل اللع مم ةػتي مغ ممل اللةوا مملتو طع يالللرد بةروتما وحقوملرج وقرلع

وضةع إة أط ذمظ ة اةن أنري م اللرع مثروم

إذ كشرفت ولمال ممجمهةلرع مم رةػتاع

أط الجرروص ممشررخشع حةررومةػم هررالص ممةرروض  2416مررع أكثررخ مررغ ( )149أمر

(جنواررع جنتررع) كرروط مةخالررجمن خةررى ممررنفذ الث ر نتررػ( )%64منفررو

جختلررع

ررال خررغ
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مةخال ررجمن خة ررى مألمر رػمص وممل رركخما ومم ر رخمدع مةهالقل ررع وق ررج اةر ر مملة ررجص ممة رروض
مم ةػتاع نتػ ( )464جختلع م

مة ختلع

( )144أم

مغ مم كوط وحن ةر

أ للررع ررحم مملةلرروال مررغ هررالص مقوالنررع مم رخمدع ر ممللة ررع مررع مثلالحفررو ر توص

مملنصقررع

()17

إذ حرررح مم ررةػتاع ر مملخحهررع ممثومثررع خخالررو بةررج مةمرروالما وقصررخ مررغ

حلث قةع مم ختلع و ق م شخ مم ختلع ممةومل مةوض .)18( 2416

حقع ممن رهع مألكهرخ مرغ مم رخمدع ر مرجط ممهوحرع و مكرع مملكخمرع وممختروض

ومملجين ررع مملن ررػال وممشر رخقلع ب ررركثخ م ررغ ( )%75م ررغ مم ر رخمدع ر ر ممللة ررع ممةخال ررع

مم ررةػتاع ومةررجةا مم ختلررع حخحفررع ر

ررحل مملنرروشق مألالاررع ن ررهع مةررػلط ممفةة ر

مة رخمدع مقوالنررع بةررجت مم رركوط .أمررو متوومررع مةنالترروال ر ممللة ررع ممةخالررع مم ررةػتاع
هةغررت ن ررهالفو ( )%3مررغ ج رخمدع مةخالررجمن خةررى ممررنفذ

()19

و للررو ا ررز خقػاررع

مةخ ررجمض ػ ررق إح ر ررونما منطل ررع ممةفرررػ ممجومل ررع مةررروض  2416ج ررونا مم ر ررةػتاع
بوملخحهررع ممثومثررع خومللررو بةررج مم ررلغ وإي رخمط بةررج أط حررع إخررجمض ( )154ش

مم ةػتاع(.)24

ررو ر

أمو ضخوز مةخالقوص قج هصرت ممتكػمرع مم رةػتاع بةرس مم صرػما ملةوم رع

ممق ررواو ممال ر حقررع ضررلغ نصرروس مهال و ررفو مررغ ررحل مملةررويلخ .ف ر مةوص مررغ

حشر ر رختغ مةوص/أكال ر ررػاخ 2441أق ر ررخ م ة ر ررذ مم ر ررػلالمن قونػنر ر رو يف ر ررجز إم ر ررى حلوا ر ررع

مملتال دتغ مغ سرػن مملةومةرع مرو ا رل مةلالفلرلغ االةلرلغ متروض أو وكلر قرونػن

ومع ذمظ هالص خوض  2441سلتت ممتكػمع انصوس أوسع مغ ممنقوش وممنقج

مم ررتو ع للررو يالةةررق بومق ررواو ممجمهةلررع كررحمظ أنشرررا مم ررةصوا مم ررةػتاع م نررع
مةالتقلق بوتخونما ممالةرحيب ر مم ر ػط بلػجرب محفوقلرع منو
ومملةومةع أو ممةقػاع ممقوسلع أو ممالإن ونلع(.)21

رع ممالةرحيب و لرخل

ثاني ًا :التركيبة الدكانية في مجتسع السسمكة العربية الدعؾدية
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ة يػجررج ر ممل اللررع مم ررةػتي حن رػ إثن ر
لفع خجت مغ ممصػمد

أم ر ر

ن ر ررلع

()22

مم ررةػتاع

رركوط ممللة ررع م ررةللغ خررخ

مذ حقجال أخجمت ممصودفع ممشلةلع

اقصن ر ررػط أ ةر ررهفع ر ر ر منصقر ررع ممقصل ر ر

مم ةػتاع انترػ( )544

ش ر ررخس ممللة ر ررع ممةخال ر ررع

ررال خررغ مخررجمت قةلةررع مررغ ممصودفررع ممدتجاررع ومةسررلوخلةلع

ممخ ع مغ بةس مةضصخمبوا مألمنلع الغ ممتلغ ومةهخ
مةقةلرروا وةسررللو ر ن رخمط و ممقصلر
مألمغ ممةوض

مم ةػتاع(.)24

()23

وخةررى

مملنوشق ممال ح ركنفو

إة أط ررحم مألمررخ مررع اكررغ مرري حرررثلخ يررحكخ

ومغ حلث حق لع ممل اللع مم ةػتي الغ ممهجو وسكوط ممختف وممت رخ حلثر

ئع ممهجو نتػ ( )%21مغ ممل اللع وسكوط ممختف نترػ ( )%26وسركوط ممت رخ

نتػ ()%52

()25

وقج من ف ت ن هع ممهجو

مم ةػتاع ماالجمنم مرغ ممخارع مألوص

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

ممنفصلع

مم هةلنلوا مغ ممقخط مملوض

ممال مال قرت سركغ ممهرجو ر مملرجط وممقرخ

وخةرى ممرخ ع مرغ مم رةهلوا مةجاللوخلرع

إة أط ذمرظ كروط مري ما والروا أكثرخ ر

ح مشوك ممهجو مغ حنوحخ الغ ممقهود و ةػاع سلصخ ممجومع خةلفع(.)26
حالرررم

ممالخكله رع مةجاللوخل رع مم ررودج ر مم ررةػتاع ر ممػقررت ممتوضررخ مررغ

م لػخع شهقوا م

شهقع مجاللوخلع مو اللد و هة فو كوط مي مم لوت وممهةس

اةلر حومع مغ مةسالقخمال و نوش ئرع ينطرخ مملفرو نطرخ تونلرع ومرػ مالتنرو ممال رنل

مةصهقوا مةجاللوخلع مغ الأس ممفخض ممى ممقوخج الكغ ح نل

ممل اللع سةهو أو أا وبو كوآلح :

-4آل سعؾد

ممفئوا مملللد ر
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يجيخ مّص سةػت (اةػت ن هفع ممى قهلةع خند) ممتكع

الغ مألملخ (

اغ سرةػت) و(

[]11

مم ةػتاع منح ممالتوم

ارغ خهرج ممػ رو ) خروض ( )1744بةرج حهنر أارغ

سررةػت ن ررخ ممتخكررع مة ررالحلع ملتلررج خهررجممػ و

وممال ر خخ ررت بوسررع (ممتخكررع

مإل الحلع مم ةفلع) ومنح ذمظ ممتلغ مساللج نطوض ممتكع شخخلالي مغ ممالتروم

ممةةلررون

()27

مرع

و يال ررع نطرروض ممتكررع ر ممللة ررع بومفختاررع إذ حالخكررد جللررع مم ررةصوا

ال ررج مملة ررظ مم ررحي ياللال ررع بلكون ررع ر ر ممل الل ررع حال رروول كػن رري حوكل ررو مة ررهالت إذ أط

ممنطخ مم لةلع مي حال ع بوةحالخمض ومةكهوال كػني ينتجال مغ خودةع حكلت مم ةػتاع
ملئرروا مم ررنلغ وقرروتا م اللةفررو نتررػ ممالصررػال مملنشررػت حشرروالكي بةررس ممةنو ررخ

ممل ر ثخ مررغ ممةودةررع مملوم ررع .ومررلذ منطرروض ممتكررع مم ررةػتي خقررج مسررالةلوالتع كررػط
ممللة ع مع ح الةلخ مغ قه ممقػ مم والجلع(.)28

اررجأا ممللة ررع ممةخالررع مم ررةػتاع كجومررع حتررت م ررلى ملة ررع ن ررج وممت ررول

ومةتقوحفرو خرروض ( )1926خةررى يررج م س رفو مملةررظ خهررج ممةدتررد مّص سررةػت(-1926

 )1953ممحي مح ح مقرب إمروض حالرى سرنع ( )1921كالقةلرج مالهرع ر مرغ سرهقػل
ثع مقب نف ي ار سةصوط حالى سنع ( )1926خنج و مهالوال مقرب مةرظ

قختب ممى ممتكع بلهجأ ممةةلونلع(.)29

و رػ مقرب

مس ررالصوخت مم ررةصع مم ررةػتاع ح رروول ررحل مملفوالق ررع بومالركل ررج خة ررى ممشر رختةع

مإلسالملع

جللع مملتو

وقج قهس مملةظ خةى مم ةصع الج مغ حجيج(. )34

شررفج خرروض ( )1932حػحلررج مررو حهقررى مررغ ممررهالت وحغللررخ مسررلفو ممررى ممللة ررع

ممةخالع مم رةػتاع وقرج مال رق ذمرظ مح روذ بةرس مإلجرخمنما كال رػتغ مم رلر وإنشرون
بةررس ممررػ ملالما إة أط مملةررظ خهررج ممةدتررد بقر يال ر

ب ررفوا مملهومغررع بوم ررةصع

ررال حػمجفرري أاررع مةوالضررع ر ك ر ش ر وط ممجومررع اكررػط ررػ مملخجررع مألهلررخ ومرري

ممتق بوةحالفوظ بكر مم رةصوا ممالر يخترج إة أط بةرس مةرػش مم رةػتاع ممالحقرلغ

محالفطرػم بوم ررةصوا بشررك منالقررود

كلررو كرروط مألمررخ بومن ررهع مةلةررظ سررةػت اررغ خهررج
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ممةدتررد( )1964-1953ممررحي كرروط يهالةررج خررغ مخكررد ممقرخمال أحلونررو ب ررهب مخضرري
كلررو كرروط مألملررخ ل ر اررغ خهررج ممةدتد(مةررظ مم ررةػتاع )1975-1964الث ر قررػ

مػمجفع مملةظ سةػت محم خلني الدل و مةػلالمن ملو جة م ةذ ممػلالمن اّفة وة
اكررػط من رروخو مةلةررظ بشررك كوم ر م ررغ ررحل مملخحةررع مررع ح رراللخ شررػتال ةنررجمو
ل ر مة ررو جلررع اررلغ من رره مملةررظ والدررلذ ممررػلالمن واررحمظ منالفررت مخحةررع

أ رره

مقال رروض مم ررةصع وأ رره

ل ر مة ررو مصةررق ممتكررع( .)31كررحمظ مألمررخ بومن ررهع مةلةررظ

هومج ( )1982-1975ممحي كوط مخت و أا و مو ت ع مخمكد قرػ خرج ر ممةودةرع

مملوم ررع مةطف ررػال خة ررى ممل ررخس مم لوسر ر مم ررةػتي( .)32وم ررغ مم ررجيخ بوم ررحكخ أط
ممل رػمشغ مم ررةػتي ل ررخ مةررغ بش ررك كهلررخ بش ر وط ممةودة ررع مملوم ررع وإس ررةػ إتمال
ممجومع ب هب حػ خ سه ممةلر ومسالقخمال ممنطوض مم لوس .
واة ررج

ررجوال ممنط رروض مألسوسر ر مةتك ررع (ممجس ررالػال) خ رروض  1992أ ررهتت

ررالحلوا مملةررظ مّقررخ و ررق ررحم ممنطرروض بشررك تقلررق مررحم رروط نطرروض ممتكررع جررون

مل ررةتع مملةررظ ػ ررق مملرروت ( )44مررغ نطرروض ممتكررع اكررػط مملةررظ ررػ مملخج ررع
مة ةصوا ممثال

( ممالشختةلع ممالنفلحاع ممق ودلع)(.)33

خن ررجمو نالت ررج

خ ررغ ممةودة ررع مملوم ررع مم ررةػتاع وتوال ررو ونن ررو نالت ررج

خ ررغ

أش رخمز ممةلةلررع مم لوسررلع اخمالفررو ذمررظ ةط أم رخمن أص سررةػت ةسررللو أانررون وأحفرروت

مملةظ خهجممةدتد ا لصخوط خةى ج مفو

ممجومع(.)34

إط قػ وحخمبط ممةودةع مم ةػتاع مملوم رع كروط وةلمص أحرج أ رع خػممر مةسرالقخمال
ممللة ع وتخ تافلج مػن ( David Longأحج ممجاةػموسللغ مألمرختكللغ ممرحيغ

خلةػم

مم ةػتاع)

كالوبي ممحي

جال خوض1997بةنػمط "The Kingdom

 of Saudi Arabiaأط مألمرغ ممرجمهة مم رةػتي م رلصخ خةلري مرغ قهر ممةودةرع

مملوم ررع وإط ح ر حغلررخ تمه ر مم ررةصع ر مم ررةػتاع ةررغ اكررػط تالقخمشل رو خةررى
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رد خةرى قرػ تمهر أالوقرع
رخ مخح م
ممنلط ممغخا وة إسرالملو مالشرجتم إنلرو سرلكػط حغل م
ممةودةررع مملوم ررع وقررج أتالش مةررػش مم ررةػتاع مملالةرروقهلغ ذمررظ

()35

قررج شةررب مملةررظ

خهج ممةدتد مغ أانودي ممهوم خجت ع سالع وثالثػط أمل مخ قهل و وحي أط اةو جول خةى

أنفررع سررلالجمومػط ممتكررع وسررلةلةػط مةررو بةررج و وحرري وإذم مهالةف رػم سررلتةػط مشرروكةفع
للو النفع(.)36

حنومررت أخررجمت مألسررخ مم ررةػتاع ممتوكلررع االفخخوحفررو مخاللرروتم خةررى مهررجأ حةررجت

رخ
ممدوجرروا وحتػمررت إمررى قهلةررع حوكلررع وح رروول خررجت أمخمدفررو هل ررع أةز أملر م
ررال خررغ هل ررع خشررخ أمر

ممال وال ومةسالثلوالما(.)37

أملررخ يهرختغ بةلررجيغ خررغ مم ررةصع أ ةررهفع اةلر

سراللنوا ممقرخط مملوضر

كروط ممفرخ مألقرجض مرغ ممةودةرع مملوم رع رع إهرػ

مملةظ ممل سذ (خهج ممةدتد) ممهوقلغ خةى قلرج ممتلرو (خهرج

وممررحيغ مررع اكررغ مفررع

ر

أحلرج م روخج )

رػا قررػي ر ممةودةررع وتهررجو أط ذمررظ خودررج إمررى قررػ مملةررظ

خهجممةدتد خةى خكذ ممفالخما ممالحقع(.)38

إط وجػت أمخمن سةػتيلغ مغ أجلوص م الةفع

شهلةع ممنشر و تالجع ممنفػذ

مم لوس ر ر بتكر ررع مملن ر ررب أو بتك ر ررع مم ر ررةع ممقهةلر ررع اةك ر ررذ تالجر ررع ومسر ررةع م ر ررغ
مةهاللرروالما ومآلالمن وخةررى مم رخ ع مررغ ذمررظ ونفررو كةفررو مةنلررع افررجز ومحررج وق ررلع

أسوس ررلع ر ر حلوا ررع ممنط رروض مم لوسر ر مم ررةػتي

مم ررحي الثر ر

ررج و م اللةل ررو

مة ررةػتيلغ بش ررك خ رروض وم ررغ ن ررو ينش ررر ن ررػ م ررغ مةمالر ردمض مملةن ررػي ا ررلغ مم لل ررع
بومالةووط ال ع مةهالالز(.)39

_1عمساء الديؽ والدعاة ومؾعفي مؤسدات العمؾم الذرعية:

[ ]10مركز الدراسات اإلقميسية

دراسات إقميسية )77( 41

فر

ُانلررت ممللة ررع ممةخالررع مم ررةػتاع خةررى أسرروس ممش رختةع مةسررالملع واومالرروم
مملخجررع ممػحلررج مةق رػمنلغ وممالشر رختةوا وممالنطللرروا تمه ر ممجومررع( )44وا و ررع أط

ممللة ررع ر منهررع السررومع مةسررالض وخةررى أالضررفو مألمرروكغ مملقجسررع مةل ررةللغ ر

مكررع مملكخمررع ومملجينررع مملنررػال وممال ر يال لررع لفررو أكثررخ مررغ ( )2مةلررػط م ررةع ر
أكهخ ح لع تين خةى وجي مةالض(.)41

منح اجماع نشر ممجومع مم ةػتاع مألومى خوض  1744وممال كونت حلث حةهل مخ

خ ررغ ال ررس ممػمق ررع مم ررودج ومم ررة مالةجية رري أالح ررهط ن رروس ممجوم ررع مم ررةػتاع ذمح رري
بوخاللوت و خةى ممجخػ مإل الحلع ألنفرو ممة رهع ممخدل رع ممالر ح لرع كةلرع خرخ

مم دتررخ أمررو مملهررجأ ممررحي حرررثخا برري ممجومررع مم ررةػتاع فررػ مهررجأ مإلمومررع حلررث أكررج

ممش ررلخ

ا ررغ خه ررجممػ و

خة ررى ض ررخوال وج ررػت إم رروض ينف ررح أحك رروض ممشررختةع وتػح ررج

رودخ
ممل ةللغ وأكج ممشلخ أا و خةى وجػ شوخع ممتوكع ومإلموض حالى مرػ كروط ج م
مررو مررع ارررمخ بلة ررلع وخةررى أسرروس ررحم مملهررجأ مسررالنج مملةررظ خهررج ممةدتررد يص سررةػت
ر حرسررلذ ممجومررع مم ررةػتاع ممتجيثررع ر ممخاررع ممثررون مررغ ممقررخط ممةش رختغ

حتومفي مع ممقرػ مةسرالملع وا و رع أحفروت ممشرلخ

مانررع ممشررلخ خهررج

(.)42()1946

اررغ خهررج ممةصلر

الردو مرغ

أص ممشررلخ ممالر أن هررت مرري مألملررخ ل ر خرروض

حرررح أسررخ يص ممشررلخ (أحفرروت ممشررلخ

أسخ أص سةػت

ارغ خهرجممػ و

ررجت

اررغ خهررجممػ و ) بوملخحهررع ممثونلررع بةررج

مأل للع ومملكونع مةجاللوخلع قرج حرػمى أ خمت رو إ رجمال مألحكروض

ممشخخلع ومشخ ػم خةى مألموكغ مملقجسع ومملةو ج ممجينلع(.)43

و نرروش أمثةررع كثلررخ حةص ر منصهوخررو ومضررتو خررغ توال خةلررون ممررجيغ مم لوس ر

ومةجاللرروخ

ةةررى سررهل مملث رروص بةررج مح رروذ ممتكػم ررع مم ررةػتاع ق ر مخ مال بوةس ررالةونع

ب ررومقػما مألجنهل ررع خة ررى مث ررخ مةجالل رروس ممة مخقر ر مة ػت ررت ر ر ممث ررون ي

1994
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أ رجال خرجت مرغ خةلرون ممرجيغ ر ممللة رع وخةرى أالسرفع مملفالر ممةروض ممشرلخ (خهرج
ممةدتد اغ بول) م لػخع الوو ح لد مةسالةونع بقػما أجنهلع(.)44

حتطررى ممل س ررع ممجينلررع والجوةحفررو برروحالخمض ممل اللررع مم ررةػتي

ررال خررغ

مم ر ررةصع مم ر ررةػتاع مملخحهص ر ررع مالحهوشر ررو خ ر ررػتو بومل س ر ررع ممجينلر ررع إة أط الحلرر ر

ممش ررل لغ خه ررج ممةدت ررد ار رغ ب ررول و( رروم ا ررغ خثلل ررلغ) جةر ر خةل ررون م ررغ ه رروال

ممل س ررع ممجينلررع ممخسررللع اطفررخوط خةررى مم رروحع كومشررلخ (سررةلوط ممةررػت ) وممشررلخ
ياوال  1999و ممشلخ ارغ خثللرلغ

(سفخ ممتػمم ) إذ بةج و و ممشلخ اغ بول

ر كررونػط ممثررون  2441أ رره ممشررلخ (خهررجممةدتد يص ممشررلخ) الدل رو مفلئررع كهرروال

تخ مألوقوز إة منفلرو مرع اةػضرو ممفرخمذ ممرحي
ممةةلون وممشلخ ( وم يص ممشلخ) ول م
هةفي الحل ممشل لغ(.)45

ومررغ مخكررد ممقررػ أا ررو ( لئررع مألمررخ برروملةخوز وممنف ر خررغ مملن ررخ) ممال ر

أنشر و مملةظ خهج ممةدتد يص سةػت اخدوسع ممشلخ (خهج ممةدتد ارغ خهرج ممةصلر
ممش ررلخ(

()46

أص

وحة ررج ررحل ممفلئ ررع حنطلل ررو مالف ررختم إذ ة يػج ررج م ررو الوثة رري ر ر مم ررجوص

ممةخالع ومةسرالملع حنالشرخ مفرواللل ر ممل مخكرد ممت رختع وقرج

رجال قونػنفرو خروض

 1984ومغ مفومفو إالشوت ممنروس وممنفر خرغ مملن رخ ومملتخمروا قهر وقػخفرو

ومخمقهع مةسػمس ومنع مةهالالط وحهخ ممن ون ومخمقهع خرجض إ رالس مملترالا أثنرون

مم ال وةسللو مكع ومملجينع مملنػال (.)47
 _3القبائل السعودية:
اةج شةب ممللة رع ممةخالرع مم رةػتاع شرةهو قهةلرو اةالرد بوةناللرونما ممةشرودختع
وتفوهخ افو وحلثر ممقهلةرع خومر قرػ مةفرخت مم رةػتي خةرى ممرخ ع مرغ وجرػت ق رون

شخخ

والض

ممللة ع ممةخالع مم ةػتاع

حل مملكونع مةقهلةع جةةالفو قػ مسوسرلع

مررغ قررػ ممل اللررع .ن ررج أم رخمن ممةودةررع مملوم ررع

ررو خوم بة ررو مررنفع كوم ررجيختلغ

وش ررلخ وممثنل رروط ون ررج مملة ررظ ي مخخر ر لخل ررون ممقهودر ر خن ررج حةل ررلغ أخ ررون م ة ررذ
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ممشررػال وممل ررومذ ممهةجاررع .ومررغ مةمثةررع ( قهلةررع أص مم ررجيخي) ممال ر حاللالررع بلكونررع
مخمػقع حجمهةت ممةودةع ممتوكلع مةفرو برومدوم

و رحم مم رهب أخصرو ع ملرد هو رع

خررغ لررخ ع ه ػ ررو وأط أ ررع أش رخمز وأجنتررع مألسررخ مم ررةػتاع مملوم ررع يخحهصررػط
مةفع مغ جفع أمفوحفع(.)48

برن و

حقخ مملةرظ خهرج ممةدترد منفرو ( جلوخرع
مغ ممال لةوا ممقهةلع(ممهجوتع) ممال ّ
مإله رػمط) ممال ر أس ررفو خرروض ( )1912ممشررلخ (خهررج مم رختع مملغخا ر ) ر ن ررج مذ
ن ر مملةررظ ر مم ررلصخ خةررلفع ومسررالغالمفع ر ح ررػتغ تومالرري ومسررالصو أط اقنررع

قوتحفع خوض ( )1915بلشوالكالي مشوالتةي

حػحلج ممللة ع وجلوخع مةهرػمط حلثر

ممقػ لخ ممنطوملع ممال أسال جمفو مملةظ خهج ممةدتد

ممجومررع مفررو نفررػذ ر مألقرروملع ممهجوتررع حلررث كونررت حةلر

قفخ ه ػمي وضع أقوملع
ر مخمقهررع حصهلررق ممالةرروملع

ممشررخخلع ومةوقهررع ممل ررومفلغ ومفررو حررق شررغ ممغرردوما قررج كرروط ممفررخت مررنفع افال ررخ
بوناللود رري متخك ررع مألهر رػمط وق ررج لمت م ررغ نف ررػذ ع حريل ررج مملة ررظ مف ررع حل ررث اة ررػت مف ررع

ممف ر

ر إه ررو مألقرروملع إة أط مملةررظ خهررج ممةدتررد أهررح بونفررون نفررػذ ع خنررجمو

لمتا شلػحوحفع

مةهػمط خوض 1929

ممجومرع( .)49بةرج أط خضرت مم رةصوا مم رةػتاع سرصػحفو خةرى
مةخكع مم هةع.

خةى ممخ ع مغ أط مةقهلةع توال مفع

حشركل مالمر ممجومرع مم رةػتاع مة

مننو ة الكغ مط نةج و تومرع قهةلرع وتةردل رحم مةجالفروت ب رع مالحطروا ومتخكرع
مم ةفلع مة الحلع منرح نشررحفو كونرت ضرج ممقهلةرع وقرج مسراللخا خلةلرع ممالرجم ع ارلغ

ممصخ لغ حالى أ
ممقهلةع(.)54

ت ممرى قلروض تومرع مخكدترع ح روولا خةرى أكثرخ مرغ

شفجا ممةقػت مةهلخ منت روال توال ممقهودر

بةرج حقةرلز

رةلج حرجوت

رالحلوا شرلػ

ممقهود ومفومفع مإلتمالتع حالى حالشت نفودلو وأ هتت منو ب حشختفلع.

ومغ مةجخمنما ممتكػملع ممال أتا ممى حقةلز توال ممفلكةلع ممةشودختع :

د .ميثاق خيرهللا جمؾد
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 .1حتجيج مهال و وا م ومذ ممقرخ وممقهودر  .حلرث حةرت ممل مخكرد متر م رومذ
ممقخ وممقهود وأ هتت حوبةي إتمالتو إلموالما مملقوشةوا.

 .2حشكل نطوض ممهةجاوا وممقخ وة يال وول توال شلػ ممقهود

لفو خةى ممل وتقع

خةى ممػثودق ممال حثهت مناللون مملػمشنلغ مةقهلةع.

وقج كوط مغ نالودج حخمجع قػ ممةشودخ خةى مم وحع مم لوسلع مم ةػتاع

ممل ر رروص أم ر رروض شر ر رخمد أه ر ررخ م ر ررغ ممل الل ر ررع مم ر ررةػتي مةطف ر ررػال فن ر رروش شر ر رختتع
مألكوتالللغ ومملثقفلغ مم ةػتيلغ(ممصهقع ممػسصى) ممال اجأا حطفرخ خةرى مم روحع

ك ررحمظ الج رروص مألخل رروص مملالغةغة ررلغ ر ر مفو ر ر ممجوم ررع وتلالة ررػط خالق رروا ومس ررةع
هو ع مع أمخمن أص سةػت

()15

وكهوال مػضف ممجومع وأ تو

رال خرغ خرجت كهلرخ مرغ مةسرخ ممغنلرع مرغ ممال روال

الؤوس مةمرػمص ملرو مضروز شرختتع مالنفرح ججيرج

ممل اللع مم ةػتي إة أط مالمتفو كصهقع مجاللوخلع منفخت مع حطفخ بةج(.)15
 -1غير القبيمييؽ ،والحرفييؽ:

حةررون م اللةرروا مم دتررخ ممةخالررع  -ومررغ النفررو ممل اللررع مم ررةػتي  -مررغ

وجػت بةس ملوالسوا ممالة ب ومماللللد ممقهة وممفئػي أومرى رحل ممللوالسروا ر
مػضررػ ح ررو

ممن ررب خنررج ممخ هررع ر ممردوم

ومشررالخمط أط اكررػط مملالقررجض مةرردوم

إمى خودةع مو( ..قهلةر ) أي يناللر إمرى قهلةرع مرغ ممقهودر ممةخالرع مملةخو رع أمرو مرػ

كوط مػمشنو لخ منالع إمرى قهلةرع ونري اصةرق خةلري ر مةطرع منروشق ممللة رع كةلرع

(ه ررلخي) وة حقهر ر م ررو خحي ب ررهب خ ررجض ح ررو

ممق لع بشك سرةه خةرى ممل اللرع وحةرج أحرج مألسرهو

ممن ررب ..وق ررج منةك ررت ررحل
ممخدل رع مالررهخ سرغ ممردوم

وخررجض لوم ن ررهع مررغ ممفاللرروا مم ررةػتاوا اةغررت نتررػ ( )%6و قررو منالررودج ممل ر

ممررجالػ مخ
و

مةرروض  2448ممررحي أجخحرري م ررةتع مإلح ررونما ممةومررع ومملةةػمرروا

ن هع مغ و ةغ إمى خلخ( )34سنع توط لوم

كونت سههو مهةس حوةا ممصالس(.)15

كلو أط مشكةع ح و

ممن ب
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لخي :ػ ممش ز ذك مخ كوط أض أنثى ممحي ة اةرخز أنري يناللر مقهلةرع

مةلنع مغ قهود ممةخ

فػ ين ب خوت مةودةع مةلنع ومنفو أسرلون مةخو رع وقرج

ح رػط حةرظ ممةودةررع ملرغ ينال رب مقهلةررع مةلنرع م ررغ م رهب مرغ مألسررهو

حترػص ذمررظ

ممفخ مغ ممقهلةع (خخ و) إمى ه لخي أو أط اكػط أحج أججمتل ممحكػال مرلذ خخار
مأل ر

والسررلو أو الوملررو أو حهشررلو وته ر مررع ممةررخ وحةةررع مغررالفع ومنررجمج ررلفع

وضةررت ذالتالرري ة حن ررب مقهلةررع مةخو ررع مررغ قهودر ممةررخ مملشررفػال أو أحررج أجررجمتل

كروط قهةلررو يناللر مقهلةررع خخالرع مةخو ررع م نرري ومطررخوز مةلشرلع مررو ممررالفغ مفنررع ة
اقهةفررو ممقهلةلررػط مث ر إحررج مملفررغ ممتخ لررع ن رروال أو حررجمت أو ق ررو
لخ رو مرغ مملفرغ ممالر ارررن

منفرو ممقهلةلرػط وا رب ذمررظ ح ةرى خنري قػمري وقهلةالرري

ملرو مضرصخل مالنرجمو بصهقرع مم
ممقهلةع مألض(.)15

وة اقال ررخ ح ررو

أو انررون أو

رختلغ الردو مرنفع وحدوجرػم منري ومنف ر خررغ

ممن ررب خةررى ممالفخقررع اررلغ ممقهلةر ومم

ررلخي و نرروش بةررس

مة خمت ممحيغ يخاصػط حم مةمخ بومشختةع مةسرالملع وحرػص رحل مألمرخ سرئ ممشرلخ
اررغ

رروم ممةثللررلغ رجررو  :ة حررخ ر ممشررخ أط يالرردو قهلةر مررغ ممة ررع

وممل رػمم ومررو ا ررلى خنررج ممنرروس ه ررلخي وممةكررذ أا ررو
يال رردو مم

تل ر ر

ررال مررونع أط

ررلخي ممقهلةل ررع  .وس ررئ  :ممش ررلخ ممةثلل ررلغ ر ر أال ممش ررخ ررللغ ينة ررت

مم ررنو وأ ررتو

مملف رغ ممش رختفع بغلررخ ممقهلةر ر وأط ك ر مررغ ممررالفغ ررحل مملف ررغ

ا ه ه لختو؟ رجو

أط حم مغ تخػ مم و ةلع .

وحطفررخ نرروش نطررخ مجاللوخلررع أهررخ مررغ بةررس ممل رػمشنلغ إمررى أق رخمنفع مررغ

سكوط مملنصقع ممغخالع ومملنوشق مم روحةلع حلرث نروش مرغ اصةرق خةرى مملرػمشنلغ
مجط مكع مملكخمع ومملجينع مملنػال وممصود

وجج وتنهع ملغ ة حخجع أ رػمفع

مقهود مم دتخ ممةخالع ار(بقواو ممت و ) و ع ممحيغ أحرػم مرغ برالت بةلرج خرغ شخترق

ممهتررخ أو ممهررخ ألتمن خت ررع ممتررج ومنالفررى افررع ممترروص إمررى مإلقومررع ممجمدلررع بوحررج

التظؾرات السعاصرة في السجتسع الدعؾدي

د .ميثاق خيرهللا جمؾد
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ررحل مملررجط ر مملنصقررع ممغخالررع مررغ ممللة ررع وكررحمظ مررو اصةررق خةررلفع ا ر ر رر(شخش
ممهتخ) و ع ممحيغ أحػم خغ شختق ممهتخ ألتمن خت ع ممتج أو ممةل
ممغخالع ومسالقخوم افو(.)11

مملنصقرع

وم ررغ ممشر رخمد ممللل ررد انط ررخ مةلن ررع ومط ك ررونػم س ررةػتيلغ شهق ررع مم ررنو ممالر ر

حال رػط مررغ مملشررالغةلغ برروملفغ مملجوتررع وممتخ لرع ممل ررالف نع مررج مم ثلررخ مررغ ممقهودر

ممةخالررع كومتررجمت وممجبو ررع ومم ررلكخ وممتلوكررع وممال ر ة اقه ر خةلفررو سررػ ممةلومررع
مألجنهلع كلو ارن

ممل اللرع ممقهةر مرغ م رو خ مرغ الرالفغ رحل مملفرغ( .)56نروش

أا و ممنطخ ممجونلع مج ممرهةس مةةلومرع ممػم رج ومنروتمحفع ..بومهنغروم أو ممفنرجي
أو ممفةهلنر

وقررج سررهق مررػلتخ ممةلر مم ررةػتي مم ررواق ممررجكالػال ررولي ممق ررله أط

منالقج بشج ممةن ختع

مةومةع ممهةس مةةلومع ممػم ج (.)57

ثالثاً :السدتؾى الثقافي والتعميسي والرحي في السسمكة العربية الدعؾدية

الكررغ حق ررلع ثقو ررع ممل اللررع ممررى ق رللغ خةررى مةق (:ثقو ررع ممػمقررع) وحشررل

ممػسود ومةتوما ومملفوالما مملتشػت مالتقلق أ جمز مةلنع وممالر حللر خروت ممرى

مةنالقرروص مررغ م اللررع ممررى يهررخ .أمررو ممق ررع ممثون (:ثقو ررع ممقررلع) الال ررػط حوالت لررو مررغ
م لػخررع مررغ مةسرروملب وممةرروتما وممالقوملررج مملةالرروت واومالرروم ح ررػط مةهلررخ ذمحلررع
وثقو ع ممػمقع مػضػخلع ومغ أكثخ ممل اللةوا حلوسكو ممل اللةوا ممال حلرول ارلغ

مةثنلغ(.)58

كونررت شررهي مم دتررخ ممةخالررع خرروض  1942خنررجمو سررلصخ مملةررظ خهررج ممةدتررد

خةى ممختوض خهروال خرغ خرجت مرغ مملشرل وا مملالنو رع وكونرت مملنصقرع مملتلصرع
بومخت رروض (ن ررج) نل ررع اػج رري ه رروص إة أن رري ك رروط مف ررو ش رروبع ه رروص اف ررو وك رروط

مم رركوط يالهةررػط خلشررو مالقشررفو يالن ررخ مةلالررع ممجنلػتررع وقررج كالررب أحررج ممخحومررع خررغ

سكوط ممللة رع :كروط نومرظ الجروص ق رو نتفرون مرغ حلرث ممقومرع مقرج ال رػم جللرع
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مألشررلون ممللالةررع مث ر مم لررخ ومألشةلررع ممفرروهخ ومماله ر ومملالبررذ ممنوخلررع مملةل رذ
وحالى س وتما مم ال (.)59

مقج مخ ممل اللع مم ةػتي االغلخما وحتػةا ثقو لع فللرو ا رز ممن رق ممقللر

حللررد ممل اللررع مم ررةػتي قهر أكالشرروز ممررنفط بكللرروا ح والتررع خرروض  1938ب ررلوت

مم ثل ررخ مر ررغ ممقر ررلع ممش ررودةع ر ر ممل اللر ررع ممهر ررجوي مثر ر ممال ر ررومغ وممال و ر ر ومم ر ررخض
وممالتل ر ومم ررهخ ومةخاللرروت خة ررى مم ررنفذ و لخ ررو م ررغ مم ر ر واو ممتللررج وم ررغ ث ررع

أهحا والمتما ممنفط حترج

حغللر مخ ر ممل اللرع إا وبرو وسرةهو ومرغ مةمرػال مم رةهلع

ممال شخأا خةى ثقو ع ممل اللع مم رةػتي نالل رع مم ركغ مملالت رخ ممترجيث منالشروال
مم ةهلع ومةح وملع وسلصخ ممندخع ممفختاع ومملوتاع(.)64
ةشررظ أط ممالرروثلخ ممتو ر

ر ممل اللررع مم ررةػتي ب ررهب ومالتما ممررنفط كرروط

كهلر ر مخ وم ررغ نالود رري أا ررو ته ررػص مملنال رروا ممثقو ل ررع ممغخال ررع مم ررلةلع ومملخدلرررع

ومهالف ررون مةط ررع مةسر رػمس ممقجال ررع وضفر رػال ممةالم رروا ممال والت ررع ممةوملل ررع وممش ررخكوا

مم هلخ وممفنوتس ومملصوخع ممةومللع متةفو(.)61
وخة ررى ممر رخ ع م ررغ كر ر

ررحل ممالغلر رخما مم حالت ررع إة أط ن رروش خ رروتما وحقومل ررج

مو ملمررت م رراللخ ر ر ممل الل ررع مم ررةػتي ك ررومدوم ض ررلغ قهلة ررع ومح ررج ر ر بة ررس

ممقهود

كلو ػ مةمخ

ومتي وشلع خةى سهل مملثروص

()62

أو مسراللخمال مةروتما

قجالع وشفلخ ك ر ر(ممةخضع) وممال حةج بلثوبع ممخق رع ممػشنلري ر مم رةػتاع ,و ر
خهرروال خررغ مسررالةخمض بوم ررلػز م ررالػحى مررغ ممالقوملررج ممهجوتررع وم ر منصقررع ر

مم ررةػتاع شختقررع مةلنررع و ر نالررو حصررػال مةرروت خخالررع قجالررع خخ فررو ممةررخ منررح

مم و ةلررع ر حومررع ممتررخ

ال ررع خررجض وجررػت ن ررػص ر ممال ر مخ ممةخا ر ممقررجاع

الكر ررغ مر ررغ هالمفر ررو مم ر رخاط النفر ررو وار ررلغ ومقر ررع ممةخضر ررع ممال ر ر حةر ررخز مملر ررػض إة أط

مملالحررع واك ر وضررػس أط أالكرروط ممةخضررع مألسوسررلع كونررت ماللمررع مةتررخ منررح
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مم و ةلع وحةرج ممةخضرع ممن جارع ر وكلرو رػ مةرخوز ر نرو حخالرو كروط ي تاري أ روم
مملةوالش(.)63

ن ج بةج مةنال وال

و نرروش حقوملررج وخرروتما أهررحا بوةنررجثوال قررج منالف رت ممةرروتما ممال ر ةح ررل

مةهنت بروم خو مرغ مملنردص قهر ممردوم

وكرحمظ منالفرت ممةروت ممالر حلنرع مملر مخ بةرج

مم رردوم م ررغ مم ررخو م ررغ ممهل ررت إة بة ررج س ررنع وأه ررحا حفو ررل مم رردوم ح ررالع و ررق
مملػضع

()64

ال خغ بةس ممالقوملج مم و ع ب الوط ممحكػال وهالوط مةنو

ممال

أهررحا بوةنررجثوال أا ررو كررحمظ منالفررى حقةلررج ممفدخررع خنررج مملررػا إذ كونررت ممن ررون
حال لررع ر الررت ممللررت مةنررج

خرروت ممةررخ

وكونررت ممن ررون حةررهذ خةررى ممللررت أال ررو كلررو ررػ

ثررع حتررػمغ إة مةسررػت ب ررهب ممالرروثخ بومل اللةرروا مملتلصررع وةسررللو

ممل اللع ممل خي(.)65

وم ررع ح ررغ ممال رررثلخما مم والجل ررع خة ررى ممل الل ررع مم ر رةػتي س ررفةع مم ررجهػص مم ررى

شر رخمد

ررحم ممل الل ررع فر ر خ رروض  1968ومقل رروس م ررج ممالت ررػةا مةجاللوخل ررع ر ر

مم ةػتاع قروض خرجت مرغ ممهروحثلغ مةمرختكللغ اهترث مجاللروخ خةرى خلنرع مرغ شةهرع

مم ةلع ممالقنلع

ممجموض وقج شةب منفع مةجوبرع خةرى سر مص حرػص مواةالهخونري مفلرو

ومهاللرروال مةجوبررع مررغ ضررلغ مقالخحرروا مةلنررع

ررون ر مملقرروض مةوص شوخررع حةرروملع

مةسالض ثونلو :شوخع مةبون ثومثو :حقه ممتلو كلو
أمو حقه مة وال مم جيج

ون بوملخحهع ممةوشخ (.)66

ومغ مملةالقجما ممشةهلع ممال مولممت شودةع

-1ممالشوؤض مغ الؤتع ممتحمن مملقةػ
 -2حقهل مملج ممللنى بةج حكي
 -3ممشةػال بتكع

المبةو :مةهرالص مةرػشغ

بةس منوشق مم ةػتاع:

ممةلغ

مملج ممللنى مةنو و قخ ممت ػص خةى جاع

 -4و نرروش مةالقررجما كثلررخ شررودةع حررػص مم رروط وم رروكنفع و ر مةحررالض وحف ررلخ و
ومهخ هو ع بومدوم وممصب ممشةه و لخ و كثلخ(.)67

[ ]12مركز الدراسات اإلقميسية

دراسات إقميسية )77( 41

كلو أط نوش حغلخما شخأا خةى مةسخ مم ةػتاع أ لفو:
 -1ممالت ررػص م ررغ أس ررخ ملالج (حش ررل مةان ررون ومةب ررون ومةج ررجمت) مم ررى أس ررخ نػوتع(خودة ررع
مكػنع مغ أ

وأض وأانودفع).

 -2ممالتػص شلئو شلئو ممى أسخ مسالفالكلع.

 -3تهررػص خنو ررخ مم ررجض بكثررخ خةررى مةسررخ مم ررةػتاع وا و ررع بةررج منقرخمض ضررو خ
ممةهلج وممال كونت حقال خ خةى أسخ متجوت .

 -4منالشوال ممدوم هوال إشوال ممقخمبع ولتوت مةجةا ممصالس.
 -5مالحفو م الػ ممػخ بوشكومي مملالةجت .
 -6اجماع منجمو ممل أخ كةن خ ةوص

ممل اللع(.)68

حالةجت ممةف وا تمه ممل اللع مم ةػتي مثال ر جرج حرخوز ممثرون وممطرون

ومم ررحمص ة حنص ررق كل ررو ر ر

ال رره كةل ررع أه ررح(أهد) وممث ررون ر ر أثه ررت مم ررى (س)

وحررخز ممطررون ر ضررخز (ل) و لخ ررو مررغ ممتررخوز مملقةػاررع أو مملهجمررع أمررو ر

منصقع ممهوحرع فنروش حرخوز مقةػارع أو مهجمرع مثر كةلرع (أ ر ) بلةنرى نةرع وكةلرع

(ذاوش) بلةنى (ذمظ) وقػمفع ( ػ ) بلةنى (ملوذم)(.)69
و

بةس منروشق مم رةػتاع يهرجو أط بةرس مم ةلروا أحرت مرغ ممالروثخ بكةلروا

إن ةلدت ررع م ررثال مس ررال جمض س رركوط ممق ررلع كةل ررع (ق ررػل) ومةن ررو ل ررو ن ررح ب وته ررجو أط

م جال و كةلع ( )goوكةلع(توش) بلةنى هح وتهجو أط م جال و كةلع(.)74()Take
ر م رروص ممالةةررلع كونررت ممللة ررع ممةخالررع مم ررةػتاع حالررى نفواررع ممن ر

مةوص م ررغ ممق ررخط ممةشر رختغ حة ررون م ررغ مةمل ررع إذ م ررع اره ررح ممالةة ررلع ممخس ررل م ررجمل

وكونت مملنصقع ممشرخقلع مرغ مومدر مملنروشق مةتمالترع مم رةػتاع ممالر شرفجا ارػمكلخ

ممالةة ررلع بة ررج أط حتػم ررت ش ررخكع مالممكػ(ممش ررخكع ممةخال ررع مةمختكل ررع مةدت ررت) م س ررع

كهلخ الػسع نشوشفو إمى انون شخس ومصوالما وم وكغ ومجمالس(.)71
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ق ررج أنش رررا نت ررػ( )14م ررجمالس حال ررى نفوا ررع خق ررج مم ل ررلنلوا م ررغ ممق ررخط
اة ر خررجت شالافررو أكثررخ مررغ ( )2744شومررب وكونررت حخس ر سررنػتو نتررػ

مملوض ر

( )14سررةػتيلغ مةج مالسررع ر مم ومةررع مألمختكلررع ر الررخوا ومررثةفع مةج مالسررع ر
ممػةاوا مملالتج مةمختكلع(.)72

م وص ممالةةلع ممةوم كونت (أض ممقخ ) أوص كةلع

و

ممللة ع منشرا خوض

 1949ومر ر ررغ ثر ر ررع جومةر ر ررع مملةر ر ررظ سر ر ررةػت خر ر رروض  1957ومر ر ررغ ثر ر ررع ح ر ر رػممى منشر ر ررون

مم ومةوا(.)73

م وص ممالةةرلع ر مم راللنلوا ومم رهةلنلوا

وخةى ممخ ع مغ ممقفدما مم هلخ

مغ ممقخط ممةشختغ إة أط مألملع كونت مو حدمص منالشخ
خوض  1975كونت ن رهالفو ()%67

()74

ممل اللع مم ةػتي ف

كلرو كونرت مم رةػتاع حةرون مرغ نقرز ر

م ررالػتوا ممالةة ررلع فر ر خ رروض  1977اةغ ررت ن ررهع مملةتق ررلغ بومل ررجمالس مةاالجمدل ررع
( )%59م ررغ م ل ررػ مةشف رروص ر ر س ررغ مةمالت رروس ون ررهع مملةتق ررلغ ر ر مملر رجمالس
ممثونػت ر ررع ( )%26م ر ررغ م ل ر ررػ ممص ر ررال

ر ر ر س ر ررغ مةمالت ر رروس ون ر ررهع مملةالتق ر ررلغ

بومالةر ر رةلع ممةومر ر ر ( )%17مر ر رغ م لر رػ مملػمشنلغ ممحيرغ حالخموس أخلوال ع الغ(-24
 )24سنع

()75

م ررغ ممت رروص حغل ررخ لل ررو بة ررج فر ر خ رروض  2441من ف ررت ن ررهع مةمل ررع مم ررى

()%17

()76

كلررو أكررج حقخت رخ ممالنللررع ممهش رختع مةرروض  2414مم رروتال خررغ ممهخنررومج

مةنلود مالمع مملالتج أط مةجص (ممخضو خرغ ممالةةرلع) ر مم رةػتاع اةر ()%65

مقوالنع ان هع مالػسط ( )%63خومللو ومط ن هع ممقوتالتغ خةى ممقخمن ومم الوبع ملغ

رع توط ( )15خومررو اةغررت ( ) %87مالقجمرع خةررى مالػسررط ممن رهع ممةومللررع ممهومغررع

( )%81أمررو مةررجص مةنفرروس ممتكررػم خةررى ممالةةررلع قررج اة ر ( )%5 6مررغ ممنرروحج

مملتة ر مالفػقررو أا ررو خةررى ن ررهع مالػسررط مةنفرروس ممةررومل ممهومغررع( .)77()%5أمررو
حةةلع مةنو

مم ةػتاع قج كوط

اجماوا ممقخط ممةشختغ اقال رخ خةرى ممالةةرلع
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مم وص حلث حع منشون أالاع مجمالس هو رع مةهنروا ر مكرع مملكخمرع وهل رع ر

ج ررج وومح ررج ر ر مملجين ررع مملن ررػال وم ررع يه ررجأ ممالةة ررلع ممث ررونػي ممت ررجيث إة ر ر خ رروض
 1959خنررجمو أ ررجال مملةررظ سررةػت قر مخ مال ممدمملررو اق ر االةةررلع مةنررو
حل مملفلع بوملفال ممةوض أنحمش ممشلخ (

وقررج الاصررت

ارغ مار مخ لع) مالشرخمز خةلفرو رػ و لئرع

كهرروال ممةةلررون وقررج مقال ررخ ممالةةررلع ر ممهجماررع خةررى ممةةررػض ممشررخخلع

()78

وقررج كرروط

الاط مملػضػ بومةةلون ج ي ت ع ممنوس ممى قهػص مألمخ بةج مةوالضرع شرجيج مرغ

مملػمشنلغ( .)79وقج شفج خوض 1964م الالروس ( )16مجالسرع ماالجمدلرع ومنرح سرهةلنلوا

ممقررخط مملوض ر شررفج حةةررلع مةنررو
ومغ ممالصػالما مملةو خ

خهج

حػسررةو كهل ر مخ بةررج ممشررخو اهنررون مئرروا مملررجمالس

حم ممل وص م الالوس جومةع م الةصع

مةةةػض وممالقنلع مملةخو ع بوسع (كووست) وممال مس ت

جج خوض.)84(2449

جومةرع مملةرظ

مجينرع نرػص شرلوص

ممل وص مم ت سروخج وجرػت ممثرخو ممنفصلرع ر مم رةػتاع خةرى حصرػتخ

ممقصرو مم رت مل رره مرغ أ

ر ممل رالػتوا مم ررتلع خةرى م ررالػ ممةرومع بةررج

كر رروط مال ةفر ررو حالر ررى سر رراللنلوا ممقر ررخط مملوض ر ر
مةل رػمشنلغ وممػم ررجيغ وح

مةقصو مم ت

إذ اشر ررل حوملر ررو ممةر ررال ممل ر ررون

ررز مم ررةػتاع نتررػ ( )%8مررغ م لررػ مةنفرروس ممةرروض

و نروش سرختخ م ر ( )254ن رلع و رحل ممن رهع ح رو

ممةومع مملالقجمع(.)81

توص ر

أم ررو ممل الش ررفلوا ق ررج إلتمت خ ررجت و م ررغ ( )47م الش ررفى خ رروض  1974مم ررى

( )186م الش ر ررفى خ ر رروض 1999

()82

أالحف ر ررع ممة ر ررجت حومل ر ررو مم ر ررى أكث ر ررخ م ر ررغ ()315

م الشفى حكػم وأكثخ مغ ( )3544مخكد
وخغ كش

ت و نوش ( )37كةلع مةصب(.)83

ومقع ممل الػ مم ت مةفرخت مم رةػتي قومرت ولمال مم رتع مم رةػتاع

بل ر ر وشنر ر مةلةةػم رروا مم ررتلع ر ر مم ررةػتاع و ق ررو مج مالس ررع قوم ررت اف ررو مم ررػلمال
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بومالةووط مع مةفج ممقلوسوا مم تلع وممالقللع ب ومةع ومشنصغ مألملخكلرع بت رػال
ممةجيج مغ مم فوا ممةةللع وممل ال لغ

وأوضر ولتررخ مم ررتع ممررجكالػال (خهررج

ممخالةررع) أط ممج مالسررع حلررت خةررى خلنررع

ملثة ررع مةل الل ررع مم ررةػتي م ررغ مملن رروشق مإلتمالت ررع كو ررع وا ررلغ أط مألمر رخمض ل ررخ
مم رروالتع حةررج مشرركةع

ررتلع كهلررخ ر ممل اللةرروا خةررى م ررالػ ممةررومع كو ررع ة الررو

إمى أط ممػلمال حقػض بتلالا مكثفع مة ش

ض ررة

خرغ رحل مألمرخمض .وقرج أكرجا ممج مالسرع

مم ررػخ مم ررت م ررج مملر رػمشنلغ مم ررةػتيلغ إذ خة ررى مم ررخ ع م ررغ ح ررػ لخ

مم رر ررجموا مم ر ر ررتلع بومل ر ر رروط ر ر ر ممللة ر ر ررع إة أط مة ر ر رروت مر ر ررغ ذمر ر ررظ إلج ر ر رخمن
ممفتػ وا ممصهلع ممػقودلع مملنالطلع ا خي ان هع قةلةع(.)84

ومر ررغ مملشر رروك مم ر ررتلع ومةجاللوخلر ررع مم صلر ررخ ر ر مم ر ررةػتاع مشر رركةع حةر رروش

ممل ررجالما مذ حشررلخ بةررس ممالقررجيخما لررخ ممخسررللع مط مملالةرروشلغ مةل ررجالما ر
مم ةػتاع اقجالوط انتػ ( )34مم

ش ز(.)85

وخةى ممخ ع مغ شتع ممهلونوا مملالةةقع بونالشوال ممل جالما ر مم رةػتاع إة

أط نوش ممةجيج مغ ممل شخما ممال حطفخ مط ممللة ع حةون مغ حل مملشكةع مثر

بقل ررع مم ررجوص مم ةل ل ررع .وق ررج و ر ر

خ ررجت م ررغ مملال

ررلغ ر ر شر ر وط ممل الل ررع

مم ررةػتي مش رركةع ممل ررجالما ر ر مم ررةػتاع ا ر ر ممط ررو خ مم ررومالع

وموض ررتت

ممررجكالػال ( ػلتررع ممهكررخ) مةسررالوذ ر كةلررع ممالخالررع جومةررع مملةررظ سررةػت برررط مةطررع
ممجالمسوا مم وتال خغ ممللة ع حالتج

خغ مومئظ ممحيغ

جالا بتقفع محكوض أو

ممتق رػم بومل س رروا ممةالجلررع م نفررو ة حةصلنررو ن ررهو خررغ تالجررع وجررػت مملشرركةع أو
ح نلفوحفو بشك مف
وقررج

وتقلق(.)86

ررخس مةملررخ حخك ر اررغ شررالص م ررتلفع ممشررخس مةوسررط قررودال  :نرروش

نقررز كهلررخ ر ممج مالسرروا ممجقلقررع حررػص ح ررع ضررو خ ممل ررجالما وأسررهوافو ر توص

ممةررومع ممثومررث خةررى وجرري ممةلررػض وممررجوص ممةخالررع خةررى وجرري مم

ررػص كلررو أط
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وشننو ممةخار ة اقال رخ خةرى ئرع مةلنرع مرغ ممنروس ار أنري

اكرروت اشررل جللررع ممفئرروا  .ومضرروز أا ررو :ح لررغ مشرركةع ممل ررجالما ر ممةررومع
لو

ممةخا

مةح ودلوا ومةالقوض وخوت مو اكػط ممقلروس مهنلرو خةرى وسرود

حفالقخ ممى ممجقع وممل جمقلع ومذم نطخنو ممى حقوالتخ خومللرع حرػص ممل رجالما نالحرع

مني خنج ممتجيث خغ مملنصقع ممةخالع ال ن ج أالقومو وة إح ودلوا ومملة ةع نو
خجض مةقخمال

ح لغ

خمحع اػجػت حل مملشكةع .)87( ....

حةررػت اجماررع مشرركةع ممل ررجالما ر مم ررةػتاع ممررى ممن ر

ممثررون مررغ ممقررخط

ممةشرختغ وخةررى ممررخ ع مررغ خررجض وجررػت مح ررونما تقلقررع يهررجو أط مسررال جمض مملرػمت
ممل جال كوط خةى نصوس ضلق .و ر خروض  1974أجرخا مم ركخحوالتع ممةومرع مةفلئرع

ممجوملع مةشخشع مم نودلع بومالةرووط مرع مملكوحرب ممػشنلرع ممجوملرع ت مالسرع خةرى ()55
تومع مغ ضلنفو ممللة ع ملةخ ع ح ع مشكةع ممل جالما

حل ممجوص وو قو مفرحل

ممج مالسررع رروط ممتشررلر (ممقنررب ممفنررجي) ر مملرروت مةكثررخ مسررال جممو ر مم ررةػتاع

وأ ةب ممجوص ممةخالع(.)88

مقررج بقلررت ن ررهع حةرروش ممل ررجالما حرردتمت ر ممل اللررع مم ررةػتي وقررج كشر

م الشررفى مألمر

ممل جالما

ر جررج برروط ن ررهع مةتمرروط ر ح مديررج م رراللخ وقررج مالحفةررت ق ررواو

مم ةػتاع

خوض  2445خةى سهل مملثوص ان هع (.)89()%33

رر

مم ررو بومن ررهع مةلر رػمت ممل ررجال مملنالش ررخ ر ر ممللة ررع رروط ممتش ررلر ا رررح
ّ
مقر ررجمالفو يةلر رري مةمفلالوملنر رروا وحهر ررػ ممقشر ررصع (حهر ررػ مفجدر ررع مر ررهةس مةم ر رخمض

ممة هلع) ومغ ثع مم رلرػمت مألهخ ان ب قةلةع وط مم للوا ممل هػشع مغ مة لػط
و مشالقوحي خةى سهل مملثوص قةلةرع جرجم و رحم اةصر م شر مخ خةرى منري لرخ مخ رػ

لرري كلررو أط ممقرروا ينالشررخ حةوشلرري ر ممغومررب ر موسرروط لررخ مم ررةػتيلغ .وخةررى

مم ررخ ع مر ررغ أط ممتش ررلر اةر ررج أق ر ر ح رررثل مخ مر ررغ مة ل ررػط ومشر ررالقوحي إة أط ممر ررجكالػال

( ل ر ح ررولي) م ر وص مملشررخوخوا بلنصقررع ممشررخس مةوسررط وشررلوص أ ختقلررو ر

د .ميثاق خيرهللا جمؾد
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مكالرب مةمررع مملالتررج ملكو تررع ممل رجالما ومم ختلررع أكررج أط نرروش مررغ اةالقررجوط أط
منالشوال ممتشلشرع ر اةرجمنفع حقرلفع هصرخ مة لرػط و رحم أخالقروت هروشد

قرج مثهالرت

تالمسوا أجختت خةى ممتشلشع أكجا أط حةجاال والمثلو قج جخ خةى نهالرع ممتشلشرع
ال ةررت حرثلخ رو مررغ ( )%5إمررى ( )%45و ررػ مررو اةنر أط ممتشلشررع مملةجمررع والمثلررو
ح ووي االرثلخ و مة لػط(.)94

رابعاً :سؾق العسل في السسمكة العربية الدعؾدية
مقرررج محر ررج

مكالشر رروز ممر ررنفط ومسرررالغالمي حغل ر رخما جحالت ررع ومضر ررتع ر ر ممهنلر ررع

مةقال ر رروتاع وممصهلة ر ررع مإلنالوجل ر ررع ومةس ر ررالفالكلع مم ر ررودج قهر ر ر خ ر ر رخل مذ كون ر ررت

مقال رروتاوا مم ررةػتاع ومنصقررع مم ةررلج ممةخا ر ب ررػال خومررع حةاللررج خةررى م لػخررع
مغ مألنشصع ممالقةلجارع أ لرو ممغرػص خةرى ممة مر ومةح روال بري ومم رنوخوا ممالقةلجارع
ررال خررغ ممال رروال وممد مالخررع وحخالررع مملوشررلع والخلفررو وممال ر كونررت حرررح مررغ حلررث

مأل للررع بةررج ممغررػص كونررت مم ررنوخع قهر مكالشرروز ممررنفط حلثر ن ررلهو برروال مل مررغ
مةقال روت مم ةل ر وذمرظ ملرو مفرو مرغ أ للرع بومغرع مألثرخ ر ممترخز ممهتخترع ممالر
الالفنفررو سرركوط مم ةررلج ممةخار

مةو ررج

ررنوخلع ار كونررت برروم هخ يررالع حػمالثفررو أبررو خررغ جررج وقررج م ررلهت االررج ػال

ومض ر نالل ررع

ومملخاتع

ومررع ح ررغ مم ررنوخع حةاللررج خةررى شررفوتما ت مالسررلع أو

ررخ مةطررع م ررتوافو ومنالقررومفع مةةل ر

ر

ررنوخع ممررنفط مملختتررع

مط ومحج وقج مت ذمظ ممى مهالفون مةطع مم نوخوا مملتةلع ممخمد رع

ر مملرجط ممقجالرع مثر ومحرع مإلح رون وممقصلر

اةررجمط مم ةررلج مةهررخ

ر مم رةػتاع وتنصهرق ذمرظ خةررى

قررج كونررت مملنصقررع قه ر مكالشرروز ممررنفط مكالفلررع ب ررنوخوحفو

مملتةلع إة أنفو مقفةت متالحفو حجالت لو نالل ع ممالتوس كثلرخ مرغ مم رنو اػضرود

ررنوخع مم ررنفط مل ررو س ررهب ح ررج ػ مال سر رختةو مة ررنوخوا ممالقةلجا ررع مملتةل ررع و ك ررحم

أ ره مم ركوط اةلررجوط ممرى شرخمن محاللوجرروحفع مرغ مم رنوخوا مةجنهلررع ممالر اررجأا
حغلخ مةسػمس مملتةلع وحالنو ذ خةى جح

ممل الفةظ.
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كلو حخمجةرت ممد مالخرع ر اةرجمط مم ةرلج بةرج حرج ق ممةػمدرج ممنفصلرع مذ مرع حةرج
ب روحلغ ممن لر أو ممال روال ذما أ للرع كلرو كونرت ر مم رواق بةرج من رخمز مم ركوط
ممى مسالثلوال ممػممفع

الترت خةرى م رخمخلفو

مملشوالتع ممةلخمنلع ممال

()91

ةةرى

سررهل مملثرروص كونررت ومحررع مةح ررون شررخس مم ررةػتاع ح ررع خررجتم مررغ ممقررخ ممدالمخلررع

م نفو حخمجةت أا رو ب رهب منالقروص ممةلومرع ممدالمخلرع مةةلر ممرى م مخ رق ممرنفط أو ر

ممػضررود

ممتكػملررع

ررخخوط مررو جررحات مةجررػال مم لررج وضررخوز ممةل ر مملختتررع

وحررػ خ مم رركغ ومم ررجموا مم ررتلع وممالخ لفلررع ممةلرروص ممررد مالخللغ مالمالترروس بوإلخلرروص

ممنفصلع وافرحم حغلرخا ممةالقروا ممالقةلجارع ارلغ مملرػمالت ممهشرختع ومملرػمالت مةقال روتاع
ر ممل اللررع بةررج ضفررػال ررخص خلر مررع ح ررغ مةخو ررع مررغ قهر

ومقهرروص مم ررةػتيلغ

خةلفرو اررجة مرغ مملفررغ مم رروبقع كرومغػص وح رروال ممة مر و رنوخع مم ررفغ وممد مالخررع
والخر مملػمشر

إة أط ممال رروال ومةسرراللخمت وإخرروت ممال ررجيخ مةررجوص ممل ررووال بومررحما

مع حالوثخ كهوق مملفغ هو ع بةج ضفػال مملشوالكع ر الأس مملروص ر مملشرخوخوا

مم هلخ

ال خغ منشون منوشق مة نوخوا ممالتػتةلع مملخحهصع بومنفط وممال حال رػط

مغ سة ةع مالنػخع مغ مم نوخوا ممهالخو كللووترع

رال خرغ مم رنوخوا ممغحمدلرع

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

نطخ محالرخمض النلرو يرالع ماالرحمص مملفرغ ممتخ لرع كومن روال وممترجمت وممهنرون ومم ردمال ومرو

شوك ذمظ(.)92

بةررج حررػم شررخكع مالممكررػ خلةلرروا ممالنقلررب وح ررػتق ممررنفط ر ممللة ررع ممةخالررع

مم ررةػتاع م ررهتت أتم مةالغللررخ مةجاللرروخ

إذ أسررفلت ر حرسررلذ شهقررع خومةررع

وحػم ررت ممل الل ررع م ررغ ممص ررخس ممالقةلجا ررع مةة ررلر إم ررى ممالت ررجيث

()93

وكون ررت ممةلوم ررع

مم ررةػتاع حلث ر نتررػ ( )%61مررغ ممةلومررع ر مالممكررػ خرروض  1952واةررج مخررالالن

مملةرظ سررةػت اررغ خهرج ممةدتررد ممةرخش خرروض  1953أمرخ االت ررلغ مألجررػال ومألوضررو

التظؾرات السعاصرة في السجتسع الدعؾدي
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د .ميثاق خيرهللا جمؾد

ردمتا أجررػال مم ررةػتيلغ انتررػ( )%24كلررو ررخض خةررى أالممكررػ أط حررج ع ()%24
م ر ررغ أج ر ررػال من ر ررولص ممةل ر رروص مم ر ررةػتيلغ

()94

و ر ر ر خ ر رروض  1975ك ر رروط مملػمشن ر ررػط

مم ةػتيػط الثةػط نتػ ( )%22مغ سػس ممةل مم ةػتي(.)95

واةج حم ممالوالتخ اجأا ومالتما ممنفط حنةكذ خةى تهر ممفرخت مم رةػتي ررت

ذمظ ممى حنوم حومع ممنفػال مغ بةرس ممػضرود

وممةلر ممتخ ر وممختفر

هةرج أط

كونت مملشكةع ثقو لع إجاللوخلع أضوز ممةوم مةقال وتي سههو أهخ مفو(.)96

مقررج متا مملر ث مخا مةقال رروتاع ومةجاللوخلررع وممثقو لررع ر مم ررةػتاع ممررى (بصومررع

مهاللوالترع)

()97

أو (بصومرع ممخ و لرع) وممالر حصررػالا بشرك مةترػظ بةرج ملتاروت تهر

ممفررخت ر مم ررةػتاع هو ررع بةررج ضفررػال شهقررع مجاللوخلررع مررغ ذوي ممختررع وممل ر جختغ

مألم ررالش وممةق رروالما و ر ر ةن ي ررخوط أط م ررغ ممػجو ررع مةجاللوخل ررع أط ة يدموم ررػم أار رع
مفنع(.)98

وحشررلخ أهررخ نالررودج م ر ممقررػ ممةومةررع ممررحي ح خترري ممفلئررع ممةومررع مإلح ررون

خررغ ممن ر

ممثومررث مررغ ممةرروض  2416أط إجلرروم قررػ ممةل ر مم ررةػتاع ( 15سررنع

ررركثخ) قررج اةغ ررت نتررػ( )5 7مةل ررػط ان ررهع ( )%43م ررغ قررػ ممةل ر

ر ممللة ررع

وممهومغررع نتررػ( )13مةلررػط ن ررلع حلررث ا ررالتػذ ممػم ررجوط خةررى نتررػ( )%57مررغ

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

كون ررت ض ررو خ مم ر رػمالي وممةهل ررج مػج ررػت ر ر ممل الل ررع مم ررةػتي حال ررى خ رروض

 1963بة ررج قر رخمال مةمل ررخ ل ر ر ا ررغ خه ررج ممةدت ررد االتخت ررخ ممةهل ررج إة أط ذم ررظ م ررع

ات ر مهوشررخ هة ررفع كرروط قررج مخالرروت خةررى حلوحرري ومررلذ مرري اررجي ( .)144مة أط

منت وال حل ممطو خ كوط سههو
ممالنوم هصخ مجاللوخ

حنوم أخجمت مم جض

مم ةػتاع وقج حهع ذمرظ

مفج مطفرػال منلروط ججيرج مةتلرو ومسروملب مملةلشرع منفرو

حةجت ممثقو وا ممحي جة ممل اللع يهجو ر بةرس مفو رةي سرػقو مالةرجت مم ن رلوا
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ال خغ حةجت ممةغرع وممةف روا وماالةروت ممةلومرع ممػشنلرع خرغ مةنشرصع مةنالوجلرع
ومررحمظ مثروالل مةقال رروتاع
ح غ مػجػت

ررال خررغ تهررػص ممرخمض ججيررج مررع ممةلومررع مألسررلػتع مررع

ممللة ع ممةخالع مم ةػتاع سوبقو

()141

.

وقر ررج حوومر ررت مم ر ررةصوا مم ر ررةػتاع منر ررح خر رروض  1984ممالقةل ر ر مر ررغ مملشر رروك

ممل رروحهع مةةلومررع ممػم ررج خةررى ممل اللررع ر ررجالا خررج ق ر مخالما منفررو خررجض ممترروس

ممدوجررع ادوجفررو ممةوم ر إة أذم كرروط المحهرري ة اق ر خررغ ( )5444الترروص وأط اكررػط
مجار رري خقر ررج إا ر رروال بوسر ررلي
مةقومع(.)505

و للو ا ز خل ممل أخ

سررههو ر ضررة

ر ررال خر ررغ حنطر ررلع مم فومر ررع مةػم ر ررجيغ وحنطر ررلع وثر ررودق
مم ةػتاع قج كوط حرثلخ ممف

ررخص ممل ر أخ ر سررػس ممةل ر

()505

ارلغ مم ن رلغ

خةررى مم رخ ع مررغ أط قررونػط

ممةلر ر مم ررةػتي ا ررلغ م ر ر مر رػمشغ ممت ررق ر ر ممةلر ر وممت ررػص خة ررى ررخص
ممال ر ررجالتب إة أن ر رري ة حر ر ردمص ر ررخص ممةلر ر ر مةن ر ررون مت ر ررجوت وا و ر ررع مط ممن ر ررون
مم ةػتاوا مملالدوجوا مغ ش ز لرخ سرةػتي اةشرغ ر ضرخوز

رةهع ق رع

منفغ ة الة غ مةل وة ا جط خص خل منوسرهع .وقرج ارجأا ممتكػمرع مم رةػتاع

ب صػما جروت متر مشروك مملر أخ مم رةػتاع فر خروض 2412

رجال قرخمال م ةرذ

ممػلالمن القع ( )446بوملػم قع خةى ممالخحلهوا مم و ع بروةت مملػمشنع مم رةػتاع مرغ
ل ررخ مم ررةػتي وممالر ر ح ررلنت خ ررج حل ررلخما ش ررلةت م ررن أوةت ررو مملقلل ررلغ ر ر

ممللة رع مإلقومرع خةرى كفومرع وممرجحفع ومفرو شةرب مسرالقجممفع إذم كرونػم هروال ممللة ررع
مإلقومرع مةفرو خةرى كفومالفرو ومرلذ خةرلفع مةتػضروا أمنلرع مرع حتلر ممجومرع السرػض
إقر ررومالفع ومم ر ررلوس بومةل ر ر مر ررج ممغلر ررخ ر ر ممقصر ررو مم ر رروص توط نق ر ر كفر ررومالفع
ومةومةررع أوةت ررو مةومةررع مم ررةػتيلغ مررغ حلررث ممج مالسررع وممةررال

وتتال ررهػط ضررلغ

ن ررب مم ررةػت ر ممقصررو مم رروص وأا ررو مم ررلوس مةلػمشنررع مم ررةػتاع بوسررالقجمض

لوجفو مألجنه إذم كوط هوال ممللة ع أو نق كفومالري خةلفرو إذم كروط تمهر ممللة رع

د .ميثاق خيرهللا جمؾد
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إط ال ررب ر ذمررظ وتررجوط ر مإلقومررع (لو مػمشنررع سررةػتاع) وت ررل مرري بومةلر

ممقصو مم وص بشخط أط اكػط مجاي جػمل سفخ مةالرخز بري الكنري مرغ ممةرػت

أي وقت مهةجل(.)505

خامساً :مستقبل المجتمع السعودي

مررغ مللردما مةنطلررع مملة لررع أط الأس مم ررةصع لفررو مقفر

بتلررث اكررػط ن ر

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

رروط ممةودةررع مملوم ررع حلررخ بلخحةررع حخجررع ر مم ررنػما ممقةلة رع ممقوتمررع للررو ا ررز

من ب مملةظ قرج كروط منالقروص مم رةصع ارلغ أانرون مملةرظ خهرج ممةدترد يص سرةػت يرالع

افجون خةى مخالهوال أني أهح منفع خفجم بةجض ممالنول وأط حنالقر مم رةصع الرنفع إة

أط مألمخ حغلخ مةط بةج حػم مةملخ (

اغ سةلوط) وةاع ممةفج واومالوم سرلكػط

أوص مةررظ مررغ جل ر مةم رخمن مةحفرروت إذ مررغ ممللكررغ أط افررال ذمررظ شررفلع خررجت مررغ
مةمخمن مةػ ػص ممى مم ةصع.
وتهررجو أط مةملررخ

اررغ سررةلوط اتررووص أط ا ررالهق مةحررجم

وتثهررت سررةصالي

وتالال ى أي مشركةع مرغ ممللكرغ أط حر ثخ خةرى أمرخ حػملري ممةرخش مال رحم إجرخمنما

رخ محفلر رػم بومف رروت ومخالق رروص م لػخ ررع م ررغ مم ررجخو أا ررو
ا ررجما بوخالق رروص( )11أمل ر م

ررال خررغ مم ررلصخ خةررى مةجفررد مةمنلررع ومم ررلر ومنفررون حومررع حػلتررع مم ررةصوا

مةمنلع الغ أكثخ مغ أملخ(.)145

ير ررخ خر ررجت مر ررغ ممهررروحثلغ مةجاللر رروخللغ مط نقصر ررع مم ر ررفخ(نقصع و ررةع ار ررلغ

مخحةاللغ)

ممل اللع مم ةػتي كونت خوض  1974مذ شفج حم ممةوض منصالس حنفلح

مم صط مةقال وتاع ومةجاللوخلع

()146

ممةخالع مم ةػتاع مقهةرع خةرى نقصرع

و نوش م شخما حةص منصهوخرو أط ممللة رع

رفخ ججيرج إذ حرع مةخرالط خرغ خرج مشروالتع

م القهةلع كهلخ هالص منالج مهوتال م القه مةسالثلوال ممحي خقج

ممختروض ر
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مملررج ( 26-24حشرختغ مألوص )2417ممررحي الخررول ومر ممةفررج مم ررةػتي مةملررخ
اغ سةلوط ممحي كش

خغ مشخو (نلػض) بقللع ( ) 544مةلوال توةال مهنون مجينع

مسالثلوالتع م القهةلع خةى ممهتخ مةحلخ(.)147

مررلذ مررغ مملررخج أط ا رراللخ م ررالػ مملةلشررع ممترروم

مم ررةػتاع شررػتال إذ اةررج مةررجص ممنلررػ مم رركون
الغ أخةى مملةجةا

ر ممللة ررع ممةخالررع

ر ممللة ررع وممهرروم ( )%3 5مررغ

ممةومع و ػ افػس مةجص ممنلػ مةقال وتي ومرغ ممل كرج إذم

أسرراللخ ررحم ممفرروالس سررلدتج مررغ خ ررد ممجومررع ر مملتو طررع خةررى م ررالػ مملةلشررع
ممتوم
حق

اقواةي متجوتاع قجال ممجومع خةى مساللةو

مم خت لغ(.)148

وملتوومررع مةوم ررع ررحم مةمررخ حال رري ممجومررع ممررى مررو خررخز ا ر ر ر(مم ةػت ) وممال ر
االقةل مةخاللوت خةى ممةلومرع ممػم رج وحشر لع ممةلومرع مم رةػتاع

()149

وتهرجو

أط ممللة ررع ممةخالررع مم ررةػتاع سالشررفج تهررػص مخررجمت كهلررخ مررغ مم ررةػتيلغ م رروةا
مخل رروص مر رع اكػنر رػم يالقهة ررػط ممةلر ر اف ررو س رروبقو مة ررج مخاله رروالا م لف ررو حت ررػص ممنط ررخ

ممل اللةلع مالخلوص مم نوخلع وممتخ لع شلئو شلئو بةج ملتاوت خجت مم كوط وحوجع
مملػمشغ مم ةػتي مةةل وممال سػز حطفخ

حشفج ممللة ع ممةخالع مم ةػتاع حػجفوا ججيج

ممل القه ممقختب
مةنفالروس ممثقرو

()114

ومقومرع حفرالا

نودل ررع ومحاللومل ررع ررال توال س ررلنلو وم رروالس( .)111مذ ش ررفجا ممةو ررلع مم ررةػتاع

ممختوض حفال نودلرو ر مذمال  2417رػ مألوص منرح مرو اقرخ ثالثرع خقرػت .وتةرج
ررحم ممتررج

مةسررالثنود م ش ر مخ خةررى حغللررخ كهلررخ ر سلوسررع ممللة ررع( .)112إة أط

حل مةجخمنما وخةى ممخ ع مغ أثوال و مةا والع

مم روال مرغ ممللكرغ أط ح ةرق

مشكةع مة ةصع ممتوكلع مع ممل س ع ممجينلع وقػ ممل اللع ممالقةلجاع.

حةج م رمع مة الس مغ مةمػال ممالر حصرخس ر م اللةوحنرو ممةخالرع ارلغ ممترلغ

ومةهخ و للو ا ز ممللة ع ممةخالع مم ةػتاع ومنح حتػةا حقهع ممال ةلنلوا ومو
مال قفو اجما مػجع مغ مملصومهع بوة الس وةسللو بةج حلخكد ممقػما مةمختكلع

د .ميثاق خيرهللا جمؾد

التظؾرات السعاصرة في السجتسع الدعؾدي

قػمخج سةػتاع قجمت خخمدس م الس ممى مملةظ
( )444ش

لع

()113

وقررع خةلفررو ( )144ش

و

[]19

خوض  1991وقع خةلفو نتػ

خوض 1992خخت رع م رالس مهرخ قرجمت ممرى مملةرظ

ررلع( .)114م ررغ ررحل مملػجررع مررغ مملصومهرروا مررغ ممررجمه

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.

أمو مػضػ ممل أخ مم ةػتاع ونفو أهحا حنجمج

ومررغ ممللكررغ أط اشررفج ممل ررالقه ممقختررب حتررػةا جحالتررع ب

ممل اللرع وسرػس ممةلر
رخ
ررػص ق ررواو مملر أ

و حم مةمخ اجأ بقخمالا حكػملع ججاع ف حشختغ ممثون خوض 2441اجأا مم ةصوا

ح ررل مةل ر أخ بومت ررػص خةررى بصوقرروا ػتالفررو مم و ررع اررجوط وم ر

و ر حدت رخمط

 2444أ جال م ةذ ممػلالمن هصع م ةق مملدتج مغ خص ممةل مةن ون(.)115

و ر منال وبرروا خ ررع ح رروال و رنوخع جررج ر مم رروبع وممةشرختغ مررغ حش رختغ

ممثون  2445ولا أمخمحوط ر هصرػ حوالت لرع كلرو إقرخ حرق مملر أخ مم رةػتاع ر
مةنال و

و

ممالخشل مة رػتع ممل رومذ ممهةجارع .وارجأ مةمرخ االةلرلغ( )34أمر أخ
ممثومث خشخ مغ كونػط ممثرون 2413

()116

سةػتاع

خ ػتع م ةذ ممشػال

حخمسالفو

أ ةب مألحلوط أملخما مغ ممةودةرع مملوم رع حخكرد نشروشوحفو خةرى ممةلر

أا و ملتمتا أخجمت مم لةلوا ممن ودلع مصةع مةمفلع مم جيج ممى ( )125جلةلع

مم لررخي ومة اللرروض اخخواررع ممل ر مخ وممصفػمررع( .)117كلررو سررل مةل ر أخ مم ررةػتاع بقلرروت
مم لوال ةوص مخ

حوالتخ ممللة ع.
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خاتسة:
حةج ممللة رع ممةخالرع مم رةػتاع ومحرج مرغ ممرجوص مملتػالترع ر مملنصقرع ملرو
حلة ي مغ إمكونوا موتاع وح والتع حنةع بوسالقخمال سلوس وم اللة منةكذ خةى

أالض ممػمقررع االرخمكع ممنلررػ ممررحي أ

ررى ممررى حنللررع ومنررح سررهةلنلوا ممقررخط ممةشرختغ

اررجأا ممالصررػالما حال رروال تمه ر ممل اللررع مم ررةػتي منةكوسررو م رػمالتما ممررنفط مم هلررخ

ممال و خا مةفوخ مم لوس مم ةػتي خ ع حوالت لع مهنون ممجومع وممفخت مةرو و رحم
مو ح كجل مةالقروض وممل شرخما ممالر حالترج
ممللة رع ممةخالرع مم رةػتاع ر

ح و

خرغ ومقرع مم ركوط و ممالةةرلع ومم رتع إذ

رحل ممقصوخروا توة مالقجمرع .أمرو ر م روص

ممةل تمه ممللة ع وط ومقع سػس مةخلروص ومملروص ر ممللة رع ممةخالرع مم رةػتاع
يالقجض خةى مثلالحفو مغ ممجوص ممةخالع و

ضرػن ال رج مةرويلخ ممػمقرع مةجاللروخ

مم ةػتي الكغ ممقػص أط مملةصلوا حشلخ اػضػس ممى ممالقجض خةى ح رو
ومم لػت.

ممال ةر

وخةررى ممررخ ع مررغ مماللوسررظ مةجاللرروخ وممخضررو ممشررةه ممررحي ا ررػت ممللة ررع

ممةخالع مم ةػتاع إة أنفو حةون مغ بةس مملشوك

كوماللللد ضج بةس ممفئوا

وخ ررجض حفوخر ر مملر ر أخ ر ر ممل الل ررع بومش ررك مملصة ررػ

وض ررة

مم ررػخ مم ررت

وحةرروش ممل ررجالما و لخ ررو .أم ررو للررو ا ررز ممل ررالقه مملنطررػال حشررلخ مةصل رروا

ممػمقررع مم ررةػتي أط ممللة ررع مقهةررع خةررى حغل رخما م اللةلررع ومنفالرروس ثقررو

وحنللررع

وا و ع مذم الأا مملشوالتع مملقالخحع ممنػال وا و ع مشرخو (نلرػض) إذ سرلنق

مملشخو مةقال وت مم ةػتي ممى أ وس ججيج .
مغ هالص ممهتث حع ممالػ

رحم

ممى ممنالودج مآلحلع:

-1الكر ررغ ممقر ررػص أط مم ر ررةػتاع قر ررج حفر ررختا ار ررهةس ممللل ر ردما للر ررو يالةةر ررق اهنلالفر ررو
مةجاللوخلع ومنفو مني م اللع متو ع ياللالع بقجال كهلخ مرغ مماللوسرظ ممرحي أضروز

مملدتررج مررغ خنو ررخ ممقررػ ومملنةررع مةللة ررع ممةخالررع مم ررةػتاع وا و ررع للررو يالةةررق

التظؾرات السعاصرة في السجتسع الدعؾدي

د .ميثاق خيرهللا جمؾد

بوسالقخمال و ممجمهة ومنةكوس ذمظ خةى سلوسالفو مم والجلرع بلةنرى أط

[]11

رونع ممقرخمال

مم ررةػتي أكث ررخ إالحلوح ررو ر الس ررع مم لوس ررع ممةومررع مةللة ررع مال ئ ررو ر ذم ررظ خة ررى

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

 -2مملػمشغ مم ةػتي لخ مةغ بشك كهلخ بشر وط ممةودةرع مملوم رع وإسرةػ إتمال
ممجومع ب هب حػ خ ضخوز خلر ما والع ومسالقخمال
-3يال رررم

ممنطوض مم لوس .

ممالخكل ررب مةجالل رروخ مم ررودج ر ر مم ررةػتاع ر ر ممػق ررت ممتوض ررخ م ررغ

م لػخع شهقوا م

شهقع مجاللوخلع مو اللد و هة فو كوط مي مم لوت وممهةس

اةلر حومع مغ مةسالقخمال و نوش ئع ينطخ مملفو نطخ تونلع.

-4مو ملمررت ممصهقررع ممػسررصى ر مم ررةػتاع لررخ متررجت مملةررومع ةةررى ممررخ ع مررغ
ضفررػال ئرروا ججيررج مررغ الجرروص مةخلرروص ومملثقفررلغ ومملالةةلررلغ إة أط أتومال ررع ر

ممل اللع مع حرهح مجم و متج مةط.
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