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 الملخص
دد س ِّر   سددإ ّددل تددّي س       تهدد ه هددلد ِّر سة ِّلددإ إرددد إ ددسِّا  و  ِّرلدديِّة ِّر مسيِّة سددإ ّددل د مشددإ تيفة

ُّسص عسل وتذغ ل أّسِّ  ِّرسج سع، وتح م  ِّر حديت  ِّرديلد ي ة يّ سدإ ِّر دل أةدس  ّ هديه ورهدلد 
ينددي  ِّرغي دإ، ِّع سدد   ِّر سة ِّلددإ ِّرسددشهي ِّريحددلل ِّر حت تددل، وِّلدد خ دد ِّرس ي تددإ بدد  ِّ   رجسددعة ِّر  

ي دددددا ِّرفدددديدت ا وأحددددحي   ِّرخيحددددإ  هددددي، وِّر ددددل تددددن إمسِّؤهددددي عتددددد ع شددددإ دددددا ة ةدددد ا دذددددي ب 
 ِّرسح   ِّر جي يإ ِّرلما تن ِّخ  ي هن بطسي إ قر  إه

هددي كذددلد ِّر سة ِّلددإ عددا تسُِّمددع   سددإ       ِّرفسددل ِّر مسيِّةددلي ن  جددإ عدد    دددا ِّر حدديت  ِّر ددل عّس
شيِّ  ِّرسيضد إ، ّزد   عدا ةيردإ ِّرردسِّا ِّرد ِّ س ّدل ِّرسج سع ّل د مشإ تيفة س ِّر   سإ خ ل ِّرد

سل بين ره آةدي   ميهسيدإ  عتدد نددع ِّرفسدل ّدل ِّر سا، وِّر ل أ س  مس ُفهي إرد ة وث تغ س    س 
أليِّة ِّرفسل ِّر مسيِّة سإ، ُتسثسةتد أ سا دظيهسهي ّل ل ي   نظدس   ُ ون سدإ  رمعسديل ِّر  ويدإ وِّرحّس دإ، 

ففة ِّإل بيل عتدد  دسي لد هي، تلد سي رد ئ ّادإ ِّرذدبي ، دسدي أ ئ إردد تددس  نددبإ ودا ةينَّ ضي
ك  س  دا ِّر   ِّرفيدتإ ّل ِّرعسيل ذِّ  ِّرطيبع ِّر  وي، وِّتن  يل إرد ِّرفسدل ّدل أعسديل ودهدا 
أخددسئه بسددي أ هددس  ن ددي ي ِّر سة ِّلددإ تسِّمددع  و  ِّرلدديِّة ِّر مسيِّة سددإ ن  جددإ رهددلد ِّر حدديت ، وهددلِّ 

ِّ ب  س ِّ رسدد خطدإ إلد سِّت ج إ    ل ِّر مدسيِّث ِّرث ديّلس ّدل ِّرس مشدإه وقد  ِّق سةدد ِّر سة ِّلدإ ُ سثسةل ته م  
تشسييددإ ر لف ددل ِّردد و  ِّر شسدديي ّددل هددلد ِّرلدديِّة، تذدد سُل ّ هددي عدد   دددا ِّرس يتدد  ِّر شل ل ددإ ّددل 

 ِّرس مشإ وِّررش وة ِّتم ةسيعلس رت شس سإ، وأححي  ِّرسح   ِّر جي يإه
دد س ِّرلدديِّة ِّر مسي  الكلماا ا الماح ِيِِّّاا   ِّة سددإ، ِّر حدديت  ِّرديلدد ي ة يّ سددإ، لددية ِّرذددش شل، د مشددإ تيفة

 ِّر   سإه
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Abstract 

     This study aims to highlight the role of heritage markets in the Old 

City of Taiz to providing job opportunities and employment for 

members of the society; and to identify the socio-cultural 

transformations that have affected them. To this end, this study has 

utilized the descriptive and analytical methodology. It has also used 

the interview guide as a tool for data collection, which has been 

conducted on a sample of thirty workers and shop owners who have 

been purposefully chosen. 

     The study has revealed the decline of the value of heritage work 

due to a number of transformations the society has known in the old 

city of Taiz during the past years, let alone the ongoing conflict in 

Yemen.  All that has led to a value change that had fundamental 

effects on the traditional labor markets, the most prominent 

manifestations of which were the prevalence of an inferior view of 

craftsmanship, and hence the low demand for their practice, especially 

among the youth, which led to the drop of a large percentage of the 

workforce in manual jobs and moving to work in other occupations 

and professions. The results of the study also showed a decline in the 

role of heritage markets as a result of these transformations, which 

represents a major threat to the future of cultural heritage in the city. 

Eventually, the study tries to put in place a suggested plan to enhance 

the developmental role in these markets with the participation of a 

number of executive offices in the city, Social Fund for Development 

SFD, and shop owners. 

Keywords: Heritage markets, socio-cultural transformations, Al-

Shanini market, the Old City of Taiz. 
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 المقدم  
ِّشددد هس  ِّرددد سا بير جدددي   دشدددل ِّر ددد ت بسحطدددإة ع دددي   تيُسدددسم دشهدددي ِّر يِّّدددل ِّر جي يدددإ ِّرسحستدددإ      

بح ددن ديقفهددي عتددد دزدد ع بدديربخي  وِّر يِّ ددلي بينهددي هسدد   وحددل تجي يددإ  دد ا ِّرذددسة وِّرغددس  
بي  ِّرسش   وِّربحس ِّرةسس ِّرلي ُ سثسةل ِّرذسيين ِّرس  س ّل تجي   ِّرفيرن ِّر   ن، وإط رهي عتد 
أهددنَّ ِّرسدديِّنب ِّربحسيددإ ّددل ِّربحددسيا ِّرةسددس وِّرفسكددلي وهددي دددي أكددد  ِّردد سا د ين هددي ِّر جي يددإ، 

( ة ددد 84-83 ،1979 ّ فدد    ألدديُِّقهي، وقردد هي ِّر جددي  دددا دخ تددف ِّرقطددي   ِّرحبذددل،
ُعسةّدددد بيلدددن لبددد   ِّرفدددس  ِّرددددف   لي رسدددي تس ددد   بددده ددددا ةزدددي   وِّا هدددي ، وتطددديم   ّ هدددي 
يت  ّدل  كدا ِّرف قدي  ِّر جي يدإ وِّرث يّ سدإ وِّتم ةسيب سدإ  د ا  ِّرليِّة ِّر جي يإ ِّر ل رف ْد  و  ِّ ّفس

 (ه285 ،2006 تف ِّرقبي ل ِّرفسك إ  هيشن، دخ
تهي ِّرج يددس  ِّرفسك ددإ ق ددل  وبددين نردد   ِّردد سا أ كفددإ      ددهة ي ألدديِّة    دددإ دددا عذددس  ألدديِّة شي

 دزدين ددا بدل عديت، ّو ده ُ حسدُل ِّرط د   15 -1ِّإلل ت، وهل: لية ع ن ِّرلي ُ  يت دا 
 دزددين دددا بددل عدديت، ولددية  30 – 15إرددد لددي س ِّنّددية، ولددية حددشفيا ِّرددلي ُ  دديت دددا 

ي أ دي 286 ،2006آخدسد  هيشدن، ة دد ِّرسِّ  إ بحزسدي  ِّرلي ُ  يت ّل دش ردف ذي ِّر فد   
ددْحس ّددل 3 ،2004ايدد ،  شيددْ  دددا ألدديِّة  15(، ولددية ِّرذة شددابين، وذبددس ِّرهسدد ِّنل لددية ِّرجي

 بتن ت سيبي ه  23ِّرفس  ِّر   سإ، ويبُف  عا د مشإ تف   شحي 
ودسددي ت شدده ّ دده أنس ِّرلدديِّة ِّر مسيِّة سددإ لددسإ  دس دد   ، وإةدد ئ ِّرف دددي  ِّرحزددي يسإ رتسدد ن      

يدإ أي دج سدعي  يحدلهي ِّإلل  د إ، ودحدي      ددلف ّدل تخطد ا ِّرسد ن، ومد ا  أليلدلف ددا ُهيسة
ِّنف يلدي  ر ددي يل ِّرذددفي  وةزددي تهي، ودُشددسِّ  ُدهسددي  ّددل  كددا ِّرسيضددل بيرحيضددس، وتلدد سي ّددل 
ِّرسش جددي  ِّر  ت   ددإ وِّررددشيعي  ِّرحّس ددإ ِّر ددل ت س دد   هددي، إْذ تت ددد  ِّرلدديِّة ِّر مسيِّة سددإ أهس  هددي 

رس ينإ ِّتق ةري  سإ ِّر ل بيند وت ت ِّل تحظدد  هدي ع دس ِّرفردي  ِّرُسخ يتةلدإ، ّهدل درد   دا ِّ
ن ّددل تددّي س ُّددسص عسددل رتث ددس  دددا أّددسِّ  ِّرسج سددع، ّزدد   عددا  أليلددلف رتدد خل وِّرثددسو ، ُتدددهة

يإ ِّرسج سع وة يّ هه دهي وتف سُس عا ُهيسة  ِّرسش جي  ِّر ل ُت  ة
دد       س ِّر   سددإ، أْن تظدديّسْ  رهددي عدد ُ  عيِّدددل، وته دد   رهددي عدد ُ  ودددا ُةْددداة ِّرطدديرع رس مشددإ تيفة

ألدبي ، نهزددد  هدلد ِّرس مشددإ ّدل شدد د ِّرسجديت  ِّرحزددي يسإ ع دس دسِّةتهددي ِّر ي يخ سدإ، ّتينددد 
م  دا ِّرليِّة وِّررشيعي  وِّرلشي ة  دا أهنَّ د ن ِّر سا ِّر جي يإ وِّرد يل إ، ِّن ذس  ّ هي ِّرفي ة

رس مشددإي تلدد قبيل ِّر جددي  ِّر ددي د ا دددا أنحدديا ِّردد سا، ودددا وِّرخينددي  ّددل أمدد ِّا د لسقددإ دددا ِّ
ددي و وِّرهشدد   ِّردددسو ي، خددي ا ِّردد سا بيرحجدديا ودرددس وِّرذدديت وِّرفدد (ه وت 656 ،2009سِّة ّو
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تددد ِّل ت س ددد    دددسِّث اشدددل بسلس ِّتددده وعشيحدددسد، ُ ف سةدددس  يِّقف س ةددده عدددا ِّردددشسا ِّتم ةسددديعلس وِّرلتدددسي 
 رتس مشإ، ودد خ د هي، وليكش هيه

ددي، ّددل إطددي  ويْع ةشيددي بدد نَّ هددلما ِّرفشرددسيا وي      ددي دّي   فدد م  كددا ِّرفسددل بيرلدديِّة ِّر مسيِّة سددإ  كط 
ن ّدل تحددد ا  ِّ دددا ِّرفست دإ ِّر شسييددإ ِّر دل ُتسِّعددل ِّربفدي  ِّرسحت سددإ رتسج سدع، وُتدددهة ُ ذد سة ن مد ا 

سيِّة سددإ بس مشددإ نيب ددإ ة ددي  ِّرسج سفددي  ِّرسحت سددإه ورهددلِّ تددد فسا هددلد ِّر سة ِّلددإ ةيرددإ ِّرلدديِّة ِّر م 
تيفة س ِّر   سإ، وإ سِّا  و هي ّل تّي س ُّسص عسل وتذغ ل أّسِّ  ِّرسج سع، م ُزسا ِّرجد ا ِّرول 
دا ِّر سة ِّلإ ِّر فسيف ب ليِّة ِّرس مشإ ِّر   سإ ودي تس ديا بده، أددي ِّرسحدي  ِّرثدينل ّ ددتا ِّرزديا 

قددإ ِّر مددسيِّث عتددد   ِّلددإ  و  هددلد ِّرلدديِّة ّددل تددّي س ُّددسص عسددل، بسددديهسإ ّددل   ِّلددإ ع 
بير شس سددإ، ردد س ّ ددا ّددل أبفي هددي ِّرسحت سددإ،  ددل ّددل  هينيتهددي ِّرسددد   ت إ بددلره، وهددل ّددل ذردده 
تدفد إرد تشيول دي تزيال ةظه دشهدي ّدل بحديث ِّر ديتي عتدد ِّع بدي  أنده قتَّسدي ُمشظدس رت دسِّث 

ن ّدل  تح  دع - ب ل أش يره - ِّر شس سدإ  عتد أليو أنه أة  أهنَّ ِّرسجيت  ِّر ل  س ا أنس ُتددهة
 ِّرسشذي  ه

ددل ِّلدد فسِّا ِّر سة ِّلددي  ِّر ددل تشيورددد هددلِّ ِّرسيضدديا،  س ددا أن نتسدد    ددي  ِّر سة ِّلددي        ّو
ثي سا، أدي ِّر سة ِّلي  ِّرفسك إ وِّرفيرس سإ ّهل قت تدإ، ودفظسهدي ُمسبسةد  عتدد  ِّرسحت سإ ةد  عتن ِّربيةة

إ ِّته ةسدديت  هددلِّ ِّرسيضدديا، وقدد  قيدددد ِّرجيِّندد  ِّرُفْسسيِّن سددإ وِّر خط ط ددإ رملدديِّة ِّر مسيِّة سددإ وة مثدد
ِّر سة ِّلدددإ ِّرحير دددإ بسسِّمفدددإ أهدددن ِّر سة ِّلدددي  وِّربحددديث ِّر دددل ِّه سدددد    ِّلدددإ ِّرفسدددل ّدددل ِّرلددديِّة 
دل تلدد س ن ي جهدي، ة در  حد     ِّلدإ  ِّر مسيِّة سإي بغسا ِّلد تسيل ِّرختي دإ ِّرشظسيدإ رت سة ِّلدإ ّو

  ِّر   سإ، وت ِّخل ِّرسش جدي  ِّرحدت إ ِّرليِّة ِّإلن يم إ ّل ِّر يهس ( د ئ ِّن ذي  2018ّسي   
رلدديِّة بغدد ِّ  ( ِّرخرددي ا ِّر رددس س إ وِّر خط ط ددإ 2015وِّرس تدد  ه وتشيورددد   ِّلددإ خت ددل  

، وتذدددخ ا ِّرسذددديكل ِّر دددل تفين هدددي ِّرسشط دددإ ن  جدددإ ِّر غ دددسِّ  ّدددل دشط دددإ بدددي  ِّنادددي ِّر  ت   دددإ
ِّرُفْسسيِّن سدددإ وِّتق ةردددي  سإ وِّتم ةسيب سدددإ، ِّر دددل أةَّدددسْ  بذددد ل  لدددت ل  عتدددد ِّرسشط دددإه وأر دددد   ِّلدددإ 

ِّرسفيحددس  و دد ن ِّرفسددل، وخُترددد إرددد ( ِّرزددياي عتددد ِّر حدديت  ِّتم ةسيب سددإ 2014ِّرشددب وي  
يمهدددي  ِّرق س دددإ نحدددي ِّرفسدددل، دشهدددي: ط  فدددإ ِّرفسدددل نلدددده، ومدددي  عيِّددددل ذِّ  تددد ة س  عتدددد ِّر 

( عتددد أهيسسة ددإ 2013ايردد    وك ا دده، وِّرق سددإ ِّتق ةرددي  سإ وِّتم ةسيب سددإ رتفسددله و بدد س    ِّلددإ
لييظ ُدا  ِّرسي وث ِّرذف ل وِّرحة عت ه، بسي أ هس  أنس ِّرفسل ّل دجيل ِّر مسيِّث  ح يا إرد أنس م

بددلسة دددي ّددل ِّرفرددس دددا ت ش ددإ  ُ س ددا ِّلدد خ ِّدهي ر سد سدده،  بدده ِّر ددي سين عت دده، وِّتلدد لي   دددا
( ِّرلديِّة ِّر جي يدإ ّدل ِّرحجديا وِّرد سا 2012وتية  ه، وِّر سويي رهه وتشيوردد   ِّلدإ ِّرفت دين  
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دشل  هي  ِّإلل ت ة د نهي إ ِّرفرس ِّرابيلل ِّرول، ودي ةظ د بده ددا ِّته ةسديت وِّرفشي دإ، 
 هي، وت ة سهي عتد ِّرح ي  ِّتق ةري  سإ وِّتم ةسيب سإهوِّربزي ع ِّر ل بينيِّ م  ِّورينوِّردتع 

( ِّرزيا عتد ِّرهيسسة إ ِّر شسييإ ِّتق ةردي  سإ 2010طد   ِّلإ ِّرسهشي  دا مين   آخس لتس      
وِّتم ةسيب سدددإ رهدددلد ِّرلددديِّة بسلدددس ِّ  تسِّة دددإ، وِّلددد ثسي هي ّدددل إطدددي   تشسددديي ددددد  ِّته وأ دددسا  

، وِّر ددسئ ِّردددفي  إسدد ن ِّر( أهيسسة ددإ ِّرلدديِّة ِّرذددف  إ ّددل 2010  ِّلددإ ِّره اددإ ِّرفيدددإ رتددد يةإ  
ددديظ عت هددد لي ، وإعدددي   ت ه تهددددي وضدددسو   ِّرحة ي بسدددي تحييددده دددددا تدددسِّث ُعْسسيِّندددلس وة ددديّلس وِّم ةسددديعلس

( بفددد  2009كيمهدددي  ِّق ةردددي  سإ ولددد ية سإه بسدددي ِّل فسضدددد   ِّلدددإ ع ددد  ِّر دددي   ودس ددديا  
ِّردثتددإ رملدديِّة ِّر  ت   ددإ وتجددي   ِّر طددييس ِّر ددل ةدد ةد ّ هددي، وطسةددد عدد  ِّ  دددا ِّر يحدد ي  

لييظ عتد هلد ِّرليِّة، ِّإل بديل عت هديه ونيقذدد   ِّلدإ وإعدي   ت ه تهدي، وتذدج ع  ّل ب ي إ ِّرحة
لييظ عتد ِّل سسِّ ي هي 2009عتيِّن   ( إعي   ت ه ل ِّرليِّة ِّر مسيِّة سإ ّل ِّرسسِّك  ِّر ي يخ سإ، وِّرحة

( 2009كش يا  ذي   سإ  ة يّ سإ، وعيددل  ددا عيِّددل تشذد ا ِّتق ردي ه وأ دسا    ِّلدإ بسيندإ  
يِّة ِّر مسيِّة سإ، وِّرشهديا  هدي، وتح  دع ِّلد سسِّ ي هي ِّر ي يخ سدإه وأكد س  أهيسسة إ ِّرسحيّظإ عتد ِّرل

( عتددد ضددسو   ِّته ةسدديت  هددلد ِّرلدديِّة وِّررددشيعي  ِّر  ت   ددإ ب نيِّعهددي، 2006  ِّلددإ هيشددن  
يإه ، وِّر سده بيرجلو  ِّر ي يخ سإ ِّرسستبطإ بيرُهيسة  وتطييسهيي  عس ي ر ق ري  ِّرسحتلس

ل ضيا دي تن عسضه       دا   ِّلي  لديب إ ذِّ  حدتإ بسيضديا ِّر سة ِّلدإ ِّرحير دإ،  س دا ّو
 ِّل خ ص ِّنتل:

 أك س  ِّر سة ِّلي  عتد أهيسسة إ ِّرليِّة ِّر مسيِّة سإ بيرشدبإ ر ي يل ِّرُسج سفي  وهيي هي ِّرث يّ سإه  -
أك س  عتد ِّر و  ِّرلي ت يت به ِّرليِّة ِّر مسيِّة سإي بينهي تحيّظ عتدد ِّرردشيعي  ِّر  ت   دإ،  -

ن ّل تذغ ل ِّر ي ي ِّرفيدتإ، دا خ ل دسي ل هي دهش ي ت ت   إ د يِّ ةإه وتُ   دهة
لييظ عت هي وتطييسهيي رسي رهي ددا  -  عد ِّر سة ِّلي  إرد ضسو   ِّته ةسيت  هلد ِّرليِّة، وِّرحة

ه لييظ  عتد تي يخهي ِّرث يّلس  دس و   تشسيي، وةة

راس    مذكل  الدِّ
رفددددل ِّرسذدددد تإ ِّر ددددل تلددددسا نلدددددهي ِّنن عتددددد بدددددي  ِّربحددددر ّددددل ِّردددد سا، هددددل ِّرحيرددددإ      

ِّتق ةرددي  سإ ِّرس س  ددإ ِّر ددل  ا ذددهي ِّرسج سددع، وتدد تل هددلد ِّر سة ِّلددإ بسحيورددإ رتيقدديه عتددد وِّقددع 
ِّرليِّة ِّر مسيِّة سإ بس مشإ تيفة س ِّر   سدإ، وِّرردشيعي  ِّر مسيِّة سدإ ِّرسيمدي   ّ هدي، وِّر حديت  ِّرديلد ي 

 يّ سإ ِّر ل أةسس  ّ هي، ّز   عا  و  هلد ِّرليِّة ّل تت  إ د طتبي  ِّرفسل دا ومهإ نظس ة
 أححي  ِّرسح   وِّرفيدت ا أنلدهن، بسحيورإ رإلميبإ عا ِّر ديؤت  ِّنت إ:
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دد س ِّر   سددإ ّددل تددّي س ُّددسص عسددل  د  سددإ   - ن ِّرلدديِّة ِّر مسيِّة سددإ بس مشددإ تيفة إرددد أي ددد ئ ُتدددهة
 ّل ِّريقد ِّرسِّها؟رّسِّ  ِّرسج سع 

 دي ِّر ح س ي  ِّر ل تيِّمه ِّرسذ غت ا ّل هلد ِّرليِّة؟  -
لددد سِّت ج إ ر لف دددل ِّرددد و  ِّر شسددديي ِّمهدددإ هدددلد ِّر حددد س ي  ددددا خددد ل خطدددإ  ك دددف  س دددا ديِّ -

 رمليِّة ِّر مسيِّة سإ؟
راس    أهداف الدِّ

، دددا نية ددإ تهدد ه ِّر سة ِّلددإ إرددد دحيورددإ وحددف وتذددخ ا ِّرلدديِّة ِّر مسيِّة سددإ بس مشدده       دد س تيفة
 تسِّة إ تشسييإ، دا خ ل:

كذددف ِّر حدديت  ِّتم ةسيب سددإ وِّرث يّ سددإ ِّر ددل طددسأ  عتددد ألدديِّة ِّرفسددل ِّر مسيِّة سددإ ّددل د مشددإ  -
ه  تيفة س ِّر   سإ، وأةس  ّل ِّرسجسل عتد أ ِّ هي ِّر ي يخلس ِّرسفهي ، وت ة سهي ِّرس يقع دد قب  

ددد س ِّر   سدددإ ب طددد - ،  حددديي دشظيددددإ  ددددا ِّر فدددسه عتدددد د دددد  ألددديِّة تيفة ي  دج سفدددل ة ددديّلس
 ِّرف قي  ِّتم ةسيب سإه

 تيض   ِّرسها وِّررشيعي  ِّرحّس إ ِّر ل ت زسشهي هلد ِّرليِّةه -
ن ّدددل  - ددد س ِّر   سددإ ّددل تددّي س ُّدددسص عسددل دشيلددبه ُتدددهة ِّر فددسه عتددد  و  ألدديِّة د مشددإ تيفة

 ِّر خي ف دا ِّربطيرإ وِّل سسِّ  ِّرسها ِّرحّس إ ِّرس يِّ ةإ تي يخ سيه
 ا وِّقفل رت ح  ي  ِّر ل تيِّمههي، وآر ي  ديِّمه هيهتذخ  -
دد س ِّر   سددإي  هدد ه ِّرسحيّظددإ ِّوضددع خطددإ  - لدد سِّت ج إ ر طددييس ِّرلدديِّة ِّر مسيِّة سددإ بس مشددإ تيفة

 عتد ِّل  ِّد هي، وإعي   ت ه تهي بيمهإ  ِّق ةري  سإ  وة يّ سإ  ول ية سإه
راس   ِّ  الدِّ  أَهمِّ

ِّرشظسيددإ دددا بينهددي دحيورددإ ر   دد ن  و  أهددنَّ ِّرلدديِّة ِّر مسيِّة سددإ ّددل تت ددد  ِّر سة ِّلددإ أهس  هددي      
، وِّرسيضديعي  ِّرح مثددإ ِّر دل ردن تشددل  ، وِّر دل ُتفد م دددا ِّر سة ِّلدي  ِّر ت تدإ ّددل ِّر   ِّرفتسدلس د س تيفة
ق   ِّ ب  س ِّ دا ِّته ةسيت ِّربحثل، وِّر ل تسكا   ا   ِّلإ ِّر مسيِّث وعتن ِّم سديا ِّرفسدل ةدد  عتدن 

ثي   ْ اهِّربيةة
وت تل ِّرهيسسة إ ِّر ط  ق إ رتبحر ّدل دحيوردإ ِّريحديل إردد بفد  ِّرس  سةدي  وِّر يحد ي       

دد س ِّر مسيِّة سددإ، و كطهددي  ِّر ددل تددديع  ِّرسفش دد ا وأحددحي  ِّرسحدد   ِّر جي يددإ ّددل تطددييس ألدديِّة تيفة
 بيرجيِّن  ِّتم ةسيب سإ ِّر ل تح ع نيب إ ة ي  أّزل رتسذ غت ا ّ هيه
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راس    مج الا الدِّ
ددددي ِّرهيسسة ددددإ       دددد س ِّر   سددددإ، دد فسض  ِّنحرددددس ِّربحددددر عتددددد ِّرلدددديِّة ِّر مسيِّة سددددإ ّددددل د مشددددإ تيفة

ِّتق ةرددي  سإ وِّر جي يددإ رهددي، وُّددسص ِّرفسددل ِّرسيمددي  ، وط  فددإ ِّرفسددل، ونيب ددإ ِّرسهددا ِّرس يةددإ 
ّ هدديه بسددي ِّق رددس ِّربحددر عتددد ع شددإ دددا أحددحي  ِّرسحدد   ِّر جي يددإ وِّرفدديدت ا ّددل ألدديِّة 

دد س ِّر مسيِّة سددإ، ِّرددلما تددن إمددسِّا ِّرس دديب   ِّرس  ِّن ددإ دفهددن خدد ل شددهس إ سيددل د مشددإ  ت/ 2020تيفة
 هه1441شابين 

  ِّ  األسواق الحَُّراثِّّ   الماهوم واألَهمِّ
ُتفد س ِّرلدديِّة ددا ِّرسسِّّددع ِّرليلد إ ِّرفيدددإ ّددل تخطد ا ِّرسدد ن ِّر ي يخ سدإ، ون طددإ  دسب يددإ       

(، وأةد ي أهدنسة ِّرش دي  ِّرح ييدإ ِّر دل  ح يمهدي 964 ،1998 اشد ن، دهسإ ّل ِّرح ي  ِّتق ةردي  سإ 
ل ين ِّرس ن عتد دخ تف دد يييتهن وةيميتهن، وهل ّل ِّريقد ذِّته ول تإ دا ولي ل تبدي ل 

إ وِّتق ردي  ِّرّتي  وِّرسفتيدي  وِّرذي في  أة ين يي رسي  حد ث ددا دشيقذدي  ّدل أددي  ِّرد يلد
ت ويد  ِّرشديو بيرث يّدإ، ود دين  دهدن  تتخديذ ِّر ددسِّ ِّ   (، وأدديكا227 ،1988وا سهدي  عثسدين، 

(، ودت  دددد 48 ،2009يِّن ا ر تددده ِّرس مشدددإ  كسيندددإ، ِّر دددل  س دددا أن تردددب  بسثيبدددإ أعدددسِّه وقددد
د س قد  س ي لديةإ  رت يِّحدل ددع بث دس  نذيطي  ِّإلندين ودشبع ِّة  يميته، وبلره بيندد ألديِّة تيفة

ّ س ِّتة  يمدددي  ددددا ِّرددددتع وِّرسش جدددي ، وعدددا ددددا ِّريِّّددد ما إر هددديي ب رددد  تبدددي ل ِّرسشددديّع، وتدددي 
طسي هددي ت دديئ ِّرددسوِّبا وِّرف قددي ، وت دد ِّخل وت سددياا ِّرفددي ِّ  وِّرث يّددي ه وُي ردد   هددي ِّرلدديِّة 
ددي ةي ِّر دد  ن، ِّر ددل تددن  شيؤهددي دددع   ِّ ددإ نذدد   ِّرسدد ن ِّر مسيِّة سددإ، ويدد ن ّ هددي تبددي ل  ْفسي ذِّ  ِّرددشسا ِّرسة

  هِّرة ين ِّردتع وِّرسش جي  ِّر مسيِّة سإ ّل اير 
ر   أ سئ تطيم  وِّتديا ِّرشذي  ِّر جي ي ّل أليِّة بف  ِّرس ن إرد ِّر د ة س عتدد دسب هدي      

ُ    رت سسبددد  ِّردددد ينل، وِّتدددديعهي وك ي هدددي ة دددد  وة دددي  لددد ينهي، وإردددد  هي هدددي بسددد ن ب دددسئ وكددد
، ورفددل ِّر دديت، ذردده أن تتيدددل ِّردددية ونسدديد وتطدديم د ُ سثسةددل دددديهسإ  دهسددإ ّددل تطدديم  ِّرس مشددإ

ِّ ددا هدلد ِّرلديِّة ِّر دل لديع   عتدد  لية حشفيا  ِّخل لي  د مشإ حشفيا ِّر ي يخ سإ وِّةد  
  سيدددإ ِّراددد ا ّدددل ِّرس مشدددإ وِّلددد سسِّ هي ِّردددي  لل، وبدددلره ِّرحددديل ّدددل ألددديِّة ِّر ددديهس  و دذدددع 
وكغدد ِّ  ولدديدسِّا وا سهددي، ّددل ةدد ا أنس ضددسي  ِّرشذددي  ِّر جددي ي ّددل بفدد ة ِّرح دد ة ِّر ي يخ سددإ 

أ ئ إرددد تيقددف عجتددإ ِّر طدديم  ّ هددي، و كسددي إرددد ِّندد ةي هي، وإرددد هجددس  ِّرددد ين رددبف  ِّرسدد ن 
، ودي  ِّّدع  كة   ِّر ي يخ سإ ِّرلي تيقف نذيطه ِّتق ةري يس دشهي، بسي هي ِّرحيل ّل لية د مشإ اي

ْهُي  رتشد ي ِّرُفْسسيِّنلس رتس مشإ، وهجس  ِّرد ين دشهيه  ذره دا ت ي
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  لدإ ِّق ةردي  سإ ُدهسدإ ّدل ِّرسد ن ِّر دل تخد دهي، ّبيإلضديّإ إردد وت يت ِّرليِّة ِّر مسيِّة سإ  ي      
دي  دي ّسح  س أ ز   و هي ّل تده ل عست دإ ِّر بدي ل ِّر جدي ي  د ا ِّرسش جد ا وِّرسدد هتت ا، ّهدل تدّي
دددي ر ردددسيف ِّرلدددي   عدددا  سح  إلشدددبيا ةيمدددي  ِّردددد ين ِّر يد دددإ ددددا ِّرسددديِّ  ِّتلددد ه ك إ، ّو

لس ِّرسهددن ِّرددلي متابدده ِّرددديةه ّيردددية ردد س د ين ددي ةيمدديتهنه وت  س ددا تجيهددل ِّردد و  ِّتم ةسدديع
ددددإ ِّرخبددددي   رتسبددددي ت  ِّتق ةرددددي  سإ ّ ددددا،  ددددل د ين ددددي مت  ددددل ّ دددده ِّرّددددسِّ  ر بددددي ل ِّن ِّا، ودفّس
ِّرج مدددد  ، وع دددد  ِّرردددد   ِّتم ةسيب سددددإ، ودهسمين ددددي شددددف   ي ود ين ددددي رت دددددت إ، ورهددددلِّ ّدددد نَّ تشدددديول 

ديي بدد   ِّر ةدف ديضيا ِّرليِّة ِّر مسيِّة سإ بيربحر وِّر سة   ِّلإ ّل ِّريقد ِّرحيضس م د و أددس ِّ دتح 
ِّرُفْسسيِّندددلس ِّردددلي بدددي  مهددد   د دحهدددي ِّر   سدددإ وطيبفهدددي ِّر مسيِّةدددل ددددا مهدددإ، وددددا مهدددإ أخدددسئ 

 ِّر غ سِّ  ِّتم ةسيب سإ ِّر ل طسأ  عتد ِّرسج سفي  ِّر  ت   إه

ِّ  األسواق الحَُّراثِّّ  في توفير ُفرص العمل وتنمِّّ    المجحمع أَهمِّ
طيقددإ  بيدشددإ، وقددي    ِّّفددإ  رت شس سددإ ِّتق ةرددي  سإ،  - برددلإ عيدددإ –ُ ذدد سةل ِّر مددسيِّث ِّرث دديّلس      

إ، وأش يل دا ِّ (، وِّتر لدي  إر ده 22 ،2014رلفير ي  ِّرج م    ِّره ديمل، كيررشي ع، وِّرد يةي
قددع، وردد س هشدديل وِّرفشي ددإ بدده أورييددإ بحث ددإ عيمتددإ، وكدديرخا ّددل ع ق دده ب زددي ي ت دددس ِّريِّ

وِّقع عتد دي نف    أهنس دا ِّريِّقع ِّر شسديي ّدل ط  فدإ ِّرف قدإ ِّر ي سدإ  د ا ِّر مدسيِّث وِّر شس سدإ بسدي 
 ّ هي ِّر شس سإ ِّربذسيإه

دا ددا  خدل       ، وُتحدسة ن تشس سإ ِّرليِّة ِّر مسيِّة سإ ّل ايدي   ِّرديعل رد ئ ِّرسج سدع ِّرسحتدلس وُتدهة
 ددد ا ِّرسشددديطعه وت شدددهس أنس دذدددي يع ِّرردددشيعي  ِّرحّس دددإ، أّدددسِّ د، وتح  دددع ِّر ددديِّان ِّإلقت سدددل 

وِّرسش جددي  ِّر  ت   ددإ تفدديُ  بيرسشدديّع وِّرليِّ دد  ِّتم ةسيب سددإ، وِّتق ةرددي  سإ عتددد ِّرددد ين ِّرسحت سدد ا، 
س ُّددسص عسددل ّددل ِّر رددش ع ِّر مسيِّةددل بسجيردده ِّريِّلددع، وتددديي ه ِّرس ددي ، وِّرحدد س دددا دذدد تإ  وتددّي

يإ رتسج سفي  ِّإلندين إ، دسدي  دديع  عتدد  كدا ِّربطيرإ، وتفسل عتد تشس سإ  و    ِّتن سيا وِّرُهيسة
ِّرسج سفددي   ُ سيِّةهددي وة يّ ةهددي، دددا خدد ل ِّرشظددس إرددد ِّرسيضددل، وُدددديمس  ِّرحيضددس، وِّل ذددسِّه 

 ِّرسد   له 
 ويس ا تيض   ِّرق سإ ِّتق ةري  سإ رمليِّة ِّر مسيِّة سإ بينتل:     

 يرشلع عتد ِّرسد ثسسيا وِّرسج سفي  ِّرسحت سإهأة  ِّرسيِّ   ِّرُسد  ِّدإ، ِّر ل تفي  ب -
ولدد تإ ر ددّي س ِّرس يدد  دددا ُّددسص ِّرفسددل ّددل ِّرسج سفددي  ِّر مسيِّة سددإ، وكير دديرل ِّلدد  سِّ  ِّرددد ين  -

 ن  جإ ِّ تبيطهن  ي ي لهن ِّر ل أتية هي رهن ِّرسذي يع ِّر جي يإ وِّتل ثسي يإ ِّر مسيِّة سإه
 ول تإ إلة يا ِّرسها وِّرحسه ِّر  ت   إه -
 ميذبإ تل ثسي ِّ  ِّر طيا ِّرخيصهول تإ  -
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يدد  ِّرسذددي بإ ِّرذددف  إ أو ِّرسج سا ددإ، وتذددج ع ِّرددد ين عتددد ِّردد خيل  - ولدد تإ ّيعتددإ ّددل تيفة س
 ّل و ي ف ُدخ يتةلإ، ة ر تختع ُّسص عسل  رتذبي ة وِّرشديا وِّرسفيق ا ودح و ي ِّر خله

 تيل ع ّتس  وأهيسسة إ ِّرفسل ِّر  وي ر ئ ِّرذبي ه -
وِّر دددسِّبا ِّتم ةسددديعلس وِّر لددديهن  ددد ا ِّرّدددسِّ  وِّرسج سفدددي ، و عدددن مس دددع تح  دددع ِّتلددد  سِّ   -

 ِّرعسيل وِّرنذطإ ِّرلفيرإ رس يّحإ ِّرل سه
 أسواق مدين  َتِعّز القديم  

د مشإ تيفة س إة ئ أهنَّ د ن ِّر سا، ت ع ّل ِّرج ا ِّرجشيكل ِّرغسكل رتجسهي يإ ِّر سش إ وإردد      
ت 1400بحدددس بحددديِّرل كدددن، تستلدددع عدددا لدددط  ِّر256ِّرجشدددي  ددددا ِّرفيحدددسإ حدددشفيا بسدددديّإ 

(ه ت ُ فددسه ِّرتث ددس عددا نذدد تهي وتي يخهددي ِّر دد  ن، ويددسئ ِّرددبف  أنهددي 62 ،2013 ِّرذددسع ل، 
ددع ِّرددبف  تي يخهددي إرددد ِّر ددسن  ُأنذدداد ّددل عهدد  ِّر ورددإ ِّرحس سيددإ بسددد  س   يلددلس  حددغ س، وُيسمة

ل ِّرسري   ِّر ي يخ سإ أوِّخدس (، وُذكةس   هلِّ ِّتلن 871ّ ،2009ف ون، ِّرثيرر ِّرهجسي  ِّرد
ِّرثينل عذس ِّرس   ي، وأشي  حية  ب ي  لدسآ  ِّرسف  دس ّدل ّزدل  /ِّر سن ِّردي و ِّرهجسي 

م س حي ةسل أنس تيفة س هل ِّر تفإ ِّر دل تددسد ِّر ديت ِّر ديهس ، وهدل ِّرشديِّ  ِّروردد رتس مشدإه وأددي ددي 
دد س ّتينددد تدددسد ُع مشددإ دد س د ينددإ  ه وخدد ل دسِّةتهددي (1 تدددسد ِّر دديت تيفة ِّرس في بددإ ِّة تددد د مشددإ تيفة

ي يل عد ن عظ سإ  ل يل  ي وةزي يسي وتجي يًّي، إرد مين  و  ل هي ِّإل ِّ يإي بد   قسكهي دا د شد
 (ه 44 ،1997وِّرسخيا  ِّر ر سل، 

دد س ب ثددس  ألدديِّقهي ِّر ددل ت خددس  هددي عتددد ِّردد وِّت، وتفددي بسخ تددف ِّرحددشيه       وت س دد  د مشددإ تيفة
دددي ددددا دسِّكددد  ِّر جدددي   ّدددل عهددد  ِّر وردددإ  ددددا ِّرددددتع وِّربزدددي ع ِّرسحت سدددإ، ّ ددد  بيندددد دسبددد  ِّ دهس 

ِّرسلددير إ، ِّر ددل شدده   ّ ددس  طييتددإ دددا ِّرسخدديا وِّتلدد  سِّ ، وتليقهددي ّددل إن يمهددي ِّررددشيعل، 
وخيحدددإ حدددشيعيتهي ِّرحّس دددإ وِّرلش دددإ ِّرسِّ  دددإ، دشهدددي: حدددشيعإ وتذددد  ل ِّر مددديا، وِّرسردددشيعي  

 ،2009 ه، ودفيحدددددس ِّر يدددددي   ِّرذدددددف ل، عإ ِّرخدددددِّرسف ن دددددإ، وِّرسشدددددديمي ، وإن ددددديا وحدددددشي
 (ه 993
دد س ِّردددين ن  جددإ ِّررددسِّعي  وِّرتدديِّ ث ِّر ددل       وكفدد  ّ ددس  طييتددإ دددا ِّردد دا ّي دد   د مشددإ تيفة

عيش هي، وكف هي نيرد ِّرس مشإ قدط ي دف يت  دا ِّتل  سِّ  ِّرد يلل بف   خيل ِّريِّرل ِّرفثسدينل 
دددهة 976لدددشين بيشدددي إردددد ِّرس مشدددإ لدددشإ   ي  ِّرس مشدددإ ةسبدددإ ُعْسسيِّن سدددإ دتسيلدددإ، وِّرلشدددي ة هدددد، ّذي

                                                           
د س ِّر   سدإ، ويخطدب  ذي ع مشه: أو ُع مشإ  بزن ، ّلد  ، ّدد ين(، وُع مشدإ  (1)  بير ردغ س(  وا ددا  يديا تيفة

ِّرتث سون ة ا  ظشدين أن ِّرس مشدإ ِّر ي يخ سدإ د ش دإ عت هدي،  دل ت دع أع هدي ّدل ِّتتجديد ِّرغسكدل ددا ِّرددل  ِّرذدسيرل 
 رتج ل و كسي ت ِّدا تي يل وت تهي دع  شيا قتفإ ِّر يهس ه
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ي ي  ِّخدددل ِّرس مشدددإ وِّردسيلدددس أهدددنَّ د دحهددديي رخ ددددإ ِّر دددي د ا، وهدددي ددددي  ف دددس ِّر طددديم  ِّر جددد
 (ه101 ،2007 ِّرسجيه ، 

ت عددا ةددي ِّ  ِّردددية 1763وقدد  تحدد ث ِّرسةيرددإ ِّررسددينل ِّرذدده س بي لدد  ا ن  ددي  عدديت      
 ،2009يلد وِّربي  ِّرت  س  ِّرذدف ل، ِّرسس  ، ِّريِّقفإ   ا بي  دِّر   ن  ِّربياِّ ( ذِّ  ِّرطيبع 

د س عتدد  - ت1934ِّرلي اِّ  ِّر سا عيت  -(ه وي ل ة مر لأ ين لل 987 عا أليِّة د مشدإ تيفة
 ِّرةل ددددإ، وِّرسسِّك ددددد ، وِّرشدددددسم    إعجيبدددده  هدددددي، إذ  رددددلهي ب نهدددددي ّيتشدددددإ، ة ددددر تبددددديا ّ هدددددي

ل، وِّرُسدس، ِّرس  بذإ، وِّرحشيا، بيإلضيّإ إرد دي مبيا دا ِّربخي  ِّرسد تيوي، وِّرذف س، وِّر شبي
دد س دددا دح دديئ 17 ،2010وِّرددُ ا  أ ددين ل،  (ه ويددلبس أةسدد  وحددلل دددي شدديه د  ِّخددل د مشددإ تيفة

 ِّ ، وخسدددإ دددديم  ب  ددس ، وةسدديد ا،  400ت، ّ ددلبس أنس  هددي 1936ُعْسسيِّنددلس ولدد ينل عدديت 
دد س ضدد  إ ود  ةسددإ بيرحيِّن ددد، ودددا   شهددي ةيِّن ددد ودي ددإ  بددي ن، بسددي أشددي  إرددد أنَّ ألدديِّة تيفة

 ،1986ف رددددإ عددددا ِّردددددية ِّرفدددديت  وحددددلل، ِّر رددددي  ا  ِّرجدددد ِّ يا( ِّرددددلما بينددددد ةدددديِّن  هن دش
 (ه 172
دل ِّردد ية ذِّتده، ومد  ل  سيدد ب       ِّر  تيديلدل ِّرسولدل ِّردلي عسدل ّدل لدلي   بدد  د  - الّو

مد  ددا ِّرسديِّ  وِّر وِّ   -  شي  ددا ِّر دسن ِّرفذدسياّدل حدشفيا دطتدع ِّردد د س ِّرفي ة ّدل ألديِّة تيفة
ُوو وِّرخشيمس وِّرسجي ه وا سهدي، بسدي شديه  بث دس ِّ ددا ِّرددتع  ِّر  ِّب إ ِّرسرشيعإ دحت سي، بيرل
ددددددف ِّر طش ددددددإ  ددددددسَّ  وِّرس ةة ِّ رماددددددسِّا ِّرذخردددددد إ وِّرسش ر ددددددإ، بدددددديرُلُس  وِّرلة ِّرغلِّ  ددددددإ وددددددديِّ  

ف، بسددي شدديه  ت اط ددإ جددي  ِّرجستددإ م دديمسون بيرددد س وِّر يددد، وكطي يددي  ِّرددد ي ِّ ، وأ وِّرسفدديطة
 (ه 43-40 ،1995ِّإلطي ِّ     سيد ب  ا، 

 

دا بل هلِّ ِّردس  ِّر ي يخلس رحيل ِّرليِّة، م   ا ِّر و  ِّتق ةري يس ِّرلي رف  ده ِّرلديِّة      
 ّل دخ تف ِّرسسِّةل ِّر ي يخ سإ ِّر ل عيش هي د مشإ تيفة س ِّر   سإه 

راس    اإلجراءاا المنهجِّ  للدِّ
راس     منهجِّ  الدِّ

تش  ا ِّر سة ِّلإ ِّرحير إ ضسا ِّر سة ِّلي  ِّريحي إ ِّر حت ت إ، ّهل ته ه إرد ِّر فدسه عتدد      
د س ِّر   سدإ، وتذدخ ا وِّقفهدي ِّردسِّها، وو ي لهدي ّدل  ِّرس د  ِّرفيدإ رمليِّة ِّر مسيِّة سإ بس مشدإ تيفة

 وع قإ ذره بير حيت  ِّتم ةسيب سإ وِّرث يّ سإه ة ي  ِّرفيدت ا وِّرسد هتت ا، 
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راس    أدواا الدِّ
ر ح  ع ِّره ِّه ِّرسسمي  دا ِّر سة ِّلإ، وِّرحريل عتدد ِّر  يندي  ِّر دل ردن ت ديي ِّإلحد ِّ ِّ       

ِّرح يد ددإ عتددد لدد هي، ِّع سدد   ِّر سة ِّلددإ عتددد أ ِّ  ِّرس ي تددإ، وإعدد ِّ   ر ددل د ي تددإ ِّة دديئ عتددد 
هدددد رف شدددإ ددددا أحدددحي  ِّرسحددد   ِّر جي يدددإ، عددد    ددددا ِّرلددداتإ ِّرسغ ت دددإ وِّرسل يةدددإ، ِّر دددل ُومس

ددد س ِّر   سدددإ، وددددي حدددية يهي ددددا تحتددد     إةردددي  إ   وِّرفددديدت ا ّدددل ِّرلددديِّة ِّر مسيِّة سدددإ بس مشدددإ تيفة
دشيلبإ  رتيحيل إرد ن ي ي عتس إ وإمسِّ  إ، تخ ت أهد ِّه ِّر سة ِّلدإه بسدي ِّع سد   ِّر سة ِّلدإ عتدد 

ي دا أمل  ح  ووحف ِّر حيت   ِّخل ِّرس ةظإ  يحلهي أ  ِّ      دإ  ّل ِّربحر ِّتم ةسيعلس
 هلد ِّرليِّة، وِّرسها ِّرسيمي   ّ هيه 

راس    عين  الدِّ
تدددن ِّخ  دددي  ع شدددإ ِّر سة ِّلدددإ ب لدددتي  ِّرف شدددإ ِّر رددد  إ أو ِّرغسضددد إ، عتدددد ِّع بدددي  أنس تتددده      

ي دا 30ِّرف شإ تلل بغسا ِّربحر، ووقع ِّتخ  ي  عتد   أححي  ِّرسح   ِّر جي يإ ( دذي ب 
، ة ددد تذددسل بددل ِّرسهددا ِّرحّس ددإ وِّر مسيِّة سددإ ّددل عسدديت ِّرددديةي  هدد ه (2 وِّرفدديدت ا ّددل ِّردددية 

 ِّر شيا ِّرلي  س ا أنس ُمثسي ن ي ي ِّربحر، وِّرحريل عتد دفتيدي  دا دري   ُدخ يتةلإه
 أس ليب المع لج  االير ئِّ  

بف  مسع ِّر  يني   يِّلدطإ ِّرس ي تدإ، تدن تلسيغهدي، وإمدسِّا ِّرسفيرجدإ ِّإلةردي  إ، بيلد خ ِّت      
، وِّلد خ ِّت ِّر تدسِّ ِّ  وِّرشدد  ِّرساييدإ (Spss.x) سنيدي ِّرح ت ِّإلةردي  إ رتفتديت ِّتم ةسيب سدإ 

 ر ح  ع أه ِّه ِّر سة ِّلإه
 خر ئص المذ ركين في المق بل  

ي، تدددن ِّخ  دددي هن بطسي دددإ قرددد  إ ددددا دج سدددع تتيندددد ع شدددإ ِّر سة ِّلدددإ ددددا       ة ةددد ا دذدددي ب 
 ( ميض  تيايع ِّرف شإ تبفي رس غ سِّ  ِّر سة ِّلإه1ِّر سة ِّلإ، وِّرج ول  قن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
دد س ِّر   سددإ  (2) بردد غإ ِّرسلددس   ِّردددية( عتددد ِّع بددي  أن  - ِّر سة ِّلددإ دشط ددإ –لدد  ن ِّرحدد مر عددا ألدديِّة د مشددإ تيفة

مس دع هددلد ِّرلدديِّة عتدد ِّخدد  ه تخرردديتهي ُتسثسةدل وةدد   لددي  إ د تيدتدإ ودستبطددإ  بفزددهي ِّردبف  ّددل د ددين 
 وِّة ه
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 ( َىضخ خصائض انًشاركٍُ فٍ انًمابهت1جذول رلى )

 الٌسجخ الوئىَخ العذد الفئبد الوتغُش

 الفئخ العوشَخ

 6.7 2 عبم 20أقل هي 

 76.7 23 عبم 40إلً أقل هي  20هي 

 10 3 عبم 49عبم إلً  40هي 

 6.7 2 عبم فأكثش 50هي 

الحبلخ 

 االجتِوبعُّخ

 23.3 7 غُش هتضوج

 76.7 23 هتضوج

الوستَىي 

 التعلُوٍ

 6.7 2 ال َقشأ وال َكتت

 3.3 1 َقشأ وَكتت

 26.7 8 تعلُن أسبسٍ

 40 12 تعلُن ثبًىٌ

 6.7 2 دثلىم ثعذ الثبًىَخ

 16.7 5 جبهعٍ فأكثش

 هكبى الوُالد
 93.3 28 داخل الوذٌَخ

 6.7 2 خبسج الوذٌَخ

 هكبى السكي
 96.7 29 داخل الوذٌَخ

 3.3 1 خبسج الوذٌَخ

 هلكُخ الوحل
 40 12 هلك

 60 18 إَجبس

هجلغ إَجبس 

 الوحل

 94.4 17 الف40أقل هي 

 5.6 1 ألف 80ألف إلً أقل هي  40هي 

 الوهٌخ

 86.7 26 تبجش

 10.0 3 عبهل

 3.3 1 هفقىدح

 ًىع الوهي

 30.0 9 ثبئع فضُبد وتحف

 3.3 1 طت شعجٍ

 6.7 2 ثبئع جٌبثٍ

 13.3 4 أصَبء تشاثُخ شعجُخ

 6.7 2 ألعبة ًبسَخ وهستلضهبد عسكشَخ

 10.0 3 أدواد هٌضلُخ تشاثُخ

 3.3 1 حُبكخ هعبوص

 16.7 5 ثهبساد وعطبسح

 3.3 1 خشدواد

 3.3 1 ججي ثلذٌ

 3.3 1 حذادح

هذح العول فٍ 

 السىق

 6.7 2 أقل هي سٌتُي

 10.0 3 هي سٌتُي إلً خوس سٌىاد

 83.3 25 أكثش هي خوس سٌىاد

هتىسظ الذخل 

 الشهشٌ

 63.3 19 ألف 50أقل هي 

 30.0 9 ألف100ألف إلً أقل هي 50هي 

 3.3 1 ألف 150ألف إلً  100هي 

 3.3 1 ألف فأكثش 150هي 
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 ( َىضخ خصائض انًشاركٍُ فٍ انًمابهت1جذول رلى )تابع 

هل لذَك هصذس 

 دخل آخش

 10 3 ًعن

 86.7 26 ال

 3.3 1 هفقىد

هل َكفُك الذخل 

الزٌ تحصل 

علُه هي عولك 

 فٍ السىق

 23.3 7 ًعن

 20.0 6 ال

 56.7 17 إلً حٍذ هب

هل تشغت فٍ 

هىاصلخ العول 

 فٍ السىق

 66.7 20 ًعن

 33.3 10 ال

 0 0 إلً حٍذ هب

( أنس أعتدد نددبإ رتلادي  ِّرفسسيدإ بيندد رتدلما ت دسِّو  أعسدي هن  ددا 1ُ ظهس ِّرج ول  قن       
عديت إردد  40%، تت هدي ّادإ ددا هدن ّدل عسدس  ددا 7667عديت(،  شددبإ  40إرد أقدل ددا  20
ّاددإ ِّرذددبي ، وردديةظ أنس %، دسددي مدد رل أنس ِّرفدديدت ا ّددل ِّردددية هددن دددا 10عديت(،  شدددبإ  49

أاتد  ِّرفديدت ا هدن ددا ِّرج دل ِّرثدينل أو ِّرثيردر رتددية، وأاتد هن أ شديا أحدحي  ِّرسحد  ، أو 
أةلي هنه بسي   شد ِّرش ي ي أنس نددبإ ِّرس د وم ا أكثدس ددا نددبإ ا دس ِّرس د وم ا، ة در  تغدد 

 ه% رلاإ ا س ِّرس  وم ا2363د ي ل  %،7667
ددي رسددد يئ ِّر فتدد ن،       بينددد ِّرشدددبإ ِّرك ددس دددا ِّرف شددإ هددن دددا ِّرحيحددت ا عتددد ِّر فتدد ن وتبف 

%ي وذردددده بددددد   ط  فددددإ 2667%، مت هددددي ّاددددإ ِّر فتدددد ن ِّرليلددددل  شدددددبإ 40ِّرثددددينيي،  شدددددبإ 
 ِّرعسيل ِّر ل ِّضطستهن رتب يا ّل ِّرسح   وتسل ِّر فت نه

،   شسي9363أ هس ِّرج ول أنس       % ّ ا ور وِّ 667 % دا أّسِّ  ِّرف شإ ُور وِّ ّل د مشإ تيفة س
،   شسدي 9667خي ا ِّرس مشإه وأن ندبإ  % دا أّسِّ  ِّرف شإ ِّرسذي ب ا  د شين  ِّخل د مشإ تيفة س

وأ هددس    ينددي  ِّرجدد ول  ،% ّ ددا363ما  ددد شين خددي ا ِّرس مشددإ  تغددد ندددبإ أّددسِّ  ِّرف شددإ ِّرددل
ي رستت إ ِّرسحل بيند  % رتلما  فستدين 60ِّردي ع أنس أعتد ندبإ داييإ ر يايع أّسِّ  ِّرف شإ تبف 

  ،%40ذدي ب ا ِّردلما  ستتدين ِّرسحد   ّل دح   إ جي ،   شسدي  تغدد نددبإ أّدسِّ  ِّرف شدإ ِّرس
% ددددا أّدددسِّ  ِّرف شدددإ ِّردددلما  فستدددين ّدددل 9469ّو سدددي م فتدددع بس تدددا ِّإل جدددي  ِّتزددد  أنس نددددبإ 

أردفي وذردده بددد   أنس ِّرسحدد   ّددل  40دحد   إ جددي ، بددين د تددا إ جدي  دح تهددن أقددل دددا 
رلددديِّة هدددل دتددده ِّروقددديه، وكير ددديرل ّددد نًّ إ جدددي ِّتهن ر ددددد دستلفدددإ، وبيندددد هدددلد ددددا هدددلد ِّ

ِّرلبي  ِّر ل  عد أات  ِّرفيدت ا إرد ِّرب يا ّل أعسديرهن، عتدد ِّردسان ددا دح و  دإ ِّرد خله 
%ه بسي 566أرف(  80أرف إرد أقل دا  40ّل ة ا  تغد ندبإ ِّرلما إ جي  دح تهن  دا 

%،   شسي  تغد ندبإ ِّرفديدت ا 8667ِّر جي  دا أّسِّ  ِّرف شإ  تغد  أوضحد ِّر  يني  أنس ندبإ
ددي رشدديا ِّرسهددا 1363 % ربددي فل 30% ّ دداه وبينددد أعتددد ندددبإ داييددإ ر يايددع أّددسِّ  ِّرف شددإ تبف 
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%، ةددن دهشددإ ِّرايدديا ِّر مسيِّة سددإ 1667ِّرلزدد ي  وِّر حددف، تت هددي دهشددإ ِّر هددي ِّ  وِّرفطددي    شدددبإ 
% رتددل دددا دهشددإ 363%،   شسددي  تغددد أ نددد ندددبإ داييددإ 1363وِّرذددف  إ  شدددبإ داييددإ  تغددد 

ِّرطدد  ِّرذددف ل وة يكددإ ِّرسفدديوا، وِّرجدد ا ِّر تدد ي، وِّرخددس وِّ ، وِّرحدد ِّ  ه وي زدد  دددا ِّرجدد ول 
أنس ِّرشدددبإ ِّرعتددد رّددسِّ  ِّرف شددإ ِّرسذددي ب ا ّددل ِّرس ي تددإ ِّرددلما  فستددين ّددل ِّردددية ركثددس دددا 

إ رتددلما  فستددين رقددل دددا لددش  ا  شدددبإ %،   شسددي  تغددد أقددل ندددب8363خسددس لددشيِّ   شدددبإ 
%ي دسدي مدد رل عتدد أندده ت ميمد  وِّّدد ون ُمدد   رحدحي  ِّرعسدديل إتس  شددبإ ضددا تإ، دسددي 667

  فشل تزيؤل  و  ِّردية ّل مل  ِّرفسيرإ، ّو   دجيت  عسل م م   ّ هه 

ِّردلما بدين ّو سي م فتع بسد يئ ِّر خل، ّ   أ هس ِّرجد ول ِّرددي ع أنس نددبإ أّدسِّ  ِّرف شدإ      
%، 6363أرف بيند أكثس ددا بق دإ ِّرلادي ، ة در  تغدد  50د يلا  ختهن ِّرذهسي أقل دا 

%،   شسي بيند 30أرف،  شدبإ 100 أرف إرد أقل دا 50تت هي ّاإ ِّرلما د يلا  ختهن دا 
أرف ّد كثس  150أرف، ودا  150أرف إرد  100ِّرشدبإ ِّرقل رلاإ ِّرلما د يلا  ختهن دا 

ُد ِّرسذددي بيني بددد   ضددفف ِّرحسبددإ ِّرذددسِّ  إ، وقتددإ  % رتددلس  363 شدددبإ  دشهسددي، وهددلِّ دددي أكدد س
% عتددد 8667ِّإل بديل عتددد ِّر ددية دددا قة يددل أّدسِّ  ِّرسج سددع، ورد ئ أّددسِّ  ِّرف شددإ نددبإ إمسدديا 

% ّ ددا أنس ردد مهن 10أنسدده ردد س ردد مهن دردد   آخددس ا ددس عستهددن ّددل ِّردددية، ّددل ةدد ا أّددي  
رفدد سي رت وردإ، وي  يضدين  وِّتد  ةي  دإه وأّدي  أكثدس در   ِّ آخس، وهن دددجتين ّدل ِّرددته ِّ

% أنس ِّر خل ِّردلي  حردتين عت ده ددا عستهدن ّدل ِّرددية 5667دا نرف ِّرسذي ب ا  شدبإ 
ثي ا إردد أنهدن مدسون أنس وضدفهن  دع ِّردد   ددا ومهدإ نظدس ِّربديةة   ل هن إرد ة   ددي، و كسدي مسمة

ضددديا ِّرسِّهشددإ ِّر دددل تسدددس  هدددي أّزددل ددددا ا دددسهن ِّرددلما ت  جددد ون قدددي  مددديدهن، ّددل  دددل ِّرو 
% دا ِّرف شإ أنس ِّرد خل   لد هن، ونددبإ ِّردلما أمدي يِّ بد نس ِّرد خل ت   لد هن 2363ِّرب  ه وأكس  

ف ا لدددد   ذردددده إرددددد ِّ تلدددديا ِّرلددددفي  وِّن ذددددي  ِّرل ددددس، وضددددفف ِّرحسبددددإ 20 تغددددد  %ي ُدددددسمة
ِّن طيا ِّرسوِّت   ِّرذسِّ  إ ّل ِّرديةه ودا مين  آخس رن  ُف  رتشيو ِّرُ     عتد ِّرذسِّاي بد  

 ِّر ل بينيِّ م  يضينهي بذ ل دش ظن، ورهلِّ ضفلد ِّرحسبإ ِّرذسِّ  إه
( أنس ةتثدددل أّدددسِّ  ِّرف شدددإ رددد مهن ِّرس بدددإ بسيِّحدددتإ ِّرفسدددل ّدددل 1ويظهدددس ددددا ِّرجددد ول  قدددن       

ف ا ألبي  ذره إرد ع ت ومي  ُّدسص عسدل  أخدسئ، أو أنسده رد س 6667ِّردية  شدبإ  %، ُدسمة
شينهدي، وكدد   ِّرددين ِّردلي  ذدفسون ّ ده  ِّخدل ِّرددية، ّدل ةد ا أمدي  ر مهن دها  أخسئ م  

أة  ِّرسذي ب ا ب نسه ت مسا  بسغي    ِّردية بد   ِّرسفيدتإ ِّرحدشإ ِّر ل م ت يهي دا حدية  
% دا ِّرسذي ب ا أنهن ت مسا ين بسيِّحتإ ِّرفسل ّل ِّردية، وأّي  3363ِّرفسله   شسي أمي  

دد ِّ  وهددل دهشددإ  – سي لددهي  ِّخددل ِّردددية أةدد  ِّرسذددي ب ا بدد ن ِّرسهشددإ ِّر ددل  و ةهددي عددا  - ِّرحة
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أمدد ِّ د، ورددن تدددس  ردده بسيِّحددتإ تفت سدده، أو ِّربحددر عددا ُّددسص عسددل  أخددسئ دشيلددبإ، وكددد   
 ِّرفي   ِّر ت ل ِّرس ح ع دا ِّردية ت ل سي بف  ِّرحس ه

 المحور األول  مدى إسه م أسواق مدين  َتِعّز القديم  في توفير ُفرص عمل 
( ميضدد  ِّر تددسِّ ِّ  وِّرشددد  ِّرساييددإ ن ِّا ِّرسذددي ب ا وِّنطبيعدديتهن ةدديل 2ِّرجدد ول  قددن       

دد س ِّر   سددإ ّددل تددّي س ُّددسص عسددل، ويس ددا تيضدد   هددلد ِّرش ددي ي  ددد ئ إلددهيت ألدديِّة د مشددإ تيفة
 عتد ِّرشحي ِّنتل: 
 رص عًم( استجاباث انًشاركٍُ نًذي إسهاو أسىاق يذَُت تَِعّس انمذًَت فٍ تىفُر ف  2جذول رلى )

 اإلسهبهبد م
 إلً حٍذ هب ال ًعن

 % تكشاس % تكشاس % تكشاس

1 

للسىق دوٌس كجٌُش فٍ تىظُف 

أثٌبء الوذٌَخ، وتىفُش فُشص 

 عول لهن

7 2333 14 4637 9 30 

2 
َُسِهن السىق فٍ صَبدح دخل 

 العبهلُي فُه
3 10 12 40 15 50 

3 

َسبعذ السىق فٍ تىفُش 

احتُبجبد الوىاطٌُي فٍ 

 الوذٌَخ وخبسجهب

20 6637 3 10 7 2333 

4 

َُسِهن السىق فٍ تطىَش 

األًشطخ الحشفُخ، وتٌوُّخ 

 الصٌبعبد التقلُذَخ

9 30 8 2637 13 4333 

5 
َُسِهن السىق فٍ صَبدح أعذاد 

 الوتسىقُي
7 2333 17 5637 6 20 

6 

َؤثش السىق فٍ صَبدح الشواثظ 

االجتِوبعُّخ ثُي السكبى 

 الوحلُُّي

5 1637 18 60 7 2333 

7 

َعول السىق علً تىفُش 

الخذهبد ألفشاد الوجتوع 

 ٍّ  الوحل

14 4637 4 1333 12 40 

8 
السىق َسبعذ السكبى علً 

 الجقبء فٍ الوذٌَخ والعُش فُهب
17 5637 3 10 10 3333 

9 

َُسِهن السىق فٍ تٌىع 

الوٌتجبد وتلجُخ حبجبد 

 الوتسىقُي

6 20 24 80 0 0 

10 
جىدح السلع  َىفش السىق

 وًذستهب
27 90 3 10 0 0 

 

% ددا أّدسِّ  ِّرف شدإ مدسون أنسده رد س رتددية  و   ب  دس  ّدل 4667أ هس  ن ي ي ِّرس ي تدإ أنس  -
ف ا لد   ذرده إردد  تي  ف أ شيا ِّرس مشإ، وتّي س ُّسص عسل  رهن ّل ِّريقد ِّرسِّهاي ُددسمة
مدددد  دددددا ِّرسحددد  ي بددددد   ِّروضدددديا  ضدددفف ِّرحسبددددإ ِّرذدددسِّ  إ ّددددل ِّردددددية، وإاددد ة ِّرفي ة

ددد تهي ِّرس مشدددإ خددد ل ِّرخسدددس ِّرددددشيِّ  ِّرسيضددد إ، بسدددي أّدددي  ِّرشيمسدددإ عدددا ِّرحدددس  ِّر دددل شي هة ي
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، دددا أهتدده أو دشط  ددهي  بفد  ِّرسذددي ب ا بدد نس حددية  ِّرسحددل قدد     لددل بفيدددل  وِّةدد   ّ ددا 
% دددا أّددسِّ  2363ة ددد ت   تلدده ذردده أمددي  ِّ بث ددس ه ّددل ةدد ا أ هددس  ِّر  ينددي  أنس ندددبإ 

ر شدديا ِّرس مشددإ وتددي  لهن، وت  ِّرف شددإ متسدددين تدد ة س ِّردددية و و د ّددل تددّي س ُّددسص عسددل
لدد سي ّدددل ّ دددس  ِّر دددف ش ي  ددددا ِّر دددسن ِّرسيضددل، وِّرف ددد  ِّرول ددددا ِّر ددسن ِّرحددديرل، عشددد دي 
دل ِّرسيِّلدن  د س ومهدإ  رتجس دع ددا بدل د دين، ّو إ ّدل أومهدي، وبيندد تيفة كيند ةسبإ ِّردد يةي

رجشدد ي  م  ِّ  ِّرطت  عتدد ِّرفسيردإ ر ت  دإ ِّة  يمدي  ِّرددية ددا ِّرس دديق ا ددا ُدخ تدف ِّ
 وِّرس نه

% مدسون أنس ِّرددية  دديهن إردد 50  سشد ن ي ي ِّرس يب   ِّرس  ِّن إ أنس نرف أّسِّ  ِّرف شدإ  -
ةدد   دددي ّددل ايددي    خددل ِّرفدديدت ا ّ دده، وتلدد سي ِّرفدديدت ا ّددل تجددي   ِّرُجستددإ،   شسددي ت مددسئ 

ي % ددشهن أيَّ إلددهيت  رتدددية ّدل ايددي    خددل ِّرفديدت ا ّ ددهي بددد   ِّرد خل ِّرس دد نل ِّرددل40
 م  يضيهي ِّرفيدتينه

% ددددا أّدددسِّ  ِّرف شدددإ مدددسون بددد نس ِّرددددية لددديهن ّدددل تدددّي س 6667أ هدددس  ِّرش دددي ي أنس نددددبإ  -
 ِّة  يمي  ِّرسيِّطش ا ّل ِّرس مشإ وخي مهي دا ِّرسش جي  ِّرسحت سإه

% دسدا تسدد د دي ت هن مدسون أنس ِّرددية قد  ألددهن 4363أوضدحد ن دي ي ِّرس ي تدإ أنس نددبإ  -
% دددشهن أنس 2667وتشس سددإ ِّررددشيعي  ِّر  ت   ددإ،   شسددي مددسئ  ّددل تطددييس ِّرنذددطإ ِّرحّس ددإ

ن ّل تطييس تته ِّرنذطإ وتشس  هيي نظس ِّ رف ت ومي  طت  عت هي دا ومهإ  ِّردية رن ُ دهة
 نظس ِّرسذي ب ا، وِّن ذي  بث س دا ِّرسش جي  ِّرس ت   ِّر ل ا   ِّرديةه

ِّرف شإ مدسون أنس ِّرددية ردن % دا أّسِّ  5667ت  ا دا خ ل ِّرس يب   ِّرس  ِّن إ أنس ندبإ  -
ثي ا إردد ِّرحدسو  وِّرردسِّعي    ديهن ّل ايي   أع ِّ  ِّرس ديق ا، وِّرد   مسمع  شظس ِّربيةة
، وِّلد   ِّرهي بطدسة  ّسب دإ  وعدس   وطييتدإ  وشديقإه  د س ِّر ِّخت إ، وقطع ِّرطسيع ِّرس  د إ إرد تيفة

دددلي عتدددد ا 2363ويدددسئ  يدددي   عددد   % ددددا ةجدددن ِّرف شدددإ ِّرف دددس ددددا ذرددده، وأنس ِّرددددية عيسة
 ِّرس ديق اه

% دا ِّرسذي ب ا ّل ِّرس يب   مسون أنس ِّردية 60أ هس  ِّرس يب   ِّرس  ِّن إ أنس ندبإ  -
ددددع  ن ّددددل ايددددي   ِّرددددسوِّبا ِّتم ةسيب سددددإ  دددد ا ِّرددددد ين ِّرسحت سدددد ا ّددددل ِّرس مشددددإ، وُيسمة رددددن ُ دددددهة
ِّرسذدددي بين ذرددده إردددد أنس ِّرددددية ردددن  ُفددد س هدددي ِّرية ددد  ِّرس لدددس  ّدددل بزدددي فه،  دددل أحدددبحد 
بزدديع ه دفسوضددإ  ّددل ألدديِّة أخددسئ، أو بفدد  ِّرسحدد   ِّرسش ذددس  ّددل ِّرس مشددإ، وكددشلس 

% ددا 2363ِّرلفي ، عد و  عتدد ِّن ذدي  بفد  ِّرلديِّة ِّرذدف  إ خدي ا ِّرس مشدإه ويدسئ 
 أّسِّ  ِّرف شإ أنس ِّردية ألهن إرد ة   دي ّل ايي   ِّرسوِّبا ِّتم ةسيب سإ   ا ِّرد ينه
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% ددا ِّرسذدي ب ا ّدل هدلد ِّرس ديب   مدسون أنس 4667إ أوضحد ن ي ي ِّرس يب   أنس نددب -
ي نظدس ِّ ر شديا  أليِّة د مشإ تيفة س ِّر   سإ تفسل عتد تدّي س ِّرخد دي  رّدسِّ  ِّرسج سدع ِّرسحتدلس

س 40ِّربزددي ع وِّرسش جددي  ِّرسفسوضددإ ّ هددي، ّددل ةدد ا مددسئ  % دددشهن أنس هددلد ِّرلدديِّة تددّي
 ِّرخ دي  إرد ة   دي رّسِّ  ِّرسج سعه

% دسددا شددست هن ِّرس دديب  ، أّددي وِّ بدد نس ِّرددديةي قدد  5667س دديب   أنس ندددبإ   سشددد ن ددي ي ِّر -
د س ِّر   سدإ عتدد ِّرب ديا ّدل دد مش هن وِّراد ا ّ هدي، ة دد ِّردلما ن ةديِّ  ليع ي لد ين د مشدإ تيفة
تهي ِّرس مشددإ، عددي وِّ ةدد ا ُأت حددد رهددن ِّرلسحددإ رتفددي   إرددد ددد مش هن،  ددهة ي أةشديا ِّرحددس  ِّر ددل شي

دددديه ويددددسئ دددددي نددددد  ه خيحددددإ  أحددددحي  ِّرسحدددد   ِّر سستيبددددإ رهددددن وِّر  ددددي  ِّرسستيبددددإ أ ز 
% أنس ِّرددددية قددد  لددديع  إردددد ةددد   ددددي ّدددل تذدددج ع ِّردددد ين عتدددد ِّرب ددديا ّدددل ِّرس مشدددإ 3363

ف ا ل   ذره إرد أنس ِّرحس  أضفلد  و  ِّردية وِّرفسدل ّ دهي بدد    وِّرا ا ّ هي، ُدسمة
 د لسقإ دا ِّرس مشإه ِّخ ليا ِّر  ير   ِّرسستبطإ بيردية، وِّن ذي  ِّرليِّة ّل أنحيا

% ددددا أّدددسِّ  ِّرف شدددإ ِّرسذدددي ب ا ّدددل ِّرس ددديب   مدددسون بددد نس 80أ هدددس  ِّرش دددي ي أنس نددددبإ  -
ن ّل تشيا ِّرسش جي  وتت  إ ةيمي  ِّرس ديق اي وِّرد   ّدل ذرده مسمدع إردد  ِّردية رن ُ دهة
ِّرحري  ِّرسلسوا عتد ِّرس مشإ، وحفيكإ ِّرحريل عتد ِّرسش جي  ِّرحّس إ، خيحإ تته 

ُبددد  ددددي ندددد  ه ِّرسش جدددي % أنس 20  ِّر دددل  حردددتين عت هدددي ددددا ِّرسشددديطع ِّرسيي دددإه   شسدددي م
ن ّل تت  إ ةيمي  ِّرس ديق ا وتشيا ِّرسش جي  ِّرسفسوضإ ّل ِّرديةه  ِّردية ُ دهة

% دا ِّرسذدي ب ا ّدل ِّرس ديب   ِّرس  ِّن دإ مدسون أنس ِّرددية 90أوضحد ِّرش ي ي أنس ندبإ  -
س ِّردتع ذِّ  ِّرجي   وِّرشي   دشهي، ّل س مدي   10ة ا مسئ  مّي % ّ دا أنس ِّرددية ت مدّي

 ِّردتع ون  تهيه
 المحور الث ني  الححدي ا والرعوب ا الحي تواجه األسواق والمذحغلين فيه  

د س       إ آ ِّا ِّرسذي ب ا ةديل ِّر حد  ي  ِّر دل تيِّمده ألديِّة د مشدإ تيفة ه ّد ِّر سة ِّلإ إرد دفّس
ي  عتد ِّرح س ددا ُقد    هدلد ِّرلديِّة ّدل تدّي س ِّر   سإي  ه ه ِّر فسمه عتد ت ة س هلد ِّر ح  
 ُّسص عسل، وتحد ا دد يئ ِّرسذ غت ا ّ هه
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 ( َبٍُ رأٌ أفراد انعُُت دىل انتذذَاث انتٍ تىاجه أسىاق يذَُت تَِعّس انمذًَت3جذول رلى )
 طجُعخ التحذَبد م

دسجخ  ال ًعن

ُخ  % تكشاس % تكشاس األَهّوِ

 6 4363 13 5667 17 وانًرافك داخم انسىقلهت انخذياث  1

2 
إهًال أعًال انصُاَت انالزيت داخم 

 انسىق
15 55 15 55 7 

 5 1667 5 8363 25 اَتشار انًخهفاث وانمًايت داخم انسىق 3

4 
تذٍَ كفاءة خذياث انبُُت انتذتُت فٍ 

 انسىق
6 25 24 85 11 

 7 55 15 55 15 اَتشار تجارة انسالح داخم انسىق 5

6 
عذو اهتًِاو انذونت وانجهاث انًعُُت 

 بانسىق
17 5667 13 4363 6 

7 
عذو تشجُع انًُتجاث انتَُّراثُّت وانصُاعاث 

 انتمهُذَت
14 4667 16 5363 8 

8 
عذو وجىد لىاٍَُ تذًٍ انسىق وانتجار 

 فُه
17 5667 13 4363 6 

 1 363 1 9667 29 َسوح انسكاٌ وانتجار يٍ داخم انسىق 9

ُت انتَُّراثُّت نهسىق 15 ًِّ  12 8363 25 1667 5 لصىر انىعٍ باألَه

 14 9667 29 363 1 عذو يالءيت انًذالث نهًتطهباث انتجارَت 11

12 
َظرة انعايهٍُ فٍ انتىجه نهعًم فٍ 

 وظائف جذَذة
13 4363 17 5667 9 

13 
انًشاكم انًرورَت انُاجًت يٍ دركت 

 انسُاراث
2 667 28 9363 13 

 14 9667 29 363 1 اكتظاظ انسىق بانباعت انًتجىنٍُ 14

15 
تساَذ دركت انذراجاث انُارَت داخم 

 انسىق
26 8667 4 1363 4 

 15 7667 23 2363 7 تذٍَ انذًاَت األيُُت داخم انسىق 16

 1 363 1 9667 29 دانت انذصار انًفروضت عهً يذَُت تَِعسّ  17

18 
عىايم انذرب وانجًاعاث انًتصارعت 

 داخم انًذَُت
28 9363 2 667 2 

 8 5363 16 4667 14 دخىل انسهع انًمهذة إنً انسىق 19

25 
أسعار انسهع وانخذياث غُر يُاسبت 

 نهًتسىلٍُ
27 95 3 15 3 

 

د س ِّر   سدإ بحدد   أي أّدسِّ  3م  ا ِّرج ول  قن        ( ِّر ح  ي  ِّر ل تيِّمده ألديِّة د مشدإ تيفة
ل ِّة تدد ِّرسستبدإ ِّروردد ددا  د ا  ِّرف شإ، ّ  هس أنس لةيرإ ِّرحري  ِّرسلسوضإ عتد د مشإ تيفة س

%، وأكدد س ِّرسذددي بين أنس 9667ِّر حدد  ي  ِّر ددل ميِّمههددي ِّردددية وِّرسذدد غتين ّ دده  شدددبإ  تغددد 
ِّر حدد  ي  ِّر ددل ميِّمههددي ِّردددية ّددل ِّريقددد ِّرددسِّها هددل ةيرددإ ِّرحرددي  ِّر ددل تلسضددهي  دددا أهددنَّ 

تي وهي دي أةدس عتدد قد    أحدحي  2015مسيعإ ِّرحيةل ِّتن    إ عتد د مشإ تيفة س دشل عيت 
ِّرسحدد   ِّر جي يددإ ّددل ِّردددية دددا ِّريحدديل إرددد ِّرسش جددي  وِّربزددي ع، عدد و   عتددد حددفيكإ 

ددد س وددددا خي مهدددي إردددد  وحددديل ِّرتث دددس ددددا  ِّرس دددديق ا ددددا ِّرسشددديطع ِّرسيي دددإ ّدددل دحيّظدددإ تيفة
ِّرليِّة  ِّخل ِّرس مشإ، وق  تديوئ دفهي ّل نلس ِّرشدبإ ِّر ح ي  ددلن و  ِّردد ين وِّر جدي  ددا 
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 ِّخل ِّرديةل، ون ي عا ِّرحس  خ ل ِّردشيِّ  ِّرسيض إ ن و   ِّرتث س دا ِّرد ين ددا  ِّخدل 
مدد  دددا أحددحي     ، و ّفددد بيرفي ة دد س ؤوو ِّرددديِّل ّ هددي إرددد ِّرشدد و  وِّتن  دديل بدد ديِّرهن د مشددإ تيفة

وتجي تهن ونذيطهن ِّتق ةري يس إرد خي مهديي بغدسا ِّرحرديل عتدد  خدل، أو ِّتلد سسِّ  ّدل 
د ِّورددإ أنذددط هن ِّر جي يددإي ن  جددإ ِّرحددس  وِّتنلدد   ِّردشددل وِّن ذددي  ِّرسدددتح ا، وشددسل ذردده 

م  دا ِّرد ين وأححي  ِّرسح   ّل ِّرليِّة ِّر م   سيِّة سإ ّل د مشإ تيفة س ِّر   سإهِّرفي ة
ومددديا  عيِّددددل لِّرحدددس  وِّرردددسِّا وِّرجسيعدددي  ِّرس ردددي عإ  ِّخدددل ِّرس مشدددإل ّدددل ِّرسستبدددإ      

ددد س 9363ِّرثين دددإ ددددا  ددد ا ِّر حددد  ي  ِّر دددل ميِّمههدددي ِّرددددية،  شددددبإ  دددهة ي  د مشدددإ تيفة % ة دددر شي
دددإي بدددد   لددد طس  بفددد ي أدش دددإ  هذس دددي أوضددديع  دددي وِّرس مشدددإ ِّر   سدددإ خريح    ِّرجسيعدددي  عسيد 

ئ إرد ايي   ِّن ذي   ِّرسدتحإ ِّرسحديكإ عتد ِّرس يودإ ِّرذف  إ عتد د مشإ تيفة س ِّر   سإ، دسي أ س
ِّرسظيهس ِّرسدتحإ ّ هي، وة وث ديِّمهي  ددتحإ   ا هلد ِّرجسيعدي ، أو   شهدي وكد ا ِّر ديِّ  

ّددل ِّرحردديل ِّردش ددإ ِّر يبفددإ رتدددتطإ ِّرسحت سددإ ّددل ِّرسحيّظددإ، وهددي دددي أةَّددس عتددد ُقدد    ِّردددية 
عتد ِّرسش جدي  ِّرسحت سدإ، وتسِّمدع عد   ِّرس دديق ا، وِّرحد س ددا دسي لدإ ِّرنذدطإ ِّر جي يدإ، بسدي 
أةس  تته ِّتخ  ت  ِّردش إ عتد دظيهس ِّرح دي  ِّر يد دإ، وعتدد ِّر فدي ا ِّرددتسلس ّدل د مشدإ 

ه  تيفة س بري   عيدإ، وهل ِّر ل ُعسةّد   شيعهي ِّرث يّلس وِّتم ةسيعلس
ل ِّرس      د س مديا تحد ي ّو ستبإ ِّرثيرثإ دا ِّر ح  ي  ِّر ل تيِّمه ِّرليِّة ِّر مسيِّة سإ ّل د ن دإ تيفة

ُبددد  أّدددسِّ  90لألدددفي  ِّرددددتع وِّرخددد دي  ا دددس دشيلدددبإ رتس دددديق ال  شددددبإ داييدددإ  تغدددد  %، وي
ِّرف شإ أنس ةيرإ ِّرحس  وِّرحري  ِّرسلسوضي ا عتد د مشإ تيفة س دشل خسس لدشيِّ  قد  أةدسِّ عتدد 

ِّرسفسوضإ ّل ِّردية، وِّر ل بي  وحيُرهي إرد ِّردية م طت  تتير ف دزيعلإ ألفي  ِّردتع 
مدد ّفهي ِّر دديمس، ويح ددد هي عتددد ألددفي  ِّربزددي ع ِّر ددل ت دد و اير ددإ د ي نددإ بسددي بينددد عت دده ّددل 
ِّردددي ع، عدد و  عتددد ضددفف ِّردديعل ِّتلدد ه كل عشدد  بفدد  ِّرس ددديق ا بيرسش جددي  ِّرسحت سددإ، 

س ِّردددتفإ هددي ِّرسا ددي  ِّرليلددل ّددل عست ددإ ِّرذددسِّا ردد ئ ومي تهددي وِّلدد  ِّد هي، دسددي مفددل لددف
 ِّرس ديق اه

ل ِّرسستبإ ِّرسِّبفإ ميا عيدل لت ِّم  ةسبإ ِّرد  ِّمي  ِّرشي يدإ  ِّخدل ِّردديةل  شددبإ  تغدد       ّو
ل د مشإ تيفة س  -ِّر  ِّمي  ِّرشي يإ  ِّخل ِّرليِّة  أع ِّ  %، ويسئ أّسِّ  ِّرف شإ أنس ت ِّم 8667 ّو

ُ سثسةل إة ئ ِّر ح  ي  ِّر دل ميِّمههدي ِّرددية، وتلد سي  -ِّ  ِّرسيض إ بري   عيدإ خ ل ِّردشي 
ّددل  ددل   ددي  ِّر دديِّن ا ِّرشي سددإ رحسب هددي، دسددي  ددد   ةيرددإ دددا ِّرليضددد وِّتا ةدديت، وإعيقددإ 
ةسبإ ِّرسدسو   ِّخدل ِّرلديِّة، وإةد ِّث إاعديا رحدحي  ِّرسحد   ِّر جي يدإ وِّرس دديق ا عتدد 

 ة س  ليِّاه
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سختلي  وِّر سيدإ  ِّخدل ِّردديةل ِّرسستبدإ ِّرخيدددإ ددا  د ا ِّر حد  ي  ّ سي ِّة ل لِّن ذي  ِّر     
ُةس تددسِّكن ِّرسختلددي   ِّخددل 8363ِّر ددل تيِّمههددي ِّرلدديِّة ِّر مسيِّة سددإ،  شدددبإ داييددإ  تغددد  %، ويدد

ددا ةددنَّ قتددإ ِّرحسبددإ ِّر جي يددإ بددد    ِّردددية عتددد إةجدديت ِّرس ددديق ا عددا ِّر دد وت إرددد ِّردددية، ودة
وِّن ذدي  ِّروكادإ وِّرددسِّا ِّرشيمسدإ عدا هدلد ِّرسختلدي ي ن  جدإ  ِّر تيث، وايي   ِّنةي  ِّرزي  ،

 ع ت   يت ِّرجهي  ِّرسخ رإ   و هي ّل ِّر ختا دا تته ِّرشلي ي ه
ِّرخد دي  وِّرسسِّّدع  ِّخدل ِّردديةل، ولعد ت ِّه ةسديت ِّر وردإ  لقتإد دوميا  ِّر ح  ي  ِّرسُ سثسةتإ      

لعددد ت ومدددي  قدددديِّن ا تحسدددل ِّرددددية وِّر جدددي  ّ دددهل ّدددل ِّرسستبددددإ ووِّرجهدددي  ِّرسفش دددإ بيردددديةل، 
% رتدلس  دشهددي ةدد   أي ِّرسذدي ب ا، ِّردلما أكَّد وِّ أنس دددا 5667ِّردي لدإ،  شددبإ داييدإ  تغدد 

ِّرسذددديكل وِّرسفيقدددي  ِّر دددل ميِّمههدددي أحدددحي  ِّرسحددد   ِّر جي يدددإ وِّرفددديدتين وِّرس دددديقين ّدددل 
س  و ِّ    دي  وِّرسسِّّعِّرخ أليِّة د مشإ تيفة س ِّر   سإ   ي  بث س دا  ِّخل ِّردية، وع ت تدّي

ِّرس يد، و  ي  ِّته ةسديت بيرشظيّدإ، وهدي ددي تدن د ةظ ده أةشديا ِّر جديل ِّرس د ِّنل  ِّخدل ِّرددية، 
دددا تدد نل دددد يئ ِّرشظيّددإ ّددل مس ددع ِّرلدديِّة، وعدد ت ومددي  أددديكا دزددتتإ ود يعدد  رتجتدديو 

ِّردش ددإ  اددن أهيسسة ددإ ومي هددي ّددل  وِّتلدد سِّةإ، و  ددي  ِّر شظدد ن، ّزدد   عددا عدد ت تدديِّّس ِّرحسي ددإ
ِّرلدديِّة، ّ ضددفلد هددلد ِّرفيِّدددل قدد    ألدديِّة د مشددإ تفدد  ِّر سِّة ددإ عتددد مددل  أعدد ِّ   ب  ددس   دددا 
مدد  دددا دح تهدديه ودددا ميندد  آخددس، أكدد  بفدد  أّددسِّ   ِّرس ددديق ا،  ددل ألددهسد ّددل إادد ة ِّرفي ة

يلدد إ إرددد   ددي  ِّردد و  ِّرف شددإ أنس بث ددس ِّ دددا ِّرسذدديكل ِّر ددل تيِّمههددي ِّرلدديِّة تسمددع    مددإ أل
 د و هي ّددل تشظد ن ِّرلدديِّة، ووضدع ةتدديل  رتتث دس دددا  ِّرسقدي ل رتجهدي  ِّرسلددس إ، وعد ت   يدهددي

م هي ّل دفيرجإ قزي ي ِّر  اإ وِّررحإ ّل ِّرليِّة، نيه ه عا ع ت ومي   ِّرسذيكل، وع ت م س
بسددي ّدد هن  قدديِّن ا تحسددل ِّرسش جددي  ِّرسحت سددإ، وِّردددتع ِّر  ت   ددإ، وتحلددظ ة ددية مس ددع ِّرطددسِّه

 وِّرسذ سيه ِّر يمس
ددل ِّرسستبددإ ِّرددديبفإ مدديا ِّرفدديد ن ِّرس فت ددين  ددد      ِّن ذددي  تجددي   ِّرددد    ِّخددل ِّرددديةل، لّو

% رتلس  دشهسدي، وقد  أكد  50ولإهسيل أعسيل ِّرر ينإ ِّر ادإ  ِّخل ِّرديةل  شدبإ داييإ  تغد 
ددد ددد س ِّرسذدددي بين ّدددل ِّرس ددديب   أنس ةيردددإ ِّرليضدددد وِّرردددسِّا ّدددل ِّرددد سا عسيد  دددل د مشدددإ تيفة ي ّو

د س ِّر   سدإ،  ي ق  أةس  بذ ل  ب  س عتد بث س دا ِّرسهدا ِّر  ت   دإ ّدل ألديِّة د مشدإ تيفة خريح 
ل بث ددس  دددا ِّر جددي ة دددا ِّرفسددل ّددل ِّرحددسه ِّر  ويددإ وتجددي   ِّرسش يمددي  ِّر  ت   ددإ إرددد   ددع  وتحدديس

ددل ِّرشدد ول ِّ ب  ددس ِّ دددا نذددي  ِّردددية، ّو ِّرس دد ِّنل ردديةظ  ِّرلددتحإ وِّرددلخ س ، ِّر ددل ِّة تددد مدد ا 
ومددددي  دحدددد   تحسددددل تّ ددددي  ر  ددددع ِّرس بددددس وِّر طسيدددد ِّ  وِّرددددد سِّ  ِّرفددددد سيإ أو ِّرجشددددي ل 
 ِّرخشيمس ِّر  ت   إ(،   شسي هل ت  ع دخ تف أنديِّا ِّرلدتحإ ِّرخي لدإ وِّردلخ س  وِّررفدي  ِّرشي يدإ، 
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ن وق  أ مع بف  دا قي تشديهن لد   ذرده إردد أنس ِّرتث دس ددا أحدحي  هدلد ِّرسحد    حديوري 
تددد د ا دردددي    اقهدددن بفددد  ِّنحددددي  ةسبدددإ ِّر جدددي   ِّر  ت   دددإي بدددد   ِّرحدددس  وِّا هدددي  لدددية 
ِّرد   ِّرلي ُ ف م ِّربزيعإ ِّرسِّ جإ ّل هدلد ِّرل دس ه ويدسئ ِّربيةثدين أنس عد ت وضدع ةد  س رظديهس ة 
ِّر جي   بيرلتحإ ودد ت ديتهي، وِّررفي  ِّرشي يإ ّدل هدلد ِّرلديِّة، ددا ق دل ِّرجهدي  ِّرسلدس إ، 

 ل ِّل سسِّ  ِّرحس  ِّرحير إ،  س ا أْن م حيلي ع    دا أححي  ِّرسح   ِّرلما ت م ِّرين ّل 
م  فدددين دددديِّ  م ويدددإ ودش جدددي  دحت سدددإ إردددد تجدددي     دددع ِّرلدددتحإي ر ددد د ا دردددي    ختهدددن ددددا 
ددد س  ِّرددددية، عتدددد ةددددي  ِّرنذدددطإ ِّر جي يدددإ ِّر  ت   دددإ ّدددل ِّرددددية، وِّر دددسِّث ِّرث ددديّل رس مشدددإ تيفة

دديظ ِّر   سددإ، بسددي أكدد لي  س بفدد  ِّرسذددي ب ا عتددد أنس إهسدديل أعسدديل ِّرردد ينإ ِّر و يددإ ِّر ادددإ رتحة
عتدددد ِّرددددية ددددا تسد سدددي  وتجه ددد ِّ  وا سهدددي ددددا ِّرعسددديل ِّر دددل ُتس سةدددا هدددلد ِّرلددديِّة ددددا 
ِّتة لدديظ بسظهسهددي ِّر مسيِّةددل وِّرب دديا وِّتلدد سسِّ ، ُ سثسةددل إةدد ئ ِّر حدد  ي  ِّر ددل تيِّمههددي ِّرلدديِّة 

 شإ تيفة س ِّر   سإهِّر مسيِّة سإ ّل د م
ومدديا ّددل ِّرسستبددإ ِّرثيدشددإ عدديد  لعدد ت تذددج ع ِّرسش جددي  ِّر مسيِّة سددإ وِّررددشيعي  ِّر  ت   ددإل،      

دددا تسدددد 4667ول خددديل ِّرددددتع ِّرس تددد   إردددد ِّردددديةل،  شددددبإ  تغدددد  ُبددد  دي % رتدددلس  دشهسدددي، وي
ددد س ِّر   سدددإ تيِّمددده خطدددس ِّ تنددد ةي ي ن  جدددإ د دددي ت هن أنس ِّرحدددسه ِّر  ت   دددإ ّدددل ألددديِّة د مشدددإ تيفة

تح  ي  بث س   ا ذدهي ِّرحّس دين ِّردلما م ت د ون عشديا د ِّور هدي، أدديت ِّرسش جدي  ِّرفردسيإ ِّر دل 
مددد ن ِّن ذدددي هي، وِّر دددسويي رهدددي ّدددل ِّريقدددد ِّردددسِّها، ّدددل د ي دددل عددد ت ةرددديل أحدددحي  ِّرحدددسه 
ِّر  ت   ددإ عتدددد ِّرددد عن  ِّرسطتدددي  ددددا ِّرجهدددي  ِّرسفش دددإ، لددديِّا  عتدددد ددددد يئ إن ددديا ِّرددددتع، أو 

يي هي، أو نذددس ِّردديعل ب هيسسة ددإ هددلد ِّرسش جددي ، نيه دده عددا  خدديل ودشيّدددإ ِّردددتع ِّرس تدد   تددد
وِّرسخ ردددإ ِّرلددديِّة، وِّر دددل بيتدددد دفسوضدددإ عتدددد وِّمهدددإ ِّرسحددد   ِّر جي يدددإ بذددد ل  وِّضددد ، 

 شسِّ هي، عتد ةدي  ِّرسش جي  ِّر  ت   إ وِّرحسه ِّر  ويإه  عتد ِّرسح و  ِّر خل وإ بيل ذوي 
إ ِّر يلددفإ عيدددل لنظددس  ِّرفدديدت ا ّددل ِّر يمدده رتفسددل ّددل و ددي ف م مدد  ل ومدديا ّددل ِّرسستبدد     

%، وي   ا دا هلد ِّرشدبإ   بإ ِّرفيدت ا ّل ِّردية ّدل ِّرفسدل  ي دي ف م مد  ي 4363 شدبإ 
وِّرد   أنس ِّرفسل ّل هلد ِّرليِّة أحدب  ا دس دجد   ّدل  دل ِّروضديا ِّتق ةردي  سإ ِّرس س  دإ 

دي  د س خريح  دي، وتسِّمدع عد   ِّرس دديق ا، وضدفف ِّإلن ديا ِّر ل تذده هي د مشدإ تيفة وِّرد سا عسيد 
 ِّر مسيِّةل ِّرحّسله

ّ سي ميا  ِّر ح  ي  ِّرخسئ  شد  د  ن إ، ودا تته ِّر ح  ي : لتد نل ِّرحسي دإ ِّردش دإ      
%، 20%، ولت نل بليا  خ دي  ِّر ش إ ِّر ح  إ ّل ِّرديةل  شدبإ 2363 ِّخل ِّرديةل  شدبإ 

%، وأةشديا 363وةرل تح ي لِّك ظيظ ِّردية بيربيعإ ِّرس جير ال عتد أقل ندبإ داييإ  تغد 
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ن د ةظدددإ ختدددي ِّرلددديِّة ددددا ِّربيعدددإ ِّرس جدددير اي ن  جدددإ ضدددفف ِّرحسبدددإ ِّرشددد ول ِّرس ددد ِّنل تددد
ِّرذددسِّ  إ ّددل هددلد ِّرلددديِّة، وقتددإ عدد   ِّرس دددديق ا، عتددد ِّرددسان ددددا أنس ِّر سة ِّلددإ ِّرس  ِّن ددإ قددد  
ُأمسيد ّل أة  ديِّلن ِّر دية رتسيِّطش ا ق ل  خيل شهس  دزدين، إذ تد  ِّ  ِّرحسبدإ ِّرذدسِّ  إ 

ِّ رذددددهس ّددددل هددددلد ِّرل ددددس ي بغددددسا ةردددديل ِّرس ددددد يق ا عتددددد ِّة  يمدددديتهن دددددا ِّردددددتع ِّلدددد ف ِّ  
  دزين، ودي مستبا  هلد ِّرسشيلبإ ِّر مش إ دا عي ِّ  ِّل ه ك إه  

 

 المحور الث لث  الحلول والمقحري ا الحي تد عد في تاعيل الدور الحنموي لألسواق 
ر طددددييس بحددددد  آ ِّا ِّرسذددددي ب ا ّددددل ِّرس دددديب   ِّرس  ِّن ددددإ،  س ددددا تتخدددد ا د  سةدددديتهن      

 ِّردية، وتلف ل  و د ِّر شسيي، دا خ ل ِّرش ي  ِّنت إ:
ضددسو   إ  دديه ِّرحددس  وةزددي  ِّر ورددإ ولددتط هي، وكشدديا دُلددديتهي ِّرُسخ يتةلددإي بددل  ددد ش   -

 إر هي ِّرسيِّطا، ويذفس بيردينه
ه ِّرحري  ّو   ِّرطسيع ِّرس  د إ ِّر ل تسكا تيفة س ب ل ِّرس نه -  تّي س ِّردا، ّو
إ إرد  -  ِّرديةه عي   ِّرد يةي
إاِّرددإ بدددل ِّتلددد ح ِّةي  ِّر دددل ةردددتد ّدددل ِّرلدديِّة ِّر مسيِّة سدددإي بدددد     دددي  لدددتطإ ِّر وردددإ  -

 خ ل د   ِّرحس ه
 ِّر سب   عتد ِّرسش جي  ِّر مسيِّة سإ ِّرسفسوضإ  ِّخل ِّرليِّة، وتشيعهيه -
 شيا ُديل  تجي ي، وِّل ح ِّث دح   رتدله  وِّرحتييدي ، وبيّ هدي ، ودطديعن ت ديِّّس ّ هدي  -

ن ّددل تشذدد ا ةسبددإ ِّرخدد دي  ِّ رسس دديا ي ة ددد تجددلة  ِّرشدديو ّددل  خدديل ِّرلدديِّة، دسددي ُ دددهة
 ِّر  ع وِّرذسِّا ّ هيه

ِّته ةسيت بيرليِّة ونظيّ هي، وِّرفسل عتد تطييسهدي ددا ق دل ِّرجهدي  ِّرسلدس إي رنهدي ُتسثسةدل  -
 تي يل ِّرس مشإ وة يّ هيه

ِّر ي يخ سدإ و و هدي، وِّر دسويي ِّته ةسيت  هلد ِّرلديِّة ددا ِّرشية دإ ِّإلع د دإ، وإ دسِّا د ين هدي  -
 رهي ّل ولي ل ِّإلع ت ِّرُسخ يتةلإه 

ُ ي إردددد  - دشددع   ددع ِّرلددتحإ وِّررفدددي  ِّرشي يددإ وِّتتجددي   هدددي  ِّخددل ِّرلدديِّةي بدددين ذردده مدد
 ة وث دذ    ع  ، ودا ةن ع وه ِّرس ديق ا عا ِّ ت ي  ِّرديةه

واهدي إردد لديةإ ضبا ِّربيعإ وإر ِّدهن ّل عسا بزيع هن ّل ة و  دح تهن، وع ت تجي -
 ِّرليِّة ود ختهي، ع و  عتد ِّه ةسيدهن  شظيّإ دح تهن ِّر جي يإه

 عددددن ِّرسحدددد   ِّرسه سددددإ بددددير مسيِّث وإة دددديؤد، عددددا طسيددددع إعلددددي هن دددددا ِّرزددددسِّ  ، وت دددد  ن  -
 ِّر ده    ِّر ادإ رسسي لإ أعسيرهنه



  اإلًسبًُخ                                            والذساسبدهجلخ العلىم التشثىَخ  

 

111 
 

د/ركشي عجذ الججبس العشَقٍ  ،... د/َبسش هبشن الهُبجٍالتحىالد السىسُى ثقبفُخ فٍ أسىاق العول التشاثُخ

 م2020( سجتوجش 12(،   العذد )5) الوجلذ

ش  إي بدين ضسو   أنس تفسل ِّر ورإ عتد ِّل  سِّ  حسه ِّرفستإ ِّريطش إ أديت ِّرفس   ِّرم -
 ذره  ختع ِّل  سِّ  ِّ ِّق ةري  ًّي، وايي   ِّرشذي  ِّر جي ي ّل ِّرليِّة ِّر مسيِّة سإه 

 

راس  الميدانِّ    نح ئج الدِّ
دد س ِّر   سددإ ن  جددإ رت طدديم  ِّرحزددي يس رفيِّدددل       ر دد  تفسضددد ِّرلدديِّة ِّر مسيِّة سددإ ّددل د مشددإ تيفة

وِّتم ةسيب سدددددإ وِّرث يّ سدددددإ، وِّر دددددل أتدددددد عتدددددد دفظدددددن  ِّر غ  دددددس ِّرُسخ يتةلدددددإ ِّرُفْسسيِّن سدددددإ وِّتق ةردددددي  سإ
يدد  ِّرجيِّندد  ِّر شسييددإ رتس مشددإ وِّرفدديدت ا ّ هددي، ّ دد  بينددد ألدديِّة  خري رددهي، وقدد  تهي عتددد تيفة س
د ي  عتدد ةد   لدديِّاي  ِّرس مشدإ بسثيبدإ دسبد  تلد  طي  شدسِّ   ِّم ةسيب سدإ بث ددس  ددا ِّردد ين وِّردم

إ إرد ِّر سا، ن  جإ ع ت ِّتلد  سِّ  ِّرد يلدل وِّردشدل دشدل نظس ِّ تنف ِّت ِّرحسبإ ِّرد يةة سإ ِّر ي د
ت وة دددد ِّريقدددد 2015ت، وِّنددد تا أةددد ِّث ِّرردددسِّا ِّرددد ِّ س ّدددل ِّرددد سا دشدددل عددديت 2011ِّرفددديت 

ئ إرددد تسِّمددع  و  ِّردددية، وهددي دددي ُ س ةددا د ةظ دده  يضددي  دددا خدد ل  ِّرددسِّها، بددل هددلِّ أ س
تفسددل ّدددل ألددية أخددسئ خدددي ا ِّلدد سسِّ  إادد ة بفددد  ِّرسحدد   ِّر جي يددإ، ونددد و  أحددحي هي ر

 ِّرس ن إه
د س ِّر   سدإ ع دس دخ تدف ِّرسسِّةدل       هدي ِّرسج سدع ّدل د مشدإ تيفة وِّر حديت  وِّر غ دسِّ  ِّر دل عّس

ِّر ل دسس  هي، أ   إرد ة وث تغ س   سسل بين رده آةدي   ميهسيدإ عتدد نددع ِّرفسدل ّدل ألديِّة 
ل  مدديهسيس  مُ سثسةددُل ّددل لدد ي   ِّرس مشددإ، وتتذددف ِّرذدديِّه  ِّرس  ِّن ددإ وِّرسفط ددي  ِّربحث ددإ عددا تحددي 

ددي عشدد  ّاددإ  نظددس   ُ ون ددإ رمعسدديل ِّر  ويددإ وِّرحّس ددإ، وضددفف ِّإل بدديل عتددد دسي لدد هي، خريح 
ِّرذبي ، دسسي أ ئ إرد تدُس  ندبإ ب  س   دا ِّرم ي ِّرفيدتإ دا ِّرعسيل ذِّ  ِّرطيبع ِّر  وي، 

ّدل ِّرسهددا ِّر  ت   دإ ِّر ددل  وِّتن  ديل إرددد دسي لدإ أعسدديل أخدسئ، ّزدد   عدا تسِّمددع   سدإ ِّرفسددل
تدددد و  ِّردددددية بسش جيتدددده ِّرسس دددد  ي ن  جددددإ تغ ددددس ِّر لزدددد    ِّرسهش ددددإ ّددددل ِّر يدددديه وِّرسشدددديطع 
ِّر  ِّب دددإ، ة دددر أحدددبحد نددددبإ ب  دددس  ددددا ِّرفسيردددإ ِّرسيي دددإ ت جددده رتفسدددل ّدددل قطددديا ِّر جدددي   

سيردددإ، وِّري دددي ف ِّإل ِّ يدددإ، ِّرددددس ِّردددلي أضدددفف قددد    ألددديِّة ِّرفسدددل ِّر مسيِّة سدددإ عتدددد مدددل  ِّرف
 وتّي س ُّسص عسل م م   رتذبي ه

دد س ِّر   سددإ ّددل       ر دد    شددد ن ددي ي ِّر سة ِّلددإ ِّرس  ِّن ددإ تسِّمددع  و  ِّرلدديِّة ِّر مسيِّة سددإ بس مشددإ تيفة
تّي س ُّدسص ِّرفسدلي ن  جدإ ِّر حديت  ِّرفس  دإ ّدل ِّريِّقدع ِّتق ةردي يس وِّتم ةسديعلس رتس مشدإ، وت 

ْهُي  بددد   ِّرةدد ِّث لدد سي ّددل ِّرفذددس ِّردددشيِّ  ِّرخ ددس ، ة ددر  ددهة ي  ِّرس ن ددإ ةيرددإ  دددا ِّر دد ي شي
ِّ خط ددس ِّ رسددد   ل ِّر مددسيِّث ِّرث دديّلس ّددل ِّرس مشددإ، ّددل  ِّرُسخ يتةلددإ ِّر ددل دددس   هددي، وهددلِّ ُ ذدد سةل ته مدد  
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ةديل ِّلدد سس  ِّروضدديا ِّر ي سددإ بسددي هددل عت دده ِّنن، وهشدديل مستددإ دددا ِّر حدد  ي  ِّر ددل تيِّمدده 
 ِّر سة ِّلإ، أ ساهي ِّنتل:هلد ِّرليِّة، وِّر ل خسمد  هي هلد 

دد س خيحددإ، وِّر ددل  - ددي، وعتددد د مشددإ تيفة ةيرددإ ِّرحددس  وِّرحرددي  ِّرسلسوضدد ا عتددد ِّر تدد  عسيد 
إه ُةس عتد ط  فإ ِّرح ي  بسي ّ هي ِّرليِّة ِّر مسيِّة سإ ِّرسف س   بذ ل    س عتد ِّرد يةي  ت

 ة سإهِّخ    ِّرنذطإ ِّر جي يإ ِّرفرسيإ بيرنذطإ ِّر جي يإ ّل ِّرليِّة ِّر مسيِّ -
عيِّدددل ِّر تدديث ِّر ددل تذدده هي ِّرلدديِّة ِّرشيمسددإ دددا ِّر تدد و ِّر جددي ي، وعدديِّ ت ِّرددد ي ِّ ،  -

 وِّرنذطإ ِّرزي   بير  اإه
ِّن ذي   يهس  تجي   ِّرلتحإ ِّرخي لإ، وِّررفي  وِّرسلسقدي  ِّرشي يدإي دسدي م دد   ّدل تغ  دس  -

 ه  تإ وط  فإ ِّر و  ِّر مسيِّةل ِّر شسيي ِّرلي   يت به ِّرديةه
 ّس ِّرسسِّّع ِّرليل إ وِّرخ دي  ِّرفيدإ ّل أليِّة ِّرس مشإهع ت تيِّ -
ِّنخليا ددد يئ ِّرشظيّدإ، وعد ت ِّرد ختا ددا ِّر سيددإ وِّرسختلدي ، وِّرشلي دي  ِّرشيمسدإ عدا  -

 ِّرنذطإ ِّر جي يإ ّل تته ِّرلية، ودي مش ي عشهي دا دذيكل   ا سإ وحح إ ب  س ه
  ِّمي  ِّرشي يإهِّتخ شيقي  وِّرسذيكل ِّرسسو يإ ِّرشيمسإ عا ِّن ذي  ِّر  -
ددد ، تل  دددس إردددد أبددددا  -  هدددي  ألددديِّة عذددديِّ  إ ّدددل دشددديطع مغسِّّ دددإ ُدخ يتةلدددإ ددددا د مشدددإ تيفة

 ِّرخري ا وديِّحلي  ِّرليِّة ِّرفيدإه
ه - لس إ ِّرث يّ سإ ِّر ل ُتف م ِّرليِّة ِّر مسيِّة سإ أة  أهنَّ أعس تهي ّل ِّرشذي  ِّرد يةة  تيقف ِّرد يةي
ل حددش وة ِّرشظيّددإ عتددد هددلد ِّرلدديِّة بذدد ل ضددفف ِّرسسِّ بددإ وِّإلشددسِّه ِّرسددد سس دددا ق دد -

 ميدل ودد سسه
 ايي   ِّرزسِّ   وِّرسليت ِّرسلسوضإ عتد ِّربيعإه -
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 سحراتِّجِّ  المقحري  لحطوير األسواق الحَُّراثِّّ  بمدين  َتِعّز  الخط  اال
 : س ا تيض   أهنَّ  شي هي بيرذ ل ِّر يرل ل سِّت ج إ ر لف ل ِّر و  ِّر شسيي رمليِّة ِّر مسيِّة سإ،ِّةسحد ِّر سة ِّلإ عتد وضع خطإ  

 إجراءاا الخط  
 ِّر فيون وِّر شد ع   ا ِّرسُلدي  ِّرسلس إ وِّر طيا ِّرخيص وِّرد ين ِّرسحت س اه -
 ت ل س قيع   دفتيدي  شيدتإ عا ِّرليِّة ِّر مسيِّة سإه -
 ت د ا ُِّر شد ِّر ح  إ، وأنظسإ دفيرجإ ِّرشلي ي  وِّرسختلي  ّل ِّرديةه -
 ِّرفيدتإ ِّرسحت سإهتي  ف ِّر    -
 إقيدإ ِّرسفي ا وِّربياِّ ِّ  وِّرنذطإ ِّرد يةة سإ وِّرث يّ سإ  ِّخل هلد ِّرليِّةه -
لاس ِّر يِّن ا وِّر ذسيفي  ِّرري دإ ِّر ل تحسل ِّرليِّة وِّرسش جي  وِّرفديدت ا ّ هدي، وِّرفسدل  -

 عتد تط   هيه
ِّر مسيِّة سدددإ، وأهيسسة ددددإ تلف دددل  و  ولدددي ل ِّإلعددد ت ّددددل تثق دددف ِّرسددديِّطش ا وتفددددسيلهن بيرلددديِّة  -

لييظ عت هي، وعتد طيبفهي ِّرحتل، وِّرسش جي  ِّر مسيِّة سإ ّ هيه  ِّرحة
ددددْشيعيي  ِّر  ت   ددددإ، وإعددددي   إة دددديا ِّرةحددددسيه ِّر  ويددددإ ِّرسش سضددددإ  -  عددددن وتطددددييس ِّرةحددددسيه وِّررة

كسردد   ِّق ةرددي يس هدديت رتددد ين ِّرسحت سدد ا، دددع تددّي س ِّردد عن ِّردد ات رتحددّس  ا عددا طسيددع 
 يِّ   بد طإهِّر شيل بل

إ ِّرسحت سدددإ ّدددل ِّريقدددد ِّردددسِّها وعتدددد  - إ ِّرث يّ دددإس، وِّر سب ددد  عتدددد ِّردددد يةي يددد   و  ِّردددد يةي تيفة س
 ِّرس ئ ِّر سي ه
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 ت   ن ِّر عن ِّر ات رتفيدت ا ّل تته ِّرليِّةه -
 ت د ا ِّرخ دي  وِّرسسِّّع ِّرزسو يإ وريةي  ِّر ترإ وِّإل شي   ِّخل ِّرليِّةه -
 ا ِّرخطي ، ووضع نظيت د تيدل إل ِّ تهيهِّتخيذ ت ِّ  س ِّرد دإ وِّرحسي إ د -
 تسب   ّيِّن س ودري    تسِّة إي إلضيا  ددي ِّ  ِّرليِّةه -
ي ة دددد  7اتدددع دددددي  ِّرلددديِّة أدددديت ِّردددد ي ِّ  ّدددل أوقدددي  دحددد   ، وي دددين ددددا  -  8حدددبية 

 دديا  بح ر تتين هلد ِّروقي  رتسذي  ّ اه
 دديق ا وِّرنذدطإ ِّردد يةة سإ ّدل إنذيا ع   دا  و ِّ  ِّرس يد وِّته ةسيت  شظيّ هي رخ ددإ ِّرس -

 ِّرليِّةه
تح  دددع ِّرردددي   ِّربردددسيإ  ِّخدددل ِّرلددديِّة، ددددا خددد ل إعدددي   تردددس ن ِّريِّمهدددي  وِّرل حدددي   -

ْفسيي ةي رتس مشإه هيني ي ر  شيل  دع ِّرطيبع ِّرسة  ِّرخي م إ وأريِّن ِّر ة
 تية   ِّل خ ِّت ِّر ّ ي  ِّإل شي  إ عتد ِّرسح   ِّر جي يإه -
لييظ عتد طيبع ِّرل - ي هسيهِّرحة  يِّة وِّرس مشإ وُهيسة
 إة يا ِّرليِّة ِّر مسيِّة سإ وتي يخهي ِّرلي ِّتدن بيرح ييإ وِّتا هي  عتد د ئ قسون دزده -
تدددّي س بيّدددإ ِّرخددد دي  ِّرزدددسو يإ وِّرسسِّّدددع ِّر اددددإ ددددا أمدددل ِّإللدددهيت ّدددل ايدددي   ِّرق سدددإ  -

 ِّتق ةري  سإ رمليِّة وِّرس مشإ ب له
 الس رمليِّةه ِّت ت يا بيرسد يئ ِّرُفْسسيِّنلس وِّر   -
 تذج ع و عن ِّر ورإ رفسل دفي ا ر دييع ِّرسش جي  ِّرحّس إه -
يرإ، ود يبفإ وت   ن دد سس رتديةه -  إ جي  إ ِّ   ّفَّ
أن م  شددد ِّررددش وة ِّتم ةسدديعلس رت شس سددإ دددا خدد ل وةدد   ِّر مددسيِّث ِّرث دديّلس دبددي    ِّلدد ثسي   -

ددد دددْشيعيي  وِّرحة سيه ِّر  ويدددإي ددددا أمدددل مفدددل ِّر مدددسيِّث وإة ددديا ِّر مدددسيِّث ِّرسُ سثسةدددل ّدددل إة ددديا ِّررة
 ُّسحإ عسل، وكير يرل ِّرح س دا دذ تإ ِّربطيرإه

 الحوصِّ ا 
 عتد بل دي ل ع، ّ ن ِّر  ِّلإ ت  س  عسل ِّنتل:  شيا       

دلس بيرلديِّة ِّر مسيِّة سدإ، وِّر ذدج ع عتدد حددينهي  - ِّرفسدل عتدد ايدي   ِّرديعلس ِّتم ةسديعلس وِّرسفّس
 .و عي إ دشظسي  ِّرسج سع ِّرفيدتإ ّل هلِّ ِّرسجيلوةسيم هي دا ِّتن ةي ، 

ضددبا إمددسِّاِّ  ِّر حردد ل رتسلدديت ِّرسددد ح إ دددا أمددل تطددييس ِّرلدديِّة،  دد ت  دددا ِّرفست ددإ  -
 ا س ِّرسشظسإ ِّر ل تح ث ِّنن ّل ِّرليِّة وُتج د  هي ِّرسليته
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دشدع  خديل ِّرد  ِّمي  ِّرشي يدإ إردد ِّرلديِّة، وتشظد ن ةسب هدي ددا خد ل تح مد  ديِّقدع قسيبدإ  -
هي، بح ر ت ُتد   إعيقإ  رحسبإ ِّرس ديق ا ودزي   هنه  ريقّي

وضددع خطددإ     ددإ وإمسِّ  ددإ رعسدديل ِّرشظيّددإ وةسي ددإ ِّر  اددإ ّددل ِّرلدديِّة ودج ورددإ ادش  دديي  -
ةه  وكسي ت  دس    سِّكن ِّرسختلي  ِّرشيتجإ عا ِّر ديس

سص ِّل ثسي يإ، ليِّ - ا  ّدل تحل   ِّتل ثسي  ّل ِّرليِّة، دا خ ل تّي س ُّسص عسل، ّو
 ِّرسح  ، أو ّل عسا وك ع ِّرسش جي  ِّرسحت سإه

تذج ع ِّر يلع ّل ِّررشيعي  ِّر  ت   إ وِّرحسه ِّر  ويإ، وتطييسهي بسي م شيل  دع عيرس إ  -
دديظ عتددد طيبفهددي ِّرسس دد  و  س هددي بيلدد تإ تف  ددس  لي تدد ِّول ِّردددتع وقدد  تهي ِّر شيّددد إ، دددع ِّرحة

 .عا ِّر مسيِّث ِّرث يّلس 
ية بسددي م دددد ات وط  فددددإ ِّرس مشددإ دددا أ حددلإ، ودظدد   ِّرسحدد  ، ِّته ةسدديت   شد دددع ِّرددد -

 وأعسدددد   إنددددددددددي  ، ود يع  وأديكا رتجتيوه

 المراجع 
ت( ِّر سا وِّر سش ين ّدل ذبسيدي    تيديلدل  ولدل، تفسيد  إلد ش   1995، أور ا    سيد ب  ا

 ،  ِّ س  ِّر يم ه ِّرسفشيي  ياِّ   ِّر ّياه2كلي ي وآخسون،  
ت( ميِّند  ددا ِّرح دي  ِّتق ةردي  سإ ّدل ِّر دي يل ِّر سشدل، دجتدإ ِّرتتسدإ، 1979ِّرحبذل، ع  هللا  

 ه52-51حشفيا، ِّرف   
ت( ِّت ت دددديا بيرسشدددديطع ِّر جي يددددإ ِّرسل يةددددإ   ِّلددددإ د  ِّن ددددإ ّددددل 2015خت دددل، بددددين إلددددسيع ل  

ادي بحيردإ ِّرسشط إ ِّر جي يإ ِّرسل يةإ بذي ا ِّرشهس دشط إ ِّرليِّة ِّر  ت   إ ّل بي  ِّت
 ه150-127، ص 31  ِّل إ دحت سإ، ِّرسخطا وِّر شس سإ، ا 

ت( ِّرلدددس  وِّر سِّبدددإ ووضدددع ِّرسدددسأ  ّدددل دج سدددع 1997ِّرددد ر سل، ع  ِّريِّةددد  دذدددفل ع ددد  ةسددد   
دد س ِّر   سددإ ّدل ِّردد سا،  لدديرإ  ب ددي ِّد ا ددس دشذددي  ،  د غ دس:   ِّلددإ ِّم ةسيب سددإ رس مشددإ تيفة

 ميدفإ ِّرش ت ا، ِّردي ِّنه
ت( ِّإلشدسِّه عتددد ِّرلديِّة ّددل عردس ِّرش ددي ، ند و  ِّرجيِّندد  2004درددطلد  أ دي ايدد ، لدهيت 

 ِّتق ةري  سإ ّل ة ي  ِّرن  يا عت هن ِّرد ت، ميدفإ ِّراهس، درسه
دد س وِّتددديعهي ّددل عرددس  شددل  لدديل ّددل ِّردد سا 2009ِّردددسو ي، ع ع دد د   ت( نذدد   د مشددإ تيفة

دددد س عتددددد دددددس ِّرفرددددي ،1454 -1229هددددد/ 858 -636 ُتسس تيفة  -622ص  ت، ددددد
 ه685
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د س بفد  ددا أةيِّرهدي ِّتم ةسيب سدإ وِّتق ةردي  سإ بسدي 2009ِّردف ون، ع  ِّرح  ن عج دل   ت( تيفة
د س عتدد ددس ِّرفردي ، 1962 -1325وحلهي ِّرسةيرإ ِّرو ك ين وِّرفس   ُتسس تيفة ت، د

 ه874 -864ص 
ت: 1962 -1948ت( ِّرفيحسإ تيفة س خ ل ة ن ِّتديت أةسد  2013ِّرذسع ل، دحسي  أةس   

  ِّلإ تي يخ سدإ ّدل ضديا ِّريةدي ع ِّررسين دإ، دجتدإ بت دإ ِّن ِّ  وِّرفتديت ِّإلنددين إ، ددي 
 ، ميدفإ حشفياه2، ا 34

ددددد س ّدددددل ع دددددين  مددددديل ِّرددددددته ِّر  تيديلدددددل 2009ِّرذدددددف ل، دحسدددددي  قيلدددددن   ت( ِّرفيحدددددسإ تيفة
ه1962 -1948وِّرسد ذسق ا وِّرسةيرإ  ُتسس تيفة س ع س ِّر ي يل، ميدفإ تيفة س  ، د

إ، ا 1988ع  ِّرد ي    عثسين،  ، ِّرتييده128ت( ِّرس مشإ ِّإلل د إ، عيرن ِّرسفّس
لييظ عتد ِّرليِّة ِّر مسيِّة سإ ضسا إطي  عسدل د تيددل 2009ع  ِّريِّة    عتيِّن، أو ِّنس ت( ِّرحة

لييظ عتد ِّرسي وث ِّرُفْسسيِّنلس ّل ِّرسسِّك  ِّر ي يخ سإ رتس ن  نسيذا وتجي   دخ ي  (،  رتحة
 ه124 -105، ميدفإ بغ ِّ ، ص 21دجتإ ِّرسخطا وِّر شس سإ، ِّرف   

ي وث ِّرذف ل ّدل ِّرسج سدع ِّر سشدل: ِّرسفيقدي  ت( ةسي إ ِّرس2013اير ، ّيايإ قحطين ع  
 وِّإلد ين ي ، و قإ بحث إه

ت( ِّرليِّة ِّر  ت   دإ ّدل دحيّظدإ ِّر قهت دإ:   ِّلدإ ّدل ِّتنثسوكيريم دي 1998اش ن، ع أةس   
ِّتق ةري  سإ، دجتإ ِّرث يّإ ِّرذف  إ، ِّرسسب  ِّرحزي يس رفتديت ِّإلنددين وِّر مدسيِّث ِّرذدف ل، 

 ه1055-963درس، ص 
ت( أهيسسة إ ِّرسحيّظإ عتد ِّرليِّة ِّر مسيِّة سإ ّل ِّرس مشإ ِّرفسِّ  إ ِّرسفيحدس  2009نإ، ة     كسي 

ي(، دجتإ آّية نجي إ، ِّرف     ه13 د مشإ ِّرشجف أنسيذم 

ددد س اردددا نزددد س ّدددل  وةدددإ ِّر دددي يل ِّرفسكدددل، ِّرطبفدددإ 2007ِّرسجيهددد ، ع ع   ت( د مشدددإ تيفة
 ِّرثين إ، ع ن رتطبيعإ وِّرشذس، ِّر ساه

ت( ِّرلدديِّة ِّرذددف  إ ِّر مسيِّة سددإ ّددل  ول دجتددس ِّر فدديون وِّرج يددس  ِّرفسك ددإ 2006هيشددن، لددف    
، ص 34ر ددي  آ ِّ  عددد ا شددسس، ددددي وأهس  هددي ِّتق ةرددي  سإ وِّتم ةسيب سدددإ، دجتددإ ةي 

 ه314 –283
يا ِّر   سد2014ِّره يمل،  يلس هيشن   لس ِّر مسيِّة سدإ: د مشدإ حدْشفي إ ت( إ ِّ   ديِّقدع ِّرجدل  ِّردد يةة

 أنسيذمي ،  ليرإ ديمد  س، ميدفإ ِّرسته لفي ، ِّرسيياه




