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 الممخص:
يعددموضوعدددونوء االددداعوءوالضددااتووء لويدددةءفوءويمو وايدددروقدددتوء ضالضدد وء عةء دددتوء ضعا دددةوضددد و
ء ضوعددواافوء ضةضددر ون وء وء االدداعوءوالضددااتواضالهددنوءال ددا مووالةضددموءوالضاايددروء ضلعددمم ووء ضلالواددرو

 دموضد ومهضيدرواهدسوء  دة ووء ضالضد  وقضالد وةةدوةووضوع وءهلضامواهضاعوءوالثةواو واياوءوالضاايدرو ضدا
واًاوويدد مءمومهضيددرو ددوءعوقددتوء مةء ددافوءوالضاايددرومووءوالثةواو وايددرووء لددتو ددهدد ءوء ضوةددومووهددوويدد مءموةو

لأادد واعددي وءوالادداةوهدد ءوء ضوةددوم ووم وضعةددموء مةء ددافوءوالضاايددروضالةدداومووءوالثةواو وايدداوء ضعا ددة و
ضثدددبوةدددامروضددد وء عم دددافوءوالضاايدددروء ضالةضدددروء لدددتولدددالةموءوالضدددااتويوء االددداعهدددتومةء دددافواالا يدددر ووو

ام افوء ا ءعواا مب ووااضروضاوي لامموه ءوء ضوةومومأمء و و نوء عم دافوادي وء عالا دةوقدتوال د و
ضدد والاةيدددروضلويدددةءفوضعيالدددر ووم وء لويدددةءفوءويمو وايدددروء لدددتوضدددةفوادددا ضالض وء عةء دددتوء ضعا دددةومثدددةفو

 ا وء االاعوءوالضااتوء ضالهورووالةضموء ضلالوار ون ولويدةفوطةء د والطايعرومالوءنوءاةمبوموواأاةواهسو
ء  وءجواعموم وما وء  وءجوء مءاهتوهدووء  دضروء  دا م واالدموماهداوء الدارووا دوة واا دروقدتوء ضالداط و
ء ةيويروض وء اهمون وم احوء د وءجوء اداةاتوهدووء ادةوء ةدا  وقدتوء ضالضد  وومد  نولويدةفوالدونوء  دة و

ء  ة وء ضضلم ون دسوء  دة وء الدوء  ووة دبولويدةواهدسوالدونوء ضةد واعدموم وماالدفوء ضةالدروء  دا م وهدتووض 
ء  ةءاروم اةفوضة وماةىولضاةروامءوء  ةءار وولويةفوء عم افوءوالضاايرووما فولعدضةبواالدمو

اةنوقعددًموادد ولويددةووةيوددروء ضددةم وواعهةدداولضدداةرواددم ومموءةووء عضددبوادداةجوء ضالدد بوولةددوء الدداراعدد و
وء  وجوقتوء الوا واهسوء  ة ووقتوءلاا وء قةءةءف

وء مهضافوء ضولاةير:و)ء االاوءوالضاات وء لويةءفوءويمو واير وء ضالض وء عةء ت(.
The Social Building and Ecological alterations in the contemporary 

Iraqi society 

A research In Social Anthropology 

dr. Ali Hussein Hotim Attia 

Al-Nahrain University/ College of Medicine/ Supportive 

Sciences Unit 
 



 هـ4443-م  2022. لسنة الثاني  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 

 
 

 
461 

Abstract: 

The current  study  is considered an important subject  since the social 

building with its  multi-  social systems is concerned  over by  the 

anthropological scientists for having a huge effect upon the  family  and 

community . This concept has been emerged   either in the social studies or  

anthropological domain taking into consideration this concept . Most 

contemporary social studies  or anthropological studies are constructive 

studies and the society  is represented a network of  organized social relations  

that organize  relations of parts with the wholeness; besides , this concept is 

usually used as a tool to describe the relationship between the elements in 

respect with coordinating  the specific variables.  The ecological changes that 

passed through the contemporary Iraqi society have affected the nature of 

social  construction types  and its  diverse systems , in that ,  methods  of 

marriage  got changed  specifically after the internal marriage was the 

dominant feature in rural areas and the same thing could be said about the 

external marriage that is popular in the community. Moreover ,  the family 

has also got changed  from the non-centered family into  centered family and 

also the job , after the dominant job was a farming, appeared so many works 

besides that; the social relations have also changed in addition to a change in 

woman job for having women practice job outside the house and participate  

with the husband  to spend on the family and making decisions.  

Keywords: (social building, ecological changes, Iraqi society). 

 المقدمة :
وءةدمًءوضد وء ضوداهيموء ة ي درووSocial Structureيعدموضوةدوموء االداعوءوالضدااتو

 وًءوضدد وء ال ددا ووء ددالةموءوالضاايددرقددتواهددموءوالضددانووءوالثةواو وايدداووء دد يويةددمواددمم
و مالددموووي دددلاممواةدددمبوضال دد وووءعدددح وقددديمةةوم و)هةادددةفو اال ددة(وء ددد يويعدددموضددد و

وء ددبوء دد ي وء ددلعضهوءوهدد ءوء ضوةددومويالطهدد وضدد وم ددطمووء االدداعوء ععددويووء لطددوةو مددتوم
يةدددمموضددداويعاليدددمواالددداعوء ضالضددد  ووةددداوبواهضددداعوءوالثةواو وايددداوءوالضاايدددرونةةددداةوهددد ءو
ء ض طهحواةمبوممثةوم ر ونووم وواةافوالةةهموماالدفوضلاايالدرون دسوةدمواعيدم وويمةدةو

)ةءمومهددددددنواددددددةءو ( ويالةددددددةون ددددددسوم ومددددددبوء عم ددددددافوء عددددددا موءوالثةواو ددددددواتوء اةيطدددددداالتو
ءوالضاايددروء لددتولالةددأواددي وءوقددةءموهددتومددبووويلادد موضدد وء االدداعوءوالضددااتوء دد يويضثددبو
ةدددامروضددد وء عم دددافوءوالضاايدددروء لدددتولدددةاطومقدددةءموضاضوادددروضعيالدددروقدددتوضو دددنوضعدددي  و

ء قا ضدددروادددي وويلمدددو وء االددداعوء ضددد موةوضددد ومالدددوءنوء عم دددافوءوالضاايدددر ووهددد  وء عم دددافو
ء اضااافوءوالضاايروواي وءوةااصوللويةوض وةي ون سوآاةوابووةلسوضد ويدومون دسو
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آاةواللياروء لويةءفوء لتولطةمواهسوء ضالض وء الااضدرواد وء لويدةءفوء ةا دهروقدتوةةمدرو
ء  ددما  وويلضيدد وء االدداعوءوالضددااتوا ددوروءو ددلضةءةيروميوامةاددروضعيالددروضدد وءو ددلضةءةو

 ولأميدددرووةيولدددموءوالضاايدددروءو ا ددديروهدددتوء ةوددداةواهدددسولضا دددنواادددةوء  ضدددا  وويدددلضم
ء ضالضددد وومياالدددمومضالضددد وضلضيددد و دددموا ا  دددموو دددوالموء لدددتولضيددد  واددد وء ضالضعدددافو
ء اددةى ووةدداوبواددممًءوضدد واهضدداعوءوالضددانووءوالثةواو وايدداولةميددموء ض ددطهحو يلعددض و

)ايالد وادةج( ووموضدالةموء عدا ء عم افوءوالضاايروء مء ضدرووء ضالةضدروققدطو قدةءموء ضالضد  و
ء دددددد يواددددددةنوء االدددددداعوءوالضددددددااتواأالددددددموضةمدددددداوضدددددد واضااددددددافووالةددددددموم ا دددددديرولةددددددمبو
ء ضالضعاف وويضم ومةء روء االاعوءوالضااتوقتوعوعوء لةمياافوء الةاضير ومووقتوعوعو

اوضعددًا وويلعددة وء االدداعوضء عم ددافوء لددتولالةددأواددي وء اضااددافوءوالضاايددرومووقددتوعددو ة
 دمولمدو وضد ومءادبوء ضالضد وويدرلهنوء ضالضعافو ضؤثةءفوضواا روو ووءوالضااتوقتوضا

ونومةياالددًاوضددؤثةءفوااةايددرومددا ثوةءفومووء ةددةواومووء ةاددة وادداةجوء اهددم وويالددل وادد و  دد
ة ددوبولويددةءفو ددةيعروقددتواعدد ونادد ءعوء االدداعوءوالضدداات وولالهددنو ددةاروء لويددةوضدد و

ء  يا تو لويةهاوض وةدابون دسوضالض ون سوآاةوقتومبوض وء االاعوء  ةيووءو ل اميووو
آادددة ووهددد  وء لويدددةءفواطايعلةددداولدددؤثةواهدددسومال دددا وء االددداعوءوالضدددااتووالةضدددموء ضالهودددرو

ء االددداعوءوالضدددااتويلضيددد وااا ددديروءو دددلقةءةووءو دددلضةءةو عدددم و دددالوءفووووووء ضلعدددمم  وو
ويق موا  نومالموااضدموومالدمووويلويدةوو مالدمويقدوموالاميدموماعدا مون ولة دبوادم ووقيداف
 قةءم وويقااهةاواا عميدموضد وء دوومءف وقعدًمواد و يداموادممًءوضد وء ةدااصوادا ةاة وضد و
وء  سوء ضالض  ونعاقرون سو  نوللويةوء عم دافوءوالضاايدروضد وو دفو ادةوالةدةًءو لويدةو

ةومدددبوضددد وء  ضدددا ووء ضمدددا  وويقدددوموء االددداعوءوالضدددااتواهدددسوم ددداروةدددامروويدددء قدددةءموول
ةممواضي وء عم افوءوالضاايروء ما الروقتوء ضالض  و  وء الةامولء عم افوء قةءايروء لتو

ء قةءادددتويضثدددبوضددد ومهدددموء دددالةموءوالضاايدددرووء ضالضعدددافوء ضالهودددروء امء يدددروضالةددداووء قاهيدددرو
 وةددموء االدداعوءوالضددااتواو دنولهددنوء ضالضعددافولةددممووو ديهرماد فوضدد وء الةدداموء قةءاددتو

اهددسوء الةدداموء ضدد موة ووم وء ددلامءمومهضددرو)االدداع(ويلعددض وواددوموالددونوضدد وء لضا ددنواددي و
)قيددة (وماد ءعوء ضالضدد ون دسوء ةددموء د يويضمدد وضعددمولاد اوء لالددا  ومووء  دةءن وويةدديةو

لدوةتو هومدةوضعالدسووللطهداوةدةوطًاوضعيالدرواا د ءفو  وء مهضدرم وقمة وء االداعوءوالضدااتو
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ء عم افوء ضالةضرواي وء ا ءعووء مب ووء ةيدا وءوالضاايدرولعالدتولالةيضدًاو ض دا حوء قدةءمو
ولوايةًاو  هومةمولاا واععةموض وء اع وء اةوولةلياةموقتواضااافوض ومابوء عضبو
ء ضةددددلةن وو ددددمومهددددلمومثيددددةوضدددد وء ضومددددةي والادددداي وء االدددداعءفوءوالضاايددددروء  ددددا م ومءاددددبو

ءوالثةواو دواتوء وةال دتو) يودتوةدلةءور(وء د يومهدلمواومدة ووم وء وءةم ووضالةموء عدا ء ضالض
لاددددداي وض دددددطهحوء االددددداعوءوالضددددداات وء ددددد يويدددددةىوم وء ضالضددددد وضةضددددداولويدددددةفومال دددددا مو
ءوالضاايرووالةضمونووم وه ءوء لوييةو مويالل واالمولعمموقتوء االاعوءوالضااتو هضالض  و

ةًاوووء دعًاوقدتوء مةء دافوءوالثةواو وايدروضالد وادةو ومدبووءعدء االاعوء ض موةويأاد وضو عدًاووو
ضددد وء ضمة دددروء االا يدددرووء ضمة دددروء وةيويدددروقدددتوموةادددا ووووياهدددوءوضالضددد وضددد وء ضالضعدددافو
ءإلال دددااليروضددد وء االددداعوءوالضدددااتويةلمددد واهيدددموويةدددمموضددد وام دددموواددد وطةيقدددموةوءادددطو

وويوادددمواالددداعوو دددفوضوا دددهموولالةيضالدددمووضؤ  دددالموواضاالدددموءوالضاايدددر ووقدددتوالودددروء 
ءالضااتومو والةموءالضاايروضالهور ووالةافوادي وء قدةءموام دافوضاللةضدرولةمضةداو ديمو
واامءفوءالضاايرووماةءنوولقا يموالاضفواالةاومال ا وءالضاايروضلاايالرومبوضالةاواداصو
االونوضعي وض وه  وء عم افوقأ احوقتومبوضالض والةاموم ةيووالةدامواةدا ةيووالةدامو

ميالدددتووالةدددامو يا دددتووالةدددامولعهيضدددتووالةددداموءام دددتووالةدددامولةقيةدددتوء ل ددداميووالةدددامو
وء قدديمووء لعددا يمووء ددمةافوواقواددافو  ددنووء قددوءالي ويةويء ضعدداوملعددوالةموهدد  وء دد...ء دد  و

ء ضالضددد وةلدددسولقدددوموء ضالضعدددافوالوايدددموولقدددميموءوةةدددامءفووقةءمهددداووةضدددبوا ا  دددمو
ء دنوءوالضاايدروء ضلالوادر ووء لويدةءفوء ثقاقيرووءوالضاايروقتولوااهةموولوميدةهموقدتوء ضوو

ء لتوة هفواهسوء اي روء طايعيرو ةاولأثيةهاواهسومال ا وء االاعوءوالضااتوء ضالهوروقتو
ء ضالضدددد وواهددددسوالةضددددموء ضلالواددددر ووء و ددددطوء اوةءقددددتو ددددمولددددأثيةًءووءعددددةًاواهددددسوء الةدددداطو

سوضةدداهةوءإلال داالتوولددؤثةوء اي ددرواهددسوء الددوءةتوء  يا ديرووء ا ددا صوءوالضاايددر وواهدد
ء ةيا وء ضالهودروالليادرو ضداوة دبوضد وةدوءهةومدا  و بوء قويدرووقلدة وء ويعداالافووةداوفو
ء اوددانوول ددااوادد و  ددنولويددةءفوقددتوء لةمياددروء  ددمااليرو ضاضواددروضدد وءقددةءموء ضالضدد  و
ولةا وضثبوه  وء ةوءهةواهسوء ال ووووء ةاة وولةنوضالا  ةمووء هاوعون سوضالداط و دماليرو

 لااالروء ثقاقتوقتوء ضالض  ووءالةاعهاواهسوةمبو الوءفو مل ابوماةى وولهعاومةاروء
موةًءوهاضددًاوقددتوء االدداعوءوالضددااتوء ةعددةي وويددؤثةو  ددنواهددسوال دد وء لددمةجوءوالضددااتو



 هـ4443-م  2022. لسنة الثاني  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 

 
 

 
464 

ء ةدددداضبو هضالضدددد وء ةعددددةي وويمةددددةوم ومال ددددا وء االدددداعوءوالضددددااتوء ضالهوددددرووالةضددددمو
ء ةيددان وول ددااوادد وهدد ءووء ضلعددمم ووء ضلالواددرولعةعددفون ددسوء لويددةءفوءويمو وايددروقددت

ةي ومةءعيةموء  ةءايرووضالا  ةمووء هاوعو ه م وقتوء ضم  وء لويةولةنوضاضواروض وء وم
  دداااوضالهوددروضالةدداو هددروء ضيددا وء ضعطددا و يةءعددتوء  ةءايددرومووةهددموءو طددانوضضدداوممىو

لاةرواةموء ةابون سولةنوضةاللةموء و سوء  ةءارووء عضبوقتوضالهنوء اضابوء ا يطروء ض
ال د وء ومال دا موء ضالهودرووة دبولويدةواهدسوقتوء ضم وومثةو  نواهسوء االداعوءوالضدااتو

ءو ل دداميواعددموم وماالددفوء  ددة وء ضضلددم ولعدديووقددتوء ل ددامووءةددموولةددفومةددةءنومماددةو
ء لويدددةواهدددسوء ال ددد وء عدددا هتووء ل ددداموضلعدددمم وقعدددًمواددد و  دددنومثدددةوء ةادددابو دددالًاوم ددداح

ء الدددوء  ونعددداقرون دددسو  دددنوء لويدددةءفوو ضضلدددم ون دددسوء  دددة الدددونوء  دددة وضددد وء  دددة وءووييدددةول
ءويمو وايرومثدةفواهدسوء ال د وء قةءادتوواد وء عم دافوء قةءايدرووء  دم وقدتوايدوفوضلوة درو

 وء ة عدددروء اوةءقيددرو هعا هدددر وواددد وء لويدددةءفوءويمو وايدددروء لدددتوضموم ومدددا وء  دددم وعدددعددا
ء ضالضعدددافوةةوقدددموو ضدددطدددةمفواهدددسوء ضالضددد وء عةء دددتوء ضعا دددة ون وم و مدددبوضالضددد و

قيدموويلدأثةوقيةداوا دوة ونوءإلال ا وضعةاوولؤثةولهنوء ةةونويء اوةءقيروواي روضعيالروالم
ضااةددددة ومووايددددةوضااةددددة وقددددتوضالهددددنوضادددداوفوء ةيددددا وءوالضاايددددروضالةدددداووءو ل دددداميرو
وء  يا يروو هلويدةءفوءويمو وايدروام درووثيقدرواطةء د واديووءإلال دا  ووم وضداولعةعدفو

ء اهددددموء ضالهوددددروضدددد ولويددددةءفوءيمو وايددددروءالعمددددرو  ددددنواهددددسومال ددددا وء االدددداعو ددددموضالدددداط و
وءوالضااتوء ضلالوار.

 أواًل : اإلطار العام لمبحث :
 مشكمة البحث : -1

مالياةوضةمهروء اة و مويعموااإلاةءعوء ا يطومووء  ةبوء لتويدلضم وء ااةد وو  ون
ض وم اضلمومو ولقميموء ض يموض وء اةوموء ضا و روء ضمثوروء ومةيدروضالةداووء عهضيدرواهدسوةدمو

و.(31 و وةرو2541)ء ة  وووء ة الت وطة وء اة وءوالضاات ووء  وءع
اهدددسوضمةةدددافوء ااةددد ووماليددداةوهددد ءوء ضوعدددونوهدددوواا  دددارويعلضدددم ددد ءومدددا و

توما و ةاوموةًءوقعاًوووهاضدًاوقدتوءاليداةوومةء دروضةدمهروء اةد  ووم وضد ومهدموء عهضير وء ل
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 ويادممواا ضمةةدروويضثدبوء اةدموء ومدةيووء عهضدتوء ض دلالمومضضي ءفوء ضالة وء عهضدتوهدووادا
و.(25 و وةرو2542)ةاقة وواهيموء ااة 

يعموء االاعوءوالضااتوقتومبوء ضالضعافواضالهنوض ضيالةاو مومهضيلموالةةًءو ضاو
يةلددويوهدد ءوء االدداعوضدد ومال ددا وضلالواددروعددةوةيروقددتوةيددا وءإلال ددا واددبووء  ددة ووء ضالضدد و

 وء قةءاددت ووء ال د وءو ل ددامي ووء ال دد وء  يا دتووء ال دد وء ددميالتوال دداهدسوةددموء  دوءعوما 
ءوالضاايددرو ءفوء عم ددرووالةم)ء ةوةددت(وومددبوال دد وضدد وهدد  وء ال ددا ويعددمواددممًءوضدد وء دد

 وومال ا وء االاعوءوالضااتوء ضالهوروللأثةواععةاوضد و ال اء ضلضا مروقتولموي وااليروءإل
هدددد  وء ال ددددا وللددددأثةواددددا لويةءفوءويمو وايددددروء لددددتوة ددددهفوقددددتوو  ونء دددداع وء اددددة ون و

ء ال دد وءويمو ددواتووءةددمًءوضدد ومال ددا وء االدداعوءوالضددااتوعددمويء ضالضدد  وقعددًموادد و  ددنو
يددؤثةوويلدداثةوااال ددا وء االدداعوءوالضددااتوء اددةى ووم وضةددمهروء مةء ددرولمضدد وقددتوضعةقددرو
ء االاعوءوالضااتووء لويةءفوءويمو وايروء لتوطةمفواهسومال ا و  نوء االاعوواهدسوالةضدمو

م وهالا ددنولويددةءفوة ددهفووقددتوةددبوء لطددوةءفوء ةا ددهروقددتوةددلسوء ضيددامي واددا ضالض ون 
اهسوء ال  وء قةءاتو ي ةوء لتوهدااةفوضد وء ةيدنون دسوء ضميالدروومد  نوة دهفولويدةءفو
اهسوء ال  وءو ل اميووءوالعدامواد وضةالدلةموءو ا ديرومضد ءةاي ووماد وويعضهدو واضةد و
ماةىوايةوء  ةءار وقعدًمواد ولويدةءفومادةىوءيمو وايدروة دهفواهدسوءوال دا ووء دالةمو

وء ضالهور.
 همية الدراسة :أ -2

وء لويدددددةءفوو ومهضيدددددروء مةء دددددرواا عالايدددددرووء لةميددددد واهدددددسوء االددددداعوءوالضدددددااتضدددددلم
ضدددد و اددددبوء قددددا ضي وقددددتوضاددددابوء مةء ددددافووءويمو وايددددروقددددتوء ضالضدددد وء عةء ددددتوء ضعا ددددة

ءوالضاايددرووءوالثةواو وايددرو هضيددروهدد ءوء االدداعوقددتوةيددا وء قددةءموء يوضيددر وولةادد ومهضيددرو
هد ءوء االداعوء ضالهودرولضثدبوضاداًووضةضدًاواالدموضالهدنوء ضالضعداف وء مةء رواو نومال ا و

 هلويدةوقأالدمو دةاا وضداويدؤثةوقدتوةيدا وء قدةءموء د يويضدثهةم وء ضد موةوواالمولعة وء االاعو
 وء االاعوءوالضااتووالةضموء ضالهورواولة بوةا روض وء لامبوقتوالةمو  نوء االاع وقأال 

 ضالضددد ويعيةدددو وةا دددروضددد وءو دددلقةءةووادددمموقددتوةا دددروء دددلقةءةهاويمةدددةوم ومقدددةءمو  دددنوء
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ء ال دد وء قةءاددتووالةضددمويعددمو وو  ونء لاددمبواعددامءلةموولقا يددمهمووالةضةددموء قةءايددروض ددلقة  ون و
وض ومقعبوء الةموءوالضاايروء لتويلمو وضالةاوء االاعوءوالضاات.

 أهداف الدراسة : -3
ولةمنوء مةء رون سوضاويألتو:

 ة ووء ضةممفوء لتولوءاموه ءوء االاع.ضعةقرومال ا وء االاعوءوالضااتو ي  -

ء و ددددونواهددددسوء االدددداعوءوالضددددااتووالةضددددموء ضالهوددددرووء ضلالواددددرووام لةدددداواددددا لويةءفو -
 ءويمو وايروقتوء ضالض وء عةء توء ضعا ة.

ولقميموضام وو ويروا ولويةءفوء االاعوءوالضااتوء ةا هرو مىوء  ةوء ضالهور. -
 منهجية البحث : -4

ء لدتوضد وةدأالةاولاعدبوء ااةد ويلدمءوبوء ةداهة واهدسوالةدووء ضالة و:وهووء طةيقرو
وءفويعلقمومالةاوضالا ار وقا ضالة ويواموضعي  ووض واوءالاوضالهورواا لعضابوناةءعءفوومم

)ء ة دد وووء ة ددالت وو ددسوء  ددهواوء  ددةيحوء دد يويضمدد وم ويلاعددموضدد ومةء ددلمء ااةدد ون
وو.(112 وةروو 2541طة وء اة وءوالضاات و

موولالهدددنومهدددمءنوء  دددا ياوء ضلاعددروقدددتوء اةدددو وءوالضاايدددر وقددداع ومن وللعدد
 و1002)ء م دددو ت ووء اةدددو وللطهددداوممثدددةوضددد وم دددهواو ودددة وء و دددوبون دددسوء ةدددمن

ء ضالدداه وضدد وء دد يويعددمو ووء ضددالة وء ضلادد وقددتوء مةء ددروهددووء ضددالة وء ضقدداة و(242 ددوةرو
ء ضعلضددددم وقددددتوء مةء ددددافوءوالثةواو وايددددر وويقددددوموهدددد ءوء ضددددالة وامةء ددددرولو يدددد وء ةددددوءهةو

قتوضالضعافوضلاايالر ومووةلدسوقدتوضقاةالدروء ضالضعدافوء لدتولالهدنوء وءةدم ووءوالضااير
 وء اةىوا وة ومهير ومووء قيامواضقاةالروء الةموءوالضاايروء  ا يروض وةي ولقمضةاوا

قعدًموو.(112 و دوةرو2541)ضةضدموم. وووةاوفوء لويةوء لتولطةمواهيةاوء لضةءةها و
ا و  نويضم وءو لعاالروادا ضالة وء ضقداة وقدتوء ضقاةالدروادي وء دالةموءوالضاايدروء  ا ديرو
اةددأ وء ددلضةءةوواومهدداوولطوةهدداووء لويددةوء دد يوية ددبواهيةددا ومضدداوم وء اةدد ومقدداموضدد و

ة وء ضقدداة وقددتوضقاةالددروموعددانوء ددالةموءوالضاايددروء ضالهوددرو هاالدداعوءوالضددااتوضدد وء ضددال
ادددمبووةا وةددداووء لويدددةءفوء لدددتوة دددهفواهيةددداوضددد وادددمبوء لويدددةءفوءويمو وايدددر ووم و

ء ض موةويقومواهسوضاامئوللعض وء ةاهة وءوالضاايروقتوضالض ولقداة واةداهة وو ةالء ض
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 وهد ءوء ضدالة واهدسوضقاةالدروء ةداهة وءوالضاايدروضةااةرو ةاوقتوضالض وآاة ومضاويلعدض
مضدداوو.(Duncon, 1973, pp. 33-34)وقددتوء ضالضدد وء وءةددموواددمبوقلددةءفوضلاايالددر

وء موءفوءبوء لتولموءو لعاالرواةاواا اة وهتو:وء ضمةةرووء ضمةةرواا ضةاةمر.
 المالحظة : -1

مهدددموء موءفوء لدددتوي دددلامضةاوء اددداةثو وءوالضددداايو وقدددتوولعدددموهددد  وء مء وضددد و
اعددددبوء ضعهوضددددافووء ةقددددا  وهددددتوضدددد وعددددض وء ةقددددبوءوالضددددااتوء دددد يويدددد وموء ادددداةثي و
اا ضعهوضاف ووء ضمةةرومو يهروض وو ا بواض وء ضعهوضافووولقبومهضيلةاوا وء ضقااهرو

ا  ووء ضعهوضددافوء ة ددضيرووايددةوء ة ددضير ومووادد ومةء ددروء ةا ددروقددتوء ة ددوبواهددسوء ةقدد
و.(130 و وةرو2541)ء ة  وووء ة الت وطة وء اة وءوالضاات ووض وء ضاةوثي 

 المالحظة بالمشاركة : -2
وهدد  وء مء وضدد ومموءفواضدد وء ضعهوضددافوء لددتوللعددض ونةددةءنوء ااةدد وقددتوةيددا و

ء الةاطوء لتويقوضو وقيةاو ولدة وضؤ لدروء الاروء  يويقومواضمةةلةم ووض اهضلموقتوموامو
 و دددوةرو2541)ء ة ددد وووء ة دددالت وطدددة وء اةددد وءوالضددداات ووةةدددرموهدددتوقلدددة وء ض

و.(133
 ثانيًا : المفاهيم الواردة في الدراسة تضمنت ما يأتي:

 ء االاعوءوالضاات. -2

 ءويمو وايا. -1

وء الةاموءوالضاات. -3
 : Coacptsالمفاهيم 

يعدددموء ضوةدددوموهدددووء طةيقدددروء ةض يدددروء لدددتويلاددد هاوء ااةددد و هلعايدددةواددد وء ضعددداالتو
 و دددوةرو2532)ة ددد  ووهددد  وء طةيقدددرو هالددداروء ادددةي وءي دددابوء ةءعوء ضالهودددرواويدددرو

قعدددًمواددد و  دددنويعدددةنو)ضدددامهيم (وء ضوةدددوموء ضددد موةواأالدددمولعايدددةوضالددد بوضددد وو.(233
ضاضوادددروةقدددا   وولعدددموء ضوددداهيموةضدددو و وةيدددرو وويدددرولعادددةواددد وآةءعوااضدددروادددةمفوضددد و

وء ولةميدددددموء ضوددددداهيمومووو.(221 و دددددوةرو2542)ةددددداقة ووادددددمبوء ضمةةدددددروء عهضيدددددر
ومء ض ددطهةافوء عهضيددرومضددةًءوعددةوةيًاوقددتوء اةدد وء عهضددت ووم وضدد ووءااددافوء ااةدد واالدد
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 و ددوةرو2532)ة دد  وو ددياالمو هضةددمهرولةميددموء ضودداهيموء لددتوي ددلامضةاوقددتومةء ددلم
و.(233

 : Social Buildingالبناء االجتماعي  -1
يضثددددبوء االدددداعوءوالضددددااتواة دددداوآةءعوء ضال ددددي وقددددتوء مةء ددددافوءوالضاايدددددرو

وء عم ددداف وويلعدددض وضاضوادددروء دددالةمووءوالثةواو وايدددرواأالدددموال دددي وضددد وء ال دددا ووء دددالةمو
ءإلال دااليروء ضلعدمم وقددتووافطاالةدء ض دلقة وء لددتولةمدموء وءوالضاايدرو ءفوء ووء دموء  دهومير

ءوالثةواو دواتوء اةيطداالتو)ةءممهدنوومضالض وضا ووموبوض ومةاةون سوه ءوء ض طهحوء عدا 
آادددةو و يقاادددبوادددي وء ضالضددد ووء مدددا  وء ةدددت وقيضددداواةقدددمووRedcliff Brownادددةءو (و

اأالمويضثبوضاضواروض وء دالةموءوالضاايدروء لدتوضد وام ةداووKessingما عا مو)مي ال (و
و اضددروء ضالضدد ءبو وددة وضددل ددلطي وطا وددروضدد وء الدداروء و ددوبون ددسوةا ددروء لددةءاطووء لما

وEvans Pritchardمضدددداوء عددددا مو)ءيودددداال واةيلةدددداةم(وو (153 و ددددوةرو2543)ضيددددة و
موعحوم وء االاعوءوالضااتويضثبوء اضااافوءإلال االيروء قا ضرواواومهاووء لتوللضم وض و

ونء اقددددداعوةادددددموطايعدددددروء لويدددددةءفوء لدددددتولة دددددبو يةدددددااصوء ددددد ي ويقوضدددددو والمدددددوي ولهددددد
ء اضاااف وويقوموء االاعوءوالضااتواهسوقمة وم ا يروضةضروضد وادمبول دوةوء ضالضد و

)ء عدام ت ووافوءوالضاايروض وءو لضةءةواا واومواضماالرواا يدرموةم وضلةاامروض وء عم 
(وء وء االاعوءوالضااتويضثبوال ي ووWinckواي وء عا مو)ويالينووو.(51 و وةرو2542

ضدد وء عم ددافوء لددتولددةاطواددي وماعدداعوضالضدد وضعددي  وويعددموء عم ددافوء لددتولددةاطواددي و
ء قا ضددروقددتوء ضالضدد  وويةدديةوء االدداعوءوالضددااتوقددتومددبوضدد واهددموء اضااددافوءو ا دديرو

ءوالضانووء الثةواو واياون سوء الةموء ضقالالدرومووء طةء د وء لدتو اضدفواةداولهدنوء دالةمواهدسو
ةدددمبوالضطدددتووءعدددحوويةدددلموء ضال دددي واا مةء دددافوءوالضاايدددرووءوالثةواو وايدددروالةهيدددبو

وء  وادددددد وةوء ددددددلامءضافوهدددددد ءوو.(35 و ددددددوةرو1001)ء ضمدددددداوي ووء االدددددداعوءوالضدددددداات
ء ض دددطهحولضلدددمون دددسوضالل دددنوء قدددة وء ثددداض واةدددةووقدددتوضؤ ودددافوء عدددا مو)ضوالل دددميو( و

اهددموءوالضددانوء ضقدداة ( وء ضددةو)ء لددتولضثددبوم دداروو(ةوووء قددوءالي )واا لةميددموقددتوملااددمو
يةيةون يةداوادممًءوضد وء عهضداع وء  يو ةهفو اةو وةاهة وء لالا  وءوالضااتوء مهيروء لتو

ومطهدد و)ضوالل ددميو(واهددسوء االدداعوءوالضددااتوضوةددومو)طايعددروء ضالضدد (وويعالددتوقيددموء االدداعو
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ء ااصوء ضلضي واا ضالض ووالةاموء قيموقتوء االاعوءوالضااتومطه واهيمو)ضادمموء ضالضد (و
 ووي ددلامموويعةقدمواأالددموء ةااددافووء هدمءنوإلال ددااليروء لددتولددمق وء االداعوءوالضددااتو هعضددب

ء االددداعوءوالضدددااتوا دددوة ووء دددعروضلمدددةة ووضللا يدددروقدددتوضةددداموووءاادددافوء الةةيدددروء االا يدددرو
وةةددددةفوقمددددة وء االدددداعوءوالضددددااتوقددددتوو.(220 و ددددوةرو2550)ء ةويةددددمي ووء وةيويددددر

ف(ووو) دددا وضؤ وددافواددممًءوضدد واهضددداعوءوالضددانووءوالثةواو وايدداوما عدددا مو)موا ددفوموالدد
اةمبووفة وا وةوضالهورو مبووءةموضالةم ووواا (ووو)ضامهيا (ووا يضو (ووو) ويروضوةو

)هةادددةفو اال دددة( واالدددمو ياضدددموالةدددايموء ضالضددد واا مدددا  وموعدددحواالدددموء عدددا موء اةيطددداالتو
ء ععوي وو مو اامفوه  وء ومة وء ضضاثهرواا لامءموقمةلتوء االاعووء وةيوروقتوء مةء افو

ويقوموء االاعوءوالضااتواهدسوم داروةدامروء عم دافوء قةءايدروء لدتولةدمموءوالثةواو واير و
اضي وء عم افوءوالضاايروء ما الروقتوء ضالض  و  وء الةاموء قةءاتويضثبوض ومهموء الةمو

 و1001)ء عثضدا  ووءوالضاايروقتوء ضالضعافووا وة واا روقتوء ضالضعافوء ا ديطر
 Radcliffeويعمولعةينوء عا موءوالثةواو واتوء اةيطاالتو)ةءممهنواةءو (وو.(52 وةرو

Brownض وء لعةيوافوء مثدةووعدوةًاو هاالداعوءوالضدااتون وءةداةو)ادةءو (واأالدمويلمدو وو
ض وء عم افوءوالضاايرواي وء قةءموامبوقلة و ضاليدروضعيالدر وويعدةنوء االداعوءوالضدااتو

و ددددافوء لددددتولقددددومواددددي وء ضةءمدددد وء لددددتويةددددوهةاوء ةددددااصمدددد  نويضثددددبوةددددامروضدددد وء عم
ويعةنوء اةوق وةو)قوةلر(وء االاعوءوالضااتوهوو  دنوو.(31)ضةاوا وو.ف و وةرو

ء لةميدددداوء ضددددالةمووء ضال دددد و يادددد ءعوء ضالهوددددروء لددددتويلمددددو وضالةدددداوء ضالضدددد وما ضؤ  ددددرو
عدموء االداعوءوالضداات وويعدموء الةداموء دميالتواد ًعوضةضدًاوضد والارووء عضهيرووء ضةمد واوء اض

لدد مءموء عم ددافو ددو ووضلاالددرواددي وء ددمي وواالا ددةو  ددنوء االدداعون وضدد ووضدد وثددم وووءوالضددااتو
ادددمبوء الةددداموء دددميالتوواددد وطةيقدددمويدددلمولةميدددموالةدددموء ددد وءجووء طدددم ووء ضيدددةء ووايةهدددا و

توء ضأمددددبو)ء ةددددمبووء ةددددةءم(وقعددددًموادددد و  ددددنويددددؤثةوء ددددمي وقددددتوةيالالدددداوءو ل دددداميرووقدددد
و.(21 و وةرو1001)ء ضماوي وووء ضعاضمفوء ضا ير

ويعموء االداعوءوالضدااتوااداة واد وءل دابوء دالةموءوالضاايدروء ضلا  دروء لدتو
لددالةموء ةيددا وءوالضاايددروضدد واا هيددروولةاويددروومياليددرووء ل دداميرواععددةاوادداع ووءالضددامو

و.(55 و وةرو2531)ضمموة وواهسواع وءالضامًءوضلااموًواععةاو



 هـ4443-م  2022. لسنة الثاني  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 

 
 

 
470 

أ وء االدددداعوءوالضددددااتويةددددضبوثددددم وضادددداضي وضدددد وء ةددددوءهةواددددويةدددديةو)اددددةءو (و
ءوالضاايددرووء ضلضثهددرواا اضااددافوءوالضاايددروء قا ضددروقددتوء واددومو ولددة وطويهددر وواضيدد و

اددي وء قددةءم وقعددًموادد وءوالمقددافوء ةا ددهرواددي وء قددةءموء عم ددافوءوالضاايددروء ما الددرو
اددأموءةهموءوالضاايددر ووضالدد وةةددوةوء ددطمووء االدداعوءوالضددااتومادد ويمل دداومهضيددروقددتو
ء مةء افوءوالضاايرووءوالثةواو وايروويضم وء  مةوم وضعةمولهنوء مةء افوهتومةء افو

 ددافوءوالضاايددروء ضالةضددرواالا يددرو  وميوضالضدد وضدد وء ضالضعددافويضثددبوةددامروضدد وء عم
و.(42 و دوةرو2535)ةادا ي وووء لتوض وام ةاويضم وم ولالةموام افوء ا عواا مدب

ويعدددموء االددداعوءوالضدددااتوضاضوادددروءوقمددداةووء لواةدددافووء ةءعوء لدددتولةدددلموالو يددد وء الودددو و
ءوالضددددااتو هلويددددة ووللويددددةووء قددددو واددددي وء ةددددااصووء اضاادددداف وو ددددمويلعددددة وء االدددداعو

ونلويدةوء ضالضد واةمدموء عوءضدبوءوالضاايدروما وةو دافوادي وء ةيديء عم افوءوالضاايرووو
وء ةعدددةووءول دددابواا عدددا موء اددداةات وويةددديةوء االددداعوءوالضدددااتو هعم دددافوءوالضاايدددرو
ء اوهةيدددروء لدددتولةدددمموء ةدددمبوء دددة يرو هضالضددد وولوعدددحوء و ددديهروء لدددتوضددد وام ةددداولالوددد و

 و دددوةرو2541)ء ة ددد  وء االددداعوءوالضدددااتووء طاقيدددر وووعا يدددافوء ةولياليدددرووء الةاضيدددرء 
وو.(20

واةنوماةو وء االاعوءوالضدااتواأالدموال دي وء عم دافوءوالضاايدروء لدتولة دبو
ء االددداعوادددي وء اضاادددافوء و يدددرووء ادددةىوء ثاالويدددروء لدددتويلمدددو وضالةددداوء ضالضددد  وويمةدددةو

ءوالضااتوقتوء ضالاط وء ةيويدرويضلدا وءقدةءم وء لض دنواعدامءفوء ضاعدت وادبويضلدا ومد  نو
ء االدداعوءوالضددااتوقددتوء اي ددروواضدداو ددموضدد وء ةمددوموء ال دداتووهدد ءويالهددنوءالمقددًاولاضددًاوادد 

ةدموقدتومءة دروء االداعووم وء ةدتعوء ض و(25 و وةرو2524)ء المموي ووء ثقاقيروء ةعةير
ءوالضدددددااتومةء دددددروء عم دددددافووء دددددةوءاطوءوالضاايدددددروء ضلاام دددددروادددددي وء ةدددددااصووادددددي و
ء ضااضي وءوالضاايروء لتويلمو وضالةاو  نوء االاعوء  يويضثبوال  وضد وء االيدروء ضالو دهرو

ومدددا وو (31 و دددوةرو2521)ماو يدددم ووء ضلضددداي  و يوضالضددد وضددد وء ضالضعدددافوء ضالهودددر
 وضلضا دمرومثدةوقدتولوايدموء اةدو وةدم دوةوء ضالضد ووول ةةوةوقمة وء االاعوءوالضدااتووو

ءوالثةواو وايرو ضةاو روء مةنوا ولةاانوء الةموء لتول وموقتوء ضالض  وووويضم وقةمو
ميوالةددداموءالضدددااتوا دددوة وم يقدددرونوون ءولدددمومةروام لدددموادددا الةموء ادددةىوء ضلاعدددروقدددتو
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 ضالض  وواعمهاوام لمواا مبوء  يويمابوقتولمويالم وويضثدبوء االداعوءوالضدااتوء ضو د وء
فوضوةوضددددمومواددددموء  ددددهونوءإلال دددداالتوء ضلاايالددددروقددددتوضالهددددنوضمددددا وء دددد يويعددددمولةددددمووء 

م و)ماو يدوء ضالضعاف وويقومواا ضةاقةرواهسوءالضاطوء ةيا وء ضلالوادروء ضلاعدروقدتوء ضالضد 
و.(22 و وةرو2521

 طةيقدددددروء لددددددتولدددددالةمواةددددداوء وةددددددمءفوويةددددديةوء االددددداعوءوالضدددددااتو ي ددددددة ون دددددسوء
ءوالضاايددر ووء عم ددافوء ضلاام ددرواددي وءوادد ءع وويدد مةوء دداع وضدد وء عهضدداعوء ضال ددي و
اا مءة افوءوالضاايرووءوالثةواو وايروم وء االاعوءوالضااتويلمو وضد وء عم دافوء ثاالدرو

لمدو وضد ويواي وما ء مو  ومهضروا عولعالتومةاروضعيالروض وء ثااف ووء ال د وءوالضداات
وء االاعوء ض موةواالدموء داع وو (25 و وةرو2524)ء المموي ووء قعابوء ضلةءاطرو هالار

ض وء ضال ي واة ءوء ضاابويضثبوء دالةموءوالضاايدر ووهدتولعدموقدتوء و دفو ءلدموءوالضداطو
اادددافوءوالضاايدددروء  دددهوميروء ة دددضيروء عاضدددرووء لدددتولعادددةواددد واقا ةددداواددد وطةء ددد وء اض

ال (وء الةداموووويعلقدموء عدا مو)ااة دو.(231 و دوةرو2533)مةضم ووء قا ضروض وايبو اة
ءوالضدددااتوهدددووماضددد وضددد وء االددداعوءوالضدددااتواو دددومويعدددموء عال دددةوء دددوةيوتو هالةدددامو

ء ثاالويروء لتويلأ نوضالةاوءوالضاات وقعًموا ومبوض وء اللا  وءويااايرووء  هايرو هاالسو
ء الةام وقعًموا واال ة وء االيوي وويةاةو ضوةوموء االاعوءوالضااتوا دوة وض دلضة وقدتو
ء الةةيروء االيويروء وةيويرووء لتولضثبومةموء الةةيافوءوالضاايروء لتويلمولمءو ةاوقتواهمو

ويضثددبوو (233 و ددوةرو2555الضددان و)ء ة دد  وضو ددوارواهددموءووءوالضددانوء ضعا ددة
ء االددداعوءوالضدددااتولالةددديموء عم دددافوءوالضاايدددروعدددض وميدددا ومهدددتوضوةدددم وويمةدددةوم و
ضوةددوموء االدداعوءوالضددااتويددةلاطواضوةددوضتوء وةيوددرووء لةددميب وو مددة و)وءةالددة(واأالددموال دد و

) دددديةء  وو هلاضعددددافوء ة ددددضيرووايددددةوء ة ددددضيروء لددددتولددددالةموء  ددددهونوءوالضددددااتو يقددددةءم
و.(23 و وةرو1021

 : Ecologyااليكولوجيا  -2
ض و ابواا موء ةيا وو2425لموءإلةاة ون سوضوةوموءويمو واياو وبوضة وقتواامو

(وولعالدددتوء ضالددد بومووOikosمةدددلقا ًاوضددد وء مهضدددروء يوالااليدددرو)وHaeckel)نةال دددفوهيمدددب(و
و ددددموةةددددةون ددددلعضابوءويمو وايدددداوعددددض والطددددا وء عهددددوموء  ددددم ومووء ضددددوط ومووء ددددمءة و
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ءإلال ددددااليروقدددددتواددددمءيافوء قدددددة وء عةددددةي وضددددد و اددددبوادددددا موءوالضددددانوءوضةيمدددددتو)ادددددا ا (و
(Calpinوادددامو)و2521( وقدددتوملاادددمواددد و)ء لةدددةيحوءوالضدددااتو ضالضددد وضةهدددتوةيودددت

و.(20 و وةرو2521)ماو يم و
(وءويمو وايدداواأالةدداو  ددنوء ضوةددوموء دد يويقددوموامةء ددروHoebel)واددةنو)هوايددب(و

 .Hoeble, 1958, p)وواي لةداوء ةداضهروء عم افوء وثيقروء قا ضرواي وء ما الافوء ععوير

وو.(563
ومةدددداةوآاددددةو وء وءويمو وايدددداوللعددددض ومةء ددددروء عم ددددروء ما الددددرواددددي وء ما الددددافو

وء اي دددروء لدددتولعددديووقيةددداومدددبوضاضوادددروضددد وء اةدددة وويةددديةواهضددداعوءوالضدددانوءإلال دددااليرو
 ,Winick)ووءوالثةواو واياواهسومهضيرولأثيةوء اي روقتومبوض واالاعووثقاقروء ضالضعداف

1950, p. 193) او ددنوء اي ددروهددتومددبوضدداويةدديطوااإلال ددا وويددؤثةوويلددأثةواةدداووم وو
لة ي والوايروء ةيدا وووادموم ويمدو وضةلاطدًاوااي درو دا ةروو دهيضر ووم وءإلال دا ويعديوو
اهسوضوءةموء ة وء ضلامم وض وهوءعوالةينووضاعوالقدت وولةادرو دا ةرو ه ةءادروويعديوو

 و دوةرو2553)لوقيد  وو وض وء عيواهسوثةوءلةاوء ةيوءاليرووامو وه  وء ضوءةمووويلضم
و.(32

ولعالدددتوءويمو وايددداوء قيدددامواا اةددد واددد وء عم دددافوء قا ضدددروادددي وء ما الدددافوء ةيدددرو
و هعوءضدبوو وء اي روء ضةيطرواةا ووه ءوء عهدمويةديةون دسوء عم دافوء وثيقدروادي وء ودةموواي لدم

ءويمو وايددرولددأثيةًءومايددةًءواهددسوء االدداعوءوالضدداات ووقددتوء ةادد وء ثدداالتوضدد وء قددة وء ضاعددتو
ملادد فوء مةء ددافوءويمو وايددروملااهددافوضالهوددرووم دداةفواهددسومةاددروضدد وء لضدداي  واددبو
م دددداةفولةددددمبوضمة ددددروءيمو وايددددروولأمددددموء لضييدددد واددددي وء لوااددددبوءويمو ددددواتواضعالددددا و

ولقدددوموو.(Thater, 1962, p. 164)والضدددااتواوادددموادددامء ضةدددموم ووء لواادددبوءو
ءويمو وايدددداوامةء ددددروء ةيددددا واأةددددما ةاوء ضالهوددددرواةددددةيروماالددددفومووالااليددددرومووةيوءاليددددروقددددتو

ءوهلضدامواا ااالداوةةدةو موووو (31 و وةرو2541)ء  يموء. ووام الةاواي الةاوء ضلالوار
ةء دروء عضهيدافوء لدتوءويمو واتوضالل نوء قة وء ضاعدتوويةمد وهد ءوء ااالداوءهلضاضدموام

)نادةءهيموووء اطيدا ووينوميوضالض وضد وء و دطوء اي دتوء د يويعديووقيدميميلمواضوااةاول
ويمةةوم وءويمو واياوهتو  نوء عهموء د يويقدوموامةء دروء ل داالموو.(54 و وةرو2551
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ء قدا مواددي وء الاددافووء ةيددوء وء لددتولعدديووضعدًاوعددض وضالطقددروطايعيددرومضدداوء ضودداهيموء ة ي ددرو
)ليضاةدين ووء لتوطوةهاوء عهدموء ضد موةو)ء ضدوط  ووء لدمةج ووء لماضدب ووء ضالاق درووء ود و(

وةةدددةفوضؤ ودددافواميدددم وضددد ولددداةي وءويمو وايددداووالةدددألةاواعدددموو (312 و دددوةرو2531
وHawleyء ةةاوء عا ضيروء ثاالير ووض ومةةةوه  وء ضؤ وافوء  يوالةدة و)مضدوروهداو ت(و

 وقعدددًمواددد ووHuman Ecology)ءويمو وايددداوء اةدددةير(واعالدددوء وو2510قدددتوادددامو
وDuncanوو)موالرومالمدا (ووHauserء ضؤ نوء  يومةلةنوقيمومبوض و)قيهياوهاو ة(و

 The Study of Human)و2551ء  يوالةةولةفواالوء ومةء روءويمو واياوء اةةير و

Ecologyو( وو دددددمموهدددددؤوعوضؤ ودددددا فواهضيدددددروضلقمضدددددروقدددددتوضادددددابوءويمو وايددددداوء اةدددددةير
و.(311 و وةرو2531)ليضاةين و

لاطدًاوادموويةدوبوض داةروضةدمم وضد وء ة وولةديطوو مبوضالض وم هيموضعدي وضةو
اددموةددةونواوةءقيددروواي يددرواا ددرولددؤثةوقددتوضادداوفوء ةيددا وء ضالهوددروءوالضاايددروضالةدداو

)ماو يدم ووتويعيةةااا وضضي ويال امووةيا وءإلال ا وء لوءو ل اميرووء ثقاقير وولطاعةاواط
و.(53 و وةرو2521

وهالانوقةونو ميمو واياوء عاضرولالهنوه  وء وةونوقيضداوايالةداواداالمنوء ضلويدةو
ولالصووPopulation Ecologyوض ومهموقةونوءويمو واياوء عاضروءيمو واياوء  ما و

امةء ددروء لةميدداوء  ددماالت وقعددًموادد وء ددوومءفووء وقيددافوء لددتولة ددبووء الضددووء  ددماالتو
ولقدوموالةهيدبوو System Ecologyو وايداوء ال دا قعدًمواد وء عم دافوء  دماالير ووءيم

 Genicوقةدددمواالددداعوء ال ددد وءويمو دددواتوووةيولددددم وقعدددًمواددد وءويمو وايددداوء وةءثيددددرو

Ecologyولقدددوموامةء دددروءو دددلاااافوء  دددهومير وء لدددتولقدددومواةددداوء ما الدددافوء ةيدددرولادددا وو
لعالسوامةء رووووPhysiological Ecologyاي الةاوامو واهسوءوميو واياوء و يو وايرو

)ء  ديموومةمابوء لواادبوادي وء اي دروء وي يقيدرووء مدا  وء ةدتوعدض وا ا  دموء و ديو واير
و.(23 و وةرو2541ء. و

قدتوو(ولق موء اي رواة اوضوء دوالةاون دسوالوادا واة داوضداو مدة وء عدا مو)ضميودة
ء اي ددروء ااةايددروللعددض وء الاةيددروء ضاميددروء وي يقيددروضدد واوءالدداوء ةيددا وو(ء ضالضدد )ملااددمو

ء ضالهودددر ووء اي دددروء مءاهيدددرووء لدددتول ددددضسوء اي دددروءوالضاايدددر ووم دددةفوضالةضدددروء يوال ددددموو
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ن(و اي ددروء ةيددا وميددوةوياددتو) ددت.لعةيددنوء  ددلا وء الو2523ضلةددم وادداموء لااعددرو يضددموء 
ؤثةوقيددموءإلال ددا وويلدداثةواددم وميوء ادد عوء دد يواهددسومالةدداو)  ددنوء ادد عوضدد وء عددا موء دد يويدد

و قدددموو (24 و دددوةرو2535)اادددمء هطين ووي دددلامضمووي دددلوهموويدددؤثةوقيدددموويلميدددنو دددم(
ةددةمفوء  دددالوءفوء ايدددة و ي ويدددروء ثااليدددرولطددوةًءوولقدددمضًاولمالو وايدددًاوو دددالاايًاوهدددا ًموةلدددسو
مطه واهدسوهد ءوء قدة و دة وء ثدوةءفوء عهضيدر و دة وءو ملةواليدافووء ايالداف ونووم وء عميدمو

ااالايددروعدداة وواطيددة واهددسوء اي ددروو ددةرووضدد وء  ددالااافووءو لةءاددافوماالددفو ةدداومثدداةءًو
و دموةةدةوءوهلضدامواا ااالداوءويمو دواتومووو (31 و دوةرو2541)ء  ديموة. ووءإلال ا 

ء اي ددتوقددتوءوالثةواو وايدداوقددتوء ال ددنوء ثدداالتوضدد وء قددة وء ضاعددت وويةددلموهدد ءوء ااالدداو
امةء روء عضهيافوء لتويلمواهسوعو ةاولمينوميوضالض وضد وء و دطوء اي دتوء د يويعديوو

فولهددددنوقيددددم ووقددددتوء والددددروء ايددددة ويمةددددةونل ددددانوضاددددابوء مةء ددددافوءويمو وايددددروومادددد 
ء ةميثدددددر وولدددددمةرومالضددددداطووطايعدددددروء عم دددددافووةعدددددةيرء مةء دددددافولةدددددضبوء ضالضعدددددافوء 

ءوالضاايروقتوء اي روء ةعةيروو اضدفوامةء درومالضداطووطايعدروء عم دافوءوالضاايدروقدتو
افووء قيددوموء لددتولوةعددةاوء اي ددروء ةعددةيرواهددسوء عم ددافويددومة ددفوء ةةووةعددةيرء اي ددروء 

و.(222 و وةرو2540)ضيةيب وولمالو وايرووء  الاايرء لتولةيض واهسوء عضهيافوء 
ويضثددددبوء االدددداعوءويمو ددددواتولالةيضددددًاون هيضددددًاو يال ددددا وءوالضاايددددر ووءو ل دددداميرو

ويعدددموهددد ءوء االددداعوالضدددو جوء لو يددد وء ضمددداالتووء عم دددافوء ضلاام دددروادددي وو  هضالضددد وء ضةهدددت
و مويةاةوه ءوء ض طهحون سولالةيموو ء قةءم ووء اضااافووء امضافوقتوء ضالض وء ضةهت

ء  ما وقتواي روضعيالرواضاويلعضالمو  نوض ولو ي وضمداالت وقعدًمواد واوءالداومادةىو دمو
يقل دةوء دلامءموووو (122 و دوةرو1023)اامء ةةض وووماةو  ووايةوضلعهقرواا ضما 
اهدددسومةء دددروء عم دددافوء قا ضدددروادددي وء ضاضوادددافووقدددتواهدددموءوالضدددانوضوةدددوموءويمو وايدددا

 و2531)ضمموة ووء اةةيرو)مووء  ما (ووء اي روء اا روامبوضالةاووو يضاواي الةاوء ضامير
وو.(201 وةرو

 : Social Systemالنظام االجتماعي  -3
يعموض وء الةموء وةايروولاا و الةاموةعاةيومايةووةاضبوويمو واةعرو هلوييةو

وهدد ءوء الةددامو ددمو يضددروومهضيددروا ددوة ومووماددةى ووللعددة وقيددمو ددمةءفوماعددا مو هلوييددة و
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ءوالضاايدددرو هاضاادددافوالةدددامومء دددمو هعم دددافو وويضثدددبوضالضعدددافوء ضالهودددرء  ي دددة وقدددتو
ضاادروقدتوااروءوةماموء لتوياع و ةاوء قةءمومضداولاعد و ةداوء ووء اةةير وويةضبوضاض

وء دددالةموءوالضاايدددروء ضالهودددروما الةددداموو (23 و دددوةرو2541)الا دددة ووء ضالضددد وء وءةدددم
هدداولضثددبوء اةددا وء دد يويةدداقةوء ددميالتووء الةدداموء قيضددتووء الةدداموء قةءاددتووءو ل دداميووايةو

اهسوء لضةءةيروء االداعوءوالضداات ووءهدلمواهضداعوءوالضدانووءوالثةواو وايداوامةء دروء دالةمو
ءوالضاايروو  نو الةاوء ةاةوء ة يروقتولةمياوء ضالض وواالاع  وقواومولهنوء الةموهوو

 و2541)الا ددة ووعددةوة و لالةدديموء ةيددا وءوالضاايددروووةدداانوء ةااددافوء اةددةيروء عاضددر
ادددددا موءوالضدددددانوءوضةيمدددددتو)و يدددددامو دددددضالة(وادددددا قوبوم وء دددددالةمووحويوعدددددو (12 دددددوةرو

ضالةضددر وو مددبوالةدداموضوةددوموولةميدداووء ضوةددوموءوالضاايددروهددتوضةمدداواالقددوميو ضعدداييةو
مهمءنوء ضالض  ووء لةمياويلعض ووةاااةاووهوولةقي يعالتوء ةااروء لتوااعوء الةاموإل

انوةااافوةيويروء ا يرون وطا ضاو وءامووم ا ياوضملوار وومبوالةامويةةةو وة ونةا
قددديمواهيدددموال ددداروء ددد يوإلال دددا وةاادددافوضلعدددمم ووضالهودددر وويعدددموء الةددداموءوالضدددااتوء  

ةامول وةالاو هاالاعوءوالضاات وقا الةامومبوضةماوض ومموءةوضلةءاطروضلةاامر وويضثبوء ال
)ء ق يةووموء اةىويضم وق بوء الةامومهيًاوا وء الةءوالضااتومياالًاوواةمبوضلةءاطووو

ولقددددوموء ددددالةموءوالضاايددددروقددددتوء ضالضعددددافوالةي ددددروو (150 و ددددوةرو2542ووء عضددددة و
ايالةددا وولقددومو لضا ددنوءوالضددااتوول ددةيبوةيددا وءوقددةءم وقعددًموادد وءالةدداوضلمءاهددروقيضدداوء

طوءوالضددددااتووموةهدددداوء ادددداة وقددددتواضهيددددروء لو يدددد وعددددالهددددنوء ددددالةمواعضهيددددافوء ة ااددددرووء 
ووادددرومووممثدددةوضددد وء وةدددا نو ءفوءوهضيدددروقدددتوةيدددا وء اضاادددرضضثدددبوضالءوالضددداات ووو

ء عم ددددافوء لددددتوو  والةدددداموءوالضددددااتويمددددو وثاالددددًا ون ونوء و (34 و ددددوةرو2520)الددددوة و
عض والطا وةعداة وضعيالدرول داحوثاالدروو مد ويضمد ولويةهدا وادمو ووقةءملة بواي وءو

ءوالضداطوء لدتويدلمولدمءو ةاواةدمبوض دلضةووتاهسو  نويل نوء الةاموءوالضااتواأالدمو يضد
ولعددموء ددالةموو (154 و ددوةرو2542)ء ق دديةوووء عضددة وووضلمددةةولمددو وا دديوروةددةء  

ءوالضاايروض ومهموء ةوءاطوقتوةيا وء ضالضعدافووء اضااداف ووهدتولالهدنوضد وضالضد و
 ادددةو دددمةوضددداولل دددنوادددموء ضالضعدددافوءإلال دددااليروضددد وءادددلمنوقدددتوةعددداةءلةا ووضةضددداو
لعدددممفولهدددنوء دددالةمووءلاددد فوءةدددماًووو الدددوءفوقدددتوء ضالضددد وقأالةددداولعدددموضددد ومهدددموء ةدددةوطو
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 االير وةلسول لضةوول اهموقتواقاعوءإلال ا  وقا الةموهدتوء وءااولوءقةهاو هاضااافوءإلال
ضضددداولقدددمموو.(22 و دددوةرو2520)الدددوة ووء لدددتول دددااموءإلال دددا واهدددسوء اقددداعووءو دددلضةءة

ويداف مام ويلعحوم وء الةاموءوالضااتوميًاوما وهوواااة وا وضاضوادروءإلادةءعءفووء 
وء عوءاطوء لتوللضثبوقتوء ضعاييةووء ةماموء لتوموامهاوء ضالض وءإلال االتوةلسولضاةرو
وةيوروء عاطواهسو هونوءوقةءمووء اضااافوض ومابوء لضةءةيروء ةيا وءإلال دااليرواةدمبو
يعضددبواهددسولقهيددبوةددم وء  ددةءن واددمبو  ددنوء ال دد وء الةدداضتوء ضلعدداةنواهيددموءالضاايددًا و

ةمددد واهيةددداوويةدددلمواةددداواهضددداعوء لدددتويوضددد وممثدددةوء ضوعدددواافولعدددموء دددالةموءوالضاايدددرو
او ددوةاومةددمومالضدداطوء لالةدديموءوالضددااتو هضالضدد  وواالددموء قيدداموامةء ددروء ددالةموءوالضددانو

ءوالضاايرويلطهاوقةمومةموء ضيماالي ضافوء ة ي روء لتوض وام ةاووااةهاويلضم وء قدةءمو
ةدددةومهضيدددرو  دددنوء لالا ددد وقدددتوضددد وء و دددوبون دددسوء لالا ددد وقدددتوء  دددهونوءوالضددداات وولة
 و دوةرو1022)ضال دوة ووضالضعافوي ومهاوء لطوةوولةةمواضهيدرولويدةوا دوة ومء ضدر

و.(52
ء الةددداموءوالضددددااتوقدددتوملاادددمو)م دددوبوءوالثةواو وايدددداووNadlب(ويدددوادددةنو)الام

ءوالضاايددر(واأالددموطةيقددروضقالالددرو ه ددهونوءوالضدداات وواةقددمو)ةويلددة(واأالددمو   ددنوء ال دد و
واددروض هددالةموضدد وء قعددابووءوموءةوءوالضاايددروء لددتولددموةوةددوبو يضددروضعيالددرومووةددوبوضا

ةنواهدددسولالويددد و وءادددموضددد وء قددديم وقعدددًمواددد ومالدددموء مء وء لدددتولدددالةموهددد  وء قعدددابوولةددد
.وويل ددنوء الةدداموءوالضددااتواددأ و ددموهددمنو(224 و ددوةرو2542)ء ةةددمء  ووء لعاضددب 

فوااة ددوال (وضدد ومهددموء عهضدداعووو وويعددموء عددا مو)لددا مضعددي وموواددممًءوضدد وء هددمءنوء ادداة  
ةء ددالمولددموةواةددأ ومهضيددروء دد ي ومة ددوءوضوةددوموء الةدداموءوالضددااتومةء ددروم يقددرووماالددفوم

ء الةاموء ض موةوقدتوقةدموء وادومووء وء د وءوالضدااتوء د يويلدأثةوء ودةموقيدم ووةةدةفو  دنو
قتوضؤ والموضثبو)لةمياوء وعبوءوالضاات( وويةيةوء الةاموءوالضااتون سومالوءنوومالضاطو

قددتوء لودداامفووء لالةيضددافوءوالضاايددروما لةميدداوءوالضددااتو هضالةضددروموولق دديموء عضددبو
ُيعمو.وويوعحو) وةوم (وم وء الةاموءوالضااتو(310 و وةرو2540)ضيةيب ووء عا هر

طددددتواا ايدددددروولوااددددبواددددي ومثالددددي ومووممثددددةوضدددد وء قددددةءم ووضوةددددوموء الةدددداموءوالضددددااتوي
ء الةداموء لالةيضافوءوالضاايرو وءعوضالةاوء ة ضيرومووايةوء ة ضير وقا  اروقتوءالااةو
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ءوالضدددااتوهدددووطايعدددروء االددداعووطايعدددروء لواادددبوء ةا دددبوادددي وماددد ءعو  دددنوء االددداع وءيو
 وقعًموا وضاولقممومام ويضم و(53 و وةرو2551)اام ووماعاعوء الةاموءوالضاات

قااهيلةدداوءوةدداة ون ددسوم وء ددالةموءوالضاايددرولل ددنوااضومهددا وومدد  نوللضيدد ولهددنوء ددالةموا
اهسوءو لضةءةووء موءم ونعاقرون سو ياضةداواوةيولةداوموةدم وقدتوء ال د وء ةعداةيوممدب و

)ء ةةدمء  ووامو واهسومالةاولعموض واوءضبوء لوقي وادي وء اد ءعوء ضالهودرو هةعداة وممدب
و.(212 و وةرو2542

ن ددسوم وء الةدداموءوالضددااتويضثددبوطةيقددرو ه ددهونووNadelب(ويددويةدديةوء عددا مو)الام
يوعددحواددأ وء الةدداموءوالضددااتوضدداوهددوونوووMaclverمضدداوء عددا مو)ضدداميوة(وو ءوالضدداات
 ةددمابوء ثاالددرووء  ددوةوء لددتواضوااةدداووضدد وام ةدداويددلضم وء قددةءموضدد وم اضددروءضاضواددرو

و.(204 وةروو 1001)ء عثضا  ووام افوءالضااير
 ق القرابي والتغيرات االيكولوجية :سثالثًا : الن

يعددددموء ال دددد وء قةءاددددتوضدددد ومهددددموء ال ددددا وءوالضاايددددروء لددددتويلددددأ نوضالةدددداوء االدددداعو
ءوالضددااتو مددبوضالضدد وضدد وء ضالضعدداف وووويواددموضالضدد ونال دداالتو ددوءعواهددسوض ددلوىو
ء ضالضعددددافوء امء يدددددروضالةددددداوءموء ضالضعدددددافوء ةميثدددددرولاهدددددووضددددد وء ال ددددد وء قةءادددددتووالةضدددددمو

مقدةءم  وووويضمد وءوةداة ون دسوضوعدونووء ضالهور ووضد والةدامويةدمموء عم دافوء قةءايدروادي 
ةموةو ةداواللدووء قةءارواعيمًءواد وقمدة وء  دة و الةداولعدموء الدوء وء و دسوء لدتويلمدو وادمءاهةاو

ء عم ددافوء قةءايددر وولالهددنوء ال ددا وء قةءايددروضدد وضالضدد و اددة وويلعددض والةدداموء قةءاددرو
 اقيددروالةددموء االدداعوءوالضدداات و قوءاددموء لددتولهعدداوموةًءوهاضددًاووةيويددًاوءء عم ددافوء قةءايددرووو

وء قةءادددروالةددداموضدددؤثةوقدددتوء ةيدددا ووالضاايدددروقدددتوميوضالضددد واةدددةي ون ولدددموةوةدددوبوهددد ءو
)ء عثضدددا  ووء الةددداموضاضوادددروء دددالةموءوالضاايدددروء ادددةىوء لدددتولمدددو وء االددداعوءوالضددداات

وااوضمددددا وقةددددموء ضالضدددد وء ا دددديطووةلددددسوء ضةمدددداوضدددد واددددمبووو.(54 و ددددوةرو1001
ةامروء عم افوء قةءايروء لتولؤ نوال دي وومء لعةنواهسوء الةاموء قةءاتوء  يوامءاهم ووقة

  نوء الةام وويلطهاوء الةةون سوء قةءارواهسومالةاوةاهة وءالضاايرووضوةوموءالضااتوقدتو
ءوالضاايدددددرواا قةءادددددرويال ددددداواهدددددسووء و دددددفوالو دددددم ون وء وءهلضددددداموادددددا موءوالثةواو وايدددددا

ء ددمووفوءوالضاايددروء لددتوللعددضالةاوو دديروء ددمووفوء ايو وايددرووم والةدداموء قةءاددروالةددامو
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نالضدااتوووويضمدد وقةضددمونووضدد واددمبوام الددموااقيدروء ددالةموء اددةىوء لددتولةددمبوء االدداعو
ء ال دد وء قةءاددتوموةًءوهاضددًاووم ا دديًاو وويددؤميو(55 و ددوةرو1001)ء عثضددا  ووءوالضدداات

ء قاهددتواو ددنوء قةءاددرولضثددبوء ضةددوةوقددتومددبوء ضالضعددافوء ةيويددرووء امويددرو ءفوء لالةدديمو
ءو ا ددددتو  دددديااروء لماضددددبوءوالضددددااتوقددددتولهددددنوء ضالضعددددافواقددددمةوضدددداويةقدددد وء ال دددد و

والضاايدروقدتوء  يا توض وءالاا ءفوقتوء ضالضعافوء ضلقمضر وولضثبوء قةءارومهموء الةموء
ءيوضالضددد ولقهيدددميوضددد وضالةدددوةوءوالثةواو وايددداوءوالضاايدددر ووء قةءادددروهدددتوضةدددوةوء االددداعو

ال دا ووءوالضااتوقتوه ءوء الونوض وء ضالضعافووضلمءاهرولمءاًموةيدًاووقعداًووضد واقيدروء
مددا ويلالدداوبومواهيددموم ويالطهدد وموًووضدد وقةددموء الةدداموء قةءاددتوقددتوء ضالضدد وء ضدد موةو ددوءعو

ء  يا تومووءو ل اميومووايةو  ن وويؤممو)ةءممهدنوادةءو (وضد ومةء دلمو هقاا دبوء ال  و
 و1001)ء اطيدددا ووميدددموء قةءادددروقدددتوةيدددا وهددد  وء ةدددعواؤوءوقةيقيدددروضدددمىوء دددموةوء ددد يول

ولةلدددبوء قةءادددروموةًءوضةضدددًاووةيويدددًاووقعددداًووقدددتوةيدددا وء قدددةءم ومضددداويلةلددداوو.(221 دددوةرو
لمدو ومةادروون اهيةاون ل ءضافوءالضاايدر وولمدو وهد  ووءعدةروقدتوء ضالضعدافوء ا ديطرو

ءوال ددداامووء لوءقددد واا يدددروادددمًء وولدددموءوهلضددداموامةء دددروام دددروء ال ددد وء قةءادددتوااوال دددا و
ميووضاويةضبواهيموضد والضدطوء ةدةنوء  دا م ووالةدموءوالضاايروء اةىوما ال  وءو ل ا

ء ضهميدددرووالةدددمولق ددديموء عضدددبووام لدددموميعدددًاواا ال ددد وء  يا دددتوء ضلضثدددبوقدددتواالددداعوء قدددو و
ء  دداالم  وقعددًموادد وام لددمواال دد وء عدداطوءوالضددااتوء ة ددضتووايددةوء ة ددضت وويلمددو و

ء قةءايدروء ضلضثهدرووء ال  وء قةءاتوض والةموء قةءارووء ال اووءوالةمءة وقعًموا وء اضاااف
اا عا هددرووء دد وءج ونعدداقرون ددسوءةددمابوء الةدداموء قةءاددتوء ضلضثهددرواا قايهددرووء عةددية ووء وادد  و
ويقددوموء ال دد وء قةءاددتواددموةواضيدد ويؤميددموقددتولةميددموام ددافووءالضدداطو ددهونوءوقددةءموضدد و
ء ددداةاةمووضددد وء اضاادددافوء ادددةىوء لدددتويلمدددو وضالةددداوء ضالضددد و ددد  نوم ددداحوهددد ءوء ال ددد و

و(222 و دوةرو1001)ء اطيدا ووهلضاموء ضال ي واا مةء دافوءوالثةواو وايدرضوع وء
واد وطةيقدمووم  نويقوموء ال  وء قةءاتواموةًءوقعداًووقدتوء االداعوءوالضداات ون وضد وام دمو
طايعددرويقددةةووويدلمولالةدديمواضهيددروء ال ددبومووءوالةددمءةومووةدداوفوء ضيددةء ووطةء دد وء دد وءج و

ء ةقدددو ووء وءاادددافوء ضلاام دددروء اا دددروادددا قةءمووء اضاادددافوء ددد ي ويةلاطدددو واقةءادددروء دددممو
ويمةددددةوم وء ال دددد وء قةءاددددتوقددددتوو (123 و ددددوةرو2542) ددددهيم وووام ددددافوء ض دددداهة 
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مبوضالةددداوء ضالضعدددافوء ضالهودددرويلدددمءابوضددد واقيدددروء دددالةمووءوال دددا وءوالضاايدددروء لدددتويلةددد
ولموء االاعوءوالضااتولمءاًموضااةةًءوةلسول بومةاروء لمءابون سوةا روءوالمضاجوايالةم و

)اةيلةدداةم(وءاددمءمواعدد وء الةةيددافوادد وضوعددونوء قةءاددروضدد و اددبواعدد وء عهضدداعومالةةير
اا ددوصوء امءيددروءوالق دداضير و)وةءممهددنواددةءو (والةةيلددموادد وء ادداب وقيضدداولعددموء الةةيددرو

ءوالثةواو ددواتوء وةال ددتو) يوددتوةددلةءور(وادد وء قةءاددروالةةيددروااضددر ووء لددتووعددعةاوء عددا م
قتوةي ووع وء عدا موء عةادتو)ماد واهدمو (وادمبوء قدة وء ةءاد واةدةوالةةيدرواد وء قةءادرو

واالموء ةاونون سولدةء وو(21)ةاضم وو.ف و وةروو يعا  وض وام ةاوضوعونوء ع اير
ء  و دديو واتوءوالثةواو ددواتو الاددموم وء عميددموضدد وء الةةيددافوء لددتولعددا  وضوعددونوء ومددةو
قةالا دددددنوم دددددةااوء الةةيدددددافوء لطوةيدددددرووهدددددموء لطدددددوةيي ووضدددددالةمو)ضوةادددددا (وووو ء قةءادددددر

)اددااوق (وو دداهضفوهدد  وء الةةيددافوقددتونثددةءعوء لددةء وءوالثةواو ددوات وولعددموالةةيددرو)ءادد و
ء  و ديو واتووءوالثةواو دوات وو داموء عدا موواهمو (وهتوء الةةيروء و سوقتولاةي وء ومة

ءوضةيمددتو)ضوةاددا (وقددتوء قددة وء لا دد واةددةوءوهلضدداموامةء ددروءوال ددا وء قةءايددرواااالدداو
ضددد وء ملاادددافوء ادددةىوء لدددتوةةدددةفوقدددتو  دددنوء و دددفوضثدددبوملاادددافو)ادددااوق (ووووءًوادددمم

الةةيدرو)ضامهيا (ووايةهضاوض واهضاعوء ال دنوء ثداالتوضد وء قدة وء لا د واةدة وولدلهاصو
ةيوقددتوء امءيدروااداة واد و ضددة وءالضاايدروا ديطرولعديووقددتوةد)ضوةادا (وم وء ضالضد وء ا

 Consanguineء عا هدددروهدددووء عا هدددرو)ء مضويدددر(وةا دددروامء يدددرووموبوةدددمبوضددد ومةدددمابو

Familyولعموالةةيدرو)ادااوق (وء ضعةوقدرواا دموالةةيدرو(134 و وةرو2521)ماو يم وو 
ضددد ومهدددموء الةةيدددافوء ادددةىوو قدددمو اضدددفوادددموةًءوهاضدددًاوقدددتووDasmutterrechtةددد وء مو

لوادددموء ومدددةوءوالضدددااتوقدددتوء قدددة وء لا ددد واةدددةواالدددمضاومقلةعدددفوم وء ةدددمبوء و ددددتو
ةةددوةًءوء طايعدتو هعا هدروهددووء عا هدروء ضوضيدر ووم وال دد وء قةءادرواد وطةيدد وء ال داعوم دا و

اهسوال  وء قةءاروء ادويو الل دااوء االداعووضةدالةم ووملاادافو)ضامهيالدا (وواا دروملاادمو
ا و)ء  وءجوء امء ت(وو مولضم و)ضامهيالا (وض وء و وبون سواللا  وضةااةرون سوةمومايةو
 هاللدددا  وء لدددتولو دددبون يةددداو)ادددااوق ( وومدددا و)ضامهيالدددا (وضةلضدددًاوقدددتوء اةددد واددد وم دددبو

مووءوم ددددددوااضتوووء دددددد وءجوء ادددددداةاتو Endogamyءوالددددددمضاات ووء دددددد وءجوء ددددددمءاهتومو
Exogamyوواهضدددداعوءوالثةواو وايدددداوا ددددوة واا ددددروء دددد ي ويقوضددددو وامةء ددددروء ضالضدددد و 
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ادروقدتولهدنوء ضالضعدافواهدسومالدموءء لقهيميووء ضالضعافوء مثةوا اطرويمة دو وال د وء قةو
ضلضداي  وضد وء الدارو وة وض و وةوء لالةيموءوالضاات ووويق موء ضالض ون سواضاادافو

ويعددمو  ددنوادداضًموضدد واوءضددبوء االدداعوءوالضدداات ووللودداوفوهدد  وء اضااددافوء عا هيددروقددتو
هال  وء قةءاتومهضيرواا وروقتومبوء ضالضعدافو.وو (134 و وةرو2521)ماو يم ووء ةام
يالهدنوضد وضالضد و ادةوويلمدو وقدتوضعةدموء ضالضعدافوضد وام دروء دممووام دروومو مال

 ,Murdock, 1949)ووةوء  ا ديرو دالةموء عا هدرووء د وءجاء ض اهة وء لتولعموض وء ضة

p. 42)وو مةء ددروال دد وء قةءاددرومهضيددرواا ددروقددتوقةددموء ضالضدد وء لقهيددميو ضماالددروةوءاددطو 
ءاددددروقددددتوةيددددا وء قددددةءمووةيددددا وء ضالضدددد وممددددب وو ددددمويمددددو ومثددددةوء قةءاددددروعددددعينوقددددتوء قةو

ء ضالضعافوء ةعةيروا ااو وةوةاموء  ة ووم اضروء وةموام افومثية وضلالواروااةجو
مهلمواهضداعوءوالثةواو وايداوووء  ة ومووء اضااافوء قةءايروء ماية وء لتوياللضتون يةا والطا و

امةء دددروولةهيدددبومال دددا وء قةءادددروقدددتوضالضعدددافوضعيالدددر ووضالةددداووءوالضاايدددرومهلضاضدددًاومايدددةءًو
ء ضالضعافوء ا يطرووء الةدو واا مةء دروء ضقاةالدرو هقةءادر ون وم وء قةءادرولأاد ومهضيدرومايدة و
وقدددتولهدددنوء ضالضعدددافواو دددوةاو ءفوء مثاقدددروء  دددمااليرووءإلضمااليدددافوءو ل ددداميروء ضةدددمم 

ويمةدددددددةوم وء عم دددددددافوءوالضاايدددددددروقدددددددتولهدددددددنوو.(230 و دددددددوةرو1001)ء ضمددددددداوي و
ء ضالضعافولل نواا ضلاالدرووء قدو  ووء ودةموقدتوء ضالضعدافومادم ويعدمواد عًءووويلاد موضد و

ءوالضاايددروما قايهددرومووء عةددية  وقأهددمءقةموضةددلةمرووء ل ددامهمواضددااتويقددوموورء ضاضوادد
 واوعددددد وضددددد وء ةضايدددددروءوالضاايدددددرواهدددددسولعاعدددددموء ا دددددموء وءةدددددم ووء ودددددةموقيةددددداويمدددددوو

وءو ل اميروقض وامبو ايهلموي لضموة  م وويعدض وةدةيمروةيالدم ووهدووالدامةًءوضداويلد وجو
ض وااةجو ايهلم وويةوبوضوعونوء ال  وء قةءاتووضاويل بواموض وضةممفوللعهد وامدبو

اايدروا دوة وض وء د وءجووء  دة وضماالدًاوضلضيد ًءووضةمد ًءوهاضدًاووم ا ديًاوقدتوء مةء دافوءوالض
ااضرووء مةء افوءوالثةواو وايروا وة واا دروء لدتولعالدسوامةء دروء ضالضعدافوء لقهيميدر و
وء ضالضعافوضاو ابوء  الاار ووما وه ءوءوهلضاموالاةئوا وء موةوء ااة وء  يولقدوموادمو

و.و(230 و وةرو1001و)ء ضماوي وام افووةوءاطوء قةءاروقتوء ةيا وء يوضيرو يقةءم
واالاعواهسوضاولقمموم وء لويدةءفوءويمو وايدروء لدتوطدةمفواهدسوء ضالضد وء عةء دتو
ء ضعا ددددةوايددددةفوضدددد وء ددددالةموءوالضاايددددرو هال دددد وء قةءاددددتووم دددداحوةدددديونوةا ددددروء دددد وءجو
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وموءةهدداء ادداةات وولمةددتوء عم ددافوء قةءايددروو يدداموء  واددرواا عضددبوادداةجوء ضالدد بوولعددمموء
 وقعًمواد و  دنوةةدوةوء  دة وء الدوء واعدموم وماالدفوء  دةوء  دا م و ادبولهدنوءوالضااير

وء لويةءفوهتوض والونوء  ةوء ضضلم .
 رابعًا : النسق االقتصادي والتغيرات االيكولوجية :

يعموه ءوء ال د وضد وم دمموءوال دا وءوالضاايدروادةو ًءوقدتوء ةيدا  وولاايالدفومةدمابو
ء دالةموءو ل داميرولةةددةو  دنوء ال د ووالةضدموء ضلالوادروادداالمنومةادروء ةعداة  ونووم و

ا دطوء ضالضعدافوء ل داميًاووهد  ووهتواام واا عضدبوقدتومقتومبوضالض وض وء ضالضعافو
يدمًءومهضداومدا وء ضالضد وضلقدمضًا وقدتوةدي ويمةدةوء دالةمواالدمواعد وء ضالضعدافولد مءمولعق

م وء ددالةموءو ل دداميروء ضالهوددروما  دده ووء اددمضافووء ضهميددروولو يدد وء ثددةوءفوء  ددا م وقددتو
ء ضالضعافوء ا يطرولضلا واا ضةوالدرووء ا داطر ووء ضةداةون يدموم وءو ل دامويعدمواوءالداو

 و1005)ء اددددوءم وويرلمالو وايددددروولعددددمولهددددنوء اوءالدددداوو ددددا بووطةء دددد وءواللدددداجوء  ا دددد
يمو د.ووولطوةوءو ل اموضةواضةءةبوضلعمم وء ضلضثهرواضةةهرواض وء ثضاةووو(41 وةرو

ادددت وقعدددًمواددد وضةةهددروء  ةءادددرووضةةهدددروء  دددالااروو دددوًوون دددسوةوء ةيوءالدداف ووضةةهدددروء 
ضةةهددروء عو ضددروءو ل ددامير وولضثددبوضةةهددرواضدد وء ثضدداةووء  دديموهددتومو ددسوضةءةددبوء ددالةمو

هالةددداموولةدددفوةدددةونو دددا واهدددسوضدددةوء لددداةي  ووقدددتوةدددبو  دددنو ضاة دددةاوءإلالءو ل ددداميرو
ء ةادابو هدااةمو ه ديموء ضعيةروء  عارولدمولق ديموء عضدبواهدسوء ةادابووء ال داعوةيد وادممو

قدددددتوةدددددي ولاقدددددسوء ال ددددداعوقدددددتوء مةدددددونو ضضاة دددددروء اضدددددابوء ضال  يدددددروء ضالهودددددر ووء دددددالةمو
وءو ل دددداميرومهضيلةدددداوء ادددداة  وقددددتوضالهددددنوء ضالضعددددافوقددددتوء ولددددةءفوء لاةيايددددروء ضلاايالددددر

و ويدددرواهدددسوء دددالةمواطددداعوء الةددداموءو ل دددامي وء .وولدددمون(13 و دددوةرو1003)طهادددر و
ةيدا وء ضالضعدافووضةداةملموء عضيقدرووء ضلةداامروضد ووقتءوالضاايروماقرو هضيلموء ماية و

ضالهددددنوضادددداوفوء ةيددددا وء ضلالواددددر ووم وء ال دددد وءو ل دددداميووويعضددددبواةددددمبوءالوددددةءميو
وضالعددددد بواددددد ومال دددددا وء االددددداعوءوالضدددددااتوء ادددددةىوادددددبويدددددؤثةوويلدددددأثةواةدددددا ووء لةدددددووفو

 وومهددلمون ددسولةددووفوءالضاايددر ددبوقددتوميوضالضدد ولددؤميواددموةهاوءو ل دداميروء لددتولة
اهضددددداعوءوالضدددددانوءهلضاضدددددًاواا ودددددًاواضةدددددممفوء دددددالةموءو ل ددددداميروء قا ضدددددرومءادددددبوء االددددداعو
ءوالضااتو هضالضعاف ووض وه  وءوهلضاضافوالةامولق ديموء عضدب ووء لا دصوء ضةالدت و
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وضددد ومهدددموء مةء دددافوءاللةددداةءًووالةددداموء ضهميدددر وولضثدددبومةء دددرو)موةمدددايم(واددد ولق ددديموء عضدددبو
ضدد واهضدداعوءوالضددانوامةء ددرواددممًءوو.ووءهددلم(132 و ددوةرو1000)ء ودد ويوووآاددةو  و

 ممو)ضاةمر(والةةيروقتوء لمةجوءوالضااتوون لق يموء عضبووام لمواا لمةجوءوالضاات و
واالاعواهسولهنوء مةء افوواللا اةا وةةدةفومةء دافوءالضاايدروضعا دة ومهلضدفواا عم درو
اددي ومددبوضدد وء ضةالددرووء ضماالددروءوالضاايددر وومهلضددفومةء ددافوماددةىوالةهيددبولق دديموء عضددبو

ثية واهددسوء عضددبوقددتوء ثدداةوء الو دديرووءوالضاايددروء الالاددرواالددمووقددتوء  ددالااروء ضماليددروملددأ
.ووللددددأثةوء ددددالةموءو ل دددداميرو(132 و ددددوةرو1000)ء ودددد ويوووآاددددةو  ووو ددددفوء وددددةء 

قدتوء ةيدا وء  يا ديرووء ثقاقيدرووء عا هيدروويدؤثةولدأثيةًءو دبوميولويدةويةةا روا وء ضالهورو
اهددسوء ددةاموضدد وءوال ددااموويةهدداوةلددسوللويددةوولال دداموضعةدداويضااةددةًءواهيةددا وويددؤميون ددسول

اددي وء ددالةموءوالضاايددروء ضلالواددر ووء ددالةموءو ل دداميروولةءاطةدداواةددامروةعدداةيرووءةددم  و
و م وه ءووويعالتومالةاولمو ومء ضًاووءادمًءوقدتوةا درولالا د ووءال دااموضد واععدةاوء داع  و
م وء عم ددرواددي وء ددالةموءو ل دداميرووء الددوءةتوءوالضاايددروء اددةىوماالددفوضوعدد ونهلضددامو

ضدد واهضدداعوءوالضددانووء ددالةموءو ل دداميروء ضالهوددرولواددموقددتومددبوء ضالضعددافووءًومايددةووءًواددمم
ء قميضددروء ضلطددوة ومووء ا دديطر وولضثددبولهددنوء ددالةموم ددا ياوء  ددهونوء لددتويددلضم واوء ددطلةاو

ولعموو.(51 و وةرو1005)ء اوءم ووماعاعوء ضالةضافوءو ل اميروء قيامواأاضا ةموضعاًو
ء ددالةموماددم والةضددًاولةميايددرووضعدداييةو ةددبوء ضةددامبوء لددتوللعهدد واا ةااددافوء ة ي ددروء لددتو
لالادد وادد وء طايعددروء اايو وايددرووء الو دديرو هاةددة ووهدد  وء ةااددافوء اةددةيروء  ا دديرووءةددم و
قدددتومدددبوء ضالضعدددافوضددد وء طعدددامووء ضددداعوقعدددًمواددد وء  دددم ووء ضدددا  ووةدددمبومةددداااةاو

اا ا داطرووء ضةوالدرووادمموء لعقيدموولدمابوهد  وء دالةمولل دنوووض و ادة ويالهنوض وضال
قتوء ضالضعافوء ةميثرويضلا واالةاموااصووء ال  وءو ل اميقتوال ي وء ةيا  وويمةةو

يمةدددددةولعددددددمموء دددددالةموءو ل دددددداميروولعقدددددمهاولاعددددددًاو لعدددددمموةااددددددافوء قدددددةءم ووء لويددددددةوون   و
ء دالةموضد وء دالةموء ة ي دروء ادةىوهد  و ووووء دالةمسولهدنوء لمالو واتويؤثةوامةارومايدة واهد

ةعدددداة وضلماضهددددرووويمةددددةوقيةدددداوء مددددبوء ضالضدددد ووء ادددد ءعووء ددددالةموومقددددتوء ضالضدددد ولعدددد
)ء اطيدا ووءوالضاايروء ضلعمم ويعضهو ومالةاموااموةداضبويطهد واهيدموةعداة وء ضالضد 

ولةةددةومهضيددروميوالةدداموءالضددااتوقددتوعددوعوضدداويقددومواددموضدد وو.(220 و ددوةرو1001
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الةددداط وو دددمووادددمومدددبوالةددداموقدددتوء ضالضددد وء اةدددةيو يةقددد ووةيودددروم ا ددديرولةددداقةواهدددسو
ء ددلضةءةوء ةيددا وءوالضاايددرووء ددلقةءةها وواا لددا تولعددموء وةيوددروء  ا دديرو يوالةدداموهددتو

وايددداووا دددوة واا دددرواهضددداعوءوالثةواو واالدددمو يدددامولضيددد ومهضيلدددم وووء لدددتولةدددمموضعا ضدددمو
 دالةموءو ل داميروقدأالةمويقوضدو وامةء دلةاوقدتواضاادروامةء روءءوالثةواو واياوءوالضاايرو

 دددمااليروما قايهدددرومووء عةدددية ومووء اضاادددافوء لدددتولاعددد و قيدددامءفوضعيالدددروواالدددمهاووويعدددمو
ء الةاموءو ل اميوالةاضًاوض لقًم وابويعموا عًءوض وء ال  وءوالضدااتوء عدام ووم ووعد و

 دالةموءو ل دداميرومويةهدداوضدد وء ددالةموءوالضاايددروء ادةىواادداة وادد ووةددا نوةيويددروقددتوء
ء االيددا وءوالضددااتوضةاطددرواال ددي وضدد وء ض ددطهةافوءوالضاايددر ووضدد ومهددموهدد  وء ددالةمو

 و دددوةرو2521)ماو يدددم وووماضقةددداوقدددتومدددبوء ثقاقدددافوء دددالةموء ضل دددهرواا ضهميدددرووء لعا دددم
ن ومثةوطايعروء ضةةهروء لاةيايدرو هضالضد ولةمدموالدونوء ال د وءو ل داميون ومهضداوو.(232

 ءموء ضالضدد ولعقيدددمًءوومال ا ددًاومالعمدددرو  دددنواهددسوء ال ددد وءو ل ددامي وقاو ل ددداموقدددتو
وءالداوضالةداوء ضالضعافوء ةميثرويالهنوا وءو ل اموقتوء ضالضعدافوء امء يدروضد وادم وا

 وومدد  نواددمموواددوموالةددموء لادداة وء ااةايددرومووء مو يددروالااافاددمموواددوموء االددونومووء  دد
ا وة واا ر وقعًموا و  نويقدوموءو ل داموء ادمء تواهدسوضوداهيمولقهيميدروضد وءواللداجو
ما ضقايعرووء لاامبووء ضهميرووققًاو عدوءاطوضعضدوبواةداوقدتولهدنوء ضالضعدافويالهدنواالدمو

و دددموةققدددفوء اةدددو وو.(24 و دددوةرو2545)ء الدددوةي ووء ةدددابوقدددتوء ضالضعدددافوء ةميثدددر
يدددددًاواةدددددا ولوعددددديحوء  دددددهروء ميالاضيدددددروء ضعقدددددم وادددددي وء عوءضدددددبوضءوالثةواو وايدددددرولقدددددمضًاواه

ءويمو وايدرووء عوءضدبوءو ل داميروقدتوطةء دد وةميثدر وقا مةء دافوءوالثةواو وايدرومعدداقفو
 إلال دا ووضد وادمبوءإلةداة ون دسوماعامًءومادةىواميدم و ضوةدوموء لميدنوءو ل داميوء اي دتو

ء عاضبوء ثقاقتواو ومو و وضةم يروضواةرو ة ءوء لمين ووم وضما وء اي روء طايعيروومثةهداو
قددتوء وء دد وءو ل دداميواقددسويةةددسواعالايددرووءهلضدداموء ادداةثي وءوالثةواو وايددو واعددم وضدد و

وو.(12 و وةرو2545)ء الوةي ووء عوءضبوء ضةمم و ض لوىوء اضااافوءو ل امير
لدسولادموومالةداو دموطودفواهدسوةلضثبوء الةموءو ل اميروااالاًاومايةًءوض وء ةعاة و

 ومضددداولعدددمون يةددداوضددد والةددداطوعدددموالةدددموء لو يددد وء ضالهودددرء دددالةموءوالضاايدددروء ادددةى وول
يددمويًا وولعددموءإلال ددا وء ضلعهقددروااواللدداجوء  ةءاددتووءواللدداجوء  ددالااتو ددوءعوممددا وآ يددًاوممو
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موةوء الةدداموءو ل دداميوةددوبوثددم ويددمدد  نومددبوضدداويل ددبواددا الةموءو لضااليددرومددا االون ووو
ضرو هضالض  ونعاقرون سولو يد و وضوعواافوم ا يروء ضلضثهرواااللاجوء  ه ووء امضافوء م

ء  دده ووء اددمضافواددي ومقددةءموء ضالضدد ووء ددلامءموء  دده ووء اددمضاف ووء مددبوةعدداة وو ددا هةاو
ء ةااافوءو ا يرو إلال ا ومةاالمووةعاعنق موالةمنون سوء لومبوء اي رووء واليروء لت

ةةدةوء د يويلضيد وادموء الةداموءو ل داميوض هو ءعووء ضأوىووء ضهار ووه  وء و ا بولضثبوء 
قددتوضالضدد وضعددي ووو ددفوضعددي  ووهددتوضاضواددروء ضةدداةءفووء والددو ووء ااددةءفوء  ددا م وقددتو

 وء  ددوةافو2541)ء  ددواة ووقددتوةددمو ءلددموالضدد ووهددتوادد عوضدد وء الةدداموءو ل دداميء ض
ويددؤثةوء ض ددلوىوءو ل دداميوا ددوة ووءعددةرواهددسوضةدداهةوء الةدداطوء اةدددةيوو.(32-35

وطةء  وءواللاجوءو ل امي وو موضةوءإلال ا وقتولاةي ولطوة وءو ل داميواعدم وضةءةدب و
اععةاوضةءةبوضلقمضر وولةلاطوضةاهةوء الةاطوءو ل اميووالااةموءةلااطدًاووثيقدًاوامثاقدرو

قعداًووقدتوض دلوىوء ضعيةدروء د يويعلضدموءالضدامًءووء  ما  وويقوموء ااالاوءو ل اميواموةءًو
 داميواهدسوضدمىوضداومايةًءواهسوء مابوء قدوضتوولو يعدموادي وء قدةءم وويعلضدموء لقدمموءو ل

ضد وضةداة ووالاداووقدتوماعدانوء اي دروء ضةيطدروادمووء دلومبوء ضدوءةمووو بون يموءإلال دا 
ا ال ددددارو هضالضعددددافوء طايعيددددرواهددددسومو دددد والطددددا  وو هالةدددداموءو ل دددداميومهضيددددرواا وددددروا

ء ضالضعافواا اًاواهدسون داروء ل دامي وميولهنوءإلال االيرون سوء ضمىوء  يو الوفوقيمو
وو.(42 و وةرو2541)ء  واة وووققًاو طايعروء الةموءو ل اميروء لتواةقلةا

ميويدددؤميو دددة وولة دددي وممء ةددداوءو ل ددداء وءةلوددانوء ض دددلوىوء ضعاةدددتو قدددةءموء 
  ددنون ددسولضا ددنووضلاالددروء عم ددافوءوالضاايددرواددي ومقددةءموء  ددة  ووا ددوة واا ددرواددي و
ء دد وجووء  واددروو يددام وء لودداهموايالةضددا ون وء ونالاوددا وء ض ددلوىوء ضعاةددتو ي ددة وو ددوعو
ء ةددوءبوءو ل دداميرو ةدداويددؤميو  ددنون ددسوة ددوبو ددةءنواددي وء دد واي  وو ددمويمددو و  ددنو

ياالددددًاوا ددددوة واويددددر وولةدددداهموم وء  ددددةوء لددددتولعدددداالتوضدددد وء  ددددةءنوا ددددوة وةاهةيددددروومة
ءالاواعًاوضهةوةًاوقتوء مابوء ةةةيو قةءمهاويالعمرو  نو هاًاواهسومقةءموء  ة وواةمبو
ادددداصواهددددسوق ددددروء دددد موةوضددددالةم وويعددددطةوء دددداع وضددددالةمووهددددموقددددتوء ضةءةددددبوء مةء دددديرو

ء اضددابو عددالنووءوالمء يددرومووء ضلو ددطرون ددسولددةنومةء ددلةمووء هاددوعو هعضددبوقددتوضالهددن
)ء ة د  ووء ضعيةرووءالاودا وء ضدةموموء ضدا تو ةدمووضعاالدالةموضد وء عدو وء ضداميواا دلضةءة



 هـ4443-م  2022. لسنة الثاني  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 

 
 

 
485 

وء ال  وءو ل اميويؤميوموةًءوااة ًءوو.(214 و وةرو2550اهموءوالضانوءو ل امي و
مادبووادوم  ومد  نويعطدتوو لتويةلم واهيةداوء ضالضد وضد ءقتولوءقةوء اعا  ووء امضافو

 هالارومموءةهموقتوء ةيا  ون وي اامهموقدتوء ة دوبواهدسومادبوضعيةدتوويضدالةةموضعالدسو
 ةددويلةموضدد وادددمبوضدداويقوضددو وادددموضدد وماضددداب وول دداامهموهدد  وء وةدددا نوقددتوء دددلقةءةو

و.(12 و وةرو1001)ء اطيا ووء ال  وءو ل اميوممب
وء وء لويددةءفوءويمو وايددروء لددتوضددةفواا اهددمومثددةفواةددمبومووادد اةواهددسوء ال دد و

فوءةددةءنومماددةوةددماالددفوء  ددة ولضلددا واا ل ددامووءةددموولون ءو ل دداميووالةضددموء ضالهوددرو
ء ةاابو الًاووهتوضد والدونوء  دةوء ضضلدم وويقوضدو واضضاة دروء عضدبوء  ةءادتوو مد ولةدفو

ءو ل امووم احويالهنواد وء  داا وويوادموقدتوةوه ءوء الونوض وويوطأ وه  وء لويةءفول
قدددتوولعضددبء ضدددةم ووء دداةفوضعدداووء  ددة وممثددةوضددد وضددةموموضددا تووةلدددسوء ال دداعو دددمية و

وء دداةفوةا ددروءو ددلقمبوقددتوووددا وء ضددا تواهددسوء  ددة ء ددموء ةوولةدداةنوء ةاددبوقددتوءوال
و.ءو ل امووءعةرومءابوءو ة وء وءةم وو ووماالوءوقتو م ووءةم

 سق السياسي والتغيرات االيكولوجية :خامسًا : الن
يعموء ال  وء  يا توض وء ال ا وء ة ي روقتوء االاعوءوالضااتووضواوموقدتومدبو
ء ضالضعافوء امء يروضالةاومووء ضلقمضرو وية وء عممومموء ماية وةأالموقتو  نوةأ وء ال ا و

لقدداطوقددتوضالضعددافوء  دديموء ا دديطرووةعدداة وء اضدد ووءو مدد  نوءوالضاايددروء اددةى ووو
ومبوء ضالضعافواةااروضا رو ةد ءوء ال د ووالةضدموء ضالهودر وما قداالو ووء عداطووء  ااضدرو

ء قددداالو واددداضًموضةضدددًاوضددد واوءضدددبوء الةددداموويةددديةوء عدددا مو)ةءممهيدددنوادددةءو (وم ون وء  ددهطرو
ن وو.(53 و ددوةرو2541) ددهضا  ووهال دد وء  يا ددتوضوةددومووء دد ووضلعددمم ءوالضدداات ووو

ء ض ددداهضروقدددتوةدددؤوالموومةدددوابوقدددتوء ضالضددد و ودددة ولةددداي وء قدددةءموايقدددوموهددد ءوء ال ددد و
موءةوء ضةضدددروقيدددمواعدددموء ة دددوبواهدددسوء لدددمةياووء ضةددداة ووء موددداع وءإلمءةيدددرووء ضةاليدددر وء 

وء عضدددبواهدددسولميدددنوء الةددداموء  يا دددتون دددسوطايعدددروء اي دددروءوالضاايدددروء لدددتويوادددموقيةددداو
ء ضلعهقروالالةيمووضضاة دافوء ضؤ  دافوء االيويدروء لدتويلمدو وضالةداووةي وولالوي وء قوءالي ةول

ء االاعوءوالضااتوض ول ميو ياطاةوء مءاهيرووء ااةايروء لتولةمموء الةاموءوالضاات و
موو واهضدداعوءوالثةواو وايدداوءوالضاايددروءوهلضددامواددمبوء قددة وء ثدداض واةددةووء لا دد و ددمووو
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 و2541) دددهضا  ووعةدددةي  ءووبوضددد وء قدددة هلضددداموقدددتوء ال دددنوء اةدددةوول ءيدددموهددد ءوءو
وةددوبومهلضدداموء ضومددةي وء وء ددبوو اددبوةةددوةواهددموءوالثةواو وايددا ومضثددابوو.(51 ددوةرو

ةوقددتوملااددموادد و)ء  يا ددر(وم وءإلال ددا ومددا  و يا ددتوي ددعسواةددمبوةددا)ءة ددطو(وء دد يوم
و ء لعددةنواهددسومقعددبوم ددلوةاةددأ وطايعددتو ملةددانوء قددوءالي وممثددةوضدد وضيو ددمو ه ددعتو

الهددددنوادددد وضدددد والددددونوادددداص وقا مو ددددروطدددداا وضضيدددد ولوولعددددموء مو ددددروضؤ  ددددروءالضاايددددر
عددًموادد وء ضؤ  ددافوءوالضاايددروء اددةى وضدد وةيدد ونالو ددا ةاوادد واقيددروء ضؤ  دداف وق

هيضاللةددداوو ددديطةلةاووءلاااةددداوم دددا ياوء عددداطوءوالضدددااتواهدددسومدددبوء اضاادددافوعدددض و
ء دددمء ة وء ضمااليدددروء لدددتولةلهةدددا وويقدددوموء الةددداموء  يا دددتوالدددأضي وء ضالضددد وضددد وميدددروادددموء و
اددداةاتوموواطدددةومءاهدددت وقعدددًمواددد والةدددةوء عمء دددروادددي وء الدددارووةضايدددروء عدددعينوضددد و

مام وهتوضؤ  روءالضاايرواا روللضل واا ا صووقتواةاةون يةمء قوي ووء مو رومضاو
 و دوةرو1001)ء ضماوي ووةاوا واقيروء ضؤ  افوءوالضاايروء اةىقيوضضي ءفولالوةمو

نعددداقرون دددسو  دددنولضثدددبوء مو دددرولالةيضدددًاويل دددنواض ءيددداواا دددرووياةددد وادددااة  وو (222
ء قدداالو  ووء قدداالو وء دد يولالوددةموو و ددهطافواا ددر والاددموم وء مو ددرولالوددةمواةيا لةدداو  ددهطا

قيددموء مو ددرويالهددنوادد وء قددوءالي وءوالضاايددروو  ددنواواددوموء قددو وء ق ددةيروايددةوء ضةددةوطرو
سوةددمو دوءعوعددض وةددموموء مو ددروء اوةءقيددر ووء لدتولوددة وء طااددرواهددسواضيد وء الددارواهدد

هدددسوء ضالل ددداي واقدددتوةدددي وم وء ضؤ  دددافوءوالضاايدددرووولهادددأو هقدددو وقدددتوقدددة وء طاادددرو
ن يةددا واددبوالاددمهاولهاددأون ددسوطةء ددد وماددةىوومهضةدداوطةء دد وءو الددانوميوم الددانوء ةدددااصو
وة واعهةددموضلضثهددو و هددمءنوء ضؤ  ددروواايالةدداووطةء قةدداووو ددا هةاواضةدد ومةءملةددموء ةدد

ء الةدامويوعدحواا داطروه ءوووو (211 و وةرو2542)ء ة   واهموءوالضانوء  يا ت و
وضددد وواةدددروء الةدددةوءوالضاايدددروقدددتولو يددد وء قدددو ووء  دددهطرووء الودددو ومءادددبوء ضالضددد ووهدددتو
ضوةوضدددافولدددةلاطوا ددديا افوالةةيدددروضعيالدددروقدددتوء مةء دددافوء  و ددديو وايرووءوالثةواو وايدددرو
 هالةدداموء  يا ددتووء و ددا بوء لددتويددلمولالةدديموء لو يدد ووء  دديطة واهيددمواوء ددطلةا وموواضعالددسو

 ددمة وء ودددةم وموواضااددروءالضاايدددرواهددسوضضاة دددرو  ددديا وءوالضددااتو هقدددو وميوآاددةوهددووء
ء ال ددددد وء  يا ددددددتوقمدددددة وء عدددددداطويلعددددددض ووووضاضوادددددروضدددددد وءوقعدددددابومالاددددددا وء قدددددةءةءف 

ءوالضااتوء لتولعموضد وء ضةداموء ة ي درو يوضالضد وضد وء ضالضعدافون ولعدمولهدنوء ومدة و
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اداو ل ءمواا قوءادمووء قدوءالي وء اا دروواعدبوء قدةءمويقوضدو ضد وةدأالةاولض وء عضهيدافوء لدتو
ادددا ضالض ووعدددوءاطوء  دددة ووهدددتولضثدددبو ددديطة وءالضاايدددروضق دددوم  ووم ولةقيددد وو ددديهرو

 ال دد واددبولعددموضدد ووةا وددموء ة ي ددر وةدد ءوءء عدداطوءوالضددااتوهددتوضدد وء ضةدداموء  ا دديرو 
وء عضهيددافوء لالةيضيددروء لددتول ددعسو هضةاقةددرواهددسء ضدد موةوقعددًموادد و  ددنويةددضبوء ال دد و

ء الةدددامومءادددبوء ضالضددد وضددد وادددمبولطايددد وء قددداالو وولالةددديموولال دددي وولوايدددموء عم دددافو
وء ضالضعافوو (53 و وةرو1001)ء عثضا  ووء ااةايروض وامبوء  ا ياوء ماهوضا ير

ء الاضيروضالةاووء ضلقمضرولةلاجون سوممءة و هةمموقيةاول و وض ا حوء قةءموولةمموةقدو ةمو
ووءااددالةم وولالهددنوء ددالةموء  يا دديروضدد وضالضدد و اددةووضدد واضااددرو اددةىوادداالمنو

عوء ضالض ومووء اضاادافووضداوي دومهاوضد و ديمومياليدروموواهقيدرووادامءفوولقا يدمووالةدمواءاال
قددتوةددمهةاوولمويالةدداوووةيولةدداوو وء مء ووء وءالهوددفوقددتوء ضالضدد وء ةددمي ءالضاايددرووهدد 

قتوء ضم واالةاوقتوء ةيانوقأالةاولضاةروقتومبوضالةاو دهطروعدااطرولالةيضيدر ووء الةدامو
ء  يا دددتويةدددمموء عم دددافوادددي وء قدددةءموقدددتوء ضالضددد واععدددةموضددد وء ددداع وء ادددةوضايالدددًاو

ضدفوالةمو يا درويالدلةمواةداومضدة  وو دموالضدء ةقو ووء  هطرومءابوء ضالض  ووء مبوضالضد و
ووء وةم وءوالضاايروض وء عةية ون سوء قايهر ووض وثموضد وضه  وء  يا روولطوةفولاعًاو ال

ء قايهددرون ددسوء ضميالددروواعددمهاو همو ددروهددتوممضددبوء ضةماددافوء  يا دديرووموعددةةاو  ددمًءو الةدداو
ء ةددؤو وء ضاميددروووضدد واددمبوءاة لةدداوولالةيضةدداولددلضم وضدد ولةقيدد وء  ددعام و قةءمهدداوقددت

وء ضعالويرووهتولضثبو اةاروء وويرووء  يام ووء  دهطا واهدسومقةءمهداووض دلضم وضةدةوايرو
وء الةدددداموو.(221 و ددددوةرو2522)ءةضددددم وو ددددياملةاوو ددددهطلةاوضدددد وةعدددداعوء ضةمددددوضي 

ء قو وقتوء ضالض و وءعومما وه ءوء ضالض و ايهدروموومو درومووومةء روةاهة ويضثبء  يا تو
ءضاةءطوةيرومووميوالضطوءالضدااتوآادة ووء الةداموء ضد موةويضمد وءإلةداة ون يدموضد ولعةيدنو

 الةدداطافوء  يا دديرواو ددوةاوء  ددةءنواهددسوء قددو واددي وء قددةءمووء اضااددافوقددتوءةلادداطةموء
ضددد ونال ددداالت ويمدددو و مدددبواض دددا ةةموء اا دددر وهددد ءوء  دددةءنوء ددد يويةدددم وقدددتومدددبوضال

ضالض والةاضموء  يا توء  يويعموضاضواروض وء قوءامووء ضضاة افوء لتو مولمو وايةو
ة ددددضيرومووايددددةوضةددددمم ولةميددددمًءوم يقددددًا و مالةدددداولةددددمبوءإلطدددداةوء عدددداموء دددد يولاددددةيوقيددددمو

 و ددوةرو1001 و)ء عثضددا وء  ددةءاافووء ضوءاةددافواددي وء الددارووء اضااددافوءوالضاايددر
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ويضثدددبوء الةددداموء  يا دددتوطا ودددروضددد وء ةدددوءهةومووء ضعددداييةوءوالضاايدددروء ضةيطدددرو و(51
قددةءموء ضالضدد  وومدد  نويضثددبوء الةددامواةدداهة وء  ددهطرووء لددتولقددوموالددوءقةوء ضدد ووء ةضايددرو 

ء ض موةوضاضواروض وء وةا نوء ةيويرو هالارووء ضةضروقتوء االداعوءوالضدااتوء د يويقدومو
وء ضالضددد ووء ضةاطدددرواعدددممومايدددةوضددد ومالدددوءنوء  دددهونوء اضعدددتووء عدددةنووء قددداالو  وواهيدددمو

الاددموء الةدداموء  يا ددتواالددمواددةاوء الةدداموء  يا ددتولالهددنومو دداقموضدد وضمددا و اددةون و
ء ااميددرو ددمويمدد والةاضددًاوضعةوقددًاوضلماضددبوء اوءالددا ووادد  نوم وء ددةوووء وةميددروء لددتويل ددنو

ء قايهدددرولضثدددبوم دددةلموو  لدددتوياللضدددتون يةدددا ون ونروء قايهدددروء ض دددهةووءإلادددمصقيةدداوء ادددمويو
ضد واالدتوءإلال دا  ووضعالدسوهد ءووايدة ةم ون دسولء ةءاطروء لتووء ماية ووء ع ايروء قاهيروهت

و.(24 و دددوةرو2542)ء عضدددة ووم ووطاليدددروء ادددمويوهدددتووطاليدددرو اهيدددرووووطاليدددروةدددعاير
ويمةدةووعدض وء لويدةءفوءويمو وايدروء لدتوطدةمفواهدسوء ضالضد وء عةء دتوء ضعا دة ون و
ماالددفو ددااقًاولالدداطوض ددؤو يرووضةضددروو دديهروء عدداطوءوالضددااتوء لددتولعددموةا يددًاوضدد ومهددمو
ء ض ددؤو يافوء ضالاطددرواا ال دد وء  يا ددتووعددض ووءااددافوء مو ددرون ددسوهي ددروماددةىووا ددوة و

هموما قايهرومووء عةية ومووء  ة ولضاةروهد ءوء الدونوضد واا روقتوء ضالاط وء ةيويروض وء ا
وء الةاطووق وء اةءنووء لقا يموء  ا م و ميةموقتوةيالةا.

 سادسًا : النسق الديني والتغيرات االيكولوجية :
يعددموء ال دد وء ددميالتوقددتوضالهددنوء ضالضعددافوء امء يددروضالةدداومموء ةميثددروضدد وء ددالةمو

ء عامو هضالض  ووم ومبوالةاموة ديرويعلضدمواهدسوايدة وء ضةضروء ضموالرو هالةاموءوالضااتو
لدأثةواةدا ووم وء عم دروء قا ضدروادي وء دمي ووء دالةموءوالضاايدرويض وء الةموء ادةىوويدؤثةووو

ء اةىوهتوام روضلةءاطروضلاام رووويضم وء و بوايالةدا وولعدموء ضؤ  دافوء مياليدروضد و
 اضاادددافوضالددد وافوء قدددةءمووءم دددمموء ضؤ  دددافوءوالضاايدددروء لدددتومثدددةفوقدددتوةيدددا ووقعا يددد

ء ال د وم و وء ضالضعدافوء امء يدرووء ضلضمالدرواهدسوةدمو دوءعويمةدةوء ع وةوء قميضر ون ون
يقددومواددموة وويددؤثةوقددتوضالهددنوء وعا يددافوقددتوء ضالضدد واضدداوقددتو  ددنوء المدداووقيةدداوء ددميالتو

 لدأثيةووء  وءجووء الةاموءو ل اميووء لعهيموقعًموا وء قاالو ووء ةموضر وو مويمو وهد ءوء
ضااةددةومووايددةوضااةددة وويددؤميوء ال دد وء ددميالتووةددا نوضالهوددروضالةدداوللعهدد واددا قةءموميو
ء وةددا نوء وةميددر وويعددوتوء ددمي واهددسوء وددةموء طضأاليالددرووء ةءةددروقددتوء ةدداوفووء ضوء ددنو



 هـ4443-م  2022. لسنة الثاني  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 

 
 

 
489 

ء لدددتويعاددد وقيةددداواددد وضوءاةدددروء ضدددوةوء ع دددية وء لدددتويلعدددة ون يةددداوقدددتوض دددية وةيالدددمو
اددي وةددي ووآاددةووء وةددا نوء ضلضثهددرواا وةددا نووءاددموء وددةمولماو ضددافووء ضةددممفوء لددتو

وء ال دد وء ددميالتوي ددااموء قددةءمواهددسو يددام وو.(42 و ددوةرو2521)ء اةدداا ووءوالضاايددر
ء لضا دددنووء لددددةءاطوءوالضددددااتوايددددالةم وقعددددًموادددد ولوايددددمو ددددهونوء قددددةءمووء ة ااددددرواهددددسو
ل ةقالةم ونعاقرون سو  نويعموء مي وء ض مةوء وعابووء  ارو هقيمووء ضثبوءوالضاايدرو

ي وء قدةءموء ضمدوالي ووهووةتعوم اروقتوةيا وء اةة وويؤميوء مي وموةًءوقعاًوواا لدا نواد
ايددالةموويوةددمو هضالضدد  وويوةددموايددالةموقددتوء قدديمووء هددمءنووء ضعدداالتوويددماوءون ددسوء لعدداو و

 ءعوميوادموء وادداةات وادمو واهددسو  دنويقددوموء دمي واوةيوددرون دووقةمووا دوة واا ددرو
م ا ددديرومادددةىووهدددتو ياضدددموالو ددديةواعددد وء ضةدددممفوء واضعدددرواهدددسوءإلال دددا ومةا دددرو

 دمي ولدلموءإلااادرواهدسوء  د هروء ضةيدة و ديروايدةوء دمي واهيةداوضد وء ضوف ووض وامبوء
ضايدددا وويضثدددبوء دددمي وء ااالددداوء  ا دددتووء ةميددد  وء ة ي دددروواللةددداموء لواةدددافوء ةياليدددرو
او وموا اوء ةيا ووء ةةضيروء وو ير وء ض ية و مبوء ضالضعافواو وء الةةوا وموءق و

يويضثبواضقدًاووء دعًاوقدتوةةمدروء ةيدا  وءالمنوء ضعلقم وو مويالهنوء الاروقتوء مي وء  
)ء اةدددداا وووء ال دددد وء ددددميالتولددددمءابوقددددتومال ددددا وء ةيددددا وءوالضاايددددروء ضالهوددددرووء ضلالواددددر

وضدد وموء ددبوء عهضدداعوء دد ي وءهلضددوءواا ددمي وء عددا مو)لددايهوة(وو.(42-43 وء  ددوةافو2521
ء لددتولقددومواهددسوم وءإلال ددا ومضدد وقددتوامءيددروء ضددةوء دد يويعددمو دداةاوء الةةيددروءوةوءةيددرو

ادددا ةممووءالو دددابوء ةوءوواددد وء ا دددموء ددد يويةدددم وقدددتوء وياويدددر ومضددداوء عدددا مو)اددديضرو
قةيد ة(ويددةىوم وقةددبوء  دةةوقددتوماطدداعوءإلال دا وء قددمة وقددتوء  ديطة واهددسوء طايعددروهددتو

 ة(ويالةددأوضدد وء عوءضددبوء لددتوممفون ددسوالةددوعوء ددمي  وميوم وء ددمي وقددتوالةددةو)ادديضروقةيدد
 ي دطةواهدسوء طايعدروو ديرواوقدًاوضالةدا وويعدمو)موةمدايم(وموبوضد ومادة واد وء اوءالدداو

قدتوونء وه ويروقتومةء روء مي ووالةةون يمواو وموقعا يدروءالضاايدرولةدمنو لقويدروء لضا د
ء ضالض و  وء وةمويةدعةواا ضةداةمروء ةوةيدروضد واقيدرومقدةءموضالضعدم وويعدةنو)موةمدايم(و

هددنولء ددمي واأالددموالةدداموضوةددمو هضعلقددمءفووء ضضاة ددافوء ضلعهقددرواا ةددياعوء ضقم ددروووةيوددرو
ء ضعلقددمءفووء ضضاة ددافوء  ددا م وقددتوضالضدد وضعددي  وقعددًموادد و  ددنويعددموء ال دد وء ددميالتو

ضواددروء ةددوءهةوء عقماليددرووء عاددامءفوء لددتولعطددتوضعالددسو هةيددا والةدداموءالضددااتويضثددبوضا
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 قدددموو.(101 و دددوةرو2545)ء الدددوةي ووء اةدددةيروولعضدددبواهدددسولالةددديموء  دددهونوءإلال ددداالت
 دداهمواهضدداعوءوالثةواو وايدداوضدد ومضثددابو)ضا يالوق ددمت(ووو)ةءممهيددنواددةءو (وقددتومةء ددالةمو

او هددمي وضدد ومهضيددروضدد واددمبوضدداويضاة ددموضدد ووةيوددروضةضددروقددتوء ةقهيددروقددتولوعدديحوضدد
لدددددمايموء لضا دددددنوءوالضدددددااتووعددددداطو دددددهونوء قدددددةءم وو هدددددمي وموة وء اددددداة وقدددددتوالةدددددوعو
ء ةعدداةءفووالا ددفوء ضالضعددافوء امء يددرومووضدداويطهدد واهيةدداوء ضالضعددافوةددميم وء ا دداطرو

ء دددد ي وةمددد وءواهددددسواهضدددداعوءوالثةواو وايددداووءوثالواةءقيددداوالةدددةواةدددرووو وضدددداالايدددرووء دددعرو
ضالهنواوءالاوةيا ولهنوء ضالضعدافووا دوة واا درواا ااالداوء ةوةدت وويضثدبوء ااالداو
ء ةوةددددتوضدددد وممثددددةوء ضوعددددواافولعقيددددمًءواللياددددرو يدددداموء الةدددداموء ةوةددددتوء اددددمء ت ووةااددددرو
ءإلال ددا و هالةدداموء ددميالتولالادد وضدد وةقددا  وم ا دديرو هواددوموء اةددةي وقاإلال ددا ويعدديووقددتو

مميددم ووضةاطددًاواةددوءم ووةددةونوضةضددرو  ددمضلموواقا ددموو مالةدداوومةددوءبوايددةوثاالددرووايددة
وم وو.(101 و ددوةرو2530)ء الددوةي وطايعددروء ضالضدد وء اةددةي ووقددو وطا لددمووا دديةلم

 ددمة وءإلال ددا و ه دديطة واهددسوةيالددموضةددموم واهددسوء ددةاموضدد و يددام وهدد  وء  دديطة واضددةوةو
 واهدددسواا دددموةوء  دددارو ي دددااموءإلال ددداوقدددوماا ضعاالدددا  ووء دددمي ويو دددنء  ضدددا وواقا دددمويل
ء ضعاالا  ووءةلااطوءإلال ا واا مي و مواللا  وقةميرو دايمو وايرووءالضاايدر ووء لمينو طايعر

ء ةدداةرووء ةدداضتو هةودداةواهددسوء وعدد وء قددا موويثاددفوء ضعدداييةواددموةوء ددمي ويقددومومدد  نووو
وقعا يالةدددا وويمدددو وض دددمةًءو ه دددهطروء لددددتوووء دددالةموءوالضاايدددروء  دددا م وويؤمدددموةدددةايلةا

لددماضةاوء عقيددم وويالودد هاوء عضددب ون ويعطددتوء عددا مو)ضددامروقييددة(و هددمي ومهضيلددموء وءعددةرو
ولالةيضدموضد وء الاةيدروءوال داالتواو ومومةموء عوءضبوءو ا يروقتوء  ديطة واهدسوء  دهونو

حون سوء وةيوروءو ل اميرووض وهالاوةةةفوء ةءاطروء  و يو وايروء لتولةيةواةمبووءع
وءةدمًءوضد وء دالةموءوالضاايدرووماطةهداوةدأالًاوقدتوضداويؤميدموضد ووضثدبءوالضاايرو هدمي  ووي

وةا نو وءعواهسوض لوىوء وةمومووء ضالض ون ووولواموهالانوااطورونال االيروممثةواضقًاو
قدددتوةيدددا وء ودددةمووء ضالضددد وضددد وء عاطودددروء مياليدددر وول ددداهموء قدددوءالي ووء طقدددوروء مياليدددروقدددتو

قةءم وض وامبوضاويقمضموء مي و يقةءموضد وقه وروةياليروةاضهروي يةواضوااةاوء ضالض ووم
 و2520)الدددوة ووو ددداياوووادددةويلطهددداوضددد وء قدددةءموءو لددد ءمواةددداوقدددتوام دددلةموادددا اةي 

وء الةموء مياليدروضد وء دالةموء ضةضدرووءو ا ديروقدتوةيدا وء ضالضعدافوو.(53-50ء  وةافو
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ءالضاايدددروء ا ددديرولةدددمموالةدددمولضددد ونال ددداالتويعدددموء اةدددةيرواضالهدددنوض دددضيالةا وقمدددبوضا
هيمهددروء ادداةاتووام ددافووضضاة ددافوولودداامفوءاعددا موومددبوضدداوضدد وةددأالموم وي دداهمو

الةدموء ضالضد ولاعدًاو مثدة وءةليااالدموو يدامووفقتولضا دممووميضوضلدمووء دلقةءة وو د  نولعدمم
مبووءةمويعلضموومبوالةامووةا وموء اا رووء عاضرونووم  مبوالةاموااةاانوةااالم ووم و

اهددسوء اددةوويددةلاطوضعددمواعم ددروام يددرو ا ضددرواهددسوء لددأثةووء لددأثية وواضدداوم وء ددمي ومةددمو
اعم ددرولاام يددروضدد وء ددالةموء اددةىووويضمدد وق ددهةا ونووم وء ددمي وهدد  وء ددالةموقأالددمويددةلاطو

 وء دالةموءوالضاايدروضد وةيد ولةميد  واهدسومةدمابوضالهودروضد وء ةيدا وء اةدةيروايالهنو
)ء ة د  واهدمووة ون دسوء عم دروادي وء ادا  ووء ضاهدو وويلعهد وء دمي واا ضعلقدمءفقةوويلطد

ويمةدددةومددد  نوء عم دددروء وثيقدددروادددي وو.(21-20 وء  دددوةافو1001ءوالضدددانوء دددميالت و
ء ددمي ووء  ددهون و  وء ددمي والةددامو ددهومتويقددومواهددسوضعقددمءفولضثددبوء عم ددروء اهقيددرواددي و
ء الددارواععددةموادداع ووايددالةموواددي وضدداويعاددمو  ووء ددمي ويعددموقددتوماهدداوء ةيددا واهددسو

ون سوماةى وويدؤميوموةًءوقعداًووقدتو طقوروضاميروضقم رووءةلواوف وويالهنوض وةعاةو
لالةدديموء ةيددا وءوالوعا يددرووء عاطويددروء لددتويعيةددةاوءإلال ددا وو دديضاوو ددفولعةعددمو هلةددميافو
وءو ضافووء الماافوما ةةواووء  و بووء اةءمي  وقعًموا وه ءويالةموء ةيا وءوالضاايدرو

وتء دميالء ال د وقتوء ضالضعدافوء ضالهودروويةدةنواهدسومالةدطلةاوء عاضدرووء اا در وويضثدبو
ةوء ثقاقددرووء لةايددرووء لعهدديموومدد  نو هال دد وء ضدد موةوموةًءومايددةًءوقددتوض ددمةًءوضدد وض ددامةوالةدد

لةميموء قيموءويااايروء لتويلطهاوض وء الاروءو ل ءمواةا وويؤميوم  نوء مي وا وطةيد و
وضؤ  ددافوء عادددام وء عميدددموضددد وء الةدددطروء لةويةيدددر وو دددموموةوقدددتواالددداعوء ضالضددد وولالضيلدددم

و.(23 و وةرو1001 واهموءوالضانوء ميالت و)ء ة  
 سابعًا : النسق االيكولوجي والبناء االجتماعي :

يعموضوةوموه ءوء ال  وض وء ضواهيموء  ا يرووء ة ي روقتوء مةء افوءويمو وايدرو
 A. Gقدددتولهدددنوء مةء ددداف وويعدددموادددا موء اايو وايددداوء اةيطددداالتو)لااله دددت(و)ولدددم هضي

Tansleyةددد ءوء ضوةدددومووء ددد يوو دددنوادددموم وء لاضعدددافوءويمو وايدددروو(وموبوضددد ومةددداة 
ء ةيويروهتوء مبوء ضعقمو هما الافوء ةيويروء لتوللضم وض و ااهيدروء عديوواالادًاون دسواالداو
موةمءفوءالضااير ووض وضضي ءفوه ءوء ال  ومالمومبووءةمووويلا م وومبواالا توضلماضب و
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ويةديةوء ال د وو.(51 و دوةرو1005)ء ضةءيدالت ووقعًموا ومالمويضثبومبواالا تووةيودت
ءويمو واتو ةادمومووض دلوىوء اي در ووءضمااليدروء ما الدافوء ةيدرواهدسوء لوءقد وء ةقيقدتوضد و
ء و اطوء لتولعيووقيةدا وويعدموء ال د وءويمو دواتوضد ومهدموء قمداةوء لدتولدةلاطوادا ومةو
ء وةيوت وواالاعويلأ نوض وضاضواروض وء ا ءعويةةةوايالةداوام دافوضلاام درووء مةء دافو

ء ضميالدددر ومةء دددروء لالةددديموءوالضدددااتو هضميالدددر و وايدددروقدددتوء ضدددم ولةدددضبوءيمو وايدددروءويموو
قعددًموادد ومةء ددرو دديمو وايروء  ددما  وميومةء ددروضالهددنوء اوءالدداوء الو دديروء لددتولةءقدد و

)ء  دديموء. ووء ةيددا وء ةعددةيرووضقاةاللةدداواا ددا صوء  ددما وقددتوضالضعددافوضةهيددروماددةى
وء االددددداعوءال دددددا ويعدددددموء ال ددددد وءويمو دددددواتواددددد عًءووويلاددددد موضددددد وو (22ةرو و دددددو2541

ويلدأثةواةدا ووؤثةيدءوالضااتوء ضلالواروما ال  وء قةءاتووءو ل اميووء  يا تووء دميالت ووو
يلعد ةوقةدموطايعدروء االداعوء ضد موةونووضد وادمبومةء درووووء ال  وء ض موةوضةمووعدةوةيو

اددددي ومددددبوضدددد وء ةددددوءهةوءإلال ددددااليرووء اددددةىوايددددةوام ددددافوء لوااددددبووء لددددأثيةوء ضلاددددامبو
ءإلال ددداالير وقدددا ةةونوء طايعيدددرووضةاهةهددداوواوءضهةددداو)وء ضالدددام وء ضيدددا  وض دددامةووضدددوءةمو

و(وهدددتوعدددوءاطوء ا ددديرو مدددبوضددد وةيدددا وء الددداروووادددوموء ضالضددد  ووايةهددداء ثدددةو وء طايعيدددر
ءويمو ددواتويةددلموامةء ددروء عم ددافوء قا ضددرواددي ووء ال دد وو(42 و ددوةرو2531)ء ايددالت و

ء اي روء طايعيرووءإلال ا  وومثةولهنوء عم افواهدسوءإلال دا ووء دالةموءوالضاايدروء ضلالوادرو
ما الةاموء قةءاتووء  يا تووءو ل اميووء ميالتووء لةقيةتووء قيضت وقعًموا و  نويةيةو

 وء ضلعهقددرواا اضااددافوء اةددةير وء ال دد وء ضدد موةواهددسوء عم ددافوء اا ددرواا  ضددا ووء ضمددا
نعددداقرون دددسو ياضدددموااعدددبوء لددد ءموءوةدددااصواا اضاادددافوعدددض والطدددا وء اي دددروء اوةءقيدددرو

وهالدددددددانواعددددددد وء قدددددددا ضي واا مةء دددددددافوو.(13 و دددددددوةرو2540)ء  دددددددااالت وووء  دددددددماالير
بوء ال دد وءويمو ددواتوادد واقيددرومايددرو ددميةمواددمنواةددا وء ددلق ووالثةواووءوالضاايددرووءو

مال دددا وء االدددداعوءوالضددددااتواو ددددوموال دددد وضلضيدددد ووادددد ًعوضدددد وء االدددداعوءوالضددددااتووء ال دددد و
ويلطهاوم ولمو والةة واضوضيرووةاضهرو هاي رواو وةاوء ضما وء ضم موءوالضااتوء عام و

وء ضالا دداو يالةددطروء ضالهوددرو إلال ددا ووو ددلقةءةوضعيةددلمواهددسو ددطحوء ة  وو ددابوء و
َبدددونَأ ْصدددَدق  ملاادددموء ع يددد و:و))واةاالموولعدددا سوقدددتوض دددلةب ددد َوَلَقدددَد َبونَأَندددا َبْندددي ْيَسدددرَاْأيَص مق

دَن الطنيَِّبداتْ  قعدًمواد و  دنولعدموء اي دروض دم وو و(53) دوة ويدوالر وآيدر:وو((َوَرَزَقَناهقم مِّ
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وء الاداف( ووضداو ووهتوء ضما وء  يولعيووقيموء ما الافوء ةيدرو)ءإلال دا ووء ةيدوء و ال اءإل
ويعدموضوةدوموء ال د وو.(23 و دوةرو1002)هاةدم وولةلاجون يمولهنوء ما الافو متولعيو

ضدددد وء ضودددداهيموء ة ي ددددرووء ضةوةيددددروء لددددتومادددد فوضماالددددروادددداة  وقددددتوء لةهيددددبووءويمو ددددوات
مداوضد وةولوااهت ويل وويعةنو)قو يةج(وء ال  وءويمو واتومالموال  ووةيوتوءويمو وات

لاضدد ووءةددمومووممثدددةوضدد وء ما الددافوء ةيدددروقددتولوااهةدداوضددد وء اي ددروء وي يقيددرووء ايو وايدددر و
ويلضيدد وء ال دد وء ضدد موةوادداع وء ا ددا صوء ة ي ددرواو ددومومددبووءةددمووويلادد م وقعددًمو

وادددي وو.(23رو و دددوة2541)ء  ددديموء. وواددد ومالدددمواالدددا توومالدددمويضثدددبومدددبواالدددا تووةيودددت
ا وة و)ةواةفوةمقيهم(وقتوملااموء ضالض وء ضةهتوء  ويةوم وء ال  وءويمو واتويةمبو

ءالوةءميرواالاًعوا ءلمو  وء ال  وء ض موةومضاولمو مة و ااقًاويقدوموادا لةمي ووءوهلضدامواةدمبو
م ددداروامةء دددروء عم دددافوء قا ضدددروادددي وءإلال دددا وواي لدددم وقدددتوةدددي وء ال دددا وءوالضاايدددرو
ء ادةىووء لدتولةداةنوقددتولمدوي وء االداعوءوالضدااتولقددوموادا لةمي واهدسومةء دروء عم ددافو
ء مء ضروضالةاووء ضؤ لروء عةوةيرووء ضةضرواي وء اضااافوءإلال االيروء ضالهور وويقوموء ال  و
ءويمو ددواتوال ددالينوء اضااددافووء ثقاقددافوء اةددةيرومددبوعددض واي الةدداوء طايعيددر وقعددًمو

م دددروء اي دددرواا الةدددطروءو ل ددداميرو ودددة وء ة دددوبواهدددسو دددولةمواددد وء قيددداموامةء دددروا
وض مةوايةلةمووطةء  ومةاانوةااالةم ونعاقرون سو ياموء اي رواا لأثيةواهسوء عم افو
ءوالضاايدددروويلطهددداوءوةددداة ون دددسوضمدددا وء ضالضددد واالدددموء قيددداموامةء دددروضالضددد وضددداوضددد و

ء االدددددداعوءوالضددددددااتوقددددددتووو.و(42 و ددددددوةرو1005)ء ضةءيدددددداالت ووء ضالضعددددددافوء ضلالواددددددر
ء ضالدداط وء ةيويددروضدد وء اهددمولعددة و هعميددموضدد وء لويددةءفوءويمو وايددروضالةدداواددمموءوهلضددامو
اا ااالاوء  ةتووء ااالداوء لعهيضدت ووءاللةداةوء وقدةووء اةدبووء ضيدروادي وء  دما وهالدان و

روقعددًموادد و دديطة وءو طددانواهددسوء ضالدداط وء ةيويددرووءالاوددا وء ض ددلوىوء ضعاةددتو هالددا
ماةوض وء ةءعتوء  ةءايروقتوو طوء عةء وواالواموضهمًاوايموء ق موء ا وروااضرووما و

مدي وواقيدفوء ةيومووءواوءفووءاالاعوء  ةوء ضلالو  وقتوء ضم وواع وء لااةوومااةوء ضم
ةدداووولضهددنومة وضطهقددًاوء اهايددروء  دداةقروضدد و ددما وء ةيددنوء لددتولاددمموء ة وول ةا

 و2542)ء ة ددد وء. وو دددلومًووي دددبوادددمون دددسو دددويروء عايدددمءوي دددلوهةموء ضممدددو وء ماددداةو
وو.(223 وةرو
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ومثدددة وقدددتوةالةددداوقعدددمواددد ولدددمهوةوء ةدددةونوءو ل ددداميرووءوالضاايدددرو هةيدددنو
اض دياليافوء قدة وء ضاعدتووادمموءضدلمنوء ضةممفوء  ةءايروء لدتووءاةةداوء ودمووادمبو

ء ومووةي ًاو وىواةوم وء اةةيروء لتويايعةاواأاةو هيمواهسوطاقروءو طاايي ووء ةديومو
وامموء لومبوءويميوء عاضهدروقدتوء ةيدنوء دلومًووء ل داميًاويدلضم وضد وام دموء دلثضاةو

ء ددةيوء لددتولدد ومووءوةءعددتوء  ةءايددروء ددلثضاةًءو ةءايددًاوقعددموادد و ددعواروءيادداموضةدداةي 
ءوةءعدددتوء  ةءايدددرواا ضيدددا ووققدددمء وء ادددمضافوء  دددةيرووء  دددماليرووءوالضاايدددرووء ثقاقيدددرو
وء لةقيةيروء لتويةلااةاو ما وءوةيانووء قةىووءوقلقاةو هضعةقدروء عهضيدرووء واليدروء ضلعهقدرو

وو.(21 و وةرو2542 وء. و)ء ة واضوءاةروءوضةء ووء قافوء  ةءايرووايةها.
و مولةءاسوضاامئوءويمو واياوء ةيويروقتوةيالةاو ة  وء و روض وء  ما وقتوء ةينو
ء لددتولةددمنون ددسولة ددي وء ةيددا وولددوءقةوء ةقاهيددروءو ل دداميرو ه ددما ووء ض دداهضروالةي ددرو
ء عميددددموضدددد وء ضددددوءةمووءوهلضددددامواا ااالدددداوء  ددددةتووء لعهيضددددتو  ددددما وء ةيددددنووء ددددلومبو
ء ةءعددتوء  ددا ةرو ه ةءاددروء طايعيددروء لددتولقددمموء ضعوالددرو هلالضيددروء ةيويددروو ةءالةدداوواهدداو

ا دم و هالداروهالدان ووادممومادموء ل داموء ةيدنوضد وء ل اميًاووض وام ةداولدوءقةوء ووضةمومءًو
لددةنومةءعدديةمو وء  دداااووايةهدداومقعددفوء ومةددو وااددمبولقددميموء ضددالحوء ضا يددر ومددبوهدد 

ضودددامة وء ةيدددنووء لوادددمون دددسوء ضدددم ووء عضدددبوقدددتوضالهدددنوء ضةددد ووء  ةءايدددرووضةالدددلةمون دددس
ء ضلوءقة وقتوء ضميالدر ووماهاةداوضةد وامضيدرو ودة و دموءةلياادالةموء لدتوللطهاةداوةدةونو
ء ةيا وء ضالهوروواأا طو وةهاووء عيوواعيمًءوا وء ةهمووء لع نووء اةبووء ضيرووء وقةو

)ءةضددم وواضهةددموء  دداا و)ء ومةددر(وءوعددطةامووةهددموءو طددانوء دد يوةددبواةددموضدد واددةءعو
ء لددتولةددضبولددوءقةوء اددمضافوء ضالهوددروواددموقددتوء ضميالددروء لويددةءفال.ووو(24 و ددوةرو2522

ء ضالهورواهسوء ض لوىوء  ةتووء لعهيضتوومالةاعوء ةوءةنوء ضعام وواةروءوةااةواهدسو
 ضعدم و ه دم  ووالمةدةوقدتوء ضميالدروء ةداهقروءطوبولهنوء ةوءةنوواالاعوءوةياعووء عضداةءفو

موء ةيا و عممومايةوضد وا يافوءويمو واياوء ةعةير ووهتولضثبوضاضبوء اي رووالةاضًاو مآ
ء الاروء ضلةم ي وقيةا ووقتو  دنويدالةموء الدارومالو دةموويلميودو وضد وء اي درومء ضدروء لويدة و

فوااةايددرووء لددتولدد مءموومدا وءوهلضددامواا ضالضعددافوء ةعددةيروولطويةهدداوضد و اددبوضالةضددا
ةاوضد وادمبونالةداعوضةداةي ووضاططدافواةدمنواضدبوالمثاقلةاوء  مااليرووءل دانوةادموضدم
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ءوقدددةءموقدددتوضالهدددنوء قطاادددافوولو يددد وء لمالو وايددداوو ددديام وء ضةددد وء لااةيدددرووء  دددالاايرو
طهددواوضوء اددمضافووءوهلضددامواا لالضيددروء ةعددةيروء لددتولضثددبونةددمء وء لويددةوءوالضددااتوء 

ء ضالضدد وء ةعددةيوضدد ووعدد وءالضددااتوضعددي ون ددسووعدد وءالضددااتومقعددبو وددة والقددبو
 و1001)ضةضددموم. ووضالددم وقعددًموادد وةقدد وولة ددي وض ددلوىوء الدداروء ل دداميًاووءالضاايدداًو

و.(234 وةرو
 الخاتمة :ثامنًا: 

اضالهدنولعموةداهة وء لقدممووء لطدوةوء لمالو دواتوء لدتوة دهفواهدسوء ضالضعدافو
ض ضيالةاوومياالالةاوءوالضاايروهتوض وء عوءضبوءو ا ديرووء ة ي دروء ضؤميدرو عضهيدرولويدةو

ء ضالهوددروء لددتووء االدداعوءوالضددااتو ي ددةوء ضلالواددر ووء دد يويضددروء ضؤ  ددافوءوالضاايددر
يلمددو وضالةدداوء االدداعوءوالضددداات وقعددًموادد و  ددنوم واضهيدددروء لويددةو هاالدداعولضددروء الةدددامو

 تونعداقرون دسوء عدامءفووء لقا يدمووو دا بوء عداطوءوالضدااتوء  دا م وقدتوء قيضتووء ام
ء ضالض  ووم وءال ا وء االاعوءوالضااتوء ضلعمم ووء ضلالوارومةمهاويؤثةواا اةوويلأثةوامو
وم  نوء الةموء ضلالوارو ة  وء ال ا ومدبووءةدم وضالةداواةاادرو لادةو ودة وء عضدبو دويرو

هالددانوضدد ويالةددةو هاالدداعوءوالضددااتوضدد وضالةددوةوممثددةوولضددامواضهيددروء االدداعوءوالضدداات ووو
لةميمًء ونوومالمويالطه واةمبوقعابووم ا دتوضد وقمدة وء دموةوءوالضداات وواادةواد وهد ءو

يدب(ومالدموااو دلطااروء لعدةنوماالء ةدمبومدبوضد و)الاميدب(ووو)ايدة (ووو)ضيهد (وققدموادي و)
ي وء قدةءم وقدتوةدي وء ضالض وض وامبوةامروء عم افوءوالضاايدروء ضلاةدروادواالاعاهسو

ءةاةومدبوضد و)ايدة (ووو)ضيهد (وم وضوةدوموء دموةويعدموضوةوضدًاوة ي دًاوقدتوء لعةيدنواهدسو
ء الةدددام وو مدددبوضالضددد وضددد وء ضالضعدددافو دددموةةوقدددموء اوةءقيدددروء اا دددروادددموواي دددروضعيالدددرو

ثةوقيةاوا وة وضااةة ومووايةوضااةة وأيلمينوءإلال ا وضعةاوولؤثةولهنوء ةةونوقيموويل
ضاددداوفوء ةيدددا وء ضلالوادددروءوالضاايدددرووءو ل ددداميرووء  يا دددير وو هةدددةونوقدددتوضالهدددنو

ءويمو وايددروام ددرووثيقددرواطةء دد وادديووءإلال ددا ووم وضدداولعةعددفو ددموضالدداط وء اهددموضدد و
ولويةءفوءيمو وايرومالعمرو  نوء لويةواهسوءال ا وء االاعوءوالضاات.

و
و
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 : النتاأج والتوصيات : تاسعاً 
 النتاأج : -

وامبوء مءة رون سوء اللا  وء ليرو:لموء لو بوض و
الهوددددروء دددداع وضالةدددداومءاهيددددرو ضددددؤثةءفوضقددددتوء ضالضدددد ولعددددة وء االدددداعوءوالضددددااتو -2

ة دددوبووووء ةادددة واددداةجوء اهدددم وء لدددتوة دددهفومدددا ةةواووء ددداع وءوادددةوااةايدددرو
العمدددرو  دددنوء لويدددةواهدددسوء ال دددا وضضددداوملويدددةءفوقدددتواعددد ومال دددا وء االددداعوء ضددد موةو

 .ء اةىوء الةموءوالضاايرو

ء وء لويددددةءفوء لددددتوطددددةمفواهددددسوء اي ددددروء طايعيددددرو ةدددداولأثيةهدددداواهددددسومال ددددا وء االدددداعو -1
 ءوالضااتوء ضالهوروقتوء ضالض وواهسوالةضموء ضلالوار.

يعموء ال  وء قةءاتوض ومهموء ال دا وءوالضاايدروء لدتويلمدو وضالةداوء االداعوءوالضدااتو -3
قددتوء ضالضدد و هضيلددموقددتولةميددموء عم ددافوء قةءايددرواددي وء قددةءم ووء قةءاددروهددتوضةددوةو

 ء االاعوءوالضااتوقتوء ضالض .

يقددروضدد وضالهددنو هال دد وءو ل دداميومهضيددرواا وددروقددتوةيددا وء ضالضدد  و ضةدداةملموء عض -2
 ولة دد وء ض ددلوىوء ضعاةددتو قددةءموء  ددة ويددؤميون ددسولضا ددنووفوء ةيددا  ون ونضاددا

وا دوة واا دروادي وء د وجووء  وادروو يدام ووهاوضلاالروء عم افوءوالضاايرواي ومقةءم
 ا.ضء لواهموايالة

ء ال  وء  يا تواو يهروء عاطوءوالضدااتوضد وادمبوءاةد  وء مو دروء لدتولضثدبووقومي -1
وياةدددد واددددأاة  وو ددددهطافواا ددددر وويضثددددبوء الةددددامووالددددروضعيلالةيضددددًاويل ددددنواض ءيدددداو

ء  يا دتوطا ودروضد وء ةددوءهةووء ضعداييةوءوالضاايدروء ضةيطددرواةداهة وء  دهطرووء لددتو
 لقوموالوءقةوء ض ووء ةضايرو قةءموء ضالض .

يعدددموء ال ددد وء دددميالتوضددد وم دددمموء ال دددا وءوالضاايدددروء لدددتولدددؤثةوقدددتوةيدددا ووقعا يدددافوو -2
 قدددممويدددؤثةوا دددوة وضااةدددة ومووايدددةوضااةدددة وقدددتوضالهدددنوء قدددةءمووء اضاادددافووضالددد وء

ء وعا يدافوقدتوء ضالضد واضداوقدتو  ددنوء د وءجووء الةداموءو ل دامي وقعدًمواد وء لعهدديمو
وء عم روء قا ضرواي وء مي ووء الةموءوالضاايروء اةىوهتوام درووء قاالو ووء ةموضرو

 ضلةءاطروضلاام رووويضم وء و بوايالةا.
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يمو ددواتووءهلضاضددمواةددمبوم ا ددتوامةء ددروء عم ددافوء قا ضددرويال دداولةميدد وء ال دد وءو -3
 .اةىء عم افواهسوء ال ا ووء الةموءوالضاايروء وناي وءإلال ا وواي لم وومثةوله

 التوصيات : -
يةددداوء ضةاقةدددرواهووء ضالهودددروعدددةوة وء لددد ءموءوقدددةءموادددالةموء االددداعوءوالضدددااتوالو دددتو -2

 . وة وميضوضروهيمهيروء االاعوء ض موة

ء لقيمواأةمابوء الةاموء قةءاتووامموء اةوجواالةاووء لضةءةوء عم دافوعةوة والو توو -1
ء قةءايددرواددي وءاالدداعوء وادد ووء عةددية ووةلددسوء قايهددرواععددةموادداواةو هضيلددموقددتوء االدداعو

 .ءوالضااتو م ة ووء ضالض وضعاًو

ء ال ددد وءو ل ددداميوء ضلالوادددرو هضيلةددداوقدددتولهايدددروةاادددافومادددموالعدددموء  دددةواهدددسوو -3
 ء  ة .

ء  يا دتووةدامءو لد ءمواو ديهروء عداطوءوالضدااتوء لدتولودة وضد وادمبوء العةوة و -2
 ضالض .قتوء ة ي رووو ا بء ضلا وقتوء ضالض واو وةاوض وء 

ةيدددا ووقددتاا الةدداموء ددميالتواو ددومومةدددموء ددالةموءوالضاايددروء ضةضددروعددةوة وء لض ددنوو -1
 .ضعاًوء وةمووء ضالض و

 

 المصادر والمراجع :

 القرآن الكريم
وأواًل: المصادر العربية

(.وضعاددددمو هعهددددوموءوالضاايددددر.وء ةي ددددروء ض ددددةيروء عاضددددرو2531ناددددةءهيموضددددمموة.و) .2
و هملاا.

(.وءوالثةواو وايداوء ثقاقيدر.واضدا :وضطاعدروماضدابو هضطداا و2541ناةءهيموالا دة.و) .1
وء لعاوالير.

 ءة وء لعهددديموء عدددا تو(.واهدددموءوالضدددانوء  يا دددت.ووو2542نة دددا وضةضدددموء ة ددد .و) .3
ووء اة وء عهضت وااضعرواومءم وضطااعروااضعروء ضو ب.
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(.و2(.وء االدددددداعوءوالضددددددااتووء طاقيددددددرو)ء ضاهددددددمو2541نة ددددددا وضةضددددددموء ة دددددد .و) .2
و االا :ومءةوء طهيعرو هطااارووء الةة.-ايةوف

(.واهدموءوالضدانوءو ل دامي.وو ءة وء لعهديموء عدا تو2550نة ا وضةضدموء ة د .و) .1
وضت وااضعرواومءم.وء اة وء عه

-(.وايددةوف2(.وضو ددوارواهددموءوالضددانو)ء ضاهددمو2555نة ددا وضةضددموء ة دد .و) .2
و االا :وء مءةوء عةايرو هضو وااف.

-(.واضددددا 2(.واهددددموءوالضددددانوء ددددميالتو)ء ضاهددددمو1001نة ددددا وضةضددددموء ة دددد .و) .3
وء ةم :ومءةووء بو هالةةووء لو ي .

طدددددددة وء اةددددددد و(.و2541نة دددددددا وضةضدددددددموء ة ددددددد  ووواادددددددموء ضدددددددالعموء ة دددددددالت.و) .4
ءوالضدداات.وء ضو ددب:وو ءة وء لعهدديموء عددا تووء اةدد وء عهضددت ومءةوء ملدداو هطاااددرو

ووء الةة.
(:ول ددالي وولويددةوء ضالضدد .وضالةددوةءفوو ءة وء ثقاقددرو2542نة ددا وضةضددموء ة دد و.) .5

وء عةء .وو-وءوامم.ومءةوء ةةيمو هالةة واومءم
ضالضددد  وء ضوةوضدددافو(.وء االددداعوءوالضاات/ضدددمابو مةء دددروء 2521مةضدددموماو يدددم.و) .20

و(.وء مءةوء قوضيرو هطااارووء الةة.1 و2)ءإل مءةوج
و(.و ةءعءفوقتواهموءوالضان.وء قاهة :وضملاروء ااالات.2533مةضمومضابومةضم.و) .22
ء  يموةاضم.و)و.ف(.وء قةءارواالدموءاد واهدمو ووةواةل دو و دضي .وء ضةمد وء عةادتو .21

و هالةةووء لو ي  وء قاهة وء ةميثرو هطااار.
(.وء يمو وايددددداوءوالضاايددددر.و)لقددددميمو:وضةضدددددمو2541اددددمء عاطتوء  دددديم.و)ء  دددديموا .23

وااطنواي  وء ضةةة(وءو مالمةير:ومءةوء ضعةقروء ااضعير.
 دددوةيا:و ه ددهرواهدددمو-(.واهدددموءوالضددانوء ةيودددت.ومضةدد 2551اضددابوء ضةا ددا.و) .22

و( ومءةوء يقةروء عةايرو هلأ ينووء لةاضرووء الةة.2ءوالضانو)
االاعوء وء  وءوالضااتو)ض وء طايعدرون دسوء ثقاقدر(و)ء ضاهدمو(.و1021او و يةء .و) .21

و(.و)ضةءاعرو:ون ةا واايم وء ضةةة(وء قاهة :وء ا ية .2
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 االدددددا :ومءةوء الةعدددددرو-(.وء ل دددددالي ووء عضدددددةء .وايدددددةوف2540ة ددددد وء  دددددااالت.و) .22
وء عةايرو هطااارووء الةة.

(.وء ضدددددمابون دددددسواهدددددمو2542روادددددوالتوء ق دددددية وووضعددددد واهيدددددبوء عضدددددة.و)ةدددددهيض .23
ووالضان.وو ءة وء لعهيموء عا تووء اة وء عهضت وااضعرواومءم.ء

(.وضعادددددمواهدددددموءوالضدددددان.و)لةاضدددددروم.ونة دددددا وضةضدددددمو2540ميالمدددددي وضيةددددديب.و) .24
وء ة   وء ضلةاضو (وضالةوةءفوو ءة وء ثقاقرووءوامم.

(.وء اي ددروو دةروءإلال ددا .و ه ددهروء عهددومووء لمالو وايددا و1003ةاداو ددعموء  دديم.و) .25
وضملاروء  ة .

(.وء ضالض وء ةيوت.وو ءة وء لعهديموء عدا تووء اةد وء عهضدت و2551ا مواهنواام.و)  .10
وااضعروء ضو ب ومءةوء ملاو هطااارووء الةة.

(.وءالثةواو وايددداوء دددوط وء عةادددت.و2550 دددعميوقيعدددتواادددموء دددة ء وء ةويةدددمي.و) .12
وو ءة وء لعهيموء عا تووء اة وء عهضت وضطاا وء لعهيموء عا ت وااضعرواومءم.

وااضعروء مويف.وء مويفو(.و اضوروءوالثةواو وايا.2542 طوسو هيم.و)ةامةوض .11
(.وءوالثةواو وايدددداوءوالضاايددددر.وو ءة وء لعهدددديموء عددددا تو2541ااددددمواهددددتو ددددهضا .و) .13

ووء اة وء عهضت وااضعرو مووء مي  وضطاا وااضعروء ضو ب.
و(.وء لويةوءوالضدااتووء دواتوء طاقت/لةهيدبوالةدةي.1002اامناةءهيموء م و ت.و) .12

وءو مالمةير:ومءةوء وقاعو مالياوء طااارووء الةة.
(.وم دددوبوء اةددد وءوالضددداات.وء قددداهة :وضملادددرو2532اامء اا دددطوضةضدددموة ددد .و) .11

وء الاهوء ض ةير.
-(.واضدددا 2(.واهدددموءوالضدددانوء لةادددويو)ء ضاهدددمو2542اادددمء و ءهدددتوء ةةدددمء .و) .12

وء ةم :ومءةواضاةو هالةةووء لو ي .
ااضعدروالداينوء عةايدرو هعهدوموء االايدرو)ء ضاهدمو(.و1002اامء وهااوةاداوهاةدم.و) .13

و(.وء ةيا :وضةم وء مةء افووء اةو .2
(.وءإلال ددددا ووء اي ددددر.واوددددمءم:وضالةددددوةءفوو ءة وء ثقاقددددرو2535ا دددداموااددددمء هطين.و) .14

ووء والو .
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وء ةم .-(.وء ضمابون سواهموءوالضان.واضا 1022ا اموضةضموضال وة.و) .15
ءوالضددددانواددددي وء الةةيددددرووء لطايدددد وو(.واهددددم2531اددددمعوء ددددمي واا ددددموء ايددددالت.و) .30

و(.واومءم:ومءةوء لةاير.2)ء ضاهمو
(.وضملاددددروء قدددداهة و3(.واهددددموءوالضددددانوء ةيوددددتو)ء ضاهددددمو2522اهدددتوقددددؤءموءةضددددم.و) .32

وء ةميثر.
(.وءوالثةواو واياوءوالضااير.و) ه هرواهموءوالضانو1001اهتوضةضموء ضماوي.و) .31

وء قاهة :وضؤ  روء هةءم.ء ضعا ة وء ملااوء ثاالتووء ثضاالو  وء ضةةة(و
(.وءوالثةواو وايددددداوء ثقاقيدددددرووءوالضاايدددددر.وء قددددداهة :ومءةو2542قددددداةو وء عدددددام ت.و) .33

وء ملااوء ااضعت.
(.وءوالثةواو وايدددداو2551قلةيددددروضةضددددموناددددةءهيم ووو ددددهوىواامء ةضيددددموء اطيددددا.و) .32

و.ء ضضهمروء عةايروء  عومير-ء ةيا وو ير.ومءةوء ضةي ء ال
(.وء ضددمابون دددسواهددموءوالضدددانو)ء ضاهدددمو1000آادددةو .و) وي ووووددقةضددتو دددهيموء  .31

وء ةم :ومءةوء ةةو و هالةةووء لو ي .-(.واضا 2
(.و2(.وء ضمضدددحوءو ل دداميرو هدددموبوء الاضيددرو)ء ضاهدددمو2541قددؤءموضةضدددموء  ددواة.و) .32

وء مويف:ووما روء ضطاوااف.
و(.وطايعروء ضالض وء اةةي.واومءم:وضطاعروم عم.2530 يروء الوةي.و) .33
(.وءوالثةواو وايدداوءو ل ددامير.وو ءة وء لعهدديموء عددا تووء اةدد و2545ةي.و) دديروء الددوو .34

وء عهضت وااضعرواومءم وايفوء ةمضر.
(.وضقمضددروقددتواهددموء لايددؤوء اةددةي.واوددمءم:وايددفوء ةمضددر و1005ت.و)لماضددبوء ضةءيددا .35

و ه هروملاوثقاقيروةةةير.
:وةدددامةو(.وضقمضدددروقدددتوءوالثةواو وايددداوءوالضاايدددر.و)لةاضدددرو2543 دددويروضيدددة.و) .20

وض طوسو هيم وء ضلةاضو (ومء ة وء ةؤو وء ثقاقيرو هالةة ومءةوء ةةيرو هطااار.
(.وء اي دددرووء لالضيدددرووء ةيدددا .ولدددوالر:وء ضالةضدددرو2553ضة ددد واادددموء ةضيدددمولوقيددد .و) .22

وء عةايروء لةايرووء ثقاقرووء عهوم.
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 وةيا:و-(.ومضة 2(.وءوالثةواو واياوءوالضاايرو)ء ضاهمو1001ضةضموء اطيا.و) .21
وةوامعو هالةةووء لو ي ووء لةاضر.مء

 وضملاروء قاهة و(.و2(.وء لويةووء االاعوءوالضااتو)ء ضاهمو2524ضةضموء المموي.و) .23
و.ء ةميثر

(.ولةاضدروض دطهةافواهدموءوالضدانوواهدمو1023ضةضمواامء ةةض  ووومادةو .و) .22
وء الوروءوالضاات.وءو مالمةير:ومءةوء وقاعو مالياوء طااارووء الةة.

(.وءولااهددددافوء لالضويددددروقدددددتوضضاة ددددروء امضدددددرو1001ااددددمء ولاووضةضدددددم.و)ضةضددددمو .21
وءوالضااير.وءو مالمةير:وء ضملاا ااضعتوء ةمي .

(.وم دددروءوالضدددانوءإلال ددداالت.وء قددداهة :ومءةوء ةالددداو2520ضةضدددمواادددمء ضالعموالدددوة.و) .22
و هطااار.

ضةضددمواادددم وضةادددوا.و)و.ف(.وضقمضدددروقدددتوءولادددا وء  و ددديوءالثةواو وات.وء ةي دددرو .23
وض ةيروء عاضرو هملاا.ء 

(.وء اةددددد وءوالضددددداات.وءو دددددمالمةير:ومءةوء ضعةقدددددرو2541ضةضدددددمواهدددددتوضةضدددددم.و) .24
وء ااضعير.

(.وء قددداهة :وضملادددرو2(.وء االددداعوءوالضدددااتو)ء ضاهدددمو2535ضةضدددموقدددؤءموةادددا ي.و) .25
ووهار ومءةواةياو هطااار.

(.وضقمضدددروقدددتوء ضةدددمهروءو ل ددداميروقدددتوء دددالةمو1003ضالددداةواادددمء ةميموطهادددر.و) .10
وو ل امير.وء قاهة :وضطاعروضةم ومهيروء قاالو  وااضعروء قاهة .ء

(.واهدددموءوالضدددانووضمءة دددم.وء قددداهة :وء دددمءةوء قوضيدددرو2521ض دددطوسوء اةددداا.و) .12
و هطااارووء الةة.

-(.والةةيددرواهددموءوالضددانوء ضا ددة.واضددا 1005ض ددطوسواهددنوااددموء اددوءم.و) .11
وء ةم :ومءةوء ض ية و هطااارووء الةةووء لو ي .

(.والةدددددوواهدددددموءالضدددددانواةادددددت.واودددددمءم:ومءةوء ةةيدددددرو2542يدددددبوء عضدددددة.و)ضعددددد واه .13
و هطااار.
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(.وضقمضددددروقددددتول ددددضيموء اةددددو وءوالضاايددددر.و2542الاهددددم وااددددموء مددددةيموةدددداقة.و) .12
واومءم:وضطاعروء ضعاةن.

(.و1(.والةةيرواهدموءوالضدان وطايعلةداوولطوةهداو)ء ضاهدمو2531اليقوووليضاةين.و) .11
و ضلةاضو (وض ة:ومءةوء ضعاةن.)لةاضرو:وم.وضةضمواوم ووآاةو  وء

ومضة .-(.وء ضمابون سوءوالثةواو وايا.و وةيا1001و اموء عثضا .و) .12
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