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"  ملخص" 

 
تؼذ دساسخ أسًبء انًٕاقغ انجغشافٛخ يٍ يُبحٛٓب انطجٕغشافٛخ أ انذالنٛخ أ 

االضتقبقٛخ أيش ػسٛشًا، ألَُب َتؼبيم يغ يٕسٔث اجتًبػٙ ػًشِ يئبد انسٍُٛ أحٛبًَب، 
دٌٔ اٌ ٚكٌٕ نّ أ٘ سُذ أحش٘ أ تبسٚخٙ أ نغٕ٘، ٔتضداد صؼٕثخ دساسخ أسًبء 

انًٕاضغ انجغشافٛخ انتٙ تشد فٙ انُقٕش انصبيتّ ػُذ دساسخ اسًبء األيكُخ حٕل 

:  انجتشاء فٙ انُقٕش انُجطٛخ ٔال ثذ يٍ االنتفبد انٗ أيشٍٚ
 نقذ استخذو االَجبط فٙ َقٕضٓى اٜسايٛخ نغخ ٔخطًب اسيٙ ثٛذ اٌ ْزِ انُقٕش :أواًل

نى تخم فٙ كخٛش يٍ األٔقبد يٍ احش نغتٓى االو ْٔٙ انؼشثٛخ، حى أحش انهغبد انتٙ 
.  تٕاصهٕا يؼٓب كبنَٕٛبَٛخ ٔانالتُٛٛخ

 نقذ اَتطشد انُقٕش انُجطٛخ فٙ فتشح صيُٛخ تؼبقت فٛٓب ػهٗ انًُطقخ ػذد :ثانيًا

يٍ انطؼٕة، ْٔزا ٕٚجت انتُجّ انٗ انهغبد انسبئذح ٔانًتؼبقجخ فٛٓب، ٔانتٙ تؼٕد فٙ 
طجقبتٓب أسًبء انًٕاقغ انًشيٕقخ فٙ انُقٕش، ٔرنك حتٗ ٚتسُٗ انتؼبيم يؼٓب اضتقبقًب 

ٔدالنًٛب، حى اٌ تتُبٔل اسًبء انًٕاقغ انجغشافٛخ يٍ خالل انُقٕش ٚؼُٙ َجص انًبضٙ 

يشتٍٛ يشح فٙ نغخ ْزِ انُقٕش ٔيشح أخشٖ فٙ يذٖ استًشاسٚخ اسى انًٕقغ انًزكٕس 
فٙ انُقص ٔيب ْٕ ػًشِ ػهٗ اقصٗ أ ادَٗ حذ ؟، ٔانٗ أٚخ طجقخ نغٕٚخ ٚؼٕد، ْٔم 

ْٕ فٙ انصٛغخ انتٙ ٔسد فٛٓب فٙ انُقٕش قذ تأحش ثهغخ غٛش نغخ االو، كتأحش االسى 

 االو، ٔال "لغت االنباط"  أ انؼشثٛخ (النقىش النبطيت) (لغت)انكُؼبَٙ ثبٜسايٛخ 
ٚخفٗ يب السى انًكبٌ فٙ يشيبِ انذالنٙ يٍ دٔس فٙ كطف انًؼطٗ انحضبس٘ ألٚخ 

فذساسخ اسًّ تؼكس انفؼم انحضبس٘ انًؼُٕ٘، َبْٛك ػٍ انٕصف انجغشافٙ . ايخ

ٔانتضبسٚسٙ يٍ ػهٕ ٔاستفبع ٔإضشاف، ٔغٛش رنك، أيب يٍ حٛج تُٕع انذالنخ 
انًؼُٕٚخ انًؼكٕسخ فٙ أسًبء انًذٌ ٔانقشٖ، فٛظٓش يٍ يكَُٕبتٓب أ االستجبط ثبسى 

.  ػبئهخ أ ضخصٛخ يؼُٛخ ٔغٛش رنك فالسًبء األيكُخ قًٛخ تبسٚخٛخ

ٔٚتُبٔل يٍ ْزا انجحج دساسخ يب ٔسد فٙ انُقٕش انُجطٛخ انًُخٕسح يٍ أسًبء 
انًٕاقغ ٔاأليكُخ يٍ األثؼبد االضتقبقٛخ ٔانذالنٛخ ٔانجغشافٛخ، فٓٙ يصذس يٍ يصبدس 

.   دساسخ انتبسٚخ انقذٚى ٔيب تؼكسّ يٍ َٕاحٙ دُٚٛخ ٔحقبفٛخ ٔسٛبسٛخ

 
 

 

 
 

 


