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"  ملخص" 

 
ذؼرثط انًُاعك انًجأضج نهثرطاء تشكم ػاو، ٔٔاز٘ يٕسٗ تًا حثاْا اهلل يٍ يٛاِ 
ٔفٛطج ٔاضاع ظضاػٛح ٔيُاخ عٛة تشكم ذاص، يٍ أغُٗ يُاعك االضزٌ تانًٕالغ 

 يٕلؼًا أشطًٚا ضًٍ حسٔز انرُظٛى فٙ يسُٚح ٔاز٘ 33األشطٚح، ٔذى حرٗ اٌٜ اكرشاف 

.  يٕسٗ، سجهد فٙ يجًهٓا لظح االَساٌ ػهٗ ْصِ األضع ػثط انؼظٕض
يُص انؼظط انحجط٘ انٕسٛظ، أ٘ يُص اكصط يٍ أضتؼٍٛ أنف سُح، لاو االَساٌ 

تانظٛس ٔجًغ انغؼاو فٙ انغاتاخ انرٙ كاَد ذغغٙ سفٕح انٕاز٘، ٔيغ ذغٛط انًُاخ 

، تُٗ أْانٙ ٔاز٘ (او الحقبت المطٍرة فً منطقتنا )ٌتؼٛس انؼظط انجهٛس٘ األذٛط 
يٕسٗ إحسٖ السو انمطٖ انًؼطٔفح فٙ انؼانى حرٗ اٌٜ فٙ يٕلغ انثسٛظ، حٛس اسرغم 

. االَساٌ انظطٔف انًُاذٛح انجسٚسج نهمٛاو تانعضاػح يًا اسرسػٗ سكُّ فٙ لطٖ زائًح

ػطفّ انؼانى، كًا أزخ " انفجار سكانً"ٔأزخ أسانٛة إَراض انغؼاو انجسٚسج انٗ أٔل 
انٗ يفاْٛى يهكٛح األضع ٔاإلضز، أ٘ َشٕء انًجرًغ انثشط٘ كًا َؼطفّ حانًٛا، 

. ٔذرًٛع انًُغمح تٕجٕز أكثط كصافح يؼطٔفح حرٗ اٌٜ نٓصِ انمطٖ انعضاػٛح األٔنٗ

.  ْصا ٔنى ٚرٕلف االَساٌ فٙ ٔاز٘ يٕسٗ ػٍ انعضاػح يُص ذهك انفرطج
يغ فجط انحضاضج ذالل انؼظط انثطَٔع٘، اذضحد أًْٛح انًٕلغ انجغطافٙ 

أيا . حٛس اٌ يؼظى يا َؼطفّ ػٍ انًسُٚح ْٕ ػثط اذظانٓا تًظط ػٍ عطٚك انرجاضج

ذالل انؼظط انحسٚس٘ ٔفرطج يًهكح أزٔو، فرشٓس انًٕالغ األشطٚح ػهٗ شطاء ٔلٕج 
انًُغمح، ٔاَشغال اَسآَا تانرجاضج انٗ جاَة انعضاػح، ٔانرحظُٛاخ نحًاٚح ْصا 

.  انصطاء 

ال ظاند انسالئم انًازٚح ػهٗ ٔضغ ٔاز٘ يٕسٗ ػُس يجٙء لٕاخ االسكُسض لهٛهح، 
إال اٌ انًُغمح شٓسخ اظزْاضًا كثٛطًا فٙ انفرطج انُثغٛح ذسل ػهّٛ يسُٚح جٛا انًًرسج 

أحاعد تٓصِ انًسُٚح انمطٖ .  كى ذحد ٔسظ ٔاز٘ يٕسٗ انحانٛح1تمغط حٕانٙ 

انعضاػٛح، كًا اسرغم انظاَغ انُثغٙ انرظائض انفطٚسج فٙ ذكُٕٚاخ انظهظال 
انغثٛؼٛح فٙ يُغمح انمطاضج الَراض انفراض انُثغٙ انًًٛع، ٔتُٗ انًشاغم فٙ انعضاتح، 

ٔاسرؼًم حجط انشطاِ نظُغ انًُحٕذاخ ٔانعذاضف، ٔتانغثغ، اظزْطخ انرجاضج 

ُْٔسسح انط٘ تجاَة انعضاػح ٔانظُاػح، ٔذسنُا يمثطج انُمهح ػهٗ ػازاخ ٔيؼرمساخ 
.  انؼائالخ انُثغٛح تشكم نى ذمسض ػهٛح لثٕض انثرطاء انفرًح

يٍ انًؼطٔف اٌ انحضاضج انُثغٛح نى ذُرّ تاحرالل انطٔياٌ نًًهكح االَثاط ػاو 

و، ٔاسرًطخ يسُٚح جٛا ٔضٕاحٛٓا ٔيُشآذٓا انظُاػٛح تاالظزْاض ػثط انفرطاخ 106
انطٔياَٛح ٔانثٛعَغٛح، إال اٌ انماللم انرٙ سازخ جُٕب االضزٌ، ٔضتًا أٚضًا انؼٕايم 

انغثٛؼٛح، أشطخ فٙ ٔضغ انًسُٚح ػُس َٓاٚح انفرطج انثٛعَغٛح، ٔيغ يجٙء انفرٕحاخ 

اإلساليٛح نى ٚكٍ ُْانك أ٘ شكط نٓا يًا حسا تانًؤضذٍٛ انٗ االػرماز تؤٌ انًُغمح 



 

 

إال اٌ االكرشافاخ األشطٚح زند ػهٗ ٔجٕز . ذهد يٍ انسكاٌ تاسرصُاء انثسٔ انطحم

يجرًؼاخ ظضاػٛح يعزْطج ذالل ذهك انفرطج اسرًطخ تاالػًاض ٔانثُاء ػثط انفرطاخ 
.  اإلساليٛح كافح

ٔيغ يجٙء انظهٛثٍٛٛ كاَد ٔاز٘ يٕسٗ يُغمح يعزْطج يؼطٔفح تثساذُٛٓا 

ٔاشجاض انعٚرٌٕ فٛٓا، ٔيا تُاء لهؼرٍٛ فٙ انًُغمح إال زنٛم ػهٗ اًْٛرٓا ٔلسضذٓا ػهٗ 
أيا ذحطٚط األضع فمس ساْى تشكم كثٛط فٙ ذساضع . ذعٔٚس انجُٕز تاحرٛاجاذٓى

اظزْاضْا، إش َطٖ انمطٖ ٔلس اَرشطخ ػهٗ ضلؼح األضع، ٔتُٛد يؼاطط انعٚرٌٕ 

فٙ ػسج أياكٍ ذالل انفرطذٍٛ األٕٚتٛح ٔانًًهٕكٛح، ٔذى اسرغالل انًظاعة انعضاػٛح 
ػهٗ افضم ٔجّ، ٔذسل انًكرشفاخ األشطٚح ػهٗ انرجاضج يغ شًال سٕضٚا ٔيظط 

.  ٔانؼطاق

ذشٛط انسالئم األشطٚح انٗ اسرًطاضٚح انعضاػح فٙ لطٖ ٔاز٘ يٕسٗ ػثط انفرطج 
انؼصًاَٛح، ضغى انماللم ٔذُمالخ انؼشائط، كًا ذمف انغٕاحٍٛ انًُرشطج ػهٗ ضفاف 

.  األٔزٚح شاْسًا ػهٗ اًْٛرٓا االلرظازٚح ذالل ذهك انفرطج

ْٔكصا سكٍ االَساٌ يحٛظ انثرطاء لثم لٛايٓا، ٔذفاػم يؼٓا ٔاسرًط تانؼٛش فٙ 
ْصا انًحٛظ تؼس اَسشاض انثرطاء، ٔيا انراضٚد انحانٙ إال اسرًطاضٚح نؼاللح ْصا االَساٌ 

.     تاألضع ٔيٍ ضًُٓا يسُٚح االَثاط انرانسج

 
 

 

 
 

 


