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 : استدامة التنمية في البيئات التراثيةفي  الحرفيةالصناعات َدور 

ة مدينة زبيد التاريخية
َ

 ِدَراَسة َحال

 د. ياسر هاشم عماد الهياجي

 ملخص:

 ِّ- الصىىىات تل افية  ىىى تحظىىى  
ىىىت    

 
 

 
ا  ال  ىىى  

ا
عتَزايىىى   ،بتصتمىىىتا عا ىىى  -بوصىىى مت أىىىع اصىىىل  اتصىىىة الَ

االكتصىىىىتملي  افجمىىىومل اولةعلىىى  لتام ى ىىىىت  تىىىو اوةىىىتولتل الواا ىىىى  عاأكي م ىىى  عال عل ىىى   لت   ىىىى  ا صم  ىىى  

ا  الىىوا ت عاالجتمت  ىى  ىى  
ا
ىى  ال ىىت تحتيمىىت   ىىتُّ أىىع الَ  

ت    
 
 

 
ىىت ضعىى   ،اأنةىىتة   التام ىى عتعتلىىت  ،عال   

 
عتة 

ت تل ال  علىى    صم ِّ ىىا   
ىى ت الىى عع  تىىو تام ىى  افيىىةن عالص  عزلىىتملأ ا ىى املصل   ، ىى  أات تا ىىت  ىى  جىىةح الةا

ى ى تكون ىت كات    ،عمل ىىل االكتصىتمل الىوا ت عتحةىضا اع ىىت   ، ى  مل ىىل الط ىتس الةى تن  عهنعت ى  تأحورل 

ِّ
 

ىى  ع ىى أى ت أىىع التيىىو  عتعتلىىت الة ىىتج االجتمىىتل     ىى  اا      
ا
ىىتل الَ

 
رَ  ، ىىع ه ىىمتأمت  ىى  اوحت ظىى   تىىو الل 

 ،عت ىي ض را  اوىتع باىةش ن ىا  ،أع خ ع خيى   ىةع  مىض أ ىموة  الى خض ، عتعتلت الاتتج اوحت

ِّعالمول  الواا    ،بتأ ت   هلو ملعرصت اوحوري    باتُّ اأنةتا ،عتح    اربت    ض أ ليم تمعتل

ُّ  تىو الواكى  التامىوي  -ال ىت تبل ىا اوىاال الوصى ت التحي تى  -تةعو صةج الورك   ىوع ىتُّ ال  
 
هلىو هل 

ت ىىىا   
 ،اأنةىىىتة   ا ىىىت اأ التام  عت  ىىى ل ملعرصىىىت  ىىى   ،بىىىتل مع أ ياىىى  زب ىىى  التترل  ىىى  ىىى   افية  ىىى  تل ليص 

تل ال ت تواجممىت ي   
ح    ى  تعتلىت ملعر  ،عالت  ل    ةىم 

َ
ى  ت  ُ

 
َ ىل  ع ى  ا ىَ ات     َأ ع

 
ىعع ا  ،الصىات تل افية  ى عأ 

ى ،التام ى عا تي لمت  مىورمل ا ىت    ى   مي ىتل  ا  تع    ى   لع
 
اأ   التام ى و  ىت    ةع

َ
ع ى  هاىتر تح  ى  الع الى   ،او

مت     ي   التام  عِّ ،االجت  تمل  ص  كت  اا     عالمول  الواا    ،اال    
ا
ِّعافي تظ  تو اووارمل الَ

::املكلمات ال ي
ية ِي اا      الصات تل افية    تفاا   

ا
تل الَ

 
رَ اأ   التام   ،الل  ت    ةع

َ
ِّ أ يا  زب   التترل    ،او

                                                           
    تُ  عاآلاتر  -ا تتذ هملارأ اوواك  الَ اا   اوةت    

 -، عجتأع  هح اوميك  العةب   الةعوملي  -جتأع  اويك  عومل  -كي   الة 

ِّ   ال ماافجممورل  
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The Role of Handicraft Industries in the Sustainability of Development in Heritage 

Environments: Historical Town of Zabid as a Case Study 

Dr. Yasser Hashem Emad Al-hiagi 

Abstract:  

Handicraft is considred as one of the most important elements of the cultural heritage 

that have wide interest, and there are increasing efforts to develop on national, regional and 

international levels. It is because  of their importance in the economic, social and cultural 

development, it occupies as a part of the national heritage and to promote the humanity 

development. Some states are working on developing crafts and traditional industries; because 

the importance of their products to attract tourists, increase their numbers, and supporting the 

tourism activity. In addition, they support the national economy, improve the situation, and 

enhance social welfare. As well as its contribution in the preservation of heritage 

environments, safety from pollution, to enhance GDP, creating job opportunities, guaranteed 

income, and capital formation in ways that are active, and make profits to communities, in 

addition to its main role in the construction of human, and national identity. 

This paper seeks through the descriptive analytical approach to shed light on the fact 

development of Handicraft in the Historic Town of Zabid, Yemen, and evaluate its role in 

sustainable development, the challenges faced, and then developed a proposed strategy 

contribute to the strengthening of the role of the Handicraft industries, in accordance with the 

principle of sustainable development, in the framework of achieving social justice, economic 

development, and preserve heritage resources and national identity. 

Key Words: Handicraft, Heritage Environments, Sustainable Development, Historic 

Town of Zabid. 
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 املقدم::

ىىىىىىض   
 
م 

َ
ةأ افي ىىىىىىترل  ليم تمعىىىىىىتل بوصىىىىىى مت أىىىىىىع اصىىىىىىل اوورعاىىىىىىتل  الصىىىىىىات تل افية  ىىىىىى ت الىىىىىىةا  

ى  تىةا  اآلبىتُّ عا جى امل  ع ى عأ  تىو  ،الت ي  ي  ال ت تواراى ت ا ج تع  ة 
َ
عرأتا ليَمول  الواا ى  ال ىت ت

ىىىىى  عافي ىىىىىترل   
ت    

 
 

 
 التام ىىىىى  هىىىىىت تحتىىىىىض أفتةىىىىى    ىىىىى    ىىىىى  مل ىىىىى   جيىىىىى   ،ملعرصىىىىىت  ىىىىى  تة ىىىىى َ الَمولىىىىى  ال 

ىى ،االكتصىىتملي  عاالجتمت  ىى  ىى تعتحمىىض أوكع   ىى  االكتصىىتمل الىىوا ت أىىع ُ ىى  أةىىتصمى ت  ىى  الاىىتتج  تأمم 

مت     أع خى ع ملعرصىت  ى  ت يى م اجىل اللاتلى   بوصى مت  ،اوحت  ِّ ض االجت  عأعتفج    ض  أع او تك 

عأىع  ،أىع  ىي  عخى أتل ذال صىي  ألت ىةأ بح ىتأ اوىواااضا بمت تو ةج ،   االكتصتمل تا ت   ِّ ارا   ِّ

بتأ ىىت    ،الصىىات تل افية  ىى ال ىىت ت ىىوا  ىى  جىىتُّل أ  ىىت  تىىو  الةىى تُ  كون ىىت اُىى  ا مىى أ الصىىات   

 ،هلىىىىىو ملعرصىىىىىت  ىىىىى  خيىىىىى   ىىىىىةع  مىىىىىض أ ىىىىىموة  الىىىىى خض أىىىىىع خىىىىى ع ت ىىىىىي ض را  اوىىىىىتع باىىىىىةش ن ىىىىىا 

 ىىىت أىىىع افيىىى  أىىىع ةىىىتصةأ اللاتلىىى  عالاجىىىةأ أىىىع عتح  ىىى  اربىىىت    ضىىى أ ليم تمعىىىتل  ا أىىىة الىىىةي يمك 

كىىىىىتأى ل ه ىىىىع اةلىىىىى  ت ن ىىىىىا الةىىىىفتا  ىىىىى  اأىىىىىت ع  ،اواىىىىتا  ال  يمىىىىى  عالَ اا ىىىىى  هلىىىىو اوىىىىى ا اوةىىىىىتح ا 

 ،عأفت حىىى  ال  ىىىة عالعىىىوز أىىىع خىىى ع عصىىىولمت هلىىىو صىىىيتر اوةىىىب مةلع أىىىع الةجىىىتع عالطةىىىتُّ ،ا صىىىي  

ض    كضل أع  ةنةىت عهياتل ىت  الصات تل افية   هذا أت  يمات اا  تخصوص ِّ
 
 ي

َ
 - تىو  ىن ض او ىتع-ت

 ،% أىىع هجمىىتل  ال ىى  العتأيىى  الط ىىا   ىى   ةنةىىت10أي ىىوا ُة ىى ، عصىىةا الىىةكل يم ىىض نةىىل   3ُىىوال  

الت ي  يىىىى   ىىىى  اوميكىىىى   الصىىىىات تل افية  ىىىى  مىىىىت تليىىىىل ال ىىىى  العتأيىىىى   ىىىى  كاىىىىت   ،(1)%  ىىىى  هياتل ىىىىت14ع

برامىىىىت  ،% أىىىىع الةىىىىفتا العىىىىتأيضا  تىىىىو اوةىىىىتو  الىىىىوا ت20يىىىىوا يم  ،اويةب ىىىى  ُىىىىوال  أي ىىىىوةضا ُة ىىىى 

غىتلل ى ل أىع صىيتر اوات ىضا الىةيع  ،أي وا ُة    ى  هةتىتا الةىي  الت ي  يى  4يعمض    أصة ُوال  

ع ىىى  تىىىونل ي ىىىتيض  ىىى  كاىىىت  افيىىىةن ُىىىوال   ،(2)يعتمىىى عا ألت ىىىةأ  تىىىو جمىىى صل ال ىىى عي  ىىى  اأةتىىىتا

ِّ (3)(  ةص   مض  اولت5000ل ات  ) ة صةا اوِّعل ،% أع ال   العتأي 15

% أىىع 30عأمىىت يىى ع  تىىو اصم  ىى  صىىةج او ىىةع تل  ىى  اكتصىىتمليتل الىى عع اوت  أىى  ان ىىت تم ىىض 

% أىع هجمىتل  80اأىت  ى  ال تبىتا   عمىض ُىوال   ،هجمتل  الاتتج ال وأت    الواليتل اوتح أ ا أةلك ى 

  علمىىةا  ميىىا الىى عع  تىىو (4)افية  ىى الصىىات تل العمتلىى   ىى  او ىىةع تل الصىىيض أ عأ  ىىت أ ىىةع تل 
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عتىىىىىىى رل   ،عأ  ىىىىىىىت اال ىىىىىىىب متر اولت ىىىىىىىة  ىىىىىىى  اأةتىىىىىىىتا افية ىىىىىىى  ب ن ىىىىىىىتُّ الىىىىىىىور  ،تاولةصىىىىىىىت ض ىىىىىىى ا الاىىىىىىىةشِّ

ِّعتو ض  اووامل افختا  ،افية  ضا

أفتةىى  ختصىى   ةظىىةا ليلعىى يع الَ ا ىىت  الصىىات تل افية  ىى تحتىىض  ،أ ياىى  زب ىى  التترل  ىى ع ىى  

ىى ي عا ت تىى  عت ةىى  عجىىوملج  ىى   ،عاالكتصىىتملي اليىىةيع تتمتىى    مىىت ب  ع
 هىىت تع ىى   ىىع صولىى  او تمىى  الت 

ىىىىى    ىىىىىى  أةاُىىىىىىض تترل  ىىىىىى  أتواصىىىىىىي  يا    
 
ض أصىىىىىى ر ِّ ،او  

 
 ىىىىىف

َ
ىىىىىى ا مىىىىىىت ت لتام ىىىىىى  الىىىىىى خض هذا أىىىىىىت تىىىىىىل  تُ     

 ا تي لمت عتاولةصت بتل فض اوايوح 

 املشكل: الَبْحثي::

أىىىع أ ىىىتكض   يىىى أ تتعيىىى  بتفجواةىىىى   أ ياىىى  زب ىىىى  التترل  ىىى  ىىى   الصىىىات تل افية  ىىى تعىىىتنت 

 ىىى ا هي ىىىتمل افييىىىوع  ،عأىىىع اىىىل ،التام ىىى اأةتتج ىىى  عالبةىىىول    عالتمولي ىىى   أمىىىت يىىىياة  تىىىو ملعرصىىىت  ىىى  

ت تلِّاوات ل  عاوةتصم  ا   
عت ع ض ملعرصىت  ،   افي   أع اوعوكتل عاو تكض ال ت تعتنت أ  ت صةج الص 

ت جىىىىى ية ِّي ،ا ىىىىىت اأ  التام ىىىىى   ىىىىى  اللرَىىىىىتل الَ اا ىىىىى  ىىىىى   عصىىىىىةا أىىىىىت  ،بتل را ىىىىى  عالتحي ىىىىىض اعت ىىىىى  أو ىىىىىو  

 . تحتعع صةج ال را   ال  تا ب 

 ىى   الصىىات تل افية  ىى يمكىىع صىى تغ  أ ىىفي  ال را ىى   ىى  الةىىياع الىىة رل التىىتل   أىىت  ،ع ي ىى 

اا        ا ت اأ التام  ؟ عأت ملعرصت    أ يا  زب   التترل      
ا
  الَ

 
رَ يا  ؟  الل  ِّليم   

الَبْحث:أهداف   

 ىى   اوةىىت اأ  التام ىى عملعرصىىت  ىى  تح  ىى   ،الصىىات تل افية  ىى هل ىىتُّ ال ىىوُّ  تىىو اصم ىى    1

اا        
ا
تل الَ

 
رَ  الل 

عع ىىىىى   ،عالتعىىىىىةن  تىىىىىو عاكعمىىىىىت ،أ ياىىىىى  زب ىىىىى  التترل  ىىىىى  ىىىىى   الصىىىىىات تل افية  ىىىىى ُصىىىىىة   2

    او يا   التام  ا ت اأ عملعرصت     ،العتأيضا  ي ت

عتحىىىىى   أىىىىىع اةب ىىىىىترصت  ،الصىىىىىات تل افية  ىىىىى ل ىىىىىت تواجىىىىى  تام ىىىىى  الوكىىىىىون  تىىىىىو اوعوكىىىىىتل ا  3

  أ يا  زب   التترل       التام  ا ت اأ عملعرصت    

ا ىت اأ  التام ى  عت ع ض ملعرصىت  ى   ،الصات تل افية   اكَ ا  رؤل  ا َ ات     لتاولة   4

     اللرَتل الَ اا  
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ي: الَبْحث:  أهمة

ىى  اصم تىى  أىىع اصم  ىى   حع عالىى عر الىىةي يمكىىع اا تيعلىى   ،الصىىات تل افية  ىى يكبةىى  صىىةا الل 

ىىى  عِّ  
ت    

 
 

 
ِّ ،عالة ت ىىى   االكتصىىتملي  عاالجتمت  ىى  ىى  مل ىىل ا ن ىىا  ال 

 
 ىىى    ىىع ملعرصىىىت التامىىويِّ   ىى 

عتحةىىىضا الو ىىى  االكتصىىىتملي ليعىىىتأيضا  ،عت   ىىىآل اآلاىىىتر الةىىىيل   ليلاتلىىى  ،ت ىىىي ض ا يىىى ي العتأيىىى 

ِّ. ي ت

ىىىى  أىىىىع اصم ىىىى   حع بوصىىىى مت أصىىىى ر ملخىىىىض ا ت ىىىى ت اع  الصىىىىات تل افية  ىىىى  مىىىىت تىىىى تت اصم  ىىىى  الل 

ختصى   ى  ةىض ا ع ىت  الصىعل  ال ىت يعىتنت أ  ىت  ،أ يا  زب ى  التترل  ى أةتة  ليع ي  أع ا  ة    

ل  ىىىى  افيىىى  أىىىىع اآلاىىىىتر  ،الةىىىفتا ةب  ىىىى  افيىىىةح الىىىى ا ةأ  ىىىى  الىىى مع ةىىىم 
َ
ت تل ت ىىىىا   

أمىىىىت ي عىىىض صىىىىةج الص 

   الاتجم   ع الظةعن الة ت    عاالكتصتملي  الصعل  ال ت تمة   ت الل مل   مىت ت ى ز اصم  ى  الةيل

ت تل ىىىىا   
ىىىى   ىىىى  أةىىىىتصمت   ىىىى  التعةلىىىىآل   ىىىىةج الص  حع  ،عهل ىىىىتُّ ال ىىىىوُّ  تىىىىو عاكعمىىىىت عأ ىىىىتكيمت ،صىىىىةا الل 

ل    ال  وض   ت  ةم 
َ
ِّعاكَ ا  ُيوع يمكع اا ت

 املنهجي: املابع: في الَبْحث:

ل الوصىى ت ض ىى    اوةىىع  عالتحي تىى  لعىىةض  كىىةأ تىى اض   ىىاا 
 
ىى   تىىو او حع الصىىات تل ا تمىى  الل 

بت تلىىىىترج اوىىىىاال اوات ىىىى  لال عىىىى  ال را ىىىى   ،ا ىىىىت اأ  التام ىىىى   ىىىى  اللرَىىىىتل الَ اا ىىىى  تىىىىو  افية  ىىىى 

بىىض ية ىىت  ىى  جمىى  الل تةىىتل  ، مىىو ال ي ىىآل  اىى  عصىىآل الظىىتصةأ أو ىىو  ال را ىى   حةىى  ،عاصىى ا مت

عأىع اىل ت ى يل رؤلىى   ،عاوعيوأىتل  ىع ةىتصةأ ال را ى  عتاظ ممىت عتصىط  مت عالتعلضى     ىت  مىت ع   ىت

بتال ى  ذلىك  ،ا ت اأ  التام    ى  اللرَىتل الَ اا ى     الصات تل افية   ا َ ات     لت ع ض ملعر 

ِّ أ يا  زب   التترل    تو 

 :الصناعات الحرفي:

ىلان ت تيىىىىك الصىىىىات تل ال ىىىىت ي ىىىىوا  ة ىىىىا  أاظمىىىى  ال ونةىىىىفو الصىىىىات تل افية  ىىىى  بىىىى

ت افية ىىىى  باةل ىىىى  كتأيىىىى  يىىىى علت  ،اع اىىىىةش أ فتة ك ىىىى  ،اع بوا ىىىىا  املعال ي علىىىى  ،ب ةتتجمىىىى

ت تىعتعتىىىى عت ىىىىفض  ،   أةىىىىتصم  افية ىىىى  ال  علىىىى  بىىىى  افيصىىىى  ا   ىىىى   ىىىى  تفىىىىولع اواىىىىتج ال  ىىىى
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ت افختصىى   عتتمضىىز الصىىات تل اف(5)افجىىتُّ ا صىىل   ىى ل ت ك مىى   ،ية  ىى  ال  علىى  بال عى ىى  يمىى

 ،عبىىى  صىىىات   ت ي  يىىى  عمليط ىىى  ،علمىىىت صىىىي  بتل  ت ىىى  ،أا ع ىىى  عجمتل ىىى  ع ا ىىى  عهب ا  ىىى 

ِّعتعت   رأتا اجتمت  ت 

او ىىىىىىىى رأ عاومىىىىىىىىترأ  (6)ةا  اأة يو كةىىىىىىىىون ى ىىىىىىىى  التىىىىىىىى تلصىىىىىىىىات تل افية  ىىىىىىىى عل صىىىىىىىى  ب

 ا ا خضى   اعأع اىل ي ىتمض صىةا او مىوا  تىو أ مىوا ال ىع  ةظىة ِّ ،عال  ا      املاُّ العمض

ةىىت   تلتعلض  الىىةي ي اىى ت هلىىو تح  ىى  افجمىىتع عاُأ ةىىت  بىى يعتمىى  ض ىىفض  لضىى   تىىو اُأ

ِّ (7)بتللاج  عالةةعر

ت  لُىىىىةن ي علىىىى  تةاا ىىىى  هةتتج ىىىى  الصىىىىات تل افية  ىىىى ( 8)عتعىىىىةن كر ةىىىىفت ة ىىىىت  ،ب ن ىىىى
َ
ت

اىىتج  ، تىىو العمىىض ال ىى عيِّ ع اوىىتملأ افخىىتا هلىىو َأ  
ع  مماىى  ر رةىى  لصىىتُ  ت الىىةي يحىىو  عتىىتاع 

ا  ِّأع أوامل أحي  ل  ،َأص 

ي ىىىض  هلىىىو الىىىامي الت ي ىىى ي  الصىىىات تل افية  ىىى هلىىىو اا أ مىىىوا  ،ة يىىىم أمىىىت  ىىىل 

متر  ى   ىةمل اع جمت ى  أىع الىةكور  غضى  اآللى  أىع اأةتىتا الصىاتل  افية ى  اوحى عمل الىةي َي

عها تىىىل اال ىىىتعتة  بىىىلع  ا ملعال عاآلالل -ةىىىومل   ىىى  اومىىىترأ ال  علىىى  عالىىىةي ت ،اع اأةىىىت 

عذلىىك بت ىىت  اا افختأىىتل ا عل ىى  اوتىىو ةأ  -ال  علىى   عتأىىض اىىتةوي أةىىت   لتيىىك اومىىترأ

ت  ىىى  اأةتىىىتا بصىىىورأ ي علىىى  اع بت ىىىت  اا  ، ىىى  اللرَىىى  الال ع ىىى  بح ىىى  يىىىتل التعتأىىىض أعمىىى

عىى ا 
َ
ِّ الصىىات تل افية  ىى ضعىى  الَعىى مل عا ملعال النةىى ا   عت

 
أىىع  عا  مىىتع ال  علىى   ىىك 

ي   غض  الة م    تمل  ص  كت  ِّا فتع االن ا  اال 

اَعات 
َ
ن ي
ور الانموي للصة  :الحرفي:الدة

ىىىِّ املعر ِّ الصىىىات تل افية  ىىى تىىىيملي  أىىىع خىىى ع أةىىىتصمى ت  ىىى   التام ىىى  ىىى   مي ىىى   تأمم 

عكىىىى  ب طىىىا ال را ىىىىتل او  اة ىىى  افي ي ىىىى  اا ليصىىىات تل افية  ىىىى   ،تح  ىىى   ىىىى أ اصىىى ان

ت ب طىىا  ال ىى رأ  تىىو تاىىولة اومىىترال عخيىى   ىىةع ج يىى أ لاملأىىتا  ىىع اةلىى  التىى رل    مىى

ِّعا ت   ُ تري  ،عاجتمتل  ،صةج ال را تل اا لمةج الصات تل ا ا  اضعتمل  اكتصتملي
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ت  تىىو ا  الصىىات تل افية  ىى صم ىى  ل ىى  ابىىةزل ال را ىىتل او  اة ىى  عات  ىىا جم عمىى

 مت ب طا صىةج ال را ىتل اا اال ىا     ىةا الى عر يل ى  رصىضا  صىةة   ،عملعرصت التامويِّ

 ،اي بتلعمىىىض  تىىىو تحةىىىضا صىىىورت  عتم  تىىى   ىىى  او تمعىىىضا اوحتىىى  عالىىى عل  ،صىىىةا ال اىىىت 

ت ،عت ص ىىىىىىض ال ىىىىىىىت يضا  ىىىىىى  ال اىىىىىىىت  تا ل عتةعل مىىىىىىى عالعمىىىىىىض  تىىىىىىىو تام تىىىىىىى   ،عتحةىىىىىىىضا أاتوجىىىىىى

بت تلىىترج كات ىىت أةىىت    ُ ىىا يصىىلا أ ىىتال أىىع او ىىتالل اوممىى   ىى  الب ىىي ض عالتصىى ية 

ِّعاوحت ظ   تو المول  عالتاور عاال ت ةار 

م ىىىىىض الصىىىىى
َ
تل  ُ ىىىىى تل افية  ىىىىىاتت ت تاى   ىىىىى  الوكىىىىىا افيىىىىى  ىىىىى  أاظوأىىىىى  التعةلىىىىىآل  أممىىىىى

ت ت تةأىىىت هلىىىو ا ِّ ،ب  ت ىىىتل ال ىىىعوح عافي ىىىتظ  يي ىىى ت ان ىىىى ولىىى  مىىى تل  عالعةاكىىى  عالَم عبىىىى   ،صىىى

بتأ ىىت   هلىىو ان ىىت ُي ىى  الوصىىض اوتراىى  ال ىىت تىىةبي  ،خ صىىتل أع ىى أ  ىىع تىىترلَ ال ىىعوح

  علمىىىىةا كىىىىتا (9)عالَ اا ىىىى عع ىىىى ي  َأ تىىىىو ل  ىىىىتمةارل  افي ىىىىترل   ،أتضىىىى ت ا أىىىىل بحت ىىىىةصت

ِّ
 ى
تلى ت ،تعاا  ىِّ تالب  أع افي تظ  يي ت بوص مت تةاا ا أىع َصولى  ال ىعوح عاصى عرأىتا  ،عجىتُّ 

ِّ (10)عتاورصت ،عُ ترا ت ،لعةاكى ت

ت تل افيةِّل ىى  ب طىىا ال  ا  ىى  
ِّرا ىىتل اا كاىىت  الص 

ىى  
ىى  يحمىىض ك تك علمكاىى   ،عا ىى أ ت   

هذ  ،عصىىىو بىىىةلك كاىىىت   صىىىةيِّ ، ىىى  التام ىىى  االكتصىىىتملي  ال ىىىتأي  تا ت ىىى  ِّ ااا يىىىيملي ملعر ِّ

 ، تىو توة ىآل رؤع  ا أىواع ايتمضز ب ن ا  ال تعتم    ض  ِّ الصات تل افية   ها كات  

اىىىىىىىىل ها خيىىىىىىىى  الجىىىىىىىى عال يةىىىىىىىىت    فيتج ىىىىىىىىتل ج يىىىىىىىى أ ليتام ىىىىىىىى  عال  ىىىىىىىى مت  تىىىىىىىىو أةىىىىىىىىتو  

ىىىىىىِّ ،ال أة تلىىىىىى  ب يىىىىىى   ىىىىىىةع العمىىىىىىض ذال التفىىىىىىتل آل اوحىىىىىى عملأ بتلطةىىىىىىل  هلىىىىىىو  تعلتمضىىىىىىز اي  

ت ،عتاو ىىىى  االن ىىىىا  االكتصىىىىتملي  ،الال ىىىىتل غضىىىى  اورةىىىىورأ اوىىىىوارمل ملاخىىىىض افجمىىىىتل ُّ عهُ ىىىى

ِّعاواتزع 

ت تل افية  ىىىى  بىىىى عر هي ىىىىت ت ع عىىىىتع  ىىىى  ع ةىىىى ا  ىىىى  
  الةىىىى تُ   التام ىىىى مل كاىىىىت  الص 

ت  ، تىىىو  ىىىةاُّ اوات ىىىتل الت ي  يىىى ِّع عىىىت  ذلىىىك هلىىىو ا ت ىىىا الىىىتعار عالةىىى ت  ت ىىىتظ   ىىى عااُل

ت صىىى ايت عىىى ا  ،تىىىةكترالل اع توز عمىىى
َ
اُىىى  اصىىىل أ وأىىىتل افجىىىةح  الصىىىات تل افية  ىىى علمىىىةا ت

    ال ة  عا رلتن ،الة تن  ال ت تعمض  تو تحةلك كات  ال و  العتأي 
 
  (11)عختص 
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ه  َواجي
ُ
ي ت تي

َّ
ات ال

َ
 :الصناعات الحرفي:املعوق

املل  ، ىىىم  العىىىتلل خىىى ع الع ىىىومل اوت ىىى   ن  ىىى  تامولىىى   ىىى   ىىى ا أ ىىىتالل افي ىىىتأ

ت بىىىى مع افية  ىىىى الصىىىىات تل بال عىىىى  افيىىىىتع هلىىىىو زعاع   ضىىىى  أىىىىع   ىىىى ر ك مى ىىىى
َ
عال  ،ال ىىىىت ال ت

ت اأةتتج ىى     ىى   ميىىا الظىىةعن اوبةىىتر   ال ىىت  ىىم ا ت  ،يمكىىع تعول ىىمت عتىى صور ُتلى ىى

ت تل افي ي ىىىىىى   الصىىىىىىات تل افية  ىىىىىى   ضىىىىى  أىىىىىىع اوىىىىىى ا  تىىىىىىو ا ىىىىىىبل اع الك ضىىىىى  أىىىىىىع  ا  ىىىىىى  
بتلص 

ِّاآلتت  الصات تل افية   اوم كا   عأع ابةز او تكض عاوعوكتل ال ت تواجممت 

التاىىىىىور التكاولىىىىىود  الىىىىىةي اُىىىىى   تيضىىىىى ال بات  ىىىىى   ىىىىى  او تمعىىىىىتل  ىىىىىميا جم ىىىىى  أ ىىىىىتالل  (1)

ي   تمل  ص  كت  مت     ،افي تأ اال      ،عاالجت 
ت    

 
 

 
 عال 

 ىى ا كىى رأ افيىىة  ضا  تىىو أوا لىى  العصىىة افيىى ي   ىى   مي ىى  التصىىط    ةب  ىى   ىى ا تىىو ة  (2)

ِّ الصات تل افية   عاوع ال ال زأ  لتاولة  ،عاآلالل ،عاوعتأض ،اللط   التحت  

ولض ال زا ل  ل أ ةع تل  (3) مع ِّ الصات تل افية     ا تو ض  الت 

عت ىى ا لمىىل البةىىم  ل  ،عتىى  ل افيىىة  ضا ،الصىىات تل افية  ىى غ ىىتح ال ىىواةضا ال ىىت تح ىىت  (4)

ِّال زأ   

  الوةىىىىىت آل عاة ىىىىىةاامل  ىىىىى ،  ةب  ىىىىى  أجىىىىىةأ اباىىىىىتُّ افج ىىىىىض افيىىىىىتل  لمىىىىىتافية  ىىىىى كيىىىىى  الفىىىىىواملر  (5)

 عالاظةأ ال عة   لمةج اوما  أع جم ل اخة   ،افيفوأ   أع جم 

ىىىىى ،ارت ىىىىىت  تفىىىىىتل آل اأةتىىىىىتا (6)   أمىىىىىت امل   هلىىىىىو هغىىىىى ش ضعىىىىى  الىىىىىور  تعصىىىىىعوب  تصىىىىىةل مت أحي  

 ال  عل  

 ع  ا التطة     مت ب   ت  ،الصات تل افية   تع مل افجمتل اوةيعل   ع  (7)

 اومتاي  اوةتورملأ  افية   اوات ة  ال  ي أ أع اوات تل  (8)

ِّ عآل البةول  عال  ل اأ  أت ليمات تل افية     (9)
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اَم: الانمي:
َ
د

َ
ْسا

ُ
   :امل

اأ    التام ىىىىى َيعىىىى ا أ مىىىىىوا  ىىىىت    ةع
َ
أىىىىىع اصىىىىىل او ىىىىىتص ل  Sustainable Development (SD)او

 تىىىىىىىو الىىىىىىىةغل أىىىىىىىع افي ااىىىىىىى  الطةىىىىىىىن   لمىىىىىىىةا او مىىىىىىىوا الىىىىىىىةي ةمىىىىىىىة  ىىىىىىى  أاتصىىىىىىىآل  ،التامولىىىىىىى  افي ي ىىىىىىى 

اأ   ال ىىىوا أفىىىتا الصىىى ارأ  ىىى   التام ىىى عتحتىىىض   ت ىىىتل  ،(12)ال متة ط ىىىتل أىىىع ال ىىىةا اوتضىىى ت ىىىت    ةع
َ
او

 تىىىو ا تلىىىتر اا اأنةىىىتا صىىىو  ،أ ىىىتع ا  َىىى  الظىىىةعن اوات ىىىل  لانةىىىتا ليم ىىىتر    ىىى  باىىىتُّ أ تمعىىى 

عأ ىتر ى ل  ى  مل ىل بىىةاأج  ،عاا او تمعىتل تت ى ا ب مىومل ابات  ىىت ،صى  مت عع ى يى ت  ى  الوكىا ة ةىى 

ي    لىىىىىىةلك  ىىىىىى ا  التام ىىىىىى  ىىىىىىتمل  ص  كت  ىىىىىى  عاال  مت    عىىىىىى ا اُىىىىىى  ال ىىىىىى اأج اأةمت  ىىىىىى   التام ىىىىىى االجت 
َ
اأ   ت ىىىىىىت    ةع

َ
او

 ان ىىىىت تةىىىىبا   تىىىىو أ ىىىىتص ل أ ىىىىض  ،اأنةىىىىتا اوةىىىىت  أ  بمىىىىت اا أحورصىىىىت اع أ تلمىىىىت ا  ت ىىىى ت
 
ختصىىىى 

ىىىى   تىىىو مل ىىىىل الظىىىىةعن ال ىىىىت ت ىىىى ا  مت    االرت ىىىتُّ باو  ىىىى  افي ىىىىتأ أىىىىع خىىى ع زلىىىىتملأ كىىىى رأ اللرَىىىى  االجت 

ِّ (13)عأةتو  اوعر   ال    عالكةلل ،عاوعة   الوا    ،عتيهئ ل  افي تأ الاولي  الةي م  ،اأنةتا

ىىت ِّ التام ىى ل ىى  تليىىور أ مىىوا  ةع
َ
ىى  ليلرَىى  او اأ    عع أىىةأ عتىىل صىى تغت   ىى  ت ةلىىة اليجاىى  العتو     

الىىةي صىى ر World Commission on Environment and Development (WCED ) (14)التام ىى عِّ

ىىىت بت ةلىىىة  Our Common Futureعلحمىىىض  اىىىواا أةىىىت ليات او ىىىَ   ا 1987 ىىىتا  اوعىىىةعن اي  

ىىة ن  ،Brundtland Report (15)بةعةت ةىى   اأ   ب ن ىىت   التام ىى عكىى     ىىت    ةع
َ
ال ىىت تي ىىت ُتجىىتل  التام ىى او

  عي ىىى ن (16)او تمىىى  الةاصاىىى  ملعا اوةىىىت  ب ىىى رأ ا ج ىىىتع ال تملأىىى   تىىىو تيل ىىى  اُت تجتا ىىىت افختصىىى 

أىىىىىىع أاايىىىىىى  العىىىىىىر   ىىىىىى  هاىىىىىىتر ال ىىىىىى رأ  ،صىىىىىىةا او مىىىىىىوا افج يىىىىىى  هلىىىىىىو تحةىىىىىىضا ةو  ىىىىىى  ُ ىىىىىىتأ اأنةىىىىىىتا

ِّ (17)اال ب عتب   ليلرَ  اوح ا 

اأ   التام ىى أمىىت  ىىل  يمكىىع ال ىىوع ها  ىىت    ةع
َ
ال ىىت تح ىى  التىىوازا بىىضا الاظىىتا  التام ىى بىى   ،او

صىىتملي  عاالجتمىىتل  ل  ىى  تح  ىى  اكّىى ا ُىى   أىىع الامىىو ،الل ئىىت عاالكت  ةىىم 
َ
تىى اض   بح ىى  ال يفىىوا لمىىت ،عت

ِّ هت    جوصةصت تةتكت  تو الا تس اآلت    ،(18)  الةتب  جتة ت  تو ا ةظم

  ِّالت      تو  ةعرأ اال تي ع ا أ ض لاأفتة تل عاووارمل اوتتُ     االكتصتمل

  ىىىىع اةلىىىى  الت ي ىىىىض كىىىى ر اأأفىىىىتا أىىىىع اآلاىىىىتر الةىىىىيل   الاتت ىىىى   ىىىىع  ،اوحت ظىىىى   تىىىىو اللرَىىىى 

ِّ تو أصتملر االكتصتمل ع تو اللرَ   االكتصتملي  عاالجتمت   الط تاتل 
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   صىىتملي   أتوازةىى  كىىتملرأ  تىىو هُىى ا  ت ىىترح  ىى  أةىىتولتل اوعر ىى الةىىع  لتح  ىى  تام ىى  اكت 

 عافي تظ  تو أكبةلتل او تم  عا ت ت   ،و تيآل ال َتل

: اسادام:الانمي:وانعكاسها على  الصناعات الحرفي: يَّ َراثي
ُّ
 :في البيئات الت

ىىىىىىىىى  التام ىىىىىىىىى اُىىىىىىىىى  اصىىىىىىىىىل  واأىىىىىىىىىض  افية  ىىىىىىىىى الصىىىىىىىىىات تل تعىىىىىىىىى   ِّ مت      وواجمىىىىىىىىى  ا زأىىىىىىىىىتل االجت 

ي   الاتر ىى  عاوةىىت ةأ ىىتمل  ص  كت  هرصتصىىتل اوحىىتعالل ِّعاُىى  اصىىل  واأىىض التمكىىضا االجتمىىتل  لىى  ل  ،عاال 

ىى  اوت ةكىىى  ليتام ىىى  التعتعة ىىى  اوعتمىىى أ  تىىىو الىىةال صىىىو التوجىىى  التامىىىوي افج يىىى   ىىى  ِّ  عصىىىةا (19)اوحي  

ِّ الصىىات تل افية  ىى الىىةي ياظىىة هلىىو  ،التام ىى ت   يىىل اجتمىى
 

اأ    ىى   بت تلترصىىت أىى خ  ىىت    ةع
َ
ليتام ىى  او

ِّأ تمعتا ت اوحي    

ت تلل الصىىىىات تل افية  ىىىى تىىىىةتلي  ىىىىا   
ال ىىىىت ت ىىىىوا  تىىىىو  كىىىىةأ  ، ىىىى  اي بيىىىى  ب كىىىىةأ لتىىىىواضا الص 

ال ىىت ت ىىوا  ىى  أفىىتا أىىت ي ىى  اا تىىت ُّا أىى  أ وأىىتل ذلىىك  الصىىات تل افية  ىى ا ت ىى   أ تملصىىت  اا 

ت تل بتلا ىىت  ىىا   
اي اا صاىىت    كىى  ع واأىىض تىىياة  تىىو تىىواضا ضعىى   ،اوفىىتا  ُ ىىا تحظىى  تيىىك الص 

ىى اعتيعىى  العواأىىض الل د ىى  ملعر ِّ ،عاةب ىىترصت  ىى  أفىىتا أىىت ملعا غضىى ج أىىع ا أىىت ع ،افيىىةن  ىى  صىىةا  تأمم 

الىىةي تةىىعو هل ىى  التام ىى  اوتواصىىي   علمىىةا يطل ىى   اىى  هكتأىى  عصىىةا صىىو جىىوصة اال ىىت اأ   ،الةىى تش

ىى  اا      
ا
بمىىت  الصىىات تل افية  ىى اا يىىتل اخت ىىتر ةىىو   ،أ ىىةع  لصىىات   ُة  ىى  اع ي علىى   ىى  اللرَىىتل الَ

ىىى  االكتصىىىتملي  عاالجتمت  ىىى يت ىىى  عاأأفتةىىىتل  اا      
ا
ي   ليموكىىى   ،ليلرَىىى  الَ ىىىتمل  ص  كت  عتحةىىىضا ا ع ىىىت  اال 

  (20)عبمت يح   ا ص ان التامول  ، تالَ ا

ؤؤؤؤؤؤؤؤ اوتؤؤؤؤؤؤؤؤفدي الحؤؤؤؤؤؤؤؤرف الاقليديؤؤؤؤؤؤؤؤ: دور   ؤؤؤؤؤؤؤؤ: مؤؤؤؤؤؤؤؤ   ؤؤؤؤؤؤؤؤ   اسؤؤؤؤؤؤؤؤادام:فؤؤؤؤؤؤؤؤي  امهم  يَّ َراثي
ُّ
تنمي: البيئؤؤؤؤؤؤؤؤات الت

 منها: ،مساهمتها في تحقيق عدة أهداف

  ىىىىى اوةتلاىىىىى   الصىىىىىات تل افية  ىىىىى  أىىىىىع خىىىىى ع ،ر ىىىىى  الىىىىى خض افي   ىىىىىت  باىىىىىتُّ او تمعىىىىىتل اوحي  

ت تل اليةا  ىىىىىى  عا اىىىىىىت  عباىىىىىىتُّ  ىىىىىىا   
ب  ىىىىىىلت  افيتجىىىىىىتل ا  ت ىىىىىى   )افيىىىىىىةن اأ ت ىىىىىى  ( أ ىىىىىىض الص 

 .(21)التامول  ت اأ عب عا صةج افيةن ال يوج  اي  فض أع ا فتع االِّ ،اوةت ع    هفخ

     مت عأا  تحيي  أع خ ع ه ى تُّ عةىت آل اكتصىتملي  ج يى أ  ى   ،مل ل نة ج الع كتل االجت 

 اوات ل     كض أ تم  أحت  عتاولةصت   الصات تل افية   هاتر ن ة 
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 ِّ تلصىات تل أع خ ع ه ات   اعلول  ل صتمتا ب ،مل ل اال ت ةار االجتمتل  عالة ت  ت ليم تم

ىى  ا  جىى  ُتجىى  اع ا  ىى    ىىة ِّ افية  ىى  مت      أمىىت يىىيملي هلىىو خ ىى  التلىىتيع الىى   ال ىىةا ا االجت 

ىىى  او تي ىىى  مت    ت تل تةىىىمل  ىىى  الت   ىىىآل أىىىع  ،عأىىىع اىىىل ،بىىىضا ال ىىىةا ا االجت  ىىىا   
 ىىى ا صىىىةج الص 

 .ُ أ ال  ة

 ِّ أىىىع  ،تىىىو ض   ىىىةع  مىىىض ليمىىىةاأ ال ىىىت ال تبىىى ا لمىىىت ةةع مىىىت او تي ىىى  العمىىىض  ىىى  ال اىىىت  الة ىىى ت

ت تل اونزل   ا   
 .ُع ت   الطة ج ،عاليتعِّ ،كتلتاةلت ،خ ع العمض    الص 

 ِّ عاأ ىىىمتا  ىىىى  اأ ىىىةا  ضعمي ىىىى   ،عتعظىىى ل ال ىىىت   االكتصىىىىتملي ليم تمىىى  ،زلىىىتملأ  ىىىةع العمىىىىض

  (22)التام  

 ِّ ِّ تع اومةأ ،ه  امل العمتل  ال ا   او رب بمت ي مع ا ىت اأ   ،عتفولع كت  أ  ةل   أع العم 

 .افية  ضا

    ى ،عا ت  اا افختأتل اوحي    الل د ى  اوتىو ةأ ،تام   ا تي ع أوارمل اللرَ  اوحي ولى ا  تع   

اأ    بح   ت ل  اُت تجتل افج ض افيتل  ملعا اأ ةار بت ج تع ال تملأ  التام   ت    ةع
َ
 .او

 ِّ ىىىىى  تياىىىىىت اواىىىىىتا   ،اأكي م ىىىىى  اوتوازةىىىىى  التام ىىىىى  تىىىىىو تح  ىىىىى   الصىىىىىات تل افية  ىىىىى تعمىىىىىض ُ

عتىىىىىىيملي بىىىىىىةلك هلىىىىىىو الامىىىىىىو اوتىىىىىىوازا  ،أ  تىىىىىىو الةىىىىىىواُّافي ىىىىىىةل  عالةل  ىىىىىى  عاو تمعىىىىىىتل افج يىىىىىى 

ىى عأىىع اىىل تح  ىى  أعىى الل أت تربىى  أىىع الامىىو االكتصىىتملي اوةىىت اا  ىى  جم ىى  أاىىتا   ،تجيةا   

  (23)الل مل

 ِّ   او تي ىىى   الصىىىات تل افية  ىىى ملخىىىوع ا ىىى امل  لضىىى أ أىىىع امىىىيتح رؤع  ا أىىىواع اوحىىى عملأ  ىىى

ت تل  ،رل الة  ىىتض تفي ى ىىت اال ىىب مت اض ىىفض  ىىة    ةظىىة ِّ ىىا   
ع ىى  ة ىىل الوكىىا تح ىى  صىىةج الص 

 .ملعا ا تنزان ووارمل او تم  او تي   ،ربح   ا تو

 ِّ ل ةم 
َ
 مىت  ،   ر   أةتو  او تر   ال عل    ى  تام ى  االكتصىتمل ال ىوأت الصات تل افية   ت

ةىىمل  ىى  
َ
ان ىىت تةىىت    تىىو تحولىىض ضعىى  ال َىىتل ال ىىت تحتىىتا هلىىو أةىىت  ال هلىىو  َىىتل أات ىى  ت

 .(24)ل  ة ةمته ت
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  ىىةع  مىىض أات ىى   تىىو ا ىىل ُ    ىى
َ
 الصىىات تل افية  ىى عصىىو أىىت يع ىىت كىى رأ كاىىت   ،خيىى   

عأىع اىل  ،عتحىوليمل أىع اتكى   تايى  هلىو اتكى  أات ى  ، تو ت ي ض ا  امل ضخم  أىع الن ىة

 .اوةتصم     تمكضا صةج العاتصة الن ةل  أع  ةع العمض

 ِّ تىو التك ىآل أى  تيضى  رغلىتل اوةىى يكضا عاذعاكمىل ب رجى  ا ىة  أىع  الصىات تل افية  ى ك رأ 

ت تل الكلضىىىى أ ىىىىا   
خ أىىىى  ا  ىىىىواش اوت صصىىىى   الصىىىىات تل افية  ىىىى  مىىىىت تةىىىىتا    ،تك ىىىىآل الص 

ت تل الكلض أ بتلتعتأض أعمت ،عاوح عملأ ا   
  (25)ال ت ال تيةي الص 

ْيد: املوقع والجغرافيا بي
َ
: ز

َ
ين  َمدي

ىىىىى ب  ع
ىىىى  ز  يا    

عىىىى ا أ 
َ
ىىىىى  عاللرَىىىىتل الَ اا ىىىىى  اوممىىىى   ىىىى  الىىىىى مع ال ىىىىت املرجى ىىىىىت ت تر ل     ىىىىَ ا الت 

َ
  هُىىىى   او

ىىىى  ا  العىىىىتل ت  ىىىى   ىىىىمة مليةىىىىم   أىىىىع  ىىىىتا 
ا
عةب  ىىىى  ليتىىىى صور  ،ا1993أاظمىىىى  ال ونةىىىىفو  ىىىى  كت مىىىى  الَ

ىىىى  يا    
 
أ ياىىىى  زب ىىىىى  ا اا 2000  ىىىىى  ا ياىىىىا اواظمىىىىى  ة ةىىىىمت  ىىىى   ىىىىىتا  ،اوةىىىىتمة الىىىىةي تعىىىىىتنت أاىىىى  او

  ا  العتل ت اأنةتنت اوعة   ليخاة ضةن  الى  ي ال اوتعي   ب التترل   
ا
ِّ تلتام  هُ   أ ا الَ

 
ب  ع  بتلطةل  هلو ال مع1خترا  )

يا   ز    
ِّ(26)( أوك  أ 
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ب  ع     أوك  أتو ىي أىع  ىمض ا تأى  الىةي يحتىض ال ةىل الية ىت أىع الى مع
يا   ز    

 ،(27)ت   أ 

ىى  أىىع افجاىىوح ب  ع
ىى ،بىىضا عامليىىضا صمىىت  عاملي ز  مىىة غةب  الىىةي  تععاملي رأىىت  أىىع ال ىىمتع  عبىىضا اللحىىة اُ 

ِّ ، ىىل30يلعىى     ىىت بم ىى ار 
 
   تىىو (28) ىىل20ال ىىت تلعىى     ىىت بىىىى  تعبىىضا  يةىىي  اوةت عىىتل افجلي ىى   ىىةك

ِّ 43خىىىىىي اىىىىىوع 
 
ِّ 14عملا ىىىىىةأ  ىىىىىةض  ،تملرجىىىىى   ىىىىىةك

 
ار عتةت ىىىىى   ىىىىىع  ىىىىىاا اللحىىىىىة بم ىىىىى  ،ملرجىىىىى   ىىىىىمتال

ب  ع  افيتل   بىى  ،أَ ا90
  عبى  ال ىوا أ يةلى  أىع أى يةلتل (29)(2 ل 45 2صكتترا ) 245عت  ر أةتُ  ز 

ِّأحت ظ  افي ي أ 

ْيد: النشأة والاطور  بي
َ
: ز

َ
ين  َمدي

ىىىى  أىىىىع أواكىىىى  اال ىىىىب اتا الن ىىىىةي ال ىىىى يل ب  ع
ىىىى  ا اىىىىةي اا ز  حع ال ىىىىت يةجىىىى   ،االبىىىىا ا مىىىىتع الل 

ىىىىض  صت (30)ض اوىىى  ملتترل مىىىت هلىىىىو ا لىىىآل الةاضىىىى  كلىىىى ص  مع
 
ىىى  كلىىىىض ت ب  ع

ىىىى  ز  يا    
ىىىى  اا أ  تر ل       عتىىىىة ة اوصىىىتملر الت 

ع ةىىىى وا ملعا  ىىىىل أىىىىع ب ىىىى   ،عاختاتامىىىىت كتةىىىىا  لىىىىترأ  ىىىىع كىىىىة  أت ةكىىىى  يةلىىىىو  ي ىىىىت الة ىىىىتأ أوا ىىىىي ل

عىىةن  ،(31)ك يمىى 
َ
عاصىىل تيىىك ال ىىة  كةلىى  افيصىىر  ال ىىت غيىى   يي ىىت ا ىىل الىىواملي )زب ىى ( عاصىىلحا ت

صىىتو -صىىتُ  ر ىىوع    كىوا ا ىىت أو ىى ا ا  ىعةيِّ (33)ع ىىت اوصت يطتمىىوا هلىو كل يىى  ا  ىىت ة ،(32)بى 

اىىل خىىةا هلىىو كوأىى   ىى  ا تأىى   ،ا628صىىى  7الىىةي ع ىى   ي ىى   ىى  العىىتا الةىىتض  لياجىىةأ  -   ي ىى  ع ىىيل

ى  ، ى  الةىا  العت ىىةأ لياجىةأ ب  ع
  ىىت ة عب ىا  ي ىىت جىتأ  ا ،عمل ىىتصل هلىو اأ ى ا    ىىيموا عا ىت ة  ىى  ز 

عاخىىىىىةل ةىىىىىواأ ال ةلىىىىى  تك ىىىىىى   ،بىىىىى ا الاىىىىىت  يت معىىىىىوا ُىىىىىىوع كةلىىىىى  افيصىىىىىر عِّ  (34)نةىىىىىل  هلىىىىىو ال ل يىىىىى 

ا عرمل هلىو افخي  ى  العلت ى ت اوى أوا بىع صىترعا الة ى    تىتح أىع 817صىى  202ع ى   ىا   ،(35)عتبةى 

عرغلىى   ،ي  ىى ج ب ىىةعا كل يىى  ا  ىىت ة  ىىع الات ىى  ، تأيىى   تىىو الىى مع هبىىةاص ل بىىع أحمىى  ال ىىرلتنت

ار ض ُمي  ب  تملأ أحم  بىع  لى   بىع  ،أع او أوا    ها تُّ افيةكتل ال ورل  اواتص   فيكم 

ىىى  يىىىوا االااىىىضا الةاضىىى  أىىىع  ،زلىىىتمل الىىىةي ا ىىىتولو  تىىىو ا تأىىى  ضعىىى  ُىىىةعح أىىى  اصيمىىىت ب  ع
ىىى  ز  يا    

عاخىىىتي أ 

ى ىىىىىىىت  ىىىىىىىى  التىىىىىىىىترلَ عاصىىىىىىىلا لمىىىىىىىىت اصم ى ىىىىىىىىت عأفتة ،أأترتىىىىىىىى  اعات ىىىىىىىةصت أة ىىىىىىىىت ِّ ،(36)ا820صىىىىىىىىى  204 ىىىىىىىعلتا 

ِّ (37)اأ  أت
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ْيد: بي
َ
 سوق ز

ىىىى  تر ل     ىىىى  الت  يا    
 
ىىىى   ىىىىوكمت ال ىىىى يل الواكىىىى   ىىىى  كيىىىى  او ب  ع

ىىىى  ز  يا    
 
علا ةىىىىل هلىىىىو ار عىىىى  اكةىىىىتا  ،و

 ،ع ىىوش افجىىتأ  ،ع ىىوش العتىى  ،   ىىوش او الىىة(38)أوز ىى   اىى  ُت ىى  كىىض ر ىى  أىىع اربىىت  او ياىى  عبىى 

 فىىض  ىىوش أت صىىم  ،عتتىىوز  ا  ىىواش الت صصىى    تىىو صىىةج ا كةىىتا ،ع ىىوش افجىىت  )اوعتصىىة(

ب  ع   تو أ   تترل مىت الاولىض  كون ىت  ،باو  أعضا عأت تنل أع الةي 
ع  ال ت ا ى ةل   ت ز  اع الصاع

ُىىىىىضا ةمىىىىىةل   ىىىىىت أصىىىىىتن  افي ت ىىىىى  ال  علىىىىى    ،أاا ىىىىى  صىىىىىات    ابتىىىىى ال  ىىىىى  ال ىىىىىةا الةاضىىىىى  الاجىىىىىةيِّ

تُّ   صلحا أة تا ت ترلىت عصىات  ت ع  صىتمليت بىضا  ى ا عجى أ عصىاع ِّ ،عاكت 
 

 ىع صىات تا ت ال ا ى     ى 

ى   ،ال ت كتا أع ابةزصت صات   اليتعِّ ،اوتع ملأ افية   عِّ ب  ع
 150عافي ت   ال ت بييىا أصىتنعمت  ى  ز 

  ا بىىى   )ال مىىىت ( ،عأعتصىىىة زلىىىا افجيجىىى ا ،(39)ا1936  صىىىى1355 ىىى   ىىىتا  تأصىىىاع ِّ
ىىىىت   ،عصىىىلتغ  الل 

ِّ( 1   افج عع )عا واش اخة   مت 

ِّ
ب  ع  عت ة ممت هلو ار ع  اكةتا )أع ه  امل اللتُ  بتصةن(1أ اي )

يا   ز    
ِّ (40)( ت ا ي أ 
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 ُربع الجزع ُربع الجامع ُربع العلي ُربع املجنبذ

تر  ج  عع   وش العجورِّ  وش العاترلع اوةواملأ )ال حل(  وش او 

  وش اوعتصة  وش افخةازلع او تبت  وش او  ح

ك )افييو (  وش افي امليع ال رةترل   وش الَ   )الاعتا( ل 
 

 
َ
  وش او

ا ترأ  وش افخ تاضا  وش التمة  وش افخ ز   وش او 

  وش الل ط تا  وش اوةبت   وش افخ تر  وش الةمع

  وش ال ز )ا كم  (  وش الييل  وش افيا   وش افجيومل

  وش ال اع  وش الةمك ص تغ  الةص  عال    الةي  )افيلتع(

يا   )اللتُ ( 1ج عع )   
 
ب  ع  الت صص   أوز   بحة  اربت  او

ِّ( ابةز ا واش ز 

ىى  يتفىىوا أىىع أحىى ل ت ترلىى  أت صىى   ،عهلىىو جتةىى  ذلىىك الت ةىى ل ب  ع
تاىىض  تىىو  ، ىى ا  ىىوش ز 

 مىىت ت ىىض  ضعىى  اوصىىتملر هلىىو اةىى  كتةىىىا  ،أةىى و   ضةىى ت آل أصىىاو   أىىع افيصىىض  ، ىىوار   ىى   

ىىىىى  (41)توجىىىىى  كرةىىىىىترل  يا    
 
ا أىىىىىة الىىىىىةي يك ىىىىىآل اجىىىىىل الط ىىىىىتس الت ىىىىىتري الىىىىىةي  ىىىىىم ت   ،(42)خىىىىىترا او

تر ل       علوج  ُتل  ِّ يا   خ ع أةاُيمت الت    
 
ى  ال ى يل ُىوال   تاو ب  ع

ِّ 256    وش ز 
 

ى أحى  كتةىا  ،تت ترل 

ِّتمتر   ي ت اةوا  أع ا ن ا  الت ترل  او تي   

ِّ
مة )بوع بوة تا(( أاا   الةوش ال  يل 2أ اي ) ب  ع  أح ملأ بتليوا اُ 

يا   ز  ِّبم   
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 :مدين: زبيد الااريخي:في  الصناعات الحرفي:

ليلعىىىى يع الَ ا ىىىىت  اةظىىىىة ِّ ،أ ياىىىى  زب ىىىى  التترل  ىىى أفتةىىىى  ختصىىى   ىىىى   الصىىىىات تل افية  ىىىى تحتىىىض 

ى    ى   ،عاالكتصتملي اليةيع تحميممت يا    
 
ى ي عا ت تى   ى  او ب  ع

 هت أع جم  تع    ع صول  او تم  الت 

ىى ،أةاُىىض تترل  ىى  أتواصىىي  ت تل أصىى را ُ      ىىا   
ىىفض صىىةج الص   

 
 

َ
هذا أىىت تىىل  ،لتام ىى  الىى خض ت مىىت ت

ِّا تي لمت عتاولةصت بتل فض اوايوح  

تُ  الصىىىىىات تل افية  ىىىىى ل ىىىىى  ارتلاىىىىىا  ىىىىى    
لىىىىىةي  ىىىىىتن  أاىىىىى  صىىىىىةا ليةكىىىىىومل ا اعةظىىىىىة ِّ ،ب اىىىىىت  الة 

ىىى ا  الة ت ىىى   عا ع ىىىت  العةىىىكةل   ىىى  الىىى مع  ىىىتا   ،ا ُع ىىىا ال ىىىوا2011ال اىىىت  أاىىىة ب ايىىى  اُ 

بتأ ىىىت   هلىىىو   ضىىى  أىىىع اوعوكىىىتل ال ىىىةلن   عاأملارلىىى  ال ىىىت  ىىىتصما  ىىى  الت ي ىىىض أىىىع  ىىىةع تةىىىول  

تُ  ىىىى    
ت تل  ىىىىيل ِّ ،أات ىىىىتل صىىىىةج الصىىىىات     ىىىى  كاىىىىت  الة  ىىىىا   

عتةاجىىىى   ىىىى مل  ،ت  ىىىى  تىىىى اةل صىىىىةج الص 

ِّاوط آل العتأي   ي ت 

 ،ُة ىى  26يليىىل  ىى ملصت  الصىىات تل افية  ىى  ىى مل  لضىى  أىىع  أ ياىى  زب ىى  التترل  ىى علاب ىىة  ىى  

عكىىىىىى   ىىىىىىل  اا كىىىىىىتا  ، ت يصىىىىىىع   ي اىىىىىىت التحىىىىىى      ىىىىىىت ُة ىىىىىى  ُة ىىىىىى  ضةىىىىىىن   ج ا ىىىىىىت عاةب ىىىىىىترصتىعالىىىىىى

بتلتعىىتعا أىى  الم َىى  العتأىى   ،الصىىا عش االجتمىىتل  ليتام ىى  بحصىىةصت أىىع خىى ع  ةلىى  او ىى  الىىوا ت

ىى  ب ل ىىتُّ ال ىىوُّ  يي ىىت بتختصىىتر2009لآلاىىتر عاوتىىتُآل  ىى   ىىتا  حع ىى   ،ا  ع ىىاكت ت  ىى  صىىةا الل  حع عالل 

يا    ا ت اأ التام   ع ملعرصت       
 
ِّ   او

تل ال ىىىىىىىت اجةاصىىىىىىىت الصىىىىىىىا عش االجتمىىىىىىىتل  ليتام ىىىىىىى  أىىىىىىىع خىىىىىىى ع  ةلىىىىىىى  او ىىىىىىى   ا ىىىىىىىترل اوةىىىىىىىُو

ا هلىىو اا  ىى مل أحىى ل الصىىات تل افية  ىى   ىى  أ ياىى  زب ىى  التترل  ىى  بيىىل 2009 ىى   ىىتا  ،(43)الىىوا ت

260 ِّ
 

ع ع ىمت  ،ضع مت تفوا  مع الل ول الةىكا   ،صات   ُة    27تتوز  ان اى ت  تو  ،أح 

ِّ 788ع عمىض  ي ىت  ،اآلخة  لترأ  ع أح ل أةت ي  تَ  ت ض فض بترز  ى   ىوش أ ياى  زب ى 
 

أىع   ىتأ 

ت تل بتاىىىىىورال خىىىىى ع الع ىىىىىومل اوت ىىىىى  الطةىىىىىتُّ عا ىىىىىا   
عارتلاىىىىىا صىىىىىةج  ،لةجىىىىىتع  عل ىىىىى  أىىىىىةل صىىىىىةج الص 

ي   ىىتمل  ص  كت  ت تل هلىىو ُىى ل  لضىى  بت ع ىىت  اال  ىىا   
ىى  ،الص  مت    ىى   ،عاالجت  ب  ع

ىى  ز  يا    
عالة ت ىى   ال ىىت تمىىة   ىىت أ 

ِّعال مع ض فضل  تا  ،ض فضل ختع
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 الحرف: م
عدد 

 املح ت

النسب: 

املئوي: 

% 

عدد 

 لينالعام

النسب: 

املئوي: 

% 

عدد 

أفراد 

 األسرة

املشاغلين في 

 الحرف: %

النسب الاقريبي: السته ك 

 الحرف: %

  نساء رجا 
 
  محليا

 
  اقليميا

 
 دوليا

1 
الذهب والتفض: 

 والعقيق
9 3 5 9 1 1 40 70 30 20 30 50 

 50 30 20 100 ِّ 40 5 0 4 5 1 4 الزجاج 2

 ِّ ِّ 100 100 ِّ 200 7 5 45 5 16 43 األزياء 3

 20 10 70 80 20 26 8 5 46 1 3 8 الغز  والنسيج 4

 ِّ ِّ 100 100 ِّ 17 2 3 25 2 6 16 الخدوج: 5

 10 20 70 ِّ ِّ 240 5 6 51 5 16 43 الكوافي 6

 ِّ ِّ 100 ِّ 100 2 1 0 1 4 0 1 الصباغ: 7

 ِّ ِّ 100 ِّ 100 26 3 2 18 5 1 4 دباغ: الجلود 8

ِِّّ ِّ 100 ِّ 100 6 3 0 2 8 0 2 الحباك: 9

 ِّ ِّ 100 ِّ 100 20 1 8 9 1 5 قصب املدايع 10

 ِّ ِّ 100 ِّ 100 16 6 0 5 2 1 3 النحاس 11

 ِّ ِّ 100 ِّ 100 28 1 8 8 0 2 الياجور  12

 ِّ ِّ 100 ِّ 100 53 8 2 22 1 3 8 النورة  13

 ِّ ِّ 100 ِّ 100 38 9 33 267 3 2 6 النجارة 14

 ِّ ِّ 100 ِّ 100 9 5 0 4 8 0 2 الحدادة 15

َدارة )التفخار( 16  20 ِّ 80 ِّ 100 3 1 8 8 0 2 املي

بار واألوراق 17  ِّ ِّ 100 ِّ 100 2 1 0 1 4 0 1 اأِل

طارة 18  ِّ 10 90 ِّ 100 6 1 0 1 4 0 1 العي

 ِّ ِّ 100 ِّ 100 5 3 0 2 4 0 1 معاصر الزيت 19

 ِّ ِّ 100 100 ِّ 31 1 1 9 9 1 5 قطر الزعتر 20

 ِّ ِّ 100 100 ِّ 78 4 2 19 5 3 9 الكحل 21

ضاب 22  ِّ ِّ 100 100 ِّ 74 4 3 27 5 13 الخي

 ِّ ِّ 100 100 ِّ 140 6 4 36 9 6 18 امللاوت )الانباك( 23

 ِّ 20 80 100 ِّ 69 7 2 21 8 3 10 املعسل )البخور( 24

 ِّ 20 80 ِّ 100 83 5 2 20 8 5 15 الحلوى  25

 20 ِّ 80 100 ِّ 39 4 16 129 2 4 11 سعف النخيل 26

 ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ 1291 100 788 100 260 او مو  ِّ

ب  ع  )اللتُ  بتصةن الصات تل افية   ( توز   2ج عع )
يا   ز    

ِّ((44)   أ 

ِّ

( اا صىىىىات   ا زلىىىىتُّ عالفىىىىوا   كىىىى   ىىىىفيا الطةىىىىل  ا   ىىىى  أىىىىع بىىىىضا الصىىىىات تل 2يلىىىىضا افجىىىى عع ركىىىىل )

ُ ىىىى  تعىىىىومل أعظىىىىل اوحىىىى ل ويك ىىىى  ضعىىىى  العىىىىت  ل  ،% لفىىىىض أ  مىىىىت5 16افية  ىىىى   ىىىى  أ ياىىىى  زب ىىىى  بطةىىىىل  
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مىىىتر   ىىى  الل ىىىول
َ
ع ىىى  ُة ىىى   ، تأيىىى  51هذ يعمىىىض  ىىى  ُة ىىى  صىىىات   الفىىىوا    ،ُ ىىى  يعمىىىض  ي ىىىت الطةىىىتُّ ،عت

ِّ تأي    45ا زلتُّ عاو ضل 

ِّ
ب  ع  )اللتُ  بتصةن الصات تل افية   ( توز   1 فض )

يا   ز    
ِّ((45)   أ 

( 2ركىىىل ) أيىىى   ىىى  ُة ىىى  الا ىىىترأ ُةىىى  اوعا ىىىتل الةكم ىىى  ليجىىى ععِّل ىىى  بيىىىل  ىىى مل ا يىىى ي العت

267 ِّ
 

% أىىع نةىىل  ا يىى ي العتأيىى   ىى  جم ىى  الصىىات تل 9 33ع ىىفيا  ،جمىى عمل أىىع الةجىىتع  ىىتأ 

( عجمىىى عمع أىىىع 129تيى ىىت ُة ىىى   ىىعآل الا  ىىىض ال ىىت يعمىىىض  ي ىىت ) ،افية  ىى  بم ياىىى  زب ىى  التترل  ىىى 

ِّالطةتُّ 

ل  ىىىىىى  تح  ىىىىىى   الصىىىىىىات تل افية  ىىىىىى عتلىىىىىىضا صىىىىىىةج ا ركىىىىىىتا اا  م  ةىىىىىى
َ
 ىىىىىى  أ ياىىىىىى  زب ىىىىىى  ت

ِّ التام ىىىىىى 
 

تُّ  عرجىىىىىىتال ىىىىىى  أىىىىىىع خىىىىىى ع ا ىىىىىىب عتح ا ىىىىىىةامل او تمىىىىىى  نةىىىىىى مت    ليعمىىىىىىض   ىىىىىىةج  االجت 

عزلىىىتملأ  ىىىةع او ىىىتر    ىىى  صىىىةج الط ىىىتاتل   هىىىت تعمىىىض  تىىىو  ،عأتاعلىىى  ا مىىىتلمل ،افيىىىةن

ت  ،ُض   ض  أع او تكض تنت أ  مى لعض أع ابةزصت أعتفج  أ في ت ال  ة عاللاتل  ال ىت يعى

 ىىة ،أىىع خىى ع تىىو ض   ىىةع  مىىض ج يىى أ ،او تمىى 
َ
ع اوةىىتو  اوعررىى ت ل  ىى  

حة  ت َي  ،عصىىو أىى

ي  ىع عمىىىىىىىىض  تىىىىىىىىو ُىىىىىىىىض    ىىىىىىىى تمل  صىىىىىىىى كت  مت  ىىىىىىىى  ،ض ل أىىىىىىىىع او ىىىىىىىىتكض اال   التام ىىىىىىىى عتح  ىىىىىىىى   ،عاالجت 

اأ    ت    ةع
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أةت عىى   ذلىىك  م ياىى  زب ىى  التترل  ىى ب الصىىات تل افية  ىى ميىىع  ىى  ها نةىىل  اأةىىت  ال تىىت يع

عصةا أىت يةىت    تىو ا ىتي ع اتكىتا ع عاال ىت تملأ أىع  ،اا صةج الصات تل تتاي   متل  نةت   

ِّعزلتملأ ملخيمع عر   أةتو  أعر ى ع  ،اعكتل  ةاغمع

ِّ 46الطة ج ( هلو اة  يعمض    ُة   اليتع ُع ت   2عت ض  ا ركتا    افج عع ركل )
 

أىع   ىتأ 

ىى70  مىىت يةىىى يك  ،أحىى ل 8الطةىىتُّ عالةجىىتع يتوز ىىوا  ىى   ع  ت% أىىع أات ىىتل اليىىتع عالطةىى ج أحي  

ِّ ت% يتل تص يةصت ملعل  ِّ 20ع  ،ت% هكي م  10ِّ

 36ُ ىى  يعمىىض  ي ىىت  ، مىت يلىىضا افجىى عع اا ُة ىى  اويتىول يعىىر   تىىو ملخيمىىت  ىى مل أىع ا  ىىة

% أىىع اجىىل أحىى ل الصىىات تل افية  ىى   ىى  او ياىى   اىىل 9 6عبطةىىل   ،برىىا 18اأىىةاأ أوز ىىتل  تىىو 

 تأيىىىىى    25ع عمىىىىىض  ي ىىىىىت  ،% أىىىىىع اجىىىىىل اوحىىىىى ل اواب ىىىىىةأ2 6ُة ىىىىى  افخ عجىىىىى  ال ىىىىىت ت ىىىىىفض نةىىىىىل  

20ِّعبتو تبض بيل   مل العتأيضا    ُة   هةتتا افييىو  
 

ِّ 15يتوز ىوا  تىو  ، ىتأ 
 

% 8 5بطةىل   أحى 

 ،% أع اجىل اأةتىتا افية ى 5ع فيا ُة   افخ تح  أع اجل   مل اوح ل افية       او يا  

ِّ تأي   21ع عمض  ي ت  ،%8 3ال ُة   الل ور بطةل   ، تأي  27ع عمض  ي ت 

اا صاىىت  ار ىى  ُىىةن أمىى ملأ بتالةىى اتر  ُ ىى  ت ىىم   ،عت  ىى  ا ركىىتا الىىوارملأ  ىى  افجىى عع ا ىى ج

ىىىىى لىىىىىتر  ،لتغ عبىىىىى  الصىىىىى ،علىىىىىل يبلىىىىى  أ  ىىىىىت  ىىىىىو  أحىىىىىض عاُىىىىى  لفىىىىىض ُة ىىىىى  ،ا لضىىىىى  ِّ تتةاجع  عصىىىىىات   اُ 

اترأ ،عا عراش ِّعأعتصة التلول   ،عالع 

( اا صاىىىىىىت   ىىىىىىا صىىىىىىات تل ُة  ىىىىىى  يىىىىىىتل ا ىىىىىىى    نةىىىىىىل  أ  ىىىىىىت  ىىىىىى  2علوضىىىىى  افجىىىىىى عع ركىىىىىىل )

عأات ىىىىتل الع  ىىىى  عالتجىىىىتا  ،عبىىىى   أات ىىىىتل الىىىىةص  عال  ىىىى  ،ا  ىىىىواش ال عل ىىىى  عبطةىىىى  أت تعتىىىى 

ع ىىىىعآل الا  ىىىىض  ،ج عاوات ىىىىتل ال  ترلىىىى تيي مىىىىت أات ىىىىتل اليىىىىتع عالطةىىىى  ،% لفىىىىض أ  مىىىىت50عبطةىىىىل  

اأىىىىىت اال ىىىىىى    اأكي  ىىىىىت  ىىىىى  ا  ىىىىىواش العةب ىىىىى   ،%10اىىىىىل الفىىىىىوا   بطةىىىىىل   ،% لفىىىىىض أ  ىىىىىت20بطةىىىىىل  

ليصات تل افية       أ يا  زب     عضىيا أعا ىتل افجى عع اا صاىت   ىل  ُىةن يىتل ا ىى    

ىى % أىىع اجىىل اأةتىىتا 30عبىى  أات ىىتل الىىةص  عال  ىى  عالع  ىى  عالتجىىتا بطةىىل   ،تأات تا ىىت هكي م  

% اىىىل أات ىىىتل 20عالفىىىوا   عاويتىىىول عالل ىىىور بطةىىىل   ،افية ىىى  لمىىىةا الاىىىو  أىىىع الصىىىات تل افية  ىىى 
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اىىىىىترأ بطةىىىىىل   ىىىىى ،%   ىىىىىي10اليىىىىىتع عالطةىىىىى ج عالع   ،ت ىىىىى  ُىىىىىضا يىىىىىتل ا ىىىىىى    ب  ىىىىى  الصىىىىىات تل أحي  

ِّ عال يتل تةول مت هلو ا  واش العةب   عال عل   ،%100عبطةل   ،ُة   18ع  ملصت 

آلى ت تلاظة هلىىىىىو صىىىىىةج ا ركىىىىىتا رغىىىىىل  ىىىىى  ىىىىى ا اوات ىىىىىتل افية  ىىىىى   ىىىىى  أ ياىىىىى  زب ىىىىى   ،عبىىىىى

تل  العمىىىى ل  ا ىىىىتات ا اوات ةىىىى   ىىىى  ا  ىىىىواش ال عل ىىىى  عا ىىىىمما ض ىىىىفضل اع بىىىىآخة  ىىىى  هجمىىىى

ىى  افية  ىى ا جان ىى  الاتت ىى   ىىع تصىى ية اوات ىىتل  ت يي ىى  كىى را ت  تىىو ر ىى   ،اوحي   عصىىو أىى

عخاىىىي اأةتىىىتا  ،الىىى خض بىىىتلعم ل الصىىىعل   ىىى  ُىىىتع تىىىو ةل املعال البةىىىول  ا أ ىىىض لمىىىت

ِّعال  ل ليم ةع تل افية       او يا  

 :مدين: زبيد الااريخي:في  الصناعات الحرفي:الجمعيات املعني: ب

الصىىىىات تل ي ىىىىتر   ىىىى مل أىىىىع افجمع ىىىىتل اوما ىىىى  ب عتل ىىىى   ىىىى  مل ىىىىل عتام ىىىى  كاىىىىت  

عصىىو أىىت أىىج  ا ىىةامل او تمىى   تىىو اة ىىةاامل  ىى  صىىةج  ،أ ياىى  زب ىى  التترل  ىى  ىى   افية  ىى 

ِّعتتم ض صةج افجمع تل عاوةا ت    اآلتت  ،الصات تل

ِّجمع   اوةاأ ليي  أع ال  ة  (1

ب  ع   (2
 ليمصاو تل ال      افية   جمع   ز 

  افية   جمع   اومترال  (3

  ض اوة ت اونهت ليت رل  عالت ص (4

 أة ت ا  ة اوات    (5

ب  ع  ليتام   او ة   عالةل     (6
 جمع   ز 

ِّأة ت تام   او تم  عا  ة اوات    (7

يات التي تواجهها     :مدين: زبيد الااريخي:في  الصناعات الحرفي:الاحدة

ة   ان ت ال تح    أ يا  زب   التترل       الصات تل افية   بتلاظة هلو عاك  

تع ع اصة أح ت ل     جي   ،اوةتصم  ال عتل  اوتوكع  أ  ت   ات  اكتصتملي  ع 

أ مو   أع الصعوبتل تح   أع ك را ت  افية   ُ   تعَ ض الصات تل  ،التام  
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ع ع مت  ،عتعومل ضع  صةج الصعوبتل هلو ال ع  الصات      ُ  ذاا ت ،التات ة  

ِّاآلخة يعومل هلو   ا تو ض  الظةعن او  م  لتام ى ت 

 أ ياىى  زب ىى  التترل  ىى  ىى   الصىىات تل افية  ىى عأىىع خىى ع النىىزعع او ىى انت تلىىضا اا 

ت ت  ىىىىىىىىىىىىى   ،تواجىىىىىىىىىىىىى  صىىىىىىىىىىىىىعوبتل   يىىىىىىىىىىىىى أ تحىىىىىىىىىىىىىوع ملعا تاورصىىىىىىىىىىىىى عتحىىىىىىىىىىىىى   أىىىىىىىىىىىىىع ةموصىىىىىىىىىىىىىت عملعرصىىىىىىىىىىىىى

ىىىىىى  ا ىىىىىىت اأ التام   يا    
 
ىىىىىىِّ ، ىىىىىى  او ت يت ىىىىىى  جي   وحىىىىىى ل ع ىىىىىى مل أىىىىىىع خىىىىىى ع  ىىىىىى مل ا تعصىىىىىىةا أىىىىىى

ِّعلعض أع ابةز صةج التح يتل اآلتت  ،العتأيضا  ي ت

 ىىىىى ا عجىىىىىومل أةا ىىىىىت تةىىىىىول  اع أي ةىىىىىتل ا ىىىىىى      تةىىىىىت   افيىىىىىة  ضا  تىىىىىو تةىىىىىول   -

ِّأات تا ل اوحي   

عجىىىىىومل  ىىىىى مل أىىىىىع افجمع ىىىىىتل الطةىىىىىول  ال ىىىىىت تعمىىىىىض  ي ىىىىىت أ ىىىىىتأ   أىىىىىع الطةىىىىىتُّ  ىىىىى  أمىىىىىع  -

لك  ىىت تظىىض بحتجىى  الىىو التوج ىى  اللىىي ا أىىع اجىىض افي ىىتظ  تىىو صولىى  صىىةج  ،أ تي ىى 

ِّافيةن 

اكتصىىىىتر صىىىىةج افيىىىىةن  تىىىىو ا ىىىىة أحىىىى عملأ تمىىىىتر  صىىىىةا الط ىىىىتس أاىىىىة  ىىىىاوال   يىىىى أ  -

عت ىىىىتؤع صىىىىةا  ،عصىىىىو أىىىىت يع ىىىىت اُتفىىىىتر اوماىىىى  ب يىىىى ي  ىىىى مل أحىىىى عمل ،عتكبةىىىىل  بتلورااىىىى 

ِّ.الع مل أ  أةعر التأع

ِّ تلصات تل افية   التمولض اوحت  عا جا ت ب  ا االصتمتا الفت   أع جمتل  -

ه ت   هلىو أ ىتكض   ضى أ  ،الصات تل افية       اجل الةوش اوحي    ليمات تل عِّ -

ِّ   تةول مت هلو ا  واش اوحي    عافخترج   

أىىع  ىى ا تىىىو ة  واأىىض افجىىىوملأ  ىى  اأةتىىىتا  الصىىات تل افية  ىىى تعىىتنت أعظىىل أات ىىىتل  -

ِّك را ت التات ة   اأتا اوات تل اوةتورملأ  أمت ي عآل ،عالعةض ،عالتيي آل

ِّهلو أ تالل  مض اخة   الصات تل افية   أجةأ العتأيضا     -

 ى ا عجىىومل أةا ىىت لتىى رل  عت ص ىض عتىىو ض  ال ىى  العتأيىى  او ربى  عاويصيىى  ليعمىىض  ىى  صىىةج  -

ت تل  ا   
ِّالص 
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 ىىىىىىعآل املاُّ اوي ةىىىىىىتل اوةىىىىىىتة أ لافيفوأ ىىىىىى  عافختصىىىىىى ل  تىىىىىىو صىىىىىىع   مل ىىىىىىل كاىىىىىىت   -

 ،عاأةتتج ىىىىىىىى  ،عأةىىىىىىىىتة ت   ىىىىىىىى  افجواةىىىىىىىى  او تي ىىىىىىىى  )البةىىىىىىىىول    صىىىىىىىىات تل افية  ىىىىىىىى ال

ِّعالتمولي  ( 

ت تل بمىىىىىىت يبات ىىىىىى  أىىىىىى  الةىىىىىىي  الل ييىىىىىى  - ىىىىىىا   
 ىىىىىىواُّ  ، ىىىىىى ا تاىىىىىىور صىىىىىىةا الىىىىىىامي أىىىىىىع الص 

ِّعبتفي   اكض  ،اع ال ت يتل هةتتجمت  مع الور  عاوصتن  افي ي   ،اوةتورملأ

   او تر      اوعترض اوحي    عافخترج   يواج  افية  وا صعوبتل  لض أ  تو صع  -

: لاتفعيل َدور  ِر
َ
قت

ُ
:اسادام: الانمي: في البيئات التراثي:في  الصناعات الحرفي:االستراتيجي: امل  

االكتصىىىىىىىىىىتملي   التام ىىىىىىىىىى  ىىىىىىىىىى  ا ىىىىىىىىىىت اأ   أفتةىىىىىىىىىى    ىىىىىىىىى  ِّ الصىىىىىىىىىىات تل افية  ىىىىىىىىىى تحتىىىىىىىىىض 

ِّ ،عاالجتمت  ىى  ض را ىى    
 
 ىىف

َ
ت ت ت تىىو ةج أىىع  ىىي  عخىى أتل أحي ىى  ذال  تا ت ىى  ِّ ابت تلترصىى بمىى

أىع خى ع ت ىي ض  ،ع   خي   ةع  مض أ موة  ال خض ،صي  ألت ةأ بح تأ اوواااضا

ِّعتح    اربت    ض أ لي عل  عمل تي  ع مةأ  ظ متضا ليل مل  ،را  اوتع باةش ن ا 

أىىىىىىىع اجىىىىىىىض ت ع ىىىىىىىض ملعر الصىىىىىىىات تل افية  ىىىىىىى   ىىىىىىى  ا ىىىىىىىت اأ  التام ىىىىىىى   يطل ىىىىىىى  ر ىىىىىىىل 

  ى ن الوصىوع  ،(2ال ىفض ) ،   تأي  ت وا  تو   مل أىع او وأىتل ا  ت ى  ا َ ات   

تل  ت   ا  ىىىى  
ا ىىىىىت اأ  التام ىىىى   ىىىى  اللرَىىىىىتل  ىىىى   افية  ىىىى هلىىىىو ه ىىىىمتا  ت ىىىىض عملعر ُ   ىىىىىت ليص 

ِّ ،الَ اا ىىىىى 
 

عىىىىى ا أ ىىىىىتال
َ
لتمكىىىىىضا كات ىىىىىتل عا ىىىىىع  أىىىىىع اوىىىىىواااضا أىىىىىع هي ىىىىىتمل أصىىىىىتملر  ال ىىىىىت ت

تب  ِّعلمىىةا ي ىى  هُ ىىتُّ ن ىىتس الةىىوش ال ،ليىى خض ت كىىتا  ىى كوةىى   ،ت ىى يل  ىى  أ ياىى  زب ىى   مىى

عافيىىىىىى  أىىىىىىع ا ىىىىىىتض امل الصىىىىىىات تل افخترج ىىىىىى  عه اىىىىىىتُّ االأت ىىىىىىتز  ،ال يىىىىىى  الاىىىىىىتب  ليم ياىىىىىى 

ِّعال  ل ليصات تل افية    اوحي   

ت يحتىىتا كاىت   هلىو أي ةىى  ر ىىم   ُفوأ ى  ت ىىمع هملارتىى   الصىىات تل افية  ىى  مى

اهت الت ترح بضا افجمتل او تي   ،ض فض  عتع
َ
هلىو جاى  أى  افيىة  ضا  تعت آل جال ِّ ،عت

ت ت تل عتام ى ىىىىىى ا  ىىىىىى  
ت تفىىىىىىوا أةىىىىىىيعل   ىىىىىىع  ،عالم َىىىىىىتل ذال الع كىىىىىى   ىىىىىى  مل ىىىىىىل صىىىىىىةج الص   مىىىىىى

ِّاو تمع     التام  عاُ  اووارمل ال عتل      ،تة رت   مورمل اكتصتملي
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ُ   2 فض )

 
َ 

َ
ِّ)اللتُ (( يوض  أحتعر اال َ ات     او

عر   ا ت اأ  التام      اللرَىتل الَ اا ى     الصات تل افية   عأع اجض ت ع ض مل 

عافي ىىىىتظ  ،عتاظ مىىىى  الصىىىىات تل افية  ىىىى يطل ىىىى   ىىىىع ال ىىىىواةضا عا ةظمىىىى  فيمتيىىىى  كاىىىىت  

ت  ،عتةترىىىىى   مي ىىىىىتل اأةتىىىىىتا  ىىىىىواُّ ال ىىىىىت تتىىىىىولو تاظىىىىى ل  ىىىىىيعن ت ، ي ىىىىى  اع او ىىىىىتييوا  ي ىىىىى

ت ،عتىىى رل  ل تا ل عا ىىىى   مت عع ىىىت ض مل ممىىى ت أىىىع  ،اع تيىىىك اوعا ىىى  ببةىىىول  أات ىىى عُمتيى ىىى

أع خ ع الو ىت ض او تي ى  اأىة  الصات تل افية   اوات ة   علل   ن ة الول  ب صم    

ت  عافيىىىة  ضا عُىىى  اوةىىىى يك  تىىىو  ،ُ ىىىوي  ىىى  ُمتيى ىىىت ا  ت  عتلىىىج   الَصىىى عاوحت ظىىى   يي ىىى

ِّا تعمتع اوات تل اوحي    

عىى ا التىى رل  اُىى  الاىىةش اوات ىىل  فيمتيىى  الصىىات تل افية  ىى  ،جتةىى  كخىىةأىىع   ،َي

عهكتأىىى  الىىى عرال الت رلن ىىى  اوت صصىىى   ال ىىىت  ،علىىىتل ذلىىىك ب ن ىىىتُّ أةا ىىىت ت رلن ىىى  ُة  ىىى 

 ،افية  ىىىىىىىىى عتاىىىىىىىىىولة اوات ىىىىىىىىىتل  ،عزلىىىىىىىىىتملأ  ىىىىىىىىى ملصل ،ا ىىىىىىىىى ن هلىىىىىىىىىو ر ىىىىىىىىى    ىىىىىىىىىتُّال افيىىىىىىىىىة  ضا

ت ُ ىىىا ال تا اىىى  اوىىىوارمل الن ىىىةل  ال زأىىى  ل يموأىىى   ،عاوحت ظىىى   تىىىو ا ىىىتمةارلى ت عت ا تا ىىى

عىىى ا البةىىىول  اُىىى  ا ركىىىتا الة رةىىى   ىىى  صىىىةج الةؤلىىى الصىىىات تل افية  ىىى  ت َي بح ىىى   ،    مىىى
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اع أىىىىع  ،تتىىىىولو افجمىىىىتل الة ىىىىم   بتلتطةىىىى   أىىىى  افيىىىىة  ضا اة ةىىىىمل عأىىىى  افجمىىىىتل اوعا ىىىى 

 ىىىىضاخىىىى ع افجمع ىىىىتل التعتعة ىىىى  البةىىىىول  لمىىىىةج اوات ىىىىتل ليةىىىىفتا اوح
 
اع  ،اع الةىىىى ت  ،ي

ت يمكىىع اال ىىتعتة  ض ىةكتل عاا ىى  لبةىىول  اوات ىتل  ،ا  ىواش افخترج ىى   ىى   افية  ىى  مى

ِّال اخض عافخترا بمت يةمل    تلج   اأةتتا اوحت  عا تمةارج 

الصىات تل عت ض  اال َ ات     او َُ      اُ   اتصةصت هلو اة  يطل ى  اا تحظى  

 ،ترل  ىىىى  ب را ىىىىتل أةت   ىىىى  عأعم ىىىى  أىىىىع كلىىىىض اللىىىىتُ ضا ىىىى  أ ياىىىى  زب ىىىى  الت افية  ىىىى 

ت   ىىىىى  ىعتاىىىىىولة خلىىىى ،صىىىى  مت تاىىىىىولة ا ملاُّ عاوىىىىوامل اوةىىىىىت  أ  ةال افيىىىىىة  ضا ال ىىىىت تواراوصىىىىى

ِّ
 

الصىىىات تل  ىىىع اللحىىى   ىىى  ابتفىىىتر اصىىىاتن ج يىىى أ  صىىىةل  أىىىع أات ىىىتل  ا ج ىىىتع    ىىى 

ت يىىيملي هلىىىو تو ىى   كت ىى أ الايىى  اوحتىىى   ،افية  ىى  تض  الَ ا ىىت  أمىى أىى  افي ىىتظ  تىىو الاىىى

  عا ىىىىىت  اا اآلالل عاوعىىىىى ال عالو ىىىىىت ض التكاولوج ىىىىى  افي ي ىىىىى  افية  ىىىىى  تىىىىىو اوات ىىىىىتل 

عتي ضىىىىىىىىى  اىىىىىىىىىةش العمىىىىىىىىىض أىىىىىىىىىع ملعا اوةىىىىىىىىىت  بتلعاتصىىىىىىىىىة ا  ت ىىىىىىىىى   ال ىىىىىىىىىت تح ىىىىىىىىى  وات ىىىىىىىىىتل 

  متا ت اوتوارا   الصات تل افية   

:الاوصيات  

ال ى مت  ى   ،ل عر الةي ت وا ب  الصات تل افية       ا ت اأ  التام  هلو ا اةظة ِّ

ت أت يتعي  ب  را ت  تو خي   ىةع العمىض ،افجواة  االكتصتملي  عاالجتمت     ،عخصوص 

ت    ،عأحتربىىىى  ال  ىىىىة عاللاتلىىىى  ع ىىىىمتا  ىىىىةع اأملأىىىىتا االجتمىىىىتل    ىىىى   ىىىىع الىىىى عر ال  ىىىى

  ةىىى  يمكىىع ع ىى   ىىى مل  ،الىىةي ت ىىوا بىى   ىىى  تعتلىىت العىىتملال عالت تل ىىى  عال ىى ل االجتمت  ىى 

تل ال ت تةمل    ت ع ض ملعرصت    أ يا  زب   ِّكتآلتت  ،أع او َُ 

را   بمحتعرصت او تي    (1)  
ت اال َ ات     او َُ      صةج ال    

ل   
 
 ت

ت  اكتصىىىىىىىىتملي لتاىىىىىىىىولة عتمولىىىىىىىىض امىىىىىىىىيتح الىىىىىىىىور  ت صىىىىىىىى م ألىىىىىىىىتلل أتل ىىىىىىىى  عبىىىىىىىىةاأج هنعىىىىىىىى (2)

 عاوي ةتل الصيض أ عاوتو ا  افختص  بتفيةن عالصات تل الت ي  ي  
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ليمات ةىىىى  ال ىىىى ي أ أىىىىع كلىىىىض اوات ىىىىتل ا جان ىىىى  ال ىىىىت تتمضىىىىز بىىىىتفجوملأ العتل ىىىى   عتىىىىو  اةظىىىىة ِّ (3)

 ىىىى   افجمع ىىىتل عافيىىىة  ضا اال تمىىىتمل  تىىىو الت  يىىى  عاالبتفىىىتر عهملخىىىتع التكاولوج ىىىت افي ي ىىى 

 العمي   اأةتتج   عالتحكل    الةعة عافجوملأ 

مل ىىىىىل اوي ةىىىىىتل اوعا ىىىىى  بتاىىىىىىولة كاىىىىىت  الصىىىىىات   الت ي  يىىىىىى  أىىىىىع أي ةىىىىىتل عجمع ىىىىىىتل  (4)

أىىىىع خىىىى ع أاحمىىىىت هأفتة ىىىىتل عصىىىىُ  تل اع ىىىى  لي  ىىىىتا بىىىى عرصت  ىىىى  تام ىىىى   ،عغض صىىىىت ،أما ىىىى 

 ال ات  

 لت ي  يضا ه تملأ ص في  الاظتا التعتعنت فجعي  ا ج  ا ت اتبت ليصات  ا (5)

ِّ.ل  رت   تو تحةلك كات  الصات   الت ي  ي  اتلج   الط تس الة تن  ةظة ِّ (6)

هن ىتُّ أة ىىت لتوا ىى  الصىات تل افية  ىى  عالت ي  يىى  اواب ىىةأ  ى  او ياىى  ت ىىةن  ي ىى  عزارأ  (7)

 ال  ت   بتلتعتعا أ  اوي ةتل ا كتمليم   عافجمع تل اوما    

االت:  الهوامش واإِل

ت تل الت ي  ي  عافيةن    افجتا ة ،اُم   ل المتملي (1) ا   
ت تل الت ي  ي      ،الص  ا   

عر    مض ُوع الص 

  4ع ،ا2010 ،اواظم  العةب   ليَ ب   عال  ت   عالعيوا ،الواع العة ت

ت تل الصيض أ  تو االكتصتمل الة تن  ،  متُّ أم ع   ل الوصتح (2) ا   
 ،ااة صات   العتمليتل عالص 

 ،ا2011 ،جتأع  ال  وا ،ر تل  أتجةتض  غض  أط ورأ ،ملرا   ُتل   تو أحت ظ  افجضزأ عال  وا

  12ع

     اوميك  العةب   الةعوملي  ،خض ي  بطا  ل    هبةاص ل ا ص    (3)
ت    

  
 
ا  ال    

ا
ُتل   ،هملارأ الَ

 ،الةلتض ،ك  عوملجتأع  اوي ،غض  أط ورأ ااةعُ  مل توراج ،افيةن عاوصاو تل الت ي  ي 

  286-285ع  ،ا2010

أ        ،اُم   علتا  ت   (4)
 

 ع 
ع

ولض  االكتصتملي  عاالجتمت    التام  ملعر الَلَاو  اأ مع
 
أع خ ع ت

ي   ،او ةع تل تمل  ص  كت   التام  ملعر ال ات  اوتل      ،اويتمة العي ت التت   ليجمع   العةب   ليلحو  اال 

  220ع ،ا2008 ،سجض اويتمة ،أصة –العةب   

 ،ت ترح ال عع    تاولة ا متع اوط آل الصيض أ ج ا عالصيض أ عاوتو ا  ،أما  ُتأ  عكخةعا  (5)

  134ع  ،ا2009 ، يةاضا ،ملرع  ل يةاضا
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ال ت تمت  أع ال ةا افختأل  ،ي ض  هلو ُ ل  أع تترلَ هة يَ ا Saxon-Angloالَ ا  ا ة يو  كةونت  (6)

ت أع ال لت ض افجةأتة    ،ا1066 - 450ُوال   ،ُ ا ال ةا افيتملي   ة عا ة يو  ت ةوا كتةوا  عل 

ِّ( en.wikipedia.orgال ت صتجةل أع كترأ اعرعبت )

ت تل الت ي  ي  بضا ال لتل عالتيض  ،ا تمتمل   ا (7) ا   
 ،ال تصةأ ،أكتل  ا ة يو اوصةل  ،افيةن عالص 

  18ع  ،1س  ،ا1991

 ،   ه االوعِّ 1982انر ئ  تا  ،IRCICA)   )كر ةفت  أة ت ا بحت  ليتترلَ عال اوا عال  ت   اأ  أ (8)

 Research Center forتة  ت  عالم ن ا  ت  ت أع هن ت   صو افي تظ  تو الَ ا  اأنةتنت عال  ت    

Islamic History, Art and Cultureِّ

  47ع  ،ا2010 ،العةاش ،أكتل  بر موا ارب ض ،الة تُ   افية   اوات تل  ،بط تأضا يوُات ملاة تع (9)

 223ع ،2010،أةج   تب  ،ا ص   خض ي  بطا  ل    هبةاص ل (10)

(11) Parnwell M; Hitchcok M; king, v. Tourism and rural handicrafts in Thailand, Tourism south-

East Asia, 1993, p. 234-257  

اا    عملعرصت     ، متمل الم تد يت ة صت ل  (12)   
ا
اأ    أ  يا   زب    الة تُ   التام  هملارأ اوواك  الَ ت    ةع

َ
او

تر ل    ملرا   ُتل    104ع  ،ا2018 ،جتأع  اويك  عومل ،غض  أط ورأ ااةعُ  مل توراج ،الت 

(13) Margolin Victor, Design for a Sustainable World. Design Issues, Vol. 14, No. 2, summer, 

1998, p.13. 

ا بة ت   1983ت فيا صةج اليجا  ب ةار أع افجمع   العتأ  ل أل اوتح أ    كتةوا ا عع العتا  (14)

( أخص   أع الا   الة ت    عاالكتصتملي  22ع  ول  ) ،لبةعةت ة ل ر رة  عزراُّ الن علج الةتب  

عتل ت أع ملعا افيتج  هلو هجةاُّ تي ض ال عذلك    ن أواصي  الامو االكتصتملي ال ،افيت م     العتلل

ِّ.جةرل     بط   الاظتا االكتصتملي العتل ت

نةل  هلو ر رة  اليجا  العتو   ليلرَ   Brundtland Reportبت ةلة بةعةت ة   تَيعةن صةا الت ةلة اُ تة ِّ  (15)

ليمتل   عصو يم ض الوا    اوةجع   ا  ت    ليتام   اوةت اأ   ،عالتام   ال ت كتأا ب   امل الت ةلة

ِّ(8-4  1987 ،ة ولور  ،ا أل اوتح أ ،أةت ليات او َ   ،اةظة  )ت ةلة اليجا  العتو   ليتام   عاللرَ 

(16) WCED, Our Common Future, Oxford: Oxford University Press, 1987, 48. 

اأ   التام   أع اأنةتنت  تو اللرَ  عِّأ تاة غ تح ا ،غتملأ  ت  أو  ا (17) ت    ةع
َ
اويتمة العة ت الةتمل   ،او

اأ  ل التام  الن ةل  عكاترصت  تو  التام  لاملارأ الل د   ل ت    ةع
َ
  159ع  ،ا2007 ،أصة ،او
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تر ل      ملرا    الة تُ   ا ت اأ التام   ،يت ة صت ل  متمل الم تد  (18) يا   ج أ الت  اا      أ      
ا
   اوواك  الَ

ا  ،ُتل    
ا
 ،الةعوملي  ،افجمع   الةعوملي  لي را تل ا اةل  ،7   ،أ ي  ملرا تل     يل اآلاتر عالَ

  251ع ،ا2016

أالو تل أة ت اللحو   ،افية  وا بضا التك آل أ  ال  ة عصات   را  اوتع ،المتمليُتأ   (19)

مت    عال را   11ع  ،2006 ،جتأع  ال تصةأ ،كي   اآلملاح ، تل االجت 

ت تل الصيض أ عِّ ،اةور  ا   الع ع (20) ا   
  ملرا   أ  اة      برَ  اوط آل التام      افية   ملعر الص 

يا   اواصورأ أة ت اللحو  ليتام    ،ة عأ  لض تاولة او ةع تل الصيض أ ،الصيض أ    أة ت عأ   

  73ع ،1992 ،أحت ظ  اواصورأ  ،جمع   تام   او ةع تل الصيض أ ،ال عل  

  117-116 ،2006 ،افية  وا بضا التك آل أ  ال  ة ،المتمليُتأ   (21)

  41-40ع  ،2006 ،افية  وا بضا التك آل أ  ال  ة ،المتمليُتأ   (22)

ت تل الصية  عافيةن الت ي  ي     الواع العة ت املاأ  ،أاظم  العمض العةب    (23) ا   
أيتمة  ،ليتام  الص 

ال ةل  -اللا  ا ععِّ -ت ةلة او ية العتا وكت  العمض العة ت ،ال عرأ افيتملي  عالع ةعا ،العمض العة ت

  15-13ع ،ا1994 ،ال تصةأ ،ا ععِّ

  117-116ع  ،2006 ،افية  وا بضا التك آل أ  ال  ة ،المتمليُتأ   (24)

ت تل الصيض أ عِّ ،اةور  ا   الع ع  (25) ا   
  74-64ع  ،1992 ،التام      افية   ملعر الص 

اا    عملعرصت     ،يت ة صت ل  متمل الم تد   (26)   
ا
اأ   الة تُ   التام  هملارأ اوواك  الَ ت    ةع

َ
  18ع ،2018 ،او

ب  ع  أاة ن  ا ت ُع ا ن تي  ال عل   ، ل    ل الة ا افي امل  (27)
يا   ز  اال تحفتأتل افيةب   بم   

تُ  ،ا1517 –819ِّصى 923 - 204الاتصةل      
  23ع  ،ا2004 ،صاعتُّ ،عزارأ ال  ت   عالة 

ل      ع  ت تل افي  تظ  يي ت عاالرت تُّ بلرَى ت  ، ل  الةك   اتصة ال رلتنت  (28) تر  َ ا ال ما   الت 
َ
او

ة ِّ
 ،ا1،1997 ،2أج –أ ي  العيوا عالتكاولوج ت  ،ملرا   ُتل ل أ يا  زب   التترل   ل   لافي   

  780ع ،صاعتُّ

 ،ال مع ،عزارأ ال  ت   ،32-31   ،أ ي  اأكي ض ،أ يا  زب   التترل   ت ا ي  ، ل ج اتبا العنس ت  (29)

  166-164ع ،ا2007

ب  ع  أع خ ع افي ةلتل عاال ب ت تل ا اةل  ، ل  افيلر  الةبحتنت  (30)
يا   ز    

عرك   مض  ،رؤل  لتترلَ أ 

 ،ا2004 ،ال مع ،جتأع  افي ي أ    اواع  أ أ يا  زب   التترل   أ  أ  هلو ة عأ افي  تظ  تو 

  5-4ع
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مع  ل   افي ةأت  (31) ب  ع     التترلَ ، ل الُة
يا   ز  عزارأ اأ  ا  ،1  ،1  ،أ ي  اأكي ض ،أ   

  97ع ،ا1980 ،صاعتُّ ،عال  ت  

 ،ملار صتملر ،أعجل اللي اا ،ا(1228صى  627 متح ال يع ابو  ل   يتكول بع  ل   افيموي )ل   (32)

  131ع  ،3ا ،ا1977 ،بض عل

   بت  عة  ،بع زل  بع  مةع بع  م ا بع  ل  ةناكل ي  ا  ت ة يعومل نة  ت هلو ا  عة عا م   (33)
َ
عل

عأع ا  ت ةأ ابو أو  ا اال عةي  عتمت  كل ي  ا  ت ةأ أع جاوح أ لا  هلو  ،كتا ا عة افجةل ة  

 ( 97-96  1980 ،ع تصمى ت زب   )افي ةأت ، متع عاملي رأ 

ب  ع  ُ ا ن تي  العصة ا يو ت  ،صتف  اُم  ال     (34)
يا   ز   ،ملرا   ااةل  أعمترل  أ ترة  –أةتج  أ   

 ،1980 ،أةج   تب  ،  افي ةأت9ع ،ا2011 ،ال مع ،جتأع  صاعتُّ ،اتركةل اآل ،ر تل  أتجةتض 

  97ع

ع عل  ال مع أع اويو  ، ت  بع افيةع بع ا ت بكة افخترد   (35) عزارأ اأ  ا  ،الع ج  اوةلو     أ 

  14ع ،ا1981 ،2س ،ملأ   ،ملار ال كة ،صاعتُّ ،عال  ت  

تترلَ ال مع اوة ا او       اخلتر صاعتُّ عزب   ع عةاُّ  ،ة ل ال يع  مترأ بع  ت  افيك ت ال م ت (36)

 ،ا1976 ،2س ،أالع  الةعتملأ ،تح    عتعي    أحم  بع  ت  ا كو  ،أيو مت عا  تن ت عاملبت  ت

ِّ 42-38ع

تر ل      ، ل  الةك   اتصة ال رلتنت  (37) َ ا ال ما   الت 
َ
  779ع ،1997 ،او

 ت  بع  اةظة   ع  وش اوعتصة عصو  وش ر   اوعتصة )افجت (عصةا ال وع ييل ج أت ذ ةج افخترد     (38)

ن ة ضعاتي  أحم  بع  ،ا(  الع ومل الييليل     تترلَ ال عل  الة ول  1409صى 812افيةع افخترد  )ل 

 ( 246 1) ،ا1983  صى1403 ،2س ،صاعتُّ ،أة ت ال را تل عاللحو  ال م ت ، ت  ا كو 

مع  ل   افي ةأت (39) ب  ع     التترلَ ، ل الُة
يا   ز    72 ،1980 ،أ   

(40) Keall, Edward, "A preliminary Report on the Architecture of Zabid" Proceeding of Seminar for 

Arabian Studies, Institute OF Archaeology, London, 1984. 

رةترل   بكةة ال تن اوم عملأ ع تحمت (41) رةترلتل  عب   وش  ،أ   فوا ال تُّ ع تا الةضا ،ال   عافجم  ك 

تملي ب  ع      م  ال عل  الة ول    ،ليت ترأ    او ا ) ل   كت   ُةع العل 
افي تأ العيم       أ يا  ز 

جتأع  اا  ،ر تل  أتجةتض  غض  أط ورأ    افي ترأ عالاظل اأ  أ   ،ا(1454-1228صى 626-858)

ِّا( 1995 ،أك  اوكةأ  ،ال ة ِّ
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  64ع ،2004 ،اال تحفتأتل افيةب   ، ا افي امل ل    ل الة (42)

أاتض   ،أ   عتوا   افيةن ال  عل  الت ي  ي     أ يا  زب   التترل    ،الصا عش االجتمتل  ليتام   (43)

  ا2011 ،افجتكا ا عع عال تنت ،الالع  ا علو ،صاعتُّ افي ي   ل ع ةا

عب  أ ما   ،  ت الصا عش االجتمتل  ليتام  تل ت ة ل ب تةتل صةا افج عع أع ا متع او   ال ت كتا  (44)

 ،   افجتايع ا عع عال تنت أع  تتح أ   عتوا   افيةن ال  عل  الت ي  ي     أ يا  زب   التترل   

  ا2011 ،افجتكا ا عع عال تنت ،الالع  ا علو ،أاتض  صاعتُّ افي ي   ل ع ةا

ا متع او   ال ت كتا   ت الصا عش االجتمتل  تل اال تمتمل    صةا ال فض  تو الل تةتل الوارملأ     (45)

عب  أ ما     افجتايع ا عع عال تنت أع  تتح أ   عتوا   افيةن ال  عل  الت ي  ي      ،ليتام  

 ا 2011 ،افجتكا ا عع عال تنت ،الالع  ا علو ،أاتض  صاعتُّ افي ي   ل ع ةا ،أ يا  زب   التترل   

  ِّ
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