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رايؼح انقادسٍح  /كهٍح اَداب

ادلهخص-:
والاؾغ
ٌٗض الُال ١مً الٓىاهغ الاحخماُٖت اإلاازغة في خُاة الاٞغاص ا
واإلاجخمٗاثٞ ،هى ًاصي الى هضم الاؾغة وج ٪٨ٟاوانغها وبظلً ٪ازغ ٖلى همى
الؿ٩ان مً زال ٫جإزحره في الخهىبت  .حاءث هظه الضعاؾت في زالزت مباخث
لٗغى مك٩لت الُال ١في مدآٞت ال٣اصؾُت مً زال ٫الاٖخماص ٖلى صٖاوي
الُال ١اإلاسجلت في اإلادا٦م لٗام  6106و٦ظل ٪الاٖخماص ٖلى الضعاؾت اإلاُضاهُت
مً زال ٫جىػَ٘ اؾخماعة الاؾدباهت التي جم جىػَٗها ٖلى ُٖىت ٢هضًت مً
اإلاُل٣اث في مىُ٣ت الضعاؾت  .و٢ض جىاو ٫البدث صعاؾت ْاهغة الُال ١وجىػَٗها
الجٛغافي ومضي جباًنها يمً الىخضاث الاصاعٍت في اإلادآٞت اط اخخل مغ٦ؼ ً٢اء
الضًىاهُت اإلاغجبت الاولى في خاالث الُال ١اإلاسجلت وبيؿبت ( )%55.5مً ٖضص
خاالث الؼواج البالٛت (  )8598خالت لٗام  ،6106اما مٗضالث الُال ١الخام
٣ٞض بلٛذ وللٗام هٟؿه في ٖمىم اإلادآٞت ( )6.8باألل . ٠اخخل ً٢اء
الضًىاهُت اإلاغجبت الاولى وبيؿبت ( )8.6باألل ٠في خحن اخخل ً٢اء الكامُت اإلاغجبت
الثاهُت وبيؿبت ( )0.8باألل ٠اما اإلاغجبت الثالثت ٩ٞاهذ مً ههِب ً٢اء الخمؼة
اط بلٛذ ( )0.6باألل . ٠و٢ض حٗضصث اؾباب الُال ١في اإلادآٞت ومنها اؾباب
احخماُٖت وا٢خهاصًت ٧ان لها صوع في اعجٟإ مٗضالث الُال ١وبالخالي ْهىع
الٗضًض مً الازاع التي جغجبذ ٖلى هظه الٓاهغة جمثلذ باألزاع الاحخماُٖت
والا٢خهاصًت ٖلى اإلاُل٣حن .
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The geographical variables related to the divorce
phenomenon in Qadisiyah Governorate
(Study in social geography)
Asst. Prof.Intethar Ibrahim Hussein Al Mousawi
Asst. Prof. Sabriya Ali Hussein Al - Obaidi
University of Qadisiyah / College of Arts

Abstract:
Divorce is a social phenomenon that affects the lives of
individuals. families and communities. It leads to the destruction
of the family and the disintegration of its relations and thus
affects the growth of the population through its effect on fertility.
This study was presented in three studies to present the problem
of divorce in Qadisiya Governorate by relying on divorce cases
registered in the courts for 2016. as well as relying on the field
study by distributing questionnaire distributed to a sample of
divorced women in the study area. The study dealt with the
phenomenon of divorce and its geographical distribution and the
extent of its variation within the administrative units in the
governorate. Diwaniyah district ranked first in divorce cases
registered (55.5%) of the total number of marriages (3598) in
2016. As for the crude divorce rates. it reached and for the same
year throughout the province (2.3) per thousand. The province of
Diwaniyah ranked first with (3.6) per thousand. while the district
of Al-Shamiya ranked second by (1.3) per thousand. while the
third place was allocated to the district of Hamzah (1.2) per
thousand. The reasons for divorce have varied in the province.
including social and economic reasons that have had a role in the
high rates of divorce and thus the emergence of many of the
effects that resulted from this phenomenon were the social and
economic effects on the divorced.
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ادلقذيح-:

حٗض ْاهغة الُال ١مً ؤزُغ الٓىاهغ التي ًم ً٨ؤن ًخٗغى لها ؤي مجخم٘ في
الٗالم ،بىنٟها ؾببا حىهغٍا في ج٣ىٌٍ صٖاثم ألاؾغة وحكدذ ؤٞغاصها ،وما ًترجب ٖلى
طل ٪مً زلل ٦بحر في الىٓام الاحخماعي ال٣اثم ٖلى جماؾ ٪واوسجام ألاؾغة ل٨ىنها حك٩ل
الىىاة ألاولُت في اإلاجخم٘ البكغي بهىعة ٖامت  .وبؿبب جل ٪الخضاُٖاث الخُحرة والايغاع
الٟاصخت الىاججت ًٖ خالت الُال٣ٞ ،١ض ويٗذ الكغاج٘ الؿماوٍت ومنها ؤلاؾالم ،و٦ظل٪
ال٣ىاهحن الىيُٗت ،لٗ٣ض الؼواج٢ ،ىاٖض واؾـ وؤنى ٫حكٗغ اإلاتزوححن بإنهم ً٣ضمىن
ّ
جى٪ٟ
ٖلى زُىة مهحرًت جغبُهم بغباٍ م٣ضؽ ٢اثم ٖلى اإلاىصة والتراخم والالٟت  ،ال
ؤوانغه بال للًغوعة ال٣هىي .وهي ْاهغة احخماُٖت ٢ضًمت ٖغٞذ مىظ ُ٢ام اإلاجخم٘
ؤلاوؿاوي الظي ٖغ ٝالؼواج ٦بضاًت لخ٨ىًٍ الاؾغة  ،وٖغ ٝالُال٦ ١نهاًت للخُاة الؼوحُت
ً
ٚحر الىاجخت  ،بط ٌٗخبر الُال ١مالػما للؼواج ٣ٞ ،ض ٖغ ٝالٗالم ومسخل ٠الخًاعاث
ال٣ضًمت في ٧اٞت ؤَىاع البكغٍت هظه الٓاهغة الاحخماُٖت وختى ٢بل ان ججز ٫الكغاج٘
الؿماوٍت ٣ٞض ٖغٞتها قٗىب واصي الغاٞضًً وواصي الىُل و٧ل قٗىب الٗالم ال٣ضًمت
ً
باؾخثىاء الكغَٗت الهىضوؾُت التي ال ًٟهم الؼواج ٞيها بخاجا .ا
اباخذ ألاصًان الؿماوٍت الثالزت مىظ ْهىعها الُال ١وحٗلخه عزهت ألنهاء خُاة ػوحُت
مًُغبت لم ٌٗض مً اإلام ً٨اؾخمغاعها  ،بط ؤحاػجه الكغَٗت اليهىصًت والكغَٗت اإلاؿُدُت
واباخه الاؾالم الظي التزم حاهب الىؾِ بحن الاٞغاٍ والخٟغٍِ بط اٖلً الاؾالم م٘
اباخخه ان هللا ًبًٛه وال ٌصج٘ الا٢ضام ٖلُه الا للًغوعة ال٣هىي  .ا
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ادلثحج األول
اإلطار اننظري وادلفاهًًٍ نهثحج

 .0يشكهح انثحج :جخمثل اإلاك٩لت اإلاُغوخت في هظا البدث بالؿاا ٫آلاحي (ما هي
اإلاخٛحراث الجٛغاُٞت والاحخماُٖت اإلاخٗل٣ت بٓاهغة الُال ١في مدآٞت ال٣اصؾُت ؟ وماهي
اهم الاؾباب اإلااصًت لهظه الٓاهغة ؟ وهل هىا ٥ازاع وهخاثج مترجبت ٖليها ؟ ا
 .6فروض انثحج ً:م ً٨ان جهاٞ ٙغيُت البدث ٧اآلحي (ان لٓاهغة الُال ١مخٛحراث
حٛغاُٞت جازغ في جباًً جىػَٗها ٖلى الىخضاث الاصاعٍت للمدآٞت  ،ومخٛحراث احخماُٖت
ٞهي ْاهغة احخماُٖت جخىلض هدُجت للًٛىَاث التي ًخٗغى لها الاٞغاص في اإلاجخم٘ لظل٪
جخٗضص الاؾباب والىخاثج اإلاترجبت ٖليها لهظه الٓاهغة الؿ٩اهُت الاحخماُٖت) ا
ً
 .8ينهذ انثحج  :هٓغا لخاحت الضعاؾت بلى ؤ٦ثر مً مىهج ٣ٞض جم اٖخماص اإلاىهج
الا٢لُمي لخىػَ٘ الٓاهغة ٖلى ا٢لُم مدآٞت ال٣اصؾُت وبدؿب الىخضاث الاصاعٍت واإلاىهج
الجٛغافي الخدلُلي الظي ال ًم ً٨الاؾخٛىاء ٖىه في ٖملُت الخدلُل لإلحابت ٖلى الدؿائالث
ا
في متن البدث .ا
 .4هذف انثحج  :يهض ٝالبدث الى جىيُذ ماهُت اإلاخٛحراث اإلاازغة في جٟش ي ْاهغة
الُال ١واهم اؾبابها وازاعها والىخاثج اإلاترجبت ٖلى اهدكاعها بٗض ٖملُت جىػَ٘ ٖضص خاالث
الُ اال ١في اإلادآٞت ٖلى الىخضاث الاصاعٍت ،ألنها مً اإلاكا٧ل الخُحرة التي ههضص ُ٦ان
اإلاجخم٘ في اإلادآٞت ما لها مً آزاع صًمىٚغاُٞت واحخماُٖت وا٢خهاصًت  .ا
 .5حذود انثحج  :جخمثل الخضوص اإلا٩اهُت للبدث في مدآٞت ال٣اصؾُت  ،وهي جمثل
الجؼء ألاوؾِ مً الؿهل الُٟط ي يمً مىُ٣ت الٟغاث الاوؾِ  ،بط جمخض اإلادآٞت بحن
ً
ً
صاثغحي ٖغى (˚80 ، -07او )˚86 ، -64اقماال ،وزُي َى˚44 ، -64( ٫او )˚45 ، -49اقغ٢ا ،
ً
ّ
وحك٩ل الخضوص الاصاعٍت للمدآٞت خضوصا مكتر٦ت م٘ زمـ مدآٞاث هي بـابل مً
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الكما ٫واإلاثنى مً الجىىب ّ ،ؤمـا مدآٞخا واؾِ وطي ٢اع ٞخدضاها مً الكغ ١والكما٫
الكغقي ،بِىما ّ
جدضها مدآٞت الىج ٠مً الٛغب .زغٍُت ( ،)0وجبل ٜمؿاخت اإلادآٞت
)0( 6

ال٩لُت (٦ 8058م )،

وجخإل ٠مً زمـ ٖكغة وخضة اصاعٍت  ،بىا ٘٢اعبٗت اًُ٢ت

واخضي ٖكغة هاخُت .زغٍُت ( .)6ا
زغٍُت ( )0ا
مى ٘٢مدآٞت ال٣اصؾُت مً الٗغا ١ا

اإلاهضع :الهُإة الٗامت للمؿاخت  ،زغٍُت الٗغا ١الاصاعٍت بمُ٣اؽ عؾم  ، 0111111 :0بٛضاص  .6111 ،ا
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زغٍُت ( )6ا
الىخضاث الاصاعٍت في مدآٞت ال٣اصؾُت ا

اإلاهضع :الهُإة الٗامت للمؿاخت  ،زغٍُت مدآٞت ال٣اصؾُت الاصاعٍت بمُ٣اؽ عؾم  ، 511111 :0بٛضاص  .6111 ،ا

ا
ادلثحج انخانً

يفهىو انطالق وانىاػه

 .1مٟهىم الُال : ١ا

ًٟؿغ الُال ١في اي مجخم٘ مً زال ٫مٗغٞت الترُ٦ب الؼواجي لظل ٪اإلاجخم٘ وهى ٌٗني
جىػَ٘ الؿ٩ان بدؿب خالتهم الؼواحُت وهي الظًً لم ٌؿب ٤لهم الؼواج (الٗؼاب)
ً
ً
الىىٕ جإزحرا مباقغا في
واإلاتزوحىن واإلاُل٣ىن واإلاترملىن وٍازغ الترُ٦ب الٗمغي ووؿبت ا
وؿب الؿ٩ان الظًً جًمهم الٟئاث الاعبٗت ٦ ،ما حؿهم الاخىا ٫الاحخماُٖت والا٢خهاصًت
()6

في جدضًضها واججاهاهها لظلٞ ٪ةن الخالت الؼواحُت لِؿذ خالت زابخت بل مخٛحرة.

وَٗغ ٝالُال ١بإهه اهٟها ٫الؼوححن ًٖ بًٗهما وجى ٠٢الخُاة الؼوحُت  ،ؤي ج٪ُ٨ٟ
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الاجداصاث الؼوحُت  )8(،وعٚم ؤن الُال ١مدلل في الضًاهت الاؾالمُت بال اهه ٚحر مؿخدب
وطل ٪للمؿاوت واإلاكا٧ل الاحخماُٖت التي جىجم ٖىه زانت بطا ٧اهذ الخُاة الؼوحُت ٢ض
ً
ً
ً
ؤزمغث ٖضصا مً الاَٟا ، ٫اما الضًاهت اإلاؿُدُت ٞةن الُال ١وبن ٧ان مدغما بال ؤن ٦ثحرا
مً الضو ٫اإلاؿُدُت ؤحاػجه بدكغَٗاث مضهُت )4( .وبن اعجٟإ مٗضالث الُال ١في ؤي صولت
ماقغ ٖلى ؤمىع ٖضة ؤبغػها وحىص مكا٧ل ب٢خهاصًت وجضهىع الُ٣م الازالُ٢ت بدُث ً٨ٟغ
ً

ً

ً

 ٫٥مً الؼوححن ج٨ٟحرا شخهُا واهاهُا صون ؤزظ الٗاثلت ومؿخ٣بل الاَٟا ٫بىٓغ الاٖخباع )5( .ا
ًخًمً ٞسخ الؼواج مضلىالث صًمىٚغاُٞت واحخماُٖت وا٢خهاصًت ٞالُالٌٗ ١ني
الاوسخاب مً الؿ٩ان اإلاتزوححن لظلٞ ٪هى ً٣لل ٖضص الؿ٩ان الظًً ٢ض ًدضر بُنهم
الىالصاث وَٛحر ٖضص وجغُ٦ب وخاحاث ووْاث ٠ألاؾغ  .ا
 .2أنىاع انطالق
هىاٖ ٥ضة اهىإ للُال ١هي :

()6

ا

ؤ .الُال ١الغحعي  :وهى ال جدل به ٖ٣ضة الؼواج في الخا ٫خُث ًمل ٪الؼوج اٖاصة
مُل٣خه الى خُاجه الؼوحُت صون ٖ٣ض حضًض ما صامذ في الٗضة
ب .الُال ١الباثً  :وٍ٣هض به خل عابُت الؼواج في الخا ٫وال ًد ٤للؼوج اعحإ َلُ٣خه.
حـَ .ال ١اإلاباعثت او الخل٘ :وهى الُالٖ ١لى ما ٫وقغٕ لخٟخضي اإلاغؤة هٟؿها مً ػوج ال
جغٍض الب٣اء مٗه.

ً
َّ
ص .ػواج الُمحن او الخل :٠وَؿمى اًًا الهجغ خُث ًدل ٠الغحل باال ً٣غب مً ػوحخه
مضة ٢ض جُى ٫او ج٣هغ عٚبت في اطاللها واًظائها ا
و٢ض ٢ضم بى ٫لىهامان في ٖام  0971ؾخت اوحه للُال ١وهي ما ًلي )7( :ا
ؤ  .الُال ١الٗاَٟي  :الظي ًمثل مك٩لت ٞكل ال اؼواج بؿبب جضهىع الغباٍ الٗاَٟي بحن
الؼوححن ا
ب  .الُال ١ال٣اهىوي  :الظي ً٣ط ي باهسغاٍ ٖ٣ض الؼواج  .ا
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ث  .الُال ١الا٢خهاصي  :الظي هُىي ٖلى الخٗامل م٘ ج٣ؿُم اإلالُ٨ت واإلاا ٫اي ٞهل
ملُ٨ت اإلاُل ًٖ ٤ملُ٨ت اإلاُل٣ت  .ا
ر َ .ال ١الؼوححن م٘ الاخخٟاّ باالبىة والامىمت  :الظي ًخًمً ٢غاعاث جإزظ بىٓغ
الاٖخباع الىناًا ٖلى الابىاء والخ٣ى ١وعٖاًتهم وج٣ٟض مهالخهم وقاونهم  .ا
حـ  .الُال ١اإلاجخمعي  :اي مازغاث الُال ١ال٣اهىوي ٖلى الغوابِ الهضاُ٢ت واإلااؾؿُت
التي ً٨دؿبها اإلاُل ٤او اإلاُل٣ت  .ا
خـ  .الُال ١الىٟس ي  :الظي ًغ٦ؼ ٖلى مداولت الكغٍ ٪او الكغٍ٨ت ال٦دؿاب اؾخ٣اللُت
ً
واٖخباع طاحي او اؾترحإ الاؾخ٣ال ٫الصخص ي الظاحي للكغٍ ٪بٗض َال٢ه ٢اهىهُا  .ا
وؤن ؤهم اهىإ الُال ١في مدا٦م الاخىا ٫الصخهُت في مدآٞت ال٣اصؾُت هي َال١
الغحعي والباثً ٞالباثً هى ما ال ًصح للؼوج مٗه الغحٗت والغحعي هى الظي للمُل٤
مغاحٗتها ُٞه ؾىاء عاح٘ ام لم ًغاح٘ و٢ض اقاعث البُاهاث اإلادهلت مً مد٨مت الاخىا٫
الصخهُت في مىُ٣ت الضعاؾت بإن اليؿبت الا٦بر هي لىىٕ الُال ١الغحعي ا٦ثر مً الُال١
الباثً بط ان ال٨ثحر ممً ً٣ىمىن بالُالٌٗ ١ىصون زال ٫مضة الٗضة بةٖاصة مُل٣اههم بٗض
ً
طهاب خالت الًٛب والخ٨ٟحر بش يء مً الخٗ٣ل وزهىنا بطا ٧ان ًغجبِ بُنهم اَٟا٫
مما ًاصي الى اؾخئىا ٝالخُاة الؼوحُت .اما الُال ١الباثً ُٞىحض بيؿبت ا٢ل ولً٨
اليؿبت الاٖلى حٗىص الى الُال ١الخلعي والُال٢ ١بل الضزى ٫الظي ٦ثر في آلاوهت الازحرة
ل٨ثرة اإلاكا٧ل والخالٞاث وال٨غاهُت بحن الؼوححن مما ص ٘ٞبالؼوحاث الى الخىاػًٖ ٫
ً
خ٣ى٢هً حمُٗها في ؾبُل الخهىٖ ٫لى الُالًٞ ، ١ال ًٖ الخالٞاث في مضة الخُىبت
مما ًاصي الى الٟسخ والُال٢ ١بل الضزى.٫

()8

ا

اما اهم صٖاوي الخٟغٍ ٤اإلاسجلت في مد٨مت الاخىا ٫الصخهُت في اإلادآٞت ٞهي
الخٟغٍ ٤للهجغ(ُٚبت الؼوج) وهى اخض اهىإ الخٟغٍ ٤للًغع واقترٍ ال٣اهىن لجىاػ
الخٟغٍ ٤بالُٛبت ان ج٨ىن بضون ٖظع وٖلى هظا لى ٚاب الؼوج في ججاعة او بٗثت ٖلمُت ٞال
ًد ٤للؼوحت َلب الخٟغٍ ٤وان ال٣اهىن الٗغاقي حٗل مضة الُٛبت ؾيخحن وهى اخخُاٍ ال
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ً
ً
بإؽ به لخ ٟٔالخُاة الؼوحُت وٖض ال٣اهىن حٗل الٟغ٢ت في هظه الخالت َال٢ا باثىا
ً
بِىىهت نٛغي )9( .و٢ض جبحن مً زال ٫الضعاؾت اإلاُضاهُت ان الؿبب الا٦ثر ويىخا وعاء
صٖاوي الخٟغٍ ٤مً هظا الىىٕ هى جغ ٥الخُاة الؼوحُت والخ٨ٟحر في انهائها او التهغب مً
ً
( )01ا
مؿاولُتها وٚالبا ما ًخم الهجغ بتر ٥الؼوج مً حغاء الجزإ والخال ٝبُنهما.
اما الخٟغٍ٢ ٤بل الضزى ٫وهى هىٕ ازغ مً صٖاوي الخٟغٍ ٤التي حكهضها اإلاد٨مت في
اإلادآٞت بك٩ل ملخىّ وهى ًىو ٖلى ان للؼوحت الخ ٤في َلب الخٟغٍ٢ ٤بل الضزى٫
وفي هظه الخالت ٖلى ان ج٣ط ي بالخٟغٍ ٤بٗض ان جغص الؼوحت ما ٢بًخه مً مهغ وحمُ٘ ما
ج٨بضه مً امىا )00(،٫وٍإحي هظا الىىٕ مً صٖاوي الخٟغٍ ٤باإلاغجبت الثاهُت وَٗؼي الؿبب
الى ٦ثرة الخالٞاث التي جدضر زال ٫مضة الخُىبت وازخالٞاث وحهاث الىٓغ بحن الُغٞحن
وجضزل الاهل في الهٛحرة وال٨بحرة ولكضة هظه الخالٞاث والخكُت مً جٟا٢مها في
اإلاؿخ٣بل جلجإ بٌٗ الؼوحاث الى َلب الخٟغٍ ٤بط ٌؿمذ ال٣اهىن للؼوحت بُلب الخٟغٍ٤
في خالت ٖضم الاوسجام قغٍُت اعحإ ٧ل ما ج٨بضه مً زؿاثغ الخُىبت واإلاهغ .ا
ادلثحج انخانج
انتىزٌغ اجلغرايف دلؼذالخ انطالق يف انؼراق وحمافظح انقادسٍح
لم ً ً٨الٗغا ١ومىظ ؤن حك٩لذ صولخه الخضًثت في ٖكغٍيُاث ال٣غن اإلااض ي مخمحزا
ًٖ باقي بلضان الٗالم الٗغبي في مسخل ٠الىىاحي الٗمغاهُت ،والٟىُت ،وألاصبُت ،وفي الىٓم
وحكغَ٘ ال٣ىاهحن ٞ ..دؿب ،بل ٧ان مخمحزا ٦ظل ٪باؾخ٣غاع ألاؾغة الٗغاُ٢ت وجماؾ٪
ؤوانغها ٞ .بٗضما بضؤث الجهاث الً٣اثُت ،وصواثغ ألاخىا ٫اإلاضهُت بدسجُل ٖ٣ىص الؼواج
والُال ١بهىعة عؾمُت ،لم ٌسجل ؤي اعجٟإ ملخىّ في مٗضالث الُال ١في اإلاجخم٘
الٗغاقي بل ان خالت الُال ١اطا وٗ٢ذ في اؾغة مُٗىت ٧ان طل ٪خغٍا بان جخٗغى جل٪
الاؾغة الى الاهخ٣اص بل وختى الغ ٌٞمً ٢بل مدُُها  .ل ً٨الٓغو ٝاإلاترصًت والخغوب
الُاخىت التي مغ بها اإلاجخم٘ الٗغاقي بؿبب حٗا٢ب اهٓمت الخ٨م و٢بًها ٖلى م٣الُض
ألامىع في البالص ،والتي ؤل٣ذ بإٖبائها الثُ٣لت ٖلى ٧اهل الٗغاُ٢حن ،وبضصث زغواههم
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ومىاعصهم التي خباها هللا بًاهم٧ ،اهذ هخاثجها ؾلبُت ٖلى جماؾ ٪ألاؾغة الٗغاُ٢ت
واؾخ٣غاعهاٞ ،إزظ ماقغ خاالث الُالً ١إزظ مىحى جهاٖضًا.

()06

٣ٞض اعجٟٗذ وؿبت

الُال ١في اإلاجخم٘ الٗغاقي بؿبب ٖىامل ؾُاؾُت وا٢خهاصًت واحخماُٖت ٖغٞها الٗغا١
زال ٫الؿىىاث ال٣لُلت اإلاايُت  ،عا٣ٞها ه٣و في الىعي الث٣افي والاحخماعي لألػواج ألامغ
الظي ص ٘ٞباخثحن احخماُٖحن الى ال٣ى( ٫ان اإلاجخم٘ الٗغاقي ًىاحه الخ )٪٨ٟوَٗؼو
البٌٗ ؾبب جٟا٢م ْاهغة الُال ١في الٗغا ١الى ( الاهٟخاح الظي بضؤ ٌكهضه بٗض ٖام
 6118والظي ؾاهم بك٩ل ؤو بازغ في جبض ٫ال٨ثحر مً اإلاٟاهُم الاحخماُٖت ) وٍ٣ى ٫ؤخض
ً٢اة مد٨مت ألاخىا ٫اإلاضهُت الٗغاُ٢ت (ان مد٨مت ال٨غر في بٛضاص سجلذ وخضها مىظ
بضاًت الٗام الخالي (611خالت َال )١وهظا الٗضص ٦بحر وماقغ زُغ ٖلى ج ٪٨ٟالغوابِ
الاحخماُٖت في البالص) وؤوضح (ان ؤ٦ثر خاالث الُال ١جخم ًٖ َغٍ ٤اإلاسالٗت  ،خُث ًإحي
الُغٞان وهما مخ٣ٟان ٖلى الُال ١م٣ابل جىاػ ٫الؼوحت ًٖ حمُ٘ خ٣ى٢ها ؤو بًٗها
بدؿب الاجٟا ١بُنهما ) وايا ( ٝان الُال ١في الٗغا ١ونل مغخلت ًجب الى٢ىٝ
ٖىضها  ،ألن جؼاًض الخاالث الى هظه الضعحت يهضص بيُت اإلاجخم٘ ) وحكحر ألاع٢ام الهاصعة ًٖ
مجلـ الً٣اء ألاٖلى الى ؤن صٖاوي الُال ١لٗام ٧ 6114اهذ ( 68689خالت َال،)١
ً
واعجٟٗذ بلى ( 88848خالت َال )١في ٖام  ،6115زم اعجٟٗذ مجضصا الى ( 85667خالت
ً
َال )١في ٖام  ، 6116واعجٟٗذ مجضصا في الٗام  6117بلى ( 40586خالت َال، )١
ً
وخ٣٣ذ وؿبت الُال ١اهسٟايا في ألاقهغ ألاولى مً الٗام  ، 6118بال ؤنها ٖاصث لترج ٟ٘في
الٗام  6119بىا 861458( ٘٢خالت َال )١و٢ض ا٦ض الباخثحن الاحخماُٖحن ٖلى ان ْاهغة
الُال ١في اإلاجخم٘ الٗغاقي آزظة في التزاًض وهى ماقغ ًضٖ ٫لى ج ٪٨ٟؤوانغ اإلاجخم٘
وؾاهم في طل ٪بضعحت ٦بحرة ٢لت الىعي الاحخماعي والضًني  ،بط حكحر الضعاؾاث ان اإلاجخم٘
ً
الٗغاقي مغ بمغاخل ج ٪٨ٟبضءا مً الخغب الٗغاُ٢ت – الاًغاهُت زم خغب الخلُج وبٗضها
الخهاع ختى ؾ٣ىٍ الىٓام الؿاب ٤في  6118وما اٖ٣بها مً َاثُٟت وجهجحر ٢ؿغي
()08

للٗىاثل.

ا
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ان الٗىامل الا٢خهاصًت في البلض والخٗلُم واإلااؾؿاث الٗلمُت ؤنابها الغ٦ىص والخ٪٨ٟ
ً
مما ازغ ؾلبا ٖلى الٟغص الٗغاقي ٞ ،اإلااؾؿاث في اإلاجخم٘ الٗغاقي بداحت الى وٟ٢ت حضًت
مً ؤحل حٗضًل بٌٗ حىاهبها ٞهي مٗىُت بالضعحت الا اولى بخ٣ىٍم الٗىاثل وجدضًض مؿاعها،
وان ػٍاصة الٗاَلحن ًٖ الٗمل في الٗغا ١ص ٘ٞبالكاب الٗغاقي ل٣ٟض الؿُُغة ٖلى ؤٖهابه
ً
ؤمام مخُلباث الٗاثلت التي ال جيخهي ٞجٗل الُال ١ؾبُال لخغوحه مً هظا الخىجغ الٗهبي  .ا

في الضزى ٫بلى ؤعو٢ت مدا٦م ألاخىا ٫الصخهُت في مدآٞت ال٣اصؾُت  ،ال جلٟذ
الاهدباه ؾىي مكا٧ل الُال ،١التي جٓهغ واضخت ٖلى مالمذ الىاؽ هىاٞ ،٥إٖضاص
الضٖاوي اإلا٣امت مً ؤحل الاهٟها ٫جهِب اإلاغء بالظهى ا ، ٫بط ؤنبدذ ً٢اًا الُال ١في
اإلاجخم٘ الضًىاوي ؤ٦ثر ما ًلٟذ الاهدباه ،وباجذ حكٛل الىاؽ ً
٦ثحرا ،وجثحر اإلاكا٧ل بحن
ألاؾغ ،وحٗلً البًٛاء بحن ال٣باثل ،و٢ض اعجٟٗذ اليؿبت ختى ونلذ بلى خالت مغٖبت،
ًهٟها الباخثىن الاحخماُٖىن بإنها ههضص اليؿُج الاحخماعي ،وجىظع بخ ٪٨ٟالغوابِ الاحخماُٖت .ا
ً
ً
بن خاالث الُال ١اإلاسجلت في مدآٞت ال٣اصؾُت لٗام ٢ 6106ض قهضث جباًىا واضخا
ٖلى مؿخىي الىخضاث الاصاعٍت في حجم خاالث الُال ١اإلاسجلت  ،بط جبحن مً الجضو)0( ٫
والك٩لحن ( )6 ،0والخغٍُت ( ) 8ؤن مغ٦ؼ ً٢اء الضًىاهُت ٢ض اخخل اإلاغجبت الاولى لخاالث
الُال ١اإلاسجلت والبال )0991( ٜلٗام  6106ؤي بيؿبت ( )%55.5مً ٖضص خاالث الؼواج
البالٛت ( ، )8598زم حاءث هاخُت ٚماؽ باإلاغجبت الثاهُت لخاالث الُال ١اإلاسجلت لخبلٜ
( )005خالت َال ١وبيؿبت ( )%60.87مً ٖضص خاالث الؼواج البالٛت ( .)588ا
اما اإلاغجبت الثالثت ٣ٞض اخخلتها مغ٦ؼ ً٢اء الخمؼة بط بلٛذ خاالث الُال )644( ١خالت
َال ١وبيؿبت ( )%09.6مً ٖضص خاالث الؼواج البالٛت ( )0644خالت ػواج  ،وحاءث
هاخُت الكىاُٞت باإلاغجبت الغابٗت مً خُث ٖضص خاالث الُال ١اإلاسجلت والبال )47( ٜخالت
َال ١وبيؿبت ( )%05مً ٖضص خاالث الؼواج البالٛت ( )880خالت ػواج  ،اما اإلاغجبت
الخامؿت ٣ٞض اخخلتها هاخُت مغ٦ؼ الكامُت وهاخُت الهالخُت ( )084وبيؿبت ( )%04مً
ٖضص خاالث الؼواج البالٛت ( )0816خالت ػواج .ا
ا
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حضو )0( ٫ا

ٖضص خاالث الُال ١ووؿبها اإلائىٍت بدؿب الىخضاث الاصاعٍت في مدآٞت ال٣اصؾُت للٗام
 6106ا
ٖضص خاالث

ٖضص خاالث

وؿبت ٖضص خاالث الُال١

الؼواج

الُال١

مً ٖضص خاالث الؼواج

مغ٦ؼ ً٢اء الضًىاهُت

8598

0991

55.5

هاخُت الؿيُت

696

08

6.06

هاخُت الكاُٗٞت

887

47

08.9

هاخُت الضٚاعة

0106

64

6.69

مغ٦ؼ ً٢اء ٖ٪ٟ

865

86

01.4

هاخُت البضًغ

460

66

4.77

هاخُت ؾىمغ

685

08

6.8

0816

084

04

هاخُت ٚماؽ ا

588

005

60.87

هاخُت اإلاهىاوٍت

0159

47

4.4

مغ٦ؼ ً٢اء الخمؼة

0644

644

09.6

هاخُت الكىاُٞت

880

47

05

مجمىٕ اإلادآٞت

00688

6896

65.5

الىخضة ؤلاصاعٍت

مغ٦ؼ ً٢اء الكامُت
والهالخُت

ا

اإلاهضع :اإلاد٨مت الاجداصًت في الضًىاهُت  ،قٗبت الاخهاء  ،بُاهاث ٚحر ميكىعة لٗام  6106ا
ا

الاصاعٍت مً زال٫
 جم اؾخسغاج وؿبت الُال ١في مدآٞت ال٣اصؾُت وبدؿب الىخضاث ا
اإلاٗاصلت آلاجُت:

ا

ا
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ق٩ل ( )0ا

جباًً ٖضص خاالث الُال ١في مدآٞت ال٣اصؾُت بدؿب الىخضاث الاصاعٍت لٗام  6106ا
10000
1000
100
10
1

ا

ً

اإلاهضع  :اٖخماصا ٖلى بُاهاث حضو )0( ٫ا
ا

ق٩ل ( )6ا
اليؿب اإلائىٍت لٗضص خاالث الُال ١مً ٖضص خاالث الؼواج ا
بدؿب الىخضاث الاصاعٍت في مدآٞت ال٣اصؾُت ا
60
50
40
30
20

10
0

ً

اإلاهضع  :اٖخماصا ٖلى بُاهاث حضو .)0( ٫ا
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زغٍُت ( )8ا

اليؿب اإلائىٍت لٗضص خاالث الُال ١مً ٖضص خاالث الؼواج بدؿب الىخضاث الاصاعٍت ا
في مدآٞت ال٣اصؾُت لٗام  6106ا

ً

اٖخماصا ٖلى  :زغٍُت ( ، )6وبُاهاث حضو )6( ٫ا
ا
اإلاهضع:

ا

ا

اما اإلاغجبت الؿاصؾت ٣ٞض اخخلتها هاخُت الكاُٗٞت التي بلٛذ ٖضص خاالث الُال١
اإلاسجلت ( )47خالت وبيؿبت ( )%08.9مً ٖضص خاالث الؼواج البالٛت ( )887خالت ػواج،
اما هاخُت ٖٞ ٪ٟجاءث باإلاغجبت الؿابٗت بط بلٛذ خاالث الُال ١اإلاسجلت ٞيها ()86
وبيؿبت ( )%01.4مً ٖضص خاالث الؼواج البالٛت ( )865خالت ػواج  ،اما الىخضاث
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الاصاعٍت التي حاءث باإلاغجبت الثامىت مثل هاخُت الضٚاعة وهاخُت الؿيُت وهاخُت ؾىمغ بٗضص
خاالث الُال ١والبالٛت (ٖ )08 ، 08 ، 64لى الترجِب  ،وبيؿبت (، %6.06 ، %6.69
ٖ )%6.8لى الترجِب مً ٖضص خاالث الؼواج البالٛت ( )685 ، 696 ، 0106خالت ػواج ٖلى
الترجِب  .اما اإلاغجبت الازحرة ٩ٞاهذ مً خهت هاخُتي البضًغ واإلاهىاوٍت اللخان بلٛذ ٞيهما
ٖضص خاالث الُال )47 ، 67( ١خالت ل٩ل منهما وبيؿبت ( )%4.4 ، %4.77ل٩ل منهما ٖلى
الترجِب مً ٖضص خاالث الؼواج البالٛت ( )0159 ، 460خالت ل٩ل منهما ٖلى الترجِب .ا
ً
ً
وجإؾِؿا ٖلى ما ج٣ضم هلخٔ ؤن هىا ٥جظبظبا في حسجُل خاالث الُال ١للىخضاث
ؤلاصاعٍت والتي سجلذ اٖالها مغا٦ؼ ألاًُ٢ت في اإلادآٞت وٍغح٘ طل ٪الى حملت مً
الاؾباب منها ٖىامل صًمىٚغاُٞت جخمثل في ػٍاصة اٖضاص الؿ٩ان والؾُما الظًً هم في ؾً
ً
الؼواج ًٞال ًٖ جؼاًض اٖضاص اإلاهاحغًٍ وهلخٔ ان الؼٍاصة ج٨ىن في مغا٦ؼ الاًُ٢ت
والؾُما ً٢اء مغ٦ؼ الضًىاهُت ٣ٞض خاػ ٖلى اليؿبت الاٖلى وهظه الٗىامل مغجبُت بٗىامل
ا٢خهاصًت وؤزغي احخماُٖت منها الؿعي وعاء الؼواج بإزغي مما ًض ٘ٞالؼوحت ألاولى الى
َلب الُال ١هظا مً حهت ومً حهت ازغي الخُىع الخ٨ىلىجي الخالي مً وؾاثل اجهاالث
وًٞاثُاث مخ٣ضمت الؾُما الهىاج ٠اإلادمىلت والاهترهذ وٚحرها اوٗ٨ؿذ ٖلى وي٘ ألاؾغة
وؤصث الى ج٨٨ٟها وػٍاصة خاالث الُالٞ ١يها ،وؾى ٝهخُغ ١الى هظه الٗىامل او الاؾباب
بش يء مً الخٟهُل في اإلابدث الثالث  .ا
اما مٗضالث الُال ١الخام في اإلادآٞت ُٞم ً٨اؾخسغاحها ًٖ َغٍ ٤مُ٣اؽ مٗض٫
ً
الُال ١الخام والظي ٌٗض مً ؤبؿِ م٣اًِـ الُال ١وؤ٦ثرها اؾخٗماال ألٚغاى اإلا٣اعهاث
الضولُت وهى ٌٗبر ًٖ ٖضص خاالث الُال ١ل٩ل ( )0111مً مجمىٕ الؿ٩ان وَؿخسغج
اإلا ُ٣اؽ ب٣ؿمت ٖضص خاالث الُال ١زال ٫ؾىت ٖلى مجمىٕ الؿ٩ان في مىخه ٠الؿىت
ويغب الىاجج في ( )04(.)0111اط ًخطح مً الجضو )6( ٫والك٩ل ( )8ان مٗضالث الُال١
الخام ٢ض جباًيذ ٖلى مؿخىي اإلادآٞت زالٖ ٫ام  6106اط ًٓهغ اٖالها في مغ٦ؼ ً٢اء
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الضًىاهُت وبل )8.6 ( ٜباألل ٠وهى اٖلى مً مٗض ٫الُال ١في ٖمىم اإلادآٞت والبالٜ
( )6.8باألل . ٠اما اصوى مٗض ٫للُال ١سجل في مغ٦ؼ ً٢اء ٖ ٪ٟوبل )1.7( ٜباألل . ٠ا
ا

حضو )6( ٫مٗضالث الُال ١الخام بدؿب الً٣اء في مدآٞت ال٣اصؾُت لٗام  6106ا
ا

الىخضة

ٖضص الؿ٩ان في مىخه٠

ٖضص خاالث

مٗض ٫الُال١

الاصاعٍت ا

الؿىت (*) ا

الُال ١ا

الخام ا

 587776ا

 6009ا

 8.6ا

 076908ا

 086ا

 1.7ا

ً٢اء
الضًىاهُت ا
ً٢اء ٖ ٪ٟا
ً٢اء
الكامُت ا
ً٢اء الخمؼة ا
مجمىٕ
اإلادآٞت ا

 665694ا

 846ا

 0.8ا

 680554ا

 690ا

 0.6ا

 0660684ا

 6896ا

 6.8ا

ا

ً
اإلاهضع  :اٖخماصا ٖلى )0( :حضو )6( ، )0( ٫مضًغٍت اخهاء مدآٞت ال٣اصؾُت  ،ج٣ضًغاث
الؿ٩ان لٗام  ، 6106بُاهاث ٚحر ميكىعة ا
(*) جم اؾخسغاج ٖضص الؿ٩ان في مىخه ٠الؿىت باؾخسضام اإلاٗاصلت الخالُت:
rt
 Pn  po  eبط ان ٖ : pnضص الؿ٩ان مىخه ٠الٗامٖ :po ،ضص الؿ٩ان في الخٗضاص

الؿاب :r ،٤مٗض ٫الىمى  :t ،اإلاضة الٟانلت بحن الخٗضاصًً  :e ،لىٚاعٍخم َبُعي .اإلاهضع-U.N.. :
Development studies center. Basic Mathematics for Demographers. Edited By S.K.
 Jain. No. 1. New York. 1979.P. 50.ا

ا
ا
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ق٩ل ( )8مٗضالث الُال ١الخام في مدآٞت ال٣اصؾُت بدؿب الً٣اء لٗام  6106ا
4
3
2

1
0

ا

ً
اإلاهضع :اٖخماصا ٖلى حضو )6( ٫ا
ادلثحج انراتغ
االسثاب ادلؤدٌح نهطالق واَحار واننتائذ ادلرتتثح ػهٍه

احملىر األول  :االسثاب ادلؤدٌح نهطالق
ً
بن البدث في ؤؾباب الُال ١ؤمغا في ٚاًت الهٗىبت ٞهىا ٥نٗىبت في خهغ ؤؾبابه
ً
هٓغا لىحىص ٖضص ٦بحر مً الٗىامل اإلاخضازلت واإلاسخلٟت اإلااصًت بلُه ٞإن الُال ١ال ًيخج في
ؤٚلب ألاخُان مً خاصر واخض بل هى هدُجت ٖىامل مخٗضصة ومخضازلت ومغجبُت بكاون
الخُاة الؼوحُت وجخٟاٖل م٘ بًٗها البٌٗ آلازغ وجاصي في النهاًت الى خضور الُال، ١
و٢ض ٢ؿم البدث الاؾباب اإلااصًت الى الُال ١الى  :ا
أ .االسثاب االرتًاػٍح :
الق ٪في ان ًُ٢ت الُالًُ٢ ١ت احخماُٖت حٗض في الؼمً الخايغ ٖاإلاُت الاهدكاع
ً
ً
حك٩ل واٗ٢ا ماإلاا حٗاوي مىه اإلاجخمٗاث وجمثل ْاهغة الُالْ ١اهغة مٗ٣ضة ج٨ىن
ً
ألاؾباب الاحخماُٖت ؤهم الٗىامل اإلااصًت بليها هٓغا العجباَها الىزُ ٤بالجاهب الاحخماعي
بك٩ل ؤ٦بر مً بُ٣ت الجىاهب التي ٌِٗكها الٟغص مما جدؿبب في ج ٪٨ٟألاؾغة وانهُاعها
و٦ما هى واضح مً الجضو )8( ٫والك٩ل ( )4واهم الاؾباب جخمثل :ا
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 .1ػذو االنسزاو وانتفاهى  :وهى ٖضم الخىا ٤ٞبحن الؼوححن وَكمل طل ٪الخىا٤ٞ
ال٨ٟغي وجىا ٤ٞالصخهُت والُبإ والاوسجام الغوحي والٗاَٟي وحٗض هظه ألامىع نٗبت
ً
الخدضًض ومً الهٗب ان هجض عحال وامغؤة ًخىا٣ٞان في بٌٗ هظه ألامىع ٩ٞل بوؿان
مسخل ٠في َبُٗت زل٣ه ًٖ آلازغ  ،وَٗض هظا الٗامل الاحخماعي مً الٗىامل الغثِؿت
والاولى التي اقاع اليها الازهاثُحن الاحخماُٖحن في اإلاد٨مت وطل ٪بؿبب ٦ثرة خاالث
ً
الؼواج اإلاب٨غًٞ ،ال ًٖ ٖضم جىاػ٦ ٫ال الُغٞحن لالزغ والانغاع ٖلى عؤًه )05( .و ان اٖلى
وؿبت َال ١بؿبب ٖضم الاوسجام بلٛذ ( )%47.7في مغ٦ؼ ً٢اء الضًىاهُت اما اصوى
وؿبت ٣ٞض بلٛذ ( )%08.4في مغ٦ؼ ً٢اء الكامُت  .ا
 .2اخلٍانح انسورٍح  :بط ان مً اهم اإلاماعؾاث التي حؿبب بىاٖث الُال ١ألاؾغي هي
ٖال٢اث الؼوححن م٘ اَغا ٝازغًٍ وحٗض الخُاهت الؼوحُت مً الخدضًاث التي جىاحه
ال٨ثحر مً الاػواج واإلاخمثلت في اعجباٍ اخض او ٦ال الؼوححن في ٖال٢ت حيؿُت زاعج هُا١
()06

الؼواج وحٗض مً الاؾباب الغثِؿت في اخخما ٫جدهُل الُال، ١

و٢ض ج٨ىن زُاهت

الؼوحت مً اؾباب الُال ١في الاٚلب في خحن ٢ض حٟٛغ الؼوحت زُاهت ػوحها في ا٦ثر
الاخُان ول٢ ً٨ض جلجإ الى الً٣اء لغ ٘ٞصٖىي الُال ١او الخٟغٍ ٤الً٣اجي ،وهلخٔ
اعجٟإ مٗض ٫الُال ١لهظا الؿبب الظي ٌٗؼي الى خالت الخُٛحر الظي خهل في ألاؾغ
الٗغاُ٢ت مً الاَالٕ ٖلى ز٣اٞاث ازغي وزانت بٗض جإزحر وؾاثل الاٖالم والاجها٫
الخضًثت )07(.و٢ض بلٛذ اٖلى وؿبت َال ١بؿبب الخُاهت الؼوحُت في مغ٦ؼ ً٢اء الضًىاهُت
( )%84.7اما اصوى وؿبت ٣ٞض سجلذ في مغ٦ؼ ً٢اء ٖ ٪ٟوبلٛذ (. )%08
 .3انضرب وانشتى واالهانح ٌٗ :مل الٗى ٠اإلاىحه يض اإلاغؤة مً الؼوج ٖلى ػٍاصة
ال٨غه والب ٌٛفي ٢لب الؼوحت مً حغاء ؾىء زل ٤ػوج  ،وطل ٪مً زال ٫جٟجن الؼوج في
اؾخٗما ٫مسخل ٠وؾاثل الٗى ٠التي جخىاٞغ لضًه مً احل مٗا٢بتها ٖلى طهب جاٞه او لم
ً
ج٢ ً٨ض اعج٨بخه  ،ختى جهل في ٦ثحر مً الاخُان الى الًغب اإلااطي واإلابرح وٚالبا ما
ً٣خهغ ٖلى الاهاهاث والؿباب للؼوحت واهلها ٞ ،الؼوحاث هً ضخاًا لهظا الٗى ٠وان
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ً
ً
ؾىء مٗاملت الؼوحت ٌك٩ل مىيىٖا حضًغا باالهخمام مً حاهب الباخثحن واإلاسخهحن
الاحخماُٖحن ٞال٨ثحر منهم ٌٗخ٣ض بإن ؾىء مٗاملت الؼوحت ًغجبِ بمٗضالث الٗى٠
اإلاغجٟٗت في هُا ١ألاؾغة )08(،وٍغح٘ ؾبب الٗى ٠الى خضة الٓغو ٝالتي ًمغ بها اإلاجخم٘
الٗغاقي مً زال ٫جإزحر الجاهب الا٢خهاصي في خُاة الاؾغة الؼوحُت ونٗىبت جىٞحر
مخُلباث الٗاثلت ٨ُٞىن الؼوج ٖلى اقض خاالث الخىجغ ُٞل٣ي اللىم ٖلى الؼوحت وجٟغَٜ
ًٚبه ٞيها.

()09

وبلٛذ اٖلى وؿبت َال ١بهظا الؿبب في مغ٦ؼ ً٢اء الخمؼة ( )%84اما

اصوى وؿبت ٣ٞض بلٛذ ( )%06في مغ٦ؼ ً٢اء الضًىاهُت  .ا
 .4تناول انسود نهًسكراخ واحلكى ػهٍه تانسزن  :ان حٗاَي الؼوج اإلاؿ٨غاث
بمسخل ٠اهىاٖها هى الهدكاعها وؾهىلت الخهىٖ ٫ليها ًجٗل مً اإلاخٗاَي لهظه الؿمىم
ً
اؾحرا لها مما ًاصي بالؼوج الى اهما ٫اؾغجه واَٟاله والٗمل ٖلى يغب الؼوحت وبًظائها
مما ًجٗل الؼوحت في هٟىع صاثم مىه وًٍُغها الى َلب الُال ،١وان الخ٨م ٖلى الؼوج
بٗ٣ىبت السجً وجُُ٣ض خغٍخه حٗض مً الاؾباب التي جض ٘ٞبالؼوحت الى َلب الُال١
ً
وزهىنا اطا ٧ان الخ٨م بالسجً بؿبب اعج٩ابه حغاثم زُغة ٖلى ازخال ٝاهىاٖها
وزبدذ اصاهخه ٞيها وٍ٨ىن ألهل الؼوحت الُض الُىلى في هظا الُال ١ألهه ال ٌكغٞهم
الاعجباٍ بههغ خ٨مه الً٣اء باألحغام ،وهظا هى مً الاؾباب الًُٟٗت التي جازغ ٖلى
ٖضص خاالث الُال ١في اإلادآٞت بؿبب التهاون ال٨بحر ويٗ ٠احهؼة الضولت في مٗا٢بت
اإلاجغمحن .و٢ض بلٛذ اٖلى وؿبت َ اال ١بهظا الؿبب (  )%40في مغ٦ؼ ً٢اء الضًىاهُت .
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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ق٩ل ( )4الخىػَ٘ اليؿبي الؾباب الُال ١الاحخماُٖت ٖلى مؿخىي الً٣اء في مدآٞت
ال٣اصؾُت لٗام  6106ا
50
45
40

35
30
25

20
15
10
5
0

ً
اإلاهضع :اٖخماصا ٖلى بُاهاث حضو )8( ٫ا

ا

 .5تذخم االهم واالقارب :ان هظا الخضزل في الخُاة الؼوحُت زال ٫الؿىىاث الاولى
مً الؼواج ٌٗض مً الاؾباب الغثِؿت اإلااصًت الى الُال٣ٞ ، ١ض ًخضزل ألاهل في خُاة
الؼوححن مً باب الخغم ٖليهما زم جخٟا٢م الامىع لخهل الى زالٞاث بحن الؼوححن والاهل
مما ًاصي الى الُال )61( . ١وبلٛذ اٖلى وؿبت َ اال ١بؿبب جضزل الاهل ( )%81.8في مغ٦ؼ
ً٢اء الخمؼة ا
 .6انسواد انخانً ٌٗ :ض هظا الؿبب مً اخض الاؾباب اإلاهمت في خضور الُالٞ ١اإلاغؤة
ً
جخدمل ال٨ثحر مً جهغٞاث ػوحها الؿلبُت بال انها ال ج٣بل ابضا ان ج٣اؾم امغؤة ازغي
ٖغف ٢لبه وبِخه وخُاجه الؼوحُت ٨ُٞىن اهىن ٖليها َلب الُال ١بض ٫الِٗل م٘ قغٍ٨ت
(يغة) وَٗؼي ؾبب خضور حٗضص الؼوحاث هدُجت للخدؿً في مؿخىي اإلاِٗكت لبٌٗ
َب٣اث اإلاجخم٘ ٣ُٞبل الغحاٖ ٫لى الؼواج بإزغي )60( .و٢ض بلٛذ اٖلى وؿبت َال ١بؿبب
الؼواج الثاوي في مغ٦ؼ ً٢اء الكامُت ( . )%86.8ا
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.7انطهة ين انسورح ترك انىظٍفح او انذراسح ًُ :لب بٌٗ الغحا ٫مً ػوحاههم
جغ ٥وْاثٟهً او صعاؾتهً م٘ انهً  ً٦خحن ُ٢ام الؼواج مىْٟاث او َالباث وهظا الخٛحر
في عؤي الاػواج ٢ض ً٨ىن هاب٘ مً مى ٠٢حٗغى له او هدُجت لخدغٌٍ مً شخو ٢غٍب
ختى ًهل الخا ٫الى الُلب مً الؼوحت التر ٥النهاجي وبضون اُٖاء اي ٞغنت للخٟاهم
مما ًًُغ اليؿاء الى الغ ٌٞوٖضم الامخثا ٫الى عٚبت ػوحها ختى وان ٧لٟها زؿاعة
ً
ً
خُاهها الؼوحُت  ،وهظا ًٓهغ بك٩ل حلي لضي اإلاىْٟاث اللىاحي ًمل ً٨عاجبا قهغٍا ًم٨نهً
مً الاٖخماص ٖلى اهٟؿهً في خالت و٢ىٕ الُال ، ١و٦ظا الخا ٫لضي الُالباث وباألزو
ممً ًضعؾً الخدهُل الجامعي وال ًٟغًَ بتر ٥الضعاؾت ألي ؾبب مً الاؾباب.
سجلذ اٖلى وؿبت للىاحي جُل ً٣لهظا الؿبب ( )%88.8في ً٢اء الضًىاهُت .

()66

و٢ض

 .8انؼقى او ادلرض  :ان ٖامل ٖضم ال٣ضعة ٖلى الاهجاب مً الٗىامل الخاؾمت في مضي
ً
اؾخ٣غاع الخُاة الؼوحُت التي ٢ض جهبذ مجاال للهغإ بحن ٧ل مً الؼوححن زال٫
الؿىىاث اإلاب٨غة مً الخُاة الؼوحُت ومً زم ان ٢لت ٖضص الاَٟا ٫او ٖضم وحىصهم ٌٗؼػ
ام٩اهُت خضور الُال ، ١اما اإلاغى ٞخٗض انابت اخض الُغٞحن باإلاغى في ازىاء الخُاة
الؼوحُت مازغة في خضور الُال ١الؾُما الامغاى اإلاؼمىت  ،وَٗؼي ؾبب اهدكاع الامغاى
في اإلاجخم٘ الٗغاقي هدُجت للخغوب التي زلٟها الىٓام الؿاب ٤وما جغ٦ه مً مىاص مكٗت
اصث الى ْهىع الامغاى والؾُما الٗ٣م والامغاى اإلاؼمىت .وبلٛذ وؿبت اللىاحي جُلً٣
لهظا الؿبب ( )%81.8في ً٢اء الكامُت  .ومً الاؾباب الاحخماُٖت الازغي اؾخٗما٫
ً
ً
اإلاىباًل والىذ والظي ٌٗض مً الاؾباب الا٦ثر قُىٖا خضًثا اط بلٛذ اٖلى وؿبت
للمُل٣اث بؿببه ( )%80.8في ً٢اء الضًىاهُت  .ا
ب -االسثاب االقتصادٌح
حٗىص الٗىامل اإلااصًت للُال ١في بٌٗ حىاهبها الى الٗامل الا٢خهاصي اإلاخمثل بكاون
ألاؾغة اإلاالُت مً خُث الضزل والاهٟا ١والاؾتهال ٥والاصزاع وما ًترجب ٖليها مً
مهغوٞاث زانت بالؼوححن والاَٟا ٫والؿ ً٨وجاصي ألاؾباب الا٢خهاصًت الى حٗل
ً
الخُاة الؼوحُت في صوامت مً الًُ ٤والخاحت والًى ٪زهىنا ٖىضما ًمغ الؼوج بإػمت
ا٢خهاصًت زاه٣ت جازغ في جلبُت اخخُاحاث ألاؾغة وألاَٟا ٫مما ًاصي الى جٟا٢م اإلاك٨الث
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ألاؾغٍت وقضة الخالٞاث وبالخالي خضور الُال ١واهم هظه الاؾباب جخطح مً زال٫
حضو ٫ع٢م ( )4والك٩ل ع٢م ( )5و٦ما ًإحي :ا
ا

حضو )4( ٫الخىػَ٘ الٗضصي واليؿبي ألؾباب الُال ١الا٢خهاصًت ٖلى مؿخىي الً٣اء في
مدآٞت ال٣اصؾُت لٗام  6106ا
اؾباب الُال ١ا

ً
بُالت الؼوج ًٖ َلب الؼوحت مجزالا
ً
مىٟغصا ا
ا
الٗمل ا
الٗضص ا  %ا الٗضص ا  %ا الٗضص ا

ٖضم الاهٟا ١ا

الاًُ٢ت ا

الٗضص ا

%ا

اإلاجمىٕ ا
%ا

ً٢اء الضًىاهُت ا

 87ا

 86.0ا

 47ا

 69ا

 00ا

 84.8ا

 95ا

 81.7ا

ً٢اء ٖ ٪ٟا

 66ا

 09.0ا

 88ا

 68.4ا

8ا

 65ا

 68ا

 66ا

ً٢اء الكامُت ا

 65ا

 60.7ا

 49ا

 81.6ا

7ا

 60.8ا

 80ا

 66.6ا

ً٢اء الخمؼة ا

 80ا

 67ا

 68ا

 07.6ا

6ا

 08.7ا

 65ا

 60ا

اإلاجمىٕ ا

 005ا

 011ا

 066ا

 011ا

 86ا

 011ا

 819ا

 011ا

اإلاهضع :الضعاؾت اإلاُضاهُت  ،اؾخماعة الاؾدباهت ا
ق٩ل ( )5الخىػَ٘ اليؿبي ألؾباب الُال ١الا٢خهاصًت ٖلى مؿخىي الً٣اء في مدآٞت
ال٣اصؾُت لٗام  6106ا
35
30
25
20
15
10
5
0

ا

ً
اإلاهضع  :اٖخماصا ٖلى بُاهاث حضو )4( ٫ا
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 .1ػذو االنفاق وانثطانح ٨ً :مً جإزحر الجاهب الا٢خهاصي في قُىٕ خاالث الُال ١في
ٖضم م٣ضعة الؼوج ٖلى الاهٟا ١وجلبُت اخخُاحاث الاؾغة  ،وؤزظث هظه الخاالث جؼصاص
بك٩ل ملخىّ بؿبب اعجٟإ مٗضالث البُالت ،وٖضم الاهٟاً ١ترجب ٖلُه انهُاع الٗال٢ت
الؼوحُت زانت ٖىضما ال ًجض ٞغنت ٖمل جم٨ىه مً جىٞحر مخُلباجه ومخُلباث اؾغجه ،
وان عجؼ الؼوج ٖلى الاهٟاً ١اصي الى وحىص ق٩ل مً ٖضم الخىاػن صازل الىخضة
اإلاِٗكُت ًىجم ٖىه الٗضًض مً مٓاهغ ال٣ل ٤والخىجغ التي جهل في بٌٗ الكغاثذ الضهُا
()68

الى نغإ صاثم يهضص الاؾخ٣غاع الؼواجي،

و٢ض بلٛذ اٖلى وؿبت َ اال ١بهظا الؿبب في

ً٢اء الضًىاهُت اط بلٛذ ( )%86.0اما اصهاها ٩ٞاهذ في ً٢اء ٖ ٪ٟوبلٛذ (. )%09.0
٦ما وان للبُالت وجضهىع الىي٘ الامني ص ٘ٞال٨ثحر مً الغحا ٫الى جغ ٥الٗمل لٗضم
ً
م٣ضعههم مخابٗت الٗمل مما ٌؿبب يٛىَا هٟؿُت جاصي بضوعها الى خهى ٫مكا٧ل
مؿخٗهُت ٢ض جخُىع لخهل الى َلب الُال ١ومً زم ج ٪٨ٟال٨ثحر مً الاؾغ  ،و٢ض بلٛذ
وؿبت الُال ١لهظا الؿبب اٖالها في ً٢اء الكامُت وبلٛذ (. )%81.6
ً
ً
 .2طهة انسورح ينسال ينفردا :مك٩لت الؿ ً٨مً اإلاكا٧ل ال٨بحرة التي جدى ٫صون
ػواج ال٨ثحر مً الكباب ألن اٚلب الٟخُاث في الى٢ذ الخايغ ٌكترًَ او ٫الامغ وحىص
ؾ ً٨مىٗؼ ،٫وخُىما ٌٗلمً بإن الكاب ال ًخإحى له طلً ٪غ٢ ًًٞبى ٫الؼواج ،اما ٖىض
ً
ً
ً
ُ٢ام الؼواج ُٗٞض َلب الؼوحت مجزال مىٟغصا اخض اؾباب الُال ١هٓغا الن الؼوحت جًٟل
ان ج٨ىن لها ممل٨تها الخانت بها  ،وَٗىص ؾبب خضور الُال ١لهظا الٗامل الى ٖضم
ً
م٣ضعة الؼوج اإلاالُت ٖلى جلبُت عٚبت ػوحخه في جىٞحر الؿ ً٨اإلاؿخ٣ل لها زهىنا اطا ٧ان
مدضوص الضزل  ،و٢ض بلٛذ وؿبت الُال ١لهظا الؿبب اٖالها في ً٢اء الضًىاهُت
( . )%84.8ا
ا
ا
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احملىر انخانً  :اَحار ادلرتتثح ػهى انطالق
أ .اَحار االقتصادٌح:

ً
ً
جترجب ٖلى الُال ١آزاع ا٢خهاصًت جترٖ ٥بئا زُ٣ال ٖلى ٧اهل الؼوج مً هاخُت هضع اإلاا٫

ٖلى الؼواج الؿاب ٤وجدمله ص ٘ٞالخ٣ى ١اإلاالُت التي بظمخه للؼوحت اإلاُل٣ت مً ه٣ٟت
الٗضة وه٣ٟت ألاَٟا ٫واحغحي الخًاهت والغياٖت وحؿضًض اإلاهغ اإلاعجل واإلااحل الظي في
طمخه  ،و٦ظل ٪في خالت َال٢ه للؼوحت بضون ؾبب ٖ٣الوي ًخدمل ه٣ٟت للؼوحت هدُجت
الًغع الظي ؤلخ٣ه بها ومً ؤهم جل ٪الازاع الا٢خهاصًت هي :

ا

 .1اننفقح  :ل٣ض ههذ اإلااصة ( )0ٝ 68مً ٢اهىن الاخىا ٫الصخهُت الٗغاقي 088لؿىت
ٖ0959لى (ججب الى٣ٟت للؼوحت ٖلى الؼوج مً خحن الٗ٣ض الصخُذ ولى ٧اهذ مُ٣مت في
بِذ اهلها بال بطا َلبها الؼوج باالهخ٣ا ٫الى بِخه ٞامخىٗذ بٛحر خُٞ )٤خدمل اٖباء الى٣ٟت
اإلاُل ٤و ٤ٞآلاحي:

()64

 ه٣ٟت اإلاٗخضة  :وهي مً آلازاع اإلاالُت التي ًخدملها اإلاُل ٤بٗض الُال ١وللمغؤة ٧امل الخ٤في اإلاُالبت بها ألنها ماػالذ في ٖهبخه وله في خالت الُال ١الغحعي وٍجىػ مغاحٗتها متى
قاء وال ًجىػ ازغاحها مً بِخه ُٞجب ؤلاهٟاٖ ١ليها وبؾ٩انها .ا
 ه٣ٟت ألاوالص وؤحغة خًاهتهم وؤحغة الغياٖت ٞلى ٧ان له اوالص منها وجىلذ امهمخًاهتهم ًلؼم والضهم او ولي امغهم بض ٘ٞه٣ٟت لهم  ،و٦ما ًلؼم بض ٘ٞاحغة للخًاهت
وازغي احغة للغياٖت وطل ٪واحب مً الاب او ولي امغهم وه٣ٟت الاوالص ًخدملها ألاب
ؾىاء ٧ان الاوالص ٖىضه ام ٖىض ٚحره.
ٌٗىص ؾبب اإلاُالبت مً الؼوحت بالى٣ٟت ألنها مً خ٣ى٢ها الكغُٖت التي جٖ ٘٣لى ٧اهل
الؼوج زال ٫اؾخمغاع الؼواج وبٗض اهدالله بالُال ١ومً ؤهم ؤؾباب ع ٘ٞاإلاُل٣ت صٖىي
الى٣ٟت الخاحت اإلاالُت ألنها ؤنبدذ بضون مُٗل بٗضما ٧اهذ في ْل ؤٖالت ػوحها  ،اما
اإلاُالبت بى٣ٟت ألاَٟا ٫و٦ظل ٪ؤحغة خًاهتهم وعياٖتهم ٞهي ؤمىع اجٖ ٤ٟليها الضًً

371

1028

مجلت آداب البصرة /العدد86

وال٣اهىن بإن الؼوج هى مً ًخٟ٨ل بهما في الخالخحن ول ً٨جبرػ بك٩ل ؤ٦ثر ٖىض الُال١
ألنها ج٨ىن بالٛهب والا٦غاه ٖلى الٗ٨ـ مً ُ٢ام الؼواج ٧ان الؼوج ًخدملها مً هٟـ عايُت ا
 .2غصة األحاث انسورٍح  :ان الازار الؼوحُت مً آلازاع الا٢خهاصًت اإلاترجبت ٖلى
الُال ١وحٗني ألازار التي ًخم جسهُهها للؼوحت وقغائها مً مهغها اإلاعجل و٧ل ما
خهلذ ٖلُه مً هضاًا بمىاؾبت الؼواج وما اقترجه مً مالها الخام  ،وان الخ٣الُض
الؿاثضة في اإلاجخم٘ ان ًً٘ ٦ال الؼوححن الازار الٗاثضة له في صاع الؼوحُت وان ٧ل واخض
مً الؼوححن ًيخ ٟ٘وَؿخٗمل ألازار الٗاثضة الى الؼوج آلازغ باإلاىا٣ٞت زال ٫مضة الخُاة
الؼوحُت بال ان هظا الخاً ٫يخهي بمجغص خهى ٫الٟغ٢ت بحن الؼوححن ألي ؾبب  ،وهظه
ُ
الًُ٣ت ال جثاع الا في خالت خضور اإلاكا٧ل والخالٞاث في الخُاة الؼوحُت وٖىضما جخٟا٢م
ألامىع بحن الؼوححن ًُالب ٧ل طي خ ٤بد٣ه ،وَٗض الخالٖ ٝلى الازار الؼوحُت مً
ً
ً
ً
اإلاىايُ٘ التي ازظث خحزا ٦بحرا في اإلادا٦م الكغُٖت مازغا ٣ٞض ٢ضمذ ال٨ثحر مً
ً
الضٖاوي ًىمُا في اإلادا٦م ٖىض خهى ٫الُال ، ١اما في ٢اهىن ألاخىا ٫الصخهُت الٗغاقي
ٞال ًىحض هو ٢اهىوي بكإن ألازار الؼوحُت  ،وبما ان ال٣اهىن ٌؿخمض ؤخ٩امه مً
الكغَٗت ٞإن ال٣ٟه الاؾالمي حٗل مىيىٕ الازار ٖلى ٖاج ٤الؼوج ٦ىهه اإلاىٖ ٤ٟلى
ػوحخه  ،وفي خالت مُالبتها بد٣ها في ملُ٨ت ازار الؼوحُت ُٞجب ٖليها ان جثبذ ؾبب
جمل٨ها لألزار وال٣غاع الازحر للمد٨مت بخإُ٦ض صخت صٖىاها واُٖاء الخ٨م بظل ، ٪اما
اهم الاؾباب الػصًاص صٖاوي ٚهب الازار الؼوحُت في مد٨مت اخىا ٫الضًىاهُت ُٗٞىص الى
مُالبت الؼوحت باألزار هى مداولتها الخا ١حؼء مً الًغع الظي خل بها بُلُ٣ها و٦ظل٪
ً
ً
الٗامل الاهخ٣امي الظي ًاصي صوعا اؾاؾُا لٗضم عٚبتها في ان ً٣ىم َلُ٣ها بالؼواج بإزاثها ا
 .3ادلطانثح تادلهر :هى خ ٤مً خ٣ى ١الؼوحت ٖلى ػوحها وهى مً اخ٩ام ٖ٣ض الؼواج
()65

وازغ مً ازاعه وال ًبُل الى٩اح ب٣ٟضه بل ًصح الى٩اح ٖىض ٖضم ط٦غه،

واإلاهغ هىٖان

اإلاهغ اإلاؿمى ومهغ اإلاثل والاو ٫هى ما ؾمي ٖىض ٖ٣ض الؼواج حؿمُت صخُدت واج٦ ٤ٟال
الؼوححن ٖلُه والثاوي ٞهى في خالت ٖضم الدؿمُت و٢ض ههذ اإلااصة ( )60مً ٢اهىن
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الاخىا ٫الصخهُت الٗغاقي ٖلى (حؿخد ٤الؼوحت ٧ل اإلاهغ اإلاؿمى بالضزى ٫او بمىث اخض
الؼوححن وحؿخد ٤هه ٠اإلاهغ اإلاؿمى بالُال٢ ١بل الضزى ،)٫وَٗىص ؾبب مُالبت
الؼوحت او اإلاُل٣ت بمهغها ألهه ٌٗخبر بىٓغها او ٫خٞ ٤غيخه الكغَٗت وال٣اهىن لها
ً
ومُالبتها به هى اعحإ خ ٤مٛخهب منها ًٞال ًٖ اؾباب اهخ٣امُت مً الؼوج الظي لخ٤
ً
الًغع بها ٦ ،ظل ٪اعجٟإ ُ٢م اإلاهىع ٌٗض صاٗٞا للمُالبت به مً ٢بل الؼوحت  .ا
ب .االحار االرتًاػٍح :
 .0اإلاكاهضة  :حٗض مكاهضة الُٟل اإلادًىن في ألاؾغ اإلاُل٣ت مً الً٣اًا البالٛت
ألاهمُت والتي جؼٍض مً قضة الخال ٝبحن الىالضًً  ،وبما ان ال٣اهىن ًهب في نالح ألام
الخايىت ٗٞ ،ىضما ًدهل الُال ١بُنهما ً٣ىم ألاب بغ ٘ٞصٖىي ً٢اثُت ًُالب ٞيها
بغئٍت اوالصه ال٣انغًٍ وٖىضها ًهضع خ٨م ً٢اجي ٌؿمذ لألب بغئٍت ؤبىه في ؤ٢غب م٩ان
ً
إل٢امت الخايىت وهي الام وٍ٨ىن خ ٤الاب في عئٍت الُٟل ٧ل زمؿت ٖكغ ًىما إلاضة
ؾاٖخحن في م٩ان مداًض ًخٖ ٤ٟلُه الُغٞان.

()66

 .6الخًاهت  :حٗض خًاهت الاَٟا ٫بٗض الُال ١مً الً٣اًا ألاؾاؾُت التي جؼٍض مً خضة
ً
الجزإ بحن الؼوححن وزهىنا بطا لم ً ً٨الُال٢ ١ض خضر بك٩ل وصي بُنهما ًٞ ،م
الخًاهت اي الاهخمام بتربُت الُٟل بٗض خضور الُال ١مً اٖ٣ض ألامىع الاحخماُٖت بط
ٌُٗى الخ ٤لألم بًم خًاهت الُٟل اليها ألنها هي التي جمضه بدىانها وحؿهغ ٖلى عاخخه
ومهلخخه وجهبر ٖلى اطاه وهي مهضع ٚظاءه وعٖاًخه  ،وَٗؼي ؾبب الجزإ بحن الؼوححن
اإلاُل٣حن في يم خًاهت الُٟل الى ان الكغٕ وال٣اهىن اُٖى خ ٤يم الخًاهت الى الام
ُٞدهل ججاطب بحن الُغٞحن جؼٍض مً الخالٞاث  ،وفي خالت اهتهاء مضة الخًاهت ً٣ضم
الاب صٖىي الى اإلاد٨مت ًُالب ٞيها بإؾ٣اٍ خًاهت الام  ،وؤهم صاً ٘ٞدغ ٥ألاب إلاداولت
بؾ٣اٍ خًاهت مُل٣خه و٦ؿب خ ٤خًاهت ابىاثه خُىما ًدبحن له ؤن ؾلى ٥الام
ً
الخايىت ألازالقي ٢ض ًازغ في ابىاثه  ،وٚالبا ما حؿخجُب اإلادا٦م لألب وحؿ ِ٣الخًاهت
ًٖ الام في خالت زبىث ؾلى٦ها اإلاكحن  ،و٢ض ً٨ىن صا ٘ٞالاب هى الخسلو مً واحباث
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الى٣ٟت والخًاهت والؿ٨نى  ،وفي بٌٗ الخاالث جًُغ ألام الى الخسلي ًٖ خًاهت
اَٟالها بؿبب ألاهل ٞال ٌؿخُُ٘ ألاهل اؾخ٣بالها هي واَٟالها اما لًُ ٤الخا ٫واما
بؿبب الخ٣الُض الاحخماُٖت او ان م٩ان الؿ ً٨للٗاثلت ال ًٟ٨ي او ٖضم عٚبت ػوج ألام
اؾخ٣با ٫اَٟالها مٗها ٖىض ا٢تراهه بها .ا
االستنتاراخ وانتىصٍاخ
 االستنتاراخ
ً -0دباًً الخىػَ٘ الجٛغافي لٗضص خاالث الُال ١بدؿب الىخضاث الاصاعٍت إلادآٞت
ال٣اصؾُت وهظا ًضٖ ٫لى الخباًً في اؾباب الُالٞ ١يها مً حهت وجباًً اٖضاص الؿ٩ان
وبالخالي جباًً ٖضص خاالث الؼوااج التي اٖخمضث الؾخسغاج خاالث الُال. ١
 -6جىنل البدث الى ان اعجٟإ ٖضص خاالث الُال ١في مغا٦ؼ ألاًُ٢ت هي ا٦ثر مً باقي
الىخضاث الاصاعٍت في اإلادآٞت وهظا ٌٗىص الى الؼٍاصة في اٖضاص الؿ٩ان مً حهت والى
ج ٪٨ٟالغوابِ الاؾغٍت في اإلاىاَ ٤الخًغٍت بٗ٨ـ الىخضاث الاصاعٍت اإلاخمثلت بالىىاحي
التي ما ػالذ جداٖ ٔٞلى الُ٣م والخ٣الُض الاحخماُٖت التي جداٖ ٔٞلى جغابِ الاؾغة .
 -8جخٗضص الاؾباب اإلااصًت الى الُال ١بحن ٖىامل ا٢خهاصًت واحخماُٖت وهٟؿُت
ؾاً٩لىحُت وٖىامل ز٣اُٞت  ،ولغبما جخضازل هظه الٗىامل في ٧ل خالت مً خاالث الُال١
بك٩ل مخٟا اوث بدؿب الٓغو ٝاإلادُُت باألؾغة التي جنهاع
٧ -4اهذ الازاع والىخاثج اإلاترجبت ٖلى جٟش ي ْاهغة الُال ١زُحرة لها ابٗاص مخٗضصة جازغ
ٖلى اإلاُل ٤واإلاُل٣ت وجمخض جل ٪الازاع والىخاثج لخل٣ي بٓاللها ٖلى اإلاجخم٘ الظي جىدكغ
ً
ُٞه مً اوٗ٩اؾاهها نىع مً حكغص الاَٟا ٫واجباٖهم َغٍ ٤الجىىح والجغٍمت ًٞ ،ال ًٖ
اهدكاع الجهل وال٣ٟغ والبُالت و٧لها مكا٧ل مترابُت جازغ بك٩ل او بأزغ في اإلاجخم٘ .
ا
ا
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 انتىصٍاخ

 -0يغوعة اوكاء ٢اٖضة بُاهاث في مد٨مت الاخىا ٫الصخهُت في مدآٞت ال٣اصؾُت
لخخًمً اإلاٗلىماث ال٩اُٞت ًٖ خاالث الُال ١ول٨ال الجيؿحن وبدؿب البِئت إلاا لهظه
اإلاٗلىماث مً اهمُت في بْهاع ال٨ثحر مً الخهاثو الؿ٩اهُت التي جسضم صعاؾت اإلاك٨الث
الؿ٩اهُت والاحخماُٖت التي ٌٗاوي منها اإلاجخم٘ .
 -6الاهخمام بالخٗلُم وع ٘ٞواٗ٢ه الخالي إلاا له مً ازغ بال ٜفي الخض مً خاالث الُال ١مً
زال ٫ػٍاصة الىعي الث٣افي  ،وٖضم جضزل الاهل بهىعة عثِؿت في مىيىٕ الؼواج والابخٗاص
ًٖ الؼواج الاحباعي واإلاب٨غ
 -8الاهخمام بخدؿحن الاخىا ٫الا٢خهاصًت والاحخماُٖت للؿ٩ان وج٣لُل وؿبت البُالت
والخض مً مٗضالث الهجغة للظ٦ىع وطل ٪لخإزحرها ٖلى الىاخُت الؼواحُت للؿ٩ان مً خُث
الؼواج والُال١
الاؾ٩ان ال٨ثحر مً ألاهمُت وجىٞحر الىخضاث الؿ٨ىُت للخض مً اخض اؾباب
 -4اُٖاء ا
الُال١
 -5جُٟٗل صوع اإلااؾؿاث الضًيُت والاٖالمُت والث٣اُٞت والتربىٍت في جىيُذ زُىعة
الُال ١في اإلاجخم٘  ،والٗمل ٖلى صٖم اإلاُل٣اث وؾض اخخُاحاههً الؾُما اإلااصًت وطل٪
مً زال ٫ع ٘ٞمبال ٜقب٨ت الخماًت الاحخماُٖت  ،والٗمل ٖلى اخخًان ابىاء اإلاُل٣حن
وخماًتهم مً الًُإ والدكغص .
ا
ا
ا
ا
ا
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اذلىايش -:ا

( )0حمهىعٍت الٗغا ،١مجلـ الىػعاء ،هُإة الخسُُِ ،الجهاػ اإلاغ٦ؼي لالخهاء ،اإلاجمىٖت
الاخهاثُت الؿىىٍت ،6111 ،م.04
( )6مىس ى ؾمدت  ،حٛغاُٞت الؿ٩ان  ،الكغ٦ت الٗغبُت اإلاخدضة للدؿىٍ ٤والخىعٍضاث ،
ال٣اهغة  ،6119 ،م.99
( )8مىحر ٖبض هللا ٦غاصقت ٖ ،لم الؿ٩ان الضًمىٚغاُٞت الاحخماُٖت ٖ ،الم ال٨خب الخضًث ،
ألاعصن ،6119 ،م.096
(ٖ )4بض ٖلي الخٟا ، ٝحٛغاُٞت الؿ٩ان اؾـ ٖامت  ،6ٍ ،صاع ال٨ٟغ للُباٖت واليكغ
والخىػَ٘ ٖ ،مان  ،الاعصن  ،0999 ،م649
(ٖ )5بض ٖلي الخٟا ، ٝمهضع ؾاب ، ٤م.649
( )6ؾىاء الخىلي  ،الؼواج والٗال٢اث ألاؾغٍت  ،صاع النهًت الٗغبُت  ،بحروث  ،لبىان  ،بضون
ؾىت  ،م.675
( )7اإلاهضع هٟؿه ،م.679
( )8الضعاؾت اإلاُضاهُت  ،م٣ابلت شخهُت م٘ ألازهاثُت الاحخماُٖت (ؾلُمت مدمض) في مد٨مت
الاخىا ٫الصخهُت في مدآٞت ال٣اصؾُت بخاعٍش .6105/8/81
( )9ؤخمض ٖبُض ال٨بِس ي  ،الاخىا ٫الصخهُت في ال٣ٟه والً٣اء وال٣اهىن  ،ج،0الؼواج
والُال ١وآزاعهما  ،قغ٦ت الٗاج ٪لهىاٖت ال٨خاب ،ال٣اهغة  ،6119 ،م.660
()01الضعاؾت اإلاُضاهُت  ،م٣ابلت شخهُت م٘ ألازهاثُت الاحخماُٖت (ؾلُمت مدمض) في مد٨مت
الاخىا ٫الصخهُت في مدآٞت ال٣اصؾُت بخاعٍش .6105/8/81
ً
()00اإلااصة  48زاهُا٢ ،اهىن الاخىا ٫الصخهُت الٗغاقي  ،088 ،لٗام  ،0959اإلاٗض. ٫
()06مىا ٫صاوص الُٗ٨ضي  ،اؾباب جؼاًض خاالث الُال ١في الٗغا ، ١بدث ميكىع في الاهترهذ
ٖلى اإلاىhttp://www.alnoor.com :٘٢
()08صخُٟت اإلااجمغ  ،اعجٟإ وؿب الُال ١في الٗغاً ١ىظع بخ ٪ُ٨ٟالغوابِ الاحخماُٖت  ،بدث
ميكىع في الاهترهذ ٖلى اإلاىhttp://www.almutmar.com :٘٢
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(ً)04ىوـ خماصي ٖلي ،مباصت ٖلم الضًمىٚغاُٞت ( صعاؾت الؿ٩ان )  ،اوػاعة الخٗلُم الٗالي
والبدث الٗلمي  ،مُبٗت اإلاىنل  ،اإلاىنل  ، ،0985 ،م879
( )05الضعاؾت اإلاُضاهُت  ،م٣ابلت شخهُت م٘ ألازهاجي الاحخماعي (لُث مدؿً ٦غٍم) في
مد٨مت الاخىا ٫الصخهُت في مدآٞت ال٣اصؾُت بخاعٍش .6105/8/81
(ٖ)06بض الُٗٓم اإلاكُسو  ،الاهدغاٞاث الاحخماُٖت مك٨الث وخلى ،0ٍ ،٫صاع الهاصي
للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ ،بحروث  ،6115 ،م.006
()07الضعاؾت اإلاُضاهُت  ،م٣ابلت شخهُت م٘ ألازهاجي الاحخماعي (لُث مدؿً ٦غٍم) في
مد٨مت الاخىا ٫الصخهُت في مدآٞت ال٣اصؾُت بخاعٍش .6105/8/81
(ٖ)08لي ٖبض عاٚب  ،مك٨الث احخماُٖت مٗانغة  ،6ٍ،مجمىٖت صلخا لليكغ والخىػَ٘ ،
ال٨ىٍذ  ،0994 ،م.054
()09الضعاؾت اإلاُضاهُت  ،م٣ابلت شخهُت م٘ ألازهاجي الاحخماعي (لُث مدؿً ٦غٍم) في
مد٨مت الاخىا ٫الصخهُت في مدآٞت ال٣اصؾُت بخاعٍش .6105/8/81
()61الضعاؾت اإلاُضاهُت  ،م٣ابلت شخهُت م٘ ألازهاجي الاحخماعي (لُث مدؿً ٦غٍم) في
مد٨مت الاخىا ٫الصخهُت في مدآٞت ال٣اصؾُت بخاعٍش .6105/8/81
()60اإلاهضع هٟؿه .
()66اإلاهضع هٟؿه .
(ٖ)68لُاء ق٨غي ٖ ،لم الاحخمإ الٗاثلي ٍ ،6صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىػَ٘ ٖ ،مان ،6106 ،
م79
()64ماهغ ٖلُان زًغ  ،الُال ١وؤزاعه وايغاعه  ،مد٨مت الاؾخئىا ٝالكغُٖت ٚ ،ؼة ٞ ،لؿُحن
 ،6100م ،06بدث ميكىع ٖلى اإلاىwww.muslimaunion.org : ٘٢
(ٖ)65بض هللا اإلاغاغي  ،الؼواج والُال ١في حمُ٘ الاصًان  ،اإلاجلـ الاٖلى للكاون الاؾالمُت
 ،0966م.606
()66هبُل ٖبض الغخمً خُاوي ٢ ،اهىن الاخىا ٫الصخهُت ع٢م  088لؿىت  0959وحٗضًالجه
و٢اهىن خ ٤الؼوحت اإلاُل٣ت في الؿ ً٨و٢اهىن الاخىا ٫الصخهُت لالحاهب  ،اإلا٨خبت ال٣اهىهُت ،
بٛضاص  ، 6100 ،م081
ا
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يصادر انثحج ويرارؼه:

 .0ؤخمض ٖبُض ال٨بِس ي  ،الاخىا ٫الصخهُت في ال٣ٟه والً٣اء وال٣اهىن  ،ج،0الؼواج
والُال ١وآزاعهما  ،قغ٦ت الٗاج ٪لهىاٖت ال٨خاب ،ال٣اهغة  ،6119 ،م.660
 .6حمهىعٍت الٗغا ،١مجلـ الىػعاء ،هُإة الخسُُِ ،الجهاػ اإلاغ٦ؼي لالخهاء،
اإلاجمىٖت الاخهاثُت الؿىىٍت ،6111 ،م.04
 .8ؾىاء الخىلي  ،الؼواج والٗال٢اث ألاؾغٍت  ،صاع النهًت الٗغبُت  ،بحروث  ،لبىان ،
بضون ؾىت  ،م.675
 .4صخُٟت اإلااجمغ  ،اعجٟإ وؿب الُال ١في الٗغاً ١ىظع بخ ٪ُ٨ٟالغوابِ الاحخماُٖت ،
بدث ميكىع في الاهترهذ ٖلى اإلاىhttp://www.almutmar.com :٘٢
ٖ .5بض الُٗٓم اإلاكُسو  ،الاهدغاٞاث الاحخماُٖت مك٨الث وخلى ،0ٍ ،٫صاع الهاصي
للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ ،بحروث  ،6115 ،م.006
ٖ .6بض هللا اإلاغاغي  ،الؼواج والُال ١في حمُ٘ الاصًان  ،اإلاجلـ الاٖلى للكاون
الاؾالمُت  ،0966م.606
ٖ .7بض ٖلي الخٟا ، ٝحٛغاُٞت الؿ٩ان اؾـ ٖامت  ،6ٍ ،صاع ال٨ٟغ للُباٖت واليكغ
والخىػَ٘ ٖ ،مان  ،الاعصن  ،0999 ،م649
ٖ .8لي ٖبض عاٚب  ،مك٨الث احخماُٖت مٗانغة  ،6ٍ،مجمىٖت صلخا لليكغ والخىػَ٘ ،
ال٨ىٍذ  ،0994 ،م.054
ٖ .9لُاء ق٨غي ٖ ،لم الاحخمإ الٗاثلي ٍ ،6صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىػَ٘ ٖ ،مان ،
 ،6106م79
 .01ماهغ ٖلُان زًغ  ،الُال ١وؤزاعه وايغاعه  ،مد٨مت الاؾخئىا ٝالكغُٖت ٚ ،ؼة ،
ٞلؿُحن  ،6100م ،06بدث ميكىع ٖلى اإلاىwww.muslimaunion.org : ٘٢
 .00مىا ٫صاوص الُٗ٨ضي  ،اؾباب جؼاًض خاالث الُال ١في الٗغا ، ١بدث ميكىع في
الاهترهذ ٖلى اإلاىhttp://www.alnoor.com :٘٢
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 .06مىحر ٖبض هللا ٦غاصقت ٖ ،لم الؿ٩ان الضًمىٚغاُٞت الاحخماُٖت ٖ ،الم ال٨خب
الخضًث  ،ألاعصن ،6119 ،م.096
 .08مىس ى ؾمدت  ،حٛغاُٞت الؿ٩ان  ،الكغ٦ت الٗغبُت اإلاخدضة للدؿىٍ ٤والخىعٍضاث ،
ال٣اهغة  ،6119 ،م.99
 .04هبُل ٖبض الغخمً خُاوي ٢ ،اهىن الاخىا ٫الصخهُت ع٢م  088لؿىت 0959
وحٗضًالجه و٢اهىن خ ٤الؼوحت اإلاُل٣ت في الؿ ً٨و٢اهىن الاخىا ٫الصخهُت لالحاهب ،
اإلا٨خبت ال٣اهىهُت  ،بٛضاص  ، 6100 ،م081
ً .05ىوـ خماصي ٖلي ،مباصت ٖلم الضًمىٚغاُٞت ( صعاؾت الؿ٩ان )  ،وػاعة الخٗلُم
الٗالي والبدث الٗلمي  ،مُبٗت اإلاىنل  ،اإلاىنل  ، ،0985 ،م879
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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بؿم هللا الغخمً الغخُم ا
وػاعة الخٗلُم الٗالي والبدث الٗلمي ا
حامٗت ال٣اصؾُت ٧ /لُت آلاصاب ا
٢ؿم الجٛغاُٞت ا

اؾخبُان زام بالبدث اإلاىؾىم ( اإلاخٛحراث الجٛغاُٞت لٓاهغة الُال ١في مدآٞت ال٣اصؾُت –
صعاؾت في الجٛغاُٞت الاحخماُٖت )  .ههض ٝهظه الاؾخماعة الى حم٘ البُاهاث الخانت بالبدث ٖلى ان
هظه البُاهاث ال حؿخٗمل الا ألٚغاى هظا البدث الٗلمي وال خاحت لظ٦غ الاؾماء لظا هغحى الاحابت ًٖ
الاؾئلت اإلاضوهت بك٩ل واضح وج٨ىن الاحابت بٗالمت (

) في اإلا٩ان اإلاىاؾب و٢ض جخُلب الاحابت بٌٗ

الخىيُذ قا٦غًٍ حٗاوه٨م ا
 -0مدل الا٢امت  :الً٣اء  .......الىاخُت  ......خًغ  ........عٍ............ ٠
 -6الخدهُل الضعاس ي للؼوج  :امُت  ....ج٣غؤ وج٨خب .....ابخضاثُت .....مخىؾُت ...اٖضاصًت
.....ب٩الىعٍىؽ ٖ.....لُا
 -8الخدهُل الضعاس ي للؼوحت  :امُت  ....ج٣غؤ وج٨خب .....ابخضاثُت .....مخىؾُت ...اٖضاصًت
.....ب٩الىعٍىؽ ٖ.....لُا
ٖ -4ضص الؼوحاث اللىاحي في ٖهمت الؼوج  :ػوحت واخضة  ......ػوحخان  ......زالر ػوحاث  ......اعب٘
ػوحاث ........
 -5الٗمغ ٖىض الؼواج ...... :
 -6الٗمغ ٖىض الُال........ : ١
 -7مضة الخُاة الؼوحُت  :ا٢ل مً ؾىت  5-0 .......ؾىىاث  .........ا٦ثر مً  5ؾىىاث ........
 -8اإلاهىت  :نىاٖت  .....ػعاٖت ......ججاعة .......مىْ ...... ٠الٌٗمل ........
ً
 -9الاؾباب اإلااصًت للُال : ١اوال  /الاؾباب الاحخماُٖت ٖ :ضم الاوسجام والخٟاهم بحن الُغٞحن .......
الخُاهت الؼوحُت  ......الًغب والكخم والاهاهت  .......جىاو ٫الؼوج للمؿ٨غاث والخ٨م ٖلُه بالسجً
 ........جضزل الاهل والا٢اعب  .......الؼواج الثاوي  ........الُلب مً الؼوحت جغ ٥الىُْٟت او الضعاؾت
 .........الٗ٣م او اإلاغى  ..........اؾخسضام اإلاىباًل والىذ .......
ً
ً
زاهُا  /الاؾباب الا٢خهاصًت ٖ :ضم الاهٟا .......... ١بُالت الؼوج ًٖ الٗمل َ ....لب الؼوحت مجزال
ً
مىٟغصا  ..........ا

ا
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