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املشتخلص

حهض قاهغة حهضص الؼوحاث اخضي الكىاهغ الاحخمانُت التي جىاولها الباخثىن نلى ازخالٍ وجىىم
ازخطاضاتهم  ،ولم ًً٘ الجًغاَُىن بمىإي نً هظه الكاهغة بؿبب اهمُتها واوهٙاؾاتها
الؿُاؾُت وجإزحراتها الضًمىيغاَُت،
صنذ مجمىنت مً اليؿاء اليهىصًاث الى الؿماح بخهضص الؼوحاث  ،وؾاهض هظه الُ٘غة الهضًض
مً عحا ٛالضًً اليهىص  ،اط ان حهضص الؼوحاث خؿب الضًاهت اليهىصًت حغٍمت ًداؾب نليها الٓاهىن
نلى الغيم مً ان الخىعاة ال جدغمها .
جخمثل مشٙلت البدث بؿاا ٛمُاصه  :ماهي الهىامل التي اصث الى قهىع َ٘غة حهضص الؼواج في
املجخمو ؤلاؾغاثُلي الظي بٓي لهٓىص مً الؼمً عاَػا للُ٘غة ؟ وماهي جإزحراتها ان وحضث مٙاها
للخؿبُٔ نلى اعع الىاْو  .وبما ؤن الضعاؾاث الجًغاَُت ألاٗاصًمُت ْض جىاولذ ال٘ثحر مً
اإلاش٘الث الؿُاؾُت الخاعحُت والضازلُت لضو ٛالهالم وؤزاعها ؤلاْلُمُت والضولُت  ،بال ؤن اإلاش٘الث
الضًمىيغاَُت الضازلُت وما ًترجب نليها مً اوهٙاؾاث ؾُاؾُت مازغة في الىغو الهام لبهؼ
الضو ٛلم جدل باالهخمام الٙافي مً ْبل الجًغاَُحن  ،وبُٓذ اإلا٘خبت الجًغاَُت جُخٓغ
للمىغىناث الاحخمانُت طاث الابهاص الؿُاؾُت ألامغ الظي خضا بالباخثحن لضعاؾت اإلاىغىم الخالي
نلى الغيم مً ْلت البُاهاث وهضعة الاخطاءاث اإلاخهلٓت باإلاىغىم َ،ػال نً حهظع امٙاهُت الهمل
اإلاُضاوي لالؾباب اإلاهغوَت .
يهضٍ البدث الى بلٓاء الػىء نلى َ٘غة حهضص الؼوحاث في املجخمو الاؾغاثُلي وجدلُل
اإلآىماث البشغٍت للكاهغة  .وْض جم الانخماص نلى اإلاىهج الجًغافي الؿُاس ي الخدلُلي في صعاؾت
الهضًض مً الخؿىعاث واإلاخًحراث التي اقهغث َ٘غة حهضص الؼوحاث وجإزحراتها املخخملت مً الجىاهب
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ً
الؿُاؾُت والاحخمانُت َػال نً جدلُل نىاضغها الجًغاَُت  ،الؿبُهُت والبشغٍت  ،ومضي جإزحرها
في الجىاهب الؿُاؾُت`.
ؤما هُٙلُت البدث َٓض اْخػذ الػغوعة الهلمُت للبدث جٓؿُمه الى نضة مداوع جىاو ٛاملخىع
ألاوَ٘ ٛغة حهضص الؼوحاث مً خُث اإلاُهىم ومىْهها باليؿبت للضًاهاث الغثِؿت في الهالم  .ؤما
املخىع الثاوي َٓض جم مً زالله صعاؾت الجىاهب الضًمىيغاَُت للمجخمو بؾغاثُلي والؿُاؾت
ؤلاهجابُت لها ومٓاعهت اإلاهؿُاث الضًمىيغاَُت بضو ٛالجىاع الهغبُت  .ؤما املخىع الثالث َٓض جم مً
زالله جىاو ٛاإلاهؿُاث الخىمىٍت طاث الخإزحر اإلاباشغ نلى قاهغة حهضص الؼوحاث  ،ؤما املخىع ألازحر
َٓض زطظ للمشاهض املخخملت للكاهغة ُْض الضعاؾت  ،والغئي اإلاؿخٓبلُت إلبهاصها املخخملت ،
واهخهى البدث باالؾخيخاحاث والخىضُاث وْاثمت باإلاطاصعالتي جم الانخماص نليها .
جبحن ان هىإ اججاهاث وهضاءاث بؾغاثُلُت جضنى الى الؿماح بخهضص الؼوحاث ْاهىهُا في
بؾغاثُل وطل ٚللخض مً اعجُام وؿبت الهىىؾت وانخباع حهضص الؼوحاث الخل ألامثل للهضًض مً
اإلاشاٗل الاحخمانُت بما َيها مشٙلت الجزام الضًمًغافي مو الهغب .
ٖما جبحن ان قاهغة حهضص الؼوحاث حؿاهم في ػٍاصة مؿخىٍاث الخطىبت في اؾغاثُل التي حهاوي
مً اهسُاع جل ٚاإلاؿخىٍاث ُْاؾا بضو ٛالجىاعالهغبُت .
جبحن ان هىإ ازخالَاث مً خُث الخطىبت باليؿبت للمجخمو الاؾغاثُلي جبها لىىم اإلاهاحغًٍ
واضىلهم الهغُْت َهىإ اعجُام إلاؿخىٍاث الخطىبت باليؿبت للمهاحغاث ؤلازُىبُاث مٓاعهت
باإلاهاحغاث ألاوعبُاث والغوؾُاث  ،وهظه الخباًىاث جمليها الكغوٍ الثٓاَُت اإلاخباًىت للمهاحغًٍ .

The Idea of Polygamy and its Impact on the
Strength of Israel
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Abstract
The phenomenon of polygamy is a social phenomenon addressed by
researchers at the differences and diversity jurisdiction. Geographers were not
immune to this phenomenon because of its importance and implications as well
as
political
and
demographic
effects
,
A group of Jewish women allowed polygamy , and supported the idea of many
of the clergy of the Jews , because polygamy is considered a crime punished by
law despite the fact that the Torah does not incriminate it.
The research problem was expressed by the question : What are the
factors that led to the emergence of the idea of polygamy in the Israeli society ,
which has rejected the idea for decades? What are the effects, if any, to place
the application on the ground? Although geographical studies have dealt with a
lot of internal and external political problems, concerning different countries of
the world and raised by regional and international organizations, yet the
problems of internal demographics and their consequent political repercussions
have not received adequate attention by geographers. Libraries of geography
remained in lack of topics of social issues with political consequences. This has
prompted the researchers to study the issue in spite of the current lack of data
and the scarcity of statistics on the subject, as well as the impossibility of field
work for well-known reasons.
The research aims to shed light on the idea of polygamy in the Israeli society,
and to analyse the of the ingredients of this human phenomenon . The research
is relying on the geo-political analytical approach in the study of many of the
developments and changes associated with polygamy and their possible impact
on the political and social aspects as well as the analysis of the elements of
geographical , natural and human , aspects and their impact on the political
aspects.
The research is divided into several topics the first deals with the idea of
polygamy in terms of the concept and the location in the world's major
religions. The second topic has been the study of the demographic aspects of
the Israeli society and its policy of reproductive and demographic data,
compared to neighboring Arab countries. The third topic deals with the aspects
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of development that have a direct impact on the practice of polygamy. The final
part has been allocated to potential aspects of the phenomenon under study as
well as prospects for the future.
There are calls to legalize polygamy in the Israeli society in order to
reduce the high rate of spinsterhood, and polygamy is considered the perfect
solution for many of the social problems , including the problem of
demographic conflict with the Arabs .
As it turns out that polygamy would contribute to increasing the levels of
fertility in Israel, which suffers from low levels compared to those of the Arab
neighboring countries. It is shown that there are differences in terms of fertility
in the Israeli society depending on the type of immigrants and ethnic origins.
There are high levels of fertility for Ethiopian migrants compared to European
and Russian migrants; and these differences are dictated by different cultural
conditions for migrants.

املقـــــــــدمة
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لم حهض الجًغاَُا طل ٚالهلم الظي يهخم بىضِ الكىاهغ وضُا ؾؿدُا بهُضا نً الخدلُل
والخُؿحر بل ؤضبدذ جخماش ى والخؿىع الهلمي الخضًث اإلاهخمض نلى الخدلُل واؾخيباؽ ألاؾباب
والخيبا بالىخاثج اإلاؿخٓبلُت  ،وهي في طل ٚجغَؼ ؤن ج٘ىن بهُضة نً اإلاشايل ال٘بري لإلوؿان
وطل ٚإلاا جمخاػبه الجًغاَُا مً ْضعة نلى الخإْلم مو مسخلِ الهلىم (.)1
حهض قاهغة حهضص الؼوحاث  Polygamyواخضة مً الكىاهغ الاحخمانُت التي جىاولها الباخثىن
نلى ازخالٍ وجىىم ازخطاضاتهم  ،ولم ًً٘ الؿُاؾُىن بمىإي نً هظه الكاهغة بؿبب اهمُتها
واوهٙاؾاتها الؿُاؾُت وجإزحراتها الضًمىيغاَُت َ ،البهض الؿٙاوي ٖما هى مهغوٍ اخض ْىي الجظب
للضولت "  ،ولٙي جبٓى الضولت نلى ُْض الخُاة البض مً ؤن جخُىّ ْىي الجظب وحهض جل ٚالٓىي
()2
مبرعاث لىحىص الضولت واؾخمغاعٍت بٓائها "
صنذ مجمىنت مً اليؿاء اليهىصًاث الى الؿماح بخهضص الؼوحاث  ،وؾاهض هظه الُ٘غة الهضًض
مً عحا ٛالضًً اليهىص  ،اط ان حهضص الؼوحاث خؿب الٓاهىن الطهُىوي حغٍمت ًداؾب نليها
الٓاهىن نلى الغيم مً ان الخىعاة ال جدغمها َُ .هٓىب الىبي ابى الشهب اليهىصي متزوج مً اعبو
وؿاء وحضه ابغاهُم متزوج مً ازيخحن وخُُضه صاوص جؼوج بـ  18امغؤة  .والؿبب الغثِـ إلاىو حهضص
الؼوحاث لضي اليهىص هى تهضًض اليهىص ْبل الِ ؾىت مً ْبل ال٘ىِؿت إلاىو اهدشاعالكاهغة في اوعبا .
جخمثل مشٙلت البدث بؿاا ٛمُاصه  :ماهي الهىامل التي اصث الى قهىع َ٘غة حهضص الؼواج في
املجخمو ؤلاؾغاثُلي الظي بٓي لهٓىص مً الؼمً عاَػا للُ٘غة ؟ وماهي جإزحراتها ان وحضث مٙاها
للخؿبُٔ نلى اعع الىاْو  .وبما ؤن الضعاؾاث الجًغاَُت ألاٗاصًمُت ْض جىاولذ ال٘ثحر مً
اإلاش٘الث الؿُاؾُت الخاعحُت والضازلُت لضو ٛالهالم وؤزاعها ؤلاْلُمُت والضولُت  ،بال ؤن اإلاش٘الث
الضًمىيغاَُت الضازلُت وما ًترجب نليها مً اوهٙاؾاث ؾُاؾُت مازغة في الىغو الهام لبهؼ
الضو ٛلم جدل باالهخمام الٙافي مً ْبل الجًغاَُحن  ،وبُٓذ اإلا٘خبت الجًغاَُت جُخٓغ
للمىغىناث الاحخمانُت طاث الابهاص الؿُاؾُت ألامغ الظي خضا بالباخثحن لضعاؾت اإلاىغىم الخالي
نلى الغيم مً ْلت البُاهاث وهضعة الاخطاءاث اإلاخهلٓت باإلاىغىم َ،ػال نً حهظع امٙاهُت الهمل
اإلاُضاوي في قل نىامل الشخً والخغإ التي حشهضها اإلاىؿٓت .
يهضٍ البدث ( (Aim of Researchالى بلٓاء الػىء نلى َ٘غة حهضص الؼوحاث في املجخمو
الاؾغاثُلي وجدلُل اإلامٓىماث البشغٍت للكاهغة ووغو جطىع حُىبىلخُٙي  Geopoliticsلها ،
ومهغَت مضي اوهٙاؾاتها وجإزحرها نلى اإلاؿخىي ؤلاْلُمي والهغبي  ،وْض حاءث َ٘غة البدث ومبرعاجه
بهض ان صنذ مجمىنت مً اليؿاء اليهىصًاث بلى الؿماح بخهضص الؼوحاث ْاهىهُا في بؾغاثُل وطلٚ
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للخض مً اعجُام وؿبت الهىىؾت وانخباع حهضص الؼوحاث الخل ألامثل للهضًض مً اإلاشاٗل
الاحخمانُت بما َيها مشٙلت الجزام الضًمىيغافي مو الهغب.
ؤما مىؿٓت الضعاؾت (َ ) Area Studyخخمثل بةؾغاثُل وهي ُٖان ايخطب صولت َلؿؿحن  -مهض
الضًاهاث الخىخُضًت ال٘بر ي ـ اليهىصًت واإلاؿُدُت ـ وملخٓى الخػاعاث الٓضًمت  ،وجٓو بلى الًغب مً
ً
ْاعة آؾُا بحن صاثغحي نغع ْ 29.39و ْ 33.15وبحن زؿي ؾى 35.49ْ ، 34.15ْ ٛشغْا وجخىؾـ مُاعّ
الؿغّ بحن آؾُا اَغٍُٓا واوعبا  ،وجطل بحن البدغ اإلاخىؾـ والبدغ ألاخمغ وٍدضها مً الًغب البدغ
اإلاخىؾـ  ،ومً الشغّ ؾىعٍا وألاعصن ومً الشما ٛلبىان وؾىعٍا ومً الجىىب شبه حؼٍغة ؾِىاء (
حمهىعٍت مطغ الهغبُت ) وزلُج الهٓبت (ٖ . )3ما ان لهظا اإلاىْو اهمُت حىٍت ناإلاُت  ،اط انها حؿُؿغ
نلى الؿغّ الجىٍت التي جغبـ يغب اوعبا ؤو حىىبها بشغّ وحىىب شغّ آؾُا َ ،ػال نً مىْهها
بالٓغب مً ْىاة الؿىَـ طاث ألاهمُت الجُىؾتراجُجُت الهاإلاُت ( )4وٍبلٌ ؾى ٛخضوصها بما َيها
الشغٍـ الؿاخلي ٖ 973م وٍٙاص ًدؿاوي شغٍـ خضوصها مو ٗل مً ؾىعٍا ولبىان بىاْو ٖ75م
وٖ74م  .اما شغٍؿها الخضوصي مو الاعصن َُبلٌ ٖ 369م (. )5
اما اإلاؿاخت َخبلٌ هدى ٖ 27999م 2وهي مؿخؿُلت الشٙل ًبلٌ ؾىلها مً الشما ٛبلى الجىىب
ٖ439م  ،اما نغغها َُتراوح مً الشما ٛما بحن 51ـ ٖ 79م وفي الىؾـ ما بحن  72ـ ٖ 95م وٍدؿو في
الجىىب ختى ًطل بلى ٖ117م (ً( ، )6ىكغالخغٍؿت . )1
واؾغاثُل مً هاخُت الخ٘م بلض بغإلااوي مخهضص ألاخؼاب ًبلٌ نضص ؾٙاهه  7.5ملُىن وؿمت بما في
طل ٚالاؾغاثُلُىن الظًً ًُٓمىن في الاعاض ي املخخلت ( )7ولِـ لضي اؾغاثُل صؾخىع وان ٗاهذ هىإ
مجمىنت مً الٓىاهحن الاؾاؾُت التي جدضص الخٓىّ الاؾاؾُت  .وجغج٘ؼ الٓىاهُحن وألاهكمت الى خالت
الؿىاعت اإلاهلىت مىظ نام  1948وٍمخل ٚالبرإلاان او ال٘يؿِذ اإلا٘ىن مً  129نػىا ؾلؿت خل
الخ٘ىمت وَغع بحغاء الاهخساباث البرإلااهُت .
ّ
ً ّ ً
ّ
ّ
جىظ نلى ؤن اليهىص ٌشٙلىن نىطغا ممحزا نلى ؾاثغ
وجضًً اؾغاثُل بالضًاهت اليهىصًت التي
ً ّ ً
الهىاضغ البشغٍت ،وشهبا مخمحزا نلى الشهىب ٗاَت بسطاثطه وْضعاجه  ،والخهالُم الضًيُت
ّ
اليهىصًت ّ
ّ
جغٖؼ ّ
بٓىة نلى الهىطغٍت نبر جإُٖضها نلى الازخُاع والٓضاؾت والخُىّ ،ونضم الازخالؽ
ً
بالشهىب وألامم .وبؾغاثُل الُىم جغبـ ُٖانها الؿُاس ي ّ
بالضًً ،وججهل مً الضًً ؤؾاؾا لىحىصها
ّ
وحجت في ايخطاب ألاعع واؾخمالٖها .والضًً اليهىصي في هكغ اإلاُ٘غًٍ اليهىص والطهاًىت
ّ
ؤن ال٘ىِـ اليهىصي هى مدىع
هىألاؾاؽ الظي جٓىم نلُه ألاًضًىلىحُت ؤو الٓىمُت اليهىصًت ٖ ،ما
الهىٍت الظاجُت اليهىصًت في صو ٛالًغب.
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ّبنهم ًىكغون بلى َلؿؿحن نلى ّؤنها ؤعع اؾغاثُل  ،وهي ُمل ٚلهم ونالْتهم بها جاعٍسُت في ؤي
ً
صًيُا بالخىعاة ؤم يحر مامىحن .واليهىصي ّ
ًدٔ له
مىاؾبت ؤو مداججت ؾُاؾُت ؾىاء ؤٗاهىا مامىحن
ؤن ًغج٘ب الظهىب ٗاَت غض ألايُاع ًٓ ،غع ّ
بالغبا وَشهض بالؼوع وَؿغّ وَشخهي اليؿاء ألاحىبُاث
وًَضع وًَخطب ٗل مً هى يحر يهىصي َ ..هظه الجزنت الهىطغٍت جبُذ لليهىصي ؤن ًُهل ّ
ٗل ش يء
ًمً٘ ؤن ٌس يء بلى الازغًٍ  ..وهظا صون ّشّ ٚ
ٌهبر نً اوهضام الُٓم الازالُْت والاوؿاهُت في الُ٘غ
ّ
والشُىر وؤخغْذ
الضًجي اليهىصي.لٓض عاح ضخُت هظه الهىطغٍت آالٍ الٓخلى مً اليؿاء وألاؾُاٛ
اإلاؿاًٖ ّ
()8
وهضمذ البُىث
وَُما ًخهلٔ بمىهجُت البدث )َٓ (The Method of Researchض جم الانخماص نلى اإلاىهج
الجًغافي الؿُاس ي الخدلُلي في صعاؾت الهضًض مً الخؿىعاث واإلاخًحراث التي اقهغث َ٘غة حهضص
ً
الؼوحاث وجإزحراتها املخخملت مً الجىاهب الؿُاؾُت والاحخمانُت َػال نً جدلُل نىاضغها
الجًغاَُت  ،الؿبُهُت والبشغٍت  ،ومضي جإزحرها في الجىاهب الؿُاؾُت.
ؤما هُٙلُت البدث (َٓ )Arrangement Researchض اْخػذ الػغوعة الهلمُت للبدث
جٓؿُمه الى نضة مداوع جىاو ٛاملخىع ألاوَ٘ ٛغة حهضص الؼوحاث مً خُث اإلاُهىم ومىْهها باليؿبت
للضًاهاث الغثِؿت في الهالم  .ؤما املخىع الثاوي َٓض جم مً زالله صعاؾت الجىاهب الضًمىيغاَُت
ملجخمو بؾغاثُل والؿُاؾت ؤلاهجابُت لها ومٓاعهت اإلاهؿُاث الضًمىيغاَُت بضو ٛالجىاع الهغبُت .
ؤما املخىع الثالث َٓض جم زالله جىاو ٛاإلاهؿُاث الخىمىٍت طاث الخإزحر اإلاباشغ نلى قاهغة حهضص
الؼوحاث  ،ؤما املخىع ألازحر َٓض زطظ للمشاهض املخخملت للكاهغة ُْض الضعاؾت  ،والغئي
اإلاؿخٓبلُت إلبهاصها املخخملت  ،واهخهى البدث باالؾخيخاحاث والخىضُاث وْاثمت باإلاطاصع التي جم
الانخماص نليها .

الخغٍؿت ( )1الخٓؿُماث الاصاعٍت إلاىؿٓت الضعاؾت
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ً
اإلاطضع :الباخثان انخماصا نلى :
الؿلؿت الىؾىُت الُلؿؿُيُت  ،الجهاػ اإلاغٖؼي لإلخطا ء الُلؿؿُجي ٖ ،خاب الٓضؽ ؤلاخطاجي
الؿىىي  ، 2012عام هللا َ ،لؿؿحن  ،ص45

تعدد الزوجات  -حملة تارخيية
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حهضص الؼوحاث نباعة نً وغو احخماعي ؤو مماعؾت الاْتران بإٖثر مً ػوحت في وْذ واخض ٖ ،ما
ٌؿمى ؤًػا بالؼواج اإلاخهضص  .وهى شٙل مً ؤشٙا ٛالؼواج  ،ومٓخػاه ؤن ًجمو الغحل في نطمخه
ؤٖثر مً ػوحت واخضة.
ولم ًً٘ ؤلاؾالم او ٛصًً شغم هكام الخهضص بل ٗان الىكام مىحىصا في ألامم الٓضًمت ٗلها جٓغٍبا
 :مثل الازُيُحن  ،الطِىِىحن  ،الهىىص  ،البابلُحن  ،الاشىعٍحن  ،اإلاطغٍحن  ،الهبرًحن  ،الطٓالبت ؤو
الؿالَُحن  .وْض ؾمدذ شغَهت لُٙي الطِىُت بخهضص الؼوحاث الى ماثت وزالزحن امغاة ( .)9وْض حغث
الهاصة في الخٓالُض البابلُت ان جؼوج الؼوحت الهاْغ ػوحها مً حاعٍتها ؾلبا لإلهجاب َ ،ةطا لم جلض
الجاعٍت خٔ لؿُضتها ان جبُهها  ،وفي الخىعاة مثل طلَٓ ٚض وعص اهه إلاا ًئؿذ ؾاعة ػوحت الىبي
ابغاهُم الخلُل مً ؤلاهجاب ػوحذ ػوحها مً حاعٍتها هاحغ َىلضث بؾمانُل (م) وَشاء هللا ان
جدمل ؾاعة َخلض اسخاّ(. )19
وْض احاػ ْاهىن ماهى الهىضي الؼواج مً امغؤة زاهُت ول٘ىه اشترؽ نلى الغحل ان ًدطل نلى
مىآَت ػوحخه اطا ٗاهذ خؿىت ألازالّ مىجبت لألوالص  .اما اطا ٗاهذ ؾِئت ألازالّ او نُٓمت او
مغٍػت َله ان ًتزوج بًحرها بضون بطنها ٖ .ظل ٚاحاػ ْاهىن خمىعابي الؼواج الثاوي اطا ٗاهذ
الؼوحت ناْغا او مغٍػت مو اخخُاف الؼوحت ألاولى بمٙاهتها وان ج٘ىن الثاهُت زاصمت لها  ،ولم ًً٘
هىإ ُْىص في الهىضوؾُه َُما ًخهلٔ بهضص الؼوحاث .الا اهه في نام  ، 1954ضضع ْاهىن الؼواج
الهىضوس ي الظي خضص الؼوحت بىاخضة (.)11
الضولي َان ّ
ّ
ّ
اما في الٓاهىن
جمُحزًت جغجبـ بجمُو ؤشٙاٛ
حهضص الؼوحاث  Polygamyقاهغة
ّ
ّ
ّ
وؤلاهجابي وٖظلٚ
والظهجي ،والجيس ّي
البضوي،
بلخاّ ألاطي باليؿاء بإهىانه اإلاخهضصة ٗاألطي
ّ
ُ
الاْخطاصي ّ .
ّ
وجضعي الىاشؿاث مً ؤحل خٓىّ اليؿاء ؤن مماعؾت حهضص الؼٍجاث جىته ٚال٘ثحر مً
ّ
ّ
الجىهغٍت التي انترٍ بها الٓاهىن
الضولي (.)12وجمثل هظه اإلاباصت هٓؿت زالٍ مو
خٓىّ ؤلاوؿان
اإلاشغم الاؾالمي الظي ًجحز الخهضص وَٓا لشغوؽ ونىامل مسخلُت  ،والظي العٍب َُه ان الٓطىع
ًبضو واضخا في الٓاهىن الضولي ألهه لم ًدىاو ٛاإلاخًحراث اإلاطاخبت للكاهغة مً ؤبهاصها املخخلُت  ،بط
عبما ً٘ىن الخهضص خٓا مً خٓىّ اإلاغؤة ؤَ الجضلُاث اليؿبُت والكغوٍ اإلاطاخبت ألوغام
الؼوحت او الؼوج َ .ـالخهضص لطالر اإلاغؤة مً خُث الىكغة اإلاخإهُت والشمىلُت الهامت ٖ،ىهه في
اخُان نضًضة ًمثل خال واْهُا مٓبىال للهضًض مً اإلاش٘الث الاحخمانُت .

تعدد الزوجات يف األدياٌ الشناوية
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اليَودية

ً
ً
ٌهخبر بٓاء اليهىصي في الهؼوبت ؤمغا مىاَُا للضًً ،وٍدغم الؼواج بحن اليهىص ويحرهم َ ،الؼواج
ً
بًحر اليهىصي ؤو اليهىصًت ٌهخبر َجىعا وػوى  .وٍجىػ لليهىصي الؼواج ببيذ ؤزُه ؤو ابىت ؤزخه  ،وال
ًتزوج اليهىصي مً نمخه ؤو زالخهَّ .
وخغم ٖثحر مً َٓهاء اليهىص ػواج بيذ ألازذ .وْض ؤباح اليهىص
حهضص الؼوحاث نىض جىاَغ مؿىى شغعي و لهظا ْالىا في اإلااصة( )55مً ٖخاب شمهىن  :بطا ٗان
الغحل في ؾهت مً الهِش وٍٓضعؤن ٌهض ٛؤو ٗان له مؿىى شغعي حاػله ؤن ًتزوج بإزغي .
ان قاهغة حهضص الؼوحاث حاثؼ نىض اليهىص ،ولِـ في الضًً خض ؤْص ى لخهضص الؼوحاث ،وبن
ضضعث َخىي مخإزغة ابخضاء مً الٓغن الخاصي نشغ اإلاُالصي في الًغب بخدغٍم الخهضص ،وبهؼ
اليهىص الػالىا ًماعؾىن هظا الخٔ  .ومً شغاجههم في الؼواج ؤن ؤعملت اليهىصي الظي ماث ولم ًىجب
منها ًجب جؼوٍجها ألزُه ألانؼب نلى وحه ؤلاحباعَ ،ةطا ؤهجب منها َةن اإلاىلىص ًدمل اؾم ؤزُه
اإلاُذ وٍيؿب بلُه  ،وبطا امخىو ألار مً جؼوج ؤعملت ؤزُه َةهه ٌشهغ بها وٍسلو مً املجخمو اليهىصي،
وحؿمى اإلاغؤة التي جاو ٛبلى ؤخي ػوحها اإلاُذ (ًبامه (.
ؤن حهضص الؼوحاث خؿب الٓاهىن ؤلاؾغاثُلي الخالي حغٍمت ًداؾب نليها الٓاهىن عيم ؤن
الخىعاة ال جدغمها .وؤصث الضنىاث للؿماح بخهضص الؼوحاث بلى اهٓؿام في ؤوؾاؽ اإلاخضًىحن مً
اليهىص بحن ماٍض ومهاعع  ،وجدضًضا بحن ٖباع عحا ٛالضًً ومضاعؾهم املخخلُت بحن شغُْت ويغبُت
ؤلاؾغاثُلي ُ
ّ
ّ
حىاثُت بدؿب ْاهىن
وبحن مدشضصة واْل حشضصاَ .وَهخبر الٓاهىن
حهضص الؼوحاث حىدت
ًطغح ّ
الشغعي الظي ًدخ٘م بلُه اإلاؿلمىن في بؾغاثُل ّ
ّ
الهٓىباث ،لً٘ الٓاهىن
بخهضص الؼوحاث
ّ
()13
ّ
نلى الغيم مً طلَ ، ٚةن صولت بؾغاثُل ال جؿبٔ ْاهىن الهٓىباث نلى الهغب .

املشيحية
لم جمىو اإلاؿُدُت حهضص الؼوحاث بطىعة ضغٍدت بل ان هىإ ما ٌشحر نلى جٓبلها إلاؿالت
الخهضص َٓض حاء في ٖالم الغؾى ٛبىلظ ْىله (ًجب ان ً٘ىن ألاؾِٓ ػوج امغؤة واخضة ) ولم
حهترع ال٘ىِؿت نلى ملىٕ لهم ؤٖثر مً ػوحت وفي ؾىت 53م هاصث َغْت مؿُدُت جضعى اهابابخِؿذ
بجىاػ الخهضص وصنذ َغْت ؤزغي حؿمى اإلاىعمىن الى الخهضص نلى ان ً٘ىن الخُػُل مً خطت
الؼوحت الاولى .
يحر ان اإلاؿُدُت ْغعث بهض طل ٚبجمُو مظاهبها مىو الخهضص وابؿا ٛالؼواج الثاوي ولم حهضص
بهٓم اإلاغاة وْض انخمضث ال٘يؿُت في طل ٚنلى ْى ٛاإلاؿُذ الظي عواه الغؾى ٛمتى (ان الظي زلٔ
مً البضء زلٓهما مً طٖغ واهثى مً احل طلً ٚترٕ الغحل ؤباه وؤمه وٍلخطٔ بامغاجه وٍ٘ىن الازىان
( ) 225

لشية 2015

جملة آداب البصرة  /العدد ( )73

حؿضا واخضا اط لِـ بهض ازىحن  ،بل حؿض واخض) (. )14وَهاْب بؿىت خبـ وبًغامت ْضعها 249
صًىاعلٙل مً ًسالِ هظا اإلاىو (.)15

تعدد الزوجات يف اجلاٍلية
لٓض اولى الهغب اإلاغؤة ؤهمُت ٖبحرة وهظا ما جاٖضه ازباعهم واشهاعهم َٓ ،ض حًجى الهغب باإلاغؤة
وحمالها ووضُىا بضْت مُاجنها ومداؾنها  ،وٍغحو بهػهم هظا الهُام الى البِئت الخاعة والًظاء
اإلاخمثل بإلبان الىىّ ولخىمها وٗل مايهُج الًغاثؼ وٍىهج هحران الشىّ والغيبت .وصناهم ولههم
باإلاغؤة الى حهضص الؼوحاث إلشبام نهمهم وؤلاٖثاع مً ألاوالص النهم ٗاهىا ؤهل يؼو وخغوب مخهضصة ،
وٗاهىا ًدترمىن الغػّ الظي ًاحي بٓىة الؿُِ وٍدخٓغون ماصون طلٖ ، ٚما ان ل٘ثرة الاوالص نىض
نغب الجاهلُت ؤهمُت ٖبحرة الن الىلض بدؿب انخٓاصهم امخضاص ؾبُعي إلباثه واحضاصه  ،وٗان اٖثر
ماَسغ به الغحل هى ٖثرة ألاوالص  ،وٍغوي ابً الٙلبي في ٖخابه اوؿاب الهغب ان ؾهض ابً مظحج ؾُض
ْبُلت في الُمً ٗان اطا عٖب  ،عٖب مهه ولضه وولض ولضه ونضصهم زالزماثت عحل َؿمي بؿهض
الهشحرة . )16(.

تعدد الزوجات يف االسالو
ٌهخبر ؤلاؾالم مىكىمت خُاجُت وَ٘غٍت تهضٍ الى جىكُم ؤمىع املجخمو بضءا مً الىىاة ألاولى
ً
واهتهاء بالضولت بٙل م٘ىهاتها  ،لظا لم يهمل ؤلاؾالم مؿالت حهضص
للمجخمو واإلاخمثلت باألؾغة
َ ْ ْ ُْ
الؼوحاث وؤنؿاها اهمُت ٖبحرة مً زال ٛآلاًاث الٓغآهُت وألاخاصًث الىبىٍت الشغٍُت  (.و ِبن ِزُخم
َ َّ ُ ْ ُ ْ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ُ ّ َ ّ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ْ ْ ُ َ َّ َ ُ ْ
ام َ ِةن ِزُخ ْم ؤال ح ْه ِضلىا
اليؿاء مثجى وزالر وعب
اه٘دىا ما ؾاب ل٘م ِمً ِ
ؤال جٓ ِؿؿىا ِفي الُخامى َ ِ
َ َ َ ً َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ َ ُ ُ ْ
اخضة ؤو ما مل٘ذ ؤًماه٘م ط ِل ٚؤصوى ؤال حهىلىا )  -اليؿاء  -آلاًت 3 -
َى ِ
لٓض ؤحاػث الشغَهت ؤلاؾالمُت مؿإلت حهضص الؼوحاث ولً٘ وغهذ طل ٚفي بؾاع غُٔ ومدضص
ووَٓا لشغوؽ مهُىت  ،وهالخل مً زال ٛآلاًاث ال٘غٍمت الخإُٖض نلى مبضؤ الهضالت بحن الؼوحاث ،
الن في جل ٚالهضالت خُكا لُ٘ان ألاؾغة ونضم بزاعة يػب الؼوحت ألاولى  ،مما ٌهض نمال هبُال  ،وبال
َإن في خالت الؼواج الثاوي َالؼوج مؿالب بغناًت الهضالت الخامت صون ؤصوى جمُحز  ،وفي هظه الخالت
نلى الؼوحت ألاولى جُهم مىِْ ػوحها وان جداو ٛبْامت نالْاث ؾُبت مو غغتها َإن الخُاة
الؼوحُت للجمُو ؾخ٘ىن هاهئت(. )17
لٓض ٗان هكام الخهضص عاسخا في خُاة الهغب لظا لم ٌؿخدضزه الاؾالم الهه حاء لػغوعاث
اْخػتها خُاة الهغب وؾبُهتهم البُىلىحُت وقغوَهم الاحخمانُت  ،لً٘ الاؾالم هظب وشظب
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قاهغة الخهضص َ ،بمىحب آلاًت ال٘غٍمت اإلاظٖىعة اهُا ًجب نضم الؼٍاصة نلى ألاعبو ،و اإلاغؤة الؼاثضة
نلى ألاعبو هي مً ْبل اليؿاء املخغماث .و هى شغؽ زابذ بالٓغآن و الؿىت.
لٓض ابٓى الاؾالم نلى الجىاهب الاًجابُت للؼواج اإلاخهضص ومدا الجىاهب الؿلبُت َُه التي ٗاهذ
ؾاثضة لضي نغب الجاهلُت َ ،لم ًمىو ؤلاؾالم حهضص الؼوحاث ل٘ىه ُْضه باعبو َٓـ بهض ان ٗان
الخهضص مؿلٓا في الجاهلُت  ،وهظا ماصلذ نلُه الىطىص الٓغاهُت الطغٍدت  ،عيم ان هىإ
ً
ً
ازخالَا ٖبحرا في مهجى جل ٚآلاًاث َُظهب بهػهم الى الخدضًض وآزغون الى الهمىم مؿخضلحن في
ْىله حهالى " ماؾاب ل٘م " وطهب آزغون الى ان نضص الؼوحاث الظي ٌؿخؿُو الغحل الجمو بُنها هي
حؿو ػوحاث  ،في خحن طهب آزغون الى ان الهضص اإلاباح هى زماوي نشغة امغاة وػنمىا ان مثجى وزالر
وعبام اهما هي الُاف مُغصة مهضو ٛبها نً ؤنضاص مُغصة وان الىاو هىا للجمو َُ٘ىن الخهضاص هىا
ازىحن ازىحن وزالزا زالزا واعبها اعبها ومجمىنها زماوي نشغة  ،في خحن طهب آزغون الى ان مثجى وزالر
وعبام جُُض الهمىم وهي ٗلماث مهضو ٛبها جُُض عَو الخغج نً اإلاؿلم .
وْض اشترؽ ؤلاؾالم نلى حهضص الؼوحاث شغؾحن اؾاؾحن هما الٓضعة نلى الاهُاّ والهض ٛؤي
اإلاؿاواة بحن الؼوحاث في الخٓىّ الؼوحُت ؤي الخٓىّ في اإلابِذ والاهُاّ والخهامل ،وْض ٗان الىبي
دمحم (ص) ْضوة في الهضالت بحن الاػواج  .بطا ٗان ؤلاؾالم ْض ؤباح الخهضصَ ،ةهه حهل مً خٔ اإلاغؤة ؤو
وليها ؤن ٌشترؽ ؤال ًتزوج الغحل نليهاَ .لى اشترؾذ الؼوحت في نٓض الؼواج نلى ػوحها ؤال ًتزوج
نليها صر الشغؽ و لؼم ،و ٗان لها خٔ َسخ الؼواج ،بطا لم ًِ لها بالشغؽ ،و ال ٌؿٓـ خٓها في
الُسخ بال بطا ؤؾٓؿخه و عغِذ بمسالُخه.

اٍنية تعدد الزوجات يف اإلسالو
ان حهضص الؼوحاث ٌهض مً ألامىع الاؾخثىاثُت التي ًلجا لها نىض الخاحت والػغوعة ؤَ شغوؽ
مهُىت وهىإ مبرعاث مخىىنت لألزظ بالكاهغة ُْض الضعاؾت وجخمثل جل ٚاإلابرعاث بما ًإحي .
 -1اػصًاص ؤنضاص اليؿاء مٓاعهت بالغحا ٛالؾُما باليؿبت للمجخمهاث التي جخهغع للخغوب او
الهجغة  ،وخُيئظ ًطبذ هكام الخهضص غغوعة احخمانُت و ؤزالُْت جٓخػيها اإلاطلخت الهامت
والخُاف نلى الُٓم الاحخمانُت والابخهاص نً الاهدغاٍ الازالقي .
 -2لم يهمل ؤلاؾالم الخاالث يحر الؿبُهُت َهىإ مً الغحا ٛمً طوي الشهىاث الخاصة  ،وهاالء ال
ً٘خُىن بؼوحت واخضة او ان وحىص الؼوحت الىاخضة ٌؿبب الاطي والػُٔ لضي الؼوحت ومً زم يهضص
ُٖان ألاؾغة  ،ومً هىا اضبذ الؼواج الثاوي خال مثالُا  .وألازظ بهظا الدشغَو حهل الهالم ؤلاؾالمي
بهُضا نً الغطاثل الاحخمانُت والىٓاثظ الخلُٓت التي جُشذ في املجخمهاث الًغبُت .
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 -3مغع الؼوحت او نٓمها مو عيبتها باؾخمغاع الخُاة الؼوحُت ونضم الاهُطا ٛوعيبت الؼوج
بةهجاب ألاوالص .
ْ -4ض ًخؿلب نمل الؼوج  ،الؿُغ الؿىٍل واإلاؿخمغ ،وهى ال ٌؿخؿُو مغآَت ػوحخه  ،وفي هظه
الخالت ْض حؿخًغّ بْامخه في يحر بلضه شهىعا .و هىا ًطبذ مبرعا لىحىص الؼواج الثاوي  ،لُجىب
هُؿه و املجخمو اإلاأس ي و ألاوالص يحرالشغنُحن و ٖظا قاهغة الاهدال ٛالخلٓي.

تعدد الزوجات يف القواىني املقارىة :

بهٓؿمذ الضو ٛالهغبُت خى ٛمؿإلت الخهضص َ ،ىجض ؤن ؤيلبها ومنها صو ٛاإلاشغّ والخلُج الهغبي
جإزظ بىكام الخهضص صون ُْض ؤو شغؽ ومنها  :ال٘ىٍذ ،الؿهىصًت ،الجمهىعٍت الُمىُت ،لُبُا،
الؿىصان ،وصو ٛؤزغي ؤزظث به مو الخُُٓض ومثالها  :اإلاًغب ،الهغاّ ،ؾىعٍا ،مطغ ،الجؼاثغ .وؤما
اإلاثا ٛالىخُض للضو ٛالتي مىهذ الخهضص هجض جىوـ ،وهظا مً زال ٛالُطل  ،18مجلت ألاخىاٛ
الشخطُت التي ًغي الباخثان اهه ًجب نضم ابغاػ قاهغة الخهضص ٖىىم مً الهٓىبت للؼوحت ألاولى ؤو
صلُل نلى وحىص هٓطان ؤو زلل بها ألن الخ٘مت لِؿذ ٖظل ٚابضا ٖ ،ما ًجب ببهاص الىكغة
الهاؾُُت نىض ابضاء الغؤي ْضع ؤلامٙان  ،ونلى الغحا ٛالىكغة للخهضص هكغة صخُدت َ ،هى لِـ
للمخهت واللظة  ،بل هى ؤؾمى مً طلَ ، ٚهى خل لليؿاء الالحي َاتهً الؼواج في ؾً مب٘غة ،
واإلاؿلٓت  ،وألاعملت  .وٍيبغي ؤزظ الٓضوة في طل ٚمً الغؾى ٛـ نلُه الطالة والؿالمـ َلم ًتزوج ب٘غا
بال ناجشت ـ َـالخهضص لطالر اإلاغؤة مً خُث الىكغة اإلاخإهُت والشمىلُت الهامت ،ولطالر املجخمو
ؤًػا.
لٓض هظ اإلاشغم الؿىعي في اإلااصة  17ؤهه  :للٓاض ي ؤن ال ًإطن للمتزوج بإن ًتزوج نلى امغؤجه
بال بطا ٗان لضًه مؿىى شغعي وٗان الؼوج ْاصعا نلى هُٓتهما (َ ، )18الٓاض ي ًخىلى الخإٖض مً جدٓٔ
ما ؤشترؾه اإلاشغم إلباخت الؼواج  ،وهظا للخض مً بهؼ الظًً ؤؾاءوا اؾخهما ٛعزطت الخهضص
اإلاإطون بها شغنا لًاًاث بوؿاهُت ٖغٍمتَ .ظهبىا بلى ما طهب بلُه الخىُُت و ما ؤزظ به الٓاهىن
اإلاطغي َُما ًسظ جغٕ خغٍت جؼوٍج اإلاغؤة الغاشضة بىُؿها بىضُها ؤضبدذ ناْلت ْاصعة نلى
مباشغة نٓض الؼواج بىُؿها و مضعٖت لغيباجه  ،وخغٍت جُىٍؼ هظا ألامغ ألبيها ؤو ؤْغبائها ،يحر ؤنهم
لم ًإزظوا بمىِْ الخىُُت نلى بؾالْه بل ؤنهم حًاغىا نً خٔ الىلي في الخضزل إلبؿا ٛالؼواج
في خالت ٖىن الؼوج يحرِٖء ؤو ؤن اإلاهغلِـ بمهغاإلاثل.

ظاٍرة تعدد الزوجات يف اجملتنع الفلشطيين
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ان ػٍاصة نضص اإلاتزوحاث مً اليؿاء نً نضص اإلاتزوححن مً الغحاٌ ٛهىص الى وحىص خاالث حهضص
الؼوحاث وهى ؤمغ الػاْ ٛاثما في املجخمو الُلؿؿُجي الظي ًضًً بالضًاهت الاؾالمُت ٖ ،ما ان هظا
الامغ ًخىأَ مو ْاهىن ألاخىا ٛالشخطُت الظي ًجحز الخهضص  ،وهظا ما جاٖضه البُاهاث الىاعصة في
جٓغٍغ الؼواج والؿالّ في ألاعاض ي الُلؿؿُيُت خُث بلًذ نٓىص الؼواج للغحا ٛالظًً ؾبٔ لهم
ً
ً
ً
الؼواج  1514نٓضا نام  1997و  1599نٓضا نام  1998و 2925نٓضا نام  2997نلما ان الخهضص
ووَٓا الجُاُْت الًاء ٗاَت ؤشٙا ٛالخمُحز غض اإلاغاة والتي التزمذ بها َلؿؿحن ٌهخبرا امغا مسالُا
لالجُاُْت ٖما وعص في اإلااصة  16مً الاجُاُْت وهي ماػالذ ْػُت زالٍ في مىُْها مو الضًً ؤلاؾالمي
الخىُِ(.)19
والجضًغ طٖغه بن اعجُام الخطىبت ًسخلِ جبها للبِئت َُكهغ الاعجُام ٖبحرا في اإلاىاؾٔ الغٍُُت
والبضوٍت بِىما جىسُؼ مهضالث الخطىبت في اإلاىاؾٔ الخػغٍت هدُجت للخًحراث اإلاازغة نلى جباًً
مؿخىٍاث الخطىبت ومنها قاهغة حهضص الؼوحاث َٓض بُيذ بهؼ الضعاؾاث بن املجخمو
الُلؿؿُجي في اإلاىاؾٔ الخػغٍت ٖما هى الخا ٛفي الػُت الًغبُت ًمُل هدى الؼوحت الىاخضة خُث
بلًذ اليؿبت  ، % 97بِىما ؤٖثر مً ػوحت ٗاهذ اليؿبت َٓ % 3ـ وٍكهغ حهضص الؼوحاث في َئاث
الهمغ اإلاخإزغة مً اإلاتزوححن (.)29

الشياسة اإلجنابية يف إسرائيل
بطا ٗاهذ بؾغاثُل حهاوي مً نٓضحي ضًغ اإلاؿاخت  ،والهؼلت ؤلاْلُمُت مىظ ُْامها ختى الُىم،
ً
ً
وان هاجحن الهٓضجحن جغٖخا جإزحراث اْخطاصًت ؾلبُت باجذ حشٙل زؿغا خُىٍا نلى مؿخٓبل ُٖانها
(َ ،)21ةهىا ًمً٘ ان هػُِ نٓضة زالثت وهي اهسُاع الىػن الؿٙاوي لها  ،وهظه الهٓضة ؾاهمذ في
جىحُه الؿُاؾت الاهجابُت الؾغاثُل  .وٍخهغع الجضو )1( ٛوالشٙل ( )1الى الىػن الؿٙاوي
الؾغاثُل والضو ٛاملجاوعة لها  .خُث ًخطر ان الدجم الؿٙاوي ملجمىم الضو ٛالهغبُت َاّ الـ 112
ملُىن وؿمت مٓابل  7.5ملُىن وؿمت وهم ؾٙان بؾغاثُل  .والًمً٘ ان ٌهؼي اهسُاع الدجم
الؿٙاوي الؾغاثُل الى اوهضام قاهغة حهضص الؼوحاث َٓـ  ،لً٘ مً اإلااٖض ان شُىم الكاهغة في
الضو ٛالهغبُت واوهضامها في اؾغاثُل ؾاهم الى خض ما في اهسُاع الىػن الؿٙاوي الؾغاثُل غمً
اؾباب ومدضصاث ازغي مٓابل اعجُام الدجم الؿٙاوي للضو ٛالهغبُت .
اما مهض ٛالىمى الؿٙاوي َٓض جباًً هى الازغ لُطل الى ؤنلى خض له في الاعصن بمهض ٛؾُطل الى
 %5بِىما بلٌ اصوى خض له في اؾغاثُل بمهضْ ٛضعه  . %1.7في خحن بلًذ مهضالث الىمى الؿٙاوي 3.2
 %و  %2.2و  1.8في لبىان وؾىعٍا ومطغ نلى الخىالي  .واهسُاع مهض ٛالىمى الؿٙاوي في مطغ
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ً
ٌه٘ـ الؿُاؾت الؿٙاهُت إلاطغ التي وغهذ ُْىصا امام ؾُاؾت الاهجاب للخسُُِ مً الخطخم
الؿٙاوي .
الجضو)1( ٛ
الدجم الؿٙاوي الؾغاثُل والضو ٛاملجاوعة لها بدؿب اخطاءاث نام 2911
الضولت

الؿٙان

مهضٛ
الىمى الؿىىي %

نضص صوٛ
الجىاع

1.7
3.2
5.9
1.8
2.2

4
2
4
3
5

نضص
ؾٙان صوٛ
الجىاع
113.9
28.3
79.1
44.5
12.1

الهالْت

مهضٛ
الاهدضاع
الجُىبىلخُٙي*
15.2:1
6.6:1
12.5:1
9.5:1
6.1:1

ؾالب
ؾالب
ؾالب
مىحب
ؾالب

7.5
اؾغاثُل
4.3
لبىان
6.3
الاعصن
82.5
مطغ
29.8
ؾىعٍا
ً
اإلاطضع:الباخثان انخماصا نلى :
ألامم اإلاخدضة  ،جٓغٍغالخىمُت البشغٍت لهام  2911حضو ،)19( ٛص177
Central Bureau of Statistics State of Israel .2011.
U.N.World population prospects New york.2012.
*ًٓاؽ الاهدضاعالجُىبىلخُٙي بٓؿمت نضص ؾٙان صو ٛالجىاعنلى نضص ؾٙان الضولت

الشٙل ()1
الدجم الؿٙاوي الؾغاثُل والضو ٛالهغبُت املجاوعة لها بدؿب اخطاثُاث نام 2911
120

100
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ً
اإلاطضع :الباخثان انخماصا نلى حضو)1( ٛ

ّ
حشجو ّ
ّ
وحهؼػ الىالصة وٍطِ بهػهم ؾُاؾاث
حهغٍ بهؼ ألاصبُاث بؾغاثُل بىضُها صولت
ّ
اإلاشجهت لىالصة
الاهجاب ؤلاؾغاثُلُت نلى ّؤنها حشجو بشٙل اهخٓاجي  ،خُث حؿتهضٍ الؿُاؾاث
ِ
اليهىص الاش٘ىاػٍحن وجخجاهل اليهىص الهغب والُلؿؿُيُحن مىاؾجي صولت اؾغاثُل  ،وحهؼو ألاصبُاث
ؾُاؾاث حشجُو الىالصة بلى وحىص ْىجحن مغٖؼٍخحن ّ
جدضصان ألامىمت ُٖٓمت نلُا في املجخمو اليهىصي
ؤلاؾغاثُلي  ،الٓىة ألاولى هي الشغَهت ّ
الض ّ
ًيُت  ،ؤما الثاهُت َخهىص بلى الُ٘غالطهُىوي و حشٙل هاجان
ّ
ؾُاؾُت جغي جمازال بحن ألاهىزت مً حهت ،والخطىبت الهالُت مً حهت ؤزغي.
الٓىجان اًضًىلىحُت
اوه٘ؿذ ؾُاؾت حشجُو الىالصة في الضولت اليهىصًت بهضة ؾغّ وازخلُذ بدؿب الُترة الؼمىُت
والكغوٍ الؿُاؾُت والاحخمانُت َ ،هلى ؾبُل اإلاثا ،ٛمباصعة مىذ الىالصة مً زال ٛالىٗالت
اليهىصًت للمغؤة اليهىصًت ،وخكغ اؾخسضام وؾاثل مىو الخمل ختى ؾىىاث الخمؿحن  ،وخكغ
ؤلاحهاع ختى نام  ، 1976وجٓضًم مىدت لىالصة الؿُل الهاشغ  ،وْض اوه٘ؿذ هظه الؿُاؾاث
ّ
ؤًػا في بْامت اإلاغٖؼ الضًمىيغافي َ .ػال نً طلً ٚجمو الباخثىن نلى ؤن بؾغاثُل هي الضولت
ّ
ألاولى في الهالم مً خُث الهضص اليؿبي للهُاصاث التي حهالج الالزطىبت (الهٓم) .خُث جطل نضص
ّ
الهُاصاث في اؾغاثُل الى  26نُاصة ،في خحن ؤن نضص ؾٙان الضولت ًخهضي الؿبهت مالًحن بٓلُل،
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وٖىن ْاهىن الصخت الهامت في بؾغاثُل ًػمً جمىٍل حمُو ؤهىام الخ٘ىىلىحُا ؤلاهجابُت الجضًضة .
ّ
()22
ّ
اإلاشجهت للىالصة.
حهخبر ٗل هظه الخٓاثٔ ؤصلت بغاَُت لخُٓٓت ؾُاؾاث الضولت
ّ
ّ ّ
ٖما حشحرالضعاؾاث الى ؤن اليؿاء الهغبُاث ًخضعحً في ؤصوى مؿخىي في ؾلم الغناًت الصخُت في
ّ
بؾغاثُل ،وَهىص هظا بلى الخمُحز والُٓغ ونضم َهالُت الخضماث الصخُت التي ٌهاوي مىه املجخمو
ّ ّ
الصخُت الىُؿُت والجؿضًت لليؿاء
الُلؿؿُجي في اؾغاثُل ،وجإزحر هظه الكغوٍ نلى الخالت
الُلؿؿُيُاث (.)23وجإؾِؿا نلى ما جٓضم َان قاهغة حهضص الؼوحاث في غىء اهسُاع الدجم
ً
الؿٙاوي إلؾغاثُل وخاحتها الى وحىص ْانضة ؾٙاهُت ؾُ٘ىن ً
مبرع واضخا للخؿبُٔ الُهلي للُ٘غة.

االحندار اجليوبولتيلي السرائيل
ًازغ حجم الؿٙان في مٓضاع الػًـ الؿٙاوي الظي جخهغع له الضولت وهى ماٌهغٍ باالهدضاع
الجُىبىلخُٙي *َلى َغغىا حضال ان الضولت الهاصًت جخٙاَإ ؾٙاها مو ٗل صولت مً صو ٛالجىاع
الجًغافي  ،وانها الجداؽ في الىمـ الهاصي باٖثر مً ( )5-4صو ٛمجاوعة في اإلاخىؾـ وغمً هظا
الخطىع َان الضولت التي ًدُـ بها مً الجحران ماٌهاصلها اعبو او زمـ امثا ٛؾٙانها هي صولت
ؾلُمت ومتزهت مً خُث الدجم اليؿبي  ،وؤَ هظا اإلاهُاع ًمً٘ جمُحز زالزت اهماؽ اولُت هي
الاهدضاعاإلاىحب والؿالب واإلاخٙافئ ()22وفي غىء البُاهاث الىاعصة في الجضو )1( ٛجدباًً اؾغاثُل مو
ً
ً
صو ٛحىاعها الجًغافي مً خُث مهض ٛالاهدضاع الجُىبىلخُٙي َهي جىاحه اهدضاعا حُىبىلخُٙا
ً
شضًضا اخخلذ اإلاغجبت الاولى ؾلبا بمهض 15.2:1 ٛوؿمت وهظا الىغو الؿٙاوي له مػانُاجه الامىُت
والهؿ٘غٍت والاؾتراجُجُت الخؿحرة ٖما ٌشٙل غًؿا صًمىيغاَُا له ازاعه الامىُت واإلاؿخٓبلُت نليها
 ،وجٓترب منها الاعصن بمهض ٛاهدضاع هدى  12.5:1وؿمت زم لبىان بيؿبت اْل  6.6:1وؿمت  ،في خحن
اْتربذ ؾىعٍا مً الىمـ اإلاخٙافئ بمهض ٛاهدضاع ؤشاع الى  6.1:1وؿمت وهى ماشغ اًجابي ًطب في
مطلختها  .اما مطغ َٓض خطلذ نلى الىمـ اإلاىحب اط سجل مهض ٛاهدضاعها الجُىبىلخُٙي هدى
 9.5:1وهى ماشغاًجابي ٌسجل لطالخها .
نلى الغيم مً ان بهػهم باث ًىكغ الى الٓىة الهضصًت للؿٙان نلى انها لِـ في خض طاتها مً
الهىامل الاؾاؾُت اإلاازغة في ْىة الضولت الجُىبىلخُُ٘ت الا اطا ٗاهذ بيؿبت ٖبحرة وهىنُت حُضة
وَىُت وماهغة وْضعاث ْخالُت مخؿىعة وبخضعٍب وحؿلُج حُض وهظا ماًىؿبٔ نلى ؾٙان اؾغاثُل  .الا

* يقصد ابالحندار اجليوبولتيكي مقدار مايقابل كل فرد يف دولة ما من جمموع سكان دول اجلوار اجلغرايف هلا
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ان نضص ؾٙان الضولت الٓلُل ًكل مهكلت حُىبىلخُُ٘ت حهاوي منها الهضًض مً الضو ٛالؾُما الًىُت
باإلاىاعص الؿبُهُت ٖضو ٛالخلُج مثال او التي هي في ضغام مو ححرانها ٗاؾغاثُل مثال
ومً طلَ ٚان اؾالّ صنىاث حهضص الؼوحاث مً ْبل الٓخُاث الاؾغاثُلُاث بٓضع ماهي تهضٍ
الى جٓلُل وؿب الهىىؾت وهي قاهغة احخمانُت زؿحرة ٌهاوي منها املجخمو الاؾغاثُلي َانها مً
حاهب ازغ تهضٍ الى ػٍاصة الدجم الؿٙاوي الؾغاثُل ومً زم اهسُاع زؿىعة ماشغ الاهدضاع
الجُىبىلخُٙي لها

املتغريات الدميوغرافية يف اسرائيل
بن لدجم الؿٙان ومىاؾٔ جغٖؼهم وؾبُهت اهدشاعهم ؤهمُت ٖبحرة نىض جُُٓم الهامل الؿٙاوي
وصوعه في ْىة الضولت وؤمنها َ ،االهدشاع الؿٙاوي الهاص ٛواإلاخىاػن ًدٓٔ ؤنلى ْضع ممً٘ مً ألامً
والاؾخٓغاعٖ )24(،ما ان الؿٙان ٌهخبر الهامل الضًىامُٙي الُانل في اصاعة واؾدثماع جل ٚاإلاىاعص(، )25
وَهخبر الترُٖب الهمغي مً اإلااشغاث الغثِؿت اإلاازغة في الجىاهب الاْخطاصًت والضًمىيغاَُت وهظا
ما ًخطر مً الجضو )2( ٛوالشٙل ( ، )2خُث ًخطر اعجُام وؿبت الؿٙان َىّ  69ؾىت في اؾغاثُل
لخبلٌ  %14مٓاعهت بـ  %7و %6و  %5و %19في مطغ وألاعصن وؾىعٍا ولبىان نلى الخىالي ٖ .ما ان
الٓانضة الؿٙاهُت ؤي الؿٙان صون  15ؾىت ؤقهغث جُاوجا  ،بط بلًذ اليؿبت  %28في اؾغاثُل وهي
وؿبت مٓاعبت لضولت لبىان  ،في خحن اعجُهذ اليؿبت الى  %33و %36و %37في ٗل مً مطغ وألاعصن
وؾىعٍا  ،الامغ الظي ٌشحر الى اعجُام مهضالث الخطىبت في صو ٛالجىاع ؤلاؾغاثُلي  ،وهى امغ هاحم في
بهؼ مىاعصه نً قاهغة حهضص الؼوحاث التي جىدشغ في البلضان الهغبُت  .ومىه ًخطر ان هجاح َ٘غة
الخهضص في املجخمو الاؾغاثُلي ؾُاصي خخما الى اعجُام مهضالث الخطىبت  ،الن الخطىبت قاهغة لها
اوهٙاؾاث ونىامل جخازغبها ابغػها قاهغة الؼواج اإلاخهضص (*).
ومً زال ٛمهاًىت الجضوً )2( ٛخطر ان الُئت الهمغٍت  69-15ؾىت جٙاص جخٓاعب في الضوٛ
الهغبُت واؾغاثُل  ،والجضًغ بالظٖغ ان ْىة الضولت الؿٙاهُت جخىِْ نلى حجم الُئت الىؾؿى وهي
الُئت الٓاصعة نلى الهمل وخمل الؿالح .

الضولت
اؾغاثُل
مطغ

الجضو)2( ٛ
اليؿب اإلائىٍت لُئاث الؿً الهغٍػت في اؾغاثُل والضو ٛاملجاوعة لهام 2999
َىّ  69ؾىت
69-15
الؿٙان صون  15ؾىت
14
58
28
7
69
33
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5
59
36
الاعصن
6
58
37
ؾىعٍا
19
62
28
لبىان
اإلاطضع :الامم اإلاخدضة  ،مىكمت الصخت الهاإلاُت  ،الاخطاءاث الصخُت الهاإلاُت . 2999 ،
الشٙل (َ )2ئاث الؿً الهغٍػت في اؾغاثُل والضو ٛاملجاوعة

لبنان

سوريا

االردن

مصر

اسرائيل
100%

80%

فوق  60سنة

40%

60%

20%

0%

السكان دون  15سنة

15_60

ً
اإلاطضع:الباخثان انخماصا نلى حضو)1( ٛ

ونىض صعاؾت مؿخىٍاث الخطىبت في اؾغاثُل ومٓاعهتها بضو ٛالجىاع الاؾغاثُلي ًكهغ جباًىا
واضخا  ،اط بلٌ مهض ٛالخطىبت لليؿاء في الُئت الهمغٍت  19 -15ؾىت  15مىلىص لٙل َ 1999خاة في
خحن اعجُهذ مؿخىٍاث الخطىبت لهظه الُئت لخطل الى  27مىلىص في مطغ و 28مىلىص في الاعصن
و 75مىلىص لٙل َ 1999خاة في ؾىعٍا  ،والش ٚان هظا الخُاوث ٌه٘ـ في حؼء مىه هكام الؼواج في
البلضان الهغبُت الظي ًجحز هكام حهضص الؼوحاث َػال نً الؼواج اإلاب٘غ الظي ٌؿاهم في اعجُام
مؿخىٍاث الخطىبت وهى ما ًمحزاملجخمهاث الهغبُت املجاوعة الؾغاثُل (.)26
ان قاهغة حهضص الؼوحاث ًكهغ ازغها مً زال ٛاعجُام مؿخىٍاث الخطىبت في املجخمو
الُلؿؿُجي ومٓاعهتها بمؿخىي الخطىبت للمجخمو الاؾغاثبلي َاطا ٗاهذ مؿخىٍاث الخطىبت للمغاة
( ) 234

لشية 2015

جملة آداب البصرة  /العدد ( )73

الاؾغاثُلُت جضوع خى ٛالغْم  3مىلىص للمغاة الىاخضة َان جل ٚاإلاؿخىٍاث بلًذ  4.6مىلىص للمغاة
الُلؿؿُيُت مو جباًً مٙاوي واضر َٓض بلًذ في الػُت الًغبُت  4.1مىلىص و 4.9مىلىص للمغاة في
مضًىت الٓضؽ  .اما في ْؿام يؼة َٓض سجلذ الخطىبت انلى مؿخىي لها لخبلٌ  5.3مىلىص للمغاة
الىاخضة( )27والش ٚان هظا الخباًً ٌه٘ـ نىامل خػاعٍت وزٓاَُت وصًيُت مخىىنت .
والحل انؿاء ضىعة حلُت نً اإلااشغاث الضًمىيغاَُت اإلاخهلٓت بالخباًً في مؿخىٍاث الخطىبت
بحن املجخمهحن اليهىصي والهغبي في بؾغاثُل َان الجضوً )3( ٛخهغع البغػ جل ٚاإلااشغاث وَٓا
الخضر الاخطاءاث الؿٙاهُت الطاصعة نً اإلااؾؿاث الغؾمُت طاث الشإن .
ومً زال ٛجدلُل مهؿُاث الجضو ٛاإلاظٖىع اهُا ًخطر ان هىإ ازخالَاث واؾهت بحن
املجخمهحن بؿبب اوهٙاؾاث الاعر الثٓافي والاحخماعي والضًجي ل٘ال املجخمهحن َُ ،ي الىْذ الظي
بلٌ مهض ٛالىمى الؿٙاوي لليهىص في بؾغاثُل (َ ، )%1.7ان مهض ٛالىمى الؿٙاوي للهغب اعجُو لُطل
الى (. )%2.5
والش ٚان اعجُام مهض ٛالىمى الؿٙاوي للمجخمو الهغبي ٌشحر الى اعجُام مهض ٛالخطىبت
الاحمالي الظي بلٌ  ، 3.51في خحن لم ًخجاوػ مهض ٛالخطىبت الاحمالي  2.88للمجخمو اليهىصي .اما
مهض ٛاإلاىالُض الخام َٓض شهض هى الازغ َجىة واضخت بحن املجخمهحن  ،اط بلٌ اإلاهض29.7 ٛ
للمجخمو اليهىصي مٓابل  26.2للمجخمو الهغبي .
ان قاهغة حهضص الؼوحاث في املجخمهحن الهغبي واليهىصي ًمً٘ مالخكتها بجالء مً زال ٛاعجُام
مهض ٛالؼواج الخام ل٘ال املجخمهحن  ،اط ًالخل اعجُام هظا اإلاهض ٛللمجخمو الهغبي في بؾغاثُل
لُطل الى  7.9في خحن اهسُؼ هكحره باليؿبت ملجخمو اليهىص لِؿخٓغ خى ٛمهضْ ٛضعه (ٖ . )6.6ما
ان مخىؾـ الؼواج ألاو ٛللظٖىع ْض جباًً باليؿبت لالهار والظٖىع نلى خض ؾىاء اط حشحر مهؿُاث
الجضو )3( ٛاعجُام الؿً نىض الؼواج ألاو ٛباليؿبت للمجخمو الاؾغاثُلي لُطل الى  27.8ؾىت
باليؿبت للظٖىع و  25.5ؾىت باليؿبت لالهار  .في خحن بلٌ ؾً الؼواج ألاو ٛللظٖىع الهغب 25.8
ؾىت و  29.4ؾىت باليؿبت لالهار
الجضو)3( ٛ
اإلااشغاث الضًمىيغاَُت للمجخمو الهغبي واليهىصي في بؾغاثُل لهام 2911
الهغب في اؾغاثُل
اليهىص في اؾغاثُل
اإلااشغاث الضًمىيغاَُت
2.5
1.7
مهض ٛهمى الؿٙان في اؾغاثُل
26.2
29.7
مهض ٛاإلاىالُض الخام
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مهض ٛوَُاث الاؾُا ٛالغغو
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2.88
2.7
6.6
27.8
25.5

3.51
6.9
7.9
25.8
29.4
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الرتكيب اليوعي

جغحو ؤهمُت صعاؾت الترُٖب الىىعي للؿٙان الى اهه ً٘ىن مدضصا ؤؾاؾُا إلاهغَت خاحاث ٗل مً
الظٖىع وؤلاهار وألاصواع الاحخمانُت والاْخطاصًت التي ًاصيها ٗل منهما في الخُاة ( .)28وبطا اهسُػذ
وؿبت الظٖىع او ؤلاهار في ؾً الؼواج َان وؿبت الؼواج جٓل وٍىسُؼ اإلاهض ٛؤلاحمالي للمىالُض
واله٘ـ صخُذ ؤًػا( )29وإلااشغ الترُٖب الىىعي وجٓؿُم الٓاصعًٍ نلى الهمل الى طٖىع وبهار ٌهجي
بنؿاء املخؿـ ضىعة ٌهخمض نليها في جىػَو ألانما ٛوالازخطاضاث واإلاهً وفي ازظ عباث اإلاىاػٛ
اللىاحي ّ
هً في الًالب زاعج اليشاؽ الاْخطاصي في الخؿاب بطا ما صنذ الخاحت الى ؾلب بغافي
مً الٓىة الهاملت (.)39ان صعاؾت الترُٖب الىىعي للؿٙان ًبحن الدجم ال٘لي لالهار مٓاعهت بالظٖىع
ومً زم ُْاؽ الخاحت الى حهضص الؼوحاث وهل هى غغوعة ملخت جمليها اإلاخًحراث الضًمىيغاَُت في
املجخمو ؤلاؾغاثُلي او انها صنىاث نابغة .
وَهبر نً الترُٖب الىىعي للؿٙان بيؿبت الظٖىع لٙل  199مً الاهار  ،وحهغٍ هظه اليؿبت
بيؿبت الىىم  ،ونىضما ًدؿاوي نضص الظٖىع الى نضص الاهار ج٘ىن وؿبت الىىم (ماثت) وبطا ػاص نـضص
الظٖـىع نلـى الاهـار ٗاهـذ اليـؿبت ؤٖثر مً ماثـت  ،في خـحن جٓل اليؿبت نً ماثت اطا ٗان الظٖىع صون
ؤلاهار نضصا .وناصة ما جتراوح وؿبت الىىم بحن  195 – 199طٖغ لٙل ماثت ؤهثى وطل ٚفي مهكم
املجخمهاث اإلاًلٓت التي ال ازغ َيها للهجغة الخاعحُت .وجغؾم اليؿبت الىىنُت التي جٓل نً  99او اٖثر
مً  115خضوص نضم الخىاػن بحن الجيؿحن ( .)31وهظا ما جخمحز به املجخمهاث التي حهغغذ للخغوب
او شملتها جُاعاث الهجغة ؾىاء هجغة صازلت او زاعحت.
بن الترُٖب الىىعي للمجخمو ؤلاؾغاثُلي ٌشحر الى اعجُام وؿبت ؤلاهار مٓاعهت بالظٖىع لخطل
وؿبت الىىم في املجخمو اليهىصي  96.9طٖغا لٙل ماثت اهثى ،بطا نلمىا ان نضص الظٖىع اليهىص بلٌ
 3912199وؿمت مٓابل  3199299ؤهثى( ، )32والش ٚان اعجُام الترُٖب الىىعي ٌ ،هض مً الهىامل
اإلابرعة لىجاح َ٘غة الخهضص او جبىيها مً ْبل اإلاخىُظًً  .اما نً ؾبب الخلل في الترُٖبت الىىنُت
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للمجخمو ؤلاؾغاثُلي َُهىص نلى ألايلب الى نىامل الهجغة  ،التي حهض مً الكىاهغ الاهخٓاثُت التي
حؿخٓؿب الظٖىع بالضعحت ألاولى صون الاهار الؾُما مً هم بؿً الهمل.
وبمٓاعهت الترُٖب الىىعي للهغب في بؾغاثُل ًخطر ان نضص الظٖىع الهغب بلٌ  795.499وؿمت
مٓابل  778.499لالهار الهغبُاث في بؾغاثُل( ، )33وبالخالي َان وؿبت الىىم لضي الهغب في بؾغاثُل
جبلٌ  192.1طٖغا لٙل ماثت اهثى .
ان اإلآاعهت الؿابٓت في وؿبت الىىم بحن املجخمو اليهىصي والهغبي في اؾغاثُل ٌشحر الى اهسُاع
وؿبت الىىم في املجخمو اليهىصي بؿبب اعجُام وؿبت اليؿاء مما ٌشحر الى وحىص اَىاج مً اليؿاء
الالحي ًغًٍ ان في حهضص الؼوحاث خال مىؿُٓا ونالحا مىغىنُا إلاهالجت الُاعّ بحن الجيؿحن وهى ما
ًُؿغحهالي الطُداث مً ْبل ؤلاؾغاثُلُاث لألزظ بخهضص الؼوحاث .

املؤشرات التينوية يف اسرائيل مقارىة بدول اجلوار

ً
مخىؾـ صزل الُغص في بؾغاثُل (ً 18629
ؤمحرُٖا) ،وهى ًىاػي مجمىم صزل الُغص في نشغ
صوالعا
صو ٛنغبُت ،وٍؼٍض (ً 3289
صوالعا) ،وهظه الضو ٛهي :مطغ ( 1259ص.ؤ) ،ؾىعٍا ( 1389ص.ؤ) ،ألاعصن
( 2599ص.ؤ) ،اإلاًغب ( 1739ص.ؤ) ،الجؼاثغ ( 2739ص.ؤ) ،مىعٍخاهُا ( 569ص.ؤ) ،الؿىصان ( 649ص.ؤ)،
ً
حُبىحي ( 1929ص.ؤ) ،حؼع الٓمغ ( 649ص.ؤ) ،جىوـ ( 2989ص.ؤ) ،نلما بإن صزل الُغص في ال٘ىٍذ
( )34
( 24949ص.ؤ) وفي ؤلاماعاث الهغبُت اإلاخدضة ( 23779ص.ا)
وْض اشاع جٓغٍغ الخىمُت البشغٍت لهام  2919الى اخخال ٛاؾغاثُل اإلاغجبت  15في صلُل الخىمُت ،في
خحن ضىُذ ؾىعٍا باإلاغجبت  111ومطغ باإلاغجبت  191والاعصن باإلاغجبت  ، 82اما في نام َٓ 2911ض
جغاحهذ بؾغاثُل الى اإلاغجبت  17في خحن اخخلذ ؾىعٍا ومطغوالاعصن ولبىان اإلاغاجب  119و 113و95
و 71نلى الترجِب ( ، )35ومىه ًكهغ الُاعّ بالخطيُِ الضولي ومً زال ٛماشغاث الصخت الهامت
ًكهغ الُغّ شاؾها بحن بؾغاثُل والضو ٛالهغبُت املجاوعة َ ،هلى ؾبُل اإلاثا ٛبلًذ وؿبت وَُاث
ألامىمت  49وَاة لٙل  199999مىلىص بدؿب بخطاءاث  ، 2999في خحن اعجُهذ اليؿبت في مطغ
لخطل الى  139خالت وَاة لٙل  199999مىلىص  .اما لبىان َٓض بلًذ  159خالت وَاة .
اما وؿبت وَُاث ألامىمت َٓض بلًذ في بؾغاثُل  4وَُاث لٙل  199999مىلىص في خحن بلًذ
اليؿبت في مطغ  139خالت وَاة وفي ألاعصن  62خالت وَاة وفي لبىان  159خالت وَاة  ،والش ٚان هظا
الُاعّ ٌشحر الى خالت الغَاه الاْخطاصي بطا نلمىا ان مىكمت الصخت الهاإلاُت ضىُذ اؾغاثُل
غمً البلضان اإلاغجُهت الضزل ( .)36وٍىضر الجضو )4( ٛوالشٙل ( )3ماشغًٍ مهمحن مً ماشغاث
الخىمُت وهما الهمغاإلاخىْو نىض الىالصة وهطِب الُغص مً الىاجج الٓىمي ؤلاحمالي .
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الجضو)4( ٛ
بهؼ ماشغاث الخىمُت في بؾغاثُل مٓاعهت بالضو ٛاملجاوعة لهام 2919
اإلاطضع :ألامم اإلاخدضة  ،بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي  ،جٓغٍغالخىمُت البشغٍت . 2919

الشٙل ( )3بهؼ ماشغاث الخىمُت في بؾغاثُل مٓاعهت بالضو ٛاملجاوعة لهام 2919

الضولت

هطِب الُغص مً الىاجج الٓىمي
ؤلاحمالي (بؿهغالضوالعلهام )2998

مخىؾـ الهمغاإلاخىْو نىض
الىالصة

اؾغاثُل

27.831

81.2

مطغ

5.889

79.5

ؾىعٍا

4.769

74.6

لبىان

13.475

72.4

الاعصن

5.979

73.1
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متوسط العمر المتوقع عند ال والدة

سنة

نصيب الفرد من الناتج االجمالي

84

30

82
25

80
78

20

76
74

15

72
10

70
68

5

66
64

0
مصر

سوريا

لبنان

االردن

اسرائيل

ً
اإلاطضع :الباخثان انخماصا نلى حضو)4( ٛ

تبايً حاالت الفقر بني االسر العربية واليَودية

ً
حشحر اإلاهؿُاث بلى وحىص َجىاث ٖبحرة حضا في مهضالث الُٓغ بحن املجخمهحن الهغبي واليهىصي
ّ
ّ
الهغبُت وألاؾغ
نلى مضاع الؿىحن والجضوٌ ( 5) ٛشحر بلى بحؿام َجىاث مهضالث الُٓغ بحن ألاؾغ
ّ
اليهىصًت نلى مضاع الؿىحن.
في الهام ٗ 2010ان  % 21مً مجمل ألاؾغ في بؾغاثُل جدذ زـ الُٓغ .ولضي َدظ مهضالث
ّ
الهغبُت
الُٓغ خؿب الٓىمُت هجض َجىاث ٖبحرة بحن الؿٙان الهغب واليهىص  . % 53.2مً ألاؾغ
ّ
ّ
الهغبُت ؤٖبر ب % 38.9
اليهىصًت .ؤي ؤن مهض ٛالُٓغ لضي ألاؾغ
َٓحرة ،مٓابل % 14.3مً ألاؾغ
مً ألاؾغ اليهىصًت(.)37

الجضو)5( ٛ
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مهضالث الُٓغلضي ألاؾغالهغبُت واليهىصًت للمضة 2919 -1999
الاؾغاليهىصًت %
الاؾغالهغبُت %
الؿىت
وؿبت
الضزل
الضزل
وؿبت
الضزل
الضزل
الاهسُاع
الطافي
الهام
الاهسُاع
الطافي
الهام
69.6
13.2
33.5
26.5
34.5
47.2
1999
49.2
16.8
33.1
25.8
38.5
51.9
1994
56.9
13.5
31.3
28.8
37.6
52.8
1998
45.6
14.8
39.9
29.1
44.7
55.6
2992
49.6
15.9
29.8
11.1
52.1
58.6
2995
46.8
15.9
28.3
11.8
46.8
58.3
2997
46.2
15.9
28.4
13.5
46.2
57.1
2998
47.4
15.2
28.9
11.4
53.3
69.3
2999
48.7
14.3
28.9
12.3
53.2
69.7
2919
اإلاطضع:ؤخمض شُش دمحم وآزغون ،واْو اليؿاء الهغبُاث في بؾغاثُل،الجمهُت الهغبُت الٓؿغٍت للبدىر والخضماث
الصخُت ، 2912،ص169

وجكهغ الُجىة واضخت مً زالُْ ٛاؽ وؿبت الُٓغ بحن اليؿاء الهغبُاث واليهىصًاث وهظا ما
ًخطر مً زال ٛجدلُل مهؿُاث الجضو )6( ٛوالشٙل ( ، )4الامغ الظي ٌه٘ـ الخُاوث في الخالت
الخهلُمُت واإلااهالث الُىُت َ ،ػال نً اإلاهىْاث التي الجؼا ٛحشٙل خاثال امام اإلاغؤة الهغبُت نمىما
.

الجضو)6( ٛ
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مهضالث الُٓغلضي اليؿاء الهغبُاث
وؿاء يهىصًاث %
وؿاء نغبُاث %
الؿىت
11.4
49.7
2991
19.6
41.4
2992
12.1
44.9
2993
12.4
46.5
2994
12.5
48.8
2995
12.1
51.1
2996
11.9
47.5
2997
12.9
45.4
2998
7.2
48.6
2999
اإلاطضع:ؤخمض شُش دمحم وازغون ،واْو اليؿاء الهغبُاث في بؾغاثُل،الجمهُت الهغبُت الٓؿغٍت للبدىر والخضماث
الصخُت ، 2912،ص179
الشٙل ()4
مهضالث الُٓغلليؿاء الهغبُاث واليهىصًاث للمضة 2999-2991
60

نساء عربيات
نساء يهوديات

50
40
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20
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0
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ً
اإلاطضع :الباخثان انخماصا نلى حضو)6( ٛ

تبايً مشتويات اخلصوبة لدى اليشاء اإلسرائيليات حبشب العرق
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خضر ؤٖبر اهسُاع في الخطىبت بحن اليؿاء اإلاىلىصاث في ؤوعوبا وؤمغٍٙا مً  8,2ؤؾُا ٛفي ؤواثل
الثماهِىاث بلى  3,2ؤؾُا ٛفي اإلاخىؾـ نام  ، 1998بِىما ٗان ؤْل اهسُاع بحن اليؿاء اإلاىلىصاث في
بؾغاثُل مً ؤضل ؤَغٍٓي مً خىالي  3ؤؾُا ٛفي اإلاخىؾـ في ؤواثل الثماهِىاث بلى  2884في نام
 1998ومً اإلاهم ؤن مجمىنت اليؿاء اإلاىلىصاث في بؾغاثُل مً ؤضل بؾغاثُلي ؤًػا ٌسجلىن
بالُهل اعجُانا في مهض ٛاإلاىالُض مً  2.7في ؤواثل الثماهِىاث بلى  3في نام . 1998ومً الجضًغ
بالظٖغ ؤهه بِىما سجلذ حمُو مجمىناث الؿٙان هٓطا مىخكما في مهضالث الخطىبت مىظ ؤواثل
الثماهِىاثَٓ ،ض حًحر هظا الاججاه في مىخطِ الدؿهُىاث وخضزذ مىظ طل ٚالىْذ ػٍاصة بؿُئت،
وبن ٗاهذ مىخكمت ،ضىب مهضالث الثماهِىاث في حمُو املجمىناث الؿٙاهُت (.)38
ٖما جسخلِ مهضالث الخطىبت في اؾغاثُل جبها للضًاهت َُي الىْذ التي جغجُو به جل ٚاإلاهضالث
لضي اإلاؿلمحن لخطل الى  5.5مىلىص لضي اإلاغؤة الىاخضة ًالخل الاهسُاع باليؿبت إلاهخىٓي الضًاهت
اليهىصًت لخطل جل ٚاإلاهضالث الى  2.8مىلىص للمغاة الىاخضة للمضة  1984-1989اما اإلاؿُدُىن
َٓض اهسُػذ وؿبت الخطىبت لضيهم لخبلٌ  2.4للمضة هُؿها ٖما ًخطر مً الجضو . )7( ٛاما
زال ٛاإلاغاخل الالخٓت َٓض اؾخمغ الخباًً بحن اإلا٘ىهاث الغثِؿت للمجخمو ؤلاؾغاثُلي مو اهسُاع
جضعٍجي إلاؿخىٍاث الخطىبت ولٙل اإلا٘ىهاث .
اللجضو)7( ٛ
مهضالث الخطىبت في اؾغاثُل خؿب الضًاهت لؿىىاث مسخلُت
اإلاؿُدُىن
اإلاؿلمىن
اليهىص
الؿىت
2.4
5.5
2.8
1984-1989
2.4
4.7
2.5
1995
2.3
4.7
2.6
1998
اإلاطضع  :ألامم اإلاخدضة  ،اجُاُْت الٓػاء نلى حمُو ؤشٙا ٛالخمُحز غض اإلاغؤة  ،الخٓاعٍغ الضوعٍت الثالثت  ،بؾغاثُل ،
2991

تيظيه األسرة لدى اليشاء اإلسرائيليات
 - 1ؤلاحهاع الٓاهىوي
ان اإلاىآَت الىخُضة اإلاؿلىبت إلحغاء ؤلاحهاع في اؾغاثُل هي مىآَت لجىت اإلاىآَت نلى بنهاء
خاالث الخمل  ،وفي نام ٗ 2999اهذ هىإ  42لجىت مً جل ٚاللجان حهمل وحؿخهغع خاالث
اليؿاء الالحي ًؿلبن بحغاء بحهاع َ.ػال نً هظه اللجان ا ، 42 ٛوبىاء نلى جىحُه وػاعة الصخت
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نام  1994الظي هظ نلى نضم الؿماح للجان الٓاهىهُت بالىكغ في ؾلباث ؤلاحهاع لخاالث
ً
الخمل التي ججاوػث  23ؤؾبىنا  ،وْض ؤوشإث لجان بْلُمُت زاضت الؾخهغاع هظه الؿلباث .وفي
نام ٗ ، 2999اهذ هىإ ؾذ لجان مً هظه اللجان الخاضت  .وزال ٛاإلاضة مً  1995بلى 1998
اؾخهغغذ جل ٚاللجان الؿلباث اإلآضمت مً  594امغؤة ووآَذ نلى  498ؾلبا منها  % 84اإلااثت
اؾدىاصا لأليلبُت الؿاخٓت مً الخاالث بلى البىض  3مً ؤخٙام ْاهىن الهٓىباث بشإن ا إلحهاع
()39
وهى بمٙاهُت خضور بناْت بضهُت ؤو نٓلُت للؿُل اإلاىخكغ
 -2مهضالث ؤلاحهاع في اؾغاثُل
مىظ نام  1981جغاوخذ خاالث الاحهاع الٓاهىهُت التي احغٍذ في اؾغاثُل مابحن 14999
و 19999خالت ؾىىٍا وقل نضص خاالث الاحهاع التي احغٍذ نام  1999في خضوص  18785خالت
حشٙل وؿبت  %12.2مً خاالث الخمل اإلاهغوَت( ، )49وهظا ما ًىضخه الجضو )8( ٛوالشٙل(.)5
الجضو)8( ٛ
الؿلباث واإلاىآَاث وخاالث الانهاء الُهلي للخمل 1999-1988
خاالث انهاء الخمل
اإلاىآَاث
الؿلباث
الؿىت
15255
15993
17963
1988
15216
16789
18866
1989
15599
17929
19121
1999
15767
16934
18772
1991
16389
17377
19999
1992
16149
16855
18568
1993
15836
16659
17958
1994
16244
17211
18586
1995
17987
19225
29498
1996
18489
19348
29472
1997
18149
18873
19844
1998
18785
19674
29581
1999
اإلاطضع  :ألامم اإلاخدضة  ،اجُاُْت الٓػاء نلى حمُو ؤشٙا ٛالخمُحز غض اإلاغؤة  ،الخٓاعٍغ الضوعٍت الثالثت  ،بؾغاثُل ،
 . 2991هٓال نً :اإلا٘خب ؤلاخطاجي اإلاغٖؼي ،الخالضت ؤلاخطاثُت ؤلاؾغاثُلُت 2999
الشٙل ()5
خاالث انهاء الخمل (ؤلاحهاع) في اؾغاثُل للمضة 1999-1988
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حالة اجهاض
19300
18800
18300
17800
17300
16800
16300
15800
15300
14800

19
99

19
98

19
97

19
96

19
95

19
94

19
93

19
92

19
91

19
90

19
89

الشياسات اإلجنابية يف إسرائيل

19
88

ً
اإلاطضع :الباخث انخماصا نلى حضو)3( ٛ

14300

ّ ّ
ّ
الخ ّ
ىضل الى َهم ٗامل لؿُاؾاث الخطىبت في اؾغاثُل بضون الخىِْ نىض ؾُاؾاث
ال ًمً٘
هظه الضولت ججاه اإلاىاؾىحن الُلؿؿُيُحن .وزاضت نلى غىء الازخالَاث ال٘بحرة في ّ
الؿُاؾاث
ّ
ؤلاهجابُت التي انخمضتها الضولت ججاه اإلاىاؾىحن الهغب مٓابل اإلاىاؾىحن اليهىص .وجػُِ ؤن الضولت
خاولذ بإؾالُب يحر مباشغة جٓلُظ الُجىة في ّ
مهضالث الخطىبت بحن املجمىنخحن مً زال ٛػٍاصة
الخضازت لضي الهغب ،وحشجُو مشاعٖت الُلؿؿُيُاث في املجا ٛالهام َ ،ػال نً حشجُو جهجحر
لؿض َجىة ّ
الُلؿؿُيُحن وهىإ ؤمثلت للؿغّ يحر اإلاباشغة التي اؾخهملتها الضولت ّ
مهضالث
الخطىبت بحن اليهىص والُلؿؿُيُحن مً مىاؾجي الضولتَ ،هلى ؾبُل اإلاثاْ ٛاهىن الهىصة ، 1950
ّ ّ
جبحن ؤن ؤٖثر اإلاؿخُُضاث مىه
وبلًاء مىدت الؿُل الهاشغ ،بهض نشغ ؾىىاث مً نمغه ،خُث
ٗاهذ اليؿاء الهغبُاث ،ؾُاؾاث حشجُو الىالصة الاهخٓاثُت.
اإلاشهض ألاو : ٛاْخىام ؤلاؾغاثُلُحن بهظه الُ٘غة وبباخت َ٘غة حهضص الؼوحاث وجؿبُٓها نلى اعع
الىاْو  ،ومً الؿبُعي ان هجاح الُ٘غة بما جدمله مً ضهىباث ؾُاصي الى اعجُام مهضالث
الخطىبت ومً زم اعجُام الدجم الؿٙاوي لضولت اؾغاثُل وهى ما جبدث نىه مىظ وحىصها وهظا
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اإلاشهض ًٓلل مً ازغ الخٓالُض والهامل الضًجي الظي ٌشٙل مهىْا ؤؾاؾُا ؤمام جىُُظ الُ٘غة
وصزىلها خحزالخؿبُٔ
اإلاشهض الثاوي  :حشجُو اإلاهاحغًٍ الظٖىع مً اليهىص زاضت للهجغة هدى بؾغاثُل  .وٍاٖض هظا
اإلاشهض نلى ْضعة الخ٘ىمت الاؾغاثُلُت نلى حشجُو اليهىص مً ٗاَت اهداء الهالم نلى الهجغة الى
َلؿؿحن  ،وان جل ٚالانضاص ؾختزاًض الؾُما بهض اوهضام التهضًضاث ألامىُت وػٍاصة مؿخىٍاث الغَاه
الاْخطاصي  .وهظا هضٍ ْضًم باليؿبت الؾغاثُل التي ؾهذ مىظ وحىصها الى ػٍاصة حجمها الؿٙاوي
وجدُٓٔ واْو صًمىيغافي مً زال ٛنضة وؾاثل زطىضا حشجُو الهجغة اليها  ،والجضًغ طٖغه ان
اإلاهاحغًٍ الى اؾغاثُل مً اليهىص هم مً الُ٘اءاث وؤصخاب الشهاصاث الهلُا واإلاهاعاث الخٓىُت مً
مهىضؾحن وؤؾباء وجٓىُحن َمثال ان وؿبت اإلاهىضؾحن مً اإلاهاحغًٍ الغوؽ في نهاًت الثماهِىاث
وبضاًت الدؿهُيُاث بلًذ  %25مً خىالي هطِ ملُىن مهاحغ ( )41ونلى الغيم مً الؿعي املخمىم
الؾغاثُل لجلب اليهىص اليها الا انها في الىْذ هُؿه حؿعى الى بٓاء اْلُت يهىصًت مخىُظه لها زاعج
اؾغاثُل لٙي حؿخؿُو جدُٓٔ مٙاؾب ومىاِْ ؾُاؾُت مهُىت ولٙي جازغ في مجغي الاهخساباث
والاؾخُخخاءاث التي حشهضها الضو.)42( ٛ
اإلاشهض الثالث  :بٓاء الىغو نما هى نلُه  :ان ػٍاصة التهضًضاث واإلاىاحهاث اإلاؿلخت بحن
الُلؿؿُيُحن وؾلؿاث الاخخال ٛوبحن الُطاثل الهغبُت اإلاؿلخت ٖدؼب هللا اللبىاوي وؾلؿاث
الاخخالً ٛجهل مً اإلاهاحغًٍ اليهىص ٌشهغون بهضم الامان وان خُاتهم مهضصة  ،الامغ الظي ًجهل
الاؾغاثُلُحن ًٓخىهىن بالىاْو وٍذجمىن نً ػٍاصة ؤنضاص اؾغهم  .وٍاٖض هظا اإلاشهض نلى بٓاء
الؿؿىة للخٓالُض اليهىصًت والضؾخىع الظي ًمىو حهضص الؼوحاث ومً زم اهسُاع مؿخىٍاث
الخطىبت وبٓائها في مؿخىٍاتها الخالُت .
ان الباخثحن ًمُالن الى بٓاء الىغو الخالي نلى ماهى نلُه في الىْذ الخاغغ نلى ألاْل  ،الا ان
الطُداث اإلاىاصًت بةباخت قاهغة الخهضص ؾىٍ حؿخمغ وجخهالى الاضىاث  ،الامغ الظي ؾىٍ ًجض له
مجاال للضعاؾت والاؾخٓطاء الًجاص ضٌُ مالثمت الباخت الخهضص في اإلاؿخٓبل نلى الاْل اإلاخىؾـ ،
والش ٚان اهسُاع الىػن الؿٙاوي ؾِشٙل نامل غًـ باججاه الىكغفي مؿالت حهضص الؼوحاث .

االستيتاجات
 -1جبحن ان هىإ اججاهاث وهضاءاث بؾغاثُلُت جضنى الى الؿماح بخهضص الؼوحاث ْاهىهُا في بؾغاثُل
وطل ٚللخض مً اعجُام وؿبت الهىىؾت وانخباع حهضص الؼوحاث الخل ألامثل للهضًض مً اإلاشاٗل الاحخمانُت
بما َيها مشٙلت الجزام الضًمًغافي مو الهغب.
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 -2حهضص الؼوحاث حاثؼ نىض اليهىص ،ولِـ في الضًً اليهىصي خض ؤْص ى لخهضص الؼوحاث ،وبن ضضعث
َخىي مخإزغة ابخضاء مً الٓغن الخاصي نشغ في الًغب بخدغٍم الخهضص ،وبهؼ اليهىص الػالىا ًماعؾىن هظا
الخٔ
 -3لم ًً٘ ؤلاؾالم او ٛصًً شغم هكام الخهضص بل ٗان الىكام مىحىصا في الامم الٓضًمت ٗلها جٓغٍبا  :مثل
الازُيُحن  ،الطِىُحن  ،الهىىص  ،البابلُحن  ،الاشىعٍحن  ،اإلاطغٍحن  ،الهبرًحن  ،الطٓالبت ؤو الؿالَُحن  .وْض
ؾمدذ شغَهت لُٙي الطِىُت بخهضص الؼوحاث الى ماثت وزالزحن امغاة-.
 -4لٓض نالج الاؾالم مؿالت الخهضص مهالجت مىغىنُت وشظبها وهظبها مً الؿلبُاث التي ٗاهذ جغآَها في
الجاهلُت ٖما ان اإلاشغم انخبر مؿالت الخهضص حؼءا مً الخلَ ،هى خل لليؿاء الالحي َاتهً الؼواج في ؾً
مب٘غة  ،واإلاؿلٓت  ،وألاعملت ٖ .ما اشترؽ اإلاشغم وحىص الٓضعة والهضالت ٖشغؾحن اؾاؾحن .
 -5حؿاهم قاهغة حهضص الؼوحاث في ػٍاصة مؿخىٍاث الخطىبت في اؾغاثُل التي حهاوي مً اهسُاع جلٚ
اإلاؿخىٍاث ُْاؾا بضو ٛالجىاعالهغبي .
 -6اخخلذ اؾغاثُل مغاٖؼ مخٓضمت غمً صلُل الخىمُت البشغٍت َُي نام  2911جغاحهذ اؾغاثُل الى
اإلاغجبت( )17بهض ان ٗاهذ جدباا اإلاغجبت()15نام  ، 2919في خحن اخخلذ ؾىعٍا ومطغ والاعصن ولبىان اإلاغاجب
 119و 113و 95و 71نلى الترجِب.
 -7هىإ ازخالٍ واضر بحن اؾغاثُل وصو ٛالجىاع مً هاخُت َئاث الؿً الهغٍػت َٓض بلًذ وؿبت
الؿٙان َىّ  69ؾىت في بؾغاثُل لخبلٌ  %14مٓاعهت بـ  %7و  %5و %19في مطغوالاعصن ولبىان نلى الخىالي.
 -8هىإ اػصًاص في اإلاىآَاث اإلامىىخت لخاالث انهاء الخمل (الاحهاع) في بؾغاثُل َٓض بلًذ اإلاىآَاث
 15993خالت  ،اعجُهذ الى هدى  2999مىآَت نام . 1999
 -9جبحن ان هىإ ازخالَاث مً خُث الخطىبت باليؿبت للمجخمو الاؾغاثُلي جبها لىىم اإلاهاحغًٍ
واضىلهم الهغُْت َهىإ اعجُام إلاؿخىٍاث الخطىبت باليؿبت للمهاحغاث ؤلازُىبُاث مٓاعهت باإلاهاحغاث
ألاوعبُاث والغوؾُاث  ،وهظه الخباًىاث جمليها الكغوٍ الثٓاَُت اإلاخباًىت للمهاحغًٍ .

اهلوامش واملصادر
( )1خؿـحن نلُـىي هاضــغالؼٍـاصي  ،الخدلُــل الج ـً ـغافي إلا ــشٙلت الخـىزُحن فـي الُ ــمً  ،مجلـت البدــىر الجًغاَُـت ،الهــضص
ٗ،13لُت التربُت للبىاث ،حامهت ال٘ىَت  ، 2919 ،ص. 331
( )2دمحم مدمــىص ببـغاهُم الــضًب  ،الجًغاَُــت الؿُاؾــُت ؤؾـــ وجؿبُٓــاث ،الاهجلــى مطــغٍت ،الٓــاهغة ،1978 ،ص-186
187
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(َُ )3لُب عَله  ،حًغاَُت الىؾً الهغبي  ،مؿبهت الؿهاصة  ،مطغ  ، 1953ص  275ـ . 276
( )4دمحم ؾُض همغ  ،اإلاىْو والاجطا ٛفي الىؾً الهغبي  ،اإلااجمغ الجًغافي الهغبي الاو ، ٛالٓاهغة ،1962 ،ص.56
( )5مغٖــؼألاخطــاء الُلؿــؿُجي  ،ؾــٙان الخجمهــاث الُلؿــؿُيُت فــي الػــُت الًغبُ ـت وْؿــام يــؼة  ،عام هللا َ ،لؿــؿحن،
 ، 1996ص7
( )6اإلاىؾىنت الُلؿؿُيُت  ،الٓؿم ألاو ، ٛصمشٔ  ، 1984 ،ص . 29
()7
en.wikipedin.org/wiki/ listot contries by Population
( )8نلي زلُل  ،اليهىصًت بحن الىكغٍت والخؿبُٔ -مٓخؿُاث مً الخلمىص والخىعاة  ،اجداص ال٘خاب
الهغب ،م٘خبت الاؾض الىؾىُت ،صمشٔ  ،1997 ،ص. 88
( )9نب ــض هللا هاص ــر نل ــىان ،حه ــضص الؼوح ــاث ف ــي الاؾ ــالم وخ٘م ــت حه ــضص ػوح ــاث الىب ــي  ،صاعالؿ ــالم للؿبان ــت واليش ــغ
والخىػَو  ،الاضضاعالاو( www.abdullahelwan.net( ٛ
( )19نبـض الؿـالم الترمــاهُجي  ،الـؼواج نىــض الهـغب فـي الجاهلُــت والاؾـالم صعاؾــت مٓاعهـت  ،ؾلؿـلت نــالم اإلاهغَـت  ،الهــضص
( ، )89ال٘ىٍذ  ، 1994 ،ص178
( )11اإلاطضعهُؿت  ،ص177
( )12مهاهضة الٓػاء نلى حمُو ؤشٙا ٛالخمُحز ّ
غض اإلاغؤة،جىكغ ّ
اإلااصة12
http://www2.ohchr.org/english/law/cedaw.htm
( )13نبض الؿالم الترماهُجي  ،مطضع ؾابٔ ،ص189
( )14اإلاطضعهُؿه ،ص179
( )15نبض الهؼٍؼ ؾـهض ،الـؼواج و الؿـالّ فـي ْـاهىن ألاؾـغة الجؼاثـغي ،الؿبهـت الثاهُـت  ،صاعالبدـث ْؿـؿىؿُىت ،جـىوـ،
 ،1989ص.89
( )16نبض الؿالم الترماهُجي  ،مطضع ؾابٔ ،ص181
( )17اهــىاعمجُــض هــاصي ،الؿــالّ الهــاؾُي ونالْخــه بُانلُــت الــظاث لــضي الاؾــغفــي مضًىــت بًضاص،عؾــالت ماحؿــخحر(يحــر
ميشىعة )ٗ ،لُت التربُت ،الجامهت اإلاؿدىطغٍت، 2919،،ص6
( )18نب ــض الغخم ــان الط ــابىوي ْ ،ــاهىن ألاخ ــىا ٛالشخط ــُت الؿ ــىعي  ،الؿبه ــت الخامؿ ــت  ،صمش ــٔ  :مضًغٍ ــت ال٘خ ــب
الجامهُت )1979 ،ص145
( )19الجهـاػ اإلاغٖـؼي لإلخطـاء الُلؿـؿُجيَ 2010 . ،جـىاث الىـىم الاحخمـاعي فـي الػـُت الًغبُـت مـً واْـو بُاهـاث
الخهضاص الهام للؿٙان واإلاؿاًٖ واإلايشأث 2007 . ،عام هللا َ-لؿؿحن.
( )29مهحن خؿً ؤخمض حاؾغ ،مداَكت بِذ لخم صعاؾت في الترُٖـب الؿـٙاوي وزطـاثظ اإلاؿـً٘  ،عؾـالت ماحؿـخحر،
ٗلُت الاصاب  ،الجامهت ؤلاؾالمُت ،يؼة  ، 2911،ص44
( )21قـاهغنبــض الؼهـغه الغبُعــي ،الـىػن الجُىبــىلخُٙي للمؿـاخت فــي اؾـغاثُل (صعاؾــت جؿبُُٓـت)  ،مجلــت آصاب البطــغة ،
الهضص (  ، ) 56حامهت البطغة ، 2911ص275
( ) 247

لشية 2015

جملة آداب البصرة  /العدد ( )73

( )22همذ ػيبي  ،الالزطىبت  -ج٘ىلىحُا الىالصة الخضًثت ومٙاهت اليؿاء الُلؿؿُيُاث -مىاؾىاث صولت اؾغاثُل ،
ٖخاب صعاؾاث  ،ملِ الهضص اليؿاء الُلؿؿُيُاث في اؾغاثُل  ،مجلت مضي ال٘غمل  ،حامهت بئر الؿبو ،2912 ،
ص45
( )23اإلاطضعهُؿه  ،ص46
( )22خؿً خؿحن الخىلي  ،الثٓل الؿٙاوي في الؿىصان  ،مجلت البدىر والضعاؾاث الهغبُت  ،الهضصان (،)18-17
مههض البدىر والضعاؾاث الهغبُت  ، 1999 ،ص. 219
( )24خؿحن نلُىي هاضغ الؼٍاصي  ،الضوع الؿُاس ي لضولت ْؿغ في خغٗاث الخًُحر الهغبُت ،مجلت ٗلُت آلاصاب  ،حامهت
طي ْاع ،نضص زاص ببدىر اإلااجمغ الهلمي الؿىىي لٙلُت آلاصاب ، 2912 ،ص733
( )25دمحم نبـ ــض املجُـ ــض نـ ــامغ ،الجًغاَُـ ــت الؿُاؾـ ــُت والضولـ ــت اؾ ـ ـــ وجؿبُٓـ ــاث  ،صاعاإلاهغَـ ــت الجامهُـ ــت  ،اإلاؿبهـ ــت
الهطغٍت  ،الٓاهغة  ،بال جاعٍش  ،ص.82
(*) للمؼٍض خى ٛالخطىبت والهىامل اإلاازغة َيها ًىكغ:
خؿــحن نلُــىي هاضــغالؼٍــاصي  ،مؿــخىٍاث الخطــىبت والهىامــل اإلاــازغة َيهــا إلاىــاؾٔ اهــىاعحىــىب الهـغاّ  ،مجلــت آصاب
البطغة ،الهضص . 2919 ،54
( )26خؿــحن نــظاب نؿشــان الجبــىعي ،الهالْــت بــحن حهــضص الؼوحــاث وؤلاهجــاب -صعاؾــت مٓاعهــت فــي الغٍــِ والخػــغفــي
مداَكت الٓاصؾُت ،عؾالت ماحؿخحر يحرميشـىعة ،مٓضمـت بلـى ْؿـم الجًغاَُـتٗ ،لُـت آلاصاب ،حامهـت بًـضاص،1998 ،
ص.183
( )27الؿلؿت الىؾىُـت الُلؿـؿُيُت  ،الجهـاػ اإلاغٖـؼي لإلخطـا ء الُلؿـؿُجي ٖ ،خـاب الٓـضؽ ؤلاخطـاجي الؿـىىي 2012
 ،عام هللا َ ،لؿؿحن  ،ص45
( )28نباؽ َاغل الؿهضي  ،حًغاَُت الؿٙان  ،ج ، 2صاع الخغٍت للؿبانت  ،بًضاص  2991،ص. 739
( )29لحن .ث .ؾمث  ،ؤؾاؾُاث نلم الؿـٙان  ،جغحمت مدــمض الؿُض يالب وَااص اؾ٘ىضع ،اإلا٘خب اإلا ــطغي الخضً ــث ،
الاؾ٘ىضعٍت  ، 1971 ،ص. 337
(َ )39خحي دمحم ابى ن ــُاهت  ،مشــ٘الث الؿٙان في الىؾً الهغبي  ،صاع اإلاهغَت الجــامهُت  ،ؤلاؾ٘ىضعٍت  ، 1987 ،ص.87
( )31باؾم نبض الهؼٍؼ نمغ الهثمان  ،الترُٖب الىـىعي والهمـغي لؿـٙان اإلامل٘ـت ألاعصهُـت الهاشـمُت خؿـب حهـضاص 1994
 ،ؾلؿلت صعاؾاث ؾٙاهُت  ،حامهت البطغة  ، 2996 ،ص3
()32
Central Bureau of Statistics State of Israel .2011.p45
()33
Op.cit.p46-48
()34
Le Monde, Bilan du Monde, 2007, france,p.89-115
( )35ألامم اإلاخدضة  ،جٓغٍغ الخىمُت البشغٍت لهام ، 2911ص. 2
( )36ألامم اإلاخدضة  ،مىكمت الصخت الهاإلاُت  ،ؤلاخطاءاث الصخُت الهاإلاُت  ، 2999 ،ص59-16
( )37ؤخمـض شـُش دمحم وآزـغون ،واْـو اليؿـاء الهغبُـاث فـي بؾـغاثُل،الجمهُت الهغبُـت الٓؿغٍـت للبدـىر والخـضماث
الصخُت  ،الجلُل ، 2912 ،ص169
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( )38ألام ــم اإلاخد ــضة  ،اجُاُْ ــت الٓػ ــاء نل ــى حمُ ــو ؤش ــٙا ٛالخمُح ــزغ ــض اإلاـ ـغؤة  ،الخٓ ــاعٍغالضوعٍ ــت الثالث ــت  ،بؾـ ـغاثُل ،
،2991ص152
( )39اإلاطضعهُؿه ،ص172
( )49اإلاطضعهُؿه  ،ص153
( )41اهؿىان ػخالن  ،الامٙاهاث البشغٍت والخٓاهُت الاؾغاثُلُت ،مجلت اإلاؿـخٓبل الهغبـي  ،الهـضص ( ، )258مغٖـؼصعاؾـاث
الىخضة الهغبُت  ،بحروث  ،2999،ص117
( )42نــالء نب ــض الخؿــحن الهجــزي  ،الٓ ــىي اإلا ــازغة فــي الىكــام الؿُاس ـ ي الاؾــغاثُلي  ،اؾغوخــت صٖخ ــىعاه(يحرميشــىعة) ،
ٗلُت الهلىم الؿُاؾُت  ،حامهت بًضاص  ، 2991 ،ص87
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