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ٚاقع اضتعُاٍ ايًػ ١ايعسب ١ٝيف إقً ِٝنٛزدضتإ
(َٔ ٚدْٗ ١عس األضاتر ٠اؾاَعٝني)*
ّ .ّ.عبداهلل أدِٖ ْصسايدٜٔ
نً ١ٝايًػات /داَع ١ايتُٓ ١ٝايبػس١ٜ
املًــدص
ٜتٓاٖ ٍٚرا ايبشح أِٖ ايكطاٜا اييت تتعًل بٛاقع اضتعُاٍ ايًػ ١ايعسب ١ٝيف إقً ِٝنٛزدضتإ َٔ سٝح اضتعُاهلا يف اؾاَعات أٚ
ايدٚا٥س املسنصٚ ،١ٜنريو ٚاقعٗا َٔ سٝح ِْطَب اضتعُاهلا يف ضٛم ايعٌُ ايهٛزدضتاْ ،١ٝفُٔ املعً ّٛإٔ ايًػ ١ايعسَ ١ٜٝا شايت ٖٞ
ايًػ ١األقسب دػسا فٝا ٚادتُاعٝا َٔ اجملتُع ايهٛزدٟ؛ يريو ازتأ ٣ايباسح إٔ ٜهػف ٚاقع اضتعُاٍ ايًػ ١ايعسب ١ٝيف نٛزدضتإ،
َٚد ٣افتكاز اجملتُع ٚضٛم ايعٌُ ٚايدٚا٥س اؿه ١َٝٛهلا ٚال ضُٝا إٔ نٛزدضتإ ايعسام َا شايت َستبط ١باؿه ١َٛاملسنص ١ٜيف أغًب
تعًُٝاتٗاٚ ،نريو ايٓعس يف َطتكبٌ ايًػ ١ايعسب َٔ ١ٝخالٍ إدسا ِ٤اضتبٝإٍ يسأ ٟاألضاتر ٠اؾاَعٝني.
ٚال تكف دزاضتٓا ٖر ٙعٓد ٖرا اؿد بٌ ضتتطُٔ دزاضَ ١كازْ ١بني ايًػ ١ايعسبٚ ١ٝايًػات األخس ٣املٓتػس ٠يف ضٛم ايعٌُ
ايهٛزدضتاْٚ ١ٝعً ٢زأضٗا ايًػ ١االلًٝص ،١ٜإذ إْٗا أصبشت يػ ١ايعامل تكسٜبا بطبب ايتهٓٛؾٝا اؿدٜجٚ ١ست ٢يف ايد ٍٚايعسبْ ١ٝفطٗا.

* قدّ ٖرا ايبشح يف املؤمتس ايعًُ ٞايدٚي ٞايسابع ؾاَع ١ايتُٓ ١ٝايبػسْٝ/١ٜطإ 2017
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املكدَ١
بطِ اهلل ٚاؿُد هلل ٚايصالٚ ٠ايطالّ عً ٢أغسف خًل اهلل ضٝدْا قُد ٚعً ٢آي٘ ٚصشب٘ أمجعني:
أَا بعد:
فإََّٕ ايًػ ١ايعسبَ ١ٝعسٚف ١يف تصسفٗا َٚسْٚتٗا َٓر ايكِدَّ ٖٞٚ ،مل تٓشصس عٓد ق ٍّٛأ ٍ١ًَ ٚأ ٚفتُعٍ َعني بٌ ناْت يػ ١عامل١ٝ
َٜٛا َاَٚ ،ا شايت ؼافغ عً ٢عاملٝتٗا يهََّٓٗا يف ايعصس اؿدٜح بدأ َطتٛاٖا االضتعُايٜ ٞكٌ غ٦ٝا فػ٦ٝا أَاّ بعض ايًػات ٚأُٖٗا
ايًػ ١االلًٝصٖٚ ،١ٜرا َا دعٌ ايباسح إٔ ٜك ّٛبدزاضَٝ ١داْ ١ٝتك ّٛعً ٢نػف ٚاقع اضتعُاٍ ايًػ ١ايعسبَٚ ١ٝطتكبًٗا يف ضٛم
ايعٌُ ال ضُٝا يف ضٛم ايعٌُ ايهٛزدضتاْ١ٝ؛ ن ٕٛاجملتُع ايهٛزد ٖٛ ٟاألقسب َٔ اجملتُعات األخس ٣يًبًدإ ايعسبٚ ١ٝخاص ١يف
دٚي ١ايعسام ،سٝح إٕ ايًػتني ايسمسٝتني ُٖ ا ايًػ ١ايعسبٚ ١ٝايًػ ١ايهٛزد َٔٚ ١ٜاملفسٚض إٔ ته ٕٛايًػ ١ايعسب ١ٝال َٓافظ هلا يف ضٛم
ايعٌُ ايهٛزدضتاْ ،١ٝإال إٔ ايٛاقع اؿايٜ ٞػري إىل غري ذيو ٚبدأ تٛد٘ اجملتُع ايهٛزد ٟم ٛايًػ ١االلًٝص ١ٜبهجس ٠بٌ دخًت يف ٖرا
ايتٓافظ يػات أخس ٣نايرتنٚ ١ٝايفازض َٔٚ ،١ٝأدٌ ذيو فإََّٕ ٖر ٙايدزاض ١املٝداْ ١ٝضتشا ٍٚايتٛصٌ إىل سكا٥ل ٖرا ايتٓافظ بني
ايًػات يف ضٛم ايعٌُ ايهٛزدضتاْٚ ،١ٝنػف ْكاط ايطعف اييت أثست يف اضتعُاٍ ايًػ ١ايعسب ١ٝيًدسٚز ببعض االضتٓتادات اييت
قد تطاعد ايدازضني ٚاملٗتُني بٗرا اجملاٍ.
ٚملمَّا ناْت طبٝع ١ايبشح َٝداْ ١ٝناْت ٚزق ١االضتبٝإ ٖ ٞاملصدز ايسٝ٥ظ هلرا ايبشح َع فُٛع َٔ ١املصادز اييت اعتُد
عًٗٝا ايباسح يف اؾاْب ايٓعس.ٟ
ٚقد ابتدأ ايبشح مبًدصٍ فُكدَ ٍ١ذنس فٗٝا ايباسح أِٖ األضباب اييت دعت إىل نتابٖ ١را ايبشح ٚتكدْ ِٜبر ٠عٔ ثٓاٜاٙ
يًكازئ ،ثِ اْكطِ ايبشح عًَ ٢بشجني أضاضٝني ُٖ ،ا:

املبشح األ :ٍٚاإلطاز ايٓعس:ٟ
ؼدخ ف ٘ٝايباسح عٔ أِٖ املطاٚ ٌ٥ايكطاٜا اييت هلا تأثري َباغس يف اْتػاز يػَ ١ا ٚتٛضعٗا ٚضبكٝتٗا عً ٢ايًػات األخس ٣ال
ضُٝا يف اجملتُعات األدٓب.١ٝ

املبشح ايجاْ :ٞاإلطاز ايعًُ:ٞ
اعتٓ ٢ايباسح ف ٘ٝباحملاٚز ايفعً ١ٝايتطبٝك ١ٝاييت دا٤ت ضُٔ َطايب قدد ،٠اييت خسدت بفعٌ ْتا٥ر ٚزق ١االضتبٝإ بٓطبٗا
املٖٚ ،١ٜٛ٦ر ٙاحملاٚز ٖ:ٞ
أٚال :ايسغب :١حيا ٍٚايباسح َٔ خالٍ ٖرا احملٛز إٔ ٜهػف عٔ دٛاْب ايسغب ١اييت ميتًهٗا األضاتر ٠اؾاَع ٕٛٝػا ٙايتدزٜظ
بايًػ ١ايعسبٚ ،١ٝزغب ١ايطًب ١ػا ٙايتعًِ ٚايدزاض ١بايًػ ١ايعسب.١ٝ
684

هجلة جاهعة التٌویة البشریة  /الوجلد 3.العدد 2.حزیراى  :2102ص ص 366-383
e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765

ثاْٝا :اتكإ ايًػاتٜ :تٓاٖ ٍٚرا احملٛز أض َٔ ١ً٦أدٌ اؿص ٍٛعًْ ٢طب اتكإ االضاتر ٠اؾاَعٝني يًػ ١ايعسب١ٝ
ثايجا :املصادز ٚاملسادع :إٕ َػص ٣ايباسح َٔ ٖرا احملٛز ٖ ٛايٛص ٍٛاىل ْطب اضتعُاٍ األضاتر ٠يًُصادز ايعسبْٚ ،١ٝطب
اضتفادتِٗ َٓٗا ٚتٛفسٖا بني أٜد ٟاملبشٛثني.
زابعاَ :طت ٣ٛايطًب يف املطتكبٌ يًُتدسدني اير ٜٔدزضٛا ؽصصاتِٗ بايًػ ١ايعسبٚ ١ٝايًػ ١االلًٝصٜ :١ٜسٜد ايباسح َٔ ٖرا
احملٛز إٔ  ٜصٌ اىل ْطب تصٛز األضاتر ٠يطالبِٗ اير ٜٔدزضٛا ؽصصاتِٗ بايًػ ١ايعسبٚ ١ٝايًػ ١االلًٝصٚ ،١ٜاالضتفادَٗٓ ٠ا يف ضٛم
ايعٌُ ايهٛزدضتاْ ١ٝيف املطتكبٌ.
خاَطا :تصٛز األضاتر ٠اؾاَعٝني ملطت ٣ٛايطًب عً ٢املتدسدني يف ايدٚا٥س اؿه.١َٝٛ
ضادضا :تصٛز األضاتر ٠اؾاَعٝني ملطت ٣ٛايطًب عً ٢املتدسدني سطب ايًػات َٔ طسف ايػسنات األدٓبٚ ١ٝاألًٖ.١ٝ
ضابعا :تصٛز املبشٛثني ملطتكبٌ ايًػ ١ايعسب ١ٝيف ضٛم ايعٌُ يف َد ١ٜٓايطًُٝاْ.١ٝ
ٚاْتٗ ٢ايبشح مبذُٛع َٔ ١االضتٓتادات قُدَِّّ عً ٢ضٗ٥ٛا فُٛع َٔ ١ايتٛصٝات اييت ميهٔ االضتفادَٗٓ ٠ا ملٔ أزاد َعسف١
أضباب تدٖٛز ايًػ ١ايعسب ٖٛٚ ،١ٝداْب َعاجل يتًو املػهالت إذا َا مت أخرٖا يف اؿطبإ.
ٚختاَا أتكدّ ظص ٌٜايػهس ٚايتكدٜس يهٌ َٔ ضاِٖ َعٚ ،ٞأغٓاْ ٞبتٛدٗٝات ضسٚز ١ٜيف نتابٖ ١را ايبشح.

َػهً ١ايبشح:
إََّٕ ايكط ١ٝاملُٗٚ ١املػهً ١ايهرب ٣اييت دعت ايباسح إىل إدساٖ ٤ر ٙايدزاض١؛ نٜ ْ٘ٛعٝؼ يف اجملتُع ايهٛزدٚ ٟقد السغ يف
ايطٓٛات األخري ٠اْتػازَ يػاتٍ نجري ٍ٠يف اجملتُع ايهٛزدٚ ،ٟإََّٕ ٖر ٙايًػات قد دخًت يف ايتٓافظ ايػدٜد َع ايًػ ١ايعسبٚ ١ٝضٛم
ايعٌَُ ،ا أد ٣إىل تٛد٘ اجملتُع ايهٛزد ٟاىل ٖر ٙايًػات األدٓب ١ٝبػهٌ أنرب يف بعض األسٝإ َٔ ايًػ ١ايعسبٚ ،١ٝبدت آثاز ذيو
ايتٛد٘ يف اإلقباٍ إىل دزاض ١ايًػات األخس َٔ ٣طًب ١ايهًٝاتٚ ،ال ضُٝا ايًػ ١االلًٝص ،١ٜفهاْت ٖر ٙاملالسعَ ١ػهً ١نبري ٠ؼتاز
إىل إدسا ٤دزاضَٝ ١داْ َٔ ١ٝأدٌ ايٛقٛف عً ٢سكا٥ل ٖرا ايٛاقع املتعًل مبطأي ١اضتعُاٍ ايًػ ١ايعسب ١ٝيف نٛزدضتإ ٚضٛم ايعٌُ
فٗٝا.
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أُٖ ١ٝايدزاض:١
إٕ ايدزاضات املٝداْ ٖٞ ١ٝأِٖ ايدزاضات اييت ميهٓٗا تػدٝص املػهالت َٔ أدٌ ايٛص ٍٛإىل تٛصٝات ؽدّ ايٛاقع بػهٌ
َباغسٚ ،دزاضتٓا ٖر ٙتهُٔ أُٖٝتٗا يف األَٛز اآلت:١ٝ
.1إْٗا ؼا ٍٚايهػف عٔ أِٖ ايًػات اييت تفتكسٖا ضٛم ايعٌُ ٚأضباب ذيو االفتكاز.
.2نُا إٔ هلا أُٖ ١ٝنرب ٣يف تػدٝص املػهالت ٚايعٛا٥ل اييت تٛادٗٗا ايًػ ١ايعسب ١ٝيف ضٛم ايعٌُ ايهٛزدضتاْ.١ٝ
 ٖٞٚ.3أٜطا تبني ْطب زغب ١اجملتُع ايهٛزد ٟيف دزاض ١ايًػ ١ايعسب ١ٝأ ٚعدّ دزاضتٗا ٚأضباب ذيو.
ٚ.4يف ايٛقت ْفط٘ تُذس ٟدزاضَ ١كاز ْ ١بني ايًػات املٓافطٚ ١ال ضُٝا بني ايًػتني ايعسبٚ ١ٝااللًٝص ١ٜيف ضٛم ايعٌُ
ايهٛزدضتاْ.١ٝ

أٖداف ايبشح:
إٕ اهلدف ايسٝ٥ظ َٔ ٖرا ايبشح ٖ ٛايٛقٛف عًٚ ٢اقع ايًػ ١ايعسب ١ٝيف نٛزدضتإ َٔ سٝح ايطٛم ٚاملطتكبٌ ٚايدزاض١
بٗاَٚ ،د ٣تفِٗ اجملتُع هلر ٙايًػٚ ،١نريو املػهالت ٚاألضباب اييت دعًت ٖر ٙايًػ ١تٓطشب غ٦ٝا فػ٦ٝا عٔ ايتٓافظ يف ضٛم
ايعٌُ ايهٛزدضتاْ.١ٝ

سدٚد ايبشح:
إٕ سدٚد ٖر ٙايدزاض ١تكف عٓد آزا ٤األضاتر ٠اؾاَعٝني بعد تٛشٜع أٚزام اضتبٝاْ ١ٝهلِ َٔ أدٌ اؿص ٍٛعً ٢أِٖ ايٓتا٥ر
املساد ٖٞٚ ،٠تػٌُ األضاتر َٔ ٠نٌ االختصاصات اييت ته ٕٛفٗٝا يػ ١ايدزاض ١بٗا بايًػ ١ايعسب ١ٝنهًٝات ايكاْٚ ٕٛاإلداز٠
ٚاالقتصاد ٚأقطاّ ايًػ ١ايعسب ١ٝيف داَعات نٛزدضتإ.

َٓٗذ ١ٝايبشح:
اعتُد ايباسح ايطسٜك ١املٝداْ ١ٝايعًُ ١ٝيف ٖر ٙايدزاض َٔ ١خالٍ تٛشٜع أٚزام اضتبٝاْ ١ٝعً ٢األضاتر ٠اؾاَعٝني يف نًٝات
كتًف ١اييت ته ٕٛفٗٝا يػ ١ايدزاض ١بايًػ ١ايعسب ،١ٝنٜ ٞتِ اؿص ٍٛعً ٢إداباتِٗ  َٔٚثَََِّ إخساز ايٓطب ١امل ١ٜٛ٦هلر ٙايٓتا٥ر اييت متظ
ٚاقع اضتعُاٍ ايًػ ١ايعسب.١ٝ
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املبشح األ :ٍٚاإلطاز ايٓعسٟ
املػهالت ٚاملعٛقات
ميهٔ إٔ ُْكسََّ إٔ ايًػ ١ايعسب ٖٞ ١ٝايًػ ١اؿ ١ٝيف َٓاطل ايػسم األٚضطٚ ،ايبًدٕ ايعسبٚ ١ٝغري ايعسب ١ٝاجملاٚز ٠يًد ٍٚايعسب١ٝ
َٓر شَٔ بعٝد ٜستبط بايفتٛسات اإل ضالَٚ ،١ٝإٕ ايعاٌَ ايدٜين قد خًل هلر ٙايًػَ ١طاسات ٚاضعٚ ١غاضع ١ال بٌ ضًب َٓٗا قَٝٛتٗا
فأصبشت يػ ١عاملٜ ١ٝتعًُٗا نٌ َٔ ٜٓتُ ٞيًد ٜٔاإلضالَ ٞبػهٌ طٛع ٞأٜ ٚسددٖا نٌ َٔ ٜكسأ ايكسإٓ أٜ ٚؤد ٟايػعا٥س ايد١ٜٝٓ
عً ٢األقٌ ،فأصبشت أدا ٠يٓكٌ ايفهس اإلضالَٚ ،ٞمل تبل ًَها يًعسب ٚاملطًُني فكطٚ ،بريو انتطبت ايعسب ١ٝصبػ ١األدا ٠ايعامل١ٝ
يٓكٌ اؿطاز ٠بهافَ ١عاٖسٖا َٓٚاسٗٝا

(.)1

ٚاي ّٛٝتتعد ٣تًو اـازط ١احملدٚدٚ ٠تُعد َٔ ايًػات األضاض ١ٝيف ايبًدإ ايػسب ١ٝست٢؛ بطبب ايتذاز ٠ايعامل ١ٝاييت ػس ٟبٗٓٝا
ٚبني د ٍٚاملٓاطل املتشدث ١بايًػ ١ايعسبٚ ،١ٝنجس ٠اهلذس َٔ ٠ايد ٍٚايعسب ١ٝاىل تًو ايد ٍٚايػسب١ٝ؛ بطبب ايصساعات ٚاؿسٚب
ٚاملآض ٞاييت ادتاست دٖ ٍٚر ٙاملٓطك ،١فطال عٔ ن ٕٛايًػ ١ايعسب ٖٞ ١ٝايًػ ١ايسمس ١ٝيدٖ ٍٚر ٙاملٓطكَ ١ا جيعًٗا ٖ ١ٜٛملٔ ٜصٚز أٚ
ٜتادس أٜٗ ٚادس اىل ايد ٍٚايػسب ،١ٝفهٝف بايدٚ ٍٚاألقايٚ ِٝاملٓاطل اييت ػاٚز ايد ٍٚايعسب١ٝ؟! ،إذ إٕ ايكٝاع إٔ ته ٕٛايًػ ١ايعسب١ٝ
ٖ ٞايًػ ١املفطً ١يد َٔ ِٜٗايًػات األخسٚ ٣ال ضُٝا يف نٛزدضتإ ايعسام اييت َا شايت إقًُٝا َٔ ايعسام ٚيٝطت َٓفصً ١عٓٗا
ٚأغًب ايدٚا٥س اؿه ١َٝٛفٗٝا تتعاٌَ بايهتاب ١ايعسب ،١ٝفطال عٔ ايتذازٚ ٠االختالط ٚايتداخٌ االدتُاع ٞبني َٓاطكٗا َع األقٛاّ
ايعسبٚ ،١ٝنٌ ٖر ٙاألَٛز أضباب ناف ١ٝإٔ ػد ايًػ ١ايعسبْ ١ٝفطٗا األضبل عً ٢ايًػات األخس ٣بعد ايًػ ١األّ يًُذتُع ايهٛزدٟ
 ٖٞٚايًػ ١ايهٛزدٚ ،١ٜايهٛزد َٓر شَٔ بعٝد قد تعاٜػٛا ايًػ ١ايعسبٚ ١ٝتػسبٖٛا ٚال خيف ٢عً ٢أسدٍ عًُا ٤ايٓشٚ ٛايًػٚ ١ايفك٘
ايهٛزد املػٗٛز ٕٚيف نتب ايرتادِ ايعسب ،١ٝأَجاٍ ابٔ اؿادبٚ ،ابٔ خًهإ ٚغريِٖ نجس يٝظ ٖرا فاٍ يرنسِٖ ،فكد ضاِٖ
عًُا ٤أدالٚ ٤أفراذ نجس يف تُٓ ١ٝايًػ ١ايعسب ،١ٝإذ نتبٛا مجٝع َؤيفاتِٗ بٗر ٙايًػ.)2(١
يهٓٓا يف ايعصس اؿدٜح ال ْالسغ ٖرا ايتكدّ يًػ ١ايعسب ١ٝيف إقً ِٝنٛزدضتإ بٌ حيدخ عهظ ذيو ،فكد بدأت ايًػ ١ايعسب١ٝ
بايرتادع ٚبدأ تدزجيٝا َطتٛاٖا  ٜطُشٌ غ٦ٝا فػ٦ٝا أَاّ ايًػ ١االلًٝص ،١ٜبٌ إٕ ٖٓاى يػات أخس ٣أخرت تٓافظ ايًػ ١ايعسب ١ٝيف
اجملتُع ايهٛزد ٟال ضُٝا ايًػتإ ايرتنٚ ١ٝايفازض.١ٝ

_____________________________________________________________________________________________

(ٜٓ )1عس :ايتعسٜب ٚتٓطٝك٘ يف ايٛطٔ ايعسب ،ٞقُٛد املٓذ ٞايصٝاد.525_524 :ٟ
(ٜٓ )2عسٚ :اقع ايتعسٜب يف ايد ٍٚايعسب ١ٝنسدضتإ ايعسام امنٛذدا ،عباع عً ٞضًُٝإ.1 :
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ٚإذا َا أزدْا إٔ ْكف عً ٢أضباب ٖرا ايرتادع فُٔ املُهٔ إٔ ْعصٖٚا إىل األَٛز اآلتٚ _ :١ٝضٓكف عًْ ٢طبٗا اؿكٝكَٔ ١ٝ
خالٍ أٚزام االضتبٝإ يف اإلطاز ايعًُ ٞبػهٌ َفصٌ َٔ دٛاْب عدٜد ٠ال ْرنسٖا نًٗا ٖٓا بٌ ما ٍٚإٔ ْػري يف ٖرا اإلطاز إىل
أِٖ املػهالت ٚاملعٛقات اييت تٛادٗٗا ايًػ ١ايعسب ١ٝعَُٛا_ :
َ.1طتكبٌ ايًػ ١ايعسب :١ٝإٕ َصطًح املطتكبٌ ٜعين بػهٌ َبطط األٜاّ ايكادََٚ ١طتكبٌ ايػ ٤ٞي٘ تأثري يف زغب ١اؾٓظ
ايبػسٟ؛ يهٖ ٕٛرا ايػ ٤ٞضببا يًشص ٍٛعً ٢يكُ ١ايعٝؼٖٚ ،ر ٙايسغب ١ال تعٗس ٚال تٓبجل إال َٔ خالٍ ايسؤ ١ٜاؿاي ١ٝيًػ٤ٞ
ْٚكصد بٗا ايًػ ١ايعسب ،١ٝفشت ٢تصبح ايًػ ١ايعسب ١ٝيػ ١املطتكبٌ يًُذتُع ايهٛزد ٟال بد َٔ أْٗا ػًب هلِ َطتكبال شاٖسا ٜتُجٌ يف
دٛاْب اؿٝا ٠ايعدٜدٚ ٠عً ٢زأضٗا اؾاْب املادٜ ٖٛٚ ٟعين يكُ ١ايعٝؼٚ ،عٓدَا ته ٕٛضببا يًذُٛد ٚايطهٚ ٕٛال تدخٌ يف
دٛا ْب اؿٝا ٠ايعدٜد ٠فإْٗا تالق ٞستُا َطتكبال َٝتا؛ ألْٗا تبك ٢ايًػ ١ايجاْ ١ٝيًُذتُع ٚيٝطت ايًػ ١األّٖٓٚ ،ا ػد ايًػات األدٓب١ٝ
األخس ٣يٓفطٗا َتطعا َٔ املهإ الضتعُاهلا ،فايًػات تتٓافظ َع بعطٗا يف اجملتُعات َٔ خالٍ َطتكبًٗا املصدٖس ايداخٌ يف فاالت
اؿٝا ٠األخس.٣
(( ٖٚهرا لد إٔ ايًػ ١ايعسب ١ٝتػٗد ؼدٜات عسبٚ ١ٝعامل ١ٝيف ايعصس اؿاي َٔ ٞخصَٗٛا ،بطبب ايعسٚف ايسآٖ ١اييت ؼٝط
بٗاَٗٓ ،ا إطالم ايدعٛات إىل تُٗٝػٗا ،أ ٚتػٝري مساتٗا ،أ ٚاالْتكاص َٔ ٚظٝفتٗاٖ ،ر ٙايعسٚف تفسض عًٓٝا إعاد ٠س ١ٜٛٝايًػ١
ايعسب َٔ ١ٝددٜد بإضًٛب دراب عٔ طسٜل تعًُٗٝا ٚظٝفٝا يف َٝاد ٜٔايعًِ ٚاملعسفٚ ،١خًل ذا٥ك ١فٓ ١ٝيد ٣املتعًُني ايصػاز ،يإلقباٍ
()1

عً ٢تعًِ ايًػ ١ايعسب َٔ ١ٝخالٍ اإلسطاع بكُٝتٗا ٚنٓٛشٖا ايجُ ،١ٓٝعٝح ٜتُهٓ َٔ ٕٛاضتعُاهلا يف املٛاقف ايًػ ١ٜٛناف. ))١

 .2ايًػ ١ايعسبٚ ١ٝايعٛمل ْ :١بدأ بٗرا األَس َٔ ضؤاٍ ايطاَ :ٌ٥اذا أعددْا ملٛادٗ ١ايعٛمل ١ايًػ١ٜٛ؟ ٚ ،ال بد َٔ ايتعسف عً٢
أَسَُٗ ٜٔني يف ٖرا اإلطازُٖٚ ،ا:
أ .إٕ ايعٛمل ١ايًػٚ ١ٜٛاقع َعٝؼٚ ،قدز قتٚ ،ّٛيٝطت قط ١ٝاختٝاز فهس ،ٟأ ٚثكايف ،أ ٚضٝاض ،ٞأ ٚاقتصاد ،ٟميهٔ قبٛهلا أٚ
زفطٗا ،بٌ ٖ ٞقط ١ٝنٝف ١ٝايتعاٌَ َعٗاٚ ،ؼصني ايًػ ١ايعسب َٔ ١ٝأدٌ َٛادٗتٗا.
()2

ب .إٕ يب ايعٛملٖٚ ١دفٗا ايسٝ٥ظ قا ِ٥عً :٢إشاس ١نٌ غ ٤ٞغري قادز عً ٢املٓافط. ١

ٖٚرا َا أغسْا إي ٘ٝآْفا َٔ إٔ ايًػ ١ايعسب ١ٝبدت غري قادز ٠عً ٢ايتٓافظ ،بطبب زٚادٖا غري ايكادز ٜٔعً ٢ؼصٗٓٝا َٔ أدٌ
َٛادٗ ١غبح ايعٛمل ١اييت غصت ايبًدإ مجٝعٗا ،فايعٛمل ١اآلٕ تؤند إٔ ايًػ ١اإللًٝص ٖٞ ١ٜايًػ ١األٚىل؛ نْٗٛا يػ ١ايتهٓٛؾٝا ٚاالْرتْت
ٚايجكافات املتعددٚ ،٠إٔ ايعسب ١ٝأصبشت ايًػ ١ايجاْْ َٔ ١ٝاس ١ٝايعٌُ ست ٢يف فتُعاتٗا(.)1
_____________________________________________________________________________________________

(ٜٓ )1عس :ايًػ ١ايعسبٚ ١ٝؼدٜات ايعٛمل ، ١دٖ .ادْٗ ٟس.18 _ 17 :
(ٜٓ )2عس:املصدز ْفط٘ .18_17 :
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.3ضٛم ايعٌُ ٚايًػ ١ايعسب :١ٝال خيف ٢عً ٢أسد َد ٣ض ٤ٛتدٖٛز ضٛم ايعٌُ بايٓطب ١يًػ ١ايعسب ١ٝيف ايبًدإ ايٓاطك ١بايًػ١
ايعسب ١ٝثِ ايبًدإ ٚاألقاي ِٝايكسٜب ١دػسافٝا َٔ ايبالد ايعسبٚ ،١ٝإذا َا أدسٜٓا اضتبٝاْا عً ٢تٓاضب ايًػ ١ايعسبَ ١ٝع ضٛم ايعٌُ
اؾدٜدٚ ٠ددْاٖا قد بدأت بايرتادع الضتعُاهلا يف ضٛم ايعٌُ املتٓٛعٚ ،١مث ١يػات أخس ٣تربش عً ٢ايٛاقع ايعًُٚ ٞتطٝطس عً ٢ضٛم
ايعٌُ ،فايًػ ١اييت ؼتادٗا ضٛم ايعٌُ بهجس ٠يف ايعصس اؿدٜح ٖ ٞايًػ ١االلًٝصٖ ،١ٜر ٙيف ايبالد ايعسب ١ٝفهٝف بايبًدإ األخس٣
 َٔٚبٗٓٝا إقً ِٝنٛزدضتإ ايعسام؟! ،فكد أغاز بعض ايباسجني إىل كاف َٔ ١إٔ ٜأت ٌّٜٛ ٞتصبح ف ٘ٝايًػ ١ايعسب ١ٝغسٜب ١عً ٢أبٓاٗ٥ا،
ٚإٕ تعًُٗٝا تكتصس عً ٢ايب٦ٝات املتٛاضعَ ١ادٜا ٚثكافٝا (.)2
ٚإٕ اؾٛاب عً ٢ايطؤاٍ ايطابل ال ٜبك ٢قريا بٌ ميهٔ إٔ تتطح اإلداب ١مبذسد ايٓعس ٠ايطسٜع ١ؾٛاْب سٝا ٠نٌ فسد َٓا ،
فايًػ ١ايعسب ١ٝأخرت تٛاد٘ َػهالت ٚعٛا٥ل نجري ٠يف َٛادَٗٚ ١طاٜس ٠ضٛم ايعٌُ.
ٚال خيف ٢عً ٢أسد إٔ ايًػ ١ايعسب ٖٞ ١ٝايًػ ١ايجاْ ١ٝبايٓطب ١يًهٛزد فُطأي ١اإلقباٍ عً ٢تعًِ ايًػ ١ايعسب ١ٝتبك ٢زًٖ١ٓٝ
الستٝاز اجملتُع هلاٖٚ ،را َا ٜدع ٛاالْتبا ٙاىل إٔ ايًػات األخس ٣بعد شَٔ يٝظ ببعٝدٍ ميهٔ إٔ ؼٌ ايدزد ١ايجاْ ١ٝبعد ايًػ ١األّ
ٚعً ٢زأضٗا ايًػ ١االلًٝصٚ ١ٜؽسز ايًػ ١ايعسب َٔ ١ٝدا٥س ٠ايتٓافظ ٚتٓص ٟٚاىل زنٔ بعٝد ٚتصبح س٦ٓٝرٍ بايًػ ١األدٓب ١ٝيًُذتُع
ايهٛزد ٟبعد إٔ ناْت ايًػ ١ايجاْٚ ،١ٝنٌ ٖرا بطبب عدّ االعتٓا ٤بٗا ابتدا َٔ ٤طسا٥ل ٚٚضا ٌ٥تعًُٗٝا َٚسٚزا باملٓاٖر اييت فصًٓا
فٗٝا يف عح آخس قد متََّ ْػس ٙيف فً ١داَع ١ايتُٓ ١ٝايبػسٚ ،١ٜاْتٗا ٤بفكدإ فاالت ايعٌُ بٗا يف ضٛم ايعٌُ ايهٛزدضتاْٖٞٚ ١ٝ
قط دزاضتٓا ٖر.ٙ
ٚميهٔ ايك ٍٛإْ٘ بعد إٔ أصبشت ايسٜاد ٠يًد ٍٚايػسب ١ٝيف اجملاالت االقتصادٚ ١ٜايعطهسٚ ١ٜايتهٓٛؾٚ ١ٝايعًُ ،١ٝفكد أخرت
تفسض يػتٗ ا عً ٢باق ٞايد َٔٚ ٍٚبٗٓٝا ايد ٍٚايعسبٚ ،١ٝقد تصاٜدت ٚطأٖ ٠را ايتأثري بفعٌ ايعٛملٚ ١اْتػاز اضتدداّ تهٓٛيٛدٝات
اإلعالّ ٚاالتصاٍٚ ،نريو اْتػاز ايػسنات املتعدد ٠اؾٓطٝات اييت بدأت تطتجُس يف نٌ بكع َٔ ١ايعامل ٚبريو ٖٝأت ٖر ٙايدٍٚ
املتُجً ١بًػاتٗا ضٛم عٌُ ددٜدٚ )3( ٠ال ضُٝا ايًػ ١االلًٝص َٔٚ ١ٜايطبٝع ٞإٔ تػص ٚنٛزدضتإ ايعسام بػهٌ أ ٚبآخس.

(ٜٓ )1عس :ايًػ ١ايعسب ١ٝنًػ ١ثاْٚ ١ٝايتشدٜات اييت تٛاد٘ دازضٗٝا األداْب ،دٖ .ادٜا خصْ ١ناتيب ،فً ١داَع ١دَػل ،28 ّ ،ع .440 :2
(ٜٓ )2عس :اػاٖات ايػباب م ٛاضتدداّ ايًػتني ايعسب ١ٝااللًٝص ١ٜيف ايتعً ،ِٝزميا اؾسف.18-15 :
(ٜٓ )3عسٚ :اقع اضتدداّ ايًػ ١ايعسب ١ٝيف ضٛم ايعٌُ اؾصا٥س ،١ٜد .خالد ٟقُد األَني ،د .يعً ٢بٛنُٝؼ.54:
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املبشح ايجاْ :ٞاإلطاز ايعًُٞ
االضتبٝاْات ٚايَِّٓطَب
إََّٕ ٖر ٙايدزاض ١تطُٓت مثاْ ١ٝقاٚز َُٗ ١تتعًل مبذاالت اضتعُاٍ ايًػ ١ايعسبٚٚ ١ٝاقعٗا يف نٛزدضتإٖٚ ،ر ٙاحملاٚز َٓٗا َا
ٜتعًل بسغب ١اجملتُع يتعًُٗا أ ٚزغب ١اؾاَعات يف تدزٜظ َٓاٖذٗا بٗا أ ٚالٚ ،أضباب عدّ زضاَِٖٗٓٚ ،ا َا ٜتعًل باملصادز ٚاملسادع
ايعسب ١ٝيف فاالت ايتعًٚ ِٝاألقطاّ ايعًُٚ ١ٝاإلْطاَْٚ ١ٝد ٣تٛفسٖا ٚافتكاز ٖر ٙاألقطاّ إيٗٝا بػهٌ ضسٚزَٗٓٚ ،ٟا َا تتعًل
بايطٛم َباغسَٚ ٠د ٣افتكاز اجملتُع ايهٛزد ٟالضتعُاهلا يف سٝاتِٗ ايَٗٓٚ ،١َٝٛٝا َا ٜتعًل مبطتكبٌ ٖر ٙايًػ ١يف نٛزدضتإ
َٚطت ٣ٛايطًب عًَ ٢تشدثٗٝا أ ٚايدازضني ؽصصاتِٗ يف اؾاَعات بٗا َٔٚ ،أدٌ ايتعسف عًَ ٢طتٖ ٣ٛرا ايٛاقع قاّ ايباسح
بتشطري أٚزام اضتبٝاْٚ ١ٝمت تٛدٗٗٝا إىل األضاتر ٠اؾاَعٝني يف إقً ِٝنٛزدضتإ؛ ن ِْٗٛأقسب إىل ايعًُ ١ٝايتعًٚ ١ُٝٝايباسجني يف
فاالت ضٛم ايعٌُ يًػ ١ايعسب ١ٝيف نٛزدضتإ ،سٝح متََّ تٛشٜع مخظ ٚمخطني ٚزق ١اضتبٝاْ ١ٝيف عد ٠داَعات ٚعاد يًباسح َٔ
فُٛع ٖرا ايعدد ضبع ٚأزبعْ ٕٛطد ١فكطٚ ،عً ٢ضٗ٥ٛا قاّ ايباسح باضتدساز ايٓطب امل ١ٜٛ٦هلا َٔ أدٌ ايٛقٛف عً ٢سكٝك١
ٚاقع اضتعُاٍ ايًػ ١ايعسب ١ٝيف نٛزدضتإ.
نُا إََّٔ ٖر ٙايدزاض ١ؼٌُ يف طٝاتٗا دص٤ا َُٗا َٔ املكازْ ١بني ايًػتني ايعسب ١ٝاييت تعد ايًػ ١ايجاْ ١ٝيف نٛزدضتإٚ ،ايًػ١
اإللًٝص ١ٜاييت ٖ ٞيػ ١أدٓب ١ٝيف نٛزدضتإ.
ٚيف ٖرا اإلطاز ضٓكف عً ٢نٌ قٛز َٔ قاٚز ٖر ٙايدزاضٚ ١ايتعسف عًِْ ٢طَبٗا امل ١ٜٛ٦املتعًك ١بٛاقع اضتعُاٍ ايًػ ١ايعسب:١ٝ

احملٛزاال :ٍٚايسغب:١
حيا ٍٚايباسح َٔ خالٍ ٖرا احملٛز إٔ ٜهػف عٔ دٛاْب ايسغب ١اييت ميتًهٗا األضاتر ٠اؾاَع ٕٛٝػا ٙايتدزٜظ بايًػ ١ايعسب١ٝ
ٚزغب ١طالبِٗ يف دزاض ١ؽصصاتِٗ بايًػ ١ايعسب.١ٝ
ٚاؾد ٍٚزقِ ( ) 1أدْاٜٛ ٙضح َد ٣زغب ١األضاتر ٠اؾاَعٝني يف ايتدزٜظ ٚايتعً ِٝبايًػ ١ايعسب ،١ٝنُا ٜٛضح َد ٣زغب١
ايطًب ١يف دزاض ١ؽصصاتِٗ بايًػ ١ايعسب:١ٝ
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ايتطًطٌ

َطت٣ٛ
ايسغب١

زغب ١األضاتر ٠يف ايتدزٜظ بايًػ ١ايعسب١ٝ

زغب ١ايطًب ١يف دزاض ١ؽصصاتِٗ بايًػ ١ايعسب١ٝ

ايٓطب١
امل١ٜٛ٦

عاي١ٝ

%44

َتٛضط١

%46

ضعٝف١

%8

عاي١ٝ

%4

َتٛضط١

%27

ضعٝف١

%70

ٜتطح َٔ اؾد ٍٚأعال ٙإٔ ْطب ١ايسغبَ ١ا بني األضاترٚ ٠ايطًبْ ١طبَ ١تبا ١ٜٓيف ن ٕٛايتعًٚ ِٝايتدزٜظ بايًػ ١ايعسب ١ٝيف
األقطاّ املدتًف ،١سٝح إََّٕ األضاتر ٠أغازٚا بٓطب )% 40( ١يًدالي ١عًَ ٢طت ٣ٛزغبتِٗ ايعاي ١ٝيف ذيو ،أَا املطت ٣ٛايعاي ٞبسغب١
ايطًب ١فكد دا ٤بٓطبٚ ،)%4( ١بٗرا ْس ٣إٔ ايفازم بني املطتٜٛني نبري دداٚ ،نريو األَس ْفط٘ يف املطت ٣ٛاملتٛضط فإٕ ْطب١
األضاتر ٠متجٌ (ْٚ ،)%46طب ١ايطًب ١متجٌ ( ،)%27أَا املطت ٣ٛايطػٝف بني األضاترٚ ٠ايطًب ١فكد داَ ٤تبآٜا أٜطا بػهٌ نبري
ددا ،فاألضاتر ٠اير ٜٔال ٜسغب ٕٛيف ايتدزٜظ ٚايتعً ِٝبايًػ ١ايعسبْ ١ٝطبتِٗ (ٖٚ )%8ر ٙايٓطب ١تكف إىل داْب ايًػ ١ايعسبَ ١ٝكازْ١
َع ايٓطبتني ايطابكتني ،أَا ايطًب ١فسغبتِٗ ايطعٝف ١يدزاض ١ؽصصاتِٗ بايًػ ١ايعسب ١ٝدا٤ت بٓطبٖٚ )%70( ١ر ٙايٓطب ١ال تكف إىل
داْب ايًػ ١ايعسبٚ ١ٝال ؽدَٗا بايٓطب ١ملطتكبًٗا يف ضٛم ايعٌُ ايهٛزدضتاْ.١ٝ
ٚاألضباب اييت أغاز إيٗٝا األضاتر ٠هلر ٙايٓطب تتًدص فُٝا ٜأت:ٞ
.1

َٔ أغاز إىل املطت ٣ٛايعاي :ٞذنس إٔ ايًػ ١ايعسب ٖٞ ١ٝايًػ ١ايسمس ١ٝيف ايعسام ٚإقً ِٝنٛزدضتإ؛ نٕٛ

اإلقًَ ِٝا شاٍ دص٤ا َٔ ايعسام ٚيٝطت دٚيَ ١طتكًٚ ،١نريو ٚفس ٠املصادز ٚاملسادع بايًػ ١ايعسبٚ ،١ٝأِْٗ دزضٛا
اختصاصاتِٗ بايًػ ١ايعسبٚ ،١ٝأغاز بعطِٗ إىل ن ٕٛايًػ ١ايعسب ١ٝيػ ١اؿطاز ٠اإلضالَٚ ١ٝيػ ١ايدفاع عٔ اؿكٛم بني
ايكَٝٛات يف ٖر ٙاؿطاز.٠
.2

َٔ أغاز إىل املطت ٣ٛاملتٛضط :ذنس إٔ االعتُاد ال ميهٔ إٔ ٜه ٕٛعً ٢ايًػ ١ايعسب ١ٝفكط بٌ اإللًٝص،١ٜ

نُا ال ميهٔ تُٗٝؼ إسداُٖا َٔ َِٗٓٚ ،ذنس إٔ ايطبب ٜعٛد إىل ن ٕٛايًػ ١ايعسب ١ٝيٝطت ايًػ ١األّ َٔ َِٗٓٚ ،عصا
ضبب ذيو اىل ضٛم ايعٌُ.
.3

ت ضعٝف ١أَاّ ايًػ ١اإللًٝص.١ٜ
َٔ أغاز اىل املطت ٣ٛايطعٝف :نْٗٛا يٝطت ايًػ ١ايعاملٚ ،١ٝأْٗا بد ِ
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أَا األضباب اييت متجٌ زغب ١ايطًب ١فتتًدص فُٝا ٜأت:ٞ
.1

املطت ٣ٛايعايٚ :ٞفس ٠املصادز ٚاملسادع بايًػ ١ايعسبٚ ،١ٝن ٕٛايًػ ١ايعسب ٖٞ ١ٝايًػ ١ايسمس.١ٝ

.2

املطت ٣ٛاملتٛضط :عدّ اتكإ ايطًب ١يًػ ١ايعسبٚ ،١ٝضعف اضتعُاهلا يف املساسٌ األٚيٚ ،١ٝعدّ اعتٓا٤

اؾاَعات ٚاملؤضطات بٗا يف ايٛقت اؿاضس.
.3

املطت ٣ٛايطعٝف :عدّ اتكاِْٗ هلا ٚمتهَُِِّٓٗ بايتشدخ بٗا ٜ ٖٛٚعٛد اىل املساسٌ األٚي ١ٝيًطايب،

ٚاعتكادِٖ إٔ ضٛم ايعٌُ ال تسغب فٗٝا َكازْ ١بايًػ ١االلًٝص١ٜ؛ نْٗٛا أصبشت ايًػ ١ايعاملٚ ،١ٝنريو بطبب اْكطاع
اإلقًٚ ِٝاضتكالهلا يف َسانصٖا َٚؤضطاتٗا عٔ املسنص (بػداد).

احملٛز ايجاْ :ٞاتكإ ايًػات:
ٜتٓاٖ ٍٚرا احملٛز أض َٔ ١ً٦أدٌ اؿص ٍٛعًْ ٢طب اتكإ األضاتر ٠اؾاَعٝني يًػ ١ايعسبٚ ١ٝايًػ ١االلًٝصٚ ،١ٜاؾد ٍٚزقِ
( )2أدْاٜٛ ٙضح ٖر ٙايٓطب:١
ايتطًطٌ

َطت ٣ٛايتشدخ

ايٓطب ١امل١ٜٛ٦

ايتشدخ بايًػ ١ايعسب١ٝ

دٝدا ددا

%78

َتٛضط

%19

ال أؼدخ

%0

َطت ٣ٛايتشدخ

ايٓطب ١امل١ٜٛ٦

دٝدا ددا

%21

َتٛضط

%63

ال أؼدخ

%10

ايتشدخ بايًػ ١االلًٝص١ٜ

ْفِٗ َٔ اؾد ٍٚأعال ٙإٔ َطت ٣ٛاالتكإ ٚايتشدخ بايًػ ١ايعسبٜ ١ٝطبل َطت ٣ٛاالتكإ ٚايتشدخ بايًػ ١االلًٝص ١ٜيف
اؾاَعات َٔ طبك ١األضاتر ،٠فكد دا٤ت ْطب َِٗٓ )%78( ١عً ٢أِْٗ ٜتكٓ ٕٛايتشدخ بايًػ ١ايعسبْٚ ،١ٝطب )%19( ١عً ٢أِْٗ
ٜتكْٓٗٛا مبطتَ ٣ٛتٛضطْٚ ،طب ) %0( ١ال ٜتكٓ ٕٛايتشدخ بٗاٖٚ ،ر ٙعالَٚ ١إغاز ٠دٝد ٠بايٓطب ١عً ٢اَتالى ٖر ٙايطبك ١يًػ ١ايًػ١
ايعسبٚ ١ٝاضتعُاهلا يف أزدا ٤نٛزدضتإ.
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أَا ايًػ ١االلًٝص ١ٜفٗ ٞمتجٌ أقٌ اتكاْاً َكازْ ١بايًػ ١ايعسب ،١ٝفايرٜ ٜٔتكٓ ٕٛايتشدخ بٗا داؤٚا بٓطبٚ ،)%21( ١ايرٜٔ
ٜتكْٓٗٛا مبطتَ ٣ٛتٛضط داؤٚا بٓطبٚ ،)%63( ١اير ٜٔال ٜتكْٓٗٛا ٚال ٜطتطٝع ٕٛايتشدخ بٗا دا٤ت بٓطبٖٚ ،)%10( ١ر ٙايٓطب
ال متجٌ أَاّ ايعسب ١ٝغ٦ٝا نبريا.

احملٛز ايجايح :املصادز ٚاملسادع:
إٕ َػص ٣ايباسح َٔ ٚزاٖ ٤را احملٛز ايٛص ٍٛاىل ِْطَب اضتعُاٍ األضاترٚ ٠ايطالب يًُصادز ايعسبٚ ١ٝغريٖاِْٚ ،طَب
اضتفادتِٗ َٓٗا ٚتٛفسٖا بني أٜد ٟاملبشٛثنيٚ ،اؾد ٍٚزقِ ( )3أدْاٜٛ ٙضح ٖر ٙايٓطب:
ت َصادز َٚسادع ايًػات

ايٓطب ١امل١ٜٛ٦

1

ايًػ ١ايهٛزد١ٜ

%25

2

ايًػ ١ايعسب١ٝ

%93

3

االلًٝص١ٜ

%17

ٜػري اؾد ٍٚأعال ٙإىل إٔ اضتعُاٍ املصادز ٚاملسادع ايعسبٚ ١ٝاالضتفادَٗٓ ٠ا يف اجملاالت املدتًفٚ ١تٛفسٖا بني أٜد ٟاألضاتر٠
ٚايطالب َكازْ ١بايًػات املرنٛز ٠يف اؾد ٍٚتػهٌ ْطب ١نبري ٠تصٌ إىل (ٖٚ ،)%93رْ ٙطب ١تكازب املا ١٥بأقٌ َٔ ضبع دزدات،
 ٖٞٚديٚ ٌٝاضح عًٚ ٢اقع اضتعُاٍ املصادز ٚاملسادع بايًػ ١ايعسب ١ٝاييت تُعد ْطبَ ١ػذع ١ؽدّ ايًػ ١ايعسب ١ٝيف ٖرا اؾاْب.
أَا املصادز ٚاملسادع بايًػات األخس ٣فإٕ سصَ ١صادز ايًػ ١ايهٛزد ١ٜاييت ٖ ٞايًػ ١األّ إلقً ِٝنٛزدضتإ ٚصًت إىل
ْطبٚ ،)%25( ١املصادز ٚاملسادع االلًٝص ١ٜاملتٛفسٚ ٠املطتفادَٗٓ ٠ا َٔ طسف املبشٛثني فكد سصًت عًْ ٢طبْ ٖٞٚ )%17( ١طب١
قً ١ًٝأَاّ َصادز ايًػتني ايعسبٚ ١ٝايهٛزد.١ٜ
احملٛز ايسابعَ :طت ٣ٛايطًب يف املطتكبٌ يًُتدسدني اير ٜٔدزضٛا ؽصصاتِٗ بايًػ ١ايعسبٚ ١ٝايًػ ١االلًٝص:١ٜ
ٜسٜد ايباسح َٔ ٖرا احملٛز إٔ ٜصٌ اىل ِْطَب تصٛز األضاتر ٠يطالبِٗ اير ٜٔدزضٛا ؽصصاتِٗ بايًػ ١ايعسبٚ ١ٝايًػ١
اإللًٝصٚ ،١ٜاالضتفادَُٗٓ ٠ا يف ضٛم ايعٌُ ايهٛزدضتاْ ١ٝيف املطتكبٌٚ ،اؾد ٍٚزقِ ( )4أدْاٜٛ ٙضح ٖر ٙايٓطب بايػهٌ اآلت:ٞ
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ايتطًطٌ

َطت ٣ٛايطًب

ايٓطب ١امل١ٜٛ٦

تصٛز األضاتر ٠يف املطتكبٌ يًُتدسدني اير ٜٔدزضٛا

ْطب ١نبري٠

%17

ْطبَ ١تٛضط١

%55

ْطب ١ضعٝف١

%23

ْطب ١نبري٠

%53

ْطبَ ١تٛضط١

%38

ْطب ١ضعٝف١

%4

ؽصصاتِٗ بايًػ ١ايعسب.١ٝ
تصٛز األضاتر ٠يف املطتكبٌ يًُتدسدني اير ٜٔدزضٛا
ؽصصاتِٗ بايًػ ١االلًٝص١ٜ

ٜتطح َٔ اؾد ٍٚأعالَ ٙد ٣تصٛز األضاتر ٠اؾاَعٝني ٚزؤٜتِٗ ػاَ ٙطتكبٌ ايًػ ١ايعسب ١ٝبايٓعس إىل ايٓطب اييت أغازٚا إيٗٝا
َٔ سٝح ايطًب عً ٢املتدسدني اير ٜٔدزضٛا ؽصصاتِٗ بايًػ ١ايعسب ،١ٝسٝح أغازت ايٓطب ١ايهبري ٠إىل إٔ ايطًب يف املطتكبٌ
ضٝه ٕٛملٔ دزع ؽصص٘ بايًػ ١ايعسب ١ٝال متجٌ إال (ٖٚ ،)%17را تصٛز خطري بايٓطب ١يٛاقع اضتعُاٍ ايًػ ١ايعسب ١ٝيف إقًِٝ
نٛزدضتإٚ ،ايطبب بصٛزٚ ٠اضشٜ ١عٛد إىل إٔ يػ ١ايتٛاصٌ ٚايتعاٌَ يف ايػسنات ٚاملؤضطات ٚاملٓعُات أصبشت ايًػ١
اإللًٝصٚ ١ٜزمبا بًػات أخس ٣نايرتنٚ ١ٝايفازض ١ٝيهََّٔ ايًػتني األخريتني ال تٓافطإ ايًػ ١ايعسب ١ٝيف ايٛقت اؿاضس إال إََّٔ ٖرا األَس
ٜؤثس ضًبا يف ٚاقعٗا االضتعُاي ،ٞأَا ايٓطب ١املتٛضط ١اييت ٜتصٛزٖا األضاتر ٠فٗ ٞأفطٌ ساالتٗا  ٖٞٚمتجٌ (ٖٚ )%55را ميجٌ ٚاقعا
ْصفٝا الضتعُاٍ ايًػ ١ايعسب ١ٝيف املطتكبٌٚ ،ايٓطب ١ايطعٝف ٖٞٚ )%23( ٖٞ ١يٝطت بكً ١ًٝبايٓطب ١الضتعُاٍ ايًػ ١ايعسبٚٚ ١ٝاقعٗا
اييت ميهٔ إٔ ٜؤ ٍٚإيٗٝا يف املطتكبٌ؛ بطبب ْطب ايطًب يًُتدسدني اير ٜٔدزضٛا ؽصصاتِٗ بٗا.
أَا إذا ٚقفٓا عًَ ٢طتكبٌ ايطًب يًر ٜٔدزضٛا ؽصصاتِٗ بايًػ ١اإللًٝص ،١ٜفكد أغاز األضاتر ٠إىل إٔ ايٓطب ١ايهبري ٠ضتهٕٛ
َٔ سص ١ممٔ دزضٛا ؽصصاتِٗ بٗر ٙايًػ ٖٞٚ ١متجٌ (َ ،)%53ا ٜعين إََّٔ األفطً ١ٝيف ايطًب ضته ٕٛيًر ٜٔدزضٛا ؽصصاتِٗ
بايًػ ١اإللًٝص ١ٜأنجس َٔ ايعسب ١ٝبهجري ٖٞٚ ،متجٌ ٚاقعا اضتعُايٝا هلاتني ايًػتني يف املطتكبٌٚ ،أغازٚا بٓطب )%38( ١قاصد ٜٔبٗا
املطت ٣ٛاملت ٛضط عً ٢إٔ ايطًب يًُتدسدني بايًػ ١اإللًٝص ١ٜيف املطتكبٌ ضٝه ٕٛبٗر ٙايٓطبٚ ،١اير ٜٔأغازٚا إىل إٔ ايطًب يف
املطتكبٌ ضٝه ٕٛيًُتدسدني بٗر ٙايًػ ١مبطت ٣ٛضعٝف فكد ساشت أصٛاتِٗ عً ٢أقٌ ْطب.)%4( ٖٞٚ ١
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احملٛز اـاَظ :تصٛز األضاتر ٠اؾاَعٝني ملطت ٣ٛايطًب عً ٢املتدسدني سطب ايًػات يف ايدٚا٥س اؿه :١َٝٛإٕ اؾد ٍٚزقِ
( )5أدْاٜٛ ٙضح تصٛز األضاتر ٠اؾاَعٝني يٓطب ٖرا ايطًب يف ايدٚا٥س اؿه:١َٝٛ
ايتطًطٌ

ايًػات

تصٛز األضاتر ٠اؾاَعٝني ملطت٣ٛ
ايطًب عً ٢املتدسدني يف ايدٚا٥س

ايًػ ١ايعسب١ٝ

اؿه ١َٝٛسطب ايًػات
ايًػ١
اإللًٝص١ٜ
ايًػات
األخس٣

املطت٣ٛ

ايٓطب١
امل١ٜٛ٦

عاٍٍ

%4

َتٛضط

%57

ضعٝف

%31

عاٍٍ

%40

َتٛضط

%36

ضعٝف

%19

عاٍٍ

%0

َتٛضط

%23

ضعٝف

%68

ٜتطح مما ضبل يف اؾد ٍٚأعال ٙإََّٔ ايتٓافظ اؿايٚ ٞاملطتكبً ٞبني ايًػات يف ضٛم ايعٌُ ايهٛزدضتاْ ١ٝبني يػتني زٝ٥طتني ُٖا
ايًػ ١ايعسبٚ ١ٝايًػ ١االلًٝص ،١ٜيهََّٔ ايًػ ١ايعسبَ ١ٝتأخسٚ ٠ال تطتطٝع غًب ١ايًػ ١االلًٝص ،١ٜفايعسب ١ٝسصًت عًْ ٢طب)%4( ١
يًُطت( ٣ٛعاٍٍ)ٚ ،االلًٝص ١ٜسصًت هلرا املطت ٣ٛعًْ ٢طبٚ ،)%40( ١بٗرا ٜبد ٚيٓا ايفازم ايهبري ٚايػاضع فُٝا بني ايًػتني يف
فاالت ضٛم ايعٌُ اؿهٚ ،َٞٛإٕ ناْت املؤضطات ٚايدٚا٥س اؿه ١َٝٛايهٛزدضتاَْ ١ٝا شايت تٗتِ بايًػ ١ايعسب١ٝ؛ نْٗٛا َستبط١
باملسنص يف (بػداد)ٚ ،ميهٔ إٔ ْطأٍ ْٚك :ٍٛنٝف ضتهْ ٕٛطب ايطًب عًٖ ٢اتني ايًػتني يف اجملاالت األًٖ َٔ ١ٝغسنات
َٓٚعُات ٚغريٖا؟! ٚاؾٛاب عًٖ ٢را ايطؤاٍ ضٝعٗس يٓا يف احملٛز ايكادّ بعد ٖرا احملٛز.
أَا ْطب ١اير ٜٔأغازٚا إىل إٔ َطت ٣ٛايطًب عً ٢املتدسدني اير ٜٔدزضٛا بايًػ ١ايعسب ١ٝيف ايدٚا٥س اؿه ١َٝٛبػهٌ َتٛضط
ضته ٕٛبٓطبٜٚ )%57( ١تطح َٔ ٖر ٙايٓطب ١غ ٖٛٚ َِٗ ٤ٞإٔ ايعسب ١ٝيف تسادع يف ضٛم ايعٌُ ايهٛزدضتاْ ،١ٝفٗ ٞقد خطست
املسنص األ ٍٚيف املطتٜٛات يهََّٓٗا ؼافغ بػهٌ أق ٣ٛعً ٢املطتٜٛات املتٛضط َٔ ١ضٛم ايعٌُ ،بُٓٝا االلًٝص ١ٜازتكت َٔ املطتٜٛات
املتٛضط ١إىل َطتٜٛات أعًَٗٓ ٢ا ،فٗ ٞشادت يف املسانص األٚىل ٚبدأت تكٌ يف املطتٜٛات املتٛضط ،١فكد دا٤ت بٓطبٖٚ )%36( ١رٙ
ؽدَٗا يف ايٛقتني اؿايٚ ٞاملطتكبًٚ ،ٞقد سصًت ايعسب ١ٝيف املطت ٣ٛايطعٝف بٓطبٖٚ )%31( ١ر ٙخطٛز ٠أخس ٣تٛادٗٗا ايًػ١
ايعسب ،١ٝبُٓٝا االلًٝص ١ٜسصًت هلرا املطت ٣ٛعًْ ٢طب )%19( ١فكط.
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أَا ايًػات األخس ٣ف إْٗا سطب ايٓطب يف اؾد ٍٚأعال ،ٙفٗ ٞال ميهٔ إٔ تٓافظ ايًػ ١ايعسب ١ٝيف ضٛم ايعٌُ ايهٛزدضتاْ١ٝ
بك ٍ٠ٛيهََّٓٗا بدأت ػد ْفطٗا يف أٚضاط ٖرا ايطٛم اؿه ،َٞٛإذٕ إْٗا سصًت عًْ ٢طب )%23( ١يًُطت ٣ٛاملتٛضطٖٚ ،را َؤغس
دٝد هلاٚ ،بٓطب )%68( ١يًُطت ٣ٛايطعٝف  )%0(ٚيًُطت ٣ٛاأل ٍٚايعاي.ٞ
احملٛز ايطادع :تصٛز األضاتر ٠اؾاَعٝني ملطت ٣ٛايطًب عً ٢املتدسدني سطب ايًػات َٔ طسف ايػسنات األدٓب١ٝ
ٚاألًٖ:١ٝ
اؾد ٍٚزقِ ( ) 6أدْاٜٛ ٙضح تصٛز األضاتر ٠يٓطب َطتٜٛات ايطًب عً ٢املتدسدني سطب ايًػات َٔ طسف ايػسنات
األدٓبٚ ١ٝاألًٖ:١ٝ
ايٓطب١

ايتطًطٌ

ايًػات

املطت٣ٛ

تصٛز األضاتر ٠اؾاَعٝني ملطت٣ٛ

ايًػ ١ايعسب١ٝ

عاٍٍ

%14

َتٛضط

%65

ضعٝف

%12

عاٍٍ

%70

َتٛضط

%21

ضعٝف

%2

عاٍٍ

%2

َتٛضط

%44

ضعٝف

%40

امل١ٜٛ٦
ايطًب عً ٢املتدسدني َٔ طسف
ايػسنات األدٓبٚ ١ٝاألًٖ ١ٝسطب
ايًػات.

ايًػ١
االلًٝص١ٜ
ايًػات
األخس٣

ٜتطح يٓا َٔ اؾد ٍٚأعالَ ٙد ٣افتكاز ايػسنات األدٓب ١ٝيًػ ١ايعسبٚ ١ٝااللًٝصٚ ١ٜايًػات األخس ،٣فايعسب ١ٝمل ؼصٌ إال
عًْ ٢طب )% 14( ١يًُطت ٣ٛايعايٖٚ ،ٞرْ ٙطب ١ض ١ًٝ٦أَاّ افتكاز ٖر ٙايػسنات إىل ايًػ ١االلًٝص ١ٜإذ إْٗا سصًت عًْ ٢طب١
( )% 70يًُطت ٣ٛايعايٖٚ ،ٞرا دي ٌٝعً ٢إٔ ايٛاقع ًٜح عً ٢تعًِ ايًػ ١االلًٝص ،١ٜفهٝف ممٔ دزع ؽصص٘ بٗاٚ ،قد سافعت
ايعسب ١ٝعً ٢املطت ٣ٛاملتٛضط نُا تب ََّٔٝيٓا يف نٌ احملاٚز ايطابك ،١فكد دا٤ت بٓطبٚ ،)%65( ١سصًت عًْ ٢طب )%12( ١يًُطت٣ٛ
ايطعٝف ،أَا االلًٝص ١ٜفكد سصًت عًْ ٢طب )%21( ١يًُطت ٣ٛاملتٛضط ٖٚر ٙإغاز ٠دٝد ٠هلا؛ ألْٗا سصًت يف املطت ٣ٛايعايٞ
عًْ ٢طب ١أنرب َٓٗا يف املطت ٣ٛاملتٛضطٚ ،دا٤ت بٓطب ١قً ١ًٝددا  )%2( ٖٞٚيًُطت ٣ٛايطعٝف.
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أَا ايًػات األخس ٣فُطتٜٛاتٗا ايتٓافط ١ٝال تٓافظ ايًػ ١ايعسب ١ٝإىل اآلٕ يهََّٓٗا يٝطت بكً ،١ًٝفكد دا٤ت بٓطب)%2( ١
يًُطت ٣ٛايعايٚ ،ٞبٓطب )%44( ١يًُطت ٣ٛاملتٛضطٖٚ ،ر ٙايٓطب ١س ١ٜٛٝهلاٚ ،سصًت عًْ ٢طب )%40( ١يًُطت ٣ٛايطعٝف.
احملٛز ايطابع :تصٛز املبشٛثني ملطتكبٌ ايًػ ١ايعسب ١ٝيف ضٛم ايعٌُ يف َد ١ٜٓايطًُٝاْ ١ٝؼدٜدا:اؾد ٍٚزقِ (ٜٛ )7ضح تصٛز
املبشٛثني ملطتكبٌ ايًػ ١ايعسب ١ٝيف ايطًُٝاْٚ ١ٝافتكاز ضٛم ايعٌُ هلا:
َطت٣ٛ

ايتطًطٌ
ايتصٛز
َا َطتكبٌ ايًػ ١ايعسب ١ٝيف ضٛم ايعٌُ يف َد١ٜٓ
ايطًُٝاْ ١ٝؼدٜدا؟

َطتكبٌ
شاٖس
َطتكبٌ
َتٛضط
َطتكبٌ
ضعٝف

ٌٖ الضتكالٍ َؤضطات إقً ِٝنٛزدضتإ

ايٓطب ١امل١ٜٛ٦
%10
%59
%25

ْعِ

%46

ٚاْفصاهلا عٔ اؿه ١َٛاملسنص ١ٜهلا أثس عً ٢اضتعُاٍ ايًػ١

نجريا

%12

ايعسب١ٝ؟

إىل سد َا

%29

ْطتٓتر مما ٚزد أعال ٙيف اؾد ٍٚزؤ ١ٜضًب ١ٝيُِا ضٝؤ ٍٚإيٗٝا ٚضع ايًػ ١ايعسب ١ٝيف ضٛم ايعٌُ يف َد ١ٜٓايطًُٝاْ ١ٝؼدٜدا،
فكد أُغري إىل َطتكبًٗا ايصاٖس بٓطبٖٚ )% 10( ١ر ٙايٓطب ١عباز ٠عٔ َؤغس خطري يًػ ١ايعسبَٚ ١ٝطتكبًٗا يف ٖر ٙاملد ١ٜٓايتذاز١ٜ
ٚايطٝاس ١ٝاييت ٜصٚزٖا ايٓاع َٔ نٌ اجملتُع ايعساق ،ٞأَا اير ٜٔأغازٚا إىل إٔ َطتكبًٗا يف ضٛم ايعٌُ ايطًُٝاْ ١ٝعايَ ١تٛضط ١فٗٞ
دا٤ت بٓطبٖٚ )%59( ١رَ ٙس ً٠أخس ٣تعٝدْا إىل َطتٜٛات ايًػ ١ايعسب ١ٝيف إقً ِٝنٛزدضتإ يف نٌ ايٓطب ايطابك ،١فٗ َٔ ٞصاح
ايًػ ١ايعسب ١ٝنْٗٛا َا تصاٍ ؼافغ عًْ ٢طبَ ١تٛضط ١قبٌ إٔ تؤ ٍٚإىل ضعٝف١؛ إذ جيب إدزانٗا َٔ دٗ ١ايدٚ ٍٚاملؤضطات ايعسب١ٝ
املطؤٚي ١عٔ ْػس ثكاف ١ايًػ ١ايعسب ١ٝيف ايبًدإ ،سٝح جيب عًٗٝا إٔ تدزى ٖر ٙاؿاي ١قبٌ إٔ تصٚ ٍٚتطعفٚ ،قد سصًت عً٢
ْطب )%25( ١دالي ١عًٚ ٢اقعٗا ايطعٝف يف املطتكبٌ يف ٖر ٙاملدْ ٖٞٚ ١ٜٓطب ١نبريٚ ٠يٝطت بكً.١ًٝ
نُا ٜتطح يٓا َد ٣تأثري اضتكالٍ َٚؤضطات إقً ِٝنٛزدضتإ عًٚ ٢اقع اضتعُاٍ ايًػ ١ايعسبٚ ١ٝامطازٖا بصاٜٚا قدٚد،٠
فكد أغازٚا بٓطب )%46( ١بـ (ْعِ)ْٚ ،طب )%12( ١بـ (نجريا)ٚ ،بٓطب )%29( ١بـ (إىل سد َا).
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االضتٓتادات
 . 1إََّٕ ايًػ ١ايعسب ١ٝمل تعد تًو ايًػ ١ايك ١ٜٛاملتطًط ١عً ٢ضٛم ايعٌُ ايهٛزدضتاْ.١ٝ
 . 2إََّٕ َٔ أِٖ األضباب اييت بدأتِ تؤثس يف تسادع ايًػ ١ايعسب ١ٝيف ضٛم ايعٌُ ايهٛزدضتاْ ١ٝأْٗا يٝظ ايًػ ١ايعاملٚ ١ٝاالفتكاز
إيٗٝا أصبح َٓشصسا يف األَٛز األنادميٚ ١ٝايدٚا٥س اؿه ١َٝٛغالف ايًػ ١االلًٝص ١ٜاييت أصبشت يػ ١ايػسنات ٚاملؤضطات اؿه١َٝٛ
ٚاألًٖ.١ٝ
ْ . 3طتٓتر مما ضبل إٔ ايًػ ١ايعسب ١ٝأخرت يف نٛزدضتإ ترتادع صٛب املطتٜٛات ايدْٝا فطٛم ايعٌُ بدأت تفتكس إيٗٝا
بٓطب َتٛضط ١بعد إٔ ناْت عاي.١ٝ
 . 4إٕ ايًػ ١ايعسب ١ٝمل تعد ايًػ ١ايٛسٝد ٠املٓافط ١بعد ايًػ ١االلًٝص ١ٜبٌ بدأت تعٗس يػات أخس ٣تٓافظ ايعسب ١ٝنايرتن١ٝ
ٚايفازض.١ٝ
 .5إٕ ضٛم ايعٌُ ايهٛزدضتاْ ١ٝتٗتِ بايًػ ١اييت ؽًل فاالت ايعٌُ يًُذتُع ايهٛزد ،ٟفإذا َا ٚددت فاالت عٌُ
َٓٚعُات ٚغسنات عسب ١ٝيف املدٕ ايهٛزدضتاْ ،١ٝفإٕ اجملتُع ايهٛزدَ ٟا شاٍ ٜٓعس إىل ايًػ ١ايعسب ١ٝبأْٗا ايًػ ١ايجاْ ١ٝبعد ايًػ ١األّ
ٚاإللًٝصٚ ١ٜايًػات األخس ٖٞ ٣يػات أدٓب.١ٝ

ايتٛصٝات
.1ال بد َٔ إدزاى ٚاقع ايًػ ١ايعسب َٔ ١ٝدٗ ١املؤضطات ايعسب ١ٝاييت تعٓ ٢بٓػس ٖر ٙايًػ.١
 .2إٕ َطتكبٌ ايًػ ١ايعسبَ ١ٝسٖ ٕٛمبطتكبٌ ضٛم ايعٌُ َٚد ٣افتكازٖا اىل ٖر ٙايًػ١؛ يرا جيب االْتبا ٙهلر ٙايطٛم ٚاالعتٓا٤
بٗا َٔ دٗ ١ايدٚي ١ايعساق ١ٝأٚال ٚاملؤضطات ايعسب ١ٝاألخس ٣ثاْٝا.
.3مثَ ١ػهالت نبري ٠تٛاد٘ ايًػ ١ايعسب ١ٝيف َساسًٗا ايتعًُ ١ٝاألٚىل ،ألضباب َٓٗذ ١ٝأ ٚغري ذيو فعً ٢ايدٚي ١ايعساق١ٝ
ٚاملؤضطات ايعسب ١ٝاالْتبا ٙإىل تًو املطاٚ ٌ٥إجياد َٓاٖر ٚطسم ْادشٚ ١فعاي ١يتعً ِٝايًػ ١ايعسب ١ٝيػري ايٓاطكني بٗا.
.4إٕ عً ٢ايػسنات ايعسب ١ٝاالضتجُاز يف نٛزدضتإ َٔ أدٌ إجياد فسص عٌُ يًُذتُع ايهٛزدٚ ٟبريو فإٕ تعًِ
ٚاضتعُاٍ ايًػ ١ايعسب ١ٝضته َٔ ٕٛاألٚيٜٛات ايسٝ٥ط ١يًُذتُع ايهٛزد.ٟ
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قا ١ُ٥املصادز ٚاملسادع
 .1زميا اؾسف ،اػاٖات ايػباب م ٛاضتدداّ ايًػتني ايعسب ١ٝااللًٝص ١ٜيف ايتعً ،ِٝاؾُع ١ٝايدٚي ١ٝيًُرتمجني ايعسب.
 .2قُٛد املٓذ ٞايصٝاد ، ٟايتعسٜب ٚتٓطٝك٘ يف ايٛطٔ ايعسبَ ،ٞسنص دزاضات ايٛسد ٠ايعسب ،١ٝط ،4يبٓإ.1984 ،
 .3دٖ .ادٜا خصْ ١ناتيب ،ايًػ ١ايعسب ١ٝنًػ ١ثاْٚ ١ٝايتشدٜات اييت تٛاد٘ دازضٗٝا األداْب ،فً ١داَع ١دَػل ،28 ّ ،ع ،2
.2012
 .4دٖ .ادْٗ ٟس،ايًػ ١ايعسبٚ ١ٝؼدٜات ايعٛمل ، ١عامل ايهتب اؿدٜح ،األزدٕ.2010،
 .5د .خالد ٟقُد األَني ،د .يعً ٢بٛنُٝؼ ٚ ،اقع اضتدداّ ايًػ ١ايعسب ١ٝيف ضٛم ايعٌُ اؾصا٥س.١ٜ
 .6عباع عً ٞضًُٝإ ٚ ،اقع ايتعسٜب يف ايد ٍٚايعسب ١ٝنسدضتإ ايعسام امنٛذدا ،،داَع ١صالح ايد _ ٜٔأزب.ٌٝ
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