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  :لـدـًـُـاي

يًسضاغات املٛضؾٛيٛد١ٝ اييت تعرب عٔ تؿاعٌ ايؿهٌ َع ايٛظا٥ـ  خكباً سٕ ايّٝٛ اقبشت صباالًإٔ ََٔ املعًّٛ         
ايؿهٌ ايعاّ ايصٟ تتدصٙ املٓطك١ املب١ٝٓ َٔ خالٍ اطاضٖا اشباضدٞ ٚايٓعاّ  ٚ َا ٜككس ب٘أْتاز ايؿهٌ املط٥ٞ يًُس١ٜٓ إل

ِٖ عٓكط َٛضؾٛيٛدٞ ٜتهُٔ احملاٚض اييت تعٌُ مجٝعٗا بططٜك١ أايؿبهٞ يًؿٛاضع ايساخ١ًٝ ؾٝٗا ٚتؿٌُ زضاغتٗا ن
ايتكُِٝ اهلٓسغٞ يًُباْٞ ٚقس ال تٗتِ ايسضاغ١ املٛضؾٛيٛزب١ٝ بب١ٝٓ، عٔ منط ٚططاظ األ ظٗاض اشبط١ ؾهالًإل َتؿاع١ً

ٕ شيو َٔ اختكام املٗٓسؽ املعُاضٟ يهٔ عٓسَا تؤثط ٖصٙ املباْٞ ع٢ً سٝا٠ ايؿطز ٚتؤزٟ اىل تػٝريٖا سٝح ٜربظ ٖصا أل
ايتاثري َٔ خالٍ تؿاعٌ ايؿطز َع اجملاٍ ٚاغًٛب اغتػالي٘ ي٘ ٜكبح ٖصا املٛنٛع َٔ قُِٝ اٖتُاّ عًِ ايػهإ خاق١ 

نُا تعس ١ٝ نُا ٜعرب عٔ زضد١ تكسَ٘ ٚضقٝ٘، عٔ قٛض٠ اجملتُع ٚتاضؽب١ ٚقُٝت٘ االدتُاع اعٌ َعربًعٓسَا ٜهٕٛ ٖصا ايتؿ
ادعا٤ املس١ٜٓ ٚظٝؿ١ ضبسز٠ َجٌ  ايسضاغ١ املٛضٚؾٛيٛد١ٝ َؿتاح يؿِٗ اجملاٍ اسبهطٟ َٔ خالٍ إعطا٤ يهٌ دع٤ َٔ

 يكٓاع١ٝ ٚايتذاض١ٜ ٚاشبس١َٝ .اايػه١ٝٓ ٚ

ضؾٛيٛد١ٝ املس١ٜٓ َٓص َطاسًٗا اغطع يف تػٝري َٛ اْٞ ملس١ٜٓ خاْكني املٛنٛع قٝس ايبشح عاَالًٖصا ٚقس ٜؿهٌ ايتعاٜس ايػه
ٚىل ٚباْت اثطٖا بؿهٌ الٜكبٌ ازبسٍ يف ايٛقت اسبانط سٝح ايتػاضع ايػهاْٞ ايهبري ْتٝذ١ زب١ًُ َٔ ايعٛاٌَ غٛا٤ األ

ستٝادات إلعٔ عسّ َال١ُ٥ ٖصٙ املػانٔ  الغط٠ ؾهالًايطبٝع١ٝ َٓٗا اٚ ايبؿط١ٜ ٚاييت اثطت بسٚضٖا يف ذبذِٝ ْؿاطات ا
تٗا، َٚٔ ْاس١ٝ اخط٣ ؾكس نإ هلصا ايُٓط اجملاٍ ايػهين مبا ًٜيب استٝادا َط ايصٟ ٜؤزٟ بٗا اىل ايتسخٌ ع٢ًألاالغط٠ ا

ا٤ ايعؿٛا٥ٞ تساخً٘ َع امناط عُطا١ْٝ اخط٣ َجٌ ايبٓا٤ ايؿطزٟ ٚايبٓ  غًيب ع٢ً قٛض٠ املس١ٜٓ ٚخاق١ َٔ ايبٓا٤ تاثري
يًؿهٌ ايعاّ يًُس١ٜٓ نُا اثط  غري َتٓاغكا َؿٖٛاً عُطاْٝاً خري٠ مما ْتر ْػٝذاًأليف ايػٓٛات ا ٚايصٟ عطف اْتؿاض ٚاغعاً

 ع٢ً تُٓٝتٗا ٚتطٛضٖا. بؿهٌ نبري

خاْكني  ثري ايُٓٛ ايػهاْٞ يف تػري َٛضؾٛيٛد١ٝ َس١ٜٓأغاغ١ٝ َتُج١ً بتىل ٖسف ايبشح مت تؿدٝل ايٓكاط األٚيًٛقٍٛ ا
ثري اهلذط٠ ايطٜؿ١ٝ ٚاشبًؿ١ٝ ١ ٖٞ اغاغٝات ايتُطنع ايػهاْٞ ٚتأٚشيو َٔ خالٍ ايرتنٝع ع٢ً ثالخ ضباٚض اغاغٝ

غهإ َس١ٜٓ  اٜسٚؾٝٗا تٛقٌ ايبشح اىل مج١ً َٔ ايٓتا٥ر اييت َٔ اُٖٗا ٖٛ إ يتعكاؾ١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ يػهإ املس١ٜٓ، ايج
ؾهال عٔ إ يًٗذط٠ ٚايٓعٚح  ،ٚال١ نٞ تهٕٛ َال١ُ٥ يًٛاقع اسبكٝكٞ هلا أاملسٜٓخاْكني اثط نبري يف تػٝري َٛضؾٛيٛد١ٝ 

اْعهاغات تًو املتػريات ع٢ً اجملاالت  ٚاخرياً ،اخط يًتػري َُٗاً ايػهاْٞ ايهبري ايصٟ اططم ابٛاب املس١ٜٓ ؾهٌ عاَالً
 االدتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚزٚضٖا يف ع١ًُٝ ايتػري . 

 ٕ، َٛضؾٛيٛد١ٝ .منٛ ، َس َكطًشات ايبشح:
 

https://doi.org/10.24271/garmian.48 
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 االطاض ايٓعطٟ يًبشح :

 َؿه١ً ايبشح: -1
 ٌٖ أز٣ ايتُطنع ايػهاْٞ اىل تػري َٛضؾٛيٛد١ٝ َس١ٜٓ خاْكني ؟  -1

 يًٗذط٠ ايطٜؿ١ٝ أثط يف تػري َٛضؾٛيٛد١ٝ َس١ٜٓ خاْكني ؟  -2

 نٝـ غاُٖت اشبًؿ١ٝ ايجكاؾ١ٝ ٚاإلدتُاع١ٝ يف تػري َٛضؾٛيٛد١ٝ َٓطك١ ايسضاغ١ ؟  -3

  :ؾطن١ٝ ايبشح-2
تعس ؾطنٝات ايبشح اشبط٠ٛ ايجا١ْٝ َٔ خطٛات ايبشح ايعًُٞ، يصا ؾإٔ ؾطنٝات حبجٓا ناْت اداب١ يألغ١ً٦ اييت 

 ططستٗا َؿه١ً ايبشح.
 ايؿطن١ٝ األُٚىل: ٜؤزٟ ايُٓٛ ايػهاْٞ اىل تػري َٛضؾٛيٛد١ٝ املس١ٜٓ. 

 َؤؾطاتٗا: 
 ظٗٛض اسٝا٤ غه١ٝٓ دسٜس٠ يتًب١ٝ ايطًب ع٢ً ايػهٔ. -1

 ا٥ـ االسٝا٤ َٔ سٝح ٚظ -2

 َٔ سٝح ْٛع١ٝ ايػهٔ  -3

 ايؿطن١ٝ ايجا١ْٝ: غاُٖت اهلذط٠ ايطٜؿ١ٝ يف تػري َٛضؾٛيٛد١ٝ َس١ٜٓ خاْكني َٔ خالٍ مج١ً َٔ املؤؾطات َٓٗا.
 تعسز أؾهاٍ ايُٓٛ ايػهاْٞ .  -1

 ظٗٛض ايعالقات االدتُاع١ٝ بني ايػهإ . -2

نُٔ سسٚز بًس١ٜ َس١ٜٓ ملٓطك١ ايسضاغ١  ٚايعَا١ْٝ املها١ْٝ تتُجٌ اسبسٚز: اسبسٚز املها١ْٝ ٚايعَا١ْٝ ملٓطك١ ايسضاغ١-3
 (.2013 -1947خاْكني يًُس٠ َٔ )

تتُجٌ اسبسٚز املها١ْٝ ملس١ٜٓ خاْكني ٚاييت تكع يف ازبع٤ ايؿطقٞ َٔ قها٤ خاْكني ٖٚٞ َطنعٙ اإلزاضٟ، ٚايصٟ ؼبتٌ 
١ٝ، ٜٚتهٕٛ ايكها٤ َٔ مخؼ ْٛاسٞ إزاض١ٜ ٖٚٞ ازبع٤ ايؿُايٞ َٔ ضباؾع١ زٜاىل ٚاجملاٚض٠ يًشسٚز ايعطاق١ٝ االٜطاْ

)َٝسإ، قٛضتٛ، ايػعس١ٜ، ٚ دًٛال٤ ؾهالً عٔ ْاس١ٝ املطنع خاْكني(، ٚتؿهٌ دباٍ )مبٛ( يف أقك٢ ايؿُاٍ دع٤اً َٔ 
سسٚزٖا اإلزاض١ٜ َع قها٤ سًبذ١ يف ضباؾع١ ايػًُٝا١ْٝ،ٚمتتس َطتؿعات محطٜٔ يف ازبٓٛب ٚمتجٌ اسبسٚز ازبٓٛب١ٝ 

اَتسازاتٗا بٝٓٗا ٚبني َٓسيٞ ٚقها٤ املكساز١ٜ، أَا اسبسٚز ايػطب١ٝ ؾُٝجًٗا ْٗط غريٚإ ايصٟ ٜؿكً٘ عٔ قها٤ٟ  يف بعض
نؿطٟ يف ضباؾع١ زٜاىل ٚنالض يف ضباؾع١ ايػًُٝا١ْٝ، ست٢ ْٗا١ٜ سسٚز ْاس١ٝ دًٛال٤، ٜٚعس اَتساز دباٍ )ظانطٚؽ( يف 

ام ٚاٜطإ، نُا ميجٌ يف ايٛقت ْؿػ٘ اسبسٚز ايؿطق١ٝ اإلزاض١ٜ يكها٤ دٗت٘ ايؿطق١ٝ دع٤اً َٔ اسبسٚز ايسٚي١ٝ بني ايعط
خاْكني ، ٚذبس َس١ٜٓ خاْكني َٔ ايؿُاٍ قط١ٜ َٝداؽ ٚقط١ٜ َباضى، َٚٔ ايػطب عًٝاٚٙ ٚقط١ٜ امحس طاٖط ٚايؿاضع 

ري٠ ايْٛس، ٚايؿاضع بػساز، َٚٔ ازبٓٛب بًهاْ٘ ٚقط١ٜ بٝه١، َٚٔ ايؿطم ؼبسٖا ادعا٤ َٔ حب –ايعاّ املؤزٟ اىل بعكٛب١ 
( ، أَا املٛقع ايؿًهٞ ايصٟ 2نِ 65ايسٚيٞ ايصٟ ٜطبط بإٜطإ أٟ َٓؿص املٓصض١ٜ اسبسٚزٟ، ٚتكسض َػاستٗا ايه١ًٝ سٛايٞ )

 ، 10)  ميجٌ املٛقع ايصٟ ذبتً٘ املس١ٜٓ بايٓػب١ شبطٛط ايطٍٛ ٚزٚا٥ط ايعطض، ؾتكع َس١ٜٓ خاْكني بني زا٥طتٞ عطض 
17 ، 34 - 4 ، 23 

، 34 )  ٍٛ1)مشاالً ٚخطٞ ط، 19، 45 - 44، 26 
، 45) . ً(1ٜٓعط اشباضط١ ) ؾطقا 

 



 صب١ً داَع١ نطَٝإ                  iversity Journal of Garmian Un                             طؤظاري زانكؤي طةرميان

494 acadj@garmian.edu.krd                             Conference Paper (June, 2017) 

 

 ( املٛقع ازبػطايف ملس١ٜٓ خاْكني بايٓػب١ اىل ايعطام ٚضباؾع١ زٜاىل1اشباضط١ )

 



 صب١ً داَع١ نطَٝإ                  iversity Journal of Garmian Un                             طؤظاري زانكؤي طةرميان

495 acadj@garmian.edu.krd                             Conference Paper (June, 2017) 

 

  2000( اهل١٦ٝ ايعا١َ يًُػاس١، أطًؼ ضباؾع١ زٜاىل يػ١ٓ 1املكسض: َٔ عٌُ ايباسح اعتُازاً ع٢ً : )
 .2012( َسٜط١ٜ بًس١ٜ َس١ٜٓ خاْكني ، قػِ ربطٝط املسٕ، خطٜط١ ايتكُِٝ األغاؽ يًُس١ٜٓ يعاّ 2)
( ٚايتػريات 2013 – 1947َٔ ) يًُس٠ٚمنِٖٛ  اعساز ايػهإ ع٢ًَٔ ٖصٙ ايساضغ١ ٖٛ تػًٝط ايه٤ٛ  فاهلس ٖسف ايبشح:-4

يتػريات با املتُج١ً ، ٚاملطاسٌ املٛضؾٛيٛد١ٝاييت ططأت ع٢ً َٓطك١ ايسضاغ١ َٔ سٝح تٛغع سسٚز بًس١ٜ َس١ٜٓ خاْكني
ٍ طبتًؿ١ يتًب١ٝ ايطًب ع٢ً ايعُطا١ْٝ اييت َطت بٗا املس١ٜٓ َٔ سٝح  ظٗٛض اسٝا٤ غه١ٝٓ دسٜس٠  شات أمناط ٚاؾها

 ايػهٔ املعاقط . 

ايُٓٛ ايػهاْٞ يف  أعتُس ايبشح ع٢ً املٓٗر ايتاضؽبٞ ٚاملٓٗر ايتشًًٝٞ ٚاملٓٗر ايٛقؿٞ يف زضاغ١ ظاٖط٠ َٓٗر ايبشح:-5
 َس١ٜٓ خاْكني ٚاثطٖا يف تػري َٛضؾٛيٛد١ٝ املس١ٜٓ. 

غهإ َس١ٜٓ  خكا٥ل األٍٚ زاضغ١ احملٛضتٓاٍٚ  ثالخ ضباٚض أغاغ١ٝ،ٕٛ ايبشح َٔ خالق١ َٚكس١َ ٜٚته تٓعِٝ ايبشح:-6
هلذط٠ ٚايعٛاٌَ االدتُاع١ٝ ١ اايجاْٞ بساضغ احملٛضؾُٝا أختل  ( ،2013-1947خاْكني َٔ سٝح ايُٓٛ ٚايتٛظٜع يًُس٠ َٔ )

يًُس١ٜٓ، ٚزٚضٖا يف تػري االؾهاٍ ايب١ٜٛٝٓ يًُس١ٜٓ، أَا احملٛض ايجايح تٓاٍٚ ايتٛغع املهاْٞ ملس١ٜٓ خاْكني ٚايتػريات 
يبشح اىل صبُٛع١ َٔ االغتٓتادات ٚاملكرتسات اييت ربسّ َٓطك١ ا َٚٔ ثِ تٛقٌ املٛضؾٛيٛد١ٝ اييت ططات عًٝٗا،

 . ايسضاغ١

 
  ١:ـَاملكس

تعترب املس١ٜٓ َطآ٠ اجملتُع إش أْٗا تُعرب عٔ َٛضٚث٘ اسبهاضٟ ايتاضؽبٞ ٚ ايجكايف ، ؾًطاملا عطؾت صبتُعات غابط٠ َٔ 
خالٍ َسْٗا اييت بكٝت قا١ُ٥ ٚؾاٖس٠ ع٢ً سهاضتٗا ضغِ َاعطؾت٘ ٖصٙ املسٕ َٔ ذبهط ٚتعاٜس يف عسز غهاْٗا، يصيو 

ضؾٛيٛد١ٝ املس١ٜٓ ٚأسس األُغؼ اييت ذبسز اسباي١ االدتُاع١ٝ ٚاالقتكاز١ٜ ٜعس ايػهإ أِٖ املالَح ايط٥ٝػ١ٝ يف َٛ
ٚايجكاؾ١ٝ يػانٓٝٗا ؾٗٛ ايٛسس٠ االغاغ١ٝ يًٓػٝر ايعُطاْٞ ايصٟ ؼبسز ايؿهٌ اشباضدٞ يًُس١ٜٓ َٚس٣ اْػذاّ ٚاتػام 

خري٠ عاَالً َُٗاً يف تػري ْػٝذٗا ايعُطاْٞ، ٚقس ؾهٌ تعاٜس عسز ايػهإ ايصٟ عطؾت٘ َس١ٜٓ خاْكني خالٍ ايػٓٛات األ
َٛضؾٛيٛد١ٝ املس١ٜٓ يف سس شات٘ سٝح أثط ايُٓٛ ايػهاْٞ يف ظٗٛض أظ١َ سكٝك١ٝ دباٚظ ؾٝٗا عسز ايػهإ ٚاجملاٍ اسبهطٟ 
املتٛؾط ؾٝٗا، ٚيف ظٌ ٖصا ايٛنع املتأظّ غاضع غهإ املس١ٜٓ ٚاهل٦ٝات اسبه١َٝٛ اىل اغتػالٍ بعض ازبٝٛب ٚايؿطاغات 

ٚنٛاسٝٗا إلظباظ اسٝا٤ غه١ٝٓ َٚؤغػات خس١َٝ ٚاَاّ ايطًب ع٢ً املعٜس َٔ األضانٞ مت ايتذاٚظ ع٢ً  زاخٌ املس١ٜٓ
األضانٞ احملٝط١ باملس١ٜٓ األَط ايصٟ بطظ َٔ خالٍ ايعٗٛض املؿاد٤ٞ يالسٝا٤ ايػه١ٝٓ ٚمنٛ ايتذُعات ايجا١ْٜٛ بسٕٚ أٟ 

 ربطٝط َػبل.
ايبٝاْات املتاس١ يتبشح عٔ أِٖ ايتطٛضات ايعُطا١ْٝ اييت ططأت ع٢ً َس١ٜٓ اْطًكت ٖصٙ ايسضاغ١ اعتُازاً ع٢ً ايٛثا٥ل ٚ

خاْكني عرب املانٞ ٚقٛالً اىل ايٛقت اسبانط َٔ خالٍ قطا٠٤ تاضؽب١ٝ ٚ دػطاؾ١ٝ يًٛاقع املهاْٞ يًُس١ٜٓ، سٝح أقبشت 
ٝات َٔ خالٍ اْتؿاض باضظ ملعاٖط َس١ٜٓ خاْكني ايّٝٛ َٝسإ خكب يًسضاغ١ يف ٖصا املهُاض ايصٟ ٜٛؾط يًباسح مجٝع املعط

 . 2003ايتٛغع ٚايتػري املٛضؾٛيٛدٞ خاق١ يف ايػٓٛات األخري٠ ٚذبسٜساً بعس عاّ 
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 املـشـٛض األٍٚ

 اشبـكـا٥ـل ايػـهـاْـٝـ١ ملـسٜـٓـ١ خـاْـكـٝـٔ 

ملا هلا َٔ اثاض ٚانش١ يف تعس زضاغ١ اشبكا٥ل ايػها١ْٝ يًُسٕ َٔ أِٖ االدباٖات املعاقط٠ يًسضاغات اسبهط١ٜ،        
ايٓؿاط ايعُطاْٞ ٚاالدتُاعٞ ٚايجكايف بؿهٌ خام ٚاشبسَات بؿهٌ عاّ، إش إ ايػهإ ٜؿهٌ احملٛض األغاغٞ يف املس١ٜٓ 

، ٜٚهٕٛ ايػهإ املاز٠ االقتكاز١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ يًشٝا٠ يف املس١ٜٓ، ٚيف ْؿؼ ايٛقت ٜتُٝع (1)ٚب٘ تُٓٛ املسٕ ٚتتطٛض
ايتشطى ٚاالْتكاٍ َٔ َهإ اىل آخط، يصيو ؾإٕ أٟ ظٜاز٠ يف ايػهإ ٜؤزٟ اىل ايعٜاز٠ يف ايطًب ع٢ً ايػهإ بايُٓٛ ٚ

ايػهٔ ٚاملٓؿأت ٚاملطاؾل اشبس١َٝ ايهطٚض١ٜ يًشٝا٠ اسبهط١ٜ ٚاييت تؤزٟ بسٚضٖا اىل تٛغع املس١ٜٓ ٚمنٖٛا ٚبايتايٞ 
 . (2)تػري طابعٗا املٛضؾٛيٛدٞ

ح ايط٥ٝػ١ٝ يف َٛضؾٛيٛد١ٝ َس١ٜٓ خاْكني ٚأسس أِٖ األُغؼ اييت ذبسز اسباي١ االدتُاع١ٝ يصا ٜعس ايػهإ َٔ أِٖ املالَ
ٚاالقتكاز١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ يػانٓٝٗا، ؾٗٛ ايٛسس٠ االغاغ١ٝ يًٓػٝر ايعُطاْٞ ايصٟ ؼبسز ايؿهٌ اشباضدٞ يًُس١ٜٓ َٚس٣ 

كني َٔ خالٍ منٛ غهاْٗا ايػطٜع ع٢ً اْػذاّ ٚاتػام ْػٝذٗا ايبٟٓٝٛ، ٚتهؿـ زضاغ١ اشبكا٥ل ايػها١ْٝ ملس١ٜٓ خاْ
سٝعٖا املهاْٞ ٚاغباب ايعٜاز٠ ؾهالً عٔ سطناتِٗ االدتُاع١ٝ ٚايعُطا١ْٝ، ٚيتشكٝل االغتؿاز٠ ايها١ًَ َٓٗا ٚبايؿهٌ 

 املٓاغب يصا ؾكس اغتسع٢ ايبشح زضاغ١ خكا٥ل ايُٓٛ ايػهاْٞ ٚايتٛظٜع ايػهاْٞ ٚايػهين ملٓطك١ ايسضاغ١. 

 
  (2013-1947ط٠ )ـتـؿـٔ يًـٝـكـاْـ١ خـٓـسٜـإ َـهـٛ غـُـْأٚالً:  

ٜعس ايػهإ ٚمنِٖٛ َٔ أِٖ املتػريات املؤثط٠ ع٢ً تٛغع املس١ٜٓ ٚتػري سسٚزٖا ايب١ٝ٦ٝ ، َٚٔ ايطبٝعٞ إٔ ٜعزاز      
أُخط٣ اىل  ايػهإ َٔ خالٍ ظٜاز٠ َعسالت ايٛالزات ٚ ق١ً ايٛؾٝات َٔ د١ٗ ٚإضتؿاع اسبطن١ ايػها١ْٝ )اهلذط٠( َٔ َٓاطل

، ٚيػطض َعطؾ١ ظاٖط٠ ايُٓٛ ايػهاْٞ ايػطٜع البس َٚٔ ايطدٛع اىل ايتعسازات ايػابك١ (3)َس١ٜٓ خاْكني، َٔ د١ٗ أخط٣
 يتشسٜس عسز غهإ َس١ٜٓ خاْكني بني املانٞ ٚاسبانط، ٚبٝإ تأثريات٘ ع٢ً ْػٝذٗا ايعُطاْٞ.

ساز غهإ َس١ٜٓ خاْكني عرب تاضؽبٗا ايطٌٜٛ، ؾكس ٚؾطت غاُٖت صبُٛع١ َٔ ايعٛاٌَ ايطبٝع١ٝ ٚايبؿط١ٜ يف تعاٜس أع
خكا٥ل َٛقع املس١ٜٓ َٚٛنعٗا ازبػطاؾٝني أدٛا٤ َٓاغب١ يالغتٝطإ ايبؿطٟ ؾٝٗا، ٚعًُت ٖصٙ اشبكا٥ل نعٛاٌَ دصب 

ض٠ ٚبني يػهإ املٓاطل اجملاٚض٠ ٚايبعٝس٠، ٚؾذعتِٗ ع٢ً االغتكطاض يف املس١ٜٓ، ؾكس نإ ملٛقع املس١ٜٓ ع٢ً ططم ايتذا
أقايِٝ َتبا١ٜٓ يف ْؿاطٗا االقتكازٟ  األثط األنرب يف دعًٗا َككساً يًتذاض َٔ طبتًـ األَانٔ، ؾهالً عٔ ٚقٛع َٓطك١ 
ايسضاغ١ يف املٓطك١ املتُٛد١ ٚايػ١ًٝٗ شات املٓار املعتسٍ  ٚٚؾط٠ ايرتب١ اشبكب١ ٚٚدٛز ايبػاتني ٚاألضانٞ ايعضاع١ٝ َع 

٤ ناْت االَطاض أٚ َٝاٙ ْٗط ايْٛس نٌ ٖصٙ ايعٛاٌَ غاُٖت ٚبؿهٌ انرب ع٢ً ْؿ٤ٛ املس١ٜٓ تٛاؾط املٛاضز املا١ٝ٥ غٛا
( 1ٚاالغتكطاض ايػهاْٞ ؾٝٗا ٚظٜاز٠ ٖذط٠ ايػهإ َٔ َٓاطل عطاق١ٝ طبتًؿ١ اىل املس١ٜٓ ٚاالغتكطاض ؾٝٗا، َٚٔ ازبسٍٚ )

( 10145املٓطك١ اظزاز يٝكٌ اىل ) إٔ غهإ سظب 1947ٜتهح إ غهإ َس١ٜٓ خاْكني اغتُطت بايعٜاز٠، ؾؿٞ تعساز عاّ 
( ْػ١ُ، ٖٚصا األَط ٚانح 8900بـ  ) 1934يعاّ  عٔ اسبكط ( ْػ1245١ُ%( ٚبعٜاز٠ قسضٖا )1.3ْػ١ُ ٚمبعسٍ منٛ قسضٙ )

 نُا ٜبسٚ إٔ سذِ تٝاضات اهلذط٠ ناْت ق١ًًٝ بادباٙ املس١ٜٓ ْٚػب١ ايطٜـ َاٜعاٍ يف ايعطام ٖٛ أنرب َٔ ْػب١ اسبهط اال
( ْػ١ُ ٚبعٜاز٠ قسضٖا 15076سٝح بًؼ عسز غهاْٗا عبٛ ) 1957إٔ املالسغ إٔ ٖٓاى تػريات ططأت ع٢ً ايػهإ يًُس٠ 

%( ٚاملتُعٔ بٗسشٙ ايعٜاز٠ ظبس أْٗا ناْت بػبب 4%( اىل )1.3( ْػ١ُ عٔ ايتعساز ايػابل ٚمبعسٍ منٛ اضتؿع َٔ )9431)
عـٓس إْـؿا٤ ، ٚبايتشسٜس 1952ايٓؿط١ٝ اييت أقبشت نجري٠ بعس عاّ  َا ططأ ع٢ً ايعطام َٔ تػريات يف سذِ ايٛاضزات

ٚخـاْكني أسـس تًو ايـُطانع اييت  .(4)ٚنـإ َـٔ ْـتا٥ذـٗا تـطـٛض ايـُـطانع ايـشـهط١ٜ ؾـٞ ايعـطام صبـًؼ األعـُاض



 صب١ً داَع١ نطَٝإ                  iversity Journal of Garmian Un                             طؤظاري زانكؤي طةرميان

497 acadj@garmian.edu.krd                             Conference Paper (June, 2017) 

 

ػها١ْٝ ٚاالغتكطاض ايػهاْٞ ياظزازت سـكتٗا َـٔ تًو ايـُٛاضز األَـط ايصٟ اْعهؼ اػبابٝا يف تٛؾري َتطًبات ايعٜاز٠ ا
 .ؾٝٗا

 ( 2013 – 1947(  تطٛض أعساز غهإ املس١ٜٓ يًؿرت٠ )1دسٍٚ )
 َكساض ايعٜاز٠ بني ايتعسازٜٔ َعسٍ ايُٓٛ % عسز ايػهإ ايػ١ٓ ت
1 1947 10145 1.3 1245 
2 1957 15076 4 9431 
3 1965 23472 5.6 8396 
4 1977 29127 1.8 5655 
5 1987 18077 4,6- 12050- 
6 1997 29360 4,9 11283 
7 2003 30371 0,7 1011 
8 2004 31672 4,3 1301 
9 2005 40840 28,9 9168 
10 2006 44820 9,7 3980 
11 2008 48376 7,9 3556 
12 2009 54993 13,6 6617 
13 2010 61370 11,5 6377 
14 2013 85070 11,5 23700 

 :  زاُ ع٢ًاملكسض: َٔ عٌُ ايباسجني اعتُا
 .1954، بػساز، 1، ز1947املًُه١ ايعطاق١ٝ، ٚظاض٠ ايؿؤٕٚ االدتُاع١ٝ، َسٜط١ٜ ايٓؿٛؽ ايعا١َ، إسكا٤ عاّ   -1
 .63، زٜاىل، م5،اجملًس ايجاْٞ، ز1957ٚظاض٠ ايساخ١ًٝ، َسٜط١ٜ ايٓؿٛؽ ايعا١َ، اجملُٛع١ اإلسكا١ٝ٥ يتػذٌٝ عاّ   -2
 ، ضباؾع١ زٜاىل.1965ا٥ر تعساز ٚظاض٠ ايساخ١ًٝ، َسٜط١ٜ ايٓؿٛؽ ايعا١َ، ْت  -3

 (.1997،  1987، 1977ازبُٗٛض١ٜ ايعطاق١ٝ، ٚظاض٠ ايتدطٝط، ازبٗاظ املطنعٟ يالسكا٤، ْتا٥ر ايتعساز يألعٛاّ ) -4

 ( بٝاْات غري َٓؿٛض2008.٠، 2006، 2005، 2004، 2003ٚظاض٠ ايتذاض٠، ايبطاق١ ايت١ُٜٝٓٛ، يألعٛاّ ) -5

 . 161، م2008، 84ريات ايسميٛغطاؾ١ٝ ٚاملػتكبٌ، صب١ً ن١ًٝ االزاب، داَع١ بػساز، ايعسز سػٔ ضبُس سػٔ ظْهٓ٘، خاْكني املتػ -6

( ملس١ٜٓ 2010، 2009مجٗٛض١ٜ ايعطام، ٚظاض٠ ايتدطٝط، اهل١٦ٝ ايعًٝا يًتعساز ايعاّ يًػهإ ٚاملػانٔ، ْتا٥ر سكط ٚتطقِٝ يعاَٞ ) -7
 خاْكني، بٝاْات غري َٓؿٛض٠،  

 ، بٝاْات غري َٓؿٛض2013.٠ت١ُٜٝٓٛ، يعاّ ٚظاض٠ ايتذاض٠، ايبطاق١ اي -8

 ايػٓٛات عسز= n   ٚ     ايػٟٓٛ ايُٓٛ َعسٍ= R     إ سٝح  : ايػٟٓٛ ايُٓٛ َعازي١ ع٢ً باالعتُاز ايػٟٓٛ ايتػري ْػب١ اغتدطدت -9
                           ايتعسازٜٔ بني

                                                                        Pi =ايالسل ايتعساز          ٚ   po =ايتعساز 
                                                                         ايػابل
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( بـاملكاض١ْ  8396( ْـػ١ُ أٟ بـعٜاز٠ قسضٖا ) 23472ؾـكس تػري إعساز ايػهإ ست٢ بًؼ عبــٛ )  1965يف تعـساز عاّ  أَـا
ايـعٜاز٠ بني ايتعـسازٜٔ نـإ أقـٌ َـٔ  %( ٚايـُالسـغ إٔ سذـِ ٖـص5,6ٙٚبـُعسٍ منـٛ قـسضٙ )  1947ايتعـساز ايـػابل  َـع

َٔ  ٜتهحٚٓطك١ نٛضزغتإ ٚخاْكني دع٤ َٓٗا، سـساخ املتعـًك١ مبايـػابك١ ٚايػـبب ٜعـٛز إيـ٢ األ سذـِ ايـعٜـاز٠ يًـُس٠
 ْػ١ُ( 29127) حبٛايٞ املس١ٜٓ غهإ عسز بًؼ 1977 عاّ تعساز ؾؿٞ بايعٜاز٠، طتاغتُ خاْكني َس١ٜٓ غهإ إ ازبسٍٚ

 غهإ ع٢ً ططأت اييت ايعٜاز٠ ٖصٙ إ%( 1,8) قسضٙ منٛ ٚمبعسٍ ايػابل ايتعساز عٔ ْػ١ُ( 5655) قسضٖا بعٜاز٠ أٟ
 تاضؽب١ٝ أسساخ إىل املطس١ً ٖٙص يف تعطنت املس١ٜٓ إٔ َاعًُٓا إش يًُس١ٜٓ ايػهاْٞ ايٛاقع التعهؼ ظٜاز٠ ٖٞ املس١ٜٓ
 غتكطاضِٖاٚ ازبٓٛب١ٝ احملاؾعات َٔ أخطٜٔ أُْاؽ ٚصب٤ٞ ،(ايهٛضز) االقًٝني يًػهإ ٚايرتسٌٝ ايتٗذري بعًُٝات َتُج١ً

 ع٢ً َطت اييت ايتاضؽب١ٝ املطاسٌ أغ٤ٛ نإ ؾكس 1987 عاّ تعساز أَا اسبه١َٝٛ، ايٛظا٥ـ يف َِٓٗ بعض ٚتػًػٌ ،ؾٝٗا
 حبٛايٞ ايػابل ايتعساز َٔ أقٌ أٟ ،ْػ١ُ( 18077) بًؼ ست٢ ايػهإ أعساز ؾٝٗا أغبؿض إش ،ْكنيخا َس١ٜٓ غهإ

 اهلذط٠ عاٌَ ٚبػبب قعب١، ٚغٝاغ١ٝ دتُاع١ٝاٚ أقتكاز١ٜ ظطٚف بػبب( 4,6-) بًؼ منٛ ٚمبعسٍ ،ْػ١ُ( 12050)
  .االٚضب١ٝ ٍايسٚ إىل ٚأخط٣  خاضد٘ إىل أٚ ايعطام زاخٌ إىل املس١ٜٓ َٔ ٚايطٛع١ٝ ايكػط١ٜ

( 29360) بًؼ إش املس١ٜٓ غهإ أعساز يف ًَشٛظ١ ظٜاز٠ ٖٓاى إ إالّ ايػابك١ يًُس٠ َهُالً ٜعس ٚايصٟ 1997 عاّ تعساز أَا
 تٗسف ناْت خاْكني َس١ٜٓ يف أتبعت اييت ايػٝاغ١ ٖصٙ إّٕ ،%(4,9) منٛ ٚمبعسٍ ْػ١ُ( 11283) قسضٖا بعٜاز٠ أٟ ْػ١ُ

 بايؿرت٠ املس١ٜٓ غهإ أعساز َكاض١ْ ٚعٓس، (5)امل١ُٗ اسبسٚز١ٜ املٓاطل ٖصٙ َجٌ يف يًػهإ غطايفايسميٛ ايتػٝري ع١ًُٝ إىل
( 30371) سٛايّٞ  2003 عاّ غهاْٗا عسز بًؼ إش ،املس١ٜٓ غهإ ع٢ً ططأ ٚغطٜعاً ٚانشاً تػرياً ٖٓاى إٔ ظبس 2003 َابعس
 عسز بًؼ ؾكس 2004 عاّ أَا ،%(0,7) منٛ ٚمبعسٍ ػابك١اي املس٠ َع باملكاض١ْ ْػ١ُ( 1011) قسضٖا بعٜاز٠ أٟ ،ْػ١ُ

 اغتُطتٚ( 2004-2003) يًُس٠ ْػ١ُ( 1301) قسضٖا بعٜاز٠ أٟ%( 4,3) قسضٙ منٛ ٍٚمبعس ،ْػ١ُ( 31672) غهاْٗا
 ٠اهلذط بػبب ٖٞ املطاسٌ ٖصٙ يف ايػها١ْٝ ايعٜاز٠ َكازض إٔ املعطٚف َٚٔ ،(2010 إىل 2005) يألعٛاّ ايػها١ْٝ ايعٜاز٠

 ايعطام ٚدٓٛب ٚغط َٓاطل إىل تطسًٝٗا مت ٚإ غبل اييت ايهٛضز١ٜ ايعٛا٥ٌ َٔ نجري عٛز٠ أٟ ،خاْكني َس١ٜٓ إىل املعانػ١
 مما زٜٓاض، َالٜٔ 10 مببًؼ املطس١ً ايهٛضز١ٜ يًعٛا٥ٌ اًتعٜٛه ايعطاقٞ ايسغتٛض َٔ 140 املاز٠ ٚؾل اسبٛاؾع بعض ٚأعطا٤ِٖ

 املس٠ بعهؼ غهاْٞ دصب عاٌَ خاْكني َس١ٜٓ ؾهًت ٚبٗا خاْكني، إىل ايت١ُٜٝٓٛ قاتِٗبطا بٓكٌ ايػهإ َٔ ايهجري ؾذع
 عاّ ْٗا١ٜ يف ْػ١ُ( 85070) إىل تكٌ ايػهإ أعساز دعٌ ايصٟ األَط ايٛؾٝات ٚق١ً ايٛالزات ظٜاز٠ عٔ ؾهالً ايػابك١،

 .  (6)%(11,5) قسضٙ منٛ ٚمبعسٍ( 43061) ٚاإلْاخ( 42009)شنٛض ٚبعسز ْػ١ُ( 23700) بعٜاز٠ أّٟ  2013

 ايكٛض٠ ع٢ً األخط٣ ٖٞ أثطت َٔ ثِّ ؾٝٗا ايعكاضات أغعاض ع٢ً أثطت ؾكس ،ايػهإ أعساز يف ايهبري٠ يًعٜاز٠ ْٚعطاً
 ٖٞ ؾهًت ٚاييت عاٍٍ ٚبػعط تأدريٖا بٗسف األغاؽ يتكُُٝٗا خالؾاً ايػه١ٝٓ ايٛسسات بعض بٓٝت عٓسَا هط١ٜاسب

 ايتٛغع ٖٞ ،املس١ٜٓ ٖصٙ ع٢ً تططأ اييت ايػها١ْٝ ايعٜاز٠ َس٣ ع٢ً زيٌٝ ٚخري، د١ٝ املس١ٜٓيتػري َٛضؾٛيٛ عاَالً األخط٣
 اسبسٚز ع٢ً دباٚظاً قبٌ َٔ ناْت غه١ٝٓ َٚٓاطل اسٝا٤ غتشساخاٚ يًُس١ٜٓ ايبًس١ٜ اسبسٚز ؾٗستٗا اييت املػاسٞ
 باَخط أٚ بؿهٌ ٚأثطت تٛغعت مما ايبًس١ٜ اسبسٚز إىل ٚنُٗا (ٚغريٚإ ٚخبتٝاضٟ عباؽ ٚأَاّ بامنٌٝ) نُٓاطل ايبًس١ٜ

ٕ يًتػريات ايػٝاغ١ٝ اييت ططأت عـ٢ً ايعـطام أثـطاً ٚانشاً ع٢ً ٳَٚـٔ املالسغ  .ٚب٦ٝتٗا املس١ٜٓ َٛضؾٛيٛد١ٝ تػٝري ع٢ً
تـكٌ إيـ٢ ـػهـإ سـت٢ ًغهإ املس١ٜٓ ٚؾٝٗا أقبشـت قؿـ١ ايـعٜـاز٠ َـع غـهـإ ايـُـس١ٜٓ ال بـٌ ْـتٛقـع ظٜـاز٠ نبـري٠ ي

إٕ َجٌ ٖصٙ ايعٜاز٠ غٛف تعٜس َٔ ايعب٤ ع٢ً إَهـاْات ايـُس١ٜٓ ٚؾـٞ دـُٝع ،  (7)2025( ْػ١ُ يف عاّ 112065)عبــٛ 
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اجملاالت غـٛا٤ اشبـس١َٝ َٓٗا أّ ايتٓع١ُٝٝ أشٕ ٖٓا البس إٔ ٜـسضؽ َجٌ ٖـصٙ اسباي١ سـٝح تـهع ازبٗات ايـُػـؤٚي١ 
  ٚسسات ايػهٔ.ٚالغُٝا يف صباٍ تٛؾري ًٝعاب ٖصٙ األعساز ايػها١ْٝ َػتكبالاشبـطط ايـُػتـكب١ًٝ يـهٝؿ١ٝ اغت

   ٔـٝـكـاْـ١ خـٓـٜـس َؾـٞ   ـٓـٞهـػايـػـهـاْـٞ ٚايـع ـٛظٜـتايـاً: ـٝـاْـث

ضاؾل ايعٜاز٠ يف اعساز غهإ املس١ٜٓ تٓاَٞ اعساز االغط ٚظٗٛض اسٝا٤ ٚضبالت غه١ٝٓ دسٜس٠ عؿٛا١ٝ٥ زاخٌ ايتكُِٝ      
غاغٞ يًُس١ٜٓ، إش تتهٕٛ َس١ٜٓ خاْكني َٔ صبُٛع١ َٔ احملالت ٚاالسٝا٤ ايػه١ٝٓ َٓٗا ايكسمي١ ٚأخط٣ اغتشسثت اال

التتذاٚظ  1958َؤخطاً أٚ تٛغعت يتًيب اسباد١ ايػه١ٝٓ. ؾكس ناْت املػاس١ ايه١ًٝ ملس١ٜٓ خاْكني َٓص ايٓؿأ٠ ٚست٢ عاّ 
%( 4.58( ضبالت أغاغ١ٝ بٓػب١ )4ٖهتاضاً( َٛظعاً ع٢ً ) 23متجٌ عبٛ ) ٖهتاضاً( ٚؾٝٗا ناْت االغتعُاالت ايػه١ٝٓ 738)

( ٜٛنح شيو، ٚيف ٚقت ناْت ؾٝ٘ َػاس١ ايٛسسات ايػه١ٝٓ قػري٠ 2َٔ صبُٛع ايهًٞ ملػاس١ َػاس١ املس١ٜٓ ٚازبسٍٚ )
 . (8)(100ّ2-60التتذاٚظ َابني )

 1958 -أمسا٤ احملالت ايػه١ٝٓ َٚػاساتٗا َٓص ايٓؿأ٠( 2دسٍٚ  )
 ْػبتٗا َٔ صبُٛع َػاس١ املس١ٜٓ َػاستٗا باهلهتاض اغِ احمل١ً ت

 %1.96 15 آغا ٚخًٝؿ١ 1

 %1.04 8 دًٛٙ 2

 %0.52 4 أضنٛاظٟ 3

 %1.04 8 ناضٜع 4

 %4.58 35 اجملُٛع 5

 ض٠املكسض: َٔ عٌُ ايباسجني اعتُازاً ع٢ً : بٝاْات َسٜط١ٜ بًس١ٜ خاْكني، ايػذالت اشباق١، بٝاْات غري َٓؿٛ
 

( ْػ١ُ َٛظعني 29127(، ؾكس اقبح عسز ايػهإ ملس١ٜٓ خاْكني )3ٚنُا ٖٛ َٛنح يف ازبسٍٚ ) 1977اَا يف تعساز عاّ 
%( َٔ اجملُٛع 16.9( ْػ١ُ ٚبٓػب١ )4878( سٞ ٚضب١ً غه١ٝٓ، سٝح أنرب دبُع غهاْٞ يف سٞ املعضع١ بًؼ )17ع٢ً )

%( ؾكط، نُا ربتًـ ايهجاؾ١ ايػها١ْٝ َٔ 0.06سعٜطإ بٓػب١ ) 1 ( ْػ١ُ يف س186ٞايهًٞ يػهإ املس١ٜٓ، ٚاقٌ دبُع )
 14.8ْػ١ُ/ٖهتاض( يف ضب١ً باؾا نٛبطٟ، ٚاقًٗا يف اسبٞ ايعػهطٟ بهجاؾ١ ) 470.5سٞ الخط ٚبًػت اعالٙ )

ؾكس بًؼ  ْػ١ُ/ٖهتاض(، أَا عسز ايٛسسات ايػه١ٝٓ 195.7ْػ١ُ/ٖهتاض(، عًُاً إٔ َعسٍ ايهجاؾ١ ايػها١ْٝ يف املس١ٜٓ بًؼ )
سعٜطإ، ٚٚقٌ َعسٍ نجاؾ١ ايٛسسات ايػه١ٝٓ يف  1يف سٞ  ( ٚسس24٠( ٚسس٠ يف سٞ املعضع١ ٚاقً٘ )606اقكاٖا هلا )

ٚسس٠/ٖهتاض( اال اْٗا ربتًـ بني االسٝا٤ حبػب عسز غهاْٗا َٚػاستٗا، ؾكس بًػت اع٢ً نجاؾ١  24َس١ٜٓ خاْكني اىل )
 ٚسس٠ ٖهتاض( يف سٞ ايعػهطٟ. 2.2ض( ٚاقًٗا ٚقٌ اىل )ٚسس٠/ٖهتا 56.3هلا يف سٞ ايؿع١ً بٓػب١ )

حبػب عسز ايػهإ ْٚػبِٗ ٚنجاؾتِٗ ايكاؾ١ٝ ٚعسز ايٛسسات ايػه١ٝٓ ٚاالغط ٛظٜع اسٝا٤ َس١ٜٓ خاْكني،( ت3دسٍٚ )
 1977يعاّ 

 
 ت

 
 اغِ احمل١ً

صبُٛع 
 ايػهإ

ايٓػب١ 
امل١ٜٛ٦ َٔ 
امجايٞ 
 ايػهإ%

املػاس١ 
 باهلهتاض

نجاؾ١ ايػهإ 
 ١/ ٖهتاضْػُ

صبُٛع 
ايٛسسات 
 ايػه١ٝٓ

نجاؾ١ 
ايٛسسات 
ايػه١ٝٓ 

 ٚسس٠/ٖهتاض

صبُٛع 
 االغط

نجاؾ١ 
االؾػاٍ 

 ْػ١ُ/ ٚسس٠

َعسٍ عسز 
اؾطاز االغط٠ 
 ْػ١ُ/ اغط٠

َعسٍ عسز 
االغط يف 

ايٛسس٠ اغط٠/ 
 ٚسس٠

 1.13 6 6.8 173 2.2 153 14.8 70 3,6 1037 ايعػهطٟ 1
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 1.15 5.9 6.8 230 7.2 200 48.6 28 4.7 1362 (تٛي٘ ؾطٚفايتأَِٝ) 2
 1.08 6.5 7.1 487 17 441 121 26 10.9 3147 ْٝػإ )اظازٟ(7 3
 1.21 7.5 9.1 335 12 276 109.2 23 8.7 2512 سٞ ايعُاٍ 4
 1.43 6.1 8.8 399 18.6 279 163 15 8.4 2446 اغا ٚخًٝؿ١ 5
 1.12 6.8 7.7 195 13.3 173 102.6 13 4.6 1334 ضَهإ 14 6
 1.67 5.7 9.5 463 25.2 277 238.3 11 9 2622 ايطًٝع١ 7
 1.23 6.5 8 747 55 606 443.5 11 16.9 4878 َعضع١ 8
 1.18 6.5 7.7 494 46.3 417 356.2 9 11.1 3209 ًدا١ْٝايت 9

 1.12 5.6 6.3 112 12.5 100 78.1 8 2.2 625 ايطغاي١سٞ  10
 1.26 6.7 8.4 62 8.2 49 69 6 1.4 414 نياملعًُسٞ  11
 1.20 6.8 8.2 30 6.3 25 51.3 4 0.7 205 َػتٛزع ايٓؿطضب١ً  12
 1.01 5.1 5.2 84 23.3 93 119.8 4 1.6 479 (ايٛسس٠ )احملط١ 13
 1.15 7.1 8 259 56.3 225 462.8 4 6.4 1851 يؿع١ًا 14
 1.29 6 7.8 275 53.3 213 416.8 4 6 1667 سٞ ايٓكط 15
 1.04 7.4 7.7 25 8 24 62 3 0.6 186 سعٜطإ 1 16
 1.79 6 13 156 29 87 470.5 2 3.9 1153 اسبط١ٜ )باؾانٛبطٟ( 17
 1.24املعسٍ  6.4  املعسٍ 7.9 املعسٍ  4526 24  املعسٍ 3638  195.7املعسٍ 241 100 29127 اجملُٛع 

 املكسض: َٔ عٌُ ايباسجني اعتُازاً ع٢ً: 
 )بٝاْات غري َٓؿٛض٠( 1977زبٗاظ املطنعٟ يالسكا٤، ْتا٥ر ايتعساز ايعاّ يًػهإ يعاّ ازبُٗٛض١ٜ ايعطاق١ٝ، ٚظاض٠ ايتدطٝط، ا

( سٝاً ٚضب١ً 20( ْػ١ُ ٜٚتٛظعٕٛ ع٢ً )5679، اظزاز عسز ايػهإ ست٢ بًؼ )2010ٚحبػب بٝاْات سكط ٚتطقِٝ عاّ 
ملس١ٜٓ خاْكني َٚٔ ٖصٙ االسٝا٤ غه١ٝٓ ٚبكٛض٠ غري َتػا١ٜٚ عسا االسٝا٤ ايػه١ٝٓ اييت ناْت خاضز ايتكُِٝ االغاغٞ 

( ظبس إ سٞ ايطًٝع١ 4)ٜهٝيت، بامنٌٝ، خبتٝاضٟ، ٜٛغـ بو، ع٢ً َطاز، غريٚإ، َالععٜع، ٚ درباٚٙ (، ٚؾل ازبسٍٚ )
%( َٔ اجملُٛع ايهًٞ يًػهإ اَا اقٌ عسز يًػهإ ؾكس بًؼ 12.5( ْػ١ُ ٜٚؿهٌ ْػب١ )6309تأتٞ يف َكسَتٗا بٛاقع )

%( َٔ اجملُٛع ايهًٞ يػهإ املس١ٜٓ، أَا ايهجاؾ١ ايػها١ْٝ ؾكس بًػت يف املس١ٜٓ 2ايؿع١ً ٚبٓػب١ ) ( ْػ١ُ يف س997ٞ)
 231.3ْػ١ُ/ٖهتاض( بػبب اضتؿاع عسز ايػهإ ٜٚتبأٜ ٖصا املعسٍ بني اسٝا٤ املس١ٜٓ ؾكس بًؼ اعالٙ ) 97.9)

عًُني، اَا بايٓػب١ يًٛسسات ايػه١ٝٓ ؾاْٗا ْػ١ُ/ ٖهتاض( يف سٞ امل 27.5ْػ١ُ/ٖهتاض( يف سٞ املعضع١ ٚٚقٌ ازْاٙ )
( ٚسس٠ غه١ٝٓ، أَا سٞ ايؿع١ً ؾأْ٘ 899تتٛظع ٚبهجاؾ١ طبتًؿ١ ٜٚأتٞ سٞ تٛي٘ ؾطٚف ايجا١ْٝ باملطتب١ االٚىل بٛاقع )

 16.6( ٚسس٠ غه١ٝٓ، ٚبايٓػب١ يهجاؾ١ ايٛسسات ايػه١ٝٓ ؾاْٗا قس تكٌ اىل )124ٜأتٞ باملطتب١ االخري٠ بعسز )
ٚسس٠/ٖهتاض( يف سٞ املعًُني  4.2ٚسس٠/ٖهتاض( يف سٞ املعضع١ ٚاقًٗا ٚقٌ اىل ) 33.3تاض( ٚاع٢ً َعسٍ هلا بًؼ )ٚسس٠/ٖه

. 

( تٛظٜع اسٝا٤ َس١ٜٓ خاْكني، حبػب عسز ايػهإ ْٚػبِٗ ٚنجاؾتِٗ ايكاؾ١ٝ ٚعسز ايٛسسات ايػه١ٝٓ ٚاالغط 4دسٍٚ )
 2010يعاّ 

 
 ت

 
 اغِ احمل١ً

صبُٛع 
 ايػهإ

ايٓػب١ 
١ٜٛ٦ َٔ امل

امجايٞ 
 ايػهإ%

املػاس١ 
 باهلهتاض

نجاؾ١ ايػهإ 
 ْػ١ُ/ ٖهتاض

صبُٛع 
ايٛسسات 
 ايػه١ٝٓ

نجاؾ١ 
ايٛسسات 
ايػه١ٝٓ 

 ٚسس٠/ٖهتاض

صبُٛع 
 االغط

نجاؾ١ 
االؾػاٍ 

 ْػ١ُ/ ٚسس٠

َعسٍ عسز 
اؾطاز االغط٠ 
 ْػ١ُ/ اغط٠

َعسٍ عسز 
االغط يف 

ايٛسس٠ اغط٠/ 
 ٚسس٠
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 0.05 4.9 5.2 596 14.7 565 76.5 38.3 5.9 2932 ضَهإ االٚىل 14 1
 0.05 5.4 5.6 352 5.1 336 28.8 65.3 3.7 1878 ضَهإ ايجا١ْٝ 14 2
 1.6 4.1 6.6 400 4.2 250 17.5 59.6 3.2 1640  نياملعًُسٞ  3
 1.25 6.1 7.6 467 14.7 374 111.6 35.5 5.6 2845 سٞ ايعُاٍ 4
 1.16 6.9 8.1 144 11.3 124 90.6 11 2 998 يؿع١ًا 5
 1.04 4.2 4.3 540 13 521 55.3 40.2 4.3 2222 اضنٛاظٟ 6
 1.07 5.5 5.9 293 11.6 173 68.4 23.5 3.1 1608 ايؿطط١ 7
 1.12 6.2 7 697 33.3 623 231.3 18.7 8.5 4325 املعضع١  8
 1.7 6.6 7.1 955 27.6 895 194.7 32.4 12.5 6309 ايطًٝع١ 9

 1.15 4.3 5 676 20.1 586 99.9 29.1 5.7 2908 تٛي٘ ؾطٚف االٚىل 10
 1.01 5.1 5.1 909 21.3 899 108.1 42.2 8.9 4560 تٛي٘ ؾطٚف ايجا١ْٝ 11
 1.1 7.5 8.2 160 22.8 146 186.7 6.4 2.3 1195 باؾا نٛبطٟ 12
 1.01 4.5 4.6 337 21.1 334 96.6 15.8 3 1526 اغا ٚخًٝؿ١ ٚد٠ًٛ 13
 1.08 4.6 5 690 14.1 63 69.7 45.3 6.3 3158 اَاّ عباؽ 14
 1.06 5 5.3 473 20.1 445 105.2 22.1 4.6 2325 ًَو ؾاٙ 15
 1.09 4 4.4 388 10.1 355 43.9 35.1 3.1 1544 نٗطٜع 16
 1.09 5 5.4 706 20.5 647 110.6 31.5 6.9 3486 ايؿٗسا٤ 17
 1.19 4.7 5.5 333 17.5 281 96.9 16 3.1 1551 اٚباضٙ 18

 1.19 4.6 5.5 406 15.8 340 86.2 21.5 3.7 1854 ازٟاظ 19

 1.06 4.4 4.7 411 14.7 389 68.7 26.4 3.6 1816 زاض٠ نْٛاض٠ 20

صبُٛع املس١ٜٓ عسا  
 االسٝا٤ ايعؿٛا١ٝ٥

50678 100 606.2 97.9 9020 16.6 9933 5.81 5.12 1.12 

 َٔ عٌُ ايباسجني اعتُازاً ع٢ً:  املكسض:
، بٝاْات 2010ظاض٠ ايتدطٝط ٚايتعإٚ االمنا٥ٞ، ازبٗاظ املطنعٟ يالسكا٤ ٚتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات، ْتا٥ر سكط ٚتطقِٝ عاّ مجٗٛض١ٜ ايعطام، ٚ

 غري َٓؿٛض٠.
 

ٚبػبب ايتػريات ايػٝاغ١ٝ ٚاالْتعاف االقتكازٟ اييت ططأت  2003َٚا ٜؿػط ايؿطم بني ازبسٚيني ايػابكني اْ٘ ٚبعس عاّ  
بػبب عاٌَ ايتشهط ٚتأثريات٘ االدتُاع١ٝ ٚزٚضٙ ع٢ً سٝا٠ ايؿطز ٚاجملتُع مما زؾع غهإ املس١ٜٓ ع٢ً املس١ٜٓ ٚغهاْٗا، ٚ

االْتكاٍ اىل اسٝا٤ غه١ٝٓ دسٜس٠ ٚخًل منط عُطاْٞ سسٜح ٜٛانب َتطًبات اسبٝا٠ اسبهط١ٜ، ؾهالً عٔ ٚدٛز زٚض٠ سٝا٠ 
ٓٗا مبا ًٜيب اسباد١ ايػه١ٝٓ املتٛيس٠ يف تطنٝب ايعا١ً٥ ٚتهٜٛٔ أغط٠ دسٜس٠، ؾايع١ًُٝ ْادب١ عٔ تػري االغط ملػان

االغط٠، مما ؽبًل ظاٖط٠ اسبطاى ايػهين ايصٟ ٜعس احملطى ايط٥ٝػٞ يتػري َٛضؾٛيٛد١ٝ املس١ٜٓ، َٚا ٜرتتب ع٢ً ٖصا 
ايتػري َٔ ضباغٔ َٚػا٤٣ٚ، ؾُٔ َػاؤٖا ٜٛيس االْتكاٍ َٔ نػط نبري ع٢ً اشبسَات ٚؾكسإ بعض االسٝا٤ يًٗس٤ٚ 

،  ؾهالً عٔ عطض ادعا٤ نبري٠ َٔ احملالت ايػه١ٝٓ (9)اؾ١ ٚاألَإ بػبب اْتكاٍ أغط زٕٚ املػت٣ٛ االدتُاعٞ يػهاْٗاٚايٓع
ايكسمي١ ٚايرتاث١ٝ اىل اهلسّ ٚاالظاي١ ألغطاض َتعسز٠ َٓٗا يػطض ايتذسٜس ٚذبسٜساً ملٔ ي٘ َٔ االَهاْات االقتكاز١ٜ 

ػري ايُٓط ايعُطاْٞ ٚذبًٜٛٗا اىل اغتعُاالت اخط٣ ، ؾهالً عٔ ظٗٛض ظاٖط٠ ٚايبعض االخط يػطض ؾتح ايؿٛاضع ازبسٜس٠ ٚت
ايعؿٛا٥ٝات ايػه١ٝٓ ، َٚٔ ضباغٓٗا  أز٣ ايعٜاز٠ ايػها١ْٝ اىل ايهػط ع٢ً اسبهَٛات احمل١ًٝ ٚاملطنع١ٜ اىل ايتٛغع 

٥ٝات ايػه١ٝٓ زاخٌ ايتكُِٝ يًشسٚز ايبًس١ٜ ملطنع املس١ٜٓ ٚت١ُٝٓ ايتدطٝط اسبهطٟ ٚخًل ؾها٤ات دسٜس٠، ٚنِ ايعؿٛا
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االغاؽ يًُس١ٜٓ، ؾهال عٔ ضباغٔ اسبطاى ايػهين َٚا ؽبًل َٔ دباْؼ ٚاختالط ادتُاعٞ بني اؾطاز ٚابٓا٤ املٓطك١ 
 ايٛاسس٠ ٚاملٓاطل االخط٣ َع بعض .

 
 

 ايـُشـٛض ايـجـاْـٞ 
 ايـٗـذـط٠ ٚايـعـاَـٌ االدـتـُـاعـٞ يـػـهـإ َـسٜـٓـ١ خـاْـكـٝـٔ

تعس اهلذط٠ َٔ ايعٛاٌَ امل١ُٗ املؤثط٠ يف منٛ ايػهإ، ٚبايتايٞ سذِ ايطًب ع٢ً ايػهٔ ٚتأَني اشبسَات االخط٣،           
ؾؿٞ بسا١ٜ ايجُاْٝٓات َٔ ايكطٕ املانٞ تعطنت َس١ٜٓ خاْكني هلذط٠ ْاظس١ َٓٗا، مما دعًت ايٛنع ايػهاْٞ يًُس١ٜٓ يف 

اهلذط٠ أسس أنرب ٖذطتني َتعانػتني ؾٗستُٗا املس١ٜٓ، ٚاغتُطت ٖصٙ ربًدٌ، سٝح ٖذطٖا أنجط َٔ ثًح ايػهإ، ٖٚصٙ 
ؾكس سسثت اهلذط٠ ايهبري٠ ايجا١ْٝ  2003بعس عاّ  اهلذط٠ ست٢ بسا١ٜ ايتػعٝٓات، ثِ بسأت املس١ٜٓ تػتكبٌ ايػهإ ازبسز

ي١ ايٛاسس٠ أٚ بني املسٕ ٚايطٜـ ، نُا ٚتعس اهلذط٠ ايساخ١ًٝ بني َسٕ ايسٚ(10)املعانػ١ ألٖايٞ املس١ٜٓ ايصٜٔ اعازٚا ايٝٗا
َٔ املعاٖط امل١ُٗ سبطن١ ايػهإ ٚخًل ايتذاْؼ االدتُاعٞ مبا هلا َٔ أ١ُٖٝ ٚاثاض اقتكاز١ٜ ٚادتُاع١ٝ ٚزميٛغطاؾ١ٝ 

ملٓاطل ازباشب١ ٚايطاضز٠ يًػهإ، ْٚعطاً يكعٛب١ اسبكٍٛ ع٢ً ايبٝاْات اشباق١ بٗصا ايٓٛع َٔ اهلذطات ٚيٓسض٠ بني ا
تػذٌٝ املٗادط سطنت٘ ٚتٓكالت٘ بني ايٛسسات االزاض١ٜ ٚايكط٣ َٚٔ َهإ اقاَت٘ االٚىل، ٚيعسّ تٛؾط ايبٝاْات املتعًك١ 

ملا هلا َٔ اثط ٚانح ع٢ً ؾدك١ٝ املس١ٜٓ،  2014ؾهالً عٔ عاّ  2007- 2003، غٓعتُس ع٢ً بٝاْات عاّ 1997، 1987ألعٛاّ 
 ٚاملػتشك١ً َٔ زا٥ط٠ اهلذط٠ ٚاملٗذطٜٔ يف خاْكني.

ِٖ َٔ املطسًني ايصٜٔ مت تطسًِٝٗ اىل  2007-2003َٔ املعطٚف إ املٗادطٜٔ ايٛاؾسٜٔ اىل َٓطك١ ايسضاغ١ يًؿرت٠ َٔ 
ٝٓات، ْٚتٝذ١ ذبػٔ االٚناع ٚاْتٗا٤ اسبكاض االقتكازٟ ٚاْتٗا٤ اسبهِ ضباؾعات ايٛغط ٚازبٓٛب يف غٓٛات ايػبع

، سٝح قاّ أغًب ايػهإ املطسًني آْصاى بايعٛز٠ ٚاهلذط٠ اىل َٓطك١ ايسضاغ١، إش بًؼ 2003ايػابل يًعطام بعس أسساخ عاّ 
ْالسغ إ اهلذط٠  2014، أَا عاّ َٗادط )*((3788بًؼ )  2007-2003عسز املٗادطٜٔ ايٛاؾسٜٔ اىل َٓطك١ ايسضاغ١ يًُس٠ َٔ 

ايٛاؾس٠ اىل َٓطك١ ايسضاغ١ يف ٖصا ايعاّ اختًؿت عٔ ايػٓٛات االخط٣، سٝح عطؾت اهلذط٠ يف ٖصا ايعاّ باهلذط٠ ايٓاظس١ 
ٚاييت ٜككس بٗا اهلذط٠ اييت ذبكٌ يف َهإ أٚ َٓطك١ َع١ٓٝ َٔ خالٍ قٝاّ غهاْ٘ بٗذطٙ ٚتطن٘، ٚشيو يعس٠ اغباب قس 

١ٝ بػبب اسبطٚب ٚايٓعاعات أٚ َطن١ٝ نإْتؿاض ايٛبا٤ أٚ بػبب ظاٖط٠ طبٝع١ٝ، ؾكس بًؼ صبُٛع املٗادطٜٔ تهٕٛ غٝاغ
 املس١ٜٓ تٛؾطٖا ٟصاياألَإ  بػببايٓاظسني اىل َٓطك١ ايسضاغ١ َٔ طبتًـ االقه١ٝ ٚايٛسسات االزاض١ٜ حملاؾع١ زٜاىل 

 َا ٜػ٢ُ بتٓعِٝ  ٜسٟأ ذبت ايعطام ٜعٝؿٗا اييت األ١َٝٓ ايعطٚف ٖصٙ ظٌ يف هلِ
%(،أَا بايٓػب١ 35.2( ْاظح  ٚبٓػب١ )6842( ْاظح سٝح دا٤ت ْاس١ٝ دًٛال٤ باملطتب١ االٚىل إش بًػت )19410) بًؼ زاعـ

 يًُٗادطٜٔ
( ْاظح َٚٗادط، سٝح دا٤ت 792َٔ يًُشاؾعات ايٛغط٢ ٚازبٓٛب١ٝ املتٛتط٠ أَٓٝاً ايٛاؾسٜٔ اىل َٓطك١ ايسضاغ١ بًؼ )

%( َٔ صبُٛع احملاؾعات االخط٣، 42( ْاظح َٚٗادط ٚبٓػب١ )333يسٜٔ باملطتب١ االٚىل إش بًػت )ضباؾع١ قالح ا
 ( ٜٛنح شيو.5ٚازبسٍٚ )

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 زا٥ط٠ اهلذط٠ ٚاملٗذطٜٔ، ؾطع خاْكني، بٝاْات غري َٓؿٛض٠. -)*( 
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( أعساز املٗادطٜٔ ٚايٓاظسني اىل َس١ٜٓ خاْكني َٔ ايٛسسات االزاض١ٜ حملاؾع١ زٜاىل ٚاحملاؾعات االخط٣ يعاّ 5دسٍٚ )
2014  

االقه١ٝ ٚايٓٛاسٞ 
 اييت ْعسٛا َٓٗا

ايٛاؾسٜٔ اىل 
 َس١ٜٓ خاْكني

ب١  ايٓػ
 امل١ٜٛ٦

احملاؾعات ايعطاق١ٝ 
 االخط٣ اييت ْعسٛا َٓٗا

ايٓاظسني اىل 
 املس١ٜٓ

ايٓػب١ 
 امل١ٜٛ٦

 %27.1 215 املٛقٌ %2.9 554 قها٤ بعكٛب١

 %1.5 12 نطنٛى %22 4268 قها٤ املكساز١ٜ

 %10.1 79 االْباض 13.1 2547 قها٤ اشبايل

 %17.8 141 بػساز %0.8 159 قها٤ ايهؿطٟ

 %1.5 12 بابٌ %35.2 6842 ال٤ْاس١ٝ دًٛ

 %42 333 قالح ايسٜٔ %26 5040 ْاس١ٝ ايػعس١ٜ

 %100 792 اجملُٛع %100 19410 اجملُٛع

 زا٥ط٠ اهلذط٠ ٚاملٗذطٜٔ، ؾطع خاْكني، بٝاْات غري َٓؿٛض٠.املكسض: َٔ عٌُ ايباسجني اعتُاز ع٢ً 
 

ؾ١ٝ اىل اػباز أمناط دسٜس٠ َٔ ايػًٛى االدتُاعٞ ٚقس أزت ايعٛاٌَ ايجكاؾ١ٝ ٚاالقتكاز١ٜ ٚايتػريات ايسميٛغطا
ٚايكٓاعات االدتُاع١ٝ ٚاسسثت  تػرياً ْػبٝاً يف ْعاّ ايعازات ٚايتكايٝس ايكا٥ِ بؿهٌ اْعهؼ ع٢ً تػري يف ْعط٠ ايػهإ 

خكا٥ل يًشٝا٠، ٚأنػب املس١ٜٓ َالَح عُطا١ْٝ ٚسهط١ٜ دسٜس٠،مما ٜسؾع اىل ايكٍٛ إ يًُس١ٜٓ ؾدكٝتني طبتًؿتني يف 
ٚبٓا٤ ع٢ً شيو ميهٔ تكػِٝ املس١ٜٓ اىل قػُني ض٥ٝػني )االسٝا٤ ٚ احملالت ايػه١ٝٓ   (11)ايػُات ايعُطا١ْٝ ٚاالدتُاع١ٝ

ايكسمي١ ٚ اسبسٜج١(،االسٝا٤ ايكسمي١ ٜٚؿٌُ مجٝع احملالت ٚاالسٝا٤ ايػه١ٝٓ املتٛادس٠ زاخٌ َطنع املس١ٜٓ ٚسٍٛ ايػٛم 
، َعضع١، َٝسإ، تًٝداْ٘، باؾانٛبطٟ( ٚقس تطٛضت ٖصٙ االسٝا٤ خالٍ املطاسٌ ايكسِٜ َٚٓٗا )اغاٚخًٝؿ٘ ٚد٠ًٛ

ٚمسٝت بعض االسٝا٤ بأمسا٤ االؾدام ٚايعؿري٠ اييت تػهٔ ؾٝٗا، ٚيف ظٌ منط  املٛضؾٛيٛد١ٝ األٚىل أٟ َٓص ْؿأ٠ املس١ٜٓ،
ط غهإ ٖصٙ االسٝا٤ اٚاقط ايكطاب١ سٝا٠ تكًٝس١ٜ نإ ؾٝ٘ ايعاٌَ االدتُاعٞ ايسٚض ايباضظ يف نٌ دٛاْب اسبٝا٠، ٚتطب

ٚايٓػب ٚتعإٚ االغط ؾُٝا بِٝٓٗ، أَا االسٝا٤ اسبسٜج١ تؿٌُ مجٝع احملالت ايػه١ٝٓ اييت ْؿأت يف املطاسٌ املٛضؾٛيٛد١ٝ 
اسبسٜج١ َٔ ْؿاطات ايتدطٝط اسبهطٟ، ٚاخصت االسٝا٤ امسا٤ دػطاؾ١ٝ َس١ْٚ بكٛض٠ ضمس١ٝ يف طبططات املس١ٜٓ، ٚقس 

ٙ املٓاطل يف ظٌ منط سٝا٠ َعاقط، ؾكس ظٗطت َٓطك١ ايسضاغ١ باسٝا٥ٗا اسبسٜج١ ٚاملؿتٛس١ زبُٝع ايػهإ تطٛضت ٖص
ٚؾل اعتباضات غري تكًٝس١ٜ تالؾت ؾٝٗا األٚاقط االدتُاع١ٝ ٚتطادعت ؾٝٗا ظاٖط٠ ايعا٥الت املُتس٠ ٚتٛيست قٓاعات سب 

 االغتكالٍ عٓس األدٝاٍ ازبسٜس٠.
 ػريع١ًُٝ ايتف اىل ناْت تٗسَٔ تٗذري ٚتطسٌٝ ٚتعطٜب، ٚاييت عت يف َسٜٓـ١ خـاْكني اييت اتب اتايػٝاغٚضغِ 

١ُٗ ٚاييت عطؾت َٓص ايكسّ ببٛاب١ ظانطٚؽ، إال إ طبٝع١ اسبسٚزٜـ١ امل ليًػـهإ ؾـٞ َجـٌ ٖـصٙ املٓـاط يفاطايـسميٛغ
طٗا املهاْٞ ٚاملتعاٜؿ١ َع طبتًـ ايطٛا٥ـ غهإ املٓطك١ ايجكاؾ١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ املٓؿتش١ بعازاتٗا ٚتكايٝسٖا َع ضبٝ

ٚايجكاؾات، ناْت ٚالتعاٍ داشب١ ٚسان١ٓ ملدتًـ غهإ املسٕ ايعطاق١ٝ االخط٣، ٜٚعٌُ ٖصا ايتؿاعٌ يف ْٗا١ٜ االَط ع٢ً 
، ٚاألَط ايصٟ أز٣ اىل ْؿ٤ٛ ؾبه١ عالقات ادتُاع١ٝ َت١ٓٝ (12)بًٛض٠ دٛاْب ايؿدك١ٝ اسبهط١ٜ ملس١ٜٓ خاْكني ٚبٓا٥ٗا

تطبط األؾطاز ٚازبُاعات َع بعهٗا ٚتكّٛ ع٢ً أغاؽ ايتهاؾٌ ٚايتعإٚ يف َٛاد١ٗ املؿهالت ٚايتشسٜات اشباضد١ٝ، 
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َٚػاعس٠ بعهِٗ ايبعض َازٜاً َٚعٜٓٛاً، ٚقس أز٣ شيو اىل خًل صبتُع َتذاْؼ ْػبٝاً، ٚساٍ زٕٚ ظٗٛض ؾٛاضم ادتُاع١ٝ 
 ٠ ٚأخط٣ غ١ٝٓ.بني ايػهإ ٚزٕٚ ٚدٛز ؾطم َهاْٞ ٚانح يطبكات ؾكري

 املـشـٛض ايـجـايـح
 ٔـٝـكـاْـ١ خـٓـسٜـ١ َـٝـٛدـٛيـٛضؾـَ

 حبػب تتبأٜ ٚاييت ،بعهٗا َٔ متٝعٖا ٚمسات خكا٥ل شات َتعسز٠ تطٜٛط١ٜ مبطاسٌ ْؿأتٗا َٓص املس١ٜٓ َطت      
 طابع َطس١ً يهٌ ٜهٕٛ َٔ ثِّ ٚاألدتُاع١ٝ، ٚاألقتكاز١ٜ ايػٝاغ١ٝ ايعطٚف ختالفاٚ ايعَين ٚعُطٖا املس١ٜٓ تاضٜذ

 أْػذاَاً ٜأتٞ ٚايصٟ ،(13)ب٘ اشبام املٛضؾٛيٛدٞ ايطغِ يٝهّٕٛ ٚمنٖٛا ايٛظٝؿ١ َع ايؿهٌ تؿاعٌ عٔ ْاتر َٛضؾٛيٛدٞ
 عٓاقط ثالخ َٔ تتهٕٛ اييت املس١ٜٓ طبطط ع٢ً املٓعهػ١ اشباق١ َعاملٗا ٚتعطٞ يتتؿاعٌ ،ْؿاًآ املصنٛض٠ ايعطٚف َع

 األضض غتعُاالتاٚ املعُاضٟ ايٓػٝر عٔ ؾهالً( األب١ٝٓ ٚمنط األضانٞ قطع ٚمنط ايؿٛاضع ْعاّ) ٖٞ أغاغ١ٝ
 املطاسٌ إىل طبتكط بؿهٌ ٚيٛ ست٢ األؾاض٠ ايهطٚضٟ َٔ يصا. يًُس١ٜٓ املٛضؾٛيٛد١ٝ املعاٖط تتهٕٛ ٚبصيو ،(14)اسبهط١ٜ

 ٚظٝؿٝاً املس١ٜٓ يف اسباق١ً ايتػريات طبٝع١ ٚازضاى ؾِٗ ع٢ً تػاعس ألْٗا، خاْكني َس١ٜٓ بٗا َطت اييت املٛضؾٛيٛد١ٝ
 .ٚعُطاْٝاً

 

 : 1958أٚال: املطس١ً املٛضؾٛيٛد١ٝ األٚىل َٓص ايٓؿأ٠ ٚست٢ عاّ 

 ؾهالً ،ٚتطٛضٖا يٓؿأتٗا ايتأضؽب١ٝ بازبصٚض َتأثط٠ يهْٛٗا املس١ٜٓ بٗا َطت اييت املطاسٌ أِٖ َٔ املطس١ً ٖصٙ تعس      
 إال خاْكني، َس١ٜٓ قسّ َٔ ايطغِ ٚع٢ً ،(15)ايالسك١ َطاسًٗا يف املعتُس ٚايٛظٝؿٞ ايعُطاْٞ ايبٓا٤ أغاؽ متجٌ أْٗا عٔ
 اسبكب١ هلصٙ املعُاض١ٜ املٛضٚثات ؾػايب١ٝ املتأخط٠، ايعجُاْٞ األستالٍ سكب١ تتعس٣ال  املٛضؾٛيٛد١ٝ َعامل٘ َٔ َاٚقًَٓا إٔ

 يٓٗط ايٝػط٣ ايهؿ١ ع٢ً ْؿأت اييت ايكسمي١ تاحملال ٚتعس ،(خاْات) ٚدباض١ٜ ز١ٜٝٓ عا١َ ٚأب١ٝٓ ايبٝٛت َٔ عسز ٖٞ
 َطاسًٗا عرب ٚتٛغعت أَتست َٚٓٗا اسباي١ٝ، خاْكني َس١ٜٓ ْٛا٠(  ٚخًٝؿ١ اغا ٚ دًٛٙ)ايػه١ٝٓ مبشالت٘ ٚاملتُج١ً ايْٛس،

 اتتػري تططأ ايربٜطاْٞ األستالٍ ٚبسا١ٜ ايعجُاْٞ اسبهِ أْتٗا٤ بعس ايعؿطٜٓٝات بسا١ٜ يف ٚخاق١ ايالسك١ املٛضؾٛيٛد١ٝ
 يف( بو ٚعبساهلل ٚتًٝداْ٘ َٚٝسإ ناسبُٝس١ٜ)  دسٜس٠ غه١ٝٓ ضبالت ظٗطت إش ،غانٓٝٗا ٚأٚناع املس١ٜٓ ع٢ً ١ٚانش

 ايهؿ١ ضبالت أَتساز َع دسٜس٠ غه١ٝٓ ضبالت ظٗطت ٚاألضبعٝٓٝات ايجالثٝٓٝات عكس ٚيف، ايْٛس يٓٗط اي٢ُٓٝ ايهؿ١
 اسبايٞ املًبٓس ؾاضع أُٖٗا ،سسٜج١ ؾٛاضع ؾبه١ ٚؾتشت( ٜٛنح شيو، ١2 )ٚاشباضط( ٚاملعضع١ نٛبطٟ باؾا) ٖٚٞ اي٢ُٓٝ

 ٚايتذاض١ٜ ايكٓاع١ٝ ايٛظٝؿ١ منٛ عٔ ؾهالً اسبسٜج١، ايٓكٌ ٚغا٥ٌ َٚتطًبات املس١ٜٓ تطٛض َع تتٓاغب يهّٞ 1957 عاّ
 ايعا١َ ٚاشبسَات ض١ٜاألزا ايٛظٝؿ١ منٛ ٚ شيو، يف َػاعساً عاَالً نإ ايصٟ ايْٛس َكؿ٢ ٚدٛز بؿعٌ تطٛضت اييت

 .(16)1952بعس عاّ  خاْكني َس١ٜٓ يف أْؿا٥ٗا مت اييت( ٚايتع١ًُٝٝ ايكش١ٝ)

 اهلٓسغٞ ططاظٖا يف ٚتكًٝس١ٜ بسا١ٝ٥ ناْت يًُس١ٜٓ اسبهطٟ ايتدطٝطٞ ٚايٓػٝر املباْٞ إٔ ايكٍٛ ميهٔ عا١َ بكٛض٠ 
 ٚاألضتؿاع املػاس١ سٝح َٔ َٓتع١ُ غري أبٓٝتٗا إٔ ظبس ؾُجالً ،ٚؾٛاضعٗا َٚٛازٖا األب١ٝٓ ْٛع١ٝ سٝح َٔ املعُاضٟ
 املطٚض اسبسٜج١ ايٓكٌ ٚغا٥ٌ التػتطٝع ٚقس املتعطد١ َٚػايهٗا ايهٝك١ بؿٛاضعٗا ٚتتُٝع بعهٗا َع بايتساخٌ ٚتتكـ

 ٛمن َع يٝتٓاغب دسٜس٠ ْٛا٠ ظٗٛض َٔ البس هإؾ يػهاْٗا اشبسَات تكسِٜ أغتُطاض َٔ تعاْٞ ناْت ؾكس يصيو خالهلا، َٔ
 بٛاقع٘ ٜؿهٌ ايصٟ األَط ،املػؤٚي١ ازبٗات أٚيٜٛات َٔ ٜعس اسبهاضٟ باملٛضٚخ األٖتُاّ إٔ ٜتهح ٖٓا َٚٔ .املس١ٜٓ
ايكٛض٠ املط١ٝ٥ يًُس١ٜٓ، نٞ تتٛا٥ِ َع االعساز ايػها١ْٝ يف املس١ٜٓ َٔ خالٍ تطٛض اعسازٖا يف ٖصٙ اسبكب١  اسبايٞ

 %( األَط ايصٟ ٜؤنس ق١ً املتػريات ايب١ٜٛٝٓ يًُس١ٜٓ .1.3هاْٞ اقٌ َٔ )ايتاضؽب١ٝ حبٝح بًػت ْػب١ َعسالت ايُٓٛ ايػ
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 (  متجٌ ايتكُِٝ األغاغٞ األٍٚ ملس١ٜٓ خاْكني2اشباضط١ )
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 1958يعاّ  258اؽ ضقِ ( خطٜط١ ايتكُِٝ األغ2)   .  54َكسض غابل ، مامحس مشؼ اهلل غٝـ اهلل،  ( 1) املكسض:

                
 :  2003 عاّ -1958 عاّ َٔ ايجا١ْٝ املٛضؾٛيٛد١ٝ املطس١ًثاْٝاً: 

 االخط٣ ايعطاق١ٝ املسٕ بك١ٝ ساٍ ساهلا ًَشٛظاً ٚتطٛضاًَ ٚاغعاً َػاسٝاً منٛاً املطس١ً ٖصٙ يف خاْكني َس١ٜٓ ؾٗست      
 ؾكس ايػابك١، املطس١ً َع باملكاض١ْ ايساخًٞ تطنٝبٗا يف تطٛضاً أنجط ١ٓاملسٜ ٚأقبشت املدتًؿ١، أْؿطتٗا ع٢ً أعتُازاً

 َػاس١ ظٜاز٠ ع٢ً ْعهؼا ايصٟ األَط ،دٝس٠ اسبه١َٝٛ َٚٓؿأتٗا َٚباْٝٗا َػتك١ُٝ ٚايؿٛاضع َٓع١ُ األغٛام ؾٝٗا ناْت
 إىل األٚىل يًُطس١ً ٖهتاض( 738) َٔ املس١ٜٓ َػاس١ أظزازت ٚؾٝٗا .(17)عًٝٗا ايػها١ْٝ ايعٜاز٠ تأثري عٔ ؾهالً املس١ٜٓ،

 اسبه١َٛ ٖٝأت إش ايْٛس، ْٗط َٔ األمئ ازباْب بأدباٙ خاْكني َس١ٜٓ تٛغعت ٚؾٝٗا ،(18)ايالسك١ يًُطس١ً ٖهتاض( 3500)
 ظٗطت يصيو ايعطام َٔ ازبٓٛب١ٝ املٓاطل إىل األقًٝني غهاْٗاٌ ٚتطسٝ ،ؾٝٗا ايعطب يتٛطني األدٛا٤ ْصاىآ ايعطاق١ٝ

 سٞ املعًُني، سٞ ايعُاٍ، سٞ)  ٖٚٞ 1970ّ اّـــع بعس االسٝا٤ تًو ظٗطت ؾكس نجري٠، ٚبأمسا٤ دسٜس٠ ١ٝٓغه اسٝا٤
 ايٛاقع١( ؾطٚف تٛي٘) ايتأَِٝ سٞ يف غه١ٝٓ صبُعات بأْؿا٤ ايسٚي١ قاَت 1975ّ عاّ ٚيف ،(ايؿطط١ سٞ ايعػهطٟ،

 ْٝػا7ٕ) آظازٟ صبُع ٚنصيو ،1970ّ يػ١ٓ 80 ضقِ قإْٛ مبٛدب ايبًس١ٜ سسٚزٖا إىل نُٗا مت ٚاييت ،املس١ٜٓ مشاٍ
 ايٛظٝؿ١ٝ ٚاألغتعُاالت ايػه١ٝٓ اسٝا٥ٗا ٚظٜاز٠ املس١ٜٓ ألتػاع ْٚتٝذ١ َاتكسّ عٔ ؾهالً ،( 3) اشباضط١ٜٓعط  (غابكاً
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تػريات نٌ ٖصٙ امل ،ؾكط ٖهتاضاً (16) إىل تكٌ َػاستٗا ناْت إٔ بعس ٖهتاض( 93) إىل ؾٛاضعٗا َػاس١ أظزات ؾكس ،األخط٣
 َع باسبطب ايعطام ٚزخٍٛ ايجُاْٝٓٝات َطًع بعس يهٔناْت بػبب ايعٜاز٠ يف اعساز ايػهإ ٚاضتؿاع َعسالت منٖٛا، 

 ؾٝٗا ناْت ٚاييت ،االٜطا١ْٝ -ايعطاق١ٝ اسبسٚز َٔ قطبٗا بػبب ٚظا٥ؿٗا ؾت٢ يف ٚانشاً ضنٛزاً املس١ٜٓ ؾٗست ؾكس اٜطإ،
 نبري ططز عاٌَ ؾهًت ٚاييت ايهٛضز١ٜ ٚاألْتؿان١ اسبكاض ظطٚف ٚبػبب ٝٓٝاتايتػع تبعتٗا ثِ سطب، غاس١ املس١ٜٓ

  .(19)ايرتَِٝ ٚست٢ ايبٓا٤ َٔ ايػهإ َٓع عٔ ؾهالً قػطاً ٚتطسًِٝٗ ٚتٗذريِٖ األخط٣ املسٕ إىل ٚاهلذط٠ يػهاْٗا

 ؾإٔ ايب٦ٝٞ ٚاقعٗا سٝح َٔ أَا اسبهط١ٜ، ب٦ٝتٗا يف أتػاع أٟ املس١ٜٓ ؾٝٗا تؿٗس ٚملّ، 2003 عاّ ست٢ اسباٍ اغتُطٚ
 قكؿٗا مت اييت بايبٓاٜات َتُجالً املهاْٞ سٝعٖا ع٢ً قامت١ قٛض٠ ؾهًت االٜطا١ْٝ -ايعطاق١ٝ اسبطب آثاض ٚبػبب املس١ٜٓ

 ٚسكٛهلا بػاتٝٓٗا ع٢ً ازبؿاف آثاض ظٗٛض َع ايرتاب١ٝ ٚايتالٍ ايطناَات تهْٛت ٚبٗا ،األضض َع َٓٗا بعض ٚتػ١ٜٛ
، ؾع٢ً غبٌٝ املجاٍ ؾإٔ املٛاطٔ اشباْكٝين نإ الٜػتطٝع إٔ (20)املطس١ً ٖصٙ يف يًُس١ٜٓ ايٛاقع١ٝ كٛض٠اي ٖٚٞ ايعضاع١ٝ

ٜكّٛ بعًُٝات ست٢ ايرتَِٝ يف بٝت٘ ألٕ ايبًس١ٜ التػُح ي٘ بصيو، ملاشا ؟ ايػبب ٖٛ ظٜاز٠ ع١ًُٝ ايهػط ع٢ً غهاْٗا نٞ 
 ١ املصنٛض٠. ٜطسًٖٛا ٚبٗصٙ ايططٜك١ ميهٔ تػري زميٛغطاؾ١ٝ املسٜٓ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1998 عاّ  خاْكني ملس١ٜٓ االغاغٞ ايتكُِٝ( 3اشباضط١ )
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 . 1998 عاّ خاْكني ملس١ٜٓ االغاؽ ايتكُِٝ خاضط١ املسٕ، ربطٝط قػِ خاْكني، بًس١ٜ َسٜط١ٜ ع٢ً اًعتُازا ايباسح عٌُ َٔ: املكسض

 :  اسبانط ايٛقت إىل -2003 عاّ بعس ايجايج١ املٛضؾٛيٛد١ٝ املطس١ًثايجاً: 
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 تَعسال أع٢ً ؾٗست إش ؾٝٗا، املػتكط األَين ايٛنع حبهِ غهاْٞ دصب َس١ٜٓ املطس١ً ٖصٙ يف خاْكني َس١ٜٓ أقبشت     
 عاّ( 29127) الٜتذاٚظ عسزِٖ نإ إٔ بعس ْػ١ُ( 85070) سٛايٞ 2013ّ عاّ غهاْٗا عسز بًؼ ؾكس تاضؽبٗا، يف يًٗذط٠
 احملاؾعات َٔ ايٝٗا اهلذط٠ َعسٍ ضتؿاعا َٔ شيو ْتر مما ّ،2003 عاّ بعس قتكاز١ٜٚاأل األ١َٝٓ األٚناع بػبب ٚ ،1977ّ

 تٗذريِٖ مت ايصٜٔ األقًٝني ايػهإ ٚضدٛع ايؿُاي١ٝ احملاؾعات ٚنصيو ،ٚايطَازٟ بػساز ٚخاق١  ٚازبٓٛب١ٝ ايٛغط٢
 ٖصا أغتٝعاب َٔ ايكسِٜ تكُُٝٗاب خاْكني َس١ٜٓ ٚعذعت األنعاف إىل املس١ٜٓ غهإ عسز أظزاز يصيو ْٚتٝذ١ غابكاً،

 األغاغ١ٝ ايٓٛا٠ عست ٚاييت ٚأططاؾٗا املس١ٜٓ زاخٌ عؿٛا١ٝ٥ سهط١ٜ َػتٛطٓات ْؿات يصيو ،ايػهإ َٔ ايهبري ايعسز
 ايعضاع١ٝ األضانٞ سػاب ع٢ً املػاسٞ بايتٛغع َتُج١ً املس١ٜٓ ساٍ ٚاقع ع٢ً أْعهػت مما ،يتػري َٛضؾٛيٛد١ٝ املس١ٜٓ

 ٚاألضانٞ ايػه١ٝٓ احملالت زاخٌ األٍٚ ،بأدباٖني غاض ايصٟ املػتكب١ًٝ يًتٛغعات املرتٚن١ ٚاألضانٞ ؿٛؾ١امله ٚاملػاسات
 ايجاْٞ أَا ،( عباؽ اَاّ ٚ نْٛاضٙ زاضٙ)  ضب١ً َجٌ يًُس١ٜٓ ايكسِٜ األغاغٞ ايتكُِٝ نُٔ املػتكب١ًٝ يًتٛغعات املرتٚن١

 ع٢ً غًباً ٚاثط 1998ّ عاّ املعس األغاؽ ايتكُِٝ ع٢ً نجري٠ دباٚظات ايتٛغع شيو ضاؾل مما أططاؾٗا يف ايتٛغع نإ ؾكس
 األٚناع ذبػٔ ٚبػبب ،(21)(درباٚٙ بو، ٜٛغـ غريٚإ، خبتٝاضٟ، بامنٌٝ،)  نُٓاطل ٦ٖٝٚتٗا املس١ٜٓ َٛضؾٛيٛد١ٝ
 بأغتدساّ سساث١ نجطأ إىل ايتكًٝسٟ املعُاضٟ ٚايططاظ ايُٓط تػري ؾكس ايعكط مبػتذسات ٚأغبطاطِٗ يًػهإ األقتكاز١ٜ

 يػطض املس١ٜٓ ٚغط يف املٛدٛز٠ ايكسمي١ ايػه١ٝٓ احملالت َٔ نبري٠ أدعا٤ ٚأظاي١ ٖٚسّ َتٓٛع١، عكط١ٜ بٓا٤ َٛاز
 بكط١ٜ تهٜٛٓات بساخًٗا َتهُٓاً سهط١ٜ ب١٦ٝ َٛيساً اسبسٜح َع ايكسِٜ تؿابو مما ،أغتعُاي٘ منط يتػري أٚ ايتذسٜس

 .يعٓاقطٖا َػتكط٠ غري

 املطس١ً يف ٚخاق١ً ،َٔ خالٍ ظٜاز٠ َعسالت منٖٛا ايسضاغ١ َٓطك١ غهإ ع٢ً ططأت اييت ايعٜاز٠ إٔ ٜتهح ٖٚٓا       
 ٚايتدطٝط ايتؿهري يف غبباً ناْت ،خاْكني َس١ٜٓ بٗا أَتاظت اييت ٚايتاضؽبٞ ٚايجكايف األدتُاعٞ ْؿتاحالٚا األخري٠

 اسبهط١ٜ ايب١٦ٝ يف ذبكٌ ٚالظايت سكًت اييت ايعكط١ٜ ١ٝاملٛضؾٛيٛد ايتػريات مجٝع ٜتهُٔ دسٜس أغاؽ يتكُِٝ
 ٚسس٠ ٚخًل املس١ٜٓ أدعا٤ بني ايرتابط ذبكٝل يف ٜٛؾل مل 1998ّ عاّ املعس األغاؽ ايتكُِٝ إٔ إش ايسضاغ١، ملٓطك١
 يف طاْٞايعُ ايتدطٝط َسٜط١ٜ قاَت يصيو ايكسمي١، ٚاملس١ٜٓ ايتٛغع َٓاطل بني ٚثٝك١ ق١ً بٛدٛز ايػهإ تؿعط بكط١ٜ

 أغرتاتٝذ١ٝ) َؿطٚع أتؿاق١ٝ بتٛقٝع بطاؽ َٚكطٖا ايتؿٝه١ٝ   DOCP Development ٚؾطن١ ىلازٜ ضباؾع١
 سسٚز ٜتٛغع غٛف ايتكُِٝ ٖصا أغاؽ ٚع٢ً ، 21/7/2010 بتاضٜذ( هلا األغاغٞ ايتكُِٝ ٚذبسٜح خاْكني َس١ٜٓ تطٜٛط
 ايجا١ْٝ املٛضؾٛيٛد١ٝ املطس١ً يف( ٖهتاض 3500) نإ إٔ بعس( ٖهتاض 6500) أٟ( 2نِ 65) تبًؼ مبػاس١ خاْكني بًس١ٜ
 بًسٜات َسٜط١ٜ بهتاب َادا٤ ع٢ً ٚبٓا٤اً (5) ازبسٍٚ يف َبني ٖٛ نُا ،(22)املدتًؿ١ ١ٜٓاملس األغتعُاالت سػب َٛظع١

 يف 4) ِاملطق ىلازٜ/  ايعُطاْٞ ايتدطٝط َسٜط١ٜ بهتاب َادا٤ ع٢ً املعطٛف( 25/6/2012 يف 17030) املطقِ ىلازٜ
 ايٓٗا٥ٞ ٚايتٓؿٝص ايتكسٜل مت( 1964 يػ١ٓ 165 املطقِ ايبًسٜات قإْٛ َٔ 45 ٚ 44) املازتني ع٢ً ٚأغتٓازاً( 18/6/2012

 ( .4) اشباضط١ ٜٓعط.  (23)ً أقٛيٝا األغاغٞ ايتكُِٝ ع٢ً

 

 

 

 

 ازبسٜس األغاغٞ ايتكُِٝ ٚؾل املس١ٜٓ أضض أغتعُاالت( 5ازبسٍٚ )
 % املػاس١ 2ّ ملػاس١ا االضض اغتعُاالت ت
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 % 37 24050000 املػهٔ 1
 % 1 650000 االزاض١ٜ اشبسَات 2
 % 37 24050000 ؾاضغ١ َػاسات 3
 % 2 1300000 ايتذاض١ٜ املٓاطل 4
 % 1 650000 خهطا٤ َٓاطل 5
 % 3 1950000 ثكاؾ١ٝ ٚ تع١ًُٝٝ 6
 % 1 650000 قش١ٝ خسَات 7
 % 3 1950000 ضٜان١ٝ ٚ تطؾ١ٝٗٝ 8
 % 4 2600000 ضبطَات ٚ طمط 9
 %1 650000 ٚربعٜٔ قٓاع١ 10
 % 10 6500000 ايبػاتني 11
 % 100 65000000 املـذــــُـــــــٛع 12

 . املسٕ ربطٝط قػِ خاْكني، بًس١ٜ َسٜط١ٜ ع٢ً اعتُازاً ايباسح عٌُ َٔ: املكسض
 

 ب١٦ٝ شبًل( اسبهط١ٜ) املس١ْٝ ٚاملػتذسات ايتٓؿٝص١ٜ األعُاٍ َٔ ايهجري طٝات٘ يف ؼبٌُ اسبسٜح ايتكُِٝ ٖصا إّٕ
 ٚايصٟ ،شيو عهؼ ؾٛن١ٜٛ بكط١ٜ قٛض٠ تبح ايّٝٛ َاْطاٙ إٔ إالّ ٚقاْْٛٞ، َٓتعِ بؿهٌ بٗا َاعٌُ إشا عكط١ٜ سهط١ٜ

 َٓطك١ َٚٓاطل اسٝا٤ مجٝع يف ٚاملٓتؿط٠ املٛدٛز٠ ايب٦ٝٞ ٚايعؿٛا٥ٝات ايػه١ٝٓ ايتًٛخ َعاٖط ٚدٛز ٖٛ ٖصا يٓا ٜؤنس
 .(24)غ١ايسضا

ايٛاقع إ ظٜاز٠ َػاس١ املس١ٜٓ ايه١ًٝ عس٠ َطات ٚبايصات يف ايػٓٛات االخري٠ نإ ْتٝذ١ إلضتؿاع  َعسالت ايُٓٛ ايػهاْٞ 
ؾهالَ عٔ ايتشٛالت االقتكاز١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ اٜهاً، َٚاضاؾل ٖصٙ ايتشٛالت َٔ تػريات ١َٝٓٗ أز٣ اىل ذبػٔ يف املػتٜٛات 

ٚامناط اغتعُاالت اضض املس١ٜٓ ٚتطٛض ْعِ ايعُطإ ٚايبٓا٤ ؾٝٗا، مما تطى اثاض َط١ٝ٥ ع٢ً  املعٝؿ١ٝ، ٚتػري يف ٚظا٥ـ
املس١ٜٓ ٚغانٓٝٗا، ؾهالً عٔ إ ٖصٙ ايعٛاٌَ تؿطض ضبسزات ٚنٛابط تعٌُ صبتُع١ ع٢ً تهطٜؼ َؿاعط االْتُا٤ 

هاْٞ يًعُطإ ٚايتٛظٜع ازبػطايف يػهإ َس١ٜٓ ، ٚبايتايٞ تؤزٟ زٚضاً ٚانشاً يف ايتٓعِٝ امل ٚاالضتباط بني ايػهإ  ٚاملهإ
خاْكني َع ب٦ٝتِٗ اسبهط١ٜ،يصا تعس َٛضؾٛيٛد١ٝ املس١ٜٓ ضبك١ً زبُٝع ايتؿاعالت اسبهط١ٜ مبا تؿًُ٘ َٔ عٓاقط 

 ٚعًُٝات ٚعالقات، ٖٚصٙ مجٝعاً تتعاؾط َع بعهٗا ايبعض يتؿهٌ صبتُع١ املؿٗس اسبهطٟ ايعاّ يًُس١ٜٓ .
 
 
 

 
 
 
 
 

 (اسباي١ٝ خاْكني َس١ٜٓ بًس١ٜ سسٚز) ايسضاغ١ ملٓطك١ أغاغٞ تكُِٝ أسسخ خاضط١ (١4)اشباضط    
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 ملس١ٜٓ االغاؽ ايتكُِٝ خاضط١ املسٕ، ربطٝط قػِ خاْكني، بًس١ٜ َسٜط١ٜ( 2)    128سػني غعٝس، َكسض غابل، م ايظان( 1): املكسض

  2012 يعاّ خاْكني
 اتـادـتـٓـتـاالغ
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 هإ يف تػري َٛضؾٛيٛد١ٝ املس١ٜٓ اتهح اآلتٞ.َٔ خالٍ ايبشح عٔ أثط ايػ

، ٚشيو بػبب ذبػٔ االٚناع االقتكاز١ٜ 2003ظٜاز٠ اعساز غهإ َس١ٜٓ خاْكني بؿهٌ نبري بعس اسساخ عاّ  -1
ٚبػبب عٛز٠ املٗذطٜٔ، االَط ايصٟ غري َٔ الْسغهٝب املس١ٜٓ ٚاغتعُاالت اضنٗا، ؾهالً عٔ اغتشساخ ضبالت 

 الغتٝعاب االعساز املتعاٜس٠ َٔ ايػهإ. غه١ٝٓ عسٜس٠ يف املس١ٜٓ

ٖٓايو عس٠ َتػريات اثطت يف ايُٓٛ ايػهاْٞ ٚايػهين َٓٗا االدتُاعٞ، نرتنٝب ايػهإ ٚتٛظٜعِٗ ٚاسبطاى  -2
ايػهين ٚاهلذط٠،ٚ نصيو املتػريات ٚاالقتكاز١ٜ ٚاالزاض١ٜ  ٚايتدطٝط ايعُطاْٞ ٚؾطظ االضانٞ ايػه١ٝٓ ٚاداظات 

 ايبٓا٤.

دتُاعٞ زٚض ٚانح يف اػباز َس١ٜٓ مبٛضؾٛيٛد١ٝ َتذاْػ١ ْػبٝاً َٔ سٝح ايُٓط ايعُطاْٞ إ يًعاٌَ اال -3
 املػتدسّ ٚيف تععٜع االضتباط ٚايتٛاقٌ بني ايؿطز ٚازبُاع١. 

١ُٖٓٝ ايكِٝ املاز١ٜ ٚاملٓؿع١ ايؿدك١ٝ سايٝاً ٚنعـ ايكِٝ ايطٚس١ٝ يًُعامل املٛضؾٛيٛد١ٝ ملٓطك١ ايسضاغ١ مما  -4
 ٖذ١ٓٝ املعامل دبُع بني ايكسِٜ ٚاسبسٜح.دعًٗا َهططب١ ٚ

إ ٚدٛز ايتذاٚظات يف اغتعُاالت االضض ملٓطك١ ايسضاغ١ أٚدست خًالً يف املؿٗس ايعاّ يًُس١ٜٓ، إش إ تػري املباْٞ  -5
ايرتاث١ٝ يف االسٝا٤ ايكسمي١ ٚذبٛهلا اىل ضبالت دباض١ٜ ٚتػري اغتعُاالت االضض ايعضاع١ٝ اىل اغتعُاالت 

 تعاٜس ايػهاْٞ نٌ ٖصا ٜؿٛٙ ايطابع املٛضؾٛيٛدٞ يًُس١ٜٓ. غه١ٝٓ تًيب 

 

 اتـٝـٛقـتـاي

 ٜٛقٞ ايبشح باآلتٞ:         

 نطٚض٠ تٓعِٝ االغط٠ يف املس١ٜٓ نٞ تتٛا٥ِ َع َتطًبات اسبٝا٠ يف ايٛقت اسبانط. -1

ًو األعساز نطٚض٠ اعاز٠ ايٓعط ٚبأغتُطاض يف َتطًبات ايػها١ْٝ يًُس١ٜٓ نٞ ذبسخ ْٛع َٔ ايتٛاظٕ بني ت -2
 َٚتطًباتٗا املدتًؿ١.

نطٚض٠ إعاز٠ ايٓعط يف خطا٥ط ايتكُِٝ األغاؽ يًُس١ٜٓ ٚخاق١ االسٝا٤ ايػه١ٝٓ ايعؿٛا١ٝ٥ ٚؾل َتطًبات  -3
 اسبٝا٠ اسبهط١ٜ املعاقط٠. 

ا احملاؾع١ ع٢ً َاتبك٢ َٔ املباْٞ ايرتاث١ٝ يف املٓطك١ ايكسمي١ احملكٛض٠ بني ؾاضع غطاٟ ٚاملعضع١، ٚايتعاٌَ َعٗ -4
بططح َؿاضٜع ايتأٌٖٝ ٚايتطٜٛط مبدططات ذباؾغ ع٢ً األب١ٝٓ ايرتاث١ٝ، ٚشيو إلنؿا٤ ايتٓاغل ٚاالْػذاّ 

 ع٢ً املؿٗس اسبهطٟ.

نطٚض٠ اسبؿاظ ع٢ً املٛضٚخ اسبهاضٟ ايجكايف ٚاالدتُاعٞ يًُس١ٜٓ ٚعسّ ايػُاح بايتػري ٚؾل االٖٛا٤  -5
 ايؿدك١ٝ.
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 ـ :ــٛاَـٗـاي
َس١ٜٓ غساَؼ ايٓؿأ٠ ٚايتطٛض ايعُطاْٞ، حبح َكسّ اىل داَع١ نطبال٤، ن١ًٝ ايرتب١ٝ ٚايعًّٛ  ،بالٟٚغ٢ًُ عبس ايطظام عبس ايؿ -1

  7االْػا١ْٝ،م

ن١ًٝ  ،يططف غاضٙ، تاثري ايُٓٛ ايػهاْٞ يف تػري َٛضؾٛيٛد١ٝ املس١ٜٓ، زضاغ١ َٝسا١ْٝ مبس١ٜٓ غطٝـ ازبعا٥ط١ٜ، ضغاي١ َادػتري -2
  . 58، م١2011 ؾطسات عباؽ،  داَع ،ايعًّٛ االْػا١ْٝ ٚاالدتُاع١ٝ

ن١ًٝ  ،سػني غعٝس، ايتًٛخ ايبكطٟ ٚتأثريات٘ يف ايب١٦ٝ اسبهط١ٜ املعاقط٠، َس١ٜٓ خاْكني أمنٛشداً، ضغاي١ َادػتري ايظان -3

 . 120، م2015،  طةرميانداَع١  ،ايًػات ٚايعًّٛ االْػا١ْٝ

4- J, Marrof, Metropolitan Dormice and Regional, Planning the case of Baghdad, University 

of Keela, UK, 1982, P: 191.  

-164، م2008، 84سػٔ ضبُس سػٔ ظْهٓ٘، خاْكني املتػريات ايسميٛغطاؾ١ٝ ٚاملػتكبٌ، صب١ً ن١ًٝ االزاب، داَع١ بػساز، ايعسز  -5
165 . 

 . 121 ، مَكسض غابلسػني غعٝس،  ايظان -6

ن١ًٝ ايعًّٛ  ،ػه١ٝٓ يف َس١ٜٓ خاْكني ٚآؾاقٗا املػتكب١ًٝ، ضغاي١ َادػتريامحس مشؼ اهلل غٝـ اهلل، اسبٜٛكالت ايعؿٛا١ٝ٥ اي -7
 . 34، م2011داَع١ ايػًُٝا١ْٝ،  ، االْػا١ْٝ

 . 53امحس مشؼ اهلل غٝـ اهلل، املكسض ْؿػ٘، م -8
 . 80، م2009، بػساز،1بؿري ابطاِٖٝ يطٝـ ٚظَٝالٙ، خسَات املسٕ )زضاغ١ يف ازبػطاؾ١ٝ ايت١ُٜٛٓ( ط -9

عُاؽ،ضدا٤ خًٌٝ امحس، املتػريات االدتُاع١ٝ املؤثط٠ يف ايٛظٝؿ١ ايػه١ٝٓ ملس١ٜٓ خاْكني، صب١ً زٜاىل، ٜٛغـ ؼب٢ٝ ط -10
 .22، م57،2013ايعسز

عجُإ ضبُس غِٓٝ، زٚض ايعاٌَ االدتُاعٞ يف تؿهٌٝ َالَح ايؿدك١ٝ اسبهط١ٜ املعاقط٠ٚذبسٜسٖا ملس١ٜٓ ايػًط االضزٕ، صب١ً  -11
 . 116، م2002، 3ٚ4، ايعسز 18داَع١ زَؿل، اجملًس 

،م 2012، 3، ايعسز7، صب١ً داَع١ نطنٛى يًسضاغات االْػا١ْٝ، اجملًس 2010-2003مجع٘ عًٞ زاٟ، غهإ َس١ٜٓ خاْكني يًػٓٛات  -12
12-13 . 

 . 28، م1975، زاض ايػطٜب يًطباع١، ايكاٖط٠، 2مجاٍ محسإ، دػطاؾ١ٝ املسٕ، ط -13

 . 40، م2012ني، اططٚس١ زنتٛضاٙ، داَع١ بػساز، ن١ًٝ ايرتب١ٝ يًبٓات، ضدا٤ خًٌٝ امحس، ايٛظٝؿ١ ايػه١ٝٓ يف َس١ٜٓ خاْك -14

 58امحس مشؼ اهلل غٝـ اهلل، َكسض غابل، م -15

 . 46-43ضدا٤ خًٌٝ امحس، املكسض ْؿػ٘، م -16
 . 67امحس مشؼ اهلل غٝـ اهلل، َكسض غابل، م -17

 َٓؿٛض٠. ، بٝاْات غري2008َسٜط١ٜ بًس١ٜ خاْكني، قػِ ايؿؤٕٚ ايؿ١ٝٓ، ايػذالت اشباق١،  -18

 . 55ضدا٤ خًٌٝ امحس، َكسض غابل، م  -19
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ABSTRACT 

It is known that the cities today have become fertile ground for morphological 

studies that express the interaction between form with the functions to produce the 
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visual form of the city or what is meant by the general shape of the structure area 

through its external framework and the system of the network of internal streets 

which include its study as the most important morphological component, In an 

interactive way to show the plan as well as the pattern and design of the buildings, 

The morphological study may not be concerned with the engineering design of the 

buildings because it is the responsibility of the architect, but when these buildings 

affect the life of the individual and lead to change, and This effect arises through 

the interaction of the individual with the field and the method of making use of it, 

which becomes a subject of the core studies of population science especially when 

this interaction expresses the image of society and its history and social value as 

well as the degree of progress and development . 

The morphological study is a key for understanding the urban area by giving each 

part of the city a specific function such as residential, industrial, commercial and 

service, The growth of population of the city of  Khanaqin city which a subject 

under study may more rapid factor in changing the morphology of the city since its 

early stages, and its impact is appeared indisputably at the present time, as the great 

population acceleration due to a combination of natural and human factors, which 

in turn affected the decreasing of family's activities, As well as inadequate housing 

for the needs of the family, which leads to the intervention on the residential area to 

meet their needs, On the other hand, this type of construction had a negative impact 

on the image of the city, especially with its combination with other types of 

construction such as individual construction and random construction, which has 

been widespread in recent years, resulting in an uneven urban fabric distorted the 

general construction of the city and has greatly affected its development. 

In order to reach the objective of the research, the main points are identified which 

represent the effect of population growth on the morphology of Khanaqin city by 

focusing on three main axes: the fundamentals of population concentration, the 

impact of rural migration and the cultural and social background of the city's 

population. In which the research concludes a number of results, the most important 

of which is that the increasing population of the city of Khanaqin has a great impact 

on changing the city's morphology to be suitable for the real reality of it first, as 

well as the migration and the large population displacement that hit the doors of the 

city was another important factor of change finally the, Variables on social and 

cultural fields and their role in the process of changing. 
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