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 9/4/3002مشكالت القرية العراقية بعد أحداث 

 قرية القبة منوذجاً

 ) دراسة ميدانية يف إحدى قرى حمافظة نينوى (

 (*)د. حارث حازم أيوب   

ٞحاال٘وذٖاالبذبياحاارذبيلؼااهؼذػًااٛذاٖااٍذَاااهاقذبيكهٞااحذبيؼهبقٟااحذ ؼاا ذا اا ب ذ

٘يػااهاذبيٙلااٙوذئيااٛذٖاالبذبيٗااا ؼذأرااُّذبياحاارذا  ؼااحذَال ااار ذذ9/4/3002

بيُاحارذبو٘وذيطاال ذبيُٓٗ اٝذيًاحارذاَالذبيُاحارذبيقالْٝذؾكا ذ نا ذػًاٛذخصصذ

بيلؼهٞااؽذ كهٞااحذبيكاااحوذ٘أٓاال٘وذبيُاحاارذبيقلياارذب ااهقذَاااهاقذٖاالٔذبيكهٞااحذؾااٝذ ااّٟذ

ذأٓل٘وذبيُاحرذبيهب غذاٍٖذبيٓللئجذ٘بيلٙلٟلق ذ

 انًثحج األول

 اإلطار انًُهزي نهثحج

 أوالً : يشكهة انثحج

اقساالٌذٖااٝذبيُ لُااغذبيااا ٜ٘ذ٘بيهٞؿااٝذذحثاثااذػًااٛٞكسااٍذبيُ لُااغذ اااهىذػاالٌذ

ٔذبيخلصذ ٕذ٘ااٟؼلٕذبيلاٝذٞإيٞٗالذؤ ٓلذح٘بيحرهٜذ٘يهىذْٙعذَّذٖلٔذبوْٙبعذبيقاث

 . يالقٝذبوْٙبع
                                                           

ذنًٟحذب٠يببذ/ذجلَؼحذبيُٙلى ذ–قسٍذبالجلُلعذذ  (*)
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َّذَ لُغذبي ُغذ٘باليلكلاذذائِذبيُ لُغذبإلْسلْٝذق ذَهذ ُهب ىذأطٙ ذؾك ذ  

الذٞؼٓٝذذاخهٚذئيٛ ًحذثٍذبيُ لُغذبي  بػٝذؾليُ لُغذبيصٓلػٝذ٘بِذبيلطٙ ذَّذَه

جٓاامذَااغذذئيااٛجٓااال ذذِ٘ اا  ذشااهلوذبيساال كحذؾاقيٓاالذْااهٚذئِذبيُ لُااغذبيهٞؿااٝذوبخلؿاالاذب

بيُ لُغذبيحرهٜ،ذ٘يهىذَ لُغذَّذٖلٔذبيُ لُؼلقذ٘ظٟؿحذٞإيٞٗلذ ليٓساحذيألشهلوذ

بوخهٚذَّذبيُ لُغذ٘بيُ لُغذبيهٞؿٝذيٕذ٘ظٟؿللِذَُٗللِذئ  بُٖلذيبخًٟاحذيًُ لُاغذ

خل جٟاحذيًُ لُؼالقذبيُحٟطاحذ إذ٘بيكاهٚذٖاٝذئ ا ٚذلاٙ ذبيُ لُاغذْؿسٕذ٘اخهٚذ

بيهٞؿٝذبيلٝذألُٟ ذ آلاذبجلُلػٝذخلصذ ٗلذ٘ق ذٞقل ذسإبوذَالذٖاٝذبيُااهاقذبيلاٝذ

ُٞهّذاِذأظٗهذؾٝذبيكهٞحذبيؼهبقٟحذُ٘ٞهّذبيكاٙوذٖٓليامذْاٙػّٟذَاّذبيُااهاقذبيلاٝذ

ٙعذبيقلْٝذَااهاقذأاهقذيبخىذٖلٔذبيكهٚذ ؼرٗلذَالهلذَغذغٟهٖلذَّذبيكهٚذ٘بيٓ

خللحذ كهٞحذيِ٘ذغٟهٖلذَّذبيكاهٚذ ذؾراا ذػاّذ٘جاٙيذَااهاقذَُلا فذػااهذؾلاهفذ

جلْامذظٗاٙ ذَااهاقذاؾهقأٗالذااٟؼاحذبيلػٟاهذبيسٟلساٝذذئياٛقَٟٓحذاًٙٞحذَّذجٗاحذ

 ذ٘بيُااهاقذبيلاٝذاخاهَٚاّذجٗاحذذ9/4/3002بيلٜذ صىذؾٝذبيؼهبـذ ؼ ذا  ب ذ

َاااهاقذأكااؽذ ٙجاإذبإلْلااال ذو٘وذبْحاال٘وذبيٙقااٙؼذػًٟٗاالذأٓحصااهذؾاااٝذجاالْاّٟذ

َاااهاقذخ َٟااحذألؼًاافذ لي لْاامذبيؼًُااٝذ٘بيصااحٝذ٘بيخاا َلقذبيقاالْٝذبي  بػااٝذ٘

ذبال أهلقٞحذ)ذبيُلا،ذ٘بيهٗه لا،ذ٘بيطهـذ(ذ 

ٖ٘ٝذَاهاقذأكؽذ ٙجٕذأطٙ ذبيكهٞحذبيؼهبقٟحذ اهىذػلٌذ٘قهٞحذبيكاحذ ااهىذ

ذٛذَاهًحذبياحر ذخلصذ٘ ليلليٝذأؼٟفذػًُٟحذبيلُٟٓحذبيهٞؿٟحذَّ٘ذٖٓلذأل ً

ذ

ذ

ذ
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ذحاَياً : أهًية انثحج وأهذافه ذ

ذَلذٞأأٝ:ذؾٝأٓطًفذاُٖٟحذبياحرذ

بْاإذٞػٓااٝذبيُخلصااّٟذؾااٝذػًااٍذبالجلُاالعذ٘خللااحذبيُخلصااّٟذؾااٝذَ االوذبيلُٟٓااحذ -7

بيهٞؿٟحذ ُؼًَٙالقذػاّذبيؼٙبَاىذ٘بوساالبذبيُإيٞاحذيظٗاٙ ذبيُااهاقذبيُخلًؿاحذ

ذبيلٝذأؼلْٝذَٓٗلذبيكهٞح 

سؿهذػٓٗلذبياحرذُٞهّذاِذأؿٟ ذبي ٘بئهذذبقذبيؼاقحذؾٝذأح اٍٟذئِذبيٓللئجذبيلٝذسٟ -3

ذا٘ذ ىذبيُاهاقذبيلٝذأؼلْٝذَٓٗلذبيكهٞحذ 

ذاَلذاٖ بؼذبياحرذ:ذذ

ذبيلؼهؼذػًٛذااٟؼحذبيكهٞحذَّذبي لْمذبوٞهًٙجٝذ٘بي ُٞٙغهبؾٝ  -7

 أح ٞ ذاٍٖذبيُاهاقذبيلٝذأؼلْٝذَٓٗلذبيكهٞحذ  -3

ذبيخ َٝذ٘بإلْللجٝ ذذَحل٘يحذبيٓٗٙاذ ٙبقغذبيكهٞحذػًٛذبيصؼٟ  -2

ذحانخاً : يُاهذ انثحج

ٞؼاا ذٖاالبذبياحاارذَااّذبياحااٙ ذبيٙلااؿٟحذبيلحًًٟٟااحذالِذٖاالبذبيٓااٙعذَااّذبياحااٙ ذ

ٞسلً ٌذأكهٞهذخصلئصذظلٖهفذَؼٟٓحذ٘أح ٞ ذبيٗ ؼذَّذبياحارذَ٘ؿلُٖٟإذَ٘ٓٗ إذ

٘اي٘بأاإذَ٘ لالأاإذبيُخلًؿااحذ٘الذٞكااؽذٖاالبذبيٓااٙعذَااّذبياحااٙ ذػٓاا ذجُااغذبياٟلْاالقذ

أصاآٟؽذأًاامذبياٟلْاالقذ٘أحًًٟٗاالذثااٍذبساالخاصذبيٓلاالئجذبيلااٝذذئيااٛ ااىذٞل اإذ٘بيحكاالئفذ

ئل ب ذأؼُُٟلقذ اأِذبيُٙقؽذا٘ذبيظلٖهفذبيُهبيذي بسلٗلذئيْٛصىذػّذاهٞكٗلذ
(7)

ذ ذ

                                                           
  717وذص7911،ذَهلاحذبالْ ًٙذبيُصهٞح،ذبيكلٖهف،ذ4ػا ذبيالسطذَحُ ذ سّ،ذالٙوذبياحرذبالجلُلػٝ،ذاذ(7)
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اَلذَاّذْل ٟاحذَآٗجذبياحارذؾكا ذبسالً ٌذَٙباٙعذبياحارذئأاالعذَآٗجذي بساحذ

ذكحذبيظلٖهفذبيُ  ٘سح ذبيحليحذ ٟرذ اٞٓلٔذَٓلسال ذيًحصٙوذػًٛذَؼًَٙلقذأؿسهذ كٟ

َ٘ٓٗجذي بسحذبيحليحذ٘ٞكص ذ ٕذجُغذبيُؼًَٙلقذبيُلؼًكاحذ ٙ ا فذَؼٟٓاحذساٙباذ

نلْاافذؾااهيب ذاٌذَإسسااحذا٘ذَ لُؼاال ذاٌذاٞااحذَ ُٙػااحذاخااهٚذػًااٛذبػلال ٖاالذ٘ اا فذ

خلبؼحذيً  بسح
ذ(3)

 
ذذ

٘ق ذقلٌذبيال رذ ُلل ؼحذنىذَلذٞلؼًفذ ُاهاقذقهٞحذبيكاحذَاّذخااوذَالذ٘جا ٔذ

لقذَٙثكحذؾٝذس اقذبيُهبجغذبيهسُٟحذؾرا ذػّذبيُؼًَٙلقذبيلٝذ صىذَّذَؼًَٙ

ػًٟٗلذبيال رذَّذخاوذَكل ًلٕذياؼضذبيُ ب ػّٟذ٘بيسلنّٟٓذؾاٝذبيكهٞاحذَاّذبيالنٙ ذ

ذ٘بإلْل  

 راتعاً: أدوات انثحج

بيٙساًٟحذبيلاٝذٞلخالٖلذبيال ارذيًحصاٙوذػًاٛذبياٟلْالقذذئياٛٞاٟهذَؿٌٗٙذبويبفذ

ُٟ بِذبالجلُالػٝذ٘يكا ذبسالً ٌذ حقٓالذبسالخ بٌذانقاهذَاّذايبفذ٘بيحكلئفذبياقَحذَّذبي

ذي ُغذبياٟلْلقذيلأنٟ ذلححذبيٓللئجذ٘يقلٗلذَ٘ٓٗلذ:ذذ

 انًقاتهة  -9

يك ذبسلخ َٓلذبيُكل ًحذٖ٘ٝذأؼٓٝذبالأصلوذبياخصٝذبيُآظٍذ٘بيلؿلػاىذبيًؿظاٝذ

بيُالشااهذبياالٜذٞكااٌٙذ اإذبيؿااهيذَااغذاؾااهبيذشخااهّٞذ ٗاا ؼذبسلااال فذاْااٙبعذَؼٟٓااحذَااّذ

ُؼًَٙاالقذ٘بيحصااٙوذػًااٛذبياٟلْاالقذالساالػايٗلذؾااٝذبياحاارذ٘بالساالؼلْحذ ٗاالذؾااٝذبي

بيلٙجٟٕذ٘بيلاخٟصذ٘بيؼا ذ٘بيلكٍٙٞ
ذ ذ(2)

                                                           
  772،ذص7997ي ذَحُ ذاًؼفذػٟسٛ،ذبياحرذبالجلُلػٝ،ذَاليئٕذَ٘ٓلٖ ٕ،ذَطاؼحذبيكلٖهف،ذبيكلٖهف،ذذذ(3)

  311،ذصذ7917 ذبيلَٙٝذبياٟالْٝ،ذَٓلٖجذبياحرذبالجلُلػٝ،ذيب ذبيقكلؾح،ذ ٟه٘ق،ذي ذػُهذَحُذ(2)
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٘ق ذقالٌذبيال ارذ ُكل ًاحذَ ُٙػاحذَاّذبيساليفذبيُساإ٘يّٟذؾاٝذبيا ٘بئهذبيُؼٟٓاحذ

 ُٙجمذَكل اقذ ساُٟح
ذ

َحا يفذ سالػلقذَؼٟٓاحذ ؼا ذئسلحصالوذبيُٙبؾكالقذبيهساُٟحذ

ٌذبيال رذ للطحلبذنلمذأسٟٗىذَُٗحذئيٛذأًامذبيا ٘بئهذ٘بيلاٝذُٞهاّذَّ٘ذخاوذقٟل

بالااعذػًٟٗلذؾاٝذَا افذبياحارذ ػٟاحذبيحصاٙوذػًاٛذبيُؼًَٙالقذبي قٟكاحذػاّذٖالبذ

ذبيُٙبٙعذ ذذ

 انًالحظة -4

ئِذبيُا ظااحذأؼاا ذ٘سااًٟحذيًلأناا ذَااّذلاا ـذبياٟلْاالقذ٘أكصااٝذبيحكاالئفذَااّذ

بيُاحٙثّٟ
(4)

  

رذَّذَالٖ فذظه٘ؼذبيُاحٙثّٟذبالجلُلػٟاحذبيال ذفٓـ ذَه  ٟرذئِذٖلٔذبويبف

٘بيصحٟحذ٘بيحليحذبالقلصليٞحذ٘ ؼضذبيُاهاقذبيحٟلأٟحذبيلٝذٞٙبجْٗٙٗلذنُلذاأل فذ

 ي٘يذاؾؼااليٍٗذذئيااٛيًال اارذبيلؿلػااىذَااغذبيُاحااٙثّٟذ٘اااهلذبوسااتًحذػًااٍٟٗذيًلٙلااىذ

ذ٘بسل ل لأٍٗذيٗلٔذبوستًحذ ذذ

 خايسا : يزاالت انثحج

بيُ لوذبيااهٜذيًاحرذ ُ ُٙػاحذَاّذبيُساإ٘يّٟذؾاٝذبيُ لوذبيااهٜذ:ذبْحصهذ -7

ذي٘بئهذبي ٘يحذ،ذ٘بيُ ب ػّٟذؾٝذقهٞحذبيكاحذؾرا ذػّذبيسلنّٟٓذؾٟٗلذ ذ

ذبيُ لوذبيُهلْٝذ:ذ صهذبياحرذؾٝذبيهقؼحذبي ػهبؾٟحذيكهٞحذبيكاحذ  -3

  ذ20/1/3009٘يػلٞحذذ7/1/3009بيُ لوذبي َلْٝذ:ذبسلػهـذبياحرذبيؿلهفذَّذ -2

                                                           
(ذئ سلِذَحُ ذبيحسّ،ذبإل صلاذبالجلُلػٝ،ذ٘قب فذبيلؼًٍٟذبيؼليٝذ٘بياحرذبيؼًُٝ،ذَطل غذجلَؼحذبيُٙلى،ذ4)

  24وذص7917بيُٙلى،ذ
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 نثحج سادساً : يفاهيى ا

بيُاهًحذبالجلُلػٟحذٖٝذَٙقؽذٞإثهذؾٝذػ يذَّذبوؾهبيذ حٟارذٞؼلكا ِ٘ذا٘ذٞؼلكا ذ -9

ب٠خاااهِ٘ذ ااالِذٖااالبذبيُٙقاااؽذٖاااٙذَصااا  ذبيصاااؼٙ لقذٖ٘هااالبذأصاااا ذبيُااااهًحذ

بالجلُلػٟحذَٙقؿل ذَٙبٙػٟل ذَّذجٗحذ٘أؿسٟهذبجلُلػٟل ذذبأٟل ذَّذجٗحذاخهٚ
(1)

  

ناٟاهذَاّذبيٓالسذْسااٟل ذنُلذأؼهؼذ أْٗلذاٜذلؼٙ حذا٘ذسٙاذأصاهؼذيؼا يذذذذذ

َُاالذأهغاامذؾااٝذئقبيلاإذا٘ذئلااا ٕذ٘بِذ ااىذبيُاااهًحذٞؼلُاا ذ اااهىذ٘بباا ذػًااٛذ

بنلالؼذيٗلٔذبإلقبيحذا٘ذبإللال
(9)

 
ذذ

اَاالذبيُؿٗااٌٙذبإلجهبئااٝذيًُاااهًحذبالجلُلػٟااحذؾٗااٙذػااال فذػااّذظاالٖهفذبجلُلػٟااحذ

خًصذِ٘ذ ليؼُااىذػًااٛذبياالاٞصااؼمذبيلهٟااؽذيٗاالذ٘ٞاااؼهذا ٓاالاذبيُ لُااغذ خطٙ أٗاالذ٘ٞااا 

ذَٓٗل 

بيكهٞحذٖ٘ٝذاق ٌذشهىذياسلٟطلِذبيهٞؿٝذي أقذئيٟٕذبيؼلئًحذبيااهٞحذ ؼ ذبْلكليٗلذَّذ -3

َه ًااحذبي  بػااحذ٘بالساالكهب ذ٘قاا ذأهااِٙذبيكهٞااحذَااّذذئيااَٛه ًااحذبيصااٟ ذ٘بيلٓكااىذ

َ ُٙػاحذَااّذَٓالقوذَاؼقااهفذ ااهىذػاااٙبئٝذ٘الذألاٙؾهذؾٟٗاالذاٜذخا َلقذأساالحفذ

صُُحذ اهىذْظلَٝذٖ٘اٙذَالذٞا ػٛذ ليكهٞاحذبيلنهذا٘ذق ذأهِٙذَّذَتلقذبي ٘ ذبيُ

بيؼصهٞح
(1)

  ذ

                                                           
  2وذص7991(ذخًٙؼذَحُ ذبي  ػلِ،ذبيُاهًحذبالجلُلػٟح،ذَطاؼحذبيؼلْٝ،ذ ػ بي،ذ1)

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذػااااا ذبي ًٟااااىذبيطاااالٖه،ذبيُاااااهاقذبالجلُلػٟااااحذؾااااٝذ راااال فذَلا يااااح،ذَطاؼااااحذيب ذبيُؼهؾااااح،ذ ػاااا بي،ذ(9)

  32وذص7912

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ(ذَحُااااا ذػاااااا ذبيٗاااااليٜذينًاااااح،ذبيُ لُاااااغذبيهٞؿاااااٝ،ذَطاؼاااااحذيب ذبيهلااااام،ذجلَؼاااااحذبيُٙلاااااى،ذبيُٙلاااااى،1)

  711وذص7911
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نُاالذأؼااهؼذبيكهٞااحذئيب ٞاال ذ أْٗاالذبيُٓطكااحذبيلااٝذأكااغذخاال  ذ اا ٘يذبيلصااٍُٟذ

بوسلسٝذيًُ ٞٓحذ٘بيلٝذٞهِٙذبيٓالاذبي  بػٝذٖٙذبيػليمذؾٟٗل
(1)

ذذذذذ 

اَاالذأؼهٞؿٓاالذبإلجهبئااٝذيًكهٞااحذؾٗااٝذبيُهاالِذبياالٜذُٞاال سذؾٟاإذبيٓااالاذبي  بػااٝذ

ئيب ٞااحذيُٓطكااحذأحُااىذأسااُٟحذبيكهٞااحذؾرااا ذػااّذَؼٟاااحذَ ُٙػااحذَااّذذبااُّذ اا ٘ي

 جلْمذاْاطحذاخهٚ ذذذئيٟٛ ٖلذَّذقاًٍٗذذُ٘ٞل سِٙذبي  بػحذٟبوٖليٝذؾٝذ ٟٙقذٞلٍذأا

ٖ٘ٙذبيلل ٞخذبيُلرُّذ  ٘ ذأػٟٟهذسٟلساٝذؾاٝذبيؼاهبـذ ؼا ذذ9/4/3002ا  ب ذ -2

٘٘قاٙعذبيؼاهبـذأحافذذ ػا بيذئياٛيخٙوذبيكٙبقذبوَهٞهٟحذ٘بيكٙبقذبيُلحليؿحذَؼٗالذ

  ذ7412بال لاوذبوَهٞهٝذ سمذقهب ذَ ًسذبوَّذبيُهقٍذ

نُاالذٞؼااهؼذ أْاإذٞااٌٙذَااّذاٞاالٌذبيحااهبذبالْ ًٙبَهٞهٟااحذبيلااٝذبَلاا قذَااّذٞااٌٙذ

ٖ٘ٙذبيلل ٞخذبيلٜذاػًّذؾٟٕذبيهئٟسذذ20/4/3002ٌٞٙذذئيٛ٘بسلُهقذذ33/2/3002

 ٙشذ٘قؽذبيؼًُٟلقذبيؼسههٞحذWبوَهٞهٝذجٙ  ذ
(9)

ذ 

ذ:ذذ9/4/3002لذأؼهٞؿٓلذبإلجهبئٝذيٌٟٙذاَذذذذ

ي٘يحذ٘بقؼحذأحفذذئيٖٛٙذبيلل ٞخذبيلٜذشٗ ذبْلكلوذبيؼهبـذَّذي٘يحذذبقذسٟليفذ

بال لاوذ٘أهأمذػّذٖلبذبيلػٟٟهذظٗٙ ذخًىذؾاٝذػُاىذبوجٗا فذ٘بيُإسسالقذ ااهىذ

بْؼهسذػًٛذ ٟلفذبيُاٙباّذبيؼهبقاٝذ٘الساُٟلذبيهٞؿاٝذ٘سالٍٖذؾاٝذئٞ اليذَااهاقذياٍذ

ذجلْمذبيُاهاقذبيلٝذنلِذٞؼلْٝذَٓٗلذبيُ لُغذ اهىذػلٌذ ذئيٛفذسل كل ذأهّذَؼٗٙي

ذ
                                                           

ذذذذذذذذذذذذذذذ،ذ ػاااا بي،7993لخطااااٟطذبيؼُهبْااااٝ،ذبيلخطااااٟطذبإلقًُٟااااٝ،ذَطاؼااااحذ٘قب فذبيلخطااااٟط،ذ(ذبيُ ٞهٞااااحذبيؼلَااااحذي1ً)

  ذذ39وذص7993

وذاًٞاٙوذ391بيسٟلسٟحذيًحهبذب ذبيؼهبـو حرذَٓاٙ ذؾٝذَ ًحذبيُسالكاىذبيؼه ٝوبيؼا يذب٠ثل (ذٖلْٝذؾل سو9)ذ

  21وذص3002
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ذانًثحج انخاَي

 انتعريف تانقرية 

      أوالً : يىقع انقرية

ناٍذػااّذَهناا ذَ ٞٓااحذ71أكاغذقهٞااحذبيكاااحذشااُلوذغاهبذَ ٞٓااحذبيُٙلااىذ٘أاؼاا ذ

ذ اال ذٞااه طذبيكهٞااحذ ُ ٞٓااحلٞئ اال ذ٘لبيُٙلااىذُ٘ٞااهذ ٗاالذاهٞاافذ ئٟسااٝذ ُااه٘ ذ٘ب اا ذذٖ

بيُٙلىذٖ٘ٙذبَل بيذيًال عذبيهئٟسٝذبيلٜذُٞهذ ُٓطكحذبيهشٟ ٞحذَ٘ٓطكحذبياهٞخلِذ

ؾليكاحذٞح ٖلذَّذبياُلوذقهٞحذبياٟخذَحُ ذَّ٘ذبي ٓٙبذقهٞاحذػًًُاٙلذَ٘اّذبيااهـذ

قهٞااحذشااهٞخلِذبيسااؿًٛذَ٘ااّذبيػااهبذقهٞااحذشااهٞخلِذبيؼًٟاالذ٘يًكهٞااحذأسااُٟللِذبو٘يااٛذ

لذقهٔذقًٙٞٝذ٘بيلسُٟحذبيقلْٟاحذٖاٝذأساُٟحذئيب ٞل ذ سمذخهبئطذبيهليسله٘ذ٘ٞطًفذػًٟٗ

قاحذَ ب ذَٙجٙيفذؾٟٗالذٞا ػٛذبإلَالٌذذئيَٛل ب٘يحذ ّٟذسهلِذبيُٓطكحذٖ٘ٝذبيكاحذْساحذ

(ذ٘ سامذ23٘ذ27٘ذ20ػالسذ٘ألأيؽذقهٞحذبيكااحذَاّذبأحاليذثاا ذَكلاؼالقذٖاٝذ)

بيخهٞطااحذبيااٙب يفذؾااٝذَا اافذبياحاارذ٘خاااوذبيل ااٙبوذؾااٝذبيكهٞااحذْااهٚذئِذبياٟااٙقذ

ؾٝذج اذَّذبيكهٞحذاَلذبوج باذبيُلاكٟحذؾٗٝذػال فذػّذَسل لقذَخصصحذذَٙجٙيف

ي  بػحذْٙػّٟذَّذبيُحللٟىذ ؼرٗلذخره٘بقذ٘بي  اذب٠خهذَخصاصذي  بػاحذ

بيحٓطحذ٘بيااؼٟهذبيالٜذٞساكٛذ ُٟالٔذبوَطال ذ٘ٞكاغذباُّذبي ا اذبيُخصاصذيًساهّذ

  ساحذب ل بئٟاحذَذئياٛ ؼضذبيُإسسلقذبيخ َٟحذَقىذبيُ ب سذبال ل بئٟحذ٘بيلاٝذأٓكساٍذ

يًآّٟذَ٘  سحذب ل بئٟحذيًآلقذؾرا ذػّذ٘جٙيذَ  سحذخللحذ ليقلْٙٞحذأسُٛذثلْٙٞحذ

 ٓلٞالقذبيُا ب سذ٘جاٙيذ ٓلٞاحذخللاحذ لي ُؼٟاحذذئياٛبيكاحذ٘بيلٝذٖٝذَخلًطحذٞرلؼذ

بيؿا ٟحذ٘بيلٝذأكغذأحفذبسٍذجُؼٟحذبيٓؼٍٟذٞكٌٙذػًاٛذئيب أٗالذْالظهذق بػاٝذَاهأاطذ

ذأهأاطذقهٞحذبيكاحذئيب ٞل ذ كرلاذأًهٟؽ ذ  بئهفذق بػحذأًهٟؽذ٘
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٘ؾٝذيكلاذأٍذئجهبأذَغذبيُخلصّٟذؾٝذيبئهفذبيلخطٟطذبيؼُهبْٝذانا ٘بذؾٟإذئِذ

بيكهٞحذٖٝذ٘ب  فذَّذبيكهٚذبيُاُٙيحذ ليلطٙٞهذبيهٞؿٝذ٘بيلٜذٞلرُّذ٘بغذأصٍُٟذ

اسلسااٝذٞاالٍذ ُٙجااإذئؾااهبقذا ببااٝذسااهٟٓحذبااُّذبو ببااٝذبي  بػٟااحذبيلااٝذأؼااٙيذ

ٙقب فذبيُليٟااحذيػااهاذأٙقٞؼٗاالذػًااٛذبيُااٙبآّٟذؾرااا ذػااّذئقلَااحذ ؼااضذًَهٟلٗاالذياا

ذيامذئْااالاذجسااهذذئيااٛبيُاال ٞغذبالساالقُل ٞحذ٘الساُٟلذؾااٝذبيكطاالعذبيساٟل ٝذٞراالؼذ

أُااٙقذبيٙبقؼااحذؾااٝذبي ٗااحذبيُكل ًااحذذ71ٞسااُٛذ لي سااهذبيسااليسذ٘بياالٜذٞااه طذَٓطكااحذ

يكهٞحذبيكاحذْؿسٗل
(70)

ذ ذ

 حاَياً :  سكاٌ قرية انقثة 

هلِذٞاااهًِٙذب اا ذبيؼٓللااهذبيرااه٘ ٞحذا٘ذبياااه٘اذبيٗلَااحذؾااٝذ٘جااٙيذئِذبيساا

٘أطٙ ذبيُ لُغذئذذالذُٞهّذوٜذَ لُغذاِذٞاٙؾهذَلطًاالقذ ٟلأإذبيُليٞاحذ٘بيه٘ ٟاحذ

  ِ٘ذ  ذايْٛذَّذبيٓلسذيلبذٞؼلاهذي بسحذبيسهلِذَّذاٍٖذبيُهأه بقذبوسلساٟحذػٓا ذ

ؾااهيب ذذ79212ِذٞكاا  ذ ااـي بسااحذَٓطكااحذَؼٟٓااحذ ذئِذقهٞااحذبيكاااحذأرااٍذػاا يذَااّذبيسااهل

ػلئًاااحذ سااامذئ صااالئٟحذَهنااا ذأُاااّٙٞذْٟٓاااٙٚذ110َاااٙقػّٟذػًاااٛذ
(77)

٘بيػلياٟاااحذذ

بيكصٙٚذَّذسهلِذٖلٔذبيكهٞحذٍٖذَّذبيلهنُلِذبيلّٞذٞؼلاهِ٘ذب  ذَهْٙلقذبيُ لُغذ

بيؼهبقااٝذ٘ٞاا ِٞٓٙذ لياا ّٞذبإلساااَٝذئالذئِذجاا اذَاآٍٗذٖااٍذاأااالعذبيُاالٖمذبي ؼؿااهٜذ

يُلٖمذبيسٓٝذٖ٘لبذَلذٞؿسهذيٓالذ٘جاٙيذ سآٟٟللِذيبخاىذ٘بي  اذب٠خهذٍٖذَّذاأالعذب

أح ٞاا ذذ9/4/3002بيكهٞااحذؾرااا ذػااّذ٘جااٙيذجاالَؼّٟذؾٟٗاالذ٘قاا ذجااهٚذ ؼاا ذا اا ب ذ

                                                           
٘بيخااهباذبيُلخصصاّٟ،ذذأال ٞخذئجاهباذبيُكل ًاحذ(ذيبئهفذبيلخطٟطذبيؼُهبْٝ،ذَ ُٙػاحذَكال اقذَاغذبيُا ٞهذ70)

7/1/3009  

  ذ31/9/3009(ذَكل ًحذَغذَ ٞهذَهن ذأُّٙٞذْٟٓٙٚوأل ٞخذئجهباذبيُكل ًحذ77)
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َخلاال ذيهااىذالئؿااحذ االيهغٍذَااّذئِذبيُخلاال ذبيهسااُٝذياا ٚذبيسااًطلقذبيُحًٟااحذيبخااىذ

بيكرلاذٖٙذَخلل ذ٘ب  ذ٘بيُ ػٙذ هُفذػًٝذجًٟى
(73)

ذ 

ػاالئهذٖ٘اٍذبيساليفذ٘ػااٟهفذبيااَٙٓٝذذ9الاىذ٘ٞٓح  ذسهلِذقهٞاحذبيكااحذَاّذ

٘ػاٟهفذبيٓلئمذ٘ػاٟهفذبيخ ٘شذ٘ػاٟهفذبيال ٙبقذ٘ػاٟهفذشوذق ٌ
(72)

 
ذ

اَلذاشٗهذبيؼٙبئىذؾٗٝذشوذ ٙجُٙذ٘نٙ شذ٘نَٙهجٝ
(74)

ذ 

 حانخاً : انُشاط االقتصادي

ئِذاٍٖذَلذُٟٞا ذبيٓاالاذبالقلصاليٜذؾاٝذبغًامذبيكاهٚذبيؼهبقٟاحذ٘الساُٟلذقهٞاحذ

ٟهذَّذاؾهبيٖلذؾٝذق بػاحذبيُحللاٟىذبيُخلًؿاحذن  بػاحذبيخراه٘بقذبيكاحذػُىذبيهق

ذالٓلؼذ ذحثاثذئيٛا٘ذق بػحذبيحٓطحذ٘بياؼٟهذ٘ق ذبْكسٍذٖإالاذبيُ ب ػّٟذ

ذ713بو ببٝذبي  بػٟاحذ٘ٞاًاعذػا يٍٖذذٙؾا ِٙذٞؼًُِٙذؾٝذبي  بػحذٍٖ٘ذَان -7

ذؾا ل ذ 

ساالأجهّٞذيٗاالذؾا ااِٙذٞؼًُااِٙذؾااٝذا ببااٝذق بػٟااحذأؼااٙيذًَهٟلٗاالذيًػٟااهذٖ٘ااٍذَ -3

 ؾا ل  ذ91٘ػ يٍٖذ

ؾا ِٙذٞؼًُِٙذػٓ ذناذبيٓٙػّٟذبيسال كّٟذ٘ٞطًافذػًاٍٟٗذ اليٙ بقّٞذٖ٘اٍذلآؽذ -2

َّذبيؿا ّٟذٞؼًُاِٙذيا ٚذبيؿاالذبولاًٝذ ٟارذٞكاٌٙذبيؿاالذبولاًٝذ لكا ٍٞذناىذ

َساالً َلقذبيؼًُٟااحذبي  بػٟااحذَاااّذبو ا،ذ٘بيُاالا،ذ٘بيااال٘ ،ذ٘بوسااُ ف(ذٖ٘اااٍذ

                                                           
  ذ37/2/3009(ذَكل ًحذَغذَخلل ذقهٞحذبيكاحذ هُفذػًٝذجًٟىذاجهٚذبيُكل ًحذ لل ٞخذ73)

  ذ779وذص3002بو يِ،ذذ-يًٓاه،ذػُلِذ(ذػا ذػِٙذبيه٘بلِذَٙسٙػحذػالئهذبيؼهبـ،ذبيُطاؼحذبوًٖٟحذ72)

وذ3001وذ ٟاه٘قوذ3(ذا ش ذبيٗهَ ٜوذ كٟكحذبيٙجٙيذبيلهنُلْٝذؾٝذبيؼهبـذوذبي ب ذبيؼه ٟاحذيًُٙساٙػلقوذا74)

  719ص
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َكل ىذبيحصٙوذػًٛذْصؽذبيٓلأجذنُلذٞٙج ذٖٓليمذأه ٟاحذٞك َِٙذجٗ ٍٖذبيؼرًٝذ

يًحٟٙبْاالقذ ٟاارذأؼلاااهذقهٞااحذبيكاااحذئ اا ٚذبيكااهٚذبيهئٟسااٟحذبيُ ٗاا فذيُؼُااىذايااالِذ

 بيُٙلىذ ُليفذبيحًٟمذبيخلٌ ذ

 كٙوذي٘بجّذؾراا ذػاّذ٘جاٙيذَ ا  فذي ا  ذأًامذذ4نُلذٞٙج ذيبخىذبيكهٞحذ

هلِذبيكهٞاحذيبخاىذٖالٔذبيحكاٙوذبي ٘بجّذبيُسلًُحذَّذٖلٔذبيحكٙوذ٘ٞؼُاىذقساٍذَاّذسا

٘بيُ   ف
(71)

  

اَلذبيٙجٕذب٠خاهذيًٓاالاذبالقلصاليٜذ٘بيالٜذُٞل سإذا ٓالاذأًامذبيكهٞاحذ٘بيالٜذ

ُٞهّذَا ظلٕذَّذخاوذَلذًٞٝ:ذبسلطلػفذ ؼاضذَاّذػٙبئاىذقهٞاحذبيكااحذاِذأآ  ذ

ًؿحذؾٝذئنُلوذا ٓلئٗلذيلؼًٍُٟٗذبيؼليٝذَُلذسٗىذػًٍٟٗذبيلؼّٟٟذيبخىذي٘بئهذبي ٘يحذبيُخل

٘بيلٝذ ؼاضذَٓٗالذأكاغذ اليكهبذَاّذقهٞاحذبيكااحذنُااه٘عذسا ذ الي٘شذ٘شاهنحذبيآالاذ

ؾٝذ ٝذبيؼه ٝذؾرا ذػّذ٘جٙيذبياؼضذٍَٓٗذؾٝذي٘بئاهذأكاغذيبخاىذَهنا ذذ–بي لٖ 

بيُ ٞٓحذن بئهفذبياً ٞح
(79)

ذ 

اَلذبي  اذب٠خهذ٘بيلّٞذالذٞؼًُِٙذؾٝذبيؼُىذبي  بػٝذْلٟ حذيؼ ٌذبيهغاحذؾٟإذ

ُليٍٗذيلؼًٍُٟٗذؾك ذأٙقػٙبذيًؼُاىذباُّذْاٙػّٟٟذَاّذبيؼُاىذبو٘وذؾرا ذػّذػ ٌذئن

ذئيااٛاػُاالوذخ َٟااحذؾااٝذي٘بئااهذبي ٘يااحذبيهسااُٟحذ٘السااُٟلذجلَؼااحذبيُٙلااىذ لإلباالؾحذ

بيؼُىذؾٝذسًمذبياهاحذثلْٟل ذاػُلوذخ َٟحذغٟهذ ساُٟحذنؼُالوذ ٓالاذَاقا ذَلٙبجا ّٞذ

ذؾٝذَٓطكحذأ ُغذبيؼُلوذبيهلئٓحذقهبذجلَغذبيٓاٝذْٞٙسذ ذ

                                                           
(ذبالأحااليذبيؼاالٌذيً ُؼٟاالقذبيؿا ٟااحذؾااٝذْٟٓااٙٚذجُؼٟااحذبيٓؼااٍٟذبيلؼلْٟ٘ااحذبي  بػٟااحذساا اقذبي ُؼٟااحذقراالاذ71)

 بيُ ب ػّٟذبيُٓلساّٟذيٗلذ أًهٟؽ/ذقهٞحذبيكاحذاسُلاذ

(ذَكل ًحذأٍذئجهباٖلذَاغذَحُا ذػًاٝذب ُا ذبيٓلئامذَٙظاؽذؾاٝذَ ٞهٞاحذ ًا ٞلقذْٟٓٙٚ،أال ٞخذئجاهباذبيُكل ًاحذ79)

  ذذذ3/1/3009
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 اتعاً : انزاَة انخذيي ر

٘جٙيذ ؼضذبيُإسسلقذبيلاٝذأكا ٌذخا َلأٗلذيػاهاذذئيٛئِذنىذَ لُغذٞحلل ذ

س ذب لٟلجلإٔذبيُخلًؿحذَ٘ لُغذبيكااحذنػٟاهٔذَاّذبيُ لُؼالقذبيُحًٟاحذْ ا ذؾاٝذيبخاىذ

ٖلبذبيُ لُاغذ ؼاضذبيُإسسالقذبيخ َٟاحذنليُ  سالّٟذبال لا بئٟلّٟذبيخللاحذ ليالنٙ ذ

ذحذبيُخلًطحذؾرا ذػّذ ٓلٞحذبي ُؼٟحذبيلؼلْٟ٘ح ٘بإلْل ذ٘بيُ  سحذبيقلْٙٞ

اَلذبيخ َلقذبوخهٚذؾللٙقعذػًٛذبي ٘بئهذبيُٙجٙيفذيبخىذقرلاذأًهٟؽذنِٙذ

بيكهٞحذأل ؼحذئيب ٞل ذيٗلبذبيكرلاذ ٟرذأكٌٙذيبئهفذبو اٙبوذبيُ ْٟاحذؾاٝذأًهٟاؽذ٘يبئاهفذ

بيكهٞاحذذوٖاليٝذبي  بػحذ٘يبئهفذبيلس ٟىذبيؼكل ٜذ٘يبئهفذ ً ٞحذأًهٟؽذ لك ٍٞذخا َلأٗل

بيكهٞاحذَُالذبْؼهاسذذئياٛئالذاِذَلذٞا اعذٖاٙذػا ٌذ٘لاٙوذخا َلقذبيا بئهفذبوخٟاهفذ

ػًٛذبيخ َلقذبياً ٞحذبيُك َحذيًكهٞح
(71)

ذ 

اَلذبيخ َلقذبيصحٟحذبيخللحذ أٖليٝذبيكهٞاحذؾٟكاٌٙذ لكا ُٞٗلذبيُهنا ذبيصاحٝذ

ذنٍ ذذ1بيُٙجٙيذؾٝذَٓطكحذبيهشٟ ٞحذ٘بيلٜذٞاؼ ذػّذبيكهٞحذ ٙبيٝذ

ٞكٌٙذبيُسلٙلؽذبياٟطهٜذبيُٙجاٙيذؾاٝذبيهشاٟ ٞحذ لكا ٍٞذخ َلأإذيُه اٝذذنُل

بو كل ذ٘بي ٘بجّذبيُخلًؿح
(71)

ذ 

٘ ؼ ذٖلبذبيؼاهاذبيُاٙج ذيًلؼهٞاؽذ ٗالٔذبيكهٞاحذْحال٘وذبيٙقاٙؼذػًاٛذب اهقذ

٘بيلٜذأُقىذ ليلػٟهذبيسٟلسٝذذ9/4/3002َاهاقذٖلٔذبيكهٞحذخصٙلل ذ ؼ ذا  ب ذ

ذيلل ٞخ بيلٜذ صىذؾٝذبيؼهبـذ ؼ ذٖلبذب

                                                           
 7/1/3009(ذَكل ًحذأٍذئجهبئٗلذَغذقلئٍذَكلٌذقرلاذأًهٟؽ،ذأل ٞخذئجهباذبيُكل ًحذ71)

 اااا ذبيُاااا ب ػّٟذؾاااااٝذبيكهٞااااح،ذأاااال ٞخذئجاااااهباذ(ذَكل ًااااحذأااااٍذئجهبئٗاااالذَاااااغذبيُاااا ب عذػااااالسذقلساااااٍ،ذب71)

  30/1/3009بيُكل ًح،
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 انًثحج انخانج

 يشكالت انقرية

ئِذبي ب سذيُٙبٙعذبيُاهاقذ٘السُٟلذَاهاقذبيكهٞحذال  ذاِذٞلل غذْٙػّٟذ

َااّذب ااهقذا٘جاإذأًاامذبيُاااهاقذبو٘وذَاالذٞلؼًاافذ ليٓااالاذبيُُاال سذَااّذقاااىذاٖااليٝذ

بيكهٞااحذ٘بيقاالْٝذٞلؼًاافذ لوْاااطحذبيخ َٟااحذبيلااٝذأسااٍٗذؾااٝذئشااالعذبيحلجاالقذبوسلسااٟحذ

ذيُ لُغذ وؾهبيذب

 أوالً : يشكهة اإلَتاد انسراعي 

ذ ليهغٍذَّذبيُسل حذبيُخصصحذيطْلل ذبي  بػٝذؾٝذأًامذبيكهٞاحذ٘بيلاٝذأكا  

 -يٍْ٘ذئالذاِذَلذٞا عذ:ذذ1400

ؾٝذقهٞحذبيكاحذ٘ذيمذالِذبو ببٝذذ9/4/3002أكًصذ  ٍذبو اذبي  بػٟحذ ؼ ذ -7

يكهٞاحذ٘بيُ ٞٓاحذ صاىذبي  بػٟحذبيٙبقؼاحذػًاٛذبياال عذبيهئٟساٝذبيالٜذٞاه طذ اّٟذب

أ ل٘قذػًٟٗلذؾاليهغٍذَّذئِذلؿلٗلذق بػٟحذ٘جا اذناٟاهذَٓٗالذ اىذبغًاٗالذًَُاٙلذ

يً ٘يحذئالذئِذبيلّٞذُٞلًهِٙذ فذبيلصهؼذ ٗلذقلَٙبذ آلاذبي ٘ ذبيسهٟٓحذؾرا ذػّذ

 ٓلاذبيُحاقذبيل ل ٞحذبيلٝذأكاٌٙذ لكا ٍٞذ ؼاضذبيخا َلقذَقاىذ ٟاغذبيُاٙبيذبيػلبئٟاحذ

ؾتلاّٟذذئياٛبسلكهب ذ ؼضذالحلبذبيحهؼذبيلّٞذٞٓكساُِٙذذئيٛؾحذبيُخلًؿحذ لإلبل

بو٘ياٛذأهناحذبيؼُااىذبي  بػاٝذ ساامذباالئكحذَليٞاحذ٘اخاهٚذٖاالجهقذَاّذبيُ ٞٓااحذ

يلسلكهذؾٝذٖلٔذبيكهٞحذ٘بيكهٚذبوخهٚذْلٟ حذيًظهؼذبوَٓٝذيبخىذَ ٞٓحذبيُٙلىذ

َُاالذذب أؿاالعذاسااؼل ذبو ببااٝذؾااٝذأًاامذبيُٓطكااحذئيااٖٛ٘االٔذبوسااالبذ٘غٟهٖاالذايقذ

جؼااىذبيهقٟااهّٞذالذٞصااُ ِ٘ذاَاالٌذبيؼااه٘اذبيُك َااحذيٗااٍذ٘بيُاااليعذبيُ ؾٙػااحذؾااٝذ
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أح اٍٟذبيُسال حذذئياٛبو ببٝذبيُسالػًحذَاّذقااًٍٗذٖ٘البذب ا ذبوساالبذبيلاٝذايقذ

 بيُخصصحذيً  بػح 

َؼلْاالفذبيؼاالًَّٟذؾااٝذبيٓااالاذبي  بػااٝذؾااٝذبيكهٞااحذَااّذَاااهاقذَخلًؿااحذألؼًاافذذذ -3

  لإلْلل ذبي  بػٝ 

٘ ذبي ٘يااحذؾااٝذأكاا ٍٞذخاا َلأٗلذبي  بػٟااحذؾاؼاا ذاِذنلْاافذبي ٘يااحذأكااٌٙذبْحصاال ذيذ -اذ

 لك ٍٞذبوسُ فذ٘بيال٘ ذ٘ أسؼل ذَٓلساحذالا ذب٠ِذأل لبذؾٝذأك ٍٞذأًمذبيخا َلقذ

ؾٟكٙوذبيهقٟهذَّذبيُ ب ػّٟذاثٓلاذَكل ًلٓلذيٗاٍذئِذبوساُ فذأكلصاهذػًاٛذْاٙعذيِ٘ذ

ؾرا ذػاّذذ3001ذ-3004ذب٠خهذا٘ذػ ٌذبيلسًٍٟذنُلذ صىذؾٝذبيُٙسٍذبي  بػٝ

غاااذاساؼل ٔذنُاالذئِذػا ٌذ٘جااٙيذَؼال اذ هَٟٙااحذأكاٌٙذ ؼااهاذبياال٘ ذبي ٟاا فذ

اسااٙبـذبيكطاالعذذئيااٛيًُحللااٟىذبيػلبئٟااحذ٘بإلْللجٟااحذبيُخلًؿااحذٞ ؼااىذبيؿااالذًٞ ااأذ

بيخالصذ٘بيلاٝذأؼااهاذأًامذبيااال٘ ذبيلاٝذيااٍذأ اهٜذػًٟٗاالذبيؿحٙلالقذبيُخلاهٞااحذ

ئْللجٗلذَّذجٗاحذؾراا ذػاّذغاااذاساؼل ٖلذؾاٝذبياقَحذيًلأن ذَّذؾلػًٟلٗلذ٘  ٍذ

اسٙبـذبيكطلعذبيخلصذ٘ػٓ ذبيسإبوذػاّذساامذغاااذاساؼل ٖلذأهاِٙذبإلجل احذاَالذ

ب أؿلعذاسؼل ٖلذَّذبيُٓاأذا٘ذساامذب أؿالعذاجاٙ ذبيٓكاىذَ٘الذٞٓطاافذػًاٛذبياال٘ ذ

ٞٓطافذػًٛذبيُاٟ بقذؾك ذنلْفذياهنحذبيل ٟٗا بقذبي  بػٟاحذؾاهعذخالصذٞكاغذؾاٝذ

لالذبي  بػٝذٞرٍذَخلقِذخللحذ لك ٍٞذبيُاٟ بقذبي  بػٟاحذيُؼلي احذَٓطكحذبإل

ب٠ؾلقذبيلٝذأظٗهذؾٝذ كٙوذَحصٙيٝذبيحٓطحذ٘بياؼٟهذ ٟرذنلْفذأًمذبيُخالقِذ

أكٌٙذؾٝذ  بٞحذشاٗهذْٟسالِذَاّذناىذػالٌذ لٙقٞاغذ صاصذبيُاليفذبي ٘بئٟاحذ٘ سامذ

يبخااىذذبيُساال حذبيُ  ٘ػااحذَااّذقاااىذبيؿااالذيُؼلي ااحذَاالذٞظٗااهذَااّذشؾاالقذق بػٟااح

بيحكىذئالذئِذأؼهاذأًمذبيُخلقِذوػُالوذبيساًمذ٘بيٓٗامذؾراا ذػاّذػا ٌذ٘ ٘يذ

أٙقؽذأ ٘ٞ ذبيؿالذ ٗلٔذبيُاٙبيذَُالذذئيٛأًمذبيُٙبيذبي ٘بئٟحذ ؼ ذأًمذبو  ب ذايٚذ
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بوسٙبـذبيُحًٟاحذيًحصاٙوذػًٟٗالذاٞرال ذٖ٘البذٞؼٓاٝذػاماذئبالؾٝذذئيٛجؼًٕذًٞ أذ

ٌذ٘بيؿالذبيُٙلًٝذ اهىذخلص٘قغذػًٛذنلٖىذبيؿالذبيؼهبقٝذ اهىذػل
(79)

  

أل لبذأ ٘ٞا ذبيؿاالذ ليُاالكلقذبيٓؿطٟاحذؾكا ذ٘جا ْلذَاّذخااوذقٞل بأٓالذبيُلهاه فذ -2

يًحكااٙوذبي  بػٟااحذؾااٝذقهٞااحذبيكاااحذئِذأًاامذبيحكااٙوذٞؼلُاا ذبيسااكٝذؾٟٗاالذػًااٛذشااهًّٟذ

اسلسّٟذبو٘وذٞسالُ ذبيُٟالٔذَاّذْٗاهذيجًاحذ ٙبساطحذَراخلقذَٓصاٙ حذػًاٛذٖالبذ

بيقلْٝذٞؼلُ ذػًٛذب٠ ل ذبيسطحٟحذبيلٝذٞٓصمذػًٟٗلذَهالئّذاٞرال ذذبيٓٗهذاَلذبياهى

بيحكااىذيػااهاذسااكٝذبيُ  ٘ػاالقذذئيااٛأكااٌٙذ سااحمذبيُاالاذَااّذأًاامذب٠ اال ذ٘أاا ؾغذ

٘ ليهغٍذَّذأآٝذيبئهفذبيهٜذأٓظٍٟذَؼلَاقذ سُٟحذ٘ؾافذئجالقبقذالاٙيٟحذيلًامذ

ًاامذأذئيااٛبيُهالئّذيػااهاذلااهؼذ صااحذشااٗهٞحذَااّذَااليفذقٞاافذبيػاالقذبيهلق٘بٞااىذ

 بيُهلئّذئالذئِذَلذْا ظٕذػًٛذٖلٔذبيحصحذ:ذ

ذبْخؿلاذبيهُٟحذبيلٝذق٘يذ ٗلذبيؿال ذذ-ا

بْكطاالعذأًاامذبيهُٟااحذؾااٝذؾلااهبقذَخلًؿااحذ سااامذػاا ٌذ٘ ٘يٖاالذَااّذبيُٓااالقذذ-ب

ذ سامذ  ٘ ذخًىذؾٝذػكٙيذأ ٘ٞ ٖلذَّذبياً بِذبيُ ل٘ ف ذا٘بيُٓل حذيٗلذ

بيساٙيباذيًحصاٙوذػًاٛذأًامذذبيساٙـذئياٛي ٙاذبيؿالذذئيٛنىذٖلبذايٚذ  ٘ ٔذ

بيُليفذ أسؼل ذ لٖظحذأقاـكىذنلًٖإذيساكٝذَ  ػلإذ٘بيساإبوذبيالٜذٞطاهلذْؿسإذيُالذبذ

َهلئّذبي ٞ وذؾٝذظىذ٘جاٙيذَهالئّذنٗه لئٟاحذخللاحذئالذئِذبْكطالعذذئيًٛٞ أذبيؿالذ

جؼااىذبيؿاالذٞلااهلذبيُراخلقذبيؼلًَااحذذ7991بيلٟال ذبيهٗه االئٝذبيُسالُهذَ٘ااّذػالٌذ

َراخلقذبيا ٞ وذئالذئِذبيالٜذ ا  ذاالِذٖاٙذػا ٌذق  أإذػًاٛذذئياٛذ ليهٗه لاذً٘ٞ أ

أاااػٟىذٖاالٔذبيُرااخلقذ سااامذَاااهًحذبيٙقااٙي ذنُاالذأاااّٟذيٓاالذَااّذخاااوذ اا ٞقٓلذَااغذ

                                                           
  39/1/3009(ذَكل ًحذَغذلاللذب ُ ذ سّٟ،ذْلظهذجُؼٟحذبيٓؼٍٟ،ذأل ٞخذئجهباذبيُكل ًحذ79)
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بيؿا ّٟذئِذبيؿالذبيلٜذُٞلًمذسل احذق بػٟحذَس ًحذ سُٟل ذؾاٝذي٘بئاهذبي ٘ياحذنالِذ

بيٟٗاا  ٘يٟم،ذأصااهؼذياإذَااليفذ)بيهلق٘بٞااى،ذبياا ِٖٙ،ذبيسااٟإٞى،ذ٘ذ9/4/3002قاااىذ

َ٘ٙبيذبيلاحٍٟ(ذؾٝذ  بٞحذبيُٙسٍذبي  بػٝذَّذنىذػالٌذئالذئِذٖالٔذبيُاٙبيذقا ذأٙقؿافذ

 اٞرل  

ْٙعذبيلسًٟؽذيًؿالذَّذخاوذأكُٙٞٓلذيل ه حذبيلسًٟؽذ٘سإبيٓلذيًؿا ّٟذؾٝذقهٞحذذ -4

بيكااااحذػاااّذبيخااا َلقذبيُك َاااحذَاااّذقااااىذبيُصاااهؼذبي  بػاااٝذأاااٍذأح ٞااا ذ ؼاااضذ

 ّذبيلسًٟؽ بيُا ظلقذػًٛذٖلبذبيٓٙعذَ

قسل٘فذبياه٘اذبيلٝذأاٍذ ُٙجاٗالذأكا ٍٞذبيكاه٘اذ ٟارذٞؿاهاذػًاٛذبيؿاالذأكا ٍٞذذا ذ

ذٞهِٙذ لسٍذبيؿالذناهاذيًحصٙوذػًٛذبيكهاذؾااذبذَالذػًُٓالذئِذ ّٖذنؼكل ذَقا ذ

بيهقٟهذَّذبيؼكل بقذبيُلُقًحذ لي ٘ ذبيلٝذٞسهٖٓٙلذٖاإالاذبيؿا اّٟذٖاٝذي٘ ذَااٟ فذ

 ليل ل٘قذ٘الذٞٙج ذؾٟٗلذلٙ ذقٟ ذ سُٟحذَُالذٞؼٓاٝذ٘جاٙيذَؼاٙـذشخاهذٞكاؽذ ٙجإذ

ذبيؿالذيًحصٙوذػًٛذأًمذبيكه٘ا 

ُك َااحذؾااٝذٖاالٔذبيكااه٘اذ٘قصااهذبيُاا فذبي َٟٓااحذبيلااٝذٞ اامذيحذ  ااٍذبيُاااليعذبيآبااذب 

بيلس ٞ ذؾٟٗلذؾرا ذػّذب أؿلعذْساحذبيؿلئ فذبيلاٝذأ ؼاىذبيهقٟاهذَاّذبيؿا اّٟذأح امذ

ػّذبالقلهباذْلٟ حذب أالاذذيمذ كرلٞلذبيحاوذ٘بيحهبٌذ٘بيكٍٟذبي ٟٞٓحذبيلٝذأُل سذ

بيكالئُّٟذػًاٛذئيب فذذي٘ ٖلذؾٝذَ لُؼٓلذبإلسااَٝذ٘بيلاٝذالذأهبػاٛذا ٟلْال ذَاّذقااى

 بيُإسسلقذبيُليٟحذبيلٝذأهِٙذْظهأٍٗذَليٞحذؾكطذ 

نلٖاىذبيؿاالذذئياٛب أؿلعذاسؼل ذػًُٟلقذبيحهبثحذ٘بيلؼ ٞىذٖ٘لبذثكاىذشخاهذٞرالؼذ -1

ذئياٛؾليهقٟهذَّذؾا ٙبذبيكهٞحذالذُٞلًهاِٙذجاهب بقذق بػٟاحذَُالذٞ ؼًٗاٍذًٞ اأِ٘ذ

بيحكًٟااحذ٘الااحلبذٖاالٔذ ؼااضذبيُااليهّٟذيلًاامذبي ااهب بقذيػااهاذئجااهباذبيؼًُٟاالقذ

بي هب بقذَّذبيطاٟؼٝذاِذٞ ٞا ٘بذاساؼل ذسالػلقذبيحهبثاحذؾكا ذنالِذساؼهذبيسالػحذ
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ػااهذاياؽذيٞٓال ذذ71ذئياٛشالؼذيٞٓل ذب أؿؼفذيلصىذذذ1بيلاػًٟٟحذيًٙقْحذبيٙب  فذ

يًسلػحذبيٙب  فذؾرا ذػّذقٟلٌذلل مذبو اذ لٙؾٟهذَاليفذقٞافذبيػالقذيصال مذ

بي هب 
(30)

  

َٓلؾلذبيلسٙٞفذٖ٘لٔذَاهًحذَهنااحذيلؼا يذبوساالبذذئيٛبيحللىذب أؿلعذاسؼل ذْكىذ -9

بيُسلُٖحذؾٝذئ  بثٗلذؾؼٓ ذبيسإبوذػّذبيُااهًحذجالاذْكاصذبيُحه٘قالقذساامذا٘وذ

ؾرااا ذػااّذبْكطاالعذبي سااٙ ذبيهب طااحذ ااّٟذبيساال ىذبوٞسااهذ٘بياالٜذأكااغذؾٟاإذبيكهٞااحذ

يُؼالشذ(ذذ٘بي لْمذبوُّٞذ٘بيالٜذأكاغذؾٟإذَحااقذ ٟاغذبيحللاىذ لي ًُاحذ)ذساٙـذب

ؾرا ذػاّذساخْٙحذأًامذبيُٓطكاحذبَٟٓال ذ ااهىذٞ ؼاىذبيهقٟاهذَاّذالاحلبذساٟل بقذ

بيهقٟهذَّذبيؿا ّٟذَّذذأٖلٔذبيُٓطكحذيٗلبذبيسامذي ذئيٛبيٓكىذٞؼهاذػّذبيلٖلبذ

 ٟااغذَحللااًٍٟٗذؾااٝذبياااٙب عذا٘ذ ؼااضذبالقرااٟحذنكراالاذذئيااٛا ٓاالاذٖاالٔذبيُٓطكااحذ

 أًهٟؽذ٘قرلاذ ؼاٟكحذ 

ٗلذبسلٟهبيذبيخره٘بقذَّذبي ٘وذبيُ ل٘ فذؾليؿالذٞٙبجٕذبيٌٟٙذبيُٓلؾسحذبيلٝذٞح ث -1

بيكطااهذ٘بيلااٝذالذٞساالطٟغذاِذٞٓلؾسااٗلذذئيااٛبيػاا ٘ذبيحللااىذَااّذقاااىذبيُااٙبيذبي بخًااحذ

  سامذب أؿلعذنًؿحذئْللجٕذيًُحللٟىذبيلٝذٞكٌٙذ   بػلٗل 

لعذبيؼُىذيبخىذبيُ ٞٓحذالسُٟلذ ؼ ذب أؿاذئيٛأهلذبيؼلًَّٟذبيؼُىذبي  بػٝذ٘بيً ٙاذ -1

  ٍذبيه٘بأمذبيُ ؾٙػحذَّذقاىذبي ٘يحذيًؼلًَّٟذؾٝذَإسسلأٗلذؾآا عذبيهقٟاهذَاّذ

بيؼُاىذذئياٛ٘بذإا ٓلاذبيكهٚذٍَ٘ٓٗذا ٓلاذقهٞحذبيكاحذق ذٖ ه٘بذبيؼُاىذبي  بػاٝذ٘ي ا

بوجٗا فذذئياٛؾٝذي٘بئهذبي ٘يحذالسُٟلذبيخ َٟحذَٓٗلذَّذجٗاحذؾراا ذػاّذبالْلسالبذ

ػُاالوذبيآاالاذ٘بوػُاال ذؾااٝذ ؼااضذَٓاالافذبوَٟٓااحذ٘خااه٘ ذب٠خااهّٞذيًؼُااىذؾااٝذا

                                                           
َ ُٙػااااحذَكاااال اقذأااااٍذئجهبئٗاااالذَااااغذػاااا يذَااااّذنااااال ذبيؿا ااااّٟذؾااااٝذقهٞااااحذبيكاااااحذٖ٘ااااٍذنااااىذَااااّذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ(30)

  32/1/3009سٓح(،ذأل ٞخذئجهباذبيُكل ًحذذ12سٓح،ذ اٟمذ13َٝٓسٓح،ذػًٝذسًطل91ِٝ)أكٝذنَٙهج
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بيؼهبـذب٠َٓحذَقىذبيُٓطكحذبيااُليٟحذَاّذجٗاحذاخاهٚذٖ٘البذاَاهذااٟؼاٝذ لػلكليْالذ

ؾؼٓ َلذْ هٜذَكل ْحذ ّٟذأهًؿحذبإلْلل ذبيلٝذػًٛذبيؿالذاِذٞك َٗلذ٘  ٍذبيُاهي٘يذ

بيلٜذٞحصىذػًٟٕذنؼٙبئ ذيٗلبذبإلْلل ذ٘ ّٟذَلذٞحصىذػًٟٕذَّذَٙب يذْلٟ حذػًُٕذ

ٝذبوػُلوذبيسل كحذبيلنهذْاهٚذبْإذأاهلذبيؼُاىذؾاٝذبيكطالعذبي  بػاٝذاؾراىذَاّذؾ

 بياكلاذؾٟٕذ٘أحُىذخسل فذئبلؾٟحذ ذ

 حاَياً : انًشكالت انخذيية 

ُٞهاااّذ صاااهذب اااهقذبيُااااهاقذبيخ َٟاااحذبيلاااٝذال ظٗااالذبيال ااارذَاااّذخااااوذ

 بيُكل اقذبيلٝذاجهٞفذَغذبوٖليٝذ:ذ

 عذو تىفر انخذيات انصحية   -9

 لْمذبيصحٝذػٓ َلذٞهبيذأؿؼًٟٕذال  ذاِذٞهبػاٛذؾٟإذبي لْامذبيٙقالئٝذئِذبيذذذذ

٘بي لْمذبيؼاجٝذ٘يٟلحكفذذيمذال  ذَّذ٘جٙيذَإسسلقذَلخصصحذؾٝذٖلبذبيُ الوذ

َ٘االذْااهبٔذؾااٝذقهٞااحذبيكاااحذٖااٙذػاا ٌذ٘جااٙيذَهناا ذلااحٝذٞكاا ٌذبيخاا َلقذبيٙقلئٟااحذ

ٞؼٓااٝذْكااصذذ٘بيؼاجٟااحذبياقَااحذيصااححذا ٓاالاذبيُٓطكااحذئِذػاا ٌذ٘جااٙيذٖاالبذبيُهناا 

 بيخ َلقذبيصحٟحذَّذْل ٟح:ذ

بيلًكٟحلقذبياقَحذيًُاهافذبيحلَاىذؾراا ذػاّذػا ٌذ٘جاٙيذ ػلٞاحذا٘يٟاحذيٗالذخااوذذ -اذ

ذؾلهفذ ًُٗل 

ػ ٌذ٘جٙيذ ػلٞحذلحٟحذيألاؿلوذ  ٞقٝذبيٙاليفذخصٙلال ذَالذٞلؼًافذ اػطالئٍٗذ -بذ

ٙيذبيلًكٟحلقذبياقٌذئػطلئٗلذيًطؿاىذخااوذَه ًاحذبيطؿٙياحذٖ٘البذَالذٞؿساهذيٓالذ٘جا

 لالقذشًىذبواؿلوذبيلٝذأٍذَا ظلٗلذَاّذقااىذبيال ارذؾاٝذ ؼاضذػٙبئاىذبيكهٞاحذ

 بيلٝذ٘قؼفذؾٝذيبئهفذ حقٓل 
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٘ق ذشهىذػ ٌذ٘جٙيذٖلبذبيُهنا ذبيصاحٝذَااهًحذيهاال ذبيساّذبيالّٞذٞؼالِْٙذَاّذذ - ذ

اَااهباذبياااٟخٙخحذ ٟاارذٞلطًاامذَاآٍٗذبيحصااٙوذػًااٛذبوي٘ٞااحذبيُؼلي ااحذيٗاالٔذ

يصاحٝذؾااٝذَٓطكاحذبيهشااٟ ٞحذا٘ذبيُٓالافذبيكهٞاااحذبيُهناا ذبذئياٛبوَاهباذبيً ااٙاذ

 نحٝذبيؼه ٝ 

ػاا ٌذ٘جااٙيذبيُهناا ذاٞراال ذَاااهًحذؾااٝذْااٙعذبيؼااا ذبيُٓلساامذيهقٟااهذَااّذذى ذـ ذشهاا -يذ

أاخٟصذَّذقااىذذئيٛبوَهباذبيلٝذٞصلبذ ٗلذا ٓلاذبيكهٞحذ٘بيلٝذٞحلل ذػاجٗلذ

ٌذ٘جاٙيذااالاذٞؼًُِٙذؾٝذٖلٔذبيُهبن ذؾرا ذػّذئػطلاذبي ٘باذبيُٓلسامذ٘بِذػا 

بيُهبنا ذبيٙبقؼاحذؾاٝذذئياٖٛلبذبيُهن ذجؼىذبياخصذبيُصلبذق ذٞلًهأذؾاٝذبيالٖلبذ

أؿاالقٍذبيُااهاذذئيااٛبيُٓاالافذبيُ اال٘ فذْظااهب ذيصااؼٙ حذبيلٓكااىذَُاالذٞااإيٜذ اا ٘ ٔذ

خا َلقذبنااهذذئياٛ ليحذاخهٚذٞحلل ذػاجٗالذذئيٛ٘أحٙيٕذَّذ ليحذُٞهّذػاجٗلذ

 َُلذٞك ٌذؾٝذبيُسلٙلؽذبيصحٝ 

لاؼٙ حذػاا ذبيحالالقذبيطل ئاحذبيلاٝذذئياٛ٘جٙيذٖلبذبيُهنا ذايٚذذنُلذئِذػ ٌذ-ٖـ

ٞسااٗلذبيؼُىذؾٝذبيكطلعذبي  بػٝذؾرا ذػّذبيحلالقذبيلٝذأٓلجذَّذخاوذبيحٟلفذ

بيَٟٟٙحذٖ٘البذٞ ؼاىذبيؿاهيذبيُصالبذٞٙبجإذلاؼٙ حذؾاٝذَؼلي احذبيحلياحذبيطل ئاحذ

٘ئٞ ليذبيؼا ذبيُٓلسمذيٗل
(37)

ذ 

ذ

ذ

ذ

 

                                                           
 37/1/3009(ذَكل ًحذأٍذئجهبئٗلذَغذ ؼضذْسلاذبيكهٞح،ذأل ٞخذئجهباذبيُكل ًحذ37)
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 انخذيات االرتكازية  -4

أًؼاامذبيخاا َلقذبال أهلقٞااحذي٘ ٖاالذؾااٝذ ٟاالفذبيؿااهيذ٘ئذبذال ظٓاالذبيخاا َلقذذذذذ

ذبال أهلقٞحذؾٝذقهٞحذبيكاحذْهٚذَلذًٞٝ:ذ

 ليٓساااحذيًطااهـذؾاااذٞٙجاا ذؾااٝذقهٞااحذبيكاااحذسااٙٚذاهٞاافذ٘ب اا ذَاااًطذٖااٙذاهٞاافذذ -أ

قهٞاحذبيااٟخذَحُا ذٖ٘البذبيطهٞافذٞؼالْٝذَ٘ٓالذبيكا ٌذَاّذذئيَٛٙلىذبيكاحذ٘بيُُل ذ

ٙبقؼحذػًٟٕذْلٟ حذيؼا ٌذ٘جاٙيذأصاهٞؽذيًُٟالٔذَُالذجؼاىذ ؼاضذبيُطالقذبيهقٟهفذبي

اج باذٖلبذبيال عذَػُٙ فذ ليُٟلٔذؾراا ذػاّذَاه٘ ذساٟل بقذبيحُاىذبيكليَاحذَاّذ

 ؼضذَكليغذبيحصٛذ٘بيهَىذبيُٓلاهفذػًٛذبؿحذبيٓٗهذؾٝذٖلبذبياال عذجؼاىذٖالبذ

هذبيطهٞفذػهبحذيلهِٙذٖالٔذبيُطاالقذبيُخلًؿاحذَُالذبْؼهاسذساًال ذػًاٛذَا ٚذأاٙؾ

٘سلئىذبيٓكىذيسهلِذأًمذبيُٓطكحذؾاؼ ذاِذنلِذبيسالنّذيًكهٞاحذٞسالكىذَهنااحذ٘ب ا فذ

َٓطكاحذبيهشاٟ ٞحذَ٘اّذذئياَٛهن ذبيُ ٞٓحذالا ذب٠ِذٞسالكىذػ ًاحذذئيَّٛذبيكهٞحذ

َهناا ذبيُ ٞٓااحذػ ًااحذثلْٟااحذَُاالذٞؼاالْٝذقٞااليفذؾااٝذبيٓؿكاالقذذئيااَٛٓطكااحذبيهشااٟ ٞحذ

 بيُخصصحذيًلٓكى 

صاالؾٝذؾاااليهغٍذَااّذ٘جااٙيذبيُاااه٘عذبيُػاالٜذيًساال ىذاَاالذَاالذٞلؼًاافذ ليُاالاذبيذ -ب

بوٞسهذؾٝذَ ٞٓحذبيُٙلىذؾٝذبيكهٞحذئالذاِذ صحذبيكهٞحذَّذٖلبذبيُاه٘عذباتًٟحذ

ج ب ذؾأٖليٝذبيكهٞحذٞؼلُ ِ٘ذػًٛذَرخلقذبيُٟلٔذبيُٓصٙ حذػًٛذبوْل ٟمذبيهئٟسٟحذ

ل ذؾاٝذؾٝذ ٟٙأٍٗذيسحمذبيُلاذبياقٌذيس ذ لجالأٍٗذبيَٟٟٙاحذؾراا ذػاّذ٘جاٙيذب٠ ا

 ؼضذ ٟٙقذبيكهٞاحذبيلاٝذٞالٍذبسالػايٗلذَاّذقااىذبيؼٙبئاىذبيسالنٓحذؾاٝذٖالٔذبياٟاٙقذ

 ٘بيؼٙبئىذبيُ ل٘ فذيٗل 
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ئِذ صااٙوذبيؿااهيذػًااٛذبيُٟاالٔذبيصااليححذيًاااهبذٞؼاا ذَااّذب سااطذبيحكااٙـذذذذذ

بوسلسٟحذبيلٝذأٙؾهٖلذيٕذبي ٘يحذ٘أهِٙذبيُٟلٔذغٟهذبيصليححذيًاهبذبناهذ٘ساطذيٓكاىذ

ٝذ ٟاالفذبإلْساالِذ اااهىذػُٟاافذا٘ذأكًااىذَااّذايبأذؾااٝذبيحٟاالفذبوَااهباذبيُااإثهفذؾاا

بالجلُلػٟااحذَ٘ااّذخاااوذَا ظلٓاالذ٘سااإبيٓلذياااؼضذبيؼٙبئااىذ٘بيُسااإ٘يّٟذبياالّٞذأااٍذذ

 َكل ًلٍٗذػّذاسالبذأًمذبياححذؾٝذبيُٟلٔ 

ذٖاالبذذئيااٛ االِذقاا ٌذبيااااهحذبيُػلٞااحذياا ٘ ذبيكهٞااحذ اااهىذٞااإيٜذذئجل لٓاالأااٍذ

قاااىذبيُاااه٘عذؾرااا ذػااّذػاا ٌذنؿاالافذبيخاا بِذباالئؼلقذؾااٝذبيُٟاالٔذبيُ ؾٙػااحذَااّذ

بيؼُااٙيٜذبيهئٟسااٝذبيُٙجااٙيذ ليكهٞااحذ سااامذلااػهذ  ُاإذَااّذجٗااحذ٘ػاا ٌذبْلظاالٌذ

٘لٙوذبيُلاذئيٟٕذَّذجٗحذاخهٚ
(33)

ذ 

اَاالذَااّذْل ٟااحذبيخاا َلقذبيهٗه لئٟااحذؾُٓطكااحذبيكاااحذنػٟهٖاالذَااّذَٓاالافذبيُٙلااىذ -ج

ػًُٓلذقٞليفذبيطلقحذأؼلْٝذَّذبْخؿلاذبيطلقحذبيُخصصحذيًُٓطكحذخصٙلل ذئذبذَلذ

بالسلٗانٟحذ سامذبْلال ذبسلخ بٌذبوي٘بقذبيُٓ يٟاحذبيح ٞقاحذؾاٝذبيكهٞاحذَاّذجٗاحذ

َ٘حل٘يحذبسلخ بٌذبيطلقحذيلاػٟىذَرخلقذبيسكٝذؾٝذبيُ ب عذبيلٝذأظٍذَراخلقذ

ذئياٛنٗه لئٟحذٖ٘لبذٞؼٓٝذقٞليفذبيطًمذػًٛذبيطلقحذبيهٗه لئٟحذ٘بيلٜذٞاإيٜذ ا ٘ ٔذ

ًحذيًهٗه لاذػًٛذأحُىذأًمذبو ُلوذَُلذجؼىذسهلِذبيكهٞحذػ ٌذق  فذبيخطٙاذبيٓلق

ٞاهِٙذَاّذبْؿصالوذقٙبااغذبيا ٘ فذبيهٗه لئٟاحذا٘ذػطامذبيُحاٙالقذ٘بيالٜذٞؼٓاٝذ

 اًمذبي ٗلقذبيُخلصحذيًكٟلٌذ اجهباذبيصٟلْحذبياقَح 

بيصهؼذبيصحٝ ذ٘ؾُٟلذٞلؼًفذ خ َلقذبيصهؼذبيصحٝذؾليكهٞحذأؼالْٝذَاّذنقاهفذ -د

َهأؼال ذيًؿٟه٘سالقذبيٓلقًاحذيألَاهباذبيُخلًؿاحذؾراا ذػاّذذبيُسلٓكؼلقذبيلاٝذأهاِٙ

ذ ؼضذبو ببٝذبي  بػٟحذ ذئيٛبْسٟلبذٖلٔذبيُٟلٔذ
                                                           

  4/1/3009(ذَكل ًحذأٍذئجهبئٗلذَغذَ ٞهذ ً ٞحذأًهٟؽ،ذأل ٞخذئجهباذبيُكل ًحذ33)
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اَاالذ ليٓساااحذيًٓؿلٞاالقذؾؼٓاا ذبيل ااٙبوذؾااٝذبيكهٞااحذأااهٚذبوناا بسذبيُخلًؿااحذذذذذ

ئِذَٓالذقٟالٌذقاٙبقذذٛبو  لٌذؾٝذاج باذَلؿهقحذَّذبيُٓطكاحذ٘ٞااٟهذاٖاليٝذبيكهٞاحذئيا

هٝذ اجهباذ ؼضذػًُٟلقذ ؾغذبيٓؿلٞلقذؾٝذبياٗهذبيساليسذَاّذػالٌذبال لاوذبوَهٞ

٘بيٛذَٞٙٓلذٖلبذيٍذٞلٍذذ ؾغذأًمذبيٓؿلٞلقذبيُلهبنُحذ ؼ ذٖلبذبيلل ٞخذ3002
(32)

ذ 

 انخذيات انتعهيًية   -2

يًؼًٍذي٘ ٔذؾٝذ ٟلفذبيؿهيذؾلإلْسلِذبيُلؼًٍذٞسلطٟغذاِذًٞااٝذَلطًالأإذبيحٟلأٟاحذ

ٍذ٘بِذاسالسذبيحصاٙوذػًاٛذبيُؼهؾاحذبيؼًُٟاحذٖاٙذُالؼًبي اهىذاؾرىذَّذبيؿهيذغٟاهذ

بيُهب ااىذبي  بسااٟحذبيُخلًؿااحذبيلااٝذأاا ٘يذبيؿااهيذ االيلؼًٍٟذبيُٓلساامذيهااىذذئيااٛبالْلُاالاذ

َه ًحذَاّذٖالٔذبيُهب اىذبي  بساٟح
(34)

َ٘اّذخااوذأ ٙبيٓالذؾاٝذبيكهٞاحذْ ا ذاِذػا يذذ

قليقاحذَخلًطاحذَ ب سٗلذبال ل بئٟحذَ  ساللِذب ل بئٟاحذ٘ب ا فذيًآاّٟذ٘بيقلْٟاحذيًآالقذ٘بي

أ بٌ٘ذؾٝذ ٓلٞحذَ  سحذبيآلقذ٘ثلْٙٞحذ٘ب ا فذَخلًطاحذ٘ػٓا ذبيًكالاذ ُا  باذبيُا ب سذ

٘بيهلي ذبيل  ٞسٝذؾٟٗلذ٘ج ْلذئِذب هقذَؼلْلفذبيكطلعذبيلؼًُٟٝذؾٝذقهٞحذبيكاحذٞلًخصذ

ٝأأُلذٞ 
(31)

ذ:

ذذذذذذذنقااهفذاػاا بيذبيطًاااحذيبخااىذبيصااؽذبيٙب اا ذ ٟاارذٞاًااعذبيؼاا يذؾااٝذ ؼااضذبيصااؿٙؼ -7

ذاليال ذ٘الياحذُ٘ٞهّذَا ظحذبإل صلئٟحذبيٙب يفذؾٝذَا فذبياحر ذ90-11ذ ّٟ

قًحذبيهلي ذبيل  ٞسٝذ ٟرذاِذبغًمذبيل  ٞسّٟٟذٍٖذيٟسٙبذَّذساهٓحذبيكهٞاحذ اىذٖاٍذ -3

َااّذخاال  ذبيكهٞااحذ٘بيهقٟااهذَاآٍٗذٞحاال٘وذ صااٟػحذا٘ذاخااهٚذبالْلكاالوذَااّذَاا ب سذ

                                                           
  1/1/3009ق ٌذؾٝذ ً ٞحذأًهٟؽ،ذأل ٞخذئجهباذبيًكلاذ(ذَكل ًحذأٍذئجهبئٗلذَغذبيُٗٓ سذبو32)

  93وص7993(ذسليٍذخًؽوذبيُ لُغذبيهٞؿٝوذَطاؼحذ٘قب فذبيلؼًٍٟذبيؼليٝذ٘بياحرذبيؼًُٝذوذَٙلىو34)

(ذَكل ًحذَغذبوسللذذػالسذػلشٙ ذَ ٞهذَ  سحذبيكاحذبال ل بئٟحذيًآّٟ،ذ٘بيسٟ فذيُٟلاذبيصؿل ذَؼلْ٘حذَ  سحذ31)

  ذ9/1/3009يًآلقوأل ٞخذئجهباذبيُكل ًحذبيكاحذبال ل بئٟح
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َهنا ذذئياٛلافذبوقاهبذبيُ ب سذبيُٙجاٙيفذؾاٝذَهنا ذبيُ ٞٓاحذا٘ذبيُٓاذئيٛبيكهٞحذ

بيُ ٞٓحذيًخاصذَّذاجٙ ذبيٓكىذبيُهأؿؼحذَّذجٗحذ٘بالقلهببذَّذَٙقغذبيسهّذَّذ

 جٗحذاخهٚ 

ذذذذذذذذذذذذػاا ٌذنؿلٞااحذبيًااٙبقٌذبي  بسااٟحذ ٟاارذاِذبيُكؼاا ذبي  بسااٝذبيٙب اا ذٞ ًااسذػًٟاإذانقااه -2

ذذذذذذذَاااّذثاثاااحذااااابذؾراااا ذػاااّذجًاااٙسذبيااااؼضذػًاااٛذبو اذيؼااا ٌذنؿلٞاااحذأًااام

  بيُكلػ 

ػ ٌذ٘جٙيذبيلصهٞؽذبيُٓلسمذيُٟلٔذبوَطل ذيبخىذٖلٔذبيُ ب سذَُلذٞ ؼىذبي ٘بٌذ -4

 ؾٟٗلذػًٛذي جحذَّذبيصؼٙ حذؾٝذبوٞلٌذبيُُطهف 

ذَُ٘لذٞا عذاٞرل ذػًٛذبيلؼًٍٟذؾٝذقهٞحذبيكاح:ذ

بيُاا ب سذ٘خصٙلاال ذبإلْاال ذ٘ذياامذذئيااٛأًهااإذ ؼااضذبيؼٙبئااىذؾااٝذئ ساالوذا ٓلئٗاالذذ - أ

بالسالؿليفذَاّذذئياٛبوٞا ٜذبيؼلًَاحذؾُٟاىذبيؼلئًاحذذٛئيا سامذ لجحذبيؼُاىذبي  بػاٝذ

جٗااٙيذبيؿلٟاالقذيًكٟاالٌذ االيهقٟهذَاااّذبوػُاالوذبي  بػٟااحذنؼًُٟااحذجٓااٝذبيُحصاااٙوذ

٘ػًُٟلقذئقبيحذبويغلوذ٘غٟهٖلذَّذبيؼًُٟلقذبيحكًٟحذخصٙلال ذئذبذَالذػًُٓالذقٟالٌذ

ذاخاهَٚٓالافذذئياٛ ؼضذػٙبئاىذبيكهٞاحذ لاهلذبي  بػاحذؾاٝذقهٞاحذبيكااحذ٘بيالٖلبذ

ػهاذأحكٟفذئْللجٟحذاػًٛذنُٓطكحذ  ٟؼحذا٘ذَٓطكحذبي ْ بِذقهبذبيُسًخذؾليؼلئًحذي

أسلؼّٟذ أغًمذاؾهبيٖلذالْ لقذٖلٔذبوػُلوذبيلٝذٞكرٝذؾٟٗلذبيؿاهيذبغًامذسالػلقذ

َٕٞٙذٖ٘لبذٞؼٓٝذػ ٌذق  إٔذػًٛذَٙبنااحذبي  بساحذؾاٝذَا ب سذبيكهٞاح ذنُالذٞااُىذ

  بسااحذؾلغًاامذػٙبئااىذبيكهٞااحذأسااُ ذبيلُٟاا ذاٞراال ذػاا ٌذبيسااُللذيًؿلٟاالقذ انُاالوذبي

َساالٙٞلقذأؼًُٟٟااحذػًٟاالذ٘أ ؼااىذذياامذ هااهب ذػًااٍٟٗذَكل ْااحذذئيااٛيًاالنٙ ذبيٙلااٙوذ

 لإلْل ذبيلٝذٞسُ ذيّٗذ انُلوذبي  بسحذبال ل بئٟحذا٘ذبيُلٙسطحذؾٝذاؾرىذبو ٙبوذ

٘الذٞسااُ ذيٗااّذ انُاالوذبيُهب ااىذبي  بسااٟحذبوخااهٚذئالذَااّذ ؼااضذػٙبئااىذبيكهٞااحذ
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َاّذبيلحصاٟىذبيؼًُاٝذا٘ذباُّذبيهاٙبي ذذلذ٘يٝذب٠َاهذػًاٛذي جاح٘بيلٝذٞهِٙذؾٟٗ

بيٙظٟؿٟحذبيلٝذأؼُىذؾٝذَإسسلقذبي ٘يحذبيُخلًؿحذئِذػا ٌذ صاٙوذٖاإالاذبيؿلٟالقذ

ػًٛذي جحذنلؾٟحذَّذبيلؼًاٍٟذٞ ؼاىذؾاهصذ صاٙيٍٗذػًاٛذاػُالوذَٓلسااحذباؼٟؿحذ

جٙ ذَليٞحذ٘بِذػًُّٗذيبخىذبوسهفذٞؼٓٝذئِذبي ٗٙيذبيُك َحذَّذقاًّٗذالذٞكل ًٗلذا

  ىذئِذبوسهفذأهٚذاْٗلذأكٌٙذػًٛذنسٙأّٗذ٘أػلٞلّٗ ذذذ

 انخذيات انترفيهية  -9

أًؼاامذبيخاا َلقذبيلهؾٟٟٗااحذي٘ ٖاالذؾااٝذ ٟاالفذبإلْساالِذؾااليؿهيذنُاالذٞحلاال ذؾلااهفذ

يًؼُىذ٘بالْ لقذٞحلل ذؾلهفذأكل ًٗالذيًلهؾٟإذػاّذْؿسإذ٘بيالخًصذَاّذباػٙاذبيحٟالفذ

بوْاطحذبيلهؾٟٟٗحذؾٝذقهٞحذبيكاحذال ظٓلذَلذذبيلٝذٞحًُٗلذػًٛذنلًٖٕذ٘ػٓ ذسإبيٓلذػّ

ذًٞٝ:ذ

قٟاالٌذاٖااليٝذبيكهٞااحذ لالساالؿليفذَااّذب اا ذاجاا باذ ٓلٞااحذبي ُؼٟااحذنصااليحذبيؼاالبذ

ذأُل سذؾٟٗلذ ؼضذبيؼلبذبيهَٙاٟٙأهذ٘بيُٓر فذ 

اَاالذبيٓااالاذبيهٞلبااٝذؾٟكلصااهذػًااٛذَُل سااحذنااهفذبيكاا ٌذؾااٝذب اا ذبو ببااٝذ

ذ(*)ذTWO ُااه٘عذ الي٘شذذبيُله٘نحذ٘بيلٝذنلْفذأل ؼحذيُالذٞساُٛ
 ٟارذقالٌذ ؼاضذ

بياااالبذ لٓظااٍٟذَساال حذَااّذٖاالٔذبو اذ ذاَاالذ ليٓساااحذيهااال ذبيسااّذؾٗٓلياامذبيؼاالبذ

 ذؾرا ذػّذأااهٟىذَالذٞساُٛذ ليحال بقذبيلاٝذأراٍذ(**)أُل سذَّذقاًٍٗذنًؼاحذبي بَل

                                                           

ٖٙذَاه٘عذس ذ لي٘شذبيلٜذٞٗ ؼذئيٛذخ ِذبيُلاذيػهاذبالسلؿليفذَٓإذؾاٝذاْااطحذأٙيٟا ذذ: towتادوشذ (*) 

ذبيطلقحذبيهٗه لئٟحذَ٘ لالقذاخهٚذ 

ذالػاّٟذذٖٝذػال فذػّذَ ُٙػحذَّذبيحصلذأٙقغذيبخىذَه غذَكسٍذئيٛذاقسلٌذػ فذٞلكل ىذػًٟٗلذذانذايا :ذذ (**)
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بياٟاٙقذيًلا ب٘وذؾاٝذذئياَٛ ُٙػحذَاّذبوؾاهبيذٞ ًساِٙذؾاٝذ ؤ٘سذبوؾاهعذبيُإيٞاحذ

ذصذبيكهٞحذا٘ذاَٙ ذػلَح ذاَٙ ذأخ

ذئياٛئِذبيسل حذبيلٝذٞسلػًٗلذٖاإالاذبيااالبذٖاٝذسال حذغٟاهذْظلَٟاحذ٘أحلال ذ

ذ ؼضذبيل ٟٗ بقذبياقَحذؾرا ذػّذ ؼ ٖلذبيٓساٝذػّذبيكهٞح ذ

ذذذذذذذذذ
انفصم انراتع
ذ

 أهى انُتائذ وانتىصيات 

 أوالً : أهى انُتائـذ 

ل اارذؾااٝذجاالْاّٟذبو٘وذُٞهااّذ صااهذاٖااٍذبيٓلاالئجذبيلااٝذ صااىذػًٟٗاالذبياذذذذ

ذَاهاقذألؼًفذ لإلْلل ذبي  بػٝذ٘بيقلْٝذَاهاقذألؼًفذ لي لْمذبيخ َٝ 

 انًشكالت انًتعهقة تانزاَة انسراعي  .9

بْحصل ذؾٝذ  ٍذبيهقؼحذبي ػهبؾٟاحذبيُخصصاحذيً  بػاحذ ساامذأحاٙوذبسالخ بٌذذ -ذا

 اْاطحذاخهٚذغٟهذق بػٟح ذئيٛبو اذ

لااٝذنلْاافذَسااإ٘يحذػااّذأكاا ٍٞذ ؼااضذ٘جااٙيذخًااىذؾااٝذْااالاذبياا ٘بئهذبيُخلصااحذبي -بذ

 خ َلأٗلذيًؿا ّٟذ٘بيلٝذأؼ ذب  ذبيؼٓللهذبيهئٟسٟحذؾٝذبيؼًُٟحذبي  بػٟح 

 انًتعهقة تانزاَة انخذيي : انًشكالت .4

ذأاّٟذيٓلذَّذخاوذبياحرذئِذبيُاهاقذبيُلؼًكحذ لي لْمذبيخ َٝذأٓحصهذؾُٟلذًٞٝ:ذذذذذ

 ػ ٌذ٘جٙيذَهن ذلحٝذخلصذ أٖليٝذبيكهٞح  -اذ
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بيخ َلقذبال أهلقٞحذناححذَٟالٔذبيااهبذ٘بْكطالعذبيلٟال ذبيهٗه الئٝذذئيٛ ذبالؾلكل -بذ

 ٘ػ ٌذ٘جٙيذأصهٞؽذيًُٟلٔذبيُسلخ َح 

ذذذذذذذذذاَااالذػًاااٛذلاااؼٟ ذبيُإسساااحذبيلؼًُٟٟاااحذؾٙجااا ْلذئِذَااا ب سذبيكهٞاااحذأااااهٙذَاااّذذ - ذ

بالنلظاالظذيبخااىذبيصااؿٙؼذ٘ػاا ٌذأااٙؾهذبيُساالً َلقذبي  بسااٟحذبيخللااحذ ليؼًُٟااحذ

 بيلؼًُٟٟح 

 ٙيذاَلنّذَٓظُحذألطًغذ لك ٍٞذبيخ َلقذبيلهؾٟٟٗحذو ٓلاذأًمذبيكهٞح ػ ٌذ٘ج -يذ

 

 حاَياً : انتىصيـات 

ْحل٘وذَّذخاوذَلذأٙلًٓلذئيٟٕذَّذْللئجذػّذَاهاقذقهٞحذبيكاحذاِذْ ا ذذذذذ

 ؼضذبيلٙلٟلقذبيلٝذأسٍٗذؾٝذبيلكًٟىذَّذَؼلْلفذاٖليٝذبيكهٞاحذَاغذأاهلذشيٟاحذبيلٓؿٟالذ

ذقحذئِذأٙلٟلأٓلذق ذبْحسهقذؾُٟلذًٞٝ:ذيً ٗلقذبيهسُٟحذذبقذبيؼا

بااه٘ فذبااااعذيبئااهفذق بػااحذْٟٓااٙٚذ لكاا ٍٞذخاا َلأٗلذبي  بػٟااحذيػااهاذأااليٟىذ -9

ذبيؼكالقذبيلٝذأكؽذ ٙجٕذبإلْلل ذبي  بػٝذؾٝذٖلٔذبيكهٞح 

به٘ فذقٟلٌذبيُصهؼذبي  بػٝذ لسٟٗىذ ؼضذبياه٘اذبياقَحذيًلسًٟؽذيػهاذ -4

قذٖالبذبيُصاهؼذؾراا ذػاّذ ؾاغذ  اٍذبسلؿليفذبناهذػ يذَّذبيؿا اّٟذَاّذخا َل

 بيُاليعذبيلسًٟؿٟحذيٍٗ 

قٟلٌذيبئهفذلححذْٟٓٙٚذ اْالاذَهن ذلحٝذيبخىذبيكهٞحذيػهاذبالاااعذ ا ٘ ٔذ -2

ذؾٝذأك ٍٞذبيخ َلقذبيٙقلئٟحذ٘بيؼاجٟحذيسهلِذٖلٔذبيكهٞح 
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ذذذذذذذذذذذذذذقٟااالٌذَ ٞهٞاااحذأه ٟاااحذْٟٓاااٙٚذ ااااجهباذبيصاااٟلْحذبياقَاااحذيًُااا ب سذبيُٙجاااٙيفذؾاااٝ -9

يكهٞااحذؾرااا ذػااّذأ ٘ٞاا ٖلذ االيًٙبقٌذبي  بسااٟحذالسااُٟلذبيُكلػاا ذبي  بسااٟحذ لي  جااحذب

 بو٘يٛ 

ذذذذذذذذذذذذذذذ3007يساااآحذذ714بااااه٘ فذقٟاااالٌذبي ٗاااالقذبيُخلصااااحذ لؿؼٟااااىذبيكااااهب ذ قااااٍذ -5

ذذذذذذذذذذ٘بيخاالصذ هؾااغذبيل اال٘قبقذ ٟاارذئِذػاا ٌذبيؼُااىذ ٗاالبذبيكااهب ذقاا ذبْؼهااسذ اا ٘ ٔ

ذذذذذذذذذذذذكهٞااااحذػًااااٛذ  ااااٍذبو ببااااٝذبيُخصصااااحذػًااااٛذأ اااال٘قذبيهقٟااااهذَااااّذاٖااااليٝذبي

 يً  بػح 

ذذذذذذذذذذذذذذذنُاااالذْٙلااااٝذبي ٗاااالقذبيكلئُااااحذػًااااٛذبيهٞلبااااحذؾااااٝذَحلؾظااااحذْٟٓااااٙٚذ اْااااالا -6

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذًَؼاااااامذ ٞلبااااااٝذالساااااالٟؼلبذبيطلقاااااالقذبيهٞلبااااااٟحذبيُٙجااااااٙيفذيبخااااااىذٖاااااالٔ

ذبيكهٞحذ 
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ذج ٘و
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ذخهٞطح
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Abstract 

The Problems of Iraqi Village after the 

acts on         : 

ALGubba village as a sample. 

Dr. Hareth Hazem Aiub
(*)

 

 

This paper tries to shed light on the most important problem of 

the Iraqi villages after the acts on         . This paper consists of 

four sections. The first section deals with methodological frame of 

the research. The second sections defines AlKubba village as a 

sample. The third section deals with the most important problem of 

the village mentioned above. The fourth section includes the final 

results and recommendations.   

                                                           
(*) Dept of  Sociology - College of Arts / University of Mosul. 


