عح بعٓٛإ

ٚاقع إ٪هوات ايذلب ٗ ١ٜٛايٛقا َٔ ١ٜأٓلاك اؾلّ ١إٓ ١ُٛيًُؼـكات

ؿٓ .ن ٠عبـايهل ِٜايلبابع١
قوِ عًِ ايٓؿى ا٫كًاؿٚ ٟايذلبٟٛ
داَع ١ايرلَٛى  -ا٭كؿٕ
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إًؼّ
تٗـف ٖق ٙايـكاه ١إٍ تكٚ ِٝٝاقع إ٪هوات ايذلب ٗ ١ٜٛايٛقا َٔ ١ٜأٓلاك
اؾلّ ١إٓ ١ُٛيًُؼـكاتٚ .اهتؼـَت ايـكاه ١إٓٗر ايتشً( ًٞٝؼً ٌٝإَُٔٔ )ٕٛ
ػ ٍ٬ؼً ٌٝبعض إٓاٖر ايـكاه ٗ ١ٝإـاكي ٚداَع ١ايرلَٛى باٱٓاؾ ١إٍ
إكاب٬ت ايؿلؿَ ١ٜع بعض إـكهٌ ٚايڀًب .١نقيو كننت ايـكاه ١عً ٢بعض َٔ
إٓاٖر ايـكاه ١ٝإكلكٚ َٔ ٠ماك ٠ايذلب ١ٝا٭كؿْٚ ١ٝبعض إٓاٖر ايـكاه ١ٝإكلكٗ ٠
داَع ١ايرلَٛىٚ .قـ دا٤ت ايـكاه ٗ ١ث٬ث ١قاٚك كٝ٥و.١ٝ
تٓا ٍٚاحملٛك ا٭ ٍٚأهباب اْتٌاك دلّ ١إؼـكات ,أْٛاع إؼـكاتٚ ,أٓلاك
إؼـكات ايؿلؿٚ ١ٜا٫دتُاع ٗٚ .١ٝاحملٛك ايجاْ ٞتڀلقت ايـكاه ١إٍ أؿٚات إ٪هوات
ايذلب ٗ ١ٜٛايٛقا َٔ ١ٜإؼـكات ٚأٓلاكٖاٚ ,قـ سِلت ايـكاهٖ ١ق ٙا٫ؿاكات ٗ
ا٭ٖـاف ايذلبٚ ,١ٜٛإٓاٖر ايـكاهٚ ,١ٝايـٚكات ايتـكٜب ١ايذلبَٚ ,١ٜٛلاؾل ايـكاه١
إؼتًؿٚ ,١ايٌٓاطات ايَٗٓ٬ذٚ ,١ٝإلًـ ايٓؿوٚ ٞا٫دتُاعٚ ,ٞإؿاك ٠إـكه١
ٚع٬قاتٗا اـاكدٚ ,١ٝؾتض أبٛاب ايبشح ايعًُٚ .ٞقـ ْاقٍ احملٛك ايجايح ٚاقع
إ٪هوات ايذلب ٗ ١ٜٛايٛقا َٔ ١ٜإؼـكات ٚأٓلاكٖا.
ٚقـ أُٚت ايـكاه ١بٔلٚك ٠تعاْٝ ٕٚع َ٪هوات ايتٌٓ ١٦ا٫دتُاعَ ١ٝع
إ٪هوات ايذلبٕٛ ١ٜٛادٗٚ ١اٖل ٠إؼـكاتٚ ,عًٓ ٢لٚك ٠إدلا ٤إنٜـ َٔ ايبشٛخ
ٚايـكاهات ٚايدلاَر ايتـكٜب ١ٝس ٍٛؿٚك إ٪هوات ايذلب ٗ ١ٜٛايٛقا َٔ ١ٜإؼـكات
ٚأٓلاكٖا.
ايهًُات إؿتاس :١ٝإؼـكات ,إ٪هوات ايذلب ,١ٜٛايتٌٓ ١٦ا٫دتُاع ,١ٝأْٛاع
إؼـكات ,أٓلاك إؼـكات.
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إكـَ١
هع ٢اٱْوإ َٓق ايًش ١ٛا٭ ٍٚيٛط ١٦قـَ٘ ا٭كض إٍ ايهؿاغ َٔ أدٌ تأٌَ
نٌ َا ٜواعـ ٗ ٙايتػًب عً ٢نٌ َا ٜٗـؿ آَٓ٘ ٚٚدٛؿ ٙيًع ٍٝبأؾٌٔ ِ٘ يًشٝا; ٠
يقيو قاّ بايبشح عٔ نٌ َا ؾ ٘ٝػرل سٝات٘ ٬ُٚسٗا ٚػٓب نٌ َا ؾً ٘ٝلاڄ شلا,
ٚاكتبڀت هعاؿت٘ ٚتڀٛك ٙعًَ ٢ل ايتاكٜؽ َكـاك إًباع سادات٘ ايبٛٝيٛد١ٝ
ٚايوٝهٛيٛد ١ٝبٌهٌ هً.ِٝ
ٚبايلغِ َٔ  ٍُٛٚا٫بـاع اْ٫واْ ٞإٍ فكٚت٘ بايعِٛك اؿـٜجَ ١ا ٌْٗـَٔ ٙ
َٛاٖل ايتڀٛك ايعًُٚ ٞايتهٓٛيٛدٚ ٞايجٛك ٠إعًَٛاتٚ ١ٝتٛؾرل أؾٌٔ َوتٜٛات اؿٝا٠
اٱْواْ ١ٝإ ٫إٔ ٖٓاى ايعـٜـ َٔ ايتشـٜـات اييت كاؾك ١نٌ تڀٛك ٌْٚا ٙاْواْٗ ٞ
نٌ مَإ َٚهإ; ٖا ماؿ َٔ سذِ ايٛادبات ٚا٭ؿٚاك إڀًٛب٪َ َٔ ١هوات ايتٌٓ١٦
ا٫دتُاع ١ٝإؼتًؿٕٛ ١ادٗ ١تًو ايتشـٜات ٚؼٌِ ايؿلؿ َٓٗا  َٔٚأبلم تًو ايتشـٜات
ايكـّ ١اؿـٜج ١اييت تٗـؿ سٝا ٠اٱْوإ ٖ ٞإؼـكات بأًهاشلا ٚأيٛاْٗا إؼتًؿٚ ١اييت
ُجٌ قٓبًَٛ ١قٛتَٛٚ ١ت ْاع ٞبڀٜ ٤ٞتؼڀ ٢كقاب ا٭ؾلاؿ ٚإ٪هوات َٔ  ّٜٛإٍ آػل
( ٌَاقب.)2007 ,١
ٚبايٛقت ايق ٟناْت ؾ ٘ٝأػڀاك ايڀبٝع ١بن٫مشلا ٚبلانٗٓٝا ٖ ٞإٗـؿ ا٭ندل
يًٛدٛؿ اٱْواْ ٞإ ٫إٔ ايڀبٝع ١ناْت أكسِ بأْؿوٓا َٓا ,سٝح تٗٛل َٔ ٚقت ٯػل
َٓٚاطل قـؿ ٠عاؿ٠ڄ َا ته ٕٛػاي َٔ ١ٝايبٌل ,إ ٫إٔ آؾ ١إؼـكات ٚأٓلاكٖا
توتٗـف سٝا ٠نٌ ؾلؿ ٚتٗـؿ بٓا ٤نٌ فتُع  ٗٚنٌ مَإ َٚهإ ٚتعٌُ ي٬ٝڄ ْٗاكاڄ
ٚبٌهٌ ػؿٚ .ٞبايلغِ َٔ لاغ َع ِٛاؾٗٛؿ اْ٫واَْٛ ٗ ١ٝادٗ ١إؼاطل ايِش١ٝ
نا٭َلاض ايؿتانٚ ١ا٭ٚبٚ ١٦ؼوٌ طلم ايٛقاَٗٓ ١ٝ٥ا إ ٫إٔ اؾٗٛؿ ايؿلؿ١ٜ
ٚاؾُاع ٗ ١ٝفاٍ َهاؾش ١آؾ ١إؼـكات ٚأٓلاكٖا قـ نتب شلا ايؿٌٌ أ ٚمل تهٔ
َوت ٣ٛايڀُٛغ  ٫ٚعذِ أٓلاك إؼـكات ٚؾواؿٖا (ايعٝو.)2005 ,ٟٛ
سٝح إٕ ايباسح ٚإلاقب يٛاٖل ٠إؼـكات ٬ٜس ٜامؿٜاؿٖا بٌهٌ ٚاهع ٚتٓٛع
أًهاشلا ٚطلم اْتٌاكٖا ٚػاكتٗا; ٖا هعًٓا ْـم أدلاي اـڀل َٔ ٖق ٙاٯؾ١
اـبٝج ١اييت ْهاؿ ٌْذل ٟبٗا َٛتٓا بأَٛايٓا ْٗٚـّ بٗا أٚطآْا بأٜـٜٓا; ٖا ٜـؾعٓا إٍ
ايتوإ ٍ٩افا تٓتٌل آؾ ١إؼـكات بٌهٌ ٚاهع بايلغِ َٔ توؼرل ناؾ ١اؾٗٛؿ
ٚإٛاكؿ حملاكبتٗا ? ٕٚافا ٜنؿاؿ عـؿ إـٌَٓ َٜٝٛاڄ بايلغِ َٔ ايتشقٜل َٔ ٚأٓلاكٖا ?.
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ٚ٭ٕ اٱْوإ ػًل ٫هتؼ٬ف ا٭كض ؾإ أ ٟعًُ ١ٝتَُٓ ١ٝوتـاَ ١هب إ
ٜه ٕٛقٛكٖا َٚلنن اٖتُاَٗا اْ٫وإ; يقيو نإ َٔ ائلٚك ٟتُٓ ١ٝكتًـ
دٛاْب ايُٓ ٛاٱْواَْ ٞعلؾٝاڄ ٚدوـٜاڄ ٚادتُاعٝاڄ ٚاْؿعايٝاڄ ٚأػ٬قٝاڄٓٚ ,اٜت٘ َٔ نٌ
َا ّهٔ إٔ ٜٗـؿٖإٚ .ا ناْت آؾ ١إؼـكات ٚاسـ َٔ ٠أنجل إؼاطل اييت تٗـؿ سٝا٠
اْ٫وإ ٚآَٓ٘ نإ قاكبتٗا ٚايكٔا ٤عًٗٝا َڀًباڄ ٚٚادباڄ إْواْٝاڄ ٚاػ٬قٝاڄ ٚؿٜٝٓاڄ,
قًٝاڄ ٚعإٝاڄٚ .تًعب َ٪هوات ايتٌٓ ١٦ا٫دتُاع ١ٝؿٚكاڄ سٜٛٝاڄ ٗ َٛادٗ ١آؾ ١إؼـكات
ٚؼٌِ ا٭ؾلاؿ َٔ أٓلاكٖا ٗ كتًـ إلاسٌ ايعُل ١ٜبـ٤اڄ َٔ ا٭هلَ ٠لٚكاڄ
بإ٪هوات ايذلب( ١ٜٛإـكهٚ ,١اؾاَعٚ )١ؿٚك ايعباؿٚ ٠اْتٗا٤ٶ بٛها ٌ٥اٱعٚ ّ٬ا٭ْـ١ٜ
ٚاؾُعٝات إؼتًؿ( ١عوهل.)2005 ,
ٖٚا ماؿ َٔ أمَٚ ١اٖل ٠إؼـكات ٗ ايٛقت اؿاي ٖٛ ٞاْتٌاكٖا بٌهٌ ٚاهع
بٌ كتًـ ؾ٦ات اجملتُع فنٛكاڄ ٚإْاثاڄ أطؿا٫ڄ ٚكاًـَ ٜٔتعًٌُ ٚغرل َتعًٌُ,
باٱٓاؾ ١إٍ تٓٛع أًهاشلا ٚأيٛاْٗا ٚهٗٛي ١تـاٚشلا ٚاي ٍُٛٛإيٗٝا ,ػاٌُٚ ٗ ١
ايع ١ٕٛايعإٚ ١ٝتكـّ ٚها ٌ٥ايتٛاٌُ ا٫دتُاعٚ ٞأؿٚات ايٓكٌ ٚايتذاك ٠ايعإٖ ١ٝا هٌٗ
َٔ عًُ ١ٝاْتٌاكٖاٚ .بايٛقت ايكلٜب نٓا نـ ٍٚإهٚ ١َٝ٬علبِْ ١ٝدل أْؿوٓا بأْٓا
ٖل يتذاك ٠إؼـكات ٚيٝوت َوتكل ,إ ٫أْ٘ ٜ ٫هاؿ ىؿ ٞعً ٢أسـ أْٓا أُبشٓا ٗ
نجرل َٔ أدناٚ ٤طٓٓا ايهبرل َهإ َوتكل ٖٚل ٚػاكٚ ٠تِٓٝع يهجرل َٔ أًهاٍ
إؼـكات; ٖا هعًٓا أَاّ أمَ ١عإٚ ١ٝق ١َٝٛسكٝك ١ٝتعٝل تكـَٓا ٚأٖـاؾٓا ا٫دتُاع١ٝ
ٚا٭ػ٬قٚ ١ٝا٫قتِاؿ( ١ٜايوعـ.)1999 ,
ٌَهً ١ايبشح
بايلغِ َٔ تٛؾل ا٫ؿي ١ايعًُ ١ٝايڀبٚ ١ٝايوٝهٛيٛد ١ٝاييت تأنـ كاطل
إؼـكات ٚأٓلاكٖا إتعـؿ ٠عً ٢ايؿلؿ ٚاجملتُع إ ٫أْٗا أػق ٙبا٫مؿٜاؿ بٌهٌ نبرل
ؿاػٌ إ٪هوات ايذلب ١ٜٛبايٛقت ايق ٟهب إٔ ته ٕٛب٘ َٓاك ٠ػرل ٚإُ٬غ يًُذتُع
ٚإكًاؿٚ ٙؼِٚ ٘ٓٝسٌ ٌَه٬تٖ٘ .ا هعًٓا ْتواَ ٍ٤ا ايـٚك ايق ٟتك ّٛب٘ إ٪هوات
ايذلبَٛ ٗ ١ٜٛادٗ ١إؼـكات ٚايٛقاَٗٓ ١ٜا? أفا َا عًُٓا إٔ َلسً ١ايـكاه ١إـكه١ٝ
ٚاؾاَعَ ١ٝلاسٌ سلد ١يٲؿَإ عً ٢إؼـكات ٚا٫ملاف ايوًٛنٖ ;ٞا هعٌ
إ٪هوات ايذلب ١ٜٛأَاّ َوٚ٪ي ١ٝنبرل ٗ ٠ؼٌِ طًبتٗا َٔ أٓلاك إؼـكات.
ٚؼـٜـاڄ تتًؼّ ٌَهً ١ايـكاه ١اؿاي ٗ ١ٝا٭ه ١ً٦اٯت:١ٝ
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َ .1ا ٖ ٞأهباب اؾلّ ١إٓ ١ُٛيًُؼـكات ٚأٓلاكٖا عً ٢إوت ٣ٛايؿلؿٟ
ٚا٫دتُاع?ٞ
َ .2ا ٖ ٞأؿٚات إ٪هوات ايذلب ٗ ١ٜٛايٛقا َٔ ١ٜإؼـكات ٚآلاكٖا?
َ .3ا ٖٚ ٛاقع إ٪هوات ايذلب ٗ ١ٜٛايٛقا َٔ ١ٜإؼـكات ٚآلاكٖا?
أُٖ ١ٝايبشح
تٓبجل أُٖ ١ٝايـكاه ١اؿاي َٔ ١ٝداْبٗٝا ايٓٛلٚ ٟايعًُ ,ٞأَا ْٛلٜاڄ ؾإٕ ايـكاه١
اؿاي ١ٝهتنٚؿ ُاْع ٞايكلاك ايذلبٚ ٟٛا٫دتُاعٚ ٞايباسجٌ ايذلب ٌٜٛبايتػق ١ٜايلادع١
اي٬مَ ١عٔ ٚاقع إ٪هوات ايذلبَٛ ٗ ١ٜٛادٗ ١أٓلاك إؼـكات ٚطبٝع ١ا٫دلا٤ات
ايٛقا ١ٜيٛاٖل ٠إؼـكات ْٛٚع ١ٝا٭ؿٚات اييت تٚٛؿٗا ٗ ايتِـ ٟشلا َٚـ ٣ؾاعًٝتٗا.
أَا ا٭ُٖ ١ٝايعًُ ١ٝؾتٗٛل َٔ ػ ٍ٬ايٓتا٥ر اييت تًُٛت إيٗٝا ايـكاهٚ ١ايتُٝٛات اييت
قـَتٗا ٚؾكاڄ شلا يًٛقٛف عً ٢دٛاْب ايكٚ ٠ٛائعـ ٗ ؿٚك إ٪هوات ايذلب ٗ ١ٜٛايٛقا١ٜ
َٔ دلّ ١إؼـكات; ٖا قـ ٜوِٗ ٗ مٜاؿ ٠ؾاعً ١ٝؿٚك إ٪هوات ايذلب ٗ ١ٜٛقاكب١
ٚاٖل ٠إؼـكات ٚايٛقاَٗٓ ١ٜا.
َِڀًشات ايـكاه١
إؼـكاتْٝ ٖٞ :ع إٛاؿ ايڀبٝع ١ٝأ ٚإِٓع ١اييت تعٌُ عً ٢تػرل ٗ ٚا٥ـ اؾوِ عٔ عًُٗا
ايڀبٝع ٞبايتٌٓ ٘ٝأ ٚايتجبٚ ٘ٝتذلى آثاك هًب ١ٝعً ٢ايؿلؿ ْؿوٝٶا ٚادتُاعٝٶا ٚهًٛنٝٶا
(ٌَاقب.)2007 ,١
اؾلّ ١إٓ :١ُٛفُٛع َٔ ١ا٭ؾلاؿ تتَُٗ ٍٛات ايتؼڀٚ ٘ٝايذلتٝب ُٓٔ أؿٚاك
َُٗٚات قـؿ٫ ٠كتهاب هًٛى إدلآََ ٞاٗ يًكاْ ٕٛايعاّ ُٓٔ إطاك ايـٚي ١ايٛاسـ٠
أ ٚأنجل َٔ ؿٚي ١بٗـف اؿِ ٍٛعًَ ٢هاهب أ ٚؼكٝل أٖـاف قـؿ ٠شلِ ٚغايباڄ َا
تهَ ٕٛاؿ( ١ٜعٝـ.)2007 ,
ٚقا ١ٜإ٪هوات ايذلب :١ٜٛفُٛع ١ا٫عُاٍ ٚاٱدلا٤ات ٚايدلاَر إٓ ١ُٛاييت تك ّٛبٗا
اَ٫انٔ ايتعً( ١ُٝٝإـكهٚ ,١اؾاَع َٔ )١ادٌ ؼٌِ ايڀًب َٔ ١كاطل إؼـكات
ٚأٓلاكٖا (ايوعـ.)1999 ,
َٓٗذ ١ٝايـكاه١
اهتؼـاّ ايباسح إٓٗر ايتشً( ًٞٝؼً ٌٝإُٔ َٔ )ٕٛػ ٍ٬ؼً ٌٝقت ٣ٛبعض
إٓاٖر ايـكاه ١ٝإـكهٚ ١ٝاؾاَع .١ٝباٱٓاؾ ١إٍ إكاب٬ت ايؿلؿَ ١ٜع بعض
إـكهٌ ٚايڀًب ١يًُواقات ٚايِؿٛف ٗ ع ١ٓٝايـكاه.١
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ع ١ٓٝايـكاه١
 تهْٛت ع ١ٓٝايـكاه َٔ ١إٓاٖر ايـكاه ١ٝإكلكٚ َٔ ٠ماك ٠ايذلبٚ ١ٝايتعً ِٝا٭كؿْ١ٝيًِؿٌ (ايوابعٚ ,ايعاًل) .نُا سلًت ع ١ٓٝايـكاه ١عـؿ َٔ إكلكات ايـكاه١ٝ
ا٫دباك ٗ ١ٜداَع ١ايرلَٛى يًُواقات اٯت:١ٝ
 َوام ( َٗاكات سٝات ) ١ٝايق ٟتڀلس٘ نً ١ٝايذلب.١ٝ َوام ( ايذلب ١ٝايٛطٓ ) ١ٝايق ٟتڀلس٘ نً ١ٝاٯؿاب. َوام ( ايجكاؾ ١ا٫ه ) ١َٝ٬ايق ٟتڀلس٘ نً ١ٝايٌلٜع.١ َوام ( ايعً ّٛايعوهل ) ١ٜايق ٟتٌلف عًً ٘ٝعب ١ايعً ّٛايعوهل.١ٜقـؿات ايـكاه١
 ؼـؿت ايـكاه ١اؿاي ١ٝبايع ١ٓٝإؼتاك َٔ ٠إٓاٖر ايـكاهٕ ١ٝلسً ١ايـكاه ١إـكه١ٝٚاؾاَع ١ٝيًعاّ ايـكاه.ّ2015 /ّ2014 ٞ
 نُا اقتِلت ايـكاه ١اؿاي ١ٝعً ٢إٓاٖر إـكه ١ٝايتابع ١يٛماك ٠ايذلبٚ ١ٝايتعًِٝا٭كؿْٚ ,١ٝإواقات اؾاَع ١ٝإكلك ٗ ٠داَع ١ايرلَٛى يًعاّ ايـكاه/ّ2014 ٞ
.ّ2015
ادلا٤ات ايـكاه١
 بعـ ؼـٜـ ٖـف ايـكاه ,١قاّ ايباسح بتشـٜـ ع ١ٓٝايـكاهَٓ َٔ ١اٖر إ٪هواتايذلب( ١ٜٛإـكهٚ ,١اؾاَع )١بڀلٜك ١عٌٛا.١ٝ٥
 ثِ قاّ ايباسح با٫ط٬ع عً ٢قت ٣ٛإٓاٖر ايـكاه ١ٝاييت مت ؼـٜـٖا ٗ ع١ٓٝايـكاهٚ ,١مت ؼًًٗٝا باسجٔ عٔ نٌ َا ٜتعًل َٛٓٛع إؼـكات ُلاس١ڄ أُٓٓ ٚاڄ َٔ
ٚسـات ؿكاه ١ٝأ ٚؿكٚي أ ٚأٌْڀٚ ١تـكٜبات َٓٗذ ١ٝأ ٚأ ٟيؿ ٜأُٓ ٚرل ٌٜرل ٕؿّٗٛ
إؼـكات.
 مت تـعَٗٓ ِٝذ ١ٝايتشً ٌٝبإدلاَ ٤كاب٬ت ؾلؿَ ١ٜع بعض َـكهٚ ٞطًبُ ١ؿٛفَٚواقات ع ١ٓٝايـكاه ١اييت مت اػتٝاكٖا; يتـعْ ِٝتا٥ر ايتشً ٌٝاييت مت ايت ٌُٛإيٗٝا.
ايـكاهات ايوابك١
ٖـؾت ايعٛاَات ( ٗ .)2010ؿكاهتٗا إٍ ايهٌـ عٔ ؿٚك ا٭هل٠
ٚإ٪هوات ايذلبٚٚ ١ٜٛها ٌ٥اٱعٓ ٗ ّ ٬ا ١ٜايٌباب َٔ إؼـكات يـ ٣ع َٔ ١ٓٝطًب١
اؾاَعات ا٭كؿْ ١ٝتهْٛت َٔ ( )1326طايبٶا ٚطايب .١أٗٚلت ايٓتا٥ر إٔ ٖٓاى ؿٚك
َتٛه٘ يٮهلٚ ٠إ٪هوات ايذلبٚٚ ١ٜٛها ٌ٥اٱعَ ٗ ّ٬هاؾش ١إؼـكات .نُا
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نٌؿت ايٓتا٥ر إٔ ٖٓاى ؾلٚم ٗ َـ ٣تأثرل ؿٚك إ٪هوات ايذلبٚٚ ١ٜٛها ٌ٥اٱعّ٬
ٗ ايٛقا َٔ ١ٜإؼـكات َٚهاؾشتٗا ٜعنٕ ٣تػرل اؾٓى ٚيِاحل اٱْاخ ٚتبعٶا يًُلسً١
ايـكاهٚ ١ٝيِاحل طًب ١ايبهايٛكٜٛي.
نُا قاّ إهتب اـاْ باؾلّٚ ١إؼـكات ايتابع يٮَِ إتشـ٠
( )UNODC, 2004بـكاهَ ١ـ ٣اْتٌاك تعاط ٞايهشٚ ٍٛإؼـكات ٗ إـاكي
اؿه ١َٝٛا٭كؿْ ,١ٝيـ ٣ع ١ٓٝتهْٛت َٔ ( )2471طايبٶا ٚطايب ١مت اػتٝاكِٖ َٔ
(َ )26ـكه ١تلاٚست أعُاكِٖ َا بٌ ( 16 - 11هٓ )%65( َِٗٓ ,)١اْاخ )%44(ٚ
فنٛك .نٌؿت ايٓتا٥ر إٔ ٖٓاى مٜاؿ ٗ ٠أعـاؿ ايڀًب ١ايقٜ ٜٔتٓاٚي ٕٛإؼـكات َٔٚ
ن ٬اؾٓوٌ إ ٫أْٗا َتـَْ ١ٝكاكْ ١باٱسِا٤ات ايعإٚ .١ٝدا ٤تلتٝب تٓا ٍٚإؼـكات
تٓاميٝٶا عً ٢ايٓش ٛاٯت :ٞأ٫ٚڄ :اؿبٛب إٗـٚ ١٥ناْت يـ ٣ايڀايبات أنجل َٔ
ايقنٛك ,ثِ تٓا ٍٚايهشٚ ٍٛاػرلاڄ اهتٌٓام إٛاؿ إؼـكٚ ٠ايڀٝاك .٠نُا أُٚت
ايـكاه ١بٔلٚك ٠مٜاؿ ٠اؾٗٛؿ اؾاؿٚ ٠ايؿٛك َٔ ١ٜأعً ٢ايوًڀات ايلزل ٗ ١ٝا٭كؿٕ
ٕٛادٗ ١ػڀل تٓا ٍٚإؼـكات ٚأٓلاكٖا ٗ إـاكي ٚايعٌُ عً ٢تـكٜب ايڀًب ١عً٢
َٗاكات َٛادٗ ١إؼـكات.
ٚقاّ نٌ َٔ ؾٝٓٝو ٚٚيٝاَن ٚكتلٚنُبرل( & FINK, WILLIMS, RITTER
 )KEMPER, 2002ببٓا ٤بلْاَر تـكٜيب يٛقا ١ٜطًب ١إـاكي ايجاْ َٔ ١ٜٛإؼـكات.
أٗٚلت ايٓتا٥ر إٔ أؾٌٔ ايدلاَر ايٛقا َٔ ١ٜإؼـكات ٖ ٞاييت تلنن عً ٢تـكٜب
ايڀًب ١عًَٗ ٢اكات إكآٚ ١َٚب٘ ايقاتٚ ,تعنٜن اسذلاّ فات ٚتكـٜلٖا ,باٱٓاؾ١
إٍ تنٜٚـِٖ بإعلؾٚ ١اـدلات ايٓٛل ١ٜايعًُٚ ١ٝايعًُ ١ٝعٔ إؼـكات ٚأٓلاكٖا.
نُا نٌؿت ايـكاه ١إ ٖٓايو ع٬ق ١طلؿ ١ٜاهاب ١ٝبٌ تـَْ ٞؿٗ ّٛايقات
ٚتكـٜلٖا ٚا٫ؿَإ عً ٢إؼـكات.
أَا اَ٫عل )2001(ٟؾكـ قاَت بكٝاي َـٚ ٣ع ٞطًب ١اؾاَع ١بأٓلاك
إؼـكات ٚاْٛاعٗا إؼتًؿ ١يـ ٣ع َٔ ١ٓٝطًب ١داَع ١ايهٜٛت .نٌؿت ايٓتا٥ر إٔ
ٖٓاى ٚعَ ٞلتؿع يـ ٣ع ١ٓٝايـكاه ١بأْٛاع إؼـكات ٚآلاكٖا ٚطلم ايٛقاَٗٓ ١ٜا
ٚنٝؿ ١ٝايتعاٌَ َعٗا ٚيـ ٣ن ٬اؾٓوٌ َٔ ايڀًب .١نُا أٗٚلت ايٓتا٥ر إٔ أؾٌٔ
طلم ايٛقا َٔ ١ٜإؼـكات َٔ ٚدْٗٛ ١ل ايڀًب ٖٛ ١بإقاَ ١ايٓـٚات ٚإٌٓٛكات ايعًُ١ٝ
بڀلٜكَٓ ١تٚ ,١ُٛمٜاؿ ٠إٌاكنٚ ١إوٚ٪ي ١ٝا٫دتُاعٚ ٧ًَٚ ١ٝقت ايؿلاؽ با٭ٌْڀ١
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إؿٝـ ٚ ,٠تؿع ٌٝؿٚك ا٫كًاؿ ايذلبٚ ٟٛا٫دتُاع ,ٞباٱٓاؾ ١إٍ ٓلٚك ٠ايتأنٝـ عً٢
ايدلاَر ايِشٚ ١ٝايلعا ١ٜايڀ٬ب.١ٝ
َٓاقٌ ١أه ١ً٦ايـكاه١
ايو٪اٍ ا٭َ :ٍٚا ٖ ٞأهباب اؾلّ ١إٓ ١ُٛيًُؼـكات ٚأٓلاكٖا عً ٢إوت٣ٛ
ايؿلؿٚ ٟا٫دتُاع?ٞ
بايلغِ َٔ مٜاؿ ٠ايٛع ٞبأٓلاك إؼـكات ٚايتشقٜل َٓٗاٚ ,اكتؿاع َوت ٣ٛايتِـ ٟشلا
سـٜجاڄ إ ٫إٔ عًُ ١ٝاْتٌاكٖا َٜٝٛاڄ تهاؿ تؿٛم قا٫ٚت َٛادٗتٗا ,سٝح إٔ عًُ ١ٝإْتاز
إؼـكات ٚايتذاك ٠بٗا مل تهٔ سـٜج ١ايعٗـ بٌ علؾٗا اٱْوإ َٓق ايكـّ َٓٚق فيو
ايٛقت ٚعًُٝات َٛادٗتٗا َوتُل ٠إ ٫إٔ تڀٛكٖا ٚتُٓٗٝٛا َٔ أطُاع ؾلؿ ١ٜإٍ ػاك٠
عإ ١َُٛٓ ١ٝبإًلاف ٚإؿاك٪َ ٠هو ١ٝماؿ َٔ َوت ٣ٛػڀٛكتٗا ُٚعٛبَٛ ١ادٗتٗا
(قُـ.)2003 ,ٜٔ
سٝح تتِـ ٚاٖل ٠إؼـكات بأْٗا ث٬ث ١ٝا٭كنإ بايوٝاهٚ ١اؾلّ ١إٓ١ُٛ
ٚا٭مَات; ٖا هعًٓا أَاّ ؼـٜات ٚٚادبات نبرل ٗ ٠فاٍ ايتِـ ٟشلا نْٗٛا تورل
ٚؾل َٓٗذ ١ٝاؾلّ ١إٓ ١ُٛبإؿاكْ ٠اعات (َاؾٝات) فات ق ٠ٛعوهلٚ ١ٜهٝاه١ٝ
ٚاقتِاؿ ١ٜسٝح قـ  ٌِٜايـعِ إٓ ِٛشلا َٔ أندل ايـ ٍٚايعإ ١ٝاقتِاؿٜاڄ ٚهٝاهٝاڄ
 َٔٚكدا٫ت ٚقٝاؿات عإ َٔ ١ٝأدٌ ؼكٝل َڀاَع ًؼِ ١ٝقـؿ ٠عً ٢سواب إمٖام
أكٚاغ ايبٌل ست ٢ي ٛنإ مثٔ ػاك ٠إؼـكات مٚاٍ ؿٚ ٍٚفتُعاتٚ ,قـ اكتبڀت
ػاك ٠إؼـكات َٓق ايكـّ بتذاك ٠ايو٬غ  ٚغًل ا٭مَات ايوٝاهٚ ١ٝا٫قتِاؿ١ٜ
ٚا٫دتُاعٚ ١ٝايـ( ١ٜٝٓداْ.)1990 ,ٛ
 ٗٚسٌ تعلف اؾلّ ١إٓ ١ُٛبأْٗا عًٌَُ ١ٝذلن ١جملُٛع َٔ ١ا٭ؾلاؿ  ٫تكٌ
عٔ ث٬ث ١أًؼاْ ٚتوتُل يؿذل ٠مََٓ ١ٝا تتعاَ ٕٚعاڄ َٔ أدٌ ايتؼڀ٫ ٘ٝكتهاب هًٛى
إدلاَ ٞػڀرل ٜعاقب عً ٘ٝايكاْ ٕٛبِؿت٘ هايب يًشلٜاتٚ ,قـ ٜه ٕٛسـٚؿ اؾلّ١
ؿاػٌ ايـٚي ١ايٛاسـ ٠أّ ٚتـ يعـ ٠ؿ ٍٚبٗـف ؼكٝل أٖـاف َٚهاهب عاؿَ ٠ا تهٕٛ
َاؿ ١ٜباٖ( ١ٛعٝـ.)2007 ,
ٚقٝاهاڄ عً ٢إؿٗ ّٛايوابل ٱكنإ ًٚل ٙٚاؾلّ ١إٓ ١ُٛؾإْٗا ّهٔ إٔ
تتٛؾل ٗ فاٍ ػاك ٠إؼـكات ٚايذلٜٚر شلا .ؾبايٛقت ايق ٟاًتٗلت ؾ ٘ٝؿَ ٍٚع١ٓٝ
بنكاع ١إؼـكات نأَلٜها اي٬تٚ ١ٝٓٝأؾلٜكٝا ؾإٕ فُٛعَ ١ع َٔ ١ٓٝأطلاف اؾلّ١
إٓ ١ُٛتت ٍٛعًُ ١ٝإْتادٗا ٚتِٓٝعٗا ٗ  ٌٚغڀا ٤هٝاهٚ ٞاقتِاؿ ٟشلا َٔ ايـٚي١
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اؿآَٓ ١كابٌ ؿؾع َبايؼ َاي ١ٝثِ تٓتكٌ اؾلّ ١إٍ َلسًْ ١كٌ إؼـكات ٚايذلٜٚر شلا
َٔ ػْ ٍ٬اعات أػل ٣قـ ته ٕٛبعٝـ ٠عٔ ايٌبٗ ١نايوٝاهٚ ٌٝكداٍ ا٭عُاٍ
ٚايؿٓاٌْ يتتؼڀ ٢ب٘ سـٚؿ ايـٚي ١إٓتذ ١إٍ ؿ ٍٚأػلَ ٣كابٌ َبايؼ َاي ١ٝيٓكًٗا إٍ ٜـ
ْاعات ػاكد ١ٝتعٌُ عً ٢تٛمٜعٗا بٌهٌ ؾلؿ ٟعً ٢ػاك ايتذن ١٥يٝتِ بعـ فيو
تٛمٜعٗا عً ٢عاَ ١ايٓاي ٚؾكاڄ ينَإ َٚهإ قـؿ َعلٚف شلِ يتٌِ إٍ إـٌَٓ
َبايؼ باٖ ١ٛدـاڄ ْتٝذ ١ايتهًؿ ١ايعاي ١ٝيٓكً٘ ٓٚاٜت٘ ٚقـ ؼتاز ايعِابات إٓ١ُٛ
يتذاك ٠إؼـكات ٚايذلٜٚر شلا إٍ اؾتعاٍ آڀلابات أَٓ ٗ ١ٝبًـ َعٌ يتوٗ ٌٝعًُٗا.
َٚا ٌٜٗـ ٙايعامل اي َٔ ّٛٝآڀلابات أَٓٚ ١ٝهٝاه ١ٝؼت غڀا ٤اٱكٖاب ٚايتڀلف
ػاُٚ ٗ ١طٓٓا ايعلب ٞأندل ؿي ٌٝعً ٢فيو(ايوعـ)1995 ,
ٚبقيو تتِ اؾلّ ١إٓ ١ُٛيًُؼـكات با٫ػاك غرل إٌلٚع بٗا َٔ ػ ٍ٬ايكٝاّ
بايعـٜـ َٔ ايوًٛنات اٱدلاَ ١ٝبٗـف ؼكٝل َهاهب َاؿ ١ٜأَ ٚلانن ادتُاع١ٝ
بـ٤ٶ َٔ إْتادٗا إٍ تٗلٜبٗا عدل اؿـٚؿ ٚايذلٜٚر ي٘ ٫ُٛٚڄ إٍ ػاك اؾًُ ١ثِ ػاك
ِْـ اؾًَُ ١لٚكاڄ بتذاك ايتذن٫ُٛٚ ١٥ڄ إٍ إـٌَٓ يٝباع ٗ ايٌٛاكع ٚإـاكي
ٚغرلٖا َٔ إٓاطل اييت ٜوٌٗ اي ٍُٛٛإيٗٝا بتذٓٝـ أؾلاؿ َٔ اؾلّ ١إٓ ١ُٛيتٛؾرل
ايٛلٚف إٓاهب ١يتعاط ٞإؼـكات  ٫ٚؽً ٛدلّ ١ػاك ٠إؼـكات َٔ عًُٝات ايتنٜٚل
ٚايهقب ٚايػٍ ٚايلًٚ ٠ٛايؿواؿ ٚايكتٌ ٚاْتٗاى ايكاْ ٌُٜٛٚ ٕٛاٱكٖاب ٚايتڀلف
أسٝاْاڄ يًذلٜٚر شلا ٚتوٗ ٌٝػاكتٗا  َٔٚا٭َجً ١عًَُٛٓ ٢ات دلا ِ٥ػاك ٠إؼـكات ػاك
ايهٛنا( ٌ٥ناكتٌ َٝـيٌ) ٗ نٛيَٛبٝا (ٚإاؾٝا) اييت تك ّٛبعـؿ َٔ اؾلاِ٥
إٓ َٔ ١ُٛبٗٓٝا ػاك ٠إؼـكات ٚنقيو (ايٝانٛما) أَ ٚا ٜعلؾ( ٕٛايٛٝكٜٛنٛإ)
َٜٓ ١ُٛاباْ ١ٝيتذاك( ٠إٝجاَؿٝتاٌَ) ( داْ.)1990 ,ٛ
ٚتعـ إ٪هوات ايذلبٚ ١ٜٛاسـ َٔ ٠ايب٦ٝات إوتٗـؾٚ ١إؿًٔ ١يـ ٣ػاك
إؼـكات نْٗٛا تِٔ عـؿ نبرل َٔ ا٭طؿاٍ ا٭قٌ َعلؾٚ ١ػدل ٠باٯثاك ايوًب١ٝ
يًُؼـكات أَ ٚوتػًٌ اْـؾاع ايڀًب ١إلاٖكٌ ٚسب ايؿٔٚ ٍٛإػاَل ٠يـ ِٜٗبتذلٜب
دلعات َٔ زل ,ِٖٛنُا تٗـف اؾلّ ١إٓ ١ُٛيًُؼـكات ؿاػٌ إ٪هوات ايذلب١ٜٛ
إٍ اهتػٓ ٍ٬ػٛطات ايڀًب ١ف ٟٚايتشِ ٌٝايـكاه ٞإتـْ ,ٞنُا قـ ٜوتـكز ايڀًب١
إتؿٛقٌ َٔ ػاك إؼـكات عذ ١تٌٓ ٘ٝقـكاتِٗ ايـكاهٚ ١ٝتنٜٚـِٖ بايڀاق ١ايقٖٓ١ٝ
َٔ ػ ٍ٬تٓا ٍٚاْٛاع إٌٓڀات َٔ إؼـكاتٚ .تٌرل اٱسِا٤ات ٗ إٔاْٝا إٔ َٔ %25
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طًب ١إـاكي َـَٓ ٕٛعً ٢إؼـكات ٚإٔ أْٛاع إؼـكات إتٓٛع ١تباع ٚتٌذل ٣ؿاػٌ
إـاكي نػرلٖا َٔ ايوًع ( كهتِ.)1993 ,
أهباب اْتٌاك دلّ ١إؼـكات
إٕ أؾٌٔ ػڀ ٠ٛيع٬ز إٌهًَٛٚ ١ادٗتٗا ٖ ٛتٌؼِٗٝا ٚؼـٜـ أهبابٗا ,سٝح
إ ٖٓاى فُٛعَ ١تـاػًَٚ ١تؿاعً َٔ ١ا٭هباب اييت قـ تكـ ٚكا ٤اٱؿَإ عً٢
إؼـكات أ ٚايتذاك ٠بٗا  َٔٚأبلم ٖق ٙا٭هباب(عوهل ;2005 ,عبـايٓاُل.)1994 ,
أ٫ٚڄٓ :عـ ايٛامع ايـٜين.
َٔ ْعِ اهلل عًٓٝا إٔ سـؿ يٓا َٓٗر سٝاً ٠اٌَ َتهاٌَ قابٌ يًتڀبٝل ٗ نٌ مَإ
َٚهإ ٜٚتؿل َع طبٝع ١ايؿڀل ٠يقيو سلْ اٱه ّ٬عً ٢بٓا ٤اٱْوإ ٓٚاٜت٘ َٔ
نٌ َا ّهٔ ًٜشل ب٘ أف ٣أٓ ٚلك  َٔٚبٗٓٝا إؼـكات َٚكـَات٘ يقيو تعـؿت اٯٜات
ايكلآْٚ ١ٝا٭ساؿٜح ايٌلٜؿ ١اييت سقكت اٱْوإ َٔ ايٛقٛع ٗ سلَٚ ١أٓلاك إؼـكات.
قاٍ تعاٍٜ{ :ٳوٵ ځأيڂ ٛٳْوځ عٳٔڇ ا ڃيؼٳُٵلڇ ٚٳايڃُٳٝٵوٹلڇ قڂٌٵ ؾٹٗٝڇُٳا إڇثٵِٷ نځبٹرلٷ ٚٳَٳٓٳاؾٹعٴ يٹًٓٻايڇ ٚٳإڇثٵُٴٗٴُٳا
ځأنڃ ٳبلٴ َٹٔ ٻْ ڃؿعٹٗڇُٳا ٚٳٜٳوٵأځيڂ ٛٳْوځ َٳافٳا ٜٴٓؿٹكڂٕٛٳ قڂٌڇ ايڃ ٳعؿڃٛٳ نځ ٳق ٹيوځ ٜٴبٝٿٔٴ ايچً٘ٴ يځهڂ ٴِ اٯٜٳاتٹ
هلٴٕٚٳ } (ايبكل)219 ,٠
ځي ٳعًډهڂِٵ تٳ ٳتؿځ ډ
ثاْٝاڄ :أهباب ؾلؿ١ٜ
ٜعـ َؿٗ ّٛايقات َٔ أنجل إتػرلات ايٓؿو ١ٝاييت ؼـؿ َواك ِ ٛايٌؼِ١ٝ
ٚطبٝع ١تِلؾاتٗا ٛٓٚابڀٗاٜٚ ,عـ تـَْ ٞؿٗ ّٛايقات َٔ أِٖ ايعٛاٌَ إٗٝأ ٠يٲؿَإ
عً ٢إؼـكات باٱٓاؾ ١إٍ أهباب فات ١ٝأػل ٣نايؿٌٌ ايـكاهٚ ٞتـْ ٞإٓ١َٛٛ
ايكٚٚ ١ُٝٝقت ايؿلاؽ ٚايلٚتٌ ٚإًٌ ,نُا قـ ّ ٌٝايبعض إٍ اٱؿَإ َٔ باب اًباع
ؿٚاؾع سب ايؿٔٚ ٍٛا٫نتٌاف ٚايلغب ٗ ١إثبات ايقات ,نُا تنؿاؿ ؾلُ ١اٱؿَإ
عً ٢إؼـكات يـ ٣ا٭ًؼاْ ا٭نجل دٗ٬ڄ ٚايقٜ ٜٔعاْ َٔ ٕٛآڀلابات ْؿو١ٝ
نا٫نت٦اب ٚا٫سبا.ٙ
ثايجا :أهباب ادتُاع١ٝ
ٚتتعًل بهٌ َا و ٘ٝباٱْوإ ٚتأثل ب٘ ٜٚتأثل بٗا ٚتتُجٌ َ٪هوات ايتٌٓ١٦
ا٫دتُاع ١ٝإؼتًؿ ١اييت تعـ أؿٚات ادتُاعٚ ١ٝثكاؾ٪َ ١ٝثل ٗ ٠هًٛنات ا٭ؾلاؿ
ٓٚبڀٗا ٚتٛدٗٗٝا ,سٝح ٪ٜؿ ٟاُٖ٫اٍ ا٫هلٚ ٟتؿههٗا ٚغٝاب ايلقاب ١ايٛايـ ١ٜإٍ
ؾتض اجملاٍ أَاّ ا٫بٓا ٤يٲؿَإ عً ٢إؼـكات ٚا٫ػاك بٗا ػاُ ٗ ١ساي ١عـّ إًباع
سادات ا٫بٓا ٤ايبٛٝيٛدٚ ١ٝايٓؿو .١ٝنُا قـ تٛثل ْاع ١ايلؾام هًباڄ ٗ تٌذٝع عًُ١ٝ
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تٓا ٍٚإؼـكات ٚتوٗ ٌٝاي ٍُٛٛإيٗٝا ػاَُ ٗ ١لسً ١إلاٖك .١نُا قـ تًعب ٚهاٌ٥
اٱع ّ٬ؿٚكاڄ نبرلاڄ ٗ تكـِ ِٜافز هًب ١ٝيًُـٌَٓ ٚايذلٜٚر يًُؼـكاتٚ ,تنؿاؿ ؾلُ١
تٓا ٍٚإؼـكات ٗ ساٍ عـّ قٝاّ ؿٚك ايعباؿ ٠بٛادبٗا ٗ ا٫كًاؿ ٚايتٛد ٘ٝايـٜين .نُا
إٔ غٝاب ؿٚك ا٭ْـٚ ١ٜاؾُعٝات ٚا٫سناب ٗ ؼٌِ ايٌباب ٚاهتجُاك طاقاتِٗ قـ
٪ٜؿ ٟإٍ اهتـكادِٗ ٚٚقٛعِٗ ٓشاٜا ٗ أٜـ ٟػاك إؼـكات.
كابعاڄ :أهباب اقتِاؿٚ ١ٜهٝاه١ٝ
عاؿ٠ڄ َا ٜذلاؾل اْتٌاك أمَ ١إؼـكات ٚايتذاك ٠ؾٗٝا َع ا٭مَات ا٫قتِاؿ١ٜ
ٚايوٝاه ,١ٝسٝح تعـ سا٫ت ايؿكل ٚتـْ ٞا٭دٛك ٚاْتٌاك ايبڀاي ١ب ١٦ٝػِبْ٫ ١تٌاك
إؼـكات ٚايتذاك ٠بٗا ,نُا تواعـ آ٫ڀلابات ايوٝاهٚ ١ٝا٭َٓٚ ١ٝاْتٌاك اؾلّ١
ٚغٝاب اْ َٔ َٔ٫وب ١اْتٌاك إؼـكات ٚايتذاك ٠بٗا.
أٓلاك إؼـكات ايؿلؿٚ ١ٜا٫دتُاع١ٝ
ِٜعب أسٝاْاڄ عً ٢نجرل َٔ ايباسجٌ سِل أٓلاك إؼـكات عً ِٛ ٢ايؿلؿ
ٚتكـَ٘ عً ٢إوت ٣ٛايقاتٚ ٞا٫دتُاع ,ٞسٝح ٜٗٛل إـَٔ عاؿ٠ڄ بذلادع عاّ ٗ
كتًـ فا٫ت ايُٓ َٔٚ ٛأبلم أٓلاك إؼـكات ايقاتٚ ١ٝا٫دتُاع ( ١ٝايٌـٜؿات,
 ;1996قُـٌَ ;2003 ,ٜٔاقبَ )2007 ,١ا:ًٜٞ
 تٓعهى أٓلاك إؼـكات ٚأثاكٖا ايوًب ١ٝبٌهٌ نبرل عً ٢اؾاْب إعلٗ يًُـٌَٖٓا هعًِٗ ٜٗٛل ٕٚبٓٛع َٔ ؾكـإ ٚفٖاب تاّ يول تهلّ٘ ٚاْؿِاّ ٗ أؿكاى ايٛاقع
نُا ٜتِؿ ٕٛبتـَْ ٞوت ٣ٛايعًُٝات إعلؾ ١ٝنايكـك ٠عً ٢ايتؿهرل ٚاؽاف ايكلاك
ٚتـْ ٞايكـك ٠عً ٢سٌ إٌه٬ت ,باٱٓاؾ ١إٍ َٛادٗ ١ايعـٜـ َٔ إٌه٬ت
ا٫ناؿّ ١ٝنتـْ ٞاٱلام ا٭ناؿّٚ ٞاشللٚب َٔ إـكه.١
 أَا ادتُاعٝاڄ ٚاْؿعايٝاڄ ؾإٕ إـٌَٓ ٜٗٛل ٕٚبِٛكَ ٠تـْٕ ١ٝؿٗ ّٛايقات ايٌؼِ١ٝٚايقات ا٫دتُاع ,١ٝنُا أِْٗ انجل علٓ ١يٲُاب ١بايعـٜـ َٔ آ٫ڀلابات ايٓؿو١ٝ
نا٫نت٦اب ٚاشلًٛهات ٚغرلٖا َٔ إٌه٬ت ا٫دتُاع ١ٝنإ ٌٝإٍ اْ٫ڀٛا٤
ٚايعنيٚ ١ه ٤ٛايع٬قات ا٫دتُاعٚ ١ٝا٭هل ١ٜنايڀ٬م ٚايتؿهو ا٭هل.ٟ
 نُا ُتـ أٓلاك إؼـكات إٍ اجملاٍ إٗين يًؿلؿ سٝح ٜتأثل َوت ٣ٛا٫لام ٚايعٌُإٗين يًُـَٔ بٌهٌ هًيب ْتٝذ ١ايػٝاب إتهلك عٔ ايعٌُ ٚعـّ ايلغب ١باْ٫تٛاّ
ؾٚ ,٘ٝاكتؿاع عـؿ اُابات ايعٌُ بوب ؾكـإ ايذلنٝن; ٖا قـ ٪ٜؿ ٟإٍ اْتٌاك سا٫ت
ايبڀاي ١بٌ إـٌَٓ ٚػًل أمَات اقتِاؿ ١ٜقـ تـؾعِٗ إٍ اكتهاب دلا ِ٥أػل.٣
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 أَا عً ٢إوت ٣ٛا٭ػ٬ق ٞؾإٕ تـْ ١ََٛٛٓ ٞايك ِٝا٭ػ٬قٚ ١ٝغٝاب ائُرل ٚايلقاب١ايقات ١ٝتٗٛل إـٌَٓ ٚػاك إؼـكات بوًٛنات غرل أػ٬ق ١ٝنايهقب ٚايػٍ
ٚاـٝاْٖ ;١ا ٜوٌٗ يـ ِٜٗؿٚاؾع ايوًٛى اٱدلاَٚ ٞاكتهاب٘ بِٛكَ ٠تهلك ٠ؿ ٕٚإٔ
ٜهٖٓ ٕٛاى أٛٓ ٟاب٘ يوًٛناتِٗ أ ٚست ٢ايٌعٛك بايقْب.
 أَا عً ٢إوت ٣ٛايِشٚ ٞاؾوُ ٞؾإٕ اٯثاك ايوًب ١ٝيًُؼـكات عًُ ٢ش ١إـَٔتهاؿ ته ٕٛا٭نجل ٛٗٚكاڄ ٚأبلمٖا تـَْ ٞوت ٣ٛإٓاع ١اؾوُٖٚ ١ٝن ٍٚبايٛمٕ
بِٛك ٠غرل ُشٚ ١ٝتـْ ٞؾاعً ١ٝاؿٛاي ٚعًُٗا ٚعـّ ايكـك ٠عً ٢أؿا ٤ا٭عُاٍ اي١َٝٛٝ
ٚإ ٌٝإٍ ايهوٌ ٚاـُٚ ٍٛاــك إوتُل ٌَٚه٬ت ٗ ٓػ٘ ايـّ ْٚبٔات ايكًب
ٚاْتٛاَٗا ,باٱٓاؾ ١إٍ ػًٌ ٗ ٚٚا٥ـ ايهبـ ٚايل٥تٌ
 ٚبإكابٌ ؾإ أٓلاك إؼـكات عً ٢إوت ٣ٛا٫دتُاع ٫ ٞتكٌ ػڀٛك ٠عٔ أٓلاكٖاايؿلؿ ١ٜاف تعـ ٚاٖل ٠إؼـكات أػڀل َعٛقات ايبٓا ٤ا٫دتُاعُٚ ٞاهه٘ نهٌ,
سٝح إٔ اْتٌاك إـٌَٓ ٚمٜاؿ ٠عـؿِٖ ٌٜهٌ عب ٤عً ٢ايهٝإ ا٫دتُاعٞ
ٚاهتٓناف يڀاقات٘ ٖٚـك ٕٛاكؿ ٙايبٌلٚ ١ٜإاؿْ ;١ٜتٝذ ١مٜاؿ ٠نُ ١ٝاٱْؿام إاؿ ٟيع٬ز
إـٌَٓ ٚإعاؿ ٠تأٖٚ ًِٗٝاُ٬غ ا٭ٓلاك اييت ٜذلنْٗٛا نتٌلٜـ ا٭هل ٚاكتهاب
اؾلا ,ِ٥باٱٓاؾ ١إٍ غٝاب ق ِٝايٚ ٤٫ٛاْ٫تُا ٤ا٫دتُاعٚ ٞا٭هلٚ ,ٟعـّ اٱسواي
بإوٚ٪ي ١ٝا٫دتُاعٚ ١ٝايتڀلف ايؿهلٚ ٟايوًٛنٚ ٞاْتٌاك ايؿواؿ ٚتكڀع أٚاُل
ايلٓٚ ١ايتهاؾٌ بٌ أؾلاؿ اجملتُع ٚاْعـاّ ايجك ١بٚ ِٗٓٝؾكـإ َكَٛات اٚ َٔ٫اَ٫إ.
أْٛاع إؼـكات
ٚؽتًـ أٓلاك إؼـكات ٚأثاكٖا ايوًب ١ٝتبعاڄ يٓٛعٝتٗا ٚنُ ١ٝتٓاٚشلا َٚـ ٠اٱؿَإ
عًٗٝا ٜٚل ٣نٌ َٔ(ايعٝو )UN REPORT, 2002 ;2005 ,ٟٛإٔ ٖٓاى أْٛاع َتعـؿ٠
يًُؼـكات ّهٔ تِٓٝؿٗا ٚؾكاڄ يٰت:ٞ
أ٫ٚڄ :أٌُ إاؿ ٠إؼـك ٠أَِ ٚـكٖا ٚأًٗلٖا:
ﺃ.

كـكات طبٝعَ :١ٝجٌ ا٭ؾٚ ٕٛٝايهٛناٚ ٌ٥اؿٌ ٖٞٚ ٍٝاييت تهَ ٕٛوتؼلدَٔ ١
أٚكام ٚأمٖاك أ ٚمثاك ايٓباتات (اـٌؼاَٚ ,ايهٛناٚ ,ايكٓب اشلٓـ.)ٟ

ﺏ.

كـكات ِْـ َِٓع ٖٞٚ :١اييت تِٓع َٔ إٛاؿ اييت توتؼلز َٔ إؼـكات ايڀبٝع١ٝ
ناشلٝـكَٛٚكؾٌ ايقٌٜ ٟتل َٔ إٛكؾٌ ايقٜ ٟوتؼًّ َٔ ا٭ؾ.ٕٛٝ

ﺝ.

كـكات َِٓعٜٚ :١تِ ؼٔرلٖا َٔ إٛاؿ ايهُٝٝا ١ٝ٥ؿاػٌ إؼتدلات َجٌ ايػاي.ّٛٝ
ثاْٝاڄ :إؼـكات ٚؾكاڄ يتأثرلٖا عً ٢ايـَاؽ ٚاؾٗام ايعِيب:
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ﺃ.

إجبڀات (إٗـ٥ات أ ٚإَٓٛات) ( ٖٞٚ )Sedative- hypnoticsاييت ُٓعت ٫غلاض
طب ١ٝنعكاقرل ع٬د ١ٝإ ٫أْ٘ ه ٤ٞاهتؼـاَٗا ٚأُبشت توتؼـّ بإؾلاٚ ٙفا٫ت
غرل َدلك َٔٚ ٠أًٗلٖا (ايػايٚ ّٛٝا٫تٝؿإ ٚاشلرلٚ )ٜٔٚؽتًـ َٔ ْٛع إٍ آػل ٗ ًـ٠
تأثرلٖا عً ٢تجب ٘ٝاؾٗام ايعِيب إلنن.ٟ

ﺏ.

إٌٓڀات (ٚ )Stimulantsتتِـ بتأثرلٖا إٌٓ٘ يًذٗام ايعِيب ٚقـ ته ٕٛطبٝع١ٝ
نايهٛنا )Cocaine( ٌ٥أَِٓ ٚع ١نا٭َؿٝتآَٝات ( . )Amphetamines

ﺝ.

إًٗٛهات (ٚ )Hallucinogenic Drugsتعٌُ عً ٢تٌ ٜ٘ٛاٱؿكاى ٚاٱسواي
بإجرلات اـاكد ١ٝبِٛكِٜ ٠عب َٔ ػ٬شلا ايتُٝن بٌ َا ٖ ٛسكٝكٚ ١ػٝاٍٚ ,قـ
ته ٕٛفات أٌُ طبٝع ٞأَِٓ ٚع َٔ أًٗلٖا إهٝانٌ ()Mescaline
ٚا٫نوتاه. )MDMA( ٞ

ﺩ.

اؿًٌ ٖٞٚ :)Cannabis( ٍٝب ٘ٝبا٭عٌاب ايڀبٝع ١ٝاؾاؾ ١تته َٔ ٕٛاينٖٛك
ٚمٜت اؿٌ ٍٝإوتؼًّ َٔ إاؿ ٠ايُِػ َٔ ١ٝأغِإ ٚأٚكام ًذل ٠ايكٓب اشلٓـ.ٟ
ثايجاڄ :إوتٌٓكات ٚإٛاؿ إقٜب:)Solvents, Volatile( ١
ٚتِٓع َٔ َٛاؿ نُٝاّ ١ٜٚهٔ اهتٌٓاقٗا نايػلاٚ ٤ايبٓنٚ ٜٔتٓتٌل ٗ
اجملتُعات ايؿكرلٚ ٠يـ ٣أطؿاٍ ايٌٛاكع ٚإٌلؿٚ ٜٔتعٌُ عًً ٢عٛك َ٪قت بايٌٓ٠ٛ
ٚسا٫ت َٔ اشلًٛهٚ ١عـّ ايٛعٚ ٞآڀلابات اْؿعاي.١ٝ
ْتٝذ ١يهٌ َا تكـّ ٜل ٣ايباسح إٔ ٖٓاى فُٛعَ ١تعـؿَٚ ٠تؿاعًَٔ ١
ا٭هباب ايقاتٚ ١ٝا٫دتُاع ١ٝاييت تـؾع إٍ تٓا ٍٚإؼـكات أ ٚايتذاكٚ ٠ايذلٜٚر شلا .نُا
إٔ ٖٓاى ًْ َٔ ١اٯثاك ايوًب ١ٝيًُؼـكات عً ٢إوت ٣ٛايؿلؿٚ ٟا٫دتُاع ٞفات أبعاؿ
إْواْٚ ١ٝاػ٬قٚ ١ٝاقتِاؿُٚ ١ٜش .١ٝنُا تبٌ إؼـكات تِٓع ٚتٓتٌل ؼت َ١ًٛ
دلّ ١َُٛٓ ١توع ٢إٍ احملاؾ ١ٛعً ٢ػاكتٗا ٚهًعٗا ٚايتٛهع ؾٗٝا عدل اؿـٚؿ ؿٕٚ
أ ٟاعتباك ؿكٛم اْ٫وإ.
ايو٪اٍ ايجاَْ :ٞا ٖ ٞأؿٚات إ٪هوات ايذلب ٗ ١ٜٛايٛقا َٔ ١ٜإؼـكات ٚآلاكٖا ?
مل ٜعـ ؿٚك إ٪هوات ايذلب ١ٜٛبِٛكتٗا اؿـٜجَ ١كتِلاڄ عً ٢تًكٌ إعلؾ١
اجمللؿ ٠بِٛكتٗا ايتكًٝـ ١ٜبٌ أُبشت دن٤اڄ َٔ إٓ ١َٛٛا٫دتُاع ١ٝإتهاًَ ١يًتُٓ١ٝ
إوتـاَٚ ١إعـاؿ اؾ ٌٝايكاؿك عً ٢إٌاكن ١ايؿعاي ٗ ١ايبٓاٚ ٤ايتڀٜٛل ٌْٚل ايٛعٞ
ٚايجكاؾ ١بٌ أبٓا ٤اجملتُع يقيو ٗٚلت َباؿكات (ا٫قتِاؿ إعلٗ) (ٚايٌلط ١إـكه)١ٝ
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َٚباؿكات(لِ إـكهٚ ,١إؼُٝات ايهٌؿ )١ٝنٌ فيو بٗـف اعـاؿ ايڀايب ايِاحل
ايكاؿك عً ٢ػـَْ ١ؿو٘ ٚٚطٓ٘ ٚأَت٘.
سٝح إٕ إ٪هوات ايذلب ١ٜٛايـاعُ ١يُٓ ٛايڀًبٚ ١تعًُِٗ ٖ ٞايكاؿك ٠عً٢
اْ٫ؿتاغ عً ٢قٔاٜا اجملتُع ٌَٚه٬ت٘ ٚإواُٖ ٗ ١إهاؿ اؿً ٍٛشلاٚ ,اُبشت
إ٪هوات ايذلبَ ١ٜٛڀايب ١بايٛقت اؿآل أنجل َٔ أٚ ٟقت َٔ ٢بتشٌِ ايڀًبَٔ ١
 ٍ٬ٚاؾٌٗ ٚايتڀلف ٚآؾ ١إؼـكات اييت تعـ َٔ أبلم ايتشـٜات إعاُل ٠أَاّ تكـّ
اجملتُعات ٚتڀٛكٖا; يقيو  ٫بـ إٔ توؼل إ٪هوات ايذلب ١ٜٛناؾ ١أؿٚاتٗا َٛٚاكؿٖا
يتشٌِ ايڀًب َٔ ١آؾ ١إؼـكات بهاؾ ١أًهاشلا ٚأْٛاعٗا ٚؼقٜلِٖ َٔ طلم
ٚأهايٝب اؾُاعات إٓ ١ُٛيتذاك إؼـكات ٚاط٬عِٗ عً ٢آػل اـدلات ٚا٭سـاخ َٔ
ف ٟٚا٫ػتِاْ ٗ فاٍ َهاؾش ١إؼـكات ٚايباسجٌ ؾٗٝا ٚتٛؾرل احملت ٣ٛايعًُٞ
إتعًل بأٓلاك إؼـكات ٚكاطلٖا ( ا٭بلاً.)1994 ,ٞ
نُا ّهٔ إٔ توِٗ إ٪هوات ايذلب ١ٜٛبايتعا٪َ ٕٚهوات ايتٌٓ ١٦ا٫دتُاع١ٝ
ا٭ػل ٗ ٣ايٛقاٌَ َٔ ١ٜهً ١إؼـكات يٝى ؾك٘ َٔ ػ ٍ٬ايتشٌِ إعلٗ
ٚايؿهل ٟبٌ أٜٔاڄ َٔ ػ ٍ٬إهاؿ ايب ١٦ٝايتعً ١ُٝٝاٱْواْٚ ١ٝاٯَٓ ١يًڀًبٚ ١ايكا١ُ٥
عً ٢ا٫سذلاّ ٚايتكبٌ غرل إٌل ٙٚشلِ  َٔٚػ ٍ٬إواعـ ٗ ٠سٌ ٌَه٬ت ايڀًب١
ا٭هلٚ ١ٜا٫دتُاعٚ ١ٝا٫قتِاؿٚ ١ٜاْ٫ؿتاغ عً ٢ػدلات ايڀًبٚ ١دعًٗا َِـكاڄ يًتعًِ
ٚايذلنٝن عً ٢دعٌ ايڀايب قٛك ايعًُ ١ٝايتعًٚ ١ُٝٝبٓا ٤اهذلاتٝذٝات ايتعًِ بايعٌُ
نٌ فيو َٔ أدٌ تٛؾرل ايب ١٦ٝإعنم ٠يكـكات ايڀًبَٚ ١ؿٗ ّٛايقات يـٓٚ ِٜٗاٜتِٗ َٔ
ايٛقٛع ٗ ب٦ٝات اؾُاع ١ٝإٓ ١ُٛيًُؼـكات ٚاؿآٓ ١يًُـٌَٓ اييت غايباڄ َا تِڀاؿ
عُٖ٤٬ا َٔ سا٫ت اؾٌٗ ٚايؿكل ٚا٭مَات( قُـ.)2003 ,ٜٔ
ٜٚل ٣ايباسح إٔ إ٪هوات ايذلب ١ٜٛؼ ٢ٛبأَُٖ ٗ ١ٝعاؾٌَ ١هً ١إؼـكات
ٚايٛقاَٗٓ ١ٜا ٚفيو يٮهباب اٯت:١ٝ
 -۱ط ٍٛايؿذل ٠اينَٓ ١ٝاييت ٜكٔٗٝا ايڀايب ُٓٔ إ٪هوات ايذلب.١ٜٛ
 -۲ا٭عـاؿ ايهبرل ٠اييت تلعاٖا إ٪هوات ايذلب َٔ ١ٜٛايڀًب.١
 -۳ا٭ؿٚاك إعلؾٚ ١ٝايعًُ ١ٝاييت تٗـف إ٪هوات ايذلب ١ٜٛإٍ ؼكٝكٗا نانتواب إعلؾ١
ٚتُٓ ١ٝايكـك ٠عً ٢سٌ إٌه٬ت ٚتعـ ٌٜإؿاٖ ِٝاـاط ١٦باٱٓاؾ ١إٍ تُٓ ١ٝاؾٛاْب
ايـٚ ١ٜٝٓا٭ػ٬قٚ ١ٝا٫دتُاع.١ٝ
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 -٤إهاْ ١إلَٛق ١اييت ؼ ٢ٛبٗا إ٪هوات ايذلب ١ٜٛبٌ أؾلاؿ اجملتُع ,سٝح تهاؿ
ته ٕٛاؾٗ ١ايٛسٝـ ٠اييت تكـّ عًُ ١ٝايذلب ١ٝايٌاًَ ١بِٛكْٛ ٠اَ ١ٝكزلَ ١ٝكِٛؿ.٠
 -٥طبٝع ١ايتُٓٝٛات ٚايتؿاع٬ت اييت تتِ ؿاػٌ إ٪هوات ايذلب ,١ٜٛسٝح ٜتِ تٛمٜع ايڀًب١
ٚؾكاڄ ـِا ِِٗ٥ايُٓا ١ٝ٥إٍ ُؿٛف ٚفُٛعات تعًٖ ;١ُٝٝا ٜوٌٗ يػ ١ايتؼاطب
ٚدوٛك ايتٛاٌُ يتٛع ١ٝايڀًبٚ ١مٜاؿٌَ ٠اكنتِٗ ٗ ايتِـ ٟيًُؼـكات بؿاعً.١ٝ
ٜٚتشـؿ ايـٚك ايٛقا ٞ٥يًُ٪هوات ايذلبٌَ َٔ ١ٜٛهً ١إؼـكات َذُٛع١
ا٫دلا٤ات ٚايتـابرل إٓ ١ُٛاييت تك ّٛبٗا بهٌ َٛاكؿٖا َٚهْٛاتٗا ؿُا ١ٜايڀًبَٔ ١
إؼـكات بهاؾ ١أًهاشلا ٚأْٛاعٗاٚ ,فيو َٔ ػُٝ ٍ٬اغ ١اـڀ٘ ٚبٓا ٤ايدلاَر
ا٫كًاؿٓٚٚ ١ٜع ا٫هذلاػٝات إٓاهب ١بڀلٜك ١َُٛٓ ١ؼت أًلاف اؾٗات ايلزل١ٝ
َع ٓلٚك ٠ايتعاَ ٕٚع َ٪هوات اجملتُع ا٭ػلٖ ;٣ا ٜنٜـ َٔ ؾاعًٝتٗا ٚنؿا٤تٗا ٗ
َٛادٗ ١دلّ ١إؼـكات ٚأٓلاكٖا .إ ٫إٔ ايٛاقع ٌٜرل إٍ إٔ ٖٓاى قِٛك نبرل ٗ
ؿٚك إ٪هوات ايذلب ٗ ١ٜٛايٛقا َٔ ١ٜإؼـكات َٚهاؾشتٗا ٗ فتُعاتٓا بايٛقت
ايقْ ٟأٌَ ؾ ٘ٝستُ ١ٝإ٪هوات ايذلب ٗ ١ٜٛبٓا ٤اجملتُع ٚتٌه ً٘ٝنْٗٛا تٌهٌ
ايوٝاقات ا٭ٚهع ٚا٭نجل تُٓٝٝٛاڄ ٚإهاب ١ٝٱسـاخ ايتػٝرل ا٭ؾٌٔ (عبـايٓاُل,
.)1994
ؿٚك إ٪هوات ايذلب ٗ ١ٜٛايٛقا َٔ ١ٜإؼـكات
 َٔٚاٱدلا٤ات ايعًُ ١ٝاييت ّهٔ يًُ٪هوات ايذلب ١ٜٛايكٝاّ بٗا يًٛقأَ ١ٜ
إؼـكات َا ( :ًٜٞكهتِ ;1993 ,طايبٌَ ;2012 ,اقب.)2007 ,١
 .۱ايتأنـ َٔ ه ١َ٬ناؿك ايعاًٌَ ٗ إ٪هو ١ايذلب َٔ ١ٜٛإؼـكات َٔ ػٍ٬
ايتأنٝـ عً ٢أهى َٚعاٜرل اػتٝاك إعًٌُ ٚايعاًٌَ.
 .۲ادلا ٤ايؿشّ ايڀيب إبهل ؾُٝع ايڀًبٚ ١احملاؾ ١ٛعً ٢ادلا ٙ٤بٌهٌ َوتُل;
يًتأنـ َٔ ه ١َ٬ايڀًبُ ١شٝاڄ ٚدوـٜاڄٚ ,اـً َٔ ٛأ ٟأعلاض أٌَ ٚه٬ت
ُش ١ٝقـ تنٜـ ؾلُ ١اٱؿَإ (ايعكٌ ايوً ٗ ِٝاؾوِ ايوً.)ِٝ
 . .۳ادلاَ ٤كاب٬ت ٚاػتباكات تٌؼٕ ١ِٝٝعلؾ ١ػِا ّ٥ايڀًب ١ا٫هلٚ ١ٜا٫دتُاع١ٝ
َٔ ػ ٍ٬تؿع ٌٝؿٚك إلًـ ايٓؿوْٚ ٞع ناؾ ١إعًَٛات عٔ ايڀًبٚ ١ػًؿٝاتِٗ
ا٫دتُاعٚ ١ٝايجكاؾ ١ٝحملاٚي ١ايٛقٛف عً ٢ا٭هباب اييت قـ تٗٝأ ايؿلُ ١يٲؿَإ.
 .٤إباؿك ٗ ٠تؿعٌَ ٌٝاكن ١ايڀًب ٗ ١ا٭ٌْڀ ١إـكهُٚ ١ٝه َٔ ِٗٓٝاْ٫ـَاز ٗ
ا٭عُاٍ ايتڀٛعَٚ ١ٝوٚ٪ي ١ٝإ٫لام ننكاع ١اؿـٜك ١أ ٚإٌاكن ١بإوابكات.
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 .٥ؽِ ّٝبلْاَر ؿٚك ٟيًٛقا َٔ ١ٜإؼـكات ٚآلاكٖا ٚتٌه ٌٝؾإ َٔ ايڀًب١
تتَ ٍٛوٚ٪ي ١ٝإتابعٚ ١اً٫لاف عًٗٝا بايتعاَ ٕٚع ف ٟٚا٫ػتِاْ ٚاـدل.٠
 .٦تـكٜب ٚتأٖ ٌٝايعاًٌَ ٗ إ٪هوات ايذلب ١ٜٛعً ٢نٝؿ ١ٝايتعاٌَ َع دلّ١
إؼـكات ٚأهايٝب ايهٌـ عٓٗا ٚتنٜٚـِٖ بإعلؾ ١ايٓٛلٚ ١ٜايعًُ ١ٝايهاؾ ١ٝعٓٗا.
 .۷ايتٓوٝل ٚايتعاَ ٕٚع اؾٗات إعٓ ١ٝظلّ ١إؼـكات نإ٪هوات ا٭َٓٚ ١ٝايِش١ٝ
يًٛقا َٔ ١ٜإؼـكات ٚمٜاؿ ٠ايٛع ٞايڀ٬بٚ ٞإقاَ ١ايٓـٚات ٚايًكا٤ات ايتٛع.١ٜٛ
أؿٚات إ٪هوات ايذلب ٗ ١ٜٛايٛقا َٔ ١ٜإؼـكات:
ُتًو إ٪هوات ايذلب ١ٜٛعـؿاڄ َٔ ا٭ؿٚات ٚإٛاؿ ايؿاعً ١اييت ّهٔ َٔ ػ٬شلا ؼكٝل
ؿٚكٖا اؿَٛ ٗ ٟٛٝادٗ ١آؾ ١إؼـكات ٚايٛقا َٔ ١ٜأٓلاكٖا َٔٚ ,أِٖ أؿٚاتٗا َا :ًٜٞ
( عبـايٓاُل ;2003 ,طايب ;2012 ,ا٭بلاً:)1994 ,ٞ
 -۱ا٭ٖـاف ايذلب :١ٜٛاف هب إٔ تلنن ا٭ٖـاف اـاُٚ ١ايعاَٚ ١اـڀ٘ اي١َٝٛٝ
ٚايؿًِ ١ٝيًُ٪هوات ايذلب ١ٜٛعً ٢ؼكٝل ؿٚك ايٛقا َٔ ١ٜإؼـكات ٚايتعلٜـ بأٓلاكٖا.
 -۲إٓاٖر ايـكاه :١ٝتعـ إٓاٖر ايـكاه ١ٝدٖٛل ا٭ؿٚات ايذلبٚ ١ٜٛانجلٖا ؾاعًٚ ,١ٝسًك١
اي ٌُٛبٌ إعًِ ٚايڀايب يٓكٌ إعلؾ ;١يقيو هب إ ٜتِ تُِ ِٝؿكٚي ٚسـات ػاُ١
ُٓٔ إٓاٖر إـكه ١ٝتتُٔٔ ايتعلٜـ ايعًُ ٞبڀبٝع ١إؼـكات ٚأْٛاعٗا ٚآثاكٖا
ايوًب ١ٝعً ٢ايقات ٚاجملتُع ٚتكـ ِٜايـكاهات ٚا٭عاخ ايعًُ ١ٝاؿـٜج ١س ٍٛإؼـكات
ٚتِشٝض َؿاٖ ِٝايڀًبَٚ ١عتكـاتِٗ س ٍٛإؼـكات ٚؼِ ِٗٓٝعًُٝاڄ ٚعًُٝاڄ.
 -۳ايـٚكات ايتـكٜب ١ٝايذلب :١ٜٛسٝح هب إٔ تلنن ايـٚكات ايتـكٜب ١ٝاييت تعكـٖا
إ٪هوات ايذلب ١ٜٛعً ٢إعـاؿ نٛاؿكٖا ٚتأٖ ًِٗٝيٝهْٛٛا قاؿك ٜٔعً ٢تٛد ٘ٝايڀًب١
ٚتعلٜؿِٗ بهٌ َا ٜـٚك سٌَ ٍٛهً ١إؼـكات ٚنٝؿ ١ٝايتعاٌَ َعٗا أ ٚا٭ػباك عٔ
إـٌَٓ ٚايتعاَ ٕٚعاڄ ٗ َٛادٗ ١آؾ ١إؼـكات.
َ -٤لاؾل إـكه ١إؼتًؿُ :١جٌ إلاؾل إـكه ١ٝدنٖ ٤اّ َٔ َهْٛات ايب ١ٝ٦ايتعً١ُٝ
إاؿٚ ١ٜاييت تًعب ؿٚكاڄ نبرلاڄ ٗ ؼكٝل أٖـاف إ٪هو ١ايذلب ,١ٜٛيقيو هب اهتجُاك
أؿٚات إـكهَٚ ١هْٛاتٗا إؼتًؿ( ١ناٱفاع ١إـكهٚ ,١ٝيٛس ١اٱعْ٬اتٚ ,إولغ,
ٚإهتبٚ ,١إًعب) يًكٝاّ عُ٬ت تٛع َٔ ١ٝأٓلاك إؼـكات ٚتَُٓٗ ١ٝاكات ايڀًب١
ا٫مَٕٛ ١ادٗ ١إؼـكات بِٛك ٠عًُ َٔ ١ٝػ ٍ٬ايتأنٝـ عً ٢ايتُجٚ ٌٝيعب ا٭ؿٚاك
عًُٝاڄ ٚتڀبٝكٗا بايب ١٦ٝاـاكد ١ٝيًػلؾ ١ايِؿ.١ٝ
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 -٥ايٌٓاطات ايَٗٓ٬ذٚ :١ٝتتُجٌ با٭ٌْڀٚ ١ا٫عُاٍ إهًُ ١يًُٓٗاز إـكهٚ ٞايـاعُ ١ي٘
ٚتتِـ ببعـٖا عٔ ًٌَ ٚكٚتٌ اٌْ٫ڀ ١ايـكاه ١ٝايتكًٝـ َٔ ١ٜسٝح تلنٝنٖا عً٢
ايٌٓاطات اؿل ٠غرل إكٝـٚ ٠ايبعٝـ ٠عٔ تك ِٝايـكدات إـكهٚ ١ٝته ٕٛعاؿ٠ڄ عً٢
ًهٌ َوابكات كٜآ ١ٝأ ٚكُٝات نٌؿ ١ٝأ ٚاعُاٍ تڀٛع ;١ٝيقيو ته ٕٛأنجل
تٌٜٛكاڄ ٚقب٫ٛڄ يـ ٣ايڀًبٖ ;١ا ٜهؿٌ ٌَاكن ١أندل عـؿ َٔ ايڀًب ١بٗاٚ ,اهتجُاك
أٚقات ؾلاغِٗ ٚاٖ٫تُاّ باؾاْب اؿلنٚ ٞايِشٚ ٞايذلؾٖ ;ٞٗٝا هعًٗا أؿٚات
َٓاهب ١ينٜاؿٚ ٠ع ٞايڀًب ١ظلّ ١إؼـكات َٚواعـتِٗ ٗ ايٛقاَٗٓ ١ٜا.
 -٦إلًـ ايٓؿوٚ ٞا٫دتُاعٜ :ٞعـ اٖ٫تُاّ بايعًُ ١ٝا٫كًاؿ ١ٜيًڀًبٚ ١اسـَٛ َٔ ٠اٖل
ايتكـّ ٚايلق ٞيًُ٪هو ١ايذلبٚ ,١ٜٛقـ ؿؾعت اؿاد ١إيٗٝا َٔ تناٜـ ٌَه٬ت ايڀًب١
ٚتعكـٖا; يقيو ٜتشٌُ إلًـ ايٓؿوٚ ٞا٫دتُاع ٞإوٚ٪ي ١ٝإباًل ٠عٔ تٛع ١ٝايڀًب١
ٚؼِ َٔ ِٗٓٝكاطل إؼـكات ٚأٓلاكٖا ايوًب ,١ٝنُا هب عً ٢إلًـ إباؿك٠
أنجل َٔ غرل ٗ ٠ايهٌـ ٚايتٌؼ ّٝإبهل عٔ َٛاٖل َٚكـَات تعاط ٞإؼـكات
ٚإٌاكنَ ٗ ١عاؾتٗا قبٌ اي ٍُٛٛإٍ َلاسٌ َتكـَٖ ;١ا ٜتڀًب َٔ إلًـ
احملاؾ ١ٛعً ٢ع٬ق ١ايـفٚ ٤احملبَ ١ع ايڀًب ١يٝهَِ ٕٛـك دقب شلِ.
 -۷أؿاك ٠إـكهٚ ١ع٬قاتٗا اـاكد :١ٝتكاي اٱؿاك ٠ايٓادش ١بكـكتٗا عً ٢سٌ إٌه٬ت
ايكاٚ ١ُ٥تٛؾرل ايٛلٚف إٓاهب ١يتعًِ ٚسٌ إٌه٬ت ,يقيو توِٗ ا٫ؿاك ٠إـكهٗ ١ٝ
َهاؾش ١دلّ ١إؼـكات ٚايٛقا َٔ ١ٜأٓلاكٖا َٔ ػ ٍ٬إقاَ ١دوٛك ايتعا ٕٚبٌ
إ٪هو ١ايذلبٚ ١ٜٛاؾٗات فات ايع٬قٌَ ١هً ١إؼـكات نإؿاكَ ٠هاؾش ١إؼـكات
ٚٚماك ٠ايِش ١يتٛع ١ٝايڀًب ١بآؾ ١إؼـكات ٚأٓلاكٖا اؿايٚ ١ٝإوتكبً ,١ٝأ َٔ ٚػٍ٬
ايكٝاّ باينٜاكات إٝـاْ ١ٝأ ٚؿع ٠ٛائٛٝف إؼتٌِ إٍ ايًكا ٤قآلات َتؼِِ١
س ٍٛإؼـكات ٚأٓلاكٖا.
 -۸ؾتض ابٛاب ايبشح ايعًُ :ٞتتُٝن إ٪هوات ايذلب ١ٜٛؾُٝا بٗٓٝا َكـاك ؿعُٗا ٚتعنٜنٖا
يلٚغ ايبشح ايعًُٚ ٞتٌذٝع ايبشح ٚايتؿهرل اٱبـاعٚ ٞايٓاقـ ٚإقاَ٘ إٌاكٜع
يً ٍُٛٛإٍ سًٚ ٍٛطلم دـٜـٕٛ ٠ادٌَٗ ١هً ١إؼـكات ٚنٝؿ ١ٝايتػًب عً٢
اؾُاعات إٓ ١ُٛشلا ؿُا ١ٜاجملتُع َٔ كاطلٖا إتعـؿ.٠
ْٚتٝذٕ ١ا تكـّ ّهٔ ؼـٜـ ؿٚك إ٪هوات ايذلب ٗ ١ٜٛايٛقا َٔ ١ٜإؼـكات ٚأٓلاكٖا
بنٜاؿ ٠ايٛعٚ ٞتكـ ِٜا٫ؿيٚ ١ايدلٖإ عً ٢آ٫لاك ايوًب ١ٝيًُؼـكاتٚ ,ايعٌُ عً ٢تُٓ١ٝ
تؿهرل ا٫ؾلاؿ ٚمٜاؿ ٠قـكتِٗ عً ٢سٌ إٌه٬ت ٚتـكٜبِٗ عًٗٝا .نُا ّهٔ تٛد٘ٝ
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إ٪هو ١ايذلب ١ٜٛإٍ تڀبٝل اؾذلآات إْواْ ( ١ٝأْوٓ ١ايتعًِ ) ٚقـ ته ٕٛا٫نجل
َٓاهب ٗ ١فاٍ ايٛقا َٔ ١ٜإؼـكات ٚقاكبتٗا ُٓٔ ايوٝاقات ايتعًٚ ١ُٝٝتٗـف ٖقٙ
ا٫هذلاػ ١ٝايذلب ١ٜٛإٍ إٔ ايٛقا ١ٜا٭ؾٌٔ تتِ َٔ ػ ٍ٬اْؿتاغ ايوٝاقات ايتعً ١ُٝٝعً٢
ٌَه٬ت اجملتُع ٚدعٌ ػدلات ايڀًبَِ ١ـك يًتعًِ ٜٚتِ فيو َٔ ػ ٍ٬كب٘ ايتعًِ
بايٛاقع أ ٟإٔ ٜٗـف ايتعًِ بهٌ ٚأؿٚات٘ َٚهْٛات٘ إٍ ػـَ ١اٱْوإ ٚسٌ ٌَه٬ت٘
 َٔٚبٌ تًو إٌه٬ت أمَ ١إؼـكات.
ايو٪اٍ ايجايحَ :ا ٖٚ ٛاقع إ٪هوات ايذلب ٗ ١ٜٛايٛقا َٔ ١ٜإؼـكات ٚآلاكٖا?
يٲداب ١عٔ ٖقا ايو٪اٍ مت إدلا ٤ؼً ٌٝع َٔ ١ٓٝإٓاٖر إـكهٚ ١ٝاؾاَع ١ٝناٯت:ٞ
أ٫ٚڄ :ايٓتا٥ر إتعًك ١بتشًَٓ ٌٝاٖر ايِـ ايوابع.
 نٌؿت ْتا٥ر ايتشًٚ ٌٝدٛؿ ٚسـ ٠ؿكاهٚ ١ٝاسـ َتؼِِ ١تٓاٚيت َٛٓٛع إؼـكاتٗ َٓٗاز ايذلب ١ٝإٗٓ.١ٝ
 أنـ َعًِ ايذلب ١ٝإٗٓ ١ٝيًِـ ايوابع أْ٘ مت ايتؼڀ ٘ٝايُٝٚ َٞٛٝاغ ١أٖـافتعً ١ُٝٝهًٛن ١ٝكننت عًَ ٢بـأ ايٛقا َٔ ١ٜإؼـكات ٚأٓلاكٖا.
 ٗ سٌ أنـ طًب ١ايِـ ايوابع اْ٘ مت تـكٜى ايٛسـ ٠بايڀلٜك ١ايتكًٝـٚ ١ٜبٌهٌْٛل ٟؿ ٕٚايكٝاّ ب ٞأٌْڀَٗٓ ١ذ ١ٝأَٗٓ٫ ٚذَ ١ٝتعًك ١بايٛقا َٔ ١ٜإؼـكات.
ثاْٝاڄ ::ايٓتا٥ر إتعًك ١بتشًَٓ ٌٝاٖر ايِـ ايعاًل.
 أٗٚلت ْتا٥ر ايتشً ٌٝعـّ ٚدٛؿ أٚ ٟسـ ٠ؿكاه ١ٝأ ٚؿكي َتؼِّ ٜتعًل َٛٓٛعإؼـكات ٗ سٌ ٚكؿ َؿٗ ّٛإؼـكات نُجاٍ عً ٢إٛاؿ إِٓعَ ٗ ١بشح
ايهُٝٝا.٤
 أٗٚلت َكاب٬ت َعًُ ٛايِـ ايعاًل ػً ٛاـڀ ١ايتـكٜو ١ٝايٚ ١َٝٛٝايؿًِ َٔ ١ٝأٟأٖـاف تعً ١ُٝٝهًٛن ١ٝتتعًل َٛٓٛع ايٛقا َٔ ١ٜإؼـكات ٚأٓلاكٖا.
 نُا أنـ طًب ١ايِـ ايعاًل عـّ تًك ِٗٝأ ٟإكًاؿات ٚقا َٔ ١ٜإؼـكات َٔ ػٍ٬إٓٗاز ايـكاه ,ٞباهتجٓا ٤نًُات ايكاٖ٤ا بعض ايڀًب َٔ ١ػ ٍ٬ا٫فاع ١إـكه.١ٝ
ثايجاڄ :ايٓتا٥ر إتعًك ١بتشً ٌٝقت ٣ٛإكلكات اؾاَع١ٝ
 نٌؿت ْتا٥ر ايتشً ٌٝحملت ٣ٛإواقات اؾاَعَٗ( ١ٝاكات سٝاتٚ ,١ٝايجكاؾ ١ا٫ه١َٝ٬ٚايذلب ١ٝايٛطٓ )١ٝعٔ عـّ ٚدٛؿ أ ٟؿ٫ي ١يًٛقا َٔ ١ٜكاطل إؼـكات ٚآلاكٖا َٔ
ػ ٍ٬إٓٗاز أ ٚأٖـاف إوام أ ٚا ٟأٌْڀَٗٓ ١ذَٗٓ٫ٚ ١ٝذ .١ٝبايٛقت ايق ٟهب إٔ
تتَ ٍٛجٌ ٖق ٙإواقات ايٛادب ا٭ندل ٗ َٛادٌَٗ ١هً ١إؼـكاتٖٚ .ا ٪ٜنـ
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فيو إ ايباسح نإ َـكهاڄ ٕوام َٗاكات سٝات ١ٝ٭كبع ١ؾِ ٍٛؿكاهٚ ١ٝمل ٜتِ
اؿـٜح عٔ ٌَهً ١إؼـكات ٚأٓلاكٖا ٗ قت ٣ٛإوام; ٭ْٗا غرل َكلكُٔٓ ٠
اـڀ ١ايعاَ ١يًُوام إكلك َٔ ٠ايكوِ إعين.
 ٗ سٌ اٗٚلت ْتا٥ر ايتشًٕ ٌٝوام ايعً ّٛايعوهل ١ٜعٔ اهتٗـاف ايٛقأَ ١ٜإؼـكات ٚأٓلاكٖا َٔ ػ:ٍ٬
• ؽِٚ ّٝسـ ٠ؿكاه ١ٝعٔ ايٛقا َٔ ١ٜإؼـكات ٚتٛع ١ٝايڀًب ١بأٓلاكٖا ايوًب ١ٝعً٢
ايقات ٚاجملتُعٚ .قـ ػِّ( )3هاعات يتـكٜى ٖق ٙايٛسـ.٠
• نُا مت تـكٜى ايٛقا َٔ ١ٜإؼـكات َٔ قبٌ أًؼاْ َتؼٌِِ َٔ أؿاكَ ٠هاؾش١
إؼـكات ٚمت علض اَجًُٛٚ ١ك ٭ْٛاع إؼـكات إؼتًؿ.١
• مت ؿع ٠ٛايڀًب ١إٍ مٜاك ٠اؿاكَ ٠هاؾش ١إؼـكات ي٬ط٬ع عًٚ ٢اقع عًُٗا.
ْتا٥ر ايـكاه١
تٌرل ْتا٥ر ايـكاه ١اؿاي ١ٝإٍ إٔ ٖٓاى ؿٚك ٓعٝـ تك ّٛب٘ إ٪هوات ايذلب١ٜٛ
ٗ فاٍ ايٛقا َٔ ١ٜاؾلّ ١إٓ ١ُٛيًُؼـكات ٚأٓلاكٖا ,سٝح مل تٌِ ا٫دلا٤ات
ٚاٌْ٫ڀ ١ايٛقا ١ٜإٍ َوت ٣ٛػڀٛك ٠دلّ ١إؼـكات ,نُا أْٗا مل تهٔ بايـكد١
ايهاؾ ١ٝيتشٌِ ايڀًبٓٚ ١اٜتِٗ ,سٝح تبٌ إٔ إ٪هوات ايذلب:١ٜٛ
 .۱تؿتكل إٓاٖر اي ـكاه ١ٝإوتكً ١أ ٚايٛسـات ٚايـكٚي إتؼَِِٛٓٛ ١ع ايٛقأَ ١ٜ
إؼـكات َٚهاؾشتٗاٚ ,ػً ٛإٓاٖر َٔ إؿاٖ ِٝايعًُٚ ١ٝايعًُ ١ٝينٜاؿ ٠ايٛعٞ
َٛٓٛع إؼـكات ٚأْٛاعٗا.
 .۲عـّ ٚدٛؿ أٌْڀٚ ١تـكٜبات ؿكاهَ ١ٝتؼِِ ١سَٛٓٛ ٍٛع ايٛقا َٔ ١ٜإؼـكات.
 .۳مل تنٚؿ إٓاٖر ايـكاه ١ٝايڀًب ١بايـكاهات ايعًُ ١ٝاؿـٜج ١س ٍٛأْٛاع إؼـكات
ٚأٓلاكٖا ْٚوب ١اْتٌاكٖا ٚنٝؿ ١ٝاْتٌاكٖا ٚأَانٔ ٚطلم تِٓٝعٗاٖ ,ا مل ٌٜعل
ايڀًب ١بأمَٚ ١ػڀٛك ٠إؼـكات ٚآثاكٖا ايوًب ١ٝعً ٢كتًؿ ١فا٫ت اؿٝا.٠
 .٤غٝاب ايتؼڀ ٘ٝايٚ َٞٛٝايؿًِٚ ,ٞعـّ ُٝاغ ١ا٭ٖـاف ايعاَٚ ١اـاُ ١إتعًك١
بايٛقا َٔ ١ٜإؼـكات ٚأٓلاكٖا; ٖا أثل هًباڄ عًَ ٢وتٚ ٣ٛع ٞايڀًبٚ ١ػدلاتِٗ.
 .٥عـّ تٛؾرل ا٭ٌْڀ ١إٓٗذٚ ١ٝايَٗٓ٬ذ ١ٝسَٛٓٛ ٍٛع ايٛقا َٔ ١ٜإؼـكات
ٚأٓلاكٖاٚ ,نٌ َا قـّ َٖ ٛباؿكات ؾلؿْٛ ١ٜل ١ٜغرل َٓ َٔ ١ُٛبعض إعًٌُ.
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ايتُٝٛات
بٓا٤ٶ عً ٢ايٓتا٥ر اييت مت ايت ٌُٛإيٗٝا  ُٜٞٛايباسح بعـؿ َٔ ايتُٝٛات ايٓٛل١ٜ
ٚايعًُ ١ٝاييت ْأٌَ ايعٌُ بٗا يًُواُٖ ٗ ١ؼوٌ ؿٚك إ٪هوات ايذلب ٗ ١ٜٛايٛقأَ ١ٜ
إؼـكات َٔٚ ,أبلمٖا:
 .۱أ ٟقاٚيٕٛ ١ادٗٚ ١اٖل ٠إؼـكات ؿاػٌ إ٪هو ١ايذلب ١ٜٛتبكْ ٢اقَِ ١ا مل ٜتِ ؾٗٝا
ايتعاَ ٕٚع َ٪هوات ايتٌٓ ١٦ا٫دتُاع ١ٝا٭ػلٚ ٣تٛسٝـ ايعٌُ ٚايتٓوٝل َعٗا; ٫ؽاف
قلاكات أنجل ُلاَٖ ١ا ٖ ٛها٥ـ سايٝاڄ اػا ٙقاكب ١إؼـكات ٚايٛقاَٗٓ ١ٜا.
ٕٛ .۲ادٗٚ ١اٖل ٠إؼـكات هب ايعٌُ عً ٢قٛكَ ٜٔعاڄ ُٖا:
أ٫ٚڄ :ايعٌُ عًٚ ٢قـ اْتٌاكٖا َٚعاؾ ١إـٌَٓ ٚػؿٝـ َٓابع اْتادٗا ٚتلٚهٗا.
ثاْٝاڄ :هب ايعٌُ عً ٢ؼٌِ ا٭ؾلاؿ ايق ٜٔمل ٜتِ تٛكطِٗ بإؼـكات ٚتعنٜنِٖ.
 .۳إعاؿ ٠ايٓٛل ٗ ؿٚك إ٪هوات ايذلب ٗ ١ٜٛايٛقا َٔ ١ٜآؾ ١إؼـكات ٚايتِـ ٟشلا .أَا َٔ
ػ ٍ٬إقلاك َٓاٖر ؿكاهَ ١ٝوتكًّٚ ١هٔ إٔ ؼٌُ َوُٝات ( َٗاكات سٝات ١ٝأٚ
قٔاٜا ادتُاعَ ١ٝعاُل .) ٠أ َٔ ٚػ ٍ٬ؽِٚ ّٝسـات ؿكاه ١ٝأ ٚؿكٚي ُٓٔ
إٓاٖر إكلكَ ٠تعًك ١بنٜاؿ ٠ايٛع ٞبأٓلاك إؼـكات ٚايٛقاَٗٓ ١ٜا ,نُا هب إٔ
ٜعڀَٛٓٛ ٢ع إؼـكات ٚأٓلاكٖا ٗ إ٪هوات ايذلب ١ٜٛأُٖ ١ٝنبرل َٔ ٠سٝح
تُٔٗٓٝا با٭ٖـاف ايـكاهٚ ١ٝاـڀ٘ اي ١َٝٛٝيًُعًٌُ  ٗٚؿكدات ا٫ػتباكات.
 .٤إدلا ٤إنٜـ َٔ ايبشٛخ ٚايـكاهات ٚايدلاَر ايتـكٜب ١ٝس ٍٛؿٚك إ٪هوات ايذلبٗ ١ٜٛ
ايٛقا َٔ ١ٜإؼـكات ٚأٓلاكٖا.
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كهتِ ,كزل .)1993( .ٞايتؼڀ ٘ٝايذلبٕٛ ٟٛادٗٚ ١اٖل ٠اٱؿَإ يـ ٣ط٬ب َلسً ١ايتعًِٝ
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