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ْاَغة حٗاَي اإلاسضعاث:
اإلافهىم ،ألايغاع ،الٗالج
ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ:

ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺗﻌﺎﻃﻲ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ :ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ،ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ،ﺍﻟﻌﻼﺝ
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ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ :وَغح ؤلاقياٌ:
ملضمت
http://search.mandumah.com/Record/881921
ﺭﺍﺑﻂ:
باجهُاعَا ،خُض ؤن َظٍ الؿمٓم ال٣اجلت
ؤنبدذ ْاَغة حٗاَي اإلاسضعاث في آلاْهت ألازحرة زُغا حهضص ٧اٞت اإلاجخمٗاث ْجىظع
جظَب ْحُٛب بالٗ٣ل ْجض ٘ٞباإلوؿان بلى الُ٣ام بؿلٓ٧اث ْجهغٞاث ٚحر م٣بٓلت اظخماُٖا ْقغُٖا ٧الُ٣ام بجغاثم الؿغ٢ت
ْال٣خل ْػها اإلاداعم ْٚحر طلْ ٪التي جًغ بّ ْبٛحرٍ مً اإلادُُحن بّْ .بؼٍاصة ب٢با ٫الكباب ٖلى حٗاَي َظٍ اإلآاص اإلاسضعة،
لم ٌٗض ألامغ م٣خهغا ٖلى خاالث ٞغصًت ًم ً٨الخٗامل مِٗا ،بل جدٓ ٫ألامغ بلى ْاَغة اظخماُٖت البض مً بصعا ٥حجمِا
الخُحر باألع٢ام ْؤلاخهاثُاث ما ًدضص لىا ماَُت ألاصْاع الالػمت إلآاظِتها ْ٦ظا الٓؾاثل ْالُغ ١اإلاىاؾبت لٗالظِا ،بياٞت بلى
ؤن َظٍ اإلاك٩لت طاث ؤبٗاص مسخلٟت ،لِؿذ اظخماُٖت ٞدؿب ،بل هي مك٩لت ا٢خهاصًت ْصخُت ْهٟؿُت ْصًيُت ْختى
ز٣اُٞت زانت باليؿبت للمجخمٗاث الٛغبُتْ ،بالخالي ٞهي جضزل في صاثغة اَخمام مٗٓم ؤظِؼة الضْلت ْماؾؿاتها ما ًترجب
ٖىّ يغْعة بٖضاص زُِ قاملت خُا ٫طلّ .٪
ْفي َظٍ الٓع٢ت البدشُت هداْ ٫حؿلُِ الًٓء ٖلى َظٍ اإلاك٩لت مً زال ٫ؤلاخاَت بها مً ظٓاهب مسخلٟت بضءا مً جدضًض
مِٟٓمِا ْببغاػ ؤَم الٗٓامل اإلااصًت لخضْثها بياٞت بلى الخُغ ١بلى مسخل ٠ألايغاع الىاظمت ٖجها هٟؿُت ٧اهذ ؤم اظخماُٖت
ؤم ًٍٖٓت ْٚحر طلْ ،٪ؤزحرا ٖغى آلالُاث ْؤلاظغاءاث اإلاٗخمضة في ٖالظِاّ .
ْٖلى َظا ألاؾاؽ ،جخمشل بق٩الُدىا في َغح الدؿائالث الخالُتّ :
ما مِٟٓم اإلاسضعاث؟ ما هي ؤبغػ الٗٓامل اإلااصًت بلى حٗاَحها؟ ُٞم جخمشل ألايغاع الىاظمت ٖجها؟ ْما هي آلُاث ْبظغاءاث
ٖالظِا؟ ّ
 -1مفهىم ؤلاصمانAddiction:
٢بل ؤن هلج في الخضًض ًٖ ماَُت اإلاسضعاث ًْٖ جإزحراتها الىٟؿُت ْالًٍٗٓت لِا ًجضع بىا ؤن وُٗض بلى الظًَ ؤْال الخٗغٍ٠
ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ.
ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ .ﺟﻤﻴﻊ
©  2018ﺩﺍﺭ
حٗضصث ْازخلٟذ  ُّٞالخٗاعٍ ٠هدُجت ازخال ٝاإلاىُل٣اث ال٨ٟغٍت ْؤلاًضًٓلٓظُت للٗلماء
اإلاهُلر الظي
باإلصمانَ ،ظا
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﻊ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺸﺮ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ .ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺃﻭ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻋﺒﺮ ﺃﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ )ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ( ﺩﻭﻥ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺧﻄﻲ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺃﻭ ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﻨﺸﺮ
ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺃﻭ
ﺍﻟﻨﺴﺦ
ﻓﻘﻂ،
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ
ؤهّّ :
ٖلى
بلى ﺃﻭؤلاصمان
ﻭﻳﻤﻨﻊىٓغ
ْمىّ ً
ْالباخشحن
ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ.
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ْاَغة حٗاَي اإلاسضعاث:
اإلافهىم ،ألايغاع ،الٗالج
ص.ؾاعة زلفت-ص .فلت ِٖؿاوي
حامٗت ؾُُف 2
ملخو:
الٓاَغة ٖلى
ّ
حٗخبر اإلاسضعاث آٞت اظخماُٖت زُحرة حٗاوي مجها ٧ل اإلاجخمٗاث بضْن اؾخصىاءٞ ،لم ج٣خهغ آزاع ْؤيغاع َظٍ
الٟغص اإلاضمً ٞدؿب ،بل ججاْػتها بلى اإلاجخم٘ ْماؾؿاجّ ٩٦ل ،ما ٌؿخضعي جًاٞغ الجِٓص إلآاظِتها مً َغ ٝاإلاسخهحن
بٓي٘ اؾتراجُجُاث ٖالظُت بياٞت بلى ج٩از ٠ظِٓص ؤظِؼة الضْلت في الخهضي لِا ْم٩اٞدتهاّ .
ؤلاظغاءاث الٗالظُت
اليلماث اإلافخاخُت :اإلاسضعاث ،ؤلاصمان ،الخٗاَي ،ألايغاعّ ،
Summary
Drug addiction is a serious problem that all societies without exception suffer from. The bad
effects of this phenomenon doesn’t stand on the individual only but it exceeds the society and its
corporations which call for a cooperation of specialists to encounter it through finding out strategic
remedies in addition to the hard efforts of the state organs encountering and fighting this
phenomenon.
Key words:Drugs, addiction , abuse, bad effects, remedy meas

ملضمت وَغح ؤلاقياٌ:
ؤنبدذ ْاَغة حٗاَي اإلاسضعاث في آلاْهت ألازحرة زُغا حهضص ٧اٞت اإلاجخمٗاث ْجىظع باجهُاعَا ،خُض ؤن َظٍ الؿمٓم ال٣اجلت
جظَب ْحُٛب بالٗ٣ل ْجض ٘ٞباإلوؿان بلى الُ٣ام بؿلٓ٧اث ْجهغٞاث ٚحر م٣بٓلت اظخماُٖا ْقغُٖا ٧الُ٣ام بجغاثم الؿغ٢ت
ْال٣خل ْػها اإلاداعم ْٚحر طلْ ٪التي جًغ بّ ْبٛحرٍ مً اإلادُُحن بّْ .بؼٍاصة ب٢با ٫الكباب ٖلى حٗاَي َظٍ اإلآاص اإلاسضعة،
لم ٌٗض ألامغ م٣خهغا ٖلى خاالث ٞغصًت ًم ً٨الخٗامل مِٗا ،بل جدٓ ٫ألامغ بلى ْاَغة اظخماُٖت البض مً بصعا ٥حجمِا
الخُحر باألع٢ام ْؤلاخهاثُاث ما ًدضص لىا ماَُت ألاصْاع الالػمت إلآاظِتها ْ٦ظا الٓؾاثل ْالُغ ١اإلاىاؾبت لٗالظِا ،بياٞت بلى
ؤن َظٍ اإلاك٩لت طاث ؤبٗاص مسخلٟت ،لِؿذ اظخماُٖت ٞدؿب ،بل هي مك٩لت ا٢خهاصًت ْصخُت ْهٟؿُت ْصًيُت ْختى
ز٣اُٞت زانت باليؿبت للمجخمٗاث الٛغبُتْ ،بالخالي ٞهي جضزل في صاثغة اَخمام مٗٓم ؤظِؼة الضْلت ْماؾؿاتها ما ًترجب
ٖىّ يغْعة بٖضاص زُِ قاملت خُا ٫طلّ .٪
ْفي َظٍ الٓع٢ت البدشُت هداْ ٫حؿلُِ الًٓء ٖلى َظٍ اإلاك٩لت مً زال ٫ؤلاخاَت بها مً ظٓاهب مسخلٟت بضءا مً جدضًض
مِٟٓمِا ْببغاػ ؤَم الٗٓامل اإلااصًت لخضْثها بياٞت بلى الخُغ ١بلى مسخل ٠ألايغاع الىاظمت ٖجها هٟؿُت ٧اهذ ؤم اظخماُٖت
ؤم ًٍٖٓت ْٚحر طلْ ،٪ؤزحرا ٖغى آلالُاث ْؤلاظغاءاث اإلاٗخمضة في ٖالظِاّ .
ْٖلى َظا ألاؾاؽ ،جخمشل بق٩الُدىا في َغح الدؿائالث الخالُتّ :
ما مِٟٓم اإلاسضعاث؟ ما هي ؤبغػ الٗٓامل اإلااصًت بلى حٗاَحها؟ ُٞم جخمشل ألايغاع الىاظمت ٖجها؟ ْما هي آلُاث ْبظغاءاث
ٖالظِا؟ ّ
 -1مفهىم ؤلاصمانAddiction:
٢بل ؤن هلج في الخضًض ًٖ ماَُت اإلاسضعاث ًْٖ جإزحراتها الىٟؿُت ْالًٍٗٓت لِا ًجضع بىا ؤن وُٗض بلى الظًَ ؤْال الخٗغٍ٠
باإلصمانَ ،ظا اإلاهُلر الظي حٗضصث ْازخلٟذ  ُّٞالخٗاعٍ ٠هدُجت ازخال ٝاإلاىُل٣اث ال٨ٟغٍت ْؤلاًضًٓلٓظُت للٗلماء
ْالباخشحن ْمىّ ًىٓغ بلى ؤلاصمان ٖلى ؤهّّ :
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ؤ) لغت٧ :لمت بصمان مكخ٣ت في اللٛت الٗغبُت مً ؤلاصامت ْالاؾخمغاعٍت ؤْ اإلاالػمت مً ٚحر اهُ٣إ.
ب) انُالخاً :ىٓغ بلُّ
ّ
 حٗغٍ ٠مىٓمت الصخت الٗاإلاُت :حٗغ ٝؤلاصمان بإهّ "خالت هٟؿُت ًٍْٖٓت جيخج ًٖ جٟاٖل الٟغص م٘ الٗ٣اع مما ًاصيبلى ؤهماٍ ؾلُٓ٦ت مسخلٟت حكمل الغٚبت اإلالخت في حٗاَي الٗ٣اع بهٓعة مؿخمغة" .بٓزىٓ٢ت)2011 .
 َْٗغ ّٞؾٍٓ ٠بإهّ" الخٗاَي اإلاخ٨غع إلااصة هٟؿُت ؤْ إلآاص هٟؿُت لضعظت ؤن اإلاخٗاَي ً٨ك ًٖ ٠اوكٛا ٫قضًضبالخٗاَي٦ ،ما ً٨ك ًٖ ٠عجؼ ؤْ ع ٌٞلالهُ٣إ ،ؤْ لخٗضًل حٗاَُّ٦ْ،شحرا ما جِٓغ ٖلُّ ؤٖغاى الاوسخاب" (
٢بٓ٣ب)2015.
 َْظا اإلآِٟم ًىُٓي ٖلى الخهاثو الخالُت: عٚبت ِ٢غٍت لخٗاَي اإلاسضع ْالخهٖٓ ٫لُّ بإي ْؾُلت ْبإي زمً. مُل لؼٍاصة الجغٖت هدُجت لخٗٓص الجؿم ٖلى اإلاسضع ،ؤْ لٗضم الخهٖٓ ٫لى الخإزحر اإلاٗخاص. ْظٓص خاظت هٟؿُت ْظؿمُت للخٗاَي. خضْر هخاثج ْجإزحراث ياعة باإلاضمً ْبالبِئت الاظخماُٖت (الغ٧ابي .بضْن ؾىت) -2مفهىم اإلاسضعاث:
اإلاسضعاث في اللغت
هي ظم٘ ل٩لمت مسضع َْٓ ،ل ٟٔمكخ ٤مً زضعَْٗ ،جي لٍٓٛا ٧ل ما ًاصي بلى الخضع َْٓ الٟخٓع ْال٨ؿل ْالاؾترزاء
ْالًْٗ ٠الىٗاؽ ْالش٣ل في ألاًٖاءٍْ ،مى٘ ألالم ٢لُال ٧ان ؤْ ٦شحرا (.الٗ٣باثّ )2008 .
 وفي اللغت الفغوؿُت جىحض ولمت ْ :Drogueحٗجي ماصة حؿخسضم بعاصًا ْجاصي بلى ؤلاصمان بطا اؾخٗملذ في ٚحر ؤٚغايِاالُبُت بمٟغصَا ؤْ بسلُِاْ ،هي حٗمل ٖلى حُٛحر خالت ؤْ ُْْٟت الخالًا ؤْ ألاًٖاء.
 ؤما ولمت  narcoticفخٗني٣ٖ" :اع ًدضر الىٓم ؤْ الخبلض في ألاخاؾِـْ ،في خالت اؾخسضام ظغٖاث ٦بحرة جدضر الخبلضال٩املْ ،هي ج٣ابل مسضع في اللٛت الٗغبُت (بً ٖبُض ؾِام - )2013 .ؤما مً الىاخُت الانُالخُتٌ :ؿخسضم مهُلر
اإلاسضعاث للضاللت ٖلى اإلآاص الُ٨مُاثُت التي ًاصي اؾخسضامِا بلى حُٛحر في اإلاؼاط ؤْ ؤلاصعا ٥ؤْ الكٗٓعَْ ،ؿاء اؾخسضامِا
ختى جلخ ٤الًغع بالٟغص الظي ٌؿخسضمِاْ ،باإلاجخم٘ الظي ٌِٗل  (.ُّٞألانٟغ)2012.
ؤما مً الىاخُت الضواثُت٣ً :هض ب٩لمت مسضع ؤي ماصة ُ٦مُاثُت جازغ في خُاة الخالًا ألاؾاؾُت لئلوؿان ْحؿبب الىٗاؽ
ْالىٓم ؤْ ُٚاب الٓعي اإلاصخٓب بدؿ٨حن ألالم ّ
وفي اإلاىؾىُٖت الُبُت ٌٗغف اإلاسضع :بإهه ماصة مُٗىت حؿبب لئلوؿان ٣ٞضان الٓعي بضعظاث مخٟاْجت ْ٢ض ًيخهي بلى
ُٚبٓبت حٗ٣بها الٓٞاةْ ،م٘ ؤن اإلاسضعاث حؿخٗمل في الُب إلػالت ألالم ٧اإلاؿ٨ىاث ؤْ إلخضار الىٓم ٧اإلاىٓماث ،م٘ ؤن ظمُ٘
اإلآاص اإلاؿخسضمت في الخسضًغ الُبي(،البىج) ًجٓػ ٖضَا مً اإلاسضعاثٞ ،ان اإلآِٟم هٟؿّ ٢ض زهو للضاللت ٖلى مٓاص
مُٗىت جصبِ الجِاػ الٗهبي جشبُُا ٖاماّ .
ؤما اإلاسضع مً الىاخُت الىفؿُت٣ُٞ :هض بّ ؤي ماصة جازغ لالٖخماص الًٗٓي ؤْ الىٟسخي التي حؿاٖض اإلاخٗاَي ٖلى جىمُت
الاؾخٗضاص لضًّ لئلنابت بااليُغاباث الىٟؿُت ْألامغاى الٗ٣لُت (ؤم الٗؼ ًٓؾّ ٠
ّ )2014.
ؤما مً الىاخُت اللاهىهُت :اإلاسضعاث هي مجمٖٓت اإلآاص التي حؿبب ؤلاصمانْ ،حؿمم الجِاػ الٗهبيٍْ ،دٓغ جضاْلِا ؤْ
ػعاٖتها ؤْ نىِٗا بال ألٚغاى ًدضصَا ال٣اهٓنْ ،ال حؿخٗمل بال بٓاؾُت مً ًغزو لّ بظلٞ ،٪اإلاسضع َٓ ٧ل ماصة حٛحر
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ُْْٟت ؤْ ؤ٦ثر مً ْْاث ٠ال٩اثً الخي ٖىض حٗاَحها ْجازغ ٖلى الٟغص بُغ ١مخٗضصةْ ،حٛحر مً هٟؿِخّ ْاهٟٗاالجّ ْٖٓاَّٟ
ؤْ جخل ٠اإلاجخم٘(ؤبغَٗم ّ )2008 .
جهيُف الٗلاكحر اإلاسضعة :ؤقاع ٖضص مً الباخشحن بلى جهيُ ٠الٗ٣ا٢حر ْ ٤ٞالخإزحر الىاظم ًٖ اؾخسضامِا٢ْ ،ض ؤقاع
الٟاثض بلى ْظٓص زالزت ٞئاث ؤؾاؾُت مجها( :اإلاِبُاث ،اإلايكُاث ،اإلاِلٓؾاث) ّ
ْ٢ض نىِٟا ٦ظل ٪البٌٗ ألازغ بلى زمؿت ؤنىا ٝمجها( :اإلاسضعاث اإلاؿ٨ىاثْ ،اإلاِبُاث ْاإلايكُاثْ ،اإلاِلٓؾاث،
ْمجمٖٓت ال٣ىب) ْ٢ض نى ) Orem,1984( ٠الٗ٣ا٢حر التي جازغ ٖلى الؿلٓ ٥بلى زالزت ٞئاث ْهيّ :
 -1اإلاهبُاث Depressants
ْحكخمل ٖلى الٗىانغ الخالُت :ألآُٞن ،اإلآعٞحن ،الِحرًٍْ ،اإلاؿ٨ىاث اإلآظٓصة في الاؾبرًًْ ،ال٨دّٓ .٫
 -2اإلايكُاثStimulants:
ْحكخمل ٖلى الٗىانغ الخالُت :ألامُٟخامحن ،ال٩اُٞحن ،الىُٓ٩جحن ،ال٧ٓ٩اًحن ،البجزصعًٍ ،الغٍخالحنْ ،اإلاُشاصْنّ .
 -3اإلاهلىؾاثHallucinogens:
ْحكخمل ٖلى الٗىانغ الخالُت :اإلاؿ٩الحنْ ،ا ،٫اؽْ ،البؿُلٓ٦ؿِبحن( .الضْؾغيّ )2009 .
الٗىامل اإلااصًت بلى حٗاَي اإلاسضعاث:
حكحر الٗضًض مً الضعاؾاث (صعاؾت اإلاجظْب  )2006بلى ؤن ؤلاصمان ًدضر هدُجت للخٟاٖل بحن زالزت ٖٓامل عثِؿُت هي
اإلاسضع ْؤلاوؿان ْاإلاجخم٘ ْ ،طلٖ ٪لى الىدٓ الخاليّ :
 -1جٓٞغ اإلاسضع ْؾِٓلت الخهٖٓ ٫لُّ مما ًجٗل ؾٗغٍ في مخىاْ ٫ال٨شحرًً ٞخدؿ٘ بالخالي الٟغنت للخٗاَي ْؤلاصمان.
َ -2غٍ٣ت الخٗاَي مشل حٗاَي اإلاسضعاث بالٟم ؤْ الكم ٞاهّ ٌؿِل ؤلاصمان ٖلحها ،بِىما ً٣لل اؾخسضامِا بُغٍ ٤الخً٣
مً ٞغم ؤلاصمان ًًا ٝب لى طل ٪مغاث الخٗاَيٞ ،الخٗاَي اإلاؿخمغ ْالُٓمي ًؼٍض مً ٞغم ؤلاصمان بسال ٝالاؾخسضام
اإلاا٢ذ ْالظي ًدضر في اإلاىاؾباث ٧األُٖاص ْألاٞغاح ْٚحرَا ٞاهّ ً٣لل مً ٞغم ؤلاصمان.
 -3هٓغة اإلاجخم٘ للماصة اإلاسضعة٦ ،إن ًىٓغ بلحها بصخئ مً الدؿامذ لؿبب ٚحر صخُذ مشل الًٓ بإن ؤلاؾالم خغم الخمغ
ْلم ًدغم اإلاسضعاث ألهّ لم ًغص لِا ط٦غ في ال٣غان ْال في الؿىت ًْ َْٓ ،زاَئ.
 -4الخٓام الُ٨مُاثُت ْالبُٓلٓظُت للمسضع٣ٞ ،ض زبذ ٖلمُا ؤن ل٩ل مسضع زٓانّ ْجإزحراجّ اإلاسخلٟت ٖلى ؤلاوؿان،
٦ظل ٪زبذ ؤن ؤي شخو ب٘ ؤن ٌؿخسضم ؤهٓاٖا مسخلٟت مً اإلاسضعاث ٞاهّ ّال ًلبض ؤن ًًٟل "نىٟا" مجها ٍْضمً ٖلُّ،
ْطل ٪لٓظٓص هٕٓ مً الخٓا ٤ٞبحن َظا اإلاسضع ْجإزحراجّ مً ظِت ْشخهُت َظا ؤلاوؿان مً ظِت ؤزغٔ ،لضعظت ؤهّ ُ٢ل بن
الصخو ًبدض ًٖ اإلاسضع الظي ًىاؾب شخهِخّ َْٓ ،ما ًٖ ٫ٓ٣ىّ الٗٓام "اإلاؼاط"
ٞالصخو اإلاهاب باال٦خئاب ٌؿخسضم مسضعاث حؿبب لّ ؤلاخؿاؽ بالغيا ْالؿغْع ْالخٗالي ،في خحن ؤن الصخو الظي
ٌٗاوي مً الخ ٪٨ٟالضازلي في الظاث ْايُغاب في الٗال٢اث باآلزغًٍ ؤْ في الٓظضان ْاإلاكاٖغ َْٓ ما ٌٗغ ٝبـ ـ "الصخهُت
الٟهامُت" ًًٟل اإلاسضعاث التي حؿاٖضٍ ٖلى بٖاصة الاهخٓام ْؤلاخؿاؽ بالٓاّ .٘٢
زاهُا :ؤلاوؿان الظي ًخٓ٩ن مً ظؿم ْهٟـ ًخٟاٖالن باؾخمغاع لضعظت ؤهّ ًهٗب الٟهل بُجهما ْلظل ٪جخضازل الٗٓامل
التي جازغ في الىٟـ م٘ الٗٓامل التي جازغ في الجؿم ْهي التي ؾىدىاْلِا في ما ًلي بازخهاعّ :
الٗالظُت ْؤزحرا ألاؾباب البُٓلٓظُت
ّؤ) الٗىامل الجؿمُت :جىدهغ في الٓعازت ْالٗٓامل اإلا٨دؿبت ْألازُاء الُبُت ّ
لالٖخماص ْهي التي حؿمى الىا٢الث الٗهبُت
ب) الٗىامل الىفؿُت التي جلٗب صوعا في الخٗاَي وؤلاصمان هي:
ّ
 جس ٌُٟالخٓجغ ْال٣ل٤166
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 جد ٤ُ٣الاؾخ٣اللُت ْؤلاخؿاؽ بالظاث جد ٤ُ٣الاؾخ٣اللُت ْؤلاخؿاؽ بالظاث ؤلاخؿاؽ بمٓ ٠٢اظخماعي مخمحزْ ،الٓنٓ ٫بلى خُاة مِٟٓمت ؤلاخؿاؽ بالٓ٣ة ْالٟدٓلت بقبإ خب الاؾخُالٕ ؤلاخؿاؽ باالهخماء بلى ظماٖت ٚحر ظماٖخّ الٓنٓ ٫بلى ؤلاخؿاؽ بخ٣بل الجماٖت الخٛلب ٖلى ؤلاخؿاؽ بالضْهُت الخٛلب ٖلى ألا٩ٞاع التي حؿبب لّ الًُ٤ الخغْط ٖلى الٓ٣الب الخ٣لُضًت للخُاة (اإلاٛامغة) خب الاؾخُالٕ ْملئ الٟغاَْٙىا ٥مً ًًُٟٓن صْا ٘ٞؤزغٔ بلى ما ج٣ضم مجها ماًليّ :
 الغٚبت في الخجغٍب الِغْب مً اإلاكا٧ل الغٚبت في ػٍاصة ال٣ضعة الجيؿُت الهغإ بحن الخُلٗاث الُمٓح ْؤلام٩اهاث اإلاخاخت الٟكل في خل الهغإ بالُغ ١اإلاكغْٖت ؤلاخؿاؽ باالٚتراب ْالِ٣غ الاظخماعيالاؾخ٣غاع الىٟسخي
 الغٚبت في ّزالثا :الٗىامل الاحخماُٖتّ ،
ٞمك٩لت حٗاَي اإلاسضعاث ْؤلاصمان ٖلحها ،مشلِا مشل ٚحرَا مً اإلاك٨الث الاظخماُٖت ْعاءَا ٖٓامل اظخماُٖت ٖضًضة َامت
ْمازغة جدباًً مً مجخم٘ بلى ؤزغ ،بل ْمً ٞغص بلى ؤزغ ْمً َظٍ الٗٓاملّ :
 الٗال٢اث ألاؾغٍت (الخ ٪٨ٟألاؾغي ،الجزاٖاث ْالصجاعاث) حٗاَي ألابًٍٓ ؤْ ؤخضَما للمسضعاث جإزحر ظماٖاث ألانض٢اء الؿلٓ ٥اإلاىدغ ٝللصخو يٗ ٠الٓاػٕ الضًجي ْظٓص اإلاسضع الخضزحن ْقغب الخمغ167
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 الش٣اٞت الؿاثضة اإلاؿخٓٔ الاظخماعي الا٢خهاصي .....الخ (بً ٖبض هللا اإلاكغ ، ٝبً ٖلي الجٓاصيّ )2011 . ،ؤيغاع حٗاَي اإلاسضعاث:
ًاصي حٗاَي اإلاسضعاث بلى ؤيغاع ٖضًضة لِا هخاثج ْزُمت ْؾلبُت جىٗ٨ـ ٖلى صخت الٟغص الىٟؿُت ْالجؿضًت ْجمـ ظمُ٘
مجالث خُاجّ الاظخماُٖت ْالضًيُت ْالا٢خهاصًتْ .مً َظٍ ألايغاع هجض ما ًليّ :
 1.3ألايغاع الجؿمُتّ :
٣ٞ ضان الكُِت للُٗام مما ًاصي بلى الىداٞت ْا لِؼاْ ،٫الًٗ ٠اإلاصخٓب بانٟغاع الٓظّ ؤْ اؾٓصاصٍ لضٔ اإلاخٗاَي،
٦ما حؿبب ٢لت اليكاٍ ْالخٍُٓت ْيٗ ٠اإلا٣اْمت للمغى الظي ًاصي بلى صْاع ْنضإ مؼمً مصخٓبا باخمغاع في الُٗىحن،
ٍْدضر ازخال ٫في الخٓاػن ْالخأػع الٗهبي.
ً اصي حٗاَي اإلاسضعاث بلى تهُج مٓيعي لؤلٚكُت اإلاساَُت في الجُٓب ألاهُٟتْ ،الكٗب الِٓاثُت ْطل ٪هدُجت جٓ٩ن
مٓاص ٦غبٓهُت جترؾب في جل ٪الكٗبً ،يخج ٖجها التهاباث عثٍٓت مؼمىت٢ ،ض جهل بلى ؤلانابت بالضعن الغثٓيْ ،الؿغَان،
ْجٓ ٠٢الخىٟـ الٟجاجي.
ً دضر حٗاَي اإلاسضعاث ايُغابا في الجِاػ الًِمي ْالظي ًيخج ٖىّ ؾٓء الًِم ْ٦ثرة الٛاػاث ْالكٗٓع باالهخٟار،
ْالامخالء ْالخسمتْ ،التي ٖاصة ما جيخهي بلى خاالث مً ؤلاؾِا ٫ؤْ ؤلامؿا ٥زانت ٖىض جىاْ ٫مسضع ألآُٞن٦ ،ظلٌ ٪ؿبب
الخٗاَي التهاب اإلاٗضة اإلاؼمً خُض حعجؼ ًٖ الُ٣ام بُْٟٓتها في ًَم الُٗام٦ ،ما ٌؿبب التهابا في ٚضة البى٨غٍاؽ التي
جٟغػ َغمٓن ألاوؿٓلحنْ ،الظي ًٓ٣م بدىُٓم مؿخٓٔ الؿ٨غ في الضم.
ً اصي اإلاسضع بلى بجال ٝال٨بض ْجلُ ،ّٟخُض ًدلل اإلاسضع زالًا ال٨بضٍْ ،دضر بها جلُٟاْ ،ػٍاصة في وؿبت الؿ٨غ ،مما
ًاصي بلى التهاب ْجطخم في ال٨بض ْجٖٓ ٠٢ملّ بؿبب الؿمٓم التي حعجؼ ال٨بض ًٖ جسلُو الجؿم مجها.
ٌ ؿبب اإلاسضع التهاب اإلاش ْجدُُم ْجأ٧ل مالًحن الخالًا الٗهبُت التي جٓ٩هّ ،مما ًاصي بلى ٣ٞضان الظا٦غةْ ،الى الِالْؽ
الؿمُٗت ْالبهغٍت ْالكمُت ْالظُْ٢ت
ٌ ؿبب بصمان اإلاسضعاث ايُغاباث في ٖمل ال٣لبْ ،ألاُْٖت الضمٍٓتْ ،الظبدت الهضعٍتْ ،اعجٟإ ي ِٛالضمْ ،اهٟجاع
الك غاًحن ْ٣ٞغ الضم الكضًض ْج٨ؿغ ٦غاث الضم الخمغاءْ ،حؿمم هسإ الٗٓام الظي ًهى٘ جل ٪ال٨غاث.
ً ازغ حٗاَي اإلاسضعاث ٖلى اليكاٍ الجيسخي ،خُض جى٣و اإلاسضعاث بٞغاػاث الٛضص الجيؿُت،مما ًس ٌٟال٣ضعة
الجيؿُت.
ً اصي بلى الخٓعم اإلاىدكغ ْؾُالن الضمْ ،اعجٟإ الً ِٛالضمٓي في الكغٍان ال٨بضي.
ً اصي بلى ؤلانابت بىٓباث نغُٖت بؿبب الخٓ ًٖ ٠٢اؾخسضام اإلاسضعاث صْن ٖالط ْطل ٪الٖخماص الجؿم ٖلحها.
ٌ ؿبب حٗاَي اإلاسضعاث للخٓامل اإلاضمىاث مكا٧ل صخُت مشل ايُغاب الضْعة الكِغٍت ْ٣ٞغ الضمْ ،مغى ال٣لب،
ْالؿ٨غيْ ،التهاب الغثخحنْ ،ال٨بض ْؤلاظِاى الٟٗٓيّْْ ،ي٘ م٣لٓب للجىحن الظي ًٓلض ها٢و الىمَٓ ،ظا بن لم ًمذ في
عخم ألامٍْ ،م ً٨ؤن جدضر حكَٓاث لضٔ ألاَٟا ٫خضًثي الٓالصة.
ٌ ؿبب بصمان اإلاسضعاث ؤلانابت بإقض ألامغاى زُٓعة مشل الؿغَانٍْ ،م ً٨ؤًًا ؤن جيخ٣ل ؤلانابت بٟحرْؽ
الاًضػ(مغى ه٣و اإلاىاٖت) بؿبب ألاصْاث اإلاؿخسض مت في الخ ً٣بالخٗاَي٦ ،ما ٌؿبب ؤلاصمان جطخما في الٛضص اللمٟاٍْت
بؿبب ايُغاب الجِاػ اإلاىاعي.
 2.3أليغاع الىفؿُت:
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ً دضر حٗاَي اإلاسضعاث ايُغابا في ؤلاصعا ٥الخسخي الٗام ْزانت ما ًخٗل ٤بدٓاؽ الؿم٘ ْالبهغ خُض ًدضر جدغٍٟا
ٖاما في اإلاضع٧اثَ ،ظا باإلياٞت بلى زلل في بصعا ٥الؼمً باالججاٍ هدٓ البِء ْازخال ٫بصعا ٥اإلاؿاٞاث باالججاٍ هدٓ
الُْٓ ،٫ازخال ٫بصعا ٥الدجم باججاٍ هدٓ الخطخم
ً اصي حٗاَي اإلاسضعاث بلى ازخال ٫في الخ٨ٟحر الٗامْ ،نٗٓبت ْبِء ٍْ ،ُّٞاصي طل ٪بلى ٞؿاص في الخ٨م ٖلى ألامٓع
ْألاقُاء ٍْهاخب طل ٪جهغٞاث ٚغٍبت ،بياٞت بلى الِظًان ْالِلٓؾت ْٖضم التر٦حز ْعبما ؤصٔ ألامغ بلى ٣ٞضان الظا٦غة.
 جاصي اإلاسضعاث بلى هخاثج هٟؿُت مشل ال٣لْ ،٤الخْٓ ٝالخٓجغ اإلاؿخمغْ ،الكٗٓع بٗضم الاؾخ٣غاعْ ،الكٗٓع بااله٣باى،
م٘ ٖهبُت ْخضة في اإلاؼاطْ ،بَما ٫اإلآِغ ْٖضم ال٣ضعة ٖلى الٗمل ؤْ الاؾخمغاع .ُّٞ
 جدضر اإلاسضعاث ازخالال في الاجؼانْ ،الظي ًدضر بضْعٍ بٌٗ الدكىجاث ْالهٗٓباث في الىُْ ،٤الخٗبحر ٖما ًضْع في
طًَ اإلاخٗاَي ،باإلياٞت بلى الخشا٢ل ْالهٗٓبت في اإلاصخي.
ً دضر حٗاَي اإلاسضعاث ايُغابا في الٓظضان ،خُض ًى٣لب اإلاخٗاَي مً خالت اإلاغح ْاليكٓة ْالكٗٓع بالغيا ْالغاخت
ْالؿٗاصة بلى الىضم ْالٟخٓع ْؤلاعَاْ ١الخمٓع ْالا٦خئاب ْيٗ ٠اإلاؿخٓٔ الظَجي َِْٗل ْاٗ٢ا ماإلاا جدكٓف  ُّٞألا٩ٞاع
ٍْسخل الؿلٓ.٥
 جدؿبب اإلاسضعاث في خضْر الٗهبُت الكضًضة ْالخؿاؾُت الؼاثضةْ ،الخٓجغ الاهٟٗالي الضاثم ْالظي ًيخج ٖىّ بالًغْعة
يٗ ٠ال٣ضعة ٖلى الخْ ،٠ُ٨الخٓا ٤ٞالاظخماعي
 حؿبب اإلاسضعاث ايُغاباث اهٟٗالُتْ ،مً طل:٪
ؤ -الاهخئاب :خُض جيخاب اإلاخٗاَي ؤ٩ٞاع ٚحر ٖ٣الهُت ْمكاٖغ ؾٓصاٍْت ماإلات جدؿبب في الترصص في اجساط ال٣غاعاثَ .ظا
ٍْدؿم الصخو اإلا٨خئب باهسٟاى ج٣ضًغ الظاثٍْ ،بال ٜفي ألامٓع الخاِٞت ٍْجٗلِا ضخمت ْمِمت٢ْ ،ض ًٓ٣صٍ َظا الكٗٓع
بلى الاهخداع.
ب -الللم :خُض ٌكٗغ اإلاخٗاَي بالخْٓ ٝالخٓجغْ ،ؤهّ مغا٢ب ؤْ مًُِض مً آلازغًٍ مما ًىٗ٨ـ ؾلبا ٖلى ٖال٢خّ مِٗم.
ج -الخظبظب الاهفٗالي :خُض ًدضر ٖضم جٓاػن في الٗاَٟتٞ ،ترٔ الصخو اإلاهاب ًطخٍْ ٪ب٩ي صْن ؾبب مشحر لِظا
الب٩اء ؤْ الطخ.٪
ص -ازخالٌ ألاها :خُض ٌكٗغ اإلاخٗاَي ؤهّ شخو مخٛحر جماماْ ،ؤهّ لِـ َْٓ ،طل ٪بالغٚم مً ؤهّ ٌٗغ ٝطاجّ.
ٌ -حمىص ؤو جبلض الاهفٗاٌ :خُض بن الصخو اإلاخٗاَي ال ٌؿخجُب ْال ٌؿدشاع بإي خضر ،مِما ٧ان طل ٪اإلاشحر ؾاعا ،ؤْ
ٚحر ؾاع (.بجي ُٖا ،الخٓامضة)2008 .
 3.3ألايغاع الاحخماُٖتّ :
ؤن ألاؾغة هي البيُت ألاؾاؾُت للمجخم٘ ٞةطا نلخذ نلر اإلاجخمْ٘ ،ؤي زلل في َظا البيُان مً قإهّ ؤن ًازغ في الخًٍٓ٩
الىٟسخي للٟغص الظي ًجض في اهخماثّ ألؾغجّ ألامً ْالُمإهِىتْ ،حٗاَي اإلاسضعاث مً قإهّ ؤن ًازغ جإزحرا بالٛا ٖلى ؤٞغاص
ألاؾغة مً ظٓاهب مسخلٟت ؤَمِاّ :
 بن حٗاَي اإلاسضعاث ً٣ٟض اإلاضمً مٓعص عػ ّ٢بؿبب ؾٓء صخخّ ْبالخالي ٖضم ٟ٦اءجّ الجؿمُت ْالٗ٣لُت ٖلى الٗمل(.
آ ٫معجٓن)1991 .
٣ً ل صزل ألاؾغة الٟٗلي م٘ ػٍاصة ؤلاهٟاٖ ١لى حٗاَي اإلاسضعاث مما ًازغ ٖلى ؤْظّ ؤلاهٟا ١ألازغٍْٔ ،هاخب طل٪
اهسٟاى اإلاؿخٓٔ الهخي ْالٛظاجي ْالاظخماعي ْالخٗلُمي لضٔ ألاؾغة مما ٢ض ًاصي بلى اهدغا ٝبٌٗ ؤٞغاص ألاؾغة لُٛاب
ال٣ضْة اإلامشلت في ألاب ْألام ْ ،لخٓاٞغ بلخاح الخاظت التي جض ٘ٞألاَٟا ٫بلى ؤصوى ألاٖما ٫لخٓٞحر الاخخُاظاث اإلاتزاًضة في
ُٚاب الٗاثل.
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ٌ ؿٓص ظٓ ألاؾغة الٗام جٓجغ ْق٣اْ ،١زالٞاث مؿخمغة بحن ؤٞغاصَا٢ْ ،ض ًاصي طل ٪بلى جإزغ ألابىاء صعاؾُاٍْ ،هبدٓن
ؤ٦ثر ٖغيت لئلنابت باألمغاى الىٟؿُت ٧ال٣لْ ٤الا٦خئاب ْالخٓ ٝالاظخماعي ٍْٓ٩هٓن ؤ٦ثر ٖغيت للدكغص ْالاهدغاٝ
 ٕٓ٢ْ بٌٗ ؤٞغاص ألاؾغة في الخٗاَي ج٣لُضا ْخب ْٖ ٫ًٓٞضم صعاًت بٗٓا٢ب ألامٓعّ هدُجت إلاكاَضجّ اإلاخٗاَي الظي
ًٓ٣م بٗاصاث ٚحر م٣بٓلت لضٔ ألاؾغة خُض ًخجم٘ ٖضص مً اإلاخٗاَحن في مجزلّ ْعبما ٌؿخمغْن بلى الُٓم الخالي ،بياٞت بلى
ما ٌٗتري ؤٞغاص ألاؾغة مً مكاٖغ ال٣لْ ٤الخٓ ٝزكُت بًظاء اإلاخٗاَحن ؤهٟؿِم ألجهم ً٣ٟضْن ٦ما ً٣ٟضْن يبِ
اهٟٗاالتهم٦ْ .ظا الخكُت مً ؤن جخم مضاَمت اإلاجز ٫مً ٢بل الجِاث اإلاؿاْلت ،بٛغى يبِ اإلاسضعاث ْاإلاخٗاَحن
ْ الصة ألام مضمىت اإلاسضعاث ؤَٟاال مكَٓحن
 ايُغاب الخٓاػن الاظخماعيٌٗ :خاص البٌٗ مً اإلاضمىحن ٖلى جإظُل مٓاظِت الٓا ٘٢ؤْ اإلاكا٧ل اإلادُُت بهم ْطل٪
بالِغْب مجها ْمً زم بخٗ ّؼػ لضحهم الؿلٓ ٥الاوسخابي ْجًٗ ٠بم٩اهاتهم ْ٢ضعاتهم الىٟؿُت الالػمت للِٗل باجؼان م٣بٓ ٫في
اإلاجخم٘.
 ازخال ٫الٗال٢اث الاظخماُٖت :الاؾخمغاع في جىاْ ٫اإلاسضعاث لٟتراث ٍَٓلت ٞاهّ ؾُٟطخي بلى حٗٓص هٟسخي ٖلحها ٍْجٗل
اإلاضمىحن في خالت هٟؿُت ٚحر مؿخ٣غة ؤْ ٚحر مخٓاػهت ٌؿدشاعْن زاللِا ألمٓع بؿُُت حٗغى ٖال٢اتهم م٘ آلازغًٍ
لاليُغاب٢ْ ،ض جاصي بلى الُ٣ام بؿلًٓ ٥دىافى ْألاٖغا ٝالاظخماُٖت.
 الخغ ١الُ٣مي :ازخال ٫الٗال٢ت باآلزغًٍ ْيٗ ٠الالتزام بالًٓابِ ْألاٖغا ٝالاظخماُٖت ْاإلاُل ٚالى الخمغص ٖلى الُ٣م
الاظخماُٖت( .الؿُض ٖلي)2012.
 3.4ألايغاع الاكخهاصًتٌٗ :خبر الٟغص لبىت مً لبىاث اإلاجخم٘ ْبهخاظُت الٟغص جازغ بضْعَا ٖلى بهخاظُت اإلاجخم٘ الظي ًيخمي
بلُّ ٞ ،مخٗاَي اإلاسضعاث ال ًخإزغ ْخضٍ باهسٟاى بهخاظّ في الٗمل ْل ً٨بهخاط اإلاجخم٘ ؤًًا ًخإزغ في خالت جٟصخي اإلاسضعاث
ْطل ٪لؤلؾباب الخالُتّ :
ألامٓا ٫لكغاء اإلاسضعاث ْاوٗ٩اؽ طلٖ ٪لى صزل ألاؾغة ْاهسٟاى ٢ضعاث اإلاضمً ٖلى ؤلاهخاط ْٖضم الغٚبت في
 بَضاع ّالٗمل
 بلخا ١ؤيغاع بالىاجج الٓ٣مي للبلض بؿبب اإلاخاظغة بإوكُت ممىٖٓت ٢اهٓها اعجٟإ وؿبت ؤلاٖاهت بؿبب ع ٌٞاإلاضمً الٗمل مما ٌؿبب بسؿاثغ ا٢خهاصًت َاثلت بلخا ١زؿاثغ ا٢خهاصًت مً زال ٫اؾخٛال ٫ألاعاضخي الهالخت لؼعاٖت اإلاسضعاث بضال مً ػعاٖتها بمدانُل ًيخ ٟ٘مجهااإلاجخم٘.
ألايغاع الضًيُت:
 بن اإلاسضعاث ٦ما ًظ٦غ ال٣غان ال٨غٍم مًُٗت للٓ٢ذ ْمظَبت للٗ٣ل جضزل ناخبها في ُٚبٓبت في ؤزىاء ؤصاء نلٓاجًّٟغيِا ؤلاؾالم ٖلى ٢لب اإلاؿلمّ .
ْجدٖ ٤ُ٣باصجّ ْجىافي الًُ٣ت التي ّ
 ْان ؾُُغث اإلاسضعاث ٖلى ٖ٣لّ ججغٍ بلى اعج٩اب ٧ل مدغم مً ٢خل ْؾغ٢ت ْبظباع ػْظخّ ؤْ ابيخّ ٖلى البٛاء ؤْؾٓاَا(نالر ؾُٗض.بضْن ؾىت)
 ألايغاع ألامىُت:ْخٓ ٫ألايغاع التي ٌؿببها حٗاَي اإلاسضعاث مً الىاخُت ألامىُت ٞان للمسضعاث صْعا ٦بحرا في اهدكاع الجغٍمت ْجؼٖؼٕ ألامً،
٣ٞض ؤزبدذ ٖضة ؤبدار ْصعاؾاث ٖلمُت ؤن ٦شحرا مً الجغاثم التي جْ ٘٣خٓاصر اإلاغْع ج ٘٣بؿبب حٗاَي اإلاسضعاثْ ،طل٪
ألن مخٗاَي اإلاسضعاث ٞا٢ض ٖ٣لّ ٣ٞض ًٟٗل ؤي ظغٍمت جدذ جإزحر اإلاسضع٧ ،ال٣خل ْالاٚخهاب ُْ٢اصة الؿُاعة بؿغٖت
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ظىٓهُت مما ًدؿبب في الخٓاصر٢ْ ،ض ًًُغ بٌٗ اإلاخٗاَحن للؿغ٢ت لخٓٞحر اإلاا ٫الالػم لكغاء اإلاسضعاث البآَت الشمً،
٦ظل ٪اخخ٩ا ٥مخٗاَي اإلاسضعاث بٛحرٍ مً اإلاجغمحن في السجً مما ًازغ ٖلى جىمُت ؾلٓ ّ٦ؤلاظغامي (ال٣دُاوي)2008.
ٖالج ؤلاصمان ٖلى اإلاسضعاث:
بن ٖالط ؤلاصمان لّ مغاخل مخخالُت ،ال ًم ً٨ججؼثخّ باال٦خٟاء بمغخلت مىّ صْن ؤزغٔ ،ؤْ جُبُ ٤بًّٗ صْن بٌٗ ،ألن
طل ٪مما ًًغ بّ ًٍْٗ ٠مً هخاثجّٞ ،ال ًجٓػ مشال الا٦خٟاء باإلاغخلت ألاْلى اإلاخمشلت في جسلُو الجؿم مً الؿمٓم صْن
الٗالط الىٟسخي ْالاظخماعيْ ،جخمشل مغاخل الٗالط في ما ًليّ :
ّؤ -مغخلت الخسلو مً الؿمىمْ :هي مغخلت َبُت في ألاؾاؽ ،طل ٪ؤن ظؿض ؤلاوؿان في ألاخٓا ٫الٗاصًت بهما ًخسلو
جل٣اثُا مً الؿمٓمْ ،لظلٞ ٪ان الٗالط الظي ً٣ضم للمخٗاَي في َظٍ اإلاغخلت َٓ مؿاٖضة الجؿم ٖلى الُ٣ام بضْعٍ
الُبُعي ْؤًًا الخس ٠ُٟمً ألام الاوسخاب ،زم ٖالط ألاٖغاى الىاججت ْاإلاًاٖٟت إلاغخلت الاوسخاب َظا٢ْ ،ض جخضازل
َظٍ اإلاغخلت م٘ اإلاغخلت الخالُت لِا ْهي الٗالط الىٟسخي ْالاظخماعي ،طل ٪ؤهّ مً اإلاُٟض البضء مب٨غا بالٗالط الىٟسخي
الاظخماعي ٓٞع جدؿً الخالت الصخُت للمخٗاَي.
ب -مغخلت الٗالج الىفس ي والاحخماعي :بطا ٧ان ؤلاصمان ْاَغة اظخماُٖت ْهٟؿُت في ألاؾاؽٞ ،ان َظٍ اإلاغخلت جهبذ
يغْعةٞ ،هي حٗخبر الٗالط الخ٣ُ٣ي للمضمًٞ ،ةجها جىهب ٖلى اإلاك٩لت طاتها ،بٛغى الً٣اء ٖلى ؤؾباب ؤلاصمان ،جخًمً
َظٍ اإلاغخلت الٗالظُت الٗالط الىٟسخي الٟغصي للمخٗاَي ،زم جمخض بلى ألاؾغة طاتها لٗالط الايُغاباث التي ؤنابذ ٖال٢اث
ؤٞغاصَا ،ؾٓاء ٧اهذ َظٍ الايُغاباث مً مؿبباث الخٗاَي ؤم مً مًاٖٟاتها٦ ،ما جخًمً َظٍ اإلاغخلت جضعٍباث ٖملُت
للمخٗاَي ٖلى ُُٟ٦ت اجساط ال٣غاعاث ْخل اإلاك٨الث ْمٓاظِت الًُُٟ٦ْ ،ٍٓٛت الاؾترزاء ْالخىٟـ ْالخإمل ْالىٓم الخي.
٦ما جخًمً ؤًًا ٖالط الؿبب الىٟسخي ألانلي لخاالث الخٗاَي ُٞخم ٖلى ؾبُل اإلاشاٖ ٫الط الا٦خئاب بطا ْظض ؤْ ٚحرٍ مً
اإلاك٨الث الىٟؿُت٦ ،ما ًخم جضعٍب اإلاخٗاَي ٖلى اإلاِاعاث الاظخماُٖت إلاً ًٟخ٣ض مجهم ال٣ضعة ْاإلاِاعة٦ ،ما جخًمً ؤزحرا
ْاخترام ه٣اء ظؿضٍ ْٞاٖلُخّ بٗض طل.٪
ّ
الٗالط الغٍاضخي الؾخٗاصة اإلاضمً ٟ٦اءجّ البضهُت ْز٣خّ بىٟؿّ ُْ٢مخّ،
ث -مغخلت الخإَُل والغٖاًت الالخلتْ :جى٣ؿم َظٍ اإلاغخلت بلى  3مٓ٩هاث ؤؾاؾُت ؤْلِما:
 -1مغخلت الخإَُل الٗمليْ :حؿتهضَ ٝظٍ الٗملُت اؾخٗاصة اإلاضمً ل٣ضعاجّ ْٞاٖلُخّ في مجاٖ ٫ملّْٖ ،الط اإلاك٨الث التي
جمى٘ ٖٓصجّ بلى الٗمل ،ؤما بطا لم ًخم ً٨مً َظٍ الٗٓصةُٞ ،جب جضعٍبّ ْجإَُلّ ألي ٖمل ؤزغ مخاح ،ختى ًماعؽ الخُاة
بك٩ل َبُعي.
 -2الخإَُل الاحخماعيْ :حؿتهضَ ٝظٍ الٗملُت بٖاصة صمج اإلاضمً في ألاؾغة ْاإلاجخمْ٘ ،طلٖ ٪الظا إلاا ٌؿمى (بٓاَغة
الخل٘) خُض ًاصي ؤلاصمان بلى اهسالٕ اإلاضمً مً قب٨ت الٗال٢اث ألاؾغٍت ْ الاظخماُٖتَْٗ ،خمض الٗالط َىا ٖلى جدؿحن
الٗال٢ت بحن الُغٞحن ( اإلاضمً مً هاخُتْ ،ألاؾغة مً ْاإلاجخم٘ مً هاخُت ؤزغٔ)ْ ،جضعٍبها ٖلى ج٣بل ْجِٟم ٧ل مجهما آلازغ،
ْمؿاٖضة اإلاضمً ٖلى اؾترصاص ز٣ت ؤؾغجّ ْمجخمّٗ ْ ،ُّٞبُٖاءٍ ٞغنت ظضًضة إلزباث ظضًخّ ْخغنّ ٖلى الكٟاء
ّْالخُاة الُبُُٗت.
 -3الىكاًت مً الىىؿاث٣ٍْ :هض بها اإلاخابٗت الٗالظُت إلاً قٟي لٟتراث جتراْح بحن ؾخت ؤقِغ ْٖامحن مً بضاًت الٗالط ،م٘
جضعٍبّ ْؤؾغجّ ٖلى الا٦دكا ٝاإلاب٨غ للٗالماث اإلاىظعة الخخماالث الى٨ؿت لؿغٖت الخهغ ٝالٓ٢اجي اججاَِا.
 -4بحغاءاث ٖالحُت ختى الخإَُل :بن بٖاصة الخإَُل ْالٗالط ْظِان لٗملت ْاخضةٞ ،ال ًم ً٨الا٦خٟاء بمغخلت الٗالط صْن
الٓنٓ ٫بلى الِض ٝألاؾمى للٗالط ؤال َْٓ "بٖاصة الخإَُل" لخدٍٓل َظا الٟغص اإلاضمً بلى ًٖٓ ٞاٖل في اإلاجخم٘ٞ ،خٓٞحر
الٗالط ْالخإَُل اإلاخ٩امل َبُا ْهٟؿُا ْاظخماُٖا َٓ ،الصخيء اإلاُلٓب باليؿبت للمضمىحنٍْ ،جب ٖلى الضْلت بم٣خطخى
الاجٟاُ٢اث الضْلُت التي هي َغٞ ٝحها ،ؤن حهخم بالٗالط ْبٖاصة الخإَُل للمضمىحنْ ،ب٦ما ٫الُغٍ ٤بلى جهاًخّ ،مبخضثا
بالٓ٢اًت ،زم الٗالطْ ،مىتهُا بٗض طل ٪بةٖاصة الخإَُل.
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بال ؤهّ للٓنٓ ٫بلى مغخلت بٖاصة الخإَُل البض مً اإلاغْع بٗضة مغاخل هيّ :
 4-1ؤلاحغاءاث الاؾٗافُتْ :هي بظغاءاث جخسظ في مٓاظِت بٌٗ الخاالث التي ٢ض جخٗغى إلاا ٌؿمى بداالث الدؿمم اإلاغيُت
الخاصة٣ٞ ،ض جيخاب الصخو هٓبت ٖىْ ٠اضر ٞحها اججاٍ بٌٗ ألاشخام ال٣غٍبحن مىّ ،ؤْ مداْلت بجال ٝبٌٗ ألازار ؤْ
اإلامخل٩اث اإلااصًت ْطلٖ ٪لى ؤزغ حٗاَي ظغٖت مً ال٨دٓلُاث ؤْ اإلاشبُاث ؤْ اإلاِلٓؾاث ْجدضر َظٍ الىٓباث لئلٞغاٍ في
الجغٖت ؤْ لخضازت ِٖض اإلاخٗاَي بالخٗاَي ؤْ إلاغْعٍ خضًشا بإػمت ْظضاهُت قضًضة الَٓإةْ ،في َظٍ الخالت البض ،ؤن ًدىاْلّ
بغٖاًت َا٢م َبي مضعب ًٓ٣م بُمإهخّ ْالخُلٓلت بِىّ ْبحن ؤن ًاطي هٟؿّ ؤْ الٛحرْ ،عبما ايُغ بلى ؤن ٌؿخسضم لِظا
الٛغى بٌٗ الخضزل الضْاجيّ .
٦ظل٢ ٪ض جخٗغى الخاالث بك٩ل مٟاجئ ؤًًا إلاا ٌؿمى بإٖغاى الظَان الٗهبي ٞخِٓغ لضٔ الصخو بٌٗ الخضإ
الخسخي٦ ،ما ٢ض جِٓغ بٌٗ الِالْؽ ْالًالالث ْفي َظٍ الخاالث ٢ض ًدخاط الُبِب بلى ٢ضع مدض ّْص مً الخضزل الضْاجيّ .
 -4.2بحغاءاث جُهحر البضنٍُْ :لٖ ٤لحها ؤخُاها سخب اإلاسضع ْهي بظغاءاث جخٓ ٠٢مً هاخُت ٖلى هٕٓ اإلاسضع ْمً هاخُت
ؤزغٔ ٖلى اإلاٗالج في جُبُِ٣ا٣ٞ ،ض جخسظ الخُت ق٩ل سخب اإلاسضع سخبا بُُئا مخضعظا ْفي َظٍ الخالت ال ًدخاط اإلاٗالج
اإلاكغٖ ٝلى الٗملُت بلى ؤي جضزل صْاجي ٍْ٨خٟي بةعقاص اإلاخٗاَي زُٓة بسُٓة م٘ َمإهخّ ْحصجُّْٗ .جتراْح اإلاضة التي
جيخهي مجها مً ؤعبٗت ؤًام ختى ؾبٗت ؤًام في خالت اإلآاص طاث الٟاٖلُت ٢هحرة اإلاضٔ ٧الِحرًٍْ 10ْ ،ؤًام في خالت اإلآاص طاث
الٟاٖلُت ٍَٓلت اإلاضٔ ٧األُٓٞن ٣ٞض جُٓ ٫مً ٖكغة ؤًام بلى ؾخت ؤؾابُّ٘ .
 -3.4بحغاءاث ٖالج اإلاًاٖفاث الُبُت للخٗاَيْ :هي مجمٖٓت ؤلاظغاءاث الُبُت التي ال بض مً الُ٣ام بها في مٓاظِت
بٌٗ اإلاًاٖٟاث الصخُت التي ٌٗاوي مجها ٦شحر مً اإلاضمىحن صْن ؤن جٓ٩ن مً آلازاع اإلاترجبت مباقغة ٖلى حٗاَي َظٍ اإلااصة
ؤْ مً جل ٪اإلا ّٓاص الاصماهُت٦ ،ؿٓء الخٛظًت ٞاهدكاع ؾٓء الخٛظًت بحن اإلاضمىحن ْاَغة ملخْٓت ألؾباب مخٗضصة ؤْضخِا ؤن
بٌٗ اإلاضمىحن ًهل بّ ألامغ ؤخُاها بلى يغْعة اإلاٟايلت بحن بهٟا ١اإلابال ٜاإلادضْصة التي في خٓػجّ ٖلى اإلاسضع ؤْ ٖلى
الُٗام ْالٛالبُت ؤن جغجر ٟ٦ت اإلاسضع َْىا ٥مًاٖٟاث مغجبُت بُغ ١الخٗاَي ٦إن ًٓ٩ن الخٗاَي ًٖ َغٍ ٤الخضزحن
ٞلِظٍ الُغ ١ظمُٗا مًاٖٟاتها الُبُت التي ٦شحرا ما جٓاظّ الُبِب اإلاٗالج ْٖلُّ ؤن ٌٗجى بةبغاء مغًٍّ مجها بلى ظاهب
ؤلاظغاءاث الاؾٗاُٞت ْبظغاءاث جُِحر البضنّ .
حـ -الٗالج اإلاخياملً :خإل ٠الٗالط اإلاخ٩امل مً ز الزت مٓ٩هاث ؤؾاؾُت ؤخضَما َبي ْآلازغ هٟسخي ْالشالض اظخماعي ّ
 -1اإلاىىن الُبيٓ٣ً:م اإلآ٩ن الُبي ٖلى ؤخض مبضؤًً عثِؿُحن:
مبضؤ الُٟام الخضعٍجي للمضمً مً اإلاسضع الظي ؤصمىّ
مبضؤ ؾض ال٣ىٓاث الٗهبُت التي ٌؿلِ٨ا اإلاسضع صازل ظؿم اإلاضمً للخإزحر ٖلى ؾلُٓ٦اجّ ْللُبِب اإلاٗالج ؤن ًسخاع ؤخض
اإلابضؤًً بىاء ٖلى اٖخباعاث مخٗضصة جسخل ٠مً خالت ألزغّٔ
ؤلاؾتراجُجُت ألاولى :الفُام الخضعٍجي َْٓ َغٍ ٤الُٟام الخضعٍجي ٞاهّ ًيخ٣ي للُ٣ام بهظٍ اإلاِمت مسضعا ؤيٗ ٠ب٨شحر مً
اإلاسضع الظي ؤصمىخّ الخالت ْل ً٨مً الٟهُلت هٟؿِا ٍْخٓلى ؤلاقغاٖ ٝلى بُٖائٍ للخالت بضال مً اإلاسضع ألانلي بجغٖاث
ْٖلى ٞتراث مدضصة ْٖلى ؤن ًخم جس ٌُٟالجغٖت ْبَالت الٟتراث بحن الجغٖاث جضعٍجُا ختى ًيخهي ألامغ ٚالبا بلى ُٞام
٧امل للخالتْ ،الكاج٘ بحن ألاَباء في ٦شحر مً صْ ٫الٗالم ؤجهم ًسخاعْن ٖ٣اع اإلاُشاصْ ّن ألصاء مِمت الُٟام الخضعٍجي باليؿبت
إلاضمجي ألآُٞن ْمكخ٣اجّ بما في طل ٪الِحرًٍْ ْطلٖ ٪لى ؤؾاؽ ؤن اإلاُشاصْن هٟؿّ َٓ ؤخض مكخ٣اث ألآُٞن ْلٓ٢ ً٨جّ
ٖلى بخضار ؤلاصمان ؤيٗ ٠ب٨شحر مً الِحرًٍْ ْاإلآعٞحن ْألآُٞنّ .
الاؾتراجُجُت الثاهُت ؾض اللىىاث الٗهبُتْٞ :حها ًيخ٣ى لظل٣ٖ ٪اع مشل ٖ٣اع الىالتر٦ؿٓن ًخٓلى ؤلاقغاٖ ٝلى بُٖاثّ
للخالت بجغٖاث مدضصة ْٖلى ٞتراث مدضصة ٍْخلخو جإزحر الىالتر٦ؿٓن في ؾض اإلاؿخ٣بالث الٗهبُت اإلاٗضة ؤؾاؾا في مش
اإلاضمً الؾخ٣با ٫ألآُٞن ؤْ مكخ٣اجّ زم جٓػَ٘ ؤزاعَا الٗهبُت الؿلُٓ٦ت في ظؿم اإلاضمً ْمٗجى طل ٪ؤن اإلاضمً الظي
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ًدىاْ ٫الىالتر٦ؿٓن لً ًخإزغ باألُٓٞن ؤْ ؤي مً مكخ٣اجّ بطا حٗاَاٍ ماصام جإزحر الىالتر٦ؿٓن ٢اثما َْؿخمغ الُبِب في
بُٖاء َظا الٗ٣اع خؿب هٓام مدضص ْلٟترة مدضْصة ختى ًيخهي ألامغ باإلاضمً بلى ؤن ٌٗٓص بجؿمّ بلى خالت الخٓاػن
الٟؿُٓلٓجي صْن خاظت بلى ْظٓص ألآُٞن ؤْ مكخ٣اجّ ٍْصخب طل ٪اهتهاء اللِٟت بلى اإلاسضعّ .
اإلاىىن الىفس ي :جٓظض ؤؾالُب مخٗضصة للٗالط الىٟسخي لخاالث ؤلاصمان ٖلى ازخال ٝؤهٓاِٖاْ ،مً ؤقِغ الٗالظاث الىٟؿُت
الخضًشت في اإلاُضان ما ٌٗغ ٝبمجمٖٓت الٗالظاث الؿلُٓ٦ت لئلصمان َْظا الٗالط الىٟسخي ٌؿخلؼم صعظت ٖالُت مً الخٗاْن
بحن اإلاضمً ْاإلاٗالج م٘ ٢ضع مً ؤلاظغاءاث الٗالظُت اإلاٗ٣ضة ْمٓاْبت ْمشابغة ٖلى جل٣ي َظا ؤلاظغاء لٟترة ػمىُت جهل الى
ٖضة قِٓع جدبِٗا ٞترة ؤزغْٔ ،جمخض اإلاخابٗت ٞحها بً٘ ؾىٓاث بهض ٝالخٍٓ٣م الضْعي ْالخضزل مً خحن آلزغ للهُاٚت
ْالاوٗ٩اؾاث اإلادخملت (.بً ٖبض هللا اإلاكغ ، ٝالجٓاصي )2011 .
زــاجـمــتّ :
ٖلى يٓء َظٍ الضعاؾت الىٓغٍت الدصخُهُت لٓاَغة حٗاَي اإلاسضعاثٞ ،ةهىا ٦مسخهحن ْباخشحن في ٖلم الىٟـً ،تراءٔ لىا
بإن ؾبُل الخهضي لِظٍ آلاٞت الخُحرة َٓ بخُاء الٓاػٕ الضًجي بالضعظت ألاْلى بالخمؿ ٪بالُ٣م ْاإلاباصت ألازالُ٢ت التي هو
ٖلحها صًيىا ؤلاؾالمي الخىُْ ،٠التي جضزل يمً ؤصْاع ألاؾغة ٦ىٓاة ؤْلى للمجخم٘ ْ٦ظا جُٟٗل صْع اإلااؾؿاث التربٍٓت مً
مضاعؽ ْظامٗاث ْهٓاصي ،بياٞت بلى يغْعة جُٟٗل صْع ْؾاثل ؤلاٖالم اإلاخىٖٓت لخبهحر ْجُٖٓت الكباب باأليغاع اإلاضمغة
لخٗاَي جل ٪الؿمٓم٦ ،ما ال هيسخى ؤَمُت حؿلُِ ؤ٢صخى الٗٓ٣باث ٖلى مغْجي اإلاسضعاث مً زال ٫ؾً ٓ٢اهحن عاصٖت
لخجاعة اإلاسضعاث ْتهغٍبها ْػعاٖتها ْحٗاَحها ْٖضم الدؿاَل في طل.٪
كاثمت اإلاغاح٘:
 -1ههى بٓزىٓ٢ت ( .)2011ألا٩ٞاع الخاَئت لخمؿ ٪اإلاضمً باإلاسضعاث م٘ ا٢تراح مكغْٕ ٖالجي خؿب اإلاىخى اإلاٗغفي
الؿلٓ٧ي ،عؾالت ماظؿخحر .الجؼاثغ.ظامٗت مىخٓعي٢ ،ؿىُُىت،
ِٖ -2سخى ٢بٓ٣ب ( ،)2015الاٚتراب الىٟسخي ْحٗاَي اإلاسضعاث لضٔ اإلاغاَ ٤اإلاخمضعؽ (صعاؾت خالت) ،مجلت الٗلٓم
الىٟؿُت ْالتربٍٓت ،ظامٗت بؿ٨غة.
 -3إلاُاء ًاؾحن الغ٧ابي (صؾىت) ،ؤؾباب حٗاَي اإلآاص اإلاسضعة لضٔ َلبت اإلاغخلت الاٖضاصًت ،مجلت الٗلٓم الىٟؿُت ،الٗضص،9
الجامٗت اإلاؿدىهغٍت.
 -4ؤخمض مُِغ الٗ٣باث(َ ،)2008غ ١اهخاط بغامج الخُٖٓت ؤلاٖالمُت للٓ٢اًت مً ؤيغاع اإلاسضعاث .الغٍاى .ظامٗت هاً٠
الٗغبُت للٗلٓم ألامىُت
 -5بً ٖبُض ؾِام( .)2013ظغٍمت اؾتهال ٥اإلاسضعاث بحن الٗالط ْالٗ٣اب ،عؾالت ماظؿتر .باجىت .ظامٗت الخاط لخًغ ّ
 -6اخمض ٖبض الٗؼٍؼ ألانٟغ( ،)2012ؤؾباب حٗاَي اإلاسضعاث في اإلاجخم٘ الٗغبي .الغٍاى .ظامٗت هاً ٠الٗغبُت للٗلٓم
ألامىُت.
 -7ؤم الٗؼ ًٓؾ ٠اإلاباع ٥خاط ؤخمض( .)2104حٗاَي اإلاسضعاث ْؾِ َالباث الجامٗاث ،مغ٦ؼ صعاؾاث اإلاغؤةّ .
الاظخماعي ْٖال٢خّ بةصمان اإلاسضعاث ،عؾالت ماظؿخحر . .بؿ٨غة .ظامٗت مدمض زًُغ ّ
 -8بغَٗم ؾامُت( ،)2008الغَاب ّ
 -9ؾٗض َمُل الضْؾغي( ،)2009اججاَاث الُلبت هدٓ اؾخسضام الٗ٣ا٢حر اإلاىبهت ْصْعَا في الؿلٓ ٥الضعاسخي ،عؾالت
ماظؿخحر .ألاعصن .ظامٗت ماجت.
ٖ -10بض الالّ بً ٖبض هللا اإلاكغ. ٝعٍاى بً ٖلي الجٓاصي(.)2008اإلاسضعاث ْاإلاازغاث الٗ٣لُت (ؤؾباب الخٗاَي
ْؤؾالُب اإلآاظِت)  .الُبٗت ،1الغٍاى ،ظامٗت هاً ٠للٗلٓم ألامىُت.
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ظمُل بجي ُٖا ْص ٦ما ٫الخٓامضة( ،)2008الكباب الجامعي ْآٞت اإلاسضعاث ،1ٍ .ألاعصن.صاع ٦ىٓػ اإلاٗغٞت
-11
الٗلمُت لليكغ ْالخٓػَ٘.
 -12زالض ؾامي آ ٫معجٓن( ،)1991م٩اٞدت ظغاثم اإلاسضعاث في الىٓام ؤلاؾالمي .الغٍاى .صاع اليكغ باإلاغ٦ؼ الٗغبي
للضعاؾاث ألامىُت ْالخضعٍب.
 -13مدمض الؿُض ٖلي( .)2012اإلاسضعاث جإزحراتها َْغ ١الخسلو ألامً مجها .ظامٗت هاً ٠الٗغبُت للٗلٓم ألامىُت.
ظامٗت هاً ٠الٗغبُت للٗلٓم ألامىُت ،مغ٦ؼ الضعاؾاث ْالبدٓر.
 -14هاؾٓ نالر ؾُٗض(صؾىت) ،صْع اإلاغقض الىٟسخي في اإلااؾؿاث الخٗلُمُت لٓ٢اًت الكباب مً آٞت اإلاسضعاث ،مجلت
البدٓر الىٟؿُت ْالتربٍٓت .الٗضص الؿاصؽ ْالٗكغْن.
ٖ -15اًض بً مدمض بً ٖلي ال٣دُاوي( .)2008مضٔ ٞاٖلُت بغامج الخُٖٓت يض ؤزُاع اإلاسضعاث .عؾالت ماظؿخحر.
الغٍاى ظامٗت هاً ٠الٗغبُت للٗلٓم ألامىُت .2008.
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