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 (تـحـلـيـلـيـــة دراســـة)  اليمن في المجتمع أمن على وأثره السلوك انحراف
 

 الحـســـني صالح أحـمـذ عـزيــزد.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (تـحـًـٝـًـٝـــ١ دساطـــ١)  ايُٝٔ يف اجملتُع أَٔ ع٢ً ٚأثشٙ ايظًٛى اسلشاف

8 

 املًخف

ايظًٛى ٚأثشٙ ع٢ً أَٔ اجملتُع يف ايُٝٔ، دساطـ١ لًًٝٝـ١،   اسلشاف يذساط١ حٍٛ تتُحٛس ٖزٙ ا  

إبشاص ا٭طباب اييت ت٪دٟ إىل ايظًٛى ا٫سلشايف اإلجشاَٞ، ٚنزا ايٛقٛف عًـ٢   َٓٗا ٖٛ ذفاهلٚ

إىل تكـذِٜ   باإلكـاة١ أِٖ اٯثاس اييت ٜذلنٗا ا٫سلشاف اإلجشاَٞ ع٢ً أَٔ اجملتُع ٚاطتكشاسٙ، 

 تظاِٖ يف َعاجل١ أطباب ٚآثاس ا٫سلشاف اإلجشاَٞ يف اجملتُع ايُٝين. احلًٍٛ اييت

ــ١ عــــ قــــذ مٚ ــ٪اٍ ايــــش٥ٝع املتُ ــــٌ يف: إىل أٟ َــــذ٣ ٜؼــــهٌ ايظــــًٛى ا٫سلــــشايف    ٔاإلجابــ ايظــ

     ٚ عــشو ٚلًٝــٌ إحـــا٥ٝائ اجلــشا٥ِ يف     نــزااإلجشاَــٞ راــشاى عًــ٢ أَــٔ اجملتُــع ايــُٝين ، 

َعتُــذاى عًـــ٢ اإلحــــا٥ٝائ ايشزلٝـــ١ يً ـــشا٥ِ يف   ّ،2013ّ إىل 2006ايــُٝٔ رـــ٬ٍ اينـــذل٠ َـــٔ  

ايتكاسٜش اإلحـا١ٝ٥ يٛصاس٠ ايذار١ًٝ، ٚنتب اإلحـا٤ ايظـ١ٜٛٓ ايـيت ٜــذسٖا اجلٗـاص املشنـضٟ      

 باعتباسٖا َٔ اٯثاس ايٓاجت١ عٔ ايظًٛى ا٫سلشايف اإلجشاَٞ. ;يإلحـا٤

ٕ اجلشميـ١ تعـذ َ٪ػـشاى َـٔ     أتٛؿٌ إىل عذد َٔ ايٓتا٥ج، يعٌ َٔ أُٖٗا: م ايٚيف ْٗا١ٜ ايذساط١ 

امل٪ػشائ اييت تعٗش قـٛساى َٔ قبٌ ا٭طش٠ يف تشب١ٝ أبٓا٥ٗـا، باإلكـاة١ إىل كـعو دٚس امل٪طظـائ     

٭ٕ ايذلبٝـ١ تعـذ عـا٬َى َـٔ ايعٛاَـٌ ا٭طاطـ١ٝ املـ٪ثش٠         ;ايذلب١ٜٛ ايتع١ًُٝٝ ناملذسط١ ٚاجلاَع١

ّ املختًن١، ٚاتلـ  أٜلـاى َـٔ رـ٬ٍ     يف طًٛى اينشد، نُا إٔ ٖٓاى ر٬ًى يف بشاَج ٚطا٥ٌ اإلع٬

ْنظــٝاى، ٚاجتُاعٝــاى،  )ايذساطــ١ ٚلًًٝــٗا إٔ اجلــشا٥ِ تــذلى آثــاساى رلتًنــ١ عًــ٢ حٝــا٠ اإلْظــإ         

، ٫ٚ ٜكتـش تأثرلٖـا عًـ٢ اإلْظـإ دنـشدٙ، بـٌ تؼـٌُ اجملتُـع ٚايذٚيـ١، ٖٚـزا بـذٚسٙ           (ٚاقتـادٜاى

 ٜٓعهع طًباى ع٢ً ا٭َٔ ٚا٫طتكشاس.

ايعذٜــذ َــٔ ايتٛؿــٝائ، أُٖٗــا: كــشٚس٠ قٝــاّ ايذٚيــ١  ُٝــع َ٪طظــاتٗا          طــش   م ٚيف ا٭رــرل،

دٛاجٗــ١ ايظــًٛى ا٫سلــشايف اإلجشاَــٞ ٚبــذٕٚ تٗــإٚ، بــٌ ٚايتـــذٟ يــ٘ بهــٌ ايٛطــا٥ٌ ايٛقا٥ٝــ١    

ٚايع٬جٝـ١; يًحــذ َٓــ٘ َٚــٔ ثـِ ايكلــا٤ عًٝــ٘، ٚريــو َــٔ رـ٬ٍ ايتعــإٚ ٚايتهاَــٌ بــ  أجٗــض٠     

عُائ اجملتُع املذْٞ; حناظـاى عًـ٢ اجملتُـع َـٔ ايتنهـو،      ايذٚي١، ٫ طُٝا أجٗض٠ ايؼشط١، َٚٓ

ٚايتؼـشرّ، ٚعـذّ ا٫طـتكشاس، ٚنـزيو ايكٝـاّ بايذساطــائ املٝذاْٝـ١ ايـيت ت٬َـع ايٛاقـع املعــاؾ;          

ــاى،         يذساطــ١ ايظــًٛى ا٫سلــشايف اإلجشاَــٞ ٚايٛقــٛف عًــ٢ أْــٛاف اجلــشا٥ِ املختًنــ١ أطــشٜاى، ٚتشبٜٛ

 َعشة١ ا٭طباب، َٚٔ ثِ ٚكع آيٝائ ع١ًُٝ ملعاجلتٗا.ٚأر٬قٝاى، ٚثكاةٝاى ... إخل; بغ١ٝ 

 

 

 

 

 احلـظـــين ؿاحل أحـُـذ عـضٜــضد.

  ايعًٝا ايذساطائ به١ًٝ املظاعذ ا٫جتُاف عًِ أطتار

 ؿٓعا٤ – ايؼشط١ أنادمي١ٝ 
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 (تـحـلـيـلـيـــة دراســـة)  اليمن في المجتمع أمن على وأثره السلوك انحراف
 

 الحـســـني صالح أحـمـذ عـزيــزد.      

 َكـذَـ١:

ُٜعذ ا٫سلشاف َٔ ايعٛاٖش ا٫جتُاع١ٝ اييت ساةكت حٝا٠ اإلْظـإ َٓـز رًـل اب طـبحاْ٘ ٚتعـاىل ايبؼـش١ٜ،       

ــشاد   ــا٥ع١ بـــ  ا٭ةـ (1)٫ٚ ػـــو إٔ ظـــاٖش٠ ا٫سلـــشاف ػـ
ــاسِٖ، َٚٗـــِٓٗ،     عًـــ٢ ارـــت٬ف دٜاْـــاتِٗ ٚأيـــٛاِْٗ، ٚأعُـ

ٛاٖذ عًــ٢ ريـو قـــ١ قابٝــٌ ٖٚابٝــٌ، عٓـذَا قــاّ قابٝــٌ بكتــٌ أرٝـ٘ ٖابٝــٌ، ةُٓــز ريــو     ٚحلـاساتِٗ، َٚــٔ ايؼــ 

ايــضَٔ ٖٚــزٙ ايكـــ١ ٚأػــباٖٗا تتــٛاىل ٚتتهــشس بـــٛس َتٓٛعــ١، ٚتناؿــٌٝ رلتًنــ١، ))ةاإلْظــإ ٜعــٝؽ دا٥ُــاى يف    

باف ؿــشاف َــع اٯرــشٜٔ ٫ ٜشكــ٢ ٫ٚ ٜعــذلف بع ــض، أٚ كــعو، ٫ٚ ٜـــدل عًــ٢ َهــشٚٙ أٚ طــ٤ٛ، ٚصلــشٟ ٚسا٤ إػــ       

 . (2)ػٗٛات٘، ْٚضٚات٘، ٚغشا٥ضٙ اييت تضداد بضٜاد٠ تعكذ اجملتُع ٚتاٛس حلاسات٘((

ٚاجملتُعــائ ايبؼــش١ٜ تكــّٛ عًــ٢ دلُٛعــ١ َــٔ ايكــِٝ ا٫جتُاعٝــ١ يف رلتًــو ْــٛاحٞ احلٝــا٠ ا٫جتُاعٝــ١،    

عًـ٢ ٖـزٙ ايكـِٝ،     ٚاي كاة١ٝ، ٚايظٝاط١ٝ، ٚا٫قتـاد١ٜ ٚغرلٖا، اييت تشبط ب  أةشاد اجملتُع، ٚقـذ تعـاسف ايٓـاغ   

ٚأؿـــبحت ٖـــٞ ايٓـــاظِ حلٝـــاتِٗ ٚإػـــباف حاجـــاتِٗ ٚسغبـــاتِٗ، ٚتظـــاعذ عًـــ٢ تظـــٝرل أَـــٛس حٝـــاتِٗ، ٚع٬قـــتِٗ  

 ببعلِٗ ايبعض، ٚبذٕٚ ريو ٜظٛد اجملتُع اينٛك٢ ٚعذّ ا٫طتكشاس.

ٚنُــا ٜـــش٣ ايــبعض إٔ اجملتُـــع ٖــٛ ايـــزٟ ضلــذد ))َاٖٝـــ١ ايظــًٛى ايظـــٟٛ َٚاٖٝــ١ ايظـــًٛى املٓحـــشف أٚ       

َــٞ ٚةــل ايكــِٝ ا٫جتُاعٝــ١ ايــيت سزلٗــا يٓنظــ٘; ٚعًــ٢ ريــو، ةــا٫سلشاف نًُــ١ ْظــب١ٝ  تًــو َــٔ          اإلجشا

 َٚٔ ثكاة١ إىل أرش٣.  (3)دلتُع إىل آرش، َٚٔ عـش إىل عـش((

ٚدا إٔ اجملتُعائ لتهِ إىل َباد٨ ٚأعـشاف ٚعـادائ ٚتكايٝـذ كـابا١ يع٬قـتِٗ ا٫جتُاعٝـ١، ةـجٕ اخلـشٚ          

٘ َشتهبٛٙ بايًّٛ أٚ ايعكاب، حبظب ا٫سلشاف أٚ اجلشمي١ اييت اقذلةٗا يف حل غرلٙ َٔ عٓٗا مي ٌ اسلشاةاى ٜٛاَج

ٚطٛف ٜتِ ايٓاغ، أٚ ع٢ً ممتًهاتِٗ اخلاؿ١، أٚ ايعا١َ; حت٢ ضلاةغ اجملتُع ٚايذٚي١ ع٢ً ا٭َٔ ٚا٫طتكشاس، 

شميـ١ أٜــاى نــإ ْٛعٗــا،  ايذلنٝـض يف ٖــزا ايبحــج بذسجـ١ أطاطــ١ٝ عًــ٢ ايظــًٛى ا٫سلـشايف املتُ ــٌ يف استهــاب اجل   

 ٖٚٓا ٜتِ رنش اإلطاس املٓٗ ٞ يًذساط١، ٚريو ع٢ً ايٓحٛ اٯتٞ:

ٞ   َؼـه١ً ايذساطــ١: -أ٫ٚى  ٚأثــشٙ  (4)تتحــذد َؼــه١ً ايذساطـ١ يف ايتعــشف إىل ظــاٖش٠ ايظـًٛى ا٫سلــشايف اإلجشاَــ

إىل ايظًٛى ا٫سلشايف، ع٢ً أَٔ اجملتُع ايُٝين، َٔ ر٬ٍ دساط١ ٚلًٌٝ ؿٛس ا٫سلشاف، ٚايعٛاٌَ اييت ت٪دٟ 

 ٚآثاسٙ املختًن١ ع٢ً أَٔ اجملتُع، ٚايٛطا٥ٌ ايٛقا١ٝ٥ َٓ٘.

                                                           
اط١ اإلْظإ.  اينشد: املكـٛد ب٘ يف ٖزٙ ايذس (1)

د. ذلُذ ػنٝل، اجلشمي١ ٚاجملتُـع ذلاكـشائ يف ا٫جتُـاف اجلٓـا٥ٞ ٚايـذةاف ا٫جتُـاعٞ، )ا٫طـهٓذس١ٜ: املهتـب اجلـاَعٞ احلـذٜج، بـذٕٚ رنـش             ( 2)

 . 11ايابع١ ٚايتاسٜخ(، ق

 .  134ّ(، ق1998َعٞ احلذٜج، ط، د. ررلٟ رًٌٝ اجلًُٝٞ، ايظًٛى ا٫سلشايف يف إطاس ايتخًو ٚايتكذّ، )ا٫طهٓذس١ٜ: املهتب اجلا (3)

د. ذلُـذ ؿـنٛ    ٚيًتٛكٝ  ةجٕ ))نٌ جشمي١ اسلشاف، ٚيهٔ يٝع نٌ اسلشاف جشمي١، ٚريو ٭ٕ اخلشٚ  عـٔ املـأيٛف اسلـشاف عـٔ املعـاٜرل((،       (4)

ّ(، 1997، 1ّٛ ا٭َٓٝـ١، ط ا٭رشغ، منٛر  ٫طذلاتٝ ١ٝ ايلبط ا٫جتُاعٞ يف ايذٍٚ ايعشب١ٝ، )ايشٜاو: َاابع أنادمي١ٝ ْاٜو ايعشب١ٝ يًعً

 .196ق
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 الحـســـني صالح أحـمـذ عـزيــزد.      

 أ١ُٖٝ ايذساط١: -ثاْٝاى 

تٓبع أ١ُٖٝ ايذساط١ َٔ جاْب ، جاْب عًُٞ، ٚجاْب عًُٞ، ةُٔ اجلاْب ايعًُـٞ تكـذّ ايذساطـ١ َعًَٛـائ     

، طـٛا٤ّ ةُٝـا ٜتعًـل بــٛس ا٫سلـشاف أّ      عٔ ظاٖش٠ ايظًٛى ا٫سلشايف اإلجشاَٞ ٚأثشٙ ع٢ً أَٔ اجملتُـع ايـُٝين  

عٛاًَ٘ ٚآثاسٙ ٚطـبٌ ايٛقاٜـ١ َٓـ٘، حبٝـج ٜؼـهٌ ريـو إكـاة١ عًُٝـ١ ٜظـتنٝذ َٓٗـا ايبـاح ٕٛ ٚاملتخـــٕٛ يف             

دلاٍ ا٭َٔ َٚهاةح١ ا٫سلشاف اإلجشاَٞ، أَا أ١ُٖٝ ايذساط١ َٔ اجلاْب ايعًُـٞ، ةجْٗـا تظـاعذ ؿـٓاف ايكـشاس      

يع٬ق١ يف إصلاد حًٍٛ هلزٙ ايعاٖش٠ ٚاحلذ َٓٗا، مما ٜٓعهع إصلاباى عًـ٢ احلـذ   يف دلاٍ ا٭َٔ، ٚاجلٗائ رائ ا

 َٔ اجلشمي١، ٚلكٝل ا٭َٔ، ٚا٫طتكشاس، ٚايظه١ٓٝ ايعا١َ يف اجملتُع. 

زٙ ايذساط١ يف اٯتٞ: أٖذاف ايذساط١:-ثاي اى  ذافٖ   تتُ ٌ ٖأ

 َٞ يف ايُٝٔ. ايتعشف ع٢ً ا٭طباب اييت ت٪دٟ إىل ايظًٛى ا٫سلشايف اإلجشا -1

 ايٛقٛف ع٢ً أِٖ اٯثاس اييت ٜذلنٗا ايظًٛى ا٫سلشايف اإلجشاَٞ ع٢ً أَٔ اجملتُع ٚاطتكشاسٙ. -2

 تكذِٜ احلًٍٛ اييت تظاِٖ يف َعاجل١ أطباب ٚآثاس ا٫سلشاف اإلجشاَٞ يف اجملتُع ايُٝين. -3

يف حــــذٚش املؼــــه٬ئ تؼـــخٝف ٚلًٝــــٌ ايظــــًٛى ا٫سلــــشايف اإلجشاَــــٞ; نْٛــــ٘ ٜعــــذ ايعٓـــــش ايــــش٥ٝع   -4

 ا٫جتُاع١ٝ.

 ايتٛؿٌ إىل دلُٛع١ َٔ ايٓتا٥ج ٚايتٛؿٝائ، بغ١ٝ َعاجل١ ايظًٛى ا٫سلشايف. -5

تــ رل ايذساطــ١ ايعذٜــذ َــٔ ايتظــا٫٩ئ ايــيت ٜتاًــب اإلجابــ١ عٓٗــا َــٔ رــ٬ٍ ٖــزا        تظــا٫٩ئ ايذساطــ١: -سابعــاى  

سلـشايف اإلجشاَـٞ راـشاى عًـ٢ أَـٔ      ايبحج، ٖٚٓاى تظا٩ٍ س٥ـٝع ٜتُ ـٌ يف: إىل أٟ َـذ٣ ٜؼـهٌ ايظـًٛى ا٫     

 اجملتُع ايُٝين ، َٚٔ ايظ٪اٍ ايش٥ٝع ٜٓب ل عذداى َٔ ايتظا٫٩ئ اينشع١ٝ ع٢ً ايٓحٛ اٯتٞ: 

 َا ؿٛس ا٫سلشاف اإلجشاَٞ   -

 َا ايعٛاٌَ اييت ت٪دٟ إىل ا٫سلشاف ٚاجلشمي١  -

 َا اٯثاس املختًن١ يًظًٛى ا٫سلشايف اإلجشاَٞ ع٢ً أَٔ اجملتُع  -

 َا ايٛطا٥ٌ ايٛقا١ٝ٥ اييت تكٞ َٔ ا٫سلشاف ٚاجلشمي١  -

ٜتحذد َٓٗج ايذساط١ بٓا٤ّ ع٢ً طبٝع١ املٛكٛف، ٚيزا ةجٕ املٓٗج ايٛؿنٞ ايتحًًٝـٞ   َٓٗج ايذساط١:  -راَظاى 

ٜعذ املٓٗج املٓاطب هلزٙ ايذساط١، ٖٚٛ ايكٝاّ بٛؿو، ٚلًٌٝ املعًَٛـائ ايـيت طـت ُع َـٔ املــادس املهتٛبـ١،       

 تب، ٚايتكاسٜش اإلحـا١ٝ٥، ٚريو بغشو ايتٛؿٌ إىل احلًٍٛ املٓاطب١ يف حٌ َؼه١ً ايذساط١. نايه

م ا٫عتُاد يف مجع املعًَٛائ ع٢ً املـادس املهتٛب١ نايهتب املٓؼٛس٠، ٚنتـب   أدٚائ مجع املعًَٛائ:-طادطاى 

ا ايتكــاسٜش ايظــ١ٜٛٓ  اإلحـــا٤ ايظــ١ٜٛٓ ايشزلٝــ١ ايـــادس٠ َــٔ اجلٗــاص املشنــضٟ يإلحـــا٤ )ايــُٝين(، ٚنــز     

 يٛصاس٠ ايذار١ًٝ اي١ُٝٓٝ. 
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ٚلٟٛ ٖزٙ ايذساط١ َبح  ، ا٭ٍٚ: املناِٖٝ ٚؿٛس ا٫سلشاف ٚعٛاًَ٘، ٚاي اْٞ: آثاس اسلشاف ايظًٛى ع٢ً 

، باإلكاة١ إىل اخلامت١ ٚتتلُٔ ايٓتا٥ج ٚايتٛؿٝائ، ٖٚـٞ بايتنــٌٝ عًـ٢ ايٓحـٛ     ٚٚطا٥ٌ ايٛقا١ٜ أَٔ اجملتُع

 اٯتٞ:

ٍٚاملبحج ا٭

 املناِٖٝ ٚؿٛس ا٫سلشاف ٚعٛاًَ٘

ٜعذ ايظًٛى ا٫سلشايف اإلجشاَٞ َٔ املٛكٛعائ اييت ْايت عٓا١ٜ َٔ قبٌ ايعذٜذ َٔ ايباح   ٚاملختــ   

يف اجملاٍ ا٫جتُاعٞ ٚا٭َين; ْعشاى ٫ستباط ٖزا ايظـًٛى بـأَٔ ٚاطـتكشاس اجملتُـع، ٚهلـزا م ايذلنٝـض يف ٖـزا        

زٙ ايذساط١، َٚٔ ثِ إبشاص ؿٛس ا٫سلشاف، باإلكاة١ إىل رنش ايعٛاٌَ أٚ ا٭طباب املبحج ع٢ً لذٜذ َناِٖٝ ٖ

     اييت تظاِٖ يف ا٫سلشاف، ٚريو يف َاًب ، ا٭ٍٚ: املناِٖٝ ٚؿٛس ا٫سلشاف، ٚاي اْٞ: عٛاٌَ ا٫سلشاف.

املاًب ا٭ٍٚ

 املناِٖٝ ٚؿٛس ا٫سلشاف 

يباحـج عًـ٢ ايظـرل يف دساطـت٘ تاـٛائ ثابتـ١ ٚيف حـذٚد        تعذ َناِٖٝ ايذساط١ د اب١ ا٭طـع ايـيت تظـاعذ ا   

ذلـذد٠ َٚشطـ١َٛ طـًناى، ٚيعـٌ َـٔ أٖـِ ٖـزٙ املنــاِٖٝ ا٫سلـشاف، ٚاجلشميـ١، ٚا٭َـٔ، ثـِ بعـذ ريـو رنـش ؿــٛس               

ا٫سلشاف.

 ا٫سلشاف يغ١ى.-   َنّٗٛ ا٫سلشاف-  املناِٖٝ:-أ٫ٚى 

عٓـ٘، حشةـاى: َـاٍ ٚعـذٍ ...، اسلـشف: َـاٍ،        ٜشجع َنّٗٛ ا٫سلشاف يف ايًغ١ إىل أؿٌ ن١ًُ )حشف(: حـشف، 

ُٜكاٍ: اسلشف َضاُج٘: َاٍ عٔ ا٫عتذاٍ . ٚحشف عٔ ايؼ٤ٞ ضلشُف حشف ٚاسلشف ٚلـشف ٚاحـشٚسف ...، ٚإرا   (1)ٚ

. ةـا٫سلشاف يف ايًغـ١ ٖـٛ اسلـشاف اإلْظـإ عـٔ اخلـط        (2)َاٍ اإلْظإ عٔ ػ٤ٞ ٜكـاٍ لـشف ٚاسلـشف ٚاحـشٚسف    

 ٤ٞ املتعاسف عًٝ٘.  املظتكِٝ، أٚ اسلشاة٘ عٔ ايؼ

 ا٫سلشاف اؿا٬حاى.-ب 

جـــا٤ يف )قـــاَٛغ عًـــِ ا٫جتُـــاف( إٔ ا٫سلـــشاف ٖـــٛ: ))ايظـــًٛى ايـــزٟ ٫ ٜتُاػـــ٢ َـــع ايكـــِٝ، ٚاملكـــاٜٝع،    

 .(3)ٚايعادائ، ٚايتكايٝذ ا٫جتُاع١ٝ اييت ٜعتُذٖا اجملتُع يف لذٜذ طًٛنٝائ أةشادٙ((

                                                           
ّ(، حـشف احلـا٤،   1993دلُع ايًغ١ ايعشب١ٝ )َـش(، املع ـِ ايـٛجٝض، )َــش: طبـع باهل٦ٝـ١ ايعاَـ١ يؼـ٦ٕٛ املاـابع ا٭َرلٜـ١، بـذٕٚ رنـش ايابعـ١،              (1)

 . 145حشف، ق

أَــ  ذلُــذ عبــذايٖٛاب ٚذلُــذ ايـــادم     اإلَــاّ أبــٞ اينلــٌ مجــاٍ ايــذٜٔ ذلُــذ بــٔ َهــشّ بــٔ َٓعــٛس: يتَظــإ ايعــشب، اعتٓــ٢ بتـــحٝحٗا/        ( 2)

 . 357 – 356، باب احلا٤، حشف، ق2ّ(،  2010ٙ/ 1431، 1ايعبٝذٟ، )برلٚئ: داس إحٝا٤ ايذلاش ايعشبٞ، ط

 . 36ّ(، ق1983د. عبذاهلادٟ اجلٖٛشٟ، قاَٛغ عًِ ا٫جتُاف، )ايكاٖش٠: َهتب١ ْٗل١ ايؼشم، ط،  (3)
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)َا ٖٛ إ٫ رلاين١ يٓـٛف َعـ  َـٔ ايكٛاعـذ ايظـًٛن١ٝ      ٖٚٓاى َٔ ٜش٣ إٔ ا٫سلشاف نُخاين١ يًكإْٛ: )

ُٜحشأفَٗــا اجملتُــع عًــ٢ أةــشادٙ، ٚإٔ اجملتُــع يف   ايظــا٥ذ٠ يف اجملتُــع، َٚعٓــ٢ ريــو إٔ ٖٓــاى أْٛاعــاى َــٔ ايظــًٛى 

لشمي٘ هلزا ايٓٛف َٔ ايظًٛى ٜشاعٞ َـاحل٘، ٚأَٓ٘، ٚاطتكشاسٙ، ٖٚـٞ بٗـزا املنٗـّٛ ظـاٖش٠ اجتُاعٝـ١ ٚجـذئ       

 .(1)تُعائ ايبؼش١ٜ قذميٗا ٚحذٜ ٗا((يف ناة١ اجمل

أَا تعشٜو املٓحشف َٔ ايٓاح١ٝ ايذ١ٜٝٓ ةٗٛ: ))اخلاس  عٔ َـٓٗج اب طـبحاْ٘ ٚتعـاىل ...، ٖٚـٛ ايـزٟ ٜنعـٌ       

 . (2)َا ٢ْٗ اب عٓ٘، ٜٚذلى َا أَش ب٘ اب((

ٚ  عـٔ حـذٚد   نُا ٜعشف ايظـًٛى املٓحـشف بأْـ٘: ))اْتٗـاى ايكٛاعـذ ايـزٟ ٜتُٝـض بذسجـ١ ناةٝـ١ َـٔ اخلـش           

 .(3)ايتظاَ  ايعاّ يف اجملتُع((

يــزا ةــا٫سلشاف يــٝع راؿــ١ٝ راتٝــ١ َــٔ رـــا٥ف أٟ طــًٛى، ٚإمنــا ٖــٛ راؿــ١ٝ تؼــرل إىل َظــت٣ٛ تكٝــِٝ      

راسجٞ، َٚكاٜٝع احلهِ اخلاؿ١ با٫سلشاف ٖٞ أطاطاى املعاٜرل ا٫جتُاع١ٝ، ٚبارتـاس ةـجٕ ايظـًٛى املٓحـشف    

١ً، ٚريو َٔ قبٌ اجملتُع نً٘، َٚـٔ قبـٌ تًـو ايكااعـائ، أٚ اجلُاعـائ      ٜتِ تعشٜن٘ اجتُاعٝاى باعتباسٙ َؼه

َّت ؿٝاغتٗا يف ؿٛس٠ قٛاْ ، ٚيٛا٥ ، ْٚعـِ   اييت تٛاجٗ٘، ةُ ٬ى: املعاٜرل ايكا١ْْٝٛ ٖٞ َظتٜٛائ َٔ املٛاةك١ َت

ملعــاٜرل تعُــٌ عًــ٢ تٓعــِٝ ْتــا٥ج اخلــشٚ  عــٔ ٖــزٙ املظــتٜٛائ، ٖٚــزٙ املعــاٜرل ايكاْْٛٝــ١ يٝظــت َٓنـــ١ً عــٔ ا            

 .(4)ا٫جتُاع١ٝ

ٖٚٓا ٜـتِ ايتٛكـٝ  إٔ ايب٦ٝـ١ ا٫جتُاعٝـ١ ٚايٛطـط اي كـايف اإلطـ٬َٞ طلتًـو ارت٬ةـاى تاَـاى عـٔ ْعـرلٙ يف             

اجملتُـع غـرل املظـًِ، ٚإٔ ايعكٝــذ٠ اإلطـ١َٝ٬ ٚاي كاةـ١ اإلطــ١َٝ٬ تؼـهٌ ٚطـااى تؼــشٜعٝاى َغـاٜشاى متاَـاى، ٚٚطــااى          

 غرل اإلط١َٝ٬.   (5)١طًٛنٝاى َغاٜشاى أٜلاى عٔ تًو ايب٦ٝ

ٚا٫سلــشاف ا٫جتُــاعٞ ٜعــذ َــٔ املؼــه٬ئ ا٫جتُاعٝــ١; ٭ٕ املؼــه١ً ا٫جتُاعٝــ١ ٖــٞ: ))اسلــشاف ايظــًٛى      

ا٫جتُــاعٞ عــٔ ايكٛاعــذ ايــيت حــذدٖا اجملتُــع يًظــًٛى ايـــحٝ ، طاملــا إٔ ٖــزٙ ايكٛاعــذ تلــع َعــاٜرل َعٝٓــ١   

                                                           
، ))ةـاجملتُع  134. ٚنُـا جـا٤ يف ْنـع املــذس، ق    133شايف يف إطـاس ايتخًـو ٚايتكـذّ، َشجـع طـابل، ق     د. ررلٟ رًٌٝ اجلًُٝٞ، ايظًٛى ا٫سل (1)

ٖــٛ ايــزٟ ضلــذد َاٖٝــ١ ايظــًٛى ايظــٟٛ، َٚاٖٝــ١ ايظــًٛى املٓحــشف أٚ اإلجشاَــٞ، ٚةــل ايكــِٝ ا٫جتُاعٝــ١ ايــيت سزلٗــا يٓنظــ٘، ٚعًــ٢ ريــو        

 ةا٫سلشاف ن١ًُ ْظب١ٝ  تًو َٔ دلتُع إىل آرش((.  

أػـاس إىل نتـاب،   . 13ّ(، ق2007د. أبٛ احلظٔ عبذاملٛجٛد إبشاِٖٝ: دٜٓاَٝائ ا٫سلـشاف ٚاجلشميـ١، )اإلطـهٓذس١ٜ: املهتـب اجلـاَعٞ احلـذٜج، ط،        (2)

ّ(، 1999ج٬ٍ ايذٜٔ عبذاخلام، اجلشمي١ ٚا٫سلشاف احلذٚد ٚاملعاجلـ١، )اإلطـهٓذس١ٜ: َابعـ١ طـاَٞ ياباعـ١ ا٫ٚةظـت، بـذٕٚ رنـش ايابعـ١،          

 . 13 – 11ق

 . 330ّ(، ق1982، 4د. ذلُذ اجلٖٛشٟ ٚآرشٕٚ، دساط١ عًِ ا٫جتُاف، )ايكاٖش٠: داس املعاسف، ط( 3)

 .27، ٚق25ّ(، ق1984، 1( د. عضئ طٝذ إزلاعٌٝ ٚآرشٕٚ، جٓٛ  ا٭حذاش، )ايهٜٛت: ٚناي١ املابٛعائ، ط4)

سلٛ ْعش١ٜ إط١َٝ٬ عاَـ١ يً شميـ١، )اإلطـهٓذس١ٜ: املهتـب اجلـاَعٞ احلـذٜج،        د. عبذاب عبذايغين غامن، اجلشمي١ ٚاجملشّ َٔ املٓعٛس اإلط٬َٞ، (5)

 . 26ّ(، ق1994ط، 
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، يزا ةاملؼه١ً ا٫جتُاع١ٝ تعٗش حُٝٓـا ٜٓحـشف   (1)ع١((ٜهٕٛ ا٫سلشاف عٓٗا َ٪دٜاى إىل سد ةعٌ ٚاك  َٔ اجلُا

 .(2)بعض أةشاد اجملتُع عٔ ايكِٝ ٚاملعاٜرل ايظا٥ذ٠ ةٝ٘

ٚإٕ ْظب١ٝ اجلشمي١ هلا ع٬ق١ استباط بٓظب١ٝ املباد٨ ٚايكِٝ ا٫جتُاعٝـ١ ايـيت ٜعتـدل اخلـشٚ  عٓٗـا طـًٛناى       

اعٝـ١ املتعـاسف عًٝٗـا َـٔ دلتُـع إىل آرـش، َٚـٔ        َٓحشةاى، ٚإٕ ا٭َش طلتًو تـٛق املعاٜرل ٚايكٛاعذ ا٫جتُ

  .(3)ثكاة١ إىل أرش٣، َٚٔ َٓعٛس إط٬َٞ إىل غرل إط٬َٞ

ٚبعــذ رنــش ايتعشٜنــائ ايظــابك١ ي٬سلــشاف عٓــذ عــذد َــٔ ايبــاح   ٚاملتخــــ ، ٜــتِ ٖٓــا ٚكــع تعشٜــو       

ٚايكٛاعــذ، ٚايكــٛاْ ، ي٬سلــشاف ا٫جتُــاعٞ بأْــ٘: ريــو ايظــًٛى املٓحــشف ايــزٟ ٜٓتٗــو املعــاٜرل، ٚا٭عــشاف،    

ٚايكِٝ ا٫جتُاع١ٝ اييت اتنل عًٝٗا اجملتُع يف تٓعِٝ حٝات٘، ٚاطتُشاسٖا، ٚاطتكشاسٖا طٛا٤ّ َٔ قبٌ اينـشد، أّ  

َــٔ قبــٌ دلُٛعــ١ َــٔ ا٭ةــشاد. يــزا ةايكـــٛد بــا٫سلشاف يف ٖــزا ايبحــج ا٫سلــشاف ايــزٟ ٜشتهبــ٘ ايؼــخف             

إلط٬َٞ، ٚطٝتِ ايذلنٝض يف ٖزا ايبحج بذسج١ أطاطـ١ٝ عًـ٢   املٓحشف، ٜٚعاقب عًٝ٘ دٛجب ايكإْٛ ٚايؼشف ا

 ايظًٛى ا٫سلشايف املتُ ٌ يف استهاب اجلشمي١، أٜاى نإ ْٛعٗا. 

 َنّٗٛ اجلشمي١:  – 2

 اجلشمي١ يغ١ى.-أ 

، جـشّ،  (4)اجلشّ: ايزْب، ٚاجلُع أجشاّ، ٖٚـٛ اجلشميـ١ ...، ٚجـشّ إيـِٝٗ ٚعًـِٝٗ جشميـ١، ٚأجـشّ: جٓـ٢ جٓاٜـ١         

. يـزا ةاجلشميـ١ يف ايًغـ١ َـٔ اجلـشّ      (5)ْب، ٜٚكاٍ: جشّ ْنظ٘ ٚقَٛـ٘، ٚجـشّ عًـِٝٗ ٚإيـِٝٗ حتـ٢ جٓاٜـ١      جشَاى: أر

 ٖٚٛ اْتٗاى حكٛم ايغرل.

 اجلشمي١ اؿا٬حاى. -ب 

اجلشميــــ١ يف ايتعشٜــــو ايكــــاْْٛٞ ٖــــٞ: ))طــــًٛى ضلشَــــ٘ ايكــــإْٛ ٜٚــــشد عًٝــــ٘ بعكٛبــــ١ جضا٥ٝــــ١، أٚ تــــذبرل    

ايٓنظٞ ٖٞ: ))ةعٌ إجشاَـٞ يًتعـبرل عـٔ ايــشاعائ ايٓنظـ١ٝ، ٚا٫كـاشاب       . ٚاجلشمي١ َٔ املٓعٛس (6)احذلاصٟ((

                                                           
 .24ّ(، ق1987( د. ذلُذ عاطو غٝج، املؼانٌ ا٫جتُاع١ٝ ٚايظًٛى ا٫سلشايف، )اإلطهٓذس١ٜ: داس املعشة١ اجلاَع١ٝ، ط، 1)

 .250ّ(، ق2000، 1إلطهٓذس١ٜ: داس املعشة١ اجلاَع١ٝ، ط( د. آَاٍ عبذاجملٝذ ٚآرشٕٚ، ا٫سلشاف ٚايلبط ا٫جتُاعٞ، )ا2)

بل، ملضٜذ َٔ ا٫ط٬ف اْعش: د. عبذاب عبذايغين غامن، اجلشميـ١ ٚاجملـشّ َـٔ املٓعـٛس اإلطـ٬َٞ، سلـٛ ْعشٜـ١ إطـ١َٝ٬ عاَـ١ يً شميـ١، َشجـع طـا             (3)

 . 27ق

 . 138 – 137، باب اجلِٝ، جشّ، ق2ابٔ َٓعٛس، يتَظإ ايعشب، َشجع طابل،  ( 4)

 . 101دلُع ايًغ١ ايعشب١ٝ )َـش(، املع ِ ايٛجٝض، حشف اجلِٝ، جشّ، َشجع طابل، ق (5)

 . 26د. عبذاب عبذايغين غامن، اجلشمي١ ٚاجملشّ َٔ املٓعٛس اإلط٬َٞ، سلٛ ْعش١ٜ إط١َٝ٬ عا١َ يً شمي١، َشجع طابل، ق (6)
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. ٚاجلشميـ١ َـٔ املٓعـٛس ا٫جتُـاعٞ     (1)يف ق٣ٛ ايؼخـ١ٝ ٜ٪دٟ إىل عذّ تهٝنٗا َع ايٓعِ ايظا٥ذ٠ يف اجملتُع((

 .(2)ٖٞ: ))نٌ اْتٗاى ٭ٟ قاعذ٠ َٔ قٛاعذ ايظًٛى َُٗا تهٔ ٖزٙ ايكاعذ٠((

، (3)اإلط١َٝ٬ بأْٗا: ))ذلعٛسائ ػـشع١ٝ صجـش اب تعـاىل عٓٗـا حبـذ، أٚ تعضٜـش((      ٚتعشف اجلشا٥ِ يف ايؼشٜع١ 

ٚاحملعٛسائ ٖٞ: ))إَا إتٝإ ةعٌ َٓٗـٞ عٓـ٘، أٚ تـشى ةعـٌ َـأَٛس بـ٘، ٚقـذ ٚؿـنت احملعـٛسائ بأْٗـا ػـشع١ٝ; ٭ٕ            

 . (4)ايؼشٜع١ ٖٞ اييت لذد َا ٖٛ طٟٛ َٚا ٖٛ َٓحشف طبكاى ملعاٜرل ذلذد٠((

ٜعاٞ ٖزا املنّٗٛ َذي٫ٛى ٚاكحاى يٮَٔ َٔ ر٬ٍ تعشٜن٘ يغ١ ٚاؿا٬حاى، ٚريو ع٢ً  ٔ: َنّٗٛ ا٭َ – 3

 ايٓحٛ اٯتٞ:  

َٔ : ا٭َٔ يغ١ى-أ  َت َِٓاى بايهظش ةٗٛ أ ١ََٓى، ٚإأ َِٓاى ٚأَاْاى بنتحُٗا ٚأَٓاى ٚأ َٔ ننش  أ َت ا٭َٔ: كذ اخلٛف، أ

ُ٘ نٌ أحٍذ يف نٌ ػ٤ٍٞ ١َُٓ ...، ٜأَٓ ََ ٌِ أ ُٔ ٚسُج ٝت ُٔ املظت رل يٝأَٔ ع٢ً ْنظ٘ ٚأَ َت ُ٘، ٚا٭ َفٓ ُ٘ ٚأ ََٓ ، يزا (5)ٚقذ آ

ةايذ٫ي١ ايًغ١ٜٛ يًُنّٗٛ تذٍ ع٢ً إٔ ا٭َٔ ٖٛ عذّ اخلٛف أٚ صٚاٍ اخلٛف، ٚا٭ؿٌ ٖٛ ا٫ط٦ُٓإ، ٚبضٚاٍ 

 اإلْظإ إٔ ٜعٝؽ ٖٚٛ آَٔ ع٢ً حٝات٘ ٚممتًهات٘، أٚ دع٢ٓ ٫ ٜؼعش بأٟ رٛف ٜٗذدٙ.اخلٛف ٜظتاٝع 

يًخٛف ٚاينضف، ةٗٛ  –امللاد  –ٜعشف ا٭َٔ يف ا٫ؿا٬  بأْ٘: ))املكابٌ : ٭َٔ اؿا٬حاىا -ب 

. ٖٚٓاى َٔ ٜعشف ا٭َٔ ع٢ً أْ٘: ))اط٦ُٓإ اينشد، ٚا٭طش٠، (6)اياُأ١ْٓٝ ٚا٫ط٦ُٓإ إىل عذّ تٛقع املهشٚٙ((

ِٓٗ، ْٚظًِٗ َٔ ايتعذٟ عًِٝٗ ٚاجملتُع ع٢ً إٔ ضلٝٛا حٝا٠ طٝب١ يف ايذْٝا، ٫ٚ طلاةٕٛ ع٢ً أَٛاهلِ، ٚدٜ

 .  (7)بذٕٚ ٚج٘ حل((

                                                           
 .20َشجع طابل، قٚاجلشمي١،  ( د. أبٛ احلظٔ عبذاملٛجٛد إبشاِٖٝ، دٜٓاَٝائ ا٫سلشاف1)

 .9ّ(، ق1985د. ايظٝذ سَلإ، اجلشمي١ ٚا٫سلشاف َٔ املٓعٛس ا٫جتُاعٞ، )اإلطهٓذس١ٜ: املهتب اجلاَعٞ احلذٜج، ط، ( 2)

ًُٝـ١، بـذٕٚ رنـش    أبٞ احلظٔ عًٞ بٔ ذلُذ بٔ حبٝب ايبـشٟ ايبغذادٟ املاٚسدٟ، ا٭حهاّ ايظًاا١ْٝ ٚاي٫ٜٛائ ايذ١ٜٝٓ، )برلٚئ: داس ايهتـب ايع  (3)

 . 273ايابع١ ٚايتاسٜخ(، ق

. ٚيًُضٜــذ 35ّ(، ق1983، 1ا٭طــايٝب، )جــذ٠: داس ايؼــشٚم، ط  -ايٛظــا٥و –د. ْبٝــٌ ايظــُايٛطٞ، عًــِ اجتُــاف ايعكــاب، اجلــض٤ ا٭ٍٚ، املنــاِٖٝ    (4)

 . 116ق. ٚاْعش: ْنع املـذس، اجلض٤ اي اْٞ، ْعشٜائ ايعكاب ٚايذةاف ا٫جتُاعٞ، 54ساجع ْنع املـذس، ق

ٟ  ايع١َ٬ (5) ٔ  دلــذ  ايًغـٛ ٔ  ذلُـذ  ايـذٜ  ايٓـٕٛ،  بـاب  ّ(،1991 ٖــ/ 1412 ،1ط ايعشبـٞ،  ايـذلاش  إحٝـا٤  داس )بـرلٚئ:  احملـٝط،  ايكـاَٛغ  آبـادٟ،  اينـرلٚص  ٜعكـٛب  بـ

 .281ق /4  اهلُض٠، ةـٌ

ٚاملادٜــ١ يٮَـٔـ اجملتُعـٞـ يف اإلطــ٬ّ،    6) ش اإلطــ٬ّ، يف اجملتُعـٞـ ا٭َـٔـ َٛــائَك نتــاب يف ْؼــش( أ.د / ذلُــذ عُــاس٠، ا٭بعــاد ايشٚحٝــ١  ــ ايعــاّ املــ٪متش حبـٛـ  20 ايـ

   .100ق ّ(،2008 ط، املـش١ٜ، ايهتب داس ا٭ٚقاف، ٚصاس٠ )ايكاٖش٠: ّ،2008 َاسغ بايكاٖش٠، املٓعكذ اإلط١َٝ٬ يًؼ٦ٕٛ ا٭ع٢ً يًُ ًع

ٚاس((        7) ٚأد ١ٝ، تــذس         ( د. بظـاّ رلـش ايؼـاٞ، ))لكٝـل ا٭َٔـ ا٫جتُـاعٞ يف اإلطـ٬ّ َظـ٪ٚيٝائ  ٚايذساطـائ اإلطـ١َٝ٬، )ايهٜٛـت: دلًـ١ ةـًـ ، دلًـ١ ايؼـشٜع١ 

   .29ّ(، ق2009(، ْٜٛٝٛ 77عٔ دلًع ايٓؼش ايعًُٞ  اَع١ ايهٜٛت، ايعذد )
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ٚع٢ً ايشغِ َٔ ٚجٛد تبأٜ ب  ايباح   بؼإٔ تعشٜنـائ ا٭َـٔ، ْتٝ ـ١ يًتبـأٜ يف طبٝعـ١ ٚارـت٬ف نـٌ        

دساط١، أٚ حبج عٔ اٯرش; إ٫ إٔ جٌ تًو ايتعشٜنائ يٮَٔ تهاد تتنل يف دلًُٗا ع٢ً إٔ تعشٜـو ا٭َـٔ ٜعـين    

 ١، ٚعذّ ٚقٛف أٟ َهشٚٙ يف احلاكش ٚاملظتكبٌ.  ا٫ط٦ُٓإ، ٚايظهٝٓ

ٖٚٓا ٜتِ ٚكع تعشٜو يٮَٔ بأْ٘: اط٦ُٓإ اإلْظإ ع٢ً حٝاتـ٘ ٚأَٛايـ٘ َـٔ أٟ اْتٗـاى، ٚإٔ ٜٓـاٍ ٚميـاسغ       

نٌ حكٛق٘ يف أَٔ ٚأَإ. يزا ةا٭َٔ ٜذٍ ع٢ً ايؼٍُٛ جلُٝع َٓاحٞ احلٝا٠، ٚا٭َٔ بهٌ بظاط١ ٖٛ ايتحشس 

دع٢ٓ ايتحشس َٔ اخلٛف، أٜاى نإ ْٛع٘ َٚـذسٙ، ٚنزا ايتحشس َٔ احلاج١ أٜـاى نـإ    َٔ اخلٛف، أٚ احلاج١،

 ْٛعٗا َٚـذسٖا. 

تٛجذ ؿٛس عذ٠ ي٬سلشاف، تتُ ٌ يف َعاٖش ايظًٛى غرل املتٛاةل َع ايظًٛى  ؿٛس ا٫سلشاف:-ثاْٝاى 

تهاب جشمي١; نايكتٌ ا٫جتُاعٞ ايظٟٛ، َٚٔ أِٖ ايـٛس ايباسص٠ هلزا ا٫سلشاف إقذاّ املٓحشف ع٢ً اس

ٚايظشق١، ٚايظًب، ٚايٓٗب، ٚايضْا، ٚا٫غتـاب، ٚايشػ٠ٛ، ٚايتضٜٚش، ٚايٓـب، ٚا٫حتٝاٍ، ٚا٫رت٬غ، ٚاحلشٜل 

... إخل، ٚأٟ ةعٌ آرش ٜعاقب عًٝ٘ ايكإْٛ ملظاط٘ بظ١َ٬  تعاطٞ املخذسائ ٚاملظهشائايعُذ، ٚرٝا١ْ ا٭َا١ْ، ٚ

أرز ا٫سلشاف َٓح٢ جٓا٥ٝاى تنـٌ ةٝ٘ احمله١ُ بجؿذاس حهِ قلا٥ٞ ٜكلٞ ، ٚقذ ٜ(1)اجملتُع ٚأَٓ٘ ٚاطتكشاسٙ

 بأحذ ايتذابرل ايعكاب١ٝ املكشس٠ يف ايكإْٛ.

نُا تٛجذ عذ٠ أْٛاف أرش٣ َٔ ا٫سلشاف ا٫جتُـاعٞ، ٚيهـٔ ٫ ٜتلـُٔ، أٚ ٫ ٜعـذ جشميـ١، ٖٚـٛ ا٫سلـشاف        

أٚ اهلشٚب َٔ أحذ امل٪طظائ ايتع١ًُٝٝ، ايزٟ ٜٓاٟٛ ع٢ً دلشد َعٗش َٔ َعاٖش ايظًٛى ايظ٤ٞ; نايهزب، 

ناملذسطــ١، أٚ اجلاَعــ١، أٚ عــذّ طاعــ١ ايٛايــذٜٔ ... إخل، َٚ ــٌ ٖــزٙ ا٫سلشاةــائ إرا   تعــا  ةكــذ تتاــٛس إىل         

 اسلشاةائ جٓا١ٝ٥ يف بعض ا٭حٝإ.

   ّ  َٚــٔ ميــاسغ ايظــًٛى املٓحــشف قــذ ٜعٗــش عــذّ اخلــٛف َــٔ ايٓتــا٥ج املذلتبــ١ عًــ٢ طــًٛن٘ احملعــٛس ٚاحملــش

ػشعاى ٚقاْْٛاى، ٫ٚ ٜتخـف يف جشمي١ بزاتٗا، نُا إٔ إجشاَ٘ ٫ ٜكتـش ع٢ً ة١٦ َع١ٓٝ َـٔ ايٓـاغ ٚا٭ػـٝا٤،    

، َٚـٔ حـ  إىل آرـش ٜتعـاٖش املٓحـشف بظـًٛى إصلـابٞ        (2)بٌ تٓـب عًـ٢ نـٌ َـا ٬ٜقٝـ٘ إرا أتٝحـت يـ٘ اينشؿـ١       

ُهٔ َـٔ لكٝـل أٖذاةـ٘ َٚهسبـ٘     بٗذف احلـٍٛ ع٢ً ثك١ ٚتعاطو اٯرشٜٔ َع٘، ٚأٜلـاى نظـب ٚدٖـِ; يهـٞ ٜـت     

 املٓحشة١ اييت تـٌ يف ن رل َٔ ا٭حٝإ إىل استهاب جشّ جٓا٥ٞ. 

 

 

                                                           
. ٚملضٜــذ َــٔ ا٫طــ٬ف اْعــش: د. طــا١َٝ ذلُــذ جــابش، ا٫سلــشاف       107 – 106( د. عــضئ طــٝذ إزلاعٝــٌ ٚآرــشٕٚ، جٓــٛ  ا٭حــذاش، َشجــع طــابل، ق      1)

ٚاْعـش: د. جبـاس٠ عاٝـ١     .293ّ(، ق1984ُاعٞ ب  ْعشٜـ١ عًـِ ا٫جتُـاف ٚايٛاقـع ا٫جتُـاعٞ، )اإلطـهٓذس١ٜ: داس املعشةـ١ اجلاَعٝـ١، ط،         ا٫جت

. 60 - 59ّ (، ق 2008، 1جبـاس٠ ٚايــذنتٛس/ ايظــٝذ عــٛو عًــٞ، املؼــه٬ئ ا٫جتُاعٝـ١، )اإلطــهٓذس١ٜ: داس ايٛةــا٤ يــذْٝا اياباعــ١ ٚايٓؼــش، ط   

 َٚا بعذٖا.   143ّ(، ق 1985، 1ْعا١َ، طاٜهٛيٛجٝا ا٫سلشاف، )دَؼل: َهتب اخلذَائ اياباع١ٝ، ط ٚاْعش: د. طًِٝ

 .127 – 126د. ايظٝذ سَلإ، اجلشمي١ ٚا٫سلشاف َٔ املٓعٛس ا٫جتُاعٞ، َشجع طابل، ق( 2)
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 (تـحـلـيـلـيـــة دراســـة)  اليمن في المجتمع أمن على وأثره السلوك انحراف
 

 الحـســـني صالح أحـمـذ عـزيــزد.      

 املاًب اي اْٞ 

 ايعٛاٌَ اييت ت٪دٟ إىل ا٫سلشاف 

إٕ ا٫سلشاف يٝع ةاشٜاى، بٌ ٖٛ َهتظب َٔ ايب١٦ٝ احملٝاـ١ بـاينشد، طـٛا٤ّ ناْـت ب٦ٝـ١ دارًٝـ١ َتُ ًـ١ يف        

ُ ًــ١ يف احملــٝط ا٫جتُــاعٞ، نُــا أْٗــا  مت ــٌ ا٭طــاغ ايــزٟ ٜظــتكٞ َٓــ٘ اينــشد      ا٭طــش٠، أّ ب٦ٝــ١ راسجٝــ١ َت 

أمنــاط طــًٛن٘ ٚضلــذد عًــ٢ أطاطــٗا َٝٛيــ٘ ٚاجتاٖاتــ٘، ةــاينشد ٫ ٜٛيــذ ػــشٜشاى ٫ٚ جؼــعاى، هلــزا ةــا٫سلشاف ٫     

ب٦ٝـ١ ايـيت   ٜشجع إىل ْكف يف طبٝع١ اينشد، أٚ إىل ْضعائ دارًٝـ١ يف ْنظـ٘ ايبؼـش١ٜ، ٚإمنـا ٜشجـع إىل رًـٌ يف اي      

ٚيف ٖزا ايـذد  .(1)ْؼأ ةٝٗا، ٚعذّ ت١٦ٝٗ اجلٛ ايٓنظٞ ٚاملٓاخ امل٥٬ِ يًذلب١ٝ، ٚايتٛجٝ٘، ٚايشعا١ٜ بـٛس٠ ط١ًُٝ

ٜ٪نذ عا  ا٫جتُاف اينشْظٞ )دٚس ناِٜ( ع٢ً استباط اجلشمي١ بـاجملتُع استباطـاى ٫ َٓـاق َٓـ٘ ايـزٟ ٜعـين       

ٛى ا٫سلشايف، َٚٔ ثِ إىل اجلشميـ١، إر ٜؼـرل إىل ٚجـٛد ظـشٚف     إٔ ايعشٚف ا٫جتُاع١ٝ ٖٞ اييت ت٪دٟ إىل ايظً

اجتُاع١ٝ تعذ د اب١ املشو ايزٟ ٜنشص ْٛعاى آرش َٔ ا٭عشاو املشك١ٝ )أٚ اجلـشا٥ِ(; ٚيـزا ةـجٕ ٖـزا ايعـشف أٚ      

ا٭َشاو تهٕٛ يف حاج١ إىل ع٬ ، أٚ اطت٦ـاٍ; يهٞ  تنٞ تًو ا٭ْٛاف َٔ اجلشا٥ِ اييت تنشصٖا أٚ تظِٗ يف 

. نُا ٜش٣ املنهش ا٭َشٜهٞ )طـزس٫ْذ( إٔ ايظـًٛى ا٫سلـشايف ٜهتظـب عـٔ طشٜـل ايتعًـِٝ، ٚيـٝع عـٔ          (2)إةشاصٖا

  .(3)طشٜل ايٛساث١، ٭ٕ املٓحشف ضلتا  إىل قذٍس َعٍ  َٔ املٗاس٠ ٫ستهاب٘ اجلشمي١ بٓ ا 

ٜؼــرل إىل انتظــاب   ةايٛساثــ١ حكٝكــ١ ٫ ٚجــٛد هلــا إ٫ إرا ؿــادةت ب٦ٝــ١ إجشاَٝــ١، ةــ٬ ٜٛجــذ ديٝــٌ ٚاكــ           

اجلشمي١ بايٛساث١ بكذس َا ٜؼرل إىل انتظاب اجلشمي١ َـٔ رـ٬ٍ ايٛطـط ا٭طـشٟ املٓحـٌ، ٚايب٦ٝـ١ ا٫جتُاعٝـ١        

اييت ٫ تشاعٞ احذلاّ ايكِٝ ٚا٫عـشاف ٚايتكايٝـذ; ةٝٓؼـأ ايؼـخف بـ٬ كـٛابط دٜٓٝـ١، أٚ اجتُاعٝـ١ متهٓـ٘ َـٔ           

٫ٚ ٜعــشف يًكــِٝ ا٭ر٬قٝــ١ طشٜكــاى، ٫ٚ ٜعــشف احلــل َــٔ    ايــتحهِ يف راتــ٘، ٚكــبط ْنظــ٘ إصا٤ َغشٜــائ احلٝــا٠،  

. ٚيتكـذِٜ املضٜـذ عـٔ    (4)ايباطٌ; ْتٝ ـ١ يذلاجـع قـِٝ ايلـبط يف رٖٓـ٘، َٚـٔ ثـِ ٜــب  َتٛقعـاى َٓـ٘ أٟ اسلـشاف           

 ا٫سلشاف، ٜتِ رنش أِٖ عٛاٌَ ا٫سلشاف، ٚريو بارتـاس ع٢ً ايٓحٛ اٯتٞ:

ا٫جتُاعٞ ا٭ٍٚ اييت ٜعٝؽ ةٝٗا اينشد، ٖٚٞ َٔ أِٖ ايعٛاٌَ تعذ ا٭طش٠ ايٛطط  ايب١٦ٝ ا٭طش١ٜ: -أ٫ٚى 

ايب١ٝ٦ٝ املظبب١ ي٬سلشاف; إرا   تشاعـٞ ا٭طـش٠ تشبٝـ١ أبٓا٥ٗـا ايذلبٝـ١ ايــحٝح١، ٭ٕ ا٭طـش٠ ٖـٞ املظـ٪ٚي١          

عــٔ تهـــٜٛٔ أر٬قٝـــائ اينـــشد بٛجــ٘ عـــاّ، ٚعـــٔ غـــشغ ايـــنائ ا٭ر٬قٝـــ١ يف ْنظـــ٘، نا٭َاْـــ١، ٚايــــذم،     

 ٛةا٤، ٚايتعاطو، ٚايذلاحِ ٚغرلٖا َٔ ايكِٝ اييت تغشغ يف ْنع اينشد ايظًٛى ايظٟٛ. ٚاإلر٬ق، ٚاي

                                                           
 .225( د. ررلٟ رًٌٝ اجلًُٝٞ، ايظًٛى ا٫سلشايف يف إطاس ايتخًو ٚايتكذّ، َشجع طابل، ق1)

 .227-226ّ(، ق1985، 1د. َـانٞ عبذاجملٝذ ناسٙ، َكذ١َ يف ا٫سلشاف ا٫جتُاعٞ، )برلٚئ: َعٗذ اإلمنا٤ ايعشبٞ، ط( 2)

 .169-168د. جباس٠ عا١ٝ جباس٠ ٚايذنتٛس/ ايظٝذ عٛو عًٞ، املؼه٬ئ ا٫جتُاع١ٝ، َشجع طابل، ق  (3)

 . 193 - 192ٛس اإلط٬َٞ، سلٛ ْعش١ٜ إط١َٝ٬ عا١َ يً شمي١، َشجع طابل، قد. عبذاب عبذايغين غامن، اجلشمي١ ٚاجملشّ َٔ املٓع (4)
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 الحـســـني صالح أحـمـذ عـزيــزد.      

ةا٭طـش٠ ٖــٞ ايــيت تهنــٌ املـأ٣ٚ ايـــاحل، ٚاملظــت٣ٛ ايـــحٞ ايــ٬صّ ٭ةشادٖـا، ٚتــٛةش هلــِ ا٭َــٔ ٚاياُأْٝٓــ١،     

ٚتذسبِٗ ٚتٛجِٗٗ ع٢ً ٚتبعذ عِٓٗ عٛاٌَ ايكًل، ٚا٫كاشاب املبهش، ٖٚٞ اييت ت٧ٝٗ هلِ َهاْتِٗ  يف اجملتُع، 

ايتهٝو َع املعاٜرل املتعاسف عًٝٗا يف اجملتُع، ٚتشػذِٖ إىل حب احلٝا٠ يف دلتُع تظٛدٙ ايع٬قـائ اإلْظـا١ْٝ   

ايتهاة١ًٝ، ٚيزيو ميهٔ ايكٍٛ: إٕ تكـرل ا٭طش٠ يف أدا٤ سطايتٗا نا١ًَ تعذ َٔ ايعٛاٌَ ايب١ٝ٦ٝ اجلاربـ١ إىل  

، ٜٚذلتـب عًـ٢ ريـو    (2)بع ا٭ؿًٞ يبٓا٤ ػخـ١ٝ َٚٛاقـو اينـشد جتـاٙ اجملتُـع    . يزا ةا٭طش٠ ٖٞ املٓ(1)ا٫سلشاف

طًٛى اينشد، ةجرا ناْت ا٭طـش٠ طـ١ٜٛ اْعهـع إصلابـاى عًـ٢ طـًٛى اينـشد ٚايعهـع، ٖٚـزا ايٛكـع ٖـٛ ايظـا٥ذ يف             

 َٚٔ أِٖ عٛاٌَ ايظًٛى ا٫سلشايف ايزٟ تٓت ٘ ايب١٦ٝ ا٭طش١ٜ اٯتٞ: أغًب ا٭حٛاٍ،

ر٬قٝـ١ يف ا٭طـش٠: إٕ ايكـِٝ ا٭ر٬قٝـ١ مت ـٌ ايــٛس٠ اإلصلابٝـ١ يف أٟ أطـش٠، ةـجرا أؿـابٗا           كعو ايكِٝ ا٭ -1

ٌٍ يف ٖزا اجلاْب، ةجْٗا تهٕٛ طبباى أطاطٝاى يف دةع احلذش إىل ا٫سلشاف، ٖٚٓاى َـٔ تاـشم إىل كـعو     رً

٬ٍ املعــــاٜرل ايكــــِٝ ا٭ر٬قٝــــ١ بــــايكٍٛ: بأْٗــــا ))اْعــــذاّ ايكــــِٝ ايشٚحٝــــ١، ٚةكــــذإ امل ــــٌ ايعًٝــــا، ٚارــــت   

ا٫جتُاع١ٝ دارٌ جذسإ املٓضٍ، مما صلعٌ احلٝا٠ دارٌ ا٭طش٠ دلـشد٠ َـٔ َعـاْٞ ايؼـشف، أٚ اينلـ١ًٝ،      

أٚ ايظــًٛى اياٝــب، ٜٚـــب  ةٝٗــا ا٫سلــشاف سلــٛ اجلشميــ١، أٚ طــ٤ٛ اخلًــل أَــشاى عادٜــاى ٫ ٜــش٣ ةٝــ٘ أةــشاد      

  .(3)ا٭طش٠ غلاك١، ٫ٚ ضلظٕٛ ةٝ٘ َع٢ٓ اخلا١٦ٝ((

ذش ايـــغرل عٓـذَا ٜعــٝؽ يف ب٦ٝــ١ ٜظــٛدٖا ايتنهـو، ةجْــ٘ ٜتؼــشب ا٫سلـشاف َٓــز ايـــغش، ٭ْــ٘     ةُـ ٬ى احلــ 

ضلــاٍٚ إٔ ٜكًــذ ٚايــذٙ أٚ أرــاٙ ا٭نــدل، ةــجرا ناْــا مياسطــإ ايظــشق١، ةــجٕ احلــذش ٫ صلــذ يف ايظــشق١ أٟ راــأ       

حـذاش باإلطـهٓذس١ٜ،   ٜٚكـّٛ باستهابٗـا، َٚـٔ رـ٬ٍ ايذساطـ١ ايـيت أجشاٖـا ا٭طـتار/ طـ٘ أبـٛ اخلـرل، يف ذلهُـ١ ا٭            

. ٚنـــزيو (4)% َــٔ اٯبــا٤ نــاْٛا ػــشنا٤ َـــع أبٓــا٤ِٖ بــايتحشٜض، أٚ ا٫تنــام، أٚ املظــاعذ٠        27تٛؿــٌ إىل إٔ  

تٛؿًت ايذساط١ اييت أجشاٖا ايذنتٛس/ ذلُذ ػـنٝل، يف َــش عـٔ ظـاٖش٠ جٓـا  ا٭حـذاش، بـإٔ اسلـشاف أحـذ          

ــشاف ٚبٓظـــب١       ــبب ايبذاٜـــ١ يف ا٫سلـ ــش٠ ٖـــٛ طـ ــشاد ا٭طـ ــشٟ عًـــ٢      % 1557أةـ ــج ايـــزٟ أجـ ــٛف عٝٓـــ١ ايبحـ ــٔ دلُـ َـ

 .(5)اجلاسل 

عذّ اطتكا١َ سب ا٭طش٠: ٜٓعهع ريو ع٢ً تشب١ٝ ا٭٫ٚد، إَا بايهبـت، أٚ بايتٓـاصف، أٚ باملضٜـذ َـٔ ايعاـو،       -2

ٚقــذ بــ  ايــبعض إٔ ن ــش٠ ا٫سلشاةــائ ايٓنظــ١ٝ عٓــذ ا٫ٜشيٓــذٜ  تعــٛد إىل تؼــذٜذ ا٭َٗــائ يف تشبٝــ١           

                                                           
ٞ ( د. ذلُذ ط١َ٬ ذلُذ غباسٟ، ا٫سلـشاف ا٫جتُـاعٞ ٚسعاٜـ١ املٓحـشة  ٚدٚس سعاٜـ١ اخلذَـ١ ا٫جتُاعٝـ١ َعٗـِ، )اإلطـهٓذس١ٜ: املهتـب اجلـاَع           1)

د. إبــشاِٖٝ عبــذايشلٔ ايآحــٝع،   ٚدٚسٖــا يف طــًٛى اينــشد اْعــش:     ٚملضٜــذ َــٔ ا٫طــ٬ف عــٔ ا٭طــش٠    .122 - 121ّ(، ق1989احلــذٜج، ط، 

 َٚا بعذٖا. 131ّ(، ق1985ٖـ/ 1405، 1دساطائ يف عًِ ا٫جتُاف اجلٓا٥ٞ، )ايشٜاو: داس ايعًّٛ يًاباع١ ٚايٓؼش، ط

 .31ّ(، ق1998، 2د. أنشّ ْؼأئ إبشاِٖٝ، عًِ ا٫جتُاف اجلٓا٥ٞ، ) بغذاد: َابع١ ايٓٝضى، ط (2)

 .130ذلُذ ط١َ٬ ذلُذ غباسٟ، ا٫سلشاف ا٫جتُاعٞ ٚسعا١ٜ املٓحشة ، َشجع طابل، ق ( د.3)

 .450( ذلُٛد حظٔ، َكذ١َ اخلذ١َ ا٫جتُاع١ٝ، )برلٚئ: داس ايٓٗل١ ايعشب١ٝ، بذٕٚ رنش ايابع١ ٚايتاسٜخ(، ق4)

 .  148اعٞ، َشجع طابل، قد. ذلُذ ػنٝل، اجلشمي١ ٚاجملتُع ذلاكشائ يف ا٫جتُاف اجلٓا٥ٞ ٚايذةاف ا٫جتُ( 5)
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ا٫ٜاايٝ  يتؼذٜذ د ٜشجع إىل إن اس ا٭َٗائ َٔ ايعاو، ٚايًاو بأ٫ٚدٖٔ; ٚعٓذ أ٫ٚدٖٔ; ٚعٓذ ايٝٗٛ

 .(1)ٚا٭رٛائاٯبا٤ ع٢ً ا٭٫ٚد; ٚعٓذ مجاع١ َٔ ا٭َشٜهٝ  يه ش٠ املٓاصعائ ب  اإلر٠ٛ 

ٚقـذ   عذّ ايتٛاةل ب  أةشاد ا٭طش٠: ٜعذ ٖزا ايعاٌَ َٔ أراش ايعٛاٌَ امل٪د١ٜ إيٞ بـشٚص حـا٫ئ ا٫سلـشاف،    -3

ٜشجـــع إىل ايعٓـــو دارـــٌ ا٭طـــش٠ حبٝـــج ٜأرـــز أػـــها٫ى عـــذ٠، نايظـــب، ٚايـــتحكرل، ٚايلـــشب، ٚايتٗذٜـــذ      

 .(2)باحلشَإ َٔ أٟ ػ٤ٞ ... إخل

جٗــٌ ا٭طــش٠ با٭طــايٝب ايذلبٜٛــ١ ايـــحٝح١: قــذ ٜــ٪دٟ إىل تٓؼــ١٦ اجتُاعٝــ١ تأرــز جاْــب  ايكظــ٠ٛ، أٚ           -4

% َـٔ  2651ايظـاعاتٞ، عـٔ جٓـٛ  ا٭حـذاش، بـإٔ ْظـب١       أنـذئ ايذساطـ١ ايـيت أجشاٖـا حظـٔ      ، ٚقذ (3)ايتذيٌٝ

 . (4)ا٭حذاش اجلاسل ، تعٛد إىل قظ٠ٛ اٯبا٤ يف أطًٛب ايذلب١ٝ

تعـذ ايب٦ٝـ١ املذسطـ١ٝ َـٔ ايعٛاَـٌ ايـيت تًعـب دٚساى يف طـًٛى اياـ٬ب، ةـجرا ناْـت             ايب١٦ٝ املذسطـ١ٝ: -ثاْٝاى 

عًـ٢ اياـ٬ب يف طـًٛنِٗ، ممـا ٜظـاعذ عًـ٢        ِّٝـش٠ أطش٠ )قٝاد٠( املذسطـ١ قٜٛـ١ ٚطـ١ًُٝ، اْعهظـت زلاتٗـا اخل      

إصلاد جٌٝ طًِٝ ْٚاج ، أَا إرا نإ طًٛنٗا ٜعذلٜ٘ عًٌ ٚاسلـشاف، ةـزيو ٜعـذ ػـشاى ٜعـٛد بايلـشس عًـ٢        

       ٟ . نــزيو سةكــا٤ املذسطــ١ إٕ   (5)اياــ٬ب، ٫ طــُٝا ايــزٜٔ   ٜهتظــبٛا يف ب٦ٝــاتِٗ ا٭طــش١ٜ ايظــًٛى ايظــٛ

ٜٛاى يف احلاكـش ٚاملظــتكبٌ، ٚإٕ نـاْٛا َــٔ سةـام ايظــ٤ٛ، ةـجٕ ايٓتٝ ــ١     نـاْٛا َــٔ ا٭طـٜٛا٤، رًكــٛا جـ٬ٝى طــ   

 طتهٕٛ َبؼش٠  ٌٝ َٓحشف ٜٗذد حاكش َٚظتكبٌ ايا٬ب.  

ت٪دٟ ب١٦ٝ ايعٌُ دٚساى يف تظـٌٗٝ ا٫سلـشاف ايـٛظٝنٞ، َٚـٔ أراشٖـا اسلـشاف طـًٛى         ب١٦ٝ ايعٌُ:-ثاي اى 

شاف طـًٛى بعــض ايعـاًَ  َعــ٘ يف ايكٝـاّ بأةعــاٍ    املظـ٪ٍٚ ا٭ٍٚ يف ايظـًِ ايكٝــادٟ، ممـا قــذ ٜـ٪دٟ إىل اسلــ    

إجشاَٝـــ١ كـــاس٠ بايعُـــٌ، نايظـــشم، أٚ ا٫رـــت٬غ، أٚ ايشػـــ٠ٛ ... إخل، نـــزيو َـــٔ ا٫سلـــشاف عـــذّ إٜنـــا٤  

املظ٪ٍٚ املباػش حبكـٛم ايعـاًَ ، نعـذّ َـٓحِٗ ايشٚاتـب املظـتحك١، ٚحشَـاِْٗ َـٔ ايذلقٝـائ ٚغـرل ريـو            

ٔ عًُــِٗ ايــزٟ ٜكَٛــٕٛ بــ٘، نُــا ٜــ٪دٟ عــذّ ا٫ٜنــا٤ حبكــٛم       َــٔ احلكــٛم، ممــا صلعًــِٗ غــرل ساكــ  عــ     

، نُـا إٔ عـذّ ٤٬ََـ١ ايعُـٌ يكـذسائ اينـشد       (6)ايعاًَ  إىل إع٬ِْٗ اإلكـشاب، ٚايتٛقـو عـٔ ايعُـٌ ... إخل    

اجلظ١ُٝ، ٚايعك١ًٝ، )َٚ٪٬ٖت٘ ايعًُٝـ١ ٚردلاتـ٘(، ٜهـٕٛ داةعـاى يًتهاطـٌ، ٚايعبـج، َٚـٔ ثـِ تشاجـع اإلْتـا ،           

 يف طرل ايعٌُ. بظبب اخلًٌ 
                                                           

. ٚملضٜــذ َــٔ ا٫طــ٬ف اْعــش: ْنــع املـــذس،   42ّ(، ق2006، 1د. عــذْإ أبــٛ َـــً ، َع ــِ عًــِ ا٫جتُــاف، )َعُــإ: داس أطــا١َ يًٓؼــش ٚايتٛصٜــع، ط   ( 1)

 .366 - 362ق

 .54( د. عذْإ أبٛ َـً ، َع ِ عًِ ا٫جتُاف، َشجع طابل، ق2)

 .243ٟ رًٌٝ اجلًُٝٞ، ايظًٛى ا٫سلشايف يف إطاس ايتخًو ٚايتكذّ، َشجع طابل،ق( ملضٜذ َٔ ا٫ط٬ف اْعش: د. ررل3)

 . 113د. ذلُذ ػنٝل، اجلشمي١ ٚاجملتُع ذلاكشائ يف ا٫جتُاف اجلٓا٥ٞ ٚايذةاف ا٫جتُاعٞ، َشجع طابل، ق( 4)

ٔ ايب٦ٝــ١ املذسطــ١ٝ اْعــش: د. إبــشاِٖٝ عبــذايشلٔ   . ٚملضٜــذ َــٔ ا٫طــ٬ف عــ 53( د. أنــشّ ْؼــأئ إبــشاِٖٝ، عًــِ ا٫جتُــاف اجلٓــا٥ٞ، َشجــع طــابل، ق   5)

 َٚا بعذٖا. 233ايآحٝع، دساطائ يف عًِ ا٫جتُاف اجلٓا٥ٞ، َشجع طابل، ق

 .61 - 60( د. أنشّ ْؼأئ إبشاِٖٝ، عًِ ا٫جتُاف اجلٓا٥ٞ، َشجع  طابل، ق 6)
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 الحـســـني صالح أحـمـذ عـزيــزد.      

ٚأٜلــاى َــٔ عٛاَــٌ ا٫سلــشاف بظــبب ب٦ٝــ١ ايعُــٌ ٚجــٛد عُــاٍ، أٚ َــٛظن  َــٔ رٟٚ ايظــًٛى املٓحــشف قــذ         

ٜــ٪ثشٕٚ عًـــ٢ بكٝـــ١ ص٥٬َٗـــِ يف ايعُـــٌ، ٜٚـــذةعِْٛٗ إىل ا٫سلـــشاف ٚقـــذ ٜــــٌ ا٭َـــش يف حايـــ١ تنؼـــٞ ايظـــًٛى   

بعض املــٛظن  َــٔ رٟٚ ايظــًٛى   املٓحــشف يف ب٦ٝــ١ ايعُــٌ إىل حــذ ايـــشاعائ، ٚاخلـــَٛائ ايــيت قــذ تــذةع بــ       

 املٓحشف إىل مماسط١ أةعاٍ عذٚا١ْٝ كذ س٩طا٥ِٗ، أٚ كذ ص٥٬َِٗ.  

املكـٛد بب١٦ٝ احلٞ ايظهين، املٓاك١ اييت ٜظـهٔ ةٝٗـا اينـشد َـع جرلاْـ٘ َـٔ        ب١٦ٝ احلٞ ايظهين: -سابعاى 

اْـ٘، ٖٚـٞ  لـع رلـٛعاى     طهإ احلٞ; ٭ٕ احلٞ ٖٛ حًك١ ا٫تـاٍ ب  ا٭طش٠ ٚاجملتُع، ٚبـ  اينـشد ٚجرل  

َباػــشاى يعــشٚف احلــٞ، ةــجرا نــإ احلــٞ ةاطــذاى ةــ٬ ػــو طــٝهٕٛ يــ٘ أثــش عًــ٢ أةــشاد ا٭طــش٠; ٭ْــ٘ ٜشطــِ          

         ٘ ، (1)يًظانٓ  أمنٛر  احلٝا٠ اي١َٝٛٝ; يزا ةجٕ احلـٞ ٜهـٕٛ َـشآ٠ ؿـادق١ تعهـع قـِٝ ا٭ةـشاد ايظـانٓ  ةٝـ

ؼـٝع ةٝـ٘ ْظـب١ َـٔ املٓحـشة  ٜعـذ َٓحشةـاى;        ٚيهٔ ٜتٛجب ايتٛكٝ  ٖٓا بأْ٘ يٝع نٌ َٔ ٜظهٔ يف حٞ ت

٭ٕ يهٌ ةشد طبٝعت٘ َٚٝٛي٘ ٚتشنٝبت٘ ايٓنظ١ٝ، ةايتأثرل طلتًو َٔ ةشد إىل آرش، ٚأٜلاى ٜتٛقو ع٢ً ْـٛف  

 ايع٬ق١ ب  ايشةكا٤.

املكـٛد بايب٦ٝـ١ ايذلٚضلٝـ١، ايب٦ٝـ١ ايـيت ٜكلـٞ ةٝٗـا ايؼـخف ٚقـت اينـشا            ايب١٦ٝ ايذلٚضل١ٝ: -راَظاى 

ٌ، ةجٕ نإ ٜكلٝٗا َع ٚطا٥ٌ تشٚضل١ٝ كاس٠ نُؼاٖذ٠ ا٭ةـ٬ّ اإلباحٝـ١ )ايغـرل أر٬قٝـ١( ايـيت      َٔ ايعُ

تب ٗا بعض ايكٓٛائ ايتًنض١ْٜٝٛ، أٚ اإلراعائ، أٚ بعض املٛاقع اإليهذل١ْٝٚ يف ػبه١ املعًَٛائ )اإلْذلْت( ... 

داب ٚا٭رــ٬م َٚبــاد٨  إخل، أٚ ا٫طــ٬ف عًــ٢ نتــب ٚقـــف، ٚأطــاٛسائ رٝايٝــ١، أٚ قـــف تتٓــاة٢ َــع اٯ     

اإلطــ٬ّ، ةٗــزٙ ايٛطــا٥ٌ ٚغرلٖــا َــٔ ايٛطــا٥ٌ ايذلٚضلٝــ١ غــرل ايظــ١ٜٛ ايــيت تظــع٢ إىل ٖــذّ ايكــِٝ ٚاملعــاٜرل    

ا٫جتُاع١ٝ قذ جتش ايؼخف إىل ا٫سلشاف، ةايؼخف ٫بذ إٔ ٜبتعذ عٔ نٌ ايٛطا٥ٌ ايذلٚضل١ٝ ايظ١٦ٝ، 

ٗا يف ت١ُٝٓ عكً٘، ٚةهشٙ اييت تٓٛسٙ إىل طشٜـل اخلـرل   ٚإٔ طلتاس ايٛطا٥ٌ ايذلٚضل١ٝ اجلٝذ٠ اييت ٜظتنٝذ َٓ

ٚايـٛاب، نا٫ط٬ف ع٢ً ايهتب اإلط١َٝ٬، َٚؼاٖذ٠ ايدلاَج ايك١ُٝ اييت تبج يف ايكٓٛائ ايتًنض١ْٜٝٛ، أٚ 

 اإلراع١ٝ، أٚ غرلٖا َٔ ايٛطا٥ٌ. 

حذاش، بإٔ اينشا  ٚقذ تب  َٔ ايذساط١ اييت أجشاٖا ايذنتٛس/ ذلُذ ػنٝل، يف َـش عٔ ظاٖش٠ جٓٛ  ا٭

 .(2)% َٔ دلُٛف ع١ٓٝ ايبحج ايزٟ أجشٟ ع٢ً اجلاسل 1856ٜعذ طبباى س٥ٝظاى َٔ أطباب ا٫سلشاف، ٚبٓظب١ 

 ايتٓؼ١٦ ا٫جتُاع١ٝ:-طادطاى 

تعذ ايتٓؼ١٦ ا٫جتُاع١ٝ د اب١ املشح١ً ا٭ٚىل يف ع١ًُٝ تؼـهٌٝ ايظـًٛى اإلْظـاْٞ; حٝـج ٜـتنِٗ اينـشد يف       

ٚا٭ْظــام ا٫جتُاعٝــ١، ٚا٫قتـــاد١ٜ، ٚاي كاةٝــ١،     ٟ ٜعــٝؽ ةٝــ٘ ايكــِٝ ٚايشَــٛص ايش٥ٝظــ١،      ايٛطــط ا٫جتُــاعٞ ايــز   

 ٚايظٝاط١ٝ اييت ٜؼاسى ةٝٗا بـٛس٠ إصلاب١ٝ. 

                                                           
 .137ابل، ق( د. إبشاِٖٝ عبذايشلٔ ايآحٝع، دساطائ يف عًِ ا٫جتُاف اجلٓا٥ٞ، َشجع ط1)

 . 148د. ذلُذ ػنٝل، اجلشمي١ ٚاجملتُع ذلاكشائ يف ا٫جتُاف اجلٓا٥ٞ ٚايذةاف ا٫جتُاعٞ، َشجع طابل، ق( 2)
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 الحـســـني صالح أحـمـذ عـزيــزد.      

أَا إرا تشب٢ اينشد يف ٚطط اجتُاعٞ غرل طًِٝ تظٛدٙ املناِٖٝ ا٫جتُاع١ٝ اخلاط١٦، ةُٝا ٜتعًل بايؼشف، 

 ٚ ايــذم، َٚـا ػـاب٘ ريـو، ةكـذ ٜت ـ٘ ايـٞ ايظـًٛى ا٫سلـشايف ا٫جشاَـٞ،           ٚا٭َا١ْ، ٚا٭ر٬م، ٚايعذٍ، ٚايـ٤٫ٛ، 

غــرل َــذسى خلاــٛس٠ َــا ٜكــّٛ بــ٘ َــٔ اسلــشاف يف ايظــًٛى، ٚميهــٔ إسجــاف ريــو إىل طــ٤ٛ ايتٓؼــ١٦ يف ايٛطــط            

ا٫جتُاعٞ ايزٟ ارنل ٚقـش يف إسػادٙ إىل اياشٜل ايكِٜٛ ٚايظًِٝ ايزٟ ٜشػذٙ إىل ا٫يتـضاّ بـايكِٝ ٚاملبـاد٨    

، اييت تعاسف عًٝٗا اجملتُع ٚاعتدل اخلشٚ  عٓٗا اعتذا٤ ع٢ً ٖزٙ ايكِٝ، ٚا٫سلشاف يف (1)اْ  ا٫جتُاع١ٝٚايكٛ

 ايظًٛى ٜتٛجب ع٢ً َشتهبٝ٘ اخللٛف يًعكاب ايعشيف ٚايكاْْٛٞ. 

ـــشٚب:-طــابعاى   ًــو احلــشٚب آثــاساى رلتًنــ١ عًــ٢ اجملتُــع، ناشلنــاو َظــت٣ٛ املعٝؼــ١، ْٚــذس٠          احلــــ

، ٚتنهـو آ٫ف ا٭طـش   (2)ستناف أطعاس ايظًع، ٚصٜاد٠ عذد املـاب  با٭َشاو )ايٓنظـ١ٝ أٚ ايعكًٝـ١(  اياعاّ، ٚا

ْتٝ ١ ةكذاْٗا يعا٥ًٗا )ا٭ب(، باإلكاة١ إىل تؼشٜذ آ٫ف ا٭طش، نـٕٛ احلـشب، ٫ طـُٝا احلذٜ ـ١ أؿـبحت      

١ ايباايــ١ ٚقًــ١ املــٛاسد  ، نُــا تــ٪دٟ إىل استنــاف ْظــب أن ــش تــذَرلاى ٚٚحؼــ١ٝ عًــ٢ ايظــهإ ٚاملظــانٔ ... إخل 

ا٫قتـاد١ٜ، ْٚتٝ ١ يزيو ٚحب اى عـٔ َــادس ايـشصم قـذ ٜلـاش بعـض ا٭ةـشاد َـٔ رٟٚ ايٓنـٛغ ايلـعٝن١           

إىل ايً ـ٤ٛ إىل طشا٥ـل غـرل َؼـشٚع١ يف احلــٍٛ عًـ٢ ا٫حتٝاجـائ املعٝؼـ١ٝ، ٖٚـزا ٜعـذ طـًٛناى َٓحشةـاى،             

     ٚ قــذ يــٛحغ َــٔ بعــض اإلحـــا٤ائ إٔ جــشا٥ِ     ٜــذةع يف بعــض ا٭حٝــإ إىل قٝــاّ اينــشد باستهــاب اجلشميــ١، 

 .(3)% أثٓا٤ احلشب ٚيف أعكابٗا((25ا٫سلشاف ))تضٜذ بٓظب١ ٫ تكٌ عٔ 

ٜعـذ ايكـــٛس ايعكًـٞ يــذ٣ اإلْظـإ أحــذ ايعٛاَـٌ ايــيت تـ٪دٟ إىل اْتٗــا  طــًٛى       ايكـــٛس ايعكًــٞ:-ثآَـاى  

ٟٛ، ٚ٭ٕ ا٭َــشاو ايعكًٝــ١ هلــا ا٫سلــشاف; ْتٝ ــ١ يلــعو اإلْظــإ يف ايتُٝٝــض بــ  ايظــًٛى ايظــٟٛ ٚغــرل ايظــ  

تأثرل نبرل ع٢ً ا٫سلشاف، َ ـٌ ا٫سلـشاف ايـزٟ ضلـذش لـت تـأثرل املـٛاد املخـذس٠، ٚاملؼـشٚبائ ايهحٛيٝـ١ ايـيت            

جتعــٌ ايؼــخف يف حــا٫ئ ٫ ٜظــتاٝع َعٗــا ايــتحهِ يف تـــشةات٘ ٚأعُايــ٘ اخلاط٦ــ١، ةايهحٛيٝــائ هلــا ع٬قــ١      

نايتؼشد، ٚا٫غتـاب اجلٓظٞ، ٚا٫عتـذا٤ عًـ٢ اٯرـشٜٔ ... إخل، بـٌ     َباػش٠ أٚ غرل َباػش٠ بايظًٛى املٓحشف 

   ٕ ٚقـذ أنـذئ ريـو دساطـائ عـذ٠، َٓٗـا ايذساطـ١         .(4)إٕ تعاطٞ ايهحٛيٝائ دنشدٖا جشمي١ ٜعاقـب عًٝٗـا ايكـاْٛ

% َٔ جشا٥ِ ا٫ٜزا٤، ْٚظب١ 28% َٔ جشا٥ِ ايكتٌ، ْٚظب١ 60اييت أجشاٖا )جْٛظٔ( يف إزلًذلا، أظٗشئ إٔ ْظب١ 

 .(5)% َٔ جشا٥ِ ا٫غتـاب استهبٗا أػخاق ِٖٚ يف حاي١ طهش50

إٕ تــشدٟ ا٭ٚكــاف ا٫قتـــاد١ٜ ٚا٫جتُاعٝــ١ تــ٪دٟ إىل     ايٛكــع ا٫قتـــادٟ ٚا٫جتُــاعٞ:  -تاطــعاى 

رًــل ب٦ٝــ١ َظــاعذ٠ عًــ٢ تضاٜــذ طــًٛى ا٫سلــشاف، ٜٚـــب  ٖٓــاى ع٬قــ١ بــ  ٖــزا ايظــًٛى، ٚبــ  املؼــه٬ئ      

                                                           
 .131-130( د. إبشاِٖٝ عبذايشلٔ ايآحٝع، دساطائ يف عًِ ا٫جتُاف اجلٓا٥ٞ، َشجع طابل، ق1)

 .286 - ٫284سلشايف يف إطاس ايتخًو ٚايتكذّ، َشجع طابل، ق( ملضٜذ َٔ ايتناؿٌٝ اْعش: د. ررلٟ رًٌٝ اجلًُٝٞ، ايظًٛى ا2)

 .461( ذلُٛد حظٔ، َكذ١َ اخلذ١َ ا٫جتُاع١ٝ، َشجع طابل، ق3)

 .97( د. ذلُذ ط١َ٬ ذلُذ غباسٟ، ا٫سلشاف ا٫جتُاعٞ ٚسعا١ٜ املٓحشة ، َشجع طابل، ق4)

 .75 - 74( د. أنشّ ْؼأئ إبشاِٖٝ، عًِ ا٫جتُاف اجلٓا٥ٞ، َشجع طابل، ق5)
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ايباايــ١، ٚاينكــش، ٚغــ٤٬ املعٝؼـ١ ... إخل، نُــا إٔ ايكــٛاْ  ايــيت لــذ َــٔ   ا٫جتُاعٝـ١، ٚا٫قتـــاد١ٜ َ ــٌ: 

حش١ٜ ا٭ةشاد يف رلتًو اجملا٫ئ ا٫قتـاد١ٜ، ٚاملاي١ٝ قذ تؼهٌ عا٥كـاى أَـاّ تاًعـائ ا٭ةـشاد ٚاجلُاعـائ يف      

ْتــا ، لظـ  أٚكـاعِٗ ا٫قتــاد١ٜ; بايتٛطـع يف مماسطـ١ ا٫ْؼـا١ ا٫قتــاد١ٜ ايـيت تظـاعذ عًـ٢ صٜـاد٠ اإل           

 َٚٔ ثِ ايكلا٤ ع٢ً ا٭صَائ ا٫قتـاد١ٜ ناينكش، ٚايبااي١ ...  إخل.  

طـبباى َـٔ ا٭طـباب ايـيت تـ٪دٟ إىل ايظـًٛى امللـاد يـشٚ  اجلُاعـ١، ٚقـذ بــ             -أحٝاْـاى   -ٚيـزا ٜعـذ اينكـش    

٠ ت٪ٜـذٖا  ايبعض إٔ ))اينكش يف حذ رات٘ قـذ ٫ ٜعـذ َظـ٪٫ٚى عـٔ اجلـٓ ، أٚ عـٔ ايظـًٛى اإلجشاَـٞ، ٖٚـزٙ ايعبـاس          

ايؼ اع١، ٚايـ٬ب١، ٚا٭َا١ْ، َٚتا١ْ اخلًل اييت ٜبـذٜٗا آ٫ف اٯبـا٤ ايـزٜٔ ٜنلـًٕٛ املـٛئ جٛعـاى عـٔ ايظـشق١،         

 .(1)ٜٚغشطٕٛ ٖزا ا٫جتاٙ يف أبٓا٥ِٗ((

ٚميهٔ ايكـٍٛ: إٕ اينكـشا٤، ٫ طـُٝا يف اجملتُعـائ اإلطـ١َٝ٬ ٜهْٛـٕٛ أن ـش تـشدداى عٓـذ ايـتنهرل يف مماسطـ١            

اف، ٜٚبزيٕٛ جٗٛداى يف نظب ايشصم ٚايعٝؽ عٔ طشٜل احل٬ٍ، نُا ضلج اينكشا٤ أبٓا٤ِٖ ع٢ً طًٛى ا٫سلش

داةعاى، أٚ حـاةضاى يـذ٣ ايهـ رل     –أحٝاْاى  -ايهظب املؼشٚف، بٌ إٕ ايعشٚف، أٚ ا٭ٚكاف ا٫قتـاد١ٜ ايكاط١ٝ مت ٌ 

ف ايكلا٤ ع٢ً اينكش، ٚلظ  ايٛكع َٔ أبٓا٤ اينكشا٤ ع٢ً ايتنٛم، ٚايٓ ا  يف ايتعًِٝ ٚايعٌُ  ... إخل; بٗذ

 ا٫قتـادٟ ٭ةشاد ا٭طش٠.

ٚإرا نـــإ اينكـــش يف حـــذ راتـــ٘ ٫ ٜـــ٪دٟ إىل ا٫سلـــشاف، ةـــجٕ اخلًـــٌ يف ايـــٓعِ ايظٝاطـــ١ٝ، ٚا٫جتُاعٝـــ١،           

ٚا٫قتــاد١ٜ، ٚاي كاةٝـ١ يف اجملتُــع، باإلكـاة١ إىل كــعو، أٚ ةكـذإ ايــٛاصف ايـذٜين )اإلطــ٬َٞ( يـذ٣ ايؼــخف       

إٔ سطـٍٛ   -سكـٞ اب عٓـ٘    -ةعـٔ أبـٞ ٖشٜـش٠    ذ يف اإلقـذاّ عًـ٢ مماسطـ١ ايظـًٛى ا٫سلـشايف،      نًٗا تظاع -

ٛ  ٜضْــٞ،اب ؿـ٢ً اب عًٝـ٘ ٚطـًِ قــاٍ: ))٫ ٜضْـٞ ايضَّاْـٞ، حـ          ٖٚــٛ ٜؼشبــٗا،  حـ   اخلُــش، ٜؼـشب  ٫ٚ َـ٪َٔ.  ٖٚـ

ٛ  ٜظـشم  حـ   ايظـاسم  ٜظشم ٫ٚ َ٪َٔ. ٘  ايٓـاغ  ٜشةـع  ْٗبـ١  ٜٓتٗـب  ٫ٚ َـ٪َٔ.  ٖٚـ ِ أ إيٝـ ٜٓتٗبٗـا ٖٚـٛ    حـ   بــاسٖ

))َٔ٪َ(2) . 

ٜؼـهٌ أؿـذقا٤ ايظـ٤ٛ، يف امل٪طظـائ ايتعًُٝٝـ١ ناملذسطـ١ ٚاجلاَعـ١ ٚغرلٖـا،         ٠ أؿـذقا٤ ايظـ٤ٛ:   -عاػـشاى  

ٚنزيو يف ايعٌُ ٚاحلٞ ايزٟ ٜظهٓ٘ ايؼخف عا٬َى َٔ ايعٛاٌَ اييت قذ تظاعذ ع٢ً ا٫سلـشاف، ٚسلـٔ   

عـٔ ايـٓ     -سكـٞ اب عٓـ٘    -ةعـٔ أبـٞ َٛطـ٢    ؼـخف،  ْذسى ْٚعًِ َذ٣ تأثرل ا٭ؿذقا٤ عًـ٢ طـًٛى اي  

ؿ٢ً اب عًٝ٘ ٚطًِ قاٍ: ))َ ٌ اجلًٝع ايـاحل ٚايظ٤ٛ، نحاَـٌ املظـو ْٚـاةخ ايهـرل، ةحاَـٌ املظـو:       

                                                           
 .227( د. ررلٟ رًٌٝ اجلًُٝٞ، ايظًٛى ا٫سلشايف يف إطاس ايتخًو ٚايتكذّ، َشجع طابل، ق1)

، ط،         (2) ٔ ابـٔـ َاجـ١، لكٝــل/ ذلُــذ ةـ٪اد عبــذايباقٞ، )بــرلٚئ: داس إحٝـا٤ ايــذلاش ايعشبـٞـ ّ(، 1975ٖـــ/ 1395اإلَـاّ أبـٞـ عبــذاب ذلُـذ بـٔـ ٜضٜــذ ايكـضٜٚين: ُطـٓـ

 .1299 - 1298ق /2  (،3936) سقِ حذٜج ايٓٗب١، عٔ ايٓٗٞ باب ايننت، نتاب
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إَا إٔ ضلزٜو، ٚإَا إٔ تبتاف َٓ٘، ٚإَا إٔ جتذ َٓ٘ سضلاى طٝب١، ْٚاةخ ايهرل: إَا إٔ ضلـشم ثٝابـو، ٚإَـا إٔ    

 .(2)قٛي٘ ))ضلزٜو(( أٟ ٜعاٝو ،(1)جتذ سضلاى ربٝ ١((

َٚــٔ رـــ٬ٍ ايذساطــ١ ايـــيت أجشاٖــا ايـــذنتٛس/ عــذيٞ ايظـــُشٟ، يف َــذٜٓيت ايكـــاٖش٠ ٚاإلطــهٓذس١ٜ، ت٪نـــذ       

% َـــٔ عٝٓـــ١ ايذساطـــ١ املتعـــاط  يًُخـــذسائ قـــذ حــــًٛا عًٝٗـــا يف أٍٚ جتشبـــ١ َـــٔ أحـــذ    8855ايٓتـــا٥ج إٔ ْظـــب١ 

. ٚنــزيو (3)%75بايٓظــب١ يؼــشب ايهحٛيٝــائ بٓظــب١  ا٭ؿــذقا٤ أٚ ايــض٤٬َ، نُــا ًٜعــب ا٭ؿــذقا٤ ْنــع ايــذٚس 

ايذساط١ اييت أجشاٖا ايذنتٛس/ ذلُذ ػنٝل، يف َـش عٔ ظاٖش٠ جٓٛ  ا٭حذاش، ت٪نذ بـإٔ سةـام ايظـ٤ٛ ٖـِ     

 .(4)% َٔ دلُٛف ع١ٓٝ ايبحج ايزٜٔ أجشٟ ع٢ً اجلاسل 5751طبب ا٫شلشاط يف ا٫سلشاف ٭ٍٚ َش٠ ٚبٓظب١ 

تًعـــب ٚطـــا٥ٌ اإلعـــ٬ّ املختًنـــ١ دٚساى يف ا٫سلـــشاف، ةجَـــا إٔ تهـــٕٛ ٖـــزٙ    ٚطـــا٥ٌ اإلعـــ٬ّ:-حـــادٟ عؼـــش 

ايٛطا٥ٌ رائ بشاَج ٖادة١  نو َٔ َؼانٌ احلٝا٠، ٚتبظاٗا، ٚ ًـٗا َٔ ايٓٛاحٞ ا٫ْنعاي١ٝ ايضا٥ذ٠، 

      َ ج َٚٔ ايـشاعائ اييت تـظتٓنز جض٤اى نبرلاى َٔ ايااق١، ٚإَا إٔ تهـٕٛ بـشاَج هلـٛ َعذَٚـ١ اينا٥ـذ٠، أٚ بـشا

 . (5)َٓحا١ تٝظش يًٓاظش هلا ٚاملظتُع طشا٥ل ا٫سلشاف، ٚنٝن١ٝ ايٛؿٍٛ إيٝٗا

َٚــٔ رــ٬ٍ ايذساطــ١ ايــيت أجشتٗــا ايــذنتٛس٠/ ةاطُــ١ ايكًــٝين، عــٔ جــشا٥ِ ا٭طنــاٍ املٓؼــٛس٠ يف ؿــحٝن١        

ُٝٓا حاي١ ناْت عباس٠ عٔ تكُف ٚتكًٝذ ايؼخـٝائ اإلع١َٝ٬ يف ايظـ  65%، ٚبٛاقع 14ا٭ٖشاّ، تب  إٔ ْظب١ 

ٚايتًنضٜٕٛ، َٚٔ ايٛاك  إٔ ٖٓاى قذساى َٔ ايعٓو ٚايشعب ايزٟ ٜكذّ َٔ ر٬ٍ ٚطا٥ٌ اإلع٬ّ، ٚاإلثاسائ ايـيت  

، ٖٚزٙ ايدلاَج ٫ػو إٔ هلا آثاسٖا ايظـًب١ٝ عًـ٢ املؼـاٖذٜٔ هلـا،     (6)تتلُٓٗا ايدلاَج ٚامللاَ  امل رل٠ يًغشا٥ض

 ٫ طُٝا رٟٚ ايٓنٛغ ايلعٝن١. 

ٜ٪دٟ ايتُاٜض يف تابٝل ايكٛاْ  ب  أةشاد اجملتُع إىل رًـل   يف تابٝل ايكٛاْ : ض ايتُاٜ-ثاْٞ عؼش 

ؿٛس٠ طًب١ٝ جتاٙ ايكا٥ُ  ع٢ً ايلبط ٚأجٗض٠ ايعذاي١، نُا ٜٓزس ٖـزا ايتــشف املخـٌ بعٗـٛس دلُٛعـ١      

نا٤ َٔ ا٭ةشاد ٜتـزَشٕٚ َـٔ عـذّ تابٝـل ايعذايـ١ بـ  اجلُٝـع بايتظـاٟٚ، دعٓـ٢ ٚقـٛف ايعكـاب عًـ٢ ايلـع             

                                                           
 نتـاب  ّ(،2001ٖــ/  1422، 1اإلَاّ أبٞ عبذاب ذلُذ بٔ إزلاعٌٝ بٔ إبشاِٖٝ ايبخاسٟ، ؿـحٝ  ايبخـاسٟ، )بـرلٚئ: داس إحٝـا٤ ايـذلاش ايعشبـٞ، ط       (1)

 .1012ق (،5534) سقِ حذٜج املِظو، باب ٚايـٝذ، ايزبا٥ 

 /13  ّ(،1983 ٖــ/ 1403 ،2ط اإلطـ٬َٞ،  املهتـب  )بـرلٚئ:  ايؼاٜٚؽ، ٚصٖرل ا٭سْا٩ٚط ػعٝب لكٝل/ ايظ١ٓ، ػش  ايبغٟٛ: َظعٛد بٔ احلظ  اإلَاّ (2)

، بذٕٚ 3اإلَاّ ذلٞ ايذٜٔ أبٛ صنشٜا ضل٢ٝ ايٟٓٛٚ: ؿحٝ  َظًِ بؼش  ايٟٓٛٚ، )برلٚئ: داس إحٝا٤ ايذلاش ايعشبٞ، ط اْعش/ ٚيًُضٜذ .68ق

 .178/ ق16رنش ايتاسٜخ(،  

 .264َشجع طابل، ق ( د. آَاٍ عبذاجملٝذ ٚآرشٕٚ، ا٫سلشاف ٚايلبط ا٫جتُاعٞ،3)

 . 148د. ذلُذ ػنٝل، اجلشمي١ ٚاجملتُع ذلاكشائ يف ا٫جتُاف اجلٓا٥ٞ ٚايذةاف ا٫جتُاعٞ، َشجع طابل، ق( 4)

د. ذلُـذ طـ١َ٬ ذلُـذ    ٚملضٜذ َـٔ ا٫طـ٬ف اْعـش:     .265( د. ررلٟ رًٌٝ اجلًُٝٞ، ايظًٛى ا٫سلشايف يف إطاس ايتخًو ٚايتكذّ، َشجع طابل، ق5)

 .169 - 163غباسٟ، ا٫سلشاف ا٫جتُاعٞ ٚسعا١ٜ املٓحشة ، َشجع طابل، ق

 .360َشجع طابل، ق ( د. آَاٍ عبذاجملٝذ ٚآرشٕٚ، ا٫سلشاف ٚايلبط ا٫جتُاعٞ،6)
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دٕٚ ا٭قٜٛا٤ ٚرٟٚ اجلاٙ ٚايظًاإ، أٚ ٜابل ع٢ً أبٓا٤ ة١٦ َٔ ايٓاغ دٕٚ ة١٦ أرش٣، أٚ ع٢ً أبٓـا٤ َٓاكـ١   

دٕٚ أرــش٣ ... إخل، ٚيف ٖــزٙ احلايــ١ غايبــاى َــا ٜــ٪دٟ عــذّ ايؼــعٛس بايتظــاٟٚ أَــاّ ايكــإْٛ إىل ا٫سلــشاف أٜــاى    

 نإ ْٛع٘.

ــش ثايـــج     ــذ املٓحـــشة : -عؼـ ــضا٤ائ كـ ــضا٤ ٚايعكـــاب كـــذ   إٕ عـــذ كـــعو اجلـ ّ احلـــضّ يف تٓنٝـــز اجلـ

املٓحـــشة  ٜـــ٪دٟ إىل ايتُـــادٟ يف مماسطـــ١ ايظـــًٛى غـــرل ايظـــٟٛ يـــذ٣ ا٭ةـــشاد; ةـــٝعٔ بعلـــِٗ إٔ طـــًٛن٘ يف   

اجملتُـع ننـشد ٫ ٜعــين أحـذاى، َٚــٔ أجـٌ ٖــزا صلـب ايتأنٝـذ عًــ٢ اجلـضا٤ائ; حناظــاى عًـ٢ ايٓعــاّ، ٚقـذ تهــٕٛ          

 ٚ يهـٔ ايكـا٥ُ  عًـ٢ تٓنٝـزٖا ٫ ٜٓنـزْٚٗا بذقـ١; بظـبب ْكـف ايكـ٣ٛ          ايشقاب١ كعٝن١ َع إٔ اجلضا٤ائ ػـذٜذ٠، 

 ٞ ، أٚ تـذرٌ أطـشاف ْاةـز٠ لـٍٛ دٕٚ تابٝـل ايكـإْٛ، ا٭َـش ايـزٟ ٜـ٪دٟ          (1)ايعا١ًَ يف َٝذإ ايلبط ا٫جتُـاع

 إىل ةكذإ َعٝاس ايشقاب١ ٚايعذاي١ يكُٝت٘، ٚأُٖٝت٘ يذ٣ اجملتُع.

ٜعــذ ايــٛاصف ايــذٜين )اإلطــ٬َٞ( يف َكذَــ١ َكَٛــائ     كــعو ايــٛاصف ايــذٜين )اإلطــ٬َٞ(:   -سابــع عؼــش 

ايب٦ٝــ١ ا٫جتُاعٝــ١، ةٗــٛ ٫ ٜكتـــش عًــ٢ ايعبــادائ ٚإقاَــ١ ايؼــعا٥ش ايذٜٓٝــ١، بــٌ ٖــٛ ايعٓـــش اجلــٖٛشٟ يف       

ايتٓؼــ١٦ ا٫جتُاعٝــ١ يٮةــشاد، ٚحـــٓاى َٓٝعــاى ٜعـــُِٗ َــٔ ايتــٛسط يف استهــاب اإلثــِ ٚاخلا٦ٝــ١، ٚضلــٍٛ           

. ٚقذ ٜ٪دٟ ةكذإ ايلـابط ايـذٜين إىل عـذّ اخلؼـ١ٝ َـٔ اإلقـذاّ عًـ٢        (2)ٓحشفبايتايٞ دٕٚ قٝاّ ايظًٛى امل

    ژٚيف ٖــزا ٜكــٍٛ اب عــض ٚجــٌ:  مماسطــ١ طــًٛى غــرل طــٟٛ ٜتٓــاة٢ َــع ايــذٜٔ َٚــع قــِٝ اجملتُــع ٚأر٬قــ٘،   

، (3)ژ    

ٚايــٓف ايكشآْــٞ ايهــشِٜ ٜٛكــ  إٔ اإلميــإ ٜتلــا٤ٍ حتــ٢ ٜـــٌ إىل دسجــ١ ايت٬ػــٞ عٓــذ استهــاب ايؼــخف     

يً شمي١، َٚٔ ثِ ٜغٝب أٜلاى ايٛاصف ايذٜين، ةتلعو َع٘ دسج١ َكا١َٚ ا٫سلشاف، َٚع٢ٓ ريو إٔ ايضاْٞ، 

ٚايٓاٖب ٜغنًٕٛ عٔ إمياِْٗ متاَاى حلع١ إقذاَِٗ ع٢ً استهاب جشمي١ ايضْـا، أٚ ايظـشق١، أٚ ايٓٗـب    ٚايظاسم، 

ٌ    -متاَـاى  -... إخل، َٚـٔ ثـِ ٜغٝـب     ، ٚيـزا ٜـ٪دٟ غٝـاب ايلــابط    (4)ايــٛاصف ايـذٜين عٓـذ مماسطـ١ ريـو اينعــ

ذ ٜظـشٟ ْنـع ٖـزا عًـ٢     ايذٜين املتُ ٌ يف ايٛظٝن١ اإلميا١ْٝ إىل مماسط١ ايظًٛى ا٫سلشايف دٕٚ رٛف، ٚقـ 

 اجلشا٥ِ ا٭رش٣. 

ــ     ــبل، ٜتلـ ــا طـ ــ٪ثش٠ يف ا٫سلـــشاف        ٚممـ ــٌ املـ ــِ ايعٛاَـ ــٔ أٖـ ــذ َـ ــ١، ٜعـ ــ١ ايذٜٓٝـ ــ٘ ٚايتٛعٝـ ــف ايتٛجٝـ إٔ ْكـ

يــذٜٔ يــ٘ أثــش نــبرل يف لـــ  اإلْظــإ عــٔ ا٫سلــشاف، أٚ ايٛقــٛف ةٝــ٘، ٚريــو دــا ٜتلــُٓ٘ َــٔ    ايظــًٛنٞ، ةا

                                                           
 .103 - 102ق( د. ذلُذ عاطو غٝج، املؼانٌ ا٫جتُاع١ٝ ٚايظًٛى ا٫سلشايف، َشجع طابل، 1)

ٚملضٜــذ َــٔ ا٫طــ٬ف عــٔ ايعاَــٌ ايــذٜين اْعــش: د. إبــشاِٖٝ عبــذايشلٔ      .81( د. أنــشّ ْؼــأئ إبــشاِٖٝ، عًــِ ا٫جتُــاف اجلٓــا٥ٞ، َشجــع طــابل، ق   2)

 َٚا بعذٖا. 117ايآحٝع، دساطائ يف عًِ ا٫جتُاف اجلٓا٥ٞ، َشجع طابل، ق

 .3( طٛس٠ ايٓٛس اٯ١ٜ 3)

 . 166 - 165من، اجلشمي١ ٚاجملشّ َٔ املٓعٛس اإلط٬َٞ، َشجع طابل، قد. عبذاب عبذايغين غا (4)
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ٓٛاٖٞ، ٚيف احلـج عًـ٢ ايظـًٛى ايكـِٜٛ، ٖٚـزا نًـ٘ صلعـٌ اينـشد ٫         ايكِٝ ا٭ر٬ق١ٝ ٚايشٚح١ٝ، َٚٔ ا٭ٚاَش ٚاي

 ٜنهش يف ايكٝاّ بأٟ عٌُ َٓحشف; ٭ٕ اإلميإ ايظًِٝ ي٘ دٚس نبرل يف ايتحـ  َٔ ا٫سلشاف.

ٜــتِ انتظــاب٘ ثكاةٝــاى    َ ًــ٘ َ ــٌ غــرلٙ َــٔ أمنــاط ايظــًٛى،   ، ميهــٔ ايكــٍٛ: إٕ ايظــًٛى ا٫سلــشايف   ٚأرــرلاى

ٜهتظب رلتًو املٗـاسائ، ْتٝ ـ١ ٫رت٬طـ٘ ٚتعاٜؼـ٘ يف ب٦ٝـ١ ثكاةٝـ١       يبعض إٔ اينشد ))ٚاجتُاعٝاى; حٝج ٜش٣ ا

، يـزا ةايب٦ٝـ١ احملٝاـ١ باإلْظـإ تًعـب      (1)اجتُاع١ٝ تهظب٘ رلتًـو املـ٪ثشائ، ٚايشغبـائ، ٚا٭ٖـذاف، ٚايع٬قـائ((     

ٖـ       ٞ ب٦ٝـ١ ا٭طـش٠ ايـيت تًعـب     دٚساى أطاطٝاى يف تؼهٌٝ طًٛن٘ ايظٟٛ، أٚ ا٫سلـشايف ابتـذا٤ّ َـٔ ايب٦ٝـ١ ايذارًٝـ١، ٚ

ايذٚس ا٭ٖـِ يف حٝـا٠ اإلْظـإ، ٚنـزا ب٦ٝـ١ املذسطـ١، ٚايب٦ٝـ١ ايـيت ٜعـٝؽ ةٝٗـا، نـاحلٞ يف املذٜٓـ١، أٚ يف ايكشٜـ١              

ايشٜن١ٝ، ٚب١٦ٝ ايعٌُ، ٚايب١٦ٝ ايذلٚضل١ٝ اييت ٜكلٞ ةٝٗا اينشد ٚقت ةشاغ٘، يزا ةجٕ َظرل٠ حٝا٠ اإلْظـإ ايـيت   

ذلذد٠، ٚإمنا يف ب٦ٝائ رلتًن١، ٚنٌ ب١٦ٝ هلا دٚس يف تؼهٌٝ طـًٛن٘، ةـجرا نـإ    ٜكلٝٗا ٫ تكتـش ع٢ً ب١٦ٝ 

أٟ َٔ ٖزٙ ايب٦ٝائ ٜٛجذ ةٝٗا َٔ رٟٚ ايظًٛى ايظ٤ٞ أٚ ايناطذ ة٬ ػو أْٗا طت٪ثش طًباى ع٢ً طًٛى اينشد، 

ٞ ا٭رـــش٣ هلـــا ٚقـــذ تـــ٪دٟ إىل اسلشاةـــ٘، باإلكـــاة١ إىل ايب٦ٝـــ١ ا٫قتــــاد١ٜ، ٚايظٝاطـــ١ٝ، ٚاي كاةٝـــ١ ... إخل، ةٗـــ  

 اْعهاطاتٗا ع٢ً اينشد طًباى ٚإصلاباى.

 املبحج اي اْٞ 

 آثاس اسلشاف ايظًٛى ع٢ً أَٔ اجملتُع ٚٚطا٥ٌ ايٛقا١ٜ

يكذ طبل رنش أِٖ ايعٛاٌَ اييت تظاِٖ يف اسلشاف ايظًٛى ع٢ً َظت٣ٛ ايب١٦ٝ ا٭طش١ٜ، أٚ ا٫جتُاع١ٝ أٚ 

اٯثاس املختًن١ يًظًٛى ا٫سلشايف اإلجشاَٞ; بغ١ٝ ايٛقٛف غرلٖا، أَا يف ٖزا املٛكع ةجٕ احلذٜج ٜذلنض حٍٛ 

ع٢ً آثاس ٖزا ايظًٛى ايزٟ ٜ٪دٟ إىل استهاب اجلشا٥ِ املختًن١ اييت ت٪ثش عًـ٢ أَـٔ اينـشد ٚاجملتُـع، بـٌ ٜٚتظـع       

أثــش ريــو ايظــًٛى اإلجشاَــٞ عًــ٢ أَــٔ ايذٚيــ١ بهاًَــٗا، ٚيًتعــشف أن ــش إىل آثــاس ا٫سلــشاف، طــٝتِ ا٫طــتعا١ْ    

ـا٥ٝائ اييت تلُٓت اجلشا٥ِ باعتباسٖا َٔ اٯثاس ايٓاجت١ عٔ ايظـًٛى ا٫سلـشايف اإلجشاَـٞ، َٚـا ٜذلتـب      باإلح

ّ إىل 2006عًٝٗــا َــٔ آثــاس أرــش٣، ةُــٔ رــ٬ٍ لًٝــٌ إحـــا٥ٝائ اجلــشا٥ِ يف اجلُٗٛسٜــ١ ايُٝٓٝــ١ يٮعــٛاّ َــٔ       

سزلٝـاى يف نتـب اإلحــا٤ ايظـ١ٜٛٓ      ّ َٔ ٚاقع ايبٝاْائ املتاح١ يف اإلحـا٥ٝائ ايظ١ٜٛٓ يً شا٥ِ املظـ ١ً 2013

ايــيت ٜـــذسٖا اجلٗــاص املشنــضٟ يإلحـــا٤، ٚيف ايتكــاسٜش اإلحـــا١ٝ٥ يــٛصاس٠ ايذارًٝــ١، ٚم ايذلنٝــض يف املاًــب   

 ا٭ٍٚ ع٢ً: آثاس اسلشاف ايظًٛى، ٚيف املاًب اي اْٞ ع٢ً: ٚطا٥ٌ ايٛقا١ٜ َٔ ا٫سلشاف، ٚريو ةُٝا ٜأتٞ:

 

 

                                                           
 .92 - 91د. َـانٞ عبذاجملٝذ ناسٙ، َكذ١َ يف ا٫سلشاف ا٫جتُاعٞ، َشجع طابل، ق( 1)
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 املاًب ا٭ٍٚ

 ًٛىآثاس اسلشاف ايظ

تعذ ايبٝاْائ اإلحـا١ٝ٥ ايشزل١ٝ َٔ ايبٝاْائ ايه١ُٝ يً شا٥ِ املختًن١، ٚيزا ٫بذ َٔ اطتكشا٥ٗا; يًٛقٛف 

ع٢ً بعض امل٪ػشائ ٚايٛؿٍٛ إىل ا٭ٖذاف املاًٛب١، طٛا٤ّ ع٢ً َظت٣ٛ ايُٝٔ بؼهٌ عاّ، أّ عًـ٢ َظـت٣ٛ نـٌ    

ا٥ِ ٚعــذدٖا، باإلكــاة١ إىل َ٪ػــشائ اجتــاٙ  ذلاةعــ١، َٚــٔ رــ٬ٍ ايبٝاْــائ املتاحــ١ طــٝتِ ايبحــج يف أْــٛاف اجلــش  

اجلشميــ١; بغــشو ايتعــشف عًــ٢ َــذ٣ صٜــاد٠ أٚ تشاجــع ْظــب١ اجلشميــ١ رــ٬ٍ تًــو اينــذل٠، ثــِ عــشو امل٪ػــشائ        

اجلغشاة١ٝ يً شمي١; بٗذف لذٜذ أن ش اجلشا٥ِ اْتؼاساى يف نٌ َٓاك١ جغشاة١ٝ، بعذ ريو ٜتِ رنش اٯثـاس  

 ٚريو ع٢ً ايٓحٛ اٯتٞ:ا٫جتُاع١ٝ ٚا٫قتـاد١ٜ يً شا٥ِ، 

تعـذ اإلحــا٥ٝائ    ّ: 2013ّ إىل ٬2006ٍ اينـذل٠ َـٔ   عشو ٚلًٝـٌ إحــا٥ٝائ اجلـشا٥ِ رـ     –أ٫ٚى 

ايظـــ١ٜٛٓ يً شميـــ١ ٖـــٞ املــــذس ا٭طاطـــٞ ايـــيت عًـــ٢ كـــ٥ٛٗا طـــٛف ٜـــتِ ايتعـــشف إىل أْـــٛاف اجلـــشا٥ِ ٚعـــذدٖا،    

ًـ٢ َظـت٣ٛ نـٌ ذلاةعـ١، ٖٚـٞ عًـ٢       َٚ٪ػشائ اجتاٙ اجلشمي١، ٚريو ع٢ً َظت٣ٛ ايُٝٔ بؼهٌ عاّ، ٚنزا ع

 ايٓحٛ اٯتٞ:

ٜــتِ ايذلنٝــض يف ٖــزا اجلــض٤ عًــ٢ َٛكــٛع  أطاطــٝ ، ا٭ٍٚ: أْــٛاف      اجلــشا٥ِ عًــ٢ َظــت٣ٛ ايــُٝٔ:   – 1

 اجلشا٥ِ، ٚاي اْٞ: َ٪ػشائ اجتاٖائ اجلشمي١، ٚريو ع٢ً ايٓحٛ اٯتٞ: 

ِ  -أ  ٔ   : أْـٛاف اجلــشا٥ آثـاس ايظــًٛى ا٫سلـشايف اإلجشاَــٞ    إٕ ايتعـشف إىل أْــٛاف اجلـشا٥ِ ٚعــذدٖا طٝهؼـو عــ

( ٜــب  أْــٛف اجلــشا٥ِ، ٚايبٝاْــائ اإلحـــا١ٝ٥ عًــ٢ ايٓحــٛ     1ّ، ٚاجلــذٍٚ سقــِ ) 2013ّ إىل 2006رــ٬ٍ اينــذل٠ َــٔ  

 اٯتٞ:

-  ّ ّ بأْـ٘ ٫ طلًـٛ عـاّ    2013ّ إىل 2006تؼـرل إحــا٥ٝائ اجلـشا٥ِ يٮعـٛاّ َـٔ      : اجلشا٥ِ رائ اخلاش ايعـا

جشميــ١، ٚيهٓٗــا  644ّ بًــع عــذد اجلــشا٥ِ  2006رائ اخلاــش ايعــاّ، ةنــٞ عــاّ  َــٔ ا٭عــٛاّ َــٔ ٚقــٛف اجلــشا٥ِ  

ّ، بُٝٓــا ػــٗذ عــاّ   2009جشميــ١، ثــِ اجتٗــت سلــٛ ا٫صدٜــاد َــٔ عــاّ     579ّ إىل 2008طــ ًت تشاجعــاى يف عــاّ  

جشميــ١، ٚاجلــشا٥ِ رائ اخلاــش ايعــاّ ٖــٞ:   818ّ أعًــ٢ ْظــب١ يف عــذد اجلــشا٥ِ; حٝــج ٚؿــٌ ايعــذد إىل   2013

يعُذ، ٚايتن رل ايعُذ، ٚتعشٜض ٚطا٥ٌ ايٓكٌ يًخاش، ٚتعاٌٝ ٚطا٥ٌ ا٫تـاٍ ايعاَـ١، ٚإتـ٬ف   احلشا٥ل ا

اياشٜــل ايعــاّ ٚغرلٖــا، ٚاستهــاب َ ــٌ ٖــزٙ اجلــشا٥ِ ٜشجــع إىل عــذّ ٚجــٛد ايلــٛابط ايشزلٝــ١ أٚ ايعشةٝــ١        

ايــاحل  ايـاس١َ اييت تشدف ايؼـخف ٚمتٓعـ٘ َـٔ اإلقـذاّ عًـ٢ استهـاب أٟ جشميـ١ َـٔ اجلـشا٥ِ ايـيت متـع            

 ايعاّ.  
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ّ ٚعذدٖا يف نٌ ط١ٓ 2013إىل  2006(: ٜٛك  أْٛاف اجلشا٥ِ املظ ١ً ر٬ٍ اينذل٠ َٔ 1جذٍٚ سقِ )
(1) 

 ايظ١ٓ              ّ

 اإلمجايٞ 2013ّ 2012ّ 2011ّ 2010ّ 2009ّ 2008ّ 2007ّ 2006ّ أْٛاف اجلشا٥ِ  

5420 818 649 725 737 642 579 626 644 اجلشا٥ِ رائ اخلاش ايعاّ 1

اجلشا٥ِ املاط١ با٫قتـاد  2

 ايكَٛٞ 

97 77 123 96 146 136 133 148 956 

 12483 1604 1369 1267 1981 1603 1618 1542 1499 اجلشا٥ِ املاط١ بايٛظٝن١ ايعا١َ 3

 426 48 49 27 57 57 63 56 69 اجلشا٥ِ املخ١ً بظرل ايعذاي١ 4

 2403 301 296 375 476 314 271 185 185 جشا٥ِ ايع١ْٝ٬ ٚايٓؼش 5

 615 43 29 55 50 109 143 137 49 جشا٥ِ ايتظٍٛ 6

 1914 180 172 221 310 244 291 256 240 جشا٥ِ ايتضٜٝو ٚايتضٜٚش 7

اجلشا٥ِ ايٛاقع١ ع٢ً ا٭ػخاق  8

 ٚا٭طش٠

16595 17474 19102 19404 20878 15397 15545 18578 142973 

جشا٥ِ ايضْا ٖٚتو ايعشو  9

 ةظاد ا٭ر٬مٚإ

3316 3016 3228 3737 4330 2656 2239 3085 25607 

 101259 12468 11537 12239 14437 13029 13826 12382 11341 اجلشا٥ِ اييت تكع ع٢ً املاٍ 10

جشا٥ِ َعاقب عًٝٗا بكٛاْ   11

 أرش٣

989 1143 913 855 1344 642 749 976 7611 

 301667 38249 32767 33740 44746 40090 40157 36894 35024 اإلمجايٞ  

                                                           
ٜ )ؿــٓعا٤( اجلٗــاص املشنــضٟ يإلحـــا٤ املـــذس:  (1) اــٝط ٚاملعًَٛــائ  ٚاإلداس٠ ايعاَــ١ يًتخ. 2012ّّ إىل 2006يٮعــٛاّ َــٔ  ١، نتــب اإلحـــا٤ ايظــٓٛ

ٚاإلداس٠ . )ؿـٓعا٤: ٚصاس٠ ايذارًٝـ١(  ّ، 2011ّ 2010ّٚ 2007ٚٚايبحٛش، ايتكاسٜش اإلحـا١ٝ٥ ا٭١َٝٓ ايظـ١ٜٛٓ عـٔ اجلـشا٥ِ ٚاحلـٛادش ... يٮعـٛاّ      

 .ايعا١َ يًتخاٝط ٚايتٓعِٝ، ايتكشٜش اإلحـا٥ٞ ا٭َين ايظٟٓٛ املٛجض عٔ اجلشمي١ ...، )ؿٓعا٤: ٚصاس٠ ايذار١ًٝ(
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ٞ   ا - يكــذ تــب  َــٔ ايبٝاْــائ اإلحـــا١ٝ٥ بــإٔ عــذد اجلــشا٥ِ املاطــ١         : جلــشا٥ِ املاطــ١ با٫قتـــاد ايكــَٛ

 96ّ; حٝــج ٚؿــٌ إىل  2009ّ، ٚتكــاسب ايعــذد يف عــاّ  2006جشميــ١ يف عــاّ   97با٫قتـــاد ايكــَٛٞ قــذ بًغــت    

ّ، ٖٚـزٙ  2013جشميـ١ يف عـاّ    148ف حت٢ ٚؿٌ عـذدٖا إىل  جشمي١، أَا بك١ٝ ا٭عٛاّ ةكذ اجتٗت سلٛ ا٫ستنا

اجلــشا٥ِ تتُ ـــٌ يف:  شٜـــب ا٭َـــٛاٍ املتعًكـــ١ با٫قتـــاد ايكـــَٛٞ، ٚ شٜـــب راـــٛط ايهٗشبـــا٤  ايش٥ٝظـــ١    

ٍٍ(، ٚ شٜب أَٛاٍ عا١َ ثابت١ أٚ َٓكٛي١ ٚغرلٖا. ٚاستهاب َ ٌ ٖزٙ اجلشا٥ِ ٜشجع إىل قـٛس يف  )كغط عا

 بذٚسٖا تكّٛ بشدف نٌ َٔ تظٍٛ ي٘ ْنظ٘ اإلقذاّ ع٢ً استهاب أٟ جشمي١ َٔ ٚطا٥ٌ ايلبط ايشزل١ٝ اييت

جشا٥ِ ا٫قتـاد ايكَٛٞ، ةـجرا ٚجـذ ايـشدف، بـ٬ ػـو طـٛف ٜظـاِٖ بؼـهٌ نـبرل يف احلـذ َـٔ استهـاب ٖـزٙ              

 اجلشا٥ِ.   

١ تؼرل ايبٝاْائ اإلحـا١ٝ٥ إىل ٚقٛف عذد َٔ اجلشا٥ِ املاط: اجلشا٥ِ املاط١ بايٛظٝن١ ايعا١َ -

بايٛظٝن١ ايعا١َ; حٝج احتًت املشتب١ ايشابع١ ب  اجلشا٥ِ ع٢ً َذ٣ ةذل٠ اي ُإ ايظٓٛائ، ٚقذ بًع عذد 

ّ، 2010جشمي١ يف عاّ  1981آرز٠ يف ا٫صدٜاد عاَاى بعذ آرش حت٢ بًع ايعذد ّ 2006جشمي١ يف عاّ  1499اجلشا٥ِ 

شمي١، ثِ عادئ يف ايضٜاد٠ َش٠ أرش٣; حٝج ج 1267ّ ةكذ ػٗذئ اجلشمي١ تشاجعاى ٚؿٌ إىل 2011أَا يف عاّ 

ا٫رت٬غ، ٚاإلكشاس دـًح١ ايذٚي١، ٚعشق١ً طرل ٚتتُ ٌ ٖزٙ اجلشا٥ِ يف: ّ، 2013جشمي١ يف عاّ  1604بًغت 

 ايعٌُ، ٚايتعذٟ ع٢ً املٛظو، ٚاصعا  ايظًاائ، َٚكا١َٚ ايظًاائ ٚغرلٖا َٔ اجلشا٥ِ. 

ٌٍ ًَحٛظ يـ٘ د٫٫تـ٘، ةكـذ ٜشجـع ايظـبب إىل      2011 عاّ ٚاشلناو اجلشا٥ِ املاط١ بايٛظٝن١ ايعا١َ يف ّ بؼه

ــاّ، بظـــبب تـــشدٟ ا٭ٚكـــاف ايظٝاطـــ١ٝ             ــيت ػـــٗذتٗا ايـــُٝٔ يف بذاٜـــ١ ايعـ ــاي ، أحـــذُٖا: ثـــٛس٠ ايتغـــٝرل ايـ احتُـ

ٚا٫قتـاد١ٜ ٚا٫جتُاع١ٝ، مما أد٣ إىل اخلٛف ٚعذّ ا٫قذاّ َـٔ رٟٚ ايظـًٛى املٓحـشف عًـ٢ استهـاب َ ـٌ ٖـزٙ        

حتُـاٍ اي ـاْٞ: قـذ ٜشجـع إىل اخلًـٌ ا٭َـين ايـزٟ ساةـل حشنـ١ ايتغـٝرل، ممـا أد٣ إىل ايكــٛس يف             اجلـشا٥ِ، ٚا٫ 

 اإلب٬  أٚ ايتظ ٌٝ )سؿذ( أٚ كبط اجلشمي١.

ٜتب  َٔ ايبٝاْائ اإلحـا١ٝ٥ إٔ اجلـشا٥ِ املخًـ١ بظـرل ايعذايـ١ طـ ًت      : اجلشا٥ِ املخ١ً بظرل ايعذاي١ -

جشمي١ ٚريو َكاس١ْ ببك١ٝ ايظٓٛائ; حٝج تشاجع ةٝٗا عذد اجلـشا٥ِ   69ا ّ، ةبًع عذد2006ٖأع٢ً صٜاد٠ يف عاّ 

ّ، 2012جشميــ١ عــاّ   48ّ، ثــِ اجتٗــت سلــٛ ايضٜــاد٠ َــش٠ أرــش٣، ةبًــع عــذدٖا        2011جشميــ١ عــاّ   27ةٛؿــًت إىل 

 بأْٗا: ايب٬  ايهارب، ٚإرنا٤ اجلٓا٠، ٖٚشٚب احملبٛغ ٚغرلٖا.  تٛؿو اجلشا٥ِ املخ١ً بظرل ايعذاي١ٚ

جشمي١ عاّ  185جشا٥ِ ايع١ًٝٓ ٚايٓؼش قذ بًع عذدٖا تٛك  ايبٝاْائ بإٔ : ٥ِ ايع١ْٝ٬ ٚايٓؼشجشا -

ّ ةكذ ارتًو ا٭َش ح  عادئ 2011ّ، أَا يف عاّ 2010جشمي١ عاّ  476صاد عذدٖا حت٢ ٚؿٌ إىل ّ، ثِ 2006

يف ا٫شلناو، حٝج عادئ ّ، ٚيهٓٗا   تظتُش 2012جشمي١ عاّ  296ّ، ٚإىل 2011جشمي١ عاّ  375يًذلاجع إىل 

ايتحشٜض ايعاّ، ّ، ٖٚزٙ اجلشا٥ِ تتُ ٌ يف: 2013جشمي١ عاّ  301َش٠ أرش٣ سلٛ ايضٜاد٠ يٝـٌ عذدٖا إىل 

 ْٚؼش أرباس تهذس ايظًِ ايعاّ، ٚا٭ةعاٍ ٚايـٛس املخ١ً باٯداب ايعا١َ ٚغرلٖا َٔ اجلشا٥ِ. 
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ِ : جــشا٥ِ ايتظــٍٛ - ّ، ٚصاد 2006جشميــ١ يف عــاّ  49ايتظــٍٛ بًــع  تعٗــش ايبٝاْــائ اإلحـــا١ٝ٥ إٔ عــذد جــشا٥

ّ، 2012جشميــ١ يف عــاّ  29جشميــ١، بعــذ ريــو تٓــاقف ايعــذد حتــ٢ ٚؿــٌ إىل     137ّ إىل 2007عــذدٖا يف عــاّ 

 جشمي١.    43ّ أرز يف ايتضاٜذ إىل 2013ٚيهٓ٘ يف عاّ 

ّ، ٚاطتُش 2006جشمي١ عاّ  240يكذ بًع عذد جشا٥ِ ايتضٜٝو ٚايتضٜٚش : جشا٥ِ ايتضٜٝو ٚايتضٜٚش -

ّ، ةكذ اشلنض عذدٖا حت٢ ٚؿٌ إىل 2011ّ، أَا يف عاّ 2010جشمي١ عاّ  310ايتضاٜذ يف عذدٖا حت٢ ٚؿٌ إىل 

جشمي١،  180ّ ةٛؿٌ إىل  2013جشمي١، ثِ استنع عذدٖا يف عاّ  171ّ بًع عذدٖا 2012جشمي١، ٚيف عاّ  221

َتذاٚي١، ٚايتضٜٚش املادٟ يف احملشسائ ايشزل١ٝ،  تضٜٝو ايع١ًُ، ٚتشٜٚج ع١ًُ غرلٖزٙ اجلشا٥ِ تتُ ٌ يف: ٚ

ٚتضٜٚش احملشسائ ايعشة١ٝ ٚغرلٖا. ٚاستهاب ٖزٙ اجلشا٥ِ ٜشجع إىل كعو يف ايكِٝ ا٭ر٬ق١ٝ يذ٣ ايؼخف، 

 ٚنزيو كعو ايلٛابط ايشزل١ٝ ٚايعشة١ٝ اييت تشدف ايؼخف ايزٟ ٜكذّ ع٢ً استهاب اجلشمي١.  

تظ ٌ ٖزٙ اجلشا٥ِ َٔ ر٬ٍ ايبٝاْائ اإلحـا١ٝ٥ أن ش : ٭طش٠اجلشا٥ِ ايٛاقع١ ع٢ً ا٭ػخاق ٚا-

ّ، 2006جشمي١ يف عاّ  16595عذداى; حٝج لتٌ املشتب١ ا٭ٚىل ب  اجلشا٥ِ املختًن١ ر٬ٍ اينذل٠، ةبًع عذدٖا 

ّ ط ًت 2011ّ، ٚيهٓٗا يف عاّ 2010جشمي١ عاّ  20878ٚتتضاٜذ َٔ عاّ إىل آرش حت٢ ٚؿٌ عذدٖا إىل 

جشمي١، ٚ  تظتُش يف ا٫شلناو; حٝج عادئ َش٠ أرش٣ سلٛ ا٫صدٜاد، ةنٞ عاّ  15397ٚؿٌ إىل اشلناكاى 

اجلشا٥ِ ايٛاقع١ ع٢ً جشمي١. ٚ 18578ّ، ةٛؿٌ إىل 2013جشمي١، ٚصاد عذدٖا أن ش يف عاّ  15545ّ ط ًت 2012

ُذ، ٚإحذاش عا١ٖ َظتذمي١، َتعذد٠، َٓٗا: ايكتٌ ايعُذ، ٚايؼشٚف يف ايكتٌ، ٚايكتٌ غرل ايع ا٭ػخاق ٚا٭طش٠

ٚاإلٜزا٤ ايعُذٟ اخلنٝو، ٚاإلؿاب١ اخلاأ، ٚراو ا٭ػخاق، ٚايتكاع ٚا٫رتااف، ٚايكااف ايكبًٞ، 

ٚارتااف ٚط١ًٝ ْكٌ، ٚاْتٗاى حش١َ املظهٔ، ٚايتٗذٜذ، ٚا٫عتذا٤ ع٢ً حش١َ احلٝا٠ اخلاؿ١، ٚغرلٖا َٔ 

 اجلشا٥ِ ايٛاقع١ ع٢ً ا٭ػخاق ٚا٭طش٠. 

َكاسْـ١ بـاجلشا٥ِ ا٭رـش٣ قـذ ٜشجـع       ا٭ػـخاق ٚا٭طـش٠  ظ، إٔ استناف عذد اجلشا٥ِ ايٛاقع١ ع٢ً َٚٔ املًحٛ

إىل تكـرل ا٭طش٠ يف تشب١ٝ أبٓا٥ٗا يف َشح١ً ايانٛي١ ٚايؼـباب عًـ٢ احـذلاّ نشاَـ١ اٯرـشٜٔ، ٚعـذّ ا٫عتـذا٤        

ّ تٛاةـل طـًٛن٘ َـع    ع٢ً حٝاتِٗ ٚأعشاكِٗ، باإلكاة١ إىل كعو ايتعًِٝ يذ٣ ايؼخف; مما اْعهع ع٢ً عـذ 

ايظًٛى ا٫جتُـاعٞ ٚا٭ْعُـ١ ايظـا٥ذ٠ يف اجملتُـع ايـيت لـاةغ عًـ٢ حٝـا٠ اإلْظـإ ٚنشاَتـ٘، بـٌ ٚاحملاةعـ١             

ّ، ميهـٔ ايكـٍٛ: بأْـ٘ ٜشجـع إىل اكـاشاب      2011ع٢ً اجملتُع ٚط٬َت٘، ٚةُٝـا ٜتعًـل بذلاجـع عـذد اجلـشا٥ِ عـاّ       

  ّ ، َٚـا ساةكٗـا َـٔ رًـٌ أَـين ؿـاحب٘ قــٛس يف اإلبـ٬  أٚ يف         ا٭ٚكاف ايظٝاط١ٝ أثٓا٤ ثٛس٠ ايتغٝرل يف ْنـع ايعـا

 سؿذ ٚكبط اجلشمي١. 

إٔ ٖـزا ايٓـٛف َـٔ اجلـشا٥ِ     تؼـرل إحــا٥ٝائ اجلـشا٥ِ    : .جشا٥ِ ايضْا ٖٚتو ايعشو ٚإةظاد ا٭ر٬م-

ِ 2007جشميـ١ يف عـاّ    3016جشميـ١، ٚاشلنلـت إىل    3316ّ بًـع عـذدٖا   2006، ةنـٞ عـاّ   ضلتٌ املشتب١ اي اي ١  ّ، ثـ
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ّ، ٚعــادئ سلــٛ ا٫شلنــاو َــش٠ أرــش٣ حتــ٢ ٚؿــٌ  2010جشميــ١ عــاّ  4330عــادئ سلــٛ ايضٜــاد٠; حٝــج بًــع عــذدٖا 

ّ، ٖٚزٙ اجلشا٥ِ ٖٞ ع٢ً طـبٌٝ امل ـاٍ: ايضْـا، ٚايًـٛاط، ٚا٫غتــاب، ٚايؼـشٚف       2013جشمي١ عاّ  3085عذدٖا إىل 

ُــش، ٚؿــٓاعت٘، ٚا٫جتــاس بــ٘،   ةُٝٗــا، ٖٚتــو ايعــشو بــجنشاٙ أٚ حبًٝــ١، ٚاينعــٌ ايناكــ  َــع أْ ــ٢، ٚػــشب اخل     

 ٚمتًو أٚ حٝاص٠ أٚ تعاطٞ َٛاد رلذس٠، ٚايكزف، ٚايظب، ٚغرلٖا َٔ اجلشا٥ِ.

َٚـٔ املًحــٛظ، إٔ استهـاب َ ــٌ ٖــزٙ اجلـشا٥ِ تــذٍ عًـ٢ إٔ ايؼــخف ايــزٟ ٜكـّٛ باستهــاب جشميـ١ ايضْــا يــٝع        

ٍٍ َٔ ايٛاصف اإلمياْٞ، بٌ إٕ كعو ايذلب١ٝ ٚايكِٝ ا٭ر٬ق١ٝ  ايـيت صلـب إٔ مت ـٌ سادعـاى ميٓـع اينـشد       يذٜ٘ قذس عا

َٔ ا٫سلشاف سلٛ ايظًٛنٝائ غرل ا٭ر٬ق١ٝ، ٚنزا كعو يف ٚطا٥ٌ ايلبط ا٫جتُاع١ٝ املختًن١ اييت تشدف 

 نٌ ريو أد٣ إىل استهاب َ ٌ ٖزٙ اجلشا٥ِ.  –نٌ ػخف َٔ اإلقذاّ ع٢ً استهاب اجلشمي١ 

-  ٍ تكــع عًــ٢ ا٭َــٛاٍ يف املشتبــ١ اي اْٝــ١ بعــذ اجلــشا٥ِ    تــأتٞ اجلــشا٥ِ ايــيت : اجلــشا٥ِ ايــيت تكــع عًــ٢ املــا

ّ ٚؿــٌ عــذد اجلــشا٥ِ إىل  2006ايٛاقعــ١ عًــ٢ ا٭ةــشاد، حظــب َــا تــب  يف إحـــا٥ٝائ اينــذل٠ احملــذد٠، ةنــٞ عــاّ       

ّ حتــ٢ 2011ّ، ٚتشاجــع عــذدٖا َــٔ عــاّ 2010جشميــ١ يف عــاّ  14437جشميــ١، ٚصاد عــذدٖا إىل إٔ ٚؿــٌ إىل  11341

جشميــ١. ٚاجلــشا٥ِ ايــيت تكــع عًــ٢ املــاٍ َتعــذد٠، َٓٗــا: طــشق١ املٓــاصٍ ٚاحملــ٬ئ         12468ىل ّ إ2013ٚؿــٌ يف عــاّ  

ٚايظــٝاسائ ٚايــذساجائ ٚايظــشق١ َــٔ ايظــٝاسائ، ٚايٓؼــٌ، ٚاحلشابــ١، ْٚٗــب املُتًهــائ ايعاَــ١ ٚاخلاؿــ١ بــايك٠ٛ،            

غرلٖـا َـٔ اجلـشا٥ِ ايـيت تكـع      ٚا٫حتٝاٍ، ٚجشا٥ِ ايؼٝهائ، ٚايغؽ، ٚا٫بتضاص، ٚرٝا١ْ ا٭َا١ْ، ٚاإلكشاس باملاٍ، ٚ

 ع٢ً املاٍ.

ٜٚتــب  إٔ استهــاب َ ــٌ ٖــزا ايٓــٛف َــٔ اجلــشا٥ِ ٜعــٛد إىل عــذّ قٝــاّ ا٭طــش٠ ٚامل٪طظــائ ايتعًُٝٝــ١ بــذٚسُٖا     

ايـحٝ  يف ع١ًُٝ ايذلب١ٝ ايظ١ًُٝ، باإلكاة١ إىل تشاجع يف ايكِٝ ا٭ر٬قٝـ١ يـذ٣ ايؼـخف ايـزٟ ٜظـع٢ ٚسا٤      

أٜلـاى كـعو ٚطـا٥ٌ ايلـبط ا٫جتُاعٝـ١ ايشزلٝـ١، ٚغـرل ايشزلٝـ١ يف ايكٝـاّ          ايهظب غرل املؼشٚف، نُا تعهـع  

 بع١ًُٝ ايلبط.

جشميـ١   989يكذ بًع عـذد اجلـشا٥ِ املعاقـب عًٝٗـا بكـٛاْ  أرـش٣       : جشا٥ِ َعاقب عًٝٗا بكٛاْ  أرش٣-

 1344إىل ّ، ٚيف بكٝـ١ ا٭عـٛاّ تنـاٚئ عـذد اجلـشا٥ِ بـ  ا٫صدٜـاد ٚايـٓكف; حٝـج ٚؿـًت ايضٜـاد٠            2006يف عاّ 

جشميــ١  976ّ، بعــذ ريــو صاد ايعــذد إىل 2011جشميـ١ عــاّ   642ّ، ثــِ تٓــاقف عــذدٖا إىل 2010جشميـ١ يف عــاّ  

ّ، ٚتتُ ٌ ٖزٙ اجلشا٥ِ يف: قـإْٛ حٝـاص٠ ٚلـٌ ا٭طـًح١ ايٓاسٜـ١، ٚقـإْٛ درـٍٛ ٚإقاَـ١ ا٭جاْـب،          2013عاّ 

 ٚقإْٛ اجلُاسى، ٚقإْٛ ايب١٦ٝ ٚغرلٖا َٔ ايكٛاْ . 

٪ػشائ تعاٞ ؿٛس٠ ٚاكح١ بإٔ ايتعذٟ ع٢ً ايب١٦ٝ ٜعٛد إىل ايتظـاٌٖ يف تابٝـل ايكـٛاْ  ايشادعـ١     ٖٚزٙ امل

ملٔ ٜكّٛ بتًٜٛج املا٤ أٚ اهلٛا٤ أٚ ايذلب١ باعتباسٖا املـذس ا٭طاطٞ حلٝا٠ اإلْظإ اييت صلب احلناظ عًٝٗـا َـٔ   

 أٟ تًٛش. 
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ّ، ةُــٔ احملتُــٌ إٔ تشجــع إىل  2011أرــش٣ عــاّ ٚةُٝــا ٜتعًــل بذلاجــع عــذد اجلــشا٥ِ املعاقــب عًٝٗــا بكــٛاْ     

طبٝع١ ا٭ٚكاف ا٭١َٝٓ اييت ساةكت ثٛس٠ ايتغٝرل اييت اْذيعت بذا١ٜ ايعاّ، ممـا أد٣ إىل بعـض ايكــٛس يف ا٭دا٤    

ّ 2011تــــٛق َتابعـــ١ تًـــو اجلـــشا٥ِ ٚسؿـــذٖا ٚكـــبط َشتهبٝٗـــا، ٚريـــو بـــذيٌٝ اشلنـــاو اجلـــشا٥ِ عـــاّ    

    ٚصٜادتٗا قبٌ ٖزا ايعاّ ٚبعذٙ.

ٚبعذ ا٫ْتٗا٤ َٔ لًٌٝ أْٛاف اجلشا٥ِ، ٜتب  إٔ ايظًٛى ا٫سلـشايف اإلجشاَـٞ نـإ يـ٘ أثـش بـاسص يف استهـاب        

ا٭ةعـــاٍ اإلجشاَٝـــ١ املختًنـــ١، ٚإٔ اجلشميـــ١ تـــ٬صّ اينـــشد ٚاجملتُـــع بــــٛس٠ ػـــب٘ َٜٛٝـــ١، َٚـــٔ رـــ٬ٍ ايبٝاْـــائ    

ٗــا، ميهــٔ ايكــٍٛ: إٕ ايظــبب ٜعــٛد بذسجــ١   اإلحـــا١ٝ٥ ايــيت أظٗــشئ استنــاف َعــذٍ اجلشميــ١ عًــ٢ ارــت٬ف أْٛاع   

أطاط١ٝ إىل تشاجع دٚس ٚطا٥ٌ ايلبط ا٫جتُاع١ٝ ايشزل١ٝ ٚغرل ايشزل١ٝ، باإلكـاة١ إىل ايـذٚس ايظـً  يًب٦ٝـ١     

 احملٝا١ باينشد، ٚاسلااط يف ايكِٝ ا٭ر٬ق١ٝ اييت تذةع اينشد إىل اػباف سغبات٘ باشا٥ل غرل َؼشٚع١.

دٜــاد أٚ ايــٓكف يف عــذد اجلــشا٥ِ ٜعــذ اْعهاطــاى يًعــشٚف ٚا٭ٚكــاف ايظــا٥ذ٠ يف  ٚاجلــذٜش رنــشٙ ٖٓــا، بــإٔ ا٫ص

اجملتُــع طٝاطــٝاى، ٚاقتـــادٜاى، ٚاجتُاعٝــاى، ٚثكاةٝــاى َــٔ ْاحٝــ١، َٚــٔ ْاحٝــ١ أرــش٣ اْعهاطــاى يٛطــا٥ٌ ايلــبط             

ٌٍ ًَحــٛظ َكاس2011ا٫جتُــاعٞ ايشزلــٞ، أٚ ايعــشيف. ٚةُٝــا ٜتعًــل باشلنــاو بعــض اجلــشا٥ِ يف عــاّ    ْــ١ ّ بؼــه

 با٭عٛاّ ايظابك١ ي٘ ٚبعذٙ، َع ايعًِ أْ٘ قذ طبل رنش ريو يف املٛكٛعائ ايظابك١. 

مت ٌ املكاس١ْ أدا٠ ١َُٗ ملعشة١ َ٪ػش اجتاٙ نٌ جشمي١ َٔ اجلشا٥ِ : َ٪ػشائ اجتاٖائ اجلشمي١-ب 

( تب  إٔ 2ّ، َٚٔ ر٬ٍ بٝاْائ اجلذٍٚ سقِ )2006ّ بعاّ 2013سلٛ ايضٜاد٠، أٚ ايٓكف، ٚريو دكاس١ْ عاّ 

 3225ّ; حٝج بًع عذد ايضٜاد٠ 2006ّ باملكاس١ْ بعاّ 2013َظت٣ٛ اجلشا٥ِ بؼهٌ عاّ قذ صاد عذدٖا يف عاّ 

%، ٚاجلشا٥ِ املاط١ 27% َٛصع١ ب : اجلشا٥ِ رائ اخلاش ايعاّ اييت بًغت ْظب١ ايضٜاد٠ ةٝٗا 952جشمي١ ٚبٓظب١ 

أَا اجلشا٥ِ املاط١ بايٛظٝن١ ايعا١َ ةجٕ ْظب١ ايضٜاد٠ ةٝٗا %، 5256با٫قتـاد ايكَٛٞ ٚؿًت ايضٜاد٠ ةٝٗا ْظب١ 

%، ٚاجلشا٥ِ ايٛاقع١ ع٢ً ا٭ػخاق ٚا٭طش٠ بًع 6257%، ٚجشا٥ِ ايع١ْٝ٬ ٚايٓؼش ط ًت ْظب١ ايضٜاد٠ ةٝٗا 7

%. ٖٚزٙ امل٪ػشائ ررل ديٌٝ ع٢ً تاٛس 10%، ٚاجلشا٥ِ اييت تكع ع٢ً املاٍ صادئ بٓظب١ 12َعذٍ ايضٜاد٠ ةٝٗا 

ٖش٠ ايظًٛى ا٫سلشايف اإلجشاَٞ ٚتـاعذ اجلشا٥ِ بأْٛاعٗا املختًن١، ٖٚزا ٜؼهٌ راشاى ع٢ً اينشد ظا

ٚاجملتُع ٚايذٚي١، نُا ٜعاٞ ٖزا امل٪ػش دي٬ٝى ٚاكحاى ع٢ً ٚجٛد قـٛس يف ٚطا٥ٌ ايلبط ع٢ً َظت٣ٛ 

ٓبغٞ إٔ تتحٌُ أجٗض٠ ا٭طش٠ ٚاجملتُع ٚايذٚي١ يف َٛاج١ٗ، َٚعاجل١ ايظًٛى ا٫سلشايف اإلجشاَٞ، نُا ٜ

ايذٚي١ املختًن١ ايكظط ا٭ندل يف َٛاج١ٗ ايظًٛى اإلجشاَٞ، ٚاحلذ َٔ اْتؼاسٙ; يٝٓعِ ايٓاغ با٭َٔ 

 ٚايظه١ٓٝ.

ّ ةتتُ ٌ يف: اجلشا٥ِ املخ١ً بظرل ايعذاي١; 2006ّ باملكاس١ْ بعاّ 2013أَا اجلشا٥ِ اييت تشاجع عذدٖا يف عاّ 

%، ٚجشا٥ِ ايضْـا ٖٚتـو   ٥25ِ ايتضٜٝو ٚايتضٜٚش ط ًت اشلناكاى بٓظب١ %، ٚنزا جشا30حٝج اشلنلت بٓظب١ 
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%، أَـا اجلـشا٥ِ املعاقـب عًٝٗـا بكـٛاْ  أرـش٣ ةكـذ اشلنلـت بٓظـب١          7ايعشو ٚإةظاد ا٭ر٬م اشلنلت بٓظب١ 

%. ٖٚزٙ امل٪ػشائ تكذّ دي٬ٝى ٚاكحاى ع٢ً ٚجٛد َعاجلـائ طـاُٖت يف   12%، ٚجشا٥ِ ايتظٍٛ اشلنلت بٓظب١ 153

اجع ايظًٛى املٓحشف اإلجشاَٞ، طٛا٤ّ نإ ريو ْتٝ ١ يكٓاع١ ا٭ػخاق املٓحشة  تاٛس٠ ٖزا ايظًٛى تش

ٚكــشسٙ عًــِٝٗ ٚعًــ٢ اجملتُــع، ٖٚــزا ٜــذرٌ يف إطــاس ايشقابــ١ ايزاتٝــ١ يٮةــشاد، أّ بظــبب قٝــاّ ٚطــا٥ٌ ايلــبط              

ع; حٝج طاِٖ نٌ ريو يف ايشزل١ٝ ٚغرل ايشزل١ٝ بذٚسٖا اإلصلابٞ يف ذلاسب١ نٌ طًٛى َٓحشف يف اجملتُ

 تشاجع عذد اجلشا٥ِ.  

  (1)2013ّّ ٚعاّ 2006(: ٜٛك  َ٪ػشائ اجتاٖائ اجلشمي١ حبظب ْٛف اجلشمي١ يعاّ 2جذٍٚ سقِ )

ّ 
 ا٭عٛاّ ٚايناسم بُٝٓٗا                           

 أْٛاف اجلشا٥ِ  
2006ّ 2013ّ 

 ايناسم بُٝٓٗا

 ايٓظب١ ايعـذد

 27 174 818 644 اخلاش ايعاّاجلشا٥ِ رائ  1

 5256 51 148 97 اجلشا٥ِ املاط١ با٫قتـاد ايكَٛٞ  2

 7 105 1604 1499 اجلشا٥ِ املاط١ بايٛظٝن١ ايعا١َ 3

 30- 21 - 48 69 اجلشا٥ِ املخ١ً بظرل ايعذاي١ 4

 6257 116 301 185 جشا٥ِ ايع١ْٝ٬ ٚايٓؼش 5

 12 - 6 - 43 49 جشا٥ِ ايتظٍٛ 6

 25 - 60 - 180 240 ايتضٜٝو ٚايتضٜٚشجشا٥ِ  7

 12 1983 18578 16595 اجلشا٥ِ ايٛاقع١ ع٢ً ا٭ػخاق ٚا٭طش٠ 8

 7 - 231- 3085 3316 جشا٥ِ ايضْا ٖٚتو ايعشو ٚإةظاد ا٭ر٬م 9

 10 1127 12468 11341 اجلشا٥ِ اييت تكع ع٢ً املاٍ 10

 153- 13 - 976 989 جشا٥ِ َعاقب عًٝٗا بكٛاْ  أرش٣ 11

 %952  3225 38249 35024 اإلمجايٞ  

ٜتِ ايذلنٝض يف ٖزا املٛكٛف عًـ٢ امل٪ػـشائ اجلغشاةٝـ١ يً ـشا٥ِ; ٭ْٗـا       َ٪ػشائ اجلشمي١ جغشاةٝاى: - 2

تعاٞ د٫يـ١ ٚاكـح١ عًـ٢ استهـاب اجلـشا٥ِ َٚهـإ تشنضٖـا اجلغـشايف، ٚنـزيو عًـ٢ َ٪ػـشائ اجتـاٙ اجلشميـ١              

 ّ، ٖٚٞ ع٢ً ايٓحٛ اٯتٞ:2006ّ بعاّ 2013س١ْ عاّ سلٛ ا٫صدٜاد، أٚ ايٓكف َٔ ر٬ٍ َكا

                                                           
ٚاإلداس٠ ايعاَــ١ يًتخاــٝط ٚايتٓعــِٝ، ايتكشٜــش    .340ّ، ق2006ـــذس: اجلٗــاص املشنــضٟ يإلحـــا٤ )ؿــٓعا٤(، نتــاب اإلحـــا٤ ايظــٟٓٛ يعــاّ       امل (1)

 .32اإلحـا٥ٞ ا٭َين ايظٟٓٛ املٛجض عٔ اجلشمي١ ...، )ؿٓعا٤: ٚصاس٠ ايذار١ًٝ(، ق
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 (تـحـلـيـلـيـــة دراســـة)  اليمن في المجتمع أمن على وأثره السلوك انحراف
 

 الحـســـني صالح أحـمـذ عـزيــزد.      

تعاــٞ امل٪ػــشائ اجلغشاةٝــ١ ؿــٛس٠ ٚاكــح١ عــٔ َــذ٣ استبــاط اجلشميــ١ باملٓاكــ١         : َ٪ػــشائ اجلشميــ١  -أ 

اجلغشاة١ٝ، ٚنزا عٔ َذ٣ ا٫رـت٬ف أٚ ايتنـاٚئ يف عـذد اجلـشا٥ِ يف رلتًـو ذلاةعـائ اجلُٗٛسٜـ١ ايُٝٓٝـ١،         

( ٜتلــ  إٔ اجلــشا٥ِ قــذ اْتؼــشئ يف مجٝــع ذلاةعــائ اجلُٗٛسٜــ١ ايُٝٓٝــ١،   3َٚــٔ رــ٬ٍ بٝاْــائ اجلــذٍٚ سقــِ ) 

ّ، ٚغٝـاب اجلشميـ١   2012باطت ٓا٤ ذلاةع١ اجلٛف اييت   تـب  اإلحــا٥ٝائ ٚقـٛف أٟ جشميـ١ ةٝٗـا رـ٬ٍ عـاّ        

ٖٓا ٫ ٜعين قـط عـذّ ٚجٛدٖـا بكـذس َـا ٜعـين عـذّ سؿـذٖا بهـٌ تأنٝـذ; ٭ٕ اجلشميـ١ ظـاٖش٠ اجتُاعٝـ١ تتُٝـض               

١َٝٛ اييت ٫ طلًٛ َٓٗا أٟ دلتُع، نُا إٔ اجلشا٥ِ تتناٚئ َٔ ذلاةع١ إىل أرش٣، طٛا٤ّ ع٢ً َظـت٣ٛ  بايعُ

 ّ. 2013ّ إىل 2006ايعاّ ايٛاحذ، أّ ر٬ٍ اينذل٠ َٔ 

( بـإٔ أَاْـ١ ايعاؿـ١ُ ؿـٓعا٤ لتـٌ املشتبـ١ ا٭ٚىل يف إمجـايٞ عـذد اجلـشا٥ِ          3نُا ٜتب  َٔ اجلذٍٚ سقـِ ) 

بٌ ػهًت اجلشمي١ ةٝٗا َا ٜكشب َٔ ثًج إمجايٞ اجلشا٥ِ َٔ بذاٜـ١ اينـذل٠ إىل ْٗاٜتٗـا،     املشتهب١ ر٬ٍ اينذل٠،

ٚايظبب إٔ اَها١ْٝ ايشؿذ ٚايلبط أن ش حلٛساى َـٔ أٟ َهـإ آرـش. ًٜٝٗـا ذلاةعـ١ تعـض، ثـِ ذلاةعـ١ عـذٕ،          

ؿـٓعا٤، ايلـايع،   أَا بك١ٝ احملاةعائ ةهاْت ع٢ً ايتٛايٞ )احلذٜذ٠، إب، رَاس، ح ١، حلشَٛئ، عُـشإ، حلـج،    

 أب ، ػب٠ٛ، َأسب، احملٜٛت، ؿعذ٠، ايبٝلا٤، املٗش٠، سمي١، اجلٛف(.

ٚمما تكـذّ، ٜتلـ  إٔ اجلـشا٥ِ تٓتؼـش يف مجٝـع احملاةعـائ، ٚيهٓٗـا تتنـاٚئ َـٔ ذلاةعـ١ إىل أرـش٣، ٖٚـزا             

اجلــشا٥ِ يف  ٜنٝــذ بــإٔ اجلشميــ١ تــضداد يف املــذٕ ايش٥ٝظــ١; بظــب ايه اةــ١ ايظــها١ْٝ ةٝٗــا، أٚ دعٓــ٢ آرــش تٓتؼــش         

ــٌ          ــا نـ ــض ةٝٗـ ــبرل٠ تذلنـ ــذٕ ايهـ ــ١; ٭ٕ املـ ــاطل ايشٜنٝـ ــٌ يف املٓـ ــها١ْٝ، ٚتكـ ــ١ ايظـ ــش١ٜ رائ ايه اةـ ــاطل احللـ املٓـ

ايٓؼــاطائ ايظٝاطــ١ٝ، ٚا٫قتـــاد١ٜ، ٚاي كاةٝــ١ ... إخل، نُــا إٔ دلتُــع املــذٕ ٜتُٝــض بعــذّ ايت ــاْع، بُٝٓــا         

عٝاى، ٚتك٣ٛ ةٝ٘ سٚابط ايكشاب١، ٚاجلٛاس، ٚايع٬قائ اجملتُع ايشٜنٞ ٜتُٝض بأْ٘ دلتُع َت اْع ْنظٝاى، ٚاجتُا

ا٫جتُاعٝـ١، باإلكــاة١ إىل قــ٠ٛ ايلــبط ا٫جتُـاعٞ ايعــشيف ايــزٟ ًٜ ــأ إيٝــ٘ يف حـٌ ايهــ رل َــٔ املؼــه٬ئ ايــيت     

 لـٌ يف ايشٜو.  
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 (تـحـلـيـلـيـــة دراســـة)  اليمن في المجتمع أمن على وأثره السلوك انحراف
 

 الحـســـني صالح أحـمـذ عـزيــزد.      

  (1)2013ّإىل  2006ٜٛك  امل٪ػشائ اجلغشاة١ٝ يً شمي١ َٔ عاّ  (3جذٍٚ سقِ )

 ا٭عٛاّ    

 اةع١احمل

20
06

ّ
 

20
07

ّ
 

20
08

ّ
 

20
09

ّ
 

20
10

ّ
 

20
11

ّ
 

20
12

ّ
 

20
13

ّ
 

ٞ
اي

مج
إل

ا
 

 19001 2300 1748 2040 2840 2643 2626 2451 2353 إب

 5254 241 135 334 995 965 846 868 870 أب 

 94620 13357 10978 10281 13831 12052 12056 11602 10463 أَا١ْ ايعاؿ١ُ

 2995 548 303 394 430 298 367 289 366 ايبٝلا٤

 32795 4562 4232 3727 4852 4255 4225 3412 3530 تعض

 918 97 - 56 177 147 159 116 166 اجلٛف

 16169 1799 1617 1756 2468 2120 2469 2154 1786 ح ١

 21777 3100 2559 2663 2977 2471 2653 2772 2582 احلذٜذ٠

 12274 1213 1436 1565 1674 1319 1702 1855 1510 حلشَٛئ

 17539 2054 1908 2088 2732 2422 2400 1980 1955 رَاس

 4864 370 411 498 619 683 936 663 684 ػب٠ٛ

 3434 270 267 306 440 481 518 452 700 ؿعذ٠

 6730 1653 832 826 1064 694 563 490 608 ؿٓعا٤

 22276 1662 1869 2519 3506 3488 3395 2972 2865 عذٕ

 9765 964 865 1103 1408 1405 1263 1427 1330 حلج

 4805 657 579 602 574 602 532 547 712 َأسب

 4273 665 455 444 617 646 476 473 497 احملٜٛت

 2051 218 245 252 279 275 248 273 261 املٗش٠

 11430 1646 1396 1364 1829 1801 1374 1096 924 عُشإ

 6709 740 795 789 1096 1042 1013 652 582 ايلايع

 1988 133 137 133 338 281 336 350 280 سمي١

 301667 38249 32767 33740 44746 40090 40157 36894 35024 اإلمجايٞ

                                                           
(1)   ٜ . ٚاإلداس٠ ايعاَــ١ يًتخاــٝط ٚاملعًَٛــائ ٚايبحــٛش ايتكــاسٜش 2012ّّ إىل ١2006 يٮعــٛاّ َــٔ املــذس: اجلٗــاص املشنــضٟ يإلحـــا٤ )ؿــٓعا٤(، نتــب اإلحـــا٤ ايظــٓٛ

ّ، )ؿٓعا٤: ٚصاس٠ ايذار١ًٝ(. ٚاإلداس٠ ايعا١َ يًتخاٝط ٚايتٓعِٝ، ايتكشٜش 2011ّ 2010ّٚ 2007ٚاإلحـا١ٝ٥ ا٭١َٝٓ ايظ١ٜٛٓ عٔ اجلشا٥ِ ٚاحلٛادش ... يٮعٛاّ 

 ض عٔ اجلشمي١ ...، )ؿٓعا٤: ٚصاس٠ ايذار١ًٝ(.اإلحـا٥ٞ ا٭َين ايظٟٓٛ املٛج
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 (تـحـلـيـلـيـــة دراســـة)  اليمن في المجتمع أمن على وأثره السلوك انحراف
 

 الحـســـني صالح أحـمـذ عـزيــزد.      

تــ٪دٟ َ٪ػــشائ اجتاٖــائ اجلشميــ١ إىل َعشةــ١ َــذ٣ اجتــاٙ اجلشميــ١ يف  : َ٪ػــشائ اجتاٖــائ اجلشميــ١-ب 

ّ، َٚـٔ  2006ّ بعـاّ  2013، أّ ايٓكف، َٔ ر٬ٍ َكاس١ْ عاّ نٌ ذلاةع١ َٔ احملاةعائ اي١ُٝٓٝ، طٛا٤ّ بايضٜاد٠

ّ ٚبٓظــب َتناٚتــ١ بًــع   2006( ٜتلــ  إٔ احملاةعــائ ايــيت صادئ ةٝٗــا اجلــشا٥ِ عًــ٢ عــاّ     4بٝاْــائ اجلــذٍٚ سقــِ ) 

ــب١    ــا٤ بٓظـــب١ 78%، ٚعُـــشإ بٓظـــب١ 172عـــذدٖا عؼـــش ذلاةعـــائ، ٖـــٞ: ذلاةعـــ١ ؿـــٓعا٤ بٓظـ %، 4957%، ٚايبٝلـ

%، ٚاحلذٜـذ٠  27%، ٚايلـايع بٓظـب١   2756%، ٚأَا١ْ ايعاؿ١ُ ؿٓعا٤ بٓظـب١  2952ٚتعض بٓظب١ %، 34ٚاحملٜٛت بٓظب١ 

%. ٖٚزٙ امل٪ػشائ إٕ ديت ع٢ً ػ٤ٞ، ةجمنا تذٍ ع٢ً إٔ ايظًٛى 057%، ٚ ح ١ بٓظب١ 5%، ٚرَاس بٓظب١ 2051بٓظب١ 

ٌ طً ، ٜٚشجع ايظبب إىل ا٫سلشايف اإلجشاَٞ ٜضداد; ةتٓعهع آثاسٙ ع٢ً تاٛس ظاٖش٠ اجلشمي١ ٚاْتؼاسٖا بؼه

عٛاٌَ عذ٠، اجتُاع١ٝ، أٚ اقتـاد١ٜ، أٚ ثكاة١ٝ،  باإلكاة١ إىل ايكـٛس يف ٚطا٥ٌ ايلبط بؼكٝ٘ ايشزلـٞ ٚغـرل   

 ايشزلٞ يًحذ َٔ ايظًٛى املٓحشف. 

ّ 2013( أٜلا  احملاةعائ اييت تشاجعت ةٝٗا عذد اجلـشا٥ِ ٚبٓظـب َتناٚتـ١ يف عـاّ     4نُا ب  اجلذٍٚ سقِ )

%، 6154%، ٚؿــعذ٠ بٓظــب١ 7253ّ; حٝــج بًــع عــذدٖا إحــذ٣ عؼــش٠ ذلاةعــ١، ٖــٞ: أبــ  بٓظــب١   2006سْــ١ بعــاّ باملكا

%، 2755%، ٚحلــــج بٓظــــب١  4156%، ٚاجلــــٛف بٓظــــب١  42%، ٚعــــذٕ بٓظــــب١  46%، ٚػــــب٠ٛ بٓظــــب١  5255ٚسميــــ١ بٓظــــب١  

ٙ امل٪ػــشائ هلــا د٫٫ئ  %. ٖٚــز2%، ٚإب بٓظــب١ 757%، َٚــأسب بٓظــب١  1655%، ٚاملٗــش٠ بٓظــب١  1957ٚحلــشَٛئ بٓظــب١  

عذ٠، ةُٔ احملتٌُ إٔ ٜشجع اشلناكـٗا ٫ طـُٝا يف ذلاةعـ١ )أبـ ، اجلـٛف، ؿـعذ٠، سميـ١( إىل قًـ١ اإلَهاْٝـائ          

املاد١ٜ ٚايبؼش١ٜ يذ٣ أجٗض٠ ايؼشط١ ٚغرلٖـا َـٔ ا٭جٗـض٠ رائ ايع٬قـ١، أٚ إىل قًـ١ اخلـدل٠ يف تًـو ا٭جٗـض٠، أٚ         

ايؼــشط١، أٚ ٜشجــع إىل عــذّ اإلبــ٬  عــٔ اجلــشا٥ِ، ٚنــٌ ٖــزٙ ايعٛاَــٌ     إىل عــذّ ايتهاَــٌ بــ  اجملتُــع ٚأجٗــض٠   

ٚغرلٖــا َــٔ ايعٛاَــٌ ايــيت تظــاِٖ يف ايتكـــرل يف سؿــذ ٚكــبط اجلــشا٥ِ املختًنــ١. ٚأٜلــاى يف املكابــٌ ةــجٕ ٖــزٙ      

ّ اشلناكــاى يف َعــذٍ اجلشميــ١   2013امل٪ػــشائ تــذٍ عًــ٢ إٔ احملاةعــائ ايظــابل رنشٖــا قــذ ػــٗذئ رــ٬ٍ عــاّ       

ّ; حت٢ ٚإٕ ناْت ايٓظب َتناٚت١ ب  احملاةعـائ، إ٫ أْٗـا تعاـٞ َ٪ػـشاى إصلابٝـاى عـٔ تشاجـع        2006اّ َكاس١ْ بع

ْظــب١ اجلــشا٥ِ، نُــا تــذٍ امل٪ػــشائ عًــ٢ إٔ ايب٦ٝــ١ احملٝاــ١ بــاينشد، ٚنــزا ٚطــا٥ٌ ايلــبط ايشزلٝــ١ ٚغـــرل              

 ايشزل١ٝ قذ طاُٖت يف احلذ َٔ ايظًٛى ا٫سلشايف اإلجشاَٞ. 
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 (تـحـلـيـلـيـــة دراســـة)  اليمن في المجتمع أمن على وأثره السلوك انحراف
 

 الحـســـني صالح أحـمـذ عـزيــزد.      

 (1)2013ّٚعاّ  2006ٜٛك  َ٪ػشائ اجتاٖائ اجلشمي١ حبظب املٓاك١ اجلغشاة١ٝ يعاّ (: 4جذٍٚ سقِ )

ّ 
 ا٭عٛاّ                

 احملاةع١
2006ّ 2013ّ 

 ايناسم بُٝٓٗا

 ايٓظب١ ايعذد

 2 - 53 - 2300 2353 إب 1

 7253 - 629 - 241 870 أب  2

 2756 2894 13357 10463 أَا١ْ ايعاؿ١ُ 3

 4957 182 548 366 ايبٝلا٤ 4

 2952 1032 4562 3530 تعض 5

 4156 - 69 - 97 166 اجلٛف 6

057 13 1799 1786 ح ١ 7

 2051 518 3100 2582 احلذٜذ٠ 8

 1957 -  297 - 1213 1510 حلشَٛئ 9

 5 99 2054 1955 رَاس 10

 46 - 314 - 370 684 ػب٠ٛ 11

 6154 - 430 - 270 700 ؿعذ٠ 12

 172 1045 1653 608 عا٤ؿٓ 13

 42 - 1203 - 1662 2865 عذٕ 14

 2755 - 366 - 964 1330 حلج 15

 757 - 55 - 657 712 َأسب 16

 34 168 665 497 احملٜٛت 17

 1655 - 43 - 218 261 املٗش٠ 18

 78 722 1646 924 عُشإ 19

 27 158 740 582 ايلايع 20

 5255 - 147 - 133 280 سمي١ 21

 % 952 3225 38249 35024 ايٞاإلمج

                                                           
. ٚاإلداس٠ ايعاَــ١ يًتخاــٝط ٚايتٓعــِٝ، ايتكشٜــش   341ّ، ق2006املـــذس: اجلٗــاص املشنــضٟ يإلحـــا٤ )ؿــٓعا٤(، نتــاب اإلحـــا٤ ايظــٟٓٛ يعــاّ        (1)

 .30اإلحـا٥ٞ ا٭َين ايظٟٓٛ املٛجض عٔ اجلشمي١ ...، )ؿٓعا٤: ٚصاس٠ ايذار١ًٝ(، ق
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 (تـحـلـيـلـيـــة دراســـة)  اليمن في المجتمع أمن على وأثره السلوك انحراف
 

 الحـســـني صالح أحـمـذ عـزيــزد.      

نإ احلذٜج ةُٝا طبل عٔ أْٛاف اجلشا٥ِ ٚةل : ا٫جتُاع١ٝ ٚا٫قتـاد١ٜ يً شا٥ِاٯثاس -ثاْٝاى 

ٌٍ راق،  ٌٍ عاّ، ثِ ع٢ً َظت٣ٛ نٌ ذلاةع١ بؼه ايبٝاْائ اإلحـا١ٝ٥ ع٢ً َظت٣ٛ احملاةعائ اي١ُٝٓٝ بؼه

 ٥ِ ع٢ً اينشد، ٚاجملتُع، ٚايذٚي١، ٚريو ع٢ً ايٓحٛ اٯتٞ:   أَا اٯٕ طٝتِ احلذٜج عٔ اٯثاس اييت  ًنٗا اجلشا

 ًـو اجلـشا٥ِ آثـاساى رلتًنـ١ عًـ٢ َظـت٣ٛ اينـشد، يعـٌ َـٔ أُٖٗـا اٯثـاس عًـ٢ أَٓـ٘               اٯثـاس عًـ٢ اينـشد:    – 1

 احلٝاتٞ، ٚا٫قتـادٟ، ٚا٫جتُاعٞ، ٚتتُ ٌ ٖزٙ اٯثاس يف اٯتٞ:

ايــيت تكــع عًــ٢ ايؼــخف َــٔ أٖــِ اجلــشا٥ِ ايــيت تٗــذد أَــٔ    تعــذ اجلــشا٥ِ املباػــش٠: اٯثــاس عًــ٢ حٝاتــ٘ -أ 

اإلْظإ، ٚحٝات٘ باعتباس ريـو َـٔ أٖـِ ٚأغًـ٢ ػـ٤ٞ يذٜـ٘، ةـجرا ةكـذٖا ةكـذ نـٌ ػـ٤ٞ، ٫ طـُٝا جـشا٥ِ ايكتـٌ               

اييت تنكـذ اإلْظـإ حٝاتـ٘، نُـا ٜـذرٌ كـُٓٗا جـشا٥ِ اإلٜـزا٤ اجلظـذٟ املتُ ـٌ يف اجلـشٚ ، ٚقاـع ا٭علـا٤،              

َٚــٔ رــ٬ٍ ايتكشٜــش   .(1)يتؼــٖٛائ، َٚــا تــذلى يف اإلْظــإ َــٔ آ٫ّ جظــذ١ٜ، ٚآثــاس ْنظــ١ٝ    ٚايتظــبب بايعاٖــائ ٚا 

ّ، ةكذ 2013اإلحـا٥ٞ يٛصاس٠ ايذار١ًٝ اي١ُٝٓٝ املتعًل بايٛةٝائ ٚاإلؿابائ ايبؼش١ٜ ايٓامج١ عٔ اجلشا٥ِ يعاّ 

ةــاجلشا٥ِ ايٛاقعــ١ عًــ٢  ، يــزا (2)( حايــ14878١( حايــ١ ٚةــا٠، نُــا بًــع عــذد اإلؿــابائ )   2625بًــع عــذد ايٛةٝــائ ) 

ا٭ػخاق هلا اْعهاطاتٗا ايظًب١ٝ ع٢ً ط١َ٬ اإلْظإ ٚحٝات٘، طٛا٤ّ بايكتٌ ٖٚـٛ ةكـذإ احلٝـا٠، أّ اإلؿـاب١ أّ     

 مجٝعٗا ت٪ثش ع٢ً أَٓ٘ ٚاطتكشاسٙ ايٓنظٞ، ٚاملعٝؼٞ.-حت٢ اْتٗاى حشٜت٘ 

ــ١ -ب  ــاس ا٫جتُاعٝـ ــشد     : اٯثـ ــع اينـ ــيت متـ ــ١ ايـ ــ١ يً شميـ ــاس ا٫جتُاعٝـ ــذد٠ ا٭بعـــاد   إٕ اٯثـ ــ رل٠، َٚتعـ نـ

ٚا٫جتاٖائ، ةنٞ حاي١ استهـاب جشميـ١ َـا، ةـجٕ اجلـاْٞ ٚاجملـين عًٝـ٘ ٜتعـشو يعـشٚف تبعـذٙ عـٔ دلـاٍ سعاٜـ١              

أطشت٘، مما قذ ٜعشكٗا يًعذٜذ َٔ املؼه٬ئ ا٫جتُاع١ٝ، املتُ ١ً يف عذّ ٚجٛد َٔ ٜشع٢ ا٭بٓا٤، ٜٚؼشف ع٢ً 

رل احتٝاجائ ا٭طش٠، نُا إٔ املؼه٬ئ ا٫جتُاع١ٝ تذةع ا٭بٓا٤ إىل تشبٝتِٗ، ْتٝ ١ اْؼغاٍ ا٭ّ يف ع١ًُٝ تذب

َـــاحب١ سةكــا٤ ايظــ٤ٛ ٚإغــشا٤ائ احلاجــ١، ممــا قــذ صلعًــِٗ ةشٜظــ١ ي٬سلــشاف، ٚاستهــاب اجلشميــ١; ا٭َــش ايــزٟ    

 . (3)ٜظاعذ ع٢ً بشٚص ظاٖش٠ اجتُاع١ٝ َؼ ع١ يً شمي١ يف اجملتُع، َ ٌ: ايتؼشد، ٚايتظٍٛ، ٚاجلٓٛ 

إٕ اجلــشا٥ِ تــ٪ثش عًــ٢ اينــشد يف اجلٛاْــب ا٫قتـــاد١ٜ املختًنــ١، ةُــ ٬ى اخلظــا٥ش      : ١اس ا٫قتـــادٜاٯثــ-  

ا٫قتـاد١ٜ تشتبط بايؼخف املٓحشف )اجلاْٞ(، ٚنزا تشتبط باجملين عًٝ٘، أٟ ت٪ثش اقتـادٜاى عًـ٢ اياـشة    

أحذ أبٓا٥ٗا ايهباس ايزٟ ٜعٍٛ ا٭طش٠،  )اجلاْٞ ٚاجملين عًٝ٘(، إر إٕ اجملين عًٝ٘، ٫ طُٝا إرا نإ سب ا٭طش٠، أٚ

طٛا٤ّ أؿٝب بع ض، أّ اطتبعذ ْٗا٥ٝاى َٔ دلاٍ ايك٣ٛ ايعا١ًَ، ةنـٞ ٖـزٙ احلايـ١ ٜــب  عايـ١ عًـ٢ أطـشت٘ بـذ٫ى         

َٔ إٔ ٜعًٝٗا ... إخل، ٚقذ ٜـذلى ريـو رظـاس٠ َايٝـ١ تتهبـذٖا ايذٚيـ١; ٭ْـ٘ أؿـب  ةـشداى غـرل َٓـتج، ٚضلتـا  إىل             

شت٘. ٚنــزا املٓحــشف )اجلــاْٞ( ٖــٛ اٯرــش ٜظــكط َــٔ حظــاب ايكــ٣ٛ املٓت ــ١ رــ٬ٍ ةــذل٠     إعاْــ١ َايٝــ١ يــ٘ ٚ٭طــ 

ايعكٛب١، ٚأٜلاى تهٕٛ اخلظاس٠ أن ـش إرا نـإ سب ا٭طـش٠، أٚ أحـذ أةشداٖـا ايهبـاس املٓـت  ، ٭ْـ٘ يف ٖـزٙ احلايـ١           

                                                           
  .148ّ(، ق2008اطش ا٭ٜٛبٞ: ايٓعش١ٜ ايعا١َ يٮَٔ، سلٛ عًِ اجتُاف أَين، )يبٓإ: طشابًع، امل٪طظ١ احلذٜ ١ يًهتاب، ط، ( د. ذلُذ 1ٜ)

 .8 - 6اإلداس٠ ايعا١َ يًتخاٝط ٚايتٓعِٝ، ايتكشٜش اإلحـا٥ٞ ا٭َين ايظٟٓٛ املٛجض عٔ اجلشمي١ ...، )ؿٓعا٤: ٚصاس٠ ايذار١ًٝ(، ق (2)

 . 109ف اْعش: د. ايظٝذ عًٞ ػتا٤، عًِ ا٫جتُاف اجلٓا٥ٞ، َشجع طابل، قملضٜذ َٔ ا٫ط٬ (3)
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 (تـحـلـيـلـيـــة دراســـة)  اليمن في المجتمع أمن على وأثره السلوك انحراف
 

 الحـســـني صالح أحـمـذ عـزيــزد.      

  ٝ ٗـا، باإلكـاة١ إىل َـا    أؿب  عاي١ ع٢ً أطشت٘، نْٛٗا تٛيت اإلْنام عًٝ٘ بعذ إٔ نإ ٖٛ َٔ ٜكـّٛ باإلْنـام عً

تتهبذٙ ا٭طش٠ َٔ تهايٝو احملاَا٠، أٚ أٟ تعٜٛض يًُ ين عًٝ٘، يزا ةجٕ اجلشمي١ تًحل آثـاساى اقتــاد١ٜ طـًب١ٝ    

 ع٢ً اياشة  اجلاْٞ ٚاجملين عًٝ٘ أٜلاى. 

حباج١ ٚأٜلاى، َٔ اٯثاس ا٫قتـاد١ٜ اييت تذلنٗا اجلشا٥ِ ا٫عتذا٤ ع٢ً ا٭َٛاٍ اخلاؿ١ باإلْظإ; ٭ْ٘ ))

إىل ًَو ٜتُتع ب٘، ٜٚظت ُشٙ; يٝهظب َعٝؼت٘، َٚعٝؼ١ َـٔ ٖـٛ َظـ٪ٍٚ عـِٓٗ، ةـجرا نـإ ٖـزا املًـو َٗـذداى          

أؿبحت حٝا٠ اإلْظـإ نًـٗا َٗـذد٠ يـٝع ةكـط باحلشَـإ َـٔ ا٭ػـٝا٤ ايلـشٚس١ٜ ٫طـتُشاسٖا، بـٌ أٜلـاى بٓـضف              

  أَ اي٘ َٔ ا٭ةشاد ايزٜٔ ٜؼاسنْٛ٘ مثش٠ جٗذٙ ٚتعب٘ َٚا بزي٘ يف طبٌٝ تأَ  نٝاْ٘ ا٫جتُاعٞ َٚهاْت٘ ب

احلٝا٠ ا٫جتُاع١ٝ، ةُاٍ اإلْظإ ٜؼهٌ ٚط١ًٝ َٔ ٚطا٥ٌ ايٛجٛد ايبؼشٟ، ٚا٫عتذا٤ عًٝ٘ ٜعذ اعتذا٤ّ َباػشاى 

ع٢ً اإلْظـإ; ٭ْـ٘ ميظـ٘ يف ؿـُِٝ نٝاْـ٘ ا٫جتُـاعٞ، ٚأٖـِ ٖـزٙ اجلـشا٥ِ: ايظـشق١، ٚا٫رـت٬غ، ٚا٫حتٝـاٍ،             

 ، با٫غتـاب، أٚ احلشم، أٚ ايتًو. (1)(ٚا٫عتذا٤ ع٢ً ا٭َٛاٍ(

ٚممتًهائ اينشد قذ تتٓٛف ٚتتعذد، َ ٌ: ا٭ثاش، ٚا٭دٚائ املٓضيٝـ١، ٚا٭جٗـض٠ اإليهذلْٚٝـ١، ٚايٛثـا٥ل اخلاؿـ١      

اينــشد ٚا٭طــش٠، باإلكــاة١ إىل ٚطــا٥ٌ ايٓكــٌ، ٚاملت ــش، ٚاملـــٓع، ٚا٭سو ... إخل. ٚيف املكابــٌ تٛجــذ ايعذٜــذ َــٔ       

١َٝ اييت تٗذد ٖزٙ املُتًهائ، ٚريـو َـٔ ا٭ػـخاق رٟٚ ايظـًٛى ا٫سلـشايف اإلجشاَـٞ، ةُـ ٬ى        ا٭رااس اإلجشا

ٜ٪دٟ تعشو املـذس ا٭طاطٞ يًذرٌ ا٫قتـادٟ يًنشد، ناملت ش، أٚ املـٓع، أٚ ايظـٝاس٠ ا٭جـش٠ إىل ايظـشق١، أٚ    

ٖٚـزا يـ٘ اْعهاطـات٘ ايظـًب١ٝ      احلشٜل، أٚ ايتًو، أٚ غرلٖا َٔ اجلشا٥ِ إىل تعاٌٝ ايعٌُ ٚةكذإ َــذس ايـذرٌ،  

عًــ٢ ٚكــع٘، ٚأَٓــ٘ ا٫قتـــادٟ، ٚعًــ٢ َــٔ ٜعــٛهلِ. نُــا إٔ جــشا٥ِ ايظــشق١ عًــ٢ طــبٌٝ امل ــاٍ تــ٪ثش عًــ٢ أَــٔ      

 ٚاط٦ُٓإ اإلْظإ ع٢ً ممتًهات٘، طٛا٤ّ ناْت عكاسائ أّ ذل٬ئ جتاس١ٜ أّ ٚطا٥ٌ ْنٌ َٔ طٝاسائ ٚغرلٖا.

ٚجٛد أةشاد ٚمجاعائ راسج١ عـٔ َعـاٜرل ٚقـِٝ اجملتُـع،  ًـل      إٕ ظٗٛس اجلشمي١ ٚ اٯثاس ع٢ً اجملتُع: – 2

ْٛعاى َٔ ايـشاف ب  قِٝ َٚعاٜرل اجلُاعائ املٓحشة١ َٔ ْاح١ٝ، ٚب  قِٝ اجملتُع َٔ ْاح١ٝ أرش٣، أكو إىل 

ريو َـا ٜــٝب اجملتُـع َـٔ َٛجـائ اكـاشاب ٚةٛكـ٢; ْتٝ ـ١ ٫ْتؼـاس ايعـٛاٖش ا٫سلشاةٝـ١ اإلجشاَٝـ١، َٚـا              

ا٫رــت٬غ، َــٔ تؼــٜٛ٘ يكــِٝ اجملتُــع، ةا٭َ ًــ١ عًــ٢ جــشا٥ِ ا٫سلــشاف َتعــذد٠ َٚتٓٛعــ١، َٓٗــا:    ٜذلتــب عًٝٗــا

، ٜٚأرز ٖزا ا٭َش ؿٛساى َتعذد٠، َ ٌ: ارـت٬غ أَـٛاٍ   (2)ٜٚعين ))تـشف ػخف يف َاٍ ايذٚي١ تـشف َايه٘((

 ٌ اٯثاس ا٫جتُاع١ٝ يف ْكذ١ٜ، أٚ ع١ٝٓٝ، ٫ٚػو إٔ ٖزا ايتـشف طلًو آثاساى اجتُاع١ٝ ٚاقتـاد١ٜ; حٝج تتُ

تأثرلٙ ع٢ً طًٛى كعنا٤ ايٓنـٛغ، ٚعًـ٢ ايذلابـط بـ  ايٓـاغ ٚبايتـايٞ اإلكـشاس باملــًح١ ايعاَـ١ ٚغرلٖـا َـٔ            

                                                           
 .231 – 230ّ(، ق1987، 2َـان٢ ايعٛجٞ، دسٚغ يف ايعًِ اجلٓا٥ٞ، اجلض٤ ا٭ٍٚ، اجلشمي١ ٚاجملشّ، )برلٚئ: َ٪طظ١ ْٛةٌ، ط د. (1)

 . 114ّ(. ، ق1993جلاَع١، ط، د. ايظٝذ عًٞ ػتا٤، عًِ ا٫جتُاف اجلٓا٥ٞ، )اإلطهٓذس١ٜ: َ٪طظ١ ػباب ا (2)
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اٯثـاس، أَـا اٯثــاس ا٫قتــاد١ٜ، ةتتُ ـٌ يف ا٭كــشاس ايـيت تكـع عًــ٢ ا٫قتــاد، بـٌ ٚعًــ٢ ايتُٓٝـ١ ايؼـا١ًَ; حٝــج           

 .  (1)ا  يف رلتًو اجملا٫ئٜٛثش ا٫رت٬غ ع٢ً ا٫طت ُاس، ٚاإلْت

نُا تذلى اجلشا٥ِ ايٛاقع١ عًـ٢ ا٭َـٛاٍ اخلاؿـ١، نايظـشق١، ٚاحلشٜـل ايعُـذ، ٚايظـًب آثـاساى طـًب١ٝ عًـ٢           

أةــشاد اجملتُــع، حٝــج ٜعــٌ أةــشاد اجملتُــع يف حايــ١ َــٔ اخلــٛف ٚايكًــل، ممــا ٜــ٪دٟ إىل تشاجــع عًُٝــ١ اإلْتــا           

يٓـاغ َـٔ َهـإ إىل آرـش بـ  ايكـش٣ ٚاملـذٕ )ايشٜـو ٚاحللــش(،         ٚا٫طـت ُاس، ةـأَٔ اياشٜـل ٜظـٌٗ عًُٝـ١ تٓكـٌ ا      

، ٚا٫جتُاعٝـ١، ٚاي كاةٝـ١ ... إخل، ٚايعهـع َـٔ ريـو يف      ٚاملــاحل ا٫قتــاد١ٜ  يكلا٤ حٛا٥ ِٗ ٚتبادٍ املٓـاةع،  

حاي١ ٚجٛد اخلٛف َٔ ايظشق١، أٚ ايٓٗب، أٚ ايتكاع ... إخل، صلعٌ ايٓاغ يف حايـ١ تـشدد، أٚ اَتٓـاف عـٔ ايتٓكـٌ،      

ٚيف ٖزٙ احلاي١ تلٝل املـاحل، ٚاملٓاةع بِٝٓٗ َع إٔ ريو مي ٌ قٛاّ حٝاتِٗ َٚعٝؼتِٗ، بٌ ٚتكذَِٗ ٚسقِٝٗ، 

ــع،          ــشاد اجملتُـ ــ  أةـ ــ١، ... إخل بـ ــ١، ٚثكاةٝـ ــاد١ٜ، ٚاجتُاعٝـ ــه٬ئ اقتــ ــٛس َؼـ ــاف إىل ظٗـ ــزا ا٫َتٓـ ــ٪دٟ ٖـ ــذ ٜـ ٚقـ

بـــٌ ٚعًـــ٢ ايع٬قـــائ ا٫جتُاعٝـــ١،  ٚنـــزيو ايغـــؽ ٚرٝاْـــ١ ا٭َاْـــ١ ٜـــ٪ثشإ عًـــ٢ أَـــٔ املعـــا٬َئ بـــ  ايٓـــاغ، 

 ٚا٫قتـاد١ٜ، مما ٜٓعهع طًباى ع٢ً أَٔ ٚاطتكشاس اجملتُع ٚتكذَ٘.

ٚنزا اجلشا٥ِ ايع١ْٝ٬ ٚايٓؼش اييت تتُ ٌ يف ايتحشٜض ْٚؼش ا٭رباس ايهارب١ ٚغرلٖا، تٗذف إىل لشٜض 

 جملتُع ٚايذٚي١.   ايٓاغ، ْٚؼش اإلػاع١ ايهارب١ بِٝٓٗ، مما ٜ٪دٟ إىل صعضع١ أَٔ، ٚاطتكشاس ا

ٍّ( َـٔ جـشا٥ِ          ٚأٜلاى، ٜعذ  شٜب، أٚ تعاٌٝ اخلذَائ ايعا١َ، َ ـٌ: راـٛط ايهٗشبـا٤ ايش٥ٝظـ١ )كـغط عـا

ا٫سلــشاف ايــيت تــ٪دٟ إىل آثــاس طــًب١ٝ عًــ٢ اجملتُــع يف اجلٛاْــب املختًنــ١، ةعًــ٢ طــبٌٝ امل ــاٍ ٜتظــبب اْكاــاف       

ــ       ح١ٝ ٚغرلٖـا، نـزيو تتٛقـو ا٭عُـاٍ يف ٚسؾ احلذٜــذ،     ايهٗشبـا٤ يف تٛقـو املــاْع اإلْتاجٝـ١ ايغزا٥ٝـ١، ٚاي

ٚايٓ اس٠ ٚغرلٖا، ٖٚزا ٜ٪ثش ع٢ً َظت٣ٛ ايذرٌ ا٫قتـادٟ يًُ تُـع; ٭ٕ ايااقـ١ ايهٗشبا٥ٝـ١ أؿـبحت جـض٤اى      

َُٗــاى يف حٝــا٠ اينــشد )ايؼــخف(، ٚاجملتُــع يف اإلكــا٠٤ ٚاإلْتــا ، ٚا٫طــت ُاس، ٚيف ايهــ رل َــٔ َتاًبــائ احلٝــا٠   

 اي١َٝٛٝ. 

سلــشاف ٫ ٜكتـــش تــأثرلٙ ايظــً  عًــ٢ املٓحــشف ٚأطــشت٘، بــٌ إٕ أكــشاسٙ ٚآثــاسٙ ايظــًب١ٝ تــٓعهع عًــ٢            ٚا٫

رلتًو اجلٛاْب ا٫جتُاعٝـ١، ٚا٫قتــاد١ٜ ... إخل، ٚقـذ أػـاس ايـبعض إىل إٔ تـأثرل ٖـزا ايظـًٛى ))تعـِ مجٝـع           

ٙ عًـ٢ ػـخف َعـ ، بـٌ إٕ     ، يـزا ةـا٫سلشاف ٫ ٜكتــش تـأثرل    (2)أطشاف اجملتُع، حٝـج ٫ ٜظـًِ َـٔ ػـشٙ أحـذ((     

 تأثرلٙ ٜؼٌُ أَٔ اجملتُع. 

تتُ ٌ اٯثاس ا٫قتـاد١ٜ يًظًٛى ا٫سلشايف اإلجشاَٞ ع٢ً ايذٚي١، ةُٝا تٓنك٘ ع٢ً  اٯثاس ع٢ً ايذٚي١: – 3

أجٗض٠ ايكلا٤، ٚايٓٝابـ١، ٚأجٗـض٠ ايؼـشط١، َٚ٪طظـائ ايشعاٜـ١ ا٫جتُاعٝـ١، ٚامل٪طظـائ ايعكابٝـ١ ٚا٫ؿـ٬ح١ٝ،          

ريو َٔ تٛةرل يٮَـٛاٍ، ٚا٭دٚائ، ٚايكـ٠ٛ ايبؼـش١ٜ املعـذ٠ يًكٝـاّ بٗـزا ايـذٚس. باإلكـاة١ إىل ا٭ةـشاد           َٚا ٜهًنٗا

                                                           
 . 114ملضٜذ َٔ ا٫ط٬ف اْعش: د. ايظٝذ عًٞ ػتا٤، عًِ ا٫جتُاف اجلٓا٥ٞ، َشجع طابل، ق (1)

 .320( د. ذلُذ ط١َ٬ ذلُذ غباسٟ، ا٫سلشاف ا٫جتُاعٞ ٚسعا١ٜ املٓحشة ، َشجع طابل، ق2)
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ايزٜٔ ٜعًُٕٛ يف رلتًو املشاةل املتعًك١ دهاةح١ ا٫سلشاف ٚاجلشمي١ ٚايٛقاٜـ١ َٓٗـا، ٖٚـ٪٤٫ ا٭ةـشاد ٜظـكط      

 .  (1)٭جٗض٠جٗذِٖ َٔ حظاب ايك٠ٛ املٓت ١، ٜٚتٛقو جٗذِٖ يًعٌُ يف دلاٍ ٖزٙ ا

نُا إٔ اجلشا٥ِ ا٫قتـاد١ٜ تعذ اعتذا٤ّ َباػشاى ع٢ً اقتـاد ايذٚي١، ن شا٥ِ  شٜب ايهٗشبـا٤، ٚدلـاسٟ   

املٝاٙ، ٚايٓكٌ، ٚا٫رت٬غ، ٚتضٜٚش ايع١ًُ ... إخل، ٖٚزٙ اجلشا٥ِ هلا آثاس طًب١ٝ ع٢ً ا٫قتـاد، ةُ ٬ى ا٫رت٬غ 

ٜـ       ٪دٟ إىل تعاٝـٌ جاْـب َـٔ جٛاْـب ا٫طـت ُاس يف ا٫قتــاد ايعـاّ،        ًٜحل كـشساى نـبرلاى باقتــاد اجملتُـع، ممـا 

 ٖٚزٙ اجلشا٥ِ ت٪ثش بؼهٌ َباػش ع٢ً ا٫قتـاد ايٛطين، ٚتظبب يف ايع ض املايٞ يًذٚي١. 

ٚا٫سلشاف سلٛ اجلشمي١ ي٘ آثاس ط١٦ٝ ع٢ً اقتـاد اجملتُع ايزٟ تعتُذ عًٝ٘ اجملتُعائ ايبؼش١ٜ، ٫ طـُٝا  

ع٢ إىل ايٓٗٛو، ٚلكٝل ايتكذّ، ٚايًحـام بشنـب اجملتُعـائ املتكذَـ١، ٚايـتخًف َـٔ       ايذٍٚ اينكرل٠ اييت تظ

عٛاَـــٌ اجلُـــٛد ٚا٫ْٗٝـــاس ايـــزٟ مي ـــٌ أحـــذ َ٪ػـــشائ ا٫سلـــشاف سلـــٛ اجلشميـــ١، ٫ طـــُٝا َـــا ٜتعًـــل بايشػـــ٠ٛ،   

عـِ ٚطـا٥ٌ   ٚا٫رت٬غ، ٚايٓـب ... إخل، يف ايٛقت ايزٟ ٜهٕٛ ةٝـ٘ ايبٓـا٤ ا٫جتُـاعٞ كـعٝناى، ٚغـرل قـادس عًـ٢ د       

ايلــبط ا٫جتُــاعٞ، ٚيف ٖــزٙ احلايــ١ قــذ ٜـــٌ اجملتُــع إىل َشحًــ١ راــرل٠ يف ظــٌ تنؼــٞ َعــاٖش ا٫سلــشاف،    

 .(2)ايزٟ قذ ٜـعب ايتخًف َٓٗا إ٫ بجحذاش تغٝرلائ ْٛع١ٝ يف أْظاق٘ ٚطٝاق٘ ايعاّ

كا١َٚ ايظًاائ ٚنزيو تعذ اجلشا٥ِ املاط١ بايٛظٝن١ ايعا١َ اييت تتُ ٌ يف اإلكشاس دـًح١ ايذٚي١، َٚ

ايشزل١ٝ، َٔ اجلشا٥ِ اييت هلا اْعهاطاتٗا ايظًب١ٝ عًـ٢ أدا٤ املٛظـو يعًُـ٘، ٚيف عشقًـ١ طـرل ايعُـٌ، ممـا ٜـ٪دٟ         

إىل تعاٌٝ ع١ًُٝ اإلْتا  يف َ٪طظائ ايذٚي١. ٚنزا جـشا٥ِ ايتضٜٝـو ٚايتضٜٚـش ٖـٞ ا٭رـش٣ تـذلى آثـاساى طـًب١ٝ         

ٓٝـ١ ٚزلعتٗـا يـذ٣ املـٛاطٓ ، ٚاملتعـاًَ  بٗـا َـٔ غـرل أبٓـا٤          ع٢ً ا٫قتـاد ايـٛطين، ٚتلـش بكُٝـ١ ايعًُـ١ ايٛط    

ْاٖٝو عٔ ايتهايٝو ايباٖع١ اييت تتهبـذٖا ايذٚيـ١ يًحـذ    ايبًذ، ٖٚزا مما ٜ٪دٟ إىل تذٖٛس ا٫قتـاد ايٛطين، 

َٔ اجلشمي١، ٚريو بت ٓٝذ أعـذاد نـبرل٠، ٚتـذسٜبٗا، ٚجتٗٝضٖـا بـاٯ٫ئ ٚاملعـذائ، ٚتؼـٝٝذ املبـاْٞ، ٚجتٗٝضٖـا،          

ٖٚزا نً٘ ٜهًو ايذٚي١ أَٛا٫ى ن رل٠، ٖٚزٙ ايتهايٝو تهٕٛ ع٢ً حظـاب ايتُٓٝـ١ ايؼـا١ًَ     -تأثٝ ٗا ... إخل ٚ

ا٫قتــاد١ٜ، ٚا٫جتُاعٝـ١، ٚاي كاةٝــ١، ٚايظٝاطـ١ٝ، ٚايتعًُٝٝــ١، ٚايــح١ٝ ... إخل، ايـيت ٜظــتنٝذ َٓٗـا اجملتُــع       

 ٚايذٚي١، يف ع١ًُٝ ايشقٞ ٚايتكذّ.

دلًُـٗا تؼـهٌ راـشاى عًـ٢ أَـٔ اينـشد ٚاجملتُـع، بـٌ ٚعًـ٢ ايذٚيـ١; ملـا  ًـو َـٔ              ٚيف ا٭ررل، ةـاجلشا٥ِ يف  

ّ، ةكذ بًع عذد اجلشا٥ِ 2013أكشاس بؼش١ٜ َٚاد١ٜ، َٚٔ ر٬ٍ ايتكشٜش اإلحـا٥ٞ يٛصاس٠ ايذار١ًٝ اي١ُٝٓٝ يعاّ 

( 14878ؼـش١ٜ ) ( حايـ١ ٚةـا٠، ٚبًـع عـذد اإلؿـابائ ايب     2625( جشمي١، ٚناْت اخلظا٥ش ايبؼش١ٜ يً ـشا٥ِ ) 38249)

، يـــزا ةــــجٕ املتأَـــٌ يًبٝاْــــائ   (3)( سٜــــا٫ى10583655595762نُـــا بًغــــت اخلظـــا٥ش املادٜــــ١ يً ـــشا٥ِ )   إؿــــاب١،  حايـــ١ 

                                                           
 . 108د. ايظٝذ عًٞ ػتا٤، عًِ ا٫جتُاف اجلٓا٥ٞ، َشجع طابل، ق (1)

 . 116، ق114، ق108د. ايظٝذ عًٞ ػتا٤، عًِ ا٫جتُاف اجلٓا٥ٞ، َشجع طابل، ق (2)

 .10 - 4اإلداس٠ ايعا١َ يًتخاٝط ٚايتٓعِٝ، ايتكشٜش اإلحـا٥ٞ ا٭َين ايظٟٓٛ املٛجض عٔ اجلشمي١ ...، )ؿٓعا٤: ٚصاس٠ ايذار١ًٝ(، ق (3)
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اإلحــــا١ٝ٥ صلـــذ إٔ اخلظـــا٥ش ايـــيت رًنتٗـــا اجلـــشا٥ِ ناْـــت َشتنعـــ١، طـــٛا٤ّ ايبؼـــش١ٜ أّ املادٜـــ١، حٝـــج بًغـــت   

ش هلـا تـأثرل طـً  عًـ٢ ايٛكـع ا٫قتــادٟ يًُ تُـع        اخلظا٥ش املاد١ٜ أن ش َٔ عؼش٠ ًَٝاس سٜاٍ، ٖٚزٙ اخلظا٥

نُــا زلــذ إٔ ٖــزٙ اخلظــا٥ش هلــا آثــاس طــًب١ٝ َتعــذد٠  ٚايذٚيــ١، دعٓــ٢ أْٗــا تــ٪دٟ إىل تــذٖٛس ا٫قتـــاد ايــٛطين. 

تــٓعهع عًــ٢ اينــشد ٚا٭طــش٠ ٚاجملتُــع ْنظــٝاى، ٚاقتـــادٜاى، ٚاجتُاعٝــاى، ٚثكاةٝــاى ٚغــرل ريــو َــٔ اٯثــاس، هلــزا             

 ًباى ع٢ً حاي١ ا٭َٔ ٚا٫طتكشاس يف اجملتُع.ةاجلشمي١ ت٪ثش ط

ةــارذلام اإلْظــإ يٮْعُــ١ ٚايكــٛاْ  ٚايكــِٝ ا٫جتُاعٝــ١ ٜعــذ تعــذٜاى عًــ٢ أَــٔ اجملتُــع ٚايذٚيــ١، ةُــ ٬ى       

ا٫عتذا٤ ع٢ً املاٍ ايزٟ ٜعذ َكَٛاى َٔ َكَٛـائ حٝـا٠ اينـشد ٚاجملتُـع ٚايذٚيـ١ بايظـشق١، أٚ احلشٜـل ايعُـذ يـ٘          

ع٢ً اينشد ٚاجملتُع ٚايذٚي١، ٚايعهع، ةُ ٬ى احلناظ ع٢ً املا٤، ٚاهلٛا٤، ٚايذلب١ َٔ ايتًـٛش   اْعهاطات٘ ايظًب١ٝ

 ٜٓعهع ريو إصلابٝاى ع٢ً حٝا٠ اينشد ٚاجملتُع.

ٚإٕ اسلشاف ايظًٛى سلٛ استهاب اجلشمي١ ٜذلى آثاساى رلتًن١ ع٢ً أَٔ اينشد ٚاجملتُع ٚايذٚي١، ٖٚزا بذٚسٙ 

ــا٠ ا٫جتُاعٝــ١ غــ   رل َا٦ُٓــ١ يإلْظــإ، أٟ دعٓــ٢ غــرل آَٓــ١ ٚغــرل َظــتكش٠، حٝــج ٜؼــعش اإلْظــإ        صلعــٌ احلٝ

 باخلٛف ٚايكًل ٚعذّ ا٫ط٦ُٓإ ع٢ً أَٛاي٘ َٔ ا٫عتذا٤ عًٝٗا َٔ قبٌ أقشاْ٘ ايبؼش.

يزا أؿبحت اجلشمي١، ٫ طُٝا يف املـذٕ تٗـذد ايٛكـع ا٭َـين يًُ تُـع ٚايذٚيـ١، ةهًُـا صاد عـذد ا٭ػـخاق          

سلشايف اإلجشاَٞ ب  أٚطاط اجملتُع، نًُا صاد رٛف اإلْظإ ع٢ً حٝات٘، ٚعشك٘، ٚرٜٚ٘، َٔ رٟٚ ايظًٛى ا٫

َٚايـ٘ َـٔ ايتعـذٟ عًٝـ٘ بايكتـٌ، أٚ ايلـشب، أٚ عًـ٢ عشكـ٘، ٚنـزيو عًـ٢ ممتًهاتـ٘ َـٔ قبـٌ أقشاْـ٘، ٜٚـــب                

 .اإلْظإ ٜعٝؽ يف رٛف ٚقًل، ٜٚؼعش بعذّ اياُأ١ْٓٝ يف احلٝا٠، ٚبزيو ٜنكذ أَٓ٘ ٚاطتكشاسٙ

 املاًب اي اْٞ

 ٚطا٥ٌ ايٛقا١ٝ٥ َٔ ا٫سلشاف 

املكـٛد بٛطا٥ٌ ايٛقا١ٝ٥، نٌ َا ٜتخز َٔ إجشا٤ائ ملٓع اسلشاف ايظًٛى قبٌ ٚقٛع٘; حٝج تبذأ َٔ ايٓٛا٠ 

ا٭ٚىل يًُ تُــع، ٖٚـــٞ ا٭طـــش٠، ةـــجرا ؿــًحت ؿـــً  اجملتُـــع، ٚإرا ةظـــذئ ةظــذ اجملتُـــع، ثـــِ ايب٦ٝـــ١ احملٝاـــ١     

نـبرل يف ٚقاٜـ١ اينـشد َـٔ ا٫سلـشاف ٚاينظـاد، نامل٪طظـائ ايتعًُٝٝـ١، ٚايعُـٌ،           بايؼخف ٖٞ ا٭رش٣ هلـا دٚس 

 ٚايب١٦ٝ ايذلٚضل١ٝ، ٚب١٦ٝ ايظهٔ، ٚمجاع١ ا٭ؿذقا٤ ... إخل، َٚٔ أِٖ ايٛطا٥ٌ ايٛقا١ٝ٥ َٔ ا٫سلشاف َا ٜأتٞ:

ٟ -أ٫ٚى ٝ    :  طــ١َ٬ ايبٓــا٤ ا٭طـــش ِ ا٭رــ٬م، تعــذ ا٭طــش٠ أٍٚ، ٚأٖــِ َ٪طظــ١ تشبٜٛــ١ ٜتًكــ٢ ةٝٗــا اينــشد قــ

َٚبــاد٨ ايظــًٛى ايظــٟٛ; ٭ٕ ا٭طــش٠ تهــٕٛ أن ــش حشؿــاى عًــ٢ تٛجٝــ٘ أبٓا٥ٗــا ٚحــ ِٗ عًــ٢ ا٭رــز بكــِٝ             

 ايظ١ًُٝ. اينل١ًٝ ٚا٫حظاغ بايهشا١َ اإلْظا١ْٝ اييت متهِٓٗ َٔ ةِٗ املعاٜرل ٚا٭ر٬قٝائ 
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ايٛقــٛف يف َضايــل ٚا٭طــش٠ نًُــا ناْــت َتُاطــه١ َٚذلاباــ١، نًُــا ناْــت أقــذس عًــ٢ لاٜــ١ أبٓا٥ٗــا َــٔ   

ا٫سلشاف ٚايعهع، ٚيف ٖـزا اإلطـاس أٚكـحت ايهـ رل َـٔ ايذساطـائ ٚجـٛد ع٬قـ١ بـ  اكـاشاب ا٭طـش٠ ٚتٛتشٖـا،             

 .(1)ٚاسلشاف أةشادٖا

َٚٔ ٚطا٥ٌ ايٛقا١ٜ اييت تظاعذ ع٢ً جتٓب طًٛى ا٫سلشاف يف ايٛطط ايعا٥ًٞ احلـشق قـذس ا٫َهـإ عًـ٢     

ارتٝاس ايضٚجـ١ ايــاحل١، ٚا٫ْظـ اّ ايعـا٥ًٞ; ))٭ٕ ايـضٚا  عًُٝـ١ بٓـا٤        حظٔ ارتٝاس اينشد ػشٜه١ حٝات٘، ٖٚٛ 

ضلتــا  َــٔ ايــضٚج  إىل إدساى ٚاف، ٚةٗــِ ؿــحٝ ، ٚتظــاَ ، ٚثكــ١ َتباديــ١ بــجر٬ق ٚاحــذلاّ ٚتكــذٜش َتبــادٍ،     

، ٖٚـــزا (2)ٚإحظـــاغ ؿـــادم باملظـــ٪ٚي١ٝ املؼـــذلن١، ٚتعـــإٚ عًـــ٢ تــــن١ٝ اخل٬ةـــائ )بهتُـــإ( حـــاٍ حــــٛهلا((   

 اّ ي٘ اْعهاطات٘ اإلصلاب١ٝ ع٢ً تشب١ٝ ا٭بٓا٤ ايذلب١ٝ ايـاحل١.ا٫ْظ 

تؼــهٌ امل٪طظــائ ايتعًُٝٝــ١، ناملذسطــ١ ٚاجلاَعــ١ ... إخل،    ؿــ٬  َ٪طظــائ ايتعًــِٝ ْٚٛعٝتــ٘:    –ثاْٝــاى 

احملاــ١ اي اْٝــ١ بعــذ ا٭طــش٠، بــٌ تعــذ أٖــِ َشحًــ١ يف حٝــا٠ اينــشد; ْعــشاى ملــا ت٪دٜــ٘ َــٔ دٚس يف تُٓٝــ١ قــذسائ        

يعك١ًٝ، ٚاملٗاس١ٜ )ايبذ١ْٝ(، ٚايٛجذا١ْٝ، ٜٚتِ ريو َٔ ر٬ٍ لكٝل ايتعإٚ بـ  ٦ٖٝـ١ ايتـذسٜع    اياايب ا

ٚاياًبـــ١، ٚتٓعـــِٝ مجاعـــائ ايٓؼـــاط املذسطـــٞ ٚاجلـــاَعٞ، ٚتٛجٝـــ٘ ٚتٛعٝـــ١ اياًبـــ١ ي٬ْـــذَا  يف ايٓؼـــاط   

     ٔ يـو ٖـٛ حـشق    . ٚأن ـش َـا ٜضٜـذ َـٔ أُٖٝـ١ ر     (3)املٓاطب، ٚاإلحظـاغ بـاي٤٫ٛ يً ُاعـائ ٚاجملتُـع ٚايـٛط

قٝــاد٠ إداس٠ امل٪طظــائ ايتعًُٝٝـــ١ عًــ٢ أدا٤ املذسطـــ  َٗــاَِٗ ايتعًُٝٝـــ١ ٚايذلبٜٛــ١ بهنـــا٠٤ ٚطــًٛى قـــِٜٛ،       

ٚاطــتبعاد َــٔ ٫ ٜـــً  هلــزٙ املُٗــ١، ٚنــزا ايكٝــاّ بشقابــ١ اياًبــ١ َٚتابعــ١ حلــٛسِٖ ٚايتــضاَِٗ بايٓعــاّ،     

       ِ ، ٚايظـعٞ إلؿـ٬حِٗ، ٚإبعـاد َــٔ    ٚاتــاةِٗ حبظـٔ ايظـًٛى، ٚايعُـٌ عًــ٢ تؼـخٝف ٚةـشص املٓحـشة  َــٓٗ

تعزس إؿ٬ح٘ حت٢ ٫ ٜ٪ثش طًٛن٘ ايظ٧ٝ عًـ٢ اياـ٬ب ا٭طـٜٛا٤. ٚأٜلـاى َـٔ عٛاَـٌ ايٛقاٜـ١ ٚايعـ٬  إصا٤         

; ٭ٕ ريـــو مي ـــٌ كـــُا١ْ (4)اسلــشاف امل٪طظـــائ ايذلبٜٛـــ١، ٖـــٛ حظـــٔ ارتٝـــاس ايكـــا٥ُ  بجداستٗـــا ٚأطـــاتزتٗا 

رت٬يــ٘، ٚطلًــل ع٬قــ١ ٚد ٚاحــذلاّ بــ  ايكــا٥ُ  عًــ٢ ٖــزٙ      ٫ْتعــاّ طــرل ايعُــٌ اإلداسٟ، ٚاحلًٝٛيــ١ دٕٚ ا  

 امل٪طظائ ٚب  َٓتظبٝٗا َٔ اياًب١، ٚبزيو تكٌ املعا١ًَ اخلاط١٦ ٚبايتايٞ ايظًٛى اخلاط٧.

 ؿح١ ب١٦ٝ ايعٌُ:-ثاي اى 

ٜٓعش إىل ٚقا١ٜ ب١٦ٝ ايعٌُ َٔ ايعاًَ  رٟٚ ايظًٛى املٓحشف َُٗا ناْـت رـدلتِٗ ٚننـا٤تِٗ، َـٔ أٖـِ      

شا٤ائ اييت تظاعذ ع٢ً لا١ٜ ايعاًَ  رٟٚ اخلدل٠ ٚايهنا٠٤ ٚايٓضا١ٖ، باإلكـاة١ إىل تابٝـل َبـذأ اي ـٛاب     اإلج

                                                           
 .171، قّ(1996، 1)دبٞ: داس ايكًِ يًٓؼش ٚايتٛصٜع، طٚايٛقا١ٝ٥،  ( د. َذحت ذلُذ ذلُٛد أبٛ ايٓـش، اخلذ١َ ا٫جتُاع1١ٝ)

 .43 - 42، قَشجع طابلد. أنشّ ْؼأئ إبشاِٖٝ، عًِ ا٫جتُاف اجلٓا٥ٞ،  (2)

٥ٞ . ٚملضٜــذ َـٔ ا٫طــ٬ف عــٔ املذسطـ١ ٚدٚسٖــا ايٛقــا  295( د. رـرلٟ رًٝــٌ اجلًُٝـٞ، ايظــًٛى ا٫سلــشايف يف إطـاس ايتخًــو ٚايتكــذّ، َشجـع طــابل، ق    3)

 َٚا بعذٖا. 234اْعش: د. إبشاِٖٝ عبذايشلٔ ايآحٝع، دساطائ يف عًِ ا٫جتُاف اجلٓا٥ٞ، َشجع طابل، ق

 .55 - 54، قَشجع طابلد. أنشّ ْؼأئ إبشاِٖٝ، عًِ ا٫جتُاف اجلٓا٥ٞ،  (4)
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ٚايعكـاب بعذايـ١، ٚنــزا اإلٜنـا٤ يًعــاًَ  بهـٌ حكــٛقِٗ املادٜـ١ ٚاملعٜٓٛـ١، ٖٚــزا ممـا ٜــ٪دٟ إىل سكـا٤ ايعــاًَ ،         

 ٚبايتايٞ ٜٓعهع إصلابٝاى ع٢ً طًٛنِٗ.   

إٕ قلا٤ ايؼخف ٚقت ةشاغ٘ َع ايٛطا٥ٌ ايذلٚضل١ٝ ايك١ُٝ  قت اينشا :إلصلابٞ يٛا٫طت ُاس ا-سابعاى 

اييت تُٓٞ ةهشٙ ٚعكً٘، ٚتٓٛسٙ إىل طشٜل اخلرل ٚايـ٬ ، ناملاايع١ يف ايهتب ايذ١ٜٝٓ ٚاي كاة١ٝ ٚايـحو 

ذ١ٜٝٓ ٚايعًُٝـ١  ... إخل، أٚ َؼاٖذ٠ ايدلاَج ايتًنض١ْٜٝٛ ٚاإلراع١ٝ اجلٝذ٠، أٚ حلٛس ايٓذٚائ ٚاحملاكشائ اي

... إخل، ةايٛطــا٥ٌ ايذلٚضلٝــ١ اجلٝــذ٠ تعــٛد عًــ٢ اينــشد باينا٥ــذ٠ ايهــبرل٠، ٫ طــُٝا إرا ناْــت ايــدلاَج تبــج     

 قُٝاى ثكاة١ٝ ٚع١ًُٝ ٚأر٬ق١ٝ تع  اينشد ع٢ً ايتُٝٝض ب  ايظًٛى ايظٟٛ ٚايظًٛى غرل ايظٟٛ. 

نــ١ املش٥ٝــ١ ٚاملظــُٛع١ ٚاملكــش٠٤ٚ ... إخل، إٕ يٛطــا٥ٌ اإلعــ٬ّ املختً طــ١َ٬ اخلاــاب اإلع٬َــٞ:-راَظــاى 

أ١ُٖٝ بايغ١، ٫ طُٝا يف ظٌ ثٛس٠ املعًَٛائ; حٝج أؿب  هلا تأثرل قٟٛ ٚةعـاٍ عًـ٢ طـًٛى املتًكـٝ ، طـٛا٤ّ      

بايظًب أّ اإلصلاب، ٚهلزا طعت ايذٍٚ إىل ا٫ٖتُاّ بتٛجٝٗٗا تٛجٝٗاى عًُٝاى، ٚثكاةٝاى، ٚقاْْٛٝاى; يهٞ لُٞ 

َٔ أكشاسٖا، ٜٚـب  يـذٜٗا ايكـذس٠ عًـ٢ ايـتحهِ، أٚ ايشقابـ١ عًـ٢ ٚطـا٥ٌ اإلعـ٬ّ املختًنـ١،          اينشد ٚاجملتُع 

ٚتٛجٝٗٗا سلٛ ا٭ةلـٌ; يف طـبٌٝ رذَـ١ أةـشاد اجملتُـع، ٚايشقـٞ دظـت٣ٛ ايشطـاي١ اإلع٬َٝـ١، بـٌ ٚذلاسبـ١            

 جملتُع.ايٛطا٥ٌ ٚايدلاَج اي٬أر٬ق١ٝ اييت تظع٢ إىل ب ٗا; يغشو ايتأثرل ايظً  ع٢ً اينشد ٚا

إٕ سةع َظت٣ٛ َعٝؼ١ املٛاطٓ  َٔ ر٬ٍ ايكلا٤ ع٢ً اينكـش،   تأَ  َظت٣ٛ ايعٝؽ ايهشِٜ:-دطاى طا

ٚايبااي١، ٚلظ  ظشٚف ايظهٔ، ٚايتخًف َـٔ جٛاْـب اينظـاد، ٚايكلـا٤ عًـ٢ ا٭َٝـ١ ايـيت مت ـٌ َعٗـشاى          

ُـ   (1)َٔ َعاٖش ايتخًو ع عًـ٢ ايعـٝؽ يف ظـٌ حٝـا٠     ، ٫ٚ ػو إٔ تٛةش نٌ ٖزٙ املتاًبائ تعـ  أةـشاد اجملت

يف ٚقا١ٜ اجملتُع دختًو ة٦ات٘ َٔ ا٫شلشاط يف طًٛنٝائ قذ ت٪دٟ إىل  -ن رلاى  -نشمي١، ٚتظاعذ 

 ا٫سلشاف اإلجشاَٞ.

ٜش٣ ايـبعض بـإٔ ايتعًـِٝ ٜعـذ أحـذ ايعٛاَـٌ ايـيت         ت٣ٛ ايتعًِٝ ٚايكلا٤ ع٢ً ا٭١َٝ:سةع َظ-طابعاى 

، (2)ع املظــت٣ٛ ايتعًُٝـٞ اشلنـض َعــذٍ اجلشميـ١ ٚايعهـع ؿــحٝ     تكـٞ اجملتُـع َـٔ ا٫سلــشاف، ةهًُـا استنـ     

ٚيهٔ ٖزٙ اٯسا٤   ت بت باإلحـا٥ٝائ ايذقٝك١ نذيٌٝ قاطع; حٝج أظٗشئ اإلحــا٥ٝائ ٚجـٛد تنـاٚئ يف    

طـًٛنٝاى تنـٛم   بعض ايذٍٚ يف ْتا٥ ٗا َٚذي٫ٛتٗا، ةع٢ً طبٌٝ امل اٍ: تب  إٔ ْظب١ ا٭َٝ  ب  املٓحـشة   

  يف بعـــض ايـــذٍٚ، َ ـــٌ: املاْٝـــا، ٚةشْظـــا، ٚإٜاايٝـــا، ٚايظـــعٛد١ٜ، بُٝٓـــا ٚجـــذ إٔ ْظـــب١ املـــتعًُ  بـــ    ْظـــب١ املـــتعًُ

، ٚحتـ٢ ٜــب  ايتعًـِٝ عـا٬َى َظـاعذاى      (3)ٖٚٓغاسٜـا املٓحشة  طـًٛنٝاى تنـٛم ْظـب١ ا٭َـٝ  يف بً ٝهـا، ٚبًغاسٜـا،       

                                                           
 . 290( د. ررلٟ رًٌٝ اجلًُٝٞ، ايظًٛى ا٫سلشايف يف إطاس ايتخًو ٚايتكذّ، َشجع طابل، ق1)

  .232د. ذلُذ ػنٝل، اجلشمي١ ٚاجملتُع، َشجع طابل، ق( 2)

 .145( د. إبشاِٖٝ عبذايشلٔ ايآحٝع، دساطائ يف عًِ ا٫جتُاف اجلٓا٥ٞ، َشجع طابل، ق3)
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َٓٗـا: إٔ ٜهـٕٛ ايتعًـِٝ قـذ أطـع       ،(1)ع٢ً رنض َظت٣ٛ اجلشمي١، أٚ َهاةحتٗا ٫بذ َٔ تٛاةش ػـشٚط عـذ٠  

ع٢ً دلُٛع١ َٔ ايكِٝ ٚاملباد٨ ايذلب١ٜٛ ايـحٝح١ ٚايظ١ًُٝ، ٚيف ٖزا اإلطاس ٜعذ ايتعًِٝ َكَٛاى أطاطٝاى 

َــٔ َكَٛـــائ بٓـــا٤ ػخـــ١ٝ اإلْظـــإ ايٓـــاج  َــٔ رـــ٬ٍ تٛطـــٝع آةــام املعشةـــ١، ٚاإلدساى، ٚؿـــكٌ املٛاٖـــب،      

إىل ايتحًٞ بايظًٛى ايكِٜٛ، ٜٚنت  أَاَـ٘ دلـا٫ئ سحبـ١     َٚظاعذت٘ ع٢ً تٗزٜب ايٓنع، مما ٜ٪ٌٖ اينشد

 .(2)يًعٌُ، ٚهلزا تتأنذ كشٚس٠ تٛةرل ةشق ايتعًِٝ يهٌ ايؼباب ... إخل

ّ، ٚحبظــب احلايـ١ ايتعًُٝٝــ١، ةكــذ بًغـت ْظــب١ اجلشميــ١ ايــيت   1985َٚـٔ رــ٬ٍ اإلحـــا٥ٝائ يف َــش يعــاّ   

ِ 5457استهبــت َــٔ ا٭َــٝ    %، ثــِ َــٔ احلاؿــً  عًــ٢  32َــٔ ٜكــشأ ٜٚهتــب بٓظــب١   % َــٔ إمجــايٞ اجلــشا٥ِ، ًٜــٝٗ

%. ثِ ايتعًِٝ ايعـايٞ بٓظـب١   757%، ٚاي ا١ْٜٛ ايعا١َ بٓظب١ 254%، ٚاإلعذاد١ٜ بٓظب١ 057ايؼٗاد٠ ا٫بتذا١ٝ٥ بٓظب١ 

ّ، ٚحبظـب احلايـ١ ايتعًُٝٝـ١ يًُـتُٗ ، تـب  بـإٔ       2013. َٚٔ ٚاقع اإلحـا٥ٝائ ايشزل١ٝ يف ايُٝٔ يعـاّ  (3)255%

% َــٔ إمجــايٞ املــتُٗ ، ًٜــِٝٗ ْظــب١   7153تبــ١ ا٭ٚىل مت ًــت يف املــتُٗ  َــٔ رٟٚ ايتعًــِٝ ا٭طاطــٞ بٓظــب١    املش

، يــــزا َــــٔ رــــ٬ٍ   (4)%357%، ثــــِ اجلــــاَعٝ  بٓظــــب١   1151% َــــٔ رٟٚ ايتعًــــِٝ اي ــــاْٟٛ، ٚا٭َــــٝ  بٓظــــب١     1359

عٛاٌَ ا٭طاط١ٝ اييت لذ َٔ تاٛس اإلحـا٥ٝائ ايظابك١ ميهٔ ا٫طتٓتا  بإٔ ايتعًِٝ مي ٌ عا٬َى َُٗاى َٔ اي

 اجلشمي١، دع٢ٓ أْ٘ نًُا استنع َظت٣ٛ ايتعًِٝ، نًُا اشلنلت َعذ٫ئ اجلشمي١ ب  أةشاد اجملتُع.    

إٕ ايٛقاٜــ١ َــٔ ا٫سلــشاف ٜتاًــب تهــاتو امل٪طظــائ      اَــٌ بــ  أجٗــض٠ ايذٚيــ١ ٚاجملتُــع:     ايته-ثآَــاى 

َٚظــتُشاى، نُــا ٜٓبغــٞ عــذّ تــشى قلــ١ٝ ذلاسبــ١ ايظــًٛى     ايشزلٝــ١ ٚغــرل ايشزلٝــ١ تهاتنــاى ٚتلــآَاى قٜٛــاى  

ا٫سلشايف ع٢ً ا٭جٗض٠ ايشزل١ٝ ٚحذٖا; ٭ٕ ريـو ٫ ضلكـل ا٫طـتكشاس ٚا٭َـٔ املٓؼـٛد َُٗـا نـإ ا٭َـش،         

هلزا ٫بذ َٔ تعاةش اجلٗٛد ايشزل١ٝ ٚايؼعب١ٝ، دا يف ريو َ٪طظائ اجملتُع املذْٞ; يهٞ ٜتحكل اهلـذف  

 ٚقا١ٜ اجملتُع َٔ ايظًٛى املٓحشف. املٓؼٛد املتُ ٌ يف 

ةاجلُعٝائ ٚاملٓعُائ ا٭١ًٖٝ ٫بذ إٔ تكّٛ بٓؼش ايٛعٞ ب  ايٓاغ، ٚتبـرلِٖ بكلاٜا ا٫سلشاف، ٚػشٚسٙ، 

٬ٜٚٚتــ٘; حــيت ٜهــٕٛ اجملتُــع َــذسناى ملظــ٪ٚيٝات٘، ٜٚكــّٛ بــذٚسٙ يف ايٛقاٜــ١ َــٔ ا٫سلــشاف بايـــٛس٠ ايــيت تهنــٌ       

                                                           
 .146 – 145( ملضٜذ َٔ ايتناؿٌٝ اْعش: د. إبشاِٖٝ عبذايشلٔ ايآحٝع، دساطائ يف عًِ ا٫جتُاف اجلٓا٥ٞ، َشجع طابل، ق1)

. ٚملضٜــذ َــٔ ا٫طــ٬ف عــٔ ايتعًــِٝ ٚدٚسٙ يف ايتٓؼــ١٦ ا٫جتُاعٝــ١  127 - 126طــٝذ إزلاعٝــٌ ٚآرــشٕٚ، جٓــٛ  ا٭حــذاش، َشجــع طــابل، ق  ( د. عــضئ2)

 َٚا بعذٖا. 86اْعش: د. أنشّ ْؼأئ إبشاِٖٝ، عًِ ا٫جتُاف اجلٓا٥ٞ، َشجع طابل، ق

  .230( د. ذلُذ ػنٝل، اجلشمي١ ٚاجملتُع، َشجع طابل، ق3)

ايعاَــ١ يًتخاــٝط ٚايتٓعــِٝ، ايتكشٜــش اإلحـــا٥ٞ ا٭َــين ايظــٟٓٛ املــٛجض عــٔ اجلشميــ١ ...، )ؿــٓعا٤: ٚصاس٠ ايذارًٝــ١، َابعــ١ ايتٛجٝــ٘             اإلداس٠ (4)

 .43، قاملعٟٓٛ ٚايع٬قائ بٛصاس٠ ايذار١ًٝ، بذٕٚ رنش ايابع١ ٚايتاسٜخ(
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  ٕ يف ايــب٬د َــع كــُإ حكــٛم املــٛاطٓ ، ٚحشٜــاتِٗ ا٭طاطــ١ٝ، ٚبــزيو ٜظــاِٖ      لكٝــل ا٭َــٔ، ٚطــٝاد٠ ايكــاْٛ

 .(1)اجملتُع يف احلذ َٔ ا٫سلشاف قبٌ ٚقٛع٘

نُا ٫بذ َٔ قٝاّ ايذٚي١ ٚاملٓعُائ اجملتُع١ٝ بايتٛجٝ٘ ٚايتٛعٝـ١; بغٝـ١ تغـٝرل ْعـش٠ اجملتُـع ايـيت تتظـِ        

ــا٠ ايَٝٛٝــ١      ، حٝــج إٕ نــٌ ةــشد َظــ٪ٍٚ يف دلتُعــ٘، ٚعًٝــ٘ إٔ     باــابع ايظــًب١ٝ ٚاي٬َبــا٠٫ جتــاٙ َٛاقــو احلٝ

ٜتذرٌ حُٝٓا ٜؼعش إٔ ٖٓاى راـشاى َـا ٜلـش اجملتُـع ْٚعاَـ٘، َٚـٔ ايٛاجـب عًٝـ٘ إٔ ٜتـذرٌ حُٝٓـا صلـذ أٟ            

ا٫سلــشاف، َٚــٔ ٖٓــا ٜــضداد إحظــاغ نــٌ ةــشد يف اجملتُــع دظــ٪ٚيٝات٘ جتــاٙ     ةــشد ٜبــذأ بــا٫سلشاف أٜــاى نــإ ْــٛف ٖــزا   

 قت ٜذسى نٌ ساغب يف ا٫سلشاف إٔ ٖٓاى َٔ ٜشةض ٜٚكو كذ طًٛن٘ غرل ايظٟٛ.ْنع ايٛ، ٚيف (2)دلتُع٘

إٕ ايلبط ا٫جتُـاعٞ ضلكـل    ا٫جتُاعٞ ايشزل١ٝ ٚغرل ايشزل١ٝ:ةاع١ًٝ ٚطا٥ٌ ايلبط -تاطعاى 

ــضا٤ أٚ       ــ١ بنـــشو اجلـ ــ٢ ا٫سلشاةـــائ اإلجشاَٝـ ــا٤ عًـ ا٭َـــٔ ٚا٫طـــتكشاس، ٚريـــو َـــٔ رـــ٬ٍ ايكلـ

ٔ ايٛطا٥ٌ ايـيت لكـل ايذلابـط ٚايتُاطـو بـ  أةـشاد اجملتُـع، ممـا         ايعكٛب١; باعتباسٖا ٚط١ًٝ َ

ٜ٪دٟ إىل لكٝل ا٭َٔ ٚايظه١ٓٝ، ةايشدف ا٫جتُـاعٞ ٜـتِ باشٜكـ١ َباػـش٠ لـت تـأثرل ايكـٛاْ         

 . (3)ايشادع١ ٚطًااْٗا، أٚ باشٜك١ غرل َباػش٠، َ ٌ: اطتؼعاس اخلٛف أٚ ايشٖب١

جتُـاعٞ تتظـِ بايناعًٝـ١، طـٛا٤ّ ناْـت سزلٝـ١، أّ غـرل سزلٝـ١،         ٜتاًب ا٭َش ٚجٛد ٚطا٥ٌ يًلبط ا٫ ،يزا

ٚصلب إٔ تهٕٛ ٖزٙ ايٛطا٥ٌ قادس٠ ع٢ً سدف نٌ طًٛى ٜٗذف إىل ا٫سلشاف اإلجشاَٞ، أٜاى نإ ْٛع٘ َٚـذسٙ، 

٭ٕ عذّ ٚجٛد ايلٛابط ا٫جتُاع١ٝ اينعاي١ اييت تلبط طًٛى ايؼخف َٔ ا٫سلشاف سلٛ استهاب اجلشميـ١،  

يٓاغ يف حاي١ َٔ اينٛك٢، ٚايكًل ايٓنظٞ، ٚايؼعٛس بعذّ ا٭َٔ ٚا٫طتكشاس يذ٣ اينشد، ٚا٭طـش٠،  صلعٌ حٝا٠ ا

 ٚاجملتُع.

ٝ -عاػــشاى  ٜعــذ ا٫يتــضاّ بتعــايِٝ ايــذٜٔ اإلطــ٬َٞ َٚــا    ِ ايذٜٓٝــ١ يًٛقاٜــ١ َــٔ ا٫سلــشاف:  تعضٜــض ايكــ

ٍٙ جتعٌ اينشد املظًِ أن ش حشؿاى ع٢ً جتٓب ايظـًٛى املٓحـشف،    تتلُٓ٘ ايعكٝذ٠ اإلط١َٝ٬ َٔ أٚاَش ْٚٛا

هلزا ٜكتلٞ احلاٍ ت١ُٝٓ ايشٚ  اإلميا١ْٝ يف اجملتُع َٔ رـ٬ٍ إعـذاد ٚتٓنٝـز بـشاَج ايتٛعٝـ١ يكـِٝ ايـذٜٔ        

اإلط٬َٞ، َٚباد٥٘ ايظُح١، ٚا٫بتعاد عٔ ايغًٛ ٚايتاشف، ٚتعُٝل سٚ  اإلرا٤ ٚايتعإٚ ب  أةشاد اجملتُـع;  

ُذ٠ َٔ اإلميإ ايـحٝ  ))ايزٟ صلُع دا٥ُاى، ٜٚٛةل ٫ٚ ٜنشم، ةٝحـٍٛ  ٭ٕ ايكِٝ ا٭ر٬ق١ٝ ايظ١ًُٝ املظت

دٕٚ ايتنهــو ٚايتـــذف يف َظــت٣ٛ ا٭طــش٠ ٚيف َظــت٣ٛ اجملتُــع، ٚضلــٍٛ نــزيو دٕٚ استهــاب اٯثــاّ بهــٌ      

                                                           
د. رــرلٟ رًٝــٌ اجلًُٝــٞ،   ٚاْعــش:  .326 - 320طــابل، ق ( د. ذلُــذ طــ١َ٬ ذلُــذ غبــاسٟ، ا٫سلــشاف ا٫جتُــاعٞ ٚسعاٜــ١ املٓحــشة ، َشجــع       1)

 .297ايظًٛى ا٫سلشايف يف إطاس ايتخًو ٚايتكذّ، َشجع طابل، ق

 .297( د. ررلٟ رًٌٝ اجلًُٝٞ، ايظًٛى ا٫سلشايف يف إطاس ايتخًو ٚايتكذّ، َشجع طابل، ق2)

 .20ٍ ايعشب١ٝ، َشجع طابل، ق( د. ذلُذ ؿنٛ  ا٭رشغ، منٛر  ٫طذلاتٝ ١ٝ ايلبط ا٫جتُاعٞ يف ايذ3ٚ)
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 (تـحـلـيـلـيـــة دراســـة)  اليمن في المجتمع أمن على وأثره السلوك انحراف
 

 الحـســـني صالح أحـمـذ عـزيــزد.      

. ةاإلطـ٬ّ يــ٘ دٚس بـاسص ٚأطاطـٞ يف ٚقاٜـ١ ا٭َـ١ َــٔ ا٫سلـشاف، بـٌ ٜؼـهٌ أٖــِ         (1)ؿـٛسٙ ٚيف مجٝـع ا٭حـٛاٍ((   

 ٫جتُاع١ٝ.ايلٛابط ا

ةايــذٜٔ اإلطــ٬َٞ ٜٗــتِ بايٛقاٜــ١، بــٌ قــذَٗا عًــ٢ ايعــ٬ ، ٚأعااٖــا اٖتُاَــاى نــبرلاى يًٛقاٜــ١ َــٔ املؼــه٬ئ  

ا٫جتُاعٝــ١ بــذ٫ى َــٔ اْتعــاس ٚقٛعٗــا ثــِ ايتحــشى يع٬جٗــا، ٚيكــذ ٚكــع اإلطــ٬ّ َٓٗ ــاى دقٝكــاى يًٛقاٜــ١ َــٔ            

ٚقــذ جــا٤ يف عــذد َــٔ  ، (2)١ٜ، ٚايظٝاطــ١ٝ ... إخلا٭َــشاو ٚاملؼــه٬ئ دختًــو أْٛاعٗــا ا٫جتُاعٝــ١، ٚا٫قتـــاد  

   ژآٜائ ايكشإٓ ايهـشِٜ َـا ٜ٪نـذ ريـو، َٓٗـا قٛيـ٘ تعـاىل:       

     ژتعاىل: ٘يٛٚق ،(3)ژ   

     ژ :قٛي٘ تعاىلٚ ،(4)ژ     
ژ        ژتعاىل: ٛي٘ٚق ،(5)ژ   

ٚجا٤ يف ايظ١ٓ ايٓب١ٜٛ َا ٜ٪نـذ عًـ٢ كـشٚس٠ ايٛقـٛف يف ٚجـ٘ َـٔ ضلـاٍٚ مماسطـ١ ايظـًٛى املٓحـشف، ةعـٔ            

))َ ـٌ ايكـا٥ِ عًـ٢ حـُذٚد اب      عـٔ ايشطـٍٛ ؿـ٢ً اب عًٝـ٘ ٚطـًِ قـاٍ:       -سكـٞ اب عٓـ٘    -ايٓعُإ بـٔ بؼـرل   

ٍّ اطــتُٗٛا عًــ٢ طــن١ٍٓٝ، ةأؿــاب بعلــِٗ أع٬ٖــا ٚبعلــِٗ أطــنًٗا، ةهــإ ايــزٜٔ يف             ٚايٛاقــع ةٝٗــا، نُ ــٌ قــٛ

أطنًٗا، إرا اطتكٛا َٔ املا٤ َشٚا ع٢ً َٔ ةٛقِٗ، ةكايٛا: يٛ أْا رشقٓا يف ْـٝبٓا رشقاى، ٚ  ْ٪ر َٔ ةٛقٓـا، ةـجٕ   

َٔ ٖـزا  . ٚا٫طتناد٠ املظتكا٠ (7)عاى، ٚإٕ أرزٚا ع٢ً أٜذِٜٗ زلٛا ٚزلٛا مجٝعاى((ٜذلنِٖٛ َٚا أسادٚا ًٖهٛا مجٝ

احلذٜج ايؼشٜو إٔ ع٢ً ا٭١َ ٚاجب َٓع نٌ تـشف ٫ ٜشاعٞ َـًح١ ا٭١َ; ٭ٕ تشى نٌ تـشف أٚ طـًٛى  

 َٓحشف دٕٚ سدف طٝ٪دٟ إىل كشس اجملتُع ٬ٖٚن٘. 

ٔ ٌ نـٌ ةـشد ضلـع اإلحظـاغ ايهاَـٌ باملظـ٪ٚي١ٝ،       ةاإلط٬ّ يف ٖزٙ احلايـ١ ٜلـع قاعـذ٠ يًُ تُـع جتعـ       ةعـ

٘  اب ؿ٢ً اب سطٍٛ إٔ - عُٓٗا اب سكٞ - عُش بٔ عبذاب ِ  عًٝـ ِ  ))أ٫ قـاٍ:  ٚطـً ِ  ساٍف نًهـ ٍ  ٚنًهـ  َظـ٪ٚ

ٔ  َظ٪ٍٚ ٖٚٛ بٝت٘ أٌٖ ع٢ً ساٍف ٚايشجٌ سعٝت٘، عٔ َظ٪ٍٚ ٖٚٛ ساٍف ايٓاغ ع٢ً ايزٟ ةاإلَاّ سعٝت٘، عٔ  سعٝتـ٘،  عـ

ٛ  طـٝذٙ  َاٍ ع٢ً ساٍف ايشجٌ ٚعبذ عِٓٗ، َظ٪ٚي١ ٖٚٞ ٚٚيذٙ صٚجٗا بٝت أٌٖ ع٢ً ع١ٝسا ٚاملشأ٠ ٍ  ٖٚـ  أ٫ عٓـ٘،  َظـ٪ٚ

  .(8)سعٝت٘(( عٔ َظ٪ٍٚ ٚنًهِ ساٍف، ةهًهِ

                                                           
 .83، قَشجع طابلد. أنشّ ْؼأئ إبشاِٖٝ، عًِ ا٫جتُاف اجلٓا٥ٞ،  (1)

 .68( د. َذحت ذلُذ ذلُٛد أبٛ ايٓـش، اخلذ١َ ا٫جتُاع١ٝ ٚايٛقا١ٝ٥، َشجع طابل، ق2)

 .2( طٛس٠ املا٥ذ٠ اٯ١ٜ 3)

 .21( طٛس٠ ايٓٛس اٯ١ٜ 4)

 .195اٯ١ٜ بكش٠ ( طٛس٠ اي5)

 .14اٯ١ٜ كٝا١َ اي ( طٛس6٠)

 .438(، ق2493نتاب ايؼشن١، باب ٌٖ ٜكشُف يف ايكظ١ُ ٚا٫طتٗاّ ةٝ٘، حذٜج سقِ )، طابل َشجع ايبخاسٟ، ؿحٝ  ايبخاسٟ، سٚاٙ( 7)

  .1261ق (،7138) سقِ حذٜج (،1) سقِ ايباب ا٭حهاّ، نتاب طابل، َشجع ايبخاسٟ، ؿحٝ  ايبخاسٟ، سٚاٙ (8)
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 (تـحـلـيـلـيـــة دراســـة)  اليمن في المجتمع أمن على وأثره السلوك انحراف
 

 الحـســـني صالح أحـمـذ عـزيــزد.      

    ژ نُا ٜنشو اإلط٬ّ ع٢ً نٌ َظًِ إٔ ٜغرل املٓهـش ايـزٟ ٜـشاٙ يف حـذٚد اطـتااعت٘ عُـ٬ى بكٛيـ٘ تعـاىل:        

ٚعـٔ   ،(1)ژ    

قــاٍ زلعــت سطــٍٛ اب ؿــ٢ً اب عًٝــ٘ ٚطــًِ ٜكــٍٛ: ))َــٔ سأ٣ َــٓهِ َٓهــشاى       -سكــٞ اب عٓــ٘   -أبــٞ طــعٝذ  

. ةُـٔ ٖـزا احلـذٜج    (2)ةـجٕ   ٜظـتاع ةبكًبـ٘، ٚريـو أكـعو اإلميـإ((       ةًٝغرلٙ بٝذٙ، ةجٕ   ٜظتاع ةبًظاْ٘،

تتـب  َشاتــب اإلميـإ ٚدسجاتٗــا، ةاملظـ٪ٚي١ٝ مجاعٝــ١ يف َهاةحـ١ ا٫سلــشاف أٚ اينظـاد، ٚعًــ٢ اجملتُـع إٔ ٜأرــز       

بٝذ نٌ َٓحشف ٚةاطذ; ٚضلاسب اياشا٥ل املظبب١ يتنؼٞ ا٫سلـشاف ٚاينظـاد بهـٌ ؿـٛسٙ ٚأػـهاي٘; ٭ٕ أعلـا٤       

 تُع َظ٪ٚيٕٛ عٔ ايتٗإٚ، بغ١ٝ احملاةع١ ع٢ً أَٔ ٚاطتكشاس ا٭١َ. اجمل

 :اخلـاتـُـــ١

 ايٓتا٥ج ٚايتٛؿٝائ

بعذ ايذساط١ ٚايتحًٌٝ ملٛكٛف اسلشاف ايظًٛى ٚأثشٙ ع٢ً أَٔ اجملتُع يف ايُٝٔ، م ايتٛؿٌ إىل عـذد َـٔ   

 ايٓتا٥ج ٚايتٛؿٝائ، ع٢ً ايٓحٛ اٯتٞ: 

 ايٓتا٥ـج:-أ٫ٚى 

١ تعــذ َ٪ػــشاى َــٔ امل٪ػــشائ ايــيت تعٗــش قـــٛساى َــٔ قبــٌ ا٭طــش٠ يف تشبٝــ١ أبٓا٥ٗــا، باإلكــاة١ إىل     إٕ اجلشميــ-1

كـــعو دٚس امل٪طظـــائ ايذلبٜٛـــ١ ٚايتعًُٝٝـــ١ ناملذسطـــ١ ٚاجلاَعـــ١، ٭ٕ ايذلبٝـــ١ تعـــذ عـــا٬َى َـــٔ ايعٛاَـــٌ  

 ا٥ٌ اإلع٬ّ املختًن١.     ا٭طاط١ٝ امل٪ثش٠ يف طًٛى اينشد إصلاباى أٚ طًباى، نُا إٔ ٖٓاى ر٬ًى يف بشاَج ٚط

إٕ ايظــًٛى ا٫سلــشايف يــٝع طــًٛناى ةاشٜــاى، بــٌ ٖــٛ ْتٝ ــ١ يًظــًٛى املهتظــب ايــزٟ انتظــب٘ اينــشد َــٔ         -2

 احملٝط ا٫جتُاعٞ )ا٭طش٠، ٚامل٪طظائ ايتع١ًُٝٝ، ٚايعٌُ، ٚايب١٦ٝ ا٫جتُاع١ٝ اييت ٜعٝؽ ةٝٗا(. 

اى َــٔ أطــباب ايضيــٌ ٚايٛقــٛف يف ايظــًٛى ا٫سلــشايف   كــعو ايلــابط أٚ ايــشادف ايــزاتٞ يــذ٣ اينــشد ٜعــذ طــبب    -3

 اإلجشاَٞ، ٭ٕ ايشادف ايزاتٞ ضلـٔ اإلْظإ َٔ رلاين١ قِٝ اجملتُع ٚأر٬ق٘.

إٕ اتظاف ايب١٦ٝ اإلجشا١َٝ ٜعذ َ٪ػشاى ع٢ً ايكـٛس، أٚ ايلعو يف ٚطا٥ٌ ايلبط ا٫جتُاع١ٝ ايشزل١ٝ، أٚ  -4

 سلشايف اإلجشاَٞ.ايعشة١ٝ عٔ ايكٝاّ بع١ًُٝ كبط ايظًٛى ا٫

ــاّ   -5 ــشا٥ِ يعـ ــ٘  4ّ يف اجلـــذٍٚ سقـــِ )2006ّ بعـــاّ 2013تـــب  َـــٔ رـــ٬ٍ َكاسْـــ١ اجلـ ــ١ تت ـ ( إٔ ْظـــب١ اجلشميـ

تـــاعذٜاى يف عــذد َــٔ احملاةعــائ، ٫ طــُٝا )ؿــٓعا٤، ٚعُــشإ، ٚايبٝلــا٤ ٚتعــض، ٚأَاْــ١ ايعاؿــ١ُ(، ٖٚــزا       

                                                           
 . 104 ( طٛس٠ آٍ عُشإ اٯ1١ٜ)

 بـاب  اإلميـإ،  نتـاب  ّ(،2000ٖــ/  1420، 1اإلَاّ أبٞ احلظ  َظًِ بٔ احل ا  ايٓٝظابٛسٟ: ؿـحٝ  َظـًِ، )بـرلٚئ: داس إحٝـا٤ ايـذلاش ايعشبـٞ، ط       (2)

  .81ق (،49) سقِ حذٜج اإلميإ، َٔ املٓهش عٔ ايٓٗٞ نٕٛ بٝإ
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 (تـحـلـيـلـيـــة دراســـة)  اليمن في المجتمع أمن على وأثره السلوك انحراف
 

 الحـســـني صالح أحـمـذ عـزيــزد.      

ٚايذٚيـ١ يف َٛاجٗـ١ ايظـًٛى ا٫سلـشايف      ٜؼهٌ راشاى عًـ٢ اينـشد ٚاجملتُـع ٚايذٚيـ١; إرا   ٜكـو اجملتُـع      

 اإلجشاَٞ.

اتل  َٔ ر٬ٍ لًٌٝ إحـا٥ٝائ اجلشا٥ِ أْٗا تذلى آثاساى رلتًن١ ع٢ً حٝا٠ اإلْظإ ْنظٝاى، ٚاجتُاعٝاى، -6

ٚاقتـادٜاى، ٫ٚ ٜكتـش آثاسٖا ع٢ً اإلْظإ دنشدٙ، بٌ ٜؼـٌُ اجملتُـع ٚايذٚيـ١، ٖٚـزا ٜـٓعهع طـًباى عًـ٢        

 .ا٭َٔ ٚا٫طتكشاس

اتلــ  َــٔ رــ٬ٍ ايذساطــ١ إٔ ٖٓــاى دلُٛعــ١ َــٔ ايٛطــا٥ٌ ايٛقا٥ٝــ١ ايــيت تظــاِٖ يف ٚقاٜــ١ اإلْظــإ، بــٌ            -7

 ٚتعـُ٘ َٔ ايٛقٛف يف ايظًٛى ا٫سلشايف اإلجشاَٞ، ٚتعذ ا٭طش٠ يف َكذ١َ ٖزٙ ايٛطا٥ٌ.  

 ايتٛؿٝـائ:-ثاْٝاى 

عذٍد َٔ ايتٛؿٝائ، اييت آٌَ أرزٖا يف  ٜتِ ٚكع بٓا٤ّ ع٢ً َا م ايتٛؿٌ إيٝ٘ يف ٖزٙ ايذساط١ َٔ ايٓتا٥ج،

ا٫عتباس َٔ قبٌ اجلٗائ املع١ٝٓ احله١َٝٛ ٚغرلٖا عٓذ ٚكع اإلجشا٤ائ ايٛقا١ٝ٥ ٚايع٬ج١ٝ يًحـذ َـٔ ايظـًٛى    

ا٫سلشايف اإلجشاَٞ، بٌ ٚاملٗتُ  َٔ ايباح   ٚايهتاب بكلاٜا اسلشاف ايظًٛى، َٚٔ أِٖ ٖـزٙ ايتٛؿـٝائ َـا    

 ٜأتٞ: 

٫سلشايف اإلجشاَٞ ٜؼـهٌ راـشاى عًـ٢ اينـشد ٚا٭طـش٠ ٚاجملتُـع ٚايذٚيـ١، هلـزا ٜٓبغـٞ ايتعـإٚ           إٕ ايظًٛى ا -1

ٚايتهاَــٌ بــ  اجملتُــع ٚايذٚيــ١، أٟ إقاَــ١ جظــٛس ايؼــشان١ ٚايتهاَــٌ بــ  أجٗــض٠ ايؼــشط١، ٚاجملتُــع،            

يٛقا٥ٝـ١  َٚٓعُائ اجملتُع املـذْٞ يف َٛاجٗـ١ ايظـًٛى ا٫سلـشايف اإلجشاَـٞ ٚايتــذٟ يـ٘ بهـٌ ايٛطـا٥ٌ ا         

 ٚايع٬ج١ٝ; ٫حتٛا٥٘ ٚايكلا٤ عًٝ٘; حناظاى ع٢ً اجملتُع َٔ ايتنهو، ٚايتؼشرّ، ٚعذّ ا٫طتكشاس.

ٜتٛىل ايكا٥ُٕٛ ع٢ً أجٗض٠ ايؼشط١ ٚكع راـط اطـذلاتٝ ١ٝ تتلـُٔ ا٫ْتؼـاس ٚبظـط ايٓنـٛر يف مجٝـع         -2

اجلـشا٥ِ تذلنـض يف املــذٕ   احملاةعـائ ٚبذسجـ١ أطاطــ١ٝ يف املـذٕ ايش٥ٝظـ١، ٫ طــُٝا أَاْـ١ ايعاؿـ١ُ; نــٕٛ       

 ايهبرل٠ أن ش َٔ غرلٖا. 

صلب ع٢ً ايذٚي١ ا٫ٖتُاّ بايتعًِٝ دختًو َظـتٜٛات٘; ٭ٕ استنـاف ْظـب١ املـتعًُ  يف اجملتُـع لـذ َـٔ         -3

 اسلشاف ايظًٛى، َٚٔ اجلشمي١. 

ظـًٛى ا٫سلـشايف   صلب ع٢ً ٚطا٥ٌ اإلع٬ّ املختًن١ ٚكع ايدلاَج اهلادة١ اييت تكٞ اينشد ٚاجملتُـع َـٔ اي   -4

اإلجشاَــٞ، نــايدلاَج ايذلبٜٛــ١، ٚاي كاةٝــ١، ٚايتٛعٜٛــ١، ٫ طــُٝا ةُٝــا ٜتعًــل بٓؼــش ايكــِٝ، ٚا٭رـــ٬م،           

ٚاينل١ًٝ، ٚاحذلاّ ا٭ْع١ُ ٚايكٛاْ  ايظا٥ذ٠، ٚاحذلاّ حكٛم اٯرشٜٔ، ٚعذّ ايتعذٟ عًٝٗا بأٟ ؿـٛس٠  

 ؼباب، ٚايهباس. ناْت، حبٝج تهٕٛ ٖزٙ ايدلاَج َتٓٛع١، ةتخاطب ا٭طناٍ، ٚاي

ــًٛى          -5 ــ١ ايظـ ــاؾ; يذساطـ ــع املعـ ــع ايٛاقـ ــيت ت٬َـ ــ١ ايـ ــ١ املتعُكـ ــاش املٝذاْٝـ ــائ ٚا٭حبـ ــججشا٤ ايذساطـ ــاّ بـ ايكٝـ

ا٫سلشايف اإلجشاَٞ ٚايٛقٛف ع٢ً أْٛاف اجلشا٥ِ املختًن١ أطشٜاى، ٚتشبٜٛاى، ٚأر٬قٝاى، ٚثكاةٝاى ... إخل; بغ١ٝ 

 عاجلتٗا ٚاحلذ َٓٗا.َعشة١ ا٭طباب، َٚٔ ثِ ٚكع آيٝائ ع١ًُٝ مل
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 طشع١ اإلزلاص يف حٌ ايكلاٜا اييت تـٌ إىل ايٓٝاب١، ٚايكلا٤، ٚعذّ ايتاٌٜٛ ةٝٗا. -6

اٖتُاّ ا٭طش٠ باجلاْب ايذلبٟٛ، ٫ طُٝا تشب١ٝ أبٓا٥ٗا ايذلب١ٝ ايظ١ًُٝ; يتعضص ايهٝإ ايزاتٞ يذ٣ ا٭بٓا٤،  -7

 ١ٝ، ٚقِٝ اخلرل، ٚايتهاةٌ، ٚايذلاحِ ... إخل. أٟ بٓا٤ ايؼخـ١ٝ ايظ١ٜٛ يذِٜٗ، ٚغشغ املباد٨ ا٭ر٬ق

قٝـــاّ ايعًُـــا٤، ٚرابـــا٤ املظـــاجذ، ٚا٭طـــاتز٠، ٚاملـــ كن  بتٛجٝـــ٘ ٚإسػـــاد ايٓـــاغ إىل اتبـــاف احلـــل ٚاخلـــرل،   -8

ٚا٫بتعــاد عـــٔ ايظـــًٛى ا٫سلـــشايف اإلجشاَـــٞ، بهـــٌ أْٛاعــ٘ ٚؿـــٛسٙ ٚآثـــاسٙ املختًنـــ١ عًـــ٢ اينـــشد ٚا٭طـــش٠    

 ٢ً ايت١ُٝٓ ايؼا١ًَ; ٭ٕ يف ريو ررل ا٭١َ، ٚأَٓٗا، ٚاطتكشاسٖا.ٚاجملتُع ٚايذٚي١، بٌ ٚع

ٌ     ٙرتتِ ٖزأ ،ٚيف ا٭ررل ٚقٛيـ٘   ،(1)ژ      ژ:ايذساط١ بكـٍٛ املـٛىل عـض ٚجـ

 ٚاب ٚيٞ ايتٛةٝل ،،، ايععِٝ. اب مؿذ ،(2)ژ       ژ :تعاىل

 املــشاجــــــــع

 ايهـتـــب: –أ٫ٚى 

 نتب احلذٜج.-1

اإلَــاّ احلظــ  بــٔ َظــعٛد ايبغــٟٛ: ػــش  ايظــ١ٓ، حككــ٘ ٚعًــل عًٝــ٘/ ػــعٝب ا٭سْــا٩ٚط، )بــرلٚئ: املهتــب            -

 ّ(.1983ٖـ/ 1403، 2اإلط٬َٞ، ط

، 1ؿـحٝ  َظـًِ، )بـرلٚئ: داس إحٝـا٤ ايـذلاش ايعشبـٞ، ط      اإلَاّ أبٞ احلظ  َظًِ بـٔ احل ـا  ايٓٝظـابٛسٟ:     -

 ّ(.2000ٖـ/ 1420

اإلَاّ أبٞ عبذاب ذلُـذ بـٔ إزلاعٝـٌ بـٔ إبـشاِٖٝ ايبخـاسٟ: ؿـحٝ  ايبخـاسٟ، )بـرلٚئ: داس إحٝـا٤ ايـذلاش             -

 ّ(.2001ٖـ/ 1422، 1ايعشبٞ، ط

ُذ ة٪اد عبـذايباقٞ، )بـرلٚئ: داس إحٝـا٤    اإلَاّ أبٞ عبذاب ذلُذ بٔ ٜضٜذ ايكضٜٚين: ُطٓٔ ابٔ َاج١، لكٝل/ ذل -

 ّ(.1975ٖـ/ 1395ايذلاش ايعشبٞ، ط، 

اإلَــاّ ذلــٞ ايــذٜٔ أبــٛ صنشٜــا ضلٝــ٢ بــٔ ػــشف ايٓــٟٛٚ: ؿــحٝ  َظــًِ بؼــش  ايٓــٟٛٚ، )بــرلٚئ: داس إحٝــا٤     -

 ، بذٕٚ رنش ايتاسٜخ(.3ايذلاش ايعشبٞ، ط

 نتب ايًغ١.-2

ٔ َٓعٛس: يتَظإ ايعشب، اعت٢ٓ بتــحٝحٗا/ أَـ  ذلُـذ    اإلَاّ أبٞ اينلٌ مجاٍ ايذٜٔ ذلُذ بٔ َهشّ ب -

 ّ(.2010ٙ/ 1431، 1عبذايٖٛاب ٚذلُذ ايـادم ايعبٝذٟ، )برلٚئ: داس إحٝا٤ ايذلاش ايعشبٞ، ط

                                                           
 .286( طٛس٠ ايبكش٠ اٯ١ٜ 1)

 .85( طٛس٠ اإلطشا٤ اٯ١ٜ 2)
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 ايــذلاش إحٝــا٤ داس )بــرلٚئ: احملــٝط، ايكــاَٛغ آبــادٟ، اينــرلٚص ٜعكــٛب بــٔ ذلُــذ ايــذٜٔ دلـــذ ايًغــٟٛ ايع٬َــ١ -

 .(1991ّ ٖـ/1412 ،1ط ايعشبٞ،

دلُع ايًغ١ ايعشب١ٝ )َــش(، املع ـِ ايـٛجٝض، )َــش: طبـع باهل٦ٝـ١ ايعاَـ١ يؼـ٦ٕٛ املاـابع ا٭َرلٜـ١، بـذٕٚ             -

 ّ(.1993رنش ايابع١، 

 نـتـــب اجتُاع١ٝ ٚغرلٖا. -3

د. إبـــشاِٖٝ عبـــذايشلٔ ايآحـــٝع، دساطـــائ يف عًـــِ ا٫جتُـــاف اجلٓـــا٥ٞ، )ايشٜـــاو: داس ايعًـــّٛ يًاباعـــ١    -

 ّ(.1985ٖـ/ 1405، 1ٚايٓؼش، ط

د. أبٛ احلظٔ عبذاملٛجٛد إبشاِٖٝ: دٜٓاَٝائ ا٫سلشاف ٚاجلشميـ١، )اإلطـهٓذس١ٜ: املهتـب اجلـاَعٞ احلـذٜج،       -

 ّ(.2007ط، 

أبٞ احلظٔ عًٞ بٔ ذلُـذ بـٔ حبٝـب ايبــشٟ ايبغـذادٟ املـاٚسدٟ، ا٭حهـاّ ايظـًاا١ْٝ ٚاي٫ٜٛـائ ايذٜٓٝـ١،            -

 بع١ ٚايتاسٜخ(.)برلٚئ: داس ايهتب ايع١ًُٝ، بذٕٚ رنش ايا

 ّ(.1998، 2د. أنشّ ْؼأئ إبشاِٖٝ، عًِ ا٫جتُاف اجلٓا٥ٞ، ) بغذاد: َابع١ ايٓٝضى، ط -

د. ايظٝذ سَلإ، اجلشمي١ ٚا٫سلشاف َٔ املٓعٛس ا٫جتُاعٞ، )اإلطـهٓذس١ٜ: املهتـب اجلـاَعٞ احلـذٜج، ط،      -

1985  .)ّ

 ّ(. 1993: َ٪طظ١ ػباب اجلاَع١، ط، د. ايظٝذ عًٞ ػتا٤، عًِ ا٫جتُاف اجلٓا٥ٞ، )اإلطهٓذس١ٜ -

ــ١، ط     - ــ١ اجلاَعٝـ ــاعٞ، )اإلطـــهٓذس١ٜ: داس املعشةـ ــشاف ٚايلـــبط ا٫جتُـ ــذ ٚآرـــشٕٚ، ا٫سلـ ــاٍ عبذاجملٝـ ، 1د. آَـ

2000.)ّ 

د. جباس٠ عا١ٝ جباس٠ ٚايذنتٛس/ ايظٝذ عٛو عًٞ، املؼه٬ئ ا٫جتُاع١ٝ، ) اإلطـهٓذس١ٜ: داس ايٛةـا٤ يـذْٝا     -

 ّ (.2008، 1اياباع١ ٚايٓؼش، ط

جــ٬ٍ ايـــذٜٔ عبــذاخلايل، اجلشميـــ١ ٚا٫سلــشاف احلـــذٚد ٚاملعاجلــ١، )اإلطـــهٓذس١ٜ: َابعــ١ طـــاَٞ ياباعـــ١       -

 ّ(. 1999ا٫ٚةظت، بذٕٚ رنش ايابع١، 

د. رــرلٟ رًٝــٌ اجلًُٝــٞ، ايظــًٛى ا٫سلــشايف يف إطــاس ايتخًــو ٚايتكــذّ، )ا٫طــهٓذس١ٜ: املهتــب اجلــاَعٞ           -

 ّ(. 1998احلذٜج، ط، 

١ ذلُذ جابش، ا٫سلشاف ا٫جتُاعٞ ب  ْعش١ٜ عًـِ ا٫جتُـاف ٚايٛاقـع ا٫جتُـاعٞ، )اإلطـهٓذس١ٜ:      د. طاَٝ -

 ّ(. 1984داس املعشة١ اجلاَع١ٝ، ط، 

 ّ(.1985، 1د. طًِٝ ْعا١َ، طاٜهٛيٛجٝا ا٫سلشاف، )دَؼل: َهتب اخلذَائ اياباع١ٝ، ط -

اإلطــ٬َٞ، سلـٛ ْعشٜــ١ إطــ١َٝ٬ عاَــ١ يً شميــ١،  د. عبـذاب عبــذايغين غــامن، اجلشميــ١ ٚاجملـشّ َــٔ املٓعــٛس    -

 ّ(.1994)اإلطهٓذس١ٜ: املهتب اجلاَعٞ احلذٜج، ط، 

 ّ(. 1983د. عبذاهلادٟ اجلٖٛشٟ، قاَٛغ عًِ ا٫جتُاف، )ايكاٖش٠: َهتب١ ْٗل١ ايؼشم، ط،  -

 (.2006ّ، 1د. عذْإ أبٛ َـً ، َع ِ عًِ ا٫جتُاف، )َعُإ: داس أطا١َ يًٓؼش ٚايتٛصٜع، ط -
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 ّ(.1984، 1د. عضئ طٝذ إزلاعٌٝ ٚآرشٕٚ، جٓٛ  ا٭حذاش، )ايهٜٛت: ٚناي١ املابٛعائ، ط -

 ّ(.1982، 4د. ذلُذ اجلٖٛشٟ ٚآرشٕٚ، دساط١ عًِ ا٫جتُاف، )ايكاٖش٠: داس املعاسف، ط -

ـٝـ    - ١ د. ذلُـذ طــ١َ٬ ذلُــذ غبـاسٟ، ا٫سلــشاف ا٫جتُــاعٞ ٚسعاٜــ١ املٓحـشة  ٚدٚس سعاٜــ١ اخلذَــ١ ا٫جتُاع

 ّ(.1989َعِٗ، )اإلطهٓذس١ٜ: املهتب اجلاَعٞ احلذٜج، ط، 

د. ذلُــذ ػــنٝل، اجلشميــ١ ٚاجملتُــع ذلاكــشائ يف ا٫جتُــاف اجلٓــا٥ٞ ٚايــذةاف ا٫جتُــاعٞ، )ا٫طــهٓذس١ٜ:    -

 املهتب اجلاَعٞ احلذٜج، بذٕٚ رنش ايابع١ ٚايتاسٜخ(. 

يف ايــذٍٚ ايعشبٝــ١، )ايشٜــاو: َاــابع د. ذلُـذ ؿــنٛ  ا٭رــشغ، منــٛر  ٫طــذلاتٝ ١ٝ ايلـبط ا٫جتُــاعٞ    -

 ّ(.1997، 1أنادمي١ٝ ْاٜو ايعشب١ٝ يًعًّٛ ا٭١َٝٓ، ط

د. ذلُذ عاطو غٝج، املؼـانٌ ا٫جتُاعٝـ١ ٚايظـًٛى ا٫سلـشايف، )اإلطـهٓذس١ٜ: داس املعشةـ١ اجلاَعٝـ١، ط،         -

1987.)ّ 

بٓإ: طشابًع، امل٪طظ١ احلذٜ ـ١  د. ذلُذ ٜاطش ا٭ٜٛبٞ، ايٓعش١ٜ ايعا١َ يٮَٔ، سلٛ عًِ اجتُاف أَين، )ي -

 ّ(.2008يًهتاب، ط، 

 ذلُٛد حظٔ، َكذ١َ اخلذ١َ ا٫جتُاع١ٝ، )برلٚئ: داس ايٓٗل١ ايعشب١ٝ، بذٕٚ رنش ايابع١ ٚايتاسٜخ(. -

، 1د. َذحت ذلُذ ذلُٛد أبٛ ايٓـش، اخلذ١َ ا٫جتُاع١ٝ ٚايٛقا١ٝ٥، )دبـٞ: داس ايكًـِ يًٓؼـش ٚايتٛصٜـع، ط     -

1996.)ّ 

، ٢2 ايعٛجٞ، دسٚغ يف ايعًِ اجلٓا٥ٞ، اجلض٤ ا٭ٍٚ، اجلشميـ١ ٚاجملـشّ، )بـرلٚئ: َ٪طظـ١ ْٛةـٌ، ط     َـان د. -

1987.)ّ 

ــٞ، ط       - ــا٤ ايعشبـ ــذ اإلمنـ ــرلٚئ: َعٗـ ــاعٞ، )بـ ــشاف ا٫جتُـ ــ١ يف ا٫سلـ ــاسٙ، َكذَـ ــذ نـ ــانٞ عبذاجملٝـ ، 1د. َــ

1985.)ّ 

 ّ(.1983، 1د. ْبٌٝ ايظُايٛطٞ، عًِ اجتُاف ايعكاب، )جذ٠: داس ايؼشٚم، ط -

 ايذٚسٜائ:-ثاْٝاى

د. بظــاّ رلــش ايؼــاٞ، ))لكٝــل ا٭َـٔـ ا٫جتُــاعٞ يف اإلطــ٬ّ َظــ٪ٚيٝائ ٚأدٚاس((، دلًــ١ ايؼــشٜع١ ٚايذساطــائ      -

١ٝ، تــــذس عــٔـ دلًــع ايٓؼـــش ايعًُــٞـ  اَعـــ١ ايهٜٛـــت، ايعـــذد )    (، ْٜٛٝــٛـ 77اإلطــ١َٝ٬، )ايهٜٛـــت: دلًـــ١ ةـــًـ

2009  .)ّ 

 اإلحـا٤:-ثاي اى

، )ؿـٓعا٤: َابعـ١ اجلٗـاص املشنـضٟ يإلحــا٤،      2006ّحـا٤، نتاب اإلحـا٤ ايظـٟٓٛ  اجلٗاص املشنضٟ يإل -

 ّ(.2007ْٛةُدل 

، )ؿـٓعا٤: َابعـ١ اجلٗـاص املشنـضٟ يإلحــا٤،      2007ّاجلٗاص املشنضٟ يإلحـا٤، نتاب اإلحـا٤ ايظـٟٓٛ   -

 ّ(.2008ْٛةُدل 
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 (تـحـلـيـلـيـــة دراســـة)  اليمن في المجتمع أمن على وأثره السلوك انحراف
 

 الحـســـني صالح أحـمـذ عـزيــزد.      

بعـ١ اجلٗـاص املشنـضٟ يإلحــا٤،     ، )ؿـٓعا٤: َا 2008ّاجلٗاص املشنضٟ يإلحـا٤، نتاب اإلحـا٤ ايظـٟٓٛ   -

 ّ(.2009ٜٛيٝٛ 

، )ؿـٓعا٤: َابعـ١ اجلٗـاص املشنـضٟ يإلحــا٤،      2009ّاجلٗاص املشنضٟ يإلحـا٤، نتاب اإلحـا٤ ايظـٟٓٛ   -

 ْٜٛٝٛ2010.)ّ 

، )ؿـٓعا٤: َابعـ١ اجلٗـاص املشنـضٟ يإلحــا٤،      2010ّاجلٗاص املشنضٟ يإلحـا٤، نتاب اإلحـا٤ ايظـٟٓٛ   -

 ْٜٛٝٛ2011.)ّ 

، )ؿـٓعا٤: َابعـ١ اجلٗـاص املشنـضٟ يإلحــا٤،      2011ّٗاص املشنضٟ يإلحـا٤، نتاب اإلحـا٤ ايظـٟٓٛ  اجل -

 ّ(.2012طبتُدل 

، )ؿـٓعا٤: َابعـ١ اجلٗـاص املشنـضٟ يإلحــا٤،      2012ّاجلٗاص املشنضٟ يإلحـا٤، نتاب اإلحـا٤ ايظـٟٓٛ   -

 ْٜٛٝٛ2013.)ّ 

 ايتكـاسٜــش:-سابعاى 

عًَٛائ ٚايبحـٛش، ايتكشٜـش اإلحــا٥ٞ ا٭َـين ايظـٟٓٛ عـٔ اجلـشا٥ِ ٚاحلـٛادش         اإلداس٠ ايعا١َ يًتخاٝط ٚامل -

 ّ(.2008ّ، )ؿٓعا٤: ٚصاس٠ ايذار١ًٝ، َاابع ايع٬قائ ٚايتٛجٝ٘ يٛصاس٠ ايذار١ًٝ، ٜٓاٜش 2007... يعاّ 

دش اإلداس٠ ايعا١َ يًتخاٝط ٚاملعًَٛائ ٚايبحـٛش، ايتكشٜـش اإلحــا٥ٞ ا٭َـين ايظـٟٓٛ عـٔ اجلـشا٥ِ ٚاحلـٛا         -

 ّ، )ؿٓعا٤: ٚصاس٠ ايذار١ًٝ، َاابع ايع٬قائ يٛصاس٠ ايذار١ًٝ، بذٕٚ رنش ايابع١ ٚايتاسٜخ(.2010... يعاّ 

اإلداس٠ ايعا١َ يًتخاٝط ٚاملعًَٛائ ٚايبحـٛش، ايتكشٜـش اإلحــا٥ٞ ا٭َـين ايظـٟٓٛ عـٔ اجلـشا٥ِ ٚاحلـٛادش          -

 اس٠ ايذار١ًٝ، بذٕٚ رنش ايابع١ ٚايتاسٜخ(.ّ، )ؿٓعا٤: ٚصاس٠ ايذار١ًٝ، َاابع ايع٬قائ يٛص2011... يعاّ 

اإلداس٠ ايعا١َ يًتخاٝط ٚايتٓعِٝ، ايتكشٜـش اإلحــا٥ٞ ا٭َـين ايظـٟٓٛ املـٛجض عـٔ اجلشميـ١ ...، )ؿـٓعا٤:          -

 ٚصاس٠ ايذار١ًٝ، َاابع ايتٛجٝ٘ املعٟٓٛ ٚايع٬قائ بٛصاس٠ ايذار١ًٝ، بذٕٚ رنش ايابع١ ٚايتاسٜخ(.

 امل٪متــشائ:-راَظاى 

يًُ ًـع   20ًع ا٭ع٢ً يًؼ٦ٕٛ اإلط١َٝ٬: َكَٛائ ا٭َٔ اجملتُعـٞ يف اإلطـ٬ّ، حبـٛش املـ٪متش ايعـاّ ايــ       اجمل -

ّ، )ايكــاٖش٠: ٚصاس٠ ا٭ٚقــاف، داس ايهتــب املـــش١ٜ، ط،  2008ا٭عًــ٢ يًؼــ٦ٕٛ اإلطــ١َٝ٬ املٓعكــذ بايكــاٖش٠، َــاسغ  

2008  .)ّ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


