
 

الحذاػیات االخحماػیة والثمافیة وااللحصادیة للسشوب المائمة 
 في األساظي اإلعالهیة وجبؼاجها

 ادْٓدشٜ مٓٚ فىػ ّجقل

ًٚ ظَّٜٔ ِف ادجتّع وتًتّر تًٌٚهتٚ فٍسات ضقيِٜ،  ِّٝ اْلروب ؾِ٘نٚ تسك ٕدوب أجَْم ح

ٚء اْلرب. وبِحٚظ هذه أثٚر ؾ٘ن بًوٓٚ يهٔٛ افدوفٜ وهل ِف افٌٚفٛ ٓ تْتٓل مع إتٓ

د مٌٚذة بّختِػ افتداظٔٚت افًٌِٜٔ ظذ ادًتقى  بِٚٓنٔٚر وبًوٓٚ ُيهٔٛ إه وإؾرا

 آجتَمظل وافهحل وافتًِّٔل وافٍْز.

ِف هذا ادَٚل شقف يتؿ افٌحٞ ِف خمتِػ افتٖثرات افًٌِٜٔ، وهق َلذا شقف يْٚؿش 

افنٌٚب افذيـ تًروقا فًِْػ بٖصُٚفف وأنقاظف ادتًدة، ـَم شْٔٚؿش  تقاجف افهًقبٚت افتل

تٖثرات أخرى ظذ مًتقى ادجتّع مثؾ: افتنب اددرد وَٕص آمدادات وافتجٓٔزات 

افىٌٜٔ ِف طؾ إتنٚر آوبئٜ وتُٚثرهٚ ٓشَٔم مْٓٚ افُقروٕٚ. ومثؾ مْٚؿنٜ طروف افًْٚء ِف 

طروف ؾَدان ادًٔؾ إػ ُتّؾ مًٗوفٔٚت جًّٜٔ وربَم  جمتًّٚت اْلرب حٔٞ توىرهـ

 تدؾًٓـ إػ افزواج وهـ ؿٚسات.

شقف يىؾ ادَٚل ـذفؽ بنُؾ ظٚم ظذ حٚٓت تراجع إووٚع آؿتهٚديٜ ٓشَٔم مْٓٚ تٖثر 

ٜ مْٚشٌٜ.  افٌىٚفٜ ظذ مًتقيٚت ادًٔنٜ وؿدرة إؾراد ظذ افًٔش افَلئؼ ِف طروف ظّرإٜٔ وبٔئٔ

تٍل ادَٚل ب٘ظىٚء افتقصٍٔٚت افًٚمٜ حقل تٖثر اْلروب بنُؾ ظٚم، بؾ ربَم فـ يُ

شٔتىرق إػ إظىٚء أمثِٜ حٜٔ ومٌٚذة مـ حروب افًَٚل اْلشَلمل اْلديٞ ِف فٌْٚن وشقريٚ 

وافًراق وافّٔـ وتٖثراهتٚ، وذفؽ ِبدف أن يتقصؾ إػ اشتخَلص جمّقظٜ مـ افتقصٔٚت 

iuة اْلروب وافتل َيٛ أن يُقن َلٚ هدؾٚن: إول تَِٔص افتل يُّـ افًّؾ ظِٔٓٚ ِف ؾس
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 وظؿت یالملل ىیک٩ًكايه ب ىیو پًصم یهصمى٠ه ه٭االت و   :==

اْلٚٓت اْلرجٜ مـ خَلل أظَمل اْلؽٚثٜ ادٌٚذة، وافثٚين اْلد ادٌٚذ مـ افتداظٔٚت 

 ادًتٌَِٜٔ افتل فـ يُقن بْٚلمُٚن ترمّٔٓٚ ؾَٔم فق ترـٝ دون تدخؾ. 

 همذهة: أعباب اخحیاس المىظىع:
ّٜٔ ـ احٚيض،مْذ اْلًّْٔٔٚت مـ افَرن  وهذه افدول  ـ تٚريخ اشتََلل مًيؿ افدول افًرب

ر إمْل أو افًٔٚد أو ربَم َل تًرف أمْٓٚ آؿتهٚدي افذايت وافرؾٚه  َل تًرف آشتَرا

وآؿتدار ادرجق َلٚ، ؾّـ حرب إػ أخرى، إػ احتَلل، إػ اؿتىٚع أراٍض، إػ تًَٔؿ إػ 

ًٓ إػ مٚ ُشّل بٚفربٔع افًريب... تًّٔٚت ـثرة إََلبٚت، إػ اجتٔٚحٚت بٚجلِّٜ،  وصق

أثّرت بىريَٜ مٌٚذة وؽر مٌٚذة ظذ افٍرد وإهة وادجتّع، بؾ وأثّرت ِف مًتٌَؾ 

ادْىَٜ بٖـِّٓٚ. ؾٓؾ شُٔقن بْٚلمُٚن ختّىل ـؾ هذه افتحديٚت وادًٕٚٚة فِخروج ْلظٚدة 

 اْلظَمر بهقرة شِٜٓ وشًِِٜ؟

يد مـ إبحٚث وافدراشٚت افتل تْٚوفٝ آثٚر اْلروب ومٚ بًد وبٚفرؽؿ وجقد افًد

إتٓٚئٓٚ مـ خمتِػ اجلقإٛ، إٓ أن هذا افٌحٞ شقف ُيَّدم إوٚؾٚت ظذ ادقوقع مـ 

 خَلل مَٚربتف فألشٌٚب افتٚفٜٔ:

 الغبب األول: 
 ّٜٔ ِف أدبٔٚت إظداد آشساتٔجٔٚت حقل مقوقع مٍهّع مًغ، تتؿ دراشٜ أربًٜ ُمٚور أشٚش

ذات صِٜ هل: َٕٚط افَقة وَٕٚط افوًػ وهل جمٚٓت بىٚبع وتٖثر داخع، ـذفؽ تتؿ دراشٜ 

افٍرص وافتٓديدات وهل جمٚٓت بىٚبع وتٖثر خٚرجل، وؿد وجدت مـ ادْٚشٛ ِف ورؿتل 

ّٜٔ هذه، أ افداخِٜٔ واْلٚرجٜٔ ِف آن، وافتل ادًتّرة ن اْلرب بٚظتٌٚرهٚ واحدة مـ افتٓديدات افٌحث

ّٜٔ حقَلٚ ظذ افدوام.  تٗثر ِف ادجتّع واشتَراره، تًتحؼ بذل اجلٓقد افٌحث

 الغبب الثايي:
 واَلدوء هق أن ربط وصقل ادجتّع إػ مٌتٌٚه افتُٚمع فِقصقل إػ اهلل تًٚػ مرتٌط بٕٚمـ

iu إػ هذا ادًْك مـ خَلل أيٜ افُريّٜ ػٚافَرآن افُريؿ ِف ؿقفف تً بحٔٞ أصٚر راروآشتَ
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 ;== الحؿا٠یات االشحما٠یة والر٭ا٨یة واال٬حّاؾیة للعكوب ال٭ائمة ٨ي األقأي اإلوالهیة وجب١اجها

ٌُُدوا ًْ َٔ ِْ ِٝ  ﴿َؾ ْٔ ٌَ ََٰذا اْف ؿ، َربَّ َه ُٓ َّ ًَ ـ افَِّذي َأْض ـْ  مِّ ؿ مِّ ُٓ فذا ؾ٘ن هذا افٌحٞ . 0َخْقٍف﴾ ُجقٍع َوآَمَْ

افًٌِٜٔ ادتًَِٜ بْٚلروب ِمـ شقف يًٚهؿ ِف تَديؿ مَسحٚت يُّـ مـ خَلَلٚ تَِٔص أثٚر 

 جٜٓ، وافتَدم بِٚتٚه جمتًّٚت مَتدرة وؿٚدرة ظذ مقاجٜٓ ُتديٚهتٚ ِف ادًتٌَؾ مـ جٜٓ أخرى..

 الغبب الثالث:
هق افتّٓٔد دَدمٚت وذوط ظِّٔٚت إظٚدة اْلظَمر ِف افٌِدان افتل تًّروٝ فِحروب 

ّٜٔ حقل ؿرب إتٓ ٚئٓٚ وؾنؾ ـؾ ادؼوع وذفؽ فقجقد دٓئؾ ـثرة ومٗذات جِ

 افهٓٔقين ِف ادْىَٜ. ـ آشتًَمري إمرـل

 لكى ها هي السشب وها هي أبشص جذاػیاجها:
ًٚ مْيًَم  ُيهىِح ظِٔٓٚـَم  اْلرب ع يتوّـ اشتخدام افَقة و/أو  فألشِحٜهل سا

 ّٔ (، مًٚديٜ )تَقدهٚ مّْيَمت أو صخهٔٚت جمّقظٚتأو ، مـ ؿٌؾ افدول و/أو احٚدّيٜ ٜافٌدٕ

ّٜٔ  ـ مٌٚذة أو ؽر مٌٚذة ـ اَلدف مْٓٚ هق احتَلل إرايض فًِٔىرة ظذ مقاردهٚ افىًٌٔ

ّٜٔ، شٔٚشٜٔ،  إيديقفقجٔٚتوإخوٚع أهِٓٚ إػ  ء ـٕٚٝ هذه اْليديقفقجٔٚت ديْ ادحتؾ )شقا

ًٚ مًٚين يُّـ َحِٓٚ ؾٔٓٚ ظذ  اؿتهٚديٜ، ثَٚؾٜٔ، اجتَمظٜٔ أو ؽرهٚ..(، وهل تتوّـ أجو

 "، وهل َٕٔض افًِؿ.8"افًِٛ

: أبشص الحغیشات الساصلة ػلی هغحىی األفشاد والمدحمغ:
ً
 أوال

ظْد اْلديٞ ظـ اْلرب يُّـ اْلصٚرة إػ ؾئتغ مـ افتداظٔٚت افتل يُّـ أن ُتهؾ، 

افٍئٜ إوػ تتّثؾ بٚفتٖثرات أو افتداظٔٚت افتل يُّـ أن ُتهؾ ظذ إؾراد وإه، وافٍئٜ 

 بًُٕٚٓٚشٚت افتل ُتهؾ ظذ ادجتّع ـُؾ.افثٕٜٚٔ تتّثؾ 

                                                                    
  4و 3عىسة لشیش اآلیة  .1
علب السیاة، السشیات، األهى الشخظي والؼام والغزائي، وعلب إهکايات  والغلب یحؼمى هؼايي ػذیذة هًها: .2

االلحذاس والًمى االلحظادي، وعلب لذسة األفشاد ػلی الىطىل إلی االزحیاخات األعاعیة هى جؼلین وطسة وهیاه آهًة وبًیة 
iu جسحیة وؿشق وهىاطالت و...
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 وظؿت یالملل ىیک٩ًكايه ب ىیو پًصم یهصمى٠ه ه٭االت و   >==

 الحغیزات علی هظحىی األفزاد:
ّٜٔ ذات افىٚبع آجتَمظل وافتل ُتيٓر  يُّـ تًٔغ جمّقظٜ مـ ادحددات/ ادٗذات افرئًٔ

ٝ جراء اْلروب، ومـ أبرزهٚ: ّٜٔ افتل ظٕٚ  افتٌرات افتل ضرأت ظذ ادجتّع ِف افٌِدان اْلشَلم

وتزز مـ خَلل زيٚدة أظداد افقؾٔٚت، ؾًْد تًداد أرؿٚم  ادجتّعافتٌٔر ِف ترـٌٜٔ 

افقؾٔٚت وافنٓداء واجلرحك افْٚجٜ ظـ اْلرب ِف أي بِد تٌدو إرؿٚم مٓقفٜ وخمٍٜٔ ًٌٕٜ 

د افنًٛ افًقري مثًَل ؿد ُؿتؾ ِف اْلرب  إػ ظدد افًُٚن اْلجِٚل، بحٔٞ أن مَليغ مـ أؾرا

م ، ومثِٓؿ م8100وده مْذ افًٚم  ّٜٔ بغ أظقا ـ افنًٛ افٌِْٚين افذي ُؿتؾ ِف اْلرب إهِ

 ـ اْلِؾ ـ . ويُّـ افْير إػ افًْٛ ادرتًٍٜ ٕظدد افقؾٔٚت مـ خَلل إثر0558 ـ 0531
ـ  افذي يتؿ إحداثف ِف ترـٌٜٔ اَلرم افًُٚين، إذ ييٓر إَُٓمش افقاوح ِف ًٕٛ إؾراد

شْٜ، ويٗدي هذا إمر إػ زيٚدة ًٌٕٜ  41ـ  81 ِف افٍئٚت افًّرّيٜ ـ افذـقر مْٓؿ خٚصٜ

افًْٚء ظـ ادتقشىٚت افًٚمٜ، ـذفؽ تزيد ًٌٕٜ ادًْغ ِف اَلرم افًُٚين، مٚ يٗدي إػ 

ًٚ بٚفًٌْٜ فٍِرد افًٚمؾ وهق مٚ ُيٍيض إػ أزمٚت ـٌرة ِف  0ارتٍٚع مًدٓت اْلظٚفٜ تَِٚئٔ

ّٜٔ فًِْٚء ِف إهة وادجتّع . وُيًٍر افسمؾ ظـ تٌر ِف إدو8أوؿٚت اْلروب ار آجتَمظ

ؾوًَل ظـ تٌر ُبْٜٔ هذا ادجتّع، ؾَٔم تًٚين افًْٚء افَليت اختٍك أزواجٓـ أو أصٌحقا ِف 

ّٜٔ ٕٚجٜ ّٜٔ ادرتٌىٜ بًدم افنًقر بٕٚمٚن. ظداد ادٍَقديـ مـ منَُلت إوٚؾ  ظـ أثٚر افًٍْ

، بحٔٞ ييٓر 2خَلل تراجع ظدد أؾراد إهةـذفؽ يزز افتٌٔر ِف ترـٌٜٔ ادجتّع مـ 

أّن افساجع ِف ًٌٕٜ افقٓدات أثْٚء اْلرب ٓ تٌَك ضٚرئٜ وإٜٓٔ، بؾ تًتّر ِف تراجًٓٚ إػ مٚ 

 بًد إتٓٚء اْلرب ادٌٚذة بًْقات ضقيِٜ أي حتك افقؿٝ اْلِٚل، ـّْط شِقـل وثَِٚف.

                                                                    
همغىهًا ػلی  ،الغّکاو الًاشـىو الحظادیًا والزیى یؼملىو جسذیذاً ُیظهش الؼبء الزي یحسمله هى هؤشش هؼّذل اإلػالة:  .1

 إخمالي ػذد الغکاو.
آالف  5ألف خشیر هًهن  41یمکى اعحمشاء جذهىس السالة االلحظادّیة للفلغـیًییى بؼذ االيحفاػات المحؼذدة، إر جن إزظاء يسى  .2

 ػلی المؼیل خاطة هغ يغب البـالة المشجفؼة. اً کبیش ئاً ػب، وهى ها یدؼل اإلػالة 2111أطیبىا بالؼدض المـلك هًز أیلىل 
أفشاد، في الىلث الزي کاو هحىعؾ  4أو هحىعؾ أفشاد األعشة هى  2115أظهشت دساعة األزىال المؼیشّیة في لبًاو ػام  .3

iu فشد/ أعشة. 5.25يسى  1982فشد/ أعشة، بیًما کاو ػام  4.27یظل إلی  2114األعشة ػام 
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 === والر٭ا٨یة واال٬حّاؾیة للعكوب ال٭ائمة ٨ي األقأي اإلوالهیة وجب١اجها الحؿا٠یات االشحما٠یة

أضٍٚل افًراق ُحرمقا مـ افتًِٔؿ  % مـ81تنر اْلحهٚءات إػ أن ٕحق  إتنٚر إمّٜٔ:

ًٚ، فُـ  بًٌٛ اْلهٚر وبًٌٛ تدمر مدارشٓؿ أو بًٌٛ اوىرارهؿ فِْزوح إػ أمٚــ أـثر أمْ

ّٜٔ ـٚؾٜٔ. ـذفؽ تنر اْلحهٚءات إػ أن ٕحق  % مـ أضٍٚل 34ٓ تتقؾر ؾٔٓٚ مَٚظد دراش

ًٚ إػ افْٚزحغ افًقريغ ظذ إؿؾ ادقجقديـ ِف فٌْٚن ؿد بَقا خٚرج اد درشٜ، ويًقد هذا جزئٔ

ّٜٔ ظذ اشتٌَٚل أـثرّيٜ افْٚزحغ افذيـ هؿ ِف شـ افدراشٜ بْٚلوٚؾٜ إػ  ظدم ؿدرة اددارس افرشّ

ُتديٚت أخرى مقجقدة مثؾ تقؾر ـٍِٜ افَْؾ وفٌٜ افتدريس. ـذفؽ إمر ِف فٌٔٔٚ إذ يٌدو أن 

ًٚ ٓ يذهٌقن إػ ادد رشٜ فألشٌٚب افًٚبَٜ ًٍٕٓٚ. وُيَّدر أضٍٚل أـثر مـ ٕهػ افَلجئغ داخِٔ

ل افتًِٔؿ. إّن مـ صٖن 43أن َّ % مـ إضٍٚل ِف افّٔـ ِف شـ افدراشٜ بٚتقا ؽر ؿٚدريـ ظذ تِ

إتنٚر إمٜٔ بغ إؾراد أن ُتّد مـ ؿدرة ادجتّع ظذ إظٚدة تىقير ذاتف بًد اْلرب، ويُّـ 

 ضقيِٜ ؽر ُمددة. بٚفتِٚل أن يٌَك هذا ادجتّع أشر افتخِػ فٍسات

ومثِف مـ افنًٛ افًراؿل ؿد بٚت  0ُيَّدر أن ثِٞ افنًٛ افًقري اَلجرة وافْزوح:

ٍح ظدة، إذ  مّٓجراً ِف بَلد اهلل افقاشًٜ بًٍؾ اْلروب. وُيِحظ افتٖثر افًٌِّل فِٓجرة مـ ٕقا

ٚهؿ ِف تىٚل هجرة إدمٌٜ افنٚبٜ افقاظدة وهجرة إمقال وآشتثَمرات افتل يُّـ أن تً

افتٓجر مـ أـز صدمٚت اْلرب، مـ حٔٞ  ًدّ يُ ختٍٔػ وضٖة اْلرب ظذ ادَّٔغ. و

ِف ظَٚل  ـقٕف يٗدي إػ افًَقطىّئـ واحٖخقف، افنًقر بٚٓؿتَلع وؾَدان ادجٚل اْلٔقي ادُ 

ّٜٔيٍتَر دَقمٚت اْلٔٚة  حٔٞ افًُـ ؽر ادًتَر داخؾ بٔقت مٗؿتٜ أو خٔؿ ٓ تتقّؾر ، افىًٌٔ

  ٓٚ أدٕك مَقمٚت افًٔش افُريؿ.ؾٔ

وٓ تَتك موٚظٍٚت اَلجرة ظذ افًُـ ِف بٔئٚت ؽر صحٜٔ أو آمْٜ بؾ يُّـ أن تهؾ 

د أو إه بَٚلجرة ؽر  ر إؾرا ؾٔٓٚ حٚٓت اْلحٌٚط إػ حد اختٚذ خىقات يٚئًٜ جلٜٓ ؿرا

ّٜٔ ظز افٌحر. وؿد صٓد افًٚم  مٓٚجر ؽرؿقا ِف  8.111وحده أّن أـثر مـ  8101افؼظ

.ّٜٔ  افٌحر ادتقشط، ؽٚفٌٔتٓؿ ـٕٚقا ِف شًل حثٔٞ بِٚتٚه افًٌقر إػ صقاضئ أوروبٚ اجلْقب

                                                                    
زیى هى الغىداو صالًا د% هى الغکاو، کزله یمذس أػذا53ي يسى أهلیىو  11.6يسى  2115ُیمّذس أيه يضذ هى عىسیا ػام  .1

iu هلیىو يغمة. 1.1هلیىو يغمة وهى الظىهال بًسى  2.1هلیىو يغمة، وهى الؼشاق بسىالي  2.4بسىالي 
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 وظؿت یالملل ىیک٩ًكايه ب ىیو پًصم یهصمى٠ه ه٭االت و   <==

ًٚ ظذ إووٚع آؿتهٚدّيٜ فأله وهل  إووٚع آؿتهٚدّيٜ فأله: تٗثر اْلروب شٌِ

ٌٜ تٖثرات واوحٜ فًِٔٚن وٓ ُتتٚج إػ ـثر مٗذات ومـ أمهٓٚ افٍَر بحٔٞ ُتَّدر ًٕ

% مـ إه ِف 84و 8% مـ إه ِف ؿىٚع ؽزة22بحقاِل  0إه ُتٝ خط افٍَر إدٕك

% ِف شقريٚ وهل أرؿٚم تًتدظل شٔٚشٚت ظٚمٜ جدّيٜ ِبذا اْلهقص. 48افًراق، وٕحق 

% حٔٞ تًٌٌٝ اْلرب بٚفُثر مـ ادًٕٚٚة 14.1ـذفؽ وصِٝ ًٌٕٜ افٍَر ِف افّٔـ إػ 

ّٜٔ بًٌٛ شٗ افتٌذيٜ  ّٜٔ.اْلوٚؾ  وَٕص مًتِزمٚت افْيٚؾٜ افهح

ـذفؽ يُّـ تتٌع إووٚع آؿتهٚدّيٜ فأله ِف مقاجٜٓ اْلروب مـ خَلل ظدم 

مِٔقن صخص  0.8افَدرة ِف اْلهقل ظذ افٌذاء افُِٚف، إذ ُيَّدر أنف ِف فٌٔٔٚ يقجد ٕحق 

ن % مـ ش48ُٚيقاجٓقن منُِٜ ِف اْلهقل ظذ افٌذاء بًٌٛ اْلرب، ؾوًَل ظـ أن ٕحق 

ّٜٔ ِف جمٚل افٌذاء ُتديدًا.  80.8افّٔـ )  مِٔقن ًّٕٜ( تِزمٓؿ مًٚظدات إًٕٕٚ

تزيد إمراض ِف اْلروب فٔس ؾَط بًٛ َٕص إوديٜ أو  زيٚدة إمراض وإوبئٜ:

ًٚ بًٌٛ ؽٔٚب افَدرة ظذ افقصقل إػ مٔٚه آمْٜ  ئٓٚ، بؾ أجو بًٌٛ ظدم افَدرة ظذ ذا

ٚل م ًّ ِّص ؾ ـ افٍْٚيٚت، حٔٞ ُيَلحظ أن مًتقى هذه اْلدمٚت وسف صحل شِٔؿ وخت

هق إشقأ خَلل ؾسات اْلروب فٌٔٚب أظَمل افرؿٚبٜ وافهٕٜٔٚ. ـذفؽ ٓ ُُيٍك إثر 

د ذوي آحتٔٚجٚت  ّٜٔ وُدور افًْٚيٜ بٕٚؾرا افًٌِل فتدمر ادًتنٍٔٚت وُدور افرظٚيٜ افهح

د افقؾٔٚت وافنٓداء واجلرحك ؾَط اْلٚصٜ وـٌٚر افًـ. وٓ تَتك آثٚر اْلروب ظذ تًدا

ّٜٔ، بؾ يتًداه إػ إثر افذي تسـف ظذ ظٚئَلت ادٍَقديـ  وإن ـٚن هذا إمر بٚفغ إمه

ّٜٔ و/ أو جًدّيٜ. وؿد تٌّغ أّن  د افذيـ يًٕٚقن فٍسات ضقيِٜ إمد مـ أظراض ًٍٕ وإؾرا

مِٔقن ًّٕٜ مـ  01.8ك ٕحق ، ِمٚ تر8101افًديد مـ ادًتنٍٔٚت ؿد أؽَِٝ ِف افّٔـ ظٚم 

.ّٜٔ ّٜٔ أشٚش ّٜٔ اْلهقل ظذ رظٚيٜ صح  دون إمُٕٚ

                                                                    
أو األعشة هى أخل جلبیة ازحیاخاجهن األعاعّیة الغزائّیة خؾ الفمش هى المغحىی األديی هى الذخل الزي یسحاج إلیه الفشد  .1

إلی  وغیش الغزائّیة الحي جؼمى لهن أديی هحـلبات السیاة، وُیمّذس بسغب جماسیش األهن المحسذة للحًمیة أو الفشد یسحاج یىهیاً 
بسغب هغحىی  $ لغذ ازحیاخاجه األعاعّیة، لکى في الؼادة جذأب السکىهات ػلی جسذیذ خؾ فمش أديی خاص1.25

 $/ فشد یىهیًا. 4.17المؼیشة لذیها، وهى ػلی عبیل المثال في لبًاو یظل إلی 
iu % هى األفشاد یؼیشىو بألل هى دوالس وازذ یىهیًا بغبب ايؼذام األهى الغزائي للًاط.71في غّضة وزذها ُیمّذس أّو . 2
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 ?== الحؿا٠یات االشحما٠یة والر٭ا٨یة واال٬حّاؾیة للعكوب ال٭ائمة ٨ي األقأي اإلوالهیة وجب١اجها

 الحغیشات ػلی هغحىی المدحمغ کكل:
ّٜٔ افتل تَع ظذ ظٚتؼ إؾراد أو إه  ِف زمـ اْلروب ٓ يُّـ افتٌرات وأثٚر افًٌِ

ًٚ، حٔٞ افتّٔٔز ظذ أشٚس ضٚ ئٍل أو ظرؿل وحًٛ بؾ يٌٌْل مَلحيٜ تِؽ افقاؿًٜ ادجتّع أجو

أو مْٚضَل يٌدو ظذ أصده. ؾَد أدى تدؾؼ أف افًَمل افًقريغ إػ فٌْٚن وإردن مثًَل إػ 

ّٜٔ، وتؿ ُتّٔؾ افْٚزحغ بهقرة ؽر مٌٚذة  وٌط هٌقط ظذ إجقر ِف افَىٚظٚت ؽر افرشّ

ّٜٔ ِف دول َل تُـ تَقم بُٚؾٜ واجٌٚهتٚ ِتٚه  ّٜٔ اِنٔٚر افَىٚظٚت اْلدمٚت صًٌٓٚ ومقاضْٔٓٚ مًٗوف

أصًَل. وؿد تؿ رصد ٕنٚط بًض اجلًّٔٚت افتل ٕنىٝ ِف بًض أصُٚل افتزويٟ صٌف افَني 

فٍتٔٚت صٌرات وذفؽ ِبدف افتخِص مـ إظٌٚء آؿتهٚدّيٜ افتل تقاجف أههؿ ادٓٚجرة 

 تِؽ.افٍَرة دون أن يُقن فدى افدول ادًْٜٔ افَدرة ظذ َحٚيٜ مقاضْٔٓٚ مـ أثٚر افًٌِٜٔ 

ّٜٔ فِّجتّع  ر بٚفٌٔئٜ أو افتٌٔر ِف افٌْٜٔ افثَٚؾ ِف اْلروب يتؿ افتٌٚيض ظـ مًٚئؾ اْلضا

ر افتل وؿًٝ بحؼ  ويتؿ ـذفؽ ظـ افتٌٚيض ظـ افتًقيض ادٌٚذ أو ؽر ادٌٚذ ظـ إضا

د وُيُتٍك بتُريس افقاؿع ـَم هق ِف حٚفتف ادًتحدثٜ.  إؾرا

ر بٚفٌٔئٜ بٚفًّقم إػ تنب أنقاع افًّقم ادختٍِٜ وؿد صٓدت يٗدي افَهػ  :اْلضا

ًٚ. ـذفؽ أّدى حرق افٌٚبٚت وتدمر  ؽّزة وفٌْٚن اشتخدام بًوٓٚ مـ ادتٍجرات ادحرم دوفٔ

ئٔع إػ تراجع اْلٕتٚج  ّٜٔ وإتنٚر إفٌٚم مـ ِؿٌؾ افًدو اْلها افسبٜ وإرايض افزراظ

 ـ مٚ يَقد إػ شٗ افتٌذيٜ أو ادجٚظٚت افتل طٓرتوبٚفتِٚل تَِٔص افْٚتٟ ادحع فٌِِد، وهق 
. ـذفؽ يُّـ مَلحيٜ أن ـّٔٚت 0ِف أحِؽ صقرهٚ ِف افّٔـ وشقريٚ وافًراق ـ وٓ تزال

افتِقث افْٚجٜ ظـ افكف افهحل ادرمل ِف بحر ؽّزة ٕتٔجٜ اْلهٚر ادًتّر ظِٔٓٚ، ؿد 

أدى إػ تراجع ـّٔٚت إشَمك ادقجقدة ؾٔٓٚ وإػ تِقث ادقجقد مْٓٚ بحٔٞ بٚت مًٓٚ 

تٌف وأظَلهٚ هتديدًا ْلٔٚة افًُٚن.   إمـ افٌذائل فِّقاضْغ ِف أشقأ مرا

                                                                    
ل هغازات واعؼة خذًا هى األساػي  جغببث األلغام الؼًمىدّیة واألسػیة الحي يششها المسحل الظهیىيي .1 ـّ في لبًاو إلی جؼ

الضساػیة الحي اعحغشلث جًظیفها زىالي ػشش عًىات أو أکثش، ولذ بمي ػذد هى الغابات السشخیة الکثیفة لفحشات ؿىیلة 
iu إػافیة خاسج المذسة ػلی االعحثماس.
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 وظؿت یالملل ىیک٩ًكايه ب ىیو پًصم یهصمى٠ه ه٭االت و   @==

ر بٚفَٔؿ إصِٜٔ فِْٚس ّٜٔ  :اْلضا ٓ صؽ أن اْلروب ُتًٚهؿ ِف ضب افٌْٜٔ افَّٔ

ّٜٔ اْلٕجٚز، ويْتؼ افُذب، وتٌٔٛ  ء، بحٔٞ تساجع أمه د وادجتّع ظذ حد شقا فألؾرا

وتْتؼ اْلٕٜٔٚ  ـ بًٌٛ صح ادقارد ـ ادروءة وافنٓٚمٜ وٕجدة ادِٓقف ويَْىع ادًروف

جع ؿدرة إهة ظذ افتٖثر اْلَيٚيب ِف وطٚئٍٓٚ افتَِٔدّيٜ ِتٚه أؾرادهٚ ، ويٗدي ترا 0وافًَمفٜ

ء( إػ زج إضٍٚل  ٜٜ وادًْقيّ حٚجٚت أبْٚئٓٚ احٚديّ  )إصٌٚع ّٜٔ ظذ حد شقا ّٜٔ وافديْ وافًٍْ

د وتُقيـ افًهٚبٚت أو جٚظٚت  ّٜٔ ويٗدي إػ إحراف إؾرا افَٚسيـ ِف أظَمل اْلرب

 ْحرؾٜ.افًْػ أو افنِؾ اد

إوٚؾٜ إػ ذفؽ تتًٌٛ اْلروب ِف إَىٚع إهة مع إرثٓٚ افثَِٚف )مًٚجد، مُتٌٚت، 

متٚحػ، ظَِمء، مٍُريـ...( وتًتٌدَلٚ بثَٚؾٚت وإيديقفقجٔٚت أخرى مـ صِٖنٚ أن تُّرس 

مٍٚهٔؿ وؿٔؿ خمتٍِٜ ظـ جمتًّٚهتٚ إصِٜٔ أو تًِٛ مْٓٚ ؿٔؿ ـٚن ؿٚئّٜ مثؾ افتُٚمؾ 

 ٚون وافنٓٚمٜ.وافتوٚمـ وافتً

ع إؿِٔٚت  وبٚفًّقم تًٚهؿ اْلروب ِف تنُٔؾ بٔئٜ حٚوْٜ فّْق وتىقر أزمٜ سا

وافىقائػ تٗدي إػ ذذمٜ بْٜٔ افدوفٜ وتٗشس ٕرؤٜ جديدة جلًّٔٚت ضٚرئٜ ظذ 

ادجتّع إصع ًٍٕف، ُتّؾ ُمّؾ هذه افدوفٜ وتتّحقر براجمٓٚ حقل تٌٔر آيدوفقجٔٚ بٌىٚء 

ًٚ ِبدف افًٔىرة ظذ مَدرات افنًقب. إًٕٚين وتدر  يٌل وتىقيري أحٕٔٚ

ّٜٔ ومٚ يًتتًٌٓٚ مـ إًدام فًِدافٜ وتُريس مٌٚدئ جديدة  تٖثر إًدام ادَلحَٜ افَٕٚقٕ

 ّٜٔ د ِف افْزاظٚت افىٚئٍ ئؿ ادرتٌُٜ بحؼ إؾرا تًتّد ظذ افًِٛ وافتًٚمح بخهقص اجلرا

ّٜٔ. وِتدر اْلصٚرة ّٜٔ أو افًرؿ ّٜٔ اْلٚصٜ افتل أننٖهٚ جمِس  أو ادحِ هْٚ إػ أن ادحٚـؿ افدوف

إمـ دَٚوٚة ادًٗوفغ ظـ إٓتٓٚـٚت اْلىرة فَِٕٚقن افدوِل اْلًٕٚين ادرتٌُٜ ِف 

ّٜٔ ِف روٕدا بغ أظقام  ئؿ اْلبٚدة اجلَمظ  ـ 0552يقؽقشَلؾٔٚ افًٚبَٜ أو تِؽ ادتًَِٜ بجرا
، ؿد جّرمٝ ـٌٚر ادنٚرـغ ِف اْلرب، فُْٓٚ ِف افْٓٚيٜ َل تٗدي إػ اشسجٚع حَقق 0551

                                                                    
میل/ ػمیلة أي بمؼذل ػمیل لکل ألف يغمة، کزله ػ 4111ػذد الؼمالء في لبًاو إباو االزحالل اإلعشائیلي بًسى  ُلّذس .1

ال یمکى إغفال اإلشاسة إلی وخىد آالف الؼمالء في فلغـیى والؼشاق وعىسیا الزیى جغببىا في لحل المادة الفکشییى 
iu والؼلماء والمادة الؼغکشییى وغیشهن.
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 A== الحؿا٠یات االشحما٠یة والر٭ا٨یة واال٬حّاؾیة للعكوب ال٭ائمة ٨ي األقأي اإلوالهیة وجب١اجها

د ادتيريـ أو افتًقيض ظـ اْلًٚئر ِف إرواح أو افًذابٚت افتل تًروقا َلٚ، بؾ أن  إؾرا

ًٚ ؿد ـّرس ـؾ ٕتٚئٟ اْلروب.  افتًَٔؿ افذي حهؾ ٓحَ

ًٚ يُّـ اْلصٚرة إػ  أن إًدام افًدافٜ وافَٕٚقن ؿد شّح ـذفؽ وِف هذا ادجٚل أجو

ّٜٔ ؽر اْلٚوًٜ ٕي ٕقع مـ أنقاع ادًٚءفٜ، ومْٓٚ ظذ  بْنقء وإتنٚر ذـٚت اْلَميٜ إمْ

شٌٔؾ ادثٚل ٓ اْلك ذـٜ بَلك ووتر ِف افًراق افتل شٚمهٝ ِف تَقيض أشس افدوفٜ ثؿ 

 رمّٔٓٚ بًٓقفٜ.ترـٝ خٍِٓٚ ـًَم هٚئًَل مـ افٍقى افتل فـ يُقن بْٚلمُٚن ت

ًٚ: ٕٚؾذة إمؾ فتجٚوز تداظٔٚت اْلروب  ثٕٚٔ

مزق آؿتتٚل ِف شقريٚ وافًراق وفٌٔٔٚ وافّٔـ جمتًّٚت بٖـِّٓٚ ـٕٚٝ آمْٜ، وأِنٝ أظَمل 

ًٚ مـ افتَمزج افديْل وافثَِٚف وآجتَمظل،  افتىٓر افًرؿل افتل مٚرشٓٚ تْئؿ داظش ادجرم ؿروٕ

ً. وأثرت ادخٚوف أجَْم حّؾ افْٚزحقن مـ  وأجزت مَليغ إؾراد ظذ ترك ديٚرهؿ ؿنا

 ـ هل ؽر مًتَرة ِف إشٚس ـ احتَمٓت اْلخَلل بٚفتقازن افىٚئٍل وافديّقؽراِف ِف بِدان
ّٜٔ فِّْىَٜ ظذ ٕحق ٓ رجًٜ ؾٔف.ختنك أـثر مٚ ختنٚه هق  ّٜٔ وافًٔٚش  تٌٔر اَلقّيٜ آجتَمظ

ّٜٔيُّـ اْلصٚرة إػ أن بًض  ـ مـ حٔٞ ادٌدأ ؿد حددت جِٜ  0مراـز إبحٚث افٌرب

 مـ افرـٚئز / افدظٚئؿ افتل مـ ادٍسض أن تًتْد إفٔٓٚ ظِّٜٔ إظٚدة اْلظَمر وهل: 

 تقؾر ادقارد آؿتهٚدّيٜ افَلزمٜ َلذه افًِّٜٔ،

 افىريَٜ افتل إتٓٝ أو شتْتٓل ِبٚ اْلرب،

ّٜٔ دا ّٜٔ شٔٚش ًٚ،وجقد أو ؽٔٚب ظِّ ًٚ أو إؿِّٔٔ  خِٔ

ّٜٔ ذات افهِٜ افتل ـٕٚٝ مقجقدة ؿٌؾ اْلرب  متٕٜٚ اَلٔٚـؾ آؿتهٚدّيٜ أو ادٗشً

 وؿدرهتٚ ظذ افتُٔػ مع ادًتجدات افتل حهِٝ خَلل اْلرب.

ّٜٔ إظٚدة اْلظَمر وتًىك  وتؤػ أنف ِف ؽٔٚب هذه افؼوط أو بًوٓٚ، شقف تًرؿؾ ظِّ

ّٜٔ فَلشتٍٚد ّٜٔ وافدؾع بٖجْداهتؿ.ؾرصٜ فًِقامؾ اْلٚرج  ة مـ افًِّ

ّٜٔ، شتُقن  وَلذه إشٌٚب ترى أن بِدًا مثؾ "شقريٚ أو افّٔـ يٍتَران إػ ادقارد افىًٌٔ

                                                                    
"هذويات"، هشکض کاسيیغي لذساعات الششق طشاع بىعائل أخشی.. إػادة اإلػماس بؼذ السشب في الذول الؼشبیة،  .1

iu األوعؾ، ػمشو ػذلي. هذوية الکحشويیة
c.
ta
qr
ib
.ir

https://iuc.taqrib.ir


==B   وظؿت یالملل ىیک٩ًكايه ب ىیو پًصم یهصمى٠ه ه٭االت و 

ّٜٔ... خٚصٜ وأن إوفقّيٜ  ّٜٔ شٔٚش ّٜٔ إظٚدة اْلظَمر ؾَٔٓم صًٌٜ فٌِٚيٜ ِف طؾ ؽٔٚب ظِّ ظِّ

ع فّغ بغ ادتْٚؾًغ  0ادًىٚة ِف افقؿٝ اْلِٚل هل فٌَٚء افْيٚم". "وأن احتَمًٓ فْنقب سا

 ادحِٔغ ورظٚهتؿ إجٕٚٛ" هق أمر شقف ئًؼ حتًَم ظِّٔٚت إظٚدة اْلظَمر.

ًٚ وأِنٚ  ًٚ ٕنى وتؤػ هذه افدراشٜ بخهقص فٌٔٔٚ "أِنٚ َل ُتِؽ ؿٌؾ اْلرب ؿىٚظٚ خٚص

ّٜٔ ادًتّدة ظذ اف ًٚ فِدوفٜ افريً ًِد بٕٚتًٚش اؿتهٚدي ـٕٚٝ ّٕقذج ٍْط... فُـ هذا ٓ َي

ء افقٓء أو  ّٜٔ ِف ذا حََٔل ِف ادًتٌَؾ، حٔٞ مـ ادرجح أن تًتّر ؿٔٚم اَلٔئٚت اْلُقم

افًِؿ آجتَمظل مـ خَلل إظىٚء مرتٌٚت فِِّٔنٔٚت وبٚفتِٚل إظٚؿٜ ُمٚوٓت تنُٔؾ 

 افدوفٜ أو إٓدمٚج افقضْل".

ّٜٔ بٚفٍْط مثؾ افًراق وفٌٔٔٚ فـ تتُّـ مـ وختِص افدراشٜ إػ أن "حتك افد ول افٌْ

 ّٜٔ ّٜٔ إشٚش ّٜٔ إظٚدة اْلظَمر مٚ َل تًٚفٟ ادنَُلت ادٗشً اشتٌَلل ثرواهتٚ مـ اجؾ ظِّ

ّٜٔ ادًٗوفٜ ظـ إٕتٚج افٍْط وإدارة اْليرادات وُمٚربٜ  وتوّـ وحدة وٕزاهٜ اَلٔئٚت افقضْ

 د اْلرب".افًٍٚد وافتؼذم إمْل وافتخِص مـ اؿتهٚ

ِمٚ شٌؼ يتٌّغ أن افدول آشتًَمرّيٜ افتل تًٌٌٝ ِف اْلروب ِف افٌِدان اْلشَلمٜٔ وأدت إػ 

ّٜٔ ظذ حٔٚة إؾراد وِف ترـٌٜٔ ادجتّع، ٓ تزال تًتز أن ظِّٔٚت  مٚ أذٕٚ إفٔف مـ تداظٔٚت شٌِ

ّٜٔ أـٔدة افْٓقض ِف بِد مثؾ شقريٚ تًتقجٛ افتحقل ِف ٕيٚمف افًٔٚد، وأنف ٓ ظ ّٜٔ شٔٚش ِّ

ّٜٔ ِبذا اْلهقص حتك أن، وأنف مـ ؽر ادٗـد أن مقارد هذا افٌِد يُّْٓٚ أن  ّٜٔ أو خٚرج داخِ

ّٜٔ إظٚدة اْلظَمر، وذفؽ ِف تدّخؾ شٚؾرة ْلرادة افنًقب ِف ادْىَٜ.  تٍُل ظِّ

ٓٚ حتك فَد أوصِٝ اْلروب افٌِدان افتل مرت ؾٔٓٚ إػ َٕٚط حرجٜ َل يُـ مـ ادُّـ ختىٔ

ّٜٔ ـ بًد مرور شْقات ضقيِٜ ظِٔٓٚ، ؾٌِْٚن وافذي  ـ افٌِد افذي ٓ يِّؽ أي مـ ادقارد افىًٌٔ

ئٔع  ّٜٔ"، ثؿ اْلروب ادتتٚفٜٔ افتل صّْٓٚ ظِٔف افًدو اْلها ظٕٚك مـ اْلرب "افتل شّٔٝ أهِ

أوصِٝ افٌَلد إػ حٚفٜ حٚدة وحرجٜ فُـ ؽر مًِْٜ مـ افٍرز افىٚئٍل وادْٚضَل، وذفؽ 

ٜ، بًٌٛ افىريَٜ افتل إتٓٝ ِبٚ اْلرب وأدت إػ تًقيٚت شٚمهٝ ِف تٌٔر افسـٌٜٔ آجتَمظّٔ 

                                                                    
iu .في عىسیا هثالً  .1
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 C== الحؿا٠یات االشحما٠یة والر٭ا٨یة واال٬حّاؾیة للعكوب ال٭ائمة ٨ي األقأي اإلوالهیة وجب١اجها

ّٜٔ جديدة بٌِٚس اشتًَمرّي حديٞ مَّْع.  وافتل أوصِٝ إػ ٕنٗ إؿىٚظٔٚت شٔٚش

ًٚ  ـ وخَلل ؾسة افتًِٚف ِف فٌْٚن ًٚ ِف  ـ افىقيِٜ ًٌٕٔ َل يًتىع هذا افٌِد أن يىّقر ؾًِٔ

ّٜٔ ؾٔف، ؾٌَل أشراً فًِٔٚشٚت وافزامٟ آشتًَمرّيٜ ذاهتٚ افتل  اَلٔٚـؾ آؿتهٚدّيٜ أو ادٗشً

 ٝ ِف إدٓع اْلرب ؾٔف.شٚمه

ّٜٔ افتل ظٕٚٝ مـ اْلروب  بٚختهٚر إن ِتربٜ فٌْٚن هل مثٚل فُؾ ِتٚرب افدول اْلشَلم

ادٍتًِٜ ظذ أراؤٓٚ وافتل يُّـ أن تٍُر بٚفتُٔٔػ أو افتٖؿِؿ مع حٚٓت آظتداءات 

ّٜٔ ظذ صًقب وأنيّٜ ادْىَٜ، وهل ِتربٜ ؾٚص ّٜٔ أو إمْ ِٜ بٚفًٍؾ آؿتهٚدّيٜ أو افًٔٚش

أشًٝ فتؼذم ادجتّع افٌِْٚين فدرجٜ أن ؿًًَم مـ جٓقره ـٚن مٗيدًا ِف وؿٝ مـ إوؿٚت 

.ّٜٔ م  فِتٌْل وادًٚظدة ِف تًّٔؿ ِتربٜ داظش اْلجرا

تْدفع اْلروب ٕشٌٚب خمتٍِٜ، فُْٓٚ ِف ظٚدْٚ افًريب هل مقجقدة فًٌٌغ: إول  أخراً،

رد ادْىَٜ مـ ّٜٔ خهٌٜ، وافثٚين هق إخوٚع  هق افًٔىرة ظذ مقا ٍٕط ومٔٚه وأرايض زراظ

ئٔع ومؼوظف، وذفؽ بٌّض افْير ظـ اديٓر افذي يُّـ  افنًقب فًٔىرة وإرادة اْلها

 أن يتخذه هذا ادؼوع.

ّٜٔ افِْٚتٜ ظـ اْلروب ادتَِْٜ ِف  فُـ، وبٚفتزامـ مع ضورة افتهدي فِتحديٚت اْلٚرج

ّٜٔ وتدريٌٓٚ ظذ  ظٚدْٚ اْلشَلمل، ُيٍسض خَلل افتخىٔط اْلروب تٖشٔس هٔئٚت ظّؾ ُمِ

ّٜٔ  ..وثَِٚف واؿتهٚدي وبٔئلٕمـ اجتَمظل وؾُري وتربقي  مـ جٜٓ فِحد مـ افتداظٔٚت إٔ

اْلٚصِٜ ِف جمتّع اْلرب، ومـ جٜٓ ثٕٜٚٔ ِبدف افتخىٔط فِْٓقض ِف ؾسة مٚ بًد اْلرب. 

ّٜٔ ؽر ادًٌقؿٜ ِف ادجتّع،  بحٔٞ يُقن مـ افقاجٛ افتًٚمؾ اجلٚد مع ارتٍٚع مًتقيٚت إم

ّٜٔ ِف إمـ وافًٔٚشٜ.وافتداظٔٚت آؿتهٚدّيٜ وؽرهٚ، ـَم يتؿ افتًٚمؾ مع افتحديٚ  ت اْلٚرج
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 وظؿت یالملل ىیک٩ًكايه ب ىیو پًصم یهصمى٠ه ه٭االت و   :<=

 هًابغ
 ال٭كآو الکكین -7
 ، بكياهس األهن المحعؿة اإليمائي?;:>ج٭كیك الحًمیة البٍكیة  -1
 ، المكکم االوحٍاقي للؿقاوات والحىذی٫، ؾقاوة هًٍىقة-?;:>ؾقاوة األظىال الم١یٍیة لألوك ٨ي لبًاو  -3
المًٝىهة ال٩کكیة ، @;:>يیىاو  Aیة الكابٙة اللبًايیة الر٭ا٨یة، بیكوت هئجمك األهى األوكي الرالد، شم١ -4

هؿیك هكکم العٕاقة لحًمیة ال٩کك هعأكة  ،ة ٨ي اإلوالم وؾوقها ٨ي جع٭ی٫ األهى ال٩کكي واالشحما٠يوال٭یمیْ 
 -اإلوالهي ٨ٕیلة الٍیػ هعمؿ لقا٬ٗ

اهیة، ههی یعْي،  -5  -?;:>کاقيی٥ي للٍك٪ األووٗ، یىلیى . جمىل  ـ یكهؿیكة هكکم هالکىم کالعكوب ال١كبیة المًح
ِكاٞ بىوائل أؼكی-- ا٠اؾة اإل٠ماق ب١ؿ العكب ٨ي الؿول ال١كبیة، "هؿويات"، هكکم کاقيی٥ي لؿقاوات  -6

 الٍك٪ األووٗ، ٠مكو ٠ؿلي، ابحهال أظمؿ ٠بؿ ال٥ًي- هؿوية الکحكويیة-
 ، ال٩ّل الىاؾن-@;:>آذاق العكب والًماٞ ال١ًی٧ ٠لی الٍباب، ج٭كیك الحًمیة اإليىايي ال١كبي،  -7
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