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 لكل مو نتقــــــدم بغكزنا اجلشيل 

  ُوسارَ الصح 

 ) مضتغفِ األمام علٌ ) ع 

 مضتغفِ الغهًد الصدر العام   

  ُادارات املدارظ الثانىي 

  ًُالغزطُ اجملتمع 

 ٍلقاطع مديهُ الصدر اجمللط البلد 

 دراصُ .البًانات الالسمُ وملا بذلىه مو جهد لتضهًل مهمُ ال تىفرييف   و باخزأصاهمىا بغكل الذيو  
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الضفارَ الكهديُ لدعمها اهلام يف انغاء الدراصُ وتهفًذ املؤمتز الهقاعـــٌ لعزض نتأئج كما نتقدم بالغكـــز اىل 

 الدراصُ .

  فريق العمل                                                                           

 :  يظيٟالخىاإلالخو 

الضيني والتي جدىا٢ٌ م٘ اإلاٟهىم ػياصة ْاَغة مداوالث الاهخداع وبالخهىم في مضيىت الهضع ، كهض اإلاغخلت الخاليت ــــج

، وهي جتزايض بهىعة وجخٗاعى في الى٢ذ طاجه م٘ اإلاباصت الٗاإلايت لخ٣ى١ الاوؿان
ً
، ٞاالهخداع ْاَغة ماإلات وماؾٟت مٗا

ي مضيىت الهضع . وحٗخبب الٗىهغ الثاوي ألؾباب الىٞاة مُغصة في اإلاجخمٗاث ٖمىما وزانت في اإلاجخم٘ الٗغاقي وبالخدضيض ف

ا بحن  ؾىت. وال جىحض مٗايحب ل٣ياؽ مٗض٫ الىٞاة باالهخداع ٖىض  05بل   05لضي الكغيدت الكابت َىا٥ والتي جتباوح ؤٖماَع

غ بخهاثياث عؾميت ص٢ي٣ت خى٫ َظٍ الٓاَغة. ويدؿاء٫ ال٨ثحب مً الباخثح  لٗضم جٞى
ً
ن خى٫ ألاؾباب الكباب وقاباث هٓغا

التي جضٞ٘ الكباب الياجـ لإل٢ضام ٖ   وي٘ جهايت لخياتهم، بٗض ؤن يهلىا بل  مغخلت ٣ٞضان ألامل للخغوج مً اإلاإػ١، 

ٍٝ لهظا الؿاا٫ البؿيِ. ولٗل مً الخ٨مت ال٣ى٫ بن الاهخداع لضي الكباب  ويال٢ىن نٗىبت ٦بحبة في بُٖاء حىاب وا

ؤو في وؾُها بن الخ٩اياث وال٣هو جل٤ٟ في الٛالب خى٫ الٟخاة اإلاىخدغة، خيث جتب٦ؼ في  وقاباث في بضاياث مغخلت اإلاغا٣َت

ا١، وخالت مً اليإؽ . ،صزى٫ الكاب او قابت في ؤػمت مً اإلاٗاهاة و ؤلاَع التي جدخاج بل   ؤٚلبها ٖ   مدىع الجيـ والكٝغ

 .مؿاٖضة
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اإلااطيت بد٤  الٓىاَغ الؿلبيتٞت ال  الخهضي للٗى٠ و وجمثل الضعاؾت الخاليت حؼء مً وكاٍ حمٗيت وؿاء بٛضاص الهاص

مً زال٫ الخٗٝغ ٖ   زهاثو  الاهخداع للخض مً ىي٘ بغامج لاإلاٗىيت  والجهاث اإلاجخم٘ال  اعقاص  وحؿع  الضعاؾتاليؿاء. 

غوٞه والازاع الىاججت ٖىه.التي صٞٗتهً لالهخداع  وألاؾباب اللىاحي خاولً الاهخداع اليؿاء   ْو

ا.ًٞال ًٖ اٖخمضث ٖضص مً اإلا٣ابالث  الضعاؾت ٖ   اإلاسر الاحخماعي بالٗيىت  للىنى٫ ال  بياهاث يم٨ً جهييٟها وجٟؿحَب

 .الاؾدباهت ياما الاصاة الغثيؿت لهظا البدث ٞه 011ٖيىت الضعاؾت  قملذو . التي ؤحغيذ م٘ اليؿاء اللىاحي خاولً الاهخداع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  الاهخداعمٟهىم 

 في ؤخاصيثهم ٧لمت الاهخداع، ختى ليم٨ً الًٓ بإن مٗىاَا مٗغوٝ مً الجمي٘، وؤن حٗغيٟها ال َاثل مىه.  يخضاو٫ الىاؽ
ً
٦ثحبا

 ما يكىبها الٛمىى في الىا٢٘. لظا ٞةن الٗالم الظي 
ً
ٚحب ؤن ٧لماث اللٛت اإلاؿخٗملت، مثلها مثل اإلاٟاَيم التي حٗبب ٖجها ٚالبا

ؽ،صون ؤن يسًٗها لخمثيالث ؤزغي يخٗغى ألٞضح الالخباؾاث. ليـ ٣ِٞ ألن يؿخٗملها مثلما يؿمٗها مً ؤلؿً الىا

مٟهىمها ًٟٞاى يهٗب جدضيضٍ، خيث ؤهه يخٛحب مً خالت بل  ؤزغي بدؿب م٣انض ال٨الم، بل ألن الخهيي٠ الظي جيخج 

ى   ول٨ىه يى٣ل ٣ِٞ اهُباٖاث مبهمت لضي الٗامت مً الىاؽ، َو
ً
 بل  ٖىه ال يهضع ًٖ جدليل مجهجي ؤيًا

ً
ما يٟض ي صوما

حم٘ َاثٟت مً الٓىاَغ مخبايىت ؤقض الخبايً جدذ ٖىىان واخض، صوهما جميحز، ؤو بل  حؿميت و٢اج٘ طاث َبيٗت واخضة 

، ؤو وٛل٠ بالٛمىى ما 
ً
بإؾماء قتى. ٞةطا اوؿ٣ىا بطن وعاء اإلاٟهىم الكاج٘ ٞىدً هجاٝػ بإن همحز ما ييبغي ؤن ي٨ىن ملخبؿا

 
ً
، ٞجهمل ٖ   َظا الىدى ال٣غابت الخ٣ي٣يت بحن ألاقياء، ووس يء بالخالي، ٞهم َبيٗتها. ٞىدً ال هٟؿغ ييبغي ؤن ي٨ىن مخمحزا

ألاقياء بال ًٖ َغي٤ اإلا٣اعهت بيجها. لظا ٞةن ؤي بدث ٖلمي ال يم٨ىه بلٙى ٚايخه بال بطا اؾدىض بل  خىاصر ٢ابلت للم٣اعهت، 

 
ً
ى ال يضع٥ الىجاح بال ب٣ضع ما ي٨ىن ؤ٦ثب يماها لجم٘ ٧اٞت الخىاصر التي يم٨ً م٣اعهتها، بًٗها ببٌٗ، بىدىهاجر. ٚحب  َو

همها بىدى ي٣يني ٖبب مٗايىت ؾُديت ٖ   ٚغاع جل٪ التي ييخج  ؤن جل٪ ال٣غابت الُبيٗيت بحن ال٩اثىاث يخٗظع الىنى٫ بلحها ٞو
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اث ألبدا ٨ظا ٞةن الٗالم ال يؿٗه ؤن يخسظ، ٦مىيٖى اث الخىاصر الخامت ٖجها اإلاهُلر الٗامي الكاج٘. َو زه مجمٖى

ب بضعاؾتها،  الخ٨ىيً خؿبما جخضاولها ٧لماث اللٛت الكاجٗت ول٨ىه ملؼم بإن ي٨ّىن َى هٟؿه مجمىٖاث الخىاصر التي يٚغ

ابخٛاء ؤن يمىدها اإلاجاوؿت والخهىنيت الالػمخحن لها ٧ي يخم٨ً مً مٗالجتها مٗالجت ٖلميت. ٖ   َظا الٛغاع، ٞةن ٖالم 

الم الخيىان خيىما يخدضر ًٖ ألاؾما٥ ؤو الخكغاث يسخاعان مسخل٠ جل٪ الىباث، خحن  اع ؤو الثماع، ٖو يخدضر ًٖ ألاَػ

.
ً
 0ألالٟاّ باإلاٗاوي التي ٧ان ٖلحهما جدضيضَا مؿب٣ا

 

 

 

 

 

 

 

  ؤَم الىخاثج التي جىنلذ الحها الضعاؾت :

ا في شخو ، اٚلب اإلابدىزحن ا٦ضوا  011% مً ٖيىت ٖكىاثيت جخمثل ب 61ن ا -0 بؿماٖهم في ْاَغة الاهخداع واهدكاَع

 مضيىت الهضع .

ىن خاالث اهخداع ًٖ َغي٤ الجحبان ، اي اإلاىخدغ او اإلاىخدغة ٧اهىا ححبان الٗيىت مما يض٫ ان 33,33 -0 % مً الٗيىت يٗٞغ

 الٓاَغة مىدكغة في مضيىت الهضع  .

م مابحن ) -3 % اي ان اليؿاء اللىاحي يداولً ان ي٣ٟضن 51,83وبيؿبت ( ؾىت 04-05اٚلب اليؿاء اإلاىخدغاث يتباوح اٖماَع

ً نٛحب  خياتهً ٖمَغ

ي٨ىن الًِٛ صازل البيذ َى الظي يضٞ٘ اليؿاء ال  الاهخداع  % مً اليؿاء اإلاىخدغاث ًَ مً عباث البيىث ، ٣ٞض64,06 -4

 وال يؿمذ لهً بالخغوج مً اإلاجز٫  .

                                                           
اًٌٍم دٔركاٌى  - 0  
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ظا يض٫ ان ٖضم قٗىعًَ باإلاؿاوليت في بٌٗ الاخيان % اليىحض لضحه67,5ان اليؿاء اللىاحي اهخدغن -5 ً اَٟا٫ َو

يضٞٗهً ال  الاهخداع الن اليؿاء اللىاحي لضحهً اَٟا٫ ٞهً م٣يضاث بمؿاوليت وي٨ٟغن في خياة اَٟالهً بٗض مٟاع٢تهً 

 للخياة .

في ٧ل م٩ان ومخٗاٝع  ىٞغةالن َظٍ اإلاىاص مخ باهؼيً( –)بالىِٟ  ء اهخدغن ًٖ َغي٤ خغ١ احؿاصًَ % مً اليؿا58,33 -6

 ٖلحها .

٢ض ي٨ىن َظا الامغ هاجج ًٖ  و بٗض اإلاداولت  جدؿيذ مٗاملت اَلهً واػواحهً اليؿاء  اإلاداوالث الاهخداع  مً% 40,5ان  -7

. ًقٗىعَم بالىضم اججاَه  

.%43,5 او الؼوج بيؿبت   ان الؿبب الغثيس ي خؿب عاي اإلابدىزحن الهخداع اليؿاء هي اإلاكا٧ل الاحخماٖيت بؿبب الاَل -8  

% .84,5ٖضص الظ٦ىع اإلاداولحن الاهخداع وبيؿبت ا٦ثب  مً  ٖضص الاهار اإلاىخدغاث  -9  

 ن باالطي ٖلحهً الجهً بؿبب الٓغوٝ الهٗبت الاهخداع او اإلاىخدغة يكٗغو اٚلب ؤعاء اإلاجخم٘ خى٫ الٟخاة التي جداو٫  -01

  هٟؿهً ال  َظا الٟٗل .باصًٞٗ 

 

 

  

 : الاهخداعالخضزالث اإلاُلىبت للخض مً ْاَغة 

اقاٖت وحٗؼيؼ ال٣يم اإلاضهيت التي جاؾـ ها جغاح٘ مجو ٓاَغة َظٍ الالخهضي للٗىامل البييىيت التي ٢اصث ال  اهدكاع -0

خباع لهً  .لخ٣ى١ اليؿاء وحٗيض الٖا

م٘ بغهامج لخضعيب الٗاملحن  الاهخداع ْاَغةوي٘ بؾتباجيجيت بٖالميت ٞٗالت وخملت مخٗضصة الىؾاثل لل٣ًاء والخض مً  -0

الم الميت ٖ   م٘ َظٍ ال٣ًيت  خى٫ الخٗامل في وؾاثل ؤلٖا   خ٤ الخياة وخب الظاث .ٖ   ؤن جغ٦ؼ اإلاىاص ؤلٖا

يت والخدحزاث ال٣اثمت ٖ   ٨ٞغة صوهيت اإلاغؤة ؤو جٟى١ الث٣اٞيت لؿلى٥  حٗضيل ألاهماٍ -3 اإلاغؤة وال٣ًاء ٖ   اإلاماعؾاث الٗٞغ

غ الًغوعيت إلخضار حٛيحب ز٣افي  حؿتهضٝ حٗضيل الاججاَاث واإلاماعؾاث  والهىع حيـ ٖ   حيـ آزغ  ووي٘ ألاؾـ وألَا

المالىمُيت الؿاثضة ًٖ اإلاغؤة ، جخبىاَا ٢ىىاث الخيكئت الاحخماٖيت بما ٞ  .حها الجىام٘ والخؿييياث ووؾاثل ؤلٖا

ت اليؿاء و   -4 ٘ مؿخىي مٗٞغ  الخهضي للٓاَغة واَميت  مداوالث الاهخداع الغحا٫ باالزاع اإلاتبجبت ٖ   ٞع

ٖ   َظٍ في حؿليِ الًىء لخم٨يجها  ولجمي٘ الجهاث اإلاٗىيت لدؿهيالث الالػمت للمىٓماث الٛحب خ٨ىميتج٣ضيم الضولت ا -5

 بٗيض ًٖ التزيي٠.الٓاَغة 
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 : مك٩لت الضعاؾت

مذ في الاوهت الازحبة خيث حسجل اإلاؿدكٟياث وعوص حكحب الاخهاثياث في مؿدكٟياث مضيىت الهضع ان ْاَغة الاهخداع جٟا٢

ضاص يىميا   ظا ياصي ال  اهتها٥ خ٤ الظاث وبالخالي تهضيض البييت خاالث مخٟاوجت الٖا الاؾغيت مً اللىاحي خاولً الاهخداع ،  َو

للمجخم٘ ، وهدً بهضص الؿعي لٗمل صعاؾت في الخدغي ٖ   اإلاك٩لت والاؾباب التي جضٞٗهً لظل٪ ، واإلاؿاَمت في ػياصة 

 الىعي خى٫ زُىعة الامغ .

خالت في  71خؿبما وعص في ج٣غيغ وػاعة الضازليت ٣ٞض جًاٖٟذ خىاصر اهخداع اإلاغؤة في الٗغا١ بط ؤجها اعجٟٗذ لخبلٜ ؤ٦ثب مً 

، مجهً هدى 0116امغؤة بدغ١ ؤهٟؿهً زال٫ ؤو٫ زماهيت ؤقهغ مً الٗام  039. ؤما في ب٢ليم ٦غصؾخان، ٣ٞض ٢امذ 0119 ٖام

 .0امغؤة ٢امذ بهب اإلاياٍ اإلاٛليت ٖ   ؤهٟؿهً هديجت نضماث هٟؿيت ؤنابتهً 04

فـي هٓـام  0113وبكـ٩ل زـام بٗـض ٖـام  التـي يمـغ بهـا اإلاجخمـ٘ الٗغاقـيث الث٣اٞيت والاحخماٖيت والا٢خهـاصيت و٢ض ازغث الخدىال 

جدىـــا٢ٌ فـــي الى٢ـــذ طاجـــه مـــ٘ التـــي و  بـــاإلاغؤة اط حكـــهض اإلاغخلـــت الخاليـــت ٖـــىصة للمماعؾـــاث يـــاعة  . ااججاَاتهـــ الاؾـــغة الٗغا٢يـــت و 

 . واإلابإصي الضيييت  يت لخ٣ى١ الاوؿاناإلااإلاباصت الٗ

يٗخبـب الاهخدـاع مـً ال٣ًـايا اإلا٣ٗـضة، وبالخـالي جخُلـب  خيـث خـ٤ الخيـاة ، مـ٘  وطل٪ لخٗاعيـهمك٩لت احخماٖيت  الاهخداع ويٗض 

الخيؿــي٤ والخٗــاون بــحن الٗضيــض مــً ٢ُاٖــاث اإلاجخمــ٘، بمــا فــي طلــ٪ ال٣ُــإ الهــ ي وال٣ُاٖــاث ألازــغي مثــل  و حهــىص الى٢ايــت 

الم. وييبغي ؤن ج٨ىن َظٍ الجهىص قاملت و  مخ٩املت خيـث اهـه ال الخٗليم والٗمل والٗض٫ وال٣اهىن، والضٞإ، والؿياؾت، وؤلٖا

 يم٨ً ألي ههج ؤن يازغ بمٟغصٍ ٖ   ٢ًيت م٣ٗضة مثل ٢ًيت الاهخداع

يٗخبب الاهخداع مك٩لت صخيت ٖامت في حمي٘ صو٫ الٗالم، ويٗخبب ج٣ييمها في مسخل٠ الضو٫ ش ئ مثحب للمكا٧ل ألهه ليـ و 

يلت باليؿبت للىا٢٘.. باإلياٞت بل  طل٪ مٗلً في بٌٗ الضو٫ لظل٪ ؾخ٨ىن اإلاٗلىماث اإلاإزىطة مً الجهاث الغؾميت ٢ل

َىال٪ ٞىاع١ قاؾٗت بحن الاخهاثياث اإلاإزىطة مً مسخل٠ الضو٫ ًٖ الاهخداع ولؿبب ٚحب واضر.. ول٨ً بحماال وؿخُي٘ 

ا في الىا٢٘( ه   مداولت  01ؤل٠ ول٩ل اهخداع هاجر  011ل٩ل  05 – 01ؤن ه٣ى٫ ؤن وؿبت الاهخداع الٗامت )التي جم خهَغ

 ي الاهخداع.ٞكل ف

 

غة يجٗل بحغاء اإلا٣اعهاث نٗب بن لم ي٨ً مؿخديل.. ْلذ ؤٚلب وؿب الاهخداع زابخت بال في  ول٨ً ازخالٝ اإلاٗلىماث اإلاخٞى

اة  اإلا٨ؿي٪ والهىض والبباػيل، ولىخٔ اعجٟإ ٖام في وؿب الاهخداع وطل٪ ألؾباب بال٩اص مٟهىمت، ويٗخبب الاهخداع ٦ؿبب للٞى

ياث الاهخداع في الىالياث اإلاخدضة جؼيض مك٩لت للهيئاث   % ًٖ ال٣خل.41الصخيت لضعحت ؤجهم وحضوا ؤن ٞو

مازغا لىخٔ اػصياص ٖضص اإلا٣ضمحن ٖ   الاهخداع بحن اإلاغا٣َحن والبالٛحن ألانٛغ في الؿً في بٌٗ الضو٫ ٧الىالياث اإلاخدضة 

ا مً الضو٫  و٦ىضا حَب ىخٔ اهسٟاى اإلا٣ضمحن ٖ   الاهخداع مً الكباب في ، ول٨ً في ال٣ٗض ألازحب خضر ازخالٝ، ٣ٞض لٚو

م مً  البٌٗ وب٣يذ ٖ   مؿخىياتها ال٣ضيمت في البٌٗ آلازغ.. ولألؾ٠ ال جىحض ؤؾباب واضخت لهظٍ الخٛحباث بالٚغ
                                                           

   6106-6100ضذ انًرأج فً انؼراق ف االسرراذٍدٍح انٕطٍُح نًُاْضح انؼُ
6
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اة في ا ا للٞى
ً
الج الا٦خئاب.. يب٣ى الاهخداع ؤخض الثالزت ؤؾباب ألازغ خضوز لضو٫ الٛىيت مداوالث الؿيُغة ٖ   صواٞ٘ الاهخداع ٖو

 3ؾىت 04 – 05مت في الٟئت الٗمغيت واإلاخ٣ض

ا فـي ؾاَمذ التي والٗىامل اؾبابها هاخيت مً اإلاك٩لت َظٍ ٖ   الًىء لخل٣ي الخاليت الضعاؾت وجإحي  اإلاتبجبـت والازـاع اهدكـاَع

 .ٖلحها

 : الضعاؾت حؿائالث

 مامضي اهدكاع ْاَغة الاهخداع في مضيىت الهضع  ؟ 

 جضٞٗذ اليؿاء ال  مداولت الاهخداع ؟ ماهي الاؾباب التي 

 ماَى مى٠٢ الاَالي واإلاجخم٘ لليؿاء اإلاداوالث الاهخداع ؟ 

 ماهي الخبايىاث في الخٗليم بحن اليؿاء اللىاحي خاولً الاهخداع ؟ 

 َل للجاهب الىٟس ي جإزحب ٖ   اليؿاء اللىاحي خاولً الاهخداع ؟ 

  ًلالهخداع ؟َل يٗض الٗى٠ يض اليؿاء ؾبب في مداوالته 

 

 

 : اَضاٝ الضعاؾت

  الخٗٝغ ٖ   الخهاثو الضيمٛغاٞيت لليؿاء اللىاحي خاولً الاهخداع 

  الىٟؿيت ( التي جاصي ال  مداولت الاهخداع  –الاحخماٖيت  –جدضيض الٗىامل ) الا٢خهاصيت 

  الخٗٝغ ٖ   الاصواث اإلاؿخسضمت في مداولت الاهخداع 

  ٟؿيت ( اإلا٣ضمت لليؿاء اللىاحي خاولً الاهخداعالى –الخٗٝغ ٖ   الخضماث ) الصخيت 

  ا ت مى٠٢ الاَل واإلاديِ الاحخماعي مجها بٗض ؾماٖهم مداولت اهخداَع  مٗٞغ

 اَميت الضعاؾت :

  مً اليؿاء اهخدغن او خاولً الاهخداع  اي َظا  َىال٪ ٦ثحب اْهغث الاخهاثياث في مؿدكٟياث مضيىت الهضع ان

 اإلاىيٕى في جؼايض مؿخمغ ، ويؿخضعي اهدكاع َظٍ الٓاَغة وي٘ ؾياؾاث ٢اثمت ٖ   صعاؾاث ٖلميت.

                                                           
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%  3  ٌٔكثٍذٌايٕلغ   
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  ًَجإحي اَميت َظٍ الضعاؾت مً اعجباَها الىزي٤ بالبىاء الث٣افي للمجخم٘ ، وصعحت الىعي ًٖ اليؿاء وقٗىع

 إلاجخم٘ .باإلاؿاوليت اججاٍ الٗاثلت وا

  َىا٥ هضعة في الضعاؾاث التي جدىاو٫ َظا اإلاىيٕى مما اوحض خاحت الحغاء صعاؾت لل٨ك٠ ًٖ الجىاهب اإلاسخلٟت

ت الاؾباب والٗىامل التي جازغ ٖليه اياٞت ال  ٢لت الضعؾاث   للٓاَغة، ومٗٞغ

 حب مٗلىماث جٟيض الباخثحن مً احل جدضيض ال٣ًايا التي ييبغي ان جغ٦ؼ ٖلح ها جضزالتهم وجدضيض يغوعة جٞى

. حب مٗلىماث مهمت خى٫ َظا اإلاىيٕى  اولىياتهم ومداولت جٞى

  ًمً مٓاَغ ال٣هغ الظي جسً٘ له اإلاغؤة في الٗغا١ ، وجإحي اَميت َظٍ الضعاؾت م 
ً
حك٩ل ْاَغة الاهخداع  مٓهغا

ً جبٗاتها الاحخ  ماٖيت .زُىعة الىخاثج اإلاتبجبت ٖ   َظا الٓاَغة واإلاخمثلت بالخٛاض ي ٖجها  ٖو

 

 اإلاجاالث الضعاؾت  :

   ً٢ُإ مً  81اإلاجا٫ اإلا٩اوي : احغيذ الضعاؾت في اَاع مى٣ُت مضيىت الهضع مً الٗانمت بٛضاص اإلاخ٨ىهت م

 ( . 79 –)٢ُإ نٟغ 

  اإلاجا٫ الؼماوي : اؾخٛغ٢ذ الضعاؾت في ٖمليت حم٘ البياهاث مً ٖيخت اإلابدىزاث وامخضث مً قهغ حكغيً الثاوي

 0106قباٍ ال   0105

  يىت مً اإلاجخم٘ يخمثل ب ،  اللىاحي خاولً الاهخداع اإلاجا٫ البكغي : يخمثل بٗيىت مً اليؿاء  شخو . 011ٖو

 

 : الضعاؾتمىهجيت 

 مـــــً اهمـــــاٍ الضعاؾـــــاث الىنـــــٟيت التـــــي جدـــــاو٫ ان ج٣ـــــضم ونـــــٟا لٓـــــاَغة الاهخدـــــاع مـــــً زـــــال٫ 
ً
حٗـــــض الضعاؾـــــت الخاليـــــت همُـــــا

مىحـــىص فـــي الىا٢ـــ٘. وحٗخمـــض الضعاؾـــت ٖ ـــ  اإلاســـر الاحخمـــاعي بالٗيىـــت  للىنـــى٫ الـــ  بياهـــاث يم٨ـــً الاخهـــاثياث والبياهـــاث ٦مـــا 

حب بياهـاث واٞيـت خـى٫ الٓـاَغة . وجـؼصاص ؤَميخـه فـي يـىء هـضعة اإلاٗلىمـاث  ا. ويٗض اإلاسر زُىة يغوعيت لخٞى جهييٟها وجٟؿحَب

م مــً ان اٖخمــاص اإلاــىه ج ال٨مــي مــً زــال٫ اإلاســر يــامً الث٣ــت فــي الىخــاثج ، الا ان اإلايضاهيــت اإلاىز٣ــت خــى٫ اإلاىيــٕى ، ٖو ــ  الــٚغ

 ،  لـــظل٪ جمـــذ الاؾـــخٗاهت 
ً
الخهـــى٫ ٖ ـــ  هخـــاثج ص٢ي٣ـــت ي٣خضـــ ي الاؾـــخٗاهت بـــإصواث بدـــث يم٨ـــً ان جـــؼوص بخٟانـــيل ا٦ثـــب ٖم٣ـــا

 باإلا٣ابالث التي ؤحغيذ بٌٗ الخاالث اللىاحي خاولً الاهخداع.

 : اصواث حم٘ البياهاث
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الاؾخبياهيت وهي الاصاة الغثيؿيت في الضعاؾت  التـي جـم جهـميمها واٖـضاص الاؾـئلت مـً زـال٫ البـاخثحن  .  جم اؾخسضام الاؾخماعة

والخالــت  الٗمــغ الخــالي )، ويدخــىي ٖ ــ  بياهــاث اوليــت مبدــىزحن   اؾــئلت جىحــت الــ  اإلاجخمــ٘ فــي مضيىــت الهــضع يكــمل الاؾــخبيان 

  الاحخماٖيت والخٗليميت ( ، وبياهاث زانت بالبدث . 

حــــب مخضازلــــت ويم٨ــــً  جاقــــحب الاحابــــت ٖلحهــــا بؿــــهىلت. ولًــــمان اؾــــخجابت  و٢ــــض عوعــــي فــــي اٖــــضاص الاؾــــئلت ان ج٨ــــىن واضــــخت ٚو

مــإهتهً ٣ٞــض جــم الخا٦يــض فــي الهــٟدت الاولــ  مــً الاؾــخماعة اإلاٗضلــت ٖ ــ  ٖــضم ط٦ــغ الاؾــماء ٖو ــ  ؾــغيت البياهــاث  اإلابدىزــاث َو

ــــضم ٦كــــٟها ألي حهــــت، عؾــــميت ٧اهــــذ ؤم ٚحــــب عؾــــ ميت. و٢ــــض حــــغي الخإ٦يــــض ٖ ــــ  الباخثــــاث اإلايــــضاهياث بةقــــٗاع اإلاؿــــخجيباث ٖو

 باألَضاٝ والٟىاثض اإلاخىزاة مً جىٟيظ اإلاسر.

ام الاصاة الثاهيـــت التـــي جـــم اؾـــخسضامها هـــي اإلا٣ابلـــت اي م٣ابلـــت اليؿـــاء اللـــىاحي خـــاولً الاهخدـــاع فـــي مضيىـــت الهـــضع ويدخـــىي ٖ ـــ  

ـــت بياهـــاث اوليـــت لهـــً ، )الٗمـــغ الخـــالي  وا ٟـــا٫ ، مؿـــخىي الـــضزل ، اإلاهىـــت ( ، ومٗٞغ لخالـــت الاحخماٖيـــت والخٗليميـــت  ، ٖـــضص الَا

ـت هـٕى الـضٖم الىٟسـ ي  ـت الاؾباب التي صٞٗتهً لالهخداع ،  والاصواث اإلاؿخسضمت في مدـاوالث الاهخدـاع ، ومٗٞغ اإلا٣ـضم لهـا ومٗٞغ

 هىايا الاهخداع مغة ازغي .

 

 

 

 : ٖيىت الضعاؾت 

اإلاخىاحــــضاث فــــي مضيىــــت الهــــضع . ٦مــــا ان  الللــــىاحي خــــاولً الاهخدــــاع ٧اهــــذ ٖيىــــت البدــــث ٖكــــىاثيت مخمثلــــت باليؿــــاء والٟخيــــاث 

الاؾخٗاهت باإلاسر الكامل إلاضيىت يخجاوػ ٖضص ؾ٩اجها الثالزت ماليحن وؿمت ؤمغ اليم٨ً ان جىجٍؼ الا ماؾؿـاث وؤحهـؼة عؾـميت 

م مــً ؤَميتهــا فــي جدضيــض ال٣ــضعة ٖ ــ  حٗمــيم هخــاثج البدــث الا اجهــا الجمىــ٘ مــً صعاؾــت  مسخهــت . ومثــل َــظٍ اإلاٗى٢ــاث ٖ ــ  الــٚغ

مـً اٞـغاص اإلاجخمـ٘  011َظا اإلاىيٕى باالٖخماص ٖ ـ  ٖيىـت ٖمضيـت. ومـً الجـضيغ بالـظ٦غ ان جخـإل٠ ٖيىـت الضعاؾـت الخاليـت مـً 

 . وازظ اعاءَم ًٖ ْاَغة اهخداع اليؿاء في مضيىت الهضع 

 حٗاعي٠ ومهُلخاث :
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الاهخدـاع : َى٢خــل الـىٟـ او َــى ؾــلى٥ اوؿـاوي مٗــغوٝ ٖبــب الخـإعيش يكــتب٥ ٞيــه الاوؿـان وبٗــٌ ال٩اثىــاث الخيـت ، مــثال ج٣ــضم 

 في صاثغة مً الىاع وبـظال٪ جسخـاع ان جىهـي خياتهـا 
ً
ال٣ٗغب ال  ٢خل هٟؿها بىاؾُه لضٚه ٖ   عاؾه ٖىضما يجض هٟؿه مدانغا

 
ً
 4بضال مً اإلاىث خغ٢ا

 5الخهٝغ اإلاخٗمض مً ٢بل شخو ما الجهاء خياجه  َى  الاهخداع :

 : َــى ٧ــل ٞٗــل او اٞٗــا٫ ي٣ــىم بهــا نــاخبها ل٣خــل هٟؿــه بىٟؿــه و٢ــض جــم لــه طلــ٪ واهتهــذ خياجــه هديجــت 
ً
مهــُلر الاهخدــاع لٛىيــا

 6لخل٪ الاٞٗا٫ 

 :/ هٓغة ٖامت مضيىت الهضع

هديجــت للهجــغاث الٟالخيــت اإلاخىانــلت مىــظ اعبٗيييــاث ال٣ــغن اإلااضــ ي.اط صٞٗــذ اإلاكــ٨الث الاحخماٖيــت  حكــ٩لذ مضيىــت الهــضع

الـــ   الٗانـــمتاإلاغجبُـــت باالويـــإ اإلاٗيكـــيت والصـــخيت اإلاتبصيـــت للمهـــاحغيً الـــظيً ؾـــ٨ىىا الهـــغاث٠ والًٟـــاثاث الخاليـــت مـــً 

 بٛـضاص، الٗانـمتمما صٞ٘ الخ٨ىمـت اهـظا٥ الـ  حمـ٘ اإلاهـاحغيً فـي مى٣ُـت زـاعج  .يغوعة وي٘ خلى٫ مىاؾبت لهظٍ اإلاك٨الث

بت الخ٨ىمت في ج٣ضيم زضماث ال  َب٣ت وحضث هٟؿها مىبىطة  ٧ان َىا٥ صاٞٗان وعاء وكإة َظٍ اإلاضيىت و٢ض يخٗل٤ الاو٫ بٚغ

ــــاة ال٣ٟــــغ  مــــ٘ الاي٣ــــإ اط لــــم يٗــــض مى ،ويــــغجبِ الازــــغ بــــالىىا ي الٗمغاهيــــت للمضيىــــت .وعاػخــــت جدــــذ َو
ً
ٓــــغ الهــــغاث٠ ميســــجما

الٗمغاوــي الــظي بــضؤ يىمــى فــي مضيىــت بٛــضاص ممــا صٞــ٘ باإلاؿــاولحن الــ  الخ٨ٟحــب ببىــاء مؿــا٦ً قــٗبيت للمهــاحغيً ٢غيبــا مــً امــا٦ً 

 7جىاحضَم

ــذ ٖىـــض جإؾيؿــها بمضيىـــت الثــىعة وؿـــبت الــ  زـــىعة  0958اوكــإث اإلاضيىـــت فــي ٖـــام  ٞغ  زـــم حٛحــب اؾـــمها فــي ٖهـــض 0958جمــىػ  04ٖو

ــ وبٗــض ؾــ٣ىٍ َــظا الىٓــام انــبدذ ذ بمضيىــت نــضام فــي ٞتــبة خ٨ــم البٗــث. الجمهىعيــت الثاهيــت الــ  مضيىــت الغاٞــضيً، زــم ٖٞغ

 مً ال٣غن اإلااض ي. دؿٗييياثحؿمى مضيىت الهضع وؿبت ال  الؿيض مدمض ناص١ الهضع الظي اٚخيل في جهايت ال

٦ـم( وجمخـض ٖ ـ  قـ٩ل  01وجبٗض ًٖ مغ٦ـؼ الٗانـمت ٢غابـت ا٫)ج٣٘ مضيىت الهضع في الجاهب الكمالي الكغقي للٗانمت بٛضاص 

غيـه  6مؿـخُيل يبـضؤ مـً الكـما٫ الكـغقي وييخهـي بـالجىىب الٛغبـي، يبلــٜ َىلـه   الــ   ٦5يلـى متـباث ٖو
ً
 ٦81يلـى متـباث م٣ؿـما

 
ً
 ؾ٨ىيا

ً
 .٢ُاٖا

ختــى بــضث  ٗال٢ــاث الاحخماٖيـت .اإلابــاوي والكـىإع والٖ ــ  مجخمـ٘ مضيىــت  الهـضع مــً هاخيـت وبكــ٩ل ٖـام يٛلـب الُــاب٘ الغيٟـي 

ـــى مـــا ٧ـــان لـــه و   للغيـــ٠ الـــظي اهدـــضع ؾـــ٩اجها مىـــه َو
ً
يٟـــت احخماٖيـــت جمثلـــذ فـــي جسٟيـــ٠ ْاإلاضيىـــت ٖىـــض وكـــإتها و٦إجهـــا امخـــضاصا

الهــضمت التــي ؾيٗيكــها اإلاهــاحغ والىاحمــت ٖــً الخٟــاوث ال٨بحــب بــحن َبيٗــت البيئــت الخًــغيت والبيئــت الغيٟيــت. وبالخــالي ٖملــذ 

                                                           
يُرذٌاخ فٍض انمهى 4   

انثاحث االخرًاػً يكرو سًؼاٌ  5  

انًصذر انساتك َفس6ّ  

  نهًاخسرٍر رسانرّ فً انحًٍذ ػثذ  انهطٍف ٔػثذ  انثٕرج يذٌُح ػٍ نهذكرٕراِ اطرٔحرّ فً  شكارج ػادل ػٍ يُمٕنح انًذٌُح َشأج ػٍ انًؼهٕياخ خًٍغ7

  0976 انًذٌُح فً انًرخهفح نهًُاطك اخرًاػٍح دراسح انًٕسٕيح
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 آزــــغاجهــــا زل٣ــــذ مكــــ٨الث مــــً هــــٕى  بال  .للمهــــاحغيً ام٩اهيــــت الخ٨يــــ٠ مــــ٘ اإلاضيىــــت وؤجاخــــذت ٖ ــــ  ج٣ليــــل الٟجــــىة َــــظٍ اإلاضيىــــ

للغيـ٠ وا٢ـاعب يىدـضعون  اامخـضاص ذفي طل٪ وحىص بيئت مكتب٦ت مثل ٍاإلاهاحغ ه٣ل َاب٘ خياجه الغيٟيت ال  اإلاضيىت و٢ض ؾاٖضٞ

  الغيـــ٠ بٗاصاجـــه و٢يمـــه وهمـــِ ٖيكـــه التـــي جيخمـــي الـــ اخـــخٟٔمـــً الٗكـــحبة هٟؿـــها ويكـــتب٦ىن مٗـــه فـــي اؾـــلىب الخيـــاة وبـــظل٪ 

و٢ض ٧اهذ الٟالخت هي اإلاهىت الؿاثضة بحن ؾ٩ان َظٍ اإلاى٣ُت ٢بل ونىلهم ال  بٛضاص مما خـض مـً ،   وجدىاقؼ م٘ بيئت اإلاضيىت

التهم. لـــظل٪ جغ  الخـــحن(٦ـــؼ ٖمـــل اٚلـــبهم بـــاإلاهً الاؾـــخسضاميت.مـــَا ت و  )خغاؽ ٞو جخمحـــز اإلاضيىـــت مـــً الىاخيـــت الضيمٛغاٞيـــت بؿـــٖغ

 ًٖ زالزت ماليً وهه٠ خاليا. ال  مايؼيض 0965في ٖام وؿمت  353088الىمى  اط جًا٠ٖ ٖضص ؾ٩اجها مً 

ضيىـت ممـا محـز مضيىـت الهـضع بالُـاب٘ الٗكـاثغي، وحك٩ل الٗكاثغ الٗغا٢يـت اإلاهـاحغة ال٣ُـإ الاوؾـ٘ فـي البىـاء الؿـ٩اوي لهـظٍ اإلا

غ لل٣ــــاصم مــــً الغيــــ٠ الؿــــ٨ً الــــغزيو والؿــــى١ الــــغزيو الــــظي يدىاؾــــب مــــ٘ احــــىعٍ  ٞهــــي مغ٦ــــؼ اؾــــخ٣ُاب ٖكــــاثغي يــــٞى

 يكٍٗغ بالُمإهيىت.  اإلاىسًٟت، ٦ما يىٞغ له حىا
ً
 ٖاما

ً
كاثغيا لظل٪ حٗض الٗكحبة صازـل اإلاضيىـت اإلاغحٗيـت الاؾاؾـيت  ٢غابيا ٖو

غاص ويدـــــخ٨م الاٞـــــغاص الـــــ  ال٣ًـــــاء الٗكـــــاثغي فـــــي خـــــل هؼاٖـــــاتهم وحٗـــــىيٌ اإلاخًـــــغعيً مـــــجهم ختـــــى ٞيمـــــا يخٗلـــــ٤ بـــــإخىالهم لالٞـــــ

  حنيً اإلااييضالصخهيت. وعٚم جم٨ً الاؾالم الؿياس ي زال٫ ال٣ٗ
ً
مً ضخ الٗضيض مـً الا٩ٞـاع اإلاىاًَـت واإلاخىا٢ًـت اخياهـا

غاٝ الٗكاثغيت ما ػالذ خا٦مت و٢ىيت  .8للٗٝغ الٗكاثغي، الا ان الٖا

لٗـل ابغػَـا ْهـىع ٢يـاصاث مدليـت مخمثلـت  0113حٗغيذ مضيىت الهضع ال  جدىالث ٦بحبة ازغ لؿ٣ىٍ الىٓـام الؿـاب٤ فـي ٖـام 

 
ً
 ٞٗــــاال

ً
ــــه . 9فــــي الخــــإزحب ٖ ــــ  خيــــاة الؿــــ٩ان وجىٓــــيم امــــىعَمبغحــــا٫ الــــضيً، ماعؾــــىا صوعا ٦مــــا َــــيمً الاؾــــالم الؿياســــ ي بإطٖع

حٛحــب اؾــلىب خيـــاة و  الخىٓيميــت) اخــؼاب وحمٗيــاث( وانــبذ هٟــىطٍ يخٟــى١ ٖ ــ  هٟـــىط ماؾؿــاث الًــبِ الغؾــميت وال٣ــاهىن.

ني ٖ ــ  يىمِ اإلاــضالــي٣تــبب مـً الؿـ٩ان فــي مضيىــت الهـضع مــً همــِ خيـاة اإلاهــاحغيً الخ٣ليــضي الـ  همــِ واؾــلىب خيـاة يدــا٧ي و 

ـت اإلاىـاػ٫  اهبـهالا٢ل في حى  مـً البىـاء لخخدـى٫ اإلااصيـت مثـل امـخال٥ الاحهـؼة الخضيثـت وا٢خىـاء الؿـياعاث الٟـازغة، وججضيـض زاَع

الـــــذ الخٛحـــــباث الب الكـــــغقي الخ٣ليـــــضي) الخـــــىف( الـــــ  الـــــىمِ الا٦ثـــــب خضازـــــه. ى والتبا٦يـــــب الاحخماٖيـــــت ووْـــــاث٠ بٗـــــٌ ى ـــــَو

ال  الاؾغة الىىاة بٗض ميل الابىاء  (ٞاالؾغة مثال بضؤث جخدى٫ مً ممخضة) حكمل الاب وابىاءٍ اإلاتزوححن واَٟالهم ،اإلااؾؿاث

اثٟهم واهماٍ ٖملهم  .اإلاتزوححن ال  الاؾخ٣ال٫ في الؿ٨ً وجدؿً اإلاؿخىي اإلاٗيص ي لهم وحٛحب ْو

 ىٟــاخخااصيت وخيـضة الــ  اإلااؾؿــت الضيييـت مــ٘ ؾاؾـيت وا٢خهــاالؿياسـ ي وبىــاء الؿــلُت مـً الٗكــحبة ٦ىخــضة  يؿــ٤وجدـى٫ ال

  ٣ــــاَ٘ ٞيــــه مــــ٘ اإلااؾؿــــت الضيييــــت.خالٗكــــحبة بىٟىطَــــا بال٣ــــضع الــــظي ال ج
ً
وعٚــــم َــــظٍ الخٛحــــباث الا ان اإلاجخمــــ٘ مــــاػا٫ مدخٟٓــــا

  ؤوؿـــا٢هبُابٗــه الخ٣ليــضي.وب٣يذ 
ً
مـــً  الث٣اٞيــت التــي جـــخد٨م بىيــ٘ اإلاــغؤة زابخـــه ولــم جخٛحــب بـــل يم٨ــً ال٣ــى٫ اجهـــا حكــهض مؼيــضا

م مـً ال٣يم الؿـاثضة خـى٫ الىـٕى الاحخمـاعي هـي ٢ـيم ج٣ليضيـت همُيـت.ٞـالاوٛـال١.  اهسـغاٍ الٟخيـاث فـي الخٗلــيم الا ان ٞٗ   الـٚغ

% مــً ٖيىـــت الاؾـــغ بٗمــل اإلاـــغؤة زـــاعج 60% مــً الاؾـــغ فــي مضيىـــت الهـــضع حٗــاعى صزـــى٫ الٟخيـــاث الــ  الجامٗـــاث وال حؿـــمذ 00

ىب  ٚحب مٚغ
ً
% مً ٖيىت الاؾغ في مضيىت الهضع ان حٛحب مٓهغ الٟخـاة ولباؾـها مـً اللـبـ الخ٣ليـضي 64وجغي  اإلاجز٫ وججضٍ امغا

                                                           
 انكُذٌح انرًٍُح يؤسسح يٍ تذػى االٔسط انشرق فً نهمثٍهح انسٍاسً انذٔر يشرٔع ضًٍ يُشٕر غٍر تحث.انصذر نًذٌُح انؼشائري انركٌٍٕ: يطهك خًؼح 8

  انفرَسً االخرًاػٍح انؼهٕو ٔتٍد
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ـــىب ٞيـــه حـــب مٚغ ـــىى ٚو م مـــً حٗـــضص مجـــاالث  11الٗبـــاءة والضقضاقـــت الـــ  الدجـــاب الخـــضيث َـــى امـــغ مٞغ  الخٛيحـــب ٖو ـــ  الـــٚغ

وجـــغبِ اإلاـــغؤة  ىٖتهـــا ال٣غابيـــتمغؤة ٦ٟـــغص بمجاإلاؿـــمىح بـــه للمـــغؤة مثـــل الخٗلـــيم والٗمـــل الا ان الهـــيٜ الٗالث٣يـــت التـــي جـــغبِ اإلاـــ

ٞيـه.اط مـايؼا٫ الـضوع الغثيسـ ي للمـغؤة فـي الاؾـغة الهـضعيت هـي جـضبحب قـاون اإلاجـز٫) ختـى  للخٛيحـب  بالغحل ْـل مجـاال ٚحـب مؿـمىح

ىا انٛغ مجها اٚلب الخاالث ال يازظ بغؤحها وما يؼا٫ الظ٦ىع يٟغيىن ؾيُغتهم ٖ   الاهار ختى وان ٧اه وفي.وان ٧اهذ ٖاملت(

 
ً
 11ؾىا

 

 

 

 

 

 

 

 

لم الىٟـ خى٫   : مىيٕى الاهخداعهٓغة ٖلم الاحخمإ ٖو

ي٣ضع ٖلماء الاحخمإ ؤن ْاَغة الاهخداع ال جخٗل٤ باللخٓاث آلاهيت التي يٗيكها اإلاىخدغ الكاب، ل٨جها ج٨مً في ٖىامل جخٗل٤ 

باإلااض ي الظي ٧ان يٗيكه، خيث الغواؾب الىٟؿيت الٗمي٣ت واإلاكا٧ل اإلاًٗلت اإلاتبا٦مت التي ٧ان يىاحهها في مغخلت ما ٢بل 

ىا ال بض مً ؤلاقاعة بل  ؤهه الاهخداع، التي جخُىع م٘ ألاي ام ختى جهل بل  حك٨يل ؤػمت هٟؿيت وبل  ه٣ُت ال عحٗت ٞحها. َو

 لىمى وهًىج الكاب في م٣خبل 
ً
ليؿذ ٧ل ؤػمت هٟؿيت صازليت ي٨ىن هديجتها الاهخداع، بل بن بٌٗ ألاػماث ج٨ىن ؾببا

 لخالت ٖضم الاؾخ٣غاع في َظٍ الٗمغ. ويٗخبب الباخثىن ؤن مغخلت اإلاغا٣َت، هي ؤ٦ثب اإلاغاخل التي حكه
ً
ض ْاَغة الاهخداع هٓغا

 ٖما يٗاهيه الكاب مً حٛيحباث ؾي٨ىلىحيت وحؿماهيت وؤؾغيت خيث 
ً
اإلاغخلت ٖ   مؿخىياث ٖضة احخماٖيت و هٟؿيت ًٞال

صزىله  يدؿبب في ٦ثحب مً الخاالث، بُٖاء اإلاغا٤َ خغيخه في اجساط ال٣غاعاث وبىاء شخهيخه اإلاؿخ٣لت جدذ طعيٗت يغوعة

 في بٌٗ الخاالث. وال يبضو ؤن الخٛيحباث ٖ   اإلاؿخىي 
ً
الٗالم اإلاديِ به مً جل٣اء هٟؿه وب٣غاع مىه ٢ض ي٨ىن ؾلبيا

                                                           
050-064-063ص ساتك يصذر,انصذر يذٌُح فً انثُائً انرغٍر: ػٕدج اهلل خٍر ٌحٍى01   
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الجؿماوي للمغا٤َ حؿبب له ؤػماث ٦بحبة جاصي بل  خاالث الاهخداع، بل بن ال٨ثحب مجها جىلض في هٟؿه خاالث مً ال٣ل٤ الظي 

 إل٢امت ٖال٢اث م٘ آلازغيً. يٗتبيه هديجت مداوالجه في الخٗ
ً
  اما بسهىم اإلاغؤة ٣ٞض اٖخببث غي٠ ًٖ هٟؿه جمهيضا

ً
ا٢ل قاهإ

 يغح٘ ال  ال٣ٗليت الجاَليت التي ؾاصث الٗالم يىمظا٥ ٢بل مجيئ الاؾالم 
ً
هغث َظٍ  12واٖخباعا و٢ىة ٣ٖال وؾلى٧ا ْو

،  ال  اإلاكا٧ل الاحخماٖيت الا٢خهاصيت اياٞتٓغوٝ ال اؾبابها ٦ثحبة اَمها مك٩لت الاهخداع خيث ان الٓاَغة في الٗغا١ ، 

ٟا٫ بٗمغ  ٦ما ان ػواج الٟخياث بٗمغ مب٨غ وجدملهً مؿالياث الخياة جضٞٗهً في بٌٗ الاخيان ال  الاهخداع و ػواج الَا

ٖ    نٛحب يٗض ػواحا ٢ؿغيا َب٣ا للمىازي٤ الضوليت، التي ؤ٦ضث ٖ   ٖضم ٢ضعة الُٟل في ان يبضي مىا٣ٞخه اإلاؿدىحبة

 ويىضعج يمً اإلاماعؾاث الكبحهت بالغ١ 
ً
 ٢ؿغيا

ً
 13الؼواج واٖخببث بالخالي ػواج الهٛحباث ػواحا

اياٞت ال  جإزحب الؿلُت الغمؼيت ٖ   ٖ   اإلاغؤة التي ج٨ىن اٖم٤ وازُغ ، ٦ىجها حؿتهضٝ البييت الظَىيت لهً وياصي َظا 

 
ً
٢ضعتها ٖ   الابضإ ٦ما يسل٤ ٖىض اإلاغاة نىعة ؾلبيت ًٖ طاتها  الٗى٠ ال  الاه٨ٟاء هدى الظاث ٢اجال ٞحها َا٢تها وم٣هيا

 14وج٣ضيغ مخضوي لها 

 ييخدغ. َظا يجب ؤن يتب٥ لٗالم الىٟـ. ل٨ً صوع٧ايم ٧ان  15اما  صوع٧ايم
ً
 مدضصا

ً
 بضعاؾت إلااطا ؤن شخها

ً
٣ٞض ٧ان مهخما

 بخىييذ الخبايً في مٗضالث الاهخداع، ؤي ؤهه ٧ان مهخما بلماطا 
ً
هجض ؤن مجمىٖت مٗيىت لها مٗض٫ اهخداع ؤٖ   مً مهخما

ألازغي. يٟتبى صوع٧ايم ؤن الٗىامل البيىلىحيت، والىٟؿيت الاحخماٖيت جب٣ى زابخت مً مجمىٖت ألزغي ومً و٢ذ الزغ. وبطا 

الازخالٝ ٧اهذ َىال٪ ازخالٞاث في مٗض٫ الاهخداع مً مجمىٖت ألزغي ؤو مً و٢ذ ألزغ يغي صوع٧ايم ؤن الازخالٝ يغح٘ بل  

 في الٗىامل الاحخماٖيت وجدضيضا ً الخياعاث الاحخماٖيت.

م و٦ملتزم بالبدث اإلايضاوي لم ي٨خ٠ صوع٧ايم بةبٗاص ألاؾباب ألازغي التى عبما جاصي بل  الازخالٝ في مٗضالث الاهخداع وبهما ٢ا

 .بازخباع جل٪ ألاؾباب ميضاهيا

غة ًٖ ؤؾباب الاهخداع. مً طل٪ الخالت اإلاغييت الىٟؿيت للٟغص، الٗغ١، بضؤ ٦خابه ًٖ الاهخداع بؿلؿلت مً ألا٩ٞاع اإلاٛاي

 الىعازت واإلاىار .

ٖغاى اما ٖلم الىٟـ ٣ٞض اقاع ال   ان َىال٪ اٖضاص مً اليؿاء اللىاحي يٗاهحن مً الا 

 الىٟؿيت جضٞٗهً لالهخداع :

 التب٢ب والخىٝ الضاثم 

                                                           
34ص  0984/ٌٍَٕٕ 0414ريضاٌ -شؼثاٌ 637ٔانرطثٍك( دػٕج انحك انؼذد احًذ تٕدْاٌ : انًسأاج فً انسالو )تٍٍ انُظرٌح  06  
03

 
غٕنُار 

شاٍٍُْاٌ: ذمرٌرانًمررج انخاصح انًؼٍُح تأشكال انرق انًؼاصرج 
 

تًا فً رنك أسثاتّ ٔػٕالثّ :ذمرٌر يٕاضؼً ػٍ انزٔاج االسرؼثادي اندًؼٍح انؼايح 

 ناليى انًرحذج

 

انٕطًُ نًُاْضح انؼُف ضذ انًرأج فً ٕٓو انؼُف انريزي ,ٔثائك انًؤذًرذدهٍاخ انؼُف انٕالغ ػهى انُساء لراءج فً يفدكرٕرج اسًاء خًٍم رشٍذ ,  04

6106تغذاد ,  انؼراق   

ػانى اخرًاع  –اًٌٍم دٔر كاٌى  05  
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 اعججاٖاث طَىيت إلاكا٧ل احخماٖيت ختى في خالت ٖضم خضوثها 

 هىباث مً الًٛب الكضيض 

 اخؿاؽ مبهم بالظهب ولىم الىٟـ 

 ا٦خئاب 

ً وال٠ًٗ واوٗضام الخيلت   اخؿاؽ بالَى

 جظبظباث مؼاحيت مٟاحئت 

 الدك٨٪ في الٗال٢اث ال٣غيبت 

 بها اإلاغؤة مً اإلاجخم٘ بىاخضة او ا٦ثب مً الخاالث الخاليت : ٣ٞض ياصي ٞكل الجهاػ الٗهبي في ججاَل الٗضاثيت التي جمغ 

  16خالت مؼمىت باال٦خئاب ٢ض جيخهي باالهخداع 

 اخؿاؽ صاثم بالظهب 

 اخؿاؽ بالظٖغ يالػم الخى٢٘ اإلاؿخمغ لهظا الىٕى مً الًٛب مغة ازغي 

 جىجغ و٢ل٤ ٢ض يخدى٫ ال  هىباث مً الهل٘ والظٖغ الكضيض

٣ضان الث٣ت بالىٟـ والهغوب مً و٢ض جاصي الاو٩ٗاؾاث  اث جميل ال  الاهخداع والا٦خئاب ٞو الٗى٠ الاؾغي ٖ   اإلاغؤة ال  هٖؼ

٣ضان الامان  17اإلاجز٫ والاهدغاٝ الؿلى٧ي واإلايل هدى مداوالث الاهخداع، ٞو

 

ومؿخىياث حٗليم وان ؾ٨ً الٟخاة م٘ اؾغة الؼواج يىُىي ٖ   ازاع هٟؿيت ٢ض جسخل٠ جسخل٠ بدؿب حجم اؾغة الؼوج 

اٞغاصَا ونلتهم بالؼوحت ، الا ان الث٣اٞت الكٗبيت جٓهغ ان زمت ٖضاواث ج٣ليضيت جٓهغ بحن ػوحت الابً وامه وان الؼوحت في 

و٢ض ياصي جظبظب والء الؼوج مابحن  ة وج٣ٟتب ال  الكٗىع باالؾخ٣الليتبيذ اؾغة ػوحها ٚالبا ما جخدمل اٖباء زضميت ٦بحب 

مماياصي ال  الاهضٞإ في الخ٨ٟحب  18ُضم الؼوحت ب٨ىهه ما٢ض ياصي ال  قغر هٟس ي في ٖال٢ت الؼوححن ػوحخه واؾغجه وجه

 بمداوالث الاهخداع .

 

                                                           
اندًؼٍح انرَٕسٍح نهُساء انذًٌمراطٍح  -0993انؼُف انًسهط  ػهى انُساء االػًال انؼانًٍح فً ذَٕس   06     

6106تغذاد –ٔثائك انًؤذًر انٕطًُ نًُاْضح انؼُف ضذ انًرأج فً انؼراق  –انؼُف ايرٓاٌ نكرايرً ٔاسرمرار ػائهرً  07      

6106يؼٓذ انًرأج انمٍادٌح سُح  -جد .كرٌى يحًذ حًز –ؼراق انزٔاج انًثكر نهفرٍاخ دراسح اخرًاػٍح فً ان 08  
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 : الاحخماٖيت والخياعاث الاهخداع

  ؤنبدذ ميضاهيت صعاؾت في ؤؾاس ي جىيي ي ٦ماقغ اؾخسضمها ل٨ىه 19الاحخماٖيت الخياعاث ٨ٞغة صوع٧ايم قغح
ً
 همىطحا

 في َىعث التى ألا٩ٞاع الؾخسضام مداولت اٖخباٍع يم٨ً الاهخداع في الىاعص البدث بنو . ألامغي٨يت اإلايضاهيت الضعاؾاث لخُىع 

 الخ٣اث٤ ؤن صوع٧ايم ؤوضر و٢ض . الاهخداع ه  مدضصة احخماٖيت ْاَغة ًٖ ميضاهيت صعاؾت في( الاحخماعي اإلاىهج ٢ىاٖض)

  الاهخداع صعاؾت ازخاع ول٣ض. له و٢اَغة الٟغص ًٖ مؿخ٣لت الاحخماٖيت الخياعاث وزانت الاحخماٖيت
ً
 مً الٗضيض ًٖ بضال

 ويٗخبب الاهخداع ًٖ اإلاٗلىماث مً حيض ٢ضع َىال٪ ؤن ٦ما. ومدضصة ملمىؾت ْاَغة الهه ألازغي  الاحخماٖيت الٓىاَغ

  الىاؽ مً الٗضيض بىاؾُت
ً
  ٞٗال

ً
  زانا

ً
 في يلٗبه صوع  الاحخمإ لٗلم ؤن جىييذ مً جم٨ً بطا ؤهه صوع٧ايم يٗخ٣ض. وشخهيا

 ؤ٦ثب ه  ْىاَغ لضعاؾت الاحخمإ ٖلم مجا٫ جىؾي٘ اإلام٨ً مً يهبذ ٞةهه الاهخداع مثل ٞغصي ٞٗل يبضوؤهه ما جىييذ

 
ً
 لهظٍ بضعاؾخه الٗلمي اإلاجخم٘ ب٢ىإ مً جم٨ً بطا ألهه الاهخداع صعاؾت صوع٧ايم ازخاع ؤزحبا. الؿىؾيىلىج  للخدليل اهٟخاخا

تباٝ ٖ   الخهى٫  في ؤ٦بب ٞغنت الاحخمإ لٗلم ؾي٨ىن  الٓاَغة  .ألا٧اصيمي الٗالم مً الٖا

                                                           
كراب لٕاػذ انًُٓح االخرًاػً  –اًٌٍم دٔركاٌى 09   
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  ٖغى صوع٧ايم ؤن خحن في
ً
  ٢ضعا

ً
 والتي ألاوضر حجخه ل٨ً الاهخداع، مٗضالث الزخالٝ ٦مؿبب وعًٞها الخ٣اث٤ مً واؾٗا

ٌ ؤؾباب ؤخض. الازخالٞاث جل٪ م٘ الٗغ٢يت الٗىامل ٖال٢ت خى٫  ٧اهذ جهىعٍ مجمل م٘ جيسجم  مٗضالث ؤن َى الٗغ١  ٞع

اث وؾِ جدبايً الاهخداع   الٗغ١  ٧ان وبطا. الىاخض الٗغقي ألانل طاث اإلاجمٖى
ً
 ٞيم٨ىىا الاهخداع مٗضالث جبايً في مازغا ؾببا

  له ؤن هٟتبى ؤن
ً
اث مسخل٠ ٖ   مكابها ؤزغا  في الخٛحب َى الاهخداع مٗضالث جبايً في الٗغ١  ؤَميت يض آزغ صليل. اإلاجمٖى

 ؤن يجب ٖال٢ت طاث احخماٖيت خ٣ي٣ت الٗغ١  ٧ان وبطا. آزغ بل  مجخم٘ مً ييخ٣ل ٖىضما مٗحن ٖغ١  وؾِ اإلاٗضالث جل٪

م. اإلاجخمٗاث مسخل٠ في ألازغ هٟـ لها ي٨ىن    ٧اٞيت ليؿذ َىا صوع٧ايم حجت ؤن مً بالٚغ
ً
 خى٫  حججه ج٨ىن  وعبما حضا

ًها التى ألازغي  الٗىامل ٌ في صوع٧ايم ومضزل َغي٣ت ًٖ ٨ٞغة يُٗيىا َظا ل٨ً ، ؤي٠ٗ ٞع  بمٗلىماث اإلاضٖم الٞغ

ًه بل  بياٞت. ؤَميت ألا٦ثب الٗىامل ؤهه يٗخ٣ض ما بل  الاهخ٣ا٫ مً م٨ىه مما بياٞيت ٖىامل يٗخبٍب إلاا ميضاهيت  للٗىامل ٞع

. وعًٞها جاعصا حابغيل الٟغوس ي الاحخماعي الىٟـ ٖالم بل  جيؿب التى الخ٣ليض هٓغيت صوع٧ايم صعؽ ٣ٞض الظ٦غ، ؾاب٣ت

 الظيً آلازغيً ؤٞٗا٫ ي٣لضون  ألجهم(  ألازغي  ألاٞٗا٫ مً واؾ٘ هُا١ في ويضزلىن )  ييخدغون الىاؽ ؤن الخ٣ليض هٓغيت ج٣ى٫ 

 لم لظل٪. الاحخماٖيت الخ٣اث٤ ٖ   صوع٧ايم جغ٦حز ٖو   الاحخمإ ٖلم ٖ   ٚغيب الاحخماعي الىٟس ي اإلاضزل َظا. اهخدغوا

  صوع٧ايم يإ٫
ً
ًها في حهضا   الخ٣ليض ٧ان بطا بإهه طل٪ صوع٧ايم ؾبب. ٞع

ً
  ججاوع  التى ألامم ج٨ىن  ؤن يجب ٧ان مهما

ً
 طا بلضا

 ليـ ؤهه بل  زلو و الجٛغافي الٗامل بهظا الخانت اإلاٗلىماث في هٓغ زم ٖاليت، مٗضالث لها هٟؿها ه  ٖا٫ اهخداع مٗض٫

  يٗي٠ ٖامل َظا ل٨ً الخ٣ليض، بؿبب ي٨ىن  عبما ألاٞغاص بٌٗ اهخداع ؤن صوع٧ايم ٢بل. ؤَميت ؤي له
ً
 ؤي له وليـ حضا

 . ال٩ليت الاهخداع مٗضالث ٖ   جإزحب
ً
ٌ ؤزحبا  ج٨ىن  ما احخماٖيت خ٣ي٣ت ؤن لغئيخه َام ٦ٗامل الخ٣ليض هٓغيت صوع٧ايم ٞع

 جبايً في ؤَميت ؤيت وؿ٣ه في له ي٨ىن  لً هٟس ي احخماعي ٖامل الخ٣ليض ؤن وبما. ؤزغي  احخماٖيت خ٣ي٣ت هديجت ٣ِٞ

 باليؿبت.ً" ؾىؾيىلىحيا ٣ِٞ جىييدها يم٨ً الاحخماعي الاهخداع مٗضالث" ؤن بل  وزلو الحخماٖيت، الاهخداع مٗضالث

. الاحخماٖيت الخ٣اث٤ مؿخىي  ٖ   الازخالٞاث في جىحض ؤن يجب الاهخداع مٗضالث في الخٛحب في ألاَم الٗىامل لضوع٧ايم،

حب ماصيت - الاحخماٖيت الخ٣اث٤ مً هىٖان َىال٪ بالُب٘  ألاَميت مى٢٘ جدخل الاحخماٖيت الخ٣اث٤ صاثما َى و٦ما. ماصيت ٚو

ا ؤن وحض ل٨ىه الاهخداع مٗضالث جبايً في الخيىيت ال٨ثاٞت ؤَميت في صوع٧ايم هٓغ مثال. ألاؾاؾيت ليؿذ ل٨ً الغثيؿيت  ؤزَغ

 الاحخماٖيت الخ٣اث٤ في الخبايً ٖ   يازغ ألازغي  اإلااصيت الاحخماٖيت الخ٣اث٤ وف  الخيىيت ال٨ثاٞت في الخبايً ل٨ً. مباقغ ٚحب

ظا اإلااصيت ٚحب  ي٣ى٫  ٞهى هاخيت مً متبابُخحن، حجخحن صوع٧ايم ي٣ضم َىا. الاهخداع مٗضالث في الخبايً ٖ   مباقغ ؤزغ له َو

  مسخلٟت حمٗيت وجمثالث مسخل٠ حمعي يمحب لها اإلاسخلٟت اإلاجمىٖاث ؤن
ً
 جياعاث ييخج َظا ألازغي  الىاخيت مً. ؤيًا

 ؤو اإلاجخمٗاث مسخل٠ بحن اإلا٣اعهت هي الاهخداع صعاؾت َغ١  بخضي. الاهخداع مٗضالث ٖ   جبايني ؤزغ طاث مخبايىت احخماٖيت

 الخياعاث في حٛحب بل  ي٣ىص الجمعي الًمحب في الخٛحب ؤن صوع٧ايم يغي  ؤزغي  هاخيت مً. اإلاجمىٖاث مً ألازغي  ألاهىإ

 الاهخداع مٗضالث في للخٛحباث الخاعيسيت الضعاؾت بل  َظا ؤصي. الاهخداع مٗضالث في الخبايً بل  جاصي بضوعَا والتي الاحخماٖيت

  الخالخحن، ٧لخا في. مٗيىت مجمىٖت يمً
ً
  ؤو ز٣اٞيا

ً
 الجمعي الًمحب في الخٛحب ؤو الخبايً هٟؿه َى الدجت مى٤ُ ٞإن جاعيسيا

ظا الاحخماٖيت الخياعاث في حٛحب ؤو جبايً بل  ياصي الظي  في الخٛحب آزغ، بمٗني. الاهخداع مٗضالث في جبايً بل  ياصي بضوعٍ َو

 خى٫  واضخا صوع٧ايم ٧ان. الاحخماٖيت الخياعاث ؤؾاس ي وبك٩ل الاحخماٖيت، الخ٣اث٤ في الخٛحب بل  يغح٘ الاهخداع مٗضالث

 للٟٗل، حماعي اؾخٗضاص لها احخماٖيت مجمىٖت ٧ل" الاهخداع حؿبيب في الاحخماٖيت الخياعاث جلٗبه الظي ألاؾاس ي الضوع 

ى بها، زام ى. هديجخه وليـ الٟغصي الاؾخٗضاص مهضع َو  ٧ل جخسلل الالمٗياعيت ؤو ؤلايثاع ألاهاهيت، مً جياعاث مً يخ٨ىن  َو

اث َظٍ. اإلاجخم٘ ا ٩٦ل، الاحخماعي للجؿم الجٖز  . ألاعبٗت الاهخداع ؤهىإ" الاهخداع بل  جضٞٗهم ألاٞغاص ٖ ي وبخإزحَب

 الاهخداع ؤهىإ مً واخض ل٩ل صعاؾدىا ٖىض بىيىح يغي  ؤن يم٨ً الؿؿيىلىجي جىٓحٍب وبييت الاهخداع ًٖ صوع٧ايم هٓغيت

 . وال٣ضعي  الالمٗياعي  ؤلايثاعي، ألاهاوي،. ألاعبٗت
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 :ألاهاوي الاهخداع

 ٚحب الٟغص ٞحها ي٨ىن  الظي اإلاجمىٖاث ؤو الخجمٗاث اإلاجخمٗاث، في جىحض ما ٚالبا ألاهاوي الاهخداع مً الٗاليت اإلاٗضالث

  مىضمج
ً
 الى٢اثيت الاحخماٖيت الخياعاث جمى٘ ال٣ىي  الجمعي الًمحب طاث اإلاجخمٗاث. ال٨ببي  الاحخماٖيت الىخضة في جماما

 يخم٨ً الاحخماٖيت الخياعاث َظٍ ج٠ًٗ ٖىضما. ٞحها ألاهاوي الاهخداع واهدكاع خضور الًمحب طل٪ مً جيب٘ التي والكاملت

 الجمعي الًمحب طاث ال٨ببي  الاحخماٖيت الىخضاث في. يغيضون  ما ويٟٗلىن  الجمعي الًمحب ججاوػ  مً وبؿهىله ألاٞغاص

 ج٣ىص ما ٚالبا" اإلا٨بىخت ٚحب ألاهاهيت َظٍ مثل. يغيضوجها َغي٣ت بإي الخانت مهالخهم وعاء للجغي  ألاٞغاص يتب٥ الًٗي٠،

 وؤ٦ثب، ؤ٦ثب خاحاث جيخج بقباٖها يم٨ً التي وختى الخاحاث ٧ل بقبإ اليم٨ً ؤهه بما والطجغ الاؾدياء مً ٦بحب ٢ضع بل 

اث)ب٣ىة، اإلاىضمجت ألاؾغ ل٨ً. الاهخداع بل  بًٗهم جضٞ٘ ٦ما الىاؽ مً للٗضيض اإلاُل٤ الاؾدياء جيخج ؤجها ٦ما  اإلاجمٖى

بت مً ؤلاوؿان يدمي الضيً" الاهخداع حصج٘ وال ٢ىي  حمعي يمحب طاث ٦هيئاث جخٗامل( الؿياؾيت الجماٖاث الضيييت،  الٚغ

ىن  ما. الظاث جدُيم في
ّ
 ٞهي لظا و اإلاامىحن، ٧ل بحن اإلاكتب٦ت الخ٣ليضيت واإلاماعؾاث اإلاٗخ٣ضاث مً ٖضص وحىص َى الضيً ي٨

 ال٣يمت اػصاصث و٦ظل٪ الضيييت اإلاجمىٖت في الاهضماج اػصاص ٧لما و٢ىيذ الجمٗيت ال٣ٗليت الخالت َظٍ حٗضصث و٧لما. ملؼمت

 ."  الىا٢يت

 ج٨ٟ٪ ًٖ صوع٧ايم جدضر مثال. الاهخداع مٗضالث جبايً في ألاؾاس ي الؿبب وهي ممحزة احخماٖيت جياعاث ييخج اإلاجخم٘ ج٨ٟ٪

 البض ل٨ً الاهخداع، ٞٗل العج٩اب الٟغص يٗغى للمجخم٘ ألازالقي الخ٨ٟ٪"  والخيبت ال٩ابت مً جياعاث بل  ي٣ىص الظي اإلاجخم٘

 ؤَميت جإ٦يض يٗيض َىا صوع٧ايم ؤن لالَخمام مثحب َى ما. ألاهاوي الاهخداع مٗضالث في الخبايً لخضور ال٨أبت جياعاث وحىص مً

  ليؿىا الٟاٖلىن . احخماٖيت ٢يىص ٧ل مً خغ الٟغص ؤن ٞيه يٗخ٣ض الظي ألاهاوي الاهخداع في ختى الاحخماٖيت، الٗىامل
ً
 ؤخغاعا

 
ً
  َىا٥ يب٣ي ٞغصيا ؤلاوؿان ٧ان مهما"  الجماٖت ٢ىة مً ؤبضا

ً
 في اإلابالٛت مً الىاججت والؿىصاويت ال٨أبت -حماعي ش ئ صاثما

 " بها جد٣ي٣ه يم٨ً ما لضيه ي٨ىن  ال ٖىضما الخؼن  زال٫ مً اإلاكاع٦ت ٖ ي يازغ ألاوؿان بن. الٟغصيت

 .ألاؾاس ي اإلادضص هي الاحخماٖيت الخ٣اث٤ ج٨ىن  وزهىنيت ٞغصيت ألاٞٗا٫ ؤ٦ثب في ختى ؤهه بل  حكحب ألاهاوي الاهخداع خالت بن

 : ؤلايثاعي  الاهخداع

  ألاهاوي الاهخداع ؤن خحن في. ؤلايثاعي  الاهخداع َى صوع٧ايم ها٢كه الظي الاهخداع مً الثاوي الىٕى
ً
 ي٨ىن  ٖىضما يدضر ما ٚالبا

  يٗي٠ الاحخماعي الاهضماج
ً
  ٢ىي  الاحخماعي الاهضماج" ي٨ىن  ٖىضما يدضر ؤلايثاعي  الاهخداع. حضا

ً
يا يجبب الٟغص." حضا  خٞغ

 .الاهخداع ٞٗل اعج٩اب ٖ ي

 ل٣ض. ٚياها حىهؼجاون، في"  حىهؼ حيم عيٟحبهيض" الجبإ الجماعي الاهخداع طل٪ ؤلايثاعي  لالهخداع همىطج ؤًٞل ي٨ىن  عبما

، صٞٗىا ألجهم الاهخداع اعج٨بىا ؤجهم الىاضر مً. ؤيًا ؤَٟالهم ؾ٣ىا الخاالث بٌٗ وفي ؾام مكغوب ٧امل وبىعي جىاولىا

 يٟٗلىن  ؤلايثاعي  الاهخداع ٞٗل يغج٨بىن  الظيً بن ٖام بك٩ل. اإلاخٗهبت حىهؼ حمٗيت اجبإ ؤحل مً اإلاىث بل  بهضوء ؤو ب٣ىة

 .واحبهم َى طل٪ ؤن يدؿىن  ألجهم طل٪

 ول٨ً ؤلايثاعي  الاهخداع في الغجس ي الؿبب ليؿذ( ٖاليت صعحت الخالت َظٍ في)  الخ٩امل صعحت ألاهاوي الاهخداع خالت في و٦ما

 ؤن صوع٧ايم اٖخبب ألاهاوي الاهخداع في مثلما. الاهخداع مٗضالث في جازغ مسخلٟت احخماٖيت جياعاث ييخج الاهضماج صعحت في الخبايً

 جيخج الٗاليت ألاهاوي الاهخداع مٗضالث ؤن خحن في. الٗاليت ؤلايثاعي  الاهخداع مٗضالث ؾبب هي الؿىصاويت الاحخماٖيت الخياعاث
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خ٣اص ٖ ي حٗخمض ألجها ألامل مً جإحى"  ؤلايثاعي  الاهخداع مٗضالث في الؼياصة ٞةن الخؼيً والا٦خئاب الخمؼ١  مً  الخهىع  في الٖا

 ." الخياة َظٍ بٗض إلاا الجميل

 :الالمٗياعي  الاهخداع

 جًُغب ٖىضما ويدضر الالمٗياعي  الاهخداع َى صوع٧ايم بىاؾُت هى٢ل الظي الاهخداع ؤهىإ مً وألاؾاس ي ألازحب الىٕى

 ؤو(  مثال الا٢خهاصي الاهخٗاف) بيجابيت الايُغاب َبيٗت ٧اهذ بطا الالمٗياعي  الاهخداع مٗضالث وجغجٟ٘. اإلاجخم٘ يىابِ

حن ٦ال(.  الا٢خهاصي ال٨ؿاص) ؾلبيت  الؿلُىي  صوعَا ؤصاء ًٖ للجماٖت اإلاا٢ذ الخُٗيل بل  ياصي الايُغاب مً الىٖى

 َظٍ وج٣ىص اإلاٗايحبـ واوٗضام الجظوع  باوٗضام ؤلاخؿاؽ ـ الالمٗياعيت لخياعاث الٗىان جُل٤ الايُغاب ٞتباث. ألاٞغاص ٖ ي

 لل٨ؿاص هديجت مهى٘ بٚال١. ال٨ؿاص خاالث في َظا جهىع  الؿهل مً. اإلاٗياعي  الاهخداع مٗضالث في الؼياصة بل  الخياعاث

يٟت ٣ٞضان بل  ياصي عبما الا٢خهاصي  ًٖ الاهٟها٫. والىْيٟت الكغ٦ت يىابِ جإزحب ًٖ يى٣ُ٘ الٟغص ؤن طل٪ وهديجت ْو

  الضولت، الضيً، ألؾغة – البيياث َظٍ مثل
ً
 ؤزغ جسيل الهٗب مً ؤهه يبضو. الالمٗياعيت جياعاث ألزغ ٞغيؿت الٟغص يتب٥ – مثال

ًً  ألاٞغاص ي٣ىص عبما اإلاٟاجئ الىجاح ؤن ال٣ى٫  يم٨ً الخالت َظٍ في. الا٢خهاصي الاهخٗاف
ً
 التى الخ٣ليضيت البيياث ًٖ بٗيضا

 َظٍ ٧ل. حضيضة ػوحت يخسظ وعبما حضيض مجخم٘ بل  والاهخ٣ا٫ ٖمله جغ٥ بل  الٟغص ي٣ىص عبما الا٢خهاصي الىجاح. ٞحها وكإوا

 للخياعاث ٞغيؿت الا٢خهاصي الاهخٗاف ٞتباث في الٟغص وجتب٥ اإلاىحىصة البيياث يىابِ ؤزغ ايُغاب بل  جاصي الخٛحباث

 عئيت م٘ ميسجمت الاحخماٖيت الخياة ايُغاب ٞتباث زال٫ الالمٗياعي  الاهخداع مٗضالث في الؼياصة. الالمٗياعيت الاحخماٖيت

  يهبدىن  الىاؽ يخدغع  ٞٗىضما. الخاعحيت ال٣يىص مً يخدغع  ٖىضما الٟغص لجزواث الًاع ألازغ ًٖ صوع٧ايم
ً
 لجزواتهم ٖبيضا

 َى مما ؤ٦بب ؤٖضاص في ؤهٟؿهم ٢خل حكمل اإلاضمغة ألاٞٗا٫ مً واؾٗت بؿلؿلت ي٣ىمىن  ؤجهم صوع٧ايم يغي  لظل٪، وهديجت

 . مٗخاص

 

 

 : ال٣ضعي  الاهخداع

 ٦خابه خىاش ي بخضي في صوع٧ايم ها٢كه والظي – ال٣ضعي  الاهخداع - ٦ثحبا بليه يكاع ال الاهخداع مً عاب٘ هٕى َىال٪

 في يدضر ال٣ضعي  الاهخداع ٞان الًىابِ ٞحها ج٠ًٗ التى الخاالث في يدضر الالمٗياعي  الاهخداع ؤن خحن ٟٞي(. الاهخداع)

ىب للخض مخجاوػة الًىابِ ٞحها ج٨ىن  التى الخاالث  بإجهم ال٣ضعي  الاهخداع ٞٗل يغج٨بىن  الظيً صوع٧ايم ون٠. ٞيه اإلاٚغ

 ي٣خل الظي الغ٢ي٤ َى الخ٣ليضي اإلاثا٫"  ٢هغي  هٓام َغي٤ ًٖ بٗى٠ زى٣ذ وهؼواتهم ب٣ؿىة مٛل٤ مؿخ٣بلهم ؤشخام"

 لخياعاث الٗىان جُل٤ – ال٣هغ – الًىابِ في الؼياصة. ؤٞٗاله ل٩ل ال٣اَغة للًىابِ اإلاهاخب ألامل ٖضم بؿب هٟؿه

  بىب ويتن ٢ضم. ال٣ضعي  الاهخداع مٗضالث اعجٟإ في جدؿبب بضوعَا والتي الؿىصاويت
ً
  ملخها

ً
 ألاعبٗت الاهخداع ألهىإ مٟيضا

 ٖ   والًىابِ لالهضماج ومىسًٟت مغجٟٗت صعحاث بحن ؤحغاٍ الظي الخضازل زال٫ مً بظل٪ ٢ام. صوع٧ايم ها٢كها التى

 : الخالي الىدى
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  بيثاعي  اهخداع ٖا٫

 : الاهضماج

 ؤهاوي اهخداع مىسٌٟ

 ٢ضعي  اهخداع ٖاليت

 

 الازاع اإلاتبجبت ٖ   ْاَغة الاهخداع :

 :الاحخماٖيت الىنمت

 َظٍ وبالُب٘ الخضإ، ؤو وألاهاهيت الصخهيت وي٠ٗ بالخُيئت يى ي مخجل ش ئ الاهخداع يٗخبب اإلاجخمٗاث ؤٚلب ان في 

ا اإلاجخم٘ ؤٞغاصمٗٓم  ٞحها يكتب٥ اإلاٗخ٣ضاث ًً ظا.. اهخداعيت ؤ٩ٞاًعا لضحهم الظيً وؤي  الهمذ مً اإلاؼيض بل  يضٞٗهم َو

 ؾىاء( اإلاغى بؿبب) ال٣يمت واوٗضام بالضوهيت والاخؿاؽ الٗؼلت بل  طل٪ ؤصي بطا ح٣ٗيًضا ألامغ يؼصاص و٢ض ألامغ، و٦خمان

 .باالهخداع طوحهم ؤخض ٢ض ى مً ؤو الاهخداعيت ألا٩ٞاع ؤصخاب ٖىض

 نٗيض في) الٗاثلت لكٝغ الاهخداع َغي٣ت ٦ىحىص مٗحن ومجخمعي ز٣افي ؾيا١ خؿب الىٟـ ٢خل يٟؿغ الث٣اٞاث بٌٗ في

  مهغ
ً
 الاهخداع َغي٣ت عوايت خيث مً اإلاى٠٢ ٖ   اإلاؿيُغيً َم والؿغيت والخجل الهمذ ي٨ىن  الٓغوٝ َظٍ في(.. مثال

 21.اإلاديُت الٓغوٝ ؤو

 

 في مىث هٟؿه. خيث ان 
ً
 بؿبب اليإؽ،  يغج٨بوان َظا الٟٗل الاهخداع َى الٟٗل الظي يخًمً حؿبب الصخو ٖمضا

ً
ٚالبا

 ما ُيٗؼي بل  ايُغاب هٟس ي مثل الا٦خئاب ؤو الهىؽ الا٦خئابي ؤو الٟهام ؤو بصمان ال٨دى٫ ؤو حٗاَي اإلاسضعاث.
ً
 والظي ٦ثحبا

الًبا ما جلٗب ٖىامل ا  في طل٪. و٢ض ؤوعصث بياهاث  ازغي ٚو
ً
مثل الهٗىباث اإلااليت ؤو اإلاك٨الث في الٗال٢اث الصخهيت صوعا

وحكمل الجهىص   % مً خاالث الاهخداع حسجل ما بحن مخىؾُي الضزل وؾ٩ان الضو٫ ال٣ٟحبة.75ٓمت الصخت الٗاإلايت بإن إلاى

 ًٖ جدؿحن الخىميت الا٢خهاصيتَى اإلابظولت إلاى٘ الاهخداع ، 
ً
 .ٖالج ألامغاى الىٟؿيت وبؾاءة اؾخٗما٫ اإلاسضعاث، ًٞال
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ا  :باالهخداع اإلاغجبُت للخغاٞاث الىماطج بٌٗ ه  َو

 الخ٣ي٣ت                    الخغاٞت                

.مً يخدضر ًٖ الاهخداع مً الهٗب ؤن ي٣ضم ٖ   بيظاء 0

 هٟؿه.

م ؤو  ؤٚلب اإلاىخدغيً ؾب٤ لهم ؤن ٖببوا ًٖ مكاَٖغ

م الاهخداعيت ؤو زُُهم لظل٪ ٢بل ب٢ضامهم ٖ   َظا  ؤ٩ٞاَع

 ألامغ.

م ؤ٩ٞاع اهخداعيت وزُُىا  .الاهخداع ٖاصة ما ي٨ىن اهضٞاعي. 0 ؤٚلب اإلاىخدغيً ؾب٤ اهخداَع

 خياتهم.إلجهاء 

٢ض يؿب٤ الًِٛ الىٟس ي الخاص بٌٗ اإلاداوالث  .الاهخداع ٢ض يدضر بؿبب الًِٛ الىٟس ي.3

الاهخداعيت ؤو بيظاء الىٟـ )مثل الُال١ ؤو اإلاىا٢كاث 

ال١ َظٍ اإلايى٫  الخاصة( ل٨ً الخ٣ي٣ت َظا يٗخبب ػهاص إَل

 اإلاىحىصة مً ألانل.

ب خ٣ي٣ت في الاهخداع ال يتبصص في 4 ٖاصة ما يتبصص اإلاىخدغ ٦ثحًبا ويخهإع م٘ هٟؿه وم٘ مباصثه  ب٦ما٫ مداولخه..مً يٚغ

.  ٢بل اهخداٍع
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الاهخداع يب٣ى الخ٨ٟحب ٞيه ؾغ يجب ؤال جيس ى طل٪ وال يىحض  .الصخو الظ٧ي الىاجر ال يم٨ً ؤن ييخدغ.5

ؤو ٖغ٢يت ؤو ا٢خهاصيت ؤو احخماٖيت   خضوص ز٣اٞيت ؤو

 لالهخداع.

٦ثحب مً اإلاىخدغيً لضحهم اٖخال٫ صختهم الىٟؿيت ؾىاء  ى شخو يٗي٠ وؤهاوي..الصخو اإلاىخدغ 6َ

 ا٦دك٠ طل٪ ؤو ال.

.الخضيث م٘ مغيٌ الا٦خئاب ًٖ الاهخداع ٢ض يصجٗه ٖ   7

 الاهخداع.

ؤٚلب مً يٗاهىن مً الا٦خئاب ولضحهم ؤ٩ٞاع ؤو زُِ 

اهخداعيت يكٗغون بخدؿً ٞىع جدضثهم م٘ شخو آزغ 

اإلاؿاٖضة لظل٪ ال يؿبب الخضيث صٞٗهم لي٣ضم لهم 

 لالهخداع.

بطا ٧ان ؤٚلب اإلاىخدغيً يٗاهىن مً زلل هٟس ي ٞةن ج٣ضيم  .ال يىحض ش ئ يم٨ً ٞٗله إلاً له ميى٫ اهخداعيت.8

الٗالج اإلاىاؾب الٟٗا٫ ٢ض يدل َظٍ اإلاك٩لت وي٣لل مً 

زُىعة الاهخداع، ٖ   ؾبيل اإلاثا٫ الاهخداع الىاجج ًٖ 

 ي يخدؿً بطا ما جضاوي مً الا٦خئاب.الا٦خئاب الظ

الخ٣ي٣ت ؤن خضور مداولت اهخداع ٢ض ي٨ىن َى الضاٞ٘  .مً ي٣ضم ٖ   الاهخداع يٟٗل طل٪ للٟذ الاهدباٍ.9

الىخيض وألاو٫ للجىء بل  مسخو ٞهغزت َلب اإلاؿاٖضة 

 21جسخل٠ ًٖ َلب لٟذ الاهدباٍ ال ؤ٦ثب.

  

 : الىٟؿيت زاعألا

تها هي  ٢ض ت الازاع الىٟؿيت اإلاازغة ٖ   مداولي ٞاوال الازاع التي يم٨ً مٗٞغ و  الاحخماٖيت، الٗؼلت هبظؤ ٖىض البضء بمٗٞغ

ىا ه٣اٍ مٗيىت حمٗ بطا التي مغو بها ، اإلاغييت ٓغوٞهملل ٦ىديجت مهىيت ؤو ماصيت ؤو صعاؾيت ؤو شخهيت زؿاثغ وحىصايًا

 :يخٗغيىن لها مداولي الاهخداع  وهي ج٨ىن  ه٣اٍ فيمً الازاع الىٟؿيت التي يم٨ً ٖغيها 

 احخماٖيت ٖؼلت •

 ألاؾغة ٣ٞضان •

 شخهيت زؿاثغ•

 مهىيت زؿاثغ•

 الخالت في جدؿً خضور بٗض الخؿاثغ حجم ا٦دكاٝ •
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غاى •  واليإؽ الا٦خئابيت ألٖا

 :الىٟؿيت للدصخيهاث باليؿبت ؤما

 الىحضاوي الايُغاب  •

 الظَاهيت الايُغاباث  •

 ال٣ل٤  •

 اإلاسضعاث ؤو ال٨دى٫  بصمان  •

 الصخهيت ايُغاباث  •

 وطل٪ اإلاؿدكٟى مً والخغوج الخدؿً بضء ه  الاهخداع ٖ   ؤلا٢ضام ف  زُىعة ألا٦ثب اإلاغخلت حٗخبب اإلاغض ى مً ال٨ثحب ٖىض

 ؤو ٖملهم ف  ؾىاء اإلاغى َظا بؿبب لهم خضر الظي الخضَىع  ب٣ضع قٗىعَم مً لظل٪ وما لضحهم الاؾدبهاع لخدؿً عاح٘

 مغيهم مً لخ٣تهم التى والىنمت لهم اإلاجخم٘ ج٣بل نٗىباث بل  باإلياٞت ؾاب٣ت إلاهاعاث ٣ٞضاجهم ؤو الاحخماٖيت خياتهم

م ًٖ بالخٟغ٢ت وقٗىعَم الىٟس ى  طَاهيت هىبت بٗض الا٦خئاب مً اإلاغيٌ ومٗاهاة...  الىٟؿيت مك٨التهم بؿبب ٚحَب

 حيضة وخياة اؾدبهاع لضحهم ومً الؿً نٛاع الظ٦ىع  م٘ باألزو الاهخداع ٖ   لإل٢ضام زُىعة ٖامل حٗخبب واهخ٩اؾت

 22. اإلاغى ٢بل ألاصاء

 اعاء مخسههحن في مضيىت الهــــــضع : 

: م ٖ ي )ٖليه الؿالم(/ مؿاو٫ ٢ؿم الُىاعت في مؿدكٟى الاما حبب  ٖاحل خؿاناإلاٗاون الُبي  

ضم وحىص ٞغم ٖمل ول٨ىن اإلاى٣ُت طاث َاب٘  قٗبي ولها ج٣ اليض هديجت لٓغوٝ اإلاٗيكت الخاليت ول٨ثبة البُالت ٖو

اصاث مٗيىت مما ياصي ال  ػياصة اإلاكا٧ل بحن اٞغاص الاؾغة الىاخضة.  ٖو

ظٍ  َظٍ الًٍٛى هي الاؾباب الغثيؿيت في خاالث الاهخداع، ول٨ىن اإلاغؤة ٧اثً يٗي٠ اليخدمل َظٍ الٓغوٝ ال٣اؾيت َو

 الًٛى٥ جلجإ ال  الاهخداع.

خه مً ٦ثبة الخاالث الضازله ال  مؿدكٟاها ،  ان اٚلب خاالث الاهخداع هي الخغ١ ل٨ىجها ؾهله ومخٗاون  َظا ماجم مٗٞغ
ً
ٖلما

 ٖلحها.

0-   / ىس ي  : مؿاو٫ الىخضة ال٣اهىهيت في مؿدكٟى الامام ٖ ي )ٖليه الؿالم(ألاؾخاط َيثم حىاص الَٟغ

                                                           
انًصذر انساتك َفسّ . 66  
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ة في مؿدكٟاها زانت ال  اجها مى٣ُت طاث َاب٘ ٖكاثغي واإلاؿدكٟى ٦بحبة حؿ٘ لخاالث مً قتى خاالث الاهخداع مؿخمغ )) 

اإلاىا٤َ وا٦ثب الخاالث التي جغص اليىا هي خغو١ ، وان الخالت الحُٗي ؾبب م٣ى٘ ول٨جها جٓهغ ٖلحها خاالث الاهخداع وبٗض 

بالخدغي ًٖ الخاصزت زانت اطا ٢ضمذ ق٨ىي بهظا  الغ٢ىص في اإلاؿدكٟى إلاضة الجخجاوػ اؾبىٖان ي٣ىم ال٣ؿم ال٣اهىوي

 واليم٨ً الؿيُغة ٖلحها في اٚلب الاخيان واٚغب خاصزت الخهىم ، 
ً
ان َظٍ اإلاى٣ُت حكهض زالٞاث ٖكاثغيت ٦بحبة حضا

اة ٞخاة بؿبب الخغو١ اإلاخإػمت بها خيث ٢ام اَل الٟخاة ب٣خل الُبيب مما اصي ال  ٚل٤ قٗبت  الُىاعت خضزذ ٢بل اقهغ ٞو

ضم حؿليم الجثت إلاضة يىمان  .((  والخغو١ إلاضة اؾبٕى ، ٖو

 ٗاون َبي / مؿدكٟى الامام ٖ ي )ٖليه الؿالم( قٗبت الخغو١:اإلا-3 

ا٦ثب الخاالث الىاعصة ال  مؿدكٟاها وبد٨م ٖم ي َيلت الٟتبة الؿاب٣ت جم الخٗٝغ ان اٚلب خاالث الاهخداع هاججت ًٖ )) 

حهيت والٗاَٟيت ، اما  مكا٧ل احخماٖيت )اإلاٗاملت الؿيئت للٟخاة الٛحب متزوحت والًٛىَاث مً ٧ل الىىا ي الضعاؾيت والتٞب

جت ًٖ ؾىء مٗاملت الؼوج واَله اياٞت ال  َغص اإلاغاة اإلاتزوحت مً بيذ اَلها في خالت اإلاتزوحت ٞاإلاكا٧ل الاحخماٖيت الىاج

ظا اليمى٘ مً اؾخ٣با٫ الظ٦ىع ، ول٨ً الاؾباب التي جضٞ٘  زالٝ م٘ ػوحها( ، وان اٚلب الخاالث الىاعصة مً الاهار َو

ن اإلاؿدكٟى بداحت ال  ٧اصع مخسهو لخ٣ضيم مً الظ٦ىع خيث ج٨ىن اؾبابهم بؿيُت ، واالاهار ال  الاهخداع ا٦ثب وا٢ٗيت 

 ؾيئت للٟخاة ، 
ً
الضٖم الىٟس ي والاحخماعي للٟخياث زانت في مغخلت بٗض مداوالث الاهخداع خيث الخالت الىٟؿيت حضا

ظا ليـ مً يمً ازخهاص ي الهني مٗاون َبي  . (( وايُغ في بٌٗ الخاالث الب٣اء في واحباث ليليت لخ٣ضيم الضٖم لهً َو

 

 الجاهب اإلايضاوي

 خاالث خ٣ي٣ت :

 في مؿخمغة و٧اهذ ؾىت ٖكغ الغابٗت ٖمغ في جؼوحذ ٢ض اجها الؿيضة جظ٦غ ، ٖام 43 الٗمغ مً جبلٜ ؾيضة : الاول  الخالت

 خيث نٛحب بٗمغ لتزويجها صٞٗتهم الَلها الا٢خهاصي الٓٝغ بؿبب ل٨ً ، مخ٣ضمت مغخلت ال  جهل ان وجغيض الضعاؾت

اٝ ٖىض: ط٦غث افي خٟلت مؿخلؼماث اخًغ لم الٞؼ   الاٞهم ٦ىذ الوي ٞػ
ً
 ال  م٘ الزظَا الٗابي حم٘ في ميكٛله و٦ىذ قيئا

 . ػوجي بيذ

ا ػوحها ى ؾىىاث 01 ب ي٨بَب  ختى الاؾباب ا٢ل ٖ   والًغب اإلاٗاملت بؿىء الؼواج بٗض جٟاحئذ..  ل٨ً قهاصة يمخل٪ َو

ا اليبالي ٧ان واهه  .. ما ٖمل مً حٗبذ او جمغيذ ان المَغ
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  ٖليه يى٤ٟ ال اهه:  جظ٦غ
ً
ٟا٫ ٖ   وال ابضا  الهه زالر او قهغيً ػوجي بيذ وفي اقهغ 6 اَ ي بيذ في ا٢يم ٦ىذ خيث الَا

 . ٖ ي وي٣س ي صاثما يًغبني

 ٞخاجحن ٖىه اهٟهلتي ان لي ي٣ى٫  ٧ان هللا عخمه والضي ان)  بييذ...  ٖىه جىٟه ي لم إلااطا للؿيضة ؾاا٫ هىحيه ٖىض

ٟا٫ وجتب٦حن بمٟغص٧ي  (الضهيا مً به زغحذ الظي الىخيض الص ي ٞهم اَٟالي جغ٥ الاؾخُي٘ واها لضيه الَا

ىض   باالهخداع ٨ٞغحي َل..  لها الباخثت ٢بل مً ؾاا٫ َغح ٖو
ً
 ؟ ما يىما

  مك٩لت خضزذ ما  يىم في ، وخاولذ وٗم:  حىابها ٧ان
ً
 في هٟس ي واخؿؿذ ٦بحبة ب٣ؿىة ويغبني ػوجي وبحن بيني ٦بحبة حضا

 ال٨هغباء وايغاث ٢ُ٘ ال  ٞاهضٞٗذ الهؿتبيا مً خالت ونابخني ٦ثحبا واجهغث البكغ ٖ   مدؿىبت ٚحب اهني اللخٓت جل٪

  ٞظَبذ ، الامغ يىٟ٘ لم ل٨ً خياحي اههي ان الخاو٫  بها وامؿ٨ذ
ً
ا ثبث( البيذ خضي٣ت)  البيذ زاعج ال  مؿٖغ  ٦ميت ٖ   ٖو

ه ٩ٞاهذ ازغة مغة يدالٟني لم الخٔ ول٨ً به هٟس ي واٚغ٢ذ الباهؼيً مً  ٖ ي اٚمي و٢ض الحٗمل( حضاخت) الُبار واٖل

ا ٖو   الباهؼيً عاثدت بؿبب  . اإلاؿدكٟى ال  الجحبان ه٣لىوي ازَغ

 َى يىم  اٖخبٍب لم الظي ػوجي م٘ اإلاؿخمغة ومٗاهاحي خياحي مً ماجب٣ى اههي ل٩ي صٞٗخني التي هي ال٣اؾيت الخياة ْغوٝ

 ش ي الاٖني بإوي للىاؽ ابحن ان واعصث الاهخداع ؾىة زاوي خل اليىحض اهه الى٢ذ طل٪ في اخؿؿذ و٢ض ، خياحي قغي٪

ىا٥ خياحي اههي ان اعصث إلااطا الوي و٦ثحبا وٗم ؟ هاصمت اهذ َل . لي والوحىص  ان وبٗض زانت ، ييخٓغوي الازغي  في خؿاب َو

 وبىاحي اوالصي لتببيه هٟس ي ٖ   واٖخمض اٖمل ان ٣ٞغعث ، الؿاب٤ مً ا٦ثب ايظاجي في اؾخمغ ٞؼوجي الاهخداع خاولذ

 . اعاَم وال الخياة اٞاع١  ان ٖهيبت قيُاهيت للخٓت ٨ٞغث الوي عبي اؾخٟٛغ الحهم اهٓغ ٖىضما اخٟاص لضي اها الان وخمضهلل

  

 الخالت الثاهيت:

في ؾىت واٖيل في مضيىت الهضع م٘ ٖاثلتي اإلاخ٨ىهت مً اب وام وؾبٗت بىاث ومؿخمغة في الضعاؾت وخاليا  07ابلٜ مً الٗمغ 

مغخلت الخامـ الٗلمي ٢بل ج٣غيبا زالر ؾىىاث ٖمتي " ازذ الاب " ج٣ضمذ ال  زُبتي البجها وبٗضَا اؾخمغث الٗال٢ت بيني 

اة  ابجها الاوسخاب مً الٗال٢ت والخُىبت بذجت الن والضجه احببجه ٖ   الاعجباٍ  ٢غع  ٖمتي خيثوبيىه " ٖال٢ت خب " جم ٞو

ان يغح٘ بٗض ان ايؿذ مً )"  ان يٗىص لي بي وبٗض ٞتبة وححزة جا٦ضث باهه لضيت ٖال٢ت م٘ ٞخاة ازغي وبٗض اه٣ُإ الامل

ماعي وانبدذ ٖال٢ت خب ول٨ً في ٞخم الخضيث م٘ شخو ًٖ َغي٤ وؾاثل الخىانل الاحخ اليت وال عاح يغجبِ بيت ( 

ىبت ولً ج٠٣ الخياة ٖى ان ال  ابً ٖمتي باهني مٚغ بٗضَا َلب الصخو ضٍ .... صاز ي ٧ل خبي ال  ابً ٖمتي ول٨ً اعصث بَغ

ىن اهني في مى٣ُت ٖكاثغيت وؾمٗتي نىع شخهيت ٞخم اعؾالها له  ا و٦ما حٗٞغ بٗض اعؾا٫ الهىع بضا ي٣ىم بتهضيضي بيكَغ

ؿت اوي خايغة ٚحب الا لم احض خل بضيل وؾمٗت اَ ي و  هخداع خيث ٢مذ بكغب مؿاخي٤ جىٓي٠ ول٨ً ال٨ٟغة ٞكلذ " َو

ىا ....ليل خغام ٖليىت هسخاع قغي٪ خياج ىت ليل اطا ٚلُذ البييت قلىن قىى الخل البضيل في وكغ الهىع واطا اَ ي ٖٞغ
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ذ ازلو مً الٗاصاث والخ٣اليض والًِٛ الي يس ي البييت ت بيىما الىلض خال٫ ....قىى ٢ابل الخب خغام ..... قى٦زع ٖبال٪ ٧ا

   جى٢٘ بالخُا " َظٍ هي ٢هتي و٢هت ال٨ثحب مً الٟخياث اجمنى ايجاص الخل .

 الخالت الثالثت:

ٖاما َالبت مغخلت مخىؾُت  مً ٖاثلت ٣ٞحبة الخا٫ ولضحها ار وازذ ٧اهذ ججغبت ػواج ازتها اإلاب٨غ  06ٞخاة جبلٜ مً الٗمغ 

 ال  04)
ً
( ٖاما ً طو ازغ ٖ   مٗاهاة او٨ٗؿذ ٖ   خياتها بك٩ل مباقغ واؾاليب ػوحها البكٗت في الؿب والكخم والُغص مغاعا

م في اإلاٗاملت الؿيئت وباالزو الًغب اإلاببح ، وجًٟيلها لالر الا٦بب والخميحز في الخيكئت بيذ اَلها باالياٞت ال  اؾاليب الا 

اث هٟؿيت خاصة  ازغث ٖ   خياتها ٞبضاث جبدث ًٖ مىٟظ  (ؽ)الاؾغيت ٧ل َظٍ حٗلذ مً  حٗيل خالت نٗبت ويَٛى

  م
ً
ايصجٗجها ٖ   الخمغص والٗىاص واػصاص لخخسلو مً َظٍ الًٛىَاث ٞلم ججض ؾىي نضي٣اتها في اإلاضعؾت اللىاحي ٚالبا

 في  الكإع باهبىب 
ً
 مببخا

ً
الخمغص مً حهت واَاهاث الام لها مً حهت ازغي وفي اخض اإلاغاث ٢امذ الام بًغب ابيخاَا يغبا

بالؾخ٪ وجغ٦ذ ازاع ٖ   حؿمها وؾِ اؾتهؼاء واؾخٛغاب الجحبان ٣ِٞ الجها طَبذ ال  بيذ نضي٣تها بضون ٖلمها . بٗض 

ن مً الخاصر وبٗض ٞتبة حلىؽ في وخضة يؿىصَا الب٩اء وال٣ل٤ خهل اهضٞإ بالخهٝغ بلخٓت التهىع بان ج٣ىم يىما

ت ٦بحبة مىه مداولت الاهخداع  الظَاب ال  الخمام وزلِ مؿاخي٤ الخىٓي٠ ) ٞالف ، ٢انغ ، مُٗغ اعيياث ( وازظ حٖغ

ا وعمذ بىٟؿها في وؾِ الضاع وجم ه٣لها ال  مؿدكٟى والخسلو مً الًٛىَاث واؾاليب والضتها اإلاؿخمغة ٞاٚمي ٖلحه

الامام ٖ ي في مضيىت الهضع وبٗض الٟدو الؿغيغي جم احغاء الالػم باُٖائها الٗالج وجؼويضَا بدبىب ومً زم الغحٕى ال  

اتها ولم جمغ الا  .اإلاجز٫   ايام ٢ليلت بٗضَا بضاث حؿائالث الاَل ًٖ اؾباب مداولتها الاهخداع واجها حؿخد٤ اإلاىث لخهٞغ

وعحٗذ اإلاماعؾاث مثلما ٧اهذ ول٨ً بٗتباٞها لً جداو٫ مغة ازغي  الاهخداع الجها مغث بٟتبة ٣ٞضان صختها بك٩ل واضر 

ايت اَلها الن مؿخىي حٗليمها بضا يىسٌٟ مؿخىاٍ  .وهي الان جخمنى ان جخمخ٘ بٖغ

 الخالت الغابٗت : 

اث الاَل والخض مً خغيتها وباالزو في ازخياع مالبؿها و ازخياع  ٖاما َالبت مغخلت مخىؾُت 05ٞخاة جبلٜ مً الٗمغ  يَٛى

م مً مً ان والضتها ووالضَا مخٗلمان وطو م٩اهت  الهضي٣اث و  الخغوج مً اإلاجز٫ الحل ٞسخت او ػياعة نضي٣ت بالٚغ

٣حب باالياٞت ال  احخماٖيت حيضة اط ان والضتها حكٛل مىهب مضعؾت ووالضَا مى٠ْ وحسخضم الام اؾاليب الكخم والخد

ايت والخىان الهاص١ اط جظ٦غ اهه في اخض الايام يغبتها والضتها ٞٗىض طَابها ال   ضم الاَخمام بها مً هاخيت الٖغ الًغب  ٖو

ضم جىاولها الُٗام ليىمان  لم جدغ٥ الام ؾا٦ً  ؾىي  اجها ؾالتها ًٖ ال  متى ؾىٝ حؿخمغ  تها وب٩اءَا لىخضَا ٖو ٚٞغ

ىض عص  الٟخاة في ٖضم ام٩اهيتها مً جىاو٫ ش يء احابتها الام ان الامغ يغح٘ ل٪ وان صخخ٪ التهمني بص يء   وؾِ بضون َٗام ٖو

خاحت ؽ ال  ال٠ُٗ اإلا٣ٟىص والخىان الىا٢و مً الاَل الخ٣ذ بصخو ٦ىهذ مٗه ٖال٢ت اخبخه بجىىن مىدخه ٧ل مايغيض 

ا ووحض ٞحها الٟخاة الًٗيٟت التي مم٨ً ان يؿخٛلها في اي باٖتباٞها ٧اهذ حكخٛل ٞتبة صوام والضتها بالظَاب مٗه واؾخٛله

و٢ذ ، بٗض ان مغث ٞتبة واخـ الكاب باإلالل مً الٟخاة بضؤ يسخب هٟؿه وباٖتباٞه اهه اليغيضَا واليغيض الاؾخمغاع بالٗال٢ت 
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ت مً الخبىب )صواء (  وبضاث جٓهغ ٖلحها ٖال  ا١ ٞا٢ضمذ ٖ   ازغ طل٪ باالهخداع مً زال٫ ازظ ر اقَغ ماث مً الاَع

ً  ٖاهذ بٗضَا مً ال٩ابت اإلاؼمىت والهضمت الىٟؿيت والىخضة والٗؼلت ولم جبلٜ اَلها بما خهل واهما ٖاهذ  والخٗب والَى

٣ضاجها للكهيت وابخٗاصَا ًٖ الىاؽ وحؿغبها إلاضة اؾبٕى مً اإلاضعؾت  مً حغاء مداولتها لالهخداع مً جضَىع في صختها ٞو

 .ي و٢ض هضمذ ٖ   مداولت الاهخداع وج٣ى٫ بان الٞاثضة جغحى مً اؾغة الحؿخُي٘ ان جغاعي ابىتها وجضوي مً مؿخىاَا الٗلم

 

 الخالت الخامؿت:

  06 الٗمغ مً جبلٜ ٞخاة اخؿذ بٗضما
ً
  وجداو٫  مضعؾت َالبت وهي قاب خب في و٢ٗذ باجها ٖاما

ً
 التي نضي٣تها ج٣ليض صاثما

  جغا٣ٞها ٧اهذ
ً
م لها اليغو١ وما مايغو١ مجها وحؿم٘ صاثما حب هاخيت مً الاَل مً ومضللت الخا٫ ميؿىعة ٖاثلت مً اجها ٚع  جٞى

ي٣تها اإلامازلت الخجغبت وعاء الاه٣ياص ان الا خياتها مخُلباث ذ الظي الصخو م٘ ٖال٢تها ٞكل في الؿبب ٧اهذ لٞغ  ٖليه حٗٞغ

ى1 َغي٣ها ًٖ ا َو  بضون  مىبايل حهاػ بكغاء ٢امذ وبٗضَا اإلاضعؾت مً الخغوج ٖىض مٗه جخدضر بضاث الايام وبمغوع ازَى

 حهاػ وحىص ًٖ اإلاضعؾت اصاعة ٦كٟذ ٞتبة وبٗض اإلاضعؾت في وباالزو جامت وبؿغيت زٟيت مٗه جخدضر وبضاث اخض ٖلم

لبذ لضحها اإلاىبايل ىضما الالػم الحغاء طوحها خًىع  َو  ٧ان واهه ٖجها يبخٗض ان يغيض باهه لها ٢ا٫ خهل بما الكاب ٖلم ٖو

  ي٣ض ي
ً
  و٢خا

ً
ىا بيجهما ما يىهي ان الحل امغ يدضر ان يغيض ٧ان واهه مٗها ٖليه مجببا  مً الاهظاع جىحيه امام الٟخاة اجهاعث َو

 يضَا ث وبضا مٗهمها قغايحن ب٣ُ٘ و٢امذ خال٢ت قٟغة حلب ٖ   ٞا٢ضمذ جدبه بمً ٖال٢تها نضمت وامام اإلاضعؾت اصاعة

 ٖ   مغث ٞتبة وبٗض ٖالحها وجم اإلاؿدكٟى ال  بٗضَا ه٣لذ قضيض وخؼن   و٧ابت زىٝ هىبت بٗض الاهخداع مداولت ججٝز

  ؾيئت مٗاملت ال٢ذ الاهخداع مداولتها
ً
تهم الاَل مً حضا   واضخت الاهخداع مداولت  بان إلاٗٞغ

ً
 ومداؾبت ولىم وبخاهيب حضا

 اإلاٗاملت حٛحبث ما اطا ازغي  مغة الاهخداع جداو٫  ٢ض وباٖتباٞها ال٣اس ي الخدظيغ ال  باالياٞت الكضيض والًغب قضيضة

  زمىه صٞٗذ و٦ظب وػي٠ الٗيب ٖ   بىيذ الي الٗال٢ت لٟكل وؿياجها ٖضم ال  اياٞت
ً
 . ٚاليا

(الاؾخبياهيتجٟغيٜ وجدليل الاؾخماعاث )

 :الؿاا٫ الاو٫ / الٗمغ الخالي 

 اليؿبت اإلائىيت الٗضص الٗمغ الخالي

05 -04 ;9 68% 

05 – 34 57 5977% 

35 - 44 5; 5;77% 

 %59 56 ٞاا٦ثب – 45
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 % 011 011 اإلاجمٕى
ى الٗمغ الخالي لالٞغاص في اإلاجخم٘ خى٫ ْاَغة الاهخداع في مضيىت   05الهضع خيث ٧اهذ ٖضص مً ٖمغ يىضر الجضو٫ اٖالٍ َو

ضص 46( واليؿبت اإلائىيت هي )90َى ) 04 – ضص 07,5( واليؿبت اإلائىيت هي )35َى ) 34 -05%( ٖو ( 39َى ) 44- 35%( ٖو

ضص مً 09,5واليؿبت اإلائىيت هي )  04 – 05%( خيث حك٩ل اليؿبت ألا٦بب مً ٖمغ 07( واليؿبت اإلائىيت )34ٞاا٦ثب ) 45%( ٖو

ت آعاءَم في ْاَغة الاهخداع . خيث جم جىػي٘  اٚلب الاؾخماعاث للُالباث في اإلاضاعؽ الثاهىيت لٛغى مٗٞغ

 الؿاا٫ الثاوي / الخالت الاحخماٖيت 

 اليؿبت اإلائىيت الٗضص الخالت الاحخماٖيت 

 %:7 558 ٚحب متزوج /ة 

 %59 86 متزوج /ة

 %5 8 مُل٤ /ة 

 %8 59 اعمل /ة 

 %5 9 مهجىع /ة 

 % 011 011 اإلاجمٕى
ى الخالت الؼوحيت لالٞغاص في اإلاجخم٘ خى٫ ْاَغة الاهخداع في مضيىت الهضع خيث ٧اهذ ٖضص  يىضر الجضو٫ اٖالٍ َو

ضص اإلاتزوححن /ة  َى )58( واليؿبت اإلائىيت هي )006الٛحبمتزوححن /ة  َى ) ضص 30( واليؿبت اإلائىيت هي )64%( ٖو %( ٖو

ضص الاعامل /ة َى )3اإلائىيت هي )( واليؿبت 6اإلاُل٣حن /ة  َى ) ( 0%( واإلاهجىع/ة ٖضصَم )6( واليؿبت اإلائىيت )00%( ٖو

 %( اٚلب اإلابدىزحن ٧اهىا مً ٚحب اإلاتزوححن .0واليؿبت اإلائىيت )

 الؿاا٫ الثالث / الخدهيل الضعاس ي 

 اليؿبت اإلائىيت الٗضص الخدهيل الضعاس ي  

 %5 8 ي/ة ـام

 %677 ; ج٣غا وج٨خب 

 %52 92 ابخضاثيت  

 %6777 5; مخىؾُت  

 %5577 95 اٖضاصيت  

 %5 8 صبلىم
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 %99 66 ب٩الىعيىؽ 

 %277 5 ازغي جظ٦غ

 % 011 011 اإلاجمٕى
ى الخدهيل الضعاس ي لالٞغاص في اإلاجخم٘ خى٫ ْاَغة الاهخداع في مضيىت الهضع خيث ٧اهذ ٖضص امي  يىضر الجضو٫ اٖالٍ َو

ضصوج٣غؤ وج٨خب َى )3اإلائىيت هي )( واليؿبت 6/ة  َى ) ضص الابخضاثيت َى )4,5( واليؿبت اإلائىيت هي )9%( ٖو ( 01%( ٖو

ضص اإلاخىؾُت َى )01واليؿبت اإلائىيت هي ) ضاصيت ٖضصَم )45,5( واليؿبت اإلائىيت )90%( ٖو ( واليؿبت اإلائىيت 03%( والٖا

%( اما الازغي 00( واليؿبت اإلائىيت )44ب٩الىعيىؽ ٖضصَم )%( وال3( واليؿبت اإلائىيت )6%( اما الضبلىم ٧ان الٗضص )00,5)

%( يغجبِ َظا الؿاا٫ بالؿاا٫ الاو٫ خيث ٧اهذ اليؿبت الا٦بب للُالباث اإلاضاعؽ 1,5( واليؿبت اإلائىيت )0جظ٦غ ٖضصَم )

م وزانت ان اٚلب اإلاىخدغاث مً ٖمغ  ت ْاَغة الاهخداع مً وحهت هَٓغ  الخ٣أ .٦ما ؾٝى يظ٦غ  04- 05مً احل مٗٞغ

 ؾمٗذ بداصر اهخداع في مى٣ُخ٨م ؟ الؿاا٫ الغاب٘ / َل حٗٝغ / ة او 

َل حٗٝغ / ة او ؾمٗذ بداصر اهخداع 

 في مى٣ُخ٨م ؟

 اليؿبت اإلائىيت الٗضص

 %82 592 وٗم 

 %62 2: ٦ال  

 % 011 011 اإلاجمٕى
ى َل حٗٝغ ( ٧001اهذ ٖضص الاحاباث بىٗم  َى )او ؾمٗذ بداصر اهخداع في مى٣ُخ٨م خيث /ي يىضر الجضو٫ اٖالٍ َو

ضص ؤلاحابت ب ٦ال  َى )61واليؿبت اإلائىيت هي ) %( اٚلب اإلابدىزحن ا٦ضوا بؿماٖهم في 41( واليؿبت اإلائىيت هي )81%( ٖو

ا في مضيىت الهضع .  ْاَغة الاهخداع واهدكاَع

 اهذ الاحابت وٗــــــــــــــــــم :اطا ٧

 النسبة املئوية العدد ماهو مصدر معرفتك /ي   

 %758;5 95 الاَل

 %55755 62 الجحبان

 %927:5 97 الا٢اعب

 %5:75 99 في الٗمل   

 %8788 : حامٗاث (  –في ماؾؿت الخٗليم )مضاعؽ 
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 %5788 9 ازغي جظ٦غ

 % 011 001 املجموع
خ٪ الٟئت اإلاؿتهضٞت والظيً احابىا بىٗم  خيث ٧اهذ ٖضص ًٖ َغي٤ الاَل َى ) ( 03يىضر الجضو٫ اٖالٍ مهضع مٗٞغ

ضص مً زال٫ الجحبان َى )09,06واليؿبت اإلائىيت هي ) ضص مً زال33,33٫( واليؿبت اإلائىيت هي )41%( ٖو الا٢اعب َى  %( ٖو

ضص في الٗمل َى )01,83( واليؿبت اإلائىيت هي )05) ( 8%( وفي ماؾؿت جغبىيت ٖضصَم )08,3( واليؿبت اإلائىيت )00%( ٖو

%( ٧اهذ اليؿبت الا٦بب َى الؿمإ بالٓاَغة 0,66( واليؿبت اإلائىيت )0%( بما ألازغي جظ٦غ ٧ان الٗضص )6,66واليؿبت اإلائىيت )

ظا يض٫ ان الٓاَغة مخٟكيت في مضيىت الهضع .ًٖ َغي٤ مهاصع مىزى٢ت م  ثل الجحبان والاَل والا٢اعب َو

ا  -ب   ؟ ماَى ٖمَغ

 النسبة املئوية العدد ماهو عمرها 

05 -04 85 727:5% 

05 – 34 68 5:755% 

35 - 44 55 ;758% 

45 – 55 5 277% 

 %277 5 الاٖلم

 % 011 001 املجموع
ى الٗمغ للٟخاٍ اإلاىخدغة خيث ٧اهذ ٖضص مً ٖمغ  %( 51,83اإلائىيت هي )( واليؿبت 60َى ) 04 – 05يىضر الجضو٫ اٖالٍ َو

ضص  ضص 38,33( واليؿبت اإلائىيت هي )46َى ) 34 -05ٖو ضص مً 9,06( واليؿبت اإلائىيت هي )00َى ) 44- 35%( ٖو -45%( ٖو

ضص الاٖلم )1,5( واليؿبت اإلائىيت )0َى ) 55 %( بٗض الخٟغيٜ لالؾخماعاث اإلابدىزحن جم الخا٦ض 1,5( واليؿبت اإلائىيت )0%( ٖو

 . 04-05غاث مً ٖمغ بان اٚلب اإلاىخد

  ؟ ماهي مهنتها -ج

 النسبة املئوية العدد ماهي مهنتها

 %86758 99 عبت بيذ

 %758; 55 مىْٟت 

 %977 ; ٖاملت 

 %758;5 95 ازغي 
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 % 011 001 املجموع
ا خيث ٧اهذ ٖضص عباث البيذ َى ) ى ماَى ٖمَغ ضص64,06( واليؿبت اإلائىيت هي )77يىضر الجضو٫ اٖالٍ َو ٟاث  %( ٖو مْى

ضص ٖاملت َى )9,06( واليؿبت اإلائىيت هي )00َى ) ضص ؤزغي جظ٦غ َى )7,5( واليؿبت اإلائىيت هي )9%( ٖو ( واليؿبت 03%( ٖو

ظا صليل ٖ   الًٛىٍ الٗاثليت واإلاكا٧ل وال٨إبت و٢لت 09,06اإلائىيت هي ) %( اٚلب اإلاىخدغاث ٧اهىا مً عباث البيىث َو

ظا مغجبِ باالحابت م٘ الؿاا٫ الخامـ الخغوج باٖخباع اإلاى٣ُت طاث َاب ٘ ٖكاثغي واليؿمذ للٟخاٍ بالخغوج مً اإلاجز٫ َو

ت اؾباب الٟخياث التي يداولً الاهخداع .  في مٗٞغ

 

 

 ؟ َل لضحها اَٟا٫ -ص

 النسبة املئوية العدد هل لديها اطفال 

 %8977 5: اليىحض

0- 3 9: 59755% 

4-6 : 8788% 

 %977 5 ازغي 

 % 011 001 املجموع
ى َل ٧اهذ لضي الٟخاة اإلاىخدغة اَٟا٫ خيث ٧اهذ ٖضص اليىحض َى ) ( واليؿبت اإلائىيت هي 80يىضر الجضو٫ اٖالٍ َو

ضص 67,5) ضص 30,33( واليؿبت اإلائىيت هي )08َى ) 3- 0%( ٖو ضص ؤزغي 6,66( واليؿبت اإلائىيت هي )8َى ) 6- 4%( ٖو %( ٖو

اياٞت ال  البٌٗ الٛحب ٧اهذ اٚلب الاحاباث بان اإلاىخدغاث ليـ لضحهً اَٟا٫ %( 0,5( واليؿبت اإلائىيت هي )3جظ٦غ َى )

 متزوحاث .

 ماهي الاصاة التي اؾخسضمها الٟخاة في الاهخداع ؟ -ٌ

 النسبة املئوية العدد ماهي الاداةالتي استخدمها الفتاة في الانتحار

 %7:755 92 خغ١ 

 %2 2 الخ٣ً

 %56758 59 ٢ُ٘ الكغايحن

 %277 5 اله٤ٗ ال٨هغباجي
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 %7 8 الغمي بالىٟـ مً م٩ان مغجٟ٘ 

 %755: 52 جىاو٫ الاصويت ب٨ثبة 

 %977 ; جىاو٫ الؿم

 %77:5 9 ازغي 

 % 011 001 املجموع
ى ماهي ألاصاة اإلاؿخسضمت في الاهخداع خيث ٧اهذ ًٖ َغي٤ الخغ١ َى ) ( واليؿبت اإلائىيت هي 71يىضر الجضو٫ ؤٖالٍ َو

ضص ٢ُ٘ الكغايحن َى )1( واليؿبت اإلائىيت هي )1%( الخ٣ً َى )58,33) ضص 04,06)( واليؿبت اإلائىيت هي 07%( ٖو %( ٖو

%( بما 5( واليؿبت اإلائىيت )6%( والغمي بالىٟـ مً م٩ان مغجٟ٘ ٖضصَم )1,5( واليؿبت اإلائىيت )0اله٤ٗ ال٨هغباجي َى )

%( بما ألازغي 7,5( واليؿبت اإلائىيت )9%( وجىاو٫ الؿم ٖضصَم )8,33( واليؿبت اإلائىيت )01جىاو٫ ألاصويت ب٨ثبة ٧ان الٗضص )

%( ٧اهذ ابؿِ وؾيلت واؾهلها في الاهخداع او اإلاداولت لالهخداع َى الخغ١ الن ) 5,83يؿبت اإلائىيت )( وال7جظ٦غ ٖضصَم )

 .ٞدؿدؿهل اإلاغؤة الُغي٣ت ( مخىٞغ في ٧ل بيذ واليدخاج ال  اي حهض  او الباهؼيً  الىِٟ

 

 

 

 

 

 

 بٗض مداولت اليؿاء الاهخداع ٦ي٠ انبدذ مٗاملت الاَل لهً ؟ -و

 املئويةالنسبة  العدد بعد محاولة النساء الانتحار كيف اصبحت معاملة الاهل لهن

 %56758 65 اػصياص الٗى٠ 

 %6977 75 اإلاٗاملت الخؿىت 

 %95755 :9 ازغي 

 % 011 001 املجموع
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ى بٗض مداولت اليؿاء الاهخداع ٦ي٠ ؤنبدذ مٗاملت ألاَل لهً خيث ٧اهذ ٖضص ؤلاحاباث بتزايض  يىضر الجضو٫ اٖالٍ َو

ضص 34,06( واليؿبت اإلائىيت هي )40الٗى٠ َى ) ضص ؤزغي 40,5( واليؿبت اإلائىيت هي )50اإلاٗاملت الخؿىت َى )%( ٖو %( ٖو

%( يخطر مً الاحاباث بان اٚلب الٗىاثل ج٣ىم باإلاٗاملت الخؿىت للٟخياث اإلاداوالث 03,33( واليؿبت اإلائىيت هي )08َى )

لٗاثلت حغاء َظا الٗمل وليـ الاهخداع وبٗض الؿاا٫ لهً ا٦ضن بان الخٝى مً الٟخاة بالٗمل مغة ازغي والٗاع الظي يلخ٤ با

غاٝ الٗكاثغيت لها صوع ٦بحب ٞ  ي خياجىا .ـــــخب للٟخاة ان الٗاصاث والخ٣اليض والٖا

 التي جضٞ٘ اليؿاء ال  الاهخداع ؟بغاي٪ /ي ماهي الاؾباب :الؿاا٫ الخامـ/

 النسبة املئوية العدد براًك /ي ماهي الاسباب التي ثدفع النساء الى الانتحار

 %5:77 59 ٢لت الىإػ الضيني 

 %6577 9: مكا٧ل احخماٖيت 

 %: 58 ي٠ٗ الخيكئت الاؾغيت 

 %59 96 لخٓت تهىع 

 %9 6 اؾباب ا٢خهاصيت 

 %58 59 ازغي 

 % 011 011 املجموع
ى بغؤي٪ /ي ماهي ألاؾباب التي جضٞ٘ اليؿاء بل  الاهخداع خيث ٧اهذ ٢لت الىإػ الضيني َى ) ( 37يىضر الجضو٫ ؤٖالٍ َو

ضص ؤلاحاباث باإلاكا٧ل الاحخماٖيت َى )08,5واليؿبت اإلائىيت هي ) ضص ي٠ٗ 43,5( واليؿبت اإلائىيت هي )87%( ٖو %( ٖو

ضص لخٓت تهىع َى )8) ( واليؿبت اإلائىيت هي06الخيكئت ألاؾغيت َى ) %( ؤؾباب ا٢خهاصيت 00( واليؿبت اإلائىيت )04%( ٖو

%( اٚلب احاباث اإلابدىزحن ا٦ضوا بان 06( واليؿبت اإلائىيت )30%(اما ألازغي جظ٦غ ٖضصَم )0( واليؿبت اإلائىيت )4ٖضصَم )

ضم ٞسر اإلاجا٫ للٟخاة مً ىضما  الؿبب الغثيس ي في مداولت الاهخداع َىاإلاكا٧ل الاحخماٖيت ٖو ابضاء الغؤي او ختى ال٨الم ٖو

ظا ما ا٦ضٍ اٚلب الٗاملحن في ٦بحبة اليىحض اي مهاعاث للخٟاوى واإلاغوهت  ج٣٘ الٟخاة باي زُا جهبذ في يٛىٍ ٖاثليت َو

 اإلاؿدكٟياث بمضيىت الهضع ، ان َظا الامغ جدضصٍ ز٣اٞاث ؾاثضة في اإلاى٣ُت .

 ؟خاالث الاهخداع في مضيىت الهضع  ماهي اإلاىا٤َ التي ج٨ثب بهاالؿاا٫ الؿاصؽ/

اٚلب الاحاباث ٧اهذ بان الٓاَغة مىدكغة في بٛضاص ٖمىما وزهىنا في مضيىت الهضع واٚلب ال٣ُاٖاث ولظل٪ الجها 

غاٝ الٗكاثغيت وج٨ثب باالزو  في اإلاجمٗاث الٗكىاثيت .  مىا٤َ قٗبيت حؿىصَا الٗاصاث والخ٣اليض والٖا

 الا٦ثب الٟئاث التي جداو٫ الاهخداع ؟الؿاا٫ الؿاب٘ / ماهي 
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 النسبة املئوية العدد ماهي الاكثر الفئات التي ثحاول الانتحار

 %677: ;58 الاهار

 %677 ; الظ٦ىع 

 %55  99 هٟـ اليؿبت 

 % 011 011 املجموع

%( 84,5واليؿبت اإلائىيت هي )( 069يىضر الجضو٫ ؤٖالٍ ماهي الٟئاث ألا٦ثب اهخداع خيث ٧اهذ ٖضص ؤلاحاباث ؤلاهار هي )

ضص ؤلاحاباث بالظ٦ىع َى ) ضص هٟـ اليؿبت َى )4,5( واليؿبت اإلائىيت هي )9ٖو %( اٚلب 00( واليؿبت اإلائىيت هي )00%( ٖو

اإلاىخدغاث ٧اهذ مً ٞئت الاهار باٖخباع الظ٦ىع لضحهم مجا٫ اوؾ٘ وا٦ثب مً الٟخاة وهي التي جخدمل ٧ل الًٛىَاث ويجب 

 الًٛىٍ .الخدمل لخل٪ 

 التي جداو٫ الاهخداع ؟ماهي هٓغج٪/ي ٖ   الٟخاة اإلاىخدغةاو :الؿاا٫ الثامً

حب مث٣ٟت  بٗض ازظ الاعاء خى٫ ماهي الىٓغة ٖ   الٟخاة اإلاىخدغة او التي جداو٫ الاهخداع جم الاحابت مً هاخيت باجها ٚحب واٖيت ٚو

بدىزحن باجها ٧ل اوؿان جاحي له وبيذ َاجكت وجمخل٪ الجغاة وجغيض الخا١ الًغع باَلها  ومً حاهب ازغ ا٦ضث احابت اإلا

لخٓت تهىع والخالت الىٟؿيت ج٨ىن حضا مخٗبت ٞي٣ىم باٖما٫ يىضم ٖلحها وبٗض اإلاىث ٖظاب ال٣بب الن َظ عوح ولها الخ٤ 

ضم اخخىاء حن بان الا٢با٫ ٖ   ٨َظا اٖما٫ هاجج ًٖ الٗى٠ الاؾغي ٖو الٟخاة  بالخياة ول٨ً اليمى٘ َظا مً ط٦غ الُٞغ

 .اع اإلاغا٣َتزانت في اٖم

 

 

 اخلامتُ
 وإلااٌ الاؾباب التي جاصي ال  ْاَغة الاهخداع ،  وحٗغي٠ ْاَغة الاهخداع مً وحهت هٓغ ٖلم الىٟـ والاحخمإ ، بٗ جىاو٫  جم

 زال٫ مً،   الاخيان بٌٗ إلاجخم٘ ٦ىهه حهضم الىٓام الاؾغي وياصي ال  الخ٨ٟ٪ا ٖ   ت ؾلبي اث جإزحب  مً الٓاَغة لهظٍ
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 خاالث اػصياص في يؿاٖض واٞخ٣اصَا ومخ٩املت متبابُت ٖىامل هي والىٟؿيت والا٢خهاصيت الاحخماٖيت الٗىامل ٞإن صعاؾدىا

 اهخداع اليؿاء .

 

م اإلا ساَغ الظي حٗغى لها ٧اصع الٗمل بؿبب زُىعة اإلاىيٕى ه٣ل ما ام٨ً ختى وُٗي ٨ٞغة و٢ض ازظها  ٖ   ٖاج٣ىا  ٚع

ىت الهضع و اعاء اإلاجخم٘ َىال٪ ًٖ اليؿاء اإلاداوالث الاهخداع ، وان َىال٪ الٗضيض واضخت ًٖ ْاَغة اهخداع اليؿاء في مضي

ا بؿبب امخىإ اإلاضلحن بها ًٖ الظ٦غ . ه ال٨ثحب مً ال٣هو ل٨ً لم هخم٨ً مً ط٦َغ  مً الخاالث التي جم الل٣اء بها ومٗٞغ

بٛيت الخض مجها ًٖ   الازحبة ألاوهت في اهدكغث التي الٓاَغة َظٍ ٖ   بؿيِ بك٩ل ولى الًىء ؾلُىا ٢ض ه٨ىن  ان وهإمل

الم  َغي٤ جضزل ماؾؿاث الضولت ومىٓماث  اإلاجخم٘ اإلاضوي ووؾاثل الٖا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصادر 

 صوع٧ايم بميل جإلي٠ •

ىيت الاؾتباجيجيت •     0106-0100 الٗغا١ في اإلاغؤة يض الٗى٠ إلاىاًَت الَى
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  ال٣لم ٞيٌ مىخضياث •

  ؾمٗان م٨غم الاحخماعي الباخث •

بض  الثىعة مضيىت ًٖ للض٦خىعاٍ اَغوخخه في  ق٩اعة ٖاص٫ ًٖ مى٣ىلت اإلاضيىت وكإة ًٖ اإلاٗلىماث حمي٘ •  ٖبض  اللُي٠ ٖو

 0976 اإلاضيىت في اإلاخسلٟت للمىا٤َ احخماٖيت صعاؾت اإلاىؾىمت  للماحؿخحب عؾالخه في الخميض

 الاوؾِ الكغ١  في لل٣بيلت الؿياس ي الضوع  مكغوٕ يمً ميكىع  ٚحب بدث.الهضع إلاضيىت الٗكاثغي  الخ٨ىيً: مُل٤ حمٗت •

  الٟغوس ي الاحخماٖيت الٗلىم وبيذ ال٨ىضيت الخىميت ماؾؿت مً بضٖم

 73م ؾاب٤ مهضع،الهضع مضيىت في البىاجي الخٛحب: ٖىصة هللا زحب يديى  •

  050.9-004-003م ؾاب٤ مهضع،الهضع مضيىت في البىاجي الخٛحب: ٖىصة هللا زحب يديى •

 اإلااجمغالىَني ،وزاث٤ الغمؼي  الٗى٠ مٟهىم في ٢غاءة اليؿاء ٖ   الىا٢٘ الٗى٠ ججلياث ، عقيض حميل اؾماء ص٦خىعة •

 0100 بٛضاص ،  الٗغا١ في اإلاغؤة يض الٗى٠ إلاىاًَت

 ٕاحخما ٖالم – ٧ايم صوع  ايميل •

ما٫ اليؿاء ٖ    اإلاؿلِ الٗى٠  •    الضيم٣غاَيت لليؿاء الخىوؿيت الجمٗيت -0993 جىوـ في الٗاإلايت الٖا

  0100 بٛضاص– الٗغا١ في اإلاغؤة يض الٗى٠ إلاىاًَت الىَني اإلااجمغ وزاث٤ – ٖاثلتي واؾخ٣غاع ل٨غامتي امتهان الٗى٠ •

 0100 ؾىت ال٣ياصيت اإلاغؤة مٗهض -خمؼة مدمض ٦غيم. ص – الٗغا١ في احخماٖيت صعاؾت للٟخياث اإلاب٨غ الؼواج •

 الاحخماعي اإلاىهج ٢ىاٖض ٦خاب – صوع٧ايم ايميل •

مى٢٘ وي٨بيضيا • 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1   

 http://www.tabibnafsany.com/index.html  هٟؿاوي َبيب ؾالم قغي٠ صمدمض• 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1
http://www.tabibnafsany.com/index.html

