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 كلمة مدير اجلامعة
ني  ـاسلس ؼل زة اًـاملني واًعالت واًسالم ؿىل ٔبرشف املصسَني، وؿىل بهٓل وحصحَ ٔبمجـ

 : ٔبما تـس

 السالم عليكم وزمحة اهلل وبسكاتٌ

ًـخرب اًححر اًـَمي من ٔبضم اًلضااي واملسائي اًيت صلَت ألدم اًيت اكهت حصوم 

واًخحرض، وزمغ املضاق اًيت ثـرتط اًحاحثني يف لك املَاذٍن ٕال ٔبن اذلاخاث اًخلسم 

املخـسذت ًٔلدم اكهت ٔبكوى ٕاذلاحا من لك اًعـوابث، ٕار ٔبن ُشٍ اذلاخاث ثيوؾت يف 

ٔبكَة ألحِان تني اًصقحة يف ارلالض من اًخزَف وتني اًس َعصت ؿىل الٓدٍصن 

ًصقحة ادلاحمة يف اًخحرض ٌَسمو ابذلَات والاس خحوار ؿىل ملسزاث ألدم ألدصى ونشا ا

اًَومِة ٕاىل ٔبكىص ٔبصاكل اًصاحة واًصفاَُة، ٔبو اًـُش اًىصمي ذومنا مٌلعاث هتسذ اذلَات 

 وألمن والاس خلصاز.

وحِر ٔبن خمخَف اًخلاٍزص واصلزاساث امليجزت من كدي خمخَف اًَِئاث ومصانز 

وثوهجاهتا ألًسًوًوحِة كس ٔبنسث ٔبهَ ل جمال اصلزاساث ؿىل ادذالف ادذعاظاهتا املـصفِة 

وًة املعة  ول ماكن ٌَححوج كري املمهنجة ول جمال ًٔلؾٌلل اًيت ثفذلس ُوًة امليحؽ ُو

وًة اًخرعط املـصيف، وؿََ ت يف زحاة خامـة ثسىصت ئَ فٕان اجملالث اًـَمَة اًيت ُبوض ُو

ىل اًصيق مبس خوى اًعَحة ٕامنا جس متس وحوذُا من ادلامـة هكؤسسة ٔباكذميَة ساؾَة إ 

شا مبا ثحشهل من هجوذ يف ٕاجياء خمخَف الًَٓاث اًيت جُسمؽ  واًحاحثني ٕاىل معاف اًـٌَلء، ُو

هبا ظوث اًحاحر، سواء يف اًـَوم إلوساهَة والاحامتؾَة ٔبو اًـَوم اًخىٌوًوحِة ٔبو 

 الاكذعاذًة وحىت اٌَلاث واًرتتَة اًحسهَة.       

من اًعفاكة مبوضوؿاث من كدَي  ءجممتـاث اًـامل اًثاًر وثيشخلىن وحِر حتن وث 

اًِوًة والاهامتء، وثلمي طلعل احذفالث وظلوش، حصمس من ذالًِا دعوظ اًخوخَ، 

ؤبساًَة اًخفىري وس م املـاًري، فامي ًسحغ اًواكؽ لك ألحالم والٓمال كائال تبٔن ل ُوًة 



 

 4 

ًًذج كوث ًومَ، ول فىص ملن ل ًؤًف  ملن ل ميغل كوث ًومَ، ل تي ل ُوًة ملن ل

س خماجٍص ومـامهل، ول ماكن ملن ل ميغل صِاذت ثثخت نفاءثَ نخاتَ، ول ُوًة ملن ل ٌض َّ 

 اًـَمَة واملـصفِة،...

ٕاهيا اًَوم جنس ٔبهفس يا يف ؿامل ٍىذيفَ الاهفجاز املـصيف تبٔتـاذٍ  اًلامغ واملؤذجل واًيافؽ 

ٔبي وكت مىض تبٔن حنسذ ثوهجاثيا، وهواهة زهة املـازف اًيت ًإلوساهَة  معاًحني ٔبنرث من 

جسمو تيا ٕاىل معاف ألدم املخلسمة بٓمَني ٔبن هرتك تعمة ًٔلحِال جضِس ؿىل مصوزان راث 

 وكت، وػل املوفق اًِاذي ٕاىل سواء اًسخِي.

 

 

 

 بسكرة رئيس جامعة حممد خيضر.                               

 د. أحـمد بوطرفايــةأ                             
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 فسحة أفكار ... األسرة ومواضيع أخرى
جضِس اجملمتـاث املـادضت اًَوم حتولث معَلة وثلرياث مدسازؿة مست خمخَف 

جمالث اذلَات الاكذعاذًة والاحامتؾَة واًس َاس َة وحىت اًثلافِة، ثلرياث كشاُا اًخعوز 

وثياسم اس خزسام وسائي وحىٌوًوحِاث الثعال واملـَوماثَة، ًوـي ألزست اًخىٌوًويج 

ثضلكِا اًخس َط املخىون من سوح وسوخة ؤبتياء ٔبو ما ًعَق ؿَََ "ألزست اًيوات"، عم 

ارلََة ألوىل واًوحست ألساس َة يف اًحياء الاحامتؾي، ثخبٔثص عم ألدصى مبا حيَط هبا من 

افِة ٌَمجمتؽ وثؤثص يف اًحياء الاحامتؾي لكَ، ؾن ظًصق ما ػصوف احامتؾَة واكذعاذًة وزل

ثوززَ وثيلهل ًٔلتياء من ظفاث وذرباث ٔبزسًة وحصاج زلايف ًلآبء وألرماث ذما مييح ٌَفصذ 

ُوًخَ واؾخحاٍز الاحامتؾَني، ورمٌل ثعوز وثلَط صلك ألزست اًحيايئ واًوػَفي ٕاىل ألزست 

 اهَة ثؤثص يف حِات اًفصذ واجملمتؽ.اًيوات، فٕاهنا ثؼي ٔبؾؼم حٌلؿة ٕاوس

ـس موضوغ ٔبذواز ألزست ووػائفِا من املوضوؿاث اًيت صلَت اخملخعني يف حلي  ًو

اًسوس َوًوحِا كسميا وحسًثا، ٕال ٔبن اًخحولث املشهوزت بٓهفا كس بًٔلت تؼالًِا ؿىل ألذواز 

َوًوحِة تبٔصاكل اًوػَفِة ًٔلزست ادلزائًصة، تسبٔ من اًخلري اطلي حعي ؿىل اًوػَفة اًح 

ا، وتـسما اكن اًزواح يف  ؿسًست ثخجسس يف "ٔبظفال ألانتُة" و "ثبٔخري ألزحام" وكرُي

صلكَ ألظَي واؾخحازاثَ اًـصفِة والاحامتؾَة وابصرتاظ اًسن اًلاهوين وحضوز اًويل 

اًرشؾي ٌَمصٔبت، جضِس ُشٍ اًصاتعة امللسسة حتولث ومؼاُص مٌافِة طلعل متاما، ذما ٔبابخ 

ـسًس من ألفصاذ جتاوساث دعريت ٔبظححت هتسذ تًِان اجملمتؽ ؤبسسَ، واًخلري ألدعص ٌَ

ُو رعل اطلي مس مٌؼومة اًلمي ؤبساًَة اًضحط الاحامتؾي واًخًض ئة ألزسًة ونشا 

ا ألساس َة مولكة ٕاايُا  اًسَعة اًواصلًة، وؾيسما اوسححت ألزست من كِارما تبٔذواُز

ا، واوضلال اًواصلٍن ملؤسساث اًخًض ئة الاحامتؾَة  ألدصى نسوز اذلضاهة واملصتَاث وكرُي

ابًـمي وحتلِق ألمن الاكذعاذي ًٔلزست، حسج اًفذوز اًـاظفي سواء تني اًزوخني ٔبو 

تني اًواصلٍن وألتياء، ذما ذَق صلهيم هلعا وقَااب ؿاظفِا ثخجىل مالحمَ يف ضـف مؼاُص 

ما دصوح املصٔبت ٌَـمي وحبر اًىثرياث ؾن اًخوافق اًيفيس والاحامتؾي ٔلفصاذ ألزست، بٔ 
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املاكهة الاحامتؾَة والاكذعاذًة ألفضي وحتلِق اطلاث، وفِم ذاظئ ٌَملازتة ادليسًزة املحًِة 

ؿىل املساوات تني اًصخي واملصٔبت واطلي هصس خَ اًرتساهة اذللوكِة يف اًلاهون ادلزائصي، حـي 

لري ، فدـسما اكن اًصخي واًزوح ُو اًوػَفة الاكذعاذًة ًٔلزست عم ألدصى ثـصف اًخ

املـَي ألول يف ألزست ثلامس وثحاذل ُشا اصلوز مؽ اًزوخة، ويف تـغ ألحِان مؽ اًحًت 

اًيت ثـمي ًوو معال ثس َعا ًؤمن ًِا ذذال ٔبثسط، ًخًذلي تشعل ألزست ٕاىل صلك خسًس 

يا ثخضح مـامل اًخحسايث اًيت ميىن ٔبن ثواهجِا  ٔبو ثـصفِا ألزست من ٔبصاكل إلؿاةل. ُو

املـادضت يف اجملمتؽ ادلزائصي، اطلي ٍمتسم تلوت تلمي ألظاةل من انحِة، وجتمح يف اًـسًس 

 من ٔبتيُذَ حنو ثخين ومساٍصت كمي اذلسازة من انحِة ٔبدصى. 

تَس ٔبن ألزست ًُست املوضوغ اًوحِس يف ُشا اًـسذ، ٕار ثياوة ؿىل إلذلء مبا جتوذ 

اًخلرّي ُو مسة اًوحوذ، ثشت مبواضَؽ خمخَفة ومذـسذت ومذيوؿة، ؤلن كصاحئِم مجةل من ألسا

ملال  ذ. بٔم ارلري تسوينخخت اًحاحثة   ىِةَ س خاث ا وضـَة ل ميىن ثعوز اذلَات مضنو

حاًوت من ذالهل اًخـصط ٌَخلري الاحامتؾي  "،(هؼًصة زؤًة) الاحامتؾي اًخلري"تـيوان 

 الاجتاُاث ؤلضم هل، امللازتة واملععَحاث َمفِوم ذالل من سوس َوًوحِة زؤًة مضن

، الاحامتؾي اًخلرّي  مفِوم ًخعوز مواسي اتزخيي س َاق مضن املفِوم ُشا تَوزث اًيت اًفىًصة

مبلاةل ؾيواهنا  ًَخِا ٔبذ. حسني سامل مصخني زفلة بٔ. ساملة اجصاُمي جن معصانًَدساءل من 

 حوايل مصوز وتـس، ٕار "اٌََخِة؟ ادلامـاث يف الاحامتغ ؿ م بٔكسام ٕاىل حاحـة ُياك ُي"

 ادلسًس اًلسمي اًسؤال ًؼي اٌََخِة ادلامـاث يف الاحامتغ ؿ م ثبٔسُس من  ؿاماً  س خني

 خمصخاث من اٌََيب اجملمتؽ حٌاُا فوائس ُياك ُي واطلي مفاذٍ اطلُن ٕاىل ًلفز وادلوُصي

مبلوةل اكذخسِا ؾن ماعل جن هيب  ، واس خسلثبٔسُسَ؟ ؿىل ؿامٍ  س خني تـس الاحامتغ ؿ م

 يف فلرياً  ٍزال ما وظن يف هل ماكن ل حصفاً  ًؼي معي، ًرتمجَ ل اطلي اًـ م ٕان"زمحَ ػل 

  ."وألظص اًوسائي

                                                           


 .2011ظاحدة ًلة "ألوىل ؿىل ذفـة ؿ م الاحامتغ" جبامـة ثسىصت س ية   
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وحِر ٔبن اًخلري الاحامتؾي ُو مسة اجملمتـاث املـادضت، جلك ؾوامهل ؤبس حاتَ وهخاجئَ 

مسٍص خمرب املسبةٔل اًرتتوًة يف ادلزائص  ثسىصتخامـة وثساؾَاثَ فلس نخة هبشا ارلعوض من 

لفذني ٕاىل ٔبن اًخلري  ذ. مسريت وجنن زفلةبٔذ. هوز اصلٍن سمام  يف ػي اًخحسايث اًصاُية

ٌل يف ملاةل  ًًسحة ٌضلك هحري خسا ؿىل اًوػَفة اًرتتوًة ًٔلزست، حِر ظاكا ٔبفاكُز

ؾي حامتالاُشا اًخلري وذَعا ٕاىل ٔبن  "ًٔلزست اًرتتوًة اًوػَفة يف اًخحول ؾوامي"ؾيواهنا 

زمغ ٔبن ُشا و ٔبو ابٔلحصى اًوػَفة اًرتتوًة ًٔلزست. ٕاىل ثلري يف معََة اًخًض ئة ألزسًة ٔبذى 

اًوكت هل حواهة سَحَة ثيشز  راثيف ٕال ٔبهَ ول ميىن ىىصاهنا، اًخلري هل هخاجئ ٕاجياتَة 

يت متثي حتساي ابًًس حة ًٔلزست يف مبزاظص ومضالك مهنا وسائي الثعال ؤبهجزت الاهرتهت واً

ذواز اًيت اكهت ثلوم هبا ألزست يف معََة اًخًض ئة ذما ٔبذى ٕاىل ٕاضـاف الٔ هَفِة مصاكدهتا 

اصلزاساث ٔبًضا مسٍص خمرب " خامـة ثسىصت، ويف راث اًس َاق نخة من الاحامتؾَة

ملال حول مؤرشاث  ذ.سَمية حفِؼيمبـَة  ٔبذ. هرص اصلٍن خاجص" اًيفس َة والاحامتؾَة

اًرصاغ اًزوايج يف ألزست ثسخة ثلري ألذواز اًوػَفِة تني اًزوخني، حِر ذَعا يف 

 اًخلري ُو كشاٍ اطلي ٔبن ٕال اًلسمي، مٌش ألزس اتزخي يف وضازة كامئ اًرصاغ بٔناٍهناًة ٕاىل 

 ظََةالٔ  ومىوانهتا وهؼمَ اجملمتؽ تىن ابيق ؿىل تؼالهل ٔبًلىاًرسًؽ اطلي  الاحامتؾي

 ؿامل ؿاملني ٕاىل ابهلسامَ اًـصيب اجملمتؽ"  ٔبن" جصاكث حَمي" تلول ، حِر اسدضِساواًفصؾَة

 وؿامل ًٔلزست، ألساس َة املخعَحاث ثبٔمني سخِي يف اًصخي فَِ ٍاكحف ؿامل املصٔبت، وؿامل اًصخي

 ؿاملَ ذدوهل زمغ املصٔبت معي ًلسز ل اجملمتؽ ٍزال ل ٕار وذازخَ، اًحُت ذاذي املصٔبت فَِ حاكحف

يؼص تي  يف فىفاحؼؼؼؼِا ،"ؿاًَخني ونفاءت ٕاتساغ من ثحسًَ ما مؽ ابصلوهَة ثدسم هؼصت ٕاًََ ًو

 من مفا رعل ومؽ واس خلالًِا، احرتارما هَي يف نثريا ٌسـفِا مل وارلازحِة اصلاذََة ادلهبخني

ا ٕال الاحامتؾَة ماكىهتا ًخحسني ٔبمامؼؼؼِا سخِي  ؾن الاكذعاذي اس خلالًِا هَي ؿىل ٕادضاُز

 ألسايس وذوزٍ الاؾخحاًزة ماكهخَ ؿىل اذلفاع الٓدص ُو فِحاول اًصخي ٔبما اًـمي، ظًصق

 .ٔبزسثَ ذاذي

 ذوزملال تـيوان: " ذ.جنات حيَاويمن هجة ٔبدصى نخخت اًحاحثة املمزيت اًِاذئة املفىصت 

 ؿىل ثبٔزريا ازلاؿاث ٔبكوى ثـسحِر ٔبن ألزست  "ًٔلتياء اًفىصي ألمن حتلِق يف ألزست
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 اًخفسرياث ٔبمعقتواسعة رسعَاث ألتوٍن وخمخَف مواكفٌِل اذلَاثَة، فامي جضري  اًفصذ

خساؾي ألزست ًودسُة املصحؽ اهـسامٕاىل  الاحنصاف ًسَوك اًيفساهَة  ذما واًلمي املثي ًو

حصمس ُشا ٕاىل خاهة ٔبن ألزست عم اًحُئة اًثلافِة اًيت  اًضَاغ، ذوامة يف اًفصذ ٌسلط

الاجتاُاث ألوىل ٌَفصذ ومتيحَ فىصت واحضة املـامل ؾن زلافة جممتـَ، يف ٕاظاز من اًضحط 

الاحامتؾي ًخحلِق اًخىِف مؽ لك ما حيَط تَ، حفؼا هل من الاحنصاف ورعل ؾن ظًصق 

إلكٌاغ ابذلواز وخمخَف ألساًَة اًيت ًَفِا اذل م واذليان واًصؿاًة، ُشا وثًهتيي اصلنخوزت 

 من ٍلوؿة اًفصذ ٕاهساة ؿىل ألوىل ابصلزخة املس ئوةل عم ألزستٕاىل ٔبن  َاويجنات حي 

 ذما هفسُذَ، اس خلصاز يف واملساطمة رسعَخَ جضىِي ؿىل اًلاذزت واًلمي واملِازاث املـازف

ن ٕاىل ًؤذي  .اًيفس ؿىل والاؾامتذ واًيلس اًخحََي ؿىل كاذزت مس خلةل رسعَة حىٍو

مسبةٔل تياء اًِوًة الاحامتؾَة ًٔلزست، ٕار  ذ.فذَحة ظوًيومبوضوغ خمخَف ثـاجل 

 "، حِرًٔلزست الاحامتؾَة اًِوًة جضُِس يف املزنيل اًخستري فـي ذوز"ؾيوهت ملاًِا تؼ

 اًخستري فـي يف الاهفـالث ٕاذازت ٔبطمَة وٕاجصاس املزًنَة، ألؾٌلل ذمازسة حتََيزنيت ٕاىل 

 ٕاىل ٍصمز واطلي ألزسًة، اذلَات حوذت يف جساضم احامتؾَة ثًض ئة من حيللَ وما املزنيل،

 ادلسمي اطلاكء حتسذ اًيت اًـلََة، اًخعماميث وتني اًصوثًَِة ألص َاء حصثُة تني ثلاظؽ

 اًيت ألقصاط مؽ واًخـامي املزًنَة، اذلصاكث ًدس َري ألفاكز يف والاسرتسال واذلوايس،

 تفضي مس خلص، ٔبزسي منط مضن ؿاذاثيا ووض َس الاحامتؾَة، ُوًدٌا من حزء فهيا هوذغ

 ٔبسَوة رلَق اًَوسم، اًفـي من املمىٌة اًحسائي من جوكَة وألص َاء، واملِام اذلصاكث ٕاذازت

 .ألزست ذاذي اذلَات يف اًوضؽ ؾن واًصضا ابًسـاذت اًضـوز ٍصافلَ ٌَـُش، ومصثة مٌؼم

اث   خامـة بٔم اًحوايقمن  ذ.سامِة اجًصـمتَس ٔبن  ؿادلت مسبةٔل ؿُّسث ًس يواث من اًعاتُو

 ادلًيس اًخحصص ٕاىل املؤذًة اًـوامياًيت ٌس خحي اجملمتؽ ارلوط فهيا، ٕار ؾيوهت ملاًِا تؼ"

ًخزَط  "اًحوايق ٔبم خامـة يف اًعاًحاث من ؾَية هؼص وهجة ادلزائصي من اجملمتؽ يف ابملصبٔت

 ألس حاة احذَت حِر ،ادلًيس صيف اٍهناًة ٕاىل وحوذ ٔبس حاة اكمٌة وزاء اًخحص 

 واذلصمان إلحداظ يف حمتثي واًيت اًضرعَة ألس حاة خاءث مث ألوىل، املصثحة إلؿالمِة

 ذاض ثضلك حمتثي واًيت ألزسًة ألس حاة ؿىل مذلسمة املس خلدي، وكَق ابًَبٔش واًضـوز
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 خاءث مث ألزسي، اًخفىم هًىس ول ألحِال تني واًرصاغ اًواصلٍن مؽ اًـالكة سوء يف

 كدي من ًٔلفصاذ امللسمة ارلسماث مس خوى ثسىن يف حمتثي واًيت اصلًًِة ألس حاة

 اًعاًحاث هؼص وهجة من ألس حاة ٔبدص الاكذعاذًة ألس حاة اكهت مث اصلًًِة، املؤسساث

، وجلك ثواضؽ ادلزائًصة ابملصٔبت ادلًيس اًخحصص ػاُصت اهدضاز يف ثدسخة اًيت ادلامـَاث

ت اًحاحثة ٕاىل بٔن اًيخاجئ اًيت بًٓت ٕاٍهيا ذزاس هتا ثـخرب جمصذ حماوةل فلط ًسرب ٔبقواز  هُو

ُشا اًـامل اطلي ما ساًت حىذيفَ اًـمتة واًخـخمي من كدي اجملمتؽ، وؾعفا ؿىل راث املوضوغ 

 ؾحس َلوذو  اصلًة بٔمحس ُسىنخة اًحاحثان اًسوس َوًوحِان  مجِوزًة مرص اًـصتَةومن 

 الاًىرتوين ادلًيس اًخحّصص ابزوًوحِا اًًساء ٕاًشاءملال حتت ؾيوان: " سَامين َلس اًـَمي

 حتسًس" ٕار هّوُا سوًة ٕاىل ػاُصت خسًس عم ػاُصت اًخحصص إلًىرتوين، من ذالل ابملصبٔت

ا ؤبمناظِا ماَُهتا  اًؼاُصت ُشٍ وملازتة ًححر اًصئُس اصلافؽ ًـيو  ،مواهجهتا وهَفِة ؤباثُز

 من خمخَفة ٔلصاكل ثـّصضِن من إلهرتهت ص حىة مس خزسماث من اًىثرياث ثـاهََ ما ُو

 ثـّصضِن ٔبو ،كري مـصوفني صلهين ٔبصزاض من ابًخـازف إلذلاخ من تسًءا املضاًلاث،

 حتخوي زسائي ٔبو. مـِن رسعَة ذالفاث صلهيم ذمن بٓدٍصن خاهة من واًخـلّة ٌَمالحلة

 ؾصط ٕاىل ٔبحِاانً  واجتِت اًخـازف حماولث ٔبو املـاهسة حس جتاوسث اًيت اًـحازاث ؿىل

ن ُواثف ؤبزكام خًس َة ظوز  هناًةاٍ ويف، دضحي ثضلك ادلًس ملٌلزسة وـصوط وؾياٍو

 اًخحصص مواهجة ذالًِا من ميىن اًيت ارلعواث تـغ  اواكرتاح الًَٓاث غاس خـصضا تـ

 .إلًىرتوين

 تومعص سَِةلو  اجصاُميي ثصهو  ألس خاراتنوخبعوض ٕاحسى ٔبكسم ٔبساًَة اًرتتَة نخخت 

 اًحسين اًـلاة"ملال را ؾيوان  خامـة ثسىصت-خمرب اصلزاساث اًيفس َة والاحامتؾَةمن 

 مفِومَ حِر من اًحسين اًـلاة ثوظَف ٕاىلحِر ُسفذا  "واًرتتَة اًـيف تني ٌَعفي

 من ثـيَفي ٔبم حصتوي ألسَوة ُشا هون مسبةٔل ذاوظصح  وؿاملَا، وؾصتَا حمََا اهدضاٍز ومسى

 وضـِا مؽ اًعفي، ؿىل اًحسين اًـلاة ثبٔزرياث من اصلزاساث هل ثوظَت ملا ؾصط ذالل

ـوذ تيا ًِا وهجت اًيت الاهخلاذاث ٕاظاز يف جصح  خامـةمن  ذ. تَلامس اذلاح، ُشا ًو

 املصبٔت دصوح بٔثص"ٕاىل مسبةٔل ألذواز اًوػَفِة ذاذي ألزست توزكة حبثَة ٔبسٌلُا:  توؾٍصصجي
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، حِر ثـصط ٌَخلري الاحامتؾي "ادلزائًصة ألزست يف املزًنَة ألذواز ثلري ؿىل اًـمي ٕاىل

 زافق ماو  ،(اًزوايج) اًيووي اٍمنط ٕاىل املمخس اٍمنطاطلي ذلق ألزست تفـي الاهخلال من 

ٕار ذَط ٕاىل  .ألزسًة واًـالكاث اًوػائف خمخَف مشي وػَفِا ثلريا اًحيايئ اًخلري ُشا

 حىوٍن تـسٍ ًبئت مث اًخـَمي ُو املـادضت ٌَمصٔبت ألسايس اًِسف ٕانهخاجئ ؿسًست من تُهنا 

 املصٔبت ٔبن جنس طلعل املصٔبت، ًخحصز ألساس َة اًوس َةل  ٌضلك فاًخـَمي مس خلةل، ٔبزست

 مبٌلزسة ًِا مسحت ٔبزىق ثـَميَة مس خوايث حتلِق اس خعاؾت الاس خلالل تـس ادلزائًصة

 ؾن بٔقياُا اطلي ألمص الاكذعاذًة، الاس خلالًَة من هوغ حتلِق وابًخايل رميَة وضاظاث

 .اًزواح سن مـسل ازثفاغ ٕاىل ابمللاتي ؤبذى املحىص اًزواح

بٔن  خامـة كس يعَيةمن  ُياء هوز اًِسى تريوقويف ٕاظاز ابُت حاًوت ألس خارت 

ثضؽ ظوزت ألة من ذالل بٓزاء تـغ املصاُلني ادلاحنني، ٕار نخخت ملاًِا املوسوم: 

 اًرتتَة ٕاؿاذت مبصنز مِساهَة ذزاسة) املصاُق صلى ادليوخ ػِوز يف وذوزُا ألة ظوزت"

 " حِر بًٓت ذزاس هتا ٕاىل مجةل من اًيخاجئ من تُهنا: (كاملة تولًة

 اًيفيس اٍمنو ؿىل سَيب ثبٔزري من ًعاحدَ وما اًواصلي اًـاظفي وإلٌُلل اذلصمان -

 حنو املصاُق ًسفؽ ٕاٍهيم وابهامتئَ هل حبهبم ونشا ٔبزسثَ يف مباكهخَ إلحساش ًفلسٍ ٌَمصاُق

 .ادليوخ

  املصاُق اتيَ حنو تواحداثَ ًلوم ول ألتوي ذوزٍ ًؤذي ل اطلي املس خلِي ألة طمن -

خوخَ ًخلمعَ اطلي اٍمنورح صلًَ فِلَة  . ادليوخ حنو ًسفـَ ذما ؾيَ ٌَححر ًو

 ضس ممتصذت، كَلة رسعَة ؾهنا ًًذج ٔبتََ ؾن املصاُق ٍصمسِا اًيت اًسَحَة اًعوزت -

 .ادليوخ حنو هبا ًسفؽ ذما ابًلواؿس ثخلِس ل ؿسواهَة، احامتؾَة،

" (بٔهرثوتوًوحِة-سوس َو ذزاسة) ادلزائص يف اًيلايب اًـمي سريوزت"حتت ؾيوان: و 

 يف ٌَححر اًوظين املصنزمن  ذ. انذًة سٌلصمن منط بٓدص من امللالث جتيح و 

صان اًىصاسم واًثلافِة الاحامتؾَة ألهرثوتوًوحِا ٕاىل اًىذاتة ؾن اًـمي اًيلايب يف  ُو

 اًـٌلًَة اًيلاتة فٕان وؿَََ الاحامتؾي، اًحياء زنزيت عم اًـامةل اًرشحيةادلزائص، ٕار حصى تبٔن 

 من كوهتم وثـحئة ظفوفِم ثوحِس تلَة ظواؾَة اًـٌلل ٕاًََ ًيؼم ادذَازاي ااحامتؾَ ثيؼامي ثـخرب
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 ألوضاغ حتسني حماوةل ٕاىل هيسف نٌل اس خلالهلم، معََاث مللاومة ازلاؾي اًـمي ذالل

 يف امليؼمني اًـٌلل س َعصت ٕاحالل ٕاىل ًسؾو "مشُة" ٔبًضا فِيي ٌَـٌلل الاكذعاذًة

 وٕاىل اًعياؾَة، ًإلذازت ٔبساسا اًـٌلل هلاابث ثعحح حبَر اًصٔبسٌلًَني س َعصت حمي اًيلاابث

 يف الاصرتاك زفغ مؽ ٔبُسافِا، ًخحلِق اًـيف مس خزسمة زوزًة حبصنة اًـٌلل هلاابث كِام

 ازلاؾي اًـمي ووضبٔت اًـٌلًَة اذلصنة ٔبن اًلول ميىن ُيا ومن اًيَاتَة وألساًَة الاهخزاابث

 اًـرشٍن، اًلصن من اًامثهٌُاث تساًة حىت اتزخيَا وثعوزُا اًـامةل اًعحلة تًضبٔت ازثحعخا

ا دعائط راث خسًست ؾٌلًَة ظحلة ػِصث حِر  ذالل من اًخلََسي منعِا ؾن متزُي

 ذ.هوز اًِسى ؾحاذت 03خامـة ادلزائص، فامي ٌس خسزح اًفُس حوك من اًـوملة ػاُصت مؽ ثفاؿَِا

 يف ذزاسة -كاًفُس حو  وموكؽ ادلزائًصون ادلامـَون اًعَحة"ًخىذة ملاةل حتت ؾيوان: 

، "3ادلزائص جبامـة والثعال إلؿالم ؿَوم لكَة  ظَحة من ؾَية اس خزسام وبمٔناظ ؿاذاث

 اًفضاء ُشا ؿرب ًخفاؿَون املححوزني مـؼم ٔبنحِر ٔبفضت هجوذُا ٕاىل تـغ اًيخاجئ بٔطمِا 

 نوبٔ  ٔبدصى، جممتـاث من ٔبو الاحامتؾي حمَعِم هفس من ٔبظسكاء مؽ ادلسًس الافرتايض

 زالج يف ُحسذث املوكؽ اس خزسام يف هبا تبٔش ل ذربت ميخَىون اصلزاسة حمي اًعَحة ٔبكَة

خعفح ًومِا، ساؿاث زالج من ٔبنرث ومبـسل س يواث  زالج من لٔنرث  املوكؽ ٔبكَهبم ًو

 تَ هحريا احذاكاك حيخىون ٔبهنم ؿىل ًسل ما اًيلال اًِاثف وس َةل وابس خزسام ًومِا مصاث

 اًفُس حوك مًىن نٌل. ماكن ٔبي ومن ذامئ اثعال حاةل يف اًحلاء ؿىل  حصظِم ذالل من

 ؿىل ومذاهة، كوت ٔبنرث حـَِا ذما الافرتايض ابًـامل اذللِلِة ؿالكاهتم زتط من املححوزني مـؼم

 ومعلوا اس خزسامَ ذازح ؿَهيم ثـصفوا املوكؽ ؿرب املححوزون ٔبظسكاء مـؼم ٔبن اؾخحاز

 .ؿرٍب ظساكهتم

صاء حاح ؾخوومن كدَي بٓدص من اًىذاابث احهتسث ألس خارت  من صـحة  فاظمة اًُز

                       يف نخاتة ملال ابًفصوس َة حبمي ؾيوان: جبامـة ثسىصتاٌَلة اًفصوس َة 

                          "Cohésion et cohérence textuelle"                    

 وذاظة اٌَلة، ؿَوم يف ابزست اكهةي حيؼى مباطلدعخَ ًؼاُصت اًامتسم والاجساق اًييص 

 واصلللث  الاس متصاًزة ٕاىل ٌضري  اًامتسم مفِوم ، رعل ٔبنواًيط ارلعاة حتََي يف
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 املخَلي ذوز ثؤنس اًيت ابمللازتة ٍمتزي الاجساق ٔبدصى، انحِة من. اًحَاانث تني  واٌَلوايث

سِم اًواكؽ، يف. مـَوماثَ حسة اًيط، ثفسري يف  اًييص اًخىوٍن يف املفِومان ُشان ٌو

 ..املٌؼعلِــة واًصواتط املصاحــؽ هؼام مثي ًلوًة ٔبذواث ذالل من

هبشٍ اذلزمة من ألفاكز اًيت ظيفِا اًحاحثون مضن ملالث ىصاُا حِست كَة ؿَهيا 

اًعاتؽ اًرتتوي ألزسي مضن فسحة ازثبهٔتا َُئة اًخحٍصص فصظة ٔلي مذحسج ٔبو مفىص 

 ًَسيل مبا صلًَ، فضىصا ملن ساضم وملن فىص يف املساطمة. 

 
 عن طاقم التحرير                               

 د.سليمة حفيظي  ود.ميمونة مناصرية            
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 اًخلري الاحامتؾي )زؤًة هؼًصة(

ادلزائص -خامـة ثسىؼؼصت  -ذ.بٔم ارلري تسوي   

 املَرط:

مؼؼا ميؼؼزّي اجملمتـؼؼاث املـؼؼادضت ُؼؼو زسؿؼؼة اًخلؼؼري 

الاحامتؾي اًيت جضِسٍ خمخَف ألهؼمة الاحامتؾَؼة 

ؿىل مس خوى اًحياء واًوػَفة اس خجاتة ٌَمخعَحاث 

واذلاخاث املَحؼة اًؼيت فصضؼهتا كؼوى جممتـَؼة ؿؼىل 

زٔبسِا اًـوملة وجتََاهتؼا، يف ضؼو ا زنؼزث خمخَؼف 

ر يف خمخَؼؼؼف اصلزاسؼؼؼاث اًسوسؼؼؼ ًَووحِة اًححؼؼؼ

اًيؼؼؼصايث واًـوامؼؼي املؤذًؼؼة ًخيؼؼاسم ُؼؼشا اًخلؼؼري 

ؤبظؼؼؼحح مؼؼؼن ٔبضم املسؼؼؼائي اًؼؼؼيت ثـؼؼؼىن ابُؼؼؼامتم 

 اًحاحثني.

اًخلرّي  طلا سرتنز ُشٍ اًوزكة ؿىل ذزاسة

 مضن زؤًة سوس ًَووحِة من ذالل اًخـصط

ٔلضم ٌَمفِوم واملععَحاث امللازتة هل، و

الاجتاُاث اًفىًصة اًيت تَوزث ُشا املفِوم مضن 

س َاق اتزخيي مواسي ًخعوز مفِوم اًخلرّي 

 .الاحامتؾي 

 Résumé : 

Ce qui distingue les sociétés 
contemporaine la vitesse du 
changement social en présence de 
systèmes sociaux différents soit au  
niveau de la construction et de 
fonction.En réponse aux exigences 
des besoins urgents imposées par les 
forces communautaires conduit par 
la mondialisation et de ses 
manifestations. 

Dans cette vision Diverses 
études sociologiques ont porté la 
recherche dans les diverses théories 
et facteurs conduisant à la 
croissance de ce changement. Par 
conséquent, cet article se 
concentrera sur l'étude du 
changement dans la vision 

sociologique. 

 

 ملسمة:

اًخلرّي ُو مسة اًوحوذ، فال ميىن ثعوز اذلَات مضن اًصؤًة اًس خاجسىِة، حفاخاث 

اذلَات الاحامتؾَة ثخجسذ ابس متصاز، فاًخلري الاحامتؾي ٌضلك املؼِص اصلًيامِيك ومذعَحاث 

ٌَمجمتؽ إلوساين واذلصنة اًالظصذًة املس متصت واملخخاتـة اًيت ثمت من ذالل اًخفاؿي الاحامتؾي 

ؿرب اًزمن وثـرّب ؾن ٔبمناظ من اًـمََاث والاهخلال واًخمنَة واًخلسم اًيت ثمت ؾن ظًصق 

ث واًخـسًالث واصلوزاث واًخشتشابث اًيت ثعصٔب يف اًعحَـة وازلاؿاث الادذالفا
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واًـالكاث الاحامتؾَة اكًسَوك الاحامتؾي اطلي ٍمتثي يف اًـاذاث وألؾصاف واًيؼم واٌَلة 

ا.  ذالل ثخاتؽ اًزمن حبَر ميىن مالحؼهتا وثلسٍُص

 امللازتة .اًخحسًس املفاُميي ٌَخلرّي إلحامتؾي وتـغ املفاُمي  -ٔبول

  اًخلرّي الاحامتؾي: -1

حؼي موضوغ اًخلرّي الاحامتؾي ابُامتم اًفالسفة واًـٌَلء واًحاحثني ؿىل ادذالف 

"اًخلرّي الاحامتؾي تلوهل اًخلرّي ُو كاهون اًوحوذ،  ختععاهتم، فلس ؾّصف "ُريكََعس":

ثزنل اٍهنص اًواحس وٕان الاس خلصاز موث وؿسم"، وص حَ اًخلرّي جبصاين املاء فلال:"ٔبهت ل 

مّصثني، فٕان مِاٍ خسًست جتصي من حوعل".
(1)

   

 من ٔبخي ثوضَح ُشا املفِوم س يـّصح ٌَمسًول اٌَلوي والاظعاليح.

حصذ لكمة "اًخلرّي" يف املـامج اًـصتَة مبـىن اًخحول واًخحسل،  املسًول اٌَلوي: ( بٔ 

اجن مٌؼوز:" ثلرّيَ اًيشء ؾن حاهل: حتّول، وكرّيٍ:  ًلول.والاهخلال من حاةل ٕاىل حاةل ٔبدصى

حوهل وتّسهل، ٔكهَّ حـهل كري ما اكن". وِكرَي اصلُص: ٔبحواهل املخلرّيت".
(2)

 

جضري ٔبنرث املفاُمي معومِة ٌَخلرّي ابؾخحاٍز حتول يف هَان مـني مؽ مصوز اًوكت، ومن 

ض اطلي ٌضاز ٕاًََ ابؾخحاٍز جممتـا.ٔبخي اًخبٔهَس ؿىل اًعحَـة اصلًيامِىِة ًِشا اًىِان ارلا
(3)

  

اًخوظي ٕاىل  مجةل اًلصاءاث اًيت ثياًوت اًخلرّي الاحامتؾي ٔبمىٌيا من اظعالحًا: ( ة

 اليٓت: 

  اجملوؿة ألوىل: زنزث ؿىل اًخلرّياث اًَِلكَة يف اًحياء الاحامتؾي، فاًخلرّي

تياء اجملمتؽ، ٔبي يف اًَِالك الاحامتؾي يف ُشٍ اجملموؿة ٌضري ٕاىل اًخحولث ٔبو اًخحسلث يف 

ألساس َة فَِ مثي جحم اجملمتؽ، وحصهَة ٔبحزائَ اخملخَفة، واًخواسن تني ُشٍ ألحزاء، من 

اطلي حّسذ اًخلرّي يف اًحياء الاحامتؾي  "Ginsbergمضن ُشٍ اًخـًصفاث جنس "حزهربح" "

اميثَ، ومن ألمثةل ؿىل اكًخلري يف جحم اجملمتؽ وحصهَحَ ومنط اًخواسن تني ٔبحزائَ ٔبو منط ثيؼ
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ُشا اًيوغ من اًخلرّي ثضاؤل جحم ألزست وحتَي الاكذعاذ املـُيش ؿىل ٔبثص ػِوز املسن، 

واًخحّول من اًعوائف املَِية ٕاىل اًعحلاث.
(4)

 

ٕاىل اًخحولث يف ٔبمناظ اًفـي الاحامتؾي  -وفق ُشا امليؼوز-نٌل كس ٌضري اًخلري   

ص اًحياء الاحامتؾي، واًخفاؿي اًيت جضلك اًـالكاث الا حامتؾَة امليؼمة اًيت عم حُو

خضمن رعل لك ٔبصاكل اًخحول اًيت حتسج يف اًلمي واملـاًري وكواؿس اًسَوك اًضاتعة  ًو

" ٌَخلرّي: تبٔهَ W.Mooreٔلمناظ اًخفاؿي تني ألفصاذ، ...جنس ثـًصف "ًوربث موز" "

صي يف ألتًِة الاحامتؾَة ٔبي يف ٔبمناظ اًفـي الاحامتؾي مبا يف رعل اًيخاجئ  اًخحسل ادلُو

املصثحعة هبشا اًخحسل نٌل ثيـىس يف اًخلرّياث اًيت ثعصٔب ؿىل اًلمي واملـاًري وامليخجاث 

اًثلافِة واًصموس، وسواء زنزث ؿىل اًَِالك ٔبو ؿىل ٔبمناظ اًخفاؿي، فٕان اًخـًصفاث  اًحيائَة 

ًخحولث اًىربى ثغل اًيت ثبٔذش هتمت ابًخحولث اًىربى اًيت ثعصٔب ؿىل اجملمتـاث، وهلعس اب

.سمٌا ظوًاًل يف حسوهثا واًيت ثرتك بآثزًا تـَست املسى ؿىل اًَِالك اًثاتخة ًحياء اجملمتـاث
(5)

 

  اجملموؿة اًثاهَة: حصنز ؿىل اًوػائف، فاًخلرّي الاحامتؾي ُو ثلري يف املىوانث

اًيت ثـمي هبا اًيؼم وألوساق، اًًسلِة ٔبو اًيؼامِة يف اجملمتؽ، ومن مث فِو ثلرّي يف اًعًصلة 

ٔبو يف هوؾَة ألذاء اًوػَفي ًِشٍ ألوساق، ومن ألمثةل ؿىل ُشٍ اًخـًصفاث ثـًصف" 

"، اطلي ًشُة ٕاىل ٔبن اًخلرّي ٌض متي ؿىل اًخـسًالث يف ألوساق F.Allenفصوسُس اًني"

 اًوػَفي هل.الاحامتؾَة وألوساق اًفصؾَة، ذاذي اًحياء الاحامتؾي ونشعل ٔبسَوة ألذاء 

ٍصى ُشا امليؼوز ٔبن ًلك وسق احامتؾي وػائف حمسذت ؿَََ ٔبن ًواهجِا، وؾيسما 

حيسج اًخلرّي الاحامتؾي، فاهَ ل حيسج يف ألوساق ألساس َة اًفصؾَة حفسة، ًوىٌَ 

حيسج يف وػائف ُشٍ ألوساق، فلس ًؤذي اًخلرّي ٕاىل بٔن ًعحح اًًسق ٔبنرث نفاءت يف 

ي ٕاىل ٔبن ًعحح اًًسق ٔبكي نفاءت يف ٔبذاء وػائفَ، رعل ًـمتس ؿىل ٔبذاء وػائفَ، وكس ًؤذ

اًعًصلة اًيت حيسج هبا اًخلرّي واًـوامي اًفاؿةل فَِ، وظحَـَة املـوكاث اًوػَفِة اًيت ثفصسُا 

.معََة اًخلرّي الاحامتؾي
(6)
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 حامتؾي اجملموؿة اًثاًثة: حصنز ؿىل املس خوايث اخملخَفة ٌَخلرّي الاحامتؾي، فاًخلرّي الا

ؾيسما حيسج فٕاهَ ًؤثص ؿىل تياء اجملمتؽ، وؿىل ظحَـة اًـالكاث الاحامتؾَة فَِ، وؿىل 

وػائف ألوساق، ؤبذريًا فاهَ ًؤثص ؿىل ألفصاذ، ٕان اًخلرّي ُيا معََة صامةل مذـسذت 

املس خوايث وميىن اًيؼص ٕاٍهيا ؿرب ُشٍ املس خوايث،  ٕان ُشٍ املس خوايث ٌَخلرّي ميىن ٔبن 

مي اًخلرّياث اًىوهَة اًيت ثؼِص ؿىل املس خوى اًـاملي ومن ٔبصِص اًخـًصفاث اًيت متخس ًدض

": ؿىل ٔبهَ ٌضري R.H.Lawerهتمت مبس خوايث اًخلرّي الاحامتؾي ثـًصف "زوجصث لوز" "

ٕاىل اًخحسًالث يف اًؼواُص الاحامتؾَة ؿرب املس خوايث اخملخَفة ٌَحَات إلوساهَة تسًء من 

ابًىون لكَ.اًفصذ واىهتاًء 
(7)

 

  اجملموؿة اًصاتـة: هتمت ابًرتنزي ؿىل اًـيادض اًحيائَة واًوػَفِة، وتـيرص اًزمن يف

معََة اًخلرّي الاحامتؾي، ٕان اًخلرّي الاحامتؾي معََة ذمخست ؿرب اًزمن ول ًوخس ثلري احامتؾي 

 تلري سمن حيسج فَِ، ومن تني اًخـًصفاث اًيت هتمت تـيرص اًزمن ثـًصف "وسخت"

"R.Nisbet اطلي ٍصى ٔبن اًخلرّي الاحامتؾي مبـياٍ اًواسؽ تبٔهَ ٍلوؿة مذخاتـة ٔبو مذواًَة "

من اًخحسًالث )الادذالفاث(، اًيت حتسج ؿرب اًوكت ذاذي هَان مس متص يف اًوحوذ، 

ويف ضوء رعل فٕان اًخلرّي الاحامتؾي ٌضري ٕاىل ٍلوؿة من اًـمََاث املخخاتـة ؿرب اًزمن 

اكل من الادذالف واًخحاٍن اًيت ثؤذي ٕاىل ثلري اًحياء الاحامتؾي واًـالكاث واًيت ثًذج ٔبص

الاحامتؾَة وادلواهة اًثلافِة اخملخَفة اكًلمي واملـاًري واملـخلساث.
(8)

 

  اجملموؿة ارلامسة: هتمت تخـسذ مؼاُص اًخلري ٔبو جمالثَ، ومن ُشٍ اًخـًصفاث ما ًـسذ

ٍىوًويج، واًخلرّي الاكذعاذي، واًخلرّي اًس َايس، واًخلرّي جمالث اًخلرّي اخملخَفة اكًخلرّي الا

اًثلايف، ومهنا ما ٍصنز ؿىل جمال تـَيَ اكًخلرياث اًيت ثعصٔب ؿىل ألزست ٔبو ؿىل اًحياء 

اًس َايس ٔبو ٔبي جمال بٓدص من جمالث اذلَات الاحامتؾَة، وكاًحًا ما متَي ُشٍ اًخـًصفاث ٕاىل 

اًخلرّي الاحامتؾي واًخلرّي اًثلايف، فألول ٌضري ٕاىل اًخلرّياث  اًخفصكة تني هوؿني من اًخلرّي،

اًيت حتسج يف اًـالكاث الاحامتؾَة، تُامن ٌضري اًثاين ٕاىل اًخلرّياث يف اًلمي 

واملـخلساث..ومن اطلٍن ماًوا ٕاىل اًخفصكة تني اًخلرّي الاحامتؾي واًخلرّي اًثلايف "توثوموز"  

"Bottomore الاحامتؾي ابًخلرّي يف اًحياء الاحامتؾي ٔبو يف تـغ "، اطلي ؾصف اًخلري 
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اًيؼم ٔبو اًـالكاث تُهنا. تُامن ٌضري اًخلرّي اًثلايف ٕاىل ظوز اًخيوغ اًيت ثعصٔب ؿىل اًؼواُص 

اًثلافِة اكملـصفة وألفاكز واًفن واملشاُة اصلًًِة وألذالكِة.
(9)

 

س ُياك تـغ اًيلاظ املضرتنة يف ضوء اًعصوحاث املخـسذت ملفِوم اًخلرّي الاحامتؾي جن

ا يف اليٓت:  تُهنا هوحُز

ثيؼص ُشٍ اًعصوحاث ٌَخلرّي الاحامتؾي توظفَ حتوًل ٔبو ثحسًل يف ألتًِة ٔبو اًيؼم  *

 ٔبو اًـالكاث ٔبو اًوػائف.

ثؤمن ُشٍ اًعصوحاث مبسبةٔل اًزمن، ٕاما تعوزت مدارشت ٔبو مضيَة، حبَر ل ميىن  *

ؾزل اًخلرّياث سماهًَا ول ماكهًَا، رعل ٔلهنا حتسج يف سَسةل مذـاكدة ومدسَسةل اذلَلاث 

 ٔبنرث من حسوهثا يف صلك ٔبسماث وكذَة، ًددـِا مدارشت ٕاؿاذت اًحياء.

 ذون اس خثٌاء، توضوخ واس متصاز.  حيسج اًخلرّي يف ٔبي جممتؽ ؤبي زلافة *

 اًخلرّي الاحامتؾي واملفاُمي امللازتة:  -2

 (: Progrés Socialاًخلسم الاحامتؾي) -2-1

ٔبس خـمي ُشا يف اًحساًة هكصاذفًا ملععَح اًخلرّي الاحامتؾي، وكس خاء رعل يف نخاابث 

" و"ثريحو" Condercet" و"هوهسزس ََ""Auguste Comte"ٔبوقست هوهت" "

"Turgot. وكريضم" 

:"تبٔهَ منو احامتؾي ٌَجواهة اًوكَة واًىِفِة يف  "Hobhousًـّصفَ "ُوهباوش" "

 حِات إلوسان"

ًخّّب من مجةل اًخـًصفاث ٔبن اًخلسم الاحامتؾي:"ًـين ثعوز ادلواهة املاذًة واًفىًصة 

و حيمي مـىن مـَازاًي كميًَا"  ٌَمجمتؽ، ُو

ثبٔذش اجتاًُا واحسًا حنو ألمام ومذجِة حنو حتلِق نٌل ًـّصف ؿىل ٔبهَ :"اًـمََة اًيت 

ألُساف املصسومة، ٔبي فـي واغ خمعط".
(10) 
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ٕارن فاًخلرّي الاحامتؾي ٔبوسؽ من اًخلسم الاحامتؾي، ٔلن اًخلرّي ل ًخجَ ذامئًا ٕاىل 

ألحسن ؿىل اًـىس من اًخلسم اطلي ًـين ألحسن
(11)

. 

 (: Evolution Socialاًخعوز الاحامتؾي ) -2-2

ًـين مفِوم اًخعوز الاحامتؾي اٍمنو اًحعيء املخسزح اطلي ًؤذي اىل حتولث مٌخؼمة 

 ومذالحلة، متص مبصاحي خمخَفة حصثحط فهيا لك مصحةل لحلة ابملصحةل اًساتلة.

" مععَح اًخعوز الاحامتؾي ًُضري H.Spencerكس ٔبس خـمي "ُصجصث س حًرس" "

صاز ثعوز اًاكئن اًـضوي، وكس تنّي يف نخاتَ " ٔبظول ؿ م ٕاىل ثعوز اجملمتؽ اطلي ًبئت ؿىل ق

الاحامتغ" املٌلزةل تني ثعوز اجملمتؽ وثعوز اًاكئن اًـضوي، حِر ؾّصف اًخعوز تبٔهَ:"احنساز 

 ساليل مـسل ؿىل حنو مـني"

" فلس ٔبس خـمي مععَح اًخعوز يف Taylorٔبما املفىص ألهرثوتوًويج "اتًَص" "    

اًحسائَة "تعوزت كري ذكِلة فِلول:" جنس من انحِة ٔبن اًامتزي اطلي ٌسوذ يف نخاتَ "اًثلافة 

ٕاىل اًخبٔزري املامتزي ًٔلس حاة  -ٕاىل حس تـَس–ادلاهة الٔنرب من اذلضازت ميىن ٕازخاؿَ 

املامتزةل، تُامن هالحغ من انحِة ٔبدصى ٔبن اصلزخاث املخفاوثة ٌَامتزي ميىن ٔبن ثـخرب مصاحي 

ثي لك مهنا حمعةل حصاج ساتلة، وعم تعسذ ٔبذاء ذوزُا املياسة يف ٌَمنو ٔبو اًخعوز، مت 

جضىِي ٔبحساج املس خلدي".
(12)

 

ًـخرب اًخعوز الاحامتؾي مفِومًا ٔبنرث ثـلِسًا، ٕار ٌضري ٕاىل معََة احامتؾَة ًِا زالج 

ا، وؿَََ فاهَ حيمي  دعائط جممتـة: فِو اجتاعم وذاذًل وحيسج ؿىل مصاحي ميىن متَزُي

ابذلاةل اٍهنائَة ٌَمجال الاحامتؾي اًيت ثخحصك اًـمََة حنو حتلِلِا، ومن تني  ًيا ثعوزاً 

ألمثةل ؿىل ُشٍ اذلالث اٍهنائَة : اجملمتؽ الاجيايب" ًىوهت"، واجملمتؽ اًعياؾي ؿىل حنو ما 

ثعوزٍ"س حًرس"، واجملمتؽ اًض َوؾي"ملازهس" وذوةل اًخضامن اًـضوي " صلوزاكمي"
(13)

 

 (: Croissance Socialؾي)اٍمنو الاحامت -2-3

ٌضري مععَح اٍمنو ٕاىل معََة اًيضج اًخسزجيي واملس متص ٌَاكئن وسايذت جحمَ اًلكي ٔبو 

ٔبحزائَ، نٌل ٌضري ٕاىل هوغ من اًخلري اًوكي ومن ٔبمثةل اًخلرّياث اًوكَة اًيت ًـرّب ؾهنا مفِوم 
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يف ؿسذ املواًَس واًوفِاث اٍمنو اًخلرّياث اًيت ثعصٔب ؿىل جحم اًساكن ونثافهتم واًخلرّياث 

ومـسلث ارلعوتة، ونشعل اًخلرّياث يف كمية اصلذي اًلوسم واصلذي اًفصذي واًخلرّياث يف 

جحم إلهخاح تبٔهواؿَ اخملخَفة ...
(14)

 

مععَح اٍمنو ل ًـرب ٕال ؾن حزء من اًخلرّي اطلي ٌضري ٕاىل ألفضي"اًخلسم" مؽ  ٕان

ص اًحياء ثضلك ؿام، ٔبما ادلزء ألدص من اًخلرّي فِو كري مذضمن رعل  احملافؼة ؿىل حُو

 ادلزء اطلي ٌضري ٕاىل اًخزَف الاحامتؾي.

 (:Developpement Socialاًخمنَة الاحامتؾَة) -2-4

ِورما اًـام ؿىل يشء واحس ؿىل ألكي، ُو اًِصوة من ػصف ًفذلص جضري اًخمنَة مبف 

ٕاىل اًوكاز ٌسمى اًخزَف.
(15)

 

"، واطلي ًـين اًخحول Modernisation" نٌل ٍصثحط مفِوم اًخمنَة مبفِوم اًخحسًر

من منط اجملمتؽ اطلي ًـمتس ؿىل حىٌوًوحِا ثلََسًة وؿالكاث ثلََسًة وهؼام س َايس ثلََسي، 

منط مذعوز حىٌوًوحًِا واكذعاذاًي وس َاس ًَا... ٕاىل
(16)

 

ٔبما اًخمنَة الاحامتؾَة فِيي ادلِوذ اًيت ثحشل ٕلحساج سَسةل من اًخلرياث اًوػَفِة، 

واًَِلكَة اًالسمة ٍمنو اجملمتؽ، ورعل جزايذت كسزت ٔبفصاذٍ ؿىل اس خلالل اًعاكة املخاحة اىل 

واًصفاَُة ًِؤلء ألفصاذ تبزٔسغ من مـسل ٔبكىص  حس ذمىن، ًخحلِق ٔبنرب كسز من اذلًصة 

اٍمنو اًعحَـي.
(17) 

 

ا يف اليٓت:  ٕان ؿالكة اًخمنَة الاحامتؾَة واًخلرّي الاحامتؾي هوحُز

  ٕان مفِوم اًخمنَة الاحامتؾَة ُو ٔبكصة املفاُمي ٌَخلري الاحامتؾي ملازهة مبفاُمي اًخلسم

 واٍمنو واًخعوز.

  الاحامتؾي ًخعاتق ومفِوم اًخمنَة الاحامتؾَة ابًصحوغ اىل ٕان املفِوم اذلسًر ٌَخلرّي

 مضمون املفِومني.
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  ًىن املفِوم املعَق ٌَخلرّي الاحامتؾي، ًـين اًخحول ٔبو اًخحسل اطلي ًعصٔب ؿىل اًحياء

)ٕاجيااًب  الاحامتؾي مذضميا ثحسل اًيؼام الاحامتؾي وألذواز واًلمي وكواؿس اًضحط الاحامتؾي

ٍ اذلاةل فلط خيخَف ؾن اًخمنَة اًيت عم احملعةل اٍهنائَة راث اًحـس ٔبو سَحًا(. يف ُش

الاجيايب، ٔبي ل ثخضمن اًحـس اًسَيب، ٔبي ٔبن اًخمنَة الاحامتؾَة اجياتَة ذامئا، يف حني ٔبن 

اًخلرّي الاحامتؾي كس ٍىون ٔبًضا ىىوظًا.
(18)

 

 اًخحّول الاحامتؾي: -2-5

جممتؽ من اجملمتـاث يف وكت حمسذ من ُو ٔبحس ٔبصاكل اًخلرّي واطلي كس ًلؽ يف 

بٔذش اجتاًُا واحسًا مـَيًا، وكس ٍىون حنو  شا اًخلرّي ٍىون مس متصًا يف حصنخَ ًو ألوكاث،  ُو

اًخلسم ٕاىل ألمام مثي منو اًوحست الاحامتؾَة من ألزست ٕاىل املسًية مث ٕاىل اصلوةل، وكس 

ًعُة تـغ مؼاُص اًًضاظ ٍىون اًخحّول حصاحـًا ٔبو ىىوظًا، مثي اًخلرّي اطّلي 

الاحامتؾي، فدـس ٔبن ثخلسم وثخعوز ٕاىل مصحةل ما كس حتسج تـغ اًؼصوف اًيت ثعَهبا 

ابلحنالل فذحسٔب يف اًرتاحؽ و اًخلِلص.
(19)

 

 (: Culture Socialاًخلرّي اًثلايف) -2-6

ًوخس ذَط تني اًخلرّي الاحامتؾي واًخلرّي اًثلايف ول متزي تـغ اًيؼصايث تني 

فِومني، وزمبا ٍصحؽ رعل ٕاىل الازثحاظ تني مفِوسم اًثلافة توظفٌِل من املفاُمي ألساس َة امل 

يف اصلزاساث الاحامتؾَة.
(20)

 

ٕال ٔبن اًخلرّي اًثلايف ٔبوسؽ هعاكًا من اًخلرّي الاحامتؾي، ٔبي من اًخلرّياث يف اًحياء 

ثعصٔب ؿىل اكفة حواهة واًوػَفة، واًخيؼمي الاحامتؾي، وهلعس تخغل اًخلرّياث، ثغل اًيت 

شا اًيوغ من اًخلرّياث ٕامنا  اذلَات خضمن رعل ألزست واصلٍن واًفن ...اخل، ُو يف اجملمتؽ ًو

ًيعوي ؿىل ذزخة ؿاًَة من اًدساهس والاؾامتذ املخحاذل.
(21)

 

ٕارن فاًخلرّي اًثلايف ُو لك ما ًعصٔب من ثحسل يف خاهيب اًثلافة سواء ٔباكن ماذاًي ٔبم 

رّي اًثلايف ًضم اًخلرّي الاحامتؾي، ٔبي ٔبن ُشا ألذري ًعحح حزًء من اًخلرّي مـيواًي. فاًخل

اًثلايف، ٔلن اًخلرّي الاحامتؾي ًحلى يف إلظاز اًفىصي ذون ٔبن حيخوي إلظاز املاذي، يف 
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حني ٔبن اًخلرّي اًثلايف فِحخوي اًلك. ٕارن ًُست مجَؽ اًخلرّياث زلافِة عم ثلرّياث 

.احامتؾَة، واًـىس حصَح
(22)

 

 الاجتاُاث اًفىًصة واًيؼًصة املفرست ٌَخلرّي الاحامتؾي:  -اثهَا

 ػِصث ؿست هؼصايث ًخفسري اًخلري الاحامتؾي من مجَؽ حواهحَ عم اكليٓت:  

 اًيؼصايث اًالكس َىِة يف اًخلرّي الاحامتؾي: -1

يف ُشا الاجتاٍ ًؤنس ٔبن اًخفىري الاحامتؾي ٌسري هؼصايث اًخلسم الاحامتؾي:  -1- 1

مصاحي مذـّسذت، ؤبن لك مصحةل حىون ٔبفضي من ساتلهتا. ًخفق ٔبهعاز ُشا الاجتاٍ مؽ 

( زائسا من زواذ هؼًصة اًخلسم 1794-1743) ٔبهعاز املسزسة اًخعوزًة، ًـس "هوهسزس ََ"

و ٍصى ٔبن اذلَات  الاحامتؾي، حِر ٔبنس ؿىل ٔبن اًخلسم ٔبمص رضوزي ومعََة مس متصت، ُو

اًحساًة ألوىل، ٕاىل الاص خلال ترتتَة اذلَوان واًززاؿة مث اذرتاغ الاحامتؾَة كس ثعوزث من 

(، وكس 18اذلصوف اًِجائَة، حىت وظي اجملمتؽ إلوساين ٔبذريا ٕاىل ؾرص اًخيوٍص )اًلصن 

"هوهسزس ََ" مصاحي اًخلري الاحامتؾي تدسؽ مصاحي متثي دعا مس خلامي ًخعاؿس حنو  حسذ

ثلري وثلسم اًخرشًة. ٕاٍهياًهتيي اًصيق، نٌل ثعوز مصحةل ؿارشت ؤبذريت ً 
(23)

 

ًيسزح حتت ُشا الاجتاٍ "ٔبوقست هوهت" واطلي ٔبصاز يف نخاتَ "مشُة يف 

اًس َاسة اًوضـَة" ٕاىل موضوؿاث ثسوز حول هؼام اًرتتَة اًوضـَة والاحامتغ يف حاًخَ 

ألزسي  اًسىوهَة واملخحصنة ٕار ثياول يف حاةل اجملمتؽ الاس خاثَىِة اصلٍن واملَىِة واًخيؼمي

واٌَلة واًعحلاث، ٔبما يف اذلاةل اصلًيامِىِة فلس اُمت ابًخلسم واًخلري.
(24)

 

ثيؼص ُشٍ اًيؼصايث ٕاىل اًخلرّي الاحامتؾي ؿىل ٔبهَ  :هؼصايث اصلوزت الاحامتؾَة -1-2

ٌسري ابجتاٍ ذائصي ومضن حصنة مٌؼمة ؤبن ثلرّي اجملمتـاث جض حَ منو اًاكئن اذلي، ٕال ٔبن 

 .ذوزثَ ؾىس اًاكئن اذلي اطلي ثًهتيي ذوزثَ ؾيس موثَاجملمتؽ ًـَس 

ر حِمثي ُشا الاجتاٍ ؿامل الاحامتغ اًـصيب "اجن ذضلون"   هؼًصة جن ذضلون:-بٔ(

ٍصى ٔبن اجملمتؽ إلوساين اكًفصذ ميص مبصاحي مٌش ولذثَ حىت وفاثَ، ؤبن ٌضلول ٔبؾٌلز 
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ادلَي تبٔزتـني س ية فـمص اصلوةل اكٔلصزاض، ؤبن معص اصلوةل يف اًـاذت زالزة ٔبحِال ملسزًا 

ارن مائة وؾرشون س ية، ويف ُشٍ ألحِال اًثالزة ميّص اجملمتؽ مبصاحي زالج عم
(25)

 

 :وعم مصحةل اًحساوت حِر ًلذرص ألفصاذ فهيا ؿىل ما ُو  مصحةل اًًضبٔت واًخىوٍن

رضوزي من ٔبحواهلم املـُض َة وحمتزي ُشٍ املصحةل خبضوهة اًـُش وثوحش ألفصاذ وثساٍهتم 

 نٌل حمتزي توحوذ اًـعحَاث.

 وعم مصحةل املغل، وفهيا ًخحول اجملمتؽ من اًحساوت ٕاىل مصحةل اًيضج والانامتل :

اًرثوت وارلعة، ومن الاصرتاك يف اجملس ٕاىل اهفصاذ اًواحس تَ، اذلضازت ومن اًضعف ٕاىل 

 وفهيا حيسج حصنزي اًسَعة يف ًس رسط ٔبو ٔبزست ٔبو ٔبمة واحست تـس ٔبن اكهت ؿامة وصائـة.

 وعم مصحةل اًرتف واًيـمي ٔبو اذلضازت وفهيا ًخزىل ألفصاذ مصحةل اًِصم واًض َروذة :

حَف اًرتف رزوثَ، نٌل ًًىس ألظفال اسلاًة  ؾن اًحساوت وارلضوهة وجسلط اًـعحَة ًو

ىشا ًؤذي اًيـمي ابصلوةل ٕاىل الاهلصاط واًزوال جس حلَ حاةل من اًضـف  واصلفاغ، ُو

ًهتيي  اًِصم. ٕاىلألمص ابجملمتؽ والاس خاكهة وفساذ ارلَق جسمى الامضحالل ًو
(26)

 

ُشٍ اًيؼًصة ابًخحولث اًخلسمِة املس متصت ٔبو املعصذت املوظةل يف اٍهناًة ٕاىل  اُمتتنٌل 

ُسف حمسذ، وميّص اجملمتؽ يف حاةل حتّوهل حنو حتلِق ُشا اًِسف مبصاحي ٔبو دعواث اثتخة، 

ا يف ؾرص وثـخرب ُشٍ اًفىصت كسمية ػِصث يف اًفَسفة إلقًصلِة اًلسمية، و  ٔبؾَس ٕاحِاُؤ

، اطلي  حّسذ مساز اجملمتـاث يف زالج مصاحي Vico (27)اًخيوٍص ؿىل ًس "فِىو" 

ٔبساس َة يف ضوء ؿالكة إلوسان تلوى ما فوق اًعحَـة عم
(28)

 

 *املصحةل اصلًًِة: وفهيا ٍصحؽ اًياش لك يشء ٕاىل الًِٓة.

 وألتعال. *املصحةل اًحعوًَة: وفهيا ٍصحؽ اًياش لك يشء ٕاىل اًـؼٌلء

*املصحةل إلوساهَة: وفهيا ثعحح ازلاُري ٔبو اًضـوة عم احملصك ألسايس واذللِلي 

صى "فِىو" يف هؼًصخَ بٔن إلوساهَة ل جس خلص ًوىهنا جسري سريًا ذائصاًي.  ًلك يشء ٍو
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 :Oswald Spengler هؼًصة صخٌجَص-ة(

اصلزاساث الاحامتؾَة اًخازخيَة،  ميثي اًـامل ألملاين "اوسفاصل صخٌجَص" اجتاًُا ذاظًا يف

ويف هؼًصة اًخلري اصلوزي ادلزيئ مضن ٕاظاز اًيؼصايث اًالكس َىِة يف اًخلرّي الاحامتؾي، 

"، اطلي وضـَ ؿام the Decline of the Westوكس ٔبحسج نخاتَ"ثسُوز اًلصة" "

وةل ٌرشخ فَِ حلِلة اصل 1933جضة هحريت ، ونشعل نخاة "اصلوةل" اطلي ورشٍ ؿام  1918

وثعوزُا اًخازخيي، ؤبهنا راث زلافة ثيرص فهيا جتصتة اجملمتؽ.
(29)

 

اُمت "صخٌجَص" تخىوٍن اًثلافة ؤبهواؾِا وثعوزُا، وهؼًصخَ يف اًخلرّي مديَة ؿىل ٔبن 

اًثلافة ذاظَة ٌَمجمتـاث، ؤبن لك جممتؽ زلافذَ ارلاظة تَ، وابًخايل فٕان معََة اًخلرّي ل 

اكفة، وٕامنا ًلك جممتؽ منعَ ارلاض يف اًخلرّي وفق زلافذَ، ومؤنسًا  حىون واحست يف اجملمتـاث

ٔبن اًـالكاث املخحاذةل تني اًثلافاث ًُس ًِا ٔبطمَة ثشهص يف معََة اًخلرّي، ؤبن ًلك زلافة 

ص فلس ساطمت هؼًصخَ يف ثوحَِ اًـٌَلء صلزاسة   معوما...،ظاتـِا املّمزي يف اًضلك وادلُو

َاكة هؼصايث ٔبنرث مشوًَة، ومن ُؤلء "ثوًًيب" و"سوزونني" اًخلرّياث اًثلافِة، وظ 

ٌل. وكرُي
(30)

 

 "Arnold Toynbeeهؼًصة"بٔزهوصل ثوًًيب" "-ح(

ًـخرب املفىص املـادض "ٔبزهوصل ثوًًيب"  من ٔبضم املفىٍصن ذزاًة ابًيؼصايث اصلائًصة  

خضح رعل خََا يف نخاتَ اًضِري "ذزاسة اًخازخي" اطلي حاول فَِ  ؤبفضَِم مـصفة هبا، ًو

اًححر ؾن ألس حاة اًـامة لزثلاء واحنساز اذلضازاث، ٕار ثؤنس ٔبن فىصت اًخحسي 

اًلوى، فريى ٔبن الاس خجاابث اًيامجة ٌَخحسايث ثًذج ؾهنا  والاس خجاتة متثي سخة هلي

ؾيادض اٍمنو، وجس متص اذلضازاث ادلسًست، ومعََة الاحنالل ثحسبٔ حني ثفلس ُشٍ الاكََاث 

ذًيامىِهتا ول جس خعَؽ الاس خجاتة ٌَخحسايث ادلسًست.
(31)

 

 هؼصايث اًخعوز الاحامتؾي:  -1-3

ازوًين( اطلي ص حَ اجملمتؽ ابًاكئن اذلي يف اؾمتسث ثغل الاجتاُاث ؿىل املفِوم )اصل

ٔبثص هحري ٕار اكهت هؼًصخَ يف اًًضوء  1859ثعوزٍ. واكن ًىذاة ذازون "ٔبظي ألهواغ" ؿام 
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والازثلاء واًخعوز واًخلسم ثلوم ؿىل مدسٔب اًرصاغ من ٔبخي اًحلاء واًحلاء ًٔلظَح ؤبن 

 ة من حِر اٍمنو والانامتل. اًؼواُص الاحامتؾَة جسري حبسة كواهني اًؼواُص اًحاًَوحِ

ًـس "ُصجصث س حًرس" ٔبول من مثّي ُشا الاجتاٍ اًخعوزي حِر ٍصى ٔبن ثلرّي اجملمتؽ 

يف ضوء هفس اًلواهني اًيت ًخحول هبا ؿامل املاذت اًيت ثخحول من حاةل اًالجتاوس واًالحتسذ 

ؿست ميىن ٔبن ٕاىل حاةل من اًخجاوس واًخحسذ والاهخؼام، ًلس اؾخلس "س حًرس" ٔبن ُشٍ اًلا

ثيعحق ؿىل ثعوز اًىون وألزط، واًاكئياث اًحَوًوحِة، واًـلي اًخرشي، واجملمتؽ 

)ؿامل اًاكئياث اذلَة(، واًـامل فوق  )ؿامل املاذت( واًـامل اًـضوي اًخرشي، فاًـامل اًالؾضوي

اًفصضَة )ؿامل اجملمتؽ( مجَـِا ختضؽ ًيفس كواهني اذلصنة واًخعوز، ويف ضوء ُشٍ  اًـضوي

هؼص "س حًرس" ٕاىل اجملمتؽ ؿىل ٔبهَ هَان لكّي ًخىون من وحساث ممتزيت ثًذؼم وفق حصثُداث 

حَ اجملمتؽ يف حىوًيَ اًاكئن اًـضوي، وطلعل فٕاهَ ؾيسما ًخلرّي  ض ّ َّية يف ماكن حمّسذ، ٌو مـ

و ؾيسما ٍمنو يف  خيضؽ ًيفس مٌعق ثعوز اًاكئياث اًـضوًة، فاجملمتؽ ٍمنو يف جحمَ، ُو

يا ًؼِص رضة من اًخحاٍن اًحيايئ، وًىن ا ذلجم ثدداٍن مىوانثَ وثعحح كري مدضاهبة ُو

ُشا اًخحاٍن ل ًفلس اجملمتؽ حاكمهل فِو ًعوز ذامئًا ٔبصاكًل خسًست ًخاكمي ٔبحزائَ املخحاذةل، 

خحّول املصهة  ىشا فٕان اجملمتـاث ثحسٔب ثس َعة، وثخحول ابًخسزح ٕاىل جممتـاث مصهحة، ًو ُو

املصهة، ٕاىل ٔبن ًؼِص اجملمتؽ اًعياؾي اطلي ٍمتزّي تدداًيَ وؿسم جتاوسَ  ٕاىل مصهة

اًضسًسان.
(32)

 

 اًيؼصايث املـادضت يف اًخلرّي الاحامتؾي: -2

ٕان اًخلرّي الاحامتؾي من وهجة هؼص اًوػَفِة ًخعَة  اًيؼًصة اًحيائَة اًوػَفِة:-2-1

 اًخوكف ؾيس تـغ اًعوز اًوػَفِة واًيت ػِصث من اًلصن اًخاسؽ ؾرش حىت الٓن.

 اًوػَفِة اًالكس َىِة:-بٔ(

وس خزسم اًوػَفِة اًالكس َىِة ًإلصازت ٕاىل إلسِاماث  اًوػَفِة املحىصت نٌل متثَت 

"، و"ابًزخو"، واحمللق ٔبن ُشٍ إلسِاماث ؿىل ما يف ٔبؾٌلل "ٕامِي ذوزاكمي"، و"ماهس فِرب

تُهنا من ادذالف ، متَي ٕاىل اًيؼص ٕاىل اًخلرّي الاحامتؾي ٔبو ثحسًهل، وٕامنا ًؤذي ٕاىل 
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يف اذلجم  ٕاضافاثاس متصاٍز يف حاةل مذاكمةل ومذواسهة، فاًخلرّي الاحامتؾي ًؼِص يف صلك 

واًخواسن وثحاٍن يف املىوانث ًعاحدَ ذامئا معََاث ٌَخاكمي
.(33)

 

اهعَق يف زؤًخَ ٌَخلرّي من مٌؼوز وػَفي ًخبٔسس ؿىل فىصيت اًخحاٍّن  :ذوزاكمي-(ة

خضح رعل من اًـالكة اًيت ٔبكارما تني مفِوم ثلس مي اًـمي ومفِوم اًخضامن  واًخضامن، ًو

الاحامتؾي، فذلس مي اًـمي ثعاحدَ رضوة خمخَفة من اًخحاٍن الاحامتؾي عم اًيت جتـي 

ٍص ثـح و يف حُو ري ؾن ُشا اًخحاٍن وذلةل ؿىل حسوزَ، فاجملمتـاث ثلس مي اًـمي رضوزت، ُو

ٕارن متَي يف ثلرّيُا ٕاىل ٔبن ثدداٍّن يف مىوانهتا، ٕان حسوج ٔبصاكل من اًخحاٍن ًؤذي ٕاىل 

حسوج ٔبصاكل ٔبدصى معاحدة، فاًخحاٍّن اًساكين ًؤذي ٕاىل سايذت اًىثافة ألذالكِة )ثيوغ 

شٍ تس وزُا ثؤذي ٕاىل ثلس مي اًـمي.اًلمي والاجتاُاث واملَول واملـخلساث(، ُو
(34)

 

 ابًزخو واًخواسن الاحامتؾي:  -ح(

فلس ٔبػِص ٔبن اًخواسن الاحامتؾي كًصة من اًخواسن اطلي ٌسوذ يف الاكذعاذ ٕارا ما 

ٔبطمَيا ٔبن اًخواسن الاكذعاذي ٌسدٌس ٕاىل ٔبفـال مٌعلِة وؾلالهَة، يف حني ٔبن اًخواسن 

)ألفـال اًيت ل ًوهّجِا اًـلي فلط( تي ذومًا، الاحامتؾي ًخضمن ٔبًضا ٔبفـال كري مٌعلِة 

نٌل يف اًفزيايء اًيَوثًِة، ًمت اذلعول ؿَََ ؾن ظًصق ٕاًلاء اًلوى املخواهجة، ذما ٌسمح 

من ordre ابحملافؼة ؿىل اًرتاذف، تي اًخيامغ، يف املـىن تني اًخواسن واًيؼام)الاهخؼام( 

ًزخو" وا ح حني ًلول :"الاكذعاذ هجة، وؿسم اًخواسن والاضعصاة من هجة ٔبدصى. "اب

ارلاًط ًُس فلط صخهيا ابملَاكهَم، ٕاهَ ابًخـحري اصلكِق هوغ من املَاكهَم". ومؽ رعل ُياك 

ادذالف هحري تني اًخلاًَس الاكذعاذًة واًسوس َوًوحِة، ففي الاكذعاذ، سواء من هجة 

اًخس َعة اًيت حتسذ اًالكس َىِة ادلسًست. فٕان اًامنرح جسدٌس ذومًا ٕاىل تـغ املـاذلث 

ثواساًن. ٔبما يف اًسوس َوًوحِا، فٕان اًوضؽ ٔبنرث ثياكضًا ٔلن ُياك ٔبًضا ماكاًن ٍمنورح حلِلي 

.ًـسم اًخواسن
(35)

 

 اًوػَفِة اذلسًثة: -2-2

اًخعوزي  إلظاز: ًلس ٔبنس "ابزسوىز"  ٕان ابزسوىز وهؼًصة اًخواسن اصلًياسم-بٔ(

ن حيخوي ؿىل امللولث اًيت جس خعَؽ وظف وحتسًس املىوانث بٔ ٌَخحََي اًًسلي جية 
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اًحيائَة ًٌَسق الاحامتؾي وظحَـة اًـالكاث املخحاذةل تُهنا، وامللولث اًيت حصثحط تخحََي 

اًـمََاث اصلافـَة ذاذي اًًسق ابٕلضافة ٕاىل اًـمََاث اًيت ثؤذي ٕاىل ٕاحساج اًخلرّي يف 

 تياء اًًسق الاحامتؾي. 

ز" ٕاصاكًَة اًخلرّي ابٕلخاتة ؿىل اًدساؤًني اًخاًَني: ملارا ًؤذي ثلري ًعوػ "ابزسوى

مـني يف اًؼصوف املصثحعة ابًًسق، اىل ثلري اًًسق تعًصلة مـَية؟ وملارا ًفضي اًًسق 

يف ٕاحساج ثلَرياث ملواهجة ثحسلث يف اًؼصوف؟ وتياء ؿىل رعل، ميزّي "ابزسوىز" تنّي 

ومعََاث اًخلرّي اًيت حيسهثا اًًسق، حِر ميىن ازلؽ  اًـمََاث اًيت جتصي ذاذي اًًسق،

و مفِوم مض خق من مفِوم ٔبدص ُو  تني ُاثني اًـمََخني حتت مفِوم ذًيامِاث اًخواسن، ُو

 ظَاهة حسوذ اًًسق .

ًًدلي إلصازت ٕاىل ٔبن ذًيامِاث اًخواسن متثي اًوسائي اًيت ٌس خعَؽ من ذالًِا اجملمتؽ، 

تـَست املسى، ومـىن رعل ابًًس حة ًحازسوىز، ٕاهنا ل متس  ٔبن حيلق وػائفَ ذون ثلرياث

مٌؼومة اًلمي، طلعل ًو ح: لك مٌاكضدٌا ٌَخلرّي جسدٌس ٕاىل افرتاط  ٔبساش ًؤنس ٔبن منط 

و ألمص اطلي ًؤنس  اًلمي يف اًًسق اثتت ل ًخلرّي جصمغ حسوج اًخلرّي يف تياء اًًسق، ُو

ي ٔبن ٍىون مذوافلا مؽ الاًزتاماث اًلميَة ٔبن اًخلرّي اطلي حيسج يف تياء اًًسق ًًدل

 ألساس َة، وبٔن ًؼي ُشا اًخلرّي يف هعاق س َعصت وسق اًثلافة ذامئا.

طلعل جية ٔبن ثعي كوى اًخلرّي ٕاىل ٔبؿىل ذزخة ذمىٌة ذاذي اًخسزح اًس َربهعَلي، 

حبَر ًعي اىل مس خوى اًصموس واًلمي، فِياك حوكن ٔبؿىل كوى اًضحط.
(36)

 

اًخلري ٕاىل ُشا املس خوى مفن احملمتي ٔبن جس َعص ؿَهيا اًـوامي اًيت ٕارا مل ثعي كوى 

ابًًس حة ًحازسوىز فٕان اًلوت اصلافـة ٌَخلرّي، زتٌّل ثبئت من مٌؼومة ألمناظ  ،ثلاوم اًخلرّي 

اًثلافِة، وزمبا ثبئت من ذالل اًخلرّياث اًساكهَة ٔبو من املياد، ٔبو اًخىٌوًوحِا ٔبو كري 

ًـوامي ًلصزٍ اًواكؽ، ًىن من اًوا ح ٔبن ُياك ظوزثني من رعل، ؤبطمَة ٔبحس ُشٍ ا

ٌل: اًخلرّياث ارلازحِة اًيت ثلؽ يف اًحُئة ارلازحِة ًٌَسق -ؾوامي اًخلرّي ؾيس "ابزسوىز"، ُو

مفا حيسج من ثلرّياث يف وسق اًضرعَة، ميىن ٔبن ثؤثص  -وؿالكذَ ابٔلوساق ألدصى
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ث يف اًًسق اًثلايف، ميىن ٔبن ثؤثص يف وسق تعوزت ظحَـَة يف اًًسق الاحامتؾي واًخلرّيا

ىشا ًمت ثحاذل اًخبٔزري تني ألوساق.  اًضرعَة، ُو

اصلاذََة ًلول "ابزسوىز": ُياك معسز مذبٔظي ٌَخوحص من اًيسزت،  خبعوض اًـوامي

شا ما ًخـشز احذَاٍس يف اٍمتَزي تني اًضرعَة )امليؼمة حول مٌعَلاث اذلاخة(،  ُو

)امليؼمة حول ثوكـاث اصلوز(. ٔبن متفعي اًضرعَة وألوساق الاحامتؾَة  واملس خوايث

 الاحامتؾَة ًؼِص مساحة ٌس خوظن فهيا اًخوحص.

 ارا وكؽ اًخوحص يف تياء اًًسق فِياك زالزة مِاكىزماث ٌَخعسي كدي وكوغ اًخلري:

 اس خـاذت اًخوافق اكمي واًخوكـاث املـَاًزة: ٕاذازت اًخوحص. 

 الاحامتل ألول، كس ثمت املوافلة ؿىل ٕاجناس ٔبكي من تـس فضي : إلًلاف ٔبو اًـزل

الاجناس اًـاذي من كدي اًوحساث املـَحة، وؿىل اًوحساث ألدصى ٔبن ثخحمي 

 .ؾةء ُشا اًفضي، ًوىن اًخوحص ل ٍزال كامئا

  ـين ٕاسددسال ٔبو ثلَري اًثلافة ثفًصف اًخوحص ؾن ظًصق اًخلَري يف تياء اًًسق، ًو

خوكـاث اًيت حتنك اًـالكة املخحاذةل تني اًوحساث اًفصؾَة املـَاًزة اًيت حتسذ اً 

ؤنس  تبٔهَ ل ًوخس وسق ثوحَِ كميي رو اس متصاًزة اكمةل يف " ابزسوىز"ًٌَسق، ًو

منعَ حبَر ميىن ٔبن ٍمتبٔسس ثضلك اكمي يف جممتؽ مـني، ٕار س َىون ُياك 

ُياك  ابس متصاز ثوسًؽ مذفاوث تني ألحزاء اخملخَفة يف اجملمتؽ، وسوف ٍىون

دضاؿاث كميَة ودضاؿاث ذوز، وهدِجة رعل ُو اًخاكمي كري اًخام، اًالزحاث، 

.ومن ُيا ثًضبٔ اًلاتََة ٌَخلرّي 
(37)

 

  " وهؼًصة اًعاكة:Leslie White ًسًل ُواًت" -ة

ًـس لك من ًسًل ُواًت )ؿامل ألهرثوتوًوحِا(، واتًىوث ابزسوىز من ٔبجصس واضـي 

خفق لك مهنٌل  اًيؼصايث اذلسًثة، واٌظلان كاما تخعوٍص ٔبو ثـسًي صلك اًخعوز اًثلايف، ًو

مَحوػًا يف فِم اًثلافاث إلوساهَة،  ٕاسِاماؿىل ٔبن ؿٌَلء اًخعوز اًثلايف ألوائي كس وضـوا 

حصاة اًيؼصايث اذلسًثة ؾن اًيؼًصة اًخعوزًة اًخس َعة مثي "ًٌوس ُرني تُامن خيخَف بٔ 
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موخان"، حِر ٔبذزك لك مهنٌل ٔبن جمصى اًخعوز اًثلايف ٍىون ٔبنرث ثـلِسًا، ول ًًضبٔ يف 

لك اجملمتـاث تيفس الاجتاٍ، وًىٌَ ًخجَ من اًخس َط ٕاىل املـلس يف اجملمتـاث إلوساهَة، 

ة، نٌل ًؤنس "ابزسوىز" ؿىل ٔبن كسزت اجملمتـاث املخلسمة ومن مث فلكمة ثعوز حىون مالمئ

ؿىل الاسدِـاة حىون ؾؼمية، واكن "ُواًت" ًخفق مـَ يف رعل، ٕال ٔبهَ ًضؽ ألطمَة 

اًـؼمى ؿىل الاذرتاغ واًخىٌوًوحِا.
(38)

 

حمتثي اًيلعة احملوزًة يف حتََي "ُواًت" ؿىل "هؼًصة اًعاكة"، وثلوم ثغل اًيؼًصة 

س َة حفواُا ٔبهَ لكٌل ٔبؾعى اًياش موازذ ٔبنرث ٌَعاكة، مفـىن رعل ٔبهَ ًعوز ؿىل فىصت ٔبسا

هجس ٔبنرب ًخلسم اًثلافة، ففي اًوكت اطلي اكهت جسرص فَِ"كوت اذلَوان" ٕلجناس  اًـمي 

إلوساين، ػَت ثغل اًعاكة ظوال ُشا اًوكت  جس خزسم ٌَحعول ؿىل س حي اًـُش، 

، ؤبًضا يف اًعَس واًززاؿة، ًوىن مؽ ثلسم وػي ٌس خزسرما لك اًياش يف ٕاهخاح اًعـام

اًعاكة املخاحة ٔبظححت فصظة ادذالف اًـٌلةل ذمىٌة، فلس ختىل اًـسًس من اًفالحني ؾن 

معَِم ألظًل ًَـمَوا تـغ املِن ألدصى اًيت حيخاهجا اًخعوز اًثلايف، ؿىل سخِي املثال 

ومن مث ٍصى "ُواًت" ٕان  ادلِس امليؼم، ثلسم اًفٌون، حِوص اسلاًة...وما ٕاىل رعل،

اًخازخي إلوساين كس مّص تفرتثني من اًخعوز: ألوىل: حِامن زتعوا اًثوز يف احملصاج، تُامن 

خاءث اًثاهَة مؽ اًثوزت اًعياؾَة، ويف اذللِلة ًؤنس "ُواًت" ؿىل ٔبن ُياك معاذز 

سًثة، واًحُئة، ٔبدصى خمخَفة يف إلماكهَاث اًثلافِة جض متي ؿىل مس خوى اًخيؼمي والٓلث اذل

وطلعل ٔبس خزسم املـاذةل اًخاًَة
(39)

  

E   × T  ×  V   =   P 

 اًحُئة = ادلِس  ×ألذواث  ×مبـىن ٔبن:       اًعاكة 

فاًثلافة ؿالوت ؿىل ٔبهنا حزوذان تبٔساًَة اصلمع الاكذعاذي، فٕاهنا متيح ألفصاذ اًلمي  

ٔبتسًا ُشٍ ألفاكز، نٌل كام ٔبًضا واًـاذاث واملـخلساث ووسق اًخيؼمي، ومل ًلفي "ُواًت" 

تسزاسة اًخعوز اًثلايف يف اجملمتـاث اًلسمية وخباظة "جممتؽ اًىٌُسة"، واىهتيى ٕاىل بٔن مـؼم 

عاحة مثي ُشا اًحياء وسق  ُشٍ اجملمتـاث ثًذؼم حتت س َعصت املغل ألص حَ ابٕلهل ًو
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ء حٌلؿة اًلدَةل املـخلساث واًوػائف اًيت جتـي اًًسق الاحامتؾي ميخس ًُضمي ما وزا

ـعهيا وسق مذواسن، وكاًحًا ما ختخفي اذلًصة يف ثغل اجملمتـاث املحىصت.  ًو

ًرّص"ُواًت" ؿىل ٔبن اجملمتـاث ل جس خعَؽ تبٔي حال من ألحوال ٔبن حمنو تسون  

اجساغ يف ملساز اًعاكة املخاحة ًالس خزسام إلوساين من ٔبخي سايذت إلهخاح، وجتـي من 

املمىن ثلس مي اًـمي، واًامتٍز اًعحلي الاحامتؾي، ٍمتزّي مثي ُشا اًضلك اذلسًر من 

ًعاكة املمىٌة ًُس فلط من ٔبخي ٕاهخاح خضم، تي ٕاجناس ُشا اذلضازت جزايذت مس متصت يف ا

إلهخاح تسون كِّس ٔبو كواؿس ذًًِة، ُشا فضال ؾن ثسذي إلوسان يف اًخيؼمي واًدضىِي 

وخباظة اًعاكة  -تعوزت ٔبنرب من اجملمتـاث املحىصت، ومن مث ًيؼص ٕاىل اًـوامي اًخىٌوًوحِة

ا ٔبضم اًـيادض اًصئُس َة  -املخاحة يف اًخلرّي الاحامتؾي.ابؾخحاُز
(40) 

 

 هؼصايث اًرصاغ:  -3

ًؤنس منورح اًرصاغ رضوزت اًيؼص ٕاىل اجملمتؽ ؿىل ٔبهَ مصهة من حٌلؿة ضس حٌلؿة، 

شدص تخـازط املعاحل ونفاخ اًلوى امليافسة ٔبما ٌَحفاع ؿىل اًلوت ٔبو اٍمتسم هبا. من  ًو

ىون اجملمتؽ يف ػي ُشا اًىفاخ ًبئت اًخلرّي، اطلي ٍىون فلط حمخوما تي  ومس خحلا، ٍو

ؤذي نفاخ اًلوى ٕاىل ٕاؿاذت ثوسًؽ ُشٍ اًلوى اًيت ثـس مبثاتة ٔبفضي  اًرصاغ ذًيامِا، ًو

اهـاكش ملعاحل ٔبؾضاء اجملمتؽ، ًوىن ًؼي ُشا اًىفاخ مس متصًا ومؽ لك ٌَلوت، ًخلرّي 

اجملمتؽ.
(41) 

 

كس وكؽ ٔبساسا يف اًيؼًصة  اكزل ماهس" من ٔبجصس املمثَني ًيؼًصة اًرصاغ ومؽ ٔبهَ ًـس "

ٕال ٔبهَ ًـخلس ٔبن ُشٍ اًـمََة اًيت  -اًيت ثياذي تبٔن اجملمتـاث ثخحصك جتاٍ ألفضي-اًخعوزًة

ؾن ظًصلِا ثخلرّي اجملمتـاث وثخعوز حىون من ذالل اًرصاغ اطلي ًيحرص ٔبساسا يف اجملال 

الاكذعاذي
(42)

اذي ًيحرص يف ، حِر حصى املازهس َة ٔبن اجملمتؽ ًخبٔسس ؿىل ٔبساش اكذع

ؿالكاث إلهخاح ؤبمناظ إلهخاح اًسائست يف املصحةل اًخازخيَة، ٔبي ٔبن الاكذعاذ ُو اًصنزيت 

ألساس َة يف املصحةل اًخازخيَة وطلعل فاهَ ٌضلك لك ؾيادض اًحياء الاحامتؾي ألدصى 

 واًيت ٔبظَق ؿَهيا مازهس ؾيادض اًحياء اًفويق اكًلاهون واصلوةل وألزست واًثلافة.
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نٌل حصى املازهس َة ٔبن اًخلرّي الاحامتؾي حيسج يف اجملمتؽ اكهـاكش ٌَخلرّي اطلي ًعصٔب 

ؿىل ٔبساش اًحًِة اًخحخَة ٌَمجمتؽ، ففي مصحةل من مصاحي ثعوز ُشٍ ألذريت ثسذي اًلوى 

إلهخاحِة يف اجملمتؽ يف ثياكغ مؽ ؿالكاث إلهخاح اًسائست، ٔبي ٔبن ؿالكاث إلهخاح ثعحح 

َخعوزاث اًيت حتسج يف كوى إلهخاح، وطلعل فالتس ٔبن ثخلرّي ؿالكاث إلهخاح كري مالمئة ٌ 

يا حتسج  ؤبن ثخلرّي مـِا لك ؾيادض اًحياء اًفويق ًخسؾمي ُشا اًخلرّي ادلسًس وحتمََ، ُو

ضِس اجملمتؽ يف لك مصحةل من  اًثوزت اًيت ثيلي اجملمتؽ من مصحةل اىل مصحةل ٔبدصى، ٌو

مذياكضخني واحست ماًىة ًلوى إلهخاح وألدصى جضلي ُشٍ  مصاحي ثعوزٍ وحوذ ظحلذني

ؤذي اًخلرّي من مصحةل ٕاىل مصحةل ٔبدصى  اًلوى وثًذج فائضًا ًـوذ ؿىل اًعحلة املاًىة، ًو

ػِوز ثلرّي يف اًرتهَة اًعحلي من ذالل ػِوز ظحلة خسًست ثلوذ زوزت اًخلرّي ًخعحح عم 

سًست.اًعحلة املاًىة ٔبو املِميية يف املصحةل ادل
(43)

 

  اًيؼصايث اًس َىوًوحِة الاحامتؾَة: -4

احامتؾَة ؿىل ذوز اًفصذ يف اًخلرّي الاحامتؾي وؿىل ذوز -حصنز اًيؼصايث اًس َىو

ا، وثخبٔسس ُشٍ اًيؼًصة ؿىل  ألفاكز اًيت حيمَِا ألفصاذ يف ثلرّي ٔبمناظ اذلَات ومساُز

ألفصاذ، فألفصاذ ضم اطلٍن ًلريون فصضَة ٔبن اًخلرّي اطلي ًعُة اجملمتؽ حيسج ٔبساسا يف 

وضم اطلٍن ًخلريون، وهبشا فٕان ُياك ماكاًن ٌَـوامي اًيفس َة يف حصنة اًخلرّي الاحامتؾي، 

تي ٕان ُشٍ اًـوامي رضوًزة رلَق ذًيامِة اًخلرّي الاحامتؾي، فِيي اًيت ثسفؽ اجملمتؽ ٕاىل 

اث ارلاظة وعم اًيت ثسفؽ اذلصنة، فاًـوامي اًيفس َة عم اًيت ختَق ألفصاذ روي اًلسز 

لس ثحَوز ُشا الاجتاٍ من ذالل ٔبؾٌلل "ماهس فِرب"  ٔبؾضاء اجملمتؽ ٕاىل ارلَق وإلتخاكز، ًو

 وثعوز فامي تـس يف ظَاكاث حسًثة اكليٓت:

اصلوز اًخلريي ًٔلفاكز)هؼًصة فِرب(: ػِصث يف ٔبحساج اًخلرّي الاحامتؾي من ذالل -

وجس خًذَة وزوخ اًصٔبسٌلًَة، ًلس افرتط فِرب يف ُشٍ ذزاسة "ماهس فِرب" ؾن ألذالق اًرب 

اصلزاسة ٔبن اًصٔبسٌلًَة اًعياؾَة كس ػِصث ٕاىل اًوحوذ ثسخة اذلاةل اًس َىوًوحِة اًيت 

ػِصث يف ٔبوزواب اًلصتَة يف اًلصن اًساذش ؾرش واًيت حصثخت ؿىل اهدضاز اًزنؿة 

ادلسًست اًيت ظوزث اًربوجس خًذَة، ًلس ٔبذث ُشٍ اًزنؿة )وعم ٍلوؿة من ألفاكز 
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املس َحَة( ٕاىل ذَق زوخ اًصٔبسٌلًَة ٔلهنا ٔبذث ٕاىل ػِوز اًخفىري اًـلالين اًصص َس حبَر 

ٔبظححت اًـلالهَة عم ألساش اطلي حهنغ ؿَََ اذلَات الاحامتؾَة.
(44)

 

ٕان ُشٍ اًزنؿة اًـلالهَة عم اًيت ذَلت اصلافـَة ًالجناس واًـمي واًصحب، نٌل ذَلت 

ذزاء اذلَات املََئة ابملخـة، فاذلَات جية ٔبن حىصش ٌَـمي والاجناس ورلَق اصلافـَة حنو اس 

ٔبؿىل مس خوى من اًىفاءت يف لكهيٌل، مؽ اًسـي ذامئا ًخحلِق اًلمي واملثي اًـََا املصثحعة 

ىشا اس خعاؾت اًربوجس خًذَة مبا حتمهل من كمي ؤبفاكز ٔبن  ابٔلماهة واًرشف واًخلضف، ُو

ثعاتق يف اًواكؽ زوخ  -نٌل ثحسو يف ٔبذالكِاهتا اًـمََة- ٌلًَةثضؽ ٔبساش كِام زوخ اًصٔبس

اًربوجس خًذَة. فٕارا اكهت ُشٍ اصلايهة هتمت تخًض ئة اًفصذ ثًض ئة ؾلََة، ومتيح املِية كمية هحريت 

وثلسش اًـمي وجتـهل هوؿًا من اًـحاذت ٔبو اًواحة امللسش، فٕاهنا تشعل متخغل اًحشوز 

اًفىًصة ٌَصٔبسٌلًَة.
(45)

 

 احن":ُؼًصة اًضرعَة اجملّسذت "اًفصث ه -5

زنز "ُاحن" ؿىل ذوز اجملسذٍن يف ٕاحساج اًخلري الاحامتؾي، ًلس هؼص ٕاىل اجملمتـاث 

اًخلََسًة ؿىل ٔبهنا جممتـاث سانية زانست ثـصف هؼٌلً خامست ٌَماكهة الاحامتؾَة )وحوذ 

حٌلُري من اًفالحني وظفوت حاهكة(، حتوكِا ؿالكاث كري مدسؿة وكري ذافـة ٌَخجسًس، 

يـىس رعل ؿىل ألفصا ذ اطلٍن ًـُضون يف ُشٍ اجملمتـاث، حِر ًخعفون تـسم اًلسزت ًو

ؿىل اًخجسًس وؿسم اًلسزت ؿىل ضحط وحتََي اًـامل اطلي ًـُضون فَِ، ٕان مثي ُشا اجملمتؽ 

ة تني  فرتط "ُاحن" ٔبن مثة ؿالكة كًو ًـس جممتـًا سانيًا وكس ل ًـصف اًخلرّي ًـست كصون، ًو

اًضرعَة حبَر ميىن اًلول ٔبن اًحياء الاحامتؾي ًن ظحَـة اًحياء الاحامتؾي وتني منط 

ًخلري ٕال ٕارا ثلرّيث اًضرعَة ومن ُيا ثحسٔب هؼًصة "ُاحن" يف اًخلرّي الاحامتؾي، فشعل 

اًخلري ٍصثحط تـوامي هفس َة اي خيَق امناظ اًضرعَة اًلاذزت ؿىل اًخجسًس، وثدسم مثي 

ربت، ان مثي ُشٍ اًضرعَة جسـى ُشٍ اًضرعَة ابلتخاكًزة واًفضول والاهفذاخ ؿىل ارل

اىل اتخاكز حَول خسًست ول ثلدي ما ُو كامئ مهنا، نٌل اهنا ثيؼص اىل اًـامل من حوًِا ؿىل 

من مث كاذزت ؿىل حي املضالكث اًيت -اهَ ؿامل ًلوم ؿىل هؼام مـني كاتي ٌَفِم، وحىون

فرتط "ُاحن" ٕان اًخلرّي يف اًحياء اًخلََ سي ٌَمجمتـاث ًحسٔب ؾيسما ثواهجِا يف اًـامل، ًو
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ثؼِص ٍلوؿاث من ألفصاذ ًِا ُشٍ ارلعائط هتسذ تياء املاكهة اًلامئ وجسحة اًخساظ من 

حتت ٔبكسامَ، ومثي ُشٍ ازلاؿاث ثؼِص ابًخسزجي ومن ذالل معََاث مس متصت من 

ا تؼِوز ػصوف احامتؾَة صثحط ػِوزُا وحاكثُص )حصثحط ابٔلزست واًخًض ئة  الاوسحاة، ٍو

ىشا حيسج اًخلرّي ثضلك ثسزجيي فِيخلي اجملمتؽ من حاةل اًدسَّعَة ٕاىل حاةل الاح امتؾَة(، ُو

إلتخاكًزة مصوزًا تـمََاث وس َعة حصثحط تخحسي هؼم املاكهة اًلامئة والاوسحاة مهنا.
(46)

 

 هؼًصة اجملمتؽ امليجز)ذًفِس مالكَالهس(: -6

اًخلرّي ُو اًخلرّي الاكذعاذي، اُمت "مالكَالهس" مثهل مثي "ُاحن" تيوغ مـنّي من 

مِاًل س َىوًوحًِا يف حتََهل ًـمََة اًخلرّي يف اجملمتـاث اًخلََسًة،  -مثهل مثي ُاحن-ومال

-واكهت هلعة الازحاكس ؾيسٍ عم اصلافـَة ًالجناس، ًلس ٔبنس ؿىل ٔبن معََة اًخمنَة الاكذعاذًة

ؿىل ػِوز مذلرّي ساتق ؿَهيا ُو  ثؼِص ذامئًا تياءً  -سواء يف اجملمتـاث اًلسمية ٔبو اذلسًثة

اذلاخة ٕاىل الاجناس، ومن مث فٕان اجملمتؽ اطلي ثؼِص فَِ ُشٍ اذلاخة ٍىون ٔبكسز ؿىل اًخلرّي 

ة ًالجناس، وتياًء ؿىل رعل فلس  من كرٍي ٔلهَ ٍمني اًلسزاث الاتساؾَة وختَق فَِ ذافـَة كًو

ول جسدمثص يف ظياؿة ظائصت"  زفؽ "مالكَالهس" صـازًا ًلول فَِ" اسدمثص يف ظياؿة زخي

لعس "مالكَالهس" ابذلاخة اىل الاجناس اًلسزت ؿىل الاجناس الاكذعاذي اًفصذي اطلي ًًذج  ًو

الحغ اًلازئ ٌَعفاث اًيت ًخعف هبا اًضرط ظاحة اصلافـَة  اٍمنو الاكذعاذي، ًو

وى اًلوًة ًالجناس، ٔبن ُشٍ اًعفاث ثدضاتَ مؽ اًعفاث اًيت حسذُا "ماهس فِرب" نل

ذافـة ًًضبٔت اًصٔبسٌلًَة، فاًفـي امليجز ُو اًفـي اطلي ًخبٔسس ؿىل اذلساابث اصلكِلة، 

واطلي ًخجَ حبشز وصفافِة حنو حتلِق اًيجات الاكذعاذي، حبَر ًخجاوس اًوحوذ املـُيش 

اًلامئ ؿىل اًىفاف، نٌل ًخجاوس اًوحوذ اًخلََسي املصثحط ابًًضاظ اذلصيف، وطلعل فٕاهَ كس 

ٔبو اذلاخة ٕاىل الاجناس، ومن  صامك اًيلوذ عم ٔبحس ملاًُس اصلافـَة ًالجناساؾخرب ٔبن ح

امللاًُس ألدصى اصلاةل ؿَََ، ثفضَي ألؾٌلل اًعـحة، وثفضَي اصلدول يف اخملاظصاث 

احملسوتة، ووحوذ وضاظ جتسًسي ذالق، ووحوذ كسز من حتمي املسؤوًَة، ومِّي حنو 

 ختعَط ألفـال اًفصذًة.
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الهس" ٔبن اذلاخة ٕاىل الاجناس ثـس احملصك ألسايس ًـمََة اًخلرّي "مالكَ ًفرتط

الاحامتؾي، وتياًء ؿَََ فٕارا ٔبزذان ٔبن هخـصف ؿىل جحم اًخلرّي يف جممتؽ من اجملمتـاث، فٕان 

ؿََيا ٔبن هخـصف ؿىل وحوذ جحم اصلافـَة ًالجناس تني ٔبفصاذٍ، ورعل من ذالل كِاسِا ؿرب 

ميىن اًخـصف ؿَهيا من ذالل ٕاحعاء ؿسذ ألفصاذ امليحصفني يف املؤرشاث اصلاةل ؿَهيا، نٌل 

فرتط" مالكَالهس" ٔبن مثة ؿالكة تني اذلاخة ٕاىل الاجناس وتني ٔبساًَة  ٔبوضعة ثيؼميَة، ًو

اًخًض ئة الاحامتؾَة، فاصلوافؽ ميىن اندساهبا ابًخـ م يف املس خلدي، نٌل ٔبن املِازاث اًيت 

َق صلًَ اصلافـَة ًالجناس بٔو جسَحَ ٕاايُا، وطلعل فٕان ًخـَمِا اًفصذ تـس رعل ميىن ٔبن خت

اجملمتـاث اًيت ثفذلس ذوافؽ الاجناس ؿَهيا ٔبن حصنز ؿىل معََاث اًخًض ئة الاحامتؾَة ًيك ختَق 

ألفصاذ اًلاذٍزن ؿىل حتمي املسؤوًَة وؿىل مواظةل حتلِق ألُساف تلسز هحري من املثاجصت 

والاجناس.
(47)

 

 اجتاُاث اًخحسًر: -7

ٍصحؽ اس خزسام مفِوم اًخحسًر تعصق كامضة ٕاىل ظـوتة اٍمتَزي تني اًؼواُص 

 اخملخَفة اًيت ثححر يف:

حتسًس اًخحسًر تبٔهواغ اًخلرّي الاحامتؾي اخملخَفة، واؾخحاز ٔبصاكل اًخلرّي  *

 اخملخَفة ٔبهواؿًا من اًخحسًر.

وميىن ازثحاظ مفِوم اًخحسًر، ابندساة اًعاتؽ اًلصيب ػاُصاًي ومضيًَا  *

مالحؼة رعل يف ثـًصف " ٔبزهوصل ثوًًيب" املؤزد الاجنَزيي اطلي ٔبو ح يف ُشا 

 :" ٔبن اًـامل لكَ ًخجَ ٔلن ٍىون ؾرصاي".1889اًعسذ ؿام 

حتسًس اًخحسًر ٔبمناظ اذلىوماث اصلميلصاظَة واصلس خوزًة اًيت حصحىز ٔبساسًا  *

 ؿىل اٍمنورح ألوزويب اًلصيب.

ا احملوز اًالسم ًـمََة اًخحسًر، واًيت ثؼِص  اًرتنزي ؿىل معََة واحست * واؾخحاُز

يف اًخحسًس اًضمين املصثحط ابٍمنورح اًلصيب اطلي ًـمتس ؿىل اًـامي اًعياؾي 

واًصٔبسٌلًَة يف اجملمتؽ اًلصيب وـيادض رضوًزة يف معََة اًخحسًر.
(48)
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 اًخلرّي ٍصى ٔبن معََة اًخلرّي الاحامتؾي ثـوذ ٕاىل -اجتاٍ اًخحسًر-ُشا الاجتاٍ 

اًخلين اطلي ًـّس اًخعوز اًخىٌوًويج مقة اًخلسم واًخحرض وما ًددـَ من ثعحَؽ وػواُص 

احامتؾَة وثلرّي يف اًلمي واًـاذاث واًخلاًَس واصّلكة يف اًـمي. واؾامتذ اًيؼام واًخيؼمي 

ر إلذازي وما ًؤثص يف رسعَة اًفصذ حنو اًخلرّي الاحامتؾي وثلدهل، ٕار ٔبن معََة اًخحسً

 لتس ٔبن حىون مصثحعة ازثحاظًا خسًًَا مؽ ػاُصت اًخعيَؽ.

نٌل ٔبن مفِوم اًخحسًر ازثحط ابًخمنَة الاكذعاذًة ٔبًضًا ورعل ٔلطمَة ادلاهة  

الاكذعاذي يف معََة اًخلرّي الاحامتؾي وكسزت اصلوةل ومؤسساهتا ؿىل كدول اًخجسًس 

يا ٌضري ؿامل الاحامتغ  واًخىِف مؽ اًخلرّي، اًفصويس "ٕامِي ذوزاكمي" ٕاىل ٔبن ُو

اًخحسًر ُو معََة ثلرّي خمععة وملعوذت من ٔبخي الاهخلال من حاةل ٕاىل حاةل ٔبفضي 

ؾن ظًصق وسائي اًخىٌوًوحِا اذلسًثة وثعحَق اًوسائي واًعصق املؤذًة ٕاىل اًخجسًس 

ؿىل يف ألوساق الاحامتؾَة من ٔبخي زفاَُة اجملمتؽ، ويف ُشا الاجتاٍ س َىون اًرتنزي 

الاجتاٍ اطلي خاء تَ "ٔبًوربث موز" اطلي زتط تني اًخحسًر واًخعيَؽ يف معََة اًخلرّي 

الاحامتؾي والاكذعاذي، واطلي ٔبصاز ٕاىل ٔبن اًخحسًر ُو حتول اجملمتؽ من جممتؽ 

متخؽ  ثلََسي ٕاىل جممتؽ مذلسم اكذعاذاًي واحامتؾًَا مـمتسًا ؿىل اًخىٌوًوحِا واًخعيَؽ ٍو

ايس.نٌل ٔبو ح "ٔبًوربث موز" يف نخاتَ "اًخلرّي الاحامتؾي" مجةل من ابلس خلصاز اًس َ

اًرشوظ اًالسمة ًـمََة اًخعيَؽ مثي ثلرّي اًلمي وثلرّي املؤسساث وثلرّي اًخيؼمي.
(49)

 

 ؾوامي ومصاحي اًخلرّي الاحامتؾي. اثًثا:

 ؾوامي اًخلرّي الاحامتؾي: -1

وؾوامي اًخلرّي الاحامتؾي، نٌل ادذَف ثـسذث الاجتاُاث والٓزاء يف حتسًس ٔبس حاة 

ؿٌَلء الاحامتغ فامي تُهنم ؿىل ٔبطمَة ثغل اًـوامي، مفهنم من ٔبصاذ تبطٔمَة اصلوز اطلي ثَـحَ 

اًـوامي اًخىٌوًوحِة واًثلافِة واملاذًة يف ٕاحساج اًخلرّي، وُشا ما جنسٍ يف هؼًصة اًِوت 

ؾيس "ًومي اوخربن"، تُامن ٔبصاذ "اكزل مازهس" يف ثفسرٍي املاذي ٌَخازخي تسوز  اًثلافِة
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اًـوامي الاكذعاذًة واًلوى امليخجة، واًـالكاث واًرصاغ اًعحلي يف ٕاحساج اًخلرّي، نٌل 

 ٔبجصس "ماهس فِرب" ذوز اًـوامي ألًسًًووحِة واًلاذت املَِمني يف ٕاحساج اًخلرّي....اخل. 

ٌضرط ؾوامي اًخلري الاحامتؾي من مٌعَلاثَ اًفىًصة، حماول  فلك ابحر حاول ٔبن

ثلسمي زؤًة ثؤًس ظصوحاثَ مثي ما فـي "ًومي اوخربن"، اطلي زتعِا تـست ؾوامي نٌل ٔبرشان 

بٓهفا، يف امللاتي جنس "اكزل مازهس" زتعِا ابًـامي املاذي حتت ملوًخَ اًضِريت: "ٕان اتزخي 

 اًضـوة ُو اتزخي اًرصاغ اًعحلي"

ضافة ٕاىل ُشا  ًَّرط "اجن ذضلون" مؤسس ؿ م اًـمصان اًخرشي، ؾوامي اًخلرّي إ 

 يف زالج ؾوامي عم:

فيض ٕاىل ثسمري  * اًؼ م: ًؤنس توضوخ بٔن اًؼ م ًؤثص يف تًِة اجملمتؽ ومتاسىَ، ًو

 وس َجَ:

"ٔلن اًؼ م مؤرن خبصاة اًـمصان املفيض ًفساذ اًيوغ "،  ذما ًسفؽ ٔبتياء ُشا اجملمتؽ ٕاىل 

ملعاًحة ابًخلَري، موحضًا ٔبن اًـسل ٔبساش كِام اصلول وجناخ س َاسة اذلامك :" اًصؾَة ؾحَس ا

ٍىٌفِم اًـسل، اًـسل مبًٔوٌف وتَ كوام اًـامل".
(50)

 

اًرتف: حِر ٔبنس "جن ذضلون" يف نخاتَ ؿىل دعص اًرتف ؿىل ٔبُهل ذما ًؤذي ٕاىل  *

فهيا قصش اًيازجن ثبٔرهت ابرلصاة،  حىت ثلَري يف ٔبحواهلم، يف كوهل:" ٕان املسًية ٕارا نرث 

ابصلوز" ٕان نثريًا من اًـامة ًخحازم قصش اًيازجن
(51)

 

الاكذعاذي: ًلس ٔبذزك حِسًا ٔبن اًس َاسة الاكذعاذًة اًفاصةل واًلامئة ؿىل  اًـامي *

هنة ٔبموال اًياش ومعازذهتم يف ٔبزساكِم ومزامحهتم يف ٔبمواهلم، وؿسم ثوفري اًفصض املياس حة 

ٌَـُش اًىصمي هلم، سوف ختَق ُشٍ اًؼصوف حصتة ظاذلة ٌَِزاث الاحامتؾَة، ومهنا 

ػاُصت اًخلَري.
(52) 

 

                                                           

  ٔلن دسص اًيازجن ٌس خزسم ًٌَزية ول ظـم  ول فائست حصىج مٌَ كري اًًزية،  فِو ذلةل ؿىل اًخفنن يف اًرتف اطلي ًفيض ٕاىل فساذ

 ألذالق...



 ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاًخلري الاحامتؾي )زؤًة هؼًصة( 

  ثسىصت خامـة َلس دِرض                                         خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص
36 

لرّي يف املصحةل اًصاُية ٍصحـَ "اهعوين قَسىز" ٕاىل زالج ؾوامي زئُس َة مؤذًة ٔبما اًخ

ٌَخلرّي الاحامتؾي عم اكليٓت
(53)

 

ًصة، ؾن ٔبوساق  اًـامي الاكذعاذي: -1-1 ختخَف اًعياؿة اذلسًثة، تعوزت حُو

في هؼم إلهخاح اًساتلة، ٔلهنا ثفرتط ثوس َؽ الاهخاح ثضلك ذامئ مؽ اًرتامك املزتاًس ٌَرثوت، ف

الاهخاح اًخلََسًة اكهت مس خوايث الاهخاح سانية اىل حس تـَس ٔلهنا اكهت هتسف ٕاىل ثَحَة 

الاحذَاخاث الاس هتالهَة املـخاذت، واًصٔبسٌلًَة جضجؽ ٕاؿاذت اًيؼص يف ثلاهة الاهخاح اًيت 

جتصي فهيا ثعحَق الاندضافاث اًـَمَة واس خزسارما ًخحسني امليخجاث، ٕان مـسل ما ًربس 

 ياؿاث اذلسًثة من اتخاكزاث ثلٌَة ًخجاوس جىثري ما ػِص يف اًيؼم الاكذعاذًة اًساتلة.اًع 

ٕان ثبٔزري اًـ م واًخلاهة ؿىل ٔبسَوة حِاثيا كس ٍىون هدِجة ًـوامي اكذعاذًة ، كري ٔبهَ 

ًخجاوس اًيعاق الاكذعاذي، فاًـ م واًخلاهة ًؤثصان يف اًـوامي اًس َاس َة والاكذعاذًة 

خبٔثصان هبٌل مـًا. ٕان اًخعوزاث اًـَمَة واًخلاهَة، ؿىل سخِي املثال، كس بٔسِمت يف اجياذ  ًو

ثعال واًخواظي اذلسًثة، مثي املشايغ، واًخَفاس واًِاثف ادلوال، وألهرتهت، وكس ٔبصاكل ال

ٔبحسزت وسائي الثعال الاًىرتوهَة مثي اًخَفاس والاهرتهت كس ٔبسِم يف جضىِي ثفىريان 

 ومضاؾصان جتاٍ اًـامل. 

ثيسزح اًـوامي اًس َايس يف هعاق اًيوغ املِم اًثاين من  اًـامي اًس َايس: -1-2

مي املؤذًة ٕاىل اًخلرّي يف املصحةل اذلسًثة، واكن اًرصاغ تني اصلول من ٔبخي ثـٍزز اًـوا

هفورُا وحمنَة ثصواهتا وحتلِق اًيرص اًـسىصي ؿىل مٌافس هيا من تواؾر اًخلرّي واًخلَري 

ذالل اًـلسٍن ٔبو اًثالج اًـلوذ املاضَة. ًلس اكن اًخلرّي اًس َايس يف اذلضازاث اًخلََسًة 

ـاذت ؿىل اًيرة، ٕار حتي ٕاحسى اًـائالث ألزس خلصاظَة حمي ٔبدصى ًخويل ًلذرص يف اً

اًسَعة وثستري صؤون اذلنك، تُامن ثؼي ٔبوضاغ ٔبكَحَة اًساكن وحِاهتم مس خلصت وسخًِا ذومنا 

ثلَري. ول ًعسق رعل ؿىل اًيؼم اًس َاس َة اذلسًثة حِر ثؤثص ٔبوضعة اًلاذت اًس َاس َني 

ا. نٌل ًؤذي اختش اًلصازاث واملسؤوًني اذلىومِني ؿىل اصل وام يف حِات ازلاُري ومعرُي

اًس َاس َة، ؿىل اًعـَسٍن ارلازيج واحملًل، ٔبنرث ذما اكن يف املايض ٕاىل حفز اًخلرّي 

الاحامتؾي وثوحهيَ وهجاث مـَية.
(54)
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من مجةل اًـوامي اًثلافِة اًيت ٔبثصث يف معََة اًخلرّي الاحامتؾي  اًـامي اًثلايف: -1-3

صحةل اذلسًثة، ٔبسِم ثعوز اًـَوم وؿَمية اًفىص يف حمنَة اًيؼصت اًيلسًة إلتخاكًزة يف يف امل

ؿامليا اذلسًر. ٕار ٔبهيا مل هـس هفرتط ٔبهيا س يلدي ابًـاذاث واًخلاًَس جملصذ ٔبهنا كس حتسزث ٔبو 

هلَت ٕاًَيا ؾن ظًصق اًخلاًَس  املخواززة ؾن سَعة ما. وؿىل اًـىس من رعل فٕان ٔبساًَة 

ا كس تسٔبث ثخعَة تعوزت مزتاًست ٔبسسًا )ؾلالهَة(. فذعممي مسدضفى ما ؿىل سخِي حِاثي

املثال مل ًـس ًـمتس ثضلك ٔبسايس ؿىل اطلوق اًخلََسي تي ٕاهَ س َبٔذش ابلؾخحاز كسزت ُشا 

املسدضفى ؿىل ثَحَة حاخاث املصىض من اًـياًة اًعحَة اًفـاةل، ابٕلضافة ٕاىل اًيحو اطلي 

 ن ألفاكز كس ثلرّي نشعل .هفىص فَِ، فٕان مضمو

ٕان ثعوزاثيا املثاًَة ؾن اذلَات اًفضىل، واذلًصة واملساوات، واملضازنة اصلميلصاظَة عم 

لكِا من هخاح اًلصهني ٔبو اًثالزة املاضَة. ومثي ُشٍ اًخعوزاث عم اًيت ذفـت تـمََاث 

ول ميىن زتط مثي اًخلرّي الاحامتؾي واًس َايس كسمًا ٕاىل ألمام ؤبذث ٕاىل كِام اًثوزاث. 

ا مصاحـة وٕاؿاذت اًيؼص يف ٔبساًَة  ُشٍ اًخعوزاث وألفاكز  ابًخلاًَس، تي ًًدلي اؾخحاُز

خيا ومساؾَيا ٕاىل اذلَات ألفضي. وزمغ ٔبن ُشٍ اًامنرح اًـََا كس جصسث يف  حِاثيا وحماًو

ء اًـامل.اًلصة، فٕاهنا كشث ؿاملَة وصامةل يف ثعحَلِا وحافزًا ؿىل اًخلرّي يف ٔبنرث ٔبزخا
(55)

 

ن ظصوحاث "ٔبهعوين كسًزن" رلعت ؾوامي اًخلرّي يف زالج ؾوامي زئُسة، ٕال ٔبهَ إ 

 ميىن ٕاجصاس تـغ اًـوامي ألدصى واًيت ثـخرب من حمصاكث اًخلرّي وعم اكليٓت:

ًلعس هبا لك اًؼواُص كري ؾضوًة اًيت ثؤثص ؿىل اًـامي اًعحَـي )ادللصايف(:  -1-4

حِات اًخرشًة مثي: املوكؽ، واملياد، واًخضاٌزس، واًضمس واًيجوم واذلصازت واًصايخ ...اخل 

ابٕلضافة ٕاىل اًـوامي اًعحوقصافِة اًيت حمتثي يف اًرتهَة اًىميَايئ ٌَرتتة اًززاؾَة، ويف 

ول يف ابظن ألزط، واًلوت املائَة ؿىل وحوذ مٌامج اًفحم واذلسًس واطلُة حلول اًحرت 

ألهناز واًححرياث، ًوُس من صم يف ٔبن لك ُشٍ اًـوامي ثَـة ذوزُا يف ٕاحساج اًخلرّي 

الاحامتؾي ، فاملوكؽ ؿىل سخِي املثال كس ٍىون ؿاماًل ُامًا من اًـوامي اًيت ثلرّي ألوضاغ 

اُمت اًـسًس من ؿٌَلء الاحامتغ الاحامتؾَة والاكذعاذًة اًسائست يف جممتؽ ما،...، وكس 

تسزاسة ٔبثص اًحُئة ادللصافِة ؿىل اذلَات الاحامتؾَة ٔبمثال "ؾحس اًصحٌلن جن ذضلون" 
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ا اًلوي ؿىل اًيؼم الاحامتؾَة  و"موهدسىِو"، اٌظلٍن ٔبوحضا ٔبن اًحُئة ادللصافِة ًِا ثبٔزرُي

" Eilsworth Huntingtonوالاكذعاذًة واًس َاس َة، وؿىل اًـاذاث واًخلاًَس،نٌل زنز"

، وسمع ٔبن اًخلرّي يف املياد ُو اًسخة اًوحِس إلوساينؿىل ٔبثص اًحُئة ادللصافِة ؿىل اجملمتؽ 

 يف حتّول وثعّوز املسهَاث واًثلافاث.

ٔبذريا ...فٕاهيا هؤمن تبطٔمَة اصلوز اطلي ثَـحَ املخلرّياث واًـوامي اًعحَـَة ادللصافِة يف 

ٔبهنا كري اكفِة وحسُا ٕلحساج اًخلرّي الاحامتؾي، وثفسري  اًخلرّي الاحامتؾي، ٕال ٔبهيا ىصى

ؤنس ٕان اًيؼصايث ادللصافِة ؿىل اًـموم  " رعل تلوهل:Robert Bierstedt" اًخازخي ...ًو

هتمت ابًخلرّياث اًيت حصحؽ ٕاىل اًـوامي ادللصافِة، مثي املياد واملوكؽ واًضمس واًيجوم، 

ُست اكفِة وحسُا يف ثفسري اًحياء الاحامتؾي وحنن هؤمن تبهٔنا ؾوامي رضوًزة ًوىهنا ً 

واًخلرّي الاحامتؾي.
(56)

 

ًيؼص اًحـغ ٕاىل اٍمنو اًساكين ابؾخحاٍز ٔبحس اًـوامي اًِامة اًـامي اصلميوقصايف:  -1-5

ٕلحساج اًخلرّي الاحامتؾي ورعل يف ضوء اًيؼصت اًيت حصتط تنّي اٍمنو اًساكين وثوفري اًلوى 

ٌَرثوت، ويف ُشٍ اذلاةل ًيؼص ٕاىل اًـيرص اًخرشي تبٔهَ ؾيرص ٔبسايس من اًـامةل املوصلت 

 ويف امللاتي ًِشٍ اًيؼصت ُياك وهجة هؼص انتـة من هؼًصة "ماًخوش" ؾيادض إلهخاح،

"Maltus ٌَساكن، واًيت ثيؼص ٕاىل اٍمنو اًِائي ٌَساكن هؼصت جضاؤمِة ظاملا ٔبهَ ل "

دض اًلشاء... وهبشا ٍىون اٍمنو اًساكين املزتاًس ًعاحدَ منو يف جحم  الاهخاح بٔو يف ؾيا

ؾيرصًا مسمصًا ٌَخلسم وذاًلًا ًيوغ من اًخلرّي الاحامتؾي كري املصقوة فَِ.
(57)

 

ٔبػِصث اصلزاساث وألحباج اًسوس ًَووحِة ٔبن اًخىٌوًوحِا اًـامي اًخىٌوًويج: -1-6

اًخىٌوًوحِة ثيـىس تعوزت  ؤبن اًخلرّياث ثَـة ذوزًا ُامًا يف ٕاحساج اًخلرّي الاحامتؾي،

وكس ظَلت هؼصايث سوس َوًوحِة ثو ّح رعل اصلوز اًِام  واحضة ؿىل اًحياء الاحامتؾي،

 "اًِوت اًثلافِة" اًيت كسرما "ٔبوخربن".   اطّلي ثَـحَ اًخىٌوًوحِا يف اًخلرّي مثي هؼًصة

ٕاّن ثـّسذ املشاُة اًفىًصة يف اجملمتؽ ًؤثص يف ٔبساًَة حِات  :اًـامي ألًسًوًويج -1-7

ٔبفصاذٍ ويف معََة اًخلرّي الاحامتؾي فَِ، فألفاكز اصلًًِة واًصبٔسٌلًَة والاصرتاهَة ثؤثص يف 

وضاظ ألفصاذ وازلاؿاث وجضلك منعًا مـَيًا من اًخفاؿالث واًـالكاث.
(58)
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لس ٔبصاذ ؿامل الاحامتغ ألملاين" ماهس  فِرب" يف هؼًصخَ ؾن اًخلرّي الاحامتؾي اصلوز ًو

اطلي ثَـحَ اًـوامي ألًسًوًوحِة يف ٕاحساج اًخلرّي الاحامتؾي.
(59)

 

ثَـة الاندضافاث والاذرتاؿاث ذوزًا حِواًي يف  الاندضافاث والاذرتاؿاث: -1-8

اًخلرّي الاحامتؾي
.(60) 

 

اًـوامي املؤذًة ٕاىل ثلَري : ثـخرب اًثوزت الاحامتؾَة من اًثوزاث الاحامتؾَة -1-9

اًحياء الاحامتؾي ٔلي جممتؽ من اجملمتـاث اًخرشًة، واًخازخي سادص ابًثوزاث اًـسًست اًيت 

كريث صلك اذلَات يف اجملمتـاث اًيت حسزت فهيا، مثي اًثوزت اًفصوس َة..
(61)

، وذما ل صم 

ت ألوىل ذلصنة اًخلَري فَِ، ٔبن اًوظن اًـصيب ٌضِس ذلؼة اتزخيَة خسًست مٌش اهسلغ اًرشاز 

م(. فلس اهخفضت جممتـاث اكهت حصسخ حتت 2010يف اًلعص اًـصيب اًخوويس )اكهون ألول 

وكس حنك ؿَهيا ابطلل والاس خاكهة وارلضوغ،  ،حنك اسددساذي ٔبفلسُا اًىثري من ٕاوساهُهتا

 رلري مثال ؿىل رعل .

 مصاحي اًخلرّي الاحامتؾي: -2

ؿامي واحس نٌل مت الاصازت ساتلا، وٕامنا ٍىون تخساذي مؽ  ٕان اًخلرّي اذلاذج ل حيسذٍ

ؿست ؾوامي ٔبدصى، ُشا ما ًلوذان ٌَحسًر ؾن املصاحي اًيت متص هبا معََة اًخلرّي الاحامتؾي 

يف ٔبن ُياك سَسةل من   "Herbert Lionbergerواطلي حسّذُا "ُصجصث ًَوهربحص" "

املصاحي ميص هبا اًفصذ كدي ٔبن ًبٔذش ابٍمنط ادلسًس:
(62)

 

 وعم حمتثي يف ٔبول سٌلغ ٔبو مـصفة ابملوضوغ ادلسًس.: مصحةل إلحساش -2-1

وعم مصحةل جتمَؽ املـَوماث حول املوضوغ ادلسًس، تلصط  مصحةل الاُامتم: -2-2

 حتسًس ذزخة فائسثَ.

مصحةل ادذحاز املـَوماث املس خلات ؾن املوضوغ ادلسًس،  وعم مصحةل اًخلِمي: -2-3

ا وفق اًؼصوف اًسائست، وذزاسة مسى مالمئهتا من ٔبخي ألذش هبا.  وثفسرُي

 وعم مصحةل ادذحاز اًفىصت وذزاسة هَفِة ثعحَلِا. :مصحةل احملاوةل -2-4
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وعم مصحةل اًدسَمي ابملوضوغ ادلسًس واؾامتذٍ، ًَبٔذش ماكهة يف  :مصحةل اًخخين -2-5

 اٍمنط اًسائس.

ٕان ُشٍ املصاحي اشلس اًساتلة ل ثبئت ذامئا مصثحة، وٕامنا كس ًعصٔب ؿَهيا ثلَري إبضافة 

ؾيادض خسًست، ٔبو حشف تـضِا، وكس ثخساذي تـغ املصاحي مؽ ألدصى، حسة ثبٔزري 

ًخلري الاحامتؾي، فلس جتمتؽ ؿست ؾوامي حمسزة ثلري يف تًِة وثساذي اًـوامي املؤذًة ٕاىل ا

ووػَفة ألوساق الاحامتؾَة، نٌل ميىن ٔبن ٍىون ًخبٔزري ؿامي واحس اكفِة لحساج ُشٍ 

 اًخلرياث ذاذي الاوساق الاحامتؾَة.

 ذامتة:

ًخضح من اًخعوز اًيؼصي اطلي ٔبظص مسبةٔل اًخلري الاحامتؾي،ٔبهنا ثـسذث ثوهجاثَ 

ذالف ألظص اًفىًصة اًيت حاًوت ٔبن ثلسم ثفسريا ؿَمَا ٌَخلري الاحامتؾي يف ضوء ثحـا لد 

املسٌَلث  اذلاضية ًلك ثوخَ، مصحىزت تشعل ؿىل مجةل من اًـوامي واملصاحي، مؤنست تشعل 

حمتَة اًخلري الاحامتؾي واًيت ثخفق يف ٍلَِا ؿىل اًخحسل اطلي ًيلي اجملمتـاث من حاةل ٕاىل 

 . الاحامتؾي كواهني ؿامة حتنك ُشا اًخلرئبدصى، يف ضوء 
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 اٌََخِة؟ ادلامـاث يف الاحامتغ ؿ م ٔبكسام ٕاىل حاحـة ُياك ُي   

 "خامـة ظصاتَس بٔمنورًخا -لكَة الٓذاة -كسم ؿ م الاحامتغ"      

 ًَخِا -خامـة ظصاتَس -بٔ. ساملة اجصاُمي جن معصان  ،بٔ.ذ. حسني سامل مصخني                                 
 

 املَرط:

ؿام  ادلامـة اٌََخِةذذي ؿ م الاحامتغ 

كسٌلً ؿَمًَا ٕاىل خاهة  ، حِر ٔبظحح1954

اًفَسفة، حتت مسمى كسم اصلزاساث اًفَسفِة 

والاحامتؾَة، واهضم ٕاًََ ؿسذ من ألساثشت 

اًالمـني بٓهشاك ؿىل املس خوى اًـصيب ذمن هّوهوا 

يف مرص، واًـصاق، الاحامتغ  )ؿ م( ؿٌَلءًحية 

وتـس س يواث من رعل اًخبٔسُس اهضم ٕاىل 

ُني، نٌل رعل اًلسم ؿسذ من ألساثشت اٌََح 

اهفعي ؿ م الاحامتغ ؾن اًفَسفة ؤبظحح ؿٌَلً 

كامئًا تشاثَ، حتت مسمى ؿ م الاحامتغ ثـج تَ 

ُخّي ادلامـاث اٌََخِة، واًيت ٔبظحح ؿسذُا 

  ًخجاوس حاًًَا ٔبزتـة ؾرش خامـة.

 ؿىل ُشا ؿاماً  س خني حوايل مصوز وتـس

 وادلوُصي ادلسًس اًلسمي اًسؤال فٕان اًخبٔسُس

 ُي: ُو ُيا اطلُن ٕاىل ًلفز ٍزال ل اطلي

 ؿ م ٔبكسام وحوذ اس متصاز ٕاىل حاخة ُياك

: بٓدص ومبـين اٌََخِة؟ ادلامـاث يف الاحامتغ

 من اٌََيب اجملمتؽ حٌاُا فوائس ُياك ُي

 ؿىل ؿامٍ  س خني تـس الاحامتغ ؿ م خمصخاث

 ثبٔسُسَ؟

 Résumé: 

La sociologie est entrée à 
l’Université libyenne en 1954, où elle 
est devenue un département 
scientifique avec la philosophie, sous 
le nom de "Département des études 
philosophiques et sociales". Il a été 

rejoint par un certain nombre de 
brillants enseignants au niveau arabe 
qui ont constitué les fondements de la 
sociologie en Egypte et en Irak. Des 
années plus tard, un certain nombre 
d'enseignants libyens ont rejoint le 
département. la sociologie a également 
été séparée de la philosophie et est 
devenue une science autonome sous le 
nom de sociologie, qu'on trouve dans 
la plupart des universités libyennes, 
dont le nombre dépasse maintenant 
quatorze universités. 

   Environ soixante ans après cette 
fondation, la question nouvelle et 
fondamentale qui se pose ici est: 
L'existence des départements de 
sociologie dans les universités 
libyennes est-elle encore nécessaire? 
En d'autres termes, la société libyenne 
tire-t-elle des avantages des résultats 
de la sociologie soixante ans après sa 
création? 
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 :ملسمة 

ذذي ؿ م الاحامتغ كسٌلً ؿَمًَا من ٔبكسام ادلامـة اٌََخِة  ذالل تواتة لكَة الٓذاة 

كسٌلً ؿَمًَا ٕاىل خاهة اًفَسفة، حتت مسمى كسم  ، حِر ٔبظحح1954واًرتتَة ؿام 

ألساثشت اًالمـني بٓهشاك ؿىل اصلزاساث اًفَسفِة والاحامتؾَة، واهضم ٕاًََ ؿسذ من 

املس خوى اًـصيب ذمن هّوهوا ًحية ؿٌَلء الاحامتغ يف مرص، واًـصاق من ٔبمثال: اصلنخوز ؿًل 

ؿُىس، واصلنخوز ٔبمحس ٔبتوسًس، واصلنخوز حسن سـفان، واصلنخوز مسري هـمي، واصلنخوز 

م ٕاىل سـس خالل، واصلنخوز ؾحس ادلََي اًعاُص، وتـس س يواث من رعل اًخبٔسُس اهض

ؾحس املويل ذقٌلن، وايسني اًىدري،  :رعل اًلسم ؿسذ من ألساثشت اٌََحُني، من ٔبمثال

ومععفي اًخري، نٌل اهفعي ؿ م الاحامتغ ؾن اًفَسفة ؤبظحح ؿٌَلً كامئًا تشاثَ، حتت مسمى 

 ؿ م الاحامتغ ثـج تَ ُخّي ادلامـاث اٌََخِة، واًيت ٔبظحح ؿسذُا ًخجاوس حاًًَا ٔبزتـة ؾرش

  ة.خامـ

وتـس مصوز حوايل س خني ؿامًا ؿىل ثبٔسُس ؿ م الاحامتغ يف ادلامـاث اٌََخِة فٕان 

صي اطلي ُي ُياك حاخة  :ل ٍزال ًلفز ٕاىل اطلُن ُيا ُو اًسؤال اًلسمي ادلسًس وادلُو

ُي ُياك فوائس  ؟ ومبـين بٓدص: ٕاىل اس متصاز وحوذ ٔبكسام ؿ م الاحامتغ يف ادلامـاث اٌََخِة

 ؟ ٌََيب من خمصخاث ؿ م الاحامتغ تـس س خني ؿاٍم ؿىل ثبٔسُسَحٌاُا اجملمتؽ ا

 يف حلِلة ألمص ٕاهَ من اًوضم ٔبن هـخلس ٔبن إلخاتة ؿىل ُشا اًدساؤل س خىون تخساظة

ٔبو تؼ )ل(، حِر ٕان ألمص حيخاح ٕاىل معََاث جضرَط وفِم ُشا اًـ م، نٌل ًسؾوان  )هـم(تؼ

يا ًلول املفىص  ألمص ٔبًضًا ٕاىل اًححر ؾن ؿالكة ُشا اًـ م ابحذَاخاث اجملمتؽ واًخمنَة، ُو

وظن ما  "ٕان اًـ م اطلي ل ًرتمجَ معي، ًؼي حصفًا ل ماكن هل يف :ماعل جن هيب زمحَ ػل

"ٍزال فلريًا يف اًوسائي وألظص
(1)

. 

  :اًخاًَة اًيوايح يف اًوزكة ُشٍ ٔبطمَة ثبئت ابًخايل
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 حنو ابًلسم اصلفؽ ٕاىل واصلؾوت اًخلَري ؾن ٌَحسًر مالمئًا، اذلايل اًخوكِت هون *

 ما حنو ؿىل واًخححري اًخـحري حًصة مٌاد فهيا ذلؼة ًخوفص متص مل حِر واًخعوٍص، اًخجسًس

 اًـَمَة واًلسزاث إلماكانث من ًالس خفاذت فصظة ُياك ابًخايل ألايم، ُشٍ اذلال ؿَََ عم

 اًـ م. ُشا يف املخرععني صلى

واملضالك اًيت ثواخَ ؿ م الاحامتغ، ٕال ٔبن ٔبؿساذ اًعَحة ابًصمغ من اًخحسايث  *

املسجَني يف ٔبكسام ؿ م الاحامتغ اسذاذث ؿىل مس خوى اصلزاساث ادلامـَة ألوىل، ٔبو 

اصلزاساث اًـََا، ملازهًة ابًس يواث اًساتلة، نٌل اسذاذث مـِا ٔبًضًا ٔبؿساذ اًصسائي 

 .وألظازحي يف مصحَيت املاحس خري واصلنخوزاٍ

   .اس متصاز ثـاظي ٔبكسام ؿ م الاحامتغ مؽ املضالكث تيفس ألسَوة اًخلََسي *

ا يف ٕاؾعاء  * ٔبطمَة اصلزاساث املس خلدََة من ذالل ٕاؾٌلل اخملَةل اًسوس ًَووحِة ؤبثُص

 .مؤرشاث ٌَخوكـاث املس خلدََة ًـ م الاحامتغ يف ًَخِا ويف اًـامل اًـصيب

 املخيوؿة، وموضوؿاثَ املخـسذت، جمالثَ هل ؿَمَاً  ختععاً  الاحامتغ ؿ م ٕاجصاس ٕاىل اذلاخة *

 ٔبدصى. تخرععاث الاًخحاق ؾن ًـجزوا ما حني ٌَعَحة ألذري املالر هوهَ جمصذ ًوُس

  .واًخمنَة اجملمتؽ احذَاخاث ًواهة ثضلك اصلزاس َة املياشم ثعوٍص ٕاىل اصلؾوت *

 اًـَمَة: اًوزكة يف املعصوحة اًدساؤلث ٔبضم

يف ضوء ُشٍ ارلَفِة فٕان ٔبحس ٔبضم ألُساف اًيت وسـى ٕاٍهيا يف ُشٍ اًوزكة ُو حماوةل 

زمس ٕاظاز مس خلدًل ًـ م الاحامتغ يف ادلامـاث اٌََخِة، وكدي ارلوط يف اًخفاظَي، ل تس 

ٔبن هخفق ؿىل هون ٔبكسام ؿ م الاحامتغ يف ادلامـاث اٌََخِة، مؽ اًـ م  توحوذ تـغ اًسٌلث 

 تُهنا، ٕال ٔبن ًلك كسم ؿَمي هل دعوظَخَ، فاًىثري من اًخفاظَي كس ل ثوخس املضرتنة فامي

تيفس اًلسز ٔبو تيفس اًىِفِة يف كسم بٓدص، ابًخايل سُمت اًرتنزي يف ُشٍ اًوزكة ؿىل 

خامـة ظصاتَس، حِر سُمت ذزاسة ؿ م  -لكَة الٓذاة -ذزاسة حاةل كسم ؿ م الاحامتغ 

ورعل تلَة اًوظول ٕاىل ٕاخاابث ٌَدساؤل اًصئُس ًِشٍ  الاحامتغ  ذزاسة ثفعَََة معَلة،

و   ُي ُياك حاخة ٕاىل اس متصاز وحوذ ٔبكسام ؿ م الاحامتغ يف ادلامـاث اٌََخِة؟ :اًوزكة ُو
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مث سدذجَ ٔبًضًا معََاث اًححر واًلوض واًدضرَط ٕاىل ؿسذ من اًدساؤلث  ومن

 :اًفصؾَة، عم

   ؟-ظصاتَس خامـة - الٓذاة لكَة يف الاحامتغ ؿ م كسم واكؽ ُو ما *

 ظصاتَس؟ خامـة يف الاحامتغ ؿ م ثواخَ اًيت واًخحسايث املضالكث ٔبضم عم ما *

ص املخزشت ارلعواث عم ما *  ظصاتَس؟ خامـة يف  الاحامتغ ؿ م ًخعٍو

 الاحامتغ؟ ؿ م ٔبكسام وجتسًس ًخعوٍص واملهنجَاث امللازابث عم ما *

اًحساًة تبٔن حتَََيا وٕاخاابثيا ًِشٍ ألس ئةل املثازت نٌل هوذ ٔبن هعازخ اًلازئ مٌش 

س خىون من مٌؼوز ما ثوفص ٌَحاحثني من  واثئق، ومـَوماث، وثلاٍزص ؾن كسم ؿ م 

خامـة ظصاتَس، حِر ٔبمت حلكَف ٔبحس اًحاحثني جصئاسة اًلسم  -لكَة الٓذاة- الاحامتغ

م، نٌل حصٔبش ٔبًضًا دلية اًخحسًر واًخعوٍص يف كسم ؿ م  2010-2008ذالل املست من 

م، يف حني ثوًت اًحاحثة ألدصى زئاسة اصلزاسة والامذحاانث ابًلسم 2016الاحامتغ ًـام 

م، ابًخايل ٔبهسخهتٌل ثغل املِام واًوػائف تـغ املـازف  2016 - 2014 ذالل املست من

ؿ م الاحامتغ، ٕاضافة ٕاىل اًخحسايث اًيت ًُواهجِا، واملِازاث ذاظة فامي ًخـَق مباكهزيما واكؽ 

ومن مث فٕان ُشٍ اًوزكة ثبئت يف ٕاظاز اسدِـاة ثغل املـازف واملِازاث من ذالل 

 اًخسكِق، واًخحلِق، وحماوةل اًخليص ؾن ألس حاة، واًخـصف ؿىل اصلواؾي، وظوًل ٕاىل

  حماوةل ظَاكة ٕاخاابث ًٔلس ئةل املعصوحة يف ُشٍ اًوزكة.

 ظصاتَس؟ خامـة - الٓذاة لكَة يف الاحامتغ ؿ م كسم واكؽ ُو ما *

يف اذللِلة اكن ُياك ٕاذزاك من كدي اًحاحثني تبطٔمَة ثياول اتزخي كسم ؿ م الاحامتغ يف 

، حِر ٕاهَ ل ميىن فِم ماكهزيما كسم ؿ م الاحامتغ يف -خامـة ظصاتَس- لكَة الٓذاة

ج اًخازخيَة اًيت مص هبا اًلسم يف اًس يواث اًوضؽ اذلايل، ما مل ًمت جضرَط وفِم ألحسا

 املاضَة، فلك حسج من ثغل ألحساج زمبا ٍىون هل ثبٔزري كََاًل ٔبو نثريًا ؿىل واكؽ اًلسم

  -كدهل- حاًَا ، فاًخحََي اًسَمي ٔلي مضلكة من املضالك ل ًخوفص مبجصذ ما اكن، وٕامنا

مبحاوةل فِم ما ميىن ٔبن ٍىون، ابًخايل ل مٌاض من اذلسًر ؾن اتزخي كسم ؿ م الاحامتغ 
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، وثضلك ؿام ًُمىن حتسًس ؿسذ من احملعاث اًخازخيَة ًلسم -خامـة ظصاتَس- لكَة الٓذاة

  :ؿ م الاحامتغ يف اًيلاظ اًخاًَة

 ٔبكسام مضن الاحامتؾَة، اصلزاساث كسم مسمى حتت م،1966اًـام  اًلسم ثبٔسُس *

  اًَووسىو. مٌؼمة بٓهشاك ؿَهيا جرشف اكهت اًيت تعصاتَس، اًـََا املـَمني لكَة

 تـسما الاحامتغ، وؿ م اًفَسفة كسم ابمس ًُـصف اًلسم ٔبظحح م1967 اًـام  يف *

 تني ما اًصتط واس متص اًرتتَة، لكَة ابمس ًخـصف اٌََخِة، ادلامـة ٕاىل املـَمني لكَة اهضمت

 ٕاىل بٓهشاك اًلسم خمصخاث اجتِت حِر ًس يواث، اًرتتَة لكَة يف واًفَسفة الاحامتغ ؿ م

  الاحامتؾي. واًـمي الاحامتؾي واًححر اًخسٌزس،

 يف ٕاحساٌُل مس خلَخني، خامـخني ٕاىل اٌََخِة ادلامـة فعَت م،1973 ٔبقسعس  يف *

 تيلاسي، خامـة وعم واًحَضاء، تيلاسي مبسًًيت املوحوذت اًلكَاث ومضت ،-تيلاسي - مسًية

 مسًية يف املوحوذت اًلكَاث ومضت ظصاتَس، خامـة وعم ظصاتَس، مسًية يف واًثاهَة

ظصاتَس خامـة لكَاث مضن اًرتتَة لكَة ٔبظححت حِر ظصاتَس،
(2)

. 

 ظصاتَس، خامـة -اًرتتَة لكَة- الاحامتغ وؿ م اًفَسفة كسم ظسز م،1974 اًـام  يف *

 فىًصة ٔبتـاذ راث موضوؿاهتا ُخيّ  اكهت حِر اذلوكة، ؾيوان حتت حموكة، ؿَمَة جمةل

  فَسفِة.

 ؿسذاً  ؾضوٍهتا يف مضت اًرتتَة جلكَة هفسِا اًفرتت ذضلون(  يف مجـَة )اجن ثبٔسُس مت *

 ٌَعَحة ًُـعي ما ثلِمي يف ثعة رمارما ُخيّ  واكهت الاحامتغ، وؿ م اًفَسفة ؿ م ظَحة من

 ادلامـة . ذاذي واًىذة اجملالث يف ورشٍ ًمت ٔبو حمارضاث، من

 ادلامـاث، ذاذي "اًعالتَة اًثوزت اًساتق اًس َايس اًيؼام ٔبؿَن م1976  س ية  يف *

 ٔبسٌلءُا.  حىت رعل وظال اٌََخِة ادلامـاث واكؽ يف اًىثري وثلري

كسٌلً  الاحامتغ ؿ م كسم ؤبظحح اًفَسفة، ؾن الاحامتغ ؿ م اهفعي م1980اًـام  يف *

  املخيوؿة. اًخرععَة وفصوؿَ جمالثَ تشعل وثوسـت تشاثَ، كامئاً 

 ًـسذ الاسدضاًزة ألؾٌلل من اًىثري يف فصذي وثضلك الاحامتغ ؿ م ٔبساثشت صازك *

 ؿ م ٔبساثشت صازك نٌل الاحامتؾَة، اًضؤون وسازت اًخـَمي، وسازت :مثي اًوسازاث، من
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 اًيت ،"واًض حاة اًعفوةل احذَاخاث "ؾن ٔبطمِا: ذزاسة اصلزاساث، من ؿسذ يف الاحامتغ

 اًرتتَة ٔبس خار ٕارشاف حتت اكهت حِر م،1980حىت 1976 من  ذزاس هتا اس متصث

 اًضُداين. معص اصلنخوز

 حمَِا ًَحي ،"ساتلاً   اًفاحت" -ظصاتَس خامـة- اًرتتَة لكَة ٕاًلاء مت م1989 اًـام  *

 الاحامتؾَة اًـَوم لكَة ًَعحح رعل تـس الامس ًُسددسل الاحامتؾَة، ٌَـَوم اًـايل املـِس

 ٔبكسام ٕاىل الاحامتغ ؿ م تلسم اًخسٌزس َُئة ٔبؾضاء من تـغ ِاهَْضم   حِر واًخعحَلِة،

 اًـمي كسم مضن ثُسزش الاحامتغ ؿ م ملصزاث ؤبظححت املخيوؿة، تبٔكسارما ادلسًست اًلكَة

 ِاهَْضم   نٌل اًعحصاوًة، اجملمتـاث وكسم الاحامتؾي، واًخرعَط اًخمنَة وكسم الاحامتؾي ،

 من ؿسذ افذخاخ مت حِر ألذمَة، اندض جبامـة- إلوساهَة اًـَوم- كسم ٕاىل الٓدص اًحـغ

 احامتغ. ؿ م ُصـحة مضهنا من اكن ادلسًست، اًُضـة

 (1377) زمق ساتلًا"، "اًـَمي واًححر ٌَخـَمي اًـامة اًضـحَة اٌَجية ؾن كصاز ظسوز *

 الٓذاة لكَة ٕاىل واًرتتَة، الاحامتؾَة، واًـَوم اٌَلاث، لكَاث مض ثضبٔن م،1996 ًس ية 

 الٓذاة، لكَة من حزءاً  اًلكَاث ُشٍ ٔبظححت حِر ،"ساتلا اًفاحت" -ظصاتَس خامـة -

 رمارمم ٔبظححت حِر الٓذاة، لكَة ًـمَس اتتـني مًسلني اًلكَاث ثغل معساء ؤبظحح

  اًلكَاث. ُشٍ يف ًسزسون ٍزاًون ل اطلٍن اًعَحة ختصجي ٕاهناء

 ؿام ظصاتَس جبامـة الٓذاة لكَة زحاة يف الاحامتغ ؿ م كسم وضبٔت ُؾصفت ًلس *

 فاكن الاحامتؾَة، اًـَوم جلكَة اًخسٌزس َُئة ٔبؾضاء من ؿسذ ٕاًََ ِاهَْضم   حِر م، 1996

 هؼام ثلَري مت  وتـسُا س يواث، ٔبزتؽ ملست اًعاًة ًسزش اًس ية هؼام فَِ اصلزاسة هؼام

 فعول مثاهَة اًعاًة فَِ ًسزش اًصتَؽ( )ارلًصف، اًفعي هؼام ٕاىل م 2007ؿام يف اصلزاسة

 يف اٌَُساوس ذزخة ؿىل مذحعالً  فهيا اًعاًة ًَخرصح ذزاس َة، وحست 120 مبـسل ذزاس َة

 الاهدساة. ٔبو اًيؼاسم تعفة الاحامتغ ؿ م

ظصاتَس  خامـة الٓذاة جلكَة الاحامتغ ؿ م كسم مض م،2000 ادلامـي  اًـام ذالل *

 الاحامتؾَة، واًـَوم اًرتتَة، لكَيت من اًخسٌزس َُئة ٔبؾضاء ؾضوًخَ يف ،"ساتلاً  اًفاحت"

  الاحامتغ. ؿ م يف املخرععني
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 الاحامتغ، تـ م ثـًصف ٕاؿاذت مداذزت تعصخ اًلسم زئاسة كامت م 2008 ؿام ويف *

 وضؽ رمارما من ٍىون ؿَمَة دلية جضىِي ثضبٔن م،2008ًس ية  (1) زمق كصاز ظسز حِر

 ثخضمن ٌَلسم زؤًة وضؽ مت حِر اصلزاس َة، امللصزاث ومصاحـة اصلزايس ٌَربانمج ثعوز

 وفلاً  اصلزاسة هؼام وضؽ مت نٌل اًصئُسة، اصلزاس َة واحملاوز وارلاظة اًـامة، وألُساف اًواكؽ

 ؿسذ وحتسًس اًفعول مجَؽ ؿىل اصلزاس َة امللصزاث ثوسًؽ ؤبسس امللَق ، اًفعي ًيؼام

 اصلزايس اًربانمج زتط ترضوزت اٌَجية ٔبوظت نٌل اصلزاس َة، واًوحساث اًساؿاث

شٍ واًخعحَلِة، اًـَمَة ألوضعة من ؿسذ ذالل من اجملمتؽ ابحذَاخاث  اًيت ألويل املصت ُو

 اجملمتؽ. احذَاخاث مؽ اًلسم اخملصخاث زتط ٕاىل اذلاخة ٕاىل دضاحة فهيا إلصازت ًمت

 ٔبؾضاء تـغ من دلية زمسي كري وثضلك م 2012 س ية امللكّفة اًلسم زئاسة صلّكت *

 الاحامتغ. ؿ م ًلسم اصلزاس َة امللصزاث مصاحـة ثضبٔن اًخسٌزس َُئة

 ذون اصلزاس َة، امللصزاث تـغ تخـسًي اًلسم زئاسة م كامت 2012 س ية يف *

 ؿىل ثخحعي مل حِر اًـالكة، راث ٌَواحئ وفلاً  املخحؽ وإلذازي اًـَمي اًس َاق اختارُا

 ابرلعوض . ادلامـة وزئاسة اًلكَة ؾٌلذت من موافلة

 ؿىل ٔبثص ذما س يدني، ملست  املـمتست كري اصلزاس َة امللصزاث تخسٌزس اًلسم زئاسة كِام *

 وخسث اصلزاس َة امللصزاث ثلَري معََة من لحق وكت ويف ٕاهَ حِر اًلسم، خمصخاث

 مؽ مذعاتلة ارلصجيني كري وضوفاث يف املوحوذت اصلزاس َة امللصزاث تبٔن اًلكَة ؾٌلذت

 اصلزاس َة امللصزاث مصاحـة اًلسم زئاسة من ظَحت ابًخايل صلهيا، املـمتست امللصزاث

 ٕاضافِة، ملصزاث ذزاسة ٕاىل ارلصجيني اًعَحة كِام ٕاىل ٔبذى ذما املـمتست، ابمللصزاث والاًزتام

 اًـَمَة ألكسام تني ما ٌَلسم اًـَمَة اًسمـة ؿىل سَيب ثبٔزري ًِا اكن اًـمََة ُشٍ ٔبن نٌل

  الٓذاة. جلكَة

 ثحني حِر اصلزاس َة امللصزاث مبصاحـة ادلسًست اًلسم زئاسة م كامت 2014اًـام يف *

 اًصحوغ مت ابًخايل م،2012 س ية  اصلزاس َة امللصزاث يف اذلاظةل اًخـسًالث كاهوهَة ؿسم ًِا

 م. 2008اًـام  املـمتست امللصزاث ٕاىل
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 ظَاكة رمارما من ؿَمَة دلية ادلسًست اًلسم زئاسة صلكت م2016 اًـام  يف *

 اًخـَميي، اًربانمج ثوظَف ٍمنورح وفلاً  الاحامتغ ؿ م جصانمج وثعوٍص حتسًر ملرتحاث

 ؿ م كسم وثعوٍص حتسًر هبسف  م9/11/2016تخازخي:  اًلسم زئُس من خبعاة ورعل

 الاحامتغ.

 ثضمن معي، مِثاق مرشوغ توضؽ اًلسم زئُس من خبعاة املضلكة اٌَجية كامت *

 جصانمج ًخيفِش اًزمٌَة ارلعة املَثاق ثضمن نٌل اٌَجية، ؤبُساف وزساةل، وزؤًة، كمي،

  اًلسم. وثعوٍص حتسًر

 وجتسًسا حتسًثا ثضمن واطلي الاحامتغ ؿ م مٌاشم ًخلَري ثعوزُا إبحاةل اٌَجية كامت *

 املس هتسفة، اًخـَمي خمصخاث حتسًس ٕاىل ٕاضافة وألُساف، واًصساةل، واًصؤًة، اًلمي، يف

  اًعَحة.  ثلِمي وظصق اًخسٌزس، ظصائق وحتسًر اصلزاس َة، امللصزاث وجسىني

 :وؿىل اًلازئ تـس ٔبن ٔبحاظ هبشٍ احملعاث اًخازخيَة ٔبن ًسزك اًخايل

 اًخبٔسُس ٕاؿاذت مث ومن اًضم، مث اًلفي حماولث ٕاىل ثـصط الاحامتغ ؿ م كسم بٔن *

  ٔبدصى. مصت

 من ؿسذ مؽ ابًخـاون الاحامتغ ؿ م تلسم اًخسٌزس َُئة ٔبؾضاء خي كِام من ابًصمغ *

 ثغل مؽ الاحامتغ ؿ م خمصخاث زتط حاول مهنم ٔبحس ل ًوىن اذلىومِة واًَِئاث اًوسازاث

 ٍزال ل ابًخايل اجملمتؽ، يف الاحامتغ ؿ م وثبٔزري ذوز ٔبطمَة ٕازحاث من ٍمتىٌوا مل نٌل ادلِاث،

 وظَحهتم. اًلسم ٔبساثشت تني ما حمعوزاً  اًـ م ُشا

 ٔبساثشت إبؿساذُا كام واًيت الاحامتؾَة، اًلضااي ثياًوت اًيت واملضاًزؽ اصلزاساث ُخيّ  *

 ثضلك اًخـاظي ؿسم ًـين ذما اًس َايس، ٌَيؼام ابًخوخَ اًـام اكهت مذبٔثصت الاحامتغ ؿ م

 ٔبن نٌل واصلميلصاظَة، واًعحة، واًخـَمي، اًفلص، كضااي مثي اذللِلة اجملمتؽ كضااي مؽ خسى

 ذما اصلوةل، مؤسساث مؽ مىمتةل وكري مدـرثت اكهت الاحامتؾَة واصلزاساث اًححوج تـغ

 والاحامتؾَة الاكذعاذًة ٌَخمنَة اًخرعَط معََاث يف ًِا ذوز ٔبي اهـسام ٕاىل ٔبذى

   واًس َاس َة.
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 ذما اًس َايس، ٌَيؼام اًس َاس َة ابًخوهجاث هحري حس ٕاىل اًـَمي املياد ثبٔثصوبًٔضًا  *

 مالمح ٔبي من ذاًَة الاحامتؾَة اًلضااي ثياًوت اًيت واملضاًزؽ اصلزاساث ُخيّ  حـي

 يف موحوذ ُو ملا حمااكت ٔبو كصاءاث ؤكهنا اصلزاساث ثغل اكهت حِر اًخجسًس، ٔبو اًخلَري،

 ٔبي ظَاهتا يف حتمي مل حِر اًفىصي، وثصا ا ٔبطمَهتا من ابًصمغ اًلصتَة، اًسوس َوًوحِة

 يف موحوذ ُو ملا ؤبفاكز ثعوزاث ٔبكَهبا يف اكهت ٕامنا جتسًسًة، ٔبو ثلَرًية مداذزاث

شا الاحامتؾي، اًواكؽ وفِم وحتََي جضرَط يف ثيجح مل ابًخايل اًلصتَة، اًسوس َوًوحِة  ُو

 اجملمتـي. واكـِا ؾن ملرتتة اكهت واصلزاساث اًححوج هخاجئ ٔبن تخساظة ًـين

شا هخاجئِا، يف مذعاتلة حىون ٔبن حاكذ حىت املوضوؿاث، تـغ حىصاز *  ؾن انجت كري ُو

 ؾن انجت ٕامنا املس خزسمة، املهنجَة ألذواث ٔبو اًيؼصايث، فاؿََة ؾن ٔبو اًحَاانث، ذكة

 وٕاثحاغ اًحَاانث ؿىل ٌَحعول وحِس معسز ؿىل الاؾامتذ وعم ٌَححر، مـَية ظًصلة حىصاز

 .اًححر ملوضوغ مالءمهتا ؾن اًيؼص تلغ اًحَاانث ًخغل إلحعائَة ألساًَة هفس

 ؿىل واذلعول اًوػَفي الاس خلصاز حتلِق ٔبخي من اكهت واًىذاابث اًححوج ُخيّ  بٔن *

 مهنا ألظـست مجَؽ ؿىل وحتولثَ اجملمتـي اًواكؽ ختاظة هوهنا من ٔبنرث ؿَمَة حصكِاث

 ؾن تـَساً  ٍزال ل  الاحامتغ ؿ م كسم فٕان وطلعل والاكذعاذًة، والاحامتؾَة، اًس َاس َة

  وكضاايٍ. اجملمتؽ

 الاحامتغ. ؿ م كسم رلصجيي واًخمنَة اًـمي سوق احذَاخاث ؾن ذزاساث ثوخس ل *

 م.2008 اًـام  مٌش فـََاً  تسٔبث الاحامتغ ؿ م كسم وحتسًر ثعوٍص حماولث *

 م واًيت2011ؿام  تـس ما اًخلَري مصحةل يف ذاظة ٌَحالذ اًـامة ابٔلحواء اًلسم ثبٔثص *

 كسم وحتسًر ثعوٍص حماولث ازثحعت حِر اًصكاتَة، اصلوةل مؤسساث تلَاة اجسمت

 ؿَََ. املخـازف اًلاهوين ٌَس َاق دضوؾِا تـسم الاحامتغ ؿ م

 يف ٌَخلَري واحضة دعة توحوذ م2016ؿام  اًلسم وثعوٍص حتسًر معََة اجسمت *

   الاحامتغ. ؿ م كسم مٌاشم

ارلَفِة فٕان اًِسف اطلي وسـى ٕاًََ يف اًعفحاث اًلاذمة ُو حماوةل يف ضوء ُشٍ 

   حتسًس املضالكث واًخحسايث اًيت واهجت كسم ؿ م الاحامتغ .
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 ظصاتَس؟ خامـة يف الاحامتغ ؿ م كسم ثواخَ اًيت واًخحسايث املضالكث بضٔم عم ما

املاحس خري  ابذئ ري تسء ًًدلي اًخوضَح تبٔهَ ابًصمغ من ٕاجناس مك ُائي من زسائي

ؤبظازحي اصلنخوزاٍ، ٕال ٔبهَ ًوخس ٕاقفال ؾن ذزاسة ٔبكسام ؿ م الاحامتغ ابدلامـاث اٌََخِة، 

ا وجتسًسُا،  وحتسًس ٔبضم املضالكث واًخحسايث اًيت ثواهجِا، واًححر ؾن بًَٓاث ثعوٍُص

ذاظة فامي ًخـَق تـالكة ؿ م الاحامتغ مؽ احذَاخاث سوق اًـمي واًخمنَة، وتياًء ؿىل 

ـَوماث واملـازف املخوفصت صلى اًحاحثني سُمت ٕاًلاء اًضوء ؿىل ٔبضم املضالكث واًخحسايث امل

اًيت ثحسو رضوًزة ًدضرَط، وفِم واكؽ كسم ؿ م الاحامتغ جبامـة ظصاتَس، واًيت حاًت 

ذون الاُامتم تَ، وثعوٍٍص ملا هل من كمية ؿَمَة ؿىل املس خوى اًفصذي، ٔبم ؿىل املس خوى 

 :ىن حتسًس ٔبضم ثغل اًخحسايث يف اليٓتاجملمتـي، حِر مي

 يف وذوزٍ وتبطٔمَخَ، تَ، ابًخـًصف الاحامتغ ؿ م تلسم املض خلَني صلي كعوز وحوذ *

ـُون ل اجملمتؽ مؤسساث ٔبن ُخيّ  ًالحغ حِر اجملمتؽ،  ؤبُسافَ، الاحامتغ، ؿ م ماَُة ً

 ٕاضافة اجملمتـي، اًواكؽ وثفسري وفِم، جضرَط، يف تَ املياظ واصلوز وٕاماكانثَ، ؤبطمَخَ،

 يف ٔبسِم ذما الاحامتغ، ؿ م كسم دصجيو هبا ٍمتخؽ اًيت واملِازاث ابملـازف اصلزاًة ؿسم ٕاىل

  الاحامتغ. ؿ م دصجيي ظوزت جضوًَ

 ألوائي ألساثشت ٔبن ٕال الاحامتغ ؿ م ثبٔسُس ؿىل ؿام س خني حوايل مصوز من ابًصمغ *

 مثاًل  ثؤنس اًيت الأكذميَة، وألؾصاف اًخلاًَس من حزمة تياء ٌس خعَـوا مل  الاحامتغ ؿ م يف

 يف والاًزتام الٓدص، واًصبٔي اًصٔبي واحرتام وجصاجمَ، ٔبوضعخَ يف ازلاؾي اًـمي ثـٍزز ؿىل

 املس خحوكة ٌَخلاًَس هخاح عم اذلاًَة املٌلزساث ُخيّ  ٕان حِر اجملمتـَة، ابملسؤوًَة إلسِام

 اًصاُية. ٌَمٌلزساث هخاح عم ما تلسز ألكي ؿىل

 فامي ذاظة واًخجسًس، اًخلَري ؿَهيا ًعصبٔ  مل خامست اصلزاس َة امللصزاث خي حزال ل *

 اذلاًَة اصلزاس َة امللصزاث تـغ هلَة حفني واًخمنَة، اًـمي سوق احذَاخاث مبصاؿات ًخـَق

 مصاؿات ذون اصلزاس َة امللصزاث تـغ ثسٌزس ًمت ٍزال ل ٔبهَ هَمس فٕاهيا ٔبساثشثيا ًحـغ

 املس هتسفة . اًخـَمي خمصخاث حتسًس ٔبو ثوظَفِا، ٕلؿاذت
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 حِر اًخسٌزس، يف ألكسمِة ؿىل تياءً  اصلزاس َة امللصزاث تـغ ثوسًؽ معََة ثمت *

 اًـخحاث من ؾخحة ًخعحح كريضم، ذون ألساثشت تـغ ؿىل حىصاً  امللصزاث ثغل ثعحح

  مهنا. الاكرتاة ٔبو هبا املساش جيوس ل اًيت امللسسة

 ٔبو ٕاضافة ذالل من فلط ثمت اًلسم وحتسًر ثعوٍص معََة تبٔن ألساثشت تـغ اؾخلاذ *

 م،2016ٔبوادص يف وكـت حاذزة ُيا وهخشهص اصلزاس َة، امللصزاث تـغ حشف ٔبو ثـسًي

 وخسان ؾيسما وثفاخبأن اًلسم، وحتسًر ثعوٍص ثياًوت مسوذت تخوسًؽ دلية كامت ؾيسما

 إلضافاث تـغ هبا ًوخس حِر فلط، اصلزاس َة امللصزاث من ٍلوؿة ؾن ؾحازت املسوذت

 ثـين واًيت املياشم ابًلسم مٌؼومة ثعوٍص ٕاىل اٌَجية ثغل ثعصق ذون اًخـسًي، وتـغ

 امللصزاث ثلِمي بًَٓاث وضؽ واًخـ م، خسًست ٌَخـَمي وظصق ألُساف، وحتسًر ثعوٍص

 .....ٕاخل. اًخـَميَة، اًـمََة ًخلِمي بًَٓاث وضؽ اصلزاس َة،

 ُخَِّا م2011ؿام تـس ما مصحةل ذالل الاحامتغ ؿ م كسم وحتسًر ثعوٍص دلان مـؼم *

 مت اًيت اٌَجية ابس خثٌاء اًلسم، زئاسة من كصازاث ٔبي ٕاىل جسدٌس ول كاهوين، كري اكن

 ذزاًة ؿسم ٕاىل ٕاضافة اًصكاتَة ، ادلِاث قَاة من مذبئت ُشا م وزمبا 2016 ًـام  جضىَِِا

 تـمََاث ارلاظة والأكذميَة إلذاًزة ابٌَواحئ م2011 ؿام  تـس ألكسام زؤساء تـغ ومـصفة

          اًـَمَة . اًربامج وحتسًر ثعوٍص

 ذما ذاظة وتعفة ألساثشت، تـغ كدي من واًخجسًس ٌَخلَري هحريت ملاومة وحوذ *

 ُياك ًُس تبٔهَ زاخس اؾخلاذ صلهيم فِؤلء اًـ م، ُشا ذزش من ٔبوائي تبهٔنم ٔبهفسِم ًعفون

 .ذالهلم من ٕال ًمت فَن ٌَخجسًس حاخة ُياك اكن وٕان اًـ م، ُشا جتسًس ٕاىل حاخة

 ًخـَق فامي ذاظة اًخسٌزس، َُئة ٔلؾضاء ثسًزخِة جصامج وحوذ ٕاىل اًلسم افذلاز * 

 ثوظَف وبًَٓاث امللصزاث، ثلِمي معََاث يف اًعَحة وذوز واًخـ م، اًخـَمي ابسرتاثَجَاث

          املخـرٍثن ..... ٕاخل . مؽ اًخـامي وظصق اصلزاس َة، ٌَملصزاث

ة اًضِاذت حامًل من الاحامتغ ؿ م كسم يف اًعَحة كدول ًمت *  ألذيب اًلسم اًثاهًو

 ٕال ابًدسجَي، ارلاظة ألًلوهة ؿىل ابًلدول ذاض منورح ثـحئة ذالل من حِس، ؿام تخلسٍص

 تـمََاث ذاظة رشوظاً  بٔو مـاًري، ٔبًة  ًضؽ مل ابًلسم اًـَمي اجملَس ٔبو اًلسم زئاسة ٔبن
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ة، حتٍصًصة، كدول امذحاانث مثي اًلدول،  ٌضلزاسة املخلسمني اًعَحة هوؾَة من ٌَخبٔنس وصفًو

 تـغ لنخفاء هدِجة اًعَحة من هحريت تبٔؿساذ  ًـج الاحامتغ ؿ م كسم ٔبظحح ابًخايل ابًلسم،

 يف املخـرٍثن اًعَحة تـغ لهخلال هدِجة ٔبو املعَوتة، واًيوؾَة ابٔلؿساذ اًلكَاث ٔبو ألكسام

 ؿ م كسم ؿىل إلكدال حـي ذما الاحامتغ، ؿ م كسم ٕاىل ٔبدصى، ولكَاث ألكسام تـغ

 الاًخحاق ؾن ًـجز ما حني ٌَعاًة ٔبذرياً   مالراً  هوهَ اًعَحة تـغ كدي من الاحامتغ

 بٓدص. تخرعط

 كس الٓدص واًحـغ اًـامِة، ابٌَِجة اصلزاس َة احملارضاث إبؾعاء ألساثشت تـغ ًلوم *

 ًيـىس كس اًخسٌزس ًلة يف املزجي ُشا اًـامِة واٌَِجة اًفعحى، اًـصتَة اٌَلة تني ميزح

   املس هتسفة. واملِازاث واملـازف اًفِم ٔبو تبٔدصى ؿىل تعوزت

 ٔبن ذون املـَوماث، واخرتاز اًخَلني ظًصلة ؿىل اًخسٌزس َُئة ٔبؾضاء ُخيّ  ًـمتس *

 ؿىل ًلوم الاحامتغ ؿ م ٔبن حني يف اصلزاس َة، اًلاؿاث ذاذي اًعَحة مؽ ثفاؿي ُياك ٍىون

ِا، اًيت واملوضوؿاث اًؼواُص يف واًخسجص اًخفىري  ًلال، ما وحىصاز حفغ جمصذ ًوُس ًدٌاًو

 واملـازف، اًفِم، حعَةل ؿىل اًسَيب اًخبٔزري اًخسٌزس يف اًعًصلة ًِشٍ اكن ابًخايل

 ما حىصاز ُو امللصزاث ُخيّ  من اًعَحة صلى اًِسف ٔبظحح حِر املس هتسفة، واملِازاث

شا اًخايل، ٌَفعي والاهخلال اًيجاخ، ًحَوػ ًلال  اًخسٌزس ذائصت يف الاحامتغ ؿ م ًُحلي ُو

 تعيـِا . املحاذزت ذون اًسوس َوًوحِة املـصفة وهلي

  زمغ اًس حوزت يف واملمتثةل اًخلََسًة، اًوسائي  ؿىل  ثـمتس اًخسٌزس وسائي حزال ل *

 اًس حوزت: املثال سخِي ؿىل مهنا اًخـَميَة، الاًضاخ توسائي ذلق اطلي اًخعوز  وحوذ

 حىٍون ٔبن ؿَََ املخـازف مفن  واًخخس َط إلًضاخ من ٌوَمًزس اًـصط، صاصاث ٔبو اطلهَة

 اذلسًثة اًوسائي ُشٍ مثي قَاة فٕان طلعل اًخشهص ؿىل جساؿسٍ اًعاًة رُن يف اًعوزت

 ٔبو اصلزش مبوضوغ املخـَلة وألفاكز املـَوماث، وحتََي اًرشخ، ظًصلة ؿىل سَيب ثبٔزري هل

شا احملارضت،  ٔبن رضوزت ٔبو ح حِر اًخسٌزس، ظصق ؾن حسًثَ يف ذضلون اجن تٌَُ ما ُو

 ًمت اطلي اًـ م وثياسة اًعاًة، ومِول كسزاث ثياسة اًيت اًعًصلة املـ م ٌس خزسم

 ٔبن جية اًخـَمي ٔلن اًخسٌزس يف املياكضة ٔبسَوة اس خزسام ٔبطمَة ؿىل ؤبنس ثسٌزسَ،
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 ًوُس اًفِم من ؿاًَة ذزخة ؿىل ًعحح حبَر اًـ م مَىة ؿىل املخَلي حعول ٕاىل هيسف

واًخـمق اًفِم ذون فلط  اذلفغ 
(3)

. 

 ابدلواهة الاُامتم ذون اصلزاس َة، امللصزاث يف اًيؼًصة ادلواهة ؿىل حصنزي ُياك *

 امللصزاث ًحـغ معًل تخسًزة اًلِام ٔبو حلََة، ٔبو مِساهَة جزايزاث اًلِام مثي اًـمََة،

 اًيؼًصة.  ادلواهة ثسؾمي يف اًعَحة مهنا ٌس خفِس حبَر اصلزاس َة،

 واًيت اًعَحة ًُلسرما اًيت اًخرصح مضاًزؽ وتـغ اًـمي، ؤبوزاق اًححوج من اًىثري *

 اًض حىة من ًوعق ووسخ، هلي، معََاث ؾن ؾحازت عم اًخلِمي معََاث من حزء حىون

َة  ؿىل ثـمي اًيت  اصلاكنني من ؿسذ ادلامـة ابحاث يف ًيدرش حِر ٌَمـَوماث، اصلًو

َجا اًخرصح، ومضاًزؽ اًححوج ٕاؿساذ  املعَوتة اًححوج ؿىل اذلعول يف اًعَحة ُخيّ  ٕاٍهيا ًو

 اًححوج ثغل  ثبئت ألحِان من نثري ويف مهنم، ألس خار ًعَحَ ذزايس ملصز ٔبي مضن

 ما اًعَحة تـغ ًـي ل كس رعل ٕاىل ٕاضافة خسًا، هحري حس ٕاىل مدضاهبة اًححثَة وألوزاق

 ٔبو اًححر ابس خالم ألحِان من نثري يف ألساثشت تـغ ٍىذفي حني يف تححثَ، موحوذ ُو

 صسًست تخساظة ُشا ومـين اًححثَة، ٌَؼوزكة اًخلِمي تـمََاث اًلِام ذون اًححثَة اًوزكة

 املفاُمي ابس خزسام ًخـَق فامي ذاظة ورمازاهتم  مـازفِم حتسني من اًعَحة اس خفاذت ؿسم

 ٌَؼواُص املوضوؾي اًيلس من والاس خفاذت الٓدٍصن، ٔبمام إلًلاء ورمازاث واملععَحاث،

  الٓدص. واًصٔبي اًصبٔي كدول ُو رعل من وألضم اجملمتـَة، واملضالكث

 ٔبوزاكاً  ٔبم حبواثً  ٔبم نخحًا،  اكهت سواء اًخسٌزس، َُئة ٔلؾضاء املـصيف الاهخاح كةل *

 اسدداهة تخوسًؽ اًلسم وثعوٍص تخحسًر امللكفة اٌَجية كامت م،2016اًـام  ففي ؿَمَة،

ا مت اًيت اًـَمَة ألؾٌلل ملـصفة ابًلسم اًخسٌزس َُئة ٔبؾضاء ؿىل ألؾوام  ذالل ٕاجناُس

 اًثالزني ثخجاوس مل ألؾٌلل ٍلي تبٔن الاسدداانث هخاجئ ثحني حِر م، 2016 -م  2014

  اًًرش. وس ية وماكن، وهجة، امليجزت، ألؾٌلل ؿسذ ًو ح اًخايل وادلسول معاًل،
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 ( ًُحني إلهخاح اًـَمي ٔلؾضاء َُئة اًخسٌزس تلسم ؿ م الاحامتغ1ادلسول زمق)

 م 2016ٕاىل  2014ذالل اًفرتت من: 

 اًححر ؾيوان م ز.
 امس

 الاس خار
 اًًرش هجة

 ماكن

 اًًرش

 س ية

 اًًرش

 الاحامتؾي واًخلري املصٔبت 1
 سـاذ

 اًززًيب

 لكَة  -الاحامتؾَة اًـَوم جمةل

 -ظصاتَس  خامـة  -الٓذاة
 2014 ًَخِا

2 
 واهـاكساثَ اٌََيب اًخحرض

 اصلميلصاظَة ؿىل

 معص

 اًحيساق

 الاحامتؾَة، اصلزاساث جمةل

 اصلزاساث مصنز ،3))اًـسذ 

 الاحامتؾَة

 2014 ًَخِا

3 

 حتََي " الاحامتؾي اًيوغ

 تني ٌَرصاغ سوس َوًويج

 ؾن وحبر ألذواز

 اًخاكمي " حمسذاث

 ؿائضة

 فض َىة

 خامـة الٓذاة، لكَة جمةل

 (24) اًـسذ  ظصاتَس،
 2014 ًَخِا

4 

 ألذاء وثلِمي ادلوذت ماكثة

 اًواكؽ اٌََخِة ادلامـاث يف

 واملس خلدي

 حسني

 مصخني

 اًصاتؽ اصلويل اًـصيب املؤمتص

  اًـايل اًخـَمي حوذت ًضٌلن

 -اًززكاء خامـة-

 2014 ألزذن

5 

 تـس ًَخِا يف املسين اجملمتؽ

 م، املفاُمي2011

 واًصؤًة واملسًولث

 املس خلدََة

 حسني

 مصخني

 اخملخاز، معص خامـة جمةل

 معص ، خامـة (28)اًـسذ

 اخملخاز

 2014 ًَخِا

6 
 يف ألمٍصىِة اًس َاسة

 ألوسط اًرشق مٌعلة

 حسني

 مصخني

 واًـَوم الاكذعاذ جمةل

،  (13) اًـسذ اًس َاس َة،

 واًـَوم الاكذعاذ لكَة

  -ظصاتَس خامـة-  اًس َاس َة

 2014 ًَخِا

7 

 ًَخِا يف اجملمتـي اذلصاك

  املفاُمي  "م2011

 واًصؤًة واملسًولث

 املس خلدََة "

 حسني

 مصخني

 اًـسذ– الاحامتؾَة اًـَوم جمةل

 -الٓذاة لكَة- اًساذش 

 ظصاتَس خامـة

 2014 ًَخِا
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8 
 يف وذوزٍ اجملمتـي اًخحرض

 املسين اًوؾي اهخاح

 معص

 اًحيساق

 الاحامتؾَة، اصلزاساث جمةل

 اصلزاساث ، مصنز (4)اًـسذ

 الاحامتؾَة

 2015 ًَخِا

9 

 واًخمنَة اًخـَمي

 ؾن مؤرشاث/اًخرشًة

 اٌََخِة املصٔبت ثـَمي

 ؿائضة

 فض َىة

 (17)اًـسذ امللازتَة، اجملةل

 امللازتَة ادلامـة
 2015 ًَخِا

10 

 اجملمتؽ وكضااي الاحامتغ ؿ م

 ؿ م كسم املـادض "

 منورخًا" الاحامتغ

 ؿائضة

 فض َىة

  اًـسذ الٓذاة، لكَة جمةل

  الٓذاة لكَة (27)

 -ظصاتَس خامـة -

 2015 ًَخِا

11 
 يف ٌَمصٔبت الاحامتؾي اصلوز

 اٌََيب اجملمتؽ

 فاظمة

 تيوز

 الاحامتؾَة اًـَوم جمةل

 والاوساهَة
 2015 ًَخِا

12 

 ٌَمسبةٔل اًسَمي الاحذواء

 ػي يف اًفَسعًَِة

 ألمٍصىِة اًس َاسة

(1991- 2013) 

 حسني

 مصخني

( 17ادلامـة، اًـسذ ) جمةل

ة ألول، خامـة اجملضل  اًزاًو
 2015 ًَخِا

13 
 اجن ملسمة يف اًخـَمي حوذت

 ذضلون

 حسني

 مصخني

 ارلامس اصلويل اًـصيب املؤمتص

 اًـايل، اًخـَمي حوذت ًضٌلن

 اًضازكة خامـة

 الامازاث

 اًـصتَة

 املخحست

2015 

14 

 

 ؿ م تني اًحًَِة اًـالكاث

 اذلاسة وؿ م الاحامتغ

 واملهنجَة" اليٓل "املفاُمي

 حسني

 مصخني

 لكَة اًثاًر اصلويل املؤمتص

 اًسَعان خامـة الٓذاة،

 كاتوش

 سَعية

 ؾٌلن
2015 

 واًخمنَة اًيوغ تني ملازتة 15
 سـاذ

 اًززًيب

 خامـة -الاحامتؾَة  اًـَوم جمةل

 الٓذاة لكَة - ظصاتَس
 2016 ًَخِا

16 

 حوذت ًضٌلن اًوظين املصنز

 ًَخِا )اًخحسايث يف اًخـَمي

 واًفصض(

 حسني

 مصخني

 اًساذش اصلويل اًـصيب املؤمتص

 اًـايل، اًخـَمي حوذت ًضٌلن

 ٌَـَوم اًسوذان خامـة

 واًخىٌوًوحِا

 2016 اًسوذان
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17 

 منت ؿىل الاحامتغ ؿ م

اًـصيب  اجملمتـي اذلصاك

 يف الاحامتغ ؿ م "ٔبكسام

       اٌََخِة ادلامـاث

 منورخًا"

 حسني

 مصخني
 2016 ثووس اًفاؿَون ملصنز اًثاين املَخلي

18 

 اًخـَمي مٌؼومة ٕاظالخ

 ًَخِا يف اذلىوسم ادلامـي

 2016 واملس خلدي اًواكؽ

 حسني

 مصخني

  تـيوان ارلامس اصلويل املؤمتص

 يف املـادضت الاجتاُاث

 خامـة اًخـَمي ، مؤسساث

 مؤثة

 2016 ألزذن

19 
 ؿىل سوس َوًوحِة بٓفاق

 اًـصيب اجملمتـي اذلصاك منت

 حسني

 مصخني

 الاحامتؾَة ٌَـَوم ألزذهَة اجملةل

 (،2) اًـسذ  (،9) اجملضل 

 الازذهَة ادلامـة

 2016 ألزذن

20 

 يف اًس َوسوًويج اًخلَري

ة  ثعحَلاث منت  2.0اًًو

 اًـصيب اجملمتـي اذلصاك

 منورخاً 

 حسني

 مصخني

 اًـسذ الاحامتؾي، اًخلري جمةل

ََة، ألول  َلس خامـة حًو

 اًـَوم لكَة ثسىصت ، دضري

 الاحامتؾَة

 2016 ادلزائص

21 

Civil society in 

Libya after the 

revolution of 2011- 

Concepts - and - 

future vision 

 حسني

 مصخني
-ICSSH 2016-  Osaka 2016 اًَاابن 

22 

 ادلامـاث يف الاحامتغ ؿ م

 ٕلؿاذت "ذؾوت    اٌََخِة

 اًخـًصف"

 حسني

 مصخني

 ظَاكة حنو اصلويل املَخلي

 اًـَوم مِسان يف ؾصتَة هؼًصة

 رلرض محة خامـة الاحامتؾَة،

 ابًواذي

 2016 ادلزائص

 

 م .2016 اًـام  الاحامتغ ؿ م كسم وثعوٍص حتسًر دلية إبؿساذٍ كام خسول   
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ومن هجة ٔبدصى زظس اس خعالغ زٔبي حسًر كسمَ ؿسذ من ظَحة كسم ؿ م 

الاحامتغ، ٔبضم اًخحسايث واملضالك اًيت ًـاين مهنا اًعَحة كسم ؿ م الاحامتغ ٌَـام ادلامـي 

م، فاكهت ؿىل اًيحو اًخايل2015/2016
(4)

: 

 احملارضاث. مبواؾَس ألساثشت تـغ اًزتام ؿسم *

  اًعَحة . تني ما املـامةل يف اٍمتَزي *

 الامذحاانث. يف ٌَمشاهصت املميوخ اًوكت ضَق *

 الأكذميي. املرشف ذوز قَاة و كعوز *

  ابًلكَة. مىذحة وحوذ ٕاىل اذلاخة *

 اًعَحة. مؽ ابًخفاؿي ألساثشت تـغ كِام ٕاىل اذلاخة *

  اصلزاس َة . امللصزاث رشخ معََاث يف ألساثشت تـغ نفاًة ؿسم *

 اًعَحة. خي هبا ميص اًيت والاحامتؾَة اًيفس َة ٌَؼصوف ألساثشت ثلسٍص ٕاىل اذلاخة *

  اذلاًَة. اًحالذ ٔبوضاغ مؽ حىَِف ٕاىل اًعَحة حاخة *

ٕارن ؿىل اًلازئ ٔبن ًسزك وحوذ مضالك وحتسايث ؿسًست ومدضـحة ثواخَ ُشا اًـ م، 

مفياشم ُشا اًـ م، واًيت جضمي ألُساف وامللصزاث، وظصق اًخسٌزس، وظصق اًخلِمي عم 

يف ألظي اخرتاز ملياشم اًس حـًَِاث من اًلصن املايض، نٌل ًؼِص ثبٔزري ثغل اًخحسايث 

اًـ م، فاخملصخاث اًخرشًة ًِشا اًـ م ل حزال ملذرصت ؿىل واحضًا من ذالل خمصخاث ُشا 

ختصجي هواذز ثرشًة ٕلصلال وػائف كري واحضة، ٔبم كري مصقوتة، وتبٔسَوة ثلََسي ًلوم 

خَِا ؿىل احملارضاث اًيؼًصة، وثـمتس ؿىل اًخَلني واخرتاز املـَوماث، ذون الاُامتم ابًـمي 

ـازف، واملِازاث، نٌل ل حزال خمصخاث اًـ م من ازلاؾي، واًخفىري إلتساؾي، وثعحَق امل

اًححوج واصلزاساث حصنز ؿىل اًضلكَاث اًححثَة، واًيت بٔذي اًخلِس هبا ٕاىل ٔبن حىون 

اًضلكَاث ؿىل حساة املضمون، ذما ٔبذي ٕاىل افذلاز ثغل اصلزاساث واًححوج ٕاىل إلتساغ 

اظي كسم ؿ م الاحامتغ مؽ والاتخاكز واٍمتزي اذللِلي، والٔنرث من رعل ُو اس متصاز ثـ

املضالكث تيفس ألسَوة اًخلََسي، ٕاضافة ٕاىل ؿسم الاُامتم مبواءمة احذَاخاث سوق 
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نٌل ثربس حتسايث ؿسًست ثخـَق تبٔذاء تـغ ٔبؾضاء َُئة اًخسٌزس، مهنا  اًـمي واًخمنَة،

مهنم تبٔهَ اذلاخة ٕاىل ثعوٍص ٕاسرتاثَجَاث اًخـَمي واًخـ م، ٕاضافة ٕاىل اس متصاز اؾخلاذ اًحـغ 

ل ميىن ٕاضافة ٔبي خسًس ًِشا اًـ م، وٕان اكهت ُياك ٕاضافاث فَن حىون ٕال من ذالهلم، 

  ابًخايل فٕان اًسؤال املعصوخ حاًَا: ما عم ارلعواث املخزشت ًخعوٍص ؿ م الاحامتغ؟

 ظصاتَس؟ خامـة يف الاحامتغ ؿ م كسم ًخعوٍص املخزشت ارلعواث ماعم *

لصم ٔبن اًلازئ كس لحغ تـس كصاءثَ ٌَعفحاث املاضَة تبٔن حصنة مصاحـة كسم ؿ م 

م، تـس رعل خاءث مصحةل  2012م، ثًل رعل مصحةل  2008الاحامتغ كس تسٔبث مٌش اًـام 

م، ابًخايل سُمت اًرتنزي ؿىل ُشٍ املصاحي اًثالج ورعل يف إلخاتة ؿىل اًسؤال  2016

فلط ثرسذ ٔبضم دعواث رعل اًخعوٍص وإلجناساث اًيت مت  املعصوخ، ويف اذللِلة س يىذفي

   حتلِلِا، ؤبساًَة اًخيفِش، ذون ارلوط يف ثفاظَي ارلعواث.

 :م 2008* املصحةل ألويل اًـام 

م، ثضبٔن 2008ٌَـام   (1)م، دلية ؿَمَة تلصاز زمق 2008صلكت زئاسة اًلسم ًـام 

 اًعاذزت ؾن اٌَجية اًـَمَة تخازخي:وحسة وزَلة  ثعوٍص وجتسًس ؿ م الاحامتغ،

 :م، فٕان دعواث ثعوٍص وجتسًس اًلسم ثضميت ادلواهة اًخاًَة5/7/2008

اًصؤًة اًـَمَة ًلسم ؿ م الاحامتغ ومشَت اًواكؽ، وألُساف، واحملاوز اصلزاس َة  *

 .اًصئُسة 

 بٔسس ثوسًؽ امللصزاث اصلزاس َة ؿىل مجَؽ فعول اصلزاسة املـمتست من اًلكَة. *

 امللصزاث اصلزاس َة حسة ؿسذ اًساؿاث، وؿسذ اًوحساث. *

    زتط اًربانمج اصلزايس ٌَلسم تـسذ من ألوضعة اًـَمَة واًخعحَلِة يف اجملمتؽ. *

 :نٌل زنزث ثغل ارلعواث ؿىل اًيلاظ اًخاًَة

ٕاىل حىَِف جصامج ؤبُساف كسم ؿ م الاحامتغ مؽ مذعَحاث اًحُئة اجملمتـَة،  اذلاخة *

 معاًل تلاؿست ٔبن اًـ م يف ذسمة اذلَات واجملمتؽ واًحُئة.
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ثوػَف ؿ م الاحامتغ يف ثَحَة احذَاخاث اجملمتؽ ادلسًست، ورعل تلَة اًلضاء ؿىل  *

كس ثـوق حصنة اجملمتؽ حنو  اًخياكضاث واًسَحَاث واًفوازق واملضالكث الاحامتؾَة اًيت

 اًخلسم والاسذُاز من هجة ٔبدصى.

ٔبطمَة هخاجئ اصلزاساث الاحامتؾَة يف حي مضالكث اذلَات الاحامتؾَة ويف ٕاؿاذت  *

جضىِي ُشٍ اذلَات الاحامتؾَة، من ذالل معََاث اًخرعَط، واًخمنَة الاحامتؾَة، 

  والاكذعاذًة.

ألدصى يف حتلِق ُسف سـاذت اًخرش، من ٌضرتك ؿ م الاحامتغ اًَوم مؽ اًـَوم  *

ذالل الاؾامتذ  ثضلك زئُس ؿىل ثعحَق اذللائق اًـَمَة يف اذلَات حىت ثخزَط من مجَؽ 

 امليلعاث سواء ٔباكهت فاكة، ٔبم مصضا، ٔبم ؿالكاث ػاملة.

 :نٌل مت جتسًس ٔبُساف كسم ؿ م الاحامتغ، حِر ٔبظححت ؿىل اًيحو اًخايل

 وظياؿة الاحامتؾَة، واًضؤون واًـمي، اًخـَمي، جمالث يف ٌَـمي مذرععني ٕاؿساذ *

 واًحُئة، واًعحة، الاحامتؾي، واًخرعَط واًخمنَة، اًـَمي، واًححر واًحَاانث، املـَوماث،

 اصلويل. واًخـاون وإلساكن، واًساكن، واًدسوًق، واملـازط، الاحامتؾي واًـمي

 والاكذعاذي. الاحامتؾي واًخحسًر اًخحصز كضااي مـادلة يف املساطمة *

 .اجملمتؽ يف اًـَمي اًخفىري وورش جتسٍص، يف املساطمة *

 .الاحامتؾَة اصلزاساث جمال يف املـصفة احذاكز هرس *

 يف حني مت حتسًس احملاوز اًصئُسة اًيت ًخوحة ٔبن ًخضمهنا اًربانمج اصلزايس ًلسم ؿ م

 :الاحامتغ يف احملاوز الٓثَة

 اًساكهَة. اصلزاساث *

 .اًـَمي اًححر وثلٌَاث مٌاشم *

 اًـمي. ذزاساث *

 .الاحامتؾي واًخرعَط اًخمنَة *

 .الاحامتؾي الاحنصاف *
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 .املصٔبت ذزاساث *

 .اًخحسًر *

 .الاحامتؾي واًضحط اًخيؼمي *

 .واًحُئة إلوسان *

 .اذلرضًة اذلَات مذعَحاث *

 .املـصفة جممتؽ *

 الاحامتؾَة. اذلصاكث *

مت ثفًصف احملاوز والاُامتماث اصلزاس َة يف مجةل من امللصزاث اصلزاس َة اًخرععَة  نٌل

حَف امللصزاث اصلزاس َة  واًـامة اًيت سوف ًخَلاُا اًعاًة ٌَحعول ؿىل اصلزخة اًـَمَة ًو

 .ذزاس َة ساؿة (133)ملصًزا ثًذج  (64)

 :م 2012* املصحةل اًثاهَة س ية

تخلكَف ؿسذ من ٔبؾضاء َُئة اًخسٌزس ابًلسم م 2012كامت زئاسة اًلسم س ية 

مبِام مصاحـة امللصزاث اصلزاس َة، ٕال ن ُشٍ اٌَجية اكهت ثفذلص ٕاىل وحوذ واثئق ثحني 

بًَٓاث معَِا مثي دعاة اًخلكَف، وحمارض الاحامتؿاث، ودعط اًـمي واس خعاؾت ُشٍ 

، ٕال ٔبهَ وتـس فرتت اٌَجية ثلَري ؿسذ من امللصزاث اصلزاس َة، ومت اًـمي هبا ذاذي اًلسم

من اًزمن ثحني ًـٌلذت اًلكَة تبٔن بًَٓاث ثلَري ثغل امللصزاث اكن ًفذلص ٕاىل اثحاغ اًس َاق 

اًلاهوين املخـازف ؿَََ، مثي ٕاظساز دعاة من زئاسة اًلسم ابرلعوض، واملوافلة ؿَهيا 

 ادلامـة. من كدي اجملَس اًـَمي ابًلسم، واؾامتذُا من كدي ؾٌلذت اًلكَة ومن مث زئاسة

 :م2016* املصحةل اًثاًثة اًـام 

هدِجة ٕاىل الاهخلاذاث اًيت وهجت ٕاىل اٌَجية امللكفة تـمََة مصاحـة امللصزاث 

م، 9/11/2016م، كامت زئاسة اًلسم تخلكَف دلية خسًست،تخازخي: 2012اصلزاس َة س ية 

حِر ٔبس يس ًِشٍ اٌَجية رمام ظَاكة املسوذت احملاةل من كدي اٌَجية اًساتلة، ٕاضافة ٕاىل 

ظَاكة امللرتحاث احملاةل من كدي ٔبؾضاء َُئة اًخسٌزس ابًلسم، مؽ مصاؿات املـاًري راث 
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ًخـَميي، حِر معَت اٌَجية امللكفة ومٌش اًحساًة اًـالكة، ذاظة منورح ثوظَف اًربانمج ا

  ؿىل حتسًس جصانمج معَِا يف مِثاق معي مث ٕاحاًخَ ًصئاسة

اًلسم، واطلي ثضمن دعواث ومصاحي ٕاجناس اًـمي  املعَوة، وثضلك ؿام حسذث 

 :اٌَجية ٔبُسافِا حنو معََة اًخحسًر  واًخعوٍص ؿىل اًيحو اًخايل

  اًـمي. سوق احذَاخاث مؽ املس هتسفة اًخـَمي خمصخاث مواءمة *

 واٍمتزي. ادلوذت حنو امليافسة زوخ تر *

  اًخـَميَة. اًـمََة يف ًإلتساغ ابًلسم اًخسٌزس َُئة ٔبؾضاء تني املحاذزت زوخ حمنَة *

 وثعحَلِا. ادلوذت هؼام تياء حنو اًسـي *

  وضٌلهنا. ادلوذت زلافة ورش *

 الاحامتغ . ؿ م كسم تبطٔمَة اخملخَفة ومؤسساثَ اجملمتؽ ثـًصف *

 : اًخاًَة ادلواهة اًلسم وجتسًس ثعوٍص دعواث ثضميت نٌل

 حتسًس املـاًري الأكذميَة ًلسم ؿ م الاحامتغ. *

ة وزساةل ؤبُساف اًلسم. *  جتسًس كمي وزًؤ

 رشوظ وبًَٓاث اًلدول ابًلسم . *

 خمصخاث اًخـَمي املس هتسفة. *

 .اًساؿاث، وؿسذ اًوحساث اصلزاس َة جسىني امللصزاث اصلزاس َة حسة ؿسذ *

 ظصق اًخـَمي واًخـ م. *

 .ظصق اًخلِمي *

 .مذعَحاث الاس متصاز يف اصلزاسة ابًلسم *

 .ثعيَف اًخلِمي *

  ثلِمي اًلسم. *

   ذسماث اصلمع اًخـَميَة. *
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وحست ذزاس َة، اهلسمت   (123)ملصًزا ثًذج  (61)نٌل ٔبظحح ؿسذ امللصزاث اصلزاس َة

وحساث معََة، وحسة اًوزَلة اًعاذزت ؾن   (10)وحست هؼًصة وٕاىل (113)ٕاىل ؿسذ 

اٌَجية امللكفة تـمََة حتسًر وثعوٍص اًلسم اؾمتسث اٌَجية يف جصانمج معَِا ؿىل ؿسذ من 

الًَٓاث، عم
(5)

 :  

 واؾامتذ حوذت ًضٌلن اًوظين املصنز ؾن اًعاذز اًخـَميي اًربانمج ثوظَف منورح *

 واًخسًزخِة. اًخـَميَة املؤسساث

 م.2016-2012 اًساتلة اٌَجية ؾن امللرتحة اصلزاس َة امللصزاث مسوذت *

الاحامتغ  ؿ م تلسم اًخسٌزس َُئة ٔبؾضاء كدي من امللرتحة اصلزاس َة امللصزاث *

 م.2012-2016

 اًخوػَف هجاث من ؿسذ ؿىل ثوسًـِا مت املس هتسفة اًخـَمي خمصخاث ثلِمي اسدداهة تياء *

  وارلصجيني.

 ابًلسم. اًخسٌزس َُئة ٔبؾضاء ؿىل املسوذت ثوسًؽ *

 من  اًـمي ُشا وثلِمي مصاحـة تـمََة كاموا اطلٍن ارلرباء كدي من اًصاحـة اًخلشًة *

 ًَخِا. وذازح ذاذي

ٔبوظت اٌَجية املشهوزت تـسذ من اًخوظَاث، ٔبطمِانٌل 
(6)

: 

 ادلامـة ملصزاث مضن من املـادض اٌََيب اجملمتؽ ملصز ٍىون تبٔن اًلكَة  ؾٌلذت خماظحة *

 اًـامة.

 ومذاتـة اًـَمي اًححر ثضؤون ثـين وحست ابس خحساج اًلكَة ؾٌلذت من كصاز ظسوز *

 اًخوػَف. هجاث مؽ اًعَحة ختصح مضاًزؽ وثًس َق

 الاحامتغ. ؿ م يف خسًست بٓفاق فذح ًمت حبَر اًلسم ذاذي ُصـة فذح *

 اًخوظَف. ُشا وثلِمي ومذاتـة ًخيفِش ومنارح اسدداانث إبؿساذ اًلسم زئاسة كِام *

 اًالسمة وارلعؼواث املخعَحاث ًخضمن اًخرؼصح، مضاًزؽ إبحصاءاث ذاض ذًَي وضؽ *

   اًخوػَف. هجاث مؽ اًخًس َق وبًَٓاث اًخرصح مرشوغ ًخيفِش
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 اًـسزاس َة. امللؼصزاث ثؼوظَف ًخيفِش حمـسذت سمٌِـة دعـة توضؽ اًلسم زئاسة كِـام *

 مثي اًخـَميَة، ٌَـمََة اصلامعة واًربامج ابٔلوضعة ثخـَق دعة توضؽ اًلسم زئاسة كِام *

 ٕاخل.... ثسًزخِة  وذوزاث ؿَمَة وحَلاث معي وزص

 ٔبو اًرتتوًة ٔبو اًخـَميَة اًياحِة من سواء الأكذميي ٌَمرشف اًلائة اصلوز ثفـَي *

 مرشف ٔبفضي خائزت اس خحساج اًلسم زئاسة ؿىل اٌَجية ثلرتخ حِر الاحامتؾَة،

 ٔباكذميي.

 يف ٔبس خار ؤبفضي اًخـَميي، اجملال يف ٔبس خار ٔبفضي خائزت مهنا حتفزًية ، حوائز ٕاوضاء *

 واملـيوي املاذي اصلمع تخوفري اًلسم وزئاسة اًلكَة ؾٌلذت كِام رضوزت مؽ اًححيث، اجملال

  اًربامج . ًِشٍ

  :اًساتلة واًخجسًس اًخعوٍص ًخجازة كصاءت

 اس خزالض ميىن الاحامتغ، ؿ م كسم وجتسًس ثعوٍص جتازة ٔبضم اس خـصاط تـس

 :اًخاًَة اًيخاجئ

 تبطٔمَهتا وازلـي اطلايت اًوؾي من اهعالكاً  ثبئت اًياحجة واًخجسًس اًخعوٍص ذؾواث *

 ٕاٍهيا . واذلاخة

 اًخحسًر تبطٔمَة ثؤمن اًلسم زئاسة كدي من واؾَة ٕازاذت وحوذ ٕاىل اذلاخة ُياك *

 واًخجسًس.

 ؿ م كسم وجتسًس ثعوٍص معََة يف اكفة اًخـَميَة اًـمََة ٔبظصاف مضازنة رضوزت *

  الاحامتغ.

 اًخـَميَة. اًـمََة سري حتنك واحضة مـاًري ٕازساء *

 الاحامتغ. ؿ م ًلسم واًخجسًس اًخلَري ًـمََة هحريت ملاومة وحوذ ثوكؽ *

 ؿىل ًـمتس اجملمتـاث ثلسم ٔلن اخملصخاث، حوذت مبس خوى ًالزثلاء رضوًزة حاخة ُياك *

. اجملمتؽ مس خلدي ملعَحة ثوػَفِا ًضمن مبا ممتزيت، ًيرحة خمصخاهتا نفاًة  واسذُاٍز

  الاحامتغ. ؿ م ًلسم اجملمتـَة اذلاخة من انتـة واًخجسًس اًخحسًر معََة حىون بٔن *
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 إلكَميي املس خوى ؿىل ألدصى الاحامتغ ؿ م ٔبكسام مؽ امللازهة تـمََة اًلِام ٕاىل اذلاخة *

 واصلويل.

 يف -الٓذاة لكَة- الاحامتغ ؿ م كسم وجتسًس حتسًر جتازة تـغ اس خـصاط تـس

   :ُو الٓن ًُعصخ ٔبن ميىن اطلي اًسؤال فٕان ظصاتَس، خامـة

 الاحامتغ؟ ؿ م بٔكسام وجتسًس ًخعوٍص واملهنجَاث امللازابث عم ما *

 مواءمة مبضلكة س يواث مٌش اًـَمي اًححر ومصانز واًَِئاث اًححاج اُامتم ثـاػم

 تسبٔ  مٌش الاُامتم ُشا سايذت حنسذ ٔبن وميىٌيا واًخمنَة، اجملمتـَة احذَاخاث مؽ اًـَمَة اًربامج

 اخملصخاث حوذت ؿىل واًرتنزي اًـايل، اًخـَمي يف وضٌلهنا ادلوذت مبوضوغ اصلويل الاُامتم

َة إلكَميَة املؤمتصاث من اًـسًس ؾلسث حِر اًخـَميَة،  الاًزتام ترضوزت ثعاًة اًيت واصلًو

 س َي ُياك ٔبظحح نٌل اًخـَميَة، اخملصخاث حوذت حتلِق ٕاىل وظولً  وضٌلهنا ادلوذت مبـاًري

 ٌَربامج واًخجسًس اًخعوٍص تـمََاث هتمت اًيت واًححوج اصلزاساث من ًيلعؽ ل ؿازم

 ٔبي ظصخ يف الاحامتغ ؿ م وحباج ٔبساثشت ذوز قَاة اًس َي ُشا ؿىل وًالحغ اًـَمَة،

 ؤكهنم واًخمنوًة، اجملمتـَة الاحذَاخاث ًوامئ مبا الاحامتغ ؿ م وجتسًس ًخعوٍص ملازابث

 وظَحهتم، ألساثشت تني ما فلط حمعوزت اًـ م ُشا ؿالكة حىون ٔبن ابس متصاز ممتسىون

خشهص  من ؿسذ ؿىل م2015مصخني اًـام  حسني اصلنخوز ٔبًلاُا اًيت احملارضت ُيا اًحاحثان ًو

 اًخلري مفِوم ثياًوت  -ظصاتَس خامـة- الٓذاة، جلكَة الاحامتغ، ؿ م كسم وظَحة ٔبساثشت

 ؿ م ثـًصف ٕاؿاذت رضوزت ٕاىل احملارضت ثغل ذَعت حِر "الاحامتغ ؿ م يف واًخلَري

 من ٕاهَ حِر واًخححري، واًخـحري اًخفىري، حًصة من والاس خفاذت وجتسًسٍ، الاحامتغ

 ما لك وكول خسًس، ُو ما لك جىضف اًحُئة ثغل وحوذ مؽ الاحامتغ ؿ م ًلوم ٔبن املفرتط

 مـازضة ٔبفـال زذوذ احملارضت ثغل وخسث اًزمن من كعريت فرتت وتـس ٔبهَ ٕال خسًس، ُو

 ؿ م مفاُمي هون يف املـازضني ٔبفـال زذوذ متحوزث حِر ألساثشت، تـغ كدي من

 دضخ ألساثشت تـغ ٔبن نٌل هبا، املساش ٔبو ؿَهيا، ٌَرصوح ذؾوت ٔبًة من معاهة الاحامتغ

 صلى اًصذوذ ثغل صلكت ابًخايل ذالهلم، من ٕال ثمت ل واًخجسًس اًخلَري معََاث تبٔن

 من ٍلوؿة اًصذوذ ثغل ظصحت حِر اًس َوسًووحِة، املـصفة ٕاىل اذلاخة سايذت اًحاحثني
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 ٔبكسام وحوذ اس متصاز ٕاىل حاخة ُياك ُي :حول حمتحوز واًيت ادلسًست، اًلسمية اًدساؤلث

شا اٌََخِة؟ ادلامـاث يف الاحامتغ ؿ م  خسًس-كسمي جساؤل ظصخ ٕاىل ًلوذان اًدساؤل ُو

و  اٌََخِة؟ ادلامـاث يف الاحامتغ ؿ م بٔكسام ٕاكفال ًمت ؾيسما حيسج مارا :ُو

 اًـصيب الاحامتغ ؿ م ٔبساثشت ٔبحس كاهل ما حىصاز ميىن صسًس ٔبسف وجلك اذللِلة يف

 اجملمتؽ ٔبن نٌل الاحامتغ، ؿ م ٔبكسام مجَؽ ٕاكفال مت ٔبهَ ًو يشء، حيسج ًن تبٔهَ س يواث مٌش

 ُشا ملس يا ًولس واًخمنَة، اجملمتؽ لحذَاخاث رضوًزة ٔبو رممة خمصخاث ًفلسوا ًن ومؤسساثَ

 اًامثهَاث ٔبوادص ظصاتَس، خامـة يف الاحامتغ ؿ م كسم ٕاكفال مت ؾيسما اٌََخِة ادلامـاث يف

 اجملمتؽ ثبٔثص ؿسم وضوخ جلك ًيا ثحني حِر املايض، اًلصن من اًدسـًَِاث مٌخعف وحىت

يا إلكفال، هبشا ومؤسساثَ  ٕاىل حاخة ُياك ًُس تبٔهَ دضاحة وجلك اًلول ٕاىل وسازغ زمبا ُو

شا ٕاٍهيا، حاخة يف اجملمتؽ ًُس هون اٌََخِة، ادلامـاث يف الاحامتغ ؿ م ٔبكسام خمصخاث  ُو

 مـسومة اًـَوم مضن من ثعيَفِا ميىن الاحامتغ ؿ م ٔبكسام تبٔن صسًست تخساظة ًـين

 ألطمَة راث ألدصى ابًـَوم ملازهة ورعل واًخمنَة، اجملمتؽ لحذَاخاث "اًعفًصة"ٔبي ألطمَة

 اًِيسسة، ولكَاث املـَمني، ولكَاث اًعة، لكَاث مثي اجملمتؽ، يف امليرفضة ٔبو املصثفـة،

  امليرفضة. املصثفـة ٔبو ألطمَة راث اًلكَاث من رعل وكري اذللوق ولكَاث

شا و رمم جساؤل ظصخ ٕاىل ًسفـيا ُو  الاحامتغ ؿ م تبٔكسام الاهخلال ميىٌيا َفه  : ُو

 ابًًس حة ألطمَة املصثفـة ٔبو امليرفضة اًـَوم ٕاىل ألطمَة "اًعفًصة"املـسومة  اًـَوم من

   واًخمنَة؟ اجملمتؽ لحذَاخاث

شا  وامليرفضة، ،"اًعفًصة "املـسومة اًـَوم مفِوم حتسًس ٕاىل ابًرضوزت ًلوذان ُو

   ألطمَة. واملصثفـة

 : ألطمَة ""ظفًصة مـسومة * ؿَوم

 اجملمتـَة ًالحذَاخاث ابًًس حة معرًية كري اًـَمي اًلسم خمصخاث حىون حِر

شا ٕاكفاًِا، حال يف اًخمنَة، ومعََاث الاحذَاخاث ًخغل هتسًساً  متثي ل ابًخايل واًخمنَة،  ُو

  ٌَمجمتؽ. ظفًصة ٔبطمَهتا هون ؾهنا الاس خلياء ميىن ألكسام من اًيوغ
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  : ألطمَة مٌرفضة ؿَمَة * ؿَوم

 اجملمتـَة ًالحذَاخاث ابًًس حة معرًية كري اًـَمي اًلسم خمصخاث حىون حِر

 ثسمعِا هوهنا اًخمنَة، ومعََاث الاحذَاخاث ًخغل حزئَاً  هتسًساً  متثي كس ًىهنا واًخمنَة،

  وجساهسُا.

  :ألطمَة مصثفـة ؿَمَة *ؿَوم

 واًخمنَة، اجملمتـَة ًالحذَاخاث ابًًس حة معرًية اًـَمي اًلسم خمصخاث حىون حِر

 ٕاكفاًِا اجملمتؽ ًلدي ل ابًخايل ٕاكفاًِا، حال يف واًخمنَة اجملمتـَة ًالحذَاخاث هتسًساً  متثي حِر

 ٔبدصى. ٔبكسام ٕاىل مضِا ٔبو

و رمٌلً  جساؤلً  ًعصخ اًـَوم، ٔلطمَة اًخلس مي ُشا ٔبن نٌل  املـسومة ألطمَة حيسذ من: ُو

 ٌَـَوم؟ املصثفـة  ٔبو امليرفضة "ظفًصة"

 : ؿامَني ؿىل تياءً  ثخحسذ اًـَمَة ألكسام ٔبطمَة تبٔن اًلول ميىن

 اخملخَفة اجملمتـَة فالحذَاخاث اًـَمي، اًلسم ٕاىل ومؤسساثَ اجملمتؽ احذَاخاث :ألول

 ٔبطمَة ازثفـت اًـَمي ٌَلسم اجملمتـَة الاحذَاخاث اساث فلكٌل اًـ م، ٔبطمَة حتسذ اًيت عم

  ثعيَفَ. حتسًس ؿىل وا ح ثضلك الاحذَاخاث ثغل ثؤثص ابًخايل اًـَمي، اًلسم

 ثعيَف ًخحسذ حِر املخيوؿة، ومؤسساثَ ٌَمجمتؽ اًـَمي اًلسم ًلسمَ ما: اًثاين

 هوؾَة ثعحح حِر اجملمتؽ، يف حتلِلِا املصاذ ؤبُسافَ زؤًخَ ؿىل تياء اًـَمي اًلسم ٔبطمَة

 اًـَمي، اًلسم ٔبطمَة حتسذ اًيت عم اجملمتؽ يف هبا املياظ واملِام املس هتسفة اًخـ م خمصخاث

 ازثفـت ومؤسساثَ اجملمتؽ اجتاٍ واحضة ٔبُساف متخغل اًـَمي اًلسم خمصخاث اكهت فلكٌل

 ثعيَفَ. حتسًس يف ًؤثص ٌَمجمتؽ اًـَمي اًلسم ًلسمَ ما ابًخايل اًـَمي، اًلسم ٔبطمَة

 مصثحط اًـَمَة ألكسام ٔبطمَة تبٔن ًسزك ٔبن املفاُمي هبشٍ ٔبحاظ ٔبن تـس اًلازئ وؿىل

 يف الاحامتغ ؿ م ٔبكسام افذلاذ هفسَ اًوكت يف ًيا ًخخني نٌل اًـامَني، هبشٍن هحري حس ٕاىل

ًَا اٌََخِة ادلامـاث  خناظص فٕاهيا ألساش ُشا وؿىل املشهوزٍن، ابًـامَني ازثحاظ ٔبي حاً
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 ؿ م ٔبكسام خمصخاث ٕاىل حاخة ُياك ًُس تبٔهَ وهلول ادذعاز ٔبي حيسزَ اطلي ابلتدساز

  اذلايل. توضـِا اٌََخِة ادلامـاث يف الاحامتغ

 ثعيَف من الاحامتغ تـ م الاهخلال ميىن هَف: هفسَ ًعصخ اطلي اًسؤال فٕان ابًخايل

 ألطمَة؟ املصثفؽ امليرفغ، ٔبو اًخعيَف ٕاىل اًعفصي

 مـصفة تلَة اًـَوم ٔلحس ملازتة ظصخ ٕاىل حاخة يف فٕاهيا اًسؤال ُشا ؾن ًإلخاتة

 سُمت حِر املصثفـة، اًـَوم ٕاىل امليرفضة ٔبو اًعفًصة اًـَوم من اًـَوم تـغ اهخلال بًَٓاث

 تبٔهَ ألوكاث من وكت يف ًُعيف اًـ م ُشا اكن حِر طلعل، ملازتة اذلاسوة ؿ م ادذَاز

 اكهت ٔبهَ ٕال اذلاسوة، ؿ م ٔبطمَة من ابًصمغ ألطمَة ، املـسومة ٔبو امليرفضة اًـَوم من

 يف خمصخاثَ وذوز اًـ م، ُشا ٔبطمَة ٕاىل املخيوؿة ومؤسساثَ اجملمتؽ ثـًصف ٕاىل حاخة ُياك

 من هل حسوذ ل  ذؤوة سـي ُياك فاكن اجملمتـَة، الاحذَاخاث وثعوٍص اًخمنَة معََاث

 اجملمتؽ ، ٔبفصاذ تني ما اذلاسوة اس خزسام زلافة ورش تبطٔمَة اًـ م ُشا ؿىل اًلامئني خاهة

 من ًَعحح ألطمَة امليرفضة ٔبو املـسومة اًـَوم من اًزمن من فرتت تـس ًًَذلي ومؤسساثَ،

 ؿىل كائـمة اجملمتـَة والاحذَاخاث اًخمنَة معََاث بٔظححت حِر ألطمَة، مصثفـة اًـَوم

 من س يواث وتــس اًـ م ُـشا اس خعاغ ابًخايل اًؼحاسوة، ٔبهؼـمة ٔبحـسج اسذؼزسام مـسى

 حيول اطلي وٕان ألطمَة، مصثفؽ ؿ م ٕاىل ألطمَة، مٌرفغ اًخعيَف من الاهخلال ثبٔسُسَ

 زمبا ألطمَة مصثفؽ ٔبو مٌرفغ ٕاىل ألطمَة "ظفصي "مـسوم من الاحامتغ ؿ م اهخلال ذون

 هبا س خلوم اًيت اًوػائف ٔبو ألذواز وثخِان تبطٔمَخَ ، اجملمتؽ ًخـًصف بًَٓاث وحوذ ٕاىل حاحذَ

 اًححوج، وٕاحصاء واًخرعَط، اًخرشًة، ابًخمنَة ًخـَق فامي ذاظة اجملمتؽ ، يف خمصخاثَ

 الاحذَاخاث ًَواهة ثـًصفَ ٕلؿاذت تَ اًلامئني سـي ًخعَة نٌل .ٕاخل،..واًخلاٍزص واصلزاساث،

َة، هكصحةل اجملمتـَة  كامئة اًخمنَة ومعََاث الاحذَاخاث ثغل حىون مصحةل ٕاىل ثعي حىت ٔبًو

     اذلاسوة. ؿ م مؽ حاًَاً  اذلال ُو مثٌَل الاحامتغ، ؿ م ثوػَف مسى ؿىل

 اًعفًصة اًـَوم من الاحامتغ تـ م ًالهخلال اًخعوزاث تـغ زمس ميىن ؿام وثضلك

 :اًخايل اًيحو ؿىل وعم املصثفـة، اًـَوم ٔبو امليرفضة اًـَوم ٕاىل
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 ؿىل واًـمي تَ، اٍهنوط ٔبخي من ابًلسم اًخسٌزس َُئة ٔبؾضاء تني اًخـاون رضوزت *

ا، مٌاُجَ جتسًس  اًخـاظي ٕاىل ٕاضافة واًخمنَة، اًـمي سوق احذَاخاث مؽ ًامتىش مبا وثعوٍُص

 خسًست . وبٓزاء ٔبفاكزاً  ًوم لك حتمي اًيت واًخىٌوًوحِة اًـَمَة اًخعوزاث مؽ خسى ثضلك

 اًـَمَة اًس َاساث يف اًيؼص ٕاؿاذت ًخعَة فألمص الاحامتغ، ؿ م تبطٔمَة اًخـًصف *

 وٕاؿساذ واًخجسًس، ٌَخلَري اسدرشافِة زؤًة وحوذ حنو هبا واصلفؽ اًلسم يف املوحوذت

 ادلامـاث يف الاحامتغ ؿ م تبٔكسام وامللازهة ذوزًة، تعوزت اًلسم مٌاشم ًخعوٍص ٕاسرتاثَجَة

  اًياحجة. اًخجازة من الاس خفاذت ًمت حبَر ًَخِا، وذازح ذاذي ألدصى

 اًيت اًلضااي ومٌاكضة اخملخَفة اًؼواُص وحتََي واًىذاتة اًححر ؾيس اًعاًة ثـوًس *

 اُامتم وجضلي رممة اًلضااي ثغل اكهت ما ٕارا الاؾخحاز ؿني يف ًضؽ ٔبن اجملمتؽ ٌضِسُا

 ؿَمي معي ٔلي اًصئُس َة اًلاؿست ضم اًعالة اكن وٕارا اجملمتؽ، ٔبفصاذ من اًواسؽ اًلعاغ

 مٌاشم ادذَاز رضوزت ؿىل ًُؤنس رعل فٕان اًضامةل، اًخمنَة حتلِق ٕاىل هيسف اسرتاثَجي

 اجساغ ؿىل وجساؿس اًخفىري، مَىة فهيم وختَق وإلتساغ، الاتخاكز ؿىل اًعَحة جُضجؽ ؿَمَة

  .  مسازوِم

 واًخجسًس اًخلَري ًـمََاث ادلامـَة اًلِاذاث كدي من واملساهست اصلمع ؿىل اذلعول *

 الاحامتغ. ًـ م

 امللصزاث جسىني ٍىون ٔبن ؿىل الاحامتغ، ؿ م دصجيي مواظفاث حتسًس ٕاىل اذلاخة *

      املس هتسفة. اًخـ م خمصخاث ؿىل تياءً  اصلزاس َة

 ؿ م ٔبكسام زتط سايذت ٕاىل واًـمي الاحامتغ ؿ م تبطٔمَة ومؤسساثَ اجملمتؽ ثـًصف *

 ذالهل من ًمت ذوزًة مَخلِاث ؾلس ذالل من اًـمي، وسوق اًخمنَة تـمََاث الاحامتغ

 وػائف يف الاحامتغ ؿ م ٔبكسام دصجيو ًـمي ٔبن إبماكن حِر اًـ م، ُشا ٔبطمَة ثوضَح

 ؤبًضا اًخسًزة، ومصانز اًخرشًة، اًلسزاث وثعوٍص اًخمنَة، جمالث يف اسدضاًزني :مثي

 املسهَة. ٌَس َاسة خمععني
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 من ؿىل ومععَحاثَ مفاُميَ وثخس َط اجملمتؽ، يف الاحامتغ ؿ م زلافة ورش ٕاىل اذلاخة *

 اًخرعط ذازح من وثـمَلَ واملـصيف اًفىصي إلثصاء من ًٍزس كس ذما اًخرعط، ذازح ضم

  اصلكِق.

ضازك اجملمتؽ، ؿىل الاحامتغ ؿ م ًيفذح ٔبن ٕاىل حاخة ُياك *  تدٌفِش املـصفة ٔبفصاذٍ ٌو

 ؿرب ثفاؿََة جصامج وٕاؿساذ اًيؼصايث، وثخس َط حموكة، كري وجمالث وحمارضاث، ذوزاث

 عم ٕامنا اًخرشًة، ابًخمنَة ٌسمي ما ٔبو اطلاث ثعوٍص نخة فلاًحَة الثعال، ووسائي اًخلٌَة

 مخسعة. احامتؾَة هؼصايث ألظي يف

 وإلتساؾي اًيلسي ابًخفىري اًخعوزاث ُشٍ ثعوٍص ميىن ٕارن إلحٌلل وخَ وؿىل

 ٔبس حاهبا، ثاليف ؿىل واًـمي اًضـف، مواظن حتسًس  ذالل من الاحامتغ، ؿ م ًوػَفة

ا، ؿىل واًـمي اًلوت مواظن وحتسًس  ملسمذَ يف ذضلون اجن ًُعاًة اًعسذ ُشا ويف ثـٍزُز

 يف يشء فاثين وٕان "ًلول حِر الاحامتغ ؿ م يف هلط ما ابس خىٌلل واملِمتني اًححاج

، واصدهبت ٕاحعائَ  اًسخِي هل هنجت ٔلين اًفضي ويل ٕاظالحَ، احمللق فََياػص تلرٍي

"اًعًصق هل ؤبوحضت
(7)

 . 

 ٔبن وسـي ٕامنا نٌلًِا، هسؾي ل وألفاكز اًخعوزاث تـغ ُشٍ تبٔن اًلول ميىن ؤبذرًيا

 اٌََخِة، ادلامـاث يف احامتغ ؿ م وجتسًس حتسًر حنو مس خلدًل ٕاظاز ًصمس حماوةل حىون

 املس خلدََة . ظموحاثَ وحيمي اٌََيب، اجملمتؽ دعوظَة ًـىس حبَر
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ة ًٔلزست  ؾوامي اًخحول يف اًوػَفة اًرتتًو

 ادلزائص -خامـة ثسىصت -،  ذ. مسريت  وجنن بٔ.ذ. هوز اصلٍن سمام                                              

 املَرط:

ًلس اهـىست اًخلرياث اًيت ثـصضت ًِا 

اجملمتـاث ؿامة ؿىل ٍلوغ اًـوامي املخساذةل 

واًيت ٔبحسزت تسوزُا ثبٔزرياث ؿىل مجَؽ 

ا يف تًِة ألزست  ألظـست، فضال ؾن ثبٔزرُي

ا من ٔبضم اًيؼم الاحامتؾَة يف جمال  ابؾخحاُز

حامتؾَةؤبساًَهبا، ُشٍ اًخلرياث اًخًض ئة الا

مل حىن ؿىل املس خوى ارلازيج حفسة وٕامنا 

هدِجة ًلآثز ؿىل مس خوى اًلمي الاحامتؾَة

اًخىًٌووحِة وص َوغ وسائي الثعال وإلؿالم 

 ثلًصحا. املخاحة ًلك ٔبزست

 Abstract : 

We have reflected the changes 
experienced by public communities on 
the total interrelated factors which 
caused effects at all levels, as well as 
their impact on the structure of the 
family as one of the most important 
social systems in the area of 
socialization and methods, these 
changes were not just on the outer level 
but on the level of social values as a 
result of effects and the prevalence of 
the means of communication and 
information available for almost every 

technological family. 

 ملسمة:

من ٔبجصس اًسٌلث اًيت حمتزي هبا جممتـاثيا املـادضت مسة اًخلري اًرسًؽ يف ص ىت جمالث 

اذلَات، واًخلري الاحامتؾي اطلي ًـخرب ٔبجصسُا ُو رعل اًخلري يف ألذواز اًيت ًخلمعِا 

اطلي خيضؽ تسوزٍ ًـست ؾوامي مذساذةل ومـلست مهنا و ألفصاذ ذاذي اجملمتؽ من سمن لٓدص، 

الاكذعاذًة واًثلافِة. وؾيس اس خلصاء اًخازخي جنس ٔبن ألزست اكهت متثي اًس َاس َة، 

ٌل، ًىن  ؿرباًلصون املاضَة حموز اًيؼام الاحامتؾي يف اجملمتـاث اًلدََة وإلكعاؾَة وكرُي

تفـي اًخحولث الاحامتؾَة اًىربى يف اًلصن املايض صِسث ثلرياث تٌُة من اًياحِة 

 اهخلال تـغ رمارما ٕاىل مؤسساث وثيؼاميث ذازح هعاكِا. اًحًِوًة واًوػائفِة، ٔبذث ٕاىل

وكس ٔبسِمت ؿست ؾوامي يف جصوس ٔبذواز خسًست ًحـغ ٔبؾضاء ألزست، وهلعس تشعل 

املصٔبت ؿىل وخَ ارلعوض، حِر ٔباتخ ًِا اجملمتؽ اًعياؾي اذلسًر اًفصظةٌَخـ م واًـمي ٕاىل 
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ثخحمي ٔبؾحاء زؿاًة ألزست جاكفة خاهة اًصخي،ؤبظححت ابًخايل جضازك يف مزياهَة ألزست،و 

ٔبوهجِا ذاذََا وذازحِا. فضال ؾن رعل ًـحت وسائي إلؿالم ذوزا ُاما يف ُشا اًعسذ، 

ا  وزافلت املصٔبت يف رمارما ادلسًست، ومعَت ؿىل ثثلِف ألزست وثوؾَهتا مبسؤوًَاهتا ؤبذواُز

وؿة اًىثري من املـازف الاحامتؾَة واًرتتوًة، فىسة ألزست تفضي املواذ إلؿالمِة املخي

 .وارلرباث واملِازاث اًيت ًخعَهبا ذوزُا ادلسًسيف اجملمتؽ اذلسًر

ثـخرب اًوػَفة اًرتتوًة من ٔبدعص اًوػائف اًيت ثخولُا ألزست جتاٍ ٔبتيا ا يف دضم و 

ُشٍ اًخعوزاث املخالحلة، فِيي معاًحة ترتتُهتم وزؿاٍهتم وثَلِهنم اٌَلة واًلمي واًـاذاث 

م ألمناظ اًسَوهَة اخملخَفة اًيت هتَهئم ٌَحَات والاهسماح يف اجملمتؽ. من ُشا امليعَق واهساهب

خاءث ُشٍ اًوزكة ًدسَط اًضوء ؿىل ٔبضم ؾوامي اًخحول يف وػَفة ألزست، مؽ اًخبٔهَس 

ؿىل اًوػَفة اًرتتوًة ًٔلزست، وهَف سـت ألزست ٌَخىِف مؽ اًخحسايث ادلسًست؟ وما ٔبثص 

 اًخًض ئة ألزسًة يف اجملمتـاث املـادضت؟ رعل ؿىل ٔبساًَة

 مفِوم ألزست:حتََي  -ٔبول

ٔبن ألزست ؾحازت ؾن حٌلؿة من ألفصاذ ٍصثحعون مـا  "خاء يف"كاموش ؿ م الاحامتغ

خفاؿَون مـا وكس ًمت ُشا اًخفاؿي تني اًزوح و اًزوخة،  جصواتط اًزواح، اصلم، واًخخين، ًو

خىون مهنم مجَـا وحست احامتؾَة حمتزي  وألتياء. وتني ألة وألم وتني ألم وألة ًو

خبعائط مـَية.فألزست كس ل ثؼم ٔبحس اًواصلٍن ٔبو الكٌُل، نٌل كس ٍىون ُياك سوخني 

 ٍىوانن ٔبزست ذون ٔبن ٍىون صلهيٌل ٔبتياء، ًِشا كسم "قًصة اًس َس ٔبمحس" ثـًصفا ًلول

واًزواح، ًـُضون مـا يف حِات  :بٔن ألزست حٌلؿة احامتؾَة حصتط ٔبفصاذُا زواتط اصلمفَِ

خفاؿَون ؿىل حنو مس متص ٌَوفاء ابملخعَحاث الاكذعاذًة والاحامتؾَة اًرضوًزة  مضرتنة ًو

ًحلاء ألزست
(1)

 . 

ـوذ اًححر ؾن خشوز ألزست ٕاىل املسزسة اًخعوزًة  م اًيت اكهت 1900-1860ًو

اًحَوًويج بٔو  وكرٍي من ذؿات املشُة اًخعوزي واكـة حتت ثبٔزري هؼًصة "ذازوٍن"

اذلَوي
(2)

شُة ؿامل الاحامتغ ألمٍصيك . ََام مسرن ًو ( ٕاىل ؿّس William Sumner )ًو
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ا يف املبلٔك واملسىن واًـمي وارلضوغ ًيؼم مـَية، وعم ٔبًضا  ألزست َُئة ٍصثحط ٔبؾضاُؤ

 .ظوزت معلصت ذلَات اجملمتؽ

ؿىل ٔبساش اًصضا ومؤنسًا ٔبن ألزست اًزواحِة عم اًوحست الاحامتؾَة اًيت ثلوم 

واًلدول املخحاذل تني زخي وامصٔبت ورعل ًلصط ٕاجناة ألظفال واملـارشت اًعحَحة يف 

 الاحامتؾي اًخعحَؽ تـمََة ثلوم اًيت ألساس َة عم اًَِئة، ؿامة هعاق إلظاز الاحامتؾي

 مـني، جملمتؽ  اًثلافة حوُص منٍو مصاحي ذالل اًعفي ٕاىل ثيلي ٔبهناة مـىن خسًس ٌَجَالل

 اجملمتؽ. حِات يف واملساطمة الاحامتؾي تسوزٍ اًلِام يف ادلسًس اًـضو ملساؿست رضوًزة فِيي

 اًرتتَة: مفِومحتََي  -اثهَا

اًرتتَة ؿامي ُام يف اًخمنَة الاكذعاذًة، الاحامتؾَة، ورضوزت ٌَامتسم ثـخرب 

ذوز ُام يف ثلسم اًضـوة ًِا وعم ؿامي ُام يف ٕاحساج اذلصاك الاحامتؾي، ، الاحامتؾي

رضوًزة ًحياء  اوزكهيا ٔلهنا حًزس من هوؾَة اًفصذ وحصفؽ تلميخَ وملساز ما حيعي مهنا. نٌل ٔبهن

 ؿامي ُام يف ٕاحساج اًخلري الاحامتؾي.و وٕازساء اصلميلصاظَة اًعحَحة،  اصلوةل اًـرصًة،

َرياث مصقوة فهيا حساج ثل إ ًـصفِا ؿٌَلء اًيفس واًرتتَة تبهٔنا معََة مٌؼمة هتسف ٕاىل 

يف سَوك اًفصذ من ٔبخي ٕاحساج ثعوز مذاكمي ٌَضرعَة من مجَؽ حواىهبا 

اًرتتَة عم اًـمي اطلي : حِر ًلول "ذوزاكمي" ،)ادلسمَة،اًـلََة،الاحامتؾَة،الاهفـاًَة(

ثلوم تَ ألحِال اًياجضة حنو ألحِال اًيت ثيضج ٔبو هتَبٔ تـس الاخنصاظ يف سغل اذلَات 

و عم هتسف ٕاىل بٔن ًثري ٔبو حمني صلى اًفصذ اذلالث اًـلََة وادلسمَة اًيت الاحامتؾَة بٔ 

خعَهبا مٌَ جممتـَ احملًل اطلي ًـسٍ ٌَحَات" ًخعَهبا مٌَ جممتـَ اًس َايس يف معومَ ًو
3
. 

لول ؿًل مسهوز تبهٔنا "معََة ثحََف اًيشء ٕاىل ذزخة اًىٌلل اًيت َُبُٔا ػل هل، فِيي  ًو

ٔبي مجَؽ ادلواهة اًضرعَة إلوساهَة وعم جس خـني  ،إلوساهَةجضمي مجَؽ حواهة اًيفس 

واًخـَمي وس َةل ٌَرتتَة ومسًوهل ٔبضَق من مسًوًِا ٔلهَ مصثحط مبوضوغ  توسائي مهنا اًخـَمي،

مـني"
4
يف سغل اذلَات الاحامتؾَة ٔبو عم هتسف ٕاىل بٔن ًثري ٔبو حمني صلى اًفصذ اذلالث  
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خعَهبا مٌَ جممتـَ احملًل  اًـلََة وادلسمَة اًيت ًخعَهبا مٌَ جممتـَ اًس َايس يف معومَ ًو

اطلي ًـسٍ ٌَحَات"
5
 . 

صى حون ذًوي ٔبن اًرتتَة معََة مس متصت ٕلؿاذت تياء ارلربت، هبسف ثوس َؽ وثـمَق  ٍو

 مضموهنا الاحامتؾي.

عم ٕاؿساذ اًفصذ ذلَاثَ املس خلدََة، وتشعل فِيي ثـّسٍ : واًرتتَة ابملـىن اًفصذي -

اًعحَـة، نٌل حىضف تشعل ؾن مواُة اًعفي واس خـساذاثَ اًفعًصة، وثـمي ملواهجة 

 .ؿىل حمنَهتا وثفذحِا وثلشٍهتا

فِيي ثـ م اًفصذ هَف ًخـامي مؽ جممتـَ وثـَمَ ذرباث جممتـَ : ٔبما ابملـىن الاحامتؾي -

اًساتلة، واذلفاع ؿىل حصازَ ٔلن اًرتاج ُو ٔبساش تلاء اجملمتـاث، فاجملمتؽ اطلي ل 

حيصض ؿىل تلاء حصازَ معرٍي اًزوال، وتشعل فاًرتتَة ابملـىن الاحامتؾي حتصض ؿىل 

 .متىني اجملمتؽ من اًخلسم وثسفـَ حنو اًخعوز والاسذُاز

فِيي ثـين اذلفاع ؿىل املثي اًـََا ٌَمجمتؽ، ألذالكِة : وابملـىن املثايل -

 .وزلافهتا ومن ذرباهتا والاكذعاذًة وإلوساهَة اًياتـة من اتزخي ألمة ومن حضازهتا

 ثخحمي ٔبن ًًدلي ألزست ٔبن وؿىل ورضوزت، معَة اًرتتَة ٔبن ؿىل فازلَؽ ًخفق

اًرتتَة، وىِان ًمت تياءٍ من ٔبخي اًوظول ٕاىل ٔبُساف مـَية ٔبطمِا ٕاجناة  يف مسؤوًَهتا

وحصتُهتم ، حِر ًخعَة ألمص اًىثري من ادلِس واًخرعَط ٔبطمِا حتسًس ٔبُساف  ألتياء

 مـَية ومـصفة اًوسائي واًعصق اًالسمة ٌَحعول ؿىل ثغل ألُساف. حصتوًة

 حِر وإلدوت اًواصلٍن وسط ألزست يف اًعحَـَة اًفصذ حصتَة" :فاًرتتَة ألزسًة عم

 اجملمتؽ، ؾٌلذ املخاكمةل فألزست الاحامتؾَة اًخًض ئة وسائط ٔبضم احس اًعحَـَة ألزست حىون

 ٔلهنا اًخًض ئة معََة جنحت مذاكمةل، سَمية ثًض ئة اًعفي ثًض ئة يف ألزست جنحت وٕارا

رتؾصغ ٍمنو اطلي ألول اًوس َط املخفوق" اًعفي دعوظا اًعفي فَِ ًو
6
. 



 

جم
ذ 
ؼس
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ـؼؼ
 اً
ؼ  
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
  ؼ
ي 
ٌلؾ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
حذؼؼ

الا
ري 

ًخل
ةل ا

س
رلام

ا
 

 ادلزائص -خامـةثسىصت -ٔب.ذ هوز اصلٍن  سمام ،  ٔب. مسريت وجنن  ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

 خامـة َلس دِرض ثسىصت                                         خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص
77 

اًفصق تني اًخًض ئة الاحامتؾَة واًرتتَة فٌجس ٔبن"اًخًض ئة الاحامتؾَة حزءا ُاما  ٔبما

من معََة اًرتتَة.فاًرتتَة معََة حمنَة صامةل ومذاكمةل ٌَعفي حسمَا وؾلََا،مـصفِا ووخساهَا 

واحامتؾَا يف ٕاظاز مؤسيس كميي ويف ضوء ما ثوظي ٕاًََ اًـ م من هؼصايث ثفرس ظحَـة 

ي ٔبن اًرتتَة ثخـامي مؽ إلوسان تـلهل بٔ وساين.لٕ  لك مصحةل من مصاحي اٍمنو ااٍمنو واًخـ م يف

ووخساهَ وحسمَ وكميَ واجتاُاثَ وما صلًَ من رمازاث ؤبفاكز"
7
. 

 واًرتتَة هوؿان:

ا  :اًرتتَة امللعوذت -بٔ  عم ثغل اًرتتَة امليؼمة راث اًِسف اًوا ح رمٌل اكن معسُز

َة فٕاهيا جنس اصلوةل كس هؼمخَ يف املسازش تواسعة املياشم وهؼصا ٔلطمَة ُشا اًيوغ من اًرتت 

 املوحست واًىذة املـيَة واًخوحهياث اًِاذفة.

عم اًرتتَة اًيت حيط ؿَهيا اًفصذ من ذالل احذاكنَ  لعوذت:املكري  اًرتتَة -ة

 .ابلٓدٍصن واًخبٔثص هبم تعوزت ؾفوًة كري ملعوذت

 اكهت اًرتتَة امللعوذت حتخي املاكن ألول يف جمال اًخوحَِ واًخبٔزري يف ٔبتياء ألمة، فٕارا

 فٕان اًرتتَة كري امللعوذت راث ٔبثص هحري ٔبًضا يف حِات اًفصذ لس امي يف ظفوًخَ ألوىل،

 وثيحرص ؾوامي اًرتتَة تيوؾهيا امللعوذت وكري ملعوذت يف زالج ٔبموز عم:

 ألزست ٔبواملزنل. -

 املسزسة. -

اًحُئة ٔبو اجملمتؽ -
.8 

ٌل :  نٌل ٔبن ٌَرتتَة ُسفان ٔبساس َان ُو

اًخىوٍن: ىىون ٕاوساان ظاذلا ًخحمي املسؤوًَة فِيلي اًرتاج،اًخلاًَس وؿاذاث  -بٔ 

 اجملمتؽ ٕاىل ألحِال اًلاذمة،نٌل ًخىِف مؽ ػصوف وكمي جممتـَ.

، -ة اًـمََة جية ٔبن هـمي مبا كاهل ًويك ثيجح ُشٍ  املساطمة يف حصكِة اجملمتؽ وثعوٍٍص

ٔبن اتيم ًُس اتيم وٕامنا اجن ؾرصك(-ثشهص-اًفَِسوف اًعَين "هوهفوص َوش" )ثـ م
9
. 
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 وػائف ألزست:  -ًثااث

عم اًوحست ألساس َة يف لك اجملمتـاث إلوساهَة تلغ  :ًلول "خََم وهسَص" ألزست 

فِيي ل ثـمي ؿىل ثَحَة اذلاخاث ألساس َة ٌَفصذ من ظـام  ،اًيؼص ؾن اًفصوق اًثلافِة

وثيلي من حِي لٓدص  ،ومبٔوى ًوخس حفسة، ًوىهنا ثَيب حاحذَ ٕاىل اذلة والاهامتء

اًخلاًَس واًلمي اًثلافِة وألذالكِة واًصوحِة اًسائست يف اجملمتؽ.
10

 

مـرتف هبا يف  وزمغ اًخلرياث اًيت ظصٔبث ؿىل هؼام ألزست ؿرب اًـعوز ٕال ٔبهنا ػَت

سائص اجملمتـاث حِر ًوخس ص حَ ٕاحٌلغ تني اًحاحثني ؿىل ٔبهنا ثلوم تـسذ من اًوػائف 

وماًَيوفسيك  جصاون لكف وزاذ "ؿٌَلء الاحامتغ والاهرثوتوًوحِا ومهنم ذوزوِامي ذاظة

َ، ًوًون اُامتمًا هحريًا توػائف ألزست، هوهنا ثؤذي ٕاىل اس متصاًزة اًوحوذ الاحامتؾي وذميومذ

ٌوضري مفِوم اًوػَفة ٕاىل ارلسماث اًيت ثؤذهيا ألزست"
11
. 

وتخددؽ اًخازخي جنس ألزست يف اًـعوز اًلسمية متثي اًيؼام الاحامتؾي اًصئُيس، ًىن تـس 

اًخلرياث اًيت ثـصضت ًِا اجملمتـاث صِسث ألزست  ثلرياث يف وػائفِا اًيت اكهت ثلوم هبا 

ٕال ٔبن ثيوغ ٔبصاكل ِا، هحري مهنا ٕاىل ثيؼاميث ذازح هعاك من كدي ذما ٔبذى ٕاىل اهخلال ؿسذ 

اذلَات ألزسًة وادذالفِا من جممتؽ ٕاىل بٓدص ومن سمن ٕاىل بٓدص كاذ ٕاىل ثعوز وادذالف 

 وػائف ألزست 

فلساهنا ٔلكَة اًوػائف  يف حوكن اذلسًثة ألزست ٔبن مبٔساتمـؼم اًحاحثني  فلس ٔبنس

ثـمي ؿىل  ِييىس تـغ وػائف ألزست اًخلََسًة،ف لساًت ثـا اًيت اكهت ثلوم هبا،ًىهن

 .حىوٍن ظفاث رسعَة اًفصذ وظحائـَ حىوًيا ًالسمَ تلِة حِاثَ

 اًحَوًوحِة وادلًس َة : اًوػَفة -1

اًخرشي،  اًيوغ ؿىل ٌَمحافؼة ألزست وػائف من وػَفة ثـخرب وػَفة إلجناة ٔبول

 ًيوغ حفؼا ؾن مسؤوةل ِييف إلوسان،  لس متصاز اًرضوًزة ادلًس َة اًـالكاث ٕاىل ابٕلضافة

وحصَا "حِر ٔبن اًزواح ًـخرب  حسمَا ألظفال وزؿاٍهتم ٕاجناة مسؤوًَةا هب ًخعي وما

فاجملمتؽ ل ٌسمح ابًـالكاث  اثفاكا ثـاكساي ًـعي اًـالكاث ادلًس َة ظاتـا زمسَا اثتخا،
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مفن ٔبضم وػائف  ألدصى،ادلًس َة تلري اًزواح وٕان اكن رعل كس ٌسمح يف تـغ اجملمتـاث 

ألزست ٕاجناة ألظفال وإلرشاف ؿىل زؿاٍهتم وحصتُهتم وطلعل حىون ألزست مسؤوةل  متاما 

حنو ٔبولذُا"
12
. 

اًوػَفة ادلًس َة هـين هبا ٕاص حاغ اًلٍصزت ادلًس َة تني ألسواح تعوزت مرشوؿة، تـس و 

وكسم هحري من اًـلس  رعل ثبئت معََة "ثَلني اًعفي اصلزوش ألوىل ٌَحَات ادلًس َة،

ونثريا ما ًفلس اًياش سـاذهتم  اًيفس َة بٓثَة من سوء اًرتتَة ادلًس َة ألزسًة ٌَجًسني...

وهشهص ُيا تبٔن اًيؼصت ٌَحَات  ثسخة سوء اًرتتَة ادلًس َة اًيت كسمت هلم يف ألزست،

حق فٕان وهدِجة ملا س   ادلًس َة ؤبموزُا مذحاًية تدداٍن ألزس واًضـوة واًحضلان واًزمان،

ًٔلزست ذوز ُام يف ُشا اجملال"
13

 

 كذعاذًة:لٕ اًوػَفةا-2

 ًلك فِخـني اذلَاثَة، مس خَزماهتم لك تلضاء بٔفصاذُا ًلوم اكذعاذًة وحست ألزست

 وإلهفاق ألزست احذَاخاث ًخوفري ظاكة جلك ًـمي ألة فٌجس ًؤذهيا، وػَفة اكذعاذًة

 فضال املـُض َة اذلَات ًخسؾمي ارلازيج اًـميجضازنَ  كس وألم ألزسًة، اذلَات واحداث ؿىل

 وثًض ئة ألتياء.  املزنل صؤون تخستري كِارما ؾن

 اًوػَفة ٔبطمِا من وػائف ؿست ٕاٍهيا ٔبولكت احامتؾَة هكؤسسة ألزست وخسث ٔبن مفيش

 ٔبفصاذُا حاخاث ٕلص حاغ املاذًة املخعَحاث ثبٔمني يف ٔبساسا حمتثي واًيت الاكذعاذًة،

 ثوزًر ألزست ٔبًضا عم متازسِا اًيت الاكذعاذًة اًوػائف ٔبضم ومن، واملخـسذت اخملخَفة

 وحوذ ؿسم حاةل يف ؤبصلائَ وبٔخساذٍ ٔبتوًة ٕال ٍصج ل فإلوسان ،ًٔلتياء ارلاظة املمخَاكث

 اطلي الاكذعاذي وضـِا ُو ًٔلزست الاكذعاذًة اًوػَفة حيسذ ما هلم. ؤبضم رشؾَني وززة

 اصلدول ٔبو اًضًِصة اًصواثة لذال من رعل وًلاش اذلاظي، املاذي ذذَِا مس خوى ميزٍي

ة  ألزست. ٔبفصاذ ًخلاضاُا اًيت اًس يًو
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ة:  -3  اًوػَفة اًرتتًو

 ًوعاحل اجملمتؽ، ٔبفصاذُا ًعاحل ثلوم هبا ألزست اًيت واملسؤوًَاث ألذواز ثـين اًوػَفة

من وػَفة ٔبساس َة يف سزغ وحىوٍن اًلمي اًرتتوًة اًيت  ألزست  ول ميىن ىىصان ما ثَـحَ

 ثـس اًعفي ٔبو ثـَمَ ألمناظ اًسَوهَة اًرتتوًة اخملخَفة.

فٕارا اكهت اًرتتَة ثـين اًـمي إلوساين اًِاذف والاُامتم ابًوسائي وألُساف املصقوتة 

ا وراث ثبٔزري  ؿىل سري يف حِات اًياصئ ادلسًس فٕان ألزست من ٔبول املؤسساث ؤبدعُص

اًرتتَة اًعحَة وادلسمَة، احملافؼة  اًـمََة اًرتتوًة، ومن ٔبضم اًوػائف اًرتتوًة ًٔلزست جنس:

ؿىل هؼافة اًحسن واملَخس واملاكن، ٕاثحاغ كواؿس حصَة يف اللٔك واًرشة واًيوم، اًلِام 

اًـلََة، اًخًض ئة الاحامتؾَة، اًرتتَة  ابًامتٍزن اًصايضَة، اًوكاًة واًـالح من ألمصاط،

 اًرتتَة ارلَلِة واصلًًِة، اًرتتَة اًيفس َة، اًوػَفةاًـاظفِة، وذمازسة اًضحط الاحامتؾي.

ووػَفة ألزست حصتواي ل ثلف ؾيس ُشا اذلس تي متخس ٕايل ثـَميِم اًلمي واًـاذاث 

 ِيي"ف  الاحامتؾَة اًيت ثلصش يف اًفصذ الاهامتء وحة اًوظن وهَفِة اًخضحَة من ٔبخهل.

ا ُاما يف حصس َخ الاهامتء اًلوسم يف هفس اًعفي يف ٔبموز اذلَات واًوظن وألمة ثَـة ذوز

صى يف اًحُت ًدض حؽ  واذلواذج اًـاملَة،وؾن ظًصق اًخـ م اًـفوي من ذالل ما ٌسمؽ ٍو

 هل وابًـواظف اًوظيَة واًلومِة، واًخازخي اًلوسم اطلي ٍصوى اًعفي ابملـاين اًلومِة،

"واًلضااي اًيت هتم ألزست
14

 

 اًوػَفة اًيفس َة :-4

ُياك تـغ الاحذَاخاث ل ميىن ٔبن ٌض حـِا اًفصذ ٕال يف ػصوف اذلَات الاحامتؾَة، 

فاًفصذ يف حاخة ٕاىل اًضـوز ابٔلمن والاحرتام واًخلسٍص وعم احذَاخاث هفس َة ل ثوخس ٕال 

يف ذاذي ازلاؿاث وألزست ؿىل مقة ُشٍ ازلاؿاث"
15
اًوػَفة اًيفس َة من ٔبضم وػائف و  

ألزست اجتاٍ ٔبتياءُا فِيي اًيت ثخر يف ٔبفصاذ ألزست اًصاحة اًيفس َة وإلحساش ابٔلمان 

والاس خلصاز الاحامتؾي ابًخايل ًعححون روي رسعَاث مزتهة من ذالل ٕاؾعاء ألتياء 
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ألزست ذما جيـَِم  نٌل ثـزس من كميهتم ذاذي، ساذَِمتالاحرتام واًخلسٍص وحمنَة اًثلة ابًيفس 

 ٔبصزاض انحجني مذفوكني.

 اًوػَفة اًثلافِة:-5

اًلك املـلس من اًـاذاث واًلمي واًـصف وألذالق واصلٍن رعل ثـصف اًثلافِة تبهٔنا 

ا اًلميي  واًفٌون واًلسزاث.ويف ذاذي ألزست ًخـ م اًفصذ وخيضؽ ًسًهنا الاحامتؾَة وٕاظاُز

هفوش ٔبتيا ا، فِيي ثؤذي ذوزًا فاؿاًل يف اذلفاع ؿىل واًثلايف وقصش اًلمي إلجياتَة يف 

 .اًرتاج وهلهل ٕاىل ألحِال من ذالل اًخًض ئة امللعوذت وكري امللعوذت

حِر ٔبن ألزست جسـى  نٌل ٔبن اًوػَفة اًثلافِة ًٔلزست ٔبمشي من اًوػَفة اًخـَميَة،

ثري من املـازف من ذالل كِارما ابًوػَفة اًثلافِة ٕلهساة ٔبفصاذُا ذاظة ألتياء اًى 

ا ًِا زلافة واًخجازة "فلك  ًخبٔثص لكَ ُشا ٔبن كري وؾلاهبا، وزواهبا اًضـحَة وبٓذاهبا مـاًرُي

 اًعفي حمنورسعَة ُيا ومن .ٔبظفاًِا ٕاىل ثيلهل اطلي وابٔلسَوة ًِا ألزست مـادلة تعًصلة

درشة والاهخلاء الادذَاز ٔبهواغ من سَسةل يف  ميىن ٕارن. ألزست تيؼصت املخبٔثصت اًلمي ًو

اًثلافة ًيلي ٔكذات اجملمتؽ ختسم ألزس ٔبن اًلول
16

 

 اًوػَفة إلتساؾَة:-6

ُامترما ؤبساًَهبا ؤبوضعهتا وهخاجئِا ٕاىل جمال اَ اًرتتَة ِهلعس ابًرتتَة إلتساؾَة ثوح 

إلتساغ، مؽ مصاؿات دعائط وٕاماكهَاث لك من اًرتتَة، ومعََاث إلتساغ، وذوزُا ابًًس حة 

كِام ألزست تخىوٍن اطلوق ازلايل ُو ٌَفصذ واجملمتؽ، ٔبي ٔبن اًرتتَة يف جمال إلتساغ" 

ًـُش يف ٔبزست راث مزنل مصثة ٌَعفي، وحمنَة اذلس إلتساؾي صلًَ، فاًعفي اطلي 

مذياسق هؼَف ًخـ م ثلسٍص ازلال، وٕاذزاك اًخياسق واًخيامغ، وحية اًيؼام واًرتثُة، ؿىل 

ـمَ الاضعصاة، مفثي ُشا املزنل ًيـىس  ذالف اطلي ًـُش يف مزنل جسوذٍ اًفوىض ًو

يف سَوك اًعفي كَلا وؿسم اس خلصاز، وفلسان حصنزي، وسوء احزان"
17
ـسًس وكس ٔبوحضت اً 

من اًخجازة ٔبن تـغ معََاث اًرتتَة اخملخَفة ميىن ٔبن جسِم يف سايذت مك وهوغ اًخفىري 

 .إلتساؾي
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 اًـاظفِة اًوػَفة-7

اًـاظفة  مضاؾص ػي يف ألزست ٔبفصاذ مجَؽ تني املخـمق اًخفاؿي عم اًـاظفِة اًوػَفة

 ؿىل ألزسًة، وحفاػا اذلَات معَحة ٔبخي من ًـمَون مجَـا ؾيسما وألظفال اًواصلٍن تني

شٍ هَاهنا ًٔلزست اذلسًثة املمزيت اًصئُس َة املالمح حتسذ اًوػَفة ووحسهتا، ُو
(18) 

ألزست ف

ن ألتياء، حِر حىس هبم ابرلرباث ألوىل ٔبزياء س يواث  رسعَة ثلوم تسوز فـال يف حىٍو

 ثؤثص اؿامة، نٌل ٔبهنذاذي ألزست واجملمتؽ تعفة  واحملحة حىوٍهنم فِيي حمني صلهيم اًضـوزابٔلًفة

ن يف معَلا ثبٔزريا  .اًعفي رسعَة حىٍو

 : اسلاًة وػَفة-8

 ألزس من ؿَهيم ثلؽ كس اًيت ارلازحِة الاؾخساءاث من ٔبؾضا ا حبٌلًة ألزست ثلوم

ا حبٌلٍهتم ثلوم احملًل،نٌل اجملمتؽ يف ألدصى ـً  ماذين ؾو من حذاحوهَ ما جلك وحزوذضم مجَ

اًخوحَِ،  ٔبزست ؾن واهفعاهلم سواهجم تـس حىت متخس ٔلؾضا ا ألزست حٌلًة ٔبن تي ومـيوي،

 املزتوخاث يف ٌَحياث ٔبو املزتوخني ًٔلتياء املـيوي املايل اصلمع ثلسمي يف اسلاًة ُشٍ وحمتثي

 ًلمن وادلساث وارلالث اكًـٌلث الٓدٍصن ألزست ٔبؾضاء فٕان اذلجم اًىدريت املمخست ألزست

ٔبمَ قَاة حاةل يف وذاظة وزؿاًخَ اًعفي حٌلًة يف ابزس تسوز
19

 

 اذلَات ٔبصاكل ثيوغ :يف ألزست وػائف ًَرط زصوان ٔبمحس اسلَس ؾحس حسنيفٌجس 

 ُشا ومؽ بٓدص، ٕاىل سمن من اًواحس اجملمتؽ ويف بٓدص ٕاىل جممتؽ منادذالفِا و  ألزسًة

 وثلوم والاحذَاخاث، املعاًة من اًـسًس ثواخس حِر اجملمتـاث، لك يف واحست فوػائفِا

 واًخاكثص، إلجناة ووػَفة ادلًس َة، اًوػَفة :عم ألساس َة اًوػائف من تـسذ ألزست

اًرتتوًة واًوػَفة الاكذعاذًة واًوػَفة
20
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 ٔلزست:اؾوامي اًخحول يف وػَفة -زاتـا

 اًـوامي اًخىٌوًوحِة:-1

ثلري اجملمتؽ حصحؽ ٕايل اس خزسام ٌَخىٌوًوحِا ذوزا يف اذلَات اًـامة ًٔلفصاذ وثبٔزرياهتا يف 

فرنى ٔبن كِام اًثوزت اًعياؾَة وػِوز اًىثري من املىدضفاث واخملرتؿاث اًـَمَة  ،اجملمتؽ ًِا

 .يف ص ىت املَاذٍن ٔبوضبٔ ثلسما يف اًيوايح املاذًة والاكذعاذًة رلسمة اجملمتؽ

ًوفص ًٔلزست ألذواث واملس خَزماث املزًنَة واًرتفهيَة واًـمََة اًيت حتلق  فاًخعيَؽ

ا.ومن هجة  ًٔلزست وسائي اًصاحة وجسِي تـغ ألذواز الاحامتؾَة اًيت ًلوم هبا ٔبؾضاُؤ

ٔبدصى ميىن اًلول ٔبن تـغ ُشٍ اًوسائي كس ٔبذث تعوزت ٔبو تبٔدصى ٕاىل الاتخـاذ ؾن ثغل 

 فصاذ ألزست يف اذلسًر مؽ تـضِم.اًصوخ اًـاظفِة اًيت ًلضهيا بٔ 

فَـلوذ ظوًةل ػَت ألزست ثَـة ذوزًا ٔبساس ًَا يف حىوٍن مسازك إلوسان وزلافذَ، 

وجساضم يف جضىِي مٌؼومة اًلمي اًيت ٍمتسم هبا مبا فهيا ؿالكاث الآبء ابٔلتياء ٔبما اًَوم فلس 

لاةل وألًـاة إلًىرتوهَة، اهخلي حزء هحري من ُشا اصلوز ٕاىل ص حاكث إلهرتهت واًِواثف اًي

ألمص اطلي فذح اًحاة ٔبمام ٔبمناظ من اًخواظي الافرتايض اطلي حي حمي اذلواز واحملاذزة 

ذما ساضم يف ثوس َؽ اًفجوت وحىٌصس اًرصاغ تني حًِل الآبء  ،تني ٔبفصاذ ألزست اًواحست

يف نثري من وألتياء فضال ؾن ػاُصت الاس خزسام اًس ئي ًخغل اًخىٌوًوحِا واًيت وظي 

.اذلالث ٕاىل ذمازساث كري ٔبذالكِة
21

 

 اًـوامي ادللصافِة: -2

 ثؤثص املاكن ُشا فعحَـة مـني، ماكن يف ذامئًا ثـُش بٔزست لك ٔبن اًوا ح من

 يف ثلرياث ٕاىل ًؤذي سوف ادللصافِة اًؼصوف يف ثلري ؤبي ،هتأبوضع ؿىل ابًرضوزت

 ٔبؾضاء وسَوك اجتاُاث يف ثلرياث س َحسج ٕاؾعاز ٔبو فِضان ٔبو ًسزال حفسوج ،ألزست

املياظق ُشٍ ٌسىٌون ألزساطلٍن
.22 
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واًـوامي ادللصافِة ًلعس هبا مىوانث اًحُئة اًعحَـَة اًيت ًـُش فهيا إلوسان وجضمي 

َة وابًخايل مس خوى املـُضة واًصذاء يف اجملمتؽ  املوكؽ واًخضاٌزس واًرتتة واملياد واملواذ ألًو

ابًخايل اًـوامي ادللصافِة ثؤثص يف حتسًس هوؾَة ألوضعة اًيت  ٔبدصى،خيخَف من مٌعلة ٕاىل 

 "ٔبما حِر جنس وػائف املصٔبت يف اًًصف ختخَف ؾن وػائفِا يف املسًية. متازسِا ألزست،

 اًسالسي ٔبو اًعحازي ٔبو حملَعاثا تفـي اكن سواء اًحـغ تـضِا ؾن ملـزوةلا اجملمتـاث

تعَئة" صلهيا اًخلري معََة ٔلن ًحسائَةا ابًضـوة ثوظف فٕاهنا اًلاابث ٔبو دلحََةا
23

 

 اًـوامي الاكذعاذًة : -3

 يف الاكذعاذًة اًخلرياث ٔبن ألسايس اًفصط ؿىل املازهس َة اًيؼًصة ٔبسست ًلس

خىون ،الاحامتؾي ٌَخلري ألول احملصك عم ٌَمجمتؽ اًخحيت اًحياء  كوى من اًسفًل اًحياء ًو

 الاحامتؾي ابًًسق ارلاظة اًسٌلث من اًفويق اًحياء ًخىون تُامن ابٕلهخاح، ذاظة وؿالكاث

 حىوهت اطلي اًخحيت اًحياء وثسمع ختسم واًيت اصلًًِة، اًلضائَة، اًيؼم اًس َاس َة، مثي

تواسعخَ
24
 مـَية مصاحي ذالل اجملمتؽ ثعوز يف ؾخلاذؿىل الا ـىن ٔبن ُشٍ اًيؼًصة ثلوم"مب 

 ًلوم الاحامتؾي ٌَخلري الاكذعاذي اًخلري فٕان ؿَََ اًخازخيَة." تياءً  اذلمتَة من ٔبساش ؿىل

 اًخلرياث ٕاحساج يف اًفش اًـامي ُو الاكذعاذي اًـامي بٔن يف الاؾخلاذ ٔبساش ؿىل

"واجملمتؽ اًياش حِات يف الاحامتؾَة
25

 

 اًخفسري وًلوم ،ًسائستا اًيؼم هوغ ثخوكف ؿىل الاحامتؾي اًخلري تطء ٔبو زسؿةنٌل ٔبن 

 اًـامي ُو كذعاذيالا ًـاميا ٔبن يف الاؾخلاذ ٔبساش ؿىل الاحامتؾي ٌَخلري الاكذعاذي

 ؽ.اجملمت ويف اًياش حِات يف الاحامتؾَة اًخلرياث ٕاحساج يف ألسايس

 اًيت ألساس َة واملـاًري اًسَؽ ؿىل اذلعول وٕاماكهَة اصلذي ومعسز اًـمي فعحَـة

 ٕاىل وضري ٔبن وميىن .ألزس ملـؼم ابًًس حة ٔبساس َة اًياش تني الاكذعاذًة اًـالكاث حتنك

 يف ثلري ٔبي مؽ الاس هتالك ؤبمناظ إلكامة وماكن ألزس جحم يف اًلامئة الادذالفاث

ألزسًة ألمناظ بٔو ألزست يف ًؤثص ٔبن ميىن اًفصذي اصلذي ثلرييف ٔبو الاكذعاذ
26
فاملِية  .

َحة يف احملَط ألزسي والاحامتؾي، ٔلن اًـمي ومعسز  وألحص ٍىس حان اًضرط ماكهة ُو
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اصلذي واذلعول ؿىل اًسَؽ واًسىن ًرتك بآثزًا هحريت يف تياء اجملمتؽ ووػائفَ تعوزت ؿامة 

 وألزست تعوزت ذاظة .

 اًـوامي اًلميَة :-4

ـالكاث اًصمسَة اًخـاكسًة كس ًلس تًَت تـغ اصلزاساث اًسوس ًَووحِة ٔبن ػِوز اً

ٔبثّص يف ظحَـة اًـالكاث اًلميَة اًلصاتَة اًيت حصاحـت ؾٌل اكهت ؿَََ يف ألزست اًخلََسًة 

 ألزست قزث اًيت اصلدِةل اًيت ثخعف فهيا اًـالكاث اًلصاتَة ابًامتسم اًلوي، نٌل ٔبن اًلمي

ا إلؿالم وسائي ذالل من  ابًضلك والامذساذ اٍمنو املسَمةؾن ألزست ثوكفت فلس. وكرُي

 ثـس ومل مذواززة، وؿالكاث ؤبًخسة ٔبصاكل ٕاىل وحتوًت إلسالمِة، اًلمي ٕاظاز يف املعَوة

ا ؾن ختخَف ن، ٕال ألحوال، من نثري يف كرُي  مـِا وثخحس هبا ثَخعق تُامن ابًـياٍو

.ابملضامني
27

 

 وسائي ؤبظححتهبا،  لٌس هتان ٔبذواز ًِا فبٔظحح هفسِا الثعال وسائي نٌلفصضت

 ٌَخعوز اكن ُيا من .ألزست ذاذي الاحامتؾَة ٌَـالكاث اًلوًة املؤسساث ٕاحسى الثعال

 صُئا اًرتتوًة وػائفِا ثلَط وؿىل ألزست، ؿىل ألثص بٔؾؼم واًخىٌوًويج اًـَمي واًخلسم

 .فضُئا

 من ٔبضم ؾوامي، و خي ُشٍ ألس حاة ٔبذث ٕاىل ثلري يف وػائف ألزستابًخايل جنس 

 جنس: يف اًوػَفة اًرتتوًة اًخحول

 مجَؽ ؿىل ثؤثص اًيت خسا املـلست اًخلرياث من ٍلوؿةاطلي ًـخرب  اًخلريالاحامتؾي:-بٔ 

َاث وتياء مذفاوثة تعًصلة وٕان اجملمتـاث إلوساهَة، اًلصن  من اؾخحازا خسا اهدضازمذيوؿة ٔلًو

اًلصتَة ٔبوزواب من واهعالكا ؾرش اًساذش
(28)

 

و ٌضري ٕاىل   ؤبذواث واًـاذاث واًيؼم الاحامتؾي اًحياء ؿىل ثعصبٔ  خسًست ٔبوضاغُو

 مـني فصؾي تياء يف ٕاما ًخلَري ٔبوهدِجة اًسَوك ًضحط خسًست كاؿست ٔبو ًدرشًؽ هدِجةؽ، اجملمت

.والاحامتؾَة اًعحَـَة اًحُئة ٔبو الاحامتؾي اًوحوذ من حواهة خاهة ٔبو
(29)

 ؿىل نٌل ًسل 

 مثي ألهجزت ًِشٍ املىوهة اًـيادض توػائف ارلاظة اًخلرياث ذالًِا حتسج اًيت اًـمََة
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 … وإلؿالمِة واًلاهوهَة والاكذعاذًة اًس َاس َة واملؤسساث واًعحة واًخـَمي اًـحاذت ذوز

 اًلمي حِر من الاحامتؾي اًحياء يف ًلؽ اطلي اًخحول رعل ُو الاحامتؾي فاًخلري وؿَََ. اخل

 .واملاذي( ) (اًصمز)املـيوي اًثلايف وإلهخاح واملـاًري

، ُيا جتسز إلصازت ٕاىل ٔبهَ ُياك ثساذي تني مفِوسم: اًخلري الاحامتؾي واًخلري اًثلايف

فىٌل جضري ٕاًََ مـؼم ذزاساث ؿ م الاحامتغ ٔبن ظحَـة حصهَة اًيؼام الاحامتؾي اًـام ُو 

ا، وحيَط هبا مجَـا" ٍلوؿة من اًيؼم اًفصؾَة اًيت ثخفاؿي مـا، وثدداذل اًخبٔزري فامي تُهن

إلظاز اًثلايف" اطلي ميزي اجملمتؽ يف املصحةل اًزمٌَة اًيت ميص هبا نٌل ًخو ح من اًضلك 

شا إلظاز اًثلايف ًخبٔثص تـسذ من اًـوامي اًيت ثبئت من ذاذي زلافة اجملمتؽ ٔبو من  ابٔلؿىل، ُو

، وميخس ُشا اًخلري ٕاىل ألهؼمة الاحامتؾَ  ة تسزخاث خمخَفة ذازهجا فذـمي ؿىل ثلرٍي

ابًخايل اًخلري الاحامتؾي ُو رعل اًخلري يف ألذواز اًيت ًخلمعِا ألفصاذ ذاذي اجملمتؽ 

وما ًعصٔب ؿىل ُشٍ ألذواز  من سمن لٓدص، ونشعل اًخيؼاميث واملؤسساث ذاذي اجملمتؽ،

و خيضؽ ًـست ؾوامي مذساذةل مهنا اًس َاس َة، من ثلرياث. نٌل  الاكذعاذًة واًثلافِة. ُو

حِر  من مدارش ثضلك ألزست ؿىل يف اجملمتؽ حتسج اًيت الاحامتؾَة اًخلرياث ثؤثص

صلذَِا، نٌل ٔبن زسؿة ثلسم  وثوسًـِا ٔبفصاذُا تني اًـالكاث ومنط وثعَـاهتا، ٌَحَات، وػائفِا

 اًـَوم الاحامتؾَة واًخىٌوًوحِة كس ٔبهسخت ألزست كسزت ؿىل املصوهة واًخىِف. نٌلػِصث

 ثؤذهيا اكهت اًيت اًوػائف من اًىثري يف ألزست ساؿسث اجملمتؽ، رععة يفمذث مؤسسا

 اُامترما سايذت يف اًخلََسًة وػائفِا تحـغ مؤسساث من ًلِام اًىثري هدِجة كدي)..( من

اًخَمَش تسوز ٌَلِام ٔلتيا ا ومساؿسهتا اًخًض ئة الاحامتؾَة، يف تسوزُا
(30)

. 

 ٔباتخ، فلس املايض يف ؿَََ اكهت مّعا ختخَفألزست  اًخلرّي ٔبظححت ُشا حصاء ومن

 ًوسائينٌل ٔبن ألزست.  مزياهَة يف َمضازنةٌ  املصٔبت ٔبمام اًفصظة اذلسًر اًعياؾي اجملمتؽ

 مواهجة يف واًخَفًزون جساؿس ألزست واًعحافة فإلراؿة ألزست، جتاٍ ٔبًضا ام ذوزٍ إلؿالم

 إلؿالمِة واملواذ ُشٍ اًربامج ذالل ألزست وحىسة اًرتتوي، مسؤوًَاهتا وكِارماتسوزُا

 اجملمتؽ اذلسًر يف ذوزُا ادلسًس ًخعَهبا اًيت واملِازاث، وارلرباث املـازف من اًىثري

 اذلَات مذعَحاث مواهجة ؿىل ٔبتياءُا وجساؿس
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مفِوم ألزست وضلك من ٔبصاكل اًخفاؿي ٔبهخاتَ اًىثري من اًخلَري يف ألذواز  ابًخايل

ذالفًا ملا اكن مذـازفا ؿََة يف املايض حِر ًَرط ًيا "حسني" ٔبضم اًخلرياث واًوػائف 

اًيت ذللت تسوز ألزست ما ًًل:
(31)

 

  دصوح اًواصلٍن ٌَـمي )اًزوح واًزوخة( وحصك ألولذ فٌصسة ٌَزاذماث

 ادلاُالث ثض ئون حصتَة ألظفال.

 ٔبحس إلابء ٔبو لكهيٌل ٌَـمي ابرلازح ٔبو اًـمي ابملسن سـًَا وزاء اًصسق  صمصت

 والاندساة ذما ًوذي ٕاىل ضـف معََة اًخفاؿي تني ٔبفصاذ ألزست. 

  ثلري مفِوم املزنل ف م ًـس مفِوم املزنل نٌل اكن يف املايض اطلي جتمتؽ فَِ ٔبفصاذ

ط، وميَي لك فصذ من ٔبفصاذ ألزست ألزست ٌَرتوحي والاس خجٌلم تي ٔبظحح ماكاًن ٌَيوم فل

ًلضاء ٔبوكاث فازكة يف ٔبماهن ٔبدصى تـَست ؾن املزنل اس خحسزت يف اًوكت اذلارض 

 اكًيواذي. 

  اهدضاز واسذايذ وسائي إلؿالم املصئَة واملسموؿة واجنشاة ٔبفصاذ ألزست ظلازًا ٔبم

 .هحازًا ًِا

 اًساكين: اًخلري-ة

ذَق مضالك ابًًس حة صلول اًـامل اًيامِة واًيت ًلس جسخة اٍمنو اًساكين اًرسًؽ يف 

جضىو هلط يف ٕاهخاهجا الاكذعاذي ويف موازذُا الاحامتؾَة من ذسماث ثـَميَة وحصَة 

ا جس خعَؽ مواهجة ُشا اٍمنو اًرسًؽ وما ًرتثة ؾيَ من ثبٔزري ؿىل وػائف ألزست.   وكرُي

، موحصهَهب وثوسًـِم جحمِم حِر من ٌَساكن إلحعائَة اصلزاسة عم واصلميوقصافِة

اجملمتـاث  ٔبو ازلاؿاث وجحم ارلعوتة يف اًخلرياث مثي مـَية مبوضوؿاث هتمت وعم

 ٔبواًيلعان. ابًزايذت سواء واًوفِاث املواًَس ومـسلث

 اًيت اجملمتـاث الاحامتؾَة، ففي اًـالكاث ؿىل هحري ثبٔزري هل اًساكين اذلجم ٔبن نٌل

 ًـصف حِر ثس َعة تسائَة ٔبكَهبا ٍىون تُهنم اًـالكاث فٕان اًساكن من كََي ًلعهناؿسذ

 املعاذفة ؿَهيا ًلَة اًيت اٌَلاءاث ذالل ومن زمسي كري ٔبساش ؿىل الٓدص مهنم واحس لك
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 ثضلك ثخلري الاحامتؾَة حِاهتم فٕان ابًساكن املىذؼة ٔبمااجملمتـاث  .ًوخَ وهًجا واملواهجة

َئاث خسًست مؤسساث وثؼِص اًصمسَة اًثاهوًة ٔبفصاذُااًـالكاث ؿىل وًلَة مَحوع  ُو

اًصمسَة. كري ازلاؿاث حمي حتي زمسَة هؼامِة
32

 

 ألزست: بمٔناظ اًخلرييف-ث

نٌل رهصان ساتلا ٔبن خي اًخلرياث الاكذعاذًة، الاحامتؾَة واًثلافِة ثخجَ ٕاىل ٕاضـاف 

ٕاىل ثلري ٔبذى ذما ثبٔثصث ألزست ؿامة جلك ُشٍ اًخلرياث ، فلساًضلك اًخلََسي ٔلي جممتؽ

تيا ا واىىٌلص وػائفِا ذما حـي ٔبمناظِا ثخـسذ تخـسذ اجملمتـاث وألسمان ٔبًضا، من ذالل 

 .اًـاذاث واًخلاًَس واًـصف...ٕاخل ،ٔبي ابدذالف ألمناظ اًثلافِة والاحامتؾَة ٌَمجمتؽ

من ٔلهنا ( هحسًي ًٔلزست املمخستNuclearfamilyمفن حِر اذلجم جنسألزست اًيوات)

اجملمتؽ اًعياؾَاذلسًثوعم جضمي ألفصاذ اطلٍن ٌضرتهون جصواتط اًزواح واطلٍن دعائط 

وجسدٌس ؿىل مدسٔب  ٌسىٌون يف مسىن واحس مؽ ٔبظفاهلم، ٔبي ٔبهنا ثضم حَِني ل ٔبنرث،

"ابٔلزست اًزواحِة" ًعَق ؿَهيا ٔبًضا "امس ألزست  نٌل جسمى حتصمي اًزواح من احملازم.

َة يف اجملمتؽ، وثخبًٔف من اًزوح واًزوخة ؤبولذٌُل كري اًخس َعة، وعم ٔبظلص وحست كصات 

وثـخرب اٍمنط املمزي يف اجملمتؽ املـادض"  املزتوخني ٌسىٌون مـا يف مسىن واحس،
(33)

. 

ظلص اذلجم، حمتزي ابس خلالًِا الاكذعاذي، قَاة ثبٔزري ألكازة،  من دعائعِا:

بٔنرث ثفاٌُل ؤبنرث اكرتاة، ابٕلضافة ذمازسة اًواصلٍن ذوز اًرتتَة، نٌل ٔبن اًزوخني ٍىوانن 

ـوذ ص َوغ ُشا اًيوغ  ٕاىل ضـف اًـالكاث اًلصاتَةجسوذُا ؿالكاث احامتؾَة ذميلصاظَة ًو

 من ألزست ٕاىل س َعصت اًزنؿة اًفصذًة اكملَىِة، ونشعل صست اذلصاك ادللصايف والاحامتؾي.

 ٌَـمي: املصبٔت دصوح-ج

من املاكسة حـَهتا حمتخؽ حبلوق مثَِا مثي  ٔبذى دصوح املصٔبت ٌَـمي ٕاىل حتلِق اًىثري

ارلصوح ؿىل املصٔبت حفسة ٕاهٌّل ؿىل اجملمتؽ ولّك، ذما ًـين  ُشا اًصخي، وظحـا ل ثيـىس هخاجئ

شا ل صم خيَق حتّولث  ٔبّن اًحياء ألزسي واجملمتـي كس ٌمس يف ٕاحسى هواثَ ألساس َة. ُو



 

جم
ذ 
ؼس
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ـؼؼ
 اً
ؼ  
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
  ؼ
ي 
ٌلؾ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
حذؼؼ

الا
ري 

ًخل
ةل ا

س
رلام

ا
 

 ادلزائص -خامـةثسىصت -ٔب.ذ هوز اصلٍن  سمام ،  ٔب. مسريت وجنن  ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

 خامـة َلس دِرض ثسىصت                                         خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص
89 

ن معي ألم ًؤذي ٕاىل ثلري يف هؼام فذؤنس ٕاحسى اصلزاساث اًيت ثحني بٔ ،وثلرّياث مجة

 ألزست ٔلن املصٔبت اًـامةل جترب ٔبزسهتا ؿىل اًسري ؿىل هؼام ذكِق ظازم)..( 

ُشا اًيؼام انجت ؾن ضَق وكت املصٔبت اًـامةل حِر ٔبن كِارما تسوزٍن احامتؾَني حـي 

وػَفهتا مزذوخة ذما حـَِا ل جس خعَؽ ٔبن ثفي ابحذَاخاث ٔبزسهتا
(34) 

هت املصٔبت ففي اًلسمي اك

 ل ختصح ٌَـمي وحىت وٕان دصحت جنسُا معَلة ٔبو ٔبزمةل.

ىون ألظفال يف  وجنس اًفذات ثـمي حىت ثزتوح فذرتك اًـمي وثخفصػ ًضؤون تُهتا، ٍو

ٔبما حاًَا فلالء املـُضة وازثفاغ ألسـاز  ،تـغ ألحِان اًسخة يف اهلعاغ املصٔبت ؾن اًـمي

فذحت اجملال واسـا ٔبمام املصٔبت ٌَححر ؾن معي  واخنفاط اًلسزت اًرشائَة لكِا ؾوامي

 ٌساؿسُا يف ثلعَة هفلاث ألزست .

فألم اًـامةل ٔبظححت ثليض مـؼم ساؿاث اٍهناز تـَست ؾن ألزست وؾن ٔبظفاًِا 

اطلٍن حىون كس حصنهتم ؾيس ٕاحسى ٔبفصاذ اًـائةل ٔبو ؾيس "املصتَة اًحسًةل" نٌل ثـصف حاًَا ٔبو 

ز اذلضاهة ٔبو املسزسة اًلصبٓهَة، يف حني ثعحح اًفرتت املسائَة ميىن ٔبن ثَحلَ إبحسى ذو 

ا من ٔبصلال مزًنَة ومسؤوًَاث ٔبدصى ...  ابًًس حة ًِا فرتت معي ذاذي املزنل وما ًًذؼُص

يف دضف  -فضال ؾن ألة-ؤبمام ُشا اًوضؽ اًَوسم املفصوط ؿىل املصٔبت جيـَِا 

شا ما ًوصل ؿاذت صلى  ألم اًـامةل هوغ من الاضعصاة اًيؼص ؾن سَواكث ألتياء ُو

اصلاذًل ذاظة يف حاةل ما ٕارا اكن اًـمي ًوضـَهتا ًُس ٔبمصا رضوزاي..فِىون ختوفِا 

اًضسًس يف ٕادفاكِا يف رممهتا اًرتتوًة
35
 . 

ابًخايل املصٔبت اًـامةل ٔبظححت صلهيا اسذواحِة يف ألذواز من انحِة عم ٔبم وسوخة ومن 

ا املواسهة تني ُشٍ اًوػائف، ٔلن معَِا املِين ًـخرب انحِة ٔبدصى عم ظاحدة وػَفة وؿَهي

 هوػَفة اثهَة مضافة ٕاىل معَِا اًعحَـي املمتثي يف إلجناة واًرتتَة وألؾٌلل املزًنَة.

افت ؾحئا هحريا ؿىل ؿاثق املصٔبت فصمغ معَِا ذازح اًحُت وجساوي ضُشٍ املسؤوًَاث بٔ 

 ،ةاملسؤوًَاث املزًنَة تُهنٌل كري مدساًو ساؿاث اًـمي مثَِا مثي اًصخي ٕال ٔبهيا جنس ٔبن
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ذاظة مؽ ازثفاغ ؿسذ ٔبفصاذ ألزست ونرثت ألظفال اًعلاز اطلٍن ضم حباخة ٕاىل اًصؿاًة 

 املس متصت من مجَؽ اًيوايح.

 بٔثص اًخلري الاحامتؾي ؿىل بٔساًَة اًخًض ئة ألزسًة: -ذامسا

 ٕاىل فصذ احامتؾي ؾن معََة حتوًي اًفصذ من اكئن تَوًويجعم اًخًض ئة الاحامتؾَة

ظًصق اًخفاؿي الاحامتؾي، ًَىدسة تشعل سَواك ومـاًري وكمي واجتاُاث ثسذي يف تياء 

رسعَخَ ًدسِي هل الاهسماح يف اذلَات الاحامتؾَة وعم تشعل مس متصت ثحسبٔ ابًعفوةل، 

فاملصاُلة فاًصصس وثًهتيي ابًض َروذة وجض متي ؿىل اكفة ألساًَة اًخًض َئِة اًيت ثَـة 

 زا رمٌل يف تياء رسعَة اًفصذ من مجَؽ ادلواهة اًفزًيلة واًفىًصة وألذالكِة  والاحامتؾَةذو 

ٕان معََة اًخًض ئة الاحامتؾَة من ألموزاًرضوًزة لس متصاز اٍمنو " ذوزاكميوكس ٔبنس"

واًخعوز الاحامتؾي، لن اًفصذ يف اهـزال ؾن اجملمتؽ، ٍىون ؿاحزا ؾن حتلِق رعل اًخعوز 

"عم اًرتتَة وعم اًفـي اطلي ميازسَ ٔبحِال  :حََََ فاًخًض ئة الاحامتؾَة حس  واٍمنو، وؿ 

اًىداز ؿىل اًعلاز اطلٍن مل ًيضجوا تـس ٌَحَات الاحامتؾَة، وُسفِا يف رعل حمنَة اًيوايح 

اًفزًيلِة واًفىًصة، وألذالكِة وان ٍمنهيا ؾيسٍ، وعم َُئاث ًفصضِا ؿَََ اجملمتؽ اًس َايس 

ي هل"تبزٔسٍ نٌل  ًفصضِا اًوسط ارلاض اطلي ًُؤ
36

 

ميىٌيا اًلول بٔن ٔبطمَة وبُٔساف اًخًض ئة حوكن يف هوهنٌل اًـمََة اًيت ًمت من ابًخايل 

ذالًِا  اذلفاع ؿىل اًثلافة اجملمتـَة، وحىوٍن فصذا مذىِفًا مؽ واكـَ الاحامتؾي، ؿازفا جاكفة 

اجملمتؽ مبا ًخالءم ودعوظَاثَ حلوكَ وواحداثَ، ساُصًا ؿىل امليض كسمًا حنو ثلسم ُشا 

ن ثيحي اجملمتـاث إلسالمِة يف زلافة بٔ اًثلافِة، فال ميىن ؿىل سخِي املثال ل اذلرص 

اًـوملة اتزنة وزاءُا دعوظَاث اجملمتؽ إلسالسم، تي جية ثًض ئة اًفصذ املس م ثًض ئة 

ش من زلافة ٕاسالمِة سَمية مؽ ألذش تـني الاؾخحاز دعوظَاث اجملمتؽ إلسالسم وألذ

ل اًلوض يف ُشٍ اًثلافة والاهفذاخ اًخام ًِا تي لتس ، اًـوملة ما خيسم معَحة ُشا اجملمتؽ

.ٔبن ٍصاؾى يف معََة اًخًض ئة اًيؼًصة اًخوفِلِة تني اذلسازة وألظاةل
37
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مل ًـس يف ٕاماكن الآبء وألرماث ٔبن ًلضوا وكذا اكفِا مؽ ٔبتيا م، مفا ًالحغ اًَوم ٔبهَ 

ٔبو وسائي اًخواظي اذلسًثة ذاظة ص حاكث م مؽ ألكصان هتٔبن ًلضوا خي ٔبوكاـِم ذما ًسف 

ىثري من اً م هبندسـاامؽ اًىداز و  ُؤلء ألتياء ذما حس من ثواخساًخواظي الاحامتؾي 

 ثارلرباث واملِازا

ًوىؼن ػَـت اًلاؿست اًرتتوًة مديَة يف ألزست ذامئا ؿىل ٕاهساة اًعفي املِازاث 

مي اًضـائـة يف اذلَات اًـامة اًسائست فوػَفة اًخًض ئة ألزسًة ػَـت وتلِت واًـاذاث واًل

 ، ٕاضافة ٕاىل بٔن ألزست س متصازثالسم ألزست ؿىل اًصمغ من ثلري وثعوز وسائي اًخًض ئة اب

ؿَىلك  اـمتس ؿىل نثري من اًوسائي اًـَمَة واًرتتوًة يف حصتَة وزؿاًة وثًض ئة ٔبظفاًِخخ ٔبظحح 

 املس خوايث 

ر ؾن ٔبثص اًخلري الاحامتؾي ؿىل ٔبساًَة اًخًض ئة ألزسًة ًلوذان ٕاىل اًخعصق واذلسً

ضريٕاىل ػاُصت اًخلري الاحامتؾي اًيت ثخعَة من واًيت ج  اًخوافق الاحامتؾي ألزسيملفِوم 

ألفصاذ وازلاؿاث ٔبن ٍىِفوا سَووِم ملواهجة ما ًعصٔب ؿىل اجملمتؽ من ثلري، وثحـًا ًِشا فِجة 

 وا تـغ ؿاذاهتم وثلاًَسضم ؾن ظًصق ثـَمي خسًس.ؿَهيم ٔبن ًلري 

ومعََة اًخوافق الاحامتؾي من صبهٔنا ٔبن ثوحس وهجاث اًيؼص والٓزاء وألفاكز يف  

اجملمتؽ، وحتلق حسًا ٔبذىن من اًخفاضم املخحاذل املضرتك فامي ًخـَق ابٔلوضاغ الاحامتؾَة 

ٕاظاز مذوافق مؽ اًخلري ادلسًست، فذعة اًسَوك الاحامتؾي ًٔلفصاذ وازلاؿاث يف 

الاحامتؾي "ٌوضري املـىن اًوػَفي ملفِوم اًخوافق ٕاىل ٍلوغ اًـمََاث اًيت ًلوم هبا اًفصذ 

ٌَس َعصت ؿىل املعاًة اًحَئِة املفصوضة ؿَََ"
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 ذامتة:

 مصاحَِا يف اًخرشًة ظاحة ؾي اطليحامتٔبن اًخلري الاميىن اًلول من ذالل ما ثلسم 

، وثبٔثصا ثبٔزريا الاحامتؾَة اًيؼم ٔبنرث من ووػائفِا ٔبصاكًِا ابدذالف ألزست اكهت اخملخَفة

 الاجن ٍىدسة زلافة اجملمتؽ من ذالل املواكف الاحامتؾَة اخملخَفة اًيت ًـرتط ًِاٌجس ف 
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املواكف اًيت ثخعوز يف ٔبساًَة اًخًض ئة اًيت ختخَف من جممتؽ لٓدص  . ُشٍذاذي ٔبزسثَ

 .ابدذالف اًثلافة اًسائست فثلافة اجملمتؽ عم اًيت حتسذ اًخًض ئة املخحـة يف لك جممتؽ

ٔبو ابٔلحصى اًوػَفة ؾي ٕاىل ثلري يف معََة اًخًض ئة ألزسًة حامتالاوكس ٔبذى ُشا اًخلري

اذلاظي هل حواهة ٕاجياتَة ل ميىن ىىصاهنا، يف هفس  ؤبن ُشا اًخلسماًرتتوًة ًٔلزست. 

اًوكت ًِا حواهة سَحَة ثيشز مبزاظص ومضالك مهنا وسائي الثعال ؤبهجزت الاهرتهت 

 ٕاىلٔبذث واًيت متثي حتساي ابًًس حة ًٔلزست يف هَفِة مصاكدهتا ابًخايل جنس مثي ُشٍ اًخحولث 

 .ََة اًخًض ئة الاحامتؾَةاضـاف ألذواز اًيت اكهت ثلوم هبا ألزست يف مع 
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 30، ض1998ٔبسسِا وثعحَلِا،ذاز اًفىص اًـصيب،اًلاُصت -ؿًل ٔبمحس مسهوز،مٌاشم اًرتتَة 4
 .15-11ساتق " ض اً صحؽ املظاحل ؾحس اًـٍزز ؾحس اجملَس،  5
 .70، ض2005 اًلاُصت، مىذحة اصلاز اًـصتَة ٌَىذاة، ،3ظ ،اطلاكء وحمنَخَ صلى ٔبظفاًيا اسٌلؾَي ؾحس اًفذاخ ؾحس اًاكيف، 6
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 29ض ،1978 – ٌَعحاؿة توزسـَس ألزسًة، واًـالكاث اًزواح – ارلويل س ياء 

 .290ض . ،1992 واًخوسًؽ، ًٌَرش ذازاًرشوق الاحامتغ، ؿ م ٕاىل املسذي وبٓدصون، معص ذََي مـين 23
 .02ض ،1983 – اٍهنضةاًرشق مىذحة الاحامتغ، ؿ م ٔبسس – خملخازاًِوازي ؿاذ 24
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 ثلري ألذواز وػِوز مؤرشاث اًرصاغ اًزوايج يف ألزست

 ادلزائص -ثسىصت خامـة -حفِؼي سَمية خاجص، ذ. هرص اصلٍن  .بٔ.ذ                                           

 :طاملَر

ثخجَ ُشٍ اًوزكة اًـَمَة ٕاىل كصاءت 

اصلوز وثوكـاث اصلوز، سوس ًَووحِة يف ثلري 

يف تًِة ٔبساس َة من تىن اجملمتؽ وعم ألزست، 

وحتسًسا ٔبذواز اًزوح واًزوخة اًيت مسِا اًخلري 

نٌل مس تىن اجملمتؽ ألدصى ووػائفِا، وهَف 

ساضم ُشا اًخلري يف ذَزةل ألزست وػِوز 

مؤرشاث اًرصاغ اًزوايج هبا، ذما ًؤثص ؿىل 

ا ؤبذا ا ًوػائفِا اظة ما ثـَق ، ذاس خلصاُز

 .ترتتَة ألتياء

اًخلري، ألذواز، اًرصاغ اًلكٌلث املفذاحِة: 

 اًزوايج

 Résumé : 

Cet article vise une lecture 
sociologique de changement du rôle et 
des attentes du rôle dans la structure 
principale de la société, est la famille, 
notamment le rôle des conjoints 
touchés par le changement des autres 
structures et fonctions 
communautaires et comment ces 
changements ont contribué à la 
perturbation de la famille. Affecter 
leur stabilité et la performance de 
leurs fonctions, en particulier en ce 

qui concerne l'éducation des enfants. 

Mots clés: le changement, les rôles, 

le conflit  conjugal. 

 ملسمة:

ؾصفت ألزست ادلزائًصة ؿىل قصاز ألزس اًـصتَة ثلرياث وحتولث معَلة مست 

يا حنن  ابرلعوض وػائفِا ؤبذواز ؾيادضُا ألساس َة)اًزوح واًزوخة وألتياء(، ُو

اًيوات، فألذواز اًيت اكن ًَـهبا اًزوخني حتسًسا ومتثالهتا من ذالل هخحسج ؾن ألزست 

مجةل املِام واملسؤوًَاث اًيت ًخوحة ؿىل لك ظصف اًلِام هبا، ومن مثة ثوكـاث ُشا 

اصلوز امليخؼصت ٌَعصف الٓدص ؾصفت اًخلري، فدرصوح املصٔبت )اًزوخة( ٌَـمي حسج اًخحاذل 

ًِشٍ ألذريت، فدـسما اكن اًزوح املـَي ألول وزة  يف ألذواز وثـسذ ألذواز ابًًس حة

-ألزست ومعوذُا اًصئُس، جضازهت مـَ اًزوخة ُشا اصلوز، ويف ٔبسوء اذلالث حتي حمهل

 .-ثسخة اًحعاةل ٔبو ثسين ألحص
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ًخجس ُشٍ ألذريت هفسِا ٔبمام ثـسذ ًٔلذواز يف ٔبزسهتا، فِيي اًزوخة وألم واًـامةل ٕار 

ن ثوفق يف ٔبذاء ُشٍ ألذواز مؽ تـغ ثضلك مذاكمي، وؾيسما من املس خحَي مباكن بٔ 

سدضـص اًزوح تساًة فذوز ماكهخَ اًيت متثَِا يف ذوزٍ نزوح مـَي وزة  حيسج ُشا ٌو

ًٔلزست، ثحسٔب مؤرشاث اًرصاغ اًزوايج يف اًؼِوز، خبالفاث ثس َعة ؿىل ٔبذاء املِام 

 يف صلك ؿسم اًصضا ؾن ما وألذواز، ًخًذلي ٕاىل مس خوى الادذالف اطلي ٍىون ٔبحِاان

و اًخعاذم واًرصاغ  ًلسمَ لك ظصف ًلٓدص يف لك اًيوايح، ًَعي ٕاىل ٔبؿىل مس خوايثَ ُو

 ؛-اًـيف ادلسسي-اطلي كس ًبٔذش يف تـغ اذلالث اًضلك املاذي 

طلا حتاول ُشٍ اًوزكة اًـَمَة جسََط اًضوء ؿىل ُشا اًخلري اطلي مس ٔبذواز ذؿاميت 

ة(، واملالمح اًسَحَة ًِشا اًخلري املمتثةل يف ػِوز مؤرشاث اًرصاغ ألزست )اًزوح واًزوخ

 اًزوايج ذاذي ألزست ادلزائًصة.  

 :ذوازألذواز وثوكـاث الٔ ٔبول: يف مفِوم 

 :مفِوم اصلوز -01

 للِا اًفصذ يف ٔبوضاغحي ألذواز الاحامتؾَة عم اًخوكـاث املـصفة احامتؾَا اًيت ًخوكؽ ٔبن 

)مـَية( حمسذت وميَي تـغ ؿٌَلء الاحامتغ، وس امي ٔبثحاغ املسزسة اًوػَفِة ٕاىل اؾخحاز 

ألذواز الاحامتؾَة ٔبحزاء اثتخة وكري مذلريت وسخِا يف زلافة اجملمتؽ فِشٍ ألذواز ثـخرب حلائق 

 احامتؾَة، ووفق ُشا املفِوم فٕان ألفصاذ ًخـَمون اًخوكـاث اًيت حىذيف املواكؽ الاحامتؾَة

ؤذون ُشٍ ألذواز ابًضلك اطلي ؾصفت ؿَََ يف ألساش، وألذواز  يف زلافهتم، ًو

الاحامتؾَة ل ثيعوي ؿىل احامتل اًخفاوط ٔبو رضوزت الاتخاكز فِيي ثلسم وظفاث واحضة 

لحذواء سَوك اًفصذ وثوحهيَ ومن ذالل اًخًض ئة الاحامتؾَة ًخَلن ألفصاذ ٔبذوازضم 

خـَمون  ًىفِةل تبٔذا ا وثيفِشُا.اًس حي االاحامتؾَة ًو
(1)

 

)اًفـي  ٔبزتؽ مفِوماث ٔبساس َة عم ؿىل إلظاز اًيؼصي اًحازسوىزي ٌسدٌس

) ثوحهياث اًفاؿي(، ويف ٕاظاز رعل ًـصف و)اًفاؿي(  ،)املوكف الاحامتؾي( الاحامتؾي(،

 ومناًًسق تبٔهَ ؾحازت ؾن فاؿَني ٔبو ٔبنرث، ٌضلي لك مهنم ماكهة حمسذت،  "ابزسوىز"
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ؤذي ذوزا ممتزيا، ٔبي ٔبهَ منط مٌؼم من اًـالكاث تني ألؾضاء ثخحسذ فَِ حلوكِم ذالًِا ً

وواحداهتم جتاٍ تـضِم اًحـغ، نٌل ٌضِس ٕاظازا من اًلمي ٔبو املـاًري املضرتنة، انَُم من 

 تـغ اًصموس واًلضااي اًثلافِة اخملخَفة.

جنس ٔبن حموز اًًسق الاحامتؾي ٍمتثي يف  "ًحازسوىز"من ذالل اًخـًصف اًساتق 

سَوك اًفصذ الاحامتؾي ٔبو خاهة من ُو ٔبن ٔبن اًعحَح و اًخفاؿي الاحامتؾي تني ألفصاذ 

ن ثفاؿي ألذواز وألفصاذ إ ابصلوز الاحامتؾي( ُو وحست رعل اًخاكمي، ) مىفـهل ٔبو ما ٌس

.الاحامتؾي( مؽ تـضِا اًحـغ ُو ما ٌضلك ما هعَق ؿَََ )ابًيؼم
(2)

 

ٔبفـال اًضرط ٔبزياء ؿالكذَ مؽ الٓدٍصن مضن  تبٔهَوز فِو ًيؼص صل وتياءا ؿىل رعل

ن ثلس مي اًـمي يف ُشا اًيؼام ٔبذى ٕاىل ثـسذ ألذواز وثحاٍهنا، وحىون بٔ اًيؼام الاحامتؾي و 

لك ٍلوؿة من ُشٍ ألذواز املخرععة املرتاتعة هؼام مـني يف اًحياء الاحامتؾي وحىون 

 رتاتعة وػَفِا .ُشٍ ألذواز م

يا  ـحَ، مفهنم من ٍصى ٔبن ًـة اصلوز ُو ُو ادذَف اًـٌَلء حول ظحَـة ٔبذاء اصلوز ًو

ظحَـة هفس َة، وؿىل ُشا ألساش  خيخَف ألفصاذ يف ٔبذا م ٔلذوازضم املدضاهبة هؼصا 

لدذالف سٌلهتم وكسزاهتم اًضرعَة، يف حني ٍصى بٓدصون ٔبن ٔبذاء اصلوز رو ظحَـة 

ش ا ًـين ٔبن ٔبذاء اصلوز ػاُصت احامتؾَة مصثحعة مباكهة اًفصذ اًيت ٌضلَِا يف احامتؾَة، ُو

صى  يف ُشا امللام ٔبن ٔبذاء اصلوز يف ٕاظاز املوكف الاحامتؾي  "ابزسوىز"اًحياء الاحامتؾي، ٍو

ما ُو ٕال اس خجاتة اًفصذ ًخوكـاث الٓدٍصن وحتلِق ٌَمـاًري الاحامتؾَة، وتشعل ًخضح ٔبن 

ةل اًخفاؿي تني اًـوامي الاحامتؾَة واًـوامي اًيفس َة يف املواكف ٔبذاء اصلوز ُو حمع

الاس متصاز اًوػَفي ٔلي هؼام احامتؾي ًـمتس ؿىل ألذاء املياسة وامليؼم  ٔلنالاحامتؾَة، 

 ًٔلذواز الاحامتؾَة.

 :ثوكـاث اصلوز -02

ًخحسذ ٔبذاء اًفصذ صلوزٍ كمي ومـاًري اجملمتؽ املخوحست مؽ رسعَخَ، ونشعل حتسذٍ 

ىون ٔبذاء اًفصذ هخاخا ًـمََة اًخًض ئة الاحامتؾَة واًخـ م حِر ثؤذي  ،اًلسزاث اًفصذًة، ٍو
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نٌل  ،ُشٍ اًـمََة الاحامتؾَة ٕاىل ثـًصف اًفصذ ابًخوكـاث امليخؼصت مٌَ ابًًس حة ًلٓدٍصن

ؿَهيا اًضرط سَونَ يف املواكف الاحامتؾَة اخملخَفة فِخـ م هَف بٔ ًخـ م اًلواؿس اًيت ًًض

ؤذي ًلسز  املواكف وهَف ًؤذي ألذواز املخوكـة مٌَ حسة املاكهة اًيت ٌضلَِا، ًو

اس خلصاز هؼام اًخفاؿي تني اًفصذ والٓدٍصن ٕاىل ثوكـاث واحضة ٌَسَوك املصثحعة ابٔلذواز، 

 . ثـازط ا واىل ثياكغ ُشٍ اًخوكـاثيف حني ًؤذي ؿسم الاس خلصاز ٕاىل مغوط و 

 اذواز بٔ خعَة ث ٍلوؿة من املصانز الاحامتؾَة اًيت  ًخبًٔف من اًحياء الاحامتؾيومبا ٔبن 

شٍ املصانز حتخي مواكؽ ذاظة يف س م اًحياء الاحامتؾي،   لك تياء لتس هل من فحمسذت، ُو

مضمون ؿام ُو اًثلافة مبـياُا اًواسؽ، حِر ثـمي ؿىل ثوحَِ سَوك اًفصذ، وثلوم يف 

 .اًوكت هفسَ تخحسًس ذوزٍ

يا جية إلصازت ٕاىل  :ؤبطمِا اث اصلوزحمسذُو
(3)

 

 إلذزاك املضرتك ٌَماكهة اًيت ٌضلَِا اًفصذ يف اًحياء الاحامتؾي. 

  فصاذ ازلاؿة من ثوكـاث ابًًس حة ًسَوك ألصزاض اطلٍن ٌضلَون بٔ ما حيمهل

 .مصانز مـَية يف اًحياء الاحامتؾي ٔبو اًيؼام الاحامتؾي

  فصاذ اجملمتؽ بٔ املـاًري واًلمي الاحامتؾَة وعم ؾحازت ؾن ثوكـاث مضرتنة ًخلامسِا

 . واًيؼام اًواحس

 :ذوازًخحسذ ضو ا ثلري الٔ  ألتـاذ اًيت يفاثهَا: 

 ُياك ٔبزتؽ ٔبتـاذ ًخحسذ من ذالًِا حسوج اًخلري يف ٔبذاء ألذواز الاحامتؾَة: 

 اًخـسذ: اًحـس ألول 

ذواز ؿست يف ٔبزسضم فاًزوخة ثلوم هبشا اصلوز ٕاىل خاهة ذوزُا بٔ فاًزوخان ًلومان ت

ٔكم وذوزُا وـامةل، واًزوح ًلوم تسوزٍ ُشا ابٕلضافة ٕاىل ذوزٍ يف اًـمي هكسٍص ٔبو رشظي 

ٔبو ٕاذازي...اخل، فذيوغ ُشٍ ألذواز وثـلسُا ميًل ؿىل لك ظصف رماما ومسؤوًَاث ثعي 

 يف تـغ ألحِان ٕاىل اًخـازط واًخضازة.
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  ًاًخحاٍن : حـس اًثاينا 

ثحـا ٌَحـس اًساتق فٕان اًزوخان ل ٌس خعَـان اًفعي فعال اتما تني ُشٍ ألذواز 

املخـسذت، فزيذاذ اًخروف من إلدفاق واًفضي يف ٔبذاء اصلوز وثوكـاثَ املصافلة هل صلى لك 

ظصف، فذحاٍن ألذواز املفصوط من اًعـة ٔبن حيلق اًيجاخ فهيا جممتـًَا، فإلدفاق 

 عاحة ٔلحس ُشٍ ألذواز ٕان مل ٍىن فهيا مجَـا.م

 املست : اًحـس اًثاًر 

ًلك ذوز وكت حمسذ ٔلذائَ يف اًحًِة ألساس َة ٌَىثري من اًخفاؿالث اًَومِة، 

وإلصاكل حيسج ؾيسما ٌس متص اًزوخان تبٔذاء احس ألذواز ًفرتت ظوًةل ؿىل حساة ذوز 

غ ؼؼؼؼف ًوكت ظوًي ويف تـــــوـامي ٔبو موػص يف ٔبذاء ذوزٍ ؼؼؼؼؼؼٔبدص، فاًزوح مثال ٌس مت

ؾٌلل لس خىٌلًِا مثال( فِخلَط وكت ٔبذائَ صلوزٍ ألحِان ميازسَ يف املزنل )جبَة تـغ الٔ 

ة وسوح، واًزوخة كس جس متص يف ٔبذاء ذوزُا ٔكم مثال يف الاؾخياء ابٔلتياء وإلرشاف كٔ 

 ؿَهيم وزؿاٍهتم ؿىل حساة ذوزُا وـامةل ٔبو سوخة.

   ثحاٍن ثوكـاث اصلوز : اًصاتؽاًحـس 

و ثحاٍن  ثـسذ ألذواز وثحاٍهنا ٔبحِاان ميىن ٔبن هضَف تـسا ُاما حمسذا ًخلري ألذواز ُو

ثوكـاث ُشٍ ألذواز، فال ميىن ٔبن جنس اثفاكا وٕاحٌلؿا ؿىل ثوكـاث ذوز مـني من ظصف 

، فذوكـاث ٔبذاء لك ألصزاض يف اًحًِة الاحامتؾَة اًواحست، وألمص راثَ ابًًس حة ٌَزوخني

ذوز لك مهنٌل من املس خحَي مباكن ٔبن ٍىون تُهنا اثفاق هحري ٔبو ثعاتق يف اًخوكـاث، ذما 

خيَق يف تـغ ألحِان الادذالف وسوء اًخلسٍص، اطلي ثؼِص مالحمَ يف صلك دضاغ 

 سوايج تسزخاث مذفاوثة.

 مفِوم اًزواح وبٔطمَخَاثًثا: 

و زابظ ملسش ٍصتط تني  اًزواح ُو ٔبحس اًـاذاث الاحامتؾَة املخواززة ؾحس ألسل، ُو

اًصخي واملصٔبت ٔبساسَ اذلة والاحرتام املخحاذل، حِر ًـمالن ؿىل ٕاوضاء ٔبزست اًيت ٍىون 
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اًِسف من ٕاوضا ا ُو ٕاؾٌلز ألزط وتياء جممتـاث كوًة ومذحرضت، نٌل ًـخرب اًزواح 

ثيضحط حتهتا اًـالكة ادلًس َة وإلظاز اطلي ًوصل فَِ ألتياء.اًوس َةل اًرشؾَة اًيت 
(4)

 

ومو آياتٌ أى خلق لكم مو أنفسكم أشواجا لتسكهوا إليًا وجعل بيهكم ًلول ثـاىل: ﴿

 (.21الروم:﴾ )مودة وزمحة إى يف ذلك آليات لقوم يتفكسوى

ؿىل اًصمغ من ٔبهنٌل ٍصثحط اًزواح ابٔلزست صلزخة ٔبهيا منَي ٕاىل اًيعق هبٌل يف بٓن مـا، 

ًُسا مرتاذفني، فاًزواح ؾحازت ؾن حزاوح مٌؼم تني اًصخال واًًساء ؿىل حني ثسل ألزست 

ؿىل اًزواح مضافا ٕاٍهيا إلجناة، فألزست جضري ٕاىل ٍلوؿة من املاكانث وألذواز املىدس حة 

يا جنس ٔبهَ من املبًٔوف اؾخحاز اًزواح رشظا ٔبو  ًَا ًلِام ؾن ظًصق اًزواح واًولذت، ُو

ألزست، واؾخحاز ألزست هخاخا ٌَخفاؿي واًزواح.
(5)

 

 ومؼاٍُص اًرصاغ اًزوايجزاتـا: يف مفِوم 

 مفِوم اًرصاغ اًزوايج -01

( ٍلي اًسَواكث اًيت ثرتمج اتزت تخلِاميث واتزت بٓدص Brownاًرصاغ حسة )جصاون 

ٔبظهل اًخياكغ فصاذ وحٌلؿاث ٔبدصى، ٕارن اًرصاغ يف بٔ تخعوزاث مذياكضة ومذـازضة مؽ 

 واًخـازط تني اًسَواكث واًخوكـاث تني ألفصاذ.

واًرصاغ اًزوايج صلك من ٔبصاكل اًرصاغ ثضلك ؿام، ٕال ٔبهَ ميس ثيؼمي احامتؾي 

و)ألزست( لٔ  يا ًـصفَ )تريصَص ووًة  بٔ ًًض َهٔبسايس يف اجملمتؽ ُو تني اًزوخني، ُو

Brishler and wibbاًزوخني ٕاكامة زاتعة تني  ( تبٔهَ ثياكغ سَويك وحماوةل من ظصف

سَواكهتٌل واهخؼازاهتٌل، فـيسما حيسج اًخياكغ تني املٌلزساث اًسَوهَة ٌَزوخني 

 والاهخؼازاث املخوكـة من لكهيا جتاٍ الٓدص حيسج اًرصاغ.

َ حسج ل مفص مٌَ، ًؼِص ٔبهفِـصفون اًرصاغ اًزويج ؿىل  "هصون وبٓدصون" نٌل جنس

وألُساف امليخؼصت من اًـالكة ألمص  وإلذزاكهخؼازاث الاؾيس وحوذ ؿسم اًخياسق ما تني 

 اطلي ًؤذي ٕاىل اًخوحص املس متص.
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 :مؼاُص اًرصاغ اًزويج -02

صاكل ومؼاُص خمخَفة حسة حست وذزخة اًخوحص اذلاظي تني بٔ ًبٔذش اًرصاغ اًزويج 

 اًزوخني، وسًذـصط ؾيا ُشٍ املؼاُص حسة ُشٍ اصلزخاث:

 : اًضجاز تني اًزوخني - بٔ 

ٔبو اًزناغ جيسس اًواكؽ اًفـًل ًعحَـة اًضلاق واًخوحص تني اًزوخني ٔبو تني اًضجاز 

اًزوخة ؤبُي اًزوح، ٔبو اًزوح ؤبُي اًزوخة، وجتسز إلصازت ٕاىل ٔبن اًضجاز ل ٌس متص 

فرتت ظوًةل هؼصت ًعحَـة اذلَات اًَومِة، فاًسرًصة ٔبو اًسة واًض مت يق اًلاًة ٍىون 

، حىت ًـوذ اًزوخان ٕاىل سري اذلَات اًَومِة ، ًىن رعل ًثواين ٔبو ذكائق ول ٌس متص ٔبنرث

يف تـغ ألحِان ًرتك ألثص اًسَيب اًيفيس يف رسط اًزوح )اًزوخة( اًيت ثـصط ٕاىل 

 ُشٍ املؼاُص ؿىل املسى املخوسط واًحـَس.

 :اًِجص - ة

ًبٔذش صلكني ُو الٓدص، ألول صمص اًفصاص واًثاين صمص تُت اًزوحِة، ففامي ثـَق 

ول ٍىون وس َةل من خاهة احس اًزوخني جتاٍ الٓدص ٌَـلاة، فلس ازخت تـغ ابلٔ 

ُاهخَ ٔبو إ اصلزاساث ٔبن تـغ اًزوخاث ثخزش من صمص اًفصاص وس َةل ًـلاة اًزوح ؿىل 

تـغ اًصقحاث والاحذَاخاث، ٔبما ألسواح فِخزشون من اًِجص وس َةل ًـلاة  ةؿسم ثَحَ

ابٔلساش، وفِم ذاظئ ًلًٓة اًلصبٓهَة اًزوخة هدِجة ؿسم ٕاص حاغ اذلاخاث ادلًس َة 

ويو وايجسويو يف املضاجع واضسبويو فإى أطعهكم فال ظي ختافوى نشوشيو فعتوالال﴿

ىشا ًخحول اًِجص من ، (34النساء:)﴾  تبغوا عليًو سبيال إى اهلل كاى عليا كبريا ُو

اًعصفني حس مؼاُص اًرصاغ اًزوايج، هؼصا ًصقحة الك بٔ وس َةل ؾلاة ٕلظالخ وضؽ، ٕاىل 

 يف ؾلاة وٕاذلاق ألرى ًوو اًيفيس ابًعصف الٓدص ذاظة ٕارا اس متص ًفرتاث ظوًةل.

ٔبما اًضلك اًثاين من اًِجص، فِو صمص ًحُت اًزوحِة، فاًزوخة اًيت ل ثرتوى وثدرسغ 

يف حصك تُت اًزوحِة كاًحا ل ثسزك ؾواكة رعل ؿَهيا وؿىل ألتياء، ذاظة ٕارا حىصز ؿست 

اًزوحِة نخـمس  تث ظوًةل ول ًـلي يف ُشا اًضلك صمص اًزوح ًحُمصاث وظال ًفرتا
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اًسفص اصلامئ ٔبو كضاء وكت ظوًي ذازح املزنل ول ًـوذ هل ٕال ٌَيوم فِعحح ابًًس حة هل 

ن قَاتَ ؾن املزنل هل ثحـاث دعريت ٔبص حَ )ابًفٌسق( ًوُس تُت اًزوحِة، كري مسزك لٔ 

 ؿىل ثًض ئة ألتياء واًزوخة ؿىل اًسواء.

 :ٌَرصاغ اًزويج  املَِبٔتًـوامي ا -03

هل ٕارا ما ػِصث وحتسًسا  وهتَبٔ ُياك ؿست ؾوامي جس حق حسوج اًرصاغ اًزوايج، 

 تني اًزوخني ميىن حرصُا يف : 

 :اًـوامي اًضرعَة واطلاثَة  - بٔ 

اًزوخني رلعِا تـغ اصلازسني يف تـغ  وثًض ئة ُياك ؾوامي ثخـَق ثضرعَة

كدي الاس خـساذ اًيفيس وادلسمي هل، اًخحاؿس اًفىصي ادلواهة ٔبطمِا إلكسام ؿىل اًزواح 

والاحامتؾي تُهنٌل اطلي من صبٔهَ ذَق ُوت ذللا تُهنٌل، ٕاضافة ٕاىل الادذالف يف اًلمي صلزخة 

اًخحاٍن، وألدعص ُو ٕاٌُلل اًزوخني ملحسٔب املضازنة وؿسم اس خـساذٌُل ًِشا جيـٌَِل ًـُضان 

ملضازنة ٔبو اصلنخاثوزًة واًدسَط ؾيس حماوةل فصط ٕاما حاةل الاهـزاًَة واًوحست ؾيس ؿسم ا

  اًصٔبي.

 :اًـوامي ارلازحِة بٔو احملَعة - ة

خون حصاه"(، Trahan) "حصاُان"ٍصى اًـسًس من اصلازسني ٔبمثال   "ًووًس سًو

(Turner, Lioyd and Weaton) ٔبن اًضلوظ ارلازحِة ؿىل اًـالكة اًزواحِة جلك ،

)ضلط اًـمي، اًضلط الاحامتؾي، اًضلط اًيفيس، ....( جساضم يف حسوج  ٔبصاكًِا

ٔبو كس ٍصثحط رعل  ،اًرصاغ اًزوايج، ذاظة ٕارا ما فضي اًزوخني يف جتاوس ُشٍ اًضلوظ

 تلسزت حتمي ُشٍ اًضلوظ، وُشا ألمص خيخَف تعحَـة اذلال ابلدذالف اًضرعَاث.

 :مس خوايث اًرصاغ اًزوايج  -04

مس خوايث حسذُا اصلازسون يف اًـَوم الاحامتؾَة واًيفس َة ٕاىل:ٌَرصاغ اًزوايج 
(6)
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ضمي ُشا املس خوى ارلالفاث اًخس َعة اًيت حتسج تني : املس خوى ألول - بٔ  ٌو

سـى لك من  اًزوخني ول جس متص ظوًال، ًؼِص فهيا اًلضة واًخشمص، ٌو

ابٔلدص، اًزوخني ٕاىل حَِا ذون ٔبن ثفسس اًوذ تُهنٌل ول ثؤثص ؿىل زلة لك مهنٌل 

ول ثؤثص ارلالفاث يف ُشا املس خوى ؿىل اًخفاؿي اًزوايج حِر ًؼي املياد 

الاهفـايل يف ألزست حِسا واًـالكاث ظَحة وألسماث كََةل واًخواظي تني 

 .اًزوخني حِس

جض خس يف ُشا املس خوى ارلالفاث تني اًزوخني وجس متص ملست : املس خوى اًثاين - ة

ص واًلَق واًيفوز مسامة، ثثري اًلضة واًخشظوًةل، وكس حىون ُشٍ ارلالفاث ُ

واًـساوت واًيلس واًخجصحي والهتاماث، ومؽ رعل ثحلى كٌواث الثعال تني 

ن اكن ارلالف يف ُشا إ اًزوخني ثؼي مفذوحة، واًصقحة يف حي ارلالف كامئة، و 

 .املس خوى ًحلى ُساما ٕال ٔبن اًصقحة يف الاس متصاًزة ثحلى كامئة تني اًعصفني

حًزس ارلالفاث يف ُشا املس خوى وجض خس وجس متص ملست ٔبظول، : ى اًثاًراملس خو  - ث

منو اذللس واًـساوت ونرثت  وثؤذي ٕاىل ثلري املضاؾص وسايذت اًلضة واًخشمص ٍو

اًفجوت تني اًزوخني، وحيسج الاضعصاة يف  واجساغالاهخلاذاث واًخجصحي 

ىرث اًِجص وارلعام تُهنٌل ملست ظوًةل  .اًخواظي تُهنٌل، ٍو

ـم : س خوى اًصاتؽامل  - ج حىرث ارلالفاث يف ُشا املس خوى ؾن املس خوى اًثاًر، ًو

اًيفوز واذللس واًصقحة يف الاهخلام ابًسة واًض مت واًرضة وإلُاهة وثلسو اذلَات 

 . اًزوحِة حجامي، وزفغ اًعَح ذما جيـي اًـالكة تُهنٌل يف ثوحص ذامئ

 :اثَرشثعيَف اًرصاغ اًزوايج ومؤ -05

ٌَرصاغ اًزوايج، ٕال ٔبهيا س يلسم ثعيَفا ًدٌاسة مؽ ُشٍ اًوزكة ُياك ؿست ثعيَفاث 

و:  اًـَمَة ؤبُسافِا، ُو

اًرصاغ اًحياء ذالف ل ًفسس اًوذ تني اًزوخني ول ًؤذي : اًرصاؿاث اًحياءت - بٔ 

ذش وزذ وهلاص وثحاذل ٌَصٔبي، بٔ ٕاىل ارلعام واًيفوز، هوهنا ذالفاث فهيا 
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ة، وجتـي لك من اًزوخني ًعحح من ومسَت تياءت ٔلهنا ثلوي اًـالكة اًزوحِ

ٔبساًَة ثوافلَ مؽ اًعصف الٓدص حىت ٍزذاذ كصاب مٌَ وثـاوان مـَ، وجتـهل ًلري 

من زذوذ ٔبفـاهل حىت حىون يف مس خوى ما ُو مذوكؽ مٌَ، ُشا اًيوغ من 

دص هوهَ ًرتمج ٕاحساش لك ظصف ابلٓ ( مَح اًعـام)اًرصاغ ٌسمََ اًحـغ 

ذ ٕلزضائَ، ومن مؤرشاث ُشا اًيوغ من اًرصاغ وسـََ ٌَخوافق مـَ والاحهتا

جنس
(7)  : 

 لك من اًزوخني يف اًخـحري ؾن مضاؾٍص  اًسَحَة حنو الٓدص، وكدول  دضاحة

 .ُشٍ املضاؾص ذون قضة ٔبو ؿساوت ٔبو هفوز

 لك مهنٌل ٕاىل حتسًس ٔبس حاة ارلالفاث تُهنٌل ومـصفة هلاظ اًخالؤم  سـي

خـاون مـَ  والادذالف يف املواكف، مث ًـشز لك مهنٌل الٓدص فامي ادذَفا فَِ ًو

 .يف ؿالح ٔبس حاة ارلالفاث

 لك مهنٌل قضة الٓدص يف تـغ املواكف، واهخؼاٍز حىت ًشُة ؾيَ  حتمي

 .اًلضة مث ًياكضَ هبسوء يف ٔبدعائَ

  دي لك مهنٌل اًيلس املوضوؾي من اًزوح الٓدص وثلسمي اًيعَحة اًيت ل ثيلط ثل

 .من كسز امليعوخ

 اًزوح  بٔ اُامتم لك مهنٌل تـالح املضلكة اًيت تُهنٌل  ٔبنرث من اُامتمَ إبزحاث دع

 . الٓدص وحتمَهل املسؤوًَة وثربئة هفسَ مٌَ

 ؼص يف مضاؾٍص ؤبفاكٍز مصاحـة لك مهنٌل ًيفسَ تـس اىهتاء ارلالفاث وٕاؿاذت اًي

 .واجتاُاثَ حنو اًزوح الٓدص واحهتاذٍ يف ٔبن ٍىون مـَ ل ضسٍ

  اس خـساذ لك مهنٌل ًـالح ٔبي ذالف كاذم، وحتمي ٔبي قضة من اًزوح

ا ٔبموز ظحَـَة مذوكـة يف اًخفاؿي اًزوايج  . الٓدص ابؾخحاُز
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 :اًرصاؿاث اًِسامة - ة

والاهخلام هوهنا ذالفاث معَلة ل ثفاوط عم دضاؿاث ثؤذي ٕاىل ارلعام واًـساوت 

فهيا ول ثفاضم ول حَول وس َعة ًِا، ًلَة فهيا اًوذ واًصمحة يف اًخفاؿالث اًزواحِة، ذما 

اًزوخني ٌسغل سَواكث متِس ًِسم اًـالكة اًزوحِة، ومن مؤرشاث ُشا  لك من جيـي

اًيوغ من اًرصاغ اًزوايج جنس:
(8)

 

  اًرصحية يف مواكف ارلالفاث، حِر هيامج لك ػِوز اًـساوت اًرصحية وكري

ربس ؾَوتَ ؾيس لك بٔ من اًزوخني الٓدص وحيلص ٔبزائَ ؤبفاكٍز وحيط من ص هَ، ًو

 .مضلكة حتسج تُهنٌل

  ؿسم وس َان لك مهنٌل ٔبدعاء الٓدص اًساتلة، وٕااثزهتا ؾيس لك ذالف حيسج

 .تُهنٌل

  ًِا ؿالكة ٔبظال حىدري لك مهنا املضلكة اًعلريت، تعصخ مضالكث ساتلة ًُس

 .ابرلالفاث اًصاُية، ًخفجري املوكف وثلشًة ارلالفاث

 فِة لك حي ًِا وحزهَة ارلالفاث س ابملضلكة واًسَحَة يف مواهجهتا وج  الاس هتاهة

 .مؽ اًزوح الٓدص وزفغ اًعَح ٔبو اًخفاوط

  اًـياذ وارلعام واًِجص واٍهتسًس ابًعالق والاهفعال واًخوكف ؾن اًلِام

 .زًنَةابًواحداث امل

  املواهجة اًـسائَة اًسافصت ؾيس حسوج ٔبي مضلكة، حِر ًـمس لك مهنٌل ٔبو

َ ؼؼؼؼؼاثَ ؤبذواثَ ؤبؾٌلًؼؼؼؼؼحسٌُل ٕاىل رضة الٓدص ٔبو س حَ ٔبو ختًصة ذمخَىبٔ 

 . وختوًفَ وإلدضاز ؿىل معي ًثري قَضَ

 ثوكـاث اصلوز واًرصاغ اًزوايج تني اًـالكةذامسا: 

ثـس اًرصاؿاث اًزواحِة صالك من ٔبصاكل اًخفاؿي، ًعسز ؾن ٔبسواح كري مذوافلني 

مؽ اذلَات ألزسًة، هؼصا ًـسم وضوخ ذوز لك مهنٌل وثفىم ص حىة اًـالكاث تُهنٌل، وطلعل 



 ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ذواز وػِوز مؤرشاث اًرصاغ اًزويج يف ألزستثلري الٔ 

 خامـة َلس دِرض ثسىصت                                         الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائصخمرب اًخلري 
106 

ومل ًـس اصلازسون  ،ن اًرصاؿاث اًزواحِة معََة ظحَـَة يف حِات ألزستبٔ ًدلي ٔبن هـرتف تً 

ا ألزست اًيت ختَوا من ارلالفاث، ٕار ٍصىًيؼصون ٕاىل ألزست اً  "اجنَز"  سـَست ابؾخحاُز

ٔبن اًزنؿاث وارلالفاث ألزسًة ٔبمص ظحَـي انجت ؾن ؿسم املساوات يف اذللوق واًواحداث، 

ومن ُشٍ اًصؤًة ٔبظَق ثـمميَ املضِوز تبٔهَ ل ثوخس ٔبزست ذاًَة من اًزناؿاث واًرصاؿاث، 

زسًة فٕان رعل ل ًـرب ؾن اًسـاذت واًِياء، تي ٕاىل ن كاتت فهيا املضاحٌاث الٔ إ وحىت و 

شا الاجتاٍ ل ًيؼص ٌَزناؿاث واملضاحصاث  حاةل ظازئة ومؤكذة ثـلهبا مضاحٌاث كاذمة، ُو

ألزسًة ؿىل ٔبهنا ثـرب ؾن سَحَة تي ًِا اجياتَاث ثـوذ ؿىل تًِة ألزست وهَاهنا
(9)

.  

، فسوز اًزوخة يف ؿامليا ذوازواًعـحة ًلٔ ن إلصاكل اذللِلي ُو اًخوكـاث املخضازتة إ 

اًـصيب وادلزائص حتسًسا، ًخعَة مهنا ٔبن حىون ٔبما مًض ئة ثضلك مَزتم، ويف هفس اًوكت 

حىون ؿامةل وموػفة انحجة وسوخة رممتة ثضؤون سوهجا ومذعَحاثَ اًزواحِة ثضلك سَمي 

يا ل تس ٔبن هكومصيض تيفس املس خوى اطلي حىون ؿَََ ٔكم و  حيعي اًخضازة وػفة، ُو

ق يف اًحـغ الٓدص ثسخة ؿسم ثلري اًحياء فسُا وختحوالادذالف تُهنا، فذربس يف بٔ 

، ...الاحامتؾي ملس خَزماثَ اصلوزًة واملاكهَة، ثضلك مذيامغ ومًسجم مؽ مذعَحاث اًـرص،

شا حيعي ثسخة دضاغ ثوكـاث ألذواز واملاكانث املخضازتة اًيت هخجت ؾن ؿسم  ُو

وؿسم مواهحة اًحياء الاحامتؾي ملس خجساث زوخ اًـرص فامي خيط  اوسجارما اًزمين 

اصلوز.
(10)

 

ن اجملمتـاث املـادضت مل ٍمتىن ٔبفصاذُا تـس من مواهحة اًخعوزاث اًيت ٔبظاتت ٔبذوازضم إ 

هوهنا يف جتسذ مس متص، فاًزوخاث سواء اكهوا ظلازا ٔبو هحاز اًسن، فٕاهنن جيسن ظـوابث 

ن الاحامتؾَة. يف مذاتـة ومواهحة لك ما ًخعي من ثحسلث وثلرياث يف ٔبذواُز
(11)

 

ن الٓدص ًخضمن تـغ اًخوكـاث ن ُشٍ اذلاةل ختَق هوؿا من ارلَي يف ٔبذاء اصلوز، لٔ إ 

املاضَة واملوزوزة اًيت ٔبضَفت ًِا ثوكـاث خسًست، لن ألذواز اًزواحِة ما عم سوى هخاح 

احامتؾي مؽ اندساة تـغ ارلعائط املثاًَة واٍمنورحِة املخبٔثَة من اًثلافة الاحامتؾَة 

َ وحتسًس موحضة هَف ًخرصف اًرشٍىني لك مهنٌل حنو الٓدص وهَف ميىن ٔبن ٍىون ؿََ

مالمح ظوزت اًزوح ادلَس واًزوخة ادلَست، فألذواز اذللِلِة اًياجضة واملخاكمةل يف اجملمتؽ 
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ًخلرياث اًرسًـة اًيت ثعصٔب ؿىل ؾيادض اجملمتؽ، فال ثسغ اًخوكـاث اب ؿىل ؿالكةاًـرصي 

 اصلوزًة ابكِة ؿىل حاًِا، تي حزول تـضِا وثضاف ٔبدصى، وثحلى ٔبحِاان تـضا من حواهحَ.

تني ثلري ألذواز وػِوز مؤرشاث اًرصاغ اًزوايج املشهوزت بٓهفا عم اًفـًل ٔبن اًصاتط 

 يف ثوكـاث اصلوز ٔبو ألذواز اًيت ًلوم هبا اًزوخني وميىن ٔبن هَحغ رعل يف مؼاُص ؿست:

فاًفذات يف تساًة سواهجا كس حيسج ٔبن ثـُش ُشا اًيوغ من اًرصاغ اًزوايج، ٕارا ما 

صثحط ُشا ابًخًض ئة الاحامتؾَة وزلافة ثـازضت ثعوزاهتا  اًلدََة صلوزُا ادلسًس نزوخة، ٍو

اجملمتؽ ولك، مفن احملمتي ٔبن جس متص ابًلِام تسوزُا نفذات كري مزتوخة )كدي اًزواح( وجس متص 

 يف رعل ٕاىل ٔبن حيسج اٍمتثي ٌضلوز ادلسًس.

 يف نٌل جنس دصوح املصٔبت ٌَـمي مؼِصا بٓدص من مؼاُص حسوج اًرصاغ اًزوايج

ٕال ٔبن ُشٍ املوافلة كس  ل ًوافلون ؿىل رعلاألزست املـادضت، فـىل اًصمغ من ٔبن اًصخ

ة، فىثريا ما ًـاين ألسواح يف اًوكت  فاًخًض ئةحىون هؼًصة،  اطلهوزًة يف جممتـاثيا ثؼي كًو

ا اذلارض دضاؿا ٍوكن يق زقحهتم مبٌلزسة سَعهتم اًخلََسًة  واًصقحة يف ثلَري ُشٍ ألذواز مب

 ًامتىش مؽ ثوكـاث اصلوز ادلسًس اًيت ًفصضِا اًخلري الاحامتؾي.

ٔبما اس خلالًَة املصٔبت املاذًة خبصوهجا ٌَـمي كس ًعاحدَ ثـازط صلوزُا نزوخة وذوزُا 

م، ذاظة ٕارا حاًوت ٔبن متازش حلوكِا وثخـازط يف واحداهتا ألساس َة يف ألزست، كٔ 

ت تسٔبث ثفلس ملوماهتا ألساس َة، وثحسٔب ُيا ن ماكهخَ يف ألزس بٔ فُضـص اًصخي ثسزجيَا ت

 مؤرشاث اًرصاغ اًزوايج يف اًؼِوز.

 ارلامتة:

خنَط يف ألذري ٕاىل ٔبن اًرصاغ كامئ وضازة يف اتزخي ألزس مٌش اًلسمي، ٕال ٔبن 

اطلي كشاٍ ُو اًخلري الاحامتؾي اطلي ؾصف وثريت مدسازؿة ٌس هتسف ُشٍ اًحًِة 

تؼالهل ؿىل ابيق تىن اجملمتؽ وهؼمَ ومىوانهتا ألظََة واًفصؾَة  ىًلبٔ الاحامتؾَة ألساس َة و 

يا ميىن ٔبن وسدضِس تلول  جملمتؽ اًـصيب ابهلسامَ ٕاىل ؿاملني ؿامل "أبن   "حَمي جصاكث"ُو

مني املخعَحاث ألساس َة ًٔلزست، وؿامل بٔ اًصخي وؿامل املصٔبت، ؿامل ٍاكحف فَِ اًصخي يف سخِي ث



 ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ذواز وػِوز مؤرشاث اًرصاغ اًزويج يف ألزستثلري الٔ 
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ًحُت وذازخَ، ٕار ل ٍزال اجملمتؽ ل ًلسز معي املصٔبت زمغ ذدوهل ؿاملَ حاكحف فَِ املصٔبت ذاذي ا

يؼص ٕاًََ هؼصت ثدسم ابصلوهَة مؽ ما ثحسًَ من ٕاتساغ ونفاءت ؿاًَخني "تي ًو
(12)

ِا ؼؼؼؼ فىفاح  ،

يف ادلهبخني اصلاذََة وارلازحِة مل ٌسـفِا نثريا يف هَي احرتارما واس خلالًِا، ومؽ رعل مفا 

ا ؿىل هَي اس خلالًِا ؼؼامتؾَة ٕال ٕاظــــِا الاحؼؼؼؼؼ ا ًخحسني ماكهذ ِؼؼؼ من سخِي ٔبمام  صاُز

، ٔبما اًصخي فِحاول ُو الٓدص اذلفاع ؿىل ماكهخَ الاؾخحاًزة الاكذعاذي ؾن ظًصق اًـمي

 وذوزٍ ألسايس ذاذي ٔبزسثَ.

:اًِوامش
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 ذوز ألزست يف حتلِق ألمن اًفىصي ًٔلتياء

 ادلزائص -خامـة ثسىصت-جنات حيَاوي  .ذ                                                            

 املَرط:

ا،  هناز ابهنَاُز اجملمتؽ ًعَح تعالخ ألزست ٍو

فِيي ثـمي ؿىل ثبٔظَي مـاًرٍي وؿاذاثَ ؾيس ٔبتياء 

ذ خىوٍن رسعَة اًفص ت  وثلومُشا اجملمتؽ، 

ؿىل اًخىِف مؽ جممتـَ ذاظة مؽ ومساؿسثَ 

اطلي ٔبفصسثَ  اًخلري الاحامتؾي واًزمخ اًثلايف

ثساؾَاث اًـوملة، طلعل فألزست اًَوم ثخـسذ 

فِيي ٕاىل خاهة رممهتا ، امسؤوًَاهتا جتاٍ ٔبفصاذُ

ثخوىل رممة   يف حتلِق الاس خلصاز املاذي 

مفا الاس خلصاز املـيوي وحتلِق ألمن اًفىصي،  

ٔبن ًٔلزست ميىن هَف ُو ألمن اًفىصي ، و 

 ؟ ُشا ُو ُسف ُشٍ املساذةل، اًيتحتللَ

جسـى لس خجالء ٔبحس ٔبضم ألذواز املـادضت 

اطلي ًـخرب اًصنزيت ألساس َة ًيجاخ ، و ًٔلزست

 .ذوزُا يف اس خلصاز اجملمتؽ وثلسمَ

 Abstract : 

The society works to consolidate 

the standards and customs of the 

people of this society, and to form the 

personality of the individual and help 

him to adapt to his society, especially 

with the social and cultural change 

that globalization has brought about. 

Therefore, the family today has many 

responsibilities towards its members. 

The physical task of moral stability 

and the achievement of intellectual 

security, what is intellectual security, 

and how can the family achieve it? 

This is the goal of this intervention, 

which seeks to clarify one of the most 

important contemporary roles of the 

family, which is the cornerstone of 

the success of its role in the stability 

and progress of society. 

 ملسمة:

هـُش اًَوم ؾرص اًـوملة والاهفذاخ ؿىل اًثلافاث اخملخَفة وما ثخثَ وسائي الثعال 

اذلسًثة اخملخَفة من ٔبفاكز، ألمص اطلي ًخعَة مٌا ٕاؿساذ تُئة حصتوًة ٔبذالكِة ظَحة حىون 

مٌَ اًًشء كميَ وحىون هل كاؿست ؤبساش مذني ٌَعموذ ٔبمام لك مبثاتة مهنج حاكمًل ٌس خلي 

اًخَازاث اًفىًصة اًِسامة، وثـس ألزست عم املؤسسة الاحامتؾَة ألوىل وألضم اًيت ًويل ًِا 

  .اجملمتؽ ُشٍ املِمة
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لس ثـصضت ألمة اًـصتَة اذلَات املـادضت من اخملاظص،  ذون ؾياء ما ثـج تَ ٕاهيا ىصى ًو

ومن تُهنا ادلزائص ٕاىل اًـسًس من ألسماث اًس َاس َة والاحامتؾَة، وعم الٓن متص إلسالمِة 

وحنن اًَوم هـُش  ،مبصحةل اهخلاًَة حزامٌت مؽ ثلرياث احامتؾَة مست مجَؽ حواهة اذلَات

ثواظي هخج ؾن ثسفق ٌَثلافاث واًلمي وثـسذ ملياتؽ اًخَلي، فرنى ٔبذالظا مذحاًية من ألفاكز 

 ثؤثص ؿىل اًًشء، طلا اكن ًزاما ؿََيا الاهدداٍ هلم وحتعني ؾلوهلم لكيا واملٌلزساث اًيت

َاء ٔبموز ، فٌحمي ؾلول اًًشء من اًخعصف والاحنصاف ابًخوحَِ اًِاذف ؾن هكثلفني ؤكًو

ظًصق املؤسساث الاحامتؾَة ؤبطمِا ألزست اًيت ثلوم ابصلوز اًوكايئ، ًون ٍىون رعل ٕال 

يوظ هبا، وابًخايل ًخحلق  ألمن اًفىصي  اطلي ُو ٔبحس ٕارا ؾصفت ألزست اصلوز امل 

 مىوانث ألمن تعفة ؿامة.

ٕان حتعني ومصاكدة ووكاًة ألتياء من ٔبي احنصاف فىصي من ٔبضم مسؤوًَاث ألزست، 

ذاظة يف ػي ُشا اًلزو واًحر إلؿالسم املحارش، فَُست رممة ألزست ثوفري اًرضوزايث 

ثشًَي ما ًـرتط ألتياء من مضالكث وحماوةل إلسِام يف  ٔلفصاذُا فلط، تي املضازنة يف

 ألمن اًفىصي عم يف اذللِلة بةٔلمسفٕان حَِا؛ فِىون تشعل ذوزُا اسدداكًِا ووكائًَا، طلعل 

شٍ  مَخعلة ابٔلزست ٔلطمَة ذوزُا اًلاؿسي ملازهة ابملؤسساث الاحامتؾَة ألدصى، ُو

طمَة ألمن اًفىصي يف حِاثيا املـادضت وحتلِلَ املساذةل عم حماوةل ثس َعة ٌَفت الاهدداٍ لٔ 

س َجيخٌا اًىثري من املضالكث اًيت هتسذ حِات ألفصاذ واجملمتـاث، وس خىون ألزست اٌَحية 

 ي.ألوىل اًيت خنَق وهـزس فهيا ألمن اًفىص 

 :زاسةٔبُساف اصل 

 ًلك حبر ؿَمي ُسف ٌسـى ٕاىل اًوظول ٕاًََ ؤبُساف ُشٍ املساذةل عم:

  ٔبطمَخَ ٌَفصذ  ٔبطمَة ألمن اًفىصي ٌَفصذ واجملمتؽ من ذالل ثـًصفَ ومـصفةمـصفة

 . واجملمتؽ

  مـصفة ذوز ألزست يف حتلِق ألمن اًفىصي واًخساتري اًالسمة ملساؿسهتا يف كِارما

 .هبشا اصلوز
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 .ٕاجصاس ٔبطمَة ألزست ومسؤوًَهتا يف حتلِق ألمن اًفىصي 

  اًفىصي ألمنموظست ًخحسايث  ٔبتواابوحـَِا ًٔلتياء اًسـي ٕاىل اذلعاهة اًفىًصة. 

  ودعوزت رعل ؿىل اًفصذ  احنصافَ ؤبس حاةمـصفة املؤثصاث اًسَحَة ؿىل اًفىص

 واجملمتؽ.

 ٔبول_ مسذي مفاُميي:

 مفِوم ألمن اًفىصي: -1

ًىن خشوزٍ كسمية وٕان مل ٍىن تيفس ألمن اًفىصي من املععَحاث اذلسًثة وسخِا، 

ا  يف اًرشًـة إلسالمِة يف اًىثري  اٌَفغ فلس رهص ألمن ؿىل اًفىص واملـخلس واًيفس وكرُي

من الآيث اًلصبٓهَة واذلسًر اًيحوي اًرشًف هشهص مهنا ؿىل سخِي اًخوضَح ًوُس اذلرص، 

ًِِم َوَلِو َأىَّ َأِيَل اِلُقَسى آَمُهوا َواتَّثـاىل: ﴿ػل كال  ِزِض َبَسَكاٍت ِمِو السََّماِء َواألَقِوا َلَفَتِحَها َعَلِي

كال ثـاىل: ونشعل   .(96سورة األعراف: اآلية )﴾ َوَلِكِو َكرَُّبوا َفَأَخِرَناُيِم ِبَما َكاُنوا َيِكِسُبوَى

ًُِم{3}َفِلَيِعُبُدوا َزبََّ َيَرا اِلَبِيِت) ًُِم ِمِو ُجوٍع َوَآَمَه (، قريش(){4}ِمِو َخِوٍف الََِّري َأِطَعَم

ًِِم َأَفِباِلَباِطِل ُيِؤِمُهوَى ) :(وكال ثـاىل َأَوَلِم َيَسِوا َأنََّا َجَعِلَها َحَسّما آِمّها َوُيَتَخطََُّف الهََّاُس ِمِو َحِوِل

ٌِ َيِكُفُسوَى (العنكبوت(){67}َوِبِهِعَمِة اللََّ
 (1)

. 

ؾحس اذلفِغ املاًيك تبٔهَ سالمة فىص إلوسان من  .ؾصفَ ذٔبما اًخـًصفاث اذلسًثة فلس 

الاحنصاف ٔبو ارلصوح ؾن اًوسعَة والاؾخسال يف فِمَ ًٔلموز اًس َاس َة والاحامتؾَة 

واصلًًِة ذما ٌضلك دعصا ؿىل اس خلصاز اجملمتؽ وهؼام اصلوةل، حِر ثًذج ؾيَ احنصافاث 

زحاكة ادلصامئ تعوزُا سَوهَة هتسذ ألمن والاس خلصاز، ومن ٔبجصس ثغل الاحنصافاث ا

اة واًـيف، نٌل ٔبن ألمن املاذي اطلي ثًضسٍ لك اجملمتـاث  اخملخَفة ويف ملسمهتا إلُز

ٌس حلَ ذامئا ٔبمن فىصي ول ميىن حتلِلَ يف قَاة ألمن اًفىصي
(2).

 

ـصفَ بٓدصون تبٔهَ ثبٔمني ٔبفاكز وؾلول ٔبفصاذ اجملمتؽ من ألفاكز ارلاظئة اًيت جضلك  ًو

اجملمتؽ ؤبمٌَ توسائي وجصامج ودعط جضمي مجَؽ اًيوايح اًس َاس َة دعصا ؿىل كمي 
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والاحامتؾَة والاكذعاذًة واًخـَميَة، ٔبي ثبٔمني اًـلي اًخرشي ضس ٔبي هوغ من ٔبهواغ 

الاحنصاف توحوذ كمي ؤبؾصاف احامتؾَة حتنك اًـلي، ول ًـين رعل ؿسم احملااكت ًلٓدص 

مـخلساث وكمي اجملمتؽ، طلعل فٕان  حملافؼة ؿىلوؿسم الاس خفاذت مٌَ، ًىن املـَاز ُيا ُو ا

حتلِق ألمن اًفىصي ًـس حٌلًة ٌَثواتت واًوكاًة من ادلصامئ اخملخَفة اًيت ٌضِسُا اًـامل 

املـادض
(3)

.  

اًثلايف اطلي ًـين وحوذ كمي وثعوزاث ثفصس ضواتط  ابٔلمنوكس ًـرب ؾيَ اًحـغ 

اًفىصي  ، فألمنيف اًيفس وجتايف ادليوخ يف اًـيف ألمنجض َؽ  ٔبنهنا بٔ سَوهَة  من ص

حيلق يف اجملمتؽ اًخالمح واًوحست يف اًفىص واملهنج واملسذي اذللِلي ًإلتساغ واًخعوز واٍمنو 

اذلضازي يف اجملمتؽ
(4)

 . 

و بٓمن  و ٔبن ًـُش اًفصذ يف جممتـَ ُو ذما س حق ًخضح ًيا مفِوم ألمن اًفىصي، ُو

ثلافِة، وسالمة فىٍص من الاحنصاف، واطلي كس هيسذ ألمن ؿىل مٌؼومذَ اًفىًصة واً 

اًوظين وملوماث اجملمتؽ اًفىًصة واًثلافِة وألذالكِة، فاًفصذ تعحَـخَ ًًضس ذامئا ألمن، 

و احس مذعَحاث اذلَات.  ُو

 بٔطمَة ألمن اًفىصي: -1-1

من بٔ من اكذعاذي و بٔ من كشايئ و بٔ ؿىل مس خوايث ومؼاُص مذيوؿة، فِياك  ألمن

 ألدصى ألهواغلك  ٔبساشمن فىصي اطلي ُو بٔ من ماذي و بٔ حامتؾي و ن امبٔ س َايس و 

لزثحاظَ اًوزَق حبَات اجملمتـاث وحضازهتا، ففي لك حضازت ولك ثيؼمي احامتؾي ل تس ٔبن 

ثؼِص ٍلوؿة من اًخوحصاث اصلاذََة والاحنصافاث اًسَوهَة ٔلس حاة ؿسًست مذـَلة مبيؼومة 

 .ة ٌَسَوكاًلمي واملـاًري اًضاتع

ٕان ألمن اًفىصي من ٔبضم املوضوؿاث اًيت جضلي فىص اًحاحثني واًياش ؿىل اًسواء 

ٕار ميس حِاهتم واس خلصازضم، وملا هل ظةل ابًِوًة اًثلافِة، وألمة اًـصتَة  يف وكذيا اذلايل،

ا وزلافهتا من الامضحالل ٔبمام دعوزت اًلزو اًثلايف اطلي هيسذ  ا سلاًة فىُص ٔبوىل من كرُي

 .اًفصذ واجملمتؽ

ٕان ألمن اًفىصي ٕارا مل ًخحلق ٌَفصذ فٕاهَ ٍىون مـصضا ٕاىل اًخَازاث اًفىًصة امليحصفة 
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اكصلؾوت ٕاىل إلابحِة ٔبو اًـٌَلهَة إلذلاذًة ٔبو الاجتاُاث اًخرًصخِة ٌظلاث والٓدٍصن، اكٌَجوء 

شٍ اًخَازاث ؤبمثا اة، ُو ًِا ٌسِي ؿَهيا ٕاىل اخملسزاث ٔبو اٌَجوء ٕاىل ٔبؾٌلل اًـيف وإلُز

شا ما ًؤنس ٔبطمَة موضوغ ألمن  وٍهتا، ُو حصف ٔبحصاة اًـلول اًيت فلسث رسعَهتا ُو

اًفىصي يف اًفرتت اذلاًَة يف ػي اًخحسايث اخملخَفة اًيت وضِسُا اًَوم يف اكفة اجملالث
(5)

. 

طلعل اكهت ٔبطمَة ألمن اًفىصي ذاظة يف وكذيا املـادض اطلي اهدرشث فَِ اًـسًس من 

اة واًـيف واًخعصف وادلصمية، وحتلِق ألمن اًفىصي ُو حفاع ؿىل اجملمتؽ  اخملاظص، اكٕلُز

ساؿس  سامة، ٌو وًخَ، ما اهَ حيمي ٔبفصاذٍ ذما ٍصذ ٕاٍهيم من ٔبفاكز ذدِةل ُو ومىدس حاثَ ُو

  حتلِق الاس خلصاز وإلتساغ واًخعوز. ألمن اًفىصي ؿىل

ألمن اًفىصي ُو املسذي اذللِلي ًإلتساغ واًخعوز، ويف  :وسائي حتلِلَ -1-2

ياك  حتلِلَ حٌلًة ٌَمجمتؽ ؿامة واًًشء ذاظة ووكاًة هلم من ألفاكز اصلدِةل اًِسامة، ُو

 وسائي ًخحلِلَ مهنا ؿىل سخِي ألطمَة:

 .ي ػل وزسوهل سالاُخساء هب

 .اًخًض ئة الاحامتؾَة اًعحَحة وفق ثلاًَس اجملمتؽ وكميَ

 .واًضواتط ٌَمعحوؿاث وإلؿالم ألهؼمةوضؽ 

 .حمازتة لك ثَازاث اًخعصف واًخـ م من كدي اًلاذت واًـٌَلء واملثلفني

 .إلوساهَةمي اصلًًِة امللَوظة وحصس َخ اًلمي ُثعحَح املفا

ًإلؿالماًوحوذ اًفاؿي 
(6)

.  

صي ًُس نٌل ًفِمَ تـغ اًحاحثني تبٔهَ جحص ؿىل اًـلي اًخرشي، تي ألمن اًفىٕان 

 .حٌلًة ٌَـلي اًخرشي من الاحنصاف اًفىصي واًـلائسي والاتخـاذ ؾن اًوسعَة والاؾخسال

شا و  ُو ًلوذان ٕاىل رضوزت مـصفة مفِوم بٓدص هل ؿالكة وظَست ابٔلمن اًفىصي، ٔبل ُو

الاحنصاف اًفىصي، فٕارا مل ٍىن صلى اًفصذ هوغ من اذلعاهة اًفىًصة اًيت ًخَلوهنا من ذالل 

 .اًخًض ئة الاحامتؾَة مبفِورما اًواسؽ ٍىون ُشا اًفصذ ؾصضة ًالحنصاف اًفىصي
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 ألزست: -2

ًثلافة اجملمتؽ اطلي ثوخس فَِ مبا حيخوًَ من كمي وؿاذاث  ألساشاملمثي  ألزستخرب ـ ث 

فىصت اًعواة وارلعبٔ ومفِوم اطلاث وألساًَة اًسَوهَة  ألتياءواجتاُاث اًيت ًخـ م مهنا 

خـَمون ما ؿَهيم من واحداث وماهلم من  اًيت جية ؿَهيم اختارُا ٔكسَوة يف حِاهتم، ًو

 .متؽ حلوق وولء س َايس حنو اجمل 

بئت  ثبٔزرياازلاؿاث  ٔبكوىثـس نٌل  اؿىل اًفصذ، ًو ا  ِجةهد  ثبٔزرُي ؾوامي ؿسًست ابؾخحاُز

ًخرصفاث اًواصلٍن ومواكفٌِل ثبٔزريا رمٌل يف هوغ  ٔبنٌَخًض ئة الاحامتؾَة، نٌل  ألولاحملَط 

ألتياءرسعَة 
(7)

. 

لس  ة ؿىل ًو  ٔبمعقن بٔ و ، ًياص ئةا ألحِالألزست يف حصتَة  ٔبطمَةٔبنسث لك اًلمي اًسٌلًو

خساؾي  ألزستاًخفسرياث اًيفساهَة ًسَوك الاحنصاف ُو مؤرش لهـسام املصحؽ ًودسُة  ًو

من  ٔبظـةاًوكاًة  ٕاسرتاثَجَةٕارا اكهت ، و املثي واًلمي ذما ٌسلط اًفصذ يف ذوامة اًضَاغ

مصذوذًة ؤبنرثٔبثصا  ؤبؾؼماًـالح، فٕاهنا يف اًوكت راثَ ٔبفـي  ٕاسرتاثَجَة
(8)

 . 

شا ما ٔبنسثَ اصلزاساث اًىثريت حول ألزست اًيت حصى:  ُو

  اًيلي اًثلافِة وإلظاز اًثلايف ٌَعفي، فـن ظًصلِا ًـصف اًفصذ زلافة  ٔبذاتٔبهنا

 .ؾرصٍ وجممتـَ

  ٔبهنا ختخاز من اًحُئة واًثلافة ما حصاٍ مٌاسة وثؤثص ؿىل اجتاُاث اًفصذ ًـسذ هحري

  .من اًس يواث

  ألسايس ملٌلزسة اًضحط الاحامتؾي مؽ ٔبتيا ا ًخحلِق حىِفِم ألزست عم إلظاز

 .مؽ اجملمتؽ

 ِشا اًخفاؿي ٔبثص هحري ؿىل  ،ًِا ذوز يف حمنَة اًخفاؿي الاحامتؾي تني ٔبفصاذُا ًو

 .اجتاُاث ألتياء وسَووِم

  ؿاذت ما ثـس سخدا كواي ًالحنصاف ألزسًةاًخفىم ألزسي واملضالك. 



 

جم
ذ 
ؼس
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ـؼؼ
 اً
ؼ  
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
  ؼ
ي 
ٌلؾ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
حذؼؼ

الا
ري 

ًخل
ةل ا

س
رلام

ا
 

 ادلزائص -خامـة ثسىصت -ذ. جنات حيَاوي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

 خامـة َلس دِرض ثسىصت                                         خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص
115 

 يف ٕاكٌاغ ٔبتيا م ابٔلفاكز  احِست ثضؤون اصلٍن يك ًيجحو  حيخاح اًواصلان ٕاىل مـصفة

 .اًيت ًيعحوهنم هبا

 حمنَة اًوؾي ألمين وثوضَح خماظص الاحنصاف اًفىصي. 

  ألتياءك و ثلرياث يف سَ ٔلي ألزستمذاتـة
(9)

. 

ٕان ألزست عم املس ئوةل ابصلزخة ألوىل ؿىل ٕاهساة اًفصذ ٍلوؿة من املـازف 

اًلاذزت ؿىل جضىِي رسعَخَ واملساطمة يف اس خلصاز هفسُذَ، ذما ًؤذي ٕاىل واملِازاث واًلمي 

 حىوٍن رسعَة مس خلةل كاذزت ؿىل اًخحََي واًيلس والاؾامتذ ؿىل اًيفس.

 الاحنصاف اًفىصي:  -3

من املععَحاث اذلسًثة وطلعل مل ثشهص مـامج اٌَلة ” الاحنصاف اًفىصي”ًـس مععَح

خعف مفِوم  اًفىصي تبٔهَ مفِوم وس يب مذلري، مفا ًُـس احنصافا  الاحنصافاًـصتَة ثـًصفا هل، ًو

اًلمي واملـاًري اصلًًِة  لدذالفًُـس نشعل يف جممتؽ بٓدص، ورعل  فىصاي يف جممتؽ ما، ل

اًفىصي ُو رعل اًيوغ من  الاحنصافواًثلافِة صلي لك جممتؽ، ولك جممتؽ ٍصي  والاحامتؾَة

 الاحامتؾياًفىص اطلي خياًف اًلمي اًصوحِة وألذالكِة واذلضاًزة ٌَمجمتؽ، وخياًف مضريضم 

خرصف  ؤبضم من رعل لكَ ُو رعل اًيوغ من اًفىص اطلي خياًف امليعق واًخفىري اًسَمي ًو

 . سـي ٕايل رضة وثفىِم وحست وهَان اجملمتؽثرصفاث كري ؾلالهَة، وج 

 :بٔما بٔس حاة الاحنصاف اًفىصي فِيي نثريت مهنا 

اًـوامي اًفصذًة املخـَلة ثضرعَة وػصوف اًحُئة الاحامتؾَة اًيت ًـُش فهيا اًفصذ، 

ؤبساًَة اًخًض ئة ألزسًة اكًصفغ واًلسوت واًخسًَي واًـلاة، ابٕلضافة ٕاىل ادلِي ابًـ م 

 .ذضم ؿىل املعاذز ارلاظئةواصلٍن لؾامت

، ابٕلضافة هون وزاءُا ٔبفاكز ومعاحل ؤبظٌلغ وذوافؽ ثسفؽ ازلاؿة ٔبو اًفصذ اًلِام تشعل

امض َة ذوز املؤسساث الاحامتؾَة ألدصى  ؿىل اًلَو وؿسم الاؿرتاف ابلٓدص، وضـف ُو

ثسخة اكملسزسة واملسجس، ونشعل ما ميىن ٔبن ًعصحَ املهنج اًخـَميي ارلفي اطلي ٍىون 
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الاتخـاذ ؾن ٔبُساف اجملمتؽ وفَسفذَ، نشعل اًَبٔش وإلحداظ اطلي ٌضـص تَ ص حاة اًَوم 

وجيصضم ٕاىل اًخلََس ألمعى ًلٓدص، ول هًىس ذوز ألؿالم يف رعل وكوت املصحـَة اًيت 

ٌسدٌس ٕاٍهيا افصذ يف اس خلاء ٔبفاكٍز وسَواكثَ
(10)

. 

ما ًـس احنصافا فىصاي يف جممتؽ ما ل ًـس نشعل يف جممتؽ بٓدص، طلعل فالحنصاف  ٕان

اًفىصي ُو ٕارن هوغ من اًفىص اطلي خياًف كمي اجملمتؽ وفَسفذَ، ونشعل خياًف مٌعق 

 اًخفىري اًسَمي اطلي ٌسـى ًخحلِق كمي اًوسعَة والاؾخسال والاحرتام املخحاذل.

 فصذ واجملمتؽ:بآثز ألمن اًفىصي ؿىل اً -اثهَا

 ما ًًل:مهنا  ًٔلمن اًفىصي اجملمتؽ من وزاء حتلِقاًفصذ و ثـوذ ؿىل ثوخس ٔباثز ؿسًست 

  ٔبن ألمن اًفىصي ٔبحس مىوانث ألمن تعفة ؿامة، تي ُو ٔبطمِا ؤبسٌلُا ؤبساش

و اذلاخة ألوىل من حاخاث اًفصذ واجملمتؽ، وكاؿست ٔبساس َة ًحياء  ا، ُو وحوذُا واس متصاُز

  .وثـٍزز وحسثَ وحفؼَ من اًفنت واًيـصاثاجملمتؽ 

  ٔبن ألمن اًفىصي ًخـَق ابحملافؼة ؿىل اصلٍن، اطلي ُو ٕاحسى اًرضوزاث اشلس

 اًيت خاءث اًرشًـة إلسالمِة حبٌلٍهتا واحملافؼة ؿَهيا، من ذالل اًخفلَ يف اصلٍن واذلشز

حِر ٕاهَ من , اصلٍن من ادلِي اطلي ًلوذ ٕاىل نثري من الاحنصافاث، وحتصمي الاتخساغ يف

ذواؾي اضعصاة ألمن اًفىصي واهدضاز اًحسغ، ونشعل حتصمي اًفذوى من كري ؿ م وحتصمي 

 .وألذةل ؿىل رعل نثريت ،اًخعصف واًلَو يف اصلٍن

  ،ٔبن ألمن اًفىصي ًخـَق ابًـلي، واًـلي ُو بةٓل اًفىص، ؤبذات اًخبٔمي واًخفىص

تياء اذلضازاث، وحتلِق الاس خزالف يف اطلي ُو ٔبساش اس خرصاح املـازف، وظًصق 

ألزط، وطلعل اكهت احملافؼة ؿىل اًـلي، وحٌلًخَ من املفسساث، ملعًسا من ملاظس 

اًرشًـة إلسالمِة، وسالمة اًـلي ل ثخحلق ٕال ابحملافؼة ؿَََ من املؤثصاث اذلس َة 

 .واملـيوًة

 َ ا ؤبحزااًب، ٔبن إلذالل ابٔلمن اًفىصي ًؤذي ٕاىل ثفصق ألمة وجرشررما ص ـً
لوذ ٕاىل ثفاؿي اًفصذ ٕاجياتًَا مؽ  واحملافؼة ؿىل ألمن اًفىصي  حيلق اًوسعَة والاس خلامة ًو
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جممتـَ، وابًخايل ًلوذ اًفصذ ٕاىل اًخـاون مؽ ادلِاث راث اًـالكة ابًـياًة ابٔلمن اًفىصي، 

ٕاىل ورشٍ  وس َىون سخدًا يف إلزصاذ واًخوحَِ ٕاىل املـىن اًعحَح ًٔلمن اًفىصي واًسـي

وثـمميَ
(11)

 . 

ٕان حتلِق ألمن اًفىصي ٌَفصذ ُو حٌلًة هل وجملمتـَ من لك فىص ذدِي هيسذ ٔبمن 

اًفصذ واجملمتؽ  ؿىل اًسواء، واجملمتـاث املـادضت تبٔمس اذلاخة  ٕاىل اذلفاع ؿىل بٔمهنا 

والاحهتاذ يف حتعني ؾلول بٔفصاذُا ضس اًخَازاث اًفىًصة املخعصفة يف سمن ثفضت فَِ 

 مؼاُص اًخلََس واًخحـَة .

 ألزست وذوزُا يف حتلِق ألمن اًفىصي: -اثًثا 

حتخي كضَة ألمن اًفصي ماكهة ُامة يف ٍلي اًلضااي اًيت هتم اجملمتؽ املـادض، وابًخايل 

،  وثـخرب رضوزت حاكزف ادلِوذ اجملمتـَة ًخحلِلَ جتيحا ًخلَلي اًخَازاث اًفىًصة امليحصفة

لؽ ؿىل ؿاثلِا  ألزست عم املسؤول ألول ؾن ألتياء من حِر اذللوق واًواحداث ًو

اًفىصي ًخعَة مهنا  ألمن حتلِق ذوز ألزست يف، و اًخوحَِ واًخعحَحاًرتتَة و مسؤوًَة 

الاحنصاف اًفىصي وما ًخـصضون هل يف  ٔبصاكلمن  ٔبتيا اوؾَا وكٌاؿة ابملسؤوًَة يف وكاًة 

ًصة هدِجة الاهفذاخ اًـاملي ؿىل اكفة اًثلافاث تعًصلة ثدسم ابلؾخسال ؾرصان من حتسايث فى

ا ل ميىن حتلِلَ ٕال واًخواسن من ذالل مهنج فىصي ٍصحىز ؿىل زواتدٌا اصلًًِة واًثلافِة ، ُو

 من ذالل ثوفص تـغ الًَٓاث اًيت جساؿس ألزست ؿىل ٔبذاء ذوزُا مثي:

  واًخزًل ؾن اًـيف اطلي  وألتياءًلة اذلواز تني اًواصلٍن  ألزستٌسوذ  ٔبنلتس

 .جيايف كمي اًضوزى واصلميوكصاظَة ابملفِوم اذلسًر

اذلواز ًـزس مـصفة هلاظ الاًخلاء والادذالف وهَف ميىن مـادلهتا ووضؽ اذلَول ٕان 

خبٔثصًِا، ويف قَاة اذلواز ًعحح اًفصذ مذَلِا فلط، زلذَ يف هفسَ ضـَفة  فاكز جلك الٔ  ًو

شا ما ًـاهََ اًًشء يف اجملمتؽ املـادض، اًيت ًخَلاُا ًلس ٔبمصان ذًًٌا اذليَف ابذلواز ، ُو

ؤبن اًلَؼة جتـي ألصزاض ل ًخلدَون اًصٔبي "ًوو نيت فؼا كََغ  ؾلالين،تبٔسَوة 

 ." حسًر رشًفاًلَة لهفضوا من حوعل
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  ن املفاُمي يف ح ألدصىاجملمتؽ املسين  ومؤسساثٌَمسزسة  ألزستمضازنة ىٍو

اًعحَحة ٌَحَات اًصاصست والٓمٌة
(12)

.  

  ٔبن ثلوم مبٌِلهتا اًرتتوًة ثضلك اكمي وسَمي ؤبن ثـخرب هفسِا مسؤوةل اكمةل ؾن

حصتَة ٔبتيا ا ابًصمغ من وحوذ املسازش وجضـص ٔبن اًرتتَة عم كضَة مذاكمةل وعم ًُست 

ؤبن ًخـَموا اًسَوك وارلَق  ،اجملمتؽ وكميَكضَة ٕاظـام ألتياء فلط وٕامنا جية ثـَميِم كواؿس 

اًلومي املس متس من اصلٍن نٌل جية ؿَهيا ٔبن ثـَمِم ٔبن ؿَهيم واحداث مثٌَل ٔبن هلم حلوق يف 

 .اجملمتؽ

  ٔبن ثـ م ألزست بٔهَ جية بٔن ٍىون ُياك ثًس َق وحاكمي تُهنا وتني املسزسة يف

ملخاتـة ٔبتيا ا يف اصلزاسة وما ًـرتضِم من جمال اًـمََة اًرتتوًة من ذالل اًخواظي فامي تُهنٌل 

 .مضالك ذزاس َة ٔبو هفس َة

   ؿىل ألزست ٔبن ثفِم ٔبن اجملمتؽ ميص مبصحةل اًخحول اًيت عم بٓذشت ظًصلِا مٌش سمن

شٍ املصحةل ثيعوي ؿىل هلهل من اجملمتؽ اًخلََسي ٕاىل اجملمتؽ ص حَ اذلسًر  ٔبو اذلسًر، ُو

وؿىل ُشا فاصلوةل جس خزسم هوؿني من املـاًري، وعم املـاًري اًخلََسًة، واملـاًري اذلسًثة 

يا حوكن ارلعوزت فِياك من  ولتس ٔبن ٍىون ُياك دضاغ تني اًلمي ودضاغ ما تني حَِني ُو

الآبء من ًلف موكف املزتمت وتـضِم ٍصى ٔبن ًرتك ألتياء ًيسفـون وزاء لك ما ُو 

 .شا ُو ثَاز اذلَاتخسًس تعفة ٔبن ُ

  ٔبن ثلف ألزست موكفًا مؽ اًسَعة واًيؼام مبا خيسم املعَحة اًـامة ورعل ًخيفِش

اًخـَاميث اًعاذزت ٕاٍهيا واًخـَاميث اًـامة وثـَمي ٔبتيا ا رضوزت الاًزتام ابًخـَاميث وألهؼمة 

 .اًعاذزت من اصلوةل

 فىصاًي وذَلًِا ضس  ٔبن ثفِم ألزست بٔن من ٔبؾؼم واحداهتا ضم حتعني ٔبتيا ا

 .الاحنصاف ارلَلي واًلمي والاجتاٍ حنو ادلصمية ٔبو خماًفة اًيؼام

  ٔبن ثلوم ألزست تخحلِق اذلعاهة اًوظيَة ٔلتيا ا ورعل ابن ثلصش فهيم حة

وؿسم  ،اًوظن واذلصض وألماهة فامي ًخـَق ابًلِام ابًواحة وذمخَاكث اصلوةل ؤبزسازاُا
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ايث اًيت ًخهثا ألؿساء يف اصلاذي ٔبو اصلول املـاذًة واًعامـة يف الاخنساغ ابٕلصاؿاث واصلؿا

وؿسم اٍهتاون مؽ ٔبًة فئة دعصت ٔبو خمصتة يف اصلاذي ،ارلازح
(13)

 

  ًىن ُياك مـوكاث حتول ذون حتلِق ألزست ًِشا اصلوز، مهنا:

  ألزسًةوالثعال اذلسًثة اًيت ثخر كامي ثؤثص سَحا ؿىل اًـالكاث  إلؿالموسائي 

ألهجزت مؽ كَة ٔبوكاهتم بٔ ل ًدداذًون اذلواز ًلضون و ،لُني ٔبفصاذُااًيت حـَت 

خلدَون ما ًخر فهيا ذون  إلًىرتوهَة   .ٔبو دعوزهتا فوائسُاًو ح هلم  زكِةًو

  وحـَهتم  ألزساًخفىم ألزسي ومضالكث اذلَات املـادضت اًيت ٔبزلَت اكُي

ٔبتيا مًًضلَون ؾن 
(14)

.  

ألزست ٔبن حتلق ُشا اصلوز املِم واطلي ل ميىن ان ثـوضَ ٕارن ًيك جس خعَؽ 

مؤسساث احامتؾَة ٔبدصى، فسوزُا ٔبساس َا واسدداكِا وهل ثبٔزري ؿىل ألفصاذ وثضلك كوي 

ومدارش، ٌغل ؿىل اجملمتؽ ومؤسساثَ مساؿسهتا ؿىل اًلِام هبشا اصلوز وثشًَي اًعـاة 

 واًـوائق اًيت حتحط ُشا اصلوز.

 :ثوظَاث

 ألتياء زلافة ذًًِة مزتهة ثلهيم من الاحنصافاث اًفىًصة، فادلِي ابصلٍن ٔبو  ثثلِف

 اخملخَفة.فِمَ ثضلك ملَوظ نٌل ُو مٌدرش يف وكذيا اذلايل يف وسائي إلؿالم 

 الاتخـاذ ؾن اًخـعة يف الٓزاء. 

 اًًشء احرتام وهجة اًيؼص ألدصى  ثـَمي.  

  ألتياءاذلواز ٌساؿس ؿىل اندضاف مضالكث اكمٌة ؾيس. 

  هفس َا واحامتؾَا وثوفري هلم وسائي اًرتوحي وزؿاًة املواُة ابٔلتياءالاُامتم. 

 َثًض ئة اًفصذ احامتؾَا وهفس َا وقصش اًثلة يف هفس. 

 ثـٍزز اًفىص اًوسعي املـخسل. 
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  وثبََُِٔموحتسني ػصوفِا ًدس خعَؽ ٔبذاء ذوزُا يف حصتَة ٔبتيا ا  ًٔلزستثلسمي اصلمع 

 .يف اجملمتؽ

 ذامتة: 

هـُش اًَوم ٔبحسااث وػواُص احامتؾَة ظلى ؿَهيا اًـيف والاحنصاف ذما حيمت املسؤوًَة 

ًخحلِق ألمن اًفىصي ، و اًـؼمى ؿىل مجَؽ رشاحئ اجملمتؽ يف اذلفاع ؿىل ٔبمن ألمة اًفىصي

وحناول ثوضَح اصلوز ألسايس امليخؼص مهنا واطلي ؾول يف اجملمتؽ جية ٔبن هحسٔب ابٔلزست 

  .اجملمتؽ يف حتلِق الاس خلصاز الاحامتؾيؿَََ 

مسؤوًَة اًواصلٍن، فألة زاغ وألم ٕان ذوز ألزست يف حتلِق ألمن اًفىصي ٍوكن يف 

زاؾَة حصتَة وحٌلًة، فِيي وٕان اكهت مسؤوةل ؾن زؿاًة ٔبتيا ا يف ثوفري املبلٔك واملرشة 

فـَهيا ٔبن حصجهيم حصتَة ٔبذالكِة واملَخس واملسىن وثـَمي ٔبتيا ا، تي ٕان رممهتا ٔبؾؼم من رعل 

 ،سَوهَة وحتمهيم من ؾوامي الاحنصاف ألذاليق واًفىصي واًسَويك ذاذي املزنل وذازخَ

فىٌل عم حتعهنم ضس ألمصاط ادلسسًة فِيي معاًحة تخحعَهنم ضس ٔبي احنصاف فىصي 

ٔبفصاذ هيسذ حِاهتم وهيسذ ؿالكهتم ابؼل س ححاهَ وثـاىل، تي حىت ؿالكهتم مؽ كريضم من 

 .اجملمتؽ
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 :اًِوامش
 اًلصبٓن اًىصمي  .1
، يف املوكؽ إلًىرتوين ألمن اًفىصي من املععَحاث اذلسًثة ؤبجصس احنصافاثَ ازحاكة ادلصميةاملاًيك ؾحس اذلفِغ،   .2

http://www.alriyadh.com/271447,24.10/2016 
خ  ،مصسوق اًـعميي ذللجن   .3 ، يف املوكؽ اًفىصي ألمنذوز اًخـَمي يف حصسَ 

 http://www.almarefh.net/printall.php?ID=25إلًىرتوين
       ، يف املوكؽ إلًىرتوين:وذوزُا يف ثـٍزز ألمن اًفىصي إلسالمِةؾحس اًصمحن ، اًرشًـة  اًسسٌس جن ؾحس اًـٍزز  .4

https://islamhouse.com/ar/books/2795153,24.10/2016 / 17-16، ض ض 
جن َلس املوصري َلس ، ذوز ألزست يف حتلِق ألمن اًفىصي، ماحس خري اًـَوم اًرشظَة، كسم اًـَوم اًرشظَة، لكَة اصلزاساث   .5

-http://www.assakina.com/wp يف: 11، ض 2007اًـََا، خامـة انًف اًـصتَة ٌَـَوم اًرشظَة، اًسـوذًة، 

content/uploads/2015/08/ 
 َلس ؿًل حسن، مفِوم الاحنصاف اًفىصي، ٔبس حاتَ ومؼاٍُص ؿىل اجملمتؽ: يف املوكؽ إلًىرتوين:  .6

http://www.somalitimes.net/2016/03/07/ 
 110-109، ض ض2008ىل ؿ م الاحامتغ اًرتتوي، ادلزائص، ذ ن، إ ُضام حسان ، مسذي   .7
، يف املوكؽ إلًىرتوين: ن َلس اًفاحت، ثـٍزز ألمن اًفىصي تني اًواحة واًرضوزتؾحس اًصمح  .8

http://wefaqdev.net/st_ch647.html 
يف ؾرص اًـوملة، من جمالث اًاكئن اذلي ٕاىل حىٌوًوحِا ظياؿة ادلَياث، املؤسسة ادلامـَة  ألزستَلوذ ميك ؾحاش ، ذًيامِىِة   .9

 11- 10، ض ض2007ٌضلزاساث واًًرش واًخوسًؽ، تريوث، 
، ماحس خري يف اًثلافة إلسالمِة، لكَة جن َلس جن ؿًل اًِشًًل ماخس ، مفِوم ألمن اًفىصي،"ذزاسة ثبٔظَََة يف ضوء إلسالم  .10

ه، يف:  1433ة، إلمام َلس جن سـوذ إلسالمِة، اًرشًـ

http://www.alukah.net/researches/files/rsrch_204/mafhoom.pdf 
املؤسساث الاحامتؾَة يف حتلِق ألمن  ، س َس خاة ػل اًس َس ؾحس ػل، ذوزسـَس جن سـَس اندض محسان وس َس خاة ػل  .11

، مصنز اًححوج واصلزاساث 1430حٌلذى ألول،  25-22اًفىصي،  املؤمتص اًوظين ألول ًٔلمن اًفىصي، املفاُمي واًخحسايث، 

 13-12الاحامتؾَة، خامـة املغل ذاصل، ض ض 
 إلًىرتوين: ، يف املوكؽاًفىصي ألمناًرتتوي يف ثـٍزز  ألزستؿاذل زاصس، ثلِمي ذوز   .12

www.assakina/news/news1/55855.htlm 
، ض ض  .13  تخرصف 68-61ض  جن َلس املوصري َلس، مصحؽ س حق رهٍص
 ، مصحؽ س حق رهٍصؿاذل زاصس  .14
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ة الاحامتؾَة ًٔلزست  ذوز فـي اًخستري املزنيل يف جضُِس اًًِو
ي .ذ  ادلزائص -خامـة ثسىصت -فذَحة ظًو

 

 املَرط:

ٕاىل حتََي ذمازسة  لالامل اسـى ُشٌ 

ألؾٌلل املزًنَة، وٕاجصاس ٔبطمَة ٕاذازت الاهفـالث 

يف فـي اًخستري املزنيل، وما حيللَ من ثًض ئة 

احامتؾَة جساضم يف حوذت اذلَات ألزسًة، 

واطلي ٍصمز ٕاىل ثلاظؽ تني حصثُة ألص َاء 

اًصوثًَِة وتني اًخعماميث اًـلََة، اًيت حتسذ 

الاسرتسال يف اطلاكء ادلسمي واذلوايس، و

ألفاكز ًدس َري اذلصاكث املزًنَة، واًخـامي مؽ 

دٌا  ألقصاط اًيت هوذغ فهيا حزء من ًُو

ووض َس ؿاذاثيا مضن منط ٔبزسي  ،الاحامتؾَة

مس خلص، تفضي ٕاذازت اذلصاكث واملِام 

وألص َاء، جوكَة من اًحسائي املمىٌة من 

اًفـي اًَوسم، رلَق ٔبسَوة مٌؼم ومصثة 

اًضـوز ابًسـاذت واًصضا ؾن ٌَـُش، ٍصافلَ 

 اًوضؽ يف اذلَات ذاذي ألزست.

 اصلوز، املفذاحِة:  ثاًلكٌل

 

 Résumé : 

Cet article vise à analyser la pratique 
des affaires à domicile, et de souligner 
l'importance de la gestion des émotions 
dans l'acte de l'entretien ménager, et 
parvenir à l'éducation sociale 
contribuent à la qualité de la vie 
familiale, qui symbolise l'intersection 
entre l'ordre des choses de routine et 
entre des conceptions mentales qui 
déterminent l’intelligence  physique et 
sensorielle, et en faisant glisser dans 
des idées pour la conduite des 
mouvement ménage, qui traite des 
raisons pour lesquelles nous faire ses 
adieux à la partie de l'identité sociale, 
et nous nous félicitons de nos habitudes 
au sein de la structure familiale est 
stable, grâce à des mouvements, des 
tâches et la gestion des choses, le 
montant des alternatives possibles de 
l'acte quotidien, pour créer une 
approche structurée et conçue pour 
vivre, accompagné d'un sentiment de 
bonheur et la satisfaction de la 
situation dans la vie de famille. 

Les mots clés : Le rôle, le ménage, 

l'identité sociale, la famille. 
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 ملسمة:

ما ٌسمى تـ م اًحُئة اًخرشًة ؿ م اذلَات  ًـخرب اًخستري املزنيل ٔبو الاكذعاذ املزنيل، ٔبو

اطلي خيخط تسزاسة والاحذَاخاث وامللوماث ؿىل مس خوى املزنل واًحُئة الاحامتؾَة. 

فِو"ٍىضف حتََي ذمازسة ألؾٌلل املزًنَة )اًىوي، ادلًل، اًخيؼَف...( ٔبطمَة الاهفـالث 

سي واذلوايس ثرصفاثيا يف اًفـي. ما تني اًفىص اًـلالين واًصوثني. حيسذ اطلاكء ادلس

 خان لكوذ هومفان. نٌل ًلول: اًَومِة"

 اًخستري املزنيل: تني منط اًخفىري اًـلالين والاؾخَاذي: -ٔبول

اًخستري املزنيل ٕاىل حـي لك مزنل مصحيا ومٌاس حا من اًياحدة املـُض َة،  هيسف

ومزتان من وسَامي من اًياحِة الاكذعاذًة واًعحَة ومن اًياحِة اًـلََة وادلسمَة، 

اًياحِة اًـاظفِة واًيفس َة، ومس ئول ومضازاك من اًياحِة اًحَئِة والاحامتؾَة، ًـُش 

 .ٔبفصاذٍ يف حو ٌسوذٍ اًخـاون واذلة والاحرتام املخحاذل

نٌل ًخضمن اًخستري املزنيل موضوؿاث مثي اًخعممي اصلاذًل وثبٔزُر املزنل، 

ة، واًعحخ وألكشً ة، وحمنَة اًعفي، وٕاذازت ألموال، واًخيؼَف، واملضلولث اًَسًو

واًـالكاث ألزسًة، واًخثلِف ادلًيس واًخوؾَة مبزاظص اخملسزاث، فضاًل ؾن اًوكاًة 

من اذلصائق وٕاحصاءاث اًسالمة وحـي املزنل ؿاملًا ٔبفضي ًٔلحِال اًلاذمة، ًخحلِق 

 سرتخاؿَ من:مت ا. اذلَات املثىل واملس خسامة ًٔلفصاذ، واًـائالث، وازلاؿاث املضرتنة

www.algazalischool.com/vb/showthread.php?750  

حِر ٔبذزح اًخستري املزنيل يف س َاق اًحُت ؿىل مص اًـعوز، ًوىٌَ ثوسؽ يف 

ؿٌَل ٔباكذميا ًخـَمي اًلصن اًواحس واًـرشٍن ًُضمي تُئاث مـُض َة ٔبوسؽ هعاكا، ابؾخحاٍز 

ظالة خسذ، ٕلحصاء ٔبحباج وذَق مـصفة وظصق ثفىري خسًست ٌَمخرععني ٌوَمجمتؽ، 

 ،وتوظفَ مهنجا ثـَميَا ٌسِي ؿىل اًعالة اندضاف موازذضم وكسزاهتم ارلاظة

ا لس خزسارما يف حِاهتم اًضرعَة، ؾن ظًصق ثوحَِ كصازاهتم وثرصفاهتم  وثعوٍُص

جمال جممتـَا ٌَخبٔزري ؿىل س َاسة اصلفاغ ؾن حلوق ألفصاذ، . تاملِيَة ٔبو ٕاؿساذضم ٌَحَا

http://www.algazalischool.com/vb/showthread.php?750
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إلس خفاذت من املٌلزساث  ا ًخحلِق اٍمتىني واًصفاٍ، ًو واًـائالث واجملمتـاث وثعوٍُص

ورعل ٔلن اًخستري املزنيل ًـخرب جماًل . اًخحوًََة، ًودسَِي حتلِق مس خلدي مس خسام

متـاث ًخعوٍص ٕاماكانث اٍمنو اًخرشي وثَحَة ٌَحَات اًَومِة يف املزنل، واًـائالث، واجمل 

 . اًرضوزايث اًخرشًة ٔبو الاحذَاخاث ألساس َة

ٕار من ألفضي ًيا ٔبن هفِم ملارا هلوم تبٔؾٌلل اًخستري املزنيل، وحتََي كسزاث ودِازاث 

ا ؿىل اكفة املس خوايث املرتاوحة تني ألزست واجملمتؽ احملًل  ؤبًووايث ألفصاذ واًـائالث، ؤبثُص

ورعل ؿىل اؾخحاز ٔبن ألفـال الاؾخَاذًة  ،https://ar.wikipedia.org/wواًـاملي.من: 

ـمي هيف ألؾٌلل املزًنَة متثي ما ُو ٔبنرث زحاات ؤبنرث ثبٔسُسا يف اجملمتؽ، فاذلصاكث اًيت 

 اًخفىري هبا، ثغل اًيت حنافغ ؿىل تـس هلسي مـِا، ل متغل ذاظَة اًخوحِس. 

ؿىل اًـىس، ٕان ألوضعة اًَومِة الٔنرث تساُة عم الٔنرث ثبٔسُسا والٔنرث وضفا،  و

فاًياش لكِم ميخَىون ذربت ومـصفة حول مسبةٔل اًخستري املزنيل، وهبشا ميىن ثعوٍص معي هيم 

زلِوز اًـًصغ. ٔلن ذمازسة ألؾٌلل املزًنَة من اًرتثُة يف بٓن واحس املخرعط وا

حصمز ٕاىل ثلاظؽ تني حصثُة ألص َاء، وتني اًخعماميث اًـلََة نٌل تًَذَ  واًخيؼَف..

ألهرثوتوًوحِة الاىلكزًية مازي ذوكالش، ومن ُيا الاىزؿاح اطلي وضـص تَ ؾيسما ىصى 

ابمللاتي تـس الاىهتاء من اًرتثُة، ولكِا اًفوىض يف املزنل، ومن ُيا اًِسوء اطلي خنخرٍب 

اًيت متغل  ،معََاث جسري وفق ثعماميث ؾلََة مبٔدورت مضن مٌؼومة من اًخيؼمي يف اطلاهصت

واًخـامي مؽ ألقصاط اًيت ثعَق "سُامن" ، ٕاًلاغ واسرتسال ًٔلفاكز اذلصاكث املزًنَة

ًإلتساؾَة اًفصذًة، ثلوم  ذاذََة ظلريت ثحسي خمَال رسعَا ُاما خسا، ٔبهنا ذلؼة مفضةل

خين  املصٔبت تـمََة ٕادصاح يف زٔبسِا، ومن ُيا يف اًلاًة س َوصل مرشوغ ٍصاؾي ألظول، ًو

اًـاذاث واًِوًة اًضرعَة والاحامتؾَة، مضن اذلصاكث املزًنَة، صسًست اًصوثًَِة 

 (.349، 2010، )فََة اكابن وخان فصاوسوا ذوزثََ،واًعلوس َة

ُشا اًضلك من ٔبحالم اًَلؼة ٌض َس ظًصلة يف اًخفىري راث بٔطمَة هحريت، متازش فامي 

ًخجاوس س َاق اًفـي املزنيل، ٕاىل اًفـي اًـلالين نٌل هخعوزٍ ثضلك ؿام ٔبي ثفىري من 

اٍمنط اًيلسي، ًلمّي إلماكهَاث، وحيسذ ارلَازاث اًواحضة ملازهة تحـغ ألُساف احملسذت 

https://ar.wikipedia.org/wالمجتمع
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سم، هدِجة بٓلف اذلصاكث واملِام وألص َاء اًيت جية ٕاذازهتا جوكَة من توضوخ يف اًفـي اًَو

اًحسائي املمىٌة من ثَلاء هفسِا، ؾيسما حيس حِسا مبا جية ٔبن ًفـهل، واطلي ًحني وحوذ 

مـىن ٌَصقحة توضؽ كوت فـي اًخستري املزنيل مضن املـازف واًلمي واملـاًري املمتبٔسسة حٌلؾَا، 

اذ ألزست، ٔلن يف ألساش ُياك راهصت يف ألؾٌلل اًصوثًَِة جسمح واًيت ثبٔظص حماخاث ٔبفص 

ًلك واحس ٔبن ميازش ؾلالهُذَ نفصذ: مثال، ًمت قسي الٓهَة تـس لك وحدة. ُشٍ اًـاذاث مؽ 

رعل  ثلدي ألذش واًصذ، لن مـؼم اًياش ل حيحون ٔبن ًرتهوا ٔبهفسِم جسياء يف اًصوثني، 

وخان فصاوسوا  )فََة اكابنًـلالين والاؾخَاذي تني ُشٍن اٍمنعني من اًخفىري، ا

 .(349، 2010ذوزثََ،

ألمص اطلي ميس مسجصت املزنل اًـلالهَة اطلهَة، ابملـازف واملـَوماث واذلوكة وحسن 

اًخسجص وظول اًحال، اًيت جساؿسُا يف سايذت ماكس هبا مثال  يف ادذَاز ألكشًة املياس حة 

وهَفِة ٕاؿساذ تـغ  .املصاحي اًـمًصة اخملخَفة اًيت متص هبااملخاكمةل اًيت حيخاهجا حسمِا يف 

اًوحداث اًلشائَة تعًصلَ حصَة واذلفاع ؿَهيا من اًخَوج ؤبًضا ادذَاز ما ًياس هبا من 

املالثس وموكالث اًزي وحسن ادذَاز ألًوان واملوذًالث اًيت ثخفق مؽ اًـاذاث 

ثسَوك سَمي وحىوٍن ؿالكاث احامتؾََ  واًخلاًَس...نٌل ٍىس هبا هَفِة اًخـامي مؽ الٓدٍصن

ابًضلك املياسة ٌَمجمتؽ، وابًخايل جس خعَؽ ٔبن جساضم يف حتسني ادلو اًـائًل ٔلزسهتا 

وحتلِق مس خوى ٔبفضي من ذالل ثـاوهنا مؽ تلِة ألفصاذ وهلي املِازاث وارلرباث اًيت 

رباث اًـلالهَة تعًصلة اندسخهتا مسجصت املزنل ٕاىل ٔبفصاذ ٔبزسهتا وجس خفِس ألزست من ُشٍ ارل

  .كري مدارشٍ

عحح هلم  مفا وضبٔث ؿَََ وثـَمخَ ًخىن يف ثعوزاهتا اًـلََة وثعوزاث ٔبفصاذ اًـائةل، ًو

مصحـا يف حِاهتا املس خلدََة، حِر جس خعَؽ اختار اًلصازاث والاس خفاذت من ارلرباث يف 

 مبساؿست ٔبفصاذ ألزست ؿىل ٕاذازت حِاهتا وحِات ٔبزسهتا املس خلدََة. طلعل هيمت اًخستري املزنيل

ٕاذازت صبهٔنا سواء يف اذلارض ٔبو املس خلدي ؿىل ٔبسس ؿَمَة ؾلالهَة يف حي املضالك اًيت 

ثواهجِم يف ؿالكاهتم اًـامة ومسؤوًَهتم يف اذلَات، وهَفِة اًخرصف ٕاساء ُشٍ املضالك 
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ة اًيت حيخاحون ٕاٍهيا حىت ًخحلق  واًـمي ؿىل حَِا ؤبًضا ٕاهساهبم تـغ املِازاث اًَسًو

 اًخلسم ًٔلزست واجملمتؽ. مت اسرتخاؿَ من:

 vb.elmstba.com وthawra.sy/_print_veiw.asp?FileName. 

 اثهَا: فـي اًخستري املزنيل تني الاؾامتذ ؿىل إلحساش وٕاذازت الاهفـالث: 

ظًصلة بٔدصى ثلوم ؿىل اًخفىري ذون ٔبؾٌلل اًفىص، وؿىل اًلِام خبَازاث حلِلِة  ُياك

ذون إلفصاظ يف فذح ؿَحة ألس ئةل والادذَازاث اًـلالهَة، ُيا ًمت اس خزسام ألحاسُس، 

مفا عم اًعصائق اًيت متازش ألحاسُس من ذالًِا ُشٍ اًوػَفة يف ثيؼمي اًفـي املزنيل 

 اًَوسم؟

تري املزنيل ظريوزت ثدضلك مضن ٕاظاز اذلالث املَموسة، ففي ذًيامِة ًـخرب فـي اًخس

املحاذلث تني املسجص وألقصاط املزًنَة ثفاؿََة مـلست، ميىن ٕاؿاذت جضىَِِا ؾن ظًصق 

املالحؼة الامرًبلِة واملـىن اطلي ًـعََ ألفصاذ ٔلفـاضم ًخيؼمي اًفـي املزنيل اًَوسم، اطلي 

اًخفاؿي نلواؿس اٌََاكة ٔبو اًخيؼَف ٔبو اًىوي... واًيت ٍىون ًمت ضحعَ ؾن ظًصق ظلوش 

اختار اًلصاز فهيا ٔبنرث ثـلِسا جىثري، حِر ميىن ٔبن منيض ساؿاث يف اًخفىري حىت هـصف ما 

ُو اًسخة ألوسة من اخي اًلِام خبعوض رمٌلث من ُشا اًيوغ، فٕاهيا هـمي ابلؾامتذ 

مح ًٔلفصاذ تخلسمي ظوزت حس ية ٕلذازت ؿىل ألحاسُس، وٕاذازت الاهفـالث اًيت جس

ٕاىل خاهة اؾخحاز ٕان  .الاهعحاغ حول ألؾٌلل املزًنَة، ثحـا ًـمََة ثؼي يف اًلاًة واحست

ٔبقصاط املزنل ثَـة ذوز املؤرش املوضوؾي ٔبًضا مثال، هومة اًثَاة ابهخؼاز اًىوي، تلسز 

 زؿاح. ما ٍزذاذ جحمِا تلسز ما ثيلي زؤٍهتا ٕاىل ادلسم ٕاحساسا ابلى

ُياك ٕارن اُامتم ؿىل اًلِام جىهيا، ًىن الاىزؿاح ًُس من اًلوت حبَر ًسفؽ ٕاىل 

الاهخلال ٕاىل اًفـي. ميىن ٔبن هًىس، ويف اًلس هـوذ ٕاىل هومة اًثَاة جمسذا: وحِيئش ًخحول 

الاىزؿاح ٕاىل "هوتة قضة" جس َعص ؿىل ادلسم ًيك ل ًفلسوا ماء وهجِم... ُشٍ 

اًـسم ،ٔبهنا ثيجم ؾن مـصفة حصاهكَة، ؾن انجت اتزخي رسيص، ألحاسُس ل ثـمي من 

فالهفـال ًخعوز تسءا من ٕاظاز اكن كس جض َس من كدي اًضرط، ٔبن الازثفاغ اذلامس 
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ََة مضن  ًىومة اًثَاة اطلي س َعَق اًفـي حمسذ من ذالل اتزخي اًضرط وثرصفاثَ اًخبًٔو

و ًخفاؿي مؽ ألقصاط اًخجصتة املحارشت و املبًٔوفة هل، حِر ٌض َس ثعوزاثَ  اًـامل املزنيل ُو

 .مضن مـاًري مٌؼمة ٌَخساتري املزًنَة اًَومِة، ًُض َس املـىن ابًخفاؿي واًخفىري مـا

يجم ؾن رعل ٔبن فـي اًخستري املزنيل مسزك توظفَ صلك من اًخفاؿي اًصمزي، ٔبو  ًو

خاهة راكء ادلسم  ظريوزت ًخرصف ألفصاذ تواسعهتا ثحـا ملا ثـيََ ألقصاط يف هؼصضم، ٕايل

يف اختار اًلصازاث وفق كعسًة اًوؾي اًيت حىدسة ؿرب اًزمن من ذالل اًخجصتة وارلربت 

يف اًخستري املزنيل، واًيت حتصز الاهفـال وجسمح تخلسمي ظوزت حس ية ٔبو اًـىس ثـمي ؿىل 

ختفِف اًس َعصت ؿىل سَونَ مضن اًىواًُس اًيت ثـمي ؿىل اس متصاز هومة اًثَاة اًيت 

 . ( 350-349، 2010 . )فََة اكابن وخان فصاوسوا ذوزثََ،اح ٌَىوي مثالحتخ

ا يف اًخفىري  واًواكؽ ٔبن ُشٍ اًيؼصت املخبٔمةل واًيت ثًذج مـاين ألؾصاط ًمت تياُؤ

املـُش ؿرب اًزمن يف اًخوحص والاهفـالث تني اذلَات واًخفىري واطلي خيَق احملاذاثث 

، ٔلهنا متثي ، نٌل حصاٍ اًفِيميَيوًوحِاهفسَ يف فـي حِاست املـُشاصلاذََة اًيت جيصهيا املصء مؽ 

يؼمون ٔبهفسِم مضن معََة ثفاؿي  اًوسائي اًيت تواسعهتا ًبٔذش اًياش ألص َاء حبس حاهنم ًو

اطلاث مؽ ألقصاط، واًيت متثي نشعل ٔبساسا ًـمََة ثلمط ذوز اًخستري املزنيل اًلامئ ؿىل 

شا الاسددعان اخملععاث اًيت حتمت اًفـي اًفص  ذي واملوحوذت ذاذي لك واحس مٌا، ُو

رضوزي ٔلهَ مبلساز ما ًمت اسددعان اٍمنورح، مبلساز ما ٍىون اًفـي ٔبسِي، ًىن ألفصاذ 

ميخَىون إلماكهَة وارلَاز يف اسدِـاة منارح خسًست ُياك ؿىل اصلوام دِازاث تني 

 خمععاث خمخَفة.  

خوضَح رعل، سبٓذش مثال "اًسُامن اصلا ذََة اًعلريت"، ح م ٔبمحق ٕاىل حس ما، ًلوم ًو

خحول ٕاىل مرشوغ حلِلي وميىن  فَِ املصء توضؽ سٌُاًزو خمخَف متاما ؾن اذلَات اًصاُية، ًو

مضن ثَاز   ٔبن ثيسزح يف اًواكؽ، وتسءا من ُشا اًسَوك ميىن ٔبن جيزئ ٔبو ٌضلك ُوًخَ.

الاحامتؾي وتسزاسة اًسوس َوًوحِا اًدضُِسًة اطلي ًعصخ مسبةٔل اًعةل تني اًفصذ 

شا تسءا من اًـَاين واملالحؼة  اًدضاجاكث تني اًفصذ واجملمتؽ، تني اذلمتَة واذلًصة، ُو

فـَِم من ذالل الاهعالق الٕ  مرًبلِة، اًيت جضسذ ؿىل جضُِس ألفصاذ ًِوٍهتم الاحامتؾَة ًو
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ثدضاتم من اًواكؽ املَساين، اطلي هعلي ٕاًََ يك هخـ م لك ًوم وهعوز فصضَاث ثرتاتط و 

اطلي ًعصحَ "اوس َ م صرتاوش"، ؿامل الاحامتغ  Grounded Theoryمضن مفِوم"

ألمٍصيك، واطلي ميىن ٔبن هرتمجَ تؼ"اًيؼًصة اًيت ثبئت من حتت"، ٕاهَ منورح هؼصي ًيخين 

خعوز لك ًوم، ُشٍ اًعًصلة يف اًخرصف ثًذج منورح هؼًصة من مزياهتا ٔبهنا مَخعلة  ًو

، 2010)فََة اكابن وخان فصاوسوا ذوزثََ، ست خاُزت ٌَدسَمي،ابملَموش ؤبهنا ًُست مـ

شا ما س َؼِص يف اًـيرص اًثاًر. (،350-351  ُو

ة الاحامتؾَة :   اثًثا: جضُِس فـي اًخستري املزنيل ًٌَِو

ة الاحامتؾَة:3-1 ة واًًِو  : مفِوم اًًِو

، صلزخة  ًشهص ٔبن ثـصف اًِوًة تبهٔنا حلِلة اًيشء ٔبو اًضرط اطلي متزٍي ؾن كرٍي

اًِوًة تعاكة ًثخت فهيا امس اًضرط وخًسَ وموصلٍ ومعهل، فِيي اذللِلة املعَلة املض متةل 

ؿىل اذللائق اص امتل اًيوات ؿىل اًضجصت يف اًلَة املعَق، فِيي حاةل من اًىِيوهة املعاتلة 

. بٔ  و عم تبٔحاكم ٔبو املٌلزةل ٕاىل حس اًخعاتق اًخام ٔبو اًدضاتَ املعَق تني ابظن اًيشء وػاٍُص

 ، اًخحسايث اًؼاُصت املاذًة واملـيوًة ًإلوسان تال اهفعال ٔبو اوضعاز رمٌل ضئَي ؾن كرٍي

ـصف وميزي ؾن كرٍي من ألص َاء ٔبو املوضوؿاث ٔبو  فِيي ما ًخحسذ تَ رعل اًيشء ًو

فِيي اذلاسم ًس َاح اًضرعَة وخاهحا من ، (3،4، 2005 ،)ؾحس اًصمحن ثسُسو ألحسام

ن مٌؼومة من ؿالكاث مٌفذحة ل مٌلَلة، نٌل ًلول ٔبتو هرص ظوز اطلاث اًيت ثـرب ؾ

اًفازايب: ٕان ُوًة اًيشء ؿُض خَ ووحسثَ وجضرعَ ودعوظَخَ، ووحوذٍ امليفصذ هل لك 

واحس. وكوًيا ٔبهَ "ُو" ٕاصازت ٕاىل ُوًخَ ودعوظَخَ، ووحوذٍ امليفصذ هل ل ًلؽ فَِ 

ضاذٍ مفِوم اصرتاك، ًخخبٔنس ًيا اًعَلة اًواحسًة ملفِوم اًِوًة،  اطلي ًـين املٌلزةل واًخوحس ًو

اة املسريي وفذحي اًرتيك .اخملخَف واملخاكثص  (.2003،198 ،)ؾحس اًُو

صا اثتخا ل ًخلري. فألص َاء يف  ًوُس ابًرضوزت ٔبن ٍىون ما ًخحسذ تَ اًيشء حُو

ث هَيوىهتا، ٕامنا ختضؽ ٌَخعوز واًخحول واًرتامك املفيض ٕاىل اًخجسذ املس متص يف مىوان

اًضرعَة. مفا اكن من مىوانث وحمسذاث اًِوًة يف سمن كس ًيسثص مفـوهل فال ًـوذ يف 
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مجةل ما ثخحسذ تَ ُوًة اًيشء، وما ل ٍىون يف حزء من مىوانث اًِوًة كس ًعحح نشعل 

يف سمن لحق ٔكضم ألسس اًيت حصنز ؿَهيا اًِوًة، ٕاىل خاهة اًخسزح وثـسذ مس خوايث 

سًس ٔبو ثـَني ُوًة اًيشء ًيىضف ؾن ثـسذ يف رسعَخَ ويف اًخجسًس. ٕار ما ٔبزذان حت

وًة من وهجة وٕان ماَُخَ ًُست هنائَة وٕامنا عم  ُوًخَ ٔلهَ ًيعوي ؿىل ٔبنرث من ثـَني ُو

شا ما ٔبنسٍ "َُلي" ؾن ألان املخحس ابلٓدص ، مت ٕاسرتخاؿَ ثيسزح يف اًىِيوهة واًخىون ُو

-www.arabrenewal.org/zrticles/25499/1/aYaaea-CaaaeiE-Yi  من:

EoUI-aOEi-aeECNiIi/OYE1.htm1 

تسًَي ٔبن ٔبحسان ؾيسما ًخحسج، ٌضري ٕاىل هفسَ سواء تعَلة املفصذ ٔبو تعَلة ازلؽ، 

يا ثـًصف ُشٍ ألان، ملا ؿرثان ٕال  من ذالل ثـحري مثي ٔبان، ُوًيت، ؿامليا... ًوىن ٕان حاًو

املـىن، سوى مصبٓت تعوز خمخَفة ؿىل وسة وٕاضافاث ًعـة حرصُا. فألان ًُست هبشا 

ُشٍ اًواحسًة  (.107، 2005ٔبو مصااي مذـسذت، حصى من ذالًِا راث واحست )ؿًل حصة 

اًيت ثلعن هَان اًِوًة، عم اًيت ثفصط معََة اسددـاذ الٓدص واًلري، ذون ٔبن ثسزك وثـمي 

و ٔبًضا ث  ـَني ًلٓدص، يف حلي اًخيوغ واًىرثت وازلؽ. ٔلن لك ٕاكصاز ٌظلاث ُو اًواحست ُو

 ابؾخحاٍز ؿسوا ٔبو ؿىل ألكي مٌافسا هل يف اذلَات.

فٕارا اكن إلوسان ٍمتخؽ ابذلضوز، فٕاهَ ل حيرض مدارشت طلاثَ ومن كري ثوسط، تي 

حيرض ٌَـامل وتَ وهل ٔبنرث من حرضت وحوذٍ. فِو حيرض نشاث ؾض َلة، من ذالل اٌَلاء 

خىضاف ٌَـامل جبسمَ ودِاهل وؾلهل، تني ادلًسني ٔبو الزيني، وحيرض نشاث مـصفِة ابس  

وحيرض نشاث سَعوًة تبٔن ًَـة ذوزا وميازش هفورا وثبٔزريا، ًوىٌَ حيرض ٔبكوى ما حيرض 

نشاث ٕاتساؾَة، تعيَـَ طلاثَ نلمية حٌلًَة فٌَة صـًصة ٔبو سَوهَة روكِة )ؿًل 

 طلعل جية ٔبن هخلكم يف اًِوًة تعفة ازلؽ وهلول ُوايث حىت ىزحي(.  93، 2005حصة

ؾن ُشا املفِوم لك ثلوكؽ ٌظلاث ولك اىىٌلص ٌَوحست نٌل ًلول "فصاوسوا لًزوال" فال 

اة املسريي وفذحي ) ،وحست طلاث كاتةل تشاهتا مبـزل ؾن اًلري ٔبو الٓدص ؾحس اًُو

 (.199، 2003،اًرتيك
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ٕار مؽ ثـسذ وحوٍ الٓدص وثيوؾِا ثخـسذ وحوٍ ألان "اًِوًة" وثدٌوغ، ًخرتمج ُشٍ 

ث اًيؼًصة ٕاىل ًلة س َاس َة واتزخيَة مذحوةل ابس متصاز، ؿىل حموز زحاث ثـىس اًخحساي

، ويف س َاق ؿالكة ثحاذًَة حهنغ ؾن ثفاؿي حملق ٔبو  هفسِا حتت جمِص اًزمن ومـاًرٍي

مىدوخ مؽ مـعَاث اًوحوذ ومىوانث احملَط، حبَر ل ميىن اًخـامي مـَ مبـزل ؾن 

ازخي، ومبـعَاث حصنة اذلَات وكاايث اذلصاك ٔبو ٕاذزاك مٌايح ثبٔثٍص ابًسَعة اًزمٌَة ٌَخ

ًصة ثخزنل يف واكؽ  اًسىون اًثلايف والاحامتؾي ٔبو اًس َايس والاكذعاذي... فِيي كمي حُو

ثخحسذ فَِ، تفـي فِم إلوسان وٕاذزانَ وذًيامِىِخَ وكسزثَ ؿىل مواهجة مضالكث حِاثَ 

ًصة  ،وؾرصٍ، وحتعي اًرضوزاث اًيت حتوكَ وحتس من مسازاث حًصخَ ٔبو عم كمي حُو

ٍصهتا، ٕان عم مجسث ٔبو ماثت ٔبو فلسث اس متصاز هَيوىهتا يف  حىون مـصضة ٔلن ثفلس حُو

معَق جتمِصث يف زحاتَ، ورعل ٕان ثوكفت ؾن ٔبن حىون كاتةل ٌَمتَزي يف واكؽ اذلَات 

إلوساهَة، ٔبو نف إلوسان ؾن كصاءت وسائي اًوحوذ ٔبو اس متصٔب اًـُش يف حارض من 

ادلِي، واًصهون ٕاىل حائط سمن ٔبفلي ل ًـصف هَف ٍىون سمٌا حاصسا موازا  إلقصاق يف

 ابذلَات، ٔبو متاعم مباط ٌس خحَي اس خـاذثَ ٔبو مبس خلدي ل ميىن اًوظول ٕاًََ.

ؼِص رعل ٔبنرث مضن فىصت اًِوًة الاحامتؾَة، ٕار ٔبن اًوا ح من اًعصخ اًساتق  ًو

، ٌَِوًة.. تبهٔنا ًُست تًِة مٌلَلة، وٕامنا عم تًِ ة مذحوةل ابس متصاز حتت جمِص اًزمن ومـاًرٍي

ويف س َاق ؿالكة ثحاذًَة حهنغ ؾن ثفاؿي حملق ٔبو مىدوخ، مؽ مـعَاث اًوحوذ 

ومىوانث احملَط، حبَر ل ميىن اًخـامي مبـزل ؾن ٕاذزاك مٌايح ثبٔثٍص حبصنة اذلَات، 

اًصمحن  )ؾحس وكاايث اذلصاك واًسىون اًثلايف والاحامتؾي والاكذعاذي واًس َايس،

 (.5-2005،3 ،ثسُسو

تي عم ٕاحسى اًوسائي اًيت حتاول اجملموؿة بٔن ثخين وحسهتا هبا، وجضلك ُوٍهتا 

الاحامتؾَة اًيت ل ثؼِص ؿىل ٔبهنا اهـاكش ثس َط، ٔبو حتاوز وجتمؽ يف مضري اًفصذ واهامتئَ 

هل ٔبو يف ويف ٔبذواٍز الاحامتؾَة. ٕامنا عم لك ذًيامِيك، حِر ثخفاؿي مجَؽ ؾيادضٍ يف حاكم

دضاغ، وعم ثًذج ؾن اسرتاثَجَاث ٕاهامتئَة، حياول اًفصذ من ذالًِا اصلفاغ ؾن وحوذٍ 

ححر ؾن متاسىَ  خَ الاحامتؾَة وذجمَ يف املخحس، ويف اًوكت هفسَ ًلوم راثَ ًو وزًؤ
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امليعلي ارلاض تَ، مضن ظريوزت وثخاتؽ اًامتزي واًامتٍز، اطلي جسـي اجملموؿة من ذالهل ٕاىل 

اسىِا، وٕاجصاس موكـِا وموكفِا ابًًس حة جملموؿاث ٔبدصى، جتمؽ وثياكغ لك ُوًة ثبٔسُس مت

ثخين وحتسذ ابًًس حة ٕاىل ُوايث ٔبدصى، و ٔكهنا مزجي من املىوانث اصلافـَة واملـصفِة، اًيت 

 ثخىون من تياء زاليث ألتـاذ:

ت، ٍىون ٔبول تـس، حتاول اًحُئة الاحامتؾَة ٔبن ثخجمؽ ؿىل َُئة فئاث احامتؾَة ذمزي 

اًفصذ وفئخَ مامتزَني، ٕار ثضؽ ُشٍ اًفئة اًفصذ يف مزنةل مـَية، ًخخحسذ ُوًة اًفصذ الاحامتؾَة 

ة ازلاؾَة اًيت جساؿس اًفصذ ؿىل  وجزء من مفِوم اطلاث، مضن الاهامتءاث الاحامتؾَة واًًِو

شا لكَ ًخؼِص اًِوًة الاحامتؾَة بٔنرث يف اًحـس اًثا ًر، حني ثخحسذ ثلسٍص راثَ هحـس اثين. ُو

، مت ؿالكة ُشٍ ازلاؿة وثخفاؿي مؽ ازلاؿاث ألدصى، نٌل جضري ٕاًََ هؼًصة اًِوًة الاحامتؾَة

   اسرتخاؿَ من:

.www.thgaftna.com/vb/showthread.php ?t=6139  يفِم تلِة ادلواهة ًو

شا املؼِص املخلري واخملخَف ذاظة مؽ اًـالكة اًعـحة  مؽ الٓدص، املوحست ًثواتت اًِوًة، ُو

 ًوخس ُياك منعان ًفِم كضَة اًِوًة ٌُل:

"فِم راثوي: ملفِوم اًِوًة كس ٔبفصس موكفني مذاكمَني ٕاساءُا موكف ظاذز ؾن اًحضلان 

اًيت ظوزث زلافهتا ؤبؾعهتا ظحلة ؿاملَة وهوهَة وكس ٍمتؼِص ُشا املوكف يف ٕازاذت اًِميية 

وموكف ظاذز ؾن اًثلافاث ألدصى والاس خلالل واٍمتصنز اكذعاذا وس َاسة وزلافة، 

اًـصكِة اًيت نثريا ما ثبٔذش ظحلة اصلفاغ ؾن اطلاث فذيؼم هفسِا ٌَعموذ. ًوـي مصوئَي 

ُاهدٌلون يف نخاتَ حول ظسام اذلضازاث ًـين تخبٔهَسٍ ؿىل ُشٍ اًرصاؿاث ٔبن اًِوايث ل 

 اث اًِوايث.ميىن ٔبن ثبٔذش كري ُشٍ اًعحلة اًخوحًصة وبٔن حمصك اًخازخي ٍوكن يف دضاؿ

واًفِم املوضوؾي ًِشٍ إلصاكًَة حياول ٕاكصاز ثياػص وثياسق تني اًِوًة واًـلي يف 

و فِم ًبٔذش تـني الاؾخحاز زواتت اًوحوذ  ظحلخَ امليفذحة واًىوهَة يف الٓن هفسَ، ُو

فذح اًوحوذ ؿىل اذلَات تخلرياهتا ومفاحئاهتا وهضاًِا وثوحصاهتا، فاطلاث يف ُشا  ومذلرياثَ ًو

ًفِم مؤسسة ٌَـلي ٌوَوؾي املخحصك واملخواظي ٔبي ٔبهنا ثخحسذ تخازخيَهتا. واتزخيَهتا عم ا

اة املسريي وفذحي اًرتيك، اًفـي يف اًوحوذ والاهزتاغ ؾن كِوذٍ  (.2003،200)ؾحس اًُو
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ة الاحامتؾَة تفـي اًخستري املزنيل:  3-2  : اًـمََة اًدضُِسًة ًٌَِو

اًفِم املوضوؾي عم: مؤسسة ٌَـلي واًوؾي املخحصك ٕار اكهت اًِوًة ٔبو اطلاث يف 

واملخواظي، اطلي ثخحسذ تخازخيَهتا اًيت ثخحصك ابًفـي يف اًوحوذ، والاهزتاغ ؾن كِوذ 

زواتخَ ومذلرياثَ يف زيااي اذلَات. حِر ميىٌيا ٔبن هَرط امليؼوز اًدضُِسي يف اًعَاكة 

مٌا امصٔبت. تي ثعحح امصٔبت"، حِر "ل ثوصل اًواحست  اًضِريت ًس ميون ذوتوفوازحني ًلول

ًفرتط ٔبن اًواكؽ معََة جضُِس، ثيجم ؾن ٕاؿساذ مسًس ثخزي فَِ اٍمتثالث واًخسًزحاث 

واًخرصفاث وادذَازاث اًفاؿَني واًلواؿس الاحامتؾَة اًيت ثدٌوغ ثحـا ٌَمجمتـاث وثدض َس 

ـاذ جضُِسُا ابس متصاز. ُشٍ اًفصضَة اًيت ثوخَ ملازتة جضُِسًة ٌَواك ؽ . اكًـمََة ًو

اًدضُِسًة ٌَِوًة الاحامتؾَة ًٔلزست اًيت ثيجم ؾن تياء ألفـال تسهَا اًـمي املزنيل، 

وابهفـالثَ واًدضاجاكث تني اًفصذ ؤبزسثَ تني اذلمتَة واذلًصة يف اذلَات اًَومِة املـاصة 

 ًٔلزست. 

    فضمن ذهَا اًـمي املزنيل ُياك ألقصاط، اًيت متثي "حاحز اًرشفة ٌظلاث

grade-fous du soi ٔلن اطلاث ٔبنرث ثياكضا وجضدذا ذما هـخلس. صلًيا فِغ من "

اًخياكضاث ذاذَيا، وؿََيا ٔبن هياضي ابس متصاز ضس ُشٍ اًخياكضاث يك وض َس وحسثيا، ٕان 

اطلي ٌساضم ثضلك مؤنس يف جضُِس ُشٍ اًِوًة، ُو ُشا اٍمنط اًـائًل املس خلص، املـمول 

ٍص واًعاتون واملًضفة... ٔلن ُشٍ ألقصاط من املىًسة واًساكنني وألكساخ وكٌاذًي اًرس 

ل متثي ذٍىوزا فلط، تي ٕاهيا هوذغ فهيا حزءا من ُوًدٌا واهامتئيا، وهعيؽ زس ألًفة مـِا 

ٓ فصاذى و وجٌلؿة وسط اًـائةل، مفثال ًدضلك اًزوخان من ذالل اًخ ًف تُهنٌل، ُشٍ ب

ثوكف ثضلك مضمص، اًىذة ُي عم نخيب ٔبم س خعحح نخخٌا؟، جس متص ُشٍ اًـمََة ذون 

ًَوسؽ ادلسس ثضلك ما مساحذَ من ذالل حاكمهل مؽ ألقصاط اًيت ثعحح مـامل 

وٕاصازاث. ًمت اسددعاهنا حسساي من ذالل فـي اًخستري املزنيل، ٕار ُياك ذلؼاث احذاكك 

حسسًة رسعَة خسا مؽ تـغ ألوضعة، ومثال اًىوي مسُش: صلى تـغ اًًساء ؿاذت 

وكت راثَ، ؤبدصايث ٌس متـن ٕاىل املوس َلى. كس ًخوافق مؽ مضاُست اًخَفًزون يف اً

املوس َلى إلًلاؾَة ٔبسَوة ٌَىوي وض َط وجمس، وخبعوض اًحـغ الٓدص حىون املوس َلى 
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 ،2010 )فََة اكابن وخان فصاوسوا ذوزثََ، ،ُاذئة وثخوافق مؽ حصاكث ٔبنرث ٕااثزت ًووؿة

348). 

ملسجص ٌَمزنل ؿىل ضوء ٔبفـاهلم الٓهَة، ألمص اطلي ًلوذان ًخـصف ؿىل اتزخيَة اًضرط ا

وحضوزضم وسٌلهتم يف زيااي اذلَات اًـائََة، ويف هؼصهتم ٕاىل ألمام واس خلداهلم ٌَجسًس، من 

حِر ُو اهـاكش ٌٌَليض واطلاهصت وٕاص حاغ ٕلفصاساهتا، وفق ملازتة "افذخاخ اتزخي اطلاث ؿىل 

فصويس "تول ٍزىوز". ٔلن اتزخيَة اًيت ظوزُا اًفَِسوف اً إلكدال" ٌَمفىص "َُت كري"،

 إلوسان ثخحسذ يف حس راهتا تحـسٍن:

تـس مؤزد جيـي اًوؾي اطلايت مصثحعا ابملايض واطلاهصت، فِؤسس ُوًخَ ابًيؼص ٕاىل 

اًرتاج املايض، وابس خحضاز ما كس جسَخَ اطلاهصت تـس معََة قصتةل ومتَزي ٌَمـاًري اًيت حتصز 

 الاهفـال.

وؾي اطلايت مصثحعا ابلهفذاخ ؿىل ٕاحسازَاث اًـمي املزنيل وتـس ظريوزي جيـي اً

اة املسريي وفذحي اًرتيك، ، وظريوزهتا سواء ٔباكن رعل يف  (.2003،201)ؾحس اًُو

صلك الاىزؿاح اطلي وضـص تَ ؾيسما ىصى اًفوىض يف املزنل، ٔبو يف اًِسوء اطلي خنخرٍب 

ؾٌلل املزًنَة واطلي ٍىضف حتَََِا ؾن ابمللاتي تـس الاىهتاء من اًرتثُة، مضن ذمازساث الٔ 

ٔبطمَة الاهفـالث يف اًفـي، ماتني اًفىص اًـلالين واًصوثني، حيسذ اطلاكء ادلسسي 

 واذلوايس ثرصفاثيا اًَومِة.

ألمص اطلي ٌضلك كَق اطلاث من ٔبقصاط املزنل اًيت ثَـة ذوز املؤرش املوضوؾي 

اذ جحمِا تلسز ما ثيلي زؤٍهتا ٕاىل ادلسم مثال، هومة اًثَاة ابهخؼاز اًىوي، تلسز ما ٍزذ

ٕاحساسا ابلىزؿاح. ُياك ٕارن اُامتم "ؿىل اًلِام جىهيا"، ًىن الاىزؿاح ًُس من اًلوت 

حبَر ًسفؽ ٕاىل الاهخلال ٕاىل اًفـي. ميىن ٔبن هًىس، ويف اًلس هـوذ ٕاىل هومة اًثَاة جمسذا: 

. ُشٍ ألحاسُس ل ثـمي وحِيئش ًخحول الاىزؿاح ٕاىل "هوتة قضة" جس َعص ؿىل ادلسم

من اًـسم ٔبهنا ثيجم ؾن مـصفة حصاهكَة، ؾن انجت اتزخي رسيص، فالهفـال ًخعوز تسءا من 

ٕاظاز اكن كس جض َس من كدي اًضرط، ٔبن الازثفاغ  اذلامس ًىومة اًثَاة اطلي س َعَق 

 اًفـي حمسذ من ذالل اتزخي اًضرط، ًلس ص َس مـاًري عم اًيت حتصز الاهفـال وعم حِات
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وايهتم وثثخت وثيلَق وثيـزل ؿىل ما عم ؿَََ  وسط جماًِا  يف اٍهناًة حتسذ رواهتم ُو

ؤبمىٌهتا، نٌل ثيفذح وجس متص يف اًـعاء مضن ذلؼاث احذاكك حسسًة رسعَة خسا مؽ 

تـغ ألوضعة، ومثال اًىوي مسُش صلى تـغ اًًساء ؿاذت مضاُست اًخَفًزون يف 

وس َلى، كس ًخوافق مؽ املوس َلى إلًلاؾَة بٔسَوة اًوكت راثَ، ؤبدصايث ٌس متـن ٕاىل امل

ٌَىوي وض َط وجمس، وخبعوض اًحـغ الٓدص حىون املوس َلى ُاذئة وثخوافق مؽ حصاكث 

 .ٔبنرث ٕااثزت ًووؿة

ثضلك ؿام ؾيسما ٍىون ُياك موس َلى، ًعَق اًىوي"سُامن" ذاذََة ظلريت ثحسي 

ًفصذًة، ثلوم املصٔبت تـمََة ٕادصاح يف خمَال رسعَا ُاما خسا، ٔبهنا ذلؼة مفضةل ًإلتساؾَة ا

زٔبسِا، ومن ُيا يف اًلاًة س َوصل مرشوغ ٍصاؾي ألظول )ذؾوت ألظسكاء، اًلِام جصحةل، 

رشاء مزنل...( املرشوغ ل ًحسٔب ابدلَوش ذَف ظاوةل مؽ وزكة وك م، تي ًوصل كاًحا من 

ىشا، ابًًس حة ًـسذ مـني  من ألصزاض، ٔبن ُشا اخملَال صسًس اذلًصة وصسًس اٍمتوح، ُو

تـغ اذلصاكث املزًنَة، صسًست اًصوثًَِة واًعلوس َة، عم اًيت ثعَق ُشٍ اًسُامن 

 (351-350، 2010)فََة اكابن وخان فصاوسوا ذوزثََ، اًضرعَة.

يا ثدضلك ُوًة راث اًضرط املسجص ٌَمزنل، تبٔهواؾِا اًيت ثؼِص يف كَلِا وزحاهتا  ُو

ٔلن ُشٍ اطلاث مصثحعة ابلٓدص الاحامتؾي  ٕلكدال،طلاهتا وظريوزهتا واهفذاهحا ؿىل ا

واًخازخيي، ُشا الٓدص  اطلي ٍصحـون هل الاؿرتاف والاس خلصاز... واملمتثي يف ٔبفصاذ ألزست 

م جبِوذ ًخحسني ٔبوضاؾِم وجتوًسُا. ُشا الٓدص اطلي ُو رضوزي يف حِاهتم، و اًيت ثل

ل ميىن الاس خلياء ؾيَ ٔلهَ ٔبساش لن اطلاث ل حىون راث حلِلِة ٕال ابًًس حة ًلٓدص، و

 لك جتمؽ ثرشي. 

ويف امللاتي جضلك ُشٍ اطلاث تعحلة مساملة ثـرتف ًلٓدص مبا هل وما ؿَََ، نٌل ُو 

حاظي مؽ ابيق ٔبفصاذ اًـائةل، واًضَوف من مٌاظق خمخَفة. ًَلص تشعل اًضرط املسجص 

وًخَ تواسعة زسذ مـني ًٔلحساج املـُش اًَوسم.  ٌَمزنل راثَ ُو

ًوُس فلط جتًصس رُين مِخافزًيلي، نٌل ًؤنس "تول ٍزىوز" اًفَِسوف اًفصويس ؾن 

مفِوم اًِوًة اًرسذًة، اطلي ثلص راثَ اًضرط املسجص ٌَمزنل واجملمتؽ احملًل اطلي ًًمتي ٕاًََ، 
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، اتزخي رو خسوى انحـة وجيـَِم ٔبزسثَوؾيسئش ًعحح ٌَضرط املسجص ٌَمزنل ؤبفصاذ 

 ًو اكهت تني اًىفاف واًصذاء، ًخزَق ًيفسِا واكؽ من اًـسم، نٌل ٌس متخـون ابذلَات حىت

 فـَت ذوةل ٕازسائَي ؿىل اًصمغ من املضالك اًيت كس  ثـاين مهنا تـغ ألزس.  

صفضون اًـُش وسط ابيق ألزس اًصاكِة، ذاًلني هَان  ذما جيـَِم ًيـًزون تبزٔسضم ٍو

ؾحس ) رسذًة نٌل ًلول "تول ٍزىوز"ذاض هبم ًخحسذ يف ٔبكَة ألحِان هوغ من اًِوًة اً 

اة املسريي وفذحي اًرتيك،  ٔلن رواهتم عم حضوزضم اًَوسم يف  (.207-206، 2003اًُو

شا اذلارض اطلي ًـُضوهَ ُو مىون من مىوانث ُوٍهتم،  اذلَات املزًنَة اًيت ًـُضوهنا ، ُو

 ُشا اذلارض اطلي كٌَل اهدهبيا ٕاًََ ؤبؾعَياٍ حلَ.

من جضلك اًِوًة ؾن اًضرط املسجص ٌَمزنل، ٔبما اًحـغ مهنم  وذما س حق ًؼِص هوغ

خلسم، من فِحاول ٕازحاث ُوًخَ تخحسًر وثعوٍص هَاهَ، وحـهل كاتي ٌَخبٔك م مؽ اًواكؽ امل 

ذالل هضاهلم اًَوسم من ٔبخي اذلعول ؿىل مزنل زايق يف لك ادلواهة، ٔلن ُوٍهتم ل 

ضا يف لك ما ساطموا تَ يف ثعوٍص حِاهتم، ثوخس يف ادلشوز اًخازخيَة ًىِاهنم فلط، تي ؤبً

و خاهة هحري من  من ذالل ألاثج اًصايق واًوسائي املخعوزت.. نخحلِق هوغ من اطلاث. ُو

هكؼاُص ٌَخعوٍص وحماوةل الاهسماح مؽ الٓدص، ٔلهَ  حىوٍن ُوٍهتم وحصس َرِا يف اذلضوز،

و ايهتم، حِر ٔبظحح هلم اهامتء حزء زاخس يف راهتم فمبجصذ ٔبن كريوا املزنل ثلريث رواهتم ُو

خسًس حياًوون اًخبٔك م فَِ، ٔلن اًفصذ ًوخس يف جممتؽ ُشا املزنل ٔبول مث ٍىدسة ُوًخَ ٔبو 

ماَُخَ لحلا، مبـىن ٔبن اًِوًة ًُست مـعى ملسسا واثتخا وهنائَا، وٕامنا عم مـعى اتزخيي 

 يف حاةل ظريوزت وحصنة ذامئني.

ة وسط املياسل، عم ُوًة جس خلى من راهصت اًِوًة الاحامتؾَجضىِي ًًس خًذج بٔن 

فهيا من مـامل مس خلدََة ثخىون  َواهامتء وجمصايث إلوسان املسجص ًضؤون املزنل، وما ٌضرع

يف ًومِاثَ، مضلكة اًِوًة اًيت ثـَي الٓدص وختخَف مؽ الٓدص، ٔلهنٌل ٔبساش  َذما ًعيـ

سط املياسل، فَُست ٌَِوًة كمية حىوٍن املؼِص اًفىصي والاحامتؾي، ًِشٍ اًِوًة املخيوؿة و 

يف راهتا ٔبو فامي ختَلَ من صـوز ابرلعوظَة وٕامنا ثًدؽ كميهتا ذما ًلسمَ إلظاز اطلي ختَلَ من 
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اًيت ثيعوي حتت  وألزس ذفصض حلِلِة ٌَخلسم وثوس َؽ ُامش املحاذزت اًخازخيَة ًٔلفصا

 صـازاهتا. 

ل ؿامل الاحامتغ ألمٍصيك "حوزح نٌل ًلو  لن اًوؾي ٌظلاث ًُس ٕاهخاخا فصذاي دضفا،

ٍىون اًفصذ مٌلمسا ومدض حـا فهيا. مبـىن  مِي"، ًىٌَ ًًذج ؾن ٍلوغ ثفاؿالث احامتؾَة،

ٔبن ُوًة اًضرط املسجص ٌَمزنل، ٍصى ُوًخَ تخخين وهجة هؼص الٓدٍصن ووهجة هؼص اجملمتؽ 

َة يف اًوؾي اً فصذي، تي حعَةل اطلي ًًمتي ٕاًََ، ٔلن اًضـوز ابًِوًة ًُست مـعَة ٔبًو

بًَٓة احامتؾَة ثخساذي ذالل لك فرتت اًعفوةل، نٌل ًؤنس احملَي اًيفيس واًحاحر يف ؿ م 

إلوسان ألمٍصيك "اًزم ٔبٍزىسون" اطلي ًحني ٔبن اًِوًة اًضرعَة ثًضبٔ من ثفاؿي تني 

الًَٓاث اًيفس َة واًـوامي الاحامتؾَة، مفن هجة ًًذج اًضـوز ابلهامتء ؾن مِي اًضرط 

كامة اس متصاًزة يف جتصتة رسعَة راهتا ومن هجة ٔبدصى. و من اًوا ح ٔبن اًضـوز ابلهامتء لٕ 

 ، مت ٕاسرتخاؿَ من:ٌسدٌس ٕاىل اًامتزي مؽ منارح ثلسرما ٍلوؿاث اتخسائَة ًًمتي ٕاٍهيا اًفصذ

www.ahewar.org/debat/show.asp ?aid =6415  شا ما ًيعحق ؿىل . ُو

ذالل فـي اًخستري املزنيل، تـسما متت معََة اًخىِف جضىِي اًِوًة الاحامتؾَة من 

 .الاحامتؾي وسط املزنل

 املصاحؽ:
مرشوغ اذلعة إلسرتاثَجَة ٌَثلافة اًوظيَة، وزصة معي ذاظة مبياكضة مسوذت ارلعة،  (،2005ٔبفًصي16.)ؾحس اًصمحن ثسُسو  .15

 ..وسازت اًثلافة، قزت
اة املسريي وفذحي اًرتيك  .16  حوازاث ًلصن خسًس، ذاز اًفىص،ذمضق سوزاي. -اذلسازة وماتـس اذلسازة(، 2003.)ؾحس اًُو
 اصلاز اًحَضاء، امللصة. ، 4ظ،املصنز اًثلايف اًـصيب،-هلس اطلاث املفىصت-املميوغ واملمخيؽ (،2005)ؿًل حصة  .17
 .اصلاز اًحَضاء، امللصة، 3ظهلس اذللِلة، املصنز اًثلايف اًـصيب، (،2005)ؿًل حصة  .18
(، ؿ م الاحامتغ من اًيؼصايث اًىربى ٕاىل اًضؤون اًَومِة ٔبؿالم وثوازخي وثَازاث، 2010وخان فصاوسوا ذوزثََ،)فََة اكابن   .19

 . حصمجة ٕاايش حسن، ذاز اًفصذق ٌَعحاؿة واًًرش واًخوسًؽ،.سوزاي
20. .www.thgaftna.com/vb/showthread.php ?t=6139 
21.  www.ahewar.org/debat/show.asp ?aid =6415   
22.  www.arabrenewal.org/zrticles/25499/1/aYaaea-CaaaeiE-Yi-EoUI-aOEi-aeECNiIi/OYE1.htm1 
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اجملمتؽ ادلزائصياًـوامي املؤذًة ٕاىل اًخحصص ادلًيس ابملصٔبت يف   

 من وهجة هؼص ؾَية من اًعاًحاث يف خامـة ٔبم اًحوايق

  ادلزائص-خامـة ٔبم اًحوايق  -سامِة اجًصـمذ.                                                                  

 املَرط:

اًـوامي املؤذًة ٕاىل اًخحصص ادلًيس   مـصفة

ابملصٔبت يف اجملمتؽ ادلزائصي من وهجة هؼص ؾَية 

كس اؾمتسث و من اًعاًحاث يف خامـة ٔبم اًحوايق. 

 حِر اصلزاسة ؿىل املهنج اًوظفي اًخحًََل،

اًـوامي املؤذًة  ملِاش تخعحَق اًحاحثة كامت

ٕاىل اًخحصص ادلًيس ابملصٔبت من ٕاؿساذ )َلوذ 

( 140ؾَية ثخىون من ) ؿىل ،َلس(فذحي 

ظاًحة من ظاًحاث خامـة ٔبم اًحوايق، وكس 

 ثوظَت اصلزاسة ٕاىل ٔبن: 

 اًـوامي املؤذًة ٕاىل اًخحصص ادلًيس ٔبضم  -

ابملصٔبت يف اجملمتؽ ادلزائصي من وهجة هؼص ؾَية 

 عم ؿىل اًرتثُة:من ظاًحاث خامـة ٔبم اًحوايق 

َة،مث مث اًـوامي اًضرع  اًـوامي إلؿالمِة،

اًـوامي ألزسًة، ًَهيا اًـوامي الاكذعاذًة، 

 .فاًـوامي اصلًًِة

 Abstract : 

    The current study aimed at 
identifying the factors that lead to 
sexual harassment of women in 
Algerian society from the point of 
view of a sample of female students at 
the Oum El Bouaghi university. The 
study was based on a descriptive 
analytical approach. The researcher 
applied a Scale on the factors leading 
to sexual harassment of women by 
(Mahmoud Fathi Mohammed) on a 
sample of 140 female students from 
the Oum El Bouaghi university.The 
study concluded that: 

- The most important factors leading 
to sexual harassment of women in 
Algerian society from the point of 
view of a sample of female students of 
Oum El Bouaghi university are 
respectively:Media factors, personal 
factors, family factors, economic 
factors, and religious factors. 
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 ملسمة:

حؼَت كضَة اًخحصص ادلًيس يف الٓوهة ألذريت ابُامتم اًـسًس من ألوساظ 

والأكذميَة واجملمتـَة وؿىل اكفة مس خوايهتا الاحامتؾَة والاكذعاذًة واًس َاس َة، إلؿالمِة 

حىت ٔبظححت حزء من دعاة اذلَات اًَومِة تني اًًساء يف اجملمتؽ ادلزائصي، فلسميا اكهت 

املصٔبت ختىش ٔبن ثخحسج وثرصخ تخـصضِا ٔلي صلك من ٔبصاكل اًخحصص فلس هن ًـخربوهَ 

 يف ٕاظاز )اًـاز(.

ؽ ثفامق املضلكة وسايذهتا وثـسذ ظوزُا وخسث ٔبن اًسخِي ٔبمارمن ُو اًخحسج ًوىن م

حول ُشٍ املضلكة وحماوةل اًححر ؾن حَول ًِا،ٕارا ٔبظححت مضلكة حلِلِة ثـاىن مهنا 

اًًساء يف اجملمتؽ ادلزائصي تعفة ؿامة وثضلك ًوسم سواء يف ألماهن اًـامة اكٔلسواق 

ٔلماهن ارلاظة مثي املؤسساث اًخـَميَة ؤبماهن اًـمي واملواظالث اًـامة واًضوازغ بٔو ا

يؼص ٌَخحصص ادلًيس ؿىل ٔبهَ ٔبحس ٔبصاكل اٍمتَزي خبالف هوهَ ٔبحس  وادلامـاث ادلزائًصة، ًو

ٔبدعص املضالكث الاحامتؾَة اذلاًَة ًالك ظصيف معََة اًخحصص اًلامئ هبا واًواكـة ؿَََ، 

ـؼمى ذمن ثلؽ ؿَهين اًخحصص جصمغ بٔن وتعحَـة اذلال جتس ٔبن اًًساء ُن اًلاًحَة اً

اصلزاساث جضري ًوحوذ فئاث ٔبدصى كس ٍىون حضَخَ ٌَخحصص مثي املصاُلني وألظفال 

 وألكََاث، ٕال ٔبن اًضائؽ ٔبن اًًسوت ُن الٔنرًثة من حضااي اًخحصص ادلًيس.

ومن مث فاًخحصص ادلًيس مسغل ٔبو ثرصف جمصم سواء يف ٔبماهن اًـمي ٔبو 

ـَ  خزش ٔبصاكل خمخَفة تـضِا املؤسساث اًخ ميَة اخملخَفة، ومؽ ُشا جنس ٔبن اًخحصص صائؽ ًو

كس ٍىون يف ظوزت حتصصاث ٕاًىرتوهَة من ذالل اًخلٌَاث اذلسًثة طلا فرتنزيان يف ُشٍ 

املساذةل ًيعة ؿىل اًـوامي املؤذًة ٕاىل ػاُصت اًخحصص ادلًيس ضس املصٔبت يف اجملمتؽ 

 ادلزائصي.    

ٌَخحصص ادلًىس ٔكحس اًؼواُص اًىت ظصٔبث ؿىل اجملمتؽ اًـاملي وثخـصط اًس َساث 

تعفة ؿامة يف خمخَف ألماهن، فذجاوس ٔبماهن اًـمي واصلزاسة وادلامـاث ٍميخس ٕاىل اًضوازغ 

ووسائي املواظالث ووسائي اًخواظي اًـرصًة اكحملمول وص حىة إلهرتهت
(1)

واملخبٔمي يف  .
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ا يف جممتؽ ثغل اًؼاُصت ادلسًست ارلعريت جيسُا  ػاُصت ؿاملَة ختخَف حسهتا وسـة اهدضاُز

ٕاىل بٓدص وثدداٍن ابًخاىل ٔبس حاهبا وذوافـِا من جممتؽ ٔلدص ومن زلافة ٕاىل ٔبدصى
(2)

. 

وٕارا هؼصان ٕاىل اجملمتـاث ألوزوتَة فٕاهَ حسة ٔبدص ثلٍصص مليؼمة اًـمي ٔبفاذ تبٔن ٔبنرث 

خًس َة اًـام املاىض، يف حني % من اًًساء اًـامالث يف اٍمنسا ثـصط ًخحصصاث 30من 

% 58% ويف ُوًيسا 21% ويف فصوسا 15% ويف اصلمنازك 35تَلت اًًس حة يف اًدض َم 

%41% ويف اًرنوجي 27ويف ٔبس حاهَا 
(3)

. واًـجَة مثال ٔبن ُشا اًخلٍصص وضف ٔبًضًا ؾن 

خت حالث ثـصط فهيا اًصخال هبشا اًيوغ من املضاًلاث يف ملص اًـمي، ففي جًصعاهَا مثال ز 

% مهنم اكهوا من فئة 80% من اطلهوز ثـصضوا ًخحصص سمِالهتم يف اًـمي ؤبن 14ٔبن 

مل ٌسمؽ ٔبحس تلضَة حتصص زفـِا زخي ضس امصٔبت، ٔبما اًَوم  1990اًوس ميني خسًا ويف ؿام 

فِلسز ٔبن من تني ست كضااي حصفـِا اًًساء يف ٔبملاهَا ُياك كضَة واحست ٍصفـِا زخي ضس 

سمَِخَ يف اًـمي
(4)

. 

لس كسم اًخحصص ادلًيس ٕاىل زالج فئاث وظم سَوك مـخسل ل ًخضمن ٔبى ملسن  ًو

ماذي دلسم اًضحَة وحتصص مذوسط ًخضمن اٌَمس ًوىن ذوز ٕاحداز اًضحَة ؿىل رعل، 

ثسَوك حتصص خًيس كِصي، حِر ًخضمن اًخحصص اٌَمس زقٌلً ؾن اًضحَة
)5)

ًذج  . ًو

ثي تـغ املخلرياث اًفس َوًوحِة سوء ؾن اًخحصص ادلًىس ٔباثز سَحَة مذـسذت ٌَمصٔبت م 

اًِضم ومذلرياث هفس َة وؾعحَة مثي إلحساش ابرلجي واًـاز اًضسًس والاؿرتاط 

اًعامت والاىىفاء ؿىل اطلاث ابٕلضافة ٕاىل اًلَق واًخوحص اًـعيب
(6)

. 

ول ٔبحس تـَس ؾن اًوكوغ حضَة ٌَخحصص ادلًيس فِو مسغل اكمن ومس خلص يف ٔبحِااًن 

يف ٔبحِان ٔبدصى ابجملمتؽ، ومؽ ٔبن إلحعاءاث جضري لخنفاط مَحوع يف نثريت وػاُصت 

ٕال ٔبن راث  1997%( ابمللازهة تـام 25تًس حة ) 2006حالث اًخحصص ادلًيس ًـام 

إلحعاءاث جضري ٕاىل وحوذ سايذت يف اًخحصص ادلًيس تني اًصخال تًس حة حًزس ؿىل 

إلتالػ ؾهنا كس حَت يف وكهتا  % من حالث اًخحصص ادلًيس اًيت مت99%. نٌل ٔبن 3.8

نٌل ًخخني ٔبن مضلكة اًخحصص ادلًيس تني اًيوغ ثؤنس ؿىل وحوذ اجتاُاث اثتخة تـلي 

اًصخي حِال املصٔبت معوماً 
(7)

. 
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ومؽ ُشا فاملؤنس وحس امب جضري اصلزاساث ُيا ٕاىل بٔن ثحاٍن اًسٌلث وارلعائط 

ًوػَفة ٔبو املِية ل جضلك ٔبسًاسًا كواًي اصلميوحصافِة مثي اٌَون وادلًس واذلاةل الاحامتؾَة وا

لخنصاظ اًصخي يف ذمازساث ثخـَق ابًخحصص ادلًيس تي مثة حالث ؿسًست ثـصضت فهيا 

وسوت ًخحصصاث خًس َة من خاهة هفس اًيوغ من وساء بٔدصايث
(8)

ٌوضري اًخحصص  .

، ادلًيس يف املؤسساث اًخـَميَة ؿىل ادذالف مصاحَِا ؤبهواؾِا من زايط ألظفال

فاملسازش، وهناًة ابدلامـة ًض َوغ مسمَاث ؤبصاكل خمخَفة من اًخحصص ادلًىس ًلؽ من 

كدي مس خوايث زلافِة وؿَمَة وثـَميَة ؿاًَة
(9)

. 

وكس ٍىون اًخحصص ادلًيس ابٌَمس ٔبو اًسَوك املاذي ادلسسي ٔبو ابًلول ٔبو 

ابٕلصازت
(10)

َميَة ٔبو حىت ، وكس ثلؽ اًخحصص ادلًيس يف ماكن اًـمي ٔبو املؤسسة اًخـ 

ابملزنل
(11)

. وؿىل اًصمغ من رعل ٕال ٔبن مضلكة اًخحصص ادلًيس ابٕلانج مل ثَلى الاُامتم 

اًـَمي اًاكيف سواًء ؿىل املس خوى اًـاملي ٔبم إلكَميي ٔبو احملىل، ذما ذفؽ اًحاحثة إبحصاء 

ابملصٔبت ذزاسة جسـى من ذالًِا اًخـصف ؿىل اًـوامي  املؤذًة ٕاىل اهدضاز اًخحصص ادلًيس 

 يف اجملمتؽ ادلزائصي من وهجة هؼص  ؾَية من اًعاًحاث يف خامـة ٔبم اًحوايق

 مضلكة اصلزاسة:

ثـاىن اصلول اًـصتَة من ٔبسماث اًخحصص ادلًيس حِر ثؤنس اصلزاساث واًخلاٍزص ٔبن 

% من اًًساء يف اٍمين اص خىن من ثـصضِن ٌَخحصص سواء يف ألماهن اًـامة ٔبو ٔبماهن 83

% من اًًساء املرصايث كس ثـصضن ابًفـي ثضلك ٔبو ٔلدص من ٔبصاكل 27ادلًس ؤبن 

اًخحصص ادلًيس.نٌل اص خىت اًفذَاث ادلزائصايث ادلامـَاث من ثـصضِن ٌَمضاًلاث 

% ثـصضن ٌَمضاًلاث اٌَفؼَة، تُامن ٔبفعحت 44.6ادلًس َة من كدي مسزس هين ومهنن 

َاث ٔبفعحن ؾن % من اًفذ 21.1% من ثـصضن ٌَخحصص ادلًيس ويف كعص 13.8

% من ألظفال 22.7ثـصضِن طلاث املضلكة، ويف املمَىة اًـصتَة اًسـوذًة ًخـصط 

ٌَخحصص ادلًيس، ويف ًحيان زَر اًًساء ثـصضن ذلواذج اًخحصص ٔبو الاؾخساء ٔبو إلساءت 

اٌَفؼَة، نٌل ًـس الاقخعاة من الاؾخساءاث ادلًس َة ألوىل يف امللصة وذاظة ؿىل 
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اًصصس اًلاهوين، نٌل ًـس اًخحصص ادلًيس ادلسسي من ٔبوىل ادلصامئ يف اًلادضاث ذون سن 

سَعية ؾٌلن واًىوًت وثووس واًححٍصن
(12)

. 

وذما س حق ميىن اًخبٔهَس ؿىل ٔبن ألزكام وإلحعائَاث ثـعى ًيا مؤرش واكـي 

شا تسوزٍ ًـعى  وموضوؾي ذلجم ػاُصت اًخحصص ادلًيس ؿاملَا وكومِا وحمََا، ُو

صلزاسة موضوغ اًخحصص ادلًيس يف اجملمتؽ ادلزائصي وذاظة ؤبن اجملمتؽ  مرشوؾَة ؿَمَة

ادلزائصي مثهل مثي اجملمتـاث اًـصتَة ألدصى كس تسٔب يف اًس يواث ألذريت ٌضِس ثياسم 

 اًـسًس من ألصاكل املصثحعة ابًخحصص ادلًىس.

صت وىف ضوء ما س حق ثخحسذ مضلكة اصلزاسة يف حتسًس اًـوامي املؤذًة ٕاىل ػاُ

اًخحصص ادلًيس ابملصٔبت يف اجملمتؽ ادلزائصي من وهجة هؼص ؾَية من اًعاًحاث يف خامـة ٔبم 

 اًحوايق، حِر حتاول اصلزاسة اذلاًَة إلخاتة ؿىل اًسؤال اًصئُيس اًخاىل: 

ماًـوامي املؤذًة ٕاىل ػاُصت اًخحصص ادلًيس ابملصٔبت يف اجملمتؽ ادلزائصي من وهجة  -

 ث يف خامـة ٔبم اًحوايق؟ هؼص  ؾَية من اًعاًحا

 فصضَة اصلزاسة :

ثوخس ؿست ؾوامي ٔبذث ٕاىل ػاُصت اًخحصص ادلًيس ابملصٔبت يف اجملمتؽ ادلزائصي من  -

 .وهجة هؼص  ؾَية من اًعاًحاث يف خامـة ٔبم اًحوايق

 ُسف اصلزاسة: 

ادلزائصي اًخـصف ؿىل اًـوامي املؤذًة ٕاىل ػاُصت اًخحصص ادلًيس ابملصٔبت يف اجملمتؽ  -

 من وهجة هؼص ؾَية من اًعاًحاث يف خامـة ٔبم اًحوايق.

 ٔبطمَة اصلزاسة: 

 ادلامـاث ادلزائًصة  . يف اًخحصص ادلًيس ابملصٔبت مضلكة ؿًل اًضوء ثَلي -1
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اًخحصص ًخفيش ػاُصت  اًـوامي املؤذًةحتاول ُشٍ اصلزاسة ٔبن حىضف ؾن  -2

حىت ىمتىن من اذلس من ثغل اًسَوهَاث اًسَحَة  ،يف ادلامـاث ادلزائًصة ادلًيس ابملصٔبت

 اًيت ثؤثص ؿىل سري اًـمََة اًخـَميَة .

يف اًوسط  ًخحصص ادلًيس ابملصٔبتثحَف ٔبطمَة اصلزاسة يف ٔبهنا ثدٌاول ػاُصت ا -3

اهعَحا اكفِا من اصلزاسة يف جممتـيا ادلزائصي ابًصمغ من حزاًس  ًبٔذشادلامـي اطلي مل   اهدضاُز

شا يف حسوذ ٕاظالغ اًحاحثة .  ٔبسوازذاذي   ادلامـة ، ُو

 حسوذ اصلزاسة :

 اذلسوذ اًخرشًة:  –بٔ 

 ٔبم اًحوايق . –يف خامـة اًـصيب جن رمَسي  ظاًحاثثلذرص ؾَية اصلزاسة ؿىل    

 اذلسوذ اًزمٌَة: –ة 

 2018/ 2017من اًس ية ادلامـَة  ألولظحلت اصلزاسة ذالل اًسسايس    

 اذلسوذ املاكهَة: –ح 

 ادلزائص . -ٔبم اًحوايق -خامـة اًـصيب جن رمَسي   

 اًخـاًزف إلحصائَة ملععَحاث اصلزاسة :

 اًـوامي : –1

 ثـًصف َلوذ فذحي َلس: 

ًلعس هبا ألس حال اًيت كس ثؤثص ؿىل وحوذ ػاُصت ما ابًسَة ٔبو ابٕلجياة
(13)

 . 

اًعاًحاث حول ألس حاة ُشٍ اصلزاسة تبهٔنا وهجة هؼص ٕاحصائَا يف  اًـوامي وثـصف  

اًضرعَة و ألزسًة والاكذعاذًة والاحامتؾَة وإلؿالمِة واصلًًِة اًيت ٔبذث ٕاىل سايذت 

 اهدضاز ُشٍ اًؼاُصت.
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 اًخحصص ادلًيس: –2

ضمي اٌَمس ٔبو اًالكم ٔبو  ًـصف تبٔهَ حماوةل اسدثازت ألهىث خًس ًَا تسون زقحهتا ٌو

احملاذاثث اًخََفوهَة ٔبو اجملامالث اًلري جًصئة، وحيسج اًخحصص ؿاذت من زخي يف موكؽ اًلوت 

ابًًس حة ًٔلهىث مثي املسزش واًخَمَشت، اًعحُة واملًصضة، ٔبو حىت زخي ذٍن ومذـحست. 

وألكَة عم اًيت حتسج يف ماكن اًـميًوىن اذلالث الٔنرث 
(14)

. 

تبٔهَ ُو اًفـي كري املصقوة تَ من ٕاحصائَا يف ُشٍ اصلزاسة  اًخحصص ادلًيس ـصف ًو

اًيوغ ادلًيس ًخضمن ٍلوؿة من ألفـال و الاىهتااكث اًخس َعة ٕاىل املضاًلاث اذلاذت اًيت 

ًس َة واًيت ثعسز من من املمىن ٔبن ثخضمن ثَمَحاث ًفؼَة وظوًل ٕاىل اًًضاظاث ادل 

 املخحصص يف ٔبي ماكن اجتاٍ ظاًحاث ادلامـة .

 اًـوامي املؤذًة ٕاىل اًخحصص ادلًيس ابملصبٔت :  – 3

ٍلوؿة اًلوى تبهٔنا  ٕاحصائَا يف ُشٍ اصلزاسةثـصف اًـوامي املؤذًة ٕاىل اًخحصص ادلًيس 

واًيت ثخحسذ ابصلزخاث ٕاٌىل اًخحصص ادلًيس ابًعاًحاث يف ادلامـة،  ٔبو اًـوامي اًيت ثسفؽ 

ملِاش اًـوامي املؤذًة ٕاىل ػاُصت اًيت ًخحعي ؿَهيا ٔبفصاذ ؾَية اصلزاسة ابٕلخاتة ؿىل 

 لك "َلوذ فذحي َلس".من ٕاؿساذ اًخحصص ادلًيس 

لس حسذ اًحاحر    اًيت ًلُسِا امللِاش اًـوامي املؤذًة ٕاىل اًخحصص ادلًيس ًو

 : اكًخايل

اًـوامي  -4اًـوامي إلؿالمِة،  -3ألزسًة ،  اًـوامي -2 اًـوامي اًضرعَة، -1

اًـوامي اصلًًِة -5الاكذعاذًة ، 
(15.)
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 اصلزاساث اًساتلة:

 اصلزاساث ألحٌحَة: -

 (:Bell W. Dziech 2004ذزاسة )تَي ًسدش،  -1

ُسفت ُشٍ اصلزاسة ٕاىل ٔبن اًخحصص ادلًيس يف ادلامـاث ؤبماهن اًـمي ٔبكي من 

% من اًًساء 3ظاًة خامـي وخس ٔبن  2000ٔبحًصت ؿىل ٔبنرث من اًواكؽ ففي ذزاسة 

ظاًحاث اصلزاساث اًـََا  25فلط من ٔبظي  3اٌَوايت ثـصضت ٌَخحصص ادلًيس ؤبن 

اًاليت صِسث إلهصاٍ ؿىل ذمازسة ادلًيس مؽ ٔبؾضاء َُئة اًخسٌزس اطلهوز ٔبو هتسًس ابل 

خترب الٓدٍصن يف ادلامـة
(16)

. 

 :( Loren E. Mcmaster 2004 رتًوزٍن مىٌلسذزاسة ) -2

ُسفت ُشٍ اصلزاسة ٕاىل اًخـصف ؿًل ٔبس حاة اًـيف ادلًيس وبًَٓاثَ تني اًعالة، 

وجضري اًـَية تعوزت صامةل ؤبوحضت اًيخاجئ ٔبن مـؼم املضازنني كصزوا وحوذ ؾيف 

خًيس ضس ألكصان واس خلدال ٔبحساج اًـيف ادلًيس تني ألكصان يف اًـام اصلزايس وجضري 

%  ٔبرشن ٕاىل حسوج اؾخساءاث خًس َة وبٔؾٌلل اًـيف ادلًس َة48اجئ ٕايل ٔبن اًيخ
(17)

. 

 (: Jo celyn handy 2006 حو س ََني مفِسذزاسة) -3

ُسفت ُشٍ اصلزاسة ٕاىل حتلِق جتازة املصٔبت من اًخحصص ادلًيس يف زالج مٌؼٌلث 

حمعة حمََة  -مرصف حمىل -خمخَفة يف هفس اًحضلت هَوسًَيسا وجتازهبم يف مذجص تَؽ جتزئة 

 ًخعيَؽ اٌَحوم.

ووضفت امللاتالث ٔبن اًخحصص ادلًيس اختشث ٔبصاكل خمخَفة حسة ظحَـة املاكن 

وحسة اًحُئة احملََة احملَعة واًزابئن اًيت ًمت اًخـامي مـِا
(18)

. 

 (: sara E. Goldsteinسازت قوصلس خني ذزاسة) -4

ُسفت ُشٍ اصلزاسة ٕاىل اس خىضاف جتازة املصاُلني مؽ اًخحصص ادلًيس من كدي   

ٔبكصاهنم ونشعل اًخحلِق يف اصلزاسة اًعوًَة من اًخحصص ادلًيس واًيخاجئ اًيفس َة 
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والاحامتؾَة ونشعل مـصفة زذوذ اًفـي اًياجتة ؾن اًخحصص ادلًيس ٔكؾصاط الانخئاة  

 (.19واحنساز ثوكؽ احرتام اطلاث)

 (: Mickson H kayuni 2009اكًوين Hمِىسون ذزاسة) -5

ٔبصازث اصلزاسة ٕاىل ثلٍصص حبىث من اًصاتعة ألمٍصىِة  ٌَجامـاث ؿىل ذزاسة 

% من ظالة اًلكَة مشَِم الاس خعالغ يف ماًو 62املؤسساث اًخـَميَة ؤبن ما ًلصة من 

من اًخحصص  ٔلهنم ثـصضوا ٌَخحصص ادلًيس تُامن صِسث مٌؼم اًعاًحاث ٔبصاكل 2005

 واملالحؼاث من إلمياءاث. -اًياكث ادلًس َة-ادلًيس اًلري مذعي مثي املضاًلاث 

ؤبذث اصلزاسة ؿىل ٔبن اًخحصص ادلًيس ٔبمص صائؽ يف لك من اًلعاؿني ارلاض واًـام 

ًوىٌَ ٔبنرث ص َوؿا يف ٔبنرب املسازش واًلكَاث ارلاظة حِر ٔبصاز اًخلٍصص تبٔهَ وس حة حسوزَ 

% ويف كاؿاث اصلزاسة واحملارضاث 37% وذازح اذلصم ادلامـي 39 يف مساهن اًعَحة

20%
(20)

. 

 اصلزاساث اًـصتَة:

 (: 2008ذزاسة )زصا َلس حسن  -1

ُسفت ٕاىل ثفسري حول ػاُصت اًخحصص ادلًيس وظحلت اصلزاسة ؿىل ؾَية مىوهة 

مفصذت من اًًساء املرصايث وألحٌحَاث وثوظَت اصلزاسة ٔبن اًًساء الٔنرث  2500من 

س ية ونشعل املؼِص اًـام ًٌَساء  25-19ؾصضة ٌَخحصص ادلًيس وضم من اًفئة اًـمًصة من 

حدت اصلزاسة ٔبن اًًساء اًاليت ثـصضت ٌَخحصص ُو سخة ٔبسايس من ذوافؽ اًخحصص. ؤبز 

من ٔباثز هفس َة واحامتؾَة سَمية وذَعت هخاجئ اصلزاسة ٔبن اًلاًحَة اًـؼمى  نادلًيس ًـاهَا

% من اطلهوز 78.7%( من املرصايث 83.5% من ألخاهة، )91.3من مجِوز اًححر 

 ٔبنسوا ابًفـي حزاًس ػاُصت اًخحصص ادلًيس يف الٓوهة ألذريت.

ىص اصلزاسة من ذالل ما ثوظَت ٕاًََ اصلزاسة وميىن زظس ٔبضم اًخوظَاث فامي وثو

ًًل ٔبن رضوزت ورش اًوؾى ملفِوم اًخحصص ادلًيس ورضوزت اًـمي ؿىل حىثَف اصلزاساث 
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وألحباج. الاحامتؾَة واًيفس َة واًلاهوهَة والاكذعاذًة هبسف اًخـمق يف املضلكة جلك 

ا من سوااي خمخَف ة ورضوزت معي ذوزاث ثسًزخِة ًصخال اًرشظة يف هَفِة حواىهبا وثفسرُي

اًخـامي مؽ كضااي اًخحصص ادلًيس، وحىثَف اًوحوذ ألمىن وزسؿة حتٍصص اخملاًفاث 

ومساهست اًضحَة وٕاوضاء منط من ماكثة ًخَلى صاكوى اًخحصص ادلًيس ورضوزت ثضامن 

ؼاُصت واس خحساج مؤسساث اجملمتؽ املسين من ٔبخي وضؽ ٕاسرتاثَجَة ٌَحس من ُشٍ اً

كاهون ًخحسًس مفِوم اًلذي وجتصميَ وكواؿس إلزحاث فضال ؿىل ٕاؾعاء ظالحِة اًضحط 

اًلضايئ ًضحاظ ألمن يف اًضازغ
(21)

. 

 (: 2010ذزاسة )َلوذ فذحي َلس – 2

ُسفت اصلزاسة ٕاىل مـصفة اًـوامي املؤذًة ٕاىل ػاُصت اًخحصص ادلًيس وذوز ارلسمة   

( ظاًحة من ظاًحاث اًفصكة اًصاتـة 351يف اًخـامي مـِا، وحىوهت ؾَية اصلزاسة من )

لس مت ثعحَق ملِاش اًـوامي املؤذًة ٕاىل ػاُصت اًخحصص ادلًيس   من ٕاؿساذجبامـة اًفِوم،ًو

اسة ٕاىل ؿست هخاجئ ٔبطمِا: وحوذ ؾوامي ثـوذ ٕاىل اًعاًحة يف حس اًحاحر، وثوظَت اصلز 

تعًصلة مثريت وازثساء املالثس اًضفافة واًخزًل ؾن اًـاذاث  حراهتا مهنا وضؽ املاهَا

واًخلاًَس...ٕاخل، ٔبًضا وحوذ ؾوامي ٔبزسًة مهنا اًخفىم ألزسي واًخًض ئة الاحامتؾَة 

 وسائي إلؿالم هكضاُست ألفالم املثريت ٌَجًس ارلاظئة...ٕاخل،نٌل بٔن ُياك ؾوامي ثـوذ ٕاىل

الاكذعاذًة املؤذًة ٕاىل اًخحصص ادلًيس حمتثي فامي  يوثعفح املواكؽ إلابحِة...ٕاخل، ٔبما اًـوام

اًحعاةل امليدرشت ...ٕاخل ًًل :امللالت يف املِوز،
(22.)

 

 اًخـلِة ؿىل اصلزاساث اًساتلة:

اصلزاساث اًساتلة اًيت مت ؾصضِا ؿسذ من املفاُمي واًلضااي املصثحعة تؼاُصت  ٔباثزث

 اًخحصص ادلًيس ومن ٔبضم ُشٍ املفاُمي واًلضااي فامي ًًل:

اًـيف اطلي ًخـصط هل الآبء يف ظفوٍهتم هوهَ سخة مدارش من ٔبس حاة حتصص  .1

 ألتياء.
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متثي ٔبحس اًيخاجئ ًًذج ؾن اًخحصص ادلًيس اًـسًس من اًضلوظ اًيفس َة واًيت  .2

 واًخساؾَاث املرتثحة ؿىل ثـصط ألهىث ٌَخحصص ادلًيس.

ومتثي الاضعصاابث ادلًس َة ظوزت من اًخساؾَاث من الآثز املرتثحة ؿىل ثـصط  .3

 ألهىث ٌَخحصص ادلًيس.

ص معََة اًخحصص ادلًيس. .4  وثخفاوث اًلوت ما تني اطلهوز وإلانج ميثي حُو

ملس ئوةل وألس ئةل الاس خفزاًسة وحتمي املصٔبت ضـف اًصكاتة ًصذغ من ادلِاث ا .5

 املس ئوًَة اكمةل.

اؾمتسث ٔبكَة اصلزاساث واًححوج اًساتلة ؿىل املهنج اًوظفي اًخحًََل وحتََي  .6

املضمون من ذالل امللاتالث واًخلاٍزص ملا جرشف اجملالث وادلصائس اًـامة واًًسائَة 

 واس خزسم اًحـغ ذزاسة اذلاةل.

اًـسًس من اصلزاساث ؿىل ٔبن ثـسذ ٔبصاكل اًخحصص ادلًيس اًيت ثخـصط ًِا  ذًت .7

 ألهىث مثي الاحذاكك واٌَمس واًياكث ادلًس َة.

ٔبنسث ٔبكَة اصلزاساث واًححوج اًساتلة ؿىل ٔبن اًخحصص ادلًيس ًًذج ؾيَ  .8

شا اًيوغ من إلًشاء اًحسين واًيفيس كري حمسذ ٕاحعائَا  ٔبرضاز حسمَة وحصَة وهفس َة ُو

 ؼصا ًخيافَِ مؽ اًلمي ألذالكِة واصلًًِة.ه

ٔبنسث ٔبكَة اصلزاساث ؿىل بٔن حبوج اًساتلة ؿىل ٔبن اًخحصص ادلًيس يف حمي   .9

ماكن اًـمي ٍىون مضلكة ابًًس حة ٌَصخال واًًساء ومؽ رعل ٍزذاذ احامتل ٔبن ًعحح 

 اًًساء حضااي ٔبنرث من اًصخال.

َف ألهىث املخحصص هبا ٔبنسث اصلزاساث واًححوج اًساتلة ؿىل ٔبن ؿسم ثحَ  .10

 واظمئيان املخحصص هبا تبٔهَ مل ًمت مـاكدخَ جيـي ًلسم ؿىل اًخحصص ادلًيس.

وذما س حق ميىن اًخبٔهَس ؿىل ٔبن ألزكام وإلحعائَاث ثـعى ًيا مؤرش واكـي 

شا تسوزٍ ًـعى مرشوؾَة  وموضوؾي ذلجم ػاُصت اًخحصص ادلًيس ؿاملَا وكومِا وحمََا ُو

 غ اًخحصص ادلًيس يف اجملمتؽ.ؿَمَة صلزاسة موضو 
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 ٕاحصاءاث اصلزاسة املَساهَة:

 مهنج اصلزاسة: -

 ٌَخحلق من فصضَة اصلزاسة اذلاًَة، مت اس خزسام املهنج اًوظفي اًخحًََل.

 جممتؽ اصلزاسة : -

من خمخَف اًلكَاث املخواخست  -ٌضمي جممتؽ اصلزاسة ظاًحاث خامـة اًـصيب جن رمَسي

  .2017/2018ادلامـَة ؿىل مس خواُا ذالل اًس ية 

 ؾَية اصلزاسة : -

 الاس خعالؾَة:اًـَية * 

ادذريث اًـَية الاس خعالؾَة من ٔبخي اًخحلق من ارلعائط اًس َىومرًتة ًٔلذات 

لس حىوهت ٔبم  -ظاًحاث خامـة اًـصيب جن رمَسياًـَية من  املس خزسمة يف اصلزاسة، ًو

لس مت ادذَازضم تبٔسَوة30اًحوايق، كوارما )  ـصضَة.ؾضوايئ وتعًصلة اًـَية اً ( ظاًحة ًو

  ألساس َة:اًـَية  *

ٔبم  - خامـة اًـصيب جن رمَسي ظاًحاثمن  ة( ظاًح140حىوهت ؾَية اصلزاسة من)

(، 6.23( مبخوسط حسايب ًلسز ة )س ية 30 -19)اًحوايق، ثرتاوخ ٔبؾٌلز ٔبفصاذ اًـَية من 

 (.2.04وٕاحنصاف مـَازي ًلسزتؼ )

نٌل مت يف ؾَية اصلزاسة  اًـصضَةومت ادذَازضم تبٔسَوة ؾضوايئ وتعًصلة اًـَية  

 الاس خعالؾَة .

 بٔذواث اصلزاسة: -

 اس خزسمت اًحاحثة يف اصلزاسة اذلاًَة امللِاش اًخايل: 

 :اًـوامي املؤذًة ٕاىل ػاُصت اًخحصص ادلًيس ابملصٔبت ملِاش *
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 ًخىون امللِاش من ألتـاذ اًخاًَة:

اًـوامي اًيت حصحؽ ٕاىل اًفذات راهتا املؤذًة ٕاىل ػاُصت اًخحصص ادلًيس  ألول: اًحـس

 ( ؾحازت. 12واص متي ؿىل )

( 9اًـوامي ألزسًة املؤذًة ٕاىل ػاُصت اًخحصص ادلًيس واص متي ؿىل) اًحـس اًثاين:

 ؾحازاث. 

اًـوامي اًيت حصحؽ ٕاىل وسائي إلؿالم املؤذًة ٕاىل ػاُصت اًخحصص  اًحـس اًثاًر:

 ( ؾحازاث. 10ادلًيس، واص متي ؿىل )

( 6اًـوامي الاكذعاذًة املؤذًة ٕاىل ػاُصت اًخحصص ادلًيس واص متي ؿىل) اًحـس اًصاتؽ:

 ؾحازاث. 

( 8اًـوامي اصلًًِة املؤذًة ٕاىل ػاُصت اًخحصص ادلًيس واص متي ؿىل) اًحـس ارلامس:

 ؾحازاث. 

ومت وضؽ اس خجاابث زالزة ٔبمام لك ؾحازت حبَر خيخاز املححوج ٕاحساٌُل فلط، وثحسٔب 

 ل( ؿىل ٔبن حىون ذزخاث ُشٍ الاس خجاابث ؿىل اًخوايل عم: -ٕاىل حس ما  -من ) هـم 

(3-2-1.) 

لس كام مـس امللِاش ابًخبٔنس من ظسق امللِاش ؾن ظًصق ظسق احملوكني، نٌل اؾمتس  ًو

اًخبٔهَس من زحاث امللِاش ذالل اس خزسام ظًصق ) ٕاؿاذت الادذَاز( ؿىل ؾَية  اًحاحر يف

( مخسة ؾرش ًومًا تني 15مىوهة من ؾرشت ٔبفصاذ ميثَون جممتؽ اًححر وتفاظي سمىن تَف )

لس و ح ٔبن كمية مـامالث الازثحاظ جبمَؽ احملاوز راث ذلةل  اًخعحَق يف ألول واًثاين، ًو

ٍمتخؽ تسلةل مـيوًة ؿاًَة وتسزخة زحاث حِست ٕاحعائَة وان امللِاش ولك
(23)

 . 

ٔبما يف اصلزاسة اذلاًَة ٌَخبٔنس من مسى مالمئة امللِاش مؽ اًحُئة احملََة، كامت اًحاحثة 

خامـة اًـصيب  ظاًحاثمن ( ظاًحة 30تخعحَلَ ؿىل ؾَية الاس خعالؾَة واًيت ثخىون من )

 س ية(. 30-19ٔبم اًحوايق ثرتاوخ ٔبؾٌلزضم ماتني ) -جن رمَسي 

 وكس مت حساة ظسق وزحاث امللِاش يف اصلزاسة اذلاًَة اكًخايل:   
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  ظسق امللِاش:  -بٔ 

 مت حساة ظسق امللِاش ؾن ظًصق حساة اًعسق اٍمتَزيي )امللازهة اًعصفِة( : 

( من ٔبذىن ذزخاث %27( من ٔبؿىل ذزخاث امللِاش و)%27حِر كامت اًحاحثة تبٔذش )

شا تـس حصثُة ُشٍ اصلزخاث ثعاؿساي فذعحح 30امللِاش ٌَـَية اًيت ثخىون من) ( فصذًا، ُو

( ٔبفصاذ 08ومٌَ هبٔذش ) (،x0.27  =08 30( فصذًا لن )08ٍلوؾخان ثخىون لك مهنا من)

و ( ٔبفصذ من اجملموؿة اصلهَا،مث وس خـمي ٔبسَواب ٕاحعائَا مالمئا 08من اجملموؿة اًـََا) ُو

شا ابس خزسام هؼام ) واكهت اًيخاجئ نٌل  (Spss,20.00ادذحاز "ث" صللةل اًفصق تُهنٌل ُو

 عم مدَية يف ادلسول اًخايل: 

(: ًو ح كمية "ث" صللةل اًفصق تني اجملموؿة اصلهَا واجملموؿة اًـََا يف ملِاش 1خسول زمق )

 اًـوامي املؤذًة ٕاىل ػاُصت اًخحصص ادلًيس ابملصٔبت

ذاةل ٕاحعائَا ؾيس مس خوى اصللةل ( 4.16)ٔبن كمية "ث"  (1زمق ) ادلسول ًخخني من

( ذما ًـين ٔبن امللِاش ًخوفص ؿىل اًلسزت اٍمتَزًية تني اجملموؾخني اصلهَا واًـََا ومٌَ 0.01)

 فامللِاش ًـخرب ظاذكا فامي ًلُسَ . 

  امللِاش:زحاث  -ة

املؤذًة ٕاىل ػاُصت اًخحصص  اًـوامي ملِاشملـصفة رعل كامت اًحاحثة حبساة زحاث 

، ) Spss,20.00ابس خزسام مـامي زحاث ٔبًفا ًىصوهحاد وابس خزسام هؼام ) ادلًيس ابملصٔبت

( شا املـامي ذال ٕاحعائَا ؾيس مس خوى اصللةل 0.921مت اًخوظي ٕاىل مـامي زحاث كسٍز ( ُو

 اًثحاث.ذما ٌضري ٕاىل ٔبن امللِاش ٍمتخؽ تلسز ؿايل من  0.01))

 

اًـوامي  ملِاش

املؤذًة ٕاىل ػاُصت 

اًخحصص ادلًيس 

 ابملصٔبت

 ن اجملموؿاث
املخوسط 

 اذلسايب

 الاحنصاف

 املـَازي
 " ث "

مس خوى 

 اصللةل

 3.29 16.09 8 اجملموؿة اصلهَا
4.16 

0.01 

 5.09 21.39 8 اجملموؿة اًـََا ذال
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 ؾصط اًيخاجئ:   -1

"ثوخس ؿست ؾوامي ٔبذث ٕاىل ػاُصت اًخحصص ادلًيس ابملصٔبت يف اجملمتؽ  اًفصضَة:هط    

 ادلزائصي من وهجة هؼص  ؾَية من اًعاًحاث يف خامـة ٔبم اًحوايق".

من واملخوسعاث اذلساتَة  حساة لكوٌَخحلق من حصة ُشٍ اًفصضَة مت    

( Spss.20.00ـس املـادلة إلحعائَة تيؼام )املخوسط اذلسايب والاحنصاف املـَازي وت

 حتعَيا ؿىل اًيخاجئ اًخاًَة :

اًـوامي املؤذًة ٕاىل ػاُصت اًخحصص ادلًيس ابملصٔبت يف اجملمتؽ ادلزائصي من (: ًو ح 2خسول زمق )

 ؾَية من اًعاًحاث يف خامـة ٔبم اًحوايق. وهجة هؼص

ة واًًسة اذلساتَة ابملخوسعاث ًخـَق ( واطلي2ًخخني من ادلسول زمق)  املئًو

اًـوامي املؤذًة ٕاىل ػاُصت ؿىل ملِاش  اصلزاسة ؾَية يف اًعَحة صلزخاث اس خجاابث

ألس حاة املؤذًة ٕاىل اًخحصص ادلًيس ابملصٔبت من وهجة هؼص ، ٔبن ٔبضم اًخحصص ادلًيس ابملصٔبت

اًـوامي إلؿالمِة، مث  اًـواميصلهيم عم ؿىل اًرتثُة اكًخايل:  اًعاًحاث ادلامـَاث

ؤبذريا اًـوامي  ،واًـوامي اصلًًِة ،املخـَلة ابدلواهة ألزسًةاًـوامي ًَهيا  اًضرعَة،

(، %19.89) (،%30.28) (،%33.45حبَر تَلت وسخهتم ؿىل اًخوايل) الاكذعاذًة،

(10%،) (6.38%.) 

 ؿسذ اًفلصاث ألس حاة
املخوسط 

 اذلسايب
ة  اًرتثُة اًًسة املئًو

 2 %30.28 8.61 12 اًـوامي اًضرعَة

 3 %19.89 7.93 9 ألزسًة اًـوامي

 1 %33.45 6.58 10 إلؿالمِة اًـوامي

 5 %6.38 7.69 6 اًـوامي إلكذعاذًة

 4 %10 6.76 8 اًـوامي اصلًًِة
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شا ًسل ؿىل ٔبن ٔبضم  ٌَخحصص ادلًيس ابملصٔبت يف اجملمتؽ ادلزائصي  ألس حاة املسخدةُو

 توسائي إلؿالم واًـوامي اًضرعَة.عم اًـوامي املخـَلة 

 ثفسري ومٌاكضة اًيخاجئ:  -2

ٕان اًحَاانث املخحعي ؿَهيا من ذالل ؾصط اًيخاجئ ارلاظة ابًفصضَة اًيت ثيط ؿىل 

ػاُصت اًخحصص ادلًيس ابملصٔبت يف اجملمتؽ ادلزائصي،  اهدضازؿسًست حوكن وزاء  ؾواميوحوذ 

( واملخـَق 03ًة واملوحضة يف ادلسول زمق )ابس خزسام املخوسط اذلسايب واًًسة املئو و

صلى ٔبفصاذ ؾَية اصلزاسة، ًخضح خََا ٌَخحصص ادلًس ابملصٔبت ملسخدة اًـوامي اابًخـصف ؿىل 

إلؿالمِة، ومن اًعحَـي ٔبن اًـوامي عم  ٌَخحصص ادلًيساملسخدة  ٔلس حاةٔبن من ٔبضم ا

ملا ًيلهل من ٔبحساج اًـيف  ( هؼصاً %33.45حيخي اًـامي إلؿالسم املصثحة ألوىل تًس حة )

شا ًؤنس دعوزت وسائي إلؿالم يف ثوحَِ تعفة ؿامة واًـيف ادلًيس تعفة ذاظة،  ُو

حنو اًـيف وكس ٍصحؽ رعل ًٔلثص اًفـال واًرسًؽ ٌَصساةل إلؿالمِة املعحوؿة  ألفصاذسَوك 

ق اًلميي واملسموؿة واملصئَة وما ثخثَ من مسَسالث ؤبفالم ؾيَفة ل ٔبذالكِة هتسذ اًًس

يف  ًيدرشاطلي  الاحنالل ارلَلي،نشعل ما ثيلهل وسائي ألدداز من ٔبحساج  ًٔلفصاذ

اًصقحة يف ثلََسضم حىت ًو مل ًـاهوا من هفس ؾيسضم اًـسًس من ذول اًـامل، ذما ٌضجؽ 

 واًضلوظاث. ًـواميا

نٌل ٔبن وسائي إلؿالم ثـمي ؿىل هلي ثبٔزرياث اًـوملة اًس َاس َة واًثلافِة ، فاملواذ 

، حِر ٔبنس "ٔبنرب س َس ٔبمحس" بٔن ألساثشت ألفصاذيف هفوش  اًلٍصزت ادلًس َةاًيت ثخهثا ثثري 

مل ٌضِسوا يف اتزخيِم ٔبصس من إلؿالم اًلصيب، حِر ثربس اًـوملة اًثلافِة هسخة ُام من 

ادلًيس يف اجملمتؽ ؿىل ادذالف ٔبمناظَف ٔبس حاة اًـي
(24)

وؿىل لك هوحز اًـوامي اًيت . 

حصحؽ ٕاىل وسائي إلؿالم املؤذًة ٕاىل اًخحصص ادلًيس ابملصٔبت يف اجملمتؽ ادلزائصي حسة 

 وهجة هؼص ظاًحاث ادلامـة حمتثي فامي ًىل:

 .اًفِسًو لكَة -

 .ًألفالم اًسُامنئَة ٌَمثريت خًس َا -
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 .اجملالث ادلًس َة مضاُست -

 .ألفالم اًثلافِة ادلًس َة  -

 .امللاظؽ إلابحِة اًيت حصسي ؾن ظًصق احملمول -

 .الاهرتهت وما ًـصضَ من مواكؽ ومضاُس ٕاابحِة -

 .ثعفح املواكؽ إلابحِة  -

 .املاكملاث اًخََفوهَة اًحشًئة -

( من حِر %30.28يف املصثحة اًثاهَة تًس حة ثعي ٕاىل ) اًضرعَة اًـواميمث ثبئت 

فلس وضفت هخاجئ اصلزاسة ٔبن  اًـوامي املؤذًة ٌَخحصص  ادلًيس ابملصٔبت يف اجملمتؽ ادلزائصي

اًـوامي اًىت حصحؽ ٕايل اًعاًحة يف حس راهتا عم املؤذًة ٕاىل اًخحصص ادلًيس ابملصٔبت ذاذي 

 اجملمتؽ ادلزائصي حمتثي فامي ًًل :

 وضؽ املىِاح واملساحِق تعًصلة مثريت -

 .فذات املالثس اًضفافة واًاكصفةازثساء اً  -

 .هلط اًخوؾَة ادلًس َة ٌَفذَاث -

 . اًسَوك امليحصف ٌَفذات -

 .اًخـصط ًالؾخساء ادلًيس يف اًعلص -

ة  -  .ثلََس اًفذَاث ٌَـالكاث املض حُو

 .ختىل اًفذات ؾن اًـاذاث واًخلاًَس -

 .هؼصاث اًفذَاث ٌَض حاة -

 .ظًصلة ثـَمي اًفذَاث مؽ اًض حاة -

 .اًسالم تني اًفذَاث واًض حاة -
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( من حِر %19.89ألزسًة يف املصثحة اًثاًثة تًس حة ثعي ٕاىل ) اًـوامي وثبئت

واًيت حمتثي يف  اًـوامي املؤذًة ٕاىل اهدضاز اًخحصص ادلًيس ابملصٔبت يف اجملمتؽ ادلزائصي،

ًٔلزست،  ضـف اًصكاتة واًخوحهياث اًواصلًة ًٔلتياء ذاظة مؽ ازثفاغ املس خوى الاكذعاذي

الاحامتؾَة ٔبو اًخـَميَة  فضال ؾن ؿسم اُامتم اًواصلٍن مبضالكث ٔبتيا م سواء اًيفس َة ٔبو

ابؾخحازضم وظَوا ٕاىل سن جية فَِ ٔبن ًـمتسوا ؿىل ٔبهفسِم، نشعل افذلاذ ألتياء ٌَلسوت 

ذاذي ألزس، ٔبًضا اس خزسام الآبء جملموؿة من ٔبساًَة املـامةل اًلري سوًة ومن ٔبجصسُا 

  تعفة ؿامة فاصلزاساث ٔبزحدت ٔبن اًـيف ،ًخشتشة يف املـامةل واًخفصكة وإلٌُلل واًلسوتا

ُو هدِجة لس خزسام الآبء ملثي ُشٍ ألساًَة ٔبزياء ثًضئهتم ألزسًة وؿىل ادذالف ٔبهواؿَ 

ٕارضاابث من  اجملمتؽ ادلزائصئًلتياء، فسَوهَاث اًـيف اًيت ٔبظححت مٌدرشت اًَوم يف 

يف اذللِلة ثـوذ ٕاىل ذَي يف اًخًض ئة ألزسًة  والاؾخساءاث ادلًس َة،مخَاكث ٌَم  وختًصة

ًٔلتياء.ٔبًضا فألتياء اطلٍن ًـُضون يف ٔبزس مذعسؿة ثـاين من ارلالفاث املس متصت تني 

ؼِص رعل يف ظوزت سَواكث  الآبء فٕان رعل ًوصل صلهيم زقحة يف الاهخلام من ٔبي يش، ًو

يس ابًًساء،وؾيسما هوحز اًـوامي ألزسًة املؤذًة ٌَخحصص ؿىل زٔبسِا اًخحصص ادلًؾيَفة 

 ادلًيس ابملصٔبت يف اجملمتؽ ادلزائصي من وهجة هؼص اًعاًحاث يف ادلامـة حمتثي فامي ًًل:

 ارلالكاث ألزسًة.  -

 اًخفىم ألزسى.  -

 اًخًض ئة الاحامتؾَة ارلاظئة. -

 مضازنة ألتياء يف فصاص الآبء. -

 ألولذ ؾن اًحياث يف اًفصاص. ؿسم ؾزل -

 ثبٔدص سن اًزواح. -

 اٍهتاون يف حصتَة اًفذَاث . -

 ؿسم اًرتتَة ادلًس َة ًلآبء يف اًعلص. -

 اهدضاز اًثلافة اطلهوزًة يف اجملمتؽ -
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ـوذ ػِوز ُشٍ %10يف املصثحة اًصاتـة تًس حة ) اصلًًِةوخاءث ألس حاة  ( ًو

يس ابملصٔبت يف جممتـيا ادلزائصي واملمتثةل يف: حصاحؽ ألس حاة يف اهدضاز ػاُصت اًخحصص ادلً

ارلعاة اصلًين يف ذوز اًـحاذت ؾن اًخحسج يف مثي ُشٍ اًؼاُصت، وؿسم اًزتام اًفذَاث 

وقَاة ثعحَق كواؿس اًرشًـة اصلًًِة، ٔبًضا ٕاىل ضـف كِام  ابًلمي اصلًًِة يف املؼِص،

وؿسم حمنَة اًواسغ اصلًين صلى اًض حاة، املؤسساث اًخـَميَة اخملخَفة ًلصش اًلمي اصلًًِة 

 ٔبًضا ٕاىل اهدضاز ػاُصت الادذالظ يف ادلامـاث. 

اهدضاز ػاُصت ًِا ذوز يف  ألفصاذًيت ًـُش فهيا اصلًًِة اذما ًؤنس ؿىل ٔبن اًحُئة 

شٍ اًخحصص ادلًيس ابملصٔبت يف اجملمتؽ ادلزائصي من وهجة هؼص اًعاًحاث ادلامـَاث ، ُو

ا ملازهة ابًًسة ألدصى ٕال ٔبهنا ل ثَفاًًس حة املخحعي ؿَ خاهة  هيا ابًصمغ من ظلُص

فٕارا  اهدضاز ُشٍ اًؼاُصت ًٔلذالكِة،يف  املؤسساث اصلًًِةاملس ئوًَة اًيت ثَلى ؿىل ؿاثق 

والاهضٌلم ٕاىل  اؾهنألفصاذ يف ذوزُا س َؤذي رعل ابهرصاف املؤسساث اصلًًِة كرصث 

ا ومن مثة متازش سَواكث اًـيف ؿىل ادذالف  حٌلؿاث كس حىون كري سوًة يف ثفىرُي

شا ما هَمسَ يف اًواكؽ فـي اًصمغ ذما حللذَ ٔبهواؾِا ومهنا اًخحصص ادلًيس ابًًساء ، ُو

ص واحامتؾَة ٕاىل حس ما  يف اًـامل اًـصيب تعفة ؿامة وادلزائذًًِة من حمنَة  املؤسساث اصلًًِة

واؿني مذىِفني مؽ  مذسًيني مواظينيذَق ٕال ٔبهنا ماساًت ثـخرب ملرصت  يف  تعفة ذاظة،

اًواكؽ وكري مذعصفني ول ؾيَفني، كاذٍزن ؿىل اًخعسي ٕاىل اًثلافة ادلسًست اًيت ٍصوح ًِا 

 ؿاملَا وحمََا واًيت يف اذللِلة عم زلافة متِس ٌَـيف، ول ثلمي وسان ًٔلذالق واًلمي . 

من حِر  (%6.38الاكذعاذًة يف املصثحة ارلامسة تًس حة )ألس حاة وخاءث 

يف  واًيت حمتثي ألس حاة املؤذًة ٕاىل اهدضاز اًخحصص ادلًيس ابملصٔبت يف اجملمتؽ ادلزائصي،

امللالت يف املِوز وهجاس اًـصوسني، وثسىن املس خوى الاكذعاذي ثضلك ؿام، واوضلال 

اًزواح اًحاُؼة،ٕاضافة ٕاىل اًحعاةل امليدرشت تني  ألزست ابؾحا ا الاكذعاذًة، وحاكًَف

 اًض حاة، ٔبًضا ٕاىل مضلكة ثبٔدص سن اًزواح .
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 اًخوظَاث: 

 ُو ما لك تـمي هويص واس خًذاخاث هخاجئ من ٕاًََ ثوظَيا ما ضوء ويف فٕاهَ وؿَََ،

املؤذًة لهدضاز ػاُصت اًخحصص ادلًيس ابملصٔبت  ألس حاة واصلوافؽ من ٌَحس ذمىن ومس خعاغ

 ورعل ؾن ظًصق ماًًل:  يف اجملمتؽ ادلزائصي 

اًيت فس وضؽ جصامج ٌَـالح اًيفيس ٌَخزَط من الاضعصاابث واملضالك اًيفس َة  -

 ثؤذي ٕاىل اًخحصص ادلًيس ابملصٔبت.

اةل ٌَزري سايذت اًرتنزي ؿىل اًخوؾَة ألزسًة وذوزُا يف ثًض ئة ٔبحِال ظاذلة مِ -

 ًوُس ٌَرش.

سايذت اًرتنزي ؿىل املؤسساث الاحامتؾَة و تَان ذوزُا يف ثًض ئة اًض حاة وثثلِفِم  -

 ضس اًـيف ٔبي اكن و يف ٔبي ماكن.

الاُامتم من كدي املؤسساث إلؿالمِة ابذلس من اًربامج واملسَسالث اًخَفًزوهَة  -

 ٕاابحِة، ومن ؾيف ضس املصٔبت.املصوخة ٌَـيف ادلًيس ؾن ظًصق ماثخثَ من ٔبفالم 

 سايذت الاُامتم تفئة اًض حاة وجضجَـِم ؿىل اًـمي اًخعوؾي ًخفًصف ظاكهتم املىدوثة. -

 ثوفري فصض معي ٌَض حاة  -

 ثـمَق فىٍص اًـمي اذلص واملرشوؿاث الاهخاحَِ اًعلريت صلى اًض حاة -

 ارلامتة:

ادلًيس ابملصٔبت يف اجملمتؽ اًخحصص جضري املؤرشاث واًحواذز اًـامة ٕاىل ٔبن ػاُصت 

حزذاذ ًومًا تـس ًوم، حِر ًالحغ اًىثري من اخملخعني ثفامق ُشٍ اًؼاُصت اًيت  ادلزائصي

 ثلف وزاءُا ؿست ذوافؽ هفس َة واحامتؾَة وٕاؿالمِة.

، اًخحصص ادلًيسحوكن وزاء ػاُصت  ٔبس حاةوجضري هخاجئ اصلزاسة اذلاًَة ٕاىل وحوذ 

، مث خاءث ُشٍ ألذريتاملصثحة ألوىل وزاء اهدضاز  إلؿالمِة ٔلس حاةحِر احذَت ا

واًيت حمتثي يف إلحداظ واذلصمان واًضـوز ابًَبٔش وكَق املس خلدي، ٔلس حاة اًضرعَة ا



 

 ةلجم
ذ 
ؼس
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ـؼؼ
 اً
ؼ  
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
  ؼ
ي 
ٌلؾ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
حذؼؼ

الا
ري 

ًخل
ا

س
رلام

ا
 

 ادلزائص -خامـة ٔبم اًحوايق  -ذ. سامِة اجًصـم ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ 

 خامـة َلس دِرض ثسىصت                                         خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص
159 

ألزسًة واًيت حمتثي ثضلك ذاض يف سوء اًـالكة مؽ اًواصلٍن  ألس حاةمذلسمة ؿىل 

واًيت حمتثي  اصلًًِة س حاةالٔ  مث خاءث واًرصاغ تني ألحِال ول هًىس اًخفىم ألزسي،

ًٔلفصاذ من كدي املؤسساث اصلًًِة، مث اكهت ألس حاة يف ثسىن مس خوى ارلسماث امللسمة 

الاكذعاذًة ٔبدص ألس حاة من وهجة هؼص اًعاًحاث ادلامـَاث اًيت ثدسخة يف اهدضاز 

 ػاُصت اًخحصص ادلًيس ابملصٔبت ادلزائًصة. 

ٔبس حاة صلزاسة جمصذ حماوةل ٌَخـصف ؿىل ويف ألذري ىًصس ٔبن وضري ٕاىل ٔبن ُشٍ ا

اهدضاز ػاُصت اًخحصص ادلًيس ابملصٔبت يف اجملمتؽ ادلزائصي من وهجة هؼص اًعاًحاث 

، وابًخايل فٌخاجئِا كري هنائَة ادلامـَاث بٓليت ُن ٔبنرث فئاث اًًساء ؾصضة ٌَخحصص ادلًيس

نرث ًِشٍ املخلرياث اًوظول ٕاىل ضحط بٔ  ثحلى حباخة ٕاىل مًزس من اًححر واصلزاسة تلَة

تخحسني رشوظ اًححر نخعحَق ألذواث ؿىل ؾَية ٔبنرب جحٌل ًخىون الاس خفاذت من 

 .هخاجئِا ٔبنرث
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ابزًووحِا اًخحّصص ادلًيس الاًىرتوين ابملصٔبت ٕاًشاء اًًساء  

 مرص -ٔبس خار ؿ م الاحامتغ اًًصفي جلكَة اًززاؿة خامـة اًزكاًسق - ُسى بمٔحس اصلًة                         

 مرص -ابحر يف ؿ م الاحامتغ  -وذ ؾحس اًـَمي َلس سَامينَل                                                 
 

 املَرط:

حتاول ُشٍ اًوزكة ثياول ػاُصت حسًثة 

يف اجملمتـاث عم ػاُصت اًخحصص إلًىرتوين 

ا وهَفِة  هبسف حتسًس ماَُهتا ؤبمناظِا ؤباثُز

اصلافؽ اًصئُس ًححر وملازتة  مواهجهتا. واكن

ُشٍ اًؼاُصت ُو ما ثـاهََ اًىثرياث من 

مس خزسماث ص حىة إلهرتهت من ثـّصضِن 

ٔلصاكل خمخَفة من املضاًلاث، تسًءا من 

إلذلاخ ابًخـازف من ٔبصزاض ل ًـصفوهنم، 

ٔبو ثـّصضِن ٌَمالحلة واًخـلّة من خاهة 

بٓدٍصن ذمن صلهيم ذالفاث رسعَة مـِن. ٔبو 

حتخوي ؿىل اًـحازاث اًيت جتاوسث زسائي 

حس املـاهسة ٔبو حماولث اًخـازف واجتِت 

ٔبحِااًن ٕاىل ؾصط ظوز خًس َة ؤبزكام 

ن وـصوط ملٌلزسة ادلًس  ثََفوانث وؾياٍو

ثضلك دضحي. ويف هناًة اًوزكة ؾصط تـغ 

الًَٓاث، واكرتاخ  تـغ ارلعواث اًيت ميىن 

 من ذالًِا مواهجة اًخحصص إلًىرتوين.

 Abstract : 

This paper attempts to address the 
phenomenon of modern societies that is 
the phenomenon of electronic 
Harassment With a view to 
determining their nature, patterns, 
effects and how to confront them. The 
main motivation to discuss and 
approach this phenomenon is the 
suffering of many Internet users from 
exposure to various forms of 
Harassment, From the urgency of 
getting to know people they do not 
know or being persecuted and pursued 
by others who have personal differences 
with them. Or messages that contain 
phrases that have exceeded the opposite 
limit or attempts at dating and have 
sometimes tended to display sexual 
images, phone numbers, and addresses 
as explicit sex offers. At the end of the 
paper, some mechanisms were presented, 
and some steps were suggested in order 
to confront electronic harassment                                 
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 ملسمة:

، ورعل إلًىرتوين ثـس ص حىة إلهرتهت تُئة ابزوًوحِة لهدضاز اًخحصص ادلًيس

من اًخحصص لزثحاظِا تلَاة اًِوًة اًيت ثـس من ٔبجصس احملفزاث ؿىل اهدضاز ُشا اًيوغ
(1)

 . 

وكس اس خزسم مععَح اًخحصص ادلًيس ٔلول مصت ؿىل ًس اًحاحثة مازي زوي 

(Mary Roy يف ثلٍصص كسمذَ ملـِس ماساجضوسدش ٌَخىٌوًوحِا ؿام ،)ؾن 1973 ،

ٔبصاكل خمخَفة من كضااي املساوات تني ادلًسني
(2)

 . 

اجملمتؽ ومؽ اًخعوز اًخىٌوًويج ثعوزث ٔبصاكل اًخحصص ًًَذلي من اجملمتؽ اًواكـي ٕاىل 

إلًىرتوين، ؤبظححت وسائي اًخواظي إلًىرتوهَة ٔبزًضا دعحة ملا ًـصف تؼاُصت اًخحّصص 

إلًىرتويّن، فدـغ اًًساء كس ًخـصضن ٌَخحصص ؾيس اس خزسارمن ص حاكث اًخواظي 

الاحامتؾي، فال حاكذ املصٔبت جس خزسم امسِا ٔبو ظوزهتا اذللِلِة يف ظفحهتا اًضرعَة حىت 

 ثًُهتم دعوظَهتا.

وميىن ٔبن حيسج اًخحصص ادلًيس إلًىرتوين ؿرب ٍلوؿة مذيوؿة من اًخعحَلاث، 

ٔبطمِا: قصف اصلزذصة، مٌخسايث إلهرتهت، مواكؽ اًخواظي، اًصسائي اًفوزًة، اًرًبس 

إلًىرتوين. اًعوز اًصمًزة، اًيوافش امليخثلة، إلؿالانث، اًصواتط اًخَلائَة، اًرًبس املزجع
(3)

 . 

 ؟صص ادلًيس الاًىرتويناًخح مأبوًل: 

، ؿرب إلهرتهتًلس ٔبذذَت اًلوامُس مفصذاث مس خحسزة ًوظف ػاُصت اًخحصص 

ص ، اًخحصص من تـس، اًخحصص الافرتايض،إلًىرتويناكًخحصص  اًصمقي، اًخحصص  واًخحصُّ

اًساتريي ... اخل. ثخـسذ املفصذاث وختخَف ًخَخلي ؾيس وظف لك سَوك كري لئق هل 

ا، وجيـَِا فاكست  خـّسى ؿىل دعوظَهتا وجيصخ مضاؾُص ظحَـة خًس َة ًضاًق املصٔبت، ًو

ؤثص ؿىل حاٍهتا اًيفس َة واملزاحِة.   ٌَضـوز ابٔلمان ٔبو الاحرتام، ًو

فـي ٔبو ًفغ حيمي ٕاحياءاث خًس َة "ًيس تبٔهَ ( اًخحصص ادل Roweثـصف زوي )

"ضس زقحة اًضحَة
(4)

ٔبي ظَلة من اًلكٌلث كري مصقوة هبا ٔبو ألفـال ". نٌل ًـصف تبٔهَ 
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راث اًعاتؽ ادلًيس واًيت ثًهتم دعوظَة ٔبو مضاؾص رسط ما وجتـهل ٌضـص تـسم 

اًرتوًؽ، ٔبو  الازثَاخ، ٔبو اٍهتسًس، ٔبو ؿسم ألمان، ٔبو ارلوف، ٔبو ؿسم الاحرتام، ٔبو

"إلساءت، ٔبو الاىهتاك ٔبو ٔبهَ جمصذ حسس
(5)

. 

اس خزسام ص حىة إلهرتهت يف ": ثـصف اًوزكة اذلاًَة اًخحصص الاًىرتوين تبٔهَ

ًَا ا احامتؾ ًَا واتزتاُس . وؿىل رعل ميىن "اًخواظي مؽ املصٔبت تلعس ٕاًشا ا وإلرضاز هبا خًس 

واًخحصص إلًىرتوين، حِر ٕان ألول ماذي واًثاين اًخفصكة تني اًخحصص يف اجملمتؽ اًواكـي 

زمزي ل حيسج فَِ اىهتاك ٌَجسس، جباهة ختفي فاؿهل، ٕال ٔبهَ جية اًخـامي مؽ اًيوغ اًثاين 

تـًَسا ؾن اًلمية اجملمتـَة اًسَحَة، اًيت جتـي اًضرط ًخذـس ؾن اذلي واملواهجة، حِر 

خحصص إلًىرتوهَة، ؤبن ٍىون ُشا ًًدلي ٔبن ٍىون ُياك ثسذي فـًل مليؽ حماولث اً 

 اًخسذي ؿىل كسز اذلسج حىت ل ًخجصٔب املخحصص ؿىل حىصاز ٔبفـاهل.

 اثهًَا: ابزوًوحِا اًخحصص ادلًيس إلًىرتوين

 اًخحصص ادلًيس إلًىرتوين حماوةل يف اًخمنَط -1

 بمٔناظ اًخحصص إلًىرتوين   -بٔ 

ادلًيس الاًىرتوين ميىن ٔبن ٌضمي ؿست ٔبمناظ عم اًخحصص
(6)

: 

متثي يف ٕازسال اًلكٌلث ارلاذصة ٌَحَاء، ٔبو  ؛اًخحّصص اٌَفؼي اٍمنط ألول: - ٍو

ماكملاث ظوثَة، وثَفّغ جلكٌلث راث ظحَـة خًس َة، ٔبو وضؽ ثـََلاث راث ٕاحياء 

 خًيس، واًياكث ادلًس َة، وظَة ذمازسة ادلًس إلًىرتوين. 

متثي يف ٕازسال اًعوز وامللاظؽ ادلًس َة،  ؛اًخحصص اًحرصي اًثاين:اٍمنط  - ٍو

واًعَة من اًضحَة اًىضف ؾن ٔبحزاء من حسسُا، ٔبو كِام املخحصص إبزسال  ظوز 

و يف ٔبوضاغ خِمةل  ابلٓذاة.   ٔبو فِسًو هل ُو

حِر ٔبهَ من املمىن ٔبن حيسج  ؛اًخحصص ابٕلهصاٍ ٔبو اًحَعجة اٍمنط اًثاًر: -

ًيس من ذالل اذرتاق هجاس الثعال ارلاض ابملصٔبت، واذلعول ؿىل ظوز اًخحصص ادل 
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ا ؿىل املوافلة ؿىل اٌَلاء ابملخحّصص ؿىل ٔبزط  َّة ؾهنا، وٕاحداُز ذاّظة، ومـَوماث رسع

اًواكؽ، ورعل من ذالل املالحلة، ٔبو اٍهتسًس والاتزتاس تًرش اًعوز، ٔبو اًدضِري ؿرب 

ة واًخجسس، ٔبو اًخددؽ ابًخـََلاث املسُئة، بٔو وسائي ٕاًىرتوهَة خمخَفة، ٔبو املالحل

اهخحال اًضرعَة تزتوٍص اًرًبس إلًىرتوين ٔبو اهخحال اذلساابث ؿىل مواكؽ اًخواظي 

 الاحامتؾي. 

ًَا -ة   بمٔناظ املخحصصون ٕاًىرتوه

ًَا ٕاىل زالزة ٔبمناظاًوزكة اذلاًَة لسم ث    ؛املخحصصون ٕاًىرتوه

بٔصزاض ل ًـصفوهنم فِخحصصون تبٔصزاظًا خيضون مواهجة الٓدص  :اٍمنط ألول -

يدرش اًخحصص إلًىرتوين جىرثت تني اًضرعَاث امليلَلة اًيت ل  ،ٌَحـس ؾٌل خيضوهَ ًو

 حمتخؽ ابذلصايث، ٔلن املخحصص يف ُشا اٍمنط جيس يف ٔبحاذًر إلهرتهت مذيفسًا هل.

يعة ؿىل الٓدٍصن ألصزاض اطلٍن ٌسـسون ابً ٌضمي  اٍمنط اًثاين: -

ِا ذوافـِا اًيت ثخـَق تعحَـهتا. ،واس خلفاهلم شٍ اًضرعَاث كري سوًة ًو  ُو

فَِ من ٌضـصون ثسـاذت خًس َة جملصذ حتسهثم جلكٌلث فهيا ٕاحياءاث  :اٍمنط اًثاًر -

ثازون من ُشا، وكس حزذاذ سـاذهتم ؾيسما ثلاتي ٔبحاذٍهثم  خًس َة ؿىل إلهرتهت، ًو

ابًصفغ ٔبو إلُاهة
(7)

 . 

ًَا -ح   بٔمناظ املخحصص هبن ٕاًىرتوه

جضري اًىثري من اصلزاساث
()

ٕاىل ٔبن اًًسوت ُن الٔنرًثة من حضااي اًخحصص ابًصمغ  

ًَا  من وحوذ فئاث ٔبدصى مثي ألظفال واملصاُلني. وثوخس ؿست ٔبمناظ ٌَمخحصص هبن خًس 

 ؿرب ص حىة إلهرتهت؛

شٍ  :اٍمنط ألول - جس خجَة فَِ اًضحَة مدارشت ٔكهنا ثًذؼص من ًخحسج مـِا، ُو

اًضرعَة صلهيا هفس سٌلث من خيىش مواهجة من ٔبمامَ، وحًصس معي ظساكاث وطمَة 

 من ذالل اًـامل الافرتايض اطلي ًوفٍص اًوكحَوحص. 
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جس خجَة فَِ اًضحَة تـس ٕاذلاخ، وثحسٔب اس خجاجهتا تـحازاث زفغ  :اٍمنط اًثاين -

ىون مسذي اًخحسج مؽ ُشا اٍمنط  اذلسًر مؽ من ٔبمارما حتت صـاز ألذالق، ٍو

 اًالكم ازلَي ألذاليق واًخبٔهَس ؿىل ؿسم اًخجاوس يف ٔبي ٔبحاذًر. 

فِضم لك من ثخرصف تعًصلة مٌعلِة وسوًة وحصفغ مجَؽ ُشٍ  :اٍمنط اًثاًر -

 احملاولث تعفة ذامئة، رمٌل اكهت ذزخة إلذلاخ. 

 اًخحصص ادلًيس إلًىرتوين ذوافؽ وبٔس حاة -2

ًثري موضوغ اًـوامي اًيت ثسفؽ اًضرط ملٌلزسة اًخحصص خسًل وهلاًصا حاًذا، فِياك 

من ًلول ٕان اًىدت ادلًيس ُو ٔبحس ٔبس حاة اًخحصص، ٕال ٔبن اًضواُس من اجملمتـاث 

"امليفذحة ٔبو كري احملافؼة" ثسحغ ُشا الافرتاط، ٕار ٕان اًخحصص ادلًيس مضلكة 

هيم ٔبًًضا. يف امللاتي فٕان بٓدٍصن ًلوًون ٕان قَاة اًخلاًَس اصلًًِة ٔبو احملافؼة ؾن موحوذت صل

اجملمتؽ ُو سخة اًخحصص، ًوىن ًياكغ ُشا الاذؿاء حلِلة ٔبن اًىثري من اجملمتـاث 

 احملافؼة "مثي اجملمتؽ املرصي" ثـاين من ٔبزكام وابئَة يف اًخحصص ادلًيس. 

ُياك ؾوامي احامتؾَة خمخَفة وذوافؽ ؿسًست وزاء  طلعل فٕان اًوزكة اذلاًَة حصى بٔن

 ػاُصت اًخحصص إلًىرتوين، اًيت اهدرشث مٌش س يواث، ومن ٔبجصس ُشٍ اصلوافؽ ما ًًل؛

 ( اهنَاز مٌؼومة اًلمي الاحامتؾَة1)

من ٔبجصس ألس حاة اًيت ٔبفضت ًؼاُصت اًخحصص ادلًيس؛ حصاحؽ مٌؼومة اًلمي 

اجملمتؽ اًـصيب، وػِوز مٌؼومة كميَة خسًست بٔفصسُا اًخلري الاحامتؾَة اًصاخسة يف ٔبؾٌلق 

الاحامتؾي اًرسًؽ يف ُشا اجملمتؽ، ثغل امليؼومة اًيت ٔبسست ملـاًري خسًست ملاٍصت متاًما 

ٌَمـاًري اًخلََسًة ًٔلزست اًـصتَة. من ٔبجصس جتََاث امليؼومة ادلسًست حصاحؽ املـىن اًسَمي 

جصاين كامئ ؿىل الاس خلصاق يف ٔبذاء اًضـائص اصلًًِة، ٌَخسٍن، واسددساهل تخسٍن ظلويس 

واهفعال رعل ؾن اًسَوك اًواكـي، حبَر ل ثخجىل فضائي اًعلوش يف ٕاظالخ اًيفوش، 

ول ًؼِص ٔبثص اًضـائص يف حصكِق املضاؾص
(8)

. 
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ا حسسً 2)  ا( اًيؼص ٕاىل املصبٔت ابؾخحاُز

املصٔبت يف جمصذ حسس فاحن، من جتََاث اهنَاز مٌؼومة اًلمي الاحامتؾَة، اذزتال 

وثلَُة املصٔبت واكئن احامتؾي واغ ٌسِم مؽ اًصخي حًٌحا ٕاىل حٌة يف هنضة ألمة 

لس فصق تَرت تريحص ) ( تني مععَحني رممني يف سوس َوًوحِا P.Bergerوثعوزُا. ًو

ادلسس. فَلس ظصخ جصحص مفِومني رممني يف ثعوز ادلسس، ألول ٔبن ٍىون إلوسان حسسًا 

Man is a Body واًثاين ٔبن ميخغل إلوسان حسًسا ،Man has a Body ًواسدٌاذا ،

ًِشٍ اًصؤًة ٍصى حس ين ٕاجصاُمي ٔبن نثرٍين من ٔبتياء اجملمتؽ اًـصيب ًيؼصون ٕاىل املصبٔت 

ا حسًسا   Has aول ٍصاُا اكئيًا احامتؾًَا ميخغل حسسًا  Woman is a Bodyابؾخحاُز

Bodyً ،ًَا يف ػي حصاحؽ مٌؼومة اًلمي ، وطلعل فوفلًا ًخغل اًيؼصت ـس اًخحصص ٔبمًصا ظحَـ

ألظَةل املصثحعة ترضوزت حٌلًة املصٔبت واصلفاغ ؾهنا ضس ٔبي اؾخساء
(9)

. 

 ( ثلَط اًصكاتة ألزسًة3)

ٕاّن ثفامق مضالكث قَاة اًصكاتة ألزسًة، وهلط اًوؾي واًخوحَِ، وؿسم اًلسزت ؿىل 

واًرتتَة ابمليؽ ٔبو اًـلاة تسًل من اًخوؾَة إلص حاغ اًـاظفي ًٔلتياء وحىت اًحاًلني، 

وإلص حاغ اًيفيس، واهدضاز زلافة الاس خـصاط من ذالل ورش اًعوز واملـَوماث 

اًضرعَة حبثًا ؾن الاُامتم والاهدداٍ من كدي الٓدٍصن، واًفصاػ اًيفيس واًـاظفي، ًسفؽ 

هجزت ألصزاض ًلضاء ساؿاث ظوًةل ؿىل ص حىة الاهرتهت بٔو يف اس خزسام الٔ 

الاًىرتوهَة، وثفامق مضالك إلذمان الاًىرتوين، لك ُشا كس ًؤذى ٕاىل سايذت اًخحًصغ 

ؿىل ذمازسة اًخحصص من ذالل الاهرتهت، وابًخايل سايذت ٕاماكهَة ثـصط مس خزسسم 

اًض حىة وألهجزت الاًىرتوهَة ًِشٍ املٌلزساث
(10)

 . 

 ( سِوةل ٕادفاء اًِوًة )اًلٌاغ اًصمقي(4)

ٕان سِوةل ٕادفاء اًِوًة ؿىل ص حىة إلهرتهت جساؿس يف ذَق مذحصصني خسذ، ٔلهَ ٕارا 

اكن اًخحصص اًواكـي ًخعَة تـغ ادلصٔبت اًيت ثعي ٕاىل ذزخة اًعفاكة، فٕان هؼرٍي 

إلًىرتوين ل حيخاح طلعل، فلس ٍىون اًضاة صسًس ارلجي يف اذللِلة، ًىٌَ ًخحول ؿىل 



 

 ةلجم
ذ 
ؼس
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ـؼؼ
 اً
ؼ  
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
  ؼ
ي 
ٌلؾ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
حذؼؼ

الا
ري 

ًخل
ا

س
رلام

ا
 

 مرص -اًـَمي َلس سََان ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ُسى ٔبمحس اصلًة/ َلوذ ؾحس

 خامـة َلس دِرض ثسىصت                                         خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص
167 

هَ تبٔن ٔبحًسا ل ًـصف رسعَخَ اذللِلِة، ابٕلضافة ٕاىل ص حىة إلهرتهت ٕاىل رئة لظمئيا

اًِصوة من هؼصت اجملمتؽ اًسَحَة جتاٍ من ًفـي رعل يف اًواكؽ ؿىل ٔبهَ كري مٌضحًعا 

احامتؾًَا، وعم ٔبموز ًمت اًخزَط مهنا يف اًـامل الافرتايض، اطلي ل ٌس خعَؽ ٔبحس ٔبن ًخبٔنس 

يا كس ًعحح ُشا اًضاة ٔبدعص، ٔلهَ ًـوط فضهل يف اًواكؽ  فَِ من رسعَة الٓدص. ُو

س خـني جلك ما ٌساؿسٍ يف رممخَ من ظوز خًس َة  ابهخعازاث يف اًفضاء اًحسًي ٌو

وؾحازاث جفة
(11)

 . 

 ( اًصقحة يف الاهخلام مؽ ؿسم اًلسزت ؿًل املواهجة5)

ٔبصازث ذزاساث ٔبحًصت ؿىل ٔبصزاض ٌس خزسمون اًخحصص إلًىرتوين هوس َةل 

ٔبهنم ًـاهون من ثلسٍص راث مذسن، ول ًوخس صلهيم كسزت ؿىل املواهجة ٕلسؿاح حضاايضم، ٕاىل 

وهًجا ًوخَ، ؤبن صلهيم ملساًزا من اضعصاة اًضرعَة اطلي ًلَي من كسزهتم ؿىل ثلسٍص 

هخاجئ ٔبفـاهلم، فريحىدون ٔبفـاًل ل سلف صلزخة اًسوء اطلي كس ثؤذي ٕاًََ، ظاملا ٔبهنا ختسم 

سارمم اًخحصص إلًىرتوين ٌضـصضم مبًزس من اًلوت واًس َعصت صِوهتم ًالهخلام. نٌل بٔن اس خز

و ما  وسِم املصيض مبالحلة حضاايضم يف لك سمان وماكن، ُو اًيت ثخعَهبا ىصحسُهتم، ُو

ًوفٍص ثسِوةل الثعال اصلامئ هلم ًوضحاايضم ؿىل اًض حىة اًـيىدوثَة من ذالل ٔبهجزت 

صلك ذامئ ابٕلهرتهت، حِر ثلوم  اًِواثف وألهجزت احملموةل ألدصى، املصثحعة يف

ٕاسرتاثَجَهتم يف ٕاًشاء الٓدٍصن ؿىل إلدضاز واملعازذت، وثددؽ ٔبظسكا م ومن ًخفاؿَون مـِم 

ؿىل ص حاكث اًخواظي الاحامتؾي ًريوحوا ٕاصاؿاهتم ؾن حضاايضم وجضوهيِم ٔبمارمم
(12)

. 

 ( اذلصمان ادلًيس 6)

سن اًزواح ثسخة اًلالء وازثفاغ  ًـس اذلصمان ادلًيس ٔلس حاة خمخَفة ٔبجصسُا ثبٔدص

َس  وٍصىًفىص اًخحصص ادلًيس،  حاكًَف املِوز، حمصك إلاثزت اطلي جيـي اًضرط ًو

بئت ؿىل زٔبش ُشٍ املضالكٔبن مضالكث اًواكؽ  زصاذ  ثثيـىس ؿىل اجملمتؽ وثرصفاثَ، ًو

ة يف حزاًس اًضـوز ابذلصمان، ذما ٔبذى ٕاىل دلوء اًض حا ٔبسِمثبٔدص سن اًزواح، اطلي 

ٌَخزَط من ُشا اًضـوز من ذالل ٕاص حاغ احذَاخاهتم ادلًس َة يف اًـامل الافرتايض، 

واطلي ًحسٔب ؿاذت ابًخحصص ابًفذَاث ؿرب ص حىة إلهرتهت واًخـمق يف اذلسًر مـِن يف حاةل 
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و ٕاص حاغ اًصقحاث اًـاظفِة وادلًس َة  الاس خجاتة هلم، ورعل ٌَوظول ٕاىل اًِسف الٔنرب ُو

ؤنس زصاذ ٔبن ػاُصت اًخحصص إلًىرتوين ثيدرش جىرثت يف فئة . "يف تـغ ألحِان ًو

اًض حاة، ٔلهنا اًفئة اًيت ثـاين من اذلصمان وثـس ٔبنرث حصٔبت وذزاًة ابًخـامي ؿىل مواكؽ 

شا ٍصحؽ  إلهرتهت، ملازهة ابٔلحِال الٔنرب، نٌل ثيدرش تعفة تني اًصخال ملازهة ابًفذَاث، ُو

ضافة ٕاىل اًلِوذ اخملخَفة ؿَهيا يف اًـامل اًواكـي، واًيت ثيـىس ٕاىل ظحَـة اًفذات ارلجوةل، ابلٕ 

ؿىل اًـامل الافرتايض
(13)

 . 

 ( اًخًض ئة كري اًعحَحة وهلط اًوؾي7)

من ٔبجصس ٔبس حاة اًخحصص إلًىرتوين؛ هلط اًوؾي واًخًض ئة كري اًعحَحة واًىدت 

يف تُئة ذاًَة من الاحامتؾي، وألزسي "اًسَعة ألتوًة"، حِر ًًضبٔ الاجن ٔبو اًحًت 

اًخواظي واًوذ، وؾيسما ًععسم اًضاة اطلي حوكن تساذهل ؿاظفة حِاصة تشعل، ل جيس 

سوى اًخحصصاث واملضاًلاث اًيت ميىن ذمازس هتا ثسِوةل ؿرب حساابث مواكؽ اًخواظي، 

ذاظة مؽ اهدضاز اًعوز املثريت ؿرب ُشٍ اًوسائي، وقَاة اًصكاتة ألزسًة
(14)

 . 

 الاحامتؾي ) اًعسمة اًثلافِة ( ( الاهفذاخ8)

ًلس ٔبسِم الاهفذاخ اًِائي واملفاحئ ؿىل دعوظَاث ألصزاض الٓدٍصن، من ذالل 

ص حاكث اًخواظي الاحامتؾي، وألهجزت إلًىرتوهَة اًيت ًخوافص صلهيا اثعال مس متص ثض حىة 

اظي إلهرتهت، وسِوةل اًوظول ٕاىل الٓدٍصن يف ٔبي سمان وماكن، من ذالل وسائي اًخو 

اًفوزي، يف حسوج ما ًـصف ابًعسمة اًثلافِة صلى مس خزسسم ُشٍ اًض حاكث، وؿسم 

 اًلسزت ؿىل ٕاذازت اًـالكاث مؽ الٓدٍصن من ذالل ُشٍ اًوسائي يف صلك حصي. 

 ( اٍهتَج املس متص ؿرب وسائي إلؿالم9)

ٍصى اًضِصي ٔبن سخة اهدضاز اًخحصصاث الاًىرتوهَة وذاظة يف اجملمتـاث احملافؼة 

"اٍهتَج املس متص" اطلي ًخـصط هل اًض حاة وألظفال، واًيت دضفت ظاكاهتم ابملٌلزساث 

كري املرشوؿة، مدَيًا بٔن ارلعوزت ألؾؼم حوكن يف ذمع املسَسالث اًـصتَة و"املستَجة"، 

ٕاضافًة ٕاىل "اًفِسًو لكَة"، اطلي خيخرص اًـالكة تني ادلًسني ابذلَات اًوزذًة من هؼصت 
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ملٌلزسة، ذون املصوز ابًوضؽ اًعحَـي، ذما ساضم ثضلك هحري يف ُصوة واتدسامة ٕاىل ا

اًفذَاث هدِجة ألوضاغ املضعصتة وكري اًسوًة، واًيت س حخت ًِؤلء اًضحااي ظسمة يف 

 اًواكؽ، مؤنسًا ؿىل ٔبن لك ُشٍ امللصايث ثؤثص ؿىل اًىداز فىِف ابًض حاة؟.

 ويناملضاؾفاث الاحامتؾَة واًيفس َة ٌَخحصص الاًىرت  -3

من اجملمتؽ ثسخة ُشا ألمص. وثـس  اًىثري من املخحصص هبن ًيـًزن ؾن حمَعِن وهيصجن

املضاؾفاث اًىربى ًؼاُصت اًخحصص الاًىرتوين ٔبن الآثز اًيفس َة ًِا زمبا متخس ًس يواث، 

حِر ثو ح ذزاسة ورشث يف ذوزًة مجـَة اًعة ألمريهَة ٔبن حضااي مثي ُشٍ املٌلزساث 

اة واًَِؽ. ًعححن ٔبنرث ؾصض ن ًإلظاتة ابًلَق والانخئاة واًُص  ة من كرُي

ًؤنس رعل ما ثوظَت ٕاًََ ذزاسة ٔبحًصت يف اًولايث املخحست ألمٍصىِة يف ؿام 

، هبسف ذزاسة خماظص اًخحصص إلًىرتوين اًيت هتسذ املصاُلني ؿىل إلهرتهت، وكس 2011

رتك فهيم ثبٔزرياث هفس َة ثوظَت اصلزاسة ٕاىل ٔبن اًخحصص الاًىرتوين هيسذ املصاُلني  ًو

سَحَة متخس ًفرتت ظوًةل
(15)

 . 

، يف "Nortonهوزثون "نٌل ثوظَت اصلزاسة اًيت ٔبحصهتا رشنة ألمن اًصمقي 

، حضَة الاتزتاس 30اسرتاًَا، ٕاىل وكوغ واحست من تني لك ؾرش وساء ذون سن اًؼ 

ن ؿىل ذفؽ مداًف ماًَة ابملـَوماث اسلمية وٕاحداُز
(16)

. ول ثـس ُشٍ عم الآثز اًوحِست اًيت 

زمبا ثيجم ؾن اًخحصص جلك ٔبصاكهل سواء اكن رعل يف اًـامل الافرتايض ٔبو يف ؿامل اًواكؽ، 

هؼًصا ٔلن ألموز زمبا ثعي ٕاىل ما ُو ٔبسؤب من رعل حِر ًخحول اًضحَة مس خلداًل ٕاىل 

 رسط ؿسايئ ثلوذٍ زقحة هحريت يف الاهخلام. 

ٔلحِان ٕاىل الاهخحاز، نٌل حسج مؽ ؿسذ من املصاُلاث يف وكس ًؤذي يف تـغ ا

اًولايث املخحست ونيسا ؤبًًضا فصوسا، وكس ٔبصازث ٕاحسى اصلزاساث ٕاىل ٔبن واحًسا من لك 

و سَوك  مخسة ٔبصزاض ًعي تَ اًخفىري ٕاىل الاهخحاز ٔبو ٕاذلاق ٔبرى ٔبو ٕاظاتة تيفسَ، ُو

 واطلل ثسخة اًصفغ.ذامئ اذلسوج تني ألصزاض اطلٍن ٌضـصون ابٕلُاهة 
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  تني املواهجة اطلاثَة واًـالح اجملمتـي اًخحصص إلًىرتوين -4

هؤنس يف اًحساًة ؿىل وحوذ ظـوابث ًوُس اس خحاةل يف مواهجة ُشا اًيّوغ ادلسًس من 

اًخحّصص، حمتثّي ُشٍ اًعـوابث يف ٔبّن ؿسذًا هحريًا من حساابث مذحّصيش اًفُس حوك مًزّفة 

ٔبو ًمّت ٕاكفاًِا تـس فرتت، ٕار ميخغل املخحّصص ٔبنرث من حساة وطمي ؿرب ص حاكث اًخواظي 

 ًخحّصص ادلًيّس إلًىرتويّن. ميازش من ذالًِا ا

 ( املواهجة اطلاثَة ٌَخحصص ادلًيس إلًىرتوين1)

ثخحسج حضااي اًخحصص ادلًيس الاًىرتوين ؿرب ص حاكث اًخواظي الاحامتؾي ؾن 

حماولهتن املخىصزت ًخجاُي ظَحاث اًعساكة من ٔبصزاض كري مـصوفني، واًصسائي اًيت 

يف حمخواُا ظَحاث كري لئلة ٌَخـازف، ثحسٔب "، وOtherثعَِن ٕاىل كامئة زسائي ٔبدصى "

من ظوزت زمًزة ًؼ "كُدةل"، وثًهتيي ابًـصوط اًرصحية ملٌلزسة ٔبفـال خًس َة. وزمغ ٔبن 

تـغ اًفذَاث حاًون ثَلني املخحصصني ذزًسا تًرش ظوزضم وحمخوى زسائَِم ؿىل ظفحاهتن 

 ؾة خسًست. ؿىل مواكؽ اًخواظي الاحامتؾي، ٕال ٔبّن رعل ؾصضِن ملضالكث ومذا

ٔبجصس ٔبساًَة املواهجة اطلاثَة ٌَخحصص إلًىرتوين دلوء تـغ اًفذَاث من حضااي  ومن

اًخحصص إلًىرتوين ٕاىل فذح ظفحاث ذاظة ؿىل مواكؽ اًخواظي ًًرشن فهيا بٔسٌلء 

املخحّصصني وظوزضم وحمخوى اًصسائي اًيت ٍصسَِا ُؤلء، مثي ظفحاث "ل ٌَخحصص، 

ا.   وصفت حتصص، واًـصيب املًصغ"، وكرُي

ًوـّي فضح ُشٍ املٌلزساث ميىن ٔبن ٌُسِم يف اذلس من ثـصضِن ًِشٍ اًصسائي. نٌل ٔبن 

اس خزسام ٕاؿساذاث ثضمن حتلِق ٔبؿىل مس خوى من ارلعوظَة ؿىل اًض حىة ٔبو ؿىل 

ألهجزت الاًىرتوهَة ٌُسِم ٕاىل حس هحري يف اذلس من اًخـصط ٌَخحصص الاًىرتوين، ورعل 

رسط كري مـصوف، وؿسم ورش اًعوز اًضرعَة ٔبو تـسم كدول ظَحاث إلضافة من ٔبي 

ٔبزكام اًِواثف ٔبو املـَوماث اًضرعَة يف هعاق ٔبوسؽ من هعاق ألظسكاء، سواء اكن رعل 

ؿىل مواكؽ اًخواظي، ٔبو وسائي اًرتاسي اًفوزي، ووضؽ هؼام "فَرت" حِس ٌَرًبس 
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ٕاىل كامئة  الاًىرتوين ًضمن حتول اًصسائي اًيت حتمي ٔبسٌلء ٔبو لكٌلث كري مصقوتة

"Spam"
(17)

. 

وثلرتخ اًوزكة اذلاًَة تـغ ارلعواث اًيت ميىن من ذالًِا مواهجة اًخحصص 

 إلًىرتوين:

  اس خزسام ٕاؿساذاث ثضمن حتلِق ٔبؿىل مس خوى من ارلعوظَة ؿىل اًض حىة

ٔبو ؿىل ألهجزت إلًىرتوهَة، ما ٌسِم ٕاىل حّس هحري يف اذلّس من اًخـّصط ٌَخحّصص 

تـسم كدول ظَحاث إلضافة من ٔبي رسط كري مـصوف، وؿسم  إلًىرتوين، ورعل

ورش اًعوز اًضرعَة ٔبو ٔبزكام اًِواثف ٔبو املـَوماث اًضرعَة وألدداز يف هعاق 

ٔبوسؽ من هعاق ألظسكاء، سواء اكن رعل ؿىل مواكؽ اًخواظي، ٔبو وسائي اًرتاسي 

 اًفوزي.

  املصسةل من  الاحذفاع تبٔذةل ثخضمن املضاًلاث واًخـََلاث واًصسائي

 ددري يف، ٔلهنا سدساؿس يف ٕازحاث ُشٍ اًوكائؽ؛ مث ؾصضِا ؿىل حماٍم اًضرط املخحصص

 .، مث اختار إلحصاءاث اًلاهوهَة اًالسمةكواهني ادلصامئ إلًىرتوهَة

  فميىن حماوةل اًخوظي ٕاىل  ابًخحصصُوًة اًضرط اطلي ًلوم  ةـصفميف حال

ًَا.   حّي وذّي، وثوؾَخَ تـواكة ما ًلوم تَ، كاهوه

 ( املواهجة اجملمتـَة ٌَخحصص ادلًيس الاًىرتوين2)

ثيلسم بًَٓاث املواهجة اجملمتـَة ٌَخحصص ادلًيس ٕاىل بًَٓخني، ٕاحساٌُل بٓهَة زسًـة، 

متثي اذلي اًرسًؽ يف املواهجة  اًلاهوهَة اًعازمة ًلك ظوز اًخحصص وألدصى تـَس املسى، ٍو

 وجضسًس اًـلوتة ؿىل مصحىدهيا، وفامي ًًل ؾصط ًالك الًَٓخني؛

 املواهجة اًلاهوهَة ٌَخحصص إلًىرتوين -بٔ 

سواء يف ٔبماهن اًـمي بٔو  اًخحصص ادلًيس مسغل ٔبو ثرصف جمصم ٔبو حمصم كاهوانً 

خزش ٔبصاكل خمخَفة تـضِا املؤسساث اًخـَميَة اخملخَفة، ومؽ ُشا جنس ٔبن اًخحصص صائ ؽ ًو
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كس ٍىون يف ظوزت حتصصاث ٕاًىرتوهَة من ذالل اًخلٌَاث اذلسًثة، وميىن ًٔلصزاض 

اطلٍن ًخـصضون ٌَخحصص ادلًيس سواء اكن رعل تخَلهّيم زسائي ثيعوي ؿىل حتصص 

خًيس، ٔبو اس خزسام املخحصِصني ًعوزضم ٔبو نخاتة ؾحازاث كري مٌاس حة ؾهنم، يف مواكؽ ؿىل 

الاهرتهت، ٔبو ؾن ظًصق اًصسائي اًفوزًة، اًخلسم ثضىوى زمسَة ملصانز اًرشظة،  ص حىة

حِر ٔبن كاًحَة اصلول صلهيا ٔبهجزت ٔبمٌَة ذاظة ابدلصامئ الاًىرتوهَة. وزمغ ٔبهَ ل ًوخس يف 

مجَؽ اصلول كواهني ذاظة ابًخحصص الاًىرتوين، فضاًل ؾن اًخحصص ادلًيس املحارش، 

ةل ؤبدصى، ٕال ٔبن وحوذ ؾلوابث ؿىل ادلصامئ الاًىرتوهَة وٕاسؿاح وادذالف اًلواهني تني ذو

الٓدٍصن ؾن ظًصق الاهرتهت وألهجزت الاًىرتوهَة، ٌسمح مبالحلة ٔبحصاة ُشٍ اذلساابث 

وألهجزت، واًخـصف ؿىل ُوٍهتم اذللِلِة، وابًخايل ثـصضِم ٌَمالحلة اًلاهوهَة
(18)

. 

 املواهجة اجملمتـَة تـَست املسى -ة

ذلي تـَس املسى فِو وضؽ جصانمج احامتؾي صامي ًخمنَة فىص وزلافة احرتام املصٔبت، ٔبما ا

وثلَري هؼصت اجملمتؽ ٕاٍهيا، وحمادضت اًلمي الاحامتؾَة ادلسًست اًيت ختزتل املصٔبت يف اًحـس 

ادلسسي، وثعوٍص ارلعاة اصلًين وثـمَلَ، وٕاؿاذت ألزست صلوزُا اًصايذي يف اًخًض ئة 

ًَا الاحامتؾَة وثَل ا اكئيًا احامتؾ ني ألحِال ادلسًست لك اًلمي إلجياتَة املخـَلة ابملصٔبت ابؾخحاُز

ًَا ٌضازك تلوت يف هنضة ألمة. ولصم ٔبن ٌَلِاذاث اًًسائَة واًصخال املِمومني  وٕاوساه

تلضااي املصٔبت ووسائي إلؿالم ومؤسساث اجملمتؽ املسين واملؤسساث اصلًًِة ذوًزا هحرًيا يف 

عل اًربانمج و ٕاجناحَثفـَي ر
(19)

. 
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 اًـلاة اًحسين ٌَعفي تني اًـيف واًرتتَة

 ادلزائص -ثسىصت -بٔ. هوثص اجصاُميي، بٔ. سَِةل تومعص                                                          

 املَرط:

وسـى من ذالل ُشا اًححر ٕاىل ثوظَف 

اًـلاة اًحسين من حِر مفِومَ ومسى اهدضاٍز 

حمََا وؾصتَا وؿاملَا، وظصخ مسبةٔل هون ُشا 

ألسَوة ُو حصتوي ٔبم ثـيَفي من ذالل ؾصط 

ملا ثوظَت هل اصلزاساث من ثبٔزرياث اًـلاة 

اًحسين ؿىل اًعفي، مؽ وضـِا يف ٕاظاز 

اًيت وهجت ًِا، ًيخوظي يف ألذري الاهخلاذاث 

ٕاىل إلخاتة ؾن ُشا إلصاكل ووضؽ ُشا اًيوغ 

من اًـلاة يف موضـَ اًعحَح. مؽ اًخعصق ٕاىل 

ٔبساًَة اًـلاة اًحسين املـمتست من ألزست 

 ادلزائًصة.

 Abstract : 

This paper description about the  

Concept of corporal punishment and 

his locally, Arabian and worldwide 

relevance  , and we discussion if 

this method is education or violence 

. The research studies shows many 

effects of  corporal  punishment  to 

child, and there is many criticisms 

we will be described, and finally 

answer the  problematic for this 

type of method  , in addition we 

explanation about  the ways of 

corporal punishment  for Algerian 

families. 

 ملسمة:

 مٌش إلوسان هبا ٍصثحط احامتؾَة ذََة ٔبظلص وعم ٌَحَات، ألوىل اًعوزت ألزست ثـخرب

ـُش اًفصذ ًوصل حِر ظفوًخَ،  اجملمتؽ عم ًحلائَ، فألزست رضوًزة وعم نيفِا يف ًو

 ٕاهساتَ ؾن املس ئوةل وعم الاحامتؾَة، ؿالكاثَ ٔبول اًعفي فَِ ميازش اطلي ألول إلوساين

 هوغ ٕاىل اًخوافق حصحؽ نٌل ٔبن نثريا من مؼاُص اًخوافق وسوء الاحامتؾي، اًسَوك من ٔبمناظ

 ألزست. يف اًسائست اًـالكاث

حِات  يف املِمة ادلواهة ٕاحسى الآبء كدي من املخحـة اًواصلًة املـامةل ٔبساًَة وثـخرب

الاحامتؾَة، ًوـي من تني  اًخًض ئة ذالل من ثوحهيِم يف فـال ذوز من ًِا ملا ورعل ألتياء

ٕاظاز ثـسًي سَواكث ٔبظفاهلم وٕاهساهبم ٔبمناظا من ٔبنرث ألساًَة ٕاثحاؿا من كدي اًواصلٍن يف 
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اًسَوك ٔبنرث كدول ٔبزساي وذَلِا وجممتـَا، ُو ٔبسَوة اًـلاة، اطلي ًخـسذ ُو تسوزٍ ٕاىل 

 ظصق ؤبساًَة خمخَفة ثددَوز يف ٕاظاز ما ٌسمى اًـلاة املـيوي واًـلاة ادلسسي.

اًيؼص ؾن ثواززَ  ًوـي اًـلاة يف منعَ ادلسسي حيخي اًعسازت يف اًخعحَق، فدلغ

ؿرب ألحِال، فِو ٍمتزي ابًسِوهل وزسؿة اًخبٔزري ؿىل سَوك اًعفي، ورعل لزثحاظَ جلك 

شا ما حـي ُشا اٍمنط ميازش ثضلك كري مسزوش  من ارلوف وهتسًس اًضـوز ابٔلمن، ُو

فلس ًعي يف تـغ ألحِان ٕاىل حس اذلاق اًرضز ادلسسي واملـيوي ٌَعفي، وتشعل كس 

و ثـسًي اًسَوك كري امللدول، انَُم ؾن اًخبٔزرياث اًسَحَة حيَس ؾن ُسف َ ألسايس ُو

شا ما حـي فًصلا من اًحاحثني ًياذي ابًخوكف اٍهنايئ ؾن  اًيت كس ثَحق ابًعفي. ُو

اس خزسام ُشا ألسَوة والاؾامتذ ؿىل ٔبساًَة تسًةل ثددَوز من ذالل ٔبظص هؼًصة خمخَفة؛ 

ذلزم واًخجاُي... . ًوىن ما ًـَة ُشٍ ألساًَة من اكًخـٍزز اًسَيب واًـلاة اًسَيب وا

تطء يف حتلِق اًيدِجة املصحوت ؿسا ما ثخعَحَ من ظرب وكوت حتمي من كدي املصيب، ُو ما 

حـي فًصلا بٓدص من اًحاحثني ل ًـَة اس خزسام اسَوة اًـلاة حتت رشوظ مـَية، 

ا اسَوة حصتوي بٓدص.  فدلسز ؾَوتَ جنس ٔبن هل مزياث ل ًوفُص

ٕان ادلسل اًلامئ حول خسوى اًـلاة وذاظة ادلسسي مٌَ وفـاًَخَ لٍزال كامئا، و 

وحنن من ذالل ُشٍ اًوزكة اًححثَة حناول ثوضَح و فم ُشا ادلسل من ذالل مٌاكضة 

ُشا ألسَوة اهعالكا من ثبٔزرياثَ اًيت ثوظَت ًِا ألحباج اخملخَفة اًـصتَة وألحٌحَة، ومن 

 ظالحِة ُشا ألسَوة من ؿسمَ. مث من املمىن اذلنك ؿىل 

ُو ارن ُشا ألسَوة؟ وفمي حمتثي ثبٔزرياثَ؟ ومامسى فاؿََخَ؟ ويف ٔبي اظاز  مفا

 ٍمتوضؽ )حصتوي ام ثـيَفي(؟

 . مفِوم اًـلاة اًحسين:1

حىت ًددَوز ًيا مفِوم اًـلاة اًحسين لتس من إلصازت ٔبول ٕاىل تـغ من اًخـاًزف 

 وهجاث هؼص خمخَفة وثخخىن ٔبظص هؼًصة خمخَفة: ًـسذ من اًحاحثني، واًيت ثـىس
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 اصلنخوز بٓن  ظاوضون وبٓدصون (Ann  S  and all,) : ميىن وظف اًـلاة

ثلٌَا نخعحَق لس خجاتة مرشوظة حبسج مٌفص ٔبو كري ساز، يف حماوةل ٌَلمؽ، ٔبو 

مٌؽ حىصاز ثغل الاس خجاتة. الاس خجاتة اًرشظَة يف اًـلاة ثفرتط ٔبهَ ٕارا حسج 

ري ملدوةل، ميىن ٌَحسج امليفص سواء ادلسمي )زذف اًعفي، رضة اس خجاتة ك

اذلًصة(، ٔبو  إلؿسام(، ٔبو املاذي )فصط قصامة، فلسان ألوضعة ٔبو املصاُق،

اًـاظفي )حسة املوذت، اًخـحري ؾن اًصفغ(، ٔبن ثـخرب الاس خجاتة املـاكة ؿَهيا 

كري ملدوةل.
1  

 كاجًصَي ابحوهُس (Gabriel P ,2007 ):  اًـلاة اًحسين ُو ٔبي فـي ٔبو

ٕاحصاء ًُخزش ملـاكدة اًعفي، وٕارا اكن موهجا من اًىداز مفن صبٔهَ ٔبن ٌضلك اؾخساء 

حة هحريت يف اتخاكز لكٌلث ذاظة جتـَِم ٌضـصون  كري كاهوين، فاًىداز صلهيم مُو

مبًزس من اًصاحة ؾيس رضة اًعفي، ٔبو ظفـَ، زذفَ...، ًىن اذللِلة اًعازذة 

 في عم هون لك ُشا ُو ؾيف. ابًًس حة ٌَع

  :2006 , دلية حلوق اًعفي)(The Committee on the Rights of 

the Child (CR) : ُو ٔبي ؾلاة ًمت فَِ اس خزسام اًلوت ادلسسًة وهيسف ٕاىل

يعوي مـؼمِا ؿىل )اًرضة،  اًدسخة يف ٕاحساج ذزخة من ألمل وؿسم اًصاحة، ًو

اًعفؽ، اٌَعم، اًصذف(، سواء ابًَس ٔبو ٔبذواث ٔبدصى )اًـعا، اًسوظ ، اذلزام، 

ـغ، حشاء...(، ونشعل ميىن ٔبن جضمي: اًصلك، اًِز ٔبو زسم اًعفي، ارلسص، اً

هخف اًضـص، اٌَنك، ٕازكام اًعفي ؿىل اًحلاء يف وضؽ كري مصحي، اذلصق، الاتخالغ 

اًلرسي )مثي ٕاحداز اًعفي ؿىل اتخالغ ثواتي حازت(.
2 

  جصو ُوًزز وبًُٔسرت ل موهت(Prue H and Alister L) : ًـصف اًـلاة

لوتة اًحسين ابس خزسام اًلوت اًحسهَة حنو اًعفي تلعس اًخحنك ٔبو اًخـسًي، ووـ

ثبٔذًخِة ثعُة ادلسم، مؽ هَة اًدسخة يف ذزخة مـَية من ألمل ٔبو ؿسم اًصاحة، 

ًوىن مـخسل، مثي: اًرضة، اًعفؽ، اًصذف. ومـؼم ٔبصاكل اًـلاة ًمت فهيا 
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ٕارشاك رضة اًعفي سواء ابًَس ٔبو تبٔذواث مـَية )مثي اذلزام ٔبو مَـلة 

ي ًخوحهياث اًىداز.دضخِة(، واًيدِجة املصحوت من اًـلاة ُو اهعَاغ اًعف
3  

 اًـلاة اًحسين ُو ٕاذلاق ألمل ادلسسي ذون : مععفى بٔتو اًفذوخ وبٓدصون

اًدسخة يف رضز ٌَسَوك املسزك ؿىل ٔبهَ يسء، تًِة ثـسًي رعل اًسَوك، 

ضمي: اًرضة، اًِز، اًرضة تبٔص َاء مـَية.... .   ٌو

  تلَغ ٔبو ُو ٕاحصاء ًمت فَِ ثـًصغ اًعفي ملثري  :اصلنخوز ساسم َلس مَحم

.مؤمل ما ًؤذي ٕاىل ثلََي احامتل حسوج اًسَوك يف املس خلدي يف املواكف املٌلزةل
4

 

ٕارن هالحغ من ذالل ما مت ؾصضَ من ثـاًزف ُو ٔبن ٔبكَة اًحاحثني اثفلوا ؿىل 

هلاظ زئُس َة يف ٕاظاز ثوظَفِم ملفِوم اًـلاة اًحسين، وميىن ان هو ح هلاظ الثفاق نٌل 

 ًًل:

 ًخضمن اس خزسام اًلوت اًحسهَة. ٔبن اًـلاة اًحسين 

  ًمت من ذالهل ٕاذلاق ألمل ادلسسي رشظ ٔبن ل ٍىون ُياك رضز، فٕان وخس

اًرضز مل ًـس ما ًلؽ ؿىل اًعفي ًيعحق ؿَََ امس اًـلاة اًحسين تي ًخـسى رعل 

 (Gabriel P ,2007) ٕاىل إلساءت اًحسهَة ٔبو اًـيف اًحسين. ؿىل اًصمغ من ٔبن

من اًـلاة ُو ؾيف موخَ ضس اًعفي تلغ اًيؼص ؾن  ًـخرب ٔبن ُشا اًيوغ

 ٕاذلاكَ ألمل فلط ذون اًوظول صلزخة ٕاذلاق اًرضز.

  َاًلصط من اًـلاة اًحسين ًُس ألرى، تي ثـسًي اًسَوك اًلري مصقوة ٔبو نف

 ٔبو اًخلََي مٌَ، والاهعَاغ ٔلوامص ألتوٍن.

  اكًرضة واًعفؽ، ومهنا ٌَـلاة اًحسين ٔبصاكل خمخَفة، مهنا ما ٍىون ابًَس فلط

ابس خزسام ٔبذواث مـَية اكًـعا، ومهنا ما ٍىون ابٕلحداز نخياول اًفَفي بٔو 

 الاحداز ؿىل اًوكوف يف وضؽ كري مصحي ًساؿاث.

 وتـس ٔبن مت اًخـصف ؿىل مفِوم اًـلاة اًحسين تبٔصاكهل، ًحلى اًسؤال اطلي ًدداذز ٕاىل

حلِلذَ؟، دعوظا مؽ اس خزسامَ اًـاملي اطلُن: ُي ُشا إلحصاء ُو حصتوي ٔبم ثـيَفي يف 



 

جم
ذ 
ؼس
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ـؼؼ
 اً
ؼ  
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
  ؼ
ي 
ٌلؾ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
حذؼؼ

الا
ري 

ًخل
ةل ا

س
رلام

ا
 

  ادلزائص -خامـة ثسىصت -. هوثص اجصاُميي، ٔب. سَِةل تومعص ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ بٔ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

 خامـة َلس دِرض ثسىصت                                         خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص
179 

من اًلآبء يف مسًية اجنَرتا  186يف ذزاس خَ ًؼ  Carson (1986)اًواسؽ؛ فلس وخس 

ادلسًست، ٔبن زَر ُؤلء الآبء ًرضتون ابهسفاغ. نٌل ثوظَت ذزاسة اس خلعائَة وظيَة 

ظفاهلم.% من الآبء ًفلس اًس َعصت ؾيس ثبٔذًة بٔ 80ٕاىل  ٔبن ما ًلصة  1989نيسًة ؿام 
5

 

% من 74ٔبػِص ٔبن  1995ألمٍصىِة ؿام ويف اس خفذاء ٌَصٔبي اًـام ابًولايث املخحست 

ويف ذزاسة اس خلعائَة وظيَة  6.ألظفال حتت سن ارلامسة رضتوا ٔبو ظفـوا من بآب م

% من الآبء ألمٍصىِني 90(، وضفت ٔبن انرث من 1985و ،1975ؾن اًـيف ألزسي )

 .اًـلاة اًحسين ٔكسَوة ٌَضحطل ٍزاًون ٌس خزسمون 
7

 

% من الآبء 94ٔبن ما ًلازة  1999ؿام  Straus and Stewart ونشعل وخس

ًرضتون ٔبظفاهلم
8

س يواث، 4ٕاىل  2% من الآبء ٔلظفال يف معص ماتني 28.4، وحوايل 

س يواث، ٔبكصوا تبهٔنم ٌس خزسمون يشء ما 8ٕاىل  5الآبء ٔلظفال يف معص  % من28.5و

خفق مـَ  يف ازثفاغ وس حة اس خزسام اًـلاة اًحسين نشعل  9.ًرضة ٔبظفاهلم ؿىل املؤدصت ًو

% من 95ٔبن حوايل  1982حِر وخسا يف ذزاسة هلٌل ؿام  Bryan and Freedلك من 

ألظفال املمتسزسني ادذربوا اًـلاة اًحسين.
10

 

% 57نٌل وكس ٔبػِص حبر مسحي وظين ٌَـلاة اًحسين يف حٌوة ٕافًصلِا، ٔبن حوايل 

% رضتوا ٔبظفاهلم حبزام ٔبو يشء 33من الآبء ٔبكصوا تعفؽ ٔبو رضة ٔبظفاهلم، يف ملاتي 

ما.
11

 

( ؿىل اجتاُاث بآبء هوًخُني حنو اًـلاة 1998ويف حبر ٔبحصاٍ اًلس مي وبٓدصون )

ًـخربوهَ اس خزسام ؿاذي ًرتتَة ألظفال. %86اًحسين وكس وخس ٔبن ٔبنرث من 
12 

وخس ٔبهَ ؿىل  2007ويف ذزاسة ٔبحصاُا الاحتاذ املصنزي ًصؿاًة اًعفوةل تفَيسا ؿام 

% من اًفَيسًني لًـخربون اًـلوتة اًحسهَة ملدوةل يف ثًض ئة ألظفال، ٕال 68اًصمغ من ٔبهَ 

 13.هوس َةل ٌَخبٔذًة % من املس خعَـني لٍزاًون ًلدَون ُشٍ اًعًصلة26ٔبن حوايل 

وحسة ثلٍصص وسازت اًعحة ابملمَىة امللصتَة، من ذالل مسح وظين ٔبحصي ؿام 

% من ألظفال 69ٔبزست، وكس ثحني ٔبن حوايل  8100، ؿىل ؾَية كسزث تؼ 2007ؼ 2006
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(س ية كس ثـصضوا ًـلاة حسسي دفِف ذالل صِص ٌس حق سمن 14-2يف اًفئة اًـمًصة )

ثـصضوا ًـلاة حسسي حاذ، وحصثفؽ ُشٍ اًًسة يف  %24ٕاحصاء اصلزاسة، وحوايل 

% من ألرماث ؾن رضوزت 41اًوسط اًلصوي وتني ٔبظفال ألزس اًفلريت. نٌل ؿرب حوايل 

اس خزسام اًـلاة ادلسسي هوس َةل ًخبٔذًة ألظفال يف املصحةل اًـمًصة املشهوزت، وحصثفؽ 

%، 54ف وسخهتم حوايل ُشٍ اًًس حة نشعل يف اًوسط اًلصوي وألزس اًفلريت، حِر ثحَ

.% ؿىل اًخوايل59
14 

فلس ُسفت ملـصفة اجتاُاث  (Oveisi and all, 2010)ٔبما ذزاسة ٔبوفُيس وبٓدصون 

من  30مضازك؛  46ألرماث يف اٍصان حنو اًـلاة اًحسين، وحىوهت ؾَية اصلزاسة من 

% من ؾَية اصلزاسة 80من ملسسم اًصؿاًة. واكهت اًيخاجئ ؿىل اًيحو اًخايل:  16ألرماث، 

يخاجئ % من ؾَية اصلزاسة ل ًـصفون اً 50كاموا ابس خزسام اًـلاة اًحسين مؽ ٔبظفاهلم، و

% لًـصفون ظصق اًـلاة اًحسًي، ؤبن ٔبنرث 50املرتثحة ؿىل ذمازسة اًـلاة اًحسين، و

ٔبصاكل اًـلاة اًحسين ص َوؿا عم اًرضة ابًـعا ؿىل ٔبحزاء خمخَفة من ادلسم، وكصض 

ألرن.
15 

وكس ٔبصاز اصلنخوز مععفى ؾضوي من خامـة املغل فِس يف ذزاس خَ اًيت ورشث يف 

س ية ؾن ابيق  12 - 6اًـلاة اًحسين ًيدرش يف اًفئاث اًـمًصة من جمةل اًعفوةل ٕاىل ٔبن 

اًفئاث اًـمًصة، ونٌل ٔبوحضت هخاجئ ذزاسة هل ؿىل ظاًحاث ادلامـة يف امليعلة اًرشكِة، بٔن 

% مهنن ٔبنسن ؿىل ثـصضِن ًِشا 17% مهنن كس ثـصضن ٌَـلاة اًحسين يف اًعفوةل، و68

اة اطلي ثـصضت هل اًعاًحاث حصاوخ تني اًيوغ من اًـلاة كدي سن اًساذسة، واًـل

اًرضة ؿىل اًَس واطلزاغ واًساق واذلشاء واًرضة ؿىل اًوخَ واًصٔبش، وثعي ٕاىل اٍهتسًس 

ابًسىني وثعي صست اًـلاة ٕاىل ٕاحساج حصوخ ٔبو زضوط وهسوز.
16 

ٔبن  1994ٔبوحضت ذزاسة ٔبحصاُا املصنز اًفَسعَين ضس اًـيف يف كعاغ قزت ؿام  نٌل

% من ألزس اًفَسعًَِة جس خزسم اًـلاة ادلسسي ٕاىل حس إلساءت وألرى.70
17 

ٕارن من ذالل ُشٍ اًًسة اًيت حىت وان ادذَفت وثحاًًت تني ذوةل ؤبدصى فٕاهنا 

ًواصلٍن ؿاملَا ًوُس ؿىل مس خوى ثو ح  مسى ص َوغ اس خزسام اًـلاة اًحسين من كدي ا
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ادلزائص فلط، ًىن اًسؤال اطلي حيخاح ٕاىل ٕاخاتة ُو ما خسوى ُشا ألسَوة وما عم 

شا اطلي سُمت إلخاتة ؾيَ من ذالل ما ثوظَت ٕاًََ ٍلوؿة من  ثبٔزرياثَ ؿىل اًعفي؟، ُو

 اصلزاساث وألحباج يف اًـيرص املوايل:

 ؿىل اًعفي:. فـاًَة اًـلاة اًحسين وثبٔزرياثَ 2

يف ٕاحسى اصلزاساث املًضوزت ؿىل الاهرتهت واًيت اؾخربث ٔبن رضة اًعفي ابًَس ٔبو 

تبٔذات ما، واٌَعم واًعفؽ واًصلك وارلغ، عم ذمازساث ثلؽ يف ٕاظاز اًـيف ادلسسي 

( 2010 -2009وإلساءت ادلسسًة ٌَعفي، وكس ٔبحًصت ُشٍ اصلزاسة يف مسًية ؾٌلن )

ظفي وظفةل، وكس ثوظَت  380س ية واًحاًف ؿسذضم  12-6اًـمص ؿىل ألظفال اًحاًلني من 

ٕاىل ٔبن ٔبنرث ٔبصاكل اًـيف )حسة ما اظعَح يف اصلزاسة( املوهجة من كدي ألم وألة 

عم: اًلصض، اًعفؽ ابًىف ؿىل اًَس ٔبو اطلزاغ ٔبو اًىذف، واًرضة تلدضة اًَس، اًرضة 

الٔنخاف، اصلفؽ تـَسا ؾن ٔبحس ؿىل املؤدصت ثيشء ما مثي اذلزام ٔبو اًـعا، اًِز من 

مضاؾص اًيت ثًذاة اًعفي تـس ثـصضَ ًضلك  10اًواصلٍن. وكس ثوظَت نشعل ٕاىل ٔبن ٔبضم 

من ٔبصاكل اًـلاة ادلسسي من اًواصلٍن عم ؿىل اًرتثُة: اذلزن، ألمل ، ارلوف من اًواصل 

ثرصفاثَ  واًواصلت، اًلضة، اطلهة، اًلَق واًخوحص، بٔن اًعفي ل ًـصف فامي ٕارا اكهت

حصَحة ٔبم ذاظئة، ٔبن اًعفي ل ًـصف ما ًٍصس واصلاٍ مٌَ، ل ٌس خعَؽ اصلزاسة، ؿسم 

اًرتنزي يف معي ٔبي يشء.
18 

يف ذزاس هتا اًيت ثححر يف ٔبساًَة املـامةل اًواصلًة   املِيسشنٌل وكس ثوظَت اًحاحثة 

س ية مبسًية خست ( 22-11وألمن اًيفيس واًلَق صلى ؾَية من ظاًحاث املصحةل املخوسعة )

ظاًحة، ثوظَت ٕاىل ٔبن اًـلاة اًحسين سواء من ألة ٔبو ألم ٍصثحط  411واًحاًف ؿسذُا 

ابًضـوز تـسم ألمن اًيفيس واًلَق.
19

 

يف اس حاهَا، حول ( , Manuel G G and all) ويف ذزاسة ٔبحصاُا ماهَال وبٓدصون

من اصلوز ألتوي الاجيايب اًـلاة اًحسين واملضالكث اًسَوهَة ظوًةل املسى يف ٕاظاز لك 

املـخسل واًـسوان اًيفيس، وكس ُسفت ُشٍ اصلزاسة ٌَخحلق يف اًـالكة تني اًـلاة اًحسين 
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واملضالكث اًسَوهَة ورعل يف حاةل ما مت اذزاهتا يف س َاق ألتوت وألمومة إلجياتَة )اذلة 

من  1071من واصلفء مثال( ٔبو حسوهثا يف ٕاظاز من اًـسوان اًيفيس. حىوهت اًـَية 

% رهوز(، وكس ثوظَت اصلزاسة ٕاىل  25.2% ٕاانج، 74.8ظالة ادلامـة الاس حاهَة )

ٔبن اًـلاة اًحسين ٍصثحط بٔنرث ابًـسوان اًيفيس ؾيَ ابٔلتوت وألمومة الاجياتَة، ووضفت 

نشعل ٔبن اًـلاة اًحسين ٍصثحط مؽ احامتل سايذت اًسَواكث املـاذًة ٌَمجمتؽ تلغ اًيؼص ؾٌل 

 يف ٕاظاز من اًواصلًة الاجياتَة ٔبو اًـسوان اًيفيس من ألتوٍن.ٕارا مت 

من اصلزاساث اًيت  88اًخحََي ًؼ نٌل وكس ٔبصاز ماهَال وسمالؤٍ يف حبهثم ٕاىل ٔبن 

ختخرب اًـالكة تني اًـلاة اًحسين وخمصخاث سَحَة مذـسذت. وخس ٔبن اًـلاة اًحسين ٍصثحط 

من اصلزاساث وخسث ُشٍ  39صلى ألظفال. جزايذت اًلاتََة ٌَسَوك اًـسواين وادلاحن 

ادذحازاث ٌَسَوك إلحصاسم واًـسواين صلى اًحاًلني وخسث ٔبن  9من  8اًـالكة، وابملثي، 

 اًفصضَاث حصثحط ابًـلاة اًحسين.

وذَعت نشعل ٕاىل افرتاط ٔبن اًـلاة اًحسين ًًذج ؾيَ الاهعَاغ ؿىل املسى 

من اًلاتََة ًالحنصاف، واطلي ًخضمن املَول اًلعري، وؿىل املسى اًعوًي ميىن ٔبن حًزس 

ابٕلضافة ٕاىل بٔن اًـلاة اًحسين ٍصثحط مؽ ؿسذ من الاضعصاابث  اًضسجممتـَة. اًالجممتـَة ٔبو

اًـلََة واًيفس َة اًسَحَة، مثي الانخئاة، اًلَق، الاهخحاز، ٕاذمان اًىحول.
20

 

واًيخاجئ اًيت ثوظي ًِا ماهَال وسمالٍؤ متثي زذا ؿىل اهخلاذاث ًـسذ من اًحاحثني 

حول معساكِة اصلزاساث اًيت ٔبػِصث الآثز اًسَحَة ٌَـلاة اًحسين، من حِر ٔبهنم 

فضَوا يف ٔبن ًبٔذشوا يف الاؾخحاز اًـوامي اًس َاكِة. مثي: س َاق ألتوت وألمومة الاجياتَة. 

ٔبن اًـلاة اًحسين ؾيسما ٌس خزسم مؽ حة وزؿاًة الآبء ويف س َاق فامليخلسون ًـخلسون 

 اجيايب حىون كري ضازت. 

حول اًـالكة تني اًـلاة اًحسين واًسَوك  (Emily Aويف ذزاسة ًؼ اميًَل ٔبزوس خني )

)مصحةل ما كدي املسزسة( حزء من ذزاسة ظوًَة ذامت  ظفي 237اًخىِفي، اكن 

ادلسسي ٍصثحط ابس خسذال اًسَوك املضعصة  س يواث، وكس ثوظي ٕاىل ٔبن اًـلاة3

 ابًًس حة ٌظلهوز ًوُس ابًًس حة ًإلانج.
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حتََي ٌَـالكة تني اًـلاة اًحسين من  ((Gershoff, 2002 وكس ٔبحصى خريصوف

من سَواكث وذرباث اًعفي، وكس ذَعت ذزاس خَ ٕاىل ٔبن اًـلاة  11كدي اًواصلٍن و

ابًسَوك اًـيَف، وكس و ح مصاحي رعل نٌل اًحسين ًـزس اًعفاث اًـسائَة، واًيت ثًدؤ 

 ًًل:

  ثحسٔب ذوزاث كرسًة من اًسَواكث امليفصت تني اًواصلٍن واًعفي، ما ًؤذي ٕاىل ثبلٓك

شا تسوزٍ ًلَي اذلافز صلى اًعفي ؿىل اسدِـاة  اًـالكة تني اًواصلٍن واًعفي، ُو

 كمي اًواصلٍن واحذَاخاث اجملمتؽ، ما ًؤذي ٕاىل اخنفاط ضحط اًيفس.

 و ح ٔبًضا ٔبن اًـلاة اًحسين ٍصثحط إباثزت مضاؾص ارلوف واًلضة واًلَق، نٌل

ًزس يف مضاؾص اطلل واًـجز. واخنفاط يف مضاؾص زلة اًعفي ونفاءثَ وثبٔهَس اطلاث ٍو
21 

ٕاىل بٔن سايذت اًرضة يف سن  (Taylor et al , 2010نٌل وثوظي اتًَوز وبٓدصون )

س يواث.  5جملصذ ٔبن ًعي اًعفي ٕاىل معص س يواث ًخوافق مؽ ٔبؿىل مس خوايث اًـسوان 3

، (Lansford et al , 2011) وكس ٔبفاذث هخاجئ صلزاسة ظوًَة ٔبحصاُا لوسفوزذ وبٓدصون

ظفي حصاوحت ٔبؾٌلزضم  500ًـَية من ألظفال ابًولايث املخحست ألمٍصىِة واًحاًف ؿسذضم 

ـَية ٍصثحط مؽ س يواث، بٔن املس خوايث اًـاًَة من اًخبٔذًة اًحسين يف س ية م 9-6تني 

مس خوايث مزتاًست من املضالكث اًسَوهَة يف اًس ية اًخاًَة. نٌل ؤبػِصث اًيخاجئ يف 

س ية، ٔبن اس خزسام اًـلاة اًحسين يف احسى 15-10ظفي من اًـمص 200ذزاس خَ نشعل ًؼ 

اًس يواث ًخوكؽ سايذت اًسَوك املـاذي ٌَمجمتؽ يف اًس ية اًخاًَة.
22

 

ٕاىل ٔبن ألحباج ٔبػِصث ، (Prue H and Alister L) نٌل ٔبصاز ُوًزز ولموهت

ٔبن اًـلاة اًحسين فـال يف حتلِق الاهعَاغ اًفوزي ٌَعفي، ومؽ رعل خاذل لك من 

ٔبن اًفوائس ، Gershoff (2002), Smith et al. (2004) خريصوف ومسَر وبٓدصون

املخـَلة ابلهعَاغ اًفوزي ميىن ٔبن ًلاتي ابًيخاجئ اًيت جضري ٕاىل ٔبن اًـلاة اًحسين ًفضي 

يف ثـَمي الاس خلصاء الاس خسليل ٌَعفي، وضحط اًيفس، وتسل من رعل فِو ًـ م اًعفي 

ؿسم إلثَان ابًسَوك املـاكة ؿَََ يف وحوذ اًضرط اًحاًف فلط )ًوُس ؿسم إلثَان تَ 
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( تبٔن اًـلاة اًحسين ًـ م (Linke ,2002إلظالق(، ابٕلضافة ٕاىل رعل ٌضري ًَيم ؿىل 

اًعفي ٔبن املضالك ميىن مـادلهتا من ذالل الاؾخساء ادلسسي.
23

 

حول اًـلاة اًحسين ٌَعفي  (،Murray A. S) ويف ذزاسة ظوًَة وظيَة ملوزي

من  806ية كسزث تؼ املس خزسم من كدي ألم وؿالكذَ جمنو اًلسزاث املـصفِة ؿىل ؾَ 

س يواث، وكِاش اًلسزت املـصفِة  9-5من ألظفال تني  704س يواث، و4-2ألظفال تني 

س يواث. وكس ثوظي ٕاىل ان ألظفال اطلٍن مل ًخـصضوا ٌَرضة  4مت يف تساًة اصلزاسة وتـس 

اًخحسج ٔبو ثيشء كََي مٌَ اندس حوا اًلسزاث اًـلََة، وكس فرس ُشٍ اًيخاجئ من ذالل ٔبن 

 ألظفال، مبا يف رعل ألظفال اًصضؽ، ٍصثحط مؽ سايذت اًوظالث اًـعحَة يف اصلماػ اىل

واًلسزت املـصفِة. ومبا ٔبن الآبء ٌس خزسمون اًـلاة اًحسين مثي اًرضة ٔبو اًعفؽ ٌَعفي 

ٌَمسَ ٔبص َاء ذميوؿة، وابًخايل ٍىوهون ٔبكي ؾصضة ًالخنصاظ يف ألساًَة املـصفِة ٌَخحنك 

ًرشخ ٌَعفي ملارا ُشا اًيشء ل ًًدلي ملسَ، وؿىل اًـىس، فان ألتوٍن يف اًسَوك مثي ا

ألكي اس خزساما ٌَـلاة اًحسين، ثوصل اذلاخة ٕاىل مًزس من اًخفاؿي اٌَفؼي ًخـَمي وثعحَح 

اًعفي، وابًخايل فزايذت مس خوى اًخفاؿي اٌَفؼي ًـزس اًلسزت املـصفِة.
26
  

واطلي ادذرب فَِ منورخان حول ، (Robert T. M) ٔبما اًححر اطلي ٔبحصاٍ زوجصث

اهخلال اًـلاة اًحسين تني ألحِال، اٍمنورح ٍصحىز ؿىل هؼًصة اًخـ م، واطلي ًؤنس ٔبن 

اًـلاة اًحسين ًؤثص يف اًسَوك اًـسواين ٌَعفي، واٍمنورح اًثاين اطلي ٍصحىز ؿىل هؼًصة 

الآبء ٌَـلاة اًعحؽ، واًيت ثؤنس ؿىل ٔبن سَوك اًعفي اًـسواين ًؤثص ؿىل اس خزسام 

ظاًة مسزسة. ومت ثلِمي اًـلاة اًحسين من  983ٔبة ل  1536اًحسين. حىوهت اًـَية من 

ألة وألم ووهجة هؼص اًعفي. وذَط اًخحََي ٕاىل ٔبن منورح اًخـ م الاحامتؾي ُو الٔنرث 

اجساكا مؽ اًحَاانث.
25

 

حول ٔبساًَة اًرتتَة ألزسًة واًـيف املسزيس ٌَمصاُلني، واًيت  ويف ذزاسة ًزنهية

س ية فبٔنرث، مضِوذ هلم مبٌلزسة 19-17ظاًة اثهوي تني  103ٔبحًصت ؿىل ؾَية كسزث تؼ 

ؾيف حسسي ٔبو ًفؼي ٔبو ماذي. ثوظَت اىل وحوذ ؿالكة تني ٔبسَوة اًلسوت واًسَوك 

ًـلاة ٔلثفَ ألس حاة، % تخَلهيم ا27.18اًـيَف يف اصلزاسة، وكس دضخ حوايل 
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% ًـاهون من كسوت وسوء مـامةل اًواصلٍن.37.86و
26
ويف تـس بٓدص ًخازري ٔبساًَة املـامةل  

ٕاىل ٔبن ٔبسَوة ألمل اًيفيس هل ازثحاظ كوي ابًسَوك  اًواصلًة ثوظَت ذزاسة فضَةل

 ثَمَش املصحةل املخوسعة حصاوحت ٔبؾٌلزضم 52اًـسواين ٌَمصاُق، حِر ظحلت اصلزاسة ؿىل 

(س ية.16-13تني )
27
ٕاىل وحوذ ؿالكة ازثحاظَة موحدة تني ٔبسَوة  وذَط نشعل اًعاذق 

ثَمَش  130ثَمَشت و 151اًدسَط من ظصف الآبء وألرماث واًلَق الاحامتؾي )اًـَية: 

ٌَس ية اثهَة اثهوي(.
28

 

ٔبساًَة املـامةل اًواصلًة نٌل ًسزوِا ألتياء اًيت جضجؽ ؿىل  ملحوث وكس وحضت

ثَمَش،  92اصلزايس ٌَمصاُلني املخفوكني يف صِاذت اًخـَمي املخوسط واطلي تَف ؿسذضم  اًخفوق

وثوظَت ٕاىل هون ألساًَة الاجياتَة )اًخلدي، الاُامتم، اصلميلصاظَة يف املـامةل، اًدضجَؽ 

واملاكفبٔت، املساوات( ًِا ثبٔزري ٔبكوى من اًسَحَة )اًيحش، الاٌُلل، اسلاًة اًزائست، اًدسَط، 

ًلسوت، ٕااثزت ألمل اهفيس(، وكس اكن ألمل اًيفيس مصثحا كٓدص تـس ميىن ٔبن ٌضجؽ ؿىل ا

% ابًًس حة ًعوزت 5.85% ابًًس حة ًعوزت ألة و5.65اًخفوق اصلزايس حِر تَف 

ألم.
29

يف ذزاس خَ ٌَسَعة ألتوًة يف اًـائةل ادلزائًصة وحصنة اًخلري  وكس ٔبصاز توزايك 

ا ؿائةل حزائًصة، ٕاىل ٔبن موكف ألة، لكٌل  300رسط من  559 الاحامتؾي ؿىل ؾَية كسُز

مال يف ؿالكذَ تبٔتيائَ ٕاىل ٔبن ًيعحؽ تعاتؽ اًعساكة واًخفاضم، وجتية اًـيف واًدسَط. 

ٔبمثصث ؿاظفة إلجعاة يف ألتياء وسِي ؿَهيم اذماح ؿامل ألتوت وكميَ وثلمط رسعَخَ.
29

 

اًزؾيب يف ذزاسة هلم حول واكؽ اًـلاة نٌل وكس ٔبصاز اًحاحثون ًحاتية، املومين، و 

اًحسين يف مؤسساث زايط ألظفال يف ألزذن من وهجة هؼص املـٌَلث واًيت احًصت ؿىل 

. ٕاىل بٔن ٔبجصس هخاجئ اًـلاة اًحسين 2011-2010مـَمة ٌَـام اصلزايس  122ؾَية كسزث تؼ 

ًصوضة. وعم ثخفق من وهجة هؼص املـٌَلث اكهت: ألرى اًيفيس، واًلَق، والاهلعاغ ؾن ا

(، اًيت ُسفت ٕاىل مـصفة اجتاُاث مـٌَلث 2003يف تـغ هخاجئِا مؽ ذزاسة )اًسوزظي،

زايط ألظفال يف ألزذن حنو اًـلاة اًحسين، ؤبػِصث تسوزُا ٔبضم هخاجئ اًـلاة اًحسين 

واًيت متثَت يف: ألرى اًيفيس، اًـياذ، الاهلعاغ ؾن اًصوضة، وسايذت اًسَوك اًـسواين، 

 ـاف اًلسزت ؿىل اًخـ م.وٕاض
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نٌل ٔبصاز ًحاتية، املومين، واًزؾيب ٕاىل ٔبن املـازضني ًِشا اٍمنط من اًـلاة ٍصون ؿىل 

ٔبهَ ًلوذ ٕاىل حىوٍن اجتاُاث وزذوذ ٔبفـال سَحَة حنو اًضرط اطلي ثَلى اًـلاة، نٌل ٔبهَ 

ة اًعفي ٌسخة اًـسوان واًامتذي. نٌل ٍصى حٌلؿة من املصتني وؿىل زٔبسِم زوسو تبٔن ؾلا

ٔبمص كري مصقوة فَِ، حِر ًياذي ترتك ٔبمص حصتُذَ ٌَعحَـة فِيي اًيت حتسذ هل اًـلاة. ٔبما 

)املسزسة اًسَوهَة( ؤبوستي وتَاحَِ )املسزسة املـصفِة( فريون تبٔهَ  زوزهساًم وسىِرن

لًًدلي اس خزسام اًـلاة اًحسين مؽ ألظفال ؿىل الاظالق.
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ذزاساث امرًبلِة، ٔبهَ ؿىل اًصمغ من ٔبن  ٕارن ًخضح من ذالل ما مت ؾصضَ من

اًـلاة اًحسين ُو موخَ حتسًسا ًِسف اًىف من اًسَوك كري املصقوة فَِ واًخـسًي مٌَ، 

، حىت وان اكهت ظًصلة ذمازس خَ يف ذائصت ألمل فلط، ٕال ٔبن  ٔبو اًخلََي من احامتلث حىصاٍز

؛ املس خوى اًيفيس، هخاجئَ جتاوسث حس ألمل وثـسث ٕاىل ألرى ؿىل ؿست مس خوايث

املس خوى اًـلًل، املس خوى اًسَويك، واملس خوى الاحامتؾي، ونشعل ؿىل املسى اًزمين 

 اًلعري ٔبو املسى اًزمين اًعوًي.

وؿَََ فِي ميىن اؾخحاز ٔبن ُشا اٍمنط من اًـلاة ُو ثـيَفي ًوُس حصتوي، ٕان ُشا 

جئ اًيت ثوظَت ٕاٍهيا ُو اطلي سُذضح من ذالل بٓزاء تـغ اًحاحثني حول معساكِة اًيخا

اكَة اصلزاساث اًيت حصتط تني اًـلاة اًحسين واًيخاجئ اًسَحَة. فٌجس مثال لك من تومًصيس 

ٔبصازوا ٕاىل  ، كسBaumrind et al. (2002) and Beckett(2005)وتَىت وبٓدصون 

ٔبن اًـالكة اًس حخِة تني اًـلاة اًحسين ٌَعفي اكًعفؽ واًيخاجئ اًسَحَة ًُست واحضة، 

 واهَ ًخبٔثص مبجموؿة من اًـوامي: ذاظة

 .هوؾَة اًـالكة تني اًواصلٍن واًعفي 

 .هَفِة رضة اًعفي ومسى صست اًرضة 

 .فامي ٕارا اكن ألتوٍن تعفة ؿامة ؿسائَني 

 .مسى الاجساق يف اس خزسام اًخبٔذًة 
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  فامي ٕارا اكهت جس خزسم ثلٌَاث ثبٔذًخِة ٔبدصى، لس امي ثغل اًيت عم مٌاس حة ًـمص

املصحج ٔبن ثـزس ؾيس اًعفي اًخـ م واًلسزت ؿىل اًخفىري.اًعفي، ومن 
32 

فلس ٔبصاز ٕاىل ٔبهَ ؿىل ، (Brian B. B and allٔبما ابًًس حة ٕاىل جصاين وبٓدصون )

اًصمغ من وحوذ ٔبذةل مذـَلة ابلزثحاظ تني اًرضة واًسَوك املـاذي ٌَمجمتؽ، فٕان ًُس 

ٌَمجمتؽ، وابًخايل مفن املمىن مجَؽ ألظفال ذمن ًخـصضون ٌَرضة ًعوزون سٌلث مـاذًة 

ٔلن ٍىون ملخلري اثًر ٌضرتظ يف ثبٔزري اًـلاة اًحسين ؿىل منو اًعفي، وؿىل ُشا ألساش 

فلس كام ابدذحاز ُشا لحامتل من ذالل اس خزسام تَاانث متثَََة ؿىل اًعـَس اًوظين من 

ادلًَِة رشظ يف ثبٔزري ألصلاء اًخوامئ، واًيخاجئ اًيت ثوظي ٕاٍهيا جضري ٕاىل ٔبن ؾوامي ارلعص 

اًرضة ؿىل اًسَوك املـاذي ٌَمجمتؽ، وكس ٔبنس ٔبن هخاجئَ ذًَي ؿىل ٔبن اًخفاؿي تني ؾوامي 

ارلعص ادلًَِة واًـلاة اًحسين وكس حىون ابزست ذاظة ؾيس اطلهوز.
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ومل مياهؽ حون ذًوي ؿىل تـغ اًـلاة ٔلهَ كس ٍىون وس َةل فـاةل لاثزت اُامتم تـغ 

رباث املصاذ ثـَمِا، ؿىل ٔبن لحيسج رعل ٕال تـس ٔبن ٌسدٌفش املـ م خمخَف اًخالمِش ابرل

شا اًصٔبي ًلؽ يف ذاهة املؤًسٍن اطلٍن ٌضريون ٕاىل ٔبن اًـلاة ًـمي ؿىل جرسًؽ  اًوسائي. ُو

ٕاساةل اًسَوك كري املصقوة فَِ، ٕاضافة ٕاىل هوهَ زاذؿا ًٔلصزاض املضاُسٍن هل.
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 ثبٔزرياث اًـلاة اًحسين ؿىل اًعفي، نٌل ٔبن ٕارن ُياك ؾوامي مذـسذت ثخسذي يف

ثضازة بٓزاء اًحاحثني حول مسبةٔل وحوذ ثبٔزرياث سَحَة من ؿسرما، ًُوحة ؿىل اًلامئني 

ؿىل حصتَة اًعفي اذلشز ؾيس اس خزسام ُشا اٍمنط من اًـلاة، ذاظة ؤبن ؿسذا من 

زاث ورشوظ، اًحاحثني واخملخعني ًؤنسون ؿىل رضوزت ثويخ اذلشز ومصاؿات ؿست اؾخحا

يف ذزاسة هل ؿىل ؾَية من ثالمِش اًعف اًصاتؽ الاتخسايئ، ٕاىل  1938فلس ٔبصاز سىرن ؿام 

ٔبن هخاجئ اًـلاة ل ميىن اًخًدؤ هبا، وكس ًؤذي ٕاىل ثثخِت اًسَوك ل ٕاىل حشفَ، نٌل ٔبن 

اًيخاجئ ادلاهخِة ٌَـلاة كس حىون سُئة ٌَلاًة حِر ثؤذي ٕاىل هصاَُة معسز اًـلاة.
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 ىن ٔبن هو ح اًرشوظ يف اًـيرص املوايل:ومي
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 . رشوظ واؾخحازاث اس خزسام اًـلاة اًحسين:3

 فاًـلاة اًحسين ًُس ُو اًوس َةل اًرتتوًة : اًوسائي اًحسًةل ٌَـلاة اًحسين

اًوحِست من ٔبخي ثـسًي سَواكث اًعفي، حىت وٕان اكن تـضِا ٌس خلصق وكذا 

اًحسين، ٕال بٔهنا ٔبكي رضزا من ٔبظول يف ضحط سَواكث اًعفي ملازهة ابًـلاة 

ذمازسة اًـلاة اًحسين، ؤبنرث فـاًَة من حِر ٔبهنا ثدِح ٌَعفي يف ٔبن ًفىص يف 

مسى دعبٔ سَونَ، وثلوي اًصاتعة تني اًعفي ؤبتوًَ، فاميزش اًسَواكث ؾن زقحة 

حة فِشٍ اًوسائي اًحسًةل عم الٔنرث ٔبمٌا، وهشهص ؿىل سخِي . واكذياغ ًوُس ؾن ُز

خـسًي ابًلسوت، اًثواة، اًخـسًي ابًلعة، اًخجاُي ؾيس ظسوز سَوك اً : املثال

كري مصقوة ذاظة ؤبن اًعفي كس هيسف من وزاء سَونَ ٕاىل ًفت اهدداٍ واصلًَ، 

 .....اذلزم وؿسم اًخـاظف مؽ ضلط اًعفي من ذالل اًحاكء ٔبو نرثت الاحذجاح

 ألمل اًِسف اًصئُس من وزاء ٕاذلاق : اًخوخَ حنو ُسف ثـسًي اًسَوك

ابًعفي ُو ثـسًي اًسَوك ذون رضز هفيس ٔبو احامتؾي ٔبو اهفـايل ٔبو ؾلًل ٔبو 

شا ًعـة حتللَ،   حسسي، وذون ثوحَِ ذسية ؿسواهَة ثفًصلَة ؿىل اًعفي، ُو

فذوحَِ ظفـة ابًَس ٕاىل اًعفي ًن ًسزوِا اًعفي ؿىل ٔبهنا ثوحَِ مـرب ؾهنا 

ُو يف حاةل من اًِسوء وضحط ابذلة، نٌل ٔبن اًواصل ل ًلسم ؿىل ُشٍ ارلعوت و 

وابًخايل ؿىل املصيب وان دلبٔ اىل اًـلاة اًحسين فـَََ ٔبن ٍصنز ؿىل ٕاًعال . اًيفس

فىصت ٔبهَ مس خاء من سَوك اًعفي ؤبن ُشا اًسَوك كري مصقوة، مؽ ثرٍبص سخة 

وضس ألرن ثضلك كري ؾيَف، ٔبو اًرضة ؿىل نفة اًَس ذون . ُشٍ اًـلوتة

 .ؾيف

  ٕهؼصا ًـواكة اًـلاة اًحسين كري املخوكـة  :فصاظ يف اس خزسامَؿسم املحاًلة وال

واًيت حصتط تخبٔزرياث سَحَة حتَس ابملصيب ؾن ُسف ثـسًي اًسَوك، فٕان اًخلََي 

مٌَ كسز إلماكن ذاظة يف حال ثعحَق ٔبساًَة تسًةل، ؤبن جيـي مٌَ املصيب 

 .اذلاةل الاس خثٌائَة ًوُست اصلامئة واًلاًحة
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اًـلاة اًحسين تعفة ؿامة واًخفعَي يف حزئَاثَ، فىِف ًمت ذمازس خَ يف تـس مٌاكضة 

 ألزست ادلزائًصة:

 . اًـلاة اًحسين يف ألزست ادلزائًصة:4

ٔبحصى اصلنخوز مععفى ؾضوي ابحر يف ؿ م الاحامتغ جبامـة ادلزائص، حبثا مِساهَا 

اًـلاة ادلسسي  % من ٔبفصاذ اًـَية ثـمتس ؿىل70ؿائةل، وكس ثوظي ٕاىل ٔبن  1700ؿىل 

يف حصتَة ٔبتيا ا، وثحني من ذالل ُشا اًححر ٔبن ألم متازش ُشا اًيوغ من اًـلاة تًس حة 

% ابًًس حة ًٔلتوٍن مـا، ٔبما 19% ابًًس حة ًٔلة، وميازش تًس حة 23% يف ملاتي 30

%. وكسز ؿسذ ألظفال 3ابيق ٔبفصاذ ألزست اكدلسٍن وإلدوت وألدواث ف م ثخـسى اًًس حة 

%، ٔبما اًفئة 23ثَلوا ٔبول ؾلوتة حسسًة يف اًوسط ألزسي كدي تَوقِم اًساذسة  اطلٍن

.%32س يواث ففاكت اًًس حة  10-6اًـمًصة من 
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ٔبما ؾن ٔبصاكل اًـلاة اًحسين نٌل ٌضري اًـسًس من اًحاحثني واًيت ثـمتسُا ألزس 

اجملمتـاث من رضة ادلزائًصة، فِيي ل ختخَف ؾن ألساًَة اًيت ثـمتسُا ابيق اًثلافاث ٔبو 

ز وزلك وكصض ٔبو اس خـٌلل ٔبص َاء مـَية ٔبو اًرضة يف ٔبماهن خمخَفة من حسم اًعفي،  ُو

ول ٍصاؾى يف رعل رشوظ اس خزسام اًـلاة اًحسين، تي وكس ًـس ألسَوة الٔنفبٔ من 

َاء، وكس ًخـسى اس خزسام ُشا ألسَوة حس ٕاًالم اًعفي ٕاىل  وهجة هؼص اًـسًس من ألًو

 وثفًصف ؿسائَة اًواصلٍن، وابًخايل ًعحح اًـلاة اًحسين يف اظاز اًـيف اًحسين. ٕاًشاء اًعفي

 ارلامتة:

ختضؽ مسبةٔل هون اًـلاة اًحسين ُو ٔبسَوة حصتوي ٔبم ٔبسَوة ثـيَفي ٕاىل ؿست 

ِا ظًصلة ؤبسَوة ثيفِشٍ من هجة وػصوف ثيفِشٍ من هجة ٔبدصى، واثهَا  اؾخحازاث؛ ٔبًو

جحم اًخبٔزري ومس خوايثَ اطلي ًلؽ ؿىل اًعفي من حصاء ثيفِشٍ، اثٍهثا مسى حىصاٍز وفامي ٕان 

من كدي ألتوٍن ٔبم ألسَوة اًثاهوي ٔبي من ذالل وحوذ اكن ألسَوة ألسايس املـمتس 

وسائي حصتوًة تسًةل من ؿسرما، وكس مت ثوضَح ُشٍ اًـيادض من ذالل ُشا اًححر اطلي 
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ثضمن ؿسذا من اصلزاساث احملََة واًـصتَة واًـاملَة، ثحاًًت فهيا ٔبزاء ٔبحصاهبا تني مؤًس 

شٍ اصلزاسة ث لؽ يف ارلاهة اًثاًثة )املخحفغ( من ومـازط ومذحفغ ؿىل ُشا ألسَوة، ُو

 تني ما مت ؾصضَ من ثوهجاث.
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           ٔبثص دصوح املصٔبت ٕاىل اًـمي ؿىل ثلري ألذواز املزًنَة 

 يف ألزست ادلزائًصة

  ادلزائص - خامـة جصح توؾٍصصجي -ذ. تَلامس اذلاح                                                            
 املَرط:

 ؾصفؼؼت ألزست ادلزائًصؼؼة ؿؼؼست ثلؼؼريا تيائَؼؼا

اهخلَؼؼؼت ؿؼؼؼىل ٕاثؼؼؼٍص مؼؼؼن اٍؼؼؼمنط املمخؼؼؼس ٕاىل 

اٍؼؼمنط اًيؼؼووي )اًؼؼزوايج(، وكؼؼس زافؼؼق ُؼؼشا 

اًخلؼؼؼري اًحيؼؼؼايئ ثلؼؼؼريا وػَفِؼؼؼا مشؼؼؼي خمخَؼؼؼف 

 اًوػائف واًـالكاث ألزسًة.

وثـؼؼؼس وػَفؼؼؼة ٔبذاء اًـمؼؼؼي املؼؼؼزنيل مؼؼؼن 

تؼؼني اًوػؼؼائف اًؼؼيت مسؼؼِا اًخلَؼؼري، ذاظؼؼة 

تـؼؼس اهدضؼؼاز ػؼؼاُصت دؼؼصوح املؼؼصٔبت ٕاىل اًـمؼؼي 

وظؼؼـوتة ٔبذا ؼؼا ملثؼؼي ُؼؼشٍ ألذواز املؼؼبٔحوز، 

 مبفصذُا، ملازهة ابملصٔبت املانثة ابًحُت.

يف ُؼؼؼشا اًسؼؼؼ َاق ثؼؼؼبئت ُؼؼؼشٍ اصلزاسؼؼؼة 

هبؼؼؼسف اًىضؼؼؼف ؾؼؼؼن ذوز ػؼؼؼاُصت دؼؼؼصوح 

املؼؼؼؼؼصٔبت ٕاىل اًـمؼؼؼؼؼي يف ثلؼؼؼؼؼري ألذواز تؼؼؼؼؼني 

 اًزوخني فامي ًخـَق ابًوػائف املزًنَة. 

 Résumé :  

La famille Algérienne a connu un 
changement structural. Par lequel  
elle  se transférée d’une famille élargie  
à une famille nucléaire. Ce 
changement structural a était 
accompagné par un changement 
fonctionnel  recouvrir des différentes 
fonctions et relations. 

Le travail ménagère se considère 
parmi les fonctions importantes 
touchées par ce changement. Surtout 
avec l’augmentation du taux de 
l’emploi féminin, et la difficulté de 
réaliser ce genre des  rôles de la part 
de la femme qui travail.  

A ce propos. Cette étude est pour 
objet de détecter l’impact du travail 
de la femme au changement des rôles 
ménagères au sien de la famille 
algérienne. 
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 ملسمة:

اث اًيت ثعُة ٕان اًخلريّ وسلا فصؾَا من اجملمتؽ ومنورخا معلصا هل طلعل فألزست جضلك 

من ٍلوؿة من ، ؤلن ألزست ثخىون تسوزُا اجملمتؽ متس ابصلزخة ألوىل اًًسق ألزسي

 ٔبي حزء ثلرّي  فٕان( …، ٔبة، ٔبم، ٔبد، ٔبدت،سوح، سوخة)خمخَفة  بٔذوازتاًـيادض ثلوم 

 .اًًسق ًؤذي ٕاىل ثلري ألحزاء ألدصىُشا من 

ـس دصوح املصٔبت ٕاىل اًـمي املاحوز من تني اًؼواُص املساؿست ؿىل زفؽ مس خوى  ًو

ؤبحس اًـوامي املساطمة يف ٕاؿاذت ذازظة ثوسًؽ ألذواز ألزسًة اصلذي ألزسي من انحِة، 

من انحِة ٔبدصى، رعل ٔبن إلسذواح اًوػَفي صلى املصٔبت تني وػَفهتا اًحًَووحِة املمتثةل يف 

ألمومة واًرتتَة، ووػَفهتا املِيَة ذازح اًحُت من صبٔهَ ٔبن ٌضلك ؾحئا وػَفِا               

اجياذ اسرتاثَجَاث ملواهجخَ، كس ٍىون ٔبحس حماوزُا ادفام اًصخي ٌَمصٔبت، ألمص اطلي ًفصط 

يف ٔبذواز ازسًة خسًست اكهت وًوكت كًصة حىصا املصٔبت، مثي اًـمي املزنيل من )قس َي             

 وظحخ، مسح ألزضَة،...(.

يف ُشا اًس َاق ثبئت ُشٍ اصلزاسة، ٌَىضف ؾن مسى ثبٔزري اًـامي إلكذعاذي 

املصات ٕاىل اًـمي املبٔحوز ؿىل ثلري ألذواز املزًنَة تني اًزوخني ذاذي  املمتثي يف دصوح

 ألزست ادلزائًصة، ورعل من ذالل حماوةل إلخاتة ؿىل اًدساؤل إلصاكيل اليٓت:

ٕاىل ٔبي مسى ساضم دصوح املصٔبت ٕاىل اًـمي املبٔحوز يف ثلري ألذواز املزًنَة تني 

؟ ورعل من ذالل ؿست مؤرشاث مهنا حًصة املصبٔت اًزوخني ذاذي ألزست اًزواحِة ادلزائًصة

 يف املزنل، اًسَعة املزًنَة، ونشا ألؾٌلل املزًنَة.

ؿىل ؾَية من اًًساء  2009ٔبحًصت اصلزاسة املَساهَة تولًة ادلزائص اًـامصة س ية 

هكمثي ًٔلزست، مت حسهبا ؾن ظًصق ؾَية اًىصت  )ؤبم( ٕامصٔبت مزتوخة 200ثخىون من 

س يواث وثفعي لك فئة ؾن 10سمت ٕاىل فئخني معًصخني مست لك فئة اًثَجَة حِر ك 

شا اًخلس مي خاء من ٔبخي جسَِي امللازهة تني فئخني ، س ية15 ؼألدصى تفرتت سمٌَة ثلسز ت ُو

 ًًمتَان ٕاىل حَِني خمخَفني، ًلك مهنٌل دعوظَاثَ اًثلافِة والاحامتؾَة.
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ثلٌَة إلس امتزت تعفة ٔبساس َة ٕاؾمتسث اصلزاسة ؿىل املهنج اًوظفي اًخحًََل، وؿىل 

 زلؽ املـعَاث املَساهَة.

كسمت اصلزاسة ٕاىل ازتؽ حماوز ٔبساس َة ًخـَق ألول مهنا ابدلاهة املفاُميي ٌضلزاسة، 

ٔبما احملوز اًثاين فِخياول ذوز معي املصٔبت يف سايذت اذلًصة اًضرعَة ٌَمصٔبت ذاذي املزنل، ٔبما 

صٔبت ثسَعة اختار اًلصاز ذاذي ألزست، يف حني دعط احملوز اًثاًر فِخياول ؿالكة معي امل

  احملوز اًصاتؽ ٕاىل ؿالكة دصوح املصٔبت ٕاىل اًـمي يف ثلَري ألذواز املزًنَة تني اًزوخني.

  مفاُمي اصلزاسة: -ٔبول

 :مفِوم ألزست -01

إبهنا "وحست احامتؾَة حمتزي مباكن  اًـامل الاهرثتَوًويج "مريذوك"ثـصف ألزست حسة 

وخس تني ازيني من ٔبؾضا ا ؿىل ألكي ٕاكامة  مضرتك وثـاون اكذعاذي، ووػَفة حاكثًصة، ًو

ؿالكة خًس َة ًـرتف هبا اجملمتؽ وثخىون ألزست ؿىل ألكي من رهص ؤبهىث ابًلني، ؤبظفال 

سواء من وسَِا ٔبو ؾن ظًصق اًخخين"
(1)

، فِيي  اٌَحية ألوىل يف تياء اجملمتؽ وذََخَ 

صى ألفصاذ نشعل ألساس َة ألوىل اًيت جممتـِم، فِيي اًوس َط  من ذالًِا ٍصى ٔبفصاذٍ ٍو

ـُش فَِ من ذالل ألزست اًيت ًًمتي  اطلي ٍصتط اًفصذ ابجملمتؽ، ٔلن اًفصذ ًبئت ٕاىل اجملمتؽ ًو

 .ٕاٍهيا

ؿىل ادلاهة اًيفيس فلس زنز يف ثـًصف ًٔلزست اما ؿامل الاحامتغ "توخازذش" 

االاحامتؾي " حٌلؿة احامتؾَة ظلريت ثخىون ؿاذت من ألة وألم و واحس ٔبو  ، حِر ًـخرُب

خلامسون املسؤوًَة، ورممهتا حصتَة ألظفال وثوحهيِم  ٔبنرث من ألظفال ًدداذًون اذلة ًو

وضحعِم ًَعححوا ٔبصزاظا ًخرصفون تعًصلة احامتؾَة"
(2)

. 

ط اًعحَـي "ؾحس اًواحس وايف" فِشُة اىل اؾخحاز ألزست مبثاتة اًوساًحاحر  ٔبما

ا  والاحامتؾي ألول ٌَفصذ وثلوم ؿىل مععَحاث ٍصثضهيا اًـلي ازلـي وكواؿس ختخاُز

اجملمتـاث، فٌؼام ألزست يف ٔبمة ما ٍصثحط ازثحاظا وزَلا مبـخلساث ُشٍ ألمة، واتزخيِا 

وؾصفِا ارلَلي وما جسري ؿَََ من هؼم يف صؤون اًس َاسة والاكذعاذ واًلضاء(
(3)

. 
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ما س حق ميىن اؾخحاز ألزست مبثاتة اًحياء الاحامتؾي اطلي ًخىون من اؾامتذا ؿىل 

ٔبذواز احامتؾَة مصثحة ؿىل ٔبساش اًيوغ واملاكهة، ٍىون ٔبساسِا ذوز لك من اًزوح 

 الاحامتؾَةان ٌضرتاكن يف ماكن إلكامة اًواحس ويف خمخَف اًًضاظاث ظلواًزوخة اٌ

امتؾَا ًيجة اًزوخان ٔبظفال ثلوم ، وؾن ظًصق ؿالكة خًس َة رشؾَة احوالاكذعاذًة

 .ألزست جصؿاٍهتم  وحٌلٍهتم و حزوًسضم حباخاهتم اخملخَفة

لذيض اس خلصاز ألزست  وثواسهنا س َاذت كمي اًـساةل واملساوات يف ثلس مي ألذواز  ًو

واملسؤوًَاث ونشا كمي الاحرتام واًثلة املخحاذًني يف ٕاظاز حاكمًل وهبسف ؿام ُو ضٌلن 

لصاز اًًسق ألزسي اطلي ُو ٔبساش اس خلصاز اجملمتؽ، ُشا وجيمؽ اًحاحثون اس متصاز اس خ

ؿىل ٔبن ُياك هوؿني بٔساسني ًٔلزست ٌُل الٔنرث اهدضازا يف اًـامل و ًخـَق ألمص ابٔلزست 

اًزواحِة  وألزست املمخست:  ففامي ًخـَق ابًيوغ ألول فٕاهَ ًخىون من ألؾضاء املحارشٍن وضم 

 .ولذٌُل اطلهوز وإلانج كري املزتوخنياًزوح  واًزوخة وبٔ 

فٕان اًـالكاث ألساس َة فهيا ثلوم ؿىل  ،متزي تعلص جحمَُشا اًيوغ من ألزست ٍ  ؤلن

و منورح ٔبزسي  حموز اًـالكة تني اًزوح واًزوخة ٔبنرث من كِارما ؿىل اًـالكاث اصلموًة، ُو

ضحط ألزسي وؿَو معَحة ٍمتزي ٔبؾضاٍؤ تسزخة ؿاًَة من اًفصذًة وابًخحصز اًوا ح من اً 

و اٍمنط الٔنرث اهدضازا يف اًـامل املـادض  .اًفصذ ؿىل معَحة ازلاؿة ُو

ألزست اًزواحِة ًدضمي ٕاضافة ٕاىل  امذساذٍمنط اًثاين فِو )انجت ؾن فامي ًخـَق اب

اًزوخني ألساس َني ألتياء املزتوخني  وألحفاذ، وكريضم من ألكازة اكًـم واًـمة والاتية 

ضازهون يف حِات اكذعاذًة واحامتؾَة  لمي لك ُؤلء يف هفس اًوحست اًسىٌَة ٌو وألزمةل، ًو

واحست حتت زئاسة ألة الٔنرب ٔبو زئُس اًـائةل(
(4)

 . 

 ُشا اًيوغ من ألزست يف اجملمتـاث اًًصفِة اًيت ٌض خس فهيا اًضحط ألزسي ًيدرش

وواًصكاتة الاحامتؾَة عَق ؿَََ مععَح ؿائةل، ُو  ؿال"،"ًـَي""مفِوم بٓث من اًفـي  ، ًو

فرس "مـَي"، "ؾَال"، وثـرّب ؾن اًضرط اطلي ًـَي ٔبفصاذ ٔبزسثَ، ويف ُشا إلظاز ً و

 : ا املفِوم ابٔلتوًة اًحعًصلة تلوهلازثحاظ ُش حَمي جصاكث"اًحاحر "
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 ٔبهَ مؽ س َعصت اًيؼام ألتوي، بٔظحح اًصخي ُو املـَي ؤبظحح تلِة ٔبفصاذ اًـائةل ؾَال

رمٌل اكهت ذزخة مضازنهتم يف اًـمي ورمٌل اكهت ؿالكاث إلؿاةل والاؾامتذ مذحاذةل
(5)

. 

 :مفِوم اصلوز الاحامتؾي  -02

و رعل ًـخرب مفِوم ٔبسايس ؤبويل يف ؿ م  احامتغ اًخيؼمي وؿ م احامتغ اًـائةل، ُو

اًسَوك املخوكؽ من صاكي ٔبو لؾة املصنز الاحامتؾي، طلعل فاملصنز الاحامتؾي ًـخرب مبثاتة 

اًـالكة ٔبو إلصازت اًيت حتسذ ظحَـة اصلوز الاحامتؾي، ٔبي ٔبن ُياك ؿالكة وزَلة تني اصلوز 

ؤنسٍ "زاًف ًَخو و ما ًو ن" يف ثـًصفَ ٌضلوز ؿىل ٔبساش ٔبهَ "املؼِص واملاكهة )املصنز( ُو

اصلًيامِيك ٌَماكهة، وٕان اكهت عم ٍلوؿة اذللوق واًواحداث، فٕان اًسري ؿىل ُشٍ اذللوق 

"واًواحداث مـياٍ اًلِام ابصلوز
(6)

 . 

ميىن اؾخحاز ألذواز مبثاتة ٔبهؼمة ٕاًزاماث مـَاًزة، ًفرتط ابًفاؿَني وفلا ملا س حق 

حلوق مصثحعة هبشٍ إلًزاماث، ٔبي ٔبن ًلك ذوز احامتؾي و ضوغ ًِا اطلٍن ًلومون هبا ارل

ٍلوؿة حلوق وواحداث احامتؾَة مـَية فواحداث اصلوز عم ٍلوؿة اًخرصفاث اًيت ًلوم هبا 

 .لؾة اصلوز الاحامتؾي ٔبزياء ثرصفاثَ وؿالكاثَ ابلٓدٍصن

ٌَماكهة ذاذي ازلاؿة ٔبو اصلوز يف ازحاكٍس ؿىل اذللوق واًواحداث، ٍصثحط توضؽ حمسذ و 

يف موكف احامتؾي مـني، ووفلا طلعل ًخحسذ ذوز اًفصذ يف ٔبي موكف ؾن ظًصق ٍلوؿة 

من اًعفاث ًـخيلِا الٓدصون نٌل ًـخيلِا اًضرط هفسَ، فـيسما ًسذي اًفاؿي )ٔب( يف 

ي ؿالكة مذحاذةل مؽ اًفاؿي )ة( فٕان لكهيٌل ًًذؼص ٔبن ًخحصك الٓدص يف إلظاز املـَازي اطل

حيسذ ذوزٍ، ومٌَ فٕان اصلوز ُو سَسةل منعَة ٔلفـال مذـَمة ٔبو ٔبؾٌلل ًلوم هبا اًفصذ يف 

 .موكف ثفاؿًل

مثال: ذوز اًزوخة ألم اًـامةل من ذالل ثفاؿَِا مؽ املزنل واًـمي وابًخايل ثبٔزري رعل 

 ؿىل الاس خلصاز ألزسي.
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 :مفِوم املاكهة الاحامتؾَة   -03

املاكهة الاحامتؾَة ٕاىل موضؽ ٔبو ماكن اًفصذ ٔبو اًفئة الاحامتؾَة ذاذي وسق  جضري 

حمسذت، وعم  احامتؾي ٔبو وسق من اًـالكاث الاحامتؾَة، ولك ماكهة ثيعوي ؿىل ثوكـاث

 لك ألحاكم وامللاًُس ألذالكِة والاحامتؾَة اًيت حتسذ اًسَوك الاحامتؾي اًَوسم ٌَفصذ.

" تبهٔنا متثي ٍلي اًـالكاث املساواثَة واًدسَسََة هة إلحامتؾَةاملاك ًـصف "ذًيىن مُضال

ٔلحس ألفصاذ مؽ سائص ٔبؾضاء اجملموؿة، وعم تشعل مجةل من املوازذ اًواكـَة ٔبو اًاكمٌة اًيت 

ا، ٔبو ًـهبا وفلا ًخـسًالث مدخىصت ٕاىل  ٌسمح امذالوِا من كدي فاؿي مـني تخفسري ٔبذواُز

حس ما
(7)

 . 

فٕان حتسًس املاكهة الاحامتؾَة ًخعَة حتسًس اًعفاث ألساس َة  ٕاهعالكا ذما س حق

 .ًسَواكث صاكي اصلوز الاحامتؾي رمٌل اكن ُشا اصلوز واًعًصلة اًيت ًخحمي هبا ُشا اصلوز

 ذاذي ألزست ةهتا اًضرعَحٍصسايذت وذوزٍ يف معي املصبٔت  -اثهَا

 (: ؿالكة معي املصٔبت تعًصلة اًخـصف ؿىل سوهجا01خسول زمق )

    ؿىل اًزوح ظًصلة اًخـصف                 

 ²املِيَة   اذلاةل 
 اجملموغ إبكرتاخ من ألُي ؿالكة مس خلةل

 ؿامةل
41 

58.57% 

29 

%41.43 

70 

%100 

 مانثة ابًحُت
05 

%3.84 

125 

%96.16 

130 

%100 

 اجملموغ
46 

%23 

154 

%77 

200 

%100 
 

وس حة اًًساء اًاليئ ٔبخّب تبٔن  ( ومتثي%96.16ثلسز ٔبنرب وس حة يف ادلسول تؼ )

ن من فئة املانثاث ابًحُت،  ظًصلة ثـصفِن ؿىل ٔبسواهجن اكهت ابكرتاخ من ألُي ُو

( من فئة اًًساء اًـامالث ٔبخّب تيفس اًعًصلة، نٌل هالحغ من %41.43) ابمللاتي جنس
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( من فئة اًًساء اًـامالث ٔبخّب تبٔن ظًصلة اًخـصف ؿىل %58.57انحِة ٔبدصى ٔبن )

( فلط من اًًساء %3.84اهجن اكهت ؾن ظًصق ؿالكة مس خلةل، يف حني جنس ٔبن )ٔبسو

 املانثاث ابًحُت اكهت ًِن هفس إلخاتة.

ٕان ُشٍ اًيخاجئ ثؤنس ٔبن ألزست ادلزائًصة ما ساًت ثـمتس اًعًصلة اًخلََسًة يف الادذَاز 

ٌَزواح واًيت ًلوم هبا ؿاذت ٔبُي اًزوح، ٔبي ٔبن اًزواح ما ٍزال تني ؿائَخني كدي ٔبن ٍىون 

تني فصذٍن، ًىن وزمغ ُشٍ اذللِلة ٕال اًيخاجئ ثؤنس من هجة اثهَة ٔبن معي املصٔبت ًـخرب ؿامال 

ؤثصا ؿىل ظًصلة اًزواح معوما وظًصلة ثـازف اًزوخني تعفة ذاظة تي ًـخرب ؿامال حمفزا م

 .اذلص ًلك مهنٌل ًالدذَاز

ابًصخي يف خمخَف اجملالث  واحذاكوِادصوح املصٔبت ٕاىل جمال اًـمي املبٔحوز ٕان 

ي اكًضازغ، ماكن اًـمي، وسائي اًيلي...، ٔبؾعاُا هوؿا من اذلًصة يف حتسًس منورح اًصخ

اطلي سرتثحط تَ، ونشعل ألمص ابًًس حة ٌَصخي، ًُس ُشا حفسة تي ٔبن اًصخي ادلزائصي 

شا كس ٍصثحط  امصٔبتوذاظة يف اًوسط اذلرضي ٔبظحح ٔبنرث اُامتما ابًزواح من  ؿامةل ُو

ا اجملمتؽ ادلزائصي ولس امي مهنا ٔبسمة اًسىن هب والاحامتؾَة اًيت ميص الاكذعاذًةابًؼصوف 

 واًحعاةل...اخل.

وس خًذج ذما س حق ٔبن معي املصٔبت ٔبثص ؿىل ظًصلة الادذَاز ٌَزواح، كري ٔبن معََة 

اًخلَرّي ُشٍ جسري تحطء هؼصا لزثحاظ ػاُصت اًزواح ابًًسق اًثلايف ٌَمجمتؽ اطلي ًـخرب من 

ا ثبٔزريا يف اًًسق الاحامتؾي اًلكي ٔلهَ وحسة اًيؼًصة اًحيائَة  ٔبتعبٔ ألوساق ثلرّيا ؤبنرُث

ثلرّي اذلَات الاحامتؾَة ولك ٔلن اًلمي ثلسم  ٕاىلًؤذي ثلرّي وسق املوهجاث اًلميَة اًوػَفِة 

ًإلوسان منارح اًسَوك اًيت ًًدلي ٔبن ًددـِا ًيك ٌس متص اًًسق يف حني ًلوم اًفصذ تسوزٍ 

 . وفلا ًخوكـاث احملَعني تَ
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 (: ؿالكة معي املصٔبت حبًصة إلدذَاز ٌَزاوح02خسول زمق )

 ادلواة                     

 املِيَة اذلاةل   

           هـم 

 اكهت ًِا اذلًصة

                ل

 اذلًصة مل حىن ًِا
 اجملموغ

 ؿامةل
68 

97.14% 

2 

%2.86 

70 

%100 

 مانثة ابًحُت
47 

%36.16 

83 

%63.84 

130 

%100 

 اجملموغ
115 

%57.50 

85 

%42.50 

200 

%100 
 

ٔبسواهجن  ادذَازاًًساء اًـامالث اكهت ًِن اكمي اذلًصة يف  هالحغ ٔبن اكَة

و %36.16( تُامن تَلت ُشٍ اًًس حة )97.14%) ( فلط صلى اًًساء املانثاث ابًحُت، ُو

ذًَي ؿىل ٔبن املصٔبت اًـامةل حمتخؽ حبًصة ٔبنرب يف ادذَاز رشًم حِاهتا من املصٔبت املانثة ابًحُت 

شا اًفصق يف اذلًصة ميىن ثفسرٍي  تبٔن دصوح املصٔبت ٕاىل اًـمي ٔبذى هبا ٕاىل الاحذاكك ُو

 الادذَاز.ذما ساضم يف جضجَؽ حٍصهتا ؿىل  ،املحارش ابًصخي

نٌل ٔبن حعوًِا ؿىل ٔبحص ومساطمهتا يف املعاًزف ألزسًة ٔبذى ٕاىل ٕاهساهبا هوؿا من 

ث ابملوصل، ًُس ُشا حفسة تي ٔبن تـغ املححواث ٔبزسهتاو املاكهة تني ٔبفصاذ  الاس خلالًَة

ُشٍ املساؿست تـس اًزواح ملاتي موافلهتم ؿىل  اس متصازٌضرتظن  الآبءًؤنسن ٔبن تـغ 

 اًضرط اطلي حصقة اًحًت يف اًزواح مٌَ.

ٕان دصوح املصٔبت ٕاىل مِسان اًـمي وحعوًِا ؿىل ٔبحص ومساطمهتا تَ يف مزياهَة ألزست 

اًيت حصفغ اًلمي اًخلََسًة ٌَزواح، وابًخايل ساضم يف ثاليش  الادذَازٔبثص ؿىل حٍصهتا يف 

ا ؿىل  ابًضرط اطلي حصثضََ ألزست  واطلي  الازثحاظاسدضازت املصٔبت يف اًزواح تي جترُب

ٍىون يف كاًة ألحِان اجن اًـم ٔبو كًصة من اًـائةل، ؤبي زفغ من ظصفِا ًـين اًـعَان 

صٔبت ًـخرب وارلصوح ؾن اًخلاًَس، ألمص اطلي ٌس خوحة اًـلاة، ومٌَ وس خًذج ٔبن معي امل

 ؿامال حمصزا ٌَمصٔبت من سَعة ألزست معوما وسَعة اًصخي ابرلعوض.    
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زمغ دصوح املصٔبت ٕاىل جمال اًـمي وكضا ا وكذا ظوًال فَِ ٕال بٔن رعل مل مييؽ اًصخي 

من اًخسذي يف سَواكهتا ذاظة ٕارا ثـَق ألمص توكت دصوهجا من اًحُت وذدوًِا ٕاًََ، كري 

خرب مثي ُشا اًخسذي كري ملِس ذلٍصهتن تي ابًـىس ًمن ؾن ٔبن اكَة املس خجوابث ثـ 

ٔلهَ ومبجصذ ٔبهنم مسحوا  ًِن ابًـمي كس  ،مسى حصض ألسواح ودوفِم ؿىل سوخاهتم

 .وضـوا فهين لك اًثلة ؤبؾعاُن اكمي اذلًصة يف ُشا اجملال

ُيا ًربس اًخياكغ اطلي حتسزت ؾيَ اًحاحثة ألمٍصىِة "ازيل ُوهسدضاًضل" من 

وحوذ ""اًوزذًة اًثاهَة يف حِات املصٔبت اًـامةل" تخبٔهَسُا ؿىل ؼؼل ذزاس هتا املـيوهة تذال

نثياكضاث واحضة تني املححواثث ؾن  يف اذلَات اًزوحِة وصـوزضم اذللِلي جتاٍ  ٔبذواُز

فلس ًحسو ٌَضرط ؿىل اهَ ًؤمن ابملساوات تُامن ُو يف اؾٌلكَ ثلََسي واًـىس  ألذوازثغل 

عل ُو اهَ كاًحا ما ٍىون مفِوم اًيوغ صلى اًضرط معحوكا مبضاؾٍص اًيت ثفسري رو  حصَح

حصخست تـمق يف هفسَ هصذ فـي ملا مسـَ ووضبٔ ؿَََ يف ظفوًخَ من كعط اًـؼاث 

"واًـرب
(8)

. 

ٔبن معي املصبٔت ل ًـخرب ؿامال مؤثصا ؿىل ذزخة ثسذي اًزوح يف ذما س حق  وس خًذج 

اًخحولث اًيت ظصٔبث ؿىل اًـائةل ادلزائًصة مٌش اًسَواكث اًضرعَة ًزوحذَ ورعل زمغ 

 الاس خلالل، تي ٔبن هوغ اًخسذي خيخَف تني املصٔبت اًـامةل وثغل املانثة ابًحُت.

 معي املصبٔت و ذوزٍ يف ثلَرّي اًسَعة ألزسًة -اثًثا

 (: ؿالكة معي املصٔبت تعًصلة اختار اًلصازاث املخـَلة ابٕلجناة و ثيؼمي اًًسي03خسول زمق )

ظًصلة اختار اًلصاز             

 اذلاةل  املِيَة

من ظصف 

 اًزوخة

من ظصف 

 اًزوح
 اجملموغ ابًدضاوز

 ؿامةل
5 

7.14% 
- 

65 

%92.86 

70 

%100 

 مانثة ابًحُت
5 

%3.85 

74 

%56.92 

51 

%39.23 

130 

%100 

 اجملموغ
10 

%5 

74 

%37 

116 

%58 

200 

%100 
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اًلصازاث املخـَلة ابٕلجناة وثيؼمي اًًسي هالحغ من ذالل ادلسول ٔبن معََة اختار 

و مؤرش ؾن مسى %63ثمت ابًدضاوز ٔبو من ظصف اًزوخة صلى ) ( من ٔبفصاذ اًـَية ُو

اًوؾي اطلي تَلخَ ألزست ادلزائًصة، كري بٔن حتََي ُشٍ اًًسة وفلا ًٌَضاظ املِين ٌَمصٔبت 

( من %92.86صلى )ًحني ٔبن ظًصلة اًدضاوز يف اختار مثي ُشٍ اًلصازاث عم اًسائست 

( %39.23ٔبزس اًًساء اًـامالث وؿىل اًـىس من رعل جنس ٔبن ُشٍ اًًس حة ل ثخجاوس )

 صلى ٔبزس اًًساء املانثاث ابًحُت.

ٕان ُشا اًفصق اًوا ح يف إلخاتة تني اًفئخني ًسل ؿىل ٔبن ٔبزس اًًساء اًـامالث ٔبصس 

اء املانثاث ابًحُت، كري ٔبن حصظا ؿىل ٕاؾعاء معََة ثيؼمي اًًسي ٔبطمَة ملازهة تبزٔس اًًس

املصٔبت املانثة ابًحُت بٔكي وؾَا من املصٔبت اًـامةل تي  ٔبنُشا ل ًـين يف ٔبي حال من ألحوال 

 ثبٔزرياًوػَفي وما طلعل من  الاسذواحكس حىون ػصوف املصٔبت اًـامةل ومـاانهتا من ؾئب 

مثا الثفاق ؿىل كصاز  ُو اطلي رمس لهدضاز كمي اذلواز واًيلاص ومن ،ؿىل حصتَة ألظفال

 .موحس

سَعة ُشا اًيوغ ذىون مذفصكة ٌَحُت ٌوَـياًة تبٔظفاًِا وثرتك ف صٔبت املانثة ابًحُت ٔبما امل

ذاظة ٕارا اكن ذذهل مصثفـا واكفِا ًخَحَة  ،ٌَزوح ابؾخحاٍز املس ئول ؿىل اًيفلةمن اًلصازاث 

 خمخَف حاحِاث ألزست.

ٕان ظًصلة اختار اًلصازاث املخـَلة ابٕلجناة وثيؼمي اًًسي حىون تعًصق جضاوزًة ٔبنرث 

يف ٔبزست املصٔبت اًـامةل ملازهة تبزٔست املصٔبت املانثة ابًحُت، ومٌَ وس خًذج ٔبن ؿامي دصوح املصٔبت 

 .اًلصازاث املخـَلة ابٕلجناة وثيؼمي اًًسي اختارٕاىل اًـمي ًؤثص ٕاجيااب يف ظًصلة 
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 (: ؿالكة معي املصٔبت تعًصلة اختار اًلصازاث املخـَلة ابملزنل) من ثبٔزُر،حصممي...(04زمق ) خسول

 

اًلصازاث املخـَلة تخبٔزُر املزنل ٔبو حصمميَ ثمت  اختارهالحغ من ذالل ادلسول ٔبن 

ة ًٌَساء املانثاث ابًحُت ح( من ٔبزس اًًساء اًـامالث، ٔبما ابًًس  %75.72ابًدضاوز ؾيس )

(، تي ٔبن ٔبكَة ٔبفصاذ ُشٍ اًفئة ًؤنسن %24فٌجس ٔبن وس حة ُشٍ إلخاتة ل ثخجاوس )

 ٕاهفصاذ اًصخي مبثي ُشٍ اًلصازاث ؿىل حساة املصٔبت.

ٕان ُشا اًفصق املَحوع يف إلخاتة تني اًفئخني ًؤنس ٔبن املصٔبت اًـامةل حمتخؽ مبضازنة ٔبنرب 

نثة اًلصازاث ألزسًة ول س امي مهنا ثغل املخـَلة ثضؤون املزنل ملازهة ابملصٔبت املا اختاريف 

شا ميىن ثفسرٍي تبٔن مساطمة املصٔبت اًـامةل يف مزياهَة ألزست جيـي زٔبهيا مبٔدورا  ابًحُت ُو

تـني إلؾخحاز، فِيي ابس خعاؾهتا اصلفاغ ؾن زٔبهيا و املساطمة يف جتس َسٍ مبضازنهتا يف ٕاؿاذت 

ثبٔزُر اًحُت ٔبو حصمميَ...، ذاظة ٕارا اكن ٔبحص اًزوح كري اكيف ًخَحَة خمخَف اذلاحِاث 

 ألزسًة.

ٕان ألسمة الاكذعاذًة اًيت ؾصفِا اجملمتؽ ادلزائصي مؽ مٌخعف اًامثهٌُاث وما هخج ؾهنا 

من ضـف يف اًلسزت اًرشائَة ًٔلزست ادلزائًصة وذاظة ثغل اًيت اكهت حمني ٕاىل اًعحلة 

اًوسعى يف اجملمتؽ، حـي اًزوح كري كاذز ؿىل ٕاؿاةل ٔبفصاذ ٔبزسثَ مبفصذٍ ألمص اطلي ٔبذى 

 .مِسان اًـمي املبٔحوز واملساطمة يف اصلذي ألزسي ًخلعَة ُشا اًـجز ٕاىلرصوح ٌَصٔبت ابمل

  اًلصاز ظًصلة اختار              

ذلاةل  املِيَة ا   

من ظصف 

 اًزوخة

من ظصف 

 اًزوح
 اجملموغ ابًدضاوز

 

 ؿامةل

10 

14.28% 

7 

%10 

53 

%75.72 

70 

%100 

 مانثة ابًحُت
2 

%1.54 

79 

%74.61 

31 

%23.85 

130 

%100 

 اجملموغ
12 

%6 

104 

%52 

84 

%42 

200 

%100 
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ؤلهنا جضازك يف مزياهَة ألزست فٕاهَ من امليعلي ٔبن ٍىون ًِا زٔبي ثسافؽ ؾيَ ومبوحدَ 

و ثعّوز ًسل ؿىل  واذلواز ذاذي  الثعالكمي  اهدضازجساضم يف ظياؿة اًلصاز ألزسي، ُو

 ألزست ادلزائًصة اًيشء اطلي مل ٍىن مذوفصا يف ألزست ألتوًة اًخلََسًة.

وس خًذج بٔن اًـامي الاكذعاذي املمتثي يف معي املصٔبت ًؤثص يف ظًصلة اختار اًلصازاث 

 .ألزسًة املخـَلة ابملزنل

 ثلَري الاذواز املزًنَةمعي املصبٔت و ذوزٍ يف  -زاتـا

 (: ؿالكة معي املصٔبت مبسى ثَلهيا مساؿست من ظصف اًزوح05زمق ) خسول    

    اًصٔبي                     

 املِيَة اذلاةل  

 هـم

 اثَلى مساؿست

 ل

 ل اثَلى مساؿست
 اجملموغ

 ؿامةل
52 

74.28% 

18 

%25.72 

70 

%100 

 مانثة ابًحُت
21 

%16.15 

109 

%83.85 

130 

%100 

 اجملموغ
73 

%36.50 

127 

%63.50 

200 

%100 
 

( ًؤنسن مع %83.85ًالحغ من ذالل ادلسول ٔبن ٔبكَة اًًساء املانثاث ابًحُت )

و ؾىس ما ثشُة ٕاًََ  ثَلهين ٔبي مساؿست من ظصف ٔبسواهجن يف اًـمي املزنيل، ُو

( تخبٔهَسُن ؿىل ٔبن ٔبسواهجن ٌساؿسوهنن يف اًـمي %74.28كاًحَة اًًساء اًـامالث )

 املزنيل.

ُياك فصكا واحضا يف إلخاتة تني اًفئخني ًؤنس ٔبن مساؿست اًزوح ًزوحذَ حاكذ ثلذرص 

ؿىل ٔبزس اًًساء اًـامالث ملازهة تبزٔس اًًساء املانثاث ابًحُت، فاًزوح يف ٔبزست املصٔبت 

اق املزذوح اطلي ثـاين مٌَ سوحذَ واًياجت ؾن ذمازس هتا  اًـامةل ٔبظحح ٔبنرث وؾَا وثبٔثصا ابٕلُز
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فِا ذازح اًحُت ٕاىل خاهة وػَفهتا املزًنَة، ٔبما اًزوح يف ٔبزست املصٔبت املانثة معال ٕاضا

 .ابًحُت فٕاهَ ل ٍلكف هفسَ ؾياء ُشٍ املساؿست ٕال يف حالث اضعصاًزة وانذزت

ٍصى بٔن اًوػائف ألزسًة ملسمة ٕاىل كسمني، ألول مهنا ذاض ابًصخي فاًزوح 

متثي يف اًـمي ذازح اًحُت واًخىفي تخَح  َة خمخَف اذلاحِاث ألزسًة، ٔبم اًلسم اًثاين ٍو

متثي يف اًسِص ؿىل زاحة ٔبفصاذ ألزست وزؿاٍهتم ذاذي اًحُت وكِارما  فِو خمعط ٌَمصٔبت ٍو

 مبرخَف ألؾٌلل املزًنَة من قس َي وظحخ ...اخل.

ٕان معي املصٔبت ًـخرب ؿامال حمفزا ٌَصخي من اخي املضازنة يف ألؾٌلل املزًنَة ومساؿست 

 واًزوخة، وجتس َس وابًخايل فِو ٌساضم يف ثلَرّي اًوػائف اًخلََسًة ًلك من اًزوح سوحذَ

 ٔبظصوحة ٕاؿاذت ثوسًؽ ألذواز ألزسًة، فاملصٔبت وتـس ان اكن ذوزُا ملذرصا ؿىل اًـمي

شا ألذري  املزنيل ٔبظححت جضازك يف اًـمي ذازح اًحُت اطلي ػي حىصا ؿىل اًصخي، ُو

 اًـمي املزنيل اطلي اكن حىصا ؿىل املصٔبت. ٔبظحح تسوزٍ ٌضازك يف

وس خًذج ذما س حق بٔن دصوح املصٔبت ٕاىل جمال اًـمي املبٔحوز ٔبثّص ؿىل اًخوسًؽ اًخلََسي 

سذ وػائف مـَية ٌَصخي خلََسًة اًيت حتلمي اً أًًلذواز ألزسًة، وابًخايل ساضم يف ثاليش 

َهيٌل ان ًؤذهيا تيفس اًىفاءت ذون ؤبدصى ٌَمصٔبت مؽ ٕاٌُلل اًوػائف املضرتنة اًيت ميىن ًىِ

 .إلذالل ابًيؼام اًفعصي اطلي ذَق ؿَََ إلوسان

ٔبظصوحة "امِي ذوز اكمي" حول اًخلس مي الاحامتؾي وضوخ ، جتسس تٕان ُشٍ اًيدِجة

ٌَـمي و هَفِة الاهخلال من اجملمتؽ املَاكهَيك اطلي ًـمتس ؿىل ثساظة اًـالكاث الاحامتؾَة  

َـمي ٕاىل اجملمتؽ اًـضوي اطلي ٍمتزي تخـلس اًـالكاث الاحامتؾَة وثساذي واًخلس مي اًعحَـي ٌ

 .اًوػائف تني الاهفصاذ وعم ٔبضم ذمزياث اجملمتؽ املـادض
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 (: ؿالكة معي املصبٔت تعحَـة املساؿست اًيت ثخَلاُا املصٔبت من ظصف سوهجا06خسول زمق )   

 

 ٔبنسوااًـَية اطلٍن  ٔبفصاذ( من ٍلؽ %36.5( امصٔبت فلط واًيت جضلك )73ٕارا اكهت )

ثَلهيم ٌَمساؿست من ظصف ٔبسواهجم يف اًـمي املزنيل فٕاهَ من ذالل ُشا ادلسول سُمت 

 جسََط اًضوء ؿىل ٔبهواغ ُشٍ املساؿست اًيت ًلسرما اًصخي ًزوحذَ يف اًـمي املزنيل.

من ذالل ادلسول ٔبن مساؿست اًصخي ًزوحذَ سواء اكهت ؿامةل ٔبو مانثة  ًالحغ

( وتسزخة اكي يف %73.97ابًحُت ًيحرص تعفة ٔبساس َة يف وػَفة مؤاوسة ألظفال )

( ًخحضري اًعـام وحتممي ألظفال، ٔبما فامي ًخـَق %5.48( و)%20.55قسي ألواين )

فٕاهيا هالحغ بٔن املصٔبت اًـامةل ثخَلي مساؿست  ابذلاةل املِيَة ٌَمصٔبت وؿالكهتا تيوغ املساؿست

انرب ؤبوسؽ  من املصٔبت املانثة ابًحُت اًيت ثلذرص مساؿسهتا ؿىل تـغ اًوػائف ذون 

 ٔبدصى. 

ٕان ُشٍ اًيخاجئ ثؤنس تبٔن اًصخي وزمغ مضازنخَ يف اًـمي املزنيل ٕاىل خاهة سوحذَ ٕال 

ابٔلحصى ثخَرط يف ألؾٌلل ٔبن مساطمخَ ُشٍ ثحلى ملذرصت ؿىل ٔبؾٌلل ذون ٔبدصى ٔبو 

احملححة ٕاًََ )مؤاوسة ألظفال( يف حني ًخذـس ؾن ألؾٌلل ألدصى، ويف ُشا إلظاز ثؤنس 

اًصخي ؾن ٔبذاء تـغ ُشٍ ألؾٌلل ًفرس جىوهنا ثلَي من  اتخـاذتـغ املححواثث ٔبن 

 نربايئَ هصخي ذاظة ٔبمام ٔبفصاذ ؿائَخَ اًىدريت.

     هوغ املساؿست           

  املِيَة اذلاةل
 اجملموغ حتضري اًعـام مؤاوسة ألظفال ألواينقسي 

 ؿامةل
13 

25% 

35 

67.31% 

4 

7.69% 

52 

100% 

 مانثة ابًحُت
2 

9.52% 

19 

90.48% 
- 

21 

100% 

 اجملموغ
15 

20.55% 

54 

73.97% 

04 

5.48% 

73 

100% 
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ؿىل اًيؼام ألتوي إبؿاذت ثوسًؽ ألذواز تني اًزوخني ٕان معي املصٔبت و ٕان اكن كس ٔبثص 

خاهة سوحذَ يف املزنل ثخبٔثص عم ألدصى خبصوح  ٕاىلفٕان هوغ اًوػَفة اًيت ًؤذهيا اًصخي 

اًـمي، حِر اهَ ولكٌل اكهت املصٔبت ؿامةل اجسـت مضازنة اًصخي يف اًـمي املزنيل  ٕاىلاملصٔبت 

 ًدضمي خمخَف اجملالث واًـىس حصَح.

ج ذما س حق ٔبن اًخلرّي اطلي حسج ؿىل مس خوى ٔبذواز لك من اًزوح واًزوخة وسدٌ

ُو ثلرّي وس يب ؿىل مس خوى اًضلك ل ؿىل مس خوى املضمون، ٔلن ذوز اًصخي يف اًـمي 

شا ٕان ّذل ؿىل يشء فٕامنا ًسل ؿىل  املزنيل ما ٍزال ملذرصا ؿىل ٔبؾٌلل ذون ٔبدصى، ُو

  ألزست ادلزائًصة.اذلصنة اًحعَئة اًيت متص هبا معََة ثلرّي 

 (: ؿالكة معي املصٔبت تعحَـة اًضرط املرشف ؿىل وػَفة مذاتـة ألؾٌلل 07خسول زمق )

 املسزس َة ًٔلظفال

اًلامئ ابًوػَفة        

 اذلاةل  املِيَة
 اجملموغ ابٕلصرتاك مـا ألم ألة

 ؿامةل
11 

%15.72 

20 

%28.57 

39 

%55.71 

70 

%100 

 مانثة ابًحُت
29 

%22.30 

15 

%11.54 

18 

%13.84 

130 

%100 

 اجملموغ
108 

%54 

35 

%17.50 

57 

%28.50 

200 

%100 
 

ًالحغ من ذالل ادلسول ٔبن وػَفة مذاتـة ألؾٌلل املسزس َة ًٔلظفال عم من 

ٔبزس اًًساء املانثاث ابًحُت، ٔبما  ( من%74.62ادذعاض ألة ابصلزخة ألوىل صلى )

ابًًس حة ٔلزس اًًساء  ٔبما( من هفس اًفئة، %11.54ألم فال ثلوم هبشٍ اًوػَفة ٕال صلى )

اًـامالث فٕان ألمص خمخَف متاما حِر جنس ٔبن ُشٍ اًوػَفة ٕاما ٔبن حىون مضرتنة تني 

و ما ؿرّبث ؾيَ ) ض املصٔبت ( من اًًساء اًـامالث ٔبو من ادذعا%55.71اًزوخني ُو

 من ٔبفصاذ هفس اًفئة.  (%28.57ًوحسُا حسة )
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ٕان معي املصٔبت ٔبذى ٕاىل حسوج ثلرّي يف ألذواز ألزسًة ذاظة ثغل املخـَلة مبخاتـة 

 املس ئولألؾٌلل املسزس َة ًٔلظفال، ففي ٔبزس اًًساء املانثاث ابًحُت ٍىون اًزوح ُو 

شا كس ًفرس  ؾن ُشٍ اًـمََة يف حني ثحلى املصٔبت تـَست لك اًحـس ؾن ٔبذاء ُشٍ اًوػَفة ُو

 .تضـف مس خواُا اًخـَميي واهـزاًِا ؾن اًـامل ارلازيج

فٕان املصٔبت حىون ٔبنرث وؾَا تبطٔمَة ُشٍ اًوػَفة ٕار  ،بزٔس اًًساء اًـامالثفامي ًخـَق ت

ا ؿىل رعل احذاكوِا ابًوسط  ٔبظححت ثيافس اًصخي يف ٔبذاء ُشٍ اًوػَفة وكس حفُز

َّس ٔلطمَة اًـ م يف اذلَات  ارلازيج وحصظِا املحارش ؿىل معاحل ٔبتيا ا ونشا ٕاذزاوِا ادل

 الاحامتؾَة وما حيللَ من ظموحاث مرشوؿة.

وس خًذج ذما س حق ٕان معي املصبٔت ٔبثص ٔبذى ٕاىل جصوس ظَلة خسًست ًخوسًؽ ألذواز 

، نٌل كس ًًضبٔ ؾيَ ما ًـصف تؼاُصت دضاغ ألذواز ألزسًة تني اًزوخني ألمص اطلي

اًخلرّي اذلاظي ؿىل مس خوى ثوسًؽ ألذواز من  صمغوس خًذج من انحِة ٔبدصى ٔبهَ وابً

ألزسًة واطلي اكن حتت ثبٔزري اًـامي املاذي املمتثي يف اذلاخة ٕاىل اًـمي من اخي ذمع 

ًصخي يف اًـمي املزنيل واجساغ لحذَاخاهتا املزتاًست ٕال ٔبن مضازنة ا ٕازضاءذذي ألزست 

مساطمة املصٔبت يف اًوسط ارلازيج ًؤنس ٔبن ُياك حماوةل ًخىِّف لك من اًزوخني مؽ 

ألذواز ادلسًست واسذايذ ابمللاتي جحم اًخـاون واًخاكثف اطلي ٌضلك ٔبضم سٌلث اًامتسم 

 ألزسي يف ظَلخَ ادلسًست.

 ذامتة:
ومعَلة ؿىل املس خوى اًوػَفي نٌل ؿىل املس خوى متص ألزست ادلزائًصة تخلرياث حامسة 

شا حتت ثبٔزري ؿست ػصوف، ًـىل من ٔبطمِا اًخلرياث الاكذعاذًة اًـاملَة وما  اًحيايئ، ُو

فصضخَ من رضوزت ثـاون مجَؽ ٔبفصاذ ألزست من اخي مواهجة ضـف املس خوى الاكذعاذي، 

ٕاىل اًـمي    املبٔحوز، من وعم اًؼصوف هفسِا اًيت اخربث املصٔبت ادلزائًصة ٕاىل ارلصوح 

 اخي زفؽ مس خوى ذذي ازسهتا، يف ػي ثفىم ألزست املوسـة.
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ومن ذالل ذزاسدٌا املَساهَة املخـَلة ابهـاكش ُشٍ اًؼاُصت ؿىل ثلري ألذواز ألزسًة، 

زمغ ٔبن ألزست ادلزائًصة ثوظَت اصلزاسة ٕاىل مجةل من اًيخاجئ اًِامة، واًيت من ٔبطمِا ٔبهَ و 

ٌَزواح واًيت ًلوم هبا ألُي يف كاًة  الادذَازس ؿىل اًعًصلة اًخلََسًة يف ماساًت ثـمت

كري ٔبن معي املصٔبت  ،ألحِان حِر ٔبن اًزواح ماسال تني ؿائَخني كدي ٔبن ٍىون تني فصذٍن

تي ًـخرب ؿامال  ،ًـخرب ؿامال مؤثصا ؿىل ظًصلة اًزواح معوما ولس امي مهنا ظًصلة اًخـازف

 .ص ًالك اًزوخنيحمفزا ًالدذَاز اذل

ابًصخي يف خمخَف اجملالث )اكًضازغ،  واحذاكوِاخفصوح املصٔبت ٕاىل جمال اًـمي املبٔحوز 

ماكن اًـمي، وسائي اًيلي...( ٔبؾعاُا هوؿا من اذلًصة يف حتسًس منورح اًصخي اطلي 

سرتثحط تَ، ونشا ألمص ابًًس حة ٌَصخي، وألمص ل ًلذرص ؿىل ُشا حفسة تي ٔبن تـغ 

شا  ،وذاظة يف اًوسط اذلرضي ٔبظححوا ٔبنرث اُامتما ابًزواح من وساء ؿامالثاًصخال  ُو

ميىن ٕاًـاٍس ٕاىل اًؼصوف الاكذعاذًة والاحامتؾَة اًيت مص هبا اجملمتؽ ادلزائصي ولس امي مهنا 

 ٔبسمة اًسىن واًفلص واًحعاةل...اخل.    

يف مزياهَة ألزست  ٕان دصوح املصٔبت ٕاىل مِسان اًـمي وحعوًِا ؿىل ٔبحص ومساطمهتا تَ

رب املصٔبت ؿىل اًيت جتلمي اًٌَزواح، وابًخايل ساضم يف ثاليش  الادذَازساذ من حًصة املصٔبت يف 

اًزواح ابًضرط اطلي حصثضََ ألزست  واطلي ٍىون يف كاًة ألحِان ٕاجن اًـم ٔبو كًصة 

 من اًـائةل.   

اختار اًلصازاث املخـَلة دصوح املصٔبت ٕاىل اًـمي ًؤثص يف ظًصلة من انحِة ٔبدصى ًؤثص 

ؾئب الاسذواح  ابٕلجناة و ثيؼمي اًًسي، حِر ٔبن ػصوف املصٔبت اًـامةل ومـاانهتا من

ؿىل زٔبي موحس يف ُشا اًضبٔن ؿىل  الثفاقاًوػَفي رمس لهدضاز اذلواز واًيلاص ومن مث 

رتك ُشا اًلصاز ث ، تُامنٌوَـياًة تبٔظفاًِا ؾىس املصٔبت املانثة ابًحُت اًيت حىون مذفصكة ٌَحُت

ؿىل  اًيفلة ذاظة ٕارا اكن ذذهل اكفِا ًخَحَة خمخَف اذلاحِاث  املس ئولٌَزوح ٔلهَ ُو 

 ألزسًة.

املصٔبت اًـامةل مبضازنة ٔبنرب يف اختار اًلصازاث ألزسًة املخـَلة ثضؤون املزنل من حمتخؽ 

مساطمهتا يف مزياهَة )ثبٔزُر وحصممي وهصاء ٔبو رشاء...( ملازهة ابملصٔبت املانثة ابًحُت، ٔلن 
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واملساطمة  زٔبهياألزست جيـي زٔبهيا مبٔدورا تـني الاؾخحاز، طلعل فِيي جس خعَؽ اصلفاغ ؾن 

 .املمخست مل ٍىن مذوفصا يف ألزست اًخلََسًة يف جتس َسٍ ؿىل ازط اًواكؽ وُو ما

ٕان معي املصٔبت ًـخرب ؿامال حمفزا ٌَصخي ؿىل املضازنة يف ألؾٌلل املزًنَة ٕاىل خاهة  

َّري يف وػائف لك من اًزوح واًزوخة، ألمص اطلي ًؤنس  سوحذَ وابًخايل فِو ًؤذي ٕاىل ثل

ٔبن ُياك ٕاؿاذت ًخوسًؽ ألذواز ألزسًة تني اًزوخني مبوحهبا متىٌت املصٔبت من اذلعول ؿىل 

حىصا ؿىل اًصخي، ابمللاتي ٔبظحح ُشا ألذري ًلوم توػائف ذاذي املزنل  وػائف اكهت

ري ٔبن اًخلرّي اذلاظي ؿىل مس خوى ٔبذواز لك ، كاملصٔبت اكهت ًووكت ظوًي من ادذعاض

من اًزوح  واًزوخة ًـخرب ثلرّيا وسخِا ؿىل مس خوى اًضلك ل ؿىل مس خوى املضمون، ٔلن 

 .ٕال ٔبن مساطمخَ ُشٍ ثلذرص ؿىل ٔبؾٌلل ذون ٔبدصىاًصخي وزمغ مساطمخَ يف اًـمي املزنيل 

ٕان معي املصٔبت ٔبذى ٕاىل ثلرّي يف ألذواز ألزسًة املخـَلة مبخاتـة ألؾٌلل املسزس َة 

ًٔلظفال حِر وتـس ٔبن اكن اًزوح يف ٔبزس اًًساء املانثاث ابًحُت ُو املس ئول اًصئُيس 

امالث بٔظححت ثيافس اًصخي يف واًوحِس ؾن ُشٍ اًـمََة فٕان املصٔبت يف ٔبزس اًًساء اًـ

  .ٔبذاء ُشٍ اًوػَفة 

ذما  ٕان املصٔبت ادلزائًصة يف املس خلدي س خىون ٔبمام حتساين ٌُل اًـمي املزنيل واملِين مـا،

كس ًضـِا ٔبمام ؿست مضالك هفس َة، حصَة واحامتؾَة انجتة ؾن ؾئب الاسذواح اًوػَفي، 

اة اًصخي من اًـمي  املزنيل، ثـمتس ، يف ػي اس متصاز اوسحطلعل س خَجبٔ ٕاىل حَول ثيؼميَة

 اًخلََي من إلجناة والاؾامتذ ؿىل ذوز اذلضاهة واًوسائي اًىِصومزًنَة...اخل.ؿىل 

الاس خلصاز ألزسي واطلي ٍصثحط ُو اًححر ؾن  مصٔبت ادلزائًصةًحلى اًِسف اًصئُس ٌَ

ف اًلصازاث مبسى الاؾخحاز امللسم من ظصف ٔبفصاذ ٔبزسهتا ومضازنهتم ًِا يف ٕاختار خمخَ

ألزسًة، نٌل ثعمح ٔلذش اكمي حلوكِا املسهَة ورضوزت مضازنهتا ٕاىل خاهة اًصخي يف 

، كري بٔهنا ثحلى ؾصضة ملساوماث خمخَف اجملالث اًس َاس َة والاكذعاذًة واًلضائَة...اخل

 .ٔبحٌحَة كس حتَسُا ؾن وػائفِا اًعحَـَة، ذما كس ًؤثص ؿىل متاسم اجملمتؽ

         َمصٔبت املـادضت ُو اًخـَمي مث ًبئت تـسٍ حىوٍن ٔبزست اًِسف ألسايس ٌ ٕان

مس خلةل، فاًخـَمي ٌضلك  اًوس َةل ألساس َة ًخحصز املصٔبت، طلعل جنس ٔبن املصٔبت ادلزائًصة تـس 
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الاس خلالل اس خعاؾت حتلِق مس خوايث ثـَميَة ٔبزىق مسحت ًِا مبٌلزسة وضاظاث رميَة 

كذعاذًة، ألمص اطلي ٔبقياُا ؾن اًزواح املحىص وابًخايل حتلِق هوغ من الاس خلالًَة الا

 ؤبذى ابمللاتي ٕاىل ازثفاغ مـسل سن اًزواح.

ثحـا ًِشٍ اًيخاجئ اًيت ثوظَت ٕاٍهيا ُشٍ اصلزاسة، ميىن اًخبٔهَس ؿىل رضوزت وضؽ بًَٓاث 

شا ل ًخبىٔت ٕال ترضوزت ٕارشاك  ٕلظالخ وضؽ ألزست ادلزائًصة معوما واملصٔبت ابرلعوض، ُو

يف خمخَف مٌايح اذلَات الاحامتؾَة والاكذعاذًة واًس َاس َة ومضازنهتا ٕاىل خاهة  املصٔبت

 اًصخي يف خمَف املسؤوًَاث.

نٌل ؿىل اًس َاساث اًـمومِة بٔن ثبٔذش تـني الاؾخحاز املَول اًوػَفِة اذلاًَة ٌَمصٔبت 

عائعِا وٕاؾعا ا فصظا انرب يف املِن اًيت ًالمئِا وٕاتـاذُا ؾن لك رمية كس ل ثخالءم ود

 اًحَوًوحِة واًيفس َة، وثيـىس ابًرضوزت ؿىل اجملمتؽ.

ٕاضافة ٕاىل رعل ًَلى ؿىل ؿاثق اًسَعة اًس َاس َة مسؤوًَة ٕاجياذ تسائي وجصامج من 

صبهٔنا اًخرفِف ؿىل املصٔبت اًـامةل من ؾئب الاسذواح اًوػَفي اكًـمي ادلزيئ وثوفري 

ًـمي املزنيل اًَسوي اطلي ًخعَة وكذا ألذواث واًوسائي املزًنَة اًيت ثلين املصٔبت ؾن ا

 ٔبظول.

ٕاذماح املفِوم اًضامي ًثلافة اجملمتؽ ضٌلان لس خلصاز اًًسق الاحامتؾي جية ؿىل اصلوةل 

وألذش  واًربامج املخـَلة ابملصٔبت تعفة ذاظة معََة ختعَط ًربامج اًخمنَة تعفة ؿامةلك ؾيس 

وًة ربامج اًخمناًي ثـازط تني ا لٔ  جتيحورعلتـني الاؾخحاز ارلعوظَاث اًثلافِة ٌَمجمتؽ 

 ة اجملمتؽ من هجة ٔبدصى.وزلافمن هجة 
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ظوزت ألة وذوزُا يف ػِوز ادليوخ صلى املصاُق                                    

 (تولًة كاملة  اًرتتَة ٕاؿاذت)ذزاسة مِساهَة مبصنز 

  ادلزائص -2خامـة كس يعَية -تريوق ُياء هوز اًِسى                                                         

 املَرط:

ًٔلزست وػَفة ُامة يف اجملمتؽ وحمتثي يف 

ثًض ئة ألتياء وقصش اًلمي ألذالكِة واًفضائي 

شا ما ًرتمج من ذالل حاكمي  اسلَست فهيم  ُو

ٔبذواز ٔبفصاذُا وثفاؿَِم فامي تُهنم ذاظة اًواصلٍن، 

ٕال ٔبهَ تخلري اجملمتؽ  ومذعَحاثَ ثلريث ألذواز 

خََا يف اًخًض ئة  فبٔظحح قَاة ذوز ألة

شا ما ًؤذي اىل سوء ثوافق ألتياء  ألزسًة ُو

واحنصافِم ذاظة ٕارا اكهوا يف فرتت حصخة 

وحساسة نفرتت املصاُلة، وؿىل ُشا ألساش 

اًخحلق من ثبٔزري ظوزت ألة  ُسفِامقيا تسزاسة 

ؿىل ػِوز اًسَوك ادلاحن صلى املصاُق، وكس 

"كاملة"  ٔبحًصيا ذزاسدٌا مبصنز ٕاؿاذت اًرتتَة

مـمتسٍن ؿىل املهنج إللكًَِيك مس خزسمني 

ذزاسة اذلاةل ؿىل ؾَية من ألحساج ادلاحنني، 

نٌل اؾمتسان ؿىل امللاتةل هعف املوهجة وادذحاز 

 ثفِم املوضوغ .

متثَت اًيخاجئ يف ٔبن ًعوزت ألة ؿالكة وكس 

تؼِوز اًسَوك ادلاحن صلى املصاُق )منط ألة 

فإلٌُلل اًـاظفي ًفلس  املِمي، املدسَط(،

شا ما ًسفـَ اىل اًـسوان  املصاُق زلذَ تيفسَ ُو

  .وحي ٕلزحاث راثَ وثبٔهَس كوثَ

 Abstract : 

The family has an important function 
in society and it represented in the 
creation of children and instilling moral 
values and benign virtues in them, this is 
what it translates through integrate the 
roles of their members among themselves 
especially parents, however with the 
change of society and its requirement 
roles have changed, so the absence of the 
father’s role becomes evident in family 
development and this leads to the poor 
compatibility of children and their 
deviation, especially if they are in critical 
and sensitive period as the period of 
adolescence. On this basis we studied our 
goal and verified the effect of the father’s 
image on the appearance of delinquent 
behavior in the adolescent we conducted 
the study on the rehabilitation center 
“guelma” based on the clinical approach 
using a case study on a sample of the 
delinquent events, we also relied on a 
semi-directed interview and a test of 
understanding of the subject. 

The result is that the image of the 
father is related to the appearance of 
delinquent behavior in the adolescent (the 
style of the neglected father, or 
domineering) emotional neglect loses the 
teenager’s self confidence and this is 
what leads him to aggression as a 
solution to prove himself and confirm his 
strength. 
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 ملسمة:

فَِ اًعفي فِيي ثَـة ذوزا ٔبساس َا يف  ألزست اًوسط اًعحَـي اطلي ٍمنو ثـخرب

اًخبٔزري ؿىل سَونَ ٕاما ٕاجيااب بٔو سَحا، من ذالل املـامل اًسَوهَة اًيت ثلسرما ومن ذالل 

ٔبمناظ اًسَوك و اًخفاؿالث اًيت ثسوز ذاذي ألزست، ففي ٕاظاز اًًسق ألزسي ثخىون 

ظفي -ـهتا ونشا ؿالكة ٔبماًـسًس من اًـالكاث مهنا اًـالكاث اًثيائَة تني ألة وألم وظحَ

واًيت ثـخرب ٔبوىل اًـالكاث اًيت ٍىوهنا اًعفي وعم اًيت ًخين ؿَهيا لك ؿالكاثَ مؽ اًـامل 

ارلازيج، ًىن زسؿان ما ًخسذي ألة وعصف اثًر يف اًـالكة وزمغ ذدوهل اًخبٔدص 

ابًًس حة ًٔلم ٕال ٔبن هل ذوز رمم يف حىوٍن اًعفي، حِر ٌضلك وحوذٍ اًيفيس 

ًصة يف تيا م اًيفيس اًسوي من ذالل واضعالؿ َ تسوزٍ ألتوي اجتاٍ ٔبتيائَ ٔبطمَة حُو

فـاًَة ألذواز امليوظة تَ، تساًة ابصلوز الاكذعاذي اطلي ًـخرب من املٌِلث ألساس َة 

 ًٔلة، ٕاضافة ٕاىل رعل اصلوز اًرتتوي حفسة"

ورح ألول اطلي َلوذ دواصلت" ألة ُو ذمثي ًالهضحاظ وامليؽ واًلوت حِر ميثي اٍمن"

ًخـصف اًعفي من ذالهل ؿىل مـىن اًسَعة ومـاملَ، نٌل جضري اصلزاساث اذلسًثة يف ؿ م 

اًيفس اًيت رهصهتا"فاذًة ؿَوان" ٕاىل ٔبن ذوز ألة ل ًلي ٔبطمَة ؾن ذوز ألم يف جضىِي 

سَوك ألتياء وحمنَة رمازهتم الاحامتؾَة واًـلََة وظلي رسعَهتم
1

ص من ، فاصلوز اًيفيس ًؼِ

ذالل تياء ؿالكاث ٔبتوًة حصَحة ٌسوذُا اذلواز واًخفاؿي والثعال مؽ ٔبتيائَ ولك رعل 

ًيـىس تعوزت رضوًزة ؿىل كمية ألة صلى ٔبظفاهل، فاًعوزت اًيت ٍىوهنا اًعفي ؾن ٔبتََ 

شٍ ألذريت ثخحسذ  ثعحح مبثاتة اٍمنورح اطلي حياول اًعفي ثلََسٍ وحمااكثَ والاكذساء تَ، ُو

ؤبسَوة اًخفاؿي ألتوي مؽ ألتياء تني ٔبسَوة ألة الاجيايب املخفِم اطلي ًـعي تيوؾَة 

لكفَ تواحداث ؿَََ اًلِام هبا،  ٌَعفي حًصة املياكضة وفق ضواتط مـَية وحيرتم حلوكَ ٍو

وتني ٔبسَوة ألة املدسَط اطلي خيضؽ اتيَ جملموؿة من ألساًَة اًـلاتَة وتني ٔبسَوة 

ـري لتيَ ٔبي اُامتم لوضلالثَ ومضالكَ، وظول ٕاىل ألة املس خلِي ألة املِمي اطلي ل ً

اًلائة متاما ؾن ذوزٍ وًِشا فٕان اصلوز املـيوي واذلضوز اًـاظفي رمم خسا يف ثواسن 

رسعَة الاجن، فبٔي ذَي يف اًخواسن والاس خلصاز اًيفيس ًالجن دعوظا ٕارا حزامٌت مؽ 
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 فرتت حساسة من مصاحي اٍمنو حيسج فهيا حتول مصحةل رممة عم مصحةل املصاُلة اًيت ثـخرب

يف مجَؽ ادلواهة الاحامتؾَة، اًفزًيوًوحِة، حِر ؿرب ؾهنا "اٍزىسون" تبهٔنا ٔبسمة ُوًة 

وثـصف ؿىل اطلاث واحساش اًضرط مبن ُو فٕار اس خعاغ حي ُشٍ ألسمة ؿاص 

ألذواز ذالل  مذىِفا مؽ راثَ وتَئذَ ٔبما ارا مل ٌس خعؽ حَِا فٕاهَ ًلؽ يف ازثحاك وذَط

ثفاؿالثَ سواء ارلازحِة ٔبو اصلاذََة ومؽ ألة ذاظة اطلي ًـخرب منورح ًلذسى تَ من 

ذالل ٔبساًَحَ وسَواكثَ، فِشٍ ألذريت من صبهٔنا ٔبن ختَق مضالك ؿالئلِة تني ألة 

 والاجن حمتثي يف اًـسواهَة واٍمتصذ، وؿسم اًصضا ؾن ألة ٍميخس فامي تـس حنو اجملمتؽ واًسَعة

ًَؼِص يف خماًفة كواهني ؤبهؼمة اجملمتؽ ًَجس هفسَ ثسزجيَا حنو الاحنصاف وادليوخ اطلي ًـخرب 

من ٔبنرث اًؼواُص الاحامتؾَة يف جممتـيا هدِجة ؿست ؾوامي ٔبوًِا ألزست ٕاما تفـي إلفصاظ يف 

ا ثَحَة الاحذَاخاث ٔبو اًخفًصط فهيا، وؿَََ ًخجَ املصاُق ٕاىل ؿست ٔبهواغ من ادليوخ مهن

 . اًرسكة، ثـاظي اًىحول واخملسزاث وكس ًعي تَ ألمص ٕاىل حس اًلذي

اًححر ؾن ذوز ألة يف ػِوز اًسَوك ادلاحن صلى ومن ُشا امليعَق ازثبًٔيا 

ي ُياك ؿالكة تني ػِوز اًسَواكث ادلاحنة صلى املصاُلني ومنورح الآبء  املصاُق؟ ُو

ي ًعوزت ألة ذوز يف ذ ، فؽ املصاُق حنو اًسَوك ادلاحن؟املِمَون واملس خلَِون؟ ُو

 اًـيادض الٓثَة: وؿَََ ثضميت ُشٍ اًوزكة اًححثَة

 ٔبول. إلظاز اًخعوزي ٌضلزاسة

 فصضَاث اصلزاسة   -1

 ظوزت ألة ًِا ؿالكة تؼِوز اًسَوك ادلاحن صلى املصاُق. -

 إلٌُلل اًـاظفي اًواصلي ًؤذي ٕاىل ػِوز اًسَوك ادلاحن صلى املصاُق. -

 ألة املس خلِي ًؤذي ٕاىل ػِوز اًسَوك ادلاحن صلى املصاُق.منط  -

 بُٔساف اصلزاسة  -2
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ا  - ثخِان الآثز اًيت ثرتوِا ٔبساًَة املـامةل ألتوًة يف سَوك الاجن ، ومسى ثبٔزرُي

.  يف حتسًس مساٍز

 اًخـصف ؿىل ذوز ألة يف ػِوز اًسَوك ادلاحن صلى املصاُق. -

 تياء رسعَة الاجن.ٕاجياذ مسى ٔبطمَة ذوز ألة يف  -

 بٔطمَة اصلزاسة - 3

 اهدضاز ػاُصت ادليوخ تعفة هحريت صلى املصاُلني. -

ذزاسة رشحية ُامة يف اجملمتؽ و عم رشحية ألحساج هوهنم ًـسون اًلوت اًخرشًة  -

 امليخجة مس خلدال واًلاذزت ؿىل املساطمة يف اًخمنَة.

 ؤبسَوتَ يف اًخًض ئة. اًىضف ؾن ظحَـة ثعوزاث ادلاحن اجتاٍ واصلٍ -

 حتسًس مفاُمي اصلزاسة  -4

ٍصى"ؾحس اًلاذز ظَ" ٔبهَ اًضرط اطلي ٍصمز ٕاىل ألة اذللِلي بٔو  ظوزت ألة:  بٔ.

من حيي حمهل من حِر اًسَعة اًيت ميازسِا ؿىل اًفصذ ٔبو من حِر اسلاًة اًيت ٍىفَِا هل، 

ٕاىل ُشا اًضرط اطلي ٍصمز ٕاًََ ومن ُيا ًوخَ اًفصذ لصـوز مبضاؾٍص اصلفِية حنو ألة 

حة  وؿَََ حىون ؿالكذَ تَ مذبٔثصت ٕاىل حس هحري تـالكذَ اذللِلِة تبٔتََ من حِر ارلوف، اًُص

ٔبو احملحة و اًىصاَُة
2

 . 

احصائَا: عم اًعوزت اًالصـوزًة اًيت ٍىوهنا اًعفي ؾن واصلٍ واًيت ًمت اندساهبا 

 نٌل ميىن ٔبن حىون ظوزت اجياتَة. ذالل مصاحي ظفوًخَ، وميىن ٔبن حىون ظوزت سَحَة

 : وميىن مجـِا يف ٔبزتـة ٔبهواغ عم:ءاببمٔناظ الٓ 

 * ٓ : جنسضم ٍمتزيون تفصط زٔبهيم، ؿسم املحالت وزفغ زقحاث الاجن، ابء مدسَعونب

 اًس َعصت اصلامئة ؿىل الاجن، ألمص واٍهنيي واٌَوم واًـلاة.

* ٓ متزيون تـسم املحالت ابلجن، حصك  : ابء رممَونب الاجن ذون ثوحَِ، ؿسم الاُامتم ٍو

 حباحِاث الاجن.
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* ٓ متزيون تلَاة ذامئ ؾن املزنل، ؿسم اًسؤال ؾن ٔبتيائَ وؿسم  : ابء مس خلَِونب ٍو

 حتمي ٔبي مسؤوًَة اجتاٍ ٔبتيائَ وؿسم اًلِام تسوز ألة هنائَا.

* ٓ متزيون ابحرتام رسعَة الاجن، ثلسمي اصلمع اطلي حيخاخَ الاجن،  ابء مدساحمون:ب ٍو

 ٕاؾعاء اذلًصة ٌَخـحري ؾن ٔبفاكٍز و ظموحاثَ.

* ٓ متزيون تخرصفاث ؿسواهَة، اًرضة واًـلاة، اًلسوت ابء ؾيَفون و ؿسواهَونب : ٍو

 واًض مت، اذلصمان

 ٔبساًَة حصتوًة ٔبساس َة حمتثي يف: 3و ؿَََ ميىن حرص ُشٍ ألمناظ يف 

كري مدسامح مؽ الاجن،  : مدضسذ ومذعَة يف مواكفَ،ألسَوة املدضسذ

َة، اًخحنك اًزائس.  ذٍىذاثوزي ًخزش ٍلوؿة من ألساًَة اكًـلاة واًرضة واًضست واًرُت

س خجَة ٌَحُئة  ألسَوة املصن: املاُص يف ثرصفاثَ ٍىِفِا حسة اًؼصوف، ٌو

صنز ؿىل احملاوزت واملياكضة واذلة. حسة ما ًخعَحَ رعل املوكف من اٌَني ٔبو اًرصامة،  ٍو

: الاجتاٍ اًسَيب اًالمدايل اطلي ل ًلوم تواحداثَ، اًفضي يف اًلِام ألسَوة املِمي

ـصف ابًالمدايل واًصافغ  ابًصؿاًة اًواحدة واملسؤوًَاث اًرضوًزة سلاًة ٔبو مساؿست ٔبتيائَ ًو

 واًفوضوي.

 املصاُلة: ة. 

را كازة إ ؼوز" ٔبن زاُق اًلالم فِو مصاُق، ًلة : خاء يف ًسان اًـصة "لجن مٌ 

الاحذالم، ٔبما اظعالحا: عم فرتت ختخَف تساٍهتا وهناٍهتا وثخفاوث من فصذ ٕاىل ٔبدص ومن 

شا سخة ادذالف اًحاحثني حوًِا، حِر ٍصى "مٌعوزي ؾحس اذلق" ٔبن  جممتؽ ٕاىل ٔبدص ُو

خاهًل ُول" ؿىل ٔبن اًخلرياث اًيت حتسج ذالل املصاُلة "س   الاجتاٍ اًحَوًويج جزؿامة

ختضؽ لكَة ًسَسةل من اًـوامي اًفس َوًوحِة اًيت ثيجم ٔبظال ؾن افصاساث اًلسذ، نٌل 

ثـخرب فرتت املصاُلة فرتت ضلط وثوحص وؿاظفة ثسخة اًرسؿة يف اًخلرياث
3

، يف حني 

"مِس" ٍصنزون ؿىل اٍمنعَة حصى"فريوس سزازكة" ٔبن ٔبحصاة الاجتاٍ الاحامتؾي ؤبجصسضم 

الاحامتؾَة ؤبثص ألصاكل اًثلافِة اًسائست، مفصاُق اجملمتـاث املخحرضت حيخاح ٕاىل فرتت سمٌَة 
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تلَة اًخوافق مؽ ؿامل اًصاصسٍن نشاث ٕاحامتؾَة فاؿةل ومٌسجمة و ثخلَط ُشٍ املست لكٌل اكن 

ااجملمتؽ ٔبكي حترض 
4

اًخحََي اًيفيس وؿىل زٔبسِم "ٔبمحس اًزؾيب" ٍصى ٔبن ٔبحصاة اجتاٍ  ، ٔبما

"فصوًس" ٍصون ٔبن املصاُلة فرتت من الاضعصاابث يف الاحزان اًيفيس ًـوذت وضاظ اًلوى 

اٌََخِسًة، نٌل ٔبن ألان ألؿىل ثضـف ثسخة صمٌلث اًِو اًضازت اًيت ثـصضَ ًالخنصاظ يف 

اًـسًس من ظوز اًسَوك اًـسواين
5
. 

 ٔبن ظاموًي ملاًزوش ٍصى ٔبزتـة ٔبمناظ زئُس َة  " مٌعوزي" رهص :بمٔناظ املصاُلة 

 ٌَمصاُلة : 

حمتزي ابًِسوء والاتخـاذ ؾن ظفاث اًـيف نٌل ٔبن ؿالكة املصاُق  املصاُلة املخىِفة:

 ابلٓدٍصن حىون ؿالكة ظَحة، نٌل ٌضـص من ذالًِا تخلسٍص اجملمتؽ هل وثوافلَ مـَ.

ىل الاهعواء، اًـزةل، اًسَحَة واًرتذذ، ميَي فهيا اًفصذ إ  :املصاُلة الاوسحاتَة امليعوًة

ارلجي واًضـوز ابًيلط وؿسم اًخوافق الاحامتؾي، ٔبما ؾن ؿالكاثَ الاحامتؾَة فِيي ضـَفة 

 وحمسوذت.

ًـصف املصاُق فهيا ابًفصذ اًثائص واملمتصذ ؿىل اًسَعة سواء  املصاُلة املمتصذت اًـسواهَة:

اجملمتؽ، نشعل ًـصف مبَهل ٕاىل اًدض حَ  اكهت سَعة اًواصلٍن ٔبو سَعة املسزسة ٔبم سَعة

ابًصخال وجمازاهتم يف سَووِم نخـاظي اًخسذني واًـسواهَة ؾيسٍ كس حىون دضحية مدارشت 

 ابٕلًشاء اًفـًل ًلٓدٍصن.

: ومتثي اًعوز املخعصفة ٌَمًسحة واًـسواين، فذـصف ابلحنالل املصاُلة امليحصفة

صاُق تخرصفاث ىزوغ اجملمتؽ وثعيف مضن ادلصميةارلَلي والاهنَاز اًيفيس، وفهيا ًلوم امل
6
. 

ٕاحصائَا: عم اًفرتت اًيت متخس من هناًة اًعفوةل املخبٔدصت حىت تساًة سن اًصصس واًيت 

شٍ اًخلرياث حىون ثضلك زسًؽ  حمتزي تخلرياث حسمَة، هفس َة، احامتؾَة واهفـاًَة، ُو

 ومذفاوث من فصذ ٔلدص.
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  ادليوخح.  

ًلال حٌح اًصخي: وسة اًََ حٌوحا وادلياخ ُو إلمث "اًخس خاينًلة: حسة "هصم 
7

 .

ٍصى"َلس قحازي" ٔبن ادليوخ ظوزت من سوء اًخىِف إلوساين مؽ ألهؼمة  اظعالحا:

ا الاحامتؾَة اًيت ًـُضون يف ٕاظاُز
8
. 

 ؾصفذَ"مصمي سَمي" ُو ازحاكة اذلسج من ادلًسني ذمن مل ًحَف حٌوخ ألحساج : 

من اًـمص ٔلفـال ًـاكة ؿَهيا اًلاهون اًيت ًو مت ازحاكهبا تواسعة بٔصزاض تَلوا  18

اًسن اًلاهوهَة، وهؼصا ًعلص س يَ ًخسذي إبؿاذثَ ٌَخوافق مؽ اًحُئة
9
. 

 16: ًـصفَ"فازوق موىس" ُو اًضرط اطلي ًحَف من اًـمص ٔبكي من اذلسج ادلاحن

س ية و ٌضرتك يف ٔبوضعة ضس اًلاهون18ٔبو
10

 . 

اظعالحا: ُو ٍلوؿة من ألفـال اًيت ًلوم هبا ادلاحنون وحىون مٌافِة ملـاًري ازلاؿة 

 اًيت ًًمتون ٕاٍهيا.

 :هصافت" وضـت   رهص"اندض مزياة" ٔبن" اًعوزت إللكًَِىِة ٌَضرعَة ادلاحنة 

 مَمحني ًخحسًس اًضرعَة ادلاحنة ٌُل:

و ثحضل اًوخسانألول  وهلط يف مضاؾص اًـعف واذلة حنو الٓدٍصن. : ُو

: الاهسفاغ يف اًسَوك ذون زوًة ٔبو ثبٔمي، ومن ُيا ٍصى ٔبن اًـسوان هخاح اًثاين

مصهة من ارلاظخني اًساتلذني
11

  . 

 وثخـسذ وثدٌوغ تني: ٔبصاكل ادليوخ: 

 وعم ٔبذش اذلسج ًيشء ًُس من حلَ . :اًرسكة 

ُو اًخـاظي املخىصز واملس متص جملموؿة من اًـلاكري اًيت   "َلس صفِق" ٍصى  إلذمان: 

ثؤثص ؿىل اًًضاظ اطلُين واذلاةل اًيفس َة ملخـاظهيا، ٕاما تخًض َط ادلِاس اًـعيب املصنزي بٔو 

إبتعاء وضاظَ ٔبو مبا ثؤذي ٕاًََ من َُوسة وختَالث، فِيي جتـي اذلسج املخـاظي ًفلس 

اثواسهَ فِلوم تـست ثرصفاث احنصافِة اكًرس  كة، اًلذي وكرُي
12
. 
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: وعم ػاُصت ثيدرش تني املصاُلني نثريا حمتثي يف حة الثعال اًضشور ادلًيس 

ادلًيس ثضرط من هفس ادلًس، وثـخرب من ٔبدعص اًؼواُص اًيت ثيامت ذاذي جممتـيا 

 ادلزائصي. 

 إلحصاءاث املهنجَة ٌضلزاسة اثهَا.

 مهنج اصلزاسة   -1

" تبٔهَ Mareau .Dreyfusإللكًَِيك اطلي ًـصفَ"وكس ازثبًٔيا ٔبن وس خزسم املهنج 

اصلزاسة املـملة ٌَحالث اًفصذًة اًـاذًة ٔبو املصضَة، تلصط فِم وثفسري اًخوػَف اًيفيس 

مضالكثَ، واضعصاابثَ اًـاظفِة إلوساين،
13
.  

"روكان  ٕان ظحَـة اصلزاسة ثفصط ؿََيا اىهتاحٌا ًخلٌَة ذزاسة اذلاةل واًيت ؾصفِا

تبٔهَ ٔبسَوة ًـين يف اًححر تسزاسة حاةل فصذ ما ٔبو حٌلؿة ما ؾن ظًصق مجؽ ؤبدصون" 

املـَوماث واًحَاانث ؾن اًوضؽ اذلايل ٌَحاةل وألوضاغ اًساتلة ًِا ومـصفة اًـوامي اًيت 

ٔبثصث فهيا وارلرباث املاضَة
14
. 

 بٔذواث اصلزاسة  - 2

 ًفؼي وهجا ًوخَ تني اًـمَيًـصفِا"فاٍز اًيجاز" تبهٔنا ثفاؿي  : مللاتةل اًـَاذًةا  . بٔ 

وألدعايئ اًيفساين كاٍهتا اذلعول ؿىل مـَوماث لس خزسارما يف حماوةل جضرَط وؿالح 

اًـمَي
15
 تشهص "تيجِام"وكس اؾمتسان يف ذزاسدٌا ؿىل امللاتةل هعف املوهجة اًيت ًـصفِا  .

اًصقحة يف احملاذزة كري جمصذ  تبهٔنا احملاذزة ادلاذت املوهجة حنو ُسف حمسذ،" حوًَان زوحص"

طلاهتا
16
. 

ٔبن ٔبول من وضؽ ادذحاز ثفِم " فِعي ؾحاش" ًشهص:  ادذحاز ثفِم املوضوغ  . ة

، "ُازفازذ"وعًصلة ًفحط ختَالث اًفصذ يف خامـة  1935ؿام " موزاي"املوضوغ ُو 

خىون الادذحاز من  واًيت جسمى " 16"تعاكة ؿىل لك مهنا ظوزت ماؿسا اًحعاكة  31ًو

اًحعاكة اًحَضاء، جنس وزاء لك تعاكة سواء زمق فلط ٔبو زمق ًددـَ حصف ٔبم حصفان ًولك 
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س خلصق ٕاحصاء الادذحاز خَس خني ثـعى يف لك مهنٌل  زمز اًفئة اًيت خيعط ًِا، ٌو

ظوز وجس خلصق لك كعة يف املخوسط مخس ذكائق ثلسم فهيا اًعوزت ثَوى ألدصى 10

سوف ٔبكسم عل تـغ اًعوز وؿََم ٔبن " :ة الادذحاز اكًخايلابًرتثُة حِر حىون ثـَمي

". جرسذ يل كعة حصاُا مٌاس حة ٌَعوزت، مارا حيسج يف اًعوزت؟ ما اطلي ٔبذى ٕاىل رعل؟

اهؼص ما ميىن ٔبن حصاٍ يف ُشٍ اًحعاكة اًحَضاء، ختَي " :حىون اكًخايل 16ٔبما ثـَمية اًحعاكة

يف ظًصلة موزاي ًخحََي الادذحاز ؿىل ، وٍصنز "ظوزت فهيا مث ازسذُا جلك ثفاظََِا

اًخحََي اًضلكي وحتََي احملخوى واًخحََي اصلًياسم ٌَلعة
17

 . 

 جمال اصلزاسة :  -3

مت ٕاحصاء ذزاسدٌا مبصنز ٕاؿاذت اًرتتَة تولًة "كاملة" واذرتان حاًخني ذما ثخوفص فهيٌل  

 رشوظ ذزاسدٌا . 

 حالث اصلزاسة  - 4

مت ادذَازان ذلاًيت ذزاسدٌا تعًصلة ملعوذت ًفئة مـَية وعم فئة املصاُلني اطلٍن ثرتاوخ 

 س ية، وكاموا ابزحاكة ٔبهواغ خمخَفة من الاحنصافاث . 17-16ٔبؾٌلزضم تني 

 ثلسمي اذلالث   -5

 مَرط امللاتالث ٌَحاةل ألوىل: . بٔ 

اث حسسًةس ية را مؼِص لئق ل ًـاين من 16اذلاةل "غ" ًحَف من اًـمص  ُو  ،جضُو

ٔبما مس خواٍ الاكذعاذي  ،الاجن اًصاتؽ تني مخسة ٔبتياء  ختىل ؾن اصلزاسة يف اًثاهَة اتخسايئ

 ضـَف ًـسم ثوفص ألة ؿىل وػَفة .

ظفوًخَ كري سازت فاذلاةل ثخشهص ٔبنرث اطلهصايث حول ألسَوة اًلايس اطلي اكن 

جضوهبا املضاحصاث واًرصاؿاث ًخـامي تَ ألة مـَ ونشا فان اًـالكاث ذاذي ٔبزسثَ  

ذاظة مؽ ألة ثسخة ثرصفاثَ اًالمسؤوةل )إلفصاظ يف ثـاظي اًىحول، اًلٌلز ًَال وكاًحا 

 هنازا، اًخَفغ ابًالكم اًحشيء ابٕلضافة ٕاىل اًلَاة اًخام هل يف مجَؽ امليايح(.
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 :حتََي امللاتالث. 1بٔ.

تبهٔنا ثـاين من اًخفىم ألزسي من ذالل امللاتالث اًيت ٔبحًصت مؽ اذلاةل اثضح ًيا 

ؼِص رعل فامي خيط اًـالكة اًيت مجـت اذلاةل تحـغ ٔبفصاذ ؿائَهتا  وضـف اًامتسم ًو

ذاظة ألد الٔنرب، نشعل ابًيؼص ٕاىل سَوك ألة إلحنصايف )إلذمان ؿىل اًىحول( مؽ 

اًرتنزي ؿىل ؿسم حتمي مسؤوًَاثَ هكسؤول ؾن اًـائةل، ٕار ٔبن ٔبسَوة ُشا ألة 

س خلِي املهنمم يف صؤوهَ اطلاثَة وحصك اذلًصة ٌَحاةل هوس َةل ًخجية مسؤوًَاثَ ُشا من امل 

هجة، وقَاة اًصؿاًة ألتوًة وألمومِة من هجة ٔبدصى نمتضَة مـؼم اًوكت ذازح اًحُت 

واًصحوغ املخبٔدص يف اٌََي يف حاةل سىص وؿسم الاُامتم مبضاكهل اكٔلكصان، واًسؤال ؾن 

 معسز اًيلوذ .

ضافة ٕاىل وحوذ سواتق يف ادليوخ وإلحصام ذاذي ألزست فألد الٔنرب مٌحصف ابلٕ 

ًؤنس ُشا اًعصخ ما خاء تَ "فصوًس" تبٔن ، و ٕاذمان ؿىل اخملسزاث( ونشا ألة )اًرسكة،

ُشا  ِا ٔبي ٔبن اًعفي ٍىدسة دعائط ألة، الاجن ل ًلضل سَوهَاث ٔبتََ تي ًخعاتق مـ 

من اًحُت تـس لك دساز ؿائًل واًخوخَ حنو اًىحول مثي  ما ثؤنسٍ سَوهَاث اذلاةل اكًِصة

 ألة.

ٕان قَاة اصلوز الاكذعاذي ًٔلة وٕاٌُلهل صلوزٍ حـهل ذازح اًعوزت ومس خلِي، ذما 

ا جلك حًصة  ٔبؾعى ٌَحاةل اذلًصة اًاكمةل يف ثلٍصص املوضوؿاث اًيت هتمِا، وثيفِش وهجة هؼُص

 اذًة .اكًخوخَ ٕاىل اًرسكة نسافؽ ٕلص حاغ حاخاثَ امل

ٕان اًعوزت اًيت هوهنا اذلاةل ؾن واصلٍ حـَت مٌَ نمنورح سَويك سَيب ًخلمعَ 

 ورشة اًىحول وإلذمان ؿَََ ونشا اًِصة تـس لك دضاغ ٔبو ضلط.

ًلس اكن اذلصمان واًفلص من ٔبضم ألس حاة اًيت ذفـت تَ ٕاىل ادليوخ ذاظة رشة 

 ة وذوزٍ.اًىحول اًيت زٔبى فهيا اًس يس واصلمع ًخـوًغ قَاة الٔ 
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 ََي هخاجئ الادذحاز . حت  2بٔ.

  اًخحََي اًضلكي: 

هوؿا ما كَة  متزي ٕاذزاك املفحوض ٌَعوز تبٔهَ اكن ٕاذزاك حسن تبٔسَوة ًلوي سَس

لس كام تدضىِي كعط زلَؽ اًعوز ما ؿسا اًعوزت زمق ؿَََ اًعاتؽ اًرسذي اًيت  19، ًو

يف تياء كعة ًِا، ٔبما اًلعط اكهت ابًًس حة هل كامضة وكري واحضة ذما صلك هل ظـوتة 

شا ما ًسل ؿىل احساش املفحوض  ألدصى فاكهت متخاس ابًواكـَة واًعول املخوسط ُو

 ابًواكؽ اطلي ًـُضَ ونشا ُو اذلال ابًًس حة ٌَحعاكة اًساذسة ؾرش .

 احملخوى : حتََي 

رو  وضلوظاث ٔبزسًة سخهبا ألة اًعفي ًـاين من مضالك :اًحعي اًصئُيس -

 الاحنصافِة )اًرشة( .اًسَواكث 

: وجضمي اذلاخاث اًيت ػِصث من ذالل كعط اذلاخاث اًصئُس َة ٌَحعي -

 املفحوض ؿىل اذلاخة ًالُامتم واًـياًة، اسلاًة واصلمع، الاجناس واًسَحَة .

وؿىل زٔبسِا هشهص ضلط اذلصمان واًفلس، اًـسوان  :اًضلوظاث اًحَئِة اًصئُس َة -

 املاذي.

: ٕان خي هناايث اًلعط اكهت فاصةل فاًحعي مل ٌس خعؽ اًخلَة ؿىل  هناًة اًلعط -

 اًضلوظاث واًخحصز مهنا ٔبما اٍهناايث اًحاكِة فِيي ؿىل اًخوايل حًزية، انحجة، سـَست .

و املضالك  حتََي املوضوؿاث - : زنز املفحوض يف كععَ ؿىل موضوغ ٔبسايس ُو

فصاذ اًـائةل واطلي ٍصذٍ املفحوض واًضلوظاث ألزسًة، ٔبي قَاة اًامتسم ألزسي تني بٔ 

ٕاىل سَواكث ألة اًالمسؤوةل، نٌل اكهت ثسوز ٔبًضا حول اذلاخة ٕاىل ألمن، ألمان، 

 اصلمع، اسلاًة اًيت وخسُا املفحوض يف اًىحول واًرسكة .

، اًِصوة، إلحساش اًرسكة : اًححر ؾن ٕاجياذ حي، اُامتماث ومضاؾص اًحعي -

اٌَـة، الاؾخساء ؿىل مَىِة الٓدٍصن، إلحساش ابًَبٔش  ،، إلحساش ابٔلملابًوحست

 واًِصوة .
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  : اًخحََي اصلًياسم 

من ذالل حتََي اس خجاابث املفحوض ؿىل ادذحاز ثفِم املوضوغ ًخضح ًيا ٔبن مـؼم 

شا ًويح تبٔهَ ثلمط مـؼم رسعَاث  ٔبؾٌلز رسعَاث كعط املفحوض من هفس س يَ، ُو

ؿىل اًعوزت ذما ٔبؾعى كعط ختسم ما هيسف ٔبتعال كععَ واًحـغ ٔبضافِم املفحوض 

املفحوض ٌَخـحري ؾيَ، حِر صلكت ألزست خاهحا رمٌل من كعط املفحوض ٌوضري ٕاىل ٔبهَ 

شا ؿسم اهسماخَ مـِم ٔبفصاذٍ و نيًـُش يف حو ٔبزسي جسوذٍ اًرصاؿاث وارلعوماث ت ، ُو

ُش مذوحصا، كري " اًيت ثحني ٔبن املفحوض ًـ 4ما ًؼِص يف ؿست تعاكاث مهنا اًحعاكة زمق "

شا ما ًرتمجَ اًـسوان الاهفـايل اٌَفؼي  ،مس خلص، مفذلس ٌَحيان واًـاظفة قَاة ألمن ُو

 اطلي ثوصل ؾيَ اذلاخة ٕاىل اًـياًة واصلمع.

ؼِص رعل خََا  نٌل ًلَة ؿىل ٔبتعال كعط املفحوض اًيوايح اًواكـَة واًـسائَة ًو

هل من مضاؾص سَحَة ؿىل ظوزثَ "، ففهيا ٔبسلط املفحوض ما تساذ7يف اًحعاكة "ة م 

شا ما ٔبضـف ٔبانٍ وحـهل حيس تيلط اًثلة يف راثَ  اطلاثَة وظوزت ألة تعفة ذاظة، ُو

وثبٔهُة اًضمري وؿسم اًصضا ؾن اطلاث ثسخة ؿسم كسزثَ ؿىل الاجناس ٔبي اًخلَري ُشا من 

، هجة، ومن هجة ٔبدصى ٔبهَ ٍصى يف واصلٍ ألة اًالمسؤول اطلي ل ًلوم تسوز ألة

شا ما ًؼِص يف اًيحش و  ٕان املضاؾص املـربت ؾهنا ، اًـسوانواملسؤول ؾن اًـسوان اًـائًل ُو

شا ذما لحؼياٍ من ذالل  يف اًلعط واًضلوظ اًحَئِة اكهت معاتلة ذلاةل املفحوض ُو

" اًيت حىضف ؾن وضـَة املفحوض تلسز هحري من اصلكة، فٌجس ٔبهَ 16كعة اًحعاكة زمق "

شا ُو ًَجبٔ ٕاىل اًىحول و  حٌلؿة اًصفاق هس يس ووس َةل ٌَِصوة من املضالك ألزسًة ُو

 سخة حٌوحَ .

شا ما ًسل ؿىل ؿسم  نٌل اجسمت ٔبكَة هناايث كعط املفحوض تبهٔنا اكهت فاصةل ُو

 كسزثَ ؿىل اًخىِف مؽ اًوضؽ اطلي ًـُضَ .

 هخاجئ اذلاةل ألوىل :  حتََي 

وس خزَط ٔبن اذلاةل "غ" ثـُش من ذالل هخاجئ الادذحاز وحتََي حمخوى امللاتالث 

الاس خلصاز اًـائًل، واطلي ؿرب ويف وسط مٌاد ٔبزسي جسوذٍ اًرصاؿاث وؿسم اًامتسم 
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ؾيَ املفحوض يف امللاتالث توحوذ دضاغ تٌَُ وتني ٔبدٍو الٔنرب ونشا تني اًواصلٍن وخباظة 

شا ما تٌَُ وتني واصلٍ املس خلِي وامليحصف واًلائة يف مجَؽ ألذواز ويف لك  اًيوايح، ُو

" اًيت ثـىس اًرصاؿاث اًواصلًة 04ًؤنس ًيا من ذالل ؿست تعاكاث مهنا اًحعاكة زمق "

شا ما ًرتمجَ اًـسوان 06واًحعاكة زمق" " اًيت بٔسلط فهيا املفحوض ؿالكذَ املضعصتة تبٔمَ ُو

انت الاهفـايل اطلي ثوصل ؾيَ اذلاخة ٕاىل اًـياًة واصلمع، فلك ُشٍ اًضلوظ ٔبذث ٕاىل مـا

املفحوض وسوء ثوافلَ الاحامتؾي اكًِصوة من اًواكؽ ثرشة اشلص ونرثت دضاؿاثَ ودسازاثَ 

مؽ الٓدٍصن واخنفاط ثلسٍٍص طلاثَ، واطلي ػِص من ذالل ٕاخاابثَ ونشا من ذالل اٍهناايث 

اًخحصز اًفاصةل دلي اًلعط حِر ٌسدس م اًحعي ٌَضلوظ ول ٌس خعَؽ اًخلَة ؿَهيا و 

 .مهنا

اس خجاابث املفحوض ؾن هلط صسًس يف ٕاص حاغ مـؼم حاخاثَ اكذلاخة نٌل وضفت 

ٕاىل الاُامتم، اصلمع، اسلاًة، ألمن وألمان واًيت ٍصذُا حسة كوهل ٕاىل ألة، فاًعوزت 

اًيت ؾىسِا املفحوض ؾن ٔبتََ عم ظوزت سَحَة من ذالل حوكَ ؿَََ تبٔهَ رسط ل 

شا ما ؿرب ؾيَ يف مسؤول ؾن ؿائَخَ ؤبولذٍ ٔبي قَاة ألة وفضهل يف  ٔبذاء ذوزٍ، ُو

" اًيت ٔبسلط فهيا ظحَـة ؿالكذَ مؽ ألة وهوؾِا حِر اكن حباخة ٕاىل اصلمع 10اًحعاكة زمق"

ويف امللاتي قَاة ذوز ألة يف ثَحَة ثغل اذلاخاث اًالسمة ًالس خلصاز اًيفيس  ،واسلاًة

شا  شا ما حصم مٌَ من ظصف ألة، وثوفص هل يف حٌلؿة اًصفاق ُو ما ؿرب ؾيَ يف ُو

" اًيت ؿرب ؾيَ املفحوض تلعة حمحىة ذًت ؿىل املـاٌضة 16امللاتالث وثؤنسٍ اًحعاكة"

 اذللِلِة اًواكـَة ٌَموكف هفسَ.

ٕان املفحوض ًـاين من اذلصمان واًفلسان وؿسم اصلمع واسلاًة ثسخة نرثت املضالك 

شا ما اضعٍص ٕاىل ك ضاء مـؼم وكذَ يف اًـائََة وقَاة ألة واس خلاًخَ من ذوزٍ، ُو

اًضازغ اطلي كاذٍ ثسزجيَا ٕاىل حٌلؿة ألكصان اًيت ؾزسث اجتاَُ حنو ادليوخ اكًرسكة 

نشا سَوك ثـوًيض ًوو ثضلك سَيب من وضـَخَ اذلَاثَة و ورشة اًىحول هس يس وذمع، 

 اًصاُية.

ٕان ٔبضم اًامنرح اًيت اكهت مذوفصت ٌَمفحوض عم ظوزت ألة امليحصف اًالمسؤول، 

اًسَيب، املـخسي، املس خلِي واًلائة حـَخَ ًخخىن ٍلوؿة من اًسَواكث اًيت اكهت مذواخس 
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ؾيسٍ واًيت حزامٌت مؽ مصحةل املصاُلة وما ثيعوي ؿهل من دعوظَاث، حِر اكهت 

يف اًرسكة واًـسوان ويف تـغ ألحِان مذعاتلة مؽ سَواكثَ مدضاهبة مؽ سَواكث ٔبدٍو 

و ما ثبٔنس  سَواكث ألة املمتثةل يف اًرشة هوس َةل ٌَِصوة من املضالك واًضلوظاث ُو

" اًيت ثلمط فهيا رسعَة اًحعي اطلي 3ًيا من ذالل امللاتالث وذمع من ذالل اًحعاكة "

زت ألة املس خلِي من هيصة تـس لك دضاغ وابًخايل فاًعوزت املس خسذةل ًٔلة عم ظو 

مسؤوًَاثَ مؽ ٕاىاكٍز ٌَواكؽ واًِصوة مٌَ، ٕان ُشٍ اًعوزت اًسَحَة ًٔلة رو اًسَواكث 

شا ما هخج ؾيَ مـاانت املفحوض من  امليحصفة املمتثةل يف رشة اشلص ومـارشت اًًساء، ُو

اذلصمان واًفلسان ثسخة قَاة اًخواظي واًخفاؿي ذاذي املزنل واطلي وخسٍ يف حٌلؿة 

، ألكصان اًيت ؾزسث سَونَ امليحصف املمتثي يف اًرشة وإلذمان ؿىل اًىحول واًرسكة

 اطلي ثخٌاٍ من ألة هوس َةل ٌَِصوة من واكـَ املـاص ودسـخَ ؿَََ حٌلؿة ألكصان.و 

 َرط امللاتالث ٌَحاةل اًثاهَة: مب . ة

اث حسسًة مفذـةل ابًسالخ ألتَغ،  17اذلاةل "ة" مصاُق ًحَف  س ية تَ جضُو

ميثي اذلاةل الاجن اًساتؽ ٔلزست مىوهة من ؾرشت ٔبتياء، اهلعؽ ؾن اصلزاسة س ية ٔبوىل 

ظفوًخَ اكهت حِست ذاظة يف ؿالكذَ مؽ ألم، ٕال ، ، مس خواٍ الاكذعاذي مذوسطمذوسط

ٔبن ؿالكذَ مؽ ألة حمتزي ابًربوذ ذاظة ٔبن واصل اذلاةل هحري يف اًسن، وصلًَ سوخة ٔبدصى 

 وكذَ.ًليض صلهيا مـؼم 

 حتََي امللاتالث : - 1.ة 

من ذالل امللاتالث اًيت ٔبحًصت مؽ اذلاةل ثحني ٔبن اذلاةل ثـاين من دضاغ ألحِال 

فـيسما ختخَف مـاًري وكمي ووهجاث اًعفي ٕاىل حس هحري ؾن كمي ومـاًري ألة ُشا ًؤذي 

تخلرياث نثريت ٕاىل ذَي هحري يف اًـالكة تُهنٌل، دعوظا ٔبن اذلاةل يف مصحةل منائَة حمتزي 

حيخاح فهيا املصاُق ٕاىل هوغ من الثعال، اًخفِم، اًخىفي واذلضوز من كدي ألُي ذاظة 

 ألة.

ٕان اذلصمان وإلٌُلل اًـاظفي ألتوي اطلي اكن ًـاين مٌَ اذلاةل ساضم يف تياء رسعَة 

مذوحصت كري كاذزت ؿىل مواهجة اًضلوظاث، ابٕلضافة ٕاىل رسعَة اهسفاؾَة ضس احامتؾَة مل 
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جتس منورح وا ح وحارض ًخخخٌاٍ، ورعل زاحؽ ٕاىل اضعصاة يف ظوزت ألة اذللِلي، 

شا ؿرب ؾيَ ثـحريا  فاذلاةل هون ظوزت مهبمة ومضوصة فِو حيحَ ًوىن ٍمتىن رسط كرٍي ُو

شٍ اًعوزت انجتة ؾن قَاة اٍمنورح واملـ م اًخلميص اًوا ح  دضحيا ذالل امللاتالث، ُو

والاجيايب ذما ذفؽ تَ ٕاىل حٌلؿة ألكصان حبثا ؾن اسدامثزاث ومنارح ؿالئلِة خسًست ثوفص هل 

 الاس خلصاز اًيفيس.

وزت ارلَاًَة اًيت ٍمتياُا اذلاةل فِيي ظوزت ألة احملة واملخفِم لتيَ ٔبما فامي خيط اًع

شا ما متثي يف اُامتم اطلي ٍىون ٔبظلص س ياو  ، ٔبٍن ميىهنٌل حىوٍن ؿالكة اجن وظسًق ُو

و حماوةل مٌَ ٕلسلاظ زقحاثَ ؤبمٌَاثَ اًيت مل ٌض حـِا من ٔبتََ ٔبو  ،اذلاةل تبٔدَِ ألظلص ُو

 ي ؿاىن مٌَ.نخـوًغ مٌَ ؾن اذلصمان اطل

ٕان دلوء اذلاةل ٕاىل ادليوخ )اًرسكة( ُو انجت ؾن ٕاٌُلل وقَاة اًصكاتة اًواصلًة ذاظة 

ألة، نٌل ًؼِص ٔبن اذلاةل ثخعف مبَولث ؿسواهَة ضس راثَ ورضتَ ًيفسَ ابًسالخ 

و سخة ذدوهل ٕاىل مصنز ٕاؿاذت  ألتَغ، ونشعل ضس الٓدٍصن املـرب ؾهنا ابًرسكة ُو

 اًرتتَة.

 حتََي هخاجئ الادذحاز   2.ة

 : اًخحََي اًضلكي 

ٌَخـَمية واس خعاغ ٔبن ًلوم مبا ظَحَ مٌَ وكسم كععا حِست  اواحض ٔبػِص املفحوض فٌِل

ومضازنخَ حس ية، وملدوةل مؽ ٕاذزاك حِس ٌَعوز وذكة ثفاظََِا زمغ ٔبن اًلةل  واكن مذـاوان

مهنا تسث كامضة هوؿا ما ومؼَمة وصلكت هل ظـوتة يف تياء كعط حِست، ومؽ ٔبن 

اًلعط اكهت ثلًصحا لكِا كعريت راث مجي مذوسعة اًعول ؿىل اًـموم وحمخوى مذلازة 

، نٌل ٔبهَ يف اًحعاكة ومدسَسال اعِا مٌعلِوكري مذيوغ، ٕال بٔن تياءُا اكن حمىٌل وحصات 

 اًحَضاء اس خعاغ حىوٍن كعة حِست اس متسُا من حاخاثَ وزقحاثَ املصحوت.

 احملخوى: حتََي 

اًعفي اطلي ًـاين من اذلصمان اًـاظفي ثسخة فلسان موضوغ اذلة، ومن  اًحعي:

 ادليوخ املمتثي يف اًرسكة ٕلص حاغ ثغل اذلاخاث.
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: حمتثي يف اذلاخة اىل إلجناس، اًصقحة يف اًخلَري، اًـياًة ٌَحعياذلاخاث اًصئُس َة 

 والاُامتم، اسلاًة واصلمع، اًححر ؾن الاهامتء واذلاخة ٕاىل اٌَـة.

ا ؿىل املفحوض : متثَت يف اذلصمان واًفلسان ٔبي فلسان موضوغ ضلوظ اًحُئة و ثبٔزرُي

يف اًرسكة وإلظاتة  اذلة ٔبو اًس يس، نشعل ػِص ؿسوان ماذي ضس احامتؾي املمتثي

 ادلسسًة، وهلط ثلسٍص اطلاث.

معوما واحضة وانحجة وسـَست يف ٔبكَة  اكهت هناايث اًلعط هناايث اًلعط:

شا ما ًسل ؿىل اًصقحة اًلوًة يف  اًحعاكاث فاًحعي متىن فهيا من اًخحصز وٕاًلاء اًلِوذ، ُو

ن حتلِق ٔبُسافَ واًخزَط اًخلَري نٌل جنس نشعل مخسة كعط هناٍهتا فاصةل مل ٍمتىن فهيا م

 مضالكَ، نٌل جنس كعط مهبمة مل ثو ح هناٍهتا. نم

و اذلصمان  حتََي املوضوؿاث: زنز املفحوض يف كععَ ؿىل موضوغ ٔبسايس ٔبل ُو

 اًـاظفي واًفلسان املمتثي يف إلٌُلل اًواصلي، ٕاضافة ٕاىل ثبٔهَس اًـسواهَة ولك ٔباثز املـاانت.

ٔبػِص املفحوض ؿىل اًـموم اُامتماث ٔبزسًة ثخـَق  الاُامتماث ومضاؾص اًحعي:

ابًححر ؾن اصلمع ألزسي  واُامتماث ماذًة حمتثي يف اًرسكة، ٔبما املضاؾص فاهخاتَ هوؿان: 

املضاؾص الاجياتَة حمتثي يف اًخفاؤل، مضاؾص ألمي واًعموخ، وألدصى سَحَة متثَت يف 

 ألمل، ؿسم اًصضا. اًلَق،

 :الل حتََي اس خجاابث املفحوض ٌَعوز ميىن من ذ اًخحََي اصلًياسم

 اس خًذاح 

ٔبن اس خجاابثَ اكهت ذمزوخة تني ٕاىاكز ٌَواكؽ املـاص يف تـغ اًعوز ُشا من هجة، 

ؼِص خََا من ذالل ثلمعَ رسعَة  ومن هجة ٔبدصى هالحغ ٔبهنا ٕاسلاظ ًوضـَ اًيفيس ًو

ِر ثؼِص اذلاخة ٕاىل اًحعي يف اًلعة اًيت ثو ح اذلاخاث واًضلوظاث اًيت ًـاين مهنا، ح 

شا ما ثربسٍ اًحعاكة زمق " "، نٌل ثؼِص 1الاجناس والاتخاكز من ذالل اًـمي واًخفوق ُو

" ؿىل اًخوايل مفن ذالًِا 8" و"ة م6"،"ة م5اذلاخة ٕاىل الاُامتم واًصؿاًة يف اًحعاكاث"

 ػِص املفحوض يف حبر ذامئ ؾن اصلمع واملساهست من كدي الٓدٍصن.
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" اًيت 10ضـَاث اًيت متثي ٕاىاكٍز ٌَواكؽ فلس ػِصث خََا يف اًحعاكة"ٔبما فامي خيط اًو 

ثخحسج ؾن ظفي فلس ٔبمَ ووخس اصلمع والاُامتم واًـياًة من ٔبتََ، ٔبي ؾوط اذلصمان 

ألموسم ابصلمع اًـاظفي ألتوي، ٔبما فامي خيط املضاؾص املـرب ؾهنا يف اًلعط عم معوما 

ؼِص رعل من ذ الل مضاؾص اذلزن، الاىزؿاح، ؿسم اًصضا واًيت معاتلة ذلاةل املفحوض ًو

"ومضاؾص 13ػِصث يف ٍلوؿة من اًحعاكاث حِر ػِص ؿسم اًصضا يف اًحعاكة "م ة

شا  الاىزؿاح واًلَق، ورعل ٍصحؽ ٕاىل قَاة ذوز ألة وٕاٌُلهل ؤبسَوتَ املس خلِي ُو

اًيت ٔبنسثَ حسة املفحوض ما ٔبذى تَ ٕاىل ادليوخ ؤبهس حَ مِول ؿسواهَة ضس احامتؾَة، و 

" اًيت ػِص فهيا اجتاٍ املفحوض حنو إلؾخساء ؿىل ذمخَاكث اًلري ٔبي 17اًحعاكة "ة م

 اًرسكة.

" ٔبػِص فهيا املفحوض ٕاىاكز ٌَواكؽ اطلي ًـُضَ من ذالل تياء كعة 16ٔبما اًحعاكة "

 دِاًَة ذلَات مثاًَة )ٔبزست مثاًَة و ٔبة مثايل( ما ٍمتياٍ اذلاةل .

 اًثاهَة :هخاجئ اذلاةل  حتََي 

ٕان حتََي امللاتالث وثفسري هخاجئ الادذحاز وضف ًيا ٔبن اذلاةل)ة( ثـاين من 

صحؽ رعل ٕاىل نرثت  اضعصاة يف اًـالكة مؽ ألة وهلط يف الثعال واًخفاؿي تُهنٌل، ٍو

شا ما ٔبنسثَ  اوضلال ألة ونرثت قَاتَ ؾن املزنل ذما ٔبذى ٕاىل ٕاٌُلل ذوزٍ اًرتتوي ُو

" اًيت ٔبسلط ؿَهيا ظوزت اًزوح اًسَيب اًيامئ اًلائة 13ًحعاكة "م ةامللاتالث وؾزسثَ ا

ؾن حو اذلَات ألزسًة وعم اس خجاتة زمًزة ثـىس ظوزت ألة املس خلِي، ومن املالحغ 

ؿىل اس خجاابث املفحوض حول خمخَف اًضرعَاث املوحوذت يف اًحعاكاث عم رسعَاث 

شا ًـىس زقحخَ اًالصـوزًة يف بٔ  شا ما يف ملذحي اًـمص ُو ن ٍىون هل ٔبة ٔبكي سن، ُو

 ثؤنسٍ امللاتةل اًيت اهخلس فهيا املفحوض ظًصلة ؤبسَوة ثفاؿهل مؽ ألة حفسة ثـحرٍي ُو

و ما ميىن اًخـحري ؾيَ ترصاغ ألحِال، ونشعل  "ظًصلة كسمية ول ثعَح مؽ حِي اًَوم" ُو

ذالل زمس  " من7يف "حسًثَ ؾن اًعوزت املثاًَة ًٔلة واًيت ؾىس هتا اًحعاكة "ة م

ؿالكة ؿاظفِة حِست ٌسوذُا الثعال واًخفاؿي تني ألة واتيَ، فِيي ظوزت ألة اطلي 

ويف هفس اًوكت ُو  ،ٍىون ٔبنرث حضوزا واُامتما وُشا ُو ألضم حسة ثلسٍص اذلاةل
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اًيشء اطلي مل ٌس خعؽ ٔبن ًوفٍص ُشا ألة املس خلِي واًلائة من مجَؽ اًيوايح، فلَاة 

ذح اًعًصق ٔبمام ٕاماكهَة إلس خلياء ؾيَ بٔو اسددساهل تامنرح تسًةل يف ذوزٍ اًفاؿي ٔكة ف 

حبثَ ؾن اسدامثزاث ؿالئلِة خسًست ومنارح ٔبدصى واملمتثةل يف حٌلؿة ألكصان، ٕال بٔن ُشٍ 

ازلاؿة ل ٍىون ًِا اًلسزت ؿىل ٕاص حاغ الاحذَاخاث اًيفس َة اًيت ؿىل ألة اًواكـي 

ي ٔبن ٌض حـِا ؿىل اًـىس فٕان حٌلؿة ألكصان اكن ًِا اذللِلي رو اذلضوز اًيفيس اًصمز 

اصلوز اًسَيب يف حِات املفحوض ٕار ٔبهنا ساطمت يف ػِوز املَولث اًـسواهَة ضس 

شا ما ؿرب ؾيَ يف امللاتالث وؾزسثَ  الاحامتؾَة املمتثةل يف الاؾخساء ؿىل ذمخَاكث اًلري ُو

ان املاذي ضس احامتؾي، نشعل " اًيت ثؤنس ؿىل ػِوز اًـسو 20اس خجاتخَ يف اًحعاكة "

شا ما ثبٔنسان مٌَ من ذالل  جصسث صلى اًفحوض مِولث ؿسواهَة موهجة ضس اطلاث ُو

 ملاتالثيا تؼِوز رضابث ؿىل مس خوى اطلزاؿني ابًسالخ ألتَغ.

لس ٔبػِصث امللاتالث ظوزت دِاًَة ٍصمسِا املفحوض ؾن واصلٍ واملمتثةل يف ظوزت  ًو

احامتؾَا وهفس َا مؽ ٔبتيائَ وُشا ما جصس من ذالل اس خجاتخَ ألة املخفِم واذلارض 

"، اًيت كام فهيا ابًيىوض ٕاىل مصاحي اًعفوةل ٔبٍن ثشهص املفحوض موكف مجَي 16ٌَحعاكة"

حعي هل مؽ واصلٍ، ومـىن رعل ٔبن املفحوض ًـاين من اضعصاة ظوزت ألة مؽ وحوذ 

ةل ًخىوٍن ََة ملثـوًغ دِايل ؿىل ُشٍ اًعوزت حِر جنس ظوزت ألة اًفـ   حىن مُؤ

، تي خاءث ظوزت مذياكضة ٌَعوزت املخرَةل ؾن ألة ٔبي ظوزت كادضت، ظوزت اجياتَة

ؿاحزت، حارضت توحوذُا اًحًَوويج فلط، وابًخايل فان اًعوزت املس خسذةل ًٔلة عم 

شا من اًـوامي اًيت ٔبذث ٕاىل تياء رسعَة ضس احامتؾَة اهسفاؾَة ل ثخحنك  ظوزت سَحَة ُو

زذوذ ٔبفـاًِا وقضهبا ول ثخلِس ابملـاًري واًلواهني ٔلهنا مل جتس ظوزت واحضة وحِست يف 

ًخخلمعِا، فلَاة اٍمنورح واملـ م اًخلميص)ظوزت ألة الاجياتَة( ساضم يف تياء ظوزت 

لس ػِصث ؿىل اذلاةل مضاؾص ُصوة من اًواكؽ فِيي حصمجة  مهبمة ومضوصة صلى اذلاةل، ًو

و ما ػِص من ذالل امللاتةل اكًيسم ًصقحخَ يف اًخلَري وا ًححر ؾن حِات خسًست ُو

و ما ذمعخَ هخاجئ اًحعاكة " ،والاسدِاء واًصقحة يف اًخلَري " اًيت ثلمط فهيا املفحوض 14ُو

 رسعَة اًعفي اطلي صلًَ اذلاخة ٕاىل اًخلَري.
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ة ؾن ٔبتََ وعم ظوزت ألة املس خلِي و  املِمي ومٌَ فاذلاةل ميغل ظوزت سَحَة مضُو

صحؽ رعل طلي ل ًؤذي ذوزٍا ، ذما ساضم يف حىوٍن رسعَة ل ثخلِس جلك ما ميثي اًسَعة ٍو

شا ما ذفؽ تَ ٕاىل  ٕاىل قَاة اٍمنورح واملـ م اًخلميص اطلي ًبٔذش مٌَ مفاُمي ؾن اًسَعة، ُو

رعل ٌَححر ؾن اًححر ؾن اسدامثزاث خسًست ونشا فرس دلوء اذلاةل ٕاىل حٌلؿة ألكصان و 

ذما ٔبذى ٕاىل ػِوز سَواكث احنصافِة اكًـسوان املوخَ حنو اطلاث  ،ظوزت ٔبة خسًست

 واؾخساء ؿىل ذمخَاكث اًلري املـرب ؾيَ ابًرسكة.

 اثًثا. حتََي ؿام ٌَيخاجئ 
ثحني من ذالل اس خجاابث املفحوظني ٔبن اًـالكاث ألزسًة اًسائست ذاذي ألزس 

سوذُا اًخوحص سواء تني ؿالكاث مضعصتة ًلَة فهيا اًخفاؿي واًخواظي تني ٔبفصاذُا  ٌو

لوم تَ ألة ًؤثص يف اتيَ املصاُق يف  اًواصلٍن ٔبو تني املصاُق ؤبتََ، فاصلوز اطلي ًَـحَ ًو

لك اذلالث من ذالل ٔبسَوة اًخًض ئة اطلي ًددـَ، وؿَََ ٔبسفصث ُشٍ اصلزاسة ؾن 

 ذللث رممة ثفرس مضلكة احنصاف املصاُق وحٌوحَ وعم :

 في اًواصلي وما ًعاحدَ من ثبٔزري سَيب ؿىل اٍمنو اًيفيس اذلصمان وإلٌُلل اًـاظ

ٌَمصاُق فِفلسٍ إلحساش مباكهخَ يف ٔبزسثَ ونشا حبهبم هل وابهامتئَ ٕاٍهيم ًسفؽ املصاُق حنو 

 ادليوخ.

  َمنط ألة املس خلِي اطلي ل ًؤذي ذوزٍ ألتوي ول ًلوم تواحداثَ حنو اتي

خوخَ ٌَححر ؾيَ ذما ًسفـَ حنو ادليوخ .املصاُق  فِلَة صلًَ اٍمنورح اطلي ًخلمع  َ ًو

  اًعوزت اًسَحَة اًيت ٍصمسِا املصاُق ؾن ٔبتََ ًًذج ؾهنا رسعَة كَلة ممتصذت، ضس

 ، ل ثخلِس ابًلواؿس ذما ًسفؽ هبا حنو ادليوخ.ؾَة، ؿسواهَةاحامت

 ة: ذامت

ثـخرب مصحةل املصاُلة فرتت حساسة يف حِات اًفصذ ففهيا ٍىون يف حبر ذامئ ؾن ُوًخَ 

وثبٔهَس راثَ، وؿَََ حيخاح ذالًِا ٕاىل اًخفاؿالث الاجياتَة يف ألزست من ؾياًة وذمع ٔبزسي 
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وحىفي وثفاضم دعوظا من كدي ألة اطلي ًَـة ذوزا رمٌل، فألسَوة اطلي ًَجبٔ ٕاًََ 

ومـامَخَ ٌَمصاُق ًؤثص يف رسعَة ُشا ألذري ويف حصهَحَ، فٌجس منط ألة اًواصل يف ثفاؿهل 

  .املس خلِي املِمي ونشا ألة املدسَط اًـسواين والك ألسَوابن ًسفؽ املصاُق حنو ادليوخ
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 سريوزت اًـمي اًيلايب يف ادلزائص
 بٔهرثوتوًوحِة( -)ذزاسة سوس َو

 ذ. انذًة سٌلص                                                                                         

صان                         ادلزائص -املصنز اًوظين ٌَححر يف ألهرثوتًووحِا الاحامتؾَة واًثلافِة اًىصاسم ُو

 املَرط:

وثعوزُا ٕان وضوء اذلصنة اًيلاتَة يف اًـامل 

اكن خمخَفا وحسة اًؼصوف اًخازخيَة املَموسة 

ًلك تضل من اًحضلان، طلعل فلس اكن موضوغ 

اًيلاتة حلال دعحا ًىثري من اصلازسني 

وادلامـَني، فاًرشحية اًـامةل عم زنزيت اًحياء 

الاحامتؾي، وؿَََ فٕان اًيلاتة اًـٌلًَة ثـخرب ثيؼمي 

ؾَة تلَة احامتؾي ادذَازي ًيؼم ٕاًََ اًـٌلل ظوا

ثوحِس ظفوفِم وثـحئة كوهتم من ذالل اًـمي 

ازلاؾي مللاومة معََاث اس خلالهلم، نٌل هيسف 

ٕاىل حماوةل حتسني ألوضاغ الاكذعاذًة ٌَـٌلل 

فِيي ٔبًضا "مشُة ًسؾو ٕاىل ٕاحالل س َعصت 

اًـٌلل امليؼمني يف اًيلاابث حمي س َعصت 

اًصٔبسٌلًَني حبَر ثعحح هلاابث اًـٌلل ٔبساسا 

زت اًعياؾَة، وٕاىل كِام هلاابث اًـٌلل حبصنة ًإلذا

زوزًة مس خزسمة اًـيف ًخحلِق ٔبُسافِا، مؽ 

زفغ الاصرتاك يف الاهخزاابث وألساًَة 

اًيَاتَة ومن ُيا ميىن اًلول ٔبن اذلصنة اًـٌلًَة 

ووضبٔت اًـمي ازلاؾي ازثحعخا تًضبٔت اًعحلة 

اًـامةل وثعوزُا اتزخيَا حىت تساًة اًامثهٌُاث من 

ًلصن اًـرشٍن، حِر ػِصث ظحلة ؾٌلًَة ا

ا ؾن منعِا اًخلََسي  خسًست راث دعائط متزُي

 من ذالل ثفاؿَِا مؽ ػاُصت اًـوملة.

 Abstract : 

The The emergence and the 
development of the labor union 
movement in the world refer to 
historical conditions of each country. 
Therefore, the union attracted many 
scholars and academics. Since the 
working class is the cornerstone of 
social construction, the labor union is 
an optional social organization. Its 
main role is to unite, reinforce, and 
resist their exploitation and to 
improve the economic working 
condition through a collective action. 
This labor union movement is a 
doctrine that aimed to replace 
capitalism in work so that the workers 
themselves dominate the industrial 
administration through revolutionary 
actions to realize their goals as well as 
refusing to participate in elections and 
parliamentary methods 

Hence it can be said that the 
collective actions and labor working 
historically associated with the 
progress of the working class till 
eighties in the twentieth century. This 
lead to the rise of a new working class 
characterized from the traditional 
class when interacting with the 
phenomenon of globalization. 
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 ملسمة:

ؾصفت اذلصنة اًـٌلًَة يف ادلزائص ؿست ثعوزاث ٔبذث يف ٍلَِا ٕاىل حىوٍن فىص هلايب 

ثلاًَس هضاًَة ساطمت يف اذلفاع ؿىل اس خلصاز اجملمتؽ هضايل وس َايس ٔبذى ٕاىل حصس َخ 

واصلوةل ؿىل ادذالف مصاحي جضلكِا، وؿَََ سًذعصق يف ُشا امللال ٕاىل ؾيرصٍن ٍمتثي 

ٔبوهلٌل يف ثعوز اًـمي اًيلايب يف ادلزائص، ٔبما اًـيرص اًثاين ٍمتثي فِخبٔزري اذلصنة اًيلاتَة 

ث اًـٌلل  ورعل ابٕلصازت ٕاىل ذزاسة مِساهَة حول ًالحتاذ اًـام ٌَـٌلل ادلزائًصني يف سَواك

 اًفـي اًيلايب.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 ثعوز اًـمي اًيلايب يف ادلزائص: -1

ٕان اسرتخاغ اًخازخي اًيضايل ٌَحصنة اًـٌلًَة ادلزائًصة ٌساؿس ٔبي ابحر يف ُشا اجملال 

وابًًس حة ٌَجزائص فٕان رعل ؿىل فِم اًعريوزت اًخازخيَة واًيضاًَة ٌَمسريت اًيلاتَة يف اًـامل، 

ٍصحؽ ٕاىل اذلاةل اًيت اكهت ؿَهيا ادلزائص كدي الاس خلالل، فلس وززت تـسٍ وضـا اكذعاذاي 

واحامتؾَا اكززَا، نيدِجة مٌعلِة ًالس خـٌلز الاسدِعاين اًعوًي وس يواث اذلصة املسمصت، 

جممتـا خسًسا  -ةس ي132-فلس ٔبهخجت اذلاةل الاس خـٌلًزة الاسدِعاهَة اًعوًةل يف ادلزائص 

من سٌلثَ ألساس َة اًفلص واذلصمان الاكذعاذي واًثلايف اٌظلان مسا كاًحَة ٔبؾضائَ، تـس 

معََاث ىزغ املَىِة اًـيَف واًواسؽ اطلي ثـصضت هل اًىثري من اًلوى الاحامتؾَة اًًصفِة 

و ما ٔبهخج حاةل اٍهتمُش  "اًحـغ حلكم ؾن معََة جرشًس ؿىل وخَ اًخحسًس، ُو

clochardisation  واسـة مست اًًصف واملسًية، اذلصمان اًثلايف من مٌاتؽ اًـ م واملـصفة

اكهت من اًسٌلث ألساس َة ألدصى ًِشا اجملمتؽ ادلزائصي اطلي ٔبهخجخَ اًؼاُصت الاس خـٌلًزة 

الاسدِعاهَة"
1

، فساذ ادلِي نلاؿست ؿامة تني خمخَف رشاحئَ الاحامتؾَة، جممتؽ هوًوهَايل مل 

ائعَ اًىربى ُشٍ ٕال تـغ اًفئاث اًلََةل املصثحعة ؾضواي ابًؼاُصت جضش ؾن دع

الاحامتؾَة –الاس خـٌلًزة اًيت اس خلَت مواكـِا ذاذَِا ًخحسني وضـَهتا الاكذعاذًة 

تواسعة الاس خحوار مبرخَف ألصاكل ؿىل مَىِاث سزاؾَة هحريت ومذوسعة، الاس خفاذت 

من املسزسة اًىوًوهَاًَة اكن من الاسرتاثَجَاث املفضةل ًِشٍ اًفئاث اًوس َعة اًيت 
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اس خعاؾت ٔبن ثفصط ٔبتيا ا يف اًىثري من مواكؽ اًسَعة كدي وتـس الاس خلالل ضامٌة 

 وظ ٕاؿاذت إلهخاح.تشعل اًىثري من رش 

ُشٍ اًخجصتة اًخازخيَة ازلاؾَة مبرخَف مصاحَِا اًىربى "فرتت الاس خـٌلز، فرتت اذلصنة 

اًوظيَة، اًثوزت"، ٔبفصسث اًىثري من ارلعائط اًيت مزيث اًثلافة اًس َاس َة اًضـحَة، نٌل 

ثلافة مُعَِمت اًيؼصت املساواثَة اًصافضة ٌَامتٍز الاحامتؾي املس هتجن من كدي ُشٍ اً 

اًس َاس َة اًضـحَة، تـغ ُشٍ اًلمي اًسائست احامتؾَا س يجسُا وزاء اًىثري من اذلصاكث 

احامتؾي يف اًلاًة -الاحامتؾَة الاحذجاحِة تـس الاس خلالل، كمي مٌحت حمخوى اكذعاذي

تدضجَؽ هؼام الاكذعاذ اًًصـي هفسَ، اطلي ساذ تـس الاس خلالل، كمي ػِصث يف ذمازساث 

نرث ذميلصاظَة تني خمخَف رشاحئ اجملمتؽ، ويف ًلة ثـامي ًوسم ٔبنرث مدارشت احامتؾَة تًِة بٔ 

"فارلَازاث اًس َاس َة والاكذعاذًة اًيت متت تـس الاس خلالل مثَِا مثي اًرتنة 

الاس خـٌلًزة اًعوًةل اكن هلٌل ألثص الٔنرب ؿىل هوؾَة وجحم اًخحولث الاحامتؾَة 

والاكذعاذًة اًيت متت تـس الاس خلالل"
2
فلس اكن دِاز الاصرتاهَة حسة ؾحس اًيادض  ؛

خايب
3

خبعوظَاهتا املـصوفة، ؿىل قصاز اًىثري من ذول اًـامل اًثاًر يف ثغل اًفرتت،  

وس َعصت اصلوةل اكذعاذاي، وألحاذًة اًس َاس َة من اًسٌلث اًيت ٔبثصث ؿىل دعائط 

 اًرتهَحة الاحامتؾَة واًخحولث اًيت ؿاص هتا فامي تـس ادلزائص.

كامت اصلوةل ادلزائًصة ثسَسةل من اًخبٔماميث ٌَمعاحل الاكذعاذًة اًفصوس َة فلس 

واًلصتَة يف اًىثري من اًلعاؿاث مدارشت تـس الاس خلالل، ًُس يف اًلعاغ اًعياؾي فلط، 

تي يف املَسان اًززاؾي نشعل، فبذٔمت ألزايض اًواسـة اًيت اكن ميَىِا املس خـمصون، ويف 

َ معََاث اسدامثز واسـة اؾامتذا ؿىل مسادِي اًيفط واًلاس هفس اًوكت اطلي اهعَلت فِ

فامي تـس رلَق كاؿست ظياؾَة حسسهتا مضاًزؽ اًخمنَة واخملععاث اخملخَفة اًيت اس خلصكت 

لاًة اًامثهٌُاث.  ظول فرتت ما تـس الاس خلالل ًو

 مسحت معََاث الاسدامثز اًواسـة واًرسًـة ُشٍ خبَق كاؿست اكذعاذًة وهوات ؾٌلًَة

يف اًلعاغ اًـام املمَوك ٌضلوةل، ابٕلضافة ٕاىل ثغل املخواخست يف اًلعاغ ارلاض، اطلي مل 
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ًخوكف ؾن اٍمنو ذالل ُشٍ اًفرتت، حىت ًوو اكن تواتئص ٔبكي من ثغل املسجةل يف اًلعاغ 

 اًـام .

ٔبما فامي خيط اًخحولث اًيت متت يف اًلعاغ اًززاؾي حتت جسمَة اًثوزت اًززاؾَة 

اؾمتسث  -اًس خٌَُاث-ن تساًة اًس حـًَِاث وكدَِا من ذالل جتصتة اًدس َري اطلايتاتخساء م

ؿىل هفس امليعق اًًصـي اًسائس وظيَا وكواؿسٍ اًدس َرًية اًضـحوًة، "فامليعق اًًصـي 

اًخوسًـي اطلي اؾمتسثَ منورح اًخمنَة املـمتس ؿىل اصلوةل نفاؿي مصنزي تي ٔبحاذي، ًُس يف 

ط، تي حىت يف املَاذٍن ألدصى اًس َاس َة واًثلافِة، ؾصف جصوس املَسان الاكذعاذي فل

اًىثري من اًرشود اتخساءا من اًيعف اًثاين من اًس حـًَِاث، ؿربث ؾن هفسِا من 

ذالل حصاكث احذجاح ؾٌلًَة واسـة"
4
"فلس ػِصث ٌَسعح اًىثري من ثياكضاث اٍمنورح  ،

هسزت املواذ الاس هتالهَة من لك - اًـام، ًُس ؿىل املس خوى الاكذعاذي والاحامتؾي فلط

- حىت ثغل ألصس رضوزت، اس خفحال ٔبسماث اًسىن واًيلي يف املسن اًىربى ذاظة -هوغ

تي حىت ؿىل املس خوى اًس َايس واًثلايف ظصحت مسبةٔل اًخـًصة  -جصوس ػاُصت اًحعاةل

جلك ثساؾَاهتا اًثلافِة واًس َاس َة"
5.

 

ائًصة عم حصنة انجتة ؾن دضاغ تني اسدٌاذا ملا س حق فٕان اذلصنة اًيلاتَة ادلز 

ٕاًسًوًوحِاث مذفاوثة الاهدضاز يف ألوساظ اًضـحَة، فٕارا اكهت اذلصنة اًض َوؾَة عم 

اًس حاكة ًدضىِي اًيوات ألوىل ٌَحصنة اًـٌلًَة ادلزائًصة، فٕاهنا مل جس خعؽ ٔبن ثواهة 

ا اًخام ٔبو املعَق اًخعوزاث اًس َاس َة اذلاذزة هدِجة متسىِا ابًياحِة املعَحَة، وازثحاظِ

ابذلصنة اًض َوؾَة اًفصوس َة اًيت مل حىن دضحية وواحضة فامي خيط املعاًة اًس َاس َة، 

ُشا الازثحاظ ساضم يف ٕاكعاء ظاكاث هضاًَة اكن ميىن الاس خفاذت مهنا سواء يف اًيضال 

ة اًس َايس ٔبو املعَيب، نٌل اكن وضؽ اذلصنة اًض َوؾَة يف مواهجة مدارشت مؽ اذلصنة اًوظيَ

اًيت ٔبؾعت ألًووًة ٌَس َايس ؿىل املعَيب، وابًخايل حـَت من جضىِي هلاتة حزائًصة 

 معَحا اثهواي ًوُس زئُس َا.

ضف ٕاىل رعل فٕان اذلصنة اًيلاتَة ادلزائًصة عم حصنة ؾٌلًَة املًضبٔ واًخبٔظري، سزاؾَة 

ومسَة يف الاخنصاظ واًخجيَس ؿىل ٔبساش اًَس اًـامةل ادلزائًصة عم ًس ؿامةل سزاؾَة وم
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ٔبساسِا، ؤبن اًحشزت ألوىل ًخىون وؾي هضايل ؾٌليل تسٔب مؽ اًِجصت ٕاىل فصوسا واًـمي 

مبعاهـِا، ألمص اطلي ٌسمح ابًلول ٔبن اًيضال اًـٌليل يف ادلزائص مل ٍىن تياءا ؿىل جتصتة 

 راثَة، ٕامنا مديَا ؿىل معََة امللازهة مؽ ألوضاغ اًسائست يف اًوظن ألم يف رعل اًوكت.

دضىِي وثيؼمي ٔبول هلاتة حزائًصة ٕاىل ثسؾمي اًيضال اًس َايس وجتيَس اًـٌلل يف اكىهيسف 

سخِي اًوكوف يف وخَ الاس خـٌلز، وابًخايل فٕان اًـمي ٔبو اًيضال املعَيب اكن مؤخال ملا 

و ألمص اطلي ٔبؾعى ألس حلِة ٌَس َايس يف لك وضؽ خاهبخَ وثواهجَ  تـس الاس خلالل، ُو

ٕاىل ًومٌا ُشا، تـس الاس خلالل تلِت اذلصنة اًـٌلًَة ادلزائًصة ذمثةل يف  اًيلاتة ادلزائًصة

الاحتاذ اًـام ٌَـٌلل ادلزائًصني حتت وظبٔت اًس َايس، حِر مت اخنصاظِا يف اًـمي اًخمنوي، 

حِر اؾخربث من تني امليؼٌلث ازلاُرًية اًيت جسـى ٕاىل جتيَس اًَس اًـامةل يف سخِي 

واملالحغ ُيا ٔبهَ مت حمادضهتا وحماوةل اذلس من ذوزُا وثلََعَ ٕاىل  اًلِام مبِارمم اًخمنوًة

ٔبكىص اذلسوذ ، ألمص اطلي ٔبذى ٕاىل احنعاز ذوزُا وًـي ذوزُا ٔبضم ارلعط املـست ًرضهبا 

عم ثسؾمي تـغ ٔبساًَة اًدس َري اكًدس َري اطلايت، ٕاضافة ٕاىل دلان املضازنة يف 

 اًدس َري إلذازي.املؤسساث وس َاسة اًخرعَط اًفويق ومصنًزة 

نٌل اكن ٌَخسذي اًس َايس ٔبثٍص يف اذلس من فـاًَة اًيلاابث مثي رضوزت الاخنصاظ يف 

حهبة اًخحٍصص اًوظين حىت حمتىن من اًرتحش ٔلي مٌعة رمٌل اكن هوؿَ، لك ُشٍ 

إلحصاءاث ٔبذث ٕاىل جصوس ما ًـصف تبٔسمة اًثلة تني اًـامي واًيلاتة من هجة وتني اًيلاتة 

من هجة اثهَة، فألسمة ألوىل اكن من هخاجئِا كِام ٕارضاابث ؾٌلًَة كري مؤظصت واصلوةل 

وؾضوائَة ذاظة يف فرتت اًامثهٌُاث، ٔبما ألسمة اًثاهَة فذخـَق ابىهتاح اصلوةل س َاسة الاهفذاخ 

كري املربمج ألمص اطلي س َؤذي ٕاىل حَول ٕارضاابث احامتؾَة سـت اًيلاتة ذامئا ٔلن حىون 

مص اطلي س هيسذ اًس م وألمن الاحامتؾَني، فادلسًس ُشٍ املصت، مل ٍىن فلط يف تـَست ، الٔ 

املعاًة اًيت اس متصث يف كاًحُهتا ذاذي اًعصخ الاكذعاذي، تي يف حعول ُشٍ 

إلرضاابث واذلصاكث الاحذجاحِة ذاذي اًلعاغ اًـام يف حس راثَ ابؾخحاٍز كعاغ ذوةل، 

احِة يف اًلعاغ اًـام، مسبةٔل س َاس َة من اصلزخة فلس ظصخ ُشا اٍمتصنز ٌَحصاكث الاحذج
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ألوىل، هدِجة دعائط وظفاث زة اًـمي هفسَ، اصلوةل اًوظيَة جلك دعوظَاهتا 

 اًس َاس َة.

،اٍمتفعي تني اًس َايس 6فاٍمتصنز اًـٌليل اًىدري، اًخحاق املوػفني جصحاة املعاًحة

ٍ الاحذجاخاث زمغ والاكذعاذي يف ػي اًخجصتة ادلزائًصة، لكِا ؾوامي حـَت ُش

اس متصاًزة ظصهحا الاكذعاذي يف اًلاًة، ختصح ٕاىل جمالث س َاس َة بٔوسؽ، فصمغ اًلعَـة 

اًيت ساذث يف اًلاًة ذاذي ُشٍ اًخجصتة تني اًفاؿي اًيلايب امليؼم واًفاؿي اًـٌليل 

ازلاؾي، حـي اذلصاكث الاحذجاحِة حدُسة ماكن اًـمي، وملن اكهت ُياك اس خثٌاءاث 

ؾصفت هوغ من  -كعاؿاث مـَية ، فرتاث سمٌَة زمغ حمسوذٍهتا-يف تـغ احملعاث متثَت 

اٌَلاء تني املس خوًني اًـٌليل واًيلايب، مٌحت ٔبتـاذ مشوًَة ٌَفـي املعَيب، فؼِصث 

إلرضاابث اًوظيَة اًواسـة مست ٔبنرث من ماكن معي يف هفس اًوكت وذامت ٔبنرث، مثٌَل 

ًسىم اذلسًسًة واملوائن، ٕاضافة ٕاىل متصنز اًَس حعي يف كعاغ اًيلي جلك فصوؿَ، ا

 اًـامةل يف ُشٍ اًلعاؿاث ارلسماثَة واًعياؾَة اكذلسًس واًعَة.

فذحت ادلزائص ٔبتواهبا ٌَخـسذًة اًس َاس َة وحًصة اًخـحري حفسج  1989تـس س ية 

 الاهفجاز اطلي ٔبذى ٕاىل ػِوز ثيؼاميث خسًست، ٕال ٔبن املالحغ ٔبن إلحتاذ تلي حيافغ ؿىل

احذاكٍز ٌَـمي واًيضال اًيلايب، نٌل ٔبن اًس َايس تلي مس َعصا ؿىل ألوضاغ، حِر مت 

اخنصاظَ يف اٌَجية اًوظيَة ٌضلفاغ ؾن ازلِوزًة، ٕاضافة ٕاىل مضازنخَ يف هسواث اًوفاق 

اًوظين، يف امللاتي سـى خاُسا ًخرفِف بآثز الثفاكاث مؽ ظيسوق اًيلس اصلويل وما هخج 

َـٌلل، يف ملاتي ُشا مت جصوس هلاابثؾهنا من جرسحي ٌ
7
يف مِاذٍن ٔبدصى ثخـَق ابًوػَف  

و اجملال اطلي مل ٌس خعؽ الاحتاذ احذاكٍز زمغ ٔبهَ ل ٍزال ًؤثص ابؾخحاٍز اًرشًم  اًـموسم، ُو

الاحامتؾي اًوحِس ملاتي ٔبزابة اًـمي، ًوـي ٔبجصس اًيلاابث تـسٍ عم هلاابث اًرتتَة واًخـَمي 

(، وما ميزي ُشٍ اًيلاابث اًيت snapapلاتة املس خلةل ٌَوػَف اًـموسم)اًـايل، ثَهيا اًي

ا ؿىل اًيوايح املعَحَة نٌل ٔبهنا  ثيـت ابملس خلةل ُو اتخـاذُا ؾن اًًضاظ اًس َايس وحصنزُي

يف اًس يواث ألذريت ثوهجت حنو املعاًة اًيوؾَة اكذلًصة اًيلاتَة واٍمتثَي اًيلايب ٕاضافة 

 .ٕاىل املعاًة الاكذعاذًة
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ؿىل ُشا ألساش ميىٌيا اًلول ٔبن اذلصنة اًيلاتَة يف ادلزائص اًَوم ًدٌاسؾِا ثَازان 

ٔبساس َان ثَاز ًخين هضاهل ؿىل ًلة اذلواز واًدضاوز ذمثال يف الاحتاذ اًـام ٌَـٌلل ادلزائًصني 

ًخزش من زظَسٍ اًخازخيي واًيضايل جحة ٍمتثَي اًـٌلل واًخلكم ابمسِم، ٕاضافة ٕاىل الاؿرتاف 

شا ما ٔبنسٍ وسٍص  اًخام تَ من كدي اصلوةل هوهَ اًرشًم الاحامتؾي اًوحِس املمثي ٌَـٌلل ُو

اًـمي واسلاًة الاحامتؾَة ظَة ًوخ ٔبزياء اهـلاذ املؤمتص اًخبٔسُيس ًالحتاذ صِص مازش 

، حِر حتسى ؿىل املٔل ٔبن ثلسم اًيلاابث املس خلةل ذًَال واحسا ًفٌس متثَي الاحتاذ 2008

ًثخت متثََِا عم، يف ملاتي ُشا ًوخس اًخَاز اًثاين اطلي جيسس هؼصت املواهجة  ٌَـٌلل ٔبو

و ٕان هنج ُشا ألسَوة فِو ًـسم وحوذ اؿرتاف من كدي اًسَعاث جمتثَهل  واًرصاغ، ُو

زمغ ما ٔبحسزَ من حضس يف ظفوفَ وجناخ إلرضاابث اًيت هؼمِا زمغ ؿسم الاؿرتاف هبا 

املثال ل اذلرص اًيلاتة املس خلةل ٔلساثشت اًخـَمي اًثاهوي من كدي اًسَعاث هشهص ؿىل سخِي 

واًخلين، هلاتة مس خلةل ؾن الاحتاذ اًـام ٌَـٌلل ادلزائًصني، هلاتة ؾٌلل اًرتتَة، اًيلاتة اًوظيَة 

ٌَض حَ اًعيب
8

 . 

يف دضم ُشا ادلسل اٍمتثًَل ثحلى اًيلاتة ادلزائًصة ثـاين من تـغ اًيلائط سواء ؿىل 

اذًل ٔبو ؿىل املس خوى ارلازيج، فـىل املس خوى اصلاذًل ًخـَق ألمص تـسم املس خوى اصل

ضاصة الاخنصاظ، ذما ًلَي من فـاًَهتا املَساهَة، نشعل  كسزهتا ؿىل هسة مٌدس حني خسذ ُو

ؿسم وحوذ ًلة دعاة ٔبو ٕاًسًوًوحِة واحضة املـامل جساضم يف ثفـَي الاخنصاظ،حِر 

ئُس يف جتيَس اًـٌلل، مثال وحوذ معَة ألحوز ًوحغ ٔبن هوؾَة املعاًة عم اًـمي اًص 

ؿىل كامئة اًالحئة املعَحَة اكيف يف زفؽ وس حة اًخجيَس يف حني بٔن قَاتَ ًلَي مهنا، ٔبما ؿىل 

املس خوى ارلازيج فِخـَق ألمص تـسم وحوذ اسدامثزاث مدارشت وانحـة جساضم يف ثفـَي 

 وحوذ اًيلاتة يف حاةل مواهجة اًـمي وابًخايل جسمح تخوس َؽ اًًضاظاث اًيلاتَة،نشعل

مدارشت مؽ اصلوةل يف لك مصت جسـى فهيا ٕاىل حتلِق املعاًة اًـٌلًَة ألمص اطلي ًؤذي ٕاىل 

عحح هضال س َايس ل ًـوذ ابًفائست يف كاًة ألوكاث  حتول اًيضال ؾن مساٍز املعَيب ًو

 ؿىل اًياحِة املعَحَة.
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 ٌَـٌلل ادلزائًصني يف ثرصفاث اًـٌلل:ثبٔزري اذلصنة اًيلاتَة ًالحتاذ اًـام  -2

ٕان ثبٔسُس الاحتاذ اًـام ٌَـٌلل ادلزائًصني من كدي حهبة اًخحٍصص اًوظين، اكن من 

ٔبخي ٕاؾعاء هفس خسًس ٌَثوزت، وثسؾميِا ًعفوفِا تواسعة مجؽ مشي اًعحلة اًـامةل 

طمة ًُس فلط ادلزائًصة يف ثيؼمي هلايب واحس، ؤبًضا صلفؽ ُشٍ اًرشحية الاحامتؾَة ٌَمسا

ٌضلفاغ ؾن معاحل اًـٌلل املاذًة والاحامتؾَة، وٕامنا يف اًيضال اًس َايس واًىفاخ املسَح 

حتت كِاذت زمضاين  1956فِفصي24من ٔبخي حتٍصص ادلزائص "فاكن مِال الاحتاذ يف 

ي املضلكة اًيلاتَة ادلزائًصة واًخجيَس 9َلس" ، وكس اكن من ٔبُساف ثبٔسُس إلحتاذ ثسًو

خجس َس ُشٍ اًفـال ً لك ؾٌلل اًـامل من ٔبخي ثبًَٔس كضَة اًـٌلل ادلزائًصني املاكحفني، ًو

ألُساف، اهؼم الاحتاذ ٕاىل ادلامـة اًـاملَة ٌَيلاابث اذلصت، اًيت وخس فهيا مٌربا ًخحََف ظوثَ 

ٕاىل اًصٔبي اًـام اًـاملي، ؤبسس فصوغ يف لك من ثووس وامللصة، وفصوسا وكس مىٌخَ ُشٍ 

ًلِام تًضاظ هحري يف اجملال اصلويل ٌَخـًصف ابذلصنة اًيلاتَة ادلزائًصة، ارلعواث من ا

ومضلكة اذلصة يف ادلزائص وهخاجئِا الاحامتؾَة، وهسة ثبًَٔس ؾٌلل اًـامل ًىفاخ اًـٌلل 

ادلزائًصني واًضـة ادلزائصي، وثوهجت ُشٍ اًخحصاكث اًـاملَة ٕاىل ثلسمي مساؿساث ُامة 

من ثووس وامللصة، واذلعول ؿىل مٌح ذزاس َة وٕازسال ؿسذ ًالحئني ادلزائًصني يف لك 

َة.  من اًـٌلل ادلزائًصني ٌَخىوٍن واًخرعط يف خمخَف املعاحل اصلًو

ًلس حاًوت اًسَعاث الاس خـٌلًزة اذلس من وضاظ وحتصاكث الاحتاذ، من ذالل 

فصوس َة ؾصكةل وضاظَ وؿسم اًسٌلخ ًلاذهتا ابرلصوح من ادلزائص، واًزح هبم يف اًسجون اً

ىشا وتفضي ُشا  واكن ألمني اًـام ًإلحتاذ ؿُساث اذٍص من حضااي ُشٍ اًس َاسة، ُو

الاحتاذ متىٌت حهبة اًخحٍصص اًوظين من اًدضِري جبصامئ الاس خـٌلز اًفصويس يف ادلزائص يف 

َة واًخجمـاث اًـٌلًَة، وابًخايل اًـمي ؿىل هسة اًصٔبي اصلويل ًعاحل اًلضَة  احملافي اصلًو

 ئًصة.ادلزا

ٔبما فامي خيط اصلوز اًيضايل ًإلحتاذ فلس ًـة ذوزا هحريا وذمزيا يف ثيؼمي اًعحلة اًـامةل 

ادلزائًصة وزض ظفوفِا رلسمة بُٔساف اًثوزت اًخحٍصًصة، اسذاذ ُشا اصلوز وجتشز تـس مؤمتص 
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حة اًعومام اطلي دصح تخعوز مس خلدًل ًإلحتاذ اًـام ٌَـٌلل ادلزائًصني وإلحتاذ اًـام ٌَعَ 

 املسَمني ادلزائًصني واصلوز امليوظ هبٌل يف معََة اًيضال واًخمنَة.

ًلس جصس ذوز اًعحلة اًـامةل ادلزائًصة يف املِجص وتعفة ذاظة يف فصوسا، ٕار ساضم 

اًـٌلل مساطمة فـاةل وهحريت يف ثسؾمي اًثوزت من ذالل الاصرتااكث املاًَة اًيت اكهوا ًسفـوهنا 

حٍصص اًوظين يف خمخَف املسن اًفصوس َة ٌَثوزت، وكس وظَت ًفصوغ فسزاًَة حهبة اًخ

 1961فصىاك خسًسا ًلك ؿامي، مؽ إلصازت ٔبن ؿسذ املضرتنني س ية  30الاصرتااكث ٕاىل 

مََون فصهم  500ٔبًف ؿامال مٌاضال، وكس تَف ما اكن جيمـَ اًـٌلل  135.202اكن 

سًية ابٌزس واملسن اًفصوس َة فصويس، وفذح حهبة اثهَة ٌَيضال، ويف ُشا إلظاز ثـصضت م

ألدصى ًـست ٔبؾٌلل فسائَة ختًصخِة، سايذت ؿىل ثيؼمي إلحتاذ ًـسذ من إلرضاابث يف زتوغ 

، فإلحتاذ هفش جصامج وبُٔساف إلرضاابث جلك ذكة  1956/1957اًوظن وذازخَ يف سًيت 

شا ًسل ؿىل اًوؾي واًيضج اًس َايس اطلي حمتخؽ تَ اًعحلة اًـامةل  يف ادلزائص، وٕاحاكم ُو

نٌل ٔبنسث مضازنة إلحتاذ يف ُشٍ إلرضاابث ٌَصٔبي اًـام، ؿىل وحست اًضـة ادلزائصي 

ومسى ثـَلَ ومتسىَ مبحاذئ حهبة اًخحٍصص اًوظين املمثي اًوحِس واًرشؾي ٌَضـة 

 :ادلزائصي، وما ميىن ٔبن وس خًذجَ من ذالل اًـمي اًيلايب ٔبزياء اًوحوذ الاس خـٌلزي ما ًًل

 اًيلاتة يف ادلزائص ابًيلاابث اًفصوس َة. ثبٔثص -1

 الاُامتم مبعاًة اذلصنة اًوظيَة تسل من الاُامتم ابملعاًة اًـٌلًَة. -2

 اًـمي اًيلايب خاء مذبٔدصا هؼصا ٌَؼصوف الاس خـٌلًزة. -3

ٔبما فامي خيط مصحةل ما تـس الاس خلالل فلس اكهت اًس َاسة اًدرشًـَة ابدلزائص جسدٌس 

"حق الاخنصاظ يف  1976من ذس خوز  60صرتاهَة حِر هعت املاذت ٕاىل ألُساف الا

هلاتة مـرتف تَ زلَؽ اًـٌلل، سواء ؿىل املس خوى ازلاؾي ٔبو اًفصذي"
10

، ٕال ٔبهنا اكهت 

جس َعص ؿَهيا ألحزاة الاصرتاهَة ملِست تخحوًي اًيلاتة ٕاىل حزء من َُالك اصلوةل 

إبًزامِة  1990-1962ؾَة من س ية واذلزة، ويف ُشا إلظاز ثـَلت اًلواهني الاحامت

اًـامي ل كري، يف حني متثي ارلعوظ اًـًصضة ٌَدرشًـاث ادلسًست يف حًصة إلرضاة 
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فرباٍص اطلي هصش  23اكن اس خفذاء  1989واذلق يف اًخيؼمي واملفاوضاث ازلاؾَة، يف س ية

اًخـسذًة اًيلاتَة ونفي ضٌلن
11
 : 

 سان واملواظن.ذمازسة اذلصايث ألساس َة وحلوق إلو  -1

اصلفاغ اًفصذي ٔبوازلاؾي ٌَحلوق ألساس َة ًإلوسان واذلصايث اًفصذًة وازلاؾَة  -2

 وحًصة اًخـحري وجضىِي ازلـَاث.

 اًخـسذًة اذلزتَة. -3

 حق ذمازسة إلرضاة يف ٕاظاز اًلاهون. -4

 1991ذٌسمرب  21املؤزد يف  91/30ومن مث "خاء اًلاهون املـسل واملمتم ابًلاهون 

املخـَق مبٌلزسة اذلق اًيلايب ملصزا ٌَمحاذئ ألساس َة واصلفاغ ؾن معاحل املس خزسمون 

املاذًة واملـيوًة، وٕاؾعا ا اًعفة اٍمتثَََة ٌَـٌلل ابًخفاوط ابمسِم ٕارا ثوفصث فهيا رشوظ 

ؿىل ألكي من ٍلوغ اًـٌلل امليرصظني  % 20س خة ٔبصِص ؿىل اؾامتذُا، ًِا الاؾامتذ ومصوز

يف ثيؼميِا اًيلايب، ٔبما ابيق اًخيؼاميث ألدصى اًيت ل ثخوفص ؿىل رشظ من ُشٍ اًرشوظ 

ذاظة اٍمتثَي، فٕان ًِا حق ٕاتساء اًصٔبي واملالحؼة"
12
. 

ضاء دلية املضازنة نٌل خاءث ٔبحاكم اًلاهون املخـَق تـالكاث اًـمي ًخيط ؿىل ٕاو 

comité de participation  يف لك مؤسسة مديَة ؿىل هَفِة حىوٍهنا وظالحِاهتا، ٕار

ثخىون دلية املضازنة ابملؤسسة من ٍلوغ امليسوتني ؾن املس خزسمني، مباكن معي ممتزي 

ؿامال ؿىل ألكي، ًحسٔب اٍمتثَي مبيسوة واحس ًريثفؽ حسة ؿسذ اًـٌلل  20حيخوي ؿىل 

ًـمي، وما ميىٌيا اس خزالظَ بٔن اذلصنة اًيلاتَة تـس الاس خلالل متزيث مبصحَخني مباكن ا

ٌل ُو
13

، حِر متزيث واًثاهَة مصحةل ما تـس اًيضج ،ما كدي الاهفذاخ اًس َايس: ألوىل 

 :ؼؼؼ ألوىل ت

 اًيلاتة حتوًت ٕاىل حزء من َُالك اصلوةل واذلزة. 

 مضاًزؽ اصلوةل اًس َاس َة  اًيلاتة ٔبظححت وس َةل ًخجيَس اًـٌلل ًعاحل

 .والاكذعاذًة والاحامتؾَة
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شا  ٔبما املصحةل اًثاهَة فلس مت فذح اًحاة ؿىل مرصاؾََ ًخبٔسُس اًيلاابث وازلـَاث ُو

ما ًفرس اًـسذ اًِائي من اًيلاابث ؿىل اًساحة اًيت ٔبفصسث حِات معََة ذاذي املؤسسة 

ًلوم تني اًـامي واملؤسسة ثضبٔن من ىزاؿاث وذالفاث حٌلؾَة ٔبي اًزناغ ازلاؾي اطلي 

 حصثُة اذللوق.

فٕان اًـمي اًيلايب ابدلزائص ل ٍزال ًـاين من ؿست هلائط ؿىل  من ذالل ما ثلسم 

مس خوى حتلِق املعاًة واًـمي ؿىل ٕاظفاء اًلََان الاحامتؾي، ٕال ٔبهَ وتـس الاهفذاخ 

اانث واًخحس ايث يف املـرتك اًس َايس واًخـسذًة اًيت ٔبظححت حصفؽ من ذالًِا اًُص

اًس َايس والاكذعاذي والاحامتؾي ًحلى وسخِا، وكس ٍىون يف نثري من ألحاًني ٔبمصا 

سَحَا هدِجة بٔن ٔبكَة ألحزاة املوحوذت يف اًساحة اًس َاس َة حاًَا ابدلزائص ٕامنا عم 

 امذساذ ٌَيؼام اًلامئ، ألمص اطلي ًؤثص سَحَا ؿىل فـاًَة اًيلاتة وذوزُا امليخؼص.   

 ارلامتة:

ٕان ذزاسة موضوغ اًيلاتة اًـٌلًَة يف ادلزائص، ويف وضـِا اًصاُن ًخعَة حتسًس جحم 

خعَة مـاًية ثعوز اًـمي املبٔحوز يف كعاؿاث اًعياؿة ذاظة، ؤبن فِم  اًعحلة اًـامةل، ًو

ة اًساتلة اًيت اكهت  ُشٍ اًوضـَاث ًخحسذ ابًـوذت ٕاىل مضاًزؽ اصلوةل وٕاىل خمععاهتا اًخمنًو

ة حنو ثَحَة ظموحاث اًعحلة الاحامتؾَة اًاكذحة، ذاظة اًعحلة اًـٌلًَة واًيت ثـمي موهج

 ؿىل ثوحَِ ُشٍ اًخمنَة تفىص ٔبحاذي ٕاًسًوًوحِا. 

ابًـوذت ٕاىل اًخيؼمي اًيلايب يف ادلزائص فٕان هل اتزخي ظوًي، حِر ٔبن اًيلاتة اًصمسَة 

ساطمت س َاس َا يف حتٍصص وس َاذت اًحالذ، اًيت حمتثي يف إلحتاذ اًـام ٌَـٌلل ادلزائًصني، كس 

وحسسث ٕاًسًوًوحِهتا تـس الاس خلالل يف تَوزت املوازَق واًلصازاث اًس َاس َة املخـَلة 

ابجملمتؽ واًخمنَة ثضلك ؿام فلس "ازثحط جرشًؽ اًـمي ازثحاظا وزَلا ابذلصنة اًيلاتَة )إلحتاذ 

َ ابصلوةل اًًصـَة، ُشٍ اًيت فصضت اًـام ٌَـٌلل ادلزائًصني(، اطلي ػي تسوزٍ حدُس ؿالكذ

مس خوى مـني من اًخحصك واًيضال مل ًخـس ٔبفق ظموخ ؤبُساف اًيؼام اًضمويل ظَةل 

زالزة ؾلوذ اتمة"
14.
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ُشٍ اكهت ذالظة اًخحََي اًسوس َوًويج ًحاحثني حزائًصني ٌَفرتت امليرصمة، مث تـس 

ضؽ تلِت اذلصنة اًيلاتَة حدُسة الاهفذاخ ؿىل اكذعاذ اًسوق ؤبتـاذٍ اخملخَفة مل ًخلري اًو 

ُشٍ ألُساف، تي مت اس خلالل اًوضؽ من ظصف اًيؼام اذلامك ٌَخحنك ٔبنرث يف معَحَة 

اًـٌلل واذلفاع ؿىل ألوضاغ اًصاُية ومساٍصت لك اًخحولث، ذون ؾصكةل وثـازط ًِا رمٌل 

َة املوخَ ض س اًـٌلل وعم اكن ألسَوة حىت ًوو حتوًت اًيلاتة ٕاىل هجاس ٌَهتسًس واًرُت

 اًيت ثخسؾي متثََِم.

وتخحََي بٓدص، فٕان اكذعاذ اًسوق اكن من مضن ٔبُسافَ ىزغ ادلاهة إلوساين ؾن 

كمية اًـمي، فبٔظحح اًِسف ُواًىسة اًوفري واًرتامك يف اًرثوت واٍهتمُش واًخضحَة ابدلاهة 

ـخرب ثبٔـثري الاهفذاخ الاكذعاذي ؿىل ؿالكا ث اًـمي توخَ الاحامتؾي ٌَعحلة اًـامةل، ًو

ؿام، وؿىل اًًضاظ املعَيب اًيلايب توخَ ذاض، فلك حتسي ٌَيلاابث ٔبمام ُشا اًيؼام 

شٍ اًـالكاث املِيَة كس ًواهجَ اًفضي ٔبو ؿىل ألكي ثواهجَ  الاكذعاذي ادلسًس ُو

ظـوابث مذـسذت، مهنا اًعصذ اًخـسفي وثلعَؽ ألحص ٔلايم إلرضاة، ومن ُيا فٕان ظحَـة 

صاُية ثـىس معساكِة اًواكؽ اطلي ًـُضَ اًـٌلل، فاًخـحري ؾيَ ثضلك ٕارضاة بٔو املعَحَة اً

ا من ألساًَة، ًيؼص ٕاًََ من خاهة املرشوغ الاكذعاذي ٌَمؤسسة  احذجاح ٔبو كرُي

ا ومقـِا توسائي خمخَفة  جىوهَ ؿائلا ٔبمارما ٔبي يف ثبٔذري اًفـاًَة واًيجاؿة املاذًة، فِمت كُِص

 ة وإبكعاء وحىت ابًعصذ.اكًوؾوذ حبَول مس خلدََ

اكذعاذي حملَط اًـمي واًلوى اًـامةل يف اًـامل -ًلس ثحني من ذالل اًخحََي اًسوس َو

وذاظة ادلزائص ٔبن ُياعل ؿالكة تني ٕاحصاءاث إلظالخ الاكذعاذي اًيت ظاحدت بًَٓاث 

 اكذعاذ اًسوق وهؼام ارلوظعة وثسُوز ٔبوضاغ اًعحلة اًـٌلًَة رميَا، واحامتؾَا من هجة

شا ما ملس ياٍ نيدِجة يف ُشٍ  وحصاحؽ اًًضاظ اًيلايب يف حتلِق معاحل ُشٍ اًعحلة ُو

 اصلزاسة.

ا ؾن الاسدِاء من اًوضؽ ًخجسس  يف ثعاؿس اًيضال  فـن اذلصنة اًـٌلًَة يف ثـحرُي

املعَيب واس متصاًزة الاحذجاخاث وإلرضاابث اًيت معت اكَة املؤسساث إلهخاحِة 

سماثَة، ومؽ رعل ًحلى اًًضاظ اًيلايب ظـة حبنك اًلعَـة تني والاكذعاذًة ونشا ارل
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اًعحلة اًـٌلًَة واملمثَني اًيلاتَني، وتُهنم وتني املصنًزة اًيلاتَة بٔحِاان ٔبدصى واًيت ثحًَِ فىصت 

الاحذاكز اصلامئ ًفئاث ؾٌلًَة كََةل، نثريا ما ًـحت ذوز اٍهتسئة، وثَجبٔ ٔبحِاان ًخعفِة ٔبي 

ظفوا صلى اًـٌلل جىوهنم ًيدس حون ٕاىل "إلحتاذ اًـام ضس اًـٌلل" ؿىل معَحَة ؾٌلًَة ، و 

 .UGTAتسل من  UGCAحس ثـحريضم 

 :اًِوامش

                                                           
1
 اهؼص يف ُشا اًعسذ اصلزاساث اًخازخيَة ٌَمؤزد اًفصويس صازل زوتري ٔبحصون-

, Ed PUF, ParisLes Algériens musulmans et la FranceAgeron, -Charle.Robert 
2
ياًخزَففِادلزائصؾحساٌَعَفديبٔص هنو،مٌاملًؤفااتًالكس َىِةحوًِشُاًفرتتميىٌاًصحوؿٕاىل:  -  1981،اًرشنةاًوظيَةًٌَرشواًخوسًؽ،ادلزائص، حىًو
3
 2001، املـِساًوظيَََـمي،ادلزائص، ادلزائصمٌاذلصنةاًـٌلًَةٕاًىاذلصاكاتلحامتؾَةخاتَـحساًيادض، -

1994اذلوكة، ادلزائص، ، ذاز  س َاس َة ًإلرضاابث اًـٌلًَة-ادلزائص ثخحصك:ذزاسة سوس َواهؼص: ؾحس اًيادض خايب ، -
4

 
5
ة وؿالكهتا ثسوق اًـمي-  ميىن اًـوذت ٕاىل املؤًف ازلاؾي حول املسبةٔل اٌَلًو

: quelles langues pour le marche du  Mondialisation et enjeux linguistiquesBenguerna.M et Kadria,  

,2001 , Ed CREADtravail en Algérie 
6
 اهؼصماخاءفِاًـسذارلامصمنجةلهلسادلزائًصةاطلخيععٔلؾٌللصلنخوزسـَسص َرَحولذلصنةاًـٌلًَةذالًِشُاًفرتت-

Mouvement social et modernité. Hommage a Saïd CHIKHI.naqd/Sarp 2001 
7
، مصحؽ نة اًـٌلًَة ٕاىل اذلصاكث الاحامتؾَةادلزائص من اذلص ٌَخـصف ٔبنرث ؿىل اًؼاُصت اًيلاتَة يف ادلزائص ٔبهؼص ٕاىل : ؾحس اًيادض خايب، -

 س حق رهٍص
8
ملًزس من املـَوماث حول وضاظ اًيلاابث املس خلةل يف ادلزائص اهؼص مَف ٔبؿسٍ س يسش.ٔب، اًيلاابث املس خلةل...زاُن مهبم مصحش  -

 ؿىل اًصاتط الاًىرتوين: 2013ماي  15ًالحذلان، ؾن حًصست "اًسالم اًَوم" ًومِة وظيَة صامةل، 

 http://essalamonline.com/ara/permalink/15599.html#ixzz2IFj45XT1 
9
-,Paris,1970,p27 , CUJAS , Doctrine et action syndical en AlgérieWeiss François 
10
 1976، ازلِوزًة ادلزائًصة اصلميلصاظَة اًضـحَة، معَحة اًعحاؿة، املـِس اًرتتوي اًوظين، 60املاذت  1976ذس خوز  -
11
 26،ض430/ؿسذ 1999جمةل ادلُش ، ماي  -
12
 املخـَق مبٌلزسة اذلق اًيلايب. 21/12/1991املؤزد يف  91/30اًلاهون املـسل واملمتم  -
13
 25جمةل ادلُش، مصحؽ ساتق، ض  -
14
 .281،ض 2002، خامـة مٌخوزي، كس يعَية،ثيؼمي اًلوى اًـامةل يف املؤسساث اًعياؾَة ادلزائًصةسـَس ثضاًًِة، -
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 اًعَحة ادلامـَون ادلزائًصون وموكؽ اًفُس حوك

 "ذزاسة يف ؿاذاث وبٔمناظ اس خزسام ؾَية من ظَحة

 "3إلؿالم والثعال جبامـة ادلزائص لكَة ؿَوم 

     ادلزائص - 3خامـة ادلزائص - ذ. هوز اًِسى ؾحاذت                                                            
 

 املَرط:

وسـى من ذالل ُشا امللال ٕاىل اًخـصف ؿىل 

 3ٔبمناظ اس خزسام ؾَية من ظَحة خامـة ادلزائص

 لكَة ؿَوم إلؿالم والثعال ملوكؽ اًفُس حوك،

تـس اًخـصف ٔبول ؿىل دعائط ؾَية  ورعل

اًححر من حِر:  ادلًس واًفئاث اًـمًصة 

وإلكامة واذلاةل الاحامتؾَة، مث ٔبمناظ 

الاس خزسام من حِر، ألكسمِة، مست 

الاس خزسام، ؿسذ مصاث ثعفح اذلساة 

اًضريص ؿرب موكؽ اًفُس حوك،فرتاث اس خزسام 

املوكؽ، اًوس َةل املفضةل لس خزسام املوكؽ، ظحَـة 

ٔبظسكاء املححوزني ؿرب املوكؽ  مـاًري ادذَاز ٔبفصاذ 

ؾَية اًححر ٔلظسكا م ؿرب املوكؽ، ؿسذ 

ألظسكاء، ظحَـة الاس خزسام: ابملضازنة ٔبو من 

ذون مضازنة، الاخنصاظ يف ٍلوؿاث افرتاضَة 

 واٌَلة املس خزسمة. 

اًعَحة ادلامـَون،  اًلكٌلث املفذاحِة:

 اًـاذاث، ألمناظ، الاس خزسام .

 Abstract : 

We want from this article to 

identify the use patterns for a sample 

of the students from the University of 

Algiers3, Faculty of Information 

Sciences and communication to 

Facebook. This is after identifying the 

characteristics of the search sample: 

gender, age, residence and the social 

situation,Then, the use patterns of the 

seniority, duration of use, the number 

of times in browsing the personal 

account through Facebook, periods of 

using the site, the preferred means to 

use the site, the nature of the Friends 

for he respondents through the site, the 

criteria for selecting the members of the 

research sample for their friends 

through the site, the number of friends, 

the nature of Use: to participate or 

without participating, to engage in 

virtual groups and the used language.  

Keywords: University Students, 

habits, patterns, use. 

 



 ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼموكؽ اًفاٌس حوك اًعَحة ادلامـَون ادلزائًصون و 

 خامـة َلس دِرض ثسىصت                                         خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص
248 

  ملسمة:

ٔبحسزت اًخعوزاث اًخىٌوًوحِة الثعاًَة ذمثةل ذاظة يف ص حىة الاهرتهُت هلةل هوؾَة 

وزوزت حلِلِة يف ظًصلة حِات اًخرش وثواظَِم مؽ تـضِم اًحـغ، فلس مىٌت ص حاكث 

ااًخواظي  ؿىل قصاز موكؽ اًفُس حوك ظَحة خامـة ُازفازذ من  الاحامتؾي املوحوذت ؿرُب

، مث ما ًحر ٔبن ٔبظحح 2004اًحلاء ؿىل اثعال ذامئ ٔبزياء اًـعةل ادلامـَةاتخساء من س ية 

س خزسمَ ؿسذ هحري خسا من ألصزاض من خمخَف مٌاظق  املوكؽ حيؼى ابًعفة اًـاملَة ٌو

 يوؿة.اًـامل تعصق خمخَفة ؤلقصاط مذ 

ٕان ظصخ موضوغ امناظ اس خزسام اًعَحة ادلامـَني ملوكؽ اًفاٌس حوك اطلي ُو 

موضوؾِشٍ اصلزاسة ًـين ابصلزخة ألوىل ما ٌُسمى ابًفضاء الافرتايض ٔبو اجملمتؽ الافرتايض. 

جمال حبوج الثعال حسًثا ًخعحح راث مفاُمي ُمحسذت  وعم مععَحاث اكذحمت

و ما حناول اًخـمق يف فِمَ من ذالل ُشا  وذللث ؿَمَة مذـازف ؿَهيا تني اًحاحثني. ُو

امللال اًـَمي وابًخايل فٕان ٔبمناظ الاس خزسام عم  ابًًس حة ًيا ثُـرب ؾن اًعًصلة اًيت ًخفاؿي 

ؽ كرٍي من ألفصاذ ؿرب املوكؽ يف ٕاظاز الاهامتء هبا لك ظاًة مدحوج مؽ اًوس َةل ٔبول مث م

ٕاىل اجملموؿة اًواحست وثلامس ألرواق واًلمي والاُامتماث وألُساف املُضرتنة. وما ذامت 

ُشٍ اصلزاسة ثدٌاول ٔبمناظ اس خزسام املححوزني ملوكؽ اًفاٌس حوك ٕازثبًٔيا ختعَط ٔبحس ؾرش 

ىصاز واًوس َةل وظًصلة الاس خزسام، وهوغ سؤالا ًِشا ادلاهة ًلعي: ألكسمِة واملُست واًخ

ادذَازضم. ومن ٔبخي مـادلة املوضوغ حمي اًححر مقيا تعصخ  ألظسكاء وؿسذضم ومـاًري

 ماعم ؿاذاث ؤبمناظ اس خزسام ٔبفصاذ ؾَية اًححر ملوكؽ اًفُس حوك؟ اًسؤال املصنزي اًخايل:

 جممتؽ وؾَية اًححر

و ًُـصف جممتؽ اًححر ؿىل ٔبهَ: "مجَؽ املفصذاث  راث اًـالكة ابملضلكة املسزوسة" ُو

"مجؽ حمسوذ ٔبو كري حمسوذ من املفصذاث اًيت ثًمتي ٕاىل اًؼاُصت املححوزة" تشعل:
1
ومبا ٔبن  .

 امليمتني ًعوز اًخسزح 3جممتؽ حبثيا ًخىون من اًعَحة ادلامـَني ادلزائًصني جبامـة ادلزائص
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اجملمتؽ املسزوش مـَوم اذلجم، ُشا ماسرت( لكَة ؿَوم إلؿالم والثعال، فٕان -)ًُساوس

ظاًحا، موسؿني اكًخايل 5764ألذري اًحاًف 
2
: 

 ظاًحا مسجَني يف ظوز اٌَُساوس. 4468 -

 ظاًحا مسجَني يف ظوز املاسرت. 1296 -

جحم جممتؽ اًححر  هحري خسا ل ميىن ٕادضاغ مجَؽ مفصذاثَ ٌَمـادلة. ألمص اطلي حمت 

 يف حتسًس حزء ٔبي "ؾَية" حىون حمي اصلزاسة.ؿََيا اٌَجوء ٕاىل ظًصلة اًخـَني
3

وثُـصف 

ا تعًصلة مـَية، وٕاحصاء اصلزاسة  اًـَية ؿىل ٔبهنا ٍلوؿة حزئَة من اجملمتؽ اًلكي، ًمت ادذَاُز

ؿَهيا، ومن مث اس خزسام ثغل اًيخاجئ وثـمميِا ؿىل اكمي جممتؽ اصلزاسة.
4

 

يف ثعحَق اًـَية اًعحلِة ٔبن جُيصى اكن ًزاما ؿََيا وفق اًلواؿس املهنجَة املـمول هبا 

الادذَاز اًـضوايئ اًخس َط ؿىل مس خوى اًفئخني املسزوس خني تعوزت مس خلةل.
5

 

ٔبما اًعًصلة املخحـة يف حتسًس حعة لك فئة يف اًـَية فاؾمتسان ؿىل ظًصلة اذلعط 

املخياس حة. ٔبي ٔبن جحم اذلعة ارلاظة جلك فئة ازثحط ثياسخِا حبجمِا، من ذالل: ٔبول 

َق اًلاؿست من جحم اجملمتؽ ألظًل تخعح % 6.22سًس وس حة جحم اًـَية املسزوسة تًس حة حت

، من ٔبخي اًخزَط من ألحزاء املئوًة % 5764\ =6.22 (359x100) اذلساتَة اًخاًَة:

 ًٌَس حة 

من جحم فئة  %7املئوًة ٌَـَية ؿىل مس خوحىجم اجملمتؽ ألظًل، مت ختعَط وس حة 

من جحم فئة ظَحة اٌَُساوس وحعة  %6ظَحة املاسرت وحعة هلم ذاذي اًـَية، ووس حة 

 هلم تسوزضم يف اجملال املشهوز. وُشا تخعحَق اًلاؿست اذلساتَة اًخاًَة: 

 .مفصذت 91مفصذت. = 100 =90.72\(1296x7)حعة فئة ظَحة املاسرت ذاذي اًـَية = -

 مفصذت. 100  =268\(4468x6)= ذاذي اًـَيةحعة فئة ظَحة اٌَُساوس  -

، وثوسًؽ حععِا %6.22تـس حتسًس وس حة جحم اًـَية مضن اجملمتؽ ألظًل اًحاًلة 

 268) %6مفصذت( ًعَحة املاسرت ووس حة  91) %7ؿىل اًفئخني حمي اصلزاسة تًس حة 

 تخعحَق مفصذت( ًعَحة اٌَُساوس، مقيا ابلدذَاز اًـضوايئ ملفصذاث اذلعخني املشهوزثني
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ٔبسَوة الادذَاز اًـضوايئ اًخس َط ٌَخحعي يف ألذري ؿىل مفصذاث اًعَحة ٌَـَية 

 املعَوتة.

 ٔبما ابًًس حة رلعائط ؾَية اًححر فِيي اكًخايل:

مفصذت مٌمتني  91مفصذت مٌمتني ًعوز اٌَُساوس ملاتي  268ثخىون ؾَية اًححر من 

 ؿىل اًخوايل. % 25و %75ًعوز املاسرت وتًسة مئوًة ملسزت تؼ 

 دعائط ؾَية حبر ظَحة اًُساوس  - بٔ 

 ًُحني دعائط ؾَية اًححر ًعَحة اٌَُساوس 01:خسول زمق  - ة

 
 اًخىصاز                

 اًفئاث  
 % اًخىصاز

 ادلًس
 28 75 اطلهوز

 72 193 إلانج

 اًفئاث اًـمًصة

 56 150 س ية21 -17

 44 118 س ية25 -22

 0 0 س ية29 -26

 0 0 س ية 30-33

 0 0 س ية33ٔبنرب من 

 إلكؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼامة
 97 260 مؽ اًـائةل

 3 8 اذلي ادلامـي

 اذلاةل املسهَة
 3 7 مزتوح

 97 261 ٔبؾزة
 

من إلانج. نٌل متثي اًفئاث  %72من اطلهوز ملاتي  %28جض متي ؾَية اًححر ؿىل 

من اًـسذ إلحٌليل ٔلفصاذ جممتؽ اًححر ًًمتون ٌَفئة  %56اًـمًصة فَِ اًًسة اًخاًَة 

ًمتي 21-17اًـمًصة) ( س يةيف حني ل ًًمتي 25-22مهنم ٌَفئة اًـمًصة ) %44( س ية،  ًو

( س ية. نشعل ألمص ابًًس حة ًحايق اًفئاث اًـمًصة 29-26ٔبي ظاًة مهنم ٌَفئة اًـمًصة )
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ـُؼمى من  0ٔبي=س ية مجَـِا مـسومة  33)ٔبنرب من -( 33-30ألدصى: ) .ٌسىن اًلاًحَة اً

املخحلِة  %3، يف حني ٌسىن 260وحىصاز 97ٔبفصاذ ؾَية اًححر مؽ ؿائالهتم ورعل تًس حة 

 .%3تـَسا ؾن ؿائالهتم وابًخحسًس يف اذلي ادلامـي ورعل تًس حة 

من ٔبفصاذ ؾَية اًححر مزتوخني، يف حني اًلاًحَة اًـؼمى ؾزاة ورعل تًس حة  3%

 .261وحىصاز 97%

 دعائط ؾَية حبر ظَحة املاسرت - ث

 ًحني دعائط ؾَية اًححر ًعَحة املاسرت  2خسول زمق:          

 
 اًخىصاز

 اًفئاث 
 % اًخىصاز

 ادلًس
 26 24 اطلهوز

 74 67 إلانج

 اًفئاث اًـمًصة

 8 7 س ية21 -17

 87 79 س ية25 -22

 4 4 س ية29 -26

 0 0 س ية 30-33

 0 1 س ية33ٔبنرب من 

 ؼؼؼؼؼامةإلكؼ
 65 59 مؽ اًـائةل

 35 32 اذلي ادلامـي

 اذلاةل املسهَة
 3 3 مزتوح

 97 88 ٔبؾزة
 

من إلانج. نٌل متثي اًفئاث  %74من اطلهوز ملاتي  %26جض متي ؾَية اًححر ؿىل 

من اًـسذ إلحٌليل ٔلفصاذ ؾَية اًححر ًًمتون ٌَفئة  %8اًـمًصة فَِ اًًسة اًخاًَة: 

ًمتي 21-17اًـمًصة)  %4( س ية، يف حني جنس 25-22مهنم ٌَفئة اًـمًصة ) %87( س ية ًو
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( 33-30( س ية ٔبما ابًًس حة ٌَفئخني اًـمًصخني املخحلِخني: )29-26مهنم ًًمتي ٌَفئة اًـمًصة )

من ٔبفصاذ ؾَية اًححر مؽ  %65 . ٌسىن 0س ية فاكهخا مـسومذان ٔبي=33و)ٔبنرب من 

 املخحلِة تـَسا ؾن ؿائالهتم وابًخحسًس يف اذلي ادلامـي. %35ؿائالهتم، يف حني ٌسىن 

 %97من ٔبفصاذ ؾَية اًححر مزتوخني، يف حني اًلاًحَة اًـؼمى ؾزاة ورعل تًس حة  3%

مفصذت. ومن ٔبخي ثوس َؽ مـصفة اًلازئ ابرلعائط املُمزيت ٔلفصاذ اًـَية ؿىل  88وحىصاز 

ٌَخـصف ؿىل حواهة  02وزمق : 1مس خوى اًفئخني املسزوس خني مقيا إبؿساذ ادلسًوني زمق:

ادلًس، واًفئاث الاحامتؾَة وإلكامة واذلاةل املسهَة ٌَمححوزني. وعم اًـمََة اًيت مقيا هبا 

 ت مس خلةل ؿىل مس خوى لك فئة ابًضلك اطلي تٌَُ ادلسًوني اًساتلني.ٔبًضا تعوز

 ج اصلزاسةمهن

من املـصوف ٔبن ظحَـة اصلزاسة وهوغ اجملمتؽ املححوج ثفصضان ؿىل اًحاحر هوغ املهنج 

املالمئ،
6
ومبا ٔبن ُشا اًححر مصثحط تسزاسة مجِوز وس َةل ٕاؿالمِة)اًفاٌس حوك( ذزاسة  

َساين من حِر ثعوٍص اًؼاُصت يف وحوذُا اًعحَـي فٕان املهنج وظفِة كامئة ؿىل املسح امل 

املسحي ُو ألوسة ًححر مثي ُشٍ اذلالث. وكس ساؿسان ُشا املهنج يف اذلعول ؿىل 

 املـَوماث من املححوزني ومالحؼة اًؼاُصت يف وضـِا اًعحَـي.

 ٔبذات اًححر

 اس امتزت الاس خخِان:

اس امتزت الاس خخِان تبهٔنا: "ٕاحسى ألذواث ألساس َة يف مجؽ اًحَاانث  ثُـصف

َة، ًلوم من ذالًِا اًحاحر إبؿساذ ٍلوؿة من ألس ئةل،  ا ألًو واملـَوماث من معاذُز

وٕاًلا ا ؿىل املححوزني ومجؽ ٕاخاابهتم وحتَََِا.
7 

اس خزسمٌا يف ُشٍ اصلزاسة اس خخِان مىوهة  

 ٕاىل اًحَاانث اًضرعَة ٌَمححوزني. من ٔبحس ؾرشت سؤالا ، ٕاضافة
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 : بٔكسمِة الاس خزسام1

ٕان اًلصط من اًخـصف ؿىل ٔبكسمِة لك مدحوج من اس خزسام اًفاٌس حوك ٌساؿسان 

ؿىل مـصفة ارلربت اًيت اندس هبا اًعاًة يف اجملال حمي اصلزاسة ذاظة ؤبن ؿامي اًزمن 

ٔبخي إلملام ابًيلعة حمي  ًؤذي اصلوز ألول يف ثعوٍص اًفصذ ملِازاث الاس خزسام. ومن

مؽ حرص  اًححر كامت اًحاحثة تعصخ اًسؤال: مٌش مىت ؤبهت جس خزسم موكؽ اًفُس حوك؟

ة ابًضلك اًخايل:  إلخاتة يف ٔبزتـة ادذَازاث فئًو

 ًُحني ثعيَف املححوزني حسة ٔبكسمِهتم يف اس خزسام موكؽ اًفُس حوك 03خسول زمق:

 مٌش مىت ؤبهت جس خزسم موكؽ اًفُس حوك؟

 اًذؼؼؼؼؼؼىؼؼؼصاز

 اًفئاث  

 اجملموغ اًلكي ماسرت ًِؼؼؼؼؼؼؼساوس

 % اًخىصاز % اًخىصاز % اًخىصاز

 4 17 1 5 3 12 ٔبكي من س ية

من س ية ٕاىل ٔبكي من 

 س يدني
25 7 18 5 43 12 

ٔبكي من  من س يدني ٕاىل

 س يواث3
107 30 31 9 138 39 

 45 161 10 37 35 124 زالج س يواث فبٔنرث

 100 359 25 91 75 268 اجملؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼموغ
 

ارلاض تبٔكسمِة اس خزسام ٔبفصاذ ؾَية اًححر ملوكؽ اًفُس حوك  03ًُحني ادلسول زمق: 

مفصذت متثي  268مفصذت ملسمة نٌل ُو ًمدني ٕاىل فئخني: ألوىل ثضم  359واًحاًف ؿسذضم 

من اًعَحة %4املاسرت، ٔبن مفصذت متثي ظَحة  91ظَحة اٌَُساوس يف حني ثضم اًثاهَة 

املححوزٌُُس خزسمون موكؽ اًفُس حوك مٌش ٔبكي من س ية واحست وثخوسغ اًًس حة ؿىل اًفئخني 

 املسزوس خني ابًضلك اًخايل:

ابًًس حة ًعَحة املاسرت، ُوميىن  %1ابًًس حة ًعَحة اٌَُساوس وثلاتَِا وس حة 3%

كري موكؽ اًفُس حوك ذاظة  ثفسري ُشٍ اًًس حة املخسهَة تبٔن اًعَحة ًُفضَون مواكؽ ٔبدصى
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تـس ػِوز اًـسًس من مواكؽ اًخواظي الاحامتؾي امليافسة،  نٌل كس ًـوذ ٕاىل ٔبن اًعَحة 

اطلٍن ًُمثَون ُشٍ اًًس حة مًضلَون توػائف يف حِاهتم اًـمََة وتشعل كس ل ٍىون صلهيم 

س هكحَوحص ٔبو اًوكت اًاكيف لس خزسام املوكؽ، ٔبو ًـوذ رعل ٕاىل ؿسم امذالوِم املُحىص دلِا

و ما ًيـىس تعحَـة اذلال ؿىل ٔبكسمِة اس خزسارمم ٌَموكؽ.    ُاثف ريك ُو

من اًعَحة املححوزني اًفُس حوك من س ية ٕاىل ٔبكي من س يدني،  %12ٌس خزسم 

ابًًس حة ًعَحة اٌَُساوس  %7وثخوسغ اًًس حة ؿىل اًفئخني املسزوس خني ابًضلك اًخايل: 

 اسرت.ابًًس حة ًعَحة امل %5وثلاتَِا وس حة 

من ٔبفصاذ ؾَية اًححر ٌس خزسمون املوكؽ من س يدني  %39ًُحني ادلسول هفسَ ٔبن 

ابًًس حة  %30ٕاىل زالج س يواث وثخوسغ اًًس حة ؿىل اًفئخني املسزوس خني ابًضلك اًخايل: 

 ابًًس حة ًعَحة املاسرت. %9ٌَعَحة املسجَني يف ظوز اٌَُساوس وثلاتَِا وس حة 

وكس مثَت اًعَحة اطلٍن ٌس خزسمون  %45ادلسول عمٕاَن ٔبؿىل وس حة ُمسجةل يف 

املوكؽ مٌش زالج س يواث فبٔنرث، وثوسؾت اًًس حة ؿىل اًفئخني املسزوس خني ابًضلك اًخايل: 

و ما ًُسل ؿىل ٔبن  %10ابًًس حة ًعَحة اٌَُساوس ملاتي  35% ابًًس حة ًعَحة املاسرت. ُو

املوكؽ وذزاًة ابًخفاؿالث اًيت حتسج ًلاًحَة اًعَحة املححوزني ذربت ل تبٔش هبا يف اس خزسام 

 مضيَ. 

اطلي ُسفٌا من وزائَ ٕاىل مـصفة ما ٕارا اكن اًعَحة  03 يف كصاءت صامةل ٌَجسول زمق:

و ما ٌساؿسان  املححوزون من املس خزسمني اًلسماء ٌَموكؽ ٔبم ٔبهنم مس خزسمون ٔبحساج، ُو

يف مـصفة مسى حتوكِم يف الاس خزسام ونشا مسى احذاكوِم ابًخفاؿالث اًيت حتسج مضيَ. 

و ما ٔبنسثَ ٔبؿىل وس حة يف واثًضح ٔبن كاًحُهتم حيخىون احذاكاك هحريا مبوكؽ اًف  ُس حوك، ُو

ادلسول، حِر مثَت اًعَحة اطلٍن ٌس خزسموهَ مٌش ٔبنرث من زالج س يواث ابًًس حة 

ٌَفئخني موضوغ اصلزاسة، تُامن مثَت ٔبذىن وس حة اًعَحة اطلٍن ٌس خزسموهَ ٔلكي من س ية 

ُسل رعل ؿىل ٔبن اًض حاة تعفة ؿامة واًض حاة ادلامـي املُخـ م تعفة ذا ظة ٔبنرث واحست. ًو

اًفئاث اًـمًصة احذاكاك جلك ما ُو حىٌوًويج وخسًس، ملازهة تحايق اًفئاث اًـمًصة ألدصى، 

َيب مـؼم  نٌل ًُسل ٔبًضا ؿىل ٔبن موكؽ اًفُس حوك حُيلق ملس خزسمَِ ٕاص حاؿاث مذيوؿة ًو
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ن حاخاهتم اًيت اكهت سخدا يف إلكدال ؿَََ مٌش اًحساًة وٕال ملا مثَي الاس خزسام ملست ٔبنرث م

 زالج س يواث ٔبؿىل وس حة.

 : مست الاس خزسام2

هلعس مبست الاس خزسام اًوكت اطلي ٌس خلصكَ لك ظاًة مدحوج يف اس خزسامَ 

ٌَفاٌس حوك ًومِا، حِر ٍىضف ًيا اًوكت املُس خلصق يف اس خزسام املوكؽ ؾن مسى 

يا إلحاظة هبشا ادلاهة من ذالل ظَاكة  اهسماح املححوج يف اًوسط الافرتايض، وكس حاًو

 اًسؤال اًخايل: مك من اًوكت خُتعط لس خزسام اًفاٌس حوك ًومِا؟

                                    ًحني جحم اًساؿاث اًيت ًلضهيا املححوزون يف اس خزسام موكؽ اًفُس حوك  04خسول زمق:   

 اًواحس. ًَوم يف ا                                     

 اًفُس حوك ًومِا؟ مك من اًوكت خُتعط لس خزسام

 اًذؼؼؼؼؼؼىؼؼؼصاز

 اًفئاث 

 اجملموغ اًلكي ماسرت ًِؼؼؼؼؼؼؼساوس

 % اًخىصاز % اًخىصاز % اًخىصاز

 9 33 3 11 6 22 ٔبكي من ساؿة

من ساؿة ٕاىل ٔبكي 

 من ساؾخني
65 18 19 5 84 23 

من ساؾخني ٕاىل ٔبكي 

 ساؿاث 3من 
34 10 15 4 49 14 

 54 193 13 46 41 147 ساؿاث فبٔنرث زالج

 100 359 25 91 75 268 اجملؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼموغ
 

ارلاض مبست اس خزسام ٔبفصاذ ؾَية اًححر ملوكؽ اًفُس حوك، ٔبن  04ًُحني ادلسول زمق: 

من اًعَحة املححوزني ٌس خزسمون املوكؽ ٔلكي من ساؿة واحست ًومِا، وثخوسغ اًًس حة 9%

 %3ابًًس حة ًعَحة اٌَُساوس، ثلاتَِا وس حة %6ؿىل اًفئخني املسزوس خني ابًضلك اًخايل: 

 ابًًس حة ًعَحة املاسرت.
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ٌحني ادلسول هفسَ ٔبن من ٔبفصاذ جممتؽ اًححر ٌس خزسمون املوكؽ ملست ثرتاوخ  %23ًو

من ساؿة ٕاىل ٔبكي من ساؾخني ًومِا، وثخوسغ اًًس حة ؿىل اًفئخني املسزوس خني ابًضلك 

ابًًس حة ًعَحة املاسرت. وفق ما  %5وس حة  ابًًس حة ًعَحة اٌَُساوس ثلاتَِا %18اًخايل: 

من اًعَحة املححوزني املوكؽ من  %14. نٌل ٌس خزسم  وس حة 4ُو ُمثًحت يف ادلسول زمق

ساؾخني ٕاىل ٔبكي من زالج ساؿاث ًومِا، وثخوسغ اًًس حة ؿىل اًفئخني املسزوس خني 

ابًًس حة ًعَحة  %4ابًًس حة ًعَحة اٌَُساوس، ثلاتَِا وس حة   %10ابًضلك اًخايل: 

 املاسرت. 

% ومثَت اًعَحة اطلٍن 54عم  04ٕاَن ٔبؿىل وس حة نٌل ُو مدني يف ادلسول زمق:

ٌس خزسمون املوكؽ لٔنرث من زالج ساؿاث ًومِا، وثوسؾت ؿىل اًفئخني املسزوس خني 

سل  %13ابًًس حة ٌَفئة ألوىل ملاتي  %41ابًضلك  اًخايل:  ابًًس حة ٌَفئة اًثاهَة، ًو

اٌَُساوس ؿىل ظَحة املاسرت، من حِر مست الاس خزسام ٔبن ظَحة اٌَُساوس ثفوق ظَحة 

مذفوكون ؿىل ظَحة املاسرت، من حِر ؿسذ املفصذاث حِر كُسز ؿسذ مفصذاث اًفئة ألوىل 

 مفصذت فلط.  91ؼؼ مفصذت يف حني كُسز ؿسذ مفصذاث اًفئة اًثاهَة تؼ 268تؼؼؼ 

حَة ٔبفصاذ جممتؽ اًححر لٔنرث من زالج يف اًلصاءت اًضامةل ٌَجسول وسجي ختعَط كاً 

سل رعل ؿىل ٔبهنم حيخىون احذاكاك هحريا تَ ابًيؼص ٕاىل  ساؿاث ًومِا لس خزسام املوكؽ ًو

ثـسذ اس خزساماثَ وثيوغ ارلَازاث اًيت ًُدِحِا ٕاضافة ٕاىل ٕاؾعائَ حزيا هحريا من اذلًصة 

حاذًِا تني ألظسكاء، ف م ٌَمس خزسمني حِر ًُمىهنم من ورش احملخوايث واًخـََق ؿَهيا وث 

ًـس اًلصط من اس خزسام املوكؽ ُو فلط زتط ٔبظسكاء اصلزاسة تحـضِم اًحـغ يف اًـعةل 

نٌل اكن ألمص ساتلا، تي مشي ؿست ٔبقصاط ٔبدصى. ومن ُيا ثـسذث وثيوؾت ذوافؽ إلكدال 

متؽ وما ًؤنس رعل ُو ختعَط مـؼم ٔبفصاذ جم  ؿَََ ونشا إلص حاؿاث املصاذ حتلِلِا مٌَ،

اًححر لٔنرث من زالج ساؿاث ًومِا لس خزسام املوكؽ ما ًسل ؿىل ٔبهَ جنح يف ٕاص حاغ 

اًـسًس من اذلاخاث اًيت اكهت مبثاتة ذوافؽ، ُسف اًعَحة ادلامـَون ٕاىل ٕاص حاؾِا مٌش 

اًحساًة من ذالل ٕاكداهلم ؿىل اس خزسامَ. وتياءا ؿىل ما س حق رهٍص ًُمىن اؾخحاز ختعَط 

من اًعَحة املححوزني امليمتني ٌَفئة  %3حوزني امليمتني ٌَفئة ألوىل ومن اًعَحة املح 6%
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اًثاهَة ٔبكي من ساؿة واحست ًومِا ًإلحباز يف املوكؽ مست كعريت خسا ابًيؼص ٕاىل ارلَازاث 

املخـسذت اًيت ًدِحِا، وكس ًـوذ سخة رعل ٕاىل ٔبن ذمثًل ُشٍ اًًس حة ًخعَون ؿرب ملِيى 

اًحلاء ملست ظوًةل ثسخة اًخاكًَف املاذًة ٔبو ثسخة اوضلاهلم  ألهرتهُت وتشعل ًعـة ؿَهيم

تبٔؾٌلل ٔبدصى تـس ذوام ادلامـة هكٌلزسة اًصايضة ٔبو اًـمي...ٕاخل ٔبو ٔبهنم ًفضَون مواكؽ 

 ٔبدصى من مواكؽ اًخواظي الاحامتؾي.

 : ؿسذ مصاث ثعفح اذلساة اًضريص ؿرب موكؽ اًفُس حوك3

هلعس تـسذ اًخعفح املصاث اًيت ٌُسجي فهيا لك ظاًة مدحوج ذدوهل ٕاىل حساتَ 

اًضريص ؿرب املوكؽ ًومِا، وعم اًيلعة اًيت ثو ح ًيا مسى ثفاؿي ؾيادض ؾَية  اًححر 

مؽ اًوس َةل، نٌل حىضف ًيا ؾن مسى حصض املححوزني ؿىل الاهسماح يف اًوسط 

يا ا ٕلحاظة هبشا ادلاهة من ذالل ظَاكة الافرتايض اطلي ًًضعون مضيَ، وكس حاًو

 اًسؤال: مك من مصت ثخعفح حساتم ؿرب اًفُس حوك يف اًَوم اًواحس؟ 

 ًُحني ؿسذ مصاث ثعفح ٔبفصاذ ؾَية اًححر ذلساهبم اًضريص ؿرب املوكؽ ًومِا 05خسول زمق: 

 مك من مصت ثخعفح حساتم ؿرب اًفُس حوك يف اًَوم اًواحس؟                

 اًذؼؼؼؼؼؼىؼؼؼصاز

 اًفئاث  

 اجملموغ اًلكي ماسرت ًِؼؼؼؼؼؼؼساوس

 % اًخىصاز % اًخىصاز % اًخىصاز

 19 67 5 18 14 49 مصت واحست

 32 115 7 24 25 91 مصاث 3من مصثني ٕاىل 

 49 177 13 49 36 128 مصاث 3ٔبنرث من 

 100 359 25 91 75 268 اجملؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼموغ
 

ارلاض مبصاث ثعفح اًعَحة املححوزني ذلساهبم اًضريص ؿرب  05زمق:  ًُحني ادلسول

من ٔبفصاذ ؾَية اًححر ًخعفحون حساهبم ؿرب املوكؽ مصت  %19موكؽ اًفُس حوك، ٔبن 

ابًًس حة  %14واحست ًومِا، وثخوسغ اًًس حة ؿىل اًفئخني املسزوس خني ابًضلك اًخايل: 

املاسرت. نٌل ًُحني ادلسول هفسَ بٔن  ابًًس حة ًعَحة %5ًعَحة اٌَُساوس وثلاتَِا وس حة 

% من اًعَحة املححوزني ًخعفحون حساهبم من مصثني ٕاىل زالج مصاث ًومِا وثخوسغ 32
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ابًًس حة ًعَحة اٌَُساوس ملاتي  %25اًًس حة ؿىل اًفئخني املسزوس خني ابًضلك اًخايل: 

 %49عم  8ابًًس حة ًعَحة املاسرت. ٕاَن ٔبؿىل وس حة نٌل ُو مو ح يف ادلسول زمق  7%

ومثًَت اًعَحة اطلٍن ًخعفحون املوكؽ ٔبنرث من زالج مصاث ًومِا، وثوسؾت اًًس حة ؿىل 

ابًًس حة  %13ابًًس حة ٌَفئة ألوىل، ملاتي  %36اًفئخني املسزوس خني ابًضلك اًخايل: 

 ٌَفئة اًثاهَة.

 : فرتاث اس خزسام املوكؽ4

حوزني ذدول املوكؽ، هلعس تفرتاث الاس خزسام اًوكت اطلي ًُفضي فَِ اًعَحة املح

وعم اًيلعة اًيت ثو ح ًيا تسكة اًوكت املياسة ًخفاؿي ؾيادض ؾَية اًححر مؽ ٔبظسكا م 

الافرتاضَني. نٌل حىضف ًيا ؾن مسى حصظِم ؿىل الاهسماح يف اًوسط الافرتايض، لك 

يا إلحاظة هبشا ادلاهة من ذالل ظَاكة اًسؤال اًخايل: ما  حسة وكذَ املُفضي، وكس حاًو

 و اًوكت املفضي لس خزسامم ٌَفُس حوك ًومِا؟ ُ

 ًحني ثعيَف املححوزني حسة فرتاث اس خزسارمم ملوكؽ اًفُس حوك ًومِا 06خسول زمق:

 ما ُو اًوكت املفضي لس خزسامم ٌَفُس حوك ًومِا؟

 اًذؼؼؼؼؼؼىؼؼؼصاز                  

 اًفئاث   

 اجملموغ اًلكي ماسرت ًِؼؼؼؼؼؼؼساوس

 % اًخىصاز % اًخىصاز % اًخىصاز

 12 46 3 12 9 34 كدي اًؼِص

 21 74 5 17 16 57 تـس اًؼِص

 52 185 12 42 40 143 مساءا

من اًـارشت ًَال ٕاىل مٌخعف 

 اٌََي
24 7 9 3 33 10 

 6 21 3 11 3 10 تـس مٌخعف اٌََي

 100 359 26 91 75 268 اجملؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼموغ
 

تفرتاث اس خزسام اًعَحة املححوزني ملوكؽ اًفُس حوك ، بٔن  ارلاض 06ًُحني ادلسول زمق:

( وثخوسغ اًًس حة ؿىل اًفئخني 12-8مهنم ٌس خزسمون املوكؽ يف فرتت كدي اًؼِص )12%
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ابًًس حة ًعَحة املاسرت،  %3ابًًس حة ًعَحة اٌَُساوس و%9املسزوس خني ابًضلك اًخايل: 

و ما ًويح تبٔن اًعَحة ًساومون يف اًفرتت املسائَة  وتشعل ٍىون اًوكت املفضي ٌَخعفح ُو

تبٔزحيَة ُو من تـس الاسدِلاع من اًيوم ٕاىل كاًة مٌخعف اًَوم. نٌل ًُحني ادلسول هفسَ بٔن 

( وثخوسغ اًًس حة 18-12من اًعَحة املححوزني ٌس خزسمون املوكؽ يف فرتت تـس اًؼِص) 21%

 %5وس ملاتي ابًًس حة ًعَحة اٌَُسا %16 ؿىل اًفئخني املسزوس خني ابًضلك اًخايل:

و ما ًويح تبٔن ذمثًل ُشٍ اًًس حة ًُس صلهيم ذوام يف ادلامـة  ابًًس حة ًعَحة املاسرت، ُو

و ٔبمص مـلول خسا ابًيؼص ٕاىل ادلسول اًزمين  يف ُشٍ اًفرتت ؾىس ذمثًل اًفرتت ألوىل، ُو

ٌضلزاسة اخملعط ًلك س ية نٌل ًسل ؿىل ٔبن ذمثًل ُشٍ اًًس حة ًخعَون ابملوكؽ ؿرب 

 م املزًنَة وتشعل ًخوافق وكت الاس خزسام مؽ وكت وحوذضم يف املزنل. حواسُهب

ومثَت اًعَحة اطلٍن ٌس خزسمون املوكؽ  يف  % 52ٕاَن ٔبؿىل وس حة يف ادلسول عم 

ابًًس حة ٌَعَحة امليمتني ٌَفئة %40( وثخوسغ اًًس حة ابًضلك اًخايل: 22-18فرتت املساء )

ُمىن ثفسري رعل تبٔن ٔبكَة  %12ألوىل ملاتي  ابًًس حة ٌَعَحة امليمتني ٌَفئة اًثاهَة، ًو

اًعَحة ًـوذون ٕاىل مٌاسهلم من ادلامـة يف املساء وتشعل ثُـخرب ُشٍ اًفرتت عم  ألوسة 

لس خزسام املوكؽ نٌل ًويح ٔبًضا ٔبن وس ََهتم ألوىل ًإلحباز فَِ عم اذلاسوة املزنيل، ٔبو 

و ما ًسل ؿىل ٔبهنم ٌس خلصكون ثلًصحا هفس املست اًزمٌَة اذلاسوة اًضريص اكحامتل اث ن ُو

و ٔبمص مٌعلي ابؾخحاز ٔبن  ٌَـوذت ٕاىل مٌاسهلم،نٌل ثسل اًًس حة ٔبن ذمثَهيا ل ًفضَون اًسِص ُو

ٔبفصاذ ؾَية اًححر من اًعَحة واملـصوف ٔبن اًوكت اًصمسي صلوارمم ظحاحا ُو اًساؿة 

 صا ٌَوظول يف املوؿس.، ألمص اطلي حيمت ؿَهيم اٍهنوط ابه8.00

ُحني ادلسول هفسَ ٔبن  من ٔبفصاذ ؾَية  اًححر ًُفضَون اس خزسام املوكؽ من %10ًو

( وثخوسغ اًًس حة ؿىل اًفئخني املسزوس خني ابًضلك 24-22اًـارشت ًَال ٕاىل مٌخعف اٌََي)

و ما ًسل ٔبًضا  %3ابًًس حة ًعَحة اٌَُساوس ملاتي  %7اًخايل:  ابًًس حة ًعَحة املاسرت. ُو

من  %6ؿىل ٔبن ذمثًل ُشٍ اًًس حة ل  ٌسِصون ٕاىل ما تـس مٌخعف اٌََي.  ٌس خزسم 

اًعَحة املححوزني املوكؽ يف فرتت ما تـس مٌخعف اٌََي وثخوسغ اًًس حة ابًدساوي ؿىل اًفئخني 
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ًعَحة املاسرت وعم ٔبذىن  ابًًس حة %3ابًًس حة ًعَحة اٌَُساوس و %3املسزوس خني اكًخايل: 

 وس حة ثسل ٔبن اًعَحة ادلامـَني ًـُضون هفس اًؼصوف يف ادلامـة واملزنل.

 :  اًوس َةل املفضةل لس خزسام املوكؽ5

هلعس توس َةل الاس خزسام ألذات املفضةل صلى اًعَحة املححوزني لس خزسام املوكؽ 

م ؿىل اًحلاء يف حاةل وإلحباز فَِ، وعم اًيلعة اًيت حىضف ًيا تسكة ؾن مسى حصظِ

اثعال وثفاؿي ذامئني ابًفضاء الافرتايض يف ٔبي ماكن ؤبي سمان ؿىل قصاز وس َةل اًِاثف 

يا إلحاظة هبشا ادلاهة من ذالل ظَاكة اًسؤال اًخايل: ماعم اًوس َةل  اًيلال، وكس حاًو

 املفضةل صلًم لس خزسام موكؽ اًفُس حوك؟ 

 َةل اس خزسام املححوزني ملوكؽ اًفُس حوكًُحني ظحَـة وس   07خسول زمق:          

 ماعم اًوس َةل املفضةل صلًم لس خزسام موكؽ اًفُس حوك؟                

 اًذؼؼؼؼؼؼىؼؼؼصاز

 اًفئاث  

 اجملموغ اًلكي ماسرت ًِؼؼؼؼؼؼؼساوس

 % اًخىصاز % اًخىصاز % اًخىصاز

 15 54 4 13 11 41 حاسوة اًـائةل

 28 101 11 41 17 60 اذلاسوة اًضريص

 0 1 0 0 0 1 حاسوة ادلامـة

 1 3 0 1 1 2 حاسوة ملِيى الاهرتهُت

 40 145 9 32 31 113 اًِاثف اًيلال

 15 55 1 4 14 51 ًوحة ٕاًىرتوهَة

 100 359 25 91 74 268 اجملؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼموغ
 

ارلاض ابًوس َةل املفضةل صلى اًعَحة املححوزني ًإلحباز يف املوكؽ   07ًحني ادلسول زمق:

مفصذت متثي  268مفصذت ملسمة نٌل ُو ًمدني فَِ ٕاىل فئخني: ثضم ألوىل  359واًحاًف ؿسذضم 

من  %15مفصذت متثي ظَحة املاسرت، ًُحني ٔبن 91 ظَحة اٌَُساوس يف حني ثضم اًثاهَة 

ححر ٌس خزسمون املوكؽ تواسعة حاسوة اًـائةل، وثخوسغ اًًس حة ؿىل ٔبفصاذ ؾَية اً 

ابًًس حة  %4ابًًس حة ًعَحة اٌَُساوس ملاتي  %11اًفئخني املسزوس خني ابًضلك اًخايل:
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ًعَحة املاسرت، وثفسري رعل ُو ٔبن ذمثًل ُشٍ اًفئة ل ميخَىون ُواثف رهَة ٔبوحواسُة 

اكاك مبوكؽ اًفُس حوك ملازهة مؽ اًعَحة رسعَة مصتوظة ابٔلهرتهُت وتشعل ضم ٔبكي احذ

 الٓدٍصن. 

مهنم  ًُفضَون اس خزسام املوكؽ تواسعة  %28نٌل ًُحني ادلسول ٔبؿالٍ ٔبًضا ٔبن 

حواسُهبم اًضرعَة، وثخوسغ اًًس حة املشهوزت ؿىل اًفئخني املسزوس خني ابًضلك اًخايل: 

و ما ًؤنس ؿىل  ابًًس حة ًعَحة املاسرت، %11ابًًس حة ًعَحة اٌَُساوس ملاتي  17% ُو

ارلعوظَة اًيت حيصض املس خزسمون ؿىل احملافؼة ؿَهيا من ذالل اًوس َةل املُرخازت ًإلحباز 

يف املوكؽ، ٔبًضا ًُمىن تواسعة اذلاسوة اًضريص اًخواظي من ٔبي ماكن ويف ٔبي وكت 

 ابًيؼص ٕاىل ٔبهَ كاتي ٌَحمي يف احملفؼة.

تفئخهيٌل مل ٌس خزسمو هنائَا املوكؽ حمي  ٔبن اًعَحة املححوزني 07ٌُسجي يف ادلسول زمق:  

اصلزاسة ؿىل مس خوى حاسوة ادلامـة وثفسري رعل ُو ٔبن لكَة ؿَوم إلؿالم والثعال 

ل ثخوفص مىذحهتا ؿىل حواسُة مصتوظة ثض حىة ألهرتهُت. نٌل ٔبن اًعَحة  3جبامـة ادلزائص

افة اًيت ثخوفص مىذحهتا ؿىل املُسجَني ابًلكَة ذميوؿني من ذدول مىذحة املسزسة اًـََا ٌَعح

 حواسُة مصتوظة ثض حىة ألهرتهُت حسة اًلاهون اصلاذًل ٌَمىذحة.

من ٔبفصاذ ؾَية اًححر وفلا ملا ُو ُموزق يف ادلسول ٌس خزسمون  %1ًالحغ ٔبن 

 %1موكؽ اًفُس حوك تواسعة حاسوة ملِيى ألهرتهُت، وثوسؾت اًًس حة ابًضلك اًخايل: 

تي ل ص ئي ابًًس حة ًعَحة املاسرت، ورعل ابًيؼص ٕاىل ٔبن ملِيى ابًًس حة ًعَحة اٌَُساوس ملا

ًُمَىن مس خزسمَِ من اًخعفح تبٔؼصحيَة ملازهة ابًِاثف اًيلال واذلاسوة  ألهرتهُت ل

اًضريص واٌَوحة إلًىرتوهَة ابًيؼص ٕاىل هلط ألمان وارلعوظَة، حِر  حمتزي ملاعم 

 مس خزسم اًيؼص ٕاىل حاسوة الٓدص ألهرتهُت تبهٔنا مىضوفة ٕاىل حس ما و ٌس خعَؽ لك

و ما ًُؤثص سَحا ؿىل صـوز املس خزسم ابًصاحة ؤبمن دعوظَاثَ، نٌل كس  واًخجسس ؿَََ ُو

ًُفرس ؾزوف اًعَحة ؾن اس خزسام موكؽ اًفُس حوك من ملاعم ألهرتهُت ٕاىل اًخاكًَف 

 املاذًة املرُتثحة ؿىل مست الاس خزسام. 
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ومثَت اًعَحة املححوزني  %40سول ٔبؿالٍ عم ٕاَن ٔبؿىل وس حة نٌل عم ُمثحخة يف ادل

 %31اطلٍن ٌس خزسمون املوكؽ تواسعة ُواثفِم اًيلاةل، وثوسؾت اًًس حة ابًضلك اًخايل: 

ابًًس حة ًعَحة املاسرت، وثسل ُشٍ اًًس حة املصثفـة ؿىل  %9ابًًس حة ًعَحة اٌَُساوس ملاتي

ٔبي ماكن، وثسل ٔبًضا  حصض ٔبفصاذ ؾَية اًححر ؿىل اس خزسام املوكؽ يف لك وكت ويف

ؿىل ٔبن اًِاثف رسيص حيفغ دعوظَاهتم وجيـَِم بٓمٌني ذاظة فامي ًلومون تدداذهل من 

 زسائي.

من ٔبفصاذ ؾَية  اًححر ٌس خزسمون املوكؽ  %15ٔبًضا ٔبن  07نٌل ًُحني ادلسول زمق 

تواسعة ًوحاهتم إلًىرتوهَة، وثخوسغ اًًس حة ؿىل اًفئخني املسزوس خني ابًضلك اًخايل: 

ابًًس حة ًعَحة املاسرت مؽ إلصازت ُيا ٕاىل ٔبن  %1ابًًس حة ًعَحة اٌَُساوس ملاتي  14%

اٌَوحة إلًىرتوهَة حمتزي تبهٔنا كاتةل ٌَحمي وثُمىن من اس خزسام املوكؽ يف ٔبي ماكن  ويف بٔي 

سل اخنفاط وس حة  وكت، ٕاضافة ٕاىل ٔبهنا حتفغ دعوظَة املس خزسم ًىوهنا رسعَة. ًو

ًىرتوهَة ملازهة مؽ مس خزسسم اًِاثف اًيلال ؿىل ٔبن ُشا ألذري ٍمتزي مس خزسسم اٌَوحة الٕ 

خفوق ؿَهيا يف ظلص جحمَ، وتشعل من امليعلي ٔبن ًفضي اًعَحة اس خزسامَ  تيفس ذمزياهتا ًو

 ٔبنرث. 

 : ظحَـةبٔظسكاء املححوزني ؿرب موكؽ اًفُس حوك6

هلعس تعحَـة ألظسكاء، ألصزاض اطلٍن ًفضي اًعَحة املححوزون الثعال هبم ؿرب 

املوكؽ ،وعم اًيلعة اًيت حىضف ًيا ؾٌل ٕارا اكن املححوزون ٍصقحون يف اًخـصف ؿىل ٔبظسكاء 

خسذ ٔبم ل، نٌل حىضف ًيا ٔبًضا ؾن مسى حصظِم ؿىل الاهسماح يف اًوسط الافرتايض 

ؾَة الافرتاضَة، تياء ؿىل ظحَـة بٔظسكا م ؿرب املوكؽ، حِر ؤبًضا هوغ ؿالكاهتم الاحامت

ًويح اثعال اًعَحة تبٔظسكا م اذللِلِني اطلٍن حصتعِم هبم ؿالكاث ساتلة ذازح اس خزسامَ 

ٔبهنم ل ًُـعون ٔبطمَة هحريت ٌَـالكاث الاحامتؾَة الافرتاضَة، يف حني ًسل حصظِم ؿىل 

َهيم ؿرب املوكؽ ؿىل زقحهتم يف اصلدول يف ؿالكاث الثعال اصلامئ مؽ ٔبظسكاء خسذ ثـصفوا ؿ

يا إلحاظة هبشا ادلاهة من ذالل  احامتؾَة افرتاضَة كري ملِست ابًزمان واملاكن، وكس حاًو

 ظَاكة اًسؤال اًخايل: من ضم ٔبظسكاؤك ؿرب املوكؽ؟ 
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 ًُحني ظحَـة ٔبظسكاء املححوزني ؿرب موكؽ اًفُس حوك. 08خسول زمق:           

 من ضم ٔبظسكاؤك ؿرب املوكؽ؟                               

 اًذؼؼؼؼؼؼىؼؼؼصاز                  

 اًفئاث    

 اجملموغ ماسرت ًِؼؼؼؼؼؼؼساوس

 % اًخىصاز % اًخىصاز % اًخىصاز

 89 321 19 70 70 251 ٔبظسكاء دــازح  اس خزسام املوكـؽ

 11 38 6 21 5 17 اس خزسام املوكؽ ٔبظسكاء ؾدؼؼؼؼص

 100 359 25 91 75 268 اجملؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼموغ
  

من ٔبفصاذ %89ارلاض تبٔظسكاء اًعَحة املححوزني ؿرب املوكؽ، ٔبن  08ًُحني ادلسول زمق: 

ؾَية اًححر هلم ؿالكاث ظساكة ذازح اس خزسام املوكؽ، وثخوسغ اًًس حة ؿىل اًفئخني 

ابًًس حة ًعَحة  %19ابًًس حة ًعَحة اٌَُساوس ملاتي  %70املسزوس خني ابًضلك اًخايل: 

 املاسرت وكس ثوسؾت اًًس حة ثضلك ؿام اكليٓت: 

من ٔبفصاذ ؾَية اًححر ؿرب موكؽ اًفُس حوك فلط مؽ ٔبظسكا م املـصوفني  %45ًخعي 

يف اًـامل اذللِلي من ادلواز واصلزاسة ول ًضَفون ٕاىل كامئة ٔبظسكا م ٔبصزاض بٓدٍصن وعم 

، وثُسل ؿىل ٔبن ُؤلء املس خزسمني من اًعَحة املححوزني ل ٍصقحون يف اًخـصف ٔبؿىل وس حة

ؿىل ٔبظسكاء خسذ ؿرب املوكؽ ومن مث اصلدول يف ؿالكاث احامتؾَة افرتاضَة، ٕاما ٔلهنم ل 

ًثلون يف ُشا اًيوغ من اًعساكاث ٔبو ابًيؼص ٕاىل ٔبهَ اكهت صلهيم جتازة كري سازت من كدي 

 هتم يف ألصزاض املـصوفني فلط يف اًـامل اذللِلي. حـَهتم حيرصون  ظساكا

خعي  من ٔبفصاذ ؾَية اًححر مؽ ٔبفصاذ ؿائالهتم اًىدريت ٔبي ٔبفصاذ ألزست  %27ًو

وألكازة، وعم اثين ٔبؿىل وس حة يف ادلسول ذما ًويح ٔبن ٔبفصاذ ؿائالهتم ٌسىٌون يف 

 مٌاظق حلصافِة تـَست ٔبو يف ذول خمخَفة، ٔبو ٔبن موكؽ اًفُس حوك حي حمي اًزايزاث اًـائََة 

ظمئيان ؿىل ألُي وألكازة ًلذرص فلط اًيت اكهت حتسج ساتلا، حبَر ٔبظحح الا

و ما ٔبظححيا هالحؼَ ابًفـي يف اًواكؽ اذلايل، ما  ؿىل زساةل فُس حوهَة ٔبو ماكملة ُاثفِة ُو

ًسل ٔبن اًخىٌوًوحِة وٕان كصتت املسافة تني اًياش فِيي يف راث اًوكت تـسث اًلًصحني 

 ؾن تـضِم اًحـغ. 
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ة اًححر ؿرب موكؽ  اًفُس حوك مؽ من اًـسذ إلحٌليل ٔلفصاذ ؾَي %17نٌل ًخعي

ٔبظسكا م اًلسازم اطلٍن فصكهتم اًؼصوف ٔبو ادللصافِا ومٌـهتم من الاًخلاء ُمجسذا وتشعل 

و اًِسف اطلي ُبوضئ  اكن موكؽ اًفُس حوك فصظة ًخحلِق اٌَلاء من خسًس ًىن افرتاضَا ُو

 اسة. من ٔبخهل املوكؽ يف اًحساًة ٔبي إلتلاء ؿىل ؿالكاث اًعساكة تـس اصلز 

ُحني ادلسول زمق: من ٔبفصاذ ؾَية اًححر من اًعَحة املححوزني هلم  % 11ٔبًضا ٔبن 08ًو

ٔبظسكاء ثـصفوا ؿَهيم ؿرب اًفُس حوك من خًس َاث ٔبحٌحَة ٔبو من ٔبتياء اًوظن ومل حىن 

و ما ًسل ؿىل ٔبن ُشٍ اًفئة هتسف ٕاىل ثوس َؽ ذائصت  حصتعِم هبم ٔبًة ؿالكة من كدي، ُو

، صلزخة ختعي اذلسوذ ادللصافِة واًس َاس َة، نٌل ٔبهنا متَي ٕاىل اًخحاعم ؿالكاهتا الاحامتؾَة

تـسذ ألظسكاء وهوؾِم ابًيؼص ٕاىل ٔبهنم من ؿست خًس َاث. وثخوسغ اًًس حة ؿىل اًفئخني 

ابًًس حة ًعَحة  %6ابًًس حة ًعَحة اٌَُساوس ملاتي  %5املسزوس خني ابًضلك اًخايل: 

ؿىل ٔبن ذوافؽ اًفئخني من اس خزسام املوكؽ ثدضاتَ املاسرت وعم وسة مذلازتة خسا ذما ًسل 

 نثريا.

 : ؿاًري ادذَاز بٔفصاذ ؾَية اًححر ٔلظسكا م ؿرب موكؽ اًفُس حوك7

هلعس ابملـاًري اًرشوظ اًيت ؿىل ٔبساسِا ًلدي املححوزون ظَحاث اًعساكة ؿرب املوكؽ 

كاث احامتؾَة، وعم ًَىوهوا  فامي تـس ضم ألظسكاء اطلٍن ًُفضَون ٔبن ًسذَوا مـِم يف ؿال

اًيلعة اًيت حىضف ًيا تسكة ؾن هوغ اًـالكاث اًيت حيصض اًعَحة املححوزون ؿىل تيا ا 

يا  ؿرب املوكؽ تياءا ؿىل هوغ وظحَـة ألظسكاء اخملخاٍزن ومِولهتم واُامتماهتم، وكس حاًو

اظسكائم  إلحاظة هبشا ادلاهة من ذالل ظَاكة اًسؤال اًخايل: ما عم مـاًريك يف ادذَاز

 ؿرب املوكؽ ؟ 
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 ًحني مـاًري ادذَاز ٔبفصاذ ؾَية اًححر ٔلظسكا م ؿرب موكؽ اًفُس حوك 09خسول زمق:

 ما عم مـاًريك يف ادذَاز اظسكائم ؿرب املوكؽ؟

 اًذــىؼؼؼصاز        

 اًفئاث 

 اجملموغ اًلكي ماسرت ًِؼؼؼؼؼؼؼساوس

 % اًخىصاز % اًخىصاز % اًخىصاز

 33 120 9 33 24 87 ادلًس

 8 30 2 8 6 22 اًحضل

 4 16 1 5 3 11 اٌَلة

 5 18 1 3 4 15 اصلايهة

 8 29 3 11 5 18 املِية

 13 48 3 11 10 37 املس خوى اًـَـــمي

 13 47 3 10 10 37 الاُذـٌلم املضرتك

 11 40 3 10 8 30 ؿالكــة ساتلة

 3 11 0 0 3 11 مـاًـري ٔبدصى

 100 359 25 91 73 268 اجملــــموغ
 

ارلاض مبـاًري ادذَاز اًعَحة املححوزني ٔلظسكا م ؿرب املوكؽ، ٔبن  09ًُحني ادلسول زمق: 

من ٔبفصاذ ؾَية اًححر خيخازون ٔبظسكاءضم ؿرب املوكؽ تياء ؿىل مـَاز ادلًس، وثخوسغ 33%

ابًًس حة ًعَحة اٌَُساوس ملاتي  %24اًًس حة ؿىل اًفئخني املسزوس خني ابًضلك اًخايل: 

مهنم ٔبظسكاءضم ؿىل ٔبساش  %8ابًًس حة ًعَحة املاسرت. وحسة ادلسول هفسَ خيخاز  9%

ابًًس حة  %2ابًًس حة ًعَحة اٌَُساوس ملاتي  %6اًحضل، وثوسؾت اًًس حة ابًضلك اًخايل: 

ًعَحة املاسرت، وثفسري رعل كس ًـوذ ٕاىل ٔبن ملمثًل ُشٍ اًًس حة زقحة يف اًخفادص تبٔن صلهيم 

َفة ؤبهنم ٍصقحون يف تياء ؿالكاث واسـة خسا ثخرعى حسوذ ٔبظسكاء من خًس َاث خمخ

مهنم ٔبظسكاءضم تياء ؿىل مـَاز اٌَلة، وثخوسغ اًًس حة  %4اصلوةل اًواحست.يف حني خيخاز

 %1ابًًس حة ًعَحة اٌَُساوس ملاتي  %3ؿىل اًفئخني املسزوس خني ابًضلك اًخايل: 

ة ًفضَون  ٕاما اًخحسج مؽ ٔبظسكاء ابًًس حة ًعَحة املاسرت، ما ًويح تبٔن ذمثًل ُشٍ اًًس ح

ًخلٌون ًلهتم  ٔبو هيسفون ٕاىل اًخـصف ؿىل ٔبظسكاء ًخلٌون ًلاث ٔبدصى من ٔبخي ثـَمِا 
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و ما ٌساؿسان يف فِم وثفسري هخاجئ اًسؤال زمق) ( ما عم اٌَلة الٔنرث اس خزساما يف 16ُو

 ثواظغل ؿرب موكؽ اًفُس حوك؟

موكؽ اًفُس حوك حسة مـَاز  من ٔبفصاذ ؾَية اًححر ٔبظسكاءضم ؿرب %5خيخاز 

ابًًس حة ًعَحة  %4اصلايهة، وثخوسغ اًًس حة ؿىل اًفئخني املسزوس خني ابًضلك اًخايل: 

مهنم ٔبظسكا م ؿرب املوكؽ  %8ابًًس حة ًعَحة املاسرت. نٌل خيخاز  %1اٌَُساوس ملاتي 

 حسة مـَاز املِية، وثخوسغ اًًس حة ؿىل اًفئخني 09حسة ما ُو موزق يف ادلسول زمق 

ابًًس حة ًعَحة  %3ابًًس حة ًعَحة اٌَُساوس ملاتي %5املسزوس خني ابًضلك اًخايل: 

سل ُشا املـَاز ؿىل ٔبن اًعَحة املححوزني ًفضَون ألظسكاء اطلٍن ًـمَون يف  املاسرت، ًو

 رمن مصموكة ٔبو رمن راث ؿالكة ابُامتماهتم اًضرعَة. 

ُحني ادلسول هفسَ ٔبن  من ٔبفصاذ ؾَية اًححر خيخازون ٔبظسكا م ؿرب املوكؽ  %13ًو

تياء ؿىل مـَاز املس خوى اًـَمي، وثخوسغ اًًس حة ؿىل اًفئخني املسزوس خني ابًضلك اًخايل: 

ابًًس حة ًعَحة املاسرت. وجساوث اًًس حة مؽ  %3ابًًس حة ًعَحة اٌَُساوس ملاتي  10%

مـَاز الاُامتم املضرتك، حِر  وس حة اًعَحة املححوزني اطلٍن خيخازون ٔبظسكاءضم حسة

 %10وثوسؾت ؿىل اًفئخني املسزوس خني ابًضلك هفسَ:  %13كُسزث عم ألدصى تؼ 

 ابًًس حة ًعَحة املاسرت. %3ابًًس حة ًعَحة اٌَُساوس ملاتي 

من اًعَحة املححوزني ًلدَون ظَحاث اًعساكة ؿرب  %11يف إلظاز هفسَ وسجي ٔبن 

اًساتلة يف اًـامل اذللِلي، وثخوسغ اًًس حة ؿىل اًفئخني املوكؽ تياء ؿىل مـَاز املـصفة 

ابًًس حة ًعَحة  %3ابًًس حة ًعَحة اٌَُساوس ملاتي  %8املسزوس خني ابًضلك اًخايل: 

و ما ًسل ؿىل ٔبن ذمثًل ُشٍ اًفئة ل هيسفون من ذالل اس خزسارمم ملوكؽ  املاسرت، ُو

 اًفُس حوك ٕاىل اًخـصف ؿىل ٔبانش خسذ.

من ٔبفصاذ ؾَية اًححر خيخازون ٔبظسكاءضم  %3ٔبًضا ٕاىل ٔبن  09ٌضري ادلسول زمق 

ؿرب املوكؽ تياء ؿىل مـاًري ٔبدصى ؿىل قصاز اًسن...ٕاخل، وثوسؾت اًًس حة ؿىل اًفئخني 

ابًًس حة ًعَحة اٌَُساوس ملاتي ل يشء ابًًس حة ًعَحة  %3املشهوزثني ابًضلك اًخايل: 

 املاسرت. 
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يف كصاءت صامةل ٌَجسول حمي اًخحََي ًُمىن اًلول ٔبن كدول ظَحاث اًعساكة ؿرب موكؽ 

اًفُس حوك ُمصثحط حباخاث مـَية ًلك مس خزسم زقحة يف ٕاص حاؾِا،  فِىون اًِسف من 

كدوًِا ؿىل ٔبساش ادلًس مثال ُو ٕاص حاغ حاخة اًخحسج حبًصة هحريت وذون كِس ٔبو زكاتة 

ىون كدوًِا ؿىل ٔبساش هوغ اًحضل مثال تسافؽ احامتؾَة مؽ ظصف بٓدص من خًس خم  خَف، ٍو

ويح كدوًِا ؿىل ٔبساش اٌَلة ٔبن ٔبحس  ٕاص حاغ حاخة اًخفادص تبٔظسكاء من ؿست خًس َاث، ًو

اًعصفني نٌل س حق اطلهص ٍصقة يف اًخواظي مؽ ٔبصزاض تَلة ثـَمَ ٔبو ٔبهَ ٍصقة يف ثـ م 

ذٍ ٕاىل زقحة اًعاًة ًلاث خسًست، نٌل ٍىون كدول اًعساكاث ؿىل ٔبساش اصلٍن مص 

املُس خزسم يف الاهفذاخ واًخـصف ؿىل ذايانث ٔبدصى ٔبو اًخـمق يف فِم اصلٍن اطلي ًًمتي ٕاًََ 

ُو ٔبو اًعصف الٓدص، نٌل كس ًـوذ ٕاىل اًضـوز ابًصاحة ٔلن اًعصفني ًًمتَان ٕاىل هفس اصلايهة 

سل كدول اًعسا كاث ٔبًضا ؿىل ٔبو ٔبن ٍىون ُسفَ ُو ثـًصف اًياش ابصلٍن اطلي ًـخيلَ. ًو

ٔبساش املِية واملس خوى اًـَمي والاُامتم املضرتك ؿىل ٔبن املس خزسم ٍصقة يف اًخـصف 

ؿىل ٔبظسكاء مصموكني ٌس خفِس مهنم يف حِاثَ اًَومِة. يف حني ًسل كدوًِا ؿىل ٔبساش 

املـصفة اًساتلة ٔبن املس خزسم حيصض لك اذلصض ؿىل إلتلاء ؿىل ؿالكاثَ الاحامتؾَة 

اًسـي ًخوظَسُا ٔبنرث تخحوًَِا ٕاىل اًـامل الافرتايض من ٔبخي اًخواظي اذللِلِة تي و 

املس متص، نٌل ًسل ؿىل ٔبن املس خزسم ًفضي اًـالكاث الاحامتؾَة اذللِلِة ؿىل ثغل 

 اًـالكاث اًيت ثًضبٔ ؿرب موكؽ اًفُس حوك. 

 : ؿسذ بٔظسكاء بٔفصاذ جممتؽ اًححر ؿرب موكؽ اًفُس حوك8

زاض املُسجَني يف كامئة ٔبظسكاء اًعَحة املححوزني ؿرب هلعس تـسذ ألظسكاء ؿسذ ألص

موكؽ اًفُس حوك، واطلٍن ًخفاؿَون مـِم تعفهتم ٔبظسكاء افرتاضَني يف ٕاظاز ؿالكاهتم 

الاحامتؾَة الافرتاضَة وعم اًيلعة اًيت حىضف ًيا تسكة ٕان اكن املححوزون ٍصقحون يف 

ذ ألظسكاء تعحَـة اًـالكة ثوس َؽ ذائصت ؿالكاهتم الاحامتؾَة ٔبم ل حِر ًويح ؿس

الاحامتؾَة الافرتاضَة، من حِر اجساؾِا ٔبو ثلَعِا. نٌل ٍىضف ًيا ٔبًضا ؾن مسى 

حصض املححوزني ؿىل الاهسماح يف اًوسط الافرتايض لُك حسة ظحَـة ٔبظسكائَ 
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يا إلحاظة هبشا ادلاهة من ذالل ظَاكة اًسؤال اًخايل: مك ؿسذ  وؿسذضم، وكس حاًو

 وكؽ اًفُس حوك؟ٔبظسكائم ؿرب م

 ًحني ؿسذ ٔبظسكاء ٔبفصاذ جممتؽ اًححر ؿرب موكؽ اًفُس حوك 10خسول زمق:         

 م ؿسذ بٔظسكائم ؿرب موكؽ اًفُس حوك؟                           

 اًذؼؼؼؼؼؼىؼؼؼصاز             

 اًفئاث  

 اجملموغ اًلكي ماسرت ًِؼؼؼؼؼؼؼساوس

 % اًخىصاز % اًخىصاز % اًخىصاز

 58 209 17 60 41 149 ٔبكي من مائة ظسًق

ٕاىل ٔبكـي 100من 

 ظسًؼؼؼق 200من
69 19 20 6 89 25 

كـي من بٔ ٕاىل  200من 

 ظسًؼؼؼق 300
22 6 6 2 28 8 

 9 33 1 5 8 28 ظسًق فبٔنرث 300

 100 359 26 91 74 268 اجملؼؼؼؼؼؼؼموغ
 

من %58ؿرب املوكؽ، ٔبن ارلاض تـسذ ٔبظسكاء اًعَحة املححوزني  10ًُحني ادلسول زمق: 

ظسًق وعم ٔبؿىل وس حة،  100ٔبفصاذ ؾَية اًححر تَف ؿسذ ٔبظسكا م ؿرب املوكؽ ٔبكي من 

ابًًس حة ًعَحة اٌَُساوس ملاتي  %41وثخوسغ ؿىل اًفئخني املسزوس خني ابًضلك اًخايل: 

ابًًس حة ًعَحة املاسرت، وثفسري رعل ُو ٔبن ٔبكَة ٔبظسكاء ٔبفصاذ جممتؽ اًححر من  17%

ًٔلظسكاء من  %27ٔلظسكاء ادلواز واصلزاسة و %45ي واملـازف ورعل تًسة ألُ

(. 08ًٔلظسكاء اًُلسازم نٌل تًٌُا رعل يف ادلسول اًساتق زمق) %17ٔبفصاذ اًـائةل اًىدريت، و

مفن امليعلي ٔبن ٍىون ؿسذ ألظسكاء كََال ماذام املس خزسمون ل ًعمحون ٕاىل اًخـصف 

ؤبكي من  100عَحة املححوزون اطلٍن هلم ٔبظسكاء من فئة ؿىل ٔبظسكاء خسذ. نٌل احذي اً 

 %19، وثوسؾت ؿىل اًفئخني املسزوس خني ابًضلك اًخايل: %25ظسًق وس حة  200

ابًًس حة ًعَحة املاسرت. واحذي ٔبفصاذ ؾَية اًححر  %6ابًًس حة ًعَحة اٌَُساوس ملاتي 

ظسًق وس حة  300من ؤبكي  200املسزوش ؿرب موكؽ اًفُس حوك اطلٍن هلم ٔبظسكاء من فئة 
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ابًًس حة ًعَحة اٌَُساوس  %6، وثخوسغ ؿىل اًفئخني املسزوس خني ؿىل اًيحو اًخايل: 8%

 ابًًس حة ًعَحة املاسرت. %2و

يف حني حصاوخ ؿسذ ٔبفصاذ ؾَية اًححر ؿرب موكؽ اًفُس حوك اطلٍن هلم ٔبظسكاء من فئة 

 %8ًيحو اًخايل: وثوسؾت ؿىل اًفئخني املسزوس خني ؿىل ا %9ظسًق فبٔنرث وس حة  300

ما ًسل ؿىل ٔبن ذمثًل ُشٍ  ابًًس حة ًعَحة املاسرت، %1ابًًس حة ًعَحة اٌَُساوس ملاتي 

اًًس حة من اًعَحة هيسفون ٕاىل ثوس َؽ ذائصت ؿالكاهتم الاحامتؾَة نٌل ٔبن ادذَازضم ٔلظسكا م 

 ؿرب املوكؽ ًُس ملِسا ثرشوظ ٔبو مـاًري حمسذت يف الاهخلاء.

 الاس خزسام: ابملضازنة ٔبو من ذون مضازنة ظحَـة 9

هلعس تعحَـة الاس خزسام اذلاًخني اٌَخني ًُفضي اًعَحة املححوزون ٔبن ٍىوان ؿَهيا وضم 

ٌس خزسمون املوكؽ، وثخجىل ُاثني اذلاًخني يف: املضازنة ٔبو من ذوهنا، وثـين ألوىل ٔبن 

يف حني ثـين اذلاةل اًثاهَة ٍىون املس خزسمون مؽ ٔبصزاض بٓدٍصن ٔبزياء اس خزسارمم ٌَموكؽ، 

ٔبن ٍىوهوا مبفصذضم يف اذلاةل املشهوزت، رعل ٔبن ذزاسة ُشا ادلاهة حىضف ًيا مس خوى 

ارلعوظَة اًيت ٌسـى املححوزون ٕاىل ٕاحاظة ظًصلة اس خزسارمم ٌَموكؽ هبا ونشا ٔبظسكا م 

يا إلحاظة هبشا ادلاهة من ذالل ظَاكة اًسؤال اًخايل:  اطلٍن ًخواظَون مـِم. وكس حاًو

 ؤبهت جس خزسم اًفُس حوك ُي ثفضي ٔبن حىون وحسك ٔبو مؽ بٓدٍصن؟

 ًحني ٔبفضََة اس خزسام ٔبفصاذ جممتؽ اًححر ملوكؽ اًفُس حوك 11خسول زمق:        

 ؤبهت جس خزسم اًفُس حوك ُي ثفضي ٔبن حىون وحسك ٔبو مؽ بٓدٍصن؟          

 اًذؼؼؼؼؼؼىؼؼؼصاز  

 اًفئاث 

 اًلكي اجملموغ ماسرت ًِؼؼؼؼؼؼؼساوس

 % اًخىصاز % اًخىصاز % اًخىصاز

 88 316 23 84 65 232 ٔبن حىون وحسك

 12 43 2 7 10 36 ٔبن حىون مؽ بٓدٍصن

 100 359 25 91 75 268 اجملؼؼؼؼؼؼؼؼؼموغ
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ارلاض تبٔفضََة اس خزسام  اًعَحة املححوزني ملوكؽ اًفُس حوك،  11ًُحني ادلسول زمق: 

من اًعَحة املححوزني ًفضَون اس خزسام املوكؽ وضم مبفصذضم وعم ٔبؿىل  %88ًحني ٔبن 

ابًًس حة ًعَحة اٌَُساوس  %65وس حة، وثخوسغ ؿىل اًفئخني املسزوس خني ؿىل اًيحو اًخايل: 

ُحني ادلسول هفسَ ٔبن  %23ملاتي  من ٔبفصاذ ؾَية اًححر  %12ابًًس حة ًعَحة املاسرت. ًو

مؽ بٓدٍصن، وثخوسغ اًًس حة ؿىل اًفئخني املسزوس خني  ل جيسون ماهـا من اس خزسام املوكؽ

 ابًًس حة ًعَحة املاسرت. %2ابًًس حة ًعَحة اٌَُساوس ملاتي  %10ؿىل اًيحو اًخايل: 

ًسل ثفضَي كاًحَة ٔبفصاذ ؾَية اًححر اس خزسام املوكؽ وضم مبفصذضم ؿىل ارلعوظَة 

ؤنس ٔبًضا ٔبن اًف  ُس حوك جتاوس جىثري اًلصط اًىدريت اًيت حيصظون ؿىل احملافؼة ؿَهيا، ًو

َُعحح اًَوم كاذزا ؿىل ٕاص حاغ اًـسًس من اذلاخاث واًيت  اطلي ُبوضئ من ٔبخهل يف اًحساًة ً

مهنا اًـاظفِة تني ادلًسني ؤبدصى ؿسًست. نٌل كس ٍىون ًِشا ؿالكة مؽ هوغ اًوس َةل 

ًِاثف املس خزسمة فألزحج ٔبن املس خزسمني اطلٍن ًُفضَون إلحباز مبفصذضم ٌس خزسمون ا

 اًيلال ٔبو اذلاس حوة اًضريص تلصط احملافؼة ٔبنرث ؿىل ارلعوظَة ٔبزياء اس خزسام املوكؽ.

 : الاخنصاظ يف ٍلوؿاث افرتاضَة10

 هلعس ابجملموؿاث الافرتاضَة ثغل اًخجمـاث اًيت ثدضلك ؿرب موكؽ اًفُس حوك

groupes  واًيت ثُـرب ؾن جتمؽ ًضم ٔبظسكاء افرتاضَني جتمـِم اُامتماث مضرتنة، مهنا

الثعال تبٔهواؿَ: رسيص، مجـي وحٌلُريي تلصط اًيلاص حول كضااي مـَية ٔبو من ٔبخي 

اصلزذصة فلط، وعم اًيلعة اًيت حناول اًىضف من ذالًِا ؾن مسى زقحة املححوزني يف 

يا إلحاظة هبشا ادلاهة من الاخنصاظ يف ُشا اًيوغ من اًخجمـاث  ٔبو ؾن ؿسرما، وكس حاًو

ذالل ظَاكة اًسؤال اًخايل: ُي ٔبهت مٌرصظ يف ٍلوؿاث افرتاضَة؟ يف حاةل الاخاتة 

 تيـم ما هوؾِا؟  
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 ًُحني ٕان اكن ٔبفصاذ جممتؽ اًححر مٌرصظني يف ٍلوؿاث افرتاضَة 12خسول زمق:     

 مٌرصظ يف ٍلوؿاث افرتاضَة؟ ُي ٔبهت                       

 اًذـــىؼؼؼصاز             

 اًفئاث  

 اجملموغ اًلكي ماسرت ًِؼؼؼؼؼؼؼساوس

 % اًخىصاز % اًخىصاز % اًخىصاز

 92 331 24 86 68 245 هـم

 7 28 1 5 6 23 ل

 100 359 25 91 74 268 اجملؼؼؼؼؼؼؼؼؼموغ
 

املححوزني يف ٍلوؿاث افرتاضَة  ؿرب ارلاض ابخنصاظ اًعَحة  12ًُحني ادلسول زمق: 

مفصذت، ملسمة نٌل ُو ُمدني ٕاىل فئخني: ثضم ألوىل  359موكؽ اًفاٌس حوك واًحاًف ؿسذضم 

مفصذت متثي ظَحة املاسرت، ًحني  91مفصذت متثي ظَحة اٌَُساوس، يف حني ثضم اًثاهَة  268

موكؽ اًفُس حوك، من اًعَحة املححوزني مٌرصظون يف ٍلوؿاث افرتاضَة ؿرب %92ٔبن 

ابًًس حة ًعَحة اٌَُساوس  %68وثخوسغ اًًس حة ؿىل اًفئخني املسزوس خني ابًضلك اًخايل: 

ابًًس حة ًعَحة املاسرت. ٕان اجملموؿاث الافرتاضَة ثُمىن املححوزني من ثحاذل  %24ملاتي 

اًـسًس من املـَوماث واًخـصف ؿىل اًـسًس من ألصزاض من روي الاُامتم املضرتك ومن 

خَف ٔبحناء اًـامل وعم ٍلوؿاث مذرععة يف اًـسًس من اًًضاظاث مفهنا اصلزاس َة خم 

واًـَمَة وثضم اًعَحة ولك ما خيط ادلامـة، ومهنا املِيَة ومهنا اجملموؿاث اًًسائَة املخـَلة 

ابرلَاظة واًعحخ واملوضة...ٕاخل. نٌل ثوخس ٔبًضا ٍلوؿاث س َاس َةواحامتؾَة وزايضَة... ٕاخل 

ث موهجة ًفئة مـَية من املس خزسمني، حِر ًيرصظ لك مس خزسم يف ٍلوؿة وعم ٍلوؿا

فبٔنرث، اهعالكا من ذوافـَ اًضرعَة وإلص حاؿاث اًيت ٌسـى ٕاىل حتلِلِا، ومبا ٔبن ُشٍ 

اجملموؿاث ثَيب اًـسًس من اذلاخاث املخـسذت واملخيوؿة مفن امليعلي ٔبن ثَلى ٕاكدال هحريا 

 ؿَهيا.

من اًعَحة املححوزني ٔبخاتوا ٔبهنم كري مٌرصظني  %7ٔبًضا ٔبن  12نٌل ًُحني ادلسول زمق 

يف ٍلوؿاث افرتاضَة، وعم اًًس حة اًيت ثخوسغ ؿىل اًفئخني املسزوس خني ابًضلك اًخايل: 

ابًًس حة ًعَحة املاسرت. وثسل ؿىل ٔبن ظَحة ُشٍ  %1ابًًس حة ًعَحة اٌَُساوس ملاتي  6%
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ؿاث ؤبهنم ًفضَون ٔبموز ٔبدصى مذاحة ؿرب املوكؽ اًفئة ل ًـعون ٔبطمَة هحريت ًِشٍ اجملمو 

 إكزسال اًصسائي ٔبو ورش مًضوزاث مـَية.

 ًحني هوغ اجملموؿاث الافرتاضَة اًيت ًًمتي ٕاٍهيا ٔبفصاذ جممتؽ اًححر 13خسول زمق:       

 يف حاةل إلخاتة تيـم ما هوؾِا؟                             

 اًذؼؼؼؼؼؼىؼؼؼصاز

 اًفئاث 

 اجملموغ اًلكي ماسرت ًِؼؼؼؼؼؼؼساوس

 % اًخىصاز % اًخىصاز % اًخىصاز

 10 35 2 7 8 28 س َاس َة

 37 135 8 30 29 105 زلافِة

 16 57 6 22 10 35 ؿَمَة وذزاس َة

 13 45 5 17 8 28 احامتؾَة

 6 21 1 3 5 18 زايضَة

 11 38 2 7 9 31 اكذعاذًة

 93 331 24 86 69 245 اجملــــموغ
 

ارلاض ابًعَحة اطلٍن ٔبخاتوا تبهٔنم مٌرصظون يف ٍلوؿاث  13ًُحني ادلسول زمق: 

مفصذت ملسمة نٌل ُو ُمدني ٕاىل فئخني:  331افرتاضَة ؿرب موكؽ اًفُس حوك واًحاًف ؿسذضم 

مفصذت متثي ظَحة  86مفصذت متثي ظَحة اٌَُساوس، يف حني ثضم اًثاهَة  245ثضم ألوىل 

اًعَحة املححوزني ٔبخاتوا: ٔبهنم مٌرصظون يف ٍلوؿاث س َاس َة من %10املاسرت، ًحني ٔبن 

ابًًس حة  %8ؿرب موكؽ اًفُس حوك وثخوسغ اًًس حة ؿىل اًعَحة املححوزني ابًضلك اًخايل: 

 ابًًس حة ًعَحة املاسرت.  %2ًعَحة اٌَُساوس ملاتي 

ُحني ادلسول هفسَ ٔبن  من اًعَحة املححوزني مٌرصظون يف ٍلوؿاث زلافِة ؿرب%37ًو

 %29 املوكؽ وعم ٔبؿىل وس حة، وثوسؾت ؿىل اًفئخني املسزوس خني ؿىل اًيحو اًخايل:

ابًًس حة ًعَحة املاسرت، نٌل ثوسؾت اجملموؿة اًثلافِة  %8ابًًس حة ًعَحة اٌَُساوس ملاتي 

 ٕاىل فئاهتا اًفصؾَة اكًخايل: 

 من اًعَحة املححوزني ًًمتون جملموؿاث ذًًِة . 10%  -
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 عَحة ٕاىل ٍلوؿاث فاكَُة.من اً  %15ًًمتي  - 

ًمتي  -  من اًعَحة املححوزني جملموؿاث فٌَة. %9ًو

من املححوزني من اًـيرص اًًسوي ٕاىل ٍلوؿاث وسائَة، واًيت ثُـىن  %5نٌل ًًمتي  -

 )ظحخ، دِاظة، ذٍىوز، موضة...(.  جلك ما خيط املصٔبت

املححوزني حسة  من اًعَحة %16ٔبما ما ثـَق تفئة اجملموؿاث اصلزاس َة فًسجي ٔبن 

و ٔبمص مٌعلي 13ادلسول زمق  مٌرصظون يف ٍلوؿاث ذزاس َة وؿَمَة ؿرب موكؽ اًفُس حوك ُو

خسا ؿىل اؾخحاز ٔبن جممتؽ اًححر ًُمثي اًعَحة ادلامـَني، وثخوسغ اًًس حة ؿىل اًفئخني 

ابًًس حة ًعَحة  %6ابًًس حة ًعَحة اٌَُساوس ملاتي  %10املسزوس خني ابًضلك اًخايل: 

 . املاسرت

من اًعَحة املححوزني من مس خزسسم موكؽ اًفُس حوك  %13نٌل ًحني ادلسول هفسَ ٔبن 

مٌرصظون يف ٍلوؿاث احامتؾَة ؿرب املوكؽ، وثخوسغ ُشٍ اًًس حة ؿىل اًعَحة املححوزني 

 ابًًس حة ًعَحة املاسرت.  %5ابًًس حة ًعَحة اٌَُساوس ملاتي  %8ابًضلك اًخايل: 

من اًعَحة املححوزني مٌرصظني يف ٍلوؿاث  %6من هجة ٔبدصى جسَت وس حة 

زايضَة ؿرب موكؽ اًفُس حوك، وثوسؾت اًًس حة ؿىل اًفئخني املسزوس خني ابًضلك اًخايل: 

ابًًس حة ًعَحة املاسرت. ٔبذريا ًُحني ادلسول زمق  %1ابًًس حة ًعَحة اٌَُساوس ملاتي  5%

من اًعَحة املححوزني مٌرصظون يف ٍلوؿاث اكذعاذًة ، وثخوسغ اًًس حة  %11ٔبن  13

ابًًس حة ًعَحة اٌَُساوس ملاتي  %9ؿىل اًفئخني اًعالتَدني املسزوس خني ابًضلك اًخايل: 

و ما ًؤنس ٔبن اًفُس حوك ٔبظحح ٌضلك فضاءا واسـا  2% ابًًس حة ًعَحة املاسرت. ُو

ُض حؽ لك اذلاخاث ؿىل ادذالف ٔبهواؾِا.وصامال نٌل ًسل ٔبًضا ٔبهَ ًَُيب لك ألرو   اق ٌو

 : اٌَلة املس خزسمة11

هلعس ابٌَلة املس خزسمة، اٌَلة اًيت ًُفضي اًعَحة املححوزون اس خزسارما يف اًخواظي 

مؽ كريضم ؿرب موكؽ اًفُس حوك، سواء اكن الثعال رسعَا ٔبو مجـواي، وسواء اكهت ُشٍ 

ائي ٔبو يف اجملموؿاث الافرتاضَة ٔبو حىت يف ألذريت عم اٌَلة املس خزسمة يف نخاتة اًصس
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اًخـََلاث ؿىل مًضوزاث ألظسكاء يف ٕاظاز ؿالكاهتم الاحامتؾَة الافرتاضَة، وعم اًيلعة 

اًيت حىضف ًيا ؾن ظحَـة ألظسكاء اطلٍن ًخواظَون مـِم ، نٌل حىضف ًيا ٔبًضا ؾن 

ني حزائًصني ًًمتون ًثلافة مسى متسم اًعَحة املححوزني هبوٍهتم اًثلافِة ابؾخحازضم مواظي

حمََة حزائًصة وؾصتَة ٕاسالمِة. ٕاضافة  ٕاىل هَفِة اهسماهجم يف اًوسط الافرتايض لُك 

يا إلحاظة هبشا ادلاهة من ذالل ظَاكة  حسة اٌَلة اًيت ًفضي اس خزسارما، وكس حاًو

 اًسؤال اًخايل: ماعم اٌَلة الٔنرث اس خزساما يف ثواظغل ؿرب املوكؽ؟ 

 ًحني اٌَلة املس خزسمة ٌَخواظي ؿرب موكؽ اًفُس حوك 14خسول زمق:              

 ماعم اٌَلة الٔنرث اس خزساما يف ثواظغل ؿرب املوكؽ؟                    

 اًذؼؼؼؼؼؼىؼؼؼصاز

 اًفئاث  

 اجملموغ اًلكي ماسرت ًِؼؼؼؼؼؼؼساوس

 % اًخىصاز % اًخىصاز % اًخىصاز

 29 104 9 33 20 71 اًـصتَة اًفعحى

 40 143 11 38 29 105 اصلازخة

 20 72 4 15 16 57 اًفصوس َة

 4 15 0 0 4 15 الاجنَزًية

ًلة فُس حوهَة 

 )زموس، اصازاث..
20 6 5 1 25 7 

 100 359 25 91 75 268 اجملؼؼؼؼؼؼؼؼموغ
 

ارلاض ابٌَلة املفضةل ًخواظي املححوزني ؿرب موكؽ  اًفُس حوك،  14ًُحني ادلسول زمق: 

اًعَحة املححوزني ًفضَون اس خزسام اٌَلة اًـصتَة اًفعحى ٔبزياء اثعاهلم ؿرب  من%29ٔبن 

ابًًس حة ًعَحة  %20املوكؽ، وثخوسغ اًًس حة ؿىل اًفئخني املسزوس خني ؿىل اًيحو اًخايل: 

مهنم حسة ادلسول  %40ابًًس حة ًعَحة املاسرت. يف حني ًفضي  %9اٌَُساوس ملاتي 

يف اثعاهلم ؿرب املوكؽ وعم ٔبؿىل وس حة واًيت ثخوسغ اس خزسام اٌَِجة اصلازخة  17زمق:

ابًًس حة ًعَحة اٌَُساوس ملاتي  %29اًًس حة ؿىل اًفئخني املسزوس خني ابًضلك اًخايل:

 ابًًس حة ًعَحة املاسرت. 11%
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من اًعَحة املححوزني اس خزسام اٌَلة اًفصوس َة ازياء اثعاهلم ؿرب املوكؽ،  %20وًفضي 

ابًًس حة ًعَحة  %16اًفئخني املسزوس خني ابًضلك اًخايل: وعم اًًس حة اًيت ثخوسغ ؿىل

من ُؤلء اًعَحة  %4ابًًس حة ًعَحة املاسرت. يف حني ٌس خزسم  %4اٌَُساوس ملاتي 

اٌَلة الاجنَزًية يف اجملال املسزوش، وثخوسغ اًًس حة ؿىل اًفئخني املسزوس خني ؿىل اًيحو 

ًعَحة املاسرت، وثسل ُشٍ اًًس حة ابًًس حة ًعَحة اٌَُساوس ملاتي ل يشء  %4اًخايل: 

املخسهَة ؿىل ٔبن ُشٍ ألذريت  ماساًت رممضة يف ادلامـة ادلزائًصة ذما اهـىس سَحا ؿىل 

ِا تني ادلزائًصني ملازهة ابٌَلة اًفصوس َة املس خزسمة ٔبنرث يف اًًضاظ اًصمسي  مس خوى ثساًو

 ٌضلوةل ادلزائًصة.

من ٔبفصاذ ؾَية اًححر ًفضَون اس خزسام ًلة  %7ٔبن  14نٌل ًُحني ادلسول زمق:  

 %6فُس حوهَة ذاظة ٔبزياء اثعاهلم ؿرب املوكؽ، وثخوسغ ُشٍ اًًس حة ؿىل اًيحو اًخايل: 

ابًًس حة ًعَحة املاسرت، و ًـوذ رعل ٕاىل ٔبن ذمثًل  %1ابًًس حة ًعَحة اٌَُساوس ملاتي 

خة ٔبن حىون اخاابهتم خمخرصت ُشٍ اًفئة صلهيم ظـوتة يف اًخواظي مؽ الٓدٍصن ؿرب املوكؽ صلز 

يف صلك ظوزت ٔبو زمز، وابًخايل فٕان املوكؽ ابًًس حة هلم ل ٌضلك وس َةل ٌَخواظي تي ٔبذات 

 ٕاؿالمِة يف ألساش. 

ما ًاُلحغ ُيا ُو قَاة اس خزسام اٌَِجاث ألماًسلَة تبٔهواؾِا اخملخَفة ثسخة ؿسم 

 ثوفص حصوف ُشٍ اٌَلة يف ًوحة مفاثَح اًوكحَوحص.

 واس خًذاخاث: ذالظة

سـَيا من ذالل حتَََيا ٌَيخاجئ املخـَلة تبمٔناظ اس خزسام اًعَحة املححوزني ملوكؽ 

( مفصذت من اًعَحة 359اًفُس حوك اًخـصف ؿىل اًعًصلة اًيت جس خزسم هبا ؾَية مىوهة من )

اطلي  موكؽ اًفُس حوك. 3ادلامـَني ادلزائًصني جلكَة ؿَوم إلؿالم والثعال خامـة ادلزائص

ن من ٕاضافة ٔبذواث وثعحَلاث ثفاؿََة خسًست ساطمت يف جسَِي معََة الثعال مى

 ومىٌت من زتط املس خزسمني ؿرب خمخَف هلاظ اًـامل.
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تـس ٕاحصاء اصلزاسة املَساهَة واسدٌاذا ٕاىل هخاجئِا ثوظَيا ٕاىل ٔبن مـؼم املححوزني   

َعِم الاحامتؾي ٔبو من ًخفاؿَون ؿرب ُشا اًفضاء الافرتايض ادلسًس مؽ ٔبظسكاء من هفس حم 

جممتـاث ٔبدصى، نٌل ٔبزحدت اًيخاجئ املَساهَة بٔن ٔبكَة اًعَحة حمي اصلزاسة ميخَىون ذربت ل 

ومبـسل ٔبنرث من زالج ساؿاث  تبٔش هبا يف اس خزسام املوكؽ ُحسذث يف زالج س يواث

خعفح ٔبكَهبم املوكؽ  لٔنرث من زالج مصاث ًومِا وابس خزسام وس َةل اًِاثف  ًومِا، ًو

اًيلال ما ًسل ؿىل ٔبهنم حيخىون احذاكاك هحريا تَ من ذالل حصظِم  ؿىل اًحلاء يف حاةل 

اثعال ذامئ ومن ٔبي ماكن. نٌل مًىن اًفُس حوك مـؼم املححوزني من زتط ؿالكاهتم اذللِلِة 

ابًـامل الافرتايض ذما حـَِا ٔبنرث كوت ومذاهة، ؿىل اؾخحاز ٔبن مـؼم ٔبظسكاء املححوزون ؿرب 

، نٌل ٔباتخ املوكؽ ملس خزسمَِ من املوكؽ ث ـصفوا ؿَهيم ذازح اس خزسامَ ومعلوا ظساكهتم ؿرٍب

اًعَحة املححوزني ادذَاز ؿسذ كري مٌهتيي من ألظسكاء ؾن ظًصق كدول ظَة ظساكاهتم 

حِر اكن ؿامي ادلًس ُو املـَاز ألسايس يف رعل. وكس تَف ؿسذ ٔبظسكاء ٔبكَة 

ًق ًخواظَون مؽ تـضِم اًحـغ ابس خزسام اٌَِجة ظس 100املححوزني ؿرب املوكؽ ٔبكي من 

اصلازخة حسة هخاجئ اصلزاسة املَساهَة،  ؿٌَل ٔبن مـؼم ٔبظسكاء اًعَحة ؿرب املوكؽ مـصوفون 

و ما  ًربز اًخحسج مـِم من ذون زمسَاث وتَلة ثس َعة  نٌل يف اًواكؽ  يف اًـامل اذللِلي ُو
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Cohésion et cohérence textuelle 

                             Fatima.Zohra Hadjattou -Univrsité de Biskra-Algèrie 
 

 املَرط:

ُشا امللال س َرعط ًؼاُصت اًامتسم 

 ؿَوم يف ابزست ماكهة حتخي والاجساق  اًيت

واًيط.  ارلعاة حتََي وذاظة يف اٌَلة،

الاس متصاًزة   ٕاىل مفِوم اًامتسم  ٌضري

 اًحَاانث.  من واٌَلوايث  تني واصلللث

ٔبدصى، الاجساق ٍمتزي ابمللازتة اًيت  انحِة

ثؤنس ذوز املخَلي يف ثفسري اًيط،  حسة 

سِم  املفِومان ُشان مـَوماثَ. يف اًواكؽ،  ٌو

ة ٔبذواث ذالل من اًييص اًخىوٍن يف  ًلًو

  .املٌؼعلِــة. طواًصوات املصاحــؽ هؼام مثي

 

 Résumé: 

Cet article sera consacré au 
phénomène de cohésion et de 
cohérence qui occupe une place 
prépondérante au sein des sciences du 
langage, notamment dans l’analyse 
du discours et du texte. La notion de 
cohésion renvoie à la continuité 
sémantique et linguistique entre les 
énoncés. En revanche, la cohérence se 
caractérise par une approche qui 
souligne l’importance du rôle du 
récepteur dans l’interprétation du 
texte, selon ses connaissances. En 
effet, ces deux notions contribuent à 
la configuration textuelle par des 
outils linguistiques tels le système de 
renvois, les liens logiques. 

Introduction 

Le discours écrit  est étroitement lié à une texture qui aborde un 

mécanisme d’analyse afin de lui donner un sens par deux concepts 

fondamentaux qui servent de paramètres pour distinguer les 

éléments constituants du texte, ce sont la cohésion et la cohérence. 

Nous essayons, au préalable, de cerner la notion de discours et du 

texte.  
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Le champ de recherche sur le discours est hétérogène. L’espace où 

coexistent de multiples approches (AD - LT - GT) et écoles, rendent le 

discours un terme polysémique. Ce changement naturel (lagos) 

recouvre plusieurs acceptions, selon les chercheurs. Certains 

linguistes font le synonyme de texte, à l’énoncé ou à la  parole. 

L’intérêt du concept  discours permet de chercher les enjeux 

énonciatifs et sociaux. La notion de discours est aujourd’hui au cœur 

des recherches de la linguistique. Etant donné l’ambigüité de ce 

concept, nous essayerons de donner quelques définitions 

élémentaires au discours. Mais nous nous limiterons au discours 

écrit/texte. 

I. POLYSEMIE DU TERME «DISCOURS» 

Le discours est un nom masculin, du latin «discursus». C’est un 

terme qui contient des ambigüités. C’est un propos tenu par 

quelqu’un. En linguistique le discours est «le langage mis en action, la 

langue assumée par le sujet parlant.».1 En linguistique moderne, le 

terme discours désigne  l’énoncé qui dépasse la phrase. 

Dans la linguistique structurale, le sens courant de discours est 

synonyme de la parole. En rhétorique, le discours est «une suite de 

développements oratoires destinés à persuader ou à émouvoir et 

structurés selon des règles précises.».2 Le discours entendu comme 

lagos et la raison, n’est qu’un des piliers de l’entreprise de persuasion 

rhétorique. De même, les dimensions de l’éthos et du pathos sont 



 

جم
ذ 
ؼس
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ـؼؼ
 اً
ؼ  
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
  ؼ
ي 
ٌلؾ
ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ
حذؼؼ

الا
ري 

ًخل
ةل ا

س
رلام

ا
 

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  Fatima.Zohra  Hadjattou - Univrsité de Biskra-Algèrie 

 خامـة َلس دِرض ثسىصت                                         خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص
279 

axées sur l’orateur et sur l’auditoire. Pour Aristote «les preuves 

inhérentes au discours sont de trois sortes: les unes résident dans le 

caractère moral de l’orateur; d’autres dans la disposition de 

l’auditoire, d’autres enfin dans le discours lui- même, lorsqu’il est 

démonstratif, ou qu’il parait l’être.».3 Benveniste E. définit le discours 

comme «lamise en fonctionnement de la langue par un acte 

individuel.».4 Le sujet parlant transforme, àchaque prise de parole, la 

langue en discours. Par conséquent, le discours est un énoncé ancré 

dans une situation d’énonciation déclare Maigueneau D. «en parlant 

de discours, on articule l’énoncé sur une situation d’énonciation 

singulière.».5  Adam J M. énonce de la même manière un discours est 

un énoncé caractérisable certes par les propriétés textuelles mais 

surtout comme un acte de discours accompli dans une situation 

(participants, institutions, lieu, temps). Adam J M. propose la formule 

du discours sous forme d’équation suivante :  
 

DISCOURS  =  Texte   +    condition de production 

         TEXTE      =  Discours – condition de production 

Le discours désigne aussi un ensemble d’énoncés produits à 

partir d’une position sociale ou idéologique. Il se produit comme 

événement. Il implique une différence entre sens et référence. Il réfère 

à son propre locuteur. Tout discours est hétérogène. Il se manifeste 

sous formes de citation, de référence, de plagiat. Les marques de 

l’hétérogénéité à l’écrit sont les guillemets, l’italique et les caractères 
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gras. Le discours est pris en charge par la discipline A.D (analyse du 

discours) qui est née par la contribution, d’une part, des sciences du 

langage (rhétorique, linguistique…), et d’autre part, des sciences 

humaines et sociales (psychologie, sociologie). Le discours présente 

des idées forces. Il est orienté en fonction du locuteur, organisé, 

interactif, contextualisé. Il a une forme d’action et pris dans un autre 

discours (interdiscours). 

II. BREF APERCU SUR LES ORIGINES DU TEXTE 

Pour cerner les définitions suggérées au texte par des théoriciens 

dans des disciplines variées, il serait envisageable de faire un clivage 

vers l’origine du texte. En effet, le mot «texte» provient du latin 

«texere» et signifie «tisser». Ce prédicat transitif de l’ancien français 

«tistre» et le mot «tissu» en découle. Le tissu est «la surface souple et 

résistante constituée par un assemblage régulier de fils textiles  

entrelacés.».6 Ces fils de tissage sont la chaîne et la trame. Alors que le 

texte n’est pas construit arbitrairement. Il est formé par un ensemble 

d’éléments obéissant à une structure textuelle répondant à l’objectif 

de l’écriture de l’auteur sur le sens de son texte ainsi que de sa 

réception avec le lecteur ou l’auditoire. 

Dans le temps, la représentation des idées et de la parole entre les 

hommes est réalisée au moyen des signes d’où on parlera d’écriture. 

D’une part, on trouve les écritures iconiques (hiéroglyphes-

idéogrammes). D’autre part, les écritures phonétiques (syllabiques- 
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consonantiques voyellées) dont les inventeurs sont les phéniciens. 

L’écriture phénicienne est  l’origine de l’écriture grecque, d’où sortit 

l’écriture latine. Le texte en grec a eu un grand essor par 

l’introduction de consonnes et de voyelles pour mieux représenter les 

signes phonétiques à travers la société  et les institutions.  Suite à ce 

parcours sur la présence du «texte» dans les époques précédentes et 

sous ses différentes formes, nous allons essayer de réduire les 

conceptions du texte dans le temps moderne.   

III. DISCOURS ECRIT/TEXTE : PROBLEME DE DEFINITION  

Le texte a été un sujet d’étude immanent à travers les différentes 

approches. Ce qui entraine son caractère pluridisciplinaire. Vu que 

chaque discipline tend à concevoir ses propres définitions qui 

demeurent limitées à son domaine. Certains linguistes et théoriciens 

envisagent le texte comme écrit ou oral, d’autres le trouvent 

synonyme de «discours», «énoncé» ou «parole». Cette tension 

scientifique entre les théories engendre la difficulté d’attribuer une 

définition au texte qui pourrait faire sa conformité. 

1. Le texte en littérature 

La littérature est un domaine vaste où s’accumule la pensée 

humaine. Dans les siècles précédents, elle fut orale, notamment la 

poésie. Elle devint, par la suite, écrite et imprimée.La littérature est 

«une chose mystérieuse.» dans la mesure où elle évoque tous les 



   Cohésion et cohérence textuelleؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

 خامـة َلس دِرض ثسىصت                                         خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص
282 

domaines. Le texte appelle à la littérature du fait qu’elle véhicule des 

idées à travers de grandes œuvres littéraires, voire, Kafka F., Tolstoï L. 

et Camus A. Dans les études littéraires, certains spécialistes usent le 

concept «texte» comme support d’approche. Ainsi, Rommeru C. et  

Verlaine P. parlent de texte et de recherche de la vérité. Rastier F. 

parle de textes herméneutiques. Tynianov I N. oppose l’étude du texte 

littéraire à la genèse des œuvres. Au XVIII siècle, on parle de créativité 

et de marque d’esthétique. Sans omettre également la critique 

littéraire qui cherche dans le texte tout indice psychologique 

renvoyant à son auteur.  

2.  Le problème de l’écrit et de l’oral 

La dichotomie écrit/oral  est un phénomène linguistique général 

qu’ont connu les chercheurs à travers les époques. Chacun d’entre 

eux possède ses propres caractéristiques. Ainsi, l’oral utilise souvent 

l’intonation et la prosodie, en s’appuyant  sur le contexte. Or l’écrit 

manifeste des réflexions en usant la langue en vue de gérer 

l’information. Cette opposition engendre une polémique entre les 

théoriciens sur le texte oral/écrit.  Ainsi la production du texte est 

indépendante de l’oral. Culioli A. considère que «le texte écrit nous 

force, de façon exemplaire, à comprendre que l’on ne peut pas se 

passer de la phrase (hors prosodie, hors contexte, hors situation.».7 

Quand à la définition du dictionnaire, elle fait un rapprochement 

entre l’écrit et l’oral, «le texte est donc un échantillon de 
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comportement linguistique qui peut être écrit ou oral.».8  Aussi, l’écrit 

et l’oral engendrent un problème méthodologique au plan 

synchronique et diachronique. En effet, l’oral est un produit spontané 

à l’inverse de l’écrit qui est stable. Il parait que le concept  texte  se 

situe entre l’écrit et l’oral chez les linguistes et les théoriciens.  

3. Le texte en philologie  

Dans le domaine de la philologie, le concept «texte» occupe une 

place importante étant donné qu’il est le corpus d’interprétation et 

d’explication en vue de connaitre les anciennes civilisations. A 

l’époque romantique, en Allemagne, la philologie pour August 

Schlegel est  l’étude générale des langues du moment qu’elle utilise les 

matériaux linguistiques, stylistiques, grammaticaux pour les émerger 

dans l’étude des textes.  

4. La notion de texte en linguistique 

    4.1. Texte comme corpus 

Au cœur des sciences du langage, la notion «texte» a suscité un 

débat polémique et un objet d’étude pour les chercheurs 

linguistiques. Ducrot O. et Schaeffer J.  appellent «texte l’ensemble des 

énoncés linguistiques soumis à l’analyse: le texte est donc un 

échantillon de comportement linguistique qui peut être écrit ou parlé, 

synonyme de corpus.».9 Suite à ce propos, nous considérons  le texte 

comme une donnée capable d’être analysée, alors le texte est un 

corpus. 
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 4.2. Le texte et la phrase 

Le concept «phrase» parait ambigu et non définissable dans la 

mesure où la phrase a des catégories multiples (phrase simple, phrase 

complexe, phrase nominale, verbale). De même, dans l’approche 

saussurienne elle «créait une grave difficulté et Saussure l’a renvoyée 

à la parole.».10 Dans ce contexte aussi,  Benveniste E. rappelle que la 

phrase est une unité d’un autre ordre «la phrase est l’unité du 

discours.».11 Il ajoute aussi que la phrase est l’unité de communication 

humaine «nous communiquons par phrases, même tronquées, 

embryonnaires, incomplètes, mais toujours par des phrases.».12 Pour 

André Martinet, la phrase est le plus petit segment du discours. 

Benveniste E. intègre la phrase dans un rang inférieur qui est celui 

des mérismes. 

Ceux-ci nous  amènent à s’interroger sur les frontières de la 

phrase avec le texte, tout en sachant qu’à travers l’évolution, le texte a 

eu des acceptions théoriques différentes. Pour De Saussure F.  toute 

phrase sera un syntagme. Or la phrase appartient à la parole et non à 

la langue, par conséquent on peut déduire que le texte prend sens de 

la parole saussurienne ou de la langue dans sa dimension 

syntagmatique. Parmi les six niveaux d’analyse textuelle chez Litta 

Lundquist, le niveau syntaxique montre la caractérisation et 

l’organisation syntaxique entre les phrases, notamment la 

cohésion/cohérence qui donnent un sens au texte. 
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Pour conclure, le texte ne peut se détacher de l’unité phrase, 

d’une part. D’autre part, les recherches montrent  que «la 

linguistique n’a absolument pas déchiffré la section dont devraient 

relever les grands ensembles verbaux[…]. Jusqu’à présent, la 

linguistique n’a pas avancé scientifiquement au-delà de la phrase 

complexe; c’est le phénomène linguistique le plus long qui ait été 

scientifiquement exploré.».13 

IV. COHESION ET COHERENCE 

1. Cohésion 

Définition : 

C’est un concept important dans les sciences du langage qui 

désigne «les enchainements syntaxiques, les reprises anaphoriques, 

mais aussi les récurrences thématiques ou référentielles  et 

l’organisation temporelle des faits évoqués donnent au texte une forte 

dimension cohésive.»14. Elle est l’ensemble des opérations qui 

assurent les faits de continuité et de progression sémantiques et 

référentielles produits dans un texte par un dispositif spécifiquement 

linguistique, selon Neveu F. La cohésion caractérise  la bonne 

formation architecturale du texte, assurée par les relations 

sémantiques entre ses parties constitutives. Jeandillou J F. parle de la 

notion d’isotopie, essentielle dans la cohésion, qui est comprise 

comme  la récurrence réglée d’unités sémiques au fil d’un ou 
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plusieurs énoncés. La cohérence permet au lecteur de repérer les 

éléments conducteurs du sens. 

2. Mécanisme de cohésion 

Etudier la cohésion d’un texte nécessite des mécanismes 

linguistiques qui régissent les relations entre les syntagmes dans la 

phrase ou entre phrase dans le texte.  

2.1. Les anaphores 

La cohésion du texte se base sur la répétition. Maints éléments 

linguistiques participent à l’articulation et la relation entre ces 

éléments. Le concept d’anaphore permet de décrire ce mécanisme. 

L’anaphore  selon la définition du dictionnaire est «n.f, du grec 

anaphora. Répétition d’un mot en tête de plusieurs membres de 

phrase, pour obtenir un effet de renforcement ou de symétrie.».15 Le 

cataphore vient de la rhétorique,  où il désigne un procédé 

stylistique.  Conformément à son étymologie «ana-signifie «en 

arrière», «en remontant». L’anaphore renvoie à ce qui précède et la 

cataphore renvoie à ce qui suit. Ces deux procédés dits diaphoriques. 
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.On présente des anaphores illustrées dans le tableau ci-dessous : 

les anaphores 
pronominales 

L’oiseau vole. Il vole. 

les anaphores 
nominales 

Youssef  Chahin est un égyptien. Le réalisateur a 
subi une crise cardiaque. 

les anaphores 
adverbiales 

ainsi - pareillement (peuvent reprendre un 
fragment de texte) 

les anaphores 
verbales 

Le soleil se lève; je vous conseille d’en faire autant. 

les anaphores 
adjectivales 

Cet élève est courageux et obstiné, un tel élève sera 
forcément reçu à l’examen. 

 

2.2. Les connecteurs 

2.2.1. Définition et rôles des connecteurs  

Le connecteur est «un opérateur susceptible de faire de deux 

phrases de base une seule phrase.».16 Les connecteurs participent à la 

progression thématique du texte et organisent la succession des 

phrases. Ils sont des termes de liaisons et  de structuration du texte et 

du discours. Ces termes sont: «les conjonctions de coordination 

(mais, ou, et, donc, or, ni, car) aussi des adverbes (alors, puis, ensuite, 

pourtant, cependant…), des groupes prépositionnels (d’une part, 

d’autre part, en tout cas, en fin de compte…), des présentatifs (c’est, 

voilà)».17                           

Les connecteurs ont des fonctions différentes .La première est 

celle d’organisateur textuel. La seconde est la fonction énonciative, 
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c'est-à-dire, ils marquent les stratégies d’organisation du discours 

comme dans les textes argumentatifs, d’où l’appellation de 

marqueurs(terme utilisé en linguistique textuelle par Adam M J. Les 

connecteurs sont d’une importance majeure dans l’adhésion de la 

structure et l’organisation textuelle. Hormis les connecteurs dans un 

texte, la structure sera implicite, et suit le raisonnement des idées. 

Le terme connecteur fait confusion avec l’embrayeur, le 

marqueur, l’organisateur et l’articulateur. Pour cela, on présente cette 

différence dans le tableau (1). 

Tableau (1) 

les connecteurs 

les connecteurs logiques ou chronologiques sont 
des mots qui permettent de lier les phrases ou les 
paragraphes pour donner un sens et une 
structuration au texte.  

les embrayeurs 
 dans la terminologie de Jespersen O., 
l’embrayeur ou schifter correspond au déictique 
(mot qui sert à montrer)  

les marqueurs 
les marqueurs sont des connecteurs qui 
marquent les stratégies d’organisation 
(énonciation) 

les organisateurs 
les organisateurs sont des connecteurs qui 
organisent la représentation de la réalité 
spatiale/temporelle. 

les articulateurs 
les articulateurs sont synonymes aux 
connecteurs. 
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2.3. Classement des connecteurs 

Adam J M. classe les connecteurs en trois types. D’abord, les 

organisateurs textuels qui marquent l’organisation de la 

représentation  de la réalité spatiale/temporelle ou bien l’organisation 

du texte. Les connecteurs spatiaux et temporels sont fréquents dans 

la narration et  la description. Ils ont d’autres valeurs dans d’autres 

types de textes. D’autres connecteurs structurent la progression du 

texte et sont appelés connecteurs énumératifs, marqueurs de 

topicalisation et marqueurs d’exemplification et d’illustration. 

Ensuite, les marqueurs de prise en charge énonciative qui 

contribuent au mécanisme du discours. Il s’agit de l’émergence d’un 

point de vue dans un discours. On trouve les marqueurs de point de 

vue,  les connecteurs de reformulation et les marqueurs de clôture. 

Enfin, les connecteurs argumentatifs qui se trouvent en abondance 

dans un texte argumentatif car il s’agit là de cadre de raisonnement 

et d’argumentation. Les connecteurs les plus répondus sont les 

connecteurs d’opposition ou concession, les connecteurs d’explication 

ou justification et les connecteurs de conclusion. 

Les connecteurs illustrés sont représentés dans le tableau (1). 
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Tableau(1) : Les connecteurs 
 

 les connecteurs temporels : d’abord, ensuite, puis, après, la 

veille, le lendemain, trois jours plus tard… 

 les connecteurs spatiaux : à gauche/à droite, 

devant/derrière, au- dessus/dessous, d’un côté /de l’autre côté, en 

haut, en bas… 

 les connecteurs énumératifs : aussi, ainsi que,  de même, 

également, en plus, ou…) 

 les connecteurs d’exemplification: par exemple,  

notamment, en particulier, ainsi, entre autres, en particulier, 

comme. 

 les connecteurs de reformulation : c’est à dire, autrement 

dit, en d’autres termes. 

 Les connecteurs logiques : 

1. L’opposition: mais, pourtant, cependant, toutefois, 

malgré… 

2. La cause : car, parce que, puisque… 

3. La conséquence : donc, de sorte que, de manière que… 
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3. Cohérence 

3.1. Élément de définition 

Comme nous le savons, la G.T et autres disciplines ont pour objet 

l’analyse du texte. JEANDILLOU F J. écrit: «le texte entier apparait 

comme un champ de force où s’exerce une permanente tension 

sémantique et formelle, entre la référence au déjà-dit et l’orientation 

vers une fin.».18 Cette caractérisation de forces  opère chez les théories 

relatives à cette étude une importante propriété respective du texte et 

du discours: la cohérence et la cohésion. 

En G.T, la notion de cohérence et cohésion sont fondamentales et 

servent de critères d’analyse. Selon Riegel M. la cohérence dépend «du 

discours, de ses conditions de production, dans une interaction 

sociale déterminée, où les contraintes de la réception jouent un rôle 

important.».19 La cohérence est fondée sur la relation externe de 

l’énoncé avec la situation d’énonciation. Elle n’est pas soumise aux 

propriétés linguistiques du texte.Elle assure une bonne interprétation 

et un jugement du récepteur pour permettre d’évaluer l’inférence 

logique du texte dans une situation d’énonciation. La cohérence est 

considérée comme relative puisque le lecteur interprète le texte 

suivant une vision extérieure (extra-linguistique), es genres et les 

types de textes peuvent participer à cette interprétation. 
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3.2. Les composantes  de la cohérence : continuité et progression 

Le français Michel Charolles qui, dans un article de la revue 

Langue  française n°38, 1978, propose les règles de cohérence 

textuelle. Premièrement, le texte comporte un même sujet (unité de 

sujet) qui n’introduit aucun élément sémantique contredisant (la 

règle de non-contradiction).Ensuite, le texte comprend des mots ou 

des groupes syntaxiques qui reprennent des informations, c’est ce 

qu’on appelle la reprise d’information pour en assurer l’intégralité (la 

règle de répétition). Puis, chaque nouvelle phrase apporte une 

information nouvelle qui soit en rapport logique avec la précédente et 

la suivante (la progression thématique). Enfin, les informations  

intrinsèques doivent être reliées entre elles et manifester un lien 

logique (la règle de relation).   

Le texte doit comporter dans son développement des éléments 

récurrents pour assumer la continuité thématique du texte sans 

omettre le rôle que jouent les reprises, traitées dans les anaphores. 

D’une part, la première information portée dans le texte est appelée 

le thème (ou topic). D’autre part, l’information nouvelle qui s’ajoute 

dite le propos (ou le rhème, focus). Riegel M. définit le thème est ce 

dont parle le locuteur, le support, le «point de départ» de la 

communication et de la phrase» ; le propos est ce qu’on dit du thème. 

Thème et propos sont constitués de plusieurs énoncés afin de prendre 

en compte l’architecture et l’organisation du texte. 
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Selon Combettes B., ces derniers s’enchainent de trois manières 

différentes. 

01- Progression à thème constant : 

Elle est la progression la plus simple et la plus fréquente. Un 

même thème (Th) est associé à d’autres rhèmes (Rh) que l’on peut 

schématiser selon Adam J M.: 

Th1→Rh1 
↓ 

Th1→Rh2 
↓ 

Th1→Rh3 

La progression à thème constant est répondue dans la narration, 

aussi dans l’explication et de l’argumentation. 

02- Progression à thème linéaire : 

Le rhème d’une première phrase devient le thème de la seconde. 

Ce thème fournit le deuxième rhème qui devient le thème de la 

troisième. On la schématise selon Adam J M. 
 

   Th1→Rh1 

   ⁼Th2→Rh2 

                ⁼Th3→Rh3 

                           ⁼Th4→Rh4 
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03- Progression à thème dérivée (ou éclatée) : 

Le thème initial devient les thèmes, les rhèmes  secondaires qui 

sont appelés des hyperthèmes et  des hyperrhèmes. On les schématise 

selon le modèle de Jeandillou J F. 

   

Cette progression se trouve en particulier dans le descriptif. 

Conclusion 

Pour pouvoir  comprendre  la configuration d’un support écrit et 

satisfaire ses besoins langagiers, nous pensons que tout locuteur-

lecteur quelque soient son niveau, son âge, ses orientations devrait 

emprunter la voie de la lecture pour comprendre ce qu’il transmet et 

ce qu’il reçoit. C’est pourquoi, beaucoup de spécialistes se sont mis 

d’accord pour que  la compréhension de l’écrit se définit comme la 

mise en œuvre de la capacité d’interpréter la signification d’un 

document scriptural en y identifiant les unités et les structures 

distinctives et significatives à statut lexico-sémantique et 

grammatical. Le lecteur utilise ses compétences transversales, et 

linguistiques vu l’importance de la cohésion et de la cohérence dans 

les sciences du langage et en particulier dans les théories relatives à 

l’analyse textuelle. Ils demeurent le centre de préoccupation des 

Th1→rh1 

Th1’→rh2 

Th1’’→rh3 
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linguistes textualistes d’aujourd’hui. Leurs contributions à 

l’architecture textuelle et à la compréhension est indispensable. La 

textualité ne peut avoir de fondement théorique qu’en fonction d’une 

cohésion et d’une cohérence. 
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