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ني ، ؿىل ٔبن ٍىون ٔبحس اـلَرعني ابٌَلة اًـصتَة .  اٌَلخني ألدًص
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 لكمة مسٍص ادلامـة

اسلس ؼل زة اًـاـلني واًعالت واًسالم ؿىل ٔبرشف اـلصسَني ، وؿىل بهٓل وحصحَ ٔبمجـني  

 : ٔبما تـس

 وجصاكثَ ػل وزمحة ؿََمك اًسالم

واًضـوة ؾن حتول معَق يف ٍىضف اًيؼص يف ٔبحوال اًياش، ويف مسريت ألدم 

ٔبصاكل الاحامتغ اًخرشي، واًحىن الاحامتؾَة، ذما ًـسذ من ظوز اًؼِوز واـلواكف 

ويف ػي سِوةل ٔبو...  تَ والاجتاُاث اًيت ثخـاظى مؽ ُشا اًخحول ، نفاؿي ٔبو مفـول

اـلواظالث وكرص اـلسافاث واجساغ ذائصت اذلصنة ومضوز اذلسوذ إلكَميَة واًوظيَة،  

ٔبثص اكذفى اًحاحثون الٔاكذميَون  ،اًًضاظاث اًَومِة اًيت حتؼى ؿاذت ابٔلطمَة منالكا هعوا

فسجَوا ثلريا معَلا يف الٓذاءاث  "الٔدشت"،ُشا اًخحول ؿىل مس خوى ٔبظلص تياء احامتؾي 

اًَومِة اًيت بًٓت ٕاىل ػواُص احامتؾَة ابثت مبًٔوفة، زمغ اس هتجاهنا من كدي اًضمري ازلـي 

وسؿل اـلـاًري الاحامتؾَة، فلس ػِص اًزواح اًـصيف وسواح اـلس َاز، وابث ادذَاز ألتياء 

ؾن مضوزت اًـائةل وزٔبي  ًرشاكهئم ابذلَات مديَا ؿىل ثعوزاهتم ؤبُسافِم اًضَلة تـَسا

 اًىداز فامي خيط صؤون اـلعاُصت وجضىِي اًًسة اـلس خلدًل.

بئت ُشا اًـسذ ٍميَط اٌَثام ؾن وػائف ألدشت ادلزائًصة وبٓذاءاهتا اذلاًَة، حِر  ًو

 ثَخلي ألكالم ادلاذت ًخحَم ُشٍ اًسعوز تدٌامغ وثياسق ًمن ؾن زؤًة مهنجَة ذكِلة، ٕار ٔبؾلّ 

ائف اًيت ٔبتلاُا افلمتؽ ًٔلدشت، يف كصاءت خاذت كلخَف ادلواهة اًيت من ُشا اًـسذ ابًوػ

صبهٔنا ٔبن ثلري تًِة ووػَفة ألدشت ، فـىل سخِي اـلثال ثعصخ منارح حسًثة مذـسذت ثدٌاول 

بًَٓاث جضىِي ألدشت، وما ًخضميَ ُشا اًدضىِي من خماظص حتسق مبيؼومة اًلمي ؾيسان، 

ُة ،ٔبو ٕاوضاء ألدش ذون مصاؿات ألُي ومضاوزهتم خبعوض إكوضاء ألدش تبٔظفال ألانت 

اًصابظ اـللسش اطلي من صبٔهَ ٔبن ٍصتط ؿائَخني ؿىل ألكي ، ٕان ؾل هلي كدََخني ٔبو حىت 

ذوًخني، ُشا انَُم ؾن اـلٌلزساث اـلعاحدة ًِشا اًدضىِي، واًيت ٔبظحح ًعلى ؿَهيا 
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ٌَياش ٔبمام تـضِم ؿىل حساة اًلمي إلفصاظ يف اس هتالك اًىٌلًَاث، وما ُو ٕال مداُات 

ن بٔدشت مس خلمية ظاذلة معَحة.         وألذالق اًيخِةل، ٔبو ابٔلحصى ؿىل حساة حىٍو

نٌل مس اًخلري الاحامتؾي ألدشت من انحِة ٔبساًَة اًخًض ئة الاحامتؾَة، اًيت حصاحؽ 

واًخـَمي واـلخاتـة  مصذوذُا هدِجة حصاحؽ اُامتم الآبء وألرماث ؾن ٔبذاء ٔبذوازضم يف اًرتتَة

َُسزّ   واـلصاكدة واقلاس حة واًيعح وإلزصاذ ، وحىت ٔبساًَة اًخبٔذًة  واًخـٍزز كس ثلريث، ً

سا من اـلضالكث اًيفس َة واـلصىض اًيفساهَني، ُشا يف وحوذ ثَازاث  رعل ؿىل افلمتؽ مًز

حثوزة يف مذـسذت مذيوؿة من اـلشاُة واـلضازة اًفىًصة والاجتاُاث إلًسًوًوحِة، اـل 

ومجَي، واًيت ثؤثص ثضلك بٔو تبٓدص يف هوؾَة اًلمي  وسائي اًخًض ئة ووسائعِا ثضلك ملصٍ 

 اًيت ًًضبٔ ؿَهيا ٔبفصاذ ألدشت.  

نٌل ٔبن ارلصوح اـلفصظ ٌَمصٔبت ٌَـمي ذازح اـلسىن كس ٔبثص ثضلك هحري خسا يف ثلري 

، وثلري ألوًوايث مواٍسن اًلوى ذاذي ألدشت وؿىل ثحاذل ألذواز تني خمخَف ألفصاذ

ن ، حىت وٕان اكن رعل ؿىل حساة ألولذ.  ًٔلتٍو

ني اصلاذًل  ة جتس هفسِا اًَوم ٔبمام حتسايث هحريت، ؿىل اـلس خًو ٕان ألدشت ادلزائًص

وارلازيج، ذما ٌس خسؾي اًححر واًيؼص جصوًة وإبمـان يف سخِي ثسازك ما كس ًَحق افلمتؽ 

 ث.من ٔبرضاز حصاء اًخجاوة مؽ ُشٍ اًخحساي

ويف ُشا اـللام ل ٌسـين ٕال ٔبن ٔبزين ؿىل اًحاحثني روي ألكالم اًحازؿة يف اًوظف 

واًخحََي، ؤبن ٔبمتىن هلم اًخوفِق فامي ًعحون ٕاًََ، فاـلس خلدي ٌَححر اًـَمي، والٓفاق ًن 

وقل اعملوا فسريى اهلل عملكم ورسوله جسؽ مس خلدال ٕال ألحباج اًـَمَة اـلمهنجة وادلاذت ، "
 " واًسالم ؿََمك وزمحة ػل وجصاكثَ.       ؤمنونوامل

 

 ادلزائص- ثسىصت َلس دِرض.خامـة  زئُس                                               

 أ.د بلقاسم سالطنية                                           
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ة ثلري  ألذواز اًوػَفِة ًٔلدشت ادلزائًص

ختخرص اذلَات اًَومِة ًٔلدشت ادلزائًصة جلك ظوزُا ؤبصاكل اـلٌلزساث يف زحاهبا 

ٔبصواظا من اًخلري واًخعوز يف اًلمي واـلفاُمي وألُساف، حِر ثحسو ٔبذواز ٔبفصاذُا يف نثري 

 لك حـَِا ثخبٔزحج ؿىلمن ألحِان وىومة من الٓذاءاث كري اـلربزت وكري اًـلالهَة،  ما 

اًفصىىوفوهَة مث  حفحال ألظاةل ادلزائًصة ٕاىل حدال اًخسٍن حدال مفن ، اذلحال ويف الٓن راثَ

ة. جمِوةل حدال ؿىل اًلفز ٕاىل زاحئة ول ًِا ًون ل اًيت اذلحال من حزمة     اًًِو

اًـالكاث اًيت وٕارا اكهت اًىذاتة ؿالمة ؿىل وحوذ وؾي ما ابًواكؽ، وٕاذزااك ما ًعحَـة 

حتمك خمخَف اـلفصذاث اـلضلكة ٌَمواكف الاحامتؾَة ، فٕان اًححر يف ألدشت زمبا ُو من 

ٔبوىل اـلسائي اًيت جية ارلوط فهيا، ٌَخـحري ؾن خمخَف اًوكائؽ ثضلك ؿَمي ٔباكذميي، 

فاندساخ مساحاث اًعمت اًيت ًفت ألدشت واًـالكاث اًلصاتَة يف ادلزائص ابث موضوؿا 

فسَ يف لك اـلياس حاث، هؼصا ًدضـة ألتـاذ وثـسذ اًصؤى والاجتاُاث حِال ُشا ًفصط ه 

 اًيوغ من اـلواضَؽ.

فألدشت جض خق امسِا من ألدش ، ٔبي ٕاحاكم كِس ألسري ، ًىن جصٔبفة وزمحة 

وًعف، فِىي ثبدٔش ٔبفصاذُا ابلمس اطلي متيحِم ٕاايٍ ؾيس اًولذت واًسمـة اًيت ًَحلوهنا تَ 

دضلك تَون  من ذالل سَواكهتم، وادلَياث اًوزازَة اًيت حيمَوهنا ، واًـصق اطلي ًخَون ًو

ًون اًضـص و.... ذما مييحِا رشف جسمَهتم وومصِم وإلتلاء ؿَهيم اًخرشت وظول اًلامة ، و 

يف حؼريت الامس اًـائًل رمٌل ثلعـت هبم اًس حي وثـصحت هبم اـلساعل يف اًلصتة ٔبو 

 ألزط اًيائَة بٔو.....

فِشا ألدش، وٕان تسا ًعَفا حىذيفَ اًصمحة واـلوذت واًسىِية فِو مِثاق زابين كََغ 

إلوسان، ثعوػ ثفاظَهل مـاًري اذلالل واذلصام وادلائز واـلحاخ  مذوافق ثضست مؽ فعصت
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ا  واـلهنىي ؾيَ و... صلى لك ألدم ؿىل ادذالف رشائـِا ومشاُهبا واجتاُاهتا وسؿل مـاًرُي

 ؿىل مسى اًخازخي وادللصافِا.

فامي جض خق اًـائةل امسِا من إلؿاةل، ٔبي اًىفاةل وثبٔمني اـلـاص، ألمص اطلي ًخـسى 

اًضـوز ابٔلدش ٕاىل ثيفِش موحداث ُشا الٔدش من زؿاًة وحٌلًة ماذًة وهفس َة، حسوذ 

حِر ل حسوذ  ول مواٍسن ميىن ٔبن ثلُس ٔبو ثعف مسى ازثحاظ اًـائي ابـلـَي .... ٕاهنا 

منو تخلسٍص اًفصذ مهنم ـلاكهة ألفصاذ  ،  حيخوي ٔبفصاذ اًـائةل، ٍو ظوزت وصـوز فعصي كي هؼرٍي

لوى ابًض  ـوز ابلهامتء وألحلِة يف موحداث ُشا الاهامتء. الٓدٍصن ًو

فداًـائةل حىوهت افلمتـاث إلوساهَة ووخسث واس متصث ومتاٍزث، تي وجسَمت 

خبعائعِا اًفزًيوًوحِة واًسَوهَة وإلتساؾَة واًفٌَة، واس متسث رعل ثوافلا مؽ ػصوف 

ر صِسث اًخرشًة جسمَاث اًخعوز الاحامتؾي واًخلري اًحيايئ اًوػَفي اصلامئ واـلس متص، حِ

من كدَي : اًيؼام ألموسم واًيؼام ألتوي. واًواحض ٔبن مفِوسم ألدشت واًـائةل مض خلان من 

 خمخَف اًوػائف اـليوظة هبشٍن اًحيائني.

وكس جضلك ُشا اًـسذ من خمخَف اًسجالث اًفىًصة اًيت ثضمهنا اـلَخلى اًوظين 

ةثلري الٔذواز اًوػَفِة يف الٔدشت ادلزائ" ضة  ًص ذ. " واطلي حصٔبس خَ ووسجت دعوظَ اًـًص

زفلة زةل من ألساثشت اقلمكني واـليؼمني،  حِر ثَلي ثساؾَاث دصوح  سَمية حفِؼي

اـلصٔبت ٌَـمي تثلَِا ؿىل ُشا اًـسذ، فامي جسجي اًخجاوساث اٌَعَلة تبًَٓاث ثبٔسُس ألدشت 

حضوزا ذمزيا، ًسؾو ٔبحِاان ٌَلصاتة ؤبحِاان ٔبدصى ًالسدٌاكز والاس هتجان، تُامن جضلك 

 اء ألدشي اقلعة ألذريت اًيت ثؤول ٕاٍهيا خي اـللالث،اًـالكاث الاحامتؾَة ذاذي اًفض
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وكس بٔمىن ثلس ميِا ؿىل اقلاوز ألثَة


 : 

 اًخلري ؿىل مس خوى "ثيؼمي اًزواح والاؿرتاف الاحامتؾي تَ - 2

نثريا ما ٔبحسج اًخلري ؿىل مس خوى ثيؼمي اًزواح مضالكث احامتؾَة ختََهتا 

ن افلمتؽ ، سواء اكن ُشا اًخلري ؿىل مس خوى جتاوساث كميَة ذَلِة حاكذ ثبئت ؿىل ٔبزاك

ثبٔسُس ألدشت ٔبو ؿىل مس خوى اـلٌلزساث اًيت ثعاحة رعل نخلَُة الآبء وهحاز اًـائةل 

ًُس يف ادذَاز اًرشًم حفسة ،تي حىت ؿىل مس خوى اذلضوز واـلضوزت وٕاتساء اًصٔبي، 

ـلٌلزساث اًيت ل حصىق انَُم ؾن إلفصاظ يف الاس هتالك ؿىل اًىٌلًَاث ، ُشا ٕاىل خاهة ا

 ؾن مس خوى اًض هباث ٕان ؾل هلي اذلصام.

واـللعوذ تدٌؼمي اًزواح ُو ًبٔهَ حق ٌَزوخني تبٔن ًـُضا يف مزنل واحس مبوحة 

زابظ احامتؾي، ٔبي ثيؼمي اًياحِة ادلًس َة حسة مـخلساث وكمي ومـاًري افلمتؽ ، واًواكؽ 

اًزواح اطلي ثحازنَ وثوافلَ  اًـائةل ،  ٔبن افلمتـاث ومٌش ألسل ذٔبتت ؿىل احرتام وثلسٍص

وفامي ًـرتف افلمتؽ تشعل ثؼِص ظوز مذـسذت ٔلصاكل اًسَوك اطلي خيصق ُشٍ اـلـاًري ، 

ؾن اًخلري اطلي   ذ. توذايل جن ؾونول ًـعي كمية ـلحازنة اًـائةل، ويف ُشا اـللام ًخحسج 

ؿىل وخَ ارلعوض، حِر ًزنغ  ذلق اًوػَفة اًحَوًوحِة يف افلمتؽ ادلزائصي وألقواظي

اًياش مبا ثوظي ٕاًََ اًخلسم اًـَمي اًخىٌوًويج ٕاىل ٕاص حاغ اًصقحة يف إلجناة ، حىت وٕان 

اكن تعًصلة حمؼوزت ٔكظفال ألانتُة ذون مصاؿات ًلمي ومـاًري افلمتؽ وذون مصاؿات ما كس 

                                                             


 جمث االسحعانة في رسم هذه المحاور بما ورد في : 

منشىرات وسارة الثقافة في الجهىرية ألنثروبولوجيا وتنمية المجتمعات المحلية. محمد صفىح األخزس.ا

 .201. دمشق .سىريا ص1002العزبية السىرية.
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ن ألدش، ٕار خيَط يف هناًة حبثَ إ  ىل بٔن الاجناة ًرتثة ؿىل رعل من مساش تبٔظي حىٍو

ق ألانتُة ًلؽ حتت ظائةل مسخداث هفس َة احامتؾَة واكذعاذًة ، فامي ثؼي ؾواكدَ  ؾن ظًص

 يف اـلوزق كري اًزواح" ؾيوان دعريت ؿىل افلمتؽ وسؿل اـلـاًري اًيت حيخمك ٕاٍهيا افلمتؽ، وحتت

 كس يعَية جبامـة اذللوق لكَة من حمصوق هصمية .ذ  ثعصخ " – اذلَول و اقلارٍص - ادلزائص

 اًوافست اًثلافاث معاذز ثـسذ ػي يف اس خفحي واطلي ادلزائصي افلمتؽ ؿىل ذدِال موضوؿا

 فلس مذـسذت جسمَاث هل اـلوزق كري واًزواح ، الاحامتؾَة اًوسائط اًوسائي خمخَف ؿرب

سمى واًرشوظ ألزاكن مىمتي ٍىون  وٌسمى صِوذ تسون ٍىون وكس اًـصيف، ابًزواح ٌو

 ذون اًخحََي مٌَ اًلعس ٍىون وكس اـلخـة جزواح وٌسمى اٍمتخؽ مٌَ ًلعس وكس اًرس سواح

 ظساق ذون اـلوزق كري اًزواح ٍىون وكس اًخحََي، ىاكخ فُسمى والاس خلصاز اصلوام كعس

سمى  ؿىل واًسجالث اًيلاصاث من اًـسًس ٔباثز اًزواح من اًيوغ ُشا اًضلاز، ىاكخ ٌو

 ٔبرضاز من ًَحلَ ـلا اًضرعَة ألحوال كاهون مس خوى ؿىل ونشا ألمة، فلِاء مس خوى

يا سواء، حس ؿىل واًعفي ٌَمصٔبت  ًعصخ بٓدص خاهحا سلص فضَةل الٔس خارت ٔبًضا جس خسزك ُو

خـَق وإبذلاخ، اًيلاص، ظاولث ؿىل هفسَ ة بٔسمة"  ألمص ًو  اًض حاة صلى ادلًس َة اًًِو

ة ًٔلذواز اًسوي اًخلمط ؿىل واهـاكساهتا ادلزائصي  ومٌش ٔبهَ اًحاحثة حصى حِر "الٔتًو

ة ٔبسمة موضوغ ٍىن ؾل ذَت س يواث  جساضم واًيت اقلافؼة جممتـاثيا يف واحضا  ادلًس َة اًًِو

 ًٔلسف وًىن ادلًس َة، ًٔلذواز سوي ثلمط ذَق يف وإلمياهَة اًصوحاهَة ادلواهة تفـي

 ٍمنط خسًست مؼاُص هالحغ ٔبظححيا اًـوـلة، وؾرص اًىدري اًخىٌوًويج الاهفذاخ مؽ

 ادلًيس اًضشور اصلوًَة ألهؼمة تـغ رشؾت ًلس  ما، هوؿا خمخَفة ادلًسني تني ؿالكاث

 ادش وحىوٍن اًزواح يف اذلق ٔبؾعهتم نٌل واًوػائف، اذللوق هفس اـلثََني وبٔؾعت

ة، كري مضوُة  دعريا ٍىون كس اقلََة اًحُئة ؿىل اًخعوزاث ُاثَ مثي اهـاكش ٕان سًو

ة ؿىل خسا، ا ٔبضم وؿىل اـلحىص اًصصس مصحةل كدي  ادلًس َة، اًًِو  جممتـيا ذاذي مؼاُُص

 رعل اهـاكش وهَفِة ؼ ادلسًست اًـاـلَة ادلًس َة وألذواز ابـلفاُمي ص حاتيا ثبٔثص مسى وؿىل
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ة، ويف ُشا اـللام ٔبًضا ثخـصط  ًٔلذواز وثلمعِم اًزوحِة ادذَازاهتم مس خلدي ؿىل ذ. ألتًو

َة ذابة ادلزائصي، وثعف اًخحولث اًثلافِة  اًض حاة صلى اًزواح كمي يف ٕاىل  اًخلري ُس

والاحامتؾَة والاكذعاذًة وحىت اًس َاس َة اًيت ٔبذث ٕاىل ٕاحساج ثلرياث يف اطلُيَاث 

ن ألدش ، حِر جس هتي ملاًِا  ذاظة صلى اًض حاة اطلٍن ثلريث صلهيم كمية اًزواح وحىٍو

ٔب ابٔلزكام وضـَاث اًزواح يف افلمتؽ ادلزائصي ًخًهتىي ٕاىل ٔبن مبفِوم اًخلري الاحامتؾي، مث ثلص 

ذوز ألدشت كس ثلَط نثريا يف ادذَاز اًرشًم ًٔلتياء ، ألمص اطلي ىزغ مدازنة اًىداز 

وهؼصهتم وفىصهتم وذرباهتم اذلَاثَة من خمخَف مضاًزؽ الازثحاظ ، ًُضِس افلمتؽ وسة 

 ظالق حاكذ ثـاذل  وسة .

ق ٕاجناة     – 1  اًخلري ؿىل مس خوى اس متصاز ادلًس اًخرشي وحاكثٍص ؾن ظًص

 ألظفال      

 الاس خلالل مالمح افلمتؽ ادلزائصي اطلي ابث ًزنغ ٕاىل بٔ.ذ انذًة ؿُضوزوحِر ثلصٔب 

 ٕاحصاءاث ثبٔهَس من ٌس خددـٌِل، وما اًزوخني، تني الاكذعاذي اًخـاون وحيحش  ألدشي،

ادلسًست، جس خعَؽ اًوضـَة اًعحَة ًٔلدشت  ألدشت صؤون وثستري ٕاذازت يف اًرشانة

ادلزائًصة يف ؿالكهتا ابًسَوك الاجنايب ؿرب تـغ اـلصانز اًعحَة مبسًية سعَف ، فذيهتىي 

 صلى اًزواح يف ٕاىل ٔبن اًسَوك الاجنايب ًٔلدشت ًخبٔثص ثس َاسة ثيؼمي اًًسي، واًخبٔدص

 ابًًس حة اـلِيَة اذلَات يف والاهسماح اًخـَمي ةومذاتـ اهدضاز تفـي ذاظة، والاانج اطلهوز

ٌَمجمتؽ ، ُشا ٕاىل خاهة سوء  الاكذعاذًة اذلَات وثسُوز ونشا اًحعاةل اًًسوي، ٌَـيرص

 اًخىفي اًعحي.

 اذلرضًة ألدشت وػائف ثلري ٔبثصذ. اَلس  ذليس ومن خامـة ألقواظ ٔبًضا ًلصٔب 

ادلزائًصة مٌوُا تشعل تسوز اًخىٌوًوحِا اذلسًثة يف ثعَؽ افلمتؽ  اًفذات ؾيس اًزواح منط ؿىل

ادلزائصي حنو كرٍي من افلمتـاث والاس خلاء من خمخَف اًثلافاث اًيت ٔبقصكت ألدشت 
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ادلزائًصة يف ذوامة الاس هتالك كري اـلربز وإلدشاف ؿىل اًىٌلًَاث، ٕاىل خاهة ٕاتساء 

 .اـلصوهة يف اًخـامي مؽ اـلصٔبت توخَ ؿام 

     اًخلري ؿىل مس خوى اًخًض ئة الاحامتؾَة وثبَُٔي ألفصاذ ًخحوء ماكىهتم  - 1

 ابفلمتؽ    

 اًخًض ئة بٔمناظ تني اًرصاغ ؾن اـلرتثحة إللكًَِىِة اًيفس َة اًخؼاُصاثوحتت ؾيوان "

فذخحسج من ويح  ذ. ؿائضة حنويثبئت  " – ثسىصت مبسًية مِساهَة ذزاسة - الٔدشًة

ةل يف اًـالح اًيفيس ٌَمصاُلني ومبلاةل ؾن اًرصاغ يف اًخًض ئة الاحامتؾَة تني  ذربهتا اًعًو

ذما ًًئب  ألحِال اًلسمي واذلسًر وتني اقلًل واًوافس وتني اًـصيب وألحٌيب و.. دضاؿاث

َمصاُق تعـوابث  واحذَاخاثَ، مضالكثَ اًـاؾل، مصاُلي وهسائص اًَوم ادلزائصي اًخًض ئة، ٌو

رس يف ػي ُشٍ اـلـعَاث ، وما ًفصس  متصذٍ واحالمَ،.... ما ًعـة ؿَََ اذلَات ثسِوةل ٌو

 ظـوتة من مثاًة ومبٓسق ثيرص يف اًعاكاث الاحامتؾَة اًضاتة اـللدةل ؿىل اذلَات، ومؽ

 ل مـاًري ػي يف إلوسان ثًض ئة من ٔبظـة يشء فال وثوحَِ، حٌلًة من ًَزمَ ما جتس َس

( ذكِلة ؿَوم ٔبو) زايضَة كواؿس ؿىل ًُست مديَة ٔلن اًخًض ئة فهيا، وهخحمك حنخمك ٔبن ميىن

 .واًـوـلة اـلدسازغ الاحامتؾي واًخلري اًفصذًة ٌَفصوق هؼصا

ؾن ظوز ثلري ٔبساًَة اًخًض ئة  ذ. بٔم ارلري تسويويف هفس اًس َاق ثخحسج 

اًخفاؿي الاحامتؾي  الاحامتؾَة ، وما اجنص ؿىل رعل من مثاًة يف ملاةل مـيوهة تؼ "

" حِر جس خعَؽ يف –اًخحسايث والآثز - ًٔلفصاذ الاحامتؾي-الٔدشي واًخوافق اًيفيس

اًخًض ئة ضوء ذمازساهتا اًساتلة ٌَخسٌزس يف اـلصحةل الاتخسائَة ٔبصاكل اًخلري يف ٔبمناظ 

اًخفاؿي  ألساس َة ـلـاذةل الاحامتؾَة ، حِر حصى ٔبهَ يف نثري من ألوكاث اهلَحت اـلواٍسن

 معََاث ؿىل ٔبساش ٍصحىز اطلي ألدشي الاحامتؾي الاحامتؾي اًحياء، وحي حمَِا اًخفاؿي

 اًسوي، واًثواة اًـلاة مداذئ ؿىل ثـمتس ل ٔكن واـلخياكضة اًلادضت الاحامتؾَة اًخًض ئة
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 اًصؿاًة ظَف ثلذفي ول اًفصذ، مؽ واًخفاؿي اـلـامةل يف واًضست اٌَني ٔبساًَة تني ثواسن ول

يا  ثخعَهبا اًيت ألساس َة واـلس خَزماث اًؼصوف هتىيء ول اـلىثفة الاحامتؾَة اًخًض ئة، ُو

جس خعصذ اًحاحثة يف زظس ٔبضم مؼاُص اًخلري الاحامتؾي يف اًخًض ئة الاحامتؾَة وهَف ٔبثص 

   اًخوافق الاحامتؾي ذاذي ٔبزاكن ألدشت.راك ؿىل

وحىرس واحسا من ٔبؾىت اًعاتوُاث ذ. هوزت كٌَفة ومن كَة ألدشت ثرصد 

الاحامتؾَة مـَية ٔبوان فذح ٔبسواز اذلَات ألدشًة ابذلواز واًيلاص والاس امتغ واًخفِم، 

ة  الاحنصافِة وٕافصاساثَ اًعامت فذىذة تشعل ملاٍهتا اـلوسومة تؼ" اًحُت  اًـالكاث..ألهثًو

" حِر ًلِت ُشٍ اـللاةل ظساُا  – مِساهَة ذزاسة -منورخا اـلصاُلة اًفذات صلى اًـاظفِة

 ابٔلحصى ٔبو ألدشي الثعال ذالل ٔبصلال اـلَخلى وجتاوة مـِا اذلضوز ، ٕار حني ًلَة

اًـالكاث ٔبظححت  ..تواحداثَ ألة اًزتام ؿسم بٔو اسددـاذ بٔو وثياسل ألم معي هدِجة ًُلَّة

س من الاحصام  اًـاظفِة ؾيس اًحياث منعا من الاحنصاف اطلي هيسذ ٔبدش ادلزائًصني مبًز

من خامـة  ذ.مس َىة ًـيانواذلَاذ ؾن اـلـاًري اصلًًِة والاحامتؾَة، وهفس اًفىصت جسوكِا 

جباًة مٌوُة ابًرضز اًيفيس اطلي ًَحق ألتياء حصاء قَاة ألم وحىفي ألة مبِمة ثًض ئة 

 تياء مبفصذٍ .الٔ 

يف  ذ.ظحاخ حـفصألدشًة" ثلوض  اًخًض ئة ؿىل اطلهَة ألهجزت وحتت ؾيوان "ثبٔزري

ا ابٔلًواخ اطلهَة اًيت ٔبظححت ثبٔذش حزيا مـخربا  ثفاظَي اًخًض ئة الاحامتؾَة وثخـصط ًخبٔثُص

من وكت ألتياء ومن هجوذ الآبء، حِر ٌرسث ُشٍ ألهجزت معََة اًخواظي تني ألفصاذ 

س  ؿرب مواكؽ اًخواظي الاحامتؾي، وٕاحصاء اـلاكـلاث اـلصئَة ابًعوث واًعوزت، وثعفح اًرًب

ص ومضاُست اًفِسًوُاث اكلخَفة. ٕاضافة ٕاىل ذسماث إلًى رتوين، ؤباتحت ٕاماكهَة اًخعٍو

خمخَفة يف افلال اًـَمي واًرتفهيىي وارلسمايت،  ولك ُشا حيسج يف قَاة ٔبو جتاُي ٔبو 

يا حصظس اصلنخوزت ٕاجياتَاث وسَحَاث ُشٍ الاس خزساماث، ومسى  جساُي الآبء، ُو

 ؾَة ًٔلتياء.اضعالؾِا مبِام اًخًض ئة الاحامت



 

 14 

 اًخلري ؿىل مس خوى ثبٔمني الاس خلصاز اًيفيس  – 4

ةل يف جمال اًـالح اًيفيس –ذ. فعمية ذجصاسو ُيا ثخحسج  ومن ذربهتا اًعًو

وثخوكي ٔبنرث فبٔنرث  يف ثفاظَي اًخبٔزري اطلي حيسزَ إلذمان ؿىل ألهرتهُت يف  -ٌَمصاُلني

ةل سوء اًخوافق اًيفيس والاحامتؾي ًٔلدشت ٕار وًـلوذ  رمٌل ذوزا ثَـة ألدشت ػَت ظًو

 واـلـازف ابـلـَوماث وحزوًسٍ خشعَخَ وحىوٍن وزلافذَ، إلوسان مسازك حىوٍن يف

 اذلسًثة اًخىٌوًوحِة اًوسائي ٕاىل اصلوز ُشا اهخلي فلس اًَوم اذلَات، ٔبما ـلواهجة اًرضوًزة

 اًخواظي من خسًست بٔمناظا ٔباتخ اطلي ألمص( اًفاٌس حوك) الاهرتهت ص حاكث ٔبطمِا ومن

شٍ اًواحست، ألدشت ٔبفصاذ تني اذلواز ؾن تسًال ٔبظحح اطلي الافرتايض  اًثوزت ُو

 ذما تُهنا خسًست ثفاؿالث ؤبفصسث ألدشت ذاذي اًـالكاث يف ثلريا ٔبحسزت اًخىٌوًوحِة

 ذما ٔبفصاذُا، تني واًخيافص اًـزةل ذَق وٕاىل وألتياء، الآبء حًِل تني اًفجوت ثوس َؽ ٕاىل ٔبذى

 مؽ إلجيايب اًخواظي ـلِازاث ألتياء امذالك وؿسم ألدشى اًخفاؿي يف اًخسين ٕاىل ًؤذي

الٓدٍصن، ألمص اطلي حسا هبا ٕاىل اًححر ؾن ؿالح نفِي ًخسازك مواهحة اًـرص  ومؽ اطلاث

 وتبٔكي ألرضاز.

 اًخلري ؿىل مس خوى إلؿاةل اـلاذًة ) الاكذعاذًة (  – 1

ل ثلي ٕاؿاةل ألفصاذ ٔبطمَة ؾن اًوػائف ألدشًة ألدصى، وألطمَة يف اـلوضوغ  ل 

ثؼِص حني ٍىون اًصخي )ألة(  مـَال، فألمص ل ًخجاوس هوهَ ًؤذي ٕاحسى وػائفَ 

ألساس َة، ًىن إلصاكل ًعصخ حني ثعحح اـلصٔبت مـَال ًٔلدشت، ُي سدٌال حؼا من 

مفا ًحسو من سَوك ألرماث ُو اًصقحة ادلاحمة يف ارلصوح  اًلوامة نٌل ًياهل اًصخي ٔبم ل؟،

واًـمي واًخزَط من ٔبؾحاء ألدشت، اًيت نثريا ما فصضهتا اًعحَـة اًفزٍيًززحِة ٌَمصٔبت ٔبو 

فصضِا اًصخي مبوحة ؾلس احامتؾي كوامَ اًلوت اًحسهَة واًلسزت ؿىل إلؿاةل، ويف ُشا اًحاة 

ِىست ابًححر يف ػاُص ُشٍ اـلسبةٔل ودفهيا، حِر من خامـة سى  ذ. حىمية بٔوص يانثيفصذ 
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ثيٍو مبا ًيعوي ؿَََ معي اـلصٔبت من دفااي مذـَلة ابـلضالكث الاحامتؾَة هصفغ افلمتؽ ٌَمصٔبت 

الاس خلالًَة يف اـلسىن، ومذـَلة مبضالكث اكذعاذًة اكًلعوز يف ثسجص  ألمص ٔبمام 

ضالكث اًيفس َة اكًضـوز ابلزثحاك اًضائلة اـلاًَة اًيت كس ثـعف ابٔلدشت، ودفااي اـل 

ذ. حِال اًـسًس من اًلضااي اًيت كس هتسذ ألدشت يف قَاة اـلـَي، واس خىٌلل طلعل نخخت 

فيض هبا  سِىى محزاوي من خامـة ذًضةل حول تياء اًلوت ذاذي اًًسق ألدشي، ًو

ا ٔلدشهتا كس اذلسًر ٕاىل ٔبن اـلصٔبت ادلزائًصة اـلـادضت تخـَميِا ودصوهجا ٌَـمي ، وٕاؿاٍهت

حللت هوؿا من الاس خلالًَة يف اختار اًلصاز تـَسا ؾن سَعة اًصخي، سواء ثـَق اًلصاز 

تيفسِا ٔبو ٔبفصاذ ٔبدشهتا، ؤبن ألذواز ذاذي ألدشت بًٓت ٕاىل اًخواسن والاؿرتاف تلمية 

حسو ٔبن ذ.  ثضفي ىىِة من اًخفاؤل  سِىى محزاويٕاجناساث اـلصٔبت خبالف ما اكن ساتلا، ًو

شٍ ظحَـة اًـَوم إلوساهَة ، ٕار  مبعري اـلصٔبت ؿىل ما ثحسو ؿَََ ذ. حىمية بٔوص يان.... ُو

 اذللِلة ثخجىل ذامئا من وهجة هؼص ما .

ف ًيربي  ٌَحسًر ؾن اـلس يني يف  ذ. حٌلل اتيلوتَمسة ٕاوساهَة حاهَة وحس مُص

هحاز افلمتؽ ادلزائصي ، فِعف اًخلري اطلي ظصٔب ؿىل ألدشت، وهَف اهـىس رعل ؿىل 

اًسن، وابهت ؾَوهبم اًيت اكهت ختفهيا اـلاكهة الاحامتؾَة اًيت اكهوا حيؼون هبا يف ٔبدشضم 

وكدََهتم، فاـلؤسساث اـلواًسة اـلخىفةل هبم، وٕان اكهت ثَيب حاخاهتم ألساس َة ، فِىي يف 

 اٍهناًة ًن ثـوط ذفء اًـائةل.

  ة  مبٓلث اًخلري الاحامتؾي يف ألدشت ادلزائًص

 ًخلري الاحامتؾي بٓهفة اطلهص اجنص ؾهنا هخاجئ هوحز تـضِا فامي ًًل :لك مؼاُص ا

يف ػي ثلَط وػائف ؤبذواز ألدشت ٔبظححت اًـالكة تني الآبء وألتياء حاكذ حىون 

و ما رُحت ٕاًََ  من خامـة سعَف يف ملاٍهتا  ذ. هوال  حٌلذوصاكذعاذًة فلط، ُو

ة يف والآبء الٔتياء ؿالكاث يف اًخلري مالمح "اـلـيوهة تؼ  زؤًة- اـلـادضت الٔدشت ادلزائًص
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، ٕار من ذالل اًرتاج اـلـصيف اًسوس َوًويج معسث ٕاىل حتََي اًـسًس  "-سوس َوًوحِة

من اًىذاابث اًـصتَة وألحٌحَة وذَعت ٕاىل اًخلري اًـمَق اطلي مس اًصاتط الاحامتؾي 

لسان ألمن اًـائًل اطلي اكن تني ٔبفصاذ ألدشت ادلزائًصة ، ونشا ػِوز اسذواحِة اًلصاز مث ف

ذ. هدِجة اًفصذ حيؼى تَ يف نيف ألدشت اـلمخست، وهفس اًصاتط اًلصايب خاءث ؿىل رهٍص 

، ًىهنا دععت جماًِا اـلَساين يف اًوسط اذلرضي، ًخزَط يف اٍهناًة ٕاىل ٔبن  حاميوي

منط اخنصاظ اًياش يف اذلَات اذلرضًة مبا حتمي من كمي ومن مؼاُص من صبٔهَ ثلَري 

اًـالكاث اًلصاتَة ًُس ؿىل اـلس خوى اًـائًل اـلوسؽ حفسة ، تي ؿىل مس خوى ألدشت 

 اًعلريت ٔبًضا.  

عم  "-اًخلري ومالمح اـلخلريت اًوػائف تني -ادلزائًصة  ًٔلدشت الاحامتؾي "اًخيؼمي 

من خامـة ابثية، ًلصٔب من ذالًِا اًحاحر  بمٔحس ؾحس اذلىمي جن تـعوصملاةل ٌضلنخوز 

لف ؿىل ٔبصاكل ثلري اًوػائف وألذواز ، مالم ح اًخيؼمي الاحامتؾي ًٔلدشت ادلزائًصة ًو

 من ٍلوؿة ذالل من ثدضلك ادلزائًصة الادشت ذاذي واـلاكهة ألذواز ونشا مبٓلث ٕاىل ٔبن

َ وما اًثلافة ضلط ؾن اًياجتة اًلمي: تُهنا من اًـيادض  واًسن ٌَجًس ثـًصفاث من حتًو

 اًزوخني من لك ثًض ئة تعًصلة اًلمي ثغل ثخحسذ نٌل اًخـَمي، وذزخة واًعحلة واصلٍن

فصذ  اًثلايف اقلخوى بٔو اًلمية ثغل وٕاًعال من خامـة سعَف   ذ. تومجـة هوسةٕاًََ ، ًو

 واًامتسم اًفصذاهَة ملاًخَ ٌَحسًر ؾن س َاذت اًفصذاهَة ذاذي ألدشت من ذالل اًـيوان :"

ًهتىي ٕاىل ٔبن اًفصذاهَة اًيت ٔبفصسهتا " -هلسًة ذزاسة -ادلزائًصة  الٔدشت ذاذي اطلايت ، ًو

اًخلٌَة اذلسًثة يف افلمتؽ اًلصيب ، دشؿان ما اهخلَت ٕاىل افلمتـاث اًيامِة ًخفـي فـَهتا يف 

سؾو من ذالل رعل ٕاىل رضوزت ألذش ابًخلٌَة  اًوصاجئ ألدشًة اًىفِةل حبفغ افلمتؽ ، ًو

 ًوكوف ؿىل اًرتتَة اًعحَحة ًٔلتياء ـللاومة زايخ اًخبٔزري.اذلسًثة وًىن حبشز، ومؽ مصاؿات ا

، ول ثلف اذللِلة ؾيس وهجة مـَية،  وحِر ل ثلف اـلـصفة ؾيس ختعط ذون كرٍي

من كسم اًِيسسة اـلـٌلًزة جبامـة ثسىصت ؾيس ثلري اًـالكاث  الٔس خارت ظحة ذًوةلثحسغ 
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افلال ٔبو وػَفذَ من ذالل  ألدشًة تفـي اًفضاء اًسىين، سواء اكن رعل يف ُيسسة

 افلمتؽ ذاذي الٔدشًة ٌَـالكاث الاحامتؾي اًخلري ؿىل اًسىين اًفضاء بٔثصملاةل ؾيواهنا: " 

، ًخعي " (اـلـادضتEdward T. Hall  ُول ٕاذوازذ هؼًصة وفق حتََََة ذزاسة)ادلزائصي

يف اٍهناًة ٕاىل ٔبن ألدشت حتاول خاُست اًخىِف مؽ افلال اطلي جسىٌَ ، حىت وٕان ٔبذى 

شا زقحة مهنا يف اذلفاع ؿىل  َ ظوزت اـلـٌلز واًخجمؽ اًـمصاين ثضلك ؿام، ُو رعل ٕاىل جضًو

 كوت اًـالكاث تني ألفصاذ.   

َف ألدشت ًلس حاول اًلامئون ؿىل ُشا اًـسذ اندساخ مساحاث اًعمت اًيت ث

ادلزائًصة، وما تسا ذالل اًسجالث اًفىًصة اًيت جسَت يف اـلَخلى ُو امذـاط اًىثرٍين 

يف ٔبذق ثفاظَي  –مؽ ألسف –من خمخَف اـلؼاُص اـللريت ًوػائف ألدشت ، واًيت ثسذي 

حِاثيا اًَومِة، حِر ٔبثـة اًوافس ادلسًس جىرثثَ وكوثَ وٕاقصائَ اًَِالك اًلسمية ًٔلدشت 

ائةل فؿل ثـس ثلو ؿىل اًخحمي فؼِصث اًصضوط واًضلوق اًيت ابثت جس خسؾي اًححر واًـ

وٕاكداهلم ؿىل ُشا اـلوضوغ ٕال ذًَي ؿىل اسدضـاز  واًـالح وإلظالخ ، وما وفوذ اًحاحثني

 كمية ألدشت ؤبطمَهتا . فضىصا ـلن ساضم وصىصا ـلن فىص يف اـلساطمة.

 

 التـحرير رئيـسةمديرة املخرب و                                      

 ادضًةمميوهة مٌذ.                                     
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وحِة ًٔلدشت  ثلري اًوػَفة اًحًَو
ة ابٔلقواظ اًححر ؾن ألس حاة واصلوافؽ  -  -يف ذزاسة مِساَه

 ادلزائص -قواظالٔ خامـة  -توذايل جن ؾونذ.
 

 : اـلَرط

ؾصف افلمتؽ ادلزائصي يف اًس يواث ًلس 

وح  اهحري  األذريت ثلري  ن يف اـلالمح اًحًَو ِة ًخىٍو

ة ، وبٔظححت ػاُصت اًـلم هوات الدٓشت ادلزائًص

وحِ اؾيس ادلًسني ُاحس بٔثص ثضلك مدارش  اتًَو

ن الٔ ؿىل اذلاةل اًيفس َة و دشت الاحامتؾَة ًخىٍو

، وظاز اًخفىري يف اذلَول اًرسًـة اًياجتة اًيوات

ويج يف جمال اًعة  ؾن اًخلسم اًـَمي واًخىًٌو

اذلسًر اهلم اًوحِس ٌَخزَط من اًـلم ذون 

مصاؿات اـلساش ابًلمي اصلًًِة واًخًض ئة ألدشًة 

، وحىت اًياتـة من كمي ذًًٌا اذليَفؾَة والاحامت

اصلٍن كوهلم يف  اًـزوف ؾن اسدضازاث بُٔي

ارلاظة ابًححر ؾن ألولذ  مثي ُشٍ ألفـال

لة رمٌل اكهت اًخضحَة سواء ؾن  ق تبٔي ظًص ظًص

ويج بٔو اًلميي َس ؾن  ادلاهة اًحًَو وبٔظحح اًخًو

وحِا ٌَعة  ق بٔظفال ألانتُة ابًخىًٌو ظًص

اة ألظفال وفلط ذون اذلسًر ضم من اخي ٕاجن

ن ألسايس اًخفىري يف ؿاكدة اًخلَري يف ا ًخىٍو

ة ، بٔو حىت الآثز اًيامجة ؾن ًٔلدشت ادلزائًص

  . ُشٍ اًؼاُصت مس خلدالً 

 Abstract : 

Algerian society has been known in 

recent years, a significant change in the 

biological features of the composition 

of the Algerian family nucleus, and has 

become a phenomenon of infertility in 

both sexes obsessed with biological 

impact directly on the psychological 

and social status to create a nuclear 

family, and became to think of quick 

solutions resulting from scientific and 

technological progress in the field of 

modern medicine carefree only to get 

rid of infertility without taking into 

account the prejudice to religious 

values and family and socializations 

temming from the values of our 

religion, and even aversion consulting 

religion people saying suchacts. 
Private search for the boys in anyway, 

whatever the sacrifice, either through 

biological or moral side of Obstetrics 

and became through IVF technology of 

modern medicine are to have children 

and all without thinking about the 

consequences of the change in the basic 

configuration of the Algerian family, 

or even the effects of this phenomenon 

in the future . 
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 ملسمة:

يف اـلالمح اًحَوًوحِة  اهحري  اؾصف افلمتؽ ادلزائصي يف اًس يواث ألذريت ثلري ًلس 

ن هوات الدٓشت ادلزائًصة، ؤبظححت ػاُصت اًـلم ؾيس ادلًسني ُاحس ٔبثص  اتَوًوحِ اًخىٍو

ن الدٓشت اًيوات ،  اًخلري  ثـخرب ػاُصتو ثضلك مدارش ؿىل اذلاةل اًيفس َة والاحامتؾَة ًخىٍو

ق ٔبظفال  وحِة ًٔلدشت من ذالل اًححر ؾن إلجناة ؾن ظًص  ألانتُةيف اًوػَفة اًحًَو

الاهدضاز مهنا  ٔبس حاة وذوافؽثخبٔثص تـست واكذعاذًة وس َاس َة هفس َة و مضلكة احامتؾَة 

، واًـوامي اـلزتاًس ًٔلدشت اًيوات واًخعوز اًخىٌوًويج وحىٌوًوحِاث اـلـَوماثَة والثعال

اًـامي هوؾَة اًلشاء اـلخياول واًخلري يف اًـاذاث واًخلاًَس و ، ونشا َرتهَحة ألدشًةٌاًوزازَة 

الاكذعاذي اـلاذي ارلايل من ادلاهة اًصويح واًحـس اًس َايس وس َعصت اًثلافة ألوزوتَة 

ا من ألس حاة اًؼاُصت وارلفِة، لكِا اـلـادضت وثلري يف ذوز اًصخي ووػَفة اـلصٔبت  وكرُي

ة وزاء وذوافؽ ، لكِا اكهت ٔبس حاة ؤرشاثَمب ثـرب ؾن اـلخلري اـلس خلي اًخلري يف كًو

ق ٔبظفال ألانتُةاًوػَفة ا يف افلمتؽ  ًحَوًوحِة ًٔلدشت من ذالل إلجناة ؾن ظًص

واًيت ميىهنا ان جسخة مس خلدال ؾن اًحياء الاقواظي ذاظة وافلمتؽ ادلزائصي ؿامة. 

ألسايس ًٔلدشت مضلكة يف رعل ٔبهواغ من إلحصام ادلسًس ؾن افلمتؽ وثلَة اًحـس اـلاذي 

از ايف ًٔلدشت من ذالل الاهخلال ٌَلمي وألذالق وألذو ؾن اًصويح واهلعاغ اـلوزوج اًثل

ة ًلك من اًصخي واـلصٔبت ا من اـلؼاُص كري اـلخوكـة مس خلدال من اًخفىم ألتًو ، وكرُي

 .ثفألدشي والاجتاٍ ٕاىل اًوحساهَة يف ألدشت تسل من اًخضامن واًخاك

 :          إلصاكًَة .2

ةتؼالًِاؿىلحتولث ٔبًلت ألذريت  الٓوهةيف  صاُسان ،  ٔبذواز ووػائف الدٓشت ادلزائًص

ق ، جمسست يف تياء ٔبدشت هو ًحَوًوحِة وتبٔصاكل ؤبهواغ خمخَفةوذاظة اًوػَفة ا ات ؾن ظًص

ق ٔبظفال ألانتُة، وًلس اكن بٔول ثلري ًحياء ٕاجناة ٔبظفال ألانتُة يف  ألدشت ؾن ظًص

وعم بٔول ظفةل ٔبانتُة يف اًـاؾل. وكس ٔبمىن ًوٌس جصاوهؾيسما وصلث اًعفةل  2978 س ية

كٌات اوسساذهبشٍ اًعًصلة اًخلَة ؿىل تـغ اًـوائق اًيت متيؽ حسوج اسلي ؾيس اـلصٔبت مثي 

ة ؾيس اًصخي ،فاًوة مت اٌَجوء ٕاىل ظفي ٔبهحوة  .ٔبو ضـف اذلَواانث اـليًو ٔبو  الادذحازًو

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8


 

 ةلجم
ين

ًثا
ذ ا

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
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ضة ذاذي اًصمح ثسخة ضـف  اًحوثلة يف اذلالث اًيت ًخـشز فهيا اًخَلِح اًعحَـي ٌَحًو

جناة ٔبظفال ألانتُة ًمت فهيا حزاوح واًخلاء اذلَواانث ا"و .1ضالك يف اًصمحاًيعاف ٔبو م 

ضاث ا ة اطلهًصة ابًحًو ة ابكلرب يف وسط كري زمحياـليًو ىون اٍمنو ارلَوي ًلك ٔلهثًو ، ٍو

من ٔبظي  تَضة يف وسط ماذي خاف، حىت ثعحح ذََة حٌني ؿىل صلك ًحَضةذالاي ا

ٕانَّ ما جيصي يف معََة ظفي ألهحوة ُو ٔبنَّ معَََة إلدعاة حتسج اظعياؾي وهميَايئ. و "

ة مساؿست ٕلهخاح ؿسذ  ذازَح حسم اـلصٔبت، حِر ًمت ثًض َط ٔبو جتِزي اـلحَضني ٌَزوخة تبٔذًو

ضاث حصاحًِا يف وكت حمسذ حىون فَِ اكمةل  ضاث، مث ًمت حسة ُشٍ اًحًو ٔبنرب من اًحًو

ة يف اكلخرب  ّية ٌَسائي  ابس خزساماًيضج ًُخَرعَّ َِ ة اًيت ُبِذَشث من ؾ اذلَواانث اـليًو

ارلََة فِلوم اًعحُة جززغ ادليني يف زمح الٔم  اهلسامثحسٔب مصحةل " و  ."2اـليوي ٌَزوح

ضة اكلعحة يف زمح ألم تـس  مت سزغ ادليني ٔبو اًحًو  1حِر ٍمنو ظحَـَا حىت اًولذت. ًو

و ". وخيخَف خشزاًي ؾن اًوسط اطلٔبايم من ختعَهبا ي ادذاٍز ػل س ححاهَ وثـاىل هلم ، ُو

اخاثَ من تياء وحاكثص ذَوي وسط ذَلي زابين وزويح ٌس متس مٌَ ادليني لك احذَ

، يف زمح وحصيك، وكشاء واس خلالة ومٌاؿة وٕاحساش، وؾعف وحٌان وفصخ وقضة

شا مبثاتة ثلري وحتو ز وخي يف اثعال مدارش مؽ اًواصلتألم هيَبٔ هل إبرن من ػل ؾ ل يف ، ُو

ٔبظي اًرتهَحة إلوساهَة وارلَلِة ٔلظي ٕاوضاء الدٓشت مٌش ألسل ومٌش ذَق ػل ٔبذم وحواء 

، ؾن ظًصلِا ثخىون اًخًض ئة الاحامتؾَة َة ألساس َة ٌَمجمتـاث من ألدشتيف تياء ارلَ 

ىن ُشا اًخحول اًوػائف ألساس َة ًلدٓشت اـلمخستوثخىون مهنا بٔصاكل من ألذواز و  ، ًو

ًحَوًوحِة ٕلجناة ٔبظفال ء ألسايس ًٔلدشت اًيوات اهعالكا من اًخحول يف اًوػَفة ايف اًحيا

، ًؤذي ٕاىل ثلري وحتول يف ٔبظي تياء الٔدشت من هؼام ذَلي ٔبوساين ًضحط ألانتُة

وألظفال، ٕاىل  اًـالكة تني اًواصلٍن وألتياء من حِر اصلوز واًوػَفة ًلك من ألة ؤبلم

،  ٕاىل هعالكا من اًخحول اًصويح اًصابينووػائف ألدشت لكًَا اذواز ادذالظ وحتًصف لٔ 

، وثيدرش حصاء ُشا ٔبظي اًصمح تني ألظفال واًواصلٍن اًخحول اـلاذي ادلاف اطلي ًلعؽ

اًخحول ٔبهواغ ؤبصاكل من إلحصام اطلي ؾل ٌس حق هل مثَي يف اتزخي اًخرشًة ذاذي الدٓشت 

ٔبن هخعوز ، وابًخايل حصكة مس خلداًل جممتـًا ل ميىن  اًيوات حصاء الاتخـاذ ؾن اًلمي ارلَلِة

ا من لك ألو جحم الادذالف يف اًحياء ساق ، من ادلاهة اًفىصي من رش وذري وكرُي
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متؽ ، لك ُشا ادلزء اـلخجزٔب من ما ل هـصفَ من حتول ًلدٓشت وافل ادلزئَة اـلىوهة ٌَمجمتؽ ولك

جتاٍ ما ًخعوزٍ مس خلدال من  وًوحِا ودوف ابظينجيـي ٔبي ابحر يف حريت ٔبثس مت

حتولث يف ٔبظي اًحياء ألسايس ًلدٓشت اًيوات واًخلري يف جممتؽ اكن ٍمتزي ابًلمي ارلَلِة 

اـلس متست من اصلٍن إلسالسم ، حيافغ تَ ؾن كمي الدٓشت اًيت تلِت اًوحِست يف اًـاؾل 

ٕاًََ تـغ الدٓش  ، ؿىل قصاز ما ٔبًتومذزَلة ومض حـة ابًلمي اًصابهَة مذضامٌة ومامتسىة

فـَوا ما توسـِم تبٔمواهلم إلجناة ؾن  اًيوات اطلٍن ؾل مين ػل ؿَهيم ابطلًزة ٔبن ثدٌافسوا ًو

ق ٔبظفال ألانتُة مثي ما ُو اذلال ؾن جتصتة  ولذت ٔبول ظفي ٔبانتِـة ابـلصنؼؼز ظًص

َس صِسث معَحة ٔبمصاط اًًساء و " حِر اًوظٌؼي ٌَخَلِؼؼؼح اـلسؾـــم فؼؼي ادلزائؼؼص اًخًو

ٔبول حاةل ولذت ًخؤبم يف  1024-07-24ابـلسدضفى ادلامـي هفُسة محوذ ابزهُساتلا، ًوم 

وحس امب ٔبنسٍ واصل ،  اـلسمع ًإلجناةادلزائص تواسعة اًخَلِح اًعيب اـلسمع يف اـلصنز اًـموسم 

يف  س يواث، حِر حاول اًـالح7اًخؤبم ًؼ اٍهناز، فٕاهَ وسوحذَ اكان ًـاهَان من اًـلم مٌش 

، مََون س يدمي من ماهل من ذون هدِجة ٕاجياتَة 27اًـَاذاث ارلاظة اًيت اس خزنفت حنو

، من ٔبخي ارلضوغ ٌَـالح ضس اًـلم، حِر متت بٔول حماوةل ًَخزشا كصاز اًخوخَ ٕاىل اـلصنز

وكال واصل اًخؤبم اطلي اكن يف مقة اًفصخ، تـس ٔبن حلق ػل هل هـمة ألتوتؾل ٔبهن .  ثَلِح

حىون سوحيت حامال، فدـس ٔبن كامت ابًخَلِح مقيا ابًخحاًَي اًيت اكهت ٕاجياتَة، ٔبهخؼص ٔبن 

وًىٌيا ؾل ىىن هـصف اًيخاجئ، ٕاىل ٔبن مقيا ابلثعال ابًلامئني ؿىل اـلصنز، اطلٍن ٔبنسوا ًيا ٔبن 

، وما مت ظصحَ س يحاول إلخاتة الاثس متَوًوحِة". من ذالل ُشٍ اذلريت 3سوحيت حامي

س ئةل واـلضلكة من ؿست مؤرشاث ٌَخوكؽ اـلس خلدًل ًحياء ألدشت اًيوات ؾن ٍلوؿة من الٔ 

ق ٔبظف  . ال ألانتُة يف افلمتؽ ادلزائصيؾن ظًص

 ٕلجناة ٔبظفال ألانتُة مبسًية ٔبس حاة وذوافؽ ثلري اًوػَفة اًحَوًوحِة ًٔلدشتما عم 

 ؟الاقواظ

 :ط ٍلوؿة من ألس ئةل ادلزئَة وعمميىن ٔبن وس خزَ

  ٕلجناة بٔظفال اًوػَفة اًحَوًوحِة ُي اهدضاز الدٓشت اًيوات ذافؽ كوي يف ثلري

 ؟ألانتُة
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  ؟ًٔلدشت ٕلجناة ٔبظفال ألانتُةاًوػَفة اًحَوًوحِة ُي اًـامي اًوزايث سخة يف ثلري 

  اًوػَفة ُي اًخعوز اًخىٌوًويج مبرخَف فصوؿَ يف ثلري منط ألدشت ذافؽ ًخلري

 ؟انتُةل الٔ ٕلجناة ٔبظفااًحَوًوحِة 

  اًوػَفة اًحَوًوحِة ُي هوؾَة اًلشاء اـلخياول ًومًِا سخدًا دفًِا وزاء ثلري يف اصلوز و

 ؟ًٔلدشت كعس ٕاجناة ٔبظفال ألانتُة

 ُ ٔاًوػَفة ذواز ووػائف الدٓشت ذافؽ كوي ًخلري ي اًخلري يف اًـاذاث واًخلاًَس ل

 ؟ٕلجناة ٔبظفال ألانتُةاًحَوًوحِة 

 ًٔلدشت كعس ٕاجناة اًوػَفة اًحَوًوحِة اـلاذي سخة يف ثلري  ُي اًـامي الاكذعاذي

 ؟ٔبظفال ألانتُة

  ؟ٕلجناة ٔبظفال ألانتُة ًٔلدشتاًوػَفة اًحَوًوحِة ُي ٌَحـس اًس َايس ٔبثص يف ثلري 

  ًٔلدشت ٕلجناة اًوػَفة اًحَوًوحِة ُي س َعصت اًثلافة ألوزوتَة اـلـادضت ٔبثص يف ثلري

 ؟ٔبظفال ألانتُة

  اس خزسام وسائي وحىٌوًوحِاث اـلـَوماثَة والثعال ٔبثص يف ثلري اصلوزُي ثياسم 

 ؟ًٔلدشت ٕلجناة ٔبظفال ألانتُةاًحَوًويج 

 ًٔلدشت اًحَوًويج  ُي ثلري ذوز اًزوح ووػَفة اًزوخة يف اـلزنل سخة يف ثلري اصلوز

 ؟ٕلجناة ٔبظفال ألانتُة

 :كعس ٕاجناة ٔبظفال ألانتُة عمت ٔبما ٔبس حاة هواجت ثلري يف اًوػَفة اًحَوًوحِة ًٔلدش 

 ًغ ، ًؤذي ٕاىل جضىِي ٔبهواوػَفة اًحَوًوحِة يف تياء ألدشتُي اًخلري يف اصلوز وا

 خسًست من إلحصام ذاذي ألدشت؟

 ًة اًحـس اـلوػَفة اًحَوًوحِة يف تياء الٔدشتُي اًخلري يف اصلوز وا اذي ، ًؤذي ٕاىل ثلًو

 ؟ؾن اًحـس اًصويح ذاذي ألدشت

 ًؤذي ٕاىل ثفىِم اًصواتط وػَفة اًحَوًوحِة يف تياء ألدشتيف اصلوز واً ُي اًخلري ،

 ألساس َة ًٔلدشت؟

 ًاحامتؾي ًيايف  ، ًؤذي ٕاىل تياءوػَفة اًحَوًوحِة يف تياء الٔدشتُي اًخلري يف اصلوز وا

 ؟اًرتهَحة ألدشًة



وحِة ًٔلدشت    ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼثلري اًوػَفة اًحًَو

 خامـة َلس دِرض ثسىصت                                         خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص 
24 

 ًغ اـلوزوج ، ًؤذي ٕاىل اهلعاوػَفة اًحَوًوحِة يف تياء ألدشتُي اًخلري يف اصلوز وا

 ؟ئط وذرباث ٔبدشًة ًلآبء وألرماثاًثلايف من دعا
 

  :  اثاًفصضَ .1

، ومخسة هواجت ٌَخلري يف خلري اًوػَفة اًحَوًوحِة ًٔلدشتً ٔبس حاة وذوافؽ ُياك ؾرشت

 :ال ألانتُة مبسًية الاقواظ. وعماصلوز اًحَوًويج ًٔلدشت كعس ٕاجناة ٔبظف

  ٔوحِة ، ذافؽ كوي يف ثلري ت اًيواتدش اهدضاز ال  .ٕلجناة ٔبظفال ألانتُةاًوػَفة اًحًَو

  ًٔلدشت ٕلجناة ٔبظفال ألانتُة.اًوػَفة اًحَوًوحِة اًـامي اًوزايث، سخة يف ثلري 

  اًوػَفة اًحَوًوحِة اًخعوز اًخىٌوًويج مبرخَف فصوؿَ يف ثلري منط ألدشت، ذافؽ ًخلري

 ٕلجناة ٔبظفال ألانتُة.

 ًٔلدشت اًوػَفة اًحَوًوحِة ًا دفًِا وزاء ثلري يف اصلوز و هوؾَة اًلشاء اـلخياول ًومًِا، سخد

 كعس ٕاجناة ٔبظفال ألانتُة.

  اًوػَفة اًحَوًوحِة اًخلري يف اًـاذاث واًخلاًَس ٔلذواز ووػائف الدٓشت، ذافؽ كوي ًخلري

 .ٕلجناة ٔبظفال ألانتُة

  ٔبظفال  إلجناةًٔلدشت اًوػَفة اًحَوًوحِة اًـامي الاكذعاذي اـلاذي، سخة يف ثلري

 .ألانتُة

 وحِة ، ٔبثص يف ثلري ٌَحـس اًس َايس  .ٕلجناة ٔبظفال ألانتُة ًٔلدشتاًوػَفة اًحًَو

   ًٔلدشت ٕلجناة اًوػَفة اًحَوًوحِة ، ٔبثص يف ثلري َعصت اًثلافة ألوزوتَة اـلـادضتس

 ٔبظفال ألانتُة.

  وحِاث اـلـَوماثَة والثعالثياسم اس خزسام وسائي و  ثلري اصلوز، ٔبثص يف حىًٌو

 .ًٔلدشت ٕلجناة ٔبظفال ألانتُةاًحَوًويج 

  ًٔلدشت اًحَوًويج  ، سخة يف ثلري اصلوزز اًزوح ووػَفة اًزوخة يف اـلزنلثلري ذو

 .ٕلجناة ٔبظفال ألانتُة

 ٔبما هواجت ثلري يف اًوػَفة اًحَوًوحِة ًٔلدشت كعس ٕاجناة ٔبظفال ألانتُة عم :
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 ًوح اًخلري يف اصلوز وا غ خسًست ، ًؤذي ٕاىل جضىِي ٔبهواِة يف تياء ألدشتوػَفة اًحًَو

 من إلحصام ذاذي ألدشت.

 ًة اًحـس اـلوػَفة اًحَوًوحِة يف تياء ألدشتاًخلري يف اصلوز وا اذي ؾن ، ًؤذي ٕاىل ثلًو

 .اًحـس اًصويح ذاذي ألدشت

 ًَؤذي ٕاىل ثفىِم اًصواتط وًوحِة يف تياء الٔدشتاًخلري يف اصلوز واًوػَفة اًح ،

 ساس َة ًٔلدشت.الٔ 

 ًاحامتؾي ًيايف  ، ًؤذي ٕاىل تياءوػَفة اًحَوًوحِة يف تياء ألدشتاًخلري يف اصلوز وا

 .اًرتهَحة ألدشًة

 ًًؤذي ٕاىل اهلعاغ اـلوزوج اًثلايف وػَفة اًحَوًوحِة يف تياء ألدشتاًخلري يف اصلوز وا ،

 من دعائط وذرباث ٔبدشًة ًلآبء وألرماث.

 اًِسف من اصلزاسة : .1

وحِة يف اصلزاسة ٕاىل مـادلة موضوغ ػاُصت جسـى ُشٍ اًخلري يف اصلوز واًوػَفة اًحًَو

ا ؿىل ، ادلزائًصةتياء ألدشت  ابلس خـاهة تحـغ اًحياء ألسايس ًدضىِي ألدشت ومسى ثبٔزرُي

، حىت ػَفة اًـائةل وألدشت يف افلمتؽاًيت ثسزش ذوز وومفاُمي وهؼصايث ؿؿل الاحامتغ 

، ٕاىل اًححر ؾن اًخحول يف ظًصلة إلجناة اًـاذًةهلف ؿىل مسى متثي اًخلري اطلي ًرتنَ 

ق ٔبظفال ألانتَنب ومسى ثبٔزرٍي ؿىل  ن ألساس َة ًاًرتهَحة ٕاجناة ؾن ظًص ٔلدشًة وهوات حىٍو

ىل ؿىل حتعمي تًِان ألدشت ادلزائًصة.  نٌل هتسف اصلزاسة إ افلمتؽ، ومسى ثبٔزري ُشٍ اًؼاُصت 

ق ٔبظفال ألانتُةألدش اًيت ثححر ؾن ظصق ٕاجناةاًىضف ؾن واكؽ وس حة   ، ؾن ظًص

حلك ٔبوساكَ افلمتؽ ًخـامي، وهَف يف ولًة الاقواظ ٔبثص ٕاجناة ـادلة ـلالاحامتؾَة  ادلزائًص

 ،صلوافؽ اـلخيوؿة مهنا اًحَوًوحِةوا، ومـصفة ألس حاة مس خلدال ٔبظفال ألانتُة ؿىل افلمتؽ

، من ثلري ًـاذاث وثلاًَس افلمتؽواًثلافِة ، والاكذعاذًة، واًخىٌوًوحِة َةالاحامتؾ و

ق ٔبظفال ألانتُةوس حة  اهدضازاًيت ثؤِثص يف ػاُصت ، واًس َاس َة يف  إلجناة ؾن ظًص

 افلمتؽ ادلزائصي. 
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 حتسًس اـلفاُمي : .4

 دشت ًلة : . الٔ 4-2

ـَْعُة اكلٕ  اتح اًـصوشمـىن ٔبدش يف  ساز وكس ٔبدَشثَُ " ألدْشُ : اًَضسُّ ابٕلساز : واً

ُت ارلََِْق ًل.ٔبدْشًا وٕاسازاً  ال : فالٌن َصِسًُس ٔبدْشِ ارلََِْق ٕارا اكن واَلدْش يف الكِم اًـصِة : ِصسَّ

دٍ ويف اًخَّزنًِي ُعوَة ارلََِْق كرَي ُمْسرَتْ ـْ ضم " ٔبي َذََْلُِم وكال  " : م حنُن َذََْلٌَاضُم وَصَسْذاَن ٔبدْشَ

ٍ ػُل ٔبحسَن ألدْشِ ؤبَظَصٍ ٔبحسَن ألْظصِ  : اًَفّصاءُ   ." 4ٔبدَشَ

 دشت: ِوم الٔ . مف 4-1

:"ألدش عم ازلاؿاث اًيت ثؤثص ؿىل منو ألفصاذ ؤبذالكِم مٌش ًـصف هويل ألدشت 

عحح مسؤوًل ؾن هفسَ  اـلصاحي ألوىل من اًـمص وحىت ٌس خلي إلوسان ثضرعَخَ ًو

ـصف تي وفوخي: ألدشت عم وحست تيائَة، ثخىون من زخي  وؾضوًا فـاًل يف افلمتؽ .ًو

 "5م ازثحاظًا تَوًوحًِا ٔبو ابًخخينوامصٔبت ٍصثحعان تعًصلة مٌؼمة احامتؾَة مؽ ٔبظفاهل

 مفِوم اًوػَفة اًحَوًوحِة اظعالحاً :. 4-1

وًلس ؿَم : ثـينًوحوش، و حِات : عمتَو، و عم لكمة ًوانهَة مصهحة وثـين ؿؿل اذلَات

ياك ؿست ثـ2804 س ية)حًصفرياهوش(  ألـلايناس خزسم ُشا اـلععَح اًعحُة  ًصفاث . ُو

وحِا امس " ـلفِوم اًوػَفة اًحَوًوحِة، مهنا ٔبن  َّر مًسوة ٕاىل تَوًوحِااًحًَو ِؿؿْلُ ، مؤه

هْخاِحَِّةِ ألْحَِاءِ 
ِ
َُ مْن ؿالكاٍث فامي ُمْجَمِي اًاكئِياِث اذلَََّةِ  ، ًَْحَحُر َصلْكَ وَوػََفَة ا ُ ، وما ثُلمي

هْخاِحَِِّة ِؿؿْلُ ألْحَِاءِ " ، ـصف نشعل ؿىل اهَ". ًو6تَُْهَنا َوتنَْيَ ِتَئهَِتا
ِ
، ًَْحَحُر َصلْكَ وَوػََفَة ا

َُ مْن ؿالكاٍث فامي تَُْهَنا َوتنَْيَ ِتَئهَِتا ُ  ."7ُمْجَمِي اًاكئِياِث اذلَََِّة ، وما ثُلمي

 مفِوم اًوػَفة اًحَوًوحِة ٕاحصائَا : .4-4

ػل س ححاهَ مفِوم اًوػَفة اًحَوًوحِة يف ألدشت، عم اصلوز ارلَلي اطلي مٌحَ 

 وثـاىل ٔلهواغ ارلالاي إلوساهَة حسمَة ٔبو خًس َة من رهص ؤبهىث.

 

http://www.maajim.com/dictionary/%D8%A3%D8%B3%D8%B1/4/%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3
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 . مفِومبٔظفال ألانتُة :4-1

ضة ابذلَوان ،" و اـلفِوم ؿىل مـعَاث ؿَمَة ذكِلة ٌسدٌس ُشا ُو ٕادعاة اًحًو

ضاث اًياجضة من اـلحَغ ًخوضؽ مؽ اذلَواانث  اـليوي يف ٔبانتُة الادذحاز تـس ٔبذش اًحًو

ضة اكلعحة ٕاىل ألم.  ة ادلَست فلط تـس قسَِا حىت حيعي إلدعاة. مث ثـاذ اًحًو اـليًو

شٍ اًعًصلة ثُـعى ارلَاز الٔ  -جس خلصق ُشٍ اًـمََة من ًومني  فضي لدذَاز مخسة ٔبايم ُو

ٔبفضي ألحٌة ًيلَِا ٕاىل ألم تـس ٕادعاهبا ذازح اًصمح. وثـعى نشعل جماًل ٔبنرب لحامتل 

 ." 8اسلي يف اصلوزت اًواحست ٔلهَ ميىن هلي ٔبنرث من حٌني واحس ٕاىل ذاذي اًصمح

 ؾَية اًححر: .1

ـخربوهنم  ٔكفصاذ تـغ اًحاحثون ًَجئون ٕاىل ٔبظسكاهئم وخرياهنم ؤبكازهبم وسمالهئم ًو

. " ؤبسَوة ٔبذش جحم ؾَية اًححر اؾمتسان فَِ ألسَوة إلحعايئ يف ٔبذش 9مضن اًـَية

اًـَية اٍمتثَََة، حِر" ًَجبٔ اًحاحثون ٕاىل حتسًس جحم اًـَية ابس خزسام ألساًَة 

واخَ اًحاحر احامتًني ؾيسما  إلحعائَة ثفاذاي ًخحسًسٍ تعًصلة ثـسفِة ثثري الاهخلاذاث. ًو

سًس جحم اًـَية ٕاحعائَا، ُو ٔبن ٍىون ٔبو بٔل ٍىون ؿىل ؿؿل تـسذ مفصذاث ٌسـى ٕاىل حت

افلمتؽ إلحعايئ. ميَي اًحاحر ٕاىل حتسًس وس حة ارلعبٔ يف ُشٍ اًـَية ًَخبٔنس من ٔبطمَة 

مبا ٔبن و  . 10اًحَاانث اًيت س َحعي ؿَهيا ومسى متثَي ثغل اًـَية ٌَمجمتؽ اطلي حسحت مٌَ

م واس خعـيا بٔن حنسذٍ اهعالكًا من ٕاحعاءاث زمسَة من معاذز افلمتؽ إلحعايئ ًححثا مـَو 

ولذاث مرصخ هبم  1. فٕان افلمتؽ ألظًل اًلكي ُو ابلقواظمبسًٍصة اًعحةٕاذاًزة ارلاظة 

ق اًولذت اًلِرصًة لن ٔبظفال ألان تُة جية حسة اـلَف اًعيب متت ولذهتم ؾن ظًص

. وجحم افلمتؽ إلحعايئ مذلسمة يف اًسن ، واكَة الارماث حىونان حىون ولذهتم كِرصًة

ق ٔبظفال1ُو  1ن لقواظ. " هددؽ ارلعواث ولذت كِرصًةابألانتُة واً ٕاجناة ؾن ظًص

 : م كري مـَوم من اـلـاذةل اًخاًَة(ؿىل ٔبساش جح2"وحنسة جحم اًـَية )ن11اًخاًَة ٌَـَية 

  ف(    ف)  
  
 

د
م

 جحم اًـَية(ن )  
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  (   ) 

                      

                         
 

 يت :س خزسام مـاذةل ثعحَح اًـَية اكلٓ مث هلوم تـس رعل تخعحَح جحم اًـَية، ورعل اب

   
  
       
  

 

 

 

و  (:  ) 2ن :حِر ٔبن واطلي مت حساتَ  184جحم اًـَية من جممتؽ كري مـَوم ُو

. وجحم 1(: جحم افلمتؽ إلحعايئ واطلي مت حتسًسٍ تؼؼؼ :   ) 1يف اـلـاذةل اًساتلة. و ن

ق   = nومٌَ اًـَية  4.89ُو  2اًـَية ن ؿائالث ٔبو ٔبدش اس خـمَت إلجناة ؾن ظًص

 لقواظ. اب ٔبظفال ألانتُة ومتت ولذهتم ابًـمََة اًلِرصًة

 حتسًس وس حة ارلعبٔ يف جحم ؾَية اًححر :

 12:اـلـاذةل الٓثَةوثخحسذ وس حة ارلعبٔ يف اًـَية وفق 

      √
 (   )

 ⁄  

 

 

 
  

لن  يف ألدعاء هحريت% وعم  41حتسًس جحم ؾَية اصلزاسة عم ٕان وس حة ارلعبٔ يف

 .َ كري مـصوف صلى اـلعاحل اـلـيَةاًـسذ ظلري خسا واًـسذ كري اـلرصخ ت
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 اـللازتة اًسوس َوًوحِة : .6
 : هؼًصة اًفـي الاحامتؾي 

ة اىل  ىدسة ثيؼص ُشٍ اًيؼًص اًفـي الاحامتؾي توظفَ اًوحست اًصئُس َة ٌَححر، ٍو

اًفـي ظفة الاحامتؾَة حِامن ًخوافص اًلعس يف ثوحَِ سَوك اًفاؿي ٔبو ٍلوؿة اًفاؿَني مهنا 

ة اًفـي الاحامتؾي،  ألدشت واًفاؿَني فهيا من ٔبتياء ٔبفصاذ ومن ٔبضم ألؾٌلل اًيت ٔبثصث يف هؼًص

وؾيس . 13زوجصث ماهَفص وفَوزاين سانًييك ، اكزل ماهنامئبحباج ماهس فِرب، اتًىوثحازسوىز

فـؿل الاحامتغ هيمت  ي اـلوضوغ ألسايس ًـؿل الاحامتغاًفـي الاحامتؾماهس فِرب ًـس 

عَق اًفـي ؿىل ٔبي اجتاٍ ٔبو وضاظ ٕاوساين خيَؽ ؿَََ اًفاؿَون  تسزاسة اًفـي الاحامتؾي ًو

 14.ٔبو ٍلوؿة اًفاؿَني مـىن راثَا

 اـلَساين  :مهنج اًححر  .7

ًلس اس خـمَيا يف ذزاسدٌا اـلَساهَة مهنج اٍمنشخة ابـلـاذةل اًحيائَةكعس ٕاؾعاء منورح 

ذاض ابًخحولث اًيت ظصبٔث ؿىل ألدشت ادلزائًصة من ألذواز واًوػائف اًحَوًوحِة ؿرب 

ق ٔبظفال ألانتُة دلوء تـغ ألدشت من مسًية الاقواظ ٕاىل اؾمتسان ، و إلجناة ؾن ظًص

، لن اًـائالث اًيت مت اس هتسافِم ضم فلط زالزة ٔبدش ذزاسة حاةلمهنج يف ادلاهة اًيؼصي 

ق ٔبظفال الٔ  انتُة هؼصا رلعوظَة اـلوضوغ ؤبظي ألدش اًيت كامت ابٕلجناة ؾن ظًص

ط من اًخوظي ٕاىل ، ولن من ٔبظي مخسة ؿائالث متىٌا فلًُست ابًىثريت يف مسًيدٌا

، وعم حالث فلط طلا مت اس خـٌلل  ىمتىن اًخـصف ؿَهيمزالج ؿائالث فلط، واًحايق ؾل

اًوظفي . نٌل اس خـمَيا اـلهنج مكهنج ٔبسايس يف ذزاسة ُشا اًححر ذزاسة حاةل ٌَلك ٔبدشت

يف اًححر ورعل كعس وظف وحتََي مضامِهنا لن ظحَـة اًؼاُصت نسامع اًخحًََل 

ة َفة اًحَوًوحِةاًخلري يف اصلوز واًوػ احامتؾَة وعم ػاُصت  ا  ،ًٔلدشت ادلزائًص ومسى ثبٔزرُي

 .ولك اًحياء الاحامتؾيؿىل 
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 ثلٌَاث اًححر اـلَساين : .8
 : اـللاتالث اًضرعَة 

يف تـغ ألدش ابلًخجاء َؼاُصت ٌتـس اًلِام ابـلالحؼاث اـلحارشت وكري اـلحارشت      

ق ٔبظفال ألانتُة ، زٔبًيا ٔبهيا حباخة ٕاىل تـغ اـللدالث ارلاظة تحـغ  ٕاىل إلجناة ؾن ظًص

ق ٔبظفال ألانتُة ألفصاذ ألدش اطلٍن  اؾصفِم خشعًَا  ومت إلجناة ؾن ظًص

intraconjugale insémination artificielle واًححر ؾن ألس حاة اًاكمٌة وزاء ،

عاء اًؼاُصت وعم ، ورعل كعس اس خل دلوء ُشٍ اًـائالث ٕاىل إلجناة ؿرب ٔبظفال ألانتُة

 ذام ٌَخوظي ٕاىل اس خفسازاث ؾن ألتـاذ ارلفِة ٌَؼاُصت وضحط مؤرشاهتا.

 الاس خخِان : 

مت اس خـمي ثلٌَة الاس خخِان ٌَحعول ؿةل تَاانث من مؤرشاث اًفصضَاث، واًيت 

ميىن ٔبن ثـعي حلائق ل ميىن ٔبن وس خزَعِا من اـللاتالث هؼصًا رلعوظَة اـلوضوغ، لن 

ق ٔبظفال ألانتُة مـؼمِم ل ًرصحون هبشا، هؼصًا رلعوظَة ألدشت اًيت ث  يجة ؾن ظًص

ق  اًؼاُصت حبس راهتا. وكدي ٔبن وس خجوة اًـائالث اًيت ًِا ذربت يف إلجناة ؾن ظًص

ٔبظفال ألانتُة، منص ٔبول ٕاىل مسى ظسق ُشا الاس خخِان ًـصضَ ؿىل ٍلوؿة من اقلمكني 

خوى واًعسق اًؼاُصي ًالس خخِان. كعس ضحط مؤرشاث اًفصضَة من حِر ظسق اقل 

ق ٍلوؿة من  حِر مث ثعحَح ظسق وزحاهتا وحتىميِا ـلـصفة زحاهتا حىت ثعحح ؾن ظًص

، وتـس ما ٔبظححت الاس خخِانألساًَة إلحعائَة مكـامي ٔبًفا هصوهحاد ـلؤرشاث ٔبس ئةل 

 ٌَ سًؽ ؿىل خو ٔبذات مـربت ؾن اًفصضَة واثتخة وظاذكة وظاذلة ٌَخعحَق يف اـلَسان وخاُزت 

 ٔبفصاذ اًـَية اـلححوزة .

 : الاس خخِانظسق 

ق ٔبظفال ألانتُة، و جتاٍ  ألدشتادذحاز سَوك  اطلي ًعي يف إلجناة ؾن ظًص

ل ًعي ٕاىل ُشا  ًيفس اًؼاُصتٔبظسق من ٔبي ادذحاز بٓدص  0.8كِاسَ ٕاىل مس خوى 

 0.1ٕاىل مس خوى  ًِشٍ اًؼاُصتاـلس خوى ٔبظسق من الادذحاز اطلي ًعي يف كِاسَ 
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وابـلياس حة ٔبزياء اصلزاسة الاس خعالؾَة مقيا تخحىمي الاس خخِان ومت الاؾامتذ يف حساة 

 : اكليتظسق الاس خخِان ؿىل ظسق اقلمكني. واكهت اًيخاجئ موحضة 

ق مـامي اًفا هصوهحاد :  الاس خخِانهخاجئ ظسق   ؾن ظًص

 15س امتزتكدي اًخـسًي يف تيوذ الا الاس خخِان: ًوحض ظسق 02خسول
 

من  ؿسذ اًحيوذ )اقلاوز اقلمكة

 (الاس خخِان

Cronbach's Alpha كمية مـامي ٔبًفا

 هصوهحاد

24 0.602 

 SPSSاـلعسز : من خمصخاث جصانمج 

 

 16حىصوهحاد تـس اًخـسًي يف تيوذ الاس امتزتالاس خخِاه : ًوحض ظسق 01خسول
 

من  ؿسذ اًحيوذ )اقلاوز اقلمكة

 (الاس خخِان

Cronbach's Alpha   كمية مـامي ٔبًفا

 هصوهحاد

24 0.741 

 SPSSاـلعسز : من خمصخاث جصانمج 

 

 :الاس خخِانحتََي هخاجئ ظسق 

 الاس خخِانهالحغ من ذالل اًيخاجئ ٔبن كمية هصوهحاد اًيت ثـرب ؾن مسى ظسق      

اًيت ٔبوىص هبا  الاس خخِانكدي حشف وثعحَح اًـحازاث كري اـلياس حة يف  0.602جساوي 

وعم  0.741اقلمكون، ومت مصت ٔبدصى حساة هصوهحاد واكهت اًيخاجئ ٔبن اًلمية ازثفـت ٕاىل 

وابًخايل  0.1ٔلهنا ثلرتة من اًواحس وًُست ٔبكي من  الاس خخِانكمية ثـرب ؾن ظسق 

 وس خعَؽ اًلول تبٔن الاس خخِان بٔظحح ظاحل نخلٌَة ٌَخعحَق .
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 اًحيائَة : ثعحَق مهنجَة اٍمنشخة ابـلـاذةل .9

ؾن ظًصق دلوء  اًوػَفة اًحَوًوحِة ًٔلدشتيف اصلوز و خلري حنن تعسذ ذزاسة ؿالكة اً 

ة ٕاىل إلجناة ؾن ظًص ، من ق ٔبظفال ألانتُة مبسًية الاقواظتـغ اًـائالث ادلزائًص

ًٔلدشت من ذالل اًوػَفة اًحَوًوحِة ذالل مـادلة مضلكة حمسذاث وهواجت ثلري يف اصلوز و 

وػَفة ٔبظفال ألانتُة. واًِسف ُيا ُو ذزاسة اًـوامي اـلؤثصت ؿىل حتول ذوز و ٕاجناة 

ا ؿىل افلمتؽ ابلقواظ اًحَوًوحِة ألدشت  ق ٔبظفال ألانتُة وثبٔزرُي يف إلجناة ؾن ظًص

منورخًا، طلا فٕاهيا هحسٔب تخلسمي ٕلظاز اًيؼصي اطلي ىصاحؽ فَِ ٔبذتَاث اًححر اًـَمي وهخاجئ 

َة اًساتلة فَِ ، وتياءًا ؿىل رعل هضؽ منورخًا هؼصاًي ًوحض فَِ حمسذاث اصلزاساث اـلَساه 

وهواجت ثلري يف اًوػَفة اًحَوًوحِة ًٔلدشت ـلسًية الاقواظ ، مؽ وظف ذكِق  ًيوغ وظحَـة 

اًـالكة تني مذلرياث مسذالث اًوػَفة اًحَوًوحِة وخمصخاثَ نيخاجئ تني اـلخلرياث  كعس 

ا ابًصمس مس خزسمني يف رعل ألسِم وإلصاكل ارلاظة جمنورح ثوضَح مساز اًـالكاث تُهن

ة اًضامةل ثوظَيا ٕاىل ٔبن ما جية ٔبن  اـلـاذةل اًحيائَة اـلخحًِة يف حبثيا. وتـس اـلصاحـة اًيؼًص

ٍىون من حمسذاث وؾوامي صلوز ووػائف اًحَوًوحِة ًٔلدشت ابلقواظ كعس إلجناة ؾن 

ق ٔبظفال ألانتُة ابلقواظ. ومن  ذالل ُشا ميىن ٕاًضاخ ٔبن ُياك منارح كِاش ظًص

ٔبساس َة، وعم كِاش ثلري اًوػَفة اًحَوًوحِة ًٔلدشت ابلقواظ، وؾرشت ؾوامي 

ق ٔبظفال  مكسذالث ًٔلس حاة واصلوافؽ اًيت ٔبذث تـغ ألدش ٕاىل إلجناة ؾن ظًص

ألانتُة ابلقواظ، ومخسة هواجت من اًخلري يف تياء الادشت مكرصخاث ًيخاجئ ٔبظفال 

 ( : 02ألانتُة واـلحٌُة يف اًضلك زمق )

ؾرشت مذلريًا اكمٌة ٔبو كري  س خةٔبن ُشا اٍمنورح ًخضمن  02زمق  واحض من اًضلك

ملاسة لك مهنا ًخعَة ثفىِم ٕلتـاذٍ ومىوانثَ ومؤرشاثَ كعس كِاسَ من ذالل تياء 

وم ٔبذواث ذكِلة ثخضمن مؤرشاث اًلِاش. وتـس حتسًس وزمس ُشا اٍمنورح اًيؼصي هل

يف اـلَسان. وؿَََ مبهنجَة اٍمنشخة ابـلـاذةل اًحيائَة ابص خلاق اًفصضَاث اًيت وسـى ًخحلِلِا 

ؿىل من اـلعفوفة يف اًضلك ٔبؿالٍ اًفصضَاث  تـغ ٔبن هخعوزؿىل سخِي اـلثال حناول 

 :الايتاًيحو 
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 اـلعسز من ٕاؿساذ اًحاحر

 ًحني منورح اًحياء اًيؼصي ٌَححر : 02صلك زمق 

ٔبهواغ خسًست من إلحصام ذاذي ألدشت، هدِجة اس خزسام وسائي وحىٌوًوحِاث ًوخس  -

 اـلـَوماثَة والثعال.

 ، هدِجة اًـامي الاكذعاذي اـلاذي.ة اًحـس اـلاذي ؾن اًصويح ًٔلدشتثلًو -

 ألدشت اـلمخست . ثفىِم اًصواتط ألساس َة ًٔلدشت ، هدِجة اهدضاز الدٓشت اًيوات ؾن -

 ذَي يف تياء الدٓشت ، هدِجة ثلري ذوز اًزوح ووػَفة اًزوخة يف اـلزنل. -

 اهلعاغ اـلوزوج اًثلايف، هدِجة اًخلري يف اًـاذاث واًخلاًَس. -
 

)اهلعاغ اـلوزوج اًثلايف ًٔلدشت حصاء  رح :اًامنبٔحس اًخحلق من ظسق  .20
 ٕاجناة بٔظفال ألانتُة(

تياءًا ؿىل إلظاز اًيؼصي ًلك منورح، هلوم تخٌاء ٔبذواث كِاش ثضم ٍلوؿة من 

، مث تـس رعل كعس ثعحَلِا ؿىل اًـَية اـلياس حةاـلؤرشاث اـلـربت ؾن لك مذلري اكمن 
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وس خزسم اًخحََي اًـامًل الاس خىضايف ٌَحَاانث يف تساًة اًححر مت تـس رعل وس خزسم 

ق من ظسق مؤرشاث كِاش لك منورح من منارح اًلِاش. اًخحََي اًـامًل اًخوهَسي ٌَخحل

مث هلوم حبشف اـلؤرشاث اًيت ًثخت ضـف زحاهتا ٔبو ؿسم ازثحاظِا ٔبو جض حـِا ؿىل منورح 

( ٔبحس منارح اًلِاش يف ُشا اًححر 01اًلِاش اطلي ثًمتي ٕاًََ. حبَر ًحني اًضلك زمق )

و منورح كِاش   ت حصاء ٕاجناة ٔبظفال ألانتُةاهلعاغ اـلوزوج اًثلايف ًٔلدش اـلَساين ُو

 :َفة اًحَوًوحِة ًٔلدشت ادلزائًصةهخاجئ حتول وثلري اصلوز واًوػ ورعوظَة من دعوظَاث 

 
 اـلعسز من ٕاؿساذ اًحاحر

 لقواظاهلعاغ اـلوزوج اًثلافَِٔلدشت اب: ًحني منورح كِاش  01صلك زمق 

يف منورح اهلعاغ اـلوزوج اًثلايف هالحغ من ذالل اًضلك ٔبؿالٍ ٔبن اـلخلري اًاكمن 

ؿسم وحوذ ذرباث زلافِة ًلآبء، وؿسم وحوذ اًلِاش هل زالزة مؤرشاث مضاُست وعم 

ة خمععة ًٔلتياء ،  وان ًلك من اـلؤرشاث اـلضاُست ظفاث زلافِة ًٔلرماث ، وفلسان ًُو

ق LISRELاٌَزيزلدعبٔ كِاش مفرتط ًلسٍز اًربانجم  ، نٌل ٔبن ُياك دعبٔ spssؾن ظًص

ط ؿََيا ٔبن هلوم إبحصاء تياء ٌَمخلري اًاكمن ًلسٍز نشعل اًربانمج. يف ُشٍ اذلاةل ًفرت 

ًـامًل بًٔخوهَسي ؿىل اـلؤرشاث اًثالزة، وتـس ثلسٍص مسى ظسق اٍمنورح من ااًخحََي 
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( ، فٕاهيا هلوم تخوضَح هخاجئ ُشا ًخلسٍص نٌل ُو موحض يف LISRELذالل جصانمج اٌَزيزل )

 : يتالا 01اًضلك زمق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اـلعسز من ٕاؿساذ اًحاحر

 تـس الادذحازاهلعاغ اـلوزوج اًثلافَِٔلدشت : ًحني منورح كِاش  01صلك زمق 

هالحغ من ذالل اًضلك ٔبؿالٍ ٔبن اٍمنورح ارلاض تلِاش اـلخلري اًاكمن اطلي ُو 

     ، ًخضمن زالج مؤرشاث، وًلك مؤرش دعبٔ كِاشاهلعاغ اـلوزوج اًثلافَِٔلدشت

(e1, e2 , e3.واـلخلري اًاكمن رلعبٔ اًحياء ذًخا )  اهلعاغ ًـامًل احِر هحني هخاجئ اًخحََي

 :  الايتحسة ادلسول اـلوزوج اًثلافَِٔلدشت 
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لهلعاغ اـلوزوج اًثلافَِٔلدشت حصاء ًحني هخاجئ اًخحََي اًـامًل  03خسول زمق 

 :ٕاجناة بٔظفال الٔانتُة 

 دعبٔ اًخحاٍن اًلمي اًـامََة اـلـَاًزة اًثلافَِٔلدشتاهلعاغ اـلوزوج مؤرشاث 

 0.09 1 ؿسم وحوذ ذرباث زلافِة ًلٓابء

 0.07 4.63- ؿسم وحوذ ظفاث زلافِة ًٔلرماث

ة خمععة ًٔلتياء  0.05- 6.96- فلسان ًُو
 

 : ًحني هخاجئ ٕاحعاءاث اـلعاتلة ًِشا اٍمنورح : 04خسول زمق 

 

 

 

 

 اًخحََي إلحعايئ ًيخاجئ ٕاحعاءاث اـلعاتلة :   .22

حسة دعوظَة اـلوضوغ وس خعَؽ حتََي وثفسري فصضَاث اصلزاسة واًيت اكهت 

ق ثوًَس اٍمنورح ابٌَجوء ٕاىل  امعاتلة وسخِ ؾن منورح ًيعحق ؿىل تَاانث اـلَسان ؾن ظًص

( اٌَزيزل ورعل إبذذال اٍمنورح اًيؼصي (LISRELانمج اٍمنشخة ابـلـاذةل اًحيائَةجص

اـلفرتط وٕاذذال اًحَاانث اـلَساهَة اًيت ثـرب ؾن لك منورح كِاش ٌَربانمج وٕاؾعاء ألمص 

ٌَربانمج تخلسٍص اـلعاتلة تني اٍمنورح اًيؼصي واًحَاانث اـلَساهَة ارلاظة ابًححر ورعل 

خحلِق معاتلة اٍمنورح، مث كعس اسدضازت اًربانمج يف مؤرشاث اًخـسًي اًيت ًلرتهحا ً 

تسٔبان يف حفط ثسزجيي ًلك مؤرش ًلرتحَ جصانمج اٌَزيزل ًخـسًي مساز اًـالكاث تني 

 خحلِق اـلعاتلة .ً اـلؤرشاث، فلميا ابدذَاز اـلؤرشاث اًيت ثخفق مؽ ٕاظازان اًيؼصي اـللرتخ 
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 اًححر :  اثاًخحلق من دعبٔ فصضَ .21

ة اًحَاانث وحمكمي اـلـعَاث من تـس ٕامتام دعواث مجؽ، وثيؼمي وثفًص     ف وثحًو

من اًىِف ٕاىل اًمك يف ادلساول إلحعائَة، وتـس حتََي  ثلٌني ٌَملاتالث والاس خخِان

ق 17إلحعايئ واًسوس َوًويج ٌَجساول هًذلي" لدذحاز اًفصضَاث " ٌَخحلق ٔبنرث ؾن ظًص

 اس خـٌلل ملاًُس ٕاحعائَة ثثخت بٔو ثيفي مسى حصة بٔو دعبٔ اًفصضَة. 

 اًححر :   اثادذحاز فصضَ

ٕان اًخحََي اًصاييض ٌَؼاُصت اًسوس َوًوحِة من صبٔهَ ٔبن ًـعي ثفسريَا مكَاَ      

ٌَخحولث يف اًحين اًخحخَة ًٔلذواز واًوػائف اًحَوًوحِة ًإلجناة وزمقََا ٌَواكـة اـلَساهَة 

ق ٔبظفال ألانتُة يف ألدشت ادلزائًصة ق الاهخلال من اًحَاانث اًىِفِة ٕاىل  ؾن ظًص ؾن ظًص

اـلـعَاث اًمكَة ًإلخاابث اـلؤكذة واًًسخِة ًإلصاكًَة واًيت ثخضمن يف حبثيا ُشا تياء 

منوريج ًٌَسق ٔبـلفاُميي ـلخلرٍين ٔبساس َني ٕاحساٌُل مؤثص مس خلي واًثاين مذبٔثص اتتؽ، اطلي 

وحِة ً وذوافؽ ٔبس حاة ٔبن ُياك ؾرشتجيَة ؿىل ٔبس ئةل إلصاكًَة. وعم  خلري اًوػَفة اًحًَو

، ومخسة هواجت ٌَخلري يف اصلوز اًحَوًويج ًٔلدشت كعس ٕاجناة ٔبظفال ألانتُة ًٔلدشت

الاهدضاز اـلزتاًس ًٔلدشت اًيوات واًخعوز اًخىٌوًويج وحىٌوًوحِاث مهنا مبسًية الاقواظ. 

هوؾَة اًلشاء اـلخياول ا َرتهَحة ألدشًة، ونشٌ، واًـوامي اًوزازَة  اـلـَوماثَة والثعال

واًخلري يف اًـاذاث واًخلاًَس واًـامي الاكذعاذي اـلاذي ارلايل من ادلاهة اًصويح واًحـس 

ا اًس َايس وس َعصت اًثلافة ألوزوتَة اـلـادضت وثلري يف ذوز اًصخي ووػَفة اـلصٔبت  وكرُي

اًخزًل ،ومفِوم َ مبؤرشاث من ألس حاة اًؼاُصت وارلفِة ، لكِا ثـرب ؾن اـلخلري اـلس خلي

ق ٔبظفال  ؾن ذوز ووػَفة ألدشت اًحَوًوحِة من ذالل اًححر ؾن إلجناة ؾن ظًص

ا ؿىل  الاقواظيابفلمتؽ  ألانتُة اًخلري مس خلدال ؾن اًحياء ألسايس ًٔلدشت وافلمتؽ وثبٔزرُي

ة ولكمن اهلعاغ اـلوزوج اًثلايف وجضىِي حصامئ خسًست ابفلمتؽ وثفىِم اًصواتط ألساس َ

ة اًحـس اـلاذي ؾن اًصويح ًالدشت لكِا  ، ًـرب ؾن اـلخلري اًخاتؽ اطلي ُو ًٔلدشت وثلًو

ق ُشا اًخحسًس اًخس َط ٌَمخلرٍين" مهنجَاَ  اًؼاُصت اـلسزوسة. وابًخايل وس خعَؽ ؾن ظًص

ن خربي زاييض ٌَـالكة  ٔبن هوحض اًخياػص واًرتثُة ٔبًسدـيب ًحياء ُشا اًسؤال ٕاىل حىٍو
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.. سن ( حبَر  1ش  2ٔبو غ = ات) ش 18" (             )   : اًس حخِة تُهنٌل

( متثي اًؼاُصت اـلسزوسة yثفرس ُشٍ اًلاؿست اًصايضَة  اصلاةل ات)ش( = غ  بٔن غ ٔبو )

ق إلجناة واًيت عم يف حبثيا ُشا ػاُصت  اًخحول يف اًوػَفة اًحَوًوحِة ًالدشت ؾن ظًص

و اـلخلري اًخاتؽ يف اًفصضَة، واصلاةل ات)ش( عم   ات ) ش تبٔظفال ألانتُة ...  1, ش 2ُو

سن ( وعم سخة حسوج ُشٍ اًؼاُصت واطلي ميثي اـلخلري اـلس خلي )ش( من ٔبس حاة 

ا اًؼاُصت وارلفِة ... سن ( واًيت يف حاةل  1, ش 2مبؤرشاثَ اـلخـسذت ) ش اًيت مت اهفا رهُص

ة موحدة اقلسذت ابـلخلري اـلس خلي ابًعفة اـلشهوزت ساتلَا ما ٕارا اكهت اًـالكة اًس حخِة ظصذً

ات)ش( = غ وٕارا اكهت اًـالكة اًس حخِة ؾىس َة ساًحة حىون هبشا اًضلك : ات)
 

ش
( = غ، 

ومٌَ فٕان اًـالكة اًس حخِة تني اـلخلرٍين اـلس خلي واًخاتؽ ثـعي اًصتط تني مـعَاث )غ( 

ًفصضَة ًسؤال إلصاكل ومـصفة اًلمي تسلةل )ش(. وطلعل فٕاهيا وتـس ضحط مؤرشاث ا

ق جصانمج اذلزم إلحعائَة ٌَـَوم الاحامتؾَة  ابٕلؿالم  spssاًمكَة ؾن ظًص

ة اًخلََسي تخفًصف لك ألس ئةل ؿىل وزكة واحست، وضحط لك ادلساول اًيت اليٓل واًخحًو

عاكة، ختسم كوت اًفصضَة اًخس َعة مهنا واـلصهحة هًذلي ٕاىل اًخحلق من دعبٔ اًفصضَة اـل

وذزاسة اًـالكة تني مذلرياهتا وإلصازت ٕاىل اـلؤرش الٔنرث كوت مؽ حتسًس مسى ثحـرث وجضدت 

 َؼاُصت. ٌُشٍ اـلؤرشاث اًيت ًخعف هبا ٔبفصاذ ُشٍ اًـَية ورعائط ضاتعة 

اًخزًل ؾن هالحغ ٔبن ُياك " ؿالكة تني ػاُصت  ٕارَا اهعالكا من ُشٍ اًيلعة

ق ٔبظفال ألانتُة وألس حاة اًؼاُصت  اًوػَفة اًحَوًوحِة ًٔلدشت يف إلجناة ؾن ظًص

ووس خعَؽ اذلعول ؿىل اًلاؿست اًخاًَة اًيت ثحني اًـالكة تني . يف ولًة الاقواظوارلفِة ًِا 

ق ػِوز مـامالث اـلؤرشاث اًضاتعة اـلس خلةل مذلريت  اـلخلري اًخاتؽ واـلس خلي ؾن ظًص

 ,x1)حبَر  y = a1x1: a2x2 :…anxn"1 ؼاُصت:اًصاز وكري اـلس خلصت ؿىل ابس مت

x2,… x11)  عم مؤرشاث اـلخلري اـلس خلي اطلي ُو يف حبثيا مؤرشاث ٔلس حاة

                                                             

 .spss( هذه الكلمة خمتصرة من كلماتStatistical Package for Social Sciences واليت تعين الرزنامة اإلحصائية )
للعلوم االجتماعية ، وهو برنامج إحصائي عن طريق اإلعالم اآليل يقوم بإعطاء النتائج بعد مجع معطيات لبيانات االستمارات أو غريها 

 ويقوم حبساب كل العمليات اإلحصائية . ,
1. Raymond Boudon, Ibid ,.p.374 
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ق ٔبظفال ألانتُة صلوز اًوػَفة اًحَوًوحِا ، وحنن كس  واصلوافؽ ًؼاُصت إلجناة ؾن ظًص

فِىي مـامالث اـلؤرشاث وعم  (a1, a2,… a11)ضحعيا ٍلوغ ُشٍ اـلؤرشاث ، ٔبما 

نشعل مذلريت حسة ٔبفصاذ اًـَية اـلححوزة من ألدش ، واطلي ًـعي ٍلوؾِا مـامي 

 الازثحاظ تني اـلخلرٍين اـلس خلي واًخاتؽ. 

 هخاجئ اًححر :  .21

اًخلري يف اًوػَفة اًحَوًوحِة ًٔلدشت من ذالل اًححر ؾن ثـخرب ػاُصت      

ق ٔبظفال ألان ثخبٔثص واكذعاذًة وس َاس َة هفس َة و مضلكة احامتؾَة  تُةإلجناة ؾن ظًص

الاهدضاز اـلزتاًس ًٔلدشت اًيوات واًخعوز اًخىٌوًويج مهنا  ٔبس حاة وذوافؽتـست 

وحِاث اـلـَوماثَة والثعال هوؾَة َرتهَحة ألدشًة ، ونشا ٌ، واًـوامي اًوزازَة  وحىًٌو

امي الاكذعاذي اـلاذي ارلايل من ادلاهة اًلشاء اـلخياول واًخلري يف اًـاذاث واًخلاًَس واًـ

اًصويح واًحـس اًس َايس وس َعصت اًثلافة الٔوزوتَة اـلـادضت وثلري يف ذوز اًصخي ووػَفة 

ا من ألس حاة اًؼاُصت وارلفِة ، لكِا ثـرب ؾن اـلخلري اـلس خلياـلصٔبت  ، لكِا مبؤرشاثَ  وكرُي

ة وزاء وذوافؽ اكهت ٔبس حاة  اًحَوًوحِة ًٔلدشت من ذالل إلجناة اًخلري يف اًوػَفة كًو

ق ٔبظفال ألانتُة واًيت ميىهنا يف افلمتؽ الاقواظي ذاظة وافلمتؽ ادلزائصي ؿامة .  ؾن ظًص

ان جسخة مس خلدال ؾن اًحياء ألسايس ًٔلدشت مضلكة يف رعل ٔبهواغ من إلحصام ادلسًس 

ثلايف ًٔلدشت من ذالل ؾن افلمتؽ وثلَة اًحـس اـلاذي ؾن اًصويح واهلعاغ اـلوزوج اً 

ا من اـلؼاُص كري  ة ًلك من اًصخي واـلصٔبت، وكرُي الاهخلال ٌَلمي وألذالق وألذواز ألتًو

اـلخوكـة مس خلدال من اًخفىم ألدشي والاجتاٍ ٕاىل اًوحساهَة يف ألدشت تسل من اًخضامن 

 واًخاكثف ذاذي ألدشت .
 

 ذالظة : .24

وػَفي ٌضلوز اًحَوًويج ًٔلدشت ؾن ظًصق اًخحول واًخلري يف اٍمنط إًان ٔبس حاة 

مذـسذت مهنا الاحامتؾَة والاكذعاذًة واًيفس َة واًس َاس َة  إلجناة تبٔظفال ألانتُة

اوذاظة جلك  ٔبذى ل حماةل ٕاىل جصوس ٍلوؿة من اـلؼاُص  ،يف جممتـيا سوح وسوخةواهدضاُز
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دش وؾيس ألتياء ويف اـلسزسة ألدصى اًسَحَة يف افلمتؽ مهنا ازثفاغ يف وس حة إلحصام يف الٔ 

ا .  وكرُي
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Raymond Boudon, L’analyse mathématique des faits sociaux, Revue Française de sociologie, :18 vol. 

n°4 ;centre national de la recherche scientifique ; France ; octobre-décembre,1967.p.373. 

 

 

http://www.layyous.com/book/chapter%206%20part2.htm


 

جم
ين

ًثا
ذ ا

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
 

 1خامـة سعَف -انذًة سـَس ؿُضوز  ذ.ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼبٔ.ؼ

 صتخامـة َلس دِرض ثسى                                        خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص 
41 

 

ة وؿالكهتا ابًسَوك إلجنايب  اًوضـَة اًعحَة ًٔلدشت ادلزائًص

 -ذزاسة اس خعالؾَة تحـغ اـلصانز اًعحَة يف مسًية سعَف  -

 ادلزائص - 1خامـة سعَف -انذًة سـَس ؿُضوز .بٔ.ذ                                                       
 

 : اـلَرط

ما ؾل ًـس مثازا ٌَجسل؛ جنس ىزوغ جممتـيا 

اذلسًر ٕاىل الاس خلالل ألدشي، ومثهل 

متاما، حتحَش اًخـاون الاكذعاذي تني 

ٕاحصاءاث اًزوخني، وما ٌس خددـٌِل، من ثبٔهَس 

اًرشانة يف ٕاذازت وثستري صؤون ألدشت 

ادلسًست، كري ٔبهَ وابـللاتي، ٔبحضى ما ًثري 

ذُضدٌا حلا؛ ًُس ُو ٕاجحام اًزوخني ؾن 

اًسَوك إلجنايب، وٕامنا راك؛ كس ٌضلك ٔبمصا 

ظحَـَا يف س َاق مٌؼومة اًؼصوف 

الاكذعاذًة والاحامتؾَة، تي ٕان مٌحؽ 

ٕلجناة ذُضدٌا ُشٍ، ُو اخنفاط مـسلث ا

 كسؼصا.
 

 

 Résumé : 

On trouve est notre société s'est 

penchée vers moderne à 

l'indépendance sociale, est devenue 

une réalité, de même que la 

favorisation de la coopération 

économique entre les époux et ce que 

suit de confirmer les procédures de 

partenariat dans la gestion des 

affaires de la nouvelle famille. 

Cependant, ce qui étonnant, c'est la  

réluctance des époux  au  

comportement reproductif, ce qui 

peut paraitre naturel dans le système 

des circonstances économiques et 

sociales, mais ce qui nous étonne, ce 

sont les faibles taux de natalité 

imposés. 
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 ملسمة:

كسث مصانز الامومة واًعفوةل وؾَاذاث اًؼعة اًًسؼوي؛ اـلزذمحة تبٔؿساذ ُائةل ًلس 

حة يف إلجناة، ومن خمخَف ألمعـاز، لس امي مصحةل  من اـللدالث ؿىل اًـالح، زقحة ل ُز

َة تي ومعحق، ؿىل وحوذ ؿَي، ؿىل ذزخة  اًـرشًياث واًثـالزٌُاث، ثؤرش تعمت ُز

ؿاًَة من اًدضخِم واًخـلِس وإلهبام، جس خوحة اًححر واًخيلِة تـمق، ؾن ممكن 

ارلَي، حسساي، هفس َا واحامتؾَا، وما ٍصافلَ ٕاًزامِا من ضؼصوزت اؾامتذ وثوػَف مساذي 

وحِا، ًفِم اـلضلكة وحِا وسوس ًَو واكرتاخ اذلَول اًـمََة  ؿَمَة مذاكمةل: تَوًوحِا، س َىًو

اـلياس حة، وؿَََ سدسـى اصلزاسة اـلَساهَة اذلاًَة، ؿىل قصاز اًىثري من اًـوامي، ٕاىل 

جضرَط اًوضـَة اًعحَة ًٔلدشت ادلزائًصة،يف ؿالكهتا مبـسلث ارلعوتة يف افلمتؽ 

 ادلزائصي.

اًعحة؛ مفِوما فضفاضا، ُٔبصري تَ ٕاىل ٔبنرث من حاةل،وُوظفت تَ ٔبنرث  ًعاـلا ُاؾخربث

من وضـَة، وهُؼص ٕاًََ من هوايح ؿسًست؛ فلس َؾىن اًخواسن واًسؼواء اًحَوًوحؼي ًإلوسان، 

من حِر كسزثَ ادلسسًة ؿىل ذمازسة اذلصنة واًًضاظ جلك ٌرس، نٌل كس ؾىس، ؿىل 

حزان واـليعلِة واًصصس، ولكِا مؤرشاث اًعـَس اًفىصي واًس َىوًويج؛ اًَسواء والا

ًسالمذَ اًـلََة واًيفس َة، وتلي اًخىِف واًخوافق والاهسماح؛ مؼاُص حصومََخـحري ؾن 

 ثواسهنواجياتُهتمن اًياحِة الاحامتؾَة. 

ثـين:"اًخاكمي ادلسٌلين واًـلًل  فِىي، ٔبي اًًَعحة، حسة مٌؼمة اًعحة اًـاـلَة،

"، نٌل ثـين اًعحة اًـامة: 1ذ ارلَو من اـلصط واًـاُاثواًخواسن الاحامتؾي وًُس جمص 

" تُامن ٌضري اـلصط ٕاىل: "لك ما دصح ابًاكئن اذلي 2"حزء ل ًخجزٔب من اًـمََة الاحامتؾَة

ؾن حس اًعحة والاؾخسال، واـلًصغ يف اٌَلة اًـصتَة ُو من فسسث حصخَ، فضـف، ٔبو 

 ."3من تَ هلط واحنصاف

ملِاسا ثلاش تَ ذزخة ثلسم افلمتـاث، ومؼِصا من وهبشا حىون اًعحة اًـامة؛ 

مؼاُص اُامترما ابًـيرص إلوساين، يف ٕاظاز ما ًـصف ابًخمنَة اـلس خسامة، ًُس حفسة 

ًىوهنا حزءا ل ًخجزٔب من اًـمََة الاحامتؾَة، تي ٔلهَنا، نشعل، ُسفا ٌسـى ٕاىل كاًة، وعم 
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هتا، ثخبٔثص ثضست يف ٔبي جممتؽ، تـسًس سـاذت اًخرشًة وزفاَُهتا.كري ٔبهنا، من حِر مس خواي

ؾوامي واؾخحازاث؛ راث ظحَـة مذيوؿة: اٍىوًوحِة، تَوًوحِة، احامتؾَة، ذًًِة، اتزخيَة، 

ا يف حمنَط  ا، كس متازش ؿَهيا ضلوظامذالحلة ومذحاًية، تفـي ثسذَِا هُص وزلافِة وكرُي

 ي.ٔبساًَة اذلَات، وفامي ُو بٓث س يـصط ًحـغ من ثبٔزرياث ُشٍ اًـوام
 

 ماكهة اًؼوػَفة اًحَوًوحِة ٌَيؼام ألسؼصي يف إلسـالم: .2

ذما ل ًزة فَِ، ُو زحوث اًـالكة تني مذلري اًثلافة ألدشًة وتني مذلري اًعحة 

اًـامة، وذما ل ًزة فَِ ٔبًضا، ظـوتة اًفعي تني اًعحة ألدشًة واًسَوك إلجنايب ذاذي 

عم "اًحُئة اًيت حيَا فهيا  فاًثلافــــة: وؿَََ دشت يف جممتـيا ادلزائصي.ٔبي جممتؽ ومٌَ الٔ 

إلوسان،واًيت ثًذلي من حِي ٕاىل حِي، وثخضمن ألمناظ اًؼاُصت واًحاظية من اًسَوك 

ق اًصموس، وثخىون زلافة ٔبي جممتؽ، من ٔبفاكٍز ومـخلساثَ وًلخَ وفٌوهَ  اـلىدسة ؾن ظًص

 ."4حِاثَ ومٌاصط ٔبفاكٍزوكميَ وؿاذاثَ وثلاًَسٍ وكواهٌَُ، وكري رعل من وسائي 

ُشٍ اًثلافـة؛ حىذزن محولث زلِةل ومذيوؿة خسا؛ ثؤول مٌاتـِا ٕاىل معاذز مذـسذت 

وص حَ اثتخة، جس خَِم مهنا موهجاهتا اًخعوزًة وسَوهَاهتا إلحصائَة، ٕار جضلك اـلـخلساث 

ؿىل  اصلًًِة وألؾصافالحامتؾَة، وما ًخعي هبا من كمي وؿاذاث وثلاًَس، ٔبضم زوافسُا

و امسيت اًامتسم يف تًِة  إلظالق. فاًـسٍن؛ٕامنا ُو كشاء اًصوخ واًـلي ؿىل اًسواء، ُو

و ؿرب ٕاضفائَ ـلضاؾص اًلساسة  اًصواتط الاحامتؾَة، واـلسغل حنو اًسالم والاس خلصاز، ُو

خيؼمي واهخؼام اهن، ألسمان واًسَوهَاث(، ٍصوم اً ؿىل تـغ )ألصزاض، ألص َاء، ألم

 انالٔ " وذالل ثوحِس اًضـوز الاحامتؾي، سواء ابمس "اًضمري ازلـي"، بٔ  افلمتؽ، من

ألؿَؼى"، ٔباي اكهت اًدسمَة واًعفة. فٕارا ما ثسذي اًـصف الاحامتؾي؛ ـلؤاسزت ألحاكم 

اًرشؾَة وثـضَسُا، ثوصّل ؾيَ كوت ؾؼمية؛ ثًهتىي تدضىِي بًَٓاث اًامتسم ألدشي وثفيض 

ُشا ذون ٔبن هلفي ثغل اقلاولث اـلضيَة ؿىل ظـَس الاحهتاذ ٕاىل ثـٍزز تًِة اًصواتط فهيا، 

َة، معال مبحسبٔ الاهسماح واًخىِف  اًوضـي، ابٕلضافة اىل اًلواهني اـلخضمية يف اـلوازَق اصلًو

 مؽ اًخبٔزرياث اصلوًَة وحتلِق اًسالم اًـاـلي.
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ؿىل ُىشا  من ُيا اؾخرب"إلســالم"؛ هؼام ؿاـلؼي زساًؼي، واؾخرب اـلسَـم؛ اًلـامئ

رممة زساًَة "الاس خحالف"؛ اـلرشف واـليؼم ًضؤون اذلَات فَِ، واؾخربث "ألسؼؼصت 

مي اًخرشي اًـُشزي ٍمنورح افلمتؽ إلسالسم، ففَِ، ًمت قصش اًحشوز ألوىل -اـلسَمـة"؛ ادلس َ

، ًـمََة اًخًض ئة الاحامتؾَة اـلخاكمةل، وجضىِي اًًشء وفق اـلواظفاث اًيَمورحِة اـلعَوتة

فِو، ٔبي اًوسط ألدشي، مصنز اًخسًزة ألول ٕلزساء مٌؼومة اـلـخلساث واًلمي واًـاذاث 

واًخلاًَس، اًيت ثًضس حتلِق كاًة ارلَق/ ابؾامتذ ٔبساًَة سَمية، وثوفري وسائي رضوًزة، 

 ثلذضهيا ذمازسة اًفـي الاس خزاليف.

ـح سوا زهَبم حق ؾحاذثَ، فاًٌّـاش فؼي إلسـالم، ٕامنا ًزتوحون؛ ًُس خمكَوا ذٍهنم، ًو

ضلكوا اًًسغل اًرتتوي، اًيَاكي رلعائط اًخًض ئة الاحامتؾَة ؿىل وخَ اكذضاء اصلٍن،  ٌو

ؿرب افلاًةل وألسمٌة ثواًَا،ألمص اطلي ٌس خسؾي تسوزٍ، تشل هجوذ مذاكثفة ومساؾي 

خـاوهنم حثَثة، خيففِا وهيون من ظـوابهتا، اًدَساهس اًوػَفي تني ٔبؾضاء ألدشت اًواحست، ن 

وحاكفَِم وثبٓسزضم وثضامهنم ؾيس اًرضوزت...توظفِا؛ اًـمََاث اصَلامعة ٌَحياء الاحامتؾي، 

واقلمَة اًفعًصة ًحًِة زواتعَ الاحامتؾَة وإلوساهَة، واقلافؼة ؿىل اس خلصاٍز 

ومتاسىَ.فاًدرشًؽ اظعالحا ُو: "لك ما س يَّ ػل ثـاىل ًـحاذٍ، من اًـلائس واًـحاذاث 

الث وألذالق وسائص هؼم اذلَات، يف صـهبا اكلخَفة ًخيؼمي ؿالكة اًياش جصهَبم، واـلـام

وؿالكاهتم تـضِم تحـغ وحتلق سـاذهتم يف اصلهَا والٓدصت، ًلول اًلصظيب: اًرشؿة 

 "5.واًرشًـة: اًعًصلة اًَعاُصت اًيت ًخوظي هبا ٕاىل اًيَجات

ـحسي، وؿَََ؛ فاًخفاؿي ألدشي فاًـالكة اًزوحِة يف إلسالم، كوارما ألسـاش اًـخّ 

حلؼى  مبوهجاث إلسالم؛ ٕامنا ُو ادلـرس، اطلي س ًَهتىي تبحٔصاتَ ؾيس مسذي ادليان، ًو

ق حنو اٍمتىني صلٍن ػل ؿىل وخَ اًخس َعة، حىت ًوزج  ـّحَس اًعؼؼؼًص ؿَىاًًَسي اًصص َس؛ ث

و ؿىل لكمة اًخوحِس، فِشٍ حؼؼؼوُص زساةل إلسالم يف ذم ازســـة اًوازج ٔبزضَ ُو

 الف.الاس خز

ٕان كاًة وِشٍ؛ اكذضت رشوظا وػصوفا وٕاحصاءاث،ًًدلي اسدداق حضوزُا ؿىل 

وحوذ ألدشت، ًرتثة ؿَهيامصاؿات وحتلق مدسٔب اـلعَحة اًــامة،ٔبطمِا: ٕاذزاك اًلاًة من 
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اًزواح، ؤبسس الادذَاز اًزواحؼي، ؤبظول اًرتتَة واًصؿاًة ًٔلتياء، وحتسًس اذللوق 

ا ٌسمح تدٌؼمي ألذواز الاحامتؾَة اـلياس حة ًلك ألؾضاء، لك من موكـَ، واًواحداث مب

تياء ؿىل مدسٔب اًخاكمي واًرتامح ل اـلساوات واـليافسة، واوسحاة مسؤوًَاث ألفصاذ ابجساغ 

اصلوائص الاحامتؾَة مضن اًيعاق الاحامتؾي اطلي ًـُضون فَِ، وامذساذ ما ُحدَوا ؿَََ، من 

الث وكسز  ي هل.ووضؽ كواؿس اًضحط مـازف ومُؤ ُّ اث وٕاماكانث خشعَة، فلُك ٌّرُس ـلا ٔب

ألدشي ٔبذريا، مؽ ثـَني وحتسًس ٔبفضي اًىِفِاث ـلـادلة ارلالفاث واًلضاء ؿىل ٔبس حاة 

 اًخفىم.

فاًـمعَحة عم: "اـلضـي اطلي ٔبانز اًسخِي ٌَفلِاء اـلسَمني فامي خس يف  ٕارن؛

ؾل ٍَصذ تَ هط، فسازوا ؿىل رعل يف  ؾعوزضم، لن ارلري يف إلسالم معَوة وًو

احهتاذاهتم، وصلوام اًسري اًعحَح ًالحهتاذ؛ حـي اًـٌَلء من رشوظ افلهتسؾيس حبثَ ؾن 

سزٔب اـلفاسس ؾهنم، ٔلن من ل ًـصف اـلعاحل  اذلمك اًرشؾي، ؿَمَ مبا حيلق معاحل اًياش ًو

وكاتََة ًلك ما جيس من  واـلفاسس، وهَفِة ذفؽ اًخـازط تُهنٌل، ل ٍىون يف فلَِ مصوهة

صؤون اذلَات، ول ًسزك رعل ٕال مزاول ٌَرشغ؛ واكف ؿىل مصامَِ، كاذز ؿىل ثفِم ملاظس 

 .6اًرشغ واًخـصف ؿىل ؿَي ألحاكم

ومبا ٔبن اًيؼـــام ألسؼؼؼؼصي ُو اًيؼام اًصمسي واًرشؾؼي اطلي ًيؼم اًـالكة تني 

ىفي ًلكهيٌل الاس متصاًزة، يف ضوء مجةل من اًضواتط  ادلًسني ؿرب مرشوغ "اًؼؼؼزواح"، ٍو

اـلـَاًزة اًيت حتسذ اذللوق واًواحداث؛ فٕان ُشا مـياٍ، ٔبهَ ميثي اًيؼام الاحامتؾي ألمثي، 

. ٕار 7ٌَلِام ابٔلذواز اـليوظة جلك خًس، وفلا ـلا حصثضََ فعصثَ ودعائعَ اًيوؾَة اـلمزيت هل

 8من ملاظس اًزواح يف إلسالم، جنس:

 ة اًوصل ذلفغ اًيوغ اًخرشي.سي وظَاًخيا 

 ،حفغ وسة ألولذ وؿسم ضَاؾِم، لن اًًسة ذؿامة مذَية ثلوم ؿَهيا ألدشت 

 ،حتعني اًيفس ًخرشًة من اًض َعان وذفؽ قوائي اًضِوت 

  تياء اًـائةل وثوس َؽ مفِوم اـلسؤوًَة حبَر ثخىن ؿىل اًرب وإلحسان واًخـاون

 َة. واًخاكفي الاحامتؾي واـلسؤوًَة اًخضامٌ 
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ن  وهبشا متثي ألدشت واكـَا، اـلعيؽ اطلي ٍُىّون واًوزصة اًيت ثَُسزة، ًََخلي اًخىٍو

واًخسًزة ؿىل حتلِق ُسف مضرتك ُو جضىِي اـلواظفاث اٍمنورحِة اـلعَوتة يف خشعَة 

اـلسؿل، فٕاىل "خاهة ثيؼمي اًفعصت وٕاص حاغ حاخة إلوسان ٕاىل اًحلاء من ذالل اًًسي؛ فٕان 

حا معََا ؿىل هؼام اًزواح  ىون ًإلوسان ثسًز هيئي ًإلوسان حو اًضـوز ابـلسؤوًَة. ٍو

حتمي اـلسؤوًَة واًلِام تبٔؾحاهئا. فإلوسان؛ رعل اًاكئن اًساسم اطلي اس خحق حىصمي ػل 

ؾل خيَق ًالس متخاغ ابللٔك واًرشة واٌظلاث اذلس َة حفسة، مث ميوث نٌل متوث  -س ححاهَ

يفؽ كرٍي  ألهـام، وٕامنا ذَق ًَـحس ػل سٍص اـلعاحل ًو ـمص اًىون، ًو لسز ًو َفىص ًو ًو

ًذفؽ...فِو اكئن مسؤول ملكف. ول تس من تُئة حتضرًية ٍىون ًإلوسان فهيا ُميية هل  ًو

ؿَهيا كوامة، وهل هبا زابظ ل ٌس خعَؽ مبلذىض اًضـوز هبشا اًصابظ ٔبن ًخحَي مٌَ، ؤبن 

 9ًل ؿىل حتمي اـلسؤوًَة ُو زابظ اًزواح.ًَلي تَ ؾن ؿاثلَ. ُشٍ اًحُئة عم اًخسًزة اًـم

و "ما ًخـازف اًياش ؿىل فـهل واًـمي تَ، تسون جضص،  ما ٔبانًــصف الاحامتؾؼي،ُو

ةل وسخِا، واًلاؿست ثلول: اًـصف اكًلاهون، جية الاًزتام تَ، و)اـلـصوف  وـلست سمٌَة ظًو

وازلاؿاث، الاوس َاق هل اوس َاكا "ما ًـين، ٔبهَ ًخـني ؿىل ألفصاذ 10ؾصفا اكـلرشوظ رشظا(

مؤسسا ؿىل زلة معَاء، ضٌلان ًخفـَي اًلواؿس اًعازمة ًضحط اًسَوك الاحامتؾي وفق 

مدسٔب: الاس خحسان والاس هتجان الاحامتؾَني، وما ًـين من هجة ٔبدصى، اكذضاء اًخوافق 

 تٌَُ وتني ملذضَاث اصلٍن، حىت ًدس ىن حتلق ذزخة ؿاًَة من اًخاكمي والاوسجام،

 واًلدول والاهعَاغ ولًزتام يف مجَؽ مٌاصط اذلَات.
 

 اًثلافة اًعحَة يف ألدشت اًـصتَة؛ هـــلاظالًخحام وملاذًؼؼؼص اًدضدت: .1

ضوء ُشا اـلـعى، ؾل ًحق ًيا ٕال ٔبن هيؼص يف ٔبحؼوال "ألسؼصت اًـؼصتَة اـلسَمـة"،  ويف

من حسوذ اـلرشق ٕاىل حسوذ اـللصة، وؿىل ظول ارلعوظ اًخازخيَة، مٌش ىزول اًلصبٓن 

اًىصمي ٕاىل كاًة اًَوم، ومن مجَؽ ادلواهة واًزوااي.فال قصاتة ٔبهبٔكَة اصلول اًـصتَة، جسدٌس 

بٔحواًِاألدشًة ٕاًىاًدرشًؽ إلسالمؼؼؼؼي، ُشا اطلي حيخمك ٕاٍمىحسٔب اـلعَحة  يف ثلٌني وثيؼمي

ـمتس  صحىز ؿَهيا يف مسبةٔل الاحهتاذاث فامي ًخـَق ابـلسائي اـلس خجست،نٌل ًو اًـامة، ٍو
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ذاظَة اًوسعَة واـلواسهة تني معاحل اًفصذ ومعاحل ازلاؿة، ٕار ل ىاكذ ىصى ادذالفا تني 

 متست زمسَا فامي ًخـَق ابـلسائي ألدشًة ٕال يف حسوذ ضَلة خسا. اـلشاُة اًفلَِة اـلـ 

ذون ٔبن هلفي ثسذي ألؾصاف الاحامتؾَة،اًوازذت من اًزمن اًـخَق، واس خحاكم 

سَعاهنا يف ثلٌني اًـالكاث ألدشًة وثوحهيِا، ؿرب بًَٓذؼؼي الاس خحسان والاس هتجان، 

فلمتـاث اًـصتَة؛ وان ادذَفت وسخِا، انَُم ؾن تلِة اًـاذاث واًخلاًَس اـلخواززة يف ا

ابدذالف ُشٍ اًحالذ، حلصافِا واتزخيَا واكذعاذاي وس َاس َا وحىت ؾصكِا، كري ٔبن سٌلهتا 

ثحلى ؿامة ومضرتنة، متازش خربوهتا توكؽ صسًس ؿىل وسق اًخفاؿي ألسؼصي يف افلمتؽ، 

 ٍمتيحَ ظاتـَ اـلخفصذ وارلاض.

سم ذوًَا، واخنصاظَ يف مساز اصَلوزان مضن مسازاث ٕان اهعِاز اًـاؾل اًـصيب وإلسال

اًس َاسة الاكذعاذًة والاحامتؾَة راهتا،ابمس اًـوـلة واس خجاتة ًرشوظِا؛ حـي سوكاهَ ؾن 

مٌؼومذَ اطلاثَة والاهفالث مهنا ثسزجيَا، وٕاىل حس ما، ٔبمصا ل مفص مٌَ. حِر افصس اًخعوز 

ث خسًست حول مس خلدي اًخرشًة، اًعياؾي والاحامتؾي يف اًـرص اذلسًر، ثَعوزا

اس هتسفهتا فَسفة اذلَات ادلسًست "حِات اًصفاَُة اـلًضوذت"، اكذضت وضؽ س َاساث ًخيؼمي 

اذلَات ولك، ما ٔبذٕىىل حمنَط اذلَات ألدشًة، حِر من هجة ٔبوىل، جنس معَة اـلواسهة تني 

َس ووحوة ثياس هبا مؽ اٍمنو الاكذعاذي واٍمنو اًساكين، ومٌَ رضوزت اًخحمك يف وس حة اـلواً 

وس حة اًوفِاث، نٌل اكذضت اًلواهني اصلوًَة، من هجة اثهَة،معَة ٕاذذال تـغ وحوٍ 

اًخلَري ؿىل ظحَـة ألذواز الاحامتؾَة؛ فمت سن كواهني حتؼص جضلَي ألظفال واس خلالل 

ٔبدشضم هلم، ثوصلث ؾهنا اذلاخة ٕاىل سن ٕاحصاءاث ثخـَق تخلََط اًًسي، اىهتت ٕاىل ثعوٍص 

اهدضاز وسائي مٌؽ اسلي يف اًـاؾل.وثبٔهَسا ًِشا ًلول بٔحس اًحاحثني: "مؽ اًخعوز اًعياؾي؛ و 

فلس بٔظحح ألظفال ؿاةل اكذعاذًة...ؾيسما ٔبذشث اًثوزت )اًعياؾَة( ثخلسم ٔبؾفت إلهخاحِة 

اًعياؾَة اـلزتاًست اًـٌلل، من الاؾامتذ ؿىل ألظفال صلمع تلاء ألدشت، ومؽ ازثفاغ ألحوز 

شٍ اًلواهني كريث وضؽ ُؤلء ا س خحسزت كواهني خسًست متيؽ الآبء من اس خلالل ٔبتياهئم، ُو

 ".11ألتياء من ٔبفصاذ انفـني ٕاىل ؿاةل ؿىل ٔبَُِم
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ا، يف اًؼواكؽ الاحامتؾي اًـصيب؛ ميَط اٌَثام ؾن ؿسذ ل  ٕان صىـي اـلٌلزسة وحؼوُُص

ألدشي يف إلسالم، وتني ما مذياعم من اًخياكضاث،تني ما جية ٔبن ٍىون ؿَََ اًيؼام 

سان حاًِاًلول:ٔبن ما ىمتياٍ ووسـى  ُو ؿَََ ابًفـي يف واكؽ ذمازسة افلمتـاث إلسالمِة؛ ًو

ٕاًََ ظـة اـليال، فاذلال ؿىل كري ماٍصام. فاًِوت تني اًعوزت اًيَمورحِة ًٔلدشت اـلسَمة 

الاجساغ ًوما من تـس  وتني ٕاسلاظاث اٍمنورح يف حزي ذمازس هتا،عم هحريت خسا وحزذاذ يف

ٔبماذمساطمة كري مس حوكة واحذَاخ اكحس  ًوم، حِر اًدرَشًؽ إلسالمِفي حصاحؽ مس متص،

اًس َاس َة والاكذعاذًة واـلـصفِة ؿىل اًعـَس  ٌَدرشًؽ اًوضـي، تفـي كِص اًُضلوظاث

غ ثواًَا، وؾن مفصساث مَضزة اًلزو اًثلايف ؿرب اًوسائي اـلـَوماثَة، وؾن ازثفا اصَلويل

ياك. ساث اذللوكِني، ُيا ُو  ثلًص

نٌل ٔبانًـصف الاحامتؾي اقلًل؛ كسظاز ُو الٓدص يف ؿني اًـاظفة، حِر س َعصت 

ألؾصاف اصلوًَة واس خحاكرما يف ٔبمناظ اًخفىري واًسَوك، وحِر ظَحَ بٔوكوامَ،بٔحضى ؿىل 

ؾَة وصم اًِضاصة فالمضحالل واطلوابن، لتخـاذ ٔبحاكرمفي نثري من اـلسائي الاحامت

وألدشًة، ؾن خاذت اـليعق اًسَمي واًفىص اًعائة، وملاظـهتوثياكضَ ـلعسز كوثَ 

"إلسـالم"، وخماًفذَ ـليعق اًرشغ اًعحَح، انَُم ؾن اظعسامَ تفَسفة حلوق 

َة، فداث اًوضؽ، يف اكفة اصلول اًـصتَة وٕان ادذَف من حِر اصَلزخاث، وضـا  إلوساانصلًو

ص  ؾةءاًُضلوظاث، وحيخاح ٕاىل زؤى مذاكمةل  سخ حتتمذبٔسما، ًنَئ ابـلضالكث ٍو

 ومًسجمة ٌَخعحَح، ومداذزاث مىثفة ومامتسىة ًخفـَي حصهَة اًخلَري اـلًضوذ.

وابٍمتـن يف حال ألدشت اًـصتَة، وثوظَفا ؿاخال ًسٌلهتا اـلضرتنة، تياء ؿىل مـعَاث 

ىٌيأبن ىصظس تـغ ويف حماةل لسدٌعاكِا؛ فٕاهَ مي  12اصلًَي إلحعايئ ٌَـاؾل إلسالسم

 اـلؤرشاثفامي ُو بٓث:

  َاهخفاء ألمن اًلشايئ واًخبٔمني اًعحي ؿىل اًعـَس الاكذعاذي؛ حِر ٔبكَهبا ًواخ

ظـوابث ثخـَق تيلط اـلواذ الاس هتالهَة ألساس َة ؿىل وخَ اًخحسًس، وؿىل زٔبسِا 

ط جحم اًلشاء واصَلواء، مؽ ص حَ اس خحاةل ًيجاخ حماولث زفؽ مـسل اًَعاذزاث وثلََ

 ٌََوازذاث؛
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 ،جضالكن ٔبجصس اًعـوابث اًساكهَة اًيت ثساضم  ووعـوابث ذميلصافِة؛ هَمس مضلكخني

 اًخمنَة وثـصكي هجوذُا: 

ازثفاغ مـسل اـلواًَس، واجساغ اًِوت تٌَُ وتني مـسل اًوفِاث وؿسم ثياس هبٌل؛ حِر  -

خوكؽ ٔبن ثخواظي وثريت  الازثفاغ زمغ سايذت جضِس اكَة ُشٍ اًحالذ ازثفاؿا هحريا، ًو

مـسل اهدضاز وسائي مٌؽ اسلي، يف ملاتي اخنفاط مـسلث اًوفِاث ثسخة 

 اًخَلِحاث واًخىفي اًعيب ٌَمواًَس؛

فضي س َاسة ثيؼمي اًًسي يف حتلِق مصاذُا من ثلََط جحم اًولذاث، تفـي  -

ًس زلافِة، ًبئت يف ملسمهتا اـلـخلس اصلًين، اطلي حيصم ػاُصت حتس -ؾوامي سوس َو

ا حصمية كذي، معساكا ًلوهل ثـاىل:{  ََة  َولَ اًًسي ًىوهَ ًـخرُب ثَْلذَُُوا بَْوَلذُُكْ َدض ْ

ُُكْ  ايَّ
ِ
ُن ىَْصُسكُِْم َوا ْماَلق حَنْ

ِ
 . 12سوزت إلدشاء، الًٓة  } ا

خسذي يف مست اًخيؼمي، ًريتعِا تبٓخال معََة اًصضاغ، سايذت ؿىل ثـسذ اًزوخاث،  - ًو

ا من ألموز.وحزوجي اًحياث يف سن   كري كاهوهَة يف تـغ اًحضلان اًـصتَة، وكرُي

  ٕان سايذت مـخربت يف جحم ألرماث وألظفال، ذمن ضم حباخة ٕاىل زؿاًة ظحَة مذرععة؛

ًخعَة ثوفري جحٌل مٌاس حا من ارلسماث اكًَِالك اًعحَة واـلوازذ اًخرشًة اـلؤُةل، 

ٍ اكلخَفة، كري ٔبن اـلفازكة ٌَمتىني من حتلِق ٔبُساف س َاسة اًخىفي اًعحي ؤبتـاذ

اًعازذة تني ُك اقلخاح ٕاىل ارلسماث وتني ُك اًلامئ ؿىل ثلسميِا، ميثي ٔبنرث اًعـوابث 

 اًعحَة اًيت ثواهجِا اصلول اًـصتَة؛

  ة والاحامتؾَة، مٌعلِا ًرتثة ؾن ما س حق من ظـوابث، حصمان اًعـوابث اًرتتًو

اط مس خوايث اًعحة تسل من اخنفاط اًىثري من ألظفال حلِم يف اٍمتسزش، واخنف

مـسل ارلعوتة، انَُم ؾن اـلضالك اًعحَة؛ راث اـلسخداث الاحامتؾَة واصلوافؽ 

اًيفس َة اكزثفاغ اًضلط اصلموي، وذاء اًسىصي، واًصتو واًرسظان.. اخل. ونشعل 

اهدضاز ٔبسمة اًحعاةل ؤبسمة اًسىن، ومؼاُص اًـيف، وإلذمان ؿىل اكلسزاث، 

ا. والاهخحاز،  واًِجصت كري اًرشؾَة، واًسعو واًرسكة، واًدسول، وادليون، وكرُي
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ونمنورح؛ هـصط ثواًَا تـغ اـلؤرشاث إلحعائَة،ًـلس ملازهة ذاظفة، تني اصلوةل 

ألوىل الٔنرث ثلسما يف اًـاؾل وعم اًولايث اـلخحست ألمٍصىِة، وتني واحست من ذول اًـاؾل 

 اًثاًر وعم ادلزائص:

 ( ًوحض ذزخة الاُامتم تعحة ألم واًعفي:2ادلسول زمق )

 13اـلعسز: اصلًَي إلحعايئ ٌَـاؾل إلسالسم

اـلبٔسق،"حفسة ٕارن؛ فافلمتؽ ادلزائصي وهؼامَ ألدشي؛ ل ميىن ٔبن ختصح ؾن ُشا 

، يف 1024ثلٍصص مٌؼمة ألدم اـلخحست ٌَعفوةل "اًَوهُس َف"، اطلي ورش يف سخمترب 

وزك تـيوان: "اقلجوة ؾن ألهؼاز ؿىل مصٔبى من ازلَؽ"، واطلي اؾمتس ؿىل تَاانث  هًَو

ذوةل: ٔبن ذوةل ادلزائص ذوةل من تني س حؽ ذول ؾصتَة؛ حتخي اًعسازت يف اًـيف  290

". ُشا وٕان تسا ابًًس حة ٌَحـغ ٔبمصا مداًلا فَِ تـغ 14س خوى اًـاـليألدشي ؿىل اـل 

اًيشء، وهخاجئَ كري ذكِلة تفـي هوااي زمبا كس حىون ملصضة، ل ثيعف متاما جمصى ألحساج 

يف اًواكؽ اـلـُش؛ كري ٔبهيا ل جنس تسا من ثعسًق اذللِلة، حىت وٕان ؾل حىن لكِا اكمةل، مفا 

اج مـاصاث؛ مٌلمة حياك؛ حِال ثلاٍزص وذزاساث ؤبحس نبٔ  واطلي ميىن ٔبن ًلال، بٔ 

ياك، يف اًضازغ، ويف اًفضاءاث  تلٌاظري اًضاكوى واًضِاذاث والاؿرتافاث، ُيا ُو

اًـمومِة، ويف اقلاُك، واـلسازش، ويف خمخَف اـلصانز واـلؤسساث اًصمسَة وكري اًصمسَة، ٕان 

 ؾل ٍىن ًِا ٔبساش من اًعحة حصحىز ؿَََ.

 مؤرشاث ٕاحعائَة ثخـَق مبوضوغ اًعحة

 ادلزائص اًولايث اـلخحست بٔ  اـلؤرشاث اًس ية

من اًياجت اقلًل 6.6 إلهفاق اًعحَفي اًلعاغ اًـام 1001

 إلحٌليل

1.1 من اًياجت اقلًل

 إلحٌليل

 76 64 اهدضاز وسائي مٌؽ اسلي مـسل 2991-1001

معََة اًولذت اًيت ثمت حتت  2991-1001

 ٕارشاف ؿامَني حصَني رمصت

99 91 

 149 81 ألظحاء ًلك مائة اًضرط 2990-1004
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س مسامـيا ؾن دضذاث ثـاًت، ُىشا معاذز؛ ٔبميىٌيا الاسرتسال يف سًنئ فٌسان 

زفـت، وقغ ٔبؾًٌَا ؾن ػواُص حلكمت، ؤبكوال وزلّت، وثرصحياث مسؤوًني  وصاكوى

نئ مقيا تخـممي ما هـخلس  ُبرًـت. ًنئ متسىٌا تبٔفاكزان اـلس حلة، وجصضاان ؾن واكـيا اًضَق، ًو

صجسم يف ٔبرُاهيا ظوااب، هًسزَ ووسححَ ؿىل اًوكائؽ وهلول تبهٔنا اذللِلة،ىىون هبشا،  ٍو

 اذلَات. ةوحبق، نؼومة ؾصاكِي، يف سخِي ٕاحالل اًسالم وألمان واًخيـم مبعاًح

 مضلكة اصلزاسة: -بٔول

، ودصح من اذلصة مىسوز ادلواحن، 88فادلزائص؛ ولك تضل ؾصيب ًًمتي ٕاىل ٍلوؿة 

الث ما ؿاانٍ،مشؾوزا ذما ًًذؼٍص من ٔبؾحاء ومسؤوًَاث يف ٕاذازت  ذاٍز اًلوى، مٌخفضامن ًو

اًضبٔن اًـام، مفذلصا ٕاىل اكفة اًىفاءاث اًـَمَة واـلِازاث اًفٌَة واًخلٌَة، ول ميغل من 

ٍ اًـضََة يف اًـمي، ؤكهَ مؼوًوذ "حؼؼؼؼؼًصة" جىؼص؛ ٍصوم، جصمغ ضـفَ اـلؤُالث ٕال كوا

ضاص خَ اًلِاذًة، ٕاىل زؿاًةمن ضم مثهل من اـلواًَس، ؤكهَ كائس ٔبمعى؛ ميخعي  اًفىصي ُو

ق، ول ٕامام ؿافِة؛ًؤمَ  ظائصثَ يف اًؼالم، فال مقصت كِاذتجس خوحض هل مساعل اًعًص

س هتسًَ اًصصاذ، ول ذزاًة مـصفِ  ة وؿَمَة؛ ثـضس زؤاٍ،وذربت ساتلة؛ جساهس دعاٍ. ٌو

ة" تـس  راك ُو حال افلمتؽ ادلزائصي كسات الاس خلالل؛ ٕار مترغ ؾن اس خـاذت "اذلؼًص

ة ضحاتَة ًوضؽ ُالسم؛  ميض كصان من اًزمن، حاةل ثشتشتَة ؿىل مس خوى اًضـوز، وزًؤ

ر مثة حتولث نثريت ًعـة حِاهل اًخرصف، ًحسو ؤكن ألمص ٔبص هبٌل ٍىون ابلكرتاة؛إ 

ومعَلة صِسُا اًـاؾل يف ارلازح، يف ملاتي ثلِلص ذمازي ؿىل مس خوى افلمتؽ ادلزائصي يف 

اصلاذي، ًفرتط اس خَزارما ٌَخعحَؽ مؽ زلافة اًخـاٌش،واًخـامي وٕاايُا حبيىة وحمكة ابًلخني، 

 ري.ًضٌلن اًس َاذت، والكٌُل ظفذان مفلوذاتن ٔبظال صلى من ًلؽ ؿَََ واحة اًخلَ

من ُشا اـليعَق، ٔبظحح من ص مي اـلٌلزسة اًس َاس َة يف اصَلوةل ادلزائًصة حسًثة 

الاس خلالل، ؿىل قصاز لك اًحالذ اًـصتَة، اىهتاح س َاساث ؾضوائَة، واًخرحط يف اًححر 

ؾن مصحـَاث ٔبحٌحَة، واس خـازت جتازة ذوًَة ذون ذزاس هتا حىت ول متحَعِا ومصاحـهتا 

ٕلذازت صؤون اصلوةل وجس َري مجَؽ كعاؿاهتا، فذفصؾت ؾن اًفصوق مصاحـة هلسًة، س حِــال 
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يف ٔبظول اـلصحـَاث وظصائق اًخعحَلاث، ٕافصاس حدال زاس َاث من اـلضالك اًـاثَاث، 

 ثفصؾت زوافسُا، وحصامت ٔبظصاف سَحَاهتا، وثفامقت طمورما. 

ا  ة وكرُي يف ادلزائص؛ ومثي تلِة اًلعاؿاث واًلضااي الاكذعاذًة والاحامتؾَة واًرتتًو

جنس ٕاسرتاثَجَة اًخـامي مؽ كعاغ اًعحة اًـمومِة، من ذالل اًس َاساث اًعحَةاـلـمتست 

ة من ألوىل ٕاىل اشلاس َة، ٔبفىض ثسذي ؿسذ كري حمسوذ من اًؼصوف  ؿرباكلععاث اًخمنًو

واًـوامي، سايذت ؿىل سوء جس َري اًلعاغ، ٕاىل ٍلوؿة من اـلضالك واًخـلِساث، نٌل ؿاىن 

خشتشتواًخسُوز، اكن هل اهـاكسا مدارشا وكري مدارش ؿىل واكؽ اًيؼام ألدشي فامي ميىن من اً 

 ٔبن وسمََ ابرلعوتة. 

ومٌَ اؾخحاز ثشتشة مـسلث اـلواًَس تني ازثفاغ واخنفاط مؤرشا ؾن ؿسم 

الاس خلصاز وضـف اًخحمك يف اًس َاسة اًعحَة يف ؿالكهتا تدٌؼمي ألدشت، وفضي يف 

ة ؿىل ما جية ٔبن ٍىون ؿَََ، معال مبصاؿات مدسٔب اًخواسن تني اًولذاث ضحط مـسل ارلعوت

شا ابًخبٔهَس ل ٍىون مبـزل ؾن ؿست  واًوفِاث، وتني اٍمنو اصلميلصايف واٍمنو الاكذعاذي، ُو

 ؾوامي وػصوف، مهنا اـللعوذ ومهنا اـلفصوط ومهنا كري اـلخوكؽ.

مـسل اـلواًَس ذالل فرتت  فٕارا اكن من اًعحَـي، ٔبن وضِس ازثفاؿا حمسوسا يف

ني كِصا من  الاس خلالل مدارشت، ثسخة اًخزَط من ؿشاابث الاس خـٌلز وما كصزٍ ٌَجزائًص

ٕاتلاء ؿُش حتت مؼةل اًفلص واذلصمان؛ فٕاهناكن اـليعلي ٔبًضا، ونيدِجة ًرضوزت اًخحمك يف 

اٍمنو اسرتاثَجَاث اًخمنَة اًوظيَة، وما ثلذضََ من مواسهة تني اٍمنو الاكذعاذي و 

اصلميلصافِلسات مصحةل الاس خلالل، اًخـجَي ثس َاسة حصَة، اص خلت من اًس َاسة اًـامة؛ 

اس هتسفت دفغ وس حة اـلواًَس، وسـت ٕاٍهيا ؿربثـحئة حٌلُري ألدش ادلزائًصة، وذفـِا حنو 

لكَت هجوذُا ابخنفاط حمسوش يف مـسل  ،15اىهتاح ثيؼمي اًًسي وثحاؿس اًولذاث

حا، اتخساء من س ية ارلعوتة ذالل فرتت ا ، مث ما 1000ٕاىل كاًة س ية  2986ًامثهٌُاث ثلًص

؛ ٔبن ؾصفت ظـوذا وسخِاثحاؿا لزثفاغ مـسل اًزواح، 1021ًحثت تـس ُشٍ اًس ية ٕاىل كاًة 

 ونشا حتسن مس خوايث اـلـُضة واًصؿاًة اًعحَة.
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ة يف سن إلجناة ) مََون  20.7(، 49-21ًلس "تَلت وس حة جحم اًفئة اًًسًو

ظفي ًلك  01.01ازثفاؿا يف ارلعوتة اًلكي، اطلي تَف  1024ت...نٌل صِسث س ية امصبٔ 

امصٔبت. ٔبما مذوسط اًـمص ؾيس إلجناة، فِو ًواظي يف الاخنفاط ابًوثريت اـلـِوذت واًيت 

س ية...صِس مـسل اًزواح ارلام؛ اخنفاضا تني  12.1س ية يف لك ؿام، ًَحَف  0.2تَلت 

، مؽ ثعوز حالث اًعالق ما تني  9.99ىل إ  20.21، من 1024-1021ؿاسم 

 81.01.16حاةل ٔبي ما ًـاذل  16440ازثفاؿا حبجم  1001-1021

ٌــا ميىٌيا اسدضفـاف ما ُو بٓث:   ُو

 ٔبن اٍمنو اصلميلصايف يف ظـوذ، ملاتي؛ 

  ،ُحوظ يف مـسل اٍمنو الاكذعاذي 

 اجساغ يف ذائصت ورش وسائي مٌؽ اسلي، ملاتي؛ 

 عوتة؛ازثفاغ ـلس خوايث ارل 

 ق اًعيب اكلعط ًصؿاًة ألمومة واًعفوةل؛ يف ملاتي؛  حمسوذًة اًفًص

 حزاًس جحم من حيخاحون ٌَصؿاًة واًخىفي اًعحي، من ألرماث وألظفال؛ 

 ،ملاتي؛ اخنفاط مس خوى اًخىفي اًعيب يف اـلعحاث اًـمومِة 

 .سايذت ثسُوز اًوضؽ اًعحي ًٔلرماثؤًلظفال 

واسدرشاف مس خلدي كري مصقوة فَِ، ٌسوذٍ اًفلص، ما ًسفـيا يف ألذري ٕاىل 

 .واذلصمان، واـلصط، وما كس ًؤول ٕاًََ نيدِجة

وٕارا صلكت ًلة اًمك س يسا ٕلظساز بٔحاكم مٌعلِة وؾلالهَة، وٕارا ما اؾخربث 

نشعل،ملِاسا ًلِاش ذزخة اًخلسم من اًخزَف؛ فٕان اذللِلة اًاكمةل ل ميىن ٕاذزاوِا؛ ٕال 

تسزاسة ؿسًس بٔوضاغ ابؾامتذ ًلة اًىِف سواء ثسواء. فِشٍ إلحعاءاث ثفضح حاةل 

يف اًس َاسة إلجناتَة، ومٌَ اهخفاء ظفة اًخواسن تني  اًخشتشة، واًفضي اطلًزؽ يف اًخحمك

اًخمنَةالاكذعاذًة يف ؿالكهتا ابٍمنو اصلميلصايف، كري ٔبهَ وابًعحؽ؛ وتوظفٌا سوس َوًوحِني، ل 

ميىٌيا الاؾامتذ ؿىل ًلة إلحعاء وـامي فش، فمثة ؿسًس ؾوامي وػصوف ووكائؽ 

س ٔبهنا مازست مفـول كواي ؤبثصا ذاؾٌل كري واؾخحازاث، ل ميىٌيا ٕاقفاًِاتبٔي حال، من اـلؤن
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حمسوة ؿىل اًس َاساث اًعحَة اـليهتجة من مصحةل الاس خلالل ٕاىل كاًة اًَوم، من ٔبطمِا 

 هشهص:

 اكزثفاغ مـسل اًحعاةل يف بٔوساظ اًض حاة، ٔبسمة اًسىن، اًؼؼصوف الاكذعاذًة ،

كةل اـلصافق اًـامة، ازثفاغ اًلسزت اًرشائَة، كالء اـلـُضة، ظـوتة مذعَحاث اذلَات، 

وما مترغ ؾن لك رعل من وًوح ٔبسمة اكذعاذًة وظيَة تَلت رزوهتا يف مٌخعف 

اًامثهٌُاث، حصثة ؿَهيا اهدضازاًىثري مٌالٓفاث الاحامتؾَة اكًـيف والاهخحاز واًرسكة 

اـليؼمة، واًِجصت كري اـلرشوؿة ًىثري من اًض حاة ؿرب سوازق اـلوث "اذلصكة" 

ا، واـلخاحصت ابٔلؾض  اء وادذعاف الاظفال وكرُي

 ة اًس َاس َة اًؼؼصوف ، جنس اًفساذ اًس َاسؼي، وس َعصت الاؾخحازاث ادلًِو

وألًسًوًوحِة والزًِة واقلسوتَة ؿىل اًلعاغ اًصمسي واحذَاهحا ًاكفة اـلؤسساث 

ة، ما ٔبذى ٕاىل حمنَة مضاؾص الاسدِاء واًخشمص واهدضاز ًثلافة ازلاُري اـللِوزت  اذلًَو

يف اـلضاذ"، مترغ ؾهنا ٔبسمة س َاس َة حاذت، وؿسم اس خلصاز ٔبمين "اًـ 

واحامتؾي،جسخة يف حصة ٔبََُة ذالل اًـرشًة اًسوذاء، وما اس خددـِا من صمص 

ًـسًس اـلياظق اًيائَة وادلحََة يف ولايث مـَية، ٕاضافة ٕاىل الاهلعاغ ؾن 

وظين، وكري اصلزاسةوصمص ملاؿسُا، وموث اًض حاة اـليرصظني يف ظفوف ادلُش اً

 رعل.

 ومٌَ ثـَمي اـلصٔبت، ودصوهجا ٌَـمي، ٕاضافة ٕاىل الاحهتاذ اصلًين الاحامتؾَة اًؼؼصوف ،

واًفذاوى اـلخـَلة ابًرتدِط ًخحاؿس اًولذاث، انَُم ؾن مضالكث ابزست، اكًـيف 

ضس اـلصٔبت واًـيف الادشي، واًخفىم ألدشي واىهتاك حلوق ألظفال، وحزاًس 

 .مـسلث اًعالق. اخل

 هشهص اهدضاز اًـوـلة الثعاًَة اًصمقَة؛ اًيت ٔبفضخٕاىل جرسًة محولث اًـاـلَة اًؼؼصوف،

زلافِة، زلِةل خسا من اًلمي واًخلاًَس واًـاذاث اًسَوهَة ٌَثلافة اًلصتَة، ومٌَ حتسًس 

اًًسي تسل من ثيؼميَ، واًخفىم يف تًِة اًصواتط ألدشًة وما ظاحهبا من  اًخحول 

من اًـائةل اـلمخست، والاُامتم مبس خوى اًصفاَُة اـلاذًة  ٕاًىألدشت اًيووًة اًفٌسكِة تسل
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ؿىل حساة اًصفاَُة ألذالكِة، نخخوجي لهخعاز مدسيئ ٌَلمي اًفصذاهَة واًفَسفة 

 اـلاذًة يف افلمتؽ ادلزائصي ؿىل قصاز افلمتـاث اًـصتَة.

 اهدضاز اًىثري من ألوتئة وألمصاط، ثسخة ؿسًس مضالكث، اًؼؼصوف اًعحَة :

مٌَ مضلكة ثَوج اًحُئة واقلَط )ثَوج اًِواء، ثَوج اـلاء اًرشوة، فوىض مـادلة و 

اًلٌلماث اًـمومِة(، مضلكة اًيؼام اًلشايئ اًرسًؽ، مضلكة اًرصف اًعحي، مضلكة 

كةل اصلواء وهوؾَة اصلواء اـلس خوزذ، مضلكة حزاًس اهدضاز ألمصاط اـلزمٌة وؿسم 

س، ذاء اًسىصي، ذاء اًرسظان، اًخحمك يف حمادضهتا )ذاء اًصوماثزي  م واًصوماثًو

ٔبمصاط اًلَة واًرشاًني ومٌَ ازثفاغ اًضلط اصلموي، ألمصاط اـلصثحعة 

ة(، انَُم ؾن فضي اًس َاساث اًعحَة يف  ابذلساس َة، ألمصاط اـلـسًة واـلـًو

ة اًثالزَة واًصابؾَة واشلاس َة، اـلخـَل ة حتلِق ٔبُسافِااـلسعصت ؿرب اكلععاث اًخمنًو

تخحسني مس خوى اًخىفي اًعحي يف اـلَعحاث اًـمومِة واًعة ادلوازي واـلضايف 

ا ابـلـساث اًعحَة اذلسًثة،  اًـامة واًـَاذاث ارلاظة، وسايذت اًَِالك اًعحَة وجتِزُي

ا، وزمغ ُشا الاجساغ اًًس يب  ٕاضافةٕاىل اًخحسُس واًخوؾَة واًخثلِف اًعحي وكرُي

ا؛ فٕان ُشٍ ا دلِوذ لكِا؛ ثحلى ٔبكي جىثري ذما جية ٔبن ٍىون ؿَََ يف ص َاذهتا وجتِزُي

اًخحسي اذللِلي ـلواهجة جحم ألمصاضوألوتئة ومسخداهتا، ذون ٔبن هًىس مضلكة فساذ 

 وثـفن اًلعاغ اًعحي سواء اًـموسم ٔبو اًلعاغ ارلاض.

ٔبثصث ُشٍ اًـؼؼؼوامي واًؼؼؼصوف جممتــة لكِا، تعوزت مدارشت وكري مدارشت، ؿىل 

َات ألدشًة ٌَمجمتؽ ادلزائصي، وساطمت يف تَوزت اجتاٍ مـني حنو منط حِات خسًس، جمصى اذل 

كس ٍىون اًسَوك إلجنايب، واحسا من مؤرشاثَ، ٌس خسؾي الاُامتم واًححر واًخيلِة. 

من ُشا اـليعَق؛ سدسـى اصلزاسة اذلاًَة حول موضوغ "اًــــالكة تني اًوضـَة اًعحَة 

َوك إلجنايب"، ٕاىل ثحني تـضا من اـلؤرشاث، اًيت إبماكهنا ًٔلدشت ادلزائًصة وتني اًس

اـلساؿست يف ثوضَح اًصؤًة وزظس اذللائق اـلخـَلة مبـصفة هَف ٔبثصث ؿىل اًوػَفة 

ا ٔبنرث ٔبُساف ػاُصت اًزواح، اـلخعةل ابس متصاز اًيوغ اًخرشي، ُشا  اًحَوًوحِة، ابؾخحاُز

 صاكًَة الٓثَة:ألثص؛ اطلي ميىن ٔبن وسدضفَ، من ذالل حبر الٕ 

 



ة وؿالكهتا ابًسَوك إلجنايب ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ اًوضـَة اًعحَة ًٔلدشت  ؼؼادلزائًص

 خامـة َلس دِرض ثسىصت                                         خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص 
56 

ة وتني اًسَوك إلجناتؼي صلهيا؟  ما عم ظحَـة اًــالكة تني اًوضـَة اًعحَة ًٔلسؼصت ادلزائًص

 وجتَخٌا ؾيَ جساؤلث فصؾَة زالج، عم:

 هَفذؤثص س َاسة ثيؼمي اًًسي فِاًسَوك إلجناتَضلىٔلدشت ادلزائًصة؟ .2

 ألدشت ادلزائًصة؟هَفِؤثصمذلري اًسن ؾيس اًزواح يف اًسَوك إلجنايب صلى  .1

 هَفذؤثصاًوضـَة اًعحَة ٌَواصلًيفي اًسَوك إلجنايب صلى ألدشت ادلزائًصة؟ .1

 ما ُو بٔثص اًؼصوف الاكذعاذًة والاحامتؾَة واًثلافِة فِاًسَوك إلجنايب صلى الٔدشت

ة  ؟ادلزائًص
 

ا : -اثَه  بٔطمَة اـلوضوغ وبٔس حاة ادذَاٍز

وغ الٔنرثٔبطمَة،توظفَ ػاُصت ٕاوساهَة ًـي ٔبضم ما جيـي من موضوغ إلجناة، اـلوض

يا حفسة حىون  حبخة،ٕامنا ُو اقلافؼة ؿىل اس متصاز اًيوغ من حِر اًىِف وًُس اًمك، ُو

اـلفازكة تني خمخَف ٔبحٌاش اًاكئياث اذلَة، فاًسَوك إلجنايب؛ حزذاذ ٔبطمَخَ اًلعوى 

راث امذَاساث ابزثحاظَ مبحاكث ثعوزًة وموهجاث سَوهَة، ثضمن ٕاهخاح سالةل ثرشًة، 

ؿاًَة من ادلوذت، ابًخـحري اصلازح، ٕار ٔبن اًِسف من إلجناة، نٌل حتر ؿَََ مجَؽ اًثلافاث 

( يف ُشٍ اصلهَا، وًـي  يف اصلهَا، ٕامنا ُو اًًسي اًعاحل، واًيافؽ، واًحاز ـلن بٔوخسٍو )بٔجنـحٍو

ؿىل ٔبطمَة ُشٍ؛ جضلك اقلوز اـلضرتك وإلزج اًـاـلي ألسيل، اطلي ًيعوي وسُس متص، 

سوس َوًويج؛ فٕان  -سوس َوًويج. ٔبما ؿىل اًيعاق اـلاهصو –اًؼاُصت ؿىل اًيعاق اـلَىصو 

ن وثبٔظري  ٔبطمَخَ، وذما ل هلاص فَِ ول خسل حوهل، حزذاذ جمتسذ ملاش وجحم الاُامتم تخىٍو

اـلوزذ اًخرشي، واؾخحاٍز اًلاًة من اًخمنَة وًُس جمصذ اًوس َةل ًخحلِلِا. من ُيا وكؽ 

ذَازان ًَِىشا موضوغ ٌَححر، لس امي يف ضوء ػصوف، مترغ ؾهنا، ًُس حفسة، اد 

حصاحـا يف مـسلث إلجناة، تفـي س َاساث اًخيؼمي، وٕامنا ثلِلصا يف هوؾَة مصذوذ اًسَوك 

 إلجنايب.
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 بُٔساف اصلزاسة: -اثًثا

 اًِـسف اًــام:  .2

 ألزؼص( تني مذلريي اًوضـَة اًعحَة  ٍمتثي اًِسف اًصئُيس ٌضلزاسة فِىضف اًـالكة(

 واًسَوك إلجناتؼي يف ألدشت ادلزائًصة.

  مـصفة ٔبثص اًؼصوف )الاحامتؾَة والاكذعاذًة واًس َاس َة واًثلافِة( ؿىل اًوضـَة

 اًعحَة ًٔلدشت ادلزائًصة يف ؿالكهتا ابًسَوك إلجنايب.

 بٔما ألُساف اًفصؾَة فدضمي ما ًبئت:  الُٔساف اًفصؾَة: .1

  ظس ٔبٌُلًـوامي اـلؤثصت ؿىل اًسَوك إلجنايب يف ألدشت ادلزائًصة.ز 

  اًخـصف ؿىل مس خوى اًثلافة اًعحَة واًرتتَة اًعحَة يف ألدشت ادلزائًصةوؿالكهتا

 ابًسَوك إلجنايب.

  جضرَط اًوضـَة اًعحَة وذاظة اـلخاتـة اًـالحِة )اـلخاتـة اًعحَة( ًـَية من مصانز

واًعفي( وؾَاذاث اًعة اًًسوي، ومٌَ ثليص تـغ ألمصاط  اًـالح واًولذت )ألم

اـلس خـعَة، اًيت كس ثعُة ألرماث وثؤثص كرسا ؿىل اًسَوك إلجنايب صلهين، مثي 

 )إلظاتة تساء اًرسظان، ذاء اًسىصي، اًصتو، واًضلط اصلموي(.

  اًخـصف ؿىل هوؾَة ومس خوى ارلسماث اًعحَة واًخىفي اًعحي وهوؾَة ومس خوى

ا مصانز ألمومة واًعفوةل فلمتؽ اصلزاسة.اًصؿا  ًة اًعحَة اًيت ثوفُص

  اكرتاخ اذلَول اًـمََة وثوفري خمخَف اًعصق وألساًَة الٔنرث معََة ًًرش اًوؾي

 اًعحَفي اًوسط ألدشي ابفلمتؽ اقلًل.
 

 اـلفاُمي إلحصائَة:-زاتـا

 :ثـرب ؾن حاةل صامةل من اًخواسن ؿىل اًعـَس اًحسين )اًحَوًويج(  اًعحة اًـامة

واًعـَس اًس َىوًويج )اًيفيس(، واًعـَس الاحامتؾي )اًخىِف والاهسماح(، ثويح 

ابهخفاء ارلَي واًيلط اكـلصط واًضـف، وثـني ؿىل حتلِق وتَوزت مفِوم حِس ؾن 

وحىضف ؿىل ذزخة هحريت من اطلاث ذاذي اًحُئة اًيت ثًمتي ٕاٍهيا وثـُش فهيا، نٌل 

 اًخاكمي والاس خلصاز واـلصذوذ.
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 حٌلؿة من ألفصاذ ٌضلكون تياء احامتؾَا ممتزيا تـست مواظفاث ودعائط اقلًل افلمتؽ :

)كس حىون موزفوًوحِة واٍىوًوحِة ٔبو ؾصكِة وزلافِة وذًًِة(، وحصهَحا ؿالئلِا مذاكمال، 

عاحل اـلضرتنة والاُامتماث اًثاتخة ًخلامسون فضاء حلصافِا، ونٌل ُائال من اـل

 واـلخجسذت، وألُساف اـلس خلدََة ارلاظة حتسذ وحصمس مـاؾل معريضم اـلضرتك.

 ؾحازت ؾن اًـمََة، اًيت من ذالًِا، ًلوم افلمتؽ تدمنَة ٔبفصاذٍ اًثلافة اًعحَة :

ابلجتاُاث اـلِمة؛ ٕلؿساذضم ذلَات حصَة ٔبفضي ؿىل اًعـَس اًحَوًويج واًيفيس 

الاحامتؾي، واًـمي ؿىل حزوًسضم وحشهنم جصظَس اكف من اـلـَوماث وارلرباث يف و

جمال اـلٌلزساث اًعحَة، وثـَميِم بًَٓاث اًوكاًة، ؤبساًَة وظصق اًخـامي مؽ خمخَف 

شا ابلسدٌاذ ٕاىل معاذز اًثلافة )اصلٍن واًـصف الاحامتؾي(  اـلضالكث اًعحَة، ُو

 (.واـلـصفة اًـَمَة )اًعحَة واًعحَة

 ًـىس اجتاٍ وثرصف ألدشت )اًزوخان( حِال ٍلوؿة من اـلخلرياث، إلجنايب اًسَوك :

شا ًخحسذ يف  من حِر اًلاًة من إلجناة،وؿسذ وهوغ ألظفال اـلصقوة يف ٕاجناهبم، ُو

ضوء ٍلوؿة من اًـوامي واًؼصوف والاؾخحازاث، اًيت كس ثخسذي كرسا ٔبحِاان، 

خة إلكدال ؿَََ، اكًوضـَة اًعحَة ٌَواصلٍن، دصوح ًخخحمك يف اًسَوك إلجنايب وذز 

ا.  ألم ٌَـمي، اـللسزت الاكذعاذًة، وذزخة الاًزتام تخـاًمي اصلٍن وكرُي

 ة الٔدشت : ؾحازت ؾن مًضبٔت احامتؾَة هووًة، ثضم زخي وامصٔبت، حصتعٌِل ؿالكة ادلزائًص

والاحامتؾَة، ًـُضان اكمةل، مؤظصت زمسَا من اًياحِة اًرشؾَة واًلاهوهَة وألذالكِة 

خلاسٌلن وميازسان ٍلوؿة من ألذواز واًوػائف اـلخـسذت، ٔبطمِا  يف مسىن واحس، ًو

ة، والاكذعاذًة واصلًًِة،  اًوػَفة اًحَوًوحِة، وإلجناتَة، واًيفس َة، واًرتتًو

 والاحامتؾَة واًثلافِة، واًوظيَة.
 

 إلحصاءاث اـلهنجَة ٌضلزاسة: –ذامسا

 اصلزاسة:فصضَاث ومنورح  .2

 .ثؤذي س َاسة ثيؼمي اًًسي ٕاىل ختفِغ مـسل إلجناة يف ألدشت ادلزائًصة 

 .ًؤذي اًخبٔدص يف اًسن ؾيس اًزواح ٕاىل ختفِغ مـسل إلجناة يف ألدشت ادلزائًصة 
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 سوء اًخىفي اًعحي ٕاىل ختفِغ مـسل إلجناة يف ألدشت ادلزائًصة. ًؤذي 

 لافِة ٕاىل ختفِغ مـسل إلجناة يف ثؤذي اًؼصوف الاكذعاذًة والاحامتؾَة واًث

 ألدشت ادلزائًصة.

 جممتؽ اصلزاسة: .1

 اؾمتسان جماًني من جممتؽ اصلزاسة ٌُل:ادللصايف ٌضلزاسة افلال : 

كعاغ معوسم: اذرتان مسدضفى ألم واًؼعفي 'اًدـاس' مبسًية سعَف ؾن كعس، ًىوهَ 

دشٍص، وٌس خوؾة ٔبحِاان يف اذلالث  2018ًضم  اـلصانز ؿىل مس خوى اًولًة، ٕار ٔبنرب

 الاضعصاًزة ٔبنرث من ُشا اًـسذ، مبـسل ٕامصاتن يف دشٍص واحس، ووًَسٍن يف دشٍص واحس.

ؾَاذت  10من ٍلوغ 01كعاغ ذاض، مت حسة ؾَية ؾضوائَة مٌخؼمة؛ كسزث ة 

ة، اكئية مبسًية سعَف، ما ًـين وس حة   ـلائة.اب 11مذرععة يف مـادلة الامصاط اًًسًو

 ألدشت ادلزائًصة يف افلمتؽ اقلًل مبسًية سعَف.افلالًخرشي ٌضلزاسة : 

 (.11/20/1026( ٕاىل )06/20/1026: من )ًوم اشلُس افلالًزمين ٌضلزاسة 

ني:: اًــَية .1  مثة مس خًو

 َـالح اـلس خوىلٔول : ؾَية ؾضوائَة ؾصضَة من اًًساء اذلوامي؛ اـلخاتـاث ٌَحمي ٌو

حاًلعاغ ارلاض،واًاكئيةمبسًية سعَف، وكسز جحم ابًـَاذاث اًع  حَة ٌَعة اًًسؼًو

 ( حاةل.10)ؼاًـَية فهيا ت

 ؾَية ؾصضَة من اًًساء اذلوامي، اـلخاتـاث ٌَـالح واًضا اـللاميث اـلس خوىًثاين :

وذُن يف اـلسدضفى اًـموسم"ألم واًعـفي"،اًاكئن ابًحاس مبسًية  ًسخة وضؽ مًو

 .( حاةل10سعَف، وجحمِا )

ثًذؼم اصلزاسة اذلاًَة مضن هعاق اصلزاساث  هوغ اصلزاسة واـلهنج: .4

 الاس خعالؾَة، وثخخىن اـلهنج اًوظفي، اص متَت ؿىل مصحَخني:

 َة، كري زمسَة ذالل اًفرتت )اـلصحةلالٔوىل - 21، ٕاحصاء ذزاسة اس خعالؾَة بًٔو

 (،1026سخمترب24

 (.1026انخوجص6اتخساء من )، ٕاحصاء ذزاسة اس خعالؾَة بٔساس َة زمسَة، اـلصحةلاًثاهَة 
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 الٔذواث اـلهنجَةاـلـمتست:  .1

 ( اًس َست زئُس معَحة اًعة اًًسوي )كاؿة اًـالح، متت مؽ لك من:اـللاتةلاـلحارشت

(Gynéco ًوم)اًس َس مسٍص مسًٍصة اًعحة اًـامة تولًة سعَف، 1026سخمترب  21.

واًيعف سوالا.ؾَية من ؿىل اًساؿة اًثاهَة  1026انخوجص  20ًوم الزيني اـلوافق ل

ق اًعيب)ظحُداث وكاتالث وذمصضاث(، متت ذالل سايزاثيا كري اًصمسَة  ٔبؾضاء اًفًص

 وكري اـليخؼمة.

 ؾَية من ألرماث، اًوافساث ؿىل اًـَاذت واـلصنز ًلصط اـلالحؼةاًـَمَة اًخس َعة ،

 اـلخاتـة.

 :اس امتزت اس خخِان 

 اًوسائي واًوسائط اـلـمتست:  .6

 س الاًىرتوين اًوسائي : اـلزياهَة اـلاًَة ارلاظة ظحؽ وحسة الاس امتزاث، ٕاضافة ٕاىل اًرًب

 واًِاثف ووس َةل اًيلي اًضرعَة.

 مساؿسون مسزتون ًخعحَق اس امتزت الاس خخِان.اًوسائعاًخرشًة : 
 

 اـلـادلة اًسوس َوًوحِة ٌَيخاجئ اًـامة: -ساذسا

 اًححثواًرتاج اًيؼصي واصلزاساث اًساتلة:مٌاكضة اًيخاجئ ادلزئَة يف ضوء بُٔساف  .2

 بٔثص س َاسة ثيؼمي اًًسي يف اًسَوك إلجنايب صلى الٔدشت ادلزائًصة :اقلؼؼؼؼوز الٔول

 مبسًية سعَف:

تياء ؿىل اـلـعَاث اًيؼًصة واـلَساهَة؛ ٔبثعوز ٔبن فَسفة إلجناة يف اًـاؾل اًـصيب، 

زلافِة، حتفز ؿىل  -خحازاث سوس َوومثهل ادلزائص، حهنغ ؿىل ؿسًس زاكئز، يف ظوزت اؾ 

 اًزواح وؿىل إلجناة يف ألدشت وعم ل ختصح ؾٌل ًًل:

هََْا ))إلجناة ًلصط اًخفادص الاحامتؾي: ًلول ثـاىل:  اًَْماُل َواًْحَيُوَن سًِيَُة اًَْحََاِت اصلُّ

َِّم زََوااًب َوَذرْيٌ بََمال اًَِحاُث َذرْيٌ ِؾيَْس َزت . ُشا ًخجىل سوزت اًىِف، الًٓة 17((َواًْحَاِكَِاُث اًعَّ

واكـَا يف حة اـلصٔبت اًوًوذ، وثفضََِا ؿىل اـلصٔبت اًـلمي ٔبو كََةل إلجناة، ؤبًضا ثفضَي 

 ألتياء اطلهوز ؿىل ألتياء إلانج، ومٌَ ثلََس ؤبذُن كسميا يف افلمتؽ اًـصيب.
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اًصوخ" إلجناة ًلصط اًدسََة: "ألولذ ووس يف اصلهَا" "ًيحَو ضَلة 

 "ًسًوًََومدووس يف اصلاز".

إلجناة ًخوفري اسلاًة: ؾيس اص خساذ ارلعة، وؾيس ثبٔسم اًوضؽ ألدشي، وؾيس اهخفاء 

ألمان؛ ٌضلك ألولذ، لس امي اطلهوز مهنم، ظٌلم ألمان، ٕاهنم، حبق، رذريت ثرشًة ؿىل 

وألسماث اًيت ثـعف كسز هحري من ألطمَة، تخوفريضم اسلاًة واصلفاغ وملاومة اًؼصوف 

لسمون ٔبزواهحم فساء ٌَوظن.بدٔشضم، ت  مثَِم يف رعل، مكثي ادليوذ اطلٍن ٌس خخسَون ًو

إلجناة ًلصط اًخىفي واًصؿاًة: ؾيس ثلسم اًـمص، واًضـف حيخاح إلوسان ٕاىل من 

وفص هل ٕامساذاث رضوًزة ٌَحلاء وإلتلاء ؿىل هصامذَ وظَخَ وماكهخَ يف  صؿاٍ، ًو ًخىفي تَ ٍو

ًوسط اًلصايب والاحامتؾي. "ففي جممتـاث اًعَس ولذت اًعيب سايذت مس خلدََة يف ؿسذ ا

اًعَاذٍن تُامن ثـين ولذت اًحًت سايذت من ضم من كري اًعَاذٍن، وٕارا ما اسذاذ اًضلط 

اًساكين ؿىل معاذز اًلشاء صلزخة حصخة، فان اًلدَةل ثـمس ؾيسُا ٕاىل ؤبذ اًحياث، وؿىل 

ابذت اـللعوذت ٌَمواًَس اًحياث معََة وحض َة يف حس راهتا؛ فٕان اًحسًي اًصمغ من هون الٕ 

ؽ افلمتؽ تبمٔكهل  ."18اًوحِس طلعل ُو جتًو

شا ًخوافق ٕاىل حس هحري مؽ هخاجئ ٕاحسى اصلزاساث حول اـلوضوغ، حِر وضفت  ُو

"كام هبا ؿسذ من الٔاكذميَني ادلزائًصني ؾن ثياسم ػاُصت ؾٌلةل 19ذزاسة مسحَة حسًثة

مََون ظفي ملحم يف  2.8فال يف ادلزائص، حِر تَف ؿسذضم حسة ُشٍ اصلزاسة ألظ

 سوق اًضلي، موسؿني حسة تـغ اـلخلرياث اصلميلصافِة نٌل ًًل:

 اًـــسذ
 اًـمؼص

 س ية6-21
 إلهـاج

اًسن ل ًخـسى 

 س ية 21
فِة ٔبًخام ألة وألم  مٌاظق ًز

 16 18 21.4 11.2 مََون 2.1 مََون 2.8

ٔبصاز اـلسح ألول ًِشٍ اصلزاسة ٔبن ؿسذا مـخربا من ألدش اـلس خجوتني اكصوا  نٌل

تـَمِم ابخنصاظ ٔبظفاهلم يف خمخَف ألؾٌلل اًضاكة ٌَمساؿست اـلزًنَة". ويف ُشا اًعسذ ٔبمجؽ 

نثري من اًىذاة يف افلمتؽ اًـصيب ٔبمثال ُضام رشايب، ؿًل ستـوز، َلس حواذ زضا، 

سي..ٕان ألدشت وحست احامتؾَة ثًمتي ٕاىل ظحلة احامتؾَة ًُست مععفى ظفوان، َلس جحا
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راث ظحَـة واحست وثخوخَ تًسق زلايف ًخلازة مؽ اًثلافة اًـامة، وًيك ل ًفلس ذاظَخَ، 

وذما ًلَة ؿىل اًثلافة ألدشًة ٔبن اًعفي ًَـة تَ ول ًالؾة، فِو ٔبذات ٌَدسََة، ونثريا 

 .20صت ًيجنب تسؾوى ٔبن اًعفي ٌسَهينمن ألرماث اٌَوايت ًيجنب يف سن مذبٔد
 

  اًـمحوز اًثاين: بٔثصمذلري اًسن يف اًسَوك إلجنايب صلى الٔدشت ادلزائًصة مبسًية

 سعَف:

مـَوم ٔبن اًخبٔدص يف مـسل اًزواح يف ادلزائص ًـزى ٕاىل ازثفاغ وس حة إلكدال ؿىل 

اًخـَمي لس امي يف ٔبوساظ اًحياث، وزقحهتم يف اس خىٌلل ذزاس هتن ادلامـَة واصلزاساث 

اًـََا، ٕاىل خاهة اًححر ؾن اًـمي، ضٌلان ًالس خلالل الاكذعاذي، ومٌَ ل وس خلصة ٔبن 

س ية حسة ٕاحعائَاث اصلًوان  12اح صلى اًًساء ُو ٍىون مذوسط اًـمص ؾيس اًزو

 اًوظين ًإلحعاء. 

ة، ًبٔذش يف الاخنفاط  كري ٔبن مـسل ارلعوتة صلى اًًساء ذالل ُشٍ اـلصحةل اًـمًص

ثسزجيَا، وابًيؼص ٕاىل اًعـوابث اـلاذًة والاحامتؾَة، وضـف اًثلافة اًعحَة يف اًوسط 

ـرتط سخِهل مجةل ظـوابث حصَة، ما ألدشي؛ فاهَ ًالحغ ٔبن إلجناة ٔلول مصت ث

حا ًسؾو ٕاىل  شا وٕان اكن يف ثلسٍصي ٔبمصا مًص ٌس خـسي مذاتـة ظحَة، ًَدس ىن اسلي. ُو

سفؽ ٕاىل رضوزت اًخسجص؛ فان ما ًسؾو ٕاىل ارلوف حلا ُو ثـصط وس حة مـخربت  اصلُضة ًو

ًلِرصًة. وًيا من اًًساء ذالل جتصجهتن ألوىل يف اسلي ٕاىل معََة إلهجاط، ٔبو اًولذت ا

ا،  ُيا ٔبن هدساءل ما ٕارا اكهت مثة اسرتاثَجَة مـَية جس هتسف دفغ وس حة ارلعوتة هُص

ؤبذش تلصاز ثلََط جحم اًولذاث يك ثياسة ظصذا وجحم اًوفِاث حسة اًلواؿس واًلواهني 

الاكذعاذًة.يف ػي اسدرشاف وثوكـاث تـغ اصلزاساث اًـاـلَة، ٕار "ثًدبٔث ذزاسة 

مََازي وسمة س ية 20الاكذعاذًة ابٔلدم اـلخحست تحَوػ ساكن اًـاؾل اًؼ صلزاسة اًضؤون 

ا ٕاىل دفغ ارلعوتة ؾيس .. وثـس ادلزائص، من اصلول اًيت ثَجا 1021 إلجناة، ٕاىل وساُؤ

س ية...ًىن اصلزاسة ثخحفغ  10ابًصمغ من ٔبهنا جسجي حزاًسا مضاؾفا يف منو اًساكن لك 

ادلزائص، ابًيؼص ٕاىل اًؼصوف اًيت ثـُضِا واـلخلرياث ادلاًزة ؿىل ثضان اٍمنو اصلميلصايف يف 

 ."21اًعـَس الاحامتؾي، واـلخضمية ٌَلسزت اًرشائَة واًخلاًَس ألدشًة ومِاذٍن ٔبدصى
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احامتؾَة ٌَمعاتني تساء -حول اًؼصوف اًس َوسو22نٌل ٔبفاذث ذزاسة مِساهَة حسًثة 

ذ اًـَية ُن من فئة اًًساء، ؤبكَهبن ٔبرماث اًرسظان، ٔبانكَة اـلعاتني هبشا اصلاء من ٔبفصا

س ؿسذضم ؾن زالزة ٔبظفال ًلك امصٔبت وحس مذوسط، وبٔهنن بٔظنب هبشا اـلصط  ٔلظفال، ًٍز

ذالل مصحةل ألزتـًَِاث، نٌل ٔبظَخت وس حة مـخربت مهنن تساء اًسىصي وازثفاغ اًضلط 

ـخلسن ٔبهن ااًسخة اًصئُس يف اصلموي اسدداكا، ودضحن ابس هتالوِن ذلحوة مٌؽ اسلي، ًو

 ٕاظاجهتن مبصط اًرسظان.
 

  اقلوز اًثاًر: بٔثص سوء اًخىفي اًعحي يف اًسَوك إلجنايب صلى الٔدشت ادلزائًصة

 مبسًية سعَف:

زمغ ٔبن هجوذ اصلوةل ادلزائًصة فامي ًخـَق ابٕلهفاق ؿىل اًعحة وارلسماث اًعحَة، 

ًرضوًزة ٌَـالح واًـياًة وادلصاحة، إكوضاء اًَِالك اًعحَة واس خرياذ اـلـساث واًخجِزياث ا

سايذت ؿىل مساؾهيا تخوفري وسائي مٌؽ اسلي؛ مذواظةل كري ٔبن س َاساهتا تسث مذشتشتة، 

ة، ؾل حتؼى  وذازح هعاق اًس َعصت واًخحمك، نٌل ٔبن ٔبُسافِا اـلسعصت مضن اكلععاث اًخمنًو

شا ذما لصم فَِ، ًـوذ ٔلس حاة ؿسًس ت، مهنا سوء اًدس َري، ابًلسز اًوايف من الاجناس، ُو

َس واًضا ٕلحصاء اًـمََاث  هلط فاذخ يف ؿسذ  اًخجِزياث واـلـساث، ارلاظة تـمََة اًخًو

ادلصاحِة يف حالث اًولذت اًلِرصًة، ونشعل هسزت مصافلة يف جحم اـلوازذ اًخرشًة 

ن ؿَمي وثسًزة  اـلخرععة، من ٔبظحاء ٔبنفاء، وحصاحني ممتصسني، وكاتالث رواث حىٍو

اءت ؿاًَة،اىل خاهة ذمصضاث؛ راث ثبَُٔي يف اـلـامةل اذلس ية وحسن الاس خلدال، ُشا ونف

لكَ ملاتي ؿسذ هحري خسا خسا ًفوق ارلَال، من اـللدَني ؿىل ظَة ذسماث الامومة 

 واًعفوةل، ابـلصانز اًعحَة اًـمومِة ابـلسًية.

ما مت  1021ًحاس مبسًية سعَف ذالل س ية حِر تَف ؿسذ اًولذاث مبسدضفى ا

 دشٍص. 2018ؼظفي ؿىل كِس اذلَات فلط، تُامن ًدسؽ ُشا اـلسدضفى ً 48122ؼ جسجَهل ت

كس ؿَميا من ٍلي اـللاتالث اًيت مقن إبحصاهئا، ان اكَة اذلوامي اٌَوايت ًلعسن 

اـلسدضفى ٍىون قصضِن امنا ُو اًولذت وًُس ٌَـالح ٔبو ادلصاحة، حِر ثفضَن 

شا مصذٍ  اىل ثغل اـلـاانت اًـعَحة اًيت ثـاىهيا اًًساء يف اًلعاغ اًـام، اًـَاذاث ارلاظة. ُو
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س ؾن وحوذ  حِر لحؼيا وحوذ امصٔبثني يف دشٍص واحس وظفَني يف دشٍص واحس، ما ًٍز

ة، جرسة  6س خة ارماث هوافس، و اظفال يف قصفة واحست، مؽ ؿسم اًيؼافة، وكةل اٍهتًو

َُم ؾن اًوحداث كري اًضَِة، ول اـلـامةل انكةل اًعَاهة، اًصواحئ اًىصهية،  اـلَاٍ ثسخة

 كري الاوساهَة الا يف حسوذ ضَلة.

وؿىل اًصمغ ذما حيؼى تَ افلمتؽ حاًَا من اُامتم ذويل ابًـياًة ابًعحة وكضاايُا، 

واًسـي ًخوفري افضي مس خوى ٌَـُش، اىل خاهة حمادضت الامصاط اًفذانة حبَات 

ثسُوز مس متص، والامصاط يف اهدضاز وثعوز اًخرش،كري ان واكؽ اًعحة اًـمومِة يف 

شا كس ًؤول ثفسرٍي اىل ؿسًس اس حاة وؾوامي ثخضافص ًخفصس وضؽ كري مذوكؽ  مس متص، ُو

 وكري مصقوة فَِ. 

فاًيؼام اًلشايئ كس ٍىون ُو اـلهتم الاول يف ثلِلص اًوضؽ اًعحي اًـام يف افلمتؽ، 

، واًثلافة كري اًعحَة، واًالوؾي فسوء اًخلشًة وهلط اًخلشًة، واًخلشًة كري اًعحَة

حصي،لكِا مرتاذفاث ثـمي توفاق اتم، ٕلضـاف هوؾَة اًسالةل اًخرشًة من حِر اماكانهتا 

اًحَوًوحِة، وملسزاهتا اًـلََة، وكس كِي كسميا اًـلي اًسَمي يف ادلسم اًسَمي، والام 

ة اًحًِة عم ام مثاًَة من اـلؤنس اهنا معيؽ ٕلهخاح وس ي كوي اًحًِة ادلسسًة اًسَمية  كًو

 واـللسزت اًـلََة.

ؽ معاذز اٍهبجة فهيا، فان معاذز  فصمغ ثعوز زفاَُة اذلَات وسِوةل اًـُش، وثيًو

الاؾل ٔبًضا ثـسذث وثيوؾت، ار كسث ألكشًة ادلاُزت اًضَِة واًرسًـة، معسزا ٕلاثزت 

هتا وثـِسُا اكلاوف واًلَق، ًُس ُشا حفسة، تي اًضا امذساذ اـلضلكة اىل ظصق سزاؾ

لِا  ابًسلي واًصؿاًة اًىميَائَة، مث هَفِاث وػصوف ثعيَـِا ومواذ حفؼِا مث رشوظ جسًو

وختٍزهنا. الامص اطلي ًُس يف وسـي ٔبحس من اـلس هتَىني جتيحَ والاس خلياء ؾيَ. فارا ما 

اضفٌا الاصازت اىل جتاز اًفساذ اـلس هتسفني ٌَىسة اًرسًؽ تعصق كري اذالكِة، ظاز صلًيا 

ة اًوضؽ اًعحي ومالثَ ارلعريت يف مس خلدي ادلزائًصني. ث  عوزا مشوًَا ؾن مبٔساًو

فِياك ذلوم فاسست، ؤبحدان مذـفٌة، وذي ملضوص، ومرشوابث ُمذفريسة، 

َف ثوازخيِا، وذلوم  وحَوايث ومثَجاث مسممة، ومواذ كشائَة مٌهتَة اًعالحِة ًمت حًز
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خوخاث ملضلت س َلت اىل اـلس هتَىني ؿىل بٔهنا محري وكععة ًمت فصرما وحزوٍص تعاكاهتا، ومٌ 

ٔبظََة، فبٔظحح الامص لكَ ؿاذي حىت يف ثلََس اصلواء اًىميَايئ واًحسائي اًعحَـَة 

 اـلس خزسمة يف اًـالح.

ان حوُص اًضلكة حمكن اىل خاهة ضـف اًَاث اًصكاتة يف اسدرشاء ػاُصت اًفساذ 

ق واس خلواء مٌاتـَ، واس خحاكمَ يف الاكذعاذ اًوظين  ؿرب معََاث اًرتوجي واًدسًو

واًخوسًؽ، وعم معََاث واًَاث ل ٌس خعَـِا ٕال ٔبحصاة زؤوش ألموال ؤبزابة اـلـامي 

واـلؤسساث، ابًدساهس واًخـاون واحصاة اًلصاز يف اًحالذ. حفسة ثرصحي اًس َس مععفى 

ري َلي ، فاانـلواظن ادلزائصي ك23ستسي، زئُس مجـَة حٌلًة وازصاذ اـلس هتغل يف ادلزائص

يف معاذلَ اًعحَة، حِر ًمت الاؾامتذ يف ضٌلن سالمة اـلواذ اًلشائَة اـلس خوزذت ؾيس 

دصوهجا من مؤسساث ثعيَـِا، ؿىل اًواثئق اًيت ًبئت هبا اـلعيـون الاخاهة وضم ًُسوا 

 ًس حخني، ٌُل: ، وثـمتس ؿىل خماجص احٌحَة ُياك،ابـلالئىة

هميَائَة ٌَمواذ اًلشائَة، حِر ًحَف  -اًفزًيوهلط اكلاجص ارلاظة إبحصاء اًخحاًَي  .2

 خمرب معوسم فلط. 14خمرب مهنا  100ؿسذُا وظيَا 

ا ؿىل مس خوى وسازت اًخجازت. .1  هلط اًصكاتة وفساذ هجاُس

ويف ملاتي رعل جنس ان حعَةل اًصكاتة حسة ثرصحي اًس َس نٌلل توذساص اـلسٍص 

ة اًخحلِلاث اًخاتؽ ً لََط ارلعص اًلشايئ ًخ  ٔبن حعَةل اًصكاتة وسازت اًخجازت،اًفصؾي ـلسًٍص

اقلسذت حمرض ٌَمزاًفاث اًلاهوهَة و  1116، نٌل ان ؿسذ اقلارض تَف 24194كسزث تؼ 

 اـلخـَق حبٌلًة اـلس هتغل ادلزائصي.  0.01مبلذىض اًلاهون زمق 

ول ًفَت اصلواء اـلس هتغل جلك ٔبصاكهل ؾن ٕاذاهخَ؛ تخلِلص اًعحة ًـسم فـاًَخَ يف 

ة اًـال ح. فبٔكَة الاظحاء اـلخرععني، اطلٍن ثلاتَيا مـِم، دضحوا جىوهبٔكَة ألذًو

امناثـاجل الاؾصاط فلط ول ثليض ؿىل معسز اًـَي، ما ًـين ٔبن اس خسامة اس هتالنَ 

مصىض اطلٍن ًـاهون من امصاط مزمٌة؛ ختَق صلهيم مضالك حصَة خسًست  ابًًس حة ٌَ

ا كري مصقوتة، فِشا ًـين من هجة اثهَة، ان اـلصىض واضافِة، ثسخة اؾصاضِادلاهخِة وثبٔزرياهت
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اىل حلائة تَوًوحِة، ذمَوءت ابٔلمصاط وثساؾَاهتا، وان حِاهتم لكِا سدذحول  سُذحوًون

 اىل حجمي..

وارا جساءًيا ؾن اًسخة وحق ًيا اًسؤال، فان ادلواة اطلي كس ل ًـجة 

ومعاذز ثعيَـَ وظصق اـلسؤوًني، ُو ان اـلضلكة حمكن يف هوؾَة اصلواء هفسَ، 

ة ادليُسة اـلعيـة حمََا، حِر ٔبحضى صائـا  اس خجالتَ، ذون ٔبن هًىس ما ٌسمى ابٔلذًو

ٔبن "رشة اصلواء ورشة اـلاء"، كري ان اـلاء ًحلِم ؿىل كِس اذلَات، تُامن اصلواء جيـي 

 ذلَاثم كِوذا.
 

  ًسَوك إلجنايب صلى اقلوز اًصاتؽ: اثص اًؼصوف الاكذعاذًة والاحامتؾَة واًثلافِة يف ا

 الٔدشت ادلزائًصة مبسًية سعَف:

ؾل ًـس ٔبمصا ذمىٌا اؾخحاز اًـامي اكذعاذي من حِر اصلذي ألدشي واـللسزت اًرشائَة 

من اًـوامي الٔنرثٔبثصا يف اًسَوك الاجنايب من اًوضـَة اًعحَة ًٔلدشت ادلزائًصة، حِر 

اث، نٌل ٔبن ثـصط ٔبكَهبن ٌَولذت جسَيا ثسُوز ؿام ٌَوضؽ اًعحي ٌَجَي ادلسًس من ألرم

اًلِرصًة يف ٔبول جتصتة محي صلهين، ثسذي يف دفغ مـسل الاجناة ثواًَا، نٌل ٔبن اًخوسؽ 

يف ذائصت اهدضاز ألمصاط اًوزازَة لس امي ذاء اًسىصي ودشظان اًثسي، ابؾخحاز ان ولًة 

حا س يواي 4000سعَف حتخي اـلصثحة الاوىل وظيَا ، حِر ثـصف  ، ٔبثص يف حاةل ثلًص

اًسَوك الاجناتَضلى خمخَف الادش وجسخة يف اخنفاط مـسلث الاجناة، انَُم ؾن 

حاةل وفات ًس ية  16اًوفِاث يف ٔبوساظ اًًساء واـلواًَس ؾيس اًولذت، حِر مت جسجَي 

 صلى الاظفال ووس حة  1026

سالم نٌل ٔبن ىزوغ ألدشت ادلزائًصة ؿىل وخَ اًـموم حنو اًخسٍن واذزاوِا ـلوكف الا

من حتسًس اًًسي، واىزاهل حمك اًخحصمي واؾخحازالاهجاط اًـمسي ٔبو اًخحسًس حصمية كذي، 

ؿُس ؿامال ل ًلي ٔبطمَة ؾٌل س حق، من حِر ٔبثٍص نسافؽ حمفز، يف الاكدال ؿىل الاجناة 

ومن مث اـلساطمة يف زفؽ مـسل ارلعوتة، ما حصثة ؾيَ ؾصكةلهجوذ اصلوةل فامي خيط س َاسة 

ي. نٌل ل حزال اًخـاًمي اًـصفِة ثفصط سَعاهنا يف اجتاٍ ألدشت حنو نرثت الاجناة، ثيؼمي اًًس

حِر ٌضلك اًًسي ظٌلم الامان ابًًس حة ٌَىثري من ألرماث، اٌَوايت ٍصفضن فىصت 
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صكنب يف اس متصاز اًـالكة اًزوحِة واذلفاع ؿَهيا، نٌل ٔبن فائست  الاهفعال ٔبو اًعالق، ٍو

ة الآبء ؾيس نربضم وحٌلٍهتم واًخىفي هبم، ًـس معَحا رضوزاي ًضٌلن اًًسي اـلمتثةل يف زؿاً

 ألمان والاس خلصاز وحتلِق ص َروذة هصمية.

وثحلى اًـوامي الاكذعاذًة والاحامتؾَة؛ وـامي ًؤثص ثضلك كري مدارش يف ثسُوز 

 اًوضـَة اًعحَة ٔبنرث من ٔبثٍص يف اًسَوك الاجنايب هفسَ.

 سة اذلاًَة اىل زظس اًيخاجئ اًـامة الثَة:ثوظَت اصلزا اًيخاجئ اًـامة:

  حتلق اًفصضَة ألوىل تسزخة فوق اـلخوسط؛ حِر زخت ٔبن س َاسة ثيؼمي اًًسي ثؤثص

تسزخة فوق اـلخوسط يف اًسَوك إلجنايب ًٔلدشت ادلزائًصة، تفـي ثسذي اًـوامي 

سًس زلافِة والاؾخحازاث اًـصفِة، لس امي اـلوكف اصلًين من س َاسة حت -اًسوس َو

 وثيؼمي اًًسي.

  حتلق اًفصضَة اًثاهَة تسزخة مـخربت؛ من حِر زحوث ٔبثص مذلري اًسن يف اًسَوك

ة مبسًية سعَف، من حِر اًخبٔدص يف اًزواح صلى اطلهوز  إلجنايب يف ألدشت ادلزائًص

والاانج ذاظة، تفـي اهدضاز ومذاتـة اًخـَمي والاهسماح يف اذلَات اـلِيَة ابًًس حة 

 ًً  سوي، انَُم ؾن اًحعاةل وثسُوز اذلَات الاكذعاذًة ٌَمجمتؽ.ٌَـيرص ا

  حتلق اًفصضَة اًثاًثة تسزخة هحريت خسا؛ اهعالكا من ثبٔهَس ألثص اًسَيب ًسوء اًخىفي

ق اًعيب واخنفاط  اًعحي فِاًسَوك إلجنايب صلى ألدشت ادلزائًصة، هدِجة ًلةل اًفًص

واـلزتاًس ًٔلرماث والاظفال ذمن  مس خوايث ارلسماث اًعحَة، ملاتي اذلجم اًىدري

 ُن يف حاخة اىل زؿاًة ومذاتـة وؿالح ظيب.

  نٌل ثوظَت اصلزاسة ٕاىل زظس ٔبنرث اًؼصوف واًـوامي ٔبثصا يف اًسَوك الاجنايب صلى

الادشت ادلزائًصة مبسًية سعَف وفق اًرتثُة اليٓت: اًؼصوف واًـوامي اًعحَة حتخي 

اًـوامي اصلًًِة والاؾخحازاث الاحامتؾَة، مث اـلصثحة الاوىل، مث ثَهيا اًؼصوف و 

  اًؼصوف واًـوامي الاكذعاذًة والاحامتؾَة..
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 ذامتة وثوظَاث:

ا  اًزواح مسؤوًَة ذًًِة وبٔذالكِة واحامتؾَة وٕاوساهَة وحضاًزة؛ جية ٔبن هـعهيا كسُز

ا ٔبو دعوت خنعوُا يف حِاثيا، ٔبو عم ث  لََس من الاحرتام اًاكمي، وًُس جمصذ مصحةل هـرُب

ا، ويف دذام ُشٍ اصلزاسة مت زظس  ٔبمعى ٔلسالفٌا ٔبو موضة يف حارضان واحة اكذفاء ٔبثُص

تـغ اـلؤرشاث اًيت جية ٔبذشُا تـني الاؾخحاز توظفِا مؤرشاث متَط اٌَثام ؾن حلائق 

وؾن ثساؾَاث، ٕان ؾل ًمت ثسازوِا ؿرب زؤًة ٕاسرتاثَجَة حممكة، سُمترغ ؾهنا ؿسًس بآثز 

 دي ادلزائًصني ذوةل وصـحا، ٔبطمِا:سَحَة ثرض مبس خل 

 :ؿىل اًعـَس اًعحي واًس َايس 

الاُامتم تخحسني مس خوايث اًعحة من ذالل س َاسة حصَة ثبٔذش تـني الاؾخحاز  .2

اـلواسهة تني جحم احذَاخاث افلمتؽ وجحم اًعامق واًصفِق اًعيب وارلسماث اًعحَة سواء 

 يف اًلعاغ اًـموسم ٔبو اًلعاغ ارلاض.

اًعحي، وثسؾمي معََاث اًخحسُس اًعيب، وثفـَي اًزايزاث اـلَساهَة ورش اًوؾي  .1

واًعحة ادلواًزة، ؿرب مجَؽ اًخجمـاث اًسىٌَة وألحِاء ذون اس خثٌاء. والاؾخياء 

 ٔبنرث ابًعحة اـلسزس َة يف مجَؽ اـلس خوايث.

الاُامتم ابٔلمن اًلشايئ، وثوفري اكفة رشوظ ألمان وضٌلن الاس هتالك اًعحي  .1

ادلزائصي، من حِر اـلاء اًرشوة، وٕاهخاح اـلواذ اًلشائَة اـلومسَة اًعاسخة ٌَمواظن 

حمََا ومصاؿات اًؼصوف اًعحَـَة يف فالحهتا وٕاهخاهجا، ومعاذزت ٔبس حاة اًخَوج اًحُيئ 

من حِر ماكحفة ثَوج اًِواء، وثرصًف اًيفاايث تعًصلة حصَة، وكٌواث اًرصف 

ا.    اًعحي، وكرُي

اـلواذ اًلشائَة اـلس خوزذت ؤبًضا اـليخوخاث اًوظيَة اقلََة، من جضُِس خماجص ـلصاكدة  .4

حِر مست اًعالحِة والآثز ادلاهخِة ٌَمواذ اذلافؼة وألظحاػ اًىميَائَة وماكحفة 

ا.  اًلش اًلشايئ، وكرُي

س َاسة اًخيؼمي جية ٔبن حهنغ ؿىل ٔبسس ادذَاز حصَة ًوسائي مٌؽ اسلي؛ ذاًَة  .1

ة ٔبن ثدسخة يف إلظاتة تبٔمصاط ًٔلرماث اكًلَق من ألرضاز ادلاهخِة ول جي

 واًرسظان، ول ألولذ اكًضـف اًعحي ومٌَ ُضاصة ادلِاس اـلياؾي.
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  :ؿىل اًعـَس اًرتتوي والاحامتؾي 

ألدشًة ادلَست وفق منورح اًرشغ واًلاهون ؿىل حس سواء، وٕاذزاك  اًخًض ئة .2

اـلـاين اًسامِة من معََة إلجناة واًًسي، وحتعَهنا ابًثلافة يف جمال اًرتتَة 

إلسالمِة، حِر ألساًَة واًعصق اًـَمَة واًرشؾَة اًعحَحة وفق اًِسي 

 اًيحوي. 

ة ارلالفاث إلزصاذ ألدشي يف مصحةل ما كدي اًزواح، ًـس رض  .1 وزت ًدسًو

 واـلضالك اًزوحِة وثوفري ٔبفضي تُئة احامتؾَة ًخمنَة وحصتَة ألتياء.

اكذضاء مشول اًخـَمي اًصمسي ؿىل ما مىن ٔبن ًًذفؽ تَ يف اذلَات اًضرعَة  .1

 ٌَمخـَمني وًُس حفسة إلؿساذ ٌَحَات اـلِيَة اقلضة.
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 اًِوامش:اـلصاحؽ و 

                                                             

 . 49، ض1000، اًعحـة ألوىل، ذاز اٍهنضة، تريوث، ارلسمة الاحامتؾَة اًعحَةامحس فاٍز اًامنش: 1

رب رشام: 2  .217، ض2970، حصمجة : َلس فذحي، اًَِئة اـلرصًة اًـامة ٌَخبًَٔف واًًرش، اًلاُصت، اًوظيَة بهٔجزت الٕؿالم واًخمنَةًو

ة، مرص، اـلسذي الاحامتؾي ٌَمجالث اًعحَة اًعحَةبٔمريت مٌعوز ًوسف ؿًل: 3  .16، ض2997، ذاز اـلـصفة ادلامـَة، إلسىٌسًز

، اـلصحؽ اًساتق www.kotobarabia.comاجنَزيي(،  -)ؾصيب حامتؾَةاـلوسوؿة الاكذعاذًة والإاسٌلؾَي ؾحس اًفذاخ ؾحس اًاكيف: 4

 264ض، 

 .116-111، ض21ابثية، اًـسذ  –"، جمةل إلحِاء، خامـة اذلاح رلرض دعائط اًدرشًؽ الٔدشي يف الٕسالماجمس زمضان حفةل: "5

لكَة اًـَوم إلوساهَة والاحامتؾَة واًـَوم إلسالمِة، ، جمةل ألحِاء، اـلهنج الٔسؿل يف اًفذوى يف اًـرص اذلارضحوزًة اتكالتت: 6

 .284، ض 1021ابثية، اًـسذ ارلامس ؾرش،  -خامـة اذلاح رلرض 

"، جمةل اًـَوم إلوساهَة والاحامتؾَة، خامـة اًيؼام الٔدشي تني بٔسس الاس خلصاز ومؤرشاث اًرصاغ: " انذًة ؿُضوز7

 .91، ض ض 1006، 17مٌخوزًلس يعَة، اًـسذ 

 .114جمس زمضان حفةل: مصحؽ ساتق، ضبٔ 8

، ذزاسة يف ؿؿل الاحامتغ إلسالسم، اًعحـة اًثاهَة، خست، ذاز اًرشوق، اـلهنج الٕسالسم يف ذزاسة افلمتؽهخِي َلس ثوفِق اًسٌلًوظي: 9

 .74، ض:2981

 .118اـلصحؽ هفسَ، ض10

 .119موىس َلوذ بٔتو حوسة: مصحؽ ساتق، ض11

، ٕارشاف: زفـت اًس َس اًـويض، إلظساز اًثاين، اصلًَي الٕحعايئ ٌَـاؾل الٕسالسم، مؤرشاث ملازهةسالسم: اـلـِس اًـاـلي ٌَفىص الٕ 12

 .1007ذاز اًسالم ٌَعحاؿة واًًرش واًخوسًؽ واًرتمجة، 

 . 118-111اـلـِس اًـاـلي ٌَفىص إلسالسم: مصحؽ ساتق، ض ض: 13

، ورش يف موكؽ 1027-8-7، س َـلس ًوسم: 1، ثيؼمي خامـة اًحََست زؿاًة ووكاًةاًعفوةل اـلـيفة، حنو فِم، ذًحاخة مؤمتص ذويل حول: 14

-http://wp.me/pXq4o:ض | اًصاتط 22:14اًساؿة  1026 ،11سخمترب  | ص حىة ضَاءص حىة ضَاء ٌَمؤمتصاث واصلزاساث، اهؼص: 

89i :ذ. 20.41، اًساؿة: 1026سخمتص  10، اتزخي اًخعفح 

-Papfam، source : (*)RGPH(**):  ثعوز مـسلث ارلعوتة يف ادلزائصلاهؼص ٕاىل ٕاحعائَاث اصلًوان اًوظين ًإلحعاء حو 15

 http :// www/.ons.dz/Démographie-.hml  اـلوكؽ98

ة اًعحة اًـمومِة تولًة سعَف : واثئق ٕاحعائَة، 1024-ذميوقصافِا ادلزائص 16  .1026-1021/ مسًٍص

هَْا ورعل ٕلؿاىهتٌل فهيا، ووحوذ اًرشف هبٌل.ثفسري الًٓة: 17 ا: )) اًٌْلُل َواًَْحُيوَن سًِيَُة اًَْحَاِت اصلُّ مث بٔصاز  ًلول اًلامسي زمحَ ػل يف ثفسرُي

َِّم زَوااًب َوَذرْيٌ بََماًل بٔي  ٕاىل بهٔنٌل ًُسا من بٔس حاة اًرشف ألدصوّي، ًِحاُث َذرْيٌ ِؾْيَس َزت ا ٕار ل حيخاح فهيا ٕاٍهيٌل، تلوهل: َواًْحاِكِاُث اًعَّ

وألؾٌلل اًيت ثحلى مثصاهتا ألدصوًة، من الاؾخلاذاث وألذالق واًـحاذاث اًاكمالث، ذري ؾيس زتم من اـلال واًحيني، يف ادلزاء 

http://diae.net/?author=5
http://wp.me/pXq4o-89i
http://wp.me/pXq4o-89i
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ا ٕاىل اًزوال. وما ًيال ابًحاكِاث اًعاذلاث من مٌاسل اٌل من ألمي. فٕان ما ًيال هبٌل من الٓمال واًفائست وذري ذما ًخـَق هب ة، بٔمُص صلهًَو

 .اهؼص:اًلصة اًصابيّن واًيـمي ألتسّي، ل ٍزول ول حيول

http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=140701 

، مًضوزاث ؾٌلذت اًححر اًـَمي، ادلامـة ألزذهَة، ؾٌلن، ألزذن، غ الٔدشيذزاساث يف ؿؿل الاحامتموىس َلوذ بٔتو حوسة: 18

 .118، ض1002

"، ذفاحص اكلرب، اًعفوةل يف ادلزائص. هؼصت اًعفوةل يف ادلزائص، هؼصت اسدرشافِةواتوزًت هوز اصلٍن: " هلال ؾن: خاجص هرص اصلٍن19

ة يف ادلزائص  .240(، ض 1008يف ػي اًخحسايث اًصاُية، اًـسذ اًثاًر، )انخوجص اسدرشافِة، مًضوزاث خمرب اـلسبةٔل اًرتتًو

ةًعَفة ظحال: "20 "، ذفاحص اكلرب، اًعفوةل يف ادلزائص. هؼصت اسدرشافِة، مًضوزاث خمرب منارح من اًخًض ئة الٔدشًة يف الٔدشت ادلزائًص

ة يف ادلزائص يف ػي اًخحسايث اًصاُية، اًـسذ اًثامن، )افًصي  .210(، ض 1022اـلسبةٔل اًرتتًو

، اـلوكؽ: 1020. 11.9"، ورش يف مـسل ارلعوتة صلى اًًساء ًخحمك يف اٍمنو اًساكين ابدلزائصؾحس اًيوز حجيني: "21

http://www.djazairess.com/alfadjr/161721 :ًثة مساء.اًساؿة اًثا 1026انخوجص  2، اتزخي اًخعفح 

و احامتؾَة وؿالكهتا ابًوضـَة اًعحَة ٌَمعاتني تساء اًرسظانانذًة سـَس ؿُضوز: 22 ، ذزاسة مِساهَة مبسًية اًؼصوف اًسوسَ 

(، وظحلت ؿىل ؾَية ؾصضَة، كسزث 1026 -1021سعَف ذالل اًفرتت ) –اًحاس –كِس اًعحؽ، متت مبصنز ماكحفة اًرسظان  سعَف،

 (.20)بٔي تًس حة  40000حاةل من ٍلوغ  400ة 

وس، 23  ؿىل اًساؿة اًخاسـة مساء.  1026انخوجص  20، ًوم الزيني جصانمج اًيلاص الاكذعاذيكٌات ذساٍص َه
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ثلري وػائف ألدشت اذلرضًة ؿىل منط اًزواح ؾيس اًفذات ادلزائًصة بٔثص  

 -ذزاسة وظفِة ٍمنط اًزواح اذلسًر يف افلمتؽ اذلرضي  -

 ادلزائص -خامـة الاقواظ بٔ.ذ. ذليس بَٔلس
 

 :اـلَرط

ًلس مست ُشٍ اًخعوزاث 

اذلسًثة مجةل اًـالكاث واًوػائف 

ارلاظة ابٔلدشت ؤبفصاذُا، ذاظة مهنا 

ألدشت اذلرضًة واًيت ثخحمك فهيا مجةل 

اًخلٌَاث اذلسًثة من حىٌوًوحِا 

واثعالث زمقَة خسًست، جساضم يف 

اهدضاز اـلس اًثلايف اًخىٌوًويج 

اـلس خوزذ حبَر فصط موضة خسًست 

ذالل موامس اًزواح حمتثي يف 

الاس هتالك الاكذعاذي اذلسًر 

واًخاكًَف اـلاذًة وكاؿة اذلفالث 

 اذةل يف ٍلَِا.واـلصاس مي اصل

 Résumé : 

Ces développements modernes 

ont touché un ensemble de relations 

et de fonctions propres à la famille et 

ses membres, et  surtout la famille 

urbaine qui est contrôlée par un 

ensemble de techniques modernes 

(technologie et communications 

numériques), qui contribuent à la 

diffusion du flux culturel 

technologique importé de sorte qu'il a 

imposé une nouvelle mode pendant 

les saisons de mariage représentée 

dans la consommation moderne, les 

frais, la salles des fêtes et tous les 

cérémonials inclus en général. 
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 ملسمة:

ثـس  ٔلساس َة حِرا وزنزيهتا افلمتؽ هوات حىت الٓناًلسم و  مٌش ألدشت ًلس صلكت

رعل من ذالل كِارما جبمةل من اًوػائف  من ٔبضم ازلاؿاث إلوساهَة ثبٔزريا يف حِات ألفصاذ،

معَت ُشٍ اًوػائف ؿىل تلاهئا اًيت ثخساذي وثخفاؿي مؽ ٔبتًِة افلمتؽ ألدصى، حِر 

ا   .واس متصاُز

ٔبطمَة  ًـَمَة كلخَف ؿٌَلء الاحامتغ ؿىلإلسِاماث اوكس ٔبمجـت ٍلي اصلزاساث و 

ألذواز ؤبصاكل اًرتاتط ثلري تـغ اًـالكاث الاحامتؾَة و  يف ُشٍ اًوػائف وذوزُا

ـخرب اًزواح بضٔم ؿالكة احامتؾَة ٌس خعَؽ لك من  الاحامتؾي اطلي حيَط ابٔلدشت ؿامة.ًو

ن مؤسسة احامتؾَة ٔبدشًة جضمي ألتياء ومؽ اًخعوزاث اذلسًثة  .اًصخي و اـلصٔبت حىٍو

اًخلرياث الاحامتؾَة و الاكذعاذًة اًيت ظاحدت اًس َاق اًـاـلي اذلسًر و ما مشهل من و 

وحِة نثلافة خسًست ظحـت صلك  سَواكث ثامتىش مؽ اًـرصهة توسائَِا اًفٌَة وألًسًًو

 ألدشًة يف اًوسط اذلضازي تعاتؽ خسًس خيخَف ؾن اـلوزوج اًوظين و ابًخايل اًـالكاث

مـَ صلك اًزواح مذلريا ٔبًضا، طلعل صاغ  يف افلمتؽ ٔبظحح  منورح ألدشت مذلريا، و 

 . اذلرضي اٍمنط اًيوايت اذلسًر اطلي ًخواخس يف مـؼم افلمتـاث اذلرضًة

وسائي الثعال ثض ىت ٔبهواؾِا لسمهتا وحبمك اًؼصوف واًـوامي اذلرضًة واًيت يف م

اًزواح هل ٔبصاكل و بٔمناظ خمخَفة،وطلعل هوذ ثياول موضوغ اًخلرياث اًوػَفِة يف  ٔبظحح

اًصواتط امتؾي اًيت جضلك مٌؼومة اًلمي و ألدشت ًفِم ظحَـة اًـالكاث و ٔبمناظ اًخفاؿي الاح

غ اـلواضَؽ اًِامة اـلصثحعة تـألدشت اًيواثَة اذلاًَة و ذاظة و اـلٌلزساث اًيت ثعسز ؾن 

 .ابٔلتياء مثي هؼام اًزواح اذلسًر 

 حتسًسإلصاكًَة: .2

ٕان افلمتؽ ادلزائصي جممتؽ فيت و مذلري صلزخة هحريت حِر جنس ا منط ألدشت اًسائس ُو 

ألدشت اـلمخست، اطلي حتول فامي تـس ٍمنط ألدشت اًيووًة ورعل ثحـًا ًـوامي خمخَفة، ٔبطمِا 

)اًيت ثـمتس ؿىل   الاكذعاذي اطلي ٍمتثي يف حتول اًًضاظ الاكذعاذي من اًززاؿةاًـامي 

، ظياؾي،  ظ اـلخـسذ ألوخَ( مثي رعل  حصيف، رمينألدشت هوحست ٕاهخاحِة ٕاىل اًًضا
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شا اطلي ًـمتس ابـللاتي ؿىل اًفصذ ه عل جنس ٔبن نشوحست ٕاهخاحِة وًُس ؿىل ألدشت، و ُو

، ودصوح تـغ ٔبفصاذُا ال اًسىين ٔبذى ٕاىل ثفذت ألدشتفلضَق اسايذت ٔبفصاذ افلمتؽ و 

و ألدشت اذلسًثة ٔبو اًزواحِة ؿًل بٔ -ٌَسىن ذازح هعاكِا وابًخايل ػِصث ألدشت اًيووًة

حسوج ثلرياث ؿسًست سواء ؿًل اـلس خوي اًحياء جباهة ألدشت اـلمخست و -حس كول ذوزاكمي

ـس هفسِا يف ألدشت اـلمخست، ابٕلضافة ألدشي بٓو ؿًل مس خوي وضائق ألدشت و اًيت ؾل ث

 ٕايل ثلري وسائي الثعال و ثعوزُا.

وكس حصثة ؿىل رعل ثلري يف اـلفاُمي اـلصثحعة ابٔلدشت ادلزائًصة مثي مفِوم اًزواح 

اـلفضي وحق ادذَاز اًزوح، ونشعل ظصٔب ثلري ؿىل وضؽ لك من اـلصٔبت وألدشت يف افلمتؽ 

ة  ٌَزواح ؿىل ٔبن ُشا ألذري ًخجَ حنو ٔبمناظ خمخَف ولك، ٕال ٔبن ُياعل مؤرشاث ثسل

رعل هدِجة ازثفاغ وس حة اًوؾي واًخـَمي تني ٔبفصاذ افلمتؽ وثفضََِم وذاظة ؾيس اًفذات، و 

ٌَزواح من ذازح ألدشت ٌَحـس ؾن ألمصاط اًوزازَة مثال، )ٔبٍن اكن اًزواح اصلاذًل يف 

نٌل بٔن مسبةٔل الادذَاز اًزوايج بٔظححت ما(من ألمناظ اـلضاؿة يف وكت  افلمتؽ ادلزائصي

رعل ٕلحساش اًفصذ ابلس خلالًَة وهوؿا من ٔبمصًا خشعَا خيط اًفصذ ٔبنرث ذما خيط ألدشت و 

 .ًسفـَ ٌَحـس ؾهنا وؾن ادذَازاهتاذاهَة نٌل ٔبن اجساغ ذائصت ؿالكاثَ من ذازح ألدشت اًفص 

مؽ اـلصٔبت من حِر حعوًِا ؿىل نٌل ٔبن افلمتؽ ادلزائصي ٔبحضي ٔبنرث مصوهة يف ثـامهل 

ا اًخـ كضاء حاخاهتا اًضرعَة و حلِا يف اًخـَمي واًـمي واًزواح و  حري ؾٌل جيول يف ذاظُص

ت من حِر اـلضازنة الاكذعاذًة نشعل ٔبظحح ًِا ذوز ٔبسايس يف ألدش جلك حًصة، و 

عال فِىي هوس َةل اث لثعال ثَـة ذوزًا ابزسا من وهجةالاحامتؾَة ولك.نٌل بٔن وسائي او

ٔبظححت وس َةل تسًةل ٌَـالكاث ألوًَة اًيت ٍمتزي هبا جممتـياكسميا حِثبٔضـفت ثغل اًـالكاث 

ة،ٔبًيبٔظحححإلماكن اًل ول اهَ جممتؽ حرضي تًس حة هحريت وبٔفسحت جماًل ٌَـالكاث اًثاهًو

ي هوس َةل ٕلذذال ٔبفاكز وزلافاث من هجة ٔبدص و ،وذ فَِ ألدشت اذلرضًة ٔبو اًيواتجسو 

 مؤرشاهتا.ذُا و احدساة ٔبتـا ىلٌوًوحِة خسًست ؾل ًـمي افلمتؽ ؿمفاُمي حى و 

ابذلسًر ؾن منط اًزواح يف وكذيا اذلارض فان اًض حاة اطلي ٌس هتغل اًثلافة و

اًلصتَة و ألحٌحَة ذاظة لك ما ًخـَق مبجال إلؿالم و الثعال واًخلٌَاث اذلسًثة، فٌجس 
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من ًزتوح تعًصلة حسًثة ن اًض حاة ٔبن منط اًزواح ٔبًضا ثبٔثص جلك ُشا حفَر جنس م

رعل ؿرب احس اـلواكؽ الاًىرتوهَة ارلاظة إبؿالانث اًزواح بٔو ما ٌسمي "ارلاظحة وؾرصًة و 

خاُزت جتَة ٕاٍهيا اًـسًس من ثوفص ُشٍ اـلواكؽ ذسماث دشًـة و  الاًىرتوهَة"، حِر

ومذعَحة  صوش اًيت ٔبحضت كاًَةاًـٕايل جتِزياث اًـصش و اًض حان و اًضاابث، ابٕلضافة

 الاكذعاذي ًٔلدشت.ىديس اًعاتؽ الاحامتؾي وح و 

وكس مست ُشٍ اًخعوزاث اذلسًثة مجةل اًـالكاث واًوػائف ارلاظة ابٔلدشت 

ذاظةمهنا ألدشت اذلرضًة واًيت ثخحمك فهيا مجةل اًخلٌَاث اذلسًثة من حىٌوًوحِا ، ؤبفصاذُا

اًخىٌوًويج اـلس خوزذ حبَر فصط واثعالث زمقَة خسًست، جساضم يف اهدضاز اـلس اًثلايف 

موضة خسًست حمتثي يف الاس هتالك الاكذعاذي اذلسًر واًخاكًَف اـلاذًة وكاؿة اذلفالث 

 واـلصاس مي اصلاذةل يف ٍلَِا.

 ومن ُيا هعصخ اًدساؤلث اًخاًَة :

ما مسي ثبٔزري ثلري وػائف ألدشت اذلرضًة ؿًل منط اًزواح اذلسًر ؾيس اًفذات  -

 ادلزائًصة؟

 ؟ ٔبٍن حمكن كوت اًخبٔزري و إلكٌاغ إلؿالسم ؿىل ظحَـة الٔدشت اذلسًثة -

ة -  ؟ ما عم اًوسائي و الًَٓاث اًيت تواسعهتا ميىن اًخحمك يف هؼام ألدشت ادلزائًص
 

ة اذلسًثة، دعائعِامفِوم الٔ  .1  :دشت ادلزائًص

ة اًيوات.2.1  .مفِوم الٔدشت ادلزائًص

ظلريت ثخىون من سوح وسوخة ؤبتياء كري ابًلني وثـصف ألدشت اًيوات تبهٔنا " حٌلؿة 

ـخرب ُشا اًضلك ارلاض من ٔبصاكل ألدشت ت مس خلةل ؾن ابيق افلمتؽ اقلًلوثلوم هوحس "، ًو

، ٔلهَ ًـرب ؾن اًفصذًة اًيت ثيـىس يف حلوق ضم دعائط افلمتؽ اًعياؾي اذلسًرمن بٔ 

 .1اًسـاذت وإلص حاغ اًفصذياـلَىِة وألفاكز واًلواهني الاحامتؾَة اًـامة حول 

ة  ٔبما ؾن ألدشت ادلزائًصة فِلول اصلنخوز مععفي توثفٌوصًت: " ٕان ألدشت ادلزائًص

س ية)يف اًس خٌُاث(، ٔبٍن اكن اٍمنط اًسائس ُو  10ختخَف نثريا ؾٌل اكهت ؿَََ كدي 
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ُشا ثحـا ذلسوذ زالزة ما فوق، و  ِال من واحس ٕاىلؿست ٔبح  ثضماًـائالث اًىدريت اًيت 

ائص هدِجة ٌَخحولث الاكذعاذًة واًعياؾَة ثلري منط ألدش ابدلز  2977اًسىن.ًىن تـس 

ن ثحـت اٍمنو اذلرضي ابدلزائص، اًـمصان اٌَخاحصنة اًخعيَؽ و  ؾَة، ٕاضافة ٕاىلالاحامتو

 ."2بٔظحح اٍمنط اًسائس ُو اٍمنط اذلسًر ٔبو اٍمنط اًيوويو 

وحتوي .ضمية يف مجَؽ اًيؼم ألدشًةٕارن ألدشت اًيووًة عم ػاُصت صامةل ًىوهنا مذ 

عم من ضافة ٕايل ٔبم اًزوح ٔبو اًزوخة، وابلٕ يف ظحَـهتا ؿًل ألة وألم وألتياء و

اًلصتَة ٔبو  سواء اكن ُشا يف افلمتـاث صنزت يف اـلسن اذلرضًة ثضلك هحريألظياف اـلمت

ًة ابًـامصة ٔبو ذاظة ًو حتسزيا ؾن تـغ افلمـاث اًسىٌَة اذلرض اًـصتَة ٔبو ابدلزائص، و 

 توُصان ٔبو تلس يعَية.

 :اـلس خحسزة بٔو اًيوات ادلزائًصة اًزواحِة الٔدشت دعائط. 1. 1

 من تـغ ؿىل اًضوء ٕاًلاء حاوًت ذزاساث ؿست ٕاىل ادلزائًصة ألدشت دضـت

ة ألدشت ٔبطمَة مؽ ملازهة اكفِة كري ثحلى فِىي دعائط تيُهتا  اًيت اًلِاذًة واـلاكهة ادلزائًص

 وبٔزياء كدي مس هتا اًيت اًـمَلة اًخحولث اصلزاساث ٔبػِصث وًلس  وحسًثا، كسمياحتخَِا 

 اًس يواث يف وذاظة الاس خلالل، من ألوىل ويف اًس يواث اًخحٍصًصة، اًثوزت وتـس

ة اًثلافِة إلًسًوًوحِة ألدشت ًإلابذت ُشٍ ٕاٍهيا ثـصضت اًيت ألذريت  ًس ؿىل واًحًًِو

اة، ٕان ماٌسمى  ألدشت ؾن هحري ثضلك لخيخَف اـلـادضت ألدشت دعائط إلُز

 ًٔلدشت اًضلكني ُشٍن تني فامي مذلازتة جنسُا اًيت الاحامتؾَة ارلعائط ُشٍ تي اًخلََسًة،

 ألدشت ؾصفهتا اًيت الاحامتؾَة اًخلرياث هدِجة عم اذلاًَة ٔبو اًزواحِة اـلـادضت، ادلزائًصة

ةل  فرتاث اًخلََسًة مٌش ادلزائًصة رضًة اكلخَفة اًيت مست انجت ٌَخعوزاث واًخلرياث اذلظًو

حصهَحدهيا، س يحاول يف ُشٍ اًعفحة ٔبن وسَط اًضوء ؿًل تـغ ارلعائط اًيت تياهئا و 

مجةل اًـالكاث راث ٔبو اذلسًثة ٔبو ألدشت اذلرضًة و  متس ثضلك ٔبو تبٔدص ألدشت اًيوات

 دشتادلزائًصةاـلس خحسزة جنس: من تني ٔبضم دعائط الٔ طمَة مـخربت ذاذي ُشا اٍمنورح، و بٔ 

ة ألدش مـؼم متصنز -  اًىربى اـلسن من اذلرضًة اـلياظق يف اـلس خحسزة ادلزائًص

صحؽ ،ٌَوظن  اـلسًية ٕاىل اًًصف من حعَت اًيت اصلاذََة اًِجصت موخة ٕاىل رعل ٍو
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 اًياسحة ألدش ُشٍ اوسجمت ما دشؿان مث ٔلمص ٔبول يف اًلوث وزاء هسة سـَا

 ٔبكَة من ٔبو تـغ من كريث اًيت الاحامتؾَة اًؼصوف حبسة مذفاوثة تبٔصاكل

 .اًخلََسًة دعائعِا

جحم ألدشت من اـلمخس ٕايل اًيووي، ٔبضف ٕايل رعل ثلري اًًضاظ  ثلَط وبٔوًِا

 تلِت اًخلرياث، ُشٍ وزمغ الاكذعاذي من اًززاؿة ٕايل الاؾامتذ ؿًل اصلذي اًضِصي، ًىن

 حبَر اًخلََسًة، وػائفِا وتحـغ ممتسىة تلميِا تـَس حس ٕاىل اـلس خحسزة ادلزائًصة ألدشت

 جىرثت ٍمتزي ... اذلرضًة اـلصانز ََتسٔبث جسم  اطلي ادلسًس ُشااًضلك " تبٔن هالحغ

 نثري يف حمخفؼة وتلاهئا ٔبفصاذ، 7 و 5 اًزواحِة تني ألدشت ٔبفصاذ مـسل ًرتاوخ ٕار إلجناة

 تسٔبث الاس خلالل تـس ٔبهَ اًلول مث ميىن ومن اـلمخست، ألدشت توػائف ألحِان من

 ألدشت ووػائف اذلرضًة، دعائط ألدشت تني جتمؽ حزائًصة ٔبدشت توضوخ ثدضلك

شا اًًصفِة،  ففي اًثاًر ادلَي ٔبما من اًياسحني، واًثاين ألول ادلَي مس خوى ؿىل ُو

 .3" اًزواحِة اذلسًثة ألدشت حنو ًخجَ اًلاًة

 ألحِال دوخة"ُشٍ اًحاحثة"سـاذ كسمت ٔبؿالٍ اـلشهوزت اًثالزة ألحِال ظةل وؿىل

 منارح:  زالزة صلك ؿىل

ة يف ألدشت ٍمتثي واطلي ألول ادلَي ؾن ًـرب ألول اٍمنورح -   واـلمخست، اذلسًثة ألتًو

 اًـمي ٔبخي من وسوخاهتم ٔبتياهئم مؽ الآبء اهخلي حِر اـلسًية ٕاىل حسًثا اهخلَت اًيتو 

 ثلاًَسُا.ألدش تلميِا و حبَر حتخفغ ُشٍ  واًـُش،

 عم اًزواحِة واًيت يف ألدشت فِمتثي اًثاين ادلَي ؾن ًـرب واطلي اًثاين اٍمنورح ٔبما -

ة ألدشت لهفجاز هدِجة  حِات جمنط  ألدشت حمتزي فِشٍ واٍمتسزش، اٍمتسن ٔبمام ألتًو

ٌَزوخني سواء اًسىن ٔبو ألحص ٔبو اـلس خوي اًخـَميي  اًخلََسي، اٍمنط ؾن خمخَف

 دصوح اـلصٔبت ٌَـمي.و 

 ألدشت ؾن اٍمنورح ُشا ًـرب حِر اًثاًر، ادلَي ميثي فٕاهَ اًثاًر اٍمنورح ٔبما -

وي اـلـُيش عم منط ألدشت اًيت واهحت اًخحرض سواء يف اـلس خاـلـادضت و ادلزائًصة

نٔبو الادذَاز ٌَزواح و   .4هلط سَعة ألتٍو
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 الاكذعاذي هؼارما ويف ادلزائًصة، ألدشت منط يف اًخلرياث ُشٍ ؾن حصثة ًلس

 كس اًرشنة يف ٔبو اـلعيؽ يف اًـامي ألة فٌجس خمخَفة، فصذًة ٔبمناظ وسَوهَاث والاحامتؾي

 هون كس ٍىون فٕاهَ ونشعل اًززاؿة، يف ذرباثَ ؾن خمخَفة فصذًة وسَوهَاث ٔبمناظا اندسة

خَرُيَاثَ  من كريث خمخَفة، ورميَة احامتؾَة فئاث مؽ احامتؾَة ؿالكاث  اكهت اًيت وزًؤ

 ألدشت ٔلؾضاء صامال اًخلري ُشا اًخلََسًة اًًصفِة اـلس َعصت، ؤبظحح حِاثَ يف مٌحرصت

 ًالك ورعل اصلزاسة ملاؿس ؿىل حتعَوا كس ألتياء ٔبن اًخـَمي ذميلصاظَة مؽ فٌجس الٓدٍصن،

 ادلًسني.

ة ألدشت ذاذي وماكىهتا ادلزائًصة اـلصٔبت صلوز ابًًس حة ٔبما  اـلس خحسزة ادلزائًص

 اًلِوذ من حزئَا وًو ختَعت ٔبٍن اًخلري من مبصاحي ٔبًضا عم مصث فلس واـلـادضت،

 ًىون ألدشت ذاذي اـلاكهة تحـغ حتؼى اذلرضي اًوسط يف فٌجسُا اًخلََسًة، واًس َعصت

هحاز ًس َعصت  ختضؽ ثـس فؿل اًخلََسي، اًضلك ؾن خمخَفا ٔبظحح كس اـلـادضت ألدشت صلك

 زمبا معي ذاض هبا واوضلالهتا ارلاظة.اًـائةل اًخلََسًة، ونٌل بٔظحح صلهيا مسىن ذاض و 

 ُياك ماحزال ٕار حمسوذت اـلـادضت، اًزواحِة ادلزائًصة ًٔلدشت ارلعائط ُشٍ وثحلى

 كس اًخلري ٔبن وجنس اذلرضي، اًوسطًة  يف وحىت اًوظن، مٌاظق لك يف ثلََسًة منارح

 ألدشت، وذاظَة منط ان حيسذ كس والاحامتؾي ادللصايف اًوسط ؤلن ٔبًضا، اًًصف مس

 ماميزي فٕان وؿَََ واًخحسًر، اًخلري يف اًواحض ألثص هل اكن اًخـَمي ؿامي ٔبن ٔبًضا جنس فٕاهيا

 وهوغ اًخـَميهوغ اًخًض ئة و  هوغ ُو اًزواحِة ادلزائًصة ألدشت ؾن اًخلََسًة ادلزائًصة ألدشت

 .ٔلفصاذٌُل ألدشًني اٍمنعني من لك ًلسرما اًيت اًلمي

ة. ألدشت يف اذلاظةل اًخلرياث بٔضم .1  ادلزائًص

 الاحامتؾَةاكمي يف لك اًيوايح الاكذعاذًة واًس َاس َة وًلس حسج ُياك ثلري 

مجةل اًخلرياث  ٕاىلحنن يف ذزاسدٌا ُشٍ سوف هخعصق ًىن واًثلافِة يف افلمتؽ ادلزائصي، و 

شا متاص َا مؽ ذزاسدٌا و اً لكذعاذي واًسوس َو ىاـلس خوىاذلاظةل ؿَ   هشهص: ثلايف ُو
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 :الاحامتؾييف افلال .اًخلري 2.1

 اًززاؿة يف اكذعاذُا يف اًس يواث ألوىل من الاس خلالل، اكهت ادلزائص ثـمتس ؿىل

الاحامتؾَة ذاظة مبا ًخـَق ابٔلدشت ُشا الاجتاٍ اكن هل ثبٔزري من اًياحِة اًوظين، و 

غل وسائي إلهخاح زمغ اـلوسـة، فاًضاة اتتؽ ٔلدشثَ و ٔبتََ و رعل ٔلن ُشا ألذري ل مي

مؽ اًخعوزاث اًيت صِسهنا ادلزائص تـس و ألزط اـلعسز اًصئُيس ًٌَصؽ،ثساظهتا، و 

 ٔبدشت هووًة فامي دصح ٌَـمي تـَسا ؾن اًـائةل ًَىّونس خلالل حتّصز اًضاة  ادلزائصي و الا

ٔبمامَ ؿست ؾوائق س حخت يف تعئَ  اًخلرياث ٕالّ ٔبهَ وكفتتـس، وزمغ ُشٍ اًخعوزاث و 

وثثخِعَ ٔبحِاان، ول ٍىون اًخلري يف ًَةل وحضاُا تي ًخعَة ؿست س يواث، ودعوظا ٕارا 

ًُست مٌفذحة اث ٌَحفاع ؿىل زلافهتا ارلاظة، و ؾلََاث ثلََسًة ًِا بًَٓاؿرتضَ ؾوائق و 

ثلافاث ألدصى، ٕالّ ٔبهَ " جضري اًـسًس من اصلزاساث ؿىل ٔبن اذلفاع ؿىل متاسم ؿىل اً 

سَعة ألة، ٔبما فَِ ؾوامي ذازحِة مثي اًلاهون، واًصٔبي اًـام، و ألدشت يف اـلايض ثخحمك 

ٕان اًفصق زخة ألوىل ؿىل اًـفو اـلخحاذل واًصكّة، واذللِلةاًَوم فٕان وحست ألدشت ثـمتس ابصل

". ني ًـىس ظحَـة اًخلرياث اًيت ؾصفهتا افلمتـاث إلوساهَةتني اٍمنورخ
5

 

متـاث ٕاىل حس ما هبشا ثلريث ٔبساًَة اذلفاع ؿىل اًـائةل اًخلََسًة تـسما حتّصزث افل و 

ابًًس حة فصط اًلواهني اًيت ثـَق اًخلَري، ذما ٔبذى ٕاىل ثـّسذ ألذواز من اًخـّعة، و 

ة، و"ة حـي سَعة الٔ ٔلؾضاء ألدشت اًواحست و  اًـائةل ادلزائًصة اـلـادضت ثرتاحؽ ٕاىل اًصمًز

ساًت وضعة يف اطلاهصت ازلاؾَة ؤبكَهبا مثايل، حتمي ثياكضا من هجة كمي اًـائةل اًخلََسًة ما

ـارشت خسًست اًيت ؾل من هجة ٔبدصى اًخحّولث اًسوس َوًوحِةثلسم ولذت ٔلصاكل مو 

اًصذ يف مِسان اًخلَري فـيسما ل ألذش و ذي يف جما، ذما ًفرّس ٔبن ألدشت ثسثثددَوز تثدا

ؾيسما ثخبٔسم ألموز ثـوذ ٕاىل صلكِا ألّول ًفصظة واًؼصوف متازش اًخلَري، و ثخاخ ا

 .ؼام احامتؾي منوريجههنا تلِت مكصحـَة يف اطلاهصت و اًخلََسي لٔ 

ازثفاغ سـص اًحرتول ٔبظححت متؽ ادلزائصي تـس الاس خلالل و تخحسن اًؼصوف يف افل و 

 2/3ذمزيت ٌَمجمتؽ اًًصفي ٔبظححت تًس حة:هت ابًرضوزت ثلََسًة وذمخست، و ئالث اًيت اك" اًـا

رضتت يف معق افلمتؽ ادلزائصي، حسزت ؿست ثلرياث احامتؾَة اًيت ، و " 6ؿائالث هووًة
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وػائف ألدشت و ٔبؾعت ظوزت ؿامة جمنط ملاٍص ـلا ؾِسثَ ؤبثصث تعفة خََة ؿىل صلك و 

اـلؤثص يف ألدشت ادلزائًصة ُو دصوح اـلصٔبت ؽ، واًـامي ألسايس و ََة ألساس َة يف افلمتارل 

ة تني ادلًسني، واص خساذ و ٌَـمي نيدِجة مٌعلِة ٌَفصظة اـلخاحة ٌ  ضَق َخـَمي اـلدساًو

حىسة موزذ مايل ما ٌسمح ذما حـي اـلصٔبت واًزوخة ثـمي و  ألدشت من اًياحِة اـلاذًة

اًمك اًِائي من وسائي الثعال  ًؼِص اًخلَري يفو  .ثاختار اًلصازااهَة ألدشت و تخرعَط مزي 

ٕاىل هلط يف ؿسذ ٔبفصاذ ألدشت، ونشا  اهدضاز اـلمزياث اذلرضًة، فؼاُصت اًخحرض ٔبذثو 

، ابٕلضافة ثلري يف ذوز اًزوخة وثلرتن مسؤوًَة وزؿاًة ألدشت واًخرعَط ـلس خلدَِا

ا اًىٌلًَاث ذمٔبي اًزايذت يف اـلعاًة، واصلدول ٕاىل ؿاؾل الاس هتالك و  اًزايذت يف اًخحرض

وػائف ٔبدصى فذضعص اـلصٔبت ٌَرصوح من اًحُت ًلضاء ًخعَة ٕاماكهَاث ماًَة هحريت و 

تـغ اذلاحِاث تسل من دصوح اًزوح ٔلهَ ل ميغل اًوكت لوضلاهل ابًوكت اـلىثف، 

حصنزي ُشا ي ذاظة اصلوةل ومؤسساهتا اكلخَفة و صمسسايذت ؿىل " منو اًخيؼمي اًحريوكصاظي اً

اًخيؼمي ؿىل اًىفاءت إلهخاحِة من ذالل اًخرّعط كس ٔبذش اًـسًس من وػائف ألدشت 

ة و اًخ  حموز معي مؤسساث حـَِا لََسًة ذاظة اًوػَفة إلهخاحِة واسلاًة، واًوػَفة اًرتتًو

ن ًُـّسل ٌَخىِف مؽ مثي ُشٍ ابًخايل اكن اًحياء الاحامتؾي ًٔلدشت بٔ زمسَة مذرّععة و

ا ومؽ ثعوز اـلؤسساث اًصمسَة ًِشا فلسث او ."7اًخلرياث ًـائةل ؿست وػائف اكهت حتخىُص

ثـّسذث ألذواز ابًًس حة ٌَصخي واـلصٔبت، وهسخت ماكهة احامتؾَة ؤبظححت  ثـّسذُا،و 

 .جس َرٍي ًٔلدشت يف حصاحؽسَعخَ و 

 : الٔدشت جحم .ثلري1.1

 اذلايل اًوكت ويف اـلمخست، اًـائةل ظاتؽ ثبٔذش اكهت ادلزائًصة ألدش من هحريت وس حة ٕان

ألدشت اًزواحِة ٔبو  بٔظفاًِا ابـلَي ٕاىل ؿسذ وحتسًس جحمِا، ظلص ٕاىل بٔنرث متَي ٔبظححت

شا اسلي، مٌؽ وسائي اس خـٌلل ؿىل إلكدال ساذ حِر اًيوات،  اًخلري مسى ؿىل ًسل ُو

 اًوسائي تسبٔث ًِشٍ ألدشت هؼصت بٔن ًحسو ٔبهَ كري ادلزائًصة. ابٔلدشت ذلق اطلي اًثلايف

 رعلاًوسائي، و  ُشٍ اس خزسام يف مياهؽ ل تـضِا ٔبن جنس حِر اًفالحني، ـائالثً ثعَح

 ضـف اصلذي يف اًززاؿة وازثفاغ ألسـاز، وزقحة تـغ ألدش يف اقلافؼة ؿىل زاحؽ ٕاىل

وسائي الثعال اًخـَميَة واًخىٌوًوحِة و  اهدضاز اًوسائيىابٕلضافة إً مس خواُا اـلـُيش.
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 2966ـائةل ادلزائًصة ذاظة من جحم اً ن الاخنفاط اًخسزجيي اطلي ظصٔب ؿىلوإ  اـلخعوزت.

ٔبحِاان  ياًخلري إلزاذي واًالٕازاذ اصلزاساث اًسوس َوًوحِة زاحؽ ٕاىلًومٌا ُشا حبسة  ٕاىل

ألكازة  ؿسم ٕاؾعاء افلال ٕاىل ت ٕاىلووًة ذفؽ ُشٍ ألذري اًي ٌَـائةل ادلزائًصة من اـلمخست ٕاىل

ابًسىن مـِا يف تُت واحس، ذما ًـين ٔبن ألدشت اًيوات اس خلَت ؾن ٔبكازهبا يف سىن 

ًصني يف ثعحَق ظصق حتسًس اًًسي وثيؼميَ ثسخة زقحة ادلزائ ابٕلضافة ٕاىل ذاض هبا.

 ص َوغادلزائصي و زوخاث يف افلمتؽ كةل وس حة ثـسذ اًاًؼصوف الاكذعاذًة والاحامتؾَة، و 

 .8اًخلَري يف حصهَة ألدشت ادلزائًصة و تيُهتا هؼام ٔبحاذي اًزوخاث، ذما ٔبذي ٕاىل

ا ؿىل.اًخلرياث يف جمال إلؿالم والثعال و 1.1  :الٔدشت ادلزائًصة بٔثُص

ز ألفاكز هدِجة اًخعو تخلري مدسؽ يف جمال اـلـَوماث و  "ٍمتزي اًـرص اطلي هـُش فَِ

صي جلك كس ثبٔثص افلمتؽ ادلزائثعال واًخىٌوًوحِاث اذلسًثة، و الإلؿالم و اًِائي ًوسائي 

ق ُشا مٌش اًلصن اًـرشٍن، و  ذاظة زلافة اذلضازت اًلصتَة سواء اًيت خاءث ؾن ظًص

ابٔلدط سموؿة واـلىذوتة ٔبو اًصمقَة، واـل إلؿالم اكلخَفة مثي اـلصئَة و  الاس خـٌلز ٔبو وسائي

 .9اًيت ٔبثصث نثريًا يف افلمتؽ ادلزائصيوس َةل الثعال اذلسًر و  ـخرب ٔبضماًفضائَاث اًيت ث 

"ابٕلضافةٕايل الاهرتهت اطلي حيوي مجةل من مواكؽ اًخواظي الاحامتؾي اـلس خزسمة من 

 ُو اًض حاة.ت خسا من افلمتؽ ادلزائصي ٔبل و ظصف رشحية هحري 

ٔبثصث يف تًِة يت ثـخرب اًفضائَاث اًخَفًزوهَة من ٔبضم وسائي الثعال اذلسًثة، اًو 

ق افلمتؽ ادلزائصي و ابٔلدط ادلَي ادلسًس اطلي ثبٔثص نثريًا ابًثلافة اًوافست ٕاًََ ؾن ظًص

ة و كٌواث الثعال اًـسًست ا عل هدِجة ضـف اًصكاتة ألدشًة رطلي هيسذ ٔبمن ألدشت ادلزائًص

رعل ٔبن وسائي إلؿالم  ضف ٕاىل ألظفال، ثسخة اوضلال اًواصلٍن تبٔموز اذلَات. ؿىل

 ثلاًَس اًضـوة اكلخَفة.ححت اًعًصلة اًسِةل ًيلي ؿاذاث وكمي و الثعال ٔبظ و 

اثج اًحُت، حزء ٔبسايس من بٔ س اـلفضي صلي لك ؿائةل حزائًصة و ًـس اًخَفًزون ادلِاو 

يف لك ًرشاء ويف اًخوحَِ يف اًرتتَة يف ا وحزي هحري يف ألدشت وحىت ٔبظحح ٌضلي ماكن

اًحر ٔبظحح من كٌواث خمخَفة فظلي جنس ألتياء يف مـؼم ألوكاث ًلضون  ، لنيشء

ة مبـؼم اًل  ًفذاتكس ثبٔثصث اام اًخَفًزون مذيلَني تني كٌات ؤبدصي. و وكهتم بٔم ٌواث ادلزائًص
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ذاظة يف الٓوهة و  الاحامتؾَةواًفضائَاث اًخَفًزوهَة، ورعل من ذالل اًربامج اًثلافِة و

، حىت خاء حِي اـلسَسالث اًرتهَة، َسالث اـلىس َىِةت اىهتىي حِي اـلس ألذري 

، اًفذات ثلضل اًرتهَاث يف ًخسِن ويف زلافهتن ويف احذفالهتن يف اـلياس حاث ...فبٔظححت 

ٔبهخج ٔبمناظ زلافِة اس هتالهَة ٔبثصث نثريا يف ريا يف ثلري ألدشت ادلزائًصة، و ُشا ما ٔبثص نثو 

ا و من  ؿة ابدلزائص.ُشا ابدذالف اـلياظق اـلخيو ط ثفىرُي

ححيا هخحسج ؾن اًض حىة اًصمقَة وذسماث ادلَي بٔظ  بٔما يف اًوكت اذلارض ٔبٍنو 

ثَة حتوي مجةل ألمص خس خمخَف، فاًض حىة اًـيىدو  اًصاتؽ ٌَِاثف اًيلال، فبٔظححاًثاًر و 

حتوي كمي ذدِةل ؾن جممتـيا، ي زلافة و اًيت حتمو  ادلسًست ًوما تـس ًوم،اـلواكؽ اذلسًثة و 

تشعل الاحامتغ واًثلافة واًس َاسة و الاكذعاذًة اكلكذعاذ واـلواضَؽ الاحامتؾَة وٍلي 

ة، ألدشت ادلزائًصة ؿست ثعوزاث وثلرياث و  ذذَت ؿىل ذاظة يف ثلَري اًسَعة ألتًو

 مجةل من اـلضالكث اذلرضًة.ألذواز وازثفاغ حالث اًعالق و  ثلَري

 ادلزائًصة. الٔدشت وػائف .ثلري يف4.1

 فُضازك مجَؽ احذَاخاهتا، ثًذج كسميا ألدشت اكهت حِر ة:الاكذعاذً اًوػَفة -

ٕاىل  اـلزنل من ثسزجيَا اهخلَت إلهخاح وػَفة إلهخاحِة، ًىن ألوضعة يف ٔبؾضاءُا

اًرشاكث اـلخيوؿة فبٔظححت ُشٍ ألذريت ذازحِة اكـلعاهؽ و  ٔبدصى مؤسساث

 ُ وازذ حىت حمنَة اـلإلهخاحِة ٔبو ارلسماثَة و َالكِا جس خزسم ثلٌَاث حسًثة ًخحسًر 

ُام خسا ًيجاخ مس خلدي ٔبي ذوةل، لن الاسدامثز اًخرشًة ٔبظححت ؾيرص ٔبسايس و 

 يف اًصٔبسٌلل اًخرشي ٌساضم يف حمنَة اكذعاذ اًحالذ.

       واسلاًة ألمن ثوفص اًخلََسًة افلمتـاث يف ألدشت اكهت حِراسلاًة: وػَفة -

ة ادلسمَة ًخلسمون يف اًسن، مؽ  ؾيسما لآبهئم ألتياء ًفـي ونشعل ٔلفصاذُا، واـلـيًو

حسوج ٔبص َاء خسًست ٔبظححت اصلوةل ثلوم هبشٍ اًوػَفة من ذالل ثعوز اًزمن و 

مًضبٓث ألهجزت مثي اًرشظة واقلمكة ومصانز مذرععة سلاًة اًعفوةل و مجةل من 

ة ًعاحل افلمتؽ   .اًـاماثهًو
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 ٔبفصاذ  ثَلني ؿىل اًخلََسًة ألدش يف ٔبساسا اًوػَفة ُشٍ وثرتنز: اصلًًِة اًوػَفة -

ًخـاٍميِا، من ظصف اًىداز  الامذثال ؿىل وجتربضم اًصوحِة واًلمي اصلًًِة اًخـاًمي ألدشت

اـلساخس، ٔبما يف اًوكت اذلارض ٔبظححت ُشٍ اًوػَفة واًض َود يف اًىذاثُة و 

ن مجةل من اكلخعني يف خامـاث جتسسُا مسازش كصبٓهَة ومـاُس و  مذرععة يف حىٍو

 ُشٍ اًوػَفة.

 يف اـلياس حاث سواء اًدسََة فصض من اًـائةل ثلسمَ فامي وثيحرص :اًرتفهيَة اًوػَفة -

 اصلًًِة اكـلوصل اـلياس حاث ويف اكًزواح مـَية تبٔوضعة حصثحط حفالث من الاحامتؾَة

 اًلياء ٕايل اذلسائق اكلخَفة وٕاىلن الٓن فَرتفَِ ٔبصاكل و ٔبهواغ مف اًرشًف، ٔبما اًيحوي

 حىت ابًًس حة ٌَض حاة لك اًًضاظاث اكلخَفة.ٔبماهن اًرتفَِ اـللاعم واـلعامع و 

ة اًوػَفة -  وتسزخاثَ اكلخَفة الٓن ؿَََ ُو اًيت تعوزثَ اًصمسي اًخـَمي ٍىن ؾل : اًرتتًو

 واذلساة من واًىذاتة اًلصاءت ثـؿل اكن حِر اـلايض، يف مـصوفا اصلكِلة وختععاثَ

مؤسساث ٌَرتتَة مثي ذوز ألدشت، يف اًوكت اذلارض ثلري ٔبظححت ؿست  واحداث

 اـلسازش اًلصبٓهَة.اًصوضة وزايط ألظفال واـلسازش ارلاظة و 

ة ٕان ة:الاحامتؾَ اـلاكهة مٌح وػَفة -  ألدشت ماكهة ذاذي متيحَ ألدشت يف اًفصذ ؾضًو

ة ألذريت هدِجة اهدضاز اًخـَمي و احامتؾَة، ففي الٓوهة  ماكهة ًخًضئذَ وثحـا مث ومن ثلًو

ماكهخَ الاحامتؾَة سواء يف جمال اًـمي ٔبو اًـمي لك فصذ ٔبحضي ًربس ذوزٍ و فصض 

 الاحامتؾي.

 :اًزواح يف افلمتؽ ادلزائصي .4

 :مفِوم اًزواح.2.4

 مفِوم اًزواح كاهوهَا واحامتؾَا. سوف هخعصق يف ُشا اًـيرص ؿىل

ؾلس ًمت ":اـلاذت اًصاتـة من كاهون ألدشت يف اًلاهون ادلزائصي:حبسة ثـًصفاًزواح  -

ن ٔبدشت ٔبساسِا اـلوذت واًصمحة تني اًصخي واـلصٔبت ؿىل اًوخَ اًرشؾي ومن ٔبُ سافَ حىٍو

 ."10اًخـاون وٕاحعان اًزوخني واقلافؼة ؿىل ألوساةو 
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جس متس دعائعِا من  احامتؾَا:"اًزواح ؿالكة ٕاوساهَة واحامتؾَة مـلست ومدضاجىة -

اًـاذاث وثلاًَس افلمتـاث ومن مث اكن ُياك ثيوغ هحري يف ٔبصاكل ؤبمناظ اًزواح 

 "11.ومؤرشاثَ

مـاًري الاحامتؾَة حِر ًـُش   فاًزواح هؼام احامتؾي ًخعف ابلس متصاز والامذثال ٌَ

ا، لدَِا ٔبفصاذ افلمتؽ وثرتثة ؾيَ حلوق و  اًزوخان يف حِات واحست ًلُص ؿىل  واحداثًو

 حصتُهتم.ٕاجناة ألولذ و  اًزوخني، ابٕلضافة ٕاىل

 بُٔساف اًزواح:.1.4

اث، اًزواح رضوزت رشؾَة واحامتؾَة ٔلهنا اًعًصلة اـلثىل اًيت ًمت هبا ٕاص حاغ اًصقح

كس اكن اًِسف من  لس متصاز اًخواظي تني ألدش، و رعلو  ،وٕاكامة اًـالكاث الاحامتؾَة

 اًزوخني اًيفيس والاحامتؾي، وظَة اـلوذت واًصمحة تنياًزواح ُو حتلِق الاس خلصاز 

 :12مسؤوًَاهتا، طلعل اكن ًزواح بُٔساف نثريت ومن تُهنا هشهصوثلامس ٔبؾحاء اذلَات و 

 .ألوساةة ؿىل اًيوغ إلوساين و ؼاقلاف -

 سالمة افلمتؽ من الاحنالل ارلَلي. -

 وكاًة افلمتؽ من ألمصاط ادلًس َة اكلخَفة. -

  اًزواح: مـوكاث.1.4

،فشا ؾل حىن وخسث فٕاهنا ثـس ٔبو اًحًت جية ٔبن ثخوفص ؿست رشوظ ًيك ًزتوح الاجن

مبثاتة مـوكاث ٔبو ؾوازط ٌَزواح، فلس صاؾت ُياك ٍلوؿة من اـلـوكاث اًيت حتول ذون 

من تُهنا ية بٔو اًـزوف ؾن اًزواح ٕاظالكا و ٕاجياذ رشًم ٔبو رشٍىة اذلَات و رعل ـلست مـَ 

 هشهص : 

 :وحصحؽ ٕاىل اكذعاذًة:بٔس حاة  -

  اًحعاةل اًيت حتول ذون حعول اًض حاة ؿىل فصظة معي ثسز ؿَهيم ذذال ًخوفري

 مسىن مٌاسة وذفؽ معاًزف اًزواح.

 ػِوز اًعحلِة يف افلمتؽ ادلزائصيو  ازثفاغ اـلس خوي اـلـُيش وكالء ألسـاز. 
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  اًلوسم.اصلذي اًفصذي و اذلاةل الاكذعاذًة ٌَحالذ واخنفاط 

 مذـَلة ابلٔدشت:بٔس حاة  -

 .اـلخعَحاث اـلاذًة اـلحاًف فهيا من ظصف اًفذَاث 

 .كالء اـلِوز واًخفىرياـلاذي اطلي ٌسوذ ألدشت 

 ٕازضاء اًواصلٍن يف اًوكت راثَ.وتة ٕاجياذ اًض حاة ٌَعصف ألدص، و ظـ 

 بٔس حاة احامتؾَة: -

  ادلزائصي ابفلمتؽ اًلصيب يف ٕاظاز اًـالكاث اًضرعَة تني  ذاظةثبٔثص افلمتؽ اًـصيب و

 اًض حاة.

 يف افلمتؽ. اًسَواكث اًلري ألذالكِة ٌَض حاة 

 اًزواح. ٔبو اـللدَني ؿىل ٔبسمة اًسىن اًيت ًـاين مهنا مـؼم اًض حاة سواء اـلزتوخني 

 بٔس حاة خشعَة: -

 تـغ اًـوامي اًيفس َة اًيت ميىن ٔبن جسخة يف سايذت مـسلث اًـزوف ؾن  ُياك

 اًزواح.

  ٕاوضاء حماُك الدٓش وحماُك ألحوال اًضرعَة وػِوز جرشًـاث وكواهني اًـالكاث

 .  13اًزوحِة ٔلثفَ ألس حاة

 اـلضاؿة ابدلزائص: بٔصاكل وبٔمناظ اًزواح.1.4

هؼم اًزواح يف اًـاؾل ٕار ثدداٍن ظوزُا ؾصفت افلمتـاث اًخرشًة ٔبهواؿًا خمخَفة من 

،واًزواح ازلـي، وهؼام اين اتخساء من )اًض َوؾَة ادلًس َةؤبهواؾِا ؿرب اتزخي اًزواح إلوس

وحنن يف ذزاسدٌا ،وهؼام وحساهَة اًزوح واًزوخة( وهؼام ثـسذ اًزوخاث ثـسذ ألسواح،

 :ابدذعاز صسًس ٔبضم ألهواغ اـليدرشت ابدلزائص وضري ٕاىل ُشٍ

و اًيؼام اطلي مبلذضاٍ ًزتوح هؼام ثـسذ اًزوخاث: زخي واحس تـسٍذ من  ُو

،حِر ٔبظَلت افلمتـاث اًلسمية ُشا اًـسذ ؿىل هعاق واسـؽ، تُامن حسذث افلمتـاث اًًساء

إلسالمِة تـسٍذ مـني ل ًخجاوس ٔبزتـة وساء وفق رشوظ مـَية، حصاؾي فهيا اًـسل اطلي 

و اًـسل اطلي ٍىون فَِ كسزت إلوسان  ،ٕلابحة ثـسذ اًزوخاثثـاىل رشظًا حـهل ػل  ُو
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كعاز اًوظن وًىن تًسة مذفاوثة وابدلزائص ُو هؼام مـمول تَ يف مـؼم بٔ  واس خعاؾخَ.

ة.درش جىثري يف اـلياظق اصلاذََة واـلياظق اًرشكِة و كس جنسٍ مٌ و   اًعحصاًو

و اًضلك اًـائًل اطلي ٌ  :هؼام وحساهَة اًزوح واًزوخة سوذ مـؼم افلمتـاث ُو

صثحط فَِ سوح واحس  و ٔبنرث ،كاهوينوامصٔبت واحست تلِس رشؾي و إلوساهَة ٍو مسى اذلَات ُو

ا سِوةل ، وميثي ألساش واهدضازًا وثواخس ؿرب اًـاؾل تبدٔشٍاًـالكاث الاحامتؾَة كدوًل ؤبنرُث

و هؼام اـلس خلص ٌَـياًة ابٔلظفال وحصتُهتم. اًضلك مـمول تَ ابدلزائص ويف لك اًولايث و  ُو

 اـليدرش جىرثت.

صيف: اًزواح ا ـُ و هوؿانً و ٔبن ٍىذة اًصخي تٌَُ وتني اـلصٔبت وزكة ًُلص : "ابظي* :ُو ُو

لوم ازيان ابًضِاذت ؿَهيا، وحىون من وسرخني واحست ٌَصخي وواحست ، فهيا ٔبهنا سوحذَ، ًو

ـعهيا صُئًا من اـلا ٌَمصٔبت شا اًي لًو وغ ابظي، لٔهَ ًفذلس ٌَويل، وًلِامَ ؿىل اًرسًة ُو

ابدلزائص ُشا اًيوغ حمدضم ًىن جنسٍ يف تـغ اـلياظق اذلرضًة مثال و".14وؿسم إلؿالن

صان، رعل ٕلحساسِم ؾياتة، كس يعَية ومٌدرش جىرثت يف اًوسط اًعاليب، و  اًـامصة،ُو

و ٔبن ٍىون اكًزواح :"رشؾيابذلًصة تـَسا ؾن روهيم.*  ًَا ؾيس ُو اًـاذي، ًىٌَ ل ًُلِس زمس

وتـغ اًـٌَلء فلط ًـلس تواسعة اًفاحتة ٔبي رشؾي من اًياحِة اصلًًِة، ادلِاث اكلخعة

حيصمَ ثسخة ؿسم ثلَِسٍ ؾيس ادلِاث اكلخعة، ـلا ًرتثة ؿَََ من مضالك ل ختفى ثسخة 

هوؿا ما ل  مامحس ما ًىن مؽ ثـسًي كاهون ألدشت ٔبظحح الٕ  " مٌدرش ابدلزائص ٕاىل15رعل

 تـس ؾلس اًلصان اـلسين. ًلوم هبشا اًزواح ٕاىل

ُو ٔبن ًزتوح اًصخي اـلصٔبت ثيشء من اـلال مست مـَية، ًًهتىي اًياكخ " :سواح اـلخـة

وًُس فَِ وحوة هفلة ول ُسىىن ول ثوازج جيصي تُهنٌل ٕان ماث ، ابىهتاهئا من كري ظالق

 ".16ٔبحسٌُل كدي اىهتاء مست اًياكخ

ًَا مس خوف ألزاكن" :س َازسواح اـل  ، ُو ٔبن ًـلس اًصخي سواخَ ؿىل امصٔبت ؾلًسا رشؾ

"، 17ُو مٌدرش نثريا يف تالذ ارلََجولك حلوكِا، و  ًىن اـلصٔبت ثدٌاسل ؾن اًسىن واًيفلة

ارلََجَني  ٔبما ابدلزائص ٔبًضا مٌدرش تعًصلة حمدضمة هدِجة الاحذاكك مؽ زخال ألؾٌلل

 اـليعلة.ادلاًَة اًـصتَة من ثغل و 
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 اًزواح تني اـلايض واذلارض يف ادلزائص : .6.4

، واطلي ؾن ظًصلَ ًمت ٕاؿاذت إلهخاح ٔبحس مِاكهزيماث ازلاؿة اـلزًنَةاكن اًزواح ميثي 

صحىز ؿىل اصلٍن  و ًـىس اًعوزت اًسوس َوزلافِة ٔلي جممتؽ، ٍو اًحَوًويج والاحامتؾي ُو

وزمغ اًخلرياث اًيت حسزت يف افلمتؽ  ،وألؾصاف اًيت حتسذ ظوزٍ ؤبصاكهلواًخلاًَس 

اًيت ثؼِص وعوزت غ تلميخَ الاحامتؾَة واًثلافِة و ادلزائصي ٕال ٔبن اًزواح ماسال حيخف

. فلس اكن اًزواح كسميا واذلفالث ارلاظة هبشٍ اـلياس حة ٕاسرتاثَجَة يف تـغ مؼاُص اًزواح

اًًسي الامذساذ و  دشي واذلفاع ؿىل مزيتجمصذ ثلََس ؿائًل هيسف ٕاىل اًامتسم الٔ 

اًيوغ الٔنرث اهدضازا ابًحالذ هدِجة ٔبن افلمتؽ ادلزائصي  حِر ًـس "اًزواح اصلاذًل"اًـائًل.

شا اًيوغ  رو يف كمية ميخاس تعَلة اًلدََة و ذاظة تـس الاس خلالل مدارشت، نٌل ًـس ُ

اًضَاغ ًـخرب نخرعَط ٕلهخاح اكذعاذي واذلفاع ؿىل اـلرياج من و  ،احامتؾَة واكذعاذًة

حِر ٔبن افلمتؽ ادلزائصي ميَي ٕاىل اًزواح ألهسوكاسم اسم  اًـائةل اًىدريت، ذاذي،"وؿًل مت

اذلاخة ألساس َة  هَ ًَيبُشا ًىو ٔبو ما ٌسمى ابًزواح اٌَحمي ، و  ٔبي اًزواح اصلاذًل

حيافغ ؾٌل ًعاحدَ من رشوظ اذلسة واًًسة من ٌَفصذ واصلافؽ اًحَوًويج من هجة و 

فدإلضافة ٕاىل اًزواح اـلحىص اطلي ٍمتزي تَ اًضـة ادلزائصي كسميا هدِجة ،" 18هجة ٔبدصى

الاس خـٌلز و اذلفاع ؿًل رشف اًـائالث. ٔبما اًزواح حسًثا ومؽ اـلـعَاث ادلسًست واًخلري 

دلزائصي واـلمتثةل يف اًخـَمي ومعي اـلصٔبت وص َوغ الاحامتؾي اطلي مس رشحية هحريت من افلمتؽ ا

و "اًزواح ًة وجصوس اًخحرض اًرسًؽاًـالكاث اًثاهو  ، ػِص صلك سوايج خسًس ُو

ضم يف حىثَف اًـالكاث الاحامتؾَة، ونشعل ثبٔدص ارلازيج" اطلي ثـسى هعاق اًـائةل وٌسا

شا هدِجة اجتاٍ اًض حاة حنو اًخـَمي وحتلِق اس خلالًَهتم الاكذعاذًة  سن اًزواح ُو

 والاحامتؾي.

، ٔبدصٔبما ؾن ٔبسَوة الادذَاز خيخَف ألسَوة اـلفضي يف الادذَاز من جممتؽ ٕاىل 

ؤبن ٔبضم ٔبسَوتني ًالدذَاز يف افلمتؽ ادلزائصي ُو ألسَوة اًواصلي وألسَوة اطلايت 

. فألسَوة ألول اكن سائسا يف افلمتؽ ادلزائصي  يئ بٔو اًضريص يف الادذَاز ٌَزواحواًخَلا

ثاين ػِص خََا يف افلمتؽ ادلزائصي حسًثا ورعل هدِجة ًـست ؾوامي كسميا وألسَوة اً 

، واطلي كري يف ظصق ادذَاز رشًم اذلَات ، تي زاث يف ملسمهتا اًخلري الاحامتؾيواؾخحا
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 خامـة ألقواظ -ؼؼؼؼؼؼ بٔ.ذ. ذليس بَٔلس ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

 صتخامـة َلس دِرض ثسى                                        خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص 
89 

وثـساٍ تؼِوز ظصق ٔبدصى خسًست وحسًثة ؾل حىن يف اًلسمي ومن بٔطمِا :" الادذَاز ؾن 

ق ماكثة اًزواح ؿالانث ادلصائس ونشعل اًخَفًزون، ، والادذَاز ؾن ظصق إ ظًص

ق الاهرتهت  ٌَزواح من ٔبخاهة سواء يف اصلول اًـصتَة ٔبو ألحٌحَة، بٔو  والادذَاز ؾن ظًص

شا لكَ هدِجة اًـسًس من  ُياك الٓن ما ٍصوح هل ٔبو ما ٌسمي ارلاظحة الاًىرتوهَة، ُو

 ."19اـلخلرياث اًثلافِة والاحامتؾَة يف كَة اًضـة ادلزائصي

ة وػائف ألدشت ؿىل ثص ثلريبٔ  .1  .منط سواح اًفذات ادلزائًص

منورح ميثي اًـالكاث الاحامتؾَة اـلخعوزت  ٔبضم ًـس اًزواح يف اًـرص اذلايل

ًثلافِة اًيت اَ، حِر ٔبن اًخلرياث الاحامتؾَة والاكذعاذًة و جمالثومن مجَؽ بٔحنائَ و ثرسؿة،

ثعوزاث مشُةل  ٔبذى ٕاىلذاظة اًخحرض اًرسًؽ اطلي  ألدشتؿامة،مست ادلزائص ؿامة و 

اًض حاة اطلي ُو اًصنزيت ألساس َة  ٔبٍن ٔبظححيف خمخَف ألحزاء ألساس َة ًٔلدشت، 

يف ًحاسَ ؤبلكَ وزلافذَ ولك ما ًخـَق تامنرح  ٔبو ألوزوتَةاذلَاثَة اًلصتَة  ألمناظٌَحالذ ًددؽ 

ص حاكث اًخواظي اًـائََة ارلاظة تَ.فؼِوز الاهرتهت واهدضاز اًـُش وافلالث اًضرعَة و 

رعل ف فئاث اًض حاة يشء ل مفص مٌَ، و الثعال تني خمخَاًخواظي و  ٔبظححالاحامتؾي، 

مثي رعل  ألفصاذجمال اًـالكاث اًضرعَة تني  ٔبوسواء اكن رعل يف اـلَسان اـلـصيف 

 اًزواح.اًعساكة واًخـازف و 

حِر  ،إلوسايناًخياسي اًًسي و  حبسة اًسوس َوًوحِني ُو اذلفاع ؿىلفاًزواح 

اًيت ثـين و  إلوسانالاس خجاتة ًلٍصزت و اًخرش ًلومون هبشٍ اًـمََة هبسف اًخاكثص ٔبن

اًـصتَة ٍمتزي تيوغ من اًعلوش  .فاًزواح يف افلمتؽ ادلزائصي ولك افلمتـاثألدصاًخـاٌش مؽ 

ثخحصك ثخلري و  ٔبهناحسًثة، حِر ٍصي اـلخددـني ًِشٍ اًؼاُصت  ٔبواـلصاس مي سواء ثلََسًة و 

اًض حاة يف اًوكت اًصاُن  ٔبحضي الثعاًَة،حِراس خجاتة ٌَخعوزاث اًخىٌوًوحِة و  ثرسؿة

 ٔبوذلساتَ سواء اكن ُشا اًفصذ يف اـلسًية  ًؤكَمِاواـلس خجساث ادلسًست و  ًٔلحساجمذخحـا 

 وسائي اثعال خسًست. ابٕلماكن ٕاذماحاًؼواُص اًيت يف اًضوايح ويف مـؼم افلالث و 

تـغ اـلياظق ذاظة اـلحاًلة يف الاحذفال فلمتؽ ادلزائصي ؿامة و َيؼص يف ااـلَفت ٌ و 

يف منط اًزواح اـلخحؽ من ظصفِا رعل ثلري هحري  ٔبضف ٕاىل ابًزواح وذاظة ؾيس اًفذات،
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ق  ٕاناذلسًثة ادذالف، فِياك اًعصق اًخلََسًة و ُياك  ٔبًضاظًصلة الادذَاز و  صئٌا اًخفًص

عم اًعصق اذلسًثة، فاًزواح ؾيس ٌَضق اًثاين و اـلوضوغ سوف هخعصقيف ُشا  ٔلهياتُهنا، 

ذاظة ٌَواصلٍن ؾيس حزوجي اًحًت اًوحِست حازت ؾن حسج رمم زلَؽ ألفصاذ و ادلزائًصني ُو ؾ 

واًفذات جلك ذكة  ألرماثو  الآبءاًحىص، حِر ُياك دعوظَاث خس رممة ٌس خزسرما  ٔبو

 ثلوم ابًزواح من خشط اكهت اًفذات ٔبٍناًس حـًَِاث ؾن فرتت اًامثهٌُاث و  فاذلسًراًزتام.و 

وضاغ الاكذعاذًة والاحامتؾَة ابحذفالث حمدضمة مبـين ثبٔكٌَل مؽ الٔ و ؾل حصاٍ،ل ثـصفَ و

، ًىن يف اًوكت اذلايل ًو حتسزيا فلط ؾن معََة الادذَاز بٓهشاكاًثلافِة اـلوحوذت و 

ُشا زاحؽ زمبا ًالزثفاغ ل و كعـت صوظا هحريا يف ُشا افلااًفذات ادلزائًصة  ٔبناًزوايج فٌجس 

اًخلٌَاث الثعاًَة اـلخوفصت لك ًوم، فاًفذات دصوهجا ٌَـمي و  ٔبًضايف اـلس خوي اًخـَميي 

ة ٌَحعول ؿًل اًزوح اـلزؾوم، فاًض حىة  ٔبظححت جس خزسم احسج اًعصق ؿرب اًًو

اًيت و  وهَة اًيت هتمت مبواضَؽ اًزواح واذلة واًلصاماًـيىدوثَة ثلسم احسج اـلواكؽ الاًىرت 

، ٔبمٍصاك، ٔبوزوابمن ذالًِا ميىن ٌَفذات اًخـصف ؿًل ص حاة خمخَف يف ٔبي تضل اكن، يف 

رت  ص حاكث فداس خزسامكري رعل،  ...ٕاىلاسرتاًَا اًخواظي الاحامتؾي اكًفاٌس حوك واًخًو

 ٔبدشتاًزواح وثبٔسُس  ٕايلثلوم تعسكاث و مـازف ثؤذي هبا  ٔبنميىن ًِا ...، اًساكًةو 

 ٔبنُشٍ اًعًصلة كري انحجة، فِياك ذلئي و صِوذ ثلص  ٔبنهلول  ٔبنًيا انحجة، فال ميىن 

حس هحري يف ادذَاز رشًم اذلَات و ذاظة يف اـلسن اذلرضًة،  ٕايلمثي ُشٍ اًعصق انحجة 

هبشا ارلعوض، ثلص  ٔبحًصتفدحسة اس خعالؿاث ٌَصٔبي ابًولايث اـلخحست ُياك ذزاسة 

ُياك اًفؿل  ٔبًضا%، 41ذزخة جناحَ تًس حة اًزواح ؿرب اـلواكؽ الاًىرتوهَة ثلسز  ٔبن

 اًلصىُو جتس َس ذللِلة واكـة يف احس "اًزواح ؿرب ادلًصست "ماًسلَة ادلزائصي ابٌَلة الٔ 

 اًلدائََة ًيجاخ مثي ُشٍ اًـمََاث لدذَاز رشًم اذلَات اـلياسة.

ا  ألدشتًىن ل هًيس ابن  لًست  فٕاهناادلزائًصة اذلرضًة رمٌل تَلت ذزخة حتؼُص

اًحـغ  فِفضيثلدي ُشٍ ألموز، وًُس من اًسِي  ٔبؾصافِااذاهتا وثلاًَسُا و حمتسم تـ

ق اًلصتة واًعساكة و  ألدشت اذلرضًة  ٔبن، ُشا زاحؽ بٔدصيظصق ثلََسًة اًزواح ؾن ظًص

 حفىتاًيت ل ميىن اًخزًل ؾهنا ابًًس حة ًِا، اًخلََسًة و  ًٔلدشتلساًت ثـُش تـغ خمَفاث 

اًخعوزاث اذلسًثة ل ميىن ًِا وات حاوًت اًخبٔكؿل مؽ اًخلرياث و اًي ٔبوت اذلرضًة ألدش  ٔبنًو 
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حسج اًعصق ًالًخلاء ثرشًم بٔ اًفذات جس خزسم  الٓنٔبكَمهتا ابًًس حة ًِا، ًىن اـلضاغ  ٕارا ٕال

 اذلَات.

ؾن اًلِام  ٔبماما تـغ ارلعائط ادلسًست لدذَاز رشًم اذلَات، هوؿا ٕارنُشا 

 فألحوالاًزفاف  ٔبومصاس مي اًزواح سواء اكن رعل يف مٌاس حة ارلعوتة  ٔبو ابلحذفال

مدرشظة مذعَحة و  ٔبظححتخس مذلريت ؾٌل اكهت ؿَََ من كدي، فاًفذات  ألوضاغ بٔظححتو 

مس خواضم  ٔلخي ٕاجصاسرعل ، و ألموزابُؼة يف ُشٍ ظائةل و ٔبموالفداث ألوًَاء ًيفلون 

 ٔبظححتاًزواح حاًَا فالث ارلعوتة و اثسط ح ٔبن، حِر ٔبمام الٓدٍصناـلايل الاحامتؾي و 

راث مسـة ذمخاست وس حة ٌَزسمة  ٔبوثلام يف كاؿاث ٌَحفالث اـلصموكة ذاظة تفٌاذق خضمة 

س من كمية  ابٕلضافة ٕاىل ٔبص َاء ٔبدصيواًوسائي اـلس خزسمة وحيَهيا مليَني مـصوفني و حًز

مـاث اًسىٌَة اًيت حتوي افل ٔبوالاحذفال، ذاظة ًو حتسزيا ؾن تـغ اـلياظق اذلرضًة 

صان، ،اًـائالث اذلرضًة مثي اًـامصة ٔبخفمازيق و  جسمح  ٔبٍن، ..ثَمسانكس يعَية، و  ُو

اًزواح  بٔموزن ثامتذي يف حاكًَف الاحذفال، فدحسة اـلس خجساث ؾن تبٔ اًـائالث ًيفسِا 

ُشا مدَف هحري ملازهة ابـلايض ذح، و  100000رمص اًـصوش حمسذ ة مبيعلة ثَمسان فان 

اـلِص ًفوق كسزاث ة و ؼاًخاكًَف ابُ ٔبظححتتضـة ذانهري، حِر  ىاكن اـلِص ل ًخـس ٍنبٔ 

ثبٔدص سن اًزواح ؾيس ذزخة اًـيوسة ابًًس حة ٌَمصٔبت، و ازثفاغ  اىل ٔبذىاًـامي اًخس َط ذما 

 اًصخي.

ٔبخفم اذلَوايث و  ٔبظَةاـلبٔهولث و  ٔبصِىي اًياش ًعحرون ٔبظححالاحذفال فـيس 

مس خوي ؿال  حىون خفمة ومن هوؾَة حِست وؿىل ٔبنًواسم اًـصش جية  حىتاـلرشوابث، و 

من ادلوذت، ُشٍ زمبا ٔبص َاء ثس َعة ًىن عم واكؽ اـلس خوي اـلـُيش ٌَمواظن ادلزائصي 

ل حصح، فِياك من جضرتي ٔبما ؾن جتِزياث اًـصوش حفسج و"اًلاذز" نٌل هلول ابًـامِة.

ا من  رب واكلث ، فاًسفص الٓن ؿذويبجنَرتا و تحاٌزس واازيق اقلالث كًل و بٔ لك هجاُس

اًيت ضافة ٕايل اًخعوزاث واًخلرياث و ابلٕ اًسفص ٔبظحح كري ملكف وذون كِس بٔو رشظ، و

 ٕايلرب الاهرتهت، ذما سِي رممة اًفذات ادلزائًصة اًيت ثعمح ؿساطمت جىرثت يف وس َةل اًحَؽ 

سٍ تيلص ؾصش رمَة وًحاش ؾرصي و  ت واحست، فادص، حِر ٔبحضت جضرتي لك ما حًص

ٔبضف ٕايل رعل تعاكاث الاؾامتذ اـلايل اًصمقَة اًيت سَِت ألمص نثريًا، فاًفذات جضرتي لك 



ة ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼبٔثص ثلري وػائف الٔدشت اذلرضًة ؿىل منط اًزواح ؾيس اًفذات ادلزائًص

 خامـة َلس دِرض ثسىصت                                         خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص 
92 

ان ٔبحٌحَة و رعل ٕلزضاء هفسِا وٕازضاء إلهسسوازاث من حمالث مصموكة يف تضلألزواة و 

 الاحامتؾَة ولك.نثريا من اخي اـلؼاُص اـلاذًة و ، حِر ٔبظححت اًـائالث حلكفاًياش

ا ؿرب  ٔبصاكلو  ٔبمناظاًلوض يف تـغ اًخحسج و  ٔبزذانٕارا و  اًزواح ابدلزائص وثلرُي

 ٔبناًيت اكهت مٌدرشت فامي ميض، فدـس الاس خلالل ميىن اًلول اًخازخي، واـليدرشت حاًَا و 

انذزا ما جنس خسا، ذاظة تني اًلدائي اًعلريت وألؾصاص واًزواح اصلاذًل اكن مضاغ 

ابدلزائص بٓهشاك واهدضاز ألمِة كةل اًساكن  ٕايلا زاحؽ رعل زمبو  اًزواح ارلازيج،

 سواح اتًهتا من اًخواظي، طلي اكهت ألدشت ثـمتس يفالثعال و  ٕاماكهَاثهلط و ادلِي،و 

ة و  ألمناظ ثلريث  ما صاتَ رعل. الٓن ٕاىل اكن من اًـصص واًـائةل..حدشا ًو اًضرط اًلًص

اًخلرياث يف افلال ابًخىٌوًوحِاث اكلخَفة و  ذبٔثٍصنألفصاذ جصمذَ م ِجة ثلري افلمتؽ و ثحسًت هد و 

ٔبمناظ خمخَفة مفن اًزواح ألحاذي، ٕايل ثـسذ فبٔظحح اًزواح هل ٔبصاكل و  اًسوس َوزلايف،

سواح اـلس َاز اطلي تسٔب ًيدرش ثرسؿة، ذاظة مؽ اًزواح اًـصيف، و  ٕايلاًزوخاث، 

 يف ساٍص اًـرص حىتٔبظححت اًفذات ادلزائًصة ج  ارلََجَني،حِر الاحذاكك جصخال ألؾٌلل

 ٓ ـغ يل اًزوال اًزواح اصلاذًل ٔبو سواح ألكازة ما ؿسا تمنط اًزواح، وكس ثالص ٔبو ب

ٍزال مثٌَل ُو ل ًوخس ثلَري،  اًخوازق، فان اٍمنط ُيا لألؾصاص اـلخـعحة هحين مزاة و 

ٔبن حىت كاهون ألدشت اـلـسل مؤدصا، اكن سخدا يف ثلَري منط اًزواح ؾيس اًفذات، حِر و 

ألُي، رعل لن رشظ اًويل ؿُسل فبٔظححت اًفذات ثخرصف  ُياك من ثزتوح ذون ٕاؿالم

من ثَلاء هفسِا ؾيسما ثـجة ثضرط ما و ثـزم ؿًل اًزواح تَ، ففي الٓوهة ألذريت ٔبظحح 

ٔلتياء ضم اطلٍن خيخازون اًضلك فا الآبء مذفصخني فلط ٔكهنم ل ثـيهيم مسبةٔل سواح ٔبتياهئم،

ٔبظحح اًزواح يف افلمتؽ ادلزائصي مؤسسة ضـَفة هتمت والاحذفال تبٔهفسِم، و ومنط اًزواح 

سالم، ٕارن ميىن اًلول ٔبن ـلؼاُص مٌَ ابلس خلصاز اًـائًل وؿُش اـلزتوخني خبري و ٔبنرث اب

ص ؿًل اًض حاة ذاظة اًيت ٔبثصث ثضلك ٔبو تبٔدخحرض افصس ٍلوؿة من اًسَوهَاث و اً 

واس خلصاز ألدشت  حامتؾَة اًيت جساضم يف اس متصاز افلمتؽالاونشي مجةل اًـالكاث إلوساهَة و

ق اًثلاف، و ذاظة واًخَفًزون  اكٔلهرتهت ة اصلدِةل تواسعة وسائي اثعال ص ىترعل ؾن ظًص

لك ٔبو ُشا لك اثص ثضث اًخواظي الاحامتؾي اكلخَفة واًِاثف اًيلال جلك ٔبحِاهل، و ص حاكو 

 ا اجتاٍ ٔبتياهئا.ابٔلدط ؿًل وػائفِتبٔدص ؿًل ألدشت اذلرضًة و
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 ارلامتة:

ن اًزواح ُو اٍمنط الاحامتؾي اطلي جيس اًياش ًزتوحون لٔ يف ألذري ميىن اًلول ٔبن 

ٕلكامة ؿالكة تني ادلًسني، فاكذعاز ذمازسة ادلًس مؽ خشط اتمة كدول واسـا ومرشوؾَة 

ذلَات اـلزًنَة واواًخـاون من ٔبخي إلتلاء ؿًل اذلَات اًـائََة ، يوغ من اًـفة واًيلاءواحس ن 

وًِشا ًححر لك فصذ ؾن اًزواح  ،لك ُشا جيشة ألفصاذ حنو اًزواح ،واًلمي اـلدضاهبة

صضََ  نٌل ًفضي اًىثريون يف اذلعول ؿًل اًزواح اطلي ٌس خعَـون  ًالمئَاطلي  ٍو

وًىن تني ُشٍن اًعصفني اـلخياكضني ًوخس مالًني ألصزاض  ،الاس متصاز يف احامتهل

ط من اًزواح ًـخرب ابًًس حة هلم ٔبفضي من ٔبي تسًي حىت وٕان ؾل ًعي ٕايل حيعَون ؿًل من

طمت تسزخة ما من اـلـَوماث سا، فاًثوزت اًخىٌوًوحِة واًخلٌَة يف الثعال و اٍمنورح اـلثايل

 رعل ًالدذَاز ٔبو الاحذفال ابًزواح اطلي ضم ًعمحون ٕاًََ.اًخحصز ٌَض حاة و 
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 اًِوامش:اـلصاحؽ و 
 

                                                             

 .12ض .1008.ذ ظ .مرص.ؿؿل الاحامتغ اًـائًلرمسي َلس اًلعاض، : 1

ائةلمععفي توثفٌوصًت، : 2 ة اـً ذًوان اـلعحوؿاث ادلامـَة  بمٔحسذمصي،.ث ،(اًخعوز وارلعائط اذلسًثة)ادلزائًص

ة  .14ض .2984.ادلزائص.ادلزائًص

سي،: 3 وحِٔلطممؼاُصاًخلريفِافلمتـادلزائصايـلـادض)ملسمةفِسزاسةافلمتـادلزائصيمحس اًسًو ًو ظط، .1990ادلزائص،ح، .م.،ذ(حتَََسوسَ 

88-89. 

4 : Khodja Souad. A. Comme Algerienne, ENAL, Alger, 1991, pp, 47-53.  

سي، 5  .99ض .ساتقمصحـ : َلس اًسًو

ض .1021.كسم ؿؿل الاحامتغ.خامـةابثية.زساةل ماحس خريمًضوزت.وضـَة الٔظفال اًلري اًرشؾَني يف افلمتؽ ادلزائصي.ذدِياث ذسجية: 6

241. 

 .246ض .هفس اـلصحؽ: 7

ة.1001حوان .27غ .جمةل اًـَوم إلوساهَة: 8  .219ض .خامـة مذيوزي كس يعَية.حمس يـلون.ثلري تياء الٔدشت ادلزائًص

ة .ةل اًـَوم الاحامتؾَة: جم9  .216ض . 1001حوان .21غ .اًسـَسؾوارشًة.بٍٔن؟ ٕاىل...الٔدشتادلزائًص

ة، ادلز  -اًصاتـةاـلاذت  -كاهون الٔدشتوسازت اًـسل، : 10  .1.ض1.1001ظ.ئصااصلًوان اًوظين ًٔلصلال اًرتتًو

 .2،ض2981، ذاز اٍهنضة اًـصتَة ٌَعحاؿة واًًرش، تريوث ذزاساث يف ؿؿل الاحامتغ اًـائًل.مععفى ارلضاة: 11

صتَة.فاذًة مع ادلولين: 12 ة ٌَىذاة،الٔدشت اـً  .11.ض 2998 مرص.،مصنز إلسىٌسًز

صتَةفاذًَ معص ادلولن:: 13  .41، ض1001،مرص،مؤسسة ص حاة ادلامـة، الٔدشت اـً

 .1ض .1008.مرص.حمارضت.اًزواخاًـصيف.سَوي ؾزاسي: 14

 .1هفس اـلصحؽ، ض : 15

 .1هفس اـلصحؽ، ض : 16

 .1هفس اـلصحؽ، ض : 17

ةجمةل اًـَوم إلوساهَة، : 18 . ادلزائص. 16جصويق ، اًـسذ ، وس َةل اًزواح اصلاذًل )الٔهسوكاسم( من ذالل الٔمثال اًضـحَة ادلزائًص

 .11.ض 1008

 . 296، ة ش، ض 2، اًلاُصت، مىذحة اصلاز اًـصتَة ٌَىذاة، ظ اًض حاة اـلـادض وبٔسماثََلس حسن كامن، : 19
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 اًخلري يف كمي اًزواح صلى اًض حاة ادلزائصي
 

َة ذابة .ذ                                                                    ادلزائص – خامـة ثسىصت -ُس
 

 : اـلَرط

ابًصمغ من ٔبطمَة اًزواح ٌَفصذ وافلمتؽ ؿىل 

حس سواء ٕال ٔبن اًخحّولث اًثلافِة 

َة س  والاحامتؾَة والاكذعاذًة وحىت اًس َا

من ٔبذث ٕاىل ٕاحساج ثلرياث يف اًىثري 

ذاظة صلى اًض حاة وثلريث مـَ  اطلُيَاث

اًصؤًة اًلميَة ٌَزواح تؼِوز اًزنؿة اًفصذاهَة 

 مي اًزواحس مصاو  تبٔسَوة الادذَاز تسء

 شا سننالاس خلالًَة ابـلزنل تـس اًزواح و و

 حامتؾَةالااًزواح وثلري منط اًـالكاث 

وػِوز ٔبصاكل خسًست من اًزواح اًلامئ ؿىل 

 كدي اًلصان. الازثحاظ

 Résumé : 

Malgré l'importance du mariage 

pour l'individu de même que pour la 

société, les changements culturels, 

sociaux et économiques et même 

politiques ont conduit à des 

changements de plusieurs mentalités 

surtout chez les jeunes ce qui a 

changé la vision de la valeur du 

mariage avec l'apparition de la 

tendance de l'individualité en 

commençant par la manière du choix, 

les cérémonials du mariage, 

l'indépendance  à la maison après le 

mariage, ainsi que l'âge du mariage et 

le changement du mode des relations 

sociales et l'apparition de nouvelles 

formes de mariage basées sur les 

rapports avant le mariage.  
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ة: -بٔول  مفاُمي بٔساسَ 

 :مفِوم اًخلري 

فذلري اًيشء ُو  ،ًلة: ثسل لكمة اًخلري يف اٌَلة اًـصتَة ؿىل مـىن اًخحول واًخحسل

( ؿىل مـىن (changeثسل يف اٌَلة إلجنَزًية و  ،دذالفِااسهل نٌل هـين ألص َاء و ثححتوهل و 

إلدذالف يف ٔبي يشء ميىن مالحؼخَ ذالل فرتت سمٌَة حمسذت.
1

 

ي اطلي حيسج يف ظحَـة ازلاؿاث واًيؼم واًلمي اًخحول ٔبو اًخـسً ًـينٕاظعالحا: و 

 َهبا.حصه مضموهنا و اـلىوهة ٌَحياء إلحامتؾي و  ،اًـاذاث إلحامتؾَة اًثاتخة وسخِااـلـاًري و و 

ة افلمتؽ هفسَ من ًىن دشؾخَ ختخَف وفلا ًعحَـو  ،واًخلري ظاتؽ ذمزي زلَؽ افلمتـاث

 بٔو ٍىون زوزاي ؾيَفا. ،ٔبو ثسزجيَة فلس حىون دشؿة اًخلري تعَئة .اًخـلِسحِر اًخساظة و 

نٌل ًـصف ٔبًضا اًخلري تؼ: "اًخـسًي اطلي ًمت يف ظحَـة ٔبو مضمون ٔبو َُلك اًيشء 

ٔبو ػاُصت.
2

 

ػاُصت ظحَـَة ختضؽ ًِا مجَؽ مؼاُص اًىون وصؤون اذلَات اكلخَفة". "ٔبو ُو  ًخلرياو 

 رعل اًخحسل واًخحول اطلي حيسج ؿىل مس خوى اًخلري اًوػَفي ًٌَسق اًلميي". 

زنز اًخـًصف ؿىل اًخلري ؿىل اـلس خوى اًوػَفي تُامن ٔبطمي اـلس خوايث ألدصى اًيت 

 كس ميسِا اًخلري يف رعل اًيشء.

ـصف اًخلري معوما   ادذالفماتني اذلاةل ادلسًست واذلاةل اًلسمية بٔو  ابلدذالفًو

غ من كدي، حمن اًزمن ٔبي ٕاس خحساج ٔبمص ؾل ًال اًيشء ؾٌل اكن ؿَََ ذالل فرتت حمسذت

ضَف تبٔن اًخلري اطلي ًخـَق ابفلمتؽ ُو ظفة ٔبساس َة مالسمة مٌشاًلسم ٌَمجمتـاث ؿىل  ًو

ضَف ؿَهيا متاص َا مؽ واكـَ . فِو ًبٔذش من اادذالفِا دلَي اًساتق حواهة زلافِة ًو

اـلس خجست.إلحامتؾي،ومذعَحاثَ 
3
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 :اًخلَري الاحامتؾي 

واز ُو لك ما ًعصٔب ؿىل اًحياء الاحامتؾي من ثلرياث يف اًوػائف واًلمي وألذ

اـلخبٔثصت وميثي هؼام اًزواح يف افلمتؽ ادلزائصي احس ألهؼمة  الاحامتؾَة ذالل فرتت سمٌَة

نٌل ٔبن اًسن اًزواح ثبٔثص تَ فدـس ٔبن اكن ًـصف يف اًـائةل ي،تـوامي اًخلري الاحامتؾ

شا اًخبٔدص اطلي ؾل ٌس حق ؤبن ؾصفَ افلمتؽ  ة ثحىريا ٔبظحح اًَوم ًـصف ثبٔدصااًخلََسً ُو

ادلزائصي كسميا ابًضلك اطلي ًؼِص فَِ حاًَا حِر ًخذـس اًضاة ؾن اًـاذاث واًخلاًَس 

ثبٔدص سن ٔبضم حواهة اًخلَري يف اًزواح ثلَري ماكهة اـلصٔبت و  ،ُا ملِست ًسَونَاًيت ٍصا

.جصوس اًفصذاهَةاًزواح و 
4

 

ري ذاذََبٔي حسوج اًخلري من ذاذي افلمتؽ. ثلمعوما ميىن حتسًس هوؿني من اًخلري و    

اث ًيامِة ذالل اًفرت ثلري ذازيج ؤبجصس مثال ؿىل رعل اًخلرياث اًيت حسزت يف اًحضلان او 

...(. الاس خـٌلز،اًلزو اًثلايف ،ثلرياث ذازحِة )اًخىٌوًوحِا مفـؼمِاحزال اًساتلة ول
5

 

  :ثـًصف اًلمي 

يشء ٔبو سـٍص من هجة والاس خلامة ماذت )ق.و.م( حتَي ٕاىل مـيَني مثن اً ًلة:

... من هجة ٔبدصى واـلـيَان مصثحعان بٔحسٌُل ابٔلدص، ٔلن مثن اًيشء ُو ما  اًـسل واذلقو 

و مـاذهل وحلَ. َ ُو 6ٌساًو
 

يف ٔبظي اس خـٌلًِا اًالثُين ؿىل مـىن جشاغ يف اًلذال، مث ثعوز  valeurثسل لكمة و 

َ اًيشء ٔبو اًضرط، مث ؿىل مثن اًيشء، مث ؿىل اًخلسٍص  مـياُا ًَسل ؿىل ما ٌساًو

اـلـيوي. 
7

 

 :نٌل ًًل لازابثٕان ًفؼة كمية اس خزسمت ابجساغ هحري يف خمخَف اـل :اظعالحا -

ٔبن اًلمية ثعَق ؿىل لك ما ُو خسٍص ابُامتم اًفصذ الاجتاُالكذعاذي ٍصى  -

ة ٔبو احامتؾَة بٔو ٔبذالكِة ٔبو ذًًِة ٔبو حٌلًَة. لؾخحازاث ماذًة ٔبو مـيًو
8

وؿَََ حسة ُشا  

 .اُامتم اًفصذ، ًىوهَ ٍمتخؽ تبٔحس اـلزياثاًخـًصف كمية اًيشء مس متست من 



 ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاًخلري يف كمي اًزواح صلى اًض حاة ادلزائصي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

 خامـة َلس دِرض ثسىصت                                         خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص 
98 

تبهٔنا ثفضَالث حمكن يف اٌظلت وألؾل اطلي ٌضـص تَ ٔبما الاجتاٍ اًسَوهَفريى  -

 .فِشا اًخـًصف ٍصتط كمية اًيشء ابٔلثص اطلي ًرتنَ من طلت ٔبو ٔبؾل. إلوسان

تبهٔنا ثعوزاث ثوضَحَة ًخوحَِ اًسَوك يف  الاجتاٍ إلحامتؾيًـصفِا يف حني  - 

اـلوكف، حتسذ ٔبحاكم اًلدول ٔبو اًصفغ وثًدؽ من اًخجصتة الاحامتؾَة وثخوحس هبا اًضرعَة 

ن اًحياء الاحامتؾي واًضرعَة. وعم ؾيرص مضرتك يف حىٍو
9

 

فِو ٌضري ٕاىل ٔبهنا ؾحازت ؾن موهجاث ٌَسَوك، وتبهٔنا ًُست انتـة من اًفصذ تي من 

 متؽ، تبهٔنا ؿامي من ؾوامي متاسىَ.ٔبحاكم افل 

ُياك ٔبهواغ ؿست ٌَلمي ًعـة حرصُا، ادذَف اًـٌَلء حول ثعيَفِا، ووضـوا ؿست و 

مٌؼوزاث ومـاًري ٌَخعيَف. واسدٌاذا ًخعيَف ًزدرش وحسة مٌؼوز موضوغ اًلمية، 

كمي  ثلسم اًلمي ٕاىل: كمي ٔبذالكِة، كمي اكذعاذًة، كمي حٌلًَة، كمي س َاس َة، كمي ذًًِة،

 ؾلََة، كمي ؿاظفِة، كمي تسهَة، كمي رميَة، كمي احامتؾَة.

وؿَََ ميىٌيا ثـًصف اًلمي تبهٔنا ؾحازت ؾن ٍلوؿة من اـلحاذئ وألسس واـلـاًري اًيت 

ق تني ما ُو ظواة وما ُو ذالف رعل يف  ًخزشُا اًفصذ مكصحؽ وٌسدٌس ٕاٍهيا يف اًخفًص

 اثَ وثرصفاثَ.َاكفة سَوه 

  :مفِوم اًض حاة 

اًفذاء واذلسازة واًض حاة واًض حان حٌلؿة اًضاة  ،اًض حاة ،اًض حاة ًلة من صخة

نٌل خاء يف ًسان اًـصة اقلَط لجن واًض حاة: مجؽ صاة ونشعل ص حان اًضاة ًلة 

ة واًلوى اصلًيامِة، ولكمة اـلـامج اًـصتَة ثـين اًفذوت، و  مٌؼوز وكرٍي من اًفذاء مبـىن اذلًَو

ء ٔبوهل، وجتمؽ ؿىل ص حاة اًفذاء واذلسازة، وصاة اًيش صة من ص حُة ؤبن اًضاة ُو

صواة.وص حان و 
10

 

من ملازابث واجتاُاث اًض حاة كسمت ُا ؿست ثـًصفاث و ٕان ًفؼة  :اظعالحا -

 خمخَفة: 
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ااًحَوًويج  فالجتاٍ - مصحةل معًصة ٔبو ظوز من ٔبظواز منو الاوسان، اطلي فَِ  ًـخرُب

 – 21ٍىمتي هضجَ اًـضوي اًفزًيلي، ونشعل هضجَ اًـلًل واًيفيس واطلي ًحسٔب من سن 

ياك من حيسذُا من 11 .10 – 21، ُو
11

 

ؿىل ٔبن هلعة اًحساًة يف فرتت اًض حاة عم ثغل  وناًحَوًويج ًؤنس بحٔصاة الاجتاٍف

ٕار ثخالىش َلة ودشًـة يف مالمح حسم اًض حاة واسـة ومع اًيت حتسج فهيا حتولث 

افة وذكة اًلسٌلث اـلمزيت  وحتي حمَِا اًفؼاػة اًًسخِة اًياجتة من  ٌَعفوةل،ؾيسضم اًُص

ُشا ٍىون هل ثبٔزري ؿىل حواهة فزًيوًوحِة  ؤبظصافَ. ولكوسة ٔبؾضاء ادلسم  ادذالف

.ؿسًست يف حسم اًض حاة
12

 

ة ختضؽ ٍمنو : تؼاًض حاة  فِـصفون الاجتاٍ اًس َىوًويجٔبمأبهعاز   تَوًويج،حاةل معًص

ثلافة افلمتؽ من هجة تسدول اًفصذ ٕاىل ؿاؾل  واىهتاءٔبدصى، تسٔب من سن اًحَوػ  من هجة ًو

معََاث اًخعحَؽ الاحامتؾي، فِشا اًخـًصف حياول  انمتَتاًصاصسٍن اًىداز، حِر حىون كس 

.اًـمًصة واًثلافة اـلىدس حة من افلمتؽ اًثاتت واـلخلري الاصرتاظاثاصلمج تني 
13

 

اًس َىوًويج ٔبن مصحةل اًض حاة ثحسٔب من تياء افلمتؽ وثبَُٔي  الاجتإٍاضافة ًوحض 

ؤذي ذوزا يف تيائَ.                                اًضرط ًيك حيخي ماكهة احامتؾَة ًو

اـلصاُلة، مين ؿاذت ًحسٔب من فاًض حاة من اـليؼوز اًس َىوًويج وفق اـلـَاز اًز 

ماتني اًساذسة ؾرشت ومخسة واًـرشون ؿاما، وعم اًفرتت اًيت ٍىمتي فهيا اٍمنو  وثيحرص

وػائفَ.ؿىل ٔبذاء  اـلصء كاذزامبـىن ًعحح  ادلسمي،اًـلًل.
14

 

وًُس ػاُصت  احامتؾَةحلِلة  ابؾخحاٍزاًسوس َوًويج ٌَض حاة  الاجتاًٍيؼص يف حني

ٔبن ُياك ٍلوؿة من اًسٌلث وارلعائط ٕارا ثوافصث يف فئة من فلط، مبـىن  تَوًوحِة

اًساكن اكهت ُشٍ اًفئة ص حااب. 
15

 

ن  إلحامتؾَة،نٌل ًـخربوهنا بٓدصون مصحةل إلؿساذ ًخحمي اـلسؤوًَاث  اكًزواح، وحىٍو

ة اـليؼٌلث اًس َاس َة، ألدشت، حتمي اًخحـاث، و  ،، اًض حاتَةإلحامتؾَة وؾضًو

 .  واًخاكًَف اًرشؾَة واًلاهوهَةاـلسؤوًَاث، 
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 :مفِوم اًزواح 

ختخَف اًخحسًساث اًخـًصفِة ٌَزواح ابدذالف اـللازتة اـلـصف من ذالًِا فاًخـًصف 

ىشا، ففي اًخـًصف اًلاهوين مثال جنسٍ ًـصف  الاحامتؾي خيخَف ؾن اًلاهوين وؾن اصلًين ُو

 والاس متخاغهبا وإلئدٌاش  وازثحاظابـلصٔبت  ابكرتان اًصخيؿىل ٔبهَ نٌل ًـصف ٔبًضا 

واًخياسي
16

ن افل اًلصط من حاول اًرتنزي ؿىل  فِشا اًخـًصف، متؽ اًزواح وذوزٍ يف حىٍو

خَ من ذالل الاجناة  .واس متصاًز

ًلوم  احامتؾيمن ذالل اًخـاًزف اًساتلة ميىٌيا ٔبن هـصف اًزواح تبٔهَ ؾحازت ؾن هؼام 

شٍ اًـالكة صلوافؽ ؿست ٔبطمِا اًـالكة حبَر ثلوم ُ وامصٔبت،ٔبساسا ؿىل ؿالكة تني زخي 

ق ُشا اًزواح وإلجناة، ثلام هل احذفاًَة ذاظة جتس َسا ٌَحـس  ادلًس َة اًيت ثيؼم ؾن ظًص

 .اصلًين والاحامتؾي هل ورعل وفق منط زلايف ًـرتف تَ افلمتؽ

ا  اًزواح يف افلمتؽ ادلزائصي:واكؽ ٕاحعائَاث حول  -اثَه

س من  ًخواخس مََون  22مََون صاة ٔبؾزة من ادلًسني، مهنم  28يف ادلزائص ٔبًس

ن ٔبدشت ذما ًدسخة  امصٔبت وس حـة مالًني زخي جتاوسوا سن اًزواح وؾل ٍمتىٌوا من حىٍو

حسة اكلخعني يف ؿسم اس خلصاز احامتؾي ثيجّص ؾيَ احنصافاث ٔبذالكِة ابث اًضازغ 

 ًِا.ادلزائصي مرسحا 

هنا مصنز ٕاؿالم وثوزَق حلوق اًعفي واـلصٔبت يف ٕاظاز وضفت ذزاسة ٔبؿَن ؾ نٌل

ابـلائة من اًض حاة ادلزائصي دضفوا ثفىريضم  10اًخحلِق ادلزائصي حول حصة ألدشت، ٔبن 

ؾن اًزواح ثسخة مضالك احامتؾَة واكذعاذًة ثـصضوا ًِا حاًت ذون متىِهنم من حتلِق 

ابـلائة من  41اًوسط اذلرضي و ابـلائة من 11حؿل تياء ألدشت وٕاجناة ألظفال، مهنم 

ابـلائة من ُؤلء اًض حاة ًفىصون خساي يف اًِجصت   43اًًصف. ؤبضافت اصلزاسة ٔبن 

ابـلائة هبسف  41ابـلائة مهنم ثسخة اًححر ؾن معي، و 36ثض ىت اًعصق اًلاهوهَة واًرسًة،

سون اًِجصت من ٔبخي اًزوا  4حتسني ػصوف اذلَات، تُامن ٔبنس  ح تبٔحٌحَة ابـلائة ٔبهنم ًٍص

 17.ثوفص هلم فصظة اًـُش اًىصمي



 

 ةلجم
ين

ًثا
ذ ا

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
 

َة ذابة  ذ. ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  خامـة ثسىصت -ُس

 صتخامـة َلس دِرض ثسى                                        خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص 
101 

اًيت ٔبرشان ٕاٍهيا ساًفا ثؤنس ٔبن  ؾصتَا، ألزكامفادلزائص حتخي ظسازت اًـزوتَة تـس ًحيان 

و يف حاةل  71كصاتة  ابـلائة من اًض حاة ادلزائصي من ادلًسني ذذي سن اًزواح ُو

و ما جيـي ادلزائص من ٔبنرث اًحضلان اًـصتَة ؾزوتَة  تـس ًحيان اًيت مست وس حة ؾزوتَة، ُو

 س ية. 10و 11ابـلائة من إلانج ما تني  81ابـلائة من اطلهوز، و 91اًـزوتَة فهيا 

، حصاحـا مَحوػا 2015ىضف هناًة صِص مازش ف ما اـلصنز اًوظين ًإلحعائَاث بٔ 

اخنفضت ٕاىل ،1021س ية  ٔبًف سجية يف 187يف ؿسذ اًزجياث، فدـس جسجَي ٔبنرث من 

ٔبًف  19، وابـللاتي ازثفـت حالث اًعالق من ٔبنرث من 1024يف  بًٔف 186ٔبنرث من 

. عم 1021بًٔفا يف  18وكازتت زمق  1021ٔبًف يف  14ٕاىل ٔبنرث من  1000حاةل س ية 

ٔبزكام جس خسؾي اًوكوف ؾيسُا، ٔلهنا ثؤنس صائـاث ازثفاغ ؾيوسة ادلزائصايث وؾزوف 

ذعاذًني ًعاًحون ابًخـجَي اًض حاة ؾن اًزواح، وإلحعائَاث حـَت زخال اصلٍن والاك 

يف ٕاوضاء ظيسوق اًزواح، فامي ؿازضت جصـلاهَاث وس َاس َّاث اًفىصت ُمـخرباث ٔبن اًـزوف 

 .ؾن اًزواح سخدَ ٔبذاليق حْبتٌ 

ًف حاةل ظالق ؾن ظًصق بٔ 11وجضري احعائَاث ًوسازت اًـسل اىل ٔبهَ مت جسجَي

، ووفق راث اـلعسز، واًسسايس الاول من اًس ية ادلاًزة 1021"ارلَؽ"، ظَةل س ية 

اًصئُس َة حمتثي يف ارلَاهة اًزوحِة واٍهتصة من اـلسؤوًَة اًزوحِة، حِر  فألس حاة

ٔبًف حاةل س يواي تـس ظسوز  21انسث اًضا راث ادلِة، اان اًعالق ؾصف ازثفاؿا ًـاذل 

ق "ارلَؽ  18."كاهون ٌسمح ٌَمصٔبت ابًخعََق ؾن ظًص

ودلوء اـلصٔبت ٕاىل اًخزًل ؾن  ؽُصت ارلَم مؤرشا ظلريا ؾن جحم ػاوثـس ُشٍ ألزكا

حؼصوفِا،فبٔحِاان حىون ؿىل حق وعم  اـليفصذ،سوهجا وادذَاز اًـزف  ًىن جحم  ٔبذًز

ثساؾَاث فم اًـالكة اًزوحِة، س َىون اكززَا ؿىل اـلسى اًحـَس، ًىون الاتياء ضم ذامئا 

 ؿىل مضازفمن ًسفؽ فاثوزت اًعالق، فامي خيخاز اًزوخان الاس متخاغ حبَاهتم وًو 

، ًىون اس خحساج اذلىومة ٔبنرثمصحشة ًالزثفاغ  ؽاشلس ًَِاث. وحاًَا، ػاُصت ارلَ

" ًؼ " اٍمتصذ " واًـُش ؽ، سُضجؽ حامت اس خـٌلل وزكة "ارلَادلزائًصة ًعيسوق ذمع اـلعَلاث

يف حًصة معَلة، ماذامت اًسَعاث اًـمومِة وفصث بٔحصت حمرتمة ًلك معَلة، وًو ؾل حىن 
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وألدش، وؾل ثـس  اـلصٔبتوؾل ًـس رعل اًعاتو اطلي هتاتَ  حوهل،زاء الٓ ادذَفت  َؽ،وارلحضَّة. 

لن اًخلرياث اًـمَلة اًيت ؾصفِا افلمتؽ ادلزائصي اهخجت متصذا، لن  نثريا،هؼصت افلمتؽ هتم 

ة  اًلمي افلمتـَة ؾل حىن ذامئا زحمية. وًىن يف اـللاتي، فِـخلس اًىثري، ان ما حيسج ابمس اذلًص

ثفىاك كميَا وحضااي من لك اًفئاث وألؾٌلز، فٕارا اكهت اًخلاًَس افلمتـَة  اـلصٔبت،ٔبهخجوحلوق 

ة، ٕال ٔبن اذلسازة وثلٌني كس فصضت ك  ِوذا وحواحز حافؼت ؿىل متاسم الادشت ادلزائًص

اذللوق واًواحداث الادشًة، وحتت صـاز اذلًصة تالحسوذ، احضى ٌَمصٔبت دِازاث جتـَِا 

 .ثـُش وفق ثعوزُا وكٌاؾهتا

من اًلاهون اًلسمي اكهت ثـخرب موافلة اًزوح رشظا ٔبساس َا يف ٕاحصاءاث  84فاـلاذت   

شا ما اؾخربثَ اقلامِة جن  ارلَؽ، نٌل اكهت ثعاًة اـلصٔبت تشهص ٔبس حاة ارلَؽ ٔبمام اًلايض، ُو

 19.جصاضم خماًفا ٌَرشًـة إلسالمِة واـليعق وٕاحجافا هحريا يف حق اـلصٔبت

 اًخلري يف كمي اًزواح صلى اًض حاة:-اثًثا

ازيج، ذٕان اًزواح يف افلمتؽ ادلزائصي ًيعوي ؿىل هؼامني ٔبحسٌُل ذاذًل والٓدص 

واًحياث اـلزتوخني  ألدشت، ألتياءٍىون ؾيس ألدشت اًًصفِة اًيت ثخىون من زة  فألول

 وكرب اـلزتوخني وألحفاذ ٌسىٌون يف مزنل واحس واًيت حمتزي جىرثت ٔبفصاذُا.

 من اس خلالًَةفهيا هوغ  اذلرضًة، فِىونٔبما اًزواح ارلازيج فِىون ؾيس ألدشت 

يف ُشٍ اذلاةل كامئ ؿىل اًرصاغ تني اًواصلٍن  م، فاًزواحبٔوًَاهئاًزوح واًزوخة ؾن 

 20.وألتياء

فِىي جسدٌس ٔبساسا  ادلزائًصة،يف مـؼم ألدش  اًزواح ثدضاتًَىن ذمازساث وظلوش 

)اصلفرت  واًـلس اًلاهويناًلصان )اًفاحتة(  ارلعحة ؾلسٕاىل اًحياء اًرشؾي ٌَزواح تساًة من 

 اًـائًل(.

اًزواح اًيت ختضؽ ٔبساسا زلةل من  ٕاحِاء حفالثٔبما إلدذالف فِىون يف ظًصلة 

 ٔلدصى.اًـاذاث واًخلاًَس ختخَف من ٔبدشت 
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 الادذَاز اًزوايج:  كمي اًخلري يف  .2

اكن اًزواح يف افلمتؽ اًخلََسي ميازش ثضلك ظحَـي من كدي اًصخي واـلصٔبت ؿىل 

مبا فهيا  احامتؾَا، حِثاكهت مسؤوًَاثَاًسواء ؾيس تَوقٌِل اًسن اـلعَوة، ٔبي اقلسذ هل 

ة اكًححر ؾن اًرشًم واـلاذًة نخوفري اـلِص واًسىن ومعاًزف اًـصش اًضلكَة  اـلـيًو

دشت ، ؾل ٍىن اًض حاة ًـاين من كضااي اًزواح نخغل اـلمتثةل يف .مَلات لكِا ؿىل ؿاثق الٔ 

ػاُصت ثبٔدص سن اًزواح ٔبو اًـزوف ؾيَ لٔخي كري حمسوذ، وؾل ٍىن سوق اًزواح ُو 

الادص ًـصف ما ٌسمى تبٔسمة اًزواح، فاًفذات ؾل ثواخَ مضلكة ذمن ثزتوح ؟ ومىت ثزتوح؟ 

اًوضؽ ؾل ٌس متص  ٌَزواح ًىنري اًعحَـي ونشعل اًصخي ٕار ؾل ٍىن ُياك ٔبي ؿائق ًـوق اًس

شا هؼصا ٌَخلرياث اًـمَلة اًيت صِسا جممتـيا هدِجة معََيت  ؿىل حال يف ُشا افلال ُو

ا ؿىل تًِة الادشت وهؼام سواهجا. اهـىستاًخحرض واًخعيَؽ واًيت  ٔباثُز
21

 

واصلًة حِر هالحغ ثلري يف معََة الادذَاز اًزوايج اًيت نٌل زٔبًيا ٔبهنا اكهت معََة 

حِر ثلري  ،ًرنى الٓن اًـىس من رعل فلس ػِصث الٓن وسائط حسًثة ٌَزواح ،حمضة

ألمص اطلي حـي هؼام  ،اًفاؿَني يف معََة الادذَاز من اًواصلٍن اىل ٔبحصاة اًضبٔن ٔبهفسِم

فاًرشٍىني ٔبظححا ٌُل اٌظلٍن خيخازان ٔبهفسٌِل ، اًزواح ًـمتس ؿىل مدسٔب اـلثاًَة اًصوماهدِىِة

عصف الٓدص حبَر بٔ  نٌل  ،”اذلة اًصومًيس“ظحح ٔبضم مـَاز ًالدذَاز ُو اـلَي اًـاظفي ٌَ

ٔبظحح ألفصاذ جيسون فضاءاث تسًةل ٌَخـازف ؾن اًوسط اًـائًل اكلهخلاء اًزوايج ؾن 

ق مواكؽ ألهرتهت فِياك مواكؽ ؿسًست ٌَخـازف كعس اًزواح حِر ًمت ثواظي اًعصفني  ظًص

ق رعل اـلوكؽ ومن ُشٍ ذلالل موكؽ اًحًت ا  :اـلواكؽ ميىن ٔبن هـصط اًامنرح اًخاًَة ؾن ظًص

 ..موكؽ كصان ٌَزواح. ٌَزواح،

ة، حبَر ًمت فهيا  َحىت ٔبه ؾيس ذدول ُشٍ اـلواكؽ جتس اًـسًس من اًدسجَالث ادلزائًص

ؾصط مواظفاث اًعاًة واـلواظفاث اًيت ًعَهبا يف اًرشًم وؿىل لك من ثـجحَ 

مواظفاث خشط ما حصك زساةل ثـازف هل ثويح ابًخجاوة، ومن ما لحؼخَ ٔبن ُشٍ 

( ...بُٔساف خسًة ٌَموكؽ اـلوكؽ،رشوغ م  ، ثفاظَي)تضلُااـلواكؽ ل ثـرب ؾن ُوٍهتا دضاحة 

تي ثعف هفسِا ٔبن قصضِا اًخوفِق اذلالل ومساؿست اًعصفني ؿىل اًخواظي ًلصط اًزواح 
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ق فِسًو ًضـَ اًعاًة  وثـصط مواظفاث ألفصاذ مىذوتة مزوذت تعوزت ٔبو ؾن ظًص

ظصق  وكًَٓة ٔبدصى ًالدذَاز اًزوايج ٔبظحح الٓن ما ًـصف ابلدذَاز اًزوايج ؾن.ٔبًضا

ق ، مََىة ًحسٍصيكامت هبا ادلصائس ففي ذزاسة  حول سواح اًض حاة ادلزائصي ؾن ظًص

ة اـلـادضت ختَت ؾن وػَفهتا  مفاذُاهخاجئ ٕاىل ثوظَت ،إلؿالانث  ٔبن ألدشت ادلزائًص

اًزتوجيَة وثسذَِا بٔظحح كامئا فلط ؿىل ٔبساش اًيعح واًخوحَِ فلط ٔبي اًخسذي اًضلكي 

ونشا جساضم اًوضـَة الاحامتؾَة والاكذعاذًة واـلاذًة ًٔلفصاذ . ـََةتسل من اـلساؿست اًف 

ق ادلصائس حِر اـللدَون ؿَهيا ضم من وضـِم مذوسط بٔو  يف دلوهئم اىل الاؿالانث ؾن ظًص

.ضـَف ألمص اطلي ًخـشز ؿَهيم اجياذ رشًم ابًضلك اـلحارش فُس خـني هبشٍ اًوس َةل
22

 

 جنس ٔبن الاهرتهت راهتا ثسذَت يف اًـمََة وتلغ اًيؼص ؾن اًوس َعني اًساتلني    

ق اصلزذصة واـليخسايث وافلمتـاثجي اًزتو  الافرتاضَة َة والادذَاًزة حتسًسا ؾن ظًص

Facebook. Twitter ا فِىي فضاءاث ٔباتحت اًخلاء ادلًسني وثفاؿَِا افرتاضَا  .،وكرُي

شا ما ًؤنس ؿَََ هوز اصلٍن جن اًض َخ يف ذزاس خَ حول اًرباتول ومؼاُص ثلري  ُو

اًححر  ؾَية ٔبفصاذ ظصف من ؿاما ثبًَٔسا لكت حِركمييت اًزواح وإلجناة صلى ألدش، 

الحغ ا هٔبهي كري موافق، % 11 ووس حةثضست  موافق % 46,4 الاجتاٍ وس حة تَلت حِر

 ؾيسألتياء وخسث اًيت ٌضلزخة وًُست مذوسعة وألرماث اكهت ؾيسالآبء اًضست ٔبن

شا  2.59 %ألرماث ٔبما ،%   15.58الآبء ؾيس تَلت حِر واًحياث  ٔبن ماًوحض ،ُو

 تني دضاغ حمي ماساًت تي متاما ثلريث ٔبهھا لًـين اًلمية ُشٍ الاجيايب حنو اًـام الاجتاٍ ھشا

 مبـازضة إاجياتِـ اكن الاجتاٍ ٔبن وخسهؼؼؼؼؼؼا ُش ملاتي يف ًىن– اءألتيو  ناًواصلٍادلََني.

 ٔبٍن وألتياء وألرمؼؼؼؼؼؼؼاث الآبء ؾيس ةـــذاظ اًزواح ؾيس ٌَحياث از اًضرعؼؼؼؼؼؼؼيالادذِــ

 : اجتاُاهتمة ــــوسد تَلت

اـلححواثث ًِشٍ اًـحازت حِر تَلت  اًحياث مـازضة زمغ ،%77و %74اًخوايل  ؿىل

شا ،%85اًـاموس حة الاجتاٍ   ماسال حِر اـلايض ؾن ؾل ثخلري اًلمية ُشٍ ٔبن ماًـين ُو

.اًسن هحاز ًس يف الادذَاز
23
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 اًزواح: ٕاكامة حفالثاًخلري يف ظصق وبٔمىٌة  .1

نٌل هالحؼغ ثلَريا هحريا يف ظصق ٕاحـَاء اذلفالث و اًزواح ؾيس اًىثري من اًفئاث 

ملازهة مبا اكن سائسا يف ألدش اًخلََسًة، حِر اكهت اذلفالث ثلام يف تُت  الاحامتؾَة،

مت وفلا  اذلفي،اًزوح وفلا ـلا ًوافق ؿَََ ألُي ٔلهنٌل ٌُل من خيععا ًاكفة مصاس مي  ًو

ٌَـاذاث واًعلوش اـلخـازف ؿَهيا ذاذي ألدشت، اًلدَةل، افلمتؽ اـلعلص...ول ٍلكف اًـصش 

 نثريا.

ٔبي مت  ابذلفالث،يف كاؿاث ذاظة  اذلفالث ثلام اذلسًثة فبٔظححت ٔبما يف ألدش

الاهخلال من اًفضاء اصلاذًل ارلاض "اًحَوث اًـائََة" ٕاىل فضاء ذازيج ؿام "كاؿاث 

 حزائصي.ٔبلف ذًياز  20اٍمثن ثفوق  ابُؼةالاحذفالث" واًيت ثدسم تبهٔنا 

حففي »اـلاكهة الاحامتؾَة نٌل ٔبظحح اًـصش بًَٓة من بًَٓاث اًخحاعم، واًخـحري ؾن 

رعل ٔبن زوة  ،اًزفاف ًؤذي وػائف احامتؾَة ؿسًست حصثحط كاًحا ابًَِحة والاؾخحاز

لكِا ٔبموز ثخعي ابـلاكهة  ،اًزفاف واًًس َج اطلي ًعيؽ مٌَ واذلائم اطلي كام تعيـَ

اًيت ،وبٔظححت مؼِصا من مؼاُص اًخفادص واًخحاعم…واًَِحة الاحامتؾَة ٔلدشت اًـصوسني 

واًيت حتصض ؿىل اكامة حفالث .حتصض ؿَهيا تـغ اًعحلاث ادلسًست اًيت ػِصث مؤدصا 

وفصق موس َلِة  تيف كاؿاث اًفٌاذق اًىربى مؽ ما ًعاحة ُشا من زَاة فادص  واحاًز 

وكس ًَجبٔ اًحـغ ًخحلِق رعل اىل اهفاق لك ما مـِم …ومعصتني مضِوزٍن وموائس اًعـام 

 اؾخحاز ٔبن حفي اًزواح ُو ًَةل اًـمصنٌل ٔبن هوغ ألكاين ؿىل.من هلوذ ٔبو زمبا الاس خساهة 

وكس ذللِا ٔبثص اًخلري الاحامتؾي حبَر اكهت نٌل رهصان بٓهفا  ،اـلوضوؿة ٌَـصش ختخَف تسوزُا

ة صـحَة  ٔبما الٓن فٌجس ٔبكاين اًصاي عم س َست اـلوكف يف ٔبكَة ألؾصاش .ٔبهنا ٔبكاين وسًو

مؽ تلاء تـغ اًـائالث اقلافؼة ؿىل ألكاين ، (DJ) من ذالل الٓلث اـلوس َلِة اًضرمة،

وكس ًحسوا اًضٌلل ادلزائصي ٔبنرث ثبٔثصا تـامي اًخلري  ،اًضـحَة اقلََة ٔبو ٔبكاين اًفصكة اصلًًِة 

ُشا فامي ثحلى مٌاظق ادليوة ل ساًت حمافؼة وسخِا ارا ما ،)ذاظة يف هجخَ اًلصتَة( 

 . كوزهت ابًضٌلل ادلزائصي
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اذلفي ل خيَوا من اـلبٔهولث فدـس ٔبن اكن اًىسىس واٌَحم واذلََة وتعحَـة اذلال 

ن بٔظحح الٓن ًخجَ ألفصاذ اىل ألظحاق ٔبو نٌل جسمى  ُو مائست كساء وؾضاء اـلسؾٍو

ابًعاخني وحصفق مـَ اـلرشوابث واًفوانَ ؤبهواغ اًسَعاث نٌل ٔبظحح هيمت تعًصلة ثلسمي 

ن،ُشا ذون ٔبن هيىص حمافؼة اًىسىس ؿىل مسؾٍوهنا وذٍىوز اًعحن اـللسم ٌَاـلائست وبًٔو 

 .ادلزائصماكهخَ يف تـغ مٌاظق 

حة وكعاث ٌَضـص   ٔبقصة،واـلوس َلى اًلصتَةُشا ابٕلضافة ٕاىل ػِوز ٔبمناظ ًحاش قًص

(Rap- Hip Hop)ُـشٍ اـلؤرشاث ثًدبٔ توحوذ حاةل من اًخلري وثؼِص نشعل ٕان  . ٕان

اًىثري من اًفئاث  وبٔمناظ سَوك ظصق ثفىري اًلمي اًخلََسًة ؾل ثـس ثؤثص ثضلك هحري يف

ة. الاحامتؾَة. واذلصاك يف اـليؼومة اًلميَة ًٔلدشت ادلزائًص
24

 

 اًزواح صلى اًض حاة:  ومـاًري سناًخلري يف كمي  .1

صحؽ اًخبٔدص خبٔزري ؿامي اًخـَمي ؿىل ثبٔدص سن اًزواح ن يف سن اًزواح ًـست ؾوامي  ٍو

واحض يف زمس مس خلدي اًض حاة حِر " ٔبن  ٔبثصهل  اًـايل،فاهدضاز اًخـَمي لس امي اًخـَمي 

 اصلزاسة.واذلعول ؿىلاًضاة ٔبو اًفذات ل ٌس خعَـان إلكسام ؿىل اًزواح ٕال تـس ٕامتام فرتت 

ن  واحص مٌاسةمعي مالمئ   ٔبدشت.ميىهنٌل من حىٍو

 ،اًخـَمي يف افلمتؽ ثعوزا مَحوػا يف ؿسذ اـللدَني ؿَََ مٌش الاس خلالل وكس ؾصف

حِر ٔبن اًض حاة.واحض يف ثبٔدص سن اًزواح صلى  ٔبثصذاظة اًخـَمي اًـايل اطلي هل 

 ،اًححر ؾن اًـمي وتـسُا زحةلاًضاة تـس ختصخَ جيس ٕامامَ ٕاًزامِة ارلسمة اًوظيَة 

 .اًـميًَفىص يف ألذري ابًزواح بٔما اـلصٔبت فذجس مـاانت يف اًححر ؾن 

فبٔظحح اًزواح مصحةل  اـلحىص،خسًست كََت من بٔطمَة اًزواح  ومـاًريجصوس كمي  ونشا

هنم ًلضون ُشٍ اـلصحةل يف حِاهتم ٔبساسا يف بٔ  ًفىص ألفصاذ فهيا ذالل مصحةل ص حاهبم ٕال

شٍالاس خـساذ ٌَزواح  ال يف  ُو نٌل ٔبن اًيؼصت اًفصذًة  اذلارض،اًـمََة ثبٔذش وكذا ظًو

هَ ل حيمتي مسؤوًَة ألدشت ادلسًست سوى لٔ  اًلصاز،ٌَزواح جس خسؾي اًرًتر يف اختار 

حِر اكهت اًيؼصت ٌَزواح حٌلؾَة ؿىل ؾىس ما اكن ؿَََ يف اـلايض ادلسًسٍن،اًزوخني 

 .ادلسًست وألدشتخوىل اًـائةل لك ٔبموز اًزواح من اختار اًلصازاث ٕاىل ٕاؿاةل ألتياء ث حِر و 
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حح اًضاة ًعمح ٕاىل فبٔظ  اًزواح،نٌل ٔبن ٔبسمة اًسىن ساطمت يف ثبٔدص اًض حاة ؾن 

اًـائًل.ؾن ضَق اـلسىن  وحسمَة تـَسااًـُش يف تُت ًوفص هل ٔبنرث زاحة هفس َة 
25

 

 ازثفاغ حاكًَف اًزواح )اـلِوز(:  .4

 كضَة ثـس  اًيت وزِاـل  كضَة يف ومَموسا هحريا ثلرّيا اـلَساهَة اًحَاانث جسَت حِر

 زفؽ مسبةٔل جتاٍ ٕاجياتَا وظلازا هحازا ،وٕااناث رهوزا اًـَية ٔبفصاذ اجتاھاث اكهت حِر حساسة

 اـلھوز حىون ٔبن ،اًـَية ٔبفصاذ مـؼم زفغ حِر ٕاجياتَا، اًـام الاجتاٍ اكن اـلھوزحِر

 تسٔبث اـلاذًة اذلَات ٔبن هلول ماجيـَيا وھشا ، % 94.4الاجتاٍ وس حة وتَلت ثس َعة

 حاكذ اًَوم ٔبظححت اًًصفِة اًزجياث يف مـلوةل اـلھوز اكهت ٔبن فدـس اًًصفِني، ؿىل جس َعص

 .اذلرضي افلمتؽ يف اـلھوز ؾن لختخَف

شا ما ٔبنس هوز اصلٍن جن اًض َخ يف ذزاس خَ حول اًرباتول وثلري كمييت اًزواح  ؿَََ ُو

 تياث من ألتياء ًزواح ٔبخاتوا موافق ابًًس حة ٌظلٍن % 18,1دش اًًصفِة وإلجناة صلى الٔ 

و ٌَزواح اًلصايب، ت ابًًس حةثضس ٔبخاتوا موافق ٌظلٍن % 44,48و  ألكازة،  ما ًـين ُو

 الاؾخحاز  تـني ٔبذشان ٕارا ذاظة مس خلدال، نشعل ًعحح ًن ٔبو ذاذََا ًحق ؾل اًزواح ٔبن

 %91,1 اًحياث وؾيس   81%ألتياء ؾيس تَلت حِر واًحياث ًٔلتياء الاجتاٍ وس حة

 %71,1واًحياث   ًٔلتياء الاجتاٍ وس حة وتَلت ألكازة، تياث من ألتياء ًزواح ابًًس حة

 .ألكازة ٔبتياء من اًحياث ًزواح ابًًس حة  %80,1و

، ذون ٔبن ٍلكف ادلزائصكسجصس وؼاُصت ثفضت ثضلك هحري فِ اًزواح ابًفاحتة نٌل ٔبن

س خويف بٔزاكن اًزواح ظحلا ًخـاًمي اصلٍن إلسالسم.. ُشا اًصخي كري إلصِاذ وإلؿال ن، ٌو

اًزواح اكن ملدول يف سمن ألؾصاف، فٌَلرا اهدرش اًَوم يف سمن لك يشء فَِ تبٔوزاق 

 زحوثَة؟

وزمغ نرثت اقلارٍص اًيت ثعَلِا اـليؼٌلث اذللوكِة والاحامتؾَة، ثلدي نثرياث ؿىل اًزواح 

ـيوسة يف افلمتؽ ؤبسمة اًسىن، ؤبصاز ٕاىل ٔبن اكَة ثغل اًـصيف ثسخة اهدضاز ػاُصت اً 

اًلضااي ختط ألسواح اطلٍن س حق هلم اًزواح من كدي، مث حزّوحوا مصت اثهَة، وثـّشز ؿَهيم 

جسجَي سواهجم اًثاين يف اذلاةل اـلسهَة، وابًخايل ثـشز ؿَهيم اًخلسم بٔمام اـلعاحل اًصمسَة 
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ون ٕاىل ألمئة ٕلجصام اًلصان اًرشؾي ؤ من ألسواح ًَج ٌَخرصحي تولذاهتم، وكال ٕان اًـسًس

ًة ثربم اًـلس اًرشؾي تلصاءت ادلزائص مس خـَيني ثضِوذ مًزفني، يف حني ل حزال اًـائالث 

ست ؿست ٔبصِص، ؤبحِااًن س ية، ورعل حسة موؿس اًزفاف، اًفاحتة وثؤخي اًـلس اـلسين ـل

.ٕارا ما فضَت اًـالكة كدي اصلدول ”معَلة“حىت ل ثلؽ فذَاهتا يف مسة 
26

 

خفامق اًزواح اًـصيف ٔلس حاة ٔبدصى كري جضسًس كاهون الازثحاظ تبٔنرث من سوخة،  ًو

ؿىل زٔبسِا ازثفاغ اـلِوز وازثفاغ حاكًَف اًزواح واىل ؾوامي احامتؾَة وثلري مـعَاث اذلَات 

 واًضلط.اًصاُية، 

كري اـلواظياث  كرتايب يف بٔوساظ اًض حاة ادلزائصي،منزواح الٕ اًػاُصت  ثجصسنٌل 

ؿل ًـس ٌَزواح اًلصايب هفس اـلاكهة اًيت اكن حيؼى هبا فاـلواظياث من كري اـلواظيني. وسواح

وكس ، ٕال يف حالث انذزت يف افلمتؽ اًخلََسي، وؾل ًـس الاًزام ابًزواح اًلصايب موحوذاً 

 ُشا ألتياء من اطلهوز وإلانج ؿىل حًصة الادذَاز. ساؿس

ق ص حاكث اًخواظي اًزواح ػاُصت وثيامت ٔبًضا يف الٓوهة ألذريت  الافرتاضَـن ظًص

 ،خَف ؾن اذلَات اًزوحِة اذللِلِةخي حـَس ؾن ازط اًواكؽ الا اهَ مدسئَا لإلحامتؾي،اً 

حسوا  ألظفال،حِر ًمت افرتاط لك يشء مبا يف رعل   ٔبزضتُشٍ اذلَات اـلفرتضة كس  ٔبنًو

ؿىل ازط  ٔبهواؾِاجلك  جعزوا ؾن حتلِق زقحاهتم ٔبنزقحاث اًىثري من ص حاة اًَوم تـس 

 .اًواكؽ
 

 : ذامتة 

ًىن ٔبذشث  اًلمي،يف جممتـيا مبجموؿة من  ازثحطويف ألذري ميىٌيا اًلول ٔبن اًزواح 

ادلزائصي ذما ُشٍ ألذريت جضِس حتولث خمخَفة هدِجة اذلصاك إلحامتؾي اطلي ٌضِسٍ افلمتؽ 

يف اـليؼومة اًلميَة ٌَزواح صلى اًض حاة ادلزائصي، حِر اجتَ  جنم ؾيَ حتول وثلري

اًواصلٍن، مصثحا من ظصف  الادذَازاطلايت فدـسما اكن  الادذَازاًض حاة صُئا فض َا حنو 

اًزواح مديَا ؿىل إلزاذت اذلصت ٌَزوخني ٔبي اًصخي واـلصٔبت اـلـيَني تَ. وتشعل هَحغ  ٔبظحح

ا وتياهتا. ألدشت ادلزائًصة هحريا صلوزثلَعا   يف ٔبضم حسج ًـصفَ ٔبتياُؤ
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 ِوامش:اً 

                                                             

ٓ  ًةذلكثظاوا لحثماؾًةا ثلوًثحاظاُص َلس صَوص: 1 ذزاسة مِساهَة حتََََة  (،2999-2967)زيئساًحا ًمحثمؽاي ف مًلًا ؾًی ازھزاوب

 .44, ض1008 ادلزائص،ًـَية من اًض حاة ادلامـي، ذاز جن مصاتط،

ة،مرص،اًخلري الاحامتؾي َلس معص اًعيويب، 2 ة،خامـة   إلسىٌسًز  .11،ض2996،مًضبٔت اـلـازف ابٕلسىٌسًز

ة واًخعحَقاصلكس،َلس 3   21،ض2996،ذاز جمسلوي،ؾٌلن، ألزذن،اًخلري الٕحامتؾي تني اًيؼًص

4http://writingskillesblog.blogspot.com/2015/06/1.html,le 21/09/2016a 8h45. 

 .17. ض1008، ًجامـَةاًمـصفة، ذاز اًصًفيؿالحخماافيؾَمثساذزا، قيَمذصازًسَسا5

صة،بٔيب فضي حٌلل اصلٍن َلس بٔيب مىصم اجن مٌؼوز،   6  .2997, 100، ذاز ظاذز تريوث،ض2،ظ21افلضل،  ًسان اـً

صيبَلس ؿاتس ادلاجصي،   7  . 11، ض1002، مصنز ذزاساث اًوحست اًـصتَة، تريوث، 2، ظاًـلي الٔذاليق اـً

 . 281، ض1000ىص اًـصيب، ؾٌلن، ، ذاز اًف1، ظؿؿل اًيفس الاحامتؾيذََي ؾحس اًصمحن اـلـاًضة،  8

 .286ذََي ؾحس اًصمحن اـلـاًضة، اـلصحؽ هفسَ، ض  9

 .117ض مصحؽ ساتق،جن مٌؼوز، ا  10

صيب و اًخلري  َلس: اًض حاةَلس ؿًل  11  .16، ض 2981اًًرش،تريوث، ذاز اٍهنضة اًـصتَة ٌَعحاؿة و  ،الاحامتؾياـً

 .277ض ،1001،خامـة ادلزائص،ًلمي واًسَوهَاث صلى اًض حاةبٔثص وسائي الٕؿالم ؿىل اتومـزيت: . اًسـَس 12

 .16، ض 2998 اًلاذز:س ؿالء اصلٍن ؾحس َل  13

ة،ارلسمة الٕحامتؾَة وجمالث اـلٌلزسة اـلِيَةؾحس اقلي َلوذ حسن ظاحل:14  . 201، ض1001 ،ذاز اـلـصفة ادلامـَة إلسىٌسًز

15www.Bahrainyouth.org,le 25/10/2010, a 12h15 

 .  11،ض1000،ذاز اًرشوق،الٔزذن،احامتغ الٔدشت ؿؿلمعص، مـن ذََي 16

17http://www.echoroukonline.com/ara/?news=5248,le21/10/2016a 9h32 
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19http://yagool.dz/Ar/article_919.html,le13/10/2016a 10h17  

ز سـس،20 ةؾحس اًـٍز  .22،ض2996،ذاز ُومةٌَعحاؿة واًًرش،اًزواح واًعالق يف كاهون الٔدشت ادلزائًص

 .60ض،1001،ذاز اـلـصفة،ادلزائص، اًزواح واًض حاة ادلزائصي ٕاىل بٍٔنمََىة ًحسٍصي،21

ةالاحامتؾي واًواكؽ اًزوايج ابدلزائصمؤثصاث اًخلري  ابص َخ،ٌلء بٔس22     http//jilrc .com،:سري حنو اًفصذاَه

فِة هوز اصلٍن جن اًض َخ، 23 خامـة  ،19جمةل اًـَوم إلوساهَة،اًـسذ  ،اًرباتول ومؼاُص ثلري كمييت اًزواح وإلجناة صلى الٔدش اًًص

 .116،ض 1021سعَف، حوان 

24https://sites.google.com/site/socioalger1/lm-alajtma/mwady-amte/altghyr-alqymy-fy-almdynte-

aljzayryte 

 ( http://fashion.azyya.comؾوامي ثبٔدص سن اًزواح:)25

26https://socioalger.wordpress.com 
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 اًزواح كري اـلوزق يف ادلزائص

 -اقلارٍص و اذلَول  -
 

 ادلزائص - خامـة إلدوت مٌخوزي كس يعَية -هصمية حمصوق .ذ                                        

 

 : اـلَرط

اًزواح كري اـلوزق يف ادلزائص،  ؾلس

ابث من ٔبدعص موضوؿاث ألدشت واًزواح 

ؿىل إلظالق يف ٔبايمٌا ُشٍ ؤبظحح حمي 

خسل واسؽ ؿىل اـلس خوى اًفلِىي واًلاهوين 

 واًيفيس والاحامتؾي.

ًَزم اًرتنزي ؿىل ُشٍ اًلضااي  طلعل

الاحامتؾَة واـلضالكث اـلصثحعة مبوضوغ 

ا ؿىل  اًزواح كري اـلوزق واًخوؾَة مبزاظُص

 .اـلصٔبت وألدشت وافلمتؽ تبدٔشٍ

 Résumé : 

   Le contrat de mariage non 

notarié en Algérie, est devenu l'un 

des objets les plus graves de la 

famille et du mariage, aujourd'hui 

et il suscite un grand débat sur le 

plan jurisprudentiel, juridique, 

psychologique et social. 

Pour ces raisons, il faux mettre le 

point sur ces thèmes sociaux et les 

problèmes liés au mariage non 

notarié et il faut renforcer la prise 

de conscience de ses risques pour la 

femme, la famille et la société 

entière. 

 
 

 ملسمة:

، ابث من ٔبدعص موضوؿاث ألدشت واًزواح ؿىل يف ادلزائص ؾلس اًزواح كري اـلوزق

اًفلِىي واًلاهوين واًيفيس  ىإلظالق يف بأيمٌا ُشٍ وبٔظحح حمي خسل واسؽ ؿىل اـلس خو 

 والاحامتؾي.

تحـغ اًلضااي الاحامتؾَة، اًيت ثخحول ٕاىل مضالكث احامتؾَة مًضؤُا  اوابث مصثحع

حماوةل اًحـغ اًخحاًي ؿىل ٔبحاكم اًرشغ ٔبو اًلاهون ٌَوظول ٕاىل حتلِق ما ًـخربوهَ هفـًا، 
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و يف حلِلذَ ًَحق رضزًا ابًلًا حبلوق اـلصٔبت ًضحَة ألوىل ىون اواطلًَ، افلمتؽواًعفي و  ُو

ول حيلق ملاظس اًزواح من بًٔفة وزمحة وموذت ،ٔلحاكم اصلٍن ءلالل اًيسًِشا الاس خ

الٓفاث ث اًزوحِة وفَِ اهدضاز ٌَلعاء و اًواحداماث و ٍىون فَِ اٍهتصة من الاًزتاو 

 الاحامتؾَة.

طلعل ًَزم اًرتنزي ؿىل ُشٍ اًلضااي الاحامتؾَة واـلضالكث اـلصثحعة مبوضوغ اًزواح 

اواًخوؾَة   .صٔبت وألدشت وافلمتؽ تبدٔشٍؿىل اـل مبزاظُص

زواح اًـصيف واًزواح اًاـليدرشت يف افلمتؽ ادلزائصي ومن ٔبضم ظوز اًزواح كري اـلوزق و 

 :ذما ًعصخ الاصاكل اًخايل اـلس َازاًرسي و 

 ؟ما ُو ٔبثص لك ؾلس اًزواح كري اـلوزق ؿىل اًزوخني وألتياء وافلمتؽ 

  ظوزٍ ؟ما ُو ؾلس اًزواح كري اـلوزق ؟ وما عم 

  اهـاكساثَ ؿىل ؟ وما عم  ُو واكؽ اًزواح كري اـلوزق يف ادلزائص و ماعم ٔبس حاتَما

 ؟  اذلَول اًىفِةلٌَحس مٌَ؟ وما عم  الادشت و افلمتؽ ادلزائصي 

 اىل: كسمت ُسٍ اًوزكة اًححثَةوكس 

 حمكَؾلس اًزواح كري اـلوزق و  ثـًصفاـلححر الاول: 

ةو ٔبس حاتَ  اـلوزق يف ادلزائص و كرياًزواح واكؽ اـلححر اًثاين:   اهـاكساثَ ؿىل الادشت ادلزائًص

 .اـلححر اًثاًر: اذلَول اًىفِةل ٌَحس من اًزواح كري اـلوزق
 

 ماَُة اًزواح كري اـلوزق ألول: اـلححر 

ٔبن موضوغ اًزواح كري اـلوزق ًـّس من ٔبدعص اـلوضوؿاث اـلـادضت يف ابة  لصم

اًزواح، ذاظة ؤبهَّ كس اهدرش وثفضا يف الٓوهة ألذريت، ألمص اطلي ٔباثز خسل واسـا تني 

 وحمكَ وظوزٍ. حلِلذَاـلـادضٍن لس امي يف تَان  اًفلِاء

 :وسوف حناول تَان ماَُة اًزواح كري اـلوزق من ذالل

  : اًزواح كري اـلوزق   ثـًصفاـلعَة ألول 
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  : اًزواح كري اـلوزق حمكاـلعَة اًثاين 

 اًزواح كري اـلوزق : ثـًصفاـلعَة الٔول

ؾصفَ اًفلِاء تبٔهَ سواح كري اـلسجي سواء ؿىل ًس مبٔرون رشؾي يف حممكة ألحوال 

اًزواح ... كري مسجي توزَلة زمسَة، وـسم » ٔبو ُو .1اًضرعَة ٔبو يف اًضِص اًـلازي

ؾل ٌسجي يف اقلمكة اًرشؾَة وؾل جيصي ؿىل ًس ٔبو سواح .2«جسجَهل يف اقلمكة اًرشؾَة 

 .3مبٔرون، وؾل ثعسز فَِ وزَلة سواح

ًفِم من ُشٍ اًخـاًزف ٔبن ؾلس اًزواح كري اـلوزق، ُو ؾلس ًمت تني زخي وامصٔبت 

 هل صلى اـلوػف اـلؤُي كاهوان طلعل.ذون ٔبن ًمت ثوزَلَ وجسجَ

وجتسز إلصازت ٔبن اًزواح كري اـلوزق هل جسمَاث مذـسذت فلس ٍىون مىمتي ألزاكن 

 وكس ًلعس واًرشوظ وٌسمى ابًزواح اًـصيف، وكس ٍىون تسون صِوذ وٌسمى سواح اًرس

ٌسمى جزواح اـلخـة وكس ٍىون اًلعس مٌَ اًخحََي ذون كعس اصلوام مٌَ اٍمتخؽ و 

الاس خلصاز فُسمى ىاكخ اًخحََي، وكس ٍىون اًزواح كري اـلوزق ذون ظساق وٌسمى و

 ىاكخ اًضلاز.

 حمك اًزواح كري اـلوزق: اًثاين اـلعَة

رُة مجِوز اًفلِاء ٕاىل حصة ومرشوؾَة ؾلس اًزواح اـلىمتي ألزاكن ورشوظ 

ذفي فهيا اًعحة وتعالن ؾلوذ اًزواح اًيت ثمت يف دشًة تسون ويل ول صِوذ، ٕار ٍى 

اًويل، مؽ اًخوايص ابًىامتن، ووظفوا  واًلدول ٔبو ثمت حبضوز اًضِوذ ذوناًعصفان ابٕلجياة 

ُشٍن اًيوؿني من اًزواح ابًّزان اـللٌؽ تي والٔنرث من رعل رُة تـغ اًفلِاء ٕاىل اؾخحاز 

َا بٔمام ؾلس اًزواح كري اـلوزق واـلىمتي ألزاكن ذميوغ رشؿا مؽ حصة اًخـاكس، ٕارا ؾل ًوزق زمس 

 4هجاث زمسَة ولك ُشا حفؼا ؿىل اًـصط واًًسة. 

 :هـاكساثَاو  واكـاًزواح كري اـلوزق يف ادلزائص ؾوامهل: ـلححر اًثاينا

ث ٕان اًزواح كري اـلوزق كس ؾصف حزاًس مَحوػا، يف الٓوهة ألذريت و ٔبظححت ظَحا

زفوف اقلاُك من رشاحئ خمخَفة ذاذي افلمتؽ سواء اكهت ٕازحاث اًزواح و اًًسة ثـج هبا 
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ظحلة مثلفَ واؾَة بٔو ذوهنا ألمص اطلي حـَيا هعصخ اًسؤال اليٓت : ما عم ٔبس حاة وؾوامي 

ؿسم اًخوزَق ؾلس اًزواح ؟ وما عم اـلفاسس اـلرتثحة ؿَََ ؟ ٕان إلخاتة ؿىل ُشٍ ألس ئةل 

ظوز وواكؽ اًزواح كري ل يف اـلعَة ألول ًخعَة مهنا ثلس ميِا ٕاىل زالزة معاًحيدٌاو 

 ؿسم ثوزَق ٕاهـاكساثٔبس حاة ؿسم ثوزَق ؾلس اًزواح يف اـلعَة اًثاين اـلوزق يف ادلزائص،

 .اًزواح ؿىل الادشت وافلمتؽ ادلزائصي اـلعَة اًثاًر

 ظوز وواكؽ اًزواح كري اـلوزق يف ادلزائص : ألولاـلعَة 

سواح اـلس َاز يف اًفصغ الاول و هدٌاول ُسا اـلعَة من ذالل ؾصط اًزواح اًـصيف 

 اًفصغ اًثاين.

 اًفصغ الٔول: اًزواح اًـصيف

س يدٌاول ثـًصف نرث اًعوز اًيت ابثت مٌدرشت يف ادلزائص عم اًزواح اًـصيف،ان بٔ 

ًفلصت اًثاهَة، واكؽ ىل، واكؽ اًزواح اًـصيف يف ادلزائص اوحمكَ يف اًفلصت الااًزواح اًـصيف و 

 تواتة ٌَزواح اًـصيف.ادلامـاث زواح اًـصيف يف ادلزائصاًفلصت اًثاًثة ًا

صيف وحمكَ: الٔوىلاًفلصت   :ثـًصف اًزواح اـً

ُو ؾلس تني زخي وامصٔبت ٔبجصم وفلا ٔلحاكم اًرشًـة إلسالمِة، » ؾصفِا تسوي ؿًل

ذالل ومت فَِ اصلدول ابًزوخة، ٕاىل تُت اًزوحِة، وؾل ٌسجي يف جسالث اذلاةل اـلسهَة 

 5.«اـلِةل اقلسذت كاهوان طلعل

من ذالل اًخـاًزف اًساتلة ٌَزواح اًـصيف، هعي ٕاىل ٔبهَّ سواح مذوافص ؿىل مجَؽ 

من زضا اًزوخني، وويل اًزوخة، وصِوذ، وإلؿالن، ولك ما يف ألمص  ألزاكن اًرشؾَة

ٔبهَّ ؾل ًوزق صلى ادلِاث اـللكّفة تدسجَهل، وكس اظعَح ؿَََ اًفلِاء اًزواح اًـصيف، ٔلهَّ 

، نٌل ًعَق ؿَََ -ظىل ػل ؿَََ وسؿل-ًمت وفق ما ثـازف ؿَََ اًيّاش مٌس ؾِس زسول ػل 

ععَح ؿَََ ؾلس سواح تـامس اًزواح اـللفي ٕلقفاهل رشؾي، ٔلهَّ مىمتي  سم جسجَهل، ًو

ألزاكن اًرشؾَة نٌل ًعَق ؿَََ امس اًزواح ابًفاحتة لكرتاهَ هبا. وجتسز إلصازت ُيا، ٔبن 

و يف ملاتي ؾلس اًزواح اًصمسي ٔبو اـلوزق .مععَح اًزواح اًـصيف، مععَح حسًر، ُو
6

 



 

جم
ين

ًثا
ذ ا

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
 

 -ادلزائص -خامـة الادوت مٌخوزي كس يعَية –هصمية حمصوق  ذ. ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

 صتخامـة َلس دِرض ثسى                                        خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص 
115 

ًلك رشوظَ اًرشؾَة، فٕاهَّ سواح ألظي ٔبن اًزواح اًـصيف مىت اكن مس خوفِا و 

 حصَح ًرتثة ؿَََ لك الآثز اًرشؾَة ٌَزواح سواء ًزوح واًزوخة ؤبتياء.

، فٕاهَّ ص حَ ٕاحٌلغ من اًفلِاء اـلـادضٍن تبٔن اًزواح وًىن ٔلس حاة س َبئت تَاهنا

اًـصيف، اـلس خمكي ٔلزاكهَ اًرشؾَة، وكري اـلوزق، صلى ادلِاث اـللكّفة تشعل ًوصم ٔبن 

 .سواخا مىصوُا، هصاُة كاهوهَة واحامتؾَة حصثة اًىصاُة اًرشؾَةٍىون 

 اًفلصت اًثاهَة: واكؽ اًزواح اًـصيف يف ادلزائص

اًس يواث ألذريت اس خفحال واهدرش تني لك  يف ادلزائصس اميؾصف اًزواح اًـصيف 

ٌس خعَـون ظَحة ادلامـاث وألخاهة ذمن ل صنز ٔبنرث تني اًصخال اـلزتوخني و اًفئاث ومت

اًحاءت، يف حني ٔبن تعالثَ ُن من اًعاًحاث ٔبو اـلعَلاث وألزامي اٌَوايت ل ًفصق مـِن 

 .هَ ظاـلا ٔبهنا وزَلة بٔمام ػلاًـصيف من ذو 

وادلسًس يف ألمص اًَوم ٔبن ٔبنرث اـلخوّزظني يف ُشٍ اًلضااي ضم ألخاهة اـلسَمني وكري 

ًني ادلزائص  تلصط اًـمي ٔبو الاس خلصاز، ٕاىل خاهة ادلزائص اـلسَمني اطلٍن ًسذَون

وؾن  ثاهَة تـَسا ؾن ٔبؿني اًزوخة ألوىل.اً مُسوزي اذلال اًصاقحني يف اًزواح ٌَمصت 

ي ل ائص ادلز  ، ذاظة ؤبن افلمتؽزاءُا طموم هحريت ضم يف قىن ؾهنامضالك إلصِاز اًيت جتص و 

 .دس َف اًزواح اًثاين ول ًـرتف تٌَس 

شا اًيوغ من اًزجياث كري كضَة ًِ 4100جسَت معاذز كضائَة ٔبنرث من وكس 

،وما دفي اكن ٔبؾؼم ٔلن اًسواذ ألؾؼم من ُشٍ اًزجياث ًًهتىي ذون مضالك تـس اـلوزلة

اُك يف اة اقلاهلضاء اـلعَحة اـلضرتنة واًزجياث اـلـَن ؾهنا عم فلط ثغل اًيت ظصكت ٔبتو 

ا  .كضااي ٕازحاث اًًسة وكرُي

زواح اًـصيفادلامـاث : اًفلصت اًثاًثة  تواتة ٌَ

ًَجبٔ اًىثري من ص حاة ادلامـاث اًَوم ٕاىل إلًلاغ ابًفصائس اًسِةل يف ص حاك اًزواح 

اًـصيف ، ذاظة مهنن اًحـَساث ؾن ٔبُاٍهين ، فذحسبٔ اًصحةل ابذؿاء اذلة واًلصام واًَِام 

وثًهتىي إبجصام ؾلس ذون ويل ول ٕاؿالن رشؾي وٕاهٌّل سواح دشي حمصم يف ػي قَاة اًضمري 
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ًضِوت وؿسم وحوذ اًواسغ اصلًين اطلي حيصك اًـواظف اًخرشًة وهيشهبا إلوساين وثلَة ا

فاًرشغ ل حيازة اًـواظف ول اًضِواث،  ،ًريثلي هبا ٕاىل ٔبؿىل ذزخاث ذمىٌة من اًسمو

ن اًحُت اـلسؿل وثوفري  وًىٌَّ ٍصوضِا وهيشهبا ًخىون يف ذسمةإلوساهَة مجـاء ًخىٍو

ًىن من ثلـن يف  خامـاثيا اًَوم ل ًـسو هوهَ ؾحثا،اًسىِية واًعمبٔهٌُة ،ًىن ما حيسج يف 

.رعل ٕال تـس ٔبن ثلؽ اًفبٔش يف اًصٔبش رشانَ ل ثسزهن
7

 

 يف ادلزائص واـلخـة سواح اـلس َاز: اًفصغ اًثاين

درش لكَِة ، اصلي وخس مٌاد مٌاسة حىت ًي ظححت ادلزائص حمعة ًزواح اـلس َازا

 هدٌاول ثـًصف سواح اـلس َاز يف اًفلصت الاوىل،احامتؾَة وسوف تفـي ؾوامي اكذعاذًة و 

الاحامتؾَة ًزواح اـلس َاز اًفلصت اًثاًثة، سواح اـلس َاز من اًفلصت اًثاهَة اًصؤًة اًيفس َة و

 ت.ـة سواح اـلس َاز ومواكؽ ألهرتهًفلصت اًصاتا اًياحِة اًلاهوهَة

 اًخـًصف جزواح اـلس َازالٔوىل: اًفلصت 

،لن ازف ؿَََ اًياش يف اًزواح اًـاذيمس َازا متزيا ـلا ثـمسي ُشا اًيوغ من اًزواح 

و  ،ل ٌس خلص ؾيسُاري ٕاىل اًزوخة يف ٔبوكاث مذفصكة واًصخي يف ُشا اًزواح ٌس ُو

كِا اًرشؾَة جصضاُا ألزاكن ما ؿسا ٔبن اًزوخة ثدٌاسل ؾن تـغ حلو مس خويف اًرشوظ و 

ؾصف سواح  .ٍىون يف اًرسس كؿسم ٕاًزام اًزوح تواحداثَ حنوُا نٌل اهَ مثي اًيفلة و 

س  اـلس َاز مٌش ؿست س يواث، واًفلِاء يف ذالف وخسل حول مرشوؾَخَ تني مًؤ

سٍن ٍصوهَ مس خمكال ًرشوظ اًزواح اًرشؾي، وحي ـلضالكث احامتؾَة  ومـازط، فاـلًؤ

دعريت، ٔبجصسُا مضلكة اًـيوسة، بٔما اـلـازضني فريوهَ انكعا من اًياحِة اًرشؾَة ومسؿات 

تـس ادلسل يف اًـاؾل اًـصيب و ضالكث بٔذالكِة واحامتؾَة يف افلمتـاث اـلسَمة، ًخفّجص م 

 28سم يف ذوزثَ حول حواس" سواح اـلس َاز" مت مؤدصا ٕاخاسثَ من ظصف ٍلؽ اًفلَ إلسال

وسازت اًضؤون اصلًًِة ظيفذَ يف ذاهة  اًـسًس من اًـٌَلء.اـليـلست مبىة وذاز إلفذاء اـلرصًة و 

8س َة اـلميوؿةاًـالكاث ادلً 
 . 
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 واكؽ سواح اـلس َاز يف ادلزائص

ُشا اًيوغ من اًزواح اهدضازا هحريا تني بٔوساظ اًض حاة ًخرٍبص اًـالكاث  ؾصف

ًني ًـُضون يف ػصوف ادلزائص  ابـلائة من 10حىضف ٔبزكام كري زمسَة ٔبن حنو ،و اـلض حوُة

بئت  ؿىل زٔبش ُؤلء سواح اـلس َاز، وخيخازوهَ ظًصلة ٌَـُش مؽ امصٔبت ًسخة ٔبو بٓدص ًو

طلي حصمت فَِ زخال بٔؾٌلل، ًبئت ُشا يف اًوكت اخشعَاث س َاس َة وزلافِة، فٌَة و 

 .وسازت اًضؤون اصلًًِة ُشا اًيوغ من اًزواح

ي مٌش بٓلف اًس يني وادلسًس فَِ ُو اًدسمَة ادلزائص  سواح اـلس َاز موحوذ يف افلمتؽ

ارلصوح من ذوامة ًساء مُسوزاث اذلال ٌَفوس جزوح و ن اً فلط، حبَر ثَجا ٕاًََ اًـسًس م

ادلزائص مََون تًت يف 22اًـيوسة اًيت ثعازذ 
9

. 

 الاحامتؾَة ًزواح اـلس َاز : اًصؤًة اًيفس َة واًفلصت اًثاهَة

ألدعائَة اًيفساهَة "سِام ظاذلي" ٔبن الآثز اًيفس َة ـلثي ُشا اًزواح اتـس ٔبنسث 

ألظفال ابصلزخة ٔبنرث من ًسفؽ اٍمثن عم اًزوخة و  ٔبنري ذما ًـخلسوهَ اـللدَون ؿَََ و جىث

َة اًدض حؽ اًـاظفي تني اًزوخني ان اًرتاتط اًـضوي ًٔلدشت ٔبمص ٔبسايس يف معَ  ،ألوىل

ا اٌَلاء ادلًيس فلط مبا ٔبن اذللوق ٕال فان اًلضَة س خعحح و  حمعة ؿاجصت ٔبو مذىصزت ميزُي

ا اًزواح ؾن اـلصٔبت وحق اًيفلة واًسىن واـلحُت وتشعل ًضَؽ مـىن اـلوذت ألدصى ٌسلعِ

اطلي حـهل إلسالم رشظا ٔبساس َا ًضَؽ مفِوم اًـسل تني اًزوخاث و  اًرتامح نٌلو 

اًيوغ من اطلل ثرٍبٍص اًـيوسة  صٔبت ًِشاًىن ثضَف "سِام ظاذلي" كدول اـل .ًخـسذاًزوخاث

 اًؼصوف الاحامتؾَة اًعـحة.واًرتمي واًعالق و 

ٕاابحة ُشا اًزواح من ظصف اًـسًس من اًـٌَلء وافلامؽ اًفلَِة اًـصتَة، ٕال ٔبهَ  زمغ

حمي خسل وزفغ وسط كاًحَة ادلزائًصني اطلٍن ًـخربوهَ سواخا صارا وٕاُاهة ٌَمصٔبت وؿائَهتا 

 ؿىل حس سواء. 

وكس ٔبنس اصلنخوز ًوسف حٌعاتًل، خمخط يف ؿؿل الاحامتغ ؤبس خار جبامـة اًحََست، 

                                                                                                                                                                                                                                                                     اح من اـليؼوز اًسوس َوًويج ُو ؾلس احامتؾي مصثحط ابًلمي اًـائََة اًيت ثـعي هل ٔبن اًزو
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ذازح  اًرشؾَة حسة ثلاًَس لك مٌعلة مبا ًخوافق مؽ اصلٍن، فلك ؿالكة تني زخي وامصٔبت

هعاق اًـائةل ثـخرب ؿالكة كري رشؾَة، ٔلن اًـاذاث واًخلاًَس اًيت ثخحمك يف اًـائةل عم اًيت 

ثـعي كمية ورشؾَة ٌَزواح، ومؽ حصاحؽ ثبٔزري وذوز اًـائةل اًخلََسًة يف افلمتؽ ادلزائصي 

ر، ًضَف اـلخحسج، ومؽ ثلري اٍمنط اًـمصاين واس خلالًَة اـلصٔبت اكذعاذاي وثبٔدص سن اذلسً

 ثسذَت يف افلمتؽ كمي خسًست مسحت تؼِوز      واًعالق، ـيوسةاً  مـسلث وحزاًس اًزواح

 واـلصٔبت ٌَصخي الاحامتؾَة اًؼصوف ٔبنرث فَِ خحمكث  ابثت اًيت اًزواح من سًستخ ٔبمناظ

 هتا.كمي فلسث اًيت اًـائََة اًرشؾَة  نؾ تـَسا

ويف ُشا إلظاز ًلول اصلنخوز دٌعاتًل ٕان سواح اـلس َاز يف ادلزائص ابث ٔبمصا 

مفصوضا ؿىل اـلصٔبت اًيت ابثت ثضلط ؿىل زخي اصلٍن واًـائةل ٌَخوافق مؽ مذعَحاهتا يف 

ي َـمثبٔسُس ؿالكة سوحِة اكهت مصفوضة يف اًساتق، ذاظة يف ػي دصوح اـلصٔبت ٌ

اًـائةل، حِر حتوًت اىل مٌفلة ماًَا، مبلسوزُا ٔبن ثؤثص يف  ؾن الاكذعاذًة واس خلالًَهتا

 .اًـائةل تسل ٔبن ثخبٔثص هبا

فٕان سواح اـلس َاز ابث ػاُصت فصضت  ،ومن اـليؼوز الاحامتؾي اذلسًر

احامتؾَا ٌَخرفِف من اًضلط اطلي ثـاهََ اًىثري من اًًساء اٌَوايت ًفضَن ُشا  هفسِا

 .ٌلم اىل ظاتوز اًـيوسة يف جممتؽ ثخحمك فَِ ألًلاة الاحامتؾَةضغ من اًزواح تسل الاهاًيو 

 سواح اـلس َاز من اًياحِة اًلاهوهَة: اًفلصت اًثاًثة

مثي ُشٍ اًـالكاث ل حيمهيا اًلاهون ٔلهنا كري رشؾَة يف  فانٔبما من اًياحِة اًلاهوهَة 

، لن ُشا ألذري ًخين تيوذٍ من اًرشًـة إلسالمِة، فاًزواح اًلاهوين واحض  ومثي هؼٍص

مضجـهيا حياوًون حتََي اذلصام ًىن ثيدرش جىرثت يف ٔبوساظ ُشٍ اًزجياث حىون يف اًرس و 

رشؾَة، فلاهون ألدشت خاء واحضا ًحياهئا ًىن  ًخزشوهنا مكربز ًـالكاهتم اًلريادلامـاث و 

اًزواح ًُس ابظال تي ُو ًُس جزواح ل  وان ُشاُشا اًيوغ من اًزواح خيي هبشا اًيؼام 

 .ًوضـي ول يف اًرشًـة إلسالمِةيف اًلاهون ا
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 تهرتهمواكؽ الٔ : سواح اـلس َاز و اًفلصت اًصاتـة

ني  ًـصف ٔبنرب موكؽ ؾصيب ٕاًىرتوين ًزواح اـلس َاز ثواخس ؿسذ مـخرب من ادلزائًص

اًحاحثني ؾن سوخاث ذون ثوفري اًيفلة واـلسىن، مـؼمِم من اًض حاة اطلٍن ثرتاوخ 

س ية، واطلٍن ًيحسزون من ولايث خمخَفة ٔبطمِا ادلزائص  41س ية و 11ٔبؾٌلزضم تني 

 اًـامصة، مِةل، س َسي تَـحاش، واذ سوف...

ًصني هبشا اًزواح ؿرب الاهرتهت، فٕان مـؼمِم ويف اًخسكِق يف مـَوماث اـلِمتني ادلزائ

من اًخجاز وزخال ألؾٌلل اطلٍن ٍىرثون من اًسفص ٌَحضلان اًـصتَة ٔبطمِا ًحيان وثووس 

وإلمازاث اًـصتَة ومرص، حِر ًفضَون ٕاكامة ؿالكاث رشؾَة مؽ فذَاث ذون ثوفري 

سمة اًسىن يف اًسىن حِر جيمتـون هبن يف اًفٌاذق، ومؽ حزاًس مـسلث اًـيوسة وبٔ 

س من  بٓلف امصبٔت  20اًوظن اًـصيب، فٕان اـلوكؽ إلًىرتوين ًزواح اـلس َاز حيخوي ؿىل ٔبًس

بًٔف  10ثعَة ُشا اًيوغ من اًزواح من تضلان ؾصتَة مذيوؿة، يف حني فاق ؿسذ اًصخال 

شا ما ًسل ؿىل اهدضاز  .زخي من تُهنم حزائًصون، ُو

 اًزواح كري اـلوزق يف ادلزائص حعائَاثإ : اًفصغ اًثاًر

وضف ٕاحعاءاث ثلسًٍصة من معاذز يف سغل اًـساةل، ٔبن ٍلوغ كضااي اًزواح 

ة ًرتاوخ تني  ىزاغ  1600و 4000اًـصيف واًزواح اـلًزف اـلعصوحة ؿىل اقلاُك ادلزائًص

ة كضايئ يف ألحوال اًضرعَة لكِا ثخـَق تلضااي ٕازحاث ؾلس اًزواح بٔو ٕازحاث وكوغ اًفاحت

وٕازحاث اًًسة ومعاًحة الاؿرتاف ابٔلتياء ثسخة ؿسم اًزتام ألمئة تخعحَق ثـَمية وسازت 

اًضؤون اصلًًِة اًلاضَة تـسم ٕاجصام اًزواح اًرشؾي ٕال تـس جسجَي اًزواح يف جسي اذلاةل 

                                                                                                                                             .10اـلسهَة

نٌل وضفت ٔبزكام زمسَة ًوسازت اًضؤون اصلًًِة وألوكاف ٔبن اـلساخس ادلزائًصة ثربم 

س يواي، رشظ ٔبن ًمت ثوزَلِا يف جسي اذلاةل اـلسهَة « سواح فاحتة »بًٔف 100مََوهني و

                                                                                                                                              .11ابًحضلًة اـلـيَة
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بٓلف كضَة "سواح مًزف" ؿىل مس خوى  4 وزافق ثياسم اًؼاُصت جصوس حوايل 

ف هبا، اقلاُك، ًخـَق مـؼمِا ثضاكوى زفـهتا وساء ثرضزن من حالث محي كري مـرت 

 .هخجت من ؿالكاث سوحِة "ؾصفِة"

وجضري إلحعائَاث اـللسمة من اقلاُك اقلََة، ٕاىل ٔبّن ؿسذ اًلضااي اـلخـَلة إبزحاث 

 412اًزجياث اًـصفِة اًيت مت اًفعي فهيا ذالل اًسسايس ألول من اًس ية ادلاًزة تَلت 

"اًزجياث اًـصفِة" تخثدَت كضَة اكمةل، وؿاذت ما ًفعي اًلايض يف  1119كضَة من مضن 

اًـالكة توساظة وزَلة ًمت اس خرصاهجا من جسي اذلاةل اـلسهَة، ويف حاةل ؿسم جسجَي ُشا 

مت ثثخِت اًزواح يف جسالث اذلاةل اـلسهَة تبٔمص من إلذؿاء  اًزواح ًثخت حبمك كضايئ ًو

افلمتؽ من من كاهون ألدشت ٌَحس من ثرصفاث كري لئلة وحٌلًة  11اًـام ظحلا ٌٌَلذت 

 اقلخاًني.

كضَة ًزواح اـلس َاز وسواح  4100ٔبفاذث معاذز كضائَة جسجَي ٔبنرث من  نٌل

، وضفت ٕاحعاءاث ثلسًٍصة من معاذز يف سغل اًـساةل 1006اـلخـة مٌش س ية 

ة  .12ادلزائًص

 ؾوامي اٍهتصة من ثوزَق ؾلس اًزواح:اًثايناـلعَة 

ًلاهوهَة والاحامتؾَة واًيفس َة ونشا ثدٌوغ ٔبس حاة ؿسم ثوزَق ؾلس اًزواح ٕار مهنا ا

 ألدشًة وإلؿالمِة وألذالكِة ؤبدصى ذًًِة وتَئِة وسدٌاوًِا ابًخفعَي ؿىل اًيحو اليٓت:

 اًلاهوهَة اًلِوذ ٍهتصة من االٔول: اًفصغ 

اًلاهوهَة ٔبحس ٔبضم اًـوامي اًيت ثسفؽ ألفصاذ حنو اٍهتصة من ثوزَق ؾلوذ اًلِوذ ثـس 

 سواهجم.

لعس هبا، اًلِوذ اًلاهوهَة وألحاكم اًيت ًفصط اًلاهون ؿىل ألفصاذ احرتارما واًزتارما  ًو

ؾيس ٕاحصاء ؾلوذ سواهجم وكس جصسث تـس ثـسًي كاهون ألدشت ادلسًس، حِر اس خحسج 

اـلرشّغ ادلزائصي مواذ خسًست وثـسًال ـلواذ كسمية، ثضم كِوذ ًخـشز ؿىل تـغ ألفصاذ 

ثوافصضم ؿىل اًرشوظ اًالسمة ألمص اطلي ٔبذى ٕاىل حزاًس مَحوع ًؼاُصت  الاًزتام هبا ًـسم
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فاـلرشغ ادلزائصي تـس ٔبن يف  زدعة ثـسذ اًزوخاث، اًزواح كري اـلوزق وحمتثي ُشٍ اًلِوذ

ا تـغ ألفصاذ زلِةل ابًًس حة هلم، وؾل  ٔبابخ ثـسذ اًزوخاث ٔبوزّذ كِوذا ؿىل رعل اؾخرُب

ٕاىل اًزواح كري اـلوزق ٕار جية ؿىل اًصاقة يف اًخـسذ ٔبن  جيسوا ظًصلا سِال سوى اٌَجوء

ا  08ًَزتم ابًلِوذ اقلسذت يف اـلاذت   .ق.ٔب.ح اًساتق رهُص

وبٔمام ُشٍ اًلِوذ فامي خيط اًخـسذ فٕان اًىثري من ألسواح ًَجبٔ ٕاىل الاحذَال ؿىل 

ق اًزواح كري اـلوزق و اًلا ِت اًزواح اطلي ًعحح فَِ اًلايض جمربا ؿىل ثثخ هون ؾن ظًص

 . 13ذاظة يف حاةل ٕاجناة ألظفال

نٌل جيس اًصخي هفسَ مسفوؿا ٌَزواح تبٔدصى سواخا كري موزق دض َة ٔبن ًعي ٕاىل ؿؿل 

و ما هيسذ هَان ٔبدشثَ ابلهنَاز.  سوحذَ ألوىل ذرب سواخَ تثاهَة فذعاًحَ ابًعالق، ُو

إلذاًزة من ٔبخي ثوزَق ًفصط اًلاهون ؿىل لك ملدي ؿىل اًزواح ٕاحضاز اًواثئق نٌل 

ؾلس سواخَ فٕارا ختَفت وزَلة واحست امذيؽ ضاتط اذلاةل اـلسهَة ٔبو اـلوزق من ثوزَق ؾلس 

 .اًزواح

ُشٍ اًرشوظ واًواثئق ثـس كِوذ ًعـة ؿىل تـغ ألفصاذ حتعََِا ذاظة ٔبن مهنم 

هتم ألم من ؾل ًلِسوا يف اذلاةل اـلسهَة وتخايل ل ميَىوا ٔبي وزَلة ص اطلي ًسفـِم ثثخت ٍُو

 ٌَزواح ذون ثوزَق.

ا صِاذت نٌل  ًَزم اًلاهون لك معَق ٔبو معَلة ٕاحضاز ٕاىل خاهة اًواثئق اًساتق رهُص

اًعالق ابًًس حة ٌَصخي وصِاذت ثثخت ٔبن اًعالق مت مٌش ٔبنرث من زالزة ٔبصِص ابًًس حة 

 ٌَمصٔبت.

، ورعل ًـسم وكوغ اًعالق وحيسج ٔبن ميخيؽ ضاتط اذلاةل اـلسهَة جسَمي صِاذت ثثخت

حبمك اًعالق من ظصف زئُس نخاتة اًضحط ادلِة اًلضائَة اًيت ٔبظسزث حمك ثحََلَ 

اًعالق سّذ ؿىل رعل ٔبن زئُس نخاتة اًضحط يف ٔبكَة اقلاُك وافلاًس اًلضائَة ل ًلوم هبشا 

ؿىل ظَة ذمن ٍصقة من ٔبحس اًزوخني يف إلدشاغ  إلحصاء من ثَلاء هفسَ، تي تياء

 ق ؿىل ُامش جسالث اذلاةل اـلسهَة. تدسجَي اًعال
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وسزة من حمك –إبحضاز  ضِاذت اًيت ثثخت اًعالق كاًحا ل جسؿل ٕالاً نٌل ٔبن 

ثي ُشٍ اًضِاذت ًضعص ؤبمام ظـوتة اس خرصاح م وسزة من حمرض ثحََف اذلمك –ًعالقا

 . 14، ٌَزواح ذون ثوزَقألفصاذ ...

ٕاىل ادلُش اًضـيب اًوظين ؤبفصاذ  ٌضرتظ اًلاهون ًزواح موػفي ألمن واـليمتنينٌل 

ا ًخوزَق ؾلوذ سواهجم ٔبمام اـلعاحل  اصلزك اًوظين سايذت ؿىل اًرشوظ اًواحة ثوافُص

اًصمسَة ٔبن ًلسموا زدعة جسؿل هلم من إلذازت اـلس خزسمة تـس ٕاحصاء حبر احامتؾي حول 

 اًـائةل اـلصاذ معاُصهتا.

ال ًيجم ومـَوم ٔبن جسَمي اًصدعة من كدي إلذازت يف ٔبن رث ألحِان ًبٔذش وكذا ظًو

ؾيَ زفغ مٌح اًصدعة ٔلس حاة موضوؾَة كس ثخـَق ثسَوك اًزوخة بٔو اًسريت اًسُئة 

سفؽ ألفصاذ ٌَزواح ذون ثوزَق بٔمام ادلِاث اـللكّفة زمسَا تشعل.  ًٔلدشت ألمص اطلي ًو

حٌيب ، والٔ مسَمة يف اًزواح تبٔحٌيب كري مسؿلحيسج ٔبن حصقة امصٔبت حزائًصة نسعل 

، وًىون سواح اـلسَمة تلري ل حيمي ادلًس َة ادلزائًصة يف مفِوم اًلاهون ُو لك خشط

 اـلسؿل حمضوز رشؿا وكاهوان.

فٕاهَّ ًخـني ؿىل ألحٌيب كري اـلسؿل ٔبن ًسٍن ابٕلسالم ؤبن حيرض صِاذت من هؼازت 

اًزواح هبا  اًضؤون اصلًًِة ثثخت ثسًيَ ابصلٍن إلسالسم، نٌل ًخـني ؿَََ وؿىل اـلصقوة

 ٕاحضاز حصدِط ابًزواح من ألحٌيب ٌس خرصح من مسًٍصة اًخيؼمي ابًولًة.

نٌل حيسج ٔبن حصقة اـلصٔبت ادلزائًصة اـللمية يف ارلازح اًزتّوح جبزائصي، كري ٔبن سواهجا 

ألحٌحَة، مكـاص سوهجا اـلخوىف، ٔبو مذَاساث اًيت متيحِا ًِا اصلول ُشا كس حيصرما من الا

ضاث ثلس  م ًِا ٔلس حاة ما، فٕاهّنا ل جتّس ٔبمارما سوى اًزواح ذون ثوزَق.ثـًو

س ية اكمةل  29وضؽ اـلرشّغ ادلزائصي كِسا ؿىل سن اًزواح حِر حسذٍ تؼ نٌل 

شا ًخضح من هط اـلاذت ابًًس حة ٌَزوخني  .ق.بٔ  07 ُو

وؿَََ فٕان حتسًس سن اًزواح وإلحصاءاث اـلخحـة ٌَحعول ؿىل زدعة جسمح 

ابًزواح ذون اًسن اًلاهوين هل ثـخرب كِوذا يف هؼص اـلواظن اطلي ثـوسٍ اًرضوزت واذلاخة 
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ٔلّن ٍزوح اتيَ ٔبو اتًذَ ذون سن اًزواح ول جيس ألوًَاء من خمصح ٕال اًزواح كري 

 .15اـلوزق

وخة ٕاىل اًزواح ذون ثوزَلَ بٔمام اـلوػف اـلؤُي طلعل زمسَا حيسج ٔبن ثَجبٔ اًز نٌل 

 .16زقحة مهنا يف الاحذفاع مبـاص سوهجا اـلخوىف

يف اًوكت راثَ كس حصقة اذلاضية يف اًزواح وو  ألظي ٔبن اذلضاهة حق ًٔلم

الاحذفاع مبسىن اذلضاهة اـللصز ًِا كاهون مبياس حة ذمازسة اذلضاهة ُشا ماهعت ؿَهيا ـلاذت 

اقلضون مـا، .ٔب.ح ومـَوم ٔبهَ مبجصذ سواح اذلاضية زمسَا ثفلس مسىن اذلضاهة و ق 71

 ل جتس مٌفشا سوى اٌَجوء ٌَزواح كري اـلوزق.وجسلط ُشٍ اذللوق و

ة والاحامتؾَةالٔدشًة اًـوامي : اًفصغ اًثاين  اًرتتًو

فلسان اًخاكمي واًخاكفي الاحامتؾي ذاذي ألدشت ٔبذى ٕاىل احنصاف سَوك ألتياء  ان

حِر جيسون ٔبهفسِم يف حًصة معَلة ذون زكِة ول حسُة ؿىل ثرصفاهتم، ألمص اطلي 

ىوهون زلافهتم  اجيـَِم حضااي زفاق اًسوء ووسائي إلؿالم اًيت ًخـَمون مهن ما ًرضضم، ٍو

 ادلًس َة واًزوحِة.

،ونرثت ارلالفاث اًزوحِة وألدشًة اًيت ؿسذ ألتياء ذاذي ألدشت اًواحستت نشعل نرث 

ًؤثص ؿىل سَوك ألتياء ذاظة يف اـلصاحي اًـمًصة مثي اـلصاُلة، اًيت ثـس ٔبظـة اـلصاحي 

 اًسًِة اًيت ل ٌس خعَؽ ألتياء احذَاّسُا مبفصذضم ذون ثوؾَة وزؿاًة من واصلهيم.

ٕار من ألدش من ًلِس ٔبتياءٍ تَجام من حسًس ذما هحت اذلصايث ذاذي ألدشت، 

و اكن رعل من ذالل ًسؾوضم ٌَمتصذ ؿىل سَعة ألُي حماوًني ٕازحاث راهتم وخشعَهتم وً

 .سواح كري موزق

فِشٍ اـلخياكضاث ذاذي ألدشت حىون سخدا زئُسا يف دلوء ألفصاذ ٌَزواح كري اـلوزق 

 مبرخَف ظوزٍ لس امي اًزواح اًرّسي.
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ؤوًَة ألدشت يف اهدضاز اًزواح اـلوزق ًلول اصلنخوز ظويف ٔبتو ظاًة وؾن مس

ٔبن مضلكة اًزواح اًـصيف ..... حصحؽ ٔبساسا ٌَخًض ئة ذاذي »زئُس جمَس اًضـة اًساتق 

ة ًَجبٔ بٔ  ا ـلثي ُشا اًيوغ من اًزواحألدشت ول ٔبؾخلس ٔبن ُياك ٔبدشت سًو  . 17«تياُؤ

ة سواء اـلسز نٌل  ة ٔبو رمسث اـلؤسساث اًرتتًو دلامـة يف اسة ٔبو إلؿساذًة ٔبو اًثاهًو

خضح، ورش اًزواح كري اـلوزق رعل من ذالل اًربانمج اـلـمتس حِر مّت هتمُش ماّذت  ًو

ا من هوافي اـلياشم ألمص اطلي ٔبذى ٕاىل اهدضاز ألمِّة اصلًًِة وثسين اًثلافة  اصلٍن واؾخحاُز

حاكم اصلٍن وحبمك اًزواح كري اـلوزق إلسالمِة، صلى اًعَحة واًعاًحاث وتخايل هجَِم تبٔ 

ياك وما ًشاغ يف وسائي إلؿالم اكلخَفة من حصة  عسكون ما ًلال ُيا ُو تعوزٍ اكلخَفة ًو

 ُشٍ ألهواغ.

وؿَََ فاتخـاذ ألدشت واـلسزسة ؾن اصلوز اـليوظ هبا يف ثوحَِ اًًشء وحصتُذَ من تني 

نخاتَ اًزواح اًـصيف تني اًعَحة:  ذت يفٔبس حاة اهدضاز اًزواح كري اـلوزق. ًلول ٔبمين محو 

ٕان زخال اًفىص وؿٌَلء اًرشغ وبٔساثشت الاحامتغ ًخفلون ؿىل ٔبن ٔبس حاة ُشٍ اًؼاُصت عم »

ة يف اـللام ألّول... ٔبطمِا ٔبس حاة حصت ماذت اصلٍن... ٔبذى ٕاىل ؿسم اُامتم اًعالة  شهتمُ»ًو

 18«هبا... ٔبنرب ألثص يف اهدضاز ُشٍ اًؼاُصت تني اًعالة

ٕار ٔبحس اًـوامي اًيت جساضم يف اهدضاز اًزواح كري اـلوزق،اًفوازق الاحامتؾَة نٌل ثـس 

حيسج ٔبن ٍصقة اًصخي ٔبو اـلصٔبت يف اًزواح مبن ذوهَ مس خوى وهدِجة ًصفغ افلمتؽ ـلثي 

ُشا اًزواح كري اـلخاكئف وؿسم ثلدهل هل ؤبمام زقحة اًزوح بٔو اًزوخة يف اقلافؼة ؿىل مسـهتا 

ثـبٔدص سن اًزواخبٔنسث اًـسًس من  .ا الاحامتؾَة ًَجبٔ ٕاىل اًزواح كري اـلوزقومىٌاهت

اصلزاساث وإلحعائَاث يف اًىثري من اصلول ازثفاغ وس حة اًًساء ؿىل ؿسذ اًصخال يف 

افلمتؽ، ألمص اطلي ٔبذى ٕاىل اهدضاز ػاُصت اًـيوسة، ابٕلضافة ٕاىل ثساذي ؾوامي اكذعاذًة 

 اصلزاسة وزفغ اًزواح كدي رعل.  يف ٕامتام فس َة، هصقحة تـغ اًًساءوه 

وؿَََ ابث ثبٔدص سن اًزواح مضلكة ظفحت ؿىل اًسعح وعم اًسخة وزاء اهدضاز 

 . 19اًزواح كري اـلوزق واهدضاز الاحنصافاث ادلًس َة
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ثـخرب اًعـوابث اـلاذًّة اًيت حتَط جىثري من اًض حاة يف الٓوهة ألذريت، من ٔبنرب و 

 ي ًسفـِم ٌَزواح كري اـلوزق.مـوكاث اًزواح ألمص اطل
 

 الاؿالمِةو اصلًًِة : اًـوامياًفصغ اًثـاين

يؼص ٕاٍهيا،ثـس من ٔبس حاة ػِوز اًزواح كري اـلوزق ألس حاة اصلًًِة من وهجني،  ًو

من هجة ثبٔثص ألفصاذ تبٔحاكم اًرشًـة إلسالمِة ومن هجة ادلِي تبٔحاكم اصلٍن وضـف 

 اًواسغ اصلًين والاضعصاة يف اًفذوى.

ٕان اـلواظيني تلوا مدض حثني مبا بًٔفوا ؿَََ بآبءضم من ؾلس سواح رشؾي ؿىل ًس إلمام، 

وحوذ اًلضاء سواء حول حلِلة زمغ ما ًرتثة ؿَََ من ٔباثز سَحَة ثؼِص ؾيس اًزناغ بٔمام 

 وسة ألظفال اًيامجني ؾيَ، واًيت ًعول اًفعي فهيا. ُشا اًـلس ٔبو حصخَ ٔبو ٕازحاث

واكهت تشعل ٔبحاكم اًرشًـة إلسالمِة وما ثـازف ؿَََ اًياش ثبٔزري هحري يف دلوء 

 20.ألفصاذ ٌَزواح ذون ثوزَق

ٕار ثسخة ضـف اًواسغ اصلٍن ٔبظححيا وسمؽ ؾن حالث اًيىصان وادلحوذ       

سة هل تـسما  ٌَـالكة اًزوحِة من هجة اًزوح ذاظة، ٕار من اًسِي ؿَََ ٔبن ًوكؽ ابـلصٔبت فٌص

ة وضـَخَ اـلاذًة ٔبو  ًلٌـِا ابًزواح تَ ذون ثوزَق ؿىل ٔبن ًوزلا سواهجٌل لحلا، تـس جسًو

 ا تبٔدصى.اًزوحِة ٕارا اكن مزتوخ

رتوِا ثخجصغ الٓلم حِر حهتم يف ؾصضِا  يىص ؿالكذَ هبا، ًو ودشؿان ما ًخزىل ؾهنا ًو

 ورشفِا عم وؿائَهتا،وما اكن ـلن جض حؽ ابًلمي واصلٍن ٔبن ًفـي مثي ُشا.

ّة وزاء إلكسام ؿىل اًزواح كري اـلوزق، هجي اًىثرٍين ُشا و  ٕان من ألس حاة اًلًو

اًزواح كري اـلوزق لس امي سواح اـلخـة واًزواح اًرسي حِر ابذلمك اًرشؾي اًعحَح ًعوز 

 معت ألمِة اصلًًِة وحي اًفصاػ اصلًين يف هفوش اًىثرٍين.

ًـس اضعصاة اًفذؼوى وثضازهبا تني اًـٌَلء وادذالفِم ثضبٔن اذلمك اًرشؾي ٌَزواح نٌل 

ار اًعة س خكري اـلوزق سخة بٓدص من بٔس حاة اهدضاٍز فَلس كال اصلنخوز ؾحس اقلسن بٔ 
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ٕان ٕاوضاق زخال اصلٍن وؿٌَلء إلسالم حول ٔبحاكم اذلي واذلصمة »اًيفيس جبامـة اًلاُصت: 

س من ُشٍ اًـالكة اـلض حوُة... ًز س من ثـلِس ألموز، ٍو  21«يف اًزواح اًـصيف، ًٍز

ًـحت وسائي إلؿالم مبرخَف ٔبهواؾِا ذوزا رمٌل ودعريا يف اهدضاز اًزواح كري نٌل 

 م اـللصوء ٔبو اـلسموغ ٔبو اـلصيئ.ل ما ًمت ٕاراؾخَ وورشٍ سواء يف إلؿالاـلوزق ورعل ذال

 ٕاهـاكساث اًزواح كري اـلوزق: اًثاين اـلعَة

اًفصغ  اـلصٔبتو  متس اًعفي اًفصغ الاولٕان ؾلس اًزواح كري اـلوزق ًرتثة ؿَََ مفاسس 

 اًفصغ اًثاًر واًلضاء اًفصغ اًصاتؽ. وافلمتؽ اًثاين

 حق اًعفي يف اًًسة ضَاغالٔول: اًفصغ 

من ٔبددر اـلفاسس اًيت خيَفِا اًزواح كري اـلوزق، ضَاغ ألوساة، رعل ٔبن اًزوح 

تـس ٔبن ًلٌؽ اـلصٔبت ابًزواح تَ ذون ثوزَق، ًرتوِا ذاظة ٕارا اندضف محَِا، هتصاب من 

يا جتس اًزوخة هفسِا ٔبمام اًـساةل ساؾَة ٕلزحاث سواهجا، وٕازحاث وسة اًوصل  اـلسؤوًَة ُو

تََ ويف اـللاتي جتس ذؾوى هفي اًًسة مصفوؿة من اًزوح، وكس ًًهتىي ألمص جصفغ ٕاذلاق لٔ 

 وسة الاجن ٔلتََ، فهيسز حق ُشا اًعفي يف اًًسة. 

حِر ل ٌسجي يف جسالث اذلاةل اـلسهَة، ول ميىٌَ وثضَؽ حلوكَ اًرشؾَة واًلاهوهَة 

خَ، ول ميىٌَ الاًخحاق الاًخحاق ابـلسزسة، ول اًسفص، نٌل ل ٍىون صلًَ تعاك ة ثثخت ًُو

خَ، وماكهَ ذاذي افلمتؽ، وؿَََ ٕارا ما ٔبزاذ اذلعول  ابًوػائف اذلىومِة، وابًخايل ًفلس ًُو

و ًُس ابٔلمص اًسِي، ذما ًيـىس  ؿىل حلوكَ اكجن رشؾي لتس ٔبن ًلسم ما ًثخت رعل ُو

يف اًـسًس من من هجة ٔبدصى، ٔبن اهدضاز اًزواح اًـصيف جسخة . 22سَحا ؿىل هفسُذَ

اـلضالك إلذاًزة، واًيت كاًحا ما ثيـىس سَحا ؿىل ألتياء صلى اًخحاكِم ابذلَات اًـمََة 

و ما   فوث ؿَهيم اًىثري من اًفصض.-حس حَ-واس خرصاح واثئلِم اًصمسَة، ُو

كس ؾصفت كضااي ٕازحاث اًًسة اهدضازا واسـا يف اقلاُك اكلخعة ابًيؼص يف كضااي ألحوال 

 .اًضرعَة
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ا اـلصنز واًيت جضري ٕاىل  بٓلف موًوذ ذازح  1وحسة اًخلسٍصاث اًصمسَة اًيت رهُص

ٕاظاز اًزواح اًلاهوين ؿىل مس خوى اًرتاة اًوظين، فٕان ُشا اًـسذ هحري ملازهة مبـسلث 

. وحصى هخاجئ اصلزاسة ٔبن ُشٍ اًرشحية ادلزائص إلجناة واًزايذت اًعحَـَة ٌَمنو اصلميوقصايف يف

من ألظفال ثوصل كاًحا من ٔبرماث ابئـاث ُوى ٔبو مزتوخاث دشا ٔبو اًزواح اًـصيف ٔبو نٌل 

 .ًعَق ؿَََ اًزواح ابًفاحتة ذون اصلفرت اًـائًل اطلي حيمي حلوق ألم واًعفي

 الاحامتؾَةو اـلصبٔت اًرشؾَة واًلاهوهَة حلوق: ضَاغ اًفصغ اًثاين

من اًياحِة اًيفس َة فٕان  اـلزتوخة سواخا كري اـلوزق جضـص ٔبهنا ٔبكي صئٌا وكمية من 

اـلصٔبت اـلزتوخة توزَلة زمسَة فِىي حتس ابـلِاهة وؿسم كوامَ اًصخي ؿَهيا وحىون ذامئا ظاقصت 

ا، نٌل ٔبهّنا جضـص ٔبما سوهجا، مَّحة يف ظَة ثوزَق سواهجا، وٌس خلي اًز  وح رعل لتزتاُس

ابٍهتمُش ذاظة ٕارا اكهت عم اًزوخة اًثاهَة، ٕار نثريا ما ٍصفغ اًزوح إلجناة مهنا 

و ما ًيـىس سَحا ؿىل هفسُهتا، وذما  دض َة ؿؿل سوحذَ ألوىل فِضَؽ حلِا يف ألمومة، ُو

س يف اضعصاهبا هؼصت افلمتؽ ٕاٍهيا ابسذزاء واحذلاز، لك ُشا ًؤثص سَحا ؿىل هفس َة اـلصٔبت  ًٍز

ألمص اطلي كس ًؤذي هبا ٕاىل سَوك سَوهَاث سُئة، ثرض تيفسِا وابفلمتؽ ؤبطمِا ؿسم 

ّة مذاكمةل ذما ًؤثص سَحا ؿىل  ٕاحاكم حصتَة ألولذ يف حاةل إلجناة ، وثًضئهتم ثًض ئة سًو

ن خشعَهتم.  حىٍو

ًإلىاكز من ظصف اًزوح، ٔبما من انحِة حلوق اـلصٔبت اًرشؾَة واًلاهوهَة فِو ًـصضِا 

يىص ظَخَ ابـلصٔبت ووسة ألتياء،  فمك عم اذلالث اًيت ًدٌعي فهيا اًزوح من اـلسؤوًَة ًو

 فذجس هفسِا وحِست يف جماهبة افلمتؽ.

نشعل من صبٔن اًزواح كري اـلوزق ٔبن  ،ظـوتة ٕازحاث سواهجا ٔبمام اًلضاء إبضافة ٕاىل

 ّ ة ٔبو ماًَة، حفق اًيفلة مثال جس خحلِا ًـصط حلوكِا ًضَاغ سواء اكهت حلوكا مـيًو

اًزوخة من ًوم اصلدول هبا، فٕان امذيؽ اًزوح ؾن إلهفاق ؿَهيا، وثلسمت اًزوخة ٌَـساةل 

معاًحة حبلِا ابًيفلة فال تّس ؿَهيا ٔبن ثلّسم وزَلة سواح زمسَة وٕال زفضت ذؾواُا لهـسام 

ىل اًـساةل ما ًثخت ظفهتا يف اصلؾوى اًعفة، اًيت عم من اًيؼام اًـام، ٕار ؿَهيا ٔبن ثلّسم إ 

شا ما هعت ؿَََ اـلاذت   23.ق.ٕا.م 491اكًزوخة ُو
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ظاـلا ؾل ثثخت اًزوخة ؿالكة »ٔبهَّ  07/01/2978قلمكة اًـََا وكس خاء يف كصاز ا

اًزوحِة فٕاهّنا ثحلى تسون ظفة ومعاًحهتا حبلوكِا اـلاًَة حىون كري مؤسسة ٕار ظاًحت 

 24«ًيفلة وفضَت يف ٕازحاث ؾلس سواهجاواإبزحاث ؿالكة اًزوحِّة 

ضاث اًـائََة جس خوحة  نشعل فٕان إلذازاث اًـمومِّة اكلّوةل ًِا ٔبذاء اـليح واًخّـًو

ؾلس اًزواح ـليح اًزوخة حلِا، ويف حاةل ؿسم ثلسمي اًزوخة ًـلس اًزواح، بٔو ؿسم ٕاماكن 

ابًًس حة ًعياذًق اًضٌلن ٕازحاثَ، فٕاهّنا ل جس خعَؽ اذلعول ؿىل ُشٍ اذللوق وألمص راثَ 

ا من اذللوق اة، وكرُي ضاث حضااي إلُز نشعل ؿسم . 25الاحامتؾي ورشاكث اًخبٔمني وثـًو

حِّاست اًزوخة ًوزَلة اًزواح جيـَِا كري كاذزت ؿىل مذاتـة سوهجا حزائَا، نٌل ًو حصك اًزوح 

مذاتـة سوهجا ق.غ.نشعل ًو اكهت اـلصٔبت حامي ل ميىهنا  110ملّص اًزوحِة مّست صٍِصن م 

 26.ق.غ 110جبصمية ٕاٌُلل سوخة حامي م 

نشعل ًو اكن اًزوح ؿىل ؿالكة كري رشؾَة ابمصٔبت ٔبدصى ل ميىهنا مذاتـة سوهجا جبصمية 

ٕان ٔبًّة مذاتـة كضائَة ٌس خوحة ٔبن ٍصفق ٕاىل خاهة اًضىوى وسزة من  119.27اًّزان م 

 ؾلس اًزواح ثثخت ظفهتا اكًزوخة، وٕال زفضت ذؾواُا.

اًزواح كري موزق لس امي ٕارا ؾل ٍىن فَِ ٕاؿالن وٕاصِاز هل ًرتثة ؾيَ كَق وٕاسؿاح  ٕانو 

وٕاصاؿاث، وسوء اًؼن حول اًـالكة اـلض حوُة تني اًعصفني، ل ًـؿل اًياش ٔبهنٌل مزتوخان، 

فاًصخي ًسذي ؿىل اـلصٔبت واًياش جيَِون حلِلة ؿالكهتٌل، فِىوانن ؾصضة ٌَلشف واًصسم 

 . 28ابًّزان

. وؾيَ 29: ] ذغ ما ٍصتَم ٕاىل مال ٍصتَم [ًلول -ظىل ػل ؿَََ وسؿل- زسول ػلو 

 30كال: ] مفن اثلى اًض هباث فلس ٕاس خربٔب صلًيَ وؾصضَ [ -ؿَََ اًعالت واًسالم-

فـسم ثوزَق ؾلس اًزواح ًفذح مٌافش اًّؼن اًس ئي وارلوط يف ألؾصاط واًخلول ؿىل 

شا ألمص ًـعف جىِ ـصط سالمذَ ووحسثَ ؤبمٌَ اًياش وزمهيم ابًّزان، ُو ان افلمتؽ، ًو

 . 31ٌَرعص

 من ٔباثٍز اًسُئة احامتل اًّؼن اًس ئي يف من ًزتوح ُشا »  ًلول اصلنخوز اًلُيس:
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 .  32«اًزواح ٔلن من اًس ية ٕاصِاز اًزواح وٕاؿالمَ 

جصوس ػاُصت اذث اىل ػصوف ألسماث الاكذعاذًة والاحامتؾَة وألمٌَة، تفـي و 

ة.  ٔبن فئة ألرماث اًـاسابث من و ألرماث اًـاسابث وألظفال اـلِمَني ؤبظفال تسون ًُو

ا نٌل ٔبو ٕاحعاهئا تعًصلة ذكِلة، ثسخة اـلياد الاحامتؾي اًسائس وظحَـة  اًعـة ثلسٍُص

 .ي، اطلي ًفصط ؿىل ُشٍ اًفئة من اًًساء اًدسرت وؿسم اًحوخ توضـِنادلزائص  افلمتؽ

 ؿىل افلمتؽ اًثاًر: اهـاكساثَاًفصغ 

دّسم ابًرسًة ص َوغ  كس ًيّجم ؾن اًزواح كري اـلوزق، واطلي ًفذلص ٕاىل إلؿالن، ًو

اًزوخان ابذلاخة ٕاىل إلص حاغ اًفاحضة ورًوؾِا ذاذي افلمتؽ، حِر ٔبهَّ لكٌل ٔبحس وصـص 

اًلٍصزي رُحوا ٕاىل صلق مفصوصة، ٔبو سىٌاث ذاظة، ٔبو ٕاىل فٌاذق، ألمص اطلي ًسفؽ 

و ما ًؤّذي ٕاىل ٕاصاؿة اًفاحضة ذاذي افلمتؽ.  ابًلري ٕاىل سَوك راث اـلسغل، ُو

نشعل فٕان اًضاة ؾيسما ٍصى ٔبن ُشا اًيوغ من اًزواح، ًدِح هل إلزواء اًلٍصزي 

ة، فٕاهَّ س َحجم ٌَضِوت  ثسِوةل وٌرس، وذون ٔبن ًخحمي ٔبؾحاء اًزواح اـلاًَة مهنا واـلـيًو

يا جض َؽ اًفاحضة وثشًؽ نٌل  لة، ُو ؾن اًخفىري يف ثوزَق سواخَ هتصاب من حاكًَفَ اـلُص

 ًؤذي ٕاىل ظِوز اًّزان اـللٌؽ حتت مسمى اًزواح كري اـلوزق.

ضم ٕاىل نرثت  و ما ًؤذي مبا ل ًّسغ جمال ٌَ الٔظفال اًلري رشؾَني يف افلمتؽ ُو

 وابًخايل ٕاىل اهنَاز افلمتؽ.

 اهـاكساثَ ؿىل اًلضاء: اًفصغ اًصاتؽ

ؾصف اًلضاء حزاًس يف ؿسذ اًلضااي اًيت ثخضمن ثثخِت ؾلوذ سواهجم واطلي ابث 

ٌضلك ؾةء ؿىل اكَُِا، سايذت ؿىل كضااي ألحوال اًضرعَة، اـلخـَلة ابًيفلة واـلرياج 

.واًعالق و   بآثٍز

وألذظم من رعل ػِوز اًخحاًي من ظصف ألصزاض ًخثخِت ؾلوذ سواهجم، ذون 

وخَ حق، حِر ًـمس ألفصاذ ٕاىل ٕاحضاز صِوذ سوز ًخثخِت ؾلوذ سواهجم، ول ٌسؽ 
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حصثُة سواهجم، ومٌحِم مصانز كاهوهَة و  ٌَمحمكة يف ُشٍ اذلاةل ٕالّ اذلمك تخثدَت ؾلوذ

 حلوق ذون اس خحلاق.

إلصاكل اطلي ًثرٍي اًزواح كري اـلوزق ُو حىَِف ادلصامئ ذاظة اًيت حىون فهيا  ٕانو 

ظفة ادلاين وافلين ؿَََ حمي اؾخحاز، نٌل ُو اذلال يف حصمية رضة وكذي ألظول ٔبو 

 اًفصوغ.

ٕار ًخلرّي اًوظف ادلزايئ، وثعحح ُشٍ اًعفة، ػصفا مضسذا يف اًـلوتة، ًىن ؿسم 

يل ؿسم وحوذ ظفة الاجن بٔو ألة ٔبو ٔبي بٔحس من ألكازة حيول ثوزَق ؾلس اًزواح وابًخا

 ذون اًخىِف اًعحَح ٌَجصمية وابًخايل ًؤثص ؿىل ذزخة اًـلوتة.
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 اًِوامش:اـلصاحؽ و 

 

                                                             

1
زواح كري اًصمسيفازش َلس معصان، :  صيف وظوز بٔدصى ٌَ ة، اًزواح اـً  ، ذاز ادلامـة ادلسًست إلسىٌسًز

 .27، ض 1002        

صيف وما ًرتثة ؾيَحسام اصلٍن جن موىس ؾفاهة، : 2          Islam online. Net موكؽ1004/ 07/20، اًزواح اـً

 .271، ض 1، ذاز اًيفائس، تريوث، )ذث(،  ظيف ضوء اًىذاة واًس يّة بٔحاكم اًزواحمعص سَامين ألصلص، : 3

صيف تسؿة ص حاتَةدذام َلس، : 4   www. Annabaa. Org -موكؽ    10/1/1006، اًزواح اـً

صفِة تني كعوز بٔحاكم اًلاهون ومذعَحاث افلمتؽتسوي ؿًل، : 5 اًلضائَة، كسم اًواثئق، اقلمكة اًـََا، )ذم(، غ  افلةل، ؾلوذ اًزواح اـً

  217، ض 1004، 01

6
ون حنصز ؾصيف، :   يف اًلاهون اـلسين، ًعَق اًفلِاء لكمة اًـصيف، يف ملاتي ًلكمة اًصمسي، لس امي يف جمال إلزحاث، فِلًو

و اطلي ًلوم تخلٍصٍص ألفصاذ فامي تُهنم، وجية بٔن ٍىون موكـا من الٔ            ظصاف، حىت حيخج هبم مس خلدال، وحمصز زمسي ُو

، موػف ؿام، خمخط وفلا ًٔلوضاغ مـَية ملصزت طلعل.          ٍص  ًلوم تخلٍص
صيف:7  https://sites.google.com-SOCIOALGER-Sites-Googleيف افلمتؽ ادلزائصي اًزواح اـً

از وبٔحاكم الٔىىحة اقلصمةؾصفان جن سَمي اًـضا حسوهة، : 8  ، 1001،اـلىذحة اًـرصًة، ظَسا تريوث،ىاكخ اـلسَ 

 .01)ذظ(، ض         

9
 https://sites.google.com-SOCIOALGER-Sites-Googleيف افلمتؽ ادلزائصي اًزواح اًـصيف: 

10
 https://sites.google.com-SOCIOALGER-Sites-Googleيف افلمتؽ ادلزائصي اًزواح اًـصيف: 

11
 https://sites.google.com-SOCIOALGER-Sites-Googleيف افلمتؽ ادلزائصي اًزواح اًـصيف: 

12
 https://sites.google.com-SOCIOALGER-Sites-Googleيف افلمتؽ ادلزائصي اًزواح اًـصيف: 

  ww.amangordan.org. mebek  -  12/01/1007 الٔدشت ادلسًسمٌخسى يف ادلزائص ـلياكضة كاهون مٌري ٕاذؿُس، : 13

 .262تسوي ؿًل، مصحؽ ساتق، ض  :14

 .261تسوي ؿًل، مصحؽ ساتق، ض : 15

 وكس رُة اًفلِاء ٕاىل بٔن ُشا اًـمي حصام ٔلهَّ مبثاتة ادذالش ٔلموال اصلوةل وحتاًي ؿىل اًلاهون.: 16

 .72-70ساتق، ُامش، ض  صان، مصحؽفازش َلس مع: 17

 .72ازش َلس معصان، مصحؽ هفسَ، ضف: 18

 . 11، 12، 10فاظمة مععفى، مصحؽ ساتق، ض : 19

https://sites.google.com/site/socioalger1/lm-alajtma/alzwaj-alrfy-fy-almjtmat-alrbyte/alzwaj-alrfy-br-aljrayd/alzwaj-alrfy-fy-almjtm-aljzayry
https://sites.google.com/site/socioalger1/lm-alajtma/alzwaj-alrfy-fy-almjtmat-alrbyte/alzwaj-alrfy-br-aljrayd/alzwaj-alrfy-fy-almjtm-aljzayry
https://sites.google.com/site/socioalger1/lm-alajtma/alzwaj-alrfy-fy-almjtmat-alrbyte/alzwaj-alrfy-br-aljrayd/alzwaj-alrfy-fy-almjtm-aljzayry
https://sites.google.com/site/socioalger1/lm-alajtma/alzwaj-alrfy-fy-almjtmat-alrbyte/alzwaj-alrfy-br-aljrayd/alzwaj-alrfy-fy-almjtm-aljzayry
https://sites.google.com/site/socioalger1/lm-alajtma/alzwaj-alrfy-fy-almjtmat-alrbyte/alzwaj-alrfy-br-aljrayd/alzwaj-alrfy-fy-almjtm-aljzayry
https://sites.google.com/site/socioalger1/lm-alajtma/alzwaj-alrfy-fy-almjtmat-alrbyte/alzwaj-alrfy-br-aljrayd/alzwaj-alrfy-fy-almjtm-aljzayry
https://sites.google.com/site/socioalger1/lm-alajtma/alzwaj-alrfy-fy-almjtmat-alrbyte/alzwaj-alrfy-br-aljrayd/alzwaj-alrfy-fy-almjtm-aljzayry
https://sites.google.com/site/socioalger1/lm-alajtma/alzwaj-alrfy-fy-almjtmat-alrbyte/alzwaj-alrfy-br-aljrayd/alzwaj-alrfy-fy-almjtm-aljzayry
https://sites.google.com/site/socioalger1/lm-alajtma/alzwaj-alrfy-fy-almjtmat-alrbyte/alzwaj-alrfy-br-aljrayd/alzwaj-alrfy-fy-almjtm-aljzayry
https://sites.google.com/site/socioalger1/lm-alajtma/alzwaj-alrfy-fy-almjtmat-alrbyte/alzwaj-alrfy-br-aljrayd/alzwaj-alrfy-fy-almjtm-aljzayry
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 .219، 218، مصحؽ ساتق، ض تسوي ؿًل: 20

 .71 فازش َلس معصان، مصحؽ ساتق، ض: 21

 .204م، ض 2979ُؼ/2199، 08، اًس ية 20، جمةل اًفىص إلسالسم، غاًزواح )ؾلس اًزواح(َلس وـيان،: 22

23
ةذَويف زص َس، 08/06/2966اـلخضمن كاهون إلحصاءاث اـلسهَة اـلؤزد يف  214-66بٔمص زمق :  ذًوان  ،كاهون الٕحصاءاث اـلسَه

 .241اـلعحوؿاث ادلامـَة، اجن ؾىٌون، ادلزائص، ض 

 .61، ض 2990، 01 اًلضائَة، غ ةلافل: 24

فني، : 25 صيفٍلوؿة من اـلًؤ  . 22، ض 01/2998، اكهون /181ٕاؿساذ صاذًة ؾحس ػل، جمةل اًرشًـة، غ  ،اًزواح اـً

 100وتلصامة من  س ية ًـاكة ابذلخس من صٍِصن ٕاىل» 2981فرباٍص  21اـلؤزد يف  04 - 81كاهون اًـلوابث زمق  110م : 26

 ذًياز  1000ٕاىل

 ًليض ابذلخس من س ية ٕاىل » 2981فرباٍص  21اـلؤزد يف  04-81كاهون اًـلوابث، زمق  119م : 27

ـاكة اًزوح اطلي ٍصحىة حصمية اًزان ابذلخس             س يدني ؿىل لك امصبٔت مزتوخة زخت ازحاكهبا حصمية اًزان. ًو

 206وسازت اًـسل مصحؽ ساتق ض«من س ية ٕاىل س يدني...          

 ، مبجةل افلَس «، زفِق ؿَوي، اًزواح اًـصيف وبٔثٍص ؿىل ألدشت10س معصان، مصحؽ ساتق، ض فازش َل: 28

 .189، ض 1000إلسالسم ألؿىل،         

ألرشًة ًصحٌلن بمٔحس جن صـَة جن ؿًل(، يف سًٌَ، اـلعحـة اـلرصًة، مرص، )ذث(، )ذظ(، نخاة بٔدصخَ اًًسايئ )بٔتو ؾحس ا: 29

،  وبٔدصخَ اصلازسم )َلس ؾحس ػل جن ؾحس اًصمحن  جن اًفضي  جن هبصام(، يف سًٌَ، 118، ض 7اًض هباث، حابة اذلر ؿىل حصك 

.  بٔدصخَ 118، ض 1166، نخاة اًحَوغ ابة ذغ ما ًٍصحم ٕاىل مال ًٍصحم،  زمق اذلسًر 2، ظ1001ذاز اجن حزم، تريوث، ًحيان ، 

ظمبٔهٌُة  اًـصيب، تريوثَحيان نخاة ألحاكم ابة اًعسق ىل اًعحَحني، ذاز اًىذاةس خسزك ؿاذلاُك )بٔيب ؾحس ػل اًيُساتوزي( يف اـل 

 .ُيب س يسٍ كويكـال ؾيَ اطل، 99، ض 4واًىشة ًزحة ح

، بٔدصخَ مسؿل، نخاة اـلساكاث ابة بٔذس اذلالل وحصك 29ض  2ة فضي من ٕاس خرببٔ صلًيَ ح،، نخاة إلميان اببٔدصح اًحزازي: 30

 . 861ض  ،2199اًض هباث زمق اذلسًر 

 . 10فازش َلس معصان، مصحؽ هفسَ، ض : 31

فني، : 32 صيفٍلوؿة من اـلًؤ  .22، ٕاؿساذ صاذًَ ؾحس ػل، مصحؽ ساتق، ض اًزواح اـً
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اًخؼاُصاث اًيفس َة إللكًَِىِة اـلرتثحة ؾن اًرصاغ تني بٔمناظ 

ة مبسًية ثسىصت ذ - اًخًض ئة ألدشًة  -زاسة مِساَه
  

 ادلزائص–خامـة ثسىصت -ؿائضة ؾحس اًـٍزز حنوي .ذ                                                         
 

 : اـلَرط

حموز اصاكًَدٌا ٍمكن يف اًرصاغ تني 

واًخلََسًة حبَر  اًخًض ئة الاحامتؾَة اذلسًثة

ظَحاهتم ثياكضاث تني  ونواخَ اـلصاُلً

 وتني ما ٍصوهَ حصَحا، واـلعَوة مهنم

 واـلـاًري الاحامتؾَة ، تني اًلميبٔ ودعبٔ 

مكصاُلني روي دعائط  ارلاظة واًصقحاث

    . ماًخًض ئة الاحامتؾَة هل  ٔبزياء معََة....ذمزيت 

مالءاث غ ًبئت من الٕ ومٌحؽ اًرصا

خمخَف وسائي اًخًض ئة اـلخضمية يف 

ئي الاؿالم اـلمتثةل يف وسا الاحامتؾَة اذلسًثة

وحِاث الثعال)ٔبهرتهُت، فاٌس حوك،  وحىًٌو

يف  اًخلََسًةُاثف َلول(من هجة، واًخًض ئة 

 زحاة ألدشت، اـلسزسة واـلسجس و... حِر 

ٔبظححت اًرتتَة يف اًوسط ادلزائصي 

 مذياكضة، طلعل هلرتخ اًسؤال اًخايل: 

ضالك اًيفس َة اًيامجة ؾن ؾَوة ماعم اـل 

 اًوسط ادلزائصي؟اًخًض ئة الاحامتؾَة يف 

 Résumé : 

Notre problématique a comme axe le 

conflit entre la socialisation moderne et 

traditionnelle de sorte que l’adolescence 

se confronte à des contractions entre ses 

devoirs et ses droits, le juste et le faux, 

les valeurs et les désires...lors de sa 

socialisation. Dictés par les divers 

moyens de socialisation modernes et 

traditionnelles, la famille, l’école, les 

mass media et les nouvelles technologies 

de communication (l’internet , Facebook, 

téléphoneportable) l’éducation au milieu 

algérien devient contradictoire.   Alors 

on se propose la question :  quels sont les 

troubles psychologiques causés par les 

défauts de la socialisation au milieu 

algérien ?  
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 متَِس:

ق ٌَجزائص منط زلايف ؿَََ اًخلاًَس إلسالمِة واًـاذاث واًخلاًَس  ، ثلَةثلََسي ؾًص

زوماهَة ؾامثهَة  ةمٌش كصون تزيهعَاـلخوايل ٌَجزائص  الاس خـٌلزحِهل اًلسمي. و اـلمخست من

، واحذاكوِا ابًثلافاث ولك هفي زلافذَ من هجة ذون ٔبن هًىس اًفذوحاث إلسالمِة فصوس َة

ًس َاحة هخج ؾيَ منط زلايف مذحاٍن من اًرتحال واؿرب وسائي إلؿالم واًِجصت و اكلخَفة 

ا حن .،.ادلزائًصةاًثلافة اًخلََسًة دثًض ئة احامتؾَة وبٔؾعى حوظةل ثـصف ٔبسس ٔبمناظ  ن يف ُو

ن اًثلافاث واحست هبا مزجي م ثعالث ما حـي من اًـاؾل كًصةوحىٌوًوحِا ال ؾرص اًـوـلة،

 مث افلمتؽ ولك. تألدش ذاذي حوا س َىو ابزوًوحِا  اـلخساذةل واـلخضازتة، ذما ذَق

 ،متصذٍ واحالمَ ،واحذَاخاثَ مضالكثَ ،وهسائص مصاُلي اًـاؾلاًَوم  ٌَمصاُق ادلزائصي

 ،ذريت اًياجتة ؾن دضاؿاث زلافِة حمََةُشٍ الٔ  ،ألحِال وظـوابث اًخًض ئة دضاؿاث

ة  .ةحٌحَبٔ ؾصتَة و  ،هجًو

ن ثًض ئة إلوسان فال صُئا ظـة م مؽ ظـوتة جتس َس ما ًَزمَ من حٌلًة وثوحَِ.

فال ثوخس ثًض ئة مديَة ؿىل كواؿس زايضَة  ،ري ل ميىن ٔبن حنخمك وهخحمك فهيايف ضي مـاً

 .لري الاحامتؾي اـلدسازغ واًـوـلةهؼصا ٌَفصوق اًفصذًة واًخ )ٔبو ؿَوم ذكِلة(

اـلخبٔثص مبا رهص ٔبؿالٍ ٍمنط اًخًض ئة ألدشًة  ٔبنمن ذالل ُشٍ اصلزاسة حصى اًحاحثة 

ذ اجتاُني مذعازؿني يف .ذاظة ؾيس وحو  ػِوز مضالك هفس َةصلى اـلصاُلنييفذوز رمم 

الا ان خشوزٍ ،افلمتؽ ادلزائصي جممتؽ مـادض هون حسٌُل ثلََسي وألدص حسًر.، بٔ اًخًض ئة

سالمِة. ومؽ ثلازة اكعاة الٕ و ألماًسلَةو ٌس متس زلافذَ من اًلمي واًـاذاث اًـصتَة ، معَلة

من اهرتاهت وفضائَاث ومذعَحاث اذلَات اًَومِة وذاظة  إلًعال ،وثوسؽ حىٌوًوحِااًـاؾل

ي خًل، متزي ابًخياكغ تني حسج ثلري احامتؾ، الاكذعاذًة ويف ػي اًزمخ اذلضازياـلاذًة 

ا ةوبٔمناظ ألدشت ادلزائًص اجتاٍ اًخًض ئة اًخلََسًة لك من اجتاٍ اًخًض ئة و  اًـًصلة ؤبذواُز

ا اًوػَفِةدشت وثلري اذلسًثة ؤبمناظ الٔ  هفس َة دعريت بٔؾصاط عل وًلس حصثة ؾن ر. ٔبذواُز

وعم كوت هفس َة ثخفجص ، ٔبسمة اًخـَني اطلايت اًرصاغ اًيفيس صلى اـلصاُق اطمِاوذاظة 

 واـلمتثةليف:       ،تلسز ؿسذ ألمناظ اـلوضوؿة ٌَخلمط
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واكؽ واًفضي يف اًخـحري ؾن ثـحريا ؾن اًِصوة من اً الاهخحازيػِوز اًسَوك  -

 .اطلاث

 .وؿسم احرتام اًلري واًالمدالتَاًسَوك اًال احامتؾ  -

 .تبٔهواؿَ اٌَفؼي واـلاذي واـلـيوياًـيف واًسَوك اًـسواين  -

من ذالل ثفىم زواتط اًحُت واطلي  ،ءخفىم ألدشي اطلي وكؽ حضَخَ اًًشاً  -

حِر ذق إلحامتؾَون  او اًعفوةل اـلسـفة ،اظفال اًعالقصلك تسوزٍ اسمة 

 وذاظة من ص َوغ ػاُصت احنصاف ألحساج.، عصانكوش ارل

 اًِجصت )اذلصكة(. -

 اهنَاز اًلمي. -اٍمتصذ -اكلسزاث -اًىشة -اًرسكة -

 اًدرسة اصلزايس ذاظة صلى اطلهوز. -اًِصوة من اًحُت  -

وضبٔ ؿَََ ٔبدشاي وتني تُامن ،اـلصاُق حتت وظبٔت اًرصاغ اًيفيس ذما س حق فان وكوغ

ق من ذالل احذاكنَ ابًثلافاث اـللاٍصت  َوما ًَمس ،افلمتؽ من انحِةماميازسَ  ؾن ظًص

 .وسائي إلؿالم وألهرتهت

اًلامئون ؿىل وذاظة ؾيسما ميَي  ا جيـهل تـَسا ؾن اًخوافق اًـاممن انحِة ٔبدصى م

 . دوفا من هتخم اًلمي ،اًخًض ئة اىل اًلسوت

، احامتؾَةس ضعصاابث اًيفس َة، واًيفءث ُشٍ اصلزاسة، ٌَححر ؾن تـغ الاخا

ُي ومٌَ هعصخ اًدساؤل اًخايل:.ًالضعصاةحمتَة  ٔبزضَةاطلي ٍىون  اًرصاغاًياجتة ؾن 

وما عم ٔبضم  ني اًخًض ئة اًخلََسًة واذلسًثة؟، هدِجة ٌَرصاغ توالاحنصافػاُصت اًـسوان 

 لكًَِىِة اـلرتثحة ؾن اًرصاغ؟الآثز الٕ 

 اًححر ىن هبا ُشالكة اًيت ًـاًسؤاًني عم ظَة اـلض وإلخاتة ؿىل ُشٍن

 .الاس خىضايف
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 بُٔساف اًححر:

ؾن اًؼواُص اًيفس َة وألدشًة، اًيت ثًضبٔ ثسخة  هيسف ُشا اًححر اًىضف

اثز إللكًَِىِة اـلرتثحة ؿىل رعل، صلى والٓ  ،اعم اًخًض ئة اًخلََسًة واذلسًثةاًرصاغ تني اجت

 :اف اًححر فامي ًًل.ومبىن ثَرَط ٔبُساـلصاُق ادلزائصي

  حتسًس اجتاُاث اـلصاُلني حنو لك من اًخًض ئة اًخلََسًة واذلسًثة وابًخايل ما

 .َوما ٍصفضوهًًذؼصوهَ مٌافلمتؽ، 

 ًوبٔوخَ  ة واذلسًثة،اس خعالغ بٓزاء اـلصاُلني يف حتسًسضم ٍمنعي اًخًض ئة اًخلََس

 .اًرصاغ تُهنٌل

  ًس الكَيٌَُة صلى اـلصاُق وحتساًخـصف ؿىل ما ٌسخدَ اًرصاغ من بآثز

 اًيفس َة اًيت ًـاين مهنا.ضعصاابث الا

  ةوإلجياتَاًسَحَة مهنا  ،ألدشًةاس خجالء اـلؤثصاث اـلِمة يف اًخًض ئة. 

 بٔطمَة اًححر:

،فان ًِشا اًححر را ما حتللت كسزت اًحاحثة ؿىل إلـلام ابـلوضوغ، من مجَؽ حواهحَا

ةٔبطمَة  ؿامة، وثلومي ما ثـصضَ  ألدشًة الاجتاُاثكس ثفِس يف ثلمي ، هفس َة احامتؾَة وحصتًو

 وثبٔزرٍي ؿىل ألدشت يف ضي ثلري الاهرتهت و حىٌوًوحِا الثعالوسائي إلؿالم، ذاظة 

جساضم ُشٍ اصلزاسة يف فِم تـغ مضالك ث اـلصاُق ادلزائصي  ٔبنوميىن  .ألذواز اًوػَفِة

 .ادلزائًصةألدشًة وثلومي تـغ ٔبدعاء اًخًض ئة  يف مـاصَ اًَوسم.

 :ث اًححرفصضَا

  :اًفصضَة الٔساس َة ٌَححر 

اضعصاابث هفس َة اًخياكغ تني تـغ ٔبمناظ اًخًض ئة ألدشًة اًخلََسًة واذلسًثة ًؤذي ٕاىل 

 .صلى اـلصاُق
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 :اًفصضَاث ادلزئَة 

ألدشًة  الاجتاُاثثدسخة وسائي اًخًض ئة اذلسًثة يف زفغ  اًفصضَة ادلزئَة الٔوىل:

 اًخلََسًة 

اُص اًرصاغ اًيفيس ًدسخة فصط اًخًض ئة اًخلََسًة يف حست مؼاًثاهَة:اًفصضَة ادلزئَة 

 .صلى اـلصاُلني

ألدشت ٕاىل إلذالل  مِي ٕاىلًدسخة اًخياكغ تني اجتاعم اًخًض ئة اًفصضَة ادلزئَة اًثاًثة:

 .توػائفِا

يف ألدشًة اًخًض ئة  ًٔلساًَةاـلخياكضة  الاجتاُاثثدسخة :ةادلزئَة اًصاتـَة ض اًفص 

 .اًخـني اطلايت ٕاجياذٔبسمة

 

 اًخًض ئة : 

من وهجة هؼص اـلسازش اًيفس َة اكلخَفة ثـصف اًخًض ئة ؿىل اهنا اًخعحَؽ إلحامتؾي ٔبو 

 زؾى،ٔبوضبٔ. ن،وّ  ،كؿؿلّ  ،زّب  ٕاىلًلواي جضري  مابٔ  اًرتتَة.

ق اًرتتَة وا عل ًًضبٔ اًفصذشت ، جضمي ًخـَمي، تعصق مدارشت وكري مدارشتؾن ظًص

وثعحَؽ إلوسان وثـَميَ، لك من اًخوافق ، الاحامتؾئبطمِا، اًخـَمي ، ذتواذواز مذـسمعََاث 

 (.2980) فؤاذ اٍهبىي اًس َس إلحامتؾي، واًخثلف.

 ذواز احامتؾَة سَواك ومـاًري واجتاُاث مٌاس حة لٔ هتسف اىل اهساة اًفصذ 

صان ،متىٌَ من مساٍصت حٌلؾخَ واًخوافق إلحامتؾي مـِامـَية  (. 2984)حامس ُس

ٔلذالق واـلـخلساث واًفٌون واًلواؿس وا اطلي ٌضمي اـلـازفعم اًلك اـلـلس و

  . (2984،)سـس خاللواًلواهني واًـاذاث اًيت متزي جممتـا ما 
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ق اًخًض ئة، ىشاًدضلك اًفصذ ؾن ظًص ألمص فِىي يف حلِلة  .حىت ٍمتىن من اذلَاتُو

)حمي اصلٍن وؾضوا مذىِفا يف افلمتؽ ، احامتؾَاٌش ولذثَ ًَىون اكئيا اًفصذ م  ٕاًىٕاؿساذفهتس

 ( .298 1خمخاز

واًخلاًَس واًـصف واًلمي جضري اىل اًـاذاث ، ما من وهجة هؼص اًخحََي اًيفيسبٔ 

مري ومفِوم ،اًضألان إلحامتؾي ،منو لك من ألان ألؿىلاٍمنو، ئبزياء مصاحاًيت جضلك واصلًي

 اؾخرب صارا. وٕالي ًَزمَ ثسَوك مـني اث اطلاطل

ي صلى اـلسزسة اًسَوهَة، ما عم الا هدِجة اًخوحَِ اطل ألدشًةتُامن جنس اًخًض ئة 

صلي حصىض ؾيَ ازلاؿة ،حِر ًثخت اًسَوك افصاذ ألدشتبٔ اًواصلٍن و ًالكَِ اًفصذ من 

 اًخَرتفضِا ازلاؿة وثـاكة ؿَهيا. ثاًسَوهَا،وثيعفئ وثخلدهل ابًخـٍزز

ن اًاكئن اًخرشي احامتؾَا وهفس َا، اىلذريا جضري اًخًض ئة بٔ  ق  معََة حىٍو ؾن ظًص

وعم ، فة افلمتؽ اطلي ًـُش فَِ اًفصذاـلس متست من زلا ملعوذت، اـللعوذت واًلرياًرتتَة 

 :هوؿان ثلََسًة وحسًثة

 ألسَوة اـلخحؽ يف اًخًض ئة ؿرب ألحِال )ٔباب ؾن خس(. اهـين هب اًخًض ئة اًخلََسًة:

اتَة بٔ جيتلغ اًيؼص ؾن حواهحَ الٕ  ،ؽخلاًَس واًـصف اًسائس يف افلمتحِر ٍصخس اًـاذاث واً 

 واًسَحَة اىل حس ٔبن ٔبي زفغ ٔبو حتس ًِا ًـس صشورا ومتصذا وؾلوكا.

عم ثًض ئة اًفصذ تواسعة اًخلٌَاث اذلسًثة ٌَخًض ئة، ثلَة ؿَََ اًخًض ئة اذلسًثة:

ثعال اذلسًثة.وعم ؿَمَة وحِا الوتوسائي إلؿالموحىٌوًاًرتتَة اـللعوذت ذاذي ذوز اًرتتَة 

ص اًفصذ واًسمو تَ، مساٍصت اًخلري إلحامتؾي واًـَمي اـلـادض، يف  اـلحسٔب، ثـمي ؿىل ثعٍو

 .ضي اًـوـلة

 ا:  الٔدشًة وسائي اًخًض ئة  وبٔدعاُؤ

،الا ٔبهنا ثخعوز مؽ اًزمن ٔلدشت ادلزائًصة ؿىل هؼام ثلََسيتيُت ا الٔدشت ادلزائًصة:

 ألدشت اًيوات وألدشت عل من حصهَخهتا تنيذون ان ميس ر، حاخاهتا ووضاظِاثسزجيَا حسة 

 .اـلمخست
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وثيلي ؿرٍب  ءاًًشألدشت ادلزائًصة هسائص ألدش ؿرب اًـعوز وألحِال، ثلوم ترتتَة 

ثفٌوصت اًـائةل ادلزائًصة من حِر ثعوزُا ودعائعِا ًلس ذزش مععفى تو .حصاهثا اًثلايف

 .ااًثلايف ؤبثٍص ؿَهي ألدشًةوالاحذاككاًخلرياث و اذلسًثة واسَوهبا يف اًخًض ئة 

ق ألكازة واـلـازف.                                            -:من ٔبضم دعائط ألدشت ادلزائًصة     اًزواح كاًحا ما ًمت ؾن ظًص

ةٌسوذ الٔ  الاجن -متَزي اطلهص ؾن ألهىثٔبو ما ًـصف ابٔلدشت ألتوس َة.  ،دشت اًس َعصت ألتًو

اـلفصظة ٔبزياء  ٔبسَوة اـلـامةل مؽ ألتياء جسوذٍ ألوامص واسلاًة– اًحىص ًـس مبثاتة ألة

زياء اـلصاُلةٔبكَهبا ادش حمافؼة ثلسش اًـلِست واصلٍن إلسالسم وممتسىة اًعفوةل واًلسوت بٔ 

اًفصذ ادلزائصي واًثواة، واًـالكاث ٍمتزي ث واًخلاًَس.ؿسم الاحزان يف معََة اًـلاتابًـاذا

 ثرسؿة الاهفـال وحست اًلضة.

 ادلاهة اـلهنجي 

 مهنج اًححر:

 ٔبهَ ًـخرب ٔبساسا حبثا الكًَِىِاالا  ًَة خمخَفة يف ذزاس خَ،ًًهتج ُشا اًححر ٔبسا

الكًَِيك ُسفَ اًخـمق يف حتََي ٔبفصاذ  .وؿَََ فِو مهنجًـمتس ؿىل ذزاسة اًـَية ودعائعِا

وهسمج  ،ًعحق ؿَهيا ادذحاٍزن اسلاظَني اًـَية اًعلصى هفس َاتـس حسهبا من اًـَية اًىربى،

اًخلََسًة  اًخًض ئة اًخحاؿس تني ٔباثزمـَ اـلهنج اًوظفي، صلزاسة ٔبمشي ٌَـَية اًىربى، ـلـصفة 

مت ر واذلسًثة، ق اًخحََي إلحعايئ ـلـًَو ابس خرصاح  ،الاس خخِانوماث عل ؾن ظًص

1دذحاز اكتُهنٌل واصللةل إلحعائَة ًال لزثحاظمـامالث 
 )اكي حصتَؽ(.

 بٔذواث اًححر:

 واس خىٌلل اـلـَوماث  اًِسف مهنا اًدضرَط، :اـللاتةل إللكًَِىِة هعف موهجة

س خجاابث ماكدي وتـس إلدداٍزن نٌل حىون مسمعة ًال صلزاسة حاةل اـلفحوض.

 اًيفس َني.

  ٌَمصاُق ألدشًةحصَفة اًحَاانث. 

  ادلزائًصة.ألدشًة  ةحنو اًخًض ئ َواجتاُاثحصَفة اس خعالغ بٓزاء اـلصاُق 
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 ادلزائصي. اس خخِان اًرصاغ تني اجتاعم اًخًض ئة اًخلََسًة واذلسًثة صلى اـلصاُق 

 ادذحاز زوزصاد. 

 ادذحاز ثفِم اـلوضوغ. 

 ؾَية اًححر:

وائَة وابًخحسًس من ولًة اًوسط اصلزايس، وتعًصلة ؾضمت اهخلاء ؾَية اـلصاُلني من 

ة اذلى، ثسىصت -21اؾٌلزضم تني  .مي سـسان، ومذوسعة ثضري جن اندضمن لك من اثهًو

ومثي  .214وؿسذ اطلهوز277وتَف ؿسذ إلانج  .ومصاُلةمصاُلا  402س ية وتَف ؿسذضم 28

 .اًلكي ًـَية اًححر ُشا اًـسذ ازلوغ

 حاةل. 10م ٌضلزاسة إللكًَِىِة مت حسهبم من اًـَية اًلكَة تَف ٔبما اطلٍن مت اهخلاهئ

 اًيخاجئ اًـامة:

،حنو اجتاعم اًخًض ئة اًخلََسًة  من حصَفة اس خعالغ بٓزاء اـلصاُقزظسث هخاجئ لك

، ، صلى اـلصاُق ادلزائصواذلسًثة، واس خخِان اًرصاغ تني اجتاعم اًخًض ئة اًخلََسًة واذلسًثة

مجـت اًحاحثة لك  نٌل زكام يف خساول حََت احعائَا،بٔ اىل  س خجاابثحِر حوًت الا

ة،هوغ حمسذ من الا ار  س خجاابث ؾن اًؼاُصت اًواحست حِر حوًت اىل وسة مئًو

واحنرصث اًـوامي اًيت ؾودلت،  ؾومَت ؿىل ٔبهنا ذزخة ص َوغ ًِشٍ اًؼاُصت ابًـَية لكِا.

ادصى( ثخعي هبا مضالك  -ماذًة -ؿاظفِة -مسزس َة –يف مخس مضالكث ؿامة )ٔبدشًة 

س خجاابث مث ًمت ثفًصف ابيق ٍلوغ الا، ٔبو اًيوغ ارلاض ابـلضلكة اًـامة، متزي اصلزخةفصؾَة،

تيفس ألسَوجىٌل حسة مـامي زحاث اس خخِان اًرصاغ تني اجتاعم اًخًض ئة اًخلََسًة 

ة ٌضلزخاواذلسًثة صلى اـلصاُق ادلزائصي.واًًسة  ًس حة ابً  اًيشءارلام، وهفس  ثاـلئًو

مث حسة اكي، اًـامة ؾن اـلصاُق ألدشًةًعحَفة اس خخِان اـلـَوماث 
1

 )اكي حصتَؽ(.  

ول حصاُك إلس خجاابث واـللاتالحت ،يس من ذالل إلدذحازااتٕلسلاظَةٔبما اًخحََي اًيف

ة لك  -اـللصزاث -ٔلماهن ا:اس خجاابث اًصوزصاد ًلك من.هوغ ؿىل حستاىل وسة مئًو

-اضعصاابث اًوخسان وإلهفـال واًعحؽ -اًلسزت ؿىل اًخىِف -اطلاكء -احزان ارلربت  -اقلخوى
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ثسُوز  -اضعصاة ظوزت ألة -اًخلمط ٔبومضلكة اًخوحس  -اًـسواهَة  -ارلوف من افلِول

 اضعصاابث مزاحِة. -اضعصاة ظوزت ألم  -مضالكث خًس َة -ظوزت اطلاث 

 ت ٌَفحط اًـمَق تسون مـامةل احعائَة،ادذحاز ثفِم اـلوضوغ اطلي حصك ٔكذا ٔبذريا

 حََي مضموهَ.خوانخفت اًحاحثة ت 

ؾن اًرصاغ تني ًـاين ااثز الكًَِىِة مرتثحة  اثضح من اًيخاجئ ان اـلصاُق ادلزائصي،

 اـلمتثةل يف: اذلسًثة،اًخلََسًة و  اجتاعم اًخًض ئة

اـلـامةل ؿسم وضوخ حسوذ  -سوء اًخىِف اًيفيس -اًخلمط ٔبسمة -اضعصاة اـلزاح 

  -ألدشًة والاحامتؾَةاًلمي ألذالكِة واًخواظي وذَط 

ٔلدشت واـلسزسة ؿاثق اًلامئني ؿىل اًخًض ئة من ا وؿَََ فان ٔبدعاء اًخًض ئة ثلؽ ؿىل

ة ان اىل وسائي إلؿالم وحٌلؿة اًصفاق. ؿىل ألدشت ًلؽ ؾةء اًخًض ئة ألساس َة ار جي

حِر ٌضـص  ابًصؿاًة اًيفس َة اًعحَحة واًعحَة،مفـمة  ،ثوفص هل تُئة ادشًة مٌاس حة

منو صلًَ اًثلة ابًيفس  ماجية وما ل  وٕاذزاك ةواًضجاؿة ألذتَاـلصاُق ابذلة وألمان ٍو

ني هبا ما وسائي إلؿالم فِجة ان جس خلي اُامتم اـلصاُلبٔ  وهفس اـليوال ٌَمسزسة.جية.

اًصكاتة ئة اًسَمية من ذالل ت ًخثخِت وحصس َخ مداذئ اًخًض  وذاظة اًخَفًزون وألهرته

ؽ اًربامج اًِاذفة نٌل  .ووضري اىل معي اًواصلٍن ظوال اًَوم من ٔبضم ؾوامي كةل اًصكاتة.وثيًو

مدالت واًخيافس ان ثلَة اـلاذايث ؿىل اًلمي واًثلافة هل ذوز يف اهدضاز اًـسواهَة واًال

 .ثربز اًوس َةلاًلاًة  بٔ اـلاذي مبحس

 

 ارلامتة:

واًيفس احامتؾَة اًيت  ،وألدشًةزمغ وحوذ اًـسًس من اًححوج اـلَساهَة اًيفس َة 

اًيت ختي تخٌاء افلمتؽ ادلزائصي يف ص ىت  واًيفس َة، ألدشًةجساضم يف حتََي تـغ اًؼواُص 

ىم إلحامتؾي وذاظة اًـيف اـلَاذٍن وذاظة اًخًض ئة الا ان ثفامق مؼاُص إلحنصاف واًخف

 ألدشًةذاظة اًيفس َة اًـلََة واًيفس حسسًة واًحازوًوحِا  سذ اـلصىضواًلضة وازثفاغ ؿ

 ل وس خزسم اصلزاساث واًيخاجئ مِساهَا وثحلى اًخزَف إلحامتؾي ًٔلان ٔبس حاةمن ٔبضم 
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حدُسة اًصفوف. وؿَََ جية اؾعاء ذوز هحري ًلك من ؿؿل إلحامتغ وؿؿل اًيفس مِساهَا 

 .وإلزصاذ اًيفيس ٔلدشًةاتماًٌَشءؿربا رلسحىت جساضم يف تياء سوي 

لاز وسائي ذيل ان ٔبدعاء اًخًض ئة انجتة ؾن اف مفن ذزاسدٌا ُشٍ ثوظَت اًحاحثة ا

 اًخًض ئة ادلزائًصة ـلعاًة اًعحة اًيفس َة.
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 2979فؤاذ اٍهبىي اًس َس،ؿؿل اًيفس إلحعايئ وكِاش اًـلي اًخرشي ،ذاز اًفىص اًـصيب 

1-De AjurriaguerraD.Marclli, psychopathoogie de l’enfant ,Masson .Paris 1982. 

1-Manchelic, (R): L'analyse de contenu, 1977, le questionnaire dans l'enquéte psychosocial 

ESF, 7éme édition, 1982. 

3-Norbert Sillamy: Dictionnaire de psycholgie pédique.21 rue du Montparnasse75284 Paris 

cedex06  .2003     Les effets cliniques des défauts de la socilisationalgerienne chez l’adolescent       

 

 

 

 



 

جم
ين

ًثا
ذ ا

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
 

 

 ةلجم
ين

ًثا
ذ ا

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
 

 ٔبم اًحوايق ةخامـ –هوزت كٌَفة ذ. ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

 صتخامـة َلس دِرض ثسى                                        خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص 
143 

 

ة..اًـالكاث          اًحُت اًعامت وٕافصاساثَ إلحنصافِة ألهثًو
ة -صلى اًفذات اـلصاُلة منورخا اًـاظفِة  - ذزاسة مِساَه

 ادلزائص -خامـة بٔم اًحوايق  -هؼؼوزت كٌِـفة ذ.                                                               

 اـلَرط:
ثـىس ػاُصت اًـالكاث اًـاظفِة صلى  

ا صالك من ٔبصاكل  اـلصاُلاث ابؾخحاُز

اًلمي و كواؿس اًضحط  اًسَوك إلحنصايف ؾن

ذَال يف اًوػائف  الاحامتؾَةألدشًة و

ألدشًة لس امي يف ؿالكهتا اـلحارشت تبضٔم وػَفة 

ألدشي من هجة،  الثعالٔبدشًة عم 

وخبعوظَة مصحةل اـلصاُلة وٕافصاساهتا اـلزاحِة 

وابًخايل اًسَوهَة اًيت كس ثعي حس 

اًـالئلي )ادلًيس ابرلعوض( من  الاحنصاف

صى، ألمص اطلي جيـَيا هؤنس ؿىل كوت هجة ٔبد

اصلوز اًخواظًل تني اـلصاُلة ؤبفصاذ ألدشت، 

اث اًيت مّت  دعوظا ؤبن اًىثري من اًعاتُو

ٔبهنا  " حـَخيا هيؼص ٕاٍهيا ؿىلافرتاضَاهرسُا " 

مٌخوح ٔبفصسٍ اًحُت اًعامت، اًحُت اطلي 

ألدشي ٔبو ابٔلحصى  الثعالًلَة فَِ 

ٔبو  اسددـاذوثياسل ٔبو ًُلَّة هدِجة معي ألم 

 ألة تواحداثَ.. اًزتامؿسم 

س يحاول من ذالل ُشٍ اًوزكة اًـَمَة 

من ؾَية  اهعالكاثلسمي اًؼاُصت مِساهَا 

كعسًة ثـُش اًؼاُصت وثخفاؿي مـِا مؽ 

حماوةل زظس ارلَي اًوػَفي ألدشي يف تـسٍ 

 احامتؾَة.-وٕافصاساثَ اًيفس الثعايل

 Abstract :  
 

Romantic relations hips among 
adolescents, as a form of deviant 
behavior that violates familial and 
social values and rules, is a 
phenomenon that reflects a defect in 
the family’s functions, especially in 
direct concern with two facts: first, 
communication as the most important 
function of family, and second, the 
specificity of adolescence and its 
temperamental, and thus behavioral, 
effects that may reach the degree of 
relational deviation (sexual in 
particular). In light of all this, we 
emphasize the power of communicative 
role between adolescent girl and family 
members, especially as a lot of taboos 
have been virtually broken leads us to 
consider it as a result for “the silent 
house”, the house that missed or forced 
to miss familial communication as a 
result of the mother work, and the 
exclusion or lack of the father's 
commitment to his duties. 
 

We will try through this paper to 
provide a field research based on an 
intentional sample that live and 
interact with the phenomenon, and we 
will attempt to point the familial 
communication dysfunction and its 
psycho-social consequences.. 
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 :ثلسمي

 Siegelmanٕاثفق اًـسًس من اكلخعني واًـامَني يف مِسان ؿؿل اًيفس ٔبمثال 

ؿىل ٔبن ألدشت عم ارلََة ألساس َة اًيت ثخىون من ذالًِا خشعَة اًفصذ ٔلهنا  Ausabelو

ثؤثّص يف سَونَ ٕاىل حس تـَس، ُشا فضال ؾن اًخفاؿي ألدشي اطلي ًـخرب من ٔبضم اًـوامي 

 و اـلـصيف . والاحامتؾيألساس َة ٌَمنو اًيفيس 

ابٔلمن واًخلدي، ٔلن وألدشت عم بٔول ظوزت ٌَحَات، من ذالًِا ٍمنو ٕاحساش اـلصاُق 

ذلَات ٔبدشًة مذواسهة و مس خلصت ذاًَة وسخِا من اًرصاؿاث،  اهـاكشاـلصاُلة اـلخوافلة عم 

ًلوم فهيا اًواصلان تسوز ذمزّي يف تياء خشعَة اـلصاُق من لك حواىهبا من ذالل مـامَهتم هل 

اصلفاغ ؾن  حِر ل جيس ظـوتة يف اًخـامي مؽ خمخَف اـلواكف، وحىون صلًَ اًلسزت ؿىل

ـمي ذامئا من  حلوكَ ارلاظة، و نشعل اًخـحري ؾن مضاؾٍص و زقحاثَ ومـخلساثَ وبٓزائَ، ًو

ٔبخي حتلِق ٔبُسافَ يف اذلَات، ٔبما اذلَات ألدشًة كري اـلخواسهة يف اـلـامةل فٕاهنا جتـي اًفصذ 

يف ؾصضة ًإلظاتة ابٔلمصاط اًيفس َة ٔلن اـلصاُق اطلي ًـجز ؾن اًخرصف تعوزت مؤنست 

(2)مثي ثغل اـلواكف س َسفؽ مثن جعٍز ُشا من حصخَ اًيفس َة واًحسهَة.
 

مؽ مؤسساث ؿسًست ثخولٍ  الاحامتؾَةُو هخاح و حمعةل ثفاؿالثَ  -اـلصاُق –فاًفصذ 

وثخـِس ابًرتتَة مٌش مصحةل اًعفوةل ألوىل، و ٔبوىل ثغل اـلؤسساث عم ألدشت، و ٕان 

ًفوق ذوز لك مؤسساث اًخًض ئة ألدصى يف افلمتؽ  الاحامتؾَةذوزُا يف معََة اًخًض ئة 

َة اًيت حىسة ألتياء دعائعِم  ، الاحامتؾَةحِر ثُـس ألدشت تال مٌاسغ ازلاؿة الًٔو

ن سٌلث خشعَاهتم و ذوافـِم، وحِر ٔبن اًعفي بٔو اـلصاُق مصبٓت ؿاهسة ـلا  وثؤثّص يف حىٍو

وهفس َة وؿاذاث، مفن  امتؾَةاحُو موحوذ ذاذي ألدشت من ثفاؿالث وثحاذلث وبٔهؼمة 

ذالل ٔبساًَة اـلـامةل اًواصلًة ثيضج و ثددَوز خشعَة اًعفي.
(1)

 

ُشا و ًخعَة تياء جممتؽ مامتسم ومًسجم يف تياءاثَ ٔبدشت مًسجمة ومذياسلة تني 

واًخفاضم  اًامتسم ُشا ،ٔبتياهئٌل مؽ ؿالكهتٌل ٕاىل تُهنٌل فامي ابًواصلٍن تسءا ًِا ٔبؾضاهئا اـلىوهني

 ٔبوًِا ثًض ئة هحريت، و نثريت مسؤوًَاث ثلؽ ؿَهيٌل اطلٍن اًواصلٍن ؾٌلذٍ ألدشت ٔبؾضاء تني

 ٔبو ُشٍ اـلسؤوًَة ثخوكف ول  ٔبؾٌلزضم من ألوىل اًس يواث مٌش حصَحة ثًض ئة ألتياء
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 ُشٍ اـلصاُلة ألتياء مصحةل تحَوػ ٔبنرب ؾحئا ثعحح و حزذاذ تي اًعفوةل، مصحةل ابىهتاء ثًهتىي

 ٔبفاكٍز و وصـوزٍ منٍو ادلسمي يف نثريت ثعوزاث اـلصاُق ذالًِا ًـصف اًيت اـلصحةل

 ميص ـلا الآبء ٕاذزاك ؿسم ثسخة ُشٍ اـلصحةل يف الاجن ًيحصف ما ونثريا ،ًواكثَ و ومِولثَ

(1)هفسَ.. ُو حزجعَ كس اًيت ٔلحاسُسَ ادلسًست ثفِمِم وؿسم اـلصاُق اجهنم تَ
 

ة  الاحامتؾييف هفس اًس َاق، وبٔمام ٕافصاساث اًخلَري  اطلي ثـصفَ ألدشت ادلزائًص

اطلي ثـصفَ فئة  الاحامتؾيثُعصخ ٕاصاكًَة ظسمة اًخلَري واًرصاغ اًيفيس وثخـاٌش مـَ، 

اـلصاُلني، واـلصاُلاث ابرلعوض، واكـَا حبّست لس امي ؤبن ألذواز ألساس َة اًيت اكن من 

ا من كدي ألدشت كس مّت اًخزًل ؾهنا ثسزجيَا ثسخة معي اـلصٔبت، ذمّا اهـىس اـلفرتط اًلِام هب

 ثضلك سَيب ؿىل اـلصاُلة اًيت ثؼي ذوما حباخة ٕاىل ٔبمن ٔبدشي وحٌلًة هفس َة .

ٕان قَاة ٔبو ثلَُة اًوػائف ألدشًة ألساس َة سٌُـىس حامت ؿىل ثفاؿالث اـلصاُلة 

ضِا )ٔبي  لس ٌَّل و ٔبن ُشا اًوضؽ س َجـي من اًفضاء ألدشي فضاءا ظامذا ًفرتت ًمت ثـًو

اًخفاؿالث( تبٓدص ذازح اًفضاء ألدشي، ٔبو ٕافرتايض ًُعصخ يف اًلاًة هحسًي دعوظا ؤبهَّ 

اًيت حتمي اًىثري من ازلاًَاث  الافرتاضَةا يف ػي اًواهجاث الٔنرث ٕاقصاءا وثبٔزري 

وإلقصاءاث تسءا جىرس اًعاتوُاث مؽ حًصة ٔبنرب ٌَخـحري، و ٕاتساء اًصٔبي وٕاكامة ؿالكاث 

ؤبؾصاف ثلََسًة، ووظول  احامتؾَةثواظََة، و ؿسم الامذثال ًلواهني وضواتط  افرتاضَة

 ٕاىل ٕاكامة ؿالكاث ؿاظفِة حلِلِة ..

و رضوزت وٕاجياتَة  ُشا  الثعالاًوضؽ ألدشي حـَيا هعصخ ابس متصاز ٕاصاكل ٔبضم ُو

ألدشي ابؾخحاٍز ٔبجصس اًوػائف ألدشًة اـلساطمة يف حتلِق كسز من اًخوافق وألمن اًيفيس 

ا فئة ذاظة ٔبّسست ًيفسِا ؿاـلا مٌفصذا ثخفاؿي  الاحامتؾيواًخىِّف  ًفئة اـلصاُلاث ابؾخحاُز

صاز، وحُتلق لك ٕاص حاؿاهتا اًيت كس ثعي حس هرس اًعاتوُاث دعوظا من ذالهل ابس مت

 ظاتو ادلًس ...

جمصذ مالحؼة ثس َعة كلخَف إلسلاظاث اـلصثحعة ابًخفاؿالث اًواكـَة  ٕان

ألدشي ابؾخحاٍز ٔبجصس اًـوامي  الثعايلًِشٍ اًفئة ثـىس دعوزت ارلَي  والافرتاضَة
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وكس ثؤذي ٕاىل ٕافصاساث ُامة خسا يف ػي اًخلَري اكرتاتَة، تي  احامتؾَةاـلؤسسة طلواث 

 ، وفوىض إلؿالم اـلفذوخ، وجعز اـلواهجة، وضـف اـلضمون ....الاحامتؾي

و ًُس ))وًـي ثبٔهَسان ؿىل خًس اـلخلري ألسايس ٌضلزاسة واـلمتثي يف اـلصاُلة 

ًوضـَة اـلصاُلاث يف جممتؽ هل دعوظَخَ  الاحامتؾيًـىس ٕاذزانيا اًـَمي (( اـلصاُق

حُفمكيا اـلس حق ... وظسماثَ اًيفس َة ودضاؿاثَ الاحامتؾياًثلافِة زمغ لك مؼاُص اًخلَري 

 ..و زلافِا وخًس َا احامتؾَااًفذات  موكـًََؼي كامئا خبعوض 
 

 ثلسمي ٕاحامتؾي ٌَمـاين ..اًـالكاث اًـاظفِة و اًحُت اًعامت  .2

ًـي ٔبنرث ما مزّي اًححر يف ػاُصت اًـالكاث اًـاظفِة هسزت ثياوًِا من ظصف 

اًحاحثني، طلا فٕان ٔبي حماوةل ًخحسًس مـياُا ثؼي ملدوةل ٕاىل حس ما يف اهخؼاز اًححر 

واًخـمق ٔبنرث يف ٔبتـاذُا ومسى إلكدال ؿَهيا لس امي ؤبهنا من ظاتوُاث افلمتؽ اـلسىوث 

ـلٌلزس هتا ٔبو إلكدال ؿَهيا من  الاحامتؾَنييف ػي اًعمت واًصفغ  ؾهنا واـلٌلزسة يف ارلفاء

ي  الاحامتؾيهجة، وظحَـة اًخفاؿي  اطلي ل حزال حتمكَ اًـاذاث واًخلاًَس وألؾصاف واًخبًٔو

 اصلًين ٕاىل حس هحري من هجة ٔبدصى ..

 ؿةىز خاء يف ذزاسة مرصًة ثياوًت ػاُصت اًـالكاث اًـاظفِة يف اًوسط اًعاليب ٔبهنا" 

 واًدسََة، وثحسبٔ  و اذلسًر اًـاظفي إلص حاغ هبسف ؿالكة ٕلكامة اًعالة مـؼم صلى

 ٍصى ؿالكة ابًفضي، و عم ؿاذت وثًهتىي واـلؼِص اًوسامة ومبـَاز اًعصفني، جصقحة ؿاذت

ٕاص حاؾِا. بٔما ؾن ذوافؽ ذمازس هيا  رضوزت ٍصى و اًلََي ثبٔحَِِا بٔو جتيهّبا ًًدلي ذمازسوُا بٔهَ

 اصلًين، و ٍمنهيا اًواسغ و ضـف و الٔهوزة، اًصحوةل ٕازحاث ٍزههيا مس َعصت فِىي قٍصًزة

 اًعالة، و ًسمّعِا من نثري صلى اًيلط وثـوًغ اًيؼص و ًفت والاس خـصاط اًخلََس

.اطلاث وٕازحاث ابًخحسي اـلضوة واًصويح اًيفيس إلحذَاح
(4)

 

ًـي ُشا اًخلسمي ارلاض مبفِوم اًـالكاث اًـاظفِة ًـىس حمتَة اذلشز اـلـصيف يف 

ثياوهل ٔلهَّ مصثحط يف اًلاًة تسوافؽ راثَة وذاظة خسا جس خسؾي اًخبٔمي اًـمَق ًخحسًسُا، 

ثفاؿي ؿاظفي محميي ميازسَ ٌَـالكاث اًـاظفِة ٔبهنا "  احامتؾَاًَؼي اًخـًصف الٔنرث ص َوؿا 
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يف اهدضاٍز لس امي ؾيس فئة  الافرتاضَة سًِّة مـَية جساضم اًوسائط ظصفني يف مصحةل

 ". اـلصاُلني

، فٕاهيا هلسم احامتؾَا احنصافاو اس خىٌلل ـلا وزذ، ؤلهيا اؾخربانُا " اًـالكاث اًـاظفِة " 

ما ٔبنسٍ اًىثري من اًحاحثني ؿىل ٔبن ًفغ احنصاف ل ٍصثحط ثيشء ما يف اًسَوك راثَ، وٕامنا 

اـلس خزسمة يف اًخلِمي، وجية ٔبن هضؽ يف اذلس حان  الاحامتؾَةتـالكة رعل اًسَوك ابـلـاًري 

و ًلول ذامئا ذزخة ارلصوح ؿىل اـلس خوايث اـلـَاًزة اًيت ٌض متي ؿَهيا اًسَوك اـليحصف. 

ٕان اًسَوك اـليحصف ُو رعل اًسَوك اطلي ٌضش تعًصلة واحضة تـغ اـليؼٍصن " 

وحوًُصة ؾن اـلـاًري.وميىن اًلول بٔن اـلـَاز اـلالمئ ٌَسَوك اـليحصف ُو ُشا اًلسز من 

. ارلصوح اطلي ًخعَة ؾلااب ًزنهل افلمتؽ ؿىل اًفصذ
(1) 

َ اًخواظي واًخفاؿي ألدشي ثسة فِو اًحُت اطلي ٍاكذ ًيـسم فِاًحُت اًعامت ٔبما 

ن ؾن اًفضاء ألدشي  الثعالضـف وػَفة  ألدشي، واًياجتة حامت ؾن قَاة ألتٍو

غ ُشٍ اًوػَفة اًِاّمة خسا  ةل ٔلس حاة ماذًة بٔو موضوؾَة ذمّا ٔبذى ٕاىل ثـًو ًساؿاث ظًو

ة مثٌَل ُو ٔبنرث سِوةل، و ٔبنرث اس خلعااب، ؤبنرث ثفاؿال، ؤبذريا ٔبنرث حًص افرتايضابثعال 

 مالحغ واكـَا.

وحِاث  ٔبنرث اس خحسااث  اثعاًَةٔبساًَة  الثعالفلس ٔبفصس إلكدال اًىدري ؿىل حىًٌو

ؤبنرث سِوةل، وبٔظححت من بٔساس َاث اذلَات اًَومِة صلى اًىثرٍين لس ٌَّل فئة اـلصاُلني 

 ؾهنا، تي وكس ًعي إلكدال ؿَهيا حس إلذمان .     الاس خلياءاًيت ٌس خحَي 
 

 تني ألطمَة و اذلمتَة  .. اًخفاؿي ألدشي و اـلصاُلة  .1

ٔبنس مععفى جحاسي يف ٕاحسى ذزاساثَ ٔبن ألدشت عم ٔبنرث من جتمؽ من ألفصاذ اطلٍن 

ًخلامسون حزيا ماكهَا وهفس َا ذاظا ٔلهنا مٌؼومة ظحَـَة راث دعائط متزّيُا ؾن سواُا، 

ٔلفصاذُا، ومتخغل تًِة سَعة مٌّؼمة، واًيت ظّوزث ظامقا من اًلواؿس وألذواز اقلّسذت 

وظّوزث هؼاما مذساذال من ٔبصاكل اًخواظي اًؼاُصت وارلفِة، ًفؼَة وكري ًفؼَة، نٌل 

وضـت ظصكا ٌَخفاوط وحي اـلضالكث ثدِح ًِا ٕاجناس خمخَف رمارما تفاؿََة، ؤبن اًـالكة 

جسدٌس ٕاىل حّس تـَس ما تني ٔبؾضاء ُشا اًـاؾل اـلعلّص ارلاض معَلة ومذـسذت اـلس خوايث، و 
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ؿىل اتزخي مضرتك، وزؤى وافرتاضاث مضرتنة حول راهتا وحول اًـاؾل، وحس مضرتك 

 ابٔلُساف واًخوّخَ اـلس خلدًل.

ا ارلََة  ة اطلاثَة، و ٔبسس  الاحامتؾَةنٌل جضلّك ألدشت ابؾخحاُز اًيوات، مصنز تياء اًًُِو

حصة ٔبتياهئا اًيفس َة، ومذاهة خشعَهتم، وحعاىهتم ارلَلِة، نٌل ٔبهّنا حمنّي يف هفوسِم تشوز 

ا واًثلة يف اًيفس. احرتام اطلاث وثلسٍُص
(6) 

وًـي ُشا اًعصخ ًلوذان ٕاىل اًخبٔهَس ؿىل ٔبطمَة ألدشت يف حتلِق ألمن واسلاًة ٌَمصاُق 

 ٕاىل إلوسان ٌسـى اًيت اذلاخاث ؤبكوى ٔبھم من ألمن ثـخرب ٕاىل خحاز ٔبن اذلاخةابؾ 

 ٕاىل -اـلصاُق ابرلعوض –اًفصذ  ًخـصط حِامن ٕاذلاًحا ٔبنرث ثعحح تي وٕاهنا ٕاص حاؾِا،

 ؾوامي ٔبًة من ابسلاًة فَِ ٌضـص بٓمن حو اًصؿاًة يف ٕاىل هتسًساث حلِلِة، فِو حيخاح

 ٌضـص  وافلمتؽ، ؤبن واًصفاق واـلسزسة يف ألدشت حٌلؾخَ ٕاىل الاهامتء ٕاىل رمّسذت، وحيخاح

 .ومس خلدهل حارضٍ ويف راثَ يف ابٔلمان

 اذلاخة ألمص ُشٍ ٕلص حاغ ارلازحِة وألساس َة اـلعاذز ٔبھم من اًواصلًة اًصؿاًة وثـخرب

 متثي هفس َة ودعائط سَمية ثسَوهَاث مزّتهة ثضرعَة اًـاؾل ٕاىل الاهعالقمن  ميىٌَّ اطلي

 ٌسمى ما وھشا ميصط ٔبن ذون ٌَضلوظ فِخـّصط ثواهجَ هتسًساث ٔبًّة مٌاؿة ضس هجاس

 الاضعصاابث من ٌَىثري اًيفيس ابٔلمن اًضـوز اهـسام ًؤّذى تُامن .ابًعالتة اًيفس َة

 من اًفصذ جيس اًـمص، فال يف ابًخلسم ٕال اًسَحَة ٔباثزھا ثؼِص ل الاهفـاًَة واًسَوهَة، واًيت

ٔبدصى.. مصت ٌَحَات ًالهعالق اًلوت مٌَ ًَىدسة وصّسثَ ضَلَ ٕاًََ وكت ٍصهن
(7) 

 اًسـاذت، ثؼَهّل مرتاتط تُت اـلصاُق يف ٍمنو ٔبن اًسَمي اٍمنو يف هفس اًس َاق، ًخعَّة

خوكّؽ اسلاًة اٍمنو،  من مصحةل ٔبي يف ٔبو سن ٔبيّ  يف واصلًَ من واًـعف واذلة واًصؿاًة ًو

ـزت الآبء سـون تبٔتياهئم اًـاذت يف ًو  ألتياء ؿىل سَعاهتم فصط حلِم ًعاذلِم، و من ٌو

فصط ظفوًخَ مصاحي يف واصلًَ ظاؿة يف اًعفي ألتياء ظاؾهتم، و ٌس متص واحة ومن  ًو

خوكـوهنا، فٕارا اًعاؿة ُشٍ الآبء  راثَ ثبٔهَس حاول اـلصاُلة مصحةل يف اًعفي ذذي ما ًو

فاخبٔ واصلًَ،  ؾن اس خلالهل تخبٔهَس  تني الادذالفو اًزناغ فِسة اًخلَري ُشا الآبء مبثي ًو

 .الاس خلالل يف ألتياء اًسَعة وحق يف الآبء حق مذـازضني، حلنّي وتني ٕازاذثني



 

جم
ين

ًثا
ذ ا

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
 

 

 ةلجم
ين

ًثا
ذ ا

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
 

 ٔبم اًحوايق ةخامـ –هوزت كٌَفة ذ. ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

 صتخامـة َلس دِرض ثسى                                        خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص 
149 

 يف اًعساكاث حىوٍن ٕاىل اـلصاُلني سـي الاس خلالل يف ألتياء زقحة مؼاُص ومن

س خسؾي وضاظِم، يف مضازنهتم و س هنم يف ضم من ارلازح مؽ  ابـلؼِص ٔبمارمم اًؼِوز رعل ٌو

 ؿىل ؾحئا ٍىون كس اطلي اًَوسم اـلرصوف سايذت اًالئق اـلؼِص وكس ٌس خسؾي اًالئق،

خعَة مسؿات ًالحذاكك، ُشا ٍىون و اًواصلٍن  ؿىل ادلَوش يف مضازنهتم ألكصان جمازات ًو

 نٌل لس خضافهتم، اـلزنل ٕاىل ٔبحِاان وذؾوهتم ذوز اًسُامن ٕاىل مـِم واطلُاة اـللاعم

 ؾيَ ًـؿل ل تـمي واًلِام اـلزنل ذازح ٕاىل اًسِص ًضعص كس و ٔبظسكاهئم، اًىداز ٌس خضَف

 اًـاق اًوصل فِو ألسؤب، ٕاىل  الآبء مذلرّيا هؼص وهجة من اـلصاُق فِعحح يشء ٔبي الآبء

.. ٔبفسسٍ اطلي  ٔبظسكاٍؤ

 واٌَوم اًيلس ٕال ًخوكؽ ل ذام ما اـلصاُق ٕاًََ ًَجبٔ  ماكان اـلزنل ًعحح ل اًسخة ًِشا

ًزس واًخوتَخ ن تني ذاظة مضالك ُياك اكهت ٕارا ما حاةل يف اـلزنل من اًيفوز ٍو  ألتٍو

س ذما رعل، صاتَ ما ٔبو اًعالق بٔو اًـغ تـضٌِل اًواصلٍن احرتام وؿسم اكًـصاك اـلس متص،  ًٍز

.ٔبمٌَ و اـلصاُق لظمئياهَ فلس من
(8) 

ن وًـي اًوضؽ ًعحح ٔبنرث  ثبٔزريا حني ًيـسم اًخفاؿي الٔدشي ثسخة قَاة ٔبحس ألـحٍو

و اًخواظي  ابس متصاز ؾن اًحُت وابًخايل ضـف ٔبحس ٔبجصس ألذواز اًوػَفِة ًٔلدشت ُو

ألدشي مؽ اـلصاُق واـلصاُلة ثضلك ٔبنرث ثبٔزريا ذلاحهتا اصلامئة ٌَخوحَِ اًرتتوي من ظصف 

 ألم..

ِبٔذش اًخفاؿي ٔبصاكل ٔبدصى لس امي ألدشي ٕاىل تُت ظامت ف  ًخحول اًفضاء

ا اًىدري يف ألدش ادلزائًصة،  الافرتاضَة مهنا ٔلهّنا ألسِي والٔنرث ثوفصا هؼصا لهدضاُز

ا من ٔبساس َاث اذلَات ألدشًة حاًَا..  واؾخحاُز

ثفاؿي  كس ٔبفصس جمالث اذلسًر اًخىٌوًويج ًلس ثحنّي يف ذزاسة مضاهبة ٔبن اًخعوز

 اًيت اًخىٌوًوحِة الاس خحسااثث ؾن انمجة كدي، من مـصوفة حىن ؾل خسًست افرتاضَة

 مََئة ذائصت ٕاىل اًواكؽ وادذرصث اـلسافاث، وحّوًت اذلواحز من اًىثري حعمت

 ذذَت اًيت اًوسائي ُشٍ ابس خزسام منط ذاض ُياك ٔبظحح ٕار اًَومِة، ابـلس خجساث

الثعال  ٔباتخ ذما اًضرعَة اًـالكاث ٕاىل اًـالكاث اًـامة من وامذسث الاحامتؾَة حِاثيا
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 افلمتؽ اًيت زلافة ؾن ختخَف خسًست زلافة ؾهنا فٌخج اـلسافاث، تـس زمغ واـلخفّصغ اًواسؽ

 ٔبظححت ادلًسني اًيت تني اًـاظفِة واًخلاًَس لس امي اًـالكاث واًـاذاث اصلٍن ٕاىل جسدٌس

 تني اًخفاؿي ةل ًخىثَفوس َ ًُـس نٌل  احامتؾَا، واقلؼوز تُهنٌل اـلحارش ٌَخواظي مصاذفا

 اًـالكة معق مسى و حتسًس اـلضرتنة تُهنٌل، واًخعوزاث والٓزاء ألفاكز وثحاذل ادلًسني

وخسٍهتا.
(9)

 
 

  الافرتايضألدشت و اًـاؾل  .1

ألدشت صلوزُا يف  ٔبذاءؾيس ذزاسة هَفِة  الاؾخحازمن ٔبضم ألموز اًيت جية بٔذشُا يف 

ة اـلامتسىة اًيت  حصتَة ألتياء تعوزت سَمية ُو ذزخة متاسم ألدشت، ٕار ٔبن ألدشت اًلًو

ٍىذيفِا اًوذ واًخفاضم تني ٔبفصاذُا كاًحا ما ثًذج ٔبفصاذا ظاذلني ٌَمجمتؽ، وؿىل اًـىس من 

ن اًسَوك إلحنصايف صلى الٔ  ومن . تياءرعل فٕان ألدشت اًضـَفة عم وسط مالمئ خسا ًخىٍو

.اًلًصة يف ألمص ٔبن ثعسغ ألدشت ٍىون ٔبنرث دعوزت ؿىل إلانج مٌَ ؿىل اطلهوز
(20) 

يف هفس اًس َاق ٔبنسث اًحاحثة سامِة درض ظاحل ٔبهَّ من اًعـة مالحلة لك 

وثبٔزرٍي ؿىل ألسماث اًـائََة ٔلهّنا ٔبظححت مذـسذت يف ُشا اًـرص  الاحامتؾيؾيادض اًخلَري 

ذ وتال ضٌلن ًسلف مَموش هؼصا ًـمََاث اًضس وادلشة ذاظة يف جمال اـلفذوخ تال حسو 

يف مسى  الاحامتؾي. حِر ًؤثّص اًخلَري الاىهبازاًخىٌوًوحِا اًفائلة اًخعوز واًخحسًر و

ٔبوسؽ من ارلربت اًـاذًة وادلواهة اًوػَفِة  ٌَمجمتـاث يف اًـاؾل اذلسًر ٔلهَّ يف اًواكؽ ل 

ت ًُست حعَية ؿىل ثوكؽ اًخلرّي وثحـا طلعل فٕان اهدضاز ثوخس ذاظَة من دعائط اذلَا

اًخىٌوًوحِا اـلاذًة ثرسؿة وثالحق إلسرتاثَجَاث إلحامتؾَة ٌساضم يف دشؿة اًخلرّي 

اطلي كس ل جس خعَؽ ألدشت هحياء زاخس وثلََسي ٔبن ثخحمهل ٕال ٕارا اكهت ُياك  الاحامتؾي

الك اًـرص كدي ٔبن حيسج إلهنَاز وثيدرش مصوهة فائلة ًخحىل هبا ألفصاذ وٌس خوؾحون مض

س من ألسماث. مًز
(22) 

لس ٌَّل  الاحامتؾيوًـي ٔبجصس ثغل ألسماث ما ٔبفصسٍ إلكدال اًىدري ؿىل مواكؽ اًخواظي 

اًفاٌس حوك  اطلي ؾصف اهدضازا هحريا يف وسط اـلصاُلاث وفذح ٔبتواة ل حسوذ ًِا ٕلكامة 
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يف ٔبي وكت  الثعال، وثبٔسُس حًصة معَلة يف اًخفاؿي مؽ اس متصاًزة افرتاضَةؿالكاث 

 . الاحامتؾَةومؽ ٔبي خشط ذون ٔبذىن اًزتام تلواؿس اًضحط واـلـاًري 

وضفت ٕاحسى اصلزاساث ؾن الآثز اًسَحَة اًيت ثـاين مهنا تـغ اًفذَاث ؾيس 

، وهسزت حامتؾَةالااس خزسام اًفاٌس توك من ٕاهجاذ حسمي ورُين ابٕلضافة ٕاىل اًـزةل 

و مؤرش هيّسذ كميِم وزلافهتم ألظََة واسلَست، ومسى  اًخواظي اـلحارش مؽ ٔبفصاذ ألدشت، ُو

ؿىل ٕاحساج سؾزؿة يف معََة ثفاؿي اًفذات مؽ ٔبَُِا ؤبكازهبا، ألمص  الافرتايضكسزت اًـاؾل 

ٕاىل  اطلي ٌضلك دعوزت ؿىل مذاهة اًامتسم ألدشي وكوت اًخضامن اًـائًل ذما ًؤذي

اًعحَـي، ُشا  الاحامتؾيوفلسان اًخواظي  الاهعواءؿسًست اكًـزةل و احامتؾَةمضالكث 

واـلـَوماثَة يف  الثعاًَةاًخلري ًـخرب من ٔبضم اًخحسايث اًيت ثواخَ افلمتؽ الٓن ثسخة اًثوزت 

يف تًِة اذلَات  والثعالثػي اًـوـلة واًيت ساطمت يف ثلَلي ثلٌَاث اـلـَوماث 

ًإلوسان اـلـادض، فلس  الاحامتؾَةوحتمّكِا ثضلك هحري يف ص حىة اًـالكاث  ؾَةالاحامت

ثلَط اًخواظي ألدشي ثضلك هحري وثلَّعت اًساؿاث اًيت ًمت فهيا ًلاء ٔبفصاذ ألدشت 

ابًواحداث ألدشًة.. والاًزتام
(21) 

 هل ٔبظحح الافرتايض افلمتؽ ما ًُضاف يف ُشا إلظاز ٔبًضا ما ٔبذًت تَ ذزاسة ساتلة ٔبن

ـمي ًًذجِا وزموس وكمي سَعة  ٔبن مبـىن فهيا، ابلهسماح ٕاهخاهجا ٕاؿاذت ؿىل ألفصاذ ًو

 ًالكرتاة مٌخجة فبٔظححت ألدشت ؿىل وكضت افلمتؽ اذرتكت ضواتط الاًىرتوهَة اًوسائي

 ٔبن ؿىل ًسل ذما ًِا موضوؿا ٔبظحح اطلي ٌَفصذ كاًة ٔبظححت تي وس َةل فلط ثـس ؾل ٔلهنا

ة وصلّكت هبا ذاظة كامي اًوسائط ٔبهخجت ُشٍ  فِم وابًخايل ألفصاذ صلى خسًست ًُو

 خسًست زلافة ٕاىل حتّول تي فلط وس َةل ًـس ؾل فِو الافرتايض اًـاؾل كمي ُشا ٕاهخاح ًـَسون

 حيلق ٔبن ٌس خعَؽ ل ٔلهَ فهيا مٌسمج هوهَ اًفصذ مس خوى ؿىل حسج اًخلري اطلي ٔبفصسُا

 هل ابًًس حة ٔلهَ الافرتايض اًـاؾل ُشا ٕاىل ًَجبٔ  فِو ابقلصماث اقلاظ اذللِلي يف افلمتؽ زقحاثَ

 مـازضة زمغ اًـالكاث اًـاظفِة ٕاتلاء ؿىل ٕادضاٍز رعل ؿىل واصلًَي اًواكؽ من ُصوة مبثاتة

 راثَ. ؾن ٌَخـحري وس َةل هل ابًًس حة ٔبظححت هوهنا افلمتؽ
(21) 
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 اـلـعى اًواكـي من ذالل حبر اس خعالؾي .4

ًؼاُصت اًـالكاث اًـاظفِة يف وسط اـلصاُلاث، وزمغ  احامتؾَةيف حماوةل ثلسمي كصاءت 

ا ظاتو  ابمذَاس، ؤلهنا راث ظاتؽ رايت خسا  احامتؾيٕاذزانيا اًضسًس ًعـوتة اًعصخ لؾخحاُز

ةل ٕاىل حس ما ٌَخـمق يف ٔبتـاذُا، فٕاهيا اذرتان ؾَّية  وذاض خسا ثخعَة فرتت حبثَة ظًو

س ية، مس خواُن اصلزايس ٔبوىل  10و 28مدحوزة ًرتاوخ س هنن تني  10ا كعسًة و ؿسذُ

خامـي، من ختععاث خمخَفة، ؿىل اؾخحاز ٔبهنن يف مصحةل اـلصاُلة، وثـضن خمخَف 

دعوظَاهتا اًـمًصة. وكس مت اؾامتذ ملاتالث حصت مؽ اـلححواثث ٔلن ظحَـة اًؼاُصت 

يف اصلزاساث اًىِفِة وٕاماكهَة  ودعوظَهتا حـَخيا هؤنس ؿىل مسى ٔبطمَة ُشٍ اًخلٌَة

مؽ ثبٔهَسان ؿىل  الاس خعالؾَةاًخـمق اًححيث من ذالل اؾامتذُا ؿىل ألكي يف اـلصحةل 

س من حِثَاث جساضم يف فِم اًؼاُصت من هجة،  اًعـوتة اًضسًست يف اذلعول ؿىل ما ىًص

س امي يف يف اًححر يف ؿاؾل اـلصاُلاث وما ٍىذيفَ من مس خجساث ل الاس متصاًزةورضوزت 

وٕافصاساثَ اًيت ٔبهسخت اـلصاُلة زلافة ذدِةل وحـَهتا ثـُش ثياكضاث  ابلفرتايضؿالكهتا 

 وًـي ٔبجصس اًيخاجئ اًيت مّت اًوظول ٕاٍهيا مدسئَا: ودضاؿاث هفس َة، ٔبدشًة واحامتؾَة نثريت...

ثبٔسُس اًـالكة اًـاظفِة حسة لك اـلححواثث ابًحُئة ألدشًة وثضلك  ازثحطبٔول : 

ةل ؾن  بٔدط تـمي ألم واًفصاػ اًـاظفي اطلي كس جسخّة فَِ قَاة الٔم ًساؿاث ظًو

خواظي الٔموسم، ًَربس اًحسًي الٔنرث ص َوؿا والٔنرث ٕاكدال  اًحُت يف ملاتي اذلاخة اصلامئة ٌَ

 يف اًـالكة اًـاظفِة مؽ ادلًس الٓدص..من ظصف اـلصاُلاث ؿَََ واـلمتثي 

يف ُشا إلظاز ؿىل ٔبطمَة اًحُئة ألدشًة يف حتلِق اًخواسن اًيفيس ٌَمصاُلة،  هؤنس

هتا ٌَـام ارلازيج، ابٕلضافة ٕاىل ألطمَة اًلعوى صلوز  ا وزٍؤ واًخبٔزري ؿىل ظًصلة ثفىرُي

دشي ؿىل اـلصاُلة اًيت ثؼي اًزوخة ألم يف اذلَات ألدشًة و ثبٔزري ثواخسُا وثفاؿَِا الٔ 

ن ؤبن اًـىس س َؤثص حامت ؿىل  ألدشي، وكس  الثعالحباخة ذامئة ٕاىل ؾعف وحٌان ألتٍو

كس  الافرتايضًيـىس ؿَََ سَحا ذما ًؤذي ٕاىل اًححر ؾن اًحسًي اًـاظفي دعوظا ؤبن 

ـي ظحَـة وً. احامتؾَةفذح افلال ًخحلِق ثفاؿي من هوغ بٓدص ل حتمكَ ٔبي كواؿس ٔبو مـاًري 
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اًيت ثعي  الافرتاضَةاـلصحةل اًـمًصة وحمّسذاهتا جتـَِا ٔبنرث اهسفاؿا حنو اًـالكاث اًـاظفِة 

 ..  حّس اًخفادص ؾيس تـغ اـلححواثث ًلسزهتا ؿىل حتلِلِا 
 

صلّك اًـيف ألدشي بٔنرث اصلوافؽ اًيفس َة ٕلكامة ؿالكة ؿاظفِة ُصواب من ذمازس ََ : اثهَا 

 .  بٔو الٔد بٔو بٔحس الٔكازةسواء الٔة بٔو الٔم 

 ثفاوث حبسة ألدشًة اًخًض ئة ٔبمناظ ًلس ٔبنّسث ٕاحسى اصلزاساث ؿىل ثفاوث

 مِوهل حصؾى تُئة يف ًًضبٔ  فاـلصاُق اطلي ٌَسَعة، اس خزسارمٌل دعائط اًواصلٍن وظحَـة

 اطلاثَة إلزاذت فَِ حىدح مدسَّط حو يف ًًضبٔ  اطلي ؾن خيخَف وجض حؽ حاخاثَ راثَ وحتلّق

س خزسم  يف ملدولً  ٍىون ٔبن تني فصق فِياك سَونَ، جضىِي يف اًـيف واًـلوتة فَِ ٌو

 اًصمغ وؿىل وذٍىذاثوزًة. تدسَّط ًـامي مٌحوراً  ٍىون ٔبن وتني ًـامي تسميلصاظَة، ٔبدشثَ

او  ألدشت، ٔبطمَة من  اًخًض ئة تـمََة كِارما ذالل من افلمتؽ تياء يف دعوزت ثبٔزرُي

 ٌَمجمتؽ ثلسم ٔبهنا فرنى اصلوز، هبشا يف اًلِام ٔبحِاانً  ثفضي ٔبهّنا ٕال ًٔلولذ الاحامتؾَة

 اًيت اًخفاؿالث ٔبمناظ اًسَوك ؤبهواغ ثسخة ورعل وسَوهًَا، هفس َاً  مضعصتني ٔبؾضاءا

 اـلسؤوًَة واًسَيب وذزخة ألفصاذ إلجيايب سَوك ؾن مسؤوةل فألدشت ٔبحِاان.. جس خزسرما

 جس خزسم اًـيف ؾيسما ألفصاذ ؿىل ألدشت ثؤثص حِر وحوذُا؛ وًُس اًدساؤل موضؽ عم

.ٌَخـامي وس َةل
(24)

 

وكس ًعحح اًوضؽ يف اؾخلاذان ٔبنرث دعوزت حني ميازش اًـيف ألدشي ؿىل اـلصاُلة 

 الاحامتؾياًيت حتخاح ٕاىل زؿاًة مضاؾفة رلعوظَة اـلصحةل اًـمًصة اًيت متص هبا ووضـِا 

ة ذما  هتا ألهثًو ًـين ٔبن ذمازسة ٔبي سَوك ؾيفي كس ٍىون هل زذ فـي اـلصثحط ٔبظال هبٍو

 سَيب من ظصف اـلصاُلة يف حماوٍهتا اًححر ؾن فضاء ٔبنرث ٔبمٌا ؤبنرث ٔبزحيَة .

وًـَيا وضرتك يف ُشا اًعصخ ابطلاث مؽ ذزاسة ساتلة يف ثبٔهَس اًحاحر ؿىل ثسؾمي 

افؽ ٕاكامة اًـالكة اطلاث ٔكحس ٔبجصس ذو  وازحاث ابًخحسي اـلضوة واًصويح اًيفيس الاحذَاح

اًـاظفِة. 
(21) 
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اثًثا : بٔن بٔنرث اًوسائي اـلـمتست يف ثبٔسُس اًـالكة اًـاظفِة اًفاٌس حوك ووسائعَ 

حًصة اًخـحري وهرس لك  من ذالًِا حًصة اًخواظي و )اصلزذصة..(، واًيت ثحنّي  الافرتاضَة

 اًعاتوُاث مثٌَل بٔنسث ٕاحسى اـلححواثث )حنىِو يف لكش(

، ويف ػي ألزحيَة اـلعَلة يف اًخواظي من الافرتايضٔبذشث مسبةٔل إلكدال ؿىل اًـاؾل 

ذالل وسائهل اًسِةل واـلخاحة، ٔبتـاذا نثريت ويف اًوكت راثَ دعريت خسا هؼصا ًخبٔزرياهتا ؿىل 

حة  هتا اقلسذت واـللًو ٍو ُُ ، و متىٌّت من احامتؾَاخشعَة اـلصاُلة، ؿىل هؼصهتا ٌَحَات، وؿىل 

 ( من هرس اًىثري من اًعاتوُاث واقلصماث .الافرتايضهل )ٔبي اًـاؾل ذال

عم اًساؿاث اـلخبٔدصت من اٌََي  الافرتايضزاتـا : بٔن بٔنرث الٔوكاث اًيت ًمت فهيا اًخواظي  

 و اًسخة اًصئُيس ُو ؿسم إلسؿاح بٔو ثَلي بٔي مالحؼة من ظصف بٔحس بٔفصاذ الٔدشت..

ٕان اًخفاؿي اصلامئ تني ٔبؾضاء ألدشت اًواحست ًـخرب من ٔبساس َاث منو خشعَة ٔبفصاذُا 

ذاظة اـلصاُلني، فٕارا اكهت ألدشت مديَة ؿىل ؿالكاث ٕاجياتَة متىّن ألتياء من ثبٔسُس 

 احذَاخاهتمجمال دعة ذلَات قيَة ابرلرباث، وٕال سـوا ٕاىل حتلِق مظلاهتم واًخيفُس ؾن 

ل ذوزاكمي ُشٍ اذللِلة ألساس َة ؾيسما ٔبصاز ٕاىل ٔبن لك سايذت يف ؿسذ ذازهجا. وكس ثياو 

وثحاذل اًـالكاث تني ألصزاض، وحِر ٌس خسؾي  الاحذاككثضاؾف فصض  الثعالث

ما ًًضا من مضالكث رضوزت اًخىِف وثخعَة اذلَات حتلِق الاوسجام مؽ اًلواؿس 

 واًخـَاميث..

من  ًـاين ادلزائصي اـلصاُق اًحاحثني ٔبنويف هفس اًس َاق، ويف ظصخ ساتق ٔبنس بٔحس 

 هفس َة يف ثبٔزريا ٔبمعق وألدشًة واًيفس َة اًضرعَة اـلضالكث مضالكث، ؤبن ؿست

 ابًخىِّف اـلخـَلة اـلضالك ٕاىل ٕاضافة واًحسهَة، اًعّحَة ثَهيا اـلضالكث ادلزائصّي، اـلصاُق

 اـلخـَلة اـلضالك نشعل واًرتفهيىي، الاحامتؾياًًضاظ  اـلسزيس ومضالك اًـمي مؽ

 ومن ذاض، ثضلك ٔبو ألحوال اـلـُض َة اـلاًَة واـلضالك اـلِين اـلس خلدي من ابًخّروف

 الٓدص( جضلك عم الٓدص ) ادلًس اًّعصف مؽ اًـالكة مضالكث فٕانّ  ٔبدصى انحِة

 وسط مـلست ثحسوا ما نثريا ادلزائصي ٔلهًنا ٌَمصاُق ابًًس حة ألطمَة من هحريا خاهًحا  ألدصى

واًلَق.. وارلوف اًلموط ٍىذيفِا ما  ونثريا  معوًما افلمتؽ يف ضلوظاث مذياكضة
(26) 
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ذامسا : بٔن بٔنرث اٌَلاءاث اًـاظفِة حىون ذازح اًفضاء اـلسًين ٕلذزاك اـلححواثث دعوزت 

 هل الاحامتؾياًفـي واًصفغ 

سواء ٔباكن ٔبذالكِا ٔبم كري ٔبذاليق، مرشوؿا  الاحامتؾيفَُس مثة صم يف ٔبن اًسَوك 

ٔبم كري مرشوغ، ميىن ٔبن ًُفِم فلط يف ضوء اًلمي اًيت ثـعي اًسَوك مـياٍ، ٔبي ٔبن اـلـاين 

طلا  ، و ًىهنا ثضفي ؿىل ثغل ألص َاء زلافة ازلاؿاث اـلـَاًزة.ألص َاءل حمكن يف ظحَـة 

فذَ ومٌعَلاثَ اًـلِسًة واًثلافِة. من فٕان اًسَوك اـليحصف ًخحسذ وفق هؼام لك جممتؽ وزلا

اًسَوك اطلي ل ًامتىش مؽ اًلمي واـلـاًري واًـاذاث  الاحنصافُيا جنس مُض َي ذًيىش ًـس 

اًيت ًـمتسُا افلمتؽ يف حتسًس سَوك ٔبفصاذٍ. و ُىشا جنس ٔبن تـغ  الاحامتؾَةواًخلاًَس 

وحِامن هلمّي سَواك  الاحنصافألمناظ اًسَوهَة حىدسة اًعفة اًرشؾَة وتـضِا الٓدص ظفة 

ا ؿىل افلمتؽ  مـَيا فٕامنا هفـي رعل يف ٕاظاز مـاًري ازلاؿة اًسائست اًيت ثفصط ظامق مـاًرُي

لكَ.
(27) 

وًـي ُشا اًعصخ ًفرس تـمق اقلاوةل اصلامئة ٕلدفاء اًـالكاث اًـاظفِة من ظصف 

ا   . حامتؾَةالاؾن اًلمي واـلـاًري  احنصافافاؿَهيا وذمازس هيا ابؾخحاُز

 الاحنصافاثذامئ ًخلَري اًعصف الٔدص،  احامتلإلذمان ؿىل ٕاكامة اًـالكاث مؽ : ساذسا 

 ..اًسَوهَة لس امي ادلًس َة

اًسَوهَة اًيت حىرث صلى اـلصاُلني واـلعيفة حسة نخاة اًخعيَف  الاضعصاابثٕان 

إلحعايئ اًصاتؽ ًٔلمصاط اًيفس َة اًعاذز ؾن ازلـَة ألمٍصىِة ٌَعة اًيفيس عم 

ثؤذي ٕاىل ؾيف وؿسوان ضس ألدشت وحصحؽ ٕاىل ؾوامي وزازَة ٔبو تَئِة  اضعصاابث

اخ هحري ابًلِام ثسَوك ضس مـاًري ٌضـص اًفصذ تسافـَة وٕاذل الاضعصاابثؤبدشًة، ويف ُشٍ 

، و ضس اًيؼم واًلواهني. واـلصاُق ل ٌضـص ابًصاحة الاحامتؾَةألؾصاف ألذالق واًلمي و 

، ؿٌَل ٔبهَ  ل ًوخس مربز صلًَ ٕاىل تـس اًلِام هبشا اًسَوكول ًيرفغ مس خوى اًخوحص 

(28)مٌعلي ًِشا اًسَوك اطلي كس ًخىصز نثريا.
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وًـي إلدضاز ؿىل حىصاز ٕاكامة اًـالكاث اًـاظفِة زمغ إلذزاك خبعوزهتا وزفضِا 

اًسَويك اطلي ثـُضَ  الاضعصاةمن ظصف اـلححواثث ًـىس فـال حاةل من  احامتؾَا

 اـلححواثث ثسخة اًوضؽ ألدشي وٕافصاساثَ اًـالئلِة اًيت حتوًت ٕاىل مـاانت حلِلِة .

صان واًخـَميَة امتؾَةالاح الآثز وفساحة دعوزت فربمغ  ٕال ٔبهَ ًلآثز حسة اًحاحر حيي ُس

 اًـائََة اًحُئة اس خلصاز من اًضرعَة، وثيال اكفة حواهة ؿىل ثؤثص ٔبتـاذ اًيفس َة

 مكٌلزسة  ٔبذالكِة وسَوهَاث ٔبكي لآثز وسة ًؼِص اًـالكاث ثغل ووسط. وافلمتـَة

 مذاتـهتا ًًدلي ٕال ٔبهَ واًيفس َة اًخـَميَة الآثز ابيق ؾن ٔبكي اكهت وٕان وعم.. حمصمة ٔبص َاء

ا الاؾخحاز موضؽ ووضـِا  ..ُؤلء مس خلدي ؿىل اـلسمصت لآثُز
(29) 

 

 ذامتة:

ا هدِجة مٌعلِة  ًـي حماوةل ظصخ ػاُصت اًـالكاث اًـاظفِة يف وسط اـلصاُلني ابؾخحاُز

ا ٔبطمَة وعم  ألدشي راث ٔبطمَة  الثعالًلَاة ٔبو ثلَُة تـغ اًوػائف ألدشًة ؤبنرُث

نربى ًعحَـة اًؼاُصت ودعوزت ٕافصاساهتا الٓهَة واـلس خلدََة لس امي يف تـسُا ألذاليق 

ٔبدعص يف افلمتؽ ادلزائصي اذلرضي  احامتؾَةاًسَوهَة اًيت كس ثًذج ػواُص  والاحنصافاث

ساطمت  اًالمذياَُة واًيت الافرتايضابرلعوض يف ػي اًخلرياث افلمتـَة وثبٔزرياث اًـاؾل 

ألدشي وثبٔسُس هوغ خسًس من اًخفاؿالث ألدشًة اًيت  الاس خلصازثضلك هحري يف سؾزؿة 

 ثخعَة حشزا هحريا يف اًخـامي مـِا. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

جم
ين

ًثا
ذ ا

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
 

 

 ةلجم
ين

ًثا
ذ ا

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
 

 ٔبم اًحوايق ةخامـ –هوزت كٌَفة ذ. ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

 صتخامـة َلس دِرض ثسى                                        خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص 
157 

 اًِوامش:

اًصفغ(نٌل ًسزوِا ألتياء و ؿالكهتا ابًسَوك اًخوهَسي صلى ثالمِش اًخـَمي -فصحاث بمٔحس: بٔساًَة اـلـامةل اًواصلًة )اًخلدي .2

 26، ض 1021-1022اًثاهوي، كسم ؿؿل اًيفس و ؿَوم اًرتتَة و ألزظفوهَا ، خامـة ثزيي وسو ، 

يب: بٔساًَة اـلـامةل اًواصلًة نٌل ًسزوِا ألتياء من ادلًس َة ، و ؿالكهتا ابٕلحزان إلهفـايل يف اـلصحةل  .1 ُاةل فازوق بمٔحس ارلًص

  1،  ض  1001اٍ يف ذزاساث اًعفوةل  خامـة ؿني مشس ، اًلاُصت،س ية ، زساةل ملسمة ًيَي ذزخة اصلنرت  27-24اًـمًصة 

وذ حٌلهة  .1 ؿالكة ألدشت ابحنصاف اـلصاُق ، مشهصت ماحس خري يف ؿؿل ٕاحامتغ اًخمنَة ، كسم ؿؿل إلحامتغ و اصلميلصافِا ، : تَمًو

 176، ض 1001 -1004خامـة كس يعَية ، 

صان ؿًلحيي  .4  :، ؿىل 1021اًـالكاث اًـاظفِة اًعالتَة ، من اـلسامصت ٕاىل اكلاظصت ، خامـة اـليعوزت، : ُس

www1.mans.edu.eg/facagr/arabic/StudErUnit 

ة، مرص، : ظازق اًس َس  .1   21، ض 1021إلحنصاف إلحامتؾي، ألس حاة واـلـادلة، مؤسسة ص حاة ادلامـة، إلسىٌسًز

  1021، 2اًـمََاث، اـلصنز اًثلايف اًـصيب ، تريوث ، ظ-اصلًيامِاث-اًيفس َة اـللوماثمععفى جحاسي : ألدشت و حصهتا  .6

ة لكيَىِة ، :مصوت اًِاذي .7 ألمن اًيفيس و ؿالكذَ ابًعالتة اًيفس َة صلى اـلصاُلني روي إلؿاكة اًسمـَة ، ذزاسة س َىومرًت

ق   26-21،ض1009زساةل ملسمة ًيَي ذزخة اـلاحس خري يف اًرتتَة ، كمي اًعحة اًيفس َة ، خامـة اًزكاًس

ة ، مشهصت: سِام ظوهو .8 ماحس خري كري مًضوزت ختعط ؿؿل ٕاحامتغ حمنَة و جس َري  واكؽ اًلمي صلى اـلصاُلني يف اـلؤسسة اًرتتًو

 82، ض 1009-1008اـلوازذ اًخرشًة ، كسم ؿؿل إلحامتغ ، خامـة فس يعَية ، 

اًـالكة اًـاظفِة تني ادلًسني ابس خزسام اًوسائي إلنرتوهَة تني افلمتؽ إلفرتايض و افلمتؽ : سموزي ًسًة ، تلساذي ذريت  .9

 :اذللِلي، ؿىل 

dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/5905/1/SSP0210.pdf 

   12ظازق اًس َس ، هفس اـلصحؽ ، ض  .20

وحِة مـادضت ، ؿىل  .22   www.kotobarabia.comسامِة درض ظاحل: ذزاساث سوس ًَو

"اًفُس توك و ثوًرت حٌان تًت صـضوغ اًضِصي: بٔثص اس خزسام ص حاكث اًخواظي إلًىرتوهَة ؿىل اًـالكاث إلحامتؾَة  .21

 منورخا" ، ؿىل:

blog.kau.edu.sa/norahomodi/files/2012/03/The-Effects-of-Using-Electronic-Social-Networks-on-

Social-Relationships.pdf 
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ًة ، تلساذي ذريت ، هفس اـلصحؽ .21  سموزي ًس

ني ، زساةل ماحس خري يف اًعحة اًيفس َة ًٔلظفال اًـيف ألدشي و ؿالكذَ ابًخوافق اًيفيس صلى اـلصاُل: مععفى  سَِيايمن  .24

  48، ض  1020-1009و اـلصاُلني ، لكَة اًرتتَة خامـة ذمضق ، 

صان ؿًلحيي  .21  اًـالكاث اًـاظفِة اًعالتَة ، من اـلسامصت ٕاىل اكلاظصت ، مصحؽ س حق رهٍص: ُس

 1اًـسذ  ادلزائص،  ، خامـة وإلثعال إلؿالم ؿَوم مـِس حبوج، جمةل اـلضاُسٍن، ؿىل اًخَفًزون بآثز توخالل، ػل ؾحس .26

 87 ض ، 1994،

وحِا إلحنصاف يف افلمتؽ اـلبٔسوم،ٕاثصاء ًٌَرش و اًخوسًؽ، ألزذن،ظ:ؿسانن ايسني مععفى .27   26-21، ض 1022، 2سوس ًَو

ة ،ذاز نيوس اـلـصفة اًـَمَة ًٌَرش و اًخوسًؽ ، ؾٌلن ، ألزذن ، ظ .28 وذ: اًـيف افلمتـي ، ٕاظالةل هؼًص   70، ض 1021،  2ٕاسٌلؾَي َلس اًًز

صان ؿًلحيي  .29  اًـالكاث اًـاظفِة اًعالتَة ، من اـلسامصت ٕاىل اكلاظصت ، مصحؽ س حق رهٍص: ُس
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 ثبٔزري ألهجزت اطلهَة ؿىل اًخًض ئة ألدشًة

 ادلزائص - خامـة ثسىصت -ظحاخ حـفص .ذ                                                                  
 

 :اـلَرط

حؼَت ألهجزت اطلهَة مثي اًِواثف اطلهَة 

وألًواخ اًصمقَة ابُامتم ذاض من ٔبفصاذ 

ألدشت ذاظة ألظفال واـلصاُلني واًض حاة 

ل قىن  ـلا ثلسمَ من اس خزساماث مذـسذت

ؾهنا يف وكذيا اذلايل تفضي ازثحاظِا ثض حىة 

ألهرتهت ٌرسث ُشٍ ألهجزت معََة اًخواظي 

تني ألفصاذ ؿرب مواكؽ اًخواظي إلحامتؾي، 

وٕاحصاء اـلاكـلاث اـلصئَة ابًعوث واًعوزت، 

وثعفح اًرًبس إلًىرتوين، ؤباتحت ٕاماكهَة 

ص ومضاُست اًفِسًوُاث اكلخَفة.  اًخعٍو

 ذسماث خمخَفة يف افلال اًـَمي ٕاضافة ٕاىل

 واًرتفهيىي وارلسمايت.

وهيسف ُشا اًححر ٕاىل اًخـصف ؿىل  

الآثز اًسَحَة وإلجياتَة لس خزسام ألهجزت 

ا ؿىل اًخًض ئة ألدشًة نٌل   .اطلهَة وثبٔزرُي

ًححر يف ثبٔزري ألهجزت اطلهَة ؿىل ذوز 

ألدشت يف ثبٔذًة وػائفِا اكلخَفة،وٕاهـاكساث 

سام اـلفصظ ًِشٍ ألهجزت ؿىل الاس خز

 اًـالكاث ألدشًة واًخفاؿي تني ٔبفصاذُا.

 Abstract : 
Smart devices such as 

smartphones and digital panels 
have a special interest from the 
family members , especialy children, 
teenagers and young people because 
of their multiple use which is 
indispensable nowdays, thanks to 
their connection to the internet that 
facilitate  communication between 
individuals, through the social 
networks by making video calls and 
the ability to browse e-mails.  They 
also facilitate watching videos and 
making them.  The smart devices 
can provide other opportunities in 
many other fields, like scientific 
one, entertainment and family 
education. 

This research aims to identify the 
positive and negativeeffects of the 
smart devices and their influence on 
family education. 

    It also looks at the impact of 
smart devices on the role of the 
family and the reflections of the 
excessive use of these devices on 
family relations and the  interaction 
between its members. 
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 ملسمة:

هَة من ُواثف ألهجزت اطليف ػي اًخعوز اًخىٌوًويج ٕاهدرش وتعوزت لفذة اس خزسام 

أبهجزت ًؼؼؼؼَلوةل و  ًىرتوهَة مبا ثلسمَ من ثعحَلاث إ هؼصا ًسِوةل اس خزسارما و ، وحِة وكرُي

زثحاظِا ثض حىة الاهرتهت فِىي تشعل جسِي معََة اًخواظي تني خمخَفة ورممة ونشعل ل

 اء اًـاؾل.ألفصاذ يف خمخَف ٔبحن

مؽ تني مواكؽ اًخواظي إلحامتؾي، ألهرتهت، حزذاذ صـحَة اًِواثف اطلهَة ٔلهنا جتو 

س إلًىرتوين، اًصسائي اًيعَة هسجمت دًشـا يف لاث اًِاثف يف هجاس واحس، وكس ا،ثعحَاًرًب

 (.Heather Kennedy-Eden.2014,p28اذلَات اًَومِة ًٔلدشت )

ثعال ٔبو اـلـصفة ٔبو ثدِحَ من ذسماث سواء يف جمال الماوهؼصا ٔلطمَة ُشٍ ألهجزت و 

،ابًصمغ من اًخحشٍصاث ظححت ألدش حتصض ؿىل امذالوِا لس خزساماهتا اـلخـسذتاًرتفَِ بٔ 

ؿىل اًعحة ادلسمَة بٔو اًـلََة  اًيت ًعَلِا اكلخعون مبا كس حتسزَ من ٔبدعاز سواء

 .َهيااًيفس َة ـلس خـمو 

ٕاٍهيا وٌس خزسموهنا ثضلك مس متص  ٔلظفال مٌجشتنيذاظة او  فٌجس لك ٔبفصاذ ألدشت

ةل و  ُشا ًؤثص ُشا ٕاىل ؾزةل اًفصذ ؾن ألدشت واقلَط إلحامتؾي، و كس ًؤذي و ًساؿاث ظًو

 .يب ؿىل معََة اًخًض ئة ألدشًة واًخفاؿي تني ٔبفصاذ ألدشتثضلك سَ

اًخًض ئة ىل ؿ بٔزري ألهجزت اطلهَةث حول كامئة مـعَاث من اًححر ًيعَق ًِشا

ؿىل معََة وػائفِا، و س خزسام ُشٍ ألهجزت ؿىل ذوز ألدشت و ، وهَف ًؤثص األدشًة

 اًخفاؿي ألدشي.

 : بٔول:ثـًصف اًخًض ئة ألدشًة

تبهٔنا اًـمََة و  ،ذالًِا ًخـؿل اًعفي ؿاذاث جممتـَميىن وظفِا تبهٔنا اًـمََة اًيت من 

سَونَ ًيك ًخوافق مؽ جتاُاثَ، و افـَ و ًري اًفصذ ورمازاثَ وذوااًيت ثدضلك من ذالًِا مـا

ا افلمتؽ مصقوتة و ثغل ثحسبٔ و  ،اًصاُن ٔبو اـلس خلدًل يف افلمتؽ مس خحس ية صلوزٍ اًيت ًـخرُب
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ة مٌش اٌَحؼة اًيت ٍصى فهي ا اًعفي اذلَات ؿىل ُشٍ ألزط. ُشٍ اًـمََة اذلًَو

 .(25.ض 2000اًـخُيب،)

َوك هلعس هبا لك سإلحامتؾَة و سى ٔبساس َاث اًخًض ئة ٕاحعم اًخًض ئة ألدشًة و 

ؤثص يف اًعفي و  وك منو خشعَخَ سواء كعس هبشا اًسًَعسز ؾن اًواصلٍن ٔبو ٔبحسٌُل ًو

جتاُاهتم اكلخَفة ؿىل ٔبن ٔبساًَة اًرتتَة اًيت نٌل ٔبمجؽ ؿٌَلء اًيفس اب.اًخوحَِ واًرتتَة ٔبم ل

اهتم يف اـلس خلدي ويف هوؾَة يف جضىِي خشعًَددـِا اًواصلان يف ثًض ئة ٔبتياهئم ًِا ابًف ألثص 

 . عصاابث اًيفس َة اًيت ًخـصضون ًِاضالا

 حصحؽ ٔبطمَة ألدشت يف ثًض ئة ألتياء ٕاىل ما ًًل:بٔطمَة الٔدشت يف ثًض ئة الٔتياء: -

ثعال إلحامتؾي اطلي ن ألول اطلي ًمت فَِ ابهوزت الان ألدشت ؤبفصاذُا عم اـلاك -2

 .ـىس ؿىل منٍو إلحامتؾي فامي تـساطلي ًيميازسَ اًعفي مؽ تساًة س يواث حِاثَ 

لِا اجتاُاث و الآبء وألرماث تـمََة ثيلِة ٌَلمي واًخلاًَس والا ًلوم -1 ًـاذاث ًخبٔذش ظًص

اـلصقوة جضىَِِا ًيلَِا الآبء وألرماث ٕاىل ٔبتياهئم ذون فاًلمي واـلـاًري  ٕاىل ألتياء

 .سواضم

ما تـسُا اًعفي ٌَلة يف مصحةل اـلِس و هساة اـلاكن اًوحِس اـلسؤول ؾن إ  ثـس ألدشت -1

ل جس خعَؽ ٔبي واكةل اـللعوذت يف ًـة ُشا اصلوز، وتلََي جضازوِا مؤسساث اًرتتَة 

حا ٔبن ثلوم هب شا اصلوز فِىي ثـؿل اًعفي اٌَلة وحىس حَ تساايث ورمازاث ٔبدصى ثلًص

 .اًخـحري

ًالسمة ٌَحَات يف اُاث اجتي ٍزوذ ألظفال تحشوز اًـواظف والاألدشت عم اـلاكن اطل -4

 .افلمتؽ

 متؽ ٕاىل اًعفي.ألدشتٔبول موظي ًثلافة افل  -1

يق اًواكلث اـلؤثصت ؿىل اًعفي وخباظة يف مصحةل ٔبزلي وسان من ابألدشت ٔبنرث ذواما و  -6

ا من ثبٔزري ادلريان وألكازة وألكصان وحىت اـلـَمنئبنرث ٔبطمَاًعفوةل، و   .ة يف ثبٔزرُي

ٔلدصى اـلخفاؿةل مؽ ىون مىثفا ٔبظول سمٌَا من ادلِاث ااًعفي ٍاًخفاؿي تني ألدشت و  -7

 .اًعفي

 .س ؿَهيا اًعفي ؾيس ثلِميَ ًسَونَألدشت عم ازلاؿة اـلصحـَة اًيت ًـمت -8
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َهيا ٔبل ثًىس ٔبن حامتؾَة ؿاحصيب ظفال ًَزتم تلمي و مـاًري  ونٌل ٔبن ؿىل ألدشت ٔبن -9

 .ًلك ظفي فصذًخَ

اًـمي كاًحا ما ًخعفون ابٔلماهة وادلس و  ٍن ًبٔثون من ٔبدش ثخعفٔبن ألظفال اطل -20

 .وإلحساش ابًلري وذافؽ إلجناس ابرلَق

إلانج حبَر متَي اًفذَاث ٕاىل ثلََس منورح ًخعف من اطلهوز و  حتسًس اصلوز ًلك -22

 .هوز ًخلََس منورح ًدسم ابًلوت واًدسَطميَي اطلواًـعف و ابذلياه

 .مٌاس حة ًٔلظفال ًةاـلخوافق ثًض ئة ٔبدش ًوفص ادلو ألدشي اًسَمي و  -21

ا  : ألهجزت اطلهَة اثَه

ألًواخ ل سَىِة َلوةل اكًِواثف و ثعال ٔبهجزت ال عم:الٔهجزت اطلهَةثـًصف  .2

وجضمي مزوذت ثض حىة ألهرتهت خبسماثوثعحَلاث خمخَفة و  اًصمقَة اـلزوذت

 .ميىن محَِا واًخيلي هبااًيت ... و اطلهَة و اًِواثف اذلسًثة ألًحاذوالاًفون و 

 بٔو اقلمول اًِاثف ٔبهجزت ٕاىل اطلهَة ألهجزت مفِوم واًحاحثني اًىذاة من اًـسًس ٍصحؽ

ة من ثـًصفِا مت رعل ذالل ومن اًصمقَة، اًمكحَوحص ٔبهجزت ٕاىل  هبا، حمتخؽ اًيت ارلعائط ساًو

 ـلس خزسمهيا ثوفص الاس خزسام سِةل خشعَة مـَوماث ٔبهجزت ابهنا Poslad اؾصفِ كس : مفثال

 تخغل فِعفِا MahatananKoon ٔبما، دعائعِا ذالل واـلـَوماث من ارلسماث

 حبًصة اس خزسارما وميىن ودعائعِا، ًزايذت وػائفِا فهيا ثعحَلاث ثثخِت ًمت اًيت ألهجزت

 ٔبهجزت تبهٔنا Lee ًـصفِا هفس الاجتاٍ ويف وػصوف اـلس خزسم موكؽ ؾن اًيؼص تلغ

 بٔي ويف وكت، ٔبي يف اـلـَوماث ؿىل اذلعول ذالًِا من ميىن الاس خزسام سِةل خشعَة

، هعاز َلس ذََي صاُص) .سَىِةاًال بٔو اًسَىِة ابًض حىة الثعال ذالل من ماكن

 (07. ض1021

ة اًِواثف –ٔب   مؽ ًًذلي َلول، لسَيك اثعايل ُوهجاس ارلَوي اًِاثف :اطلهَة ارلًَو

 رشظ) ٔبدصى هلعة ٕاىل اًـاؾل يف هلعة ٔبي من ذالهل من الثعال وميىن حتصك ٔبًامن اًفصذ

ة ابًض حىة ًـصفما ٕاظاز يفذوًَة  ثلعَة ثوفص و (ارلًَو  إلهرتهت، ثعفح مزااي ًوفص ُو

 ومؽاكمةل،  مفاثَح ًوحة ؿىل وحيخوي ألوفُس، مَفاث وفذح إلًىرتوين، اًرًبس ومزامٌة
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 ارلسماث :بٔطمِا ٕاؿالمِة ذسماث ٍلوغ رعل كسم ابلهرتهت؛ ارلَوي اًِاثف ازثحاظ

 اـلرصفِة، ارلسماث مذاتـة والاحامتؾَة، اًعحَة اًخوؾَة اًخجاًزة، ارلسماث إلدداًزة،

 ذسماث اـلـَوماث، ؾن اًححر ،اًفوزًةاًرتمجةواًدسََة،  ألًـاة وإلؿالن، اًرتوجي

 ...اـلواكؽ حتسًس

 اًوسائط من وعم بٓتي، ًرشنة "حاذً الٓ " ملسمهتا يف: إلًىرتوهَة اًلازئاث -ة

 اٌَمس تـواؾل ألظفال، حىت اس خزسام مذياول يف ٔبظححت اًيت ثةً اذلس إلؿالمِة

 يف اطلهَة اًِواثف صلِلة ٔبظححت رعل يف وعم واـلخعوزت، اـلخـسذت ًخعحَلاهتا اًخوحهيىي

ا اًوسائط ثـسذ ٕاظاز  حتوًت فلس ابلهرتهت، موظوةل اًربجمَة اًخعحَلاث ذالل من ؿرُب

 واًىذة اـلَفاث كصاءت من اٍمتىن مـىن يف "اًلصاءت" اكن اطلي ألول اذرتاؾِا ُسف من

 بٓلث إلًىرتوهَة اًلازئاث ُشٍ ٔبظححت فلس الٓن بٔما ٕاًىرتوهَة، هعوض صلك ؿىل

ص  (1021. )ُامي فاظمة ،.وإلؿالمِة الثعاًَة الاهرتهت ًخعحَلاث وموفصت ثعٍو

 س خزسام الٔهجزت اطلهَة:ٕاهدضاز ا .1

يف ذزاسة  GSMA 1022 اـلخيلةل الثعالث رشاكث مجـَة هبا كامت سةاز ذ جضري

 من صـحَة اـلس خزسمة اقلمول اًِاثف وػائف ٔبنرث ٔبن ٕاىل ،ملازهة ؿىل اًعـَس اصلويل

 ،44%اـلوس َلى ومضلالث %12ثاواًاكمري  ،%68ألًـاة عم ألظفال كدي

 من ٔبنرث اًِاثف وػائف من اـلًزس ألظفال وٌس خزسم% 18 اًفِسًو/ألفالم ومضلالث

 ؿىل مثحخَ ٔبو مذوفصت ٕارااكهت وػَفة ٔبي ألظفال هعف من ٔبنرث ٌس خزسم وسوف بآبهئم،

ق ؾن إلهرتهت ألظفال من %40 ٌس خزسم حني يف ٔبهجزهتم،  اطلهَة، ُواثفِم ظًص

فـَون )ٔبتو  .ٔبدصى مواكؽ ٔبو ألًـاة ٕاىل ٌَوظول اًَوم يف ألكي ؿىل واحست مصت رعل ًو

 (.271،ض 1024.اًصة، اًلعريي 

 :ٕاس خزساماث الٔهجزت اطلهَة .1

رت، اًَوثوة، الاوس خجصام( -  ثعفح اـلواكؽ إلحامتؾَة )اًفُس توك، ثًو

 .(اًواجس ٔبة، فاًرب، ..ٕاس خزسام ثعحَلاث اقلاذزة ) -
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 .SMSٕاحصاء إلثعالث اًِاثفِة وٕازسال اًصسائي اًلعريت  -

 ألًـاة إلًىرتوهَة. -

مضاُست ملاظؽ اًفِسًو )ٔبفالم، مدازايث، ملاظؽ ذاظة( والاس امتغ ٌَملاظؽ  -

 اًعوثَة اـلخيوؿة. 

 ثعفح اًىذة واـلَفاث اًصمقَة. -

 دعائط الاهجزت اطلهَة : .4

ٔبي كسزت ُشٍ ألهجزت ؿىل الاس خجاتة ٌَمس خزسم مثٌَل حيسج يف اقلاذزة  اًخفاؿََة -

و تـس ُام ابـللازهة مؽ ٔبهجزت إلؿالم ألدصى اكًخَفًزون.  وهجا ًوخَ تني خشعني ُو

 اًخيوغ يف اقلخوى. -

 .وكت يف ٔبيواًخحصك يف لك ماكن و اًخلاظِااًلسزت ؿىل ادذَاز اًربامج و  -
 

 اطلهَة: سَحَاث وٕاجياتَاث الٔهجزت .1

 ألدعاز وحىت الٓزاء والاجتاُاث حول ٕاجياتَاث وسَحَاث ألهجزت اطلهَة ادذَفت

ُشا ما حـي ألدش حتخاز يف اكذياهئا ٔلطمَهتا ٔبو الاس خلياء ؾهنا اًعحَة اًيامجة ؾهنا و 

 رلعوزهتا.

ًدسَِي  ثلٌَاث حسًثة خاءثاث خمخَفة و ما حمتخؽ تَ من ثعحَلفألهجزت اطلهَة و 

ظصف  ،ٕال ٔبن سوء الاس خزسام مناًخواظي تني ألفصاذ وجسَِي اًوظول ٌَمـَوماث

ظة ًٔلدش ـلا ًِا من ثبٔزري كوي وخماظص ؿىل حصة ٕاسؿاح ذااًحـغ جيـي مهنا معسز كَق و 

 .  ألتياء وسالمهتم اًـلََة واًيفس َة

 ٕاجياتَاث الٔهجزت اطلهَة : -بٔ 

 ثـٍزز يف ذاظة اذلسًثة اًمكحَوحص ٔبهجزتو   والوادل ؿامة اطلهَة ألهجزت ٔبسِمت

 الادشت  ٔبفصاذ تني اكهت سواء الاحامتؾي تطواًرتا الاوسجام وحتلِق الاحامتؾَة اًـالكاث

 من حاخاثَ من اًىثري ًلىض ٔبن الاوسان إبماكن ٔبظحح رعل ٕاىل ٔبضف لٔظسكاء، أبم

 ًمكحَوحصا و، بٔ اًرسًؽ الثعال ًخواظي س حال ٔبًضا ٌرسث اًيت ادلوال زسائي ذالل
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 من اًـسًس ًيا ناًوفص  الثعال وسائي من ووس َةل اطلهَة ألهجزت من ٍسناوجِ وادلوال

 . اذلايل وكذيا يف الاطمَة ابًلة ارلسماث

(http://www.qou.edu/arabic/conferences/isdcrConf/researches/drShaherNassar.pdf) 

مواكؽ اًفوزًة تني ألظسكاء وألكازة وسمالء اًـمي ؿرب ثوفري ذسماث اقلاذزة  -

اًخواظي إلحامتؾي واًيت جسمح تدداذل اًصسائي واًعوز واًفِسًوُاث واـلَفاث واًرًبس 

 إلًىرتوين.

ايث من ااًخفاؿي الافرتايض مؽ ٔبفصاذ ًخلامسون هفس الاُامتماث واًخعَـاث واًِو  -

  ـلس خجساث يف حِهنا.لك مٌعلة يف اًـاؾل واًخـصف ؿىل لك ا

ة - ة واس متصاًز صمغ من اـلسافاث اًيت ألكازة ابًتـغ اًـالكاث مؽ ألظسكاء و  ثلًو

 .ثفعي تُهنم

ن ظساكاث خسًست -  .حىٍو

 ألدداز اذلسًثة واًخعوزاث اكلخَفة.ثحاذل اـلـَوماث و  -

َلاث ، ثعح اكًخعحَلاث اًعحَةالاس خفاذت من اًخعحَلاث اكلخَفة واـلفِست مهنا  -

 ...GPSحتسًس اـلوكؽ 

 جسِم ألهجزت اطلهَة ثضلك هحري يف ادذعاز اًوكت وادلِس واـلسافاث. -

 اًخفاؿًل ًِشٍ ألهجزت جيـي معََة اًخـؿل ٔبنرث سالسة وثساظة صلى ألظفال ادلاهة -

 حمنَة تـغ ادلواهة اـلـصفِة وثًض َط وحتفزي الاهدداُحاس خزسام تـغ ألًـاة. -

هبشٍ ألهجزت يف اًخحعَي اًـَمي وثـؿل اٌَلاث وثوس َؽ اـلسازك اـلـصفِة الاس خـاهة  -

 من ٔبهَ اًخـَمي، يف اقلمول ٔبهجزت لس خزسام اقلمتي اًخبٔزري حول حسًثَ يف Gounda وتني

 ذافـَة من ًٍزس ذما اطلهَة، ألهجزت اس خزسام ذالل من وٌرس ثسِوةل اـلهناح ثلسمي اـلمىن

وفص اًعَحة ، 1024)ٔبتو اًصة، اًلعريي . .ألمص وويل واـلـؿل اًعاًة ؿىل وادلِس اًوكت ًو

 (271ض 
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 وحمااكت اـلـَوماث ثسفق اطلهَة ألهجزت مس خزسم ؿَهيا حيعي اًفوائساًيت ومن -

 .اـلس خجساث بٓدص ومذاتـة الاحامتؾَة اذلَات صاءواث إلتساغ

 اًض حاة من هحري ؿسذ حِات من زبٔ لًخج حزءا الاحامتؾي اًخواظي مواكؽ ٔبظححت -  

 اطلهَة وألهجزت الاحامتؾي اًخواظي  ص حاكث جنحت ًلس ؾيَ الاس خلياء لميىن واًضاابث

 اًثلافاث ؿىل والاهفذاخ اًـرص تثلافة مذبٔثٍصن تساذَِم اًض حاة ٍىٌَ واًخـحريؾٌل اًخلَري يف

 ألظَةل واًخلاًَس اًـاذاث ؿىل واًلضاء ألذالق ًِسم دعصت ٔبذات اـللاتي يف وعم اًـاـلَة

 (204ض، 1007،ؾحساًـال. )اس خزسارما ٔبيسء ٕارا اًسمحة اصلًًِة واـلـخلساث

http://www.qou.edu/arabic/conferences/isdcrConf/researches/maiAlshami.pdf 

 سَحَاث الٔهجزت اطلهَة : -ة 

سَيب ًًدؽ  خاهةابٕلضافة ًالس خزساماث راث اًفائست اًىدريت ًٔلهجزت اطلهَة فٕان ًِا 

 الس خزسام اـلفصظ واًس ئي ًِشٍ ألهجزت:ذاظة مٌ

اق ادلِاس اًـعيب وٕاهجاذ اًـَيني اًخبٔزرياث واكلاظص اًعحَة هدِجة الاس خزسام - إكُز

ةل و  واًخبٔزري ؿىل بؾٓل بٓلم اًصكدة واًىذفني، و اًـموذ اًفلصي هدِجة ادلَوش ارلاظئ ًفرتاث ظًو

ا. بٓلم اًصٔبش و الك حصَة اكًحساهة وسوء اًخلشًة و ألظاتؽ واًصسف وكس ٍىون مسخدا ـلض  كرُي

شا تسوزٍ ًؤثص  - اًخبٔزري ؿىل ساؿاث وظحَـة اًيوم ذاظة صلى ألظفال واـلصاُلني ُو

 ؿىل اًلسزت ؿىل اًرتنزي يف اصلزاسة ٔبو اًـمي.

ة هدِجة اًخواظي ؿرب اًصسائي  - حة ل ثَزتم ابًلواؿس اًيحًو ػِوز ًلة صمَية وقًص

 اًيعَة.

صلى اًض حاة اـلفصظ يف اس خزسام مواكؽ  ثؼِص كاًحا دعص إلظاتة ابلنخئاة: -

صلى  ٕاماكهَة إلظاتة ابلنخئاة %12اًخواظي إلحامتؾي تـغ ٔبؾصاط الانخئاة )

ؾيس إلانج( كري ٔبهَ من اًعـة مـصفة ٕارا اكن الانخئاة ُو سخة ٔبو  % 46، واطلهوز

ًخمنص ٔبو ا اًخحصص إلًىرتوين: .ي إلحامتؾيهدِجة الاس خزسام اـلفصظ ًض حاكث اًخواظ

وألسٌلء اـلس خـازت.  اًض حىة اًـيىدوثَةاطلي ًًذلي من اـلسزسة ٕاىل ذاذي اـلزنل ؿرب و 
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(Bach, 2013. P 63 وكس ًؤذي تضحاايٍ من ألظفاًو ) اـلصاُلني ٕاىل هخاجئ دعريت

 ضعصاابث اًيفس َة واًـلََة واًيت كس ثحَف حس الاهخحاز.اكل

زذصة يف مواكؽ اًخواظي ُساز اًوكت يف اٌَـة ومضاُست اًفِسًوُاث واصلإ  - 

 .إلحامتؾي

اًـزوف ؾن ذمازسة ألوضعة اًصايضَة وذمازس هتا من ذَف اًضاصة يف وضـَة    -

ة.  ادلَوش تـَسا ؾن اًًضاظ واذلًَو

ا.وضلال ابٔلًـاة إلًىرتوهَة الإاٌُلل ادلاهة اصلزايس واًخحعَي اـلـصيف و -  وكرُي

 ثلَط اًصقحة يف اًلصاءت واـلعاًـة ذاظة اًىذة اًوزكِة. -

ؾامتذ اكًخشهص وحي اًـمََاث اذلساتَة هدِجة الا ثلَط تـغ اًلسزاث اـلـصفِة -

 اـلىثف ؿىل ُشٍ ألهجزت.

ندساة اـلِازاث ةل ٔبمام ُشٍ ألهجزت س َحصرمم من اكضاء ألظفال اًساؿاث اًعًو  -

ة واًفىًصة  اًالسمة ًـمََة اٍمنو اًسَمية واًيت حيخاهجا اًعفي )اكـلِازاث إلحامتؾَة واًرتتًو

ة(.  واٌَلًو

ورش اًعوز واـلـَوماث ارلاظة ؿىل مواكؽ اًخواظي إلحامتؾي وتسون وؾي مبسى  -

 دعوزت ُشا اًخرصف.

ٕاىهتاك ارلعوظَة واـلـَوماث واًحَاانث اًضرعَة ذاظة ٔلوًئم اطلٍن ًضـون  -

من ظصف من ًرتظس ُشٍ  ٔبحساهثم اًَومِةثيلالهتم وحتصاكهتم و م و مـَوماهتظوزطمو 

يا ح واطلٍن ل ًسزهون بٔن ُياك تـغ مكن ارلعوزت وذاظة ؿىل ألظفال اـلـَوماث. ُو

 س خزسارما.ورشُا ٔبو األظصاف ميىهنا اًوظول ٌَمـَوماث و 

ثحاظ ابًض حىة ز اًخوحص ٕارا ؾل ٍمتىن اًفصذ من الإاذمان ألهرتهت واًضـوز ابًلَق و   -

 اًـيىدوثَة.
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ٕاذمان ألهرتهت صلى  تخلٌَاهتا اًـاًَة ـلضلكةمعلت ألهجزت اطلهَة تخعحَلاهتا اذلسًثة و  -

ؤبذث ابًحـغ مهنم ٕاىل اؾخياق تـغ  اًض حاتوساذث من ؾٍزهتم ؾن واكـِم اذللِلي،

شا ما ًفجص اًرصا حة ؾن زلافذيا وؿاذاثيا ُو ىًصة ذاظة تني ؿاث اًفألفاكز اـلخعصفة، واًلًص

 .اـلصاُق وواصلًَ

ٔبساس َة  ـلـَوماث ًخزشُا اـلصاُق مكصحـَةفاًدض حؽ اـلس متص ـلعاذز مـَية من ا

ن خشعَة اًفصذ. شا ًضـف ذوز اًخًض ئة ألدشًة يف حىٍو  ًلٌاؿاثَ وكميَ ُو

 كري تعصق ٔبًضا اًيلال زسائي اس خلالل يف ًحـغا كِام ٔبًضا ٕاًََ إلصازت وذماجتسز

 وؿاذاثيا اذليَف ذًًٌا مؽ لثًسجم واًيت حضاًزة كري ًوهجة وثوحهيِاا احامتؾَ ملدوةل

 ختسص اًيت اًخافِة ثاز اواًـح ادلًس َة إلحياءاث راث اًصسائي ولس امي اًـامة وزلافاثيا

 هحريت ؿائََة مضالك وحسوج ألدش ثفىِم ٕاىل ثؤذي واًيت الاحِان من نثري يف اذلَاء

 اًعحَحة اًرتتَة ُوضـف اًسَيب الاس خزسام اىل اًحـغ ثسفؽ اًيت واًـوامي فألس حاة

 ومهنا إلوسان تياء يف ألساش عم اًرتتَة ٔلن رًمك هفوسِم ٔبؾٌلق يف اًاكمن اصلًين واًواسغ

 (4،ض 1022، حسني. )إلمياين واًـمي الاجيايب اًسَوك ٍىون
 

 زت اطلهَة ؿىل اًخًض ئة ألدشًة :ثبٔزري ألهجاثًثا

 الٔهجزت اطلهَة ؿىل وػائف الٔدشت:ثبٔزري  .2

ٌلؿة ثـس ألدشت من ٔبضم اـلؤسساث اًيت ثلوم تـمََة اًخًض ئة إلحامتؾَة، وعم ٔبول ح

هامتء ٕاٍهيا وعم اًيت حىسة اًعفي ارلعائط الاحامتؾَة ًـُش فهيا اًعفي وٌضـص ابل

 .إلحامتؾيألساس َة، ٔبي ٔبهنا اًوس َةل اًصئُس َة ٌَخًض ئة الاحامتؾَة واًضحط 

َس اًخرشي ف و  ن اًًو خجـهل ٕاوساان حبَر حىس حَ اٌَلة ـ ألدشت عم ألزضَة ًخىٍو

فدألدشت ًخلوى اًفصذ وافلمتؽ ونشعل هبا ًضـف اًفصذ وافلمتؽ، فِىي  اُاثجتواًسَوهوالا

اًلاؿست ًلك تياء مس خلدًل هبا ًخحسذ مساز ٔبؾضاهئا من ذالل اًرتتَة واًخًض ئة اًيت ًلوم 

 .إلكذعاذًةو  إلحامتؾَةاًيفس َة و و  اًحَوًوحِة ألدشت ثلوم مبجموؿة من اًوػائفو . ؿَهيا

 (31.ض 2004)ٔبمحس ُامشي،
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ة ُاذفة ًخحلِق منو اًفصذ وافلمتؽ فألدشت حساسة ـلا ، وعم تشعل متازش معََاث حصتًو

يًعُة افلمتؽ  ألمناظ وافلمتؽ تسوزٍ ًخبٔثص مبا ًلؽ يف ، يف هضمَ وكميَ من ثلَري وحتًو

 ألدشًة من ثلَري.

وػائفِا تسٔبث ثدٌاكط  كري ٔبن اـلساحة اكلععة ًٔلدشت واًيت متازش من ذالًِا

س خزساماهتا وثيوغ   ثـسذ اثعال اذلسًثة. فخسخة خارتُهتا و وسائي الس خزسام ثسزحِا مؽ ا

ماكهة  زت اطلهَةحذَت ألهجظًصفة، فلس او  ما ثيلهل من ٔبدداز خاذتما ثلسمَ من مـَوماث و 

حصاحؽ وثياكط تشعل اصلوز اـليوظ مبؤسساث اًخًض ئة اكلخَفة اكٔلدشت و  ُامة يف حِاثيا

ت ؿَََ ُشٍ ألهجزت. واًثلافة، هلي اًلمي واـلـاًري واـلـصفة ذوزُا يف  واس خًو

ن خشعَة ألظفال ؾيسما حىون ُشٍ ألهجزت ًعَلة  ؤبنرب ثبٔزري كس حيسج يف حىٍو

وكة، وثًضس هلم ألكاين ازلَةل، وثـَمِم اذلصوف وألؿساذ هبم حتيك هلم اًلعط اـلض

جض حؽ فضوهلم وجسافص هبم ٕاىل وهجاث خمخَفة و حصفَ ؾهنم تبًٔـاة ذمخـة تبٔسَوة مضوق و 

ابًخايل ًلي ة ؾن ٔبس ئَهتم، لك ُشا تبٔسَوة ثفاؿًل خشاة خيضؽ ًصقحاث اًعفي.ووجتَ

غ من ٔبذواز اًواصلٍن ذون ٕاذلاخ ٔبو فلس ٔبذث ُشٍ ألهجزت اطلهَة تـ ،حذَاهجم ٌَواصلٍنا

ا ووػائفِا ملاتي ذلؼاث ٔبو  حنَة ٔبو ثفاوط. فذياًست تشعل ألدشت ؾن تـغ من ٔبذواُز

اتزنني افلال ًثلافة  مضاهس هتمتـَسا ؾن دضاد ألظفال و  ساؿاث من اًِسوء واًصاحة،

حة ثخجشز وثخلَلي يف تياء خشعَة ٔبتياهئم، وثؤثص يف ثفىريضم وثعيؽ ؿا ـلِم ارلاض تسون قًص

 مصاكدة ٔبو ثوحَِ.

ـخرب  يف وؿسم ألمن اًيفس َة ابًوحست ٌَضـوز معسزاً  اًخىٌوًويج واًخلسم اًخعوز ًو

 اًصواتط اذلسًر ٔبضـف اًخىٌوًويج افلمتؽ يف إلوساين اًخفاؿي فعحَـة ألحِان، تـغ

 اًفصذ وافلس وسلِا ؿىلواًلضاء  ألدشت ذوز بٔطمَة من كَي ذما افلمتؽ ٔبفصاذ تني الاحامتؾَة

ة اًضرعَة تياء ملوماث من نثرياً   الاحامتؾي الثعال يف وسائط مـلست واهدضاز اًسًو

 .ٔبدشثَ ؿاذاث ختاًف كس كاميً  اًفصذ ٍىدسة جيـي ما والاهرتهت اكٕلؿالم لٓدٍصن مـا

 (11،ض 1001)حٌاخنوح .
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واصلٍن وألتياء س َؤثص حامت ؿىل اًخفاؿي تني اً هوؾَة اًخواظي ألدشيحنعاز مست و فا

لي الا ة اًيت ًو حذَاح ًٔلُي فذخبٔثص تشعل تـغ وػائف الٔدشت اكًوػَفة اًيفس َة واًرتتًو

ثـزل ذوز ألدشت يف تياء خشعَة سَمية ٔلتياهئا،وقصش ملوماث اًيجاخ واًخوافق اًيفيس 

ق بًَٓاث اًخًض ئة ألدشًة.الاو  حامتؾي ؾن ظًص

كسزت ألدشت ؿىل حٌلًة ٔبفصاذُا ًٔلهجزت اطلهَة ؿىل  ءس خزسام اًيسص الاوكس ًؤث

هتا فِىي ختخفي و  ذاذي ُشٍ ألهجزت ذاظة ألتياء من ٔبدعاز حمسكة ل ميىن مالحؼهتا وزٍؤ

س خزساماث ارلعريت نًرش ألفاكز اًِسامة وٕااتحة اـلواكؽ اـلض حوُة من ذالل تـغ الا

يف حني ًحسو ًيا ألظفال ٔبهنم يف ًىرتوين س واًخحصص الٕ تزتاكس ثعي حس الاواًالٔبذالكِة و 

 ألُي وزمبا ًن ٍىدضفوا ما ًواهجَ ألتياء من مضالك ُشا ًعمنئٔبمان اتم ذاذي اـلزنل و 

 حىت حيسج ما ل حيمس ؾلاتَ.

 :ثبٔزري الٔهجزت اطلهَة ؿىل ثًض ئة ألتياء .1

 ًٔلهجزت ألظفال لس خزسام واحضة سَحَة زبآث ُياك ٔبن ٕاىل (Hatch,2011) ٔبصاز

 اـلِام، ثـسذ ؿىل اًلسزت وثلََي الاحامتؾي واًـزل ارلعوظَة فلسان يف ممتثةل اطلهَة،

 ادلياسزت،اًعحاخ ) .واًيفس َةة ادلسمَ اًعفي حصة ؿىل اًىدريت اثاًخبٔزري  ٕاىل ٕاضافة

 ( 1.ض 1021

ظمئيان ثعال هبم والاٍ ألهجزت ٔلتياهئم فِىي ٔبساسا ًالوٕان اكن ألوًَاء ًلذيون ُش

ت ٔبكصاهنم من هجة جنشاة ألتياء وٕاكداهلم ؿىل اكذياء الٔهجزت اطلهَة عم فلازا، كري ٔبن اؿَهيم

 مواهحة اًخىٌوًوحِا اذلسًثة من هجة ٔبدصى.و 

 تي فلط زاواًىد حاةاًض   جس هتوي ةًىرتوهَلٕ ا ألهجزت ثـس ؾل) 1021 (وزاصؿ وؾن

 ـلا  لاب ىثَل بٔن ذون،زاهن ًَي اؿَهي نمثس ثتاب يتاً لاألظفحية رش  وئبذشث جس هت

) هنىى ؾعري . ةحصتًو زوبآث مضالكث هفس َةٔبدعاز حصَة و  نم إلذمان رعل ؿىل ةًرتث

1021) 
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ـس ثعال اذلسًثة فبٔظححت اًِواثف ن اًفئة الٔنرث اس هتالاك ًخىٌوًوحِا الواـلصاُل ًو

ا كذياهئا وااطلهَة ًعَلة هبم ٔبًامن رُحوا، ٌسـون ل مذالك ألحسج مهنا تسون ٕاذزاك كلاظُص

 ذاظة يف ُشٍ اـلصحةل اذلساسة. 

 حِاهتم، دلوذت اًفصذ مسزاكث حمنَة يف ثؤثص اًيت حيصااـل ٔبضم من ُلةااـلص  مصحةل ثـخربو 

 هؼصهتم يف ثؤثص اطلهَة هجزتًلٔ  هؼصهتم فان مث ومن حِاهتم، يف رممة منائَة مبصحةل ميصون وضم

 واـلوضوؾَة اطلاثَة الاُساف وحتلِق جناسًالٕ  ذافـَهتم حتلِق حِر من حِاهتم، حوذت اىل

 ٕاىل اذلاخة ذون واًخواظي ابًـاؾل الازثحاظ هلم جسِي معََة وس َةل فهيا وخسوا اطلٍن هلم،

 مناظابٔ   ٔبو ٔبصاكل ذالهل من وبٔوخسوا ًالسرمم، هلم ذامئ زفِق ٕاىل ادلِاس ُشا حفوًوا اًخيلي،

 (1ض  .1021)اًعحاخ ادلياسزت،. ؿَهيا اًوكوف من لتس خسًست، اثعاًَة

ةل مؽ ٔبهجزهتموكضاء ألظفال وا ألدشت يف هلي ًؤثص ؿىل ذوز  ـلصاُلني ٔبوكاث ظًو

وٕاهساهبم اـلِازاث اكلخَفة وحمنَة سَوك اًفصذ. نٌل ًؤثص ؿىل ذوز وكسزت ألدشت زلافة افلمتؽ 

 َة واًيت ٔبظححت صسًست ارلعوظَة.اطله  متحَط ما ًيلي هلم ؿرب ألهجزتؿىل مصاكدة و 

كصان ًؤذي ٕاىل تـس اًواصلٍن ؾن وثفضَي اـلصاُلني ٌضلزذصة واًخواظي مؽ الٔ 

اًخواظي  ًخـصضون هل من مضاًلاث ؿرب مواكؽوضلالث ومضالكث ٔبتياهئم، وما كس ا

 اس إلًىرتوين وعم سَوهَاث دعريت لاًخحصص ٔبو الاتزت إلحامتؾي اكًخمنص تني اـلصاُلني و 

 ًؤذي ٕاىل ، ذمافرتايضسج ذَف اًضاصة اًعلريت يف فضاء اًخفعن ًِا ألوًَاء ٔلهنا حت

)الاهخحاز ثسخة اًخحصص  .هخحازاضعصاابث هفس َة وسَوهَاث ؾيَفة كس ثعي حس الا

 إلًىرتوين(.

 اًـالكاث الٔدشًة و الٔهجزت اطلهَة : .1

و اًخَ قصفة اثتخة من اـلزنل فًزون يف فامي اكهت ألدشت جتمتؽ حول هجاس واحس ُو

حا هجاس َلول ذاض تَ ًيلهل و  ثدداذل ٔبظصاف اذلسًر، ٔبظحح ًلك فصذ من ألدشت ثلًص

يلعؽ   ظالغ ؿىل مافرتايض ًالؾن اًـاؾل اذللِلي ٕاىل اًواكؽ الألي ماكن فُس خلي تيفسَ ًو

ؿاث بٔو اًخواظي مؽ ألظسكاء وألكازة ًساُو خسًس لك حسة اُامتمَ ٌَخـؿل بٔو اًرتفَِ 

ةل كس ثعي مصحةل إلذمان )ًَحي اًخفاؿي إلًىرتوين حمي اًخفاؿي ألدشي(. ذما  ظًو
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ًدسخة تخبٔزرياث سَحَة ومضالك هفس َة اكًـزةل واًوحست وثفضَي حصحة ُشٍ ألهجزت ؿىل 

 اًخفاؿي اًعحَـي مؽ ألفصاذ.

ص، زثفاغ مس متيف مواكؽ اًخواظي إلحامتؾي يف ا حسة إلحعائَاث فٕان اـلضرتنني

ةل يف او فرتايض مؽ اًخواظي الاس خزسام ألهجزت اطلهَة ٌَخفاؿي و ضم ًلضون ٔبوكاات ظًو

ؾن اذلواز ألدشي ُشا ًحـسضم الٓدٍصن ابًعًصلة اًيت ثياس هبم وثبًٔس ٔبفاكزضم تسون ضلط،و 

 ,Janna Quitney Anderson, Lee Rainie). اطلي ًخضمن اًخوحَِ واًخلِمي وحىت اًخوتَخ

2010) 

، فاًخًض ئة ألدشًة عم معََة كامئة ؿىل ابٔلدشت اثعالثَجضلكِا  ًفصذخشعَة إان 

ٔبو ؿسم ثوافلَ  فصذٕان ثوافق اً، و مـاًري اًسَوك يف مواكف خمخَفة اًخفاؿي،ٕلهساة ٔبتياهئا

هبسف منو خشعَخَ منوا مذياسلا  ًخوكف تسزخة هحريت ؿىل اًخًض ئة اًيت ًخَلاُا من بٔدشثَ

 .وسَامي

ةل ًؤثص ؿىل معََة  زسام ألهجزت اطلهَة واطلي ٌس متص ًساؿاثس خوظحَـة ا ظًو

لَي من فصض اًخفاؿي واذلواز تُهنم وابًخااًخواظي و  يل ثلَي اًرتاتط تني ٔبفصاذ ألدشت، ًو

ٔلتياء ا من ذوز ألدشت يف حمنَة رمازاث اًخواظي واًلسزت ؿىل اًخـحري واـلياكضة ادلاذت صلى

ة ثيلي ًِا اـلـَوماث وألفاكز ذون ثوحَِ وزكاتة ألدشتفِعححون مذَلني سَحَني وحا  .ًو

 ٕاىل هفس َني ٔبظحاء ثلاٍزص حسة ًؤذي ألهجزت ُشٍ اس خزسام يف ظفصاالٕ نٌل ٔبن 

ٔبن  ٕاىل ٕاضافة وجممتـَ، ٔبدشثَ ذأبفص  مؽ اًفاؿةل اـلضازنة ؾن واًحـس ٔبدشثَ ؾن اًفصذ زالاهـ

 مصقوتة كري سَوهَاث حساجإ  يف كوي ذافؽ ألتياء ؿىل وافلمتـَة ألدشًة اًصكاتة قَاة

يا وةلدمل  كري ؤبفـال  وعم واجتاُاث تبٔفاكز وًوزت اـلواكؽ هبشٍ ثبٔثصث اًـلول من وىثري ُو

 ٌَلضاء كواُا واس خلالل ؿَهيا ابًخبٔزري مـَية ًفئاث ذاظة معاحل ًخحلِق جس خزسم الٓن

 .ذدِةل وزلافاث ٔبًسًوًوحِاث واذذال افلمتؽ وؿاذاث كمي ؿىل

(http://www.qou.edu/arabic/conferences/isdcrConf/researches/maiAlshami.pdf) 

ٌَلن ٔبن"Wellman" ٍصىو   يف ًخسذي كس الاحامتؾي اًخواظي مواكؽ اس خزسام ًو

 ًعحح ؾيسما ألدشت، تـس مبا ماًـصف وذَق اـلزنل، ذاذي اًخفاؿي يف ألحِان من اًىثري
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 اًخواظي مفواكؽ ،اًحـغ تـضِم مؽ ثفاؿَِم من تسل الاهرتهت مؽ ًخفاؿَون ألدشت ذأبفص 

 .ألدشت ذاذي اًخفاؿي ؿىل اًسَيب خبٔزرياً  من وخَ ُوي الاحامتؾ

(http://mpra.ub.uni-muncheur.de/27661/2010) 

زت اطلهَة ؿىل ثلًصة اـلسافاث واًخواظي مؽ ألكازة وألظسكاء نٌل ثـمي ألهجو 

ني ٔبفصاذ ألدشت اًواحست هؼصا ٕاىل ٔبهنا كس ثؤذي ٕاىل ثحاؿس يف اًـالكاث ت ظوات وظوزت

 ضلال لك مهنم جبِاٍس ارلاض. لو 

ر ٔبًضا ؿىل وكت حو جس خ اما ًٔلهجزت اطلهَة، فِىيس خزسوٕارا اكن ألتياء ضم الٔنرث ا

ٔبو اقلاذزة ٔلوكاث  س خزسارمم ٔلهجزهتم ٔلقصاط اًـمي يف اـلزنل،اس متصاز ااًواصلٍن مؽ 

ةل ـلا ث كت اطلي ًلضََ مؽ ٔبفصاذ ُشا ًًذلط من اًو و  .وفٍص من ٕاماكهَة اًخواظي افلاينظًو

 .خيي تسوز اًخًض ئة ألدشًةابًخايل ألدشت وحيصرمم من اًخفاؿي و

يا  ثخين اكهت اًيت ألدشي؛ الثعال هبا متزي ظاـلا اًيت ٌَوػَفة ادلسًس اـليعَق اكن ُو

  مصنزي ثضلك اًواحست ألدشت بٔفصاذ حوًِا ًخجمؽ وؾلِست وزلافة وكمي ٔلفاكز ًَاذل تياء

 ادلسًست إلؿالمِة اًوسائط ُو خسًس مٌعَق وفق اًوػَفة ُشٍ تَوزت ًخمت جصموس مضرتنة،

 اًفصذاهَة ارلعوظَة وثوس َؽ الاصرتاك هعاق تخضََق ألدشي، الثعال اًيت كريث

ة واًزنوغ  ٔبولذٌُل، وتني تُهنٌل ٔبو اًزوخني تني سواء ألدشي، الثعال حنو لمصنًز

 ألدشت معري ثخين اًيت اًـمََة ُشٍ خمصخاث ونشا ألدشي الثعال ذمازسة معََة فِعًصلة

 (.21ض . 1021 ،ُامي فاظمة) .واًـالكاث ألدشًة

 اًـالكاث تني اًزوخني:

ذ من ٔبفصاذ ألدشت ًلوم لك فص ، حِر وحست اًخفاؿي إلحامتؾي اـلخحاذلألدشت عم 

واًواحداث ارلاظة تَ،هبسف ٕاص حاغ اذلاخاث إلحامتؾَة واًيفس َة  زتخبٔذًة ألذوا

 .ُاإلكذعاذًة زلَؽ ٔبفصاذو 

وكس حىون مواكؽ اًخواظي إلحامتؾي وما ثلسمَ ألهجزت اطلهَة اًحسًي ٔبو اًسخِي 

دص ومن ُيا ٍزذاذ اًخحاؿس ا ٔبحس ألسواح يف اًعصف الٓ ًخحلِق اذلاخاث اًيت ًفذلسُ
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ُشا ًيـىس سَحا ؿىل ثؤثص تسوزُا ؿىل اـلياد ألدشي و وحىرث ارلالفاث واًيت  وادلفاء

 . ألمن اًيفيسصـوز ألتياء ابٕلس خلصاز و 

 اًـالكة اتطص ح هيسذ ؾلالهَة، تلري واس خـٌلًِا اًحُت يف اطلهَة ألهجزت وحوذ نإ 

ال وكذا اًـائةل ذأبفص  بٔحس كضاء ؾيس ذاظة اسلمية، ألدشًة  من ذماًٍزس الاهرتهُت، بٔمام ظًو

 ومواكؽ احامتؾَة بٓفاث تؼِوز ذاظة اًخىٌوًوحِا،ٍ ًِش الاس خـٌلل يف اًزوخني ٔبحس صم

 .سوحِة دِاهة ػِوز ٕاىل ًؤذي ذما ًِا، ٔبذالكِة كري

(http://www.qou.edu/arabic/conferences/isdcrConf/researches/maiAlshami.pdf) 

دص، تخبٔزري من ًًرشٍ اًعصف الٓ مصاكدة ٔبحس اًزوخني ـلا ًخاتـَ و كس ميخس ُشا ٕاىل و 

ؿسم إلُامتم وإلٌُلل واًالمدالت وجصوذت اًـالكة تني  ، ٔبو مضاؾصمضاؾص اًضم وؿسم اًثلة

 .اًعصفني

 ؾن اًياجتة اًسَحَة ابٔلرضاز ًخـَق فامي 1006وكس خاء يف ذزاسة اًس حـاوي 

متس  اًيت اـلضالك من اًـسًس ذَق يف جسخة كس اًخلٌَة ثغل ٔبن ًيلالا اًِاثف اس خزسام

 اٌَوايت اًزوخاث من هحريت فِياك وس حة اًزوخني. صلى اًلريت حاةل مهنا الاحامتؾَة حِاثيا

 اًيلال فبٔظحح اًزوح مضالكث مؽ ذَق ٕاىل ًؤذي ذما ٔلسواهجن اًيلال ادلِاس يف ًححنث

 واًيت سوهجا دِاهة ؿىل  اًخـصف يف اًلَوز اًزوخة جس خزسرما تسٔبث اًيت اًوسائي مضن

 اـلاكـلاث ذالل  من ٔبو اًِاثف ؿرب اـلوحوذت اًصسائي ذالل من ٔبما ،ماحىضفَ ؿاذت

 (98،ض 1006  .اًزوح )اًس حـاوي جيصهيا اًيت اًرسًة اًِاثفِة

 مسؤوًَة الٔدشت يف مواهجة بٔدعاز الٔهجزت اطلهَة:

َة هحري  - يف ثوحَِ ومصاكدة ألتياء وثًضئهتم ٕاؿالمِا وقصش اًلمي ت ثخحمي ألدشت مس ئًو

 سَحَاث ُشٍ اًخىٌوًوحِا.  مواهجة اـلـاًري اًيت ثـزس اـلصاكدة اطلاثَة يفو 

وضؽ ساؿاث الاس خزسام ذاظة ًٔلظفال و  دذَاز اـلضامني واـلواذ اـلياس حة وحتسًسا -

 اًخلاًَس.اًـاذاث و اسة مؽ معص اًعفي ومؽ حٌلًة من اـلواكؽ اًيت ل ثدٌ

 س خزسام.اـلياكضة واذلواز اًحياء حول اـلاذت اـلضاُست وؿسم الانخفاء مبيؽ الا -
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ة اكمةل من ظصف ألدشت وؿسم اٌَجوء ٕاىل ألهجزت اطلهَة  - ذمازسة اًوػائف وألذواز اًرتتًو

عة ثـٍزز اًسَمضالكِم اًسَوهَة. )وهتسئة ألظفال واًخزَط من هوابث اًلضة و  ٕلًِاء

 .(اًواصلًة

جضجَؽ ألتياء ؿىل ذمازسة ٍ ألهجزت هوس َةل حصفَِ وحِست و س خزسام ُشاذلس من ا -

اوضاظاث زايضَة وكصاءت اًىذة ٔبو اًخزٍن يف اًعحَـة و   .كرُي

 
 ذامتة : 

س خزساماهتا مفهنم من ٕاجياتَاث ألهجزت اطلهَة وادذَف اكلخعون حول سَحَاث و ا    

ومبا  افلمتؽ.وألدشت و  ،ومهنم من ؿسذ اًىثري من الآثز اًسَحَة ؿىل اًفصذ هتاازنز ؿىل ٕاجياتَ

س خزسام ٔبفصاذُا ذلايل فَٔلدشت ذوز رمم يف ضحط وأبن ُشٍ ألهجزت ل قىن ؾهنا يف وكذيا ا

ا اًسَحَة، والاس خفاذت )ابلخنصاظ ًِشٍ ألهجزت ابًعًصلة ألوسة ًخل  ا وبآثُز ََي ٔبدعاُز

 .حمخواُا(اًخـصف ؿىل فهيا و 

ًخحسايث يف ثًض ئة بٔتياهئا ل صم ٔبن ألدشت يف وكذيا اذلايل ثواخَ اًىثري من ا    

كس فصط اًخعوز ذوزُا يف افلمتؽ مكؤسسة ٌَخًض ئة إلحامتؾَة ؼ و ويف اقلافؼة ؿىل هَاهنا و 

كذياء اذلسًر مهنا من كس ٔبظحح او  اًخىٌوًويج ٔبهجزثَ اذلسًثة فصضا ؿىل ألدش.اًـَمي و 

فاث. ومهنا دذعاز ٌَوكت واـلساـلا ثلسمَ من ذسماث وجسَِالث واوًوايث هؼصا الٔ 

صا ـلا ثلسمَ من ذسماث ثـَميَة يف معََة اًخًض ئة هؼ ألهجزت اطلهَة واًيت سامحة ألدشت

جس هتغل من وكت ٔبفصاذ ألدشت وثؤثص ؿىل فصض  ة مذيوؿة وتعًصلة ثفاؿََة حسًثةحصفهيَو 

 اًخفاؿي فامي تُهنم.

واهجة ُشا اًخحسي ل تس ًٔلدشت ثواهة ُشٍ اًخلرياث وثـمي ؿىل ثًض ئة ٔبتياهئا وـل

عم ُشٍ ألهجزت جس خحور ؿىل وكهتم واُامترمم ؤبن اذلسًثة ذاظة و ابًعصق اًسَمية و 

 .اًيت كس ثعي حس إلذمانمعسز مـصفهتم و 
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 اـلصاحؽ :
 ِكدي من اطلهَة اًِواثف اس خزسام حصاء اًسَوهَة اـلضالكث 1024– بًٔلعريي مععفى بٔتواًصة ٕاًِام .َلسمعصَلسذ. بٔتواًصة -2

َة اـلخلرياث افلةل تـغ ضوء يف اًواصلٍن وهجة هؼص من ألظفال ة ًٔلحباج اصلًو  35  اًـسذ اـلخحست اًـصتَة ثاإلماز  خامـة / اًرتتًو

1024 

 من ؾَية صلى اًواصلًة اـلـامةل وبٔساًَة  اًيفس َة ابًوحست اًضـوز من جلك وؿالكذَ ارلجي ،1001.َلس بٔسـس تًت حٌان دوح -1

 زساةل ماحس خريكري مًضوزت.  اًلصى بٔم جبامـة اًرتتَة لكَة يف اًيفس ؿؿل اـلىصمة كسم مىة مبسًية اـلخوسعة ظاًحاث اـلصحةل

اًـسذ اًصاتؽ ؾرش  -ساث موظََة الآثز إلحامتؾَة ٌَِاثف اًيلال )ذزاسة مِساهَة يف مسًية اـلوظي(ذزا 1006اًس حـاوي ُياء خامس  -1

   1006-ه/ جرشٍن اًثاين 2417صوال  -

ألهجزت اطلهَة وذوزُا يف حتسني حوذت اذلَات صلى اـلصاُلني حبر ملسم ـلؤمتص ثبٔزري ألهجزت اطلهَة  1021اًعحاخ سِري، خزنازت ُياء   -4

 ؿىل وضبٔت اًعفي خامـة اًلسش.

ٔلدشًة وػاُصت اًـوذ ؾيس ألحساج اـليحصفني يف اـليعلة اًرشكِة ابـلمَىة اًـصتَة اًسـوذًة    اًخًض ئة ا 2999اًـخُيب ؾصان معَق  -1

 اـلصنز اًـصيب ٌضلزاساث الٔمٌَة

 -1ألهجزت اطلهَة وثبٔزري اس خزساماهتا ؿىل اًعحة ادلسمَة واًيفس َة ٔلظفال فَسعني من معص ) 1021ؾعري هنىى ٕاسٌلؾَي ؾحس ػل  -6

 هؼص بآبهئم.مؤمتص ثبٔزري ألهجزت اطلهَة ؿىل وضبٔت اًعفي خامـة اًلسش اـلفذوحة. ( س ية من وهجة24

 .بٔؾٌلل اـلَخلى اصلويل اًساتؽ حول ألدشت اـلسَمة اًواكؽ واـلبٔمول إلؿالمِةادلسًستثفىاكلثعالٔلدشًفِؼالًوسائع 1021ٌُلًفاظمة  -7

8-  Jean-François Bach, Olivier Houdé,Pierre Léna ,serge Tisseron 2013    L'enfant et Les écrans  

Institut de France Académie des sciences. 

9- Heather Kennedy-Eden Do smart phones bring us closer? A family life and vacation perspective 

University of Wollongong, hkeden@uow.edu.au 

ة :  اـلواكؽ إلًىرتوَه

 ذوزالادشتاًفَسعًَِةفِاذلسمٌاس خزساماظفاًِأًلهجزتاطلهَة 1021 صاُصذَََمحمسهعاز -

http://www.qou.edu/arabic/conferences/isdcrConf/researches/drShaherNassar.pdf 

 مِاًضاسم، ذوزألدشتفِخوحهيبٔظفاًِااس خزسامألهجزتاطلهَة -

http://www.qou.edu/arabic/conferences/isdcrConf/researches/maiAlshami.pdf 
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         إلذمان ؿىل الاهرتهت وبٔثٍص ؿىل اًخوافق اًيفيس

 --)اًفاٌس حوك منورخا( -- والاحامتؾي ًٔلدشت

 ادلزائص - خامـة ثسىصت -فعمية ذجصاسو .ذ                                                                   
 

 : اـلَرط

ةل ػَت ألدشت ثَـة ذوزا رمٌل يف  ًـلوذ ظًو

ن خشعَخَ  ن مسازك إلوسان وزلافذَ، وحىٍو حىٍو

وحزوًسٍ ابـلـَوماث واـلـازف اًرضوًزة ـلواهجة 

اذلَات.بٔما اًَوم فلس اهخلي ُشا اصلوز ٕاىل اًوسائي 

وحِة اذلسًثة ومن بطٔمِا ص حاكث الاهرتهت  اًخىًٌو

ت من )اًفاٌس حوك( ألمص اطلي بٔاتخ بمٔناظ خسًس

اًخواظي الافرتايض اطلي بٔظحح تسًال ؾن اذلواز 

شٍ اًثوزت  تني بٔفصاذ الٔدشت اًواحست. ُو

وحِة بٔحسزت ثلريا يف اًـالكاث ذاذي  اًخىًٌو

ألدشت وبٔفصسث ثفاؿالث خسًست تُهنا ذما بٔذى ٕاىل 

ثوس َؽ اًفجوت تني حًِل الآبء وألتياء، وٕاىل ذَق 

ؤذي ٕاىل ثسين يف اًـزةل واًخيافص تني بٔفصاذُا، ذما ً

اًخفاؿي الٔدشى وؿسم امذالك ألتياء ـلِازاث 

اًخواظي إلجيايب مؽ اطلاث ومؽ الٓدٍصن ذما ًؤثص 

شا ما  ؿىل اًخوافق اًيفيس والاحامتؾي ًٔلدشت ُو

س يحاول ثياوهل يف ُشٍ اًوزكة اًححثَة من ذالل 

 اًدساؤلث اًخاًَة:

ُي ًؤثص إلذمان ؿىل الاهرتهت  -2

)اًفاٌس حوك( ؿىل اًخوافق اًيفيس والاحامتؾي 

 ًٔلدشت؟

ما عم الًَٓاث اًفـاةل اًيت ميىن اكرتاهحا  -1

ـلـادلة ُشٍ اًؼاُصت ارلعريت ؿىل الٔدشت 

ة؟  ادلزائًص

 Abstract : 
By the end of the twentieth century 

and the beginning of the third 
millennium the internet has merged to 
dominate the whole globe and has 
changed the style of modern life 
extending its effect to reach the family 
(whichis the most important pillar to 
form the social structure) the fact that 
caused its structure, function and 
relations between its members to be 
influenced as a result of the 
continuous interaction between this 
technology and the society . 

Today the Social media, such as 
Facebook and Twitter, and virtual 
gaming worlds, allowusers to interact 
with each other and, has turned 
communication into a social dialogue, 
and dominates the younger generation 
and their culture  And it has widened 
the gap between parents and their 
children, and create the isolation and 
dish armony among  the family 
members; this may lead to decline the 
Family interaction and Lack of 
positive communication skills with self 
and with others among children Thus 
affecting on the psychological and 
social consensus of the family. 
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 ملسمة:

ًلس امذس ثبٔزري الاهرتهت ذاظة مواكؽ اًخواظي الاحامتؾي )اًفاٌس حوك( ًُضمي مجَؽ 

اذلَات، الاكذعاذًة الاحامتؾَة، اًخـَميَة يف افلمتـاث اذلسًثة ًَعي ٕاىل الادشت  حواهة

 اًوحست الاساس َة يف تًِان افلمتؽ.

حُتيص ادلزائص حوايل ًلس اهدرش اس خزسام ألهرتهت يف اًحُئة اًـصتَة وادلزائًصة حِر و 

ة ثحَف مالًني مس خزسم ٌَفُس حوك مبـسل ساي 20 حبسة  س يوايً ابـلائة  20ذت س يًو

 . 1اذزاساث احامتؾَة ورُشث مؤدص 

 اهدضاز اس خزسامَ تني افصاذ ألدشت ٔبثص ؿىل ظحَـة اًـالكاثٕان ػِوز الاهرتهت و 

ت حتشز من دعص ، فلس خاءث ذزاساث نثري الادشًة وؿىل ثوافلِا اًيفيس والاحامتؾي

صق اًخواظي دشت ذاظة مؽ ػِوز حِي مسي) حِي الاهرتهت( ل جيَس ظالاهرتهت ؿىل الٔ 

، طلا سوف حناول دلامست ذما ًفلسٍ اذلس الاحامتؾيمؽ اًخرش و ًلذرص ثـامهل مؽ ألهجزت ا

يف ُشٍ اصلزاسة ثياول موضوغ ٔبثص الاذمان ؿىل الاهرتهت )اًفاٌس حوك( ؿىل اًخوافق 

اًيفيس و اـلمتثي يف اًحـس اًعحي، اًيفيس والاحامتؾي ًٔلدشت مصنٍزن ؿىل ٔبتـاذ اًخوافق 

 الاحامتؾي وألدشي.فيس اـلسزيس )الااكذميي( اًي

ف اًفاٌس حوك: بٔول:  ثـًص

ؾحازت ؾن ص حىة احامتؾَة اًىرتوهَة ميىن اصلدول ٕاٍهيا جماان، وثسٍٍص ص حىة "فُس 

 . 2توك" حمسوذت اـلسؤوًَة مكَىِة ذاظة ًِا

ًـصف ٔبهَ موكؽ ثواظي احامتؾي اتتؽ ًرشنة "فُس توك" ٌس خعَؽ ٔبي خشط اًوظول 

لوم ابلثعال مؽ الٓدٍصن واًخفاؿي مـِم. ٔبما لكمة  إلهرتهتٕاًََ ؿرب  واًدسجَي تَ جماان، ًو

"توك" فبٔثت من بٔوزواب وثـين ذفرت وزيق حيمي ظوزا ٔبو مـَوماث ٔلفصاذ وحٌلؿة مـَية 

 .   3اًلكَةة اـليدس حني ؿىل اًعالة اـلخواخسٍن يف هفس خـصف اًعَحً من ٔبخي بٔن 

ـصف كاموش إلؿالم والثعال "فاٌس حوك" ؿىل ٔبهَ موكؽ ذاض ابًخواظي  ًو

دِح ورش اًعفحاث ارلاظة، وكس وضؽ يف اًحساًة رلسمة  1004الاحامتؾي ٔبسس ؿام  ًو
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َئة اًخسٌزس واـلوػفني ًىٌَ اجسؽ ًُضمي لك ألصزاض  ـخرب موكؽ ظالة ادلامـة ُو ًو

و ل ميثي احامتؾَا فلط وٕامنا  "اًفاٌس حوك" واحسا من ٔبضم مواكؽ اًدضخِم الاحامتؾي ُو

 .   4ٔبظحح كاؿست حىٌوًوحِة سِةل إبماكن ٔبي خشط ٔبن ًفـي تواسعهتا ما ٌضاء

ساؿسضم ؿىل  ،احامتؾي ياًفاٌس حوك ُو موكؽ ثواظ ن ألظسكاء ٌو ًـمي ؿىل حىٍو

وٕاماكهَة  ،واًعوز اًضرعَة وملاظؽ اًفِسًو واًخـََق ؿَهيا ،ثحاذل اـلـَوماث واـلَفاث

ن ؿالكاث يف فرتت كعريت، وٕاماكهَة اًخلاء  سِي ٕاماكهَة حىٍو اقلاذزة ٔبو اصلزذصة اًفوزًة ٌو

لوم اًفاٌس حوك تخلسمي ذسماث ٔبساس َة  .ألظسكاء اًلسازم وادلسذ وثحاذل واـلـَوماث ًو

سائي وعم ذاظَة ًدِحِا اًفاٌس حوك ثضلك مخسط ًزواٍز حمتثي ابصلزخة ألوىل يف اًص 

وسِي ًلك ألظسكاء ونشعل إبماكن ٔبي خشط ٔبن ًثخت اـلياس حاث اًِامة اًيت ختعَ 

صقة حبضوز ٔبو مضازنة ألظسكاء مـَ فهيا  .   5وؿائَخَ ٍو

" ومس خوحا من امس اصلًَي اطلي ثـسٍ  تٔبما جسمَة "فاٌس حوك" فذـين "نخاة اًوحٍو

خضمن ظوز اًعالة تـغ ادلامـاث الٔ  مٍصىِة واطلي ًعسز لك س ية ذزاس َة ًو

ؤبوضعهتم وٕاجناساهتم ذالل اًس ية ادلامـَة وثلسمَ ٌَعَحة ادلسذ واكن ًـصف اًىذاة ابمس 

"Yaerbook" .6 

 إلذمان ؿىل اًفاٌس حوك: -2

حزذاذ زكـة اـليدس حني ـلوكؽ اًفاٌس حوك ًوما تـس ًوم، وثدٌوغ رشاحئ مس خزسمَِ، 

ؤبنرب رشحية من افلمتؽ اس خزساما ٌَموكؽ فئة اًعَحة حِر اًخواظي اًَوسم ؿرب اًفاٌس حوك 

ًلة  70ٕاىل ثساول ٔبنرث من  1022ًوصل صلى اًىثرٍين ٕاذمان مذسزح، فلس ٔبصاز "صريمان" 

% من مس خزسسم وسائي إلؿالم الاحامتؾَة ًـمَون ؿىل 48وؿىل ظفحاث اًفاٌس حوك 

ثفلس % ٌضـصون تبهٔنم جمربون ؿىل 16حتسًر ظفحهتم تـس اطلُاة ٕاىل اًرسٍص، و

 اًفاٌس حوك ؿىل ألكي مصت واحست يف اًَوم.

ٕاذمان و  وحيخي اضعصاة ٕاذمان اًفاٌس حوك اـلصثحة اًصاتـة تـس ٕاذمان ٔبًـاة اًمكحَوحص

شا ما اًححر وٕاذمان اـل واكؽ إلابحِة. ًخلدي مـؼم اًعالة ٕاذماهنم ؿىل اًفاٌس حوك ُو

من  2601مشَت  1020ٔبزحدذَ ذزاسة مسحَة ٔبحًصت يف اًولايث اـلخحست ألمٍصىِة 
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% ٍصى هفسَ مسمن، ووفلا "ًسُس ًَل اهسزسون" اًيت ثلوذ مرشوغ ٔبحباج 19اًحاًلني، 

ة ؿىل ُشا اـلوكؽ حتسج ثضلك هحري تني ٕاذمان اًفاٌس حوك يف خامـة "تريقن" ٕان الاؾامتذً

ق حبر ٔبن ألصزاض اطلٍن ًـاهون من  ظلاز اًسن ؾن كريضم من اًىداز. نٌل وخس فًص

اة  وثضَفوؿسم ألمن الاحامتؾي ضم الٔنرث اس خزساما ٌَفاٌس حوك.  اًلَق، اًُص

ذمان "اهسزسون" ٔبن اًياش اطلٍن ضم ٔبنرث ثيؼامي وألؿىل ظموحا ٌُل ألكي ؾصضة رلعص إ 

از "تريقن" ًلِاش ٕاذمان حوظحلا لدذ  ًإلذماناًفاٌس حوك، ؤبن اًًساء ُن الٔنرث ؾصضة 

اًفاٌس حوك فٕان اطلٍن جسَوا ذزخاث ؿاًَة يف اـللِاش ادلسًس حيسج هلم ثبٔدص يف اهخؼام 

عاتون تبٔؾصاط جض حَ ٕاىل حس هحري ٕاذمان اكلسزاث واًىحول  هوابث اًيوم واًَلؼة، ًو

" يف ذزاس هتٌل الاس خلعائَة ٔبحًصت يف خامـة colcuو sutruَة، نٌل ٔبنس "واـلواذ اًىميَائ 

س ية وفلا ًيخاجئ اًححر  11-28ص َاكقو حول ٕاذمان اًفاٌس حوك ًٔلصزاض ما تني 

الحغ  اـلسحي ٔبن ُؤلء اـلسمٌني ًلومون ثسَوهَاث إلذمان ؿىل اكلسزاث واًسجائص، ًو

وضلال اًـلًل واًِصوة من اًواكؽ واـلزاح ؿىل اـلسمن ٔبؾصاط ٕاٌُلل حِاثَ اًضرعَة  والا

اًيسء. وثحـا ـلا رهص من مـَوماث حول ٕاذمان اًفاٌس حوك وس خعَؽ ٔبن هلول ٔبن ُشا 

ُو الاس خزسام اـلس متص ـلوكؽ اًفاٌس حوك مصاث ؿسًست يف اًَوم ـلست سمٌَة  الاضعصاة

ةل ل ٌس خعَؽ اـلس خزسم اًخوكف بٔو اًخزًل ؿَهيا  .  7ظًو

جسَت يف ادلزائص  1021" ٔبهَ ومؽ تساًة ؿام Socailbacer.comوضف موكؽ "

% ملازهة تـسذ اًساكن يف ادلزائص تؼ 8,10وس حة ازثفاغ ذدول ٌَفاٌس حوك كسزث تؼ 

. حِر تَف ؿسذ مس خزسسم اًفاٌس حوك مََوهني الاهرتهت% ابًيؼص ٕاىل مس خزسسم 60,11

ني اطلٍ 11و ن ٌس خزسمون اًفاٌس حوك ٔبنرث ٔبًفا ؤبصاز راث اـلوكؽ ٔبن ؿسذ اطلهوز ادلزائًص

 %.11% يف حني تَف ؿسذ إلانج 68من ؿسذ إلانج حِر تَف ؿسذ اطلهوز 

ٔبما ٕاحعائَاث اس خزسام اًفاٌس حوك حسة اًسن فىضف راث اـلوكؽ ٔبن 

س ية فامي ثفاوثت اًًسة تني تلِة اًفئاث اًـمًصة،  14-28الاس خزسام الٔنرب ٌَفئة ما تني 

ـخرب موكؽ فاٌس حوك اًَو  ًة ذاظة مؽ ثعوز ري م من ٔبنرث اًض حاكث الاحامتؾَة حٌلًُو

سا من اـلضرتنني  .  8ذسماثَ ًوما تـس ًوم ذما ٌس متَي ًومِا مًز
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 مؼاُص إلذمان ؿىل اًفاٌس حوك: -1

ةل فَِ من ثواظي، ثـازف،  - ؿسم اًض حؽ من موكؽ اًفاٌس حوك وكضاء ٔبوكاث ظًو

ا من اـلزااي اًيت ًدِحِا   اًفاٌس حوك ًٔلؾضاء.وبًٔـاة، زسائي... وكرُي

 صـوز ابًصقحة يف اصلدول ٕاًََ. اًضرط ـلوكؽ اًفاٌس حوك ٍصاوذ تؾيس ملاذز  -

 يف اًساتق. موحوذتٕاٌُلل الاُامتماث ألدصى واًِواايث اقلححة اًيت اكهت  -

 ٕاٌُلل لكي ٔبو حزيئ ٌَحَات الاحامتؾَة والاًزتاماث اًـائََة اًوػَفِة. -

ٌَيوم اًـمَق ًفرتت  اًضرط َجبٔ َألهرتهت واًفاٌس حوه تـس اًخـة اًضسًس من ثعفح  -

ةل.  ظًو

 ػِوز بآثز اضعصاابث هفس َة اكلزثـاص وحتًصم إلظحؽ تعوزت مس متصت. -

اًلَق واًخفىري اـلفصظ يف اًفاٌس حوك وما حيسج فَِ ؾيسما حىون تـَسا ؾن اًمكحَوحص  -

 من اًزمن.ؾيَ فرتت ا واًضـوز ابذلزن والانخئاة ٕارا تلِت تـَس والاهرتهت

حصنزي اًخفىري حول اًفاٌس حوك ٕاىل حس اًِوش، واذلسًر ًسوز حوهل ؾيسما حىون  -

 تـَس ؾن الاهرتهت مؽ ألظسكاء ومن ثَخلي هبم.

 حماولث مذىصزت ًخلََي ؿسذ اًساؿاث اًيت ثلضهيا يف اًفاٌس حوك وابءث ابًفضي. -

 لة.يف فرتاث سات الاهرتهتحسوج حالث ٕاذمان مذىصزت يف اس خزساماث  -
 

ا  اًخوافق اًيفيس:-اثَه

 اًخوافق اًيفيس: مفِوم -2

ة " مفؼاُص و ٕان مفِوم اًخوافق مفِوم ًعَق خسا مب  سٌلث فِوم اًضرعَة اًسًو

ة حصثحط ازثحاظا وزَلا هبشا اـلفِوم، اطلي ميثي ٔبًضا اًعحة اًيفس َة  .9اًضرعَة اًسًو

وحي دضاؿاثَ مفِوم ذاض ابٕلوسان يف سـََ ًخيؼمي حِاثَ ؿىل ٔبهَ  ًـصف ٔبًضا

ومواهجة مضالكثَ من ٕاص حاغ وٕاحداظاث وظول ٕاىل ما ٌسمى ابًعحة اًيفس َة ٔبو اًسواء 

ٔبو الاوسجام واًخيامغ مؽ اطلاث ومؽ الٓدٍصن يف ألدشت ويف اًـمي ويف اًخيؼاميث اًيت 

 . 10ًيرصظ فهيا وطلعل اكن مفِوما ٕاوساهَا
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ـصفَ "بٍٓزهم" تبٔهَ اذلاةل اًيت ثدٌاول حاخاث  - اًفصذ ومعاًحَ ابًًس حة ٌَحُئة اًيت ًو

 حتلق هل إلص حاغ اًاكمي.

 . 11اًضرط مؽ اًحُئة اـلاذًة والاحامتؾَة اوسجامنٌل ًـصفَ "خاتَن" ؿالكة  -

ادلسمَة مذـاوهة  تبٔن اًخوافق جية ٔبن حىون اًوػائفنٌل ٍصى "حٌلل ٔبتو ذًو"  -

 12.ثـاوان اتما ًعاحل ادلسم لكَ

لول "حامس ؾحس  - صان" ٔبن اًخوافق اًيفيس ًخضمن اًسـاذتًو واًصضاؾن  اًسالم ُس

ة و ًيفس ا ة واًفس َوًوحِة واًثاهًو ٕاص حاغ اصلوافؽ واذلاخاث اصلاذََة ألوًَة اًفعًصة واًـضًو

خضمن نشعل اًخوافق ـلعاًة  ـرب ؾن سؿل ذاذًل حِر ل دضاغ ذاذًل، ًو اـلىدس حة، ًو

 . 13اٍمنو يف مصاحهل اـلخخاتـة

ـصف -  َزضا اًفصذ ؾن هفسَ، ٔبي ٔبن حىون حِاث ُؤبتو اًيَي" اًخوافق اًيفيس " ًَو

اًيفس َة ذاًَة من اًخوحصاث واًرصاؿاث اًيفس َة اًيت ثلرتن مبضاؾص اطلهة واًلَق 

 . 14واًيلط

اًخـًصف اصلي هخخٌاٍ يف ُشٍ اصلزاسة ُو ٔبن اًخوافق ٕاص حاغ اًفصذ ذلاخاثَ اًيفس َة و 

، اؿاث وألمصاضادلسسًة واًيفس َةذاًَة من اًخوحصاث واًرص  واس متخاؿَ حبَات طلاثَوثلدهل 

، وثلدهل ًـاذاث ألوضعة الاحامتؾَة يف ومضازنخَواس متخاؿَ تـالكاث احامتؾَة محمية 

 .جممتـَ وكميوثلاًَس 

 بٔتـاذ اًخوافق اًيفيس: -1

اًخوافق اًيفيس )اطلايت(: وٌضمي ُشا اًحـس ؿىل اًسـاذت مؽ اطلاث واًثلة هبا  -2

نٌل ٍمتثي يف اؾامتذ  اًضريص،ابٔلمن  اذلاخاث واٍمتخؽواًصضا ؾهنا واًضـوز تلميهتا ٔبو ٕاص حاغ 

اًفصذ ؿىل هفسَ وٕاحساسَ تلميخَ صـوزٍ ابذلًصة يف ثوحَِ اًسَوك ذون س َعصت اًلري، 

ضمي ثوافق واًضـوز ابلهامت وخساين، ؾلًل، حصفهيىي ء واًسـي ٕاىل حتلِق ألُساف، ٌو

 .   15ثوافق فزًيليو 
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الاًزتام تبٔذالكِاث افلمتؽ وًخضمن اًسـاذت مؽ الٓدٍصن  الاحامتؾياًخوافق  -1

ومساٍصت اـلـاًري الاحامتؾَة وكواؿس اًضحط واًخلَري الاحامتؾي اًسَمي واًـالكاث اًياحجة مؽ 

ي هلسضم، سِوةل الادذالظ مـِمواًسَوك اًـاذي مؽ ٔبفصاذ ادلًس الٓدص الٓدٍصن، وثلد

 .  16واـلضازنة يف اًًضاظ الاحامتؾي ذما ًؤذي ٕاىل حتلِق اًعحة الاحامتؾَة

متثي يف اطلاكء الاهفـايل واًِسوء والاس خلصاز واًثحاث الاهفـايلاًخوافق  -1 : ٍو

واًضحط الاهفـايل اـلياسة ـلثرياث الاهفـال واًامتسم يف مواهجة اًعسماث الاهفـاًَة 

 .17وحي اـلضالكث الاهفـاًَة

لسزت ؿىل اًخىِف اًسَمي ًؼصوف معهل حِر خيخاز اـلِية اًاًخوافق اـلِين: ُو  -4 

ٔبن ًخسزة ؿَهيا، حبَر ًدس ىن هل ٔبن ًًذج فهيا ذري و اثَ واس خـساذاثَ اًيت ثدٌاسة مؽ كسز 

 . 18ٕاهخاح

امِة اـلس متصت اًيت ًلوم هبا اًعاًة : حاةل ثحسو يف اًـمََة اصلًياًخوافق اـلسزيس -1

مىوانهتا خ فهيا وحتلِق اًخالؤم تٌَُ وتني اًحُئة اصلزاس َة و اًيجاو  لسدِـاة مواذ اصلزاسة

: ٔبساس َني ِوم كسزت مصهحة. ثخوكف ؿىل تـسٍنفق اصلزايس ثحـا ًِشا اـلف ألساس َة، فاًخوا

ٔبما اـلىوانث  ؿالكاث اوساهَة. ٕارا ثخوكف ؿىل نفاًة اهخاحِة و ، عمتـس ؾلًل وتـس احامتؾي

فِىي ألساثشت واًزمالء وبٔوخَ اًًضاظ الاحامتؾي ومواذ اصلزاسة ألساس َة ٌَحُئة اـلسزس َة 

 . 19ظصق الاس خشاكزكت اًفصاػ ووكت اـلشاهصت و واًوكت: وكت اصلزاسة وو

الاس خلصاز واًامتسم اًخوافق ألدشي: ًخضمن اًسـاذت ألدشًة اًيت حمتثي يف  -6

واًلسزت ؿىل حتلِق معاًة ألدشت وسالمة اًـالكاث تني اًواصلٍن وألتياء  ألدشي

خحاذل تني ازلَؽ وميخس ، حِر جسوذ اقلحة واًثلة والاحرتام اـل ألتياءوسالمة اًـالكة تني 

اًخوافق ألدشي نشعل ًُضمي سالمة اًـالكاث الٔدشًة مؽ ألكازة وحي اـلضالكث 

 .  20ألدشًة

اًخوافق ألدشي ُو كسزت ٔبفصاذ ألدشت ؿىل الاوسجام مـا وٕاحساسِم ابًسـاذت 

ابذلة  ؿالكاث احامتؾَة مذحاذةل مؽ الٓدٍصن ثدسم ألدشًة وٕاكامةواًصاحة يف هعاق اذلَات 
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واًـعاء من انحِة واًـمي اـليخج اطلي جيـي اًفصذ خشعا فـال يف حمَعَ الاحامتؾي من 

 .  21انحِة ٔبدصى

تُامن جنس  اًحـغ،ُشا اًخـًصف ٍصنز ؿىل ثفاؿي وثوافق ٔبفصاذ ألدشت مؽ تـضِم 

حبَات مفاذٍ متخؽ اًفصذ اًخوافق ألدشي ٌَفصذ مؽ ٔبدشثَ و اطلي ٍصنز ؿىل اًخـًصف اًخايل 

، حتحَ وحتيو ؿَََ مؽ صـوزٍ تسوزٍ اذلَوي ذاذي ألدشت ثلسٍز تسـَست ذاذي ٔبدش 

، وما ثوفٍص هل ٔبدشثَ من ٕاص حاغ خفاضم فهيا ُو ألسَوة اًسائس، ؤبسَوة اً واحرتارما هل

ذلاخاثَ وحي مضالكثَ ارلاظة وحتلِق انرب كسز من اًثلة يف اًيفس وفِم راثَ ، وحسن 

 . 22ساؿسثَ يف ٕاكامة ؿالكة اًخواذ واقلحةاًضن هبا وثلدهل وم 

اًخوافق اًعحي )ادلسمي(: متخؽ اًفصذ تعحة حِست ذاًَة من ألمصاط ادلسمَة  -7

ة  واًـلََة والاهفـاًَة مؽ ثلدهل ـلؼٍِص ارلازيج واًصضا ؾيَ وذٍَو من اـلضالك اًـضًو

ة ومِهل ٕاىل اًًضاظ وصـوزٍ ابلزثَاخ اًيفيس جتاٍ كسزاثَ وٕاماكانثَ ومتخـَ حبواش سَمي

ة  . 23واذلًَو

 :مؤرشاث اًخوافق اًيفيس-1

اًصاحة اًيفس َة: ٔبي بٔن اًضرط اـلمتخؽ ابًعحة اًيفس َة ُو اطلي ٌس خعَؽ مواهجة  -

ا افلمتؽ.حاًـلداث و  لُص  ي اـلضالكث تعًصلة حصضاُا هفسَ ًو

وفق ما جسمح تَ اًىفاًة يف اًـمي: ثـخرب كسزت اًفصذ ؿىل اًـمي وإلهخاح واًىفاًة فهيا  -

كسزاثَ ورمازثَ من ٔبضم ذلئي اًعحة اًيفس َة، ٕان اًفصذ اطلي ٍزاول رمية ٔبو معال فٌَا 

ثخاخ هل اًفصظة ابس خلالل لك كسزاثَ وحتلِق بُٔسافَ، لك رعل حيلق هل اًصضا 

 اًسـاذت اًيفس َة.

 ٕان تـغ ألفصاذ ٔبكسز من كريضم ؿىل ٕاوضاء احامتؾَةمسى اس متخاغ اًفصذ تـالكاث  -

ؿالكاث احامتؾَة وؿىل الاحذفاع ابًعسكاث واًصواتط اـلخٌُة ابفلموؿاث اًيت 

ملوما بٔساس َا من ملوماث و  ًخعَون هبا. وثـخرب ُشٍ اًـالكاث س يسا وخساهَا ُاما. 

 اًعحة اًيفس َة.
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ألؾصاط ادلسمَة: يف تـغ ألحِان ٍىون اصلًَي اًوحِس ؿىل سوء اًخوافق ُو ما  -

ًؼِص يف صلك ٔبؾصاط حسمَة مصضَة، فالضعصاة اًس َىوسومايت ًؤنس ًيا نثري 

حىون انجتة ٔبساسا من الاضعصاة يف اًوػائف  اًفس َوًوحِةمن الاضعصاابث 

 اًيفس َة.

ة عم اً وزاًضـ - يت ثـُش يف سـاذت ذامئة، خشعَة ابًسـاذت: ٕان اًضرعَة اًسًو

 ذاًَة من اًعساغ ٔبو اـلضالك.

اًلسزت ؿىل ضحط اطلاث وحتمي اـلسؤوًَة: ٕان اًضرط اًسوي ُو اطلي ٌس خعَؽ  -

ٔبن ًخحمك يف زقحاثَ ؤبن ٍىون كاذزا ؿىل ٕاص حاغ حاخاثَ، فِو صلًَ اًلسزت ؿىل ضحط 

 راثَ، وٕاذزاك ؾواكة ألموز.

مت  زحاث اجتاُاث اًفصذ: ٕان زحاث - اجتاُاث اًفصذ ًمت ؾن حاكمي يف اًضرعَة ًو

 نشعل ؾن الاس خلصاز الاهفـايل ٕاىل حس هحري.

اختار ٔبُساف واكـَة: ٕان اًضرط اـلمتخؽ ابًعحة اًيفس َة ُو اطلي ًضؽ ٔبمام هفسَ  -

ٔبُساف مس خوايث ٌَعموخ، وٌسـى ٌَوظول ٕاٍهيا حىت ًو اكهت ثحسو يف كاًة 

اـلخاكمي ًُس مـياٍ حتلِق اًىٌلل، تي ًـين تشل هجس ألحِان تـَست اـليال، فاًخوافق 

 واًـمي اـلس متص يف سخِي حتلِق ألُساف.

ثيوغ وضاظ اًفصذ: ٕان الاس امتغ ابذلَات واجساغ جمال اًخجاوة مـِا ًخعَة اًـياًة  -

شا ًلذيض اذلصض ؿىل اٍمنو اـلخاكمي اـلخواسن  تـست ٔبهواغ من اـلِازاث واـلـازف، ُو

 .  24ادلواهة اطلي هيمت جاكفة
 

ف ألدشت:   اثًثا:ثـًص

ن راثَ واًخـصف ؿىل  ألدشت عم "اًحُئة الاحامتؾَة ألوىل اًيت ًحسٔب فهيا اًعفي حىٍو

ق معََة ألذش واًـعاء واًخـامي تٌَُ وتني ٔبؾضاهئا. ويف ُشٍ اًحُئة ًخَلى  هفسَ ؾن ظًص

ٔبول ٕاحساش مبا جية وما ل جية اًلِام تَ، وألؾٌلل اًيت ٕارا كام هبا ثَلى اطلم 

 يف حِات ازلاؿة تعفة ؿامة. ًالصرتاك، وتشعل ثـسٍ والاس هتزاء



 وبٔثٍص ؿىل اًخوافق اًيفيس والاحامتؾي ًٔلدشت ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼإلذمان ؿىل الاهرتهت 
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اطلي ًمت فَِ اٍمنو واًخـؿل واًـاؾل اًعلري  اًخفاؿي نٌل ثـصف ألدشت تبهٔنا:" مرسخ

ثَ ؾن اًياش وألص َاء واـلواكف، نٌل ًؼي اًحُت محى اًعفي ٌَعفي اطلي تَ ثخىون ذربا

 ومالرٍ اطلي ًَجبٔ ٕاًََ..." 

ًِة ظةل رشؾَة  ن الاحامتؾي ًٔلدشت: ًـس اًزواح من اًياحِة اًيفس َة اًخىًو اًخىٍو

تني اًصخي واـلصٔبت ًخحلِق إلص حاغ ادلًيس وحفغ اًيوغ يف حو من اًسىِية والاس خلصاز 

َات اًزوحِة واًـائةل مصنزا ُاما وؿامال كواي يف حِات اًصاصس إلوساين، واًخاكمي. وحتخي اذل 

 من زؿاًة اًحُت وٕاجناة ألولذ وحصتُهتم...وابًزواح ثخىون ألدشت.

 ثخىون ألدشت من: 

اًواصلٍن: ألة وألم اٌظلان ًـخربان اًـموذ اًصئُيس ًحياء ألدشت، حبَر ٕارا سال -2

اس. فألة وألم ًـخربان مصنزا اًـعاء ًٔلدشت وثوحَِ منط ٔبحسٌُل ثـصضت ألدشت ًالُزت 

َِا ماذاي ومـيواي. نٌل ٔبهنٌل معسزا اًسَعة واًخحمك يف اًحُت،  اًخًض ئة الاحامتؾَة فهيا ومتًو

 واًـلاة.  واًثواةومعسزا ثـسًي اًسَوك 

و اـلىون اًثاين ًٔلدشت، حِر ثخسذي زلافة ألدشت ومس خواُا  -1 ألتياء: ُو

 كذعاذي يف ٕاجناة ؿسذ ألظفال.الا

ادلس وادلست: حيرض ُشا اـلىون يف ألدش اـلمخست، ٔبٍن ٍىون ٌَجس وادلست ذوز  -1

 . يف ٕاذازت ألدشت، ومتثََِا يف اـلصاس مي الاحامتؾَة اكًزواح

   :طمَة الٔدشت يف اًخًض ئة الاحامتؾَةبٔ -2

اـلسزسة ألوىل ٌَـالكاث إلوساهَة اًيت ًخـؿل فهيا اًفصذ ٔبول ذزوش اذلة ٔبو  "ٕان

اًىصاَُة واًـسل ٔبو اًؼؿل عم ألدشت. وكس اُمت اـلصتون تسوز ألدشت اًرتتوي وىهبوا ٕاًََ، 

" ٕاىل رضوزت اًرتتَة ألدشًة، H.SPENCERحِر ٔبصاز اـلصيب إلجنَزيي "ُصجصث س حًرس 

اًرتتَة ُو ٕاؿساذ اًفصذ ٌَحَات اًاكمةل يف خمخَف هواحهيا وبٔن هوايح  ٕار ٍصى ٔبن "اًلصط من

 اًعحَة، اـلِيَة، ألدشًة، اًوظيَة واًثلافِة".  ُشٍ اذلَات عم اًخاًَة مصثحة حسة بٔطمَهتا:
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خـامي مـَ. فاًعفي يف  ألدشت عم اقلَط الاحامتؾي ألول اطلي حيخضن اًعفي ًو

ؤبي اًامنرح. ومن مث، فٕان ما  ألصاكلةل ٌَدضىِي ؿىل ٔبي تساًة حِاثَ ٍىون ماذت ذام كات

ثلسمَ ألدشت ٌَعفي ُو اطلي ًعيؽ خشعَخَ ألوىل. وتشعل حىون ألدشت ازلاؿة ألوًَة 

اًيت حىسة اًعفي ارلعائط الاحامتؾَة واًيفس َة واـلـصفِة ٌَمجمتؽ. نٌل ٔبهنا اًوس َةل اًيت 

ت، ًخـؿل اًعفي مـاين اًىفاخ وادلس واًىس يف اذلَات. ًخىن هبا اًعفي تياء سَامي. ففي ألدش 

خـؿل ارلعائط واًسٌلث اًضرعَة اًفاضةل  ة اًخفىري، ًو خـؿل الاس خلالل يف اًلصاز وحًص ًو

 اكًضجاؿة واًعرب واًثحاث واـلـامةل اذلس ية ٌَياش ومساؿست الٓدٍصن.

الاحامتؾَة، حِر ٕارن، كس جس خـمي لكمة اًرتتَة يف ألدشت مكصاذف ًلكمة اًخًض ئة 

ٌضري "اصلنخوز ؾحس افلَس ٔبمحس مٌعوز" ٕاىل ٔبن "ألدشت متثي ٕاحسى ؤبضم اًوسائط اًِامة 

 ٕلكصاز اًضحط الاحامتؾي ٕارا ما اكن اًرتاتط واًامتسم ٌسوذ ٔبفصاذُا".

ًلول ؿٌَلء اًرتتَة: "ٕان اًعفي اًسـَس ُو اًعفي اطلي ًـرب ؾن مضاؾٍص ؾيسما 

شا ًـين ٔبن اـلضالك  ٌضـص هبا، ول ًرتوِا ثرتاُك حبَر ثؼِص تـس رعل يف ثـاتري مسمصت"، ُو

ػاُصت اًعمت  اًسَوهَة الاحامتؾَة اًيت ًـاين مهنا افلمتؽ ميىن ٔبن حصذ ثضلك ٔبو تبٓدص ٕاىل

زةل ن زاحؽ ٕاىل صـوزضم  واـً  ابلدذالفذاذي اًحَوث، جفيوخ ألتياء واهـزاهلم ؾن ألتٍو

ًىِان ألدشت. ولك ُشا ٕاصازت ٕاىل ما ٌسمى ضـف الثعال  هامتءالااًخام وؿسم اًلسزت ؿىل 

25."ألدشي، ٔبو ضـف "الثعال ألدشي اًفـال
 

 

 :وبٔثٍص ؿىل اًخوافق اًيفيس والاحامتؾي ًٔلدشت إلذمان ؿىل اًفاٌس حوكزاتـا:

حناول ٔبن هحني ُشا ألثص من ذالل اًخبٔزري اًسَيب ؿىل ٔبتـاذ اًخوافق اًيفيس  سوف

 واًيت ثسل ؿىل سوء اًخوافق، مصنٍزن ؿىل ألتـاذ اًخاًَة:

 : اًحـس اًعحي )ادلسمي( -2

سَحَا ؿىل اًعحة ٕان الاس خزسام اًس ئي ًٔلهرتهت كري اـللِس مبست مـَية كس ًؤثص 

 فذؤنس ذزاسة اًـاموذي اًيت من مؤرشاث اًخوافق اًيفيس،اًيت ثـخرب ٔبًضا اًـامة ٌَفصذ، و 



 وبٔثٍص ؿىل اًخوافق اًيفيس والاحامتؾي ًٔلدشت ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼإلذمان ؿىل الاهرتهت 
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فصذ من مس خزسسم ألهرتهت يف مسًية اًصايط ٔبن هعف اـلححوزني  400ٔبحًصت ؿىل 

 ٌسخة مضالكث حصَة خمخَفة. اس خزسارما ًلَي من ساؿاث اًيوم و ٍصون ٔبن 

 نٌل ثؼِص ٔبًضا ؿىل ألصزاض اـلسمٌني ؿىل ألهرتهت مضالك حصَة ٔبدصى وضـف

ادلسسًة ألدصى هدِجة  ، اًحساهة، اشلول، وتـغ اًضاكوىاًيؼص، اضعصاابث اًخلشًة

 . 26سوء الاس خزسام

ذما جيـي اًفصذ ؾصضة ٌَىثري من  ضـف ادلِاس اـلياؾي،نشعل ٌضىو اًفصذ من 

ي ٔبمام صاصة اًمكحَوحص ًؤذي ٕاىل بٓلم يف اًؼِص واًـموذ  ألمصاط، فادلَوش اًعًو

حِر ًعُة ألصزاض  احامتل إلظاتة مبا ًـصف تدٌارز "اًيفق اًصسلي"،اًفلصي، نشعل 

ةل ٔبما صاصة اًمكحَوحص،وٌس خزسمون بٔظاتـِم ٌَضلط ؿىل  اطلٍن جيَسون ًساؿاث ظًو

حِر ٔبن ُشا اًخيارز حيسج هدِجة لهضلاظ  ًوحة اـلفاثَح والٓلث اذلاس حة واًاكثحة،

ام واـلسؤول ؾن اذلس. نٌل ٔبن ظول اًـعة اًصسلي ألوسط اـلخحمك يف ؾضالث إلهب

ة ذما ٌسخة حسوج  مست ادلَوش ٔبمام صاصة اًمكحَوحص، ًؤذي ًصهوذ يف اصلوزت اصلمًو

 .خَعاث ذماقَة وكَحَة وضـف يف ٔبذاء ألهجزت اذلَوًة ابدلسم

نٌل ٔبن اًخـصط ًإلصـاؿاث اـليحـثة من هجاس اًمكحَوحص، ًؤذي ٕاىل سايذت ثوحص اًلرشت 

شا اكلَة، زظس ٔبنرب م ؿسذ من  2997 ما ًؤذي ٕاىل كةل الاهدداٍ وهلط اٍمتَزي. ففي ؿام ُو

اذلالث اًيت ثبٔثصث من ٕاذمان ٔبًـاة اًفِسًو يف اًَاابن، فلس ٔبظُة ما ًلازة اًس حـٌلئة 

من ألظفال تيوغ من اًرصغ، هدِجة ـليحَ ترصي وهدِجة ًخـصضِم ًفالصاث مذالحلة من 

 .اًضوء اـليحـر من اًضاصة

الاهرتهت،  اًحاحثة يف جمال س َىوًوحِة ملاعم (Lynne Roberts) نشعل زتعت

وًوحِة حِر ثوظَت ٕاىل: ًٔلهرتهتاًـالكة تني الاس خزسام اـلىثف   والآثز اًفزًي

 وحوذ اس خجاابث رشظَة )ازثفاغ ضلط اصلم(. -

 صست اًرتنزي اـلحاًف تـاؾل اًضاصة. -

 ٌَمؤثصاث ارلازحِة ٔبزياء ازثحاظَ ابذلَات اًصمقَة. ؿسم الاهدداٍ ٔبو الاس خجاتة -

 . 27َلؼةاً ٔبحالم  -
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 : اًحـس اًيفيس )اطلايت( -1

ٔبظححت جضلك ص حاكث اًخواظي الاحامتؾي معوما وثضلك ذاض موكؽ اًفاٌس حوك  

دعوزت هحريت ؿىل اـلصاُلني، ومن ٔبضم ُشٍ اكلاظص ٔبن ُؤلء اـلصاُلني ل ًسزهون هون ُشا 

افرتايض ؤبن ُشٍ اًضروض اًيت ًخـصف ؿَهيا كس حىون حلِلهتا ملاٍصت متاما اـلوكؽ ُو ؿاؾل 

ـلا ثـصف تَ هفسِا، ومؽ ؿسم ذربت ُؤلء اـلصاُلني فٕاهنم كس ًعححون حضااي ًض حىة 

 .اًفاٌس حوك

كس ٔبصازث هخاجئ تـغ اصلزاساث ٕاىل اًـالكة تني اس خزسام اًفاٌس حوك واًخوافق و 

صلى اًفصذ، فلس ذًت هخاجئ ذزاسة سوًَفِان  ومؼاُص اًعحة اًيفس َة اًيفيس،

ٕاىل ٔبن إلذمان ؿىل اس خزسام اًفاٌس حوك  (Sullivan &Paradise, 2012)وجصاذٌس

ًؤذي ٕاىل اًـزةل الاحامتؾَة، و اس خزسامَ تعًصلة مـخسةل ًؤذي ٕاىل مس خوايث حِست من 

 Lee & Lee) اًخوافق اًيفيس و الاحامتؾي، نٌل ٔبصازث هخاجئ ذزاسة يل و يل خاهف

Jang) اظة ذمن ٕاىل ٔبن اس خزسام الاهرتهت ًخًدبٔ ابًخوافق اًيفيس و الاحامتؾي ٌَعالة ذ

ي ٍصثحط سَحَا مؽ اًخىِف ًـمَون ظفحاث اًعساكة، و  ٔبن اس خـٌلل اًفاٌس حوك ًوكت ظًو

 . 28اًيفيس

اًس َاق راثَ، ٔبنسث اصلزاساث الاحامتؾَة اًيت ٔبحًصت ؿىل اـلصاُلني، ٔبن  ويف

ة اًًشء هدِجة الافذلاذ ٌَخواظي ص حاكث اًخوا ظي الاحامتؾي كس حفزث حتولث يف ًُو

ة  اـلحارش مؽ افلمتؽ، وحصنزي ص حاكث اًخواظي الاحامتؾي ؿىل حواهة سعحَة من اًًِو

ومن مث ابث اـلصاُلون ل هيمتون تخـًصف اطلاث واًلاايث  ابًخفعَالاتًضرعَة،ثخـَق 

صنزون ؿىل اًصاُن  واذلال واـلس خلدي اًلًصة من ذون الاُامتم تخٌاء اذلَاثَة اًىربى، ٍو

ن اًضرعَة  .اطلاث وحىٍو

ًضاف ٕاىل رعل ٔبن ص حاكث اًخواظي الاحامتؾي متيح مس خزسمهيا اًلسزت ؿىل تياء 

سون ٔبن ًـُضوا  ة سائفة ٔبنرث مثاًَة، حاكذ ثخوافق مؽ ثعَـاهتم ٍمنط اًضرعَة اطلي ًٍص ًُو

ا، ذما ًؤذي ًالهفعال تني و  اكؽ اًضرعَة واًًسزة الافرتاضَة اًيت ًخخٌاُا اًفصذ يف ٕاظاُز
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ؼاُص اًضـف وارلَي ٔبي ممنؿىل ص حاكث اًخواظي الاحامتؾي، واًيت ؿاذت ل ثخضمن 

 .واًسَحَاث اًيت ثيعوي ؿَهيا اًضرعَة اذللِلِة

نٌل ًؤذي ٕاذمان ص حاكث اًخواظي الاحامتؾي ٕاىل ٕاضـاف رمازاث اًخواظي 

س ٕاحساسِم ابًـزةل والاكرتاة والاهفعال ؾن اًواكؽ،  الاحامتؾي صلى اـلصاُلني، ًز ٍو

انَُم ؾن ٔبن الاحذاكك تبٔكصاهنم الٔنرث ثصاًء ًوصل صلهيم ثعَـاث احامتؾَة كري ٕاجياتَة 

س إلحساش  ًز س من اكرتاهبم ذاذي ألدشت اًيت ًًمتون ٕاٍهيا ٍو و ما ًٍز وصـوزًا ابًلريت، ُو

حمنَة ىزؿاث اًـيف الاحامتؾَة ٌَض حاة، ابٕلضافة ٕاىل ابًـزةل والاكرتاة، وحصاحؽ اـلِازاث 

س خزنف كسزاهتم ؿىل ا واًخعصف صلهيم ًالضعصاابث ًعرب واًخحمي، وجيـَِم ٔبنرث ؾصضةٌو

اًيفس َة، مثي اًخوحس والانخئاة واهفعام اًضرعَة، فضاًل ؾن اهدضاز اًسعحَة 

 .ًصايضةواطلاثَة صلى اًض حاة ابـللازهة تبٔوضعة مثي اًلصاءت وذمازسة ا

ويف افلمي، ثؤنس تـغ الاجتاُاث اًيؼًصة ٔبن نثافة اس خزسام الاهرتهت كس حتسج 

ز  ادذاللث يف خشعَة اـلصاُلني يف ػي اجتاٍ اًًشء يف ُشٍ اـلصحةل اًـمًصة ًخـٍز

 :مث ًحاذزون ًسَوهَاث ثدسم مبا ًًلخشعَهتم اـلس خلةل، ومن 

ا تفصذًخَ وهضجَ  اٍمتصذ: .2 حِر ٌسـى اـلصاُق ٌَخحصز من س َعصت ألدشت ًُضـُص

خحسى اًسَعة اًلامئة يف  متصذ ًو واس خلالهل، وكس ًلايل يف ُشا اًخحصز، فِـيص ٍو

 .ٔبدشثَ

ة .1 : ًخعوز ٕاميان اـلصاُق ابـلثي اًـََا اًحـَست ثعوزًا ًيحو تَ ٔبحِااًن حنو اًسرًص

سؾو  اًسرًصة من اذلَات اًواكـَة اقلَعة تَ ًحـسُا ؾن ُشٍ اـلثي اًيت ًؤمن هبا ًو

 .ٕاٍهيا، وًىٌَ ًلرتة صُئًا فضُئًا من اًواكؽ لكٌل اكرتة من اًصصس وانامتل اًيضج

: ٍزذاذ ثـعة اـلصاُق لٓزائَ وـلـاًري حٌلؿة ألكصان اًيت ًيدسة ٕاٍهيا اًخـعة .1

خبٔثص يف ثـعحَ ُشا تـوامي ؿست ثًضبٔ يف ؤلفاكز زفاكَ ؤبساًَهبم ا من ًو ُص  حُو

ؿالكذَ تواصلًَ وتبمٔناظ اًثلافة اًيت جس َعص ؿىل تَئذَ وابًضـائص اصلًًِة اًيت ميازسِا 

ؤمن هبا، وابًعحلة الاحامتؾَة اًيت ًًمتي ٕاٍهيا، وكس ًخزش اًخـعة سَواكً ؿسواهًَا  ًو

 .ًحسو يف ألًفاع اًياتَة واًيلس اًالرغ
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ِااًن سمالءٍ يف ٔبًـاهبم وحتعََِم ووضاظِم، : ًؤنس اـلصاُق ماكهخَ مبيافس خَ ٔبح اـليافسة .4

وكس حتول اـللالت يف اـليافسة اًفصذًة تٌَُ وتني اًوظول ٕاىل اـلـاًري اًعحَحة ٌَيضج 

كس ثخجاوس اًخبٔزرياث اًسَحَة ًىثافة اس خزسام الاهرتهت جمصذ ٔبوخَ الادذالل .اًسوي

ن اـلـصيف ٌَمصاُلني ٕاىل ن اًضرعَة واًخىٍو اًدسخة يف ٔبمصاط  اقلسوذ يف حىٍو

هفس َة مذـسذت ثعُة مسمين الاهرتهت ووسائي اًخواظي الاحامتؾي، وحمتثي ٔبضم ُشٍ 

 :الادذاللث اًيفس َة فامي ًًل

حِر ٔبزحدت تـغ اصلزاساث اًيفس َة ٔبن الازثحاظ اـلصيض  :اًصمقيإلذمان  -

 وص حاكث اًخواظي الاحامتؾي والاس خزسام اصلامئ ٌَِواثف اطلهَة كس ابٔلهرتهت

ؤذي ًخََف ذالاي اـلخ  ًخحول ٕاىل ٕاذمان مصيض مضاتَ ٕلذمان اكلسزاث ًو

ومضوز تـغ اـلصانز إلذزاهَة يف حاةل الاهفعال اًخام ؾن اًـاؾل اقلَط واطلوابن 

صثحط رعل الاحامتؾييف اًـاؾل الافرتايض اطلي متثهل ص حاكث اًخواظي  ، ٍو

مضاهبًا ٌَمواذ اكلسزت اًخلََسًة، وكس تًضبٔت اكلسزاث اًصمقَة، اًيت ثؤذي مفـوًل 

 .ثؤذي ًوفات تـغ مس خزسمهيا

ًذج ُشا اـلصط ؾن اهدضاز اـلـَوماث كري اـلفِست ؿىل فلسان اطلاهصت - : ًو

و  ص حاكث اًخواظي الاحامتؾَواًيت ثخجاوس ما ميىن ٌَـلي اًخرشي اسدِـاتَ، ُو

ى اًض حاة، ما ًؤذي لهدضاز ٔبؾصاط اًًس َان اصلامئ وإلهناك اطلُين صل

ثسخة اًخـصط ًخسفلاث مـَوماثَة كري مٌلعـة، ومن مث ثخساذي اـلـَوماث 

اـلِمة مؽ ص ىت ٔبهواغ اـلـَوماث، وثـجز مصانز إلذزاك يف اًـلي ؿىل اسدِـاة 

 .ُشا اًمك اًِائي من اًخسفلاث اـلـَوماثَة

: ٕار ًؤذي ٕاذمان الاهرتهت واًخواظي الاحامتؾي الاهعوائَة والاهـزال -

خحمك يف ٕاظاٍز ؾن ل س خـاضة اـلصاُق ابًـاؾل الافرتايض اطلي حيسذ ٔبتـاذٍ ًو

فذلس اًس َعصت ؿَََ هدِجة ما ًفصط  اًـاؾل اذللِلي اطلي ٌضـص فَِ ابلكرتاة ًو

و ما ٍمني اًضـوز ابلهعوائَة والاهـزال  ؿَََ من كِوذ واًزتاماث ل ًلدَِا، ُو

 صاُلني.اـلوؿسم اًلسزت ؿىل اًخىِف الاحامتؾي صلى 
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ًالوسحاة من جممتؽ ألدشت ومن  –هدِجة ٕاذمان الاهرتهت  –ومن مث ميَي اـلصاُق 

 حىت تَف ألمص ابٔلتياء من اًخشمص من سايزت ألكازة، حِر ًفضاللهعواءجممتؽ ألظسكاء،

راثَ ومضالكثَ مٌفصذًا، وميَي ٕاىل اًـزةل واًسَحَة واًرتذذ وارلجي  وثبٔميؿىل هفسَ 

يلط وؿسم اًخوافق الاحامتؾي، فِو ل ٌضازك الٓدٍصن اُامتماهتم ؤبوضعهتم، واًضـوز ابً 

ـرب ؾن بٓزائَ ؤبفاكٍز ؿرب الاهرتهت وص حاكث اًخواظي الاحامتؾي، وميَي ٕاىل اًيلس  ًو

خزشُا سخِاًل ًخحلِق بٔماهََ، وثعي تَ  واًِجوم ؿىل الٓدٍصن، وٌرسف يف ٔبحالم اًَلؼة ًو

ام وارلَالث اـلصضَة. نٌل ٔبهَ ل ًفضي  ٔبحالم اًَلؼة يف تـغ اذلالث ٕاىل حس ألُو

 .اًًضاظاث اًصايضَة ٔبو الاحامتؾَة اًـامة

: كس ًؤذي ٕاذمان الاهرتهت ؤبًـاة اًفِسًو ٕلظاتة اـلصاُلني الاضعصااباتًيفس َة -

ة،  تحـغ ألمصاط اًيفس َة ؿىل قصاز اًخوحص الاحامتؾي والاهفـالث كري اًسًو

وثـٍزز مِول اًـيف واًـسوان صلى اـلصاُلني والانخئاة واًخوحس وجضدت 

حِا صلى الاهدداٍ وفصظ اذلصنة واضعصاابث اًيوم، وزمبا ًـزس ٕاذمان اًخىٌوًو 

ألظفال ٕاظاجهتم ابًرصغ، وؿسم اًلسزت ؿىل اًس َعصت ؿىل الاهفـالث، واهفعام 

ا من الاضعصاابث اًيفس َة اًيت حصثحط ابلس خزسام اًىثَف  اًضرعَة، وكرُي

 .ًٔلهرتهتكري اـليضحط 

حِر ٍصثحط ٕاذمان الاهرتهت ابلدذاللث اًسَوهَة اًـسواهَة  اًـسواهَة واٍمتصذ: -

ؿاث اٍمتصذ واًثوزت ؿىل سَعة اًواصلٍن وسَعة اـلسزسة وافلمتؽ اًيت حمني ىز 

و ما ًلشي اًسَوهَاث اًـسواهَة صلى اـلصاُلني، سواء تعوزت  ارلازيج، ُو

دضحية مدارشت ممتثةل يف اًخوهجاث ٕلًشاء الٓدٍصن وٕاذلاق اًرضز هبم، بٔو 

ن، تعوزت كري مدارشت، مثي اًـياذ، وزفغ الاهعَاغ ًخوحهياث هحاز اًس

وكس ثخحول اًـسواهَة .وزفغ ٔبذاء الاًزتاماث واًواحداث وإلٌُلل اصلزايس

ن ؾعاابث  واٍمتصذ ٕاىل ٔبمناظ الاحنصاف اكلخَفة إكذمان اكلسزاث واًرسكة وحىٍو

ٔبو الاحنالل ألذاليق، هدِجة حماوةل حمااكت منارح خشعَاث ثـصضِا ٔبًـاة 

ت تعفة ؿامة، وؿاذت ما ًخبٔثص اًفِسًو اًـيَفة بٔو ألفالم ٔبو مواكؽ الاهرته

اـلصاُلون يف ُشا اًعسذ خبرباهتم اًضرعَة واًعسماث اًـيَفة اًيت ثـصضوا ًِا 
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يف ٕاظاز ألدشت ٔبو اـلسزسة يف ػي ضـف اًصكاتة ألدشًة ٔبو كسوت اـلـامةل، نٌل 

ثؤثص حٌلؿاث اًصفاق ؿىل ُشٍ اًخوهجاث اًيت متَي ًالحنصاف، ذاظة يف حاةل 

الل ٔبذاليق واهنَاز هفيس ًسفؽ اـلصاُلني قلاوةل ٕاذلاق اًرضز ابفلمتؽ ازثحاظِا ابحن

 . 29من ذالل ذمازسة بٔوضعة ٕاحصامِة

هؼصا هيا وٕاذمان الاهرتهت ُو حاةل مصضَة جتـي اـلصاُق كري كاذز ؿىل الاس خلياء ؿَ

َة ٔبو ـلا ًوصلٍ يف هفسَ من طلت بٓهَة، إكص حاغ اـلضاؾص ابذلة واًخلسٍص واـلضازنة اًوخساه 

 اًَومِة.اًضلوظ  تخفًصف اـلىدواتث ٌَخزَط من

عل ٌضجـَ راختارٍ دلِاس اًمكحَوحص زفِلا هل، فان ن اهـزال اـلصاُق ؾن الادٍصن و إ 

لَط من ذائصتاًؿىل اًـزةل و  اًخفاؿالث الاحامتؾَة، نٌل ًـصكي اٍمنو  وحست الاحامتؾَة ًو

ا ثـٍزز اًلمي شصزاض اقلَعني تَ ونٔبساسا ؿىل الااًيفيس الاحامتؾي ٌَعفي اطلي ٍصحىز 

ي واـلصاُق يف ارلَال واًـاؾل الافرتايض وثعحح لك الافاكز الاحامتؾَة، فِيلمس اًعف

  اـلـخلساث جمصذت وطمَة ثحـسضم صُئا فضُئا ؾن اًـاؾل اـلاذي اًواكـي.و 

ن احذاكك اًفصذ تـاؾل الاهرتهُت ذاظة مواكؽ اًخواظي الاحامتؾي وحماوةل ٕاػِاز إ  

ذما ًؤذي ٕاىل ادذالق خشعَة افرتاضَة كري خشعَخَ،  ذامئة،اـلس خزسم ٔبهَ حارض تعوزت 

ورعل توضؽ امس كري امسَ وظوز كري ظوزٍ، ورعل من بٔخي اًخالؾة واصلدول يف 

ش، ٔبو ذمازسة ٔبؾٌلل كري رشؾَة ؿرب كعط حة مؽ ادلًس الٓدص، ٔبومعََة ادذال

 . 30علطلالاهرتهُت تسون اندضاف الٓدص 

 اًحـس اـلسزيس: -1

ًـرتف اًىثري من اـلصاُلني من مسمين ألهرتهت ٔبهنم اكهوا ًـاهون من ٕاحداظاث 

ىصسونظفوًَة وىزاؿاث ذاذََة وثـرث يف اصلزاسة جيـَِم هيصتون من واكؽ  ادلِس  اـلسزسة،ٍو

واًيفيس من بٔخي مضاُست ما ًًرشٍ ألظسكاء من ظوز ؤبدداز سُئة اًحسين واًفىصي 

امن ألدداز اًيت ثثري مضاؾصاذلز  ن ثخـَق ابًـيف والاقخعاة وإلحصام واذلصوة وكرُي

 جيـهل ًفلس اًلسزت ؿىل اًيوم واًرتنزي يف ذزاس خَ. اإلحداظ والانخئاة ٌَمصاُق ذم وثوصل
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اصلنخوز ذمخاس ؾحس اًوُاة: "ٕان ادلَوش نثريا ٔبمام اًىومدَوحص جيـي نثريا من  لولً

ألتياء هيمَون ذزاس هتم وميضون بٔوكاث اـلصاحـة يف اًىومدَوحص تسل من اًىذاة اـلسزيس، 

ال ٔبمام  وسِصضم ٔبمامَ جيـَِم كًََل اًرتنزي يف اًفعي يف اًَوم اـلوايل، وادلَوش وحِسا ظًو

 .اًىومدَوحص

ؿىل مس خوى بٓدص بٔصازث ٕاحسى اصلزاساث اًيت ٔبحًصت ؿىل ؾَية من ظَحة و 

، ٕاىل ٔبن اس خزسام اـلصاُلني 1021خامـة اًلعمي يف اـلمَىة اًـصتَة اًسـوذًة ذالل ؿام 

ًإلهرتهت ًفرتت سمٌَة مذوسعة جسَوا ذزخاث مصثفـة ؿىل ملاًُس اًخىِف الاحامتؾي 

ت مٌرفضة صلى اًعَحة روي الاس خزسام ورمازاث الثعال، يف حني ٔبن اصلزخاث اكه

اكن ًالس خزسام اـلـخسل ًإلهرتهت ٔبثص و اـلصثفؽ ًإلهرتهت، ونشعل يف اًخحعَي اصلزايس، 

 . 31ٕاجيايب ؿىل مس خوى اًخحعَي صلى اـلصاُلني

ثـَلا ظَحة ادلامـاث ضم الٔنرث ثبٔثصا و ٔبن young) 2996)وكس تًَت ذزاسة ٌَـاـلة ًوهف 

ٕاىل ثلَهبم ؾن اصلزاسة، واًىشة ؾن ألُي. ىل مس خواضم اصلزايس، و ابٔلهرتهت ذما ًؤثص ؿ

اًيت ُسفت ٕاىل مـصفة ؿالكة (Lanthier& Windham,2004)يف ذزاسة ًالهرث و وهساُامو

ألهرتهت ابًخوافق يف ادلامـة، واًيت ٔبػِصث تـغ هخاجئِا تبٔن اًوكت اطلي ٌس خزسم يف 

امـَة، وًىن ثخفق مؽ هدِجهتا تبٔن الاس خزسام ألهرتهت ل ٍصثحط ابًخوافق مؽ اذلَات ادل

اًيسء ازثحط ابًخوافق اًسَيب ؾيس اًعَحة تلغ اًيؼص ؾن اًيوغ الاحامتؾي )هوغ ادلًس(، 

شا ما ٔبنسث ؿَََ تـغ هخاجئ ذزاسة صو و ُوس َو اًيت تًَت ٔبن (Chou &Hsiao,2000)ُو

ٔبن ُشا ا ًصقحاهتم، و ة ذمخـة و مض حـة هفس َمسمين ألهرتهت من اًعَحة ٍصون ٔبن اًض حى

 . 32جسخة يف ألثص اًسَيب ؿىل ذزاس هتم و حِاهتم اًَومِة

ياك ن اـلـصيف  ًٔلهرتهتوحوذ ثبٔزرياث سَحَة  ؿىل اجتاُاث ٔبدصى ثؤنس ُو ؿىل اًخىٍو

وإلذزايك ٌَض حاة تساًة من ٕاُساز اًوكت ؿىل ص حاكث اًخواظي الاحامتؾي يف نخاتة 

ساث ٔبو حمخوى  ، تسًل من كصاءت اًىذة وذمازسة اًصايضة ٔبو اًفاٌس حوكوكصاءت اًخلًص

اس خىضاف اقلَط واـللامصت، ومن مث ثخعاؿس صلى حِي الاهرتهت هواسغ اًخـحري ؾن اطلاث 

وؿىل مس خوى ثبٔزري الاهرتهت ؿىل كسزت  .ًخخلَة ؿىل احذَاهجم ـلـصفة واس خىضاف اًـاؾل
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ٕاىل ٔبن الاؾامتذ ؿىل الاهرتهت مكعسز  الامرًبلِةاـلصاُلني ؿىل اًخـؿل، جضري اصلزاساث 

وحصاحؽ الاس خـساذ اطلُين صلهيم  اًًشءٌَمـصفة كس ٔبذى لخنفاط كسزت اطلاهصت صلى 

لندساة مـازف ورمازاث خسًست يف ػي الاؾامتذ ؿىل حمصاكث اًححر يف اسرتخاغ 

ذما ًؤثص ؿىل  اـلـَوماث ألساس َة، ؤبذاء رمام اًخشهص، وٕاحصاء اًـمََاث اذلساتَة واًىذاتة،

اًًضاظ اطلُين ًٔلفصاذ، ًضاف ٕاىل رعل مسى سعحَة إلخاابث اًيت حيعي ؿَهيا 

مس خزسمو الاهرتهت ؾن ألس ئةل اًيت ثعصخ ؿَهيم ابـللازهة ابًىذة واـلعاذز اًخلََسًة، ذما 

ٌس خزنف كسزاث اًـلي اًخرشي ؿىل اًخفىري اًـمَق، واًلسزت اًيلسًة اًيت متىن اًض حاة 

جضري سوسان  إلظازويف ُشا  .ـة اـلـازف اًيت ًخَلوهنا من اًوسائط اكلخَفةمن مصاح

يفِضل ألس خارت يف خامـة ٔبوهسفوزذ ٕاىل ٔبهنا س حق ٔبن حشزث من الآثز اًسَحَة  حًص

عاين تخبٔهَسُا ٔبهَ  س َىون ًض حاكث “ٌَخىٌوًوحِا يف خَسة اس امتغ فلَس اٌَوزذاث اًرًب

ي ؾلي ر، ابًف ألثص ؿىل ألهؼمة اصلماقَة، فِىي س خؤ وكاًفاٌس حاًخواظي الاحامتؾي، مثي 

إلوسان حبَول مٌخعف اًلصن اذلايل ٕاىل ٔبن ًعحح ظفوًًَا متامًا، وُؾصضة ٕاىل اًوكوغ يف 

 . 33مذاُاث اًسِو وؿسم اًلسزت ؿىل اًرتنزي

 اًخوافق إلحامتؾي: تـس -4

رشد هحري يف  فرس ؿىل اهَ ًوخسلك ما رهصانٍ ساتلا من ثبٔزري ٕاذمان ألهرتهت ً 

اًـالكاث ألدشًة اذللِلِة اًيت ثـوط تـالكاث افرتاضَة ؿرب اًفُس توك ذما ًؤثص ؿىل 

وحوذ هجاس اًمكحَوحص يف اًحُت حوهل ٕاىل ماكن معي  ٕان ، الاحامتؾي ًٔلدشت اًخوافق

كَة بٔ ٔلن اًفصذ ٔبظحح من ذالل وحوذ هجاس اذلاسوة اقلمول وجلك ٔبهواؿَ، ميازش  ٕاضايف

رمامَ يف اًحُت، ذما ًيلط من اًخواظي مؽ ٔبفصاذ ؿائَخَ حىت سوحذَ ذما جيـي اًزوخة متي 

 ؾٌلل سوهجا، ذما خيَق مضالك بٔ ـىل لظالؾٔبن حتاول وحىٍص ُشٍ ألهجزت، ٔبو ميىن حىت 

، نٌل ٔبهنا ثضـف يف مجؽ ألدشت يف وضاظاث ثخعوز ٕاىل ٔبتـس من رعلو تني اًزوخني 

 مضرتنة.

هرتهُت يف اًحُت واس خـٌلًِا تلري ؾلالهَة، هيسذ حصاتط اًـالكة ألدشًة وحوذ الا

ذما ًٍزس من صم  الاهرتهت،اسلميَة، ذاظة ؾيس كضاء ٔبحس ٔبفصاذ اًـائةل وكذا ظوًال ٔبمام 
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اًخىٌوًوحِا يف حس راهتا، ذاظة تؼِوز بٓفاث احامتؾَة  ٍٔبحس اًزوخني يف الاس خـٌلل ًِش

زوحِة، وذاظة اًَاهة ارل ض حىة اًـيىدوثَة، ذما ًؤذي ٕاىل ػِوز ومواكؽ كري ٔبذالكِة ؿىل اً 

ن اًعصف الٓدص، ذما ًؤذي ٕاىل اًِصوة ٕاىل اًـاظفِة مابًربوذت  ٔبحسٌُلؾيس ٕاحساش 

ا  . 34اـلواكؽ اكلةل ابذلَاء، ونشا مواكؽ اًضاث وكرُي

مسمٌاث ؿىل  41يف معص ٔبن مـؼم اًًساء  (Young, 1996)ثؤنس ذزاسة ًوهف و 

ٔبن اـلصٔبت اًرشكِة كس جيسء اس خزسامَ ذما ًؤذي ٕاىل اٌُلًِا ًواحداهتا اجتاٍ ادشهتا. هت و ألهرت 

وزقحة يف اذلعول ؿىل الاحامتؾَة  ثوكس ثَجبٔ اـلصٔبت ٕاىل ألهرتهت ٌَِصوة من اـلسؤوًَا

 إلص حاغ.

رض، اتخـسث لك اًحـس فدـسما اكهت مواكؽ ألهرتهت )فاٌس حوك( ثدسم تيوغ من اًخح

الآبء وكس ثؤثص ؿىل كس بٔظححت تال زكاتة، حِر ًلوم ألتياء تبٔموز ٍصفضِا رض و ؾن اًخح

، حِر جس خـمي فهيا ٔبًفاع تشًئة ٔبو مسُئة ًٔلصزاض ٔبو ًمت فهيا سَواكهتم وؿىل ٔبذالكِم

 . 35علة وكري رورش اًعوز إلابحِ

سوء  ٕان .ٔلهنا ل متازش ؿَََ سَعة ثـسفِة اًفاٌس حوك ٕاذمان اـلصاُق ؿىل سخة ٕان

وثَوة، الثعال اذلسًثة من اهرتهت، وما اس خزسام وسائي س يجص، وصاث، وتَوثوج، ًو

وهلال وحنوُا ٔبصلي ؿاؾل اًض حاة واًفذَاث ثضلك ٔبنرب، ودضفِم ؾن نثري من اًواحداث 

وابثت ُشٍ اًوسائي اـلؤثص واـلصحؽ ألول  ثوحهياهتاا تـَسٍن ؾن ألدشت و ٔبظححو و  ،ًةألدش 

، و ابًخايل اًـامي ألسايس واـلؤثص يف ثًضئهتم الاحامتؾَة ِم وسَوهَاهتمـلـَوماهتم وبٔذالك 

لصف هورمم ارلاظة يف لك ألوكاث فال ٍاكذ ٍصون بآبءضم وٕادواهنم ًٔبسازى أبظححو  ءفألتيا

تي ضم كازكون وًساؿاث ظوال مؽ ألظسكاء تي ومؽ افلاَُي يف ؿاؾل وسائي الثعالث 

يف اًحَوث، وثسذي ًلصف هوم ألولذ واًحياث ذون بٔي  اًيت ٔبظححت ختصق ارلعوظَاث

اسدئشان ٔبو بٓذاة..، فرتى لك فصذ من ٔبفصاذ ألدشت ٌس خزسم ُشٍ اًخلٌَاث مبا حيَو هل 

ذون زكِة ٔبو حسُة، فبٔظحح اًىثري من ادلَي ادلسًس ًـُش ؿاـلَ ارلاض تَ، ؤكن ُشا 

 .36زذ فـي من ألولذ لوضلال الآبء ؾهنم



 

جم
ين

ًثا
ذ ا

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
 

 خامـة ثسىصت -فعمية ذجصاسو ذ. ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

 صتخامـة َلس دِرض ثسى                                        خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص 
197 

فرس ؿىل اهَ ًوخس رشد هحري يف انٍ ساتلا من ثبٔزري ٕاذمان ألهرتهت ً لك ما رهصو 

ذما ًؤثص ؿىل  اًفاٌس حوكاًـالكاث ألدشًة اذللِلِة اًيت ثـوط تـالكاث افرتاضَة ؿرب 

 الاحامتؾي ًٔلدشت.اًيفيس و اًخوافق
 

 ذامسا: جتصتة ادلزائص يف ماكحفة إلذمان ؿىل ألهرتهت )اًفاٌس حوك(:

ادلزائص إبوضاء ٔبول معحة يف اًـاؾل اًـصيب، ثُـىن مبساؿست اـلسمٌني ؿىل  اهفصذث

فىصت ٕاوضاء ُشٍ اـلعحة خاءث من  ."فاٌس حوك" ٌَرصوح من ُشٍ اصلوامة الافرتاضَة

ماي اًفازظ، ووكف مسٍص  18مسدضفى ثضري مٌخوزي تلس يعَية ؤبؿَن ؾهنا يف 

اًخرشًة زؤوف توكفة وزاء ٕاظالق ُشٍ اـلعحة اـلؤسسة اًعحَة وارلحري يف اًخمنَة 

اطلي ” اـلصنز اًوس َط ًـالح اـلسمٌني“ابٕلضافة ٕاىل ادذعاظَني هفساهَني ًـمَون يف 

صافق مسمين اكلسزاث واًىحول واًخسذني ـاٍن ٍو  .ًـاجل ًو

فُس حوك، اً وؾن ٔبظي فىصت ٕاوضاء بٔول معحة ؾصتَة ًـالح إلذمان ؿىل اًيت و 

ا ًضاعم دعص اكلسزاث “ف توكفة ٕاّن ًلول اصلنخوز زؤو  ُياك خمسزاث كري جمسمة دعُص

اـلاذًة، فٕان اكن اًحـغ خيىش من رضز ودعص اًسحص ألسوذ فبأن ُيا ٔبؿَن ٔبّن ُياك 

و حسص ”اًسحص ألسزق“حسصًا ٔبدعص ؤبصس رضزًا ُو  دعوظًا  ” فاٌس حوكاً“، ُو

ضَف توكفة: ”. وإلهرتهت معوماً  طلا خاءث اًفىصت ٌَحّس من زالزة ٔبرضاز وعم اذلس من “ًو

َحس من اًرضز ألمين، فاطلي  َحس من اًرضز الاحامتؾي ٌو اًرضز اًيفيس ٌَمسمن، ٌو

زلاؿاث اًخىفرًية وجتيَسٍ من ذالل قسي ذماكَ من ا“ًـُش يف اًـاؾل الافرتايض ٌَسُِي 

 .”إلهرتهت

، ”معحة ؿالح إلذمان ؿىل اًيت واًفُس حوك“وؾن اـلِام واذلَول اًيت ثلسرما 

إلظلاء “ٔبن ارلََة جسـى ٕاىل ” اـلصنز اًوس َط ًـالح اـلسمٌني“ٍىضف مسٍص 

اٍز يف والاس خلدال ادلَس ًلك ملدي ؿىل اـلصنز ٔلخي جضجَـَ ؿىل الاس متصاز وثـزس دِ

اًـالح وجسََط اًضوء ؿىل إلذمان وحماوةل اًلوض يف ٔبس حاتَ، اًؼاُصت واذللِلِة، مث 

خزَط من ُشا إلذمان اً اًحسء تخوُني ُشٍ ألس حاة وملازهة هخاجئِا ابٔلرضاز اـلرتثحة ؿىل 

 37."اًلاثي وكري رعل من ألموز اًخلٌَة اًيت ثسذي يف مصمي رمام ألظحاء اكلخعني

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83?source=feed_text
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 ذامتة:

رط تـلالهَة حبَر ل ثؤذي ابًضس خزسام اًفاٌس حوك ًفرتت حمسوذت وملدوةل و ٕان ا

ل ثعي تَ ٕاىل حس الاذمان ميىن ٔبن ٕاىل ٕاٌُلل واحداثَ الاحامتؾَة، الادشًة والااكذميَة، و

 ثوافلَ اًيفيس والاحامتؾي.ألثص الاجيايب ؿىل حِات اًفصذ و ٍىون هل 

ف هلسم اكرتاحاث جساؿس يف اًخرفِف من يف الاذري ومن ذالل ُشٍ اصلزاسة سو و

 الاحامتؾي ًٔلدشت.الاهرتهت وؿىل اًخوافق اًيفيس و ٔباثز الاذمان ؿىل

 الاكرتاحاث:

 ثوؾَة ألتياء مبزاظص ألهرتهت. -

 ألهرتهت. بٓذاة اس خـٌللثـَمي ألتياء زلافة و  -

هؼام وضؽ  ًخـسى ساؿة ٔبو ساؾخني ًومِا، و لمصاكدة وكت اس خزسام ألهرتهت، وبٔ  -

 حتسًس وكت اس خزسام ألهرتهت.

ثـَمي حصنزي ألتياء ؿىل تياء ؿالكاث احامتؾَة واكـَة ُاذفة ذون الاهـزال خاهحا تبهٔجزت  -

 اًمكحَوحص.

هلم اًوسائي مذاتـة ٔبولذضم ؾيس اس خـٌلمِة اًخىٌوًوحِة ٌَواصلٍن ًفِم و ؿىل الٔ اًلضاء  - -

 ألهرتهت(.اًخىٌوًوحِا اذلسًثة )

اظص ألهرتهت من ذالل اًخوحَِ ذوز اًواصلٍن يف زؿاًة ووكاًة ألتياء من خماًخبٔهَس ؿىل  -

 مضازنة ألتياء يف معَِم ؿىل اًمكحَوحص وألهرتهت.واـلصاكدة و  اـلخاتـةو 

وضاظاث ؿسًست يف ظصخ ؿست تسائي ًٔلهرتهت، ورعل ثضلي وكت ألتياء هبواايث و  -

اًوحِست اًيت جضلي اكمي وكهتم و ثؤذي ٔبوكاث اًفصاػ، حىت ل ٍىون ألهرتهت اًِواًة 

 ٕاىل إلذمان.

رضوزت ثوفري ادلو ألدشي اـلس خلص، اـلحين ؿىل اذلواز تني ٔبفصاذ ألدشت، مييؽ ألتياء  -

غ اًيلط اـلوحوذ يف ألدشت.  ؾن اًححر ؾن ثـًو

حماوةل ؿالح حاةل إلذمان اـلوحوذ ؾيس ألتياء صلى اكلخعني ٔلهَ ظيف مضن  -

 اًيفس َة يف اصلًَي اًدضرَيص ارلامس ٌَعحة اًـلََة.الاضعصاابث 
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وضؽ هجاس اذلاسوة اـلخعي ابٔلهرتهت، يف ماكن ؿام يف اـلزنل، حىت ٍىون حتت  -

ٔبهؼاز اًواصلٍن، حىت ل خيَق ؾزةل ًٔلتياء ذاذي قصفِم، ٔبو جيـَِم ًلومون تبٔموز 

 حصفضِا ألدشت.

 

 اـلصاحؽ واٍهتمُش:
 

                                                             

 11.10، سا 0/20/1026اـلوكؽ ، اتزخي ذدول www.z-dz.comادلزائص بٔول معحة ؾصتَة ًـالح الاذمان ؿىل اًفاٌس حوك، .1

بمٔحس ، ؾحاش َلس ذََي ، اس خزسام ص حاكث اًخواظي الاحامتؾي )اًفاٌس حوك( و ؿالكذَ ابًخوافق اًيفيس صلى سامِ ص ياوي.2

 .6، ض1024، الازذن ، 1، اًـسذ28اـلصاُلني، جمةل خامـة ؾٌلن اًـصتَة، افلضل 

ص اـلٌلزساث اًيفس َة و سـوذي ؾحس اًىصم ، كسمان اًفاٌس حوك و ؿالكذَ .3 ابًخوافق الادشي ٌَعاًة ادلامـي، خامـة ثضاز، خمرب ثعٍو

ة، اًـسذ   .4، ض1024، 21اًرتتًو

، اس خزسام ص حاكث اًخواظي الاحامتؾي و ثبٔزرٍي ؿىل اًـالكاث الاحامتؾَة، زساةل ماحسرت )كري مًضوزت(، ذزاسة مصمي ىصميان هوماز .4

 .64، ض1021 ادلزائص، خامـة ابثية، ؿىل ؾَية من مس خزسسم اًفاٌس حوك يف

رت(، زساةل اًضِصي حٌان تًت صـضوغ .5 ، بٔثص اس خزسام ص حاكث اًخواظي الاًىرتوين ؿىل اًـالكاث الاحامتؾَة )فاٌس حوك/ ثًو

ز، اًسـوذًة،  .11-12 ض ،1021 ماحسرت، خامـة اـلغل ؾحس اًـٍز

ذَ ابًضـوز ابًوحست اًيفس َة صلى اًعَحة ادلامـَني )اًفاٌس حوك منورخا ، اس خزسام ص حاكث اًخواظي الاحامتؾي و ؿالكمصميمصاويش .6

 .11ض ،1024 ثسىصت-دِرض–مبسًية ثسىصت(، زساةل ماحسرت )كري مًضوزت(، خامـة َلس 

 .41-44 ض،مصحؽ ساتقسـوذي ؾحس اًىصمي: .7

 .18-17، مصحؽ ساتق، ضمصمي ىصميانهوماز .8

عا، مرص، ؾحس اًلين بٔرشف َلس ، اًعحة اًيفس َ.9 ة و اًخعحَق، ذاز اـلـصفة ادلامـَة ،الٓساًز  .211، ض.1001ة تني اًيؼًص

زحٌا .10 ة اًـصاق ،ذاوذ ؾٍز ة اًـامة ًإلؿساذ واًخسًز  .11،ض2988، اًعحة اًيفس َة واًخوافق ، وسازت اًرتتَة، اـلسًٍص

ن و روي الاحذَاخاث ارلاظة، ظ.11 وتني اـلمتزٍي ، 1001، ذاز وائي ًٌَرش، ؾٌلن، الازذن، 2اصلاُصي ظاحل حسن، زؿاًة اـلُو

 . 21ض

 .14ض، 1008 ، ذاز اسامة ًٌَرش، الازذن،2، اًعحة اًيفس َة، ظبٔتو ذًو حٌلل.12

صان .13  .19ض، 2991 ، مرص،، ؿاؾل اًىذة1، اًعحة اًيفس َة و اًـالح اًيفيس، ظحامس ؾحس اًسالمُس

 .214ض، 1004 ، اكلخرص يف اًضرعَة و الازصاذ اًيفيس، اًرتاك ًٌَرش و اًخوسًؽ، مرص،هخِيسفِان .14

 .202ض،1009، ذاز وائي ًٌَرش، الازذن،2، اـلصحؽ يف اًعحة اًيفس َة، ظبٔذًة َلسارلاصلي .15

 .221 ض،1008 ت ًٌَرش و اًخوسًؽ، اًلاُصت،، ذاز اـلسري 2، اًخىِف و اًعحة اًيفس َة ٌَعفي، ظتعصش حافغ تعصش.16

 .17ض،  1000، ؿاؾل اًىذة ًٌَرش و اًخوسًؽ، اًلاُصت،1، ؿؿل اًيفس اًـاليج، ظخالل دشي َلس إ .17
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 .71ض، 1001 ، ذاز قًصة ًٌَرش، اًلاُصت،6، اظول اًعحة اًيفس َة، ظزتَؽ َلس حشاثَ.18

  212ؾحس اًلين بٔرشف َلس ، مصحؽ ساتق، ض.19

وحِة اًضرعَة، ظؾحس اسلَس َلساًضاريل .20  .61ض، 1002 ، اـلىذحة ادلامـَة، مرص1، اًعحة اًيفس َة و س َىًو

لزلن مشيس َلس ، اًضلوظ اًيفس َة واًخوافق اًزوايج صلى ؾَية من اابء وارماث الاظفال اـلـاكني ثحـا ًيوغ وذزخة اصلؾَسً.21

، ؾَة ، مشهصت ماحس خري ، لكَة اًرتتَة ، كسم ؿؿل اًيفس ، اـلمَىة اًـصتَة اًسـوذًةإلؿاكة وتـغ اـلخلرياث اصلميلصاظَة والاحامت

 .44، ض1009

 مصحؽ ساتق، ذض.سـوذي ؾحس اًىصمي: .22

 .211،ض1008مصذايس مصاذ و بٓدصون، ثـَمية اًححر اًـَمي، ادلزائص، .23

، اصلاز اًـاـلَة ًٌَرش، ااًلاُصت، مرص، 2في، ظ، اًحاعم مععفى حسني، اًخوافق اًيفيس و اًخواسن اًوػَحسني ٔبمحسحضمت .24

 .61-61 ض، 1006

ة يف ؾرص اًـوـلة تني إلثعاًو اًـزةل، .25 ، www.manifest.univ-ouargla.dzثَََوي ؿاتس، ؿاصوز ًسية، بٔفصاذ ألدشت ادلزائًص

 .21.00، سا 20/20/1026اتزخي ذدول اـلوكؽ 

ضَ.26 ٕاًِام تًت فصجي جن سـَس ، بٔثص اس خزسام ألهرتهت ؿىل اًـالكاث ألدشًة تني بٔفصاذ ألدشت اًسـوذًة يف حمافؼة خست، زساةل اًـًو

 .87، ض-اًسـوذًة–، خامـة خست 1004 كري مًضوزت، ريماحس خ

 .20، ض1024، خامـة وزكةل،  12م الاوساهَة، اًـسذ محوذت سَمية، الاذمان ؿىل الاهرتهت، مصط اًـرص، جمةل اًـَو .27

 .8بمٔحس ، ؾحاش َلس ذََي، مصحؽ ساتق، ضسامِ ص ياوي.28

، اتزخي ذدول alwatannewspaper.aeُامش ؾزت، حِي الاهرتهت، اًخبٔزرياث اًيفس َة و الاحامتؾَة ؿىل ثوهجاث اـلصاُلني، .29

 .20.41، سا 12/09/1026اـلوكؽ 

 وز ًسية، مصحؽ ساتق.ثَََوي ؿاتس، ؿاص.30

كسوزي ًوسف، ٕاذمان اس خزسام ألهرتهت و ؿالكذَ تحـغ بٔؾصاط إلضعصااباتهفس َة صلىـَيةمٌعَحةخامـةقصذاًة، جمةل اًـَوم .31

 .182. خامـة قصذاًة.ض1021حوان  29إلوساهَة و ألحامتؾَة، اًـسذ 

ابًخوافق اًيفيس صلى ظَحة خامـة اًسَعان كاتوش، ؾٌلن،جمةل  رلواخَ ؾحس اًفذاخ َلس سـَس ، الاذمان ؿىل الاهرتهت و ؿالكذَ.32

ة و اًيفس َة، افلضل اًثاين، اًـسذ  .98، ض1024، 8خامـة اًلسش اـلفذوحة ًٔلحباج و اصلزاساث اًرتتًو

 ُامش ؾزت، مصحؽ ساتق..33

ا ؿىل اًخواظي تني ا.34 وحِا اذلسًثة و ثبٔزرُي ٔلابء و ألتياء )ألهرتهت و اًِاثف ظاوش واسي، ؿاذل ًوسف دوخة، وسائي اًخىًٌو

 10.00، سا 10/09/1026، اتزخي ذدول اـلوكؽ www.manifest.univ-ouargla.dzاًيلال منورخا(،

ضَ.35  .81، مصحؽ ساتق، ضٕاًِام تًت فصجي جن سـَساًـًو

 ظايل َلس ،  جن اثًة ؾحس اذلي، مصحؽ ساتق. .36
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        الاحامتؾي-اًخفاؿي الاحامتؾي ألدشي واًخوافق اًيفيس

-اًخحسايث والآثز - ًٔلفصاذ  

 ادلزائص -خامـة ثسىصت  -ذ.بٔم ارلري تسوي                                                            

 

 : اـلَرط

ا ألدشت هل  احامتؾَا هؼاما ابؾخحاُز

ارلاظة َ ذٔبُسافَ وكواؿسٍ وحصهَخ 

ضلك وسلا من ج و ، ًحلاء افلمتؽ رضوًزة

ألذواز الاحامتؾَة اـلخعةل واـلـاًري 

الآبء وألتياء ثمت اـليؼمة ٌَـالكاث تني 

ألفصاذ وهتَئهتم  ؿىل مس خواُا ثًض ئة

ٌَحَات الاحامتؾَة مضن ثفاؿي احامتؾي 

احامتؾي -ٔبدشي حيلق ثوافق اًيفيس

 اًرضوزي ٌَعفي.

ًىن يف ػي اًخحولث افلمتـَة 

ٔلهؼمة الاحامتؾَة اذاظة اًـوـلة ثلريث 

نٌل ثلريث مٌؼومة  ذاظة ألدشت،

اًـالكاث تني ٔبفصاذ ألدشت ما صلك 

هتسًسا ؿىل هَاهنا ومٌؼومهتا اًلميَة وؿىل 

 ذوزُا اًرتتوي.

 Abstract : 

The family as a social system has 

goals and rules special composition 

is essential for the existence of the 

society, is the system of social roles 

and norms organising relations 

between parents and children. Its 

role is in the education of 

individuals. and prepare them for 

the social life by The family 

interaction that achieves the 

psychosocial adjustment. 

   But under special societal 

transformations of globalization 

Social systems have changed a  

private family, As relations 

between the members of the family 

have changed ,What made it a 

danger to the value system and 

educational role . 
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 ملسمة:

ق افلمتؽ وزلافذَ من ذالل معََة اًفصذ ٍمنو  عحح اكئيًا ؾضواًي احامتؾًَا ؾن ظًص ًو

منو يف افلمتؽ وفق هؼام زلايف مـني ثدرشتَ ألفصاذ  اًخًض ئة الاحامتؾَة، ار ًوصل ٍو

بٔذش ُشا اًخـامي ٔبصاكًل مذيوؿة  وازلاؿاث. ُىشا ٍمنو يف ٕاظاز ثـامهل مؽ ٔبفصاذ افلمتؽ، ًو

ة مؽ الٓدٍصن كعس ثـؿل اًلمي ومنارح اًسَوك والاجتاُاث وٕاهساتَ مهنا اًخلََس واـلضازن

ألذواز اـلخوكـة مٌَ، لك ُشا نًضاظ ُاذف ًخحلِق معاًة اًفصذ من افلمتؽ ومعاًة 

و مزوذ تبمٔناظ سَوهَة وزازَة وتَوًوحِة  افلمتؽ من اًفصذ، وؿىل اًصمغ من ٔبن اًفصذ ًوصل ُو

الاحامتؾَة، ٕال بٔن اًفصذ حمخاح ٔبصس الاحذَاح ٕاىل من  مؽ اس خـساذ ًخلدي اًخىِف مؽ تَئذَ

وهجَ اًوهجة اًسَمية واًالسمة ًُس خعَؽ اًـُش واًخفاؿي مؽ ٔبفصاذ حٌلؾخَ، ٕال  ًبٔذش تَسٍ ًو

ٔبن يف تـغ ألوكاث ثيلَة مواٍسن ُشٍ اـلـاذةل ؾيسما ًلَة اًخفاؿي الاحامتؾي ألدشي 

ض ئة الاحامتؾَة اًلادضت واـلخياكضة ٔكن ل اًفـال  اطلي ٍصحىز ٔبساش ؿىل معََاث اًخً 

ثـمتس ؿىل مداذئ اًـلاة واًثواة اًسوي، ول ثواسن تني ٔبساًَة اٌَني واًضست يف اـلـامةل 

واًخفاؿي مؽ اًفصذ، ول ثلذفي ظَف اًصؿاًة الاحامتؾَة اـلىثفة ول هتىيء اًؼصوف 

ياحجة واًفاؿةل، ٕاضافة ٕاىل لك واـلس خَزماث ألساس َة اًيت ثخعَهبا اًخًض ئة الاحامتؾَة اً 

ُشا ثسذي ؾوامي ٔبدصى صلكت حتساي هحريا ًلآبء متثي يف حتسي اًـوـلة وما ٔبفصسثَ من 

-حىٌوًوحِاث حسًثة معلت اًفجوت تني ألتياء والآبء وصلكت هتسًسا ٌَخوافق اًيفيس

.ُشٍ اًوزكة الاحامتؾي ذاذي ألدشت وحـَت مهنا َُالك ًفذلص ٌَوػَفة اـليوظ اًلِام هبا 

ة اًخفاؿي الاحامتؾي ألدشي، مؽ اًرتنزي ؿىل اًخحسايث وخمخَف طمَبٔ ة س خىصس ؿىل َاًححث 

الآثز اًيت ٔبحسهثا ؿىل اًخوافق اًيفيس الاحامتؾي ًٔلفصاذ يف ػي اـلخلرياث افلمتـَة 

 .اذلاظةل

 بٔول:اًخًض ئة الاحامتؾَة ألدشًة: 

، وابٕلضافة ٕاىل اًخًض ئة الاحامتؾَة ٌَعفيوةل ؾن ألدشت عم اـلؤسسة ألوىل اـلس ئ

اٌَحاش واـلسىن، فألدشت عم اًيت حذَاخاث اـلاذًة ٌَعفي اكًلشاء و ٔبطمَهتا يف ثوفري الا

جتـي اًعفي اكئيًا احامتؾًَا ًـصف هَف ًخـامي مؽ الٓدٍصن، من ذالل ثـَمي اًعفي ثضلك 
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وك ألذاليق مفيش هـومة مدارش وكري مدارش اًسَوك اًعواة واًسَوك اـلياسة واًسَ

ٔبػافٍص جيس اًعفي هفسَ حمادضا مبجموؿة من اًلواهني اًيت حتسذ مارا ًبلٔك ومارا ٌرشة 

، وعم اًيت اٌَلة اًيت ًخحسج هبا مؽ الٓدٍصنومىت ًيام ومارا ًَخس وعم اًيت حتسذ هل 

ىشا جيس اًعفي هفسَ حمادضًا ابفل  متؽ اًىدري حتسذ هل هَفِة اًخـحري ؾن ٔبزائَ وزقحاثَ، ُو

 اقلَط تَ ومؽ اًوكت ًعحح ُشا افلمتؽ حزًء ل ًخجزٔب من خشعَخَ.

 بٔطمَة اًخفاؿي الاحامتؾي الٔدشي وبُٔسافَ: -2-2

ًلعس ابًخفاؿي ألدشي مجةل اًـالكاث اًيت ثخىون تني ٔبؾضاء ألدشت، وحىون حمي 

اث الاحامتؾَة خشة وازختاء واذش وؾعاء، وذالل ُشٍ اًـمََة ًخـؿل اًفصذ اًىثري من ارلرب 

و ل ًخـَق تبٔي انحِة من هوايح اذلَات، وٕامنا ميخس ًُضمي مجَؽ جمال  ثومداذئ اًسَوك ُو

اذلَات الاحامتؾَة اًيت ًخفاؿي اًعفي مـِا حىت ًخـؿل اًعفي من ُشا ادلو ألدشي واًخفاؿي 

 :الاحامتؾي لتس من ثوفص ٍلوؿة من اًرشوظ

 .ٌضـص اًعفي يف ألدشت ٔبهَ ملدول احامتؾَا وحمحوة من كدي واصلًَ ومصقوة فَِ ٔبن .2

مني فَِ .1  جية ٔبن حىون ألدشت اقلَط الاحامتؾي ألول اطلي ًخـامي مـَ اًعفي ٍو

خـؿل فَِ ارلرباث الاحامتؾَة وهَفِة تياء اًـالكاث الاحامتؾَة  كسزاثَ اًفىًصة واًيفس َة ًو

 .مؽ الٓدٍصن

 .حىون ألدشت اقلَط اطلي ًخـؿل فَِ اًعفي هَف ل ٍىون ٔبانهَا وحمحا طلاثَجية ٔبن  .1

جية ٔبن ٍىون حمَط ألدشت ُو اقلَط اطلي ًَلن فَِ اًعفي اـلحاذئ ألوًَة يف  .4

 .اًخـامي مؽ افلمتؽ

ألدشت عم اقلَط اطلي ًخين فَِ اًعفي اجتاُاثَ الاحامتؾَة حنو خمخَف اـلواضَؽ  .1

ق اًسَعة اًسائست يف ألدشت وحلوق إلدوت ًخىون ٌَعفي اجتاٍ ارلازحِة، فـن ظ ًص

ىشا ا افلمتؽ ُو  .حنو اذللوق واًواحداث اًيت ٔبكُص

ألدشت عم اـلوكؽ اطلي ًخـؿل فَِ اًعفي ٍلوغ اًـاذاث اذلس ية وـاذاث اًخـامي مؽ  .6

 (208-207،ض ض 1001معحاخ ؿامص،). الٓدص
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 الٔطمَة: -2-2-2

الاحامتؾي ٕاىل ثغل اًـالكة تني ظصفني)فصذٍن ٔبو حٌلؾخني( ٔبو  ٌضري مفِوم اًخفاؿي

فصذ وحٌلؿة اًيت جتـي من سَوك ٔبي مهنٌل مٌهبا ًسَوك الٓدص ومجَؽ اـلواكف الاحامتؾَة 

، ثـس من ُشا اًيوغ، ٕار ٌضلك اًخفاؿي الاحامتؾي اـليعَق ألسايس لي حِات احامتؾَة

شا اًخفاؿي ل ًمت من فصاػ س َاق احامتؾي ويف ٕاظاز اذلاخة ٕاىل الٓدٍصن ، تي يف ُو

خَ ًخفسري معََة اًخفاؿي الاحامتؾي اـلصثحعة خة الازثحاظ هبم والاهامتء ٕاٍهيمواذلا ، ويف حماًو

ابًخًض ئة ًشُة ؿاؾل الاحامتغ" حوزح مِس" ٕاىل بٔن اطلاث حمنو ذالل معََة اًخًض ئة 

هفسَ نفصذ مٌـزل ؾن الٓدٍصن الاحامتؾَة، فاًعفي حسًر اًولذت ًُس صلًَ ثعوز ؾن 

ق ثفاؿهل تواصلًَ والٓدٍصن من حوهل ٌس خعَؽ ٕاذزاك خشعَخَ اـليفعةل،  ًىٌَ ؾن ظًص

ىشا حمنو راثَ وثخعوز ابًخسزجي.)َلس فذحي فصح اًًزَدين،  (.207،ض1008ُو

ؤنس" صاًزز هويل" اهَ من ذالل اًخفاؿي مؽ ازلاؿة ألوًَة لس امي مؽ بٔؾضاء ألدشت  ًو

، فـٍمني  عري واؾًَا ابجتاُاث الٓدٍصن حنٍو ىل حنو ما ًحسو يف اًفصذ فىصثَ ؾن راثَ ًو

، ومن ذالل اقلَعني ٍىدسة اًفصذ مفِومَ ٔبرُان الٓدٍصن حيسذون اجتاُاهتم حنٍو

ًيفسَ، وثَـة ألدشت ذوزًا حِواًي يف معََة اًخفاؿي الاحامتؾي اـلصثحعة ابًخًض ئة حِر 

 . جرشة اـلـاًري واًلمي اًثلافِةضـوزًة وثـَمي اٌَلة واـلساؿست يفجسِم يف ثوزَق اًصواتط اً 

نٌل ألدشت ومن ذالل اًخفاؿي الاحامتؾي اطلي حيسج يف حمَعِا متس اًفصذ تامنرح     

اًسَوك وثسٌلث اًضرعَة ؾيسما ًحَف مصحةل اًصصس، نٌل ًـس اًخفاؿي اـلس متص تني ٔبفصاذ 

ساس َة اطلي ًـعهيا ٔبطمَهتا ارلاظة يف منو خشعَة ألدشت اًواحست من مؼاُص ألدشت الٔ 

ٔبؾضاهئا ، وكس ساذث ٔبطمَة ازلاؿاث ارلاظة اًيت ًلوم فهيا اًفصذ إبص حاغ حاخاثَ الاحامتؾَة 

، ؤبظححت ًضرعَة يف افلمتؽ اذلرضي اذلسًرواًيفس َة هدِجة سايذت اًـالكاث كري ا

صذ ابٔلمن والاظمئيان ذاظة فامي ًخـَق ألدشت تال خسال ٔبضم ازلاؿاث اًيت ٌضـص فهيا اًف

ابدلواهة اًوخساهَة من حِاثَ، ومثة ؾوامي زالج جتـي رلربت ألدشت ُشٍ ألطمَة اًلعوى 

واًخبٔزري اًحاًف يف جضىِي خشعَة اًفصذ، فألدشت ٔبول ثلسم ٌَعفي ذربت اذلَات اـلحىصت ألوىل 

ًا فان ذرباث ألدشت ثخىصز ؿست مصاث واـلؤثصاث ألوىل حىون ًِا ؿاذت ذلةل ذاظة، واثهَ
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يف حِات اًعفي ذما جيـي ًِا ٔبطمَة هحريت واثًثًا ٔبن اًخفاؿي ألدشي ٍمتزي مٌش تساًخَ ابـلؼِص 

شا ًضؽ اًـالكاث ألدشًة اـلخحاذةل يف مزنةل ذاظة ممتزيت. )َلس فذحي فصح  اًوخساين ُو

 (.208-207، ض ض1008اًًزَدين،

ذالل اًخفاؿي يف حِات اًفصذ وما حزوذٍ تَ من ذرباث  ٕان ما جساضم تَ ألدشت

تساذَِا ذاظة فامي ًخـَق حباخاثَ الاحامتؾَة واًيفس َة ومعََة اٍمنو  الاحامتؾي اطلي ًمت

 ٍمتثي يف:

*اـلساهست اًـاظفِة: فاًـالكة ألدشًة اًيت متخاس إبكامة ؿالكاث ؿاظفِة جساؿس ؿىل 

ثًض ئة كري  سًس ابذلصمان من كدي اًواصلٍن ًؤذي ٕاىلاٍمنو اًسَمي ًضرعَة اًعفي ، فاٍهت

الآثز اًيت ًـاين مهنا اًعفي هدِجة ذلصماهَ من  R .Sptiz وًلس ذزش"س حزت" سَمية،

اًس يس اًـاظفي من كدي واصلًَ، فلس كازن تني ٍلوؾخني من ألظفال تَف جحم لك 

ػصوف ٌسوذُا اذلة  ظفاًل واكهت افلموؿة ألوىل حتخوي ؿىل ٔبظفال وض ئوا يف41مهنا

واًلدول واصلفء اًـاظفي، ٔبما اًثاهَة فذخضمن ٔبظفال مالحئ اطلٍن ًفذلسون ثغل اًـالكة، 

، ورعل من س خجاابهتا الاهفـاًَة ويف اطلاكءوًلس ٔبتسث افلموؿة ألوىل منوًا ظحَـًَا يف ا

مح ٔبما افلموؿة ألدصى فَلس تسث ؿَهيا مال ذالل الادذحازاث اًيت ظحلت ؿَهيا،

الاهعواء و اًالمدالت واخنفاط مس خوى راكهئا، ٔبما ذزاساث لك من "زوًزن" و"ثوماش" 

 "D.Thomas andB.Rollin  فلس ٔبػِصث ٔبن ثلسٍص اًعفي طلاثَ وحمنَة كسزاثَ و ثلدهل

ٌَمـاًري واًلمي ثـمتس ٔبساسا ؿىل متخؽ اًعفي ابذلة واصلفء اًـاظفي.)زصاذ ظاحل 

 (  49،ض1006اصلمهنوزي، 

اًخسًزة ؿىل اًسَوك اـلياسة ٕلص حاغ اذلاخاث ألوًَة: حِر ثلوم ألدشت *

، مفن اًياحِة اًعحَة سمن وماكن ٕاص حاغ حاخاثَ اكلخَفةتخسًزة اًعفي ؿىل هَفِة و 

، ومن اًياحِة يوغ ثياوهل، ؤبوكاث اللٔك واًرشةًخسزة ؿىل اًرشة واللٔك واـلحاخ واـلم 

، وهَف ٌض حؽ  اًيفس َة ًخسزة ؿىل اًخـاظف وثحاذل اذلة واًىٍص ومارا حية ومارا ٍىٍص

ق تني ما ُو هل وما ًلرٍي ،وهَف حيلق زنزيت اذلًصة ول ًـخسي  حاخة حة اٍمتغل واًخفًص

، اما من اًياحِة اًصوحِة  ًخسزة ؿىل الاؾخلاذ اًعحَح وذمازسة اًـحاذت وحتٍصص  ؿىل كرٍي
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 والاس خسلل وٕاكامة اذلجة .)مصاذ اًولء،ومن اًياحِة اًـلََة، ًسزة ؿىل ظصق اًخفىري

 (.                   74، ض1001سؾميي،

*نٌل ثوفص ألدشت من ذالل اًخفاؿي الاحامتؾي ؿىل حمنَة كسزاث اًعفي واس خزسارما 

ق ادذَ هتئي هل  ،از ٔبذواث اٌَـة وألًـاة واًصفاقيف ٔبهواغ خمخَفة من اًًضاظ، وؾن ظًص

ضاظَ، وثسوز ُشٍ اـلواكف يف تساًة ألمص حول اًعفي راثَ ٔبول اـلواكف اًيت ميازش فهيا و 

ًدضجَـَ وحثَ مبفصذٍ، مث ثحسٔب ألدشت تـس رعل يف ثوفري مواكف اًخيافس واًـمي مؽ 

 (.142، ض2997الٓدٍصن.)َلوذ حسن،

 الُٔساف: -2-2-1

 ميىن حتسًس ٔبُساف اًخفاؿي الاحامتؾي ألدشي يف اًيلاظ اًخاًَة:

ذاذََة ٌَسَوك:من ذالل ضحط سَونَ يف اـلواكف الاحامتؾَة *قصش ؾوامي ضحط 

 ٔبساس َا مٌَ. يب يف راث اًعفي واًيت ثعحح حزءً من اخي ٕاكامة اًضمري الاجيا

ًيك ثيجح ألدشت يف حتلِق اًيضج اًيفيس ٔلتياهئا لتس ًِا من *حتلِق اًيضج اًيفيس:

 ثوفري اًـيادض اًخاًَة:

 لة ذوافـٌِل يف مـامةل ألتياء.ٕاذزاوٌِل ذللِثفِم اًواصلٍن و  -

ثفِم حاخاث اًعفي اًس َىوًوحِة واًـاظفِة اـلصثحعة جمنٍو وتخعوز منو فىصثَ ؾن  -

 هفسَ وؾن ؿالكذَ تلرٍي من اًياش.

 ، وكس ًـجز ؾن اًخـحري ؾهنا.ًصقحاث اًعفي اًاكمٌة وزاء سَونَٕاذزاوٌِل  -

 اكلخَفة ؾن كرٍي من ألظفال.وؾي اًواصلٍن تلسزاث واس خـساذاث اًعفي ارلاظة و  -

،ألمص وة اًعفي ٔبو ٔبدعائَ ٔبمام الٓدٍصنٕاذزاك اًواصلٍن رلعوزت اس خـصاط ؾَ -

 اطلي ًيـىس ؿىل حصخَ اًيفس َة

*حتلِق اًيضج الاحامتؾي:فألدشت ثلوم إبص حاغ حاخاث ٔبفصاذُا الاحامتؾَة واًيفس َة 

اًواحست ٌسِم يف حتلِق اًيضج واًعحَة ابًضلك اـلالمئ، فاًخفاؿي تني ٔبتياء ألدشت 
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خوفص  اًيفيس ٌَفصذ الاحامتؾي واًخواسن اطلي ُو اًِسف الاسايس ٌَخًض ئة الاحامتؾَة، ًو

حِر ًَـة لك مهنم إلدوت حامتؾي يف وحوذ ٔبدشت مىمتةل ثضم الٔة، ألم و ُشا ادلو الا

 (.71-72،ض ض2997)َلوذ حسن، .ذوزًا يف حِاثَ

 اًخًض ئة ألدشًة:  بٔساًَة-2-1

ابدذالف اـلواكف اًيت ميص وختخَف بٔساًَة اًخًض ئة ابدذالف مصاحي منو إلوسان،

ن  هبا ألفصاذ وظحاؾِم،وثـس ُشٍ ألساًَة ٔبساس َة يف جضىِي اًضرعَة ويف حىٍو

لعس تبٔساًَة اًخًض ئة ألدشًة: "اًوسائي اًيفس َة  الاجتاُاث الاحامتؾَة ٌَفصذ ًو

جس خـمي بٔو اًؼصوف اًيت هتَهئا الٔدشت تلعس ٕاهساة اًعفي سَواكً مـَيًا والاحامتؾَة اًيت 

 (.229، ض1008ٔبو ثـسًي سَوك موحوذ ابًفـي".)َلس فذحي فصح اًًزَخُين، 

و من ٔبجنؽ ألساًَة، و ًخعَة اًزتامًا ظاذكًا من اًواصلٍن، * ٔبسَوة اًلسوت: ُو

ا، ٕاما ٔبن ثخين اـلصء ٕان اكهت ظاذلة ٔبو فاًلسوت اًيت ًلذسي هبا اًعفي واًعسكاث اًيت ٍىوهن

هتسمَ ٕان اكهت رشٍصت، فاًلسوت ثلسم ألفاكز واـلـاين واًلمي  تَلة معََة، حتول اـلثي ٕاىل 

َِا ٕاىل سَوك معًل، ق ٍمتثي ثغل  اًلمي واـلـاين وحتًو فاًلسوت  واكؽ، ذما ميِس ٌَملذسي اًعًص

ايل: "كس اكن ًمك يف زسول ػل اسوت من ألساًَة اًيت حر ؿَهيا إلسالم يف كوهل ثـ

 ( 71-72،ض ض2986( .)َلوذ حسن،12حس ية" )سوزت ألحزاة.الاًة

وحمتثي يف ؿسم ثسذي اًواصلٍن يف ادذَاز ألتياء  *ٔبسَوة اًسٌلحة/اًدسَط :

ٔلظسكاهئم، وجضجَـِم لن ٍىون هلم زٔبي مس خلي مٌش اًعلص، وٕاؾعاء ألتياء اذلًصة يف 

ذون كِوذ، وٕاماكهَة ٕافضاء ألتياء ٔلدشازضم ًلآبء وؿسم ٕاثحاغ ٔبسَوة  اٌَـة يف اـلزنل

ن ٔلتياهئم، وتـر اًثلة يف هفوسِم، اًـلاة اًحسين مؽ ألتياء، واًسٌلخ ابن  وزؿاًة ألتٍو

ٍىون ًٔلتياء ؿاـلِم ذازح ألدشت واًخحسج ؾٌل ميص تَ اًواصلان من ذرباث، نٌل ثـين 

ٕاىل اًخـامي مؽ ؾيادض اًحُئة اـلالمئة هلم تسزخة من الاس خلالل اًسٌلحة ٔبًضا ثوحَِ اًعفي 

جسمح هلم إبماكهَة منو اؾامتذضم ؿىل ٔبهفسِم.)مـزت س َس ؾحس ػل.ؾحس اًعَف َلس 

 (.112-110،ض ض1002ذََفة،
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ٔبما ألسَوة اًدسَعي ل ًدِح ًٔلظفال اذلًصة وثـين ثسذي اًواصلٍن يف سَوهَاث 

)َلس اًحسوي  اًيؼم ؿَهيم مؽ اًدضسذ يف معََة اًضحط والاًزتام.ألظفال وفصط ألحاكم و 

 (.91،ض2996اًعايف،

والاس خـساذ  ، اذلة اًلاظؽ تني اًعفي وواصلًَ: ٌضري اًخلدي ٕاىل*اًخلدي واًصفغ

 ًصؿاًخَ واحذضاهَ يف ألدشت وٕاؾعائَ ماكهة احامتؾَة يف وسط ألدشت ثضلك ٌضـص اًعفي

( يف ذزاس خَ ٕاىل ٔبن اًلدول 2919، وٌضري" س ميوهشز" )واصلًَ تشاثَ واهَ حمحوة من كدي

، وحمتثي يف اُامتم اًواصلٍن تَالاح ، واًخحسج ؿَََ امتؾي ٌَعفي يف ألدشت هل مؼاٍُص

ـامالهَ نفصذ هل حرتام وٌضازاكهَ يف ٔبوضعة اًحُتوٌضـصاهَ ابذلة واذليان والا إبجياتَة ، ًو

 خشعَخَ اـلس خلةل.

 ٔبحسٔبسَوة اًيحش واًصفغ الاحامتؾي ٌَعفي يف ألدشت، زاحؽ ٕاىل زفغ  ٔبما 

، ول را كمية يف ألدشت مصقوة فَِ وكري حمحوة من واصلًَ اًواصلٍن ٌَعفي وٕاصـاٍز اهَ كري

شا اًصفغ ًؼِص تعوزت واحضة ٔبزياء ثـامي اًواصلٍن مؽ اًعفي. )معحاخ  ُو

 (.202-200،ض ض1001ؿامص،

شا ألسَوة ميىن  فلس  ،اًواصلٍن إبجناة ظفي مـاق ًخفاخبٔ ٔبن ًخضح ٔبنرث ؾيسما ُو

ذاظة ٕارا اكن  -تني اًخلدي واًصفغ -ًخبٔزحج اًخـامي مؽ اًعفي اـلـاق تني ألسَوتني 

وإلدوت  وألة، ألم، اًعفي مـاق ؾلًََا ذما ًخعَة حاكفي هجوذ مجَؽ ٔبفصاذ ألدشت من،

ل اًيت حتخاح ؾياًة هحريت وكوت اًعرب يف معََة يف هَفِة اًخـامي مؽ ُشٍ اًفئة من ألظفا

اًخًض ئة، نٌل ٔبن يف مثي ُشٍ اذلاةل كس ًعحق اًواصلٍن ٔبسَوتني بٓدٍصن ٌُل اسلاًة اًزائست 

اًيت فهيا هوؿًا من اـلحاًلة ذما جتـي اًعفي احاكيل ول ٌساؿسٍ ُشا ألسَوة ذاظة ابًًس حة 

ابٔلؾٌلل اًيت مبلسوزٍ اًلِام هبا ذما ثـصكي منٍو و  ٌَعفي اـلـاق من اًخىِف الاحامتؾي واًلِام

ثثدعَ، بٔما إلٌُلل فلس ًؤثص ؿَََ سَحًا ذما ٌضـٍص ابطلهة  وابًخايل ًؤذي تَ ٕاىل سوء 

ا اًحُئة اذلاضية هل ؾل ثؤذي ذوزُا اـليوظ  اًخىِف الاحامتؾي هؼصًا لن ألدشت ابؾخحاُز

 رب ٔبوىل معََاث اًخىِف الاحامتؾي.اًلِام تَ وعم اـلساهست اًـاظفِة اًيت ثـخ
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*ألسَوة اًـلايب: ًـخرب اًـلاة من ٔبساًَة ثـسًي اًسَوك اـلـصوفة يف ثلََي 

ـين اًـلاة ٕاضافة مثري مؤؾل تـس ز ٔبصاكل اًسَوك كري اـلصقوة فهيااحامتل ػِو  ، ًو

، تةكة تني اـلثري والاس خجاحسوج الاس خجاتة كري اـلصقوة فهيا ورعل هبسف ٕاضـاف اًـال

 (.121،ض1000وكس ٍىون ًفؼي ٔبو تسين.)فازوق اًصوسان،

"ملسمذَ" ٕاىل اًضست ؿىل اـلخـَمني وما ثَحلَ من رضز  فلس ٔبصاز " جن ذضلون "يف

هبم، ونشا ألطمَة اًحاًلة ًىِفِة مـامةل اـلخـؿل من ظصف اـلصيب، نٌل زنز ؿىل مساةل اًلِص 

اـلؤذًة ٕاىل الاحنعاظ وظلَان اًصرائي، واًدسَط اٌَخان ميىن ٔبن جضالكن احس ألس حاة 

فاًرضة اـلفصظ  واًلِص يف معََيت اًرتتَة واًخـَمي ثوصل صلى اًفصذ مجةل من اًسَوك اكلاذغ 

شا لكَ من اخي اصلفاغ ؾن اًيفس جتيحاً  واًخـوذ ؿىل اًىشة واذلَةل واـلىص واًىسي ُو

ولك سَواكثَ حىون مععيـة ٌَـلاة، فِعحح ًخجاوة تعًصلة رشظَة مؽ واصلًَ ٔبو مـَمَ 

 (.271،ض1004ول ًؤمن هبا، تي ٌسَىِا ٌَهتصة من اًـلاة.)حٌلل مـخوق،

ُشا ل ًـين ؿسم اس خزسام اًـلاة يف معََة اًخًض ئة ألدشًة، والاحامتؾَة فلس ميىن 

اس خزسام اًـلاة من مٌؼوز اًخبٔذًة وًُس اًخـيَف، ٔبو اًـلاة الاجيايب اطلي ًُس هل 

 ىل ادلاهة اًيفيس وادلسمي ٌَفصذ، فال ٕافصاظ ول ثفًصط.بآثز سَحَة ؿ

ا:ألدشت وحتلِق اًخوافق اًيفيس والاحامتؾي:  اثَه

 الٔدشت واًخوافق اًيفيس:-1-2

حيخاح اًعفي يف منٍو الاهفـايل وابؾخحاٍز اكئيًا احامتؾًَا ٕاىل ٕاص حاغ حاخاث هفس َة 

ٔبساس َة ؾيسٍ، وثخبٔثص خشعَخَ ثبٔثصا هحريًا مبا ًعُة ُشٍ اذلاخاث ٔبو تـضِا من ٕاٌُلل ٔبو 

حصمان، وثخبٔثص تعفة ؿامة ابٔلسَوة ٔبو اًعًصلة اًيت ثواخَ هبا ُشٍ اذلاخاث ومن ٔبضم 

اًعفي ٕاىل اًخجاوة اًـاظفي يف ذائصت ألدشت )ٔبي ثحاذل اقلحة واذليان  ُشٍ اذلاخاث حاخة

ق ألم ؾيسما حتمي زضَـِا ٕاىل  مؽ اًواصلٍن(وجض حؽ ُشٍ اذلاخة يف ابذئ ألمص ؾن ظًص

لاتهل حبيان  س خجَة اًعفي ٕاىل حٌان ٔبمَ ؿَََ ًو ا وؾيسما حصثة ؿََة وثساؾحَ ٌو ظسُز

 (.171-174، ض ض2999)سِري اكمي امحس، .ُئاً ٔبمَ ًبٔذش يف اًوضوخ صُئًا فض اجتاٍ 
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ؤنس ؿٌَلء اًيفس ؿىل ألطمَة اًحاًلة ٌَـاظفة اـلخحاذةل تني اًعفي ؤبمَ واًيت ثًضا  ًو

مثَِا فامي تـس تني اًعفي ؤبتََ وتني ٕادوثَ  ؿىل مس خلدي خشعَخَ واًعحة اًيفس َة، وكس 

واًىداز مصحـَ ٕاىل افذلاذ ذًت مالحؼاهتم ؿىل ٔبن نثريًا من حالث احنصاف ألحساج 

اذلة وألمن يف اًعفوةل ، نٌل زخت  ٔبن ٔبظفال اـلالحئ واـلؤسساث اطلٍن حصموا من ألم 

ة ألظفال اطلٍن متخـوا حبيان ألم وؾعفِا، وان ُياك من  ل ٍىوهون يف مس خلدَِم يف سًو

اذلة ألفصاذ من وظن هفسَ ؿىل ؿسم ثوكؽ اذلة من ٔبي من اًياش هدِجة لفذلاذٍ 

ظلريًا، فذجمسث طلعل ؿاظفذَ واظعحلت هؼصثَ ٕاىل اذلَات ابًدضاؤم ٔبو اًالمدالت ؤبدشف 

يف الاجتاُاث اًواكـَة اـلاذًة، ومن اًياش ٔبًضا من ٌرسف يف اًححر ؾن اٌظلت اذلس َة 

غ ؾٌل افذلسوا من حٌان يف  ٔبو اـلال ٔبو اًس َعصت ٔبو اًلوت وًُس سَووِم ُشا ٔبسَواب ٌَخـًو

 (.171،ض2999) سِري اكمي امحس،ظفوٍهتم.

ٔبي اطلي  يىِف اًيفيس ٌَعفي اًسوي واًالسو ٕان ذوز ألدشت يف حتلِق اًخوافق واًخ  -

ًـاين من جعز ما رمٌل تَلت صسثَ، ٍمتثي يف حتلِق ٔبضم اذلاخاث اًيفس َة اًيت حيخاح اٍهيا 

شٍ اذلاخاث ألساس َة حمتثي يف:اًعفي ذاظة يف مصاحي معٍص ألوىل تعصش حافغ ) ، ُو

 (.219-217،ض ض1008سالمة،

حيخاح اًعفي ٕاىل اًضـوز ابٔلمن واًعمبٔهٌُة والاهامتء ٕاىل ازلاؿة  *اذلاخة ٕاىل الٔمن:

مان من اًـوامي يف ألدشت واـلسزسة ؿىل حس سواء، ٕان اًعفي حباخة ٕاىل اًضـوز ابلٔ 

ٌضـص هبا ُو هفسَ، ًُضـص ابٔلمن يف حارضٍ ومس خلدهل،  ارلازحِة اـلِسذت، حىت وان ؾل

نٌل جية مصاؿات ٕاص حاغ ُشٍ اذلاخة صلى اًعفي حىت ل ٌضـص جهتسًس دعري ًىِاهَ ذما 

 ًؤذي ٕاىل ٔبساًَة سَوهَة كس حىون ؿسواهَة.

ًَة اًيت ٌسـى اًعفي ٕاىل وعم من ٔبضم اذلاخاث الاهفـا *اذلاخة ٕاىل اذلة واقلحة:

حمحوة، واذلة اـلخحاذل اـلـخسل تٌَُ وتني حباخة ٕاىل اًضـوز تبٔهَ حمة و  فِو، ٕاص حاؾِا

س ٔبن ٌضـص اهَ مصقوة فَِ  و ًٍص واصلًَ وٕادوثَ ؤبكصاهَ حاخة لسمة ًعحخَ اًيفس َة، ُو

،  اهَ حيخاح ٕاىل اًعساكة واذليانواهَ ًًمتي ٕاىل حٌلؿة واىل تُئة احامتؾَة ظسًلة، نٌل
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اخة ٕاىل اذلة واقلحة فاهَ ًـاين من " ادلوغ اًـاظفي" فاًعفي اطلي ل ٌض حؽ ُشٍ اذل

عحح كري مذوافق هفس َاً. ضـص اهَ كري مصقوة فَِ ًو  ٌو

ٕان ُشٍ اًصؿاًة ذاظة من خاهة ألم اًيت  *اذلاخة ٕاىل اًصؿاًة اًواصلًة واًخوحَِ:

ًضمن اًوظول ٕاىل ٔبفضي مس خوى من مس خوايث  لِق معاًة اٍمنو حتلِلًا سَاميً حىفي حت 

منو ادلسمي واًيفيس، وحيخاح ٕاص حاغ ُشٍ اذلاخة ٕاىل واصلٍن ٌرسٌُل وحوذ اًعفي، اٍ 

فرصان تسوزٌُل هواصلٍن ٌَعفيًخلداله  ، وحيَعان اًعفي مبححهتٌل وزؿاٍهتٌل.َ ًو

 اًسَوهَة حيخاح اًعفي ٕاىل اـلساؿست يف ثـؿل اـلـاًري *اذلاخة ٕاىل ثـؿل اـلـاًري اًسَوهَة:

، واـلؤسساث اًيت ثلوم تخًض ئة وحيسذ لك جممتؽ ُشٍ اـلـاًري حنو ألصزاض وألص َاء،

ا ثلوم تخـَمي اًعفي ثغل اـلـاًري   اًعفي مثي: ألدشت، اـلسزسة، وسائي إلؿالم وكرُي

ٕان اًعفي حباخة ٕاىل مـصف حلوكَ ما هل وما ؿَََ، وما ًفـهل وما ل ًفـهل، ... وحيخاح 

 من ارلربت واًعرب واًثحاث. ٕاص حاغ ُشٍ ارلربت من اًىداز ٕاىل اًىثري

احرتام راثَ واهَ خسٍص فاًعفي حيخاح ٕاىل  *اذلاخة ٕاىل اـلاكهة واحرتام اطلاث:

ـرب ابلحرتام ، وٕافِامَ ابن ًلك ؾن هفسَ وٕاماكهَاثَ حبسوذ كسزاثَ، واهَ نفئ حيلق راثَ ًو

شٍ إلماكهَاث حبسوذخشط   .ٕاماكهَاثَ ُو

 ،اًدضرَط واًـالحَخَ اًيفس َة يف اًخـَمي و ٕان اٌَـة هل ٔبطم  *اذلاخة ٕاىل اٌَـة:

عفي وجية ٕاص حاغ اذلاخة ٕاىل اٌَـة صلى اًعفي والاس خفاذت من اٌَـة، وجية ثوحَِ اً

، ول ثخوكف ٔبتسا ابن اًعفي سوف ًخوكف ؾن اٌَـة ؾيسما هفس ًَا وحصتواًي ٔبزياء اٌَـة

ل هن تني هل دعوزت ثبٔمٍص تشعل، وًو اكن اٌَـة ٌسخة رضزًا ـلن ضم حوهل ٔبو ًيفسَ و

 .ٌَـة وهخاجئَ اقلمتةلُشا ا

)تعصش حافغ  وجنس من مضن ألساًَة اًيت جسِم يف حتلِق اًخوافق اًيفيس أليت:

 (.111-110ض ض1008سالمة،

ٕاػِاز اًرسوز والاؿزتاس ابًعفي: ؿىل اًواصلٍن ٔبن ًؼِصوا ٌَعفي تبهٔنم ٌضـصون -ٔب/

، وبٔهنم سـساء ومرسوزون ًوحوذٍ ٕاىل خاىهبم والاؿزتاس لمذالوِم ظفاًل مثهل ابًفرص
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ومـِم، وؿَهيم ٔبن ل ٍمتيوا موثَ ٔبتسا ذاظة فامي ًخـَق ابًحياث، وان ل ٌضىون من ُشا 

ٔبفضي ذما عم ؿَََ الٓن ألمص ابن ُان ؾل ٍىن ُشا اًعفي موحوذًا ًاكهت حاٍهتم 

 وان وحوذٍ ٌسخة اذلصح.معَلًا،

و اًيشء اطلي حيخاح ٕاًََ ًلدول اـلساؾحةمن ٔبساًَة ٕاػِاز ااـلساؾحة: -ة/ ، ُو

ساهَ وممتساكن مبساةل كدوهل تُهنم، ٕان ُشا  ًص سزك من ذالهل ابن واصلًَ  حيحاهَ ٍو اًعفي  ًو

اًعفي حباخة ٕاىل ُشا ألمص نٌل ُو حباخة ٕاىل اًلشاء واًِواء، مفساؾحة اًعفي جساؿس ؿىل 

ص وحمنَة خشعَخَ ثضلك مذيامغ، و  ؿسم حتلق رعل ًعحح سخدًا ـلضاؾص ذَق موحداث ثعٍو

 اهلم واًلم واـلضاؾص اًسُئة ألدصى.

اًخـامي اذلسن: ومن مؼاُص اًلدول اـلـامةل اذلس ية واًعَحة مؽ اًعفي، ويف -ح/

تـغ ألحِان ثحسو مـامةل اًواصلٍن ٌَعفي ثضلك ًويح ؿىل ٕان وحوذٍ سائس بٔو فاكس 

خبٔثص هل، يف حني اهَ من اًرضوزي ان ًخـامَوا مؽ  ألطمَة، ٕار ٔبن اًعفي ًسزك رعل حِسًا ًو

اًعفي جصوخ ظَحة ؤبذالق حس ية، تي وحىت توخَ مٌخسط ومددسم وذَق يف هفسَ 

 مضاؾص اًرسوز وظَة ارلاظص.

،بٔو ٔبوضوذت مـَية ًلصا رعل ؿىل ؾيسما ًلوم اًعفي تخـؿل مجةل ما إلظلاء ٕاًََ: -ذ/

صى يف ، ففي ُشٍ اذلاةل ألس ئةل رُيَ ٔبحِاان تـغ مسامؽ واصلًَ ٔلهَ ًـخرب رعل ٔبجعوتة، ٍو

 ؿىل اًواصلٍن إلظلاء ٕاىل لكٌلثَ جلك ظرب وحؿل تي ٌضجـوهَ ؾيس اًرضوزت ٔبًضا.

ؾعائَ وإ  الآبء ٔبذس اًعفي تـني الاؾخحاز ٔبذشٍ تـني الاؾخحاز: جية ؿىل-ه/

ازلاؿة ول  ، ومن ارلعبٔ ٔبن ًًضلي اًواصلٍن تبٔهفسِم فلط وسطاـلسؤوًَة واًصثحة واـليعة

 ًـريون اًعفي ٔبًة ٔبطمَة ثشهص.

ؿسم اٌَجوء ٕاىل اٍمتَزي يف اًحُت: ٕان اـلـامةل اـليعفة ومصاؿات اًـساةل واًلسط يف -و/

ألتياء ؿىل  ٔبحساًحُت ل ًـس زمحة ٔبنرث من هوهَ واحدًا ومسؤوًَة ول حيق ًلآبء ثفضَي 

هص، وكاًحًا ُشا اٍمتَزي ٍىون يف كرٍي ثسخة خًسَ ٔبو صلكَ ول ًـريون ألدص ٔبطمَة ثش

شا  حاةل وحوذ ظفي مـاق ذاذي ألدشت ذما ًالحغ اًفصق يف اـلـامةل تٌَُ وتني ٕادوثَ، ُو
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خجسساٍمتَزي ًـخرب ٔبزضَة وسخدًا ٌَضـوز ابًيلط  ُشا اًضـوز  واًخحلري واًخىسز وألؾل، ًو

 .ٔبطمَخَ م ول ًـريوهَصلى اًعفي اطلي ًـاين من ُشٍ اـلـامةل تبٔهَ فصذ كري ملدول صلهي

 الٔدشت واًخوافق الاحامتؾي: -1-1

ٔبنس ؿسًس من اًحاحثني ٔبن اٍمنو الاحامتؾي اتخساء من مصحةل اًصضاؿة ًخبٔثص ابدلو 

وحيخاح اًعفي ٕاىل اٍمنو  ألدشي اًـام، واًـالكاث الاحامتؾَة ذاذي ألدشت وذازهجا،

اذئ ومس خلص، مساهست واصلًَ ؤبًضا ٕاىل اًضـوز واىل  الاحامتؾي يف حو ٔبدشي ذائف ُو

وؿىل اًـىس فان صـوز اًعفي ابًصفغ ًؤذي ٕاىل سَوك كري  ابًخلدي يف ٕاظاز ألدشت،

ملدول وٕاؾصاط واضعصاابث ٔبدصى واىل سوء اًخوافق الاحامتؾي، ووس خعَؽ بٔن ىصحؽ ٕاىل 

اىل هؼًصة اًسٌلث ألساس َة ٌَسَوك الاحامتؾي ٌَفصذ ٕاىل اـلصحةل ألوىل من حِاثَ و 

ؿالكذَ تبٔفصاذ ٔبدشثَ واجتاُاث ُؤلء ألفصاذ اقلَعني ابًعفي وثفاؿَِم مـَ ُو اطلي حيسذ 

ؤنس تـغ اًحاحثني ؿىل رضوزت  ضلكِا، ًو عحف خشعَخَ ٌو ن راث اًعفي ًو اجتاُاث حىٍو

ثفاؿي اًواصلٍن مؽ ٔبظفاهلم ٔبزياء منوضم الاحامتؾي وان  ختَف ٔبي من ألة ٔبو ألم ؾن ُشا 

حتت ٔبي ػصوف ظازئة ٔبو مس خسمية ٌضلك ؿاماًل سَحًَا دعريًا يف الاس خلصاز اًخفاؿي 

واٍمنو اًضريص والاحامتؾي ًٔلظفال و ذاظة ٕارا ؿَميا ٔبن ٔبضم معاًة اٍمنو الاحامتؾي يف 

ُشٍ اـلصحةل ٔبن ًخـؿل اًعفي هَف ًـُش مؽ هفسَ وهَف ًـُش يف ؿاؾل ًخفاؿي فَِ مؽ كرٍي 

معاًحَ ٔبًضا منو إلحساش ابًثلة اًخَلائَة واـلحاذٔبت واًخوافق من اًياش ومؽ ألص َاء ومن 

زذاذ وؾي اًعفي ابًحُئة الاحامتؾَة ومنو ألًفة وسايذت اـلضازنة الاحامتؾَة. الاحامتؾي،  ٍو

 (.172-170،ض ض2999)سِري اكمي امحس،

ٕاظاز نٌل ًبٔذش اٍمنو الاحامتؾي مساٍز من ذالل اًخفاؿي تني اًعفي واقلَعني تَ يف 

ا مبا ثخضميَ من ًلة وكمي ومـاًري سَوهَة حبَر ًخوفص هل  زلافة مـَية ممتزيت ؾن كرُي

، ونشعل ألمان والاظمئيان وسط حٌلؿة ٌضـص تامتزهل مـِا اندساة ذرباث احامتؾَة

وؿىل ُشا ألساش، فان اًثلة اـلخاكمةل اًسائست يف اًوسط اقلَط ابًعفي يف مصاحي 

ألثص يف اًخوافق الاحامتؾي ٌَعفي وحاكمي  ٔبنربا من اـلخياكضاث ًِا ثًضئذَ ألوىل وذَوُ

 خشعَخَ.



ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  اًخفاؿي الاحامتؾي الٔدشي واًخوافق اًيفيس-الاحامتؾي ًٔلفص اذ 

 خامـة َلس دِرض ثسىصت                                         خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص 
214 

ن ٔبول جزوػ ًثلة اًعفي ابًـاؾل ارلازيج واقلَعني  ٌس متسُا من زلذَ تبٔمَ واًيت ثحسبٔ إ 

ٍز ميسٍ تلسز  حي":"... ٕان ثياول اًصضَؽ وثسًَهل ُو مٌش مصحةل اًصضاؿة، فرتى"مازحًصت ًز

م يف ٕاجياذ ثـَق اجيايب تٌَُ وتني ٔبمَ، فألم معسز مذـة وًِا كمية هحري من اـلخـة وٌسِ

ٕاًثاتَة فِىي معسز اًلشاء والثعال اٌَميس واًخرفِف من ألؾل واصلفء، من ذالل ُشا 

شٍ الاجتاُاث ٕاما ٔبن حىون اجياتَة بٔو  لكَ ثخىون الاجتاُاث ألساس َة اجتاٍ ألم، ُو

َة واًسَحَة، وكس ًلوم اًعفي فامي تـس تخـممي ُشٍ سَحَة ٔبو مزجيًا مذعازؿًا من الاجيات 

الاجتاُاث يف اس خجاابثَ الاحامتؾَة، نٌل بٔن ازلوذ واًلسوت يف اًصضاؿة واًخلشًة يف مصحةل 

اـلِس ثؤذي ٕاىل الاؾامتذ يف مصحةل اًعفوةل اـلحىصت وان اًعفي اـلصفوط ٍىون ٔبنرث اؾامتذًا 

 (.171-172ض ،ض2999ؿىل الٓدٍصن.  )سِري اكمي امحس،

ة  ٕان ٔبؾؼم حلوق اًوصل ؿىل ٔبمَ ثلشًخَ إبزضاؿَ من زسهيا لن ػل ثـاىل ـلا ُو

اًوصل ٌَواصلٍن،فلس حـي كشاءٍ من ًنب ٔبمَ واؿسٍ طلعل ٕاؿساذا فعصاًي، فَنب ألم كشاءٍ 

اًوحِس اًاكمي اطلي ٌس خعَؽ ُضمَ وامذعاظَ من زيااي اًـعف اًلٍصزي اطلي ٌضـص تَ 

و جيَس يف  صضؽ من زسهيا واطلي ًخىِف مؽ ما ًياسة حاًخَ وس يَ، وًلس ُو حضهنا ٍو

ذًت اصلزاساث اهَ لكٌل اكن ضحط سَوك اًعفي وثوحهيَ كامئًا ؿىل ٔبساش اذلة واًثواة 

ٔبذى رعل ٕاىل اندساة اًسَوك اًسوي واًس َعصت تعًصلة ٔبفضي يف ضحط سَوك اًعفي 

، ولكٌل كي ذئف اًواصلٍن ولكٌل ساذ ؾلاهبا ومنو مضاؾٍص ابٕلمث ؾيسما ًلوم ثسَوك كري مالمئ

.  ٌَعفي ٔبذى رعل ٕاىل تعئ منو مضرٍي

ٕان ما ًخـَمَ اًعفي يف حمَط حيخي ماكهة ُامة وًِشا ًـخرب اًواصلان ؿاماًل ٌَخفاؿي ٔبنرث  -

ٔبطمَة من سواٌُل ذما ًخـامي مـِم اًعفي، ودشؿان ما ًخـؿل اًعفي اهَ من ذالل ثبٔزري 

خعَؽ ٕاىل حس ما اًس َعصت ؿىل ما حيسج هل، وكس رلط احس اًحاحثني صـوز اًواصلٍن، ٌس  

ُشا اـلوكف تلوهل:"ٕان اًعفي ًًذحي لك اًسَوك ارلاض تواصلًَ وتيفس اًعًصلة"، وثسل 

اصلزاساث إللكًَِىِة ٕان ألدشت اـلضعصتة ثًذج ٔبظفال مضعصتني وان اًىثري من 

اـلمتثي يف اًؼصوف كري اـلياس حة  اضعصاابث اًعفي ما ُو ٕال ؾصط من ٔبؾصاط ألدشت

ؤبدعاء اًرتتَة واًخًض ئة الاحامتؾَة...ٕان اًواصلٍن ضم ٔبول اـلسؤوًني ؾن زؿاًة اٍمنو 

الاحامتؾي ٌَعفي وهلٌل ذوزٌُل الاجيايب يف اًخًض ئة الاحامتؾَة ٌَعفي، فاًخًض ئة عم معََة 
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ُائةل ومذيوؿة ٔبسَواب فـََاً  ثـؿل اًلعس مهنا ٔبن ٍمنى صلى اًفصذ اطلي ًوصل وصلًَ ٕاماكهَاث

ملدوًل ومـخاذًا وفق مـاًري ازلاؿة اًيت ًًمتي ٕاٍهيا، وثؤنس تـغ اصلزاساث ؿىل رضوزت ثوفص 

تـغ اًرشوظ ألساس َة ًيك ثخحلق ثًض ئة احامتؾَة مالمئة وحصَحة، ويف ملسمهتا رشظ 

كواؿسٍ ومـاًرٍي وكميَ ًيعوي ؿىل ٔبن اًعفي حسًر اًولذت ًسذي جممتـًا موحوذًا ابًفـي هل 

واجتاُاثَ، وتياءاث احامتؾَة ؿسًست مٌخؼمة وممنعة، ومؽ رعل ثخـصط ٌَخلَري ابس متصاز، 

َس ٔبي ذزاًة تخغل اًـمََاث وثعحح رممة ٔبمناظ -كري اـلَِبٔ احامتؾَاً -ول ٍىون اًعفي اًًو

ة ٔبن ميص اًخفىري واًضـوز واًـمي يف مثي ُشٍ اذلال عم حتسًس اًوسائي واًعصق اًيت جي

تعصش ) جضلك معََة اًخعحَؽ الاحامتؾي. ؿَهيا"اًلاذم ادلسًس" وان ُشٍ اًوسائي عم اًيت

 (.174-171،ض ض1008حافغ سالمة،

ٕان ألدشت ٕاىل خاهة سـهيا ٕاىل حتلِق اًخوافق اًضريص ٌَعفي فٕاهنا ٕاضافة ٕاىل رعل عم  -

، فضمهنا ٍىدضف اًعفي فـالمكَة ُائةل من اًـالكاث والٔ ٔبًضا وسط احامتؾي ثخفاؿي فَِ 

خَ وحسوذٍ وميزي تني اذللوق  خـصف ؿىل حًص كواؿس اًـالكاث واًخواظي مؽ ألدص ًو

سزك زوخ اـليافسة واًخضامن وظحَـة اًلمي ارلاظة  واًواحداث وتني اـلمىٌاث واـلميوؿاث ًو

عفي ، ثؤذي ٕاىل جضىِي اًسَوك اـلصقوة تَ صلى اً خَ الاحامتؾَة، ٕان معََة اًخًض ئةتفئ 

ُشا اًسَوك اطلي ًخحلق مـَ حاكمي اًعفي الاحامتؾي لكٌل وفص هل اًواصلان ادلو 

الاحامتؾي اًسَمي اـلعحوغ ابلس خلصاز واًحاؾر ؿىل ثـَمي اًعفي حة الٓدٍصن ونثريًا من 

اًلمي واًخلاًَس واـلواكف اًيت ثسل ؿىل اًدسامح بٔو ؿىل اًخـعة، ؿىل ٔبن ميىن اٍمتَزي هبشا 

ني ازتؽ ظَف هوؾَة ًخسذي اًواصلٍن يف اجتاٍ حتلِق اهسماح اًعفي احامتؾًَا وعم: ارلعوض ت

 (.47، ض،1008)تعصش حافغ تعصش، 

 *اًخضحَط اطلايت، مبـىن كسزت اًعفي ؿىل حتسًس كاايثَ.

 *اًخالؤم مؽ ألؾصاف واًلواهني الاحامتؾَة.

 *اًخـاون مؽ الٓدٍصن.

 .*اذلساس َة
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شٍ اًعَف ألزتؽ جس خسؾي ؿىل مس خوى حتللِا نلاايث احامتؾَة، ٕاثحاغ ٔبزتـة  ُو

اـلصاكدة واًخحًصغ واًخزَق مث اًـالكة اًـاظفِة واًيت ميىن  ٔبصاكل ٌَخًض َط وعم:

 مالحؼهتا يف ٔبزتـة كعاؿاث ٔبساس َة ًرتتَة اًعفي وحتلِق اهسماخَ الاحامتؾي:

لصاءت واًىذاتة فِياك ٔبول كعاغ ثـؿل اـلـازف اًخلٌَة اـلصثحعة ٔبساسا مبِازاث اً

ا.  واذلساة وكرُي

ياك اثهًَا كعاغ ثـؿل اًلمي ألذالكِة واـلـاًري اًالسمة ًخستري اذلَات الاحامتؾَة  ُو

واًلدَح إكحاكم اذلالل واذلصام، ومكفاُمي اًـسل واًعسق والاس خلامة واًزناُة وادلَس 

 واـلسموخ واـلميوغ...اخل

ياك َ من ثلٌَاث اًـالكة مؽ  ُو اثًثًا كعاغ ثـؿل كمي وؿاذاث اًخفاؿي جلك ما حتخًو

 ألدص وكواؿس اذلواز وألذة مث رمازت اذلَات.

ة الاحامتؾَة وذاظة ؿىل  ياك ٔبذريا كعاغ ثـؿل ٔبساًَة متثي اطلاث وتياء اًًِو ُو

 .مس خوى ظوزت ادلسس

ٕان حتلِق حىِف اًعفي وفق ُشٍ اًعَف وإلصاكل ل ٍزال ٌضلك يف  واذللِلة

اًحضلان اًـصتَة اـلَسان اطلي ؾل ثلذحمَ تـس اصلزاساث وألحباج إلوساهَة ؿامة 

تعصش حافغ تعصش، )واًس َىوًوحِة ذاظة زمغ ما ميثهل من ٔبطمَة ؿَمَة وكمية معََة.

 (.48، ض1008

 الاحامتؾي ألدشي: اًـوامي اـلؤثصت يف اًخفاؿياثًثا: 

ُياك ؿست ؾوامي ثـَق وثؤثص ؿىل معََة ثوحَِ وثًض ئة اًعفي ذاذي ألدشت، من 

 ٔبطمِا اليٓت:

متساكن تَ من ٔبساًَة يف مـامةل ٔبظفاهلم  اجتاُاث اًواصلٍن:-2 عم ما ٍصاٍ اًواصلٍن ٍو

 (286، ض2997)مواُة اجصاُمي ؾَاذ، ًَىل َلس ارلرضي، . يف مواكف خمخَفة

س اًعفي الاؾامتذ ؿىل اًيفس ومساؿسثَ وعم ث  خضمن اًسَوك اـلعَق ٌَواصلٍن تخـًو

اُاث صلى اًواصلٍن حيول ؿىل اٍمنو الاحامتؾي واًـاظفي واًـلًل، وًىن ػِوز تـغ الاجت
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، فاًدسَط ُو ٔبحس الاجتاُاث اًواصلًة ٔلن اًعحَـة اًخرشًة متَي اىل ذفؽ ذون رعل

، 2976)جن خامني س حوك وبٓدصون،ًعًصلة اًيت حصب هبا.فاهل تيفس االاوسان ٕاىل حصتَة ٔبظ

 (22ض

ٕان اًحُئة اـلزًنَة وما ثخضميَ من ؿالكاث احامتؾَة ذاذي ألدشت  اًحُئة اـلزًنَة:-1

ألدشًة واًسٌلث اًـاظفِة اًيت ثعحؽ ُشٍ اًـالكاث ٕاما ذفء ٔبو جصوذت لك  ثواًخفاؿال

الٔدشًة، ٕارا اؾخربان ٔبن اًعفي ًدرشة  ُشٍ ارلعائط ًِا ثبٔزري هحري يف معََة اًخًض ئة

ألمناظ اًسَوهَة واًسٌلث اًس َىوًوحِة يف دضم ثفاؿي اًـالكاث ألدشًة ثضلك واؾي ٔبو 

صان،ٕاجيايب. ثَلايئ وسواء اكن ُشا اًدرشة سَيب ٔبو  ، 2984)حامس ؾحس اًسالم ُس

 (114ض

واًامتسم ألدشي : ًُس ُياك صم يف ٔبن الاس خلصاز اًـائًل الاس خلصاز الٔدشي-1

ن وٕاؿساذ اًعفي وثعحَـَ احامتؾَا، تُامن ثعسغ ألدشت ٔبو اًخفىم  ًَـحان ذوزا ابًلا يف حىٍو

اطلي ميس هَان ألدشت سواء ثسخة اًعالق ٔبو اـلوث ٔبو اًِجص لكِا حالث ًوضؽ 

ؤثص يف سَونَ وثرصفاثَ،  احامتؾي ًؤثص تعًصلة ٔبو تبٔدصى ؿىل معََة اًخًض ئة الاحامتؾَة ًو

فلس ٔبنسث اصلزاساث اًيفس َة الاحامتؾَة ؿىل ٔبطمَة مضازنة اًواصلٍن يف معََة اًخوحَِ 

ص هضج اًعفي ومنٍو اذلصيك  واسذايذ ذربثَ يف  وإلزصاذ حِر حزذاذ ُشٍ ألطمَة تخعٍو

 (.2997اًس َعصت ؿىل اًحُئة)مواُة اجصاُمي ؾَاذ، ًَىل َلس ارلرضي،

 دشي:زاتـا:حتسايث اًخفاؿي الاحامتؾي الٔ 

ا ؿىل اذلَات اـلـادضت، وسوف ثؤثص  لصم ٔبن اًـوـلة كوت بٔساس َة سدٌـىس بآثُز

(، وٕارا اكن من اًعـة ٕاٍصاذ ثوكـاث ذكِلة 12ثبٔزريا ؾؼامي يف اًلصن اذلاذي واًـرشٍن)

خمخَف جمالث اذلَات واًحىن  ؾن بآثز اًـوـلة ، مفن اـلصحؽ اهَ س َىون ًِا ثبٔزري حامس يف 

بٔول ما لامئة وؿىل زاسِا اًيؼام ألدشي وص حىة اًـالكاث اًياػمة هل ، فالاحامتؾَة اً

ٔبفصسثَ اًـوـلة ُو ثلرّي مفاُمي اـلـصفة واًخـَمي واًخـؿل، ورعل هدِجة ٌَخلري ادلشزي يف منط 

إلهخاح اطلي ٔبحسزخَ اًـوـلة، فلس اهخلَيا من هؼام  ًـمتس ؿىل ٕاهخاح اًحضاؿة يف اـلعاهؽ، ٕاىل 

خسًس ًخعَة مزخا تني ادلِس اًـضًل وادلِس اطلُين من هجة، وحيخاح ٕاىل ثوفص  هؼام ٕاهخاح
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كاؿست مـصفِة ؾيس اًـامي من هجة اثهَة. اهَ ثلري ابًف اًـمق وادلست ميىن زذٍ يف ألساش 

ٕاىل الاهخلال من افلمتؽ اًعياؾي ٕاىل افلمتؽ اـلـَومايت، اطلي تسوزٍ اؾمتس ؿىل اندضافاث 

، 1009، ٕاسٌلؾَي دشاح اصلٍن وبٓدصون)اث ؿَمَة وحىٌوًوحِة ُائةل.وثعوزاث وحتسٌُ

شا ما سِي اذرتاق ارلعوظَاث الاحامتؾَة وؿىل زٔبسِا دعوظَة ألدشت  .(86ض  ُو

اًـصتَة اًيت ٔبظححت رمسذت يف ػي ُشٍ اًخحولث افلمتـَة اًلامئة وثخزَط ُشٍ اًخحسايث 

 يف:

 يف اًـالكاث الاحامتؾَة ألدشًة زؿسم الاس خلصا. 

  اًخبٔزري ؿىل اًلمي وألفاكز واـلواكف والاجتاُاث، واقلو اًخسزجيي ٌَلمي واًـاذاث

 واًخلاًَس اًيت متزي ألدشت اًـصتَة وٕاحساج صَزا ؿىل مس خواُا.

 ًهدِجة ثبٔزري اـلضامني إلؿالمِة اًوافست من  س الاحنصاف الاحامتؾي تني اًض حاةحزا

ا.اًثلاف  ة اًلصتَة وثبٔزرُي

  وحِاث اذلسًثة الاهرتهت واًـاة اًفِسًو ٔبثصث ؿىل اًـالكاث ألدشًة اهدضاز اًخىًٌو

 وهصست اًـزةل.

  ثلََط وػائف ألدشت ذاظة فامي ثـَق ابًخًض ئة ألدشًة مؽ دصوح اـلصٔبت ٌَـمي

ا افلمتـَة، وثبٔزري اًخىٌوًوحِاث اذلسًثة ؿىل ثًض ئة ألفصاذ و  اوضلاهلم هبا وثـسذ بٔذواُز

 ٔبذى ٕاىل اًِصوة من اًواكؽ وضـف اًخفاؿي ألدشي.

  ٔحسزت ظساما تني الآبء ضلوظاث وحتسايث اًثلافة اًوافست ٔبثصث ؿىل ألفصاذ وب

 .وألتياء

 

 ذامتة:

ًإلفصاذ، اطلي ًـمي ؿىل ٕاص حاغ   الاحامتؾي -ألدشت متثي إلظاز اًيفيسًخضح ٔبن 

حاخاهتم وحتسًس سَووِم ذما ًضمن هلم الاظمئيان والاس خلصاز اًيفيس، واـلبٔوى اطلي ًحـس 

ضمن هل اسلاًة واًىِان الاحامتؾي، ًض هئم ؿىل اـلـاًري  ؾيَ ؾوامي اًلَق والاضعصاة ًو ًو

واكف واًصواتط اًيت ة، الاجتاُاث واـلاـلخـازف ؿَهيا، وجنس من ٔبسس اـللوماث اًيفس َ

، سواء اًزوخني ٔبو ألظفال ٕان اكن ٌسوذُا اًخفاضم واًخـاون حصتط تني ٔبؾضاء ألدشت
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والاحرتام اـلخحاذل تني ازلَؽ، نٌل ٔبن سَوك ٔبفصاذ ألدشت ًيـىس ؿىل خشعَة اًعفي  مٌش 

 اؿََةتُئة ثفيف هوهنا  ُشٍ اًصؤًةوػَفة ألدشت ثخَرط مضن ، فاًس يواث ألوىل من حِاثَ

 مجَـا ًـمَون اًواصلٍن وألظفال، ؾيسما تني اًـاظفة مضاؾص ػي يف ألدشت ٔبفصاذ مجَؽ تني

ؤبي ذَي يف ُشا اًخفاؿي ووحسهتا  هَاهنا ؿىل وحفاػا ألدشًة اذلَات معَحة ٔبخي من

 الاحامتؾي ألدشي ًيـىس سَحَا ؿىل ثًض َة ألظفال وثوافلِم هفس َا واحامتؾَا.
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                بٔسمة اًِوًة ادلًس َة صلى اًض حاة ادلزائصي واهـاكساهتا 

 ؿىل اًخلمط اًسوي ًٔلذواز ألتوًة
 ادلزائص -خامـة ثسىصت  - اًحاحثة فضَةل سلص

 
 : اـلَرط

ٕان ذزاسة موضوغ رمم مثي ثلري ألذواز يف ألدشت 

ٌس خَزم إلحاظة اًضامةل من لك اًيوايح سواء اكهت 

ـخرب ٕاؿساذ ألدشت  احامتؾَة ٔبو اكذعاذًة ٔبو هفس َة، ًو

ثحسٔب مٌش مصاحي اٍمنو ألوىل ٔبٍن ٍىون معََة مس متصت 

ٌَخلمط ذوز هحري صلى اًفصذ يف جضىِي اًعوز ألتوًة 

اًسوًة، وثـس مصحةل اًض حاة من ٔبضم مصاحي اٍمنو اًيفيس 

م اٍزىسون، واًيت مضهنا وحوذ ٔبسمة  اًيت حسذُا اًز

ُوًة، ًلؽ فهيا اًضاة، ومن ٔبضم ؾيادض ُاثَ ألسمة ، 

م اٍزىسون ٔبن  مضلكة اًِوًة ادلًس َة، حِر  ًـخرب اًز

حي ٔبسمة اًِوًة ادلًس َة ُو اـلفذاخ ألسايس ٌَخلمط 

اًسوي ًٔلذواز ألتوًة يف اـلس خلدي، ذما جيـي اًضاة يف 

مصحةل اًصصس اـلحىص كاذز ؿىل حتسًس وادذَاز اًرشًم 

ن ٔبدشت سوًة.  اـلياسة ًخىٍو

مٌش س يواث ذَت ؾل ٍىن موضوغ ٔبسمة اًِوًة     

واحضا يف جممتـاثيا اقلافؼة واًيت جساضم تفـي  ادلًس َة 

ادلواهة اًصوحاهَة وإلمياهَة يف ذَق ثلمط سوي ًٔلذواز 

ىن ًٔلسف مؽ الاهفذاخ اًخىٌوًويج اًىدري  ادلًس َة، ًو

وؾرص اًـوـلة، ٔبظححيا هالحغ مؼاُص خسًست ٍمنط 

ؿالكاث تني ادلًسني خمخَفة هوؿا ما،  ًلس رشؾت تـغ 

َ ة اًضشور ادلًيس ؤبؾعت اـلثَني هفس ألهؼمة اصلًو

ن  اذللوق واًوػائف، نٌل ٔبؾعهتم اذلق يف اًزواح وحىٍو

ادش مضوُة كري سوًة، ٕان اهـاكش مثي ُاثَ اًخعوزاث 

ؿىل اًحُئة اقلََة كس ٍىون دعريا خسا، ذالل ُاثَ 

اـلساذةل وسَط اًضوء ؿىل ٔبطمَة حي ٔبسمة اًِوًة 

ا ادلًس َة،  كدي مصحةل اًصصس اـلحى ص وؿىل ٔبضم مؼاُُص

ذاذي جممتـيا وؿىل مسى ثبٔثص ص حاتيا ابـلفاُمي وألذواز 

ادلًس َة اًـاـلَة ادلسًست ؼ وهَف ثيـىس ؿىل مس خلدي 

 ادذَازاهتم اًزوحِة وثلمعِم ًٔلذواز ألتوًة .

 Summary : 

The study of an important topic such as 

roles change in the family, requires a 

comprehensive briefing from all aspects, 

whether social, economic or psychological, is a 

family preparing a continuous process starting 

from the early stages of growth Where is the 

reincarnation of a great role of the individual 

in shaping the image of patriarchal normal, 

and longer young adulthood of the most 

important psychologicaldevelopment stages 

defined by Erik Erikson, Years ago was not 

the subject of the identity crisis of sexual and 

clear in our province and that contribute by 

spirituality and faith aspects of creating a 

reincarnation of normal sexual roles, but 

unfortunately with the great technological 

openness and the era of globalization, we note 

a new manifestation of the pattern of 

relationships between different sexes 

somewhat, it has embarked on some 

homosexuality international regulations and 

given the same rights and functions, sexually 

deviant  Also gave them the right to marry 

and start families of deformed, abnormal, if 

the reflection of such developments on the 

local environment may be very dangerous, 

through this intervention to highlight the 

importance of resolving sexual identity crisis, 

by early adulthood and the most important 

manifestations within our society and on the 

vulnerability of our youth new concepts of 

global citizenship and roles, and how they 

reflect on the future of their choices and 

marital reincarnation of parental roles. 
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 ملسمة:

ثـخرب معََاث اًخلََس يف مصاحي اٍمنو اًيفيس ألوىل رممة خسا ًدضىِي خشعَة 

غ مثال فٌالح ًخلََس ٕاىل معََاث ثلمط ًٔلذواز،اًعفي، ًىن دشؿان ما ًخحول ُشا ا

اٌَـة  سَوهَاثمن ذالل لك ثرصفاهتا اًَومِة وحىت يف  ألمثلمط اًفذات اًعلريت صلوز 

اطلهوز، ًىن ُشا اًخلمط ًواخَ هوغ من اًخلري  ألظفالمن ظصف  ًٔلةتُامن حنس ثلمعا 

ٕان اًضاة   اًصصس، ٕاىليف مصحةل اًض حاة وعم اـلصحةل اذلامسة اًيت ثيلي اًفصذ من اًعفوةل 

خَ ؿىل اًخلََس اـلحارش ٌَواصلٍن نٌل اكن يف اًعفوةل ًىٌَ ًلوم ل ًـمت س يف جضىِي ًُو

بٔول Ericksonًـخرب اٍزىسونو ، عاث اًساتلة يف ػي ذرباثَ ارلاظةتخجمَؽ وثـسًي اًخلم

ـخلس ٔبن  ا اـلِمة ألساس َة يف ُشٍ اـلصحةل  ًو ـخرُب ة صلى اًض حاة  ًو من اُمت مبفِوم اًًِو

اـلصاُلني اًض حاة من دضاؿاث جتـَِم يف حبر ذامئ ؾن إلحساش ما ًخـصط هل 

ضري توس ية ٔبن هس متربػ هتم،ٌو لة ًـخرب ٔبن "اًضاة ٍصفغ اًخلمعاث اًسات Kestembergهبٍو

ة  ع هدِجة زفغ اـلوضوؿاث ألتًو حا ؾن الٓدٍصن ًو س هفسَ قًص حا ؾن هفسَ فِو  ًٍص حح قًص

خَ رمسذت" ًو َرصوح من ُشٍ اًوضـَة حصى ُو ٔبن"اـلصاُق ًضاؾف اًخجازة  Doltoذوًخو ٌو

ـمتس ؿىل اـلوضوؿاث اًوس َعَة اًيت جيسُا ٕاما ؾيس مصاُلني بٓدٍصن ٔبو ؾيس اًصاصسٍن  ًو

ة." ) (.  ٔبما رشمي فدضري 90،92ؤبن مضالك اًخلمعاث ميىن ٔبن ثًهتىي ابضعصاة يف اًًِو

 ذما كس ًؤذي ٕاىلاًحاحثني كس بٔظححت ٔبنرث امذساذا،  اىل ٔبن مصحةل اـلصاُلة حسة تـغ

ةاجساغ مست  مصحةل اـلصاُلة كس ٔبن " Steinberg س خريهربػٍصى  ر، حِالاضعصاة يف اًًِو

ظاًت مسهتا فؿل ًـس مس خلصاب ٔبن جنس ألفصاذ مـمتسٍن ؿىل واصلهيم يف اًـرشًًِاث من 

 (.18" )وضم ؿىل مضازف اًثالزني. ااًـمص ٔبو ٔبن ًزتوحو 

ة وك  ة ٕاًسًًلس حسذ مازص َا مىوانث اًًِو ًو ة احامتؾَة ُو وًوحِة، سمِا ٕاىل ًُو

ة الاحامتؾَة ، ؤبسمة حتسًس اصلوز ادلًيس، ٔبسمة حتسًس اًـالكة ابدلًس ألدص، وجضمي اًًِو

فان اضعصاة وضوخ اصلوز ادلًيس ٍصثحط تعـوابث يف ؿالكة اًعفي ابلآبء واًزناؿاث 

ة ادلًس واصلوز، فألتياء  ناًزوحِة والاضعِاذ ٔبو اٍمتَزي م ؤثص يف جضىِي ًُو ألكصان ًو

ابء وألرماث ًحـضِم اًحـغ، ة وألتوت وألمومة من مـامةل الٓ ٍىوهون مفاُمي اطلهوزت وألهوز

ة  وابًخايل فان ؿسم متىن اًض حاة ذاظة يف مصحةل اًصصس اـلحىص من حي ٔبسمة اًًِو
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ة، وًـة ٔبذوازضم ثضلك ادلًس َة، كس ًؤثص مس خلدال ؿىل كسزهتم يف جضى  ِي ادش سًو

 ًخفق مؽ اقلَط واًحُئة الاحامتؾَة.
 

 ادلاهة اًيؼصي:

ة: .2  بٔسمة اًًِو

تبهٔنا ذزخة اًلَق والاضعصاة اكلخَط اـلصثحعة (Mayerحسة اًلامسي ًـصفِا ماٍص)

مبحاوةل اـلصاُق حتسًس مـىن ًوحوذٍ يف اذلَات من ذالل اندضافَ ما ًياس حَ من مداذئ 

ؤبُساف واذواز وؿالكاث احامتؾَة راث مـىن وكمية ؿىل اـلس خوى اًضريص  ومـخلساث

 (.289والاحامتؾي )

ة ًرتثة ؿَهيا ( ErichFrommورهصث ؿالوهة ان اًزم فصوم )  " ًؤنس ٔبن ٔبسمة اًًِو

ؿسم انامتل اًلسزت ؿىل اذلة اًياجض، اطلي ٍمتثي يف اًصؿاًة ـلوضوغ اذلة وإلحساش 

ٍمتزي ابًيلط ًخـرث اًضاة   قرتامَ ومـصفذَ مـصفة اكمةل ،حفة اـلصاُابـلسؤوًَة جتاَُ واح

 وثـلس ٔبسمذَ مؽ هفسَ.

ة ما عم ٕال ٕاحساش ( BoulGudiman"ٔبما تول حوذمان )       ٍصى "ابن ٔبسمة اًًِو

ابًضَاغ يف جممتؽ ل ٌساؿس اـلصاُق يف فِم راثَ، ول ًوفص هل فصظا ميىن ٔبن ثـَيَ يف 

اذلسًر ل حيصم اًضاة من اًلسوت واـلثي حفسة وٕامنا  ؽحامتؾَة وافلمتإلحساش تلميخَ الا

 (.20ًـعَِم ؾن اًلِام تسوز هل مـىن يف اذلَات". )

وٌضري مصيس اىل ثـًصف اٍزىسون ابن حي اـلصاُق ًرصاغ ُشٍ ألسمة ًُست يف   

ي ُشا اـلايض الاهفعال اًاكمي ؾن ماضََ ٔبو الاس متصاز اًاكمي هبشا اـلايض وًىن يف حاكم

 (.17،14)مؽ حارض خسًس حنو مس خلدي مـني 
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ن الٔدشت .1 ة وحىٍو  حسة اٍزىسون: بٔسمة اًًِو

 تساًة الٔسمة يف مصحةل اـلصاُلة:      1-2

ًـخرب خالل ٕان اًخًض ئة الاحامتؾَة ثـس اًعفي صلوزٍ هوصل واًحًت صلوزُا هحًت ويف 

سن اـلصاُلة ًخحلق راث اًوصل ابن ٍىون وصلا زخال،وثخحلق راث اًحًت ابن حىون تًذا 

، فـىل لكهيٌل ٔبن جيسا هلٌل ماكهة ًََـة اصلوز اـلـس هل يف افلمتؽٕار ٔبن ؿىل لك مهنٌل ٔبن هيَبٔ 

ة ومفِوم ٌظلاث ًخفق مؽ فىصت الٓدٍصن ؾهنم يف افلمتؽ  .ٔبو جيسا ًُو

 هناًة الٔسمة يف اًصصس اـلحىص:  1-1

ٍىون اًفصذ يف ُشٍ اـلصحةل مس خـسا ٕلجياذ اًخاًف يف ؿالكة محمية مس متصت 

.فٕارا اكن اًفصذ كس مص ابـلصحةل اًساتلة ثسالم فاهَ ًعحح مذبٔنسا من اكًعساكاث ٔبو اًزواح

خَ ،ٕار ٌس خعَؽ ٔبن ًخجاوس راثَ يف اـلواكف اًيت ثخعَة رعل ذون دوف من  ًو راثُذَ ُو

ؤذي ؿسم اـلصوز ثسالم ٌَمصاحي اًساتلة ٕاىل ارلوف اصلامئ من فلسان  فلسان راثَ ،ًو

 (. 14اطلاث،) 

ن الٔدشت:   1-1  حىٍو

شٍ اـلصحةل  اًصصس اـلحىص ٕان مصحةلف خاجص ًضَ متثي اًحساًة اًصمسَة ذلَات اًصصس،ُو

ن ؿالكاث مؽ  اًيت ًعحح فهيا إلوسان مًضلال ابرلعحة واًححر ؾن رشٍىة حِاثَ، وحىٍو

ن حِات ٔبدشًة هصمية،ومتخس من اـلصاُلة اـلخبٔدصت حىت اًصصس اـلحىص )من  ادلًس الٓدص وحىٍو

هنم ًـمي ٔبو رمية وحنو (. وذالًِشٍ اًفرتت ًوخَ اًصاصسون ٔبهفسِم ؿاذت حنو ٕاثلا14ؼ  10

صي ٕاٍزىسون نٌل فـي فصوًس ٔبن اًضرط يف ُشٍ اـلصحةل ٍىون مس خـسا الاس خلصاز ،ٍو

وكدي ُشا اكن سَوك ، الاحامتؾَة والازثحاظ مؽ خشط بٓدصاس خـساذا حلِلِا ًٔلًفة 

ة ألاناًضرط ادل  ة ًيس مسفوؿا ابًححر ؾن ًُو ، كري ٔبن اندساة إلحساش ابًًِو

ن تني خشيص خسًس  ؤذي ٕايل حىٍو اًضرعَة ابلهلٌلش يف معي مٌخج ميزي ُشٍ اـلصحةل ًو

،ووظف ٕاٍزىسون ٌَضرط اًلاذز ؿًل ىمن انحِة واًـزةل من انحِة ٔبدص  كعحاٍ ألًفة

ٌَضرط اًسوي، ٔبهَ رعل اًضرط اًلاذز  ألًفة واـلوذت ٌض حَ ص هبا هحريا ثـًصف فصوًس

 ( .282ؿًل اذلة واًـمي)
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خضح من ذالل مفِوم اٍزىسون ٌَمصحَخني مسى حصاتعٌِل ومسى حساس َة لك     ًو

ة كس ًؤذي تَ ٕاىل اضعصاابث يف  مهنٌل، حِر ٔبن ؿسم متىن اـلصاُق من حي ٔبسمة اًًِو

ن الٔ   دشت.اـلصحةل اـلواًَة، واًيت عم اـلصحةل ألساس َة ًخىٍو
 

ة ادلًس َة واًخلمط: .1  بٔسمة اًًِو

ٕان ثسًزة اًعفي مٌش ولذثَ ؿىل اندساة اصلوز اطلي ًالمئ خًسَ نشهص ٔبو ٔكهىث 

فاًسؤال اطلي ًربس ٕاساء ُشٍ اـلصحةل ُو ما  فهيا،ؿىل وفًق مذعَحاث اًثلافة اًيت ًـُش 

ة ادلًس َة ؟  ؿالكة اصلوز ادلًيس يف ٔبسمة اطلاثَة ؟ ٔبو اًًِو

اصلوز ادلًيس ، فوز ادلًيس يف ٔبسمة اطلاثَة ٔبنرث ذما ٌسِم تَ ٔبي ذوز بٓدصٌسِم اصل

 :ًخضمن اًىثري ذما ثخضميَ ألذواز ألدصى

 .اصلًًِة وارلَلِة وألحاكمفِخضمن اًىثري من اًلمي  -بٔ  

 .ًخضمن حتسًس اـلِية -ة 

 .حتسًس اصلوز ألدشي -ح 

 حتسًس اًىثري من دعائط اًسَوك وسٌلث اًضرعَة ...  -ذ 
 

ة ادلًس َة: 1-2  بٔس حاة وؾوامي ػِوز بٔسمة اًًِو

ُياك ٔبذواز خسًست مس خحسزة ثؼِص يف حِات اـلصاُق وكس ابن " ًوحض اًـسريي    

ياك ثبٔزري حٌلؿة اًصفاق ،ميَي اـلصاُق ًحـضِا ثضلك كوي فاًىثري ذما ًخـَمَ اـلصاُق ؾن  ُو

ُياك ؾوامي حصثحط ابًخًض ئة ألوىل اًيت ثـصط ًِا ، و اًصفاق ادلًس ًبئت هدِجة ًخبٔزرياث

مفثاًل ٕارا وضبٔ اـلصاُق يف ٔبدشت ًلوم هبا  َ من ثبٔزرياث ؿىل ثعوزٍ ؾن راثَاـلصاُق وما حصنخ

ط ألم تبٔؾٌلل اـلزنل وألة ًـمي ٔكن ختع ا ُو مذوكؽ ٔبن ًلوم تَ لك مهنٌلاًواصل واًواصلت مب

اُاث اـلصاُق حنو اصلوز ادلًيس ذازح اـلزنل ومثي ُشا اًخرعط ًيـىس ثبٔزرٍي يف اجت

 .ؿىل اًـىس من اـلصاُق اطلي ٍىون ٔبو ًـُش يف تُت ًـمي فَِ ألة وألم ذازح اـلزنل
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ياك مدسٔب اـلساوات تني اطلهوز وإلانج ومدسٔب حلوق اـلصٔبت لكِا ًـىس م فاُمي ُو

فٕارا ٔبذشان اًحًت اًيت  اًوصل،خسًست ًٔلذواز ادلًس َة وما هخوكـَ من اًحًت وما هخوكـَ من 

وضبٔث ؿىل ٔبساش ُشٍ اـلساوات .. هَف ثخـامي مؽ ادلًس ألدص؟ُي ختخَط حبًصة مؽ 

 اطلهوز؟ٔبم جساٍصضم يف دصوهجم ؤبؾٌلهلم ؟؟ٔبم ُي ٌسمح ًِا إبكامة ؿالكاث ؿاظفِة ... 

اًًصفِة اًيت حصتت ؿىل كمي وؿاذاث مـَية من ظاؿة معَاء ودضوغ ًلمي  نشعل اًحًت 

 .ؤبمكَت ثـَميِا تيجاخ فِي جس متص يف مساٍصت ُشٍ اًلمي ٔبم ثـازضِا اقلًل،افلمتؽ 

نشعل ُياك ذَط يف ألذواز تني اطلهوز وإلانج من ذالل حتسًس الاجتاٍ لدذَاز 

؟ ٔبم ٍىون ًٔلؾٌلل الاحامتؾي ٔبم اـلوزذ اـلايلُي ثخجَ ٌَمِن اًيت حتلق اـلصنز و اـلِن،

فـيسما ختخَط ألذواز وثخـازط ثًضبٔ صلى اـلصاُق حاةل من اذلريت واًرتذذ  اذلصت وُىشا

 . وكس ًؤثص رعل يف سَونَ وكس ًيحصف حنو الاهـزال ٔبو حنو اًخعصف

ة جضلك يف ثؤثص اًيت افلالث ٔبضم من واحسا ادلًيس اصلوز مفِوم ًـخرب نشعل  ًُو

 يف الادذالف ٕاىل َوًويجاًح  الادذالف ًخـسى وألهوزة اطلهوزت مففِوم الاحامتؾَة، ألان

 يف واًثلافاث اًضـوة تني اًلامئة الادذالفاث فٌالحغ اصلوز، ًخوكـاث اًثلايف اـلفِوم

،   اًزواح وسن اًـمي هوغ و اكـلَخس ثفاظَي من تَ ًخـَق وما اصلوز سَوهَاث حتسًس

 اـلياسة اًسَوك ثوحَِ يف ُام تسوز ماثلوم زلافة يف والاجتاُاث اـلـخلساث ٔبن ولصم

 ألفصاذ تـغ جيس وكس اًعفوةل، مٌش اندساهبا ماًمت وؿاذت ٕاًََ ًًمتي اطلي ٌَجًس ثحـا ٌَفصذ

 ودضاؿاث ضلوظ ٕاىل هبم ًؤذي ذماكس ثلدَِا، يف ٔبوظـوتة ادلًس َة ٔبذوازضم ثـؿل يف ظـوتة

 ادلًيس اصلوز وضوخ ؿسم وتشعل فَِ ًـُضون اطلي ٌَمجمتؽ اًسائس اًثلايف اٍمنط مؽ

ةادلًس َة)  وحريت اـلصاُلة، مصحةل يف واحض ثضلك الاضعصاابث ثغل ثؼِص حِر (اًًِو

 ادلًس َة واـلَول ادلًس َة اًياحِة ادذالف ؾن اًدساؤل يف ثحسو ُيا اـلصاُق اًض حاة

 افلمتؽ ًخوكـِا اًيت ألذواز مٌعلِة وحتََي اًيوؿني، تني والاس خجاابث اًصقحاث وفصوق

 .ؿَهيا اٍمتصذ ٔبو ٔبوتـضِا لكِا ألذواز ثغل وثلدي

ة ًدضلك فصؾي مكجال ادلًسني تني اًـالكة ومتثي  ٌَحَاتا ٔبساس َ مؼِصا ألان ًُو

 ظوز يف هفسِا ؾن ثـرب اًيت ًيفس َةا الاجتاُاث من ٍلوؿة حول حمتصنز الاحامتؾَة
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 حمتَة اكلخَفة إلوساهَة افلمتـاث وثيؼم الاحامتؾَة، واًيؼم واًخفىري اًسَوك منة، خمخَف

 معي مِاذٍن يف ادلًسني تني ابًـالكاث جسمح افلمتـاث فدـغ خمخَفة، تعصق اًـالكة ُشٍ

 كدي ادلسسًة ظوزثَ يف اـلحارش ادلًيس ابلًخلاء جسمح كس ٔبدصى وجممتـاث حمسذت،

 ألدشت إبرشاف ٕال الٓدص ادلًس ٕاىل فهيا اًخحسج لًحاخ ٔبدصى وجممتـاث اًصمسي، اًزواح

 كس تبٔهَ اًض حاة صـوز ٔبن ٕال اًزواح، ؾلس تسون الثعال متيؽ ؤبدصى زكاجهتا، وحتت

 وكس ابًزواح، هفسَ يف ادلاحمة اصلوافؽ ثغل ؾن ثـحري ًواًسَ ادلًس َة اًياحِة من منوٍ انمتي

 ماًًضس وتني تٌَُ ؾلدة اًسائست الاحامتؾَة واـلـاًري اـلاًَة اـلوازذ فَِ حىون تواكؽ ًععسم

 (.34)اًخوحصالاهفـايل سايذت ٕاىل ًؤذي كس ذما اـلَحة، اصلوافؽ ثغل ؾن وثـحري اس خلالل من

ة ادلًس َة: .4  اًيؼصايث اًيفس َة اـلفرست لسمة اًًِو

تبٔن اًعاكة ادلًس َة حزء من  افرتط فصوًس ٌضري اصلابػ ان اًخحََي اًيفيس

حِر ٔبهنا حمنو مؽ إلوسان وجية ٔبن جتس ًِا ثيفسًا وٕاص حاؿًا ؿىل اًصمغ من ؿسم ()اٌَحَسو

ثبٔهَس اصلًَي اًفسَجي ٕلزحاهتا , طلا جنس ٔبن اًِصموانث ادلًس َة ل ثلري من هوؾَة اًسَوك 

ة نٌل ٕاهنا ثؤثص يف ػ   حاةل الاس خـساذ ًٌَضاظ ادلًيسًىهنا ثؤثص يف ِوز اًعفاث اًثاهًو

شا ذافؽ  )ادلسمَة( ٌظلهص وألهىث واًصقحة يف ثلَري ادلًس من رهص ٕاىل ٔبهىث ٔبو ابًـىس ُو

دضازذ زاسىن( ظحُة  (Transiexualism) خًيس بٓدص ظـة اًخفسري نٌل يف حاةل )ًز

وتـس معََة حصاحِة ٔبظحح  حافز ذاذًل تبٔهَ ذَق ًَىون ٔبهىثولؾة ثًس صـص جصقحة ٔبو 

و ثلَري ادلًس . ) امصٔبت شا مثال ؿىل ذافؽ خًيس ظـة اًخفسري ُو  ( 277ولؾحة ثًس ُو

خحسج زمزي ؾن   -1    فٕاهنا حصحؽ اس خجاابث اًفصذ ٕاىل  "اًيؼصايث اـلـازضةًو

مذـسذت ومذيوؿة يف ظحَـهتا وفلا ـلي  وحوذ ٕاماكهَة واسـة صلى إلوسان ًعسوز اس خجاابث

مواكف ثؤذي ٕاىل ٔبن ًخـؿل إلوسان ؿاذاث ٕاما حصَحة  ًَلاٍ اًفصذ من ذرباث وما ميص تَ

ة حصَا وذَلِا ولصم ٔبن ػاُصت اًخلمط موحوذت  ٔبو ؿاذاث صارت ومٌحصفة وسًو

خزش ألمناظ اًسَوهَة ارلاظة  ة ًو ومٌدرشت وكس ًخلمط اًضاة اطلهص تـغ اًعفاث ألهثًو

وظف حِيئشٍ ابدلًس الٓدص سواء يف مَخسَ ٔبو يف مؼِص  وابـلثي  ابًخرير ٍ وؿاذاثَ ًو
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وكس  الاسرتخال ميىن ٌَمصٔبت ٔبن جسرتخي وثخلمط تـغ ظفاث اًض حاة من ارلضوهة و

 ( ,127) "ٍىون مصذ رعل ٕاىل ٔبجعاة ألوًَاء ثضرعَهتا

 اًرتتَة ادلًس َةيف الٔدشت ادلزائًصة اذلسًثة: .1

 الٔدشت ادلزائًصة اذلسًثة:  1-2

ة اًخلََسًة اًـائةل صِسث  Zerdoumi حسة   حـَِاا ٔبساس َا حامتؾَا اثعوز ادلزائًص

 فامي اًخلرياث تني ومن اـلـادضت ادلزائًصة ألدشت ٔبو اًيووًة ابٔلدشت ًـصف خسًس توخَ ثؼِص

 امذساذ وابًخايل ،صلة ٕاىل ادلزائًصة اًـائةل اهخلَت اًىدريت اصلاز اكهت تـسما اًسىن، خيط

 .اًخلََسًة ألدشت تًِة يف اًخلرياث ُشٍ

 مس ئول مسدضاز حمرتم ٔبة ٕاىل اـلس َعص ألة حتول حِر اًحعٍصصكِة: اًيؼصت -2

يفق ًـمي فاًلك يشء لك يف ؿَََ ًخلكون ل اًـائةل ٔبفصاذ ؤبظحح اـلـادضت، اًـائةل  ًو

حسي  حصك يف ٌس متصون اًـائةل ٔبفصاذ ٍلي فٕان اًعازئة اًخلرياث اكهت رمٌل "وًىن زٔبًَ، ًو

 ذميلصاظَة ػِصث وًو حىت اًـائًل اًدس َري يف ألوىل اصلزخة امن ذوز ًَـة ألة

 .اًـائةل ٕاظاز يف هبجمة ثلوم اًخرصفاث، وحتٍصص اًـالكاث

 مس خلي سىن يف ٌس خلص ٔبن اًزوح إبماكن اـلـادضت اًـائةل يف ة:الٔنياثَىِاًيؼصت  -1

 حبَات هتمت بٔظححت ؿائَهتا ٔبن نٌل ألوىل، ؿائَهتا مؽ وزَلة تـالكة ثلوم فِىي اًزوخة ٔبما

 اًيوات ؾن ماثيفعي دشؿان اـلـادضت ألدشت بٔظححت الاهلسام خيط فامي .ومعاذلِا تًهتاا

 اذلاظي اًخلَري من ابًصمغ ًىن اًخلََسًة ألدشت ؾىس خسًست ؿائةل تيفسِا وحىون اـلصنًزة

ة ألدشت يف  دعائط تحـغ حتخفغ لساًت ٔبهنا ٕال اًيووي ٕاىل اًخلََسي من ادلزائًص

 ابًًس حة واًـمي اًخـَمي ػِوز اًخعوز ؾن اـلـربت اـلؼاُص مفن اًخلََسًة، اًـائةل ووػائف

ا اًزوحِة الاس خلالًَةو ٌَمصٔبت  اًىثري وحوذ ًيفي ل ُشا ٔبن كري اًـرصهة مؼاُص من وكرُي

 واًخرصفاث اـلـامالث من نثريا فٌجس ٔبحِال، مٌش تثلافذيا اـلخـَلة واًخلاًَس اًـاذاث من

 الاهامتء زوخ ٌضجـون حِر اًـصوص َة هؼام حتت ماساًوا ؤكهنم اًساًفة ًٔلمناظ حصحؽ

 ًعازؾون ذوما جيـَِم ا)ذم واذلضمة (اًيَف) ومؼاٍُص اًرشف ؿىل واًلريت واًخـاون
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 هلٌل لحامس هلِضني مـاٌضة ٕاىل اذلالث من نثري يف ًسفؽ كس كسمي، ُو مبا اذلسًر

يـىس  245)).(وؿاظفِة سَوهَة فىًصة، مس خوايث ؿست ؿىل ُشا ًو

 اًرتتَة ادلًس َة اذلسًثة:   1 -1

 يف ٔبظححت فولذهتا ٌَحًت افلمتؽو  ألدشت هؼصت ثلريثفِلول " ًلس  Bensmail-اما    

 هبا ًـامي اًيت اًعًصلة تيفس حمنوو  ثـامي ٔبظححت ٔبهنا نٌل ،الاجن هولذت اًيووًة ألدشت

 جلك حِاهتا ثـُش ظازث فاًحًت اًخلََسًة ألدشت يف ادلًسني تني اٍمتزي ؾن ذالفا اًوصل

 وٕاىل ٌَمسزسة اطلُاة ذالل من ورعل اًصصس ٕاىل اـلصاُلة، ٕاىل اًعفوةل من تسءا مصاحَِا

 ٍميس تُهنٌل اذلواز جمال فِدسؽ تًهتاا وثوؾَة ثَلني ؿىل ثـمي ألم.-اذلَاتاـلِيَة -اًـمي

 اًفزًيوًوحِة اًخلرياث تخغل ًخـَق ما ذاظة اـلصاُلة مصحةل يف حساس َة الٔنرث اـلواضَؽ

 ٔبمام ولمدسَعة مذـعحة كري مساحمة ٔبنرث حىون فألم اًحَوػ، مصحةل يف حتسج اًيت

 اـلصاُلة ثبٔذش ثلََسي جممتؽ لك ففي اًثلافاث حسة ختخَف اـلصاُلة فىصت"تًهتاا جساؤلث

 الاهخلال وعم اًصاصسٍن ؿاؾل يف ًسذي تي، تَ مـرتف كري اـلصاُق فوضؽ ،ذاظا مفِوما

 .(49" )اًحَوػ من

لول  "  يف ٌَحواز وجتمتـان ألم ٕاىل ابـلَي اًحًت ثحسبٔ  اًحَوػ سن يف" توثفٌوصتًو

 كامئا ًـس ؾل ؤبرما اًفذات تني واذلَاء ابرلجي فاًضـوز ابًخايلو ادلسسًةو  اًفزًيوًوحِة اـلضالك

 ابلًزتام حِاهتا يف ٌَحًت اصلامئة اًخوظَة ؿىل اًصخال فِحلى ألدص، ادلًس مؽ اصلزخة تيفس

 .حٌلؾهتا كمي ؿىل ارلصوح ؿسمو  ..واذلَاء ابًعاؿة

 ٔبحسٌُل ثبٔزرٍين تني ثـُش اًيووًة ألدشت يف هفسِا اًفذات جتس اـليؼوز ُشا ومن

 اذلَات ٕاىل وارلصوح اذلًصة ٔبدصى ومٌجِة اًخلََسًة ابـلـاًري اٍمتسم هجة من ألدص، ًياكغ

 ومواهحة ٌَخعوز ثحـا حصمسَ اطلي خشعِا من حتس كس ضواتطو  كِوذ حصفغ جيـَِا ذما اًـامة،

 (30")اذلالث مجَؽ يف واـلس خجساث اًرسًؽ اًصهة
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 ادلاهة اـلَساين :

 مهنج وبٔذواث اصلزاسة : .2

اس خزسام اـللِاش اـلوضوؾي ، و اؾمتسان يف ُسٍ اصلزاسة ؿىل اـلهنج الاس خىضايف

ة.   ًصثة اًًِو

 ثلسمي بٔذات اصلزاسة :  .1

ة -  : Eomeis-2) )اـللِاش اـلوضوؾي ًصثة اًًِو

ة  بٓذمزكام  ة ألان ؿىل منورح مازص َا ًًِو ومـاوهٍو تخٌاء اـللِاش اـلوضوؾي ًصثة ًُو

ٍص  ألان، وكسٔبحصى  .يف ظوزثَ اٍهنائَة وٕادصاخَاًـسًس من اصلزاساث يف سخِي ثعٍو

ملِاش يف  -  اًحُئة اقلََة:ارلعائط اًس َىومرًتة ٌَ

حبساة ارلعائط  يف ادلزائص كامت اًحاحثة زتَـة ؿالوهَ من خامـة سعَف

 من اـلصاُلني 120مذىوهة من  تخعحَق اـللِاش ؿىل ؾَيَ ٌَملِاش، ورعل اًس َىومرًتة

و مـامي كوي ٔبما مـامي اًثحاث 0.86مـامي اًعسق اًلكي  واـلصاُلاث واكن اًلكي  ُو

كمية ؿاًَة ثسل ؿىل زحاث اـللِاش وٕاماكهَة اس خزسامَ  وعم 0.77فذحسذ ابًلمية 

 .وثعحَلِـىل اًحُئة ادلزائًصة

 ؾصط وحتََي اًيخاجئ: .1

ظاًة من ظَحة  210مىوهة من  اـللِاش ؿىل ؾَية ؾضوائَة كعسًة مقيا تخوسًؽ

س ية، وتـس ثفًصف اًحَاانث اكهت اًيخاجئ  12خامـة َلس دِرض تخسىصت، ل ثخـسى ٔبؾٌلزضم 

 نٌل يف ادلسول: 

 

 

 

 



 

 ةلجم
ين

ًثا
ذ ا

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
 

 خامـة ثسىصت -سلص  فضَةل ذ. ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

 صتخامـة َلس دِرض ثسى                                        خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص 
231 

ة 2)خسول    ( ًوحض ثوسًؽ هخاجئ بٔفصاذ اًـَية ؿىل زثة اًًِو

 اًخحلِق الاهلالق اًخـََق اًدضدت 

 4 22 11 1 رهوز

 20 20 16 1 ٕاانج

 24 12 78 7 افلموغ 

اًًس حة 

ة  اـلئًو

1.81% 61% 27.1% 22,66% 

ًخنب من ذالل ادلسول بٔن ٔبنرب وس حة جسَت يف زثحة اًخـََق وعم اًصثحة اًيت ًـخلس 

ة وكري كاذٍزن ؿىل اختار كصازاث يف ما خيط  فهيا مازص َا ابن اًض حاة ًـاهون من ٔبسمة ًُو

خامـني، ٕال ٔبهنم ل ٍزاًون ًـاهون من ٔبسماث يف  مس خلدَِم، وزمغ ٔبن ٔبفصاذ اًـَية ضم ظَحة

هتم.  جضىِي ٍُو

ة الاحامتؾَة:1)خسول  ( ًوحض ثوسًؽ اًعَحة يف زثحة اًخـََق ؿىل جمالث اًًِو

 

 

 

ة الاحامتؾَة   ٔبسمة اًًِو

ة  اًـالكة ابدلًس ألدص متضَة وكت اًفصاػ اصلوز ادلًيس اًعساكة جمالث اًًِو

 28 17 11 20 ؿسذ اًعَحة

 7 1 22 1 ٕاانج

 22 14 21 1 رهوز

 %11.07 %14.6 %19.4 %21.8 اًًس حة إلحٌلًَة

 78افلموغ: 
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 اًخـََق ؿىل اًيخاجئ : .4

يف زثحة اًخـََق اكي من وس حة  من ٔبفصاذ اًـَية اطلٍن جسَوا ثـس وس حة  إلانج 

شا ًسل ؿىل ٔبن اطلهوز ةًـا اطلهوز، ُو وميىن ٕازخاغ ، هون ٔبنرث من  مضالك حتسًس اًًِو

رعل ٕاىل اًحُئة اقلافؼة ٌَولًة، حِر ٔبن ألذواز ل حزال ٕاىل حس ما ثلََسًة، ؾىس 

ة  ٍن حسج ثلري هحري ًٔلذواز،اًولايث اًىربى بٔ  وهفس اًيشء ابًًس حة لسمة اًًِو

ادلًس َة،حِر جنس ٔبن ؿسذ إلانج اًاليت ًـاهني من مضالك يف اصلوز ادلًيس اكي ، من 

شا ما كس ًويح ابن إلانج، ؾَية اصلزاسة ًخلدَن ذوزُن ادلًيس ثضلك ؿسذ اطلهوز،  ُو

حِس، حِر ٔبن وس حة اًخـََق يف تـس اصلوز ادلًيس اكي جىثري من وس حة اًخـََق يف ابيق 

ألتـاذ، مثال متضَة وكت اًفصاػ، واطلي جسي فَِ وس حة انرب من إلانج،  ُشا ما ًسل 

ة صلى إلانج، ؿىل ٔبن مضلكة اصلوز ادلًيس ل جضلك  اـلضلكة اًصئُس َة يف ٔبسمة اًًِو

وهفس اًيشء ابًًس حة ، ًحـس اًـالكة ابدلًس ألدص حِر جنس ٔبن اطلهوز ًـاهون من ٔبسمة 

يف حتسًسضم ًعًصلة ثـامَِم مؽ ادلًس ألدص ٔبنرث من إلانج،  وان اًـسذ الٔنرب من ٔبفصاذ 

ة  احامتؾَة ، ثخـَق بٔ  ساسا تعًصلة متضَة وكت اًفصاػ، وان اًـَية ًـاهون من بٔسمة ًُو

ة ادلًس َة ل ثـس عم اـلضلكة ألساس َة.  مضلكة اًًِو

 حتََي وثفسري اًيخاجئ: .1

ة ؿىل ؾَية كعسًة من ظَحة ادلامـة اصلٍن ل     ٔبن هخاجئ ثعحَق ملِاش زثة اًًِو

ة وابًخايل فان  اكَة  ٔبف 12ثخـسى ٔبؾٌلزضم  صاذ س ية،  ثويج توحوذ ثـََق يف زثة اًًِو

ة  ة ، ومن ذالل اًيخاجئ ًخنب ًيا ٔبن ٔبسمة اًًِو ُشٍ اًـَية ، ل ٍزاًون ًـاهون من ٔبسمة ًُو

ة ادلًس َة، وٕامنا ثخوسغ ؿىل  صلى ٔبفصاذ ُشٍ اًـَية ل ثـوذ ابصلزخة ألوىل ٕاىل ٔبسمة اًًِو

 ٔبتـاذ اـللِاش ثضلك خمخَف، ؤبما مضلكة حتسًس اصلوز ادلًيس واًخحسًس ظًصلة اًخـامي مؽ

ا اـلضلكة اًصئُس َة اـلدسخدة يف تلاء ُؤلء اًض حاة يف  ادلًس ألدص فال ميىن اؾخحاُز

 زثحة ألسمة واًخـََق.

وزمغ ما هالحؼَ من مؼاُص ثويح تيوغ من اٍمتََؽ ادلًيس صلى ص حاة ادلامـة، 

ي مٌرفضة ارلرص، ثؼِص اـلالثس  حة كري اًالئلة ابطلهوز مثال) دشاًو مثي اـلالثس اًلًص
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ة(، كس حىون ثلََسا ٔبمعى صلا ل ًسزك اًض حاة ذََة واًيت ًخـمس ٔبن حىون تبًٔوان ٔبهثًو

ثلول ؿاتسٍن"حيسذ اًحاحثني الاحامتؿني   اـلثََة ادلًس َة(،) جضري ٕاىل اـلـىن ادلًيس هل

اًـسًس من  ذوافؽ اكذياء اـلالثس، من ٔبطمِا مساٍصت اـلوضة، وحماولث ًفت الاهدداٍ 

ٌل ذاظَخان (159) ؤبما ما  اًخلََس وحماولث ًفت الاهدداٍ، مصافلذان ـلصحةل اـلصاُلة، ُو

، فال ج ؤبسَوة اًالكم اـلدض حَ ابطلهوزًالحغ من تـغ اًخرصفاث ارلض ية صلى إلان

ة خًس َة، وميىن  ميىن ٕازخاؿَ ٕاىل وحوذ احنصافاث خًس َة دعريت ٔبو حىت ٕاىل ٔبسمة ًُو

والادذالظ  ج واًضاابث يف ألدشت اـلـادضت،ٕلانٕازخاؿَ ٕاىل ذزخة اذلًصة اًيت حمتخؽ هبا ا

ألدشت، ودصوهجا من ذائصت الاهلالق اًيت  يف لك ألماهن ، سواء ادلامـة ٔبواصلامئ ابطلهوز 

راث كعة  إلانج يف الادشت اًخلََسًة، حِر ؾل ثـس ألدشت اـلـادضتاكهت ثـُضِا 

ة يف ألدشت من درهوزي حمغ، زمغ ما ٌضلكَ سلوظ اًلعة ألتوي واًسَعة  عص ألتًو

ؾوامي اكذعاذًة  ، واطلي ٍصحـَ اًحاحثني  يف ألساش ٕاىلؿىل اًخلمط ألهثوي واطلهوزي

 ُيا اكف كري ذذهل الاكذعاذي ٔبو تعاةل حاةل يف ألة وحوذ"ٔبن فُضري توسخيس ٔبنرث

الاكذعاذًة  وماكهخَ الاحامتؾَة ألؿىل ألان مثيمك  اًثلافِة ماكهخَ تني ثياكغ حيعي

شا اـليحعة  اًـائََة ٌَخلاًَس اذلامِة ألم ٔبن حني يف سَعخَ، ؿىل دعريت تعفة ًؤثص ُو

 (157" )ٌَعفي اًخلمط زقحاث لك ؿىل جس َعص وُىشا ذوز، ًِا ٍىون

شا ما كس  ًفرس ٔبنرث  ثلري ألذواز يف ألدشت ادلزائًصة، حِر ٌس حق اًـامي  ُو

ؤثص يف  معََاث اًخلمط ؿىل اـلسى اًحـَس، زمغ رعل فان الاكذعاذي لك اًـوامي ًو

اًة ٌَض حاة من اٍمتسم ابدلاهة اصلًين واًرتتَة ألذالكِة إلسالمِة، صلكت هوؿا من اسل

ة ادلًس َة وحتوًِا حسوج ثلمط مضٍو ٔلذواز الآبء،  وصلكت حاحزا ضس  ثفامق ٔبسمة اًًِو

شا ًيعحق ؿىل بٔفصا ذ اًـَية اًلعسًة ٌضلزاسة فلط ، ٕاىل احنصافاث يف اصلوز ادلًيس، ُو

ة اصلاذََة اقلافؼة، ختخَف ؾن اًـامصة وولايث اًساحي  حِر ٔبن تُئة اًولًة اًعحصاًو

 ٔبٍن ميىن ٔبن جنس هخاجئ ٔبدصى خمخَفة متاما.

وزمغ لك اصلزاساث اًيت جضري ٕاىل ٔبن ادلامـة ثَـة ذوزا هحريا يف مساؿست اًض حاة 

ة ،  حِر  خَ حِر  ثًهتىي ؿاذت   ؿىل ختعي ٔبسمة اًًِو جسِم ثضلك هحري يف حتلِق ًُو

ُشٍ ألسمة صلى اكَة اـلصاُلني تـس اًس ية ألوىل من الاًخحاق ابدلامـة، حيسذ تـسُا 
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ذزاسة  ؤبُسافَ وخيخفي ٕاحساسَ ابلكرتاة، ففي ٌضري َلس اىلاـلصاُق ٔبذواٍز 

Toder&Marcia2971ة اـلصاُلني حسة  م اًيت ُسفت ًخحسًس اًفصوق يف زثة ًُو

اـلس خوى اصلزايس ادلامـي، جسي مصاُلو اًس ية الٔوىل يف زثحة اًدضدت يف حني جسي 

 (27.) قظَحة اًس ية اًثاهَة يف زثحة الاجناس واًخـََ

ة صل      ى اًض حاة ادلامـي ؾَية ٕال ٕاهيا ـلس يا هوؿا من اًخبٔدص يف حتلِق اًًِو

فرس رعل صلى ؿسًس من اًحاحثني توحوذ ٔبسمة اكذعاذًة اهـىست ؿىل  سة،اصلزا ًو

 اًوضـَة اًيفس َة ٌَمصاُق واطلي حـَت مٌَ مصاُلا ٕاىل كاًة اًثالزني من اًـمص، كري كاذز

جضري رشمي "ان  ر، حِؿىل جضىِي ٔبدشت، ٔبو اذلعول ؿىل وػَفة، ٔبو حتسًس رمية ذاظة

اـلصاُلة كس ظاًت مسهتا فؿل ًـس مس خلصاب ٔبن جنس  ٍصى ٔبن  مصحةل  Steinbergس خريهربػ

وضم ؿىل مضازف  األفصاذ مـمتسٍن ؿىل واصلهيم يف اًـرشًًِاث من اًـمص ٔبو ٔبن ًزتوحو 

 (18" ).اًثالزني

لول اًضافـي   "يف مرص ٌضري اًحاحثني ٕاىل اهَ من اـلخوكؽ سايذت وس حة ألفصاذ  ًو

، وسوف جضمي ن فرتت اـلصاُلة سوف متخس ٔبنرثبٔ  اًفصاذى، ؾن وس حة اـلزتوخني، ذما ًـين

ؿسذ ٔبنرب من اًساكن،وان افلمتؽ ٔبظحح ؿاحزا ؾن ثَحَة حاخاث ُسٍ اًفئة، من فصض 

ٌَدضلَي، ومضالك اًسىن، نٌل اهَ كري كاذز ؿىل ثلَري ؿاذاثَ وثلاًَسٍ يف مساةل اًزواح 

ة صلى اـلصاُق كضَة   (17).جممتؽ"وحاكًَفَ اـلاذًة،ذما جيـي من ٔبسمة اًًِو

ا ؾن ما حيسج يف ادلزائص، حِر هَمس     سٍ ألسمة الاكذعاذًة ل ختخَف ٔباثُز ُو

هفس اـلؼاُص وهفس الامذساذ يف مصحةل اـلصاُلة، واٍمتسم، ابًـاذاث واًخلاًَس يف مساةل 

اًزواح واًخزًل ؾن تـغ مؼاُص اذلضمة واذلَاء من هجة واًخلََس ألمعى ٌَلصة من هجة 

شا ما ًفرس مـا  انت اًض حاة، وثلري اذواز ألدشت ادلزائًصة.ٔبدصى ُو
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 ذالظة ؿامة:

سَحَة، فصمغ ما حتلق  حواهة اجياتَة نٌل اهَ هل حواهة ٕان ُشا اًخلري ًـخرب را      

اـلصٔبت من حتصز من تـغ اًـاذاث اًلسمية اًسَحَة واًيت اكهت هتمش ذوزُا، ٕال ٔبن 

س َعصهتا ؿىل ألدشت وحتول اًلعة اًسَعوي ٕاٍهيا تسل ألة كس خيَق هوؿا من اًدضٍو يف 

ثلمط ألذواز ادلًس َة صلى ألتياء مس خلدال، ذما كس ٌضلك دعصا وتُئة دعحة ًؼِوز 

صافاث دعريت مثٌَل حيسج يف اصلول اًلصتَة اًيت ٔبظححت ثخِح اًزواح اـلثًل، واطلي احن

 ميثي ٔبؿىل ذزخاث اًخزَف والاتخـاذ ؾن إلوساهَة.

ة     وزمغ ٔبن هخاجئ ذزاسدٌا خاءث مصضَة، حِر ؾل هَمس وحوذ ثفامق لسمة اًًِو

يف حس راهتا، )ظَحة ية ٕاىل هوؾَة اًـَ  ٔبفصاذ اًـَية، ٕال ٔبن رعل ٍصحؽ ادلًس َة صلى

، ٔبو اصلزاسة ؿىل ؾَية من ص حاة تعاًنيحِر كس ختخَف اًيخاجئ ًو ظحلت  خامـني(،

واًخلاًَس واًخـاًمي  كري خامـني نٌل ٍصحؽ ٕاىل اًحُئة اقلافؼة ٌَولًة واٍمتسم ابًـاذاث

ٕال ٔبن تـغ اـلؼاُص ادلسًست واًيت هالحؼِا ففي ؿست ولايث من اًوظن،  إلسالمِة،

ثي اًخحصص ادلًيس، ابٔلظفال والاؾخساء ؿىل اًلرص ودعف ألظفال تًِة الاؾخساء م 

، سواء ثسخة اشلوز  ادلًيس وكذَِم، ثويج توحوذ مضالك خًس َة، ٔبو احنصافاث خمخَفة

،  وابًخايل لتس من حىثَف اًححر يف ابيق ولايث اًوظن ٌَخحلق من ذَو ٔبو اكلسزاث

يف اًخلمعاث ادلًس َة، واًخحلق من دصوح اـلصاُلني ص حاتيا من مثي ُسٍ اًدضوُاث 

ة ادلًس َة، وثلدَِم ٔلذوازضم اًعحَـَة، كآبء وبٔرماث، وابًخايل كسزهتم  ثسالم من ٔبسمة اًًِو

ة زمغ ظـوتة اًوضؽ الاكذعاذي .  ؿىل جضىِي ادش سًو

 

 

 

 

 



وًة ادلًس َة صلى اًض حاة ادلزائصي واهـاكساهتا ؿىل اًخلمط اًسوي ًٔلذواز الٔتوًة ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ   بٔسمة اًِ

 خامـة َلس دِرض ثسىصت                                         خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص 
236 

 اـلصاحؽ:
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ة ٔلدشهتا  ٕاؿاةل اـلصبٔت ادلزائًص

 -ابئن اًؼاُصت و دفهيا  -

 ادلزائص - خامـة سىِىست -حىمية بٔوص يان.ذ  
 

 : اـلَرط

اـلـَةل ًيفسِا ٔبو ٔلدشهتا، عم اًيت  اـلصٔبت

ثخوىل زؿاًة صؤوهنا وصؤون ٔبدشهتا ماذاي 

ومبفصذُا، ذون الاسدٌاذ ٕاىل وحوذ اًصخي 

ٔبو ٔبذا، ٔبو ٔباب( وؿىل  )سواء اكن: سوخا

ُشا ًسذي مضن ُشٍ اصلائصت ؿست رشاحئ 

 وسائَة.

 Résumé : 

La femme qui prend en charge ses 

besoins et ceux de sa famille c'est 

celle qui s'occupe d'elle même et de 

sa famille du coté matériel toute 

seule, sans compter sur l'homme 

(soit-il un mari, un frère ou un père) 

ce qui fait que plusieurs catégories 

de femmes sont concernées. 

 

 ملسمة:

، فِىي حصفغ ٔبن حىون ٔبن اذللائق الاحامتؾَة كري مـعات ؿَمخيا اًسوس َوًوحِا

زيائَاث ثلول: ٔبن ُياك اًؼاُص  ما جيـَيا هعسز يف حلِا ٔبحاكما يف صلك خاُزت ٌَححر،

ا اذلمك، فٌلول ٔبن ُياك اـللول حىت ٔبكواًيا ل جسؿل من ُشواًحاظن. اًحائن وارلفي، 

 اًالملول.و 

من ُشٍ اًثيائَاث، عم اًيت حتمي اذللِلة اًيت وكاًحا ما هؼن ٔبن ألهعاف اًثاهَة    

س حبهثا اذللائق، مث إ ِا طلعل ؿََيا تلزو ُشٍ اًؼواُص و وسـى ٔلخَ  ؿاذت تياهئا، ؾيسما ىًص

 اًخليص ثضبهٔنا.و 

كس ًة ٔلدشهتا، ثبئت ُشٍ اـلساذةل و هبشٍ اًىِفِة يف اًيؼص ـلوضوغ ٕاؿاةل ألدشت ادلزائص 

وػَفة مـَية و حتلِق كاًة  ءضؽ لك ؾيرص مهنا، ٔلذاتيُت ؿىل مخسة ؾيادض ٔبساس َة، و 

 حمسذت، ٌساؿساهيا ؿىل ثوضَح كصاءثيا ٌَموضوغ اـلسزوش.
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 حتسًس مـىن اـلصٔبت اـلـَةل. .2

 اًخددؽ اًخازخيي ًٔلدشت ادلزائًصة. .1

 معي اـلصٔبت صلك من ٔبصاكل إلؿاةل ٔلدشهتا. .1

 ابئن ٕاؿاةل اـلصٔبت ادلزائًصة ٔلدشهتا. .4

ة ٔلدشهتا. .1  دفي ٕاؿاةل اـلصٔبت ادلزائًص

 : بٔول.حتسًس مـىن اـلصبٔت اـلـَةل

ماذاي  ٔبدشهتاعم اًيت ثخوىل زؿاًة صؤوهنا وصؤون اـلصٔبت اـلـَةل ًيفسِا ٔبو ٔلدشهتا، 

( وؿىل ُشا اببٔ و بٔ ، اذبٔ و ابٔ سوخسواء اكن: وحوذ اًصخي ) ٕاىلذون الاسدٌاذ  ،ومبفصذُا

 : رشاحئ وسائَة مهناًسذي مضن ُشٍ اصلائصت ؿست 

و ٕامأبزمةلبٔ فِىي  ،مصٔبت مزتوخة وًىهنا فلسث سوهجا:إ كس حىون اـلصٔبت اـلـَةل ًيفسِا -

غ وؿاحز ؾن اًـمي إ و رمجوزت وزمبا اكن اًزوح موحوذا وًىٌَ بٔ معَلة  ٔبو ما مًص

و  إلهفاقوابًخايل ؾن ؿاظال ؾن اًـمي   ٔبًضااطلي ُو مسؤوًَة اًصخي جتاٍ اـلصٔبت ُو

ىل ذزخة لًؤمن إ وًىٌَ خبَي  إلهفاقحق اـلصٔبت ؿىل سوهجا. وكس ٍىون كاذزا ؿىل 

 ٕاص حاغخي بٔ مـِا اـلوازذ اًرضوًزة اًالسمة ًِا وابًخايل ثضعص اـلصٔبت ٌَـمي من 

  .إلوساهَةألوىلاذلاخاث 

اًؼصوف ٌَـمي  ذفـهتا زمبا تلِت ؿاوسا و بٔظالكري مزتوخة : كس حىون اـلصٔبت اـلـَةل -

ا ٌَـمي من  ،ذاهلة ماًَة ٔبسمةزمبا ثـُش  بٔو( ألتوألدفلسث اـلـَي ) ٔبنتـس  ثضعُص

 .خي اًلوثبٔ 

 ٕارن ًخحسذ مـىن اـلصٔبت اـلـَةل، مبحسذٍن ٕازيني، ٌُل:

اطلي حيمكَ: اًـجز ٔبو اًحعاةل ٔبو اًحزي ٔبو مس خوى زاثحَ  حمسذ حضوز اًصخي: .2

 .اًضِصي

 مكَ: اًوفات، اًعالق، الاهفعال و اًِجص.حمسذ قَاة اًصخي: اطلي حي .1
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ا.اًخددؽ اًخازخيي  ة:ًلٔ اثَه  دشت ادلزائًص

ٕلؿاةل ؤلخهل.  ًبئت ثددـيا اًخازخيي ًٔلدشت ادلزائًصة، هوهنا افلال اطلي حيسج فَِ فـال

 ٌس خفِس مٌَ.ش ثبٔزرٍي ؿَََ، مثٌَل ًخبٔثص تَ و من مثة فٕاهَ مياز و 

ة ٔبما ؾن هَفِة سري ُشا اًخددؽ،  فِىون حبسة اًخلرياث اًيت ؾصفهتا ألدشت ادلزائًص

 يف خمخَف اقلعاث اًخازخيَة، و اًيت ميىن ثلس ميِا ٕاىل زالج حمعاث ٔبساس َة:

 اًيت اًـَمَة واصلزاساث ألحباج ثؤنس خمخَفحمعة ما كدي الاس خـٌلز اًفصويس: .2

 متخاس اًخلََسًة ادلزائًصة اًـائةل ٔبن"  اًخازخيي ثعوزُا ؿرب ادلزائًصة اًـائةل تًِة ثياوًت

 واحس مسىن يف سواحِة ؿائالث ؿّست جضمي ٔبهنا حِرت، وذمخس موسـة ؿائةل جىوهنا

 مععفى). اًحسو ؾيسى( اًىرب  ارلميةؼ )وت اذلرض ؾيس( اًىربى اصلازؼ )ت ًـصف

 (17ض:2984توثفٌوصت،

َـة اًواصل و ألتياء، ثخبًٔف من "اًواصلٍن و و  ذوز اًصئُس  من حيي حمهل ؾيس فلساهَ،ًو

واحامتؾَا وزلافِا وس َاس َا. اكلعط يف لك يشء، اكذعاذاي واـلوخَ واـلسري واـلمون و 

ٔلدشت ظاؿة معَاء يف لك اًضؤون واًلضااي ارلاظة واًـامة، ورعل ذما ًـعََ لك ٔبفصاذ او 

 (110: 2999احرتاما صلى اًلري." )حيي توؾٍزز، ٔبهسة ألدشت متاساك واهضحاظا وماكهة و 

ذـخرب ألدشت ادلزائًصة مٌش اًلسمي ٔبساش اًيؼام الاحامتؾي يف افلمتؽ، ثؤذي طلًى 

ذوزُا الاكذعاذي من ذالل اًـمي و إلهخاح و ثوفري اـلؤن، و ذوزُا الاحامتؾي من 

ذالل حصتَة ألظفال و حتلق اًخاكفي فامي تُهنا و ٕاكامة اًـالكاث الاحامتؾَة، ؿىل ٔبساش 

 اًخضامن و اًخاكفي.

كسميا، فامي ًًل: )مععفى  ساش حسذث دعائط ألدشت ادلزائًصةُشا الٔ ؿىل  

 (40-17توثفٌوصت، اـلصحؽ اًساتق: 

 ٔبهنا ٔبدشت ذمخست. -

ة. -  ٔبدشت ٔبتًو

 الاهامتء ٔبتوي.اًًسة فهيا رهوزي و -



ة لٔدشهتا ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاـلصبٔ  ؿاةلإ    ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت ادلزائًص

 خامـة َلس دِرض ثسىصت                                         خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص 
240 

 اًـائةل ادلزائًصة ثـُش يف اصلاز اًىدريت، ٔبي يف وحست سىٌَة واحست. -

هل ٕاىل وظف افلمت :حمعة الاس خـٌلز اًفصويس .1 ؽ ادلزائصي يف ُشٍ اًفرتت، تبٔهَ كس مت حتًو

مس خـمصت ل ٌس خفِس مهنا سوى اًىوًون، اطلٍن ابثوا ٌس َعصون ؿىل ٔبكَحَة ألزايض 

ي اًفالحني ادلزائًصني ٕاىل ؾحَس، ٌسرصون من ظصف اـلـمٍصن  ارلعحة. نٌل مت  حتًو

جتاٍ اـلسن ٔبو ( ما اضعصضم ًِجصت ٔبزاضهيم و اًزنوخ اب111: 1001)ظاحل فصهوش 

 حىت اًِجصت حنو فصوسا، حبثا ؾن اًـمي . 

ػصوفَ، ثلريث مالمح ألدشت ادلزائًصة، فبٔظححت ثـاين من تلوت ُشا اًوضؽ و 

اًدضدت و حتعم ؿالكاهتا و ثعسؾِا، وؾل ثـس جضلك ٕاحسى مؤسساث اًعموذ، اًيت 

 اكهت حتمي ٔبفصاذُا، نٌل اكهت من كدي.

اًخلري كس  ابًيؼص ٕاىل واكؽ ألدشت ادلزائًصة، ًالحغ ٔبن مالمح حمعةاًوكت اًصاُن: .1

اًخحولث افلمتـَة اًيت ؿاص هتا، مٌش الاس خلالل حىت ساذث، تفضي ألحساج و 

من ٔبدشت ذمخست ٕاىل ٔبدشت هووًة، ارلاض، ؿىل ٔبهنا كس حتوًت حِر جيمؽ اًـام و  اًَوم.

ما حـي  متىٌت مهنا.ت ٕاٍهيا و اًزنؿة حنو الاس خلالًَة ماذاي وسىٌَا، كس جرست ٔبنو 

 عم:ٔبظـست نربى  حولث يف مس خوايث ٔبواًحـغ حيرص ُشٍ اًخ

 (164-2997،161ؿسًَبٔتوظاحون،)

ألدشت كس ذفؽ  اًخحسًر واًخحرض: ًالحغ ٔبن ؿىل اًعـَس الاحامتؾي -

ااصلاذًل ُا، تساًة ذمأبذٕىًىخلريبٔذواز وماكهةٔبفصاذ، ادلزائًصةٕاًىخحولجرسًـةُسذاتس خلصاُز

ة، حٌلؾَوتـسما نيت اـلعَحة فهيا  ،تخلري تيُهتا فدـسما اكهت ذمخست ٔبحضت هووًة

كسث فصذًة، هدِجة ثلري ظحَـة اًـالكاث اًيت اكهت ثلوم ؿىل اًلصاتة فِخلشى مهنا 

، الاس خلالًَة ىزؿة كشهتا اًيتاًفصذ و ٍمنو يف ػَِا فبٔظححت ثلوم ؿىل اـليافؽ ارلاظة 

، فٌلط تاًواحس ألدشت ٔبفصاذ تني اـلسافاث الاحامتؾَةتـس  من ساذألمص اطلي 

 وثضاءل اًخضامن مؼاُص ضـف ٕاىل مأبذى وألكازة ألُي تني واًخواظي الثعال

 .ؤبُاٍهيم ٔبكازهبم ٕاساء ـلسؤوًَاهتم ألدشت ٔبفصاذ اًزتاماث
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 ٔبمام اًفصظةساذ من جفوت اًخلري يف ألدشت ادلزائًصة، دصوح اـلصٔبت ٌَـمي. فٕااتحة  

 ابًخايل، واًـمي ُشا هؼري حصبٔ  ؿىل واذلعول واـلساوات ابًصخي واًـمي ٌَخـؿل اـلصٔبت

، نٌل ٔبن ما وذازحِا ذاذََاهتا زؿاٍ ويف مسؤوًَة، ألدشت مزياهَة يف الاجياتَة اـلضازنة

 جس خلهل ما اًوكت  منيف ٕاجياذ  اـلصٔبت ساؿس، مذعوزت مزًنَة ٔبذواث من اًخىٌوًوحِا وفصثَ

 . اـلزنل ذازح اكذعاذي ظاتؽ هلال مع ثـمي ٔبو ٔبن ٔبدشهتا ٔلفصاذ اـلزًنَة اًصاحة ثوفري يف ٕاما

اًصخي اـلصٔبت و  تني اـلس متص ٔبو اًؼاُص اًرصاغما ٔبفصسٍ اًخلري الاحامتؾي ٔبًضا،  ومٌبٔجصس

 ومتضَة اًلصايب ابًًسق واًعةل ألظفال ومـامةل واـلزياهَة اًس َاذت ؿىل) واًزوخة اًزوح)

ا اًفصاػ وكت  . ؿام توخَ الاحامتؾي اًخلري ٔبفصسُا اًيت اًخحسايث من وكرُي

مؽ اهدضاز ػاُصت دصوح اـلصٔبت ٌَـمي، ثلري اصلوز اًرتتوي يف  ؿىل اًعـَس اًرتتوي: -

ة، حِر ٔبظححت الاس خـاهة تبٔظصاف ٔبدصى مثي ادلريان، ألُي،  ألدشت ادلزائًص

واكؽ يف جممتـيا، زمغ ما هل من بآثز سَحَة حصتُهتم ٔبمص ذوز اذلضاهة، يف زؿاًة ألتياء و 

 مهنا. ٌض خيك

ت ألدشت ادلزائًصة يف وكذيا اًصاُن ٕاىل ٔبدش مس هتَىة  ؿَىاًعـَس الاكذعاذي: - حتًو

نشا اًخىٌوًويج، اٌظلان وفصا ًِا ، هدِجة اًخعوز اًعياؾي اذلاذج و تـسما اكهت مٌخجة

 مزًنَة، ثوفص ًِا ادلِس و اًوكت.لك ما حتخاخَ مَخسا و مبالٔك و ٔبذواث و بٔهجزت 

 ٕان ُشٍ اًخلرياث حـَت ألدشت ادلزائًصة، ثؼِص مبالمح خسًست، ميىن حرصُا يف:  

راث تًِة هووًة، متَي ٔبنرث ٕاىل الاس خلالًَة، سواء يف ؿسذ ٔبفصاذُا ٔبو ؿالكاهتا  ٔبهنا -

 ألدشًة.

َة اًىسة ف اذلَات ظـحت من معَ ؾل ثـس ٔبدشت سواحِة نٌل اكهت من كدي. فؼصو -

 ثَحَة اذلاحِاث.ومن مثة إلهفاق و 

اـلَي الاحامتؾي رلصوح اـلصٔبت ٌَـمي زمغ بآثٍز اًسَحَة.حىت ٔبهيا ٔبظححيا وسبٔل ؾيس  -

 سواح ٕاحساُن، ُي ثـمي ٔبم ل.

 ًىرثت الاوضلالث و مذاؾة اذلَات.، احنساز اًـالكاث اًخضامٌَة فهيا -

 نرثت اـلضالك ألدشًة و اًخفىم يف ألدش. -
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اًيت حتمك وػائف اًزوخني، تي ٔبظحح اـلَي حنو  -ٕاىل حس ما –ل اذلسوذ سوا -

مساؿست اًزوخة و اًلِام تبٔؾٌلل مثي اًخيؼَف و زؿاًة ألتياء ٔبمص وازذ صلى تـغ 

 اًصخال.

من لك ما س حق، ميىن اًلول ٔبن ألدشت ادلزائًصة ٔبظححت متخغل اًلسزت ؿىل اًخزًل 

ة )لس امي اًخـَمَة(، و نرثت دشي، و لس ختَت ؾن: الامذساذ الٔ من هجة، ف وػائفِا اًرتتًو

ألدشت اًيوات، وثيؼمي اًًسي  ألولذ. مبلاتي، اًلسزت ؿىل اًخلدي بٔو اًلاتََة: ًضلك

ا.، و دصوح اـلصٔبت ٌَـميوالاس خلالًَة وذوز اذلضاهة و   اًخىٌوًوحِا ...وكرُي

ة صلك  من بٔصاكل إلؿاةل ٔلدشهتا:  اثًثا. معي اـلصبٔت ادلزائًص

تساًة هؤنسٔبن ػاُصت دصوح اـلصٔبت ادلزائًصة ٌَـمي ًُست ابدلسًست، فاـلـعَاث اـلخاحة 

س من  اتزخيَا، ثثخت ٔبهنا مازست اًـسًس من ألوضعة اكلخَفة:الاكذعاذًة،اًيت اكهت حًز

امي ست اًصخي يف فالحة ألزط )سزؿا وحعاذا( ل س ذذي ألدشت، من ذالل: مساؿ

اض )اًخس خان( وحصتَة اصلواحن اًصؾي، ٔبو اًـمي ًوحسُا يف حلَِا ارلاًفالحة. ونشا 

اكذلَانة  ؼة ؿَهيا، ٕاضافة ٕاىل وضاظاث ٔبدصىاـلسدصاث اًلشائَة و اقلافوحفغ اـلؤن و 

اكًلَي، ) ظياؿة ألذواث اًفزاًزةحال، اذلاًم، ارلَام... و )اًززايب، اًرباوس، ألقعَة، اذل 

تي ٕان من اًًضاظاث ما ثخىفي تَ اًٍزص(  اًلسوز، اًعياحص، اًعواحن، اًاكهون،اـلثازذ، 

ية يف اًحَوث من تـغ اـلواذ  اـلصٔبت ذون اًصخي، مثي ظياؿة تـغ مواذ اًًز

حيي توؾٍزز، ) .(اًسزاة ٌَـيقوحي اًـَون، اذلصكوش ٌَحواحة، و  ألوًَة)اًسواك،

 (. 111-117اـلصحؽ اًساتق: 

يف حصة اًخحٍصص ضس الاس خـٌلز اًفصويس، حىفَت اـلصٔبت ادلزائًصة إبؿاةل ٔبدشهتا و  

تـس اًخحاق اًصخال تعفوف خُش اًخحٍصص اًوظين، من ذالل ذمازس هتا خمخَف ألوضعة 

 حىت ٔبهنا اص خلَت ذاذمة يف تَوث اـلس خـمص. 

 ٔبما فِـِس الاس خلالل، و هدِجة ؾوامي مساؿست، مثي:   

 كدول فىصت حعوًِا ؿىل مؤُالث ؿَمَة.اًخـَمي و  متىني اـلصٔبت من -
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 ورش ألفاكز ادلسًست اًيت ثيؼص ٌَمصٔبت ؿىل ٔبهنا هعف افلمتؽ. -

مساؿست اًصخي ًِا يف ري هؼصت اًصخال ٌَمصٔبت اًـامةل وٕاجياذ فصض معي مالمئة ًِا و ثلَ -

 اًـمي اـلزنيل.

ق معَِا، هحياء ذوز اذلضاهة ٕاساةل اًـوائق اًيت ثلف يف  - ضٌلن وزايط ألظفال و ظًص

الاس خـاهة ابٔلهجزت اـلزًنَة ٕاىل اًـمي، تـس ٕاخاست اًولذت و حق اـلصٔبت يف اًـوذت

 (171: 2981اذلسًثة. )ُرني ؾزام، 

، ما ًـين ابـللاتي مساطمهتا يف مزياهَة ل ًوفص ًِا اـللاتي اـلاذي فلط فلس ٔبظحح معَِا 

 امتؾي.حىت الاحدشت وزفؽ مس خواُا اـلـُيش، تي و الٔ 

هبشٍ اـلـعَاث، ميىن اًلول ٔبن معي اـلصٔبت يف جممتـيا ؿىل مص اًخازخي، اكن ذامئا صالك 

من ٔبصاكل إلؿاةل ًٔلدشت. تي ميىن اطلُاة ٔبتـس من رعل، حني هؤنس ٔبن اـلصٔبت سواء 

 اكهت مزتوخة ٔبم ل فِىي متازش إلؿاةل ٔلدشهتا. 

، ثفضي ٔبول اذلعول ؿىل وػَفة، زاس هتاخيربان اًواكؽ اًَوم ، ٔبن اًفذات ؾيسما حهنىي ذ

ؾيسما ًخحلق ًِا رعل، فبٔول ٔبمص هتمت تَ )دعوظا ٕان اكهت ٔبدشهتا فلريت( ُو مساؿست و 

ألدشت و حتسني مس خواُا فذجسُا حتصض ؿىل رشاء لك مذعَحاث اًحُت و ألفصاذ سواء 

فَِا تبدٔشهتا يف ألايم اًـاذًة ٔبو يف اـلياس حاث. و ٕان اكهت مزتوخة حىت يف حاةل حى 

من مثة ميىن اؾخحاز بٔن معي اـلصٔبت هنا ثحلى جساؿس ٔبدشهتا ألوىل. و ادلسًست اًعلريت، ٕال بٔ 

 جلك ظوزٍ يف جممتـيا، اكن ذامئا و ل ٍزال صالك من ٔبصاكل إلؿاةل.

ة ٔلدشهتا:  زاتـا. ابئن ػاُصت ٕاؿاةل اـلصبٔت ادلزائًص

واكؽ ٕاؿاةل و  هنا حي اـلضالكث،هيسف لك سَوك ٕاوساين ٕاىل حتلِق كاايث مـَية م

اـلاكهة بٔي حتلِق إلؿاهة اـلاذًة ٔبول و اـلصٔبت ٔلدشهتا يف جممتـيا، ل خيصح ؾن ُشا اًيعاق، 

 الاحامتؾَة اثهَا. ٕاىل خاهة ؾوامي ٔبدصى ثسفؽ ابـلصٔبت ًخحمي مسؤوًَة إلؿاةل ألدشًة.

حائن الٔول: )إلؿاةل اـلاذًة( اة ثًذجَ وثحسو مٌعلِة ، فِو حمىوم تبٔس حفداًًس حة ٌَ

مـرتف هبا، مثي وفات اًزوح ٔبو ثعََلَ ٌَزوخة، ٔبو ٔبن ٍىون ؿاظال ؾن اًـمي وصائـة و 
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لك َـة معي اًزوخة من كدي اًزواح، و ٔبو ٔبن زاثحَ اًضِصي ٔبكي من زاحهبا، ٔبو حبمك ظح 

ن مثة مًفلص ٔبو حتسني اـلس خوى اـلـُيش و حٌلٍهتا من اًسفؽ هبا ٕاىل اًخىفي ابًـائةل و رعل 

 يف هفس اًوكت حتلِق اـلاكهة الاحامتؾَة.ضٌلن مدسٔب اًـُش جىصامة. و

ٔبانـلاكهة الاحامتؾَة  فٌلول تساًة ،ابًًس حة ٌَحائن اًثاين: )حتلِق اـلاكهة الاحامتؾَة(ٔبما 

سن، ارلربت، اذلاةل : اً اًوزازة، ٔبو لؾخحازاث ٔبدصى، مثيٌَفصذ ثخحسذ، ٕاما ؾن ظصق 

 (128: 1001)ؾحس ػل َلس ؾحس اًصحٌلن،  اـلِيَة.الاحامتؾَة و 

ؾؼٌلء وكري ؾؼٌلء، حىت ٔبهَ كِي: تـغ اًياش ًوصلون ؾؼٌلء  ثلسم اًياش ٕاىل وعم

خة ٕاىل حتلِق ؾؼمهتا واًضـوز اًحـغ الٓدص، ًفصط ؿَهيم حتلِلِا.واـلصٔبت يف جممتـيا حباو 

شعل،ملاتي جسَميَ تـؼمة بٔهنا ثـاين من ؿسم الاؿرتاف افلمتـي ًِا تهبا إكوسان، دعوظا و 

من مثة ًعحح حتلِلِا ـلاكهة احامتؾَة و  اًصخي، اطلي حيعي ؿىل ماكهخَ تفضي خًسَ.

 حصضاُا ًيفسِا، ًـين حتلِق ؾؼمهتا.  

ٔبهَ يف ذاذي طلي ًسوز حوهل افلمتؽ اـلـادض و مبثاتة اقلوز ا وٕارا اكن اًـمي كس ٔبحضى

متس ًخبٔنس ٔبًضا. ٕار ميىن ٔبن ًـ شاثَ، وحتسذ تي و َة، ًدضلك ٕاحساش اًفصذ تؿاؾل اذلَات اـلِي 

خؽ هبا ماكهخَ اًيت ٍمت ٍٍص طلاثَ ثضلك حامس ؿىل رميخَ و تخلسٕاحساش اًفصذ تلميخَ ارلاظة و 

خَ و  ٔبنرث من رعل، ثمت اًىثري من مـامالث اًفصذ مؽ جممتـَ من ذالل ذمازس خَ ًـضًو

ت كس وخسث سخَِِا ٕاىل حتلِق (فٕان اـلصبٔ 119ؾحس اًصساق خَيب، ذ.ش،  )ؿًلاـلِيَة."  

اًخلسٍص، من ذالل ة الاحامتؾَة اًيت ثعمح ٕاٍهيا، وحتلق ًِا راهتا وحىس هبا الاحرتام و اـلاكه

 اًوؾي جىِيوىهتا.ا اطلي ٍىس هبا اًضـوز و معَِ

، ل س امي يف حىت اًـالئلِةائن اًثاًر: )حتلِق الاس خلالًَة( اـلاذًة واًسىٌَة و اًح

حِر ٔبظحح لك ُشا ٌضلك زٔبسٌلل احامتؾي ٌَفصذ، ٕاما ٔبن ٍىون  ػي اًخلرياث اًصاُية،

 هل ؾوان ؿىل جس َري حِاثَ ثسِوةل ٔبو ٍىون ؿائلا ًعـة ؿَََ كضاء حواجئَ.

ة ، من ذالل ٔبذاء اًواحة،من ظحَـة اـلاًحائن اًصاتؽ: )اًصضا ؾن اًيفس( صٔبت اًفعًص

َي ل س امي ٔلَُِا )سواء اًضـوز ترضوزت زذ ازل اـلَي ٕاىل اًـاظفة واًخرصف مبوحهبا، و 
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ة ٔبو اًيووًة(، طلعل ثَجبٔ ٕاىل ثلسمي اـلساؿست يف حاةل حاخة ٔبدشهتا ًِا،  اكهت ٔبدشهتا ألتًو

 سواء ؿىل اـلس خوى اـلاذي ٔبو اًعحي، ٔبو الاحامتؾي.

زمغ ُشٍ اًحائياث، ًحلى وزاء لك مهنا دفي ًًذج ؾيَ بٔو ًَخعق تَ ازثحاظا ٔبو 

 ابٕلفعاخ ؾيَ من ظاحدَ بٔو مالحؼخَ بٔو جتصتخَ.اهفعال، ل ٍىضف ٕال 

ة ٔلدشهتا:   ذامسا. دفي ػاُصت ٕاؿاةل اـلصبٔت ادلزائًص

ا دلًس اطلهص ؿىل حساة ًوظف جممتـيا تبٔهَ رهوزي، ٔبي ٔبن ُياك ذامئا احنَاس 

يف ٔبدشان توخَ ذاض، حيسج يف واكـيا الاحامتؾي ؿامة وهسٌي ؿىل رعل مبا ألهىث، و 

 حلائق ؿست هشهص ٔبطمِا:هَمس رعل يف 

 ٔبن لك ٔبدشت حزائًصة، ثفضي ٔبن ٍىون ٔبول موًوذ ًِا رهصا. -

ىث وثـاكة ؿَهيا ٔبنرث ذما ثًسة ٔبن اقلاس حة ؿىل كضَة مسـة اًـائةل، ثًسة ًٔله -

 ٌظلهص.

حزائصي ل ثخىصز فَِ كعة ًوسف ذمازسة اٍمتَزي تني ادلًسني، ٕار ل ًوخس تُت  -

 واصلٍ ًـلوة.وٕادوثَ و 

ئة ٔبو حماًست، تٍزاث شٍ اًامتُ ٕاؿاٍهتا ٔلدشهتا. ي متخس ًخعال مسبةٔل معي اـلصٔبت و َُست جًص

هلف ؿىل رعل من ذالل ظحَـة اًخعوزاث الاحامتؾَة حول معي اـلصٔبت و ٕاؿاٍهتا ٔلدشهتا، 

 ملازهة تـمي اًصخي و حىفهل تشعل. 

يف ٕان ما حيسج يف تَوثيا )ٔبدشان( ٍىضف ؾن حلِلة ألمص جلك ٔبتـاذٍ، سواء 

ا. ؿىل ُشا ألساش  مس خوى اًـالكاث ٔبو اًخـامالث ٔبو مسبةٔل الاحرتام و اًخلسٍص ٔبو كرُي

ًبئت حسًثٌا ؾن دفي ػاُصت ٕاؿاةل اـلصٔبت يف ألدشت ادلزائًصة، نٌل ًحٌَُ اًواكؽ يف اذلَات 

 اًَومِة.

ثـاين  ابًصحوغ ٕاىل ما حسذ ساتلا من ابئياث، ميىن اًلول ٔبن اـلصٔبت  اـلـَةل يف جممتـيا،

 من ؿست مضالك:
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 سَعة اًـصف الاحامتؾي،يف مسائي ؿسًست، مهنا: ثفصضِاالاحامتؾَة:اـلضالك دفي  .2

 اًـائةل.  حبجة مسـةمسبةٔل اًزواح: ٕاما ٕاحدازا ٔبو مٌـا  -

اهفصاذُا مبزًنِا ارلاض، تـَسا ؾن اـلـَةل و  : ٔبي زفغ اس خلالًَة اـلصٔبتاًسىن مسبةٔل -

ؿائَهتا )ٕاما ؿائَهتا ألظََة ٔبو ؿائةل اًزوح لس امي يف حاةل وفاثَ(. ما حيمت ؿَهيا رضوزت 

ٔبذش اًلصاز، ٕاما زفضا مؽ حتمي ثحـاث اـللاظـة من ظصف ألُي، ٔبو اًلدول مؽ حتمي 

 ًِا ٔبو تسل ؾهنا.حىت اختار اًلصازاث اتـة هل من فصط اًسَعة واًصٔبي و اـلضالك اًخ

دصون مسبةٔل ظوزت اًـالكاث الاحامتؾَة: ٔلهيا جممتؽ ًـعي ٔبطمَة ابًلة ـلا ًلوهل الٔ  -

و ؿىل ٔبن حتصض لك اذلصض ؿىل ٔبن حىون ؿالكاهتا اـلِيَة بٔ ؾيا، جترب اـلصٔبت اـلـَةل 

فوق مس خوى اًض هباث، ما ًسذَِا ذامئا ٕاما يف ذوامة مؽ خرياهنا ٔبو مـازفِا، ظَحة و 

 ق ٔبو اًـزةل.اًلَ

جتس اـلصٔبت اـلـَةل هفسِا ٔبمام ضلوظاث اكذعاذًة حتادضُا  :اـلضالك الاكذعاذًةدفي  .1

 ، ماَمـَيمفاحئ ٌ قَاة من لك خاهة، دعوظا ٕان ما حىفَت ابٕلؿاةل يف ػي 

ااكذعاذًة واحضة  ٔبسمةحيسج  يف سن كس لًعَح ٌَـمي ٕاما ٌَـمي  ما ًضعُص

من حِر اندساة ،يف اًلاًة كس لمتغل اـلؤُالث اًاكفِة ٌَـمي  ٔبظال،بٔو ٔبهنا

حصفة مـَية، وهبشا ٍزذاذ اًضلط اًيفيس  ٔبواًضِاذاث اًـَمَة اـلياس حة  ٔبواـلِازاث 

 .اـلـزس ابًضـوز ابًيلط مؽ اًضلط الاكذعاذي

 :ًخجىل ًيا ُشا اًيوغ من اـلضالك يف ألدش اًيت ثـََِا اًًساء، يف اًيلاظ اًخاًَة

حاخاث اـلزنل، ما كس ًضاؾف من مسبةٔل هَفِة نرثت وثـسذ مذعَحاث ٔبفصاذ ألدشت و  -

 ثسجص ألموز، دعوظا ٕارا اكن مصثة اـلـَةل كري اكف طلعل.

ؿسم اًلسزت ؿىل سس اذلاحِاث، حبسة مذعَحاث اًـرص، اطلي ابث ٍمتزي ترضوزت  -

 اذلعول ؿىل اًىٌلًَاث ل اًرضوزايث.

هؼصاي ثخحسج خمخَف اـلصاحؽ تعفة ؿامة، ؾن اـلضالك  :اًيفس َة الكاـلضدفِ .1

من كدي  وإلصفاقمن هؼصاث اًرتمح  اًيفس َة ٌَمصبٔت اـلـَةل، فذحرصُا يف: اـلـاانت

. زلة ابًيفس تيلعان كميهتا الاحامتؾَة، ما كس ًوصل ٔبسمةضـص ا ج واًيت جتـَِ الٓدٍصن،

اطلي  ، ألمصامتؾي اـلِامجاًـصف الاح ٔبمامُؤلء ٌضـصن ابًضـف صُئا فضُئا مفثي 
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ًوصل حالث من  ألحساج مامواهجة و ؿسم اًـزةل واًخوازي ؾن افلمتؽ ا ثفضي جيـَِ

اًضـوز ابًوحست مؽ ارلَي اًـاظفي واًضـوز ابرلَحة و  اًكٓتة واًلَق وارلوف

 .ألحِانالاهخحاز يف تـغ  ِا ٕاىلواذلصمان والاىىساز ذما ًسفـ 

ظوزٍ، ًؼِص يف  جتس َس ُشا اًيوغ من اـلضالكث و وخسانًو زحـيا ٕاىل واكـيا، ًو 

 هلاظ ؿسًست عم:

ؿسم اًخلسٍص والاحرتام ٌَجِس اطلي ثحشهل اـلصٔبت اـلـَةل: اسدٌاذا ٕاىل مصحـَدٌا اًخازخيَة  -

و اًثلافِة، ثـوذان يف جممتـيا اطلهوزي ٔبن ًخىفي ابٕلؿاةل اًصخي )سواء اكن ألة، 

ُشا اـلـَي ٍصتم ألدشت و ًسذي اـلصٔبت يف ذوامة  ألد الٔنرب، اًزوح( ًىن قَاة

ابًيَاتة، من ذالل زحةل اًححر ؾن اًـمي و ثلسمي اًصؿاًة ًٔلدشت  اًخىفي ابٕلؿاةل

 ذون حاخة ًلٓدٍصن.

اق من هجة ما ًَحق حصإان ُشٍ اًصحةل و  ءُا ًوصل صلهيا إلحساش ابًخـة وإلُز

 اًضـوز تـسم ثلسٍص ثضحَهتا من هجة ٔبدصى.  و 

هؼصاث اقلَعني ارلازحِني، فـحازاث مثي: إلحساش ابًضـف: ثوصلٍ ٔبحاكم و  -

اهئا، مارا ؾساُا ثفـي، ًيلط من كمية هجسُا اـلحشول مسىِية جضلى من ٔبخي ٔبتي

راث اًوكت، ٔكهنا كس ذسصت ٔبو صوُت، ما ٌس خحرض مـَ يف وجيـَِا حصى راهتا و 

يف ذزخة ٔبكي من ٕان اكن  ٔبهنا ذامئاؿسم اًصضا ؾن اًيفس وإلحساش ابًيلط و 

 اـلـَي زخال.

ٕاؿاٍهتا، ٔلن رعل ًـين ٔبهنا كس و اقلاس حة اصلامئة ٌَيفس، حىت ل ثلرص يف ٔبؾٌلًِا  -

فضَت يف رممهتا. و ُشا ألمص ًدٌاىف مؽ ما كامت تَ مٌش اًحساًة حني حىفَت 

هـزال ابٕلؿاةل. ألمص اطلي ًيجم ؾيَ اًـُش يف كَق ذامئ و ثوحص كس ًعي ٕاىل حس الا

  ؾن اًياش.

 



ة لٔدشهتا ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاـلصبٔ  ؿاةلإ    ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت ادلزائًص

 خامـة َلس دِرض ثسىصت                                         خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص 
248 

 :دــــامتؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼة

ة اًيؼص ٕاٍهيا ؿىل  حبثت ُشٍ اـلساذةل موضوغ ٕاؿاةل اـلصٔبت ٔلدشهتا يف جممتـيا، من ساًو

ة ادلًس. و من مثة خاءث كصاءت ُشٍ اًؼاُصت ثـمي ؿىل ثحُني ظوزت  ٔبهنا ٕاوسان ل من ساًو

اًيت ثلسرما اـلصٔبت ٔلدشهتا يف ػي زلافة و ػصوف حيسذُا افلمتؽ، اهعالكا من ظحَـة ألدشت 

يا و تًِة و وػَفة و ُسفا، وظول ٕاىل ظحَـة افلمتؽ و دعوظَاثَ.يف حس راهت  ا حىًو

ًخوضَح اًعوزت و فِم اًؼاُصت، وكفٌا تساًة ؾيس مفِوم اـلصٔبت اـلـَةل، فدلسز ذكة و   

حتسًس اـلفِوم ثعفى كٌواث اًخواظي و اًخفاضم و كس ثخوحس اًصؤى. مث ٔبثٌُا ٕاىل اذلسًر ؾن 

ؤثص يف اًؼاُصت. اًخددؽ اًخازخيي ًخعوز الٔ  دشت ادلزائًصة، تلصط ثوضَح ٔبهنا ظصف ًخبٔثص ًو

تـسُا دععيا اًالكم ؾن معي اـلصٔبت ابؾخحاٍز صالك من ٔبصاكل إلؿاةل ذامئا، رمٌل ادذَفت 

سوااي اًيؼص ٕاًََ، ًيبئت تـسُا ٌَحسًر ؾن ابئن اًؼاُصت ودفهيا مدًَني ٔبن ما ًحسوا واحضا 

ة، ٕامنا وتسهيَا يف صلك ػصوف ثسفؽ ابـل صٔبت ٕلؿاةل ٔبدشهتا ذلاخة اكذعاذًة ؤبدصى مـيًو

دسرت ؿىل مضالك ثـاىهيا ثخجىل يف ظوز ؿست ثؤثص ؿىل تسهنا وهفسِا وؾلَِا، ٔلن  خيفي ًو

ألمص ل ًخـَق ابدلِس اـلحشول فلط وٕامنا ًخـَق ٔبًضا ابـللاتي اـليخؼص من احرتام وثلسٍص 

 وبٔمان. 
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 مصاحؽ:كامئة اًـ

ة، مؽ اتزخي ادلزائصتوؾٍزز حيي،   .2999، ذًوان اـلعحوؿاث ادلامـَة، ادلزائص، يف اـلَخلِاث اًوظيَة واصلوًَ

ة اذلسًثة، اًخعوز و ارلعائطتوثفٌوصت مععفى،  .2 ائةل ادلزائًص  .2984، ذًوان اـلعحوؿاث ادلامـَة، ادلزائص، اـً

عة، اًخعوزؿؿل الاحامتغ، اًًضبٔت و ؾحس ػل َلس ؾحس اًصحٌلن،  .1  .1001، ذاز اـلـصفة ادلامـَة، ألساًز

، الاجتاُاثوالمٔناظالٕسرتاثَجَااتلآثزواـلـوكااتـلصذوذاثواًخاكًَفاًلِاش،اـلفاُميواًيؼصايث-فِاًخلَريالاحامتؾي، ؿسًَبٔتوظاحون .1

ة،ـلىذحادلامـَاذلسًرا  . 1997 إلسىٌسًز

ة ؿًل ؾحس اًصساق خَيب،  .4 ة يف هؼًص  ، ذاز اـلـصفة ادلامـَة، مرص، ذ.ش .ؿؿل الاحامتغالاجتاُاث الٔساسَ 

 .1001، ذاز اًـَوم، ؾياتة، ادلزائص، اكلخرص يف اتزخي ادلزائصمن ؾِس اًفِيَلِني ٕاىل دصوح اًفصوس َنيفصهوش ظاحل،  .1

امةل و ذوزُا يف معََة اًخمنَةُرني ؾزام،  .6 صتَة يف اًلوى اـً صتَة و اًـمي: مضازنة اـلصبٔت اـً ، مصنز ذزاساث 2 ، ظاـلصبٔت اـً

 .2981اًوحست اًـصتَة، تريوث، 
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ة   اـلسن يف ألدشت ادلزائًص

 -حاخاث مذجسذت ومضالكث مذـسذت  -

 ادلزائص - خامـة حِجي -حٌلل اتيل .ذ                                                                       
 

 : اـلَرط

ُشٍ اًوزكة اًححثَة اًىضف ؾن  حتاول

خمخَف اذلاخاث اًيفس َة والاحامتؾَة 

واـلاذًة ٌَمسن ذاظة ثغل اًيت ٔبفصسهتا 

اًخحولث اًيت مص هبا افلمتؽ ادلزائصي مؤدصا، 

نٌل جسـى من هجة ٔبدصى ٕاىل اًىضف ؾن 

 خمخَف اـلضالكث اًيت ثـاىهيا ُشٍ اًفئة.

 Résumé : 

Ce document de recherche essaie de 

dévoiler les différents besoins 

psychologiques, sociaux et matériels 

de la personne âgée surtout ceux 

créés par les changements connus 

par la société algérienne 

dernièrement. Ainsi qu'elle vise à 

révéler les différents problèmes de 

lesquels souffre cette catégorie. 

 

 ملسمة:

دضـت ألدشت ادلزائًصة ٌَـسًس من اـلؤثصاث الاحامتؾَة والاكذعاذًة واًثلافِة 

هتا يف اًحًِة واًوػَفة،  ة مس ّ واًس َاس َة ذازحِة وذاذََة ذما حصثة ؾهنا ثلرياث حوًُص

رياث يف وثلرياث يف ألذواز اـلخوكـة من ٔبفصاذُا واـلاكهة اًيت حيؼون هبا، ومن مث ثل

اًًسق اًلميي اطلي ًيؼم اًـالكاث الاحامتؾَة ذاذي ألدشت ادلزائًصة وحيصك معَةل اًخًض ئة 

الاحامتؾَة فهيا مبرخَف ٔبمناظِا وذاظة فئة اـلس يني اًيت ٔبظححت ثًضس حاخاث ثـجز 

 ألدش ؾن ثَحُهتا وثـاين مضالكث مجة.

ة حاخاث نثريت ومذجسذت جتسذ اذلَات  واذللِلة ٔبهَ ٌَمسن يف ألدشت ادلزائًص

الاحامتؾَة هفسِا ذاظة يف ػي فلسان اـلسن ٌَىثري من وػائفَ اًخلََسًة ما جتـهل ميغل 

وكت فصاػ ٔبنرب وما ًـاهََ من ضـف ؿىل اـلس خوى اًعحي جيـهل حيخاح ٕاىل زؿاًة ذاظة، 
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سن يف ُشٍ اـلصحةل وثخبٔثص ابًوضؽ اًـام ًٔلدشت انَُم ؾن اذلاةل اًيفس َة اًيت ًـُضِا اـل 

 ؤلفصاذُا وماكهة اـلسن فهيا. 

ٕارن ُياك اًـسًس من اذلاخاث اًيت ثلاتي مصحةل اًض َروذة واًيت كس ثـجز ألدشت 

ا ٌَمسن، ذما خيَق مضالكث هفس َة واحامتؾَة ٌَمسن وحىت ًٔلدشت  ؾن ثَحُهتا وثوفرُي

ة ثًذج تسوزُا مضالكث مذـسذت ًخوحة ؿىل ألدش هفسِا ًـرب ؾهنا يف سَواكث مصضَ

وخمخَف مؤسساث اًخًض ئة الاحامتؾَة اًصمسَة وكري اًصمسَة اًـمي ؿىل اذلس مهنا واًخىفي 

 تفئة اـلس يني ثضلك ٔبفضي.

حتاول ُشٍ اًوزكة اًححثَة اًىضف ؾن خمخَف اذلاخاث اًيفس َة والاحامتؾَة وؿَََ 

سهتا اًخحولث اًيت مص هبا افلمتؽ ادلزائصي مؤدصا، نٌل واـلاذًة ٌَمسن ذاظة ثغل اًيت ٔبفص 

 جسـى من هجة ٔبدصى ٕاىل اًىضف ؾن خمخَف اـلضالكث اًيت ثـاىهيا ُشٍ اًفئة.

ة:  بٔول: اًًسق اًلميي واٍمنورح ادلسًس ًٔلدشت ادلزائًص

ة واطلي ازجسمت مالحمَ ثضلك خًل يف اًوكت  ٕان اٍمنورح ادلسًس ًٔلدشت ادلزائًص

ٔبفلسُا اًىثري من دعائعِا اًخلََسًة سواء من حِر اًحًِة بٔو اًوػَفة، فـىل  اًصاُن،

اًصمغ من هوهنا ٔبنرث مؤسساث اًخًض ئة الاحامتؾَة ثبٔزريا يف اًفصذ وثًضئذَ ؿىل كمي ومـاًري 

افلمتؽ، ٕال ٔبن تيُهتا فلسث اٍمنط اًخلََسي اطلي جيـي اًـائةل مفِوما جيمؽ ؿست ادش وجيـي 

ة يف اًـمص مـَازا ًالحرتام وحتسًس الٔذواز واًوػائف ذاذَِا. ٔبما وػَفهتا فِىي من اًرتاثخِ

ثحـا ًحيُهتا ثلذرص ؿىل حصتَة ألتياء وثبٔمني احذَاخاهتم ول ىاكذ جنس ٔبدشت جتمؽ تني ادلس 

 وادلست وألولذ.

ٕان اًًسق اًلميي اطلي اُزت تفـي اًخحولث اًس َاس َة والاكذعاذًة والاحامتؾَة 

هفذاخ ؿىل افلمتـاث اًلصتَة ٕاؿالمِا وزلافِا، ٔبثص نثريا ؿىل ألذواز واًوػائف ذاذَِا، والا

ة، واًيت ٕاىل وكت كًصة اكن اـلسن  نٌل ٔبثص ؿىل كمي اًعاؿة واًولء ذاذي ألدشت ادلزائًص

فهيا مصحـَة اًعلاز ومعسز ألمص واٍهنىي، يف ؿائالث ثضم ؿسًس ألدش جنس اـلسن حمي 

 ومعسز اسدضازت وزٔبي. ثلسٍص ووكاز



 

جم
   

ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ

ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ

ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ

ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ

ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ

ؼؼؼؼ
 ؼؼ

ي  
ٌلؾ

ؼؼؼؼ
ؼؼؼؼ

حذؼؼ
الا

ري 
ًخل

ةل ا
ين

ًثا
ذ ا

ؼس
ؼؼؼؼ

ؼؼؼؼ
ـؼؼ

اً
 

 ِجيح  خامـة - حٌلل اتيل ذ. ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

 صتخامـة َلس دِرض ثسى                                        خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص 
253 

وحنن ٕار هياكش تًِة ووػَفة ألدشت ادلزائًصة جية ٔبن هضـِا يف اًس َاق اًس َايس 

والاكذعاذي واًثلايف اطلي ٔبهخجِا وثخفاؿي فَِ، مث هياكش ماكهة ألفصاذ ذاذَِا ؤبذوازضم، 

ؿىل واذللِلة ٔبن اذلسًر ؾن اًـائةل اـلمخست اكهت اهـاكسا ٌَمنط اًس َايس اطلي اؾمتس 

اذلزة اًواحس واـلصنًزة يف اًدس َري، واكذعاذ اصرتايك ًـمتس ؿىل ثوسًؽ اًرثوت واـلساوات تني 

ا الٔنرب س يا، مسؾوما جمنط كميي  ازلَؽ، فاكهت اًـائةل ادلزائًصة ثضم ؿست ادش وٌسرُي

 س َايس واكذعاذي وزلايف ل ٌس خعَؽ ٔبي فصذ ارلصوح ؾيَ.

هنَاز الاحتاذ اًسوفِايت وفضي الاكذعاذ الاصرتايك ًىن وهؼصا ٌَخلرياث اصلوًَة تـس ا

يف ذَق اًرثوت اـلـمتس ؿىل ثوسًؽ اًًصؽ، وتـس الاهفذاخ اًس َايس وإلؿالسم واًثلايف وذدول 

ادلزائص اكذعاذ اًسوق ودوظعة اـلؤسساث اًـمومِة وجرسحي اًـٌلل، فلسث اًـائةل نمنط 

مي فهيا، وبٔحضت اًفصذاهَة وألانهَة واًالمدالت مؤسسايت اًلمي اصلامعة ًِا واُزتث مٌؼومة اًل

وحة اـلَىِة واًخحصز وحتلِق اطلاث واًسـي ًخحلِق اًيجاخ الاحامتؾي تبٔي وس َةل تسًال 

زت، ما رمس لهساثز اٍمنط اًخلََسي  ؾن اًخضامن واًامتسم الاحامتؾي واًخضحَة واًخٍو

من ٔبخي ثبٔمني الاحذَاخاث ًٔلدشت، ملاتي منط خسًس ثـمي فَِ اـلصٔبت واًصخي مـا 

 ألدشًة.

وفلا ًخغل اًخحولث فلس اـلس يون ماكىهتم وبٔذوازضم تي وبٔظححوا يف تـغ ألحِان 

و ما حـي اصلوةل ثفذح  ٌضلكون ؾحئا بٔو ؿاةل ؿىل ألتياء ذاذي ألدش اًيت ًًمتون ٕاٍهيا، ُو

خىفي هبم، ؤكن اصلوةل ٔبظححت ثلوم إبحسى اً وػائف اًيت اكهت ذوزا ٌَـجزت واـلس يني ٌَ

 ثضعَؽ هبا ألدشت ادلزائًصة.
 

ا: اـلاكهة الاحامتؾَة ٌَمسن يف افلمتؽ ادلزائصي:  اثَه

ميىن ٔبن ثخحسذ ماكهة اـلسن يف افلمتؽ ادلزائصي من ذالل اـلاكهة اًيت حؼي هبا يف 

 اصلٍن إلسالسم، فاـلسن ُو ألة وألم كدي ٔبن ٍىون ادلس وادلست حِر ٔبوظاان ػل هبٌل

ٍن َوِفَعاهُلُ يِف ؿَاَمنْيِ َبِن اْصُىْص يِل  ذريا:" ُْ يًا ؿىََلٰ َو ُْ َُ َو َُ ُبمُّ ََْخ َِ مَحَ ًْ وَْساَن ِتَواصِلَ
ِ
يَا اْل َْ َوَوظَّ

يَلَّ اًَْمِعريُ 
ِ
ًَْم ا ًَِواصِلَ "َو

1
فالحرتام واًخلسٍص واًعاؿة والاؾخياء هبٌل وثوفري اكفة مذعَحاهتم  
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واحذَاخاهتم من واحداث ألتياء اجتاُِم، تي وحـي ػل س ححاهَ وثـاىل مـعَة اًواصلٍن 

 . ٌل من جٍص  من مـعَخَ وجُص

ٕان ما ٔبرشان ٕاًََ بٓهفا من حتَي اًضلك اًخلََسي ٍمنط اًـائةل وجصوس اٍمنورح ادلسًس 

ايث، تي حنن ًٔلدشت ل ًـين تبٔي حال من ألحوال الاهخلال اًاكمي من اًخلََسي ٕاىل اذلس

ٕاساء منورخني مذساذَني ومذياكضني واذلال ٕان اًيؼامني اًس َايس والاكذعاذي يف ادلزائص 

ؾل حيللا الاهخلال اًاكمي تسوزُا من اًوضؽ اًخلََسي، تي ما ُو موحوذ جمصذ ثـاٌش 

 مذياكضني. ُشا من صبٔهَ ٔبن ًؤثص يف مٌؼومة اًلمي وجيـي نيًيؼامني اكذعاذًني وس َاس َ

مة اًلميَة والاسذواحِة تني اًفىص واـلٌلزسة، تني ما هياذي تَ وما هفـهل ؾيواان ًلك من ألس 

ٔبسماثيا ومضالكثيا الاحامتؾَة. بٔل ًـي اكَة ٔبفصاذ افلمتؽ ادلزائصي فضي جص اًواصلٍن 

والآيث اصلاةل ؿىل رعل وألحاذًر، ًىن هَف هفرس اًزتاًس اـلخياسم صلوز اًـجزت وازثفاغ 

 ىزلهئا؟

ًلس حتول وضؽ اـلس يني يف جممتـيا وثسُوزث ماكىهتم وثلَعت وػائفِم؛ مفن ذوزضم 

اًلائس يف افلمتؽ وألدشت ذاظة يف اـلياظق اًًصفِة، واـلاكهة اًيت حيؼون هبا من ثحجَي 

واحرتام وذوزضم يف حي اًزناؿاث وٕاحساج اًعَح تني ٔبفصاذ افلمتؽ واًفعي يف ارلعوماث، 

"زلاؿة" اًيت ًَخلي فهيا هحاز اًلًصة ومسًهيا ـلـادلة اًلضااي ارلاظة  وحال "ألؾَان" ٔبو

تلٍصهتم ومضالكِا، ٔبٍن ثلص يف تـغ ألحِان ؾلوابث ؿىل ٔبفصاذُا ارلازخني ؿىل ؾصفِا 

وؿاذاهتا وثلاًَسُا.
2

 

و تشعل جيس لك الاحرتام  فاـلسن ًـخرب كائسا زوحِا ومسؤول ؿىل ٔبدشثَ وٕاؿاٍهتا ُو

و ميخغل سَعة مس متست من ماكهخَ الاحامتؾَة اـلسؾومة تيؼام واًخلسٍص و  ميازش ٔبذواٍز ُو

اًلمي اًسائس يف افلمتؽ، وابًخايل ؾل حىن ثعصخ فئة اـلس يني يف افلمتؽ ادلزائصي نفئة حتخاح 

 ٌَخىفي واىل مؤسساث حصؿاُا، هؼصا صلوزُا اًلائس يف افلمتؽ واذلفاع ؿىل كميَ.

اث ظصٔبث ؿىل اًًسق اًلميي ومؤسساث اًخًض ئة يف افلمتؽ ًىن مؽ رهصانٍ من ثلري 

ادلزائصي، ٔبظحح اـلسن ذاظة تـس اًخلاؿس حيس ابلكرتاة واًالمـىن وؿسم ادلسوى، "مفن 

اـلِم ٔبن ٌضـص اـلسن ٔبهَ ماسال ًَـة ذوزٍ يف اذلَات وتبٔن افلمتؽ وؿائَخَ ماساًوا يف حاخة هل 
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اًخىِف الاحامتؾي ٌَمسن، فاصلوز مصثحط مبضازنة  ورلسماثَ ًَحسج اًخوافق اًيفيس ومٌَ

الٓدٍصن".
3

 
 

 اثًثا: مضالكث اـلس يني يف افلمتؽ ادلزائصي:

 اـلضالك اًعحَة: .2

ثخوكف اذلاةل اًعحَة ٌَمسن ؿىل ؾوامي ؿسًست مثي اـلس خوى اـلـُيش واـلس خوى 

نٌل ٔبن ٌَحاةل اًخـَميي ومسى ذمازس خَ ٌَصايضة وألؾٌلل اًيت اكن ٍزاوًِا كدي ثلاؿسٍ، 

 اًعحَة ٌَمسن ثبٔزري هحري يف مسى حىِفَ مؽ اـلصحةل اًـمًصة اًيت ميص هبا.

وفامي خيط ألمصاط ارلاظة جىداز اًسن فِىي يف اًواكؽ ثلري وػَفي ًـرب ؾن "

اًحرص  ضـف احذَاظي اصلم ًٔلؾضاء اًِامة مثي اـلخ واًلَة واًلكَخني... وامضحالل

تعفة ؿامة، واخنفاط كسزت اًـني ؿىل الاس خجاتة ٌَخلرياث اًيت حتسج يف اًضوء، نٌل 

ثضـف حاسة اًسمؽ صلى اـلس يني ذما ٌسخة هلم اًـسًس من اـلضالكث."
4

 

ول صم ٔبن كسزاث اـلس يني ثلي ابًًس حة ًٌَضاظ اًـلًل اـلمتثي يف اًخشهص واًخرَي 

َوماث اًـامة اًيت م فامي خيط اس خزسارمم ٌَلة واـلـوإلذزاك، الا ٔبهنم حيخفؼون حبَوهت

اًخجازة اًـامة. حصحىز ؿىل
5

 

وكس جسي ؿٌَلء اًيفس اًـسًس من اًخلرياث اًيفس َة اـلعاحدة ٌَخلسم يف اًسن واًيت 

س من حست اـلضالكث اًعحَة ٌَمس يني  ثؤثص ؿىل وػائفِم ادلسمَة واًـلََة، وكس ًٍز

ن هفسَ، واًيت ميىن ٕاحٌلًِا فامي ًًل:تـغ اـلـوكاث واًيت حصحؽ ٌَمس
6

 

 ؿسم الاُامتم ابًفحط اًعيب اصلوزي من ظصف اـلس يني. 

 ؿسم ٕاذزاك اـلسن خبعوزت ؿالخَ ًيفسَ تـَسا ؾن إلرشاف اًعيب. 

  ؿسم فِم ادش اـلس يني تبٔمصاط اًض َروذة واذلاخاث اًيت ثخعَهبا اـلصحةل وؿسم ثلسمي

 .اًصؿاًة هلم

 ًحلاء يف اـلسدضفى والاتخـاذ ؾن ادلو ألدشي اطلي دوف تـغ اـلس يني من ا

بًٔفوهَ.  حيخاحوهَ ًو
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 .ؿسم كسزت مـؼم اـلس يني ؿىل حتمي هفلاث اًـالح هؼصا ًضـف مٌحة اًخلاؿس 

 اـلضالك الاحامتؾَة: .1

ميىن ٔبن هياكش يف ُشا اًعسذ اـلضالكث اـلخـَلة ابًـالكاث ألدشًة، حِر ثـخرب 

ألدشت ومتاسىِا، وثَـة ألدشت ذوزا ُاما يف حِات اـلسن  ؾيرصا رمٌل ٌَحفاع ؿىل ثضامن

ٕار جضلك ابًًس حة هل حموز الاُامتم واضم ذوائص الاهامتء صلًَ، ًىن مؽ اًخلرياث اًيت رهصانُا 

بٓهفا واًيت ظاحدهتا ثلرياث يف اًحًِة واًوػائف ومن مث مضالكث يف اًـالكاث ألدشًة 

فصاذ فلسوا وػائفِم وبٔذوازضم وماكىهتم، وثحاؿس ؾهنم واًـاظفِة، زاخ حضَهتا هحاز اًسن، كٔ 

 ٔبتياهئم، ذما ًرتك بآثزا سَحَة ؿىل حِاهتم اًيفس َة والاحامتؾَة.

 : وميىن ٔبن هشهص ٔبضم اـلضالكث اًيت ًواهجِا اـلس يون ذاذي ٔبدشضم

 اًضـوز ابًفصاػ واًوحست اًيفس َة. 

 اًلَق ثسخة حتول اـلاكهة ذاذي ألدشت. 

 كَق اـلوث. 

 اذلساس َة اًزائست ثسة افذلاذضم اُامتم ألُي وألكازة. 

 اـلضالكث اًيفس َة اًيت كس ثخحول ٕاىل حالث مصضَة. 

 اـلضالكث اًعحَة والاكذعاذًة. 

 زقحة ألتياء يف الاهفعال وتياء حِات مس خلةل. 

 مضالك وكت اًفصاػ: .1

مسن كَلا هحريا هؼصا ًفلسان اـلسن ًوػَف  ذَ ؤلظسكائَ ٌضلك وكت اًفصاػ ابًًس حة ٌَ

و ًًذلي تُهنا، نٌل ٔبن ًخلَط ذوزٍ الاحامتؾي وؿسم  وصلوائص الاهامتء اًيت كىض معٍص ُو

اًلسزت ؿىل ٕاجياذ ما ٌضلهل بٔو ما ًفـهل من ُواايث ٔبو ٔبؾٌلل ًرتثة ؾيَ مضالكث ثؤثص 

 ؿىل اًعحة اًيفس َة ٌَمسن.

ًيواذي وتـغ وًلس اُمتت اصلول اـلخلسمة ثضلي ٔبوكاث اًفصاػ ٌَمس يني تفذح ا

اـلؤسساث ٌَخىفي هبم، ٔبو توضؽ جصامج جتشة اـلس يني وجسَهيم، كري اهَ ويف حاةل افلمتؽ 

ادلزائصي فان اـلس يني ًـاهون وتسزخة هحريت فال ىاكذ وضاُس صوازغ ٔبو بٔزظفة بٔو ملاعم 
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ختَو من اـلس يني وتعفة ًومِة ومٌخؼمة، وًـي اـلسجس ُو اـلؤسسة اًوحِست اًيت ثيؼم 

 اـلسن.وكت 

 مضالك هفس َة )الانخئاة(: .4

خيخَف اهدضاز الانخئاة تني اـلس يني من جممتؽ لٓدص ومن ٔبدشت ٔلدصى ذاذي افلمتؽ 

ياك اًـسًس من اصلزاساث اًيفس َة اًيت  اًواحس حبسة اًـوامي اًثلافِة والاحامتؾَة، ُو

ًس اًضلوظاث جضري ٕاىل حزاًس ؿسذ اـلس يني اطلٍن ًـاهون من الانخئاة، وكس ًـزى ٕاىل حزا

الاحامتؾَة واًيفس َة ؿىل اـلس يني هؼصا ًرسؿة اًخلري الاحامتؾي، وإلظاتة تحـغ ألمصاط 

 اـلزمٌة واًيت ثؤثص نثريا ؿىل اذلاةل اًيفس َة ٌَمسن.

وميىن بٔن هلص ابن اـلسن ًـاين من حاةل انخئاة ٕارا ػِص ؿَََ ٔبزتؽ حالث من 

اليٓت:
7

 

  اًـىسضـف اًضَِة وثياكط اًوسن بٔو 

 ألزق ٔبو اًيوم اـلفصظ 

 فلسان الاُامتم ٔبو اًرسوز يف ألوضعة اـلـخاذت 

 ثياكط يف اًعاكة مؽ اًضـوز ابٕلهجاذ 

 وم اطلاث وإلحساش ابطلهة  إلحساش ابهـسام اًلمية ًو

 اًضىوى والاسدِاء اصلامئ من اًوضؽ، واًخؼاُص تدٌاكط اًلسزت ؿىل اًخفىري. 

 ًر ؾهنا تعفة ذوزًة، واٍمتين اهَ ًو اكن مِخا ٔبفضي.حىصاز اًخفىري يف اـلوث واذلس 

 زاتـا: حاخاث اـلس يني يف افلمتؽ ادلزائصي:

ٕان احذَاخاث اـلس يني ثـرب ؾن ألموز اًرضوًزة اًيت جية ٔبن ثخوفص ٌَمسن مبا 

ًدٌاسة مؽ اـلصحةل اًـمًصة اًيت ميص هبا وحاخاهتا، واًخلرياث اًيت ًـاٌضِا وما ثرتنَ من بآثز 

ؿىل حاًخَ اًيفس َة وادلسمَة وؿىل ؿالكاثَ الاحامتؾَة ومس خوى اًخىِف والاهسماح يف 

 ألدشت وافلمتؽ، من اخي حتلِق ثوافق احامتؾي ٔبفضي.
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 الاحذَاخاث الاكذعاذًة: .2

ختخَف ٔبوضاغ اـلس يني يف ألدش ويف افلمتؽ ابدذالف كمية اصلذي اطلي ًخحعَون 

اـلسن ثدٌاكط موازذٍ اـلاذًة وحزذاذ احذَاخاثَ ومعاًة ٔبدشثَ، ؿَََ ٔبو اهـسامَ، مفؽ ثلاؿس 

ويف حاةل افلمتؽ ادلزائصي اطلي حهتاوى فَِ اًلسزت اًرشائَة ًومِا مؽ زحاث لكي ًٔلحوز، جيس 

 اـلسن هفسَ ؿاحزا ؾن ثَحَة حاخاثَ اًيت ثفوق ما حيعي ؿَََ من ذذي.

 الاحذَاخاث اًعحَة واًيفس َة: .1

اًصؿاًة اًعحَة ورعل ؾيس ضـف كسزهتم ادلسمَة واظَحَ تـضِم  حيخاح اـلس يون ٕاىل

تبٔمصاط اًض َروذة، ذما جيـَِم ًيؼصون ٕاىل ٔبي زؿاًة حصَة ؿىل ٔبهنا ل كمية ًِا، رعل 

رلوفِم من ألمصاط اًيت ل ثلوى ٔبحسارمم ؿىل ملاومهتا. نٌل حزذاذ حاخة اـلسن ٕاىل جصامج 

لكٌل ثلسم تَ اًـمص ومن اًرضوزي اًـمي ؿىل ثوفري ما  اًصؿاًة اًعحَة اًحسهَة مهنا واًيفس َة

8حيخاخَ من ُشٍ اًربامج حبَر حىون موحوذت ويف مذياوهل.
 

ة ٌَمسن هؼصا ًلآثز ادلاهخِة اًيت ثرتوِا، وؿسم  ومن اًرضوزي ؿسم إلنثاز من ألذًو

ف حصنَ ٍصكس يف اًفصاص ـلست ظوًةل ٔلهَ ثرتثة ؿَََ ػِوز ٔبمصاط ٔبدصى دعريت وضـ

 ومضوز يف اًـضالث واًـؼام.

 الاحذَاخاث اًرتفهيَة: .1

ي جية اس خلالهل وثوفري اًربامج اـلالمئة هلم من اخي  صلى اـلس يني وكت فصاػ ظًو

ة إلحساش صلى هحاز اًسن  اًرتفَِ واًيت ثامتىش مؽ زقحاهتم وحاخاهتم، واًـمي ؿىل ثلًو

ون اًلسزت ؿىل اذلَات، نٌل ميىن تبٔن افلمتؽ ماسال يف حاخة ٕاٍهيم، ؤبهنم ماساًوا ميَى

الاس خفاذت من جتازة اصلول ألحٌحَة يف جمال مؤسساث زؿاًة اـلس يني ًخلَري هؼصت هحاز 

ة وجتسًس ٔبمَِم يف اذلَات. اًسن من حِات ذاًَة من اًًضاظ واذلصنة ٕاىل حِات حًِو
9

فِم  

 ُ ون فَِ ؾن مضاؾصضم، ًو ربسون فَِ مواُهبم، حباخة ٕاىل ذمازسة وضاٍظ حمحٍَّة هلم، ًـرّبِ

 .حبَر ًخوافق مؽ خشعََّهتم وزقحاهتم واحذَاخاهتم
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 الاحذَاخاث الاحامتؾَة: .4

مـؼم اـلس يني ًـاهون من حصاحؽ يف اًـالكاث الاحامتؾَة وكعؽ ظَهتم تبٔظسكاء  ٕان

اًـمي حبمك الاتخـاذ ؾن ماكن اًـمي، وابًخايل فٕاهنم حيسون ابًوحست واًـزةل ؾن افلمتؽ 

 ثسخة اًخلسم يف اًسن.

فِحخاح اـلسنُّ ذامئًا ٕاىل ثـٍزِز ؿالكاثَ الاحامتؾَة حىت ٍزول ٕاحساسَ ابًوحضة؛  

ِجة اًـزةل تـس حصك اًـمي، فىداز اًسّنِ ٍىوهون يف ٔبمّسِ اذلاخة ٕاىل ثسؾمي ؿالكاهتم هد 

مة رعل: احذَاهجم ٕاىل ثسؾمي  اث الاحامتؾَة، ويف ملّسِ الاحامتؾَة؛ ـلواهجة ثغل اًخلريُّ

ؿالكاهتم ألدشًة، نٌل ٔبهنم حيخاحوا ٔبْن ٌُساؿسضم ألُي ؿىل كضاء احذَاخاهتم، مثي: ثياول 

 .، واًلِام ابٔلؾٌلل اـلزًنَة، واذلعول ؿىل اًـالح اًعحَـياًعـام

 اذلاخة ٕاىل اًصؿاًة: .1

اـلََوهني، وًعي ؿسذضم ابًضحط ٕاىل حسوذ  ادلزائصي ثخجاوس رشحية اـلس يني يف افلمتؽ

ٔبًف  171ٔبًف زخي ملاتي مََون و 111وسمة، من مضهنا ٔبنرث من مََون و 1,110,721

رص  امصٔبت، ٔبكَهبم ًـاهون من اٍهتمُش وإلكعاء يف جممتؽ ٍىصش ثلَُة ذوز اـلسن ًو

إبحاًخَ ؿىل اًصف مبجصذ اىهتاء ظالحِخَ اًيت حيسذُا سن اًخلاؿس. رشحية هحريت ثـاين 

.ة ألمصاط اًيفس َة وادلسٌلهَةاٍهتمُش وإلكعاء فذلؽ ابًخايل يف ذوام
10

 

ثيـىُس تسوزُا ؿىل حصَّهتم وحالهتم  ثلرياثهؼصًا ـلا ًعصٔب ؿىل هحاز اًسّنِ من و 

و ما ٔبنَّسث ؿَََ اصلزاساث اًـَمَة، حُِر  ٍة، ُو اًيفس َة، فِم حباخٍة ٕاىل زؿاًٍة ذاظَّ

ٔبصازث ٕاىل ٔبنَّ اـلسنَّ يف حاخٍة ٕاىل هؼاِم زؿاًٍة حصي ٍىفي هل ألمن الاكذعاذي، واًصؿاًة 

ىفي هل اـلضازنة يف مع  ََِّاث اًخمنَة والاس خفاذت من اًعحَة والاحامتؾَة واًيفس َة، ٍو

عَ، مبا ًدٌاسة مؽ ٕاماكهَاثَ ادلسمَة وكسزاثَ اًـلََة، حىت ٌس خعَؽ  ذرباثَ يف جمال ختعُّ

 .ٔبْن ٌُسِم يف اًًضاظ الاحامتؾي والاكذعاذي واًس َايس

 

 

http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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ًٔلتياء ذوز:
11

 

لؽ ؿىل ألتياء ؾةٌء هحرٌي يف ثوفري اًصؿاًة واًـياًة واًخـاظف حنو بآبهئم  وبٔرماهتم؛ ًو

ٔلنَّ ألة ل ثخحلَّق هل اًسـاذت وإلص حاغ اًيفيس واًعمبٔهٌُة اًلَحَة ٕال ٕارا صـص تبٔنَّ ٔبتياءٍ 

عون ؿىل زاحذَ، فألة اـلسنُّ وألم اـلس يَّة ل  ون تَ، مذـَِّلون تَ، حًص وتياثَ ابزُّ

ا ٔبنَّ سالمة ٌس خعَـان الاس خلياء ؾن ؾعف وحٌان ٔبتياهئٌل؛ طلا فـىل ألتياء ٔبْن ًـََّمو 

مسّنِ ثخعََّة زؿاًًة هفس ًَة حصًَة، وثبٔمني الاحذَاخاث اـلاذًة واًيفس َة  اذلاةل اًيفس َة ٌَ

من ذالل هتَئة اـلياد هل؛ يك حيخفغ تسوٍز فاؿٍي يف اذلَات ٌُضـٍص تبطٔمََّخَ، وؿَهيم اًعرب 

هفسَ نفصٍذ هل ؿَََ، وحسن مـامَخَ، وزؿاًخَ اًيفس َة والاحامتؾَة، ومساؿسثَ ؿىل ثلدُّي 

 ماكهخَ يف افلمتؽ اطلي ًـُش فَِ؛ حىت ٌس خعَؽ اًخىُِّف مؽ اذلَات ادلسًست.

 ٌضلوةل ذوز:

نٌل جية ؿىل اصلوةل مساؿست هحاز اًسّنِ ؿىل اًخىُِّف الاحامتؾي، وؿَهيا الاُامتم 

تسزاسة اًؼصوف اًيفس َة واًـلََة والاحامتؾَة والاكذعاذًة هلم يف اـلياظق واًحُئاث 

كلخَفة، وجية ؿَهيا ٔبًضًا جضجَؽ وذمع ازلـَاث اًيت ثـمي يف جمال زؿاًة اـلس يِّني، وٕاؿساذ ا

ني اـلس ئوًني ؾن زؿاًة اـلس يِّني من ٔبظحاء ؤبدعائَني هفس َني واحامتؾَني وكري رعل  اـلِيَِّ

من اـلخرععني يف اًض ئون اـلخـَِّلة ابـلس يِّني ومضالكهتم، واًـمي ؿىل ثوؾَة اًفئاث 

، وهَفِة اًخـامي مـِا.اً  ـمًصة اكلخَفة مبضالكِث هحاز اًسّنِ

 ٌَميؼٌلث ذوز:

ونشعل جية ؿىل اـليؼٌلث اذلىومِة وكري اذلىومِة ٔبْن جُساؿس هحاز اًسّنِ ؿىل 

اًخىُِّف مؽ وضـِم ادلسًس، حِر ثلوم اـليؼٌلث كري اذلىومِة من مجـَاٍث واحتاذاٍث 

ا تـلس اًيسواث اًثلافِة ًخوؾَة هحاز اًسّنِ خبعائط ُشٍ اـلصحةل، وٕاؿساذ  وهلاابٍث وكرُي

ون ؿىل اًخلاؿس من ذالل جصامج اًخوؾَة، اًيت ثوهجِم ٕاىل ذمازسة تـغ هحاز اًسّنِ اـلُْلِدَُ 

اًِواايث واًفٌون اًيت ختفِّف من ضلوظ اذلَات ؿَهيم، نٌل ٔبنَّ ُشٍ اـليؼٌلث ؿَهيا 

اس خلعاة مساؿساٍث ماًٍَة من زخال ألؾٌلل واـلسدمثٍصن ًإلهفاق ؿىل مرشوؿاٍث من 

، والازثلاء مبس خوى اًخـامي  صبهٔنا ثلسمُي ذسماٍث حصٍَة واحامتؾَةٍ  وزلافٍِة ًىداز اًسّنِ
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ّـَال مؽ هحاز اًسّنِ وفَْق فٍِم معٍَق لحذَاخاهتم وػصوفِم ؤبحواهلم ادلسمَة  الاجيايب اًف

 واًيفس َة والاحامتؾَة.

 :ينيذامسا: واكؽ اًخىفي ابـلس   

ـجزت )اـلخضمن ٕاحساج ذوز اً 2980مازش  21اـلؤزد يف  81-80ٌضري اـلصسوم زمق 

لدي اـلس يني "جس خ  ٌضري ٕاًََ ٕاىل ٔبن ذوز اًـجزت و جضلََِا( فاميواـلس يني وثيؼميِا و 

ول ٍمتخـون تبٔي ذمع ؿائًل ول ٔبي موازذ ماًَة ونشا ابًًس حة  61اـلس يني اطلٍن ثـسوا سن 

س ية ول ٍمتخـون تبٔي ذمع ؿائًل ول موازذ  21 حصهَا اطلٍن ثـسوا سن اـلـوكنيٌَـجزت و 

 ٕاؿاذت اًخبَُٔي اًوػَفي".طلٍن ًثخت جعزضم ؾن اًـمي و ماًَة وا

واكؽ اذلال، ٔبن ذوز اًـجزت واـلس يني جس خلدي فئاث ٔبدصى ول ثخوفص ؿىل  كري ٔبن

رشوظ اًصاحة واًخىفي ادلَس ابـلسن، وميىن اًلول ٔبن اًفئاث اـلس خلدةل يف ذوز اًـجزت 

 حمتزي ابرلعائط اًخاًَة:

 س ية تـس. 60اطلٍن ؾل ًحَلوا سن  اـلس يون 

 واـلرشذون(. ـلِمضون )مسمٌو اًىحول واكلسزاثا 

 .اًَخازم اًلرص جمِويل الآبء اطلٍن ؾل ًسجموا 

 .)... اًًساء اٌَوايت ًـاهني مضالك )ألرماث اًـاسابث 

 .حالث اًصفغ ألدشي من الك ادلِخني 

وؿَََ فان بٔوضاغ اـلس يني ختخَف كري اهَ ًُس لك اـلس يني حباخة ٕاىل زؿاًة اصلوةل، 

من ٔبدشت ٔلدصى وثخحسذ يف اًلاًة حسة ماكىهتم الاحامتؾَة واهامتءاهتم ألدشًة، نٌل ٔبن 

ٌَمِية اًيت اكهوا ٌضلَوهنا ذوز هحري حتسًس وضـِم الاحامتؾي، كري ٔبن اًصؿاًة ألدشًة عم 

اًيفيس ٌَمسن وثفاؿهل مؽ اًيت جس خعَؽ ٕاص حاغ حاخاث اـلسن واًخىفي تَ، ابؾخحاز الاهامتء 

ٔبفصاذ ٔبدشثَ، ٔبما اـلؤسساث اًحسًةل ًٔلدشت فبٔزحدت اصلزاساث ٔبهنا ل حزال تـَست ؾن حتلِق 

 ٔبُسافِا، ؤبهنا ثبٔوي فئاث احامتؾَة ًُست من ادذعاظِا.
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 ذامتة:

ًخخني ٔبن اًخحولث اًيت ؿاٌضِا افلمتؽ ادلزائصي يف فرتاث ساتلة اكهت ًِا بآثز هحري 

وساق ووػائفِا ذما حـي اًـسًس من اـلؤسساث الاحامتؾَة ثفلس صلكِا اًخلََسي ؿىل الٔ 

و ما بٔ ًخ  ا، وًـي ألدشت مبفِورما ًسجم مؽ اٍمنورح ادلسًس، ُو فلسُا وػائفِا وحّس من ٔبذواُز

اًخلََسي ٔبنرب اـلخرضزٍن من ثغل اًخحولث هؼصا ًرسؿة اًخلري الاحامتؾي، وظول اًفرتت 

ؽ افلمتؽ اًخلََسي ٕاىل جممتؽ مٌفذح زلافِا وٕاؿالمِا ومذـسذ س َاس َا ومذحصز الاهخلاًَة من وض

 اكذعاذاي.

وٕارا ما ٔبزذان وضؽ اـلسن يف ماكهخَ اذللِلِة، فٌحن جممتؽ صاة حيمكَ اـلس يون 

صمسون مس خلدهل،  سرّيون ٔبموزٍ ٍو والاحامتؾَة ًرتٔبسون اـلؤسساث اًس َاس َة ٌو

ؿىل اًـىس متاما من افلمتـاث اًلصتَة اًيت ٔبكَحُهتا من  والاكذعاذًة واًثلافِة واصلًًِة،

 اـلس يني وجنس اًض حاة يف مصانز كِاذًة مذلسمة.

نٌل ٔبن اـلس يني يف ادلزائص فئة ثـاين من مضالكث مذـسذت هفس َة واحامتؾَة وحصَة 

شا زاحؽ  ؤبدشًة واكذعاذًة، نٌل ثـاين ابيق اًفئاث الاحامتؾَة من ٔبظفال ووساء وص حاة ُو

ة، فاـلسًية يف  ة هتمت ابًفصذ يف خمخَف مصاحهل اًـمًص ابٔلساش ٕاىل ؿسم وحوذ س َاساث حمنًو

ادلزائص مثال ل ثدِح فضاءاث مفذوحة كلخَف اًفئاث اًـمًصة ٌَرتوحي وذمازسة ألوضعة 

 اًثلافِة واًصايضَة وان وخسث فٕاهنا ل ثفي ابًلصط.

من اصلزاساث اًسوس َوًوحِة ل  وذوز اًـجزت ابًضلك اطلي وظفٌاٍ وحسة اًىثري

ثـسوا ٔبن حىون ٔبماهن لحذجاس اـلس يني مبرخَف حالهتم الاحامتؾَة، وجتمؽ تني اـلصىض 

 هفس َا وؾلََا واـلرشذٍن وتني من ختَت ؾهنم ؿائالهتم وكريضم من اًفئاث اقلصومة.
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          مالمح اًخلري يف ؿالكاث ألتياء والآبء يف ألدشت 

ة اـلـادضت  -زؤًة سوس َوًوحِة- ادلزائًص

 ادلزائص - 1خامـة سعَف  -هوال حٌلذوص .ذ                                                              
 

 : اـلَرط

يت ُشٍ، واًيت ثـس مثصت  ثيسزح حماًو

 نخة ٕان اكن ؿىل اـلس خوىالاظالغ ؿىل ما 

ويج  ويج بٔو اـلَىصوسوس ًَو اـلاهصوسوس ًَو

ة معوما ٕان اكن  حول اـلؤسسة ألدشًة ادلزائًص

ابٌَلة اًفصوس َة بٔو اٌَلة اًـصتَة جماهحة 

الاس خـجال واًدرسغ يف اس خعساز ألحاكم ؿىل 

ُشٍ اـلؤسسة وؾٌل حيسج مضهنا و ـلا صاهبا من 

اة سَعة ثلرياث، اكذلسًر اـللذضة ؾن قَ

اًضحط ذاذي ألدش و ُضاصة معاذز زلافهتا 

ا ٔلن ثعحح ابًاكذ  ة وثلَط بٔذواُز اًرتتًو

ن تـس بٔن  اكذعاذًة، اسذواحِة اًلصاز تني ألتٍو

اكن بٔحاذاي، ضـف بٔوادض اًعةل الاحامتؾَة، 

حصاحؽ ألمن اًـائًل  وما ٕاىل رعل؛ ٕار معسث 

مدسئَا ٕاىل ثخِان اًفصوق تني اٍمنورخني 

س َيك و اٍمنورح اـلـادض ٌَمؤسسة اًالك

ة وتـسٍ اس خزسام مهنجَة اـليعق  ألدشًة ادلزائًص

ٌَمؤسسة ألدشًة اًيووًة من حِر  اًخفىِيك

اًـيادض ٔلثوظي تـس رعل ًوظف مالمح 

اًـالكة تني خي ُشٍ اًـيادض ومٌَ ًخحسًس ما 

 ثلري فهيا ، هَف وـلارا؟.

 Résumé : 

Mon essai est le fruit de la consultation 

de ce qui est écrit, au niveau 

macrosociologique ou microsociologique, 

sur l'institution familiale algérienne en 

général soit en français ou en arabe pour 

éviter les préjugements sur cette 

institution, ce qui se pace dedans et le 

changement qu'elle a connu. Comme les 

brefs propos sur l'absence de l'autorité de 

contrôle dans les familles et la fragilité 

de ses ressources de sa culture 

éducationnelle et la baisse de leurs rôles 

d'être à peine économiques, la dualité de 

la prise de décision entre les parents qui 

était unique auparavant, les faibles 

rapports sociaux, la baisse de la sécurité 

familiale, etc…J'ai commencé en principe 

par dévoiler les différences entre les deux 

modèles classique et moderne de 

l'institution familiale algérienne, puis j'ai 

employé la méthode de la logique 

dissociative de l'institution familiale 

nucléaire de part des éléments pour 

arriver à décrire les traits de la relation 

entre la plupart de ces éléments et par 

conséquent identifier ce qui s'est changé 

là, comment et pourquoi? 
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 ملسمة:

نثريت عم اقلاولث اًسوس َوًوحِة اًيت سـت ـللازتة اًخلري الاحامتؾي اذلاظي ؿىل 

مس خوى اـلؤسسة ألدشًة يف افلمتؽ ادلزائصي اًيت ٔبظاهبا ما ٔبظاهبا من حتول وثحسل، 

ذلَات اـلـوؾل اـلمزي و مٌفصذت يف ػي اـلياد اذلسايث و ساطمت فهيٌل مجةل من اًـوامي جممتـة بٔ 

اـلاكانث وألذواز، ،ًحًِة اًضلكَة، ألمناظ، اًوػائفافلمتـاث اًَوم؛ ٕان اكن من حِر ا

 ما ٕاىل رعل.  اًـالكاث ألدشًة واـلضمون اًرتتوي اطلي ثيلهل و 

وحِة اًيت هتمت ابٔلدشت  اذلسًر ابًخايل ؿىلًَمت  خي اـلفازكاث اـلاهصوسوس ًَو

ا ثيؼامي، مؤسسة بٔو وسلا هل ؼاميث، اـلؤسساث يما هل من اٍمتفعالث مؽ ابيق اًخ  ابؾخحاُز

اـلَىصوسوس َوًوحِة اًيت ثَخفت ٔبنرث ٕاىل  اـلٌلزساث و وألوساق الاحامتؾَة ألدصى؛ 

ًىِفِاث سءا من ثعوز اًـالكة اًزواحِة، و الاحامتؾَة  اًاكئية مضن اـلؤسسة ألدشًة، ت

اًوسائي اـلس خـمةل طلعل؛  صتُهتم و ٕاىل ٕاجناة ألتياء وجسمَاهتم وس حي ح جتس َسُا ووظول

ة ابؾخحاز ٔبن مثي ُشٍ اـلواضَؽ كس ٔبحضت مؤرشاث  ذمصزت ذلًَة ابمذَاس، و  -سوس َوحصتًو

ثضلك مس متص ومذواظي  ًصسائي ثمن ؾن ثلري زاذٍاكيل ؿىل مس خوى اٍمتثالث، 

ة.  الاجتاُاث واًخعوزاث اًرتتًو

غ ؿىل ما نخة حول اـلؤسسة تـس الاظال ٕال ٔبن ثيسزح و طلا، ل ميىن قلاوًيت

ة ، 1ألدشًة ؿىل اـلس خوى اقلًل ٕان اكن ابٌَلة اًفصوس َة بٔو اٌَلة اًـصتَة ٕال مضن ُشٍ اًزاًو

ألتياء ة مس خوى اًـالكاث تني ألوًَاء و اـلَىصوسوس َوًوحِة ـللازتة اًخلري اطلي ٔبظا

ث اًيت ثـصفِا ومٌَ ٌَمضمون اًرتتوي اطلي ًُيلي ًِؤلء، لك رعل يف ػي الادذالل

ة، الاحامتؾَة ألدشت ادلزائًصة من حصاء حماولهتا ـلساٍصت اًخحولث اًثلافِة، الاكذعاذً

 .  واًس َاس َة اًرسًـة

ٔبفصاذُا كس ساٍصث  ـَاث ادلسًست يف ألمناظ ألدشًة واًـالكاث اًلامئة تنيٕان اًوض 

هنا اًسخة يف ٕاجصاس ُشٍ كٔ صلزخة ٔبهنا بٔظححت ثؼِص و  .2ذلس ما اًخلرياث اًـامة ٌَمجمتؽ

ة، حىت ًمت اس خسؿاء  حىفياًخلرياث؛ ٕار  إلصازت ٌَخلري اًـالئلي مضن اـلؤسسة اًرتتًو

من ألدشت اـلمخست اـلضٍو حي و كري اًاكمَ  خمخَف حمسذاث اًخلري ألدشي معوما: اكًخحول
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ة ووػَفِة ألدشت اًزواحِة اًيووًة و ٕاىل  صاث تًًِو وؿالئلِة من هجة ما اجنص ؾيَ من حتٍو

اًزنوخ اًًصفي ٌَامنرح ألدشًة اًيت اؾخاذث اًعَلة ء وادلريان، واًِجصت اصلاذََة و ألكصاب

ازلاؾَة اـلوسـة ٌَمـُضة  وإلهخاح اًدضازيك افلسس بٔساسا يف ألوضعة اًززاؾَة واذلَواهَة 

ة اًـامة اًيت حيمكِا اًـمي  واـلؤسس ابًخايل ًـالكاث احامتؾَة مديَة ؿىل اـلعَحة اـلـيًو

ا، واًثوزت الثعاًَة و اطلي ًبٔذش اؾخحازاث اًسال اًخىٌوًوحِة ةل، اًلصاتة واًخضامن  وكرُي

اذلامةل يف ظَاهتا ًفَسفة اًخحرض ودلوُص اٍمنو مبـياٍ الاكذعاذي، اًيت ذفـت ابـلؤسساث 

 ذ:  ألدشًة ٔلن حىون يف مواهجة حارض خسًس من اًـوـلاث تعَلة ازلؽ ل اـلفص 

 ألؾصاف؛ مس خوى اًلمي، اًخلاًَس، اصلٍن و  اًثلافِة اذلاذزة ؿىل -

ًسَواكث الاس هتالهَة، الاذذاًزة،الاسدامثًزة ا:من هجة اًـاذاث الاهخاحِة و الاكذعاذًة -

 الاحذاكًزة؛و حىت الاس خلالًَةتي و 

ة.: نخعوزاث اذللوق واًواحداث و اًس َاس َة -  مفاُمي اًلاهون، الاهامتء واًًِو

ا ؿىل اًـالكاث تني وٕان ل هلفي ذوز ُشٍ اقلسذاث و ، فٌحنوؿَََ ل هفعي ثبٔزرُي

اًخحول اًـالئلي   ٔبهيا ىصنز ؿىل حلِلة مفاذُا ٔبنالآبء وألتياء ذاذي اـلؤسسة ألدشًة، ٕال

اذلاذج انجت ابٔلساش ؾن ؾوامي مذفاؿةل وثضلك مـلس ذاذي اـلؤسسة راهتا، مس خوحِة 

ا، ٔبي مضنَ ذما حيسج ذمداذئ  اـليؼومة افلمتـَة اًلكَة.  ازح ٔبسواُز

اًدرسغ يف اس خعساز ألحاكم، اكذلسًر ؾن قَاة ومٌَ، وتـَسا ؿىل الاس خـجال و 

ة و  ضاصة معاذز زلافهتا اًرتتًو ا ٔلن سَعة اًضحط اًلامئة ذاذي ألدش ُو ثلَط ٔبذواُز

ن تـس ٔبن اك ن ٔبحاذاي، ضـف بٔوادض ثعحح ابًاكذ اكذعاذًة، اسذواحِة اًلصاز تني ألتٍو

 .ما ٕاىل رعلو  اًعةل الاحامتؾَة، حصاحؽ ألمن اًـائًل

مؤسسة اٍمنورح اـلـادض ٌَتني اٍمنورخني اًالكس َيك و معسان مدسئَا ٕاىل ثخِان اًفصوق 

ة وتـسٍ  اس خزسام مهنجَة اـليعق اًخفىِيك ٌَمؤسسة ألدشًة اًيووًة من ألدشًة ادلزائًص

عل ًوظف مالمح اًـالكة تني خي ُشٍ اًـيادض ومٌَ حِر اًـيادض ًيخوظي تـس ر

 سًس ما ثلري فهيا، هَف وـلارا؟ًخح
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 اًَوم:زهة اـلؤسسة ألدشًة تني ألمس و : يف ملابٔول

صِس وؿىل مجَؽ متت إلصازت ٕاًََ فامي بٔؿالٍ، فان افلمتؽ ادلزائصي كس نٌل س حق و 

منورح  عمًـي اـلؤسسة ألدشًة،زاذٍاكًَة، و اكهت مكَة ٔبو هوؾَة ٕان  اـلس خوايث ثلرياث

 ؿىل مس خوى اًحًِة ٔبو من تني اًامنرح اـلؤسساثَة ألدصى اًيت ثـىس ُشا اًخحول س امي

ـحري ؾيَ من ذالل اكلعط ٔبو اًـالكة تني ٔبظصافِا؛ اًيشء اطلي س يحاول اًخ اًوػَفة 

 :اًخايل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجةل ارلعائط اًسوس َوًوحِة ٌَـائةل ، فٌحن هبشا اكلعط اـللازانيت، هَرط وؿَََ

اًخلََسًة ؿىل حس  ثلايف ٌَمؤسسة ألدشًة ادلزائًصةوهربس ٔبضم سٌلث اٍمنورح الاحامتؾي اً 

سٌلث لس خلصاء ارلعائط اًسوس َوًوحِة و ًيخوظي ابـللاتي  ،(3ثـحري )لكوذٍن صويل

 .   من اٍمنورح اًساتق اـليخثلة ٔبظالاٍمنورح الاحامتؾي اًثلايف ٌَمؤسسة ألدشًة اـلـادضت 

َ ابٔلطمَة اًسوس َوًوحِة ٌَمساز اطلي سَىذَ اـلؤسسة ألدشًة من  ٕار جية اًخيًو

ىون ثلس مي  مؤسسة ُصمِة ؿىل ٔبساش اًسن وادلًس، حيخي فهيا " ألة زٔبش اًِصم، ٍو
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 ًس ". ًخعحح اًسَعة ألدشًة مصنزت يف4اًـمصاًـمي واًيفور واـلاكهة ؿىل ٔبساش ادلًس و 

 س يا، الٔنرث ذربت يف اذلَات والٔنرث اهخاحِة مضهنا الٔنرب ٔلدشت اطلي هؼصاي، ٍىونزة ا

 .ؿىل وخَ ارلعوض

ثلس مي  ًة راث صلك ُصسم ثوازيث ثلوم ؿىلاًيشء اطلي س َؤسس ًسَعة رهوز

 5ثعيَف اًفضاءاث الاحامتؾَةو  حصحهباعة، ثيؼمي اًـالكاث الاحامتؾَة و اًـمي،ثوسًؽ اًسَ

 ثـسذ اًزوخاث اًاليئ كاًحا ما ٍىن من مضن الادذَازاثاٍمنط اًخاكثص و َـزس ُشا نٌل س  

تبٔن وػَفهتا حمتثي يف  (6ارلازحِة ، ٕار ًؤنس )ؾحس اًلين ملصيبازلاؾَة اصلاذََة ل اًفصذًة و 

منورح ألساش يف اًرضوزت الاحامتؾَة اًيت حمتىن مبوحهبا اـلؤسساث ألدشًة مضن ُشا اٍ 

ة؛ ٕاىل مؤسسكاث و من متخني ٔبوادض اًـال ة اذلفاع ؿىل ص ىت اـلمخَاكث اـلاذًة ٔبو اـلـيًو

تي ومن مجَؽ ٔبصاكل اًخعيَفاث  مذحصزت ل من ٔبؾحاء اًخلاًَس واًـاذاث ازلاؾَة فلط

واًرتاثخِة اًيت مزيث اٍمنط ألتوي، ًخمتغل دعائعا ملاٍصت من حِر اًربجمة الاحامتؾَة 

لحذالل ر، ًخيؼمي اًـالكاث الاحامتؾَة واًيت ثضم ثلس اميث خسًست ٌَـمي، ٌَيفو 

 اًفضاءاث الاحامتؾَة .

 7نخحعَي حاظي ٕاىل سواذ اٍمنط اًيووي ؿىل ألكي ٕاحعائَاألمص اطلي س َؤذي و 

ؾَخَ ومن حِر ٕاىل كدول اًزوح تـمي سوحذَ اـلاكئف من حِر هو ذاذي افلمتؽ ادلزائصي، و 

ازاث ازلاؾَة اًلصاتَة وزت من مضن الادذَُشٍ اًزوخة اًيت ًُست ابًرض  مصذوذًخَ اـلاذًة؛

ا فصذاي وذازحِا ابًًس حة ًٔلدش ألظََة؛ واًيت  ، تياصلاذََة كاًحا ما ٍىون ادذَاُز

وظا افصا يف مزيان اًلوى واًلصازاث اًيت ختط اًـالكة اًزوحِة دعس َىون ًِا هعَحا و 

 .وألدشًة معوما

ا: يف  :     مفِوم اًرتتَة، ؾيادضُا وبًَٓاث اص خلاًِا اثَه

، educareًعاـلا مت الاحذفاع تبٔن مععَح اًرتتَة اـلض خق من ادلشز اًالثُين 

واطلي مفاذٍ "ذل" و"ٔبزصس"، ٕامنا ٌضري يف حوٍُص ٌَـمََة الاحامتؾَة اًيت حتسج تني 

 .ي اـلـازف من ظصف لٓدص ًِسف حمسذظصفني، ًَمت مبوحهبا هل
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ة، فشعل ـلسى ٕاحصائُذَ وٕار  ىمتسم مبثي ُشا اًخـًصف اـلخسط ٌَـمََة اًرتتًو

،  ابؾخحاز ٔبهَ ٌضري ٌَعاتؽ الاحامتؾي -ؿىل ألكي ابًًس حة ٌضلزاسة اذلاًَة -وظالحِخَ

ٌَـمََة ماذامت ثخـسى اًضرط وحزح تَ مضن ؿالكة مؽ الٓدص، متاما نٌل ٔبهَ حيَي ًـيادض 

ة و اـلمتثةل وثضلك ؿَين يف اًلامئ تـمََة إلزصاذ واًخسًَي ٔبساس َة لص خلال اًـمََة اًرت  تًو

ٔبي اـلصيب؛ اـلخَلي ًإلزصاذاث: اـلرتيب، إلزصاذاث واًخوحهياث واـلـازف واًيت ماعم يف 

ٍلَِا سوى: مضموان حصتواي؛ اًلاًة من ٕاوضاء اًـالكة: ٕار ل ًـلي ثعوز ؿالكة تسون سخة 

ة: ٔبي اًِسف اًرتتوي؛ وبٔ  ٔبي ٔبو كاًة: ذريا اًوسائي واًعصائق اـلخاحة مضن اًحُئة اًرتتًو

ة اـلسعصت.        ة اـلس خـمةل من بٔخي تَوػ ألُساف اًرتتًو  اًوسائي اًرتتًو

ـَسا ؾن فِم واكؽ لك ألتياء ل ميىن فِمِا ت َي اًـالكة اًاكئية تني الآبء و وؿَََ فذحَ 

و ألم، ذوان ؾن ألكازة اكدلس ة بٔ فاـلصيب اًَوم اـلمثي ٔبساسا يف الٔ ت.ؾيرص ؿىل حس

حبمك اًخحول  حىت ادلريان من ألُي وألكازة،ارلاةل تي و وادلست واًـم واًـمة وارلال و 

حـال مهنٌل اـلسؤوًني ألساس َني ؾن حصتَة  ي مس ألدشت من ذمخست ٕاىل هووًةاًحًِوي اطل

ألتياء ومـاصِم؛ ومن مث فاـلاكانث وألذواز ٌَلامئني ؿىل حصتَة ألظفال كس ظاهلٌل اًخلري. 

ازلَؽ متاما نٌل اكهوا  ًمت ثضلك جساطمي وجضازيك من ظصففدـس ٔبن اكن إلزصاذ واًخوحَِ 

ٍن ٔبظحح ممتصنزا حول اًفاؿَني اطل ًدضازهون يف تشل ادلِس مضن اًسَسةل إلهخاحِة،

معاًزفِا حمَون من مث مجَؽ ٔبؾحاء اذلَات اـلزًنَة و ًخ ًلومون ابٕلجناة هفسَ، واطلٍن

 ومسؤوًَاهتا.

ن ماكهة ألم سريفؽ ماًصخي ابؾخحاٍز زة ألدشت، نٌل  ألمص اطلي س َـزس من ماكهة

ا و  وسؽ من بٔذواُز سُمت دصوهجا ٌَخـؿل، ومٌَ  نٌلو ا يف سَعة اًلصاز اـلزنيل، ٕار مضازنهتًو

ٌَ ٌَـمي ـلصافلة ألتياء من دسوق واًخحضؽ اًَوسم، ٌَخعحُة، و ، س خشُة وثضلك فصذي 

س فصض ٕاتساءُا ًلٓزاء يف لك  وٕاىل ذوز اذلضاهة، اـلسازش واًيواذي اًصايضَة متاما نٌل سزًت

لك ماهل و  مس خوايث وختععاث ذزاساهتم،. 8ما خيط ألتياء، حتسًس ؿسذضم، جسمَاهتم

ن فَِ ٔبن "الازثحاظ تني اًخلري ا من اًًضاظاث اًَومِة؛ ثضلك ًرُب  ؿالكة مبس خلدَِم وكرُي

سريوزت اًخلري ألدشي حِر ٔبهَ كس ثالسمت ألدشت  الاكذعاذي واًخلري ألدشي ثفرسٍ

ة مؽ اًيؼام اًززاؾي يف اًفرتت ألوىل وثالسمت ألدشت اًزواحِة مؽ اًخعيَؽ واًـمي  ألتًو
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ـلبٔحوز يف اًفرتت اًثاهَة وثالسمت ألدشت هصاتعة مبساطمة اًزوخني يف الاكذعاذ ألدشي مؽ ا

ىشا ًوخس يف لك فرتت ثوافق تني منط اكذعاذي  ثعوز اًلعاغ اًثاًر يف اًفرتت ألذريت ُو

 .   9سائس ومنط ٔبدشي

ة اًَوم  زخال اكن  -ٔبمام ُشٍ اـلـعَاث، ميىن اس خًذاح ٔبن اـلصتون يف ألدشت ادلزائًص

 :ٔلحس اًامنرح اًخاًَةًُس هل ارلَاز سوى الاهامتء –ٔبو امصٔبت 

فٕاما ٔبن ٍىون ذمن ٌس خفِسون وثضلك ٕاجيايب من ُشا اًخلري ٕار ًلومون تخوظَس  -

اًدضاوز تني اًزوخني رث محميَة، فِجـَون من اًخفاوط و اًـالكاث اًزوحِة وحـَِا ٔبن

 .ذؤذًة ذلَات ٔبفضي هلٌل ؤًلولمن اًعَف اـل

خرصفون  وٕاما ذمن ًلاوم ُشا اًخلري - فِحاوًون اذلفاع ؿىل صلك اًـالكاث اًخلََسًة ًو

ألتياء؛ مؽ ما حُيمتي ٔبن ثدسخة ألسالف يف اًخـامي مؽ اًرشًم و وفلا ًيفس منورخ

ة و ُشٍ اـللاو   ألمن ألدشي. مة يف اضعصاة اًـمََة اًرتتًو

دَِ تني رعل و و  - ة فذرتمج راك ملاتي ٕاما ذمن حيخاز ًو اًخلري اطلي مس اـلؤسسة اًرتتًو

صِم مواهحة اٍمنط اـلـُيش ادلسًس تي واهسُااًَائسة فلازات اـلس خجساث و  -م حماولهت

ةظَف ؿسم اًخىِف و  -من دشؾهتا اًواحة ٕاثحاؾِا،  اـلساءةل اًيلسًة ًٔلساًَة اًرتتًو

ًإلزصاذ  تسوزضمذمن حيخاح و  من هوهنم مصتني مصصسٍن ٕاىل مرتتني فذجسضم ًزًنلون

 اًخوحَِ.و 

ة، ابؾخحاز ٔبهَ ل ًيىف ؾن هوهَ اـلس خفِ س يف حني ميثي اـلرتيب حموز اًـمََة اًرتتًو

دض اـلساطمة يف دعائط مجَؽ اًـياألسايس من الاُامتم اًواصلي واـلخبٔثص اـلحارش تعحَـة و 

و هفسَ ة. ُو  ، ل ميىٌَ ٕال ٔبن ًعيف مضن فئاث: اًـمََة اًرتتًو

ةن مفهنم م اكلخازت من ظصف اـلصتني؛ ملاتي من حياول  ًخلدي ثسِوةل اـلضامني اًرتتًو

مهنم من ًفذح و ٍصفغ ما ل ًخوافق مؽ ثعوزاثَ؛لائَا ٕار ًخلدي ما ٍصاٍ مٌاس حا و ٔبن ٍىون اهخ

ة اذلارضت مضن افلمتؽ ذما جيـهل  ملاتي فوىض ألفاكز، اًامنرح ؿىل هفسَ لك ادلهباث اًرتتًو

 حامتؾَة اًواحة حمااكهتا.  اًلسواث الاو 
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يف حني ثخـاىل بٔظواث اـلخددـني وثًذلس ألحِال اذلسًثة من اـلرتتني ابؾخحاز ٔبهَ ُشا و

اذًة نرثت معاٍهبم اـلي ؿىل ثفىريضم، وحزاًس ذلهلم و ٔبنرث ما ًوظفون تَ كَحة اًعاتؽ اـلاذ

 ُشُاـلصاحي اًـمًصة، اًيت اكهت صلى الآبء ٔبهفسِم وضم يف ذون اًوظول ٕاىل حالث اًصضا

فاـلخعَحاث اـلاذًة مؽ نرثهتا يف ٔبًسهيم ل جسـسضم، تي ؾَوهنمـىل ما ًُس صلهيم، فٕارا 

ىشا.  ٔبذزهٍو ثعَـوا ٕاىل كرٍي ُو

و ؾىس ما ًًدلي ٔبن ٍىون  ابٕلضافة ٕاىل ىزوؾِم اـلخعاؿس ٌَس َعصت ؿىل بآبهئم ُو

ؿىل الآبء يف ٔبمٍصاك، اًؼاُصت ( ُشٍ 10ؿَََ اذلال، فلس ذزسـاؾل اًيفس )ٕاذوازذ ًَنت

ٔبهيا هـُضفي ؾرص حيمكَ ألتياء، فدسًل من ٔبن ًوخَ الآبء ٔبتياءضم، فٕان ألتياء  وثوظي ٕاىل

ضريون ـلاكن كضاء  ضم اطلًًِوهجون سَوك بآبهئم، ٕار ٔبهنم ضم اطلٍن خيخازون اًحُت، ٌو

ىل ألة ٕال ٔبن ًفذح اًـعةل، ؤبهنم ٕاراذذَوا مذجًصا مىض لك ظفي ٕاىل ما ًـجحَ، وما ؿ

. سفؽ حساة ما مت اكذياٍؤ  حافؼخَ ًو

اًعامت، ٕار جيمؽ اـلخددـون ذلالث اًـلوق تيوؾََ افلاُص و  لك رعل  يف ػي وظف

ابٕلضافة  ٍمتزٍي تلةل اـلرتيب يف اًوكت اًصاُن:  ٔبهَ وابلسدٌاذ ٌَمالحؼة اًَومِة  ًعفاث 

اًض مت ٔبو زفؽ ظوث ؿىل اًىداز،  ٌَرصاد،ر نثريا ما ًَجبٔ  الاحرتام جتاٍ اًواصلٍن حِ

تعوز  تلواهني الٓذاة اًـامة، فِو ًخعفألمص اطلي ًسٌي ؿىل ادلحوذ وؿسم الانرتاج 

ل اس خلالَة، ألانهَة و ٔبصاكل مضيَة ًالحاكً ٌَـلوق، اًيت حتَي ٕاىل ٔبدصى كري دضحية  

َة، فاـلعاًحة اًـاظفة اًواصلًة من ٔبخي ذسماث ٔبظول من حِر اًزمن ؤبنرب من حِر اًمك 

ملاتي اًخاكسي ؾن اًلِام  وفري مس خوايث رممة من اًصفاَُة واًصاحةثاـلَحة ابذللوق و 

 ابًواحداث ٔبو ٔبي  رمام ًومِة ذًَي ؿىل اٍمتسم مبحسٔب ألذش من ذون اًـعاء.

ًمت اًرتنزي ؿَهيا ؾيس حتََي سَواكث اـلرتيب اـلـادض ذون ُشٍ اًعفاث اًسَحَة اًيت 

ا؛ فاًخحول ا طلي مس ألدشت من انحِة اًحًِة ٕاجصاس اًعالث اـليعلِة اًيت ٔبذث ًخىصاُز

ة من هجة ألوًَاء و اًضلك اكن هل ما هل من هخاجئ ؿىل اـلٌلو  ؿىل اًيواجت من زساث اًرتتًو

 هجة ألتياء.   

 

http://www.alkoor.com/vb/showthread.php?t=53071
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ة ذاذي اـلؤسسة ألدشًة ادلزائًصةيف ؿالكاث ؾيا اثًثا:  دض اًـمََة اًرتتًو

ل ميىن تبٔي حال الاجنصاز وزاء ألحاكم اـلس حلة يف وظف ٔبحس ؾيادض اـلؤسسة 

 . اكم ٌَجاهة اًـالئلي اطلي ٌسوذُاألدشًة، ذون الاحذ

ؿىل قصاز ابيق ا و فاًخحََي اًسوس َوًويج ًِاثَ اـلؤسسة، اطلي ًيعَق من هوهن

الاحامتؾَة ألدصى: ثخىون من ٍلوؿة مذضامٌة من ألفصاذ ذمن ميغل فَسفة اـلؤسساث 

مًسلة هبَلكة حمسذت يف ٕاظاز ٔبُساف مـَية وفق بٔذواز مٌخؼمة و  فىًصة حمسذت ًخحلِق

اثعالث ٔبفلِة  اًيت ٍصتعِا ٔبفصاذ اـلؤسسة، فِىيهل زٔبي يف صبٔن اًـالكاث  .11اـلؤسسة 

 . 12ا ؿالكاث ثحاذًَة ثبٔزرًية مؽ اـلؤسساث ألدصى، انَُم ؾن هوهنومعوذًة فامي تُهنم

، ألدشت واًخلرياث اًيت ٔبظاجهتا ألمص اطلي ًؤنس ؾن جتاوس اًحاحثون اًَوم يف مسائي

ٔبولذا و  ث ألدشًة عم جمصذ ٔبتًِة ماذًة ومَموسة، ثضم ٔبوًَاءً الاهعالق من ٔبن اـلؤسسا

ى اـلفاُمي إلذاًزة اًخيؼميَة ارلاظة ، نٌل بٔهنا ثخـسوكشاءً  ن ٔبموالا وهساءً ذمن ًخعَحو

ٌل ابـلؤسساث ، ًخخوظي ًخىون ٔبنرث من لك رعل ٕاهنا ٕاظاز إلهخاحِة ٔبو ارلسمِة بٔو كرُي

مـساث ًخبٔذًة من ألفصاذ اًيت جس خزسم وسائال و فىصي احامتؾي انجت ؾن ثفاؿي ٍلوؿة 

 .مٌَ حتلِق ألُساف اـلسعصت سَفاو اًوػائف الاحامتؾَة 

اصلًيامِاك اًيت ثسوز يف فَىِا ًلذيض اًوؾي حبالث الاس خاثَاك و ز اطلي ُشا اًخعو 

ة معوما وألدشًة دعوظا، ٕار واـلؤسساث  ابًصمغ من حمافؼة ُشٍ اـلؤسسة ؿىل اًرتتًو

سَواكث ادلًس َة وػائفِا ألساس َة ؿرب اـلصاحي اًخازخيَة يف لك افلمتـاث نخيؼمي اً 

اًـاظفي من ذالل اًخًض ئة الاحامتؾَة اًلاؿسًة، ٕال ٔبهنا ضٌلن ألساش وإلجناة واًخاكثص و 

ة ابـللازهة أله ابثت ثـصف وتوًوحِة تني افلمتـاث. ادذالفاث راث رث ادذالفاث حوًُص

 اًـالكاث ارلاظة تبٔؾضاء اـلؤسسة ألدشًة.  ؿالكة وظَست ابًَِلكة، ألذواز و 

صاز اـلؤسساث ألدشًة اـللازتَة ؿىل قصوز اـلؤسسة ألدشًة ادلزائًصة و ًلس ٔباتخ ًيا م

واًـصتَة ولك من فِم هَفِاث اًخحول من اٍمنورح اًالكس َيك ٌَمؤسسة ألدشًة ٕاىل بٓدص 

مـادض، ومن مث فِم ٕاماكهَة اس خًذاح ٔبصاكل اًخلري اطلي ٔبظاة اًـالكاث ألدشًة ثضلك 
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صاث يف مضمون اًخًض ئة الاحامتؾَة  لكي، ورعل من ذالل مـاًية ألثص اطلي ٔبهخجخَ حتٍو

 :     اث تُهنٌل وتني ألحِال اكلخَفةظَف اًـالكاح ًٔلذواز الاحامتؾَة ٌَجًسني و وٕاؿاذاث ٕاهخ

 يف اًوظف اًسوس َوًويج ـلَمح اًخلري اًـالئلي تني اًزوخني:   – 2       

كدي ارلوط يف ؿالكة ألسواح تحـضِم، مت اًرتنزي ؿىل ٔبهَ ٌس خحة اذلسًر ًعاـلا و 

ة، متاما نٌل ٔبكوم تَ ؾيس اذلسًر ؾن اًض حاة  سوس َوًوحِا ؾن اـلؤسسة ألدشًة ادلزائًص

رعل ما مؤذاٍ ٔبن  ة ازلؽ، ل تعَف اـلفصذ ألحاذيتعَل.  14ٔبو اـلصٔبت ادلزائًصة. 13ادلزائصي

 .وزلافِة مذـسذتواكؽ لك ُشٍ اـلوضوؿاث ٌسري ثحـا ًامنرح سوس َ

س خوى اًـالئلي تني اًزوخني، فٌحن ، وٕار هعف مالمح اًخلري اذلاظي ؿىل اـل وؿَََ

 ابًرضوزت هخعصق ٌَمضرتك تني ألمناظ ألدشًة اـلخفاوثة تني اـلمخست، اـلوسـة واًيووًة.

مضن اـلؤسسة  -اًـامةل ؿىل وخَ ارلعوض -ًـي ٔبضم ما ابثت ؿالكة اًزوح جزوحذَ

ٌَ ذما اكهت ؿَََ ثخجَ حنو اجسارما ابًدضازهَة، ٔبنرث م  ألدشًة اـلـادضت ثوظف تَ، هوهنا

( ٔبن كسٌل مـخربا 15مضن اـلؤسسة ألدشًة اًخلََسًة. ففي ُشا اًعسذ ٍىذة )َلس زجزاين

سوخاث من ٔبظي ؾرشت، ًلصزن متاما نٌل  7من اًزوخاث ادلزائصايث ألخرياث مبا مـسهل 

 ضااي اًيت متس ابـلزنل، ألظفال، اـلس خلدي اـلضرتك...  ًلصز ٔبسواهجن يف اًل

ن من كري اًـامالث يف اختار اًلصافِن ٍمتخ زاث اًيت ـن مبضازنة موسـة ملازهة تلرُي

ث كس ًعسق ُشا ألمص ؿىل اًىثرياث ذمن ًِن مس خوايختط اًفضاء اصلومُسدِيك. تي و 

 .مانثاث ابًحُتثـَميَة مـخربت و زلافِة و 

رمٌل  -، ثضلك حشز، اس خًذاح ٔبن مزامحة اًزوخاث اًَوم ٔلسواهجنوؿَََ، ميىٌيا و 

يف خَة اًصسق ٔلدشُن، مىهنن تعًصلة ٔبو تبٔدصى من ختًل  -اكهت ألس حاة يف رعل 

 ٔبسواهجن ثسزجيَا ؾن الاهفصاذ ثسَعة اًلصاز فامي خيط ألدشت.

نٌل حيرضن ثضلك كوي وم تَ اًًسوت اًَوم، ًحني ٔبهنن و ًـي اـلالحؼة اًَومِة ـلا ثلو 

اصلزوش ًٔلظفال، اًخعحُة ابًعِىي، اًلس َي، مشاهصت  ذي اًفضاء اـلزنيل وكِارمن مضيَذا

... فِن ٔبًضا حارضاث ذازخَ ٔلقصاط ٔبدشًة، اكـلسازش من ٔبخي الاس خـالم حول ألويل
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ٔبتياهئن، ويف إلذازاث و اًحضلايث من بٔخي اس خرصاح اًواثئق اًصمسَة ارلاظة هبن ٔبو تبٔحس 

اـلاء، اًلاس، اًىِصابء واثري ٔبفصاذ ؿائَهتن، يف اـلؤسساث ارلسمِة من ٔبخي جسسًس ف

الاسدضفائَة من ٔبخي اًخساوي ٔبو مصافلة ٔبحس بٔؾضاء واًِاثف، ٔبو حىت اـلصانز اًعحَة و

ألدشت، تي و ميىن  ٕاجياذُن ٔبًضا يف اقلالث اًخجاًزة اًىربى مهنا و اًعلصى  ًحَؽ  اـلواذ 

تي وحىت يف حمالث واـلالثس ويف حمالث ألقعَة واًززايب وألاثج اـلزنيل  اًلشائَة

 اصلُان؟ اًحالظ و 

 (16ُشٍ اـلالحؼاث اًيت مت ثبٔهَسُا من ظصف لك من)َلوذي توزي ٔبممية رشًفة

وخاث ثضلك ٕاحعايئ ٔبهَ ُياك ؿالكة ظصذًة تني كِام اًز ا و (، حِر ت17ٌُو)َلس جصساين

اكذعاذًة، ذما ًفصط وتني اص خلاًِن ٔبو كِارمن مبِية  مبٌِلث ذازح اًفضاء اـلزنيل

ؤسس ًعَف اًخـاون و  اًزوخني ومن مث اًخلَري اًخفاوط يف مسائي ختط سوس َوًوحِا ًو

 اًـالكة تُهنٌل من ثيافس َة/ جسَعَة، ٕاىل ٔبنرث ثـاوهَة/ جضازهَة.   من مالمح

ثسذالث ٔبُايل  ثضلك مفازق ملازهة ابٍمنورح اًالكس َيك، تـَسا ؾنلك رعل تـَسا و 

ضـَاث ادلسًست اًيت جيس ٔبهفسِم ألسواح فهيا، ابًيؼص ٌَو اًزوخني يف ألدشت، حِر و

 . 18ُياك تواذز ػِوز اًسًوًوحِا الاس خلالًَة اًفصذًة

ًزوخة ثسخة حزاًس وثريت حىوهنا ُشٍ الاًسوًوحِا اًيت ل ثيفم ًـزسُا حزاًس ٔبذاوز ا

ثفِم اًزوح ا يف اًًضاظ الاكذعاذي من هجة، وثـاظف و من مث مساطمهتوثـَمِا و 

 .    يت حتللِا هل اًزوخة من هجة ٔبدصىاـلَموسة اًٌَمساٌُلث 

 الٔتياء:يج ٌَمَمح اًـالئلي تني الآبء و يف اًوظف اًسوس َوًو – 1

يف ػي ما مت اًخعصق هل فامي ٔبؿالٍ مضن اًخوظَف اًيؼصي ٌَمرتيب معوما، جتسز 

ة اـلـادضت، إلصازت ٕاىل وظف اًـالكة تني اـلصتني واـلرتتني مضن اـلؤسسة ألدشًة ادلزائًص

حِي حِي اًىداز اـلمثي يف ألوًَاء و ل ميىٌَ ٔبن ًمت تـَسا ؾن وظف ًـالكة تني حَِني، 

 اًعلاز اـلمثي ٔبساسا يف ألتياء.
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ملازهة مبا اكن ؿَََ مضن اـلؤسسة ََني ًُس ابًىدري اـلحاًف فَِ، ًو ٔبن اًفازق تني ادل و 

وسخِا ؿىل اـلياد ألدشي ٍزال خيمي  ألدشًة اًخلََسًة، ٕال ٔبن مالمح دضاغ ألحِال ل

 .اـلـادض

يف دضم حتول اًًسق اًلميي يف اـلؤسسة ألدشًة ادلزائًصة ولك، جية تَس ٔبهَ و

ٕااناث، كس ابثوا اًَوم ٍمتخـون تواكؽ ٔبحسن من حِر ؿرتاف تبٔن حِي ألتياء رهوزا و الا

 لك، اٌَحاش،اذلصايث اًواسـة اًيت ثضم ادذَازاث اطلوق: ٕان اكن ؿىل مس خوى الٔ 

ألظسكاء، بٔماهن اٌَـة، وسائهل ووكذَ، الادذَازاث اصلزاس َة  الادذَازاث اًيت متس

اـلِيَة، الادذَازاث  اًخعَـاثاز صـة اًخـَمي، ًلاثَ ؤبهواؿَ، الادذَازاث و اكدذَ

 .  19ما ٕاىل رعلالادذَازاث اًسىٌَة اـلس خلدََة و ظلوش الاحذفالث تَ، اًزواحِة و 

ألوًَاء ابًىثري من اًخضحَاث ؿىل مس خوى اًلصاز وٕاتساء ألمص اطلي ًسٌي ؾن كِام 

ثضلك  اًيت اكهت وحىت سمن كًصة ذميوؿةاًدساُي ٔبنرث فبٔنرث مؽ ؿسًس من اًسَواكث 

اًخـاهس يف الادذَازاث يل ومصاكدة ثضست احامتؾَا، تي واـلَي يف حالث اًرصاغ و زاذٍاك

الٓزاء اـلفاضةل تني اًححر ؾن ُوامش ٌَخفاوط و حنو اذلواز و  ٔبنرث ٕاىل اًخوخَ تني ادلََني

 .مٌَ ٕاىل فصط اًصٔبي ابًلوت

واًيت مست ادلاهة اًـالئلي ٕان اكن ؿىل مس خوى ألوًَاء ٍصاث ُشٍ، مجةل اًخحو 

صاث مست ألتياء ؾل ٍىن ًِا ًختُهنٌل ٔبو ؿىل مس خوى ألوًَاء و  فامي مت تـَسا ؾن حتٍو

ةمبضامني اـليؼومة   .اًلميَة اًرتتًو

، ََا وؿىل مس خوى اـلؤسسة ألدشًةإلكصاز ٕاىل ٔبهَ كس حسج فـ  ٕار ٌسِي ٌَمخددؽ

، الك ثحـا ـللاتي ثخين مضامني كميَة خسًستمت ابًل لكي ؾن مضامني كميَة مـَية وخت

 .اًواكـَةـلخعَحاث اذلَات الاحامتؾَة و 

، ابًـمََاث اًسِةل احامتؾَا ًُست معََاث اًخزًل ٔبو اًخخين ؾن اـلضامني اًلميَةو 

يف حني  ًيت مت إلتلاء ؿَهيا،واـلياس حة يف مجَؽ ألحوال، ٕار ُياك من اـلضامني اًخلََسًة ا

، اكـلصاكدة اًعازمة ًإلانج ثضلك سَيب ؿىل اـلؤسسة ألدشًة ٔبهنا ًعاـلا ٔبثصث ول حزال

حامتؾي والاهفالث؛ من اًىدت، الاهخلام الا ذوان ؾن اطلهوز، ذما ًؤذي ذلالث مذـسذت
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متاما نٌل ُو اذلال ابًًس حة ـلا ُو مس خجس ومس خحسج، ٕار نثريا ما ٔبذث اًسٌلحة يف 

 مثال.  ًصة اـلميوحة، حزاًس ألانهَة واصللل والاحاكًَةاًـالكة مؽ ألتياء ٕاىل اس خلالل اذل

اذزة اذلمن وهجة اًيؼص اًسوس َوزلافِة، و  اًخخين اًعحَةابًخايل، فـمََاث اًخزًل و 

ؿسم الاهخلال اًلكي  حتَي ٕاىل ؤسسة ألدشًة ادلزائًصة اـلـادضتؿىل اـلس خوى اًلميي مضن اـل

 .  20من منورح ٕاىل بٓدص، انَُم ؾن ثعاذم مٌؼومذهيٌل اًلميَخني ثضلك مذواسي واًاكمي

ثبٔثصث تـوامي اًـرصهة يف ٕان ة ألدشًة ادلزائًصة اـلـادضت، و ذما ًسل ٔبن اـلؤسس

اًلميي ، ٕال ٔبهنا ثحلى يف نثري من اـلٌلزساث وفِة رلزاهنا اًثلايف و ووػَفهتاصلكِا 

 . 21اًخلََسًني

 مكحاوةل ٌَرمت:وؿَََ و   

ة معوما و ًحسو بٔن ذزاسة ما حيس ألدشًة ؿىل وخَ ج مضن اـلؤسساث اًرتتًو

اًـامة ٌَمجمتؽ ارلعوض ل ٍمكن ٔلن ًخحلق تـَسا ؾن ذزاسة ص ىت رضوة اًرتهَحاث 

 . ي ثخفاؿي مضيَاطل

ة ًؤنس ما ثوظَت ٕاًََ و  ؿَََ فسزاسدٌا  ـلالمح اًخلري مضن اـلؤسسة ألدشًة ادلزائًص

ذزاساث ساتلة حول ؿالكة اًخياوة ٔبو اـلس وادلزز ٌَـيادض اـلخسذةل يف سريوزت اًـمََة 

ة جتاٍ اًامنرح اًخلََسًة واـلـرصهة، ٕاراً مح حيَي لك رعل  ابًرضوزت ٕاىل ذزاسة مال رتتًو

ؾَة، اًثلافِة ٔبو اًخلرياث افلمتـَة اًضامةل ٕان متت ؿىل اـلس خوايث الاكذعاذًة، الاحامت

من مث ذزاسة اـلسازاث اًيت مت هنجِا من ٔبخي اًخحولًحعيء من  اٍمنورح اًس َاس َة  و 

اًخلََسي ٕاىل بٓدص حسايث مصوزا ابًخىَِفاث اًيت مت ثحًهيا حصاء اًعسماث واًخحولث 

 اـلؤسسة ادلزائًصة.  –ل حزال س خـُضِا يف ػي اًـوـلة  و-ضوُة اًيت ؿاص هتا اًثلافِة اـل 
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 اًِوامش:اـلصاحؽ و 
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ة : اًرتاج و اذلسازة بٔي ذوز ؟"ٌَمًزس بٔهؼص : حٌلذوص هوال: "   :، ملال مًضوز يف نخاة حٌلؾي الامس يف الٔدشت ادلزائًص

 .204ض ،اـلصحؽ اًساتق، َلس توخمَوف :: 9

 .70ُؼ ظؼ 1404 - تريوث -مؤسسة اًصساةل  -، اًعحـة اًثاًثة من بٔخي بٔظفاًياؿسانن اًسخِـي، : اذوازذ ًَنت ، ؾن 10

11  : voir, Turner Jonathan. The Institutional Order ,New York: Longman, 1997 

12 :op-cit 
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"، يف " مساذالث اـلَخلى اًوظين اًثاًر حول اًض حاة و اًـيف يف الاهسماح و اًـيفاًض حاة ادلزائصي تني : حٌلذوص هوال: "13

 .210-201، ض ض 1001افلمتؽ ادلزائصي" ، مًضوزاث لكَة الاذاة و اٌَلاث و اًـَوم الاحامتؾَة، خامـة حِجي ، حوان 

14   : Nawel HAMADOUCHE : « La femme  algérienne et l’automobile: Quelle 
histoire, pour quel rapport?" in 

15 : voir  :Mohamed Rebzani : la vie familiale des femmes algériennes salariées ; 
L’harmattan édition, Paris ;  

16 :Mahmoudi Bouri Oumeima Cherifa : «  Genre te organisation sociale du travail 
domestique : Pratiques et representations- exemples pour deux catégories les 
femmes actives et les femmes au foyer », Mémoire de fin d’étude pour l’obtention 
du diplôme de Magistère en Anthropologie ; encadrée par  Nouria Benghabrit 
Remaoun , faculté des sciences sociales, Université d’Oran- Essenia, 2008/2009 , pp 
118- 131.   

17 :Mohamed Berazani : Op-cit. 

18 : Op-cit. 

رصًة: فذَحة حّصاج: 19 اث ؿسذ ، يف جمةل اًلمي الٔدشًة تني اًثلافة اًخلََسًة واًثلافة اـً ( 2، 27)جمضل  1021مازش  -خاهفي  19ٕاوساَه

اانث جممتـَة ،  71-11ض.  ،ألدشت، ذمازساث و ُز

ائةل و ؾحس ؿًل سٌَلن ؿًل: ": 20 -http://qu.edu.iq/artjou/wp، يف اًصاتط الاًىرتوين  "حمنَة افلمتؽثلري كمي اـً

content/uploads/2015/06/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-

%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86.doc. ،ؿىل اًساؿة 1026-04-10: اطلي متت سايزثَ ًوم ،

 ظحاحا. 01:41

 . 71-11، اـلصحؽ اًساتق، ض ض فذَحة حّصاج: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://qu.edu.iq/artjou/wp-content/uploads/2015/06/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86.doc
http://qu.edu.iq/artjou/wp-content/uploads/2015/06/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86.doc
http://qu.edu.iq/artjou/wp-content/uploads/2015/06/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86.doc
http://qu.edu.iq/artjou/wp-content/uploads/2015/06/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86.doc
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 اًـالكاث اًلصاتَة ٔلفصاذ ألدشت اذلرضًة يف ػي اًخلري

 ادلزائص - خامـة ثسىصت -هدِجة حاميوي .ذ                                                                   
 

 : اـلَرط

ٕان واكؽ اًـالكاث اًلصاتَة اًَوم ٍمتزي 

تخحولث مَموسة ؿىل مس خوى ألدشت 

واًـائةل واًض حىة اًلصاتَة ولك، وعم 

ثـس هؼاما احامتؾَا هل ثبٔزرياثَ وثبٔثصاثَ 

مبرخَف اـلخلرياث اًيت ًـصفِا افلمتؽ 

ولس امي اذلرضي مٌَ، واطلي ثدداٍن 

وس حة وحوذ اًـالكاث اًلصاتَة فَِ 

حسة ثبٔزري ؾوامي اًخلري الاحامتؾي، 

ر، وإلظاز اًخازخيي ومعََة اًخحسً

واًثلايف ابـلسًية، وس يحاول ذالل ُشا 

اًـصط ثوضَح واكؽ ؤبطمَة اًـالكاث 

 اًلصاتَة ًٔلدشت اذلرضًة.

 Résumé : 

Aujourd’hui, les relations 
parentales connaissent des 
changements concrets au niveau des 
familles et du réseau parental en 
général. Celle-ci est considérée 
comme système social qui a une 
influence mutuelle dans les 
différentes variables que connait la 
société et notamment la société 
urbaine, ou on constate les 
différences du pourcentage de 
l’existence des relations parentales 
selon l’influence des facteurs du 
changement social, de 
l’actualisation et cadre historique 
et culturel de la ville. 

En conclusion, nous allons 
essayer d’éclairer la réalité et 
l’importance des relations 
parentales de la famille urbaine.         
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 ملسمة:

صكت ٕاٍهيا ٕاصاكًَة اًلصاتة يف افلمتؽ اذلرضي ثـس من ٔبضم الاوضلالث اًيت ثعٕان 

وحِة وألهرثوتوًوحِة اًيت اُمتت تعاتؽ اًـالكاث ومنط اذلَات ابـلسًية،  اصلزاساث اًسوس ًَو

وذاظة مؽ ػِوز اًخعيَؽ واًخجسًساث اًخىٌوًوحِة اصلامئة ٔبٍن ٔبظحح ٌَحياء اًلصايب يف ُشٍ 

بٓدص ًامتىش وفلا ٌَخلرياث اًيت ظصٔبث ؿىل ُشا افلمتؽ من حصاء اًخحسًر.  ألوساظ مفِوم

اذلرضًة ٔكسَوة »" من ذالل ملاهل اًضِري تـيوان Louiswirthًلس ثـصط "ًوٌس وزج 

ٕاىل ٔبن "منو اـلسًية وثيوؾِا ًؤذاين ٕاىل ٕاضـاف اًـالكاث  2918واًيت ورشث ؿام  «ٌَحَات

 Grafmeyeret Isaac Joseph ,1998: pp257-258.) ،(Yves" .الاحامتؾَة تني ساكهنا

شا اًـامي ًـس من ٔبضم اًـوامي ألساس َة اًيت ثفرس ضـف اًـالكاث اًلصاتَة  ُو

وألدشًة يف افلمتؽ اذلرضي، ٔلن ما صِسثَ ُشٍ ألذريت من ثيؼاميث ومؤسساث حـَت 

ٕاىل الاس خلياء ؾن  حٌلؿة ألدشت ثخزىل ابًخسزجي ؾن وػائفِا، نٌل ذفـت ٔبؾضاهئا

س خـني  اًـالكاث مؽ روهيم من ألكازة فامي ًخـَق تخلسمي اًـون واـلساؿساث وارلسماث ٌو

شا ما كَط  ا، ُو ابزلاؿاث الاحامتؾَة ألدصى ابـلسًية اكٔلظسكاء وزفاق اًـمي وكرُي

سَعة اًـائةل ؾن ٔبؾضاهئا حسة "وزج" وما حـي اًصواتط ألدشًة ابًوسط اذلرضي 

(. ويف ملاتي ُشا ٔبنس تـغ 216ض : 2981ًضَق واًسعحَة)اًس َس اذلسُين،ثدسم اب

اًحاحثني مثي "خاىز" و"ٔبوساكز ًوٌس" اس متصاز فـاًَة ازلاؿاث اًلصاتَة يف افلمتؽ 

شا ٔبزياء ذزاسة ـلسًية "مىس َىو" ٔبٍن ثوظي ٕاىل ٔبن اذلَات اًخلََسًة ػَت  اذلرضي، ُو

ـلمخست ساذث نثافهتا وكوهتا زمغ لك اًخبٔزرياث ؿىل ما عم ؿَََ واًصواتط اًـائََة ا

 الاكذعاذًةواًعياؾَة ونشعل اًخىٌوًوحِة اًيت ؾصفهتا اـلسًية.

 ماَُة اًـالكاث اًلصاتَة: .2

ثـس ازلاؿاث اًـائََة و خباظة اًـائةل اًعلريت او اًيووًة هوات ًٌَسق اًلصايب لكَ 

واًًسق اًلصايب ًخحسذ يف انحِخني: ألوىل اًلصاتة وعم ثًذج من اًـالكاث اـلحارشت اًيت 

ثًضبٔ تني خشعني هدِجة احنساز ٔبحسٌُل من ظَة الٓدص نٌل ًيحسز اذلفِس مثال من ادلس 

ق ألة بٔو هدِجة ٕلحنساز إلزيني من ظَة واحس مضرتك اكًـالكة تني ٔبتياء  ؾن ظًص
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ق ألؾٌلم واًياحِة ألدصى حمتثي يف اـلعاُصت  اًـمومة اًيت حصذ عم ٔبًضا ٕاىل ادلس ؾن ظًص

وعم اًـالكة اًياص ئة ؾن اًزواح حِر ٔبن اًزواح ًؤذي ٕاىل ػِوز وحساث كصاتَة خسًست 

ًلصاتَة اكلخَفة وثوس َؽ هعاق اًلصاتة. )َلس جن اجصاُمي وٕاجياذ ؿالكاث معاُصت تني ازلاؿاث ا

 (.11: ض2990جن ؾحس اًصحٌلن اًس َف،

ـصف " اًـالكاث اًلصاتَة يف ملسمة نخاتة  RadkliffBrawn"زاذ لكَف جصاون ًو

" ؿىل ٔبهنا ثيؼامي احامتؾَا ميىن ألفصاذ P.Ford)اًلصاتة( اطلي ٔبرشف ؿىل حتٍصٍص مؽ "فوزذ

واًخـاون مـا من ٔبخي ٕاكامة حِاث احامتؾَة مٌؼمة وٕان اًيؼام ُوحزء من من اًـُش مـا 

 Radaliff)ص حىة اًـالكاث الاحامتؾَة ثخجىل يف ٔبظلص وحست احامتؾَة وعم اًـائةل اًيوات 

Brown A , 1952 : p03.) 

وجتسز إلصازت ٕاىل ٔبن اظعالخ اًلصاتة يف ؿؿل ألهرثوتوًوحِا والاحامتغ ل ًـين 

ٔبهنا ـائةل واًزواح فلط وٕامنا ًـين ؿالكاث اـلعاُصت، وثـصف ؿالكة اًلصاتة ؿىل ؿالكاث اً

اذ ٕاما ؿىل ٔبساش اًزواح ٔبو من ذالل زاتعة اصلم و اًًسي اًعالث اًيت ثلوم تني ألفص 

 : 1001ابء، وألصلاء، واًحيني كريضم( )بٔهخوين قيسز اكذًيربذسال، )ألرماث والٓ  مثي

 (.114ض

مازس َي موىس وزاذ لكَف جصاون وماًَيوفسيك " ؿالكاث اًلصاتة نٌل ًـصف لك من 

ؿىل ٔبهنا وسائي احامتؾَة مـست ٌَلِام توػَفة احامتؾَة وعم ثبٔمني اًخواسن الاحامتؾي 

: 2987)َلس جن ٔبمحوذت،  متنت اًخالوم تني بٔؾضاء افلموؿة.وثبٔظَي اًسؿل تني ألفصاذ و 

 (.70ض

ق ٔبدص ٕاىل ثـًصف ٌ َـالكاث اًلصاتَة تبهٔنا ثغل اًـالكاث اـلحارشت تُامن ًشُة فًص

اًلاهوهَة اًيت ثًضبٔ تني خشعني هدِجة ٕلحنساز ٔبحسٌُل من ظَة الٓدص، نٌل ًيحسز اذلفِس 

ق ألة ٔبو هدِجة لحنساز إلزيان من سَف واحس مضرتك اكًـالكة تني  من ادلس ؾن ظًص

ق ألؾ س ٔبمحس، اتياء اًـمومة اًيت حصذ عم ٔبًضا ٕاىل ادلس ؾن ظًص : 1022ٌلم )ٔبتو ًس

 (.109ض
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ٔبما حمجوة َلس ؾحسٍ ٔبن اًلصاتة حمتثي يف ثغل اًصواتط اًيت ثًضبٔ من اًزواح وألتوت 

وألدوت اًيت حصتط تني ٔبؾضاء اًـائةل اًيووًة لك مهنا ابلٓدص واًيت حىون ص حىة اًـالكاث 

فـََة حلِلِة ٔبو مزؾومة ٔبو اًيت ثخوصل ؾن إلحنسازاًلصايب واـلعاُصت واًـالكاث اًلصاتَة )

مفرتضة( وميىن ثددـِا تني ألتياء والآبء وألدوت وعم ؿالكاث ملصزت ومـرتف هبا ٔلقصاط 

 (.40احامتؾَة مـَية )حمجوة َلس ؾحسٍ، ذ ث: ض

نٌل ثـصف اًـالكاث اًلصاتَة ؿىل بٔهنا ثغل اًصواتط اًلصاتَة اًيت جضلك فامي تُهنا ص حىة 

زتاماث ٔبذالكِة ًىن ُشٍ الاًزتاماث ثؼي جمصذ صـازاث هؼًصة ول ثفصط ؿىل وحساهتا اً

حىون حلِلِة ماؾل ثخحول ٕاىل ٔبوضعة فـََة ًًذفؽ مهنا ألكازة يف ػصوف مـَية )كُس 

 (.90ض :1022اًيوزي، 

 اًـالكاث اًلصاتَة تني اـلايض واذلارض .1
 اًـالكاث اًلصاتَة يف اـلايض: -

هت ثدسم تلوت اًامتسم تني ٔبفصاذُا، سواء ؿىل ٕان اًـالكاث اًلصاتَة يف اـلايض اك

مس خوى ألدشت اـلمخست ٔبو اًـضريت ٔبو حىت ؿىل مس خوى ٔبفصاذ اًلدَةل، وسواء اكهوا 

ٌسىٌون جمال مضرتاك، ٔبو مذلازتني، وسواء اكهت اًلصاتة تُهنم من خاهة ألة ٔبو ألم، 

ة ذالفا فلمتـاث ٔبدصى حِر ثخوسـسائصت اًلصاتة  فألدشت اًـصتَة حمتزي تـالكاث كصاتَة كًو

من اًًسة واـلعاُصت: اصلزخة ألوىل واًثاهَة واًثاًثة... وحصتعِم ظةل اًصمح من ألخساذ 

وادلساث والآبء وألرماث وإلدوت وألدواث وألتياء اـلزتوخني وألحفاذ وألدواًوألؾٌلم 

شا ٍصحؽ واًـٌلث واًوصلٍن حيضون تخلسٍص هحري وظاؿة وٕاخالل وزؿاًة م ن كدي ألتياءُو

ة اًيت ثسؾوا ٕاىل ظةل  ٌَلمي اصلًًِة اًـمَلة ادلشوز اـلس متست من اًلصبٓن اًىصمي واًس ية اًيحًو

حة واًحـَست، لك حسة ماكهخَ ارلاظة يف اًًسق  اًصمح واقلافؼة ؿَهيا تني ألكازة اًلًص

 .اًلصايب

وهون هؼامَ مس متس من  وحمتزي ألدشت اًـصتَة تعفة ؿامة تامتسم كصايب كوي ٔلهَ

اًثلافة إلسالمِة ؾىس اًحضلان ألدصى واًيت جس متس هؼارما اًلصايب من اًثلافة اًـٌَلهَة ٔبو 

اًالئىِة ويف ذزاسة "جصوحصو وذاية" فامي ًخـَق ابًامتسم اًلصايب يف اـلسن اًـصتَة مثي: 
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ة تني الٔ  دش اًيواثَة تريوث، ؾٌلن، ذمضق، ثوظال، ٕاىل ٔبن ُياك ؿالكاث كصاتَة كًو

واًواصلٍن ثضلك ذاض واصلًَي ؿىل رعل اًزايزاث اـلخىصزتاًيت حتسج تني ألدش اًيووًة 

واًواصلٍن نٌل ثوظي ٕاىل ٔبن حىصاز اًزتاوز مؽ ألكازة الٓدٍصن اكٔلؾٌلم وألدوال واًـٌلث 

يف لك  وارلالث...اخل، ٔبكي جىثري من حىصاز اًزتاوز مؽ اًواصلٍن وًىٌَ اجسم ابلس متصاًزة

 (Prothro (Edwin Terry) and Diab, 1974: pp70-72 ).فاـلياس حاث واًؼصو

ٕان هؼام اًلصاتة تعفة ؿامة ميثي ٕاحسى زواتت اًثلافة إلوساهَة ول ًوخس ٔبي جممتؽ 

تسايئ ٔبو بٓدص ل جيـي من اًلمي اًثلافِة والاحامتؾَة هؼام ًضم ٍلوؿة من اًسَواكث 

ألكازة واًيت اكهت كامئة تُهنم وما ساًت اًـسًس مهنا اثتخة ومس متصت، واًخرصفاث اًلامئة تني 

نشعل ادلزائص ؿاصت يف ػي ُشا اًيؼام اًلصايب اـلامتسم تني ٔبفصاذ ألدش اًلصاتَة وسواء 

ة )الاحنساز من هفس ادلس(  ق اًلصاتة اصلمًو ق اـلعاُصت ٔبو ؾن ظًص اكهت ؾن ظًص

ة اًخلَ  ثلسز ما  َسًة ٔبهنا ل جضجؽ اًلمي واـلٌلزساث اًفصذًة،واـلـصوف ؾن ألدشت ادلزائًص

جضجؽ اًلمي واـلٌلزساث ازلاؾَة دعوظا ثغل اًيت متجس اًلصاتة وثثين ؿىل ماكزم ألذالق 

خَ ًوخَ حنو اًـمي  ؤبجماذ خسُا اـلضرتك، نٌل بٔن اًفصذ يف افلمتؽ ادلزائصي اكن ومٌش ظفًو

رلاظة، فاًـسًس من ادلزائًصني اـلِاحٍصن ٕاىل ذول ـلعَحة ألدشت ؤبكازتَ وًُس ـلعَحخَ ا

ضازهون يف  لذعسون من ٔبخي ٔبدشضم وبٔكازهبم وموظيَ ألظًل ٌو ٔبحٌحَة اكهوا ًـمَون ًو

مضاًزؽ ذرًية ًـضريهتم وكٍصهتم ما ًوحض ٔبطمَة ألدشت وألُي ؿىل معاذلِم اًضرعَة، 

اـلمخَاكث والاجناساث ومسـة اًفصذ واًفصذ ٍصى ٔبن راثُذَ ثخجسس يف راثَة ألدشت واًلصاتة و 

 ل ثخـَق تَ فلط تي ثخـَق تبٔفصاذ ٔبدشثَ ؤبكازتَ.

 اًـالكاث اًلصاتَة يف اذلارض )تـس اًخلري(:  -

ًلس ؾصفت ادلزائص ذالل اًـلوذ اًثالزة ألذريت من اًلصن مجةل من اًخلرياث هدِجة 

ٌَخحولث الاكذعاذًة والاحامتؾَة واًثلافِة واًس َاس َة اكًخحرض واًخحسًر واًخعيَؽ، 

خضح ُشا من ذالل حِات اًلدَةل واًـضريت ٔبو  اهـىست ثسزجيَا ؿىل اًًسق اًلصايب لكَ، ًو

ثلَط وًىٌَ ؾل ٍزول هنائَا هوهَ ٌضلك ؾيرص ملاومة ذاظة يف افلمتؽ  ألدشت اـلمخست اطلي

اًًصفي "واًـالكاث تني ألدشت وألكازة يف ادلزائص ماساًت ويف اًـسًس من اـلياظق حاًَا 
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 : 1020حمتزي ابًـعحَة اًلدََة واًيت ثدسم تضـف ثسزجيي صُئا فضُئا" )اًسـَس ؾوارشًة، 

 (.229ض

ط من حصاء منو اًعياؿة واًخجازت اصلاذََة وارلازحِة، وحتول وًلس ٔبىت ُشا اًخلَ

الاسدامثز اًرسًؽ من اًصؾي وحصتَة اـلاص َة ٕاىل اًززاؿة واًعياؿة وارلسماث، "نٌل ساطمت 

ألًسًوًوحِاث اًيت معسث اصلوةل ٕاىل ٕاذزاهجا واًيت حتي حمي ألًسًوًوحِاث اًلصاتَة 

فصذ توظفَ وحست ٌَخفاؿي الاحامتؾي، نٌل سـت ابًخسزح، وعم ثلوم ؿىل اًرتنزي ؿىل اً

ي اًلمي ازلاؾَة ٕاىل كمي فصذًة، نٌل حصحىز ٔبًضا ؿىل زتط ألفصاذ توحساث س َاس َة  ؿىل حتًو

( وهبشٍ اًس َاسة متىٌت اصلوةل من 216ض : 1001واسـة عم ألمة )زاحب ذزواص، 

وهبشا ٕادصاح اًفصذ من  ٕاكٌاغ اًياش تبٔن ُشٍ اًصواتط الاحامتؾَة ٔبساسِا ُو اـلواظية،

 اصلائصت اًلصاتَة اـللَلة ٕاىل وحست واسـة مفذوحة وعم وحست اًوظن واـلواظية.

وكس بٔظححت ص حىة اًـالكاث اًلصاتَة ٔبضَق ذما اكهت ؿَََ يف افلمتؽ ادلزائصي 

ة ووزَلة، وجنس يف واكـيا ثبٔزري  اًخلََسي وذاظة يف ألوساظ اذلرضًة، ٕال ٔبهنا ماساًت كًو

خ اًلصاتَة يف اـلٌلزساث اًَومِة ًٔلفصاذ وازلاؿاث، اكلهخزاابث واًخوػَف بٔو اذلعول اًصو

ؿىل امذَاساث وذسماث يف خمخَف اـلؤسساث اذلىومِة واـلسدضفِاث ذون ٔبن هًىس 

 اًخواظي اـلس متص مؽ ألكازة ذاظة اًوصلٍن.

ة فامي خيط ٕان ُشا اًخلري ذفؽ ٕاىل اًـسًس من اًحاحثني ٕاىل اس خزالض هدِجة ُام

و "ٔبن اجتاٍ اًخلري كس حول ألدشت اـلمخست ٕاىل  اًخلري اًلصايب ؿىل مس خوى اًوظن اًـصيب ُو

منط ألدشت اًيووًة، وًىٌَ ؾل حيوًِا ٕاىل منط اًـزةل اًخامة، فال ساًت ألدشت اًـصتَة اًيووًة 

ٔبن  ( وابًصمغ من 287ض : 2999ؿىل ؿالكة ابًًسق اًلصايب" )ؾحس اًلاذز ًلعري، 

اًصواتط اًلصاتَة يف جممتؽ مذلري جس متص ابفلمتـاث اًـصتَة وًىن ُشا ًُس تيفس اًضلك 

( فـزةل ألدشت اًيووًة من ص حىهتا 270ض : 1000اطلي اكهت ؿَََ )ؿََاء صىصي، 

اًلصاتَة حزذاذ ثضلك هحري يف ػي اًخلري الاحامتؾي اًرسًؽ ويف ػي اسذايذ اذلصاك 

، ًىن دشؿان ما ثخىون وثضلك ثَلايئ يف ص حاكث كصاتَة الاحامتؾي وادللصايف واه  دضاٍز

خسًست اهعَلت من اٍمنط اـلمخس مث اًيووي وتـس اـلمخس ًخلري ٕاىل هووي فِىشا )توخمَوف 
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(.ُشا يف تياهئا ٔبما ابًًس حة ًعحَـة اًـالكاث تُهنا فٌجسُا يف رعل 16ض : 1004َلس، 

دشت اكٔلؾَاذ اصلًًِة ؤبؾَاذ اـلَالذ اًخواظي ذالل اـلياس حاث اًِامة يف حِات الٔ 

 واـلياس حاث، وألفصاخ...اخل.

ويف حلِلة ألمص ؾيس ثددؽ منط ألدشت واًحياء الاحامتؾي هالحغ ٔبن اًيؼام 

الاحامتؾي الٔنرث ص َوؿا ُو هؼام اًلصاتة حىت يف افلمتؽ اذلرضي، فِو هؼام حيسذ منط 

اًـعحَة، ٔبما من حِر منط ألدشت يف ادلزائص اًـالكاث الاحامتؾَة يف اًخـاون واًخضامن و 

(، فٌجس ٔبن منط ألدشت اًيووًة مٌدرشا حىت يف ألوساظ 1004حسة "َلس توخمَوف" )

اًًصفِة يف ػي س َاذت هؼام اًلصاتة، فٌجس الاهفعال اـلحىص ًٔلدش اًفصؾَة ؾيسما ًمت 

ق اًزواح، نٌل جنس ٔبًضا ألدشت اـلمخست، و  ثـصف ابًـائالث اًىدريت ثبٔسُس ألدشت ؾن ظًص

شا اٍمنط جنسٍ حىت يف ألوساظ اذلرضًة ذاظة ابًًس حة ًٔلدش اًيت ثلمي يف اـلساهن  ُو

اًخلََسًة يف اًضوايح وألظصاف ٔبو يف تًِاث واسـة من منط اًحياء اًفصذي اطلايت رو 

 اًخوسؽ ألفلي ٔبو اًـموذي. 

ئس يف اًـسًس من افلمتـاث اًـصتَة ٕان منط ألدشت اًيووًة يف ػي هؼام اًلصاتة ُو اًسا

وادلزائًصة مهنا، ٔبما منط ألـرست اـلمخست فِو ميثي فرتت ٔبو مصحةل من معص ألدشت ثعول 

وثلرص حسة اًؼصوف الاحامتؾَة والاكذعاذًة ٌَـائةل اًىدريت )اـلمخست(، وعم ذاضـة يف 

(، واًيشء 1004وف )اٍهناًة ٕاىل حمتَة الاهلسام والاهفعال واًخفصغ حسة َلس توخمَ

اطلي ًحلى وٌس متص ُو هؼام اًلصاتة واًـالكاث اًلصاتَة اطلي هل ٔبسس وكواؿس وبٔظول 

وبٔؾصاف، تُامن هؼام الامذساذ والاهلسام ًُست هل ُشٍ اًلواؿس سوى كاؿست اًخـاون 

اـلصحًل ذاظة ٕارا اكهت ألدشت اـلمخست من اًيوغ ألفلي مثي إلدوت، ٔبما ٕارا اكهت من 

غ اًصٔبيس اـلمتثةل يف ألدشت ألم وألدش اًفصؾَة ًٔلتياء يف اس متصاز ٔبتياهئم اـلزتوخني فلس اًيو 

ثسذي يف هؼام اًرب ابًواصلٍن، ٔبو زقحة الآبء يف اس متصاز ٔبتياهئم اـلزتوخني مـِم تسافؽ 

شا اٍمنط جنسٍ يف  اقلافؼة ؿىل كوت ألدشت ومتاسىِا وحٌلًة ٔبؾضاهئا بٔو اصلوافؽ ألدصى ُو

شا زاحؽ ٌَزايذت  الٓوهة ألذريتًزتاًس يف ألوساظ اذلرضًة وذاظة اـلسن اًىربى ُو

 اصلميوقصافِة ونشا ٌَؼصوف اـلاذًة اًعـحة وذاظة ٔبسمة اًسىن.
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ٕان اـلسافة اـلاكهَة ل ثَلي اًـالكاث اًلصاتَة كري ٔبهنا ثؤثص فهيا وثلَي من ذزحهتا مؽ 

وثخجسذ، فاًلصاتة عم هؼام مذجسذ ابس متصاز ومذعوز  مصوز اًوكت ٕال ٔبهَ ثًضبٔ كصاتة فصؾَة

شا اًيؼام  فِو ًفلس تـغ اًـيادض من هجة ًىٌَ ٍىسة من هجة اثهَة ؾيادض ٔبدصى، ُو

ًؤذي ذوز هحري ألطمَة يف اذلَات الاحامتؾَة ٔلفصاذٍ وًالحغ ُشا من ذالل اـلياس حاث بٔو 

 خل.يف حاةل ثـصط ٔبحس ٔبفصاذ ازلاؿة اًلصاتَة مبىصوٍ...ا

ولك ظوز ُشا اًخضامن زاحـة ٌَحـس اصلًين اطلي حتمهل اًلصاتة هون اصلٍن إلسالسم 

صسذ ؿىل ظةل اًلصب واًيت ثسذي مضن اًـحاذاث وًلس حسذُا يف ظةل اًصمح، وٕاًخاء ري 

اًلصب وإلحسان ٕاٍهيم، وحسذ ذزخاهتم، وهبشا جنس ٔبن اٍمتسم هبشا اًيؼام ابفلمتـاث 

 (18: ض1004ة اكفة ُو اٍمتسم ابصلٍن )َلس توخمَوف، اًـصتَة وإلسالمِ

ة يف ػي اًخلري:  .1  اًـالكاث اًلصاتَة ابٔلوساظ اذلرضًة ادلزائًص
 اًـالكاث اًلصاتَة ٌَـائةل اذلرضًة: -

ٕان اًـالكاث اًلصاتَة عم ٍلوؿة زواتط احامتؾَة ًـرتف هبا افلمتؽ حصتط يف اًًسق 

، ؿََاء صىصي) مجَؽ افلمتـاث اًخرشًة اًيت ؾصفهتا إلوساهَةاًـائًل اًـاـلي، ٕار جضازك فَِ 

 ، واًصواتط اًلصاتَة ثلسم ٕاىل زالزة ٔبمناظ ٔبساس َة عم: (19: ض2988

  ة اًلامئة تني الآبء وألتياء وألخساذ. اًحَوًويج:اًصابظ  ًـين اًـالكة اصلمًو

 .زابظ اًزواح 

 ق اًخخين اًصابظ اطلي ًـرتف تَ احامتؾَا  :Segalen Martine, 1981) اطلي ًبئت ؾن ظًص

P69) 

وابلؾامتذ ؿىل كاؿست اًًسة ميىن ٔبن حنسذ اًـالكة اًلصاتَة اًيت حصتط اًضرط 

تـائَخَ، فاحنساز الاجن من وسة ٔبتََ ٌسمى اًًسة ألتوي، واحنساز الاجن من وسة بٔمَ 

يف بٓن واحس ًعَق ؿَََ  ٌسمى اًًسة ألموي، واحنساز الاجن من وسة ٔبتََ وبٔمَ

اًًسة اـلضرتك، وكس وزذ يف اًلصبٓن اًىصمي ما ٌضري ٕاىل ٔبن ألة ُو حموز اًلصاتة مٌش 

وضبٔث اذلَات إلوساهَة، وحىون اًـالكاث اًلصاتَة كوًة ومامتسىة يف ػي اًـائةل اًخلََسًة 

فصاذ اًـائةل حِر ؿىل مجَؽ ٔبفصاذ اًـائةل اـلمخست ٔبن ًـُضوا يف تُت واحس ولك فصذ من بٔ 
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لف ٕاىل خاىهبم سواء اكهوا  سافؽ ؾهنم ًو لسم اـلساؿساث ًو ًـصف ٔبكصابءٍ خاهة ٔبتََ ؤبمَ ًو

ؿىل دعبٔ ٔبو ظواة، نٌل ٔبن ازلاؿاث اًلصاتَة حتحش اًسىن يف مٌعلة حلصافِة واحست ؤبن 

شا ٌساؿس ؿىل اًخاكثف واًخـاون  حىون اًحَوث مالظلة وجماوزت تـضِا ٌَحـغ الٓدص، ُو

  تُهنم ٕلجناس ٔبؾٌلهلم ونشعل ًضٌلن اسلاًة وألمان.فامي

ة  اكهت اًـالكاث اًلصاتَة ٌَـائةل اذلرضًة يف اًيعف ألول من اًلصن اًـرشٍن كًو

ومامتسىة ومديَة ؿىل احنساز اًًسة ٕار اكهت اًـالكاث اًلصاتَة تني ألة وؿائَخَ ألظََة 

ة اًـائََة اصلاذََة اًيت حصتط اًزوح جزوحذَ ٔبو وتني ألم وؿائَهتا ألظََة ثخلسم ؿىل اًـالك

( 172ض : ة ث، اًوزذي ؿًل) حصتط اًزوح تبٔتيائَ ٔبو حصتط اًزوخة تبٔتياهئا ٔبو تياهتا 

ويف اًيعف اًثاين من اًلصن اًـرشٍن جنس ٔبن اًـالكاث اًلصاتَة كس امضحَت ٔلس حاة 

وسىن ٔبكصابهئا، مؽ ؿامي حتول  نثريت مهنا اًحـس ادللصايف ٌَسىن تني سىن اًـائةل اًيووًة

اًـائةل اًخازخيي من ؿائةل ذمخست ٕاىل ؿائةل هووًة ثـُش يف تُت مس خلي تـَسا ؾن تُت ٔبو 

تَوث ألكازة، ومٌَ ثـصضت اًـالكاث اًلصاتَة وامضحَت يف ألوساظ اذلرضًة ًخعحح 

ًىربى، ومن اًـائةل اًيووًة مس خلةل اكذعاذاي واحامتؾَا ؾن ألكازة وذاظة يف اـلسن ا

ذالل ما س حق ميىن ؾصط ٔبضم ٔبمناظ ؿالكاث اًلصاتة ٌَـائةل اذلرضًة من ذالل زالزة 

 حماوز:

ن والٔتياء يف اًـائةل اذلرضًة:  -2-2  اًـالكة تني ألتٍو

ٕان حتسًس كصاتة ألصزاض حيمي يف ظَاثَ واحداث وحلوق احامتؾَة خمخَفة، وًِشا 

ن اًخحسًس ٔبطمَة نربى يف افلمتـاث  اًخلََسًة ؾهنا يف افلمتـاث اذلرضًة، فاًـالكة تني ألتٍو

ة ومامتسىة هؼصا ـلٌلزسة الآبء وألتياء رمية مضرتنة،  وألتياء يف اًلائةل اًخلََسًة ؿالكة كًو

ـُش اًؼصوف واـلالثساث واـلضالكث هفسِا اًيت ًـُضِا ألة  فالجن ميازش رمية ٔبتََ ًو

ًالجن ًدضاتَ مؽ اطلي ٍمتخؽ تَ ألة، وهبشا ثعحح ٔبفاكز ومٌَ ًعحح اـلس خوى اًثلايف 

ومداذئ ومـخلساث وكمي وملاًُس ومعاحل الاجن عم اًيت حيمَِا ألة ما خيَق ثلازة هحري 

ىون ؿالكة محميَة وظَست تُهنم.)اثتت اندض،  ( ول 201ض : 2981تني الاجن وألة ٍو

ؿىل ٔبسس احامتؾَة حضاًزة، ٔبًضا ثخىن ُشٍ اًـالكة ؿىل اًلٍصزت والاؾخَاذ فلط تي 



 ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ اًخلرياًـالكاث اًلصاتَة لٔفصاذ الٔدشت اذلرضًة يف ػي 

 خامـة َلس دِرض ثسىصت                                         خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص 
290 

فألتوت ميىن ٔبن حىون تَوًوحِة ٔبو احامتؾَة فلط ففي افلمتـاث اًـصتَة جنس ٔبن ُشٍ 

اًـالكاث ًلَة ؿَهيا اًعاتؽ اًدسَعي يف اًـائالث اًخلََسًة، فألة ًفصط ٕازاذثَ ؿىل اتيَ 

اًحُت والاجن ًعَؽ والاجن مَزم ؿىل اًعاؿة، وٕال ثـصط ٌَخوتَخ واـللاظـة واًعصذ من 

عَـَ، ذاظة ٕارا اكن ًـَهل يف  واصلٍ ٔلهَ ًـسٍ اـلثي ألؿىل هل فِو ًخلمط خشعَخَ ًو

حِاثَ، وهفس اًيشء ًيعحق يف ؿالكة اًحًت ابلٔة وألم يف رعل اٍمنط من اًـائةل )جن 

 (.71ض : 1021تـعوص ٔبمحس ؾحس اذلىمي، 

ة يف واًسَعة اـلـصوفة ل متازش ؾيس لك افلمتـاث   وعم ختخَف تني سَعة كًو

افلمتـاث، نٌل اكن يف افلمتـاث اًصوماهَة، وتني ؿسم وحوذ سَعة ؿىل إلظالق، نٌل ًوخس 

ة تني الاجن وألم بٔو تني اًحًت وألة يف تـغ افلمتـاث ذاظة  هوغ من اًـالكاث اًلًو

ة اصلٍىذاثوز171ض : 2974اذلرضًة مهنا )زايط َلس،  ًة حزذاذ يف (، واًسَعة ألتًو

ألدشت اًخلََسًة وثيرفغ يف ألدشت اًيووًة اذلرضًة، نٌل إلانج ٔبنرث ثـصضا ًِشٍ اًسَعة 

ري، وؾحاش ميك، ة ث  ( 211ض : من اطلهوز )حعة ُس

ن وألتياء يف اًـائةل اذلرضًة ابفلمتـاث اـلخلسمة كس ثلريث لس امي  ٕان اًـالكة تني ألتٍو

وص َوغ ألفاكز اذلسًثة واًخـَمي، فبٔظححت اًـالكة مديَة تـس اهدضاز اًخعيَؽ واًخحرض 

ؿىل ٔبسس ذميلصاظَة وًىهنا يف اًوكت هفسَ، واًضـف اطلي ًعُة اًـالكاث إلوساهَة 

زاحؽ ًالدذالف ألؾٌلل اًيت ميازسِا ادلَالن، فألة ميازش رمية ختخَف ؾن رمية الاجن، 

واـلس خوايث اًثلافِة واـلَول واًلمي  فضال ؾن الاس خلالل اـلاذي اطلي ٍمتخؽ تَ الاجن،

والاجتاُاث واـللاًُس ٌَجََني ختخَف ؾن تـضِا اًحـغ ٔلن ظحَـة اذلَات اًيت ؿاصِا 

ألة ختخَف ؾن ظحَـة اذلَات اًيت حيَاُا الاجن يف اًوكت اذلارض )جن تـعوص ٔبمحس ؾحس 

 ( 71ض :1021اًىصمي، 

ا ًُس ُياك صم يف وحوذ ادذالفاث تني ألدشت اـل  مخست وألدشت اًيووًة يف ثبٔزرُي

ؿىل ظحَـة اًـالكة تني ٔبتياهئا اطلٍن ًـُضون يف ػَِا، فألدش اًىدريت سواء يف اًًصف ٔبو 

اذلرض ٍىون اًرتنزي فهيا ؿىل ازلاؿة وًُس ؿىل اًفصذ، تُامن حيسج اًـىس يف ألدش 

( ما 141ض : 1022اًيووًة حِر حيضا الاجن جلك ٔبهواغ اًـياًة )حس يني ارلويل س ياء، 
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ًحني وحوذ فصوق تني اٍمنعني ًٔلدش ابًًس حة ًـالكة الآبء تبٔتياهئم سواء يف ٔبسَوة اًرتتَة 

واًضحط، بٔو حًصة ادذَاز اًـمي بٔو حىت ابًًس حة لدذَاز رشًم اًزواح ًٔلتياء واًيت 

اؿي حصثحط تبٔسَوة اًسَعة ذاذي منط ٔبدشي، مبـىن ٔبن ؿسذ ٔبفصاذ يف ازلاؿة ًؤثص ؿىل ثف

وسَوهَاث ألؾضاء فهيا فألدش اذلرضًة ختخَف تعحَـهتا ؾن ألدشت اًًصفِة يف ظحَـة 

 اًـالكاث الاحامتؾَة تني ٔبفصاذُا.

ٔبابء ٔبو ٔبتياء واحداث  اواصلٍن إلسالسم ًضؽ ًلك من ظصيف اًـالكة سواء ٔباكهو 

فلة ؿىل ومسؤوًَاث وظالحِاث ثدٌاسة وذوزٍ يف اًـائةل، جفـي ألة مسؤول ؾن اًي

لول زسول ػل ظىل ػل  أبتيائَ ٔبو اًخىفي جلك احذَاخاهتم ماذامو  ظلازا ؾل ًحَلوا اذلؿل ًو

، ٔبي ؾل حيمهل ؿىل اًـلوق ثسوء معهل « ؿَََ وسؿل   زمح ػل واصلا ٔبؿان وصلٍ ؿىل جٍص

(، نٌل ًخىفي الآبء تبٔتياهئم حىت تـس تَوقِم ٕار 41ض :2986)ظَس ؾحس ػل ُضام،  »

وا ؿاحٍزن ؾن اًيفلة ًسخة اكـلصط واًـجز واصلزاسة ًدس متص اًـالكة تُهنم وثخوزق اكه

اًعةل ومدسٔب اًخاكفي تُهنٌل، فاًصاتعة اـلـاص َة عم زاتعة ًِا ٔبتـاذ ماذًة ؤبذالكِة مؤثصت يف 

تياء اًـائةل وافلمتؽ، وهبشا ًعحح ألة مسؤول ؾن حصتَة ٔبتيائَ من حضاهة وهفلة وذسمة، 

سؤوةل ؾن زؿاٍهتم وحصتُهتم حصتَة ظاذلة وذوزٍ ُو اـلصيب واـلـؿل واـلوخَ، نٌل حيلق وألم م 

ضسذ  اًواصلٍن اًصؿاًة اًيفس َة واذلة واذليان ألتوي طلعل جنس ٔبن اصلٍن إلسالسم ًؤنس ٌو

ة وٌضسذ ؿىل حسن اًرتتَة واًخوحَِ تلوهل ثـاىل: ِ  ؿىل مسؤوًَة الآبء اًرتتًو َا اطلَّ ٍَن ﴿اَي بهَيُّ

ا اًيَّاُش َواًِْحَجاَزُت ؿََهَْيَا َمالئِىٌَة ِكالٌع ِصَساٌذ ل ًـَْ  َُ ََِمُكْ اَنزاً َوكُوُذ ُْ ُعوَن بَٓمٌُوا كُوا بَهُْفَسمُكْ َوبَ

َُوَن َما ًُْؤَمُصوَن  ـَ َ َما بََمَصضُمْ َوًَْف  (  06)سوزت اًخحصمي، الًٓة  ﴾(6)اؽلَّ

الآبء وألتياء ٔبنرث ذميلصاظَة، ؤبذث ٕاىل وًىن ويف راث اًوكت ٔبحضت اًـالكة تني 

ن ألتياء ٌَـالكاث ارلازحِة ٔبكي جىثري نٌل اكهت ؿَََ  ٔبن ٍىون ثسذي الآبء يف صبٔن حىٍو

يف ألدش اًخلََسًة اًدسَعَة ٔبو ألدش اًًصفِة، واجساغ اذلَات يف افلمتؽ اذلرضي ٔبذى ٕاىل 

ألفصاذ ٔبو اـلؤسساث، وًىن مؽ لك رعل اجساغ ؿالكاث ألتياء وساذ يف اًزتارمم سواء مؽ 

فٕان ُشٍ اًـالكة ل ختَو من ٔبهواغ اًرصاغ تني حًِل الآبء وألتياء  وًىن جية ٔبن ل 

ًعي ٕاىل ذزخة اًيت ثؤثص ؿىل متاسم اًـائةل ؿىل حتلِق ٔبُسافِا اـلًضوذت وكس ٍىون ارلَي 

 .يف اًـالكة تني الآبء وألتياء سخدا من ٔبس حاة ثفىم اًـائةل
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 اًـالكة تني اًزوح بٔو الٔة وؿائَخَ الٔظََة: -2-1

هالحغ يف اًوكت اذلارض تبٔن اًـالكة اًيت حصتط ألة تـائَخَ ألظََة ابًوسط  

اذلرضي ٔبكي فضـفت ؾٌل ثـصفَ ألدشت يف اـلياظق اًًصفِة وًلس حَت حمَِا اًـالكة اًيت 

حصتط اًزوح جزوحذَ، ٕار ٔبن ُشٍ اًـالكة ٔبظححت بٔكوى من ؿالكة اًزوح تـائَخَ ألظََة 

 اًخاًَة: ٔبو اـلمخست ورعل ًٔلس حاة

 .اًحـس اـلاكين تني سىن ألة وؿائَخَ اًيووًة وتني سىن ألكازة 

  ظالتة ومتاسم اًـالكة الاحامتؾَة تني اًزوح وسوحذَ ثسخة اـلساوات كس ؾزسث

شا يف ػي اًخجسًساث اًخىٌوًوحِة اصلامئة ٔبٍن  اًـالكة إلوساهَة تني اًزوح وسوحذَ، ُو

ط مفِوم بٓدص ًامتىش وفلا ٌَخلَرياث اًيت ظصٔبث ؿىل ٔبظحح ٌَحياء اًلصايب يف ُشٍ ألواس

" من ذالل ملاهل Louis Wirthُشا افلمتؽ من حصاء اًخحسًر وًلس ثـصط "ًوٌس وزج

ٕاىل بٔن "منو اـلسًية  2918اًضِري تـيوان "اذلرضًة ٔكسَوة ٌَحَات" اًيت ورشث س ية 

 EyvesGrafmeyer et Isaac)وثيوؾِا ًؤذاين ٕاىل ٕاضـاف اًـالكاث الاحامتؾَة تني ساكهنا"

Joseph, 1998 : PP257-258  ) شا ما ًفرس ضـف اًـالكاث اًلصاتَة وألدشًة يف افلمتؽ ُو

 اذلرضي.

  اًدضاتَ يف ارلربت واًخجازة تني اًزوح واًزوخة ساؿس ؿىل ثوظَس اًـالكة تُهنٌل، حِر

اًيت ٍزاولهنا، نٌل ٔبن ٔبن اًدضاتَ يف اـلس خوايث اًثلافِة واًـَمَة وحىت يف هوؾَة اـلِن 

معي اًزوخة ذازح اًحُت وهسة موازذ اًـُش حـي اًزوح ًلوم مبساؿست سوحذَ تبٔذاء 

تـغ ألؾٌلل اـلزًنَة، واًـالكة تني اًزوح وؿائَخَ ألظََة كس ثـصضت ٕاىل اًضـف 

شا ؿائس ًـست ٔبس حاة اكًفصوق والادذالفاث ؿىل اـلس خوى اًثلايف  والامضحالل ابـلسًية ُو

خحاؿس اـلاكين يف وا ًـَمي نشعل كةل اًزايزاث ٔبو اهـسارما تني اًزوح وؿائَخَ ألظََة ورعل ٌَ

 اًسىن وثـلس اذلَات اذلرضًة وسايذت معاٍهبا.

وؿىل اًصمغ من رعل فٕان ٔبكَة اصلزاساث حول اًـائةل ًؤنسون ٔبن ؿالكاث اًـائةل 

ة مهنا مؽ ألكازة من اصلزخة ألوىل ٔبي ؿائالث اًخوحَِ ذاظة  اًيووًة اًـصتَة وادلزائًص

ة ومذواظةل تُامن اًـالكاث مؽ ألكازة الٓدٍصن كس ٔبظاهبا اًضـف،  اًواصلٍن عم ؿالكة كًو
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س ياء ارلويل ٕاىل إلصازت ٌَـائةل اًيووًة اًـصتَة مبععَح اًـائةل اًيووًة وهدِجة طلعل متَي 

. والاؾخلاذ اطلي ٍصى ٔبهَ يف حاةل وحوذ (107ض : 2974س ياء ارلويل، )كري مٌـزةل

مضلكة يف اًـائةل اًيووًة ٔبو ؾيس ألكازة، فٕان اـلضلكة ل حتي من ظصف اًـائةل تي ٕاىل 

شٍ اـلساؿساث اًيت ثلسم اصلوةل مبرخَف مؤسساهتا ارلسما ثَة يف اًخسذي ثضؤون اًـائةل ُو

تـس ضـفِا اكًصؿاًة ًىداز اًسن ونشعل ألظفال وخمخَف ارلسماث اًعحَة  ائالثٌَـ

والاحامتؾَة ألدصى وًىن ُشا اًواكؽ ُو ٔبنرث اهعحاكا ووضوحا يف افلمتـاث ألوزوتَة 

واصلول اًعياؾَة اـلخلسمة ول جنسُا ٕال ؿىل هعاق ضَق خسا يف افلمتؽ اًـصيب ونشعل 

الاحامتؾي واًلمي واًـاذاث واًخلاًَس اًيت خاء اصلٍن ادلزائصي، ورعل ثسخة اـلوزوج 

إلسالسم مـزسا ًِا فامي خيط اًـالكة إلوساهَة تني الآبء وألتياء، والآبء حيؼون مباكهة 

سامِة صلى ألتياء مديَة ؿىل الاحرتام واذلة واذليان ظول حِاهتم، ٕاضافة ٕاىل رعل ثبٔهَس 

شٍ اًؼاُصت ما عم ٕال اهـاكش ًلمي ذًًِة وزلافِة رممة اًصؿاًة ارلاظة هلم يف نرب س هنم، ُو

يف حِات اًفصذ اًـصيب ٔلن اًلصبٓن اًىصمي ويف اًـسًس من بآيثَ حير ؿىل جص اًواصلٍن نٌل يف 

 (.16سوزت اًًساء، الًٓة ) ﴿واؾحسوا ػل ول جرشهوا تَ صُئا وابًواصلٍن ٕاحساان﴾: كوهل ثـاىل

 ائَهتا الٔظََة: اًـالكة تني اًزوخة بٔو الٔم وؿ -2-1

ثسخة ؾوامي اًخحرض واًخعحَؽ واًخمنَة الاكذعاذًة والاحامتؾَة ثـصضت اًـالكة 

اًلصاتَة اًيت حصتط تني ألم تـائَهتا ألظََة ٕاىل اًضـف هوؿا ما مثٌَل ثـصضت اًـالكة تني 

ألة ؤبكازتَ نٌل س حق ؾصضَ، ويف ػي ُشٍ ألوضاغ ٔبظححت اًـالكة تني اًزوخني 

شا اًضـف يف اًـالكة ًـوذ ًـست ؾوامي اكدذالف ثخلسم ؿ ىل اًـالكة تني ألم ؤبكازهبا ُو

شا اًخفاوث تُهنٌل كس ٍىون سخدا يف  اـلس خوايث اًثلافِة واًـَمَة واـلِيَة تني ألم وواصلهتا ُو

ضـف اًـالكة تُهنٌل، نٌل ًـس اًخحاؿس تني سىن اًزوخة وسىن ٔبكازهبا من اًـوامي اـلؤثصت 

ـة اًزايزاث وثلسمي اـلساؿساث واًِسااي تُهنٌل، ما ٔبذى ٕاىل اًخلََط يف ظحَـة ؿىل ظحَ

ؿالكهتا اًلصاتَة. وثوسؽ ؿالكاث واثعالث اًزوخة يف جممتـٌِل اقلًل ومبرخَف مؤسساثَ 

ة ثسخة معَِا وزلافهتا ومس خواُا الاحامتؾي ما ٔبثص سَحا يف جمصى اًـالكة اًيت  اًحًًِو

 حصتعِا مؽ ٔبكازهبا.
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وابًصمغ من ُشٍ ألس حاة اًيت ؾصضياُا ثحلى اًـالكة تني ٔبفصاذ ألدشت اًيووًة 

تبٔكازهبا وذاظة اًلصاتة ألوًَة واًيت هـين هبا اًـالكة مؽ ٔبكازهبم ألظََني وذاظة اًواصلٍن 

شا ما  مذواظةل واثتخة زمغ اًخلرياث ومعََة اًخحسًر اًيت جضِسُا ألوساظ اذلرضًة، ُو

وحِة اذلسًثة. ٔبزحدذَ اًـسًس  من اصلزاساث اًسوس َوًوحِة وألهرثوتًو

ٕان لك من زواسة اًلمي واـلفاُمي اًخلََسًة ًِا ٔبثص فـال ؿىل ظحَـة اذلَات اذلرضًة ذما 

شٍ اًلمي واـلفاُمي  حـي ٔبطمَة اًلصاتة حمتثي إبزج احامتؾي اثتت ومعَق يف ُشا افلمتؽ ، ُو

ثـس ؿامي ٔبسايس يف ضحط اًخلَري واقلافؼة جتسسث ؿىل صلك زكاتة احامتؾَة لساًت 

ؿىل اس متصاًزة الثعال اًلصايب، "فألدشت اًيووًة عم مس خلةل صالك فلط يف ألوساظ 

اذلرضًة ادلزائًصة ٔبما مضموهنا فِىي ل متغل اـلواظفاث اًفـََة اًيت متزي ألدشت اًيووًة 

ت يف إلتلاء ٔبو ؿسم إلتلاء اـلس خلةل حسة ما خاء يف ثـًصف اـليؼٍصن ًِا، فِىي كري حص 

.نٌل ًـس اصلٍن إلسالسم اـلسمع (181ض  : 1006زص َس محسوص، )ؿىل ثواظَِا اًلصايب"

ألسايس ًخواظي اًصواتط اًلصاتَة ابٔلوساظ اذلرضًة ٔلن اصلٍن إلسالسم ؾل خيط ٔبحسا 

وق اًيت زخهتا ابًـياًة واًخىصمي نٌل دط اًواصلٍن وؾل ًثخت ٔلحس من اذللوق ؿىل ٔبحس اكذلل

ٌَواصلٍن ؿىل ٔبتياهئم ونٌل اكن كول زسول ػل ظىل ػل ؿَََ وسؿل ًصخي خاء ٌسبهٔل: "اي 

زسول ػل من ٔبجص؟ كال ٔبمم، مث من؟ كال بٔمم، مث من؟ كال ٔبمم، مث من؟ كال 

ٔبابك"، فإلسالم ًعاًة ألتياء ابٕلحسان ٕاىل ٔبابهئم وٕان ظسز مهنٌل دعبٔ يف حق ألتياء، 

ىل وحوة اًرب وإلحسان، ول ًًهتىي جص ألتياء لآبهئم يف اذلَات تي جس متص ُشٍ وصسذ ؿ

 .(201ض : 2999ثبًَٔف وورش مؤسسة اًحالػ ،  )اًصاتعة اًوخساهَة حىت تـس ذماهتم.

 اًحًِة اًـائََة اس متصاز بٔم ثلري: -

ٔبنرث  ٕان كضَة اهخلال اًحًِة اًـائََة من اٍمنورح اـلمخس ٕاىل اٍمنورح اًيووي عم من

اـلواضَؽ ٕااثزت ٌَحواز واًدساؤل صلى اًـسًس من ؿٌَلء الاحامتغ اًـائًل واذلرضي، ؤبكَهبم 

ٍصون ٔبن اًخلري اطلي ثـصط هل افلمتؽ اكن هل ألثص اًواحض ؿىل تياء اًـائةل، وعم ثـخرب من 

 ٔبضم اًوحساث اًلصاتَة اًيت ًِا ذوز فـال ذاذي تياء افلمتؽ.
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ف حنو اـلسًية من ٔبنرث اًؼواُص اًيت جنمت ثـس اًِجصت اصلاذََة  وذاظة مهنا من اًًص

من حصاء اًخلرياث والاضعصاابث الاحامتؾَة والاكذعاذًة ابفلمتؽ ادلزائصي واًيت اكن ًِا 

 .جنس يف اـلسًية تًِة ؿائََة مضعصتة حِر " اًحاًف واـلحارش ؿىل اًـائةلألثص 

"(Boutefnouchet(M),1985: p40) 

ًىن ًُست مفىىة ومضدذة حسة افرتاط تـغ اًحاحثني، ونٌل ٔبن منط اًـائةل  

ثلري من اًـائةل اًخلََسًة اًىدريت اذلجم ٕاىل ؿائةل هوات ظلريت اذلجم، ذما كَط يف وػائفِا 

شا اًخلري ؿىل مس خوى اًـائةل ُو " حتت ثبٔزري اًخلرياث اًثلافِة والاكذعاذًة اـلعاحدة  ُو

لول "توثفٌوصت" ٔبهنا مضدذة  .(GuettaMaurice,1991: p425)" اظَةٌَخعيَؽ واًحريوكص  ًو

حلصافِا وًىن ًُست مفىىة احامتؾَا، ٔلن اًخفىم ًـين ادذالل صسًس ٌَـائةل وهبشا 

شا ما ؾل حيسج  :Boutefnouchet(M) ,1985)ًعـة اهسماهجا ابفلمتؽ وابًخايل سواًِا هنائَا ُو

p40)  ة زمغ لك الاضعصاابث اًيت ؿاهت مهنا ًألن اًـائةل ادلزائًصة ماس ت راث تًِة كًو

ووسدضف ُشا يف هون اًـائةل اـلمخست ماساًت كامئة وتفـاًَة وػائفِا يف ألوساظ اذلرضًة، 

شا ما تًَذَ اًـسًس  نٌل ثـصف تـغ اـلسن جتمـاث كصاتَة وؾضائًصة ؿرب خمخَف ٔبحِاهئا ُو

 من اصلزاساث اذلرضًة.

ث ٔبًضا هون هووًة اًـائةل زاحؽ ٕاىل معََة اًخحرض، " ٔلن نٌل ٔبزحدت تـغ اصلزاسا

: 2981اًـسًس من اًلصى ثـصف حزاًس يف ٔبمناظ ألدش اًيووًة" )جمس اصلٍن معص ذريي،

شا زاحؽ ًىون جممتـاثيا ثامتىش مؽ اًخحرض جلك مس خجساثَ، ويف اـللاتي بٔثت 211ض (. ُو

ًؽ ؾىس ما اكن ًًذؼص ؾل ًؤذي ٕاىل تـغ اصلزاساث تًذاجئ مـاهسة ثثخت ٔبن اًخحرض اًرس 

ثفىِم اًـائةل اـلمخست ٕاىل ألدش ألحاذًة اًيوات، وًلس اس خًذج من ذالًِا ٔبن اس متصاز 

اًِجصت ًٔلدش حنو اـلسن متص ؿرب مصاحي مـَية ثدٌاسة ٔبنرث مؽ ثلرياث اًحًِاث اًـائََة، 

اذز اـلزتوخني تـائالهتم ففي مصحَهتا ألوىل ثـصف هوغ من اًخفىم يف فرتت اًزواح حِر ًل

شا  ن من خسًس ُو شا ما خيَق هووًة اًـائالث، وثَهيا مصحةل اًخىٍو ًالس خلصاز يف اـلسًية ُو

تـس ؾرشت ٔبو مخسة ؾرشت س ية من إلكامة يف اـلسًية حِر ٍصثفؽ ؿسذ اًـائالث اـلمخست 

وسؽ اًـائالث مؽ تُامن جحم اًـائالث اًيووًة ًحلى اثتت، مث ثبئت مصحةل الامذساذ وفهيا ثخ

شا  ألكسمِة يف اـلسًية وثخىون ؿائالث هووًة من خسًس، ويف ألذري مصحةل الاس خلصاز ُو
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تـس ٔبنرث من ازيان وؾرشون س ية من إلكامة فٕان اًـائالث جتمؽ ؿائالث هووًة من خسًس 

شا جزواح ألحفاذ اـللميني يف اًسىن ألتوي وما ًـَس ذَق ٔبدشت ذمخست، واس خزَط ٔبن  ُو

شا يف اًس يواث ألوىل من اًِجصت ٔبنرث من  هووًة اًـائالث عم انجتة من سريوزت اًِجصت ُو

شٍ اًؼاُصت )ألدشت اًيووًة( حزول مؽ ٔبكسمِة  هخاجئ اًخحرض والاهسماح يف اـلسًية  ُو

 (Guetta (M),1991 : PP 587-590) إلكامة.

ا ثـس من ٔبضم اًـوامي ومٌَ وس خًذج ٔبن ذوزت اذلَات اذلرضًة ٌَـائالث ومست ٕاكامهت

اـلفرست ًخلري اًحًِاث اًـائََة من اٍمنط اًيووي ٌَـائالث ٕاىل صلك ؿائالث ذمخست ونٌل 

ألوساظ اذلرضًة ميىن ٔبن ثـصف ابحذواهئا ؿىل منط اًـائالث راث نس "جن ؾعَة" "ٔبن ًؤ

شا ابًىضف ؾن تًِة ؿائََة ذمخست يف ،َُئة هووًة  وًىن اًححوج ٔبزحدت ؾىس رعل ُو

ونٌل ًسمع ُشا "توثفٌوصت"يف ذزاس خَ ٌَـائةل  (Benatia (F), 1980 : P320). ُشٍ ألوش

ادلزائًصة ٕار تني ٔبن "اًحًِة اـلوحوذت جىرثت عم اًـائةل اـلمخست اـلس َعصت ؿىل اًحًِة اًخس َعة 

ة مٌحسزت من اًـائةل اـلمخست واًيت ماساًت حمخفؼة تبآثز ووػَفة  ـخرب ٔبن اًـائةل ألتًو تًِة ًو

(.نخغل ارلاظة ابًـالكاث مؽ 111ض : 2984اًـائةل اـلمخست" )توثفٌوصت مععفى، 

ألكازة اـليدرشٍن يف مٌاظق حلصافِة خمخَفة واـليحسٍزن من هفس اًـائةل اًىدريتوافلمتؽ 

 ادلزائصي ًـُش ُشا اًواكؽ من اًحًِة اًـائََة ابٔلوساظ اذلرضًة.

ؤنس فازوق جن ؾعَة من ذالل حبثَ  اطلي ٔبحصي يف ادلزائص ؿىل ٔبن تًِة اًـائةل ًو

ابًوسط اذلرضي اكن من اـلمىن ٔبن ثبٔذش َُئة هووًة )تًِة ثس َعة( مدضلكة من ألم 

ىن ؾل ٍىن نشعل ٔلن اًححوج كس مسحت ابًىضف ؾن تً  ِة ؿائةل ذمخست وألة وألتياء، ًو

 (Ben Atia. F ,1998 : p320). اًـائةل اـلمخست ابًوسط اذلرضي ومٌَ وحوذ ّوٕادضا

ٕان تًِاث اًـائةل ادلزائًصة ؾصفت ثعوز هحري يف ألوساظ اذلرضًة وعم حىضف ؾن 

شا اًخعوز (MouhamedKhlladi, 1991 : p69)ٔبصاكل خسًست ذاظة ٌَخىِف الاحامتؾي  ، ُو

ؾل ٍىن اكيف رلَق كعَـة تني اٍمنورح اًخلََسي مؽ اًامنرح ادلسًست، وًلس ٔباثز جن ساؾل ُشٍ 

ت اًِامة يف تًِاث اًـائََة واًخلري الاحامتؾي يف ثووس حفسة زٔبًَ ل وس خعَؽ حتََي اـلبٔسا

اًحًِاث اًـائََة يف حمخوى هؼصايث اًخلسم،اًامنرح اًلسمية واكلععاث اًخلسمِة، ٔلهَ 
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ابًًس حة ٕاًََ ٕارا اكهت  اسذواحِة اًـائةل اـلمخست واًـائةل اًيووًة عم ذامئا موحوذت فٕان 

 ( :p37) Kerlou. M et Kharoufi. M, 1994. اٍمنورخني كس ثلريثاًـالكاث تني

ٕان اًـائةل ادلزائًصة عم ؿائةل مذلريت واًرصاغ تني اًلسمي وادلسًس وتني اًخلََسي 

واذلسًر ُو كامئ ذاذي اًـائةل، واًخعوز ًمت حتت ضلط احامتؾي مزذوح تني احرتام 

 (،111ض : 2984واًخحسًر )توثفٌوصت معفى، اًخلاًَس واًخعَؽ ٕاىل اذلرضًة واًـرصهة 

وهبشا فٕان اًخلري اطلي ؾصفذَ تًِة اًـائةل ادلزائًصة كس ظاحدَ اس متصاز منط اًحًِة 

شا ما جنسٍ ابًًس حة ٌَـائةل اًخس َعة اًزواحِة وثسخة وضـَهتا ا ًلري ومزتهة اًخلََسًة، ُو

وثحلى مصثحعة تخـسذ ؿالكاهتا ابًـائةل اًواسـة اًيت ثلمي مـِا زواتط  يف اًَِلك الاحامتؾي

ذوز اًـائةل  اكذعاذًة وزلافِة واحامتؾَة خمخَفة يف مٌعق اًخـاون اًـائًل "فاذلفاع ؿىل

 Kerlou. M et.بٓمن خسٍص ابًخسذي يف لك مصت ٍىون رضوزي اًىدريت إكظاز صامي

Kharoufi. M, 1994 : p37)) 

اًـائةل اًيووًة ماذاي وسىٌَا ل ًـين ٔبهنا ل ثلوم ابلًزتاماث حنو اًـائةل  ةَٕان اس خلالً 

ة وابًخايل فاذلفاع حتت صلك ٔبو بٓدص ؿىل دعائط اًـائةل اًخلََسًة ٔبمص حمخوم،  ألتًو

حِر ٔبن اًسمة اذللِلِة ٌَـائةل اذلرضًة ادلزائًصة ثـخرب ؾن اًخياكغ تني اًلواث اقلصنة 

ظة ابس متصاًزة ألمناظ اًخلََسًة ًسل ؿىل اسذواحِة اًـائةل ٔبي ٔبهنا حمافؼة ٌَخلري وثغل ارلا

يف هفس اًوكت، وهبشا ارلازح وحنو اًـرصهة واذلرضًة و ؿىل اًلمي اًخلََسًة، ومذفذحة حنو

ة وابًصمغ من اًخلرياث اًيت ؾصفهتا ؾل ثخـصط ٕاىل اًخفىم الاحامتؾي  فٕان اًـائةل ادلزائًص

 ادلزائًصة ثواخَ ؿست ثياكضاث وادذالفاث زلافِة واحامتؾَة واكذعاذًة ما واًـائًل، فاًـائةل

ٔبذى ٕاىل ادذالفاث يف اًحًِاث واًخرصفاث اًـائََة ما حـي اًـائةل ادلزائًصة ثـُش يف 

 Djamchmid. D et)وضـَة مغوط زلايف ذما ذَق صلهيا اجتاُاث وثرصفاث ؿائََة مذياكضة 

Bouraoui. S, 1986 : p59 ) ًعحح اٍمنط اًيووي ُو ٔبنرث ألمناظ جصوسا واهدضازا هدِجة وم ٌَ

اًخلرياث اًيت ؾصفِا افلمتؽ ودعوظا ادلزائصي ابٔلوساظ اذلرضًة، نٌل جضِس ٕاىل خاىهبا منط 

ا نٌل اكهت ؿَََ يف صلكِا اًخلََسي  اًـائةل اـلمخست واًيت متازش وػائفِا وخمخَف بٔذواُز

اس متصاًزة منط اًـائةل اـلمخست يف اـلسًية ووضوء جتمـاث  ابٔلوساظ اًًصفِة، ذما ًسل ؿىل
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كصاتَة.جسوذ تساذَِا ؿالكاث وظَست ثدسم ابًخضامن واًوحست ذاذي ُشٍ ألوساظ 

 اذلرضًة.

 اًـالكاث اًلصاتَة ابًوسط اذلرضي تني اًخواظي واًلعَـة: -

ؿىل اًخحول ٕان ص حىة اًـالكاث ألدشًة اًلصاتَة اًسائست اًَوم ثـرب يف مضموهنا 

اًىدري اطلي ؾصفذَ اًـالكاث سواء اـلخواخست ذاذي ألدشت ٔبو ثغل اًيت حصتط ألدشت 

شا اًخحول ًـوذ ٕاىل خمخَف اـلؤسساث الاحامتؾَة واًخلرياث اًيت ًـصفِا افلمتؽ  تبَُِٔا، ُو

" "ٔبن ألدشت ل ميىهنا ٔبن ثحلى جممتـا معلصا ذاذي E.Durkheimحاًَا ٕار ًلول "ذوز اكمي

افلمتؽ اًىدري ٔلن اـلؤسساث الاحامتؾَة جتشهبا ٕاٍهيا, ًخعحح عم ألدصى ٕاحسى اـلؤسساث 

هنا  الاحامتؾَة اـللكفة تبٔذاء وػَفهتا اقلسذت ولك ما ثخـصط هل ألدشت هل ثبٔزري ؿىل حىٍو

 (Emile Durkheim , 1978 : p 188)وتيُهتا..."

اًـائةل واًوحساث اًلصاتَة اكلخَفة  ًلس َؾَصَف اًحياء اًلصايب ؿست ثلرياث مست تًِة

واًيت اهـىست ؿىل اًـسًس من وػائفِا وؿالكاهتا اصلاذََة وارلازحِة، حِر اكهت اًـائةل 

اـلمخست عم اًحوثلة اًيت اس خعاؾت اًخىفي تبٔفصاذُا، ورعل تخحلِق اًرشوظ اًرضوًزة 

اـلسن تخوفري ػصوف ٌَحَات واـلـُضة، ونٌل ٔبذث ذوزُا يف سريوزت اًِجصت اًًصفِة حنو 

اًخبٔكؿل واًخىِف مؽ اقلَط اذلرضي ادلسًس ٌَخرفِف من حست الاكرتاة ومساؿست ٔبفصاذُا 

ابلهسماح ابًوسط اذلرضي من ٔبخي اًوظول ٕاىل كاايهتم وبُٔسافِم، وًلس اكهت ص حىة 

اًـالكاث اًلصاتَة ؿىل زٔبش اًـالكاث الاحامتؾَة اًيت ساطمت يف ػِوز ظالث كصاتَة تني 

 .(Colon(A) ,1992 :p40)ـٌلل ذاذي اـلعيؽ يف اقلَط اذلرضياً

ٔبظححت اًلصاتة حمي هلاص مس خفِغ صلى اًـسًس من اًحاحثني يف جمال اًـائةل 

وألدشت واًـالكاث اًـائََة ابفلمتـاث اذلرضًة ؤبكَهبم ٍصحؽ ثلرياث اًـالكاث اًلصاتَة هبشٍ 

 سخة ثفىم اًـائةل اـلمخست ًَحمي حمَِا ألوساظ ٕاىل ؿامي اًخعيَؽ حِر ًـس ُشا ألذري

منط ٔبدشي خسًس ًواهة ُشٍ اًخلرياث اـلس متصت واـلخجسذت ذما ًؤذي حامت ٕاىل ضـف 

 اًـالكاث اًلصاتَة تني ٔبفصاذ ُشٍ اًوحساث.
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ٕان افلمتؽ ادلزائصي ونلرٍي من افلمتـاث صِس ؿست ثلرياث وحتولث جنم ؾهنا ؿست 

ِا وظحَـة ؿالكاهتا اًلصاتَة، وًلس ثـصط ألس خار ثبٔزرياث مست اًـائةل ووػائف 

اًـائةل » "توثفٌوصت" ٕاىل ُشٍ اًؼاُصت من ٔبخي حتََي وسق اًلصاتة يف ذزاسة حول 

، واُمت يف ُشٍ اصلزاسة ابًرتنزي ؿىل ٔبٌُلًخحولث «ادلزائًصة اًخعوز وارلعائط اذلسًثة

ًخلََسًة ٕاىل ادلزائص اـلـادضت، وتني اًيت ظصٔبث ؿىل اًحياء اًـائًل والاكذعاذي من ادلزائص ا

ا يف تًِة اًـائةل اًيت ثـس اًلاؿست ألساس َة اًيت من ذالًِا ًمت  ٔبن ُشٍ اًخحولث جنس ٔباثُز

فِم افلمتؽ حِر ًلول "... ًعحح من اـلس خحَي اًصحوغ ٕاىل افلمتؽ واذلسًر ؾيَ ذون فِم 

ُشٍ اصلزاسة ؿىل اًـالكاث اًلصاتَة  ، نٌل زنز يف(Boutefnouchet(M),1985 : p19)اًـائةل" 

تني ألفصاذ وازلاؿاث اًلصاتَة، وحسة هخاجئ اًححر ٍصى ػِوز ؿالكة كصاتَة خسًست 

 ٔبضَق ذما اكهت ؿَََ يف اًحًِة اًخلََسًة.

ًلس ٔبظححت اًـائةل ثخجَ اجتاُا فصذاي كامئ ؿىل الادذَاز اذلص ورعل حسة 

ؿائةل ؿىل حسا، اكجتاٍ ُشٍ ألذريت ٕاىل ٕاكامة  ارلعائط واـلَول اطلاثَة اـلخـَلة جلك

ؿالكاث راث ظاتؽ مـني ؤلُساف مـَية ٔبذشث حمنو ؿالكاث ثفاؿي ذازح حمَعِا 

اًـائًل.وثخضح اًخلرياث ؿىل اـلس خوى اصلاذًل ًٔلدشت من حِر اًـالكاث تني ٔبفصاذُا 

واز، "تـسما اكهت واًيت ٔبظححت ٔبنرث حًصة وذميلصاظَة ثلوم ؿىل اًخفاضم اـلخحاذل واذل

سَعة ألة معَلة واكمةل ول ٌضازنَ فهيا ٔبحس، بٔظححت ألم وألتياء ٌضازهوهنم اختار 

اًلصازاث اذلامسة اـلخـَلة ابًـائةل، وذاظة اًلصازاث اـلخـَلة جزواح ألتياء وادذَاز كٍصن 

( نٌل ثلريث ظحَـة اًـالكة تني اًوصلٍن وألتياء 291ض: 2987هلم")مجَي سـَس، 

وبٔظححت حمتزي تيوغ من اـلصوهة والاحرتام اًلامئ تُهنم حِر بٔن ألة ًلوم حبر ٔبتيائَ 

وٕازصاذضم وعسًق هلم، ٔبما ألم فِىي ذامئة اـلخاتـة رلعواث ٔبتياهئا وؿالكاهتم ارلازحِة 

غ اًـاظفي اطلي متسٍ هلم مٌش ظلصضم، وجضجَـِم ومساهسهتم ٕاضافة ٕاىل اذليان وإلص حا

واًـالكاث تني ألتياء ٔبظححت ثلوم ؿىل اًعساكة واًزماةل، ول ثلوم ابٍمتَزي تني ادلًسني 

نٌل جنسٍ يف افلمتـاث اًخلََسًة، فالكٌُل هلم هفس اذللوق والامذَاساث ٌضلزاسة وارلصوح 

ًضمن ًيفسَ ماكهة احامتؾَة ٌَـمي من ٔبخي ضٌلن الاس خلالل الاكذعاذي ًلكهيٌل، وهبا 

مصموكة، ومٌَ ثعحح ألدشت اذلسًثة حمتزي تيوغ من الاهفصاذًة واـلعَحة اطلاثَة ذما اهـىس 



 ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ اًخلرياًـالكاث اًلصاتَة لٔفصاذ الٔدشت اذلرضًة يف ػي 

 خامـة َلس دِرض ثسىصت                                         خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص 
300 

هوؿا ما ؿىل ظحَـة اًـالكاث ألدشًة اًلصاتَة اًيت تسوزُا ثبٔثصث هبشٍ اًلمي ادلسًست من 

ن اذلَات اًًصفِة مبرخَف حصاء اًخحرض واٍمتسن اٌظلان ٔبؾعى ٌَحَات اذلرضًة ظاتـا خماًفا ؾ

ثـامالهتا وؿالكاهتا اًخلََسًة. وًىن ُشٍ اًخلرياث اًيت ؾصفهتا اًوحست اًـائََة ؿىل اـلس خوى 

اصلاذًل ًِا، ؾل ثؤثص سَحَا ؿىل ؿالكاهتا وزواتعِا تبٔكازهبا، حِر ماساًت حمافؼة ؿَهيا وتلوت 

ن اًححوج واصلزاساث ٔبزحدت وتعوزت خمخَفة ثخوافق مؽ ألوضاغ اذلسًثة ٌَمجمتؽ، حِر بٔ 

تبٔن اًـائةل ابفلمتـاث اًـصتَة وادلزائًصة مهنا ماساًت ؿالكاهتا اًلصاتَة مذواظةل وتبٔصاكل 

ؤبساًَة خمخَفة، ومؼاُص اًخواظي تني ألكازة حمتثي دعوظا يف ثحاذل اًزايزاث اطلي 

وي واـلاذي يف ًـس من ٔبضم مؤرشاث اًخواظي اًلصايب واًلصط مٌَ ُو ضٌلن ألمان اـلـي

خمخَف اًؼصوف، نٌل ًـس الاحامتغ ٔبزياء اـلياس حاث اصلًًِة والاحامتؾَة، اكلخَفة ذري ذًَي 

حني مهنم ٔبو اًحـسٍن ذما ًوصل هوغ  ؿىل متسم اًـائةل ادلزائًصة تـالكاهتا اًوظَست مؽ ٔبكازهبا اًلًص

س يف ثضامهنم، وذما ًـرب ؾن م ًز سى متسم ألدشت تبَُِٔا من مضاؾص اقلحة واذليان تُهنم ٍو

ؤبكازهبا زمغ لك الاضعصاابث واًخحولث الاحامتؾَة والاكذعاذًة واًثلافِة اـلس متصت من 

 حصاء اًِجصت اًًصفِة حنو اـلسن واًخحرض واًخعيَؽ اًيت ٌضِسُا افلمتؽ اـلـادض.

 

 :دـامتـة

كـِا ذاذي ًلس اكن ُسفٌا من ُشٍ اـلساذةل ُو ٕاًلاء اًضوء ؿىل موضوغ اًلصاتة ووا

افلمتؽ يف ػي اًخلرياث اًيت ظصٔبث ؿىل اًحياء اًلصايب وخمخَف ؿالكاثَ دعوظا يف 

ألوساظ اذلرضًة، حىديس ذزاسة اًلصاتة يف اًـائةل ٔبطمَة نربى ًىون ألدشت ثـس من 

اـلؤسساث الاحامتؾَة اًيت حصتط اًفصذ تـائَخَ ؤبكازتَ وهؼصا ًـالكة اًـائةل واًلصاتة اًوظَست 

ًفصذ وافلمتؽ، واًيت ثخجسس يف اًوػائف ادلوًُصة اًيت ًلسماهنا ٌَمجمتؽ اًىدري حِر ثـخرب اب

اًلصاتة من اًيؼم الاحامتؾَة اًيت ثلوم ابًوػائف اًِامة هل، واًيت من ٔبصاكًِا ثحاذل 

ا من ألصاكل، ذما جيـَِا حتخي  ارلسماث واًزايزاث ونشعل ثلسمي اـلساؿساث ٕاىل كرُي

 طمَة ابًلة يف مِسان اصلزاساث ألهرثوتوًوحِة واًسوس َوًوحِة ؿىل حس سواء.ماكهة راث بٔ 
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ة  ًٔلدشتاًخيؼمي الاحامتؾي   ادلزائًص

 -اًوػائف اـلخلريت ومالمح اًخلري تني -

 ادلزائص - 2خامـة ابثية  -بمٔحس ؾحس اذلىمي جن تـعوص .ذ                                                  

 : اـلَرط

اهعالكا من اًلاؿست الاحامتؾَة اًيت ثؤنس 

حتلق ثواسهنا تخاكمي ٔبذواز  ألدشتابن 

ٔبؾضاهئا وثيؼمي خمخَف وػائفِا وابًخايل 

ثضمن اس متصاٍزهتا، واـلسبةٔل ثيعحق ؿىل 

ة  ألدشت ادلزائًصة اًيت اكهت  يف سمن كًص

 إلهخايجمىذفِة تشاهتا وثـمتس ؿىل اًعاتؽ 

واكهت حهنغ توػائف احامتؾَة مذـسذت 

َِ اكًخًض ئة الاحامتؾَة ومٌح اـلاكهة واًخوح 

اصلًين واًرتفَِ واًخـاظف واقلحة واسلاًة، ٕال 

ادلزائًصة اوساكت واس خجاتت يف  ألدشت ٔبن

هفس اًوكت  ًخلري ثسزجيي ًِشٍ اًوػائف 

مؤسساث ومٌؼٌلث ذازح  ٕاىلواهخلال تـضِا 

هعاق ألدشت، تفـي وضبٔت اـلسن واهدضاز جمال 

ف  اـلسًية  ٕاىلاذلَات اذلرضًة واًِجصت من اًًص

 س يواث اًدسـَياث )اًـرشًة ذاظة يف

اًسوذاء( واهدضاز اًخـَمي تفـي ثعحَق 

اًس َاسة اًوظيَة ٌَخـَمي اًيت حتمي صـاز 

 ٕاىلوجماهَة اًخـَمي، ونشا ذدول اـلصٔبت  ٕاحداًزة

اًخحاٍن الاكذعاذي   ٕاىل ٕاضافةمِسان اًـمي 

 وثلرياث  ٔبدصى.

 Résumé : 

A partir de la règle sociale qui confirme 

que la famille algérienne réalise son 

équilibre à travers l'intégration des rôles 

de leurs membres et l'organisation de ces 

différentes fonctions, donc, elle assure sa 

continuité. La question s'applique à la 

famille algérienne qui était 

indépendante, elle comptait sur la 

production et accomplissait de multiples 

fonctions sociales comme: la 

socialisation, donner le statut et fournir 

l'orientation religieuse, le divertissement, 

la compassion, l'amour et la protection. 

Mais la famille algérienne s'est 

détournée et a répondu à un changement 

graduel de ces fonctions et le transfert de 

certains d'entre eux, aux établissements 

dehors de la famille, en raison de 

l'apparition des villes, l'épanouissement 

du champ de la vie urbaine, la migration 

de la campagne à la ville, surtout 

pendant les années quatre- vingt dix ( la 

décennie noire), et la diffusion de 

l'enseignement par l'application de la 

politique de l'éducation qui porte le 

slogan de l'obligation et la gratuité de 

l'enseignement et aussi l'entrée de la 

femme dans le domaine du travail. Ainsi 

que les disparités économiques et d'autres 

changements. 
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ة اذلسًثة: -بٔول  اًخيؼمي الاحامتؾي ًٔلدشت ادلزائًص

ادلزائًصة اـلـادضت فلس ثـصضت ًخبٔزرياث اًس َاسة الاس خـٌلًزة اًفصوس َة  ٔلدشتا

ادلزائص تـس الاس خلالل حـَهتا ثـَس َُلكة تيُهتا وـلخعَحاث اًخمنَة اذلسًثة اًيت ذاضهتا 

الاحامتؾَة حسة ما متَََ اًؼصوف ادلسًست ٌَمجمتؽ ادلزائصي، فلس مست ُشٍ اًَِلكة 

ني يف اًحياء اًـائًل، ًخـَق اـلس خوى ألول ابًـالكاث الاحامتؾَة وما جنم ؾهنا من  مس خًو

 ابًيلةل الاحامتؾَة لسرتاثَجَاث اًزواح. حتول يف ذوائص اًلصاتة، تُامن ًخـَق اـلس خوى اًثاين

س َوزلايف يف اًحياء ألدشي اطلي اس خجاة و ة ما عم ٕال ثـحري ؾن ثلري سٕاّن ُشٍ اًَِلك

ة. وًـي ٔبضم معَة حمنوي ٔبهسة ثبٔزري واحض يف ُشا  َمخعَحاث اًخمنًو ًٔلس حاة اًخازخيَة ٌو

ت يف اذلَات ألدشًة، وما اهدضاز اًحياء ُو معََة اًخحرض، اًيت ٔبفصسث ٔبمناظ مـُض َة خسًس

اًفصذاهَة والاس خلالل اـلاذي يف ألدشي ٕال ذًَي كاظؽ ؿىل سوال زوخ اًخضامن مضن 

اًحًِة اًخلََسًة، ويف اـللاتي ػِصث اًضرعَة اًلاؿسًة ٌَفصذ ادلزائصي اـلض حـة جصوخ 

شا ما متزي  ة ُو ث تَ اًحًِة اـلواظية من حِر ٔبهَ فاؿي اكذعاذي مضن اًسريوزت اًخمنًو

ذَق اسذواحِة ألذواز  ري اذلاظي ؿىل اـلس خوى الاحامتؾيادلسًست ًٔلدشت ادلزائًصة. فاًخل

شا ما ميزٍي ؾن  ؿىل مس خوى اًحًِة ألدشًة، فإلجن اًحاًف هل ذوز يف ٔبدشثَ وذوز يف معهل ُو

ات، نٌل اس خجاتت اًحًت، اًفذ  واصلٍ تـمي مصموق ومس خوى ثـَميي لئق ومبوكف س َايس.

اـلصٔبت ًرشوظ اًخمنَة، فاًضـوز جصوخ اـلواظية وذمازس هتا ذللوكِا حـي وضـَهتا الاحامتؾَة 

شا  يف اًحياء ثخلري، ومسحت ًِا إبذلء بٓزاءُا واختار مداذزاث وجس َري حِاهتا تيفسِا ُو

 .1تسون ما ٍىون ُياك ثـازط مؽ ٔبدشهتا

ذ يف افلمتؽ اًيت مٌحت ًٔلدشت فِشا اًخحول يف اًحًِة ألدشًة ٔبحسزخَ ماكهة ألفصا

 َُلكة خسًست، فاًرتكِة الاحامتؾَة واًيجاخ الاكذعاذي اطلي ًياهل اًفصذ ًخـسى ثبٔزرٍي يف

شا ؾىس ما اكهت ثخعف تَ تيُهتا اًخلََسًة، حِر اكن اًـُش واًىِان  ألدشت، ُو

ُشٍ اًضريص من ألدشت وؾن ظًصلِا ، ٔلخَِا، ل س امي ؤبن ألزط اكهت من ذالل 

 .ضامن اًـائًل وإلهخاح الاكذعاذياًحًِة حتلق اًخ
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ت دعائط ألدشتس َو وحسة اصلزاساث اًس ادلزائًصة، فٕاهنا  وًوحِة اًيت ثياًو

ٔبنسث ٔبن ُشٍ ألذريت ما ساًت حتافغ ؿىل تـغ اًلمي ارلاظة ابًحًِة اًخلََسًة ثس َاكِا 

وزوخ  ًخـاون ألدشيابٔلظول، ذمازسة ا ألة واًدضخر اكحرتاماًًصفي واذلرضي، 

تـؼغ ارلعائؼط مثي اهلسـام إلزج، متاسم  اًىدريت، يف حني جتس ُياك ضِـاغ ألدشت

ة  . 2( وٕاًزامِة اًفعي تني ادلًسنيCommunautarisme) الاكذعاذ اًـائًل، زوخ ازلاؾًو

وحاًَا ٔبظححت تًِة ألدشت ادلزائًصة كري مس خلصت وًلس حتوًت واهفجصث ٕاىل ؿست 

ورعل زاحؽ ـلا ؾصفَ افلمتؽ ادلزائصي من حتولث احامتؾَة وزلافِة واكذعاذًة ٔبصاكل، 

وس َاس َة، اكن ًِا ٔبثص هحري يف اًـائةل ادلزائًصة اًيت ؾل ثعحؽ تعاتؽ اًخحولث اًرسًـة اًيت 

حسزت يف اًَِالك اًس َاس َة والاكذعاذًة وذاظة اًخعيَؽ اًرسًؽ، تي ٔبن ثعوز ألدشت 

سا ل ميىن حساتَ ٕال ؿىل مص ألحِال ومن ُشا اًخلري ػِصث ؿست ٌسري سريا تعَئا خ 

شا ما ًؤنس ٔبن تًِة ألدشت ادلزائًصة ماساًت يف اـلصحةل الاهخلاًَة   ،منارح ٌَحًِة ألدشًة ُو

وابًخايل ميىن ذزاسة تيُهتا وفق سريوزت اثهَة وعم ٕاؿاذت اًَِلكة من خسًس، وًـي ٔبضم مثال 

ة عم اًؼصوف ألمٌَة وثـسًي تًِة ًوحض سريوزت اًخفىِم و  ٕاؿاذت اًرتهَة يف اًـائةل ألتًو

ٔبؿاذث  ذلعول ؿىل اًسىن ًس يواث عم ٔبس حاةالاكذعاذ ادلزائصي، وهلط وظـوتة ا

 . جضلَي مِاكهزيماث اًامتسم ألدشي من خسًس 

ومبصوز ألسمٌة ثعوز افلمتؽ وػِصث ٕاىل اًوحوذ ألدشت اذلسًثة ٔبو ألدشت اًزواحِة، 

خىون ُشا اًيوغ من ألدش من ألة وألم وألظفال، واًسَعة يف ُشٍ اذلاةل كري حمسذت  ًو

ثحـا ًٔلذواز اذلسًثة اـليلسمة تُهنم هدِجة ٌَخـاون اطلي حيسج تني ألة وألم تـسما اكهت 

ُشٍ ألذريت ل سَعة ًِا واكهت مسؤوًَاهتا حمسوذت يف اًـمي ذاذي اًحُت وحصتَة ألظفال 

ة ٔبفصاذ ألدشت مبا فهيا ألكصابء واًىداز، ٔبما ذوزُا يف ألدشت اذلسًثة فلس ثلري، حِر وزؿاً

 ٔبظححت متازش لك وضاظاث ألدشت ذاذي اًحُت وذازخَ.

ن ُو دط فاظي ما تني ألذاء  حِر ًخفق ازلَؽ ؿىل ٔبن حتسًس ٔبوًوايث ألتٍو

لف يف وهجاث اًيؼص حول ٔبطمَة ُشٍ اًفىصت -اًـاذي وألذاء اـلمتزي، وًُس ُياك ادت
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من حِر اـلحسٔب صلى كاًحَة ٔبفصاذ جممتـاثيا، ٕال ٔبن ؿاؾل اًخعحَق ومِسان اًسَوك ٌضِس ثحاًيا 

 . 3مَحوػا يف هَفِة ثعحَق ُشٍ ألوًوايث ومصاؿاهتا معََا

ة من اًعاتؽ اًخلََسي ٕاىل اًعاتؽ اًـرصي واذل سًر وابًصمغ من حتول ألدشت ادلزائًص

ٕال ٔبن متاسىِا وجضاجىِا جصواتط اًلصاتة واًخضامن اًـائًل لسال ؾل ًخلري وتلي مثٌَل اكن ؿَََ 

 يف اًىثري من ادلواهة.

ًىن اًخلرياث اًيت ظصٔبث ؿىل ألدشت ادلزائًصة ًُست ؿىل مس خوى واجتاٍ واحس 

ضاتَ من وٕامنا ختخَف من كعص ٕاىل كعص ومن مٌعلة ٕاىل ٔبدصى، ومؽ ُشا فٕان ألدشت ج 

هنا؛ ٕار جس متس زلافهتا من اًرتاج اًـصيب إلسالسم، وطلعل جنس سٌلث  حِر ٔبظوًِا وحىٍو

ا  مضرتنة تني ألدشت يف ادلزائص اًـامصة ويف ألوزاش ويف اًِضاة ويف اًعحصاء ٔبو كرُي

من مٌاظق اًلعص ادلزائصي، وثـس ألدشت اًيووًة عم اًضلك اًسائس يف ُشا افلمتؽ، تُامن 

ءل ؿسذ ألدش اـلمخست لكٌل اجتِيا من اًًصف ٕاىل اـلسًية، واًًسة نٌل ٔبسَفٌا اطلهص ُو ًخضا

ق ألة، واًـالكة فهيا حىت وكت كًصة لساًت يف نثري من اـلياظق حمتزي  ؾن ظًص

ابًـعحَة اًلدََة، واًيت بٔذشث ثضـف صُئا فضُئا، يف حني ثلريث ٔبساًَة اًخًض ئة 

ًصة، حِر ٔبظححت مؤسساث ٔبدصى ذازح هعاق ألدشت هلوم الاحامتؾَة يف ألدشت ادلزائ

جبزء مهنا، "وثلريث اجتاُاث اًض حاة حنو ؿسذ هحري من اًلضااي ذاذي ألدشت وذاظة ما 

ا، ٕار  ة واحنعاُز ثـَق تـاذاث وثلاًَس اًزواح وحاكًَفَ، فضال ؾن ثلري اًسَعة ألتًو

تي حىت اـلضازنة اًس َاس َة  ٔبظحح ٌَمصٔبت هعُة يف اـلضازنة يف اًلصازاث ألدشًة،

"لك رعل ؾل ًبٔث ؿىل سخِي اًعسفة وٕامنا ٔلس حاة احامتؾَة واكذعاذًة 4ودصوهجا ٌَـمي...

ا.  وس َاس َة وزلافِة وكرُي

وابًصمغ من ٔبن مـؼم اـلؤرشاث اًيت خاءث يف اًـسًس من اصلزاساث واًيت ٔبصازث 

ا ٕال ٕاىل ٔبن ألدشت ادلزائًصة كس ثلريث تيائَا ووػَفِا حتت ػص  وف اًخحرض واًخعيَؽ وكرُي

ة اًيووًة ل حزال مصثحعة ؿاظفِا واكذعاذاي واحامتؾَا ابٔلدشت ألظَةل وٕان  ٔبن ألدشت ادلزائًص

اس خلَت ؾهنا يف اًسىن، وتشعل ًعـة ٔبن هعَق ؿىل ألدشت ادلزائًصة اًيووًة ادلسًست، 

اـلخلسمة "ًىن وهدِجة  ٔبدشت هووًة مس خلةل لك الاس خلالل، نٌل ُو موحوذ يف افلمتـاث
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ٌَرصاغ ارلعري اطلي ثـصضت هل ألدشت ادلزائًصة وحزذاذ ثـصضا هل ًوما تـس ًوم، واـلمتثي يف 

دضاغ اًلمي، واطلي تسٔب ًدسؽ جماهل مؽ اًخعوزاث اًخلٌَة ووسائي إلؿالم والثعال، فٕان 

اغ اًلميي ملاتي ألدشت ادلزائًصة مذجِة اًَوم ٌَـُش يف ٔبسماث حلِلِة ؿىل مس خوى اًرص 

ثسين هوؾَة اًخـَمي واسذايذ مذعَحاث اذلَات اًَومِة مؽ ضـف اًلسزاث اـلاذًة ؿىل ثَحُهتا، 

فضال ؾٌل ًًذؼص اـلصٔبت من ثـلِساث ؤبذواز خسًست سواء ذاذي جمال ألدشت ٔبو ذازخَ
5

 "

ًحياء حِر ًـحت اًـوامي الاكذعاذًة واًثلافِة واًس َاس َة ذوزا واحضا يف ثلري اًًسق وا

اًـائًل يف ادلزائص، ذاظة ؤبن ألدشت ادلزائًصة عم يف حاةل حتول مس متص من ٔبدشت ذمخست 

ٕاىل ٔبدشت هووًة ورعل ًرضوزت ًفصضِا اًواكؽ اـلـاص وثفصضِا ٔبًضا ثعوز اًؼصوف اـلاذًة 

واًخىٌوًوحِة اـلـلست اًيت ل ثخالءم مؽ ظحَـهتا، تي ثخفق وثخالءم مؽ ظحَـة ألدشت 

 .اًيووًة

ٕان وس حة اٍمنو اذلرضي يف افلمتؽ ادلزائصي مبلازهخَ ٕاىل س يواث الاس خـٌلز ُو الٓن يف 

: 2916 % 21: 2916، % 20: 2906، % 8: 2886حزاًس مس متص، ٕار تَلت يف س ية 

، ولك ُشا خاء تفضي س َاسة اًخواسن ادلِوي % 42: 2977، % 12: 2916، % 26

 2966.6اطلي ثحًذَ اًلِاذت ادلزائًصة ؿام 

وثفسري ُشٍ اًؼاُصت ٔبي دشؿة اًخحرض زاحؽ ٌَؼصوف اـلـُض َة اـلخوفصت يف اًوسط 

ة، ومصانز خمخَف ارلسماث، نٌل ٔبن الاخنفاط  اذلرضي، من ثوفري ٌَمصانز اًخـَميَة واًرتتًو

ٕاىل  2966اًخسزجيي اطلي ظصٔب ؿىل جحم ألدشت ادلزائًصة ذاظة ذالل اًفرتت اـلمخست من 

 7زاساث اًسوس َوًوحِة ٍصحؽ ٕاىل:ًومٌا ُشا حسة اصل

اًخلَري إلزاذي ٔبحِاان واًالٕازاذي ٔبحِاان ٔبدصى ٌَـائةل ادلزائًصة من اـلمخست ٕاىل  -2

اًيووًة، ذما ذفؽ ُشٍ ألذريت ٕاىل ؿسم ٕاؾعاء افلال ٕاىل ألكازة ابًسىن ٔبو إلكامة مـِا يف 

شا ًـين ٔبن ألدشت ادلزائًصة اًيووًة كس اس خل َت ؾن ٔبكازهبا يف مضٌلز تُت واحس، ُو

اًسىن اـلـُيش. وحسة هخاجئ اًححوج اًسوس َوًوحِة حصثفؽ وس حة ألدش اًيووًة لكٌل 

 كَت ٔبسمة اًسىن يف افلمتؽ ادلزائصي.



ة ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاًخيؼمي   ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼالاحامتؾي ًٔلدشت ادلزائًص

 خامـة َلس دِرض ثسىصت                                         خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص 
308 

زقحة ألدشت ادلزائًصة يف ثعحَق ظصق حتسًس وثيؼمي اًًسي، زقحة مهنا يف حتسًس  -1

كذعاذًة، ؤبًضا هدِجة ٌَوؾي ؿسذ ألظفال، ورعل ثحـا ٌَؼصوف الاحامتؾَة والا

 الاحامتؾي واًثلايف اطلي ؾصفذَ اـلصٔبت ادلزائًصة ذاظة.

كةل وس حة ثـسذ اًزوخاث يف افلمتؽ ادلزائصي، وص َوغ اًيؼام ألحاذي ٌَزواح  -1

 اطلي ًـة ذوزا ل ٌس هتان تَ يف اًخلََط من جحم ألدشت وثلَري حصهَهبا اًسوس َوًويج.

 ألدشت اًيووًة وألدشت اـلمخست، مبـىن اًفوازق تني ألدشت نٌل ٔبن ٔبضم اًفوازق تني

ادلزائًصة اذلسًثة اـلخعوزت وألدشت ادلزائًصة اًخلََسًة اـلمخست، ُؼي ٔبن ألسؼصت اًيووًة:" 

عم ٔبدشت ظلريت اذلجم ثخىون ؿىل اًـموم ويف مـؼم اذلالث من اًزوح واًزوخة 

بٔزتـة ٔبو مخسة، ٔبما ألدشت اـلمخست فِىي ٔبدشت هحريت وألظفال اطلٍن ل ًخجاوس ؿسذضم معوما 

اذلجم، حِر ٔبهنا ثخىون من اًزوح واًزوخة والٔظفال اطلٍن ًخجاوس ؿسذضم يف ٍلي 

ظفال، وضف ٕاىل رعل ألكازة اطلٍن ٌسىٌون مؽ ألدشت ألظََة يف  21ٔبو  8اذلالث 

 ."8تُت واحس

 ًـست اؾخحازاث، مهنا جساوي مزنةل وخيمي ادلو اصلميلصاظي ؿىل ألدشت اًيووًة ورعل

اًزوح مؽ مزنةل اًزوخة، ورعل تفضي اـلس خوى اًثلايف اًـَمي اطلي حتعَت ؿَََ اـلصٔبت يف 

ُشٍ اًس يواث، ٕار حتسًت وضـَهتا اًثلافِة والاحامتؾَة والاكذعاذًة ؿىل اًوضـَة اًيت 

ٕار ٔبن ألة حيخي مزنةل اكهت ؿَهيا، تُامن ٌسوذ ادلو اصلٍىذاثوزي ؿىل ألدشت اـلمخست، 

احامتؾَة ٔبؿىل جىثري من مزنةل ألم، وكاًحا ما ًيفصذ يف اختار اًلصازاث وإلحصاءاث اجتاٍ 

س يف ذميلصاظَة ألدشت اًيووًة ؿسم ثـصط اًزوح ول حىت  صؤون ألدشت وألولذ، وذما ًٍز

ألد الٔنرب ٔبو اًـم اًزوخة ٕاىل اًلِوذ اًيت ثفصضِا ؿَهيٌل سَعة ألكازة، هسَعة ادلس ٔبو 

ٔبو ارلال...، ُشٍ اًسَعة اكهت ثلصز يف نثري من ألحِان معري ومس خلدي ألدشت اـلمخست 

ساتلا، نٌل ٔبن اًزوخة يف ألدشت اًيووًة ل حتمك من كدي واصلت سوهجا ول ختضؽ ٕلزاذهتا، 

ىثري وؿىل نٌل اكهت ؿَََ يف ألدشت اـلمخست ساتلا، ؤبن ؿالكة اًزوح مؽ سوحذَ ٔبكوى ج 

 ذزخة هحريت من اًعالتة واـلخاهة من ؿالكة اًزوح جزوحذَ يف ألدشت اـلمخست.
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شا ما جيـي ألدشت اًيووًة ثخـصط ٕاىل فلسان اًعاتؽ اـلمزي ًحـغ اًـاذاث  ُو

 واًخلاًَس واًلمي اًيت اكهت ثَـة اصلوز ألسايس يف وحست ومتاسم ألدشت اـلمخست.

ة اًخلََسًة هدِجة ًؼِوز مؼاُص ومن اًخلرياث اًيت ظصٔبث ؿىل"  ألدشت ادلزائًص

اًخحرض واًـرصهة واًخحولث الاكذعاذًة اًىربى، حِر ٔبهَ تسٔب ٔبتياء ألدشت اـلمخست يف 

شا ذما ٔبذى ابًرضوزت ؿىل  اًلِام تخٌاء مسانهنم مس خلَني تشعل ؾن تَوهتم ألظََة، ُو

زالزة ٔبحِال ٕاىل حَِني ٔبو حِي اخنفاط ألحِال اطلٍن ًـُضون يف اًوحست اًسىٌَة من 

 "   .9واحس يف تـغ ألحِان

ة اًخعسي واًخـامي مؽ ُشٍ و يف ػي ُشٍ اًخحولث جية ؿىل ألدشت ادلزائًص

اًخحولث، حماوةل مهنا اسدِـاة اًخلرياث الاحامتؾَة والاكذعاذًة واًثلافِة واًس َاس َة... 

ي خاُست ؿىل ثعحَق وػائفِا ؿىل ٔبحسن اخل، نٌل اهَ ؿىل ألدشت ادلزائًصة اذلسًثة ٔبن ثـم

ا وسالمهتا وابًخايل اس خلصاز افلمتؽ ولك.  وخَ، ورعل معال ؿىل اس خلصاُز
 

ا ة اذلسًثة: -اثَه  ارلعائط اًسوس َوًوحِة ًٔلدشت ادلزائًص

 اًخحول حنو منط الٔدشت اًيووًة: .2

والاحامتؾَة ثخبٔثص ألدشت يف اـلسًية ثضلك ؿام مبرخَف اًخلرياث اًخازخيَة 

والاكذعاذًة واًـمصاهَة اًيت جضِسُا اـلسًية، ويف ػي اًخحسلث واًخلرياث اًيت ظاًت 

افلمتـاث اذلرضًة اـلـادضت، حِر ٔبظححت ألدشت اذلرضًة ثبٔذش اٍمنط اًيووي، اطلي 

 ًخىون ؿاذت من اًزوح واًزوخة ؤبتياهئم.

ابلس خلالًَة افلاًَة واًوػَفِة  وكس ظاحة ُشا اًخحول ثلري وػائفِا ذمّا حـَِا حمتخؽ

  فذلريث من حِر: 

 اًضلك. -

 اذلجم.  -

 اًوػائف.  -
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 اًخيؼمي اصلاذًل. -

 والاهفاق اًـائََني. اًخرعَط-

 امناظ الاس هتالك واهدضاز اًًسق اًخىٌوًويج.-

 وحمسوذًة هعاق ص حىة ؿالكاهتا اًلصاتَة. اًـالكاث الاحامتؾَة واـلِيَة،منط -

 اًفصذاهَة: .1

ٕاّن اًخحول اطلي ظصٔب ؿىل اذلَات اذلرضًة جلك ٔبتـاذُا وجتََاهتا الاحامتؾَة 

والاكذعاذًة، حـي اًًسق اًلميي واًثلايف ٌَميؼومة الاحامتؾَة ًخلري حنو الاهلسامِة 

ئِة، ولك رعل حـي من اًفصذ اذلرضي ٍمتخؽ تزنؿة فصذاهَة، ٔلهَ ٔبظحح ًححر ذامئا  واًخجًز

َ ؿالكاثَ الاحامتؾَة، فؼِصث ٔبصاكل خسًست من اًسَواكث ؾن الاس خلالًَة يف ثوحِ

وألمناظ اذلَاثَة اذلرضًة، حِر ثلري منط ألدشت نٌل ٔبرشان ساتلا حنو اًفصذاهَة، ٔبو ما 

ًـصف ابزلـَة اًفصذًة اـليؼمة، ذما حـي اًفصذ مضعص حتت ثبٔزري اًضلوظ اذلَاثَة يف 

ن ٔبهواغ خسًست من الاًزتا ماث ،من صبهٔنا ٔبن ثؤثص ؿىل صلك ألدشت اـلسًية، ٕاىل حىٍو

ووػائفِا فِلَة اًعاتؽ اًفصذاين الاس خلاليل، يف خمخَف جمالث اـلضازنة الاحامتؾَة 

 اذلرضًة.

ة  .1  اًـالكاث اًعوؾَة: واهدضازس َاذت اًـالكاث اًثاهًو

ؿٌَلء الاحامتغ تبٔن اًؼواُص اـليدرشت يف جممتؽ اـلسًية ٍصثحط هبا اًىثري من  ٍصى

ة، واًيت ثدسم عم نشعل ابًسعحَة  اًؼواُص ألدصى. ًـي ٔبطمِا س َاذت اًـالكاث اًثاهًو

 والاهلسامِة.

ويف ُشا اًس َاق جنس اجن ذضلون من اًس حاكني اطلٍن اُمتوا تسزاسة اًـالكاث 

وسق اًلمي ذاذي افلال اذلرضي، ورعل ؾيس ثـصضَ ـلـادلة اـلسن الاحامتؾَة، وادذالف 

واًؼواُص اـلصثحعة هبا، حبَر ٍصى تبٔن افلمتـاث اذلرضًة كس ؿربث مصحةل اًحساوت، واهخلَت 

ٕاىل مصحةل اًخحرض، وتـسما اكن صلَِا اًضاكي ُو اذلعول ؿىل اًرضوزايث ٔبظححت 

ظة يف اـلَسان اًعياؾي واًـَمي، فاجسـت ثححر ؾن اًىٌلًَاث، وثخفنن يف ٔبؾٌلًِا وذا
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ص حىة ؿالكاث ٔبفصاذُا حِر ٔبظححت مدضاجىة ومذساذةل، ٔلّن اًفصذ اًحسوي ًـُش يف 

جممتؽ ظلري وؿالكاثَ حمسوذت، تُامن ًـُش اًفصذ يف اـلسًية يف جممتؽ واسؽ اًيعاق، نثري 

ٌل ٔبّن اذلَات اذلرضًة هفسِا اًـسذ هل مضالكَ ووػائفَ اًىثريت واـلخيوؿة يف مجَؽ اـلَاذٍن، ن

صلًَي ؿىل ثعوز ٔبصاكل اذلَات وثلسرما يف مجَؽ اـلَاذٍن الاحامتؾَة، اًس َاس َة واًـَمَة 

وطلعل ثعحح ٔبؾٌلل اًفصذ اذلرضي مـلست ومصهحة حصهَحة  واًعياؾَة والاكذعاذًة واًـمصاهَة،

 ؿالكاثَ اًواسـة. 

)اًحسًةل( وسائي رضوًزة ًخحلِق وابًخايل ٔبظححت اًـالكاث الاحامتؾَة ادلسًست 

ألُساف اًضرعَة، واًيت ثخعف معوما ابًصصس واًـلالهَة ؤبنرث تـسا ؾن اًـاظفِة 

والاهفـاًَة. نٌل بٔهّنا جضلك يف س َاق اهضٌلم اًفصذ واهسماخَ يف اذلَات اـلِيَة، ٔبو اًثلافِة ٔبو 

ثافذَ اًساكهَة وازثفاغ الاحامتؾَة تعفة ؿامة. ومؽ حزاًس جحم افلمتؽ اذلرضي وسايذت ن 

مـسلث اذلصاك الاحامتؾي، واًالجتاوس واًخلاٍص ٔبظحح ُشا ألذري ًخعف مبجمتؽ اًصواتط 

اًعوؾَة وازلاؿاث الادذَاًزة، سواء ؿىل مس خوى اـلِية نٌل ٔبرشان ساتلا ٔبو اًِواًة ٔبو ؿىل 

ألحوال مس خوى اـلوظن ألظًل، ٔبو اصلايهة ٔبو ؿىل مس خوى اًسن ٔبو ادلًس، يف لك 

جيس اًفصذ اذلرضي هفسَ ذامئا يف اًححر ؾن ؿالكاث احامتؾَة خسًست ثامتىش مؽ ػصوفَ 

 ومذعَحاثَ اذلَاثَة اذلرضًة اـلخجسذت.

صج )وكس ذَط  ٕاىل ٔبّن ما ميزي حِات اـلسًية ضـف اًصواتط اًلصاتَة وادلريت  (Wirthٍو

اًصمسي ًخحي حمي زواتط وثضاؤًِا،وهدِجة طلعل ثؼِص اـليافسة. ومِاكهزيماث اًضحط 

َة اًلصاتَة اًيت اكهت سائست من كدي، وميىن ثفسري رعل ٕاىل  اًخضامن واًـالكاث ألًو

اًخعوز اًعياؾي وثوسؽ ص حىة ألوضعة اًخجاًزة يف اـلسًية، ودشؿة اسدِـاة ساكهنا 

خلََسًة ٌَمفاُمي، واًلمي اًثلافِة والاحامتؾَة اًسائست، وتشعل بٔظَخت اًصواتط واًـالكاث اً 

)اًلصاتَة( ابٍمتزق واًخعسغ وحَت حمَِا ؿالكاث احامتؾَة ذازحِة ثلوم ؿىل مدسٔب اـلعَحة 

 اـلضرتنة والاؾامتذًة اـلخحاذةل.
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 ضـف ص حىة اًـالكاث اًلصاتَة: .4

يف افلمتؽ اًخلََسي ًخوىل لك اـلِام الاكذعاذًة والاحامتؾَة ٌَفصذ،  ًلصايبٕاّن اًيؼام ا

ذما ٌساضم يف اؾامتذ ُشا ألذري ؿَََ، هؼصا ـلا ًوفٍص هل من الاظمئيان اًيفيس واًخاكفي 

، فذخحسذ ماكهخَ يف معسز اًيفور واًسَعة الاحامتؾَة الاحامتؾي، ابٕلضافة ٕاىل هوهَ

                            حٌلؾخَ اًلصاتَة.

مفِومني اهدرش اس خـٌلًِا يف ٔبمٍصاك يف جمال  –ًويس مري –يف هفس اًس َاق ثؤنس 

ؤنس اًىثري من  ٌل اـلاكهة واصلوز، ًو منط اًـالكاث الاحامتؾَة يف ازلاؿاث اًلصاتَة ُو

اًحاحثني ٔبن إلوسان كس صلي ؿست ماكانث كس حىون لكَة وٕاما مصثفـة ٔبو مٌرفضة وسخِا 

ة مؽ كرٍي من ٔبؾضاء افلمتؽ، وعم حتسذ منط اًـالكاث اًيت كس صلَِا مؽ افلمتؽ اطلي ملازه

ًذؼم ذاذي ٔبظٍص اًلميَة واـلـَاًزة واًلاهوهَة  10.ًخـامي مـَ ًو

وٕان ٔبضم ما ميزي حِات اـلسن ُو الاهفعال افلايل واذلصاك اًخيلًل يف اًوسط اذلرضي، 

واًيت ختضؽ ـلـاًري اًضحط الاحامتؾي، واطلي  اطلي ًًذج تسوزٍ ٔبذواز وؿالكاث خسًَة،

ٌضمي مجَؽ ذزخاث اًخفاؿي الاحامتؾي يف افلمتؽ اذلرضي، حِر هيسف ؿامة ٕاىل محي 

ألفصاذ ؿىل اًلِام تبٔذوازضم وفلا ًخوكـاث ازلاؿاث اذلرضًة اًيت ًًمتي ٕاٍهيا، ذما حـي اًفصذ 

، وميَي ٕاىل الاس خلالًَة افلاًَة وحىت اذلرضي ًفلس اذلاخة ٕاىل اًـالكاث ألوًَة اًلصاتَة

 الاكذعاذًة واًثلافِة والاحامتؾَة تعفة ؿامة. 

 ضـف ؿالكاث ادلريت: .1

ٔبحس مؤسيس مسزسة ص َاكقو ٔبن حٌلؿاث ادلواز يف اًحُئة "Parc"ابزك  ٍصى

 اذلرضًة، فلسث ما اكن ًِا من ملزى يف ألصاكل اًخس َعة واًخلََسًة يف افلمتؽ. 

ٔبضـفت اًـالكاث اًوظَست تني ألفصاذ، اًيت "ابزك"ٔبي ٔبن اذلَات اذلرضًة يف ثعوز 

ؼِص  اكهت سائست يف ازلاؿاث ألوًَة، وكضت ؿىل اًيؼام ألذاليق اطلي اكن ًسمعِا ًو

 رعل ذالل إلظاحة ابًصواتط اقلََة،واًخبٔهَس ؿىل ؿالكاث الاس خلالًَة تني ادلريان.
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صزلائال "ٕارنٌل ًؤنس  جنس ٔبن مععَح ادلواز ٍاكذ حيمي مـىن  ا زحـيا ٕاىل اـلسًيةٍو

و اًخلازة اًفزًيلي يف مـؼم ألحِان، ٔلن ظحَـة اًـالكاث اذلرضًة اًيت حىديس  واحس ُو

ظحلة اًضرعَة واًسعحَة يف ألحِاء اـلبُٔوةل، زاحؽ ٔبساسا ٕاىل دعوظَة اذلَات اذلرضًة 

 ".11واًيت ثفصط ُشا اًيوغ من اًـالكاث

ؾن وظف ادلريت يف افلمتؽ اذلرضي، كازن ُشا ألذري تني  وٍصجذزاساث ويف 

ادلواز يف اًًصف واـلسًية، حِر ٔبنّس ٔبّن ألفصاذ يف اًًصف ًخلامسون دعوظَاث حِاهتم، 

ٔبٍن خيضؽ اًفصذ ًسَعة ازلاؿة ؿىل حساة زقحاثَ اًفصذًة، وادلواز ٔبو اًخضامن ادلوازي 

اًة، ثفىري حِر اجسمت ُشٍ اًـالكاث ابًخـاون، اسلاًخلََسي ٍىون تسون ملاتي ول 

 .اـلوذت، إلذالض، اًخفاؿي

ٔبما يف اـلسًية، فاًـالكاث ادلواًزة مديَة ٔبًضا ؿىل ٔبساش اـلساوات، ًىن تسون 

مسؤوًَة يف حمي إلكامة ٔبو اـلضازنة يف اذلَات ازلاؾَة، فَُس من اًرضوزي ٔبن ًَخلي 

ياك حىت من ل ًـصف خاٍز فافلاوزت معوما مديَة ؿىل اًخلازة اًفزًيلي  ادلريان لك ًوم، ُو

 اـلاكين وعم كري اكفِة ًضـوز ألفصاذ إبحساش ادلريت.

ياك من ٍصى ٔبهَ من اـلمىن ٔبن ثبٔذش صلك ازلاؿة ألوًَة ؾيس اًرضوزت اًوػَفِة،  ُو

صاذ ؾن ؿالكاث اكٔلسماث بٔو ٔبزياء اـلضالكث واذلاخاث اقلََة اـلضرتنة، ٔبو ٔبزياء حبر ألف

تسًةل هدِجة اتخـاذضم ؾن ؿالكاث اًلصاتة ٔبو اًزماةل يف اًـمي، فٕاهنم ٔبمام دِاٍزن ٕاما ٕاكامة 

ٔبو ثوظَس ؿالكاث ادلريت ٔبو الاهرصاف متاما ؾن اصلدول يف اًـالكاث مؽ الٓدٍصن، 

خفسري رعل ُياك ؿسذ من الاؾخحازاث:   ًو

َة ٌَمجاوزت ثَلى يف اـلسن واـلصانز ٕان مسؤوًَاث مواهجة اذلاخاث واـلضالكث اقلَ  -

اذلرضًة اًىربى، ؿىل ؿاثق ثيؼاميث ٔبدصى ثـَو اـلس خوى اًخيؼميي ٌَمجاوزت، نٌل 

ٔبّن ولء ساهن اذلرض زلاؿاث سالًَة بٔو ذًًِة ٔبو ظحلِة بٔو ٕاًسًوًوحِة واًيت كس 

اؿاث متخس ًدس خوؾة اـلسًية تبدٔشُا ٔبمص من صبٔهَ ٔبن ًفذت ثغل اًوحست اًخلََسًة زل

 ادلريت يف اُامترما مبسائي ٔبنرث حمََة.
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يف اـلسن  مذاخ كاًحاكري مذوفص بٔو  اًـمي، ٔبمصٕان ادلواز اـلاكين ًٔلكازة وسمالء  -

اًىربى ٕال فلصذ اًعسفة، حِر ثَـة كوى اًسوق واـليافسة يف جمال الاساكن، 

ذوزا واحضا يف جضدت ُشٍ ازلاؿاث فزًيلِا، ومن مث ل جتس ؿالكاث ادلواز ما 

 ًسمعِا من ؿالكاث ٔبدصى اكًلصاتة ٔبو اًسالةل.

صثحط ابًرضوزت ٕاّن من ٔبٌرس ألموز ابًًس حة ًساهن اذلرض ٔبن جيس ما جيـهل كري م -

ة وثيوؾِا يف اًحُئة  جبٌلؿاث ادلريت، حِر ًدِح ثـسذ حٌلؿة اـلعَحة واًصواتط اًثاهًو

اذلرضًة، فصظة ٔبوسؽ ٌَخفاؿي وًخسؾمي اًصواتط اًوزَلة ابلٓدٍصن ذازح اذلسوذ اقلََة 

صبٔهَ ٔبن ًليض  ألفصاذ، منٌَمجاوزت، طلعل فٕاّن الافذلاز اًواحض ٌَصواتط اقلََة تني 

 ىل اًعاتؽ ألويل واًضريص ًـالكاث حٌلؿاث ادلريت يف جممتؽ اـلسًية.ؿ
 

 اـلفِوم اًخلََسي زلاؿاث الٔظسكاء:بٔفول  .6

اثفق ؿٌَلء الاحامتغ ٔبن حٌلؿاث ألظسكاء، حمتزي جمنط اًـالكاث الاحامتؾَة الٔنرث 

الادذَازاث اـلس خلةل ؾن ثـلِسا من ؿالكاث اًلصاتة وؿالكاث اًزماةل وادلواز، فاًفصذ هل لك 

حٌلؿاث اًـمي واًلصاتة وادلريت يف حتسًس حٌلؿاث ٔبظسكائَ، وًلس اس خوؾحت اًيؼًصة 

اذلرضًة ؿسذا من اـلواكف اـلخحاًية ًـالكاث اًعساكة يف اـلسًية، حبَر ُياك من ًؤنس 

ما ًلوم  مغاثَة، نٌل ٔبن اًفصذ اذلرضي زسوال ؿالكاث اـلوذت ارلاًَة من اـلعَحة واـليفـة اطل

تٌَُ وتني الٓدٍصن من مـامالث واحذاكك مس متص وكري مٌلعؽ، ٕال ٔبهَ انذزا ما ًخفاؿي مـِم 

 ؿىل مس خوى خشيص ًَجس هفسَ يف اٍهناًة وحِسا تال ٔبظسكاء.

ويف ادلاهة اـللاتي ُياك من ٍصى، ٔبن حٌلؿاث ألظسكاء يف اـلسًية صبهٔنا صبٔن 

اقلحة واًصواتط اًضرعَة، ٔلهنا ثيخثق  وذُا ؿالكاثة ألدصى، تي زمبا جسازلاؿاث ألوًَ

 ؾن زلافاث فصؾَة ممتزيت ومذجاوسة،ولٔن فصظة الادذَاز يف جماًِا ٔبنرث اجساؿا ووفصت.

ٕاضافة ٕاىل رعل ُياك من ًـخرب اًعساكاث اًيت ثًضبٔ تني سانين اـلسًية ًِا ذوز 

يف اـلسًية  ابًًس حة ٌضلمع اـلاذي واـلـيوي اـلخحاذل تُهنم، كري ٔبّن رعل ل ًـين ٔبّن اًعساكة 

ؾل ثخبٔثص ابذلرضًة، حِر ختخَف ظحَـة ؤبصاكل اًعساكاث يف اذلرض ؾيَ يف اًًصف، 

حاكث اًخواظي الاحامتؾي واـليخسايث الاًىرتوهَة ووسائي ذاظة تـسما اهدرشث ص  
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ن حٌلؿاث  إلؿالم ادلسًس يف افلال اذلرضي، ؤباتحت فصض نثريت ًخىٍو

حٌلؿة ألظسكاء يف افلمتؽ اذلرضي ٔبنرث جضدذا واجساؿا من اًياحِة  ألظسكاء،فاـلالحغ ٔبّن 

اذلرضي وفلساهَ لزثحاظَ ابًلمي واـلـاًري ادللصافِة وافلاًَة، نٌل ٔبن ثلري مفِوم حمََة افلمتؽ 

واًيؼم الاحامتؾَة اـلخجاوسة، ٔباتخ اًفصظة ًخلري مفِوم اًعساكاث واًيت جتاوسث حسوذ 

شا ًـين ٔبن اًس َاق الاحامتؾي واًـاظفي اطلي حمنو فَِ  ادلواز اـلاكين ٔبو اًلصايب، ُو

يف اـلياظق اذلرضًة، ومن مث  اًـالكاث الاحامتؾَة، ٔبو ثسؾميِا حىون ٔبنرث اجساؿا وثيوؿا

 مفن اـلخوكؽ ٔبن ثـىس حٌلؿة ألظسكاء ُشا اًخيوغ تسزخة مَحوػة.

 اًخيلي واذلصاك الاحامتؾي:  .7

ٕاّن ما ٍمتزي تَ اًحياء الاحامتؾي اذلرضي من ثلس مي ذكِق ٌَـمي وثـسذ اًًضاظاث 

اث، حـي اًفصذ الاحامتؾَة واًثلافِة والاكذعاذًة واًعياؾَة، وسايذت اًعَة ؿىل ارلسم

اذلرضي يف حاةل مٌافسة ؿىل اـلاكهة ًخحلِق مذعَحاث اذلَات اذلرضًة، نٌل ٔبّن ظحَـة اذلَات 

ثخعَة كسزا هحريا من اًخيلي ادللصايف ًٔلصزاض واًسَؽ وارلسماث وحىت ألفاكز. وابًخايل 

 فِىي جضجؽ ابس متصاز ؿىل حتلِق كسز ٔبنرب من اًخيلي واذلصاك الاحامتؾي.
 

 ـلصبٔت ٌَـمي:دصوح ا .8

ٕان حتصز ؿالكاث ازلاؿاث اًلصاتَة وثـلس اًيؼم الاحامتؾَة والاكذعاذًة يف اـلسًية، 

شا مواسات مؽ س َاساث إلمناء  حـي ٌَمصٔبت موكؽ ممتزي ذاذي اًحياء ألدشي اذلرضي، ُو

الاحامتؾي والاكذعاذي يف اـلسًية، وما ثفصضَ ُشٍ ألذريت من مذعَحاث وثـسذ حاخاث 

 ، ٕاضافة ٕاىل ازثفاغ مس خوايث ثـَمي اـلصٔبت ومضازنهتا يف اذلَات اًـمََة واًس َاس َة.ألدشت

تيائَة مـخربت يف ألدشت نٌل ٔبن دصوح اـلصٔبت ٌَـمي ٔبذى ٕاىل حسوج ثلرياث 

لس امي ثغل اـلخـَلة ابٕلجناة، مـاًري الادذَازاًزواح، إلهفاق، ٕاذازت صؤون اًحُت  اذلرضًة

ازنة يف حصتَة ألتياء. فبٔظحح اًزوح معاًة تخلس مي اـلسؤوًَاث مضازنة مؽ سوهجا، اـلض

اـلزًنَة ومساؿست اـلصٔبت يف ٔبذاهئا ٌَمِام ألدشًة، فىٌل ٍصى اًحاحثون يف جمال اصلزاساث 

اذلرضًة، ٔبن الاس خلالًَة الاكذعاذًة ٌَمصٔبت يف اـلسًية، حـَِا ختخاز ٔبوسة ألؾٌلل اًيت 
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ا ألسَوة ألمثي يف حصتَة ٔبتياهئا، وزؿاًة صؤون مزًنِا ثلوم هبا، ابحرتام زقحهتا واد  ذَاُز

 .َ وٕاذازت مزياهَة إلهفاق ألدشيٕاىل خاهة ٕاذازت وكهتا وثيؼمي

 اًـزل اـلاكين: .9

ٍمتزي جممتؽ اـلسًية ابصلًيامِة واًالجتاوس، ألمص اطلي كس ًؤذي ٕاىل ؾزل واحض وممتزي 

مصنز اـلسًية ٌضمي مـؼم اًوػائف راث ٌَجٌلؿاث وألوضعة واًوػائف، حِر جنس ٔبّن 

ألطمَة الاحامتؾَة والاكذعاذًة واًس َاس َة واًثلافِة ٌَمجمتؽ اذلرضي، ذما جيـي اًلمية 

 ابًـزل، حـياٍمثن. ٕان اًخيؼمي اـلاكين اطلي ًخعف معوما  ابُؼةإلجياًزة ًِشٍ اـليعلة 

دِحاًحياء الاٍىوًويج ٌَمجمتؽ اذلرضي ًخحمك يف ثيلالث وحصنة  ًيا ثفسري  اًساكن، ًو

ذًيامِىِة اذلصاك اًخيلًل وظحَـة جممتؽ اـلسًية، ذاظة ٔبّن ساكن ٔبي مسًية ميََون ٕاىل ظيؽ 

 ظاتؽ احامتؾي وزلايف واكذعاذي ذاض هبم وميزيضم ؾن ابيق اذلرضًني يف مسن ٔبدصى.

 ثوفص ارلسماث وػِوز اًثلافة اًرتوحيَة: .20

سساث الاحامتؾَة واًـَمَة واًخـَميَة اكـلسدضفِاث متخاس اـلسًية تخوفص اًىثري من اـلؤ 

وادلامـاث واـلـاُس واـلعازف اًخجاًزة، نٌل ثيدرش يف اـلسًية اـلصافق اًـامة واـلسازخ 

واًفٌاذق واًيواذي اًصايضَة واًثلافِة، ذما جيـَِا فضاء ٌَرتوحي وكضاء وكت اًفصاػ، ٕاضافة 

ا لُامتمَ ابًخـَمي، ونرثت اـلسازش واـلـاُس ٔبّن اًفصذ اذلرضي ٍمتخؽ تثلافة واسـة هؼص 

وادلامـاث واـلصانز اًثلافِة اًيت ثويل اُامتما ذاظا ابدلواهة اًخـَميَة واًثلافِة والاحامتؾَة 

ة واًرتفهيَة يف اًحُئة اـلسًًِة.  واًرتتًو

 اًفوازق الاحامتؾَة:  .22

ومس خوايث اصلذي، ألمص ثؼِص اًفوازق الاحامتؾَة ثضلك واحض يف ٔبمناظ إلكامة 

وحِا ٕاىل ٔبحِاء زاكِة وبٔدصى صـحَة ؤبدصى ؾضوائَة وًلك  اطلي جيـي اـلسًية ثيلسم ٕاٍىًو

 فئة ٔبمناظ مـُض َة مـَية.
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 اذلصاك الاكذعاذي وثيوغ اًًضاظاث اًخجاًزة واًعياؾَة: .21

ٕاّن اذلَات اذلرضًة يف اـلسًية حصثحط ابًعياؿة واـلحاذلث اًخجاًزة، مففِوم اذلرضًة 

 اًخىٌوًوحِة، ًؼِوزاًَوم ٔبظحح ًدٌاسة ظصذاي مؽ زالزَة اًعياؿة واًخجازت واًوسائي 

اـلـصفة اًخيؼميَة اـلـلست مكؼِص ٔبسايس يف اذلَات اذلرضًة، وعم مذلرياث وؾوامي زئُس َة 

ٔبمناظ الاس هتالك وػِوز اذلاخاث الاحامتؾَة والاكذعاذًة واًثلافِة ٔبذث ٕاىل ثيوغ 

س ؾهنا اًعَة ابس متصاز يف جممتؽ اـلسًية. وحيس ج اذلصاك الاكذعاذي يف  اـلخجسذت، اًيت ًٍز

 اـلسًية ثلرياث موزفوًوحِة وٕاٍىوًوحِة وثيؼميَة كس ثبٔذش ألتـاذ الٓثَة:

مصنز اـلسًية، حبَر جنس ٕاحسى اـلسن ثلَة حصنز ألوضعة اًخجاًزة واًعياؾَة يف   -

ؿَهيا ظياؿاث مـَية تُامن ٔبدصى هتمت تعياؿاث ملاٍصت، وثعحح اـليعلة اًيت حتخوي ُشا 

 اًًضاظ مٌعلة مصنًزة ًِا ثبٔزري يف اذلصاك اًخيلًل ٌَساكن نٌل ٔبرشان ساتلا.

ابًلة يف لك هتمت افلمتـاث اذلرضًة اـلـادضت تـامي اًخيؼمي ـلا هل من ٔبطمَة   -

مس خوايث اًيؼام الاكذعاذي اذلرضي، ومن اـلفرتط ٔبن ًـمي ُشا اًخيؼمي ثضلك ذكِق 

 حىت حيلق اـلخعَحاث اذلرضًة يف اـلسًية.

ٕاّن اًخوسؽ يف إلهخاح الاكذعاذي اذلرضي ًؤذي ٕاىل سايذت مـسلث اذلصاك   -

ن جممتؽ حرضي ٕاىل ادللصايف ٔبو اًفزًيلي من مٌعلة ٕاىل ٔبدصى ٔبو من يح ٕاىل بٓدص، وم

 جممتؽ حرضي.

واس خزساماث  ؿالكة وزَلة تني إلهخاح اًعياؾيس حق وحوذ  ًرتثة ذما -

اًخىٌوًوحِا، ألمص اطلي جس خسؾي رضوزت وحوذ جصامج ثسًزخِة ٌَلوى اًـامةل وثبََُِٔا، ـلا 

ذاظة يف  احامتؾَة،-ظصٔب ؿىل افلمتؽ اذلرضي من ختعط وػَفي وػِوز اـليؼومة اًخىٌو 

س َاق اًخحول حنو اكذعاذ اًسوق وؾوـلة سوق اًـمي، حِر اكذحم اًًسق اًخىٌوًويج 

 ٔبصاكل اًخسًزة واًخبَُٔي اـلِين، واًىفاًة إلهخاحِة وألمن اًعياؾي واًصؿاًة الاحامتؾَة.
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 نرب جحم افلمتؽ ونرثت اًخجمـاث اذلرضًة: .21

ًَة هدِجة معََاث اًخحرض ًدسم افلمتؽ اذلرضي جىرب اذلجم، واًىثافة اًساكهَة اًـا

وازثفاغ مـسلث اًِجصت ٕاىل اـلسًية، ـلا ًِا من ذاظَة ادلشة ٕاضافة ٕاىل نرثت اًخجمـاث 

 ابـلحاين واـلؤسساث وثبٔذش كاًحا صلك اًزايذت اًصٔبس َة وألفلِة. وانخؼاػِااذلرضًة، 

 ثيوغ اـلِن اًخجاًزة وإلذاًزة: .24

ة واًخجاًزة واًعياؾَة، نٌل ثـخرب اـلِن اًصئُس َة ًساكن اـلسن عم الٔ  ٌضري ؾٌلل إلذاًز

ا، نٌل الاكذعاذ اـلواسي ؿسذ من ألوضعة اًِامض َة يف تـغ ٔبحِاهئا ذاظة اًضـحَة مهن

 اـلِين، ذاظةواًخيوغ اًضسًس يف اًًسق  اًخلس مي اـلفصظ ٌَـمي ثفصط اـلسًية ؿىل اًساكن

 يف جمالًعة واًِيسسة واًلاهون واقلاس حة وإلذازت.

 اهدضاز اًًسق اًخىٌوًويج واًخـَميي: .21

ٕان ازثفاغ مس خوايث اًخـَمي يف ألدشت اذلرضًة ًؤذي ٕاىل سايذت ذزخة مضازنة 

ألفصاذ يف اذلَات اذلرضًة والاس خـساذ ـلخعَحاهتا، ورعل تخـسذ ٔبمناظ ُشٍ اـلضازنة يف 

افلمتـَة، فضال مـاًري إلجناس، الاهخؼام والامذثال ٌَسَواكث اذلرضًة ؤبوضعة اـليؼٌلث 

ٌَخـَمي مصذوذ معًل مدارش ٌَخـؿل ؿىل اـلس خوى اًفصذي وازلاؾي، واـلمتثي يف نفاءت اًَس  ٔبن

ة  اًـامةل اـلخرععة. فاًخـَمي وس َةل فـاةل ؤبساس َة ٍهتَئة اًفصذ وحزوًسٍ تبٔساًَة اًـضًو

 اـلخحاذةل. اًفاؿةل يف اذلَات اذلرضًة، اًيت ثلوم ؿىل ألُساف اـلضرتنة والاؾامتذًة

وحِا يف اـلسًيةنٌل ٔبن ثـسذ ا حتولث يف َُالك  ٔبحسج س خزساماث اًخىًٌو

الاكذعاذايث واًعياؿاث ؤبسواق اًـمي، حِر بٔن اًزايذت اًرسًـة يف ثياسم اـلـصفة 

شا تسوزٍ  اًـَمَة والاندضافاث اًخىٌوًوحِة حصفؽ احامتًَة اٍمنو الاكذعاذي اذلرضي، ُو

اـلخيامِة. ٕاضافة ٕاىل ٔبهَ ًضمن  الاكذعاذايثت ملاتةل يف ظَة ًفصط ؿىل اًخـَمي رضوز 

ن يف جمال ألذواث وألهجزت اًخىٌوًوحِة، ومصانز  ٌَفصذ اذلرضي اًخسًزة واًخىٍو

 اـلـَوماث ؤبساًَة جضلََِا واس خـٌلًِا وهؼم ٕاذازاهتا وس َاس هتا وبُٔسافِا.
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 اًوحساث اًخيؼميَة نٌل ٔبن اهدضاز اًًسق اًخىٌوًويج يف اـلسًية ؾل ًلذرص ؿىل

واـلؤسساث، وٕامنا ثـساٍ ٕاىل الاس خزساماث اًَومِة يف اـلياسل واـلسازش واًضوازغ، ذاظة 

ثغل اـلخـَلة ثض حاكث اًخواظي الاحامتؾي واـلسوانث الاًىرتوهَة اًيت ازثحعت تبٔحسج 

 ٔبهجزت اًخىٌوًوحِا يف افلمتؽ اذلرضي.

 ٕاذازت اًوكت: .26

ـلسًية ضلعا وجضاحٌا هحريا يف ٔبذاء اـلِام واًوػائف وثـسذ يف اًواكؽ ثـصف اذلَات يف ا

ٔبن لك مؤسساهتا ختضؽ ألوضعة، ونرثت اذلصنة واًخيلالث اًفصذًة وازلاؾَة، ٕاضافة ٕاىل 

فصاذ ًعحق ؿىل مجَؽ اـلض خلَني يف هفس اًلعاغ ٔبو افلال، لك رعل جيـي الٔ  ًخيؼمي سمين

فِرضـوهَ ٌَخرعَط  فِم،ووػائ  هتميف ٔبذاء حاخا ؤبطمَخَ كمية اًوكت ًسزهون

 .ٍمنط حِاهتم اـلياس حة واًربجمة

 ثيوغ بٔمناظ الاس هتالك: .27

ختضؽ ٔبمناظ الاس هتالك يف اـلسًية ٌَمـاًري اًثلافِة وادذالف اصلايانث وثيوغ 

وحِة ؤبمناظ اس خزساماهتا، ٕاضافة ٕاىل ثبٔزري إلؿالم  معاذٍز  ابدذالفاـلس خوايث اًخىًٌو

ومضامِيَ واًيت ثـمتس ؿىل اًخبٔزري واسدثازت اًلصائز وثًض َط ذوافؽ اـلس هتغل، ٕاضافة ٕاىل 

ثـسذ وثيوغ اًسَؽ اـلـصوضة وألفاكز اـلصوخة وازثفاغ مس خوى اصلذي اًفصذي، لك رعل 

س يف الاس هتالهَة ؾىس اذلَات   ثـسذ حاخاث اًفصذ اذلرضي وثيوغ زلافذَمن صبٔهَ ٔبن ًٍز

 اًيت ثـمتس ٔبمناظا اس هتالهَة ؿامة ومضرتنة. اًًصفِة 
 

ة اذلسًثة:-اثًثا  حصاك اًًسق اًلميي وثلري تًِة اًسَعة ذاذي الادشت ادلزائًص

اًـالكة تٌُاًًسق اًـام ٌَلمي وألدشت عم مسبةٔل حوًُصة يف حتسًس جمال اٍمنط ٕان 

ذوزٍ يف ذزخة اًخحرض  مـخربا ٔبن وسق اًلمي ًَـة واًخلري،فِحاًيت اًثحاث ًٔلدشت اًحيايئ 

اًىِفي ـلاجضلكَ ُشٍ اًلمي من ضواتط وكِوذ ؿىل اًخبٔزرياث اًعاذزت ؾن اًخحرض وذاظة 

 يف ثَاكفلمتـاث اًيت ثَـة فهيا اًلمي ذوزًا ابزسًا يف جضىِي حِات اًياش يف مـؼم حواىهبا

 .اكفلمتـاث اًـصتَةوخمخَف مىوانهتا
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ومتخاس اًلمي ألساس َة يف افلمتؽ تلسز من اًصسودوالاس خلصاز، وزمغ مصوىهتا يف تـغ 

افلمتـاث ٕال ٔبهنا ثحلى ؿىل كسًز مٌالس خلصاز واًثحاث ٌَلمي اًـامة ؾيس مـؼم افلمتـاث، ٔبما 

ن ألدشت عم اًوحست الاحامتؾَة اًعلصى اـلس ئوةل فإ ؾن ؿالكة ألدشت هبشااًًسق اًلميي 

حيسج اًخفاؿي و  ت،ُشُاًلمي يف ٔبفصاذُا وعم معََة ثياسة ظحَـة ألدش  ؾن سزغ

ووسق اًلمي من ذالل ثغل اـلـاًري ومس خوايث اًسَوك اًيت حيسذُا وسق  اًيووًةتٌُألدشت

اًلمي هسَوك مصقوة فَِ و ٌضلك اصلٍن حزءًا ُامًا فهيا ذما جيـي ألدشثلدي هبا وثلوم 

ٕاسِام يف افلمتـحٕاًزارما ٔلفصاذُا كاميً مـَية فٕاهنا ،  ًٔلدشت وٕارا اكن، تخًض ئة ٔبظفاًِا ؿَََ

وابًلسز اطلي جسغل مٌَ ألدشت وفق وسق اًلميوثعحح ألدشت تشعل كاؿست ٔبو ٔبساسا 

مدضاهبة تفـي اصرتاك ٔبفصاذُا فِاـلـاًري اًلميَة هفسِا فٕان ؾل ًخحلق ُشا اًخعاتق فٕان 

 .اولث ٌَخـسًي من ثغل اًلميألدشت ثبٔذش ظاتـًا خمخَفًاحِر ثؼِص حم

اصلزاساث مهنا"اـلسح ادلزائصي حول حصة اًححوج و  ٔبما يف ادلزائص فبٔنسث ؿسذ من

-"من ٔبدشت ذمخست ٕاىل ٔبدشت هووًة  ادلزائًصةؿىل حتول يف ألدشت  12"1001ألدشت ًس ية 

ن واجن ٔبو ؿست ٔبتياء كري مزتوخني  حِر ٔبن ُشٍ ألدشت ٔبظححت جضلك -اـلىوهة من ٔبتٍو

ة% من ٍلوغ ألدش 60ٔبنرث من  ًـوذ ٕاىل ٔبس حاة اكذعاذًة ٕان ُشا اًخحول  "13ادلزائًص

واحامتؾَة ابٔلساش، حِر بٔظححت ظـوتة اًـُش ومذعَحاث اذلَات اـلزتاًست ثفصط ؿىل 

اًض حاة ٔبن ًـُش مؽ سوحذَ وحسٌُل يف مزنل تـَسٍن ؾن ؿائَهتٌل من ٔبخي مواهجة 

شا اًخحول وكرٍي يف اًخاكًَف واـلعاًزف والاتخـاذ ؾ ن اًخسذي يف ٔبموزٌُل ارلاظة. ُو

تًِة ألدشت ٔبذى تسوزٍ ٕاىل اهـاكساث سَحَة ؿىل ٍلي وػائف ألدشت ووضاظاهتا ومن 

تُهنا وػَفة اًخًض ئة الاحامتؾَة، ٕار هخج ؾن الاهخلال من اًًصف ٕاىل اـلسًية واذلصاك اـلاذي 

ا ووػائفِا وتياءاهتا، فـالكاهتا والاحامتؾي حتول خشزي يف ؿالكاث ألدشت ؤبذوا ُز

ا ثلريث فلاهبة مذعَحاث  ٔبظححت حمسوذت وزكاجهتا ؿىل ٔبفصاذُا ٔبحضت ضـَفة، ؤبذواُز

ًلس اكهت  .اذلَات اًعـحة )قَاة الك اًواصلٍن ؾن اـلزنل يف هفس اًوكت من ٔبخي اًـمي(

ة  والاحامتؾَة اكٔلدشت اًخًض ئة الاحامتؾَة حمعوزت يف ؿسذ حمسوذ من اـلؤسساث اًرتتًو

وحٌلؿة اذلي واـلسجس وادلريان واـلسزسة، حبَر ثدساهس ثغل اـلؤسساث وثخبٓسز وثخاكمي 

 .فامي تُهنا ًخحلِق ثًض ئة مذواسهة وسَمية وذاًَة من اًخياكضاث واـلضاؾفاث اًسَحَة ٌَفصذ
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خة صمصت ًىن مؽ ثعوز افلمتـاث وثسخة اًخحولث الاحامتؾَة اًيت محَهتا اًـوـلة، وثس 

ألدش من اًحاذًة ٕاىل اـلسًية ٔلس حاة اكذعاذًة واحامتؾَة.. ثـسذث وسائط اًخًض ئة 

الاحامتؾَة ًدضمي ٕاضافة ٕايل ما ُو موحوذ يف اـلايض، اًخَفًزون، واًسُامن واًلٌواث 

اًيت ثخـازط فامي تُهنا ـلا ثلسمَ من زسائي وثـمي ذون ثًس َق ًخبئت  ...اًفضائَة والاهرتهت

ة الاحامتؾَة مضوصة وثؤذي ٕاىل الازثحاك والاضعصاة والاسذواحِة يف خشعَة اًخًض ئ

اًفصذ، ُشٍ اًخحولث افلمتـَة وألدشًة اهـىست سَحا ؿىل اًخًض ئة الاحامتؾَة ورعل من 

ذالل اكذحام تـغ اًلمي اصلدِةل ؿىل افلمتؽ ادلزائصي واًيت بٔثت ٕاًََ من ظصف وسائي 

ِة واًرتهَة، ؤبحضت ألدشت ثـاين ثسخة اًصقحة يف اًخلََس إلؿالم واـلسَسالث اـلىس َى 

واثحاغ ثغل ألمناظ الاحامتؾَة واًسَوهَة ؿىل مس خوى اٌَحاش واًلمي وخمخَف ٔبصاكل 

 اذلَات.

، اكن ًِا اصلوز اذلامس يف هرتوتوًوحِةن اـلخلرياث اًسوس َواكذعاذًةواًسوس َوانٌلبٔ 

اهـىس رعل ؿىل متثالث وكٌاؿاث ألفصاذ ٕاىل  حِر ادلزائًصةُشا اًخحول يف تًِة ألدشت 

ن تُت مس خلي، ذما بٔفصس ًيا ُشٍ ألدشت اًيووًة اًعلريت،  اـلَي حنو الاس خلالًَة وحىٍو

وابًخايل ُشٍ اًخحولث ٔبذث ٕايل اضعصاابث ٔبدشًة اهـىست سَحا ؿىل اًخًض ئة 

اًحـغ ومهنا: الاحامتؾَة وثخجسس ثغل الاضعصاابث ٔبول يف ؿالكة اًواصلٍن تحـضٌِل 

ارلالفاث، اًزواح كري اـلوفق، ؿسم اًخاكفؤ تُهنٌل اكذعاذاي واحامتؾَا وزلافِا، الاهفعال ٔبو 

ي ؾن اًحُت  اًعالق ٔبو اًِجص ٔبو اًزواح اًثاين، اًخضازة يف الاُامتماث، اًلَاة اًعًو

ثحـاث اًـمي اًيت حتمَِا ألم ٕايل تُهنا)ثـة  وخباظة قَاة اًزوخني يف اًـمي،

عة...اخل(. ُشا اًواكؽ ادلسًس ٌَحَات ألدشًة ٕاضافة ٕايل ثسين مس خواُا الاكذعاذي ثـ

واًثلايف واحنصاف مـاًري ألدشت الاحامتؾَة وؿسم الاس خلصاز واًخيلي اـلس متص سـَا وزاء 

ًلمة اًـُش... لكِا ٔبسِمت يف ثلََط ذوز ألدشت يف اًخًض ئة الاحامتؾَة ؤبظححت 

شا ل.جضلك هتسًسا ًِا  ًـين ٔبن اًـالكاث الاحامتؾَة تني ٔبفصاذ ُشٍ اًيوات اًياص ئة وابيق ُو

 كميِا الاحامتؾَةٔبفصاذ اًـائةل كس ثلريث لكَا، مفاساًت ُشٍ اًـالكاث حمخفؼة تحـغ من 

 .اًساتلة



ة ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاًخيؼمي   ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼالاحامتؾي ًٔلدشت ادلزائًص

 خامـة َلس دِرض ثسىصت                                         خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص 
322 

ألدشت، فٕارا ذاذي من هجة ٔبدصى ًؼِص ٔبن حتول هحريا كس ظصٔب ؿىل ؿالكة اًسَعة 

ة)ممتصنزت اكهت ُشٍ اًسَعة يف اـلايض   يف ًس ألة ٔبو ادلس ٔبو من هل خشعَة كًو

ة ـلؤسساث  ًـائةل( فٕاهَ يف اًوكت اذلارضذاذال ٔبظححت سَعة ألة يف مٌافسة كًو

ٔبدصى ومن رعل سَعة وسائي إلؿالم واًخـَمي وحتول اًلمي الاحامتؾَة، فاًَوم ؾل ًـس 

َري ألدشت واًخحمك فهيا ُياك ُشا ألة اـلس َعص واـلِمين واطلي ميخغل اًلسزت ؿىل جس  

ثضلك معَق، وؾل ًـس ًَـة هفس ذوزٍ اًساتق اؾامتذا ؿىل اًخوحَِ واًرتتَة واًخًض ئة 

واًيعَحة، نٌل ٔبن حضوزٍ ؾل ًـس مىثفا وواحضا نٌل اكن يف اًساتق، ابًيؼص ٕايل قَاتَ ٔبو 

ٔبسٌلل اوضلالثَ ٔبو صمصثَ، وابًخايل فٕان سَعخَ ذاذي ألدشت ؾل ثـس حصثحط تشعل اًص 

اًصمزي، ٔبي ألة ابؾخحاٍز منورح الاحرتام واًوكاز واًعاؿة، ٌس متس رشؾَخَ من اًلاؿست 

الاحامتؾَة )ًًدلي ٔبن ٍىون معاؿا(، نٌل ٌس متس رشؾَخَ من اـلصحـَة اصلًًِة، ًىن يف 

اًؼصوف اًصاُية ؾل ثـس اـلصحـَة احامتؾَة ٔبو ذًًِة فلط، تي ٔبظححت ُياك مصحـَة 

ٔبن من ميخغل هفورا ماًَا ذاذي ألدشت ميىن ٔبن ًعحح رو سَعة، حىت  اكذعاذًة، مبـىن

ٔبن ألة ٔبحضى جمصذ ذمون ًٔلدشت واـلسؤول فلط ؿىل حاحِاهتا ومذعَحاهتا اـلاًَة، و 

ة والاحامتؾَة وهؼصا رلصوح اـلصٔبت ٌَـمي -14ابًخايل تسٔب ًفلس حزء ُام من وػَفذَ اًرتتًو

حتوًت اًسَعة ٕاىل سَعاث موسؿة تني ٔبفصاذ  –هَة ألدشتومساطمهتا يف اًخستري اـلايل ـلزيا

ألدشت ذما ٔبفىض ٕاىل هوغ من الاس خلالًَة، سواء يف ادذَازاث ألتياء وثوهجاهتم اصلزاس َة 

 اًلميئبو يف ازثحاظِم ثرشًم حِاهتم وكري رعل من اـلؼاُص اًحازست يف اًخحول يف اًًسق 

َعة ألة، ويف ضوء ُشٍ اًخحسايث اًيت ادلزائًصة، وابزثحاظِا مؽ حصاحؽ سًٔلدشت 

ٔبظححت ثواخَ ألدشت ادلزائًصة ومن ذالًِا افلمتؽ بٔظححت اًـسًس من اًؼواُص مذفض َة 

ثضلك دعري، ومهنا ابرلعوض ثـاظي اكلسزاث اًيت ثـس من ٔبضم اـلضالكث اًيت جسخة 

ا ؿىل اًفصذ وافلمتؽ، دعصا هحريا هيسذ ٔبمن افلمتؽ ـلا ًرتثة ؿَهيا من ٔبرضاز ابًلة ًيـىس بٔ  ثُص

ن ٔبو ٔبحسٌُل  ة تفلسان ألتٍو فألدشت اًيت ًلَة فهيا ذوز اًحُت وفلسان اًسَعة ألتًو

ابـلوث ٔبو اًسجن بٔو اـلصط ٔبو اًعالق ٔبو حىت يف حاةل حضوزٌُل وختَهيٌل ؾن ذوزٌُل يف 

ذ )حاةل: حصتَة اًعفي، نثريا ما ًؤذي ٕايل هخاجئ سُئة هتىيء ًالحنصاف وإلذمان واًدرش 

 ٔبظفال اًفلص، ٔبظفال اًضوازغ، ذاذماث اًحَوث، ٔبظفال خاحنني، ٔبظفال ؿامَني...(.



 

 ةلجم
ين

ًثا
ذ ا

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
 

 2خامـة ابثية  -بمٔحس ؾحس اذلىمي جن تـعوص ذ. ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

 صتخامـة َلس دِرض ثسى                                        خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص 
323 

ُشا اًيلط اـلالحغ يف اـلصاكدة واًخوحَِ س خـوضَ ٍلوؿاث اًصفاق ٔكحس وسائي 

اًخًض ئة الاحامتؾَة حِر بٔظححت ألدشت ؿاحزت ؾن حتسًس ظحَـة زفلة ٔبفصاذُا هؼصا 

من زكاجهتا، ُشا اًضـف يف كسزت ألدشت ؿىل اًضحط الاحامتؾي ًلسزت ٔبتياهئا ؿىل اًخحصز 

جيـي من حٌلؿة اًصفاق ذاظة )حصحة اًسوء( دعصا ؿىل اًعفوةل واًض حاة دعوظا يف 

لؼة. ٕان اًرتاحؽ اطلي ثـصفَ اًَوم اـلؤسسة  سن اـلصاُلة ويف قَاة مصاكدة مس متصت ًو

َـي ٔبمام اـلؤسسة إلؿالمِة ًفذح افلال ألدشًة واـليافسة اًيت حتس من ذوزُا اًرتتوي اًعح 

ٌَـسًس من إلصاكلث اًيت ثواخَ اًخًض ئة الاحامتؾَة اًسَمية وثعصخ ؿىل افلمتؽ ادلزائصي 

 اًصاُن حبست واًيت ثفصط من هجة اثهَة رضوزت وضـِا موضؽ اًخفىري واًخحلِق.

 

 ارلامتة:

الاذواز واًـالكاث اصلاذََة  ذما س حق ًخخني ٔبن ُياك ثلرياث وػَفِة واحضة يف تياء 

ًٔلدشت ادلزائًصة هؼصا ًخـسذ اًـوامي اًيت ثؤثص يف جضىِي ُشا اًحياء، فضال ؾن ثحاٍن 

خفق ُشا مؽ ما س حق ائط الاحامتؾَة واًثلافِة ًٔلدشتثبٔزري ُشٍ اًـوامي وفلا ٌَرع ، ًو

ذالل ٍلوؿة من الاصازت اًََ من بٔن ألذواز واـلاكهة ذاذي الادشت ادلزائًصة ثدضلك من 

َ من ثـًصفاث ٌَجًس واً  سن اًـيادض من تُهنا: اًلمي اًياجتة ؾن ضلط اًثلافة وما حتًو

، نٌل ثخحسذ ثغل اًلمي تعًصلة ثًض ئة لك من اًزوخني واصلٍن واًعحلة وذزخة اًخـَمي

 وٕاًعال ثغل اًلمية ٔبو اقلخوى اًثلايف ٕاًََ.
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ة  اًفصذاهَة واًامتسم اطلايت ذاذي ألدشت ادلزائًص

 – ذزاسة هلسًة -
 

 ادلزائص–1خامـة سعَف -ذ.تومجـة هوسة                                                         

 

 : اـلَرط

ًخوكؽ ذرباء اصلزاساث اـلس خلدََة بٔن 

ًعي اًـصق اًخرشي واذلضازت إلوساهَة 

ة:  ٕاىل هلعخني بٓحاذًخني يف اـلس خلدي اًلًص

وحِة، واًيلعة  اًيلعة الٓحاذًة اًخىًٌو

الٓحاذًة اًخرشًة اًيت س خىون تسًال 

ٌَحَات الاحامتؾَة والاكذعاذًة اذلاًَة. 

فٕارا اكهت حاةل اًخفىم ألدشي مصذُا 

ابٔلساش ٕاىل جزوػ اًفصذاهَة، فٕان اًخوخَ 

ادلسًس اطلي مس اصلوز ألدشي ظيـخَ 

وحِة وٕافصاساهتا اًلميَة. نٌل  اًخلرياث اًخىًٌو

ٔبن ُشا اًخًدؤ مس خًدط من اًخجمـاث 

اـلؤكذة ٔكماهن اًـمي، ٕال ٔبهيا وضِس متسذ 

ا ذاذي ألدش تعفة بٔنرث  اًؼاُصت واهدضاُز

 وضوحا يف اًـلس ألذري.

 Résumé : 

Les experts des études à venir 

envisagent que la race et la 

civilisation humaines vont atteindre 

deux points uniques au future 

proche: le point unique technologique 

et le point unique humain qui sera le 

substitut de la vie sociale et 

économique actuelle. Si la 

désintégration de la famille a pour 

origine l'apparition de l'individualité, 

la nouvelle tendance qui a touché le 

rôle de la famille est le résultat des 

changements technologiques et ce 

qu'ils ont provoqué au niveau des 

valeurs. Ainsi que cette prévention 

est issue des rassemblements 

temporaires tels les lieux de travail, 

cependant, nous connaissons le 

prolongement de ce phénomène  et 

son épanouissement dans les familles 

d'une manière plus claire dans la 

dernière décennie. 
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  ملسمة:

وحِة،  ٕارا اكن ُشا اـلوضوغ ٌس خحق اصلزاسة من ؿست سوااي)اكذعاذًة، سوس ًَو

ة سوس َوثيؼميَة، من ذالل جسََط اًضوء  هفس َة، زلافِة...( فٕاهيا خنعَ ابصلزاسة من ساًو

 ابصلزاسة واًيلس ؿىل اًيلاظ اًخاًَة: 

 ُا ؿرب اًخازخي.زألدشت وثعو -

 اًثوزت اًعياؾَة ومنو اًفصذاهَة.-

 اخاث ألدشًة واذلاخة ٕاىل اًـمي.الاحذَ-

 اًخجمـاث اًعياؾَة واهنَاز مٌؼومة ألذواز اًخلََسًة ًٔلدشت.-

 ألذواز اًخلََسًة واذلاًَة ًٔلدشت ادلزائًصة.-

 ألوس ية واًامتسم اطلايت ذاذي ألدشت ادلزائًصة.-

اًخفىم في اًـلس ألذري من اًلصن اـلايض؛ نثريا ما نيا هلصبٔ ملالث ختط حالث ف

اًيت وظَت ٕاٍهيا ألدش اًلصتَة هدِجة ثلري ألذواز واًفصذاهَة، واًخىٌوًوحِا وؾوامي ٔبدصى، 

ونيا هـخلس ٔبن ٔبدشان ٔبنرث حعاهة من ألدش اًلصتَة هؼصا ًـست ؾوامي مهنا ما ُو زلايف 

ثيا ومهنا ما ثـَق ابًًسق الاحامتؾي وادليسزي، ومهنا ما ثـَق ابًخزَف اًخىٌوًويج فلمتـا

 ملازهة ابفلمتـاث اًلصتَة.

ٕال ٔبن جسازغ ألحساج يف افلمتـاث اـلخزَفة ولك وافلمتـاث اًـصتَة وافلمتؽ ادلزائصي 

ؿىل وخَ ارلعوض واًخلرياث اذلاظةل يف اًـلسٍن ألذرٍين من اًلصن اًواحس واًـرشٍن، 

اذان، مفا ًحثت ذاظة مؽ امذالك ازلَؽ ًوسائي إلؿالم ادلسًس، ٔبػِص ؿسم ظسق اؾخل

ؿسوى اًخفىم ألدشي وافلمتـي  ٔبن اهخلَت ٕاًَيا ثرسؿة اًربق، فٕارا اكن ٌَلصة الًَٓة 

ة  اًىفِةل ابًخحمك تـسم اهفالث ألموز، فٕاهيا حامت ل منخغل ثغل  اًلاهوهَة واًـَمَة واًخمنًو

اطلايت وافلمتـي الًَٓاث اًوضـَة اصلفاؾَة، مؽ افذلاذان ـلا نيا منخَىَ من بًَٓاث اًخعحَح 

 اًيت ساًت ؤًلتس.  
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 ألدشت وثعوزُا ؿرب اًخازخي )كصاءت ملازهة(: -2

و  صِسث اذلضازاث اكلخَفةٔبمناظًا من ألدش. ومثة ما ًـصف جمنط ألدشت اًحسائَة، ُو

منط ل حيمكِمنورح واحس حمسذ، فلس ؾصف اًامنرح اًعوظمَة واًخـسذًة واًواحسًة 

ة ة، ًىنوألمًو توًوحِني الٓذشٍن تيؼصايث اًخعوز ٔبن ورث ٍصحج مـؼم الاه وألتًو

 .اٍمنعاًحسايئ ًٔلدشت اكن ٔبمواًي وظوظمَاً 

َصومان واًَوانن اًلسماء منطٌ من اًخيؼامئلدشي  وكس اكن ٌَـصة كدي إلسالم ٌو

ـََعَحة»ًسؾى  ة اـلوّسـة اًيت ٍىوهفهيا ًـمَس ألدشت سَعان «اً ، ًبٔذش منورح ألدشت ألتًو

َق ؿىل سوخاثَ ؤبتيائَ وبٔؾضاء ٔبدشثَ الٓدٍصن مٌـحَس ومواٍل وكريضم. ومؽ ٔبن اًلصاتة مع

ة من هجة اطلهوز عم ٔبساش اٌَحمةألدشًة فٕان ًيؼام الاذؿاء وارلَؽ صبأًن هحريًا يف  اصلمًو

تياء ألدشت. ثؤًف ُشُألدشت حٌلؿة مىذفِة راثًَا وعم اًوحست اًصئُسة ٌَـمي وإلهخاح 

 .نفي افلمتؽوالاس هتال

اصلموًة  ٔبما ألدشت اًـصتَة إلسالمِة اًخلََسًة فِىي ٔبدشت موّسـة ثلوم ؿىل اًلصاتة

ة، وعم ٔبدشت واحسًة يف اًلاًة وكسحىون ثـسذًة من هجة  واًًسة ألتوي واًسَعة ألتًو

 .اًزوخاث، ٍصج فهيا اطلهوز وإلانج ٔبتوهيم تبٔهعحةخمخَفة

ة وثـّس ألدشت اًعًَِة اًخلََسًة اًًسة،  منورخًا ًٔلدشت اـلمخست، فِىي ٔبدشت ٔبتًو

واًسَعة ثضم زالزة ٔبحِال ٔبو ٔبزتـة، ثًذلي اـلَىِة فهيا من ألة ٕاًىبٔتيائَ اطلهوز من ذون 

تيعَحَ. وعم ٔبدشت واحسًة  إلانج تـس وفاثَ، فِلدسموهنا ابًدساوي وخيخط لك مهنم

 .اًزواح، ًىن اًزوح ًلذين ما ٌضاء من اقلؼَاث

ي ؼص ٕاىل ألدشت اًِيسًة اًخلََسًة ؿىل ٔبهنا منورح حِس ًٔلدشت اـلضرتنة،فاـلَىِة فهيا ًو

ة  .مضرتنة تني ألتياء اـلزتوخني وعم ٔبدشت واحسًة ؤبتًو

َسالفِني يف بٔوزتة اًرشكِة منط حضازي ممتزي ٌسموهَ  اُلدّوت، وعم  ٔبي«َسْذزواك»ٌو

ة ثًذل ي فهيا زئاسةألدشت تـس ألة ٕاىل الاجن ٔبدشت موسـة واحسًة اًزواح راث سَعة ٔبتًو

 .الٔنرب
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جضرتك مـؼم ألمناظ اذلضاًزة اًخلََسًة الٓهفة اطلهص ؼ ماؿسا ألدشتاًحسائَة ؼ جىون 

ةحصنّز ؿىل ادلاهة ألتوي، صسًست  ة، موسـة، هحريت اذلجم، راث كصاتة ذمًو ألدشت فهيا ٔبتًو

فهيا اـلَىِة )ٔبو اـلرياج( تعوزت معوذًة  وثًذلي اًامتسم، ثويل ألظفال ألطمَة اًلعوى،

 .ٔبي ثًذلي من ألسالف ٕاًىألذالف

ٔبما ألمناظ اذلضاًزة اذلسًثة اـلـادضت ًٔلدشت فذخحؽ اًضلك اًيووي تعفةؿامة، وثيبٔى 

ابٔلدشت ؾن اسددساذًة سَعة اًفصذ، وحتّس من جسَط ٔبحس ادلًسٌُبٔو ُميية اًىداز ؿىل 

 ًٔلدشت واًـسذ اًلََي مٌاـلواًَس فهيا، ومتيض اـلَىِة فهيا يف اًعلاز، وجضّجؽ اذلجم اًعلري

 .مساز بٔفلي مٌخلةل من ٔبدشيت ٔبُالًزوخني ٕاىل ألدشت ادلسًست

خعف اٍمنط اًلصيب اًلاًة اًَوم يف ٔبوزتة وصٌليل بٔمٍصاك ، فضاًل ؾن ًو

اًلصاتة  ارلعائعاًساتلة جىون ألدشت واحسًة، ثـاكسًة، زيائَة دط اًلصاتة، حصّنز ؿىل

خعف اٍمنط ألمٍصيك اًالثُين  اًزواحِة، وضـَفة اًعالث ابًلصاتة اًيت عم ٔبتـس. ًو

اـلـادض تلَحة ٔبدشت اًزواح اًـصيف، ٔبي ٔبهنا حتصزث مٌاًلواهني، وثلَّط فهيا ذوز ألة، 

 .ؾؼمى يف حصتَة ألظفال وحصاحـت مسؤوًَاثَ، وحتّمَت ألم مسؤوًَة

تامتسم  ت، فِىي ثخجَ ٕاىل ٔبن ثعحح بٔدشت هووًة مؽ احذفاػِأبما ألدشت اًـصتَة اـلـادض 

ة واًزواحِة. كري ٔبن ُشٍ ة ابًلصاتة اصلمًو اًصواتط ٔبذشث ثضـف  ٔبؾضاهئا وزواتعِا اًلًو

مؽ ألكصابء ٔبو ألوس حاء ألتـسٍن وحزذاذ كوت مؽ ألذهُمنهنم ولس امي بٔؾضاء ٔبدشيت اًزوخني 

ءمزنةل اًزواح وٕاًالء بٔطمَة هحريت ًٔلظفال ومٌح ألظََخني، وًىهنا ؾل ثخوكف ؾن ٕاؿال

ًٌَساء ابًـمي ذازح اـلزنل واـلضازنة ابًًضاظاث الاحامتؾَة  اًصئاسة ٌَصخال؛ وٕان مسحت

 اكلخَفة. وكسل حىون ُشٍ ارلعال اهخلاًَة ٔبو مصحََة وؿاجصت، نٌل ٍصى من ٌسؿّل حبمتَة

اًلومِة  اًَاابهَة حمخفؼة خبعائعِااهخعاز اٍمنط ألوزيب اًلصيب، فلس ػَت ألدشت 

ومضاُاهتا هل يف مس خوى  ألساس َة ؿىل اًصمغ من اهفذاخ اًَاابن اذلضازي ؿىل اًلصة،

 .اًخعوز الاكذعاذي والاحامتؾي

ول ثوخس حىت اًَوم هؼًصة ؿَمَة صامةل ثعف تسكة ثعوز ألدشت ٔبو ثلّسمذفسريًا هل، 

مؽ ٔبن حماولث نثريت حصث اهرصف كسم هحري مهنا ٕاىل اًخىِن حؤلظي ألدشت وذزاسة 
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اهخلاًِا من منط ٕاىل بٓدص، ولس امي الاهخلال من ألدشتاـلمخست اـلضاُست يف افلمتـاث 

ألدشت اًيووًةاـلضاُست يف افلمتـاث اًعياؾَة اذلسًثة. وحىفي ُيا  اًززاؾَة واًًصفِة ٕاىل

 .إلصازت ٕاىل تـضاًلضااي ألساس َة

ما من صم يف ٔبن ثلرياث حوًُصة ٔبـلّت ابٔلدشت ؿىل مسى اًخازخي. وكس ثسؾى 

ُشُاًخلرياث ثعوزًا ماذامت متيض حنو ثـٍزز كسزت إلوسان ؿىل اًخىِف مؽ واكـَ،وجساٍص 

دصى يف ُشا اًسخِي. ومؽ ٔبن ألدشت سَىت يف ثعوزُا مسازاثـست ل مسازاً ثلرياث بٔ 

ذ مـاـلَ نٌل ًًل  :واحسًا حمتًَا، فٕان اجتاًُا ؿامًا واحسًا ٍاكذ ًًذؼمِامجَـًا حُتسَّ

ٕارا اسددـسث حال اًلعَؽ اًفوضوي الاتخسايئ ٌَخرشًة اًيت سَمت هبا      

ا ٕاىل اًحٌُّة  اًسَمية، اكن اجتاٍ  اًخازخيَة اـلياس حة واذلجة اـليعلِةتـضاًيؼصايث، مؽ افذلاُز

ة، واًخحول من ٔبدشت اًزواح  ة ٕاىل ألدشتألتًو اًخعوز ُو الاهخلال من ألدشت ألمًو

ازلاؾي ٕاىل ٔبدشت اًزواح اًخـسذي )اًخميصث مبصحَيت ثـسذ ألسواح مث ثـسذ اًزوخاث( 

ت ابلهخلال من ألدشت اـلوّسـة ٕاىل ألدشت اجتاُاث ٔبدصى متثَ فبدٔشت اًزواح اًواحسي. ومثة

ة ٕاىل ألدشت اًيت حصنز ؿىل اًصواتط اًيووًة، ومن  ألدشت اـلحًِة ؿىل اًصواتط اصلمًو

اًلاهوهَة، ٕاضافة ٕاىل  اًزواحِة، ومن ألدشت راث اًرشؾَة اًـصفِة ٕاىل ألدشت راث اًرشؾَة

 .ثلرياث اًوحست اـلـُض َة اًيت ُرهصْث بٓهفاً 

 ـغ اًيؼصايث ألدشت تبهٔنا جسري يف ثعوزُا حنو ثياكط وػائفِا وحصاحؽثعوز ت

اسذايذ  ٔبطمَهتا، وًىن ُشا الاجتاٍ يف اًححر ًخجاُي مسة ٔبساس َة من سٌلث اًخعوز عم

ثـلِس اذلَات الاحامتؾَة ومتاٍز وحساهتا. ويف ضوء ُشا اـلَمحاًخعوزي فٕان ألدشت اكهت 

امن اًوحساث الاحامتؾَة، فألدشت ؾيس اـلس خوايث اصلهَا من اًخعوز  مٌسجمة يف كرُي

واًخيؼاميث اًس َاس َة والاكذعاذًةوالاحامتؾَة )حىت افلمتؽ هفسَ( اكهت هَااًن واحسًا كري 

مامتٍز، مث كاذُااًسري يف مـازح اًخعوز )اطلي خاء اس خجاتة ذلاخاث فصضِا اًخفاؿي مؽ 

وػائفِا  مس خلةل )ًىهنا مرتاتعة( ثؤذي اًرشوظاقلَعَة اكلخَفة( ٕاىل اًامتٍز يف وحساث

ؿسذ اًولءاث ٔبو الاهامتءاث  تفاؿََة ٔبنرب من ري كدي. وكس زافق اجتاٍ اًامتٍز اـلزتاًس اسذايذ

ىون ٌَخـلِس واًامتٍز اـلزتاًسٍن وكـٌِل  الاحامتؾَة ٌَفصذ مث نرثت ألذواز اـلس يست ٕاًََ. ٍو

اكهت ألدشت من ٔبكسم اًوحساث  اًىدري يف ألدشت وماثواخَ من مضالكث. وـلا
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الاحامتؾَة، ٔبو زمبااكهت ٔبظي لك ثيؼمي احامتؾي بٓدص واًوؿاء اذلاوي ٌَخيؼاميث ألدصى، 

فلس تسثـمََة اًامتٍز الٓهفة اطلهص ٔكهنا اوسالد اًوحساث الاحامتؾَة ؾن ألدشت، ٔبإين ما 

ىن كريثوكفِا ؾن كِارما حسخذَ ثغل اًيؼصايث ثلَعًا ًوػائف ألدشت وحصاحـًا صلوزُا ؾل ٍ

 .توػائف سواُا وثوكف سواُا ؾن اًلِام توػائفِا ألساس َة

ٔبما اًـوامي اـلسؤوةل ؾن ثعوز ألدشت فذمكن يف ثفاؿَِا مؽ حمَعِا إلوساهَشي 

ألتـاذ اًعحَـَة والاكذعاذًة والاحامتؾَة واًس َاس َة واذلضاًزة. ًىٌبٔسَوة ثفاؿَِا، ٔبي 

ا ابقلَط  ا فَِ، خيخَف ابدذالفاًزمان واـلصحةل اًخازخيَة، فؿل ثحق ٔبسَوة ثبٔثُص وثبٔزرُي

ٌَـوامي الاكذعاذًة ألطمَة هفسِا اًخَاكهت ًِا يف مصاحي اًخعوز اًساتلة، ٔبي ٕان ٔبطمَهتا 

ـس ُشا ٔبحس مؼاُص اًخعوز  ثدٌاكط، يف حني ٍزذاذ ذوز اًـوامي الاحامتؾَة واذلضاًزة. ًو

وسان من اًخحـَة ٌَرشوظ اًرضوًزة ومهنا اًـوامالًعحَـَة ٔلهَ ًـيَاًخحصز اـلزتاًس ًالٕ 

 .والاكذعاذًة

ؾوامي  وثـزو الاجتاُاث اًـاـلَة اـلـادضت ثعوز ألدشت وما وظَت ٕاًََ ٕاىل مجةل

ثواسن ارلعة  ٔبطمِا: اٍهنضة اًعياؾَة واًثوزت اذلرضًة، واًيلةل اًساكهَة )ولس امي

دللصايف اًًض َط ٌَـمي،وثلس مي اًـمي واًوفِاث ؾيس مس خوى مٌرفغ(، واذلصاك ا

ومضازنة اـلصٔبت يف اًـمي  اـلخياسم، واًخعوز الاحامتؾي اطلي ًخجىل يف حتّسن اًخـَمي

اًصفاَُة الاحامتؾَة، واًخلري اًس َايس  واًًضاظاث اًـامة ذازح اـلزنل، ومنو ذسماث

ا إلذازي، والاجتاٍ حنو اصل اـلمتثّي ابصلوز اـلخـاػم ٌضلوةل ميلصاظَة واـلضازنة وهجاُس

وٕاصاؿة اذلصايث اًـامة، ومنو اًزنؿة اًفصذًة، واًخحصز اًًسايئ،  ازلاُرًية يف اذلمك،

وثبٔزرٍي  اًلمي اذلسًثة وحتسًس اًًسي، ؿالوت ؿىل اًخلسم اًـَمي واًخلين اًرسًؽ واهدضاز

.اًياسم ذاذي اـلزنل وذازخَ
1

 

ة:  -1  اًثوزت اًعياؾَة ومنو اًفصذاَه

ةل، وتلسز ما  ًلس حتمكت إلًسًوًوحِة اصلًًِة يف حِات افلمتـاث وألدش ًلصون ظًو

ذسم رعل اًامتسم الاحامتؾي وألدشي ٌَمجمتـاث من مٌعَق وحست الاؾخلاذ واـلبٓل، 

تلسز ما ٔبسحيت إلًسًوًوحِاث ألدصى من فصط هفسِا وـوامي رممة يف اـلـاذةل 
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بئت اًـا َ من كواهني ومسٌَلث ومٌاشم ٔكحس الاحامتؾَة وألدشًة، ًو مي اًـَمي مبا حيخًو

اًـوامي اًيت فصضت هفسِا ؿىل اًساحة ألوزوتَة مث ؿىل اًساحة اًـاـلَة مكوزوج ٕاوساين 

مضرتك إبماكهَ ثعحَح ؿسًس اـلحاذئ واـلـخلساث ارلاظئة ٌَضـوة. وؾل ٍىن ألمص سِال 

ا مازش زخال اصلٍن سعوهتم يف ٔبوزواب ول َُيا ٕلهضاح الاؾخلاذ تبطٔمَة اًـؿل، فَعاـل

اـلس َحَة ٔبو اًحالذ اًـصتَة اـلسَمة واؾخربث اًـَوم اًوضـَة رضاب من اًسحص اًزهسكة اتزت 

ومن اًـَوم اًيت ثسذي ظاحهبا اًصذت واًىفص اتزت ٔبدصى، ًىن اًثوزت اًفىًصة اًيت حسزت 

غ افلمتـاث ألوزوتَة، يف ٔبوزواب تسايث اًلصن ارلامس ؾرش رمسث ًخلَري اؾخلاذ تـ

وًُس اًـصتَة حنو ٔبطمَة اًـؿل ًفصط اًِميية اًـسىًصة ومن مثة حىصش الاؾخلاذ ٔبنرث تبطٔمَة 

اًـؿل ًفصط اًِميية الاكذعاذًة مث اًثلافِة، فاًخجازي ألوزويب اطلي اكن حيخىص اًخجازت 

اث واًعَة اـلزتاًس اصلاذََة وارلازحِة وتـس ثـاػم ثصوثَ هدِجة اندساحَ ٔبسواق اـلس خـمص 

ؿىل اـليخجاث ألوزوتَة، ؾل جيس تسا ًخَحَة رعل ٕال من ذالل ٕامياهَ تبٔن اًـؿل و الاذرتاغ 

ُو اذلي، فاكن اًخـاكس مؽ اًـٌَلء اكلرتؿني، اًخاحص تبٔمواهل واكلرتغ تبٔفاكٍز فزتاوح اـلال 

حلق زوزت ظياؾَة ابلذرتاغ فاكهت اًثوزت اًعياؾَة، وحسة اًـازفني ؾل ٍىن اـلال ًَ

تسون ؿؿل وؾل ٍىن اًـؿل ًَيجح تسون ذمع مايل، واكهت اًيدِجة هنضة فىًصة وظياؾَة 

وايث، ًَخـمق الاؾخلاذ صلى افلمتؽ ألوزويب ٔبن اًـؿل خحللت هلةل هوؾَة ؿىل مجَؽ اـلس  

ُو ٔبجنؽ اًس حي ًخحلِق اًخعوز. فًضبٔث اًعياؿاث واًخجمـاث اًساكهَة اًىدريت افلاوزت 

 َمعاهؽ، وحىوهت افلمتـاث اًعياؾَة اًيت اكهت هدِجة اًعياؿة وذسمة ٌَعياؿة.ٌ

وما ًحر ألمص ٔبن ٔبفصسث اًؼاُصت اًعياؾَة ؿست مضالك ؤبسماث وػواُص    

احامتؾَة، سواء ذاذي اـلؤسساث اًعياؾَة ٔبو ذاذي اـلسن اًعياؾَة، فالكرتاة واًِجصت 

وادلصمية وؿالكاث اًـمي اًسَحَة، لكِا ٔبموز  وثفاوث ألحوز واًرصاؿاث، والاحذجاخاث

، سواء يف اًـمي ٔبو ثـين مسؤوًَة اًضرط ؾن هفسَ فلط جعَت تؼِوز اًفصذاهَة واًيت

 لك واحس ًيفسَ وزة ٌَجمَؽ ًخززتل يف اـللوةل اـلضِوزت:" اًـُش ٔبو اًسىن...

"chacun pour soi, dieu pour tousـلاذي ". ًلس ازثحعت اًفصذاهَة ابًخوخَ ا

ًٔلفصاذ، ازثحعت تخـلِساث اذلَات الاحامتؾَة اًيت فصضهتا اًثوزت اًعياؾَة، ازثحعت 

ابٔلوضاغ اـلززًة ٌَىثري من اًفئاث الاحامتؾَة، لك رعل ذفؽ تبٔن ٍىون لك واحس مسؤول 
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ؾن هفسَ حىت ٍىون كاذزا ؿىل حتمي ألؾحاء اـلصثحعة تَ وضرط، ؿىل ٔبن ل ًخحمي 

ٍصن. ول خيخَف ألمص ٕارا مضٌُا مؽ اًخَاز الٓدص اطلي ٍصتط ػِوز طموم وبٔؾحاء الٓد

اًفصذاهَة ابذلًصة اًفىًصة وابًيؼام اًصٔبسٌليل واطلي من ٔبضم مداذئَ " ذؿَ ًـمي ًـَ ميص" 

ة اـلٌلزسة الاكذعاذًة ؿىل اـلس خوى اًفصذي، ٔلن معَحة افلمتؽ ثخحلق حِامن  مبـىن حًص

 ثخحلق معَحة ألفصاذ.

 خاث ألدشًة واذلاخة ٕاىل اًـمي:الاحذَا -1

حفاخاث إلوسان مذـسذت وخمخَفة مهنا ماُو تَوًويج ومهنا ما ُو احامتؾي وهفيس، 

مهنا ماُو فصذي ومهنا ماُو حٌلؾي، ُشٍ اذلاخاث يف ثعوز مس متص حمتزي يف ٍلوؾِا 

مـني من تدٌوؾِا وكاتََهتا ٌَزايذت اـلس متصت. وتلسز ما ًيجح جممتؽ مـني يف ٕاص حاغ ؿسذ 

اذلاخاث تلسز ما ًوخس حاخاث خسًست كري مض حـة. فاذلاخة عم صـوز ابذلصمان ًَح ؿىل 

اًفصذ ذما ًسفـَ ٕاىل اًلِام مبا ٌساؿس ؿىل اًلضاء ؿىل ُشا اًضـوز ومن مث ميىن ٕاص حاغ 

 اذلاخة. 

 وحمتزي اذلاخاث تلاتََهتا ًإلص حاغ. فاس خزسام اـلوازذ اـلياس حة ًؤذي ثسزجيَا ٕاىل سوال

اًضـوز ابذلصمان ٔبي ًؤذي ٕاىل ٕاص حاغ اذلاخة، وثـخرب ُشٍ ارلاظَة ٌَحاخاث من ألسس 

رتثة ؾهنا ػاُصت ُامة خسا ما ً ـصف تؼاُصت ثياكط ألوًَة اًيت ًلوم ؿَهيا اًـمي، ًو

، ومـىن كاتََة اذلاخة ًإلص حاغ ُو ٔبن اس خزسام اـلوازذ اـلياس حة ًؤذي ٕاىل اـليفـة اذلسًة

ذلصمان وؿىل رعل فٕان اـليفـة اًيت حيللِا اًفصذ ثدٌاكط ثسزجيَا مؽ سايذت ثياكط اًضـوز اب

اًوحساث اـلس خزسمة من اـلوزذ اـلياسة ٕلص حاغ اذلاخة. فاذلاخاث إلوساهَة ؿىل اًيحو 

اـلخلسم عم اقلصك ألسايس ًٌَضاظ الاكذعاذي
2

، وؾل ًـس إلوسان ًححر ؾن حتلِق 

ىثري من اذلاخاث ٔبظححت ثفصط هفسِا وحاخاث اذلاخاث ألوًَة حفسة، تي ٕان اً 

رضوًزة ثامتىش مؽ اـلخلرياث اًخىٌوًوحِة واذلَاثَة، فوسائي الثعال اـلواظالث اكًس َازت 

ووسائي الثعال اكًِاثف ٔبظححت رضوزت مَحة، ًُس ٌَفصذ حفسة تي زلَؽ ٔبفصاذ 

س من اـلال ًخَحَة ثغل اذل و ألمص اطلي حيخاح ٕاىل مًز اخاث، فِجس اًضرط ألدشت، ُو

زة اًـائةل هفسَ مسفوؿا ٌَححر ؾن معاذز ٔبدصى ٌضلذي، وعم ٔبموز ذفـت خبصوح 
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، وتـس رعل تسٔب اصلفؽ حَة حاحِاث ألدشت اـلزتاًستاـلصٔبت ٌَـمي ٔبمال يف مساؿست اًزوح يف ثَ 

مبا جعز ابٔلتياء ٌَـمي ًخَحَة حاحِاهتم، ٔبو دصوهجم ٌَـمي إبزاذت مهنم ًخَحَة حاحِاهتم اًيت ز 

ألة ؾن ثَحُهتا، ومن ُيا ساذ اؾامتذ اًفصذ ؿىل هفسَ تسل الاؾامتذ ؿىل فصذ واحس ُو يف 

 اًلاًة ألة اطلي ٔبظحح ؿاحزا ؾن ثَحَة لك مذعَحاث ألدشت.

 اًخجمـاث اًعياؾَة واهنَاز مٌؼومة ألذواز اًخلََسًة ًٔلدشت: -4

ثحط ابًثوزت اًعياؾَة، واطلي ٕان اًعصخ اًخازخيي ًدضلك افلمتـاث اًعياؾَة اطلي از 

اكن من ألس حاة اـلحارشت ًربوس اًفصذاهَة، ؾل ًلذرص ؿىل ٔبوزواب حفسة، جفزائص 

الاس خلالل وذالل اًـلس اًثاين مٌَ، صِسث جضلك جتمـاث ساكهَة نربى َُبٔث 

اًؼصوف ًًضبٔت مسن ظياؾَة نربى ؿىل قصاز مسًية سعَف وسىِىست وبٔزسًو 

اًساتق مسن ظلريت ملازهة مبسن ًِا اتزخي حضازي مثي كس يعَية  ووزكةل...واًيت اكهت يف

وثسىصت وجباًة، فذغل اـلسن وضبٔث ومتسذث جبواز اـلعاهؽ اًىربى اًيت ص َسهتا اصلوةل 

زجي تني اًـسًس من ساكن ادلزائًصة تساًة س حـًَِاث اًلصن اـلايض، ترتهَحة ساكهَة اكهت م

وزاش...( ٔبٍن وفصث هلم مجَؽ مذعَحاث اذلَات اًلدائي، اًعحصاء، اذلضية، الٔ ادلزائص)

اـلسهَة، من مصافق ؿامة وسىن وهلي، فاهخلَت اًىثري من ألدش ٌَـُش مبفصذُا تـس ٔبن 

اكهت وًوكت كًصة ثـُش يف صلك ٔبدش ذمخست )ؿائةل(، من خس وخست ؤبؾٌلم، حِر 

صتواي ذون ٔبن ٍىون ميازش ادلس سَعخَ اًلِاذًة يف ثستري صؤون ألدشت ماذاي واحامتؾَة وح

ٔلحس حق الامذياغ ٔبو الاحذجاح ول حىت الاوسحاة، فاكهت ألدشت يف صلكِا 

اًخلََسي)اـلمخس( متازش سَعة اًضحط ؿىل مجَؽ ٔبفصاذُا رهوزا وٕااناث، هحازا وظلازا، ؾزااب 

 ٔبو مزتوخني، ُشا مؽ  متزي اًعاتؽ اًًصفي ٌَمجمتؽ ادلزائصي كدي وتـس الاس خلالل، مبـىن ٔبن

الاكذعاذ اكن رو ظاتؽ ٕاكعاؾي مـايش، نٌل ٔبن اًـمي اكن ؾل خيصح ؾن هعاق اًفالحة 

واًززاؿة وكاًحا ما ٍىون تسون ٔبحص لؾخحازاث حصثحط ٔبن ألفصاذ اكهوا ًـمَون يف ٔبزضِم 

اًيت كاًحا ما ًلذاثون من حماظََِا يف ثَحَة حاحِاهتم. ٕال ٔبن ثوفص فصظة اًـمي يف اـلعيؽ 

ِر اًخحق ألتياء زفلة ؼصوف ٌَسىن اًفصذي رمس لوضلاق الٔدشت اـلمخست، ح مؽ هتَئة اً

بٔولذضم ٌَـمي يف اـلعاهؽ، وتشعل تسٔبث ألدشت اًيووًة يف اًدضلك صُئا فضُئا. سوخاهتم و 

ًلس َُبٔث اًؼصوف اًس َاس َة والاكذعاذًة لك س حي الاس خلصاز يف اًخجمـاث ادلسًست 
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ة اًـامي اكفِا ًخَحَة حاحِاث ٔبولذٍ اًخس َعة وًو ثضلك مؤكت، حِر اكن ٔبحص الٔ 

ال، ؤبظححت ثغل  ثساظة افلمتؽ ادلزائصي اكفة يف ثغل اذللدة، ٕال ٔبن ألموز ؾل ثسم ظًو

اًخجمـاث اًساكهَة اًىدريت كري اـلخجاوسة من حِر اًرتهَحة اًساكهَة مبثاتة كٌحةل موكوثة، 

واًرسكة والاؾخساءاث...وكس ساضم يف اهفجصث يف صلك ػواُص احامتؾَة دعريت اكدلصمية 

ٔبٍن اخنفضت ٔبسـاز اًحرتول  2986لك رعل وظول اًحضل ٕاىل ألسمة الاكذعاذًة تساًة 

و ما حـي لك اـلضالك ثعفو ؿىل اًسعح ذفـة  04ًخعي ٕاىل  ذولزاث ٌَربمِي، ُو

ٔبطمِا واحست. ٕال ٔبن جتاوس ألسمة تفـي اهخـاص ٔبسـاز اًحرتول ٔبفصس ثحـاث من هوغ بٓدص 

و ما حـي ادلزائص ؤبفصاذ افلمتؽ  الاهفذاخ الاكذعاذي وثخين هؼام اكذعاذ اًسوق، ُو

ًخفاؿَون مؽ افلمتـاث ألدصى اكذعاذاي وزلافِا، وتسبٔ ثسفق اًحضائؽ واًسَؽ اًيت ؾل ىىن 

هـصفِا ول وسمؽ هبا، واكن ًإلؿالم ذوزا هحريا يف اًرتوجي طلعل، وتشعل ساذث حاحِاث 

ٕلص حاغ زقحاهتم من ثغل اًسَؽ، ألمص اطلي ساذ من اذلاخة ٌَـمي حبثا ؾن ٔبموال ألفصاذ 

ًخَحَة اذلاخاث، ًَعي افلمتؽ ادلزائصي ٕاىل اًيلعة اًيت وظي ٕاٍهيا افلمتـاث ألدصى، فاًلك 

جية ٔبن ًـمي ًخَحَة حاحِاثَ، وعم هوغ من اًفصذاهَة اًـصخاء، هون مفِوم وفىصت اًـمي 

ؾل ثيضج ابـلـىن اًعحَح ـلساٍصت اًخلسم واٍهنضة ًٔلدم، تلسز ما ازثحعت وفَسفذَ وكميَ 

 فلط تخَحَة اذلاحِاث اًىٌلًَة راث اًعاتؽ الاس هتاليك. 

ة: -1  ألذواز اًخلََسًة واذلاًَة ًٔلدشت ادلزائًص

 ثلارف اصلوز اًرتتوي تني الٔدشت واـلسزسة: -1-2 

ؾل ثـس ألدش ثخـِس حصتَة ٔبتياهئا ؿىل بٓذاة اًسَوك الاحامتؾي واًحُيئ اًسوي، سواء 

ثـَق ألمص يف الثعال ابلٓدٍصن ثوكري اًىدري واحرتام اًعلري ٔبو ثـَق ألمص تيؼافة اقلَط 

وجضجَؽ اـلحاذزت ...واصلفؽ هبشا اًخـِس واصلوز ٌَمسزسة اًيت ؿَهيا اًلِام هبشٍ ألذواز، وعم 

ة ابٔلساش مصثحعة ابًخًض ئة ومصثحعة ابًخمنَة اًخرشًة. كري ٔبن اًلك ٔبظحح ًسزك بٔ  ذواز حصتًو

و ذوز هخِي اكن ٍمكي اصلوز  ٔبن اـلـؿل يف اـلسزسة ؾل ًـس مصيب نٌل اكن يف اًساتق، ُو

َ ٔبو ًعححَ وفق ٕاظاز مصحـي زلايف وذًين واحامتؾي  سمعَ ٔبو ًلًو اًرتتوي ٌَواصلٍن ًو

ة، فاكن اـلـؿل مبثاتة ألة اًثاين ٌَخَمَش واـلـَمةمذفق ؿَََ تعًص مبثاتة ألم  لة مضيَة وؾفًو
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ساؿاث اًخسٌزس اكهت جض متي ؿىل ٔبنرث من مخس ساؿاث ًومِا ؿىل ٔبًضا هل، ذاظة ؤبن 

مساز س خة ٔبايم اكمةل وعم مست اكفِة ٔلن ًخـاٌش اًخَمَش مؽ اًعفي ٔكدشت اثهَة ًَخَلى 

ة ٕاضافِة. ٕال ٔبن مذلرياث اًلصن اًواحس واًـرشٍن، واـلاكسة اًيت حللهتا  بٓذاة حصتًو

ة ذاظة ما ثـَق مهنا تخلََط اذلجم اًساؾي ٌَخسٌزس وثلََط ٔبايم اًـمي  اًيلاابث اًرتتًو

من س خة ٔبايم ٕاىل مخسة ٔبايم، واوسحاة اـلـؿل من اصلوز اًرتتوي واكذعاٍز ؿىل اصلوز 

احامتؾَة ثعة ٔبكَهبا يف نرثت ألؾحاء الاحامتؾَة اًخـَميي اًخَلِين لؾخحازاث ماذًة ؤبدصى 

صلى اـلسزسني، واًيدِجة ٔبن ألدشت حصهت اصلوز اًرتتوي ٌَمـؿل اؾخلاذا مهنا ٔبهَ ل ٍزال 

، واـلسزسة حصهت ٔبًضا اصلوز صلوز اًرتتوي ابؾخحاٍز ؾةء ٕاضايفمصيب، ُصواب من حتمي ا

سة واؾخحاٍز ؾةء ٕاضايف جية حصنَ، اًرتتوي ابؾخحاٍز ٔبهَ ذوز ألدشت وًُس ذوز اـلسز 

فاًلك ٔبظحح ًححر ؾن ختفِف ألؾحاء الاحامتؾَة مبا فهيا اصلوز اًرتتوي. نٌل ٔبن فاكس 

ٌل ًفذلسان اًلِام  اًيشء ل ًـعََ، فال ميىن ٔبن ًعَح فـال حصتواي من ٔبة ٔبو مـؿل ُو

و  ابًسَوك اًعحَح ؿىل اـلس خوى اًضريص مفا ابعل ٔبن جيـي من هفسَ منورخا ، ُو ًلرٍي

ىون تعًصلة  ما جية ٔبن ٍىون ابؾخحاز ٔبن اًفـي اًرتتوي ٍىون تعًصلة اًخلََس اتزت ٍو

اقلااكت واٍمنورح اتزت ٔبدصى. تي ٔبظححت تـغ اًسَوهَاث اًسَحَة اًيت ًلوم هبا اـلـؿل يف 

اـلسزسة بٔو زة ألدشت سَوهَاث ثدٌاكغ مؽ ما جية ٔبن ٍىون، فلس ٍصسم ألة اًلٌلمة يف 

ضازغ بٔو ًـخسي ؿىل مساحاث درضاء، ٔبو مـؿل حيصض ؿىل جتية اًـيف يف اـلياكضاث اً 

واـلؤمتصاث وميازسَ مؽ اًخالمِش ومؽ بٔولذٍ ٔبو ًخَفغ تبًٔفاع تشًئة وألمثةل نثريت وؿسًست 

وظَت ٕاىل ذمازساث كري بٔذالكِة صلزخة الاسدٌفاز اًـام دوفا من صشور تـغ ألوًَاء ٔبو 

 تـغ اـلسزسني. 

 ثلرياث مشَت بٔمناظ اٌَـة:-1-1

نثريا عم ألًـاة اًيت نيا هَـهبا وحنن ظلازا، مهنا ما ازثحط ابطلهوز ومهنا ما ازثحط 

ابٕلانج، ومهنا ألًـاة اًيت جضمي ادلًسني وثَـة ادذالظا تني ادلًسني سواء ذاذي 

ة ٔبحِاان ٔبدصى، ؤبدصى ل  مـىن ًِا اـلسزسة ٔبو ذازهجا، عم ٔبًـاة ُاذفة ٔبحِاان، وحصتًو

وما ُو مالحغ ٔبن ٔبًـاة ألمس ؾل حىن مس خوحات من ٔبفالم  سوى ادلصي والادذحاء...

اًخَفًزون اطلي ؾل ٍىن هل وحوذ يف اًىثري من اًحَوث، وحىت وحوذٍ اكن مصثحعا تفرتاث 
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ـاث فلط يف اًَوم، ًىن الاهفجاز إلؿالسم ألذري، ٔبٍن  اًحر اًلََةل اًيت ل ثخـسى سًو

لٌواث ل ثخوكف ؾن اًحر، كٌواث خمخعة يف ٔبفالم الٔوضن، ؤبدصى يف ٔبفالم ٔبظححت اً 

اًصؾة، ؤبدصى يف ألفالم اًصومًس َة، ؤبدصى يف ألرشظة اًواثئلِة، ؤبدصى مذرععة 

يف ٔبكاين ألظفال، ؤبدصى يف اًصسوم اـلخحصنة، وما جيمؽ لك ُشٍ اًلٌواث ُو اًححر ؾن 

ا ؿىل كمي ٕاتلاء اـلضاُس خاًسا ٔبمارما ٔبظول  مست من اًوكت، وما ًلؽ من رعل يف ثبٔزرُي

 اـلخفصح، ثضلك ملعوذ ٔبو كري ملعوذ.

ٕان اـلخددؽ كلخَف بًٔـاة ألظفال ذاذي وذازح اًحُت جيسُا مدسمة ابًـيف 

ادلسسي، سواء ثـَق ألمص ابـلحازست ٔبو اًصصق ابلٔحشًة ٔبو اذلجازت، وعم ًُست ٔبًـاة 

َفة ذمزوخة ابـلصخ اتزت واًعساماث اتزت ٔبدصى، ونثريا ما تلسز ما عم ٍلوؿة سَواكث ؾي 

ثًهتىي إبظاابث ٔبو ؾصااكث كري َلوذت اًـواكة، ًخسذي فهيا اًىداز ذفاؿا ؾن ٔبهحاذضم 

 تعصق ؾيَفة ٔبًضا. 

فٕارا اكن اٌَـة ُو مذيفس اًعفي، وزاتط ثواظًل احامتؾي مؽ ٔبحصاتَ يف ظف   

سٍن ألذرٍين جمَحة ٌَحالء وًإلظاابث ارلعريت، اصلزاسة ٔبو اذلي ...فلس ٔبظحح يف اًـل

 انَُم ؾن زفلة اًسوء وما ًيجص ؾهنا.

وما ٔبزنز ؿَََ يف ُشا اًـيرص ُو ثلري منط اٌَـة، ًلس صسين حلا مالحؼة ظاتؽ 

اًـيف صلى ألظفال ؾيس ًـهبم سواء يف حمَط اـلسزسة ذالل فرتاث اصلدول وارلصوح من 

ؿامة، وعم ػواُص احامتؾَة ؾل حىن موحوذت ٕال تسزخة كََةل  اصلزاسة، ٔبو يف اًضازغ تعفة

ٌَلاًة كدي ؾلسٍن من اًزمن، فىِف ميىن ثفسري رعل من هجة؟ وما عم اًـوامي اًيت 

 ساطمت يف اهدضاز اًـيف صلى ألظفال حىت يف اٌَـة من هجة اثهَة؟

فدلسز ما ساطمت وسائي الثعال اـلصئَة يف اهدضاز ػاُصت اًـيف ؾيس ألظفال ؾن 

ق ؾصط مضاُس اًـيف يف ألفالم اًـاذًة وبٔفالم اًصسوم اـلخحصنة، تلسز ما ميىن  ظًص

ثفسري سَوك اًعفي تبٔهَ سَوك حيايك سَوك اًواصلٍن، ول صم ٔبن اًىثري من الآبز 

زذاذ ألمص ثـلِسا حِامن ميازسون اًـيف اجتاٍ ٔبولذضم وا جتاٍ سوخاهتم واجتاٍ الٓدٍصن، ٍو

ىصتط رعل تخـلس ػصوف اذلَات ومذعَحاهتا واوضلالهتا، فؿل ًـس ألة ٍصاكة سَوك ٔبتيائَ 
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وحيصض ؿىل رعل لك اذلصض، سواء ذاذي اًحُت من ذالل ما ًـصط ؿَهيم من ٔبفالم، 

 ن.   ٔبو ذازح اًحُت من ذالل احذاكوِم وثواظَِم ابلٓدٍص

 ثلرياث مشَت بٔمناظ اللٔك: -1-1

س وس حة اًسمية يف افلمتؽ ادلزائصي حسة اكلخعني ؾن  وؾيس فئة ألظفال  %10حًز

حسة اًربوفُسوز "سهَة ؾصاضة" زئُسة معَحة ظة ألظفال  %21ما ًٍزس ؾن 

مبسدضفى ابزين ابًـامصة، وعم وسة ؾل حىن مصثفـة ًِشا اذلس يف اـلايض، وٕامنا ساذث 

و ما ذفؽ اكلخعني تسق انكوش تع وزت مشُةل ومفاحئة فلط يف اًـلسٍن ألذرٍين، ُو

ارلعص، ؿىل اؾخحاز ٔبن ُشٍ اًؼاُصت عم ٔبًضا ؿاـلَة ومبـسلث خمخَفة ًىهنا جضرتك يف 

ذزخة ارلعوزت، وٍصحؽ اكلخعني رعل يف اـللام ألول ٕاىل ثحسل منط اًخلشًة وكةل اذلصنة 

ةل خاًسني ٕاما يف ملاؿس اصلزاسة ٔبو بٔمام ؾيس ألظفال، ذاظة ؤبهن م ميضون ٔبوكاث ظًو

 .3اًخََفًزون

ٔبن ػاُصت دصوح اـلصٔبت ٌَـمي، صدت اصلوز اًخلََسي ًِشٍ ألذريت، ٔبٍن اكن ذوز  نٌل

اـلصٔبت ألسايس ًلذرص ؿىل ذسمهتا وزؿاًة صؤون سوهجا ؤبولذُا، واًلِام ؿىل لك ما 

ثـَق تبلٔكِم ومَخسِم وثًضئهتم...وفـال ؾل ٍىن ُياك بٔي ثلعري يف ثبٔذًة ُشا اصلوز، فىرب 

ونربث اًفذَاث ودضن وساء ؤبرماث، فاكهت اًخىفي ؿىل ٔبمكي  ألظفال وظازوا زخال،

وخَ زمغ زلي رعل اصلوز ـلا ٍىفهل من رمام ؿسًست حىت وان حصاءى  ًيا ٔبن اسلي ثس َط، 

ًىن من ذالل اـللازهة ؛ ويف سمن دصحت فَِ اـلصٔبت ٌَـمي وما هخج ؾن رعل من ثلرياث 

اكهت ثَـحَ اـلصٔبت يف اًحُت. ووسَط اًضوء  احامتؾَة ؤبدشًة ُائةل هسزك ٔبطمَة اصلوز اطلي

ُيا ؿىل حصض اـلصٔبت ألم ؿىل ٕاظـام ٔبولذُا تعـام ًمت ظََِ تَسهيا يف لك وكت من 

ٔبوكاث اًوحدة اًلشائَة، حىت وٕان اكن كََال ٔبو فلريا من حِر اًخيوغ اطلي ىصاٍ ؿىل موائس 

ـؼمِا ؿىل اًلسزت ؿىل اًـائالث يف اًوكت اذلايل، وما طلعل من ثفسرياث ثعة يف م 

اًخحمك يف سمام ألموز واًصضا مبا ُو كََي، وفوق لك رعل سـاذت وحو من اًخالمح 

 ألدشي.
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خبصوح اـلصٔبت ٌَـمي، ٔبظححت كري كاذزت ؿىل ثوفري وحدة سادٌة ًيفسِا ثعحرِا 

زذاذ ألمص ثـلِسا تخـساذ ؿسذ  تَسهيا، وٕان جس ىن ًِا ألمص فَُس ذامئا تي انذزا، ٍو

ظفال، وتـس ماكن اًـمي ؾن اًحُت، واـلصٔبت الٔنرث حضا من ُؤلء عم اًيت ل حزال يف الٔ 

 ؿالكة وذًة مؽ ٔبم سوهجا، حىت وٕان اكهت ؿالكة وذًة معَحَة من ٔبخي مسم ألولذ. 

ألمص الٓدص ُو ؿسم اًخحمك من كدي اًواصلٍن يف سمام ألموز، فىثري من ٔبظفال اًَوم 

فس اًعـام، ًخضعص ألم ًخحضري ٔبنرث من هوغ من اًعـام، سواء ٍصفغ مضازنة الٓدٍصن ه

ذاظة ٕان اكن مصاُق( ثرصفا بٓدص فُضرتي ِز من كدي ألم ٔبو ًخرصف اًعفي)وعـام جم 

ظـاما من معامع اللٔك اًرسًؽ ٔبو ًبلٔك ُياك، وعم ػاُصت ثفضت نثريا يف اًس يواث 

 ألذريت.

 الٔلك اًرسًؽ جىرثت ٔبؿساذُا ٔبظححت ٔبمصا بٓدص لتس من إلصازت ٕاًََ، وعم ٔبن معامع

مََئة جلك اًفئاث اًـمًصة ل س امي اًًساء، وعم ػاُصت حسًثة ل حزال حتت اـلالحؼة يف 

افلمتؽ ادلزائصي، ًىن اًيخاجئ تسٔبث ثؼِص دشًـا، وعم مضلكة اًسمية، اًيت ازثحعت تددسل 

ض اطلٍن ٔبظححوا ًبلٔكون ألذواز ألدشًة وادليسًزة من هجة، وازثحعت تفصذاهَة ألصزا

و ٔبمص ؾل ٍىن مسموحا تَ من كدي ألدشت، فاًلك  مىت ؤبًامن صاءوا من هجة ٔبدصى، ُو

و ما ًؤرش ؿىل ثحسلث سَحَة حعَت وحاظةل يف اـلياد  ًبلٔك ؿىل ظاوةل واحست، ُو

 ألدشي ًٔلدشت ادلزائًصة.

 ثلرياث مشَت متضَة بٔوكاث اًفصاػ: -1-4

ؾل ثعي ٕاىل اـلـسلث اًـاـلَة ول حىت ملازهة ابصلول  تٔلهرتهابزمغ ٔبن اًخلعَة ارلاظة 

اًضلِلة اكـللصة وثووس، ٕال بٔن وسائي إلؿالم ادلسًس تسث اًوس َةل الٔنرث زواخا يف 

الٓوهة ألذريت تني اًفئاث اًض حاتَة، تي وبٔظحح اًفاٌس حوك ٌس هتوي اًىثري من اًياش 

ن ظساكاث حل  ِلِة اتزت واكرتة ومًزفة يف نثري مهنا، وحسة ًوًوح اًـاؾل الافرتايض وحىٍو

اًىثري من اصلزاساث فلس ٔبظحح اًوكت اـلس خلصق يف الاهرتهُت ؿامة ويف اًفاٌس حوك 

ذاظة ٌس هتغل خي وكت اًفصاػ ؾيس اـلض خلَني ؿىل اًيت، تي ٔبنرث من رعل ٔبن اًىثري 

 ؾن حاةل من ٌس خلي بٔوكاث اًـمي يف اقلاذاثث ؿرب اًفاٌس حوك، يف ػاُصت مصضَة ثمن
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و ما حـي اًىثري من  إلذمان جتاوسث متضَة وكت اًفصاػ ٌَِميية ؿىل اًوكت لكَ. ُو

اكلخعني هيمتون ابًؼاُصت وٌسَعون اًضوء ؿَهيا ؿرب اصلزاساث وألحباج واـلَخلِاث. 

خجىل ذوز ألدشت ُيا يف ٕاٌُلًِا ٌضلوز اًصكايب اـليوظ هبا، فال ٔبحس ًيىص ذوز إلؿالم  ًو

ًس يف كسزثَ ؿىل ٕاذازت اـلـصفة ابؾخحاٍز معسز ًِا، ًىن ل ٔبحس ًيىص اكلاظص اـليجََة ادلس

يف الاذمان جصجمَاث ُشا إلؿالم ادلسًس اًيت زخت ٔبًضا ومن ذالل ذزاساث ووكائؽ ٔبهَ 

سم ٔبدش، وخَة اًىثري من اـلخاؾة، وحزء من اـلسؤوًَة  ُسم ؿالكاث وسوحِة ُو

ٌل ، وًىن يف مصاكدة ألتياء ـلا تابٔلهرته ًُس يف زتط اًحُت ًخحمهل اًواصلٍن، ًخلعرُي

 ٌس خـمَوهَ من ثعحَلاث وجصامج كس ثعحح تالء ؿَهيم يف ٔبي وكت من ألوكاث. 

ومن اـلخاؾة اًيت جييهيا الٔوًَاء وثخبٔثص هبا اًـالكاث ألدشًة عم اًصفلة اًسوء، هون 

س َئني، وميضون ٔبوكاات يف ٔبماهن تـَست  اًىثري من ألتياء رهوزا وٕااناث كس ًعاحدون زفاكا

ؾن زكاتة اًواصلٍن، وًـي حصمية اًلذي اًيت ُزث مسًية ابثية كدي ؾَس ألحضى، حِامن كذي 

 ألة اتيَ ثسخة اًخحاكَ اـلخبٔدص اصلامئ ابًحُت.

ة: -6  ألوس ية واًامتسم اطلايت ذاذي ألدشت ادلزائًص

هؼصت  Transhimanistكس ًيؼص اًىثريون ٕاىل ٔبن ألوس ية وما فوق ألوس ية 

جضاؤمِة هوهنا حمعمة ٌَـالكاث إلوساهَة وألدشًة واًـلائسًة واًلميَة، نٌل كس ًيؼص 

اـلخفائَون واـلؤمٌون فشاكء إلوسان هؼصت ملاٍصت متاما، ثؤمن مبا ُو حاظي هخاح اًخلسم 

فصط هفسَ، وس َؤذي ٕاىل ثلرياث ٔبدصى ُامة ثلري جمصى  اًخىٌوًويج ابؾخحاٍز واكـا

اذلَات ٕاىل ألتس،  وًـي اًخَلِح الاظعياؾي ٕاحسى هخاح ألوس ية، فدـسما ذكت اًىثري من 

اـليؼٌلث اًـاـلَة انكوش ارلعص حول اصلوز اـللَة ًٔلة ٔبوادص اًلصن اًـرشٍن وانخفائَ 

ازَة ثخىون من ٔبم ؤبتياء تسل من ألدشت ابصلوز اًحَوًويج، ٔبٍن ٔبظححت ألدش اًلصتَة زي

سواء اكهت مـَومة اًًسة ٔبو كري مـَومة اًًسة، ٔبظحح  4اًثالزَة )ٔبة، ٔبم،  ٔبتياء(

حة حِامن مىٌت اًخىٌوًوحِا ًٔلفصاذ زخال ووساء ابذلعول ؿىل ٔبتياء ذون  ألمص ٔبنرث ُز

ؿىل وصل ؾن  الازثحاظ يف ؿالكاث سوحِة ول حىت خًس َة، فاـلصٔبت جس خعَؽ اذلعول

ق اًززغ اـلحارش يف اًصمح، وألة ٌس خعَؽ هصاء زمح امصٔبت  مىت صاء ذاظة يف اصلول  ظًص
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، وؾل ٍىن ألمص مفاحئا حِامن ابزهت ٔبكَة 5اًيت جسمح جرشًـاهتا تشعل)ٔبكَهبا ذول مذزَفة(

 اصلول اًلصتَة اًزواح اـلثًل تني إلانج مؽ تـضِن واطلهوز مؽ تـضِم، يف ػاُصت ثحسو

ٌَوُةل ألوىل ٔبهنا حاةل من اًخفسخ والاوسالد، ًىن اًواكؽ واًخَازاث اًفىًصة ثسفؽ ًفصط 

ق بًَٓاث ٔبنرث كوت وفـاًَة،  منارح مـَية من اًخفىري من إلوساهَة من ألدش...ؾن ظًص

فاًِيسسة اًوزازَة اس خـٌلل اًـلازاث اًعَسلهَة ًٔلؾعاة، اًـلاكري اقلفزت، اـلـادلة 

ي رواثيا من اصلاذي ابرلالاي ا دلشؾَة، اـلـادلة ادلًَِة...لكِا ٔبموز هتسف ٌَوظول ٕاىل حتًو

ي ؿالكاثيا ابلٓدٍصن سواء  ؿىل ما اكهت ؿَََ ًخعحح ٔبنرث كسزت وحتمي وراكء، وحتًو

ق الاحذواء، ٔبو ابذلسًر  ق اذلصوة توسائي ٔبنرث ثعوزا ٔبو ؾن ظًص ابًس َعصت ؾن ظًص

وحلوق إلوسان ...وابًخايل سًذحسج ؾن حالث اًخفىم  مبيعق اـلعري اـلضرتك ًإلوساهَة

ا سمن ٍصمز ٕاىل اًـفة واًامتسم ملازهة تبٔوكاث لحلة  ألدشي اذلاظةل اًَوم، ؿىل اؾخحاُز

 ٔلحِال لحلة. 
 

 :ارلامتة

ثسؾوان اًخحسايث اًصاُية ذاظة ما ثـَق مهنا توسائي الثعال ادلسًس اذلصض ٔبنرث 

ما مت ظصحَ من ٔبفاكز يف حتول ٔبفصاذ افلمتؽ حنو اـلاذًة واًفصذاهَة ؿىل حصتَة ٔبتيائيا، ًىن 

و اًًشء اطلي  ٔبفصس هخاخا احامتؾَا بٓدص، ٔبٍن نرب رعل اًًشء اطلي ؾل حيىض ابًصؿاًة ُو

ًلوم مبٌلزساث ص يـاء ًيسى ًِا ادلحني، ول ميىن اـلواهجة ؿرب رشرمة كََةل من اًياش اًيت 

 هة ابًىثرٍين اطلٍن ؾل وًن ًـوا رعل.وؾت جحم اًخحسي ألدشي ملاز 
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 اًِوامش:اـلصاحؽ و 

                                                             

1
 :eg.com/new.php?print=1&id=18431-http://www.forum.ok ؿىل اًساؿة  10/20/1026ًوم

11:00. 

 41-11، ض ض2996، مًضبٔت اـلـازف، بٔظول الاكذعاذ اًس َايس،حاسم اًححالوي: 2

ةل: 3  11/20/1026ًَوم 1411من بٔظفال ادلزائص ًـاهون اًسمية، حًصست ارلرب، ؿسذ%21، حضااي اًوحداث اًرسًـة،ض توزًو

اؾل اـلـادض،هٌصس خني هعاز: 4  .10،ض1000، ماي498، يف جمةل" اًـصيب" ؿسذ الٔتوت اـلعاذزت، مسة اـً

 .1021، حصمجة: حسن اًرشًف، اـليؼمة اًـصتَة ٌَرتمجة، حاةل الاوسان الةٓل،جصاذن ز اٌَييب وبٓدصون:5
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                        ؿىل اـلـادضت وبٔثٍصاًـصتَة يف ألدشت  تياء اًلوت
 واـلاكهة ذاذَِا ثوسًؽ ألذواز

 ادلزائص - خامـة ذًضةل -سِىى محزاوي .ذ  
 

 : اـلَرط

جضلك ألدشت وسلا احامتؾَا حمسذا 

من ألذواز واـلاكانث واًوػائف، صبهٔنا 

يف رعل صبٔن ٔبي وسق بٓدص من ٔبوساق 

خيخَف تياء اًلوت فهيا من  ، حِرافلمتؽ

 .ىل بٓدص ابدذالف ذزخة اًخحرضإ جممتؽ 

خوكف جناخ ألدشت  و فضَِا بٔ ًو

هوحست سواحِة ٕاىل حس هحري ؿىل ثوسًؽ 

اًلوت فهيا، ٔلهنا اقلصك اًصئُس ًض ىت 

ٔبهواغ اًًضاظاث واًخفاؿالث الاحامتؾَة 

طلا ثـخرب اًلوت اًيت  ذاذَِا وذازهجا.

ميَىِا لك ؾضو من بٔؾضاء ألدشت 

ذاظة اًزوخني يف اختار اًلصازاث 

ذًَال واهـاكسا  ،اـلعرًية يف حِات ألدشت

واحضا ًلوت بٔو ضـف اصلوز اطلي ميازسَ 

 . لك فصذ فهيا

 Abstract : 

 The family is socially defined 

pattern of roles, functions and 

standings like any other patterns 

of society. Where  building strength 

varies from one community to 

another depending on the degree of 

urbanization 

The success or failure of the 

family as a marital unit greatly on 

the distribution of strength because 

it's the main engine for various 

types of activities and social 

interactions inside and outside. So 

the strength is owned by every 

Member of the family especially the 

couple in taking fateful decisions in 

the family life a guide and a clear 

reflection of the strength or 

weakness of the role exercised by 

everyone. 
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 ملسمة:

دشت ٔبظلص وسق من بٔوساق افلمتؽ، وثخبًٔف من خشعَاث مذفاؿةل ومذـاوهة ثـس الٔ 

لوم تسوز حمسذ  اتزت، ومذعازؿة اتزت ٔبدصى، حِر حيخي لك فصذ فهيا ماكهة مـَية، ًو

 ثخعَحَ ملذضَاث اًخفاؿي واًخيؼمي ذاذَِا.

وألدشت وسق احامتؾي حمسذ ألذواز واـلاكانث واًوػائف، صبهٔنا يف رعل صبٔن ٔبي 

وسق بٓدص من ٔبوساق افلمتؽ. وخيخَف تياء اًلوت فهيا من جممتؽ لٓدص، ويف افلمتؽ اًواحس 

هفسَ حسة ظحَـة كعاؿاثَ الاحامتؾَة، وثدضاتَ تياءاث اًلوت يف ألدشت تدضاتَ 

اًلوت يف ٔبدش افلمتـاث اًًصفِة ثدضاتَ مؽ تـضِا ٔبنرث من اًلعاؿاث الاحامتؾَة، فدياء 

 جضاهبِا مؽ تياء اًلوت يف ألدش اذلرضًة. 

ويف ػي ما ٌضِسٍ اًـاؾل من ثلرياث ؿىل اكفة ألظـست، ٔبذث ؾوامي اًخحسًر ٕاىل 

اسذايذ موازذ إلانج يف افلمتـاث اًـصتَة اـلـادضت، ذما ٔبذى ٕاىل حعول اًًساء اًـصتَاث 

سًس اًخـَمي وؿىل ٔبؾٌلل حيعَن مهنا ؿىل ذذي ذاض هبن. وابًخايل بٔظحح مبلسوز اًـ ؿىل

تيعُة يف الاهفاق ؿىل ٔبدشُن ٕاىل خاهة اًزوح. فاًلمي  من اًزوخاث اًـصتَاث إلسِام

ثلريث هدِجة ًـوامي اًخحسًر  صلوز اـلصٔبت واًخلاًَس اًلسمية اًيت اكهت ثيؼص هؼصت سَحَة

 خسًس ًٔلذواز ذاذي ألدشت. فـمَت ؿىل ذَق ثوسًؽ

نٌل معَت ؾوامي اًخحسًر يف افلمتؽ اًـصيب اـلـادض ؿىل ضـف اًخلس مي اًخلََسي 

ٌَـمي ذاذي ألدشت، وؾل ًـس من اقلؼوز ؿىل ألسواح اًلِام ابٔلؾٌلل اـلزًنَة ٕارا اكهت 

 صلهيم زقحة يف رعل.

خوكف فِم تياء اًلوت يف اًًسق ألدشي ؿىل اًخـصف ؿىل ُشا اًحياء من ذالل  ًو

ق ذزاسة ألفـال واًسَوهَاث واـلواكف اًيت خنخرب من ذالًِا ذزخة كوت  كِاسَ ؾن ظًص

ىضف .اًفصذ يف اًًسق ألدشي مسبةٔل كِامَ ؿىل اـلساوات ٔبو اًدسَط واًخفصذ يف ًس  ؾن ٍو

 . اًزوخني

وهَف ًؤثص ؿىل ثوسًؽ ألذواز واـلاكانث  ،يف ألدشت اًحياءشا ومن ٔبخي إلـلام هب

ا ؿىل ٔبفصاذ  ،ـلام تـيادض ُشٍ اًلوتجيسز تيا الٕ  ،ًٔلفصاذ ذاذَِا من ٔبخي فِم ظحَـهتا وبآثُز
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امن هجة اثهَةألدشت وسَووِم من هجة، وظحَـة الٔ  هعي اىل ظصخ  وؿَََ .ذواز ومتاٍُز

 اًدساؤل اًصئُس اًخايل:

؟ اء اًلوت يف اًًسق ألدشي اـلـادض ؿىل ثوسًؽ بٔذواز ألفصاذ وماكىهتمهَف ًؤثص تي

 ؟ونشا اختارضم ًلصازاهتم اـلعرًية

 اًـيادض اًخاًَة: مٌا مٌاكضة خاتة ؿىل اًدساؤل اًساتق ثلذيضٕان الٕ 

ة: -بٔول  مفاُمي بٔساسَ 

  الٔدشت: .2

حفسة تي عم  ثـس ألدشت حٌلؿة احامتؾَة ذامئة، وعم ًُست ٔبساش وحوذ افلمتؽ

معسز ألذالق، واصلؿامة ألوىل ًضحط اًسَوك، وإلظاز اطلي ًخَلى فَِ إلوسان ٔبول 

 ذزوش وذرباث اذلَات الاحامتؾَة.

ثـس ألدشت اًوحست ألساس َة يف اًخيؼمي الاحامتؾي، ٔلهيا هحسٔب فهيا حِاثيا ألوىل  نٌل

وهخـوذ ؿَهيا. وثـصف ألدشت ؿىل ٔبهنا " جتمؽ احامتؾي كاهوين ٔلفصاذ احتسوا جصواتط اًزواح 

واًلصاتةؼ، ٔبو جصواتط اًخخين، وضم يف اًلاًة ٌضازهون تـضِم اًحـغ يف مزنل واحس، 

خفاؿَون ثفا  " 1ؿال مذحاذل ظحلا ٔلذواز احامتؾَة حمسذت حتسًسا ذكِلا، وثسمعِا زلافة ؿامةًو

ـصّ  ف ؿاؾل الاحامتغ توخازذش ألدشت ؿىل ٔبهنا: "حٌلؿة احامتؾَة ظلريت ثخىون ؿاذت ًو

خلامسون اـلسؤوًَة،  من ألة وألم، وواحسا ٔبو ٔبنرث من ألظفال ًدداذًون اذلة، ًو

وثوحهيِم، وضحعِم، ًَعححوا ٔبصزاظا ًخرصفون تعًصلة ورممهتا حصتَة ألظفال، 

 " 2.احامتؾَة

ثبٔسُسا ؿىل ما س حق ميىن اؾخحاز ألسؼؼصت مبثاتة اًحياء الاحامتؾي اطلي ًخىون من 

ٔبذواز احامتؾَة مصثحة ؿىل ٔبساش اًيوغ، واـلاكهة، ٍىون ٔبساسِا ذوز لك من اًزوح 

لذيض اس خلصاز واًزوخة اٌظلان ٌضرتاكن يف خمخَف اًًضاظاث الا حامتؾَة والاكذعاذًة... ًو

ألدشت وثواسهنا س َاذت كمي اًـساةل واـلساوات يف ثلس مي ألذواز واـلسؤوًَاث، ونشا كمي 
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الاحرتام واًثلة اـلخحاذًني يف ٕاظاز حاكمًل، وهبسف ؿام ُو ضٌلن اس متصاز اس خلصاز اًًسق 

 .3ألدشي اطلي ُو ٔبساش اس خلصاز افلمتؽ

  :اًحياء الٔدشي .1

ذلسًثة، توًوحِة واًسوس َوًوحِة اواهدرش مفِوم اًحياء ألدشي يف اصلزاساث الاهرث 

ن " وكس ؾصفَ جصاون ؿىل ٔبهَ: هوغ من اًخًس َق واًرتثُة تني ألحزاء اًيت ثسذي يف حىٍو

اًلك، واطلي وسمََ تياء، واطلي تني ٔبحزاءٍ زواتط وؿالكاث مـَية ثؤًف معال مامتساك 

 "4.مامتٍزا

 :اًلوت .1

كس ًدداذز ٕاىل رُن اًىثرٍين ٔبن مفِوم اًلوت مفِوم ثس َط وواحض، ول حيخاح مـياٍ  

ًخحسًس ٔبو ثـًصف، نٌل ٔبن اًىثري من اًياش ًـخلسون ٔبهنم ًـصفون مـىن اًلوت، وهَف 

ا بٔمصا ظحَـَا ل خسال فَِ. يؼصون ٕاٍهيا ابؾخحاُز  متازش يف ألدشت، ًو

ـلفِوم، وسِوةل مـياٍ اًؼاُصي يف ٔبرُان ًىن اذللِلة كري رعل، فصمغ ص َوغ ُشا ا

ف ملٌؽ هل هؼصا لزثحاظَ وثساذهل مؽ  ٔبن ؿٌَلء الاحامتغ ؾل ًخوظَوا اًياش، ٕال تـس ٕاىل ثـًص

مفاُمي ٔبدصى اكًس َعصت واًخبٔزري واًيفور من هجة، وثيوغ الاجتاُاث اًيؼًصة اًيت جس خزسمَ 

 من هجة اثهَة.

ـس ماهس فِرب  ٌَلء الاحامتغ اطلٍن ٔبتسوا اُامتما ذاظا من ٔبوائي ؿ M. Weberًو

تخـًصف اًلوت، ٕار ًيؼص ٕاٍهيا ؿىل ٔبهنا " احامتل كِام خشط ما ذاذي ؿالكاث احامتؾَة 

 "5.تدٌفِش زقحاثَ زمغ ملاومة الٓدٍصن تلغ اًيؼص ؾن ألساش اطلي ًلوم ؿَََ الاحامتل

ا كسزت اًضرط بٔ  و ازلاؿة ؿىل ثيفِش ويف موضؽ بٓدص ًيؼص فِرب ـلسبةٔل اًلوت ابؾخحاُز

 زقحاثَ ؤبُسافَ وس َاس خَ وفصط س َعصثَ ؿىل الٓدٍصن. 

، فِـصف اًلوت ؿىل ٔبهنا: " اًلسزت ؿىل حـي خشط بٓدص ًلوم تـمي ؾل Dhalٔبما ذال 

 " .ٍىن ًلوم تَ تلري رعل
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شُة تالو  ٕاىل ٔبن اًلوت عم: " كسزت فصذ ٔبو حٌلؿة من ألفصاذ ؿىل فصط  Blauًو

َة ٔبو اًصذغ، سواء اكن رعل  زقحهتا ؿىل الٓدٍصن زمغ مـازضهتم، ورعل ؾن ظًصق اًرُت

 " 6.يف صلك مٌؽ اـلاكفبٓث، ٔبو يف صلك ؾلاة

ٕان هؼصت اًخـاًزف اًساتلة ـلفِوم اًلوت ٍمتثي يف وحوذ ؿالكة كري مذاكفئة تني ظصفني 

 َر ًفصط اًعصف ألكوى زقحاثَ وٕازاذاثَ ؿىل اًعصف ألضـف.حب 

 ياء اًلوت: ت  .4

ًلعس تخٌاء اًلوت " ص حىة مـلست من اًـالكاث اًيت ثـرب ؾن ؾيادض اًس َعصت 

ياك من ًيؼص ٕاًََ ابؾخحاٍز اًس َعصت اـلحارشت ٔبو  وارلضوغ يف حٌلؿة ما، ٔبو جممتؽ مـني. ُو

فامي ًخـَق تلضَة مـَية، ٔبو ثوسًؽ معسز من ؿة، رشت اًيت ميازسِا خشط ٔبو حٌلكري اـلحا

 معاذز اًيفور، وما ًرتثة ؾن رعل من ثبٔزري يف الاجتاٍ اطلي ًفضهل ظاحة اًلوت.

وؿىل ٔبي حال ميىٌيا اًلول ٔبن تياء اًلوت منط ًخوسغ مبلذضاٍ اًيفور تني ألصزاض 

 واًيؼم وألكعاز واًخيؼاميث ذاذي افلمتؽ.

  اصلوز: .1

ابصلوز " مجةل اًخرصفاث وألفـال اًيت جية ؿىل ظاحة اـلصنز ٔبن ًلوم هبا  ًلعس

نٌل ًـصف ؿىل ٔبهَ: "اًسَوك اطلي ًلوم تَ اًفصذ يف اـلصنز ، "7واًيت ًفصضِا موكـَ

 "8.الاحامتؾي اطلي ٌضلهل

ـصفَ ًيخون ؿىل ٔبهَ:"افلموغ اًلكي ًٔلمناظ اًثلافِة اـلصثحعة مبصنز مـني، وتشعل  ًو

ألذواز الاجتاُاث واًلمي واًسَوك اًيت ًضـِا افلمتؽ ًلك فصذ حيخي ُشا اـلصنز،  ثخضمن

ـخرب اصلوز الاحامتؾي ادلاهة اصلًيامِيك ٌَمصنز  " 9.ًو

صثحط اصلوز الاحامتؾي ًفصذ مـني ابٔلذواز الاحامتؾَة ًٔلفصاذ الٓدٍصن.  ٍو
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  اًسَعة: .6

 ٌَسَعة ؿىل ٔبهنا: "كوت هؼامِة ورشؾَة يف جممتؽ مـني، مصثحعة تًسق اـلاكهة ًيؼص

 " 10.الاحامتؾَة وموافق ؿَهيا من مجَؽ بٔؾضاء افلمتؽ

وثـصف اًسَعة حسة ماهس فِرب ؿىل ٔبهنا اًلسزت ؿىل ٕاًزام اًلري تفـي ما ؾل ٍىن 

ىون ؿىل ًَفـهل من ثَلاء هفسَ. وثبٔذش اًسَعة صلكني ٔبساس َني ٌُل اًضلك  اًرتاتعي ٍو

 .11صلك بٔوامص ، واًضلك اًرتاثيب اطلي ٍىون ؿىلصلك ثـَاميث وجصامج

وهبشا حىون اًسَعة س َاق ملعوذ، وؿالكة احامتؾَة هتسف ٕاىل ثيؼمي افلمتؽ من 

خَ.  ٔبخي ضٌلن ٔبفضي ًسرٍي واس متصاًز

ة: .7  اًسَعة الٔتًو

ٕازاذت ألة ٕازاذت معَلة، ثغل اًسَعة اًيت حىون فهيا اًـالكاث معوذًة، حىون فهيا  

وثخجسس يف اًـائةل ٕاحٌلؿا مفصوضا ٍصحىز ٕاىل اًـاذت وإلهصاٍ، فِىي كامئة ؿىل اًدسَط 

 .12واًِميية اـلٌلزسة ذاظة ؿىل اـلصٔبت

 اـلاكهة: .8

ٌضري مععَح اـلاكهة ٕاىل اًوضؽ اطلي ٌضلهل اًفصذ يف اًًسق الاحامتؾي، ٔبو يف  

خضمن " ثغل اًخوكـاث اـلخحاذةل ٌَسَوك تني اطلٍن ٌضلَون ألوضاغ اكلخَفة يف  افلمتؽ. ًو

 socialاًحياء ٔبو يف اًًسق الاحامتؾي اطلي حيخهل اًفصذ يف ضوء ثوسًؽ اًَِحة الاحامتؾَة 

prestige  يف اًًسق الاحامتؾي، ٔبو ثوسًؽ اذللوق والاًزتاماث واًلوت واًسَعة يف رعل

  "13اًًسق ٔبو افلمتؽ ولك.

ـصفِا ذًيىن مُضال تبهٔنا متثي ٍلي اًـالكاث اـلساواثَة واًدسَسََة ٔلحس ألفصاذ  ًو

مؽ سائص افلموؿة، وعم تشعل مجةل من اـلوازذ اًواكـَة ٔبو اًاكمٌة اًيت مسح امذالوِا من 

ا  " 14.كدي فاؿي مـني تخفسري ٔبذواُز
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 اًخلرياث اًيت ظصبٔث ؿىل اـلاكهة وثوسًؽ ألذواز يف الٔدشت اـلـادضت:  -اثهَا

ؾصفت ألدشت اـلـادضت ثلري احامتؾي واحض ٌَسَعة اـلٌلزسة ؿىل اـلصٔبت ذاذي ألدشت، 

وكس متثي ُشا اًخلري يف ثلَط ػاُصت اٍمتَزي تني ادلًسني من هجة، وثلَط سَعة اًصخي 

ة واًدسَط من هجة اثهَة، ابٕلضافة ٕاىل ٕاؿاذت ثوسًؽ ألذواز تني ؿىل اـلصٔبت مبفِوم اًِميي

 اًزوخني ذاذي ألدشت.

ة اًيت  نٌل جتسسث مؼاُص اًخلري اًيت ظصٔبث ؿىل ألدشت اـلـادضت يف اًسَعة ألتًو

ٔبظححت ٔبنرث حتسًسا، ويف اـلصٔبت وماكىهتا يف افلمتؽ تـس ٔبن بٔذشث حلِا يف اًـمي ثضلك 

 واسؽ ومٌؼم.

ثـس اًسَعة يف ألدشت اـلـادضت ثغل اًؼاُصت اًلامئة ؿىل اًِميية واًدسَط نٌل وؾل 

اكهت صلى ألدشت اًخلََسًة، تي ٔبظححت كامئة ٔبنرث ؿىل كمي اذلواز واًدضاوز يف اختار 

خمخَف اًلصازاث، نٌل ٔبن اـلصٔبت ٔبظححت حمتخؽ حبًصة ٔبنرب ذاذي ألدشت اهـىس ثسزجيَا ؿىل 

 .15واز مؽ اًزوحثحاذًِا كلخَف ألذ

وكس بٔزحدت اًـسًس من اصلزاساث ٔبن ٔبصاكل اًسَعة ألدشًة مصثحعة تخلرياث رممة 

متزي مبسؤوًَة هحريت يف  اكـلِية واصلذي واًخـَمي، فألة اطلي حيخي وضـا رميَا حِسا، ٍو

يف تـغ ألحِان ٕاىل  عةاًـمي، ًيـىس رعل ؿىل ماكهخَ يف ألدشت، تُامن ثخحول اًسَ

  حاةل اخنفاط اـلس خوى اـلِين ٌَزوح. اًزوخة يف

  ًًل:خمخَف مؼاُص اًخلرياث اًساتلة فاميوثخحسذ 

 ثلس مي اًـمي وثوسًؽ الٔذواز يف الٔدشت اًـصتَة اـلـادضت: .2

ًخفق ٔبكَة اًحاحثني ؿىل ٔبن ألدشت اًـصتَة ثخعف تحًِهتا اًِصمِة ادلًس َة اًيت حيخي 

 16.سغ اًـمي واًيفور واـلاكهة واًلوت فهيافهيا ألة مقة اًسَعة، وؿىل ٔبساش رعل ًو 

خبٔثص ثلس مي اًـمي يف وكذيا اًصاُن جبمةل اًخلرياث الاحامتؾَة والاكذعاذًة واًثلافِة  ًو

يف افلمتؽ اًعياؾي اـلخلسم حول ثوسًؽ اـلِن  -ثلس مي اًـمي-اًيت ؾصفهتا ألدشت. نٌل ًسوز 

واز الاحامتؾَة. فاـلاكانث الاحامتؾَة وألؾٌلل، وما ٍصثحط هبا من ثفاوث وثفاضي يف ألذ
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اًيامجة ؾن اًخرعط وثلس مي اًـمي، ل حصثحط ابرلعائط اًعحَـَة ٌَفصذ، تلسز ما حصثحط 

 تلسزاثَ ارلاظة، وهسزت اًخرعط ومؤُالثَ اـلوضوؾَة. 

خبٔثص ثلس مي اًـمي ذاذي ألدشت ثضلك ؿام تعحَـة ثلس مي اًـمي اًسائس يف افلمتؽ،  ًو

لافِة اًسائست فَِ، وتعحَـة وهوغ ألدشت هفسِا، حِر ثوظف ظحَـة ألدشت وابٔلظص اًث

اًـصتَة ٕاحٌلل تحًِهتا اًِصمِة ادلًس َة واًـمًصة، فألة فهيا ُو اطلي ًلف ؿىل زٔبش اًِصم 

ىون ثلس مي اًـمي واًيفور واـلاكهة واًلوت ؿىل ُشا ألساش )ادلًس(.  اًسَعوي، ٍو

لوت واًسَعة واـلسؤوًَة يف ألدشت، ما ُو ٕال هدِجة نٌل ٔبن احذالل اًصخي مصنز اً

لهلسام افلمتؽ اًـصيب ٕاىل ؿاـلني ؿاؾل اًصخي واـلصٔبت. ورمٌل ٍىن، مييح ثلس مي اًـمي وظحَـخَ 

يف افلمتؽ اًـصيب، ويف ذاذي ألدشت اًـصتَة ألة اًلوت اًصئُسة، وجيـهل حيخي مصنز اًسَعة 

متخؽ ٔبًضا مباكه ة ذاظة، فِو وحسٍ اطلي هل اذلق إبسساء اًيعاحئ وألوامص واـلسؤوًَة، ٍو

 واٍهتسًساث وإلزصاذاث، تُامن ًخوخَ تلِة ألفصاذ ابلس خجاتة واًعاؿة والاحرتام واًخلسٍص.

ٕان احذالل ألة ًِشٍ اـلاكهة يف ألدشت اًـصتَة كاًحا ما ًربز ابمس معَحة اًـائةل، 

ـعََ حق ُشا الامذَاس، نٌل ثربز ٔبًضا ابمس اـلـَي اطلي وابمس زلافة افلمتؽ وثلاًَسٍ اًيت ث 

 اندسة مـصفة ثفوق مـصفة تلِة ٔبفصاذ اًـائةل حبمك س يَ ونفاحَ يف اًـمي. 

ويف وكذيا اًصاُن، وحبمك اًخحولث اًيت ؾصفهتا ألدشت اـلـادضت يف خمخَف افلالث، 

ذواز تني ألفصاذ، حِر ٔبذى ثبٔثص اًًسق ألدشي ثبٔثصا مَحوػا، ذما اهـىس ؿىل ثوسًؽ الٔ 

اًخعيَؽ ٕاىل اجتاٍ اًىثري من اًض حاة واًضاابث ٕاىل اًـمي يف اًعياؿاث اكلخَفة، وتشعل 

ٔبظححت اًفذات ثـمي وحىسة مثي ٔبجهيا متاما، وحتعي ؿىل وػَفة بٔؿىل من وػَفذَ، 

غ وحىسة ٔبنرث ذما ٍىسة. وؾل ًـس ألة اًـائي اًوحِس ًٔلدشت، وحصثة ؾن رعل ازثفا

 اـلصنز الاحامتؾي ٌَمصٔبت.

وابًًس حة ٕلؿاذت ثوسًؽ ألذواز، فلس تًَت اصلزاساث وألحباج ٔبن ُياك صلك خسًس 

يف ثوسًؽ ألذواز تني اًزوخني فصضخَ خمخَف اًؼصوف الاحامتؾَة والاكذعاذًة واًثلافِة. 

فؿل ًـس ثلس مي اًـمي مثي اًساتق مدين ؿىل ٔبساش هوغ ادلًس، حِر ًخىفي اًصخي 

مبرخَف ألذواز ألدشًة ذازح اًحُت، تُامن ًلذرص ذوز اـلصٔبت ؿىل اًـمي يف حمَط اًحُت 
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مثي الاؾخياء تبٔفصاذ ألدشت، وابًضؤون اصلاذََة ٌَحُت، فٕاهَ يف ألدشت اـلـادضت ٔبظحح 

ُياك هوغ من اًخحاذل واًخساذي يف ألذواز، حِر ثوسـت ٔبذواز اًزوح ًدضمي اـلضازنة 

زًنَة، ومصاكدة ومذاتـة وضاظاث ألظفال ذاذي ألدشت. وابـللاتي اندسخت يف ألؾٌلل اـل

خـَق ألمص مبخاتـة اًًضاظاث اًرتفهيَة ٕاىل  اـلصٔبت ٔبذوازا ٔبدصى اكهت حىصا ؿىل اًصخي، ًو

 17.خاهة اًـمي ذازح اًحُت

ثوسًؽ اـلِام تني اـلصٔبت  ٕاؿاذت نٌل ؾصفت ألدشت اـلـادضت ثلرياث ابزست متثَت يف

َمِام وألذواز تني الك اًعصفني ؿرب مضازنة يف ألذواز ٌ واًصخي، حِر جنس ثحاذل 

ًلك مهنٌل، ٕال ٔبن اًخلري اًحازس ُو ما متازسَ اـلصٔبت ذاذي ألدشت من ؾيرص اتتؽ  اكلععة

 18. ٕاىل ؾيرص مضازك ٔبو مس خلي

هبا لك من اًزوح واًزوخة هدِجة وؿَََ هعي ٕاىل ٔبن ألذواز ادلسًست اًيت اندس  

 ضري ٕاىل ٔبن ُياك ٕاؿاذت ثوسًؽ ًٔلذواز ملازهة ابٔلدشت اًخلََسًة.ج ٌَخلري اذلاظي 

 تياء اًلوت وثلري ذوز اـلصبٔت وماكىهتا يف الٔدشت اـلـادضت: .1

ٕان فِم اًفصذ صلوزٍ الاحامتؾي، وكِامَ تَ كِاما سَامي ًـمتس ؿىل فِمَ ًٔلذواز 

اًيت ًلوم هبا ٔبفصاذ افلمتؽ الٓدصون، فلِام اًزوخة تسوزُا ٍىمتي ؾيسما  الاحامتؾَة ألدصى

ثـصف ذوز اًزوح ٔبًضا، وثفِمَ ؿىل ٔبساش احامتؾي سَمي. وكِام ألتياء تسوزضم ٔبًضا ًـمتس 

 ؿىل فِم ذوز اًواصلٍن، ومـىن ُشا ٔبن مـصفة إلوسان تسوزٍ ثخحسذ مبـصفة اصلوز اـلمكي هل. 

صحؽ اًىثري من ٕان ذدول اـلصٔبت سو  ق اًـمي ًـخرب ؿامي رمم يف ثلري اًحًِة اًـائََة. ٍو

ٕار  ُشا اًخلري ٕاىل ٍلوؿة من اصلوافؽ اًصئُسة مهنا كالء اـلـُضة، وًواسم اذلَات اًرضوًزة.

 ذما زفؽاًصخي يف حتمي ٔبؾحاء اذلَات واـلعاًزف ارلاظة ابٔلدشت، ؿىل مضازنة اـلصٔبت  معَت

ٔبي ٔبظحح  ،ضازك يف اًلصازاث، ويف جس َري اًضؤون اـلزًنَةٔبظححت ج  هتا حِرمن كمي

ذاذي ٔبسؼصهتا ملازهة مبا اكهت ؿَََ يف اـلايض، حِر ؾل  ،ٌَمصٔبت ماكهة ٔبنرب، وسَعة ٔبنرث

تي ل جتصٔب حىت ؿىل اًخرصحيحَ ٔبو الاؿرتاط ؾن موكف ٔبو كصاز  ،ىن ًصٔبهيا ٔبًة ٔبطمَةٍ

 .ختشٍ سوهجاا
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 ،ػِوز كمي خسًست ،حِر ٔبذى ٕاىلٕاجصاس اًخلري يف ماكهة اـلصٔبت نٌل معي اًخـَمي ؿىل

وحصاحؽ تـغ اًلمي اًخلََسًة، فاًخـَمي ٔباتخ فصظة ٔبمام اًفذات ٌَرصوح تسوزُا ًعَة اًـؿل 

ٕار اجنصث  ،واًـمي يف بٓن واحس،ٕار ًالحغ يف اًفرتت ألذريت من اًخلري حتول وضؽ اـلصٔبت

 19.وادذَاز اًزوح اـلياسة ،ؾيَ مجةل واحضة من اًلمي ذاظة مهنا اـلخـَلة ابًزواح

 ،نٌل ٔبن اـلصٔبت تـس ٔبن ذذَت جمال اًخـَمي واًـمي بٔذشث نثريا من س َعصت ألة

ألدشت. حِر جنس  ٕاؿاةل وجسِم يف ،وثـمي جباهة اًصخي ،وظازث اـلصٔبت اـلثلفة واـلخـَمة

ثلسرما ألدشت ٔلفصاذُا من ؿاظفة وحٌان ًٔلتياء، واصلوز الاحامتؾي ٔبن اًوػائف اًيت 

اطلي ٍمتثي ابٕلجناة اًرشؾي ًٔلظفال وحٌلٍهتم احامتؾَا، واصلوز الاكذعاذي من ثبٔمني 

حاحِاث ألفصاذ ألساس َة مهنا واًىٌلًَاث، ؿسا ؾن الاس خلصاز اًيفيس واطلُين. لك ُشٍ 

ٔبت ٕاىل خاهة اًصخي؛ ٕارا ما كَيا ٔبهنا كس ثخفصذ يف ألذواز ٔبظححت متازش من كدي اـلص 

اـلسؤوًَة ؿرب اختار اًلصازاث اذلاسمة جتاٍ ألدشت، ومن ذالل زلة اًصخي اطلي كس مٌحِا 

 20.ٌَمصٔبت ؿرب ما ٔبزحدت من ذالل رعل زخاحة اًـلي، واًلسزت ؿىل حتمي اـلسؤوًَة

اـلصٔبت  ذوز لة يف ٕاػِاز جصوسًًدلي ؿسم اـلحاً وؿىل اًصمغ ذما مت ظصحَ ساتلا، فٕاهَ

ٔبو اًلول تبٔن ُشا افلمتـلس ختىل لكَة ؾن ظاتـَ  ،ًَحخي اًعسازت يف افلمتؽ ادلزائصي

ًىٌَ ًُس اًوحِس اطلي ٌس خعَؽ ثَحَة حاخاث  ،اطلهوزي. تي تلِت ماكهة اًصخي حمرتمة

فس اـلاكهة ألدشت، وًُس ٔبًضا اًوحِس اطلي ميغل اًسَعة ؿىل ألدشت، تي اـلصٔبت حتخي ه

اًيت حيخَِا اًصخي،وكس ٔبنسث اصلساثري ادلزائًصة مساوات اـلصٔبت مؽ اًصخي يف اذللوق 

اًس َاس َة، ومدسٔب اـلساوات اـلخـَلة ابلهخزاابث، ومدسٔب اـلساوات تني اًصخي واـلصٔبت يف 

ارلعاة اًصمسي ًـخرب اـلصٔبت تبهٔنا اًيعف الٓدص ٌَمجمتؽ  نرشوظ اصلدول ٌَـمي. وبٔ 

 21.اكمال ٌَصخي يف اذللوق اـلىدس حةرشٍاك و

ًؤنس "مععفى توثفٌوصت" تبٔن اـلصٔبت ل جس متس ماكىهتا ارلاظة من وهبشا اًعسذ 

فِىي مثي  ،تي من هوهنا ٔبما ٔبو اتية بٔو ٔبدذا، مسؤوًَاهتا ومضازنهتا يف اًـمي إلهخايج

عحح ًِشٍ اـلصٔبتاًيت ٔبفٌت حِاهتا يف  ألزط زمزا ٌَرعة ثـعي ٔبنرث جىثري ذمّا ثبٔذش، ًو
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ة حزء من سَعة ألة، واًيت ًـعهيا ٕاايُا.ؤبهّنا حتؼى ابحرتام  ذسمة ظاحل اًـائةل ألتًو

 .22مسؤوًَة من حمتخؽ تَ هؼصا ـلا وثلسٍص هحرٍين ذاذي اًحياء اًـائًل

 تياء اًلوت وثلري ذوز الٔتياء وماكىهتم: .1

ٍصثحط ذوز ألتياء وماكىهتم يف ألدش ٕاىل حس هحري جمنط وماكهة اًزوخة فهيا، ومؽ رعل 

ُياك فصق تني ٔبذواز وماكانث ألتياء اطلهوز، وثغل اًيت حتخَِا إلانج. ففي اًساتق ازثحط 

الاجن الٔنرب تبٔتََ من ٔبخي ثـؿل رميخَ. فوخس الآبء يف ٔبتياهئم امذساذا طلواهتم، وثواظال 

ومؽ ثعوز مٌايح اذلَات اكلخَفة، وثلس مي ألدش اـلمخست ٕاىل وحساث ظلريت، وثـؿل  ،هتمـلِي

اـلصٔبت، ٔبذى ٕاىل ثحاذل ألذواز واكدسام اًسَعة تُهنٌل، ألمص اطلي ٔبًلى ٕاىل حس ما ٔبفضََة 

اطلهوز ؿىل إلانج يف ألدشت اًيووًة. نٌل ٔبن ثـَمي الٔتياء يف ادلامـاث، َُبٔ هلم اندساة 

اث خسًست ذازح ألدشت، ذما ٔبوخس اًؼصوف اًيت ٔبسِمت يف ٕااتحة هلم فصظة اـلضازنة ذرب 

 يف اًلصازاث اـلعرًية اًيت ختعِم واـلخـَلة مبعريضم اصلزايس واـلِين.
 

 اًسَعة ودضاغ ألذواز يف الٔدشت اًـصتَة اـلـادضت:-اثًثا

، فِياك مواكف ٕان اًفصذ ذاذي ألدشت حيخاح ًومِا ٕاىل وحوذ اًسَعة يف حِاثَ

جس خسؾي من ألة ٔبن ًلف موكفا حاسما وكواي، ٔلن ألة ابًًس حة ٔلتيائَ ميثي اًسَعة 

ة، وؿسم وحوذ اًسَعة ًؤذي ٕاىل ؿسم اًعمبٔهٌُة.  ألتًو

وسَعة كصاٍز يف ألدشت  ،ٔبن اًسَعة اكهت سَعة اًصخي وكس س حق ؤبن ٔبرشان

يف ألدشت حِر ٔبّن اٍمتثَي الاكذعاذي ثـخرب ؾيرصا اثهواي  ٔبما اـلصٔبت فاكهت اًخلََسًة،

والاحامتؾي واًس َايس ٍصحؽ ًٔلة، ٔبّما ماكهة اـلصٔبت فذـخرب ذوهَة ثخحسن ٔبو جسوءمؽ 

زسمة ًلميحؤبن ٔبكَحَة اًًسـاء ًواظَن وحؼوذُن يف تَوهتن و . مصاحي ألدشت اذلَاثَة

 23.ؿىل اًساحة اًـمومِة تُامن ًحلى ألسواحألظفال واًزوح، 

ي اًرصاؿاث اكلخَفة اًيت جضِسُا ألدشت اـلـادضت ٍىضف ؿىل ٔبن كاًحُهتا ٕان حتََ

ًيجم ؾن ضلوظاث اًـرص، وضلوظاث اًـمي. انَُم ؾن ؿسم ثوافق ثوكـاث اصلوز مؽ 
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ٔبذاء ُشا اصلوز. فاًخحاٍن تني ٔبذاء اصلوز وثوكـاثَ عم ٔبنرث اًـوامي اـلسؤوةل ؾن اًرصاغ 

 اطلي وضِسٍ الٓن.

اؿاث اًيت ثـصفِا ألدشت اـلـادضت، ثغل اًيت ميص هبا اًزوح اـلـادض ومن ٔبصاكل اًرص 

واـلصٔبت اـلـادضت. فىثريا ما ًـاين ألسواح يف اًوكت اذلارض من دضاغ ٍمكن يف زقحهتم 

ة اًخلََسًة اًلسمية من هجة، وزقحهتم يف ثلَري ُشٍ  ابلس متصاز تبٔذاء ٔبذوازضم اًسَعًو

وز ادلسًس اطلي ًفصضِا ؿَهيم اًخلري اًثلايف والاحامتؾي من ألذواز ًخامتىش مؽ ثوكـاث اصل

هجة اثهَة، ٕار ثخعَة مهنم ُشٍ ألذواز ادلسًست اـلساوات فامي تُهنم وتني ٔبسواهجم واذلس من 

 سَعهتم اًساتلة.

وثـس اًرصاؿاث اًيت ثخـصط ًِا اًزوخة يف اًوكت اذلارض، من ٔبكوى اًرصاؿاث تني 

ٔبفصاذ ألدشت اـلصثحعة تخٌاء اًلوت فهيا. وثـوذ ٔبس حاهبا ٕاىل نرثت اـلضالك واًضلوظاث 

الاحامتؾَة واًيفس َة والاكذعاذًة اًيت ثخـصط ًِا واًيت جتـي من ذوزُا ٔبنرث ثـلِسا. ٕار 

بٔذواز تـضِا مذساذي مؽ الٓدص، وتـضِا مذضازة مـَ ألمص اطلي  ؿَهيا ٔبن ثلوم تـست

ٌسخة ًِا دضاؿا مس متصا، ٕار ًخوكؽ اًزوح مهنا ٔبن حىون سوخة مسؤوةل ؾن لك صؤون 

ا من اـلِام اًيت ًخوكؽ  خوكؽ ظاحة اًـمي مهنا ٔبن حىون مسؤوةل ؾن معَِا، وكرُي اـلزنل. ًو

 افلمتؽ ٔبن ثلوم هبا.    

 دشي:يف اًًسق الٔ  اثًلوت واختار اًلصاز تياء ا -زاتـا 

ٕان جناخ ألدشت ٔبو فضَِا هوحست سواحِة ًخوكف ٕاىل حس هحري ؿىل ثوسًؽ اًلوت فهيا 

ا اقلصك اًصئُس ًض ىت ٔبهواغ اًًضاظاث واًخفاؿالث الاحامتؾَة ذاذي ألدشت  ابؾخحاُز

وذازهجا، نٌل ًخوكف جناهحا يف تـغ ألحِان ؿىل اًخوافق يف اـلصحـَة اًيت ًمت اختارُا 

اث واذلمك ؿىل اًخرصفاث. ًِشا ثـخرب اًلوت اًيت ميَىِا لك ؾضو من ٔبساسا ـلصاحـة ارلالف

ٔبؾضاء ألدشت وذاظة اًزوخني ذًَال ذكِلا، واهـاكسا واحضا ًلوت ٔبو ضـف اصلوز اطلي 

تني ألفصاذ وحتسذ هوغ  لميازسَ لك فصذ فهيا. نٌل ٔبهنا ثؤثص ثبٔزريا كواي يف ظحَـة الثعا

 تُهنم.اًـالكاث الاحامتؾَة اًيت جسوذ 
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وثؼِص ُشٍ اًلوت واحضة يف كسزت لك ؾضو يف ألدشت وخباظة اًزوح واًزوخة ؿىل 

 اختار اًلصازاث اًيت ثؤثص يف حِات ألدشت.

وكس ٔبزحدت اصلزاساث ٔبن ُياك مذلرٍين ًؤثصان يف ظياؿة كصاز اـلصٔبت ًخـَق الٔول 

ابٔلظص اًثلافِة اًسائست يف مهنٌل مبعاذز اًلوت اًيت متَىِا اـلصٔبت ثضلك ؿام، واًثاين ًخعي 

 افلمتؽ، واًيت حتسذ ذوزُا مكصٔبت. 

وكس ثوظَت ُشٍ اصلزاساث نشعل ٕاىل ٔبن كوت اـلصٔبت يف ظيؽ اًلصاز يف ٔبدشهتا، ثخبٔثص 

نثريا مباكىهتا الاحامتؾَة، وذزخة اس خلالًِا اـلاذًة، ومس خوى ثـَميِا، وهوغ اـلِية ٔبو اًـمي 

مصذوذ ماذي ؿىل ألدشت، نٌل ثوظَت نشعل ٕاىل وحوذ اطلي ثلوم تَ، ومسى ما ًسز من 

ؿالكة تني كوت اـلصٔبت يف ظيؽ اًلصاز، وتني اـلاكهة الاحامتؾَة والاكذعاذًة ٔلدشهتا كدي 

اًزواح، وثحني ٔبن كوت اـلصٔبت ل ثؼِص ابصلزخة هفسِا ذالل اـلصاحي اكلخَفة ذلَاهتا، وٕامنا 

اًزواح حىون ٔبكي ثبٔزريا يف اختار اًلصازاث، وتـس  ثخلري تخلري مصاحي ذوزت حِاهتا. فِىي كدي

 24.اًزواح حىون ٔبكوى وسخِا
 

 كوت اـلصبٔت وألمناظ اًثلافِة:

ٕان فِم ظحَـة ما حمتخؽ تَ اـلصٔبت من سَعة وكوت ذاذي ٔبدشهتا وذازهجا، ًخوحة ؿََيا 

 حتََي ُشٍ اًلوت يف ضوء اًخوهجاث وألظص اًثلافِة ٌَمجمتؽ.

ألظص اًثلافِة يف حتََي ذًيامِاث ظياؿة اًلصاز يف ألدشت ؾيسما وثؼِص ٔبطمَة ُشٍ 

ىىدضف ٔبن ُياك ادذالفا تني اـلـاًري اًيت حتسذ ٔبذواز اطلهوز وإلانج يف افلمتؽ، وماكهة 

لك مهنٌل. وتني اـلواكف اًفـََة ٌَحَات اًَومِة اًيت ثؤذي فهيا اـلصٔبت ٔبذوازا كس ختخَف نثريا 

 . 25حِة اًثلافِةؾٌل ُو حمسذ من اًيا

حال حتسذ اـلـاًري الاحامتؾَة وألمناظ اًثلافِة ٔلي جممتؽ ما، واـلض خلة ٔبظال  وؿىل ٔبي

من ظحَـة هؼامَ الاكذعاذي والاحامتؾي اًضرط اطلي تَسٍ اًسَعة ٔبو اًلوت ذاذي 

 ألدشت.
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وماذامت ألهؼمة واـلـاًري الاحامتؾَة ختخَف من جممتؽ لٓدص، وختخَف ٔبًضا ذاذي 

فلمتؽ اًواحس اطلي ًضم ٔبمناظا مـُض َة مذحاًية مفن اًعحَـي ٔبن جنس ثحاًيا واحضا يف ثسزح ا

 اًسَعة.  

 

 ذامتة:

ٕان اًخلري الاحامتؾي واًثلايف اطلي ثخـصط هل ألدشت اـلـادضت، ًخعَة مصوهة 

ؿىل وثساذال يف ألذواز ٔبنرث ذما اكن ؿَََ يف اًساتق، وثـمتس مسى ُشٍ اـلصوهة ٔبو اًخلري 

صلك ألدشت هووًة ٔبو ذمخست، وؿىل اًـمي وهوغ ألدشت حرضًة ٔبو ًزفِة، وؿىل ذزخة ثـَمي 

 اًزوخني وزلافهتم، ٕاضافة ٕاىل ثلري ٔبظص افلمتؽ اًثلافِة ًدس خوؾة اًخلَري وثامتىش مـَ.

وكس تًَت مٌاكضة اًلضااي اًساتلة ٔبهَ لكٌل ازثفؽ اـلس خوى اًخـَميي ٌَمصٔبت اخنفضت 

َزي واًِميية واًدسَط ضسُا، وابـللاتي حزذاذ حٍصهتا واس خلالًَهتا فذؼِص معََة وس حة اٍمت 

 ثحاذل ألذواز تُهنا وتني سوهجا. 

نٌل تًَت اًيخاجئ ٔبن تياء اًلوت يف ألدشت وثسزح ُصم اًسَعة ذاذَِا ٔبثص ثضلك واحض 

 ٔبسَفٌا ؿىل ظحَـة بٔذواز ٔبفصاذُا حِر ػِص ثحاذل ًٔلذواز اًوػَفِة تني اًزوخني نٌل

اطلهص، حبَر ٔبظحح اًزوح ٌضازك اـلصٔبت يف تـغ ألؾٌلل اـلزًنَة، نٌل ػِص من هجة اثهَة 

دضاغ تسى خََا يف ٔبذواز اـلصٔبت اـلخـسذت حبَر ٔبظححت معاًحة تخحلِق ٔبنرب كسز ذمىن 

 من ُشٍ ألذواز. 

صزث هوؿا وابًًس حة ـلؤرش اختار اًلصازاث، ثحني ًيا ٔبن اـلصٔبت يف ألدشت اـلـادضت حت

من سَعة اًصخي حبمك ؾوامي ؿست ٔبجصسُا مس خواُا اًخـَميي ووًوهجا ؿاؾل اًضلي، وثلضلُا 

ٌَمسؤوًَة، وؿَََ بٔظحح ٌَمصٔبت حزي ٌسمح ًِا ابختار اًلصاز يف ألموز اـلعرًية اًيت ختعِا 

حلى اقلم ألول يف حتسًس اـلسبةٔل ُو وؾي اًصخي  ٔبو ختط ٔبفصاذ ٔبدشهتا ؿىل اًـموم. ًو

 وٕاذزانَ لهـاكساث اًخحولث اًيت فصضهتا اًـوـلة يف مجَؽ افلالث.   
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وهبشا هخوظي ٕاىل ٔبن بٔوضاغ اًلوت بٔو اًسَعة تني اًزوخني وثوسًـِا تُهنٌل جضلك 

ؾيرصا ُاما يف تياء ألدشت واختار اًلصازاث فهيا، ورعل ٔلن تـس اًلوت ُو يف اذللِلة 

 ًٔلذواز تني ٔبفصاذٍ.اهـاكش ًثلافة افلمتؽ، وًخوسًـَ 

 

 اًِوامش واـلصاحؽ :
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 ادلزائصي افلمتؽ ذاذي ألدشًة َـالكاثٌؿىل اًخلري الاحامتؾي  اًسىين اًفضاءبٔثص 
 اـلـادضت(Edward T. Hall هؼًصة ٕاذوازذ ُول  وفق حتََََة )ذزاسة

 ادلزائص - خامـة ثسىصت -اًحاحثة: ظحة ذًوةل                                                                

 : اـلَرط

ٌضلك اًخلري الاحامتؾي ٕاحسى اـلواضَؽ اًيت 

صلَت اُامتم ؿٌَلء اذللي الاحامتؾي، وحصنزيضم ؿىل 

ذزاسة مؼاُص اًخحاٍن والادذالف يف هؼم اًحياء 

الاحامتؾي ًٔلفصاذ يف ػي ثياسم الاس خزسام اـلفصظ 

دشت عم ارلََة ألوىل ًِشا ٌَخىٌوًوحِا. ومبا ٔبن الٔ 

اًحياء، فٕاهنا عم ألدصى ثخبٔثص ابًـوامي اـلاذًة 

واًالماذًة، ومن تُهنا اًـامي اـلـٌلزي اطلي ًخزش صلك 

اًفضاء اًسىين، واطلي ًـس اًوؿاء اطلي حيوي جمالهتا 

اًوػَفِة )معحخ، قصفة( من هجة، ومن هجة ٔبدصى 

ازسة اذلَات اًَومِة حيوي جمالهتا اذلَوًة اًيت ًمت فهيا ذم

 والاحامتؾَة ٌَفصذ وألدشت ولك.

هوذ مـصفة  -حبمك ختععيا-ومن ُشا اـليعَق، 

اًـالكة اًخحاذًَة تني اًـامي اًفزياييئ )اـلحين( واًـامي 

الاحامتؾي )ألدشت(، ٔبٍن حناول يف ُشٍ اصلزاسة ٔبن 

وسَط اًضوء ؿىل ٔبضم دعائط اًخيؼمي اًفصاقي 

ٌَمسىٌوثبٔزرٍي ؿىل ثلَري اًصاتط ألدشي. وُشا ابلؾامتذ 

سىٌَة خمخَفة وفلا ًخعوز مسًية  ؿىل ادذَاز ٔبمناظ

ثسىصت، ويف مصحةل اثهَة هلوم تخعحَق منورح ُول 

ة  لة مدخىصت ٕلؿاذت ظَاكة اًحًِة اـلـٌلًز تعًص

والاحامتؾَة، تلَة ذزاسة ٔبمناظ اـلسافاث الاحامتؾَة 

لة  ٔلفصاذ ألدشت ذاذي اـلزنل. وُشا ابلؾامتذ ؿىل ظًص

لاتةل،اـلالحؼة اًخحلِق اـلَساين وثعحَق ثلٌَاث اـل

ابـلضازنة والاس امتزت. وتـس اًوظول ًيخاجئ اصلزاسة 

هلرتخ تـغ ثوظَاث اًـامة وثوحهياث اًـمصاهَة اًـَمَة. 

وفق ُشا اـليؼوز ًمت ظصخ اًدساؤل اًخايل: ما ُو 

ٔبثصاًفضاءاًسىٌَـىل اًخلري الاحامتؾي ٌَـالكاث 

 ألدشًةذاذي افلمتؽ ادلزائصي وفق مٌؼوز اذوازذ ُي؟

 –مسىن  –اًلكٌلث اـلفذاحِة : منورح اذوازذ ُول

 .اًخفاؿي ألدشي -اًخلري الاحامتؾي –ؿالكاث ألدشًة

 
 

Abstract : 
The social change is the most topics that take 

the attention of modern sociology at the time of 

technology. And their concentrated on the study 

of the difference, in systems of social structure 

of individual. The family is the first cell of this 

structure, they are also affected by the material 

and immaterial factors, including architectural 

factor that takes the form of residential space. 

The home container which contains functional 

areas (room, kitchen) On the other hand, 

contains the vital areas of family and daily life 

practices in it. 
Fromthis point, by virtue of our specialty 

and we would like to know the correlation 

between the physical factor (building) and the 

social factor, where we are trying in this paper 
is to high light the most important spatial 

organization of the analgesic properties and its 

effect on changing the family link. And this 

depending on the choice of different housing 

styles according to the evolution of the city of 

Biskra, and in a second stage, weapply the Hall 

in an innovative way to re-drafting of 

architecture and social model, aim to study of 

social distances patterns of family member 

sinside the house. 
This way, we use in vestigative techniques as 

a questionnaire. After access to the results of the 

study, we propose some general 

recommendations and urban scientific 

guidance.According to this perspective is asked 

the following question: Whatis the impact of 

the residential space for social change and 

family relations on Algerian society? 
Keywords: Model Edward Hall- housing – 

relations hips family- social change–social 

interaction. 
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 ملسمة:

اًخحسًس ٔبنرث من مضلكة ذاذََة  ادلزائص ؿىل وخَثواخَ افلمتـاث اًـصتَة ؿامة و 

اثَ ؤبُسافَ ، واًيت ثؼِص يف ثعوزٕاىل زذوذ ٔبفـال جتاٍ ُشا اًواكؽ ذازحِة، ثسفؽ ابٕلوسانو 

ُشا ما هالحؼَ ؿىل وخَ ارلعوض يف اًخلري الاحامتؾي اطلي ًـس وؿالكذَ ابلٓدٍصن. و 

 1.اجتاٍ ٔبو ثلومي هليف اًحياء الاحامتؾي ذون حتسًس يف اًـالكاث الاحامتؾَة ؤبذات حتول 

وحِا اذلاًَة.ىِة دشًـة و ِ واطلي ٌضِس ذًيام   مس متصت مؽ حزاًس اس خزسام وسائي اًخىًٌو

لس امي بٔول فضاء عوز اذلصنة الاحامتؾَة ًإلوسان وؿىل ث ثيوغ اـلاكن من ٔبضم اـلؤثصاث

ُو مَجبٔ مكععَح ٔبوىل واطلي بٓل ٕاىل ٔبن ٍىون مزنل ٔلمان ٔبل و ًَجبٔ ٕاًََ ٌَضـوز اب

ة واـلاذًة رلَق اذلصنة و ضرط احذَاخاثَ ٌ  اًسىون يف بٓن واحس. ًلول س ححاهَ اـلـيًو

 ػل س ححاهَ وثـاىل " فامنت2وػل حـي ًمك من تَوحمك سىٌاثـاىل يف حممك نخاتَ اًىصمي: "و 

إلوسان رممة  هفس َة حسذثذللث ماذًة و مـاين و  اًسىن وما حيمهل منؿىل ؾحاذٍ 

تياء ن ٌَصاحة والاس خلصاز واًسىِية و مكاكهـم ؿَََ ابًحُذبٔ ، فزطألساس َة يف ٕاؾٌلز الٔ 

 ألدشت.     

ثـس ألدشت اًيوات ألوىل يف تياء افلمتؽ إلسالسم وتياء اذلَات إلسالمِة، ألدشت عم 

يف ػالل ألدشت ًرتب اًفصذ اًعاحل وحمنو اـلضاؾص اًعاذلة، مضاؾص ألتوت  ،ٔبساش افلمتؽ

خـؿل اًياش اًخـاون ؿىل ارلري وؿىل اًرب يف ػي ألدشت عم و .3وألمومة واًحيوت وألدوت ًو

ومن مؼاٍُص اًخلري يف اًحًِة اًضلكَة  س من ذالهل ُشا اًخلري الاحامتؾئبضم مؤرش ًرب 

 اًخس َعة، ونشا ثحاذل ال من منط ألدشت اـلصهحة )اـلـلست( ٕاىلٔلدشت من ذالل الاهخل

دشت فىٌل ثلريث لٔ ذش مٌحى ابٔ اًـالكاث ألدشًة. وس خًذج ان اـلسىن ألذواز واًوػائف و 

دعائط الاحامتؾَة ًٔلدشت ثلريث مـِا مواظفاث اـلزنل والاهخلال اًرسًؽ من اٍمنورح 

 اًخلََسي ٕاىل اٍمنورح اذلسًر.

 ؾن ملازتة ًـؿل اًيفس الاحامتؾي اًفضايئ: بٔول: قلة

اًحُئة اًفزيايئَة، اًيت ثيسزح مضن اسدٌا ٕاىل اًـالكة تني إلوسان و هخـصط يف ذز 

َة ٌَخعماميث مواضَؽ ؿؿل اًيفس الاحامتؾي اًفضايئ،واطلي هيمت ابلآثز اًيفس َة والاحامتؾ 
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ـِا ًعاحل ، َئِةاًخلرياث اًح اـلحاين وألحِاء واـلسن و اًِيسس َة ٌَمساهن و  قلاوةل ثعًو

و اجتاُاث اًفصذ حنٔبتـاذ اـلاكن وثبٔزرٍي ؿىل سَوك و ثسزش و .4اًخىِف مـِاإلوسان و 

ث ذوز اـلاكن يف جضىِي اًخفاؿي . فالجتاُاث اذلسًثة ٔبنسالٓدٍصن يف اًحُئة اًفزيايئَة

 يف ٕاضفاء ظحلة ذًيامِىِة مـَية ٌَـالكاث الاحامتؾَة.و

دشت اكهت مٌعَق ًحـغ اصلزاساث ؿىل رعل فاًـالكة اذلاظةل تني اـلسىن والٔ  ءتيا

 )Amos Rapopart )2979ألهرثوتوًويجألحباج اـلخـسذت لك يف جمال ختععَ. فَلس اؾخرب و 

اًفذحاث من ٔبضم بٔساس َاث ًخحلِق اذلاحِاث اًَومِة ٔبن اًضلك واًخوحَِ ومتوكؽ اـلحىن و 

ٍصى يف س َاق اـلوضوغ،  نٌل 5واًـالكاث الاحامتؾَةارلعوظَة و  ، مهنا مانية اـلصٔبتًٔلدشت

( لك مزنل حيمي ألدشت Kabylieٔبن ألدشت و َُلكهتا ثخحمك يف صلك اـلحىن ففي اًلدائي )

 la famille)جتمؽ ٍلوؿة من اـلياسل حول فٌاء مضرتك حتمي ؿائةل و  (famille conjugale)ٔبوًَة 

élargie) ةثًذج ُشٍ افلموؿة و اتن ألدشت ٌُل اًيوا، فِيا ميىن اًلول ٔبن اـلسىن و اًلًص

اث اطلي ًًذلي من ؿالكاـلسًية( و -جممتؽ حرضي )افلمتؽا ًخين الاوًَخان  ومنوٌُل وثعوزُ

 .ثس َعة واحضة ٕاىل ؿالكاث مـلست

ٍن ًليض فهيا ، ٔبولٌُل اًفضاء اصلاذًل ًبٔذش ظاتؽ ذاض بٔ اـلسىن ُو جمال رو حسٍن

اًلول ٔبن فميىن  اطلي ميثي اًفضاء ارلازيج ٌَمسىناذلس اًثاين ؿام ذَ و اًفصذ مـؼم وك 

ُياك ؿالكة ىٌل وس خًذج ٔبن إلوسان ًخزش سَوهَاث وذوافؽ مـَية اجتاٍ ُشٍن اًحـسًي

ًحسٔب مذبٔثصا تفىص  ما ًسمع الاجتاٍ اًلائي تبٔن اـلحىنثص ؤ ثحاذًَة تني اـلسىن وألدشت ًخبٔثص ًو

ثسوز تساذهل ٕاما سَحا ٔبو  ىل مؤثص يف اًـالكاث إلوساهَة اًيتمث ثخحول إ  وفَسفة معممَ

لن  ة الاحامتؾي يف ؾٌلزثيا اـلـادضتًِشا وخس اًخوخَ اطلي ٍصسم ٕاىل ٕاؿاذت ادلاه ٕاجيااب

اًسَوك اـلاكين صلك من ٔبصاكل اًخفاؿي الاحامتؾي اًياجت ؾن حِات اًفصذ يف اًحُئة من 

 6.حوهل

 ذزاساث هلسًة ًخبٔزري ثعممي اـلسىن ؿىل ارلعائط اًيفس َة والاحامتؾَة ًٔلدشت: اثهَا:

، زياييئ ًيفصذ جبمةل من ارلعائط اـلـٌلًزةوس خزَط ذما س حق ٔبن لك فضاء ف

ن  افلمتؽ. اًسوس َوهفس َة ثـىس ارلعائط الاحامتؾَة من بٔول تياء ٔبدٌشي وظول ٕاىل حىٍو
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اًيت جضري ىهتجِا اًحاحثون يف ُشا افلال و اًيت ا تـغ اصلزاساث هشهص يف وزكذيا اًححثَة

ثـسى ، ومهنم من فة ثفاؿي اًفضاء اـلزنيل واًفصذٕاىل ثعوز ظصق ذزاس هتا مفهنم من اُمت مبـص 

 مسى ثفاؿهل مؽ افلمتؽ.ٕاىل اًفضاء ارلازيج اًـام و 

 : ثبٔزري اًفضاء اصلاذًل )اًفضاء اـلزنيل( .2

مي اصلاذًل ـلسىن ثَـة ذوزا حِواي يف ثؤنس تـغ اصلزاساث ٔبن مواظفاث اًخعم

رعل )كوت اًصواتط  من ألدشتاًيفس َة صلى ٔبفصاذ اًخبٔزري ؿىل دعائعَ الاحامتؾَة و 

ا، ارلعألدشًة تني ألفصاذ افلمتؽ متثي ذؿامة ًًضبٔت  واًيت( وظَة وصـوز ابلهامتء... وكرُي

. فلس ثوظي صومدازذوًو )و  الآبء وألتياء ثعحح  ( ٕاىل ٔبن اًـالكة تني2971اس خلصاٍز

-8، ؾيسما ًلي مؤرش اـلساحة اًسىٌَة ؾن )ابء ًخـعحون من ٔبتياهئم ابس متصازالٓ مذوحصت و 

ة   حني اكن ـلَىِة اـلسىن ذوزا يفيف .7( مرت مصتؽ20 حتلِق اطلاث واًضـوز ابًًِو

( 2991ا اًزيتُذا س خون س ََُسىو )(. بٔم2987اًضرعَة ًربوقس، فصص خوز و سسالا )

ٔبن  ، ؿىلاءاث اـلزًنَة من وهجة هعص اًعفييف ذزاس هتا ؾن ٕاؿاذت حتسًس وتياء اًفضٔبنسث 

ة واـلاكهة من ذالل ثبٔزُهثا تبٔحسج قصفة الاس خلدال اًيت وظفهتا  ابًفضاء اـللسش ثـخرب اًًِو

 .8الافصصة واًس خائص ول جس خـمي ٕال يف اـلياس حاث

 احامتؾَة ٌَمجال اًسىين ٕاىلوفق ملازتة هفس َة (2991نٌل ثوظَت زخاء ظحازت ميك)

هتم و  اث َنشا ؾن دضاؿاهتم اصلاذََة من ذالل اس خزسام سَوه ٔبن ألفصاذ ًـربون ؾن ٍُو

اء وسط اصلاز من ، ذما ٔبذى ٕاىل جصوس ؾيادض مـٌلًزة خسًست مهنا ٕاًلمـٌلًزة ذاذي مسانهنم

وز نٌل ذزست ؾض.9اًسعح يف اـلسىن اذلسًرمسىن اًخلََسي واسددساهل ابًرشفة و 

ؿالكذَ ابًزواح ألتياء، فدًَت ٔبن كة تني اًخىثَف اصلاذًل ٌَمسىن و اًـال (1002سِام )

مـؼم اًـائالث من ٔبفصاذ اصلزاسة ٔبحصث ذمازساث ثـسًََ ٌَفضاء اًسىين ادلسًس ذما ٔبذى 

 ٕاىل ثلَري اًلكي ًخعممي اًِيسيس ألويل ٌَمسىن.

ن خشعَة اً ابٕلضافة فصذ مٌش وضبٔثَ يف اًوسط اىل ٔبن اًفضاء اـلزنيل هل ذوز يف حىٍو

ست حِخًلألدشي و  ثبٔزري اًفضاء اـلزنيل  تسزاسة حول اًـالكة تني 1022ُشا ما كامت فًص

، وؿة من اًخالمِش تعًصلة ؾضوائَةاًخحعَي اصلزايس. ٔبٍن ظحلت اًـَية ؿىل ٍلٌَخَمَش و 
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: ذزخة ألطمَة اًلعوى حبثَة ٌَوظول ٕاىل اًيخاجئ مهنات واس خزسام الاس خخِان ٔكذا

اًلصفة -ٌَفضاءاث اًِيسس َة اًيت ًـُش ؿَهيا اًخالمِش اـلصحةل الاتخسائَة )اًفضاء اـلزنيل

ٔبن ُياك  ووخسث سَاميين مجَةل .10ارلاظة(، ـلا ًِا من ثبٔزري ؿىل اًخحعَي اـلسزيس

ثلسٍص اطلاث صلى اذ لك من اًصضا ؾن اذلَات و اظَة تني ٔبتـاذ اًفضاء اـلزنيل ؤبتـزثحاؿالكة 

 .11زابث اًحَوث

مسىن : .1  ثبٔزري اًفضاء ارلازيج ٌَ

اطلي اًسىٌاث و  اًـام( صلك ازلةل اًفصاقَة فلموؿة منًبٔذش اًفضاء ارلازيج )

، اًخفاؿي اًـالكاث الاحامتؾَة تني ألدش )ؿالكة ادلوازنرب بٔ تسوزٍ هل ثبٔزري ؿىل مس خوى 

(ٔبن اٍمنورح 1004َوهَاث الاحامتؾَة...(. فوخسث توضَاف فاظمة )الاحامتؾي، اًس

ًساكن. وانسث ًعحَـة اًـالكة ادلواًزة تني ااـلـٌلزي اًسائس ُو اـلصبٓت اًـاهسة ًسانيََ و 

اًـمصاهَة  ؾن اًخبٔزري اـلخحاذل تني اًحُئة (يف ذزاس هتا1020زاهَة َلس ؿىل ظَ ) اًحاحثة

الاحامتؾَة واًسَوهَة ٌَساكن ذلاةل تضلت كسمية تياتَس، وارلعائط اًفزيايئَة ٌَمساهن 

ة ا المح اـلسن اًلسمية ًؤذي اىل حموتًَت ٔبن اس متصاًزة ثلري مو  ًثلافِة الاحامتؾَة اًًِو

اًعصق اًيت ( 2999( نٌل ٔبجصسث جاكز زتَـة )12اهامتء ًِا...واًخبٔزري ؿىل مسى حصاتط و 

ذًل يف اـلسىن ماكن ٔبٍن ميثي ادلاهة اصلا ـلِاحٍصن لمذالك اًفضاء اًسىينٌس خـمَِا ا

 اًخياكضاث.   ما جمال ذازيج فِو جمال اًرصاغ و ، بٔ مَجبٔ وحٌلًة

ة تني اًساكن و  ُشٍ اصلزاساث زنزث ؿىل م مسى اهامتهئم ٕاىل تَئهتاًـالكاث ادلواًز

ُامترما ؿىل ا، ؿىل ؾىس تـغ اصلزاساث اًيت ّظخت وظصق اس خلالل وامذالك اـلاكن

ألوىل من ذالل اًحياء اًضريص وٕاجصاس اطلاث  اًعحة اًيفس َة ابصلزخةًيفيس و ادلاهة ا

ة ٌَفصذ. ٕال ٔبن ُشا ل ٍىفي ًخحسًس ؾوامي ُشا اًخلري الاحامتؾي، فِياك ؾوامي ثًدؽ و  اًًِو

ن ألدشت والاس خلصاز وما ًددـِم من ثفاؿي ٔبدشي  من ألظي ٔبي الاحذَاح ألول ًخىٍو

مة ؿالكاث ثحاذًَة رمت اطلي ًـس مـَاز ًامتسم وظالخ ألدشت و ألدش  تني ٔبفصاذ وثواظي

 .ًخحسًس ٔبذواز خمخَفة ًلك فصذ
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 :الاحامتؾي والثعال ألدشي اثًثا: اًخفاؿي

نرب افلمتؽ واـلسًية، لك ُشا ٔبهخج بٔ اـلسىن مذلرٍين ٔبساسني ومبفِوم ٕارن ألدشت و 

ا اًيت ؿالث ٕاوساهَة تخـسذ امذساذاهتا و ثفا حصتط تني ٔبفصاذ ألدشت اًواحست ٔبو ٔبفاكُز

(: ـلياكضة اًخفاؿي ألدشي اذلسًر ذاذي 1021صلليس ٔبَلس )ففي ذزاسة  ازلاؿاث.

ثحني هل ٔبن ُياك ؿسم ثواسن احامتؾي  اسدٌاذا ٕاىل حتََي هوؾياـلسن اذلرضًة ادلسًست 

حعة ابـلسًية اًخفاؿي تني ألفصاذ هدِجة ؾوامي موضوؾَة مصث َات اذلرضًة و حرضي تني اذل 

اـلٌلزساث اًسَواكث و زلايف ثؤثص ؿىل ٔلفصاذ ابؾخحازضم هَان احامتؾي و مكجال حرضي وتني ا

ص هحري ؿىل معََة الثعال ٔبثنٌل ٔبن اًخحولث الاحامتؾَة اـلـادضت ًِا  13.الاحامتؾَة

اًيت ثَلاُا الآبء وحياوًون قصسِا يف ألتياء، مفـصوف  ألدشي من تُهنا اًخًض ئة الاحامتؾَة

ة ًفرتت من اًزمن  ا ٔبثص ؿىل معََة ذمّ ؿىل افلمتؽ ادلزائصي ٔبهَ جممتؽ ساذثَ اًسَعة ألتًو

ٔلتياء وس َاذت زلافة اًالحواز وؿسم كدول بٓزاء اًعلاز الثعال ألدشي من ثـيَف ً

ٔبذث خبصوح اـلصٔبت ًـاؾل  ًـوامي الاكذعاذًة اًيتاسذزاهئم يف ٔبحِان نثريت، ابٕلضافة ٕاىل او 

ٕاٌُلًِا دلاهة هحري من مسؤوًَاهتا و كِام وسائط ٔبدصى هبشٍ اـلسؤوًَاث، ٕاىل اًضلي و 

خاهة وسائي الثعال وحىٌوًوحِاث اذلسًثة اًيت قزث ألدش وفرتث اصلفء اًـائًل، 

وحص ٔبو اًخَفاس ؾوط اذلواز ؿاث ٔبمام ٔبهجزت اًمكحَاحبَر ٔبظحح اًعفي ٔبو ألتياء ًلضون س

ألم ثضلك ؽ مؽ بٔوًَاهئم. ًلك ُشٍ اًؼصوف واًـوامي ثخحمي ألدشت و ومٌاكضة اـلواضَ

ألدشي ُو ثغل  فالثعال14.ذاض الاهخلاذاث اًالرؿة ثسخة فلسان الثعال ألدشي

لعس تَ بٔ اًـال ًضا كة اًيت ثلوم تني بٔذواز اًزوح واًزوخة وألتياء مبا حتسذٍ ألدشت، ًو

 اًـالكة اًيت ثلؽ تني من ثغلالث اًيت ثلؽ تني ٔبؾضاء الٔدشت و اًخفاؿظحَـة الثعالث و 

ن هَ احتاذ ٍلوؿة مبٔ نٌل  .15تني ألتياء بٔهفسِموتني ألتياء والآبء و اًزوح اًزوخة و 

ًخفاؿَون مؽ تـضِم اًحـغ ألصزاض جصواتط اصلم اًزوايج واًخخين، ٕار ًخواظَون و 

 .16الاحامتؾيتبٔذوازضم 

ٔبظحح اصلازسون ذلَات ألدشت لهيمتون نثريا تًس حة احذالل اًلصفة من ظصف ؿسذ 

 وهوغ اًخفاؿي، مـني من ألفصاذ، تي ميََون ٕاىل اصلزاساث اًيوؾَة اًيت هتمت مبلساز

 اًـالكاث وهوغ جحم اًخفاؿي وخيخَف مـني ماكن يف ألصزاض تني اـلخحاذةل اًـالكاث
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 ُشٍ ٕامِي ذوزاكمي ثياول كس، و ألدش ٔبفصاذ ٕاىل خسًس ؾضو إبضافة هحري حس ٕاىل اـلخحاذةل

يف  سايذت لك ٔبن ٕاىل ٔبصاز ؾيسما "الاحامتؾي اًـمي ثلس مي" نخاتة يف ألساس َة اذللِلة

 حِر ألصزاض تني اًـالكاث وثحاذل الاحذاكك فصض ثضاؾف الثعالث ؿسذ

 مؽ الاوسجام حتلِق اذلَات ثخعَة ٕار اًخىِف، رضوزت من مضالكث ٌس خسؾى ما ًًضبٔ 

ة ألطمَة توضوخ ثؤنس اًـحازت ِشٍف  ثواًخـَامي اًلواؿس  ٌَخفاؿي اـلدسـة ًٔلتـاذ اذلًَو

فِا حصى ما مسى ُشا اًخفاؿي ألدشي يف اًفضاء اـلزنيل؟ ًإلخاتة ؾن ُشا  .17الاحامتؾي

 اًسؤال اىهتجيا هؼًصة مـادضت ٌَخـمق يف ُشا اـلوضوغ.

 اـلـادضت:Edward T. Hallمهنجَة ٕاذوازذ ُول  .2

ومن ُيا ثبئت ٔبطمَة ُسٍ اصلزاسة يف هوهنا ثيفصذ تدٌاول موضوغ  اًصتط تني اًـالكاث 

ا ؿىل اًصاتط ألدشي )منورح رمازاث و اًفصاقَة ذاذي اـلسىن )اًحـس اـلاكين(  ثلسمي ثبٔزرُي

يف ؿالكاث ألدشًة  ِة من ؾعةالثعال تني ألصزاض( ُشا ـلا ذَفذَ اًثوزت اًخىٌوًوح 

18 اهخلِيا هؼًصة  ٕاذوازذ ُولوثفىىِا ، و 
Edward T. Hall اـلـادضت ًالس خسلل هبا يف حبثيا، 

"ٕان ما ًلوم تَ اًياش  يف نخاتَ"اٌَلة اًعامذة":  ٔبٍن ٔبصاز ألهرثوتوًويج ٕاذوازذ ُول

مؽ تَئذَ ُو ؿالمة  ٍىون يف كاًة ألحِان ٔبنرث ٔبطمَة ذما ًلوًون" ؤبن " ثفاؿي اًفصذ

ٔبمناظ اًخفاؿي تسٔبث من ٔبثسط ٔبصاكل اذلَات . و 19اًـىس ذًَي ؿىل اـلوث" ٌَحَات و

يف هفس س َاق ؽ هعاق اًًضوء واًخعوز... ووبٔظححت مـلست ؿىل حنو مزتاًس يف مجَ

اًزمان واـلاكن عم ٔبتـاذ رلَق اًخفاؿي. متثي اندساة اـلـصفة واًخـَمي "اـلوضوغ ٔبنس ؿىل ٔبن 

 " 20ـة واصلفاغ ٔبًضا ٔبصاكل حمسذت من اًخفاؿيواٌَ

" ؾن اًحـس اـلاكين يف اًـالكاث La dimension cachéeنٌل ٔبهَ حتسج يف نخاتَ "

لال " ذالل وحوذان هخـؿل حصفِا بٓلف اًـالماث اـلاكهَة اًيت ثبٔذش فٔلطمَخَ يف اًخواظي 

فضاء اـلياسة نٌل حتسج ؾن ماَُة اً "21لك واحست مهنا مـىن ذاظا يف س َاق ذاض

ًًضاظاث إلوسان ، و ًخحلِق ُشٍ اًلاًة ، حسذ ازتؽ فئاث من اـلسافاث الاحامتؾَة تني 

(، 02ة(، نٌل ُو موحض يف اٍمتثَي)ألصزاض )اسلمية واًضرعَة والاحامتؾَة واًـام

 اهئهنا اًىصت اًعلريت اًواكِة ٔبو اًفلاؿة اًيت ًًض إ بٔؾعى ٔبطمَة ٌَمسافة اًضرعَة تلوهل : "و 
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مَاًك هل ُا  اـليعلة اًيت حتَط ابًفصذ و ، نٌل اؾخرب بٔثَ ًَزَق حوهل ؿاسل ؾن الٓدٍصن"مٌش وض

من اًياحِة اًيفس َة. ومتثي ُشٍ اـلساحة كمية ذاظة ٔلكَة ألصزاض تي ًًذاهبم اًضـوز 

نٌل ؾصفِا ٔبًضا  .22تـسم الازثَاخ ٔبو اًلضة بٔو اًخوحص حال اًخـسي ؿىل ُشٍ اـلساحة

 اًفضاء اًِيسيس ًُس مذعاتلان فَلك (  ؿىل ٔبن اًفضاء اًضريص و J.Cousinحون هوسا )

 

شا ٔبجحام اًفلاؿة ثخلري حسة ألذري ًخعوز امذساذا ٔلهفس يا و  مٌا هل فضاء ذاض ُو

اًخىِف مؽ مساحة ملَلة من حوًيا
.23 

 

 

 
 

 . 1021: متثَي ٍمنورح ٕاذوازذ ُول ٌَمسافاث الاحامتؾَة. اـلعسز: اًحاحثة1زمس تَاين

يف ألذري هـصط ذزاسدٌا اًححثَة يف مضلكة اًفضاء اًسىين يف ادلزائص من ذالل 

َ اًخعصق ٕاىل اًخلري اًسىين اذلاظي وما  ت ٕاًََ اًامنرح اًسىٌَة اذلاًَة من ثسُوز واحض بًٓ

زمغ رعل ماساًت ن اًحُئة اصلاذََة ٌَمزنل ثضلك ؿام. و اـلضالك اًيامجة ؾهوؾَهتا، و يف 

ةل اذلاًَة حتخفغ ابًسٌلث اًـمصاهَة ًٌَس َج اًلسمي مٌش حلدة سمٌَة اـلسن ادلزائًصة  ظًو

، ذما ًسفـيا ٕاىل اًدساؤل ٕاىل ٔبي ا تـس اس خلالل واًربامج اـلخـسذتممصوزا حبلدة اس خـٌلًزة، و 

ا ميزٍي من ثعممي ٔبن ًيـىس ؿىل اًخلري مسى ميىن ٍمنط اـلسىن يف لك حلدة وم

ي اـلياسل اًلسمية ثيـىس ٕاجيااب ؿىل ا ًخلري الاحامتؾي ًٔلدش الاحامتؾي اذلاظي ُو

 .سزح فضاءاهتا وظًصلة ثعمميِا وثوسًـِا اًفصاقيوث ادلزائًصة من ذالل هوؾَة

ٔبساش ما س حلت إلصازت ٕاًََ من جتازة حبثَة، خاء اًخفىري يف كضَة حموزًة  ؿىل

اًحـس اًفصاػ اـلـٌلزي ٌَفضاء اًسىين، ذما  اًـالكاث الاحامتؾَة ألدشًة و حصتط تني كمي

 اس خسؿاان ٕاىل ظصخ ؿست جساؤلث:
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 ما عم اًفضاءاث اصلاذََة اًيت ساؿسث ؿىل اًخفاؿي تني ٔبفصاذ ألدشت؟ .2

ا اًـالكة تني اًفصاػ اـلـٌلزي ما مؼاُص .1  ؟ واًصواتط الاحامتؾَة ألدشًة وذما مسى ثبٔزرُي

 ما ُو اـلاكن اطلي حيخهل اًضرط و حسوذٍ ٌَفضاء اًضريص ذاذي اـلزنل ؟ .1

 ما ملساز ثيوغ اـلسافاث الاحامتؾَة تني ٔبفصاذ ألدشت ذاذي اـلزنل؟ .4
 

 زاتـا : اًِسف من اصلزاسة :

اًيت ثـزس من  َفة واًفصاكاث اـلضرتنة ٌَمساهنًٔلمناظ اكلخارلصوح ثسٌلث مضرتنة 

 عل ـلا ثـىسَ ٕاجيااب ؿىل اًخلري الاحامتؾي.  ت اًصاتط واًخفاؿي ألدشي وركو 

 : ذامسا: مهنجَة ووسائي اصلزاسة

ًخحََي ٔبتـاذ اـلضلكة اـلصثحعة ثضلك ٔبسايس ابًواكؽ اذلايل  اثحـيا اـلهنج اًخحًََل

اًسىٌاث تيُت يف فرتاث خمخَفة مبسًية  اصلاذََة ٔلمناظ خمخَفة منصاكاث رلعائط اًف

ابس خزسام مؤرشاث  ونشا )اًفضاء ألدشي( ؿالكهتا خبعائط ألدش الاحامتؾَةثسىصت و 

مفِوم اـلاكن لكلة ثواظََة كري ًفؼَة من حِر اذلسوذًة واًلصة  يف  Hallاًيت حتسج ؾهنا

َحعول ؿىل  واًخيؼمي والاجتاٍ واـلسافة، سًسري حنن ٔبًضا ؿىل هفس ُشا اـليوال. ٌو

، اس خـيا تبٔذات الاس خخِان ًلِاش اًيوايح لِلِة اـلس خلات من مِسان اصلزاسةاـلـَوماث اذل 

خشط وفلا ـلصاحي  210ؼوؿة من اًسىٌاث ًاكلخَفة ٌَمضلكة ؿىل ؾَية ؾضوائَة مذي

اًسخة اطلي ٔبذى تيا ٕاىل ادذَاز حلة خمخَفة ًخعوز اـلسىن يف مسًية ثسىصت. و  اتزخيَة

ٌَمساهن ُو اًخبٔثص تلول ماعل جن هيب"بٔن اًعحَـة ثوخس اًيوغ.  وًىن اًخازخي ًعيؽ 

مقيا . و 25وصلك تيائَحِر ظًصلة وضبٔثَ  .فِو ٍصى ان افلمتؽ اًخازخيي ًدٌوغ من"24افلمتؽ

 ."Sphinx Plus5 version 5.1.0.3" 26مبحااكت اـلـعَاث تربانمج

 ساذسا: مِسان اصلزاسة: ذزاسة حاةل مسًية ثسىصت / ادلزائص:

، هخـصف ؿىل اـلسًية من اًيوايح عالق يف ذزاسة ساحاث مسًية ثسىصتكدي الاه

 ىل ًومٌا ُشا.اـليادِة والاحامتؾَة وظحَـة اًًس َج اذلرضي مٌش وضبٔهَ إ 
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 مـعَاث ؿامة:موكؽ و 

م ؿىل سعح  88مٌرفضة، : ثلؽ مسًية ثسىصت حٌوة رشق ادلزائص، مبيعلة

رشكا. مبساحة حلصافِة ثلسز  1.44دط ظويل صٌلل و  14.48ألزط؛ وؿىل دط ؾصط

 . ²لكم 12672تؼ:

ة ذما مٌحِا مٌاد ذاض. نٌل بٔن ًِا فعي ظَف  ثلؽ مسًية ثسىصت مبيعلة ص حَ حصصاًو

 .فعي اًض خاء ابزذ%21جصظوتة وسخِة ° 41.1حاز خسا ثعي مذوسط ذزخة اذلصازت ٕاىل 

ة مبخوسط اًصظوتة اًًسخِة ° 4ثيرفغ ذزخة اذلصازت ٕاىل   . اًدساكط انذز خسا، % 89مئًو

دم. جيسز ابطلهص ٔبن اـليعلة جضِس  100ًوم يف اًس ية جمكَة ٕاحٌلًَة ثعي  12ل ثخجاوس 

 111149هتاظي كوي ًًذج ؾيَ هوازج. ٔبما فامي خيط ؿسذ ساكن مسًية ثسىصت فذعي ٕاىل 

 .1007 وسمة، حسة ٕاحعاء س ية

.: ًوحض ثـساذ اًساكن ـلسًية ثسىصت ؿرب خمخَف اًس يواث2خسول 
27

 

 1007 1006 1004 2998 2987 2977 2966 اًس ية

 111149 126198 102111 271142 218914 91800 19162 ؿسذ وسمة

 

(موكؽ ادللصايف ـلسًية ثسىصت يف ادلزائص02اًضلك) ( حسوذ مسًية ثسىصت1)اًضلك    
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 ساتـا:اصلزاسة واًخحََي:

 ذزاسة وحتََي الاس خخِان ارلاض ثساكن مسًية ثسىصت: هخاجئ 

 ؿالكة تني مست إلكامة وحاةل اـلسىن وصست اًخـَق ابـلسىن: .2

  

 

 

 

 

: )ٔب( ميثي ؿالكة حاةل اـلسىن وصست اًخـَق )الازثحاظ( ابـلسىن.  )ة( ؿالكة مست 1زمس تَاين 

 .1026اًخـَق )الازثحاظ( ابـلسىن. اـلعسز. اًحاحثة  إلكامة وصست
 

اًوػَفِة ل حيلق لك ألتـاذ اًيفس َة و ابًصمغ من ٔبن اـلسىن ًُس يف وضـَة حِست و

شا ًـوذ ٕاىل ؾضق اـلاكن و ٔبو حىت ازلاً  ُشا ما ثؤنسُا َة ٕال ٔبن ُياك ازثحاظ ابـلسىن ُو

ـصف ثـَلا ابـلاكن عم ألصزاض اًيت مست هخاجئ اًصمس اًحَاين )ة(.  ًخضح ٔبن اًفئة اًيت ث

س ؾن  ةل حًز ثـزس  ثرتك ٔبثص من انحِة س َىوًوحِة واحامتؾَة و س ية، اًيت 10ٕاكامهتم ظًو

اـلَي ٌَمحافؼة ثـَق بٔفصاذ ألدشت فامي تُهنم و  فهيم ؾضق اـلاكن. اًخـَق ابـلسىن ًًذج ؾيَ

ٔبتياهئا اهجٌل، ذاظة تني ألم و ٌظلان حيخألمن اا اًلصة، ٌَحعول ؿىل اًعمبٔهٌُة و ؿىل ُش

اث مذحاذةل تني فالزثحاظ ًسل ؿىل وحوذ ؿالك فِىي من ٔبضم مؼاُص اًخًض ئة الاحامتؾَة.

، يف تساًة حِات اًفصذ يف ُشا اـلسىن ًححر ؾن اًـوامي اًيت اًفضاء اـلزنيل واًفصذ

اًخـَق سما ٍىدضفَ، فجساؿسٍ ؿىل الاس خلصاز فِجس هفسَ ميَي ٕاىل اًخـَق تفضائَ ؾي

 ًدسؽ مؽ مصاحي ثعوز وجتسذ اـلسىن حسة سَوك اًفصذ اجتاَُ.ًخعوز و 
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 ؿالكة تني ؿسذ اًلصف وؿسذ الٔفصاذ ذاذي اـلزنل: .1

 

 

 

 

 

 .1026: ؿالكة تني ؿسذ اًلصف وؿسذ بٔفصاذ ذاذي اـلزنل، اـلعسز. اًحاحثة 1زمسحَاين 

ذالل ادلسول ًخضح ًيا ٔبن مـسل ٔبصلال اًلصف مذوسعة ذاظة يف منط سىن  من

 %2,11قصف ٌَمسىن.ٔبي مـسل  1ٔبفصاذ يف مزنل رو  6-4معوذي حسًر، حِر جنس 

، نٌل ًسل ؿىل ٔبن ٔبكَة ؿىل حاةل مذوسعة ًالنخؼاع اًسىينُشا اـلؤرش ًسل  ٌَلصفة.

 اًـائالث مذوسعة اذلجم.

 ـلسىن وهوغ الٔدشت:هخاجئ الازثحاظ تني هوغ ا .1

 

 

 
 

 

 .1026:  ؿالكة تني مؤرش هوغ اًسىن وهوؾَة الٔدشت. معسز اًحاحثة4زمس تَاين 

ألدش  تًَت هخاجئ اصلزاسة اـلَساهَةٔبن خمخَف ألمناظ اًسىٌَة يف اًلاًة ثلعهنا

، ذاظة يف سىٌاث راث منط اًحياء اًـموذي اذلسًر تًس حة 78,6%اًخس َعة تًس حة 

اـلصهحة ابًدساوي َسًة ثدٌوغ تني ألدش اًخس َعة و  خيط سىٌاث ثلَ ٔبما فامي ،%41,4

 . 5,7%الاس خـٌلزي ًلَة ؿَََ ألدش اـلصهحة تًس حة . يف حني منط اًسىن 2,9%تًس حة 
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ن ٔبدش ثس َعة وارلصوح من الٔ  ًـوذ ُشا اًصقحة يف دش اًىدريت و اًخلري زقحة ًخىٍو

شا تفـي اًخلري الاحامتؾي اطلي صِسٍ افلمتؽ ادلزائصي اطلي حتول  امذالك مسىن فصذي. ُو

هوؾَخَ اـلمتثةل يف ُشا ما ثالمئ مؽ منعَة الاساكن و من ادش ذمخست مصهحة ٕاىل ادش هووًة، و 

حتافغ ؿىل  ىِة ُشا اًخلري مفاساًت تـغ ألدشِ اـلسىن اًـموذي، الا ٔبهَ زمغ ذًيام 

 تياءُا الاحامتؾي اـلمخس اـلصهة.

 هخاجئ الازثحاظ تني اـلاكن اـلفضي )اًضريص( ومضازنخَ واًًضاظاث اًيت متازش فَِ: .4

 

 

 

 

 

 .1026اًحاحثة : ًوحض كاتََة مضازنة واـلاكن اـلفضي )اًضريص(. معسز 1زمس تَاين 

ٔلجصس نفضاء خشيص مس خـمي (، ٔبن اًلصفة حتخي اـلاكن ا02اًصمس اًحَاين ) ًحني

ا مصنز 11, 21اًيت مثَت وس حة فضي صلى كاًحَة اًفئة اـلسزوسة و مو  %، ابؾخحاُز

ن اًلصفة ثدٌوغ يف ذزخة مضازنة ألوضعة ألساس َة اًيت حتلق ٌَفصذ راثَ.  حِر جنس بٔ 

ا (، ومهنم من ؿربوnon% )20,7ابًصفغ تًس حة ثلامسِا تني ألفصاذ، مفهنم من ؿربوا و 

 .%21,1إبماكهَة اـلضازنة ٔبحِاان تًس حة 

فلس ؿربوا ؾن  قصفة اـلـُضة نثاين ماكن مفضي صلى ٕافصاذ ألدشت،ثَهيا اـلعحخ و 

ا فضاء ممكي (. ابؾخحاparfoisٕاماكهَة مضازنة ٔبفصاذ ألدشت يف اس خلالًِا ٔبحِاان ) ُز

اللٔك، اًعحخ...اخل.(. ٕارن ذزخة الاصرتاك تني ٔبفصاذ ألدشت  اًخجمؽ،ًٌَضاظاث ألدصى )

ثخلري ؿىل حسة اًًضاظاث اًيت ٍصقة فهيا لك فصذ من ٔبفصاذ ألدش يف فضاءضم 

 اًضريص.
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، ٔبجصسُا اًخواظي ؾن خحور ؿىل وس حة هحريت من اًًضاظاثٔبٍن جنس ٔبن اًلصفة جس  

ق اًض حىة اًـيىدوثَة  %. 4اًيوم تًس حة اًخَفاس و ، ًَهيا مدارشت مضاُست %4,2ظًص

تط ثَ اًًضاظاث فصذًة ذما جسخة اًـزةل ذاذي اـلزنل وؿسم وحوذ زاافٌالحغ بٔن مـؼم ُ

قصفة اـلـُضة اًيت حتخوي ؿىل وضاظاث سايذت ؿىل اًخواظي ألدشي. ؾىس اـلعحخ و 

اًيت حتخاح ٕاىل  اًرشة، اًخيؼَف،اًسمص )اًخجمؽ(، اًعحخ، اللٔك و ساتلهتا اكًخحسج و 

ألدشي. نٌل تط من زواتط اًخواظي الاحامتؾي و زاؾي و ثضامن احامت َقختضازنة و اـل 

 ًوحض اًصمس اًحَاين اًخايل:

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .1026:  ؿالكة تني اًفضاء اًسىين واًًضاظاث اـلٌلزسة فَِ، اـلعسز: اًحاحثة،  6زمس تَاين 
 

 واًفضاءاث اًيت ل ًفضَون اًرتذذ ؿَهيا:هخاجئ ؿالكة تني مؤرش هوغ ادلًس  .1

هالحغ من ذالل ادلسول ٔبن وس حة ادذَاز اًرشفة نفضاء كري مصقوة فَِ ذاظة 

شا ًالٔلوىلمن فئة مؤهثة حتخي اـلصثحة ا ثَهيا قصفة ، ىزؿاح من اس خزسامَ ًلَاة اذلصمة، ُو

 ، محميي ذاض ابًواصلٍن فلط.اًواصلٍن نفضاء دعويص
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: هخاجئ ؿالكة تني مؤرش هوغ ادلًس واًفضاءاث اًيت ل ًفضَون حصذذ ؿَهيا اـلعسز: 7زمس تَاين 

 .1026اًحاحثة، 

 

 : حهخاجئ ظًصلة اًزوا .6

 

 

 

 

 

لة اًزواح، اـلعسز: اًحاحثة، 8زمس تَاين   .1026: ظًص

هالحغ من ذالل ادلسول ٔبن وس حة ادذَاز اًزوح ٌَزوخة عم خشعَة، حِر مـؼم 

شا هؼصا ٌَخلري اًـَياث ٔبكصث ابن  ألتياء ضم من هلم ادذَاز رشٍىِم وجصقحة مهنم ُو

ألدشي اطلي هل ؿالكة ابفلمتؽ ادلزائصي ذاظة يف ظًصلة اًزواح ابؾخحاز حتول الاحامتؾي و 

تياهئم )حًصة ادذَاز اس خلالًَة ابًًس حة لٔ سَعة ٔبنرث مصوهة و  ة اـلعَلة ٕاىلاًسَعة ألتًو
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شاتًس حة، اس خلالًَة اًزوخة % ملاتي 47,1 اـلسىن، اس خلالًَة يف اصلذي...( ُو

س ية.  40جتاوسث  ُشا ذاظة ابًًس حة ٌَفئة اًـمًصة اًيت% من ظصف اًواصلٍن و 17,1

-ؾَة تني ٔبفصاذ ألدشت )الآبءألذواز ألدشت كري من اًـالكاث الاحامتفذلري اًوػائف و 

 ألتياء(، لكٌل ثـلس افلمتؽ لكٌل اجتَ مؤرش الادذَاز اًزواح ٕاىل ألسَوة اًضريص.

شا تًس حة  ُشا ذاظة ابًًس حة ٌَفئة % من ظصف اًواصلٍن و 17,1% ملاتي 47,1ُو

ألذواز ألدشًة كري من اًـالكاث س ية. فذلرياًوػائف و  40 جتاوسث اًـمًصة اًيت

ألتياء(، لكٌل ثـلس افلمتؽ لكٌل اجتَ مؤرش الادذَاز -الاحامتؾَة تني ٔبفصاذ ألدشت )الآبء

 اًزواح ٕاىل ألسَوة اًضريص.
 

 le degree de la)ذزخة حة الادذالظ تني بٔفصاذ الٔدشت ذاذي اـلزنل  .7

sociabilité:) 

 

 

 

 
 

 .le degré de la sociabilité: ذزخة حة الادذالظ تني ٔبفصاذ الٔدشت ذاذي اـلزنل 9زمس تَاين 

 .1026اـلعسز : اًحاحثة، 
 

تًَت هخاجئ اصلزاسة اـلَساهَة، ٔبن ٔبكَة اـلس خجوتني ل حيحون من ًضاًلِم تـسذ 

شا زاحؽ ٕاىل ضَق اـلسىن و 81) ذَ زاح اٍمتخؽ ابًًس حة ٌَضرط خبعوظَخَ و حماوةل (، ُو

( ًخلدَوا فلط ٔبوًَاءضم ٔبو تـغ 11-17اًلَق. ثَهيا ؿسذ )ؾن لك مؼاُص الانخؼاع و  تـَسا

 من ٔبي ٔبفصاذ ؿائَهتم. ذما ًسل ؿىل وحوذ مسافاث احامتؾَة خمخَفة ذاذي هفس اـلزنل.
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 ال أحب من يضايقني أتقبل والدي فقط أتقبل بعض من أفراد العائلة أتقبل كل أفراد عائلة

 درجة حب االختالط بين أفراد االسرة داخل المنزل
 عدد تكرارات
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 :الٔدشتؿالكة تني بٔفصاذ  .8

 

 

 

 

 

 .1026بٔفصاذ الٔدشت، اـلعسز: اًحاحثة،  : ؿالكة تني10زمس تَاين
 

هالحغ من ذالل اًصمس اًحَاين ٔبن اًـالكاث الاحامتؾَة تني ٔبفصاذ ألدشت عم ؿىل 

اًـموم ؿالكاث مذوسعة. وثخفاوث ذزحهتا من فئة ٕاىل ٔبدصى حِر: جنسُا حِست تني 

شا زا مـِم، تُامن جنسُا  كةخسًة اًـالحؽ ٕاىل الازثحاظ ٔبسلميي تُهنم و )اًواصلٍن وألتياء(، ُو

شا ظحـا زاحؽ رلعوظَة اًـالكة اًعح ألتياءاًزوخني( و)مذوسعة تني ) َـَة تُهنم اًلامئة ( ُو

 اًلَق اًعحَـي صلهيم.ؿىل اًخوحص و 
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 : Edward T. Hallق منورح ٕاذوازذ ُول فمس خوى اًصىض و  .9
 

 .1026اًحاحثة،  اـلعسز:، Edward T. Hall: مس خوى اًصىض وفق منورح ٕاذوازذ ُول  1خسول 
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 ذاذي الٔدشًة اصلاذََة ٌَمسىن يف ادلزائص ؿىل اًخلري الاحامتؾي ٌَـالكاث اًفضاءاث بٔثص

 : ادلزائصي وفق مؤرشاث ٕاذوازذ ُول افلمتؽ

: هالحغ من ذالل ملِاش اًصضا ٔبن كاًحَة ٔبفصاذ ألدشت ًوافلون ؿىل مَِِم اذلسوذًة -

ٕاىل اًـزةل يف قصفِم، نٌل ٔبهنم حيسون ابًضَق ؾيس مضازنهتم ًيفس اًلصفة؛ فاذلسوذًة 

ذاذي اـلزنل، ذما جسمح تخحسًس اًفضاء اًضريص فِحس اًفصذ تبٔن هل سَعة وًو حزئَة 

 .Hallًًذاهبم صـوز تـسم الازثَاخ واًلَق ؾيس مضازنهتم ًِشا اًفضاء نٌل ٔبوحضَ 

ُشا ما هالحؼَ يف حاةل اـلعحخ، ٔبٍن ُشٍ اذلسوذًة كس ثدسؽ مساحهتا و  ٕال ٔبن

، فاًسٌلخ تسدول ُشٍ مساحة ألم حتة من ٌضازوٌِل يف اـلعحخ ألكَحَة وافلوا ؿىل ٔبن

، فِىي اًـامي ت، وألم معسز سَعة ذاذي اـلزنلالكاث تني ٔبفصاذ ألدش مؤرش ًخعوز اًـ

ص اًـالكاث ألدشًة زمغ ثلري وػَفهتا ٔكم وزتة تُت، فبحٔضت ثخلامس ألة  ألول يف ثعٍو

مـاىهيا إلحساش  ، ذما ساذ من حسث ثفىم اًصاتط ألدشي، فألم حتمي يفذوز سَعة

ف واًضـف  لمط ذوز اًصخي.، فال ميىن ٌَمصٔبت ٔبن ثخاـلُص

ابًصمغ من ادذالف اـلسافاث الاحامتؾَة تني ٔبفصاذ ألدشت اًواحست  :ادلواز واًلصة -

هتسف  ، ٕال ٔبهنا ماساًتعال والاهـزال تني ٔبفصاذ ألدشتذاذي اـلزنل اًيت ثويح ابلهف

ُشا ما ًالحغ من ذالل مؼاُص اًخـَق اًيت ثؼِص يف ٕاىل حتلِق اًخلازة تُهنا و 

 خمخَف مصاحي ذلَات اًيت حصتط ٔبفصاذ ألدشت ذاذي اًفضاء اـلزنيل. 

من ٔبدشت ٕاىل ألدصى، صاذ ذاذي ألدشت من فصذ ٔلدص و : خيخَف حصثُة ألفاًرتثُة -

ن و ٌَخلري اذلاظي يف ألذواز ومنط اًـ  ٕاىل  كس ثخـسىُش، وثلامس اًسَعة تني ألتٍو

مي يف اًوضـَاث تني )ٔبهوزة / رهوزت( ؿانٌل ٔبن اًـالكاث اًوػائفِة و ألتياء ٔبحِاان.

اطلي حيلق ارلعوظَة  اًفضاء ألهثوي(هَفِة اًخلس مي يف اًفضاء )اًفضاء اطلهوزي و 

 اًيؼم.واًرتثُة و 

ء : انذزا ما جس خزسم يف اذلَات اًَومِة ٔلفصاذ ألدشت، ًـخربوهنا نفضاقصفة الاس خلدال -

 ؿام ذاذي اـلسىن، ذاض ابًضَوف.
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، فِىي اًـاؾل الث تني ألدشت ووضاظاث اًَومِة: ثخَرط فَِ مجَؽ اًخفاؿقصفة اـلـُضة -

 .اًخجمؽ ألدشيت الاحامتؾَة، فِو فضاء اٌَلاء و اطلي ميثي اذلَا

 .: ُو اًفضاء اًَوسم اطلي ًَيب الاحذَاخاث ألساس َة ًٔلفصاذاـلعحخ -

، م ُشا اًفضاء ًؤثص ؿىل اـلس خزسمجحاًضريص )اسلميي(، و  : عم اًفضاءقصفة اًيوم -

 حًصة اـلاكن.ٔبحس اًضرط ابمذالك و  واسؽ، لكٌللكٌل اكن 

 اـلسافة: -

 ًفضاءاث اصلاذََة ٌَمزنل اًخاًَة: قصفة اًزوخني، قصفة ألتياء محميَة: ثؼِص يف ا

 .ألظفالو 

 خشعَة:قصفة ألتياء، ذاظة اطلهوز مهنم. 

  ادلَوش، قصفة اـلـُضة، معحخ، حوص، اًسعح، فضاءاث احامتؾَة: قصفة

 .اصلزذصة= حوازاث حٌلؾَةٌَخحاوز و 

 جس خلي يف بٔوكاث ، قصفة اًضَوف، و ؿامة: اقلالث اًخجاًزة ٌَمسىن، اًرشفة

 حمسذت، مٌعلة خمععة ٌَلصابء، ٔبو ألكازة.

 
 ذالظة :

اًيخاجئ بٔن اـلسىن هل ٔبثص هحري يف ثفىم اًصاتط ألدشي، وُشا هدِجة اًخلري يف  تًَت     

منورح اـلساهن اًيت ٔبحضت مكَة بٔنرث مهنا هوؾَة. فاًربامج اًسىٌَة راث اًعاتؽ اـلس خوزذ بٔثصث 

ة ومـؼم اصلول تعفة ؿامة، وُشا ـلا حتمهل من ؾيادض ثعمميَ ل ثامتىش  سَحا ؿىل ألدش ادلزائًص

ة. مؽ ظ   حَـة وزلافة اًـائالث ادلزائًص

ٕال ٔبن لك ٔبدشت نفضاء ٔبول ٌَخفاؿي الاحامتؾي ٌَفصذ حتاول ٔبن ثخبٔكؿل مؽ ُشا اًخلري      

لهتا ارلاظة يف اندساة وثلمط ألذواز ًالهسماح واًخىِف من اًياحِة الاحامتؾَة، ومن  تعًص

ة  انحِة ٔبدصى يف هَفِة اًخـامي مؽ مسىهنا واًخىِف مؽ دعوظَاهتا، ذما صٍو اًعوزت اـلـٌلًز

ًس َج اًـمصاين ؤبؾعى هل ظاتـا فويض وكري مذياسق )اًخَوج(. ومن ُشا اـليعَق لتس من واً 

عممي ثحاكزف ادلِوذ تني خمخَف ادلِاث وٕارشاك ٔبحصاة اًسىٌاث يف معََاث اًخرعَط و 
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فزيايئَة احامتؾَة ل ميىن ذزاسة  اًسىٌاث. من ُيا ًخضح ًيا ٔبن اًفضاء اًسىين ُو تًِة

 مٌفعي ؾن ألدص فالكٌُل ًؤثص وًخبٔثص ابٔلدص. ٕاحسى ادلاهحني ثضلك

 

 اًِوامش:و  اـلصاحؽ

                                                             

 .216، مىذحة ذاز اًثلافة ًٌَرش واًخوسًؽ، ؾٌلن،  ض 2، ظؿؿل اًيفس الاحامتؾي(: 1004حوذت تين خاجص)1

 ، ادلزائص. ـلؤسسة اًوظيَة ٌَفٌون اـلعحـَة، ظحؽ اب80سوزت اًيحي الًٓة زمق (.: 1000اًلصان اًىصمي )جصواًة وزص ؾن انفؽ( )2

ة ٌَمضالك الٔدشًة(.، 1008حامس اذلويل ) ماُص3  ، خامـة قزت ، فَسعني.اًـالكاث الٔدشًة: اـلـادلاث اًرشؾَة واذللوكِة واًرتتًو

ة اًثلافِة الاحامتؾَة ٌَساكن ذلاةل تضلت كسمية (: "1020زاهَة َلس ؿىل ظَ )4 ًو ابًخبٔزري اـلخحاذل تني اًواكؽ اًـمصاين ٌَمساهن و اًِ

س  . 24، خامـة  اًيجاخ اًوظيَة انتَس ،فَسعني. ض، ماحس خريتياَت

5 Amos Rapopart, (1979) : pour une anthropologie de la maison , Edit :Dunod,Paris. Page 58-88. 

 " ذاز اًىٌسي ًٌَرش و اًخوسًؽ ، ٕاًزس .حلصافِة اـلضالكث الاحامتؾَة(:" 1000اًـمص و اـلومين، مرض وَلس )6

7Chambart de Lauwe.P.H (1975) : Famille et habitation : CNRS, Paris.  

، ًعَحة ُيسسة مـٌلًزة، س ية اثًثة".خامـة َلس دِرض ، حمارضاث ؿؿل اًيفس الاحامتؾي اًفضايئ(:" 1026مِسين صاًة رزاغ )8

 ثسىصت .

 .181-181و اًخوسًؽ ) ادلزائص(. ض ، ذاز ُومة ًٌَرش"ذزاساث يف ؿؿل اًيفس الاحامتؾي اًفضايئ(: "1022سَاميين مجَةل )9

وحِة اًفضاء( : "1021مِسين صاًة رزاغ )10 ًو وحِة و سوسَ   "،ذاز افلسذ.مسذي اًـٌَلء ٕاىل س َىًو

 . 289سَاميين مجَةل ، اـلصحؽ اًساتق،  ض11

 .7زاهَة َلس ؿىل ظَ ، اـلصحؽ اًساتق.ض12

 .7زاهَة َلس ؿىل ظَ ، اـلصحؽ اًساتق.ض13

" ، جمةل اًـَوم إلوساهَة و الاحامتؾَة ، ؿسذ ذاض : اًخفاؿي الٔدشي اذلسًر ذاذي اـلسن اذلرضًة ادلسًست" (:1021ذلس َاَلس)14

ة  .296-292ثلاظؽ ملازابث حول اًخحول الاحامتؾي و اـلٌلزساث اذلرضًة.ض-حتولث اـلسًية اًعحصاًو

. اـلَخلى اًوظين اًثاين حول : الثعال وحوذت الاحامتؾي اـلـادضالثعال الٔدشي و اًواكؽ ( : 1021صََلم قيَة و حٌلين فضَةل )15

 اذلَات يف ألدشت ، خامـة كاظسي مصابخ وزكةل .

وحِة اًخًض ئة الاحامتؾَة(، 1004ظاحل َلس ؿًل بٔتو خاذو )16  .128،، ض 4، ذاز اًخرست ًٌَرش ،ؾٌلن، ظس َىًو

صتَةالٔدشت اـلخلريت يف جممتؽ (، 2999ؾحس اًلاذز اًلعري )17  .102ض  ، تريوث: ذاز اٍهنعة اًـصتَة،اـلسًية اـً
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ويج1818 غ كدائي اًِيوذ اسلص،ذزش يف ؿست خامـاث بٔمٍصىِة، سري حزء من 2924بٔمٍصيك وصل س ية  بٔهرث وتًو م، اُمت تسزاسة ـت

ا"اٌَلة اًعامذة"  فاث بٔصُِص ىِني يف واص يعن، هل ؿست مًؤ ن اًسفصاء ألمٍص م و"ذازح 2966جوة"م و"اًحـس اقل2919جصانمج حىٍو

 م.2976اًثلافة"

 10، اصلاز اًلومِة ٌَعحاؿة واًًرش، اًلاُصت،ض. الاحامتغ اًـائًل(: 2966مععفى ارلضاة) 1919

20 Hall Edward Twitchell, (2984) :"langugesilecieux",Éditions du Seuil.p 19.   

21 Hall Edward Twitchell, (2984) p 16.   

22 Hall Edward Twitchell, (1971) :"la dimension cachée",Éditions du Seuil.p 210.   

23 Cousin J. (1980) :"l’espace vivant". Edition Moniteur, Paris. Page 19-10 . 

24SabbaDeloula (2015) : "la qualité des espaces publics dans les campus universitaires, 

casd’étudeuniversité de Biskra". Mémoire de magistère. 

، حصمجة ؾحس اًعحوز صاُني، ذمضق، ذاز اًفىص ٌَعحـة و 1، ظ مِالذ جممتؽ، ص حىة اًـالكاث الاحامتؾَة(: 2986ماعل جن هيب)25

 26حسًر يف اًحياء ادلسًس. حصمجة ؾحس اًعحوز صاُني.ض 26اًخوسًؽ و اًًرش،.ض

26 :  ـلًزس من اـلـَوماث   e-mail : contact@lesphinx.euWeb : http://lesphinx.eu 

 .D.P.A.T/  1007ٕاحعاء ثـساذ اًساكين ًس ية:27
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Les enfants face à la migration de leur mère               
et le double rôle du père 

 

Dr : Massika LANANE- Université de Béjaia, Algérie 
 

 : اـلَرط

ة حول اًِجصت وألحباج  ٕارا اكهت اـلياكضاث اًيؼًص

ا ؿىل هعاق واسؽ، فِجصت اًًساء  ُص اًخلََسًة كس مت ثعٍو

اًـامالث عم موضوغ اًححر اطلي هيسف يف اـللام 

ألول ٕاىل وظف ارلعائط اًصئُس َة ًخبٔهُر اًِجصت، 

وابًخايل فذح جمالث خسًست صلزاسة اًِجصت.وكس خاءث 

ظ الاكذعاذي ٌَمصٔبت اًححوج مس هتَية ابًًضا

 ومضازنهتا يف سوق اًـمي،اًصمسي وكري اًصمسي

وثحلى صمصت اًًساء معسز كَق يف الٓوهة 

س من اًًساء  س واـلًز ألذريت.وحتوي موخاث اًِجصت اـلًز

يت ًخـصضن ًعـوابث اكذعاذًة هحريت. ٔبمالث يف اًال

حِات ٔبفضي ل ميىن ٔبن جتسهنا يف تضلُن ألظًل، وزمغ 

ن ابًخلاًَس، كصزن اًرشوغ يف ملامصت، ذاظة زلي اكَُِ

 ؤبن مـؼمِن رواث مؤُالث خامـَة ؿاًَة.

ٔبظححت اًِجصت اًًسائَة ػاُصت واحضة يف  طلعل

جمال اًخيلالث اًخرشًة، ُاحصث اـلصٔبت حٌحا ٕاىل حٌة 

مؽ اًصخي، وذزاسة صمصت اًـامالث وًـمتس ؿىل حتََي 

ٔبس حاة ُشٍ اًِجصت وؾوامي اهسماح ُشٍ اًـامالث يف 

 افلمتؽ اـلس خلدي؟ 

من ذالل ُشٍ اـلساطمة، حناول فِم وحتََي وضؽ 

ث اـلِاحصاث اطلٍن ًواهجون ظسمة زلافِة: ٔبظفال ألرما

من هجة قَاة ألم واصلوز اـلزذوح اطلي ًَـحَ ألة 

من هجة ٔبدصى. حِر مقيا تسزاسة مِساهَة ثـمتس ؿىل 

يا ملاتالث مؽ  امصٔبت كس  10اـلهنج اًىِفي حِر ٔبحًص

حصهن ولايهتن ٔبٍن ًلمي ٔبسواهجن ؤبظفاًِن، وخنئ ٕاىل 

 ٔبساثشت ادلامـاث. ولًة جباًة ـلٌلزسة رمية

 Résumé : 

Si les débats théoriques sur l’immigration et 

les recherches traditionnelles ont été largement 

développés, la migration de la main d’œuvre 

féminine constitue un thème de recherche qui vise 

principalement à décrire les grandes 

caractéristiques de cette féminisation de 

l’immigration, de ce fait des nouveaux champs 

d’observation s’ouvrent. Les recherches ont sous-

estimé l’activité économique des femmes et leur 

participation dans le marché du travail, soit 

formel ou informel et son impact sur la vie 

familiale du couple. La migration féminine 

demeure alors une préoccupation récente. Les flux 

migratoires comportent de plus en plus de femmes 

qui sont touchées par les difficultés économiques. 

L’espoir d’une vie meilleure qu’elles ne peuvent 

avoir dans leur pays d’origine, a causé notamment 

du poids des traditions, décident de se lancer dans 

l’aventure, surtout que la plupart d’entres elles 

sont hautement qualifiées et mères avec un ou 

plusieurs enfants. De ce fait la migration 

féminine est devenue un phénomène visible dans 

cet espace, la femme immigre au même titre que 

l’homme, et l’étude de la migration de la main 

d’œuvre féminine suppose d’analyser l’interaction 

entre deux champs : les causes de ces flux 

migratoires et l’intégration des femmes 

travailleuses ? A travers cette contribution, on 

essaiera   de comprendre et d’analyser la situation 

des enfants des mères émigrées face à ce choc 

culturel : absence de la mère et le double rôle du 

père .Notre enquête s’est effectuée   auprès de 20 

femmes  qui ont laissé leurs wilayas natales ou 

résident leurs époux et enfants,  et venues à la 

wilaya de Béjaia pour exercer le métier 

d’enseignantes universitaires. 
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Introduction : 

Alors que les recherches sur les migrations se sont considérablement 

développées au cours des vingt dernières années, la mobilité féminine reste 

mal connue. La migration féminine n'est ni récente, ni marginale, pourtant 

elle n'a été prise en compte que tardivement par la littérature sur les 

migrations. Cet écart reflète les politiques d'intégration qui ne tiennent que 

rarement compte du genre. «Les femmes représentent aujourd’hui près de 

la moitié des migrants internationaux dans le monde entier, c’est-à-dire 

près de 95 millions »(1).  Pendant longtemps, la migration économique 

considérée comme un phénomène masculin a coopéré à camoufler la 

présence des femmes. De plus, l'intérêt récent qu'on porte aux migrantes 

s'est accompagné d'une sensation qui les aperçoive comme passives, 

simples accompagnatrices des hommes. Dès lors, les aspects qui les 

concernent, les obstacles qu'elles rencontrent dans le pays d'accueil, leurs 

besoins sont peu pris en compte. « Par ailleurs, la reconnaissance des 

femmes migrantes en tant que travailleuses, en tant que personnes 

indépendantes qui ont besoin d'un revenu pour vivre et faire vivre leurs 

proches se heurte à cette vision stéréotypée dominante »(2). Mais qui sont 

ces femmes, et d’où viennent-elles ? Est-ce que la mobilité des femmes 

diffère de celle des hommes ? Quelle est la place réservée dans les théories 

des migrations aux enjeux associés aux relations de genre ? Quelles sont 

les conséquences sur leurs familles ? Quelle conception ont les enfants et 

les problèmes de la mère absente ? Dans cette étude nous avons 

humblement essayer de répondre à ces questions qui restentjusque-là la 

préoccupation de toute chercheuse. 

 

 



 

جم
ين

ًثا
ذ ا

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
 

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ   Dr : Massika LANANE- Université de Béjaiaؼ

 صتخامـة َلس دِرض ثسى                                        خمرب اًخلري الاحامتؾي واًـالكاث اًـامة يف ادلزائص 
383 

Méthodologie adoptée : 

L’étude que nous présentons ici est le résultat d’une enquête 

qualitative engagée à Bejaïa, une ville située au nord-centre-est Algérien. 

Dans un premier temps une enquête a été menée auprès de vingt femmes 

migrantes algériennes venues un peu près de partout du territoire national. 

Un chiffre qui s’est multiplié par trois tout au long ma présence dans la 

ville citée (douze ans). De plus, être une constantinoise qui travaille 

comme une enseignante universitaire à Bejaia, fait de moi une exogène de 

travail ce qui m’a permis de cheminer avec certaines migrantes et de vivre 

leurs conditions. À partir de là, des entretiens de deux heures ont été 

menés avec ces femmes « aventurières », comme l’on a coutume de les 

appeler(3), nous ont  permis  de suivre avec une attention particulière leur 

processus d’insertion  dans les différents lieux de migration.  A travers ces 

interviews semi-directifs elles ont pu nous raconter leur histoire 

personnelle de leur expérience { Bejaïa. Les grandes lignes de l’entretien 

portaient sur leurs perceptions de l’avenir et les problèmes avec leurs 

enfants (4). Ces interviews ont été menées avec de multiples catégories 

socio professionnelles.   

Changement de rôle de deux parents 

Traditionnellement le rôle attribué au père est associé à une 

conception sociale qui diffère d’une société { une autre : « à l'homme, le 

monde extérieur et la fonction économique ; à la femme le foyer et la 

fonction affective. Il est également lié à un modèle de structure familiale 

construite pour durer »(5).  

Or le couple a changé. Les femmes ont envahi le monde du travail et 

les pères ont acquis un nouveau rôle : c’est d’être auprès de leurs jeunes 

enfants, non seulement dans leur scolarisation, mais aussi dans leur vie 
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quotidienne, les repas, les bains… (6) « La structure familiale a éclaté pour 

faire place à une mosaïque de structures différentes (monoparentale, 

familles recomposées…) » (7). Finalement, l’image des liens au sein de la 

famille a changé ! Lorsque la femme refuse que son rôle soit réduit 

uniquement à la maternité. Les hommes à leurs tours renoncent au 

principe de la puissance paternelle. « Ils sont prêts à se reconnaître 

sensibles, affectueux envers leurs jeunes enfants, sans que cela porte 

atteinte à leur identité masculine » (8).  

Dans l’esprit de l’enfant, le père est celui qui l’amène à prendre 

connaissance et conscience du monde qui l’entoure. C’est en s’opposant 

aux désirs de l'enfant que le père offrira une nouvelle image de lui, qui 

vient alors renforcer la triangulation père, mère, enfant (9). Mais l’image 

de fascination que l’enfant intègre peut être mise en cause au cours de 

l’absence de la mère. Amina adolescente de 13 ans « mon papa est le plus 

beau, le plus fort ", mais je vais garder son image comme mon prince 

charmant, le voir faire le ménage et préparer les repas à la place de maman 

l’a rabaissé { mes yeux » (10) 

Dès son jeune âge, l’enfant attribue au père les prohibitions, les 

interdits, les obligations, les ordres. « Le père guide l’orientation sexuelle 

des enfants qui se définit par opposition au parent du sexe opposé et par 

identification au parent du même sexe. L’identification du garçon au père 

se fait directement, le père étant à la fois un modèle et un rival par rapport 

à la mère. Chez la fille, la fonction paternelle consiste à faire découvrir le 

rôle complémentaire de la mère, celui de femme et à participer à 

l’acquisition d’un modèle de féminité » (11) 

Le père contribue { la formation de la personnalité de l’enfant, en lui 
inculquant { être affectivement autonome de l’emprise de sa mère.            
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A travers les sorties entre hommes, regarder un match ensemble et la 
manière de s’assoir. Cela peut apaiser la douleur de l’absence de la mère et 
le rendre anodine ! 

Les absences de la mère pour des raisons professionnelles, mènent à sa 

perte de son rôle et à sa marginalisation au sein de sa famille. « Ça fait la 

troisième année que maman oublie mon anniversaire elle est tout le temps 

absente ». En cas d’absence, l’enfant présente un excès de sentimentalisme 

des pleurs. Si la maman est possessive, l’enfant se sent tout le temps 

persécuté et obéissant devant les ordres de sa mère. Alors, une fois loin, il 

se sent délivré, il s’oppose et ne suit pas les consignes de son père, et 

s’exprime de façon impulsive. Dans cessituations-là, l’enfant se met en 

colère et conteste souvent l’autorité de son père et recherche { tout prix la 

satisfaction de ses désirs. 

Le papa, conscient de l'importance de son rôle de père, prend, la 

relève de sa femme pour assumer nombre de tâches quotidiennes. C'était 

donc désormais « avec Papa que l’enfant s'habillait le matin et prenait son 

petit déjeuner; à la sortie du bureau, le père allait rechercher sa fille à 

l'école et ensemble ils rejoignaient le nid familial » (13). 

Les changements dans la vie de l’enfant. 

« Ce que l’enfant veut, ce dont il a besoin, c’est de pouvoir continuer 
{ être un enfant avec son papa et sa maman, d’être assuré de leur présence 
et de leur amour » (14). Quand la maman est absente, des sentiments 
d’insécurité apparaissent chez l’enfant. Cedernier, se demande souvent sur 
les véritables raisons de l’absence de sa mère ? Est-ce par besoin « maman 
dit qu’elle s’absente pour trois jours pour aller travailler est ce qu’on 
vraiment besoin de plus d’argent ? » [Ali, 12ans]. Sera-t-elle capable de 
faire ses taches coutumières après deux voyages par semaine ? « Qui va 
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m’emmener aux séances de karaté quand papa travaille très tard ? » [Ali, 
12ans]. 

De plus si le papa tombe malade qui va venir le chercher à la crèche 

ou l’école ? Sera –il gardé par ses grands-parents, ses tantes ou peut-être 

même par la voisine ? Ne plus voir sa mère d’une manière continue crée 

un bouleversement psychologique depuis quelque temps l’enfant « ressent 

qu’il y a une énorme différence entre ce qu’on lui dit, d’une part, et ce 

qu’il observe, ce qu’il sait et ce qu’il ressent d’autre part » (15). Une chose 

est sûre et il le sait, c’est que sa maman ne sera plus la même, elle ne 

cuisinera plus de la même manière et ne trouvera plus le temps pour 

regarder la télévision avec lui comme avant.  

Dans ce climat d’incompréhension l’enfant développe des convictions 

fictives qui peuvent le troubler. S’il voit sa maman préparer sa valise 

chaque semaine pour aller { son travail, il tout de suite penser que c’est de 

sa faute, qu’il a fait quelque chose de mal , en contrepartie et pour le 

punir, on va le laisser seul , on va s’arrêter de l’aimer .L’absence de la mère  

influence le comportement du père : il a moins de patience  et s’énerve 

facilement. Avec les absences fréquentes et parfois prolongées accroîtront 

les peurs   de l’enfant et sentiments d’abandon. Mais comment dire { un 

enfant de trois ans ou à un autre de douze ans, que maman va souvent 

s’absenter et que papa va s’occuper de lui (16). 

Double mal-être. 

Pour Emile Durkheim, « l’intégration est au fondement de toute 

société. Toute société intègre ses membres ou devrait le faire. Par le biais 

de la famille, de l’école, des professions, sont transmis des valeurs, des 

modèles de comportements et des normes. En cas de crise de ces instances 

de socialisation s’installent l’anomie et le délitement du lien social. Insérer 
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de nouveaux venus dans la société n’est qu’un cas particulier d’un 

processus d’ensemble ». (17) 

La dimension socio-économique de l’intégration renvoie { la situation 

sociale de l’individu, { son niveau de vie, ses revenus, ses possibilités de 

logement ou l’exercice d’un emploi. La femme immigrée est le plus 

souvent considérée comme illégitime, mais plus encore, quand elle perd 

son emploi. Une bonne insertion socio-économique participe au processus 

d’intégration (18). Une fois installée,l’immigrée, qui, en général, ne 

souhaite pas rompre avec son foyer sa culture d’origine (façon de célébrer 

les fêtes,la langue, les rituels…), peut souhaiter jouer un rôle par rapport { 

sa région d’origine. Ceci peut prendre des formes diverses et variées qui 

vont des visites hebdomadaires jusqu’{ envisager son propre retour (19).  

Les premiers temps de leurs arrivées, les femmes migrantes sont 

confrontées { d’énormes difficultés d’ordre psychologique, linguistique et 

social, suivies par un sentiment de rejet de la part de la société d’accueil.   

Ce dernier associé à leur ignorance de la langue et traditions Kabyles 

s’apaise au fil des années de migration « à mon arrivée je ne comprenais 

pas le Kabyle, j’étais obligée d’utiliser le Français pour communiquer, 

parce que dès que je parlais en Arabe les gens (certains) ne répondaient 

pas  à mes questions.» 

Leur position sur le marché du travail dépend de leur capacité à parler 

ou pas la langue de la région d’accueil. "Si elles se trouvent en insécurité 

linguistique, la première étape sera très souvent de travailler dans une 

enclave ethnique." (20) Pour les femmes venues seules, elles sont obligées 

de faire face au problème de logement qui ne facilite pas leur adaptation au 

sein de la société Kabyle, « Primo, le loyer est très cher surtout au centre-

ville, dans les alentours, on est chassée de la maison à partir du 30 Juin, 
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secundo on ne loue pas à une femme ! Pas n’importe laquelle mais, elle est 

seule ! » *Nora médecin, 43 ans, venue d’Alger, il y’a six ans+. Cela est 

expliqué par le fait de changement continuel de résidence par les femmes 

depuis leurs arrivées. « Moi-même   j’ai résidé dans sept habitations 

différentes pendant huit ans » [Massika, enseignante universitaire] 

De l’autre côté, et en revenant chez elle, la femme immigrée est 

confrontée aux questionnements de son mari si elle est en retard « à 

chaque fois je rentre chez moi en retard je me prépare à une engueulade et 

même des fois à des coups » [Leila, entrepreneure] , et ceux de ses enfants 

si elle oublie de leurs ramener des cadeaux comme une compensation de 

son absence. C’est une situation délicate pour la mère qui souffre aussi 

l’éloignement de son mari et de ses enfants. Nonseulement, elle doit { la 

fois faire face à ses propres sentiments, mais aussi se montrer apte à 

comprendre ceux des membres de sa famille (21). 

Comment combler les manques de leur absence ? 

Selon les psychologues du développement de l’enfant, quand la mère 

rentre chez elle, après une courte ou une longue absence, elle doit prévoir 

un sac avec des jouets et des bonbons et elle doit penser à diverses activités 

qui pourront compenser le manque. Quand elle parle avec son enfant au 

téléphone et lorsque ce dernier pleure au bout du fil. « A notre sens cela 

est une bonne chose, car cela lui permet d’exprimer le fait que le parent lui 

manque et il sera rassuré que le parent l’entende »(23) Avec une voix 

douce, la maman rassure son enfant  en lui disant qu’elle viendra le plutôt 

que possible.  

Dans le contexte, et pour réconforter l’enfant, la maman doit garder 

ou préserver  les mêmes habitudes comme l’habitude de  lire une histoire à 

son enfant tous les soirs avant d’aller au lit, pour ne pas perturber le 
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sommeil de son enfant , la mère ne  doit  pas briser ce rituel .« La mère 

peut, au préalable, enregistrer plusieurs histoires sur une cassette audio; 

l’enfant pourra ainsi entendre sa voix et suivre l’histoire sur le livre, 

accompagné par un autre adulte »(24) Cela permet également d’engager le 

dialogue au sujet du travail de la maman et de répondre à ses 

interrogations du jour. Avant le coucher, téléphoner { l’enfant pour lui dire 

bonne nuit et lui lire une courte histoire au téléphone ; ainsi le rituel est 

quelque peu modifié mais conservé. Pour combler les manques ou les 

choses que l’on ne peut plus faire, nous proposons donc de transformer ces 

habitudes par d’autres activités qui peuvent être équivalentes, pour autant 

qu’elles soient vues sous un autre angle. 

En outre l’existence d’un sentiment de culpabilité des mères absentes 

qui se reflète sous la forme de symptômes somatiques: comme grossir, 

maigrir, mal de tête, mal de dos, et un sentiment interminable de 

fatigue.(25) 

Sachant que le salaire est la récompense après les efforts physiques et 

moraux, il reste incapable à refléter la souffrance que la femme endure 

exilée loin de sa famille. 

Tout travail qui comporte des tâches de responsabilités, d’exigences et 

de contraintes peut engendrer une fatigue intense qui mène l’individu { un 

état d’épuisement de dépression ou au suicide. 

Pour garder la tête haute en face le déni de son mari et la culpabilité 

envers ses enfants les femmes absentes se trouvent dans une situation de 

challenge qui nécessite plus de travail et plus de courage. Alors, elles   

requièrent de nouvelles compétences et une initiative dans l’exécution de 

leurs taches, et gèrent en permanence des relations et des interactions avec 

leurs étudiants et leurs collègues, ainsi qu’avec l’administration et la 
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hiérarchie. Elles sont donc confrontées régulièrement à des situations 

conflictuelles qui sont inévitablement un impact sur leur bien-être. 

Autrement dit, les difficultés dans l’exercice de leurs professions, et 

lesdiverses responsabilités et pression auxquelles elles sont soumises, 

favorise l’apparition du syndrome d’épuisement professionnel. 

Conclusion : 

La migration { Bejaïa s’inscrit dans un contexte de crise identitaire. 

Cette ville, hier et aujourd’hui la région d’émigration   est devenue aussi 

une région d’immigration suite { un renforcement de ses possibilités 

d’accueil. Ainsi, { la migration traditionnelle des hommes est venue 

s’insérer celle des femmes qui fait de ces dernières des actrices à part 

entière, passant ainsi du statut de femmes migrantes passives à celui de 

migrantes actives. (26). 

Cette migration, provoquée par le manque d’emploi dans la région 

d’origine, concerne avant tout des parents jeunes, menaçant l’équilibre des 

familles, provoquant maintes fois son éclatement. Les enfants séparés de 

leurs parents souffrent souvent de problèmes émotionnels et affectifs, voire 

d’abus de la part de membres de l’entourage. Leur parcours scolaire est 

perturbé, et un certain nombre d’entre eux sombrent dans la délinquance. 

L’absence des parents est clairement une cause d’échec scolaire et de 

comportements négatifs, souligne également (27) 
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