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يلِؿ٢ح ؤ١ ٢ٚؿٟ ٥ـ٣ جٝؿفجلر، جٝس٩ ؤ٢ظقز ١٠ ؾبلل ؿُٟ ٠فٜق ٙيحيح ج٠ٝفؤذ، ٧جٝـ٨ 
ج٠ٝظس٠َ ج٠ٝوف٨، ٧ؾحور جُسحؿ ؿجث٠ًح جٝؾف٧ض ١ُ ج٢ٝه ج٠ِٝسحؿ، ٧سػفيٛ ج٠ٝيح٣ جٝفجٜؿذ ٩ٖ 

٧النٛ ٩ٖ ؤ١ ج٠ٝسحدَ ٢ٝنحً ٠فٜق . ٖي٠ح يسول دٚيحيح ج٠ٝفؤذ ٩ٖ ج٧ٝجَٙ جالظس٠ح٩ُ ج٠ٝوف٨
ٙيحيح ج٠ٝفؤذ ٢٠ـ ٢نإس٤ ػس٩ جآل١، ل٧ٕ يبلػٌ جٝؿ٧ف جِٝٗحل ٧ج٧ٝجيغ ٦ٝــج ج٠ٝفٜـق ٖـ٩    

دؿُٟ ٤٢٠، ؿفجلر جٝٚيحيح ج٦ٝح٠ر ٧ج٠ٝل٧ٜز ٦٢ُح، ٧ٝـٝٛ ظحءز ٠ظ٠ل جٝؿفجلحز جٝس٩ ؤ٢ظقز 
 .٠صيفذ ٝٞظؿل، ٧سسدحي١ جآلفجء ػ٦ٝ٧ح

٧يِؿ ٧٠ي٧ٍ جٝؿفجلر جٝفج٢٥ر، ١٠ ؤ٥ٟ ٧ؤؾًف ج٧٠ٝي٧ُحز ٧ج٠ٝنٜبلز جالظس٠حُير 
ج٠ٝل٧ٜز ٦٢ُح ٩ٖ ج٠ٝظس٠َ ج٠ٝوف٨، ٧ال سسإٜؿ ؤ٠٥ير ٥ـ٣ جٝؿفجلر ١٠ ؾبلل ؤ٦٢ح سٚـَ ٖـ٩   

٩ٞ نٜل ٦٠ٟ ١٠ ؤنـٜحل  ُ قسفٜ: ٢ًح٘ ٢٠ح٥ير ج٢ِٕٝ يؿ ج٠ٝفؤذ ٖػلخ، ١ٜٝ٧ أل٦٢ح ؤ٧اًل 
ج٢ِٕٝ جٝظ٢ل٩ ج٧٠ٝظ٤ يؿ ج٠ٝفؤذ، ؤال ٧٥٧ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ل٧جء ٜح١ ـٝٛ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ 

ؿجؾل ج٠ٝظحالز ٧جٝليحٙحز جالظس٠حُير ج٠ٝؾسٞٗر، ؤ٧ ـٝٛ جٝـ٨  جٝـ٨ يػؿش ٠ٞٝفؤذ ٩ٖ ن٤ٜٞ جِٝحٟ
س٢ـح٧ل ٠نـٜٞر   أل٢ـ٤ ي : يػؿش ؿجؾل جأللفذ، ٧يًٞ٘ ُٞي٤ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ دح٠ٝػحفٟ، صح٢يًح 
ؤ١ جٝؿفجلر جٝفج٢٥ر : صحٝصًح . جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٧جٝس٩ ٟٝ سبل٩ٙ ؤ٨ ج٥س٠حٟ ؤٜحؿي٩٠ يـٜف ١٠ ٙدل

سػح٧ل ؿفجلر جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ١٠ ؾبلل ٧ظ٦ر ٢ٌف ل٧لي٧ٝ٧ظير سِس٠ؿ ٩ٖ ج٠ٝٚحٟ جأل٧ل ٩ُٞ 
ؤلحك جُسدحف جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ِٖل ٧ل٧ٞٛ جظس٠ح٩ُ يػؿش ٩ٖ لـيح٘ جٝسٗـحُبلز جٝي٠٧يـر    

٠نـٜٞر جٝسػـفم    ُـ١ ؤلٖفجؿ، ٧ؤؾيفًج ٖب١ ٥ـ٣ جٝؿفجلر سِؿ ؤ٧ل جٝؿفجلحز جٝل٧لي٧ٝ٧ظير ٝ
 .جٝظ٢ل٩ ٩ٖ ج٠ٝظس٠َ ج٠ٝوف٨

٥ـج ج٠ِٝل ٧لً جِٝؿيؿ ١٠ جٝو٧ِدحز جٝس٩ ٧جظ٦ز جٝؿفجلر ١ٜٝ٧ ٜح١  ٧ٝٚؿ سٟ ا٢ظحق
ؤ٧اًل ٩ُٞ ا٢ظحق ٥ـج ج٠ِٝل ج٠ٜٞٝر جِٝٞيح، ٧ٝـٝٛ ؤس٧ظ٤ دؾـحٝه جٝنـٜف    إلوفجف ٖفي٘ ج٠ِٝل

٠ٝفٜق ٙيحيح ج٠ٝفؤذ ٧ٜل جِٝح٠ٞي١ ٖي٤ ٩ُٞ ؿ٦٠ُٟ ٦ٝـ٣ جٝؿفجلر، ٧ؤنٜف ٜل ؤٖفجؿ ٖفي٘ ج٠ِٝل 
ؾحٝؿ ٜحٌٟ ؤد٧ ؿ٧ع ٧جٝـ٨ ٜح١ إلوفجف٣ / ٥٧يثر جٝدػش، ٧ؤؾه دحٝنٜف جد٩٢ ٧س٠ٞيـ٨ جأللسحـ

جٝس٩ ٜح٢ز ٠فسدًـر   ٩ُٞ ٙد٧ل ٥ـ٣ جٝؿفجلر ٧اظفجث٦ح دحْٝ جألصف ٩ٖ سظح٧ق سفؿؿ٨ ٠٧ؾح٩ٖ٧
 .ٖٜفذ جٝؿفجلر ٩ُّٞ ٩ٖ جٝدؿجير دـ٩٢٥ ٢ُؿ ُفى

٧ؤؾيـفًج، ٢س٩٢٠ ؤ١ ١٧ٜ٢ ٙؿ ٢ٖٚ٧ح ٩ٖ اس٠حٟ ٥ـ٣ جٝؿفجلر ٩ُٞ ج٧ٝظ٤ جأل٠ٜل، ٢٧س٩٢٠ 
ؤ١ س١٧ٜ ٥ـ٣ جٝؿفجلر دح٧ٜفذ ٧٢٧جذ ٝؿفجلحز ل٧لي٧ٝ٧ظير ٧٠ٝي٧ٍ جٝظ٢ك ٠ِٜٞير جظس٠حُير 

 .يقذ ٧نِد٦ح جٜٝفي٢٧ٟلإل جهلل جٝؾيف جٝؿجثٟ ٠ٝوف جِٝق. ٩ٖ ج٠ٝظس٠َ ج٠ٝوف٨
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 وهللا الاوفــق

 الببحث الرئيعى  

 وديحج أحود ؿتبدث. د
 2007ٟي٢حيف / ل٥٧حض  
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 امفظل األُل
 فظل خوَيدْ - فّ ويَسيج امدراشج

 :وقدوـج 
 ػ٩ٌ ٧٠ي٧ٍ ج٢ِٕٝ ٩ٖ جآل٢٧ر جألؾيفذ دح٥س٠حٟ ٩٠ُٞ ٧جلَ، ظـحء ٥ــج جال٥س٠ـحٟ    

ٖػلخ، دل ٢ٜسيظر ٝسقجيؿ و٧ف ج٢ِٕٝ ٧ؿؾ٤ٝ٧ د٧ٚذ  ال ٢ٜسيظر ال٥س٠حٟ جٝؿ٧ل ٧ج٦ٝيثحز جٝؿ٧ٝير
، ٝٚؿ سػ٧ل ج٢ِٕٝ ا٩ٝ ٌح٥فذ ُح٠ٝير، ٧ٟٝ يِؿ ٙحوـفًج ُٞـ٩   ا٩ٝ ؿجثفذ جٝػيحذ جٝي٠٧ير ٢ٞٝحك

ظقءًج ال يسظقؤ ١٠ سٗحُبلز جألٖفجؿ  ج٢ِٕٝ جٝليحل٩ ج٧٠ٝظ٤ يؿ ج٢ٌٟٝ جٝليحلير، دل ا٤٢ ؤودغ
 .(1)٩ٖ ػيحس٦ٟ جٝي٠٧ير

٧ٝجلَ ٧٠ٝظحز ج٢ِٕٝ، ًحل ج٢ِٕٝ دوـ٧ف٣ ج٠ٝؾسٞٗـر ٧ؤنـٜح٤ٝ    ٠٧َ ٥ـج جال٢سنحف ج
ج٠ٝسِؿؿذ ػيحذ ٠ٌِٟ جألٖفجؿ ٧جٝنفجثغ جالظس٠حُير ج٠ٝؾسٞٗر، ٧ػٌيز ج٠ٝفؤذ دح٢ٝويخ جألٜدف ١٠ 
ج٢ِٕٝ، ٧ـٝٛ ا٩ٝ جٝػؿ جٝـ٨ يظِل ١٠ جٝوِخ افظحٍ ٥ـج ج٢ِٕٝ ا٩ٝ لدخ ٧جػؿ، ١ٜٝ٧ ٢٥حٛ 

 .ٗر جٝس٩ ؤؿز ٝدف٧ق ٌح٥فذ ج٢ِٕٝ يؿ ج٠ٝفؤذجِٝؿيؿ ١٠ جأللدحخ ج٠ٝسنحدٜر ٧ج٠ٝؾسٞ

٠٧ص٠ٞح سِؿؿز ٥ـ٣ جأللدحخ، سِؿؿز ٜـٝٛ ٠ٌح٥ف ٧ؤنٜحل ـٝٛ ج٢ِٕٝ، ٧ٝـٝٛ ؤ٧ظـخ  
جإلُبل١ جِٝح٩٠ٝ ٝٞٚيحء ٩ُٞ ج٢ِٕٝ يؿ ج٠ٝفؤذ، يف٧فذ ؤ١ ين٠ل سِفيـٕ ج٢ِٝـٕ ُٞـ٩    

ج٠ٝدـفع،   جألنٜحل ج٠ٝؾسٞٗر ٤ٝ، ٜح٢ِٕٝ جٝـ٨ يَٚ ٩ٖ اًحف جأللفذ، د٠ح ٖـ٩ ـٝـٛ جٝيـفخ   
٧جإللحءذ جٝظ٢لير ٝؤلًٗحل جإل٢حش ؿجؾل جأللفذ، ٧جالٓسوحخ ٩ٖ اًحف جِٝبلٙر جٝق٧ظير، ٧دسف 
دِى جألُيحء جٝس٢حلٞير ٝئل٢حش، ييحٕ ٝـٝٛ ج٢ِٕٝ جٝظلؿ٨ ٧ج٢ٝٗل٩ جٝـ٨ يَٚ ٩ٖ جإلًـحف  

٧جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٧جٝسف٥يـخ ٖـ٩    جِٝحٟ ٠ٞٝظس٠َ، د٠ح ٩ٖ ـٝٛ جالٓسوحخ ٧جإللحءذ جٝظ٢لير
يـسٟ   ٠ل ٩ٖ٧ ج٠ٝئللحز جٝسِٞي٠ير، ايحٖر ا٩ٝ ج٢ِٕٝ ج٠ٝئلل٩ ج٧٠ٝظ٤ يؿ ج٢ٝلحء جٝبلس٩جِٝ

٧جالٙسوحؿير ٧جٝليحلير ٩ٖ ػحٝـر سلـح٧ي١٦ ٖـ٩     جلسدِحؿ١٥ ١٠ ٠فجٜق جٝلًٞر جالظس٠حُير
 .(2)جٝٚؿفجز ٧جٜٝٗحءذ ج٠ٝئ٥ٞر ٝـٝٛ ٠َ جٝفظحل

ٝي٤، ٧سِؿؿ جألنٜحل جٝس٩ جٝسقجيؿ ٩ٖ ٧٠ظحز ج٢ِٕٝ، ٧سِؿؿ جأللدحخ ج٠ٝئؿير ا ٠٧َ ٥ـج
يسظلؿ ٖي٦ح ٥ـج ج٢ِٕٝ، ظحء جال٥س٠حٟ ج٩٠ِٞٝ ج٧ٝجلَ دؿفجلر ج٢ِٕٝ دنٜل ُحٟ، ٧سي١٠ ٥ــج  

                                              

ؤػ٠ؿ قجيؿ ٧آؾف١٧، ج٢ِٕٝ ٩ٖ جٝػيحذ جٝي٠٧ير ٩ٖ ج٠ٝظس٠َ ج٠ٝوف٨، ج٠ٝفٜق ج٩٠٧ٚٝ ٝٞدػ٧ش جالظس٠حُير   (1)
 .2 – 1ٟ، ه ه ٧2002جٝظ٢حثير، جٝٚح٥فذ، 

، ٠فٜـق  22ؤل٧ٞخ ػيحذ ٓيف ػيحف٨، ؤػـ٧جل ٠وـفير، جِٝـؿؿ    .. ٢ٗيلر ػل١، ج٢ِٕٝ يؿ ج٠ٝفؤذ   (2)
 .56ٟ، ه 2003ذ، ؾفيٕ جٝؿفجلحز جٝليحلير ٧جاللسفجسيظير، جٝٚح٥ف
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جال٥س٠حٟ ج٩٠ِٞٝ ل٧جء ١٠ ٙدل جٝدحػصي١، ؤ٧ ١٠ ٙدل ج٠ٝئللحز ج٦٠ٝس٠ر د٦ــج جٝنـإ١ ج٥س٠ـحٟ    
٠حٟ، ٢بلػٌ ؤ١ ٥ـج ؾحه دح٢ِٕٝ ج٧٠ٝظ٤ يؿ ج٠ٝفؤذ، ٠٧فجظِر جٝسفجش جٝـ٨ ؾ٤ٗٞ ٢ٝح ٥ـج جال٥س

جال٥س٠حٟ ٩ًٓ ٠ٌِٟ ؤنٜحل ج٢ِٕٝ ج٧٠ٝظ٤ يؿ ج٠ٝفؤذ، ٧ؤٖحى ٜصيفًج ٩ٖ دِى ٥ـ٣ جألنٜحل، 
٩ٖ٧ ج٠ٝٚحدل ٢ظؿ ؤ١ ٢٥حٛ ٙٞيل ١٠ ؤنٜحل ج٢ِٕٝ سٟ جٝل٧ٜز ٦٢ُح ٧ٟٝ سسٟ ؿفجلـس٦ح دحٝنـٜل   
 جٜٝح٩ٖ ٝفوؿ ٧سػٞيل ٥ـ٣ جألنٜحل، ١٠٧ ؤ٥ٟ ٥ـ٣ جألنٜحل جٝسـ٩ سـٟ جٝلـ٧ٜز ٦٢ُـح ٥ـ٧      

 .ج٢ِٕٝ جٝظ٢ل٩

٥٧ـج جإل٠٥حل ٝدِى ؤنٜحل ج٢ِٕٝ ي٠صل ٧ظ٤ ؾًيف ١٠ ؤ٧ظ٤ جٝٚو٧ف ٖـ٩ س٢ـح٧ل   
ظلـؿ٨ ، ٢ٗلـ٩ ،   ) ٌح٥فذ ج٢ِٕٝ دنٜل ُحٟ، أل٤٢ ال س٧ظؿ ػؿ٧ؿ ٖحوٞر دي١ ؤ٧٢جٍ ج٢ِٕٝ 

٦ٜٖٞح سسؿجؾل ٠َ دِي٦ح جٝدِى، ٧سنٜل ٢ٚحً ٠سِؿؿذ ٠٧سؿجؾٞر ٩ٖ ًيٕ ج٠٠ٝحفلحز ( ظ٢ل٩ 
 .(1)حءج٢ِٝيٗر يؿ ج٢ٝل

ج٩٠ِٞٝ ٦ٝـج جٝنٜل ١٠ ؤنٜحل ج٢ِٝـٕ، ال يـفسدً دـح٢ِٕٝ     ٥٧ـج جٝٚو٧ف ٧جإل٠٥حل
جٝظلؿ٨ دنٜل ؾحه، ٤٢ٜٝ٧ يفسدً د٧٠ي٧ٍ جٝظ٢ك ؤييًح، ٩ِٖٞ جٝفٟٓ ١٠ ؤ٠٥ير جٝظ٢ك ٩ٖ 

ؾًحخ ج٩٠ِٞٝ ػيحذ ؤ٨ ٠ظس٠َ، اال ؤ١ ٧٦ٗ٠ٟ جٝظ٢ك ٠٧ح يفسدً د٤ ١٠ ؿفجلحز ؤودغ ؾحفض جٝ
جٝـي١ ٜح٧٢ج ي٠س١٧ٜٞ ٢٠ـ ؤفدِر ُنف ٙف٢ًح ؾًحدًح ػ٧ل جٝظ٢ك ٟٝ  ٧جِٝفخجِٝفد٩ دنٜل ؾحه، 

يِؿ ٝؿي٦ٟ جٝي٧ٟ ٧٦ٗ٠ٟ ٝٞظ٢ك ٩ٖ جٝٞٔر جٝس٩ يٜسد٦٢٧ح ٧يس١٧٠ٜٞ د٦ح د٦ٞظحز ُؿذ، ١٠٧ صٟ ٖب١ 
٠ح ال ي٧ظؿ ٧٦ٗ٠ٜٟ، ال ي٧ظؿ ٩ُٞ جإلًبل٘، ٧ي٠ِل ٩ُٞ اُحؿذ ا٢سحض ٢ٗل٤ ٩ٖ ؤنٜحل ل٧ٜٞير 

 .(2) (، ج٦ٝـيح١  زد٢ٜٝسر ، جٝسػفم ، جٜٜٝح٠ٝقجع ، ج) ٠فيير 

٥٧ـج جإل٠٥حل ج٩٠ِٞٝ ٝؿفجلر ج٢ِٕٝ جٝظ٢ل٩ ٟٝ ي١ٜ ل٠ر ٠ٞٝظس٠ِحز جِٝفدير ٖػلـخ،  
ٕ دل ؤ١ جألِٖحل ج٠ٝفسدًر ٠صبًل دحٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٟٝ سفس٩ٚ اٝـ٩   جُسدحف٥ـح ٠نـٜٞر    ٠وـح

٠فيٜير، اال دِؿ ؤ١ سٟ ٩ٖ ٠ظس٠ِحز ؤ٧فدير ٠صحل ٢ٜؿج ٧ج٧ٝاليحز ج٠ٝسػؿذ جألجظس٠حُير ؾًيفذ، 
جٝسفٜيق ُٞي٦ح ٩ٖ جٝؿفجلحز ج٠ِٞٝير، جٝس٩ ظحءز ٜفؿ ِٖل ا٩ٝ سقجيؿ ؤُـؿجؿ ج٢ٝلـحء جٝبلسـ٩    
ينسٜي١ ١٠ ل٧ٜٞيحز جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٩ٖ جِٝؿيؿ ١٠ ج٠ٝئللحز جالظس٠حُير، ٥٧ـج ؤييًح ػفٛ 

                                              

 ، ٠ـئس٠ف  3002-1993آ٠حل ُدؿ ج٦ٝـحؿ٨، سٚفيـف ٠وـف ُـ١ ج٢ِٝـٕ ج٢ٝـ٩ُ٧ يـؿ ج٢ٝلـحء           (1)
 .3ٟ، ه 2003، جٝٚح٥فذ، ٠حفك "٠ًِح ٢٢ح٥ى ج٢ِٕٝ يؿ ج٠ٝفؤذ "

، ٠فٜـق  299ُدؿ جٝو٠ؿ جٝؿيح٩٠ٝ، جٝظ٢لحثير ٩ٖ ج٠ٝظس٠َ جِٝفد٩ ج٠ٝوف٨، ج٠ٝلسٚدل جِٝفدـ٩، جِٝـؿؿ     (2)
 .139ٟ، ه ٧ٝ2004ػؿذ جِٝفدير، ديف٧ز، ي٢حيف ؿفجلحز ج
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سػفم جٝظ٢لـ٩  ج٠ٝئللحز جٝسنفيِير ٧جٝٚيحثير ٩ٖ جِٝؿيؿ ١٠ ٥ـ٣ ج٠ٝظس٠ِحز ا٩ٝ جُسدحف جٝ
 .(1)ج٢س٦حٛ ٝٞػ٧ٚ٘ ج٠ٝؿ٢ير

د٢حء ٩ُٞ ٠ح لد٘، ٠٧َ جقؿ٥ـحف جٝؿفجلـحز ٧جالسظح٥ـحز ج٢ٝلـ٧ير ٧س٢ـح٩٠ ؿ٧ف      
ِٝٞؿيـؿ   ج٠ٝئللحز ج٠ٝؿ٢ير ج٦٠ٝس٠ر دح٠ٝفؤذ ٥٧ـ٣ جألؾيفذ ِٝدز ؿ٧ف ٥حٟ ٧٧جيغ ٩ٖ جٝسوؿ٨

لر ج٢ِٕٝ جٝظ٢ل٩ ١٠ جٝٚيحيح جٝؾًيفذ ٧ج٠ٝفسدًر دح٠ٝفؤذ ي١٧ٜ ١٠ ج٦٠ٟٝ ٩ٖ ٥ـج جٝس٧ٙيز ؿفج
ؿجؾل ج٠ٝظس٠َ ج٠ٝوف٨، ٧ٖسغ ٥ـج ج٠ٕٝٞ جٝؾًيف دٜل ٠ح يسي٤٢٠ ١٠ و٧ف ٧ؤنٜحل ٠ؾسٞٗر، 
٠صل جإللحءذ جٝظ٢لير ٝٞق٧ظر ١٠ ٙدل جٝق٧ض، ٧جإللحءذ جٝظ٢لير ٠ٞٝفؤذ ؿجؾل جأللفذ ١٠ ٙدـل  

٠٧صل ٥ـ٣ جٝو٧ف ١٠ ج٢ِٕٝ جٝظ٢ل٩ ٠نٜٞر ٧٠ظ٧ؿذ ٖـ٩ جِٝؿيـؿ ٠ـ١ جأل٧لـحً      ج٠ٝػحفٟ،
 .ظس٠حُير ٧جٝصٚحٖير، اال ؤ٦٢ح ١٠ جٝٚيحيح ج٠ٝل٧ٜز ٦٢ُحجال

، ٧جٝس٩ يٕٚ ؾ٦ٗٞح ٠فٜق ٙيـحيح ج٠ٝـفؤذ،   ١٠٧ ٢٥ح سإس٩ ٥ـ٣ جٝؿفجلر ج٠ِٞٝير جٝظحؿذ
٠ٜػح٧ٝر ل٧لي٧ٝ٧ظير ٜٝٞنٕ ١ُ ٧جَٙ ٠نٜٞر جٝسػفم جٝظ٢ل٩ دنٜل ُحٟ، ٧٧جَٙ جٝسػـفم  

 .جٝظ٢ل٩ دي١ ج٠ٝػحفٟ دنٜل ؾحه

 -:وضلنج امدراشج 
جٝفج٢٥ر ػ٧ل جٝسػفم جٝظ٢ل٩، ٧جٝسػفم جٝظ٢ل٩ يسظلؿ ٩ٖ  سس٠ػ٧ف ٠نٜٞر جٝؿفجلر

دح٠ٝػحفٟ، ٧٥٧ ـٝٛ جٝنٜل  ليح٘ جٝػيحذ جٝي٠٧ير ٩ٖ ُؿؿ ١٠ جألنٜحل، ٢٦ٖحٛ جٝسػفم جٝظ٢ل٩
ٙـؿ  جٝـ٨ ي٦ٌف ؿجؾل جأللفذ، ٧ي١٧ٜ ًفٖي٤ ١٠ جألنؾحه جٝـي١ سفد٠٦ًح وٞر ؿٟ ؤ٧ ٙفجدر 

٢٥٧حٛ جٝسػفم جٝظ٢ل٩  ؿفظر ١٠ جٝٚفجدر ٙؿ ال سػفٟ جٝق٧جض دي٠٦٢ح، ؤ٧ سػفٟ جٝق٧جض دي٠٦٢ح،
جِٝحٟ، ٧٥٧ جٝـ٨ سسِفى ٤ٝ جأل٢ص٩ ٩ٖ جِٝؿيؿ ١٠ جٝليحٙحز، ١٠ ؾبلل جِٝؿيؿ ١٠ جٝفظحل جٝـي١ 
سسٗحُل ٦ِ٠ٟ ٩ٖ ليح٘ ُبلٙحز ٠ُل ؤ٧ ق٠حٝر ؤ٧ ظيفذ ؤ٧ ٓيف ـٝٛ ؤ٧ ٙـؿ ال يظ٠٦ِ٠ـح ؤ٨   

م جٝظ٢ل٩ جٝـ٨ سسِفى ٤ٝ جأل٢ص٩ ٖـ٩ جٝنـحفٍ ٧٧لـحثل    ٧٠ٕٙ سٗح٩ُٞ، ٠صل ؤنٜحل جٝسػف
 .١٠ ٙدل ؤٖفجؿ ال سِف٦ٖٟ ج٧٠ٝجوبلز

ج٢ٌـف  )ٝٞسفجش ج٢ٌٝف٨، ٧سػٞيبلس٢ح ٢ٝسـحثط جٝؿفجلـر جٝلـحدٚر     ٠فجظِس٢ح ٧ٝٚؿ ٜنٗز
٩٠ُٞ ٧جيغ ٩ٖ ؿفجلر جٝسػـفم جٝظ٢لـ٩، ٧ؤ١   ، ؤ١ ٢٥حٛ ا٠٥حل (جٝصح٩٢ ٧جٝفجدَجٝٗوٞي١ 

٠صل ٩ٖ ل٧ٜز ج٢ٝلحء ١ُ جالُسفجٕ د٠ٌـح٥ف ٧ؤِٖـحل جٝسػـفم    جأللدحخ ج٠ٝفسدًر دـٝٛ سس
                                              

(1)  Asyan Sever, Mainstream Neglect of Sexual Harassment as A Social Problem, Canadian 

Journal of Sociology, Vol. 21, No. 2, p.p. 189 – 190.    
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جٝظ٢ل٩ جٝـ٨ يسِفي١ ٤ٝ، ايحٖر ا٩ٝ ؤ١ ُحٟٝ جالظس٠حٍ ٩ٖ جٝٔحٝخ ي٢ٌف ا٩ٝ جٝظ٢ك ٩ُٞ ؤ٤٢ 
د٠ِـل   Asyan Sever" ايلح١ لـييٗف "٩ٖ٧ ٥ـج جٝوؿؿ ٙح٠ز . ال يػسحض ا٩ٝ سٗليف ؤ٧ سػٞيل

٧ٍ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ١٠ ؾبلل ُنفي١ ؿ٧فير ؿفجلر سػٞيٞير ٝفوؿ جال٥س٠حٟ جألٜحؿي٩٠ د٧٠ي
، سوؿف ٩ٖ ج٧ٝاليحز ج٠ٝسػؿذ جأل٠فيٜير، ٢ٜ٧ؿج، ٧جسيغ ٦ٝـح ٥ــج   1994-1986دي١ ُح٩٠ 

 .جٝظ٢ؿفجإل٠٥حل، ٧ؤفظِز ـٝٛ ا٩ٝ ٠ؾح٧ٕ سٚٞيؿير ٧سػيقجز ٧جسظح٥حز ٠س٠فٜقذ ػ٧ل 

ـ    ٠٧َ ٥ـج ١ جإل٠٥حل ج٧ٝجيغ، ٠٧َ سقجيؿ ج٢سنحف ؤِٖحل جٝسػفم جٝظ٢لـ٩ ؤوـدغ ٠
جإلنٜحٝيحز جٝؾًيفذ جٝيف٧ف٨ ٩ٖ ج٧ٝٙز جٝفج١٥ ؤ١ ٢ٗسغ ٥ـج ج٠ٕٝٞ ج٠ٝس٧سف، ٧جٝـ٨ يِؿ ١٠ 

٧ػس٩ ال ١٧ٜ٢ ٠دحٝٔي١، اـج ٠ح جُسف٢ٖح دإ١ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ي٠صل . جٝس٩ س٦ؿؿ جٝد٢حء جالظس٠ح٩ُ
اػؿ٨ ج٠ٝنٜبلز جالظس٠حُير جٝؾًيفذ جٝس٩ س٦ؿؿ ٠ُٞيحز جٝسٗحُل جالظس٠ـح٩ُ ٖـ٩ ج٠ٝظس٠ـَ    

ف٨ ٠ص٠ٞح ٩٥ ٠نٜٞر ؾًيفذ س٦ؿؿ ٠ظس٠ِحز ٓفدير ٧ُفدير ٜصيفذ، ؿ٢ُح ٢ٞٚـ٩ ٢ٌـفذ   ج٠ٝو
 .لفيِر ٩ُٞ ٧جَٙ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٩ٖ جِٝحٟٝ ٤ٜٞ ١٠ ؾبلل جٝؿفجلحز ٧جإلػوحثيحز ٧جألفٙحٟ

٩ٖٗ ج٠ٝظس٠َ جأل٠في٩ٜ، ٢٥حٛ ؿفجلر ٙح٠ز د٦ح ٝظ٢ر ػ٠حير ٢ٌحٟ جٝظـؿجفذ ٧جاللـسػٚح٘،   
٢ٝلحء سٟ جٝسػفم د١٦ ظ٢ليًح ٩ٖ ٠ٜح١ ج٠ِٝـل ؾـبلل جألفدِـر    ١٠ ج% 42ٜنٗز ١ُ ؤ١ ٢٥حٛ 

ػ٧ل ج٢ٝلحء ٩ٖ ج٠ٝسحظف ٧ج١٦٠ٝ، ؤنحفز ٥ــ٣   ٧1981جِٝنف١٧ ن٦فًج جألؾيفذ، ٩ٖ٧ ؿفجلر ُحٟ 
١٠ ج٢ٝلحء نِف١ ؤ٤٢ سٟ جٝسػفم د١٦ ظ٢ليًح ٩ٖ ج٠ِٝل، ٩ٖ٧ ٠لـغ آؾـف   % 92جٝؿفجلر ا٩ٝ ؤ١ 

١٠ ج٢ٝلحء جِٝح٠بلز يـ٥د١ ا٩ٝ ؤ٤٢ سـٟ  % ٢٥37حٛ  ٙح٠ز د٤ اػؿ٨ ج٠ٌ٢٠ٝحز جٝػ٠٧ٜير جسيغ ؤ١
جٝسػفم د١٦ ظ٢ليًح، ٧ؤنحفز دِى ج٠ٝل٧ع جٝس٩ س٠ز ٩ُٞ جًٝبلخ ؿجؾل ج٠ٝظس٠َ جأل٠في٩ٜ ا٩ٝ 

 ١٠ جًٝحٝدحز ؤنف١ ا٩ٝ ٧٠جظ٦س١٦ ٠٧ف٧ف١٥ دسظحفخ ٝٞسػفم جٝظ٢لـ٩ ٠ـ١ ؾـبلل   % 70ؤ١ 
في٩ٜ، ؤ٧يػز ٥ـ٣ جٝؿفجلـر ُـحٟ   ق٠بلث١٦، ٧ؤلحسـس١٦، ٩ٖ٧ ؿفجلر ١ُ ج٢ٝلحء ٩ٖ جٝظيم جأل٠

 .(1)ؤ١ ٜل ج٠فؤسي١ ١٠ صبلش ٩ٖ جٝظيم جأل٠في٩ٜ سٟ جٝسػفم د١٦ ظ٢ليًح 1990

١٠ ُي٢ـر ُـؿؿ٥ح   % ٩ٖ٧61.4 اػؿ٨ جٝؿفجلحز ؿجؾل ج٠ٝظس٠َ ج٢ٜٝؿ٨، ٧يغ ؤ١ ٢٥حٛ 
ج٠فؤذ، ؤ١ُٞ ؤ١٦٢ سٟ جٝسػفم د١٦ ظ٢ليًح ٩ٖ ج٠ِٝل، ييحٕ ٝـٝٛ ؤ١ ٢٥حٛ نٜل ٩ُٞ جألٙل  1200

١٠ ؤنٜحل جٝسػفم جٝظ٢ل٩ سسِفى ٤ٝ جًٝحٝدحز ٩ٖ ج٠ٝؿجفك ٧جٝظح٠ِحز، ٢٥٧حٛ ؤييًح ؿفجلـحز  
                                              

 :ج٢ٌف ٩ٖ ـٝٛ   (1)
- Asyan Sever, Mainstream Neglect of Sexual Harassment as A Social Problem, Op.cit., p. 

188. 

- Diana Kenda, Sociology in our Times, Wads Worth Canada, 2003, p. 168. 
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ر جٝسؿفيك ٩ٖ ج٠ٝؿجفك ٧جٝظح٠ِحز ي٧جظ١٦ ٠ظ٧٠ُر ٠سدحي٢ر ١٠ لـ٧ٜٞيحز  ؤصدسز ؤ١ ُي٧جز ٥يث
 ٩ٖ ج٠ِٝل، ٧ٖـ٩ ٠لـغ سـٟ د٧جلـًر      ػفم جٝظ٢ل٩، ل٧جء ١٠ ٙدل سبل٠يـ١٥، ؤ٧ ق٠بلث١٦جٝس

آالٕ ج٠فؤذ ؤنف١ ا٩ٝ سِفي١٦ ٝٞسػـفم جٝظ٢لـ٩    ١٠9 % ٠90ظٞر جٜٝسحخ جألػ٠ف، سدي١ ؤ١ 
 .(1)ؾبلل ػيحس١٦

١٠ جِٝح٠بلز دحٝس٠فيى ؿجؾل ج٠ٝظس٠ـَ   ُح٠ٞر 487ؿجف٥ح ٩ٖ٧ ؿفجلر ٩ُٞ ُي٢ر ٠ٚ
١٠ ُؿؿ جِٝي٢ر ٠فف١ ٩ُٞ جألٙل د٧٢ٍ ؤ٧ نٜل ٧جػؿ ٩ُٞ جألٙل % 91جإللفجثي٩ٞ، جسيغ ؤ١ 

سِفي١ ٠ٝح يقيؿ ٩ُٞ صبلصر ؤنـٜحل ٠ـ١ ؤنـٜحل    % ١٠30 ؤنٜحل جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٢٧لدر 
ـ  % 50جٝسػفم جٝظ٢ل٩، ٢٧لدر   ح يقيـؿ ٠ـ١ ؤنـٜحل    ؤ١ُٞ سِفي١٦ ٝؾ٠لر ؤنـٜحل ؤ٧ ٠

 .(2)جٝسػفم جٝظ٢ل٩

 100ؤ٠ح ١ُ ج٧ٝجَٙ جِٝفد٩، ٖٞٚؿ ج٢س٦ز ؿفجلر ؤُؿس٦ح وػيٗر جٝٔؿ جألفؿ٢ير، ٧ن٠ٞز 
١٠ جِٝي٢ر ٙؿ سِفي١ ٠ٞٝيحيٚحز ٧جٝسػفنحز جٝظ٢لير، ٧ؤ٦ٌفز % ١٠57 جًٝحٝدحز، ا٩ٝ ؤ١ 

 .(3)لؿيًحٜح١ جٝسػفم ظ% 24ٜح١ نٜل جٝسػفم ١٦ِ٠ ٌٝٗيًح، ٧% 33جٝؿفجلر ؤ١ ٢لدر 

٧ؤنحفز ٢سحثط ؿفجلر ؤظفيز ٩ٖ جٝي١٠ ػ٧ل ٠ٌح٥ف ج٢ِٕٝ يؿ ج٠ٝفؤذ ٩ٖ جٝي١٠، ُحٟ 
١٠ ُي٢ر جٝؿفجلر سِفي١ ٦ٞٝظـ٧ٟ ٧جالػسيـح١ ٖـ٩ جٝنـحفٍ،     % 35.8، ؤ١ ٢٥حٛ 2001
 .(4)سِفي١ ٠ٝػح٧ٝر ظـخ صيحد١٦% 29.6

ج٠ٝوفير جٝــ٨  ٧دح٢ٝلدر ٠ٞٝظس٠َ ج٠ٝوف٨، يإس٩ سٚفيف جأل٧يحٍ جإلػوحثير ٠ٞٝفؤذ 
يِؿ٣ ج٠ٝظٞك ج٩٠٧ٚٝ ٠ٞٝفؤذ ٝيِسفٕ دإ١ ل٧ٜٞيحز جٝسػفم ٧جالٓسوحخ دإنـٜح٤ٝ ج٠ٝسِـؿؿذ،   
ل٧جء ٠ح يػؿش ؿجؾل جأللفذ ١٠ ؾبلل ج٠ٝػحفٟ، ؤ٧ جٝـ٧ٜف ٠ػل صٚر، ؤ٧ ١٠ ٙدـل ؤٓـفجخ،   

جٝـ٨ ٙؿ٠سـ٤  " ج٠ٝفؤذ جٝظؿيؿذ " ٧ٝٚؿ ؤلٗف دػش . (5)ؤودغ ينٜل ٌح٥فذ ٩ٖ ج٠ٝظس٠َ ج٠ٝوف٨
١٠ ُي٢ر جٝؿفجلر سِفي١ ٝئل٥ح٢ر ٩ٖ ؤ٠ح١ٜ ١٦ٞ٠ُ، % ٠ٝ66ئس٠ف دٜي١ ١ُ ؤ١ ٢٥حٛ  ٠وف

                                              
)1)  Vincent N. Parrillo, Contemporary Social Problems, Allyn and Bacon, Boston, 2002, p. 

193.    

)2)  Gila Bronner and Others, Sexual Harassment of Nurses and Nursing Students, Journal of 

Advanced Nursing, Vol. 42, No. 6, 2003, p. 640. 

 .ًحف٘ ؿي٧ٞج٩٢، جٝسػفم دٔفى جٝسؿفيك  (3)
http: // www. Islamonlion  line. Net / Arabic / adam. 

 .9ٟ، ه٧ُ2003جٙد٤، جٝٚح٥فذ، ٠حي٧–حؿ٣ؤدِ: ٥حيؿ٨ جًٝيخ، ج٢ِٕٝ يؿ ج٢ٝلحء،٠ئس٠ف ج٢ِٕٝ يؿ ج٢ٝلحء  (4)
 .120ٟ، ه 2004سٚفيف جأل٧يحٍ جإلػوحثير ٠ٞٝفؤذ ج٠ٝوفير، ج٠ٝظٞك ج٩٠٧ٚٝ ٠ٞٝفؤذ،   (5)
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٠ـ١ جٝػـحالز   % ١٠30 ٥ـ٣ جٝػحالز جًٝحدَ جٝظ٢لـ٩، ٧ % ٧70ٙؿ جسؾـز ٥ـ٣ جإل٥ح٢ر ٩ٖ 
 .(1)١٠ جٝػحالز ٓقل ٠دحنف% 20سػفم ظ٢ل٩ دح٠ٞٝك، ٧% 17سػفم ظ٢ل٩ دحٌٝٞٗ، ٧

١٠ ُي٢ر جٝؿفجلـر ٙـؿ   % ٢٥91.1حٛ  ؤ١" ُقذ ٜفيٟ " ٩ٖ٧ ؿفجلر ؤؾف٨ ؤ٧يػز 
سِفيـ١ ٠ٝػح٧ٝـر   % 4.5 سِفي١ ٝظفي٠ر ؾؿم جٝػيحء ؤ٧ جٝسػفم جٝظ٢ل٩، ٢٥٧حٛ ٢لدر

سِفي١ ٝظفي٠ر ٥سٛ جِٝفى ٧جالٓسوحخ، ٧ؤنحفز جٝدحػصر ا٩ٝ ؤ١  %1.8جٓسوحخ، ٢٥٧حٛ 
ؤٜصف جٝظفجثٟ جٝظ٢لير جٝس٩ سسِفى ٦ٝح جأل٢ص٩ ٩ٖ ج٠ٝظس٠َ ج٠ٝوف٨، ٩٥ ظـفجثٟ جٝسػـفم   

 .(2)جٝظ٢ل٩ ٧ؾؿم جٝػيحء

ػ٧ل جِٝحٟٝ، ٧جٝـ٨ سٟ اظفجئ٣ ٩ُٞ ج٧ٝجَٙ ج٠ٝوف٨  ٧ٝٚؿ ؤ٧يغ سٚفيف دػش جٝظفي٠ر
نٜل ٧دٞٔز ٢لدر ١٠ سِفي١ ٝ% 66.3في٠ر ، ؤ١ ٢لدر ج٢ٝلحء جٝبلس٩ سِفي١ ٝٞظ1998ُحٟ 

( ؾؿم ػيحء، ٥سٛ ُـفى، جٓسوـحخ  )ؤ٧ ؤٜصف ١٠ ؤنٜحل ج٢ِٕٝ جٝظ٢ل٩ ٩ٖ جٝػيحذ جِٝح٠ر 
20.7%(3). 

٠٠ح لـد٘، ي١ٜ٠ جٝسإٜيؿ ٩ُٞ ؤ١ جألفٙحٟ ٧جإلػوحثيحز س٩ًِ ٢ٝـح ٠ئنـف ٧جِٙـ٩    
٥٧ــج دـؿ٧ف٣ يًِـ٩     ٧٠٧ي٩ُ٧ ٝػظٟ ٌح٥فذ جٝسػفم جٝظ٢ل٩، ُح٠ٝيًح، ٠٧ٙ٧يًح، ٠٧ػٞيًح،

٠نف٧ُير ٠ُٞير ٝؿفجلر ٧٠ي٧ٍ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٩ٖ ج٠ٝظس٠ـَ ج٠ٝوـف٨، ؾحوـر ٧ؤ١    
ٙؿ دؿؤ ٖـ٩ جٝلـ٧٢جز    –ٝٔفدير ٧جِٝفدير جألؾف٨ ٠ص٤ٞ ٠صل ج٠ٝظس٠ِحز ج –ج٠ٝظس٠َ ج٠ٝوف٨ 

سسظـ٤ جٝؿفجلـر    ١٠٧ ٢٥ح. جألؾيفذ ين٦ؿ س٢ح٩٠ ِٝؿؿ ١٠ جألنٜحل ج٠ٝفسدًر دحٝسػفم جٝظ٢ل٩
جٝفج٢٥ر ا٩ٝ ؿفجلر جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٩ٖ سظليؿجس٤ جِٝح٠ر ؿجؾل جٝػيحذ جٝي٠٧يـر ٝؤلٖـفجؿ ٠ـَ    

 .جأللفذ ٩ُٞ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ دح٠ٝػحفٟ ٧جٝـ٨ يػؿش ؿجؾل جٝسفٜيق

دحُسدـحف٣ ٠نـٜٞر    ٧جٝؿفجلر جٝفج٢٥ر ال سسِح٠ل ٠َ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ دإنٜح٤ٝ ج٠ٝؾسٞٗر
ؾٞل ٩ٖ ج٢ٝل٘ جٝٚي٩٠، ١ٜٝ٧ سسِح٠ل  جظس٠حُير ٠فسدًر دحٝد٢حء جالظس٠ح٩ُ، ؤ٧ ٠نٜٞر سِدف ١ُ

 ٠َ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ دحُسدحف٣ ِٖبًل ٧ل٧ًٜٞح جظس٠حُيًح، يػؿش ٩ٖ ليح٘ جِٝبلٙحز جٝسٗحُٞير دـي١ 
جألٖفجؿ ؾبلل جٝػيحذ جٝي٠٧ير، ٢٥٧ح يظخ جٝسإٜيؿ ٩ُٞ ؤ٢٢ح ال ٢يَ ػ٧جظق ٠ـح دـي١ جٝسػـفم    

                                              

 .255ٟ، ه 2006لح٠ير جٝلحُحس٩، ج٠ٝفؤذ ٧ج٠ٝظس٠َ ج٠ِٝحوف، ٠ٜسدر جأللفذ، جٝٚح٥فذ،   (1)
 –ج٠ٝظـحالز   –ج٦٠ٝـحٟ  .. ُقذ ٜفيٟ، ؿ٧ف يػحيح جٝظفي٠ر ٩ٖ ٦ُ٧ٙ٧ح، ٠ئس٠ف جٝدػ٧ش جالظس٠حُيـر    (2)

 .547 - 546ٟ، ه ه 1999جٝسػؿيحز، ج٠ٝفٜق ج٩٠٧ٚٝ ٝٞدػ٧ش جالظس٠حُير ٧جٝظ٢حثير، جٝٚح٥فذ، 
 .58ؤل٧ٞخ ػيحذ ٓيف ػيحف٨، ٠فظَ لحد٘ ه .. ٢ٗيلر ػل١، ج٢ِٕٝ يؿ ج٠ٝفؤذ   (3)



 -11- 

جٝظ٢ل٩ ِٜٗل جظس٠ح٩ُ، ٧دي١ جٝد٢حء جالظس٠ح٩ُ ٠٧ح يسي٤٢٠ ١٠ ٢ٌٟ، دل ٩ُٞ جِٜٝك ٖٜـبل  
ـ  ال  ٤جٝظح٢دي١ يفسدً دحآلؾف جفسدحًًح ٧صيًٚح، أل١ ل٧ٞٛ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٠٦٠ح ٜح١ ن٤ٜٞ ٠٢٧ً

ال يػؿش اال ٩ٖ اًحف . (1)٩ُٞ ػؿ ٧ٙل ؤػ٠ؿ قجيؿ –٩ٖ ليح٘ جٝسٗحُل، ٥٧ـج جألؾيف  يػؿش اال
د٢حء ٥ي٩ٜٞ، ٥٧ـ٣ جٝظ٧ج٢خ جٝد٢حثير ٩٥ جٝس٩ سػؿؿ ؤ٠٢حً ٧و٧ف جٝسٗحُل ٩٥٧ جٝسـ٩ سنـٜل   
جألد٢ير جٜٝٗفير ٧جٝسو٧فير ج٠ٝفسدًر د٦ح، ٩ُٞ٧ ٥ـج ٖب١ جٝؿفجلر جٝفج٢٥ر سٗسفى ؤ١ جٝسػفم 

ج٠ٝؾسٞٗر سسنٜل ٩ٖ ي٧ء ٠سٔيفجز د٢حثير سفسدً دحأللفذ، ٧جإلُبلٟ، ٧ًديِر  جٝظ٢ل٩ ٧ؤنٜح٤ٝ
 .جٝد٢حء جالظس٠ح٩ُ دوٗر ُح٠ر

 :٩ُٞ٧ ي٧ء ٠ح لد٘، ٖب١ ؤ٥ؿجٕ جٝؿفجلر جٝفج٢٥ر سسػؿؿ ٩ُٞ ج٢ٝػ٧ جٝسح٩ٝ 

٠ػح٧ٝر جٝس٧ول إلًحف ٢ٌف٨ ٠بلثٟ ٝؿفجلر جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٧ؤنٜح٤ٝ ج٠ٝؾسٞٗـر، ٠ـ١   : ؤ٧اًل 
 .٢ٚؿير ٝٞفئ٨ ٧جالسظح٥حز ج٢ٌٝفير جٝس٩ سٟ ويحٓس٦ح ٝؿفجلر ٥ـ٣ جٌٝح٥فذ ؾبلل فئير

، جِٝحٟ ٧جٝسػفم جٝظ٢لـ٩ دح٠ٝػـحفٟ   ج٠ٝؾسٞٗر ٝٞسػفم جٝظ٢ل٩ جٝسِفٕ ٩ُٞ جألنٜحل: صح٢يًح 
 .٠٧ؿ٨ جفسدح٦ًح دح٠ٝئللحز ٧ج٢ٌٟٝ جالظس٠حُير

جٜٝنٕ ١ُ ؿ٧ف دِى ج٧ِٝج٠ل جٝد٢حثير ٩ٖ ٧٦ٌف ٧سؿُيٟ ٠نٜٞر جٝسػـفم جٝظ٢لـ٩   : صحٝصًح 
، ٧ـٝٛ ١٠ ٢٠ًٞ٘ جٝفدً ٠ح دي١ جٝد٢حء جالظس٠ح٩ُ ٠ٌ٢٧ـ٤  ٧جٝسػفم جٝظ٢ل٩ دح٠ٝػحفٟ

 .ج٠ٝؾسٞٗر، ٧٦ٌ٧ف ٠نٜٞر جٝسػفم جٝظ٢ل٩

، ٠٧ـؿ٨  جِٝحٟ ٧جٝسػفم جٝظ٢ل٩ دح٠ٝػـحفٟ  ٩ُٞ ؤ٥ٟ ؿ٧جَٖ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ جٝسِفٕ: فجدًِح 
جفسدحً ٥ـ٣ جٝؿ٧جَٖ دح٠ٝنٜبلز جالظس٠حُير جٝس٩ س٦ٌف ٩ٖ جٝد٢حء جالظس٠ح٩ُ، ٠٧ػح٧ٝـر  

 .جٝس٩ يػ٦ٚٚح جٝٗحُل ١٠ ٧فجء جفسٜحد٤ ألِٖحل جٝسػفم جٝظ٢ل٩ جٝسِفٕ ٩ُٞ جأل٥ؿجٕ

حٟ ٧جٝسػفم جٝظ٢لـ٩  جِٝ جٜٝنٕ ١ُ ؤ٥ٟ جٝسؿجُيحز ج٠ٝفسدًر دإِٖحل جٝسػفم جٝظ٢ل٩:ؾح٠لًح 
٧ؤ٥ٟ جاللسفجسيظيحز جٝس٩ سِس٠ؿ ُٞي٦ح ج٠ٝفؤذ ٩ٖ ٧٠جظ٦ر ٠صل ٥ـ٣ جألِٖـحل،   دح٠ٝػحفٟ،

٠٧ػح٧ٝر جٝس٧ول ٠ٝؿ٨ وؿ٘ ٖفيير ؤ١ ٥ـ٣ جاللسفجسيظيحز سسػؿؿ ٩ٖ ي٧ء ؾوحثه 
 .٧ل٠حز جٝد٢حء جالظس٠ح٩ُ ٠ٞٝظس٠َ ج٠ٝوف٨

                                              

 :ـٝٛ  ج٢ٌف ٩ٖ  (1)
 .5ؤػ٠ؿ قجيؿ، ج٢ِٕٝ ٩ٖ جٝػيحذ جٝي٠٧ير، ٠فظَ لحد٘، ه   -
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 :خشـبؤالح امدراشـج 
جٝؿفجلر جٝفج٢٥ر ٧ؤ٥ؿج٦ٖح ٖب١ ٥ـ٣ جٝؿفجلر لـ٧ٕ   ٩ُٞ ي٧ء جًٝفع جٝلحد٘ إلنٜحٝير

 :سػح٧ل جإلظحدر ٩ُٞ جٝسلحئالز جآلسير 
سلحئالز ؾحور دحٝسػفم جٝظ٢ل٩ ١٠ ػيش ؤنٜح٤ٝ ج٠ٝؾسٞٗر جٝس٩ سسظلؿ ٖـ٩ ٧٠جٙـٕ    -1

؟ حالز جٝس٩ س٦ٌف ٖي٦ح ٥ـ٣ جألنـٜحل جٝػيحذ جٝي٠٧ير ٝؤلٖفجؿ ؟ ٠٧ح ٩٥ ج٠ٝئللحز ٧ج٠ٝظ
٠ظحالز ٧ج٠ٝئللحز ٜحل ٧و٧ف جٝسػفم جٝظ٢ل٩ دحؾسبلٕ ج٠٧ٝؿ٨ جالؾسبلٕ ٠ح دي١ ؤن

 .؟ػفم جٝظ٢ل٩؟ ١٠٧ ٥ٟ جألٖفجؿ جٝـي١ يفسٜد١٧ ؤِٖحل جٝسجٝس٩ ي٦ٌف ٖي٦ح
سلحئالز ؾحور دحٝسػفم جٝظ٢ل٩ دح٠ٝػحفٟ، ١٠ ػيش ٠ؿ٨ سظلؿ٣ ؿجؾل جأللـفذ ؟   -2

٧ؤًفجٕ ٥ـج جِٝٗل ؟ ٧ؾوحثه ٧ل٠حز جأللفذ جٝس٩ ي٦ٌف ٖي٦ح ٠صل ٥ـج جِٝٗـل؟  
٧٠ٕٙ جأللفذ ٤٢٠ ٧جلسفجسيظيحس٦ح ٩ٖ ٧٠جظ٦ر ٥ـج جٝل٧ٞٛ؟ ٧ؿ٧ف ج٧ِٝج٠ل جٝد٢حثيـر  ٧

 .٩ٖ سػؿيؿ ٥ـ٣ جاللسفجسيظيحز ؟

دؿ٧جَٖ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ؟ ٧ُبلٙر ٥ـ٣ جٝؿ٧جَٖ دحٝل٠حز جٝد٢حثير ٠ٞٝظس٠َ  سلحئالز ؾحور -3
 ؟ِفى جأل٢ص٩ ألِٖحل جٝسػفم جٝظ٢ل٩ج٠ٝوف٨ ؟ ٠٧ح ج٢ٝسحثط ج٠ٝسفسدر ٩ُٞ س

سلحئالز ؾحور دحاللسفجسيظيحز جٝس٩ سِس٠ؿ ُٞي٦ح ج٠ٝفؤذ ٖـ٩ ٧٠جظ٦س٦ـح ألِٖـحل     -4
جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ؟ ٧ُبلٙر ٥ـ٣ جاللسفجسيظيحز دح٠ٝظحالز ج٠ٝؾسٞٗر جٝس٩ س٦ٌف ٖي٦ـح  
ؤِٖحل جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ؟ ٧ا٩ٝ ؤ٨ ٠ؿ٨ سفسدً ٥ـ٣ جاللسفجسيظيحز دؾوحثه جٝد٢حء 

 .جالظس٠ح٩ُ ج٠ٝوف٨ ؟
 :وفبٍيـه امدراشـج 

٠ٗح٥يٟ ٥ـ٣ جٝؿفجلر ٠٧ح يفسدً د٦ح ٠ـ١ ٠ٗـح٥يٟ   ٝأل٤٢ ل٧ٕ يسٟ جٝسِفى دحٝسٗويل 
جإلظفجثير ٦ٗ٠ٝـ٩٠٧  ل٧ٕ ٢ٜس٩ٗ ٢٥ح دِفى جٝسِفيٗحز ؤؾف٨ ٩ٖ ليح٘ جٝٗول جأل٧ل، ٖب٢٢ح 

 :٧ـٝٛ ٩ُٞ ج٢ٝػ٧ جٝسح٩ٝ . جٝسػفم جٝظ٢ل٩، ٧جٝسػفم جٝظ٢ل٩ دح٠ٝػحفٟ

 :وفَُه امخحرص امسيشّ  – 1

ِٖل ؤ٧ ل٧ٞٛ يوؿف ٠ـ١  " جإلظفجث٩ ٧٦ٗ٠ٟٝ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ا٩ٝ ؤ٤٢ ينيف جٝسِفيٕ 
، ي٢سط ٤٢ُ سإصيفجز ٠فسدًر ـٜف يؿ ؤ٢ص٩، ل٧جء ٜح١ دح٢ٌٝف، ؤ٧ جٌٝٞٗ، ؤ٧ جالػسٜحٛ جٝظلؿ٨

دحٝظ٢ك ٝؿ٨ جأل٢ص٩، ٧جٝس٩ ال سٚدل ٥ـج جِٝٗل ؤ٧ جٝل٧ٞٛ، ٧ٙؿ يسفٛ ٥ـج جِٝٗل ؤ٧ جٝل٧ٞٛ ؤـ٨ 
 ".ؿ٨ جأل٢ص٩ جٝس٩ سسِفى ٤ٝ ٢ٗل٩ ؤ٧ ٠حؿ٨ ؤ٧ جظس٠ح٩ُ ٝ
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 :٥ـج جٝسِفيٕ، ٢ظؿ ؤ٤٢ يسي١٠ ُؿؿ ١٠ جألدِحؿ ٩٥ ٧دسػٞيل 
٠صل ٥ـج ٥ـج جٝسِفيٕ دإ١ يسي١٠ ٜل جٝنفجثغ ج٠ِٝفير جٝس٩ ي١ٜ٠ ؤ١ سفسٜخ يل٠غ  -1

 .جِٝٗل، ؤ٧ سسِفى ٤ٝ
ين٠ل ٥ـج جٝسِفيٕ ٜل ؤنٜحل جٝسػفم جٝظ٢ل٩، ل٧جء ٜح١ ِٖل جٝسػفم يِس٠ؿ ٩ُٞ  -2

 .ؤ٧ جٌٝٞٗ، ؤ٧ ج٠ٞٝك ٧جالػسٜحٛ جٝظلؿ٨جإلنحفذ، 

يفسدً د٦ـج جٝسِفيٕ ؤييًح د٧٠ٕٙ جأل٢ص٩ ١٠ ٥ـج جِٝٗل ؤ٧ جٝل٧ٞٛ ٖحٝؿفجلر س٢وـخ   -3
٩ُٞ جِٝٗل ؤ٧ جٝل٧ٞٛ جٝـ٨ ال سٚد٤ٞ جأل٢ص٩، ٧ؤ٨ ل٧ٞٛ يفسدً دحٝظ٢ك ٧سٚد٤ٞ جأل٢ص٩ 

 .ال يَٚ ي١٠ ػؿ٧ؿ ٥ـ٣ جٝؿفجلر

يسي١٠ جٝسؿجُيحز جٝلٞدير ؤ٧ جألـ٨  ٤ دـ٧ًٛٝح٠ٝح جفسدً جٝسِفيٕ دفٖى جأل٢ص٩، ٖب٢ -4
، ٧جفسدً ؤييًح ج٠ٝسفسخ ٩ُٞ ٥ـج جِٝٗل ٧يَٚ ٩ُٞ جأل٢ص٩ جٝس٩ سَٚ يػير ٦ٝـج ج٢ِٕٝ

دحاللسفجسيظيحز جٝس٩ سِس٠ؿ ُٞي٦ح جأل٢ص٩ ٩ٖ ٧٠جظ٦ر ٥ـج جِٝٗل ٧سِدف د٦ح ١ُ فٖي٦ح 
 .٠ٝصل ٥ـج جٝل٧ٞٛ

ف٨ ٝٞؿفجلر ٧جٝـ٨ جُس٠ـؿ ُٞـ٩   جإلًحف ج٢ٌٝ ؤؾيـفًج، ٖب١ ٥ـج جٝسِفيٕ يسل٘ ٠َ -5
ٖفيير جُسدحف ِٖل جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ِٖل سٗح٩ُٞ، يػؿش ٩ٖ ليح٘ ٧٠جٙـٕ جٝػيـحذ   

 .جٝي٠٧ير ج٠ٝؾسٞٗر

 :وفَُه امخحرص امسيشّ تبموحبره   - 2

سِس٠ؿ جٝؿفجلر جٝفج٢٥ر ٩ُٞ ٧٦ٗ٠ٟ اظفجث٩ ٝٞسػفم جٝظ٢ل٩ دح٠ٝػحفٟ، ٧٥ ـجس٤ ٧٦ٗ٠ٟ 
ًف٩ٖ  –١٧ ٢٥حٛ ُبلٙر ٧وٞر ٙفجدير دي١ جٝـٜف ٧جأل٢ص٩ جٝسػفم جٝظ٢ل٩، ٠َ ايحٖر ؤ١ سٜ

 .ٙؿ سػفٟ ُٞي٠٦ح جالفسدحً دحٝق٧جض، ٧ٙؿ ال سػف٤٠ –ِٖل جٝسػفم 

 :ويَسيج امدراشج ُأدُاخَب 

، د٧ٚجُـؿ ج٠ٝـ٦٢ط ج٠ِٞٝـ٩، جٝسقج٠ـًح     ٟٝ يٞسقٟ ٖفي٘ ج٠ِٝل ٩ٖ س٢ٗيـ جٝؿفجلر ج٠ٝيؿج٢ير
ي١ ج٦٢٠ٝط ج٩٠ِٞٝ، ٧جٝو٧ِدحز جالظس٠حُيـر جٝسـ٩   ُٚحثؿيًح، ١ٜٝ٧ سٟ ٠ُل ٠ػح٧ٝر سٜيٗير ٠ح د

دـحٝظ٢ك ٖـ٩    أل١ ؿفجلر ٧٠ي٧ٍ ٠فسدً، ٧جظ٦س٦ح جٝؿفجلر، ٧ٙؿ ال يؾح٢ٗٝح ؤػؿ ٥ـج جٝس٧ظ٤
ج٠ٝوف٨، ٩٥ ٠٦٠ر ٠ػ٧ٖٗر دحِٝؿيؿ ١٠ ج٠ٝؾحًف جالظس٠حُير ٧جٝصٚحٖيـر، ٧ٙـؿ    ليح٘ ج٠ٝظس٠َ

 .٧ُحؿجز ج٠ٝظس٠َ ي٢ٌف ٦ٝح جٝدِى ٩ُٞ ؤ٦٢ح ؾف٘ ٝسٚحٝيؿ
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صحدز ٝٞؿفجلـر   –ػيف٨، ؤ٧ في٩ٗ  –ٖب١ ٖفي٘ ج٠ِٝل ٟٝ يػؿؿ ٠ظحل ظٔفج٩ٖ ٝـٝٛ 
١ٜٝ٧ جُسدف ٠ػحٌٖر ل٥٧حض ٩٥ ٠ظحاًل ظٔفجٖيًح، ٩ُٞ جٝفٟٓ ١٠ ؤ١ جِٝي٢ر جٝس٩ سٟ جٝس٧وـل  

٥حض ١ٜٝ٧ س٧قُز ُي٢ر جٝؿفجلر ُٞـ٩  اٝي٦ح ٩ٖ ج٦٢ٝحير ال سِدف ١ُ ٜل ٠فجٜق ٠ػحٌٖحز ل٧
جلس٠حفذ، ٠ؿي٢ر ( 30)ؿي٢ر لحٙٞسر جلس٠حفذ، ٠( 40)ذ، ٠ؿي٢ر ؤؾ٠يٟ جلس٠حف( 50)٠ؿي٢ر ل٥٧حض 

 .جلس٠حفذ( 20)جٝدٞي٢ح 

ـ٨ يػؿؿ٥ح، ٠ـ١  ٝٞؿفجلر، ١ٜٝ٧ سف٢ٜح ج٠ٝيؿج١ ٧٥ جٝ ج٠ٝظحل جٝدنف٨ ٠ٜح ٟٝ يسٟ سػؿيؿ
١٠ جإل٢حش ٩ُٞ ٠لء جاللس٠حفذ ٧جٝسٗحُل ٠َ ؤٖفجؿ ٖفي٘ ج٠ِٝل ج٠ٝيؿج٩٢،  ٢٠ًٞ٘ ؤ١ ١٠ س٧جٖ٘

 .١٠ ُي٢ر ؿفجلس٢ح٩٥ ٧جػؿذ 

ٝؤلؿ٧جز جٝس٩ جُس٠ؿز ُٞي٦ح جٝؿفجلر ٩ٖ ظ٠ـَ جٝديح٢ـحز ٜح٢ـز جلـس٠حفذ     ٧دح٢ٝلدر 
 53جاللسديح١، ٧جٝس٩ سٟ سو٠ي٦٠ح ٧ًٖٚح أل٥ؿجٕ ٧سلحئالز جٝؿفجلر، ٖظحءز ٥ـ٣ جاللس٠حفذ ٩ٖ 

 لئجل، ٧س٧٢ُز ٥ـ٣ جأللثٞر ٠ح دي١ ؤلثٞر ٠ٔٞٚر، ٧ؤلثٞر ٠ٗس٧ػر، ٧س٧قُز ٥ـ٣ جأللثٞر ٩ُٞ
 :ؾ٠لر ٠ػح٧ف ٩٥ 

جٝل١، جٝسِٞـيٟ، جٝػحٝـر   ) ٧س٠صل ٩ٖ جٝديح٢حز جأللحلير، ٧جٝس٩ سي٢٠ز : جأل٧ل  فج٠ٝػ٧ -
 (.جالظس٠حُير، ٠ػل جإلٙح٠ر، ج٠ِٝل، ج٠ٝل١ٜ

 .٩ٖ ليح٘ جٝػيحذ جٝي٠٧ير ٧جفسدً دإنٜحل ج٢ِٕٝ جٝس٩ سسِفى ٦ٝح ج٠ٝفؤذ: ج٠ٝػ٧ف جٝصح٩٢  -

٧ي٠صل ٥ـج ج٠ٝػ٧ف ؤٜدف ٠ػح٧ف جاللس٠حفذ، ٧سي١٠ ٠ظ٧٠ُر سلحئالز  :ج٠ٝػ٧ف جٝصحٝش  -
 .دح٠ٝػحفٟفم جٝظ٢ل٩ جِٝحٟ، ٧جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ػ٧ل ؤنٜحل جٝسػ

٧سؿ٧ف سلحئالز ٥ـج ج٠ٝػ٧ف ػ٧ل ؿ٧جَٖ جٝسػفم جٝظ٢ل٩، ٧ج٢ٝسـحثط   :ج٠ٝػ٧ف جٝفجدَ  -
 .ج٠ٝؾسٞٗر ج٠ٝسفسدر ُٞي٤

٧ف دإ٥ٟ جاللسفجسيظيحز جٝس٩ سِس٠ؿ ُٞي٦ح ٧جفسدًز سلحئالز ٥ـج ج٠ٝػ: ج٠ٝػ٧ف جٝؾح٠ك  -
 .جأل٢ص٩ ٩ٖ ٧٠جظ٦ر ؤِٖحل جٝسػفم جٝس٩ سسِفى ٦ٝح

ا٩ٝ جلس٠حفذ جاللسديح١، س٠ز ويحٓر جلس٠حفذ ٧٠ٕٙ، ٧سي٢٠ز ُؿؿ ٠ـ١   ٧دحإليحٖر
جٝسلحئالز، جفسدًز د٧وٕ ٧٠ٕٙ جٝسػفم جٝظ٢ل٩، ٧٧وٕ جٝٗحُل، ٧جٝسؿجُيحز ج٠ٝسفسدـر  
٩ُٞ ج٧٠ٕٝٙ، ٧جلسفجسيظير ٧٠جظ٦ر ِٖل جٝسػفم جٝظ٢ل٩، ٧ٜح١ ج٦ٝؿٕ ١٠ ٥ـ٣ جاللس٠حفذ ٧٥ 

 .حل جٝسػفم جٝظ٢ل٩ظ٠َ ؤٜدف ُؿؿ ١٠ ج٧٠ٝجٕٙ ج٠ٝفسدًر دإِٖ
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 امذبيّامفظل 
 االخسبٍبح اميؼريج مدراشج امخحرص امسيشّ

 :وقدوـج 

ج٢ِٕٝ جٝس٩ س٧جظ٤ ج٠ٝفؤذ، ٧يس٠يق ٥ــج ج٦ٌ٠ٝـف دنـؿذ     ؤػؿ ٠ٌح٥ف ي٠صل ج٢ِٕٝ جٝظ٢ل٩
ُٞـ٩  ز جظس٠حُير، ٢٧ٗلير ؾًيفذ، سليًف ٩ُٞ ج٠ٝفؤذ، ٢ٌفًج ٠ٝح يسفسخ ُٞي٤ ١٠ سؿجُيح ؾ٧ًفس٤

 .(1)ػيحس٦حٖ٘ ٧جٝسٜيٕ جالظس٠ح٩ُ ٧ج٢ٝٗل٩ ٠َ دحٝنٜل جٝـ٨ يوِخ ُٞي٦ح جٝس٧جج٠ٝفؤذ ٧سػس٦ٞح 

ؿفظر وـحفؾر، أل٢ـ٤   أل٤٢ ٠َ ج٢ِٕٝ جٝظ٢ل٩، يول ج٦ٚٝف جٝـ٨ ي٠حفك ٩ُٞ ج٠ٝفؤذ 
ج٠ٝفؤذ ٠ظـفؿ  : يسي١٠ جؾسقجل ٠ٞٝفؤذ ا٩ٝ ػؿ٧ؿ ظلؿ٥ح، ٧جؾسقجل ٦ٝـج جٝظلؿ ا٩ٝ دِؿ٣ جٝظ٢ل٩

٠ٞٝسِر، ٥ـج جالؾسقجل يئؿ٨ ٠دحنفذ ا٩ٝ سيؾٟ جٝدِـؿ جٝظ٢لـ٩   ظ٢ك، ؤ٧ ؤؿجذ ٝٞظ٢ك، ٧٧ُحء 
ٝظلؿ ج٠ٝفؤذ دنٜل ٠ٗفً، ٩ُٞ٧ ػلحخ دٚير ؤدِحؿ ػيحس٦ح، ؤ٤٢ ي٠ػ٧ف ج٠ٝفؤذ ٧يفٜق٥ـح ػـ٧ل   

٠ؾح٦ٖ٧ـح ج٧ٝظ٧ؿيـر    ٜل ج٠ٝلإٝر جٝظ٢لير، ٧يفٜق ٜل ٙي٠س٦ح ٩ٖ ٥ـج جٝدِؿ ١٠ ػيحس٦ح، ٠ٜح يٗظف
ظك ج٠ٝفؤذ ٙدل جٝق٧جض، يسػ٧ل ا٩ٝ ٙٞ٘ ػ٧ل ٓنحء ػ٧ل ػ٧ٞل ٜحفصر ٠ح سِوٕ د٧ظ٧ؿ٥ح، ٥ح

جٝدٜحفذ ٧لبل٠س٤ ٧ا٩ٝ ٙٞ٘ ػ٧ل ٙؿفجز جٝظلؿ ٩ُٞ ػيحقذ اُظحخ جٝفظل دي٠ح١ جٝق٧جض، ٥ــج  
جٝسفٜيق يٗظف ٢ُؿ ج٠ٝفؤذ ؤنؿ جٝفٓدحز ٧ؤٌُٟ ج٠ٝؾح٧ٕ ٩ٖ آ١ ٧جػؿ، سٞٛ ٩٥ ج٠ِٝيٞر جأل٩ٝ٧ 

٢ل٩، ؾو٧وًح ؤ٦٢ح سِيم ٜيح٦٢ـح دنـٜل   جٝس٩ سسِفى ٦ٝح ج٠ٝفؤذ ٩ٖ ج٢ِٕٝ ؤ٧ جاللسبلخ جٝظ
٦٠ؿؿ، سس٦ؿؿ٣ فٓدحس٦ح جٝـجسير، ٧سس٦ؿؿ٣ فٓدحز جٝفظل ؾحفض جٝق٧جض، ٧سس٦ؿؿ٣ جٝػـ٧جؿش ُٞـ٩   

جٝظ٢ل٩  يٚحدل جٝسفٜيق( جٝؽ ....سن٧ي٤ جٝظلؿ، اوحدس٤ دِح٥ر، ٖٚؿج١ جٝدٜحفذ ٝلدخ ٠ح ) جؾسبل٦ٖح 
جٝسـ٩   ٖح٧٢٠٠ُٝحز. فظحز جٝنًً ٧جٝٚل٧ذج٠ٝٗفً ٧جالؾسقجل ٝظلؿ ج٠ٝفؤذ، ٠َٙ ٤ٝ يدْٞ ؤٙو٩ ؿ

سٗفى ٩ُٞ ظلؿ ج٠ٝفؤذ ؿي٢يًح ٠٧ؿ٢يًح ؤن٦ف ١٠ ؤ١ سِفٕ ٙح١٧٢ ج٠ٝظس٠َ ٩ٖ ؤنؿ ٧ظ٤٥٧ ٠ِٙـًح  
ظلؿ ج٠ٝـفؤذ  . ٩ٖ ػفٜير ٥ـج جٝظلؿ، ٧سِديفجس٤ ٧فٓدحس٤ ٧ٚ٢٠م ٩ُٞ ظلؿ ج٠ٝفؤذ ٢٠ـ ج٧ًٗٝٝر،

سػ٩٠، ٧٥٧ ٙدـل ـٝـٛ ٠ٜٞيـر    ج٠ٝؾسقل ا٩ٝ دِؿ٣ جٝظ٢ل٩، ٧٥ ٧ُفذ يظخ ؤ١ سلسف ٧سوح١ ٧
، ١٠٧ ٧فجث٦ح ج٠ٝظس٠َ، ؤلفذ جألخ ٩ٖ جٝدؿجير، صٟ ؤلفذ جٝق٧ض ٖي٠ح دِـؿ، ٝـيك ٠ٞٝـفؤذ    جأللفذ

 .(2)(ظ٢حيحز جٝنفٕ سن٦ؿ ٩ُٞ ـٝٛ دنٜل وحفؼ ٧ٖحؿع ) لًٞر ٩ُٞ ظلؿ٥ح 
                                              

(1)  Shannon M. Poirier, Perceptions of Sexual and Nonsexual Harassment, Master of Science 

in Applied Psychology, National Library of Canada, 1999, p. 4. 

ؿؾل ا٩ٝ لي٧ٝ٧ٜظير جإل٢لح١ ج٧٦ٚ٠ٝف، ٦ِ٠ؿ جإل٠٢حء جِٝفد٩، ٠... ٠و٩ًٗ ػظحق٨، جٝسؾٕٞ جالظس٠ح٩ُ   (2)
 .224ٟ، ه 1986ديف٧ز، 
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٧يسؾـ ج٢ِٕٝ جٝظ٢ل٩ ؤنٜحاًل ٠سِؿؿذ؛ ٦٢٠ح ٧٠ي٧ٍ جٝؿفجلر جٝفج٢٥ر ٥٧ـ٧ جٝسػـفم   
٧جٝـ٨ يِؿ ٠نٜٞر جظس٠حُير، سفسدً دحٝؿفظر جأل٩ٝ٧ دًديِـر   Sexual Harassmentجٝظ٢ل٩ 

جٝد٢حء جالظس٠ح٩ُ جٝـ٨ سػ٤٠ٜ ؤلك ظ٢ؿفير، ٧جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ي٠صل ٠نٜٞر جظس٠حُير سِـ٧٘  
جألٖفجؿ ١ُ سػٚي٘ ؤ٥ؿج٦ٖٟ، ٧سويد٦ٟ دحإلػدحً، ٧جالسظح٥حز جٝلٞدير سظح٣ جِٝبلٙحز جالظس٠حُير، 

٧ٜز ١ُ ٥ـ٣ ج٠ٝنٜٞر جٝؾًيفذ ؿجؾل جِٝؿيـؿ ٠ـ١ ج٠ٝظس٠ِـحز جِٝح٠ٝيـر     ٧النٛ ٩ٖ ؤ١ جٝل
٧جِٝفدير ظِل ٦٢٠ح ٧جػؿذ ١٠ ؤ٥ٟ ٧ؤؾًف ج٠ٝنٜبلز ج٠ٝل٧ٜز ٦٢ُح ؿجؾل ج٠ٝظس٠ـَ، ٧ٝٚـؿ   

 .(1)جُسحؿ ج٠ٝظس٠َ جٝدنف٨ ٩ُٞ ؤ١ ج٠ٝنٜٞر ال س١٧ٜ ػحؿذ ٠ُ٧يٚر اـج ٟٝ يٜسخ جٜٝصيف ٦٢ُح

٧٦ٗ٠ٟٝ جٝسػفم  جٝظقء سٚؿيٟ سػٞيل ل٧لي٧ٝ٧ظ٩ ٢ٌف١٠٨ ٢٥ح ٖب٢٢ح ٢ػح٧ل ١٠ ؾبلل ٥ـج 
دحإليحٖر ٝس٢ح٧ل جالسظح٥حز ج٢ٌٝفير جأللحلير ٖـ٩ ؿفجلـر جٝسػـفم     جٝظ٢ل٩ ٧ؤنٜح٤ٝ ج٠ٝؾسٞٗر، 

ج٠ٝبلثـٟ   جٝظ٢ل٩، ٧ـٝٛ ١٠ ؾبلل فئير ٢ٚؿير ٠سٜح٠ٞر، ٧ـٝٛ د٦ؿٕ جٝس٧ول ا٩ٝ جإلًحف ج٢ٌٝـف٨ 
 .ٝؿفجلر ٥ـ٣ ج٠ٝنٜٞر ؿجؾل ج٠ٝظس٠َ ج٠ٝوف٨

 :وفَُه امخحرص امسيشّ : أُاًل 
ٟٝ يٜـ١   Sexual Harassmentجٝسػفم جٝظ٢ل٩  سنيف جِٝؿيؿ ١٠ جٜٝسحدحز ا٩ٝ ؤ١ ٠وًٞغ

د٤ دحُسدحف٣ نٜل ١٠ ؤنـٜحل   ٧ج٠ِٞٝحء ي٦س١٧٠ جٝدحػص١٧ٟ، ٧دؿؤ 1970ػس٩ ٢٠سوٕ ُحٟ ٧٠ظ٧ؿًج 
ف ا٩ٝ ؤ٤٢ ؤٜصف ٙـ٧ذ ٠ـ١   ج٢ِٕٝ يؿ ج٠ٝفؤذ، ٧أل٤٢ يئٜؿ ٩ُٞ جألؿ٧جف جٝسٚٞيؿير ٝٞفظل، ٧جٝس٩ سني

٧٠ي٧ٍ ؤ٧ ٜيح١ ظ٢ل٩ ؤ٧اًل، صـٟ   ج٠ٝفؤذ ٠ٜح ؤ٤٢ ٩ٖ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ي٢ٌف ا٩ٝ ج٠ٝفؤذ ٩ُٞ ؤ٦٢ح
 .(2)جٝؽ...٩ُٞ جُسدحف ؤ٦٢ح ج٠فؤذ ُح٠ٞر ؤ٧ ًحٝدر

٢٠٧ـ ـٝٛ ج٧ٝٙز، سد٧ٞفز جِٝؿيؿ ١٠ جأللدحخ جٝس٩ ؤؿز ا٩ٝ قيحؿذ جال٥س٠ـحٟ د٦ٗ٠ـ٧ٟ   
جٝسػفم جٝظ٢ل٩، ٧جٝس٩ ٦٢٠ح؛ ٧٦ٌف جٝػفٜحز ج٢ٝل٧ير ج٠ٝؿجِٖر ١ُ ٙيحيح ج٠ٝفؤذ دحإليـحٖر  

جٝس٩ ج٥س٠ز دٚيـحيح   –ج٠ٝػٞير ٧ج٠٧ٚٝير ٧جِٝح٠ٝير  –ا٩ٝ ٢نإذ ُؿؿ ١٠ جٝظ٠ِيحز ٧ج٠ٝئللحز 
ٝٚيحيح ج٠ٝفسدًر دح٢ِٕٝ ج٧٠ٝظ٤ يؿ ج٠ٝفؤذ ٩ٖ ٜل و٧ف٣ ٧ؤنٜح٤ٝ، ٠٧ح جفسدً ٦٢٠٧ح ج ج٠ٝفؤذ

 .(3)دـٝٛ ١٠ ٦ٖٟ ُح٩٠ٝ ٝػ٧ٚ٘ ج٠ٝفؤذ ٧ػفيس٦ح
                                              

(1)  Asyan Sever, Mainstream Neglect of Sexual Harassment as A Social Problem, Journal of 

Sociology, Op. Cit., p. 186. 

 .15ٟ، ه 2003، جٝٚح٥فذ، ٥در ٠ػ٠ؿ ٩ُٞ، جإللحءذ ا٩ٝ ج٠ٝفؤذ، ٠ٜسدر جأل٢ظ٧ٞ ج٠ٝوفير  (2)
 :ج٢ٌف ٩ٖ ـٝٛ   (3)

 .15ج٠ٝفظَ جٝلحد٘، ه  -
 .169ٟ، ه 2003ؾحٝؿ ٢٠سوف، جٝؾسح١ ٧ج٢ِٕٝ يؿ ج٠ٝفؤذ، ٠ٜسدر جأللفذ، جٝٚح٥فذ،  -



 -17- 

، ٧جٝسػفم "ؾؿم " ٧ي٩٢ِ " ػفم " ٧يفظَ جألول ج٨٧ٔٞٝ ٧٦ٗ٠ٟٝ جٝسػفم ا٩ٝ ِٖل 
٩ يٜـ١٧  ٩ُٞ ٥ـج ج٩٢ِ٠ٝ جالوـًبلػ  ٧دحالُس٠حؿ. (1)دحٝنت ٢ِ٠ح٣ جٝسِفى ٤ٝ دٔفى س٦يظ٤

 .جٝسػفم دحإل٢لح١ ٧٥ جٝسِفى ٤ٝ د٧ليٞر ٠ح ١٠ ؤظل اصحفس٤، ٧ؿ٤ِٖ ٢ػ٧ ِٖل ٠ِي١

٩ُٞ٧ جٝفٟٓ ١٠ دلحًر جٝسِفيٕ جالوًبلػ٩ ٦ٗ٠ٝـ٧ٟ جٝسػـفم، اال ؤ١ جٝسػـفم    
٠فٜخ ٠٧ِٚؿ، أل٤٢ يسي١٠ ُؿؿ ١٠ جٝل٧ٜٞيحز ٧جألِٖحل ج٠ٝسؿجؾٞـر ٠ـَ    جٝظ٢ل٩ ي٠صل ٧٦ٗ٠ٟ

ٌح٥ف، ٦٢٠٧ح ٠ح ي١٧ٜ  ٩ ٧ٙز ٧جػؿ ٠سقج١٠، ٦٢٠٧ح ٠ح ي١٧ٜدِي٦ح جٝدِى، ٧جٝس٩ ٙؿ سػؿش ٖ
٠ٖح ي١٧ٜ ٌح٥ف ١٠ ؤِٖحل جٝسػفم ٧٥ جِٝٗل ـجس٤ ٧جسظح٣ ٥ـج جِٝٗل، ٠٧ح ي١٧ٜ ؾٗـ٩   .(2)ؾ٩ٗ

 .٧٥ ؿ٧جَٖ جٝٗحُل ٠٧ح ي٦ؿٕ اٝي٤ ١٠ ٧فجء جفسٜحخ ٠صل ٥ـج جِٝٗل

 ـ٥دز ُؿؿ ١٠ ج٧ٚٝج٢ي١ ؿجؾل ُؿؿ ١٠ ج٠ٝظس٠ِحز جأل٧فديـر ٧جأل٠فيٜيـر اٝـ٩    ٧ٝٚؿ 
ؤ١ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ُدحفذ ١ُ لٞلٞر ١٠ جألِٖحل، سدؿؤ ١٠ ل٧ٞٛ ٩٢ُٞ دـح٢ٌٝفذ ؤ٧ جٝٚـ٧ل،   

)٠ئلك ٠٧د٩٢ ٩ُٞ ؤلحك جٝظ٢ؿف
*
، ٧س٢س٩٦ ا٩ٝ ل٧ٞٛ ٢ُيٕ ٦٠٧ي١ ٠ئلك ؤييـًح ُٞـ٩   (

 .(3)جٝظ٢ؿفك ؤلح

جٝٚح٢٧٢ير جُس٠ؿز ٩ُٞ ٧٦ٗ٠ٟ جٝظ٢ؿف ٖـ٩ سِفي٦ٗـح ٝٞسػـفم    ٧اـج ٜح٢ز ج٠ٝئللحز 
ج٢ٌٝفير ج٢ٝل٧ير ٧جٝؿفجلحز جٝس٩ جُس٠ؿز ٩ُٞ فئ٨ ٥ـ٣ جالسظح٥حز،  جٝظ٢ل٩، ٖب١ جالسظح٥حز

٦ٗ٠ٝـ٧ٟ   ٙؿ فدًز ٠ح دي١ جٝظ٢ؿف ٧جٝسٗح٧ز ٩ٖ ػيحقذ ج٧ٚٝذ دي١ جٝفظل ٧ج٠ٝفؤذ، ٩ٖ سِفي٦ٗـح 
ٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٠ح ٩٥ اال ؾ٧ًذ ايحٖير ُٞـ٩  ١٠ ؾبلل ؤ١ ؤِٖحل ج جٝسػفم جٝظ٢ل٩، ٧ـٝٛ

                                              

 .145ٟ، ه 1999ج٠ِٝظٟ ج٧ٝظيق، ٠ظ٠َ جٝٞٔر جِٝفدير، جٝٚح٥فذ،   (1)
(2) Myrna Dawson, Predicting the Quantity of Law : Single Versus Multiple Remedies in 

Sexual Harassment Cases, The Sociology Quarterly, Vol. 46, 2005, p. 709. 
(

*
جٝس٩ ؤؿؾٞز ج٠ٝوـًٞغ اٝـ٩ ُٞـٟ    - Ann Oakly" آ١ ؤ٩ٜٞ٧ " ٢ُؿ " جٝظ٢ك "  Sexينيف ٠وًٞغ   (

ا٩ٝ جٝسٚلي٠حز ج٧٠ٝجقير ٧ٓيف " ج٧٢ٍٝ "  Genderا٩ٝ جٝسٚليٟ جٝدي٧ٝ٧ظ٩ دي١ جٝـٜف ٧جأل٢ص٩، دي٠٢ح ينيف ٠وًٞغ  -جالظس٠حٍ
ج٠ٝسٜحٖثر جظس٠حُيًح ا٩ٝ جٝـ٧ٜفذ ٧جأل٧٢صر، ١٠ ٢٥ح يٞٗز ٧٦ٗ٠ٟ ج٧٢ٍٝ جال٢سدح٣ ا٩ٝ جٝظ٧ج٢خ ـجز جأللحك جالظس٠ح٩ُ ٝٞٗف٧٘ دـي١  

ؿ جسلَ ٢٠ـ ـٝٛ ج٧ٝٙز ٝينيف ا٩ٝ ج٧٦ٝير جٝٗفؿير ٧ا٩ٝ جٝنؾوير، ٧ٝينيف ٩ُٞ ج٠ٝلس٨٧ جٝفظحل ٧ج٢ٝلحء ١ٜٝ٧ ٠وًٞغ ج٧٢ٍٝ ٙ
جٝف٠ق٨ ؤييًح ا٩ٝ ج٠ٝصل ٧جٝو٧ف ج٠٢ًٝير جٝصٚحٖير ٝٞفظ٧ٝر ٧جأل٧٢صر، ٧ينيف ٩ُٞ ج٠ٝلس٨٧ جٝد٢حث٩ ا٩ٝ سٚليٟ ج٠ِٝل ٩ُٞ ؤلحك 

 .ج٧٢ٍٝ ٩ٖ ج٠ٝئللحز ٧جٝس٢ٌي٠حز
 :ج٢ٌف ٩ٖ ـٝٛ 

٧٠ل٧ُر ُٟٞ جالظس٠حٍ، سفظ٠ر ٠ػ٠ؿ جٝظ٥٧ف٨ ٧آؾف١٧، ج٠ٝظٞك جأل٩ُٞ ٝٞصٚحٖر، جٝٚح٥فذ، ج٠ٝظٞـؿ جٝصحٝـش،    ظ٧فؿ١٧ ٠حفنحل،  -
 .1555ٟ، ه 2001

(3)  Asyan Sever, Op. Cit., p. 188. 
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ًفي٘ ج٢ِٕٝ جٝظلؿ٨ ٧ج٨٧٢ِ٠ٝ ج٧٠ٝظ٤ يؿ ج٠ٝفؤذ، ٧ـٝٛ ١٠ ؾبلل ؤ١ ج٦ٝؿٕ ٩ٖ جٝسػـفم  
جٝظ٢ل٩ ٙؿ ال ي١٧ٜ ؿجث٠ًح ظ٢ليًح دػسًح، دٚؿف ٠ح ٧٥ سإٜيؿ ٝلًٞر جٝنؾه ج٠ٝسػفم، ٧جُسدـحف  

يؿ ٧جٝسػفم جٝظ٢ل٩ سِسدف ١٠ ٙدـل  ٤ٝ، ا١ ج٠ٝفؤذ جٝس٩ سسِفى ٝٞس٢ٜ" نيثًح " ج٠ٝفؤذ ٧٠ي٧ًُح 
، ٧يظخ ُٞي٦ح جٝٚد٧ل، دل يظخ ؤ١ سِسدف ٢ٗل٦ح "سػز جٝسوفٕ " ج٠ِٝسؿ٨ ُٞي٦ح ٠ٜح ٧ٝ ٜح٢ز 

٠ػ٧ٌٌر، ٧سق٧٥ دٚي٠س٦ح اـج ٜح٢ز ٩٥ ج٠ٝوًٗحذ، ٧ال يسؾيل ج٠ٝسػفم اًبلٙـًح ا٠ٜح٢يـر ؤ١   
د٦ٝ٧ٚـح ؤ١   Fitzgerald" ٖيـقج ظيفجٝـؿ   " ٥٧ـج ؤييًح ٠ح سئٜؿ٣ . (1)سفٖي٤ ج٠ٝفؤذ ج٠ٝػٌير

جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ي٠صل ًفيٚر يػحٌٖ ٧يئٜؿ د٦ح جٝفظحل ٩ُٞ ليحؿس٦ٟ ٧ليًفس٦ٟ، ١٠٧ ٢٥ح ٖب١ 
٠ٌِٟ ؤِٖحل جٝسػفم ٖي٦ح جٝٚٞيل ١٠ جٝفٓدر ٩ٖ جأل٧٠ف جٝظ٢لير، ٧ٖي٦ح جٜٝصيف ١٠ جٝفٓدر ٖـ٩  

 .(2)ا٥ح٢ر ٧سػٚيف ج٢ٝلحء ٧جٝلؾفير ١٦٢٠

جٝس٩  Kathleen" ٜحسٞي١ " ١٠٧ جٝسِفيٗحز جٝس٩ جُس٠ؿز ٩ُٞ جٝفئير جٝلحدٚر سِفيٕ 
يؿ ج٠ٝفؤذ، ٧جٝس٩ سِٜك ٩ٖ  ٧٥ ٠ظ٧٠ُر ١٠ جألِٖحل، ي٧ٟٚ د٦ح جٝفظلـ٥دز ا٩ٝ ؤ١ جٝسػفم 

٠ظ٦ٞ٠ح ج٠ٜٝح٢ر جالظس٠حُير ج٠ٝسؿ٢ير ٠ٞٝفؤذ ٠ٚحف٢ر دحٝفظل، ٠ٜح سِٜك ؤييًح ٠ُٞير ٢نف جٝؿ٧ف 
٩ُ ٠ٞٝفؤذ ٩ُٞ ؤؿ٧جف٥ح جألؾف٨، ٧٧ٖ٘ ٥ـ٣ جٝفئير ٖب١ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ي٢نإ ١٠ جٝظ٢ل٩ ج٧٢ٝ

بل٦ٝح دي١ جٝفظحل ٧ج٢ٝلحء ٩ُٞ ج٠ٝلـس٧يي١ جالظس٠ـح٩ُ   ٔسٗح٧سحز ٧ٖف٧٘ ج٧ٚٝذ ٧ػيحقس٦ح ٧جلس
٧جٝصٚح٩ٖ، ٧ي٠ِل جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٩ُٞ جٝػٗحٌ ٩ُٞ ٥ـ٣ جٝٗف٧٘ ٧جٝسدحي٢حز ُٞـ٩ ج٠ٝلـس٨٧   

 .(3)جٝس٢ٌي٩٠

ج٦ٝـؿٕ  ٧جٝسِفيٕ جٝلحد٘ ٙؿ ؤ٠٥ل ًديِر ٥ـ٣ جألِٖحل جٝس٩ ي٧ٟٚ د٦ح جٝفظل ٧اـج ٜح١ 
٥ـ٣ جألِٖحل دح٠ٜٝح٢ر جالظس٠حُير ج٠ٝسؿ٢ير ٠ٞٝفؤذ، دحإليحٖر  ٦٢٠ح ٩ُٞ ػلحخ جٝسإٜيؿ ٩ُٞ جفسدحً

ا٩ٝ ُؿٟ ػيحقس٦ح ٧ٚٞٝذ ٠ٚحف٢ر دحٝفظل، ٖب١ ٢٥حٛ سِفيٕ آؾف يـ٥خ ا٩ٝ ؤ١ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ 
يل ٧جألِٖحل ٓيف ج٠ٝإ٧ٖٝر ٧جٝس٩ ٙؿ سسي١٠ ٠ًحٝخ ظ٢لير، ٖـ٩ لـيح٘   ػ٧٥ ٠ظ٧٠ُر ١٠ جٝ

 .(4)ُبلٙر سسي١٠ سٗح٧ز ٧ٚٞٝذ ٠ح دي١ ؤًفج٦ٖح
                                              

ح٥فذ،   (1) حٟٝ جٝصحٝش، جٚٝ  .96 –95ٟ، ه ه ٠2001حف٨ ٖفج٢ك، س٢ٜيؿ ج٧٢ِ٠ٝيحز، سفظ٠ر ٖحؿيح الـٙح٩٢، ؿجف جِٝ
(2)  Irene Padavic, James D. Orcutt, Perceptions of Sexual Harassment in the Florida Legal 

System : A Comparison of Dominance and Spillover Explanation, Gender and Society, 

Vol. 11, No. 5, Oct. 1997, p. 683. 
(3)  Kathleen M. Rospenda, and Others, Doing Power : The Confluence of Gender, Race, and 

class in Contrapower Sexual Harassment, Gender and Society,  

Vol. 12, No. 1, Feb. 1998, p. 41. 
(4)  Paludi, Michele, and Others, Academic and Work Place Sexual Harassment, State 

University of New York Press, New York, 1991, p. 3.  
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٧ج٠ٝبلػٌ ٩ُٞ جٝسِفيٗحز جٝلحدٚر ؤ٦٢ح سسظ٤ ٢ػ٧ جٝسإٜيؿ ٩ُٞ ؤ٠٥ير جٝٚـ٧ذ ٧ج٠ٜٝح٢ـر   
س٠صـل   ٜؿ٧جَٖ سلح٥ٟ ٩ٖ ٧٦ٌف ؤِٖحل جٝسػفم  جٝظ٢ل٩ ١٠ ٢٥ح ٖب١ ج٧ٚٝذ ٧ٖ٘ ٥ـ٣ جٝفئيـر 

جٝفل٠ير  سلس٠ؿ ١٠ ؾبلل ج٠ٜٝح٢ر جالظس٠حُير، ؤ٧ ج٠ٜٝح٢رظ٥٧ف ٧٦ٗ٠ٟ جٝسػفم ٥٧ـ٣ ج٧ٚٝذ ٙؿ 
 .ج٠ٝئللير ٝٞٗفؿ، ٥٧ـج جألؾيف يِس٠ؿ ٩ُٞ ٥ـ٣ ج٧ٚٝذ ١٠ ؤظل سِدثر ٧سػٚي٘ ٢٠حَٖ ظ٢لير ٤ٝ

٧ا٩ٝ ظح٢خ جٝفئير ج٢ٝل٧ير ٧٦ٗ٠ٟٝ جٝسػفم جٝظ٢ل٩، ٦ٌفز ُـؿؿ ٠ـ١ جٝسِفيٗـحز    
" ُقذ ٜفيٟ " وي٩ٞ ٝؤلِٖحل ج٠ٝفسدًر دحٝسػفم جٝظ٢ل٩، ٦٢٠ح ٠ح ـ٥دز اٝي٤ ُفيز دنٜل سٗ

٧٥٧ ؤ١ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٧٥ جٝسِفى ٝؤل٢ص٩ ٩ُٞ ٧ظ٤ يؾؿم ػيحء٥ح دح٧ٚٝل ؤ٧ دحِٝٗل ٖـ٩  
، ٧ال ينسفً ٩ٖ ـٝٛ ؤ١ يَٚ جٝسِفى ظ٦فًج، ٧ٜٝـ١ جٝظفي٠ـر   ٠ًف٧ً٘في٘ ُحٟ، ؤ٧ ٠ٜح١ 

جٝسِفى ٠٥لًح ٩ٖ ؤـ١ جأل٢ص٩ دػيش ال يل٦ِ٠ح ٓيف٥ح، ٠ح سسػٚ٘ ؤييًح ٩ٖ ػحٝر اٝٚحء ُدحفجز 
، ٧سَٚ جٝظفي٠ر ٩ُٞ ؤ٢ص٩ ل٧جء ٠ًف٧٘ؿج٠ز ٥ـ٣ جِٝدحفجز ٙؿ ؤٝٚيز ٩ٖ ًفي٘ ُحٟ ؤ٧ ٠ٜح١ 

ٜح٢ز دحٝٔر ؤ٧ ٓيف ـٝٛ، ١ٜٝ٧ ٩ٖ ػحٝر ؤف ل٦٢ح يظخ ؤ١ س١٧ٜ ١٠٠ يؿف١ٜ ؿالٝر ج٧ٚٝل ؤ٧ 
 .(1)جِٝٗل، ػس٩ يوغ ج٧ٚٝل دإ١ ػيحء٥ح ٙؿ ؾؿم

جٝـ٨ ـ٥دـز  " فٙير جٝؾيحف٨ " ٧سٗويبًل ؤٜصف ألنٜحل ِٖل جٝسػفم، ٢ظؿ٣ ٩ٖ ٧٦ٗ٠ٟ 
ا٩ٝ ؤ١ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٧٥ نٜل ١٠ ؤنٜحل ج٢ِٕٝ جٝظلؿ٨ يؿ ج٠ٝفؤذ، ٧يػـؿش ؤيـفجفًج   

 :(2)دٜفج٠ر ج٠ٝفؤذ ٧نف٦ٖح ٧ػفيس٦ح، ٧ي٦ٌف ٩ُٞ ؤفى ج٧ٝجَٙ ٩ٖ ويْ ٠ؾسٞٗر ٩٥

 .جإلًفجء، ج٢ٜٝز، جٝؿُحدر: ٠صحل س٠ٞيػحز ٌٝٗير ٠دحنفذ،  -ؤ 

 ، جالدسلـح٠حز،  ج٢ٌٝـفجز : س٠ٞيػحز ٠دحنفذ ٧ٓيف ٠دحنفذ د٧جلًر جإلنـحفجز، ٠صـحل   -خ
 .سٚؿيٟ و٧ف ٧ػفٜحز ـجز اي٠حءجز ظ٢لير     
 .جٝـ٨ يسؿفض ١٠ جٝٚفه ٧ج٠ٝبل٠لر ا٩ٝ جالٓسوحخ: ج٠ٞٝك  -ظـ

يسٗ٘ ٠َ جٝسِفيٕ جٝـ٨ ٠ئؿج٣ ؤ١ جٝسػفم جٝظ٢لـ٩ ٥ـ٧ ؤ٨    ٥٧ــج جٝسِفيٕ جٝلحد٘
 .(3)جسوحل ٩ٌٗٝ ؤ٧ ظلؿ٨ سسِفى ٤ٝ جأل٢ص٩ ٧يسلٟ دًديِر ظ٢لير

                                              

 .546ُقذ ٜفيٟ، ؿ٧ف يػحيح جٝظفي٠ر ٩ٖ ٦ُ٧ٙ٧ح، ٠فظَ لحد٘، ه   (1)
ؿفجلر ل٧لي٧ٝ٧ظير ٧ٙح٢٧٢يـر، ؿجف جٝٗسـٛ، ج٠ٝٔـفخ،    .. فٙير جٝؾيحف٨، جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٩ٖ ج٠ٝٔفخ   (2)

 .32ه
(3)  Paludi, Michele, and Others, Op, Cit., p. 3. 
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٧يسيغ ١٠ جٝسِفيٗي١ جٝلحدٚي١، ؤ٠٦٢ح ٠يقج دي١ ؤِٖحل جٝسػفم ١٠ ؾبلل ؤِٖحل ٌٝٗيـر،  
جٝـ٨ ٢ظؿ  ٧ؤؾف٨ ظلؿير، ٧ٜبل٠٥ح ي٠صبل١ و٧فًج ١٠ و٧ف جٝسػفم جٝظ٢ل٩، ٧ـٝٛ ٩ٖ ج٧ٝٙز

ٖي٤ دِى جٝسِفيٗحز جٝس٩ سٚوف ٧٦ٗ٠ٟ جٝسػفم ٩ُٞ جألِٖحل جٝظلؿير، ١٠٧ ٥ـ٣ جٝسِفيٗحز ٠ـح  
ينيف ا٩ٝ ؤ١ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٧٥ ُدحفذ ١ُ اٙفجف جأل٢ص٩ دإ٦٢ح سِفيز ١٠ ٙدل جٝفظـل اٝـ٩   

 .(1)٠بل٠لس٤ ٝدِى ؤظقجء ١٠ ظلؿ٥ح

ٙد٧ل جأل٢ص٩ ٦ٝـ٣ جألِٖحل ٢٥٧حٛ ُؿؿ ١٠ جٝسِفيٗحز جٝس٩ ؤٜؿز ٩ُٞ ٖٜفذ ُؿٟ فيح ٧
 Giddens" ٢س٩٢٧ ظيؿ٢قؤ"جٝس٩ س٦ؿٕ ا٩ٝ جٝظ٢ك، ٠٧ٚح٠٧س٦ح ٠ٝفسٜخ ٥ـج جِٝٗل، ٦٢٠ح سِفيٕ 

٧جٝـ٨ ؤنحف ٖي٤ ا٩ٝ ؤ١ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٧٥ ٠ػح٧ٝر ٖفؿ سػٚي٘ سٚؿٟ ٩ٖ جِٝبلٙحز جٝظ٢لير ال 
يفٓخ ٖي٤ جًٝفٕ جآلؾف، ٩ٖ٧ ٥ـ٣ ج٠ٝػح٧ٝر يوف جًٝفٕ جأل٧ل ػس٩ ٧ا١ جسيغ ٤ٝ ٠ٚح٠٧ر 

 .(2)جًٝفٕ جآلؾف ٝـٝٛ

ؿ٨ آؾف ينيف ا٩ٝ ؤ١ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٧٥ جٝل٧ٞٛ ج٩ٌٗٞٝ ؤ٧ جٝظل ٢٥٧حٛ ؤييًح ٧٦ٗ٠ٟ
 .(3)جٝـ٨ يسي١٠ ُف٧يًح ظ٢لير ٓيف ٠ف٧ٓدر ١٠ ٙدل جأل٢ص٩

٠ٝح لد٘، ٢٥حٛ سِفيٕ ٝظ٢ر سٜحٖئ ٖفه ج٠ِٝل جأل٠فيٜير ٧جٝس٩ جُسدـفز   دحإليحٖر
ؤِٖحل جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ج٢س٦حٛ ٝٞػ٧ٚ٘ ج٠ٝؿ٢ير ٠ٞٝفؤذ، ٧ؤٜؿز ٥ـ٣ جٝٞظ٢ر ٩ٖ سِفي٦ٗح ُٞـ٩ ؤ١  

ف٧ٓخ ١٠ ٙدل جأل٢ص٩ د٦ؿٕ جالسوحل جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٧٥ ؤير ُفى ؤ٧ ًٞخ ظ٢ل٩ ٓيف ٠
 .(4)جٝظ٢ل٩، ؤ٧ ؤير ل٧ٞٛ ٩ٌٗٝ ٠فسدً دحٝظ٢ك ؤ٧ ِٖل دؿ٩٢ ٠ٝبل٠لر جٝظلؿ ٧٠ظ٤ ٝؤل٢ص٩

٢٧ئٜؿ ٢٥ح ٩ُٞ جٝٗف٘ ج٧ٝجيغ ٠ح دي١ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ د٤٠٧٦ٗ٠ جِٝـحٟ، ٧جٝسػـفم   
ل٩ دـي١  جٝظ٢ل٩ دي١ ج٠ٝػحفٟ، ػيش ينيف جألؾيف ا٩ٝ ؤير ُبلٙحز ؤ٧ ؤِٖحل سسي١٠ ٩٢ِ٠ ظ٢

 .(5)ُي٧ي١ ١٠ ؿجؾل جأللفذ، يػفٟ جٝق٧جض دي٠٦٢ح ًدًٚح ٝٞؿي١ ؤ٧ جِٝفٕ ؤ٧ جٝٚح١٧٢

                                              
(1) Domon Mitchell, Richard Hirschman, A Laboratory  Analogue for the Study of Peer Sexual 

Harassment, Psychology of Women Quarterly, Vol., 28, 2004, p. 195.  

٧جٝدػـ٧ش   ؤ٢س٩٢٧ ظيؿ٢ق، ٠ٚؿ٠ر ٢ٚؿير ٩ٖ ُٟٞ جالظس٠حٍ، سفظ٠ر ؤػ٠ؿ قجيؿ ٧آؾف١٧، ٠فٜق جٝؿفجلـحز  (2)
 .218ٟ، ه 2002جالظس٠حُير، جٝٚح٥فذ، 

(3)  Kathleen M. Rospenda, Op. Cit.,  p. 41. 

(4)  Diana Kendell, Sociology in our Times, Op.cit., p. 166. 

سإؿيخ ٠نـف٧ٍ ؤٟ ج٢س٦ـحٛ ٠ػٌـ٧ف، ؿجف ج٠ِٝفٖـر جٝظح٠ِيـر،      : ُؿ٩ٝ جٝل٠ف٨، ج٢ِٕٝ ٩ٖ جأللفذ   (5)
 .66ه ٟ، 2001جإلل٢ٜؿفير، 
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٧ٖٜفذ جٝسػفيٟ ج٠ٝفسدًر دحألِٖحل جٝظ٢لير دي١ ج٠ٝػحفٟ ٖٜفذ ٠سؿج٧ٝر ٧٠٧ظ٧ؿذ ؿجؾـل  
٠ٌِٟ ج٠ٝظس٠ِحز ٩ُٞ جؾسبلٕ ج٢س٠حءجس٦ح جٝؿي٢ير ٧جِٝفٙير، ٩٥٧ سسي١٠ سػفيٟ ٜل جألِٖـحل  

جألٙحفخ ج٠ٝدحنفي١ ػيش سػفٟ سٞٛ جِٝبلٙحز، ُحؿذ دي١ جآلدحء ٧جألد٢ـحء، ٧دـي١   جٝظ٢لير دي١ 
٧ي٠سؿ ٢ًح٘ جٝسػفيٟ ا٩ٝ جألنؾحه جٝـي١ ، ٧ؤ٠ُح٦٠ٟ، ٧ؤؾ٧ج٦ٟٝ ٧ٓيف ـٝٛ، جألؾ٧ذ ٧جألؾ٧جز

 .(1)ي٢س١٧٠ ا٩ٝ ٠صل ٥ـ٣ جِٝبلٙحز جأل٧ٝير ١ُ ًفي٘ جٝسد٩٢ ؤ٧ جٝق٧جض ؤ٧ جٝفيحُر

يِؿ ٠ـ١   جٝظ٢ل٩ د٧٦ٗ٠ٟ جالٓسوحخ، ػيش ؤ١ جٝسػفم جٝظ٢ل٧٩يفسدً ٧٦ٗ٠ٟ جٝسػفم 
٠ٚؿ٠حز جالٓسوحخ، أل١ جالٓسوحخ ِٖل ي١ٜ٠ ؤ١ ي١٧ٜ ٢سيظر ٠سفسدر ُٞـ٩ ؤِٖـحل جٝسػـفم،    

ينيف ا٩ٝ جلسؾؿجٟ جٝٚلف ؤ٧ جٝس٦ؿيؿ دـ٤ ٝـؿَٖ    Rapeا٩ٝ ؤ١ جالٓسوحخ " ٢ق يؿؤ٢س٩٢٧ ظ" ٧ينيف 
 .(2)َ نؾه آؾفجأل٢ص٩ ا٩ٝ جٝؿؾ٧ل ٩ٖ ُبلٙر ظ٢لير ٜح٠ٞر ٠

٧جٝـ٨ ينيف ا٩ٝ جٝؿؾ٧ل ٩ٖ ُبلٙحز ظ٢لير  ٢٥٧Incestحٛ ؤييًح ٧٦ٗ٠ٟ ق٢ح ج٠ٝػحفٟ 
دإ٤٢ ٧٦ٗ٠ٟ ينيف ا٩ٝ ُبلٙر ظ٢لير ٜح٠ٞـر  " ؿ٨ ٧جثل ؤد٧ ٢٥" حز ٙفجدير، ٧يِف٤ٖ ٜح٠ٞر دي١ ٖث

٧جد٦٢ـح  ، ؤ٧ دي١ جألٟ دي١ دحٝٔي١ ٠ٜٞٗي١ ١٠ ج٠ٝػحفٟ، ٜإؼ ٧ؤؾز دحٝٔي١، ؤ٧ ؤخ ٧جد٢س٤ جٝدحٝٔر
جٝؽ، ل٧جء ٜح٢ز ٥ـ٣ جِٝبلٙر لفًج دي١ جص٢ي١ ٩ٖ جأللفذ، ؤ٧ ٜح٢ز ٠ِف٧ٖر ًٝفٕ صحٝـش،  ... 

جٝق٢ح ٧٥ سٔييخ جٝدـحْٝ جِٝحٙـل   " ٩ُٞ جٝسِفيٕ ج٩٦ٚٗٝ ٝٞق٢ح ٧جٝـ٨ ي٧ٚل  ٥ـج جٝسِفي٧ٕيِس٠ؿ 
 .(3)"٠ُؿًج دبل ند٦ر، ل٧جء ؤ٢قل ؤ٧ ٟٝ ي٢قل  –ٝيلز ١٠ ػبل٤ٝ  –ػنٗر ـٜف٣ ٩ٖ ٖفض ج٠فؤذ 

١٠٧ ؾبلل جِٝفى جٝلحد٘ ٠ٝؾسٕٞ ج٠ٝػح٧الز جٝسِفيٗير جٝس٩ وئز ػـ٧ل ٦ٗ٠ـ٧ٟ   
جٝسػفم، ي١ٜ٠ ٢ٝح جاللسؿالل ٧جٝؾف٧ض ددِى ج٠ٝبلػٌحز ج٦٢٠ٝظيـر ٧ج٢ٌٝفيـر ج٠ٝفسدًـر    

 :دؿفجلر ٧٦ٗ٠ٟ جٝسػفم جٝظ٢ل٩، ٥٧ـ٩ 

                                              

 :ج٢ٌف ٩ٖ ـٝٛ   (1)
ظ٧فؿ١٧ ٠حفنحل، ٧٠ل٧ُر ُٟٞ جالظس٠حٍ، سفظ٠ر ٠ػ٠ؿ جٝظ٥٧ف٨ ٧آؾف١٧، ج٠ٝظٞؿ جأل٧ل، ج٠ٝظٞك  -

 .354ٟ، ه 2000جأل٩ُٞ ٝٞصٚحٖر، جٝٚح٥فذ، 
ؤلك ٢ٌفيـر ٧سًديٚـحز ٠ُٞيـر، ؿجف ج٠ِٝفٖـر جٝظح٠ِيـر،      .. ٠ػ٠ؿ جٝظ٥٧ف٨، جأل٢صف٧د٧ٝ٧ظيح  -

 .262-254، ه ه 1989جإلل٢ٜؿفير، 
 .212ؤ٢س٩٢٧ ظيؿ٢ق، ٠فظَ لحد٘، ه   (2)
 .ؤق٠ر ٠ٗح٥يٟ.. ٧جثل ؤد٧ ٢٥ؿ٨، ق٢ح ؤٟ سػفم دح٠ٝػحفٟ   (3)

Http : // www. Islamonline. Net / Arabic / adam. 
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ل، ٧دـي١  دإ١ ٢٥حٛ ص٠ر فدً ٠ح دي١ ٧٦ٗ٠ٟ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٠٧ح يسي٤٢٠ ٠ـ١ ؤِٖـح    :أُاًل 
ل٧جء ج٠ٜٝح٢ر جالظس٠حُير  –٠ٜح٢ر ٜح٢ر، ٧ـٝٛ ١٠ ٢٠ًٞ٘ ؤ١ جفسٗحٍ ٩٠٧٦ٗ٠ ج٧ٚٝذ ٧ج٠ٝ

٠فسٜخ ِٖل جٝسػفم ١ُ ٠ٜح٢ر ج٠ٝفؤذ ج٠ٝظ٩٢ ُٞي٦ح، ايحٖر ا٩ٝ ػيحقذ  –ؤ٧ جٝفل٠ير 
 .ٙؿف ١٠ ج٧ٚٝذ ؤٜدف ٦٢٠ح، ي٠صبل١ ؿجِٖح١ ؤلحليح١ يلس٢ؿ ُٞي٠٦ح ٠فسٜخ ِٖل جٝسػفم

ذ ؿجؾـل جٝد٢ـحء   ر فدً ٠ح دي١ ٧٦ٌف جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٧ج٧ٝيِير ج٠ٝسؿ٢يـر ٠ٞٝـفؤ  ٢٥حٛ ص٠ :ذبييًب 
٩ٖ جٝد٢حء جالظس٠ح٩ُ  ٘ ؤ١ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٩ٖ و٧ف٣ ج٠ٝسدحي٢ر يػؿشجالظس٠ح٩ُ، ١٠ ٢٠ًٞ

ـ٧ جٝليحؿذ جٝفظ٧ٝير، د٩٢ِ٠ ؤ١ جٝصٚحٖر جٝس٩ سِس٠ؿ ٩ُٞ جٝـ٧ٜفير ٧س٩ِٞ ٠ـ١ نـإ٦٢ح ُٞـ٩    
 .(1)ظس٠ح٩ُ جٝـ٨ يؿُٟ ٠صل ٥ـ٣ جٝل٧ٜٞيحز ج٢٠ٝػفٖرػلحخ ج٢ٝلحء س٧ٖف ج٢٠ٝحؼ جال

ص٠ر جسٗح٘ دي١ جِٝؿيؿ ١٠ جٝدحػصي١ ٩ُٞ ؤ١ جٝسػفم جٝظ٢ل٩، يسي١٠ ؤِٖـحل ٌٝٗيـر،    :ذبمذـًب  
 .٧ؤؾف٨ دؿ٢ير

ص٠ر فدً ٠ح دي١ ؤِٖحل جٝسػفم جٝظ٢ل٩، ٧دي١ ٧٠ٕٙ جأل٢ص٩ جٝـفجٖى ٠ٝصـل ٥ــ٣     :راتــًب  
جألِٖحل، ٥٧ـج جٝفدً يؿ٢ِٖح ا٩ٝ جلسدِحؿ جألِٖحل جٝظ٢لير ج٧٠ٝظ٤ ١٠ جٝفظل يؿ جأل٢ص٩ 

 –٧جٝس٩ سبل٩ٙ ٙد٧ل جأل٢ص٩، أل٤٢ ٩ٖ ػحٝر ٙد٧ل جأل٢ص٩ ٠ٝصل ٥ـ٣ جألِٖحل ٧ُؿٟ فٖي٦ح 
 .ٖب٦٢ح ٟٝ سِؿ سػفم –٧ٝ٧ ؿجؾٞيًح 

ص٠ر ٖحف٘ ٠ح دي١ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ جِٝحٟ ٧جٝـ٨ يػؿش ٖـ٩ جِٝؿيـؿ ٠ـ١ ج٠ٝئللـحز      :خبوشـًب  
جالظس٠حُير ٧جأل٠ح١ٜ ج٠ٝؾسٞٗر ٜحٝنحفٍ ٧ج٠ٝؿفلر ٧جٝظح٠ِر، ٠٧ػل ج٠ِٝل ٧ٓيـف ـٝـٛ،   
٧دي١ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ؿجؾل جأللفذ ج٧ٝجػؿذ، ؤ٧ ٠ح جسٗ٘ ٩ُٞ سل٠يس٤ دحٝسػفم جٝظ٢لـ٩  

 .ػحفٟ، ايحٖر ا٩ٝ جٝٗف٘ ج٧ٝجيغ ٠ح دي١ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ دح٠ٝػحفٟ ٧ق٢ح ج٠ٝػحفٟدح٠ٝ

 :أضلبل امخحرص امسيشّ : ذبييًب 
٠فجظِر جٝسفجش ج٠ٝفسدً دٌح٥فذ جٝسػفم جٝظ٢ل٩، ج٧ٙ٧ٕٝ ٩ُٞ ُؿؿ  ي١ٜ٠ ١٠ ؾبلل 

ؤ١  ٜديف ٠٧سدحي١ ١٠ ج٠ٝػح٧الز جٝسو٢يٗير ألنٜحل جٝسػفم جٝظ٢ل٩، ٥٧ـج جٝسدحي١ يفظَ اٝـ٩ 
ِٖل جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٠فسدًر دإ٤٢ يسظلؿ ٩ٖ ؤنـٜحل ٠ؾسٞٗـر، دـحؾسبلٕ جٝلـيحٙحز     ًديِر 

٧ٙـؿ يؾسٞـٕ   . (2)جٝصٚحٖير جٝس٩ سػٜٟ ٥ـ٣ جٝليحٙحز ٧جٝس٢ٌي٠حز ٧جٝس٢ٌي٠ير، ٧جٝد٩٢ جالظس٠حُير

                                              
(1)  Mary Thierry Texeira, Who Protects and Serres Me? A Case Study of Sexual Harassment 

of African American Women in one U.S. Law Enforcement Agency, Gender and Society, 

Vol. 16, No. 14, Aug. 2002, p. 542. 
(2)  Jecelyn Handy, Sexual Harassment in Small – Town Newzeland: A Qualitative Study of 

Three Contrasting Organizations, Gender, Work, and Organization, Vol. 13, No.1 , 

2006, p.1. 
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نٜل ِٖل جٝسػفم دحؾسبلٕ جٝٗحُل، ٢٦ٖحٛ سػفم جٝفثيك د٠فء٧لي٤، ٢٥٧حٛ سػفم جألٙفج١ 
 .(1)دِي٦ٟ ددِى

ػ٧ل جٝسػفم جٝظ٢ل٩ دي١ ج٠٠ٝفيحز، سٟ سو٢يٕ ؤنٜحل  ١٠ٖ ؾبلل اػؿ٨ جٝؿفجلحز
 : (2)جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ا٩ٝ

 .ل٧ٞٛ ظ٢ل٩ ٩ٌٗٝ، يسي١٠ جٝسِٞيٚحز ٧جألٝٗحٌ ٧جٜٝٗح٥حز جٝظ٢لير(  ؤ ) 
 .ظ٢ل٩ ٓيف ٩ٌٗٝ، ٧يسي١٠ جٝسِديفجز جٝظ٢لير جِٝؿ٧ج٢يرل٧ٞٛ (  خ)
 ل٧ٞٛ ظ٢ل٩ ظلؿ٨، ٧يسيـ١٠ ُـؿؿ ٠ـ١ جٝلـ٧ٜٞيحز سدـؿؤ ٠ـ١ جٝفسـخ ُٞـ٩         ( ظـ)

 .جٝظلؿ، ٧جٝٚفه، ٧ج٠ِٝح٢ٚر، ا٩ٝ جالٓسوحخ      

 ا٩ٝ ؤ١ ِٖـل  Michell Damon "٠ينيل ؿي١٧٠ " ٧٧ٖ٘ نٜل جِٝٗل ٧ًديِس٤ ـ٥خ 
ُٞي٦ح يؾسٕٞ نـٜل جٝسػـفم جٝظ٢لـ٩،     ٝسػفم يسي١٠ ٠ظ٧٠ُر ١٠ جٝل٧ٜٞيحز جٝس٩ د٢حءج

٩٥٧(3): 

 .ج٠ٔٝق دحِٝي١، ٧جٝدودور: جٝسِٞيٚحز جٝظ٢لير جٝنٜٞير، ٠صحل( ؤ  )
 .ج٢ٜٝز ٧جألٝٗحٌ جٝظ٢لير: جٝسِٞيٚحز جٝظ٢لير جٌٝٞٗير، ٠صحل( خ)
 .جٝل٧ٞٛ جٝظ٢ل٩ ج٠ِٝس٠ؿ ٩ُٞ ج٠ٞٝك( ظـ)

 :(4)ٖٚؿ و٢ٗز ؤنٜحل جٝسػفم، ٧ػؿؿس٦ح ٖي٠ح ي٩ٞ" ٠حف٨ ٖفج٢ك " ؤ٠ح 

 .ل٧ٞٛ جإل٧ٓجء –ؤ 
 .ظ٢ل٩جالدسقجق جٝ -خ

 .ادؿجء جال٥س٠حٟ جٝظ٢ل٩ ٓيف ج٠ٝف٧ٓخ ٖي٤ -ظـ
 .جٝسٜٕٞ جٝظ٢ل٩ –ؿ 

 .جالُسؿجء جٝظ٢ل٩ ج٠ٝدحنف -٥ـ

                                              
(1)  Diana Kendall, Sociology in Our Times, Op. Cit., p. 166. 

(2)  Gila Bromer and Others, Sexual Harassment of Nurses and Nursing Students, Op.cit., p. 

637. 

(3)  Damon Michell, Richard Hirschman A laboratory Analogue for the Study of Peer Sexual 

Harassment, Op. Cit, p. 194. 

 .٠96حف٨ ٖفج٢ك، س٢ٜيؿ ج٧٢ِ٠ٝيحز، ٠فظَ لحد٘، ه   (4)
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ػ٧ل جٝسػفم جٝظ٢لـ٩ ٖـ٩    Jocelyn" ظ٧ٜٞي١ " ٝس٩ ؤُؿس٦ح ج ١٠٧ ؾبلل جٝؿفجلر
 :(1)ج٠ٝؿ١ جٝؤيفذ د٢ي٧قي٢ٞؿج، ـ٥دز ا٩ٝ ؤ١ جٝسػفم ؤؾـ نٜٞي١ فثيليي١ ٠٥ح

 .١٠٧ ؾبل٤ٝ يًٞخ فظحل جسوحالز ظ٢لير ١٠ ٢لحء دِي١٦٢: جٌٝح٥ف  جٝسػفم جٝظ٢ل٩( ؤ ) 
جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ج٦ٚٝف٨، ٧ٖي٤ ي٧ٟٚ فظحل دِي٦٢ٟ، ٠٠حفلر دِى ؤِٖحل جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ( خ)

 .د٦ؿٕ جٝظ٢ك ٩ٖ ػؿ ـجس٤ جٝدليً يؿ ج٢ٝلحء د٦ؿٕ سؾ٧ي٦ٟٗ ٦ٙ٧ف٥ٟ، ٧ٝيك

١٠ جٝدـحػصي١ ٠ـ١ ؾـبلل     ٧يسٗ٘ جٝسو٢يٕ جٝلحد٘ ٠َ ج٠ٝػح٧ٝر جٝس٩ ٙؿ٦٠ح ٠ظ٧٠ُر
ؿفجلس٦ٟ ػ٧ل جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٩ٖ ج٢ٌٝحٟ جٝٚح٩٢٧٢ د٧الير ٧ٖٞفيؿج، ػيش وـ٧ٗ٢ج جٝسػـفم   

 :(2)جٝظ٢ل٩ ا٩ٝ نٜٞي١ ٠٥ح 

٧ؤ٧ًٚٞج ُٞي٤ جٝس٠٢يً جٝظ٢ؿف٨، ٥٧ـج جٝنٜل ينيف ا٩ٝ ؤدلً ؤنٜحل جٝسػـفم ٧ؤ٦ٞٙـح   : األُل 
٧ي٧ظ٦٦ح جٝفظحل ٩ُٞ ج٧٢ٍٝ،  ؿيففًج، ٧٥٧ يسي١٠ ٠ؾسٕٞ جٝسِٞيٚحز جٝس٩ س٧ٟٚ ٧سِس٠

 .٢ػ٧ ج٢ٝلحء، ٧سفسدً ٥ـ٣ جٝسِٞيٚحز دحٝنٜل ٧ج٦ٝيثر جٝس٩ س٦ٌف د٦ح ج٠ٝفؤذ

جٝليًفذ جٝظ٢ؿفير، ٧يسي١٠ ٥ـج جٝنٜل جٝسِٞيٚحز ٧جألِٖـحل جإلـالٝيـر، ٧جِٝـف٧ى     :امذبيّ 
 .٧جًٝٞدحز جٝظ٢لير، ٌٝٗير ٜح٢ز ؤ٧ ظلؿير ٧جٝس٩ س٧ٟٚ ٩ُٞ ٧ٙذ جٝفظل ٧ليًفس٤

٩٥ ج٠ٝػح٧ٝر جٝس٩ ؤُـؿس٦ح ٝظ٢ـر   ١٠٧ ؤن٦ف ج٠ٝػح٧الز جٝسو٢يٗير ألنٜحل جٝسػفم، 
سٜحٖئ ٖفه ج٠ِٝل جأل٠فيٜير، ٧جالسػحؿ جأل٠في٩ٜ أللحسـذ جٝظح٠ِحز، ػيش ٠يقز ٥ـ٣ ج٠ٝػح٧ٝر 

 :(3)دي١ نٜٞي١ ٧جلِي١ ١٠ ؤنٜحل جٝسػفم جٝظ٢ل٩، ٠٥ح

 :امخحرص امسيشّ امخـُيغّ  [ 1] 

٧ٙس٤ جٝس٢ٌي٠ير ٩ُٞ ٠فء٧ك ٝؿي٤، ٝؿ٤ِٖ ٜٝـ٩   ٤ ٖفؿ ٠ح دحلسؾؿج٥٧ٟـج جٝنٜل ي٧ٟٚ ٖي
ينحف٤ٜ ٢نحً ظ٢ل٩، ٧يسي١٠ ٥ـج جٝنٜل ١٠ ؤنٜحل جٝسػفم، ٧ظ٧ؿ ُبلٙر ٠ح دي١ ؤًـفجٕ  

ج٠ٝسلح٧ير، ٠ٜح ؤ١ ٢٥ـحٛ لـحد٘    جٝسػفم؛ ٠صحل ُبلٙر جٝفثيك د٠فء٧لي٤، ؤ٧ ُبلٙر ج٠ٜٝح٢ر

                                              
(1)  Jocelyn Handy, Sexual Harassment in Small – Town Newzeland, Op. Cit., p. 8. 
(2)  Irene Padavic, James D. Orcutt, Perceptions of Sexual Harassment in the Florida Legal 

System : A Comparison  of Dominance and Spillover Explanation, Op. Cit., p. 683. 

 :ج٢ٌف ٩ٖ ـٝٛ   (3)
- Damon Michell, Richard Hirschman, Op. Cit, p. 194. 

- Kathleen M. Rospenda and Others, Op. Cit., p. 41. 

- Myrna Dawson, Op. Cit., p. 709. 
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٧ٕٙ جأل٢ص٩ ١٠ جٝسػفم ٢٥ح، ٙؿ يسفسخ ُٞي٤ ٠ سِحفٕ ٠ح دي١ ًف٩ٖ جٝسػفم، ايحٖر ا٩ٝ ؤ١
 .٧ٙؿ يسفسخ ُٞي٤ جِٝٚحخ ٩ٖ ػحٝر فٖي٦ح٩ٖ ػحٝر جاللسظحدر ٢٠غ جأل٢ص٩ س٧ِيى ؤ٧ ٠ٜحٖإذ، 

 :امخحرص امسيشّ امتيئّ   [ 2] 
٧ينيف ٥ـج جٝنٜل ا٩ٝ جِٝف٧ى جٝظ٢لير جٝؿجث٠ر ٧ج٠ٝلس٠فذ جٝس٩ سسِفى ٦ٝح جأل٢صـ٩  

سِيم ٖي٦ح، ٧سسي١٠ جٝسِٞيٚحز جٝظ٢لير، ؤ٧ جال٥س٠حٟ جٝظ٢ل٩ ٓيف ؿجؾل جٝديثر جالظس٠حُير جٝس٩ 
ج٠ٝف٧ٓخ، ٧ي١٠ ٥ـج جٝنٜل ٢ظؿ ؤ٤٢ ٙؿ ال يظ٠َ ًف٩ٖ ٠ُٞير جٝسػفم ؤير ُبلٙر، ٧جأل٢صـ٩  

 .٢٥ح ال سيًف ا٩ٝ ؤ١ سؾيَ ٦ٝـج جِٝٗل ًح٠ٝح ٩٥ ال سفيؿ جاللسظحدر ٝـٝٛ

ديف ١٠ ج٠ٝئللحز جالظس٠حُير، ُؿؿ ٜ ٜحل ج٠ٝؾسٞٗر ٝٞسػفم جٝظ٢ل٩ ٝس٧ًل٧س٠سؿ جألن
ٖحٝسػفم جٝظ٢ل٩ ي٦ٌف ؿجؾل جأللفذ ج٧ٝجػؿذ، ٧٥٧ ٠ح يًٞ٘ ُٞي٤ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ دح٠ٝػحفٟ، 
٧ي٠صل ٥ـج جٝنٜل ؾ٧ًفذ ٜديفذ أل٤٢ ي٠صل ج٢س٦حٛ ٧ؾف٘ ٝٞٚيٟ جٝؿي٢ير ٧جالظس٠حُير ٧ج٠ٝؿ٢يـر،  

٠صل ٥ــج جٝنـٜل    يًح، ٧٦ٌ٧فأل١ ؤِٖحل جٝظ٢ك ٠ح دي١ ج٠ٝػحفٟ، ٠ػف٠ر ؿي٢يًح ٧جظس٠حُيًح ٠٧ؿ٢
ؿجؾل ٠ظس٠َ ٠ح، يِدف ١ُ جِٝؿيؿ ١٠ جإلنٜحٝيحز، ٠صحل ؤ٤٢ يِٜك ػحٝر ١٠ جٝبل٠ِيحفير، سٞـٛ  

ا٩ٝ ُؿٟ ٙؿفذ جٝٗفؿ ٩ُٞ ٧٠جظ٦ر جٝس٧سفجز جألؾبلٙيـر ٧ُـ١   " ؿ٧ف ٜحيٟ"جٝػحٝر ا٩ٝ ؤفظ٦ِح 
٧ً جٝسـ٩ ي٠حفلـ٦ح   جٝيـٔ  ؤ٦٢ح ٢سيظر" ٠يفس١٧"جٝؾٞل ٧جٝسٜٗٛ ٩ٖ ٢ٌحٟ ج٠ٝظس٠َ، دي٠٢ح يف٨ 

ج٠ٝظس٠َ ٧جٝس٩ سؿَٖ دحألٖفجؿ ا٩ٝ جال٢ػفجٕ ١ُ ج٠ِٝحييف، ١٠٧ صٟ ي٢سنف ل٧ٞٛ ال ؤؾبل٩ٙ دي١ 
 .(1)ج٧ٝلحثل جٝٚحث٠ر ٧ج٧ٝو٧ل ا٩ٝ جأل٥ؿجٕ

جألنـٜحل  ٧يػؿش جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ؤييًح ؿجؾل ٠ئللر ج٠ِٝل، ٧يِؿ ٥ـج جٝنٜل ٠ـ١  
٧جٙسوحؿير، ٖإػيح٢ًح ي١٧ٜ ج٦ٝؿٕ ١٠ ج٢سنحف جٝسػـفم  ، ٠ٝح ٤ٝ ١٠ سؿجُيحز جظس٠حُير جٝؾًيفذ

جٝظ٢ل٩ ؿجؾل ٠ئللحز ج٠ِٝل، ٧٥ سؾفيخ ٧سؿ٠يف ٖٜفذ ٠ُل ج٠ٝفؤذ، ٖبـج ٝـٟ سظدـف ٥ــ٣    
جألِٖحل ج٠ٝفؤذ ٩ُٞ سفٛ ٢٠ود٦ح ٖب٦٢ح سِقق ج٠ِٝسٚؿجز جٝس٢ٌي٠ير جٝس٩ سف٨ ؤ١ ج٢ٝلحء د٧ظـ٤  

 .(2)ليحؿذ ٧ليًفذ جٝفظحلُحٟ ٝل١ ٠بلث٠حز ٠ِٞٝل، ٥٧ـج دحٝسح٩ٝ يػ٩٠ ٧يِقق 
                                              

 :ج٢ٌف ٩ٖ ـٝٛ   (1)
٩ُٞ ٝيٞر، ف٧دفز ٠يفس١٧، جٝسظؿيؿ ١٠ ؿجؾل جٝد٢حثير ج٧ٌٝيٗير، ج٠ٜٝسدـر ج٠ٝوـفير، جإللـ٢ٜؿفير،     -

 .115-114ٟ، ه ه 2006

ج٠ٝوف٨ دي١ ج٠٢ًٝ ج٠ٝصح٩ٝ ٧ج٠٠ٝحفلر جِٝٗٞيـر، ج٠ٝظٞـر   ل٧ل١ ٖحيؿ، ػ٧ل ؤق٠ر جٝٚيٟ ٩ٖ ج٠ٝظس٠َ  -
جالظس٠حُير ج٠٧ٚٝير، ج٠ٝظٞؿ جٝػحؿ٨ ٧جألفد١٧ِ، جِٝؿؿ جٝصح٩٢، ج٠ٝفٜق ج٩٠٧ٚٝ ٝٞدػـ٧ش جالظس٠حُيـر   

 .59ٟ، ه ٧2004جٝظ٢حثير، جٝٚح٥فذ، ٠حي٧ 
(2)  Jocelyn Handy, Op. Cit., p. 21. 
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ج٠ِٝل سؿجُيحز جٙسوحؿير ٜديفذ، ٩ٖٗ ؿفجلر ٙح٠ز  ٧ٝٞسػفم جٝظ٢ل٩ ؿجؾل ٠ئللحز
د٦ح ٝظ٢ر ػ٠حير ٢ٌحٟ جألظ٧ف ٩ٖ ج٧ٝاليحز ج٠ٝسػؿذ جأل٠فيٜير، ٜنٗز ١ُ جٝسٜحٝيٕ جالٙسوحؿير 

، ٧وـٞز  1980،  1978جٝس٩ ٢ظ٠ز ١ُ ل٧ٞٛ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٩ٖ ديثر ج٠ِٝل دي١ ُح٩٠ 
٠ٞي١٧ ؿ٧الف دلدخ ٖلحؿ ديثر ج٠ِٝل دل٧ٞٛ جٝسػفم  189ـ٣ جٝسٜحٝيٕ جالٙسوحؿير ا٩ٝ ؾلحفذ ٥

جٝظ٢ل٩، ٧سِؿؿ ٓيحخ ج٧٠ٌٝٗحز ١٠ ؤ٠ح١ٜ ٦ٞ٠ُـ١، ٧يـِٕ ج٢سـحظيس١٦ دلـدخ لـ٧ٞٛ      
 .(1)جٝسػفم

٧ٝٚؿ ػح٧ٝز جِٝؿيؿ ١٠ جٝؿفجلحز فوؿ ؤ٥ٟ ٧ُج٠ل دف٧ق ؤِٖحل جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٖـ٩  
 :(2)ج٧ِٝج٠ل ٠ئللحز ج٠ِٝل، ١٠٧ ٥ـ٣

 .سإؾف ل١ جٝق٧جض، ٧جفسٗحٍ ٢لدر جِٝق٧دير ٩ٖ ج٠ٝظس٠َ  -ؤ 
ُؿٟ ٖول ج٧٢ٍٝ ٩ٖ ٠ٜح١ ج٠ِٝل، ٠َ ج٠سؿجؿ لحُحز ج٠ِٝل ٠٠ح يؿُٟ ٢نإذ جِٝبلٙحز دـي١   -خ

جٝظ٢لي١، ٧س٧ًف٥ح ٩ٖ جسظح٣ جٝػ٠ي٠ير، ٠٠ح يؿُٟ ٢نإذ جٝـف٧جدً جٝف٠٧ح٢لـير ؤ٧ نـد٤    
 .جٝف٠٧ح٢لير
سـؿُٟ  ١٠ ج٧ِٝج٠ل جٝد٢حثير ؿجؾل ج٠ٌ٢٠ٝحز ج٠ٝؾسٞٗر، جِٝؿيؿ ٛ ؤ١ ٢٥ح ٠ٝح لد٘ ييحٕ

ٝٞسػـفم  جٝسٗح٧ز ٩ٖ ػيحقذ ٠٠٧حفلر ج٧ٚٝذ دي١ جألٖفجؿ، ٠٠ح يسفسخ ُٞي٤ س٧ٖيف ديثر ٠بلث٠ـر  
، ٢لدر ج٢ٝلـحء  ج٧ٌٝي٩ٗ ج٦ٝيفجف٩ٜجٝسؿفض دح٢ٝلحء، ١٠٧ ٥ـ٣ ج٧ِٝج٠ل جٝد٢حثير؛ ًديِر  جٝظ٢ل٩

ـ ٖإلظفجءجز جٝٚح٢٧٢ير جٝسـ٩ س٧جظـ٤ ؤ  ُؿٟ ٜٗحير ج٧جٝفظحل ؿجؾل ج٠ٌ٢٠ٝر،  ا٩ٝ حل جٝسػـفم  ِ
 .(3)جٝظ٢ل٩
 :االخسبٍبح اميؼريج فّ خفشير امخحرص امسيشّ : ذبمذًب 

جٝسِلـٕ،  ٩ٖ ليح٘ جِٟٝٞ جالظس٠ح٩ُ يفخ ١٠ يـف٧خ   ٝيلز جالسظح٥حز ج٢ٌٝفير
ـ    ٦٢ٜٝ٧ح ٩٥ ج٠ٝفنؿ ٝسػؿيؿ ٠ِحٟٝ ؤير ٌح٥فذ يسٟ ؿفجلس٦ح ٩ جِٝٞـٟ  ٧ٝـٝٛ ٖـب١ ؤ٨ ؿفجلـر ٖ

جالظس٠ح٩ُ الدؿ ٦ٝح ١٠ اًحف ٢ٌف٨، ٥ـج جإلًحف يسٟ سػؿيؿ٣ ١٠ ؾبلل جالسظح٥ـحز ج٢ٌٝفيـر   
 ج٧٠ٝظ٧ؿذ، ٧د٠ح يس٧جٖ٘ ٧يس٠حن٩ ٠َ جٝليح٘ جالظس٠ح٩ُ ٧جٝصٚح٩ٖ ٧جالٙسوحؿ٨، جٝــ٨ س٦ٌـف   
 ٖي٤ جٌٝح٥فذ ٧٠ي٧ٍ جٝؿفجلر، ٧ٝـٝٛ يظت جإلًـحف ج٢ٌٝـف٨ جٝــ٨ يـسٟ جٝس٧وـل اٝيـ٤،       

 ٥حٟ ١٠ ا٢ظحقجز ؤير ؿفجلر، ٥٧ـج ٠ح ٢ػح٧ل ج٧ٝو٧ل اٝي٤ ٩ٖ جٝظـقء جٝسـح٩ٝ    ٜف١ٜ ٧ا٢ظحق
 .١٠ ٥ـ٣ جٝؿفجلر

                                              
(1)  Vincent N. Parrillo, Contemporary Social Problems, Op.Cit, p. 193. 
(2)  Christine L. Williams and Others, Sexuality in the Work Place : Organization Control, 

Sexual Harassment, and the Pursuit of Pleasure, Annual Review of Sociology, Vol. 25, 

1999, p. 85.  
(3)  Kathleen M. Rospanda and Others, Op. Cit., p. 42. 
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٩ٖ سػؿيؿ ٠ـ٦ٗٙ٧ٟ ٠ـ١ ؿفجلـر ٧٠يـ٧ٍ      ٙؿ يـ٥خ جٝدِى ا٩ٝ جسظح٥حز ظ٢ؿفير
٧٠ٜي٧ٍ جٝسػفم جٝظ٢ل٩، د٩٢ِ٠ ؤ٦٢ٟ يسِح١٧ٞ٠ ٠َ ؿفجلر ٠صل ٥ـ٣ ج٧٠ٝي٧ُحز، دحُسدـحف  

١٠ ي١٠ نًػحز ج٢ٝلحء ٩ٖ ج٧ٝٙز جٝفج١٥، ٥٧ـج جسظح٣  ؤ٦٢ح ؾًحخ ٢ل٨٧ ؾحٝه، ؤ٧ ٧٠ير
ين٧د٤ جٝس٠يق جٝظ٢ؿف٨، أل١ جٝسِفى دحٝؿفجلر ٧جٝسػٞيل أل٨ ٠نٜٞر ١٠ ج٠ٝنٜبلز ج٠ٝفسدًـر  
دحٝظ٢ك ٩ٖ ؤ٨ ليح٘ جظس٠ح٩ُ، ٠ح ٧٥ اال سِفى ٠ٝنحٜل جٝد٢حء جالظس٠ح٩ُ، ٧جٝؿ٧ٝر ٧جأللفذ، 

 .(1)٧جالٙسوحؿ، ٧جٝؿي١، ٧جألؾبل٘
ٖب١ ٠ػح٧ٝر فوؿ ٧سػٞيل جالسظح٥حز ج٢ٌٝفيـر ٝؿفجلـر ٧٠يـ٧ٍ جٝسػـفم      ٝـٝٛ 

جٝظ٢ل٩، سِؿ ٠ػح٧ٝر ٠ػ٧ٖٗر دح٠ٝؾحًف، أل١ ٥ـ٣ جٌٝح٥فذ سؾسًٞ ٖي٦ح جال٢ػيحقجز جأليؿي٧ٝ٧ظير 
٠ؾسٞـٕ   س٢ٗيـؿ ٧جٝظ٢ؿفير، ٠َ جٝسٗليفجز جٝنحثِر ج٠ِٞٝير ٧جٝٔيف ٠ُٞير، ١٠ ٢٥ح ٧ظخ ُٞي٢ح 

د٠صل ٥ـج ج٧٠ٝي٧ٍ، ٠٧ػح٧ٝر ويحٓر اًحف ٢ٌف٨ ٩٠ُٞ، ييَ  ج٧ٚ٠ٝالز ج٢ٌٝفير ج٠ٝفسدًر
س٢ٚير جألٖٜحف ؤ٧اًل، ٧ؾو٧وير ًفع ٠صل ٥ـ٣ ج٠ٝنٜٞر ٩ٖ جٝليح٘ جالظس٠ـح٩ُ   ٩ٖ جُسدحفجس٤

 .صح٢يح ج٠ٝوف٨
٢ٖظؿ ٠صبًل ؤ١ ٢٥حٛ جٖسفجى ٢ٌف٨ ٠ٚد٧ل ٧نحثَ ٝؿ٨ ُؿؿ ٜديف ١٠ جٝدحػصي١، ٠ـئؿج٣  

جٝظ٢ل٩ س١٧ٜ ظقء ١٠ دِؿ جِٝؿ٧ج١ ٧جٝؾو٠٧ر ج٧٠ٝظ٦ر  ؤ١ جٝل٧ٜٞيحز جٝس٩ يسي٦٢٠ح جٝسػفم
سس٠صل ٩ٖ ل٧ٜٞيحز، ٠صحل؛ جٝسػٚيـف  ، ١٠ جٝفظحل سظح٣ ج٢ٝلحء، ٠٧ٌ٢٠٧ر جٜٝفج٥ير سظح٣ ج٢ٝلحء

ـ  ج٧٠ٝظ٤ يؿ ج٢ٝلحء،  فذ، ٖـ٩ ظح٢ـخ،   ؿ٠٧ػح٧الز جإلـالل، ٧ج٠ٔٝق ٧ج٠ٜٞٝحز ج٦٠ٝي٢ـر ج٠ٜٝ
 .(2)٧ج٦ٝظ٧ٟ جٝظ٢ل٩ ٧ج٢ِٕٝ جٝظ٢ل٩ ٩ٖ ظح٢خ آؾف

٥ـج جالٖسفجى ٙؿ ي٢ًد٘ ٝػؿ ٠ح ٢ُؿ سٗليف ل٧ٜٞيحز جٝسػفم جٝظ٢ل٩ جٝس٩ سػؿش ٠صل 
٠ح دي١ ًفٖي١ ٝيك دي٠٦٢ح ُبلٙر، ١ٜٝ٧ ٝيك ١٠ ج٩ًٚ٢٠ٝ ؤ١ ٢ٗلف ل٧ٜٞيحز جٝسػفم جٝظ٢ل٩ 
٠ح دي١ فظل ٧ج٠فؤذ سظ٠٦ِ٠ح ُبلٙر جظس٠حُير ؤ٧ لحد٘ ٠ِفٖر ٩ُٞ ؤلحك ١٠ س٧جٖف جِٝـؿ٧ج١  

أل٤٢ ٙؿ ٠ح ي١٧ٜ دي٠٦٢ح ١٠ سٗحُبلز ٩ٖ ليح٘ جٝػيحذ جٝي٠٧ير دِيؿ س٠ح٠ًح ١ُ ٧جٝؾو٠٧ر دي٠٦٢ح، 
 .٠ٌح٥ف جِٝؿ٧ج١ ٧ج٢ِٕٝ

ج٢ٌٝفير جٝسٚٞيؿير، ٧٥٧  جالسظح٥حز ٧ايحٖر ٝبلٖسفجى ج٢ٌٝف٨ جٝلحد٘، ٢٥حٛ ٠ح سـ٥خ اٝي٤
٠ئللير ؤ٧ ؤ١ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ يِس٠ؿ ٩ُٞ ج٩ُ٧ٝ دح٧ٚٝذ ٧دحالؾسبلٖحز جٝٚحث٠ر ٩ُٞ ؤلحك ج٠ٜٝح٢ر جٝ

 .(3)جالؾسبلٖحز جٝٚحث٠ر ٩ُٞ ؤلحك ج٠ٜٝح٢ر جالظس٠حُير ٧جٝصٚحٖير ٠ح دي١ جٝفظحل ٧ج٢ٝلحء
                                              

، ٠فٜق ؿفجلـحز  299ير ٩ٖ ج٠ٝظس٠َ جِٝفد٩ ج٠ِٝحوف، ج٠ٝلسٚدل جِٝفد٩، جِٝؿؿ ٧٢جل جٝلِؿج٨٧، جٝظ٢لح٢  (1)
 .196ٟ، ه 2004ج٧ٝػؿذ جِٝفدير، ديف٧ز، ي٢حيف، 

(2) Mary Ellen Reilly and Others, Tolerance for Sexual Harassment Related to Self – Reported 

Sexual Victimization, Gender and Society, Vol. 6, No. 1, Mar. 1992, pp. 122-123. 
(3)  Kathleen M. Rospenda and Others, Op. Cit., p. 40. 
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ؿؿ ٧ُج٠ل ٥ح٠ر، سل٦ٟ ٖـ٩ فوـؿ ٧سٗلـيف    ػ٩ُٞ٧ جٝفٟٓ ١٠ ؤ١ ٥ـ٣ جالسظح٥حز س
 جٝسػفم جٝظ٢ل٩، ٦٢ٜٝح ؤٙل ٖحثؿذ ٩ٖ س٧ييغ ٜيٕ ؤ١ ٥ـ٣ ج٧ِٝج٠ل سل٦ٟ ٩ٖ دف٧ق ٧ج٢سنـحف 
ؤِٖحل جٝسػفم ٩ٖ ليح٘ جظس٠ح٩ُ ٠ِي١، ٧ٜيٕ ؤ١ ؤِٖحل جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٙؿ سؾسٕٞ دحؾسبلٕ 

 .جٝليحٙحز جالظس٠حُير

١٠٧ ؾبلل ٠فجظِر جٝسفجش ج٢ٌٝف٨ ٧جٝدػص٩ جٝـ٨ جفسدً دؿفجلر جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٩ٖ 
 جظس٠حُير ٠ؾسٞٗر، ؤ١ٜ٠ ٢ٝح جٝس٧ول ا٩ٝ ويحٓر جسظح٥ي١ فثيليي١ ٩ٖ ؿفجلر جٝسػفم ليحٙحز

 :جٝظ٢ل٩، ٠٥٧ح ٩ُٞ ج٢ٝػ٧ جٝسح٩ٝ 

 :االخسـبً امخيؼيوـّ [   1] 
يفٜق ؤوػحخ ٥ـج جالسظح٣ ٩ُٞ ؤنٜحل جٝسػفم جٝظ٢ل٩ جٝس٩ سـسٟ ؿجؾـل ٠ٌ٢٠ـحز    

ؤ٤٢ ١٠ ؤٜصف ؤنٜحل جٝسػفم ج٢سنـحفًج، ٧ؤنـؿ٥ح    –٧ًٖٚح ٧ٝظ٦ر ٢ٌف٥ٟ  –ج٠ِٝل، ٩ُٞ جُسدحف 
ؤ١ ج٠ٌ٢٠ٝحز سسي١٠ ُؿؿًج ١٠ ج٧ِٝج٠ـل   ؾ٧ًفذ ٩ُٞ ج٠ٝظس٠َ، ٧يـ٥خ ف٧جؿ ٥ـج جالسظح٣ ا٩ٝ

سؿُٟ جٝسٗح٧ز ٩ٖ ػيحقذ ج٧ٚٝذ دي١ جألٖفجؿ، ٧ؤ١ ٥ـ٣ ج٧ِٝج٠ل سِٞخ جٝؿ٧ف جٝػحلـٟ   جٝد٢حثير جٝس٩
٩ٖ ٧٦ٌف ؤِٖحل جٝسػفم يؿ ج٢ٝلحء، ٧يػؿؿ ؤوػحخ ٥ـ٣ جٝفئير ُؿؿ ٠ـ١ سٞـٛ ج٧ِٝج٠ـل،    

 : (1)ؤ٦٠٥ـح

 .ًديِر جٝسؿفض ج٧ٌٝي٩ٗ ؿجؾل ٠ئللحز ج٠ِٝل  -ؤ 
٢لدر ج٧٢ٍٝ ؤ٧ جٝظ٢ك ؿجؾل ٠ئللر ج٠ِٝل، ؤ٨ ٢لدر ج٢ٝلحء ؿجؾل ؤ٨ ٠ئللـر ٠ٚحف٢ـر    -خ

 .د٢لدر جٝفظحل
 .٠ظ٧٠ُر ج٠ِٝحييف ج٢٦٠ٝير ٧ج٧ٞٝجثغ جٝٚح٢٧٢ير جٝس٩ سػٜٟ ٠ئللر ج٠ِٝل -ظـ
ُؿٟ ٜٗحير جإلظفجءجز جٝٚح٢٧٢ير جٝس٩ سسؾـ٥ح ج٠ٝئللر سظح٣ ٠ح ي٦ٌـف ٖي٦ـح ٠ـ١ ؤِٖـحل      –ؿ 

 .جٝظ٢ل٩جٝسػفم 

 ٩ُٞ ؤ١ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ؿجؾل ٠ئللحز ج٠ِٝل ي٠صل ج٢س٦حًٜح ٧يئٜؿ ف٧جؿ ٥ـج جالسظح٣،
ٝػ٧ٚ٘ ج٠ٝفؤذ، ٠ٝح يفسدً د٤ ١٠ سؿجُيحز جظس٠حُير ٢٧ٗلير ٧جٙسوحؿير، ٖٚؿ يفسدً د٠صل ٥ــج  
جٝنٜل ١٠ ؤنٜحل جٝسػفم، ؿؾ٧ل جأل٢ص٩ ٩ٖ ػحٝر ١٠ جٝوفجٍ ج٢ٝٗل٩ جٝٚحسل، ٥ـج جٝوـفجٍ  

                                              

 :ج٢ٌف ٩ٖ ـٝٛ   (1)
- Vincent N. Parrillo, Op. Cit., pp. 190-195. 

- Christine L. Williams and Others, Op. Cit., p. 85. 

- Kathleen M. Rospenda and Others, Op. Cit., p. 40-41. 
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فٖى جأل٢ص٩ ألِٖحل جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ١٠ ٢حػير، ٧ؾ٦ٖ٧ح ١٠ ؤ١ يسٟ ًفؿ٥ـح ٠ـ١   ي٢ظٟ ١ُ 
ج٠ِٝل، أل٤٢ ٓحٝدًح ٠ح سبل٩ٙ جأل٢ص٩ جٜٝصيف ١٠ جٝسِلٕ ؿجؾل ٠ئللر ٦ٞ٠ُح، ؤ٧ ؤ١ يسٟ ٖوـ٦ٞح  
١٠ ج٠ِٝل، اـج ٠ح ٧جظ٦ز ؤِٖحل جٝسػفم جٝظ٢ل٩ دحٝفٖى، ٧ؾحور ٠ح اـج ٜح١ ٥ــج جِٝٗـل   

٠ِٝل، ؤ٠ح اـج ٜح١ ِٖل جٝسػفم جٝظ٢ل٩ وحؿف ١٠ ؤػؿ ق٠بلث٦ح، وحؿف ١٠ ؤػؿ فئلحث٦ح ٩ٖ ج
ٖب٤٢ ٙؿ يسفسخ ُٞي٤ ُؿٟ ٙؿفذ جأل٢ص٩ ٩ُٞ جٝسٜيٕ ٧جاللس٠فجف ؿجؾل ٠ئللـر ج٠ِٝـل ٠٠ـح    

 .(1)يِفي٦ح ٝسفٛ ج٠ِٝل، ؤ٧ ا٠٥ح٦ٝح جٝـ٨ يئؿ٨ د٦ح ا٩ٝ جًٝفؿ
ال ؤ٦٢ح سٚؿٟ سٗليفج ١٠ ؤ٠٥ير جألٖٜحف جٝس٩ يد٩٢ ُٞي٦ح ٥ـج جالسظح٣ فئيس٤ ا ٩ُٞ جٝف٧ٟٓ

ٝدِى ؤِٖحل جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ؿجؾل ٠ئللر ج٠ِٝل، ٥٧ـج ٩ٖ ػؿ ـجس٤ ي٠صل نٜل ال ؤٜصف ٠ـ١  
ؤنٜحل جٝسػفم جٝظ٢ل٩، أل١ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ يسظلؿ ٧يػؿش ٩ٖ ؤٜصف ١٠ ليح٘ جظس٠ـح٩ُ،  

ش يػؿش ٩ٖ جأللفذ ٠ح دي١ ج٠ٝػحفٟ ٧٥٧ جٝنٜل جٝـ٨ ٟٝ سٚؿٟ ٤ٝ ٥ـ٣ جٝفئير ؤ٨ سٗليف، ٧يػـؿ 
٩ٖ جٝنحفٍ، ٩ٖ٧ ٧لحثل ج٧٠ٝجوبلز ٧ٓيف ـٝٛ، ٖحٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٠سؿجؾل ٠َ جِٝؿيـؿ ٠ـ١   

 .٠نح٥ؿ جٝػيحذ جٝي٠٧ير، ا٤٢ ِٖل ٠فسدً د٠ِٞير جٝسٗحُل ٠ح دي١ جٝفظل ٧جأل٢ص٩
 :امذقبفّ  –االخسبً االسخوبؿّ [   2] 

ف٧جؿ ٥ـج جالسظح٣ ٧ظ٦ر ٢ٌف جالسظح٥حز ج٢ٝل٧ير، ػيش يسو٧ف ف٧جؿ ٥ـج جالسظح٣  يظلؿ
ؤ١ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ِٖل ٢حسط ١ُ جأل٠ٌ٢ر جٝف٧ُير ـجز جٝليًفذ جٝـ٧ٜفير، سٞٛ جٝليًفذ جٝس٩ 
س١ٜ٠ جٝفظحل ١٠ ؤ١ ي٠حفل٧ج ج٧ٚٝذ جٝظ٢لير ٝسإٜيؿ ليحؿذ ٧ليًفذ جٝفظل، ٧جٝػٗحٌ ٩ُٞ ٥ــ٣  

 .٢سحظ٦ح دحلس٠فجفجٝليًفذ ٧اُحؿذ ا
٧٧ٖ٘ ٥ـ٣ جٝفئير يـ٥خ ؤوػحخ ٥ـج جالسظح٣ ا٩ٝ ؤ١ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٧٥ ٠ظ٧٠ُـر  
جألِٖحل جٝس٩ سسي١٠ ٠ًحٝخ ظ٢لير ٓيف ٠ف٧ٓخ ٖي٦ح دح٢ٝلدر ٝؤل٢ص٩، ٧ـٝٛ ٩ٖ ليح٘ ُبلٙـر  

 .(2)٧ٙذ ٠سدحي٢ر
ف٧جؿ ٥ـج جالسظح٣ ٠ح دي١ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٠ُ٧ٞيحز جٝس٢نثر جالظس٠حُير، ٠ـ١   ٧يفدً

ؾبلل ؤ١ جألؾيفذ سؿُٟ ؤِٖحل جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ١٠ ؾبلل جُس٠حؿ٥ح ُٞـ٩ جٝظ٢ـؿف، ٠ِٖٞيـحز    
جٝس٢نثر جالظس٠حُير ج٠ِٝس٠ؿذ ٩ُٞ جٝظ٢ؿف سؾٞ٘ ٧سػحٌٖ ٩ُٞ سٗح٧سحز ج٧ٚٝذ دي١ جٝفظحل ٧ج٢ٝلحء 

٩، ٧يِس٠ؿ ؤوػحخ ٥ـج جالسظح٣ ٩ُٞ سؿُيٟ فئيس٦ٟ ٥ـ٣ ٠ـ١ ؾـبلل   ٩ُٞ ج٠ٝلس٨٧ جالظس٠حُ
١٠ جٝفظـحل، ٧ؤ١ ؤ٥ـؿجٕ ِٖـل    " ج٠ٝسػفن١٧"جاللس٢حؿ ٩ُٞ ؤ١ ؤٓٞخ ٠فسٜد٩ ِٖل جٝسػفم 

 .(3)جٝسػفم، ٩ٖ جألٓٞدير ١٠ ج٢ٝلحء

                                              
(1)  Myrna Dawson, Op. Cit., p. 110. 
(2)  Kathleen M. Rospendaand Others, Op. Cit., p. 41. 
(3)  Ibid, p. 41. 
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يِسدف ف٧جؿ ٥ـج جالسظح٣ ٠ُٞيحز جٝس٢نـثر جالظس٠حُيـر جٝسٚٞيؿيـر     ٝيك ٥ـج ٖػلخ، دل
لحك جٝظ٢ؿف، ال سِٟٞ ج٢ٝلحء ًٖٚ جٝسلح٠غ ٧جٝسظح٥ل ألِٖحل جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ١٠ جٝٚحث٠ر ٩ُٞ ؤ

ٙدل جٝفظحل، ١ٜٝ س١٦٠ِٞ ؤييًح سظ٢خ ج٠ٜٝحٖػر ٧جالُسفجى جِٝؿجث٩، ايحٖر اٝـ٩ ؤ١ صٚحٖـر   
ج٠ٝظس٠َ جٝظ٢ؿفير سػـف ج٢ٝلحء ١٠ جِٝؿيؿ ١٠ ج٠ٝؾحًف جالظس٠حُير ٧جٝلـي٧ٝ٧ٜظير جٝسـ٩ ٙـؿ    

 .(1)ل جٝسػفم دنٜل ٧جلسفجسيظيحز ٢ُٞيرسسفسخ ٩ُٞ ٠ٚح٠٧ر ؤِٖح

٧يئٜؿ ف٧جؿ ٥ـج جالسظح٣ ٩ُٞ ؤ١ ٠نٜٞر جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٩ٖ جِٝؿيؿ ١٠ ج٠ٝظس٠ِـحز،  
ٝيلز ٠نٜٞر ٖفؿير، دل ٩٥ ٠نٜٞر جظس٠حُير ُح٠ر، أل١ جٜٝصيف ١٠ ج٢ٝلحء يظؿ١ ؤ٢ٗل١٦ ٖـ٩  

 ٩ُ دِي٢ـ٤، دـل  ٧٠ٕٙ ١٠ ٧٠جٕٙ جٝسػفم جٝظ٢ل٩، ٥٧ـج ج٧٠ٕٝٙ ٙؿ ال يفسدً دليح٘ جظس٠ح
سسِفى جأل٢ص٩ ٦ٝـج جِٝٗل ٩ٖ جِٝؿيؿ ١٠ جٝليحٙحز جالظس٠حُير ج٠ٝؾسٞٗر، ٧ؿجؾـل جِٝؿيـؿ ٠ـ١    
ج٠ٝئللحز جالظس٠حُير جٝس٩ سسِح٠ل ٦ِ٠ح جأل٢ص٩، ١٠٧ ؾبلل جِٝؿيؿ ١٠ جألٖفجؿ ـ٨٧ ج٠ٜٝح٢ـحز  

 .(2)٧ج٧ٌٝحثٕ ج٠ٝؾسٞٗر

جًٝدٚـر ٧ج٠ٜٝح٢ـر ُٞـ٩    ٧يئٜؿ ٥ـج جالسظح٣ ٩ُٞ يف٧فذ جٝسفٜيق ٩ُٞ سإصيف ج٧٢ٍٝ ٧
ؿي٢ح٠يٜيحز ج٧ٚٝذ ؿجؾل ج٠ٝلس٧يحز جٝس٢ٌي٠ير ٧جالظس٠حُير ٧جٝصٚحٖير ٧جٝٗفؿيـر، ٢ُـؿ ؿفجلـر    

٩٥ ؤلحك جٝسػفم جٝظ٢ل٩، ٥٧ـ٣ ج٧ٚٝذ سفسدً د٠ٜح٢ر أل١ ج٧ٚٝذ ٠٠٧حفلس٦ح  جٝسػفم جٝظ٢ل٩،
٠ٜٝح٢ـر  ج٠ٝسػفم ؿجؾل ٥يفجفٜير ج٠ٌ٢٠ٝر، ؤ٧ جٝٗف٧٘ ٧جٝسدحي٢ـحز جٝٚحث٠ـر ُٞـ٩ ؤلـحك ج    

 .(3)جالظس٠حُير، ؤ٧ جٝصٚحٖير دي١ جٝفظحل ٧ج٢ٝلحء

 :اخسبً دُر امسيـس [   3] 

ٓر ي٠صل ٥ـج جالسظح٣ ٠ػح٧ٝر س٧ٖيٚير، جُس٠ؿ ف٧جؿ٣ ٩ُٞ جالسظح٥ي١ جٝلحدٚي١ ٩ٖ وـيح 
ٜبل جالسظح٥ي١، ٧يـ٥خ ؤوػحخ ٥ـج جالسظح٣ ا٩ٝ ؤ١ جٝسػـفم   اًحف ٢ٌف٨ يسي١٠ ؤٖٜحف ١٠

جٝظ٢ل٩ ٢حسط ١ُ ليًفذ ؤؿ٧جف جٝظ٢ك ٩ُٞ جألؿ٧جف جألؾف٨، ٠صحل؛ ؤؿ٧جف ج٠ِٝل، د٢ِ٠ـ٩ ؤ١  
جٝفظحل ؿ٠٧ًح ٩ٖ٧ ٠ؾسٕٞ جٝليحٙحز يسِح١ٞ٠ ٠َ ج٠ٝفؤذ ١٠ ؾبلل ؿ٧ف جٝظ٢ك، ػسـ٩ ؿجؾـل   

 .٠ئللحز ج٠ِٝل

                                              
(1) Phoebe A. Morgan, Risking Relation Ships : Understanding the Litigation Choices of 

Sexually Harassed Women, Law & Society Review, Vol. 33, No. 1, 1999, pp. 70-71. 
(2)  Diana Kendall, Op. Cit., p. 166. 
(3)  Kathleen M. Rospenda and Others, Op. Cit., p. 40. 
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٢ِٕ دإنٜح٤ٝ ج٠ٝؾسٞٗر، ج٧٠ٝظـ٤ يـؿ ج٠ٝـفؤذ ٧دـي١     ٧يفدً ف٧جؿ ٥ـج جالسظح٣ دي١ جٝ
جالظس٠ح٩ُ، ٥ـ٣ جٝو٧فذ جٝس٩ سسنٜل ١٠ ؾبلل  جٝو٧فذ جٝـ٢٥ير ٠ٞٝفؤذ ٢ُؿ جٝفظل ؿجؾل جٝد٢حء

ٖـ٩   –جِٝؿيؿ ١٠ ج٧ِٝج٠ل جٝد٢حثير ؿجؾل ج٠ٝظس٠َ، ٥٧ـ٣ جٝو٧فذ جٝـ٢٥ير ٠ٞٝفؤذ ٢ُـؿ جٝفظـل   
فؤذ ٜإؿجذ ظ٢لير، ٩٥ ج٠ٝفٜخ جأللحل٩ ؿجؾـل  سػ٦٠ٜح ج٢ٌٝفذ جٝظ٢لير، ؤ٧ ج٢ٌٝف ٠ٞٝ –جٝٔحٝخ 

٥ـ٣ جٝو٧فذ، ػيش ؤ١ جٝفظل ػس٩ ٧ا١ ٙدل ج٠ٝفؤذ ٩ٖ ؤؿ٧جف ؤؾف٨، ٖب٤٢ ال ئيخ ١ُ ـ٢٥ـ٤  
 .(1)جٝؿ٧ف جٝظ٢ل٩ ٠ٞٝفؤذ

٧يسيغ ـٝٛ ١٠ ؾبلل ؤ١ ج٠ٝفؤذ ؿجؾل ؤير ٠ئللر ٠ِٞٝـل سـئؿ٨ جِٝؿيـؿ ٠ـ١ جألؿ٧جف     
ـٝٛ ال ي٢٠َ ٥ـج سِفى ج٠ٝفؤذ ألنٜحاًل ١٠ جٝسػفم  ج٢٦٠ٝير، ٧ٙؿ سس٧ٗ٘ ٩ٖ ـٝٛ ٩ُٞ جٝفظل، ٠٧َ

جٝظ٢ل٩، ٥٧ـج ؤييًح يٗلف ٢ٝح ؤنٜحاًل ٓيف ٠ِسحؿذ ١٠ ؤنٜحل جٝسػـفم جٝظ٢لـ٩، ٥٧ـ٧ سػـفم     
ج٠ٝفء٧لي١ دفئلحث٦ٟ ٩ٖ ج٠ِٝل، اـج ٠ح ٜح١ ٥ـج جٝفثيك ؤ٢ص٩، ٩ٖ٧ ٥ــ٣ جٝػحٝـر يِٞـخ جٝـؿ٧ف     

٥ـ٣ جٝػحٝر سػ٧ق ٠ٚؿجف ١٠ ج٧ٚٝذ ج٠ٝئللير ؤٜصف  جٝظ٢ل٩ ٠ٞٝفؤذ جِٝح٠ل جٝػحلٟ، ػيش ؤ١ جأل٢ص٩ ٩ٖ
١٠ جآلؾفي١، ٠٧َ ـٝٛ ال ي٢٠َ ٥ـج سِفي٦ح ألنٜحل ١٠ جٝسػفم جٝظ٢ل٩، ٧ا١ ٜح١ د٠ٚؿجف ؤٙـل  

 .(2)١٠ جٝػحالز جألؾف٨

 :يحُ إػبر يؼرِ والئه [   4] 

٢ػح٧ل ٩ٖ ليح٘ ٥ـ٣ جٝؿفجلر سإليك اًحف ٢ٌف٨ يلسٗيؿ ١٠ ٜحٖر جالسظح٥حز ج٢ٌٝفير 
جٝلحدٚر، ٥ـج ١٠ ٢حػير، ١٠٧ ٢حػير ؤؾف٨، ٢فج٩ُ ٩ٖ ٥ـج جإلًحف ج٢ٌٝف٨ ؾو٧وير ج٠ٝظس٠َ 
ج٠ٝوف٨ ١٠ ج٧٢ٝجػ٩ ج٠ٝؾسٞٗر؛ جٝصٚحٖير، ٧جالظس٠حُير، د٩٢ِ٠ ا٩٢٢ ل٧ٕ ؤدسِؿ ١ُ ٜل نـٜل  

 .١٠ ؤنٜحل س٧ًيَ ج٧ٝجَٙ ٝيبلثٟ ج٢ٌٝفير

يقذ دي٧ٝ٧ظير ٖػلخ، دحُسدحف٣ ٓف Sexجُسحؿ جٜٝٗف جٝدنف٨ ٩ُٞ جٝسِح٠ل ٠َ جٝظ٢ك 
٧يسظح٧ق ٥ـج جالُسيحؿ ١ُ جِٝؿيؿ ١٠ جألدِحؿ ج٠ٝفسدًر دحٝظ٢ك، ٧ـٝٛ أل١ جٝظ٢ك ٝـيك ِٖـل   

ظ٩ ٖػلخ، دل ا١ جٝظ٢ك ٩ٖ ليح٘ ؿفجلس٢ح جٝفج٢٥ـر ٥ـ٧ ِٖـل جظس٠ـح٩ُ، ٧جِٝٗـل      دي٧ٝ٧
جالظس٠ح٩ُ ٧٥ جٝل٧ٞٛ ج٧٠ٝظ٤ ٢ػ٧ سػٚي٘ ٥ؿٕ د٧لحثل ٠ِي٢ر ٩ٖ اًحف ٧٠ٙـٕ جظس٠ـح٩ُ   

 .(3)ف٧ً جظس٠حُير، ٧ينٜل ٧٦ٗ٠ٟ جِٝٗل ٠٧٦ٗ٠ًح ٠ػ٧فيًح ٩ٖ ٦ٖٟ ٠ُٞيحز جٝسٗحُلسػ٤٠ٜ ن

                                              
(1)  Shannon M. Poirier, Op. Cit., p. 7. 
(2)  Kathleen M. Rospenda and Others, Op. Cit., p. 42. 

 .62ؤػ٠ؿ قجيؿ، ج٢ِٕٝ ٩ٖ جٝػيحذ جٝي٠٧ير، ٠فظَ لحد٘، ه   (3)
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٧جٝظ٢ك ِٜٗل جظس٠ح٩ُ، يػسحض ا٩ٝ ٧ظ٧ؿ ٖحُل آؾف، ٧يل٩ِ ٜبل٠٥ح اٝـ٩ سػٚيـ٘   
ؤ٥ؿج٤ٖ د٧لحثل ٠سِؿؿذ، ٥ـ٣ ج٧ٝلحثل ٧جأل٥ؿجٕ سسػؿؿ ٩ٖ ج٦٢ٝحير ٩ٖ ي٧ء جٝنف٧ً جٝػح٠ٜـر  

نف٧ً دي١ نف٧ً ؿجؾٞير ؾحور دحٝد٢حء جٝؿج٩ِٖ ٧جٝنؾو٩ ٧٠ٕٞٝٙ جٝسٗح٩ُٞ، ٧سسفج٧ع ٥ـ٣ جٝ
ٝٞٗفؿ، ٧نف٧ً ؾحفظير ؾحور دحٝديثر ج٠ٝػيًر ٧جأل٢لح٘ جٝٚي٠ير ٧ج٠ِٝيحفير جٝس٩ سػٜٟ ٠ُٞيحز 

 .(1)جٝسٗحُل

١٠ ؾبلل جِٝؿيؿ ١٠ جٝل٠حز ج٠ٝس٧ٖفذ ٖـ٩   ٖب١ جٝظ٢ك ِٖل ي٢سظ٤ ج٠ٝظس٠َ ٧٧ًٖٚح ٝـٝٛ
٧جٝؾوحثه ٩٥ جٝس٩ س٩ًِ ٝٞظ٢ك ج٩٢ِ٠ٝ جٝــ٨ يػ٠ٞـ٤   جٝس٧ٜي١ جالظس٠ح٩ُ، ٥٧ـ٣ جٝل٠حز 

٥٧ـج يس٧جٖ٘ ٠َ اػؿ٨ ج٦٠ٝحٟ جٝس٩ س٧جظ٤ . ل٧جء ٩ُٞ ج٠ٝلس٨٧ جالظس٠ح٩ُ ؤ٧ ج٠ٝلس٨٧ جٝـجس٩
 :(2)ؤفدَ ٦٠حٟ ٠ٞٝظس٠َ، ٥ـ٩" دفجي١ سيف٢ف " ج٠ٝظس٠َ، ػيش ػؿؿ ٢ٝح 

 .اُحؿذ ا٢سحض لٜح٤٢ ُدف ج٧ٝٙز -
 .جٝسػٜٟ ٩ٖ ؤظلحؿ لٜح٤٢ ُدف ج٠ٜٝح١ -

 .١٠ ؾبلل ج٢ٌٟٝ( جٝفٓدحز)ٜدغ جٝظلؿ جٝؿجؾ٩ٞ  -

 .ػي٧ف جٝظلؿ جٝؾحفظ٩ ٩ٖ جٝػيق جالظس٠ح٩ُ -

٠ٜٞير ٧ا٢سحض يليًف ٩ُٞ جٝس٧ٜي١ جالظس٠ح٩ُ، ي٢سط ٢ٌح٠ًح ؾحوـًح   ٧ٝـٝٛ ٖب١ ٜل ٠٢ً
ٝٞظ٢لي١، يوحػد٤ ٠٢ً ؾحه ٝٞفٓدر، ٧يٚوؿ د٠٢ً جٝفٓدر ٠ظ٧٠ُر جِٝبلٙـحز جٝسـ٩ يـسٟ    

٧س٢ٌي٦٠ح ٧س٧قي٦ِح ٩ٖ ٢ًح٘ ٢ٌحٟ ٠ِي١ ٝٞٚفجدـر ٧جِٝحثٞـر    د٠ٚسيح٥ح ا٢سحض جٝفٓدر جٝظ٢لير
ر ٩٥ جٝس٩ سػؿؿ جلسػٚح٘ جألنؾحه ٝؤلؿ٧جف جٝس٢حلٞير، ٥٧ـ٣ جِٝبلٙحز ٝٞفٓد. ٧جٝليًفذ جألد٧ير

٧جالفسدحً جٝظ٢ل٩ ج٠ٝنف٧ٍ إل٢سحض جألًٗحل ٧ٝـٝٛ ٖب١ ٠٢ًٝ ا٢سحض جٝفٓدر ؤدِـحؿًج جظس٠حُيـر   
٧ليحلير ٧ؤيؿي٧ٝ٧ظير، ٠ٜٖح يػؿؿ ٠٢ً جإل٢سحض ًديِر جًٝدٚحز ٩ٖ ُبلٙحز جإل٢سحض، ٖب١ ٠٢ـً  

٧ٝـٝٛ . يػؿؿ ؤنٜحل جٝؾي٧ٍ دي١ جٝؤحف ٧جٜٝدحف جٝفٓدر يػؿؿ سو٢يٗحز ظ٠حُحز ج٧٢ٍٝ، ٠ٜح
ٖب١ ٜل ٠٢ً ا٢سحض ي٢سط ٢لًٚح سو٢يٗيًح ٝٞفٓدر جٝظ٢لير، ي٠ِل د٠صحدر ؾًحخ جظس٠ـح٩ُ يػـؿؿ   

٩ٖٗ ج٠ٝظس٠ِحز جٝٚؿي٠ر ٜح١ جٝؿي١ . ًديِر ٜل ظ٢ك ٧جألؿ٧جف ج٧٢٠ًٝر د٤ ٧ي٢ٌٟ جِٝبلٙحز د٦ٟٗ
، ٧يِٞخ جِٝٚل ٧جِٝٚبل٢ير ٧جٝٚـيٟ جٝظ٠حٝيـر ؿ٧فًج   يِٞخ ؿ٧فًج ٧ٙيًح ٩ٖ سػؿيؿ ٠ِحٟٝ ٥ـج جٝؾًحخ

ٜديفًج ٩ٖ سػؿيؿ٣ ٩ٖ جِٝوف جٝػؿيش، ٧يٗلف ـٝٛ ٠ٝحـج سػٞٞز جٝف٧جدً جِٝحثٞير ٩ٖ ج٠ٝظس٠ِحز 
                                              

 .62ج٠ٝفظَ جٝلحد٘، ه   (1)
، دفجي١ سيف٢ف، ج٠ٝظٞر جالظس٠حُيـر ج٠٧ٚٝيـر، ج٠ٝظٞـؿ جٝلـحدَ     "جٝظلؿ ٧ج٠ٝظس٠َ " ؤػ٠ؿ قجيؿ، ُفى ٜسحخ   (2)

 .144ٟ، ه٧1990ش جالظس٠حُير ٧جٝظ٢حثير، جٝٚح٥فذ، لدس٠دف ٧جِٝنف١٧، جِٝؿؿ جٝصحٝش، ج٠ٝفٜق ج٩٠٧ٚٝ ٝٞدػ
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جٝفؤل٠حٝير ج٠ِٝحوفذ، سٞٛ ج٠ٝظس٠ِحز جٝس٩ ٟٝ سِؿ ٩ٖ ػحظر ا٩ٝ جأللفذ ٧ٜػؿذ ٢٠سظـر، ٧ا١  
١٠ ؤ١ جِٝٚل يِٞخ ؿ٧فًج ٥ح٠ـًح ٖـ٩ جٝؾًـحخ    ٩ٖ ػحظر ٦ٝح ٧ٜػؿذ ٠لس٦ٜٞر، ٧دحٝفٟٓ  ٜح٢ز

جٝفؤل٠ح٩ٝ، اال ؤ١ ٥ـج جِٝٚل ٙؿ ؤُحؿ ا٢سحض جٝفٓدر دنٜل ظؿيؿ ١٠ ؾبلل صٚحٖر جاللس٦بلٛ جٝس٩ 
ال س٠ِل ٩ُٞ ٜدغ جٝفٓدر ٦٢ٜٝ٧ح سؿيف٥ح ٧س٠ِل ٩ُٞ اصحفس٦ح ٧س٧ليَ ٢ًح٦ٙح ٧ايٗحء جٝنفُير 

 .(1)ُٞي٦ح

 ٧جٝــ٨ ؤ٧ظـؿ   حض جٝفٓدر ٧ًٖٚح ًٝٞفع جٝلحد٧٘ٝٚؿ سٟ ٩ٖ ج٠ٝظس٠َ ج٠ٝوف٨ اُحؿذ ا٢س
جقؿجؿز ج٠ٝلـحٖحز دـي١    ، ٩ٖ٧ ج٠ٝٚحدل(2)جٝظ٢ل٩ ؿجؾل ج٠ٝظس٠َ ج٠ٝوف٨ جٝقؾ٠ُٟٞيحز ١٠ 

٢ي٧ض جٝندحخ دي٧ٝ٧ظيًح ٧ػحظس٤ جٝنؿيؿذ ا٩ٝ جٝظ٢ك، ٧دي١ ٢ي٧ظ٤ جالٙسوحؿ٨، ٧ٙؿفس٤ ٩ُٞ 
، ؾحور ٠َ جفسٗـحٍ جأللـِحف   جٝق٧جض، ٧جٝـ٨ يػسحض ا٩ٝ ُؿؿ ١٠ جٝل٧٢جز ١٠ جٝسِٞيٟ ٧ج٠ِٝل

ُؿيؿذ ١٠ ٧ج٠ٝٔحالذ ٩ٖ ج٧٦٠ٝف ٧سٜحٝيٕ جٝق٧جض، ٧ؤق٠ر جٝدًحٝر ٧جٝل١ٜ، ٥ـج ٤ٜٞ ؤٖفق ؤنٜحاًل 
جٜٝدز جٝظ٢ل٩، ٥ـج جٜٝدز ٩ٖ٧ ٌل ج٥سقجق جألد٢ير جٝٚي٠ير، ؤٖفقز ج٢ػفجٖحز ظ٢لير دإنـٜحل  

 .٠سِؿؿذ، ٜحٝسػفم جٝظ٢ل٩، ٧ق٢ح ج٠ٝػحفٟ، ٧جالٓسوحخ ٧ٓيف ـٝٛ

، جٝصٚحٖر جٝـ٧ٜفير ج٠ٝليًفذ ٩ٖ ج٠ٝظس٠َ ج٠ٝوف٨، سٞٛ جٝصٚحٖـر جٝسـ٩   ٕ ٠ٝح لد٘ؤي
دحُسدحف٣ ُبلٙر ليًفذ، ٥٧ـج ل٧ٕ ي٢سط  –٧فؿي٧ ٧ل دييف د٩ُٞ ػؿ ٙ –سوٕ جِٝٗل جٝظ٢ل٩ 

ل٧لي٧ٝ٧ظير ليحلير ِٝٞٗل جٝظ٢ل٩، سسظلؿ ٥ـ٣ جٝل٧لي٧ٝ٧ظير جٝليحلير ٖـ٩ ُـؿٟ س٢ـحٌف    
ٝيك أل١ جٝـ٧ٜف ٧جإل٢حش ٝؿي٠٦ح ٧ظ٦سح ٢ٌف نؿيؿسح جالؾـسبلٕ  ي١، ل٠٠حفلحز ٧س٠صيبلز جٝظ٢

ؾو٧وـًح ٖـ٩   )ػ٧ل جِٝبلٙر جٝٔفج٠ير، ٖحألٓٞخ ؤ١ يٜٗف ٖي٦ح جٝفظحل ي١٠ ٢٠ً٘ جٝٔـق٧  
، دل ٜــٝٛ  (ج٠ٝػحؿصحز دي١ جألوؿٙحء، جٝس٩ سٗلغ ٠ظحاًل ٧جلًِح ٝٞسٗحؾف دنإ١ جٝٔق٧جز ج٢ٝلحثير

٧و٤ٗ ؤػؿ ؤنٜحل جٝليًفذ، جٝس٠ٞٛ، جال٠سبلٛ، ١٠٧ ٢٥ح أل١ جِٝٗل جٝظ٢ل٩ ـجس٤ يؿف٤ٜ جٝفظحل د
)يرس٠ٞر ٝٞفظحل ٢ٞٝ٧لحء دنإ١ جٝظ٢لح٢يظت جٝٗف٘ دي١ جٝس٧ِٙحز ج٠ٝػ

*
، ٧ؤ٧ظ٤ الحءذ ج٦ٗٝـٟ،  (

                                              

 .148ج٠ٝفظَ جٝلحد٘، ه   (1)
، ٠فٜـق  25ؾحٝؿ ُدؿ جٝفل٧ل، ظفجثٟ جالٓسوحخ ٥٧سٛ جِٝفى ٩ٖ ٠وف، ؤػ٧جل ٠وـفير، جِٝـؿؿ     (2)

 .59ٟ، ه 2004جٝؿفجلحز جٝليحلير ٧جاللسفجسيظير، جٝٚح٥فذ، ويٕ 
(

*
٧٦ٗ٠ٟ ٓفد٩ ظؿيؿ يِحٝط جٝظ٢ك ١٠ ؾبلل سظح٧ق ج٩٢ِ٠ٝ جٝدي٧ٝـ٧ظ٩ ِٝٗـل   ، ٧٥ Sexualityجٝظ٢لح٢ير   (

جٝظ٢ك، دبيحٖر ٧اؿ٠حض جٝدِؿ جإل٢لح٩٢ ٧جالظس٠ح٩ُ ِٝٗل جٝظ٢ك، ٖحٝظ٢لح٢ير سسي١٠ ظح٢خ ٠فٜق٨ ٖـ٩  
جٜٝحث١ جٝدنف٨ ييٟ جٝؾوحثه جٝدي٧ٝ٧ظير ج٠٠ٝيقذ دي١ جٝـٜف ٧جأل٢ص٩، ٧جٝؾوحثه جالظس٠حُير ج٠٠ٝيـقذ  

 :ج٢ٌف ٩ٖ ـٝٛ . ، ٧ج٧٦ٝير جٝظ٢لير(ج٧٢ٍٝ)٧ج٠ٝفؤذ دي١ جٝفظل 
 .140ُدؿ جٝو٠ؿ جٝؿيح٩٠ٝ، ٠فظَ لحد٘، ه   -
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ير جٝظ٢لـح٢  أل١ يِنـ١  ٩ِٖٞ ؾبلٕ ج٢ٝلحء ج٠ٝـئ٥بلز جظس٠حُيـحً  ج٠ٝفسدًر دسٗليفجز ليثر، 
جإلُقجق جٝس٩ ال سسي١٠ دحٝيـف٧فذ جإليـبلض،   دحُسدحف٥ح ؾدفذ ػ٠ي٠ر ٠نػ٢٧ر د٧ٚذ د٠نحُف 

ي٠يـل  ( ؽجٜٝبلٟ، ج٠ٞٝك، جٝسفديز، ج٢ِٝح٘، جٝ)٦٢ٜٝح ي١ٜ٠ ؤ١ سن٠ل ًيًٗح ٧جلًِح ١٠ ج٢ٝنحًحز 
٧دؿ٢يًح دحٝؿفظر جأل٧ٝـ٩ ٝٞٔـق٧   ِٖبًل ُؿ٧ج٢يًح  ير ج٠ٝؿفٜر دحُسدحف٥حجٝـ٧ٜف ا٩ٝ سظقثر جٝظ٢لح٢

 .(1)٧٠ظ٦ًح ٢ػ٧ جإليبلض ٧جٝـف٧ذ جٝظ٢لير

١ ٢٥ح ٖب١ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ دإنٜح٤ٝ ج٠ٝؾسٞٗر، ال ي٠صل ٠ظفؿ ل٧ٞٛ ج٢ػفج٩ٖ ١ُ جٝٚيٟ ٠
٧ج٠ِٝحييف جٝس٩ يٚف٥ح ج٠ٝظس٠َ، ٤٢ٜٝ٧ ِٖل يػؿش ؿجؾل سٗحُبلز جألٖفجؿ جٝي٠٧ير، ٧يفسدً ٧ي٢سط 
١ُ جألد٢ير جالظس٠حُير ج٠ٝؾسٞٗر ؿجؾل جٝس٧ٜي١ جالظس٠ح٩ُ ج٠ٝوف٨، ١٠٧ صٟ ٖب٢ـ٤ لـ٧ٞٛ ال   

٩ٖ ي٧ء فؿ جِٝٗل  –ؤييًح  –٩ٖ ي٧ء ؾف٘ ٢ل٘ ج٠ِٝحييف جٝلحثؿذ، ٧ا٠٢ح يٗلف  يٗلف ٖػلخ
سظح٣ ٠ح س٠حفل٤ جألد٢ير ج٢ٌٝح٠ير ١٠ ي٧ًٔ، ٩ٖ٧ ي٧ء ًديِر جاللسفجسيظيحز جٝػيحسير جٝلحثؿذ 

 .(2)٩ٖ ٠٢ً صٚح٩ٖ ٠ِي١

٥ـ٣ جاللسفجسيظيحز دحؾسبلٕ ٢ًحٙحز جٝسٗحُل، ٖحٝٗفؿ ي٠ـف ُدـف سٗحُبلسـ٤     ٧سؾسٕٞ
٠ير ٩ٖ ػؿ٧ؿ ٠يحؿي١ ٠ؾسٞٗر، ٧٦ٖ يدؿؤ ي٤٠٧ ٩ٖ جأللفذ، صٟ ي٢سٚل ا٩ٝ جٝنحفٍ، صٟ يسٗحُـل  جٝي٧

٠َ ق٠بلث٤ ٧ؤوؿٙحث٤، ٧يٚي٩ ٠وحٝػ٤ ٩ٖ سٗحُبلز ٠لس٠فذ ٠َ جِٝؿيؿ ١٠ ج٠ٝئللحز ٠٧ـ١  
 ؾبلل جِٝؿيؿ ١٠ جألٖفجؿ جٝـي١ يؾس٧ٗٞج ٩ٖ ج٧٢ٍٝ، ٧ُدف ٥ـ٣ ج٠ٝلس٧يحز ج٠ٝؾسٞٗر ١٠ جٝسٗحُبلز

لسفجسيظيحز ٧سسِؿؿ، ١٠٧ صٟ سسِؿؿ جلسفجسيظيحز جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٧سسِؿؿ ؤنٜح٤ٝ ٩٥ سس٧٢ٍ جال
ػيش سس٧٢ٍ ؤنٜحل جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ١٠ ؾبلل س٧٢ٍ ج٠ٝظحالز جالظس٠حُير، ٢٦ٖـحٛ  . جألؾف٨

جٝسػفم جٝظ٢ل٩ دح٠ٝػحفٟ جٝـ٨ يسٟ ؿجؾل جأللفذ، ٢٥٧حٛ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ج٠ٝئلل٩ جٝـ٨ يسٟ 
٢حٛ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ جِٝحٟ، جٝـ٨ يػؿش ؿجؾل جٝنحفٍ ٩ٖ٧ ٧لـحثل  ؿجؾل ٠ئللر ج٠ِٝل؛ ٥٧

ج٧٠ٝجوبلز، ٧سس٧٢ٍ ؤنٜحل جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ػلخ جِٝٗل ـجس٤، ٢٦ٖحٛ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ جٝـ٨ 
يِس٠ؿ ٩ُٞ جإلنحفجز ٧جإلي٠حءجز جٝظ٢لير، ٢٥٧حٛ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ج٩ٌٗٞٝ، جٝــ٨ يسيـ١٠   

٢٥٧حٛ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ جٝظلؿ٨، جٝـ٨ يِس٠ؿ ٩ُٞ  ،جٝظ٠ل ٧جِٝدحفجز جٝس٩ سػ٠ل ٠ِح٩٢ ظ٢لير
 .ج٠ٞٝك ٧جالػسٜحٛ جٝدؿ٩٢ دظلؿ ج٠ٝفؤذ

                                              

 .29ٟ، ه2001دييف د٧فؿي٧، جٝليًفذ جٝـ٧ٜفير، سفظ٠ر ؤػ٠ؿ ػلح١، ؿجف جِٝحٟٝ جٝصحٝش، جٝٚح٥فذ،   (1)
 :ج٢ٌف ٩ٖ ـٝٛ   (2)

 .66-65ؤػ٠ؿ قجيؿ، ج٢ِٕٝ ٩ٖ جٝػيحذ جٝي٠٧ير، ٠فظَ لحد٘، ه ه  -
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 امفظل امذبمد
 تـع اموؤششبح االسخوبؿيج ُؿالقخَب تبمخحرص امسيشّ

 :خوَيــد 

٢ػح٧ل ١٠ ؾبلل ٥ـج جٝٗول جٜٝنٕ ١ُ ُبلٙر دِى جٌٝـف٧ٕ جٝد٢حثيـر، دإِٖـحل    
٠ح يسل٘ ٠َ جإلًحف ج٢ٌٝف٨ جٝـ٨ ج٢ًٞٚز ٤٢٠ ٥ـ٣  جٝسػفم جٝظ٢ل٩، ٧ؤنٜح٤ٝ ج٠ٝؾسٞٗر، ٥٧ـج

٧ل٧ٕ يسٟ جٜٝنٕ ١ُ ٥ـ٣ جٌٝف٧ٕ جٝد٢حثير، ١٠ ؾبلل س٢ح٧ل ُبلٙـر ُـؿؿ ٠ـ١    . جٝؿفجلر
 .ج٠ٝئللحز جالظس٠حُير دحٝسػفم جٝظ٢ل٩

٧ل٧ٕ يفٜق سػٞي٢ٞح ٩ٖ ليح٘ ٥ـج جٝٗول ٩ُٞ فدً ٥ـ٣ ج٠ٝئللـحز جالظس٠حُيـر،   
أل١ ٥ـ٣ ج٠ٝئللحز ٩ٖ سٗحوي٦ٞح ٦٠٧٠ُ٧ـح سِٜـك ٠ؾسٞـٕ    دحٝد٢حء جالظس٠ح٩ُ جِٝحٟ، ٧ـٝٛ 

٠ٜح ؤ١ جألق٠حز ٧ج٠ٝنٜبلز جالظس٠حُير جٝس٩ س٢سط ١ُ . جٝؾوحثه ٧جٝل٠حز جٝد٢حثير ٠ٞٝظس٠َ
 .جٝد٢حء جالظس٠ح٩ُ، سسظلؿ جظس٠حُيًح ٧سٗحُٞيًح ؿجؾل ٥ـ٣ ج٠ٝئللحز

لفذ، ٧جٝؿي١، جأل: ٧ج٠ٝئللحز جٝس٩ ل٧ٕ يسٟ ؿفجلس٦ح ٩ٖ ؾبلل ٥ـج جٝٗول سس٠صل ٩ٖ
 .٧جإلُبلٟ
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 :خلبول أه ايَيبر .. األشرث : أُاًل 

١٠ جٝبلٖز ٢ٌٞٝف ؤ٢٢ح ٢ِيم ٩ٖ ُوف ٠ٞت دحألق٠حز جالظس٠حُير ٩ٖ اًحف سػـؿيحز  
٠٧سٔيفجز ٠٧ٙير ٧ُح٠ٝير ٖبـج ٜح٢ز جٝؾ٠لي٢حز ٧جٝلسي٢حز ١٠ جٝٚف١ جِٝنفي١ ٙؿ ن٦ؿز ؤػبلٟ 

٧ُؿٟ جال٢ػيحق ٖب١ جٝسلِي٢حز ١٠ ـجز جٝٚف١ ٙـؿ  ٧آ٠حل ػفٜحز جاللسٚبلل، ٧ج٠٧ٚٝير جِٝفدير 
ن٦ؿز ػحالز ١٠ جٝس٠ق٘ ٧جٝسٔفيخ ٧جٝلٞٗير، ؤ٠ح جِٝٚؿ جأل٧ل ١٠ جٝٚف١ جٝػح٩ٝ ٖب٢ـ٤ يس٠يـق   

٠٧ح يسفسخ ُٞي٦ح ١٠ سػـ٧الز جظس٠حُيـر   ( ج٧ٜٜٝدر)د٧٦ٌف دِى ج٢ٝقُحز ُح٠ٝير ج٠ٝلس٨٧ 
ُحؿذ و٧ّ جٝد٩٢ ٧ج٦ٝيحٜل ٧جٝسنٜيبلز جٝؽ ٧جٝس٩ لي١٧ٜ ٦ٝح سإصيف٥ح ٩ٖ ا..٧صٚحٖير ٧جٙسوحؿير

جالظس٠حُير ج٦ٝح٠ر ٩ٖ ج٠ٝظس٠َ، ٧ا١ ٜح١ ٥ـج جٝسإصيف ٩ٖ جٝٔحٝخ ١٠ ؾبلل ٠سٔيفجز ٧ليًر ِٝل 
 .ؤ٦٠٥ح جٝليحلحز جالٙسوحؿير ٧جالظس٠حُير جٝس٩ سسد٢ح٥ح جٝؿ٧ٝر ٩ٖ ٌل ٧جَٙ ج٠ٝ٧ِٝر

ي٤ ٠فػٞر ٠ـح دِـؿ   ا١ ؤؾًف سظٞيحز ج٠ٝ٧ِٝر ٝيك ٩ٖ ٢ِ٠ح٥ح دل ٩ٖ ٠ح ي١ٜ٠ ؤ١ ٢ل٠
ج٠ٝ٧ِٝر ٩٥٧ ٠فػٞر سٔٞخ ُٞي٦ح ل٠حز جٝسِٚؿ ٧جٝفيدر ٧جؾسبلل ج٢ٌٟٝ ٧جٝٚيٟ ٧٦ٌ٧ف ٠س٢حٙيحز 
٩ٖ ج٠ٝئللحز جالظس٠حُير جٝفل٠ير جٝظ٥٧فير ٩ٖ ج٠ٝظس٠َ ػيش سليف ُظٞر ج٠ٝ٧ِٝر دلـفُر  

وٗر دٜل دحٝٔر ٧دًفيٚر س٧ٗ٘ ٜل جٝسو٧فجز ٧جٝس٧ِٙحز يحفدر دٜل جٝٚيٟ جإل٢لح٢ير ٧ج٠ٝصل ُح
 .جأل٥ؿجٕ جٝفج٠ير ا٩ٝ سػٚي٘ جاللسٚفجف جالظس٠ح٩ُ ٧ج٢ٝٗل٩

٩ٖ٧ ي٧ء  ٥ـ٣ جٝسػؿيحز ي٢٠٦ح ٩ٖ ج٠ٝٚحٟ جأل٧ل جإلنحفذ ا٩ٝ جآلصـحف جٝسـ٩ ؾٞٗس٦ـح    
ج٠ٝ٧ِٝر ٩ُٞ ج٠ٌ٢٠ٝحز ٧جٝس٧ٜي٢حز جٝظ٥٧فير ٩ٖ ج٠ٝظس٠َ ٧جٝس٩ س٧ٟٚ د٠ِٞير جٝس٢نثر، ٖحٝػؿيش 

ز ي٠صل ُبل٠ر دحفقذ ٢٧ًٚر ج٢ًبل٘ ٥ح٠ر ٢ُؿ جٝػؿيش ١ُ ١ُ جأللفذ ٢٥ح ٩ٖ ٌل ٥ـ٣ جٝسػؿيح
د٢حء ج٧٠ٝج١ً جٝوحٝغ ٧جلسدح٢ر ٢٠ـ ٧ًٗٝس٤ ٩ٖ ٌل ؤلفذ الـبل٠ير سٔــي٦ح جٝصٚحٖـر ٧جٝٚـيٟ     
٧دح٠ًِٝيحز جِٝوفير، ٧ا١ جلس٠فجف جٝسٜٗيف ٩ٖ جأللفذ ج٠ٝوفير دـ٢ٗك ج٠ٝٗـح٥يٟ جٝسٚٞيؿيـر    

ؤ١ ج٠ٝسٔيـفجز جِٝح٠ٝيـر ج٠ِٝحوـفذ دـل      يس٢ح٩ٖ ٠َ سػؿيحز جٝٚف١ جٝػحؿ٨ ٧جِٝنف١٧ ػيش
 .(1)٧ج٠ٝلسٚدٞير سنٜل سػؿيًح وحفؾًح ؤ٠حٟ جأللفذ ج٠ٝوفير ٠٠ح يئصف دد٢يس٦ح جالظس٠حُير

٠ٝ٧ح ٜح٢ز جأللفذ ٩٥ ج٧ٝػؿذ جأللحلير ٩ٖ ج٠ٝظس٠َ ٩٥٧ ٠فآس٤ جٝس٩ سِٜك ٠ؾسٞـٕ  
٥ــج جِٝوـف ٧ؤ١   ؤ٧يح٤ُ جالظس٠حُير ٧جالٙسوحؿير ٖب٤٢ ١٠ جًٝدي٩ِ ؤ١ ٢لسٚفة ٩ٖ ٠بل٠غ 

                                              
(

1
)  Andrea. B. Rugh : Family In contemporary Egypt American University in Cairo Press, 

Egypt, 1985, p. 235.  
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٢فوؿ سػ٧الس٤ جالظس٠حُير ٧جالٙسوحؿير جلس٢حؿًج ا٩ٝ جأللفذ ٠ٜؿؾل ٠ِف٩ٖ ٧٧ػـؿذ ٝٞسػٞيـل   
جٝل٧لي٧ٝ٧ظ٩ ٜٝل ٠ح ٩ٖ ج٠ٝظس٠َ ١٠ ؤ٠ٌ٢ر جظس٠حُير ٧جٙسوـحؿير دٔـفى ٦ٖـٟ ٠ؾسٞـٕ     
جٌٝف٧ٕ جٝس٩ ؤػحًز د٦ح ٧سسدَ ؤصف ٥ـ٣ جٝسػ٧الز ٩ُٞ ٠ؾسٕٞ ؤ٧ظ٤ جٝسٗحُـل جالظس٠ـح٩ُ،   

١٠ ج٠ٝإ٧ٕٝ ؤ١ يس٧جٜخ ٩ٖ ٌل ٥ـ٣ ج٠ٝسٔيفجز جِٝح٠ٝير ٩ٖ ج٢ٌٝحٟ جأللف٨ ػيـش  ػيش دحز 
ن٦ؿز جأللفذ ج٠ٝوفير ؾبلل ج٧ِٚٝؿ جألؾيفذ ٠ظ٧٠ُر ١٠ جٝسػ٧الز ج٠ِٝيٚر ل٧جء ٩ٖ ج٧ٌٝيٗر 

 .ؤ٧ ٩ٖ جٝد٢حء جأللف٨ جٝـ٨ ج٢ِٜك ٩ُٞ ؤؿ٧جف٥ح ٧٧ٌحث٦ٗح ٥٧يح٦ٜٞح جٝس٢ٌي٠ير

ح جٝسٔيف جٝـ٨ ػؿش ٩ٖ س٧قيَ جألؿ٧جف دي١ ؤٖفجؿ ٥٧ـج يسيغ دو٧فذ ٧جيػر اـج ػ٢ٞٞ
جأللفذ ٧جٝـ٨ ج٢ِٜك دؿ٧ف٣ ٩ُٞ ٠ُٞير جٝس٢نثر جالظس٠حُير ٥٧ـج ٠ح يظ٢ِٞح ٢ًـفع جٝلـئجل   
جٝسح٩ٝ ٠ح ٩٥ ج٧٠ٝجفؿ ٧جإل٠ٜح٢يحز جٝس٩ س٦ٜٞ٠ح جأللفذ ج٠ٝوفير ج٠ِٝحوفذ ٠٠ٝحفلـر س٢نـثر   

ؿفجلس٢ح يفظَ ا٩ٝ ج٢ؾٗحى ٙـؿفجز   ؤد٢حث٦ح ٥٧ل ٥ـج جال٢ػفجٕ ؤ٧ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٧٠ي٧ٍ
٦٠٧حفجز جٝسو٧يخ جٝبلق٠ر ٠ِٝٞير جٝس٢نثر الدؿ ٢ٝح ١٠ جإلظحدر دوفجػر ٠ئ٠ٝـر ؤ١ جأللـفذ   
ج٠ٝوفير وحفز ٩ٖ ج٧ٝٙز جٝفج١٥ س٧جظ٤ ؤق٠ر ػٚيٚير ٩ٖ ج٠سبلٛ ٙؿفجز ٦٠٧حفجز جٝس٢نـثر،  

يفجٖٚـ٤ ٠٢ـ٧ ٠٢ـً    يِؿ ج٦٢يحف دٔيف فظِر ج٠٢ًٝ جٝل٨٧ًٞ ٝؤلخ ٓيف ؤ١ ٥ـج جال٦٢يـحف ٝـٟ   
ؿي٠ٚفج٩ً سنحف٩ٜ دؿيل، ٩ٖٗ جٝل٧٢جز جِٝنف جألؾيفذ وحفز جألٟ ج٠ٝوفير ٠ٜح ين٦ؿ دــٝٛ  
ج٧ٝجَٙ ٩ٖ ٜل ٠ٜح١ ؤٜصف ٠ِح٢حذ ٧سقجيؿز جألُدحء جٝس٩ سيًَٞ د٦ح، ٖح٠ٝفؤذ ج٠ٝوفير ٩٥ جألٟ 

ا١  ٧ج٠ٝفدير ٧جٝق٧ظر ٧جٝؾحؿ٠ر ٧جٝلحثٚر ٧ج٠ٝؿفلر ٧جألٜصف ١٠ ـٝـٛ وـحفز جألخ ؤييـًح،   
ج٧ٝظ٧ؿ جٝندػ٩ جٝفج١٥ ٝؤلخ ال ي١ٜ٠ ؤ١ ي٧ِى ج٧ٝظ٧ؿ ج٧ٌٝي٩ٗ ألخ ي٠ـحفك ؿ٧ف٣ ٖـ٩   
٠ُٞير جٝس٢نثر يٚؿٟ دصًح ٙي٠يًح ٦٢٠٧ظًح ٝٞل٧ٞٛ ٧ٙؿ٧ذ ٧سظليؿ ٠ِٝح٩٢ جأل١٠ ٧ج٧ٚٝذ ٝؿ٨ جألد٢حء ال 

 .نٛ ؤ١ ٠٢ً جِٝبلٙر ٩ٖ جأللفذ ج٠ٝوفير وحف ينٜل ؤق٠ر ػٚيٚير

ٝٛ جٝؿ٧ف ١ٜٝ٧ ١٠ ج١ٜ٠٠ٝ سٞؾيه ؿ٧ف جألخ ٧ؤ٠٥يسـ٤  ٧سِؿؿز جآلفجء ػ٧ل ؤ٠٥ير ـ
٩ٖ سؿُيٟ جٝٚيٟ جألؾبلٙير جٝس٩ ١٠ ؾبل٦ٝح ي١ٜ٠ سِؿيل جٝل٧ٜٞيحز ٓيف ج٠ٝف٧ٓخ ٖي٦ح ٦٢٠٧ـح  

 .ل٧ٞٛ جٝسػفم

ي٧ٟٚ جألخ دؿ٧ف ٜديف ٩ٖ ٠ُٞير جٝسو٢يٕ جٝظ٢ل٩ ٧ؾحور ٢ُؿ٠ح يـؿفٛ جٝوـٔحف    -1
٠ٝظس٠َ ١٠ٖ ج٠ِٝـف٧ٕ ؤ١ ٢٥ـحٛ   ؤ٠٢حً جٝل٧ٞٛ جالظس٠ح٩ُ جٝـ٨ ي٠يق جٝـ٧ٜف ٩ٖ ج

وٗحز ظ٢لير س٠يق جأل٧الؿ ١ُ جٝد٢حز ١ٜٝ٧ وٗحز جٝنؾوير ٧جٝل٧ٞٛ جالظس٠ـح٩ُ  
٧جال٢ِٗح٩ٝ دحإليحٖر ا٩ٝ ج٠ٝي٧ل ٧جالسظح٥حز ٦ٜٞح ٠ٜسلدر ١٠ جٝديثر ٧سِٞخ جأللـفذ  
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ؿ٧فًج ٜديفًج ٩ٖ ـٝٛ جالٜسلحخ ٧ٖظ٧ؿ جألخ ٧جسوح٤ٝ ٠دحنفذ دحد٤٢ سظِل جالد١ ي٠ِـل  
 .ٚٞيؿ٣ ٩ٖ نس٩ ؤ٧٠ف ػيحس٤ جأل٩ٝ٧ ٧ٙؿ يسِٟٞ دـٝٛ ؤ٠٢حً جٝل٩ُٞٛ٧ٞ س

يِٞخ جألخ ؿ٧فًج ِٖحاًل ٩ٖ س٧ٜي١ جٝي٠يف ٝؿ٨ جألد٢حء ١ُ ًفي٘ ج٢ٝوغ ٧جإلفنـحؿ   -2
٧جٝٚؿ٧ذ جٝػل٢ر ٧جٝس٦ؿيؿ دحِٝٚحخ ا١ ؤؾًإ ٧ُؿٟ ٧ظ٧ؿ جألخ يلـحُؿ ُٞـ٩ سـؿُيٟ    

 .جٝل٧ٜٞيحز ٓيف ج٠ٝف٧ٓخ ٖي٦ح ٦٢٠٧ح ل٧ٜٞيحز ج٢ِٕٝ

ٛ ي٧ٟٚ جألخ دبُحٝر جأل٧الؿ ٧ٙيحء ػحظحس٦ٟ جالٙسوحؿير ٧يِسدف ج٠ٝظس٠ـَ ٥ــ٣   ٜـٝ -3
ج٢ٝحػير ١٠ ؤ٥ٟ ٧جظدحز جألخ ٝؿفظر ؤ٦٢ح ًٔز ٩ُٞ ٧جظدحس٤ جألؾف٨ ٧جٙس٢َ دِـى  
جآلدحء دإ١ ؿ٧ف٣ ٩ٖ سفدير ؤد٢حث٤ يٚسوف ٩ُٞ ج٠ٝل١ٜ ٧ج٠ٝإٜل ٧ج٠ٝٞدك ٧سفٛ جٝسدِحز 

ٓيف لٞيٟ أل١ ؿ٧ف٣ ال يٚل ؤ٠٥ير ١ُ ؿ٧ف جألٟ  جألؾف٨ ٝؤلٟ، ٥٧ـج ج٦ٟٗٝ ٝؿ٧ف جألد٧ذ
 .(1)٩ٖ سِٞيٟ جألد٢حء جٝٚيٟ ٧جٝل٧ٜٞيحز جٝل٧ير

٩ٖ٧ ٥ـج جِٝوف ج٢سٚٞز جِٝبلٙر دي١ جآلدحء ٧جألد٢حء ١٠ ُبلٙر جٝلـيًفذ ٧جٝؾيـ٧ٍ   
٧ج٧ٚٝذ ٧جالػسفجٟ ا٩ٝ ُبلٙر يل٧ؿ٥ح ٙؿف ١٠ ج٧ٝؿ ٧سدحؿل جٝفؤ٨ ٧ج٠ٜ٢نز ٜصيف ١٠ ج٠ٌٝـح٥ف  

٧جالػسفجٟ ٠ٜح نحُز ؿفظر ١٠ جٝسلح٥ل ٧جٝٞي١ ٩ٖ ٠ِح٠ٞر جألد٢حء ػيـش جٝؾيـ٧ٍ   جٝسٚٞيؿير 
ًٝٞدحس٦ٟ ٧جال٥س٠حٟ دحػسيحظحس٦ٟ ٢٧ق٧جس٦ٟ ٠٧ٌح٥ف٥ٟ، ٜل ٥ـ٣ ج٧ِٝج٠ل ٧ج٠ٌٝح٥ف ؤٖفقز ٢ٝـح  

 .٧٢ٍ ١٠ جأللف سسظحـد٦ح ٩ٖ ٜصيف ١٠ جألػيح١ ٨٧ٙ جٝسػٞل جٝس٩ سسظ٩ٞ ٩ٖ جِٝؿيؿ ١٠ جآلٝيحز

٧ٌٝحثٕ جٝس٩ ٜح١ يظخ ؤ١ س٠ِل ٠سأقفذ ؿجؾل جأللفذ ؾٞي٘ دبػؿجش ا١ ٖٚؿج١ س٧جق١ ج
ؤ٧٢جٍ ١٠ جٝبلسٜح٠ل ٩ٖ ؤؿ٧جف٥ح ج٠ٝؾسٞٗر جٝسٚٞيؿير ػيش ٦ٌفز ٠ئللحز ؤؾف٨ دؿيٞر ػٞـز  
٠ػ٦ٞح ٩ٖ سفدير ج٢ٝنت ٠٠ح ؤؿ٨ ا٩ٝ سٚٞه ؿ٧ف٥ح ٧جٙسوحف٣ ًٖٚ ُٞـ٩ جإل٢ظـحخ ٧جٝس٢نـثر    

٩ ٠٠ح ٜح١ ٤ٝ ؤٜدف جألصف ٩ٖ ايِحٕ د٢ير جأللـفذ  جالظس٠حُير ٝؤلًٗحل ٩ٖ ٠فجػل ج٠ِٝف جأل٧ٝ
جٝس٩ سفسٜق ٩ُٞ صبلصر ٢ُحوف ٠سفجدًر ٩٥ جٝظح٢خ جٝدي٧ٝ٧ظ٩ ٧جٝظح٢خ جٝصٚـح٩ٖ ٧جٝظح٢ـخ   
جألؾبل٩ٙ ٧جٝس٩ ١٠ ؾبل٦ٝح يسػٚ٘ جٝس٧جق١ ج٢ٝٗل٩ ٧جالظس٠ح٩ُ د٠ح سِسفيـ٤ ٠ـ١ ٧ُج٠ـل    

 .(2)جٝس٠حلٛ جالظس٠ح٩ُ ؿجؾل جأللفذ

                                              

ؿفجلر ٠يؿج٢ير ٝآلصحف جالظس٠حُير ٧جالٙسوحؿير ج٢ٝحسظر ُـ١   –٠ؿيػر ؤػ٠ؿ ُدحؿذ، ٥ظفذ ج٠ِٝحٝر ج٠ٝوفير   (1)
 .9ٟ، ه ٥1995ظفذ جألخ، ٠ظٞر ٜٞير جآلؿجخ دل٥٧حض، 

(
2
) David Clark Marriage Domestic Life Social Change, Routledge New Flutter, London, 

1991, p. 111-122. 
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ػؿيش ١ُ ؿ٧ف جأللفذ ج٠ٝوفير د٧و٦ٗح ج٧ٝػؿذ جالظس٠حُيـر  ٝٚؿ ٜح١ ١٠ ج٠ٝإ٧ٕٝ جٝ
جأل٩ٝ٧ جٝس٩ ي٢نإ ٖي٦ح ج٠ٝفء ٧يسٗحُل ٠َ ؤُيحث٦ح ٩٦ٖ جٝس٩ سئصف ٩ُٞ ج٧٠٢ٝ جألؾبل٩ٙ ٝٞٗـفؿ  
٩ٖ ٠فجػ٤ٞ جأل٩ٝ٧ لحدٚر دـٝٛ ؤ٨ ظ٠حُر ؤؾف٨ ٩٦ٖ ٠لث٧ٝر ١ُ د٢حء جٝنؾوير جالظس٠حُيـر  

ُبلٙحز ج٧٠ٝجظ٦ر ج٧ٝصيٚـر جٝسـ٩ سس٠يـق دـحٝسفجدً     ٧جٝصٚحٖير ٠ٜح ؤ٦٢ح سػس٨٧ ٩ُٞ ًحثٗر ١٠ 
٧جٝسِح١٧ ا١ ل٠حز جٝسفجدً ٧جألٝٗر سِؿ ١٠ ؤ٥ٟ ج٠ٝبل٠غ ج٠٠ٝيقذ ٝؤللفذ د٧و٦ٗح ظ٠حُر ٠ـ١  
٧٢ٍ ؾحه يفسدً ؤٖفجؿ٥ح دِبلٙر جٝن٧ِف ج٧ٝجػؿ ٧ج٠ٝلح٢ؿذ ج٠ٝسدحؿٝر ٠ٜح سس٠يق جِٝبلٙحز ؿجؾ٦ٞح 

 .(1)دحألٝٗر ٧ج٧٠ٝؿذ

ر ؤ٥ٟ ٧ؤُف٘ جٝظ٠حُحز جأللحلير ٩ٖ د٢ير ج٠ٝظس٠َ ٧ٝـٝٛ ٖب٤٢ سٞٛ ٩٥ جأللفذ ج٠ٝوفي
٠٠ح النٛ ٖي٤ ؤ١ جٝل٩ِ ٝسػؿيش جأللفذ ج٠ٝوفير ٧ًٖٚح ٧٠٢ٞٝـض جٝٔفد٩ سِؿ ؤؿجذ ٦ٝؿ٦٠ح ٧ٝيك 

سسِفى ٝسػؿيحز ُؿيؿذ ؾـبلل   -دإًٗح٦ٝح ٧ندحد٦ح–٧٦٢ٞٝى د٦ح ؾحور ؤ١ جأللفذ ج٠ٝوفير 
ؿ٥ح ٧ُج٠ل ؿجؾٞير ٢حسظر ١ُ جيًفجخ جأل٢لـح٘ ٖـ٩   ٠ػح٧الس٦ح ٝٞػٗحٌ ٩ُٞ س٧جق٦٢ح اـ س٦ؿ

٧ٌحث٦ٗح ٧ُ٧ج٠ل ؾحفظير ٢حظ٠ر ١ُ ُؿٟ سٜي٦ٗح ٠َ جٝديثر ج٠ٝػيًر ٢سيظر ٝٞسيحفجز ج٠ٝسوحُؿذ 
 :جٝس٩ س٧جظ٦٦ح ٧ل٧ٕ ٢ػح٧ل ١٠ ؾبلل ٥ـج جٝد٢ؿ جٝؾحه دحأللفذ ؤ١ ٧٢يغ ٠ح ي٩ٞ 

٦ح ل٧ٞٛ ج٢ِٕٝ جٝؾحه ؿ٧ف جٝؿي١ ٩ٖ ػ٠حير جأللفذ ١٠ جٝل٧ٜٞيحز ٓيف جٝلٞي٠ر ٢٠٧ -1
 .دحٝسػفم جٝظ٢ل٩

 .٠ِؿالز جٝسقجػٟ ؿجؾل جأللفذ ٧سإصيف٣ ٩ُٞ س٧ظي٤ ٧اصحفذ جألد٢حء ٝٞٚيحٟ د٦ـج جٝل٧ٞٛ -2

ج٠ٝلس٨٧ جالٙسوحؿ٨ ٧ؤٙوؿ ٢٥ح جٝٗٚف ٧ُؿٟ اندحٍ ٠سًٞدحز جألد٢حء ١٠ ق٧جض ٧ٓيف٣  -3
 .يئؿ٨ ا٩ٝ ٥ـج جٝل٧ٞٛ

ل ٧لحثل جإلُبلٟ ج٠ٝؾسٞٗر ٧سـإصيف  سِفى جألد٢حء ٠ٞٝنح٥ؿجز جٝظ٢لير ج٠ٝصيفذ ١٠ ؾبل -4
 .ـٝٛ ٩ُٞ اسيح١ ل٧ٞٛ جٝسػفم جٝظ٢ل٩

 :دُر امديى فّ حوبيج األشرث [   1] 
ا١ ٦ٖٟ جأللفذ ٩ُٞ ؤ٦٢ح ٠ظ٧٠ُر ًديِير ٢٧ٜ٠ر ١٠ ج٧ٝجٝؿي١ ٧ؤد٢حث٠٦ح ٧سفدً دي٠٦٢ـح  

ٟ ُٞـ٩  ُبلٙحز دي٧ٝ٧ظير ٢٧ٗلير ٧٦ٝ ٦ٖٟ ؾحًت ٩٢ِ٠ٝ جأللفذ جإل٢لح٢ير، ٖحأللفذ جٝس٩ سٚـ٧ 
ُبلٙحز دي٧ٝ٧ظير دػسر ٧ظؿز ٙدل ٧٦ٌف جإل٢لح١ ٧ٖ٘ ٥ـج ج٧ٜٜٝخ ٢٧ظؿ ؤنٜح٦ٝح ٢ُؿ جًٝي٧ف 
٧جٝػي٧ج٢حز ٥٧ـج جٝسنحد٤ دي١ جًٝي٧ف ٧جٝػي٧ج٢حز ٧جإل٢لح١ ال يٗلف ٢ٝح جٝسٔيفجز ج٠ٝسبلػٚر ٩ٖ 

ـ   فذ د٢حء ٧٧ٌحثٕ جأللفذ جإل٢لح٢ير ٧ؤلدحخ ٧ظ٧ؿ٥ح ٩ٖ ؤ٠ح١ٜ ٜصيفذ ٧ؤق٢٠ر ٠سدحي٢ـر، ٖحألل
 .جإل٢لح٢ير سِٜك ٩ٖ د٢حث٦ح ٧٧ٌحث٦ٗح ٧ُبلٙحس٦ح جأل٧يحٍ جٝصٚحٖير جٝلحثؿذ

                                              

 .26ٟ، ه1997فذ، ؿجف ج٠ِٝفٖر جٝظح٠ِير، ُٞيحء نٜف٨، جالسظح٥حز ج٠ِٝحوفذ ٩ٖ ؿفجلر جألل  (1)
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٠٧َ ؤ١ جأللفذ جإل٢لح٢ير ٠صل ؤلفذ جًٝي٧ف ٧جٝػي٧ج٢حز س٦ؿٕ اٝـ٩ ػٗـٌ جٝظـ٢ك    
ٖحٝٗف٧٘ دي٦٢ٟ ظ٥٧فير ١٠ٖ جٝل٦ل اندحٍ جٝٔفيقذ جٝظ٢لير ٧جإل٢ظحخ ١ٜٝ٧ جإل٢لح١ ٝيك ُدؿًج 

ُدؿًج ٝٞٔفيقذ ٧ؤليف ٦ٝح ي٢سنف جٝل٧ٞٛ جٝظ٢ل٩ ٓيف ج٢٠ٌٟٝ ٧يسٟ ٧ؤليفًج ٝٞٔفيقذ ٢ُ٧ؿ٠ح ي١٧ٜ 
اندحٍ جٝٔفيقذ جٝظ٢لير اندحٍ ٓيف ٢٠ٌٟ ٥٧ـج ٧٥ ٠ح نحٍ ٩ٖ دؿجيحز ٧٦ٌف جإل٢لح١ ٩ُٞ ٧ظ٤ 
جألفى، ٠ٜح ـ٥دز ا٩ٝ ـٝٛ ؤ٢وحف ٠ؿفلر جِٝٚؿ جالظس٠ح٩ُ جٝـ٨ ي٠ص٦ٞح س٠٧حك ٧٥دق ٧ٜٝـ١  

لل ٧جإلندحٍ جٝٔفيق٨ ٝٞظ٢ك ١ُ ًفي٘ س٢ٌيٟ جِٝبلٙر دـي١  جإل٢لح١ ٙؿ ٙحٟ دس٢ٌيٟ ٠ُٞير جٝس٢ح
جٝـٜف ٧جأل٢ص٩ ٧سؾسٕٞ ُبلٙر جٝـٜف دحأل٢ص٩ ٩ٖ ُح٩٠ٝ جًٝي٧ف ٧جٝػي٧ج١ ٦٢ُح ٢ُؿ جإل٢لح١ اـ 
يفسدً جٝـٜف ٧جأل٢ص٩ ٢ُؿ جٝػي٧ج١ ٧جًٝي٧ف ٩ٖ ُبلٙحز ظ٢لير ػفذ سؾيَ ٝٞٔفجثق ٧سلـ٦ٙ٧ح  

٠فؤذ دِبلٙحز ٠ٌ٢٠ر ييد٦ًح جٝؿي١ ٧ج٢ٌٟٝ جالظس٠حُير ج٠ٝي٧ل جِٝحًٗير دي٠٢ح يفسدً جٝفظل دحٝ
٧جألُفجٕ ٧جٝسٚحٝيؿ جٝلحثؿذ ٩ٖ ج٠ٝظس٠َ ١٠٧ ٢٥ح يسيغ ٢ٝح ؤ٠٥ير جٝؿي١ ٩ٖ س٢ٌـيٟ جٝلـ٧ٞٛ   

 .جٝظ٢ل٩ ٝئل٢لح١
ٖحأللفذ ج٠ٝوفير س٧ٟٚ ٩ُٞ ؤفٜح١ ٠لس٠ؿذ ١٠ جٝؿي١ ٧ؤصف جٝؿي١ ٩ُٞ ج٠ٝوفيي١ ٖـ٩  

ل ٠لحػر ٜديفذ ١٠ ٢ٝ٧ُٚح ٠٧لحػر ؤٜدف ٖـ٩ ًفيـ٘   نث١٧ ػيحس٦ٟ ٠ُي٘ ٠ٜح ؤ١ جٝؿي١ ينٔ
ػيحس٢ح، ٖحٝؿي١ يئصف ٩ُٞ جِٝبلٙحز جالظس٠حُير ٧ينٜل ج٢ٌٟٝ جالظس٠حُير ٧ي٧ظ٤ جٝل٧ٞٛ ٥٧ـ٧  
٠س٧جظؿ ٩ٖ جٝن٧ِف ٧ٜح١٠ ٩ٖ جٝبلن٧ِف ٧جألؾبل٘ ٢٠د٦ِح جٝؿي١ ٧٧ٌيٗر جٝؿي١ ػ٠حير جألؾبل٘ 

ٟٝ جالظس٠حٍ ٝي٩ٗ دفيل سفسدً جفسدحًًح ٧صيٚـًح  ٧ػ٠حير ج٢ٌٝحٟ جالظس٠ح٩ُ ٖحألؾبل٘ ٠ٜح ي٧ٚل ُح
 .(1)دحِٝٚحثؿ جٝؿي٢ير

ا٠٢ـح دِصـز   " -و٩ٞ جهلل ُٞي٤ ٧لٟٞ–١٠٧ ٙدل ٥ـج جِٝحٟٝ دٚف١٧ ٧ًيٞر ٙحل جٝفل٧ل 
٧يِفٕ جٝؿي١ دحُسدحف٣ ٠٢ًًح ١٠ ؤ٠٢حً جالسوحل يػـؿؿ جِٝبلٙـر دـي١    " ألس٠ٟ ٠ٜحفٟ جألؾبل٘

ي١ ج٢ٝحك دِي٦ٟ ٧دِى ٧دي١ فٓدحز جإل٢لـح١ ٧ٜيـٕ   جإل٢لح١ ٧جٝـجز جإل٦ٝير ٧ٜٚذ ُٞيح ٧د
يسػٜٟ ٩ٖ ٢ٗل٤ ٧يسِح٠ل ٠َ ٥ـ٣ جٝفٓدحز ٥٧ـج ج٠٢ًٝ ١٠ جالسوحل ييـ٩ٗ ؿالالز ٠٧ِـح٩٢   

 .٩ُٞ ج٠ِٝح٠بلز جإل٢لح٢ير ٧يٚؿٟ ػ٧ٞاًل ٜٝل جأل٧٠ف جٝس٩ س٧جظ٤ جإل٢لح١
ٚر ٧جإللـبلٟ  ٧جٝؿي١ ٌح٥فذ ٠٠يقذ ٜٝل ج٠ٝظس٠ِحز جإل٢لح٢ير جٝلحدٚر ٧جٝػحيفذ ٧جٝبلػ

٧ج٠ٝليػير ٧جٝي٧٦ؿير فلحالز ل٠ح٧ير سس٠يق ١ُ جٝؿيح٢حز جألؾف٨، ٖحٝفلحالز جٝل٠ح٧ير سٚـ٧ٟ  
٩ُٞ جإلي٠ح١ دحهلل ٧جٝؾن٧ٍ ٤ٝ ٧جإلي٠ح١ دح٠ٝبلثٜر ٧جٜٝسخ جٝل٠ح٧ير ٧جٝفلل ٧جأل٢ديـحء، ؤ٠ـح   

٠ِح٩٢ ٩ُٞ جٝؿيح٢حز جألفيير ٖسفسدً دنت ٠ٚؿك ٧جألؿيح١ جٝل٠ح٧ير س٦سٟ دحألؾبلٙيحز ٧سي٩ٗ 
                                              

ٝي٩ٗ دفيل، جألؾبل٘ ٧ُٟٞ جِٝحؿجز جألؾبلٙير، سإٝيٕ ٝي٩ٗ دفيل، سفظ٠ر ٠ػ٧٠ؿ ٙحلٟ، جٝٚـح٥فذ، ٠ٜسدـر     (1)
 .162ز، ه .جٝظد٩ٞ، ؿ
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ج٠ِٝح٠بلز ٧جأل٢نًر جإل٢لح٢ير ٧جٝسِديفجز ج٧ًٚٝلير ٧يٚدل ج٠ٝوفي١٧ ُحؿذ ٠ح ال يسِحفى ٠َ 
ظ٥٧ف جٝؿي١ ؤ٠ح جٝسٔيفجز جٝس٩ س٦قؤ ٧سلت ا٩ٝ ؤفٜح١ جٝؿي١ ؤ٧ سنٜٛ ٩ٖ جِٝٚيـؿذ ٖيفٖيـ٦ح   

ثٟ ج٠ٝوفي١٧ فٖيًح ٙحًًِح ٧ٝيك ١٠ ج٠ٝٚد٧ل دل ٝيك ١٠ ج٠ٝل٧٠ع د٤ ٥ؿٟ د٢حء جأللفذ جٝٚـح 
٩ُٞ ؤفٜح١ جٝؿي١ ٧ٙد٧ل د٢حء ظؿيؿ ي٧ٟٚ ٩ُٞ ٧ٙجُؿ ؤؾف٨ دل يِؿ جٝسٜٗيف ٩ٖ ٥ـج جٝد٢حء جٝظؿيؿ 
ؤ٠فًج ٠لسػيبًل ٢٧سيظر ٝسإصيفجز ٧سٔيفجز سِفى ٦ٝح ج٠ٝظس٠َ ج٠ٝوـف٨ ٖٚـؿ دـؿؤز س٦٢ـحف     
جأللحٝيخ جًٝديِير ٩ٖ س٧ٜي١ جأللفذ، ٖحٝندحخ ال يو١٧ٔ ا٩ٝ س٧ظي٦حز آدحث٦ٟ ٠٠ح سسفسخ ُٞي٤ 

 .١٧ٜ ؤلف دؿ١٧ ٠٧ٚ٠حز جاللسٚفجف ٧جاللس٠فجفس

٧ج٢سنف جٝل٧ٞٛ جٝظ٢ل٩ جٝـ٨ ال ي٧جٖ٘ ُٞي٤ ج٠ٝظس٠َ جًٝدي٩ِ ٧جٝؿي١ ٧ظحء ٥ـج ٢سيظر 
ٝسِفى ٢ل٘ جٝٚيٟ جٝلحثؿ ا٩ٝ ٠ظ٧٠ُر سٔيفجز ٢سط ٦٢ُح س٠٦يم جٝٚيٟ جٝسٚٞيؿير ٧اػـبلل ٙـيٟ   
لٞدير ؤصفز ٩ُٞ ٢ل٘ جٝٚيٟ دوٗر ُح٠ر ٧ؤؿز ا٩ٝ ٧ظ٧ؿ ٠ح ي١ٜ٠ ؤ١ ٢ًٞـ٘ ُٞيـ٤ دإق٠ـر    

ٝسػ٧ل ٩ٖ جٝٚيٟ ٧٦ٌف ٜصيفًج ١٠ جٝل٧ٜٞيحز ج٢ِٝيٗر ؿجؾل جأللفذ ٠صـل  ؤؾبلٙير ١٠٧ ٠ٌح٥ف ج
دح٠ٝفؤذ ٩ُٞ٧ جٝـفٟٓ  ( جٝؾحل -جِٟٝ -جألؼ -جألخ)جالٓسوحخ ٧جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ١٠ ج٠ٝػحفٟ 

١٠ ػٚيٚر ؤ١ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ػول ٩ُٞ ٠ٜح٢ر ج٠ٝنٜٞر ٩ٖ ٧لـحثل جإلُـبلٟ ٧جٝػ٠٧ٜـر    
٢٥حٛ ا٠٥حل ٠س٠ِؿ ؿجثٟ ٧٠ٞٝيـ٧ٍ ٖـ٩ جِٝٞـ٧ٟ    ٧جٝنفٜحز ٩ُٞ جٝل٧جء ٢٠ـ جٝلدِي٢حز ١ٜٝ 

 جالظس٠حُير ـجز ج٢َٝٗ جِٝحٟ، ٥٧ـج جإل٠٥حل ج٠ٝس٠ِؿ جٝؿجثٟ جٝـ٨ يـسٟ جإلوـفجف ُٞيـ٤ لـ٧ٕ     
يسٟ س٢ح٤ٝ٧ ٧ُفي٤ ٧ل٧ٕ يسٟ جلسٚوحء ٧جلسٜنحٕ جأللدحخ ج٠ٝػس٠ٞر ؾٕٞ ٥ــ٣ ج٢٠ًٝٚـر   

 .جٝو٠حء جألٜحؿي٠ير

يظر ُؿٟ جال٢يدحً ٧ينيف جال٢يدحً ا٩ٝ ٧جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٜل٧ٞٛ ٩ٖ جأللفذ يإس٩ ٢س
ٜل جإلظفجءجز جٝس٩ سسؾـ ٝٗفى ٠ظ٧٠ُر ١٠ ج٧ٚٝجُؿ جٝفل٠ير ٧ٓيف جٝفل٠ير جٝسـ٩ سػٜـٟ   
جألٖفجؿ ٧دحٝسِديف جٝنحثَ ي٩٢ِ جال٢يدحً جٝل٧ٞٛ جٝنؾو٩ ٝؤلٖفجؿ جٝـي١ يفيؿ١٧ ؤ١ يسٜي٧ٗج ٠َ 

ظخ ٢ٞٝو٧ه ٧ج٧ٚٝجُؿ جٝس٩ ؤٙفس٦ح ج٠ِٝحييف جالظس٠حُير ٧جٝٚح٢٧٢ير ٧ٓيف٥ح ٧٥٧ جالػسفجٟ ج٧ٝج
 جٝـؽ، ٧يـفسدً جال٢يـدحً    ...ج٠ٝئللحز ج٠ٝؾسٞٗر ٠صل جأللفذ ٧ج٠ٝؿفلر ٧٧لـحثل جإلُـبلٟ  

٩ٖ جٝػيحذ جٝي٠٧ير دحألُفجٕ ٧ج٧ٚٝجُؿ ٧جِٝحؿجز ٧جٝٚيٟ جٝس٩ يلسؿُي٦ح جٝسٗحُل جالظس٠ح٩ُ ٖـ٩  
 .(1)٢ًح٘ ٜل ٠ظس٠َ

                                              

ؤػ٠ؿ قجيؿ ٧ؤؾف١٧، ج٢ِٕٝ دي١ ًبلخ ج٠ٝؿجفك، جٝسٚفيف جالظس٠ح٩ُ جأل٧ل، ج٠ٝفٜـق جٝٚـ٩٠٧ ٝٞدػـ٧ش      (1)
 .18ٟ، ه 2004ُير ٧جٝظ٢حثير، جٝٚح٥فذ، جالظس٠ح
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سِٜك ٢٧ٜ٠حز ٥ـج جٝسٗحُل ٧يوـدغ   ٧دحٝسح٩ٝ ٖب١ جال٢يدحً د٠ٚؿ٧ف٣ ؤ١ ي٠ِل ٠ٜفآ٣
جال٢يدحً ٧٠ي٧ًُح ؤؾبلٙيًح سفد٧يًح يِدف ٤٢ُ ٩ٖ و٧فس٤ جٝلحٝدر دِؿٟ جال٢يـدحً ؤ٧ ٢ٚـه   
ج٢ٌٝحٟ ٧جٝـ٨ يودغ ٤ِ٠ دِى ؤ٧٠ف جأللفذ ؤ٧ جٜٝصيف ٦٢٠ح ٩ُٞ ٓيف ٠ح يظخ ؤ١ س١٧ٜ ُٞي٤ 

أل٠ُـحل سؾـفض ُٞـ٩    ٧ي١٧ٜ ل٧ًٜٞح ال يس٧جٖ٘ ٠َ ج٠ِٝحييف جٝفجلؾر ٧ي١٧ٜ ػي٢ثـ ٠سي٢٠ًح 
ج٧ٚٝجُؿ، ٧ل٧ٞٛ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ دحإل٢حش ي٠يل جٝدِى ا٩ٝ سٗليف٣ ٩ُٞ ؤ٤٢ ١٠ جألِٖحل جٝسـ٩  
سسوٕ دِؿٟ جال٢يدحً ٧ي٢ٞٚ٢ح ٧٦ٗ٠ٟ جال٢يدحً ٧ُؿٟ جال٢يدحً ا٩ٝ ٠٧٦ٗ٠ي١ آؾفي١ جفسدًـح  

الدسِـحؿ  د٦ـج جٝل٧ٞٛ ٠٥٧ح ٠٧٦ٗ٠ح جال٢ػفجٕ ٧ُؿٟ جال٠سصحل، ٧يفسدً ج٢ػفجٕ دِى جألٖفجؿ دح
١ُ جٝٚيٟ ٧جٝسٚحٝيؿ جٝلحثؿذ ١ُ٧ ج٧ٚٝج٢ي١ ٧جٝسنفيِحز ج٠ًٝدٚر، ٢٥٧ح ٢ٚوؿ ٠ح ي٤ٝ٧ٚ جٝؿي١ ١٠ ؤ١ 
ؤ٨ ُبلٙر ظ٢لير يظخ ؤ١ س١٧ٜ ُبلٙر دي١ فظل ٧ج٠فؤذ ١٠ ؾبلل ُٚؿ ق٧جض فل٩٠ ٧ؤ٤٢ ال 
ي٠حفك جٝظ٢ك ٠َ ٓيف٥ح ١٠ ج٠ٝػحفٟ ٧جال٢ػفجٕ ٧اسيح١ ٥ـج جٝل٧ٞٛ ٧٥ ٧٢ٍ ١٠ جال٢ػفجٕ 
٧جٝؾف٧ض ١ُ جًٝفي٘ جٝل٨٧ ؤ٧ ج٠ٝإ٧ٕٝ ؤ٧ ج٠ِٝسحؿ دػيش يوـدغ جٝلـ٧ٞٛ ٓيـف ٠ٚدـ٧ل     

٩ٖ ٠ظـحل جٝد٢ـحء    Mertonجظس٠حُيًح ٧ي٦ٌف ٧٦ٗ٠ٟ ُؿٟ جال٠سصحل ١٠ ؾبلل ٢ٌفير ٠يفس١٧  
جالظس٠ح٩ُ ٧جأل٩٠٧٢ ٧جٝسو٢يٕ جٝـ٨ ٙؿ٤٠ دحفل٢٧ق ٩ٖ ٧و٤ٗ ٠ٝيٜح٢يقٟ جٝيدً جالظس٠ـح٩ُ  

٩ُٞ  ٩ٖParsons ٧٠جظ٦ر ج٠ٝي٧ل جال٢ػفجٖير ٧اُحؿذ جٝس٧جق١ ا٩ٝ ج٠ٝظس٠َ ػيش ؤٜؿ دحفل٢٧ق 
٢ػـفجٕ  ؤ١ جٝس٢نثر جالظس٠حُير ١٠ ؾبلل جأللفذ ال سلسًيَ ٧ػؿ٥ح ؤ١ سسٔٞخ ٩ُٞ جٝس٧سف ٧جال

٩ٖ جِٝبلٙحز جأل٠ف جٝـ٨ يئؿ٨ ا٩ٝ ٧٦ٌف دِى ج٢ِٝحوف جٝلٞدير ٩ٖ جٝد٢حء جٝـؿج٩ِٖ سـئؿ٨   
دؿ٧ف٥ح ا٩ٝ جال٢ػفجٕ ١ُ ج٠ِٝحييف جٝٚحث٠ر ٧الدؿ ؤ١ ي٧جظ٤ ج٢ٝل٘ ٥ــ٣ جأل٠٢ـحً جإل٢ػفجٖيـر    
د٠ِٞير جٝيدً جالظس٠ح٩ُ ٧سودغ ؿفظر جال٠سصحل ٧جػؿذ ١٠ جٝؿفظحز جٝس٩ س٧يغ ٧ُؿذ ج٢ٝل٘ 

 .(1)ٝس٧جق١ ٧يودغ جال٢ػفجٕ ٧٥ ُؿٟ جال٠سصحل ٧ٚٞٝجُؿ جٝيحدًر ٢ٞٝل٘ا٩ٝ ج

١٠٧ ٢٥ح ٧ظخ ٩ُٞ جأللفذ جٝس٩ ٩٥ ١٠ ؤ٥ٟ ٠ئللحز جٝس٢نثر جالظس٠حُير ؤ١ س٠ِـل  
٩ُٞ اُحؿذ ا٢سحض جٝصٚحٖر جٝؿي٢ير ٩ٖ نس٩ جٌٝف٧ٕ ٙلح٧ذ ـٝٛ أل١ جأللفذ ١٠ ؤ٥ٟ ج٠ٝئللـحز  

بلل ٓفل٦ح ٠ظ٧٠ُر ١٠ جٝٚيٟ ٧ج٠ِٝحييف جٝس٩ س٧ق٦ُـح  جٝس٩ س٢سط ج٧ٝظؿج١ جٝصٚح٩ٖ جٝؿي٩٢ ١٠ ؾ
٩ُٞ لحثف ؤٖفجؿ٥ح ٧س٦٢ٟٚٞ ايح٥ح د٧و٦ٗح جآلؿجخ جِٝح٠ـر   -د٧جلًر ٠ُٞير جٝس٢نثر جالظس٠حُير–

 .(2)ج٧ٝجظخ جػسفج٦٠ح ٧ج٠ٝٚؿلحز جٝس٩ يسِي١ جٝسقجٟ جإلي٠ح١ د٦ح
                                              

 .21ؤػ٠ؿ قجيؿ، ٠فظَ لحد٘، ه   (1)
ُدؿ جِٝقيق ٩ُٞ جٝؾقجُر، ج٠ٝ٧ِٝر ٧جأللفذ سػٞيل ل٧لي٧ٝ٧ظ٩، ؤ٠ُحل ج٢ٝؿ٧ذ جٝلـ٧٢ير جٝسحلـِر ٝٚلـٟ      (2)

جأللفذ ج٠ٝوفير ٧سػؿيحز ج٠ٝ٧ِٝـر، ٠فٜـق جٝدػـ٧ش ٧جٝؿفجلـحز     : جالظس٠حٍ ظح٠ِر جٝٚح٥فذ د٧٢ِج١
 .50ٟ، ه ٠2003حُير، جٝٚح٥فذ، جالظس
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أل٩ٝ٧ جٝس٩ ي٧ٟٚ ُٞي٦ح ١٠٧ ٢٥ح ٢ظؿ ج٥س٠حٟ جٝؿي١ جإللبل٩٠ دحأللفذ أل٦٢ح سِسدف جٝٞد٢ر ج
جٝد٢حء جٝلٞيٟ ٠ٞٝظس٠َ ٖحأللفذ ٩ٖ جإللبلٟ يف٧فذ جظس٠حُير ػيش ؤ١ جٝق٧جض ي٠صل ٢وٕ جٝؿي١ 
ؤ٨ ؤ١ جٝل٧ٞٛ جٝظ٢ل٩ ٝؤلٖفجؿ يػؿؿ٣ جٝؿي١ ٧سفسدً ٠ُٞير يدً ج٠٠ٝحفلحز ٧ج٠ٝلحثل جٝظ٢لير 

٩ٞ سػفيٟ ػؿ٧ؿ ١٠ ؤنؿ جالفسدحً دحٝي٧جدً جٝؾٞٚير ٧جٝي٧جدً جٝؿي٢ير ٢ٖوز دِى جٝنفجثَ ُ
ج٢ٝنحً جٝظ٢ل٩ جٝنحـ ٠َ ج٠ٝػحفٟ ١٠ٖ ج٢ٝحػير جٝؿي٢ير س٨٧ً٢ ٥ـ٣ ج٠٠ٝحفلحز ٩ُٞ ٠ِحفيـر  
٠ٞٝنيثر جإل٦ٝير ٧يلسػ٘ ٥ـج جٝل٧ٞٛ جٝظقجء جٝؿي٩٢ ٧جالظس٠ح٩ُ ٧سنؿؿ ٧٠ٕٙ ٥ـ٣ ج٠ٝظس٠ِحز 

 .(1)اقجء ٥ـ٣ ج٠٠ٝحفلحز يلس٢ؿ ٩ُٞ جُسدحفجز ؿي٢ير ٧جظس٠حُير

 :مسيشّ ُاألزوبح االقخظبديج امخّ خـبيّ ويَب األشرث امخحرص ا[   2] 

يِسدف جٝٗٚف اػؿ٨ ج٠ٝنٜبلز جٝؾًيفذ جٝس٩ س٦ؿؿ ٖثحز ج٠ٝظس٠َ ج٠ٝوف٨ ٧ينٜل جٝٗٚف 
ؤػؿ جٝسػؿيحز جٜٝديفذ جٝس٩ س٧ِ٘ ظ٧٦ؿ جٝس٠٢ير ٧ٙؿ جقؿجؿز ج٠ٝؾحًف ٩ُٞ جٝٗثحز جٝس٩ سِـح٩٢  

جٝل٧ٜٞيحز جال٢ػفجٖيـر ٧سنـيف جٝسٚـحفيف     ١٠ جٝٗٚف ٩ٖ جٝل٧٢جز جألؾيفذ ١٠٧ ٥ـ٣ ج٠ٝنٜبلز
٠ـ١  % 33.1جإلػوحثير ا٩ٝ ؤ١ جٝٗٚف سقؿجؿ ٢لدس٤ ٩ٖ فيٕ ج٧ٝظ٤ جٝٚد٩ٞ ػيش دٞٔز ج٢ٝلـدر  

 .(2)اظ٠ح٩ٝ لٜح٤٢

٧سئٜؿ ٜصيف ١٠ جٝؿفجلحز ؤ١ ج٢ِٕٝ ٧٥٧ ٢٥ح ٢ٚوؿ د٤ جٝل٧ٜٞيحز ٓيف جٝل٧ير ج٠ٝس٠صٞر 
٩ ٢ػ٧ ٧جيغ ٩ٖ جألػيحء جٝٗٚيفذ ٩ٖ ج٠ٝؿ١ ٩ٖ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ دحإل٢حش ١٠ ج٠ٝػحفٟ يقؿجؿ ُٞ

 .٧يئصف جٝٗٚف ٩ُٞ ٥ـج جٝل٧ٞٛ ُدف ٠لس٧يي١ ١٠ ٠ِحينس٤

٧٥ جٝٗٚف ؿجؾل جألػيحء جٝٗٚيفذ ٧ي٢ٌف اٝي٦ح دِى جٝدحػصي١ ٩ُٞ ؤ٦٢ـح  : ج٠ٝلس٨٧ جأل٧ل
سنٜل ٢٠حً٘ ؤ٧ دئف ٝٞل٧ٜٞيحز ٓيف جٝل٧ير دل ؤ١ دِي٦ٟ ينيف ا٩ٝ ٥ـج ٩ُٞ ٢ػ٧ ٠ظـحق٨  

ـ٣ ج٢٠ٝحً٘ س٠صل ٢٠حً٘ ػفخ ٥ـج دظح٢خ ٠ح ي٧ظؿ ٩ٖ ٥ـ٣ ج٢٠ٝـحً٘ ٠ـ١ سـؿ٩٢    دحُسدحف ٥
ٝٞؾؿ٠حز جالظس٠حُير ٧ج٢سنحف جٝل٧ٜٞيحز ج٢٠ٝػفٖر ٧ٙؿ سنٜل ٥ـ٣ جٝديثر جٝٗٚيفذ ٧لً ال٢سنـحف  

 .ج٢ِٕٝ ٧جٝؾ٧ٕ ٧ل٧ٜٞيحز جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٧جٓسوحخ ج٠ٝػحفٟ

                                              

 .18ٟ، ه 1985ل٨٧ٞ لٞيٟ، جإللبلٟ ٧جٝيدً جالظس٠ح٩ُ، ٠ٜسدر ٥٧در، جٝٚح٥فذ،   (1)
٠ؿيػر ؤػ٠ؿ ُدحؿذ، جٝٗٚف ٧ج٢ٝلحء ج٠ِٝيبلز أللف، ؿفجلر ٠يؿج٢ير ٩ُٞ جٝليؿجز ٩ٖ ظقيـفذ ٠ػـف٧ك،     (2)

 .352ٟ، ه 2005ؤدفيل  7-5ج٠ٝئس٠ف جٝؾح٠ك ٠ٞٝفؤذ ٧جٝدػش ج٩٠ِٞٝ، ؤلي٧ً، 
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٢ِٜك ٩ُٞ اندحٍ جػسيحظـحز  ٧٥ ٠لس٨٧ جٝٗٚف ؿجؾل جأللفذ ٧جٝـ٨ ي: ج٠ٝلس٨٧ جٝصح٩٢
ؤٖفجؿ٥ح ٧ينيف ا٩ٝ ـٝٛ فظحل جٜٝٗف جالٙسوحؿ٨، ػيش يئٜؿ١٧ ؤ١ جٝل٧ٜٞيحز ٓيف جٝل٧ير ٩٥ 
٢سحض ٧ِٝج٠ل ٠حؿير ػيش يفوؿ١٧ جٝو٧ِدحز جالٙسوحؿير جٝس٩ س٧جظ٤ جألٖفجؿ ٩ٖ جأللفذ ؾبلل 

فسدـحز ٧سٗـح٧ز   ٠ليفذ ػيحس٦ٟ ج٠ِٝينير ٧سٕٚ ػحثبًل ؤ٠حٟ جػسيحظحس٦ٟ جأللحلير ٖيـِٕ ج٠ٝ 
جٝؿؾ٧ل ٧جفسٗحٍ جأللِحف ٧ٙٞر جٝؾؿ٠حز ٧قيحؿذ ٠لس٨٧ ج٠ِٝينر ٧ج٦ٚٝف ج٠ٝـحؿ٨ ٧جاللـسٔبلل   
جالظس٠ح٩ُ ٧ُظق جألٖفجؿ ١ُ سؿديف ؤ٧٠ف ػيحس٦ٟ ج٠ِٝينير ٜل ـٝٛ ٧ٓيف٣ يئؿ٨ ا٩ٝ سنـٜيل  
  ٘  ؤ٠٢حً ل٧ٜٞير ال ٠ِيحفير ٧يؾٞ٘ ٧٢ًُح ١٠ جٝؾٞل يسٗحٟٙ ُدف جٝق٠ح١ دل ٙؿ يول اٝـ٩ ؾٞـ
ؤنٜحل ١٠ جال٢ػفجٕ ػيش يػح٧ل ٜل ٖفؿ جٝدػش ١ُ ٧لحثل ٓيف ٠نف٧ُر ٝٞسٔٞخ ٩ُٞ سٞـٛ  

 .ج٠ٝنٜبلز ج٠ٝحؿير ٧جٝي٧ًٔ ج٢ٝحسظر ٦٢ُح

٢٧ٌفًج ٝسنحدٛ ؤق٠حز ج٠ٝظس٠َ يبلػٌ ج٠ٝؿ١٧ٚٙ ٠ئنفجز ٠٧ٌح٥ف ٠سِـؿؿذ ٝؤلق٠ـر   
ج٦ٝيٜٞـ٩ ػيـش   جٝل٧ٜٞير ٧جألؾبلٙير ٖيف٨ فظحل جٜٝٗف جالٙسوحؿ٨ ؤ١ ٢٥حٛ ٧٢ًُح ١٠ جٝؾٞل 

جؾسبلٕ س٧قيَ جٝؿؾ٧ل ٧جسلحٍ ج٧٦ٝذ دي١ ٠لس٧يحز جٝؿؾ٧ل ٧ج٢ؾٗحى : يفوؿ١٧ ٠ٌح٥ف٣ ٩ٖ
٠ِؿل جالؿؾحف ٧جاللسص٠حف ٧قيحؿذ ج٧٠ًٝع جاللس٦بل٩ٜ ٩ٖ ج٧ٝٙز جٝـ٨ يِح٩٢ ٖي٤ ج٠ٝظس٠َ ١٠ 
 اندحٍ جٝػحظحز جأللحلير ألٖفجؿ٣، ٧يئٜؿ فظحل جالٙسوحؿ ؤ١ سإصيف ـٝٛ ٩ُٞ ل٧ٜٞيحز ج٢ٝـحك 
٩ٖ جالسظح٣ جٝلٞد٩ ٌُيٟ ػيش يٗٚؿ جألٖفجؿ جٝٚؿفذ ٩ُٞ ج٠ِٝل ج٢٠ٝسط ٧جٝنـ٧ِف دػحٝـر ٠ـ١    
جالٓسفجخ ٧قيحؿذ ػؿذ ج٢ٌٝف ٧ج٢ِٕٝ ٧جال٢وفجٕ ٢ػ٧ جٝدػش ١ُ ٧لحثل ِٝٞيم ػس٩ ٧ٝ ٜح٢ز 

  -جالٓسوـحخ  -ظـفجثٟ ج٠ٝػـحفٟ  )دًف٘ ٓيف ٠نف٧ُر ٠٠ح يقؿجؿ ٤ِ٠ جٝل٧ٞٛ جال٢ػفج٩ٖ 
 .(1) (ظفجثٟ ج٠ٝحل

ؿ ن٦ؿز جأللفذ ج٠ٝوفير سٔيفجز ٖيقيٚير ٙؿ ؤؿز ٩ٖ ٠ظ٦ٞ٠ح ا٩ٝ س٠قيـ٘ نـدٜر   ٝٚ
جِٝبلٙحز جأللفير ٧ػف٠ح١ ؤٖفجؿ٥ح ١٠ ؿٕء جأللفذ ٠٧نحُف٥ح ج٧ٚٝير ٠٠ح ؤؿ٨ اٝـ٩ ٦ٌـ٧ف   
جٜٝصيف ١٠ ج٧ٌٝج٥ف ٓيف جٝل٧ير ٠صل ج٢سنحف ػحالز اػظحٟ جٝندحخ ١ُ جٝق٧جض ٧جفسدحً ٥ــج  

 .دحٍ جٝٔفيقذ جٝظ٢لير ٝؿ٨ جٝندحخدحٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٢سيظر ُؿٟ ان

٧جٝق٧جض ٧٥ جِٝبلٙر ج٧ٝػيؿذ ٧جٝؿجث٠ر دي١ جٝفظل ٧ج٠ٝفؤذ جٝسـ٩ يدحف٦ٜـح جهلل سِـح٩ٝ    
٧يٚف٥ح ج٠ٝظس٠َ ييَ جٝي٧جدً ٧ج٠ِٝحييف جالظس٠حُير ج٠ٌ٢٠ٝر ٦ٝح ٧جٝس٩ سسإصف دؿ٧ف٥ح دسيحفجز 

                                              

ؤػ٠ؿ ٠ظؿ٨ ػظحق٨، ؤق٠ر جٝٚيٟ، ٠ظٞر جٝؿي٠ٚفجًيـر، جِٝـؿؿ جٝسحلـَ، ٠فٜـق جٝؿفجلـحز جٝليحلـير         (1)
 .54ٟ، ه ٧2003جاللسفجسيظير، جٝٚح٥فذ، ي٢حيف 
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٠٦ح ؿجؾل جأللفذ ٧ؾحفظ٦ـح  جٝس٧ًف جالظس٠ح٩ُ ٖي٠ح يسِٞ٘ دليحؿذ جٝفظل ٧ج٠ٝفؤذ ٧ؿ٧ف ٜل ٢٠
٧٥٧ ١٠ ج٢ٝحػير ج٢ٝٗلير ٧جٝس٧ٜي٢ير وٞر نفُير س٧ٟٚ ٩ُٞ سػٚي٘ جإلندحٍ جٝظ٢ل٩ ٧ج٢ٝٗلـ٩  

 .٧ػٌٗ ج٧٢ٍٝ ٩ٖ ظ٧ ١٠ جٝلٜي٢ر ٧جاللسٚفجف ٧جٝوػر ٧جٝسٜح٠ل

٧ال يػؿش جٝق٧جض دو٧فذ ًديِير سٞٚحثير ٠ٜح ؤ٤٢ ٝيك ٢سحظًح أل٠٢حً ل٧ٜٞير ٧فجصير دل 
٠ظ٧٠ُر ٠س٢حلٚر ١٠ جِٝحؿجز ٧جٝسٚحٝيؿ ٧جالسظح٥حز ٧جألٖٜـحف سِدـف ُـ١     ؤ٤٢ ٠ئللر سن٠ل

جٝسِفيٗحز جالظس٠حُير ٧جٝٚح٢٧٢ير، ٖحٝق٧جض ٧٥ ج٠٢ًٝ جالظس٠ح٩ُ جٝــ٨ يظـؿ ٙدـ٧اًل ٧جلـًِح     
٠٧نف٧ًُح إلٙح٠ر ُبلٙر دي١ جٝظ٢لي١ ٧جٝسِح١٧ ١٠ ؤظل جٝدٚحء ٩ُٞ جٝػيحذ، ٦ٝـج يدػش ٜل ٖفؿ 

٧يفيي٤ ٠ٜح يٗنل جٜٝصيف١٧ ٩ٖ جٝػوـ٧ل ُٞـ٩ جٝـق٧جض جٝــ٨     ١ُ جٝق٧جض جٝـ٨ يبلث٤٠ 
يلسًي١٧ِ جاللس٠فجف ٩ٖ جػس٠ح٤ٝ ٧ي٧ظؿ دي١ ٥ـي١ جٌٝفٖي١ ج٠ٝس٢حٙيي١ ٠بليـي١ جألنـؾحه   
جٝـي١ يػو١٧ٞ ٩ُٞ ٠٢ً ١٠ جٝق٧جض يِسدف دح٢ٝلدر ٦ٟٝ ؤٖيل ١٠ ؤ٨ دؿيل آؾف ػس٩ ٧ٝ ٝـٟ  

 .(1)ي١ٜ ٧٥ ج٧٠٢ٝـض ج٠ٝصح٩ٝ

ؤ٥ؿجٕ جٝق٧جض ٧سِؿؿ ٥ـ٣ جأل٥ؿجٕ ١٠ ج٠ٝػحٌٖر ٩ُٞ ج٢ٝـ٧ٍ   ٧يػؿؿ جٝؿي١ جإللبل٩٠
جإل٢لح٩٢ ١٠ جال٢ٚفجى ا٩ٝ ج٠ٝػحٌٖر ٩ُٞ جإل٢لح١ ١٠ جٝييحٍ ٧جؾسبلً جأل٢لحخ ا٩ٝ ػ٠حيـر  
ج٠ٝظس٠ِحز ١٠ جال٢ػبلل جألؾبل٩ٙ، ٖح٠ٝظس٠ِحز جٝس٩ جػسٚفز جٝق٧جض ؤ٧ ػح٧ٝز جٝؾف٧ض ُٞي٤ 

ٍ جٝٗحػنر ٧جٝق٢ح ٠٧ح يسفسخ ُٞي٠٦ح ١٠ ل٧ء س٧جٖ٘ سِح٩٢ جأل٠في١ ١٠ جال٢ػبلل جٝؾ٩ٚٞ ٧ني٧
 .٢ٗل٩ ٧جظس٠ح٩ُ

٧سنيف دِى جٝؿفجلحز ا٩ٝ ؤ١ ٢٥حٛ ؤفدِر ؤنٜحل ِٝٞبلٙر جٝظ٢لير دي١ جٝفظل ٧ج٠ٝفؤذ 
٩ٖ جٝٔفخ ٥٧ـ٣ جألنٜحل سل٠غ ٧سديغ ٠ٞٝفؤذ ؤ١ س١٧ٜ ٦ٝح ُبلٙحز ظ٢لير ؾحفض ٢ًح٘ جأللفذ، 

جٝص٢حثير ج٠ٝٔٞٚر ٩ٖ٧ ٥ـج ج٠٢ٝـ٧ـض يلـ٠غ دحِٝبلٙـحز    ٧جٝـٜف ؤييًح ٢٦ٖحٛ ٠ح يل٩٠ د٧٠٢ـض 
جٝظ٢لير جٝلحدٚر ٩ُٞ جٝق٧جض ٧جِٝبلٙحز جٝػفذ ٧جٝق٧جض جٝسظفدر ٧جِٝبلٙر جٝص٢حثير جٝٚحث٠ر ُٞـ٩  
٠ُٞيحز ق٧جض ٧ًبل٘ ٠سِحٙدر، ؤ٠ح ٧٠٢ـض جٝصٚحٖر ج٠ٝٗس٧ػر ٧ي٦سٟ دحِٝبلٙر جٝظ٢لير دي١ جٝفظل 

ل ج٠ٝصحل ٢ٌحٟ سدحؿل جٝق٧ظحز ٩ُٞ ؤال ي١٧ٜ ج٦ٝؿٕ ٠ـ١  ٧ج٠ٝفؤذ ٩ٖ ج٠ٝظس٠َ ٢٦ٖحٛ ٩ُٞ لدي
٥ـج جٝسدحؿل ٧٥ اٙح٠ر ُبلٙحز ُحًٗير ٠َ ؤًفجٕ ؤؾف٨ دل يسٟ ٩ٖ ؤػ٧جل ٜصيفذ دؿ٨٧ُ ؤ٢ـ٤  
١٠ نإ٤٢ ؿُٟ جِٝبلٙر جِٝحًٗير ٠َ جٝنفيٛ جألو٩ٞ ٧س٠ؿيؿ جِٝبلٙر ٧اػيحء٥ح ٧اؾفجظ٦ـح ٠ـ١   

ظ٦س٦ح  دسظحفخ ظ٢لير ٓيف ُحًٗير سظف٨ ٠َ جٝفسحدر ٧ج٠ٝٞل، ٧جؾسدحف ٠سح٢س٦ح ١ُ ًفي٘ ٧٠ج
                                              

٠ِسق ليؿ ُدؿ جهلل ٧ ظ٠ِر ليؿ ي٧لٕ، جٝق٧جض جِٝف٩ٖ ٧ج٤ِٙ ٧آصحف٣ ج٢ٝٗلير ٧جالظس٠حُير، ٠فٜق جٝدػ٧ش   (1)
 .26ٟ، ه ٧2004جٝؿفجلحز جالظس٠حُير، ظح٠ِر جٝٚح٥فذ، 
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جٝٔيف ٧ؤٓٞخ ج٠٠ٝحفلي١ ٦ٝـ٣ جٝسظحفخ ١٠ جًٝدٚحز ج٧ٝل٩ً ي٠حفل٦٢٧ح ٩ٖ جألفظغ ٠َ ؤ٢حك 
 .دِيؿي١ ١ُ ديثر سِحف٦ٖٟ ج٠ٝدحنفذ ٝسظ٢خ ٧ٙ٧ٍ جٝسدحك ػ٧ل ج٦ٝؿٕ ١٠ جٝسظفدر ؤوبًل

ٞنـؾه ج٧ٝجػـؿ   ؤ٠ح ٧٠٢ـض ٠سِؿؿذ جألًفجٕ ج٠ٝٔٞٚر ٖب١ ج٠ٝٚو٧ؿ د٦ح ؤ١ يٜـ١٧ ٝ 
ُبلٙحز ظ٢لير ٠َ ًفٖي١ آؾفي١ ٩ُٞ جألٙل، ؤ٠ح ج٧٠٢ٝـض جٝـ٨ ي٧وٕ دح٠ٝسِؿؿذ جألًـفجٕ  
ج٠ٝٗس٧ػر، ا٠٢ح ي٩٢ِ ٙيحٟ جٝنؾه ج٧ٝجػؿ دِبلٙحز ٠ٗس٧ػر ٠َ ُؿؿ ٓيف ٠ػؿؿ ١٠ جألنـؾحه  

 .(1)٧يٗسفى ٥ـج ج٧٠٢ٝـض ٩ٖ ١٠ ي٠حفل٤ ؤ٤٢ ي١٧ٜ ٝؿي٤ جلسِؿجؿ ٝسػؿ٨ جٝٚيٟ جالظس٠حُير

ٜح١ ٦ٝـ٣ ج٠ًِٝيحز جٝظؿيؿذ سإصيف ٩ُٞ جٝل٧ٞٛ جٝظ٢ل٩ ٝٞـٜف ٧جأل٢ص٩ ٩ٖ ج٠ٝظس٠َ ٧ٙؿ 
٧ؤودغ ٦ٝح ؿ٧ف ٜديف ٩ٖ سٜليف ج٠ٝػف٠حز ٧ج٢ٝيل ١٠ ج٠ٝٚؿلحز ٧سػ٧يل جألُفجٕ ج٠ِ٠ٝـ٧ل  
د٦ح ٧جأل٧يحٍ ج٧٠ٝف٧صر جٝس٩ ًح٠ٝح دؿز ٠لسٚفذ ٜل جاللسٚفجف ١٠ ٠ًٞٚـحز اٝـ٩ ٢لـديحز    

ٖي٦ح ٧ؤ١ يظف٨ سظفيخ ٓيف٥ح ٧ؤودغ ج٧ٝجَٙ ج٠ِٝين٩ ج٠ٞ٠ٝـ٧ك   ٧ؤ٧٠ف ٧جفؿ ؤ١ يِحؿ ج٢ٌٝف
ـجس٤ يلحيف دحٝسؿفيط ٠ٚسييحز ؤودػز سٗفق٥ـح جأل٧يـحٍ جالظس٠حُيـر جٝظؿيـؿذ ٧سصدـز      

 .(2)جإلػوحءجز ؤ١ ٥ـج ج٧ٝجَٙ ج٠ِٝين٩ يؾسٕٞ ٜصيفًج ١ُ جأل٧يحٍ ج٠ٝٚففذ  ٙح٢٧٢ًح

ؿ ٢ظؿ ٢٥حٛ دِى ج٠ٝدففجز ٠ـ١  ٠٧َ سإصيف جٝصٚحٖحز جٝٔفدير ٩ُٞ جٝصٚحٖحز جِٝفدير ٙ
٧ظ٦ر ٢ٌف دِى جألٖفجؿ دحٝؾف٧ض دحِٝبلٙر جٝظ٢لير ١٠ اًحف٥ح ج٠ٝنف٧ٍ ا٩ٝ جإلًـحف ٓيـف   
ج٠ٝنف٧ٍ ٧جٝس٩ يس٠صل ٖي٠ح يل٩٠ دق٢ح ج٠ٝػف٠حز، ٧اػظحٟ جٝندحخ ١ُ جٝق٧جض يفسدً د٠ح يل٧ؿ 

ز جٝس٩ ُح٢ز ٠ـ١  ج٠ٝظس٠َ ١٠ ٠نٜبلز ٠صل جٝدًحٝر ٧ج٠ٝبلػٌ ؤ١ ٖثر جٝندحخ ١٠ ؤٜصف جٝٗثح
٥٧ـ٣ جٝٗثر ٩٥  29-٠15نٜٞر جٝدًحٝر ػيش دٞٔز ٠ِؿالز جٝدًحٝر ؤُبل٥ح ٩ٖ ٖثحز جٝل١ ١٠ 

جٝٗثر ج٠ٝلس٦ؿٖر ٝٞق٧جض جٝنف٩ُ ٖبـج ٟٝ يس٧ٖف ج٠ِٝل ج٢٠ٝحلخ ٝٞػو٧ل ٩ُٞ ؿؾل يلحُؿ ٩ُٞ 
 .سػٚي٘ جٝق٧جض جٝنف٩ُ ٖٚؿ يٞظإ جٝدِى ا٩ٝ لدل ؤؾف٨ إلندحٍ فٓدحس٦ٟ جٝظ٢لير

لدحخ ُق٧ٕ جٝندحخ ١ُ جٝق٧جض ٠نٜٞر جإللـٜح١، دؿؤز ٠نٜٞر جإللٜح١ ٖـ٩  ١٠٧ ؤ
ٟ ػيش جفسِٗز ؤلِحف ج٧ٝػؿجز جٝل٢ٜير دنٜل ؤودغ وِخ ج٢٠ٝحل 1973ؤُٚحخ ػفخ ؤٜس٧دف 

٩ُٞ جًٝدٚحز جٜٝحؿػر ٧ؤد٢حث٦ح ٠ٜح سفٜز جٝؿ٧ٝر جِٝبلٙر دي١ ج٠ٝحٝٛ ٧ج٠ٝلسإظف ؿ١٧ سـؿؾل ؤ٧  
ا٩ٝ اٙح٠ر ج٠ٝلح١ٜ جٝٗحؾفذ ٩ٖ ٜل ٠ٜح١ صٟ ٖفي٦ح ٩ُٞ ل٧٘  س٢ٌيٟ ٠٠ح ؿَٖ د٠بلٛ جِٝٚحفجز

                                              

٠ػ٠ؿ ليؿ ؤػ٠ؿ، جالسظح٥حز ج٠ٝلسػؿصر ٩ٖ ٠ِحٝظر انٜحٝير ج٠ٝفؤذ جِٝفدير، ٢ؿ٧ذ ج٠ٝفؤذ جِٝفدير ٧جٝسٔيفجز   (1)
 .6ٟ، ه1987حُير ٧جٝصٚحٖير، ج٠ٝفٜق ج٩٠٧ٚٝ ٝٞدػ٧ش جالظس٠حُير ٧جٝظ٢حثير، جٝٚح٥فذ، جالظس٠

 .7ج٠ٝفظَ جٝلحد٘، ه   (2)
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جإللٜح١ سػز ٠ل٩٠ جٝس٠ٞيٛ دإلِحف ؾيحٝير ٝيلز ٩ٖ ٠س٢ح٧ل ٜحٖر جٝٗثحز جالظس٠حُير ٧سفسـخ  
٩ُٞ ـٝٛ قيحؿذ ٠ِح٢حذ جٝندحخ جٝـ٨ فج٧ؿس٤ جآل٠حل ٩ٖ سػٚي٘ جاللسٚفجف ٧جٝق٧جض ٧ؤؿ٨ ـٝـٛ  

ويحٓحز ػيحسير ٧٠ٝجظ٦ر ٥ـ٣ ج٠ٝنـٜٞر ٧ؤٖـفق    ا٩ٝ ُق٧ٕ جٝندحخ ١ُ جٝق٧جض ٧جٝدػش ١ُ
ج٧ٝجَٙ جِٝؿيؿ ١٠ جٝويحٓحز ٧جٝػ٧ٞل جٝس٩ ٝظإ اٝي٦ح جٝندحخ ٝسػٚي٘ ػٞـٟ جٝـق٧جض ٧جإلنـدحٍ    

 .جٝظ٢ل٩، ٦٢٠ح جٝل٧ٜٞيحز جٝنحـذ ل٧جء ٠َ جألٙحفخ ؤ٧ ٓيف٥ٟ

ذ دِـى  ٧اـج س٢٠ٜٞح ١ُ جألق٠ر جالٙسوحؿير ٧ؤق٠ر جٝٚيٟ ٢ظؿ ٦ٝح ال٦ح٠ًح ٠دحنفًج ٩ٖ اصـحف 
جٝل٧ٜٞيحز ٓيف جٝل٧ير ٦٢٠٧ح ل٧ٞٛ جٝسػفك جٝظ٢ل٩، ٖليحلر جال٢ٗسحع جالٙسوحؿ٨ جٝس٩ سِـفى  
٦ٝح ج٠ٝظس٠َ ج٠ٝوف٨ ؤؿز ا٩ٝ ػؿ٧ش سٔيفجز لفيِر ٧نح٠ٞر ٜح١ ١٠ ٢سحثظ٦ح جأللحلـير سٔيـف   

ـ  ئؿ٨ جٝد٢حء جالظس٠ح٩ُ ٩ٖ صٚحٖس٤ ٧ٙي٤٠ ٤٠ٌ٢٧ ٧ُبلٙحس٤ جالظس٠حُير، ٧ؤ١ ٥ـ٣ جٝسػ٧الز ُحؿذ ٠ح س
 .(1)ا٩ٝ ٢سحثط ؤ٧ ٧ٌج٥ف ؤػيح٢ًح س١٧ٜ ـجز ًديِر ايظحدير ٧ؤػيح٢ًح ؤؾف٨ ـجز ًديِر لٞدير

جٝس٩ سيٟ ج٧٠ٌٝٗي١ ٧ؤوـػحخ   –٩ِٖٞ ٠ف جِٝو٧ف ٩ٖ ٠وف ٜح٢ز جًٝدٚر ج٧ٝل٩ً 
ج٠ٜٝٞيحز جٝقفجُير ٧جِٝٚحفير جٝؤيفذ جٝس٩ سس٠سَ دٚؿف ٧ِٚ٠ل ١٠ جٝسِٞيٟ ٧جٝصٚحٖر ٢٠حفًج ٝٞٚـيٟ  

٧ج٠ٝصل ٩ٖ ج٠ٝظس٠َ ٧يَٚ ٩ُٞ ُحس٦ٚح ٠لث٧ٝير جٝػٗحٌ ٩ُٞ ٥ـ٣ جٝٚيٟ ٧سلٞي٦٠ح ٠ـ١  ٧ج٠ٝدحؿة 
ظيل ا٩ٝ ظيل ٓيف ؤ١ ٥ـ٣ جًٝدٚر ٩ٖ ٌل جٝسػ٧الز جٝلحدٚر ؤودػز س٧٢ء ٧٠ٝجظ٦ر ٠ًحٝـخ  
جِٝيم جٝنفيٕ د٠ح ظ٦ِٞح سِيم ٩ُٞ ٥ح٠م جٝػيحذ ٧دحٝسح٩ٝ سسؾ٩ٞ ١ُ ؤؿ٧جف٥ح ٖـ٩ جٝػٗـحٌ   

٠٧َ سفجظَ جًٝدٚر ج٧ٝل٩ً دفقز جٝدفظ٧جقير ٧ٜٚذ جظس٠حُير ظؿيؿذ ٩ُٞ ٙيٟ ٠٧دحؿة ج٠ٝظس٠َ 
٩ُٞ جٝلحػر ٧جلسًحُز دٗيل ليحلحز جال٢ٗسحع جالٙسوحؿ٨ ؤ١ سدلً ٧ٗ٢ـ٥ـح ُٞـ٩ جٝد٢ـحء    
جًٝد٩ٚ ٩ٖ ج٠ٝظس٠َ ج٠ٝوف٨ ٧ٙؿ ليًفز ٩ُٞ ٥ـ٣ جًٝدٚر فٓدر ظح٠ػر ٩ٖ قيـحؿذ صفجث٦ـح   

ج٠ٝح٩ٝ جٝـ٨ ػؿش ٩ٖ ج٠ٝظس٠َ ػس٩ ٧ا١ ٜح١ ٧سٜفيك ٧ٗ٢ـ٥ح ٧جاللسٗحؿذ جٝٚو٨٧ ١٠ جٝف٧جض 
ـٝٛ ٩ُٞ ػلحخ ج٦٢يحف جٝٚيٟ ٧ج٠ٝدحؿة جٝػح٠ٜر ٧جٝيحدًر ٝٞل٧ٞٛ جإل٢لح٩٢ ٧س٠ؾى ج٧ٝجٙـَ  
١ُ ٠يبلؿ صٚحٖر ظؿيؿذ ٩٥ صٚحٖر جاللس٦بلٛ ٧ٝظإز ٥ـ٣ جًٝدٚر ا٩ٝ ؤلحٝيخ جٜٝلخ ج٠ٝنـف٧ُر  

٠َ ٧ؤودغ ج٠ٝظس٠َ ٧ٜإ٠٢ح ي٠ف ٧ٓيف ج٠ٝنف٧ُر ٓيف ُحدثر د٠ح يػؿش ٠٧سظح٧قذ ٠وحٝغ ج٠ٝظس
دػحٝر ١٠ جٝبل٠ِيحفير جٝس٩ ؤنحف اٝي٦ح ُحٟٝ جالظس٠حٍ جٝٗف٢ل٩ ج٠يل ؿ٧ف ٜـحيٟ ػيـش ٖٚـؿز    

 .(2)٠٧ٌ٢٠ر جٝٚيٟ ٠ي٦٢٧٠ح ٩ٖ ٌل ٥ـ٣ جٝسػ٧الز

                                              

 .281ٟ، ه٠2000ػ٧٠ؿ ٧ُؿذ ٩ُٞ٧ ٝيٞر، سحفيؽ ٠وف جالظس٠ح٩ُ، ؿجف جٝػفيف٨ ٢ٞٝنف، جٝٚح٥فذ،   (1)
 .٠51ـٜفجز ٓيف ٢٠ن٧فذ، دؿ١٧ سحفيؽ، ه جٝسِفيٗحز ٧ج٠ٝٗح٥يٟ، .. ٧ٖق٨ ُدؿ جٝفػ١٠، جٝسٔيف جالظس٠ح٩ُ   (2)
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٧ٙؿ ؤؿ٨ ٥ـج جال٦٢يحف جٝٚي٩٠ ا٩ٝ جِٝؿيؿ ١٠ جٝل٧ٜٞيحز ٓيف جٝلـٞي٠ر ؤ٧ جال٢ػفجٖيـر   
 .٦٢٠٧ح ل٧ٞٛ جٝسػفم جٝظ٢ل٩

ؤ٠ح ١ُ ندحخ جًٝدٚر ج٧ٝل٩ً ٖٚؿ ػؿصز ٦ٟٝ ٧ٌج٥ف سِسدف ٠ئنفجز ًٝدٚر ٩ٖ ػحٝـر  
١٠ جٝسفجظَ ٠صل ٧٦ٌف جٝسًفٕ جٝؿي٩٢ ٧٥٧ ٩ٖ جٝػٚيٚر ٝيك ػٗحًٌح ٩ُٞ جٝؿي١ دٚؿف ٠ح ٥ـ٧  

جفسٜحخ ظـفجثٟ ٖظـر   . دػش ١ُ ؿفٍ ٝبلػسظحض جٝفل٩٠ ؤ٧ جػسظحض ١٠ ؾبلل نفُير جٝؿي١
ؿ جال٢سدح٣ ٠صل ٙسل جآلدحء ٝؤلد٢حء ٧ٙسل جألد٢ـحء ٝآلدـحء وـ٧ف    ٧وحفؾر ٜإ٤٢ يؿ٘ ؤظفجلًح ٝن

جالٓسوحخ ج٠ٝؾسٞٗر ػحالز جٝق٧جض جِٝف٩ٖ ج٠ٝؾسٞٗر، ؤ٠ح ظفجثٟ جٝسأٜل جٝــجس٩ ٝـؿ٨ جًٝدٚـر    
٧س٠قي٘ ندٜر ( ق٢ح ج٠ٝػحفٟ)ٓصيح١ ج٠ٝػحفٟ : جٝدفظ٧جقير ٖٚؿ ٦ٌفز ٩ٖ و٧ف ٠سِؿؿذ ؤ٦٠٥ح

لفذ، ٧ال يؾسٕٞ ٩ٖ ٥ـج جال٥سقجق جٝٚي٩٠ ندحخ جًٝدٚـر  جِٝبلٙحز جأللفير، جإلًحػر دد٢ير جأل
جٝدفظ٧قجير جِٝٞيح ػيش لحؿ دي٦٢ٟ ٧ٌج٥ف ندحدير ٠ئلٗر ٠٧ؿ٥نر دل ٧ٓفيدر ُٞـ٩ ج٠ٝظس٠ـَ   
ػحٝر ١٠ جٝس٧٦ف ٧جٝبل٠دحالذ ٧جٝسلفٍ ٦ٌفز ٩ٖ نٜل ػ٧جؿش جٝلـيحفجز، ػـحالز جٝـق٧جض    

َ ١٠ جآلؾفي١، ٧يئٜؿ ٥ــج ٠ـح   جِٝف٩ٖ، ػحالز جٝسػفم جٝظ٢ل٩ دحإل٢حش ٩ُٞ ٠فؤ٨ ٠٧ل٠
ػحٝر ؿي٢ح جٝفجٙور ٩ٖ ٧لـً  )ػؿش ١٠ سػفم ظ٢ل٩ ٩ٖ ٢٠حً٘ ي٧ظؿ د٦ح جِٝؿيؿ ١٠ جألٖفجؿ 

٧ؤييًح ػحالز ٠ؿ٥نر ١٠ جال٢ٗوحل دي١ جألق٧جض ٧ػحالز ١٠ جٝسِؿ٨ دحٝيـفخ ُٞـ٩   ( جٝدٞؿ
٧جض ُـؿٟ جإلنـدحٍ جٝظ٢لـ٩ دـي١ جألق    : جألق٧جض ٧ػحالز جٝق٢ح جٝس٩ س٧ظؿ ٢سيظر ٝػـحالز 

٧جٝق٧ظحز، ٧ي٢سط ؤييًح ١ُ ُؿٟ جإلندحٍ جٝظ٢ل٩ ٝؿ٨ جٝندحخ، جسظح٤٥ ا٩ٝ ل٧ٞٛ س٧ِييـ٩  
٧٥ ل٧ٞٛ جٝسػفم دحإل٢حش، ٢سيظر ٧٦ٌٝف جٝيِٕ جٝظ٢ل٩، ا١ ٌح٥فذ جٝيِٕ جٝظ٢ل٩ ٝؿ٨ 
جٝندحخ جآل١ سسٜحصف دًفيٚر سصيف جٝٚٞ٘، ١٠٧ ػ٘ ٥ـ٣ ج٠ٝنٜٞر ؤ١ س٢حل ػًٌح ٠ـ١ جالُسـفجٕ   

ؤ٦٢ح ٌح٥فذ ظ٠حُير ٧ٝيلز ٖفؿير ؤ٦٢ح سسظح٧ق ٢لدر جٝصٞش ٦ٖـ٣ ج٠ٝنٜٞر سظِل ٧ج٢ٝٚحم جِٝحٟ، 
جٝػيحذ ٩ٖ ٢ٌف جٝندحخ ج٠ٝفيى ل٧ؿجء ٧دؾحور اـج ٜح١ ٠ػف٠٧ًح ١٠ ٧٠ج٥خ ًٖفير س٧ِييير 
٧ٙير، ٥ـ٣ جٌٝح٥فذ ًحفثر ٠٧فسدًر دٌف٧ٕ جٝسػ٧الز جٝلفيِر ٧ج٠ٝٗحظثر ٩ٖ ػيـحذ جألٖـفجؿ   

 .(1)فٜيق ٖي٦ح٧جٝل٩ِ ٧فجء جٝٔفجثق ٧جٝس

                                              

٠ئ١٠ جٝنح٩ِٖ، جٝسػ٧الز جالٙسوحؿير ٧ج٢ِٜحلحس٦ح جالظس٠حُير ٩ُٞ ؤق٠ر جٝندحخ ٩ٖ ٠وف، ؤ٠ُحل ج٢ٝؿ٧ذ   (1)
ؤدفيل  30-29جٝندحخ ٠٧لسٚدل ٠وف : جٝل٧٢ير جٝلحدِر دٚلٟ جالظس٠حٍ ٜٞير جآلؿجخ ظح٠ِر جٝٚح٥فذ د٧٢ِج١

 .227ٟ، ه 2000
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 :وـدالح امخزاحه داخل اموشلى ُخأذيرً ؿنّ إخيبى شنُك امخحرص امسيشّ تيى اموحبره

يِسدف ج٠ٝل١ٜ ١٠ ج٧ِٝج٠ل ج٦ٝح٠ر جٝس٩ سئصف ٩ُٞ جٝل٧ٜٞيحز ١٠ ٢حػير ٩ُٞ٧ جٝــ٧٘  
جِٝحٟ ١٠ ٢حػير ؤؾف٨ ٩ٖ٧ ٢ٗك ج٧ٝٙز يِسدف ج٠ٝل١ٜ ٩ٖ ٜصيف ١٠ جألػيح١ ُـ١ جٌٝـف٧ٕ   

يِني٦ح جٝـي١ يٚي١٧٠ د٤، ٢٧ظؿ ؤ١ ٌف٧ٕ ج٠ٝل١ٜ سؾسٕٞ ٩ٖ جٝديثحز جٝٗٚيفذ ٦٢ُح جٝديثير جٝس٩ 
 .(1)٩ٖ جٝديثحز ج٢ٔٝير

٧ل٧ٕ ٧٢يغ ٢٥ح ٜيٕ ؤ١ جٝقػحٟ ؿجؾل ج٠ٝل١ٜ يئؿ٨ ا٩ٝ جٝل٧ٜٞيحز جال٢ػفجٖيـر،  
٧يِؿ جٝقػحٟ ٌح٥فذ جظس٠حُير ٦ٝح ؤدِحؿ٥ح ج٠ٝفٜدر، دِي٦ح ٌح٥ف، ٧دِي٦ح ؾ٩ٗ، ؤ٧ دِيـ٦ح  

، ٠ٜـح ؤ١ دِـى   (ل٧ٞٛ جٝسػفم جٝظ٢ل٩)٧دِي٦ح يػسحض جٜسنح٤ٖ ا٩ٝ سػٞيل ٠ُي٘ ٠دحنف 
ؤدِحؿ٥ح ٠٧بل٠ػ٦ح ايظحد٩ ٧دِي٦ح لٞد٩، ال يوغ ٢ٝح ؤ١ ٢سػـؿش ُـ١ ظح٢ـخ ؿ١٧ آؾـف،     
ٖح٧٠ٝي٧ُير ج٠ِٞٝير سػسٟ ُٞي٢ح ا٢وحٕ جٝػٚيٚر، ٧دِى جٝػٚيٚر، ا١ جٝقػحٟ ٧لً ُؿؿ ٜديـف  

بل ج٢ٝـ٧ُي١ ـٜـ٧ف ٧ا٢ـحش ٠٧ـ١ نـس٩ جأل٧يـحٍ       ١٠ جٝدنف ١٠ ٠ؾسٕٞ جأل٠ُحف ١٠٧ ٜ
٧ج٧٠ٝجوٗحز، سيَ جٝٗفؿ ٩ٖ ٙٞخ ندٜر ٜصيٗر ١٠ جٝسٗحُبلز جالظس٠حُير، ٠٧ح ١٠ نٛ ٩ٖ ؤ١ 
سٞٛ ج٠ِٝح٠بلز سٜصٕ جٝؾدفذ جٝدنفير ٦ٝـج جٝٗفؿ، ٖيودغ ؤٜصف ٢يظًح فد٠ح ٙدل جأل٧ج١، ٧ؤٜصـف  

ؾبلٕ ٖفؿ آؾف ٟٝ يسِح٠ـل ػسـ٩   ؿفجير د٧٢ُيحز جٝدنف ٧ًديِر ج٧٠ٝجٕٙ جالظس٠حُير، ٩ُٞ 
 .ؿؾ٤ٝ٧ جٝظح٠ِر سِح٠بًل ٠ٜصٕ اال ٠َ جص٢ي١ ؤ٧ صبلصر ١٠ جٝدنف

٧جٝٗفؿ جٝـ٨ يِيم ٩ٖ جٝقػحٟ سسظ٠َ ٢ُؿ٣ ؤًفجٕ ُبلٙحز ٧سسفج٩٠ اٝـ٩ ؤلـ٠ح٤ُ   
ؤؾدحف ٧ؤػؿجش ٧سس٧ٖف ٤ٝ ؾدفجز ُؿؿ ٜديف ١٠٠ يِحين٦ٟ ٖسؾسٕٞ فئيس٤ ِٝٞحٟٝ ٜصيفًج ١ُ فئير 

ج٢٠ٝػوفي١ ٩ٖ ُحٟٝ دنف٨ ٠ػؿ٧ؿ يظؿ ٢ٗك ج٧٢ُٝير ج٠ٝسحػر ٩ٖ ديثس٤ ٥ـ٩   ٧جػؿ ١٠ ؤد٢حث٢ح
٢ٗل٦ح ٩ٖ ج٠ٝؿفلر جٝؾحور ٩٥ سٚفيدًح جٝس٩ يٞٚح٥ح ٩ٖ ج٢ٝحؿ٨ ؤ٧ ج٠ٝويٕ ٧ال يسحع ٤ٝ ؤ١ يٜلف 
ػحظق جًٝدٚر ج٠ٝػؿ٧ؿ اال اـج ؤسيػز ٤ٝ ٖفور ؿؾ٧ل جٝظح٠ِر ٖب١ جٝقػحٟ ػؿ٧ؿ فئيس٤ ِٝٞـحٟٝ  

 .(2)دٜصيف ٥٧ـج ٠ٞ٠غ ايظحد٩ؤ٧لَ ١٠ ػؿ٧ؿ ديثس٤ 

                                              

ا٦ٝحٟ ُٗي٩ٗ، ؤصف جٝديثر جالظس٠حُير ٩ُٞ جًٝٗل، ٠ئس٠ف جًٝٗل ٧آٖح٘ جٝٚف١ جٝػحؿ٨ ٧جِٝنف١٧، ج٠ٝفٜـق    (1)
 .42ٟ، ه 1993ج٩٠٧ٚٝ ٝٞدػ٧ش جالظس٠حُير ٧جٝظ٢حثير، جٝٚح٥فذ، 

 .284ٟ، ه ٠1998ػ٠ؿ جٝظ٥٧ف٨، ؿفجلحز ؤ٢صفد٧ٝ٧ظير ٠ِحوفذ، ؿجف ج٠ِٝفٖر جٝظح٠ِير، جإلل٢ٜؿفير   (2)
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٧ػيحذ جٝقػحٟ ٩٥ ٧ٙحير ١٠ جٝسِفى ٝدِى جأل٠فجى جٝس٩ جفسدًـز دح٠ٝظس٠ِـحز   
جٝػيفير جٝػؿيصر ج٠ٝسٚؿ٠ر ٩٦ٖ ال سظِل جإل٢لح١ جٝـ٨ يِيم ٩ٖ جٝقػحٟ ينـِف دح٧ٝػـؿذ ؤ٧   

ٙٞيٞـر  يوحخ دحالٜسثحخ ؤ٧ يسظ٤ ا٩ٝ جال٧ً٢جء ؤ٧ ي٠حفك جال٢سػحف، سٞٛ ُٞل ٢ٗلير جظس٠حُير 
جٝس٧جٖف ٩ٖ ديثر جٝقػحٟ ٢٢ٜٝ٧ح ال ٢سػؿش ٢٥ح ٩ٖ ٥ـج جٝدػش ١ُ ٠قجيح جٝقػحٟ ٧ال ٢ػـ١ ٠ـَ   
سلٞي٢٠ح دسٞٛ جٝػٚحث٘ ٢ف٨ جٝقػحٟ ٌح٥فذ جظس٠حُير ٠ف٧ٓخ ٖي٦ح، ٖٜل ٧جَٙ ا٢لح٩٢ ٤ٝ ٠قجيح٣ 

لٞديحز ٧ُي٧د٤ ٖبـج ٧جق٢ح دي١ ج٠ٝبل٠غ جٝلٞدير ٧ج٠ٝبل٠غ جإليظحدير ٝٞقػحٟ ل٧ٕ يسيغ ٢ٝح ؤ١ جٝ
 .س٧ٗ٘ جإليظحديحز ٩ُٞ ٢ػ٧ ٠ح ل٢ف٨

 :أيى يُسد امزحـبه 

ي٧ظؿ جٝقػحٟ ٩ٖ جألػيحء ج٠ٝسؾٞٗر ٤ٝ٧ ٧ظ٧ؿ ؤييًح ٩ٖ ٜصيف ١٠ جألػيحء جٝنِدير ٧دـؿؤ  
ئق٧ جٝقػحٟ ديثحز ظؿيؿذ ٟٝ س١ٜ سِف٤ٖ ١٠ ٙدل ٩٥٧ ديثحز ٧ؤػيحء جًٝدٚر ج٧ٝل٩ً جٝسٚٞيؿيـر  

ًٝدٚر ج٧ٝل٩ً، ٖحٝقػحٟ يؿؾل ٩ٖ ٜل ٠ٜح١ ػٞز ٖي٤ ؤق٠ر دل ٧ؤٜحؿ ؤ٧ٙل جٝنفجثغ جِٝٞيح ١٠ ج
جإللٜح١ ػيش ي٧ِؿ ٢ٌحٟ جأللفذ ج٠٠ٝسؿذ جٝظؿيؿذ دلدخ ق٧جض جألد٢حء ٧جٝد٢حز ٠َ آدحث٦ٟ ٧ـ٧ي٦ٟ 
ٖسس١٧ٜ ؤلف ظؿيؿذ ٩ٖ ؤػيح١ جأللف جٝٚؿي٠ر ٧س٧ِؿ ُظٞر جٝسحفيؽ ا٩ٝ ج٧ٝفجء ٖس٦ٌـف سػـز   

ح١ ١٠ ج٠ٝٗف٧ى ؤ١ جٝسحفيؽ ٧ًج٥ح دحِٝٗـل ٧سدـؿؤ   ٧ًإذ ج٧ٝجَٙ جالظس٠ح٩ُ ج٠ٝإق٧ٟ ٧ٌج٥ف ٜ
 .٠نٜٞر جٝقػحٟ ٩ٖ ؤػيحء ٧ؤ٧لحً ٟٝ س١ٜ ديثحز ٠قؿػ٠ر ١٠ ٙدل ٩ُٞ جإلًبل٘

٧يظ٢ِٞح ٥ـج جٝدػش ؤ١ ٢لإل ؤ٢ٗل٢ح ١ُ ٜيٗير ٙيحك جٝقػحٟ ٩ٖ جٝنٚ٘ جٝسـ٩ يلـ٦٢ٜح   
ؿفظـر جٝقػـحٟ   جألنؾحه ٩ٖ ٠ؿي٢ر ل٥٧حض ٧ٖظؿ٢ح ١٠ جٝوِخ ؤ١ ٢ػؿؿ ٠ٚيحلًح ؿٙيًٚح ٝٚيحك 

٢٢ٜٝ٧ح جلس٢ِح ددِى جٝؿفجلحز جٝس٩ س٠ز ٩ٖ ٥ـج جٝنإ١ ٩ُٞ ٠ؿي٢ر جٝٚح٥فذ ٧جٝس٩ جسيغ ٦٢٠ـح  
ٖفؿ ٝٞٔفٖر ج٧ٝجػـؿذ   4 – 2جٝسقجػٟ يدْٞ ٩ٖ ػحالز ٖفؿ ٧جػؿ ٝٞٔفٖر ٩ٖ٧ ػحالز ؤؾف٨ ١٠ 

ل جٝس٩ ٠٧فذ ؾ٠لر ؤٖفجؿ ٝٞٔفٖر ؤٟ جٝٗول دي١ جأل٢نًر ج٢٠ٝقٝير ٖٜح١ ٢حٙوًح ٩ٖ ظ٠يَ جألػ٧ج
سٟ ؿفجلس٦ح ٧ٟٝ سِفٕ ؤ٨ ؤلفذ جٝٗول جٜٝح٠ل دي١ ؤ٢نًر ج٧٢ٟٝ ٧جٝظ٧ٞك ٧جًِٝحٟ ٧ج٦ًٝـ٩  

جٝؽ ٖحأللفذ سإٜل ٧سًدؽ ٧س٢حٟ ٧سظٞك ٧سلسٚدل يي٦ٖ٧ح ٩ٖ ٢ٗك ج٠ٜٝح١ ٧ٖـ٩  ..٧جاللسػ٠حٟ
 .٢ٗك جٝٔفٖر يلسـٜف ؤد٢حث٦ٟ ؿف٧ل٦ٟ ؤييًح

ؤلحك ؿفظر ن٧ِف جٝلٜح١ ٧لِز ٥ـ٣ جٝؿفجلر ا٩ٝ ٙيحك جالقؿػحٟ ٩ٖ ج٠ٝل١ٜ ٩ُٞ 
. ؤ٢ٗل٦ٟ د٠ح يِسدف٤٢٧ ٙي٠ًح ٠ِينير ؤلحلير ٦٢ٜٝ٧ٟ يِظق١٧ ١ُ سػٚي٦ٚح دلدخ يي٘ ج٠ٝلـ١ٜ 

 :١٠ سٞٛ جٝٚيٟ جٝس٩ يِسق١٧ د٦ح 
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ؤ١ ي١٧ٜ ٜٝل ٖفؿ جٝٗفور ٩ٖ ؤ١ ي٢حٟ ٩ٖ لفيف ٥٧ـج ٠ًٞخ يف٧ف٨ ٝٞٔحير ٖـ٩   -1
 .جٝنسحء د٧ظ٤ ؾحه

 .٧ٝؤلد٢حء جٝـي١ يقيؿ ٠ُف٥ٟ ١ُ ؤفدَ ل٧٢جزؤ١ سؾوه ٓفٖر ٠لسٚٞر ٜٝل ١٠ ج٧ٝجٝؿي١  -2

 .ؤ١ سؾوه ٓفٖر ٧٢ٟ ٠لسٚٞر ٜٝل ١٠ جألؾ٧ذ ٧جألؾ٧جز ٢٠ـ جٝد٧ّٞ -3

ؤ١ سس٧ٖف ٖفه جلسٚدحل جٝيي٧ٕ جٝـ٧ٜف ٓيف جألٙحفخ ٩ٖ ٓفٕ ال س١٧ٜ ٠ؾوور  -4
 .٧٢ٟٝ ؤ٧ ظ٧ٞك ج٢ٝلحء

 :٩ ج٢ٝسحثط جٝسحٝيرؤلفذ ٠وفير ٧ج٢س٦ز دِؿ سًدي٘ سٞٛ ج٠ِٝحييف اٝ ٥٧17ـ٣ جٝؿفجلر س٠ز ٩ُٞ 

ال س٧ٖف ؤ٨ ؤلفذ ٧ال ٧جػؿ ١٠ جأللف ج٠ٝوفير ؤلفذ ٧٢ٟٝ ظ٠يَ ؤٖفجؿ٥ح ٧ج٠ٝٚوـ٧ؿ   -1
دحٝلفيف جٝلفيف ج٠ٝٗفؿ ؤ٧ ٢وٕ لفيف ٠قؿ٧ض ٧ج٢س٦ز جٝؿفجلر ا٩ٝ ؤ١ ُؿؿ ؤٖـفجؿ  

( دح٧٦ٗ٠ٟٝ جٝلـحد٘ سػؿيـؿ٣  )ًٖٚ ٩ُٞ ؤلفذ  75ٖفؿ ي٢حٟ ٦٢٠ٟ  100سٞٛ جأللف يدْٞ 
جٝلفيف ٧ٖ٘ ًحٙس٤ ١٠ جألنؾحه سظ٢دًح ٧٢ٟٝ ٧ؤ٠حٟ ٥ـج سٞظإ ؤٓٞخ جأللف ا٩ٝ سػ٠يل 

جٝــ٨ لـظٞس٤   –دِي٦ٟ ٩ُٞ جألفى ؾحور ٩ٖ جٝنسحء ٧يول جأل٠ف ٖـ٩ ج٧ٝجٙـَ   
ا٩ٝ ٧٢ٟ لدِر ؤًٗحل ؤ٧ ٠فج٥ٚي١ ٩ُٞ لفيف ٧جػـؿ ٠ـقؿ٧ض  ٧ٝـٛ ؤ١     -جٝؿفجلر

سسو٧ف ٠حـج ي١ٜ٠ ؤ١ يػؿش ١٠ ؾبلل جٝسوح٘ جألظلحٟ دِي٦ح ددِى ١٠٧ ٢٥ح ٢ف٨ 
 .جٝظ٢ل٩ ٙؿ ي٢نإ ٩ٖ ٖسفجز ج٧ًٗٝٝر ج٠ٝدٜفذؤ١ ل٧ٞٛ جٝسػفم 

١٠٧ دي١ جأللف جٝس٩ سٟ ؿفجلس٦ح ٧ظؿ ؤ١ ُؿؿ ٜديف ٦٢٠ٟ ال ي٧ٖف ٓفٕ ٧٢ٟ ٠لـسٚٞر   -2
 .٧ٞٝجٝؿي١ ٧جألد٢حء ٧ٖ٘ ؤفدَ ل٧٢جز

س٧يغ ٢سحثط جٝؿفجلر ؤ١ دِى جأللف سيٟ ٠فج٥ٚي١ ١٠ جٝظ٢لي١ ٥٧ٟ ظ٠يًِح ي٢ح١٧٠  -3
 . ٩ٖ ٓفٖر ٧جػؿذ ٠نسفٜر

حؿف ا٩ٝ جٝـ١٥ ١٠ سدِحز جٝقػحٟ ٧٥ ٌف٧ٕ ٧٢ٟ ؤٖفجؿ جأللفذ يسوف١٧ٖ ٧ؤ٧ل ٠ح يسد
٢ُؿ٠ح يؿؾل ج٧٢ٟٝ جٝٞيل، دؿي٩٦ ؤ١ ٜصفذ جِٝؿؿ ٧يي٘ ج٠ٜٝح١ س٢ِٜك آٝيًح ٩ُٞ يـي٘ ٠ٜـح١   
ٜيٕ ٖح٠ٝل١ٜ ج٠ٝقؿػٟ يػ٨٧ ؤص٢حء ج٦٢ٝحف ُؿؿًج ١٠ جٝدنف ؤٙل ٜصيفًج ١٠ جِٝؿؿ جٝـ٨ يي٤٠ ٢ُؿ 

ؤ١ ج٠ٝل١ٜ ٩ٖ جٝديثحز ج٠ٝسؾٞٗر ٧٥ ٩ٖ ج٠ٝٚحٟ جأل٧ل ٠ٜـح١ ج٢ٝـ٧ٟ    ج٧٢ٟٝ دل ؤ٢٢ح ٢ِفٕ ظ٠يًِح
ٖحٝفظحل ٧ًجل جٝي٧ٟ ٩ٖ ؤ٠ُحل ٧دِؿ ـٝٛ ي٠ي١٧ ج٠ٝلحء ٧ؤ٧ل جٝٞيل ٩ُٞ ج٩٦ٚ٠ٝ ٧جألًٗـحل  
٩ٖ ٠ؿجفل٦ٟ ٧ؤ٠ُح٦ٟٝ ؤ٧ يِٞد١٧ ٩ٖ جٝنحفٍ ٧ج٢ٝلحء ؤ٠حٟ جٝديز ؤ٧ ُٞـ٩ جأللـًغ ؤ٧ ٖـ٩    

٠إلحذ ٖحإل٠ٜح٢يحز ال سل٠غ دحٝٗول دي١ ج٠ٝسـق٧ظي١ ٧ال  ٢ُ٧ؿ٠ح يؿؾل جٝٞيل سسظلؿ جٝ. ج٧٢ٝجٖـ
 . جٝٗول ٠٧٠ًُح دي١ جٝد٢ي١ ٧جٝد٢حز
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ا١ ظح٢دًح ١٠ ؤ٥ٟ ظ٧ج٢خ ا٢لح٢ير جإل٢لح١ ٦ٌ٠٧ف ١٠ ؤ٥ٟ ٠ٌح٥ف ؾو٧ويس٤ يسظلـؿ  
٩ٖ ٥ـج ج٧٠ٕٝٙ جٝـ٨ يِؿ ٧جػؿ ١٠ ؤ٥ٟ ؤلدحخ س٧جيَ ٙي٠ر جٝػيحء ٧ُح٠بًل ١٠ ؤ٥ـٟ ٧ُج٠ـل   

دحدًح ١٠ ؤ٨٧ٙ ؤد٧جخ جال٢ػفجٕ جٝظ٢ل٩، ٧ٙؿ يئؿ٨ جٝسٚـحفخ ج٠ٜٝـح٩٢   ج٥سقجق و٧فذ جٝـجز ٧
جٝنؿيؿ ا٩ٝ جٖسٚحف جِٝبلٙر دي١ جٝفظل ٧ج٠ٝفؤذ ٝٞػيحء ٧س٧ِؿ ٢ٌفذ ٜل ق٧ض ٧ٜل ق٧ظـر اٝـ٩   
جألق٧جض ٧جٝق٧ظحز جآلؾفي١ دؿ١٧ ؾو٧وير ٧دًفيٚر سصيف ٝـؿ٨ جٝوـٔحف ؤ٠٢ـحً س٢نـثر     

 .(1)جظس٠حُير ٓيف ٠لسػدر ٠٧ٜف٥٧ر

ٝدحػص١٧ ٩ُٞ ؤ١ جًٝٗل ٧٥ ؤٜصف ؤٖفجؿ جأللفذ سِفيًح ألٌُٟ جٝسإصيفجز جٝلٞدير ٧يسٗ٘ ج
٢سيظر ٌٝف٧ٕ ٠ِينر جأللفذ ٩ٖ ديثر ٠قؿػ٠ر ٥٧ـج جٝسٜؿك يـئؿ٨ اٝـ٩ جٝسـ٧سف ج٢ٝٗلـ٩     
٧جالظس٠ح٩ُ ٧يئؿ٨ ا٩ٝ ٖٚؿج١ ج٠ٝفء ٝـجسيس٤ ٧ن٧ِف٣ دِؿٟ جٝؾو٧وير ٧س٢ِؿٟ جٝػؿ٧ؿ جٝٗحوٞر 

ًر د٤ ٧يئؿ٨ ٩ٖ ػحالز ٜصيفذ ا٩ٝ سِٚيؿجز ٠إلح٧ير س٦ٌـف ٖـ٩   دي١ جٝٗفؿ ٧جٝظ٠حُر ج٠ٝػي
 .(2)ل٧ٜٞيحز ظ٢لير ٠ػف٠ر

٠٠٧ح يلحُؿ ٩ُٞ ٧ظ٧ؿ ل٧ٞٛ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ دح٠ٝػف٠حز ٩ٖ جٝديثحز ج٠ٝقؿػ٠ر ؤ١ 
جًٝٗل جٝؤيف ؿ١٧ ل١ ج٠ِٝل ؤ٧ ج٠ٝؿفلر يِيم ٠بلق٠ًح ٝؤلٟ ؤ٧ ٙفيدًح ٦٢٠ح ٧ًـ٧جل جٝيـ٧ٟ   
يظٞك ج٢ٝلحء دودػر ؤًٗح١٦ٝ ٠َ دِي٦ٟ جٝدِى يصفصف١ ١ُ ؤق٧جظ١٦ ؤ٧ ١ُ ظيـفج١٦٢ ؤ٧  

جٝصفصفذ ١٠ لخ ٧ا٥ح٢حز ٧سظفيغ ٧ٖيـحثغ ٧ؤؾدـحف ٧آفجء    ٓيف ـٝٛ ٠٧ح س٨٧ً٢ ُٞي٤ ٥ـ٣
لٞدير ػؿيش ١ُ جٝظ٢ك، ٜل ـٝٛ يلسٚف دِى ٤٢٠ ٩ٖ ٧ُٚل ؤ٧ٝثٛ جألًٗحل ٧سسٜـ١٧ ٝـي٦ٟ   

 . و٧فذ ٙديػر ١ُ ٜل ج٢ٝحك ١ُ ج٧ٝجٝؿ ٧ؤوؿٙحث٤ ٧ؤٙحفد٤ ٧ٙفيدحس٤ ٧ظيفج٤٢ ٧ٜل ج٢ٝحك

ا١ ٥ـج جألصف جٝلٞد٩  ٠٠ح يلحُؿ ٩ُٞ ٧٦ٌف جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٧٥ ٖٚؿج١ جٝؾو٧وير،
ي١ٜ٠ ؤ١ ي٧ٚؿ ا٩ٝ آصحف لٞدير ؤؾف٨ ٜحال٢ػفجٕ جٝظ٢ل٩ ٧جٝسػفم جٝظ٢ل٩ دحإل٢حش ١٠ جآلدحء 

 .ٝؤلد٢حء ١٠٧ جألؾ٧ذ ٝؤلؾ٧جز

٠سٚحفدر يٜنٕ ( ج٧٢ٝجٖـ ٧جألد٧جخ)ٖحٝديثر ج٠ٝقؿػ٠ر ٠سبلوٚر ٧ن٧جف٦ُح ييٚر ٖسػحس٦ح 
لف ٜل ٦٢٠ح يل١ٜ ػظفذ ٧ؤػيح٢ًح ؤٜصف ١٠ دِي٦ح دِيح ٧ؿجؾل جٝنٚر ج٧ٝجػؿذ ٙؿ سنسفٛ ُؿذ ؤ

                                              

 .287جٝظ٥٧ف٨، ٠فظَ لحد٘، ه ٠ػ٠ؿ   (1)
٥ؿى٩ جٝن٢ح٨٧، جٝٗٚف ٧٧ؤؿ ج٧ًٗٝٝر، ٠ئس٠ف جًٝٗل ٧ؤ٠ح١ جٝٚف١ جٝػحؿ٨ ٧جِٝنـف١٧، ج٠ٝفٜـق جٝٚـ٩٠٧      (2)

 .229ٟ، ه 1993ٝٞدػ٧ش جالظس٠حُير ٧جٝظ٢حثير، جٝٚح٥فذ، 
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ؤلفذ ٧جػؿذ ٩ٖ جٝػظفذ، ٖحٝدحٝٔي١ ٩ٖ سٞٛ جأللف يِين١٧ ٩ٖ ديثر لحؾ٢ر سـئظط دحلـس٠فجف   
ُحًٗر ٜل ١٠ جٝفظل ٧ج٠ٝفؤذ ٢ػ٧ جآلؾف ٠٠ح يلحُؿ ٩ُٞ ج٢سنحف جٝل٧ٜٞيحز ج٢ِٝيٗر جٝؾحوـر  

 .دحٝسػفم جٝظ٢ل٩

٧ٝـٝٛ يٚحل ؤ١ جألػيـحء ج٠ٝسؾٞٗـر جٝٗٚيـفذ     ٖحٝقػحٟ ال ي٧ظؿ ؤلحلًح اال ٩ٖ ديثر ٖٚيفذ
ج٠ٝقؿػ٠ر س٧ٝؿ جٝل٧ٜٞيحز ج٢٠ٝػفٖر ٧سقيؿ ١٠ ٠ِؿالس٦ح دل ٧ٙؿ سؿَٖ اٝي٦ح ؿًِٖح ٖحٝقػحٟ ٧جٖسٚحؿ 

يٚسل ٩ٖ ٢ٗك جٝٗـفؿ جػسفج٠ـ٤    -ؾحور ٩ٖ ٌف٧ٕ جٝػف٠ح١ جالٙسوحؿ٨ جِٝحٟ-جٝؾو٧وير 
ل جآلؾفي١ ٩ُٞ ػيحس٤ ٧سـؿؾ٦ٟٞ ٖي٦ـح   ٝآلؾفي١ ٧يؿ٤ِٖ ا٩ٝ جٝن٧ِف جٝؿجثٟ دحإلػدحً ٢سيظر سًٗ

دٗي٧ل ٧ٌٓٞر، ا١ ٢٥حٛ ًحثٗر ١٠ جٌٝف٧ٕ ٧جأل٧يحٍ جٝؾحفظير جٝس٩ سيحُٕ ١٠ اػلحك 
جٝٗفؿ دحٝقػحٟ ٧جالٜسٌحٌ جٝدنف٨ ػ٤ٝ٧ ييؾٟ ١٠ ٥ـج ٧ظ٧ؿ جٝٗفؿ ٠ػحًًح د٠٢ً ٠ـ١ جٝػيـحذ   

ٖـ٩ ج٠ٝظس٠ـَ    ٢٧ل٘ ١٠ جٝٚيٟ ؿجؾل جٝػ٩ ج٠ٝسؾٕٞ يسِحفى ؤنؿ جٝسِحفى ٠َ جٝٚيٟ جٝلحثؿذ
جٜٝديف جٝـ٨ ي٢س٩٠ اٝي٤ جٝظ٠يَ، ا١ ٖفى ٧ٙ٧ٍ جٝظفجثٟ جٝظ٢لير ٧سػديـ جآلؾفي١ ٝبل٢ؾفجً ٩ٖ 

 .سٞٛ جال٢ػفجٕ جٝظ٢ل٩ يؿ٦٠ُح ٧يقيؿ ٦٢٠ح ٥ـج جٝقػحٟ ج٠ٝحؿ٨ جٝف٥يخ ٧ـٝٛ جالٜسٌحٌ جٝصٚيل

٧س٧يغ جإلػوحثيحز جٝفل٠ير ؤ١ ل٧ٜٞيحز جٝسػفم جٝظ٢ل٩ دح٠ٝػحفٟ س٦ٌـف ٖـ٩   
جٝؽ ٧سنيف اٝـ٩ ـٝـٛ   .. ٘ جٝنِدير ٤٢ُ ٩ٖ ج٢٠ٝحً٘ جألؾف٨ ج٠ٝفسِٗر ج١٦٠ٝ ٧جٝؿؾ٧ل ج٢٠ٝحً

ؿفجلر ؤػ٠ؿ ج٠ٝظؿ٧خ، ١٠ ؾبلل دبلٓحز جالُسؿجءجز جٝظ٢لير ٩ٖ ٙلٟ ج٠ًٝفير ٧ٙوف ج٢ٝيـل  
 .٧جٝدلحسي١ ٧ف٧ى جٝٗفض

 اموخغيــــراح
 اإلسوبمّ رُع امفرر امتشبخيى قظر امييل اموػريج

 % ك % ك % ك % ك % ك

 0.7 3 - - 1.6 1 - - 1.5 2 اؿخداء سيشّ وى أة ؿنّ اتيخٌ امػفنج

 0.5 2 - - - - - - 1.5 2 اؿخداء وى أخ ؿنّ أخخٌ

 :امديى ُامـُاول امذقبفيج ُؿالقخَب تبمخحرص امسيشّ : ذبييًب 

يٚوؿ دح٧ِٝج٠ل جٝصٚحٖير ٠ظ٧٠ٍ جٝٚيٟ جٝف٧ػير ٧جٝؾٞٚير جٝس٩ ي٧ٟٚ ج٠ٝظس٠َ د٦ح ٧ُٞي٦ـح  
٠ٜح س٠سؿ ٥ـ٣ ج٧ِٝج٠ل ا٩ٝ ج٠ِٝحفٕ ٧جٝؾدفجز ٧جألٖٜحف جٝس٩ ينسفٛ ٖي٦ح ٓحٝدير ؤٖفجؿ ج٠ٝظس٠َ 
٥٧ـ٣ ج٧ِٝج٠ل ٠سِؿؿذ ٧سسلَ ٜٝل ٠ح يل٦ٟ ٩ٖ سػؿيؿ ٠لس٨٧ جٝصٚحٖر جٝـ٨ سس٠سـَ دـ٤ ٓحٝديـر    

 .جألٖفجؿ ١٠٧ ؤ٥ٟ ج٧ِٝج٠ل جٝصٚحٖير جٝس٩ ليسٟ جٝػؿيش ٦٢ُح
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 :امديى ُشنُليبح امخحرص امسيشّ 

١٠ جأل٧٠ف جٝصحدسر ٧ج٠ٝئٜؿذ ؤ١ جٝؾٞ٘ ج٧ٚٝيٟ ٧جٝل٧ٞٛ جٝػ٠يؿ ٧جٝس٢نثر جٝؿي٢ير جٝلـٞي٠ر  
جٝس٩ سػحٌٖ ٩ُٞ ا٢لح٢ير جإل٢لح١ سئلك ؤ٠ُؿذ جٝػيحفذ ٧جٝسٚؿٟ ٧جٝف٩ٙ ٧س٧ٗ٘ جأل٠ٟ ٧لـ٧٠  
جٝن٧ِخ، ٧جٝٚيٟ جالظس٠حُير ٩٥ ٠٧ٌ٢٠ر جٝػيحذ سئصف ٩ٖ ػيحذ جٝدنف ٩ٖ٧ لـ٧ٜٞيحس٦ٟ ٧سػـؿؿ   

ٙحز جإل٢لح٢ير ٧ؤ٠٢حً جٝسٗحُل ٩٥٧ و٠حٟ جأل٠ح١ ؿجؾل جٝسظ٠ِحز جٝدنـفير ٧س٠صـل   نٜل جِٝبل
جٝٚيٟ ؤؿ٧جز جٝيدً جالظس٠ح٩ُ ٠٧ػفٜحز جٝل٧ٞٛ ٧سٗفق آٝيحز جاللـسٚفجف ٧جٝسـ٧جق١ ٖـ٩    
ج٠ٝظس٠ِحز جٝدنفير ٧اـج سِفيز ٠٧ٌ٢٠ر جٝٚيٟ جالظس٠حُير ا٩ٝ ٥ـقجز ؤ٧ سػـ٧الز ٓيـف    

جٝؾٞل ٢سيظر ٧ُج٠ل ٧ٌف٧ٕ ٠ػؿؿذ سؿ٧٥فز ؤػ٧جل جٝدنـف  ٠ف٧ٓخ ٖي٦ح ؤ٧ ج٢سحد٦ح ٧٢ٍ ١٠ 
٧ُٟ جٝٗلحؿ ٩ٖ جألفى ٧نِف ج٢ٝحك دٗٚؿج١ جٝس٧جق١ ٧ُؿٟ جٝصٚر ٧ييحٍ جٝفئ٨ ٧ج٢سحدز جٝدنف 
ػحٝر ١٠ جإلػدحً ٧جِٝظق ٧ُؿٟ جٝفي٩ ٧جٝٚٞ٘ ٧جٝس٧سف ٧نحُز دي١ ج٢ٝحك ػحٝر ١٠ جٝسـفؿ٨  

ج٢ٌٝحٟ جالظس٠حُير ٙؿفسـ٤ ُٞـ٩ جٝدٚـحء     ٧ج١٥٧ٝ ٧لحؿز ج٧ٗٝي٩ جألؾبلٙير ٧جٝل٧ٜٞير ٧ٖٚؿ
٦ٌ٧فز ػحٝر ١٠ جٝبل٠ِيحفير سسلٟ دِؿٟ جٝس٧جق١ ٧ٖٚؿ ج٢ٝحك جٝس٢ٌيٟ ٧جالٝسقجٟ ٧يِٕ ٝـؿي٦ٟ  
جٝن٧ِف دحال٢س٠حء ٧ٜل ـٝٛ ي٩٢ِ جإلػلحك د٧ظ٧ؿ ؤق٠ر ؤ٧ ػحٝر يًٞ٘ ُٞي٦ح ٠ُٞحء جالظس٠ـحٍ  

 .(1)جأل٩٠٧٢ ؤ٧ جٝبل٠ِيحفير جألؾبلٙير

ق٠ر جٝل٧ٜٞير ٙؿٟ ج٦٠ٝس١٧٠ ٧فظحل جٜٝٗف جالظس٠ح٩ُ ٧جٝدحػص١٧ ٩ٖ ٩ٖ٧ سٗليف سٞٛ جأل
ٙيحيح ج٠ٝظس٠َ فئ٨ ٠سِؿؿذ سسٗ٘ ٧ًديِر جألًف ج٠ِٝفٖير ٧دي٦٢ح جٝفئير جٝؾحور دحٝؿي١ ٖحٝؿي١ 
٠ظ٧٠ُر ٙيٟ سإ٠ف دح٠ِٝف٧ٕ ٧س٩٦٢ ١ُ ج٢٠ٜٝف ٧سلس٠ؿ ٧ٙس٦ح ١٠ ٠وؿف ٨٧ُٞ ٧٥ جهلل ٖـحهلل  

٧ا١ جؾسٞٗز جألؿيح١ ٩ٖ جٝف٠ق ٤ٝ دحاللٟ ٧ؤػيح٢ًح دحٝفلٟ ٧ي٠ٜـ١  ٧٥ جآل٠ف ج٢ٝح٩٥ ٩ٖ ٜل ؿي١ 
ج٧ٚٝل د٧ظ٤ ُحٟ دإ١ جٝؿي١ يٕٚ ١٠ جٝل٧ٜٞيحز ج٢٠ٝػفٖر دوٗر ُح٠ر ٧٠ٕٙ جِٝؿجء أل٤٢ دًد٤ِ 
يػى ٩ُٞ جٝؾيف ٧ي٩٦٢ ١ُ جٝنف ٧جٝٚحُؿذ ؤ١ ٠ح ٧جٖ٘ ٠وٞػر جٝظ٠حُر ٧٦ٖ ٩ٖ ٢ٌف جٝؿي١ 

ٓيف جٝلٞي٠ر ٦٢٠٧ح جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٜل٧ٞٛ ٧٥ ُؿ٧ج١  ؾيف ٠٧ح ؾح٦ٗٝح ٧٦ٖ نف، ٖحٝل٧ٜٞيحز
٩ُٞ جآلؾفي١ ٧٥٧ نف ال يفي٩ ٤٢ُ جٝؿي١ ٧ال يٚف٣ ٧ٙؿي٠ًح ٜح١ ي٢ٌـف اٝـ٩ جٝلـ٧ٜٞيحز    
ج٢٠ٝػفٖر ٩ُٞ ؤ٦٢ح ُؿ٧ج١ ٠دحنفًج ٩ُٞ جٝؿي١ ٢ٗل٤ ٧ٜح٢ز ج٧ِٚٝدر س٢قل دحٝنؾه ج٠ٝؾـحٕٝ  

 .(2)٩ جهلل ١ُ جٝظ٠حُر ٧ؿًِٖح ٝلؾ٤ًس٦ًيفًج ٤ٝ ١٠ فظل٤ ٧سٜٗيفًج ١ُ ـ٢د٤ ٧جلسظبلدًح ٝفي

                                              

 .53ؤػ٠ؿ ٠ظؿ٨ ػظحق٨، ٠فظَ لحد٘، ه   (1)
 .305ٟ، ه ٠1980ػ٠ؿ ٧ُى، ٠دحؿة ُٟٞ جإلظفجٟ، جإلل٢ٜؿفير، ٠ئللر جٝصٚحٖر جٝظح٠ِير،   (2)
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٧ي٩٢ِ ـٝٛ ؤ١ جٝؿي١ ظقء ؤلحل٩ ٩ٖ ج٠ٝٚح٠٧ر ج٢ٝٗلير جٝس٩ سِسفى جٝؿ٧جَٖ جال٢ػفجٖير 
 .٧٥٧ د٦ـج ج٧ٝوٕ يٚٞل ١٠ سإصيف ٥ـ٣ جٝؿ٧جَٖ ٧يٚي٩ ُٞي٦ح

٧ال و٧ِدر ٩ٖ سػٞيل ٥ـج جٝسإصيف جِٝحٟ ٝٞؿي١ ٩ُٞ ٌح٥فذ جٝل٧ٜٞيحز جال٢ػفجٖير، دإ٤٢ 
 :خ ٢٥حٛ جسلح٘ دي١ ػٜٟ جٝؿي١ ٧جٝٚح١٧٢ ٩ُٞ جِٝٗل، ٧يفظَ ـٝٛ ٝلددي١ ٩ٖ جٝٔحٝ

ؤ١ جٝؿي١ ي٠صل ٩ٖ ؤٓٞخ ج٠ٝظس٠ِحز ظح٢دًح ٥ح٠ًح ١٠ جٝٚيٟ جٝس٩ جلس٦٠٦ٞح ج٠ٝنفٍ  :األُل 
 .٢ُؿ ٧ي٤ِ ؤػٜحٟ جٝٚح١٧٢ ٧ي٩٢ِ ـٝٛ ؤ١ سسل٘ ٩ٖ ٧٠جيَ ٜصيفذ سِحٝيٟ جٝؿي١ ٧ٙ٧جُؿ جٝٚح١٧٢

ؤ١ جٝؿي١ ي٦ؿٕ ٩ٖ ٠دحؿث٤ جِٝح٠ر ٧ف٧ػ٤ ا٩ٝ ػ٠حير ٧سؿُيٟ ٠ظ٧٠ُر ٠ـ١   :ُامذبيّ 
 .جٝٚيٟ ٧ج٠ٝصل سٞس٩ٚ ٢ُؿ٥ح ج٠ٝوٞػر جِٝح٠ر ٠ٞٝظس٠َ، ٩٥٧ ُي١ ج٠ٝوٞػر جٝس٩ يلس٦ؿ٦ٖح جٝٚح١٧٢

٧ٝٚؿ ج٥سٟ ٜصيفًج ١٠ ٠ُٞحء جالظس٠حٍ دؿفجلر ؤ٠٥ير جٝؿي١ ١٠ ج٢ٝحػير ج٧ٌٝيٗير ٠٧ـؿ٨  
ٖفجؿ ٧جٝظ٠حُحز ٖٚؿ ج٥سٟ فجؿ ٜٞيٕ دفج١٧ ٩ٖ ؿفجلـس٤ ٝٞـؿي١   سإصيف٣ ٩ُٞ يدً جٝل٧ٞٛ ٝؤل

دح٦٢٠ٝط ج٧ٌٝي٩ٗ جٝسٜح٩ٞ٠ ١٠ ؾبلل ٠بلػٌس٤ ٝٞنِحثف ٧ج٧ًٚٝك جٝس٩ يئؿي٦ح جألٖـفجؿ ٠٧ـؿ٨   
سإصيف٥ح ٩ُٞ ؤٖٜحف٥ٟ ٧ل٦ٜ٧ٟٞ ٧فؤ٨ ؤ١ جٝل٧ٞٛ جٝؿي٩٢ ٢حسط ١ُ ج٧ِٝجًٕ جٝظ٠حُيـر جٝسـ٩   

جٝنِحثف ٧ٙؿ ٙحٟ دؿفجلس٦ح ٠٧ػح٧ٝر ج٧ٙ٧ٕٝ ٩ُٞ س٦ٌف ١٠ ؾبلل ٠٠حفلر ج٧ًٚٝك ٧جِٝدحؿجز ٧
 .ج٧ٌٝحثٕ جالظس٠حُير جٝس٩ سئؿي٦ح ٧ديح١ ؿ٧ف٥ح ٩ٖ ج٢ٝل٘ جٝؿي٩٢

٧يف٨ ظ٧فض ٢ٝؿدفض ؤ١ جٝيدً جالظس٠ح٩ُ يِسدف ؤػؿ ج٧ٌٝحثٕ ج٦ٝح٠ر ٢ٌٟٞٝ جٝؿي٢يـر  
س٠ِحز ٧ؤ١ ٥ـ٣ ج٧ٌٝحثٕ سؾسٕٞ ا٩ٝ ػؿ ٜديف دحؾسبلٕ جألؿيح١ ٠ٜح ؤ٦٢ح سؾسٕٞ دحؾسبلٕ ج٠ٝظ

٧يف٨ ؤ١ جٝؿي١ يئؿ٨ ٧ٌحثٕ ُح٠ر ؤ٦٠٥ح سفدير جٝندحخ ٧سصٚي٦ٟٗ ١٠ ج٢ٝحػير جٝؾٞٚير ٧سِٞي٦٠ٟ 
ٜيٗير ج٠ٝػحٌٖر ٩ُٞ ج٠ِٝحييف جالظس٠حُير ٧سؿفيد٦ٟ ٩ُٞ ٜيٗير ٠٠حفلس٦ح ٧يـف٨ ؤ١ جٝيـدً   

 .(1)جالظس٠ح٩ُ جٝفل٩٠ ٧ٓيف جٝفل٩٠ يئؿ٨ ٧ٌيٗر ٥ح٠ر ٧ِٖحٝر دح٢ٝلدر ٝٞؿي١

ٜحيٟ ٩ٖ ٠ئ٤ٗٝ جٝو٧ف جأل٧ٝير ٝٞػيحذ جٝؿي٢ير ا٩ٝ ؤ١ ٜـل ج٠ٝظس٠ِـحز   ٧ٝٚؿ ـ٥خ ؿ٧ف 
سِفٕ جٝسٗفٙر دي١ جألنيحء ج٠ٝٚؿلر ٧جألنيحء جٝؿ٢لر، ٖحٝؿي١ ٢ٌحٟ ٧٠ػؿ ٠ِٞٝسٚؿجز ٧ج٠٠ٝحفلحز 
ج٠ٝسِٞٚر دحألنيحء ج٠ٝٚؿلر ؤ٨ جألنيحء جٝس٩ يسِـي١ سظ٢د٦ـح ٧سػفي٦٠ـح ٧٧ٌيٗـر ج٠ِٝسٚـؿجز      

س٠َ ٠ِي١ ٩٥ جٝس٧ػيؿ دي١ ؤ٧ٝثٛ جٝــي١ يئ٢٠ـ١٧ د٦ـح ٧ٌٖيٗـر     ٧ج٠٠ٝحفلحز جٝلحثؿذ ٩ٖ ٠ظ

                                              
(

1
)  George Landberg. Foundation of Sociology N.Y Macmillan Sprinting, 1956, pp. 539-540.  



 -56- 

 ج٧ًٚٝك جٝؿي٢ير ٩٥ سإٜيؿ جٝل٧٠ جألؾبل٩ٙ ٠ٞٝظس٠َ ٧لـيًفس٤ ُٞـ٩ جألٖـفجؿ صـٟ سػٚيـ٘      
 .(1)صٚحٖر ج٠ٝظس٠َ

 :ُيحدد دُر لبيه ذالذج ضرُػ وخػنتج مخػُر يوُ امديى 

ؿي٢يـر ٥٧ــ٣   جٝنفً جأل٧ل ٧يس٠صل ٩ٖ يف٧فذ س٧ًيف ٠ظ٧٠ُر ٠ـ١ ج٠ِٝسٚـؿجز جٝ  
ج٠ِٝسٚؿجز ٩٥ جٝسو٧فجز جٝس٩ سِدف ١ُ ًديِر جألنيحء ج٠ٝٚؿلر ٧جِٝبلٙحز ج٠ٝفسدًر د٦ح ل٧جء 

 .٠َ دِي٦ح جٝدِى ؤ٧ ٠َ جألنيحء جٝؿ٢ي٧ير

جٝنفً جٝصح٩٢ يس٠صل ٩ٖ يف٧فذ ٧ظ٧ؿ ٠ظ٧٠ُر ١٠ ج٧ًٚٝك ٧جٝنِحثف جٝؿي٢ير ـٝٛ ؤ١ 
ٝس٩ سػؿؿ ٜيٕ ي٧جءٟ جإل٢لح١ ٢ٗل٤ ٠ـَ  جإل٢لح١ يسِٟٞ ١٠ ؾبلل ٥ـ٣ ج٧ًٚٝك ٧ٙجُؿ جٝل٧ٞٛ ج

 .٥ـ٣ ج٧٠ٝي٧ُحز ج٠ٝٚؿلر

 جٝنفً جٝصحٝش ٧٥ ؤ١ جٝؿي١ يػسحض ٠ئللر ؿي٢ير ؤ٧ ٠ظس٠ـَ ؤؾبلٙـ٩ ينـ٠ل ٜحٖـر      
 .(2)ؤسدحٍ جٝؿي١

١٠٧ ؾبلل ُفى ٥ـ٣ جٝسِفيٗحز ٝٞؿي١ ٧ٜليٞر ١٠ ٧لحثل جٝيدً يسيغ ٢ٝـح ٠ـؿ٨   
حظر يف٧فذ، دٗيل ٧يَ ج٧ٚٝجُـؿ ٧جٝٚـ٧ج٢ي١   ؤ٠٥ير جٝؿي١ ٩ٖ جٝػيحذ جالظس٠حُير أل٤٢ يلؿ ػ

جٝس٩ س٢ٌٟ ُبلٙحز جألٖفجؿ ٧س٠ِل ٩ُٞ جٝس٠حلٛ جالظس٠ح٩ُ ٧جلسٚفجف ج٢ٌٝحٟ ٧جال٠ًث٢ح١ ج٢ٝٗل٩ 
٧جٝل٧٠ دح٠ٝنحُف جٝـجسير ٠ٜٞح قجؿ سِٞ٘ جألٖفجؿ دح٧ٚٝذ ٧جٝف٧٠ق جٝٔيدير ٧ٝــٝٛ ٖـب١ جٝػيـحذ    

يِير ٧ٙـ٧ذ جٝلـًٞر جٝليحلـير ٧سِقيـق     جالظس٠حُير ال ي١ٜ٠ ؤ١ سلسٚف دٗيل ج٧ٚٝج٢ي١ ج٧ٝ
جٝظقجءجز ٧س٧ٙيَ ج٧ِٚٝدحز دل الدؿ ١٠ ٧ظ٧ؿ ج٧ٝجقٍ جٝف٧ػ٩ ٧جإلي٠ح١ دحٝٚيٟ جٝؿي٢يـر ٜأٝيـر   

 .ٝيدً جٝل٧ٞٛ جالظس٠ح٩ُ ٝؤلٖفجؿ

اـج ٜح١ ٝٞؿي١ سإصيف ٩ُٞ ٥ـج ج٢ٝػ٧ ٦ٖل ي٩٢ِ ـٝٛ ؤ١ ج٠ٝسؿ٢يي١ ؤٜصـف ُق٧ٖـًح ُـ١    
ير ٜل٧ٞٛ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ١٠ لـ٧ج٥ٟ ؟ ٧ا١ ٢٠ػفٖـ٩   جٝل٧ٜٞيحز ٓيف جٝل٧ير ؤ٧ جال٢ػفجٖ

جٝل٧ٞٛ ؤٙل جلس٠لحًٜح دحٝؿي١ ١٠ لحثف ج٢ٝحك ؟ ج٢نٔل ٠ُٞحء جإلظفجٟ ٠٧حقج٧ٝج د٦ـ٣ ج٠ٝلـإٝر،  

                                              

ٟ، 2000، ٠ػ٠ؿ جٝظ٥٧ف٨ ٧آؾف١٧، جال٢ػفجٕ ٧جٝيدً جالظس٠ح٩ُ، جإلل٢ٜؿفير، ؿجف ج٠ِٝفٖر جٝظح٠ِيـر   (1)
 .69ه 

ُؿ٩ٝ جٝل٠ف٨، جٝصحدز ٧ج٠ٝسٔيف ٩ٖ آٝيحز جٝيدً جالظس٠ح٩ُ، ٠فٜق جٝدػـ٧ش ٝٞؿفجلـحز جالظس٠حُيـر،      (2)
 .46ٟ، ه 2003جٝٚح٥فذ، 



 -57- 

 :٧ٝيك دي٦٢ٟ ٠َ ـٝٛ ١٠ يول ٖي٦ح دفؤ٨ ٙحًَ ٠ِقق دحألؿٝر ج٠ِٞٝير ٩ِٖٞ لديل ج٠ٝصحل

١ ٜل ٢٠ػف٩ٖ جٝل٧ٞٛ ٓيـف  ا٩ٝ ؤ٤٢ ١٠ جٝؾًإ ج١ٌٝ دإ Lombrozoـ٥خ ٠ٝدف٧ق٧ 
٠سؿي٢ي١ ٧ؿٝل ٩ُٞ وػر ٥ـج جٝفؤ٨ دحٝو٧ٞجز ٧ج٧ًٚٝك جٝس٩ ٜح١ ٢٠ػفٖـ٩ جٝلـ٧ٞٛ ٖـ٩    

١٠ ؿفجلحس٤ ٩ُٞ جٝٚسٞر ؤ١ ٦٠ٌِ٠ٟ ػـفيه   Furyجِٝو٧ف جٝٚؿي٠ر يئؿ٦٢٧ح، ٧الػٌ ٖيـف 
ًح ٩ُٞ جٝس٠لٛ دحٝؿي١ نؿيؿ جٝسِٞ٘ د٤ ؤ٧ ٥ٟ ٩ُٞ جألٙل يئ١٧٢٠ دحهلل ٧ا١ ٜح١ اي٠ـح٦٢ٟ ٠نـ٧د  

ٖٚؿ ؤظف٨ ٠ٚحف٢ر دـي١ ٠ظ٧٠ُـر ٠ـ١     Maroeدإٖٜحف ٝيلز ١٠ جٝؿي١ ٩ٖ نت، ؤ٠ح ٠حف٧ 
٢٠ػف٩ٖ جٝل٧ٞٛ ٧ٓيف ٢٠ػف٩ٖ جٝل٧ٞٛ ٧ٖظؿ ؤ١ جٝسؿي١ ٧ُؿٟ جٝسؿي١ ٧ؤؿجء جٝنـِحثف جٝؿي٢يـر   
دو٧فذ ٢٠س٠ٌر ؤ٧ ٠سًِٚر ؤ٧ جال٠س٢حٍ س٠ح٠ًح ١ُ ؤؿجث٦ح ؤ٧٠ف ال سٜحؿ سؾسٞـٕ ٢لـدس٦ح ٝـؿ٨    

 .(1)ٙؿ الػٌ ؤ١ جِٝحثؿ ٧ُؿًج ٠سٜففًج ٥ٟ ؤٙل جٝظ٠يَ سؿ٢يًح جٝٗفيٚي١ ٧ا١ ٜح١

٧ج٧ٝجَٙ ؤ١ جٝؿي١ ُح٠ل يػؿ ١٠ جٝل٧ٜٞيحز ج٢٠ٝػفٖر ٓيف جٝل٧ير ٦٢٠٧ـح جٝلـ٧ٜٞيحز   
جٝؾحور دحٝظ٢ك أل٤٢ ي٩٦٢ ج٠ٝئ٢٠ي١  ٤٢ُ ٧يوؿ٥ٟ ١ُ لدي٤ٞ ٧ٜل جألؿيح١ ٩ٖ ـٝـٛ لـ٧جء،   

٥٧ـ٣ جٝػٚيٚر دؿي٦ير ال سػسحض ا٩ٝ اصدحز، ٖيبًل أل٦٢ح ٩ٖ ظ٠ٞس٦ح سؿ٧ُ ا٩ٝ جٝل٧ٜٞيحز جٝلٞي٠ر 
١ُ ـٝٛ سلسِو٩ دًديِس٦ح ٩ُٞ جٝصدحز، ٖحٝؿي١ ٝيك ٠ظفؿ ٧ًٚك ٧نِحثف ٧ا٠٢ح ٥ـ٧ ٖـ٩   

 .ج٠ٝٚحٟ جأل٧ل ُٚيؿذ ف٧ػير ٧ٙيٟ ٢ديٞر سسٗحُل ٩ٖ ؤ٠ُح٘ ج٢ٝٗك ٧سلسٚف ٩ٖ جٝي٠يف ٧ج٧ٝظؿج١

فٟ جٝٚيٟ جٝؿي٢ير ي٢ؿف جفسٜحد٤، ٢٧ظؿ ل٧ٞٛ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٩ٖ جٝديثر جأللفير جٝس٩ سػس
ٖحٝؿي١ ُح٠ل ايظحد٩ ػحلٟ ٩ٖ جِٝبلٙر دي١ س٧ٜي١ جٝنؾوير ٧جٝل٧ٞٛ جالظس٠ح٩ُ، ٠ٜـح ؤ٢ـ٤   
يدحنف سإصيفًج ٧ٙيًح ٩ٖ يدً ج٢ٝٗك ٧س٧ٜي١ جٝػحلر جألؾبلٙير ٝئل٢لح١، ؤ٠ح جٝديثر جأللفير جٝسـ٩  

جٝل٧ٞٛ ٧ؾحور ٠َ ج٠ٝػف٠حز ٜحالد٢ر  س٢ِؿٟ ٖي٦ح جٝٚيٟ جٝؿي٢ير ٧جٝؾٞٚير ٖيٜصف ٖي٦ح جفسٜحخ ـٝٛ
٧جألؾز، ٖحٝٞؿي١ ؤصف ٜديف ٩ٖ ٠ٚح٠٧ر ٥ـج جٝل٧ٞٛ دحُسدحف٣ ؿجُيًح ا٩ٝ ٠ٔحٝدر نـ٧٦جز جٝـ٢ٗك   
٧ٜدغ ظ٠حػ٦ح ٜل ٠ح ٢٥حٝٛ ؤ١ ٥ـج جألصف ٠ف١٧٥ د٠ؿ٨ سؿي١ جٝٗفؿ، ٧جٝسؿي١ ؤ٠ـف دـح٩٢ً ال   

 .لديل ا٩ٝ س٠ٞل٤ ؤ٧ ٙيحل٤

٧ٜيحز جال٢ػفجٖير يِس٠ؿ ؤلحلًح ٩ُٞ ٦ٖٟ جٝؿي١ ُٞـ٩  ٩ُٞ ؤ١ ٥ـج جألصف ج٧ٝج٩ٙ ١٠ جٝلٞ
٧ظ٤٦ جٝوػيغ ٖٜصيفًج ٠ح سؾسًٞ سِحٝيٟ جٝؿي١ ٝؿ٨ جٝدِى دسإ٧يبلز ٠٧ٗح٥يٟ ؾحًثر، ٢٧ظـؿ ؤ١  
جألٖفجؿ جٝـي١ ي٠حفل١٧ ل٧ٞٛ جٝظ٢ك ٠َ ج٠ٝػحفٟ يديػ١٧ أل٢ٗل٦ٟ ٥ـج جٝل٧ٞٛ ٧سدفيف٣ ٠ـ١  

                                              

 .٧ُ309ى ٠ػ٠ؿ، ٠فظَ لحد٘، ه   (1)
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سفٟ جٝٚيٟ جٝؿي٢ير ٧س٢نإ ُٞي٦ح ؤٖفجؿ٥ح ٧سلس٦ظ١ ٜحٖر ؾبلل جٝٚيٟ جٝؿي٢ير جٝؾحًثر، ٖحٝديثر جٝس٩ سػ
جٝل٧ٜٞيحز ٓيف جٝل٧ير ٧جٝس٩ ال سسٗ٘ ٠َ جٝؿي١ جٝـ٨ ٢ئ١٠ د٤ ٜل٧ٞٛ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ دحإل٢حش 
يؾس٩ٗ ٖي٦ح ٥ـج جٝل٧ٞٛ، ؤ٠ح جٝديثر جٝس٩ سل٧ؿ ٖي٦ح صٚحٖر ظ٢لير ٓيف ٠نف٧ُر ٧ي٢سنف ٖي٦ح ظ٧ 

جٝلحثؿذ ال سؿي١ ٥ـج جٝل٧ٞٛ ٧سِسدف٣ ٠ُبًل ٓيف ٠لـس٦ظ١   جٝسلح٠غ سظح٣ ٠فسٜدي٦ح ؤ٨ ؤ١ جٝٚيٟ
 .(1)ؤؾبلٙيًح ٥٧ـج جٝسلح٠غ ي٦ٌف ؤصف٣ ٩ٖ ُؿٟ ٠ِح٢٧ر جٝلًٞحز ٩ُٞ يدً ٠فسٜد٩ ٥ـج جٝل٧ٞٛ

 :اإلؿاله ُشنُك امخحرص امسيشّ : ذبمذًب 

 ج٢ٚي٩ جٝٚف١ جِٝنف١٧ ٧٥٧ يػ٠ل ٤ِ٠ سٚؿ٠ًح ٠ُٞيًح ٧س٧ٝ٧٢ٜظيًح ٜديفًج جلسًحٍ جإل٢لح١
ؤ١ يػفق٣ ٩ٖ ٖسفذ ٧ظيقذ سِحؿل ٠ح ؤ٤٢ٜ٠ جٝس٧ول اٝي٤ ٩ٖ ػٚدر سحفيؾير ٧ًيٞر ؤصف ـٝٛ جٝسٚؿٟ 
دنٜل ؤلحل٩ ٩ُٞ ٠ظحل جالسوحل ٧ج٠٧ِٞ٠ٝحز ٠٠ح ػ٧ل جِٝحٟٝ ا٩ٝ ٙفير ٢٧ٜير ؤيفذ ٤ٞٚ٢٧ 
ـٝٛ جٝس٧ًف ١٠ ق٠ح١ ٠٧ٜح١ ـ٨ آٖح٘ ٠ػؿؿذ ا٩ٝ آٖح٘ ؤفػخ سن٠ل ج١٧ٜٝ دإلف٣، ٖٚـؿ ؤؿز  

٠ِٞٝير جٝس٧ٝ٧٢ٜظير ا٩ٝ ٧٦ٌف ٠ح يل٩٠ د٠ظس٠َ ج٠٧ِٞ٠ٝحز ٠س٧جٜدًح ٠َ جٝٚٗقذ جٜٝدـف٨  جٝص٧فذ ج
٩ٖ س٧ٝ٧٢ٜظيح جالسوحل ٧ؾحور ٩ٖ ٠ظحل جأل٠ٙحف جٝو٢حُير ٧جلسؾؿج٠حس٦ح ج٧ٝجلِر ٠٠ح ؤلـٗف  
١ُ دف٧ق انٜحٝيحز ظؿيؿذ ٧سػؿيحز ٓيف ٠لد٧ٙر سسِٞ٘ دح٩ُ٧ٝ ٧جٝٚـيٟ جإل٢لـح٢ير ٧ؤ٠٢ـحً    

اًحف ػيحف٨ نؿيؿ جٝسدحي١ ل٧جء ٩ٖ ٠ِؿالز ؤ٧ ٧٢ُيـر سًـ٧ف٣ دـي١     جٝل٧ٞٛ جٝدنف٨ ٩ٖ
٠ظس٠ِحز جٝن٠حل جٝس٩ س٠ٞٛ ٠ٗحسيغ ٧ؤؿ٧جز جٝسٚؿٟ ج٩٠ِٞٝ ٧جٝس٧ٝ٧٢ٜظ٩ ٠٧ظس٠ِـحز جٝظ٢ـ٧خ   

 .(2)جٝس٩ ٠حقجٝز سِح٩٢ ١٠ سفٜر ج٠ٝفػٞر جاللس٠ِحفير جٝلحدٚر

ز ٠سقجيؿذ ٟٝ سن٦ؿ ٠ٜح ؤػؿصز ٥ـ٣ جٝص٧فذ جٝس٧ٝ٧٢ٜظير ٧لسػؿش سٔيفجز ػحؿذ ٧د٠ِؿال
جٝدنفير ٠ص٦ٞح ١٠ ٙدل ١٠٧ ج٠ٝس٧َٙ ؤ١ سػؿؿ ٠٢ًًح ظؿيؿًج ٝٞػيحذ ٩ٖ جٝٚف١ جٝػحؿ٨ ٧جِٝنـف١٧  
٩ٖ٧ ٥ـج ج٠٢ًٝ ل٧ٕ يسٟ اٖفجق ؤ٠٢حً ظؿيؿذ  ١٠ جٝل٧ٞٛ ٧ج٧ٌٝحثٕ ٧جٝٚيٟ ٧جِٝـحؿجز ٓيـف   

٩ جٝلـًغ  ج٠ٝإ٧ٖٝر ٩ُٞ جأللفذ ٥٧ـج دؿ٧ف٣ يئؿ٨ ا٩ٝ ؤ٧ٝج١ ُؿيؿذ ١٠ ج٠ٝنٜبلز ٦ٌفز ُٞ
٧ؤؾف٨ ٜح٢ز ٧٠ظ٧ؿذ ٦٢ٜٝ٧ح سٗح٠ٙز ٧جقؿجؿز لِر ٧ػظ٠ًح ٢سيظر ٝٞسٔيـفجز جٝظؿيـؿذ جٝسـ٩    

 .سِفيز ٦ٝح جأللفذ ٩ٖ ج٧ٝٙز جٝػحيف

                                              

 .284ؤػ٠ؿ ج٠ٝظؿ٧خ، ٠فظَ لحد٘، ه   (1)
 ٖـ٩ ٌـل ٠ظس٠ـَ ج٠٧ِٞ٠ٝـحز، ؤ٠ُـحل       اي٠ح١ ٠ػ٠ؿ ُق جِٝفخ، ٠بل٠غ جٝسٔيف ٩ٖ جأللفذ ج٠ٝوفير  (2)

٠حي٧، ٠فٜـق جٝدػـ٧ش ٧جٝؿفجلـحز جالظس٠حُيـر،      8-7ج٢ٝؿ٧ذ جٝسحلِر دٚلٟ جالظس٠حٍ، ظح٠ِر جٝٚح٥فذ 
 .55ٟ، ه 2002
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ا١ ؤ٨ سٔيف يًفؤ ٩ُٞ ج٠ٝظس٠َ ي٢ِٜك ٠دحنفذ ٩ُٞ ٤٠ٌ٢ ٠٧ئللـحس٤ جالظس٠حُيـر   
 .جٟ د٦ح٧جٝصٚحٖير ج٠ٝؾسٞٗر ٩ُٞ٧ ٙي٤٠ ٧ؤؾبلٙيحس٤ ٠٧ؿ٨ جالٝسقجٟ ٧ُؿٟ جالٝسق

٧سِٞخ ٧لحثل جالسوحل ؿ٧فًج ٜديفًج ٩ٖ سػؿيؿ جٝل٧ٜٞيحز ٧س٧ظي٦٦ح ٝؿ٨ جألٖفجؿ ٖـبـج  
ٜح٢ز جأللفذ س٢ٚل ا٩ٝ جٝٗفؿ ُح٠ر ج٠ِٝحفٕ ٧ج٦٠ٝحفجز ٧جالسظح٥حز ٧جٝٚيٟ جٝس٩ سل٧ؿ ج٠ٝظس٠َ 

ٝؿ٧ف دِؿ ؤ١ سسفظ٦٠ح ا٩ٝ ؤلحٝيخ ٠ُٞير جٝس٢نثر جالظس٠حُير، ٖب١ ٧لحثل جالسوحل سِسدف ج٠سؿجؿج 
 .جأللفذ ٩ٖ جٝس٢نثر جالظس٠حُير ٩٦ٖ ؿفخ ١٠ ؿف٧خ جٝصٚحٖر

ٖحٝص٧فذ جٝس٩ ين٦ؿ٥ح جِٝحٟٝ جآل١، سٞٛ جٝص٧فذ جٝس٩ ؤوـدػز ٠ِف٧ٖـر دحلـٟ صـ٧فذ     
ج٠٧ِٞ٠ٝحز ٝيك ١٠ ػيش س٧٢ٍ ؤلحٝيخ جالسوحل ٧يلف جلسؾؿج٦٠ح ٖػلخ ١ٜٝ٧ ١٠ ػيش جٜٟٝ 

يحٖر ا٩ٝ جٝس٢حٙى ٧جٝسيحفخ ٩ٖ جسظح٥حز ج٦ٝحثل ٧جٝس٧٢ٍ جٝنؿيؿ ٖي٠ح سٚؿ٤٠ ١٠ ٠٧ِٞ٠حز دحإل
٥ـ٣ ج٠٧ِٞ٠ٝحز ٠٧ح سسد٢ح٣ ١٠ ٙيٟ ايظحدير ؤ٧ لٞدير ؤ٧ ؤيؿي٧ٝ٧ظير ٠سِحفير دـل ٠٧س٢حٙيـر   
ؤػيح٢ًح، ١٠٧ ج٧ِٞ٠ٟٝ ؤ١ د٢حء جٝٚيٟ ٧س٧ٜي١ جالسظح٥حز ٟٝ يِؿ ٠ٚو٧فًج ٩ُٞ ٠ح سدص٤ جٝظ٠حُر ؤ٧ 

جأل٠ف يسِؿ٨ ـٝٛ جآل١ دػيش سودغ أللحٝيخ جٝظ٠حُحز جٝؤيفذ جٝس٩ ي٢س٩٠ اٝي٦ح جٝٗفؿ ١ٜٝ٧ 
جالسوحل ٠٧ح سػ٤ٞ٠ ١٠ ٠٧ِٞ٠حز سإصيفًج ٧ٙيًح ٩ُٞ ٙيٟ ٧جسظح٥حز جٝٗفؿ ٧يودغ ـٝـٛ جٝسـإصيف   

 .(1)ؤٜصف ٧ي٧ػًح ٩ُٞ جألًٗحل جٝـي١ ٠حقج٧ٝج ٩ٖ ٧ًف جٝس٧ٜي١ ٧جٝس٢نثر

لـحػر  ٧سس٠صل ؾ٧ًفذ ٥ـ٣ ج٧ٝلحثل جالسوحٝير جٝػؿيصر ٩ٖ ؤ٦٢ح سئؿ٨ ؿ٧ف٥ح ُٞـ٩ ٠ 
ُفيير ١٠ د٢حء نؾوير جًٝٗل ٩٦ٖ ١٠ ٢حػير سؾحًد٤ ١٠ ؾبلل ُح٤٠ٝ جٝٚفيخ ٧ج٠ٝػدخ اٝي٤ 
ػيش ُحٟٝ جٝػي٧ج٢حز جٝؤيفذ جٝس٩ سسٗحُل ٠َ دِي٦ح ١٠ ؾبلل ؤؿ٧جف دنفير ؾحٝور ١٠٧ صٟ 
٩٦ٖ سؿ٧ُ جًٝٗل ٠ٞٝنحفٜر ٧جٝس٠ٚه ١٠٧ صٟ جالفسدحً د٦ح ٠٧سحدِس٦ح ٩٥٧ ١٠ ٢حػير ؤؾـف٨  

ُحٟٝ ١٠ جٝؾيحل ٩ٖ ٠فػٞر سٗفى ُٞي٤ ٠سًٞدحز جٝس٢نثر جالظس٠حُير ٜصيـفًج ٠ـ١   سٗسغ آٖح٘ 
جٝٚي٧ؿ، ١٠٧ صٟ ٧٦ٖ ؿجث٠ًح ٠ح يسحدَ ٜحث٢حز ؾيحٝير ٝيلز دإفى ج٧ٝجَٙ يفسدً ددِي٦ح أل٦٢ح ٙـؿ  
سِسدف ج٠سؿجؿ ٜٝيح٢حز ٧جِٙير ٠ػددر اٝي٤ ٙفيدر ١٠ ـجس٤ يؾَٞ ُٞي٦ح لؾ٤ً ٧س٧سف٣ ػي٠٢ح س١٧ٜ 

 .سل٘ ٠َ س٧ظ٦حس٤ ١٠٧ صٟ ٩٦ٖ ٝؿي٤ ف٠قًج ٜٝل سظليؿ نفيف ٩ٖ ج٧ٝجَٙنفيفذ ال س

                                              

٢حؿير لحٟٝ، ٙفجءذ ٩ٖ دػ٧ش جالسوحل جٝظ٠ح٥يف٨ ٧جًٝٗـل ج٠ٝوـف٨، فئيـر ٝٞػحيـف ٧ج٠ٝلـسٚدل،        (1)
١٧، ج٠ٝفٜـق جٝٚـ٩٠٧ ٝٞدػـ٧ش جالظس٠حُيـر ٧جٝظ٢حثيـر،      ٠ئس٠ف جًٝٗل ٧آٖح٘ جٝٚف١ جٝػحؿ٨ ٧جِٝنـف 

 .57ٟ، ه 1993
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ٜـٝٛ سسإٜؿ ٖحُٞير ٥ـ٣ ج٧ٝلحثل دلدخ يِٕ جٝفٙحدر ُٞي٦ح ؤ٧ ػس٩ ل٦ً٧ٚح ٖحألٟ جٝس٩ 
س٢نٔل ١ُ جًٝٗل دلدخ ؤُدحث٦ح ج٢٠ٝقٝير ٧ٙؿ سسف٤ٜ ٦٢دًح ٝليًفذ ؤٖبلٟ جٝسٞيٗقيـ١٧ ٧جٝٗيـؿي٧   

حس٤ ؤ٠حٟ جٝظ٦حق ٧ُؿٟ سِفي٤ أل٨ ؤـ٨ س٢وفٕ ٝػح٦ٝح ٧سسف٤ٜ جِٝفدير ٧جألظ٢دير ػس٩ سإ١٠ صد
ي٢وفٕ ٠ٞٝسحدِر، ٧دًديِر جٝػحل ٙؿ ال سسػٜٟ ٖي٠ح يِفى ُٞي٤ ٧دحٝسإٜيؿ ٖي٠ح يلس٧ُد٤ ٠٠ـح  
يِفى ُٞي٤ دحإليحٖر ا٩ٝ ـٝٛ ؤودغ جإلُبلٟ جألظ٢د٩ ج٠ٝنح٥ؿ ٧ج٠ٝل٧٠ٍ ٧ج٠ٝٚف٧ء يسلـٞل  

ٝفٙحدر ٧ؤػيح٢ًح ؤؾف٨ ُظق٥ح ١ُ ج٠ٝسحدِـر ٧ؤػيح٢ـًح   ا٩ٝ ؤًٗح٢ٝح يلسٔل ؤػيح٢ًح يِٕ ؤظ٦قذ ج
ٜصيفذ ١ُ ج٧٠ٝجظ٦ر ٧اُؿجؿ جِٝؿذ ١٠٧ صٟ ٢ٖػ١ ٢سو٧ف ٩ٖ جٝل٧٢جز جٝٚحؿ٠ـر ٧ظـ٧ؿ س٢نـثر    
اُبل٠ير ال س٠ٞٛ جٝؿ٧ٝر فٙحدر ُٞي٦ح ٥ـ٣ جٝل٧٢جز جٝٚحؿ٠ر ٝيلز دِؿ ُؿذ ٙف١٧ ؤ٧ ٧ُٚؿ ٦٢ٜٝ٧ح 

 ذ ٠٧ـ١ ٥ــ٣ ج٠ًِٝيـحز ٢ظـؿ جٝس٢نـثر      دِؿ ُؿذ ل٧٢جز ال سسظح٧ق ؤوحدَ جٝيـؿ ج٧ٝجػـؿ  
 ٩ُٞ ل٧ٜٞيحز ال يفيح٥ح ج٠ٝظس٠َ ألد٢حث٤ ٦٢٠ح جٝلـ٧ٜٞيحز جٝبلؤؾبلٙيـر ٜلـ٧ٞٛ جٝسػـفم     

 .(1)جٝظ٢ل٩ دحٝٗسيحز

دحإليحٖر ا٩ٝ ـٝٛ سسظـف ٖحُٞير جٝس٢نثر جإلُبل٠ير ١٠ ػيش ٦٢٧ٜح سسلٞل اٝـ٩ د٢ـحء   
ًٗير جٝس٩ س٢سحد٤ ٧٥٧ يظٞـك اٝـ٩   نؾوير جٝٗفؿ ١٠ ؾبلل ػحالز جٝبل٩ُ٧ ؤ٧ جٝػحالز جِٝح

ظ٦حق جٝسٞيٗقي١٧ ؤ٧ ينح٥ؿ جٝٗيؿي٧ ؤ٧ يسحدَ ٖي٠ًٞح لي٠٢حثيًح ػيش س٢سٚل جٝٚيٟ ٧جٝلـ٧ٜٞيحز جٝسـ٩   
سِفى ٩ٖ ٥ـ٣ جألظ٦قذ ا٩ٝ ؿجؾل جٝٗفؿ ؿ١٧ ُحث٘، ؾحور اـج سِفى ٠ٝنح٥ؿ ؤٖبلٟ ظ٢لـير  

نؾه فظل ؤ٧ ج٠فؤذ ؤ٧ ػيش سصيف ٝؿي٤ فٓدر ٩ٖ جِٝٗل ٠َ ؤ٨ نؾه ٜح١ ل٧جء ٜح١ ٥ـج جٝ
 .١٠ يػل جالسوحل د٦ٟ ؤ٧ ال يػل جالسوحل د٦ٟ ظ٢ليًح

٧اـج ٜح٢ز ظفُحز جإلُبلٟ جألظ٢د٩ جٝـ٨ يسٞٚح٥ح جٝٗفؿ ٜديفذ ٖب٦٢ح سلح٥ٟ ٖـ٩ س٢نـثر   
جٝٗفؿ س٢نثر جظس٠حُير سٗو٤ٞ ١ُ جٝليح٘ جالظس٠ح٩ُ ج٠ٝػيً د٤ سٗٚؿ٣ ٠ػٞيس٤ ٧سػ٤ٝ٧ ا٩ٝ ٜحث١ 

 .جٝٗفؿ ٩ٖ جٝٔفخ ٧دؾحور دح٢ٝلدر ٝٞل٧ٞٛ جٝؾحه دحٝظ٢ك ُح٩٠ٝ يسد٩٢ ٢ٗك ل٧ٜٞيحز

٧يفسدً دظ٦حق جٝسٞيٗقي١٧ ظ٦حق جٝٗيؿي٧ جٝـ٨ يف٨ ؤػؿ جٝدحػصي١ ؤ٤٢ ؤنؿ ٖسًٜح دحٝؤحف 
١٠ ج٠ٝؾؿفجز ٖب٩ٝ ظح٢خ ؤ١ ٠حؿس٤ جإلُبل٠ير ٓيف ؾحيِر ٝٞفٙحدر ٖب١ ٠ح يِفى د٤ ا٠ـح ؤ١  

ي١ ؤ٧ ي٦دً د٢ٚحُحس٤ جألؾبلٙير ا٩ٝ ٠لس٧يحز ٠سؿ٢ير يلسصيف ج٠ٝنحُف جِٝؿ٧ج٢ير دؿجؾ٤ٞ سظح٣ جآلؾف
٧ٙؿ ؤٜؿز اػؿ٨ جٝؿفجلحز ؤ١ جٜٝدحف ٧جٝؤحف ينح٥ؿ١٧ ؤٖبلٟ جٝظ٢ك ١٠ ؾبلل جٝٗيؿي٧ ػيـش  

                                              

، ج٠ٜٝسدـر ج٠ٝوـفير،   (جٝس٢نثر جالظس٠حُيـر ٧ؤدِـحؿ جال٢س٠ـحء جالظس٠ـح٩ُ    )٩ُٞ ٝيٞر، جًٝٗل ٧ج٠ٝظس٠َ   (1)
 .260ٟ، ه 2006جإلل٢ٜؿفير، 
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٩ُٞ ػي١ يٚدل ُٞي٦ح جإل٢حش د٢لـدر  % ٧76.6ظؿز ؤ١ جٝـ٧ٜف يٚد١٧ٞ ٩ُٞ ٥ـ٣ جألٖبلٟ د٢لدر 
نح٥ؿذ جألٖبلٟ جٝظ٢لير ٩ُٞ جٝؤحف ٧جٜٝدحف ٧ال يؾ٩ٗ ُٞي٢ح جٝسٗحُبلز جٝس٩ سسف٦ٜح ٠% 51.1

 .(1)جأل٠ف جٝـ٨ يئصف ٜصيفًج ٩ُٞ د٢يس٦ٟ جألؾبلٙير

٧ج٠ٜٞٝر ج٠ٝو٧فذ ٦ٝح ؾ٧ًفس٦ح ل٧جء ٜح٢ز ٩ٖ ٠ظٞر ؤ٧ ٩ٖ ٙور ٖحٝوـ٧فذ سِٞـخ   
ؿ٧فًج ؤلحليًح ٖي٦ح أل٦٢ح سئؿ٨ ٠ِح١ يوِخ ٩ُٞ ج٠ٜٞٝر ؤ١ سئؿي٦ح ٧يفظَ سإصيف جٝو٧فذ ٩ُٞ 

سٚفخ ألـ٥ح٦٢ٟ ٠ح يفيؿ١٧ ؤ١ يِف٣٧ٖ ٧ٙؿ ي٢ظـخ جٝٗفؿ ا٩ٝ جٝو٧فذ ٝيك دلدخ  جألٖفجؿ ٦٢٧ٜٝح
ل٧٦ٝر ٠نح٥ؿس٦ح ٖػلخ ١ٜٝ٧ ٜـٝٛ ٝٞسٗحويل جٝس٩ سِفي٦ح ٠ٜح سلحُؿ جٝو٧فذ ٩ُٞ سؾيـل  
٩٢ِ٠ ج٠ٜٞٝر ، ٧ٝٛ ؤ١ سسو٧ف ٠حـج سِٗل جٝو٧ف جٝظ٢لير ٩ٖ انِحل جٝٔفجثق ؾحور ٝؿ٨ ٖثـر  

 .(2)جألًٗحل ٧جٝندحخ

يؿ ١٠ ػؿذ ٥ـج جٝل٧ٞٛ ٝؿ٨ جألٖفجؿ ٩ٖ ج٠ٝظس٠َ ٧لحثل جالسوحل جإلٜٝسف٢٧يـر  ٠٠٧ح يق
٦٢٠٧ح ندٜر جإل٢سف٢ز ٩٥٧ ندٜر ُح٠ٝير ١٠ جٝػحلدحز جآلٝير ٧سِفٕ دحلٟ نـدٜر جالسوـحل   
جِٝح٠ٝير، جٝس٩ سل٠غ ٜٝٞحٖر دحٝؿؾ٧ل ا٩ٝ ؤُؿجؿ ٠سقجيؿذ دحيًفجؿ ١٠ ج٧٠ٝجَٙ جٝٗفؿير ٩ُٞ سٞٛ 

جٝس٩ سٚؿٟ ٠ُٞيًح ٠٧ِٞ٠حز ١ُ ؤ٨ نت ١ُ٧ ٜل نت سن٠ل ١٠ دـي١ ٠ـح   جٝندٜر ٩٥٧ ج٧٠ٝجَٙ 
سن٠ل ج٧٠ٝي٧ُحز جٝظ٢لير ٧٢٧جؿ٨ جٝو٧ف جإلدحػير جٝس٩ سول ٠ٞٝلسؾؿٟ ػس٩ ٢٠ق٤ٝ ٧ٜـٝٛ 
٠ح يِفٕ دحلٟ ٧٠جَٙ جٝؿفؿنر ٧جٝس٩ ١٠ ؾبل٦ٝح يلسًيَ ج٢ٝحك جالسوحل  ددِي٦ٟ جٝدِى ُدف 

 .سقيؿ ١٠ ل٧ٞٛ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٝؿ٨ جٝندحخ( ٢لير١٠ ؤ٧٠ف ظ)جٝندٜر ٝٞسػؿش ٖي٠ح يفيؿ١٧ 

٧س٢وخ جٝؿالٝر جالظس٠حُير جٝفثيلير ٝئل٢سف٢ز ٩ُٞ سإصيف٥ح ٩ُٞ جٝسٗحُل جالظس٠ـح٩ُ  
جٝـ٨ ؤودغ يسٟ دِيؿًج ١ُ جٝسٗحُل ج٠ٝدحنف ٧س٧ليً جٝػحلخ جآلٝـ٩ ٧ج٧ٝلـحثل جإلٜٝسف٢٧يـر    

ز جِٝبلٙحز دي١ جألٖفجؿ ٧دِي٦ٟ ج٠ٝؾسٞٗر ٠ُ٧ٞز سٞٛ جآلالز ٩ُٞ سل٦يل جٝسٗحُل ٧ؿُٟ ندٜح
جٝدِى ٧دي١ جألٖفجؿ ٧جألظ٦قذ جإلٜٝسف٢٧ير ١٠ ٢حػير ؤؾف٨ ٧س٧ًفز ج٧ٝليٞر ج٠ٝلسػؿ٠ر ٖٟٞ 

٧ٙفجءذ جًٝفٕ جآلؾف ٠ٜٞٝس٧خ ٦٢ٜٝ٧ح يـ٠ز  ( جٝس٩ يفل٦ٞح جًٝفٕ)سِؿ سٚسوف ٩ُٞ جٜٝسحدر 
السوـحل يلـ١٧ِ٠   ا٩ٝ ظح٢خ ـٝٛ ا٠ٜح٢ير جلسؾؿجٟ جٝو٧ز ٖإودغ ًفًٖح ؤ٧ ؤًفجٕ ٠ُٞير ج

دِي٦ٟ جٝدِى ٧ؤؾيفًج ؿؾٞز جٝو٧فذ ٖإودغ جالسوحل ػٚيٚيًح ٧ا٢لح٢يًح ٠٧سٜح٠بًل سحٟ ج٢ِٝحوف 

                                              

 .٩ُٞ260 ٝيٞر، ٠فظَ لحد٘، ه   (1)
ُحًٕ ُؿ٩ٝ جِٝدؿ ٧ ُدؿ جٝس٧جخ ي٧لٕ، جًٝٗل جِٝفد٩ ٧٧لحثل جإلُبلٟ ٧ؤظ٦قذ ج٠ٝظٞك جِٝفد٩ ٧ًٗٞٝٝر   (2)

 .30ٟ، ه٧1988جٝس٢نثر، جٝٚح٥فذ، 
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٩٥٧ ٙؿ سلسؾؿٟ ٠ًِح ٧ٙؿ يلسؾؿ٦٠ح ؤػؿ٥ح ؤ٧ ص٢حثير ٦٢٠ح ؿ١٧ جٝدحٙي١ سدًِح ٝفٓدر ٜل ًفٕ ٠ٜح 
٧ج دـبل ػـؿ٧ؿ   ؤ١ ؤًفجٕ ُبلٙر جالسوحل ٝيل٧ج ٖفؿي١ ؤ٧ ًفٖي١ ًٖٚ ٦٢ٜٝ٧ٟ ي١ٜ٠ ؤ١ يسِؿؿ
 .(1)ٖحٝفلحٝر جٝس٩ ؤدص٦ح ؤ٢ح ٩ُٞ ٧٠َٙ ٠ِي١ ي١ٜ٠ ؤ١ يًَٞ ُٞي٦ح ُؿؿ ٓيف ٠ػؿ٧ؿ

٢٥٧حٛ ٜصيف ١٠ ج٧٠ٝجَٙ جإلدحػير ٩ُٞ ندٜر جإل٢سف٢ز ٥٧ـ٣ ج٧٠ٝجَٙ ٦ٝح ١٠ جٝظ٧ج٢ـخ  
 :جٝلٞدير ٠ح يؿُٟ ل٧ٞٛ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ دحإل٢حش ١٠ ؾبلل ٠ػ٧في١ 

جأللفذ ١ُ ًفي٘ ٖٜفذ جٝوػدر ٧جألٙفج١ ؤ٧ جٝق٧جض سٚؿيٟ دؿجثل ٢ٌٝحٟ  :اموحُر األُل
 .٧ٜحٖر و٧٢ٕ جال٢ػفجٕ

ؤييًح سٚؿيٟ جألٖٜحف جٝس٩ س٢ح٥ى ٢ٌحٟ جأللفذ ٧س٦حظٟ ٜل ١٠ يـؿ٧ُ   :اموحُر امذبيّ
 .اٝي٦ح ل٧جء ؤٜح٢ز جألؿيح١ ؤٟ جٝٚيٟ جالظس٠حُير جٝلحثؿذ

٧جٝس٩ ٠ـح ٖسثـز سدـش    ١٠٧ ؤ٠صٞر ج٠ٝػ٧ف جأل٧ل ج٧٠ٝجَٙ جإلدحػير ٩ُٞ ندٜر جإل٢سف٢ز 
دحٝو٧ز ٧جٝو٧فذ ٜل ٠ح ُيفٓخ جٝٗس٩ ٧جٝٗسحذ ٩ٖ جالدسِحؿ ُـ١ جٝسٜٗيـف ٖـ٩ سٜـ٧ي١ ؤلـفذ      
٧جاللسِحير ٦٢ُح دٜٗفذ جٝوػدر ٠٧ح نحد٦٦ح ػيش جإلندحٍ جٝظ٢لـ٩ ٧جِٝـح٩ًٗ ؿ١٧ سػ٠ـل    

 :٧٢جٍ ٠ٝلث٧ٝيحز جٝق٧جض جٝظلحٟ، ٧ي١ٜ٠ سٚليٟ ٥ـ٣ ج٧٠ٝجَٙ جإلدحػير ١٠ ٧ظ٦ر ٢ٌف٢ح ا٩ٝ صبلصر ؤ

٧٠جَٙ س٠ِل ٩ُٞ سقيي١ جٝدٔحء ؤ٧ جٝٗل٘ ٧جٝسػفيى ُٞيـ٤ ٧سلـ٦يل    :اميـُؽ األُل  
 ٠٠Passحفلس٤ ل٧جء دسٚؿيٟ جألنؾحه ؤ٧ جأل٠ح١ٜ ٠َ ا٠ؿجؿ ٠لسؾؿ٩٠ جٝندٜر د٠ٜٞحز ج٠ٝف٧ف 

word  جٝبلق٠ر ٝـٝٛ ٧ٟٝ يٕٚ جأل٠ف ٢ُؿ ٥ـج جٝػؿ دل ؤ١ ٢٥حٛ ٧٠جَٙ سٚؿٟ ؾؿ٠ر الٚحً جٝظ٢ي١
 .ُدف جإل٢سف٢ز ٜٝل ٖسحذ ٧ج٠فؤذ ٙٞيٞر جٝؾدفذ س٧ؿ جٝسؾٞه ١٠ ص٠فذ جٝػ٠ل لٗحػًح

٧٠جَٙ سػح٧ل اندحٍ جٝٔفيقذ جٝظ٢لير ٝقجثفي٦ح ُـ١ ًفيـ٘ جِٝـف٨     :اميُؽ امذبيّ 
 .ؤ٧ ا٢ٙح٦ُٟ دِفى جألٖبلٟ جإلدحػير ٧جإلي٠حءجز جٝؾٞيِر ٧ج٠ٝحظ٢ر،

٧٠جَٙ سػح٧ل افيحء جٝظ٧ج٢ـخ جِٝحًٗيـر ٧جالظس٠حُيـر ٧جٝظ٢لـير      :اميُؽ امذبمد 
٠ٝلسؾؿ٠ي٦ح ١ُ ًفي٘ جالسوحل دإٖفجؿ آؾفي١ ٩ٖ ٠ؾسٕٞ ؿ٧ل جِٝحٟٝ ١٠ ؾبلل ج٠ٝفجلٞر ُدف 

 .جٝدفيؿ جإلٜٝسف٩٢٧ ؤ٧ ١٠ ؾبلل جٝدفج٠ط جٝػ٧جفير ؤ٧ دفج٠ط جٝؿفؿنر

                                              

٢٥حء جٝظ٥٧ف٨، جلسظحدحز جٝندحخ ج٠ٝوف٨ ٝندٜر جإل٢سف٢ز ٠بلػٌحز ؤ٧ٝير، ؤ٠ُـحل ج٢ٝـؿ٧ذ جٝلـ٧٢ير      (1)
ؤدفيـل، ٠فٜـق جٝدػـ٧ش ٧جٝؿفجلـحز      30-29جٝٚـح٥فذ،   جٝلحدِر ٝٚلٟ جالظس٠حٍ ٜٞير جآلؿجخ ظح٠ِر

 .433ٟ، ه 2000جالظس٠حُير، 
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لدر ٧٠ٞٝجَٙ جٝػ٧جفير ٩ُٞ ٧ظ٤ جٝؾو٧ه ٖٚؿ ؤودغ جٝٚحلٟ ج٠ٝنسفٛ جألٌُٟ ٦ٝح ٧دح٢ٝ
جٝػ٧جفجز جٝظ٢لير دل ؤ١ ٢٥حٛ دِى جٝدفج٠ط ٙؿ ٙوفز ٢نح٦ًح ٩ُٞ ٥ــ٣ ج٧٢ُٝيـر ٠ـ١    
جٝػ٧جفجز ٝيك ٥ـج ٖػلخ دل ؤ١ ٢٥حٛ ٓفًٖح ٝٞػ٧جف سِفى ج٠ٝنح٥ؿ جٝظ٢لير ؤ٧ جِٝـف٧ى  

 .(1)٧جفجٝظ٢لير ؤص٢حء ٠ُٞير جٝؿفؿنر ؤ٧ جٝػ

ؤ٠ح دح٢ٝلدر ٠ٞٝػ٧ف جٝصح٩٢ جٝؾحه دسٚؿيٟ جألٖٜحف جٝس٩ س٢ح٥ى ٢ٌحٟ جأللفذ ٧س٢ٗف ٤٢٠ 
ٖي١ٜ٠ جإلنحفذ ا٩ٝ ٠ح يًٞ٘ ُٞي٤ ٠ظ٧٠ُحز جٜٝفج٥ير ٩ُٞ جإل٢سف٢ز سٞٛ ج٠ٝظ٧٠ُـحز جٝسـ٩   
سقؿف٨ دٜل جٝٚيٟ جٝؿي٢ير ٧جألؾبلٙير ٧جالظس٠حُير جٝلحثؿذ ٩ٖ ج٠ٝظس٠ِحز دوٗر ؾحوـر سٞـٛ   

ًر دحأللفذ، ٜـٝٛ ٧٠جَٙ جإلٝػحؿ جٝس٩ سًحٝخ دبٝٔحء جٝؿي١ ٧جٝؿ٧ٝر ٧جأللـفذ ٧سػفيـف   ج٠ٝفسد
جإل٢لح١ ١٠ ؤوٗحؿ٥ح ٧ٙي٧ؿ٥ح دل ٢٥حٛ ٧٠جَٙ ٠ؾوور ٜٝٞسخ ج٠ٝػ٧ٌف سـؿج٦ٝ٧ح القؿفجث٦ـح   
دحألؿيح١ ٧ج٢ٌٟٝ جأللفير ٜـٝٛ س٧ظؿ ٧٠جَٙ ٝٞلؾفير ١٠ ٢ٌحٟ جٝق٧جض ٩ٖ ػؿ ـجس٤ ٧ج٧ٗ٢ٝف ١٠ 

٤ ٧دحإليحٖر ا٩ٝ ٠ح سٚؿٟ ٢٥حٛ جٝؿ٧ُجز ج٦ٝؿج٠ر جٝس٩ سدـش ُدـف وـٗػحز    ٜل ٠ح ي٧ٟٚ ُٞي
جإل٢سف٢ز ٧ج٧٠ٝظ٦ر ا٩ٝ ج٠ٝفؤذ دإ١ سدسِؿ ١ُ ج٧٦ٗ٠ٟٝ جٝسٚٞيؿ٨ جٝـ٨ يٚوف ؿ٧ف ج٠ٝـفؤذ ُٞـ٩   

 .صبلصير جٝق٧جض ٧جأللفذ ٧جأل٢لحل

ؤ١ سسٔيف دِـؿ   -٩ٖ فؤ٨ جٝدِى–٥ـ٣ ج٢ٌٝفذ جٝييٚر ٝؿ٧ف ج٠ٝفؤذ ٩ٖ ج٠ٝظس٠َ ي٢د٩ٔ 
١ سِؿؿز ؤؿ٧جف٥ح ٖإودػز سليف ظ٢دًح ا٩ٝ ظ٢خ دظ٧جف جٝفظل ١٠٧ ٥ـج ج٢٠ًٝٞ٘ ي٢دٔـ٩ ؤ١  ؤ

سإؾـ ج٠ٝفؤذ ٥ـ٣ ج٠ٝلح٧جذ ٩ٖ جٝػلدح١ ٧ؤ١ س٠حفك ػفيس٦ح جٝظ٢لير ٠َ ١٠ سفيؿ ػس٩ ٧ٝ ٜـح١  
 .١٠ ج٠ٝػحفٟ

٥ـج جٝسٗلؽ جألؾبل٩ٙ جٝـ٨ ؤودػ٢ح ٢ِيم ٖي٤ ٧جٝـ٨ ًفع ُٞي٢ح ٩ٖ جٝٗسـفذ جألؾيـفذ   
١٠ ؾبلل ٥ـ٣ جٝس٧ٝ٧٢ٜظيـح جإلٜٝسف٢٧يـر   ( ٠َ ج٠ٝػحفٟ)ل٧ٜٞيحز ظ٢لير ٓيف ٠س٧ِٙر ظفجثٟ ٧

٧جٝػٚيٚر ؤ١ ج٠ٝنٜبلز ٧جٝسػؿيحز جألؾبلٙير جٝس٩ سًفػ٦ح جٝس٧ٝ٧٢ٜظيح جإلٜٝسف٢٧ير ٦ٝح ظـ٧ف٥ح 
 .٩ٖ ج٠ٝلحثل ٧جٝٚيحيح جألؾبلٙير جٝسٚٞيؿير

٩ٖ ٥ـج جٝنإ١ ٧ال يسفٛ  ١٠٧ ٢٥ح ٜح١ ١٠ جٝيف٧ف٨ ٩ُٞ جأللفذ ؤ١ سِٞخ ؿ٧فًج ٖحُبًل
جألد٢حء ٖفيلر ألظ٦قذ جالسوحل ينح٥ؿ١٧ ٖي٦ح ٜل نت، يظخ ؤ١ س١٧ٜ جأللفذ ج٢سٚحثير سػؿؿ ٠حـج 

                                              

فئير جلسنفجٖير، ؤ٠ُحل ج٢ٝـؿ٧ذ ج٠ِٞٝيـر    –ل٦يف جًِٝحف، ج٠ٝ٧ِٝر ٧٧يَ ج٠ٝفؤذ ٩ٖ جِٝبلٙحز جأللفير   (1)
٠ٝفٜق جٝؿفجلحز ٧جٝدػ٧ش دٜٞير جٝد٢حز ظح٠ِر ُي١ ن٠ك، ج٠ٝ٧ِٝر ٧ٙيحيح ج٠ٝـفؤذ ٧ج٠ِٝـل، ٠فٜـق    

 .406ٟ، ه2003دػ٧ش ٧جٝؿفجلحز جالظس٠حُير، جٝٚح٥فذ، جٝ
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ي٢د٩ٔ ؤ١ ينح٥ؿ ؤد٢حث٦ح ٠ٝ٧حـج ي٢د٩ٔ ؤ١ ينح٥ؿ٣٧ اـج ِٖٞز ـٝٛ ٖب٦٢ح س٠ٜل ؿ٧ف جٝظ٦حق جإلُبل٩٠ 
٠حؿذ ٝٞػ٧جف ٧جٝصٚحٖر ج٠ٝنسفٜر دي٦٢ـح  دٗحُٞير ٠ُ٧٘، ُٞي٦ح ٜـٝٛ ؤ١ سػ٧ل ج٠ٝحؿذ جإلُبل٠ير ا٩ٝ 

٧دي١ ؤد٢حث٦ح ٧ؾحور اـج ٜح٢ز ٥ـ٣ ج٠ٝحؿذ سسول دحٝصٚحٖر جٝظ٢لير ٧جِٝبلٙر جٝظ٢لير دـي١ جٝفظـل   
٧ج٠ٝفؤذ ٧ٜيٗير اندحٍ جٝل٧ٞٛ جٝظ٢ل٩ دحًٝفيٚر جٝس٩ يفي٩ ٦٢ُح جٝؿي١ ٧ج٠ٝظس٠َ ٖيظخ ُٞي٦ـح  

يِر جٝٚيٟ جٝس٩ ي١ٜ٠ ؤ١ س١٧ٜ ٜح٢٠ر ٖي٤ ٧ؤ١ ؤ١ سدفق جٝظ٧ج٢خ جإليظحدير ٩ٖ ج٠ِٝل جإلُبل٩٠ ٧ًد
( ٠صل ق٢ح ج٠ٝػـحفٟ )سدفق ٩ٖ ج٧ٝٙز ـجس٤ جٝٚيٟ ٧جٝظ٧ج٢خ جٝلٞدير دحُسدحف٥ح ظ٧ج٢خ ٓيف ٠ف٧ٓدر

٧اـج ٢ظػز جأللفذ ٩ٖ ـٝٛ ٖب٦٢ح دبل نٛ س٠ِ٘ ؿ٧ف٥ح ٩ٖ ػيحذ ؤد٢حث٦ح ٧سنٜل ٠وـٗح٣ فٙحديـر   
 .(1)٢د٩ٔ ؤال يس٣٧٠ِٞسل٠غ د٠ح ي٢د٩ٔ ؤ١ يس٤٠ِٞ جألد٢حء ٧سلسدِؿ ٠ح ي

٠ـ١ ؤ١   ٥٧Social Learningـج يسٗ٘ ٠َ ٠ح سـ٥خ اٝي٤ ٢ٌفير جٝـسِٟٞ جالظس٠ـح٩ُ   
جالُسؿجؿ دح٧٠٢ٝـض جٝف٠ق٨ ٩ٖ ٧لحثل جإلُبلٟ يِؿ ٠وؿفًج ؤلحليًح ٝسِٟٞ جٝلـ٧ٜٞيحز ج٢ِٝيٗـر   

ـ  ٧Bandureؤييًح جٝل٧ٜٞيحز جٝبلؤؾبلٙير ٖيف٨ دح٢ؿ٧فج  ١ ؤ١ جٝظ٧٦٠ف يسِٟٞ ل٧ٞٛ ج٢ِٕٝ ٠
٠نح٥ؿ ج٢ِٕٝ ج٠ٝٚؿٟ ٩ٖ ٧لحثل جإلُبلٟ ٧يسِٟٞ ؤييًح جٝل٧ٜٞيحز جٝبلؤؾبلٙيـر ٦٢٠٧ـح لـ٧ٞٛ    
٠٠حفلر جٝظ٢ك ٠َ ١٠ ال ي٧جٖ٘ ُٞي٤ ج٠ٝظس٠َ ٧جٝؿي١ ؤييًح ١٠ ٥ـ٣ ج٧ٝلـحثل ٧ؤ٢ـ٤ سػـز    

 .(2)ٌف٧ٕ ٠ِي٢ر ييَ ٧٠٢ـظًح ٝٞل٧ٞٛ دِؿ ٠نح٥ؿذ جٝنؾويحز جٝسٞيٗقي٢٧ير جٝس٩ س٧ٟٚ دـٝٛ

ح٩٠ٝ جٝلحثؿ ػحٝيًح ٧ج٠ٝلسؾٞه ١٠ جٝؿفجلحز ٧جٝدػ٧ش ج٠ٝسِٞٚر دحٝل٧ٜٞيحز ٧جالسظح٣ جِٝ
ٓيف جٝل٧ير جٝبلؤؾبلٙير ٧ج٢ِٝيٗر ٧٥ ؤ١ ٥ـج جٝل٧ٞٛ يس٤٠ِٞ جٝٗفؿ ا٠ح ١ُ ًفي٘ جٝسٚٞيؿ ؤ٧ ١ُ 
ًفي٘ ج٠ٝنح٥ؿذ ١٠٧ ٢٥ح ٖب١ ٜبل ١٠ جٝسٞيٗقي١٧ ٧جٝلي٠٢ح ي١ٜ٠ ؤ١ يِٞدح ٩ٖ ٠ظـحل جٝسـإصيف   

جألٖفجؿ دو٧فذ ُح٠ر ٧جألًٗحل ٧ج٠ٝفج٥ٚي١ دو٧فذ ؾحور ؿ٧فًج ٠قؿ٧ظـًح  جٝلٞد٩ ٩ُٞ ل٧ٞٛ 
يٚؿ٠ح١ ١٠ ظ٦ر ٠٢حـض ال ؤؾبلٙير س٠ِل ٩ُٞ سِٞيٟ جألٖفجؿ جٝبلؤؾبلٙيحز ١ُ ًفيـ٘ سٚٞيـؿ٥ٟ   
ٝٞدًل ٧يِفيح١ ١٠ ظ٦ر صح٢ير ًف٘ ٧ؤلحٝيخ ٧٧لحثل س٢ٗيـ ٥ـج جٝلـ٧ٞٛ ٖيِـفى ُٞـ٩    

٧فدير ٠نح٥ؿ ظ٢لير سِٟٞ جألٖفجؿ ٜيٕ ي٠حفل١٧ جٝظ٢ك جٝسٞيٗقي١٧ ١٠ ؾبلل دفج٠ط ج٧٢ٚٝجز جأل
٩٥٧ ٧٢ٙجز سئؿ٨ ا٩ٝ اصحفذ جٝٔفجثق ١٠ٝ ينح٥ؿ٥ح ١٠ ج٠ٝفج٥ٚي١ ٧ٜيٕ يؿَٖ ٥ـج دِى جألٖفجؿ 
١٠ جألؾ٧ذ ٧جألؾ٧جز ٢ُؿ ٠نح٥ؿس٦ٟ ٥ـ٣ ج٧٢ٚٝجز ا٩ٝ ٠٠حفلر جٝظ٢ك ٠َ دِيـ٦ٟ جٝـدِى   

نفز ا٩ٝ ؤ٠٥ير ؿ٧ف جأللفذ ٩ٖ جٝل٠حع ٧ؾحور اـج ٟٝ س١ٜ ٢٥حٛ فٙحدر ؤلفير ٠ٜ٧ح لد٘ ؤ١ ؤ
 .ٝؤلد٢حء د٠نح٥ؿذ جألٖبلٟ ٧ج٠ٝلٞلبلز جٝس٩ سؿُٟ جٝٚيٟ جألؾبلٙير

                                              

 .٩ُٞ264 ٝيٞر، ٠فظَ لحد٘، ه   (1)
 .290ؤػ٠ؿ ج٠ٝظؿ٧خ، ٠فظَ لحد٘، ه   (2)
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٧يئٜؿ ـٝٛ ٠حؤنحفز اٝي٤ ؿفجلر ٢حؿفذ ٥٧ؿج١ ٧آؾفي١ ١ُ ؤصف جألٖبلٟ جٝظ٢لير ُٞـ٩  
 جٝندحخ ٧ج٠ٝظس٠َ ٧سدي١ ؤ١ جٝٗفؿ ٩ٖ ج٠ٝفجػل ج٠ِٝفير ج٠ٝدٜفذ ُفير ٝبللس٧٦جء ٧جٝسإصف د٠ـح 
ينح٥ؿ٣ ػيش ؤ١ ؾيحل ج٠ٝفج٥٘ ي١٧ٜ ؤٜصف ؾو٧در ؾحور ٢ُؿ٠ح يلسٚدل ج٠ٝحؿذ جإلُبل٠ير ٩ُٞ 
جٝنحنر ٖس٠قض ج٧ٝجَٙ دحٝؾيحل ٧يسنٜل ل٤ٜ٧ٞ ٩ُٞ ٥ـج جأللحك ٠ٜح سدي١ ؤييًح ؤ٤٢ ٠ٜٞح ٢ٚـه  

 .(1)ج٠ٝلس٨٧ جٝسِٞي٩٠ ٝٞٗفؿ جفسِٗز ؿفظر سإصف٣ دحإلُبلٟ ج٠ٝل٧٠ٍ ٧ج٠ٝفث٩

جٝسِٟٞ جالظس٠ح٩ُ سئٜؿ ؿفجلر ل٦يف وـحٝغ ادـفج٥يٟ ُٞـ٩ ؤ١    ٩ُٞ٧ ي٧ء ٢ٌفير 
جٝنؾوير جٝسٞيٗقي٢٧ير ؤ٧ دًل جٝٗيٟٞ يِسدف ٧٠٢ـظًح ٝل٧ٞٛ ج٠ٝنح٥ؿي١ جٝــي١ يٜسلـد٤٢٧ ٠ـ١    
٠نح٥ؿذ جٝل٧ٞٛ ج٠ٝٚؿٟ ٩ٖ ج٠ٝػس٨٧ جإلُبل٩٠ ٖحٝسإصيف دِيؿ ج٠ٝؿ٨ ٧جٝسفج٩٠ٜ ٧ج٠ٝدحنف جٝــ٨  

٠٥ير ٜديفذ ٖسٜفجف ٠نح٥ؿذ ؤنـٜحل جٝلـ٧ٞٛ جٝظ٢لـ٩    سسف٤ٜ ٠صل ٥ـ٣ ج٠٢ٝحـض جٝل٧ٜٞير ـ٧ ؤ
ج٢٠ٝػفٕ ٧جٝل٨٧ ٩ُٞ نحنر جٝسٞيٗقي١٧ ٧جٝلي٠٢ح ي١ٜ٠ ؤ١ سٗلف دإ٦٢ح ل٧ٜٞيحز ًديِير ي١ٜ٠ 
٠٠حفلس٦ح ٩ٖ ج٧ٝجَٙ ٢٧ٌفًج أل١ جٝؤحف يٚي١٧ ٧ٙسًح ٧ًيبًل ٩ٖ ج٠ٝنح٥ؿذ ٩ٖ ٓيحخ جٝفٙحدـر  

 .٠ٞٝػحٜحذ ٝـٝٛ سودغ جٝل٧ٜٞيحز جٝس٩ ينح٥ؿ٦٢٧ح ٠حؿذ ظيؿذ

٢٧ؾٞه ٠٠ح لد٘، ؤ١ جإلُبلٟ د٧لحث٤ٞ ج٠ٝؾسٞٗر ج٠ٝٚف٧ءذ ٧ج٠ٝل٧٠ُر ٧ج٠ٝفثير يِٞـخ  
ؿ٧ف ٠ئصف ٩ٖ ٧ٗ٢ك ٠نح٥ؿي٤ ػيش يٜلد٦ٟ س٧ظي٦حز ٠ِي٢ر ال سٞدش ؤ١ سودغ ٧ٙجٝخ ٧٠ظ٦ر 
ٝل٧ٜٞيحس٦ٟ، ا٤٢ ي٠ِل ٩ُٞ سفليؽ دـ٧ف صٚحٖير ٧ٙيٟ دؿيٞر، ـٝٛ ؤ١ جإلُبلٟ ج٠ٝفث٩ ؤدـحع ٧ال  

( ٧دحلٟ جٝظح٢خ جٝسف٧يػ٩ ١٠ فلحٝس٤ ٧دِٗل جٝظح٢خ جالٙسوحؿ٨ ١٠ ٢نح٤ً)يديػ٤ ٢ٝٗل٤ يقجل 
٩ٖ جٝلؾفير ١٠ جٜٝصيف ١٠ ج٠ٝٚؿلحز جالظس٠حُير، ٧ٙؿ ظحءز ٠ٌِٟ ٥ــ٣ جٝلـؾفير نـؿيؿذ    
جٝٗظحظر د٠ح يس٢حلخ ٧ٖظحظر جٝـ٧٘ ٩ٖ جٜٝصيف ١٠ جأل٠ُحل جٝس٠صيٞير ٝؿي٢ح ١٠٧ صٟ ٖٚؿ ؤلـ٠٦ز  

٧ٚذ ٩ٖ ٠قيؿ ١٠ اٖلحؿ ٢٠حؼ جٝس٢نثر جالظس٠حُير ٝؿي٢ح دوـ٧فذ ُح٠ـر، ٥ــج    ٧ال سقجل سل٦ٟ د
دحإليحٖر ا٩ٝ جإلُبل٢حز ٠٧ح سِفى ١٠ صٚحٖحز دؿيٞر ٝٞٚيٟ جألؾبلٙير جٝصحدسر ٧ؤ٠حٟ ٥ـج ج٧ٝجدـل  

 .(2)١٠ ج٢ٔٝحء ج٨٧٢ِ٠ٝ جٝٗحلؿ جٝبلؤؾبل٩ٙ يودغ ١٠ ج٠ٝػحل ٩ُٞ ج٧ٗ٢ٝك ؤال س٠فى

جٝلٞد٩ ٧ٝلحثل جإلُبلٟ ليٚل ٜصيفًج ا١ ٟٝ ي٢ِؿٟ اـج ٠ح ٙح٠ز ١ٜٝ ١٠ ج٠ٝئٜؿ ؤ١ جٝسإصيف 
 :جٝدفج٠ط ٩ُٞ جٝٚيٟ جإللبل٠ير ٧٧ظ٦ز ٧ظ٦ر البل٠ير دػسر ٧ج٠ٝبلػٌ ؤ١ ٥ـ٣ جٝدفج٠ط ٧٢ُـح١

                                              

 ٢حؿفذ ٥٧ؿج١ ٧آؾفي١، جألدِحؿ ج٢ٝٗلير ٧جالظس٠حُير ٧جٝٚح٢٧٢ير ٝظفجثٟ ٙسل جألق٧جض، ٠فٜق دػ٧ش جٝنفًر،  (1)
 .165ٟ، ه 1989جٝٚح٥فذ، 

 .58ؿ٨ ػظحق٨، ٠فظَ لحد٘، ه ؤػ٠ؿ ٠ظ  (2)
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البل٩٠ سحفيؾ٩ ٧٠٧ي٧ُحس٤ ؤػؿجش سحفيؾير البل٠ير ٧ج٠ٝبلػٌ ٩ٖ جآل٢٧ر جألؾيفذ  -1
١٠ ٢٠ًٞٚحز البل٠ير وػيػر ٥ـج نت  قيحؿذ ٜٟ ٥ـ٣ ج٠ٝلٞلبلز ٧اسٚح٦٢ح ٧ج٢ًبل٦ٙح

 .ًيخ ٢ػ٠ؿ جهلل ُٞي٤ ٢٧ؿ٧ُ ٤ٝ دح٠ٝقيؿ ١٠ جٝس٧ٖي٘

٠لٞلبلز ٙحوفذ ٩ٖ ٦٠ٌِ٠ح ٓيف ؾحيِر ٝٚيٟ جإللبلٟ دل ي٢دَ ؤٜصف٥ح ١٠ ٠نٜبلز  -2
٠٧ٗح٥يٟ ٠ػٞير ٧ٙيحيح دِيؿذ ١ُ ٙيٟ جٝؿي١ ٧ؤ٥ؿج٤ٖ ٥٧ـج ج٧٢ٍٝ ١٠ جٝدفج٠ط يػسـحض  

ف جٝؿي١ ػس٩ سلسًيَ ٥ـ٣ جٝدفج٠ط ؤ١ سل٦ٟ ٩ٖ س٢نثر ا٩ٝ سفنيؿ ٧س٧ٚيٟ ١٠ ٧ظ٦ر ٢ٌ
 .جٝؤحف س٢نثر ؿي٢ير

٧ٝٚؿ ج٥سٟ جٝسٞيٗقي١٧ دبؿفجض جٝدفج٠ط جٝؿي٢ير ي١٠ ٦٠ح٤٠ جٝدفج٠ظير ٧ٙؿ ف٩ُ٧ ٩ٖ ٥ـ٣ 
 :جٝدفج٠ط ٠ح ي٩ٞ 

٢نف جٝٚيٟ جٝف٧ػير ؤؾبلٙيًح ٧ل٧ٜٞيًح ٧س٧ييغ آصحف٥ح ٩ُٞ جٝٗفؿ ٧جأللفذ ٧ج٠ٝظس٠َ ٩ٖ  -1
 .جٝي٠يف ج٠ٝئ١٠ٌل فٙحدر 

 .سؾويه ٙؿف ٜح٩ٖ ١٠ جٝصٚحٖر جٝؿي٢ير ج٧٠ٝظ٦ر ٝٞندحخ ٧جألًٗحل -2

ج٢ِٝحير دحٝصٚحٖر جٝظ٢لير ٧س٧ُير جٝندحخ ٧ؾحور ج٠ٝفج٥ٚي١ ١ُ جِٝبلٙحز جٝظ٢لير ٓيف  -3
 .جٝل٧ير

٢٧ظؿ ؤييًح ؤ١ سإصيف دِى جٝدفج٠ط ٠ٜح ظحء ٩ٖ دِى جٝؿفجلحز ي٧جظ٤ دحِٝؿيؿ ٠ـ١  
اـجُر جٝدف٢ح٠ط جٝؿي٩٢ ٩ٖ ٧ٙز ال يس٢حلخ ٠َ ؤ٧ٙحز ؤٖفجؿ جأللفذ،  جٝو٧ِدحز، ػيش ؤ١ ٠صبًل

ؤييًح سيحفخ جآلفجء ٧جألٖٜحف ١٠ ج٠ٝٚؿ٠ي١ ٦ٝـ٣ جٝدفج٠ط ٠٠ح يظِل جٝندحخ ٩ٖ ػيفذ ١٠ ؤ٠ف٣ 
٠ح ٧٥ جٝؾًإ ٠٧ح جٝوػيغ، ٢ػ١ ٩ٖ ػحظر ا٩ٝ اُحؿذ ويحٓر ٝدفج٠ط جإلُبلٟ ٩ٜٝ س١٧ٜ ٥ــ٣  

 .(1)ُحؿجز ٧سٚحٝيؿ ج٠ٝظس٠َ جٝـ٨ ٢ِيم ٖي٤جٝويحٓر ٠لس٠ؿذ ١٠ ؤؾبلٙيحز ٧
 

 

                                              

٠ؿيػر ؤػ٠ؿ ُدحؿذ، جٝس٢نثر جٝؿي٢ير جإللبل٠ير ٩ٖ جٝديثحز جٝفيٗير ٧جٝػيفير، فلحٝر ؿٜس٧فج٣ ٓيف ٢٠ن٧فذ،   (1)
 .205ٟ، ه 1978ظح٠ِر جألق٥ف، ٜٝير جٝد٢حز جإللبل٠ير، 
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 امفظل امراتؾ
 امخراد امتحذّ: امدراشبح امشبتقج 

 :وقدوـج 

٩ُٞ جٝفٟٓ ١٠ ؤ١ ٠نٜٞر جٝسػفم جٝظ٢ل٩ دحإل٢حش ٟٝ س٩ٚٞ جال٥س٠حٟ ج٩٠ِٞٝ جٜٝـح٩ٖ،  
ل٧جء ٩ُٞ ج٠ٝلس٨٧ جِٝح٩٠ٝ، ؤ٧ جإلٙٞي٩٠، ؤ٧ ج٠ٝػ٩ٞ، اال ؤ١ جٝسفجش جٝدػص٩ يسيـ١٠ ُـؿؿج   
ٜديفج ١٠ جٝؿفجلحز ٩ٖ ليح٘ ٥ـ٣ ج٠ٝنٜٞر، ٧ا١ ٜح١ ٥ـج جِٝؿؿ ال يس٢حلخ ٠َ ػظٟ ٧ؾًـ٧فذ  

 .٥ـ٣ ج٠ٝنٜٞر

٢٧سط ١ُ ج٠ٝػح٧الز جٝس٩ دـ٦ٝح ٖفي٘ ج٠ِٝل ٩ٖ ظ٠ـَ جٝسـفجش ج٢ٌٝـف٨ ج٠ٝـفسدً     
دحٝسػفم جٝظ٢ل٩، ُح٠ٝيًح، ٧اٙٞي٠يًح، ٠٧ػٞيًح، جٝس٧ول ِٝؿؿ ١٠ جٝؿفجلحز جٝس٩ سفسدً د٠نـٜٞر  

 :جٝظ٢ل٩، ٧سٟ سو٢يٕ ٥ـ٣ جٝؿفجلر ٧ٖ٘ جألدِحؿ جٝسحٝير  جٝسػفم

 .ؿفجلحز ؾحور دحٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٧ق٢ح ج٠ٝػحفٟ(    1) 

 :ؿفجلحز ؾحور دحٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٩ٖ ج٠ٝظحالز ج٠ٝؾسٞٗر، ٧سي٢٠ز (   2) 

 –٠وـ٢َ  )ؿفجلحز جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ؿجؾل ُؿؿ ١٠ ج٠ٝئللحز جٝػ٠٧ٜيـر    -ؤ 
 (.د٢ٛ –٠ػل سظحف٨ 

 .ؿفجلحز جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ؿجؾل ج٠ٝلسنٗيحز -خ

 .ؿفجلحز جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ؿجؾل ج٠ٝئللحز جٝسِٞي٠ير -ظـ

 .ؿفجلحز ػ٧ل جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٠ٜنٜٞر جظس٠حُير(   3)  
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 :دراشبح خبظج تبمخحرص امسيشّ ُزيب اموحبره : أُاًل 
 :امدراشبح األسيتيج ؿى زيب اموحبره (  أ ) 

٩ٖ ؤيف٢ٝؿج جٝن٠حٝير ن٠ٞز . ٩ٖLukia Nolwiez (1972ٟ)(1) ؿفجلر ٧ٜٝيح ٧ٝ٧٢يق  -1
٠فييًح ٢ٗليًح، جلسؾؿٟ جٝدحػش ٩ٖ جٝؿفجلر ج٦٢٠ٝط ج٧ٝو٩ٗ ٧و٠ٟ  70ُي٢ر جٝؿفجلر 
لئجاًل ي٩ًٔ ظ٠يَ ظ٧ج٢خ ٧ؤ٥ؿجٕ جٝؿفجلر ٧ٙؿ ٜنٗز جٝؿفجلـر   15جلسديح٢ًح ين٠ل 

جٝفيـح ٠ـ١   ١ُ ؤ٤٢ ٩ٖ جِٝبلٙحز جأللفير جٝػ٠ي٠ر ي١٧ٜ ١٠ جٝوِخ ػل سِٚيؿجز 
ًفٕ ٧جاللسٗقجق ١٠ جًٝفٕ جآلؾف ٖحٝيػير ٩ٖ ج٢ِٕٝ جٝظ٢لـ٩ ٙـؿ ال س٠س٢ـَ    
وفجػر دل سسؾـ ٧٠ٕٙ ١٠ جٝو٠ز ج٢ٝلد٩ سظح٣ جًٝفٕ ج٠ِٝسؿ٨ ٥٧ــج ج٠ٔٝـ٧ى   
جٝظ٢ل٩ ٧٥ ج٧٠ٕٝٙ ج٩ً٠٢ٝ ٩ٖ ػحٝر جٝق٢ح ٥٧سٛ جِٝفى ٧جالٓسوحخ، ٩٢ِ٠ٖ اٙح٠ر 

٦ًٟ ٙفجدر ٠ـ١ جٝؿفظـر جأل٧ٝـ٩    ُبلٙر ظ٢لير ٓيف ٠نف٧ُر دي١ ؤٖفجؿ جأللفذ سفد
٧ػؿ٧ش ـٝٛ ٝيك دحأل٠ف ج٢ٝحؿف، ٠ٜح ؤ٧يػز جٝؿفجلر ؤ١ ٓحٝدير ؤٖفجؿ ُي٢ر جٝدػش 
ٜح٢ز ٦ٟٝ ؾدفجز ١٠ ؤ٧٢جٍ ٠ؾسٞٗر ١٠ ق٢ح ج٠ٝػحفٟ ٜق٢ح جألؼ ٠َ ؤؾس٤، ٧جٝظؿ ٠ـَ  
 ػٗيؿس٤، ٧جِٟٝ ٠َ جد٢ر ؤؾي٤، ٧جألٟ ٠َ جد٦٢ح، ٧جٝؾحٝر ٠َ جد١ ؤؾس٦ح، ؤ٠ح ق٢ح ج٠ٝػحفٟ
جألد٨٧ ٖٜح١ ج٠٢ًٝ جألٜصف ني٧ًُح، ـٝٛ دح٢ٝلدر ٝآلدحء جٝـي١ يد١٧ٔٞ ١٠ ج٠ِٝف ٠ح دي١ 

ل٢ر، ٧ٙؿ جلس٠فز ُبلٙحز ق٢ح ج٠ٝػحفٟ جألد٨٧  14-5ل٢ر ٧د٢حس٦ٟ ٩ٖ ل١  30-40
ل٧٢جز ٩ٖ ج٠ٝس٧لً، ٧ٜـٝٛ سدي١ ١٠ جٝؿفجلر ؤ١ جآلدحء ٜح٧٢ج ـ٨٧  8ٝٗسفجز ٧وٞز 

ؿفذ ٩ُٞ جٝسػٜٟ ٩ٖ ج٢ٝٗك ٧ٝؿي٦ٟ ٧ٙـز ٖـفجّ   فٓدحز ظ٢لير ٠ٗفًر ٠٧ػؿ٧ؿ٨ جٝٚ
ٜديف ٧ٜح٢ز ؤ٦٠حز جٝد٢حز ج٠ٝظ٩٢ ُٞـي١٦ ٧ٞٔ٠دـحز ُٞـ٩ ؤ٠ـف١٥ ٠٧ٜسثدـحز      
٢٠٧ٗوبلز ُحًٗيًح ١ُ ؤق٧جظ١٦، ١ٜ٧ ٩ٖ جٝٔحٝخ يٗي١ٞ جٝو٠ز ٧جٝسٔحي٩ ُـ١  
سٞٛ جِٝبلٙحز ؾ٧ًٖح ١٠ ٢ُٕ ؤق٧جظ١٦، ؤ٠ح جأللف جٝـ٨ ػؿش ٖي٦ح ج٢ِٝـٕ جٝظ٢لـ٩   

١ ؤلف جًٝدٚر جِٝح٠ٞر جٝس٩ سِيم ٩ٖ ٠لح١ٜ ييٚر ٩ٖ ج٠ٝؿ١ جٝو٢حُير ٖٜح١ ؤٓٞد١٦ ٠
ؤ٧ ٩ٖ ٢٠حً٘ فيٗير ٢٠ِقٝر ٧يدؿ٧ ؤ١ جقؿػحٟ ج٢٠ٝقل ٧يي٤ٚ ٧جٖسٚحؿ ؤير ػ٠حير ٝٞػيحذ 

 .جٝؾحور ٧جِٝقٝر جٝصٚحٖير ٜح٢ز ١٠ ؤ٥ٟ ج٧ِٝج٠ل ج٠ٝنظِر ٩ُٞ ق٢ح ج٠ٝػحفٟ

ج٥ٚحز ٩ٖ ج٧ٝاليـحز ج٠ٝسػـؿذ   ٧ق٠بلث٤ ١ُ جِٝح٥فجز ج٠ٝف ٩ٖ٧Panis ؿفجلر دح٢ق  -2
ػحٝر ١٠ جِٝح٥فجز ج٠ٝفج٥ٚحز جٝبلس٩ سسفج٧ع ؤ٠ُحف١٥  300جأل٠فيٜير ن٠ٞز جِٝي٢ر 

ل٢ر ٧ج٧٠ٝؿُحز دإػؿ جٝلظ١٧، ٜنٗز جٝؿفجلر ١ُ ؤ١ جٝٗسيحز جٝبلس٩  18-٠12ح دي١ 
                                              

(
1
)  Lukia Noluiez, Incest, British, Journal of Psychiatry, Vol. 120, 1972, pp. 301-313. 
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١ٜ يػحيح ج٢ِٕٝ جٝظ٢ل٩ جألد٨٧ سقيؿ ٢لدس١٦ ١ُ يػحيح جأل٧٢جٍ جألؾف٨ ١٠ ق٢ح 
١٠ ؤٖفجؿ جِٝي٢ر، ٠ٜح ؤنحفز جٝؿفجلر ا٩ٝ ؤ١ ٠ـح  % 75يش دٞٔز ٢لدس١٦ ج٠ٝػحفٟ ػ

يٚفخ ١٠ ٢وٕ ُؿؿ جألنؾحه جٝـي١ ي٦فد١٧ ١٠ ٢٠حق٦ٟٝ ٩ٖ ج٧ٝاليـحز ج٠ٝسػـؿذ   
ؤٕٝ ل٧٢يًح ١٠ جألًٗحل جٝـي١ ٧ِٙ٧ج يـػحيح ج٢ِٝـٕ    300جأل٠فيٜير ٧جٝدحْٝ ُؿؿ٥ٟ 

 .(1)جٝظ٢ل٩ ١٠ آدحث٦ٟ ٩ٖ ٢٠حق٦ٟٝ

لحز جٝس٩ ج٥س٠ز دحآلدحء ٠فسٜد٩ ظفجثٟ ج٢ِٕٝ جٝظ٢ل٩ سظـح٣ د٢ـحس٦ٟ   ٧ٖي٠ح يسِٞ٘ دحٝؿفج -3
دح٧ٝاليحز ج٠ٝسػؿذ، ؤ١ ٢لدر ٜديفذ ١٠ جآلدـحء ٠فسٜدـ٩    Karinسدي١ ١٠ ؿفجلر ٜحفي١ 

ظفجثٟ ج٢ِٕٝ جٝظ٢ل٩ سظح٣ د٢حس٦ٟ سِفي٧ج ٥ٟ ؤ٢ٗل٦ٟ ٢ِٕٝ ظ٢ل٩ ٩ٖ ٧ًٗٝس٦ٟ ؤ٧ ٜح٧٢ج 
٧ؤؾ٧جس٦ٟ، ٠ٜح ٜنـٗز جٝؿفجلـر ُـ١ ؤ١    ن٧٦ؿًج ٩ُٞ ُبلٙحز ظ٢لير ٢ُيٗر دي١ آدحث٦ٟ 

ػف٠ح١ جآلدحء ١٠ جِٝحًٗر ٧جٝفُحير ٩ٖ ٧ًٗٝس٦ٟ ٧سؾ٩ٞ ق٧ظحس٦ٟ ١ُ جٝٚيـحٟ د٧جظدـحس٦ٟ   
 .(2)جٝق٧ظير جٝظ٢لير ١٠ جأللدحخ جأللحلير الفسٜحد٦ٟ سٞٛ جٝل٧ٜٞيحز ج٠ٝػف٠ر

٥ح٠ي١ ؤؾف٨ ؤظفيز ٩ٖ ج٠٠ٜٝٞر ج٠ٝسػؿذ جٝدفيًح٢ير سدي١ ؤ١ ص٠ر ُح٠ٞي١ : ٩ٖ٧ ؿفجلر -4
٩ٖ ٠ٌِٟ ػحالز ج٢ِٕٝ جٝظ٢ل٩ جألد٨٧ ٠٥٧ح جٝئً ج٢ٝٗل٩ ج٢ٝحظٟ ُـ١ ؤق٠ـر ؤ٧   
٠نٜٞر جٝٗفور ج٠ٝبلث٠ر ٖٜل سػ٧ل يسًٞخ ١٠ جٝنؾه جٝسٜيٕ ينٜل لددًح ٝٞيـًٔ  
ج٢ٝٗل٩ اـج سظح٧ق ٥ـج جٝئً جٝػؿ٧ؿ ٖب٤٢ يػؿش ٝؿ٨ جٝنـؾه جيـًفجدًح، ٠ٜـح    

جألخ )فجز ٧ًيٞر ينظَ جٝـق٧ض  ؤ٧يػز جٝؿفجلر ؤ١ ٓيحخ جٝق٧ظر ١ُ ج٢٠ٝقل ٝٗس
٩ُٞ جٝدػش ٩ٖ جد٢س٤ ١ُ ٠بلـ يٞظـإ اٝيـ٤ ٥فدـًح ٠ـ١     ( ج٠ٝيًفخ ٢ٗليًح ٧ُحًٗيًح

 .(3)جٝي٧ًٔ جٝس٩ يِح٢ي٦ح

لح٩ٝ ٝآلدحء ٠فسٜد٩ ج٢ِٕٝ جٝظ٢ل٩ سظح٣ د٢حس٦ٟ ١ُ ؤ٤٢ ٩ٖ ؤٓٞـخ  : ٧ٜنٗز ؿفجلر -5
ٞ٘ ٝؿي٤ ن٧ِفًج ػحالز ج٢ِٕٝ جٝظ٢ل٩ جألد٨٧ ٜح١ جألخ ٠ؿ٢٠ًح ٜٝٞػ٧ل جأل٠ف جٝـ٨ يؾ

دحٜٝدز يل٩ِ إلٙح٠ر ُبلٙحز ظ٢لير ٠َ جد٢س٤ دلدخ ُـؿٟ ٙؿفسـ٤ ُٞـ٩ ٧٠جظ٦ـر     
جٝي٧ًٔ جٝؾحفظير، ٠ٜح سدي١ ؤ١ جألخ ٠فسٜخ ج٢ِٕٝ جٝظ٢ل٩ ًٜفجق ٧٥ ؤخ ٠سلًٞ 

 .(4)٧يدش جٝٚل٧ذ ٩ٖ ُحثٞس٤
                                              

(
1
)  Z. Selbert M. & Pains A, Sexual Child Abuse as am Anteed entta prostitution, 

Child Abuse an Neglect. The Intersectional, Journal, Vol. 5, No. 4, 1978.   
(

2
)  Karin, M. A Psychology, cal Study of Causes and Effect with Treatment 

Recommendation, San Fransico, California Reports, Tosseypass, 1978, pp. 81-85. 
(

3
)  The Broden Taboo, Human Sixpences Preset, New York, 1979, p. 83.  

(
4
) Ptank in, S.,Incest : The MultiMate Family Secret Chalamour Peports, 1981,  

pp. 154-160  
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 :امدراشبح امـرتيـج ( ة ) 

ؤ٧ جٝسػفم جٝظ٢ل٩، ٦ٖـ٩ ؤ٧ال  ٧دح٢ٝلدر ٝٞؿفجلحز جِٝفدير جٝس٩ س٢ح٧ٝز ق٢ح ج٠ٝػحفٟ 
٠ػؿ٧ؿذ جِٝؿؿ، ٧صح٢يح لًػير ج٠ِٝ٘، ػيش ال س٧ظؿ ؿفجلر ٠ُيٚر ٩ٖ ٥ـج جٝوؿؿ، ٧ٖي٠ح يٞـ٩  

 :ُؿؿ ١٠ ٥ـ٣ جٝؿفجلحز 

 :، ٥٧ؿٖز ٥ـ٣ جٝؿفجلر ا٩ٝ (1)جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٩ٖ ج٠ٝٔفخ: ؿفجلر -6

 جٝسِفٕ ٩ُٞ ٠ؾسٕٞ ٠ؿ٧ٝالز ٠٧ِح٩٢ جٝسػـفم جٝظ٢لـ٩، ٧ج٠٢ٝـحـض جٝصٚحٖيـر      -
 .ج٠ٝئصفذ ٖي٤

سػؿيؿ ٧٢ُير ج٢ٝلحء ج٧ٞٝجس٩ يسِفي١ ٌٝح٥فذ جٝسػفم جٝظ٢ل٩، ٧ؤ٨ جٝٗثحز سِـؿ   -
 .جألٜصف ُفير ٝٞسػفم جٝظ٢ل٩

 .سػٞيل ج٢ِٜحلحز جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٩ُٞ جٝػيحذ جٝي٠٧ير ٢ٞٝلحء -

 .سػؿيؿ فؿ٧ؿ ؤِٖحل ج٠ٝلث٧ٝي١، ٧سػٞيل ؾًحد٦ٟ ػ٧ل ٠نٜٞر جٝسػفم جٝظ٢ل٩ -

ؤ١ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ي٩ٚٞ دحِٝؿيـؿ  : ُؿؿ ١٠ ج٢ٝسحثط ؤ٦٠٥ح  ٧ج٢س٦ز ٥ـ٣ جٝؿفجلر ٩ُٞ
 :١٠ جٝسؿجُيحز ٩ُٞ ج٠ٝفؤذ جٝس٩ سسِفى ٦ٝـج جِٝٗل، ٧و٢ٗز ٥ـ٣ جٝؿفجلر سٞٛ جٝسؿجُيحز ا٩ٝ 

 :أذر امخحرص ؿنّ امحيبث اموَييج منورأث [ 1]

ـ  فؤذ يئصف جٝسػفم ٩ُٞ جٝػيحذ ج٢٦٠ٝير ٠ٞٝفؤذ، دنٜل ٜديف، ٠ٝح ي٢ظٟ ٤٢ُ ١٠ ٧ٙ٧ٍ ج٠ٝ
سػز جٝس٦ؿيؿ ٧جالدسقجق، ٧ٙؿ يسفسخ ٩ُٞ ـٝٛ سِفي٦ح ٝٞٗول ١٠ ج٠ِٝـل، ؤ٧ جٝٚيـحٟ دسٚـؿيٟ    
جلسٚحٝس٦ح، دحإليحٖر ا٩ٝ ؤ١ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ يويخ ج٠ٝفؤذ دحإلػدحً ٧جٝيإك، ٧ٙسل ج٠ًٝـ٧ع،  

 .٧ٜل ـٝٛ ٙؿ يؿ٠ف جٝػيحذ ج٢٦٠ٝير ٠ٞٝفؤذ. ٧ل٧ء جٝسٜيٕ ٠َ ديثر ج٠ِٝل

 :منورأث  امحيبث امـبئنيجأذر امخحرص ؿنّ [ 2]

يِفى جٝسػفم ػيحذ جٝيػير جِٝحثٞير ٝسإصيفجز نؿيؿذ لٞدير، أل٢ـ٤ يوـيخ ج٠ٝـفؤذ    
دحيًفجدحز ٢ٗلير، ٧يٗٚؿ٥ح جٝصٚر ٩ٖ جٝفظحل، ٧ٙؿ يسفسخ ٩ُٞ ِٖل جٝسػفم ج٧٠ٝظـ٤ يـؿ   

 .ج٠ٝفؤذ ج٠ٝسق٧ظر، ؤ١ ي٧ٟٚ ق٧ظ٦ح دًبل٦ٙح، ٥٧ـج يِؿ ٥ؿٟ ٝٞػيحذ جِٝحثٞير

                                              

 .فٙير جٝؾيحف٨، ٠فظَ لحد٘  (1)
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 : ظحج امورأثرص ؿنّ أذر امخح[ 3]

سسِفى يػحيح جٝظ٢ك ا٩ٝ ٥قجز ُودير ؾًيفذ، ٧ٙؿ ؤنحفز دِى ػحالز جٝؿفجلر 
ا٩ٝ ؤ١٦٢ سحد١ِ ٝٗسفجز ٧ًيٞر جِٝبلض ج٢ٝٗل٩ ِٝؿذ ل٧٢جز ١٠ ظفجء سِفي١٦ ألِٖحل جٝسػفم 

 .جٝظ٢ل٩

٧س٦ؿٕ ٥ـ٣ جٝؿفجلـر اٝـ٩   ( 2003ٟ)ٌح٥فذ ج٢ِٕٝ ؿجؾل جأللفذ ج٠ٝوفير : ؿفجلر -7
ٌح٥فذ ج٢ِٕٝ جأللف٨ ٧ؤ٥ٟ ٠بل٠ػ٦ح ٠٧لددحس٦ح ٧جٝؾوحثه جٝنؾوـير   سػؿيؿ ػظٟ

٠ٝفسٜدي٦ح ٧ج٧ِٝج٠ل ج٦٠ٝيثر ٦ٝح، ٧جػس٧ز جٝؿفجلر ٩ُٞ ٠ظ٧٠ُـر ٠ـ١ جٝسلـحئالز    
جٝؾحور ؤٜصف جٝظفجثٟ ني٧ًُح ٩ٖ جأللفذ ج٠ٝوفير ٠٧ح ٩٥ جأل٠ح١ٜ ٧جأل٧ٙحز جٝس٩ يسٟ 

حخ ظفجثٟ ج٢ِٝـٕ جأللـف٨،   ٖي٦ح جفسٜحخ ظفجثٟ ج٢ِٕٝ جأللف٨ ٠ح ٩٥ ؤلدحخ جفسٜ
٧ػؿؿز ٠ظ٧٠ُر ١٠ ج٠ٝسٔيفجز جالظس٠حُير ٧جالٙسوحؿير ٠ِٝفٖر ٠ؿ٨ سإصيف٥ح ُٞـ٩  
جفسٜحخ ظفجثٟ ج٢ِٕٝ ٜح٠ٝلس٨٧ جالٙسوحؿ٨ ٧جٝسِٞي٩٠، ؤلحٝيخ جٝس٢نثر جالظس٠حُيـر،  
ؿ٧ف ج٠ٝئللحز جإلُبل٠ير، ٧ًدٚز جلس٠حفذ جلسديح١ ٩ُٞ ظ٠يَ ج٠ٝػ٧ٜٟ ُٞي٦ٟ ٖـ٩  

٠ِٝؿ ؤ٧ جٝنف٧ٍ ٖي٤ ٧جٝيفخ ج٠ٝٗي٩ ا٩ٝ ٧٠ز ٧جٝيـفخ ج٠ٝػـؿش   ظفجثٟ جٝٚسل ج
ُح٥ر ٧ظفجثٟ جالٓسوحخ ٥٧سٛ جِٝفى ٧جٝظفي٠ر ج٠ٝس٠ِؿذ ٧جٝلفٙر دـحإلٜفج٣ ٠ـ١   
جألق٧جض ٧جٝق٧ظحز ٧جألؾ٧ذ ٧جألؾ٧جز ٧جألد٢حء ٧جآلدحء ٧جأل٦٠حز ج٧٠ٝؿُي١ دلظ١٧ 

ػ٧صًح، ١٠٧ ٢سحثط ٥ــج  ٠د 120ج٢٠ًٝٚر ج٠ٝفٜقير دحٝٚح٥فذ، ٧ٙؿ دٞٔز ٠ٗفؿجز جِٝي٢ر 
١٠ٙ دظفجثٟ ٥سٛ جِٝفى ٧جالٓسوحخ ؿجؾل جأللفذ دلـدخ  % 4.1جٝدػش ؤ١ ٢لدر 

 .(1)اوحدس٦ٟ دحيًفجخ ٩ٖ جٝٔفيقذ جٝظ٢لير

٩ٖ ٠لغ جٝؾدفذ دحٝظفي٠ر ػ٧ل جِٝحٟٝ جٝـ٨ ٙحٟ د٤ ج٠ٝفٜق ج٩٠٧ٚٝ ٝٞدػـ٧ش  : ؿفجلر -8
جٝظفي٠ر ٦٢٠ـح جٝظـفجثٟ    ٠٢ًًح ١٠ ؤ٠٢حً 11جالظس٠حُير ٧جٝظ٢حثير، س٢ح٧ل ٥ـج ج٠ٝلغ 

يؿ ج٠٠ٝسٜٞحز ج٢٠ٝقٝير، جٝظفجثٟ جٝنؾوير، ج٧ٝٙحثَ جٝظ٢لير، جالُسؿجءجز ٧جٝس٦ؿيؿجز، 
٧فٟٓ ؤ١ ٥ـج ج٠ٝلغ س٢ح٧ل ج٧ٝٙحثَ جٝظ٢لير ٤٢ٜٝ٧ ٟٝ يسًف٘ ا٩ٝ ج٧ٝٙـحثَ جٝؾحوـر   

ؤ٢ص٩ ١٠ دي١ ٠ٗفؿجز جِٝي٢ـر جٝدـحْٝ ُـؿؿ٥ح     542دح٠ٝػحفٟ، ٧ٜح٢ز ُي٢ر جٝؿفجلر 
، ٧دْٞ ُؿؿ ج٢ٝلحء جٝبلس٩ سِفي١ ٝسٞٛ ج٧ٝٙحثَ جٝظ٢لير %54.2ؿذ د٢لدر ٠ٗف 1000
١٠ ٠ظ٧٠ٍ ؤٖفجؿ جِٝي٢ر، % ١٠11.2 ج٢ٝلحء ؿجؾل جِٝي٢ر، % 20.7ؤ٢ص٩ ي٠ص١ٞ  112

                                              

 .98ؤػ٠ؿ ج٠ٝظؿ٧خ، ٠فظَ لحد٘، ه   (1)
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ؤ١ ج٧ٝٙحثَ جٝظ٢لير ٢٠سنفذ دحِٝٗل ٩ٖ ٠ظس٢ِ٠ح  : أُاًل: ٧٧يػز ٥ـ٣ جٝؿفجلر جآلس٩ 
جء٥ح ٠َ ٠بلػٌر ؤ١ جٝؿفجلر سس٢ح٧ل ج٠ٝوف٨ دو٧فذ ؾًيفذ سلسٞقٟ ٧ٙٗر ػحق٠ر اق

ؤِٖحل ٠حؿير ٧ٝيك ٠ظفؿ ج٠ِٝحٜلحز جٜٝبل٠ير جٝس٩ ٢ِفٕ ظ٠يِح ؤ٦٢ح ٢٠سنفذ دو٧فذ 
ؤ١ ج٠ِٝؿل جِٝح٩ٝ ال يِٜك ج٧ٝٙحثَ ٧ػؿ٥ح ٧ا٠٢ح ي٠صل : ذبييًبٓيف ًديِير ٩ٖ جٝنحفٍ، 

٢لـدر  ٩ٖ ظح٢خ ٤٢٠ جٝػلحلير ج٠ٝٗفًر ٝؿ٨ ج٠ٝوفيحز اقجء سٞٛ ج٧ٝٙحثَ ٠٠ح يظِل 
١٦٢٠ يدح١ٔٝ ٩ٖ سٗليف دِى جٝسػفنحز ٩ُٞ ؤ٦٢ح سػ٠ل ٧٢جيح ظ٢لير ُؿ٧ج٢ير، ٩ُٞ 
ٓيف جٝػٚيٚر، ٧يؿؾل ٩ٖ ٥ـج جٝسٗليف جػس٠حل فٓدر جٝدِى ٩ٖ جٝسإٜيؿ ٩ُٞ سِفي١٦ 
٠ٝصل سٞٛ ج٧ٝٙحثَ ٝٞسإٜيؿ ٩ُٞ ؤ١٦٢ ٠ف٧ٓدحز، ٧يف٨ جٝدػش ؤ١ ج٠ِٝؿالز ج٠ِٝف٧ير 

ٍ ج٠ٝوف٨ اـج ٠ح ٜح٢ز ج٧ٝٙحثَ ػٚيٚير ؤ٧ و٧فذ س٠صل و٧فذ ٓيف ٠ً٠ث٢ر ١ُ جٝنحف
ٓيف ٠ً٠ث٢ر ١ُ جٝسفٜيدر ج٢ٝٗلير ٠ٞٝفؤذ ج٠ٝوفير اـج ٠ح ٜح١ ظح٢خ ١٠ ٥ـج ج٠ِٝـؿل  
يِدف ١ُ جٝػلحلير ج٠ٝٗفًر ؤ٧ جٝفٓدر ٩ٖ الدحّ و٧فذ ٠ِي٢ر ٢ُؿ ج٠ٝلسظيدي١ ؿ١٧ 

ر ػيـش  ؤ١ ي٠صل ـٝٛ ج٢ِٜحك ٧ٞٝجَٙ، ٧ُفيز جٝؿفجلر أل٢ـ٧جٍ ج٧ٝٙـحثَ جٝظ٢لـي   
سي٢٠ز جالٓسوحخ، ٠٧ػح٧ٝر جالٓسوحخ، ٥سٛ جِٝفى، ٠يحيٚحز، لـ٧ٞٛ ٓيـف   
الث٘، ٧س٧يغ جٝؿفجلر ا٩ٝ ؤ١ ج٢ٝلدر جٝٔحٝدر ١٠ جالُسؿجءجز جٝظ٢لير سؿؾل ؿجث٠ًح ٩ٖ 
ُؿجؿ ٥سٛ جِٝفى دػٜٟ جٝل٧٦ٝر ج٢ٝلـدير الفسٜحد٦ـح ٠ٚحف٢ـر دحفسٜـحخ ظـفجثٟ      

١٠ ج٧ٝٙحثَ جٝظ٢لير جٝس٩ سس٠صـل ٖـ٩   جالٓسوحخ، س٧يغ جٝؿفجلر ؤ١ ج٢ٝلدر جٜٝديفذ 
ج٠ٝيحيٚحز جٝظ٢لير جٝس٩ سول ا٩ٝ ػؿ جالػسٜحٛ ؤ٧ ج٠ٞٝك، دِٜك جٝػٚيٚر ج٧ٝجِٙر ٩ٖ 
جٝنحفٍ ج٠ٝوف٨، ٖب٦٢ح ػٚيٚر سئٜؿ ؤ١ جال٢يدحً ي٢ٚه جٝنحفٍ ج٠ٝوف٨ ا٩ٝ ػـؿ  
 ٛ  ٜديف ٠٠ح يػسحض ٤ِ٠ جأل٠ف ا٩ٝ ٧ٙٗر سفد٧ير ٧ٙح٢٧٢ير ػحق٠ر ٠َ ٜحٖر ؤ٠٢حً جٝلـ٧ٞ
ؿجؾ٤ٞ ٧ٝيك ًٖٚ ٩ٖ ٢ًح٘ جٝل٧ٞٛ جٝظ٢ل٩، ٖحٝل٧ٞٛ ٓيف ج٢٠ٝيدً ٖـ٩ جٝنـحفٍ   
ج٠ٝوف٨ ٩ٖ ٠ظحل ٠ح ينظَ ٩ُٞ جٝل٧ٞٛ ٓيف ج٢٠ٝيدً ٩ٖ ٜحٖر ج٠ٝظحالز، ١٠٧ صٟ 

دحال٢يدحً ٩ٖ ٜحٖر ج٠ٝظحالز جألؾف٨،  -ٖي٠ح ٢ف٨–ٖب١ جال٢يدحً جألؾبل٩ٙ يفسدً 
ر سؾٞـٕ ٧فجث٦ـح ٠ألـ٩ ُحثٞيـر     ٧س٧يغ جٝؿفجلر ؤ١ جفسٜحخ ٥ـ٣ جٝظفجثٟ جٝظ٢لي

٧جظس٠حُير ٢٧ٗلير دحٝٔر جٝؾ٧ًفذ، ٧٠٧جظ٦ر ٠صل ٥ـ٣ جٝظفجثٟ ال ي٢د٩ٔ ؤ١ يٚسوـف  
ٖحٝنحفٍ ج٠ٝوف٨ ؤودغ دحْٝ جٝػلحلـير اقجء   -٠َ ؤ٠٥يس٦ح–٩ُٞ ج٧٠ٝجظ٦ر جٝظ٢حثير 

سٞٛ جٝظفجثٟ جٝظ٢لير جٝس٩ سس٧جٖف ؤؾدحف٥ح ٩ٖ جٝوػٕ جٝليحفذ دنٜل يٜحؿ ي١٧ٜ ي٠٧يًح 
فٟٓ ١٠ جسظح٣ ج٠ٝنفٍ ج٧ٝجيغ ا٩ٝ سنؿيؿ جِٝٚحخ ُٞي٦ح ا٩ٝ ػؿ جإلُؿجٟ، ٧سـف٨  دحٝ
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جٝؿفجلر ؤ١ ج٧٠ٝجظ٦ر جٝظ٢حثير ٧ػؿ٥ح ال س٩ٜٗ ١٠٧ صٟ الدؿ ١٠ ُفى ٥ـ٣ ج٧ٝٙـحثَ  
٩ُٞ جٝدػش ج٩٠ِٞٝ ج٠ٜٝصٕ ػس٩ ٢سدي١ دنٜل ُٚبل٩٢ ٧ٝيك دنٜل ج٢ِٗح٩ٝ ٢ٌـف٨،  

٧ٜـح١ ٦ٝــج جٝدػـش    . (1)ِٖحٝر ظ٧ج٢خ ج٧٠ٝي٧ٍ ٧ؤل٧ٞخ ٧٠جظ٦س٤ ٧٠جظ٦ر ٢حظػر
جٝٗيل ٩ٖ جٝس٧ظ٤ ا٩ٝ ؿفجلر ج٧ٝٙحثَ جٝظ٢لير ٝيلز ٩ٖ جٝنحفٍ ج٠ٝوف٨ ١ٜٝ٧ ٖـ٩  

 .٩ٜٝ يسٟ دإل٧ٞخ ٩٠ُٞ ٧٠جظ٦ر ٥ـ٣ ج٠ٝنٜٞر( ق٢ح ج٠ٝػحفٟ)جأللفذ ج٠ٝوفير 

ؤؾف٨ ١ُ ل٧ٞٛ ج٧ٝجٝؿي١ جإليـجث٩ ٧جٝػ٠حير جٝٚح٢٧٢ير ٝؤلد٢حء، ج٥س٠ز ٥ــ٣  : ٧ؿفجلر -9
ييغ و٧ف جإليـجء جٝظلؿ٨ ًٝٞٗل، ِٖفيز ٝو٧ف جإليــجء جٝظلـؿ٨   جٝؿفجلر دس٧

ج٠ٝدحنف، ١٠٧ ٥ـ٣ جٝو٧ف جالُسؿجء جٝظ٢ل٩، ٧٧يػز جٝؿفجلر ؤ١ جأليـجء جٝظلـؿ٨  
ج٠ٝدحنف ٧٥ جالُسؿجء جٝظ٢ل٩، ٧يٚوؿ د٤ جالسوحل جٝظ٢ل٩ دي١ ؤػؿ جآلدحء ٧جألد٢حء ؤ٧ 

يفف جٝظلـ٠ح٩٢ ٧ج٢ٝٗلـ٩،   سل٦يل ٥ـج جالسوحل دي١ جًٝٗل ٧آؾفي١ د٠ح يٞػ٘ د٤ جٝ
٧فٟٓ ؤ١ ٥ـج ج٧٢ٍٝ ١٠ جإليـجء ٓيف ٠ػؿؿ اػوحثيًح ٢ٌفًج ٝس٢حٖي٤ ٠َ جٝٚيٟ جألؾبلٙيـر  
٧جٝؿي٢ير، ٦ٝـج ٧٦ٖ يسٟ ٩ٖ جٝؾٗحء ٢٧حؿفًج ٠ح يدْٞ ٤٢ُ ؤ٧ يِسفٕ د٤، ٧ؤنحفز جٝؿفجلر 
ا٩ٝ ؤ١ ٥ـج جٝنٜل ١٠ جإليـجء ي٧ظؿ ؿجؾل ج٠ٝظس٠َ ج٠ٝوف٨ دٜصفذ، ٧ٝؾ٧ًفذ ٥ــج  

٧٢ٍٝ ١٠ جإليـجء ٖٚؿ ػف٤٠ جٝٚح١٧٢ ٧جُسدف٣ ظفي٠ر ٥سٛ ُفى جًٝٗل ٧ـٝـٛ ٖـ٩   ج
٧ُٚدحز، ٢٧ٌفَج ٝيِٕ جًٝٗل دؿ٢يًح ٢٧ٗليًح د٠ح يوِخ ُٞيـ٤ ٠ٚح٠٧ـر    269ج٠ٝحؿذ 

جالُسؿجء ١٠ ٢حػير، ٠ٜح ؤ٤٢ ٙؿ يل٦ل جٝسإصيف ُٞي٤ ٧يؾيَ ٧ِٝج٠ل جإلٓفجء ١٠ ٢حػير 
٧ؾحور اـج ٠ح ٜح٧٢ج ١٠ ؤٖفجؿ ؤلـفس٤، ٝــٝٛ   ؤؾف٨ ٠ٜح ؤ٤٢ ٓحٝدًح ٠ح ي٢وحٍ ٜٝٞدحف 

نؿؿ جٝٚح١٧٢ ج٧ِٚٝدر اـج ٠ح ٜح١ ٥ـج جِٝٗل ٢حسظًح ١٠ ؤػؿ ؤو٧ل جًٝٗل، ٖـ٥دز ج٠ٝحؿذ 
١٠ ٙح١٧٢ ج٧ِٚٝدحز ٩ُٞ ٠ِحٙدر ٥سٛ ُفى ا٢لح١ دحألنٔحل جٝنحٙر ١٠ صـبلش   268

اال ؤ٤٢ ٜصيفًج ٠ح ا٩ٝ لدَ ل٧٢جز، ٧سٗيؿ جٝؿفجلر ؤ٤٢ فٟٓ ٥ـ٣ جألػٜحٟ ج٠ٝنؿؿذ ٧ِٚٞٝدر 
سػؿش ٠صل ٥ـ٣ جالُسؿجءجز جٝؾًيفذ ؿجؾل جأللفذ ل٧جء ٜح١ ٥ـج جالُسؿجء ١ُ ًفي٘ 

 .(2)ؤػؿ ج٧ٝجٝؿي١ ؤ٧ سل٦يل اظفجث٤ ١٠ ؾبل٦ٟٝ

                                              

ؤػ٠ؿ ُوحٟ جٝؿي١ ٠ٞيظ٩، جٝؾدفذ دحٝظفي٠ر ػ٧ل جِٝحٟٝ، جٝظقء جٝصح٩٢، ٠ِؿالز جٝسِفى ٝؾًف جٝظفي٠ر   (1)
 .2000ٟٝٞدػ٧ش جالظس٠حُير ٧جٝظ٢حثير، جٝٚح٥فذ،  ٩ٖ ٠وف، ؿفجلر ٠ٚحف٢ر، ج٠ٝفٜق ج٩٠٧ٚٝ

ُقذ ٜفيٟ، ل٧ٞٛ ج٧ٝجٝؿي١ جإليـجث٩ ٧جٝػ٠حير جٝٚح٢٧٢ير ًٝٞٗل، ٠ـئس٠ف جًٝٗـل ٧آٖـح٘ جٝٚـف١ جٝػـحؿ٨        (2)
 .٧1993ٟجِٝنفي١، ج٠ٝفٜق ج٩٠٧ٚٝ ٝٞدػ٧ش جالظس٠حُير ٧جٝظ٢حثير، 
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ؤؾف٨ ٙح٠ز د٦ح ُقذ ٜفيٟ ١ُ جٝل٠حز جٝؾحور دحإل٢ـحش جٝسـ٩ سسِـفى     :ؿفجلر٧  -10
خ، ٥سٛ جِٝفى، جٝسِفى جالٓسوح: ٝٞظفجثٟ جٝظ٢لير، ٧س٢ح٧ل ٥ـج جٝدػش صبلش ظفجثٟ

ؤ١ جٝٔحٝدير  -: ٝؤل٢ص٩ ٩ُٞ ٧ظ٤ يؾؿم ػيحث٦ح، ٧س٧وٞز ٢سحثط ٥ـ٣ جٝؿفجلر ا٩ٝ جآلس٩ 
٩ٖ جًٝفي٘ جِٝحٟ ٧ٜح١ ـٝٛ د٢لدر  ٝظفي٠ر ؾؿم جٝػيحء ١٠ جآل٢حش ٩ٖ جِٝي٢ر سِفي١

، صـٟ ظفي٠ـر ٥سـٛ    %4.5، يٞي١٦ ١٠ سِفي١ ٠ٝػح٧ٝر جالٓسوحخ د٢لدر 91.9%
، ٧يسيغ ١٠ ٥ـج جٝدػش ؤ١ ؤٜصـف جٝظـفجثٟ جٝسـ٩    %٢1.8لدر جِٝفى ٧جالٓسوحخ د

سسِفى ٦ٝح جأل٢ص٩ ٩ٖ ج٠ٝظس٠َ ج٠ٝوف٨ ٩٥ ظفي٠ر ؾؿم جٝػيحء ٠٠ح ينيف ا٩ٝ ُـؿٟ  
جالٝسقجٟ جألؾبل٩ٙ ٝؿ٨ جٝندحخ ٩ٖ جًٝفي٘ جِٝحٟ، ٧ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ي٧جدً ؤ٢٠ير ٜحٖير ٖـ٩  

ثٟ ٓيف فجؿُر، ٧ؤٖحؿز جٝنحفٍ ج٠ٝوف٨، ٠ٜح ؤ١ ج٧ِٚٝدر جٝس٩ س٧َٙ ٩ٖ ٠صل ٥ـ٣ جٝظفج
٢سحثط جٝؿفجلر دح٢ٝلدر ٝل١ جإل٢حش ٩ٖ ُي٢ر جٝؿفجلر جٝبلس٩ سِفيـ١ ٠ٞٝيـحيٚحز ؤ٧   

ل٢ر، ٧سٞي٦ح ٢لدر ١٠ ٥ـ١   24،  16، سَٚ ؤ٠ُحف١٥ دي١ %51.8جٝظفجثٟ جٝظ٢لير ٩٥ 
، ٧سٚل ٩ٖ جٝٗثحز ج٠ِٝفير جألؾف٨، ؤ٠ح دح٢ٝلدر ٝٞسِٞـيٟ  %25.9 34ػس٩  ٩ٖ25 ل١ 

ؤ١ جٝبلس٩ سِفي١ ٝٞظفجثٟ جٝظ٢لير ١٠ ـ٧جز جٝسِٞيٟ جٝصح٨٧٢ ج٠ٝس٧لً، س٧يغ جٝؿفجلر 
، ٧سٚل ج٢ٝلدر ٜصيفًج دِؿ ـٝـٛ، ؤ٠ـح دح٢ٝلـدر إلدـبلّ     %26.9يٞي١٦ جٝظح٠ِحز د٢لدر 

٧فٟٓ ؤ١ ٢لدر جٝسدٞيْ ٩ٖ ٜل جٝظفجثٟ % 1.8جٝنفًر ٜح٢ز ج٢ٝلدر يثيٞر ٝٞٔحير دٞٔز 
ح ـٝٛ فٟٓ ٠ح ي١ٜ٠ ؤ١ يسفسخ ُٞي٦ح ٠ـ١  ٜح٢ز يِيٗر اال ؤ١ جٝظفجثٟ جٝظ٢لير ؤي٦ِٗ

 .(1)رحف يحفذ ٧ؾًيفذ ٩ُٞ جٝوػآص

١ُ ٠٢حـض ٧ؤ٠٢حً جالسظح٥حز ٢ػ٧ جٝل٧ٞٛ جٝظ٢ل٩ ٧جال٢ػفجٖحز دي١ ًبلخ : ؿفجلر  -11
جٝظح٠ِحز ج٠ٝوفير س٧يغ ٥ـ٣ جٝؿفجلر ؤ١ ٢٥حٛ سػفم ظ٢ل٩ دح٠ٝػحفٟ، ٧ج٦ٝـؿٕ  
١٠ ٥ـ٣ جٝؿفجلر ٧٥ ؿفجلر جسظح٥حز جًٝبلخ ٢ػ٧ جٝل٧ٞٛ جٝظ٢ل٩ ٖـ٩ ُي٢ـر ٠ـ١    

ًٝخ ٧جآلؿجخ ٧جٝػ٧ٚ٘، ٠ـ١  ًحٝخ ٧ًحٝدر ظح٠ِير ١٠ صبلش ٜٞيحز ٠ؾسٞٗر ج 1000
ظح٠ِر ُي١ ن٠ك ٧جٝٚح٥فذ، ٧ٜح٢ز ٢وٕ جِٝي٢ر ١٠ جًٝبلخ ج٠ٝلسظؿي١ ١٠ جٝوٕ 
جأل٧ل ٧جٝصح٩٢، ٧ج٢ٝوٕ جآلؾف ١٠ جِٝي٢ر ١٠ جًٝبلخ ٧جًٝحٝدـحز جٝٚـؿج٩٠، ٠٧ـ١    
جألؿ٧جز جٝس٩ جُس٠ؿ ُٞي٤ ٥ـج جٝدػش ج٠ٝٚحدٞر ١٠ ؾبلل سًدي٘ جلس٠حفذ جلسديح١ ٧ٜح٢ز 

جًٝبلخ سسٟ ٩ُٞ ج٢ٗفجؿ ٩ٜٝ يلسًيَ جًٝحٝخ جٝػؿيش دػفير ٧صٚر سح٠ـر  ٠ٚحدٞر ٥ئالء 

                                              

 .546ه ُقذ ٜفيٟ، ؿ٧ف يػحيح جٝظفي٠ر ٩ٖ ٦ُ٧ٙ٧ح، ٠فظَ لحد٘،   (1)
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٧ٝٚؿ سٟ نفع ٓفى ج٠ٝٚحدٞر نفػًح سح٠ًح ٜٝل ًحٝخ ؤ٠ح جٝـي١ ؤ٦ٌف٧ج ٠نحُف جٝؾظل 
٧جإلػلحك دحٝـ٢خ ؤ٧ جٝٚٞ٘، ٖٚؿ سٟ ٢٠ػ٦ٟ ٖفه ؤٜصف ٧ٝٚؿ س٠ز ٠ٚحدٞر دِى جًٝبلخ 

 :١٠ ج٢ٝسحثط ١٠ ؤ٦٠٥ح جآلس٩  ؤٜصف ١٠ ؤفدَ ٠فجز، ٧ج٢س٩٦ ٥ـج جٝدػش ا٩ٝ ُؿؿ

ؤ١ ٙي٠ر جِٝٗر ٧جِٝـفير ٩٥ ٙي٠ر ١٠ جٝٚيٟ جٝس٩ س٢نؿ٥ح جٝصٚحٖـر ج٠ٝوـفير ٠٧ـ١     -
ج٠ٝس٧َٙ ؤ١ ي٢ٌٟ جًٝبلخ ل٦ٜ٧ٟٞ جٝظ٢ل٩ ٧ًٖٚح ٦ٝح، ٧ٝٚؿ ؤٜؿز ٢سـحثط جٝؿفجلـر   
ج٠ٝيؿج٢ير ٩ُٞ ؤ١ دِى ًبلخ جٝظح٠ِحز ٧ًحٝدحس٦ح يدؿ١٧ ؤ٦٢ٟ ٓيف ٠ٜسفصي١ دـٝٛ 

 .٤٢ سظح٥بًل سح٠ًحؤ٧ يسظح٧ٞ٥

٠ـ١ جًٝحٝدـحز   % ٧5.2 ،١٠ جًٝبلخ جٝـ٧ٜف% 20سنيف ٢سحثط ٥ـ٣ جٝؿفجلر ا٩ٝ ؤ١  -
ٜح٢ز ٦ٟٝ ٠٠حفلحز ٠٧يحظِحز ظ٢لير ٜح٠ٞر ٙدل جٝق٧جض ٧يلـس٠ف ج٠ٝقيـؿ ٠ـ١    

 19-17جًٝبلخ ٩ٖ ٥ـ٣ ج٠٠ٝحفلحز جٝظ٢لير ٠ٜٞح ٜدف ل٦٢ٟ ٩ٖ٧ جٝٗثر ج٠ِٝفير ٠ـ١  
٩ٖ٧ جٝٗثر ج٠ِٝفيـر  % ٧0.4دح٢ٝلدر ٝئل٢حش % ٧ٜ2.4ف ُح٠ًح ٜح٢ز ج٢ٝلدر ج٠ٝث٧ير ٝٞـ

ُح٠ًح ٜح٢ز س٧ظؿ قيحؿذ ػحؿذ ٠٧ٗحظثر دي١ ٜل ١٠ جٝظ٢لي١ ٩ٖٗ ٥ــ٣ جٝٗثـر    23-25
١٠ جإل٢حش ٙؿ ٠حفلز جٝظ٢ك ٙدـل  % ١٠3.2 جٝـ٧ٜف % 12ج٠ِٝفير ج٢ٝلدر ج٠ٝث٧ير 

 .جٝق٧جض

٩ٞ ج٠ٝيحظِر ١٠ جًٝحٝدحز جإل٢حش ُ% ١٠15 جًٝبلخ جٝـ٧ٜف % ٧45جٖٚز ٢لدر  -
١٠ جإل٢حش جلس٦ظ٧٢ج % ١٠75 جٝـ٧ٜف ٧% ٧5جٝظ٠حٍ جٝظ٢ل٩ ٙدل جٝق٧جض دي٠٢ح 

 .ـٝٛ

١٠ جإل٢حش ا٩ٝ ؤلدحخ سإظيل ٠٠حفلر ج٠ِٝٞيـر  % ١٠94.8 جٝـ٧ٜف % 80ؤنحفز ٢لدر  -
جٝظ٢لير ا٩ٝ ٠ح دِؿ جٝق٧جض أل١ ـٝٛ يػص٢ح ُٞي٤ جٝسفجش جٝصٚـح٩ٖ ٠ٞٝظس٠ـَ ٧يـف١٧ ؤ١    

 .ٜديف ٩ٖ اصحفذ جٝل٧ٞٛ جٝظ٢ل٩ ٧لحثل جإلُبلٟ ٦ٝح ؿ٧ف

٢٥٧حٛ ٢نحً ظ٢ل٩ آؾف ي٧ٟٚ د٤ ًبلخ جٝظح٠ِحز ٓيف ٢نـحً جٝظ٠ـحٍ ٥٧ـ٧     -
ج٠ٝبلًٗر ٧جٝسٚديل ٧ج٠ٝبل٠لر، ٩ٖ٧ ٥ـج ج٢ٝنحً يسٟ جٝػو٧ل ٩ُٞ جإلصحفذ ٧جإلندحٍ 

 .١٠ جِٝي٢ر ١٠ جٝظ٢لي١ ٠حفل٧ج ٥ـ٣ جٝؾدفذ% 11جٝظ٢ل٩، ٧٧ظؿز جٝؿفجلر ؤ١ 

جٝظ٢ل٩ ٧يػز ٢سحثط جٝؿفجلر ؤ١ جٝنـ٧ـ جٝظ٢ل٩ ٜح١ نـحثًِح  ؤ٠ح دح٢ٝلدر ٝٞنـ٧ـ  -
ا٢حش ي٠حفل١٧  2ـ٧ٜف ٧ ٧10ي٢سنف دؿفظر ؤٜدف ٠٠ح س٧َٙ جٝدػش ٖدٞٔز ج٢ٝلدر 

 .جٝنـ٧ـ جٝظ٢ل٩
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٧سنيف ٢سحثط جٝؿفجلر ا٩ٝ ػحٝسي١ ١٠ ٓنيح١ ج٠ٝػحفٟ ٧ق٢ـح ج٠ٝػـحفٟ، ٧اػـؿ٨     -
ألؾف٨ ٜح٢ز دي١ جألؼ ٧ؤؾس٤، جٝػحٝسي١ ٜح٢ز ق٢سح ٠ػحفٟ دي١ ؤخ ٧جد٢س٤، ٧جٝػحٝر ج

٧ِٙسح جٝػحٝسي١ ؤ٦ٌفز ٠نحُف جالٜسثحخ ٧جٝٚٞ٘ ٧جٝؾظل ٧جٝـ٢خ ٧جٝظفٟ ٧ٜٞسـح٥ٟ  
 .ٟٝ سٜنٕ ١ُ ٠نٜبلس٠٦ح اال دِؿ ج٠ٝٚحدٞر جٝصحٝصر

 .(1)٧ؤ٧يػز ٥ـ٣ جٝؿفجلر ؤ١ ٢٥حٛ ػحالز جٝسػفم جٝظ٢ل٩ دي١ ج٠ٝػحفٟ -

١ُ فئير جًٝبلخ ٧جًٝحٝدحز ٩ٖ ج٠ٝظس٠َ جأل٠في٩ٜ ٝٞسػفم جٝظ٢ل٩ س٧يغ : ؿفجلر  -12
٥ـ٣ جٝؿفجلر ٥ـ٣ جٝفئير ١٠ ؾبلل اظحدحز جًٝبلخ ١ُ جأللثٞر ج٧٠ٝظ٦ر اٝي٦ٟ ٩ٖ ٙلٟ 
جالظس٠حٍ ١٠ ؾبلل جٝؿفجلر ج٠ٝيؿج٢ير، ٖإنحفز اظحدحز جًٝـبلخ اٝـ٩ ؤ١ جٝسػـفم    

دح٢ٝلدر ٝٞفظحل ٧ج٢ٝلحء ٠٧َ ـٝٛ يقؿجؿ  جٝظ٢ل٩ ٩ٖ ٠ػل ٠٧ٜح١ ج٠ِٝل ي١٧ٜ ٠نٜٞر
جػس٠حل ؤ١ يودغ ج٢ٝلحء يػحيح ٤ٝ ؤٜصف ١٠ جٝفظحل، ج٧٠ٝجٕٙ جٝسـ٩ ٖي٦ـح سًٞـخ    
٠٠يقجز ٠٧يقجز ظ٢لير ٠ٚحدل جاللس٠فجف ٩ٖ ج٠ِٝل ؤ٧ جٝسف٩ٙ ؤ٧ جٝػوـ٧ل ُٞـ٩   
قيحؿذ ٩ٖ جألظف ؤ٧ ػس٩ جٝػٗحٌ ٩ُٞ ج٧ٌٝيٗير سػؿش ٩ٖ جٝٔحٝخ ٩ٖ ٠ٜـح١ ٠٧ػـل   

ـٝٛ ٓحٝدير جٝػحالز ج١ِٞ٠ٝ ٦٢ُح سسي١٠ سػفم ظ٢ل٩ يؾٞ٘ ٧ي٧ظؿ ديثر  ج٠ِٝل ٠٧َ
٠ُل ُؿجثير، ٠ٌِٟ جٝن٨٧ٜ جٝفل٠ير ج٠ٝٚؿ٠ر يؿ جٝسػفم جٝظ٢لـ٩ سٜـ١٧ يـؿ    
ج٠ٝنفٕ ج٠ٝدحنف، ٧فدَ جٝنٜح٨٧ س١٧ٜ يؿ نؾه ؤ٨٧ٙ ٠صل ج٧٠ٌٕٝ جٝس٢ٗيـ٨ ؤ٧ 

٠ؿ د٦ـح ج٠ٝسػـفم   ٢حثخ جٝفثيك، ٢٥٧ح سلسؾؿٟ ج٧ٚٝذ ٜإل٧ٞخ ١٠ جأللحٝيخ جٝس٩ يلس
ظ٢ليًح، ؤ٠ح دح٢ٝلدر ِٝٞبلٙحز جؾل ٠ٜح١ ج٠ِٝل ٦ٖٟ يف١٧ ؤ٤٢ ٧ٝ ٧يِز ػؿ٧ؿ ُٞـ٩  
جِٝبلٙحز ٖـٝٛ ١ٝ يػفف ج٠ٌ٢٢٠ٝر ؤ٧ ٠ٜح١ ج٠ِٝل ١٠ جٝسػفم جٝظ٢ل٩، ٧يئؿ٨ ـٝٛ 
ا٩ٝ ؾٞ٘ ديثر ًح٠ٝر ُؿجثير يلسؾؿٟ ٖي٦ح ج٠ٝسػفن١٧ ددلحًر ًف٘ ٧ؤلحٝيخ اؿُحثير 

ؤ٤٢ دح٢ٝلدر أللحٝيخ يدً ٥ـج جٝلـ٧ٞٛ ؤ١ ٢٥ـحٛ ُٚدـحز    ٧لفير، ٧يف٨ جًٝبلخ 
سِسفى ٥ـ٣ جأللحٝيخ ٖي١ٜ٠ ٠ٞٝػ٠ٜر ؤ١ سػٜٟ ٩ٖ وحٝغ اوبلع ٠ـح ػـؿش ٠ـ١    
ؤيفجف ٧سػٜٟ ١٠ ؤظل جٝيفف جال٢ِٗح٩ٝ ٧ج٢ٝٗل٩ ٧جأليفجف جِٝٚحديـر ٠وـحفيٕ   
ج٠ٝػح٠حذ ٧ـٝٛ ١٠ ؤظل ج٧٠ٌٕٝ جٝـ٨ ٜح١ يػير ٝٞسػفم جٝظ٢لـ٩ ٧ٖـ٩ دِـى    

ػز ج٠ٝػحٜٟ وحػخ ج٠ِٝل ١٠ ؿَٖ جٝس٧ِيى ١ُ جأليفجف دؿل ١٠ ـٝٛ ج٧٠ٝجٕٙ ٢٠
 .(2)ًٞدز ١٠ ج٠ٝسػفم ؤ١ يسػ٠ل ج٠ٝلث٧ٝير ج٠ٝحٝير

                                              
(

1
)  Ahmed Okasha, Aedl Sadek, Patterns of Sexual Behavior Attitudes and Deviations 

Among Egyption University Students, The National Review of Social Science, Vol. 15, 

No. 1, 1978.     
(

2
)  Diana Kendall, Sociology in Our Times, Op.Cit., pp. 166-175.  
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ظ٧ٜٞي١ ٥ح٢ؿ٨ ١ُ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٩ٖ ٠ؿي٢ر ٢ي٧قال٢ؿير ؤيفذ،  ؿفجلر : ؿفجلر  -13
٧وٗير ٝصبلش ٠ٌ٢٠حز، ي٦سٟ ٥ـج جٝدػش دِفى ؾدفجز ٧سظحفخ ج٢ٝلحء ٠َ جٝسػفم 

٩ صبلش ٠ٌ٢٠حز ٠ؾسٞٗر ٩ٖ ٠ؿي٢ر ٢ي٧قال٢ؿير ٧سؿ٧ف سلحئالز ٥ـج جٝدػـش  جٝظ٢ل٩ ٖ
 : (1)ػ٧ل صبلش ٧٠ي٧ُحز فثيلير

١ُ ٠ؿ٨ جٝسإصيف جٝـ٨ ٝؿ٨ ٜل ١٠ ج٠ٌ٢٠ٝر ٧جٝديثر ج٠ٝػٞير ُٞـ٩   :امخشبؤل األُل  -
ًديِر جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٧ـٝٛ ١٠ ؾبلل سػؿيؿ ؤ٧وـحٕ ج٠ٝلـسظدي١ ج٠ٝنـحفٜي١    

جٝسحفيؾ٩ ٧جٝظٔفج٩ٖ جأل٧لَ ٠ٝؿي٢ر ؤيفذ يِينـ١٧   ٝٞسػفم جٝظ٢ل٩ ٩ٖ جٝليح٘
ٖي٦ح ٧ٜح١ ٢٥حٛ ٠دفف الؾسيحف٥ٟ ٠ؿي٢ر ؤيفذ ػيش ؤ١ جِٝبلٙر دـي١ ج٠ٌ٢٠ٝـحز   
٧ج٠ٝظس٠َ ٩ٖ ج٠ٝؿ١ جٝؤيفذ ُبلٙر ٧صيٚر ٧ٙ٧ير ٧ُؿؿ ج٠ٌ٢٠ٝحز يٜـ١٧ ٠ػـؿ٧ؿ   
د٧ظ٤ ُحٟ، ٩ٖ٧ جٝٔحٝخ ينسفٛ جٝلٜح١ ج٠ٝػٞي١٧ ٩ٖ سو٧فجز ٧جؿفجٜحز ٠نسفٜر 

حور د٦ٟ ٧ي٠يل ج٢ٝحك ا٩ٝ ٠ِفٖر دِي٦ٟ جٝدِى نؾوـيًح ؤ٧ ُدـف جٝلـ٠ِر    ؾ
٧جٝويز ٧ي٠ي١٧ٞ ا٩ٝ جٝسٗحُل ٩ٖ ٠ظ٧٠ُحز ٠س٧٢ُر ١٠ جٝليحٙحز ؾـحفض ديثـر    
ج٠ِٝل، ٧دحٝسح٩ٝ جٝػؿ٧ؿ دي١ ٠ػيًحز ٧٠٧جَٙ ج٠ِٝل ٧ٓيف ج٠ِٝل س١٧ٜ ؤٙل ٧ي٧ػًح 

ز ج٢ٝحك دح٠ِٝل سؾسٞـٕ  ٧ؤٙل س٠حيقًج ٩ٖ ج٠ٝظس٠ِحز جٝؤيفذ ٥٧ـج ي٩٢ِ ؤ١ ؾدفج
١ُ ؾدفجز ٥ئالء جٝلٜح١ ٩ٖ ج٠ٝؿ١ جٜٝديفذ ١٠٧ ج٠ٝػس٠ل د٢ـحء ُٞـ٩ ـٝـٛ ؤ١    
ؾو٧ويحز جٝػيحذ جٝس٢ٌي٠ير س١٧ٜ ٠ئللر ٢٧ٜ٠٧ر ٠ػٞيًح ٩ُٞ جٝفٟٓ ١٠ ؤ٢ـ٤ ال  
ي١ٜ٠ ؤدِحؿ جٝنف٧ً ٧جٌٝف٧ٕ جٝد٢حثير ٩ُٞ ج٠ٝلس٨٧ جٜٝديف ١٠ جٝس٢ح٧ل ٧جالُسدـحف  

ٞٚيحٟ د٦ـ٣ جٝؿفجلر ٧٥ د٢حء ٩ُٞ ـٝٛ جلسٜنـحٕ جًٝـف٘   ٧ؤػؿ جأللدحخ جٝفثيلير ٝ
٧جأللحٝيخ جٝس٩ ٖي٦ح ٧ؾبل٦ٝح سئصف ج٠ٝؿي٢ر جٝؤيفذ ٩ُٞ جٝسِديـف ُـ١ جٝسػـفم    

 .جٝظ٢ل٩ ٩ٖ ج٠ٌ٢٠ٝحز ج٠ٝػٞير

١ُ سإصيف جٝديثحز ٧جٝصٚحٖحز جٝس٢ٌي٠ير ج٠ٝؾسٞٗر ٩ُٞ جٝسِديف ١ُ  :امخشبؤل امذبيّ  -
 .جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٧سٗليف٣

٧٥ جٜٝنٕ ١ُ جألدِحؿ جالظس٠حُير ٧جٝظ٠حُيـر اللـسفجسيظيحز    :امذبمد  امخشبؤل -
 .٠ٜحٖػر ٧٠٧جظ٦ر جٝسػفم جٝظ٢ل٩

ؤ٠ح دح٢ٝلدر ِٝي٢ر جٝؿفجلر ٖٚؿ سٟ جؾسيحف صبلش ٠ٌ٢٠حز ٦ٝح لـ٠حز ٧ؾوـحثه    -
س٢ٌي٠ير ٠ؾسٞٗر، ٖح٠ٌ٢٠ٝر جأل٩ٝ٧ ؾحور دإ٠ُحل ٧و٢حُر جٝٞػ٧ٟ ٥٧ـ٩ ًٙـحٍ   

                                              
(

1
)  Jocelyn Handy, Op.Cit.  
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ٖي٤ ٢لدر ج٢ٝلحء جِٝح٠بلز، ؤ٠ح جًٝٚحٍ جٝصح٩٢ ٧٥ يليًف١٧ ُٞي٤ جٝـ٧ٜف ٧س٢ؾٗى 
٠ػل سظحف٨ ٝٞديَ دحًٝٚح٩ُ ٥٧ـج جًٝٚحٍ سليًف ُٞي٤ ؾؿ٠حز ج٢ٝلحء، ؤ٠ح جًٝٚحٍ 
جٝصحٝش ٧٥ ٠ٜسخ ٝٗفٍ ؤػؿ جٝد٧٢ٛ ٜح١ ُدحفذ ٩ُٞ ٠ٌ٢٠ر ؾؿ٠حز سليًف ُٞي٦ـح  

 .ج٢ٝلحء ١٠ ؤوػحخ جٝيحٙحز جٝدييحء

فثيل٩ سإصيفجز جٝديثر ٧جٝليح٘ جٝس٢ٌي٩٠ ٩ُٞ٧ جٝفٟٓ ١٠ ؤ١ جٝدػش س٢ح٧ل دنٜل  -
٩ُٞ ؾدفجز ج٢ٝلحء ٧سظحفد١٦ ٠َ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ١ٜٝ ٟٝ يسٟ س٢ٗيـ ـٝٛ ٩ٖ ٠ػل 

 :٠٧ٜح١ ج٠ِٝل ـجس٤، ٧س٧ظؿ ُؿذ ؤلدحخ ٝـٝٛ 

 .ػ٠حير جألٖفجؿ ج٠ٝنحفٜي١ ٩ٖ ج٠ٝٚحدبلز جٝؾحور دحٝدػش ١٠ ؤ٨ يفف (1)

ـ   (2)  ـ دػـش ُـ١   و٧ِدر جٝػو٧ل ٩ُٞ ٧٠جٖٚر جٝظ٦حز جٝفلـ٠ير ٝس٢ٗي
 .جٝسػفم جٝظ٢ل٩

ٙٞ٘ ج٢ٝلحء ج٠ًٝد٘ ُٞي١٦ جٝدػش ١٠ ؤ١ ٥ـج جٝدػش ل٧ٕ يئؿ٨ اٝـ٩   (3)
 .سقجيؿ جٝسػفم ٧انِح٤ٝ

ؤ٠ح ١ُ جألؿ٧جز ج٠ٝلسؾؿ٠ر ٩ٖ جٝدػش ٩٥ ج٠ٝٚحدٞر ٠َ ج٢ٝلحء جٝبلس٩ ٧ج١ٖٚ دنٜل  -
فل٩٠ ٧ٙد١ٞ ٠ُل ٠ٚحدبلز ١٦ِ٠ ١٠ ؤظل ؿفجلر جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٖـ٩ ٠ظـحل   

ُـح٠بلز   4ج٠فؤذ ١٠ ؤ٠ُحل ٧و٢حُر جٝٞػ٧ٟ،  ٠ُ13ل ٠ٚحدبلز ٠َ ج٠ِٝل، ٧سٟ 
١٠ ٥يثر جألٖفجؿ جِٝح٠ٞي١  ٩ٖ6 ٠لحُؿذ ج٠ِٝبلء ٧جٝقدحث١ ٜل ج٧ٝٙز ١٠ ج٠ٝػل ، ٧

٩ٖ جٝد٧٢ٛ، ٧س٠ز س٠ٜٞر ٥ـ٣ جٝديح٢حز د٠٧ِٞ٠حز سٟ س٧جٖف٥ح ١٠ ج٢٠ٝحٙنحز جٝٔيـف  
بلػٌر ٓيـف جٝفلـ٠ير   فل٠ير ٠َ ج٢ٝلحء ٩ٖ و٢حُر ٧ؤ٠ُحل جٝٞػ٧ٟ ٧ديح٢حز ج٠ٝ

 .٠ٞٝؿي٢ر

٧جػس٧ز ٥ـ٣ ج٠ٝٚحدٞر ٩ُٞ ٠ظ٧٠ُر ١٠ جأللثٞر ٠ٗس٧ػر ج٦٢ٝحيحز سٟ سلظي٦ٞح ٖـ٩   -
ؿٙيٚر ٧ًٞخ ١٠ ج٠ٝنـحفٜحز   ٢٠90حقل ج٢ٝلحء ٧جلس٠فز د٧ظ٤ ُحٟ دي١ لحُر ٧

٧وًٗح ٧ٌٝحث١٦ٗ ٧ؤلدحخ ؾف٧ظ١٦ ٠ِٞٝل، ٧ُبلٙس١٦ ٠َ ق٠بلث١٦ ٧ق٠يبلس١٦ ٩ٖ 
٠ِٝبلء ٧جٝقدحث١، ٩ٖ٧ ٦٢حير ج٠ٝٚحدٞر سـٟ لـئجل ٥ـئالء    ج٠ِٝل ٠٧َ ج٠ٝنفٖي١ ٧ج

ج٢ٝلحء ١ُ ٜيٕ ُف١ٖ ٧ػؿؿ١ جٝسػفم جٝظ٢ل٩، ٠ُ٧ح اـج ١ٜ ٘ ٠فف١ دسظفدر 
 .٧ؾدفذ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٧ٜيٕ سِح١ٞ٠ ٦ِ٠ح

٧سٟ ٢لؽ ٜل جألنفًر ٩ٖ٧ دِى جٝػحالز سٟ جالسوحل ٠فذ ؤؾف٨ دح٠ٝنـحفٜحز   -
١ِ ٩ٖ جٝسِٞيٚحز جٝس٩ ؤ٧٢ُٞج ٦٢ُـح  ٩ٖ جٝدػش، ٧ًٞخ ١٦٢٠ ؤ١ ي٧يػ١ ؤ٧ يس٧ل
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٩ٖ ج٠ٝٚحدبلز جأل٩ٝ٧، ٧سٟ سٚؿيٟ ٢لؽ ١٠ ٥ـ٣ جٝنفجثً ٧افظحٍ جٝسلظيل ٧ؿُـ٧ذ  
ج٢ٝلحء ٝٞسِٞي٘ ُٞي٦ح، ؤ٧ ًٞخ ٠لغ ؤ٨ ظقء ١٠ ج٠ٝـحؿذ، ٧سـٟ سػٞيـل ٢لـؽ     
٧سلظيبلز ج٠ٝٚحدبلز ٩ُٞ صبلش ٠فجػل ٩ٖ جٝدؿجير سٟ ٖػه ٜل ٙيـير ج٠ـفؤذ   

ر ٜيٕ سنٜل ٧س١٧ٜ سحفيؾ٦ح جٝنؾوـ٩ ُٞـ٩ ؾٞٗيـر    ٖفؿيًح ٩ُٞ٧ ػؿذ ٠ِٝفٖ
جٌٝف٧ٕ ٧جألػ٧جل جٝس٢ٌي٠ير ٧جٝسحفيؾير ٧جٝديثيـر جٝؾحوـر جٝسـ٩ ٠ـفز د٦ـح      

٧ج٠ٝفػٞر جٝصح٢ير ١٠ ج٠ِٝٞير جٝسػٞيٞير دػصز ُـ١ جأل٠٢ـحً ٧ج٠٢ٝـحـض    . ٧٧جظ٦س٦ح
ٙيـحيح   ٧6جِٝي٢حز ج٠ٝنسفٜر ٩ٖ ديح٢حز ٧ؤ٧وحٕ ٧٠٧جوٗحز ج٢ٝلحء ٠َ سػؿيؿ 

 :٥٧ـ٣ ٜح٢ز ٜحٝسح٩ٝ  فثيلير،

 .ج٧٢ٍٝ ٩ُٞ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٩ٖ ج٠ٌ٢٠ٝحز جٝصبلشسإصيفجز س٧قيَ   -

 .ًديِر جِٝبلٙر ج٢٦٠ٝير ٢ٞٝلحء ٠َ ٠ٚسف٩ٖ جٝسػفم جٝظ٢ل٩  -

 .ج٠ٝٗح٥يٟ جأل٢ص٧ير ١ُ جٝظ٢ك جٝفظ٩ٝ٧ ٠ٚحدل جٝظ٢ك جٝنحـ  -

 .جٝٗف٧٘ ج٠ٝؿفٜر ٧ج٠ٝسو٧فذ دي١ جٝسػفم جٝنؾو٩ ٧جٝسػفم جِٝحٟ  -

 .٧جالؾسبلٖحز دي١ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ج٩٢ِٞٝ ٧جٝظ٦ف٨ ٧ٓيف جٝظ٢ل٩ جٝٗف٧٘  -

 .٩ُٞ جلسفجسيظيحز ج٧٠ٝجظ٦ر جٝس٩ جلسؾؿ٠س٦ح ج٢ٝلحء سإصيفجز جٝليح٘ جٝس٢ٌي٩٠ -

 :يخبئز امدراشج تبميشتج ألؿوبل ُظيبؿج امنحُه ( أ ) 

س٧يغ ديح٢حز ٠ٚحدٞر ج٢ٝلحء ٩ٖ ٥ـ٣ ج٠ٌ٢٠ٝر ؤ١ جٝسػفم ٩ٖ ج٧ٝػؿذ جٝو٢حُير ٤ٝ  -
 :بلش جسظح٥حز ص

ٜح١ ي٧ظؿ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ جٝٗفؿ٨ ٧ج٩٢ِٞٝ جٌٝح٥ف ٧جٝـ٨ ٖيـ٤ يًٞـخ    :األُل  -
 .فظحل جسوحالز ظ٢لير ١٠ ٢لحء ٠ِي٢حز

ٜح١ ي٧ظؿ جإلف٥حخ جٝديث٩ جِٝحٟ ٧جٝـ٨ ٜح١ ي٠حفك ٧يٚسـفٕ ظ٠حُيـًح   : امذبيّ  -
 .د٧جلًر ٧٠ٌٗي١ فظحل ٧ٜح١ ٩ٖ دِى جألػيح١ ٧ٝيك ؿجث٠ًح ظ٢ليًح ٩ٖ ٠ي٤٢٧٠

ٜح١ ي٧ظؿ ليح٘ د٢حث٩ ٖي٤ يسٟ ج٢ٌٝف ا٩ٝ جإلؿجفذ ٧جالسػحؿجز ٧ج٦ٝيثـحز   :امذبمد  -
جٝس٢ٌي٠ير د٧جلًر ج٠ٝنحفٜحز ٩ٖ جٝؿفجلر ٩ُٞ ؤ٦٢ح س٧جًت، ٧سئصف ي٢٠يًح ُٞـ٩  
جٝسػفم ٧نٜٞز ٧ؤفظِز ٥ـ٣ ج٧ٚٝذ ديثر ٧ظؿز ٖي٦ح ج٠ٝنحفٜحز ٖـ٩ جٝؿفجلـر   

٥ـج جٝسػفم ٧سئٜـؿ ٥ــ٣   و٧ِدر ٙو٨٧ ٝس٠٢ير ٧س٧ًيف جلسفجسيظيحز ٠ٜحٖػر 
 .جٝؿفجلر دِى جٝؿفجلحز جٝس٩ ُفي٦ح جٝدػش ٖي٠ح لد٘



 -80- 

ؤ١ ج٢ٝلحء جٝنحدحز جِٝحقدحز جٝبلث٩ ي١ٞ٠ِ ٩ٖ جٝديثـحز  ( 1991ٟ)ٖٞٚؿ ٧يغ يح٢ز  -
ـجز جٝليًفذ جٝفظ٧ٝير ٧جٝديثحز جٝقفٙحء ي٧جظ١٦ دؿفظر ٠سٜففذ ٠ػح٧الز صحدسـر  

وـدػ١ ؤؿ٧جز ٧ؤٓـفجى   ٠لس٠فذ ٝظ١٦ِٞ ينحف١ٜ ٩ٖ ُبلٙحز ظ٢لير ٧ٙـؿ ي 
ٝٞس٢حٖك جٝظ٢ل٩ دي١ جٝفظحل، ٩ٖ٧ ٧ػؿذ و٢حُر جٝٞػ٧ٟ ج٢ٝلحء جٝبلث٩ ؿؾ١ٞ ٖـ٩  
ُبلٙحز صحدسر ٠لسٚفذ ٠َ جٝفظحل ج٠ِٝحل ٜح١ ي٢ٌف اٝي١٦ ج٠ٝنحفٜحز ٩ٖ جٝؿفجلر 
٩ُٞ ؤ١٦٢ ػو١ٞ ٩ُٞ دِى جٝػ٠حير ١٠ ؾبلل ج٠ٝقيؿ ٠ـ١ جٝسػـفم جٝظ٢لـ٩    

 .ج٠ِٝحل جٝفظحلدنفً ػفو١٦ ٩ُٞ ُؿٟ سػؿ٨ ٧٠٧جظ٦ر 

٧س٧يغ جٝؿفجلر ؤييًح ؤ١ دِى ج٠ٝنحفٜحز ٩ٖ جٝؿفجلر ػـح١ٝ٧ سٔيـف ٠ظـحل     -
٦ٞ٠ُٟ ٩ٖ ج٠ٝو٢َ ٧ج٠ِٝل ٩ٖ ٠ظحل آؾف يليًف ُٞي٤ جٝفظحل ٦ٖئالء سِفيـ١  
ٝسػفم ؤٜصف ُؿ٧ج٢ير ٢ُ٧ًٗح ٧جُسٚؿ٧ج دإ٤٢ ٥ـج جٝسػفم ٜح١ ٠و٠٠ًح ٠٧ٚوـ٧ؿًج  

 .١٠ ٧ٌيٗس١٦ ٝيصدز ؤ١٦٢ ٓيف ظؿيفجز ٧ٓيف ٜٗثحز ٧ًٝفؿ١٥

ؤ٠ح دح٢ٝلدر آلٝيحز يدً ٥ـج جٝل٧ٞٛ ٩ٖ ٥ـ٣ ج٠ٌ٢٠ٝر ٖٜنٗز جٝؿفجلر ُٞـ٩ ؤ١   -
 .ج٢ٝلحء ٜح٢ز ٝؿي١٦ ٧لحثل ٙٞيٞر ِٖحٝر ٝسٔيف١ ٥ـج جٝل٧ٞٛ

 : يخبئز امدراشج تبميشتج موحل امتيؾ تبمخسزئج( ة ) 

ٜديفًج ٧دحفق جؾسبلًٖح  دحٝسظقثرجؾسٕٞ ٠٢ً ٧٠٢٧ـض جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٩ٖ ٠ػل ٠٧سظف جٝديَ 
١ُ ـٝٛ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ جٝـ٨ ٜح١ يػؿش ٧يَٚ ٩ٖ ٧ػؿذ و٢حُر جٝٞػ٧ٟ، ٥٧ـج يفظَ ٩ٖ ظـقء  
٤٢٠ ا٩ٝ ػٚيٚر ؤ١ جألٖفجؿ جِٝح٠ٞي١ جٝـ٧ٜف ٧ج٠ِٝبلء ٜح٧٢ج ؤٓٞدير ٧ٜح١ يسػؿص١٧ د٠ِقل ٧ٜل د٠ٗفؿ٣ 

لـي١، ٠٧ٜـ١   ٧ٝيك ٩ُٞ ٢ػ٧ ظ٠ح٩ُ، ٥٧ـج ؤؿ٨ ا٩ٝ سػ٧ل ٧سٔيف ٠يقج١ ٧س٧جق١ ج٧ٚٝذ دي١ جٝظ٢
ٝٛ ال يـقجل  ج٢ٝلحء ١٠ ؤ١ يٜحٖػ١ ٧ي٧جظ١٦ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ دٗحُٞير ؤٜدف ٜإٖفجؿ ٧ظ٠حُر ٠٧َ ـ

٠لس٧يحز جٝسػفم سٚحك دنٜل ؿٙي٘ ظؿًج د٧جلًر ج٠٠ٝحفلي١  جٝسػفم جٝف٧سي٩٢ يػؿش، ٦ٌ٧ف ؤ١
ـ سلح٠غ ٧ل٧ٜز ج٢ٝلحء، دحإليحٖر ا٩ٝ ـٝٛ ػؿ٧ؿ ٝٞسػفم ػس٩ سٌل ؿجؾل  ر ؤنحفز ُي٢ر جٝؿفجل

دإ١٦٢ س٧جًث١ ٧نحف١ٜ ٩ٖ سإليك ٧سفليؽ دِى ؤ٠٢حً جٝل٧ٞٛ ٓيف ج٠ٝفٓـ٧خ ٖيـ٤    ١٠ ج٢ٝلحء
١ ٠َ ٥ـج جٝل٧ٞٛ ١٠ جٝدؿجير، ٧د٢ٌفذ ا٩ٝ جٝؾٕٞ ؤؿفٜز ج٢ٝلـحء ؤ١  ٧٦ـٝٛ ٢ُؿ٠ح سلح١ٞ٥ ٧سلح٠ػ

ٜح١ ي٧ظؿ " ظ٠ٖ٧ح١"سلح٠ػ١ جأل٩ٝ٧ ٖلف٣ جٝفظحل ٩ُٞ ؤ٤٢ ٙد٧ل ي٩٢٠ ٦ٝـج جٝل٧ٞٛ ٧ػلخ ٧ٙل 
٠َ ـٝٛ ٜح٢ز سفلٟ جٝػؿ٧ؿ دؿفظـر ٠سٜـففذ ٖـ٩     ،ٗح٧ي٩ دؾو٧ه جٝسػفم جٝظ٢ل٢٩ٌحٟ س

 .جأل٠ح١ٜ جٝس٩ ٜح٢ز ٓيف ٠فيير ٧ٓيف ٢ٚ٠ِر دح٢ٝلدر ٢ٞٝلحء ج٢ِ٠ٝيحز
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 :يخبئز امدراشج امخبظج تبمويؼوج امذبمذج امتيك ( سـ)

 ٝٞػٗحٌ ٩ُٞ جِٝبلٙحز ٠َ ج٠ِٝبلء ي٢ٌف ا٩ٝ ٙيير جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٩ُٞ ؤ٦٢ح نت ٠ـح 
يظخ اؿجفس٤ ٧جٝسػٜٟ ٖي٤، ٧س٢س٩٦ ٥ـ٣ جٝؿفجلر ا٩ٝ ؤ١ ج٠ٌ٢٠ٝحز سفسدً ظقثيًح ٖٚـً دديثس٦ـح   
٧سػسٌٗ دؿي٢ح٠يٜيحس٦ح ٧ٙ٧ج٥ح جٝػفٜير جٝس٩ سي١٠ ؤ١ يإؾـ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٩ٖ ٠ػل ج٠ِٝـل  
جٜٝصيف ١٠ جألنٜحل ٧ي١٧ٜ ٤ٝ ٠ِح٩٢ ٠سِؿؿذ ٢٧سحثط ٠سِؿؿذ، ٠ٜ٧ح س٧يغ ٥ـ٣ جٝؿفجلر جٝػـؿ٧ؿ  

فل٦٠ح ج٢ٝلحء دي١ جٝل٧ٞٛ جٝـ٧ٜف٨ ج٠ٝٚد٧ل ٧ٓيف ج٠ٝٚد٧ل س١٧ٜ ٠فسدًر دؿفظر ُحٝيـر  جٝس٩ س
دحٝليح٘ ٧ؤييًح جأللحٝيخ جٝس٩ يسِح١ٞ٠ د٦ح ٠َ جٝسػفم س١٧ٜ ٠فسدًر دحٝليح٘ دؿفظر ٠فسِٗر، 
٧سسإصف دنٜل ٜديف دحٝؿُٟ جالظس٠ح٩ُ ج٠ٝس٧ٖف ١٠ ج٢ٝلحء جألؾفيحز ٧جٝديثر ٧جٝصٗحٖر جٝس٢ٌي٠يـر  

٧جألُفى ٧جال٥س٠حٟ دؾو٧ويحز جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٩ٖ ٠ٌ٢٠حز ٢ِ٠يـر ٠٧ػٞيـحز    جأل٧لَ
٢٠٧حً٘ ٢ِ٠ير يظ٢ِٞح ٦ٗ٢ٟ جألنٜحل ج٠ٝؾسٞٗر جٜٝصيفذ جٝس٩ يسؾـ٥ح جٝسػفم ٠٧صل ٥ـ٣ ج٠ِٝفٖـر  
س١٧ٜ ٥ح٠ر ٝيك ًٖٚ إلدفجق ٠ح ي١٧ٜ ١ٜٝ٧ ؤييًح إلدفجق جأللحٝيخ ٧جًٝف٘ جٝس٩ ي٠ٜـ١ ٠ـ١   

 .ؾبل٦ٝح ٧٠جظ٦ر ٥ـج جٝل٧ٞٛ

يدً س٢ٌي٩٠، سػـفم ظ٢لـ٩، ٧جٝلـ٩ِ ٧فجء    : جٝظ٢ك ٩ٖ ٠ٜح١ ج٠ِٝل: ؿفجلر  -14
 :(1)ج٠ٝسِر

سًفع ٥ـ٣ جٝؿفجلر ُؿؿ ١٠ جٝسلحئالز ٝسٗف٘ د٦ح دي١ جٝسػـفم جٝظ٢لـ٩ ٧جٝفيـح    
 :٧ؤ٥ٟ ٥ـ٣ جٝسلحئالز ٠ح ي٩ٞ . جٝظ٢ل٩ ؤ٧ جٝظ٢ك جٝٚحثٟ ٩ُٞ جٝفيح

  ج٠ِٝل ؟٠ح ٠ؿ٨ ٢ٗحـ ج٢ٝنحً جٝظ٢ل٩ جٝفيحث٩ ٧جؾسفج٤ٙ ٠ٝػل. 

     ٜيٕ ي٠يق جِٝح١٧ٞ٠ ٧جِٝح٠بلز دي١ جِٝف٧ى جٝظ٢لير ج٠ٝفٓـ٧خ ٖي٦ـح ٧ٓيـف
 .ج٠ٝف٧ٓخ ٦٢٠ح ؟

 ٠ح ٩٥ ٢سحثط ٧ُ٧جٙخ جٝل٧ٞٛ جٝظ٢ل٩ جٝفيحث٩ دح٢ٝلدر ١٦٠ٝ جٝفظحل ٧ج٢ٝلحء؟. 

 ٜيٕ س٠يق ج٠ٌ٢٠ٝحز دي١ ج٢ٝنحً جٝظ٢ل٩ ج٠ٝف٧ٓخ ٖي٤ ٧ٓيف ج٠ٝف٧ٓخ ٖي٤ ؟. 

  ٖ٘٩ُٞ جِٝبلٙحز جٝظ٢لير جٝفيحثير ٧جٝـدِى جآلؾـف   ٠ٝحـج دِى ج٠ٌ٢٠ٝحز س٧ج
 .ي٦ِ٢٠ح ؟

س٧يغ ٥ـ٣ جٝؿفجلر ؤ١ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ي١٧ٜ ٓيف ٠ٚد٧ل ٝيك أل٤٢ ٩ٖ ػؿ ـجس٤  -
 .ظ٢ك ١ٜٝ٧ أل١ سإصيفجس٤ سيف د١٦٠ ٠ُ٧ل ج٢ٝلحء ؤ٧ ٖفو١٦ جٝسِٞي٠ير

                                              
(

1
)  Chrirtine L. Williams, Op.Cit.  
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١٠٧ ٧ظ٦ر ٢ٌف جٝٚح١٧٢ ٩ٖ ج٠ٝظس٠َ جأل٠في٩ٜ ؤ١ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ال يٜـ١٧ يـؿ    -
 .يقيٚح١٧٢ اال ٢ُؿ٠ح يول ا٩ٝ ؿفظر ي١٧ٜ ٖي٦ح نٜل ١٠ ؤنٜحل جٝس٠جٝ

٧سنيف ٥ـ٣ جٝؿفجلر ا٩ٝ ؤ٤٢ ٩ٖ ج٠ٝػيً جٝصٚح٩ٖ يسٟ ٙد٧ل جٝسػفم جٝظ٢ل٩ د٧ظـ٤   -
ُحٟ ٜظقء ١٠ ج٧ٌٝيٗر ٧ي١ٜ٠ ٜدز ٠نحُف ٧ؤػلحليك جٝسػفم ا٩ٝ جٝؿفظر جٝس٩ 

١٧ٞ ٧جِٝح٠بلز ٝٚخ س٢ٜف ٢ُؿ٥ح جٝيػير دحِٝٗل ؤ١ ج٠ٝنٜٞر ٧٠ظ٧ؿذ، ٧يًٞ٘ جِٝح٠
جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٩ُٞ سٞٛ جٝؾدفجز ٧ج٧٠ٝجٕٙ جٝس٩ سسظح٧ق ٠ػل ج٠ِٝل ٧سسي١٠ 

 .ج٢ِٕٝ ؤ٧ سػؿش دِؿ لحُحز ج٠ِٝل ٠ٜح ٩ٖ ػحٝر ل٧ٞٛ ج٠ًٝحفؿذ

٧س٧يغ ٥ـ٣ جٝؿفجلر ؤ١ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٧جٝفيح جٝظ٢لـ٩ ال ي٢٧ٜـح يـؿج١     -
 ُ ٠ٞيـر ٠ِٚـؿذ ٠فسدًـر    ٠سٚحدٞي١ ٩٦ٖ ٝػٌحز ٠سؿجؾٞر ٠سفجدًر ٖي٠ح دي٦٢ح ٖـ٩ 

دحٝليح٘، ٧د٢حء ٩ُٞ ـٝٛ ٩ٖ ليحٙحز صٚحٖر ج٠ِٝل ي١٧ٜ جٝؾي٧ٍ ٝٞسػفم جٝظ٢ل٩ 
ظقء ١٠ ج٧ٌٝيٗر ٧٦ٗ٠٧ٟ جٝفيح ٧جٝٚد٧ل ي١٧ٜ ٠ػل نٛ ٢٧ٌف ٩ُٞ جٝفٟٓ ٠ـ١  
ؤ١ جٜٝصيفي١ ١٠ جِٝح٠ٞي١ ٧جِٝح٠بلز يسلح٠ػ١٧ ٧ػس٩ ؤ٦٢ٟ ي٧ج١٧ٖٚ ُٞـ٩ ٥ــ٣   

٥ـ٣ جٝػحالز جٝػؿ دي١ جٝسػـفم جٝظ٢لـ٩   جٝل٠حز ٧ج٠ٝبل٠غ ١٠ ٧ٌيٗس٦ٟ، ٩ٖ٧ 
٧جٝٚد٧ل جٝظ٢ل٩ ي١٧ٜ ٧٠ً٠ك ٩ٖ جٝٔحٝخ ػلخ ؤٖيـل ٧ظ٦ـحز ٢ٌـف ٠ـ١     

 .ج٧٠ٌٝٗي١ ٧جٝدحػصي١ ٧ج٦٠ٝس٠ي١ دس٧ٖي٘ ٥ـ٣ جِٝبلٙحز

٧ي٧يغ ؿُحذ جٝػفٜر ج٢ٝلحثير ؤ١ ج٢ٝلحء س١ٜ ٠٧ٌٞ٠حز دلدخ جٝٚي٧ؿ ٩ُٞ جٝسِديف  -
ي٧ؿ دؿفظر ٠سٜففذ د٧جلًر ٥ئالء جٝظ٢ل٩ ٧ي٧يػ١٧ ؤ٤٢ يسٟ سؿُيٟ ٠صل ٥ـ٣ جٝٚ

ج٠ٝػحٌٖي١ جالظس٠حُيي١ ٧جٝليحليي١ جٝـي١ ي١٧٢٧ٜ ٠ؾووي١ ١٠ ؤظـل جٝػٗـحٌ   
٩ُٞ و٧فذ ٢ٚير ًح٥فذ ٝؤل٧٢صر، ١٠٧ ٧ظ٦ر ج٢ٌٝف ٥ـ٣ يظخ جٝسِديف ١ُ جٝفٓدر 
جٝظ٢لير ٠ٞٝفؤذ ػس٩ ٩ٖ ؤ٠ح١ٜ ج٠ِٝل ٥٧ـئالء ج٠ٝـفسدًي١ دحٝػفٜـر ج٢ٝلـحثير     

٩ ؤ١ ٠٠حفلر جٝظ٢ك ٠َ جٝظ٢ك ج٠ٝٔحيف س١٧ٜ ٌح٠ٝر ظحثفذ جٝفؿجيٜحٝير يئٜؿ١٧ ُٞ
٢ٞٝلحء ؾحور ٩ٖ ؤ٠ح١ٜ ج٠ِٝل جٝس٩ يليًف ُٞي٦ح جٝفظحل ٩ٖ٧ ي٧ء ـٝٛ جٝٚد٧ل 
٧جٝفي٩ جٝظ٢ل٩ ي١٧ٜ ٠ٚد٧ل ١ٜ٠٠٧ ًٖٚ دي١ جألٙفج١ ٧جأل٢ؿجؿ، ٧د٢حء ٩ُٞ ـٝٛ 

اظدحفيـر   جِٝبلٙحز جٝظ٢لير ٠َ جٝظ٢ك ج٠ٝٔحيف ٧جٝس٩ سػؿش ٩ٖ ٠ٜح١ ج٠ِٝل س١٧ٜ
ي٠س١٧ٜٞ ٧ٙذ ؤٜدف ( د٧ظ٤ ُحٟ)٧ٓيف جؾسيحفير ٧ٝيك ٖي٦ح سٜحٖئ ٧ـٝٛ أل١ جٝفظحل 

 .٧ؿؾل ؤٜصف ٠٧ٜح٢ر ؤٜدف ٠٠ح س٠سٞٛ ج٢ٝلحء
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٢٥٧ح ينيف ٥ـج جٝدػش ا٩ٝ ج٧ٚٝذ جٝـ٧ٜفير ٩ٖ ٠٠حفلر جٝسػفم جٝظ٢لـ٩ ٠ٚحدـل    -
 .جٝيِٕ ج٢ٝلحث٩ ٧جٝسؾحـل ٧ج١٥٧ٝ ٩ٖ ٧٠جظ٦ر ٥ـج جٝل٧ٞٛ

ح٠غ ٠َ جٝسػفم جٝظ٢ل٩، ج٠ٝفسدً دحٝل٧ٞٛ جٝظ٢ل٩ جِٝؿجث٩، ٧ج٠ِٝٞـ١  جٝسل: ؿفجلر  -15
 :(1)٤٢ُ ـجسيح

س٦ؿٕ ٥ـ٣ جٝؿفجلر ا٩ٝ جٜٝنٕ ١ُ جٝٗف٧٘ جٝٗفؿير دي١ ُي٢ر يؾ٠ر ١٠ ًـبلخ   -
٧ًحٝدحز جٜٝٞيحز ٖي٠ح يؾه ج٠ِٝسٚؿجز ج١ِٞ٠ٝ ٦٢ُح ـجسيًح ٧جٝلـ٧ٜٞيحز ج٠ٝبلث٠ـر   

٧يسٗفى ؤ٢ـ٤ دح٢ٝلـدر ًٝٞـبلخ     ٧ج٢٠ٝحلدر ٝٞسػفم جٝظ٢ل٩، ٧٧ظ٧ؿ يػحيح ٤ٝ
ل٧ٕ س٧ظؿ جفسدحًحز ايظحدير ـجز ؿالٝر دي١ ج٠ٝٚـحييك ـجز جٝسٚـحفيف جٝـجسيـر    
٧جٝؾحور دحٝسلح٠غ ٠َ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٧ا٠ٜح٢يـر جالٓسوـحخ ٧جٝٚيـحٟ دـؿ٧ف     
ج٠ٝسػفم ٩ٖ ج٧٠ٝجٕٙ جٝظ٢لير ٧ج٠ِٝسٚؿجز جٝظ٢لير جِٝؿجثير ٧جالٝسقجٟ ٧جالٝسوح٘ 

د٩٢ِ٠ ٧ظ٧ؿ جفسدحًحز ٧٠ظدر دـي١ ٜـل ٥ــ٣    )ٓسوحخ دإلحًيف ٧ِٖحٝيحز جال
 (.جٝل٧ٜٞيحز

٧دح٢ٝلدر ًٝٞحٝدحز يٗسفى ؤ١ جٝسلح٠غ ٠َ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ل٧ٕ يفسدً جفسدحًًح  -
ايظحديًح دحالُسٚحؿ ٩ٖ ؤلحًيف ٧ٙوه جالٓسوحخ ٧جِٝبلٙحز جٝظ٢لـير جِٝؿجثيـر،   

ـ  ١٦٢٧ يسِفيـ١  ٧دح٢ٝلدر ٢ٞٝلحء يس٧َٙ ؤ١ ي١٧ٜ ؤ٨ ١٠ ٥ـ٣ ج٠ٝٚحييك ٠فسدً دٜ
ٝٞسػفم جٝظ٢ل٩ ١ٜ٧ يػحيح ٤ٝ ٧جٝٚٞيبلز ١٠ ج٢ٝلحء جٝبلث٩ يسـ١ِٙ٧ ؤ١ سِٞـ١   

 .٧سٜسد١ سٚفيف ـجس٩ ١ُ جػس٠حل جالٓسوحخ

سٟ جؾسيحف جٝـي١ جلـسظحد٧ج ٝٞدػـش ٠ـ١    : ؤ٠ح دح٢ٝلدر الؾسيحف جِٝي٢ر ٖٚؿ سٟ جآلس٩ -
-1987جٝؿفجل٩ ؾبلل جِٝحٟ "  ف٧ؿجيبل٢ؿ"جٝٗو٧ل ٧جٝو٧ٕٗ جٝظح٠ِير ٩ٖ ظح٠ِر 

( ًحٝـخ   386ًحٝدحز ،  534)  920ٟ ٧ٜح١ اظ٠ح٩ٝ جًٝبلخ ج٠ٝنحفٜي١ 1988
دح٢ٝلدر ٢ٞٝلحء ٧جٝفظحل سٚفيدًح ٧جٝٔحٝدير % ٧20.7 % ٠19.9َ ٠س٧لًحز ؤ٠ُحف 

ٜح١ ًبلخ % ١٠5 جأل٠فيٜح١ جٝيدى % 90ج٩٠ٌِٝ ١٠ ج٠ٝنحفٜي١ ٠ح يقيؿ ٩ُٞ 
ؤٖفي٩ٚ ١٠٧ ؤول ؤلي٨٧ ٧ؤلدح٩٢،  ؿ٧ٝيي١ ٧ٜح١ جٝدح١٧ٙ ١٠ جأل٠فيٜح١ ١٠ ؤول

ٙح٧ٝج ؤ٦٢ٟ ٜح٢ـز ٦ٝـٟ ُبلٙـحز    % ١٠96 جِٝي٢ر ٟٝ ي٧٢٧ٜج ٠سق٧ظي١، ٧% ٧95
 .ظ٢لير ٠َ جٝظ٢ك ج٠ٝٔحيف

                                              
(

1
)  Mary Ellen Reilly, and Others, Op.Cit.  
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س٧وٞز ٥ـ٣ جٝؿفجلر ا٩ٝ ج٢ٝسحثط جآلسير دح٢ٝلدر ٝٞٗف٧٘ ٩ٖ ج٧٢ٍٝ جؾسٕٞ ًـبلخ   -
٠ٚحف٢حز  ٧ًحٝدحز جٜٝٞير جٝـي١ نحف٧ٜج ٩ٖ ٥ـج جٝدػش ٩ٖ ٜل ٠ٚيحك سٟ ٖي٤ ٠ُل

٧دحٝسح٩ٝ جٝفظحل ٠ٜظ٧٠ُر ٜح٧٢ج ؤٜصف سلح٠غ ٠َ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٧جقؿجؿ جػس٠حل 
جُسٚحؿ٥ٟ ؤ١ جِٝبلٙحز جٝظ٢لير ٠َ جٝٔيف ٜح٢ز ُؿجثير ٧ٜـٝٛ جقؿجؿ جػس٠حل ٙد٦ٝ٧ٟ 
ألل٧ًفذ جالٓسوحخ ٧ٙل جػس٠حل جلسدِحؿ٥ٟ ا٠ٜح٢ير ٙيح٦٠ٟ د٦٠حظ٠ر نؾوًح ٠ـح  

ً جٝٗف٧٘ دي١ جٝفظحل ٧ج٢ٝلحء ٜـح١ ٜديـف   ظ٢ليًح ٩ٖ ٌل ٌف٧ٕ ٠ِي٢ر ٠٧س٧ل
 .جٝػظٟ ٧ٝٚؿ ٜح١ ج٧٢ٍٝ ٠لث٧اًل ١ُ ٢لخ ٠ث٧ير ظ٥٧فير ١٠ جٝسدحي١

إ٤٢ ي٧ظؿ سدحي١ ٧جؾسبلٕ ٧جلَ دي١ جًٝٞدر ٧جًٝحٝدحز د٧سؿُٟ ٥ـ٣ ج٢ٝسحثط جاللس٢سحض  -
٩ٖ س٧ِٙحس٦ٟ جٝظ٢لير ٩٥٧ ٢سيظر ٦ٝح سي٠ي٢حز ؾًيفذ ظـؿًج دح٢ٝلـدر ِٝٞبلٙـحز    

 .جٝٔيفير

ئٜؿ ٥ـج جٝدػش ٩ُٞ جالفسدحً جإليػحث٩ دي١ ا٠ٜح٢ير ٧جػس٠حل جالٓسوحخ ج٠ِٝٞـ١  ي -
 ٧ج٠ٝئنـفجز  ،٤٢ُ ـجسيًح ١٠ ظح٢خ جٝفظحل ٧ؾدفجس٦ٟ ٠ٜسػفني١ ديػير دحِٝٗـل 

ج٧ٝػيؿذ ـجز جٝؿالٝر ٩ُٞ ل٧ٜٞيحز جٝسػفم ديػحيح ١٠ ج٢ٝلحء ج١ِٞ٠ٝ ٦٢ُح ـجسيًح 
 .ٝظ٢ل٩ٜح٢ز جػس٠حل جالٓسوحخ ٧جٝسلح٠غ ٠َ جٝسػفم ج

١٠ جٝفظحل ٩ٖ ٥ـج جٝدػش ؤ٦٢ٟ ؤ٧ِٙ٧ج يػحيح ٝٞسػفم جٝظ٢لـ٩  % 39.4ؤظحخ  -
١٠ ج٠ٝنحفٜحز ٩ٖ ٥ـج جٝدػش سػؿص١ ١ُ جٝؾدفجز جٝظ٢لير جٝس٩ ٜح٢ـز  % 47.3

ٙلفير ٦ٙ٧فير ٥٧ظ٠٧ير ٧جُسؿجثير ٧ٖي٦ح ج٢س٦حٛ ٧الحءذ ٠ِح٠ٞر، ٧س٧يغ ديح٢ـحز  
جٝسػـفم جٝظ٢لـ٩ ٧ج٧ٝٙـ٧ٍ     دؾدفذ ي٠ف١٧جٝؿفجلر ؤ٤٢ ٝيك ٜل ج٢ٝلحء جٝبلث٩ 

يػحيح ٤ٝ ٩ٖ نٜل ؤِٖحل سسٗ٘ ٠َ جٝسِفيٗحز جٝٚح٢٧٢ير ٦ٞٝظ٧ٟ جٝظ٢ل٩ ي١ًٚٞ ٩ُٞ 
سٟ جٓسوـحد١٦   جُسف١ٖ دإ١٠٤٢ ج٢ٝلحء % ٥43ـ٣ جٝؾدفذ ؤ٧ يؿف٦٢ٜح ٜحٓسوحخ ٧

٧سفسَٗ ٥ـ٣ ج٢ٝلدر ١ُ ج٢ٝلخ ٩ٖ جٝؿفجلحز جألؾف٨ ٧سفظَ جٝؿفجلر ٥ـج جالفسٗحٍ 
 .ا٩ٝ ٧لحثل جإلُبلٟ

٧سنيف ٢سحثط ٥ـ٣ جٝؿفجلر ؤ١ ًحٝخ جٝظح٠ِر ـ٧ جٝل٧ٞٛ جٝظ٢ل٩ جِٝؿ٧ج٩٢ يسلح٠غ  -
٠َ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٧ي٧ٚل ؤ٤٢ ي١ٜ٠ ؤ٤٢ ي٧ٟٚ دح٦ٝظ٧ٟ ٧جالُسؿجء جٝظ٢ل٩ اـج سإٜؿ 

 .٧ج٠ًث١ ؤ٤٢ ١ٝ سسٟ ٠ِحٙدس٤

٧س٧يغ ٢سحثط ٥ـج جٝدػش ؤ٤٢ يظخ س٧ظي٤ جٝظ٧٦ؿ جٝسِٞي٠ير ٢ػ٧ قيحؿذ ٩ُ٧ ج٢ٝلحء  -
٢ير جٝٔؿف د١٦ ١٦ُ٧ٙ٧٧ يػحيح ٝٞل٧ٞٛ جٝظ٢ل٩ جِٝـؿ٧ج٩٢ ٖـ٩ ٧٠جٙـٕ    دب٠ٜح
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جِٝبلٙحز جٝػ٠ي٠ر ٠َ ج٠ِٝحفٕ ٧جألٙحفخ، ٧يظخ ؤ١ سسِٟٞ ج٢ٝلحء ؤ١ سًٞ٘ ُٞـ٩  
ـ  ،جألِٖحل جٝظ٢لير ج٦ٚٝفير ٌٝٗ جٓسوحخ ؤ٧ ٥ظ٧ٟ ٠صـل ٥ــج   ٝ غ٧جٝسػؿيؿ ج٧ٝجي

ٝٞسػـفم   جٝل٧ٞٛ ل٧ٕ يقيؿ ١٠ جػس٠حل جإلُبل١ ١ُ ؾدفجز ٧٠٧جٕٙ جٝسِفى
 .٧جٝل٧ٜٞيحز جٝظ٢لير جِٝؿ٧ج٢ير ا٩ٝ جٝلًٞحز ٧جألوؿٙحء

٧دح٢ٝلدر ٝٞفظحل يظخ ُٞي٦ٟ ؤ١ يس٧٠ِٞج ؤ٤٢ س٧ظؿ ُبلٙر ٧جيػر دي١ ٠ح يِسٚؿ٤٢٧  -
١ُ ج٢ٝلحء ٧ُبلٙحز ج٧٢ٍٝ ٧ٜيٗير جٝل٧ٞٛ ٩ٖ ٠ظ٧٠ُر ٠س٧٢ُر ٠ـ١ ج٧٠ٝجٙـٕ   

ـجز ج٧ٚٝذ ٧جٝٚلف  ٧يظخ ٩ُٞ جٝفظحل ؤ١ يس٧٠ِٞج ؤ١ ي٧ًٚٞج ٩ُٞ جألِٖحل جٝظ٢لير
ٌٝٗ جألِٖحل جٝظ٢لير جِٝؿ٧ج٢ير ؤ٧ ج٦ٝظ٠٧ير ٧س٧يغ ٢سحثط ٥ـج جٝدػش ؤ١ جٝظ٦ـ٧ؿ  

٩ٖ سٔييف جالسظح٥ـحز   سٗيؿجٝسِٞي٠ير ج٧٠ٝظ٦ر ٢ػ٧ سٚٞيل جٝسػفم جٝظ٢ل٩ يظخ ؤ١ 
ٜـٝٛ ٩ٖ جٝسٚٞيل ١٠ جٝل٧ٜٞيحز جِٝؿجثير جألؾف٨ ج٧٠ٝظ٦ـر   ،ج٠ٝفسدًر ٧ج٠ِٝسٚؿجز

 .٢ػ٧ ج٢ٝلحء

 :(1)ج٧٢ٍٝ، ٧جٝلبلٝر، ٧جًٝدٚر ٧ُبلٙس٠٦ح دحٝسػفم جٝظ٢ل٩: ٠٠حفلر ج٧ٚٝذ: ؿفجلر -16

٧س٦ؿٕ ٥ـ٣ جٝؿفجلر ا٩ٝ جٝسِفٕ ٩ُٞ سإصيف ج٧٢ٍٝ ٧جٝلبلٝر ٧جًٝدٚـر ُٞـ٩    -
ؿي٢ح٠يٜيحز ج٧ٚٝذ ٩ُٞ ج٠ٝلس٧يحز جٝس٢ٌي٠ير جالظس٠حُير ٧جٝنؾوير ٧جٝٗفؿيـر  

جٝنـؾه  د٩٢ِ٠ ؤ١ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ يػؿش د٦ؿٕ ؤٙـ٨٧ ٢ُـؿ٠ح يس٠ٞـٛ    
، ٧سٟ (جٝسػفم ٩ٖ ٧٠جٕٙ ج٧ٚٝذ ج٠ٝيحؿذ)ج٠ٝسػفم ٧ٙذ ؤٜدف ١٠ ج٠ٝسػفم د٤ 

 .جٝػو٧ل ٩ُٞ ديح٢حز ٥ـ٣ جٝدػش ١٠ صبلش ٠وحؿف

٧لـً   ٩ٖسٟ اظفجث٦ح ٠َ ٧٠ٌٗي١ ١٠ ظح٠ِر  جٝدئفيرظ٠حُحز ١٠ جٝظ٠حُحز  8 -
 .ٜح٧٢ج ٙؿ سِفي٧ج ٝٞسػفم ٩ٖ ٠ٜح١ ج٠ِٝل" ٠يؿ٧يلسف١٧"ٓفخ 

ـ٥د١ ا٩ٝ ٠ٜسخ جِٝٗل جإليظحد٩ دحٝظح٠ِر ٧ـٝـٛ ٝسٚـيٟ    َ ٠١٠س٠ِٚر ٠ ٠ٚحدٞر 20 -
ن٨٧ٜ ؤ٧ ٝٞػو٧ل ٩ُٞ ٢ويػر ١ُ ٜيٗير جٝسِح٠ل ٠ـَ جٝسػـفم جٝظ٢لـ٩ ؤ٧    

جالظس٠حُـحز   زجٝبلظ٢ل٩ ؤ٧ جٝس٠يق ٧جٝسٗفٙر ٩ٖ ج٠ِٝح٠ٞر ٩ٖ ٠ٜح١ ج٠ِٝل ٧ٝٚؿ س٠
٩ٖ  ٠َ جٝظ٠حُحز جٝدئفير ٧اظفجء ج٠ٝٚحدبلز ٜظقء ١٠ ؿفجلر ٧ًٝير ١ُ جٝسػفم

٠ٜح١ ج٠ِٝل، ٧ٝٚؿ ٜح١ جٝٔفى ١٠ ـٝٛ جٝػو٧ل ٩ُٞ ٠ظحالز ٧ظ٧ج٢خ جٝل٧ٞٛ 
جٝس٩ ُسو٧ف ؤ٦٢ح سئٕٝ ٧سنٜل جٝسػفم د٧جلًر جألٖـفجؿ جٝــي١ سـٟ جؾسيـحف٥ٟ     

 :ُن٧جثيًح ٥٧ٟ 

                                              
(

1
)  Kathleen M. Rospenda, and Others, Op.Cit.  
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 .ؤُيحء ٥يثر جٝسؿفيك (1)
 .ؾفيظ١٧، ٠لحُؿ٧ دحػش، ؤُيحء سؿفيك، ؤًدحءًبلخ  (2)

 .جٜٝٞير ٩ٖاؿجفي١٧ ١٠ ج٠ٝلس٨٧ جألؿ٩٢ ٜسحدي١٧ ٠ُحل  (3)

 .ؾؿ٠حز ٧ويح٢ر٠ُحل  (4)

٥٧ئالء ج٠ٝنحفٜي١ سٟ جالسوحل د٦ٟ سٞي٢٧ٗيًح ٝسػؿيؿ ٠لس٨٧ ٠ِـفٖس٦ٟ دـحٝسػفم    -
 ٩ٖ ٠ٜح١ ج٠ِٝل، ٧جألٖفجؿ جٝـي١ ؤ٦ٌف٧ج ؤ٦٢ٟ سِفي٧ج ٝٞسػفم جٝظ٢ل٩، جٝظ٢ل٩

ؤ١ يًٞ٘ ُٞي٦ح سػـفم   ٧فؤ٣٧ ؤ٧ ل٧ِ٠ج ١ُ ج٠ِٝح٠ٞر ٩ٖ ٠ٜح١ ج٠ِٝل جٝس٩ ي١ٜ٠
ٖـ٩   ؤ٧ ا٥ح٢ر ؤ٧ ٖي٦ح ل٧ء ج٢س٦حٛ ٩ٖ ٠ٜح١ ج٠ِٝل دحٝظح٠ِر صٟ ؿ٧ُس٦ٟ ٠ٞٝنحفٜر

 66، ٧ٜح١ اظ٠ـح٩ٝ ج٠ٝنـحفٜي١ ٠ـ١ جٝظ٠حُـحز     ٧جػؿذ ١٠ جٝظ٠حُحز جٝدئفير
 .٠نحفٜر ٧ٜح٢ز ٓحٝدير ج٠ٝنحفٜي١ ١٠ جأل٠فيٜح١ جٝديى

فثيلـي ٝٗـفى جٝٚـ٧ذ    ٧سنيف ٢سحثط ٥ـ٣ جٝؿفجلر ا٩ٝ ؤ١ ج٧٢ٍٝ ُح٠ل ؤلحل٩ ٧ -
٧جٝفظحل ٠ٚسف٩ٖ جٝسػفم، ٧ٜـٝٛ ٥ـج جِٝح٠ـل  ( ؤ٥ؿجٕ جٝسػفم)دح٢ٝلدر ٢ٞٝلحء 

يل٦ٟ ٩ٖ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ج٠ٝيحؿ ٧ٚٞٝذ، ٖح٢ٝلحء ٩ٖ ٥ـ٣ جٝؿفجلر ٧جٝبلث٩ نـ١ٜٞ  
 جٝٔحٝدير ج٩٠ٌِٝ ١٠ ؤ٥ؿجٕ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٧و١ٗ ؤ٠ح١ٜ ج٠ِٝل دإ٦٢ـح ٠٠سٞثـر  

 .ج٢ٝلحء ؿدحٝظ٢ك ٓيف ج٠ٝبلثٟ ٧جِٝؿجء ي

س٧يغ ٢سحثط ٥ـ٣ جٝؿفجلر ؤ١ جٝل١ ي١ٜ٠ ؤ١ ي١٧ٜ ُح٠بًل ٥ح٠ًح ٩ٖ سػؿيؿ ج٧ٚٝذ ٩ٖ  -
ؾبل٦ٝح ؤػـؿ  جٝسػفم ج٠ٝيحؿ ٧ٚٞٝذ ٥٧ـج جسيغ ١٠ ؾبلل ؿفجلر جٝػحٝر جٝس٩ ٙحٟ 

ٝـٟ   جًٝبلخ دحٝسػفم جٝظ٢ل٩ دِي٧ذ ١٠ ؤُيحء ٥يثر جٝسؿفيك، ٧ٙس٦ح جٝس٢ٌي٠ير
ر ٩ٖ ٧٠جظ٦ر ظ٧٦٠ف جًٝبلخ جٝـي١ سـأ٠ف٧ج  س١ٜ ٜحٖير ٝس٧ٕٙ ٥ـج جٝسػفم ؾحو

٧جنسف٧ٜج ٩ٖ ل٧ٜٞيحز جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٧ؤ٢ُٞز ؤ١ جٝسػفم ٙل ًٖٚ دِؿ ؤ١ ٙٞز 
ؤ٧٢صس٦ح ٥٧ـج ي٧يغ ؤ١ ٜديفجز جٝل١ ُفير ٝٞسػفم دنٜل ؤٙل ١٠ وـٔيفجز  

 .جٝل١

٧ؤنحفز ٢سحثط ٥ـ٣ جٝؿفجلر ؤ١ سػفم جٝفظل دحٝفظل ٧٠ي٧ٍ ٠ػفٟ ؤٜصف ٠ـ١   -
 .٠فؤذسػفم جٝفظل دحٝ

، ٧سنيف ؿجؾل ديثر٧ؤنحفز ٢سحثط جٝؿفجلر ؤ١ ج٧٢ٍٝ ُح٠ل ٥حٟ ٩ٖ سػٞيل جٝسػفم  -
ا٩ٝ ٥ـج ؿفجلر جٝػحٝر جٝس٩ ٙحٟ د٦ح ج٠ٝلث١٧ٝ٧ ١ُ ٥ـج جٝدػش ٧سي٢٠ز ُيـ٧ذ  
١٠ ؤُيحء ٥يثر جٝسؿفيك ٠٧فز دسػفم جٝديثر جِٝؿجثير جٝظ٢ل٩ جٝــ٨ جفسٜدـ٤   
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ٌي٩٠ ؤ٩ُٞ ٧ج٠ٝفؤذ ٩ٖ ٧يَ يؿ٥ح فظل ٧ج٠فؤذ، ٧ٝٚؿ ٜح١ جٝفظل ٩ٖ ٧يَ س٢
س٢ٌي٩٠ ؤؿ٩٢ ٦٢٠ح ٦٢ٜٝ٧ح ٜح٢ز سِح٠ل دٚؿف ٜديف ١٠ ج٠ٝػل٧دير ٢سيظر ِٝبلٙحس٦ـح  

( ُي٧ذ ٥يثر جٝسؿفيك)جٝظ٢لير ٠َ ٧ٙذ ؤٜدف ٦٢٠ح،٧سِفيز ج٠ٝفؤذ ج٠ٝسػفم د٦ح 
د٦ح ٢ُؿ٠ح دٞٔز ١ُ ُبلٙس٦ح جٝظ٢لير ا٩ٝ  ر٠فٜق ١٠ ج٠ٝفؤذ ج٠ٝسػفن٧ػحؿ  ال٢سٚحٟ

 .٩ جٝظح٠ِرج٠ٝلث٧ٝي١ ٖ

٧ٝٚؿ ٧يغ ٥ـج جٝدػش جٝوفجُحز ٩ُٞ ج٧ٚٝذ دي١ جٝفظحل ٧ج٢ٝلحء ؿجؾل جألد٢يـر   -
 ،جٝفظحل ٩ُٞ جٝليًفذ ٩ُٞ ج٠ٝئللحز يس٢حٖك٧سٚٞيؿيًح  ،جٝس٩ ٖي٦ح ليًفذ فظ٧ٝير

جال٢ي٠حٟ اٝـ٩ جٝفظـحل جأل٧ٙيـحء     ٩ٖدي٠٢ح س٢حٖلز ج٢ٝلحء ٠َ ج٢ٝلحء جألؾفيحز 
٧ٚٝذ ٝٞػو٧ل ٩ُٞ جٝظـ٢ك، دي٠٢ـح جلـس٠ؿز    ٧ٖيبًل ١ُ ـٝٛ جلسؾؿجٟ جٝفظحل ج

ج٢ٝلحء جٝظ٢ك ٝٞػو٧ل ٩ُٞ ج٧ٚٝذ، ٧ؤ٧يغ ٥ـج جٝدػش ؤ١ ج٧ٚٝذ ج٢ٝلحثير جٝسٚٞيؿير 
 .٧ٙذ ؤٜدف ١٠ ٧ٙذ ٧لحثل جإل٢ظحق ج٩ِٞٚٝ ٧جٜٝٗف٨ ،ج٢ٝحدِر ١٠ جٝظ٠حل ٧جٝظ٢ك

 :(1)فيحز ٧ًحٝدحز جٝس٠فيى ٩ٖ الفجثيلجٝسػفم جٝظ٢ل٩ دح٠٠ٝ :ؿفجلر  -17

حٟ ٦ٝـ٣ جٝؿفجلر ٜح١ ٖػه ٧دػش ؤ٠٢حً ٠٢٧حـض جٝسػـفم جٝظ٢لـ٩   ٧ج٦ٝؿٕ جِٝ -
سػؿيـؿ  جٝؿفجلر ح٠٠ٝفيحز ٧ًحٝدحز جٝس٠فيى ٩ٖ الفجثيل، ٧ٝٚؿ ٜح٢ز ؤ٥ؿجٕ د

ؤ٧٢جٍ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٧سػؿيؿ ج٠ٝسػفم ٧ج٠ٝنحُف جٝسـ٩ يلـسؿُي٦ح ٧يصيف٥ـح    
٦ٝـ٣ جأل٧٢جٍ ١٠ جٝسػفم ٠َ جألؾـ ٩ٖ جالُسدـحف   ج٠ٝدػ٧صي١جٝسػفم ٧جلسظحدحز 

 .٧٢ٍ ٧ج٠ٜٝح٢ر ج٢٦٠ٝير ٝٞنؾوير ج٠ٝسػفم د٦حجٝ

١ٜ ٠٠فيحز ٢لـدر   ٦٢٠281ٟ  ٠دػ٧ش ٠٧دػ٧صر ٧487س٢٧ٜز ُي٢ر جٝدػش ١٠  -
ًٞدر ٧ًحٝدحز س٠فيى ١٠ ؾ٠ك ٠فجٜق ًدير ٩ٖ % 42.3د٢لدر  ٧206% 57.7

١٠ ُي٢ر  %20ُح٠ًح ٧ 28فٜحز الفجثيل ٧ٜح١ ٠س٧لً ؤ٠ُحف ج٠ٝنحفٜي١ ٧ج٠ٝنح
جٝؿفجلر ٜح٢ز ١٠ جٝفظحل ٧سٟ سًدي٘ جلس٠حفذ جلسديح١ ٩ٖ٧ ٥ــ٣ جٝؿفجلـر سـٟ    

، ٧ٙؿ ٠٠فير 16جٝظ٢ل٩ د٧جلًر  ؤ٧٢جٍ ١٠ جٝسػفم لدِرسو٢يٕ ٧سٚؿيف ػؿذ 
 سٟ ػلحخ ٠س٧لً ؿفظحز ٜل ٧٢ٍ ١٠ ؤ٧٢جٍ جٝسػـفم ٠٧نـسٚحس٤ ٧جٝػوـ٧ل    

٥ـج جٝسٚؿيف ؤؿ٨ ا٩ٝ جٝسلٞلل جٝسح٩ٝ ٧جٝسسحدَ ٩ُٞ جٝؿفظر ج٦٢ٝحثير ١٠ جإلظ٠ح٩ٝ، ٧
 :٩ٖ جٝػؿذ 

                                              
(

1
)  Gila Bronner, and Others, Op.Cit.  
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 (.٠1.9س٧لً جٝؿفظر ) ٙـفذظ٢لير  ٢ٜحز (1)
 (2.7جٝس٩ سس٢ح٧ل نٜل ٥٧يثر ج٠ٝٗػ٧ه ) ج٠ٜٝحيؿذجٝسِٞيٚحز جٝظ٢لير  (2)

 (.1.3)ف٠٧ح٢لير  ُبلٙحز٠ػح٧الز دؿء  (3)

  .(4.4) ظلؿ٠ٝ٨ك  (4)

٧ػ٠ي٠ر دإلـ٧ٞخ ٧ًفيٚـر    دإٝٗرافٓحٟ ج٠ٝٗػ٧ه ٩ُٞ ٠ٝك نؾه ٠ح  (5)
 .(4.9)ٓيف ٠فسدًر د٢٦٠ر جٝس٠فيى 

 .(٠05.8بل٠لر ػ٠ير / ٠ٝك  (6)

 .(6.9)٠ػح٧الز ٠٠حفلر جِٝبلٙحز جٝظ٢لير  (7)

٢لخ ٠ث٧ير ٧سٟ جلسؾؿجٟ ا٩ٝ ٙيحك وؿ٘ ٧صدحز جٝديح٢حز ٧سٟ سػٞيل جٝديح٢حز ٧سٟ  -
ـ ٝؿفجلر جالفسدحً دي١ جٝسٔيـفجز جٝؿي٧٠ظفجٖيـر    (chi)جؾسدحفجز ٠فدَ  ٜحل ٧ؤن
 .ج٠ٜٝدي٧سف٨ (SAS)٧سٟ سػٞيل جٝديح٢حز د٧جلًر دف٢ح٠ط  جٝسػفم جٝظ٢ل٩

٠٠فيـي١  % 57.7 ا٠٩ٝلسظيخ  487 س٧قُز ُي٢ر جٝؿفجلر جٝس٩ ٧وٞز ا٩ٝ -
 ١ٜ ١٠ جإل٢ـحش % ٧80 ،ٜح٧٢ج ًبلخ ٧ًحٝدحز س٠فيى% ٧42.3 ،٠٠٧فيحز

 .١٠ ظ٠ٞر ُي٢ر جٝؿفجلر

دح٢ٝلدر ٝسٜفجفجز ٧ٙ٧ٍ ػؿ٧ش جٝسػفم جٝظ٢لـ٩ ؤُٞـ١    :ٜحٝسح٧٩ٜٝح١ ج٢ٝسحثط  -
٩ُٞ جألٙل د٧٢ٍ ٧جػؿ ١٠ جٝسػفم جٝظ٢لـ٩   ج٠ٝدػ٧صي١ ١ُ ٧٠جظ٦س١٠ٟ٦ % 91

، ٧ؤ١ُٞ ؤ٧٢جٍ ١٠ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ صبلصرؤ٦٢ٟ سِفي٧ج ٠ٝح يقيؿ ١ُ % ٧30ؤ١ُٞ 
  .١ُ سِفي٦ٟ ٝؾ٠لر ؤ٧٢جٍ ؤ٧ ٠ح يقيؿ ١٠ جٝسػفم جٝظ٢ل٩% 50

 ل ٠ٜٞح ؤودغ جٝل٧ٞٛ ؤٜصـف ػ٠ي٠يـر  جف جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ي٧ٚد٧ظ٤ ُحٟ ٜح١ سٜف -
ج٠ٝلددر ٝٞٔيٌ ١ُ نٜل ٥٧يثر ج٠ٝلـسظيخ   ج٠ٝيحيٚر٧دؿجير ١٠ جٝسِٞيٚحز جٝظ٢لير 

، ٧ٙ٧ل ج٢ٜٝحز %55.2ِبلٙحز جٝف٠٧ح٢لير جٝػ٠ي٠ر ٠ػح٧الز جٝ% 78.8ج٠ٝنحفٛ 
ج٠ٝبل٠لـر جٝػ٠ي٠ـر   ، ٧%45.8، ٧ج٠ٝبل٠لر ٓيـف جٝظ٢لـير   %48.5جٝظ٢لير 

ػ٠يٟ ٖي٤ ؤٝٗر نؾه افٓحٟ ج٠ٝلسظيخ ج٠ٝنحفٛ ٩ُٞ ؤ١ ي٠ٞك ٧دنٜل  ،%..20
لر جِٝبلٙر جٝظ٢لير جٙسفجػحز ٠٠حف% 10دًفيٚر ٓيف ٠فسدًر د٢٦٠ر جٝس٠فيى  ٠ح

 %.٠6.6َ ج٠ٝلسظيدر، ٧يؿ فٓدس٦ح 

ؿالٝر دي١ ج٠٠ٝفيي١  ج٠ٝفسدًر دح٠ٜٝح٢ر سدي١ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجزؤ٠ح دح٢ٝلدر ٝٞٗف٧٘  -
بلخ ٧ًحٝدحز جٝس٠فيى ػيش ؤ١ُٞ ج٠٠ٝفي١٧ ٧ج٠٠ٝفيـحز  ٧ً( فظحل ٢٧لحء)
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دح٠ٝٚحف٢ر ٠َ ٠ِؿل % ١ُ33 جٝسِفى ٝؤل٧٢جٍ جٝػحؿذ ١٠ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ د٢لدر 
دح٢ٝلدر ًٝٞبلخ ٧جًٝحٝدحز ٩ٖ جٝس٠فيى ٧ُٞـ٩ جِٜٝـك ؤُٞـ١ ًـبلخ     % 23

٧ًحٝدحز جٝس٠فيى ١ُ سٜفجف سِٞيٚحز ج٠ٜٝحيؿذ ٧ل٠حٍ ج٢ٜٝحز جٝظ٢لير ٧ج٠ٝبل٠لر 
 .ؿير ٧ٜح١ ـٝٛ جٝسٜفجف ٠فسًِٗح ٩ُٞ ٢ػ٧ ٖي٤ ؿالٝرجٝظل

ؤ١ ج٢ٝلحء سِفي١ ٝٞسػفم ؤٜصف ١٠ جٝفظـحل   ٧يػز جٝٗف٧٘ ج٠ٝفسدًر دح٧٢ٍٝ -
 .دي٠٢ح سِفى جٝفظحل ٝؤل٧٢جٍ جٝػحؿذ ١٠ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ؤٜصف ١٠ ج٢ٝلحء

اٝـ٩ ؤ١  ج٢ٝحظ٠ر ١ُ جٝسػفم، ؤنحفز ج٢ٝسـحثط   ؤ٠ح دح٢ٝلدر ٠ٞٝنحُف ٧جألػحليك -
ؤؿ٨ ا٩ٝ ٠نحُف جٝلؾً ٧ُؿٟ جٝفجػر ( سِٞيٚحز ج٠ٜٝحيؿذ)ًٝٞيٕ جٝظ٢ل٩ ج جٝسػفم

، ٧جٝسػفم جٝظ٢ل٩ جألٜصف ج٠ٝدػ٧صي١٠١ % ٧60جالفسدحٛ ؤ٧ ُؿٟ جالٜسفجش دي١ 
ظٞـخ ٠نـحُف جٝؾـ٧ٕ ٧جإلـالل ٧جٝؾظـل     ( ٠ػح٧الز ٠٠حفلر جٝظـ٢ك )ػؿذ 

ُ  ج٠ٝدػ٧صي١٠١ % ٧65جالن٠ثقجق دي١  ٞـ٩  ٧ٟٝ يسٟ جٜٝنٕ ١ُ ٖف٧٘ ٠ئللـر 
ج٠ٜٝح٢ر ٖي٠ح يؾه ج٠ٝنحُف جٝس٩ سظٞد٦ح جأل٧٢جٍ ج٠ٝؾسٞٗر ١٠ جٝسػفم جٝظ٢لـ٩،  
٠٧َ ـٝٛ جٝٗف٧٘ ج٠ٝئللر ٩ُٞ ج٧٢ٍٝ ٜح٢ز ـجز ؿالٝر ٠فسِٗر، نـِف جٝفظـحل   
د٠نحُف لٞدير ـجز ؿالٝر ؤٙل دِؿ ٜل ٠لس٨٧ ًٝيٕ ٠٧س٧لً ١٠ جٝسػفم، ٧ٝٚؿ 

ج٢ٝلـحء دح٠ٝٚحف٢ـر ٠ـَ     ١٠% 65جلسؿُز جٝسِٞيٚحز ج٠ٝٔيٌر ٠نحُف لٞدير ٩ٖ 
 .ظحل١٠ جٝف% 33.9

ؤ٠ح ١ُ فؿ٧ؿ جألِٖحل جٝؾحور دحٝسػفم، دي٢ز جٝؿفجلر ؤ١ جٝفظحل ٧ج٢ٝلحء ٜح٢ز  -
٦ٟٝ فؿ٧ؿ ؤِٖحل ٠سنحد٦ر سظح٣ جٝسػفم جًٝٞيٕ ٧دحٝسػؿيؿ دإل٧ٞخ لٞد٩ ٓيف ٠ٚح٧ٟ 

ؤٜصف ٢ػ٧ جٝسػفم ٧ٜل ١٠ جٝفظحل ٧ج٢ٝلحء ٜح٢ز ٦ٟٝ فؿ٧ؿ ِٖل ًِٙير ٧ظحق٠ر 
ؤٜصف ا٥ح٢ر ٠٧يحيٚر، ٧ٜح٢ز ج٢ٝلحء ًِٙيحز ظحق٠حز ؤٜصف ١٠ ح ٜح١ جٝسػفم ٠ٜٞ

٩ٖ ػحالز جٝسػفم ج٠ٝس٧لً ٧جٝػحؿذ، جلسظحخ جٝفظحل دإلـ٧ٞخ لـٞد٩   جٝفظحل 
 .٧ٓيف ٠ٚح٧ٟ ٢ػ٧ ج٠ٝبل٠لر جٝظلؿير ٧ج٠ٝبل٠لر جٝػ٠ي٠ر

١٠ ج٠ٝسػفنـي١ ٜـح٧٢ج   % 75ؤ٠ح دح٢ٝلدر ١٠ٝ ٥ٟ ج٠ٝسػفن١٧ ٖدي٢ز جٝؿفجلر ؤ١  -
حل سػفن٧ج دح٢ٝلحء ٢ُ٧ؿ٠ح ٜح١ يػؿش سػفم ٝٞفظحل ٖح٠ٝسػفنحز ١ٜ ٢لحء فظ

 ٧ؤٜصف ج٠ٝسػفني١ ني٧ًُح ٩ٖ ٜـل ؤ٢ـ٧جٍ جٝسػـفم ٜـح٧٢ج ٠فيـ٩ فظـحل       
 %(.22-15)٠٠٧في١٧ فظحل %( 30-10)صٟ يٞي٦ٟ ؤًدحء ـ٧ٜف %( 18-38)
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٧ج٢س٩٦ ٥ـج جٝدػش ا٩ٝ جٝسإٜيؿ ٩ُٞ ؤ١ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٠لإٝر فثيلير ٩ٖ ٠ٜـح١   -
١٠ ج٠٠ٝفيي١ ٧ج٠٠ٝفيحز ٧جًٝبلخ ٧جًٝحٝدـحز  % 70-30ج٠ِٝل ٧سئصف ٩ُٞ 

 .٩ٖ جٝس٠فيى ٧ييف دحآلفجء ٧جٝؿجِٖي١ ٩ٖ ج٠ِٝل

٧جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ي١ٜ٠ ؤ١ يسي١٠ ل٧ٜٞيحز ٠س٧٢ُر سدؿؤ ١٠ جٝسِٞيٚحز جٝظ٢لـير   -
ا٩ٝ جالسوحل جٝظلؿ٨ ؤ٧ جٝظ٢ل٩، ٜل ًبلخ ٧ًحٝدحز جٝس٠فيى يػسـحظ١ اٝـ٩   

 .ٟ ٧جٝدز ٠َ ١٠ ي٧ٟٚ د٦ـج جٝل٧ٞٛسؿفيخ ٩ُٞ جٝػل

 :(1)جسظح٥حز جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٩ٖ ج٢ٌٝحٟ جٝٚيحث٩ ٧ٝالير ٧ٖٞفيؿج: ؿفجلر  -18

٠ِفٖر ٠ؿ٨ ليحؿذ ٧ليًفذ ج٢ٝـ٧ٍ  : ي٦سٟ ٥ـج جٝدػش دسػٚي٘ ٥ؿٖي١ فثيليي١ ٠٥ح -
٩ُٞ ج٢سنحف ل٧ٞٛ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٩ٖ ج٠ٝظـحل جٝٚيـحث٩ د٧جلـًر جٝٚيـحذ     

ؾحه دحٝل١ ٧ٖفى ليًفذ جٝسػـفم جٝظ٢لـ٩،   ٧ج٠ٝػح٠ي١، ٢٥٧حٛ ٥ؿٕ آؾف 
٠قيؿ ١٠ ؤنـٜحل جٝسػـفم    س٧جظ٧٤ي٩٢ِ ـٝٛ دإ١ ج٢ٝلحء ؤيفجز جٝل١ ل٧ٕ 

٧س٦ٌف جٝٚحييحز ؤحف جٝل١ ؾحور ٥ئالء  ،جٝظ٢ل٩ د٧جلًر جٝٚيحذ ٧ج٠ٝػح٠ي١
جِٝف٧ى جٝظ٢لير ٧ل٧ٜٞيحز جٝلـيحؿذ  دٌح٥فذ جٝبلث٩ ـ٧ س٧ظ٤ ٢لحث٩ ٩ُ٧ ؤٜدف 

٥٧ل ؤف جٝل١ ٧ٜدف٣ ٤ٝ ؿ٧ف ٩ٖ قيـحؿذ جٝسػـفم    ،ذجألؾف٨ د٧جلًر جٝٚيح
 .جٝظ٢ل٩ دح٢ٝلحء

٧سنيف ٢سحثط جٝؿفجلر ا٩ٝ ؤ١ ٢٥حٛ سػفم ظ٢ل٩ ٢٠سنف ٧نـحثَ ُٞـ٩ ؤُٞـ٩     -
٠لس٧يحز ج٢ٌٝحٟ جٝٚيحث٩ ٩ٖ ٧ٖٞفيؿج ٧سٚفيدًح ؤ٢ُٞز ٢وٕ جٝٚحييحز ؤ١ جٝٚيحذ 
ٙح٧ٝج ٦ٟٝ ٢ٜحز ؤ٧ سِٞيٚحز ٠ػٚفذ ٦٠٧ي٢ر ١ُ ج٢ٝلحء ٧صٞش ج٢ٝلـحء ٧يـػ١ ؤ١   

ٔحٝدير ج٩٠ٌِٝ ١٠ خ ظ٢لير ٌٝٗير ٧جِٝٝٝف٧ى ٠٧ًح ؤؾي٧ِج ج٠ٝػح٠يحزجٝٚيحذ 
٩ٖ س٠٢يً ٧٢ٍ ج٢ٝلحء ٩ٖ ٙحُحز ج٠ٝػـحٜٟ   ٧ججٝٚحييحز الػ١ٌ ؤ١ جٝٚيحذ ينحفٜ

 .٧ج٧٠ٝجَٙ جٝٚيحثير

٧يئٜؿ ٥ـج جٝدػش ؤ١ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ًفيٚر يػحٌٖ ٧يئٜؿ د٦ح جٝفظـحل ُٞـ٩    -
ليحؿس٦ٟ ٧ليًفس٦ٟ ٩ُٞ ج٢ٝلحء ٩ٖ ٠ٜح١ ج٠ِٝل ٧ٖـ٩ ج٠ٝظس٠ـَ د٧ظـ٤ ُـحٟ،     
٧جٝسػفم ٠ِٜٞير ٖي٤ جٝٚٞيل ١٠ جأل٧٠ف جٝظ٢لير ٧ٝيك ٠و٠٠ًح ١٠ ؤظل جٝػو٧ل 

 .١٦ج٢ٝلحء ٧جٝلؾفير ٩ُٞ٢٠ جٝسِح١٧ جٝظ٢ل٩ ١ٜٝ٧ إل٥ح٢ر ٧سػٚيف 

                                              
(

1
)  Lrene Padavic, James D. Orcutt, Op.Cit.  
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ٖح٢ٝلحء جٝٚحييحز ٠صل ج٢ٝلحء ٩ٖ ج١٦٠ٝ جألؾف٨ ٓيـف جٝسٚٞيؿيـر يٜـ١ ؤ٥ـؿجًٖح      -
٠ٝػح٧الز جٝفظحل ٝٞسإٜيؿ ٧جٝػٗحٌ ٩ُٞ جٝليًفذ ٩ُٞ ج٠ٝيـؿج١ جٝٚيـحث٩ ُدـف    
جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٧جٝل٧ٞٛ ج٠ٝػٚف ٧ج٦٠ٝي١ ٧ؤ١ ج٢ٝلحء جٝبلث٩ ٧و١ٞ ا٩ٝ ج٠ٝفجٜق 

٠٧ر ٧ُؿجء ٧ؾو٠٧ر ٧سػـفم  ٧ج٢٠ٝحوخ جٝٚيحثير ١٠ ج٠ٝػس٠ل ؤ١ ي٧جظ١٦ ٠ٚح
 .١٠ ٢ٌحثف٥ٟ جٝفظحل

سئٜؿ ٢سحثط جٝدػش ؤ١ ج٢ٝلحء ؤيفجز جٝل١ ل٧ٕ ي٠يق١ ٧يؿف١ٜ ؤنٜحل جٝسػفم  -
جٝؾًيفذ ٥ـ٣ ٧ي٢ٌف جٝفظحل ا٩ٝ ج٢ٝلحء جٝنحدحز ؤيفجز جٝل١ جِٝـح٠ٞي١ ٖـ٩   

 .٧ؤ٥ؿجًٖح ٢٠حلدر ٝٞليًفذ ٧جٝليحؿذ جٝظ٢لير دحُسدحف١٥ج٠ٝظحل جٝٚيحث٩ 

يػ٠ي٩٢ ٧يؾؿ٩٢٠؟ ؿفجلر ػحٝر ١ُ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ دح٢ٝلحء جأل٠فيٜيحز  ١٠: ؿفجلر  -19
 :(1)١٠ ؤول ؤٖفي٩ٚ ؿجؾل ج٧ٜٝحٝر جأل٠فيٜير ٝس٢ٗيـ جألػٜحٟ

٧سو٧فجز يحدًحز س٢ٗيـ جٝٚح١٧٢  ؾدفجزدِى ُفى س٦ؿٕ ٥ـ٣ جٝؿفجلر ا٩ٝ  -
١ُ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٧ٜيٕ يئصف سٗحُل ٜل ١٠ جٝلبلٝر ٧ج٧٢ٍٝ ٩ُٞ اؿفجٛ ج٢ٝلحء 

أل٠فيٜيحز ١٠ ؤول ؤٖفي٩ٚ ٧سو٧ف١٥ ١ُ ٥ـج جِٝحث٘ ج٠ٝح٢َ ٩ٖ ٠ٜح١ ج٠ِٝـل  ج
ج٠فؤذ ١٠ ؤول ؤٖفي٩ٚ ١٠ جٝيحدًحز لحدًٚح ٩ٖ س٢ٗيــ جألػٜـحٟ    ٧65سٟ ٠ٚحدٞر 

( جٝلبلٝر ج٧٢ُٝير)٧جٝٚحث٠ي١ ؤييًح دح٠ِٝل ٥٧ـ٣ جِٝي٢ر سِفي١ ٢ِٞٝوفير ج٧٢ُٝير 
 جٝدػش ا٩ٝ ٠ظ٧٠ُر ١٠ ج٢ٝسـحثط   ٩ٖ ؤػؿ ؤٙلحٟ س٢ٗيـ ؤػٜحٟ ج٠ٝؿ٢ير، ٧س٧ول ٥ـج

 :جٝس٩ ؤ٦ٌفز جآلس٩

ؤ١ ج٢ٝلحء جأل٠فيٜيحز ١٠ ؤول ؤٖفي٩ٚ يسِفي١ ٠٧ٌ٢٠ٝر ١٠ جٝل٧ٜٞيحز جِٝؿجثير  -
٩ٖ ١٦ٞ٠ُ جٝي٩٠٧ ١٠ ٥ـ٣ جٝل٧ٜٞيحز جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٧يسػفم د١٦ ٝيك ٖٚـً  
دلدخ ؤ١٦٢ ٢لحء ١ٜٝ٧ ؤييًح أل١٦٢ ٢لحء ؤ٠فيٜيحز ٠ـ١ ؤوـل ؤٖفيٚـ٩ ٧يـسٟ     

د١٦ ١٠ ؤٙفج٦٢ٟ ٧ج٠ٝنفٖي١ ُٞي٦ٟ، ٧٧جػؿذ ١٠ ج٠ٝنفٖحز سِٞـ٘ ُٞـ٩    مجٝسػف
٧ي٦ِح ٜإ٠فيٜير ١٠ ؤول ؤٖفي٩ٚ ٧ليؿذ ٩ٖ ٠ٌ٢٠ر ال سٚؿف ؤ٨ ٧جػؿذ ١٠ ٥ئالء 

 :٧س٧ٚل ١ُ جٜٝصيفجز جٝبلث٩ نِف١ د٦ـج ج٧ٝيَ 

 ١٠٧ ي٦سٟ د٩ اـج ػؿش جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٧ـٝٛ دلدخ لبلٝس٩ ٩ُ٧٢٧" 
 ًر ٢٥ح ٩٥ ؤ٩٢٢ ل٧ٕ ؤد٩ٚ ؿجث٠ًح ؤ٠فيٜير ١٠ ؤول ؤٖفي٩ٚال ي٦ٟ ـٝٛ ؤػؿًج ٧ج٢ٝٚ

 ".يسف٩٢٧ٜ ٧ٝػؿ٨ ٧يؿ٩٢٧ُ ؤئؿ٨ ١ٝ٩ٞ٠ُ ؤ١٧ٜ ؤدؿًج ؤ٨ نت آؾف ٧يظخ ُٞي٦ٟ ؤ١ 

                                              
(

1
)  Mary Thierry Texeira, Op.Cit.  
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٧سنيف جٝؿفجلر ا٩ٝ ؤ١ جٝلبلٝر ٧ج٧٢ٍٝ يفسدًح١ د٧ٚذ دحٝسػفم جٝظ٢لـ٩ ٧ـٝـٛ    -
٢ل٩ يِدـف  أل٠٦٢ح دِؿي١ ؤلحلي١ ٩ٖ جٝسؿفض جًٝد٩ٚ جالظس٠ح٩ُ ٧أل١ جٝسػفم جٝظ

١ُ ج٧ٚٝذ ٖب١ جألٖفجؿ ـ٧ ج٧ٚٝذ جألٙل ي١٧٢٧ٜ ٠ِفيي١ ٤ٝ د٧ظ٤ ؾحه، ٩ُٞ لديل 
 .ج٠ٝصحل ج٢ٝلحء ٧جألٙٞيحز ٧جألٖفجؿ ؤحف جٝل١

ا١ ٥ـج جٝسػفم جٝظ٢ل٩ دح٢ٝلحء جأل٠فيٜيحز ١٠ ؤول ؤٖفيٚـ٩ يِـ٧٘ ٧يًِـل     -
ج٢ٝلحء ا٢ظحق١٥ ٧ي٠ِل ٩ُٞ سػؿيؿ ؤُؿجؿ١٥ ٩ٖ ٥ـج ج٠ٝظحل جٝٔيف سٚٞيؿ٨ ػيش ؤ١ 

 .جأل٠فيٜيحز ١٠ ؤول ؤٖفي٩ٚ دؿؤ١ يسظ١٦ ا٩ٝ ٥ـ٣ ج١٦٠ٝ جٝٔيف سٚٞيؿير

جٝسِفى ٤ٝ دنٜل ٠ؾسٕٞ ١٠ ؾبلل ٠ظ٧٠ُـر   يس٥ٟـج جٝسػفم جٝظ٢ل٩ جٝلبل٩ٝ  -
جأل٢صـ٩ جٝسـ٩ يـسٟ    ١٠ ج٠ٝئنفجز ٖي٦ح ٠ُل ج٢ٝلحء ٧جٝػحٝر جالظس٠حُير ٧لبلٝر 

 .جٝسػفم د٦ح

 سـئؿ٨ اٝـ٩ جٝٚيـحء ُٞـ٩ لـ٧ٞٛ       س٧وـيحز ١٠٧ س٧ويحز ٥ـ٣ جٝؿفجلـر   -
جٝسػفم، ٖسنيف ٥ـ٣ جٝؿفجلر ا٩ٝ ؤ٤٢ يظخ ٩ُٞ ٧ٜحالز جٝنفًر ٧ػٗـٌ جأل٠ـ١   
 ٧ج٢ٌٝحٟ ؤ١ سسؾـ ٧ظ٦ر ٢ٌف ٢نيًر ٢ػ٧ ٠نٜٞر جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ُدف ليحلـحز  

 ًٚ ١٠ ٩ُ٧ ٧ي٠يف ٜل ج٠ٝـ٧ٌٗي١ ٧ٜٝـ١ سِحٙـخ ؤييـًح ٧دػـؿذ      ٖال سقيؿ 
 لحء جأل٠فيٜيحز ٠ـ١ ؤوـل ؤٖفيٚـ٩    ٜل ١٠ يٞظإ ا٩ٝ جٝسػفم ٧يظخ ٩ُٞ ج٢ٝ

ٝػ٠حير ٧ٌـحث١٦ٗ ٖـ٩ جٝٚيـحء جٝظ٢ـحث٩      ػيل ٧ًف٘ ؾؿجٍؤ١ ال ي١٧ٜ ٝؿي١٦ 
 .جأل٠في٩ٜ

٩ٜٝ٧ يسٟ جٝٚيحء ٩ُٞ ـٝٛ ل٧ٕ يلسٔف٘ ؤٜصف ١٠ ًفع جإلظفجءجز ٧ليحلـحز   -
 .جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٩ٖ ٜل ٧٠َٙ

٩ُٞ٧ ج٧ٜٝحالز ؤ١ سؿفٛ ؤ١ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ دح٢ٝلحء جأل٠فيٜيـحز ٠ـ١ ؤوـل     -
٧دلـدخ ؤ١ د٢يـر    جأل٧فديـر ؤٖفي٩ٚ يَٚ دلدخ ٥ـج ج٢٠ٝحؼ ـ٨ جٝليحؿذ جٝفظ٧ٝير 

ج٠ٌ٢٠ٝر سػ٩٠ ج٠ٝسػفني١، ٧د٧ي٧ع ج٢ٝلحء ٩ٖ ٥ـ٣ جٝؿفجلر يِسٚؿ١٧ ؤ١٦٢ سـٟ  
ر سد٩ٔ ٧سٚٞل ػحٝيـًح  جٝسػفم د١٦ أل١٦٢ ٢لحًء ؤ٠فيٜيحز ١٠ ؤول ؤٖفي٩ٚ ٩ٖ ٢٦٠

 .١٠ ٙي٠ر ٠لح٠٥حز جأل٠فيٜيي١ ١٠ ؤول ؤٖفي٩ٚ دح٢ٝلحء
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ٜح١ جٝٔفى ١٠ ٥ـ٣ جٝؿفجلر س٧ًيف ٧س٠٢ير ٙيحك ٩ٞ٠ِ٠ دح٢ٝلدر ٝؿفجلر جٝسػفم  -
٧٠ٝٙٗير ج٠ٝفسدًر جٝظ٢ل٩ دي١ جألٙفج١ ٧ٜـٝٛ ٖػه ج٧ِٝج٠ل جٝنؾوير ٧ج٧ِٝج٠ل ج

 .دحٝفظحل ٩ٖ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ دح٢ٝلحء

ٖفور ٙـ٧ل ٢ٜـحز    ٠نحفٛفظل  122سٟ س٢ٗيـ ٥ـ٣ جٝؿفجلر ١٠ ؾبلل اًُحء ٧ -
 دديثر ٠ِ٠ٞيـر ٧ٝٚؿ سٟ سِفيى ٧٠٧جظ٦ر ج٠ٝنحفٜي١ ( وؿيٚس٤)ظ٢لير ؤ٠حٟ ج٢ٝلحء 

 ١٠ ج٠ٝنحفٜي١  ٙح٧ٝج ُٞـ٩  %٠80ػحيؿذ ؾبلل جٝؿفجلر ٧ ديثر ٠ِ٠ٞيرظ٢لير ؤ٧ 
٥٧ـج جٝٚيحك ؤ٧ جٝس٠صيل ( جٝوؿيٚر)جألٙل ٢ٜسر ظ٢لير ٦٠ي٢ر ٦ٝـ٣ جٝنؾوير ج٢ٝلحثير 

د٧ٚل ج٢ٜٝحز جٝظ٢لير ي١ٜ٠ ؤ١ ي١٧ٜ ٧ليٞر ٠ٗيؿذ ٝٞسٗليفجز ج٠ِ٠ٝٞيـر جٝؾحوـر   
 .دحٝنؾه ٧ج٧ِٝج٠ل ج٠ٝفسدًر دحٝسػفم جٝظ٢ل٩ دحألٙفج١

٦ٝظ٧ٟ ٧جالُسـؿجء  ٧ٝٚؿ سٟ ٠ُل جٝٚيحلحز ج٠ِ٠ٝٞير ٝٗػه ج٧ِٝج٠ل جٝس٩ سفسدً دـح  -
جٝظ٢ل٩ ٧ؤنٜحل جٝسػفم جٝظ٢ل٩ جٝس٩ سػؿش ٧سَٚ ؿجؾل ٧ؾبلل ُبلٙحز جٝٚـ٧ذ  

٧ٙس٤ جٝس٢ٌي٠ير ٝيًٞخ ١٠ ٧٠ٌٗر ٠ح  "فظل"ج٧ٝجيػر ٠ص٠ٞح يلسؾؿٟ وحػخ ٠ُل 
س٧يـغ ؤ١   جٝسـ٩ ٠ًحٝخ ظ٢لير، ٧ج٢س٦ز ٥ـ٣ جٝؿفجلر ا٩ٝ ٠ظ٧٠ُر ١٠ ج٢ٝسحثط 

ف٧ٜج دل٧ٞٛ سل٩ًٞ ٩ٖ جٝػ٧جفجز ٠َ نحٙؿ جٝفظحل ـ٧ سحفيؽ ١٠ ج٢ِٕٝ جٝظ٢ل٩ 
 .ق٠يبلس٦ٟ ؤٜصف ١٠ ق٠بلث٦ٟ

جٝسػفم ٜس٧ِيى  –٧سنيف ٥ـ٣ جٝؿفجلر ا٩ٝ ٧٢ُير ١٠ ؤ٧٢جٍ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ؤ  -
ا٩ٝ سٞٛ  ٠٧ٜحٖإذ٧ينيف جٝسػفم ٜس٧ِيى . جٝسػفم جٝديث٩ جِٝؿجث٩ -خ. ٠٧ٜحٖإذ

٠ر ٩ُٞ ٠فء٧ك جٝٗفه ٧جأل٠صٞر جٝس٩ ٖي٦ح يػح٧ل ٖفؿ ٠ح ؤ١ يلسؾؿٟ ٧ٙس٤ ج٢٠ٌٝ
سحدَ ٝيظ٤ِٞ ينحفٛ ٩ٖ ٢نحً ظ٢ل٩، ؤ٠ح جٝسػفم جٝديث٩ جِٝـؿجث٩ ينـيف اٝـ٩    
جِٝف٧ى جٝظ٢لير جٝؿجث٠ر ٧ج٠ٝلس٠فذ ٧جٝسِٞيٚحز جٝظ٢لير ؤ٧ جال٥س٠ـحٟ ٧جال٢سدـح٣   

 .ٝآلؾفجٝظ٢ل٩ 

يؾسٕٞ ٥ـج جٝسػفم جِٝؿجث٩ ١ُ جٝسػفم جٝس٧ِيي٩ ٩ٖ ؤ١ جٝيػير ال سيـًف   -
ل ٠ٜحٖإذ ؤ٧ ٝسسظ٢خ ُٚحخ، ٧يؾسٕٞ ؤييـًح  ظل٩ ١٠ ؤا٩ٝ ؤ١ سؾيَ ٢ٞٝنحً جٝظ٢

١ جٝسػفم ١٠ ؤظل ج٠ٜٝحٖإذ ٩ٖ ؤ١ جٝيػير ٠٧ٚسفٕ ٠٧فسٜخ جٝسػفم سٜـ١٧  ُ
ؤ٧ ُبلٙر ج٠ٜٝح٢ر ج٠ٝسلح٧ير ج٠ٝسٜحٖثر، ٢٥٧حٛ ؤييًح  ج٠ٝنفٕ ٧جٝسحدَدي٠٦٢ح ُبلٙر 

                                              
(

1
)  Domon Mitchell, Richard Hirschman, Op.Cit.  
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جٝسػـفم  ٠ـ١  ؤ٧ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ دي١ جألٙفج١ ٧٥ ٧٢ٍ  دح٢ٝؿجٝسػفم جٝظ٢ل٩ 
ػؿش دي١ ج٢ٝحك ٩ٖ ليح٘ ٠ِي١ ٧ػيش ال ي١٧ٜ ٝؿي٦ٟ ُبلٙر ٧ٙذ ظ٦فير ٢ُٞيـر،  ي

٩ُٞ لديل ج٠ٝصحل جٝيػير ٠٧ٚسفٕ جٝسػفم فد٠ح ي٢٧ٜح١ ًبلخ ؤ٧ ق٠بلء ٖـ٩  
 .ج٠ِٝل

سٞٛ  فج١ ٠سِؿؿذ، ٠صحلجألٙ دي٧١سنيف جٝؿفجلر ا٩ٝ ؤ١ ؤنٜحل جٝسػفم جٝـ٨ سػؿش  -
٧ج٠ٞٝك ٓيف ج٧ًٞ٠ٝخ ٧ج٠ٔٝق دظح٢خ  جٝسِٞيٚحز جٝظ٢لير ٧ج٢ٜٝحز جٝظ٢لير ج٠ٝق٠ُر

جِٝي١، ٧سنيف ٥ـ٣ جٝؿفجلر ا٩ٝ ؤ١ ٢٥حٛ دِى جٝؿفجلحز جٝس٩ ؤنحفز ٩ٖ ٢سحثظ٦ح 
١٠ جًٝحٝدحز ؤ٢ُٞز ١ُ ٧٠جظ٦س١٦ ٠٧ف٧ف١٥ دل٧ٜٞيحز ظ٢لـير  % 70ا٩ٝ ؤ١ 

١٠ جًٝحٝدحز ؤ١ُٞ % 5جٙسف٦ٖح يؿ١٥ ق٠بلث١٦ ١٠ جًٝبلخ ٩ُٞ جِٜٝك ػ٧ج٩ٝ 
ٝسػفم جٝظ٢ل٩ جٝس٧ِيي٩ ٠حفل٦ح ٧جٙسف٦ٖـح يـؿ١٥   ١ُ ٧٠جٕٙ ٧ؤػؿجش ١٠ ج

 .ؤُيحء ٥يثر جٝسؿفيك جٝـ٧ٜف

٧س٧يغ ٥ـ٣ جٝؿفجلر ؤ١ ل٧ٞٛ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ يِٜك ٢ٚه ٧جٖسٚحف ا٩ٝ ٠فجٙدر  -
ٖحٝفظحل ـ٧ ج٠ٝفسدر جِٝحٝير ١٠ س٧ظي٤ ٠٧فجٙدر جٝـجز يٚل جػس٠ـحل   ،٧س٧ظي٤ جٝـجز

٧ ٩ٖ دِؿ ٠فجٙدـر ٧س٧ظيـ٤   ٙيح٦٠ٟ ٝسٚؿيٟ ُف٧ى ظ٢لير ٓيف ٠فػخ د٦ح ٖحٝل٠
جٝـجز يفسدً دحٝسوفٕ ٧جٝل٧ٞٛ ػلخ ج٧٠ٕٝٙ جالظس٠ـح٩ُ، ٥ـئالء جألٖـفجؿ    
ي١٧٢٧ٜ ػلحلي١ سظح٣ جٝس٠ٞيػحز ٧جإلفنحؿجز جالظس٠حُير ٧ينحف١٧ٜ د٧ظ٤ ُـحٟ  
٩ٖ جٝل٧ٞٛ ج٠ٝبلثٟ ج٢٠ٝحلخ ٦ٝـج ج٧٠ٕٝٙ جالظس٠ح٩ُ، ٧س٧يغ ٥ـ٣ جٝؿفجلـر ؤ١  

جِٝؿجثير ٧جٝسِديف ١ُ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ دي١ جألٙفج١ جِٝبلٙر دي١ ج٠ِٝسٚؿجز جٝظ٢لير 
س١٠ٜ ٩ٖ فٓدر ج٠ٝٚسفٕ ج٠ٝسػفم ٩ٖ ج٧ٚٝذ ٧جٝليحؿذ ٩ُٞ جٝيػير، ٩ُٞ لـديل  
ج٠ٝصحل جٝفظل جٝـ٨ يؿفٛ ٧يسو٧ف جِٝبلٙحز ٠َ ج٢ٝلحء ٩ُٞ ؤ٦٢ح ٠ُٞيـر ُؿجثيـر   
ل٧ٕ ي٧ٟٚ د٠ِل سِٞيٚحز ٠ػٚفذ ٠٧ـٝر ٢ػ٧ ج٠ٝفؤذ ٧ٜليٞر أل١ س١٧ٜ ٤ٝ ٧دنـٜل  

 .لي٧ٝ٧ٜظ٩ جٝيؿ جِٝٞيح، ٧ٝيئٜؿ ٩ُٞ ليحؿس٤ ٧ليًفس٤ ٩ُٞ ج٠ٝفؤذ

جألٙـفج١   دـي١ ٧س٧و٩ ٥ـ٣ جٝؿفجلر د٠قيؿ ١٠ جٝؿفجلحز ١ُ جٝسػفم جٝظ٢ل٩  -
ٖـ٩ جٝسػـفم    ٧جٝدػش٠ٝ٧ِفٖر ٧جٜسنحٕ ج٧ِٝج٠ل جٝفجؿُر ج٠ٝح٢ِر ٦ٝـج جٝل٧ٞٛ 

٩، ل٧ٕ جٝظ٢ل٩ دي١ جألٙفج١ ٧جٝـ٨ يلسؾؿٟ ٧يلسٗيؿ ١٠ ٠ٚحييك جٝسػفم جٝظ٢ل
ي٧يغ جٝسنحد٦حز ٧جٝٗف٧٘ دي١ جٝفظحل جٝـي١ ينحف١٧ٜ ٩ٖ نـٜل ٠ـ١ ؤنـٜحل    

 .جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ١ٜٝ٧ ي٠س١٧ِ٢ ١ُ نٜل آؾف
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 :سػح٧ل ٥ـ٣ جٝؿفجلر سػٚي٘ ٠ظ٧٠ُر ١٠ جأل٥ؿجٕ، ؤ٦٠٥ـح    

جالظس٠حُير ٝٞسػفم جٝظ٢ل٩ ٠ٜنٜٞر ٠ػح٧ٝر جٝسِفٕ ٩ُٞ جلسظحدر ج٧ِٟٞٝ  (1)
 .جظس٠حُير

 .٠ػح٧ٝر جٝسِفٕ ٩ُٞ ؿ٧ف ج٧٢ٍٝ ٩ٖ اػؿجش ج٠ٝنٜبلز جالظس٠حُير (2)

 .جلسِفجى ؿفجلحز ٧ؤؿخ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ (3)

٠ٚحف٢ر جٝسدحي٢حز ٧جالؾسبلٖحز دي١ جٝسًٔير جِٝح٠ر ٠ٚحدـل سٞـٛ جٝسًٔيـر     (4)
 .ج٢ٝلحثير ؤ٧ ج٧٢ُٝير

٠ٝنٜبلز جالظس٠حُيـر ٧ؾحوـر   جٝسِفٕ ٩ُٞ جأللدحخ جٝس٩ سئؿ٨ ا٩ٝ ج (5)
 .جٝسػفم جٝظ٢ل٩

-٠1986ظٞر دـي١   ٧20جُس٠ؿز ٥ـ٣ جٝؿفجلر ٩ُٞ ج٠ٝٚحالز جٝس٩ سٟ ٢نف٥ح ٩ٖ  -
٠ٚحل ٠ـ١ ٢ٜـؿج ؤ٧    4500ٙيير ٠٧ح يقيؿ ١ُ  144ٟ ٧يسؾ٩ً جٝسػٞيل 1994

 .ج٧ٝاليحز ج٠ٝسػؿذ جأل٠فيٜير

 :٧س٧وٞز جٝؿفجلر ا٩ٝ ج٢ٝسحثط جٝسحٝير 

جِٝح٠ـر دي٠٢ـح    ج٠ٝظـبلز ٩ٖ  ٧ي٧ٍ جٝسػفم جٝظ٢ل٠ٝ٩ؤ١ ٢٥حٛ ا٠٥حل ٧جيغ  -
٦ٌفز ٠ٚحالز جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٩ٖ ج٠ٝظبلز ج٢ٝلحثير ؤ٧ سٞٛ ج٠ٝس٢ح٧ٝـر ٢ٞٝـ٧ٍ   

ج٠ٝٚـحالز ج٠ٝؿ٢٧ـر   يـ٢ٚه  جال٥س٠حٟ د٦ـج ج٧٠ٝي٧ٍ يفسدً ٢ٚه ٧( ـٜف ٧ؤ٢ص٩)
 .٧ج٠ٝٚؿ٠ر ا٩ٝ ج٠ٝظبلز ١ُ ٥ـج ج٧٠ٝي٧ٍ

 ،نٜٞر جظس٠حُير ظؿيؿذ ا٩ٝ ػؿ ٠ـح جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٠ؤ١ ٧سنيف ٥ـ٣ جٝؿفجلر ا٩ٝ  -
ُـحٟٝ جالظس٠ـحٍ    ٧ٙؿ ي١٧ٜ ـٝٛ لدخ سإؾف جال٥س٠حٟ ج٩٠ِٞٝ د٦ح، ايحٖر ا٩ٝ ؤ١ 

 .ي٠يل ا٩ٝ فئير جٝظ٢ك دإ٤٢ ٧٠ي٧ٍ ال يػسحض ا٩ٝ سػٞيل

٧سلظل ٥ـ٣ جٝؿفجلر ؤ١ ٠نٜٞر جٝسػفم جٝظ٢ل٩ يفظـَ سحفيؾ٦ـح اٝـ٩ دؿجيـر      -
حخ ٩ٖ جٝص٠ح٢ي٢ـحز ٠٧ـ١ ؤلـد    نٜٞرس٢ح٩٠ ٧جيغ ٦ٝـ٣ ج٠٠َٝ ٧ظ٧ؿ  جٝلدِي٢يحز،

٧٠ي٧ٍ ١٠ ج٧٠ٝي٧ُحز جٝس٩ يظـخ ؤ١  ا٠٥حل ٧٠ي٧ُحز جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٜ

                                              
(

1
)  Aysan Sevzr, Op.Cit.  
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ي١٧ٜ ٦ٝح ٠لحػر ٩ٖ ٠ظٞر ١٠ ٠ظبلز جٝوحٝغ جِٝحٟ ٧٥ سفؿؿ جٝٚحث٠ي١ ٩ُٞ اؿجفذ 
٥ـ٣ ج٠ٝظبلز ٩ٖ ج٢ٌٝف ا٩ٝ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٠ٜنٜٞر، ٧سوٕ ٥ـ٣ جٝؿفجلـر ؤ١  

سفٛ ؿفجلر جٝسػـفم جٝظ٢لـ٩ ٙحوـفذ ُٞـ٩     ١٠ ؤ٥ٟ ؤنٜحل ٥ـج جإل٠٥حل ٧٥ 
ػيش يسفسخ ٩ُٞ ٥ـج ( ؤ٧ سٞٛ ج٠ٝسؾوور ٩ٖ جأل٧٠ف ج٢ٝلحثير)ج٠ٝظبلز ج٧٢ُٝير 

 : جإل٠٥حل دِى جأل٧٠ف ٦٢٠ح 

ي٧٢٧ٜج ُح٠ٝي١ دح٠ٝنٜبلز جٝسـ٩ س٧جظ٦٦ـح    ٙفجء ٥ـ٣ ج٠ٝظبلز ١٠ ج١ٜ٠٠ٝ ؤ١ؤ١  :أُاًل 
ج٢ٝلحء دي٠٢ح ٥ئالء جٝبلث٩ ي٢دٔي١ ؤ١ ي١ٜ ُحفٖحز د٠صل ٥ـ٣ جٝٚيحيح ٙؿ ال يٚـفؤ١  

١ُ ٥ـ٣ جألق٠ر د٤ٝ٧ٚ اـج ٟٝ ي٦ـسٟ ؿُـحذ   " لد٢ؿف"ؤدؿًج ٠صل ٥ـ٣ ج٠ٝظبلز، ٧يِدف 
ـ  جٝػفٜر ج٢ٝلحثير دح٢ٝنف ٧جًٝدَ ؾحفض ج٧٢ٚٝجز ج٢ٝلحثير ١ٖٞ يـسٟ   ٜٞر س٢ـح٧ل ٠ن

 .٠ٜح يظخ ؤ١ ي١٧ٜ ١٠ ؾبلل جٝؿفجلحز ج٠ِٞٝير جألٜحؿي٠ير جٝسػفم جٝظ٢ل٩

٩ٗ٢ ٧ادِحؿ ج٠ٝنٜبلز ج٢ٝحنثر ١ُ ُبلٙحز ج٧ٚٝذ دي١ جٝفظحل ٧ج٢ٝلحء ا٩ٝ ٠ظبلز  :ذبييًب 
ج٠ٝفؤذ ًٖٚ يظ٦ِٞح س٦ٌف ؤ٦٢ح سؾه ج٢ٝلحء ٧ـٝٛ ي١٧ٜ نٜبًل ١٠ ؤنٜحل جٝس٠٦يم، 

١ سس٢ح٧ل ٧سِفى ٠صل ٥ـج ج٠ٝفى جالظس٠ح٩ُ ٩ُٞ٧ ٥ـج ٖح٠ٝظبلز جِٝح٠ر يظخ ؤ
٧جلَ جال٢سنحف ٧يظخ ؤييًح ٩ُٞ ج٠ٝػففي١ ٧فئلحء جٝسػفيف ٧ج٢ٝٚـحؿ   ،ج٠ٝسٗن٩

 .ل٧ٞٛ ٓيف ٠ف٧ٓخ ٖي٤ٜجال٥س٠حٟ ٩ٖ ٧٠ي٧ُحس٦ٟ دحٝسػفم جٝظ٢ل٩ 

جٝس٧٠يل ٠صل  ٧ٜحالزس٧ول جٝدػش ا٩ٝ ؤ١ ؤلدحخ ٥ـج جإل٠٥حل ؤييًح ٧٥ ُؿٟ ؿُٟ  -
جٝدحػصي١ جٝـي١ يس٢حٖل١٧ ٩ُٞ جٝػو٧ل ٩ُٞ س٧٠يل ٝؤلدػحش  ٥ـ٣ جألدػحش ٧سظ٢خ

 .٠صل ٥ـ٣ ج٧٠ٝي٧ُحز

يف ٥ـ٣ جٝؿفجلر ٠ظ٧٠ُر ١٠ جٝسلحئالز ١٠ٖ ٥ـ٣ جٝسلحئالز ٠ٝـحـج ال ي٧ظـؿ   ص٧س -
٠ُٞحء ٢ٗك ي٦س١٧٠ د٦ـ٣ ج٧٠ٝي٧ُحز ؟ ٥ل جٝليًفذ ج٠ِٞٝير ج٢ٌٝح٠ير جٝسإؿيديـر  

٠سإؾف ٢ػـ٧ فئيـر جٝسػـفم    س١٧ٜ ٠فآ٣ سِٜك ٧سٜنٕ ١ُ ج٠ٝيل ج٠ٝسدحًت جٝ
جٝظ٢ل٩ ٠ٜنٜٞر سٗحُٞير ظ٢لير دي١ جألنؾحه ٧ٝيلز ٠ٜنـٜٞر جظس٠حُيـر ـجز   
ظـ٧ف صحدسر ٩ٖ سٗح٧سحز ٠٧س٢حٙيحز ج٧ٚٝذ ؟ ٠٧ح ٠ؿ٨ ٜٗحير سًٔيـر ٠صـل ٥ــ٣    

 .ج٠ٝنٜبلز دي١ جٝظ٠حُحز جٝؤيفذ ؟
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 :خـقية ؿنّ امخراد امتحذّ : راتـًب 

جٝدػص٩، جٝـ٨ لد٘ ُفي٤، ١٠ ؾبلل جٝسفٜيق ُٞـ٩  ل٧ٕ يسٟ جٝسِٚيخ ٩ُٞ جٝسفجش 
 :ُفى ٧ادفجق ؤفدِر ٢ُحوف ٩٥ ٠ٜح ي٩ٞ 

 .ؤ٥ٟ ج٠ٝٗح٥يٟ ٧جٝٚيحيح (1)
 .ؤ٥ٟ جأللحٝيخ جٝدػصير (2)

 .ؤ٥ٟ جاللسؾبلوحز ٧ج٢ٝسحثط (3)

 .ٝٞسفجش جٝدػص٩فئير ٢ٚؿير  (4)

 :أٍه اموفبٍيه ُامقغبيب [  1] 

٧جٝٚيحيح ج٠ٝفسدًر د٠نٜٞر  ٝٚؿ ؤصحفز جٝؿفجلحز جٝس٩ لد٘ ُفي٦ح، ُؿؿ ١٠ ج٠ٝٗح٥يٟ
 :جٝسػفم جٝظ٢ل٩، ١٠٧ ؤ٥ٟ ٥ـ٣ ج٠ٝٗح٥يٟ ٧جٝٚيحيح ٠ح ي٩ٞ 

ؤ٧ ٩ُٞ جألٙـل دؿجيـر ٥ــج    جٝقػحٟ ٠نٜٞر سئؿ٨ ا٩ٝ ٧٦ٌف ٥ـج جٝل٧ٞٛ ٩ٖ جأللفذ  -1
 .جٝل٧ٞٛ جٝـ٨ ال يٞدش اال ٧ؤ١ يس٧ًف ١٠ ؾبلل ج٠ٝظس٠َ جِٝحٟ

 .سػفم جآلدحء دحألد٢حء -2

ي١٧ٜ لدخ ١٠ ؤلدحخ سػـفم جآلدـحء   . ٩ٖ ٧ًٗٝس٦ٟ جٝـ٨ يسِفى ٤ٝ جآلدحءج٢ِٕٝ  -3
 .دإد٢حث٦ٟ

ٙيير ٥ح٠ر ٧ؤٝي٤ ١٠ آٝيحز دـف٧ق ٥ــج   . خ جٝق٧ظر ١ُ ج٢٠ٝقل ٝٗسفجز ٧ًيٞرٓيح -4
 .جٝل٧ٞٛ ٩ٖ جأللفذ

س٠صل اػؿ٨ ج٢ٝسحثط ٧جٝسؿجُيحز ج٠ٝسفسدـر ُٞـ٩ سِـفى جأل٢صـ٩      .جٝي٧ًٔ ج٢ٝٗلير -5
 .ٝٞسػفم

جُيحز ج٠ٝسفسدر ُٞـ٩ سِـفى جأل٢صـ٩    س٠صل و٧فذ ١٠ جٝسؿ .جاليًفجدحز جٝظ٢لير -6
 .ٝٞسػفم

ي٠صل لدخ ١٠ ؤلدحخ جفسٜحخ ؤِٖحل جٝسػفم جٝظ٢ل٩، ٠ٜح ٙؿ  .اؿ٠ـح١ ج٠ٝؾـؿفجز -7
 .ي١٧ٜ ٢سيظر ٝسِفى جأل٢ص٩ ِٝٗل ١٠ ؤِٖحل جٝسػفم جٝظ٢ل٩

 .سٗح٧ز ج٧ٚٝذ ٠ح دي١ جٝـ٧ٜف ٧جإل٢حش ي٠صل ظ٥٧ف ٠ُٞير جٝسػفم جٝظ٢ل٩ -8

فظر ٜديفذ ١٠ جأل٠٥ير ٧٠ٝجظ٦ر جألنٜحل ج٠ٝؾسٞٗـر  ٩ُٞ ؿ .آٝيحز جٝيدً جالظس٠ح٩ُ -9
 .ٝٞسػفم جٝظ٢ل٩
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 :أٍه األشبمية امتحذيج [   2] 

سِؿؿز جأللحٝيخ جٝدػصير جٝس٩ جُس٠ؿز ُٞي٦ح جٝؿفجلحز جٝلحدٚر ٝؿفجلر ل٧ٞٛ جٝسػفم 
جٝظ٢ل٩، ٖحلسؾؿٟ جٝدِى ج٦٢٠ٝط ج٧ٝو٩ٗ جٝسػٞي٩ٞ، ٧سػٞيل ج٠ٝي١٧٠، ٠ٝح ٢نف ٩ٖ ج٠ٝظبلز 

٧ج٠ٝظبلز ج٢ٝلحثير، ٧ج٦٢٠ٝط جٝسظفيد٩، ٧جألل٧ٞخ جإلػوحث٩ ج٢ٌٝف٨، ٧جلسؾؿٟ جٝدِى  جِٝح٠ر
 .ؿفجلر جٝػحٝر

 :أٍه االشخخالظبح ُاميخبئز [   3] 
سدي١ ؤ١ ٢لدر ١٠ جآلدحء ٠فسٜد٧ج ل٧ٞٛ ج٢ِٕٝ جٝظ٢ل٩ سظح٣ د٢ـحس٦ٟ سِفيـ٧ج ٖـ٩     -1

١ُ ٠ٞظإ ي٦فخ  ٧ًٗٝس٦ٟ ٢ِٕٝ ظ٢ل٩، ٠٧نحٜل سنٜل ئًًح ٢ٗليًح يؿ٤ِٖ ا٩ٝ جٝدػش
 .اٝي٤ إلٖفجّ ي٤ً٧ٔ ج٢ٝٗلير

٩ٖ ق٢ح ج٠ٝػحفٟ ٜح١ ج٠٢ًٝ جألد٨٧ ٧٥ جألٜصف ني٧ًُح ٧ـٝٛ دح٢ٝلـدر ٝآلدـحء جٝــي١     -2
ل٢ر ٧ٙؿ جلس٠فز ُبلٙحز ق٢ح ج٠ٝػحفٟ جألدـ٨٧   40 – 30يد١٧ٔٞ ١٠ ج٠ِٝف ٠ح دي١ 

 .ل٧٢جز ٩ٖ ج٠ٝس٧لً 8ٝٗسفجز ٧وٞز 

ؤٓٞد١٦ ١٠ ؤلف جًٝدٚر جِٝح٠ٞر جٝس٩ سِـيم  جأللف جٝـ٨ ػؿش ٖي٦ح ق٢ح ج٠ٝػحفٟ ٜح١  -3
٩ٖ ٠لح١ٜ ييٚر ٩ٖ ج٠ٝؿ١ جٝو٢حُير ؤ٧ ٩ٖ ٢٠حً٘ فيٗير ٢٠ِقٝر ٧يدؿ٧ ؤ١ جقؿػـحٟ  

 .ج٢٠ٝقل ٧يي٤ٚ لدخ ٩ٖ ـٝٛ

جٝس٩ سس٠صل ٩ٖ ج٠ٝيـحيٚحز  ( جٝسػفم جٝظ٢ل٩)ج٢ٝلدر جٜٝديفذ ١٠ جٝل٧ٜٞيحز جٝظ٢لير  -4
سِٜك جٝػٚيٚر ج٧ٝجِٙر ٖـ٩ جٝنـحفٍ   جٝظ٢لير جٝس٩ سول ا٩ٝ ػؿ جالػسٜحٛ ؤ٧ ج٠ٞٝك 

 .ج٠ٝوف٨ ٖب٦٢ح ػٚيٚر سئٜؿ ؤ١ جال٢يدحً ي٢ٚه جٝنحفٍ ج٠ٝوف٨ ا٩ٝ ػؿ ٜديف

ؤ١ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ دحألد٢حء ٧٥ ل٧ٞٛ يئؿ٨ ا٩ٝ جٝيفف جٝظل٠ح٩٢ ٧ج٢ٝٗل٩ ٥٧ــج   -5
ج٧٢ٍٝ ١٠ جإليـجء ٓيف ٠ػؿؿ اػوحثيًح ٢ٌفًج ٝس٢حٖي٤ ٠َ جٝٚيٟ جألؾبلٙير ٧جٝؿي٢ير ٝـج ٧٦ٖ 

 .٤٢ُ ؤ٧ يِسفٕ د٤ يسٟ جإلدبلّسٟ ٩ٖ جٝؾٗحء ٢٧حؿفًج ٠ح ي

ا١ ٙي٠ر جِٝٗر ٧جِٝـفير ٩٥٧ ٙي٠ر ١٠ جٝٚيٟ جٝس٩ س٢نؿ٥ح جٝصٚحٖر ج٠ٝوفير ١٠٧ ج٠ٝس٧َٙ  -6
  اػـؿ٨ جٝؿفجلـحز  ؤ١ ي٢ٌٟ جًٝبلخ ل٦ٜ٧ٟٞ جٝظ٢ل٩ ٧ًٖٚح ٦ٝح، ٖٚؿ ؤنـحفز ٢سـحثط   

صي١ دـٝٛ ؤ٧ يسظح٦٢٧ٞ٥ح ا٩ٝ ؤ١ دِى ًبلخ ٧ًحٝدحز جٝظح٠ِر يدؿ١٧ ؤ٦٢ٟ ٓيف ٠ٜسف
 .سظح٥ل سحٟ
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ؤ١ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٩ٖ ٠ػل ٠٧ٜح١ ج٠ِٝل ي١٧ٜ ٠نٜٞر دح٢ٝلدر ٝٞفظحل ٧ج٢ٝلحء ٠٧َ  -7
 .ـٝٛ يقؿجؿ جػس٠حل ؤ١ يودغ ج٢ٝلحء يػحيح ٤ٝ ؤٜصف ١٠ جٝفظحل

ج٢ٝلحء جٝنحدحز جِٝحقدحز جٝبلس٩ ي١ٞ٠ِ ٩ٖ جٝديثحز ـجز جٝليًفذ جٝفظ٧ٝير ٧جٝيحٙـحز   -8
١ دؿفظر ٠سٜففذ ٠ػح٧الز صحدسر ٠لس٠فذ ٝظ٦ِٞـ١ ٠نـحفٜحز ٖـ٩    جٝقفٙحء ي٧جظ٦
 .ُبلٙحز ظ٢لير

دِى ج٢ٝلحء ٩ُٞ ٠قيؿ ١٠ جٝػ٠حير ١٠ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ دنفً ػفوـ١٦   سلسػ٧ـ -9
 .٩ُٞ ُؿٟ سػؿ٨ ٧٠٧جظ٦ر ج٠ِٝحل جٝفظحل

ي١٧ٜ ٓيف ٠ٚد٧ل ٝيك أل٤٢ ٩ٖ ػؿ ـجس٤ ظ٢ل٩ ٧ٜٝـ١ أل١  دح٢ٝلحء جٝسػفم جٝظ٢ل٩  -10
 .دًر د٤ سيف د٠ِل جأل٢ص٩ ٧ٖفه سِٞي٦٠حجٝسؿجُيحز ج٠ٝفس

ؤ١ ًبلخ جٝظح٠ِحز ـ٧ جٝل٧ٞٛ جٝظ٢ل٩ جِٝؿ٧ج٩٢ يإٜؿ١٧ ؤ٦٢ـٟ ي٠٧ٚـ١٧ دـح٦ٝظ٧ٟ     -11
 .٧جالُسؿجء جٝظ٢ل٩ ٩ُٞ ق٠يبلس٦ٟ اـج سإٜؿ٧ج ٧ج٠ًث٧٢ج ؤ٦٢ٟ ١ٝ سسٟ ٠ِحٙدس٦ٟ

٠ٜح سدي١ ؤ١ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ي١ٜ٠ ؤ١ يسي١٠ ل٧ٜٞيحز ٠س٧٢ُر سدؿؤ ١٠ جٝسِٞيٚـحز   -12
  .لير ا٩ٝ جالسوحل جٝظلؿ٨ ؤ٧ جٝظ٢ل٩جٝظ٢

ؤ١ ج٢ٝلحء ؤيفجز جٝل١ ٧جٝنحدحز ؤٜصف ُفير ٝٞسػفم جٝظ٢ل٩ ٧سِسدـف ؤ٥ـؿجٕ    -13
 .٢٠حلدر ٝٞليًفذ ٧جٝليحؿذ جٝظ٢لير

جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٠نٜٞر جظس٠حُير ظؿيؿذ ا٩ٝ ػؿ ٠ح ٧سػسـحض اٝـ٩ ظ٦ـ٧ؿ ٠ُٞـحء      -14
 .جالظس٠حٍ ٩ٖ جٝؿفجلر ٧جٝسػٞيل

 : د امتحذّرؤيج يقديج منخرا[   4] 

٩ٖ ي٧ء ٠ح سٚؿٟ ١٠ ػيش ج٢ٌٝفير سٗسٚف ؤٓٞخ جٝدػ٧ش ا٩ٝ جإلًحف ج٢ٌٝـف٨ جٝــ٨   
سلسفنؿ د٠ل٠ٞحس٤ ٧ٖفييحس٤ الؾسيحف جٌٝح٥فذ د٦ؿٕ سٗليف ٢سحثظ٦ح ٩ٖ ي٧ء ج٢ٌٝفيـر ٠ٜـح   
سٗسٚف جٝدػ٧ش ا٩ٝ جإلًحف جٝسو٧ف٨ ٠ٞٝٗح٥يٟ ػيش ي٧ظؿ ؾًٞ دي١ ٠ٗح٥يٟ جٝسػفم ٧جِٝـؿ٧ج١  

ي٩ٗ ُؿٟ ج٧ٝي٧ع ٩ُٞ جٝٗفييحز ٖٟٞ سػح٧ل ؤٓٞـخ جٝدػـ٧ش جاللسفنـحؿ    ٧جإليـجء ٠٠ح ؤ
حف٥ح ٧دـٝٛ ٟٝ يسػٚ٘ جؾسدحف ج٢ٌٝفير ٧ٟٝ ٢سإٜـؿ ٠ـ١ وـؿ٦ٙح    ددٗفييحز ٢ٌفير ٠ػؿؿذ الؾس

 .٧دـٝٛ ٟٝ سٚؿٟ ج٢ٝسحثط ػ٧ٞل ٠ٞٝنٜٞر
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٧ؤٓٞخ جٝدػ٧ش  –٠سػيقذ ا٩ٝ ػؿ ٠ح  –١٠٧ ػيش ج٦٢٠ٝط سٟ جلسؾؿجٟ ؤلحٝيخ ٦٢٠ظير 
ف٨ ٧ال سلسؾؿٟ ُي٢حز ٠سدحي٢ر ٠ٞٝٚحف٢ر، ٠٧ـ١ ؤ٥ـٟ   ير سِس٠ؿ ٩ُٞ ٧ػؿجز سػٞيل و٠ٔيؿج٢جٝ

٠ي١٧٠ ٠ٝح ٧فؿ ٩ٖ دِى ج٠ٝظبلز ج٧ٝلحثل ظ٠َ جٝديح٢حز اظفجء ج٠ٝٚحدبلز ج٠ٝس٠ِٚر، سػٞيل 
جِٝح٠ر جالظس٠حُير ٧ج٠ٝظبلز ج٢ٝلحثير، صٟ ؿفجلر جٝػحٝر، ٧ػيش ؤ١ ؤٓٞخ ٧لحثل ظ٠َ جٝديح٢حز 

لحُؿ ٩ُٞ جٝسإ٧يل ٧جٝسٗليف جٝـجس٩ ٌٝٞح٥فذ ؤٜدف ١٠ جٝسٗلـيف ج٧٠ٝيـ٩ُ٧،   س -لحٝٗر جٝـٜف–
ٝـٝٛ ٖب١ جٝػحظر ٠حلر السظح٥حز ٢ٌفير ٦٢٠٧ظير ٧٠ي٧ُير سظ٠َ دي١ جًٝف٘ ج٠ٜٝير ٧جٜٝيٗير 
ػس٩ سول ا٩ٝ و٧فذ ٧جِٙير ٝٞسػفم جٝظ٢ل٩ دحإل٢حش ٧ؾوحثو٤ جٝؿي٧٠ظفجٖير ٧جٝد٢حثير ٩ٖ 

 .ٙسوحؿير جٝس٩ ي٠ف د٦ح ج٠ٝظس٠َ ج٠ٝوف٨ي٧ء جٝسػ٧الز جٝليحلير ٧جال

٥ـج ٠ح س٦ؿٕ اٝي٤ ؿفجلس٢ح جٝػحٝير ٌٝح٥فذ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ دحإل٢ـحش ػيـش س٢ح٧ٝـز    
جٝؿفجلر جٝسػفم دظ٠يَ ؤنٜح٤ٝ ٧و٧ف٣، ٠٧ِفٖر جٝٚحث٠ي١ د٤، ٧جأللدحخ جٝس٩ سـئؿ٨ اٝيـ٤،   

بلٙير سس٢ح٩ٖ ٠ـَ  ٧ؿ٧ف ج٠ٝئللحز جالظس٠حُير ٩ٖ جٝسوؿ٨ ٦ٝـ٣ جٌٝح٥فذ د٧و٦ٗح ٌح٥فذ ال ؤؾ
 .جٝٚيٟ جٝؿي٢ير ٩ٖ ج٠ٝظس٠َ ج٠ٝوف٨
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 :امتيبيبح األشبشيج مـييج امدراشج : أُاًل 

 (  1) سدُل رقه 
 يُغح خُزيؾ أفراد امـييج حشة امشى

 اميشــتج امـــدد فئج امشـى
15 – 20 
20 – 25 
25 – 30 
30 – 35 
35 – 40 
 ٖإٜصـف 45

30 
50 
24 
16 
7 
3 

21.4% 
35.7% 
17.1% 
11.4% 
12.1% 
2.3% 

 %100 140 اموسوـُؽ

٧جٝـ٨ يسِٞ٘ د٠سٔيف جٝلـ١  ( 1)ٝٚؿ ٜنٗز جٝديح٢حز جإلػوحثير ج٧ٝجفؿذ ٩ٖ جٝظؿ٧ل فٟٙ 
ــ١    ــر ٠ ــر ج٠ِٝفي ــ١ ؤ١ جٝٗث ــ٩    ( 25 – 20)ُ ــر جأل٧ٝ ــ٩ ج٠ٝفسد ــحءز ٖ ــؿ ظ ٙ 

، %21.4د٢لدر ( ٠دػ٧صر 30( )20 – 15)، سٞي٦ح جٝٗثر ج٠ِٝفير ١٠ %35.7د٢لدر ( ٠دػ٧صر 50)
 ػيش ظحءز سٞٛ جٝٗثـر ٖـ٩ ج٠ٝفسدـر جٝصح٢يـر، ٖـ٩ ػـي١ ظـحءز جٝٗثـر ج٠ِٝفيـر ٠ـ١           

 ٖٚؿ سفج٧ع س٠صي٦ٞـح ٖـ٩ ُي٢ـر جٝؿفجلـر ٠ـ١      ( ٖإٜصف  45) ، ( 40 – 35) ، ( 30 – 25)
ؤ١ جِٝي٢ر ُي٢ـر  ( 1)٩ُٞ جٝس٧ج٩ٝ ٠ٜح يسيغ ١٠ جٝظؿ٧ل فٟٙ % ( 2.3، % 12.1، % 11.4) 
در ٧٦ٗ٠٧ٟ جٝندحخ ٢٥ح يسًٞخ اٝٚحء جٝي٧ء ُٞي٤ ١٠ ق٧جيح ُؿيؿذ، ٥ل ٢ػؿؿ٥ٟ ٠ـ١ جٝؾـحفض   نح

جٝسٗحُـل   سـ١٧ جٝلٜح١ جلس٢حؿًج ا٩ٝ ٠سٔيف ج٠ِٝف جٝـ٨ يٚيـي٤ جٝٗـفؿ ٖـ٩ ؤ    ٠ص٠ٞح يِٗل ٠ُٞحء
جالظس٠ح٩ُ، ػيش ٢ظؿ ١٠ يئٜؿ ؤ١ جٝندحخ ١٠ ٥ٟ ؿ١٧ ل١ جِٝنفي١ ؤ٧ ١٠ يػؿؿ ٥ـ٣ جٝنفيػر 

ر ٖيـ٥خ ا٩ٝ ؤ٦٢ٟ ي١٧ِٚ ١٠ جٝؾح٠لر ُنف ٧جٝؾح٠لر ٧جِٝنف١٧ ٧ؤػيح٢ح ي٠سـؿ  دو٧فذ ؤٜصف ؿٙ
جٝػؿ جآلؾف ػس٩ جٝصبلصي١، ٩ُٞ٧ ُٜك ٠ُٞحء جٝلٜح١ يل٩ِ ٠ُٞحء ج٢ٝٗك ا٩ٝ سػؿيـؿ نـفيػر   
جٝندحخ ؤ٧ جٝنؾوير جٝنحدر ١٠ جٝؿجؾل ػيش يػؿؿ٦٢٧ح جلس٢حؿًج ا٩ٝ جٜس٠حل جٝد٢حء ج٢ٝٗلـ٩ ٥٧ـ٧   

ػس٧يـ٤ ٠ـ١ ػحظـحز    ٤٠ دي١ ج٢ِٝوف جٝدي٧ٝ٧ظ٩ ٩ٖ د٢حء جٝنؾوير ٠ح سجٝد٢حء جٝـ٨ يػٚ٘ س٧جء
جٝس٧ظي٦حز جٝٚي٠ير جٝس٩ يلس٧ُد٦ح جٝٗفؿ ١٠ صٚحٖر جٝليح٘ جالظس٠ح٩ُ ؾبلل  ٧ؿ٧جَٖ ٧ٓفجثق ٧دي١

( جٝنـحدحز )٠ُٞير جٝس٢نثر جالظس٠حُير ٩ُٞ ؾبلٕ ـٝٛ يػؿؿ ٠ُٞحء جالظس٠حٍ نـفيػر جٝنـدحخ   
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ٜنٕ سإ٠ل ٥ـ٣ جٝسػؿيؿجز جٝصبلصر ١ُ ٧ظ٧ؿ ػؿي١ دحفقي١ فظ٩ِ يس٢حؿًج ا٩ٝ ج٠ٝظس٠َ ٜبًحف ٠جل
ٝسِيي١ ػؿ٧ؿ جٝنؾوير جٝنحدر جأل٧ل ػؿ دي٧ٝ٧ظ٩ ٖلي٧ٝ٧ظ٩ دي٠٢ـح جٝػـؿ جٝصـح٩٢ ـ٧ ًديِـر     

ٔفجثق ٩٥٧ ظ٧ج٢خ ٦ٝح جظس٠حُير ٧يسي١٠ جٝظح٢خ جٝدي٧ٝ٧ظ٩ ٠ظ٧٠ُر ١٠ جٝؿ٧جَٖ ٧جٝػحظحز ٧جٝ
يسٟ اندح٦ُح ي٧ٝؿ ٥ـج س٧سف ٧جيـًفجخ ٖـ٩ د٢ـحء     اـج ٧ٟٝ ،٨ ٩ٖ نؾوير جٝنحخ٧ظ٧ؿ٥ح ج٧ٚٝ

 .(1)جٝنؾوير
٧ٝـج يسيغ ١٠ ٥ـج جٝسػٞيل ٠ؿ٨ ؾ٧ًفذ ٥ـ٣ ج٠ٝنٜٞر ؾو٧وًح ؤ٦٢ح ٙؿ ج٢ػوفز ٩ٖ 

ل٢ر ػيش دٞٔز ٢لدس١٦ ؤٜصف ١٠ ٢وٕ ( 40-20)ٖثر جٝنحدحز جٝـي١ سسفج٧ع ؤ٠ُحف١٥ ٠ح دي١ 
جٝؿفجلحز ٧جٝدػ٧ش ؤ١ ٖثر وـٔيفجز   جِٝي٢ر، ٥٧ـج جأل٠ف جٝـ٨ يئٜؿ ٠ح س٧ول اٝي٤ ٜصيف ١٠

جٝل١ ٧جٝنحدحز ١٥ ُفير ٠ٞٝيحيٚحز جٝظ٢لير ١٠٧ ٥ـ٣ جٝؿفجلحز ؿفجلر ُقذ ٜفيٟ جٝــ٨  
ؤٖحؿز ٢سحثط ؿفجلس٦ح دح٢ٝلدر ٝل١ جإل٢حش ٩ٖ ُي٢ر جٝؿفجلر جٝبلس٩ سِفي١ ٠ٞٝيحيٚحز جٝظ٢لير 

لـ٢ر   ٩ٖ25 لـ١  ل٢ر سٞي٦ح ١٠ ١٥ ( 24-16)سَٚ ؤ٠ُحف١٥ ٠ح دي١ % 51.8ٜح٢ز ٢لدس١٦ 
 .(2)٧سٚل ٩ٖ جٝٗثحز ج٠ِٝفير جألؾف٨% 25.5ل٢ر د٢لدر  34ػس٩ 

٥٧ـج ٠ح ؤٜؿس٤ دِى جٝؿفجلحز ١ُ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٩ٖ ج٠ٝظحل جٝظح٩ِ٠، ؤ١ جٝسػـفم  
جٝظ٢ل٩ ي٠حفك دنٜل ؤٙل ٠َ ٜديفجز جٝل١ ١ُ ؤيفجز جٝل١، ٥٧ـج ٠ح ؤٜؿس٤ ُيـ٧ذ ٠ـ١   

 .(3)ٙٞز ؤ٧٢صس٦ح دٜدف ل٦٢ح ؤُيحء ٥يثر جٝسؿفيك ؤ١ جٝسػفم ٙل دِؿ ؤ١

١٠٧ ؾبلل سِفي٢ح ٝٞسفجش جٝصٚح٩ٖ ٢ظؿ ؤ٤٢ يئٜؿ ٩ُٞ ٥ـ٣ جٝؾحوير ٖوـٔيفجز جٝلـ١   
 : ٠وؿف ١٠ ٠وحؿف جإلصحفذ جٝظ٢لير ػيش س٧ٚل دِى جألٓح٩٢ جٝنِدير

 ٠ٞير ُٞيٛ جأل٧ؿذ.. ػ٧ٞذ يح ٧جؿ ٧ديير 
 ٠ٞير ُٞيٛ ج٢٠ٝؿفذ.. ػ٧ٞذ يح ٧جؿ ٧ؤيفذ 

ل ٧يس٠صل ٩ٖ جٝديحى ٧ؤف جٝل١ ُح٠ل ١٠ ج٧ِٝج٠ل جٝس٩ سـئؿ٨  ٢ٖظؿ ٢٥ح ؤ١ جٝظ٠ح
 .ا٩ٝ دِى ١٠ جٝل٧ٜٞيحز جٝٔيف ل٧ير ٦٢٠٧ح ل٧ٞٛ جٝسػفم جٝظ٢ل٩

                                              

ؿفجلـحز ٠وـفير ٖـ٩ ُٞـٟ      –٩ُٞ ٝيٞر، صٚحٖر جٝندحخ ٠ٌح٥ف جال٦٢يحف ٢٧نـإذ جٝصٚحٖـحز جٝٗفُيـر      (1)
 .278ٟ، ه 2002جالظس٠حٍ، ٠فٜق جٝدػ٧ش ٧جٝؿفجلحز جالظس٠حُير، ظح٠ِر جٝٚح٥فذ، 

 (.4)ُقذ ٜفيٟ، ؿ٧ف يػحيح جٝظفي٠ر ٩ٖ ٦ُ٧ٙ٧ح، ٠فظَ لحد٘، ؿفجلر فٟٙ   (2)
(

3
)  Kathleen M. Rospenda, Op.Cit., p. 49.  
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 (  2) سدُل رقه 
 اموشخُِ امخـنيوّيُغح خُزيؾ أفراد امـييج حشة 

 اميشــتج امـــدد اموشخُِ امخـنيوّ
 ؤ٠يـر

 سٚفؤ ٧سٜسخ
 ٠ئ٥ل ٠س٧لً ٧ٖ٧٘ ٠س٧لً

 ظح٠٩ِ٠ئ٥ل 

16 
15 
37 
72 

11.4% 
10.7% 
26.4% 
51.5% 

 %100 140 اموسوـُؽ

جٝؾحه دس٧قيـَ ُي٢ـر جٝؿفجلـر ٧ٖٚـًح     ( 2)ؤ٧يػز جٝديح٢حز ج٧ٝجفؿذ دحٝظؿ٧ل فٟٙ 
 :٠ٞٝلس٨٧ جٝسِٞي٩٠ جآلس٩ 

ؤ١ ؤٜدف ٢لدر ١٠ ُي٢ر جٝؿفجلر ظحءز ١٠ ٢ويخ ج٠ٝفػٞر جٝظح٠ِيـر ػيـش دٞٔـز    
صٟ ٢لدر جأل٠يحز ػيـش دٞٔـز   % 26.4جٝسِٞيٟ ج٠ٝس٧لً د٢لدر سٞي٦ح ٠فػٞر % ٢51.5لدس١٦ 

 %.10.7صٟ ٢لدر ١٠ سٚفؤ ٧سٜسخ % 11.4

ال نٛ ؤ١ ٥ـج جٝس٧٢ٍ ٩ٖ س٧قيَ جِٝي٢ر ٧ًٖٚح ٠ٞٝلس٧يحز جٝسِٞي٠ير ج٠ٝؾسٞٗر ل٧ٕ ي٢ِٜك 
دنٜل ؤ٧ دأؾف ٩ُٞ ج٧ٝجَٙ ج٩ِٞٗٝ ػ٧ل جٌٝح٥فذ ٧٠ي٧ٍ جٝؿفجلر ٧ؤلحٝيخ ٧٠جظ٦س٦ح ٧سؾسٕٞ 

٥ـج جٝظؿ٧ل ١ُ ج٢ٝسحثط جٝس٩ س٧وٞز اٝي٦ح دِى جٝؿفجلحز ١٠ ؤ١ ٢لدر جٝبلس٩ سِفي١ ٢سحثط 
٧سٚـل  % 26.9ٝٞظفجثٟ جٝظ٢لير ١٠ ـ٧جز جٝسِٞيٟ جٝصح٨٧٢ ج٠ٝس٧لً يٞي١٦ جٝظح٠ِيحز د٢لـدر  

 .ج٢ٝلدر ٜصيفًج دِؿ ـٝٛ

١ ٦ٝـج جٝلـ٧ٞٛ،  ٧٦سنيف جٝؿفجلر ا٩ٝ جفسٗحٍ ٢لدر جٝظح٠ِيحز جٝبلس٩ ُدف١ ١ُ سِفي
يفظَ جٝٗيل ٩ٖ ـٝٛ ا٩ٝ جٝسِٞيٟ ٜٚي٠ر ػيش جفسدًز ٢ٌٟ جٝسِٞيٟ دليحلحز جٝس٠٢ير جالظس٠حُير ٧

ٝيك ًٖٚ ٩ُٞ جٝوِيؿ ج٩٠ٜٝ ١ٜٝ٧ ؤييحً ُٞـ٩ جٝوـِيؿ    ٧جيغ٧جالٙسوحؿير ٧جٝصٚحٖير، دس٧ًف 
ج٩ُ٧٢ٝ، جأل٠ف جٝـ٨ ؤؿ٨ ا٩ٝ سٔيف ٧جيغ ٩ٖ ٠٧ٌ٢٠ر جٝٚيٟ جالظس٠حُير ٧ؾحور سٞٛ جٝس٩ سسِٞ٘ 

يٟ جإل٢حش، ١٠٧ ٢٥ح ٢نيف ا٩ٝ ؤ١ جٝسِٞيٟ يودغ آٝر ١٠ آٝيحز يدً ٥ـج جٝل٧ٞٛ، ٠ٝح يدص٤ ١٠ دسِٞ
ٙيٟ ٩ُ٧٧ ٩ٖ ج٧٠ٝجظ٦ر، ٧يئٜؿ ٩ُٞ ـٝٛ ج٢ؾٗحى ٢لدر جأل٠يحز جٝبلث٩ ُدف١ ٥ــج جٝلـ٧ٞٛ،   

ٟ س١٦٠ِٞ ؤ٧ جٝؾ٧ٕ ١٠ جإلؿالء دـٝٛ، ٩ٖ٧ ٥ـج جٝليح٘ ال ي٢٢ٜ٠ـح  ؿ٧يفظَ ٥ـج جال٢ؾٗحى ا٩ٝ ُ
 .جٝؿ٧ف ج٠ٝئصف جٝـ٨ ي٧ٟٚ د٤ جٝسِٞيٟ ٩ٖ سنٜيل ج٩ُ٧ٝ جالظس٠ح٩ُ ٧جٝصٚح٩ٖ ٝٞٗسيحز ل٢ٔٗؤ١ 
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 (  3) سدُل رقه 
 امحبمج االسخوبؿيجيُغح خُزيؾ أفراد امـييج 

 اميشــتج امـــدد امحبمج االسخوبؿيج
 ؤُــقخ
 ٠سق٧ظـر
 ٠ًٞٚـر
 ؤف٠ٞـر

74 
46 
14 
6 

52.8% 
32.8% 
10% 
4.4% 

 %100 140 اموسوـُؽ

ؤ٠ح ١ُ جٝػحٝر جالظس٠حُير ٠ٞٝدػ٧صحز، ٖٚؿ ؤ٧يػز جٝديح٢ـحز جإلػوـحثير ٝٞؿفجلـر    
صـٟ سٞي٦ـح ج٠ٝدػ٧صـحز    % 52.8ج٠ٝيؿج٢ير جفسٗحٍ ٢لدر ١٠ ٟٝ سسق٧ض دِؿ ػيش دٞٔز ٢لدس١٦ 

 %.٧4.4جألفج٠ل د٢لدر % 10صٟ ج٠ًٝٞٚحز د٢لدر % 32.8ج٠ٝسق٧ظحز ػيش دٞٔز ٢لدس١٦ 

جِٝي٢ر ٧ًٖٚح ٝٞػحٝر جالظس٠حُير ١٠ ٓيـف ٠سق٧ظـحز    ٧ال نٛ ؤ١ ٥ـج جٝس٧٢ٍ ٩ٖ س٧قيَ
٠٧سق٧ظحز ٠٧ًٞٚحز ٧ؤفج٠ل، ي٧يغ ٢ٝح ؤ١ ٜل جٝٗثحز جالظس٠حُير سسِفى ٦ٝـج جٝل٧ٞٛ، ٧ال 
يػ٩٠ ج٠ٝفؤذ ق٧جظ٦ح، ٧ؤ١ س١٧ٜ ؿجؾل ؤلفذ سًِي٦ح جأل٠ح١ ٧سـؿجَٖ ٦٢ُـح ػـي١ سسِـفى     

 .ٝٞل٧ٜٞيحز ج٢٠ٝحٖير ٝآلؿجخ

ظحز ٩ٖ سِفي١٦ ٝٞسػفم جٝظ٢ل٩ ػيش ؤظحدز ؤٜصـف  ٧سفسَٗ ٢٥ح ٢لدر ٓيف ج٠ٝسق٧
١٠ ٢وٕ جِٝي٢ر دـٝٛ ؤ١ ٥ـج ج٠ِٝؿل جِٝح٩ٝ ي٠صل ٩ٖ ظح٢خ ١٠ جٝػلحلير ج٠ٝٗفًر ٝؿ٨ جٝٗسحذ 
جٝوِيؿير اقجء سٞٛ جٝل٧ٞٛ ٠٠ح يظِل ٢لدر ١٦٢٠ يدح١ٔٝ ٩ٖ سٗليف دِى جٝسػفنحز ٩ُٞ ؤ٦٢ح 

٩ٖ ٥ـج جٝسٗليف ؤييـًح جػس٠ـحل فٓدـر    سػ٠ل ٧٢جيح ظ٢لير ُؿ٧ج٢ير ٩ُٞ ٓيف جٝػٚيٚر ٧يؿؾل 
جٝدِى ٩ٖ جٝسإٜيؿ ٩ُٞ سِفي١٦ ٠ٝصل سٞٛ جٝل٧ٜٞيحز ٝٞسإٜيؿ ٩ُٞ ؤ١٦٢ ٠ف٧ٓدحز ٧ؾحوـر  

 .ؤ١٦٢ ٟٝ يسق٧ظ١ دِؿ
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 (  4) سدُل رقه 
 وحل اإلقبوجيُغح خُزيؾ أفراد امـييج حشة 

 اميشــتج امـــدد وحل اإلقبوج
 فيــٕ
 ػيـف

61 
79 

43.6% 
56.4% 

 %100 140 اموسوـُؽ

١٠ ج٠ٝدػ٧صحز فيٗيحز ٩ٖ ػي١ % ٩ُٞ43.6 ؤ١ ٢لدر ( 4)س٧يغ ديح٢حز جٝظؿ٧ل فٟٙ 
 .١٠ جٝػيفيحز% 56.4ؤ١ 

٧سنيف ديح٢حز ٥ـج جٝظؿ٧ل ؤ١ ل٧ٞٛ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ال يٚسوف ٩ُٞ ديثر ؿ١٧ ؤؾف٨ 
جالظس٠حُير ٖسسلح٨٧ ٩ٖ ـٝٛ جٝديثر جٝفيٗير ٠َ جٝديثر جٝػيفير، ٢٦ٖحٛ ؿ٧ف ؤلحل٩ سِٞد٤ جٝديثر 

٩ٖ سنٜيل جألٖفجؿ ٩ٖ اًحف ٠ِي١ ١٠ ج٢ٝحؿف ؤ١ يلسًيَ جإلٖبلز ٤٢٠ ٧ٙؿ سِفيز ٥ـ٣ جٝديثـر  
جالظس٠حُير ٠ٝظ٧٠ُر ١٠ جٝسٔيفجز جالظس٠حُير سئؿ٨ ا٩ٝ ٧٦ٌف ؤ٧يحٍ ظؿيؿذ سًـفؤ ُٞـ٩   

٩ٖ ٠ظحل جٝٚيٟ ٧جالسظح٥حز ٧جٝظ٧ج٢خ جألؾف٨، ٥٧ـ٣ جٝسٔيفجز ( جٝفي٩ٗ –جٝػيف٨ )ج٠ٝظس٠َ 
ج٢ِٜحلًح ٠ٝظ٧٠ُر ١٠ ج٧ِٝج٠ل ٦٢٠ح جٝسِٞيٟ ٧سٔيف ؤ٧يحٍ ج٠ٝفؤذ ٧جٝسًـ٧ف ٖـ٩ ٧لـحثل     سِؿ

جالسوحل ٧جإلُبلٟ، دحإليحٖر ا٩ٝ جٝسػؿيش ٧جٝسػيف ٧جٝس٧ًف جٝو٢ح٩ُ ٧ٓيف٥ح ١٠ ج٧ِٝج٠ل 
جألؾف٨ جٝس٩ ِٝدز ؿ٧فًج ٠ئصفًج ٩ٖ جٝسٔيفجز جٝس٩ ين٦ؿ٥ح ج٠ٝظس٠َ، ٧ؾحور ٩ٖ ٠ظحل سٔيـف  

 .ظس٠حُير ٢ُ٧حوف جٝد٢ير جٝصٚحٖير٠٧ٌ٢٠ر جٝٚيٟ جال

٧سقؿجؿ ٢٥ح ٢لدر ١٠ سِفي١ ا٩ٝ ـٝٛ جٝلئجل ٩ٖ جٝديثر جٝػيفير ١ُ جِٝي٢ر جٝفيٗيـر  
٧يفظَ ٥ـج جال٢ؾٗحى ٩ٖ جٝديثر جٝفيٗير ا٩ٝ ؤ١ ٠٧ٌ٢٠ر جٝٚيٟ جالظس٠حُير سلـسًيَ ؤ١ س٠ِـل   

 .دٗحُٞير ٩ٖ ج٠ٝظس٠َ جٝٚف٨٧ ١ُ ج٠ٝظس٠َ جٝػيف٨
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 (  5) سدُل رقه 
 امحبمج امـونيجيُغح خُزيؾ أفراد امـييج حشة 

 اميشــتج امـــدد امحبمج امـونيج
 س٠ِـل

 ال س٠ِـل

59 
81 

42.1% 
57.9% 

 %100 140 اموسوـُؽ

 % 42.1ؤ٠ح دح٢ٝلدر ٝٞػحٝر ج٢٦٠ٝير ٠ٞٝدػ٧صحز ٖٚؿ ٜنٗز جٝؿفجلر ج٠ٝيؿج٢يـر ؤ١ ٢لـدر   
 ال س١ٞ٠ِ ٥٧ـج يئٜؿ ٢ٝح ؤ١ ل٧ٞٛ جٝسػفم جٝظ٢لـ٩  % ١٠57.9 ج٠ٝدػ٧صحز س٠ِل ٧ؤ١ ٢لدر 

ال ي١٧ٜ ًٖٚ دؾف٧ض ج٠ٝفؤذ ا٩ٝ ٠ظحالز ج٠ِٝل ج٠ٝؾسٞٗر، ٤٢ٜٝ٧ ي١ٜ٠ ؤ١ يػؿش ؤييًح ؾـبلل  
٧ظ٧ؿ ج٠ٝفؤذ دؿجؾل ج٢٠ٝقل ؤ٧ ٠َ ؤلفس٦ح ؤ٧ ٠َ ١٠ سفد٦ًٟ د٦ح ُبلٙر ػ٠ي٠ر، ٥٧ـج ل٧ٕ ٠ح 

 .حثط جٝؿفجلر جٝؾحور دل٧ٞٛ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ؿجؾل جأللفذس٧يػ٤ دِى ٢س
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 (  6) سدُل رقه 
 يـُؽ امشـلىيُغح خُزيؾ أفراد امـييج حشة 

 اميشــتج امـــدد يـُؽ امشـلى
 نٚر س٠ٞيٛ
 نٚر ايظحف

 ٢٠قل ٠نسفٛ
 ٢٠قل ٠لسٚل

22 
22 
42 
54 

15.7% 
15.7% 
30% 

38.6% 
 %100 140 اموسوـُؽ

٧جٝـ٨ يسِٞ٘ د٠ؿ٨ س٧قيَ ؤٖفجؿ ( 6)جإلػوحثير ج٧ٝجفؿذ دحٝظؿ٧ل فٟٙ ٝٚؿ ٜنٗز جٝديح٢حز 
١٠ ج٠ٝدػ٧صحز ؤ١٦٢ يِن١ ٩ٖ ٢٠قل دحالنـسفجٛ  % 30جِٝي٢ر ػلخ ٠ٜٞير ج٠ٝل١ٜ ؤظحدز ٢لدر 

ؤييـًح ٠ـ١   % 15.7ؤ١٦٢ يِن١ ٩ٖ نٚ٘ س٠ٞيٛ، ٢٧لـدر  % ٠15.7َ آؾفي١، ٧ؤظحدز ٢لدر 
 .ؤ١٦٢ يِن١ ٩ٖ ٢٠قل ٠لسٚل% 38.6 ج٠ٝدػ٧صحز دإ١٦٢ يِن١ ٩ٖ نٚر ايظحف، ٢٧لدر

٧سنيف دِى جٝؿفجلحز ؤ١ جٝنٜل جِٝحٟ ٧ٞٝػؿذ جٝل٢ٜير يِٜك ا٩ٝ ػؿ ٜديف جٝؾوحثه 
جالظس٠حُير ٝلٜح٦٢ح، ٖح٠ٝل١ٜ ج٠ٝلسٚل ؤ٧ جٝديز ١٠ دحد٤ ٧جٝـ٨ سن٤ٞٔ جأللفذ ج٧ٝجػـؿذ ٖٚـً   

٦ُؿ ٙفيـخ ٜـح١   يِٜك ا٩ٝ ػؿ ٠ٞػ٧ٌ ٢قُر جأللفذ ا٩ٝ ج٠ٝػحٌٖر ٧جٝس٠لٛ دحٝسٚحٝيؿ ٧ا٩ٝ 
٠ٞٝل١ٜ ج٠ٝلسٚل ٙي٠ر جظس٠حُير ٧ٜح١ ج٠ٝل١ٜ ج٠ٝنسفٛ دإير و٧فذ ٠ؿُحذ ٝٞٚٞ٘ ٖـ٩ دِـى   
 جأل٧لحً، ٩ٖ٧ ٜل ج٠ٝظس٠ِحز يفسدً ج٠ٝل١ٜ دح٠ٝلس٨٧ جالٙسوحؿ٨ ٝؤللـفذ، ٥٧ــ٣ ػٚيٚـر    
ال ي١ٜ٠ اؾٗحث٦ح ؤ٧ سظح٦ٞ٥ح، ٢ٖظؿ ؤ١ ٝؿي٢ح ٢لدر ١٠ ُي٢ر جٝؿفجلر سل١ٜ ٩ٖ ٢٠ـقل ٠نـسفٛ   

٠ـ١  % 93َ جٝظ٠يَ د٠فجٖ٘ جٝنٚر ٠ًِح دحٝس٢ح٧خ، ٧سنيف دِى جٝؿفجلحز ا٩ٝ ؤ١ ٢٥ـحٛ  ٧ي٢سٗ
، ٧دح٢ٝلـدر  %62.7جأللف جٝػيفير يس٧جٖف ٝؿي٦ح ٠فػحى دي٠٢ح سول ٥ـ٣ ج٢ٝلدر ٩ٖ جٝفيٕ 

١٠ جأللف جٝفيٗير ال يس٧جٖف د٦ح ػ٠حٟ دي٠٢ح سول ٥ـ٣ ج٢ٝلدر ٩ٖ % 80.3ٝٞػ٠حٟ ٢ظؿ ؤ١ ٢٥حٛ 
٢ٝح ؤ١ ٢سو٧ف ٠حـج ي١ٜ٠ ؤ١ يػؿش ١٠ جٝل٧ٜٞيحز ٓيف جٝل٧ير دلـدخ  ٧% 37.5جٝػيف ا٩ٝ 

 .ُؿٟ س٧جٖف ؾو٧وير ٩ٖ جلسؾؿجٟ ج٢٠ٝحَٖ جٝوػير
٧ؤييًح ٢ظؿ ؤ١ دِى ١٠ ٥ـ٣ ج٠ٝلح١ٜ ٠ٜح سوٕ دِى جٝدحػصحز ٩ٖ سٚـحفخ نـؿيؿ   
 ٥٧ـج جٝسٚحفخ ج٠ٜٝح٩٢ جٝنؿيؿ ٠ٞٝإ٨٧ يٗٚؿ جٝػيحذ جأللفير ج٧ٝجػؿذ ؾو٧ويس٦ح، ٖٜل جأللـفجف 
٧جأل٧٠ف جٝؾحور ٩٥ ؤ٧٠ف ٠نحٍ دي١ جٝظ٠يَ ٠ٜح يئؿ٨ ا٩ٝ جٖسٚحف جِٝبلٙر دي١ جٝفظل ٧ج٠ٝفؤذ 
ٝٞػيحء، ٧س٧ِؿ ٢ٌفذ ٜل ق٧ظر ٧ٜل ق٧ض ا٩ٝ جألق٧جض ٧جٝق٧ظحز جآلؾفي١ دؿ١٧ ؾو٧وير 

 .(1)٧دًفيٚر سصيف ٝؿ٨ جٝؤحف ؤ٠٢حً ل٧ٞٛ ٓيف ٠لسػدر
                                              

ا٦ٝحٟ ُٗي٩ٗ، ؤصف جٝديثر جالظس٠حُير ٩ُٞ سِٞيٟ جًٝٗل، ٠ئس٠ف جًٝٗل ٧آٖح٘ جٝٚـف١ جٝػـحؿ٨ ٧جِٝنـف١٧،      (1)
 .44-٠43فظَ لحد٘، ه ه 
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 :ؿييج امدراشج ُاقؾ أفـبل امخحرص امسيشّ تيى أفراد : ذبييًب 
 (  7) سدُل رقه 

 رؤيج ؿييج امدراشج مخزايد أفـبل امخحرص امسيشّ فّ اآلُيج األخيرثيُغح 
 اميشــتج امـــدد اإلســبتج

 ٧٠جٖٚر ظؿًج ٥٧ـج ػؿش ٩ِ٠
 ٧٠جٖٚر ظؿًج ٥٧ـج ٟٝ يػؿش ٩ِ٠

 ٓيـف ٧٠جٖٚـر
 ال ؤُـــفٕ

110 
20 
6 
4 

78.6% 
14.3% 
4.3% 
2.8% 

  140 اموسوـُؽ

١ُ فئير ُي٢ر جٝؿفجلر ٝسقجيـؿ  ( 7)ٜنٗز جٝديح٢حز جإلػوحثير ج٧ٝجفؿذ دحٝظؿ٧ل فٟٙ 
دسقجيـؿ  % ٠78.6دػ٧صر د٢لدر  110ؤِٖحل جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٩ٖ جآل٢٧ر جألؾيفذ، ػيش ؤظحدز 

دإ١ جٝسػفم % ٠14.3دػ٧صر د٢لدر  20ؤِٖحل جٝسػفم ٧ؤ١ ٥ـج جٝل٧ٞٛ ػؿش ٦ِ٠ح، ٧ؤظحدز 
٠دػ٧صحز د٢لدر  6ألؾيفذ ٥٧ـج جٝل٧ٞٛ ٟٝ يػؿش ٦ِ٠ح، دي٠٢ح ؤظحدز ٜل٧ٞٛ جقؿجؿ ٩ٖ جآل٢٧ر ج

ؤ٦٢ح ٓيف ٧٠جٖٚر ٩ُٞ ؤ١ ٢٥حٛ قيحؿذ ٩ٖ ل٧ٜٞيحز جٝسػفم جٝظ٢ل٩، دي٠٢ح ؤظحدز ؤفدَ % 4.3
 .دإ٦٢ح ال سِفٕ اـج ٜح١ ٢٥حٛ قيحؿذ ٩ٖ ٥ـج جٝل٧ٞٛ ؤٟ ال% ٠2.8دػ٧صحز د٢لدر 

٧ٜيحز ال ؤؾبلٙير ٧يسيغ ٥ـج ١٠ اظحدر ٧د٢ٌفذ سػٞيٞير ٩ُٞ ٠ح يل٧ؿ ج٠ٝظس٠َ ١٠ لٞ
٢لدر ٜديفذ ١٠ ج٠ٝدػ٧صحز ؤ١٦٢ سِفي١ ٝـٝٛ ٖب١ ٢ٗٙ٧ح ٩ُٞ ػحٝر جًٝدٚر ج٢ٔٝير ٢ظؿ ؤ١ صٚحٖر 
جٝظ٢ك ٧ج٠ٝؾؿفجز ؤودػز ٦ٝح ليًفس٦ح ٩ٖ ج٠ٝظس٠َ ٖإد٢حء جأل٢ٓيـحء ؤ٧ ػلـد٠ح يلـ٦٢٧٠ٟ    

٧ج٠ٝؾؿفجز ٧ؤػيح٢ـًح ٥٧ـٟ    ي٧ٚؿ١٧ ليحفس٦ٟ ٩٥٧ ٠سؾ٠ر دحٝظ٢ك( ػؿيص٩ ج٠ِ٢ٝر)جوًبلػيًح 
٠ؾ٧٠ف١٧ ؤ٧ ٩ٖ ػحٝر جٝظ٢ك ؤ٧ جِٝفدؿذ اُبل١ ١ُ صفجء ٠ٗحظت دبل ُفجٙر، ؤ٠ح ؤد٢حء جًٝدٚر 
ج٧ٝل٩ً ٦ٖٟ ٩ُٞ ُٜك جٝنفيػر جأل٩ٝ٧ ٢ظؿ٥ٟ يِين١٧ ٩ٖ ليح٘ نٜل أل٠ُحل ٧ال ؿؾل ٧ال 

جاللـسِح٢ر   ق٧جض جٝػيحذ ٠س٧ٙٗر د٦ٟ ٧ؤػ٩ٞ ل٧٢جز ج٠ِٝف سييَ ١٠ دي١ جألوـحدَ اـج ػـح٧ٝج  
ٖإلف٥ٟ سِح٩٢ ١٠ جفسٗحٍ سٜحٝيٕ ج٠ِٝينر ٩٦ٖ ُحظقذ ١ُ  –ؤلف جًٝدٚر ج٠ٝس٧لًر  -دإلف٥ٟ 

اندحٍ ٜل ػحظحس٦ٟ ٧ؾحور ق٧جض ؤد٢حث٦ح ١٠٧ ٢٥ح يسظ٤ جألد٢حء ا٩ٝ ل٧ٜٞيحز جٝسػفم جٝظ٢ل٩ 
جٝػيـحذ  ٧٦ٖ ظ٢ك دبل سٜٞٗر، ييحٕ ا٩ٝ ـٝٛ جألٖفجؿ ٩ٖ جًٝدٚر جٝؿ٢يح جٝٚحدِي١ دٚؿف٥ٟ ٩ٖ ٙحٍ 

٧سػز ؾً جٝٗٚف يؿف١٧ٜ ؤ١ اندحٍ جٝػحظحز ٓيف ١ٜ٠٠ ٧ٓيف ٠ػس٠ل ٜـٝٛ اـج ٢ندَ ػحظحس٢ح 
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د٠ح ٧٥ ٠سحع ٖيف١٧ ٠ح يؾؿف٥ٟ ٧ين١٧٠ ُحؿٟ جٝليحفجز ٧جٝد٢قي١ ٧ف٠ـحؿ جػسـفج٘ ج٠٢ٝـل    
ٝو٘ جألػـير ٖٜحث٢حز جٝٚحٍ س٦فخ ١٠ ٧ج٦ِٙح ج٠ٝسإقٟ دأٝيحز جٝٚحٍ ( ٤ٜٞ)٧جٝوفجويف ؤ٧ ػس٩ 

١ ج٠ٝظس٠َ ٙؿ جُسؿ٨ ُٞي٦ٟ ٧ٖفى ُٞي٦ٟ ٠ٜح٢س٦ٟ ٢ٖٞٚحدل جُسؿجء دحُسؿجء ٧ٝ٧ ١٠ ؾبلل ٧اـج ٜح
جال٢ػفجٕ ٜحالٓسوحخ، ػيش اندحٍ جٝٔفيقذ سػز ٧ًإذ ج٠ٝؾؿف ٧ٝ٧ دح٢ِٕٝ، ٧ؤييًح جٝسِح٠ـل  
جٝظ٢ل٩ ٠َ جٝؤحف ٓيف آد٦ي١ دٚؿلير جٝدفجءذ ٧ج٦ًٝحفذ ٧اـج سِـفز جألد٧جخ ٧لؿز ٖحٝٔفيقذ 

٤ًٓ ػس٩ جؾسفج٘ ؿفٍ ٓنيح١ ج٠ٝػحفٟ ٧س٠قي٘ ؤٙؿك جألٙؿجك ٢٧نف جٝػفجٟ ٧ج٠ٝؾؿفجز يح
٩ٖ ٖيحءجز ج٠ٝظس٠َ، ٧ج٠ٝؾؿفجز سفجٖ٘ جٝظ٢ك ٧سنِل ظـ٧س٤، ٖحٝػحظر ا٩ٝ جٝظ٢ك ؤودػز 
ٜـٝٛ ٢ُوف ٩ٖ صٚحٖر جٝندحخ ٝيك جٝظ٢ك جًٝدي٩ِ ػيش يسػٚ٘ جإلندحٍ ١٠ ؾبلل ج٠ِٝحنـفذ  

جٝظ٢ك ج٠ٝٚؿٟ ٩ُٞ ؤًدح٘ جٝٗيحثيحز جٝنـ٦ير ؤ٧ ػسـ٩   ٤٢ٜٝ٧ ظ٢ك جٝس٧ٝ٧٢ٜظيح جٝػؿيصر ػيش 
٢ٔ٠٠ًًح ٩ُٞ ؤنفًر جٝٗيؿي٧ ؤ٧ جٝظ٢ك جٝـ٨ سٚؿ٤٠ ندٜحز جإل٢سف٢ز دٜل س٧٢ُحس٤ ٩ُٞ ؾفيًر 
جِٝحٟٝ ٧٢ٍ ١٠ جٝسظؿيؿ يٚؿٟ جٝٔفيقذ دبؾبله ٧دنٜل ٠ٜصٕ، ٧ال ٠ح٢َ ١٠ ظ٢ك جٝٞٔـر ٠ـ١   

٩ُٞ ٠ح يـ٥خ جإلُبل١ ٧ال ٠ح٢َ ١٠ ٙـؿف  ؾبلل د٩ٔ جٝسٞي١٧ٗ، ٧ج٠ٝػ٧٠ل ؤٜصف ٢ظحػًح ٩ٖ ـٝٛ 
١٠ ؤٙفجه جٝٗيحظفج جٝس٩ يحُٗز ٠لحػر ج٠ٝنحفٜر ٩ٖ ل٧٘ جٝظـ٢ك ٧ظِٞسـ٤ وـ٢حُر ؤ٧    
س٧ٝ٧٢ٜظيح دؿفظر ؤٜصف ٧ال نٛ ؤ١ ٢٥حٛ ؤفدحع سسؾٟ جٝظي٧خ ٧سنٜل ًحٙـر فجثِـر السلـحٍ    

 .(1)جٝل٧٘ ٧جسلحٍ ٠لحػر جإلندحٍ

ًدٚر جأل٢ٓيحء، جًٝدٚر ج٠ٝس٧لـًر،  )ر ١٠٧ ؾبلل ُفى ٥ـ٣ جٝو٧فذ ًٝٞدٚحز جٝصبلص
٠٧ح سِح٢ي٤ جًٝدٚسي١ ج٧ٝل٩ً ٧جٝٗٚيفذ ١٠ ُؿٟ س٧ٖف ا٠ٜح٢يحز إلندحٍ جػسيحظحز ( جًٝدٚر جٝٗٚيفذ

ؤٖفجؿ٥ح، ٩ٖ ليح٘ جظس٠ح٩ُ يٜسٌ دو٢حُحز جٝظ٢ك، ايحٖر ا٩ٝ جًٝدٚر ج٢ٔٝير جٝس٩ ال يفج٩ُ 
ٝٞفٓدر يسٟ اندح٦ُح د٠ؾسٕٞ ج٧ٝلحثل ٓيـف  ؤد٢حث٦ح اال اندحٍ جٝفٓدحز ٖٜح١ ا٢سحض ؤ٠٢حً ظؿيؿذ 

 .ج٠ٝنف٧ُر ٩ٖ ٌل ٓيحخ ؤ٧ و٧ِدر ٝئلندحٍ ١٠ ؾبلل ج٧ٝلحثل ج٠ٝنف٧ُر

                                              

 .٩ُٞ306 ٝيٞر، ٠فظَ لحد٘، ه   (1)
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 (  8) سدُل رقه 
 يُغح رؤيج ؿييج امدراشج منخشبؤل امذِ وؤداً

 ٍل ٍيبك شخبح تـييَب ٍّ امنّ تخخـرع مشنُليبح امخحرص امسيشّ
 اميشــتج امـــدد اإلســـبتج

 لسحز دِي٦٢ح ٩٥ ج٩ٞٝ دسسِفى ٢ِـٟ ٢٥حٛ
 ال ٜل جٝلسحز دسسِفى ٠ٝصل ٥ـ٣ جٝل٧ٜٞيحز

 ٓيــف ٠ديــ١

49 
87 
4 

35% 
62.1% 
2.9% 

 %100 140 اموسوـُؽ

سف٨ % ٠62.1دػ٧صر د٢لدر  87ؤ١ ( 8)سنيف جٝديح٢حز جإلػوحثير جٝؾحور دحٝظؿ٧ل فٟٙ 
٢٥حٛ ٢لحء ٠ِي٢ي١ ٥ـٟ   ؤ١% ٠35دػ٧صر د٢لدر  49ؤ١ ظ٠يَ ج٢ٝلحء ُفير ٝٞسػفم جٝظ٢ل٩، 

جٝـي١ يسِفي١٧ ٠ٝصل ٥ـج جٝل٧ٞٛ، ٥٧ـج ٠ح سئٜؿ٣ ديح٢حز دِى ٠ـ١ جٝؿفجلـحز جٝلـحدٚر، ا١    
 :سِفى ج٠ٝفؤذ ٝل٧ٞٛ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ يفظَ ا٩ٝ جآلس٩ 

 .٧ظ٧ؿ ج٠ٝفؤذ د٠ٗفؿ٥ح ؾحفض ج٢٠ٝقل ا٩ٝ ٧ٙز ٠سإؾف -1
 . ٧ظ٧ؿ٥ح ٩ٖ ٠ٜح١ ٢٠ِقل -2

 .٠بلدل٦ح ٧قي٢س٦ح ؾحفظر ٧ٓيف ٠بلث٠ر -3

 .ل٦ٜ٧ٞح ينظَ ٩ُٞ ـٝٛ -4

 .ُؿٟ جٝٚؿفذ ج٠ٝحؿير ٝٞندحخ ٩ُٞ جٝق٧جض -5

 .اؿ٠ح١ دِى جٝندحخ ٠ٞٝؾؿفجز -6

 .ُؿٟ س٧ٖيف جٝػ٠حير جٜٝحٖير ٠ٞٝفؤذ -7

 .سؿ٧٥ف ؤؾبل٘ جٝندحخ -8

 .(1)جٝسػفيى ٓيف ج٠ٝدحنف ١٠ ٧لحثل جإلُبلٟ -9

١٠٧ ؾبلل ؿفجلس٢ح ج٠ٝيؿج٢ير سدي١ ٢ٝح ؤ١ ٥ـ٣ جأللدحخ ٩٥ ؤييًح ٠ـ١ ؤ٥ـٟ ٧ُج٠ـل    
 .جٝسػفم جٝظ٢ل٩

                                              

 .120سٚفيف ١ُ جأل٧يحٍ جإلػوحثير ٠ٞٝفؤذ ج٠ٝوفير، ٠فظَ لحد٘، ه   (1)
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 (  9) سدُل رقه 
ٍل خـرغخّ فّ أِ ُقح موغبيقبح وى أحد : يُغح إسبتبح ؿييج امدراشج ؿى خشبؤل وؤداً 

 األضخبط خرختػ تبموـبلشج، أُ اإلوشبك تك، أُ االحخلبك تبمسشد
 اميشــتج امـــدد اإلســبتج
 ٢ِــٟ

 ال

107 
33 

76.4% 
23.6% 

 %100 140 اموسوـُؽ

١ُ ٠ؿ٨ جٝسِفى جٝـ٨ ٧جظ٦س٤ ج٠ٝدػ٧صـر ٖإظحدـز   ( 8)٧سٜنٕ ديح٢حز جٝظؿ٧ل فٟٙ 
 دإ١٦٢ سِفي١٦ ٝل٧ٞٛ جٝسػفم جٝظ٢لـ٩ ج٠ٝس٠صـل ٖـ٩ ج٠ِٝحٜلـحز     % 76.4د٢لدر  107

دإ١٦٢ ٝـٟ سسِفيـ١   % 23.6دي٠٢ح ؤظحدز . ؤ٧ جإل٠لحٛ دظقء ١٠ جٝظلؿ ؤ٧ جالػسٜحٛ دحٝظلؿ
 .٦ٝـج جٝل٧ٞٛ

ٝٞسِفٕ ٩ُٞ ؾدفجز ٠ٗفؿجز جِٝي٢ـر ٖي٠ـح يسِٞـ٘ دلـ٧ٞٛ     ٥٧ـج جٝلئجل سٟ ٧ي٤ِ 
جٝسػفم جٝظ٢ل٩، ١٠٧ ج٧ٝجيغ ؤ١ س٢ح٧ل ٠صل سٞٛ جٝل٧ٜٞيحز جٝظ٢لير ٩ٖ دػـش ٠صـل ٥ــج    
جٝدػش ج٠ٝحصل دي١ ؤيؿي٢ح يدؿ٧ ٠ُٞير وِدر ٝٞٔحير ٧ا١ س٢ح٧ل ٠ًِيحز جٝؿفجلر دحٝسػٞيل ٧جٝسٗليف 

ئجل ج٠ًٝف٧ع يل٠غ دحٝسٗفٙر ٠ح دي١ ٠٢ًي١ ٠ـ١  ي٢د٩ٔ ؤ١ يسٟ د٢٠س٩٦ جٝؿٙر ٧جٝػـف، ٥٧ـج جٝل
 :ؤ٠٢حً جٝظفجثٟ جٝظ٢لير 

 (.جالٓسوحخ ٧جٝنف٧ع ٖي٤ ٥٧سٛ جِٝفى ) جالُسؿجء جٝظ٢ل٩  -1

 (.جالػسٜحٜحز ٧ج٠ٝبل٠لحز ج٠ٝند٥٧ر ) جٝل٧ٞٛ جٝظ٢ل٩ جِٝؿ٧ج٩٢ ٠صل  -2

٥٧ـج ٠ح يفيؿ جٝدػش جٝسِفٕ ُٞي٤، ٢٥٧حٛ دِى ج٢ٝو٧ه جٝس٩ س٧يغ ٠صـل ٥ــج   
 :جٝـ٨ سِفيز ٤ٝ ج٠ٝدػ٧صحز جٝل٧ٞٛ 

 :اموُقف األُل 
٩ٖ ٠فذ ٧ؤ٢ح فجيػر جٜٝٞير ٧جػؿ ِٙؿ ظ٢د٩ ٧ٜح١ ٠م ٠ػسفٟ ٖٚحٟ د٧يَ يؿ٣ ُٞـ٩  " 

 ".فظ٩ٞ ٠ٖٚز دنسٟ ٥ـج جٝنؾه ٢ٜ٧ز ٥ح٢قل ١٠ جِٝفدير 
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 :اموُقف امذبيّ 
٩ٖ جٝنحفٍ جٝندحخ ج٩ٞٝ ديِحٜك دحٜٝبلٟ ٜصيف ١ٜٝ٧ ٩ٖ ج٧٠ٝجوبلز ج٧٠ٕٝٙ ديٜـ١٧  " 

٧ػم ُٞنح١ ؤػيح٢ًح يد٩ٚ ٧جػؿ فجٜخ ظ٢د٩ ٧ي٠ٞك ظل٩٠ ٜؿ٣ ٧ي٠ِل ٢ٗلـ٤ ٠ـم   
 ".٧جؾؿ دح٤ٝ فٟٓ ؤ٤٢ ي١٧ٜ ٙحوؿ ٜؿ٣ ٧ؿ٣ ػول ٜسيف 

 :اموُقف امذبمد 
٩ٖ جٝليحفذ ٜح٢ز وؿيٚس٩ سظٞك ٩ٖ ج٠ِٝٚؿ جأل٠ح٩٠ ٧ؾ٦ٗٞح فظل ٖٚحٟ د٧يَ يـؿ٣  " 

 ".ُٞي٦ح ٠٧ل٦ٜح ٧ٟٝ يػؿش اال ٠فذ ٧جػؿذ 

 : اموُقف امراتؾ
ؤ٦٢ح س٧ٚل ٠فذ ١٠ جأليحٟ لٟٞ ٩ُٞ نؾه ٠ح دػل١ ٢ير ج٢ٚٞدز اٝـ٩ ؤ١ جٝنـؾه   " 

 ".ؤ٠لٛ جيؿ٨ دًفيٚر ٓيف ٧ٜيلر ٩ٖ ج٠ٝؿفلر 

 :اموُقف امخبوس 
 ".فظل ٩ٖ جٝليحفذ ٧يَ يؿ٣ دظ٧جف جٝندحٛ ٠ٝ٧ك ظلؿ٨ " 

 :اموُقف امشبدس 
٠لحٛ د٩ ٩ٖ ؤػؿ جٝن٧جفٍ ج٧ًٚ٠ُٝر ٩ٖ جٝودغ سِفى ٩ٝ نؾه نحخ ٧ػح٧ل جإل" 

 ".١ٜٝ٧ وفؾز ٩ٖ ٧ن٤ ٥٧فدز 

 :اموُقف امشبتؾ 
ق٠يٞر سِفيز ٝسػفم ١٠ ٠ِيؿ ٜٝٞٞير ٜح٢ز ٢ُؿ٥ح ٧ٜفك ٩ٖ جٝديز ٢ُـؿ٣ ٠٧ـ١   " 

ج٧ٝجيغ ؤ٤٢ ؤؾدف جآلؾفي١ دإال يإس٧ج ٧ػح٧ل ٠ٝل٦ح ١ٜٝ٧ جٝٚؿف ٧ٙدل جٝٔؿف ٙـؿفذ جهلل  
 ".ػ٠س٦ح ٤٢٠ ٧ظحء ؤػؿ جٝيي٧ٕ ٖح٢وفٖز ٙدل ػؿ٧ش ؤ٨ نت ٤٢٠ 

 :موُقف امذبوى ا
فٜدز سحٜل٩ ُٞنح١ ؤف٧ع ٠ٜح١ جٝل١ٜ دسح٩ُ ٖل٧ج٘ جٝسحٜل٩ ٖيل يـسٜٟٞ ٜـبلٟ   " 

٠فسػس٧٦ٞم ٧ٖيل يدوده ٩ٝ د٢ير ٧ػنر ٧ؤ٢ـح ؤػفظـز ظـؿًج ٧٧نـ٩ جػ٠ـف      
٠٧فيسم ؤفؿ ٩ُٞ ؤلثٞس٤ ٧ٜح١ ُحيق يِؿ٨ ديح ا٩ٝ ٠ٜح١ ٠ؾسٕٞ ١ٜٝ٧ ؤ٢ح ٠فيسن٩ 

ج٩٠٧٠ِٝ دك ٜح٢ز ػفٜحس٤ ٠م ًديِير ٥٧ـج ٧ٙٞز ٤ٝ ٢ق٩٢ٝ ٢٥ح ِٖؿج ديح ١٠ جًٝفي٘ 
 ".جِٝٗل ٠ح سٜففم سح٩٢ 
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 :اموُقف امخبشؾ 
٦ٌفًج ٧جٝنـحفٍ ٖحيـ٩    ٠12فذ ٢ٜز ٠حنير ٩ٖ جٝنحفٍ ٧فجيػر ج٠ٝؿفلر جٝلحُر " 

٩ٖ٧ ٧جػؿ ٜح١ فجٜخ ُظٞر نحخ ٙحل ٜبلٟ ٠م ٧ٜيك ػح٧ٝز ؤ٠ن٩ دلـفُر دـك   
 ".ٜفف ٠ِح٨ ٠فذ ٢ٜز ٩ٖ ٢ه ٥ؿ٩٠٧ ٧د٧ٚل يح ؤفى ج٢ن٩ٚ ٧جدِٞي٩٢ س

 :اموُقف امـبضر 
٢ٜز ٠حنير ٩ٖ جٝنحفٍ ٢ُؿ ٧٠ٕٙ ج٧٠ٝجوبلز ٧جٝل٧جٙي١ ؤٝٗح٦ٌٟ ٠م ٧ٜيلر ٖـ٩  " 

٧جػؿ ٜح١ ٧جٕٙ ده ٩ُٞ ٧ٙحل آ٣ ١٠ جٝظلٟ ؿ٣ ٧ٝ ؤ٢حٟ ُٞي٤ جسٜلٗز ٠٧نيز دلفُر 
 ".ؿ٣ جسٜفف ٠ِح٨ ٠فذ ٧جػؿذ ٧ػف٠ز جُؿ٨ ١٠ ًفي٘ ج٧٠ٕٝٙ ٓيفز ًفي٩ٚ 

 :ؿضر اموُقف امحبدِ 
٧ػؿذ وػدس٩ ٜح٢ز ٩ٖ جًٝٚحف ٩ٖ٧ ٧جؿ نحخ ٠ٝل٦ح ٖيفدس٤ دحٝن٢ًر ٧وفؾز ٖي٤ " 

 ".ٖح٧ٝجؿ ٥فخ دلفُر ٩ٖ جًٝٚحف ٧٠جٕٙ ٜسيفذ دسٜفف ق٨ ٜؿذ 

 :اموُقف امذبيّ ؿضر 
٢ٜز ٠فذ فجظِر ١٠ جٜٝٞير ٠٧حنير ٩ٖ جٝنحفٍ ٩ٖ٧ جيؿ٨ جظ٢ؿذ ٧ُؿ٨ ٧جػؿ ل٧ج٘ " 

فؼ ٧ٙحل يح ؤدٞر يح ػ٧ٞذ ٧ُلـل ػ٧نـ٩   ُفدير نحخ يػٛ دو٧ز ُح٩ٝ ظؿًج ٧و
جألظ٢ؿذ ػس٧َٙ ١٠ جيؿيٛ جسٜلٗز ٧ػليز دحٝؾظل ٠٧نيز دلفُر ٧ؿ٣ ػول ٠ِحيـح  

 ".٠فذ ٧جػؿذ 

 :اموُقف امذبمد ؿضر 
٧٥ ؤ٩٢٢ سِفيز ٠ِٝحٜلر ؤص٢حء ج٠ٝن٩ ٩ٖ جٝنحفٍ ١٠ نحخ ِٙؿ ي٧ٚل آ٣ ١٠ ج٠ٝنير " 

ذ ؤ٥فخ ٧ؤ٠نـ٩ دلـفُر ٧ؿ٣   ٧ج٧ِٝؿ ٧جٝؾؿ٧ؿ يحد٧يح دوفجػر ٢ٜز ٠ٜل٧ٖر ٧ُح٧ق
 ".ديػول ٜسيف ٩ٖ جٝن٧جفٍ 

 :اموُقف امراتؾ ؿضر 
٧ؤ٢ح ٢حقٝر ١٠ جِٝفدير ٜح١ ٩ٖ ٧جػؿ ٢حقل ٧فجيح ٠ٝ٧ل٩٢ ٩ٖ ظقء ١٠ ظلـ٩٠ ٧ؿج  " 

ػول ٠فذ ٧جػؿذ ٠ِحيح ٧لِس٦ح فػز نس٠ح٣ ٠ٝ٧يز ُٞي٤ ج٢ٝحك ٧ج٢ٝحك يفد٣٧ ُٞٚر 
 ".لؾ٢ر 



 -114- 

 :اموُقف امخبوس ؿضر 

٩ٞٝ ٖحز ٢حك ٜسيف ١٠ ج٩ٞٝ ػ٩ٝ٧ ٙفجيخ ٠٧ن٩ ٙفجيخ ؤ٠ح ديدوـ٧ج  ٓيف ج٧٠ٕٝٙ ج" 
 ".٩ُٞ ؤ٧ يف٧٠ج ٠ٜٞر ٖي٦ح ٠ِحٜلر 

 :اموُقف امشبدس ؿضر 

 ؤ٢ح ٜـج ٠فذ ُيحل سِحٜلـ٩٢ ٖـ٩ جٝنـحفٍ ٧ؤ٢ـح دنـس٦٠ٟ ٧ؤيـفد٦ٟ دحٝظق٠ـر        " 
 ".٧ٝ ق٧ؿ٥٧ح 

 :اموُقف امشبتؾ ؿضر 

٧ؤ٢ح ٠حنير ا٩ٞٝ ي٧ٚل يلبلٟ  ٧٥ ؤٜسف ١٠ ٠فذ ٧جػؿ يِحٜلٛ د٧و٤ٗ ظقء ١٠ ظل٩٠" 
 ".٧ٝ ؿ٣ ٢ُؿ٨ ٩ٖ جٝديز ٜبلٟ ٠م ٧ٜيك 

 :اموُقف امذبوى ؿضر 

٧ؤ٢ح ٩ٖ جٝنٔل ٧دديَ ٧جػؿ ػح٧ل ؤ٤٢ ي٠لٛ ايؿ٨ ٧ؿ٣ ػول ؤٜسف ١٠ ٠ـفذ ٓيـف   " 
 ".وحػخ جٝنٔل ػح٧ل جٝسػفم ديح ٩ٖ ٠ٜح١ جٝنٔل 

 :اموُقف امخبشؾ ؿضر 

ٜح١ ٧جػؿ فجٜخ ٠ِح٨ ٩ٖ جِٝفدير ظ٢د٩ ٩ُٞ ٧ًل ٧ػً جيؿ٣ ٩ُٞ ٜس٩ٗ ٧و٧جد٤ِ " 
 ٩ٖ فٙدس٩ ٠ٝ٧ح دويز ُٞيـ٤ نـحل جيـؿ٣ ٢ٜٝـ٤ فظـَ ٧ػ٦ًـح سـح٩٢ ٢ٖقٝـز         

 ".١٠ جِٝفدير 

 :اموُقف امـضرُى 

 ".٢ٜز ٠حنير ٩ٖ جٝنحفٍ ٧جػؿ نحخ ػح٧ل ٠لٛ يؿ٨ " 

 :اموُقف امُاحد ُامـضرُى 

حفٍ ٧٧جػؿ ٖيل ي٧ٚل ؤٝٗحٌ ٠م ٧ٜيلر ٧٧جػؿ ٓيف٣ ػح٧ل ؤ٢ح ٢ٜز ٠حنير ٩ٖ جٝن" 
 ".ي٠ٞل٩٢ دك ٠ِفٖم 
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 :اموُقف االذييى ُامـضرُى 
٧ؤ٢ح فجيػر ج٠ٝؿفلر ٧فجٜدر ُفدير ٧جػؿ ١٠ جٝفٜحخ ٝل٘ ٩ٖ ظل٩٠ ٧ٙفخ ٢٠ـ٩  " 

 ".ظح٠ؿ فػز نٜيس٤ دؿد٧ك جًٝفػر ٝػؿ ٠ظحخ ؿٟ 

 :اموُقف امذالذج ُامـضرُى 

جٝدح٢٧ٜٝر ٧ٜح٢ز ٖي٤ ُفدير فج٢ٜر ٙؿجٟ جٝديز ٧جٝلـ٧ج٘ ِٙـؿ   ٢ٜز د٢نف جٝٔليل ٩ٖ " 
 ".يده ُٞيح ٧يِحٜك فػز لدز جٝٔليل ٧ؿؾٞز 

 :اموُقف األرتـج ُامـضرُى 
٧ؤ٢ح ٠لحٖفذ ٩ٖ جًٝٚف ٜح١ ٩ٖ ٧جػؿ فجٜخ ٩ٖ جٜٝفل٩ ج٩ٞٝ ٧فجي٤ ٧ػح٧ل يػً جيؿ٣ " 

جًٝٚف ٢٧قل دِؿ٥ح ٩ُٞ ٜس٩ٗ ٧ٜح١ ٠ِحيح ؾح٧ٝ ٧ٙٞس٤ٞ ٧ٙحٟ ٧يفد٤ ٧٥ ٧ٜـج ٧جػؿ ٩ٖ 
 ".٩ٖ ؤٙفخ ٠ػًر ٧ظف٨ 

 :اموُقف امخوشج ُامـضرُى 

٢ٜح ٠حنيي١ ٩ُٞ ج٧ٜٝدف٨ ٧ٜح١ ٩ٖ ٧الؿ ٠حنيي١ ٧فج٢ح ديِٜل٢٧ح ٩ُٞ٧ آؾف جٜٝدف٨ " 
 ".٢ٞٙح ٝيحدً ج٠ٝف٧ف ُٞي٦ٟ ٧ي١ٜ٠ ٧ٚ٢ل ٠ٜح ؤ١ ػح٠ي٦ح ػفج٠ي٦ح ٧ٞ٠ِ٠م ػحظر 

 :اموُقف امشخج ُامـضرُى 

٠حنير ٩ٖ جٝنحفٍ ٩ٖ٧ ٧جػؿ ٜح١ فجٜخ ُظٞر ٧يفد٩٢ ٖـ٩  ٧ػول ؤ٤٢ ؤ٢ح ٢ٜز " 
٢٠ًٚر ػفظر ٧ػول ٧٠ٕٙ آؾف ا٩٢ ٢ٜز ٠حنير ػول ؤ٤٢ ٩ٖ ٧جػؿ ٖيل ي٠نـ٩  

 ".٧فجيح دلفُر ٧ي٧ٚل ؤٝٗحٌ ليثر ظؿًج 

 :اموُقف امشتـج ُامـضرُى 

٧جػؿ ٜح١ ٠ِحيح ٩ٖ جٝظح٠ِر ؿِٖس٩ ٜح١ ؿجي٠ًح يٞٚغ ُٞيح ٜبلٟ ٧يِحٜك ٧ٜح١ ي٠٧يـًح  " 
ٞ٘ ٩ُٞ ٝدل٩ ٧جأل٢٧ٝحز دسحُز ٝدل٩ ٖٚٞز الد١ ٩٠ُ ٧ٜح١ ٩ٖ ٢ٗك جٝظح٠ِر ١ٜٝ٧ يِ

 ".ؤٜدف ٩٢٠ دل٢ر ٩ٖ جٝؿفجلر ٧ًُح٧ٝج ُٞٚر دحٝنٗح 
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 :اموُقف امذوبييج ُامـضرُى 
٩ٖ ي٧ٟ ٜح١ ٢ُؿ ٠ػحيفجز ٠سإؾفذ ٢ٜ٠٧م ٩ٖ ػؿ ١٠ جٝد٢حز ٩ٖ جٝي٧ٟ ؿ٣ ٠ِحيـح  " 

٧٠جوٞر ٝػؿ جٝدٞؿ ٧ٜح١ جًٝفيـ٘ يـ٠ٞر   ٠٧نيز ٧ٝػؿ٨ ٝػؿ ج٧٠ٕٝٙ ُنح١ ؤفٜخ 
٠ٖن٩ ٧فجيح ٧ٝؿي١ ٠ٝ٧ح ٧و٢ٞح ٢٠ًٚر سٚفيدًح ٖحيير ٙفد٧ج ٩٢٠ ظح٠ؿ ٧ػح٧ٝ٧ج ػـً  

 ".جيؿي٦ٟ ٩ُٞ ظل٩٠ ٖؾٗز ٧جسفُدز ٧و٧ز ٩ٖ جٝنحفٍ فجػ٧ج ظفي٧ج 

 :اموُقف امخبشـج ُؿضرُى 
ز ٢ٜز ٩ٖ ٖفع ٩ٖ٧ ٧لً جٝقػ٠ر ٧جػؿ ٠لٛ ظقء ١٠ ظل٩٠ دًفيٚر قدحٝر دوي" 

 ".ػ٧ٝيح ٠٧ِفٖس٧٦م 

 :اموُقف امذالذُى 
٧ٖـ٩ جٝنـحفٍ   " ج٠ٝؿي٢ر جٝظح٠ِير"٠فذ ٢ٜز فجظِر ١٠ جٝظح٠ِر فجيػر ٠ؿي٢ر ٢حوف " 

٧جػؿ ٠ٝك ٢٠ًٚر ٠ِي٢ر ٩ٖ ظل٩٠ ٧ٙح٩ٝ ٌٝٗ ٠م ٧ٜيك دك جٜٝبلٟ ؿ٣ ػول ٝـ٩  
 ".٠فذ ٧جػؿذ دك 

 :اموُقف امُاحد ُامذالذُى 
حفٍ ٧٧جػؿ ػح٧ل ي٠ٞك وػدس٩ ٩ٖ ٢٠ًٚـر  ٢ٜز ٠حنير ؤ٢ح ٧٧ػؿذ وػدس٩ ٩ٖ جٝن" 

 ".ػلحلر فجػز ٥ي نس٠س٤ ٠ٝ٧ز ُٞي٤ ج٢ٝحك 

 :اموُقف االذييى ُامذالذُى 
٩ٖ ج٧٠ٝجوبلز ٜـج ٠فذ ػؿ يفٜخ ظ٢د٩ ٧يػح٧ل يسػفم دظلـ٩٠ ٧ٖـ٩ جٝنـٔل    " 

د٢ل٠َ ٜبلٟ ٜسيف ٠ِحٜلر ١ٜٝ د٢ِسدف٣ ٠ظح٠ٞر ١٠ جٝق٠بلء فٟٓ ؤ٢ـ٤ دييـحي٢ٚح ٠ٝـح    
 ".٢ل٤ِ٠ 

 :امذالذج ُامذالذُى اموُقف 
٠فذ ٧ؤ٢ح ٠سظ٧قذ ظؿيؿ ٧ؿ٣ ١٠ ق٠ح١ ٧ؤ٢ح فٜدر جِٝفدير فجظِر ١٠ جٝنـٔل نـحخ   " 

ؤيف ٜح١ ُح٠ل ٢ٗل٤ ديفدً ظق٠س٤ ٩ٖ جِٝفدير ٠ٝ٧ك فظ٩ٞ ١٠ سػز ٙٞـز ٝـ٤   
 ".يح٧ٝؿ٨ ؤ٢ح ق٨ ؤؾسٛ ٖلٜز 
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 :اموُقف األرتـج ُامذالذُى 
ظ٢د٩ ٧ٜح١ يؿ٧ك ٩ُٞ فظ٩ٞ ٠فذ ٠فذ ٧ؤ٢ح ٩ٖ جِٝفدير فجيػر جٝظح٠ِر نحخ ظٞك " 

 ".٧ي٠ٞك فظ٩ٞ ١٠ ٧ٖ٘ ٠فذ ؤؾف٨ ٧ؤ٢ح ؾٗز ٤٢٠ ٢٧قٝز ١٠ جِٝفدير 

 :اموُقف امخوشج ُامذالذُى 
٢ٜز ٠حنير ٩ٖ نحفٍ جٝٚيلحفير ٧لً جٝقػ٠ر ٧جػؿ ٠ٝك ػس٤ ١٠ ظلـ٩٠ ٧سٞٗـز   " 

 ".٧فجير ٧نس٠س٤ ٠ُ٧ل ٢ٗل٤ ٠م لح٩٢ِ٠ 

 :اموُقف امشخج ُامذالذُى 
و٧وًح ٩ٖ جٝنحفٍ ٧٧لحثل ج٧٠ٝجوبلز ٖـ٩ جٝظح٠ِـر ٧ُــفًج ال    ػول ٜسيف ٧ؾ" 

 ".ؤلسًيَ ج٧ٝوٕ ٥٧ـج سٜفف ٜصيفًج 

 :اموُقف امشتـج ُامذالذُى 
 سِفيز ؤٜسف ١٠ ٠ـفذ ٠ِٞٝحٜلـحز ٖـ٩ جٝنـحفٍ ٢٢ٜٝ٧ـ٩ ٝـٟ ؤفؿ ٧سفٜـز        " 

 ".ج٠ٜٝح١ ٧ٖفًج 

 :اموُقف امذوبييج ُامذالذُى 
٧فجث٩ ١٠ جٝديز ػس٩ ٧وٞز ج٧٠ٕٝٙ ٠فذ نؾه ٧ؤ٢ح فجيػر جٝظح٠ِر ٖيل ٠حن٩ " 

 ".٧ٜح١ دي٧ٚل ٜبلٟ ٓيف الث٘ ؤؾبلٙيًح ٧ؤػيح٢ًح سسٜفف ٥ـ٣ جألِٖحل 

 :اموُقف امخبشـج ُامذالذُى 
 ٠فذ ٢ٜز ٩ٖ جٝنحفٍ ٧ٙح٧ٝج جٝندحخ ؤٝٗـحٌ ٠ـم ٧ٜيلـر ٧ؤ٢ـح ٠نـيز ٧ٜـإ٩٢       " 

 ".ٟٝ ؤل٠َ نت 

 :اموُقف األرتــُى 
 15نحخ فجٜخ ُظٞر ٢ٜ٧ز ٠حنير ٩ٖ نـحفٍ  جِٝٗل جسٜفف ٠فذ ٧جػؿذ جٝٗحُل ٜح١ " 

٧ٜح١ ج٧٢ٝف ٢٠ًَٚ ٩ٖ جٝنحفٍ ٧ؤس٩ ـٝٛ جٝفظل ١٠ ؾ٩ٗٞ ٧يفد٩٢ ٩ُٞ  10جٝلحُر 
 ".ظل٩٠ ١٠ جٝؾٕٞ ٧ٜح١ ال يدؿ٧ ٩ُٞ جٝٗحُل ـٝٛ ؤدؿًج ٖظف٨ دِؿ٠ح ِٖل ـٝٛ 
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 :اموُقف امُاحد ُاألرتــُى 
ػح٧ل ي٠ٞل٩٢ دنٜل ٠م ـٜفس٤ ٩ٖ جٝلئجل جٝلحد٘ ٧٠ٕٙ ق٧ض جٝؾيحًر ٠فذ ؤؾف٨ " 

 ".٧ٜيك ٩ٖ ٠ٜح١ ٠ِي١ ٠ٝ٧ح وفؾز ٖي٤ ٙح٤ٝ ؤ٤٢ ٠ح يٚوؿم 

 :اموُقف االذييى ُاألرتــُى 
ؤ٧اًل جٝٗحُل نؾه ٓفيخ ٩ٖ جٝنحفٍ ؤ٠ح جِٝٗل ٧٦ٖ ٩ٌٗٝ ١ٜٝ٧ د٧وٕ ٧جٝسػـؿش  " 

١ُ ؤُيحء س٢حلٞير ٧ٜح١ ؤلفٍ ػل ٧٥ ٠ػح٧ٝر سٗحؿ٨ جٝنحفٍ جٝـ٨ سليف ٖي٤ أل١ ؤ٨ 
 ".٩ٖ ٠صل ٥ـج ج٧٠ٕٝٙ ليػلخ ٩ٖ ج٦٢ٝحير يؿ٢ح سوفٕ آؾف 

 :اموُقف امذبمذج ُاألرتــُى 
٠صل ج٠ٝن٩ ٩ٖ نحفٍ جٝٚيلحفير ؤص٢حء ف٠يح١ ٧ٙدل جِٝيؿ ٩ٖ٧ جٝقػ٠ر ي٧ظؿ نـدحخ  " 

 ".ؤ٧ فظحل يؿؾ١٧ٞ جٝٚيلحفير ٠س٠ِؿي١ جٝسػفم ٝٞد٢حز ٠ٝ٧ل٦ٟ ٩ٖ جٝقػ٠ر 

 :اموُقف األرتـج ُاألرتــُى 
نحفٍ ٖي٤ ٧جػؿ ١٠ ظيفج٢ح ُحٜل٩٢ دٜبلٟ ٧نس٠س٤ ٨٧ٙ ٧ؤ٢ح لـفُز  ٠فذ ٧ؤ٢ح ٩ٖ جٝ" 

 ".٠نيس٩ ٧دِؿز ٤٢ُ 
٠٧فذ ٧ؤ٢ح ٩ٖ جِٝفدير فٜخ ظ٢د٩ ٧جػؿ ٠ٝك فظ٩ٞ ١٠ ٧ٖ٘ ديـؿ٣ ٧ؾٗـز ٙـ٨٧    " 

 ".٠ٜ٠٧ٞسم ٢٧قٝز ١٠ جِٝفدير 
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 ( 10) سدُل رقه 
 (*)يُغح أضلبل امخحرص ُاموغبيقبح امخّ خـرغح مَب ؿييج امدراشج

 اميشــتج امـــدد مخحـرصضـلل ا
 سػفم ظ٢ل٩ دحإلنحفذ ٧ج٢ٌٝف
 سػفم ظ٢ل٩ دحٌٝٞٗ ٧جٜٝبلٟ

 سػفم ظ٢ل٩ دحالػسٜحٛ جٝظلؿ٨

42 
50 
15 

39.2% 
46.7% 
14.1% 

 %100 107 اموسوـُؽ

س٧٢ٍ ؤنٜحل جٝسػفم جٝظ٢ل٩ جٝس٩ سِفيز ٤ٝ ج٠ٝدػ٧صـر  ( 9)٧ي٧يغ ٥ـج جٝظؿ٧ل فٟٙ 
دحٜٝبلٟ ا٩ٝ سػفم ظ٢ل٩ دحالػسٜحٛ جٝظلؿ٨ ٧دٞٔز  ١٠ سػفم ظ٢ل٩ دح٢ٌٝف ا٩ٝ سػفم ظ٢ل٩

، صـٟ ٠ـ١ سِفيـ١    %٠46.7دػ٧صر د٢لدر  50ؤ٩ُٞ ٢لدر ١٠ سِفي١ ٝسػفم ظ٢ل٩ دحٜٝبلٟ 
، صٟ ١٠ سِفيـ١ ٝسػـفم ظ٢لـ٩    %٠39.2دػ٧صر د٢لدر  42ٝسػفم ظ٢ل٩ دحإلنحفذ ٧ج٢ٌٝف 

 %.٠14.1دػ٧صر د٢لدر 15ػسٜحٛ جٝظلؿ٨ دحال

ذ ١٠ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٜل٧ٞٛ سس٠صل ٩ٖ ٠يحيٚحز ظ٢لـير  ٧دحٖسفجى ؤ١ ج٢ٝلدر جٜٝديف
دحإلنحفذ ٧دحٜٝبلٟ ؤ٧ سول ا٩ٝ ػؿ جالػسٜحٛ ؤ٧ ج٠ٞٝك سِٜك جٝػٚيٚـر ج٧ٝجِٙـر ٖـ٩ جٝنـحفٍ     
ج٠ٝوف٨ ٖب٦٢ح ػٚيٚر سئٜؿ ؤ١ جال٢يدحً ي٢ٚه جٝنحفٍ ج٠ٝوف٨ ا٩ٝ ػؿ ٜديف ٠٠ح يػسحض ٠ِـ٤  

٠٢حً جٝل٧ٞٛ ؿجؾ٤ٞ ٧ٝيك ٖٚـً ٖـ٩ ٢ًـح٘    جأل٠ف ا٩ٝ ٧ٙٗر سفد٧ير ٧ٙح٢٧٢ير ػحق٠ر ٩ٖ ٜحٖر ؤ
جٝل٧ٞٛ جٝظ٢ل٩ ٠٧َ ج٢ؾٗحى ٠ِؿالز جالُسؿجءجز جٝظ٢لير ٩ٖ ج٠ٝظس٠ـَ ج٠ٝوـف٨ ٠ٚحف٢ـر    

٧ٝير اال ؤ١ جأل٠ف يٚسي٩ ٧ٙٗر وحف٠ر اقجء سٞٛ جٝلـ٧ٜٞيحز  ؿدحأل٧يحٍ جٝس٩ سِٜل٦ح جٝؿفجلر جٝ
 –٠ـَ ؤ٠٥يس٦ـح    –ظ٢حثيـر  ٧٠٧جظ٦ر ٠صل سٞٛ جٝل٧ٜٞيحز ال ي٢د٩ٔ ؤ١ يٚسوف ٩ُٞ ج٧٠ٝجظ٦ر جٝ

ٖحٝنحفٍ ج٠ٝوف٨ ؤودغ دحْٝ جٝػلحلير اقجء سٞٛ جٝل٧ٜٞيحز جٝس٩ سس٧جٖف جؾدحف٥ح ٩ٖ جٝوـػٕ  
ؤِٖحل جٝسػفم جٝظ٢ل٩ جٝس٩ ػؿصز ٖـ٩ ُيـؿ   ٩ُٞ ـٝٛ  ٧جٝؿٝيلجٝليحفذ دنٜل يٜحؿ ي١٧ٜ ي٠٧يًح 

 .جًٝٗف ج٠ٝحي٩ ٩ٖ ٧لً جٝدٞؿ ٧ٜح١ ٠لحف ػؿيش ٝٞوػٕ ج٠ٝؾسٞٗر

                                              
 (.8)لئجل جٝلحد٘، ج٢ٌف جٝظؿ٧ل فٟٙ ٥ـج جٝظؿ٧ل ٠فسدً د١٠ ؤظحخ د٢ِٟ ٩ٖ جٝ  (*)
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 ( 11) سدُل رقه 
 (*)يُغح األوبلى اموخخنفج امخّ حدد فيَب فـل امخحرص امسيشّ

 اميشــتج امـــدد امولـــــبى
 جٝنـــــحفٍ
 ٧لحثل ج٧٠ٝجوبلز
 ج٠ٝؿفلر ؤ٧ جٝظح٠ِر

 ٠ػـل ج٠ِٝـل

32 
43 
21 
11 

29.9% 
40.2% 
19.6% 
10.3% 

 %100 107 اموسوـُؽ

يسيغ ٢ٝح جؾسبلٕ جأل٠ح١ٜ ( 10)١٠٧ ؾبلل جٝديح٢حز جإلػوحثير ج٧ٝجفؿذ دحٝظؿ٧ل فٟٙ 
جٝس٩ يسٟ ١٠ ؾبل٦ٝح ل٧ٞٛ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٖحفسِٗز ٢لدر ١٠ ؤظد١ دإ١ ـٝٛ ػؿش ٩ٖ ٧لحثل 

، صٟ ١٠ سِفي١ ا٩ٝ ـٝٛ جٝل٧ٞٛ ٩ٖ جٝنحفٍ ٖإظحدز %٠40.2دػ٧صر د٢لدر  43ج٧٠ٝجوبلز 
فلـر  دـٝٛ، سٞي٦ح ٢لدر ١٠ سِفي١ ا٩ٝ ٥ــج جٝلـ٧ٞٛ ٖـ٩ ج٠ٝؿ   % ٠29.9دػ٧صر د٢لدر  32

٧ج٢ؾٗيز ٢لدر ١٠ ١ٞٙ ؤ١٦٢ سِفي١ ٦ٝـج جٝل٧ٞٛ ٩ٖ % ٠19.6دػ٧صر د٢لدر  ٧21جٝظح٠ِر 
 %.٠10.3دػ٧صر د٢لدر  ٠11ظحل ج٠ِٝل 

٥٧ـ٣ ج٢ٝسيظر سدؿ٧ ٢٠ًٚير ػي١ ٢سـٜف ؤ١ جٝٔحٝدير ج٩٠ٌِٝ ١٠ ٥ـ٣ جٝل٧ٜٞيحز ٜح٢ز ١٠ 
ِح٠ر ٠صـل جٝنـ٧جفٍ   ٧٢ٍ جٝل٧ٞٛ جٝظ٢ل٩ جِٝؿ٧ج٩٢ جٝـ٨ يػؿش ُحؿذ ٩ٖ ؤ٠ح١ٜ جٝسظ٠ِحز جٝ

٧٧لحثل ج٧٠ٝجوبلز ٠٧ح اٝي٦ح ٩٥٧ ؤ٠ح١ٜ سيٟ ُحؿذ دنفًج سٚل ج٠ِٝفٖر دي٦٢ٟ ا٩ٝ ػؿ ٜديـف،  
سيَ ػحظقًج ٜديفًج يػ٧ل دي١ جٝفجٓدي١ ٩ٖ جفسٜحخ  -ا٠ح جل٠ًح ؤ٧ نٜبًل–ٖيبًل ١ُ ؤ١ ج٠ِٝفٖر 

٠ٝظ٩٢ ُٞي٦ح دـحإلدبلّ  جِٝٗل ٧دي١ جٝٚيحٟ د٤، اال ٩ٖ سٞٛ جٝػحالز جٝس٩ يإ٠ل ٖي٦ح ٩ٖ ُؿٟ ٙيحٟ ج
١ُ ِٖٞس٤ ؾ٧ًٖح ٩ُٞ ٢ٗل٦ح ١٠ جٝٗيحثغ، ٧ٙؿ يفظَ جفسٗحٍ ٢لدر ج٠ِٝفٖر دي١ جٝظح٩٢ ٧ج٠ٝظ٩٢ 

٧ا١ ٜح١ ي١ٜ٠ ؤ١ ي٠صل ٠يـحيٚر  -ُٞي٦ح ٩ٖ دِى جأل٠ح١ٜ ا٩ٝ جُس٠حؿ جٝظح٩٢ ٩ُٞ ؤ١ جِٝٗل 
يفًج دحِٝٗر ٧جٝنـفٕ  ، اال ؤ٤٢ ال ي٠صل ٝؿ٨ جٝٔحٝدير ١٠ ج٢ٝلحء ٠لحلًح ؾً-٢ٗلير ٠ٞٝظ٩٢ ُٞي٦ح

د٠ح يؿ٦ِٖح ا٩ٝ جإلدبلّ ١ُ ج٧ٝجِٙر ٧سِفيي٤ ٠ٞٝلإٝر جٝظ٢حثير ؤ٧ ١٠ سؾسًٞ ج٠ِٝحييف ٖيسؾيـل  
جٝظح٩٢ ؤ١ ج٠ٝظ٩٢ ُٞي٦ح ال ٠ح٢َ ٝؿي٦ح ١٠ ٙيحٟ جٝنؾه دِٗٞس٤ ػس٩ ٧ٝ ٜح٢ز س٠صل ٧جِٙر ٠ـ١  

١ سػ٩ٌ دٚؿف ٜديـف  ج٧ٝٙحثَ جٝظ٢لير جٝؾًيفذ دػٜٟ ؤ١ جِٝبلٙحز جٝظ٢لير ٩ٖ دِى ٥ـ٣ جأل٠حٜ
 .(1)١٠ جٝػفير

                                              
 .يبلػٌ ؤ١ ٥ـج جٝظؿ٧ل ٠فسدً دحٝظؿ٧ٝي١ جٝلحدٚي١  (*)

 .93ؤػ٠ؿ ُوحٟ جٝؿي١ ج٠ٝٞيظ٩، جٝؾدفذ دحٝظفي٠ر ػ٧ل جِٝحٟٝ، ٠فظَ لحد٘، ه   (1)
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 :امخحرص امسيشّ تبموحبره تيى أفراد ؿييج امدراشج : ذبمذًب 
 (  12) سدُل رقه 

 يُغح رؤيج ؿييج امدراشج إلولبييج أى يلُى ٍيبك يشبء
 قد خـرغى منخحرص وى خالل وحبروَى 

 اميشــتج امـــدد اإلســـــبتج
 ٢ِــــٟ

 ال
91 
49 

65% 
35% 

 %100 140 اموسوـُؽ
١ُ فئير ُي٢ـر جٝؿفجلـر   ( 12)سٜنٕ ٢ٝح جٝديح٢حز جإلػوحثير جٝؾحور دحٝظؿ٧ل فٟٙ 

٠دػ٧صـر   91إل٠ٜح٢ير ؤ١ ي١٧ٜ ٢٥حٛ ٢لحء سِفي١ ٝسػفم ظ٢ل٩ ١٠ ج٠ٝػحفٟ ٖإظحدز دـٝٛ 
٧د٢ٌفذ سػٞيٞير ١٠٧ ؾبلل جٝؿفجلحز جٝلحدٚر . ١٠ جِٝي٢ر ٢ٗز ا٠ٜح٢ير ٥ـج% 35، ٧%65د٢لدر 

 :ـٝٛ ا٩ٝ دِى ١٠ ج٧ِٝج٠ل  ي١ٜ٠ ؤ١ يفظَ
٢٥حٛ جٖسفجى ٠ٚد٧ل ٩ُٞ ٢ػ٧ نحثَ دي١ جٝدحػصي١ ٖـ٩ ٠ظـحل جٝسػـفم جٝظ٢لـ٩      -1

دح٠ٝػحفٟ ٧٥٧ ؤ١ جٝل٧ٜٞيحز جٝس٩ يسي٦٢٠ح جٝسػفم جٝظ٢ل٩ دح٠ٝػحفٟ س١٧ٜ ظقء ١٠ 
دِؿ جِٝؿجء ٧جٝؾو٠٧ر جألٜدف ٧جألُٟ سظح٣ ج٢ٝلحء ٠٧صل ٥ـ٣ ج٠٧ٌ٢٠ٝر ٠ـ١ ٜفج٥يـر   

لحء ٢ظؿ٥ح ٠س٠صٞر ٩ٖ ل٧ٜٞيحز ٠صل جٝسػٚيف ١٠ ج٢ٝلحء ٧اـال١٦ٝ ٧اٝٚحء ٧جِٝؿجء سظح٣ ج٢ٝ
ج٢ٜٝحز جٝظ٢لير ٧ج٠ٜٞٝحز ٧جألٝٗحٌ جٝظ٢لير ُٞي١٦ ٧سئٜؿ ٥ـ٣ جٝؿفجلر ؤ١ ٢٥حٛ ؤُؿجؿ 

١ ؤ٧ ١٠ ؤ٧ٝثـٛ  ظ٥٧فير ١٠ ج٢ٝلحء ي٧جظ١٦ ٧يسِفي١ ٝٞسػفم جٝظ٢ل٩ ١٠ ٠ػحف٦٠
 .جٝـي١ ينحف١٦ٜ ٠ٜح١ ج٠ِٝينر

ل٩ دح٠ٝػحفٟ ي٢نإ ١٠ سٗح٧سحز ٧ٖف٧٘ ج٧ٚٝذ دي١ جٝفظحل ٧ج٢ٝلحء ٩ُٞ ؤ١ جٝسػفم جٝظ٢ -2
ج٠ٝلس٨٧ جالظس٠ح٩ُ ٧جٝصٚح٩ٖ ٧ي٠ِل ٩ُٞ جٝػٗحٌ ٩ُٞ ٥ـ٣ جٝٗف٧٘ ٩ٖ ؿجؾل جأللـفذ  

جٝـؿ٧ف جٝظ٢لـ٩ ج٢ٝـ٩ُ٧     ٙٗق٠ٞٝفؤذ دح٢ٝلدر ٝٞفظل ٧ ج٠ٝسؿ٢ير٠ٜح ؤ٤٢ يِٜك ج٠ٜٝح٢ر 
يغ دنٜل ؾـحه ٢ُـؿ٠ح ي٢س٦ـٛ    ٠ٞٝفؤذ ٩ُٞ دح٩ٙ جألؿ٧جف جألؾف٨ ٧ـٝٛ ي١٧ٜ ٧ج

جٝسػفم جالٖسفجيحز جٝنحثِر ١ُ جِٝبلٙر دي١ ٠ٚسفٕ جٝسػـفم ٥٧ـؿٕ جٝسػـفم    
جٝظ٢ل٩ ٩ُٞ لديل ج٠ٝصحل ١٠ ي٠ٞٛ جٝلًٞر ٩ٖ جأللفذ ١٠ جٝـ٧ٜف ٩ُٞ ج٢ٝلحء جٝسحدِي١ 
٩ٖ جأللفذ ٜإ٥ؿجٕ ٝٞسػفم جٝظ٢ل٩ د١٦ ٩ٖ٧ ٩٢ِ٠ آؾف ي١٧ٜ جٝسػـفم جٝظ٢لـ٩   

 .ٟ ٧ليًفس٦ٟ ٩ُٞ ج٢ٝلحء٧يئٜؿ د٦ح جٝفظحل ٩ُٞ ليحؿس٦ػحٌٖ دح٠ٝػحفٟ ًفيٚر ي

ل٧ٞٛ جٝسلح٠غ ٠َ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ١٠ ج٠ٝػحفٟ يلحُؿ ٩ُٞ ٙيـحٟ جٝنـؾه د٦ــج     -3
 .جالُسؿجء ٠فجز ٠٧فجز ال٠ًث٢ح٤٢ دإ٤٢ ١ٝ يِحٙخ ُٞي٤
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 (  13) سدُل رقه 
 :يُغح إسبتبح ؿييج امدراشج ؿنّ امخشبؤل امذِ وؤداً 

 ٍل ٍيبك أحد وى أقبرتك أُ ووى يضبرلُيك امشلى ظدر ويٌ شنُك أُ فـل وُسٌ يحُك 
 ُيخغوى ضلل وى أضلبل امخحرص امسيشّ ؟

 اميشــتج امـــدد اإلســـــبتج
 ٢ِــــٟ

 ال

55 
85 

39.3% 
60.7% 

 %100 140 اموسوـُؽ

ُي٢ـر   ٠ـ١ % 39.3ؤ١ ٢لدر ( 13)٧سنيف جٝديح٢حز جإلػوحثير جٝؾحور دحٝظؿ٧ل فٟٙ 
 .١٠ ج٠ٝدػ٧صحز% 60.7جٝؿفجلر ٙؿ سِفي١ ٝسػفم ظ٢ل٩ ١٠ ج٠ٝػحفٟ ٢٧ٗز ـٝٛ 

٥٧ـ٣ ج٢ٝسيظر سنيف ٢ٝح دإ١ ٢٥حٛ ٧٢ٍ ١٠ ج٢ِٕٝ جٝظ٢ل٩ يَٚ ٩ٖ ٢ًح٘ جأللفذ ػيـش  
يِؿ ج٢ِٕٝ جٝظ٢ل٩ ؤػؿ ج٠ٝنٜبلز جٝؾًيفذ جٝس٩ سِح٩٢ ٦٢٠ح دِى ١٠ جأللف ج٠ٝوفير جٝسـ٩  

أل١ ج٢ِٕٝ ؤودغ ؤ٠فَج نحثًِح ؿجؾل سٞٛ جٝظ٠حُر جالظس٠حُير ؤودػز سسلٟ دحٝس٢حٙى جٌٝح٥ف٨ 
جٝس٩ ١٠ ج٠ٝٗسفى ؤ٦٢ح ٠د٢ير ٩ُٞ جٝػخ ٧ج٧٠ٝؿذ ٧جٝسفجػٟ ٧جٝس٩ سِؿ ٠ـ١ ؤ٥ـٟ جٝظ٠حُـحز    
جالظس٠حُير جٝس٩ سلحُؿ ٩ُٞ جٜسلحخ جألٖفجؿ جٝٚيٟ جٝس٩ سِٜل٦ح ج٠ِٝحييف جالظس٠حُير ٧جٝصٚحٖيـر  

فج١٥ ال ي٠ف ي٧ٟ ؿ١٧ ؤ١ سًح٢ِٝح جٝوػحٖر دإؾدحف ػـ٧جؿش  جٝلحثؿذ ٩ٖ ج٠ٝظس٠َ، ٩ٖٗ ج٧ٝٙز جٝ
١ُ ج٢ِٕٝ جٝظ٢ل٩ ٠ٜح ؤ١ جإلػوحءجز ٧جٝديح٢حز جٝفل٠ير ١ُ ػ٧جؿش ج٢ِٕٝ  جٝظ٢ل٩ ال س٠صل 
جٝػٚيٚر دٜح٦ٞ٠ح اـ ؤ٦٢ح سِس٠ؿ ٩ُٞ جٝدبلٓحز جٝس٩ سلظل دؿٖحسف ؤػ٧جل ؤٙلحٟ جٝنفًر ٠ًُٞح دإ٤٢ 

 .ٝدبلّ ػ٠حير ٠ٜٝح٢ر جأللفذ ٧ل٠ِر ؤٖفجؿ٥ح٩ٖ ؤٓٞخ جألػيح١ يسٟ جٝس٢حقل ١ُ ج

٧سٗيؿ جٝسٚحفيف جٝفل٠ير جٝوحؿفذ ١ُ ٠وٞػر جأل١٠ جِٝحٟ د٧قجفذ جٝؿجؾٞير دإ١ ظ٢حيحز 
دح٠ٝٚحف٢ر دظ٢حيحز ج٢ِٕٝ دوٗر ُح٠ر، ٩٥٧ % 13ج٢ِٕٝ جأللف٨ ٦٢٠٧ح ج٢ِٕٝ جٝظ٢ل٩ س٠صل 

ػيش ؤ١ ٠ٌِٟ لـ٧ٜٞيحز جٝسػـفم   ٢لدر ٝيلز ٙٞيٞر اال ؤ٦٢ح ؤٙل دٜصيف ١٠ ٠ِؿالس٦ح جٝػٚيٚير 
جٝظ٢ل٩ دح٠ٝػحفٟ جٝس٩ سَٚ ٩ٖ ٠ػيً جأللفذ سِؿ ١٠ جٝظ٢غ ٓيف ج٠ٝلظٞر دسٞٛ جإلػوحءجز ٠ٜح 
ؤ١ ٠ٌِٟ ؤنٜحل ج٢ِٕٝ جأللف٨ ٦٢٠٧ح ج٢ِٕٝ جٝظ٢ل٩ دحفسٜحخ جٝٗنػحء ٠َ ج٠ٝػـحفٟ يػـؿش   

 .ؾٕٞ جألد٧جخ ج٠ٝٔٞٚر ٜٝصيف ١٠ ج٢٠ٝحقل ٩ٖ دبلؿ٢ح ؿ١٧ ؤ١ سلظل فل٠يًح
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٧ج٧ٝجَٙ ؤ١ ج٠ٝظس٠َ ج٠ٝوف٨ ٝيك ٧ػؿ٣ جٝـ٨ يِح٩٢ ٠ـ١ ٦ٌـ٧ف ٥ــ٣ جٌٝـح٥فذ     
ٟ ١ُ جٝظفجثٟ جٝس٩ سَٚ 1986جإلظفج٠ير جٝؾًيفذ ٩ٖٗ جٝسٚفيف جٝـ٨ ؤُؿ٣ ج٢٧ٜٝظفك جأل٠في٩ٜ  

جٝسِـيخ، ل٧ء جلسٔبلل جألًٗحل، جِٝبلٙحز جٝظ٢لير ٠َ ج٠ٝػحفٟ ١٠ : ٩ٖ ٠ػيً جأللفذ ٧ؤ٦٠٥ح
 .(1)الحءذ ٠ؾحٝٗر ٜدحف جٝل١ ١٠ ؤٖفجؿ جأللفذ جألًٗحل، ٙسل جٝق٧ظحز،

ٝــج ٖٚؿ ٢ه جإلُبل١ جِٝح٩٠ٝ ٝٞٚيحء ٩ُٞ ج٢ِٕٝ يؿ ج٠ٝفؤذ جٝـ٨ سد٢سـ٤ جٝظ٠ِيـر   
ٟ ٩ُٞ ؤ١ ين٠ل ٧٦ٗ٠ٟ ج٢ِٕٝ يؿ ج٠ٝفؤذ جأل٢ـ٧جٍ ج٠ٝؾسٞٗـر   1993جِٝح٠ر ٝؤل٠ٟ ج٠ٝسػؿذ ُحٟ 

ًحف جأللفذ د٠ـح ٖـ٩ ـٝـٛ    ج٢ِٕٝ جٝظلؿ٨ ٧جٝظ٢ل٩ ٧ج٢ٝٗل٩، جٝـ٨ يَٚ ٩ٖ ا: ٢ِٕٞٝ ٦٢٠٧ح
جإللحءذ جٝظ٢لير ٝؤلًٗحل جإل٢حش ٩ٖ جأللفذ، جالٓسوحخ ٩ٖ اًحف جِٝبلٙـر جٝق٧ظيـر، ٧دسـف    
جألُيحء جٝس٢حلٞير ٝئل٢حش ٧ٓيف٣ ١٠ ج٠٠ٝحفلحز جٝسٚٞيؿير ج٠ٝئـير ٠ٞٝفؤذ، ٧ٖـ٩ اًـحف ٥ــج    

ؤ٦٢ح ؤ٧٠ف ُحثٞير ج٧٦ٗ٠ٟٝ ي٦ٌف ؤ١ ٜصيفًج ١٠ ؤنٜحل جٝل٧ٞٛ جٝس٩ ي٢ٌف اٝي٦ح ٩ٖ ٠ظس٢ِ٠ح ٩ُٞ 
ا٠٢ح سسؿفض دحِٝٗل ٩ٖ اًحف ج٢ِٕٝ جِٝحث٩ٞ، ٧ٝـج سف٨ ٥ـ٣ جٝؿفجلـر  ( ل٧ٞٛ جٝسػفم جٝظ٢ل٩)

ؤ١ ل٧ٞٛ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ دح٠ٝفؤذ ٩ٖ جأللفذ ٧٥ ٧٢ٍ ١٠ ج٢ِٕٝ جٝظ٢ل٩ ٧جٝـ٨ ُدفز ٢ُـ٤  
٩٥٧ ٢لدر ٢٠ؾٗير ٧يفظَ ٥ـج جال٢ؾٗحى ا٩ٝ ٜصيف ١٠ ج٠ٝدػ٧صحز سف٨ ؤ١ %. 39.3د٢لدر 

 .ٝؾ٧ى ٩ٖ ٠صل ٥ـج جٝػؿيش ١٠ جأل٧٠ف جٝؾحور د١٦ج

                                              

 .7ؤػ٠ؿ ج٠ٝظؿ٧خ، ج٢ِٕٝ ٩ٖ جأللفذ ج٠ٝوفير، ٠فظَ لحد٘، ه   (1)
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 ( 14) سدُل رقه 
 (*)يُغح ضلل امخحرص امسيشّ امذِ ظدر وى اموحبره

 اميشــتج امـــدد االشــخسبتج
 سػفم ظ٢ل٩ دح٢ٌٝــف
 سػفم ظ٢ل٩ دحٜٝـبلٟ
 سػفم ظ٢ل٩ دح٠ٞٝـك

 جٓسوــــحخ

8 
9 
17 
2 

22.2% 
25% 

47.2% 
5.6% 

 %100 36 اموسوـُؽ

ٜنٗز جٝسػٞيبلز جإلػوحثير ٝٞؿفجلر ج٠ٝيؿج٢ير جٝؾحور دإنٜحل جٝسػفم جٝظ٢ل٩ جٝـ٨ 
، ٧سػفم %22.2وؿف ١٠ ج٠ٝػحفٟ س٧٢ٍ ؤنٜحل جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ١٠ سػفم ظ٢ل٩ دح٢ٌٝف 

، سػفم ظ٢ل٩ ٩ٖ وـ٧فذ جٓسوـحخ   %47.2، سػفم ظ٢ل٩ دح٠ٞٝك %25ظ٢ل٩ دحٜٝبلٟ 
ا٩ٝ جفسٗحٍ ٢لدر جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٠ـ١ ج٠ٝػـحفٟ   ، ٧سنيف ٢سحثط ٥ـ٣ جٝؿفجلر ج٠ٝيؿج٢ير 5.6%

دح٠ٞٝك، ٧٥٧ ل٧ٜٞيحز ُحفير ١٠ جٝٚيٟ ٧ج٠ٝيح٠ي١ جألؾبلٙير ٧جٝؿي٢ير ٧جٝس٧ظ٤ جٝؿي٩٢ ٩ٖ ٥ـج 
جٝنإ١ يػفيٟ ٠وحٖػر ج٠ٝفؤذ اـ جٙسف٢ز د٦ح جٝن٧٦ذ ٧جٝسٞــ جٝظ٢ل٩ ١٠ ؤػؿ جًٝفٖي١ جٝفظـل  

ٛ ؤ١ لؿ جٝـفيِر ا٩ٝ جٝٗلحؿ ٧جظخ ٧اللي٠ح ٧ج٠ٝفؤذ ؤ٧ ؾيٗز ٖس٢ر ١٠ ٧فجء ـٝٛ ٩ٖ جٝٔحٝخ، ـٝ
اـج الػز ُبل٠حس٤ ٧س٦يإز ؤلدحد٤ ٠٠٧ح يئٜؿ ٥ـج ٠ح ـٜف٣ ج٠ِٞٝحء ؤ١ ٠ٝـك جٝفظـل إلػـؿ٨    

س٢سٚل ا٩ٝ ؿجثفذ جٝػف٠ر اـج سػفٜز  -٩٥٧ ١٠ ٙلٟ ج٠ٝدحع ٩ٖ جألول –٠ػحف٤٠ ؤ٧ ؾ٧ٞس٤ د٦ح 
ـ   حذ ؤ٧ ج٠ـفؤذ جألخ ؤ٧ ؤؾـز   جٝن٧٦ذ ؤ٧ ؾيٗز جٝٗس٢ر ٧ؾحور ٠َ ٠صل د٢ز جٝق٧ظـر ؤ٧ جٝػ٠

 .جٝفيحُر جٝبلث٩ ٝيك ١٦ٝ ٩ٖ ج٧ٗ٢ٝك ٠ح ٝؤلٟ ؤ٧ جٝد٢ز ؤ٧ ج٠ِٝر ؤ٧ جألؾز ؤ٧ جٝؾحٝر ؤ٧ ٢ػ٥٧ح

 :٧ل٧ٞٛ ج٠ٞٝك ػلخ جلس٠ِح٦ٝح ٩ٖ ج٢ٝو٧ه جٝنفُير ١٠ جٝٚفآ١ ٧جٝل٢ر س٩٢ِ ؤ٠في١

٠ٜح ظحء ـٝٛ ١ُ جد١ ُدحك ٩ٖ سٗليف ٤ٝ٧ٙ ( جٝظ٠حٍ)ؤ٦٢ح ٢ٜحير ١ُ جٝوٞر جٝظ٢لير  -1
ؤ٤٢ ٙحل ج٠ٞٝك ٧ج٠ٝبل٠لر ٧ج٠ٞٝك ٩ٖ جٝٚفآ١ ٢ٜحير ١ُ (( ؤ٧ ال٠لسٟ ج٢ٝلحء )) سِح٩ٝ 

جٝظ٠حٍ ٧جلسٚفجء جآليحز جٝس٩ ظحء ٖي٦ح ج٠ٞٝك يؿٝل ٩ُٞ ـٝٛ دظبلء ٤ٝ٧ٜٚ سِح٩ٝ ٩ُٞ 
 .47 –ؤل ٠ُفج١ (( ٧ٝؿ ٧ٟٝ ي٠لل٩٢ دنف  ؤ٩٢ ي١٧ٜ ٩ٝ)) ٝلح١ ٠فيٟ 

                                              
٠دػ٧صـر ج٠سـ١ِ٢ ُـ١ ٧وـٕ ِٖـل      ( 19)ييـحٕ ٝــٝٛ   ( 36)يبلػٌ ٢٥ح ؤ١ اظ٠ح٩ٝ ٥ـج جٝظؿ٧ل   (*)

 .جٝسػفم، ؤ٧ جإلٖوحع ١ُ جٝٗحُل، ٠ٜح ليسيغ ١٠ جٝظؿ٧ل جٝسح٩ٝ
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ؤ٦٢ح س٩٢ِ ٠ح ؿ١٧ جٝظ٠حٍ ١٠ جٝٚدٞر ٧ج٢ِٝح٘ ٧ج٠ٝدحنفذ ٢٧ػ٧ ـٝٛ ٠٠ح ٧٥ ٠ٚـؿ٠حز   -2
 .جٝظ٠حٍ ٥٧ـج ٠ح ظحء ١ُ دِى جٝلٕٞ ٩ٖ سٗليف ج٠ٝبل٠لر

٧ٙؿ ي١٧ٜ ٥ـج ٧٥ نٜل جٝل٧ٞٛ جٝـ٨ سِفيز ٤ٝ ج٠ٝفؤذ ١٠ ٠ػحف٦٠ح ٩ٖ جأللفذ، ؤ٠ح 
أللفذ ٧٥٧ ٧٢ٍ ١٠ جٝق٢ح جٝس٩ س٠ز ٖي٤ ج٠ِٝحنفذ جٝظ٢لير ١٠ ج٠ٝػحفٟ، جالٓسوحخ ٩ٖ ؿجؾل ج

٧د٩٢ِ٠ آؾف دإ٤٢ ج٧ٝٙحٍ ٓيف ج٠ٝنف٧ٍ دإ٢ص٩ ٠َ جِٟٝٞ دح٢سٗحء فيح٥ح ٧ٙـؿ ػـؿؿ ج٠ٝنـفٍ    
 .٧ُٚدحز ٦ٝـج جٝل٧ٞٛ سول ا٩ٝ ػؿ جألنٔحل جٝنحٙر ج٠ٝئدؿذ

 :ألفـبل ُفيوب ينّ تـع اميظُط امخّ خُغح ُظف ؿييج امدراشج موذل ٍذً ا

 :اموُقف األُل 

 ؤؾ٧ ق٧ظ٩ ١٠ ؤ٤٠، ٧ٜـج ٠فذ ي١٧ٜ ٢ُؿ٢ح ٧ؤ٢ـح ٢ٜـز دسيـحي٘ ٠ـ١ ٢ٌفجسـ٤      " 
 ٩ٝ ٧ٝظل٩٠، ٠ٝ٧ح ٙفٖز ٤٢٠ ٨٧ٙ أل٤٢ ظ٤ جٝنٚر ٜـج ٠فذ ٧ظـ٧ق٨ ٠ـم ٧٠ظـ٧ؿ    
٧٥٧ ٠س٠ِؿ ٜؿذ ١ٜٝ ؤ٢ح ٙٞز ٝظ٧ق٨ ٧٥٧ ٙحل ٤ٝ ٠يظيم جٝديز سح٩٢ ٠٧ـ١ لـحُس٦ح   

 ".ؾٞوز ٤٢٠ 

 :اموُقف امذبيّ 

ُٟ ظ٧ق٨ ٠فذ ُحٜل٩٢ د٠ٜٞر ٧ػنر ٨٧ٙ ٧ؤ٢ح ١٠ ي٦٠٧ح ٙفٖز ٤٢٠، ٧ظ٧ق٨ ٜح١ " 
ُحفٕ ؤ١ ؤؾبل٤ٙ ٠م ٧ٜيلر، ٧ٙٞز ٝظ٧ق٨ ا٩٢ ٠سيظدم جٝفجظل ؿ٣ ٢ُؿ٢ح ٧٦ٖ ػك 

 ".دٜؿذ ٧ٙٞل ١٠ جلسيحٖس٤ ٢ُؿ٢ح 

 :اموُقف امذبمد 

ٞـ٤  ؤؾ٧يح جٝؤيف، ٠فذ وػيز ١٠ ج٧٢ٟٝ ٧ٝٚيس٤ ٢حيٟ ٠ِح٨ ٩ٖ جٝلفيف ٧فج٩٠ فظ" 
 ".٩ُٞ ظل٩٠ ٧د٠ظفؿ ٠ح وػيز ُفٖز ج٤٢ وحػ٩ ٧يفدس٤ ٧ٙٞز ٠ٝح٠ح 

 :اموُقف امراتؾ 

ؤؾ٧ ق٧ظ٩ ػح٧ل ٠ٝل٩ دنٜل ٠م ٧ٜيك ٧جإل٠لحٛ ديح ٧ؤ٢ح ظفيـز دِيـؿ ٢ُـ٤    " 
 ".٢٠٧ِس٤ دح٧ٚٝذ 
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 :اموُقف امخبوس 

ؤد٧ ق٧ظ٩ ؿجث٠ًح ديده ُٞيح دوحز ٠م ٧ٜيلر ٧ؤػيح٢ًح دحٜٝبلٟ، ٩ٖ جآلؾف ػـح٧ل  " 
 ".٩٢٠ ا٩ٝ ػؿ ا٩٢ وفؾز ٖي٤ ٧ٜفف ج٧٠ٝي٧ٍ ؿ٣ ٜسيف ٧ػح٧ل دإنٜحل سح٢ير يٚفخ 

 :اموُقف امشبدس 

ؤؾ٧ ق٧ظ٩ جٝؤيف، ٠فذ لًٚ ١٠ جٝٔليل ٢ُؿ٨ ٥ؿ٧ٟ ؿجؾٞير ٩ٝ ٧٥٧ ٜح١ ٙحُـؿ  " 
٧ٝػؿ٣ ٩ٖ جٝنٚر ٧ظحد٤ ٩ٝ، ٧٥٧ دي٩ًِ ٝيح ٜح١ ديد٧ك ٖي٦ح ٧ػح٧ل يؿؾل جٝنٚر ٠ٝ٧ح 

 ".٠٧ن٩ ٙٞس٤ ؤؾ٧ٛ ٢حيٟ ظ٣٧ ف٠ح٥ٟ 

 :اموُقف امشبتؾ 

ؤؾ٧ ق٧ظ٩ ٜح١ ديده ٩َُّٞ ٧ٜح٢ز دوس٤ ٧ػنر ٖي٦ح ن٧٦ذ، ٧سٜفف ؿ٣ ؤٜسف ٠ـ١  " 
 ".٠فذ، ٧ؤ٢ح ددو٤ٞ دٚفٕ ٤٢٠ ٧ؤليد٤ ٧ؤ٠ن٩ 

 :اموُقف امذبوى 

٧٥ ٩٠ُ ػح٧ل يٚد٩٢ٞ ٙدٞر قدحٝر ق٨ ؤؾبل٤ٙ ٧ٜح١ ؿج ٓوخ ٩٢ُ، و٧ز ٧ف٧ػز " 
ح٩٢ ٧ػي٩٢ ػي١ ٠م ػي١ ُٟ ػيـ١  ديس٢ح ٧ٙٞز أل٩٠ ٙٞس٩ٞ ٠سفػيم ٢ُؿ٥ٟ س

 ".ٝد٢ز ؤؾ٣٧ 

 :اموُقف امخبشؾ 

٠ٝح ٢ٜز ٠سق٧ظر ؤد٧ ظ٧ق٨ سوفٕ ٠ِحيح دل٧ٞٛ ٠م ٧ٜيك ٧ػح٧ل يسِفى ٝـ٩  " 
٠ٝ٧ح ٙٞز ٝق٧ظ٩ ٠وؿ٢ٙيم ٧ؤد٣٧ ٖيل يسِفي٩٢ ٩ٖ جٝفجيػر ٧جٝظحير ٧ٜح١ ؿج ج٩ٞٝ 

 ".ؾبل٩٢ ؤًٞ٘ ٠ِ٠٧فسم ٩ٖ ظ٧جقس٩ 

 :اموُقف امـبضر 

ا٩٢ جًٞٚز ؤ٧ فِٖز ٙيير ؾَٞ ٩ُٞ ظ٧ق٨ ا١ ل٩ٗٞ ؤؾ٧ ظ٧ق٨ ٜح١ ٧٥ ؿ٣ لدخ " 
دينفخ ٧ػح٧ل ؤ٤٢ يؿؾل ؤ٧يس٩ ؤٜسف ١٠ ٠فذ ٧ؤ٢ح ؤوفؼ ٧ؤ٧ٙل ٝػ٠حس٩ ٧دِـؿي١  

 ".ٝظ٧ق٨ ٩ٖ٧ جآلؾف لدز جٝديز ٠٧نيز 
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 :اموُقف امحبدِ ؿضر 

ؤؾ٧ ق٧ظ٩، ٧٥٧ ٠ٜح٢ن٩ لح١ٜ ٠ِح٢ح ١ٜٝ ظ٤ ٠فذ جٝديز ٢ُؿ٢ح ٩٢٠ٜٞ٧ ٩ٖ ٜـبلٟ  " 
٧ؤ٢ح ٠لػز دي٤ جألفى ٧نس٠س٤ ٢ٜ٧ز ٥يفد٤ ٧فجع ٙحل ألؾ٣٧ ٠ٝ٧ح ٙٞس٤ ٩ُٞ  ٧لؽ

 ".ج٩ٞٝ ػول قُ٘ ٠ِحيح ٧ؿ٣ ٜح١ لدخ ًبل٩ٙ ٤٢٠ 

 :اموُقف امذبيّ ؿضر 

ؤد٧يح دظؿ ؤ٢ح ٢ٜز ٠م ٠وؿٙر ٢ٗل٩ لحُس٦ح ٠ٝح ٧٥ ػي٩٢ ٧دحل٩٢ ػح٧ٝز ا٢ـ٩  " 
د٧لـر ؤخ،   ؤٜؿخ ٢ٗل٩ ا٤٢ ٠م ًدي٩ِ ٧ػليز ػي٤٢ ٧د٧لس٤ ٠م ػي١ ؤخ ٧ال

٠ٝ٧ح ػح٧ل ؤٜسف ١٠ ٠فذ دِؿز ٤٢ُ ٧ٜف٥س٤ ١ٜٝ ػفجٟ ٠ِ٠ٞم ػحظر سـح٩٢ ٧فظـَ   
 ".ٝػحٝس٤ ق٨ ٠ح ٧٥ 

 :اموُقف امذبمد ؿضر 

٧٥ ٠فذ ٧جػؿذ ؤؾ٧ ظ٧ق٨ ٜح١ ػح٧ل ؤ٤٢ يد٧ل٩٢ ٧يػي٩٢ ٧ؤ٢ـح ٖـ٩ ؤ٧يـس٩    " 
 ".٧نس٠س٤ ٧ٙٞس٤ٞ ٧ٚ٥ل ٝظ٧ق٨ ٧ٝ ٠دِؿم ٩٢ُ ٧ؾحٕ ٠ِ٠٧ٞم ػحظر سح٩٢ 

 :تؾ ؿضر اموُقف امرا

جد١ ُٟ ق٧ظ٩ ٧ق٧ض ؤؾس٩ ٧جػ٢ح ٙحُؿي١ د٢حٜل ٩ُٞ جًٝدٞير ٜح١ دي٠ٞك فظٞي٤ ١٠ " 
 ".سػز جًٝدٞير دو٧جدَ فظٞير 

 :اموُقف امخبوس ؿضر 

 ".جد١ ُٟ دحدح ٩ٖ ٢ٗك ل١ جٝؿفجلر ٠لٛ جيؿ٨ فؿ ٩ِٖٞ نس٠س٤ ٠٧نيز " 

 :اموُقف امشبدس ؿضر 

ل ي٠ٞل٩٢ ١ٜٝ و٧ز ُٞي٤ دوـ٧ز  ؤؾ٧ ظ٧ق٨ ٠فذ ؿؾل ُٞيح ٧ؤ٢ح دحلسػ٩٠ ٧ػح٧" 
 ".يؾحٕ ٤٢٠ ُٞنح١ ي٠ن٩ 

 :اموُقف امشبتؾ ؿضر 

 ".جد١ ٩٠ُ ػح٧ل يد٧ل٩٢ ٠فذ ٧ؤ٢ح يفدس٤ ٩ُٞ ٧ن٤ " 
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 ( 15) سدُل رقه 
 يُغح ورخلة فـل امخحرص وى اموحبره

 اميشــتج امـــدد امفـــبؿــل
 جألخ
 جالد١
 جألؼ
 جِٟٝ
 جٝؾحل

 جد١ ج٠ِٝر
 ؤد٧ جٝق٧ض
 ؤؾ٧ جٝق٧ض
 ُٟ جٝق٧ض
 جد١ ُٟ جألٟ
 ق٧ض جألؾز

1 
1 
3 
2 
2 
3 
2 
13 
3 
1 
5 

2.8 
2.8% 
8.3% 
5.6% 
5.6% 
8.3% 
5.6% 
36.1% 
8.3% 
2.8% 
13.8% 

 %100 36 اموسوـُؽ

١ُ جٝٚحثٟ دـحٝسػفم، ػيـش   ( 15)سٜنٕ جٝديح٢حز جإلػوحثير جٝؾحور دحٝظؿ٧ل فٟٙ 
 :ٜح٢ز ج٢ٝلخ ٩ُٞ جٝس٧ج٩ٝ 

 %36.1ؤؾ٧ جٝق٧ض 
 %13.8ق٧ض جألؾز 

 %8.3ػيش ؤ١ ٢لدر ٜل ٦٢٠ٟ ٩ُٞ ػؿ٨ % 24.9جألؼ ، جد١ جِٟٝ ، ُٟ جٝق٧ض 
 %.5.6ػيش ؤ١ ٢لدر ٜل ٦٢٠ٟ ٩ُٞ ػؿ٨ % 16.8جِٟٝ ، جٝؾحل ، ؤد٧ جٝق٧ض 

 %.2.8ػيش ؤ١ ٢لدر ٜل ٦٢٠ٟ ٩ُٞ ػؿ٨ % 8.4صٟ جألخ ٧جالد١ ٧جد١ ُٟ جألٟ 

٥٧ـ٣ ٢سحثط ٠ٗقُر ٝٞٔحير س٧يغ ٢ٝح ػس٩ ٧ٝ ٜح٢ز ج٢ٝلدر دليًر ؤ١ ٢٥حٛ ؾٞـل ٖـ٩   
جِٝبلٙحز جأللفير ٧يس٠صل ٥ـج جٝؾٞل ٩ٖ جال٢ػفجٖحز جٝظ٢لير، ٧ي١ٜ٠ سٗليف ٥ـج جٝلـ٧ٞٛ ٖـ٩   
ي٧ء ٠ح ًفػس٤ جٝؿفجلحز جٝلحدٚر ١ُ ج٠ٝظس٠َ ج٠ٝوف٨ ١٠ جالُسؿجءجز جٝظ٢لـير، ٥٧ــ٣   

٢ٕ ٠ٜح لد٘ ؤ١ ـٜف٢ح، ٧يفوؿ ٢ٝح سٚفيف جأل٠ٟ ج٠ٝسػؿذ جإل٠٢ـحث٩  جالُسؿجءجز ٩٥ ٧٢ٍ ١٠ جِٝ
ؤ١ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ دح٠ٝػحفٟ ١٠ جٝـ٧ٜف ؤودغ ينٜل ٌح٥فذ ٩ٖ ج٠ٝظس٠َ ج٠ٝوـف٨ اال ؤ١  

١٠ اظ٠ح٩ٝ جٝػحالز % 2ػحٝر ٧٥٧ ٠ح ي٠صل  18ٟ ٜح٢ز ًٖٚ 2002جٝػحالز ج٠ٝدْٞ ٦٢ُح ل٢ر 
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٦ح ٧ال يؿف٨ د٦ح ؤػؿ، الُسدحفجز جظس٠حُير سسِٞ٘ ١٠ جٝػحالز ال يسٟ جإلدبلّ ٢ُ% 98ػيش ؤ١ 
 .د٧يَ جٝٗسحذ ٧ؤلفس٦ح

١ٜٝ٧ ٧جأل٥ٟ ١٠ ـٝٛ ٠ٜح يف٨ ٥ـج جٝسٚفيف ؤ١ ٧ًإذ ج٢ِٕٝ جٝظلؿ٨ ج٧ٝجَٙ ٩ُٞ جٝٗسحذ 
١٠ ؾبلل ٥ـج جٝسػفم جٝظ٢ل٩ جٝـ٨ ي١٧ٜ ٖي٤ جٓسوحخ ٠٠٧حفلر ج٠ِٝٞير جٝظ٢لير فٟٓ ُـ١  

١ د٢ِٕ ٢ٗل٩ ٧٠ظ٤ ١٠ ٙدل ج٠ٝظس٠َ يؿ جٝٗسحذ دحس٦ح٦٠ـح  افجؿذ جأل٢ص٩ سٚسف١ ٩ٖ ؤٓٞخ جألػيح
دإ٦٢ح ٩٥ ج٠ٝلث٧ٝر ١ُ ـٝٛ ٧ؤ٦٢ح ٩٥ جٝس٩ جلسٗقز ٓفجثق جٝفظل ِٖٗل ٦ِ٠ح ٥ــج جٝلـ٧ٞٛ،   

١٠ ـ٧ٜف جِٝي٢ر ؤٙف٧ج ؤ١ ج٢ِٕٝ جٝظ٢ل٩ يِؿ نٜل ١٠ جألنٜحل ٓيف ج٠ٝٚد٧ٝر % ٧87فٟٓ ؤ١ 
فم جٝظ٢ل٩ ٠ٞٝفؤذ دِؿٟ ٠بلء٠ر ٠بلدلـ٦ح  ١٠ جٝـ٧ٜف ؤٙف٧٢ج جٝسػ% 39.2يؿ ج٠ٝفؤذ اال ؤ١ 

 .ؤٙف٧٢ج جٝسػفم جٝظ٢ل٩ دل٧ٞٛ ٠نظَ ١٠ ج٠ٝفؤذ% ٧49.8قي٢س٦ح، 

٧ٖ٧٘ ٜل ٥ـج يودغ جٝٚد٧ل ٧جٝسٜسٟ جالظس٠ح٩ُ ٩ُٞ ٥ـ٣ جٌٝح٥فذ ٦ٌ٠فًج دحفقًج ٠ـ١  
ِف٩ٖ ٝٞسِح٠ل ٠َ جٝٗسـحذ  ػ٧ل ا٩ٝ ف١ٜ ؤلحل٩ ٩ٖ جٝٚح١٧٢ ج٠ٌٝح٥ف ج٢ِٕٝ جالظس٠ح٩ُ أل٤٢ يس

ٝيس٦ح ٝسودغ ٜحث٢ًح ٠لسٚدبًل ًٖٚ ُٞي٤ سػ٠ل ٝيك ًٖٚ ج٢ِٕٝ جٝظ٢ل٩ ج٧٠ٝظ٤ يؿ٥ح ٧ٜٝـ١  ٧س٧
٧ل اٝٚحء ج٧ٟٞٝ ٙدج٢ِٕٝ ج٢ٝٗل٩ ٧ج٨٧٢ِ٠ٝ ٧ؤييًح ٠س٠صل ٩ٖ جٝسٔحي٩ ١ُ ػ٦ٙ٧ٚح ج٠ٝنف٧ُر، ٧

ُٞي٦ح ٧سػ٠ي٦ٞح ٠لث٧ٝير ٥ـج جٝل٧ٞٛ ٢سيظر ٦ٌ٠ٝف٥ح، ٧د٠ف٧ف ج٧ٝٙز يسػـ٧ل ٥ــج جٝلـ٧ٞٛ    
ف ٧جَٙ يوِخ اقجٝس٤ ؤ٧ سٔييف٣، ٧٥٧ ٠ح سئٜؿ٣ ديح٢حز ٥ـ٣ جٝؿفجلر ػي١ ؤٙـفز  جٝلٞد٩ ا٩ٝ ؤ٠

١٠ ٢لحء جِٝي٢ر ؤ١ سِفى ج٠ٝفؤذ ا٩ٝ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٧جالٓسوحخ يفظَ ا٩ٝ ل٧ٞٛ % 48.3
، ٩ٖ %36.6ج٠ٝفؤذ ج٠ٝنظَ ٩ُٞ ـٝٛ ٠٧بلدك ج٠ٝفؤذ ٧قي٢س٦ح جٝؾحفظير ؤ٧ جٝٔيف ٠بلث٠ر د٢لدر 

 .(1)سؿ٧٥ف ؤؾبل٘ جٝندحخ ٧فجء ٥ـج جٝل٧ًٖٞٛٚ ؤ١ % 20.4ػي١ ـٜفز 

٧فٟٓ ؤ١ جٝفظل ٠فسٜخ ل٧ٞٛ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ نفيٛ ؤلحل٩ ٖيـ٤، اال ؤ١ جِٝـخء   
ج٨٧٢ِ٠ٝ ج٧ٝجَٙ ٩ُٞ ج٠ٝفؤذ ظفجء جفسٜحخ ٥ـج جٝل٧ٞٛ ي١٧ٜ ؤٜدف دٜصيف ١٠ ٙؿفس٦ح ٩ُٞ سػ٤ٞ٠ 

 إليحٖر اٝـ٩ ـٝـٛ   ٥ـج ٩ٖ ػي١ ؤ١ جٝفظل ال يبل٩ٙ ٢ٗك جِٝخء ج٨٧٢ِ٠ٝ ١٠ ٙدل ٠ظس٤ِ٠، دح
ٖب١ ٧يِير جٝٚح١٧٢ جٝسنفي٩ِ جٝػح٩ٝ ال ي٩ًِ ٠ظحاًل إلوؿجف ؤػٜحٟ يؿ جٝفظحل ٩ٖ ٙيـحيح  
جٝق٢ح ٠َ ج٠ٝػحفٟ ٝو٧ِدر اصدحز ٥ـ٣ ج٧ٝجِٙر ٧ػس٩ ا١ صدسز ٖحٝػٜٟ ي١٧ٜ ٓيف ٢٠حلـخ ٠ـَ   

 .٠لس٨٧ جِٝٗل

                                              

 .120سٚفيف جأل٧يحٍ جإلػوحثير ٠ٞٝفؤذ ج٠ٝوفير، ٠فظَ لحد٘، ه   (1)
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  ؤػ٠ـؿ ج٠ٝظـؿ٧خ ُـ١ ؿفجلـر    . ٧يؿُٟ ٢سحثط ٥ـج جٝدػش ٠ح س٧وٞز اٝي٤ ؿفجلر ؿ
٠ـ١ ج٠ٝدػـ٧صي١ جفسٜدـ٧ج ظـفجثٟ     % ٥٧1.6ـ٧ ؤ١  ( ٌح٥فذ ج٢ِٕٝ ؿجؾل جأللف ج٠ٝوفير)

جالٓسوحخ ٥٧سٛ جِٝفى ؿجؾل ؤلف٥ٟ، ٧سنيف ٢سحثط ؿفجلس٤ ١٠ ؾـبلل ٖػـه دبلٓـحز    
ػ٧جؿش ج٢ِٕٝ جأللف٨ ج٧٠ٝظ٧ؿذ دإٙلحٟ جٝنفًر ؤ١ ٢٥حٛ جُسؿجءجز ظ٢لير ١٠ جآلدـحء ُٞـ٩   

 .(1)ح٘ جأللفذجألد٢حء، ١٠٧ جألؾ٧ذ ٝؤلؾ٧جز ٩ٖ ٢ً

٧ؤييًح ١٠ ؾبلل ؿفجلر اظبلل ػ٩٠ٞ ١ُ ج٢ِٕٝ جأللف٨ ؤٜؿز ؤ١ جٓسوـحخ ج٠ٝػـحفٟ   
ئسوخ جد٢ـر ؤؾيـ٤،   ٨ ئسوخ ؤ٤٠ ؤ٧ ؤؾس٤، ٧جِٟٝ جٝـ٨ ٠نٜٞر دؿؤز ٩ٖ ٠وف، ٖسظؿ جالد١ جٝـ

 .(2)٧جٝؾحل جٝـ٨ ئسوخ جد٢ر ؤؾس٤، ؤ٧ ػس٩ جألخ جٝـ٨ ئسوخ جد٢س٤

ؤيؿي٢ح ا٩ٝ جفسٗحٍ ٢لدر ؤؾ٧ جٝق٧ض جٝـ٨ يسػفم دق٧ظـر  ٧سنيف جٝؿفجلر ج٠ٝحصٞر دي١ 
س٩ ي٠ٜـ١ ؤ١ سـئؿ٨ اٝـ٩ ٥ــج     ؤؾي٤ ١ُ دٚير ج٢ٝلخ جألؾف٨، ٢٥٧حٛ جِٝؿيؿ ١٠ جأللدحخ جٝ

 -:٩٥٧ ٜحآلس٩  جٝل٧ٞٛ،

 .يِٕ ج٧ٝجقٍ جٝؿي٩٢ ٧ظ٦ل ؤٖفجؿ ج٠ٝظس٠َ دإؿ٧جف جٝؿي١ جٝوػيغ -1
ف جٝدًحٝر ٧ُؿٟ س٧ٖف ٖـفه  جٌٝف٧ٕ جالٙسوحؿير جٝليثر جأل٠ف جٝـ٨ ؤؿ٨ ا٩ٝ ج٢سنح -2

 .٠ُل ٧ج٠ٝٔحالذ ٩ٖ ج٧٦٠ٝف ٧ؤق٠ر جإللٜح١

 .جٝٔق٧ جٝصٚح٩ٖ ٧جٜٝٗف٨ ج٧ٝجٖؿ ١٠ ؾبلل ؤظ٦قذ جإلُبلٟ -3

 .جٝفٓدر ٩ٖ جإلندحٍ جٝظ٢ل٩ دًف٘ ٓيف ٠نف٧ُر -4

                                              

 .149ؤػ٠ؿ ج٠ٝظؿ٧خ ، ٠فظَ لحد٘، ه   (1)
 .148ٟ، ه1999اظبلل ال٠حُيل ػ٩٠ٞ، ج٢ِٕٝ جأللف٨، ؿجف ٙدحء ٢ٞٝنف ٧جًٝدحُر ٧جٝس٧قيَ،   (2)
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 :اشخراخيسيبح ؿييج امدراشج موُاسَج شنُك امخحرص : راتـًب 
 (  16) سدُل رقه 

 امخّ اؿخودح ؿنيَب ؿييج امدراشج فّ وُاسَج أفـبل امخحرص امسيشّيُغح أٍه االشخراخيسيبح 
 اميشــتج امـــدد اموخغيـــراح

 س٢ًم ٧س٠ِل ٢ٗل٦ح ٠م ٧جػؿذ دح٦ٝح -1
 جٝن٧ِف دحٝؾ٧ٕ ٠٧ػح٧ٝر ج٦ٝفخ ١٠ ٠ٜح١ جِٝٗل -2

 جالفسدحٛ ٧ٖٚؿج١ جٝٚؿفذ ٩ُٞ جٝسوفٕ -3

 ٧٠جظ٦ر ٠فسٜخ جِٝٗل دفؿ ِٖل ٢ُيٕ -4

 ؤ٧ جألٙحفخجاللسِح٢ر دإػؿ جألٖفجؿ  -5

64 
16 
12 
9 
6 

59.8% 
14.9% 
11.2% 
8.5% 
5.6% 

 %100 107 اموسوـُؽ

١٠ ؾبلل ديح٢حز جٝظؿ٧ل جٝلحد٘، جٝـ٨ ي٧يغ ؤ٥ٟ جاللسفجسيظيحز جٝس٩ جُس٠ؿز ُٞي٦ح 
ُي٢ر جٝؿفجلر ٩ٖ ٧٠جظ٦ر ؤِٖحل جٝسػفم جٝظ٢ل٩، يسيغ ٢ٝح ؤ١ ٠ظ٠ل ٥ــ٣ جاللـسفجسيظيحز   

يدسِؿ دحٝٗفؿ ١ُ ج٧٠ٝجظ٦ر جٝػٚيٚير ٠َ ٠فسٜخ ٥ـج جِٝٗـل، ٖظـحء   ؤؾـز جالسظح٣ جٝلٞد٩ جٝـ٨ 
ج٠ٝسٔيف جأل٧ل ٧٥٧ ينيف ا٩ٝ سظح٥ل ج٠ٝدػ٧صر ِٝٗل جٝسػفم ٧ُؿٟ جال٥س٠حٟ د٤ سٗحؿيح ٝٞسؿجُيحز 

، دي٠٢ح ظـحء ج٠ٝسٔيـف   %59.8ج٠ٝسفسدر ٩ُٞ ٠صل ٥ـ٣ ج٧٠ٝجظ٦ر، ٝيػسل ج٠ٝفسدر جأل٩ٝ٧ د٢لدر 
جٝيػير دحٝؾ٧ٕ ٧ج٦ٝفخ ١٠ ٠ٜح١ جِٝٗل ٩ٖ ج٠ٝفسدر جٝصح٢ير د٢لدر جٝصح٩٢ جٝـ٨ ينيف ا٩ٝ ن٧ِف 

، ٧ظحء ج٠ٝسٔيف جٝصحٝش ج٠ٝفسدً دحفسدحٛ جٝيػير ٧ٖٚؿج١ جٝٚؿفذ ٩ُٞ جٝسوفٕ د٢لـدر  14.9%
 .٩ٖ ج٠ٝفسدر جٝصحٝصر% 11.2

ؤ٠ح دح٢ٝلدر ٝبللسفجسيظيحز جإليظحدير ٩ٖ ٧٠جظ٦ر ِٖل جٝسػـفم جٝظ٢لـ٩ ٠ـ١ ٙدـل     
سٔيف جٝفجدَ، ٧جٝـ٨ ينيف ا٩ٝ ٧٠جظ٦ر جٝيػير ٠ٝفسٜخ جِٝٗل، ٩ٖ ج٠ٝفسدر ج٠ٝدػ٧صي١، ظحء ج٠ٝ

، يٞي٤ ج٠ٝسٔيف ج٠ٝفسدً دحاللسِح٢ر دإػؿ جألٖفجؿ ؤ٧ جألٙحفخ ٖـ٩ ٧٠جظ٦ـر   %8.4جٝفجدِر د٢لدر 
 %.٠5.4فسٜخ جِٝٗل د٢لدر 

٧سإ٠ل ٥ـ٣ جٝديح٢حز جٝلحدٚر يؿ٩٢ِٖ ا٩ٝ جٝسإٜيؿ ٩ُٞ ؤ١ جلسفجسيظيحز ٧٠جظ٦ر جأل٢صـ٩  
ِٝٗل جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ال سس٠حن٩ ٧ال سس٧جٖ٘ ٠َ ؾ٧ًفذ جِٝٗل ٧سؿجُيحس٤ ٩ُٞ جأل٢ص٩، ٠٧ظ٠ل 
٥ـ٣ جاللسفجسيظيحز جٝلٞدير ظحءز دسإصيف جٝٚيٟ جالظس٠حُير ٧جٝصٚحٖير جٝس٩ سؾيَ ٦ٝح جأل٢ص٩، سٞٛ 
جٝٚيٟ جٝس٩ سظِل ٦٢٠ح ٧ُفذ يظخ ؤ١ س١٧ٜ ؿجث٠ح ػفيور ٩ُٞ سٗحؿ٨ ج٧٠ٝجٕٙ جٝسـ٩ سظ٦ِٞـح   

 .ير ٢ٞٝٚؿ ١٠ ٙدل جآلؾفي١ُف
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 :امـُاول االسخوبؿيج امورختػج تبمخحرص امسيشّ : خبوشًب 

 ( 17) سدُل رقه 
خفخلرِ أى األشرث وولى خلُى شتة وى : " يُغح إسبتبح ؿييج امدراشج ؿى خشبؤل وؤداً 

 "األشتبة امنّ تخشبؿد ؿنّ ايخضبر شنُليبح امخحرص امسيشّ ؟ 
 اميشــتج امـــدد اإلســـــبتج

 ٢ِـــٟ
 ال

84 
56 

60% 
40% 

 %100 140 اموسوـُؽ

% ٠60دػ٧صر د٢لـدر   84ؤ١ ؤٜصف ١٠ ٢وٕ جِٝي٢ر ( 16)سنيف ديح٢حز جٝظؿ٧ل فٟٙ 
ال يِسدف١ دؿ٧ف % ٠40دػ٧صر د٢لدر  56ؤظد١ دإ١ جأللفذ ٦ٝح ؿ٧فًج ٩ٖ ٧ظ٧ؿ ٥ـ٣ جٝل٧ٜٞيحز، 

دِى ١٠ جٝلـيحٙحز جٝسـ٩ ؿِٖـز     جأللفذ ٩ٖ ـٝٛ جٝل٧ٞٛ، ٧ل٧ٕ ٢س٢ح٧ل دنت ١٠ جإليظحق
 .دحأللفذ ا٩ٝ ٥ـج جٝسإصيف

٢لسًيَ ج٧ٚٝل ؤ١ جأللفذ سِيم ٩ٖ ليح٘ ٠نٜل، ٧ـٝٛ جٝليح٘ ٧٥ جٝـ٨ ينٜل جٝلحػر 
جٝس٩ سسٚحدل ٩ٖ ٢ًح٦ٙح ٜل ج٢ِٝحوف ج٠ٝسيحؿذ ٧ج٠ٝس٢حٙير، ٖدلدخ ٠ُٞيـر جٝسػـؿيش ٧لـ٩ِ    

جٝٚيٟ ج٧ٝجٖؿذ ٧جٝسـ٩ ٙـحؿز جٝسػـؿيش    ج٠ٝظس٠َ ا٩ٝ جٜسلحخ جٝٚيٟ جٝػؿيصر سػؿش ج٧٠ٝجظ٦ر دي١ 
٧جٝسٚؿٟ ٩ٖ ٠ظس٠ِحز ؤؾف٨، ٧دي١ ٙيٟ جٝسفجش جألوٞير، ٩ٖ٧ ج٠ٝؿي٢ـر ٧جٝٚفيـر ؤ٨ جٝػيـف    
٧جٝفيٕ ؤ٢وحف ٜٝل ٠٧ٌ٢٠ر ١٠ ٠٧ٌ٢٠حز جٝٚيٟ، ١٠٧ ؾبلل ج٧٠ٝجظ٦ر سػـؿش ج٠ٝنـٜبلز،   

ذ ج٠ٜٝـ١٧  ٧جٝنت ج٠ٝئٜؿ ؤ١ ٥ـ٣ ج٠ٝنٜبلز ل٧ٕ س٦دً ٝسلسٚف ٩ٖ ٙحٍ ج٠ٝظس٠َ ػيش جأللـف 
جٝفثيل٩ ٠ٞٝظس٠َ، ٧ػيش جأللفذ ٩ٖ جٝليحٙحز جٝػيفير ٧جٝفيٗير، ج٢ٔٝير ٧جٝٗٚيفذ، ٩٥ جٝسـ٩  
س٧جظ٤ ٠نٜبلز جٝػيحذ جٝي٠٧ير ؿ٠٢٧ح ٙؿفذ ٩ُٞ ج٧٠ٝجظ٦ر ١٠٧ صٟ ال ي١٧ٜ ؤ٠ح٦٠ح ل٨٧ جٝسٜيٕ 

٠وـؿفًج   -دـؿ٧ف٥ح –٠َ ٧جَٙ ٠ئٟٝ ٧٥٧ ٧يَ ٠ئصف ئٕٞ جِٝبلٙحز جأللفير ٧يظِل جأللفذ 
 .ٜصيف ١٠ جٝل٧ٜٞيحز ٓيف جٝل٧ير ٦٢٠٧ح ـٝٛ جٝل٧ٞٛ جٝـ٨ ٦٢سٟ دؿفجلس٤ٝ

٢٥٧حٛ ٧ُج٠ل ٜصيفذ سِسدف ٠لث٧ٝر ١ُ ـٝٛ، ١٠ ٥ـ٣ ج٧ِٝج٠ل جٝسٗلؽ جألؾبل٩ٙ جٝــ٨  
ؤوػد٢ح ٢ِيم ٖي٤ ٧جٝـ٨ ًفع ُٞي٢ح ٩ٖ جٝٗسفذ جألؾيفذ ظفجثٟ ٧ل٧ٜٞيحز ٓيف ٠س٧ِٙر، ٠ـ١  

سحذ ي٢س٦ٛ نف٦ٖح ٩ٖ ٠يؿج١ ُحٟ يوحػد٤ سػـيف ١٠ ؾبلل ػٜحيحز جأللفذ يل٠َ جألًٗحل ١ُ ٖ
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جألد٧ي١ ٝؤلد٢حء جٝؤحف دحالػسيحً، يل٠َ جألًٗحل ١٠ ؾبلل ػٜحيحز جأللفذ ؤييًح ُـ١ آدـحء   
ي٢س١٧ٜ٦ نفٕ د٢حس٦ٟ ٧ؤؾ٧ذ ي٢س١٧ٜ٦ نفٕ ؤؾ٧جس٦ٟ سػز ٧ًإذ جٝفٓدر، ي٢سٚل اٝـ٩ ٦ُٞٚـٟ   

جألًٗحل ُـ١ ؾًـٕ جٝوـٔحف    جٝدح١ً ٠نحُف سظ٠َ دي١ جٝؾ٧ٕ ٧جٝن٧ِف دحِٝظق، ٧يل٠َ 
 .(1)٧جالُسؿجء ُٞي٦ٟ، ٧سسفجٜٟ سػـيفجز جأللفذ ٦ِ٠٧ح يس٠ِ٘ جٝؾ٧ٕ ٧ُؿٟ جإلػلحك دحأل٠ح١

٩ٖٗ ؾيٟ ٥ـ٣ جٝسػؿيحز جٝؾحفظير جٝلحدٚر ٩ٖ٧ اًحف جٝػيق ج٠ٝػؿ٧ؿ ج٠ٝسف٧ٛ ٝؤللفذ 
فؿ ٠ـح ٥ـ٩ ج٠ٝـ٧ج   : ٩ٖ وِيؿ ٠وف ٠٠ٝحفلر ٦٠حٟ س٢نثر ؤد٢حث٦ح، ي١ٜ٠ ًفع جٝلئجل جٝسح٩ٝ

٧جإل٠ٜح٢يحز جٝس٩ س٦ٜٞ٠ح جأللفذ ٠٠ٝحفلر س٢نثر ؤد٢حث٦ح س٢نثر لٞي٠ر، د٩٢ِ٠ ٙؿفجز ٦٠٧ـحفجز  
جٝسو٧يخ جٝبلق٠ر ٠ِٝٞير جٝس٢نثر؟، الدؿ ٤ٝ ١٠ جإلظحدر دوفجػر ٠ئ٠ٝر ؤ١ جأللفذ وحفز ٩ٖ 
ج٧ٝٙز جٝفج١٥ س٧جظ٤ ؤق٠ر ػٚيٚير ٩ٖ ج٠سبلٛ ٙؿفجز ٦٠ٝحفجز جٝس٢نثر، ٝٚؿ ج٦٢حف دٔيف فظِـر  
ج٠٢ًٝ جٝل٨٧ًٞ ٝؤلخ، ٠٠٧ح ال نٛ ٖي٤ ؤ١ ٓيحخ جألخ ل٧جء ٜح١ ٦٠حظفًج ؤ٧ ٓحثدـًح ٝٗسـفجز   
٧ًيٞر يػؿش ٖفجًٓح جظس٠حُيًح ٩ٖ ٠ظحل ؤلفس٤ ٧ؾٞبًل ٩ٖ ٢ل٘ جِٝبلٙحز جأللفير جٝـ٨ ي٦ٌـف  

 .٩ٖ و٧فذ ج٢ػفجٖحز ل٧ٜٞير ٝٗٚؿج١ جأللفذ ؤػؿ جألفٜح١ جأللحلير ٩ٖ جٝد٢ير جأللفير

ٖنٞز جأللفذ ٩ٖ ٓفك جٝٚيٟ ٧ج٠ِٝحييف د٧جلًر ٠ُٞير جٝس٢نثر جالظس٠حُير ١٠٧ ٢٥ح اـج 
٩ُٞ لحثف ؤٖفجؿ٥ح ٧سٞٚي٦٢ٟ جآلؿجخ جِٝح٠ر ج٧ٝجظخ جػسفج٦٠ح ٧ج٠ٝٚؿلحز جٝس٩ يسِي١ جالٝسقجٟ د٦ح 
٧ج٧ٚٝجٝخ جألؾبلٙير جِٝح٠ر ٧جِٝٞيح ٝل٤ٜ٧ٞ، ٖل٧ٕ ٢ظؿ ٠صل ٥ـ٣ جٝل٧ٜٞيحز جٝنحـذ ٦٢٠٧ح ل٧ٞٛ 

 .٩جٝسػفم جٝظ٢ل

                                              

 .٩ُٞ96 ٝيٞر، ٠فظَ لحد٘، ه   (1)
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 (  18) سدُل رقه 
خفخلرِ أى امنّ تيخـرع فّ امخنيفزيُى ُامدص : " يُغح إسبتبح ؿييج امدراشج ؿى خشبؤل وؤداً 

 "وولى يلُى شتة فّ يضر شنُليبح امخحرص امسيشّ 
 اميشــتج امـــدد اإلســـــبتج

 ٢ِــــٟ
 ال

119 
21 

85% 
15% 

 %100 140 اموسوـُؽ

ا٩ٝ ؤ١ ٢لدر ٠فسِٗر ١٠ ُي٢ـر  ( 17)جٝؾحور دحٝظؿ٧ل فٟٙ سنيف جٝديح٢حز جإلػوحثير 
ؤظد١ دإ١ ٧لحثل جإلُبلٟ ٦ٝح ؿ٧ف ٖـ٩ ٢نـف ٠صـل ٥ــج     % ٠85دػ٧صر د٢لدر  119جٝؿفجلر 

 .ؤ١ ٝيك ١٦ٝ ؿ٧ف% ٠15دػ٧صر د٢لدر  21جٝل٧ٞٛ، دي٠٢ح ؤظحدز 

ػيش ٙحل ٤ِٞٝ ١٠ ج٧ٝجظخ ؤ١ ٢س٧ٙـٕ  . (1)"٠ػ٠ؿ جٝظ٥٧ف٨"٧يػيف٩٢ ٩ٖ ٥ـج ٧ٙل 
٠ل ؤ٧٢جٍ جٝديحُر جٝس٩ سف٧ض ٦ٝح ٧لحثل جالسوحل جٝظ٠ح٥يف٨ ج٠ِٝحوفذ ؾحور جٝنـدٜحز  ٢ٝسإ

جِٝح٠ٝير ٧جٝس٩ دحسز سػٜٟ جِٝحٟٝ، ج٠ِٝف٧ٕ ٢ٝح ٧يدؿ٧ ١٠ جٝظ٩ٞ ٜٝل ٠سإ٠ل ػوـيٕ ؤ١ سٞـٛ   
 :جٝديحُر سس٠صل ٩ٖ 

 .ُف٧ى جٝظ٢ك -
 .ُف٧ى جٝفيحير -

 .جِٝف٧ى جٜٝبل٠ير ٠٧نحفٜحز ج٠ٝنح٥ؿي١ ٧ج٠ٝلس٠ِي١ -

 .جٝسًٔير جإلؾدحفير ج٠ٝئصفذ -

ح ٧سئصف ُٞي٦ٟ ٧سلسصيف٥ٟ ٧٢ي١ٜ٠ ؤ١ ٢سدي١ دل٧٦ٝر ؤ١ جٝد٧٢ؿ جٝصبلصر جأل٩ٝ٧ سسول دإد٢حث
ـ   ٦ٟ ٠ـح ينـح٥ؿ٤٢٧   ٧سيفخ ٩ُٞ جأل٧سحف جٝػلحلر ٝؿي٦ٟ، ٦ٖل ؤُؿؿ٢ح ؤد٢حث٢ح ٝيؾسـحف٧ج دإ٢ٗل

٣ ٧يػ٧٠ج ؤ٢ٗل٦ٟ، ٠٠ـح ي٢دٔـ٩ ؤ١   ٧جس٤ ٝيػ٧٠ٜج دإ٢ٗل٦ٟ ٩ُٞ ٠ح يف٧ػٜٟ ٧ؤؿ٧ق٧ؿ٢ح٥ٟ دلدل جٝ
ي١ٜ٠ ؤ١ ي١٧ٜ ٠ٗيؿًج ٦ٟٝ، ٥ل ػو٧ٞج ٩ُٞ جٝظفُـر جٜٝحٖيـر ٠ـ١     يػسفق ٤٢٠، ٧يلسٗيؿ٧ج ٠٠ح
 .ج٧ٝج٩ٙ ١٠ ٜل ٥ـج جًِٟٝجاللسٚبلل جٝس٩ س٠صل ٦ٟٝ 

٧جَٙ ظؿيؿ يظخ ُٞي٢ح ؤ١ ٢سؿدف٣، ٠ٖح س٧ول اٝي٤ جٝدػش ٢سيظر ٢٠ًٚير سئيؿ ٥ــج  ٢٥حٛ  
 .حثل جإلُبلٟ ٦ٝح ؿ٧ف ٩ٖ ٧ظ٧ؿ ٥ـج جٝل٧ٞٛ د٠ح سصيف٣ ١٠ ٓفجثقجاللسن٦حؿ ١٠ ؤ١ ٧ل

                                              

٠ػ٠ؿ جٝظ٥٧ف٨، جٝندحخ ٧جٝػ٘ ٩ٖ جالؾسبلٕ، جٝنـدحخ ٠٧لـسٚدل ٠وـف، ؤ٠ُـحل ج٢ٝـؿ٧ذ جٝلـ٧٢ير         (1)
 .24ٟ، ه 2000، 30-29جٝلحدِر دٚلٟ جالظس٠حٍ، ٜٞير جآلؿجخ، ظح٠ِر جٝٚح٥فذ، 
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 (  19) سدُل رقه 

خفخلرِ أى خأخر شى امزُار ؿيد امضتبة : " يُغح إسبتبح ؿييج امدراشج ؿى خشبؤل وؤداً 
 "ُامتيبح األيبه دِ وولى يلُى شتة فّ ايخضبر شنُليبح امخحرص امسيشّ 

 اميشــتج امـــدد اإلســـــبتج

 ٢ِــــٟ
 ال

102 
38 

72.9% 
27.1% 

 %100 140 اموسوـُؽ

جٝؾحه د٠ِفٖر سإصيف سإؾف ل١ جٝق٧جض ٩ُٞ ػـؿ٧ش  ( 18)س٧يغ ٢سحثط جٝظؿ٧ل فٟٙ 
٠دػ٧صـر   38د٢ِٟ، دي٠٢ح ؤظحدز % ٠72.9دػ٧صر د٢لدر  102ل٧ٞٛ جٝسػفم جٝظ٢ل٩، ٖإظحدز 

 .دبل% 27.1د٢لدر 

٧د٢ٌفذ سػٞيٞير سدي١ ٢ٝح ؤ١ جٝسػ٧الز جالٙسوحؿير جٝس٩ ن٦ؿ٥ح جِٝـحٟٝ دوـٗر ُح٠ـر    
٧ج٠ٝظس٠َ ج٠ٝوف٨ دوٗر ؾحور ؤؿز ا٩ٝ ػؿ٧ش سٔيفجز ٩ٖ ٧جَٙ جٝد٢حء جالظس٠ح٩ُ ٠ٞٝظس٠َ 
١٠٧ صٟ ؤٖفقز جِٝؿيؿ ١٠ ج٠ٝنٜبلز جالظس٠حُير ٦٢٠٧ح ٠نٜٞر سإؾف ل١ جٝـق٧جض، ٖٚـؿ ؤؿ٨   

٧جاليًفجدحز ج٠ٝسبلػٚر ا٩ٝ يِٕ جإل٠ٜح٢يحز ج٠ٝحؿير ٝؿ٨ ٠ٌِـٟ   جسلحٍ جٝٗظ٧ذ جالٙسوحؿير
جٝندحخ ٢ٌفًج ٝسٗن٩ جٝدًحٝر ٧و٧ِدر جٝػو٧ل ٩ُٞ ٖفه ٠ُل ٢٠حلدر ٧دحٝسح٩ٝ جِٝظق ُـ١  
س٧ٖيف ٠ل١ٜ ٠بلثٟ ٢ُؿ جالسظح٣ ٝس٧ٜي١ ؤلفذ ١٠ ؾبلل ج٧٢ٚٝجز جٝنفُير، ـٝٛ ج٠ًٝٞخ جٝػي٨٧ 

ف جٝـ٨ ؤؿ٨ ا٩ٝ سإؾيف ل١ جٝق٧جض ٧جفسٗـحٍ ٠ِـؿالز   ج٦ٝحٟ جٝـ٨ سسًٞد٤ ٠فػٞر جٝندحخ جأل٠
٩ٖ٧ سٚفيف ٝٞظ٦حق ج٠ٝفٜق٨ ٝئلػوحء ١ُ سقجيؿ ٌح٥فذ ج٧٢ِٝلر ي٧ٚل ؤ١ ٩ٖ ٠وف )ج٧٢ِٝلر 

٩ٖ٧ ٢ٗك ج٧ٝٙز يسِفى ج٠ٝظس٠َ ج٠ٝوف٨ ال٢ٗسحع ( ٠بليي١ نحخ ٧ٖسحذ ٖحس٦ٟ ًٙحف جٝق٧جض 9
سدش ا٢سحظ٦ح ُدف جأل٠ٙحف جٝوـ٢حُير   اُبل٩٠ ٧جلَ ٧ؾحور ٠َ ج٢سنحف ج٧٢ٚٝجز جٝٗيحثير جٝس٩

١٠ ٠ؾسٕٞ ؤفظحء جِٝحٟٝ دصٚحٖس٦ح جٝٔفدير ج٠ٝؾسٞٗر ١ُ صٚحٖر ٠ظس٠ِحس٢ح ػيش سدش ٧٠جؿًج اُبل٠ير 
سسي١٠ ؤ٠٢حً ل٧ٜٞير سِٜك ٩ٖ ٦٠ٌِ٠ح ٠ٌح٥ف جٝٗلحؿ جألؾبل٩ٙ دإنٜح٤ٝ ج٠ٝؾسٞٗر ج٢ٝحسظر ١ُ 

ف ٥ـ٣ ج٧٠ٝجؿ جإلُبل٢ير دو٧فذ ٠دحنـفذ  جٝػفير جٝقجثؿذ جٝلحثؿذ ٩ٖ سٞٛ ج٠ٝظس٠ِحز، ػيش سئص
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٧ٓيف ٠دحنفذ ٩ٖ ٠سٞٚي٦ح ٧ؾحور ٖثر جٝندحخ ٧ج٠ٝفج٥ٚي١ جٝـي١ سظـد٦ٟ سٞٛ جأل٠٢حً جٝلـ٧ٜٞير  
 .٧ؾحور سٞٛ جٝس٩ سلسػش جٝٔفجثق دوٗر ؤلحلير

٧دسيحٖف جٌٝف٧ٕ جالٙسوحؿير جٝدليًر جٝس٩ سػ٧ل ؿ١٧ سػٚي٘ جٝندحخ الػسيحظـحس٦ٟ  
جٝصٚح٩ٖ ج٧ٝجٖؿ دلٞديحس٤، ٧يِٕ جٝفُحير جأللفير، ٠٧ح ي٢سط ٦٢ُح ١٠ ٢ٚه جأللحلير، ٧جٝٔق٧ 

٩ٖ جٝسٗحُبلز جالظس٠حُير دي١ ؤٖفجؿ جأللفذ، ٧ؤؾيفًج يِٕ ٠٧ٌ٢٠ر جٝٚيٟ جٝصٚحٖير ٩ٖ جٝلـيح٘  
جالظس٠ح٩ُ ٠ٞٝظس٠َ، جأل٠ف جٝـ٨ يؿَٖ دِى جٝندحخ ا٩ٝ جٝٞظ٧ء ٠٠ٝحفلـر دِـى جأل٠٢ـحً    

 . (1)َ ١٠ سفد٦ًٟ د٦ٟ ُبلٙر جٝػ٠ي٠رجٝل٧ٜٞير جال٢ػفجٖير ػس٩ ٠

                                              

ٝي٩ٞ ُدؿ جٝظ٧جؿ، ٦٠٧ح جٜٝفؿ٨، جٝسٔيف جالظس٠ح٩ُ ٧جٝق٧جض جِٝف٩ٖ، ج٠ٝئس٠ف جٝل٨٧٢ جٝؾـح٠ك جٝسٔيـف     (1)
جالظس٠ح٩ُ ٩ٖ ج٠ٝظس٠َ ج٠ٝوف٨ ؾبلل ؾ٠لي١ ُح٠ًح، ج٠ٝفٜق ج٩٠٧ٚٝ ٝٞدػ٧ش جالظس٠حُيـر ٧جٝظ٢حثيـر،   

 .720ٟ، ه 2003
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 (  20) سدُل رقه 
ػة إيخّ ضبيفج إزاِ وولى خُاسَّ ٍذً : " يُغح إسبتبح ؿييج امدراشج ؿى خشبؤل وؤداً 

 يولى اخخيبر ألذر وى وخغير" امشنُليبح امنّ تخـتر ؿى امخحرص امسيشّ 
 اميشــتج امـــدد اإلســـــبتج

 ٞي٠ر١٠ ؾبلل جٝسفدير جٝؿي٢ير جٝل
 ١٠ ؾبلل جأللفذ ٧ؿ٧ف٥ح ٩ٖ جٝسفدير
 ١٠ ؾبلل قيحؿذ ج٧ِٚٝدحز جٝٚح٢٧٢ير

 ٜـل ٠ـح لــد٘

38 
29 
23 
73 

23.3% 
17.8% 
14.1% 

 44.8% 
 %100 163 اموسوـُؽ

سنيف ديح٢حز ٥ـج جٝظؿ٧ل ا٩ٝ ج٧ٝلحثل جٝس٩ ي١ٜ٠ ١٠ ؾبل٦ٝح ٧٠جظ٦ـر ٥ــج جٝلـ٧ٞٛ    
% 17.8جٝلٞي٠ر ٩٥ جٝػل ٩٥٧ ج٠ٝؾفض، ٢٧لدر  ؤظد١ دإ١ جٝسفدير جٝؿي٢ير% 23.3ٖٜح٢ز ٢لدر 

% 44.8ؤنف١ ا٩ٝ ؤ٠٥ير ؿ٧ف جٝٚـح١٧٢، ٧ % 14.1ؤظد١ دإ٠٥ير ؿ٧ف جأللفذ ٩ٖ ـٝٛ، ٢٧لدر 
 .١٠ ُي٢ر جٝؿفجلر ؤظد١ دإ١ ٜل ٥ـ٣ ج٠ٝلحٝٛ ٧ليٞر ٝٞٚيحء ٩ُٞ ل٧ٞٛ جٝسػفم جٝظ٢ل٩

٧ي٢٠٦ـح ٢٥ـح ؤ١    ٧ٝٚؿ لد٘ ٧ؤ١ س٢ح٢ٝ٧ح ؿ٧ف جأللفذ ٧جٝؿي١ ٩ٖ ٧٠جظ٦ر ٥ـج جٝل٧ٞٛ،
٧٢يغ ؤ١ ٢٥حٛ آٝير ٥ح٠ر ١٠ آٝيحز جٝيدً جالظس٠ح٩ُ ٩٥٧ جٝٚح١٧٢، ٖحٝٚح١٧٢ ٧٥ ؤػؿ ؤ٥ـٟ  
ؿُحثٟ جٝيدً جالظس٠ح٩ُ ٧٦ٖ يِٞخ جٝؿ٧ف جأللحل٩ ٩ٖ سػٚيـ٘ ج٢ٌٝـحٟ ٧جاللـسٚفجف ؿجؾـل     
ج٠ٝظس٠َ ـٝٛ ؤ٤٢ جألؿجذ جأل٩ٝ٧ ٠ٞٝػحٌٖر ٩ُٞ ػ٧ٚ٘ جإل٢لح١ ٧ػ٠حيس٤ ١٠ جٝسِـفى ٝئليــجء   

ج٠ٝؾحًف، ١٠٧ صٟ ٖبلدؿ ١٠ ؤ١ يِدف ١ُ ج٠ٝوحٝغ جٝػٚيٚر ٜٝحٖر ٖثحز ج٠ٝظس٠َ جالظس٠حُيـر  ٧
٧جالٙسوحؿير، ٧دـٝٛ ي٢د٩ٔ ؤال ي١٧ٜ د٠ِقل ١ُ ٠ؾسٕٞ جأل٧يحٍ ج٠ٝظس٠ِير ٩ُٞ٧ ج٠ٝنفٍ ؤ١ 
ييَ ٩ٖ جُسدحف٣ ٜحٖر جٌٝف٧ٕ جٝلحثؿذ ٩ٖ ج٠ٝظس٠َ ٩ٜٝ ي٠سصل ٤ٝ جألٖفجؿ ؿ١٧ جٝؾف٧ض ُٞـ٩  

ـج ٠ح جلسِفي٢ح ج٧ٚٝجُؿ جٝسنفيِير جٝس٩ سس٢ح٧ل ٧٠ي٧ٍ جٝؿفجلر ٖب٢٢ح ٢٢س٩٦ ا٩ٝ ؤ١ ٧ٙجُؿ٣، ٧ا
جٝسنفيَ ج٠ٝوف٨ ٟٝ يس٦ح١٧ ٩ٖ ػ٠حير ػ٧ٚ٘ ج٠ٝسِفيي١ ٠ٝصل ٥ـج جٝل٧ٞٛ ٧ٖفى ج٧ِٚٝدحز 

 .ج٠ٝسِؿؿذ ٩ُٞ ١٠ ي٧ٟٚ د٦ح
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 (  21) سدُل رقه 
 :يُغح إسبتبح ؿييج امدراشج ؿى خشبؤل وؤداً 

 "مُ خه إقرار ؿقُتج لتيرث غد ورخلة وذل ٍذً امشنُليبح وولى يقنل ايخضبرٍب خفخلرِ أيٌ " 
 اميشــتج امـــدد اإلســـــبتج

 ٢ِــــٟ
 ال

102 
38 

72.9% 
27.1% 

 %100 140 اموسوـُؽ
ؤظد١ دإ١ % ٠72.9دػ٧صر د٢لدر  102يسيغ ٢ٝح ؤ١ ( 20)٧دسػٞيل ديح٢حز جٝظؿ٧ل فٟٙ 

ٝـٟ  % ٠27.1دػ٧صر د٢لدر  ٠38ٚح٠٧ر ل٧ٞٛ جٝسػفم جٝظ٢ل٩، ٧ج٧ِٚٝدر ٦ٝح ؿ٧ف ؤلحل٩ ٩ٖ 
س٩ًِ ِٝٞٚحخ ؤ٠٥ير ٩ٖ جٝٚيحء ٩ُٞ ٥ـج جٝل٧ٞٛ ٥٧ـ٣ ج٧ِٚٝدحز يسٟ ٖفي٦ح ١٠ ؾبلل آٝيـحز  
جٝيدً جٝفل٠ير ٧جآلٝيحز ٓيف جٝفل٠ير، ١٠٧ آٝيحز جٝيدً جٝفل٠ير جٝٚح١٧٢ ػيش ؤ٤٢ يػٚـ٘  

١ ٩ٖ جٝل٧ٞٛ جإل٢لح٩٢ ال ي١ٜ٠ سػٚي٦ٚح د٧جلًر ١٠ ؾبلل ؿٙر ٧ٙجُؿ٣ ٧ظقجءجس٤ ؿفظر ١٠ جٝيٚي
ا٩ٝ ؤ١ ٝٞٚح١٧٢ ٦٠س٠ـح١  " اؿ٧جف ف٧ك"ؤ٨ ٠٢ً ١٠ ؤ٠٢حً جٝيدً جالظس٠ح٩ُ جألؾف٨ ٧يـ٥خ 

 :ؤلحليسح١ ٠٥ح 
 .٠َٙ جٝـي١ ي١٧٠٧ٚ دحالُسؿجء ٩ُٞ جآلؾفي١ ل٧جء ٩ٖ ؤنؾحو٦ٟ ٧ؤ٧٠ج٦ٟٝ ٧ؤُفجي٦ٟ -1
جأللفير ٩ُٞ جالٝسقجٟ ٧ي٦ؿٕ ج٠ٝظس٠َ  اٝقجٟ ٧اظدحف جألٖفجؿ جٝـي١ ي٢ٚي١٧ جالفسدحًح١ -2

١٠ س٧ٙيَ ج٧ِٚٝدحز جٝٚح٢٧٢ير ا٩ٝ ٥ؿٖي١ سظ٢خ جألـ٨ ١٠ نـؾه ٠ِـي١ ٧ػ٠حيـر    
 .ج٠ٝظس٠َ ١٠ جٝل٧ٜٞيحز جال٢ػفجٖير جإلظفج٠ير ٧ـٝٛ ي١ٜ٠ سػٚي٤ٚ ١ُ ًفي٘ جِٝٚحخ
١٠ ١٠٧ ٢٥ح سف٨ ُي٢ر جٝدػش ؤ١ سنؿيؿ ج٧ِٚٝدر ٩ُٞ جٝٚحث٠ي١ د٦ـج جٝل٧ٞٛ ٧ليٞر ٥ح٠ر 

 .٧لحثل جٝٚيحء ُٞي٤
٧ي١ٜ٠ ؤييًح ؤ١ ي١٧ٜ آلٝيحز جٝيدً ٓيف جٝفل٠ير ؿ٧ف ؤلحل٩ ٖـ٩ جٝٚيـحء ُٞـ٩    
ل٧ٞٛ جٝسػفم ١٠ ؤُفجٕ ٧ُحؿجز ٧سٚحٝيؿ ٧ؤؾبلٙيحز ٧ؤؿيح١ ١٠ ؾبلل ٖفي٦ح ٩ُٞ جٝنؾه 

 .(1)ج٠ٝؾحٕٝ ٩ٜٝ ي٠سصل ٠فذ ؤؾف٨ ٝٞل٧ٞٛ جٝل٨٧

                                              

 .49ز جٝيدً، ٠فظَ لحد٘، ه ُؿ٩ٝ جٝل٠ف٨، جٝصحدز ٧ج٠ٝسٔيف ٩ٖ آٝيح  (1)
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 :ختج ؿنّ أفـبل امخحرص امسيشّ رؤيج ؿييج امدراشج منخداؿيبح اموخر: شبدشًب  
 (  22) سدُل رقه 

 يُغح امخداؿيبح اموخرختج ؿنّ خـرع اميشبء مفـل وى أفـبل امخحرص امسيشّ
 اميشــتج امـــدد اإلســـــبتج

 دس١٧ٜ ؾحيٗر ٠٧فسدٜر
 دسػك دحٝؾق٨ ٧جٝؾظل ٧جالفسدحٛ

 دسػك دحٝلؾً ٩ُٞ جٝفظحل
 ال س٦سٟ د٦ـ٣ جٝل٧ٜٞيحز

 ٧جٝلِحؿذدسػك دحٝفيح 

59 
65 
65 
30 
15 

25.2% 
27.8% 
27.8% 
12.8% 
6.4% 

 %100 234 اموسوـُؽ

ا٩ٝ س٧٢ٍ جلسظحدحز ج٠ٝدػ٧صحز ( 22)٧سنيف جٝديح٢حز جإلػوحثير جٝؾحور دحٝظؿ٧ل فٟٙ 
ػيش جفسِٗز ( ل٧ٞٛ جٝسػفم جٝظ٢ل٩)ج٠ٝفسدًر دحٝسؿجُيحز ج٠ٝسفسدر ٩ُٞ ٠صل ٥ـ٣ جٝل٧ٜٞيحز 

ينِف١ دحٝؾق٨ ٧جٝؾظل ٧جالفسدحٛ ػي١ يسِفي١ ٦ٝـج جٝل٧ٞٛ ٧ٜح٢ـز  ٢لدر ١٠ ؤظد١ دإ١٦٢ 
، ٧سسلح٨٧ ٦ِ٠ح ٩ٖ ج٢ٝلدر ؤييًح ١٠ ؤظد١ دإ١٦٢ ينِف١ دحٝلؾً ٩ُٞ جٝفظحل %٢27.8لدس١٦ 

، %25.2، ؤ٠ح ١٠ ؤظد١ دحٝؾ٧ٕ ٧جالفسدحٛ ٖٜح٢ز ٢لـدس١٦  %٢27.8سيظر جٝٚيحٟ د٦ـج جٝل٧ٞٛ 
، ١٠٧ ٝـٟ  %6.4ِحؿذ ١٠ ٥ـج جٝل٧ٞٛ ٖٜح٢ز ٢لدس١٦ ؤ٠ح ١٠ ؤظد١ دإ١٦٢ ينِف١ دحٝفيح ٧جٝل

 %.12.8س٦سٟ د٦ـج جٝل٧ٞٛ ٖٜح٢ز ٢لدس١٦ 

٥٧ـ٣ جٝسؿجُيحز ج٠ٝسفسدر ٩ُٞ ٥ـج جٝل٧ٞٛ ٟٝ سإس٩ ١٠ ٖفجّ ٧ا٠٢ح ي١٧ٜ جٝٗـفؿ ٖي٦ـح   
٠سإصفًج دح٠ٝػيً جالظس٠ح٩ُ ٧جٝصٚح٩ٖ ٠ٞٝظس٠َ جٝـ٨ يِيم ٖي٤، ؤ٨ دح٧ٝلً جٝـ٨ ي٢نإ ٖي٤، ٠٧ـح  

ج٧ٝلً ١٠ ٢ٌٟ جظس٠حُير ٧سٚحٝيؿ نفُير ٧ُفٕ ٧ُـحؿجز جظس٠حُيـر ٧ؤ٠٢ـحً     يسي٤٢٠ ٥ـج
ل٧ٞٛ، ٖحإل٢لح١ يٜسلخ ٢ٌفس٤ ا٩ٝ جألنيحء ٧سٚؿيف٣ ٦ٝح ١٠ ؾبلل جآلؾفي١ ١ُ ًفي٘ ٖحُٞيس٤ 
٧سِح٤ٞ٠ ٦ِ٠ٟ ؤ٨ ؤ١ ج٠ٝظس٠َ ٧٥ جٝـ٨ ي٤٠ِٞ ٜيٕ يػٜٟ ُٞي٦ح ٠٧س٩ يًِي٦ح ٙي٠س٦ـح ٠٧سـ٩   

جٝنت دإ١ ٤ٝ ٙي٠ر، ٠لح٧ ٧ٚٞٝل ؤ١ ٥ـج جٝنت ٠ف٧ٓخ ٖي٤ ١٠  يلٞخ ٦٢٠ح جٝٚي٠ر، ٧جٝػٜٟ ٩ُٞ
ج٠ٝظس٠َ، ٧جٝػٜٟ ٩ُٞ جٝنت دإ٤٢ ٝيك ٤ٝ ٙي٠ر ٖب٤٢ ٓيف ٠ف٧ٓخ ٖي٤ ٥٧ـج جٝل٧ٞٛ جٝـ٨ ٢ٚـ٧ٟ  
دؿفجلس٤ ٧٥ ل٧ٞٛ ٓيف ٠ف٧ٓخ ٖي٤ ١٠ ؾبلل ٥ئالء ج٠ٝدػ٧صحز ٧ٓيف ٠ف٧ٓخ ٖي٤ ٢ُؿ٠ح ال 

ظس٠َ ٧ؤٖفجؿ٣، ٖٜل ِٖل ٜٝل ٖفؿ ي٠صـل سٗيـيبًل   يسٟ ١٠ ؾبلل جٝنفُير جٝـ٨ ي٧جٖ٘ ُٞي٦ح ج٠ٝ
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٠ٝلٞٛ ٩ُٞ جآلؾف ٧ج٠ٝلٞٛ ج٠ٝؾسحف ٧٥ جألػل١ ٧جألٜصف ٙد٧اًل ٧جألٜصف ؤ٠٥ير ٩ٖ ٢ٌف جٝٗـفؿ  
٧ٝـج ٢ظؿ ؤ١ ٢٥حٛ دِى ١٠ ج٠ٝدػ٧صحز . (1)٧ًدًٚح ٝسٚؿيف٣ ٧اؿفج٤ٜ ٌٝٞف٧ٕ جٝٚحث٠ر ٩ٖ ج٧٠ٕٝٙ

ػٚ٘ ١٦ٝ دِى ١٠ جٝلِحؿذ ٧جٝفيح أل١ ١٠ نِف١ دإ١ ٥ـج جٝل٧ٞٛ ٧٥٧ ٓيف ج٠ٝف٧ٓخ ٖي٤ 
 .٥ـج جٝل٧ٞٛ ؤييًح ١٠ ٧ظ٦ر ٢ٌف١٥ يِدف ١ُ فٓدر جٝظ٢ك جآلؾف ٖي١٦

ؤ٠ح ١٠ ُدف١ ؤ٧ ؤظد١ ؤ١ ٥ـج جٝل٧ٞٛ ظ١٦ِٞ ينِف١ دحٝؾ٧ٕ ٧جالفسدـحٛ ٧جٝؾظـل   
٧جٝؾق٨ الفسدحً ٥ـج جٝل٧ٞٛ د٢ِوف ج٠ٝٗحظإذ ٖدِى ١٠ ج٠ٝدػ٧صحز سِـؿ سِفيـ١٦ ٦ٝــج    

ال سِف١٦ٖ ٩ٖ٧ ؤ٠ح١ٜ ٓيف ٠س٧َٙ ؤ١ يسٟ ٖي٦ح ـٝٛ ٥٧ــج ظـقء ٠ـ١     جٝل٧ٞٛ ١٠ ؤنؾحه
 .ج٧٠ٝجٕٙ جٝس٩ سِٜك ـٝٛ

 

                                              

 .51ٟ، ه ٧ٖ2003قير ؿيحخ، جٝٚيٟ ٧جِٝحؿجز جالظس٠حُير، ٠ٜسدر جأللفذ،   (1)



 -141- 

 امفظل امشبدس
 امخحرص امسيشّ تيى ػبمتبح امسبوـج

 خوَيــد

٢ػح٧ل ١٠ ؾبلل ٥ـج جٝٗول ُفى ؤ٥ٟ ج٢ٝسحثط جٝس٩ سٟ جٝػو٧ل ُٞي٦ح ٠ـ١ ؾـبلل   
ُي٢ر ١٠ ًحٝدحز جٝظح٠ِر، ٧ٝٚؿ ٧وـل   سٗفيْ ديح٢حز جلس٠حفذ ج٧٠ٕٝٙ، ٧جٝس٩ سٟ سًدي٦ٚح ٩ُٞ

جلس٠حفذ، ١٠٧ ؾبلل ج٠ٝفجظِر ج٠ٜٝسدير ٦ٝـ٣ جاللس٠حفجز، سـٟ  ( 80)ُؿؿ ٥ـ٣ جاللس٠حفجز ا٩ٝ 
 .جلس٠حفذ ٠لس٧ٖحذ جٝديح٢حز( 55)جاللسٚفجف ٩ُٞ ُؿؿ 

٧سس٠صل ؤ٠٥ير ٥ـج جٝٗول، ٩ٖ ؤ٤٢ يٚؿٟ ٧وٕ ألِٖحل جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٝؿ٨ نـفيػر  
١ جًٝحٝدحز جٝظح٠ِيحز د٠ح يس٠س١ِ د٤ ١٠ ؾوحثه ٧لـ٠حز جظس٠حُيـر   ٥ح٠ر ١٠ ج٢ٝلحء، ٥٧

٠سدحي٢ر، ٧سقجيؿ ؿفظر ج٩ُ٧ٝ ٝؿي١٦، ٜل ٥ـج يوخ ٢ػ٧ سٚؿيٟ ٧وٕ ؿٙي٘ ٠ُ٧يـ٘ ألِٖـحل   
جٝسػفم جٝظ٢ل٩، ايحٖر ا٩ٝ ؤ١ ٥ـج جٝٗول يؿُٟ فئيس٢ح جٝس٩ ج٢ًٚٞ٢ح ٦٢٠ح دحُسدحف جٝسػـفم  

جالظس٠حُير، ٧٦ٖ ٝيك ٙحوفًج ُٞـ٩ جأللـفذ، ؤ٧    جٝظ٢ل٩ ِٖل يػؿش ٩ٖ جِٝؿيؿ ١٠ جٝليحٙحز
جٝنحفٍ، ؤ٧ ٓيف ـٝٛ ١٠ ليحٙحز، ١ٜٝ٧ ٧٥ ِٖل ٠فسدً دحٝسٗحُل جالظس٠ح٩ُ دنٜل ُحٟ، ٥ــج  

 .جٝسٗحُل جٝـ٨ يػؿش ٩ٖ ٜل ج٧٠ٝجٕٙ جٝس٩ يِحين٦ح جٝٗفؿ دحؾسبلٕ جٝليحٙحز جالظس٠حُير

ُي٢ـر جٝؿفجلـر ِٝٗـل    ٧ٖي٢ٞح ؾبلل ٥ـج جٝٗول ؤ١ ٢ٗفؿ جٝظقء جألٜدف ٤٢٠ ٧ٝوٕ 
جٝسػفم، ٠ٜح ٧٥ ٧جفؿ ٩ٖ جلس٠حفذ ج٧٠ٝجٕٙ، ؿ١٧ ؤ٨ سؿؾل ١٠ ٖفي٘ جٝدػش، ػس٩ ي١٧ٜ ٥ـج 
جٝٗول ُدحفذ ١ُ لفؿ ـجس٩ ألٖفجؿ جِٝي٢ر، ٠٧ح ٩ُٞ ٖفي٘ جٝدػـش ٧جٝؿفجلـر اال جاللـس٠حٍ    

صـل  ألو٧جز جِٝي٢ر دٚؿف ١٠ جٝسٗويل، ٥٧ـ٣ ج٦٢٠ٝظير س١٧ٜ ـجز ٢سحثط ٧ؿالالز ٠ُيٚر ٩ٖ ٠
 .٥ـ٣ جٝؿفجلحز جٝس٩ سفسدً دح٧٠ٝي٧ُحز ج٠ٝل٧ٜز ٦٢ُح ٩ٖ ؤ٨ ٠ظس٠َ
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 :ُظف مفـل امخحرص ُيُؿٌ : أُاًل 

 اميشــتج امـــدد يُؽ فـل امخحرص امسيشّ

 سػفم دح٢ٌٝف ٧جإلنحفذ -1
 سػفم ٩ٌٗٝ دحٜٝبلٟ -2

 سػفم دح٠ٞٝك ٧جالػسٜحٛ -3

1 
30 
24 

1.8% 
54.5% 
43.7% 

 %100 55 اموسوــــُؽ

جٝظؿ٧ل جٝلحد٘، س٧٢ٍ ؤنٜحل جٝسػفم جٝظ٢ل٩ جٝس٩ سػؿش ٝٞٗسحذ جٝظح٠ِيـر،  ٧ي٧يغ 
ػيش س٧قُز ٥ـ٣ جألنٜحل، دي١ سػفم ظ٢ل٩ ٩ٌٗٝ يِس٠ؿ ٩ُٞ جٜٝبلٟ جٝـ٨ يػ٠ـل ٠ِـح٩٢   

، دي٠٢ح دٞٔز ٢لدر جٝسػفم جٝظ٢ل٩ دـح٠ٞٝك  %54.5ظ٢لير ٧دٞٔز ٢لدس٤ دي١ ظ٠ٞر ج٧٠ٝجٕٙ 
جٝسػفم جٝظ٢ل٩ جٝـ٨ يِس٠ؿ ٩ُٞ ج٢ٌٝف ٧جإلنحفجز  ، ٧ظحء ؤؾيفًج%٧43.7جالػسٜحٛ جٝظلؿ٨ 

 %.1.8ـجز ج٠ٝٔق٨ جٝظ٢ل٩ د٢لدر 

٧ٖي٠ح ي٩ٞ ٢ِفى ٧ٝوٕ ؤِٖحل جٝسػفم جٝظ٢ل٩، ٠ٜح ٧فؿ ٖـ٩ جلـس٠حفذ سلـظيل    
 :ج٧٠ٕٝٙ، ٩ُٞ ٝلح١ ُي٢ر جٝؿفجلر 

 :اموُقف األُل 

ؤ١ نيثًح ٠ح ؤص٢حء س٧جظؿ٨ دحٝليحفذ ٢ٜ٧ز ٩ٖ ًفي٩ٚ ا٩ٝ جٝظح٠ِر ٧ؤ٢ح ظحٝلر نِفز " 
يسػفٛ ٩ُٞ ؤ٩ُٞ ٙؿ٩٠ ٩٢٢ٜٝ٧ سؾيٞز ؤ٤٢ ػقجٟ جٝن٢ًر، ٩ٜٝ٧ ؤسحٜؿ ١٠ ـٝـٛ ٠ٙـز   
دفَٖ جٝػقجٟ، ١ٜٝ٧ الػٌز ؤ١ جٝػفٜر ٠حقجٝز ٠لس٠فذ، ٧سإٜؿز ؤ٦٢ح يؿ جٝنحخ جٝــ٨  
يظٞك دظ٧جف٨، ٧ػي١ ؤؿفٜز ـٝٛ ٢قٝز ١٠ جٝليحفذ ٠دحنفذ، أل٢٢ـ٩ دـؿؤز ؤنـِف    

 ".دحٝؾ٧ٕ جٝنؿيؿ 

 : امذبيّاموُقف 

٢ٜز ـج٥در ا٩ٝ جٜٝٞير، ٧فجٜدر جٝليحفذ، ٧ظٞلز ٩ٖ جٜٝفل٩ جألؾيف، ٖظـحء فظـل   " 
يدؿ٧ ؤ٤٢ ٠ػسفٟ ٧ظٞك دظ٧جف٨ ٧ٜح١ ٜل ن٧ير يٚفخ ٩٢٠، ٧دِؿ ٜؿذ ػح٧ل ٧يَ يؿ٣ 

 ".٩ُٞ ٢٠ًٚر ػلحلر ١٠ ظل٩٠، ٖفػز ٙٞز ٤ٝ ُيخ ُٞيٛ ٢٧قٝز ١٠ جٝليحفذ 
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 :امذبمد اموُقف 

يًح ٧٠ٕٝٙ ١٠ ٧٠جٕٙ جٝسػفم، ٧ٝٚؿ ٜح١ ـٝٛ ٖـ٩ جٝلـيحفذ   ٝٚؿ سِفيز ؤ٢ح نؾو" 
ػيش سِفى ٩ٝ ؤػؿ جألنؾحه ٧جٝٔفيخ ؤ١ ٥ـج جٝنؾه ١٠ ج٧ٝجيغ ؤ١ ل٤٢ ٖـ٧٘  

٧ن٧ِف٨ اػلحك دحإل٥ح٢ر ٧ٖٚؿج١ جٝصٚر ٖـ٩  . جألفدِي١ ٧ٜح٢ز ًفيٚر جٝسػفم دح٠ٞٝك
ٟ اٝـ٩  ج٢ٝحك ا٩ٝ ػؿ ٠ح ٢ُؿ٠ح سِفيز ا٩ٝ ٥ـج ج٧٠ٕٝٙ سؾٞوز ٤٢٠ ١ُ ًفي٘ جٜٝبل

ـٝٛ جٝنؾه ٧س٧ظي٤ جٜٝبلٟ اٝي٤ ٧ج٢ٌٝفجز جٝػحؿذ ٠٧ح ا١ ػؿش ٥ـج ػس٩ ٧ٕٙ جٝنؾه 
٧ج٢سٚل ا٩ٝ ٠ٜح١ آؾف ٩ٖ جٝليحفذ، ٧ؤ٩٢٢ ٟٝ ؤٝظإ ا٩ٝ ؤػؿ ٩ٜٝ ؤػ٩ٜ ٤ٝ ٥ــج ج٧٠ٝٙـٕ   
أل٩٢٢ فؤيز ؤ٩٢٢ سوفٖز ٤ِ٠ جٝسوفٕ جٝوػيغ ٧ج٢س٩٦ د٩ جٝػحل دإ١ ؤػـف ٩ٖ ؤص٢حء 

 ".ج٧٠ٝجوبلز جِٝح٠ر  ظ٧ٞل٩ دظ٧جف جألٖفجؿ ؿجؾل

 :امراتؾ اموُقف 

 ٢ٜز ٩ٖ ؤػؿ ج٠ًٝحُٟ ٝنفجء دِى ج٠ٝإ٧ٜالز، ٢ٜ٧ـز ؤ٢سٌـف سظ٦يـق جًٝٞـخ،     " 
٧دِؿ ـٝٛ نِفز دإ١ ج٠ًِٟٝ يقؿػٟ دح٢ٝحك، ٩ٖ٧ ؾبلل ٥ـ٣ جٝقػ٠ر ٧ٕٙ فظـل ٠ـ١   
ؾ٩ٗٞ ٧ػح٧ل ديؿ٣ ٠ٝك ٠ئؾفس٩، ٧د٠ظفؿ ػؿ٧ش ـٝٛ جفسِم ظلؿ٨ ٧سفٜز ج٠ًِٝـٟ  

 ".ؾـ ًٞدحس٩ ٧ٖفًج ؿ١٧ ؤ١ ؤ

 :امخبوس اموُقف 

٠فذ ٧ؤ٢ح ٩ٖ جٝنحفٍ سِفى ٩ٝ نؾه ٠ِف٧٦ٖم ٧ؤؾـ يٌٞٗ دظ٧جف٨ دٜبلٟ ٧لؽ " 
٧ٓيف ؤؾبل٩ٙ، ٢ُ٧ؿ٠ح ػح٧الز جاللسٔحصر ؤ٧ ج٦ٝف٧خ ٤٢٠، يفد٩٢ دحٟٝٚٞ ٩ُٞ ٧ظ٩٦، 

 ".٧نِفز ١٠ ـٝٛ دحٝٗقٍ ٧جٝؾ٧ٕ جٝنؿيؿ 

 :امشبدس اموُقف 

ذ ٠ِي٢ر، ػح٧ل ج٠ٝؿفك ؤ١ يِحٜل٩٢ ٧ي٠ٞك ظل٩٠ ٧ؤ٢ح ٩ٖ جٝديز دإؾـ ؿفك ٩ٖ ٠حؿ" 
ؤٜصف ١٠ ٠فذ، ١٠٧ ي٦٠٧ح دًٞز ؤؾـ ؿف٧ك ٢ُؿ٣، أل٩٢٢ ؾٗز ٝػؿ ١٠ جٝديز يِـفٕ  

 ".ٜؿذ، ٧جسػظظز ؤ٤٢ ٠م ٧ٜيك ٩ٖ جٝنفع 
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 :امشبتؾ اموُقف 

٠فذ ٧ؤ٢ح ٩ٖ ٜحٖسفيح جٝظح٠ِر، ٙفخ ٩٢٠ ٧جػؿ ٧٧يَ يؿ٣ ٩ُٞ ٠ئؾفس٩، ٧نـِفز  " 
 ".٧ٕٙ ١٠ لفُر ج٢ٝدى، ٧فػز ظفيز ١٠ ج٠ٜٝح١ دلفُر ٧ٙس٦ح دإ١ ٙٞد٩ يس

 :امذبوى اموُقف 

٩ٖ اػؿ٨ ج٠ٝفجز ٧ؤ٢ح ـج٥در ٝٞظح٠ِر ٩ٖ ٧٠جوبلز ج٠ٝنف٧ٍ ٜـح١ يظٞـك ٖـ٩    " 
جٜٝفل٩ جٝؾ٩ٗٞ ٠دحنفذ نحخ ٠ِف٧٦ٖم، ٧ٖيَ يؿ٣ ُٞـ٩ ظ٢دـ٩ ٧ٙـحٟ دقٓقٓسـ٩     

٤٢ جلس٠ف، ٢٥٧ح دإوحد٤ِ، ٧د٠ظفؿ ٠ح نِفز دٜؿذ ٢ٌفز اٝي٤ ٢ٌفذ ػحؿذ ٧ٓحيدر، ٧ٜٝ
ٖحى د٩، ٠ٖلٜز جألظ٢ؿذ ٧فِٖس٦ح ٩ٖ ٧ن٤ ٧ٙٞز ٤ٝ ٥سسٟٞ ٧ال ؤ٠ٝٛ ؤ٢ح، ٧دِؿ٥ح ٢قٝز 

 ".١٠ جِٝفدير، أل٩٢٢ نِفز دحٝؾ٧ٕ 

 :امخبشؾ اموُقف 

ؤص٢حء ليف٨ ٩ٖ جٝنحفٍ، ٧٧لً قػ٠ر ٜح٢ز ٩ٖ جٝنحفٍ، نِفز دإ١ ٧جػؿ دي٠ٞل٩٢ " 
٠دحنفذ وفؾز ٠ٝ٧يز ج٢ٝحك ُٞيـ٤،  ١٠ ٦ٌف٨، ٠ٝ٧ح ُفٖز ؤ٤٢ ٧جػؿ ٠حن٩ ٧فج٨ 

 ".٧فػز يفدح٣ دحٝن٢ًر ج٩ٞٝ ٠ِح٨ 

 :امـبضر اموُقف 

٩ٖ ليحفذ ؤيفذ ١٠ ليحفجز جألظفذ ٩ٖ ج٧٠ٝجوبلز ٢ٜح ٢فٜخ صبلصر ٩ٖ جٜٝفل٩ " 
جٝصح٩٢ ٧فجء جٝل٧ج٘ ٢ٜ٧ز ؤ٢ح ٩ٖ جًٝفٕ ٧فظل ٜديف ٩ٖ جٝل١ ٩ٖ جًٝفٕ جآلؾف ٩ٖ٧ 

ل٢ر ٧ػي٠٢ح ٢قل جٝفظل جٜٝديف ٢ٜ٧ح ؤ٢ح ٥٧ـج  18ا٩ٝ  16ج٢ٝوٕ ٧ٝؿ ل٤٢ ٠ح يٚفخ ١٠ 
ج٧ٝٝؿ ٩ٖ جٜٝفل٩ ج٧ٝفج٩٢ ٝٞليحفذ د٠ٗفؿ٢ح ٜح١ يػح٧ل جالٙسفجخ ٩٢٠ ٧يػح٧ل ٠ٝك ٙؿ٤٠ 
٩ٖ ٙؿ٩٠ ١ٜٝ٧ ٢ُؿ٠ح الػٌز ـٝٛ ٧د٠ظفؿ ٢ٌفجس٩ جٝفجؿُر ٤ٝ ج٢لػخ دلفُر ٧ؾحٕ 

ال٠فؤذ ١٠ دؿجيـر   ا٩ٝ ؤدِؿ ٠ح ي١٧ٜ ٤٢ٜٝ ٟٝ يٜس٩ٗ ٖٜح١ ١٠ دِيؿ ي٢ٌف ٩ٝ ٢ٌفجز فظل
فؤل٩ ٧ػس٩ ٙؿ٠ح٨ ٖيفدز دنؿذ يؿ٨ ٩ُٞ يؿ٨ جألؾف٨ سِديفًج ١ُ يي٩ٚ ٢٧ٌفز ٤ٝ 
٢ٌفجز لحؾ٢ر يسًحيف ٦٢٠ح جٝنفجف ٢ٜ٧ز ل٧ٕ ؤ٢قل ٙدل ج٧٠ٕٝٙ دٜصيف ٤٢ٜٝ٧ ٢ُـؿ٠ح  
جدسِؿ ٧لٜسز ٢ٌفجس٤ ٖح٠ًث٢٢ز ا٩ٝ ػؿ ٠ح ٧لفُح١ ٠ح ٧و٢ٞح ٧ٖسػز جٝدحخ ٧دلـفُر  

 .ٖٚؿ ٜح١ ٠فيدًح ػًٚح ج٠ٜٝح١ الدسِؿ ١ُ ٠ٜح١ ٠ح ٢قل
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 :امحبدِ ؿضر اموُقف 

٠فذ ٢ٜح ٩ٖ جِٝفدير ؤ٢ح ٧٧جػؿذ ق٠يٞس٩، ٧ٙدل ٠ح سظٞك ق٠يٞس٩ ٩ُٞ جٜٝفل٩، ٖـ٩  " 
٧جػؿ ٖٛ ٦ٝح ل٧لسر جٝظيدر جٝؾٞٗير، ٧فجػز ٩٥ نس٠ح٣ ٠دحنفذ ٧ٙحٝز ٤ٝ ؤ٢ـز ا٢لـح١   

 ".٧لؽ ٠٧م ٠سفد٩ 

 :ؿضر  اموُقف امذبيّ

جٝنحفٍ ػح٧ل ؤ١ يٚفخ ٩٢٠ ؾحٝه ٧ٕٝ جيؿ٣ ٩ُٞ ٧لـ٩ً،   ٧جػؿ ٧ؤ٢ح ٠حنير ٩ٖ" 
 ".١ٜٝ ؤ٢ح ؾٗز ؾحٝه ٧ظفيز ٤٢٠ ٧ؤ٢ح ٙٞد٩ ٥يٕٚ ؾحٝه 

 :امذبمد ؿضر اموُقف 

٩ٖ ٠فذ ؤ٢ح ٢ٜز ؾحفظر ١٠ جٜٝٞير، ٩ٖ٧ ٧ٝؿ ػح٧ل ؤ١ ي٠ٞك ظل٩٠، ٩٢ٜٝ د٠ظـفؿ  " 
٠ح ٧يَ جيؿ٣ ٩ُٞ ظل٩٠ جدسِؿز ٤٢ُ ؾحٝه، ٧ؿ٣ فٟٓ ؤ١ ٝدلـ٩ ٠ػسـفٟ ؾـحٝه    

 ".٧٦ٗ٠٧م ػحظر ٠دسـٝر 

 :امراتؾ ؿضر اموُقف 

٧ؤ٢ح ؿجؾٞر ٝٞظح٠ِر ٩ٖ ٠فذ، ٧ٜح٢ز ٢٥حٛ قػ٠ر ٩ُٞ جٝدحخ جٝفثيل٩ ٧ٖٙٗز نـ٧ير  " 
ؤ٢سٌف ؾف٧ض ٠ظ٧٠ُر ًٞدر ١٠ جٝدحخ دِؿ ٜؿذ ٧جػؿ ٠ؿ جيؿ٣ ُٞنح١ ي٠ٞـك ظلـ٩٠،   
ٖيفد٩٢ ٩ُٞ د٩٢ً، ٧د٠ظفؿ ٠ح ػؿش جٝسوفٕ ؿ٣ ػليز دحٝـ٧٥ل ١٠ نؿذ ج٠ٝٗحظثـر  

 ".١٠ ج٧٠ٕٝٙ ج٩ٞٝ ػول ٙؿجٟ ٠ظ٧٠ُر ٜديفذ ١٠ ق٠بلث٩ جًٝٞدر ٧جًٝحٝدحز 

 :امخبوس ؿضر اموُقف 

٧ؤ٢ح فجٜدر جًٝٚحف ٧ق٠يبلس٩ ٩ِ٠، ٜح٢ز ٠ظ٧٠ُر ١٠ جٝندحخ ٧جٙٗر دظ٧جف٢ح دٜـل  " 
لٗحٝر ٦٢٠ٟ ٧ٜح٧٢ج يسق١٧ٚ٢ ٙوؿًج د٢ح ٧يسػفن١٧ د٢ح، ٧ي١٧ٚٞ ٠ٜٞحز ٧لؾر ج٠ٝٗـف٧ى  

ندحخ ٠سِٟٞ، ٧ٜح٧٢ج ي١٧ٝ٧ٚ ؤ١ جٝد٢ز ؿ٨ الدلر ػٞـ٧، ٧ؿ٨ الدلـر   ؤ٦٢ح ال س٢ً٘ ١٠ 
 ".٠ػق٘، ٧ظ٤ ٧جػؿ ٦٢٠ٟ ٧ػً جيؿ٣ ٩ُٞ ٜس٩ٗ، ٠ٖٚز دس٦قي٤ٚ ٩ٖ جًٝٚف 
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 :امشبدس ؿضر اموُقف 

٠فذ ٧ؤ٢ح ٩ٖ جًٝٚحف، فٜدز ٧ٜح١ قػ٠ر ؾحٝه ٖػليز دإ١ ٖي٤ جيؿ دسسػفٛ ُٞـ٩  " 
ٖي٤، ٠ٝ٧ح دويز ٧فج٨ ٝٚيـز نـحخ   ٦ٌف٨ ٧ؤ٢ح ٧جٙٗر ٩ٖ جًٝٚف ٠٧ٗيم ٠ٜح١ ؤظٞك 

ل٢ر، ٧د٠ظفؿ ا٩٢ نٗز ا٤٢ نحخ سٜٗيف٨ سنل ٧ظل٩٠  37 – ٠ُ23ف٣ ي١ٜ٠ ٠ح دي١ 
 ".جفسِم ٧ًِٞز ٩٢٠ ٠ٜٞحز نسي٠ر ٜسيف ٠ِفٖم ؤي٤ ٩٥، فجع دِؿ ٩٢ُ 

 :امشبتؾ ؿضر اموُقف 

٠فذ فػز ُٞنح١ ؤظيخ جٝس٧٠ي١ ١٠ ٠ػل جٝس٧٠ي١ ٩ٖ دٞؿ٢ح، ٢ٜ٧ز ؤيح٦٠ح ٩ٖ صحٝصـر  " 
اُؿجؿ٨، ٧فػز ٧ٝٚيز جٝؿٜح١ ؾح٩ٝ ال ي٧ظؿ ٖي٤ ؤػؿ، ٧ٙٞز ٝٞدٚحل جًُي٢ـ٩ جٝس٠ـ٧ي١   
دسح٢ُح ٖإؾـ ٩٢٠ جٝدًحٙر، ٧ظحء دِؿ ٜؿذ فظل سح٩٢ ُح٧ق جٝس٧٠ي١ ٧ؤًُح٣ ٤ٝ ٙد٩ٞ فٟٓ 
ؤ٩٢ ؤ٢ح ج٩ٞٝ ظحير جأل٧ل، ٧دِؿ ٜؿذ ًُح٩٢ جٝس٧٠ي١ دسح٢ُح ٧ٙحل ٩ٝ سحؾؿ٨ ظ٢ي٤ يح ػ٧ٞذ 

ر ؤ٧ل ٠فذ ؤل٦ِ٠ح ٢٧قٝز ٩ُٞ ٜحٝوحُٚر ٠ٝ٧ح ػـح٧ل ي٠لـٛ   ٧سؿي٩٢ د٧لر، ٧ؿ٨ ٠ٜٞ
جيؿ٨ ؤ٢ح ؾٗز ٧جفسِنز ؾحٝه، ٧ػح٧ل ي٠ِل ٠ِح٨ ػحظحز ؤ٢ح ٢ٜ٠ـسم ؤُف٦ٖـح ٧ال   
ؤُفٕ ٢ِ٠ح٥ح ؾحٝه، ٠ٝ٧ح ػح٧ل يد٧ل٩٢، ٝٚيز ٢ٗل٩ دِي٤ ٧ؾؿز جٝس٧٠ي١ ٧ظفيز 

 ".١٠ ٢ُؿ ؿٜح٤٢، ٥٧ـج ج٧٠ٕٝٙ ٠ُف٨ ٠ح ػٜيس٤ ٝػؿ ؤدؿًج 

 :ى ؿضر امذبواموُقف 

٢ٜز ؤليف ٩ٖ جٝنحفٍ ٩ِ٠٧ جػؿ٨ وؿيٚحس٩، ٖبـج دنـحخ يٚـ٧ؿ ؿفجظـر يػـح٧ل     " 
جالػسٜحٛ د٢ح، ٠ؿ جيؿ٣ ٠ٝ٧ك ؤظقجء ١٠ ظل٩٠ ٧٥٧ ٠حن٩ دحٝؿفجظر، ٧جؾس٩ٗ، صٟ ُـحؿ  
٠فذ ؤؾف٨ ١٠ ٧فج٢ح ٧ٜفف ٢ٗك جِٝٗل، ٠َ جِٟٝٞ ؤ٩٢٢ جفسؿ٨ ؾ٠حف ٠٧بلدـك ٧جلـِر   

 ".دح٢ٝحك ٧جٝنحفٍ جٝـ٨ ؤليف ٖي٤ نحفٍ ٠ٞت 

 :امخبشؾ ؿضر اموُقف 

٢ٜز دحلس٠فجف ٠ٝح ؤًَٞ د٢٧ٜٞر ديس٢ح ؤ٧ جٝندحٛ يوحؿٕ ؤػيح٢ًح جد١ جٝظيفج١ ي١٧ٜ ٩ٖ " 
د٢٧ٜٞس٦ٟ ٧ٜل ٠ح ين٩٢ٖ٧ ي٩ٝ٧ٚ ٜبلٟ ٙـف ٧يِحٜل٩٢، ٧د٠ظفؿ ؤ٢ح ٠ح ؤلـ٠َ جٜٝـبلٟ ؿ٣   

 ".ؤليخ جٝد٢٧ٜٞر ٧ؤؿؾل 
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 : امـضرُى اموُقف

ػيحس٩ ٠٧حقٝز ؤسِفى ٦ٝح ٜل يـ٧ٟ، ٠٧ـ١ ٥ــ٣    ٝٚؿ سِفيز ٧٠ٝجٕٙ ٜصيفذ ٩ٖ " 
ج٧٠ٝجٕٙ، ؤ٩٢ ٢ٜز ؤ٠ن٩ ٩ٖ جٝنحفٍ ٠َ ق٠يٞر ٩ٝ سِفي٢ح ٝنت ٓفيخ، ٜح٢ز ٢٥ـحٛ  
٩ٖ جٝظح٢خ جآلؾف ١٠ جٝنحفٍ ُفدر ٧جٙٗر، ٧ٜح١ د٦ح لحث٘ ٩٥٧ ُفدر فٜحخ ٢ُ٧ـؿ٠ح  

 ٌ جٝظ٢لـير،   جٙسفد٢ح ٦٢٠ح، ؤ٩ٚٝ ُٞي٢ح جٝلحث٘ ؤٝٗحٌ ال ؤلسًيَ ؤ١ ؤٜفف٥ح، ٠ٞيثر دحألٝٗـح
٧دِؿ ـٝٛ ؤؿجف جِٝفدر ا٩ٝ جٝظح٢خ جٝـ٨ ٠٢ن٩ ٖي٤، ٢٢ٜٝح ؤلف٢ُح ٧ؿؾ٢ٞح ج٠ٝؿي٢ر جٝظح٠ِير 

 ".دلفُر 

 :امحبدِ ُامـضرُى اموُقف 

ؤ٢ح ٧ق٠بلث٩ ٢ٜح ٩ٖ جٝنحفٍ، ٠فز ليحفذ نفًر ؤ٠ح٢٠ح ٖٚحٟ يـحدً فجٜـخ ٖي٦ـح    " 
د٧يَ يـؿ٥ح ُٞـ٩    د٠ِحٜلس٩، ٧ٙحل ٩ٝ ؤ٢ز ظ٠يٞر ظؿًج ٠ٙ٧ف، ٖٚح٠ز اػؿ٨ ق٠يبلس٩

٧ظ٩٦ ٖٚحل ٦ٝح ؤي٧ذ ي٩ِ يؿٛ ٩ُٞ ٧ظ٦٦ح ؤػل١ سسػلؿ ٧ؤؾيفًج ٙحٟ دؾَٞ ًحٙيس٤ ٧ؤؾـ 
 ".ينح٧ف د٦ح ٢ٝح ػس٩ جؾسٗز جٝليحفذ 
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 :ولبى فـل امخحرص : ذبييًب 
 اميشــتج امـــدد ولـبى امخحـرص

 ٧لحثل ج٧٠ٝجوبلز
 جٝنـحفٍ
 جٝظح٠ِـر
 جٝديـز

15 
25 
11 
4 

27.3% 
45.5% 
20% 
7.2% 

 %100 55 اموسوــــُؽ

يسيغ ١٠ جٝظؿ٧ل جٝلحد٘، ؤ١ ؤِٖحل جٝسػفم جٝظ٢ل٩ جٝس٩ سِفيـز ٦ٝـح ًحٝدـحز    
جٝظح٠ِر سس٧قٍ ٩ُٞ ج٢ٝػ٧ جٝسح٩ٝ، يإس٩ جٝنحفٍ دحُسدحف٣ ؤٜصف جأل٠ح١ٜ جٝسـ٩ سسِـفى ٖي٦ـح    

جٝصح٢ير ، ٧سإس٩ ٩ٖ ج٠ٝفسدر %45.5ًحٝدحز جٝظح٠ِر ألِٖحل جٝسػفم ٧دٞٔز ٢لدر ج٧٠ٝجٕٙ ٖي٤ 
 %.7.2، ٧ؤؾيفًج جٝديز د٢لدر %20، دي٠٢ح جٝظح٠ِر د٢لدر %٧27.3لحثل ج٧٠ٝجوبلز د٢لدر 

٧س٧يغ ٥ـ٣ جٝديح٢حز ؤ١ ؤِٖحل جٝسػفم جٝظ٢ل٩ سس٧قٍ ػلخ جأل٠ح١ٜ جٝس٩ سفسحؿ٥ـح  
ًحٝدحز جٝظح٠ِر، ١٠٧ ؾبلل ٧وٕ ِٖل جٝسػفم ١٠ ُي٢ر جٝؿفجلر، يسيغ ؤ١ ؤٜصـف ؤِٖـحل   

٢ر جٝؿفجلر، ٩٥ سٞٛ جألِٖحل جٝس٩ سػؿش ١٦ٝ ٩ٖ ٧لحثل ج٧٠ٝجوبلز، جٝسػفم و٧ِدر ٩ُٞ ُي
٢ٌفًج أل١ ٥ـ٣ ج٧٠ٝجوبلز ٙؿ سٗفى ؤػيح٢ًح ٩ُٞ جًٝحٝدر جٝظ٧ٞك دظ٧جف فظل، ٠٠ـح ي٦يـت   
جٝٗفور ألِٖحل جٝسػفم جٝظ٢ل٩ دل٧٦ٝر ٧يلف، ايحٖر ا٩ٝ و٧ِدر فؿ جِٝٗل دح٢ٝلدر ٝؤل٢صـ٩  

 ٠صل ٥ـ٣ جألِٖحل، ٧فؿ جِٝٗل ٓحٝدًح ٠ـح يٜـ١٧ لـٞد٩    أل٦٢ح ؿجث٠ًح سٗيل ج٦ٝف٧خ ١٠ ٧٠جظ٦ر 
 .١٠ ٙدل جأل٢ص٩
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 :امخداؿيبح اموخرختج ؿنّ خـرع ؿييج امدراشج ألفـبل امخحرص : ذبمذًب 

 اميشــتج امـــدد يُؽ فـل امخحرص امسيشّ

 جٝن٧ِف دحٝلؾً ٩ُٞ جٝفظحل -

 جإلػلحك دحٝيي٘ ٧جإلػدحً -

 جإلػلحك دحٝؾ٧ٕ ٧جٝٚٞ٘ -

 ٢ػ٧ جٝفظحل جٝن٧ِف دحِٝؿ٧ج١ -

12 
14 
22 
7 

21.8% 

25.5% 

40% 

12.7% 

 %100 55 اموسوــــُؽ

س٧يغ ديح٢حز جٝظؿ٧ل جٝلحد٘، و٧ف جٝسؿجُيحز ج٠ٝسفسدر ٩ُٞ سِفى ُي٢ر جٝؿفجلـر  
ألِٖحل جٝسػفم، ٧ٜح٢ز ؤ٥ٟ ٥ـ٣ جٝسؿجُيحز ٩٥ ن٧ِف جأل٢ص٩ دحٝؾ٧ٕ ٧جٝٚٞـ٘ ٠ـ١ ظـفجء    

 ، %40سِفي٦ح أل٨ نٜل ١٠ ؤنٜحل جٝسػفم جٝظ٢ل٩، ٧دٞٔز ٢لـدر ٥ــج جٝنـ٧ِف اٝـ٩     
، ي٩ٞ ـٝٛ جٝن٧ِف دحٝلؾً ٩ُٞ جٝفظحل %25.5در دي٠٢ح جإلػلحك دحٝيي٘ ٧جإلػدحً دٞٔز ٢ل

، ٠٧ظ٠ل ٥ـ٣ جٝسؿجُيحز %12.7، ٧ؤؾيفًج جٝن٧ِف دحِٝؿ٧ج١ ٢ػ٧ جٝفظحل د٢لدر %21.8د٢لدر 
س٩ٚٞ دأصحف٥ح جالٙسوحؿير ٧جالظس٠حُير ٧ج٢ٝٗلير ٩ُٞ جٝيػير ٧سظِل ػيحس٦ح ؤٜصـف وـ٧ِدر،   

٧٢ِيحس٦ح جٝس٩ سئصف لٞديًح ُٞـ٩  ٖسِفى جأل٢ص٩ ِٝٗل ١٠ ؤِٖحل جٝسػفم يئؿ٨ ا٩ٝ ج٢ؾٗحى ٠
ؤؿجث٦ح ٠ِٞٝل ج٧ًٞ٠ٝخ ٦٢٠ح، ٧جظس٠حُيًح س٧جظ٤ جأل٢ص٩ جٝس٩ سسِفى ألِٖحل جٝسػـفم جٝظ٢لـ٩   
و٧ِدحز ٩ٖ س٧ٜي١ ٧سؿُيٟ جِٝبلٙحز جالظس٠حُير، ٥٧ـج دؿ٧ف٣ يفسدً دحِٝؿيؿ ١٠ ج٠ٝنـٜبلز  

 .ج٢ٝٗلير ج٠ٝفسدًر دحٝس٧سف ٧جٝٚٞ٘ ٧سٚٞخ ج٠ٝقجض
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 :يسيبح األيذّ فّ وُاسَج أفـبل امخحرص امسيشّ اشخراخ: راتـًب 

 اميشــتج امـــدد اشخراخيسيج اموُاسَـج

 .سظح٥ل ج٧٠ٕٝٙ ؾ٧ًٖح ١٠ جٝسؿجُيحز جٝس٩ ي١ٜ٠ ؤ١ سػؿش -1

 .جٝسِديف ١ُ جٝٔيخ ٧جٝيي٘ دحلسؾؿجٟ ٠بل٠غ ج٧ٝظ٤ -2

 .ج٦ٝف٧خ ١٠ ٠ٜح١ ػؿ٧ش جِٝٗل -3

 .٠ػح٧ٝر جاللسٔحصر دإػؿ -4

 .ج٩ٌٗٞٝ ٝٞٗحُلس٧ظي٤ ج٧ٟٞٝ ٧جٝس٧ديؽ  -5

 .فؿ ِٖل ٢ُيٕ دحلسؾؿجٟ ؤ٨ نت ؤ٧ ؤؿجذ -6

 .جٝٞظ٧ء ألػؿ ؤٖفجؿ جٝػفك دحٝظح٠ِر -7
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3.6% 
1.8% 

 %100 55 اموسوــــُؽ

٧دسٗفيْ جٝديح٢حز جٝؾحور دحاللسفجسيظيحز جٝس٩ جُس٠ؿز ُٞي٦ح جإل٢حش ٩ٖ ٧٠جظ٦ر ؤِٖحل 
٥ـ٣ جاللسفجسيظيحز ٩ٖ ظ٠ٞس٦ح س٠صل ٧٠جظ٦حز لٞدير، ال سس٠حن٩ ٧ؾ٧ًفذ جٝسػفم، جسيغ ؤ١ 

٠صل ٥ـ٣ جألِٖحل، ٧ٜح٢ز جلسفجسيظير ج٦ٝف٧خ ١٠ ٠ٜح١ ػؿ٧ش جِٝٗل ٥ـ٩ جألٜصـف ج٢سنـحفًج    
١٠ ظ٠ٞر ج٧٠ٝجٕٙ، ظحءز دِؿ ـٝٛ جلسفجسيظير سظح٥ل ج٧٠ٕٝٙ ؾ٧ًٖح ١٠ % ٧40دٞٔز ٢لدس٦ح 

، ؤ٠ح س٧ظي٤ جٝٞـ٧ٟ ٧جٝسـ٧ديؽ جٌٝٞٗـ٩    %30.9ز ٢لدس٦ح جٝسؿجُيحز جٝس٩ ي١ٜ٠ ؤ١ سػؿش ٧دٞٔ
، صـٟ جلـسفجسيظير   %7.3، ٠٧ػح٧ٝر جاللسٔحصر دإػؿ دٞٔز ٢لدس٦ح %10.9ٝٞٗحُل دٞٔز ٢لدس٦ح 

، ؤ٠ـح جلـسفجسيظير   %5.5جٝسِديف ١ُ جٝٔيخ ٧جٝيي٘ دحلسؾؿجٟ ٠بل٠غ ج٧ٝظ٤ ٧دٞٔز ٢لدس٦ح 
، ٧ؤؾيفًج جٝٞظ٧ء ألػؿ ؤٖـفجؿ جٝػـفك   %3.6ج٢ِٕٝ دحلسؾؿجٟ ؤ٨ نت ؤ٧ ؤؿجذ ٠ح دٞٔز ٢لدس٦ح 

 %.1.8دحٝظح٠ِر ٧دٞٔز ٢لدس٦ح 
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 امفظل امشبتؾ
 خفشير يخبئز امدراشج

 :وقدوـج 

ػح٧ٝز ٥ـ٣ جٝؿفجلر ٖػه ًديِر ؤِٖحل جٝسػفم جٝظ٢ل٩ جِٝحٟ ٧جٝسػـفم جٝظ٢لـ٩   
جٝي٠٧يـر   دح٠ٝػحفٟ ٧جألدِحؿ جالظس٠حُير ج٠ٝفسدًر د٦ـ٣ جألِٖحل ؿجؾل جٝليحٙحز ج٠ٝسدحي٢ر ٝٞػيـحذ 

جٝؾحور دح٠ٝفؤذ، ٧ج٧ٝو٧ل أل٥ٟ ؤنٜحل جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ج٧٠ٝظ٧ؿذ ؿجؾل لـيحٙحز جٝسٗحُـل   
جالظس٠ح٩ُ جٝٚحثٟ دي١ جأل٢ص٩ ٧جٝديثر جالظس٠حُير ج٠ٝػيًر د٦ح، ٧فوؿ ؤ٥ٟ جٝسؿجُيحز ج٠ٝسفسدـر  
 ٩ُٞ سِفى جأل٢ص٩ أل٨ نٜل ١٠ ؤنٜحل جٝسػفم جٝظ٢ل٩، ٧ؤ٥ٟ جاللسفجسيظيحز جٝس٩ سٟ سد٢ي٦ح
١٠ ٙدل جٝيػحيح ٧٠ٝجظ٦ر ٥ـ٣ جألِٖحل، ٜل ٥ـج ٠َ جألؾـ ٩ٖ جالُسدحف ظ٠ٞر ج٢ِٝحوف جٝؿجؾٞير 
جٝس٩ سػٜٟ ج٧٠ٕٝٙ، ايحٖر ا٩ٝ ج٢ِٝحوف جٝؾحفظير جٝس٩ سسنٜل ١٠ ٠ظ٧٠ُر جٌٝف٧ٕ جٝصٚحٖير 

 .٧جالظس٠حُير جٝس٩ سئًف ٧٠ٕٞٝٙ ليح٤ٙ

سلس٢ؿ ُٞي٦ح جٝؿفجلر جٝفج٢٥ر، ٢٠٧ـ دؿجير جٝؿفجلر سٟ سإليك اًحف ٢ٌف٨، ٜد٢ير سػسير 
٥ـ٣ جٝد٢ير ج٢ٌٝفير سئٜؿ ٩ُٞ ؤ١ ِٖل جٝسػفم جٝظ٢ل٩، ال ي٠صل ٠ظفؿ ل٧ٞٛ ج٢ػفجٖـ٩ ُـ١   
جٝٚيٟ ٧ج٠ِٝحييف جٝس٩ يٚف٥ح ج٠ٝظس٠َ، ٤٢ٜٝ٧ ِٖل يػؿش ؿجؾل سٗحُبلز جألٖفجؿ جٝي٠٧ير، ٧يفسدً 

 .٧ي٢سط ١ُ جألد٢ير جالظس٠حُير ج٠ٝؾسٞٗر ؿجؾل جٝس٧ٜي١ جالظس٠ح٩ُ

٢٧ػح٧ل ١٠ ؾبلل ٥ـج جٝٗول، ُفى ؤ٥ٟ ج٢ٝسحثط جٝس٩ س٧وٞز ٦ٝح ؿفجلس٢ح جٝفج٢٥ر، 
٧ـٝٛ د٦ؿٕ سٗليف ٥ـ٣ ج٢ٝسحثط ٩ُٞ ي٧ء اًحف٢ح ج٢ٌٝف٨ ٠ـ١ ٢حػيـر، ٧جٝلـيح٘ جٝد٢ـحث٩     

 .ج٠ٝظس٩ِ٠ ١٠ ٢حػير ؤؾف٨

 :ُاقؾ أفـبل امخحرص امسيشّ [  1] 

جِٝؿيؿ ١٠ ج٠ٝظس٠ِحز ٝيلز ٠نـٜٞر  ا٩ٝ ؤ١ ٠نٜٞر جٝسػفم ٩ٖ " ؿيح٢ح ٜي٢ؿجل"ؤنحفز 
ٖفؿير، دل ٩٥ ٠نٜٞر جظس٠حُير ُح٠ر، أل١ جٜٝصيف ١٠ ج٢ٝلحء يظؿ١ ؤ٢ٗل١٦ ٩ٖ ٧٠ٕٙ جٝيػير، 
٠ٝصل ٥ـ٣ جألِٖحل، ٧سِفى ج٢ٝلحء ألِٖحل جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ال يٚسوف ٩ُٞ لـيح٘ جظس٠ـح٩ُ   

 .(1)جالظس٠حُير دِي٤٢، دل ٙؿ سسِفى ج٢ٝلحء ٠ٝصل ٥ـ٣ جألِٖحل ٩ٖ جِٝؿيؿ ١٠ جٝليحٙحز

                                              
(

1
)  Diana Kendall, Op.Cit., p. 166. 
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٧ٝٚؿ ٜنٗز ٢سحثط ؿفجلس٢ح جٝفج٢٥ر ١ُ ػٚيٚر ؤ١ جٝسػفم جٝظ٢لـ٩ ٧ؤنـٜح٤ٝ ج٠ٝؾسٞٗـر،    
ؤ١ جآل٢٧ـر  % 78.6ٌح٥فذ ٧٠ظ٧ؿذ دي١ ُي٢ر جٝؿفجلر، ػيش فؤز ٠ٌِٟ ُي٢ر جٝؿفجلر ٧د٢لـدر  

ي٦ـح  ٥٧ـ٣ ج٢ٝسيظر جٝس٩ ج٢س٦ـز اٝ . جألؾيفذ سن٦ؿ سقجيؿ ألِٖحل جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ج٧٠ٝظ٤ يؿ جأل٢ص٩
جٝؿفجلر سفسدً ٩ٖ ظح٢خ ٜديف ٦٢٠ح د٠ح ين٦ؿ٣ ج٠ٝظس٠ـَ ج٠ٝوـف٨ ٠ـ١ سٔييـفجز جظس٠حُيـر      
٧جٙسوحؿير، ٧ِٝل ؤ٥ٟ ٥ـ٣ جٝسٔييفجز ٧٥ جٝسػ٧ل ٢ػ٧ ج٧٠٢ٝـض جٝفؤل٠ح٩ٝ، ٠٧ح سد٤ِ ١٠ سػـ٧الز  
ٙي٠ير، ٦٢٠ح ليحؿذ ٙيٟ ج٠ٝحؿذ ٧جٝفدغ ٧جٝٗفؿير، ٩٥٧ جٝٚيٟ جٝس٩ سظِل ا٠ٜح٢يـر ج٢س٦ـحٛ جآلؾـفي١    

١٠ ُي٢ر جٝؿفجلر ؤٜؿ١ ؤ١ ظ٠يَ % ٧62.1يسإٜؿ ٠ح لد٘ ١٠ ؾبلل ؤ١ . (1)٧جٝسِؿ٨ ُٞي٦ٟ ؤٜدف
ج٢ٝلحء ُفير ألِٖحل جٝسػفم جٝظ٢ل٩، د٩٢ِ٠ ؤ١ ٥ـ٣ جألِٖحل ٟٝ سِؿ ٧٠ظ٦ر ٢ػـ٧ نـفيػر   

 .٠ِي٢ر ١٠ ج٢ٝلحء

٠ح يؿ٢ِٖح ٢ػ٧ جٝسلحئل ١ُ ؿ٧جَٖ جٝسػفم جٝظ٢ل٩، ٧ٝٚؿ ؤٜؿز جٝؿفجلـحز  ٥ـج ٧ِٝل 
دٚر ٩ُٞ ؤ١ ٢٥حٛ ٠ظ٧٠ُسي١ ١٠ ج٧ِٝج٠ل ٧جٝؿ٧جَٖ سٕٚ ؾٕٞ جفسٜحخ ٖفؿ ٠ح ٝلـ٧ٞٛ ؤ٧  جٝلح

 :ِٖل ١٠ ؤِٖحل جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٥٧ـ٣ ج٧ِٝج٠ل ٩٥ 

 :٩٥٧ ٠فسدًر دحٝٗحُل ـجس٤، ٧سس٠صل ٩ٖ : ؿُاول داخنيج  -1

أل٢صـ٩  ج٠ِٝسٚؿجز جٝظ٢لير جِٝؿجثير، ٩٥٧ جٝس٩ سنيف ا٩ٝ فئير جِٝبلٙحز ٠ح دي١ جٝــٜف ٧ج   -ؤ 
٩ُٞ ؤ٦٢ح ُبلٙحز ٙسحٝير ٢ُ٧يٗر، ٧سس٠يق ٠صل ٥ـ٣ جِٝبلٙـحز دح٢٠ٝـح٧فذ، ٧جاللـسٔبلل،    

 .٧ٖٚؿج١ جٝصٚر

ج٠ِٝٚسؿجز جٝظ٢لير جٝؾحًثر، ٧جٝس٩ سلح٥ٟ ٩ٖ سن٧ي٤ جِٝٗل جٝظ٢ل٩ ٝـؿ٨ جٝٗـفؿ، ٥٧ــج     -خ
ٖي٠ح جٝسن٧ي٤ يؿُٟ جسظح٣ جٝٗفؿ ؤِٖحل جٝسػفم جٝظ٢ل٩، ٢سيظر ُؿٟ ؿفجير ٧ٙٞر ؾدفذ جٝٗفؿ 

 .يفسدً دحٝصٚحٖر جٝظ٢لير

٩٥٧ س٢ػوف ٩ٖ ؤ١ ل٧ٞٛ جٝسػفم جٝظ٢ل٩ يقؿجؿ ؿجؾل جٝديثر جٝسـ٩   :امـُاول امتيئيج  -2
سو٧ف ٧سِفى ج٠ٝفؤذ ٜإؿجذ ٝٞظ٢ك، ٧سؿُٟ جالسظح٥حز جٝس٩ سٚٞل ١٠ ؤ٠٥يـر ج٠ٝـفؤذ،   
 ٧سدفق جالسظح٥حز ج٠ِٝدفذ ١ُ يِٕ ج٠ٝفؤذ، ٧ُؿٟ ٙؿفس٦ح ٩ُٞ جٝػٗحٌ ٩ُٞ ٢ٗلـ٦ح ؤ٧ 

 .(2)٩ُٞ ٧٠جظ٦ر ١٠ يٚحد٦ٞح دل٧ٞٛ ٠ف٧ٖى دح٢ٝلدر ٦ٝح

                                              

 .58ؾحٝؿ ُدؿ جٝفل٧ل، ظفجثٟ جالٓسوحخ ٥٧سٛ جِٝفى ٩ٖ ٠وف، ٠فظَ لحد٘، ه   (1)
(

2
)  Damon Michell, Richard Hirchman, Op.Cit., p. 195. 
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٢٧ٌفًج ٝس٧جٖف ٥ـ٣ جٝؿ٧جَٖ ٝؿ٨ جٝـ٧ٜف ٩ٖ جِٝؿيؿ ١٠ ٢٠حً٘ ج٠ٝظس٠َ ج٠ٝوف٨، ٢ظـؿ  
١٠ ُي٢ر جٝؿفجلر ٙؿ ؤٜؿ١ ٩ُٞ سِفي١٦ ِٝٗل ؤ٧ ؤٜصف ١٠ ؤِٖحل جٝسػـفم  % 76.4ؤ١ ٢لدر 

جسؾـز ٥ـ٣ جألِٖحل صبلصر ؤنـٜحل  جٝظ٢ل٩، ٥٧ـ٣ جألِٖحل ٟٝ س١ٜ ٢٠ػوفذ ٩ٖ نٜل ٧جػؿ، دل 
٠ؾسٞٗر ػلخ و٧فس٦ح، ٢ٖظؿ ؤ١ ج٠ًِٝيحز ج٠ٝيؿج٢ير ٝٞؿفجلر جٝفج٢٥ـر ٙـؿ ؤٜـؿز ُٞـ٩ ؤ١     

، يٞيـ٤ جٝسػـفم   %46.7جٝسػفم جٝظ٢ل٩ دحٌٝٞٗ ٧جٜٝبلٟ، ٧ٙؿ س٠صل ٩ٖ ُي٢ر جٝؿفجلر د٢لدر 
الػسٜـحٛ  ، ٧ؤؾيفج جٝسػفم جٝظ٢ل٩ جٝظلـؿ٨ ؤ٧ دح %39.2جٝظ٢ل٩ دح٢ٌٝف ٧جإلنحفذ د٢لدر 

 %.٧14.1دٞٔز ٢لدس٤ 

٧ٟٝ سسِؿؿ ؤنٜحل ؤِٖحل جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٖػلخ، دل ٢٥حٛ سِؿؿ ؤييح ٩ٖ ؤ٠ح١ٜ ػؿ٧ش 
، ٧جػسـل  %40.2ِٖل جٝسػفم، ٢ٖظؿ ؤ١ ٧لحثل ج٧٠ٝجوبلز ظحءز ٩ٖ ج٠ٝفسدر جأل٩ٝ٧ د٢لدر 

سِٞي٠يـر  ، دي٠٢ح ظحءز ٩ٖ ج٠ٝفسدر جٝصحٝصر ج٠ٝئللـحز جٝ %29.9جٝنحفٍ ج٠ٝفسدر جٝصح٢ير د٢لدر 
 %.10.3، ٧ظحء ج٠ِٝل ٩ٖ ج٠ٝفسدر جٝفجدِر د٢لدر %19.6د٢لدر ( ج٠ٝؿفلر، جٝظح٠ِر)

٧ِٝل سِؿؿ ؤنٜحل جٝسػفم جٝظ٢ل٩، ٧سؿفظ٦ح ٩ٖ جٝنؿذ، ٧سِؿؿ جأل٠ح١ٜ جٝس٩ سػـؿش  
ٖي٦ح ٠صل ٥ـ٣ جألِٖحل، يئٜؿ ٢ٝح ؤ١ ٠صل ٥ـ٣ جٝل٧ٜٞيحز ٠فسدًر دحٝسٗحُل جالظس٠ـح٩ُ ٠ِٜٞيـر   

ح دي١ جألٖفجؿ، ٧س٦ٌف ٩ٖ ٠ؾسٕٞ جٝليحٙحز جالظس٠حُير، ٩٥٧ سفظَ ٧ِٝج٠ل سػؿش دحلس٠فجف ٠
 .ٜح٢٠ر ٩ٖ جٝد٢حء جالظس٠ح٩ُ، ٧ُ٧ج٠ل ؤؾف٨ ٜح٢٠ر ٩ٖ جألٖفجؿ جٝٗحُٞي١ ؤ٢ٗل٦ٟ

 :امخحرص امسيشّ تبموحبره [   2] 

١٠ ُي٢ـر  % 39.3ٝٚؿ ؤٜؿز ج٠ًِٝيحز ج٠ٝيؿج٢ير ٝٞؿفجلر جٝفج٢٥ر، ٩ُٞ سِفى ٢لدر 
جٝؿفجلر ألِٖحل جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ١٠ ؤػؿ ٠ػحف٦٠ح ؤ٧ ؤٙحفد٦ح، ٧ِٝل ٥ـ٣ ج٢ٝلدر س٠صل ٠ئنـف  
ؾًيف ٧ٝجَٙ ٥ـ٣ جٌٝح٥فذ، أل١ ٥ـ٣ ج٢ٝلدر سؿٝل ٩ُٞ ٧ظ٧ؿ ٠صل ٥ـ٣ جٝل٧ٜٞيحز جٝس٩ سسظـح٧ق  

٧جٝٚيٟ ٧جٝسٚحٝيؿ جٝس٩ سػٜٟ ٧سيدً ل٧ٞٛ جألٖفجؿ ٩ٖ ج٠ٝظس٠َ ج٠ٝوـف٨،   جِٝؿيؿ ١٠ ج٠ٝٚؿلحز
٧ِٝل ٥ـج يئٜؿ ٩ُٞ ؤ١ ؤلدحخ س٧جٖف ٠صل ٥ـ٣ جٝل٧ٜٞيحز ٠لس٢ً٧ر ٩ٖ جٝسٜـ٧ي١ جالظس٠ـح٩ُ   
ج٠ٝوف٨ ـجس٤، ٥ـج جٝس٧ٜي١ ج٠ٝلث٧ل ١ُ اؾفجض ٧يدً ٠٢ً جٝفٓدر ٝؿ٨ جألٖفجؿ، ٠٧ح سلٜز 

ؤ١ ٢٥حٛ ٠٢ً ٝٞفٓدر ظؿيؿ ال يؾيَ أل٨ ٧ٙجُؿ ؤ٧ يـ٧جدً  ٤٢ُ ٥ـ٣ ج٢ٝلدر جٝلحدٚر، ٠ئؿج٣ 
٧٠ظ٧ؿذ ٩ٖ ج٠ٝظس٠َ، ؤ٧ د٩٢ِ٠ آؾف ٟٝ سِؿ ٧لحثل جٝيدً جالظس٠ح٩ُ ج٧٠ٝظ٧ؿذ ٩ٖ ج٠ٝظس٠ـَ  
ج٠ٝوف٨ ٙحؿفذ ٩ُٞ ٜدغ ظ٠حٍ فٓدحز جألٖفجؿ، ٩ٖ ٌل س٧ٜي١ جظس٠ح٩ُ يؿ٧ُ ٝبللـس٦بلٛ،  
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ج٠ِٝف٧ير ٝبللس٦بلٛ جأل٢صـ٩، ؿ١٧  جٝـ٨ ؤودغ ٓحير ١٠ ٓحيحز جألٖفجؿ، ١٠٧ ي١٠ جٝلَٞ 
 .جُسدحف أل٨ ٧ٙجُؿ ػح٠ٜر

٧ٟٝ س١ٜ ؤِٖحل جٝسػفم جٝظ٢ل٩ دح٠ٝػحفٟ ٩ٖ اًحف ٢سحثط ؿفجلس٢ح ٠ٚسوفذ ٩ُٞ نٜل 
٧جػؿ، دل سِؿؿز ؤنٜحل ؤِٖحل جٝسػفم جٝظ٢ل٩ دح٠ٝػحفٟ، ٢٦ٖحٛ سػفم ظ٢ل٩ دح٠ٞٝك ٧دٞٔز 

، ٢٥٧ـحٛ سػـفم   %25ٔز ٢لدس٤ ، ٢٥٧حٛ سػفم ظ٢ل٩ دحٜٝبلٟ ٧جٌٝٞٗ ٧دٞ%٢47.2لدس٤ 
٧ِٝل ٥ــ٣  %. 5.6، ٢٥٧حٛ جٓسوحخ ٜح٠ل دٞٔز ٢لدس٤ %22.2ظ٢ل٩ دح٢ٌٝف ٧دٞٔز ٢لدس٤ 

ج٢ٝلخ سئٜؿ ٩ُٞ ؾ٧ًفذ ٠ح يػؿش ٩ٖ ج٠ٝظس٠َ ج٠ٝوف٨ جآل١ ١٠ ج٦٢يـحف ؤؾبلٙـ٩، ٥ــج    
ـ  ر جال٦٢يحف جٝـ٨ يؿٝل ٩ُٞ ؤ١ ج٠ٝظس٠َ ج٠ٝوف٨ ي٧جظ٤٦ جآل١ ؤق٠ر ٙي٠ير ػٚيٚير، ٥٧ـ٣ جألق٠

٩ٖ ظ٥٧ف٥ح ٠ح ٩٥ اال ج٢ِٜحك ٧ٝجَٙ د٢حث٩ ٠ٕٔٞ دحٝس٢حٙيحز، ٧ج٠ٝئصفجز جٝس٩ س٢ِٜك ٩ُٞ 
جألٖفجؿ، ٧سؿَٖ د٦ٟ ؿِٖح ا٩ٝ جِٝٗل ج٢٠ٝػفٕ ١ُ جٝٚيٟ جإليظحدير، ػيش سئصف ٌـف٧ٕ جٝديثـر   
جالظس٠حُير ٩ُٞ ظ٠يَ جألٖفجؿ ٩ٖ جٝنفجثغ جًٝدٚير، ٧ؿفظر جال٠سصحل ٧جال٢ػفجٕ ُـ١ جٝٚـيٟ   

 .(1)ف ٧جٝػ٧ٚ٘، سسدحي١ ٧ٖٚح ٠ٝح س٠حفل٤ ٌف٧ٕ جٝديثر جالظس٠حُير ١٠ ي٧ً٧ٔج٠ِٝحيي

٧ِٝل ٠ح يؿٝل ٩ُٞ ؾ٧ًفذ جألق٠ر، سِؿؿ ٠فسٜد٩ ؤِٖحل جٝسػفم جٝظ٢ل٩ دح٠ٝػـحفٟ،  
٧٥ ؤٜصف جٝٗحُٞي١ سٜفجفج ٧دٞٔز ٢لدس٤ " ؤؾ٧ جٝق٧ض"٧ٝٚؿ ؤٜؿز ديح٢حز جٝؿفجلر جٝفج٢٥ر ٩ُٞ ؤ١ 

، يٞي٤ جألؼ، ٧جد١ جِٟٝ، ٧جدـ١  %13.8يٞي٤ ق٧ض جألؾز د٢لدر  ،%٠36.1ح دي١ ُي٢ر جٝؿفجلر 
، %5.6، يٞي٤ جِٟٝ، ٧جٝؾحل، ٧ؤد٧ جٝق٧ض د٢لـدر  %8.3ج٠ِٝر، ٧ُٟ جٝق٧ض د٢لدر ٧جػؿذ دٞٔز 

 %.٧2.8ؤؾيفج جألخ، ٧جالد١، ٧جد١ ُٟ جألٟ د٢لدر 

 اٝـ٩ جِٝؿيـؿ ٠ـ١ ج٧ِٝج٠ـل،      َٖ جٝسػفم جٝظ٢لـ٩ ٧ٝٚؿ ؤفظِز ُي٢ر جٝؿفجلر ؿ٧ج
 :٩ ٦٢٠ح ٧جٝس

جٌٝف٧ٕ جالٙسوحؿير جٝليثر، ٧سٗن٩ جٝدًحٝر، ٧ج٠ٝٔحالذ ٩ٖ ج٧٦٠ٝف، ٧جفسٗحٍ سٜـحٝيٕ   -1
 .جٝق٧جض، ٠٠ح وِخ ٩ُٞ جٝـ٧ٜف جٝؿؾ٧ل ٩ٖ ٠نف٧ُحز جٝق٧جض

جٝٔق٧ جٝصٚح٩ٖ ٧جإلُبل٩٠، جٝـ٨ ظِل ١٠ جٝظ٢ك ٠٧ح يفسدً د٤ ١٠ ٠ٌح٥ف، ؤنـيحء   -2
لحثل جالسوحل جٝػؿيصر، ٧ؾحوـر  ٠سؿج٧ٝر ٠٧سحػر ٩ٖ جِٝؿيؿ ١٠ ٧لحثل جإلُبلٟ، ٧٧

 .ندٜر جإل٢سف٢ز، ٠٠ح يؿُٟ ٧يؾٞ٘ ٠ُٞير ٥يحض ظ٢ل٩ ٝؿ٨ جألٖفجؿ

                                              

 .60ل٧ل١ ٖحيؿ، ٠فظَ لحد٘، ه  (1)
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س٢ح٩٠ جٝفٓدر جٝظ٢لير، ٠٧ػح٧ٝر اندح٦ُح دإ٨ نٜل ؿ١٧ جُسدحف ٝٚـيٟ ؤ٧ ٠ِـحييف،    -3
 .ؾحور ٧ؤ١ لدل جإلندحٍ ج٠ٝنف٧ُر، ؤودػز وِدر ج٢٠ٝحل

 .دحٝٚيٟ جٝؿي٢يريِٕ ج٧ٝجقٍ جٝؿي٩٢، ٧سؿ٧٥ف ؿفظحز اي٠ح١ جألٖفجؿ  -4

 :اشخراخيسيبح وُاسَج أفـبل امخحرص امسيشّ [   3] 

ٝٚؿ ؤٜؿز جٝؿفجلر ج٠ٝيؿج٢ير ٩ُٞ ؤ١ ٠ظ٠ل جاللسفجسيظيحز جٝس٩ جُس٠ؿز ُٞي٦ـح ُي٢ـر   
جٝؿفجلر، ٩٥ جلسفجسيظيحز لٞدير، ٧لٞدير ٥ـ٣ جاللسفجسيظيحز ٢حدِر ٩ٖ جألوـل ٠ـ١ جٝد٢ـحء    

٧جِٝحؿجز جٝس٩ سػٜٟ جأل٢ص٩، ٖبـج ٜح١ جٝس٧ٜي١ جالظس٠ح٩ُ جالظس٠ح٩ُ جٝـ٨ ييَ جِٝؿيؿ ١٠ جٝٚيٟ 
٧٥ ج٠ٝلث٧ل ١ُ ا٢سحض ٠٢ً جٝفٓدر ٧لدل اندح٦ُح، د٠صل ٥ـ٣ جٝو٧فذ جٝؾًيـفذ، ٖـب١ ٥ــج    
جٝس٧ٜي١ ـجس٤، ٖفى ٩ُٞ جأل٢ص٩ سٞٛ جاللسفجسيظيحز جٝس٩ سٞظإ اٝي٦ح ٧٠ٝجظ٦ر ٠صل ٥ـ٣ جألِٖحل 

جٝسٚٞيؿير جٝٚحث٠ر ٩ُٞ ؤلـحك جٝظ٢ـؿف، ٧جٝسـ٩ سـؿُٟ     ج٢٠ٝػفٖر، أل١ ٠٢ً جٝس٢نثر جالظس٠حُير 
جٝليًفذ جٝـ٧ٜفير، ال سِٟٞ جأل٢ص٩ جٝسلح٠غ ٧جٝسظح٥ل جٝسحٟ ألِٖحل جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٖػلخ، دل 
س٦٠ِٞح سظ٢خ ٧٠جظ٦ر ج٠ٜٝحٖػر ٧جالُسفجى، ٠ٜح ؤ٦٢ح سػـف جأل٢ص٩ ١٠ جِٝؿيؿ ٠ـ١ ج٠ٝؾـحًف   

ٚح٠٧ر ؤِٖحل جٝسػفم جٝظ٢ل٩ دحلـسفجسيظيحز  جالظس٠حُير ٧جٝلي٧ٝ٧ٜظير جٝس٩ ٙؿ سسفسخ ٩ُٞ ٠
 .(1)ايظحدير ٢ُٞ٧ير

٧ٝٚؿ س٠صٞز جاللسفجسيظيحز جٝس٩ جُس٠ؿز ُٞي٦ح ُي٢ر جٝؿفجلر ٧٠ٝجظ٦ر ؤِٖحل جٝسػـفم  
، %14.9، ٩ٖ٧ جٝؾ٧ٕ ٠٧ػح٧ٝر ج٦ٝـف٧خ د٢لـدر   %59.8جٝظ٢ل٩ ٩ٖ جٝسظح٥ل جٝسحٟ د٢لدر 

٠٧ظ٠ل ٥ـ٣ جاللـسفجسيظيحز لـٞدير،   %. ٧11.2جالفسدحٛ ٧ُؿٟ جٝٚؿفذ ٩ُٞ جٝسوفٕ د٢لدر 
، ٧س٠صٞـز ٢لـدر جاللـسفجسيظيحز    %٠٧85.9ظ٧٠ٍ ٢لدس٦ح دح٢ٝلدر ِٝي٢ر جٝؿفجلر يول ا٩ٝ 

، ٩٥٧ ٧٠جظ٦ر ٠فسٜخ ِٖل جٝسػفم ١٠ ٙدـل  %14.1جإليظحدير ٧٠ٝجظ٦ر ؤِٖحل جٝسػفم ٩ٖ 
 %.5.6در ، ٧جاللسِح٢ر دإػؿ جألٙحفخ ؤ٧ جألٖفجؿ ٧٠ٝجظ٦ر جٝٗحُل د٢ل%8.5جٝيػير د٢لدر 

 :امـُاول االسخوبؿيج امورختػج تبمخحرص امسيشّ [   4] 

ٝٚؿ ؤٜؿز جٝؿفجلر جٝفج٢٥ر ١٠ ؾبلل ٠ح س٧وٞز اٝي٤ ١٠ ديح٢حز ٩ُٞ ؤ١ ٢٥حٛ جِٝؿيـؿ  
١٠ ج٠ٝئللحز ٧ج٧ِٝج٠ل جٝد٢حثير ج٠ٝلث٧ٝر دٚؿف ٠ح ١ُ س٢ح٩٠ ٠صل ٥ـ٣ جألِٖحل، ٧جٝسـ٩ ٦٢٠ـح   

                                              
(

1
)  Phoobe A. Morgan, Op.Cit., p. 70. 
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ٖي٦ح ١٠ سٔيف ٩ٖ نٜل جِٝبلٙحز جالظس٠حُير دـي١   ، ٢ٌفج ٠ٝح ػؿش%60جأللفذ ٧ـٝٛ د٢لدر 
ؤٖفجؿ٥ح، ٠٧ح جُسفج٥ح ١٠ سؿ٧٥ف ٩ٖ ؿ٧ف٥ح ج٠ٝفسدً دس٢نثر ؤٖفجؿ٥ح، ٢٥٧ـحٛ ؤييـح جٝـؿ٧ف    

، ييحٕ ٝـٝٛ جألق٠ـر جالٙسوـحؿير، ٠٧ـح    %85ج٠ٝػ٧ف٨ جٝـ٨ ين٤ٞٔ جإلُبلٟ ٧دٞٔز ٢لدس٤ 
٠ظدف ٩ُٞ ـٝٛ ٢ٌفج ٝيِٕ  لددس٤ ١٠ ُق٧ٕ جٝندحخ ١ُ جٝق٧جض، ٝيك دفٓدس٤، دٚؿف ٠ح ٧٥

 .ا٠ٜح٢يحس٤ جالٙسوحؿير، ٧ُؿٟ س٧جٖف جأل٠ح١ جالٙسوحؿ٨ ٝػيحس٤

 :امخداؿيبح اموخرختج ؿنّ أفـبل امخحرص امسيشّ [   5] 

ٝٚؿ ؤٜؿز جٝؿفجلر ٩ُٞ سِؿؿ ؤنٜحل ؤِٖحل جٝسػفم جٝظ٢ل٩ دي١ ُي٢ر جٝؿفجلـر، ٠ٜـح   
ٝسػفم، ٠ٜح ؤ١ ٢٥حٛ سِؿؿ ٩ٖ ٠فسٜدـ٩  سِؿؿز جٝليحٙحز جالظس٠حُير جٝس٩ سػؿش ٖي٦ح ؤِٖحل ج

ؤِٖحل جٝسػفم جٝظ٢ل٩، ٧سئٜؿ جٝؿفجلر جٝفج٢٥ر ؤييح ٩ُٞ سِؿؿ جٝسؿجُيحز جٝس٩ سفسدز ُٞـ٩  
ؤِٖحل جٝسػفم جٝظ٢ل٩، ٖظحء جإلػلحك دحٝؾق٨ ٧جٝؾظل ٧جالفسدحٛ، ٧جٝن٧ِف دحٝلؾً ُٞـ٩  

، %25.2ػدحً د٢لـدر  ، يٞي٤ جٝن٧ِف دحٝؾ٧ٕ ٧جإل%27.8جٝفظحل، ٩ٖ ج٠ٝفسدر جأل٩ٝ٧ د٢لدر 
 %.6.4، ٧جٝن٧ِف دحٝلِحؿذ ٧جٝفيح د٢لدر %٧12.8ُؿٟ جال٥س٠حٟ دسػؿيؿ جٝسؿجُيحز د٢لدر 
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 وراسؾ امدراشج

 -:اموراسؾ امـرتيج : أُاًل 
 :املخة ُامدراشبح [  1] 

ؤػ٠ؿ ج٠ٝظؿ٧خ ٧آؾف١٧، ٌح٥فذ ج٢ِٕٝ ؿجؾل جأللفذ ج٠ٝوفير، ج٠ٝفٜـق جٝٚـ٩٠٧    -1
 .٧2003ٟجٝظ٢حثير، جٝٚح٥فذ، ٝٞدػ٧ش جالظس٠حُير 

ؤػ٠ؿ قجيؿ ٧آؾف١٧، ج٢ِٕٝ دي١ ًبلخ ج٠ٝؿجفك، جٝسٚفيف جالظس٠ح٩ُ جأل٧ل، ج٠ٝفٜق  -2
 .2004ٟج٩٠٧ٚٝ ٝٞدػ٧ش جالظس٠حُير ٧جٝظ٢حثير، جٝٚح٥فذ، 

ؤػ٠ؿ قجيؿ ٧آؾف١٧، ج٢ِٕٝ ٩ٖ جٝػيحذ جٝي٠٧ير ٩ٖ ج٠ٝظس٠َ ج٠ٝوف٨، ج٠ٝفٜق ج٩٠٧ٚٝ  -3
 .2002ٟجٝٚح٥فذ،  ٝٞدػ٧ش جالظس٠حُير ٧جٝظ٢حثير،

ؤ٢س٩٢٧ ظيؿ٢ق، ٠ٚؿ٠ر ٢ٚؿير ٩ٖ ُٟٞ جالظس٠حٍ، سفظ٠ر ؤػ٠ؿ قجيؿ ٧آؾف١٧، ٠فٜـق   -4
 .2002ٟجٝؿفجلحز ٧جٝدػ٧ش جالظس٠حُير، جٝٚح٥فذ، 

ؤػ٠ؿ ُوحٟ جٝؿي١ ٠ٞيظ٩، جٝؾدفذ دحٝظفي٠ر ػ٧ل جِٝحٟٝ، جٝظـقء جٝصـح٩٢، ج٠ٝفٜـق     -5
 .2000ٟج٩٠٧ٚٝ ٝٞدػ٧ش جالظس٠حُير ٧جٝظ٢حثير، جٝٚح٥فذ، 

ؤػ٠ؿ ػلح١، ؿجف جِٝحٟٝ جٝصحٝش، جٝٚـح٥فذ،  : دييف ي٧فؿي٧، جٝليًفذ جٝـ٧ٜفير، سفظ٠ر -6
2001ٟ. 

ظ٧فؿ١٧ ٠حفنحل، ٧٠ل٧ُر ُٟٞ جالظس٠حٍ، سفظ٠ر ٠ػ٠ـؿ جٝظـ٥٧ف٨ ٧آؾـف١٧،      -7
 .2001ٟج٠ٝظٞك جأل٩ُٞ ٝٞصٚحٖر، جٝٚح٥فذ، ج٠ٝظٞؿ جٝصحٝش، 

 .2003ٟٝٚح٥فذ، ؾحٝؿ ٢٠سوف، جٝؾسح١ ٧ج٢ِٕٝ يؿ ج٠ٝفؤذ، ٠ٜسدر جأللفذ، ج -8

ؿفجلر ل٧لي٧ٝ٧ظير ٧ٙح٢٧٢يـر، ؿجف  .. فٙير جٝؾيحف٨، جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٩ٖ ج٠ٝٔفخ  -9
 .جٝٗسل، دؿ١٧ ؿجف ٢نف، ج٠ٝٔفخ
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 .جٝؿفجلحز جِٝفدير -2

 .جٝظ٢ل٩ ٩ٖ ج٠ٝظحالز ج٠ٝؾسٞٗرؿفجلحز جٝسػفم : صح٢يًح  -

 (.جٝد٢ٛ -ج٠ٝػل جٝسظحف٨-ج٠ٝو٢َ)جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٩ٖ  -1

 .جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٩ٖ ج٠ٝلسنٗيحز -2

 .جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٩ٖ ج٠ٝئللحز جٝسِٞي٠ير -3
 .جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٠ٜنٜٞر جظس٠حُير: صحٝصًح  -

 .سِٚيخ ُحٟ ٩ُٞ جٝسفجش جٝدػص٩: فجدًِح  -

  

   امدراشج امويداييج: امتبة امذبيّ 

   األتـبد االسخوبؿيج منخحرص امسيشّ فّ وحبفؼج شٍُبر: امفظل امخبوس 
 .جٝديح٢حز جأللحلير ِٝي٢ر جٝؿفجلر: ؤ٧اًل  -

 .٧جَٙ ؤِٖحل جٝسػفم جٝظ٢ل٩: صح٢يًح  -

 .جٝسػفم جٝظ٢ل٩ دح٠ٝػحفٟ: صحٝصًح  -

 .جلسفجسيظيحز ٧٠جظ٦ر ؤِٖحل جٝسػفم جٝظ٢ل٩: فجدًِح  -

 .ج٠ٝفسدًر دحٝسػفم جٝظ٢ل٩ ج٧ِٝج٠ل جالظس٠حُير: ؾح٠لًح  -

 .جٝسؿجُيحز ج٠ٝسفسدر ٩ُٞ ؤِٖحل جٝسػفم جٝظ٢ل٩: لحؿلًح  -

  

   امخحرص امسيشّ تبمػبمتبح امسبوـيبح: امفظل امشبدس 
 .س٦٠يــؿ -
 .٧وٕ ِٖل جٝسػفم جٝظ٢ل٩ ٤ُ٧٢٧: ؤ٧اًل  -

 .٠ٜح١ ِٖل جٝسػفم جٝظ٢ل٩: صح٢يًح  -

 .جٝظ٢ل٩جٝسؿجُيحز ج٠ٝسفسدر ٩ُٞ ِٖل جٝسػفم : صحٝصًح  -

  

   خفشير يخبئز امدراشج: امفظل امشبتؾ 
   .وراسـؾ امدراشــج

 


