
 012-022،ذص.ص.ذ:ذ0222ذأوتذ–ذعاي ،11عددذاظذإنسانيات

209 

 

 

ذذ*خدجيةذزاوي

 

 

 

 مقدمة :

ذعنذاجملالذاطـزظيذإديذ ذاظدقادقة،ذتطورػا ذيفذاصقاة ذاطرأة ذمبشارطة وضحتذاظدراداتذاطتعؾؼة
ذعثل ذاضاصذبفا ذاألول ذأخرىذإديذاجملال ذعرة ذاظرجوع ذثم ذاظدقادي ذيفذاظدراداتذذاجملال ذجاء عا

ذس.ذخوجة.ذH. Vande velaوغقةذ:ذف.ز.ذداي،ـػـاشزائرؼةذذاظػراغؽ
صفذهذاظدراداتذتدلذسؾىذأغـاذعازظـاذغعقشذيفذأدطورةذ"ذاظدوظةذوذاطوارـةذ"،ذخاصةذوذأنذضعفذ

رذإلحتؽاذP. Bourdieuعشارطةذاظـداءذيفذاصقاةذاظدقادقةذزاػرةذساطقةذتعربذسنذاظدقطرةذاظذطورؼةذ
ذظعدم ذاستؿدغا ذظذظك ذاظؼرار ذعراطز ذسن ذاطرأة ذشقاب ذو ذاظدقادي ذاجملال ذاطعادظةذذاظرجل ذإدي اظتطرق

،ذذبالذدقاديذسامذ/ذذبالذخاصذشريذدقاديذةاعرأاطفؿةذيفذذيقعذاظبحوثذرجلذ/ذذاظؽالدقؽقة
ذحتىذالذغدؼطذيفذإسادةذإغتاجذاظـتائج.ذ

بظاػرةذذاصطدعـاذاجملالذاظعامذيفذػذهذاطـطؼة،ذسـدذدخوظـاذاألوظيذظؾؿقدانذظدرادةذواضعذاظـداءذيف
ذطاغـتذ ذاجملتؿعذظؽـفا ذيفذػذا ذعتجذرة ذو ذأصؾقة ذباألوظقاء،ذزاػرة ذظؾطؼوسذاضاصة ذاظـداء مماردة
ذاطؼددةذيفذ ذاظؼويذطؿارداتذاطؤدداتذاظتؼؾقدؼة ذاظرجوع ذغتداءلذسنذػذا ذجعؾـا ذمما متارسذبغزارة

ذةذباظظفورذوذبداؼةذتؽوؼنذعؤدداتذجدؼدةذشزائرذ"اظتعددؼة".صرتةذبدأتذاصرطةذاشؿعوؼةذذاظـدائق
ذاظدـواتذ ذيف ذاظطؼوسذ ذمماردة ذبغزارة ذربطفا ذو ذباظدقادة ذظؾـداء ذاآلغقة ذاظعالضة ذبتوضقح صؼؿـا

ذذ1223ذ-ذ1221ذاألخرية ذاطؼدس. ذباظدغقويذو ذؼتؿقز ذذباالستؿاديفذذبتؿع ذاألغثروبوظوجيسؾىذاظتقار
اظدقادةذسؾىذذبتؿعاتذاظدوظةذوذؼعؿمذاظوجودذاظدقاديذيفذطلذذضتصارااظدقاديذاظتؽربيذاظذيذرصضذ

ذ...:ذاظرعزؼة،ذاظشخصقة،ذاظطؼدقةذاالجتؿاسقةاألذؽالذ
ذ ذبداخؾفا ذزؿل ذثؼاصة ذذمنوذجاصؽل ذاصقاة ذغظم ذاظذيذذاالجتؿاسقةظتػدري ذاظوادع ذاإلرار صفي

ذػاعاذيفذتػدريذذبتؿعاتـا.ذؼتشؽلذعنذ:ذاطعتؼدات،ذاظؼقمذوذاظطؼوسذػذهذاألخريةذاظيتذتعدذسـصرا

                                                                                                                                                                                  
*

ذجاععةذاظداغقا.ذ–عتحصؾةذسؾىذعاجدتريذيفذسؾمذاإلجتؿاع،ذععفدذسؾمذاإلجتؿاعذ 
1- Bourdieu, P.- La domination  masculine.- in : Actes de recherche en sciences sociales.- n : 84, sep 1990.- 

p.p. 4 - 15. 
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ذاطؾجأيفذػذاذذاللذاظعؿلذاطقداغيذاظذيذضؿـاذبهوذاظظاػرةذاظيتذغبفتـاذظدرادةذػذاذاطوضوعذعنذخ
ذ1223ذ-ذ1221احملؾيذػيذطثرةذزؼارةذاظـداءذ"ظؾصالح"ذبتجؿعذػائلذاتدؿتذبهذصرتةذععقـةذعـادبةذ

ذضؿ ذحقث ذاطـطؼة ذدؽان ذسـد ذ" ذباصضرة ذ" ذاظظاػرة ذػذه ذصرتةذذتدؿى ذيف ذاظبعضذعـفا ذبتدجقل ـا
(،ذخاللذ1221اظتشرؼعقةذاألوديذ)ذاالغتخاباتتزاعـتذععذاألزعةذاظدقادقةذاظيتذػّزتذاظبالدذبعدذإظغاءذ
ذبداؼةذعرحؾةذ"اظتعددؼة"ذاشدؼدةذوذعاذرمذسـفاذعنذغتائج.
اطوجودةذذسؿعاذسـدذطلذضببذاألوظقاءذ35وذطانذسددذاظتجؿعاتذاظيتذضؿـاذمبالحظتفاذوذدرادتفاذ

ذيفذاطـطؼةذوذسؾىذرأدفاذ:

 قبة الولي سيدي الشيخ : -أ  -

ذاغؼطاعاشدذاطؤدسذظؾؿـطؼةذوذسشائرػاذزؼارةذاظـداءذظهذعنذطلذاألغدابذعدتؿرةذوذبدونذذباستباره
ذ ذدقديذاظشقخذسؿعاذذاالثـنيؼوعي ذضبة ذسـد ذاظيتذتؼام ذتعتربذاصضرة ذاستقاديذو ذذؽل ذاشؿعة و

ذظـداءذوذاظرجالذخاللذاطـادباتذاظؽربىذ:ذاظدؼـقةذوذاظورـقة.سؿوعقاذتشاركذصقهذا

 قبة عبد القادر اجلياللي :  -ب  -

ستؿعذاظـداءذعنذطلذاظعشائرذسـدذعؼامذاظوظيذاظذيذؼبعدذسنذاظبؾدةذبعدةذطقؾوعرتاتذيفذاضالءذ
إديذػذاذذحقثذتؼطعذاظـداءذػذهذاطداصةذعشقاذسؾىذاألضدامذبدونذتعبذوذتصارعذطلذاظظروفذظؾوصول

ذاطؽانذاطؼدس.

 عند بعض قبب أبناء سيدي الشيخ :  -ج  -

ذدقديذربؿدذسبدذاهللذ-ذ1
ذاألطرب(.ذاالبندقديذاصاجذبنذاظشقخذ)ذذ-ذ0

ذستؿعذسـدػؿاذاظـداءذاطـتؿقاتذغدباذإظقفؿاذععذغداءذاظعشائرذاظيتذتدؽنذبؼربذعنذعؼاعفؿا.
دقوظوجقةذطوغفاذاطـادبةذاظوحقدةذاظيتذتؾتؼيذطذظكذاظػعاظقاتذاظدوذطـثرةذػذهذاظتجؿعاتذتػدرػا

ذذبالذعؼدسذاظذيذملذتؼصذعـهذاطرأةذصدذاآلنذوذاطؿاردةذصقهذغشقطة.ذباستبارهصقفاذطلذاظـداءذ

 عالقة جتمع النساء عند األولياء باخلطاب الالغي لطقوس األولياء: -

ذ ذسدة ذزفور ذو ذ" ذاصزبقة ذاظتعددؼة ذ" ذسفد ذاشزائر ذدخول ذإدالعقة،ذذاساػاتبعد ظرباظقة،
ذإظغاءذاذرتاطقة ذإثر ذاظعـفذ" ذ" ذتصاسد ذبعد ذخاصة ذدقادي ذعأزق ذيف ذدخؾتذاشزائر ذورـقة...، ،
ذوذععاؼريذاجملتؿعذظظفورذسدةذخطاباتذذاالغتخابات ذاظتعددؼةذاألودي،ذدلذسؾىذأزعةذضقم اظتشرؼعقة

يفذػذاذاجملتؿع،ذيفذعتضاربةذترؼدذإسادةذبـاءذأوذخؾقذضقمذجدؼدةذسؾىذحدابذثؼاصةذاخرىذعتجذرةذ
ذاظتحضرياتذ ذعـذ ذاطـطؼة ذػذه ذيف ذاألوظقاء ذسـد ذاظـداء ذسؿع ذزاػرة ذبدأت ذاألحداث ذػذه زل

ػدصفاذريائيذوذععارضذظؾحػازذسؾىذرؼوسذاجملتؿعذوذذاظتشرؼعقةذاألودي،ذطاغتذاظبداؼةذظالغتخابات
ذاظـداءذسربذأجقال،ذوذعازاظتذزاصظذس ؾقفاذوذبشّدةذخاصةذععذسؾىذثؼاصتهذاظتؼؾقدؼةذاظيتذتوارثتفا

زفورذخطابذالشيذهلاذطاغتذمتثؾهذاظتقاراتذاإلدالعقةذاظراصضةذإلدالمذاألوظقاءذوذاظطؼوسذاضاصةذ
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ذاطـطؼةذعـذذاطرحؾةذاظبادؼدقةذ"ذذيعقةذاظعؾؿاءذاطدؾؿنيذ"ذاظيتذ ذسنذػذه بفؤالءذخطابذزلذبعقدا
ذأنذجاءتذعرح ذاطدروسذإدي ذيفذاجملتؿع ذعـفا ذؼـؼم ذجقؾفا ذ"ذخبطابذعتشددذعازال ذاظتعددؼة ذ" ؾة

ذسؾقفا.
يفذدرادةذعرؼمذبوزؼدذحولذاطؼاعاتذالحظتذبعدذزفورذػذهذاضطاباتذإغعدعتذمماردةذاظـاسذ
ظطؼوسذاألوظقاءذيفذاطـارقذاجملاورةذظؾعاصؿة،ذسؽسذعاذالحظـاهذيفذاجملتؿعذاحملؾيذحقثذععذػذهذ

اظطؼوسذوذاظشعائرذاظيتذتـحاولذبعضذذاطرحؾةذأخذتذاظـداءذسؾىذساتؼفنذعفؿةذاحملاصظةذسؾىذػذه
اضطاباتذاظؼضاءذسؾقفاذأؼنذطثرتذزؼارةذاظـداءذظألوظقاءذبصػةذعدتؿرةذوذعـتظؿةذملذؼؽنذهلاذعثقلذ
ذاضطابذاطفّددذطعتؼداتفنذوذطدصاعذسنذثؼاصتفن،ذدظقلذسؾىذذأنذاطرأةذتبؼىذ ذطردذصعلذهلذا دابؼا

نذخالهلاذ"ذتدركذعؼدارذاظتحديذوذاظصؿودذيفذذبالذاظبؼاءذاطعـقةذاألوديذصؿاؼةذاظعاداتذوذاظتؼاظقدذع
ذ ذاصرذذاغطالضاظألضوى ذاظػضاء ذيف ذأصوات ذإظغاء ذزاول ذاضطاب ذعرطزؼة ذو ذاظرجل ذعرطزؼة ذذذذذذذذذذذعن

ذ.غدوؼةذاستربػاوذممارداتذغبذػاذاظؽثريذوذ

 جتمع النساء عند األولياء و عالقته بالتجمعات النسائية الرمسية: -

ذاطر ذودائلذيف ذبتتبع ذضؿـا ذاظؼباب، ذعدتوى ذبتجؿعاتذسؾى ذاطـطؼة ذغداء ذاظيتذطاغتذتؼوم حؾة
ذاطؽتوبةذصالحظـاذأنذحضرةذسؿعذاظـداءذالزعتذصرتةذاظتجؿعاتذاظورـقةذاظيتذ اإلسالمذخاصةذعـفا

األعين"ذاظيتذعقزتفاذسؿعاتذطاغتذذاالدتؼراردمذ"ـرتةذسـعذصـةذعـخاصذ1252ـةذـذذدـــعددتذعـت
اظصحاصةذاطؽتوبةذبفذاذاصدثذذاػتؿتاذاظـداءذضبلذاظرجالذيفذطاعلذاظؼطرذاشزائريذحقثذترتأدف

ذ ذدـة ذعع ذاجملاػد1222ذ-ذ1252اظـدوي ذصحقػة ذعـفا ذزفورذذ، ذضبل ذباظػرغدقة ذاظـارؼة اظقوعقة
ذاظصحفذاطدتؼؾةذطاغتذعضاعنيذاظتجؿعاتذاظـدائقةذحدبذاظصحقػةذحول:ذ

التعاون اجلمعوي ادلغاربي النسائي و مناقشة  احلق يف تكوين مجعيات نسائية، -
 قانون األسرة ...

باظتجؿعاتذوذاطدرياتذحولذشـقابذاطرأةذسنذذاػتؿت:ذذ1222ذ-ذ1221عـادبةذذصحقػةذاظورنذ-
ذ"باظعـف"ذ اجملالذاظدقادي،ذتعدؼلذضاغونذاألدرة،ذاظـشاطذاظتجؿعيذسؾىذاطدتوىذاظورينذظؾتـدؼد

ذدتفاذاظـداءذيفذػذاذاجملال.حقثذطثرةذاطدرياتذاظيتذترأ

                                                                                                                                                                                  
ذاالجتؿاعرداظةذعاجدتريذيفذسؾمذذ-إغادقةذطـطؼةذحبارةذبوعرداس.ذمتؾكذاضطاب،ذدرادةذتإذؽاظقااطؼاعاتذذوذذ-بوزؼد،ذعرؼمذ.ذ-2

ذ.120ص.ذذ-.1221اظثؼايف،ذجاععةذاشزائر،ذ
3- El Moudjahid : 1989 N = 7332, 7375, 7381, 7404, 7616,  

  1990 N = 7664, 7684, 7713, 7740, 7751 
4- El  Watan  : 1991  N = 330, 348 , 363, 365, 373  

1992  N = 398, 435, 453, 538, 545  

1993 N = 716, 723, 740, 743, 767 

1994 N = 1041, 1046, 1210, 1233. 
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إذنذاظتجؿعاتذاظـدائقةذغشطتذععذعرحؾةذ"اظتعددؼة"ذاظدقادقة،ذوذعاذغتجذسـفاذعنذغتائجذسؾىذ
ذصرطةذ ذبداؼة ذو ذاظدقادقة ذاألحداث ذعع ذاظـدائقة ذاطشارطة ذعن ذغوسا ذمتثل ذصؽاغت ذاألصعدة طاعل

ذذيعوؼةذغدائقة،ذصفلذحضرةذسؿعذاظـداءذػيذغشاطذذيعويذدقاديذ؟

 نية التنظيمية لتجمع النساء عند األولياء :الب

ذعدتؿرةذ ذبصػة ذاألوظقاء ذضبب ذأحد ذسـد ذظؾـداء ذػائل ذسؿع ذػو ذاظـداء ذسؿع ذحبضرة ذذذذذذذمسقـاػا
ذوذعـتظؿةذ)خاللذعرحؾةذاظدرادة(ذمنوذجفاذاطؤدداتيذطؿاؼؾيذ:

ذاظذ: اطشارطاتذ- ذعن ذاظدؽين ذاصي ذضرب ذحدب ذحيضرن ذاظؾواتي ذاظزائرات ذيف ذذذذذذذؼبة،ذتتؿثل
وذباظتاظيذحدبذاظعشرية،ذصؽؾؿاذطانذاصيذاظدؽينذضرؼباذعـفاذذطؾؿاذطاغتذغدبةذعشارطةذغدائهذأطربذ
وذاظعؽسذصحقح.ذسدىذاطشارطةذسـدذضبةذاشدذاطؤدسذ)سذ/ذش(ذصفيذعتداوؼةذغوساذعاذبتجؿعذطلذ

ذغداءذاظعشائر.
:ذػيذذياسقة،ذمبشارطةذذيقعذاظـداء،بداؼةذععذبوابةذاظوظيذاظيتذتؼومذبـشرذذاالتصالسؿؾقةذذ-

ذاضربذسؾىذاظـداءذاظؼرؼباتذعـفا،ذثمذسؾىذباضيذاجملؿوساتذاظـدائقةذ.
:ذذػيذطذظكذذياسقة،ذؼؽونذدورذاظبوابةذبإسالنذسنذ"غوبة"ذاظزؼارة،ذبـػتحذذسؿؾقةذذاظتـظقمذ-

داب،ذوذسـدذاصضرةذؼـتظؿنذيفذذبؿوسةذواحدةذطبريةذعنذاظؼبةذوذادتؼبالذاطشارطاتذعنذطلذاألغ
ررفذاظؼواالتذ)اطغـقات(ذوذاظـداءذاطدـات،ذوذؼؽوغنذطتؾةذواحدةذعتحدةذطأغفنذؼؤدؼنذعفؿةذرمسقةذ

ذظواجبذرمسيذوذعؼدس.
عؽانذاوذعؼرذحضرةذسؿعذاظـداءذ:ذضبةذأحدذاألوظقاءذػوذاطؼرذاظذيذتؾتؼيذوذستؿعذصقهذاظـداءذذ-

ذػذه ذإديذعـجالذسامذذخالل ذاظـداء ذاظرمسيذظتتجؿعذحوظه ذاطؼدسذاطؼر ذاطؽان ذصقعتربذػذا اظعشرية،
تـاضشذصقهذطلذاظؼضاؼاذعـفاذاظدقادقة،ذوذػوذاظـؿؽانذاظوحقدذاظذيذالذحيتويذسؾىذأؼةذضقود،ذمتارسذ

ذصقهذاظـداءذغشارفنذحبرؼةذتاعة.
ذباالذساعاذرمسقا،ذتـظمذصقهذاظتجؿعاتذوذبػعلذػذهذاطؿارداتذاظـدائقةذاطـتظؿةذأصبحذػذاذاطؽانذ

ذ ذ)طاصؿالت ذاصؿؾةذاالغتخابقةاظرمسقة ذصخالل ذاألحزاب، ذظبعض ذو ذاحملؾقة ذظؾدؾطات )...
(،ذأضامذاصزبذاصرذريؾةذسـدذضبةذاشدذاطؤدسذدقدذ1223*ظؾرئادقاتذاطاضقةذ)غوصؿربذاالغتخابقة

ذباأل ذعرصوضة ذصرسقه، ذسؾى ذاطدؼـة ذودط ذيف ذؼرتبع ذاظذي ذ)اظدؼواغة(ذاظشقخ ذظألوظقاء ذاظتؼؾقدؼة شـاغي
،ذاظيتذرحتذيفذسؿقعذطلذاجملؿوسةذاظدؽاغقة:ذرجال،ذاغتخابقةصـؽاغتذحضرةذأطثرذعنذريؾةذ

بفذهذاإلدرتاتقجقةذ"اظتؼؾقدؼة"،ذطاغتذهلاذذاالغتخابقةأنذمتررذرداظتفاذذادتطاستغداء،ذأرػال،ذوذ
طانذذبردذذبالذعؼدسذذؼدس.ذصاظوظيذوذبعدذعاسؿؾقةذتأثريذسؾىذاجملتؿعذاظعشائريذاطبينذسؾىذاط
(ذحقثذأصبحذعؼراذظؽلذاظتجؿعاتذاظـدائقةذProfaneحّولذإديذذبالذجيؿعذبنيذاطؼدسذوذاظدغقويذ)

ذأوذاظعؿوعقة.ذذ
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وذذذذذذذذذذذذذعوضوعذسؿعذاظـداءذسـدذاألوظقاءذػيذاألحداثذاظدقادقةذاظيتذطاغتذتعقشفاذاظبالدذ
رائحذاجملتؿع،ذصرجعتذاظـداءذوذاطؼدعاتذبإصرارذخاللذػذهذاطرحؾةذاظيتذأصابتذطلذذذاغعؽاداتفا

ذإديذغشارفنذاظذيذتوضفذاظرجالذسنذاظؼقامذبه.
غدتـتجذمماذدبقذأنذزاػرةذسؿعذاظـداءذسـدذاألوظقاءذهلاذدالالتفا،ذعؽاغتفاذوذرابعفاذاظدقاديذ

ذدقادقة،ذوظقدتذذبردذرؼسذغدو ذزروفذزعـقة،ذثؼاصقةذو يذؼعتربذاظبعضذاضاصذبفا،ذزدده
ذاظد ذاظدالظة ذػذه ذسبدد ذأن ذغدتطقع ذاطاضي. ذزبؾػات ذعن ذزبؾػا ذـقـادـقـمماردته ذاغـطـالضـاة

ذـتـباالض ذاظتـظقؿاتذذG. Blandierذديـالغـبـظذاألغثروبوظوجيراب ذطل ذيف ذعوجود ذاظدقادي أن
ذسؾىذاطؤدداتذاظدقادقةذظؾدولذاالجتؿاسقة ذذ Etatsوذظقسذعؼصورا ذسؾقـا ذاطتشافإالذاصدؼثةذوذعا

ذحؾؼهذاصؼقؼيذحددغاهذيفذعاؼؾيذ:
ععذاألحداثذاظدقادقةذيفذذارتبارفايفذاظعالضةذ"اظدقادقة"ذبنيذطثرةذسؿعذاظـداءذسـدذاألوظقاءذوذ

ذحقثذ ذاصزبقة"، ذ"اظتعددؼة ذبعد ذعا ذاطـطؼةذذاستربغاػااظبالد ذظـداء ذاظدقادقة ذاطشارطة ذعن منوذجا
قاذيفذذيعقاتذغدائقةذوذحتىذيفذاطدرياتذاظورـقةذاظيتذغشطتذطباضيذغداءذاظبالدذاطـتظؿاتذعؤددات

ذطثرياذخاللذػذهذاطرحؾةذطؿاذأذرغاذدابؼا.
اظدوظةذذعشارطةذشريذعباذرةذألغفاذشريذرمسقة،ذظقدتذهلاذسالضةذباطوادذاطـصوصذسؾقفاذيفذضاغون

ذاظـداء ذأن ذسؾى ذتؤطد ذسؿقؼة ذاظثؼاصقة ذاظدقادقة ذدالظتفا ذظؽن ذاظرأمسالذذاضاصذباظتجؿعات، متثؾن
ذ األعر،ذذاضتضىاظثؼايفذظؾؿجتؿعذوذخزانذضقؿهذوذععاؼريه،ذتؼومذباحملاصظةذسؾىذػوؼةذاشؿاسةذطؾؿا

طبعدذتصاسدذاضطابذاظدؼينذاظالشيذظالوظقاء،ذوذػذاذاألخريذاظذيذميثلذاظعالضةذاظدقادقةذاألوديذععذ
ذععذتصاسد"اظعـف" ذسـدذاألوظقاء،ذإديذجاغبذسالضتـفا ذاظـداءذسؿعذاظـداء اظذي"غّددت"ذبهذذطثرُيذ

ذ.سربذطاعلذاظؼطرذاشزائري
متثلذحضرةذسؿعذاظـداءذسـدذاألوظقاءذذيعقةذشريذرمسقةذألغفاذظقدتذهلاذسالضةذععذعؤدداتذ
ذاظتـظقؿقة،ذ ذبـقتفا ذعنذخالل ذ"اظرمسقة" ذ ذظـػسذمساتذاشؿعقة ذدبضع ذظؽـفا ذاصدؼثة"، ذذذذذ"اظدوظة

ذاطؽو ذيفذاشؿاسة ذدبتؾفذسـفا ذصؾدؼفاذو ذاظتـظقؿاتذببعضذاظدؿاتذاألدادقة ذ"تشرتكذطل ذهلا غة
ذعتؿقزةذ ذصؼطذعراطز ذالذزتّل ذاظيتذتـدقذغشاراتفم ذصاظعـاصر ذبدرجاتذعتـوسة ذبينذعتؿاؼزة ذيقعفا

ذاضاصة ذحقاتفا ذيف ذاظعـاصر ذدبتؾفذػذه ذإمنا ذو ذضقمذذتراتبقا ذسؾى ذحياصظن ذعازظن ذاطـطؼة ذغداء ذذذذذذو
ذيعقةذهلاذخصوصقتفاذاطرتبطةذببـقةذػذاذاجملتؿعذاطبينذسؾىذذ Weberؼؾقديذوذععاؼريذاظـؿجتؿعذاظت

ذعؼدسذشريذدغقويذ ذ ذػو ذظقسذطلذعا ذأن ذسؾى ذبرػـتذاظـداء ذاظروحيذ/ذذصإذؽاظقيتاطؼدسذصؼد :
اظـداءذأنذتؽونذذادتطاستبدائي،ذدغقويذ/ذحدؼثذتدؼطذػذهذاظـؿعادظةذيفذاظظاػرةذاطدرودة،ذحقثذ

ذآخر ذمنوذج ذعن ذذعؤددة ذؼـؿقزػا ذبػعاظقة ذو ذهلا ذعـازع ذدون ذعن ذتدقريػا ذيف ذاظـداء ذاالزادتتحؽم
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اظشدؼدذبنيذاظـداءذظـعدمذوجودذدؾطةذ"دغقوؼة"ذخيضعنذهلاذيفذػذاذاجملالذاطؽاغي،ذأؼنذاظدؾطةذػيذ
ذ ذاظغائب،ذحقثذتذوبذطلذاظػوارق ذاظوظيذاصاضر ذتصبحذاظـداءذذاالجتؿاسقةتؼؾقدؼةذميثؾفا ذو سـده

ؾعنبذصقهذأدواراذدقادقةذصفيذصعاظقةذعـبثؼةذعنذضوةذصعاظقةذاألوظقاء،ذاظيتذعقزتذػذهذطتؾةذواحدةذؼ
ذاطؤددةذاطغاربقةذيفذعرحؾةذضدمية.

 اخلامتة :

ذؼعؽسذأداظقبذتػؽريذذصارتباط ذثؼايف ذعؤذر ذاظراػـة، ذاظدقادقة ذاطرحؾة ذػذه ذباظطؼوسذيف اظـداء
ذاطؿارداتذاظغ ذو ذاساػاتفنذسبوذاحملاصظة. ذو ذتؤطدذسؾىذأنذاظـداء ذباألوظقاء ذظؾطؼوسذاضاصة زؼرة

ذاظـداءذمتثؾنذاظرأمسالذاظثؼايفذظؾؿجتؿعذوذخزانذضقؿهذوذػوؼته.
ذصفذاذاظطؼسذمسحذظؾـداءذبـاطشارطةذيفذ:ذ

ذاظتـظقمذ-
ذوذاظدقادقةذوذذظكذعنذخاللذمماردتفاذظبعضذاظطؼوس.ذاالجتؿاسقةاظتؼؾقلذعنذاظصراساتذذ-

ذاطؿاردا ذػذه ذغدؿي ذأن ذغدتطقع ذأصعاال ذ: ذاظـدائقة ذاطراضبةذذاجتؿاسقةت ذبعؿؾقة ذتؼوم ذذذذذذدقادقة
ذاظدقادقةذ ذاظثؼاصة ذعن ذمنوذج ذ ذأغفا ذو ذاحملؾي، ذاجملتؿع ذبشؤون ذاطتعؾؼة ذاظؼرارات ذسؾى ذاظتأثري و

"ذاصدؼثةذاظيتذوجدغاذسالضةذاظـداءذبفا،ذEtatائرؼةذباظدوظةذ"ـعـفنذاظشـاتـاطذدؾوطـبـة،ذالرتـاظـدائق
بأحداثفا،ذالذسالضةذعشارطةذوذمماردة،ذوذأنذظؾـداءذأدوارذدقادقةذيفذحؼولذذاػتؿامرفذوذسالضةذتعا

ذاظذيذتـتؿي ذاجملتؿع ذببـقة ذعرتبطة ذيفذعؤدداتذاألوظقاءذأخرىذصعاظة ذاطرأة ذاظزاوؼة(ذذإظقه )اظؼبة،
ذ."ترصضذاظؼقامذبدورػاذاظتؼؾقديذوذتؾعبذصقفاذأدواراذضقادؼةذيفذطلذاطقادؼنذعـفاذاظدقادقة"
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