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 ضف حبثاعو

 *اظؼوم األدرؼة بني اظثؼاصة اظتؼلودؼة واظثؼاصة اظعصرؼة

 **ثاصتوحة حّر

ماظؿغقريميفماىزائر ماٌلؿعؿرمععمبدأ مثؼوصي متعرضًماظؿشؽقؾيمس ،دخقل ـدعو
ماظـؼوصقي مم،االجؿؿوسقي مسـقػظعؿؾقي مذظؽمم،تـوضػ معـ مابؿداء ماجملؿؿع وسرف
ؿؿوسقيمسصرؼيمبرعقزمجدؼدةم،محبقٌمأدخؾًمتشؽقؾيماجؿفاظقضًمثـوئقيميفمثؼوص

مظؾؿلؿعؿر ماظـؼويف ماظـؿط مأعوممصم،حلى ماظؿؼؾقدؼي ماالجؿؿوسقي ماظؿشؽقؾي متصؿد ؾؿ
 ،طوغًماظؾـقيماألدرؼيممبومؼؿكؾؾفومعـمأدوارمووزوئػموأصعولمتؼؾقدؼيو،مػوتلثري

متشؽقؾؿفو ماظيتمتدػقرت ماإل ،ػل ماظؿغقري معـطؼمميروجؾوبدأتميف ميف واظدخقل
اظيت"دخؾًمموبعدماالدؿؼاللمأصؾحماظؿغقريمعلعكمدقوديماظؾالدم1.اظـؼوصيماظعصرؼي

محقٌم ماظؿـؿقي معراحؾ معـ ماألودي ماظػرتة ميف ماظلرسي مذدؼدة مهدؼٌ مدريورة يف
ظؿقؼقؼمتطقرماظدولماظؼقؼي،مم2احملقط"مؽياغصٍىماظؿػؽريمحقلمعشوطؾفوموحقلمتفق

م مؼؿقاصؼ ممبو ماألصراد مدؾقك مادؿفدف م،اظذي ماٌكطط ماظؿغقري مدور واظـؼوصيمصفوء
ماظؿع مذبوالت مصؿح مررؼؼ مسـ مواظؿؽـقظقجقواظعصرؼي ماظصـوسي موإدخول وتلثريممؾقؿ

مودوئؾماإلسالم.

                                                                                                                                   
:م"صراعماظؼقؿماظـؼوصقيميفماظرتبقيماألدرؼي،مدراديمدقدققظقجقيمظعالضوتماظشؾوبمعقدقعيدطؿقراه،مردوظيم *

ماظعصرؼي"، مو ماظـؼوصؿنيماظؿؼؾقدؼي ميفمإرور مسؾؿممبلوظقوئفؿ مضلؿ مرعقؿي، مإذرافمأريد محٍراث، مصؿققي إسداد
 .3102م،مدـي3جوععيماىزائرمم،طؾقيماظعؾقمماالجؿؿوسقيموماإلغلوغقيماالجؿؿوع،

** Université de Bejaia, Faculté des Sciences Humaines et Sociales. Département des 

sciences Sociales, 06000 Bejaia, Algérie. 
1 Bourdieu, P. (1958), Sociologie de l’Algérie, PUF, Paris, p. 120-123. 
2 Dahmani, M. (1998) « Modernité et aménagement du territoire » in, El-Kenz Ali (dir.), 

l’Algérie et la Modernité, Codesria, Dakar, p. 106. 
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سدمممأغؿفًعـماظطؾقعلمأنمهقالتمجذرؼيمعـؾمتؾؽماظيتمسرصفوماجملؿؿعم
مأيم مواٌعوؼري، مظؾؼقؿ مأحدثًمادؿؼرار مماجدؼدموذبؿؿعأغفو معـيفمعرحؾي معؿؼدعي

موظؿـوضػا مط، ماظطؾقعل معـ متـؿقمضوأؼون ماألصرادمأن مجدؼدةمظدى م.3رؿقحوت
مطوغًمذظؽمتغٍقؽٍؾموغؿقفيمظ درةمأبقؼيمذاتمغظومماألرتمايقوةماألدرؼي،مبعدعو
م،"اظـلؼماظؼقؿلمصقرةمأومبـقيمصقضقيمظؾؾـوءماالجؿؿوسلماظؼؾؾلمطونمحقٌمتؼؾقدي

درةماألأصؾقًمم،ػقمأدوسماظؾـقيماالجؿؿوسقيم4اظذيمحيوصظمسؾكموحدةماىؿوسي"
وغصػمسصرؼيمرؾؼومظؾـؼوصيماظــوئقيمظؾؿفؿؿع،مذاتم تشؽقؾيمغصػمتؼؾقدؼيمذات

مو ماظؿؼؾقدؼي ماظؼقؿ مبنيماٌقؾمإدي معو مووزوئػمتؿلرجح موملمماٌقؾأدوار مسصرؼي ظؼقؿ
"شقوبماظؿؼؾقدؼيماألصقؾيممعرحؾيماغؿؼولموؿعمبنيميفم،مصفلبعدمتعرفمادؿؼرارا

مغػلفمشقوبمايداثيمايؼي ماألدرةمتؽقؼـمسقدُأم.5" وبوٌؼدار ذؽؾمسدةمميفمػذه
ماألدرم معـ مذبؿقسي مبشؽؾ مأو موادؿفالطقي، مدؽـقي مظقحدة معؽقغي مغقوؼي خالؼو

م ماألبقؼـ محقل مذبؿؿعي مظؽـفو معلؿؼؾي، معلوطـ مهلو مضقدماظـقوؼي مسؾك مداعو عو
م6.ايقوة

األدرمماحؿاللإديممىدأيفماظؿلثريماظـؼويفممو"ػـوكمتؾوؼـًأٍنممطوعرييوعـؾؿومذطرم
وػذامؼـطؾؼمسؾكماألدرماىزائرؼيماٌؿؾوؼـي،مصفلمدبؿؾػمم،7"زبؿؾػيوصقيمراطزمثؼٌ

ماظؼقؿل،م ممصالمزاظًعـمحقٌمغلؼفو معـميتؼؾقدؼمثؼوصؿفوػـوكمأدر مطقغفومأطـر
مع ،يسصرؼ ماظعصري ماٌرطز مهؿؾ ماظؿؼوظقدوأخرى معـ ماظؼؾقؾ مسؾك محػوزفو م.ع

م ماٌرطز مغماألودطوؼؾؼك ماٌؿلووي ماىؿع مبني معو مؼقازي ماظؼقؿماظذي مبني لؾقو
م.اظؿؼؾقدؼيمواظعصرؼيمػقماظغوظىميفماجملؿؿع

م مأٍن ماظؼقل ماظزوجنيموغلؿطقع مماظطالق،ماظزواج،ماألبـوء،أدوار ماٌرأة،وضعقي
مواٌرياث مم،اظؼرابي ماىزائرؼيمتعٍد مظألدرة ماىدؼد ماظقاضع مإبراز مسؾك مدالئؾ طؾفو

مسَؾطّؾمرة،اٌؿغٍق مأدرؼي مخصوئص ماظــوئلفو ماالغؿؿوء مسـ تقاصؾممظؾـؼوصؿني:مرت
م.تلثريماظـؼوصيماظؿؼؾقدؼيمإديمجوغىمتلثريمعلؿؿرموسؿقؼمظؾـؼوصيماظعصرؼي

                                                                                                                                   
3 Boukhobza, M. (1991), Octobre 88,Evolution ou rupture ?, Bouchène, Alger, p. 117. 
4 Bennoun, M. (1998), Esquisse d’une anthropologie politique, Marinoor, Alger. 

ماظعربل (،0993) . ػشومم،ذرابل 5 ماجملؿؿع مدبؾػ موإذؽوظقي ماألبقي مدرادواظـظوم معرطز ماظقحدةم، ت
 .وتبري اظعربقي،مترذييمربؿقدمذرؼح،

6 Addi, L. (1999), Les mutations de la société algérienne, famille et lien social dans la 

famille contemporaine, La découverte, Paris, p. 41. 
7 Camillerie, C. (1973), Jeunesse, famille et développement, essai sur le changement 

socioculturel dans un pays du tiers monde,.C.N.R.S, Paris, p. 23. 
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واظـظومممنماظؿلثريماظــوئلمالمؼؿؿمبوظؿقازيمدونمأنمحيدثمتـوضضوميفماألدرة،إ
م مػق ماٌلري مسـفماٌلاظؿؼؾقدي مول م، ماظػردصؽؾ مخيص ماألدرمعو مضضقي ةمؼعؿرب

ؼٍفؿفميفمعلؿؼؾؾفمدونمموالمخيؿورموالمؼقٍجفمعومالمؼلؿطقعمأنمؼؼررمػقوم،بلطؿؾفو
مألضربوئف. ماٌؽـػ ممأصؾقًم8اظؿدخؾ ماظقضعقي مشّؽُتػذه مؾ معـ األزعوتمواحدة

م.األدرؼي
حؾيمالزاظًمعلؿؿرةمعـذمتؾدوماألدرةميفماىزائرميفمعرحؾيماغؿؼوظقي،موػذهماٌر

ماظعصرمإٍنم.االدؿؼالل ماظغربٍقي مظؾـؼوصي مغؿقضعماظؿلثريماٌؿقاصؾمواظصرؼح ٍؼيمجيعؾـو
فيمأخرىمطـرةماألزعوتم،مظؽـمعـمجرجيلمظألصرادمسـماظؼقؿماظؿؼؾقدؼياالبؿعودماظؿد
مواألزعوتماٌودؼيومياالجؿؿوسق ماظلؽـ مأزعي مسؾكم ،أػؿفو مؼؾقـقن ماألصراد وعؾ

متعؾرياػذاماظقضعممؼؽقنواظدؼـقي،مصقؿؽـمأنم ايؾقلميفماظرجقعمإديماظؼقؿماظؿؼؾقدؼي
م مادؿؼرار مأيمأٍناظـؼوصقنيمتلثريسـ مبنيماظؼقؿممسؾكمتادؿؼرماألدرةم، معو اىؿع

م موبوظؿوظل مواظعصرؼي ممصؼداظؿؼؾقدؼي متؾدوماالدؿؼراروصؾًمإدي مأغفو ممعع عرحؾيميف
مم.قياغؿؼوظ ماٌقداغلدوسدغو محبــو مععرصيممسؾكمعقضقع ممبقووظي مذظؽ، معـ اظؿلطد

مع مأوظقوئفؿ، مررف معـ مظؾشؾوب متؾؼقـو ماألطـر ماظـؼويف مسـماالووه ماظؾقٌ ع
فومخورجمقؾـٍَتماسؿؿودامسؾكماظؼقؿماظيتممٍتوم،ؾفومأومرصضفوادؿعدادػؿماظشكصلمظؿؼٍؾ

مؼػضِّم.األدرة ماظيت ماظؼقؿ مػل ماظـؼوصيمصؿو معـ مسؾقفو ماإلبؼوء مواظشؾوب ماألوظقوء ؾ
وػؾمم؟وعومػلماظؼقؿماظيتمؼرؼدونماظعقشموصؼفومضؿـماظـؼوصيماظعصرؼيم؟اظؿؼؾقدؼي

م مبوظؿـوضض مواسقن مبػؿ ماظـؼوصقي ماظؼقؿ ماظرتطقىني مبنحداث موووزه موحيووظقن
موم؟بقـفو مادؿؼرارػؾ معرحؾي مإدي مالمػؿورقخؿوبمثؼويفموصؾقا ممأم ميف اٌرحيمزاظقا

ميفماظعقشم؟مؿفؿغؿقفيمسػقؼاالغؿؼوظقيم

 جمتمع اظبحث
ماٌؿطقسنيعـماظطؾؾيماىوععقنيممؿنيـدراديمسٍقمتـووظـو م322 بعددم،وإخقاغفؿ
عـمتماظعقـؿونمأخذ،موضدموعؾققث 90مديمأوظقوءماظؾعضمعـفؿمبعددإضوصيمإم،وعؾققث

م"و"جبوؼي" ماىزائر معلرحمم.عدؼـيت" مسؾك ماظيتمتطػق ماظـؼوصؿني مضقؿ معـ اضرتبـو
بودؿعؿولمتؼـقيماالدؿؿورةماسؿؿودام ىمسودةماظصراعمداخؾماألدرة،لٍؾاألحداثموُت

برازماظؿـووبميفمتلثريمأدػرتمسؾكمإماظيت ،عمذراتماظؼقؿماظؿؼؾقدؼيمواظعصرؼيسؾكم

                                                                                                                                   
8 Medhar, S. (1993), Tradition contre développement, ENAP, Alger, p. 115. 
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اظعرضماٌقاظلمٌكؿؾػماٌقاضػموردودمأصعولماٌؾققثنيمأبـوءمحمؼقٍضم.اظؼقؿماظـؼوصقي
مم.قسوتماظيتمدقؿٍؿمتـووهلواٌقضعـمخاللمذظؽماظؿـووبم وأوظقوء،
مؼيمسؿرصؽوتممعـم،إغوثم%01.03ذطقرمومم%29.20 عـمتؿؽقنمسقـيماظشؾوبو
م% 53.72 ذطقرموم%27.35مسقـيماألوظقوءمعـتؿؽقنم،ميفمحنيمدـيم20وم05بنيمعو
م.دـي 01إديمأطـرمعـمم21بنيممعووضؿـمصؽيمسؿرؼيمغوث،مإ

سرب غشارات اظشباب وعواضف أوظوائهم  االضرتاب عن اظؼوم اظثؼاصوة
 عنها

ماظشباب  غشارات
صنذامطونماظذطقرمم،إخػوءمعومؼؼقعقنمبفم %02.95بـلؾيموماظشؾوبمععظؿمؾؼػٍض
نمسؾكمضقاغنيماظـؼوصيمداإلغوثمؼؿؿٍرصننم ،ومسؾكمحرؼيماظؿصرفعنيماجؿؿوسقعشفَّ

مهرعف ماظيت ماظؿؼؾقدؼي مـ مأن ممؽقَنتعـ مصرص ـٍ مصقكػظدؼف ماظذطقر، منيعـؾ
مظغضؾفؿمسؾكمأوظقوئفـمسؾؿومـغشوروتف موتػودؼو مم.عـفـمظرصضفؿمهلو مطؿو عـعمؼؿٍؿ
ماظماآلخرماظؾعض ممػلقيعـ موعـ مإدي ماظـشوراألمغقادياظذػوب موعـ وتمغرتغً،

مواظرضصمواظؿؿـقؾ مطوٌقدقؼل ماظػـقي م، موإديمماٌـعوطذظؽ ماظلقـؿو ماظذػوبمإدي عـ
ماٌراضص.
م مصرحقام،األوظقوءأعو ممصؼد مأبـوئفؿمأٍغ % 00.52بـلؾي ممموردي مميـعقن مال فؿ

ماظيتمؼرؼدوغفو، م اظؿلؾقي مبلنوسؾؾقا مجفيمقبوظغمأبـوءػؿمذظؽ موعـ مجفي، معـ ن
مأخرىم مميوعؿلطدصفؿ منمعـمأنماألبـوء مـعقنمأغػلفؿ ؼغضىموالمؼلؾؽقنماووػو
أغفؿمؼلؿققنمألبـوئفؿماظذطقرمضضوءم ،%00.91معومغلؾؿفؿمذطروم.ػؿأوظقوءسؾقفؿم

مظؾـوتفؿظؽمذم%00.19غلؾيمضمرصومتسطؾيمععمأصدضوءم عقاضػفؿمماٌؾققثقنرمبٍر.
بوظعوداتممواظؿؿلؽاًطل،مماظقضقعميفمبوًقفمسؾكماظؾـوتموايػوزمسؾقفـمعـ

موعؿقوزماالغؿؿوءماظؿؼؾقدي.بذرصفـ،ماظشلءماظذيمؼعؽسمماظيتمتصقناظؿؼؾقدؼيم

 االحتػاالت
مأٍنعـمغوحقيماالحؿػوالتم و معنمعؿقفلوأدرػؿمعـاظشؾوبماٌؾققثنيممؼظفر

م،وأطـرماٌـودؾوتماحؿػوالمػلمأسقودمعقالدماألصرادم،اظعصرؼيماالحؿػوظقياظطؼقسم
سؾكماحؿػوهلـمبفومععماألدرةممأطدتماإلغوثاظيتم ،وأسقودمرأسماظلـيماٌقالدؼي

مو ماألصدضوء، معع مبفو ماالحؿػول ماظذطقر مبعض مذطر محني ميف مايىمجيؿع سقد
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 %70.03بـلؾيمإجوبوتماٌؾققثنيمموتدٍل .اىؿقعـمسمععزلاظشوبنيماٌؿقوبنيميفم
م،اسؿؾورػومعـمتؼوظقدماألدرةاٌقالدمواالحؿػولمبلسقودمسؾكمدمعـذماظصغرمسؾكماظؿعٍقم
مو مند ماألوأٍن مظقوء مبذظؽ مأبـوئفؿؼرضقن متصرحيوت مإنم،حلى مًطوغمخوصي

 األدري.ؾميفماظؿؿودؽمدممضقؿيمتؼؾقدؼيمتؿؿـٍدبمتؼوظقدماالحؿػول
معقضقعو مرصضممقةدسميف مصفوء ماٌقالد، مسقد محػؾ مإدي موذطقرا مإغوثو األصدضوء

م ماألوظقوء موبٍر ،%05.00بـلؾي مماٌؾققثقنر ماالخؿالط مبرصض سؾكممحػوزًوذظؽ
مصؼطماألدرةسؾكمأصرادممضؿصورماالحؿػولاواظؿؼوظقد،م متؼؾؾفمٌؼرجعممػـووظؿلثريمص. و
مم.اظـؼوصيماظدؼـقيمضقؿموأظـؼوصيماظؿؼؾقدؼيمضقؿماوترصضفم

 ماظذػاب يف غزػة

م مخيضع مغزػي ميف ماظؼقؿممبعقدةمٌـطؼياظذػوب محلى ماظرصضمواظؼؾقل ٌعودظي
ماٌمثرة مص، موٌؾققثقن ماظشؾوب م)م%27.09بـلؾي مذطقرام%م09.50ؼقاصؼقن ممممممعـفؿ
م،اظلؿوحمظؾذطقرمواٌـعمظإلغوثصؽرةممشريمإديت % 29.02غلؾيممو ،إغوثو(م%00.09وم
وتربؼراتماٌؾققثنيمتؾنيمم،عؽسمعرةمأخرىماظؿؿققزماظؿؼؾقديمبنيماىـلنيؼمممو

مؼلؿحمصذظؽم،''الرج''مأوم''اوظد''اٌؾققثممؼؽقنممبفردمأنوم.يفماظرتبقيمهادؿؿرار
مظ مأن مبوظضرورة متربؼرف مدون مؼرؼد معو مم،ؼػعؾ ماٌؾققثني بذظؽ،ممعؼؿـعقنوععظؿ

ـٍ مبٍرمواإلغوثمأغػلفـمعؼؿـعوتمبوٌـعمجملردمأغف ماإلراديرنماعؿـوسفـمإغوث،مو
مم.عماٌمطدمعـماألوظقوءـؾومظؾؿترّض

  بوتاظإىل عواضوت اظدخول 
معـمحقٌم،تعدمعـمبنيماٌمذراتماظيتمتعؽسمإديمحدمطؾريماظؿؾوؼـماىـلل

مم%05.29بـلؾيموتؾؼكماإلغوثممإذم،كماظزعـماالجؿؿوسلادؿفال ـٍ األطـرماظؿزاعومػ
مشروبماظشؿس، متؿعدى ماظيتممبوٌقاضقًماظيتمال ماظؿؼؾقدؼي ماظؼقؿ مؼعينمأن وػذا

طوغًممتـعمخروجماٌرأةمظقال،مواظؿزاعفومبوظدخقلماٌؾؽرمظؾقؿفو،مالمزاظًمدورؼيم
ؼؾؼكممبقـؿوم،ـمعـعؽلومذررقوصوظؿـشؽيمجعؾًمعـمخضقسفم.رياٌػعقلمرشؿماظؿغق

م.اظذطقرمسؾكمحرؼؿفؿميفمذظؽم

 اظصداضة
طؾىمعـماظمعقاجفي،مػقمأوظقوئفؿميفعـمبنيماٌمذراتماظيتمتضعماظشؾوبمو

رؾىمنيمأنمصؿَؾخوصيمإنمطونمريقؿومألدؾوبمععقـي،ممصدؼؼ،اظؿكؾلمسـممءبـواأل
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محوالتمضؾقؾيمعـمأبـوئفؿماظؿكؾلمسـمصدؼؼ،مملمحيدثمإالميفماألوظقوءماٌؾققثني
م مذظؽمبلعرؼـم%23.90بـلؾي ماالموؼربر مأخالق مأوهلؿو مواًقفمعـ اسبراصف،مبـ
مماًقفموثوغقفؿو محنياظدرادلماإلػؿولعـ ميف مغلؾيم، م% 07.12مأن مؼطؾؾقامل
م،"دميؼرارقو"اغؿففقاميفمػذاماٌقضقعمعـففومضدمسؾكمأنماألوظقوءمموػذامؼدٍلم،ذظؽ

م.ذظؽمسـدعومؼلؿؾزمماألعرمؿمإاّلصفؿمالمؼؿدخؾقنميفمسالضوتمأبـوئف

  اظدرادة
متغَق ماالخؿصوصمعع ماخؿقور مطون مبوظدرادي ماألوظقوء ماػؿؿوم مو ماظرتبقي مررؼؼي ر
م ممذكصقومظؾشؾوباظدرادل مادؿؼالظقم،%00.20بـلؾي مسؾك مؼدل يفممؿفؿوذظؽ

اظػؽيماظيتمذورطفوماألوظقوءميفماالخؿقورمػلممندمأٍنماخؿقوراتفؿماٌلؿؼؾؾقي،مبقـؿوم
يفمم%5.55وػـوكمصؽيمتؼدرمبـ لوسدةميفماظؿقجقف،اٌإديممؿفوحوجمسٍؾرتمسـماظيت

مألٍن ماألػؾ مبلؾطي مراضقي مموعصؾقؿفمععظؿفو مواخؿقور اظذؼـممءوظقواألتؿؿوذك
موادعيمقنؼؿؿؿع م،أشؾؾقيماٌؾققثنيمؼؿؿؿعقنمحبرؼيماخؿقورمعلؿؼؾؾفؿمإٍنم.خبربة
ـٍمأإغوثوم مةماظقاظدؼـاديموحدػؿمدونمإرػذهمايرؼاظشؾوبممملمؼؽؿلىوم،ذطقراموط

مم.ػذاماالووهمػؿمسبققوٍجفومػؿقعذٍفماظذؼـفؿمصبؾمإٍنمأوظقوءػؿم
ماظؿعؾقؿ مبصدد مػؿ ماٌؾققثنيماظذؼـ متؾٍقم،وسـمعدىماػؿؿوم مأن مظـو م%50.13ـ

ماظؿػققؼلتلم.م%00.97اإلغوثمغلؾيمؾمومتـَمبدرادؿفؿ،مقنَؿعفَؿ مسـدماإلغوثمػذا
ميفموو ماظؼقؼي مإرادتفـ ماىـلل،غؿقفي ماظؿؿققز موضعقي مسؾكموتؿعصٍؿمصفـموز

عـماٌؾققثنيمم%05.22وصرحًمغلؾيمم.اظـفوحمأطـرمعـماظذطقرمظػرضموجقدػـ
موصرصيم مبقـفؿو، ماىؿع مصرصي متقصرت مإن ماظدرادي مجوغى مإدي ماظعؿؾ بؿػضقؾفو

وإذامطونماظؾعضمتدصعفمم.صىمسؿؾ،معـمأجؾمايصقلمسؾكماٌولايصقلمسؾكمعـ
ػلممإديمذظؽمبوضلماٌؾققثنيمأطـرمعومؼدصعفؿمدماٌلوسدة،مصنَنحوجيمأدرتف،مصريؼ
مووػذامؼؾنيمعدىمتردقخمضقؿيماٌودةمظدىماٌؾققثنيماظصغورمدـٍماالدؿؼالظقيماٌودؼي،

مرامبوظـؼوصيماظعصرؼي.تلٍث
م%70.23مغلؾيموصقؿومخيصمعؿوبعيماألوظقوءمظدراديمأبـوئفؿمأثؾؿًماظـؿوئٍمأٍن

بوظـفوحممفؿلورماظدرادلمألبـوئفؿ،موذظؽمؼػلرمعدىماػؿؿوعؼؿوبعقنم)أومتوبعقا(ماٌ
ميفم ماظشفودة مدور مألغفمأحدمذروطماالغدعوجماٌقصؼ،مصوظؽؾمؼعؾؿ اظدرادلمألبـوئفؿ

ماالجؿؿوسلماظعصري.اظـفوحماظقزق مطونموضدممػلمضؿـماظـظوم اظؽـريممحصقلسدم
مذفوداتماألوظقوءمعـ مدامسؾك معوسؾقو مسؾكمهؼقؼ ماألبـوء مظؿقػقز ؼفمملمحيّؼمصعو
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درادؿفؿمإديماٌلؿقىمأبـوؤػؿمأنمؼقاصؾمم،%95.01بـلؾيم،موػمالءؼرؼدمم.آبوؤػؿ
دومنوممأنمؼصؾقامٌلؿقىمعومبعدماظؿدرجمرؼدت% 30.97مغلؾيمعـمبقـفؿواىوععل،م
مسؾكماظؿغقريمبوووهماظـؼوصيماظعصرؼي.مآخرمعمذروػذامم،إلغوثمواظذطقراممتققزمبني

 املصارؼف اظووعوة 
ماظققعقيامأصؾقً ماظعصرؼيمٌصوؼػ ماالجؿؿوسقي مايقوة معؿطؾؾوت م،عـ

م%29.02مندمأٍنمغلؾيمم،محبقٌبنيماٌؾققثنيموأوظقوئفؿماتػوقوجدغوػومربقرمو
ممعـ ماألبـوء ماظققعقي ماٌصورؼػ م مسؾك مدائؿو مسؾقفومم%02.01حيصؾقن حيصؾقن

 وئفؿ،سؾكمضؿونماٌصورؼػمؼقعقومألبـمعـماألوظقوءم%20.25أطدتمغلؾيموأحقوغو.م
مأخرىمغلؾؿفو مصَرحًمصؽي مت% 31.00مبقـؿو مشريمماٌصورؼػمتؾؽمؼدٍمأغفو بصػي

ؾمػوجسماألوظقوء،ماٌودؼي،مألنمرضوماظشؾوبمأصؾحمؼشّؽمفودائؿيمحلىمإعؽوغقوت
مطمتؼرؼؾو مسؾؿوء ماظيتمهدثمسـفو ماظزوجقي مم.9صرغلققنماجؿؿوعوألدرة دخؾمظؼد

ظؾـؼوصيماظعصرؼيمعـمػذهمماظؿلثريماظؽؾريمدمبومؼمّطماظؾعدماٌوديمبؼقةميفمتربقيماألبـوء
ماظـوحقي.

 املوضةاالػتمام ب
مؼؽقغقامؼرؼد ماٌؾققثنيمأن محقٌمععظؿ مظؾؿقضي، معمصرحمعلوؼرؼـ غلؾؿفؿمو

مدائؿًو،مؼفؿٍؿقنمفؿأَغم51.05% معـ بوٌقضي حلىممًوعؼّطؿعماػؿؿوعفمطونموعـفؿ
براحيممؿذظؽمؼشعرػمألنمؿولاألغوضيمواىمقنحيؾعـفؿم %05.00موغلؾيم،اٌـودؾوت

معـ موعـفؿ مأنم.واظؿغقريمحيىماظؿفدؼدمغػلقي، مماتؾوعموند ماٌقضي يمقأشؾؾسـد
ممقػماٌؾققثني مأضقى ماظعصرغيأحد معع ماظؿلضؾؿ مسؾك مماٌمذرات مععما''أو الغدعوج
م''اظعصر مخوصي مالمو، مصفل ماالغدعوج، مإلزفور مشريػو معـ مأدفؾ ماظطرؼؼي متؾؽ أن

مظؾؿقاصؼمععمايضورةتؿطؾىمجفدا،مبؾمػلمظدىماظؾعضمت ظؽـمالمم.عؿربمعؼقودو
مواظظفقر.محىماظؿؾوػلمندػوموراءغؿفوػؾمواضعماظـؼوصيماظؿؼؾقدؼيماظيتممؼـؾغلمأن

مسـو ماخؿقمأعو ماظؾؾوسوحرؼي مأنمر صٍرحقاماٌؾققثنيممعـم%02.70مغلؾيمصـفد
مرتطفؼمايرؼيماظيتػوعشموػذامعمذرمسؾكمرؼيماخؿقورماظؾؾوس،محبمؼؿؿٍؿعقنمبلغفؿ
ماظلـ.مصغورموندمذظؽمحؿكمظدىماظشؾوبوظقوءمظألبـوء،ماأل

                                                                                                                                   
9 Famille conjugale citée par : De Singly, F. (1993), Sociologie de la famille 

contemporaine, Nathan, Paris.  
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ػلميفماإلجوبوتمدم،مصلطـرمعومترَدئفؿأوظقومعـؼطؾؾفماألبـوءممبومعومؼؿعؾؼمعومأو
م مبـلؾي م ،%27.02األظؾلي ماظؿفؿقؾ موعقاد مبـلؾي مواإلطللقارات ،م%25اظعطقر
ماظدرادي ممظقازم مبـلؾي ميفمذظؽماظؽؿىمواألضراصماٌضغقري م%01.70مبو أجفزةم،

م،نمسؾكماألظعوبماإلظؽرتوغقيقورطزماظذؼـمهلؿمأبـوءمعراػؼ .%7.02اظؽؿؾققترمبـلؾيم
م مبـلؾي مواألصالم ماٌقدقؼك معؾققثم.%5.70وأضراص مقوذطر مبـلؾي أنم% 2.30ن

مأمأبـوءػؿ متؾػزؼقنرؾؾقا أنمآخرمذطرمعؾققثميفموم،مودقورات وػقائقوتم جفزة
مذؼي مرؾىمعـف مم،ابـف مغلؾي ماٌؾققثنيمؼطؾؾقنم%011يفمحنيمأن اهلقاتػممعـ
موتعؾؽؿفو. ممكؼلعماظـؼوظي ماىدؼدة، ماٌـؿفوت مطؾ مالعؿالك مطوغًماألبـوء دقاء
ػي،ميفمحوظيمإذامعومالحظقامضدرةمأوظقوئفؿمسؾكماإلغػوقموسؾكمعؽّؾمأوخبليماظـؿـم
م.تؾؾقيمرؾؾوتفؿ
قضيماٌأبـوؤػؿممؼلوؼربلغفؿمؼقاصؼقنمأنمعـماألوظقوءمم%52.92معومغلؾؿفؿصَرحم

ميفمايفمأيمم،هيفماظؾؾوسموشري ميفٌـؿفوتماظؿؽـقظقجقي،محؿكمؼـدذباظؿقؽؿ مقا
ؾؿقضي،معلوؼرؼـمظأبـوؤػؿمأنمؼؽقنمم%03.10 عومغلؾؿفؿمؼقاصؼم.ايقوةماظعصرؼي

ؼشريونم،موأيماألخالقماظعوعيمظؽـفؿمؼلؿــقنميفمذظؽمسدمماالسؿداءمسؾكمايدود
ظدىمؼعقدموععماظرتبقيمواظؿؼوظقد،م وس،إديمسدممتقاصؼماٌقضي،موؼؼصدونمعقضيماظؾؾ
ماٌودؼي. ماإلعؽوغقوت مغؼص مإدي ماظؼقؿلم اظؾعض ماالووه ماظـلى مػذه مظـو وتظفر

اظؿؼؾقديمواالووهماظؼقؿلماظعصريمظؽـمؼؾدومبلنمػذاماألخريمػقماألطـرمتلثريامألنم
متلضؾؿفؿمععف.مأذوروامإديععظؿماٌؾققثنيم

أغفؿمأحقوغومم%20.05بـلؾيماٌؾققثقنمذطرممويفمتؾؾقؿفؿمظؽؾمعطوظىماألبـوء،
وذظؽمحلىمتؼققؿفؿمظؾقوجيمأوماألوظقؼيموحلىمم،أبـوؤػؿؼؾؾقنمطؾمعومؼطؾؾفم

م مغلؾي مأعو ماٌودؼي، مأغفوم%25.00إعؽوغقوتفؿ مؼطؾؾفممصذطرت معو مدائؿو متؾيب ال
واظؾعضمم،سدممتقصرماإلعؽوغقوتماٌودؼيمإديمفؿرصضؼرجعماظؾعضمأدؾوبموم.األبـوء

مؼعؿرب مجزءاآلخر مألبـوئفؿماونمرصضفؿ مم،ميفمحنيمأٍنعـمتربقؿفؿ م%00.00غلؾي
أنمتؾؾقيماٌطوظىممعـمخاللمػذهماٌقاضػمـؼؿؾٍقم.بـوءمبصػيمعطؾؼيؼمرشؾوتماألهّؼ

مػقم ماألول مؼؾؼك مظؽـ مواظرتبقي، ماٌودي مسـصرؼـ: مسؾك متؿقضػ مظألبـوء اٌودؼي
ماحملددماظؼقي.
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 عملاظيف عنصب  رموح اظشباب
م معـوصى ممعؿؾظاأػؿ ماٌؾققثماظيتواٌفـ مقؼطؿح مسن مايصقل مػلمإدي ؾقفو
أعومبوضلماظقزوئػمصفلم %09.05،مواألسؿولمواٌفـمايرةم%35.02اظؿفورةمبـلؾيم

موعؿػووتيوم،ترتاوح مواظؿعؾقؿم،بـلىمضعقػي ماظعوم ماظؼطوع تؼؿضلمم.بنيمذرطوت
اىدؼد،مجعؾموظقاضعمصاٌزؼدمعـماإلعؽوغقوتماٌودؼي،ماظضرورةماالجؿؿوسقيمحوظقوم

حؿكمم،واألدرعمعـوالمدونمرقلماالغؿظورماظـفوحميفماجملولماٌربحمؾؼػٍضاظشؾوبم
م مذفودة مسؾؿقيوإنمطوغًمظدؼفؿ مأصؾقًمتؼوبؾذظؽم، ماظشفودة يفمطـريمعـممأن

أنمإجوبوتممإاّلماألحالمؾعضمورشؿمأنماظلمالمؼػؿحماجملولمظمبوظؾطوظي.ماألحقون
قلًمدفؾيماٌـول،موأدتماظقاضعقيمـوصىمظٌوص،مبوظقاضعقيتؿصػماٌؾققثنيمطوغًم

م مم%32.51بـلؾي م"عفـيمم:ؼقلاظإدي مأو معـصىمسؿؾمحلىمضدراتل" مصؼط "أرؼد
مم.ذرؼػي" محٍرظؼد مم ماالجؿؿوسل مااظقاضع معـ مسؾكموماألحالمظؽـري مايصقل أصؾح
ميفمحدمذاتف.محؾؿًومسؿؾمعـصى

  رصض عهن ووزائف

مأٍغف مإدي ماظدرادي ممإضوصيم،أذورتمغؿوئٍ مإدي ماظيتمطوغًمدوظػو معرصقضياٌفـ
ووزوئػمػـوكمعفـمأخرىمم،غيناٌراضصمواظغـقيمأوماٌوميراضصؿفـماظطماجؿؿوسقو
رصضفؿمماألوظقوءبررمضدم.موؽؿىاٌعـموأعقـيماألـودلموسقنموظطترصضمأؼضومحدؼـيم

ؼقل:م"هلومغظرةمدقؽيميفمذبؿؿعـو"مأعومرصضموزوئػماظذطقرموظبوظـلؾيمظإلغوثمب
مبل معرتؾط مواظصفق ميفماجملؿؿع ماألخريؿعؿفو مػذا مهلو ماظيتمؼقظقفو وخطقرةممؼقؿي
ماسؿربتحقٌمميفمرصضفومبنيماظذطقرمواإلغوث% 31.07غلؾيمزمالممتَقوممموردؿفو.

اظعؿؾمشريمإديمذظؽممًظؾقرؼي،موأضوصمصوضدًاويفماىقشممخطرًامؿؾميفماظشررياظع
ـمظإلغوثمظؽـمومترصضمبعضماظقزوئػمواٌففغأ% 2.39غلؾيمموصَرحًمشروع.اٌ

متؾؼكمغلؾيمنييفمحمصقؿومخيصماظذطقر،مصالمؼقجدمػـوكمسؿؾمالمؼؿـودىمععفؿ.
ظإلغوثممبوممظؾذطقرمأوعـماظعقـيممتـؾماظذؼـمالمؼرصضقنمأيمسؿؾمدقاءمم00.00%
ميفمدصعماظغـوءوماظعؿؾميفماظرضصذظؽمميف مؼعؿربمسوعالمأدودقو ماظؾطوظي مصوغؿشور ،

م.ألبـوئفؿمإديمتؼؾؾمأيمسؿؾمطونم،داٌؾققثنيمخوصيمذويماظدخؾماحملدو
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 إضاعة األبناء يف اخلارج عن أجل اظدرادة أو اظعمل
إعؽوغقيمإضوعيماألبـوءماظذطقرمؼقاصؼقنمسؾكمماألوظقوءعـم% 20.05محًمغلؾيصٍر

،موػذامؼؿؿوذكمععماظؿؿققزماىـللمصؼطمخورجماظقرـمعـمأجؾماظدراديمأوماظعؿؾ
طوغًمربقرمتربؼراتفؿمطؼقل:"ذظؽمؼـطؾؼمععمماظذيمهرطفماظـؼوصيماظؿؼؾقدؼي،اظيت

صؽرةماإلضوعيميفماًورجمظؾفـلني،موػلمبذظؽمم%03.10وترصضمغلؾيممتؼوظقدغو".
األوظقوءمػؿماظذؼـمؼلريونمعلؿؼؾؾمأبـوئفؿ.ممحقٌمأنأضربمعـماظـؼوصيماظؿؼؾقدؼيم

ممأٍنمدون م% 7.09غلؾي مظؽـٍمترصضال ماًورج ميف ماإلضوعي ذروروممضعتموفصؽرة
أنمتؽقنماإلضوعيمعـمأجؾماظدراديمالمظؾعؿؾ،موأنمؼؼقؿماألبـوءمسـدممعـفو:ماصؼيظؾؿق

وتلؿحم ،بلغفومتلؿـينماظؿؿققزمبنيماىـلنيم%23.90ـًمغلؾيمبٍقضدموماألضورب،
مظؾعؿؾ،مألغفوم مأو مطونمذظؽمظؾدرادي ميفماًورجمدقاء ماإلضوعي مظؾذطقر ظإلغوثمطؿو

مقؿومسصرؼي.ًمضوووزتماظؿعؾؼمبوظؼقؿماظؿؼؾقدؼيموتؾـٍ

  عن أجل اظدرادة أو اظعملسن األدرة إضاعة اظػتوات بعودا 
ماظعقم%22.10مصرحًمغلؾي مأصراد مسـمموبرصضفميـعـ ماظػؿقوتمبعقدا إلضوعي

مو ماظعؿؾ مأو ماظدرادي مبفدف م األدرة مذظؽ ميف ماظؿؼؾقدؼيمضقؿعـطؾؼفؿ ،ماظـؼوصي
مأدري"م%39.07و م"ال ماجملقؾنيمبـ مغلؾي موم.ػل ممؼعٍدال ميفماظرتدػذا موايرية د

ممعقضػمادبوذ متلثريمثؼويفمثـوئلماتعؾريإال مظؽونممسـ مرغًمإحدىماظؼقؿ مظق ألغف
كمبنضوعيمرضتم%00.20غلؾيممندمأن،موةعؾوذرمبصػيماٌقضػمبوظرصضمأوماظؼؾقل

مبعقدا مماظػؿقوت ممصؼطظؽـ مأعو مصظظؾدرادي مؿرصقضؾعؿؾ مأٍن مإدي مؼشري ممبو تلثرػؿمي
م ماظعصرؼي مغلمأعّووم.جزئلبوظـؼوصي مم%09.90ؾي ماجملقؾقنصفؿ مبؼؾقلماٌؾققثقن
اظـؼوصيماظعصرؼيممظؼقؿدسؿوممبعقدامعـمأجؾماظدراديموماظعؿؾممبومؼعَدمإضوعيماظػؿقوت

ماظيتمتلؿحمبودؿؼالظقيماإلغوثم.
م معقاضػ مسؾكمماظشؾوبتمطد ماٌلؿؼؾؾقي معشورؼعفؿ متلقري ميف مأوظقوئفؿ تدخؾ
م مبـلؾي ماظراصض%79.30اظرصض موأطـر ماإلغوثني، مذبؿقعم% 05.30)ممػـ عـ

ماظؿؼؾقدؼي،م مثرنمسؾكماظقضعقي مضد مؼعينمأغفـ موػذا مػلمثقرمواإلغوث( تفـمػذه
معؿلثرةمبوظؿغقري.صفـوكمتربقيمتربقيمأوظقوئفـمهلـمبوظؿلطقدمغؿقفيم
هؼقؼمعشورؼعفؿمبلغػلفؿ،مواإلغوثمماٌؾققثقنمعـ %02.00مؿفؿبـلؾؼرؼدمعوم
م مأطـر ممإصراراػـ ماالدؿؼالظقي ممععمعؼورغيم(%05.30)سؾك م،%(02.09)اظذطقر
مدي"مو"اظعؿؾ"مظؾقصقلمسؾكماٌول،"اظدرامرؿقحوتفؿمسـمررؼؼاٌؾققثقنموحيؼؼم
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صـالحظمطقػمتطػقماظؼقؿماظعصرؼيمسؾكماظلطحمماظـفوحميفماظعؿؾ،إضوصيمإديمأػؿقيم
مطؿقػزمأدودلميفمواضعمعودي.

م مغلؾي مم%02.50وأطدت محيدث ممل مبمغزاعأغف موأبـوئفؿ ماألوظقوء لؾىمبني
دؼـمـمأغفؿمظقلقامعؿعٌقرصضفؿمٌشورؼعفؿ،مرشؿمأنمظؾؿؾققثنيمسدةمأبـوء،موػذامؼؾٌق

ماظرصض معؿػصم.سؾك ماألوظقوء مطون موؽؾؿو مػؿني معع ادؿؼالظقيممفؿقغقميـوأبـوئفؿ
ماظؿصرف م، مال مأن مميؽـ مإدي ماألعقر ماظؼقؿمغزاعتصؾ مآثور معـ مػق ماظؿػوػؿ موػذا ،
ماظعصرؼي.

 اظعالضات اظعارػوة
ماظعال متعٍد مظػفؿ مآخر معمذرا مظؾشؾوب ماظعورػقي مضوت ماظثـوئقي ماظؼقؿمؿلثري بني

معـماظشؾوبم%51م.متشريمغؿوئٍماظدراديماٌقداغقيمأٍنمغلؾياظؿؼؾقدؼيمواظؼقؿماظعصرؼي
مبلغفمظقلًمظدؼفؿمعـؾممهلؿمسالضوتمسورػقي مٌـمصرحقا يفمعؼوبؾماظـلؾيمذاتفو

ماظعالضوت مدـٍمالمتؾؽ ماػؿؿوعفؿظصغر مسدم مأو متقّص''موظؽـمفؿ ماظػرصيظعدم يفمم،''ر
بؾمماألدرؼيماجملوالتميفموشريمععرتفمبفوعؼصوةمماظعورػقيماظعالضوتمحنيمتؾؼك
عـماٌؾققثنيماظذؼـمهلؿمسالضيمم%73.97ؼدمأجوبًمغلؾيمظ .أحقوغومرعوتعـماحمّل

مبوظـػل مأوم،سورػقي مأوظقوئفؿ مإسالم مسـ مدؽؾقا مذظؽمػؿوأحدمحقـؿو مأن ماسؿؾورا ،
دثمصالمحيـؿـومأعومتعرؼػماظصدؼؼمبوألػؾميفمسٍقو ،اٌقجقدمبقـفؿبوالحرتامممؾخّي

ميفماظزواج،مموؾدتمإالمسـدعو مواضقي مالاظرشؾي ماًطؾي،ممأيمأٍغف خيرجمسـمإرور
المؼعينمم.ـقوتمبفمضؾؾمدريماألعقرمإديماظطؾىماظرمسلمظؾزواجععمفوتاألٍعوطوغًم
طيمعـماآلبوءموأطـرمحرصومدؾمظؽقغفـمأضٍؾمعصرؼي،مبؾاظؿوممظؾـؼوصيماظمؾفـتؼٍؾذظؽم

م،وتشفقعومظزواجمبـوتفـماٌؾينمسؾكماظعورػيمظضؿونماظـفوحميفمحقوتفـماظزوجقي
أشؾؾقيماألوظقوءمبـلؾيممؼرصضوؼؾؼكمتؼؾقدؼو.مماظداصعصنذامطونماظؿعوعؾمسصرؼومصننم

مم02.02% ماىـلني مبني ممعرٍبرؼـاظصداضي معقضػفؿ موظبوحرتاعفؿ ظؿؼوظقدماؾدؼـ
مظؾؿشوطؾظذظؽمتػوميصضاراظ ماظؿؼؾقدؼي،مالمتلٍثواسؿؼودػؿ،مصقلىمم،دؼو مبوظـؼوصي را

مأنمؼصؾماألعر مبنيماىـلنيمدون مػـوكمصداضي متؽقن مأن معشوطؾمضدممميؽـ إدي
م.%32.17ظصداضيمصـلؾؿفؿمالمتؿفووزمنمبؿؾؽماقوماظراضأٍع،موجيدونمأغػلفؿمصقفو

 اظزواج 
مؼلؿققنمألبـوئفؿم%09.50مًمغلؾيحصٍر مبلغفؿ ماخؿقورممعـماألوظقوء وبـوتفؿ

موبٍر ماٌلؿؼؾؾ، مزوجي مأو متدٍخزوج مبعدم معقضػفؿ ماظشكصقيمروا محقوتفؿ ميف ؾفؿ
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مأنمألبـوئفؿمحؼماالخؿقورموبلغفؿمحيرتعقنماخؿقورػؿ.م مؼدٍلوعلؿؼؾؾفؿ،مواسؿربوا
واظلؾىميفم% 3.09وتؾؼكمغلؾيماظراصضنيمضؾقؾيم،ماظؿغقريميفمذؽؾماظزواجمسؾكذظؽم

ىـلني،موػذامؼؿػؼمععمعومدؾؼموأنمذطرهمأشؾؾقيمذظؽمػقمرصضماظعالضوتمبنيما
مظؾعالضوتماظعورػقي، مؼؾٍقماٌؾققثنيماٌعؾـنيمرصضفؿ ماظذي متـوضضمبوضلماظشلء ـ

مؼؽٍقم.اٌؾققثني ممل مإن مخيؿوروا مأن مظؾشؾوب مميؽـ مصداضيصؽقػ مسالضوت مممممممغقا
م ماالضؿـوع مإن مسالضوتمسورػقي؟ ماظعصأو موبوظـؼوصي متورة ماظؿؼؾقدؼي متورةمبوظـؼوصي رؼي

مؼمديمحؿؿومإديماظؿـوضضميفماٌقاضػ.ممأخرى

 سالضة اإلخوة اظذطور باإلغاث
معو ماٌؾققثني %59.70مؿؿفغلؾمصرح مؼطؾؾقنمعـ متربؼرممأغفؿ مأخقاتفؿ عـ
مععمتدخؾمبطمادؿؿرار،موذظؽمدظقؾمسؾكمدؾقطوتفـ ماظؿؼؾقدؼي ظؾـؼوصيمملءاظـؼوصي
ـلؾيمأخقاتفؿمحقٌموصؾًماظيفمحقوةممتمطدهمغلؾيماظذؼـمغػقامتدخؾفؿماظعصرؼي
م%.22.70مإدي

ماجملوالتماظيتمأَط مأعو ماظؾؾوس،مماٌؾققثقند مػقؽي ميف: مصؿؿؿـؾ مصقفو اظؿدخؾ
مماالدؿؽذان ماإلصصوحسـد معع ماظؾقً معـ مماًروج مدؿؿقجف ماظذي ماٌؽون مإظقفسـ
مجلقؿيوصقؿومؼؿعؾؼمبوألخطوءماظيتمؼعؿربػوماإلخقةمم.اظدخقلمعلوءمواحرتامماظؾـوت

م" مبوظشرف ماٌكؾي متؾؽ مصفل متغؿػر، ماألدرة"،ممارتؽوبوال م"ذرف اًطقؽي"،
ماًدؼعي ماظذطقر، معع مذربممواظؽذب،ماظعالضي ماٌكدرات، متـوول اظؿدخني،

ملقؽي.اظلؿعيماظيمبويقوء،مزبوظطيماظؾـوتمذواتمكّؾاٌلؾقطوتماظاًؿر،م
دؾقكممقديمألٍناٌرأةمبؼوغقنماظشرفماظؿؼؾمإظزاموؼعؿربمعومذطر،معمذراتمظؼقوسم

األدرةمبوظشرف،محبقٌممالظؿزامعؼقودوموؼعٍدمضؿـماظـؼوصيماظؿؼؾقدؼيمؼـدرجمماٌرأة
مإنمطوغًميفمصويفـماالجؿؿوسلاألحؽومماظيتمتصدرمسؾكماظـلوءمعـمودطفـمأنم
ممذظؽص مبلن ماظصقققيمةدراألؼعين ماظرتبقي متؼدؼؿ ميف منقً موم.ضد رصضمرشؿ

.مألغػلفؿمؼرضقغفوػؿمندوىـسماآلخر،مبموثاظؿوممظعالضوتمأخقاتفؿماإلغاظذطقرم
سـماظصداممبنيماظـلؼنيماظؼقؿقني،مظؽـماظؼقؿماظؿؼؾقدؼيممااظؿـوضضمتعؾريػذامموؼعٍد
موظؿغقريصم.سـماظؿـوضض،مصوظذطقرمالمحيودؾفؿماجملؿؿعمسؽسماإلغوثموظيماٌلػلم

ؼمإذامتعّؾرصضمؼبقـؿومموظصويفؿمررفماظذطقرمعؼؾقلمعـمسبقماالووهماظعصري،
ماألعرمبوإلغوث.
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مضدماظـؿوئٍمعـمررفمإخقاغفـمإاّلمأٍندؾقكماظؾـوتمعراضؾيمرشؿمايرصمسؾكمو
دؾطيمسؾكمأٍؼيمظقسمظؾذطقرممعـماٌؾققثنيمصٍرحًمبلٍغفم%00.25غلؾيمأٍنمبقـًم
ماجملولمألبـوئفؿماظذطقرمم،أخقاتفؿ أٍعوموم.ٌؿورديمتؾؽماظلؾطيصوألوظقوءمملمؼرتطقا
اظذؼـمفؿمأغػلفؿمصمظعؼوبماظشدؼدميفمحوظيماًطلوبأخقاتفؿماظذؼـمؼفددونماظذطقرم
مسالضذطرو مهلؿ مأن مضؾؾ معـ مموتا مسورػقي، مألغػظذظؽ مؼلؿققن معوملندػؿ فؿ

نمحقـؿومقوتؼؾقدٍؼمسـدعومؼؿعّؾؼماألعرمبلغػلفؿسصرؼقنمصفؿممؿميـعقغفمسؾكمأخقاتف
ظؼقؿماظؿؼؾقدؼيماماظؿـوزعمبنيعدىممـخقاتفؿ.موػذاماظقضعمؼعربمبؼقةمسؼؿعؾؼماألعرمبل

مواظعصرؼيميفمايقوةماظققعقيمظؾؿؾققثني.
عـمدؾطيماألخمسؾكماألخً،مطونمرصضمأشؾؾقؿفؿمبـلؾيمماألوظقوءوسـمعقاضػم

عمذرامسؾكماظؿغقريميفماظؼقؿمواالبؿعودماظؿدرجيلمسـماظؿلثريماظؿؼؾقديميفم% 57.02
مبٍرسٍق موضد مغلؾؿفؿمرـؿـو، مم%00.20معو مػبعقضػفؿ مواٌلممؿلغفؿ مسؾكمظقن وحدػؿ

ـًموبٍقم.ألبـوئفؿماظذطقرماظؿقؽؿميفمأخقاتفؿماظؾـوتمذيقعمأبـوئفؿ،موبلغفمالمحيٍؼ
وتؿففمأطـرمسبقمفووزماظلؾطيماظؿؼؾقدؼيمؿتم%37.27غلؾيمأٍنمجوبوتماإلربؿقؼوتم

ومأٍعو يفماظقاجؾوتموايؼقق.نمعؿلووواظذطقرمواإلغوثمأٍنمرماظؼقؿماظعصرؼيماظيتمتعؿَؾ
 . %27.20صؿؾؾغمماإلخقةماظذطقرمسؾكمأخقاتفؿملؾطيالمعشفعيمظاظـلؾيماظيتمالمتز

مويفم ماظؿؼؾقدي،مأّطػذا عقاصؾيماسؿؿودػوممعـماألوظقوء،م%02.02دتمغلؾيماالووه
مسؾكم مأطربماألوالد مشقوبماألبقؼـ.يفيفمتلقريمذمونمإخقاغف ماظؼقؿيمممحوظي وػذه

فمميؽـفمدـٍمظقسمألٍنوماألطربمدـٍمظالبـاظؿؼؾقدؼيمهرصمسؾكمأنمتعقدماٌلموظقيم
مم.اظؿؼوظقدمعومتػرضفمسؾكمماألوظقوءمدؿعٌقظ،موإمنومفوعـ

 ءوظوااألعع  ةعالضاظ
غفومسالضيمصداضي،موػذامؼعينمَدوؼعأغفؿمعـماٌؾققثنيمم% 53.50مذطرتمغلؾي

أٍنمم%9.03غلؾيمموتصٍرحرتمعـماظؿشددمإديماظؾققغي،مأنماظعالضيماظرتبقؼيمضدمتغٌق
م مواظم،اظؾعداالضرتابموؿعمبنيمومبلوظقوئفؿسالضؿفؿ ماظؿم.لؾطياظصداضي قريمغظؽـ

لؿمسالضوتفؿمبوظؾعد،معـماٌؾققثنيماظذؼـمتٍؿم%22.00اظذيمحدثمؼلؿـينمغلؾيم
مأوظقومحبقٌ مؤؼعؿربه مسؾك محػوزو مسالضوتماالحرتامػؿ مجيعؾفو ميعرتؾطممبو

مبوظـؿقذجماظرتبقيماظؿؼؾقدي.
مغلؾيوصرح ماألم%01.22مً مأٍنعـ متمسالضؿفؿموظقوء مأبـوئفؿ مسؾكعع مؼقم
،موذطرتمبلٍنمظدؼفومدؾطيمسؾكمأبـوئفوم%03.10يفمحنيمأّطدتمغلؾيماظصداضي،م
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م.أيماظلؾطيمواظصداضيماالثـنيميزجقنمبنيمأٍغفؿمم%31.07معؾققثقنمآخرونمبـلؾي
ماظؿؼوربممععمأبـوئفؿمسؾكمأدوساهلدفمعـمتعوعؾماٌؾققثنيموطونم اظصداضيمػق

ماهلدفمعـمأٍعوفؿ.مواظؿقاصؾموايقارموطلىمثؼؿ سؾقفؿماظلؾطيمادؿعؿولمررؼؼمو
مبلطموصرضمصقؿؿـؾميفم مواظطوسيمواالحرتام. اظذيمؼؿقدطماٌقضػمعـماهلدفمأٍعو
ميفمصماالووػني معؽوغؿفؿ ماظيتمهػظمهلؿ ماظرتبقؼي مإحداثماظؿقازنميفماظعالضي فق
مأٍنممبوميفمػذاماظلقوقمحصيماألددأخرىمعرةماالووهماظعصريمؼلخذم.مزؾماظؿغقري

م مبنيماٌؾققثنيموأبـوئفؿ ماظلوئدة مػل عـفؿمم%79.03مغلؾيمذطرحقٌمتاظصداضي
م ممثقنحيٍدأغفؿ مؼؼٌقأبـوءػؿ ماظذي ماظشلء ماٌلؿؼؾؾقي، معشورؼعفؿ ماظروابطمسـ ي

م.بقـفؿ،موؼؾدومأنمػمالءمضدموووزواماإلظزاممواظلؾطيمواظؾعد

 اظطاسة 
عوممحصٍرومألوظقوئفؿ،معـماٌؾققثنيمأغػلفؿمعطقعنيم%70.93معومغلؾؿفؿمؼعؿرب
أحقوغومأخرى،مبقـؿوممفؿأحقوغوموخيوظػقغأوظقوءػؿمفؿمؼطقعقنمبلٍغ% 00.00 غلؾؿفؿم
ظدىماٌؾققثنيممعومؼؾدوورشؿمم%.0.20ماظـألوظقوئفؿمشريماٌطقعنيمميغلؾالمتؿفووزم

م محقل مخطوب مماظطوسيعـ مندػؿ مأٍغفؿ مغػلف ماآلن ميف مسؾكمؼصٍرحقن خيػقن
مبعضماٌقاضقع ممأوظقوئفؿ ماٌقاضقعمبـ%07.19بـلؾي وظعالضوتماظعورػقيم،موتؿعؾؼ

م مم،%00.70بـلؾي ماألخطوء ممواالسبراصوتوبعض ميفم%02.02بـلؾي ماإلخػوق ،
جوغىمإديمم%،01.03،ماألذقوءماظيتمتؼؾؼماألوظقوءمبـلؾيم%00.20اظدراديمبـلؾيم

بـلؾيمطؾمعشورؼعفؿمإخػوءممدماظؾعضمسؾكوأّط ،%3.57بـلؾيممواألصدضوءاظعؿؾم
موم.2.00% مؼرجع ماٌقضقسوت،مإخػوءدؾى مػذه ممعـؾ ماٌؾققثني، مإديحلى

وغالحظمم."تػودؼومإلزسوجفؿموضؾؼفؿ"وم"خقصومعـمإحؾورفؿ"وم،وظقوئفؿألماحرتاعفؿ
المؼػعؾقامعومؼرصضفمنمأمععـوهمظقسلنمؼطقعقامصأصؾحمظفمععـكمآخر،مماالحرتامأنم

اظصراعمذظؽمؼؿفؾكمواضقوم،موػـومأعوعفؿعومؼصـعقنمشػمؿؽُؼؿومأنمالماألػؾموإٍغ
لقفمؼعؿربونمصاألوظقوءمأعرمأبـوئفؿمإذاماطؿشػممومبنيماظؼقؿماظؿؼؾقدؼيمواظعصرؼي.

ماظؿضوربمبنيماظؼقؿمأطربمدظقؾمسؾكمسدمماظؿقاصؼماظرتبقيمبنيم ذظؽمخداسو،وػذا
ماظـلؼني.
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 اظيت ال ؼتساعح صوها األوظواء عع أبنائهمماألخطاءأخطر 

مأن ممغالحظ ماماألخطوءأخطر مأبـوئفؿ معع ماألوظقوء مصقفو مؼؿلوعح مال ػقمظيت
م مبـلؾي م%30.03االسبراف مبـلؾي ماظقاظدؼـ موخداع ماظؽذب اظشرفمم%،07.50،

م مبوٌعـكماظؿؼؾقديمظؾؽؾؿي ماظقاظدؼـمم،%00.30بـلؾي ماحرتام موسدم إػؿولماظدرادي
مب م%01.00ـلؾي مبـلؾي ماىرائؿ مم،9.25%، مبـلؾي ماظدؼـ مخيوظػ ممممم،%2.15وعو
ومردودماألصعولماحملؿؿؾيمأٍعوم.اظذؼـمؼغػرونمذيقعماألخطوءػلمغلؾيم% 2.39صؼطمو

مصؽوغًمطوظؿوظل: ماًطل م%00.30مبـلؾيماظعؼوبماظشدؼدمأعوم ماظؼودقي، ماٌعوعؾي
ػذهممرتعٍؾوم،%3.71غزعماظـؼيمم،%03.00اٌؼورعيمواظطردمبـلؾيمم،%07.50بـلؾيم
ـيمصؿؿؿـؾميف:ماألصعولماظؾٍقأعومردودموسـمردودمأصعولمذدؼدة.ميفمذبؿقسفوماظـلىم

م مبـلؾي ماًطل مم%00.30إصالح مبـلؾي ماظـؼي مردودم %.3.71وغزع مغلؾي وتصؾ
ععظؿماألوظقوءميفمحوظيمصعؾممودردممبومؼشريمإديمأٍنم%50.22األصعولماظشدؼدةمإديم

مم.ًيضودقم،اظذيمالمؼغػروغف،ماًطل

ماألبناء سؼاب
م ممتغريتظؼد مترٍدم،اظعؼوبررق معو مخصومصلطـر مػق ممموممد موحرعوغف اٌذغى

ماًطرية،ميفم مصالمؼـطؾؼمدقىمععماألخطوء ماظعـػمعـمضربموذؿؿ مأعو حيى،
،مإذمالزالمػـوكمفغػلموٌلؿقىباظلؾطيمالمؼـطؾؼمسؾكماىـلنيمملتراخمأنمحني

ماإلغوث معع ماألوظقوءمتشدد مأحد مؼؼقل مأدحقٌ ماظؾـوت م"عع مهلفيم: ؿعؿؾ
ععوعؾيممسـدؿعوعؾماظعصريمأطـرماظم.مؼؾدو"أصرخمسؾقفـ"وؼؼقلمآخر:معؿشددة"،م
موإلغوث.سـدعومؼؿعّؾؼماألعرمباظؿعوعؾماظؿؼؾقديمؼؿفّؾكماظذطقرمبقـؿوم

  حرؼة اجلنسني داخل األدرة
ؾقنمعـحمحرؼيمعـماألوظقوءمؼػٍضم%59.22صننمغلؾيمرشؿمدبقصفؿمعـماألخطوءم

ماظعصرؼي،متلٍثماظؿصرفمظألبـوء مبوظـؼوصي مرا أنممؾػٍضت تصٍرحمبلغفو% 00.75وغلؾي
فومهرسمعـحمايرؼيمهلؿمظؽـٍ% 0.59غلؾيمؾمتػٍضو،مصؼطموػؿمأحقوغوإٍؼممتـقفو

ظألبـوءممايرؼيعـماألوظقوءمم%02.00مغلؾيترصضميفمعؼوبؾمطؾمػمالءموعـمبعقد،م
مسؾوتػرضمدؾط مقفؿؿفو مأٍنبٍقو. ماظـؿوئٍ مؼؿؿٍؿ% 09.32مغلؾيمـً ماألبـوء عقنمعـ

مذراتماظلوبؼيماظداظيمسؾكماظؿلثرمبوظـؼوصيمحبرؼيماظؿصرف،موػذامعومأبرزتفمصعالماٌ
مماظعصرؼي مأٍن ماظؿغقريذظؽ ماظؿقرر،مسوعؾ ممظؽـ ػق معو ماظـؼوصيمؼؿكّؾطـريا مبروز ؾف
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ماىـلني، مبني ماظؿؾوؼـ محقٌ معـ مماظؿؼؾقدؼي محبقٌ مأطؼؿؿؿع محبرؼي مرباظذطقر
م.م(%02.10)اإلغوثمبـلؾيممعؼورغيمععم%(77.07)

 عن أجل األدرة اظتضحوة

إذامرؾىمعـفؿمم،ظؾؿضققيمعـمأجؾمأدرػؿمادؿعدادػؿسؾكمماألبـوءأطدمععظؿم
م مبـلؾي ماألدري،ممواسؿربوام%02.70ذظؽ مبوظؿؿودؽ مذظؽ موؼذطرغو مواجؾفؿ، ذظؽ

م ماظؿؼؾقدؼي. ممؼطؾىاظلؿيماألدودقيمظألدرة مغلؾؿفؿ عـماٌؾققثنيمعـم% 50.32عو
وػذامعرتؾطمم،رةأبـوئفؿماظعوعؾنيماٌشورطيميفمعقزاغقيماظؾقًمظؿغطقيمعصورؼػماألد

ػماألبـوءمبوظؿكزرمععمأسضوءماألدرةمحؿكمتلقدماظقحدةمبوظـؼوصيماظؿؼؾقدؼيماظيتمتؽّؾ
وعـمبنيماظؿضققوتماظيتمضدعفوماألبـوءمألوظقوئفؿمػلماٌلوسدةماٌودؼيميفمم.فؿبقـ

م مأطد مصؼد ماألدرة، مذبؿم%00.00غػؼوت مأدرػؿعـ مؼلوسدون مأغفؿ ماظعوعؾني مقع
مبمااسؿؾور اٌودي،موػذامموجقاالحؿظقضعقيممادؿفوبيسؾقفؿ،مواجىممذظؽملنعـفؿ

مم.رتمصقفومبعؿؼماظؼقؿماظؿؼؾقدؼياظشعقرمبوإلظزامماألخالضلمػقمغؿوجماظرتبقيماظيتمأٍث

  األذغال املنزظوة
ذبؿقعماظذطقرمبلغفؿمؼؼقعقنمأحقوغومبوألذغولمعـمم%21مأجوبمعومعـمغلؾؿفؿ

ميفمذم،اٌـزظقي األم،مماووهنظزاممأخالضلمبعقرػؿمودواصعفؿميفمذظؽمتؿؿـؾمأدودو
مأنمأعفوتفؿ وأ ألنمعـمبنيمػمالءمعـمالمإخقةمإغوثمهلؿ،مأومأنمأخقاتفؿمتعؿؾـ،

م مايوظي مػق مصوظداصع ماٌرض، متؾٍقم.االضطرارؼيتعوغني مػـو مععظؿموعـ مأن مظـو ـ
مم.نمظؾـؼوصيماظؿؼؾقدؼيماظيتموعؾمػذهماألذغولمسؿالمأغـقؼوقاٌؾققثنيمعـلوض

ممءوظوااألعع مةالضظعاتؼووم 
ممتاسؿرب مم%22.31غلؾي مأوظقوئفؿ معع ماظعالضي مأن ماٌؾققثني م،جقدةعـ

تؾؼكموم.وزةؿمم% 9.22غلؾيماسؿربتفوممبقـؿومجقدةمجدا،م%37.09غلؾيماسؿربتفومو
م متؾؽم%9.10غلؾي ماظعالضي ممغوسـدوم،سودؼيممّمـماسؿربوا مغلؾؿفؿ ممـمم%0.22عو

ؿؼؾؾمظاظػؽيماظلوبؼيمتعوونماألوظقوءمععمأبـوئفؿمصػلمصٍرحمبلٍنمتؾؽماظعالضيمعؿقٍترة.م
اظؼقؿماظؿؼؾقدؼيمذظؽمأٍنمملمؼؿؼؾؾقػو،ماظؼقؿماظعصرؼي،مبقـؿوميفمػوتنيماظػؽؿنيمصنغفؿم

ماظـلؼني.ضؿـمومػلماحملددةمظؾعالضيموؼؿضحمظـومعرةمأخرىماظصراعمبنيماظؼقؿمـػ
مص مأوظقوئفؿ معع مجقدة مسالضؿفؿ مؼعؿربون ماٌؾققثني مععظؿ مأن مالمظوؾومبو مػؿ ؿوظل

مأٍعو،م%57.09ؼرصضقنمعـمررصفؿمأيمتصرصوتمبـلؾيم صؿؾؾغمغلؾؿفؿمماظراصضقنو
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معـمصؽيمقنيمػؿضععظؿماظرامندمأٍنموٌؿغريماىـسمتلثريمطؾري،محبقٌم23.21%
ماظ مبـلؾي م ،%00.95ذطقر مػـ ماظراصضني ماإلوععظؿ معـ مبـلؾي ،م%25.17غوث

ماظـؿقفيمععوتـطؾؼم مظؾضغقطمسؾقفـمععوماظـؼوصؿنيمتلثريمػذه ماٌلؾطي ،ماظؿؼؾقدؼي
مسدمم ماظعـػ، ماظؿلؾط، مؼرصض: معو موأػؿ مبفو. مؼشعرن ماظيتمجعؾؿفـ واظعصرؼي

إلرشوممايفماٌلموظقي،موماظؾؽرماالبـاظـؼي،متػضقؾماظذطقرمسؾكماإلغوث،موتػضقؾم
ماظيتم ماظؿؼؾقدؼي متؾؽماظؿصرصوتمػلماظؼقؿ ماٌؾققثني،موعصدر مؼرصضفو سؾكمأذقوء

مـماألوظقوءمؼعؿؿدوغفوميفمتربقؿفؿ.مالزالماظؾعضمع

  اظرتبوة املعتمدة

بلغفؿمالمؼـؿؼدونمذقؽومم%01.30بـلؾيم وماٌؾققثنيمعـماظشؾوبأشؾؾقيمصٍرحم
منمسـمتربقؿفؿقومبومأنمععظؿماٌؾققثنيمراضميفماظرتبقيماظيتمتؾؼقػومسـمأوظقوئفؿ.

م مغلؾؿفؿ معو مأن مم%53.72صلـفد ماألوظقوء معـ مألبـوئأأرادوا مؼؽقن مغػسمن فؿ
عـم% 37.27،مطؿومدٍفؾـومغلؾيمأجوبقام"ظقسمبوظضؾط"مم% 9.09موغلؾيمتربقؿفؿ،
عـم% 9.09عومغلؾؿفؿممأزفرمغػسماظـؿقذجماظرتبقي.مإغؿوجإسودةممرصضقا اٌؾققثني

،موػذامدظقؾمسؾكمسدممإدراطفؿمٌوم"المأدري"ماٌؾققثنيمحريتفؿميفماألعرمبنجوبي
مترب مضقؿ معـ ميفقضدعقه مألبـوئفؿ م ماظؿغقري.مؼي مضًدومخضؿ مبنيماظذؼـ مغػسمعـ عقا

حقوتفؿمظذظؽمؼرؼدونمرونمأغفؿمنققاميفمؼؼٍد % 5.29غلٍفؾمأٍنمغلؾيماظرتبقي،م
معـؾفؿ،مؤأنمؼـفحمأبـو ػؿمسؾكمغػسمؤؼرؼدونمأنمحيوصظمأبـوم% 2.29وغلؾيمػؿ
ميفمذظؽمعـمماوغشمماٌؾودئماظيت ممبو مواظؾودئماٌسؾقفو متـَصاظيتمؿؼؾقدؼيماظدؼـقي

ماالحرتام،س ممؾك مغلؾي مأٍن مند مبرتبؿؼػم%07.50مطؿو مقكرون موؼعؾـقن سـمؿفؿ
ذؼـمأدخؾقامسؾكمغػسموماظأٍعو ػؿمعـؾفؿ.ؤرضوػؿماظؾوظغ،مظذظؽمأرادوامأنمؼؽقنمأبـو
مأٍن مؼعؾؿقن مصنغفؿ مبعضماظؿعدؼؾ مسؾكمماظـؿقذج ماظؿفدؼد متدخؾ اظظروفماٌؿغرية

مايقوة.
مغلؾيمغػسماظـؿقذجماظرتبقيموجدغومأنوععمأنماٌؾققثنيمؼرؼدونمإسودةمإغؿوجم

مػذهمموعومإرادةماالخؿالفم،ػؿمزبؿؾػنيمسـفؿؤعـفؿمؼرؼدونمأنمؼؽقنمأبـو 70.93%
مظؿقؼقؼمرؿقحوتمدقىمادؿـؿور ميفماألبـوء مأنم .األوظقوءمجدؼد مأسؾكوسؾقفمند

مأطـرمصطـيموحققؼي،مصنمسـفؿ،مقػؿمزبؿؾػءؼرونمبلنمأبـو% 70.93مأيمغلؾي فؿ
متعؾقؿ متقاصالوأطـر مثؼوصي،مأطـرمتطاوحقارم،مأطـر  ،و،مأحلـماغدعوجارٍق،مأطـر
مادؿؼالظقيقسصرؼ مأطـر مأطـر، مجرأة،م،ن مأطـر مؼرؼدون، معو سـممونعربؼوؼعؾؿقن



ثاصتوحة حّر  

70 

م ماصضؾأغػلفؿ ماٌصٍرم.بشؽؾ مغلؾي مبؾغً ماإلجيوبلموضد ماٌقضػ مبفذا حني
مبـوءػؿموامأطونمعقضػفؿمدؾؾقومإذماسؿرب %00.23مؿأنمعومغلؾؿفيفمحنيم ،25.70%

سـمأغػلفؿ،مالمؼعؿؾقنموالمموظنيمعلشريم علؿعفؾنيميفمضراراتفؿ،مشريمربرتعني،
مسؾك مايصقل مأجؾ معـ مجبدؼيمؼشؼقن ماألذقوء مؼلخذون مال ن.مقعفؿؾوماٌول،

موذطر مغلؾي ماٌؾققثني %21ت مماخؿالصفؿمعـ مأوظقوئفؿ متػؽريػؿمسـ مررؼؼي يف
يفماظطؾعمويفمررؼؼيماظؽالممووءمتؼققؿفؿمظألذق،مؼؼيمتصرصفؿورؤؼؿفؿمظؾؿلؿؼؾؾ،مرٍر

مدقاءمواظشكصقي مغلؾؿفؿمصرحم.سؾكمحٍد م% 03.20عو سـمتربقؿفؿممراضقنبلغفؿ
ماظرتبقؼيموهؼقؼمرؿقحوتفؿمسربم مؼـطؾؼمععمنوحمادرتاتقفقوتفؿ موػذا ألبـوئفؿ

مدرادؿفؿ ماظـوجقنيميف ماالجؿؿوسقيماألبـوء محقوتفؿ ماظقدطموم،ويف معع متؽقػفؿ يف
مماٌؿغري.

 اظثؼايفاظنموذج 

مت :سلى اظتؼاظود احملاصظة مغلؾؿفؿ معو مأٍن مأؼضو ماظـؿوئٍ عـمم%03.15شري
مماظشؾوبماٌؾققثني ماظؿؼوظقدؼعٍدون مسؾك مربوصظني معومم،أغػلفؿ مصٍرح محني يف
م%01.35 سؾكمتؾؽماظؿؼوظقدموذطرمعومغلؾؿفؿمضؾقالقنموصظحيمفؿأغم%7.30مغلؾؿفؿ

ؽقنماظؿؼوظقدمجزءامعـمبمتوعوممـمظـومأنمبعضفؿمعدركتؾٍقمومربوصظني.بلغفؿمشريم
تؾؼكمغلؾيممو ،%27.20تصؾمغلؾيمػمالءمإديممحقٌمثؼوصؿفموضقؿفمودؾقطفماظققعل

ممشّؽؾمتم50.27% مظؼدم.ظؿؾؽماظؼقؿمؿأدؾوبماخؿقورػاحملوصظنيماظذؼـمملمؼربروا
تدلمسؾكمعلورمعقحدمو.مإٍغفوماجؿؿوسقماغؿؿوءموػقؼيمبشؽؾمسومماظؿؼوظقدمماسؿربت

ماظ ماظػؽي ماظؿؿلؽمهلذه موػق مطـؼوصيمذبؿؿعبفوشوبي مبدواعفو مغؿـؾل مجيعؾـو م.،مممو
ألغفؿمؼرؼدونمممأغفؿمؼرؼدونمإؼصولماظؿؼوظقدمألبـوئفؿ %02.50بـلؾيممدماألوظقوءوأّط

مم.أنمؼؽقغقامربوصظنيمسؾقفو

مماظعصرياظتوجه 

ممؼطوظى مغلؾؿفؿ مبوظعصرغي،م%57.09عو ماظشؾوب ماٌؾققثني مأٍنممعـ وند
مظؿعّؾؼطوم%07.19مغلؾي مبوظدؼـمظؾقنمبفومجزئقو مجوءميفمتصرحيوتفؿؼفؿ محلؾؿو
م مظؾؿؼأو معؿـوضضيمععالغؿلوبفؿ مأحقوغومصمظذظؽو،ماظعصرغيموظقدماظيتمؼعؿربوغفو فؿ

المؼطوظؾقنمم%09.32طؿوموجدغومأٍنمعومغلؾؿفؿمم.ربوصظقنمأحقوغومأخرىوسصرؼقنم
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قوتمأومظعدمماػؿؿوعفؿموسؿؾورمأنمهلومدؾؾبالغؿؿوئفؿماظؿؼؾقديمأوماظدؼينموبوظعصرغيم
مصؿؿؿـؾمأدودوميفموجقبماظؿقاصؼمععماظؿغقري،بوظعصرغيمومدواصعماٌطوظؾنيمأٍعومبفو.

غلؾيممومندمأن .عقاجفيماظؿؼوظقدمإضوصيمإديمضرورتفوميفم،ايقوةتلفقؾمماظؿطقر،
ماٌؾققثم55.90% مبفوعـ مدواصعمعطوظؾؿفؿ سـمماظشؾوبمؼؿلوءلمملم.نيمملمؼربروا
مؼعقشقناظعصرماغؿؿوئفؿ مصفؿ معـفؿ،مي موسل مدون مسػقؼي مبطرؼؼي ظؽـفؿممضؿـف
ماظعقواس مايقوة مبوظؿغقريمسبق ممتوعو موػقؽؿفؿن مودؾقطفؿ مأصؽورػؿ ميف مبومم،صرؼي
ميفممؼمَطد مماالغؿؿوءرشؾؿفؿ ماظـؼوصي. مصـلؾيمهلذه عـم %09.32وصقؿومخيصماألوظقوء

يفمحنيمأٍنمم،نيػؿمسصرؼؤلغفؿمؼرؼدونمأنمؼؽقنمأبـوبحقامذبؿقعماٌؾققثنيمصٍر
مم%00.20مغلؾي مؼؽقنعـفؿ مأن ممؼرؼدون مويسصرغمضؾأمأبـوؤػؿ المم02.30%،

مألبـوئفؿ موضدؼرؼدوغفو ماظعصرؼيمدواصعمطوغًم. مظؾؼقؿ ممضؾقهلؿ مؼؾلمذظؽيف :معو
.م%09.32تطقرماظػؽرمودفقظيماظعقشمبـلؾيم،م%22.22االغدعوجمععماظعصرمبـلؾيم

نمأنمؼؽقغقامععماظـؼوصؿنيمععومبـلؾيمؾقصفؿمؼػٍضمبشؽؾمأضٍؾوماظذؼـمؼرؼدوغفومأٌعو
م ،2.02% مؼرؼدون ماالبؾمبعضفؿ معـفو مبـلؾيممبغؿؼوء موتربقؿفؿ مودؼـفؿ م مؼؿقاصؼ و

م05.23% موبؼقًمغلؾي مؼرٍبمتـٍ% 30.33، ممل ماٌؾققثنيماظذؼـ معـمؾ مدواصعفؿ روا
م.تؾـٍلماظؼقؿماظعصرؼيملتشفقعمأبـوئفؿمسؾ

  خالصة

ميفمطؾمعقضقمسرضـومبعد ماظعوم مظؾـؼوصيمم،عظالووه ماظؿلثريمدقاء ظؼقوسماووه
رةمسؾكماٌمٍذاٌذطقرةمموتسقاٌقضاظؿؼؾقدؼيمأوماظـؼوصيماظعصرؼي،مضؿـومبنحصوءمسددم

ماٌقضصؽوغم،عـماظعقـؿنيمظؽٍؾوطالماظـؼوصؿنيم معـ مأنمأطربمضدر موتمسقًماظـؿقفي
م مواٌقاضػ مدّظضد مبـلؾي ماظعصرؼي ماظـؼوصي متػقق مسؾك ماٌؾققثنيمم50.35%ً ظدى
عـمذبؿقعماٌقاضقعمواٌقاضػماظقاردةماظيتممظدىماألبـوء،م%52.30 بـلؾياألوظقوءممو
مجزءتصػمظ م مـو ماألدرؼيعفٍؿا مايقوة معـ موو مغلىماٌمذراتم. سؾكمماظداظيتصؾ

ماألوظقوء مظدى ماظؿؼؾقدؼي ماظـؼوصي ماظشؾوب ،%22.75مبـلؾيمادؿؿرار مبـلؾيموظدى
مومءظدىماألوظقوم%51.03مغلؾيأيمبػورقم ،22.00% ظدىماظشؾوبم %07.01غلؾي

ماظعصرؼي. ماظـؼوصي ممأٍنمؼظفرمظصوحل متلثري ماظعصرؼي ماظؿلثريماظؼقؿ معـ مبروزا أطـر
مم.اظؿؼؾقديمظؽـمتراجعمػذاماألخريمالمؼؾدومضقؼو

سؾكمادؿؿرارماظؿـووبمم،واٌقاضػموتسقسربمزبؿؾػماٌقضوم،أؼضوماظـؿوئٍمدظً
ماالووػني مع بني ماظعصري ماالووه مند محبقٌممل ماظؿؼؾقديمؿقاصال ماالووه أو
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مػ مؼـؿؼؾ مإذ ماٌؾققثني مظدى ماٌقاضػمممالءعؿقاصاًل محلى مآلخر ماووه عـ
لممقماظـؼوصيماظعصرؼيمالمؼعينمأنمأدرماٌؾققثنيمبدأتمبوظؿقٍقتػٍقمإٍنواٌقضقسوت.م

متؿلضؾؿ ماظعصرؼي مصوظـؼوصي ماجملؿؿعوتماظغربقي، ماظيتمتشفدػو مععمظؾـؼوصي ضقؿممػـو
والماظؼقؿماظعصرؼيمم،اظؼقؿماظؿؼؾقدؼيمعـؾؿومطوغًمسؾقفمتؾؼملمإذمقدؼي،ماظـؼوصيماظؿؼؾ
إديمإسودةممىأدمموماظعصرؼيمإسودةماعؿالكماظـؼوصيممبؾمعوممٍتمػقم،طوغًمسؾقفعـؾؿوم

م ماٌقجقد ماظـؼويف محلىماظقدط ماٌؿوردي مأو ماظؼقؿي ماٌقالدمتؾؾقر مبلسقود طوالحؿػول
م معـال مترصض ماظيت ماألدر مبصقفو ماىـلنياالخؿالط ماظلقوقوم.ني مػذا ؼلتلمميف

م مواإلغوثماظؿؿققزياظؿعوعؾ ماظذطقر ماظعصرؼيمصؿغٍقم،بني ماظؼقؿ م محلى ماظرتبقي ر
ؼؿكؾؾماظؿعوعؾممبقـؿوأطـرمؼـطؾؼمععمصؽيماظذطقرماظذؼـمؼؿؿؿعقنمحبرؼيموادؿؼالظقيم

م،ؿفـيفمتربقرشؿماظؿغقريمماظؽؾريموماإلغوثماظؽـريمعـمتلثرياتماظؼقؿماظؿؼؾقدؼي.معع
ؽـ،مؼؾؼكماٌػفقممممتشفقعمسؾكمعقاصؾيمدرادؿفـمإديمأضصكمحدمومظنيمعـمتعوعؾ

م مبلؾقطفـ ماٌرتؾط مظؾشرف ـٍاظؿؼؾقدي مإخقاغف مأو مأوظقوئفـ مسـد معـممضوئؿو خقصو
متصرصوتفـ مسؾك ماجملؿؿع مثٍؿم،أحؽوم مموعـ مأٍن ممغؼقل متربقؿفـ دبضعمالزاظً

مم.أضؾةمٍدحبقزمظؽـمقظؾؿؿ
ـوءمطذظؽمرؾقعيمجدؼدة،مظقلًمتؼؾقدؼيموالمسصرؼيمألبظاألوظقوءممععوعؾيعؽسمت

متغٍق مضد ماألوظقوء مصرتبقي مذظؽمتوعو، مأثؾؿً مسدؼدة موعمذرات مرت مإٍن االػؿؿومم.
رشؿمذظؽمالزاظًمواالػؿؿومميفماألدرماظغربقي،مذظؽمؼشؾفممظألوظقوءمبلبـوئفؿماٌؿزاؼدم

م مبوظشؾوبمإديمادبوذ متدصع مظدؼفؿ ميفمميادرتاتقفقبعضماظـقابًماظؿؼؾقدؼي خوصي
مععفؿ م ،اظؿعوعؾ محبقٌ موأصعولممأصؾح ممموردوت معـ ماألوظقوء مؼػرضف معو إخػوء
ؼؼدعقنمهلؿماظصقرةماظيتمؼرؼدونمأنمموفسـمررؼؼوم،جدؼدةميفماظؿعوعؾمادرتاتقفقف

اظؿظوػرمبوظطوسيم،مطؿومأٍنماظؿقترمواظصداممقاؾؼروغفؿمسؾقفوموبذظؽمندػؿمضدموـٍ
مطلىمثؼيماألوظقوء،محؿكمعـمذمأخرىمإدرتاتقفقيواالحرتامم سؾكممقاحيصؾلغفو

مايمربأط معـ موضدر مدؿؼالظقياالرؼي م. مواألوظقوء مألغفؿمبدورػؿ موؼؿـوزظقن ؼـؼقن
مإث مسؾكمسدم مأنروحيرصقن مذلغف معـ معو مطؾ مأبـوئفؿؼعّؽمة معع ماظعالضي مصػق ،مر

مودوسدػؿموؿقازنميفمسالضوتفؿذؽؾمعـماظمإديمهؼقؼاظطرصونمؾمتقٍصصؼدمبوظؿوظلمو
ميؽــومايدؼٌمماذظ ،"دميؼرارقياظ"غقعمعـممووزمصراعماألجقولموهؼقؼسؾكمو

م.دراألمبعضـؿـومبودؿــوءمسـمادؿؼرارمأدريمضؿـمسٌق
مايدؼٌ ماظؿغقريمسربماظرتبقيممميفماألخري،مميؽــو سـماالغؿؼولماظـليبمٌرحؾي

اظؿؼدممذظؽمممإديمأٌنريظؽـمغشم،اظـؼوصيماظعصرؼيسؾكماألدرؼيمإديمتؼدممسبقماإلضؾولم
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 اظؼوم األدرؼة بني اظثؼاصة اظتؼلودؼة و اظثؼاصة اظعصرؼةا

مبلغفؿمأطـرمععوصرةم،بطقؽومالزال مأؼضومممأغفؿالٍإم،صرشؿمأنماظشؾوبمأثؾؿقا أثؾؿقا
ماظؿؼؾقدؼي مسؾكمبعضماظؼقؿ مماضؿـوسفؿممبقوصظؿفؿ ممدريمممبوواظدؼـقي ؼـؾهمبقترية

ماظعصرغي مسبق مم.بطقؽي ماظؿؼؾقديممحلىمالغؿؼوءماظعصرؼيمؼقؿاظدبضع مممماالضؿـوع
ماظدؼين مأنوم،أو ماٌرمؼؾدو مسرصًػذه ماظطقؼؾي ماالغؿؼوظقي مظدىممحؾي ادؿؼرارا
مذعقرؼي،ماٌؾققثني مال ماظـؼويفممبصػي ماظقاضع مإدراك مسدم ماظـلى مأثؾؿً حبقٌ
مسٍقم.اٌعوش مسـوصر متقصؾمأشؾؾقي مسدم م مصرشؿ مأوظقوء مأـؿـو مظإلدراكمطوغقا مذؾوبو و

م ماظشوعؾ مواظعصرغيمٌػفقعلاظػعؾل مموأماظؿؼوظقد متلقريماظقسل ميف مبـؼؾقفؿو اظؿوم
اظؼقيمسبقماظعصرغيمععمإدراطفؿمظضرورةمإبؼوئفؿمسؾكمضقؿممففؿأنمتقٍجمحقوتفؿمإاّل

مخصوئصمذكصقؿفؿ مإلبراز موأخرىمدؼـقي ميفمإحداثمم،تؼؾقدؼي ؼدلمسؾكماظؾدء
ماٌؿـوضضي مسؾكماظوم.ترطقىمغليبمبنيماظؼقؿ مرشؿ مغزال مال مطقغـو غؿقدثمسـمعـ

اغطالضوممفومسؾكموذؽماالدؿؼرارؼؾدومبلنماألدرماٌؾققثيميفمععظؿم،عرحؾيماغؿؼوظقي
م معـ مععوايػوز ماالووػني موم،سؾك مبٍقأخوصي ماظـلى مأطـرمن ماظشؾوب مأن ـً

مربوصظيمعـمأوظقوئفؿ.
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