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 رادلا اهرقم ةيحبر ريغ ةمظنمو ةيثحب ةسسؤم يه ةيعامتجالا تاساردلاو ثاحبألل تاصنم

 راكفأ ريوطت ىلإ ةفداهلا ةقمعملا ثوحبلاب مايقلا ىلإ ةسسؤملا فدهت .برغملا ،ءاضيبلا

 ديعصلا ىلع ءاوس ةيعامتجالا تايلاكشإلا صوصخب ةفلتخملا تابراقملا قيبطتو ةيداير

 نوددحي نيذلا نيقومرملا نيثحابلا نم ديدعلا تاصنم مضت .يميلقإلا وأ ينطولا ،يلحملا

 لمعي ثيح يملعلا ثحبلل حوتفم ءاضفك لغتشتو .يثحبلا اهطخو ةسسؤملل ثحبلا ةدنجأ

 عم نواعتلا لاكشأو هتايجيتارتساو ثاحبألا لودج عضو ىلع ةمظنملل نولكشملا نوثحابلا

 ثيح ةيناسنإلا مولعلا تالاجم فلتخم ىلإ نومتني نيثحاب نم تاصنم نوكتتو .ءاكرشلا يقاب

 .نينواعتمو نيدعاسمو نييسيئر نيثحاب مضت
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تاسراممو تالثمت :برغملاب ةيدرفلا تايرحلا  

 

 

 تاسرامملاو تالثمتلا ةسارد اذاملو ؟ةيدرفلا تايرحلا ةسارد اذامل
 ءارو قايسنا درجم ،ةساردلاب ةّيدرفلا تاّيرحلا صيصخت لهو ؟اهب ةطبترملا

 ةرورض هيلمت رمألا نأ مأ ؟ةنهارلا ةظحللا يف ةيثحب "ةضوم" لكشت عيضاوم
 ؟ّيبرغملا عمتجملا يف ةلصاحلا ةيعامتجالا تارّيغتلا مجح مكحب ةيعوضوم

 وه ،يبرغملا عمتجملا اهفرعي يتلا تالوحتلا ةدح و مجحب يعولا نأ ، كش ال
 ةلأسم نأ و ةصاخ .لوألا ماقملا يف ةيثحبلا اهتيعرش ةساردلا هذهل يطعي ام
 يف عضومتت اهلعجي امم .هذه تالوحتلا ةروريس نم أزجتي ال ءزج ةيدرفلا تايرحلا

 نيب ةداح تاباطقتسالا تلازالف .يسايسلاو يقوقحلا ،يعامتجالا لدجلا ميمص
 تاقالعلا :ليبق نم اياضق لوح شاقنلا ريثأ املك ،نييعامتجالا نيلعافلا نم ديدعلا
 ثرإلا ةلأسم ،ةيلثملا ،داقتعالا ةّيرح ،ناضمر يف راطفإلا ،ضاهجإلا ،ةيئاضرلا
  .اهريغو

 كلذ ىلإ برغملاب ةيدرفلا تايرحلا لوح شاقنلا انليحي ،ىرخأ ةهج نمو
 لوح باطقتسالا نم ةرئاد ىلإ اضيأ انليحيو ،ّينوك وه امو ،ّيّلحم وه ام نيب بذاجتلا
 ةيقوقحلا ةموظنملا تروطت ،يقوقحلا ىوتسملا ىلع .ىرخألا ىلع ولعت ميقلا يأ

 طارخناو 2011 روتسد عم صوصخلاب كلذ سركتو ،تفال لكشب برغملا يف
  .ةيلودلا قيثاوملا نم ددع ىلع ةقداصملا تاراسم يف برغملا

 ةمزح عم ةّيّلحملا هتاعيرشت نم ددع فييكت ىلع ،برغملا لمعيس اذكه و
 لثم ،ةّيدرفلا تاّيرحلاب ةقلعتملا كلذ يف امب ، ةيلودلا قيثاوملا و تاّيقافتالا نم
 ،اهئانبأ ىلإ ةّيبرغملا اهتّيسنج لقن يف َّقحلا ةأرملا ءاطعإو ،ةنس 18 ـب جاوزلا ديدحت
 هذه مغر و ،هنأ ريغ .ةّيبنجألا هتجوز ىلإ ةّيبرغملا ةّيسنجلا لقن َّقح لجرلا حنمو
 عقاول ةيعوضوملا ةظحالملا لازت ال ،يعيرشتلا ىوتسملا ىلع ةيقوقحلا تاروطتلا
 ةيقوقح ىلوألا نيتفلتخم نيتعرسب ،قايسلا اذه يف ريسي هنأ تبثت ،برغملاب لاحلا

  .ةحباك ةيفاقث ةيناثلاو ةعرسم

 ،لاجسلاو لدجلا نم ريثكلا روطتلا يف نيتفلتخملا نيتريتولا نيتاه ريثت 
 ىوتسم ىلع نيلعافلا تاعقومت و ةيسايس تاناهرب نايحألا بلاغ يف عوبطملا
 يفتني لقن مل نإ ،توص تفخي ،مضخلا اذه يف .ةيميقلا و ةيجولويديإلا تايعجرملا

 ذإ .ناديملا تايطعم ىلع ينبملا ،ايفرعم نيصرلاو "درابلا" يملعلا باطخلا ،توص
 يناديم يملع ثحب عوضوم )تايرحلا( ةيرحلا لوح تالؤاستلا لكشت ام اردان
 .برغملاب

ميدقت  
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 لظيس ،برغملاب ةيدرفلا تايرحلا لوح شاقنلا نأ تاصنم يف دقتعن ،كلذل 
 ةماع ةفصب ةيرحلا كاردإ و باعيتسا يف لثمتملاو هساسأ ىلإ ةدوعلا نودب اروتبم
 يعمتجملا قايسلا لخاد ايعامتجا اهلثمت متي فيكو ،ةصاخ ةفصب ةيدرفلا تايرحلا و
 ،ينوناقلا بذاجتلا ميمص يف دجوت ةيدرفلا تايرحلا ةلأسم نأ و ةصاخ .يبرغملا
 يفاقث جذومنل ىربكلا تاهجوتلا ميمص يف امك ؛يعامتجالاو يقوقحلاو يسايسلا

 ، يلكلاو يصوصخلا ،ينوكلاو يلحملا  ةلداعم لح هيلع يفاقث جذومن .دوشنم
 و ةيصوصخلاب لوقلاف ...نزاوتم لكشب يسايسلا و يندملا ،يعامجلا و يدرفلا
  .لحلا اذه داجيإ هاجتا يف عفدي نل ءانثتسالا

 تايرحلاب ةطبترملا مهتاسراممو سانلا تالثمت ىلع ءوضلا طيلست نإ
 مجح نع فشكلا يف مهاسي نأ نكمي ،ةريخألا هذهل هنوطعي يذلا ىنعملاو ،ةيدرفلا
 سايقلل ةلباقلا تالوحتلا عم انمازت ،يبرغملا عمتجملا اهدهشي يتلا تالوحتلا
 لدعم ضافخنا ،يميلعتلا ىوتسملا عافترا، ،ةرسألا مجح: ليبق نم ةنياعملاو
  .اهريغو ...ندمتلا ىوتسم عافترا ،ةأرملا ميلعت ،ةبوصخلا

 يدايرلا بابشلل ليج جمانرب لالخ نم "تاصنم ةسسؤم" ىعست ،انه نمو
 ةيملعلا ةساردلا ىلع دامتعالاب يمومعلا شاقنلا يف ةمهاسملا ،ثحابلا
 تالثمتلا مهف لواحي يناديم ثحب ساسأ ىلع ،ةيدرفلا تايرحلا ةميتل ةيليلحتلاو
 تطرخنا ببسلا اذهلو .اهب ةطبترملا تاسرامملا نم ضعبو ةيعامتجالا
 رواحم لامكتسال ةيفيك ةسارد اهبقعت نأ ىلع ،ةيمكلا ةساردلا هذه يف ةسسؤملا
 تايرحلل "نويداعلا سانلا" هيطعيس يذلا ىنعملا نم اقالطنا هتايطعمو ثحبلا
  .اهب ةطبترملا تاسراممللو ةيدرفلا

 وأ ،مهنم نييميداكألا ءاوس ،نيمتهملا لك ىلإ ريرقتلا اذه هجوتي ،اذكهو
 ،يقوقحلا ،يندملا لعفلا ءانب فدهب رارقلا عانص وأ ،يندملا عمتجملا يطشان
 نم عفرلا يف اماهسإ ،عقاولل يبسن ولو مهف ىلع ادامتعا ،يعامتجالا وأ يسايسلا

 ةيمنت يف اريثك ديفي ال دق يجولويديأ باطقتسا لكل ايدافتو شاقنلا ىوتسم
  .همدقتو برغملا

  طاوشم زيزع.د

  ةيعامتجالا تاساردلاو ثاحبألل تاصنم ةسسؤم ريدم
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 راطإ يف ) 2021( لماك ماع ةدمل دتما يعامج لمع ةصالخ ،ريرقتلا اذه لثمي

 موقيو .ةيعامتجالا تاساردلاو ثاحبألل تاصنم ةسسؤم هتقلطأ يذلا "ليج جمانرب"

 و ،هاروتكدلاو رتساملا يكلس نم ،بابشلا نيثحابلا نم ددع رايتخا ىلع جمانربلا

 ةيصوصخ نأ ريغ .يعماجلا يميداكألا نيوكتلا لامكتسال ةيبيردت تارودل مهعوضخ

 يف نيكراشملا نيكمت ىلإ ىعسي ،ايلمعو ايرظن انيوكت هنوك يف لثمتت نيوكتلا اذه

 تارودلا اهلوح روحمتت ةيسيئر ةميت رايتخا ربع ،ةيلمعلاو ةيرظنلا ةدعلا نم جمانربلا

  .ةيبيردتلا

 ةيعون ةبرجت ،جمانربلا اذه يف نيكراشملا ةيعمب تاصنم وثحاب ضاخ اذكه و

 ةبرجت تنمضتو .برغملاب ةيدرفلا تايرحلا ةميت لوح ةنس ةدمل يعامجلا ثحبلا يف

 ةعجارم ، ثحبلا ةيلاكشإ ةغايص ،عوضوملا ءانب تايلمع فلتخم يعامجلا ثحبلا

 الوصو اهبيرجتو ثحبلا ةادأ ءانبو ،ةيساسألا هتارشؤم ةغايص ىلإ الوصو تايبدألا

  .جئاتنلا ليلحت ىلإ

 ثاحبألل تاصنم قيرفل يعامج دوهجم ةليصح ،ريرقتلا اذه لكشيو

 زيزع روتكدلا فارشإ تحت "ليج جمانرب" يف نيكراشمللو ةيعامتجالا تاساردلاو

 مهاسو .يتيركزلا نامحرلا دبع روتكدلاو يتوحرلا دمحم نسحم روتكدلاو طاوشم

 نوكراشملا مهاس امك  .مهتاصصخت فلتخمب تاصنم يثحاب لك دوهجملا اذه يف

 اومهاس امك ،راكفألا نم ديدعلا ريوطت يف ،ليج جمانربل ةيبيردتلا تارودلا يف

 .تارامتسالا عيزوت لالخ نم ةيناديملا تايطعملا عمج يف يسيئر لكشب

 اخسن ،ماسح ةيروت ةروتكدلا اهترطأ ةيبيردت ةرود لالخ نوكراشملا دعأ دقل

  اهريوطتب قحال تقو يف ماقو ، طاوشم .د فارشإ تحت ةرامتسالا ةلئسأ نم ةيلوأ

 ليج جمانرب راطإ يف تدقعو .يتيركزلا نامحرلا دبع.دو يتوحرلا نسحم.د نم لك

 ،ىلوأ ةلحرم يف اهبيرجت مت يتلا ةرامتسالا ريوطت يف دعب نع ريكفت تاسلج ثالث

 ،هيقفلب يقابلا دبع روسيفوربلاو ،ليلخ لامج روسيفوربلا نم لك ىلع اهضرع متو

ريدقتو ركش  
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 اهدادعإب اتلفكت يتلا ،ةيناديملا تايطعملا غيرفت ىلع مزاع ةراس ةروكشم تدعاس

 .عاكوم ةليلدو يتيسلا ةلوخ نم لك يلوألا

 يف ديعب وأ بيرق نم مهاس نم لكل ليزجلا ركشلاب مدقتن ،ةبسانملا هذهبو

 ةيطارقميدلا معدل ينطولا قودنصلل مدقتن امك .ةيئانثتسالا ةيملعلا ةشرولا هذه

 يجح ةمطاف ةروتكدلا ركذلاب صخنو ،عورشملا اذهل مهمعد ىلع ركشلا غلابب

 اذهل ةدناسملاو معدلا لك ميدقت نع ناوتت مل يتلا ،ةسسؤملاب عيراشملا ةلوؤسم

 داورو ،نييناملربلاو نييميداكألا لكل ركشلا ديدجتل اضيأ ةبسانم يهو .عورشملا

 فلتخم ءانثأ مهتادافإو مهتقوب انيلع اولخبي مل نيذلا نييفحصلاو يندملا عمتجملا

 مهتمهاسم وأ ةيبيردتلا تارودلا لالخ يلعفلا مهروضحب ءاوس ،عورشملا لحارم

 نيذلا نينوكملا قايسلا اذه يف ركذلاب صخنو .عورشملا بناوج نم ددع ريوطت يف

 لامج روسيفوربلا ريرقتلا اذه نم ءزج ةرولب يف مهراكفأب اومهاسو جمانربلا اوقفار

 ،يفصانملا ىفطصم روتكدلا ،هيقفلب يقابلا دبع يجولوبورتنألا ،ليلخ

 ،يحادملب ميكح ةيبرغملا ثادحألا ةفيحص ريرحت ريدم ،ماسح ةيروت ةيجولويسوسلا

 ،يقيفر باهولا دبع دمحم يمالسإلا ركفلا يف صتخملا ،باحر نانح ةيناملربلا

 دادعإ لالخو .زاروأ ديشر روتكدلا يداصتقالا ريبخلاو لالج ةبيجن ةمكحلا تيب ةسيئرو

 ماركإ ةروتكدلا تاصنم ءاضعأ نم لك هتءارقب ماق ،ريرقتلا اذهل ةيئاهنلا ةخسنلا

 ةديفملا مهتاحرتقمو مهتابيوصتب انودافأ ثيح صفق مالحأ ةيداصتقالاو ينندع

   .هريوطتو ثحبلا ديوجتل
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هتيرحو دسجلا تالثمت  

 كلمت ةيرح ةرورضب  "يعو " مهل ةنيعلا دارفأ نم %50 نم رثكأ •
 تاقورف نودب ،ةيعامتجالا تائفلا لمجم دنع ةظحالم ةبسنلا هذه و .دسجلا
 .ةيجولويسوسلا تاريغتملا تفلتخا امهم ةريثك

 ةلأسم ةأرملا سابل ةقيرط ةنيعلا دارفأ نم %50 يلاوح ربتعا •
 ،نسلا ،سنجلا تاريغتمل اعبت اريثك ةبسنلا هذه ريغتت ملو .ةيصخش ةيرح
 ةيباجيإلا فقاوملل ةيبسن ةبلغ ينعي امم ،نكسلا ناكم ،يميلعتلا ىوتسملا

 نيدتلاو ةظفاحملا وحن عوزنلاب فصوي ام ابلاغ عمتجم يف ةلأسملا هذه نم
 .ةيناديلقتلاو

 مهدييأت نع اوربع ،نيثوحبملا نم %61.2 نأ ثحبلا فشك •
 (ثانإلا دنع ديزت ةبسن يه و باجحلا ءادتراب يوثنألا دسجلا ةيطغت ةلأسمل

 .)%57.1(روكذلا لباقم )65.3%
 ،ماعلا ءاضفلا يف باجحلل ةأرملا ءادترال معادلا فقوملا دجي •

 )يمالسإلا نيدلا ميلاعت عم ماجسنالا ةرورض ( ةينيدلا ةيعجرملا يف هدنس
  .ةنيعلا دارفأ نم %62.5 دنع

 عباط تاذ تاريربت باجحلا ءادترال نيديؤملا نم %38 يلاوح مدق •
 ...سانلا مالكو شرحتلا بنجت ،ةيقالخأو ةيصخش بابسأ ليبق نم ،يلمع

 داضملا مهفقوم نع ،مات حوضوب اوربع نيبوجتسملا نم %3,8 •
 هابتنالا يغبني ،يبسنلا و يددعلا اهفعض مغر و ،ةئفلا هذه .باجحلا ءادترال
 باجحلا ءادترا نوك نع اوربع %67.3 ثيح .كاذ اهفقومل ريربتك هتمدق ام ىلإ

 ةاواسملاب مهفقوم %30.9 ررب نيح يف .ةضحم ةيصخش ةيرح وه ،همدع نم
 .اهيلع ءيش يأ ضرف يغبني ال يلاتلاب و ،ةأرملا و لجرلا نيب

 ةفعلا ليلد ةراكبلا نأ تابوجتسملا نم%80  ةبسن رابتعا  •
 جاوزلل ةراكبلا ةيمهأ نم نيللقملا نإف لباقملابو .ةيبرتلا نسحو نيدتلاو
 .ةراكبلاب لجرلا ةلوجرو ةأرملا فرش طبرت ال ميق ىلع نوزكري

 

 

جئاتنلا مهأ  
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ةيناسنجلاو ةيدرفلا ةيرحلا  

 ةيجاوز لبق-املا تاقالعلا نأ ،نيثوحبملا نم %76.3 ربتعا •
 .يبرغملا عمتجملا يف ةرشتنم تحبصأ

 ،اهل وأ هل ،ةاتف وأ ىتفب ةيصخش ةفرعمب اوحرص مهنم%   60 •
 .طمنلا اذه نم ةيسنج تاسرامم

 بسح ةفلتخملا اهتائف نم امك ،ةنيعلا دارفأ نم 50% •
 تاقالعب مايقلا اوربتعا ؛ةساردلا يف ةدمتعملا ةسمخلا تاريغتملا

 .ةيصخش ةيرح ةلأسم تايتفلا امك نايتفلا ىدل جاوزلا لبق ةيسنج
 ،ةيسنجلا تاقالعلا هذه لثم عطاق لكشب نوضفري نيذلا ررب •

 .اينيد ةمرحم اهنوكب %77.6 ةبسنب اهنم مهفقوم
 "ةيلثملا" ةيسنجلا تاقالعلا نم فقوملا  صوصخب •

l’homosexualité، نع اوربع نيثوحبملا نم %60 نأ ةساردلا تفشك 
 .ماعلا ءاضفلا يف ةيلثملا ةيسنجلا تالويملا نع نالعإلا مهضفر

 و ةيصخش ةفرعم ىلع مهنوكب اوحرص ،ةنيعلا دارفأ نم %30    •
 لثمتلا ةيبلس مغر هنأ ىنعمب .ةيلثم ةيسنج تالويم هل صخشب ةرشابم
 يف ايبسن ايكولس احماست لجسن ،ةيلثملا ةلأسم نم فقوملا و
 .ةيعامتجالا ةيمويلا تاقالعلا

 ،ةيميلعتلا تاسسؤملا يف ةيسنجلا ةيبرتلا سيردت صوصخب •
 مدع نع %20 ربع نيح يف ،كلذ ىلع ةنيعلا دارفأ نم %60 يلاوح قفاو
 .ددحملا ريغ فقوملا يوذل دوعت ةبسنلا يقاب و ،مهتقفاوم

 نع ةركف ىندأ مهل نكت مل ةثوحبملا ةنيعلا دارفأ نم 69.2% •
 تاقالعلا ميرجتب قلعتملا ،يبرغملا يئانجلا نوناقلا نم 490 لصفلا
 .جاوزلا ةسسؤم جراخ ةيسنجلا

 %50.4 ربع ينوناقلا لصفلا اذه ىوحف ىلع مهعالطإ دعبو •
 .لصفلا اذه هنمضتي ام لوبق نع مهنم

  حيرص داضم فقوم نع اوربع نيبوجتسملا نم 27.2% •
 و .ةيصخشلا ةيرحلا نع عافدلاب هفقوم مهنم %48.3 ررب و  490لصفلل

 فقاوم هذه و .قالخألا جاتنإ يه تسيل نوناقلا ةفيظو نأ اوربتعا 24.3%
  .ريبك دح ىلإ ةجضان و يعوب ةينبم اهرابتعا نكمي

 ةيفلخب ،م.ج.ق نم 490 لصفلا تضراع ،مهنم %11.6 ةبسن  •
 يأ .ةبراغملا ىلع ةيساوس قبطي ال هنوك يهو .قبس امع امامت ةفلتخم
 ذوفنلا ةوق ىدمب قلعتت تارابتعال ،رخآلا ضعبلا نود ضعبلا ىلع قبطي
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 ةضفارلا ةئفلا هذه نأ اينمض ينعي اذهو .صخشلل ةيعامتجالا ةهاجولاو
 طورشلا طقف ضفرت اهنكل ،ايئدبم هلبقت يه ،ساسألا اذه ىلع لصفلل
  .هقيبطتو هليعفت دنع ةيعامتجالا

 

ةعيرشلا قيبطتو ناسنإلا قوقح ،ةنطاوملا  

 ةيوهلاب روعشلا ىلع اقحال ةينطولا ةيوهلاب روعشلا يتأي •
 مهسفنأ ىلع نوفرعتي ةنيعلا فصن نم رثكأ نأ ةساردلا تدصر ثيح ،ةينيدلا

 مهسفنأ ىلع مهنم %23.6 الإ فرعتي ال نيح يف ،الوأ نيملسمك ايتايوه
  .الوأ ةبراغمك

 يبرغم نطاوم مهتي نأ نوضفري نيبوجتسملا نم 72.6% •
 ةبسن الإ كلذ ىلع حيرص لكشب قفاوي ملو . داحلإلا وأ رفكلاب رخآ انطاوم

 .ددحم فقوم نع مهنم %22.9 ربعي مل نيح يف .4.7%
 ةيمالسإلا ةعيرشلا قيبطت نأ نوربتعي ةنيعلا دارفأ نم 46.8% •

 يلاوح و .كلذ %22 ضفري نيح يف .ةيمالسإلا تاعمتجملا لكاشم لحيس
  .اددحم افقوم ذخأي مل ةنيعلا ثلث

 قيبطت نأب داقتعالا داز ،يميلعتلا ىوتسملا ضفخنا املك •
 ريغ دنع %52 ةبسنب وهف .ةيمالسإلا تاعمتجملا تالكشم لحيس ةعيرشلا
 دنع %71.7 ىلإ لصت و ،ينآرقلا باتكلا ىوتسم يوذ دنع %43 ،نيسردمتملا
 ىوتسملا يوذ دنع %38 ةبسن زواجتت مل امنيب .يئادتبا يميلعت ىوتسم يوذ
 .يلاعلا

 يبهذملاو ينيدلا حماستلاو داقتعالا ةيرحب فارتعالا بوسنم •
 نم رورملا دنع ضافخنالاب  أدبي ،نيثوحبملا نم اهب ناهتسي ال ةبسن دنع
 و تالاح نم فقوملا ىوتسم ىلإ ،طقف يأرلا و ئدابملا نع ريبعتلا ىوتسم
 .شيعملا عقاولا يف اهتفداصم نكمي ،ةيعامتجا تايعضو

 نم 222 لصفلا نومضم نولهجي نيبوجتسملا نم 73.66% •
  ناضمر مايأ راهن يف انلع رطفي نم بقاعي يذلا يبرغملا يئانجلا نوناقلا

 هب لمعلا رارمتسا ىلع مهتقفاوم نودبي ةنيعلا دارفأ نم %55 •
 .باوجلا يف اددرتم يقابلا لظ امنيب ،%28 دودح يف ضفر ةبسن لباقم
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 يتلا ةقرافلا ةيخيراتلا تاظحللا ضعب ىلإ ةدوعلا ىلإ ،ديهمتلا اذه فدهي
 ةساردلا ريرقت اهب متهي يتلا برغملا يف ةيدرفلا تايرحلا لوح شاقنلا تعبط

 عضو ىلإ ،ءزجلا اذه ىعسي تاظحللا هذه مهأ ضارعتسا لالخ نمو .يلاحلا
 يخيراتلا اهقايس نمض ةيدرفلا ةيرحلا شاقن تقفار يتلا ةيعامتجالا ةيكيمانيدلا
 مكارتل سسؤت شاقنلا اذه تاظحل نم ةظحل لك نأ ثيح ،يعامتجالاو يسايسلا

 قوقحل ينطولا سلجملا يهو ،ةيروتسد ةسسؤم حارتقا ىلإ الوصو نيعم
 .ةيدرفلا تايرحلاب ةسام اهربتعا يتلا يئانجلا نوناقلا لوصف ضعب ليدعت ،ناسنإلا

 

 

 سلجملا اهمدق ةركذم ىلإ ،برغملاب ةيدرفلا تايرحلا لوح لدج ثدحأ دوعي
 مدق دقف .ةيراشتساو ةيروتسد ةسسؤم هرابتعاب ناسنإلا قوقحل ينطولا
 مدقو .يبرغملا يئانجلا نوناقلا ليدعت لوح رئادلا شاقنلا صوصخب هيأر سلجملا

 10.16 مقر نوناقلا عورشم لوح 2019 ربوتكأ 19 خيراتب يبرغملا ناملربلا ىلإ ةركذم
 نم اددع ةركذملا تمه .ةيئانجلا نيناوقلا ةعومجم ميمتتو ريیغتب يضقی يذلا
 ىلع قايسلا اذه يف ةركذملا تصن ثيح ةيدرفلا ةيرحلاب ةقلعتملا نيناوقلا
  .يبرغملا يئانجلا نوناقلا نم 222 لصفلاو 220 لصفلاب ناقلعتت نيتيصوت

 ،يراشتسالا اهعباط نم مغرلاب ،ةيبرغم ةيروتسد ةسسؤم مادقإ ربتعيو
 اذه يف برغملا هفرع يذلا روطتلا ىدم ىلع ارشؤم ليبقلا اذه نم حرتقم ىلع
 ليوط خيرات نم ءزج ىوس ةركذملا هذه ميدقت قفار يذلا لدجلا لكشي الو .قايسلا

 دتشا لحارم ربع رميو ،برغملا لالقتسا ةيادبل دتمي عوضوملا لوح شاقنلا نم
 لوح ،نيلعافلا فلتخم نيب عارصلا ةلحرم نابإ ماع لكشب تايرحلا ىلع قانخلا اهيف
 ،ةفاطعنا ىلإ ةثلاثلا ةيفلألا ةيادبو تاينيعستلا ةياهن لصيل مكحلل لثمألا جذومنلا

 ميهافمو تاحلطصم ينبتبب حمس ،ايقوقحو ايمالعإو ايسايس اجارفنا تفرع
  .ةديدج

 يكارتشالا داحتالا بزح ميعز ةسائرب يقفاوتلا بوانتلا ةموكح ةيادب عمو 
 نيدهع نيب اسلس ارورم تنمض ةموكح داق يذلا يفسويلا نامحرلا دبع لحارلا
 ةيرح لاجم عيسوتب ةبلاطم تاهجوتو تاءادن رهظتس ،برغملا يف ةطلسلل
 ةسراممو مهسفنأ نعريبعتلل ةينوناقلا ةيامحلاو ةيناكمإلا مهحنمي امب دارفألا

      شاقنلا روطت يف ةقراف تاظحل برغملا يف ةيدرفلا تايرحلا

ةمدقم  
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 ةيحورلا ةبراغملا نينطاوملا ةايح عاضخإ نم يلاتلاب دحلاو ،مهتايصوصخ
  .ةباقرلل ةيسنجلاو ةيعامتجالاو

 دمحم ريزولا اهمدق يتلا "ةيمنتلا يف ةأرملا جامدإل ةينطولا ةطخلا" لثمتو
 يف صنت تناكو ،هاجتالا اذه يف ةوطخ مهأ "ديدجلا دهعلا" ةيادب يدعسلا ديعس
 نمضي امب ،ةأرملا دض زييمتلا لاكشأ لك ىلع ءاضقلا ىلع ةضيرعلا اهطوطخ

 جماربلاو ةينطولا تاسايسلا فلتخم يف يعامتجالا عونلا ةبراقم جامدإ طورش
 نيب ةهجاوملا ةدح تلصو ،ايسايسو ايعمتجم اشاقن ةطخلا تزرفأ دقو .ةيومنتلا
 طابرلا يتنيدم نم لكب نيتيريهامج نيترهاظت ميظنتل نيضراعملاو نيديؤملا
 مجحل اضارعتسا ثدحلا لكشو .2000 ماع )ةضهانملا( ءاضيبلا رادلاو )ةديؤملا(
 تايساسحلا يقابو ،ينيدلا هيف امب ظفتحملا رايتلا :نيريبك نيرايت نيب باطقتسالا
 ةديدج تانزاوت غاص يكلم ميكحتب رمألا يهتني نأ لبق ،ةيلاربيللاو ةيراسيلا ،ةيثادحلا
 تربتعا ةوطخ تلثم يتلا ةرسألا ةنودمب ةيصخشلا لاوحألا ةنودم ضيوعتل تدأ

 ىلع ةينوكلاو ةيندملا قوقحلا ةموظنم ومسب نيبلاطملا عم بواجتلا يف ةمدقتم
  .يرسألاو يقالخألا عيرشتلا يف ةيساسأ ةيعجرمك ةيكيسالكلا ةيهقفلا تاهجوتلا

 ةجرلا نإف ،ةيفلألا ةيادب ةيمنتلا يف ةأرملا جامدإ ةطخ ريرمت متي مل نإو ىتح
 نيلصافلا نيدقعلا ةرتف تفرع دقو .شاقنلا ةرئاد عيسوت يف تدعاس اهتفلخ يتلا
 ةيرح نع نيعفادملا باطخ جضنو زورب ،2021 ةنس نيبو كلت ةمدصلا ةظحل نيب
 نيدتلا ةيرح :اهمهأ عيضاوم صوصخب ةيصخشلا تاعانقلاو ريمضلاو دقتعملا
 .جاوزلا راطإ جراخ ةيئاضرلا تاقالعلاو ةيناسنجلا تارايتخالاو ريمضلاو

 ةيضقلا يف ينيدلاو يسايسلا :دقتعملا ةيرح 

 كلذو ،دقتعملا ةيرح ةيضق لالقتسالا ةيادب ةيبزحلا ةفاحصلا ةيضق تراثأ
 ،رامعتسالا نمز نم ةجراخلا ةيبرغملا ةينطولا ةلودلا نمز نم نيماه نيثدح بقع
 ،1962 ةنس ةيئاهبلا ةديقعلا تقنتعا ةفئاط نم دارفأ لاقتعا وه امهلوأ ناك
 بعشلل ةليصألا ةيمالسإلا ةديقعلا نع عافدلا ىوعدب ،ةقشنم ةيمالسإ ةفئاطك
 هطاشن ةسرامم نم هعنمو يبرغملا يعويشلا بزحلا رظح مت كلذ لبقو ،يبرغملا
 جارفنا روهظ ةيادب عمو نكل .1960 ةنس داحلإلا رشنو ينبت ةمهتب يسايسلا

 ةفاحصلا هلجست تناك ام ببسب ةيدرفلا تايرحلا نع ثيدحلا داع ،يبسن يسايس
 نم ددع  ةيرحب  ساسم نم تانيعستلاو تانينامثلا ةياهن ةيقوقحلا تامظنملاو
 ىرخأ تادقتعم اونبت وأ ،يحيسملا نيدلل مهقانتعا نع اوربع نيذلا نينطاوملا
 ةدابع"ب اومهتا نيذلا "لاتيم يفيهلا" يقيسومك ةيعامج سوقط اهدسجت
  .2004 ماع "ناطيشلا
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 ددع عم قيقحتو بقعت ةلمح ىلع اضيأ مالعإلا لئاسو تزكر ، 2011 ماع لبقو
 ةيادبو 2008 ةياهن يعيشلا بهذملل ءامتنالا ةهبش مهتلاط نيذلا نينطاوملا نم
 رهش لالخ برغملل يبرعلا عيبرلا تاجاجتحا ةجوم لوصو عمو .اهتلت يتلا ةنسلا

 ليدعتل ةيكلملا ةردابملا ةصرف تايرحلل ةرصانملا تاكرحلا تطقتلا ،رياربف
 يف كراشتل ،ةلحرملا تاروطت هيضتقت يسايس لوحت ثادحإ هاجتا يف روتسدلا
  .ةيبرغم ةيسايس فارطأ ةدع هل تيعد روتسدلا حالصإل شاقن شاروأ

 ةقالعلا تاذ ثادحألا نم اددع بكاوت تناك يتلا ةيمالعإلا تاجضلا عمف 
 نم رثكأ اهليوحت يف مامتهالا تاذ ةيقوقحلا تامظنملا تحجن ،ةيدرفلا تايرحلاب

 ،برغملاب ينيدلا حماستلا دودحب قلعتت عيضاومل ةلوزعم ةينمأ عئاقو نم ةرم
 ةيرح دودحب اينمضو ،ةهج نم ةيبعشلا ةينيدلا ةفاقثلاو عرشملا هانبتي يذلا
 عم زواجت رمألا نأو اصوصخ .ىرخأ ةهج نم يبرغملا نطاوملل يدرفلا دقتعملا
 يف ةيدبعتلا رئاعشلا ةسرامم ةيرح نم عنملا لاكشأ ،الثم ،ةبراغملا نييحيسملا
 ةبراغملل ينوناق عنم ىوعدب ةيئاضقلا ةبقاعملا ةلئاط تحت ،ةيمومعلا تاءاضفلا

 .يكلاملا بهذملاو ةيمالسإلا ةديقعلا ريغ ىرخأ ةديقع ةيأل قانتعالاو ريشبتلا نم
 تامظنملا اهردصت تناك يتلا تانايبلاو تايطعملا قفو ،هريرمت متي ناك ام وهو
 وأ ،ملسم ةديقع ةعزعز ةغيصب ،برغملاب مهقوقح نع عافدلا ىنبتت يتلا ةيندملا
 ةيمست لاطيل ،ىرخأ ةنايد ىلإ هلوحت وأ هتديقع عزعزت ءارغإ لئاسو مادختسا
 طقف صصخت نييحيسملا رباقم نأ رابتعاب ،نيملسملا رباقم يف نفدلاو ،ديلاوملا
  .بناجألل

 لب ،نايدألا نيب حماستلا ىدم دنع "ريمضلا ةيرح" لوح شاقنلا فقوتي ملو
 لوألا دقعلا لالخ ذإ ،ةينيدلا مهسوقط ةسرامم يف دارفألا ةيرح ةلءاسمل هزواجت

 أدب ،ناضمر رهش لالخ ينلعلا راطفإلا ةيرح لوح شاقن روطت الثم يلاحلا نرقلا نم
 تجرخف ،يعامتجالا لصاوتلل ةينورتكلالا عقاوملا ىلع ةيضارتفا تاعومجم نمض

 ،ةيدرفلا تايرحلا لجأ نم ةليدبلا ةكرحلاب تفرع يتلا تاعومجملا كلت ىدحإ
 ةكرح يهو .ةيسنرفلاب اهمسا نم رصتخملا ،)MALI ( "يلام" ةكرحب ترهتشاو
 زازفتساو يمومع شاقن ةراثإ سامح مهعمج نيذلا بابشلا نم ةعومجم اهمعزت
 ةكرحلا تررقف ،برغملاب ةيدرفلا تايرحلا دودح عوضوم صوصخب يسايسلا لعافلا
 انلعم ادعوم تددح ذإ ،ةيعقاولا ةسرامملل يضارتفالا ءاضفلا نم اهطاشن لقن
 يذلا ناضمر رهش مايأ نم موي راهن لالخ ينلع راطفإ اهللختي ةيعامج ةهزنب مايقلل
 صنل فوشكم دحت يف ،اراهن برشلاو لكألا نع مايصلل رهشك نوملسملا هسدقي
 ىهتناف .كلذ ىلع ةبوقع نمضتي يذلا )يئانجلا نوناقلا نم 222 لصفلا( نوناقلا
 نمألا تاوق لبق نم ددحملا ناكملل اورضح نيذلا ةعومجملا دارفأ لاقتعاب ثدحلا
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 اناونع راص ثدحلا نكل ،اعم لعفلا درو لعفلاب ةددنم تانايب هبقعتل ،ينطولا
 ةبسنلاب يعقاولا يمومعلا ءاضفلا ىلإ يضارتفالا ءاضفلا نم هلقن مت يذلا لاضنلل
 .ةيدرفلا تايرحلاب مامتهالا تاذ ةيقوقحلا تامظنملا يف ءاطشنلل

 نيتلزنملا نيب ةلزنملا :ةيسنجلا ةيلثملا

 ةموظنمل ادادتما برغملاب دارفألل ةيسنجلا ةايحلل ةمظنملا نيناوقلا ربتعت
 متي ةيعجرملا كلت ىلع ءانبو ،يمالسإ ينيد يقالخأ نيعم نم اهنم ريبك ءزج حتمي
 يعامتجالا خيراتلا نكل ،برغملاب ةيسنجلا ةيلثملاب ينوناق فارتعا يأ ضفر
 لبق نم ايخيرات الهاست نالجسي ةيفاقثلا ةيباطخلا ةسرامملاو ةماع يبرغملا

 ةيسنجلا مهتاهجوتل مهنالعإ دعب روكذلا نم نييلثملا عم يبرغملا عمتجملا مومع
 ةميق نم هسرامم مرحي يقالخأ داسفك امومع رمألا ىلإ رظني ناك نإو ،ةيلثملا
 ةعباتم نكت ملو .يعامجلا يتايوهلا نمألاب اسم كلذ هكولس ربتعي نأ نود ةلوجرلا
 ،2007  ةنس ةياهن ريبكلا رصقلا ثادحأ نأ الإ ،ةداع ةفاحصلا مامتها ريثت نييلثملا
 نيلجر نيب جاوزل فافز لفح ميظنتب ديفت تاعئاش راشتنا دعب تقلطنا يتلاو
 ةلفحل ويديف رشنب ةعاشإلا تززعت ثيح ،برغملا لامش ةعقاولا ةريغصلا ةنيدملاب

 باش هيف رهظيو ،لزانملا دحأب ةنيدملا بابش نم ددع اهيف كراش ةيعامج ركس
 كاذنآ برغملاب ةرداصلا فحصلا تايحاتتفا ضعب تججأف .ةاتف بايث ايدترم صقري

 يلاتلاب تراصو ،ةماعلا قالخألا لاط يذلا "داسفلا" دض جاجتحاو راكنتسا ةلمح
 ةمئأل ةعمج بطخ بقع اناقتحا رمألا دادزا مث .ةبراغملل ةينيدلا ةديقعلل ةددهم
 نيلصملا عومج اهرثإ ىلع تجرخف ،دجاسملا لخاد ةلأسملا تراثأ ،ةنيدملا سفنب
 اددع تلاط بيرختو بغش لامعأل تلوحت ،ثدح امب ديدنتو جاجتحا تارهاظت يف
 كلت ةماقإل ءاضف ربتعا يذلا لزنملا اهيف امب ،ةصاخلاو ةماعلا تاكلتمملا نم
 لاقتعال ةلسلستملا ثداوحلا نم ةلسلس دعب ةينمألا تاطلسلا تأجلف .ةلفحلا
 ذوذشلا لاعفأ نم لعف يف ةكراشملا مهتب ايئاضق مهتبقاعم مث صاخشأ ةعبرأ
 .يبرغملا نوناقلا هيلع بقاعي يذلا يسنجلا

 ةجودزم ةسايس ةسرامم يف رارمتسالا وحن يعسلا تدكأ ةطحملا هذه
 حنم ضفر مامأ ،الثم ،ذإ ،"عنملا مدعو حامسلا مدع" ةرابع يف اهراصتخا نكمي
 تمدق يتلا ،اهتطشنأل ةينلعلا ةسرامملا يف قحلاب "فيك فيك" ةيعمجل فارتعالا

 ناديملا يف ينلعلا روضحلاب اهل حمست تلظ ،2004 ةنس ذنم كلذ لجأ نم افلم
 صيصخت اذكو ،ةيفيقثتلاو ةيسيسحتلا ةطشنألا ضعب ةسراممب اهل حمست امك
 لوأ "فيك فيك" ربتعتو .ةيصوصخلا مهبلاطم ةبكاومو نييلثملا لابقتسال زكارم
 ةباين ةئفلا هذه قوقح نع عافدلا ىلع اهتطشنأ موقت برغملا يف ةمظنم مدقأو
 بتك ضرعب حامسلا يف اضيأ زربي يلمعلا عنملا مدع نأ امك .نييلثملا تاعامج نع
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 ةيوهلاو سنجلا عوضوم اهيف نولوانتي مهو ،عياطلا هللا دبع لثم ةبراغم نييلثمل
 رادلاب باتكلل يلودلا ضرعملاك ةيمسر تاءاضفب كلذو ،برغملاب ةيناسنجلا
  .ةفاقثلا ةرازو نم يمسر فارشإ تحت ايونس مظني يذلا ،ءاضيبلا

 ةعقاو بقع ،نيتريخألا نيتنسلا لالخ رثكأ ضيرع ناونعب راص شاقنلا لعلو
 ةطرشلا لاجر لبق نم 2019 ةنس سأر ةليل ايئاسن ايز يدتري ركذم صخش لاقتعا
 متف .ماعلا عراشلا يف ريس ةثداح هباكترا دعب رارفلا هتلواحم رثإ ،شكارم ةنيدمب
 يف اورضح نيذلا صاخشألا ضعب لبق نم روصم ويديف لوادت ربع هب ريهشتلا
 نم لسوتلا ةيعضو يف ثداحلاب ينعملا صخشلا رهظف ،لاقتعالا ةظحل ناكملا
 ةينطولا هتيوه فشك دعب اصوصخ ،ةيصخشلا هتايح ةيامحو هتيامح ةطرشلا لاجر
 يعامتجالا لصاوتلا عقاوم داور لوادتف .ةصاخلا هقئاطب ريوصت ربع ةينهملاو
 يئاسنلا رعشلا عزن دعب ةقفشلل ابلاط ههجو يطغت قيحاسمب صخشلا دهشم
 تاداقتنا عوضومل ةعقاولا لوح ام اذهو .هسأر ىلع هلمحي ناك يذلا يعانطصالا
 رارق دعب اصوصخ ،اضيأ ايقوقح اشاقن يلاتلاب زرفأو ،تاهويديفلاو روصلا بيرست

 نم ايعامتجاو ايسفن هقحل يذلا ررضلا مغر حارس ةلاح يف ايئاضق نطاوملا ةعباتم
 ةيقوقحلا تامظنملا نم ددع ريبعت بسح ،ةصاخلا هتايحل كاهتناو ةماركلاب سم
 .هصوصخب تانايب تردصأو عوضوملا تعبات يتلا

 تالمحو ثداوح : سابللا ةيرح

 يف سابللا ةيرح ةلأسم ةينورتكلالاو ةيقرولا ةيمالعإلا ربانملا نم ددع تراثأ
 جاجتحالل ضئارعو تالمح تقلطأ امك ،ةبسانم نم رثكأ يف ةيمومعلا تاءاضفلا
 ربتعا يذلا نهسابل ببسب تايتف ىلع تاءادتعاب وأ ةيئاضق تاعباتمب ديدنتلل وأ

 ةرصاحم تمت ثيح ،ريداكأ/ناكزنإب 2015 ةنس ثدح ام لثم ،ماعلا ءايحلاب الخم
 امهتلقتعا يتلا ةطرشلا ىلإ امهميدقت مث ،نيقوستملا نم روهمج لبق نم نيتاتف
 نيترونتل امهسبل ببسب كلذو ،ةماعلا ةباينلا ىلع كلذ دعب امهليحت نأ لبق
 تالحم دحأب امهلمع رقم هاجتا يف ناكزنإب قاوسألا دحأب رورملا دنع نيتريصق
 ريصقلا امهسابل ربتعا ثيح ."ماعلا ءايحلاب لالخإلا" ةمهتب امهتعباتم متتل ،ةقالحلا

 عراوش دحأب ىرخأ ةعقاو ،ابيرقت كلذ دعب ارهش ،ةثداحلا هذه تلتو .ادمعتم ايرع
 ىلع ةلمح قالطإل صوصخلاب ةيئاسنو ةيقوقح تامظنمب عفد امم ،يفسآ ةنيدم
 دضو عراشلا يف سانلا سابل ىلع ةباقرلا ضرف دض يعامتجالا لصاوتلا عقاوم
 لالخ ،ارخؤم نكل .سابللا يف ةيدرفلا نهتايرح نسرامي نم قحب ةرداصلا ماكحألا

 لصاوتلا عقاومو ةفاحصلل ددجتملا شاقنلا داع ،2021 ربنتش رهش فصتنم
 هيف رهظي ،ةجنط ةنيدم ءايحأ دحأ نم روصم ويديف عطقم راشتنا رثإ يعامتجالا
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 اساسح اءزج سمليو ماعلا عراشلا يف ةباشل ةريصق ةرونت عفري قهارم صخش
   .اهدسج نم

 بلطملا جضنو موهفملا ةدالو :ةيدرفلا تايرحلا 

 اهشاع يتلا ةقرافلا تاظحللا ضعبل فثكملاو لزتخملا ضارعتسالا
 اهتشاع يذلا شاقنلا كلذ ىلإ انليحت ،ةنيعم ثداوح نم اقالطنا يبرغملا عمتجملا

 درجم ثداوحلا هذه تناك نإ .اهتالوحتو اهتالاقتنا وحن وحنت يهو ىرخأ تاعمتجم
 .هتاذ ةيرحلا موهفم لوح ريبكلا يرظنلا شاقنلا كلذ ىلإ انديعت يهف تارشؤم
 ةيعامتجا ،ةيقئالع تايوتسم اهيف عطاقتت ةلئسأ حرط نود هريطأت نكمي ال شاقن
 تاعمتجملا لك هتفرع يذلا ميدقلا لدجلا كلذ دجن ،لوألا ىوتسملا يفو .ةيفاقثو
 يف سانلا ةيرح ىدمب طبترملاو ثيدحتلاو ةثادحلا يف ةريبك اطاوشأ تعطق يتلا
 امأ .يرشبلا دوجولا تاهاركإ عاونأ فلتخم نع اديعب ةيتاذلا مهتادارإ قفو فرصتلا
 لعاف نايكك هروصتن نأ نكمي ىدم يأ ىلإو هسفن درفلا كلذ مهيف ،يناثلا ىوتسملا

 نيقباسلا نييوتسملا عمجي دق لاكشإ دجوي ثلاث ىوتسم يفو .لقتسمو ركفم
 عيطتسي لهو ةيعامجلا ةيرحلاو ةيدرفلا ةيرحلا نيب ةقالعلا لاؤس امهيلإ فيضيو
 باحسنا ينعت ةيرحلا هذه لهو ،ملاعلا ءانب ىلإ فدهي طاشنك مهتيرح قلخ دارفألا
 ؟هتعامج نم درفلا

 ديدعلاب رثأتيو ةيعامتجالا ةئشنتلل جاتن ىوس درفلا سيل ،ضعبلل ةبسنلاب
 دوجو نأ نورخأ ىري اميف .)...ةسردملا ،طيحملا ،ةرسألا( ةددحملا لماوعلا نم
 نم اًنيعم اًردق ينالقعلا درفلا كالتما ىلع ًءانب ليلحتلل ةيساسألا ةاونلا وه دارفألا
 ،اهرهاوظو تاعمتجملا لثمت هل ةبسنلابو .هلعف قايسو هتاذ لوح تامولعملا
 ثلاث ىوتسم يفو .مهعاضوأ نيسحت لجأ نم ةينالقعلا نيلعافلا ةدارإل اعيمجت

 تايرحلا نيب ضوافتلل ةحاسم هرابتعاب الإ ،عمتجملا مهف نكمي ال ،مهفلا نم
 نزاوت يف ةدوجوملا تاضقانتلا ءافتنا ينعت هل ةبسنلاب ةيرحلاو .ةيعامجلاو ةيدرفلا
 ةيدرفلا ةيرحلا ريمدت متي ،روظنملا اذهل اعبتو ،بابسألا هذهل .تاقبطلا نيب ىوقلا

 سأر باحصأ حلاصل لمعلا ةوق طقف نوكلتمي نيذلا كئلوأ دابعتسا لالخ نم
 هجوتلا اذهل ةبسنلاب هتيرحو درفلا يف ريكفتلا نإف ،ساسألا اذه ىلعو .لاملا
 .ةيقبطلا ةلأسملا ةيوست طرشب درفلا زواجتن نأ بلطتي

 لماعتل ةفلتخملا قئارطلا رابتعا ،ةيرحلا ءاضف قلخ بلطتي ،رخآ ىنعم يفو
 ةركف نأ روصتلا اذه بسح ،لوقلا نكميو ،مهريكفت قرطو مهداسجأ عم دارفألا
 نم صلختلل ءاسنلا هتضاخ يذلا يعامجلا لعفلل جذومن لالخ نم دسجتت ةيرحلا
 نم يساسأ لكشب رابتخالل عضخت هجوتلا اذهل ةبسنلاب ةيرحلا نأ امك .دسجلا رسأ

 ةجاحلا نم ،اقالطنا يتأت يتلاو ،نيرخآلا عم تاقالعلا ىلع أرطت يتلا تالوحتلا لالخ
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 فارتعالا ىلإ دنتست نأ بجي ةيرح كانه نوكت يكل ،كلذل ةجيتنو ."تاذلا كلمت" ىلإ
 .اهيلع أرطت يتلا تالوحتلابو ةيعامتجالا تاقالعلاب

 نكمي ،ةيرحلا ىلإ رظنلا يف ةفلتخملا تاقلطنملا هذه ،رابتعالا نيعب انذخأ اذأ
 لعجي اهدهشيو اهدهش يتلا تالوحتلا لالخ نمو يبرغملا عمتجملا نأب لجسن نأ
 امئاد ةدوعلابو .تاهجوتلا نم ةفلتخم تايوتسم نيب رارمتساب نوضوافتي سانلا
 لوح يعمتجملا شاقنلا ةسسأمل ةلواحم لوأ نأ لجسن نأ نكمي ،خيراتلا ىلإ
 ةقطانلا ليك ليت اتلجم تجرخ نيح ،2008رياني رهش ىلإ دوعي ةيدرفلا تايرحلا
 لجأ نم ءادنلا" اهناونع ةحوتفم ةضيرعب ةيبرعلاب ةرداصلا ناشينو ةيسنرفلاب
 كلذب لكشتل ،عيقوت فلأ نم رثكأ ةضيرعلا تعمجو ،"ةيدرفلا تايرحلا نع عافدلا
 ناسنإلا قوقح ةموظنم نم ءزجك ةيدرفلا قوقحلا نع عافدلا هاجتا يف لوحت ةطقن
 .ةيندملا

 قوقحلا حرطل ةمئالم ةيعضو 2011 رياربف 20 ثادحأ تقلخ ،ىرخأ ةهج نمو
 ةعفادملا ةيندملا تامظنملاو تايعمجلا اهنع تربع يتلا ةيمانيدلا لالخ ةيندملا

 يتلا ةنورملا عم عطاقت ام وهو ،ناسنإلا قوقح صوصخب ةيلودلا ةقيثولا ومس نع
 ققحت نكل ،ةديدج ةيروتسد ةقيثو ةغايص ىلع لمعلا قايس يف عرشملا اهنع ربع
 نيد مالسإلا ددحت يتلا ةرقفلا نم مهفي يذلا تقولا يف ذإ .ايئزج ناك بلاطملا كلت
 حامسلا وحن احيرص اهجوت 2011 ةنسل ةيبرغملا ةكلمملا روتسد نم ةلودلا
 اينمض وأ احيرص افارتعا نمضتي ال هنإف ،ءاشي نيد يأ قانتعاب يبرغملا نطاوملل
 .برغملاب نيملسم ريغ نينطاوم دوجوب

 ةينيدلا ةيعجرملا ىلع ةماعلا اهصوصن دنتست يتلا ةرسألا ةنودم نأ امك 
 تايوتسمب نإو ،طورش نود قحلا اذه نامضب ةحيرص اهداوم تأت مل ةيمالسإلا

 ردصمكو ةبراغملا نيب يمسرلا عيرشتلا يف عجرمك كلذب لظتف ،ةنرمو ةلدتعم
 ،ةصاخلا ةيندملا مهتايحب قلعتت اياضق يف يبرغملا ءاضقلا اهردصي يتلا ماكحألل
 لظت لب ،تادقتعملا ىوتسم ىلع نينطاوملا زيامت لقألا ىلع حرطت مل اهنأ ثيحب
 ءاثتساب ،مهتادقتعم فلتخمب ةبراغملا عيمج ىلع ةيراس اهصوصنو اهتاعيرشت
 حرط اذهلو .ةيصوصخ اذو زيمتم ينيد نوكمك يمسر فارتعاب نوظحي نيذلا دوهيلا
 يئانجلا نوناقلا لوح ةديدج تاليدعت حرتقم ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملا
 نم ،يبرغملا عمتجملا اهدهشي يتلا ةيفاقثلاو ةيعامتجالا تالوحتلا ةرياسم فدهب

 ميمتتو رييغتب يضقي يذلا 10.16 نوناقلا عورشمب ةقلعتم ةركذم"ل هميدقت لالخ
 .برغملاب يئانجلا نوناقلا ةعومجم
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 ةلأسم بعوتسي الماكتم اعورشم ،يطارقوميد يثادح عمتجم ءانب بلطتي
 أزجتي ال ءزج تايرحلا كلتب رشبلا عتمت نأل ؛ةضحم ةيناسنإ ةميقك ةيدرفلا تايرحلا

 دعبلا اذه ىلإ ةفاضإ و  .يقالخألا مهومس و مهدرفت و مهتيناسنإ ققحت ةيلمع نم
 عفاور دحأ ةيدرفلا تايرحلا كلت نم لعجي ،يلمع دعب كانه ،يميقلا يقالخألا
 ريغ ،بوطعم ريغ ناسنإ ءانبل ةيويحلا اهتمهاسم يف كلذ لثمتي .ةلماشلا ةيمنتلا

 .ةيمنتلا كلت فادهأ ققحت مامأ ةرثع ةرجح حبصي ال ىتح ،ةيافك عاوو جضان ،رودهم
 نع ،ليوط نمز ذنم و "نيناوقلا حور " هباتك يف Montesquieu ويكسيتنوم عفادي ملأ
 دراوملا و تاريخلا لكب عتمتلاب حمسي يذلا le bien دروملاو ريخلا اهرابتعاب ةيرحلا
 .ىرخألا

 ةيواز نم نوكت نل ،ةساردلا هذه يف ةيدرفلا تايرحلا ةلأسم ةبراقم نأ امبو   
 ناكمب ةيمهألا نمف ،ةيجولويسوس رظن ةيواز نم لب...ةيقوقح ،ةينوناق ،ةيفسلف

 ةبراقمل "ةيفرعملا ةيعرشلا " ايجولويسوسلا كلتمت له :يلاتلا لؤاستلا حرط
 ؟ةيدرفلا تايرحلاب قلعتي عوضوم

 مهي و ،زايتماب يناسنإ نأش عوضوملا اذه ماد ام ،معن وه باوجلا ...ايئدبم
 ةيدرف تسيل ،ةيدرفلا ةيرحلاب ىمسي ام نأل .ءاوس دح ىلع تاعامجلا امك دارفألا

 ةرورضلاب بلطتت ام ةطقن يف اهنأل ؛دحاو نآ يف ةيعامج و ةيدرف يه لب ،ةصلاخ
 .رخآلاب ةقالعلا

 ملعك ملعل فيكف ...ةروصتملا ةلوهسلاب سيل رمألا ...ايجولومتسيبإ ،نكل   
 l’autonomie du يعامتجالا ةيلالقتساب لوقلا ىلع الصأ سسأت يذلا ،عامتجالا

social اهرابتعاب ةيدرفلا ةيرحلا ةلأسم باعيتسا نم ،ةصلاخلا ةيدرفلا ةدارإلا نع 
 ؟ةرحلا ةدارإلا هذه نع لثمألا ريبعتلا

 ءانب ةيناكمإ حتف يلاتلابو ،ةيجولومتسيبإلا ةيحانلا نم لاكشإلا اذه لحل   
 un "يتامغيدارب بالقناب" مايقلا يغبني ؛يجولويسوس عوضومك ةيدرفلا ةيرحلا

bouleversement paradigmatique يتلا ،ةيجولويسوسلا "تامغيداربلا" كلت ىلع 
 اءاوس .ةيفاقث و ةيعامتجا ةينبأ درجم ،ةيدرفلا ةيرحلا و ةيدرفلا ةدارإلا نم لعجت
 و بابسأب اهطبرب ةيدرفلا تالثمتلا و تاسرامملا رسفت يتلا "تامغيداربلا" كلت

 ةموظنم فشك لالخ نم اهمهفت يتلا كلت وأ ؛ةيوينب /ةيقسن تاهاركإ و تاددحم
 .ايعامتجا ةددحملا تالالدلا و يناعملا ،دصاقملا و تاياغلا

1 ةيجولويسوسلا ةلوانملا ةيعرش يف :ةيدرفلا    تايرحلا
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 ةيوازلا نم ةرحلا ةيدرفلا ةسرامملا باعيتسا نإ ،ىرخأ ةرابعب   
 طبرلا ىلع ينبملا روصتلا كلذ عم ةعيطقلاب الإ متي نأ نكمي ال ،ةيجولويسوسلا
 قطنملا ةعيبط و le conditionnement social يعامتجالا طيرشتلا لاكشأ نيب
 ( يوينب طيرشت لكش طيرشتلا اذه ذخأ ءاوس ؛ةيعامتجالا ةسرامملا مكحي يذلا
 جروج دجن اذهل .يدصاقم و يئاغ طيرشت لكش ذخأ وأ )...ةيدام و ةيعامتجا تاهاركإ

 Déterminismes sociaux هصن يف ،لءاست مث نم و هبتنا دق G.Gurvitch شتيفروغ
et libertés humaines يف ،يجولويسوسلا ليلحتلا يف ةيرحلل ىقبي يذلا زيحلا نع 

 .ةيجولويسوسلا تاددحملا نم ةريبك ةمزح ةماود مضخ

 ءانبل ةرورضلاب عفدي ،ةيجولويسوسلا تامغيداربلا هذه عم عطقلا اذه ،نذإ  
 .ةرح ةدارإ هل نئاكك درفلا باعيتسا هنكمي ،ديدج "مغيدارب"

 لامعألا نم ريثك بلص يف ،"مغيدارب" اذكه ءانب يف ةمهاسملا نأ دجنس  
                                                                                                   : لثم ءامسأ عم ،ةرصاعملا  ةيجولويسوسلا

 A.Touraine, Axel Honneth, B.Lahir, D.Martuccelli, M.Wiviorka,    
G.bajoit , A.Giddens,L.Dumont, Coster,F.De Singly…… 

 فشتسن ،ةيرظنلا اهتايفلخ فالتخا مغر و ،ءالؤه لامعأ نم ضعب لالخ نم
 مال و فلأب ( درفلا عضو ىلع موقي يذلا .ديدجلا مغيداربلا اذهل ةيساسألا حمالملا
 ءانجس ءاقبلا مدعو ،يجولويسوسلا ليلحتلا بلق يف  l’Individu )فيرعتلا
 ةيجولويسوسلا ةسردملا عم امك يعامتجالاب يعامتجالا ريسفت مغيداربل
 لكشلا اذهب .ةيعامتجالا هتاقالع يف  "يدرفلا "  وحن هجوتلاب كلذ و .ةيكيسالكلا
 قايس يف ةلالدلا و ىنعملا جاتنإل ىمسألا عجرملا و يزكرملا أدبملا درفلا حبصي
 .نيعم يعامتجا

 رارقإلا ،ديدجلا مغيداربلا اذهل اقبط ،ةيدرفلا ةيرحلا كاردإ بلطتي امك    
 يف يجولويسوسلا ليلحتلا ءوض اهلصي ال  une boite noire "ءادوس ةبلع " دوجوب
 ...ام زيح ... ام ةحاسم دوجو ىنعمب ...ءادوس ةبلع ...ةيكيسالكلا تامغيداربلا راطإ
 تاسرامملا و يعامتجالا طيرشتلا نيب ةقالعلا لعجت ال ءايشأ و رومأ هيف ثدحت
 ةرابع يه ءادوسلا ةبلعلا هذه .ةنيعم تايمتح وأ ةنيعم تاددحمب ةموكحم ةيدرفلا

 ال يجولوكيس دعب اهل ( ةيصوصخلا و ةيتاذلا ةديدش des processus تايلمع نع
 la هتاذ يف ريثأتلا ةردق ىلع زوحيل ام ةظحل يف درفلا عفدت تايلمع ...)هلهاجت نكمي

capacité d’agir sur soi ةلعاف اتاذ يلاتلاب حبصيلun sujet . ىلع مكحت و ربتعت تاذ 
 لعجت l’aliénation بالتسا تايلآك اهيلع ةطغاضلا يعامتجالا طيرشتلا لاكشأ
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 طورشلا كلت يف اهتاذ ىلع فرعتت ال و ...اهتاذ نع ةبيرغ ةيدرفلا تاذلا كلت نم
 .اهب ةصاخ ةيصخش ةيوه ءانبل اهتارايخ حبكت امك .ةيعامتجالا

 ررحتلا باستكا فاطم ةياهن وه سيل ،ةيصخشلا ةيوهلا هذه ءانب نأ الإ   
 و لماعتلاب امزلم ،ةرورضلاب ،هسفن دجي ةلعاف تاذل هلوحت درجمب درفلاف .يدرفلا
 هطيحم نم ةيتآلا تارتوتلاو تاهاركإلاو تاطوغضلا كلت لك ةرادإ و ريبدت
 ،ةلعاف اتاذ هرابتعاب درفلا اذه ىلع كلذل .ةيعامتجالا هتاقالع نع ةجتانلا وأ يعامتجالا
 حبصي نأ هيلع .يعامتجالا رخآلا و يعامتجالا هطيحم يف ريثأتلا يف ريكفتلاب ءدبلا

 تاطوغضلا كلت لك يف مكحتي مث نم و ،رثؤي و ،صتميل un acteur العاف
 .تاهاركإلاو

 
 

 ناسنإلا لعجي ام وه ،لعافلا ىلإ ةلعافلا تاذلا ىلإ درفلا نم لوحتلا اذه    
 رخآلا و طيحملا ىلع امك ،تاذلا ىلع نآلا سفن يف ريثأتلل ةجودزملا ةردقلا ىلع زوحي
 نم كاذ وأ ردقلا اذهب ررحتلا نم نكمي ام يه    ،ةردقلا هذه ةزايح و .يعامتجالا
 اهل ،ةلعاف ةيدرف تاذك يعامتجالا دوجولا نم يلاتلاب و . يعامتجالا طيرشتلا لاكشأ
 .ةيتاذ ةدارإب ةيصخشلا اهتيوه ءانب ةداعإ و ءانب ىلع ةردقلا

 اهرابتعاب ،يجولويسوسلا كاردإلل ةلباق ةيعامتجالا ةايحلا حبصت اذكه و    
 اتاوذ تحبصأ ةيناسنإ تانئاك نيب ،ةيهانتماللا و ةدودحماللا تالعافتلا نم ةكبش
 ؛ةدارإ و يعو نع ةجتان ،ةرح لاعفأب مايقلا ىلع ،يئزج لكشب ول و ةرداق ،ةلعاف
  .يعامتجالا "رخآلا " و "طيحملا " تاهاركإ و طوغض نم تالفنالل

-ويسوسلا ىوتسملا ىلع امأ ،يرظن-ويسوسلا ىوتسملا ىلع اذه     
 سسأ ىلع ةينبم اهنأ امب ،ةثادحلا عم مزالتلاب ةطبترم ةيدرفلا تايرحلاف ،يخيرات

 l’individualisme ةيقالخألا ةينادرفلا و  la rationalisation ةينالقعلا ليبق نم
morale. 

 درفلا مامأ تايناكمإلا حتفي يذلا وه ،ىنعملا اذهب يثادحلا عمتجملاو       
 ىلإ un atome ةيعامتجا ةرذ نم هلوحت ةيناكمإ ىنعمب .ةيلالقتسالا و تاذلا قيقحتل
 ةيرحلا نومضم حبصيل .l’acteur لعافلا ىلإ مث نم و   un sujet ةلعافلا تاذلا
 قيقحتل ةيمانيد  ةيلمع لكش ىلع رهظمتت ،ةثيدحلا تاعمتجملا راطإ يف ةيدرفلا
 تاطوغضلا زواجتو ةيجراخلا تاهاركإلا هرسكب ، l’autonomie درفلا ةيلالقتسا
 .ررحتلل  -ةيساق انايحأ– ةيعامتجالا ةفلكلا لمحتل دادعتسالا عم ،ةيقوفلا

لعافلا ىلإ درفلا نم  
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 يدرفلا لعفلا تارشؤم لالخ نم ،ايجولويسوس بعوتُست ةيلمعلا هذه     
l’action individuelle رارقلا ،رحلا يأرلا ،ةرحلا ةدارإلا :ليبق نم اهقفاري يذلا، 

 ...جاجتحالا ،عادبإلا ،زاجنإلا ،رايتخالا

 ةيرح لك نأ  امب  ،ةيدرفلا تايرحلل دودح كانه تسيل هنأ ةركف انلبق اذإو     
 ،ةيعامتجالا تاهاركإلا نم ةديدج لاكشأ ةرورضلاب دلوتو الإ ،ايعامتجا ةبستكم
 ءاوس ،ررحتلا نوك ةركف لوبق اضيأ يغبني هنإف .اهرسكو اهتمواقمو اهزواجت يغبني
 ماظنلا نم ،ةعامجلا نم ،ةهولألا نم ،ةعيبطلا نيناوق نم درفلا ررحت لكش ذخأ
 اديدهت اضيأ لمحي ...دودح نودبو ديري امتقو  ديري ام لعف ةيناكمإ و ،يعامتجالا
 و قلقلا امك "ايمونألا"و le chaos ىضوفلا  نم لاكشأ روهظب ،ةيعامتجالا ةايحلل
 مازتلالاب نرقت نأ يغبني ،اهلاكشأ تناك امفيك تايرحلاف كلذل .لوهجملا نم فوخلا
 .رخآلا هاجتا امك تاذلا هاجتا ةيلوؤسملاو

 غوزب ةيلمعب حمست تناك نإو ،ةثادحلا تاعمتجم نوك لهاجت يغبني ال امك   
 ةلباق ةيلمع اهنأ امب .اهل اقلطم احاجن نمضت ال اهنإف ؛لعافكو تاذك رحلا درفلا
 ؟اذامل .ةظحل ةيأ يف رايهنالو طوقسلل

 يلاتلاب و ،يتاذ يظشت و قزمتل هعفدت دق ىوق هجاوي ،رحلا درفلا اذه نأل  
 هتيرحل هنادقف مث نمو ،ةيتايحلا هتاراسم و هتارايتخا يف يتاذلا مكحتلل هنادقف
 .هتدارإو

 هضرفت امو ،يلاربيل-وينلاو يلاربيللا اهقطنمب قوسلا ةوق كانه ،ةهج نمف   
 لوصولا و بساكملا قيقحتل ةبيهر ةيسفانت تاقايس يف لوخدلا نم درفلا ىلع
 ةعزنلا اضيأ يذغت يعاتمتسالا يكالهتسالا اهقطنمب قوسلا هذه نأ امك .عقاوملل
 .L’individualisme utilitariste ةيحلصملا ةينادرفلا

 " طغض نع ةجتانلا les passions ءاوهألا و تابغرلا ةوق ،ةيناث ةهج نمو  
 قفاري امو ،يوعتملا يذللا ،يسنجلا يديبللا هقطنم و )ديورف ةغلب ( le ça "وهلا
 .هتابلطتمو دسجلاب لاغشناو ةيسجرن نم كلذ

 ساسأ ىلع يعامتجالا دوجولل La nostalgie نينحلا ةوق ،ةثلاث ةهج نمو 
  .)...ةيموق ،ةيلبق ،ةيقرع ،ةينيد ( ةيعامج تايوه يف ةيدرفلا تاذلا نابوذو ءامتنالا

 مواقي نأ ،لعافلا ةفص امك ةلعافلا هتاذ ىلع ظفاحيل ،درفلا ىلع يلاتلابو
 ،ةيحلصملا ةينادرفلا ،قوسلا :ىوقلا هذه نم رثكأ وأ ةوق فرط نم هعالتبا و هتباذإ
 لاكشأ اهرابتعاب كلذو ،يعامجلا ءامتنالا ايجلاتسون ،)وديبيل نم( يديبللا روعشاللا

  .ةيدرفلا ةرحلا ةدارإلل صاصتماو قحس ،بالتساو ةنميه
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 ررحتلا باعيتسا نم ،ةيجولويسوسلا رظنلا ةهجو نكمت ىنعملا اذهب      
 ررحتلا وحن دقعملا راسملا اذه ناك اذإ .ةرمتسم ةيمانيدو لسرتسم دهجك يدرفلا
 ةيناكمإ نع اذامف ،اروطت و ةنرصع رثكألا تاعمتجملا هفرعت تلاز ام و هتفرع يدرفلا
 تلازام عمتجم .يبرغملا عمتجملاك ةنرصع و ةثادح و اروطت لقأ عمتجم يف هققحت
 و  ةوقلا نم اهل ،درفلا ىلع ةطغاضلا ةيفاقثلا و ةيعامتجالا تاينبلا و قاسنألا هيف
 .ةجضان و ةيعاو ةرح ةينادرف غوزب ،لقرعتو هب دحت ام ةبالصلا

 ،ةنهارلا ةلحرملا يف يرورض يجولويسوسلا لمعلا رابتعا نكمي ، اذهل    
 ،يعامتجالا عقاولاب قاصتلالا ةيناكمإ حتفي هنأ امب .لاؤسلا اذه نع ةباجإلا ةلواحمل
 نم هب جعي امو عئاقو نم هب رومي ام ءارقتسال هتاخرص و "هجيجضل" تاصنإلا و

 و ،ينوناقلا ،يروتسدلا عباطلا تاذ تاباطخلا كلت نيماضم نع اديعب ،رهاوظ
-ويديإ وأ ةيسايس -ويديإ تاناهر اهتايط يف يفخت دق اهنأل .تايرحلا لوح يقوقحلا
 ىخوتت ةفرعم ةيأ ءانب مامأ ةيجولومتسيبإ قئاوع - ةراشإلل – يهو .ةيعامتجا
 .ةيعوضوملاو ةيملعلا

 يف تايرحلا هذه عقاو ةبراقمل ةمءالم رثكأ الو بسنأ دجن نل ،هيلع ءانب و    
 امل رمألا نأل .ةيناسنجلا ،دسجلا ،نيدلا :ثولاث ىلع زيكرتلا نم ،يبرغملا عمتجملا
 ةركف سارغنا ىدم ،عقاوو ةقيقح نع فشكلا ةيناكمإ حتفنت ،ثولاثلا اذهب قلعتي
 ةنيع تايكولسو تالثمتو فقاوم هانكتسا لالخ نم ،انعمتجم يف ةيدرفلا تايرحلا
 .هدارفأ نم ةيليثمت

ررحتلل دهجك ةيدرفلا تايرحلا  
لسرتسملا  
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 ةيعمب تاصنم وثحاب هيلع فرشأ ،يعامج دوهجم راطإ يف ثحبلا اذه زجنأ
 لمشو .ةنس ةدمل رمتسا يعامج ثحب قايس يف جمانربلا اذه يف نيكراشملا

 ءانب ،تايبدألا ةعجارم ،ثحبلا ةيلاكشإ ةغايص ،عوضوملا ءانب تايلمع فلتخم
  .جئاتنلا ليلحت ىلإ الوصو ،اهبيرجتو ثحبلا ةادأ ءانب ،ةيساسألا هتارشؤم

 ثحبلا ةيجهنم

 عمتجم لثمتي فيك :يلاتلا يروحملا لاؤسلا نع ةباجإلا ةساردلا هذه لواحت
 يبرغملا قايسلا يف اهتسرامم نم هفقاوم ينبي فيكو ،ةيدرفلا تايرحلا ثحبلا
 ؟يلاحلا

 ةيرحلا تايّلجت نم ضعب دصر ىلع ةساردلا تلمع ،لاؤسلا اذه نع ةباجإلل
 ةيلالقتسا مدع وأ/ةيلالقتسا رهاظم :اياوز ثالث نم اًقالطنا ،نيثوحبملا ىدل ةيدرفلا
 نع امك .ىلوأ ةهج نم ةفلتخملا ةبارقلا تاكبش نع ،ةرسألا نع ،ةعامجلا نع درفلا

 اًصوصخ ،هيف فرصتلاو دسجلل درفلا لثمت ةعيبطو .ةيناث ةهج نم نيدلا ةموظنم
 .ةثلاث ةهج نم ةيناسنجلا ةايحلاب قلعتي اميف

 ةيملعلا ةنجللا فرط نم هيلع ةقفاوملاو ،يرظنلا راطإلا ةعجارم دعبو
 ةرامتسا يف ةلثمتملا ةيثحبلا هتادأ ثحبلا قيرف ىنب ،عورشملا ىلع ةفرشملا
 ةرورض هتلمأ ةلئسألا نم ايبسن ريبكلا ددعلا اذه .لاؤس ةئم نم رثكأ نمضتت

 لثمت ىلع زكر لوأ روحم :نزاوتم لكشب ثحبلا يف ةسيئرلا ةثالثلا رواحملا ةسمالم
 ةيدرفلا ةدارإلا قفو هيف فرصتلا ةيرحو يدرفلا هكلمت عم قافتالا ىدمو دسجلا

 ءادتراو ،سابللاب ةطبترملا ةيمويلا تاسرامملا لالخ نم وأ ،قلطملاب ءاوس
 روحملا امأ .اهريغو ليمجتلا ليبق نم تاسرامملا ضعب نم فقوملاو ،باجحلا
 لوبق نكمي ةجرد يأ ىلإو دقتعملا ةيرحبو ،نيدلاب ةقالعلا ةعيبط سميف يناثلا
 روحملا صصخ اميف .ديعبلا مأ بيرقلا رخآلا عم ةقالعلا يف ءاوس ينيدلا فالتخالا
 فقوملا لالخ نم وأ ،اهل ةنيعلا لثمت ثيح نم ءاوس la sexualité ةيناسنجلل ثلاثلا

 يف ،اضيأ تنمضت ةرامتسالا نوك ىلإ ةراشإلا ردجت امك .نيرخآلا تاسرامم نم
 عوضوم نيناوقلا دونب نم اددع مهت ةرشابم ةلئسأ ،رواحم نم هركذ قبس امب طابترا
 ،490،220 يئانجلا نوناقلا لوصف ليبق نم .برغملاب ةيدرفلا تايرحلا لوح شاقنلا

222. 

هريسو ثحبلا ةيجهنم  
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 17و يام 17 نيب ام يناديملا اهقش يرجأو ةلماك ةنس ةساردلا هذه تماد
 ةنيع لمشو .الاؤس 103 نم نوكتت ةرامتسا يمكلا ثحبلا اذه دمتعاو 2021 وينوي
  .ةيعامتجالا حئارشلا فلتخمو برغملا تاهج بلغأ تلثم ،ادرف  1320 ىلإ لصت

 

 

 صئاصخ ىوتسم ىلع يلي ام نيبتن ،يناديملا ثحبلل ةيلوألا جئاتنلا لالخ نم
 :ةنيعلا

 نإو ،ثانإلاو روكذلا ةيليثمت ىوتسم ىلع ةنزاوتم ةنيع يهف -
  %51.3 ثانإلا ةبسنل ةفيفط ةدايزب

 ةبسن ةنس 44-18 ةئف لكشت ثيحب ،امومع ةباش ةنيع يه و -
76.3%. 

 ،توافتب نإ و ،برغملا تاهج نم ربكألا ددعلا لثمت ةنيع يه و -
 ةبلغ ىلإ ،ةراشإلا ةرورض عم اذه .ثحبلا زاجنإ دنع ةيعوضوم فورظ هتلمأ
 نكمي رمأ اذه و .برغملا نم ةيبرغلا ةيلامشلا و ةيلحاسلا تاهجلل ةيبسن
 برغملا ىوتسم ىلع سكعت تاهجلا هذه نأ امب ،ايعقاو و ايقطنم هرابتعا
 .هب ناهتسي ال ايداصتقا و ايفارغوميد القث ،لكك

 عباطلا ةيلاجم-ويسوسلا ةيحانلا نم اهيلع بلغي ةنيع يه و -
 %79.7 يلاوح دجن اذكه و .نيثوحبملا بلغأ ةماقإ لحم ثيح نم يأ ،يرضحلا
 يف ةيقابلا ةبسنلا نطقت نيح يف .ةريغص وأ ةطسوتم ،ىربك اندم نونطقي

 ،برغملاب يرضحلا ومنلا عقاو سكعي اضيأ اذه و .يورق عباط تاذ تالاجم
 ةيرضح هبشو ةيرضح تالاجم يف ،ايلاح هتنكاس نم %60 يلاوح نطقي ثيح

 .ةيمسرلا تاءاصحإلل اقبط
 نم %60 نم رثكأ لعج ،ةنيعلا ىلع بلاغلا يرضحلا عباطلا اذه -

 نيح يف .ةلقتسم ةيرضح لزانم و ةيداصتقا و ةيداع اققش نونطقي اهدارفأ
 .%12.3 يورقلا نكسلا ةبسن زواجتت مل

 ثيحب ،سردمتلا نم ةدافتسالا عباط اهيلع بلغي ةنيع يه و -
 %13.1 و .ةفلتخملا هكالسأب ميلعتلل اوجلو دق اهدارفأ نم %75 يلاوح دجن

 نيسردمتملا ريغ ةبسن زواجتت مل نيح يف .يلاع يعماج ىوتسم مهل مهنم
 .%17.2 ةنيعلا يف

 ظحلنف ،ةنيعلا دارفأل يرهشلا يداملا لخدلا ىوتسم ىلع امأ -
 لقي مهنم %32.2 نيح يف .هلخدب حيرصتلا ضفر )%26.4( ابيرقت مهعبر نأ

ةساردلا ةنيع  
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 يف .ايرهش /د 5000 مهلخد زواجتي ال %16.4 و ،ايرهش مهرد3000 نع هلخد
 دارفأ ةبسن ىلإ عجري دق رمأ اذه و .ةعفترملا لوخدلا باحصأ ةبسن لقت نيح
 و ، %25.8 اهيف ةبلطلا لكشي ثيح ،سردمتلا روط يف اولاز ام نيذلا ةنيعلا
 يلاوح و .تويب تابر ،نودعاقتم ،نولطاع مه )%22 يلاوح ( ابيرقت رخآلا عبرلا

 راق لمع مهل نيذلا امأ .يتاذلا ليغشتلاب ىمسي ام يف نووضني  15%
 .%37.2 دودح يف وهف صاخلا و ماعلا عاطقلاب

 يتلا ةينهم-ويسوسلا و ةيداصتقا-ويسوسلا بناوجلا هذه -
 ثيحب .ةنيعلا دارفأل ةيلئاعلا ةلاحلا ىلع كاذ وأ ردقلا اذهب ساكعنا اهل ،انركذ
 ىلع بسنلا يقاب عزوتت و ،%35 ةبسنب نوجوزتم ، %57.9 ةبسنب بازع مهدجن
 .le concubinage ةرحلا ةنكاسملا و ، قالطلا ،لمرتلا

 عقاولا لوبقم دح ىلإ سكعت ،ةنيع اهنأب لوقلا نكمي ،مومعلا ىلع             
 يطعيس امم ،مويلا برغمل يلاجملا و يفارغوميدلا ،يداصتقالا ،يعامتجالا
 .ةيملعلا ةيقادصملا نم اردق اهجئاتنل

 نم اهطسب لواحيس ،ةساردلا جئاتن ضعبل يلوألا ضرعلا اذهو            
 ضعب و ،هالعأ ةروكذملا ةيجولويسوسلا تاريغتملا نم ددع نيب طبرلا لالخ
 ثحبلا نم حشر ام نيب طبرلا متيس ثيح .ةيدرفلا تايرحلاب ةطبترملا اياضقلا
 ،ةيناسنجلا ،دسجلا اياضق صوصخب تاسراممو فقاومو تالثمت نم ،يناديملا
 ،سنجلا تاريغتم ءوض ىلع ةيعامتجالا اهتالالد نم ضعب ةءارق و ينيدلا دقتعملا
 .ةماقإلا ناكم ،لخدلا ىوتسم ،يميلعتلا ىوتسملا ،نسلا

 

 

 نلو ،هتينادرف لكشتت نل وهف .قيثو لكشب هدسج ةيرحب درفلا ةيرح طبترت    
 هب فرصتلا و ،هدسج كلمتب هيف سبل ال حضاو روعشب الإ "درفتلاب " هروعش لمتكي
 مسجلا حلطصم لامعتسا ناك اذإو .هيلع ةضورفم دويق نودب ،هلجأ نم و هيف و
 ةيعيبطلا هتليسوو ةماع يحلا نئاكلل يداملا لماحلا نع ريبعت يبرعلا ناسللا يف
 ناسنإلا صيصخت نإف ،هتابغرو هتاوهشو هتاجاحو هدوجو نع ريبعتلا يف ىلوألا
 لكشت ةروريسو ،ةيفاقثلا هتالومحل هنمضتم ةفاضم تالالد نمضتي دسجلاب

  .ةيعامتجا تارايتخاو تاكولسو تاسراممو تالثمت ىلع ءانب هتروص

 ةراكبلا نم فقوملا لالخ نم حوضوب تزرب ،ةيعامتجالا تارايتخالا هذه
 عم ةنراقم جاوزلا دنع ةراكبلل ةريبك ةيمهأ ءاسنلا يلوت اذكهو .جاوزلا دنع اهتيمهأو
 ريغتمل اعبت نيبوجتسملا نيب لجسملا توافتلا اذه .طاقن عبرأ قرافب ،لاجرلا

دسجلاو ةيدرفلا ةيرحلا  
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 ءزجك ،ةراكبلا اهب ىظحت لازت ال يتلا ،ةيزمرلاو ةيعامتجالا ةميقلا ىلع انليحي سنجلا
 ىرخأ تاريغتم دامتعا نكل .اهتفعو ةأرملا ةيرذعل افدارم اهرابتعاب ،دسجلا كلذ نم
 ةحوارتملا بابشلا ةئف لثمت ذإ ةجردتم تاعانق انمامأ حرطي ةيرمعلا ةئفلاك
 رثكألا ىرغصلا ندملاو ىرقلاب نينطاقلاو نيجوزتملا ةنس 34و 25 نيب مهرامعأ
 ام اذهو ،ةطسوتملاو ىربكلا ندملاب نينطاقلاب ةنراقم ،ةراكبلا ةيمهأ ىلع احاحلإ

 تاءاضف نمض ةيعامجلا ةيقالخألا ميقلا نم ددع يخارت يف هريسفت دجي دق
 اهيضتقت يتلاو .) G. Simmel ( لميز جروج يناملألا يجولويسوسلا ريبعتب "ةبارغلا"

 عباط اهيلع بلغي يتلا ةيعامتجالا تالاجملاب ةينالقعلا تاقالعلاو ةينادرفلا ةايح
 كلت نمض يفاقثلا سناجتلاو ماجسنالا يف صقنو ،ةيفارغوميدلا  ةفاثكلا
  .رثكأف رثكأ دارفألا ةيلعاف اهيف زربت يتلا ىربكلا ةيرشبلا تاعمجتلا

 ةيحانلا نم ءاوس ،يبرغملا عمتجملا اهدهش يتلا تاريغتلا لك نم مغرلابو 
 ءاسنلل يميلعتلا ىوتسملا عافترا ،ندمتلا ةبسن ليبق نم ةيعامتجالا وا ةينوناقلا
 ةلخدلا ةليل ةراكبلا لازت ال ،ةيلوؤسملا بصانم ىلإ ةأرملا جولوو لمعلا ثينأتو

 ناك نإو ،ةليقثلا هتلومحو ةيزمرلا هتلالدب يعامتجالا لايخملا يف يظحي روبع سقط
 نيب ةنيابتم تايوتسمب متي وهف ،امومع ارمتسم لازي ام اهيلع يلمعلا لابقإلا
 تايوتسملاو ةيرمعلا تائفلاو ةماقإلا نكامأ تاريغتم ريدقتب تاعامجلاو دارفألا
 ،ةدح ىلع ريغتم لك ةاعارمب ،تاعانقلا نأ مغر ،نيجوزتملا بابشلا ىدل ةيميلعتلا
  .ثانإلاو روكذلا نيب ةبراقتم لظت

 ،ايعامتجا اهيلع فراعتملا ةيقالخألا هتيعرش جاوزلا ىلع يفضت ةراكبلا نإ
 ىحنملا اذه .ةفعلاو فرشلا نادقف يبعشلا لثمتلا يف ينعي اهنادقف نأ ثيحب
 اذإ اصوصخ ،روكذلا نم رثكأ ثانإلا ىدل يباجيإ يبسن قرافب ززعتي لاز ام يريسفتلا
 ليلد اهنربتعا يتاوللا تابوجتسملا عومجم نم  %80 ةبسن رابتعالا نيعب انذخا
 ةراكبلا ةيمهأ نع نوعفادملا نوجوزتملا لجس دقو ،ةيبرتلا نسحو نيدتلاو ةفعلا

 تمصلا اولضف نيذلا بازعلا نم رثكأ جاوزلا دنع اهترورض نع ةعفادملا مهفقاوم
 ،نارقلا رايتخا ةظحل ىطعمك ةيرذعلا ةميقل مهتاريربت ميدقت مهنم بلط امدنع
 .نيجوزتملا نم طقف %11.68 لباقم 35.27% ةبسنب باوجلا ضفر مهرايتخال كلذو
 ىلإ 25 نم( ةجضانلا ةباشلا تائفلا ىدل اضيأ ةراكبلا نم ةيباجيإلا فقاوملا ىوقتتو

 ىلع نوزكري جاوزلل ةراكبلا ةيمهأ نم نيللقملا نإف لباقملابو .اهريغ نم رثكأ )34
 وأ ةيامح نيبو لجرلا ةلوجرو ةأرملا فرش نيب لصفلا يف صخلتت ،ةينالقع ميق

 نم  %30 نم رثكأ راتخي اميف ،%47 نم رثكأ ىلإ لصت ةبسنب ،ةراكبلا ءاشغ ةنامض
 اهربتعي يتلا ةراكبلا نم مهأ مهافتلاو بحلا نأ هنومضم رخآ اباوج نيبوجتسملا
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 اصوصخ ،ةيلاب ديلاقت درجم اهنوك زواجتت الو ،ةيجوزلا ةايحلا حاجنل ةنماض ريغ يقابلا
 .ةثيدحلا ةيبطلا تاينقتلاب اهميمرت تايناكمإ دوجو عم

 ايجولوبرتنألاو ايجولويسوسلا يف ةيكيسالكلا تاساردلا نم ددع تمتها
 ،هبلغأ يف ،ارصحنم لظ مامتهالا اذه نأ ريغ ،يملعلا لاغتشالل عوضومك دسجلاب

 هجالعل ةحاتملا صرفلاو ةيضرملا هتالاح يف  يعامتجالا/يدرفلا دسجلا ةسارد ىلع
 .كلذل ةقفارملا ةيعامتجالا تاتوافتلا دنع فوقولا اذكو ،تاريغتملا نم ددعل اعبت

 ،ىرخأ ةيجولويسوس تامامتها روهظل لاجملا حسف ام ناعرس هجوتلا اذه نأ ريغ
 تاساردو ثاحبأ زاجنإ ىلع الابقإ الثم ظحالن ،اذكهو .لاحلا نسحل عوضومك هددحتل

 ةيبعشلاو ةيئايميكلا قيحاسملا لامعتساو مشولاب قلعتت عيضاوم لوح ةديازتم
 هينعي ام عم ،ايعامتجا بولطملا "يلاثملا دسجلا جذومن" فاصوأو ةروص ليكشتل
 اهنم ريبك ءزج ززعتي يتلا تابغرلاو قاوذألل ةعانص قوس ىلع حاتفنا نم كلذ
 نود ةفلتخملا ةيليمجتلا تايلمعلل لصتل ،دودحلل ةرباعلا ةيريهامجلا ةفاقثلاب
  ."ايعيبط أطخ" ربتعي ام حالصإ تابغر قيقحتل طقف لب ،اهل ةيكينيلكإلا ةجاحلا

 دايدزالا مهفب زجنملا يناديملا ثحبلا جئاتن انل حمست دق قايسلا اذه نمضو
 ةقفاوم تلجس ذإ ،انهار يبرغملا بابشلا لبق نم دسجلاب مامتهالا يف درطملا
 تقوفت ،دسجلا يف حايترالا ىلع دعاست ليمجتلا تايلمع نوك ىلع 28% نم رثكأ

 ةنيع عومجم نم %38 يلاوح ربع نيح يف ،نيتطقنب روكذلا ىلع ثانإلا ةبسن اهيف
 نكل .ثانإلاو روكذلا نيب ةنزاوتم بسنب رمألاب مهتفرعم مدع نع ثحبلا عمتجم
 ةلاحلاو يميلعتلا ىوتسملاو ةماقإلا ناكم تاريغتم يعاري يليصفت عيزوت دامتعاب
 نع بازعلا فشكي ثيح ،ال وأ معنب ةباجإلا مسح ىوتسم ىلع تانيابت زربت ،ةيلئاعلا
 ةقفاوم فقاوم ةبسن بناج ىلإ "فرعأ ال" باوج مهرايتخاب ددرتلا نم ةيلاع ةبسن
 مهضفر ةبسن تقوفت نيسنجلا نم نوجوزتملا امنيب ،ةضفارلا نم اليلق ىلعأ
  .نيرخآلا نيرايتخالا نم اهريغ ىلع دسجلا يف حايترالا ىلع ادعاسم ليمجتلا رابتعا

 ايعو يفخي نأ نكمي ال دسجلا عم ةقالعلا يف يرهاظلا يدرفلا دعبلا نإ
 دعاسي ام اذهو ،ةماع ةيعامتجالا هتالعافتو درفلا تاقالع هجويو ايعامتجا لكشتي

 تراصو ايجراخ ةعضومتم ةيعامتجا ةقالعك داسجألا نيب ةقالعلا لاؤس حرط ىلع
 زفحي امم ،نمزلا ربع تروطت دارفألل ةيلعاف لئاسي يجولويسوس ريكفت عوضوم
 تالوحت نم ةيلالدلا اهتوق دمتست ةفلتخم تاريغتم طبري يذلا يملعلا ثحبلا ىلع

 دسجلا نوكل كلذو .هلوح ةيعامتجالا تالثمتلاب اهتقالع يف يدرفلا دسجلا ةروص
 ،زيامتلاو ،بتارتلاو ،ةنراقملاو ،فالتخالاو ،هباشتلل عوضوم وه امومع
 دسجلا كالهتساو تالامعتساو تاوهش ةينادرف لاؤس حرطي دقف...ءاصقإلاو
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 يدرفلا هزيمت تبثي نأ درفلا لواحي ذإ ،كلذ يف درفلا ةيرح دودح عوضوم يدرفلا
  .اهيلإ يمتني يتلا ةعامجلا فادهأو هفادهأ نيب احجرأتم هسفن دجي هنكل ،ايعامتجا

 ىلع ةقفاوملا ىدم لوح لاؤس ىلع ثحبلا اذه ةرامتسا تلمتشا كلذل    
 تناك و .دويق ةيأ نودب و ةيرحب هيف فرصتلا يغبني ادج صاخ كلمك دسجلا لثمت
 ىلع ،يبسن لكشب وأ قلطم لكشب ءاوس ،ةقفتم %78.2 ةبسنب نيثوحبملا تاباجإ

 يف يباجيإ ىحنم ىلع ليحت يتلا اهتلالد اهل ةيئاصحإ ةبسن يه و .ةلأسملا هذه
 يبسنلا( قافتالا مدع ىلع ليحت يتلا %24.5 ةبسنب تنروق ام اذإ ،دسجلا لثمت
  ،)اعم قلطملاو

 ةسمخلا ةيجولويسوسلا تاريغتملا يقابب ،ةلأسملا هذه طبر دنعو    
 ،سنجلا يف لثمتت ريكذتلا ليبس ىلع يهو ،جئاتنلل يلوألا ضرعلا اذه يف ةدمتعملا
 قافتالا بسن نأ ظحلن ؛ةماقإلا ناكم ،لخدلا ىوتسم ،يميلعتلا ىوتسملا ،نسلا
 نع اريثك فرحنت مل ،قلطملاو يبسنلا قافتالا مدع بسن امك ،قلطملا و يبسنلا
 قرتخي ،دسجلا كلمت ةيرح ةرورضب يعولا نأ ينعي اذهو .لكك ةنيعلل ةماعلا بسنلا

 رثكأ رمألا ناك نإو .%50 قوفي لدعمب ةنيعلا يف ةلثمملا ةيعامتجالا تائفلا لمجم
 صاخلا مهكلمت نع بازعلا ربع ذإ ،اهريغ عم ةنراقملاب ةيعامتجا تائف ىدل امسح
 نكميو .24% عومجم نيجوزتملا دنع زواجتت مل امنيب ،% 45 تقاف ةبسنب مهداسجأل
 ىربكلا ندملا يف يدرفلا دسجلل رحلا كلمتلاب يعولا ةبسن عافترا ليجست ةلوهسب
 ةنراقملاب ،ةماقإلل نكامأك )% 13.44 ( ىرقلا هاجتا يف جردتملا هضافخناو ) %28.63(
 %6 اهعومجم يف زواجتت مل ةفيعض بسن يف تلظ يتلا ةقفاوملا ريغ ةبوجألا عم
  .اهتماقإ ناكم بسح ةئف لكل ةبسنلاب

 روكذلا نيب ابراقتمو امجسنم لظف سنجلا ريغتم بسح فقاوملا عيزوت امأ
 ،اعم ضفرلا وأ ةقفاوملاب باوجلا يتلاح يف ثحبلا عمتجم عومجم نمض ثانإلاو
 يميلعتلا ىوتسملا رايعمبو ةفلتخملا رمعلا تائف نيب تاتوافتلا تزرب نيح يف
 لامعتسا ةيرحب يعولا كلمت ةبسن عافترا ريدقتب بسانتت اهمومع يف يهو ،دارفألل
 ىوتسملا عافتراو ،جاوزلا نم رثكا ةيبوزعلا تالاح عم ،يدرف كلمك دسجلا
  .ةنس 44 نود ام بابشلا نسو ،يميلعتلا

 ،ةلأسملا حرط نم رورملا دنع فقاوملاو تالثمتلا هذه ريغتتس له ،نكل 
 ىلع ةرشابم ليحي لكشب هحرط ىلإ ،ضافضفو ماع لكشب ،هتيرحو دسجلا ةلأسم

 ؟شيعملا يعامتجالا عقاولا نم رهاوظ

 سمت ،ةددحم اياضق ىلع ةرامتسالا ةلئسأ تزكر ،ددصلا اذهب     
 و تالثمتلا نع فشكلا فدهب ،ماعلا ءاضفلا يف يوثنألا دسجلا صوصخلاب
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 نم فقوملا لوح لؤاستلا ناك كلذل .دسجلا ةيرح ةلأسم نم "ةيقيقحلا " فقاوملا
 ةنيعلا دارفأ نم %50 يلاوح ربتعا ثيح .عراشلا يف يئاسنلا دسجلا ةنيز زاربإ
 ةسمخلا ةيجولويسوسلا تاريغتملا لاخدإ دعب ىتح و .ةيصخش ةيرح ةلأسملا
 ةيبسن ةبلغ ينعي امم .يرهوج لكشب ريغتت مل ةبسنلا نإف ،انه ةدمتعملا
 وحن عوزنلاب فصوي ام ابلاغ عمتجم يف ةلأسملا هذه نم ةيباجيإلا فقاوملل
 .ةيناديلقتلا و نيدتلا و ةظفاحملا

 .ديدش رذحب ذخؤي نأ يغبني ،فقاوملا ةيبلغأل يباجيإلا ىحنملا اذه نأ ريغ     
 وأ مامتهااللا " نم عون نع ربعت فقاوملا كلت نم ضعب نوكت نأ نكمي ثيح
 ةيرح ةلأسمب يباجيإ عانتقا نع ريبعت اهنم رثكأ  "le je m’enfoutisme ةالابماللا
 يف ةدراولا تارشؤملا نوكب كلذ ىلع لدتسن .ماعلا ءاضفلا يف يوثنألا دسجلا
 ىلع تزاح ةيباجيإلا فقاوملا نع ،هيف سبل ال حضاو لكشب رشؤت يتلا ،ةرامتسالا
 و تاملعتم ،عراشلا يف دسجلا تاررحتم ةوسنلا ءالؤه رابتعاف .ةيندتم بسن

 دنع %10.3 و روكذلا دنع %15.8 بسنلا عومجم يف زواجتت مل ،تارونتم و تاحتفتم
 .روكذلاب ةنراقم نهسفنأ ثانإلا ىدل ةبسنلا ضافخنا ،رظنلل تفلملاو .ثانإلا

 ريغ نهنوكب ،عراشلا يف دسجلا تاررحتم ةوسنلا كلت رابتعا مت ،نيح يف     
 نإ لب .ةنيعلا دارفأ نم % 31.3 دنع ةيبرتلا تائيس و تاصيخر ،تافرحنم ،تامرتحم

  ."تارفاك " نهربتعا نيثوحبملا نم 0.6%

 فقوملا يف لثمت .ضيقن لؤاست حرط مت ،قباسلا لؤاستلا سكع ىلعو    
 نوك نع يناديملا ثحبلا فشك ثيح .باجحلا ءادتراب يوثنألا دسجلا ةيطغت نم

 (ثانإلا دنع ديزت ةبسن يه و .ةلأسملل مهدييأت نع اوربع نيثوحبملا نم 61.2%
 تاريغتملاب ةلأسملا طبر متي امدنع امأ .)%57.1(روكذلا لباقم )65.3%

 ةنراقم ةلالد تاذ بسنلا يف تارييغت ظحلن ال اننإف ،انه ةدمتعملا ةيجولويسوسلا
 ( الصأ ةلأسملاب مامتهالا مدع لوح بسنلا كلت يف ىتحو .ةنيعلل ةماعلا ةبسنلاب
 ةنوكملا تائفلا و لكك ةنيعلا نيب ةيرهوج تاقورف ظحالن ال ،)ددحم فقوم نودب
 .%25 و %20 نيب حجرأتت تيقب مومعلا ىلع ةبسنلاف .اهل

 ءاضفلا يف باجحلل ةأرملا ءادترا معد بابسأ نأ ،ةساردلا تدصر امك     
 نيدلا ميلاعت عم ماجسنالا ةرورض ( ةينيدلا ةيعجرملا يف هدنس دجي ام ابلاغ ،ماعلا
 عباط تاذ تاريربت %38 يلاوح مدق نيح يف .ةنيعلا دارفأ نم %62.5 دنع )يمالسإلا

 ...سانلا مالكو ،شرحتلا بنجت ،ةيقالخأ و ةيصخش بابسأ ليبق نم يلمع

 نيذلا ،نيبوجتسملا نم %3.8 ةبسن لامهإ يغبني ال ،قبس ام ىلع افطعو 
 اهفعض مغر و ،ةئفلا هذه .باجحلا ءادترال داضملا مهفقوم نع ،مات حوضوب اوربع
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 %67.3 ثيح .كاذ اهفقومل ريربتك هتمدق ام ىلإ هابتنالا يغبني ،يبسنلا و يددعلا
 ررب نيح يف .ةضحم ةيصخش ةيرح وه ،همدع نم باجحلا ءادترا نوك نع اوربع

 ءيش يأ ضرف يغبني ال يلاتلاب و ،ةأرملا و لجرلا نيب ةاواسملاب مهفقوم 30.9%
 .اهيلع

 ،ماعلا ءاضفلا يف باجحلا ءادترال ةداضملا فقاوملا هذه نأ ،نذإ ظحالن    
 .ةاواسملا و تايرحلا و قوقحلا ةيعجرم نم حتمت ام ردقب ،ةينيد ةيعجرم نم حتمت ال

 

 

 ةايح شيع ةيناكمإ ،ةيدرفلا ةيرحلا ةسرامم نع ةربعملا لاكشألا نم  
 .ةرحلا ةدارإلاو ةيعاولا ةبغرلاب ،ةيئاضرلاو ةيقافتالاب ةعوبطم ،نيدشار نيب ةيسنج
 ةليحم ةلئسألا نم ددع ىلع ،ةساردلا هذه يف ةدمتعملا ةرامتسالا توتحا كلذل

 ثحبلا نع تحشر يتلا ةيلوألا جئاتنلا نم ضعب ىلع ،انه زكرنس  .ةلأسملا هذه ىلع
 .صوصخلا اذهب يناديملا

 اهتائف نم امك ،ةنيعلا دارفأ نم %50 يلاوح نوك ىلإ ،ةيادب ةراشإلا ردجت    
 ةيسنج تاقالعب مايقلا اوربتعا ؛انه ةدمتعملا ةسمخلا تاريغتملا بسح ةفلتخملا

 يقاب تعزوت نيح يف .ةيصخش ةيرح ةلأسم تايتفلا امك نايتفلا ىدل جاوزلا لبق
 ،ةينيدلا ميلاعتلا نع داعتبالا ،يقالخألا داسفلاب تاقالعلا كلت تعن ىلع بسنلا
 .ةيبرتلا ءوسو

 تحبصأ ةيجاوز لبق -املا تاقالعلا نأ ،نيثوحبملا نم %76.3 ربتعا امك   
 ةفرعم نع اوحرص دق مهنم %60 يلاوح دجن ثيحب .يبرغملا عمتجملا يف ةرشتنم

 .طمنلا اذه نم ةيسنج تاسرامم ،اهل وأ هل ،ةاتف وأ ىتفب ةيصخش

 نابشلا ءالؤه عفدي يذلا فدهلا نع ،مهلاؤس دعب دصرن اننأ ريغ    
 وه فدهلا نأب مهنم %56 يلاوح حرص ،ةيسنج تاسرامم اذكهب مايقلل ،تاباشلاو
 هذه يف ةيدرفلا ةيرحلا ةسرامم دعب ىلإ هبتني مل نيح يف .ةيسنجلا ةبغرلا عابشإ
 هذه ريسفت يف يجولويبلا يزيرغلا دعبلا نأ ىنعمب .% 15.4 الإ ةيسنجلا ةسرامملا
 ،يفاقث دعبب ريسفتلا نم ىوقأ لكشب ةنيعلا دارفأ دنع رضح ،ةيسنجلا تاسرامملا
 هذه لثم عطاق لكشب نوضفري نيذلا امأ .ةدارإلا و قحلا و ةيرحلاك ،يقوقح وأ
 .اينيد ةمرحم تاقالع اهنوكب مهفقوم مهنم %77.6 ررب دقف ،ةيسنجلا تاقالعلا

La sexualité ةيناسنجلا و ةيدرفلا ةيرحلا  
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 روكذ نيب يأ ،hétérosexuel "ةيريغلا و ةرحلا " ةيسنجلا تاقالعلا نع اذه    
 ةيسنجلا تاقالعلا نم فقوملا نع اذامف .ةيجاوزلا ةسسؤملا راطإ جراخ ثانإ و
 ؟ homosexuel "ةيلثملا"

 اوربع ،ةنيعلا دارفأ نم %50 نم رثكأ نأ ةساردلا تفشك ،صوصخلا اذهب   
 كانه ثيح .ةفلتخم لاكشأب ،ةيلثملا ةيسنجلا تاقالعلل ضفار يبلس فقوم نع
 .)برغلل ديلقت ،ةعيبطلا دض تاقالع ،افارحنا ،ايجولويب وأ ايسفن اضرم اهربتعا نم
 نيدلا نع اوجرخ ارافك ،تايلثملا و نويلثملا اوربتعا مهنم %3.5 ةبسن ىلإ ةفاضإ اذه
 ةالابمال يأ "مزيتوفنوموج " نع تربع ،ةنيعلا نم ىرخأ ةئف ،ةئفلا هذه يلت .يمالسإلا
 ةيرحل ةسرامم اهنوك نع %13.7 ربع نيح يف .%26.8 ةبسنب ةيلثملا هاجتا ةحضاو
 ظحلن ال ،انه ةدمتعملا ةسمخلا تاريغتملا كلت لاخدإب هنأ لجسن امك .ةيدرف
 .لكك ةنيعلا ىوتسم ىلع ةلجسملا كلت نع افارحنا

 يف ةيسنجلا ةيلثملل ينلعلا راهظإلا ةيرح نم فقوملا نع اذام ،نكل    
 ؟ماعلا ءاضفلا

 ،ماعلا ءاضفلا يف ةيلثملا ةيسنجلا تالويملا نع ينلعلا نالعإلا صوصخب  
 ال و مامتها مدع نع %23.6 ربع نيح يف .كلذل مهضفر نع %60 يلاوح ربع دقف
 عوبطملا لثمتلا و فقوملا اذه نيب طابترا ىلع لدي اذه و .ةلأسملاب ةالابم
 .ةيسنجلا ةيلثملا هاجتا اقباس هاندصر يذلا ،ةيبلسلاب

 ظحلن ال اننإف ،ةسمخلا ةيجولويسوسلا تاريغتملا كلت لاخدإ دنع ىتحو    
 ةبسن نأ ليجست يغبني هنأ الإ ؛)%60 يلاوح ( ضفرلا ةبسن يف ةسوملم تاقورف
 يميلعتلا ىوتسملا ضفخنا املك اقباس ةروكذملا ةبسنلا نع ديزت ،هذه ضفرلا
 .)يئادتبا ،ينآرق باتك ،يسارد ىوتسم نودب ( نيبوجتسملا دارفألل

 ،ةيسنجلا ةيلثملا هاجتا يبلسلا ىحنملا اذه مغر هنأ ىلإ ،ةراشإلا ردجت امك     
 صخشب ةرشابمو ةيصخش ةفرعم ىلع مهنوكب اوحرص ،ةنيعلا دارفأ نم  %30 نإف
 ةلأسم نم فقوملا و لثمتلا ةيبلس مغر هنأ ىنعمب .ةيلثم ةيسنج تالويم هل
  .ةيعامتجالا ةيمويلا تاقالعلا يف ايبسن ايكولس احماست لجسن ،ةيلثملا

 ربع ،عمتجملا يف ةيناسنجلا ميظنت و طبض لئاسو لوح اياضق حرط دنعو   
 :يلي ام ليجست مت دقف ،ةينوناقلاو ةيوبرتلا لئاسولا

 يلاوح قفاو ،ةيميلعتلا تاسسؤملا يف ةيسنجلا ةيبرتلا سيردت صوصخب _
 ةبسنلا يقاب و ،مهتقفاوم مدع نع %20 ربع نيح يف ،كلذ ىلع ةنيعلا دارفأ نم 60%

 .ددحم ريغلا فقوملا يوذل دوعت
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 ،انه ةدمتعملا ةسمخلا ةيجولويسوسلا تاريغتملاب ةلأسملا طبربو       
 صخي اميف ،لكك ةنيعلا ىوتسم ىلع ةلجسملا بسنلا نع فارحنا ةمث هنأ ظحلن
 ىوتسملا اذه ضفخنا املك هنأ دصرن ثيح .يميلعتلا ىوتسملا ريغتمب طابترالا
 يف سابتلالا نم عون ىلإ كلذ دوعي دق .%40 دودح ىلإ ةقفاوملا ةبسن تضفخنا

 .ةنيعلا نم ةحيرشلا هذه ىدل ةيسنجلا ةيبرتلاب دوصقملا باعيتسا و مهف

 تعفترا ثيح ،ةماقإلا ناكم /لاجملا ريغتمب اطابترا دصرن ،رخآ عضوم يفو     
 .%75 ةبسن سمالتل ىربكلا ندملا يف ةقفاوملا ةبسن

 قلعتملا ،يبرغملا يئانجلا نوناقلا نم 490 لصفلا نم فقوملا صوصخب _
 ةنيعلا دارفأ نم %69.2 نأ لجسن ،جاوزلا ةسسؤم جراخ ةيسنجلا تاقالعلا ميرجتب
 .لصفلا اذه نع ةركف ىندأ مهل نكت مل ةثوحبملا

 هنوكب ،ثحابلا لبق نم ينوناقلا لصفلا اذه ىوحف ىلع مهعالطإ دعبو    
 ربع ثيح ؛هنم ةيلاتلا فقاوملا ليجست مت ؛جاوزلا جراخ ةيسنجلا تاقالعلا مرجي

 نم دحلل ةليسو هنوكب كلذ نيرربم ،لصفلا اذه هنمضتي ام لوبق نع مهنم 50.4%
 هطبر نيح يف .ةيسنجلا تاقالعلا ىضوف ، ةراعدلا  ،فارحنالا  ،يقالخألا داسفلا
 دحي وأ ،نييعرشلا ريغ لافطألا نم دحي وأ ،ككفتلا نم ةرسألا يمحي هنوكب نورخآ

 .جاوزلا نع فوزعلا نم

 ةلاحإلاب يحوي ةباجإلا تاناخ يف باوج ميدقت مدع ةرامتسالا تدمعت دق و   
 نم ددع نوك دصر مت هنأ ريغ .ثوحبملا هيجوت متي ال ىتح ،ةينيدلا ميلاعتلا ىلع
 ةيعجرملاب كاذ وأ ردقلا اذهب طابترا اهل ،نيثوحبملا فرط نم ةمدقملا تاريربتلا
 .ةينيدلا

 اذهل حيرص داضم فقوم نع اوربع نيذلا ،نيبوجتسملا صوصخب امأ   
 ةيرحلا نع عافدلاب هفقوم مهنم %48.3 ررب دقف . %27.2 مهتبسن و ،لصفلا
 هذه و .قالخألا جاتنإ يه تسيل نوناقلا ةفيظو نأ اوربتعا %24.3 و .ةيصخشلا

 مهنم %15.2 كانه نأ ريغ .ريبك دح ىلإ ةجضان و يعوب ةينبم اهرابتعا نكمي فقاوم
 نم( ةيديبللا " مهتابغر ةيبلتو ةيسنجلا مهتايح شيع مامأ اقئاع لصفلا اذه ربتعا
 ،ىلوألا ةلهولل رهظي نإ و ،اذه مهفقوم نأ لوقلا نكمي ثيحب .طقف ) libido وديبيل
 ،هيلمت فقوم نم رثكأ سيل عقاولا يف هنإف ،درفلل ةيسنجلا ةيرحلا نع عافدك
 نأ نكمي و ،تباث ريغ فقوم وهف يلاتلاب و ،ةرحلا و ةيعاولا ةدارإلا نم رثكأ ةزيرغلا
 .درفلل ةبسنلاب هتاهاركإ و هطورش و يعامتجالا قايسلا ريغتل اعبت ريغتي

 ةفلتخم ةيفلخب ،م.ج.ق نم 490 لصفلا تضراع ،مهنم %11.6 ةبسن كانهو   
 ضعبلا ىلع قبطي يأ .ةبراغملا ىلع ةيساوس قبطي ال هنوك يهو .قبس امع امامت
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 ةيعامتجالا ةهاجولاو ذوفنلا ةوق ىدمب قلعتت تارابتعال ،رخآلا ضعبلا نود
 يه ،ساسألا اذه ىلع لصفلل ةضفارلا ةئفلا هذه نأ اينمض ينعي اذه و .صخشلل
  .هقيبطت و هليعفت دنع ةيعامتجالا طورشلا طقف ضفرت اهنكل ،ايئدبم هلبقت

 

 

 فلتخملا عم كرتشملا شيعلا لوبقو ،داقتعاللا وأ داقتعالا ةيرح لوبق نإ
 قلعتت ،رمألا ةيمهأ نأو ةصاخ .ةيدرفلا تايرحلا مارتحا ميمص يف لخدي ،اينيد
 .هسدقي ال وأ درفلا هسدقي امب يأ le sacré سدقملاب

 مهي ،صوصخلا اذهب ةلئسألا نم ددع حرط ىلع ةساردلا تلمع ،هيلع ءانبو  
 :ةيلاتلا اياضقلا اهضعب

 دارفأ نم %50.1 يلاوح نا ةساردلا تدصر ،ةلأسملا هذه صوصخب      
 %23.6 الإ فرعتي ال نيح يف .الوأ نيملسمك ايتايوه مهسفنأ ىلع نوفرعتي ،ةنيعلا

 ،ةينطولا ةيوهلاب روعشلا نوك ىلع لدي اذه و .الوأ ةبراغمك مهسفنأ ىلع مهنم
 .ةيمالسإلا ةينيدلا ةيوهلاب روعشلا ىلع اقحال يتأي

 ةجتانلا بسنلا نإف ،انه ةدمتعملا ةسمخلا تاريغتملا لاخدإ دنع ىتح و      
 ةيوهلا ةلأسم نأ نذإ رهظي .لكك ةنيعلا بسن نع ريبك لكشب فرحنت ال كلذ نع
 .انتنيع يف ةيعامتجالا طورشلاو تاقايسلل ةرباع يه ةينيدلا

 la يتنطاوملا دعبلاو ينيدلا دعبلا نيب دحاو لاؤس يف جزمن امدنعو    
citoyenneté، نطاوم قح نع لؤاستلا ليبق نم ،ةقيقد و ةددحم ةيعضو حرطنل 

 نأ دصرن .الثم داحلإلا وأ رفكلاب رخآ يبرغم نطاوم ىلع مكحي وأ مهتي نأ يف ،يبرغم
 ةبسن الإ كلذ ىلع حيرص لكشب قفاوي ملو .كلذ نوضفري نيبوجتسملا نم 72.6%
 تاريغتملا يقاب ريدقتب نكلو .ددحم فقوم نع مهنم %22.9 ربعي مل نيح يف .4.7%

 يف ابراقتو ،ثانإلاو روكذلا نيب فقاوملا يف اريبك ابراقتو انزاوت ظحلن ،ةدمتعملا
 نكمي ،ةمج تاتوافت زربي يليصفتلا عيزوتلا نكل ،تائفلا فلتخم ىدل ةيرداللا بسن
 ىدلو ،نيجوزتملاب ةنراقم بازعلا ةئف ىدل ضفرلا بسن عافترا  يف اهلامجإ
 اينهمو ايسفن ارارقتساو اجضن رثكأا بابشلا ةئف ىدلو ،ىربكلا ندملاب نينطاقلا
 .مهريغ عم ةنراقم  )ةنس 25-34(

 كلت مهتاعانق نورربي مهنم %49.6 نأ دجن ،ضفرلا بابسأ يف نعمتن املو    
 ةنطاوملا ساسأ ىلع شياعتلا ىتح هنأ ىنعمب .كلذ عنمي يمالسإلا نيدلا نوكب
 لكشب ةنطاوملا ساسأ ىلع ريربتلا ءاج نيح يف اذه .ينيد ريربت نع هل ثحبلا يغبني

ةينيدلا ةيوهلا و ةنطاوملا  
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 ةقيقدلا ريغ ةضافضفلا تاريربتلا امأ .مهنم طقف %20.8 دنع حيرص و حضا و
 و ،نايدألا نيب قرفت ال يتلا ةيناسنإلل ءامتنالا ليبق نم %30 يلاوح دنع اهدجنف

 .رشبلا نيب حماستلا ةرورض

 ،نيجوزتملاب ةنراقم بازعلا ةئف نأ لجسن ،الثم ةيلئاعلا ةلاحلا ريدقتب نكل    
 يف دنتست ،رفكلاب هريظنل يبرغم نطاوم ماهتال اهدارفأ نيب ضفرلا ةبسن زواجتت
 عم ،كلذ عنمي يذلا هسفن يمالسإلا نيدلا ةجحل ،%20 براقت ةبسنب ،اهفقوم ريربت

 ةسرامم يف ةينالقعلا  ةاواسملل ردصمك ةنطاوملاو حماستلا ميق ريدقت فعض
 حوارتت اضيأ ريفكتلل نيضفارلا ةبسن اهيف عفترت يتلا ىرقلا ىتح لب .ريمضلا ةيرح
 رركتي رمأ وهو ،ةباجإلا ضفر نيبو ريفكتلا ضفر هناونع ينيد يعو نيب اهعفاود
 رارمتسا ىلع رشؤي امم .ةدح ىلع ريغتم لك ريدقت دنع ةفيعض تاتوافتب امومع
 ةيرح لوح مهتاروصت ءانبل ةبراغملا نينطاوملا هيجوت يف ةينيدلا ةفاقثلا ةوق
 تاقالعلا ةينالقع ةفك حيجرت يف البقتسم حجني دق يقوقح يعو زورب مغر ،ريمضلا
 موهفم ناك نإو ىتح ،نيدتلا ةيرح صوصخب نينطاوملا نيب ةلدابتملا تالثمتلاو
 اهساسأ وه دحاو نآ يف ةيفسلفو ةينيد يناعمو تالالد نمضتي يذلا حماستلا
 .يرظنلا

 نإف ،اهركذ قباسلا ةسمخلا تاريغتملاب ةلأسملا هذه طبر دنع ىتحو 
 ىلع ةلجسملا بسنلا نع يرهوج لكشب فرحنت ال ،اهيلع لصحتملا بسنلا

 لكك ةنيعلا ىوتسم

 

 

 لحيس ةيمالسإلا ةعيرشلا قيبطت نأ ،ةنيعلا دارفأ نم %46.8 دقتعي  
 مل ةنيعلا ثلث يلاوح و .كلذ %22 ضفري نيح يف .ةيمالسإلا تاعمتجملا لكاشم
  .اددحم افقوم ذخأي

 ظحلن ،انه ةدمتعملا ةيجولويسوسلا تاريغتملاب بسنلا هذه طبر دنع و  
 يف .فقاوملا هذه يف يرهوج لكشب رثؤت ال لخدلاو نسلاو سنجلا تاريغتم نأ

 ضفخنا املك هنأ دصرن ثيح ،يميلعتلا ىوتسملا ريغتمل ايبسن اريثأت ظحلن نيح
 تالكشم لحيس ةعيرشلا قيبطت نأب داقتعالا داز ،يميلعتلا ىوتسملا
 ووذ دنع %43 ،نيسردمتملا ريغ دنع %52 ةبسنب وهف .ةيمالسإلا تاعمتجملا

 امنيب .يئادتبا يميلعت ىوتسم ووذ دنع %71.7 ىلإ لصت و ،ينآرقلا باتكلا ىوتسم
 .يلاعلا ىوتسملا ووذ دنع %38 ةبسن زواجتت مل

ةعيرشلا قيبطت و ناسنإلا قوقح ئدابم  
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 ةلأسم نيب طبرلا دنع بسنلا يف افيفط ارييغت دصرن ،ىرخأ ةهج نم        
 نونطقي نيذلا نأ لجسن ثيح .ةماقإلا ناكم /لاجملا ريغتمو ةعيرشلا قيبطت
 ىلعأ فقسك %20 ةبسنب ةنراقم ،مهقافتا مدع نع %26 ةبسنب اوربع ،ىربكلا ندملا

 .)ىرقلا و ىرغصلا و ةطسوتملا ندملا ( ىرخألا تالاجملا يف

 ءاطعإ نم فقوملا لوح لاؤس حرطب ،ةلأسملا يف رثكأ قيقدتلا دنعو      
 بسن نأ دصرن .ةيمالسإلا ةعيرشلا ئدابم ىلع ناسنإلا قوقح ئدابمل ةيقبسألا
 حوضو مدع ىلإ كلذ دوعي دق .اهنيب ام يف براقتت فقوماللا و ضفرلا و لوبقلا
 .هسفن لاؤسلا يف وأ نيبوجتسملا ناهذأ يف ةلأسملا

 عمتجملا نوكب ،رثكأ هقيقدتو ىرخأ ةغيصب لاؤسلا حرط دنع هنأ ريغ    
 ىلع ةقفاوملا ةبسن تلصو .ناسنإلا قوقح ئدابم قيبطت دنع لضفأ هلاح نوكيس

 لوح لاؤسلا حرط دنع هنأ نذإ رهظي .طقف %7.2 اهضفر نيح يف ،%73.5 ىلإ كلذ
 بسن عفترت ،ةعيرشلا ةلأسمل هنيمضت نودب ناسنإلا قوقح ئدابم ةلأسم
  .ةقفاوملا

 قوقح ئدابم قيبطت ىلع ةقفاوملا هذه نوك ،ليجست يغبني هنأ امك   
 يبرغملا عمتجملا تايصوصخ ةاعارم اهيلع ثيح ؛ةطورشم ةقفاوم يه ،ناسنإلا
 ةيلومشب نيعنتقملا ةبسن زواجتت مل نيح يف .نيبوجتسملا نم %67.4 ل ةبسنلاب
  .نيبوجتسملا عومجم نم %10.2 ةبسن ناسنإلا قوقح ئدابم ةينوك و

 ظحلن ال ،اقباس ةروكذملا ةيجولويسوسلا تاريغتملا كلت لاخدإ دنع ىتح و   
 .ةنيعلل ةماعلا بسنلا نع ةيرهوج تافارحنا

 

 

 اعافترا دصرن ،عمتجملاب ةينيدلا ةيددعتلا لوبق ىدم ةلأسم حرط دنع    
 اذهو .%40 و %30 نيب حوارتت  بسنب ةنيعلا دارفأ دنع فقوماللا بسن يف اظوحلم
 ال يبرغملا عمتجملا نوك ىلإ دوعي دق ،ةلأسملاب مامتهاللا امبر وأ فقوماللا
 ةنايدلل ةقلطم هبش ةدايس فرعي هنأ امب .يلعف لكشب ةيددعتلا هذه شيعي
 مهت و .ادج ةليئض بسنب هيف ةدوجوم ،ىرخألا تانايدلا نوكل كلذ و .ةيمالسإلا
 .) اعبط دوهيلا ةبراغملا نم ىقبت ام ءانثتساب ( ةبراغملا ريغ صوصخلاب

 نيفلتخملا نيب شياعتلا ةيناكمإ لوح ،ىرخأ ةغيصب لاؤسلا حرط مت املو   
 ضفرلا ةبسن زواجتت مل و ،%61.5 ىلإ ةقفاوملا ةبسن تلصو .دحاو ناكم يف اينيد

 .%11 فقوماللا ةبسن زواجتت مل امك ،5%

عمتجملاب ةيبهذملاو ةينيدلا ةيددعتلا لوبق  
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 ةيناكمإ لوح لاؤس حرط دنع ،اهيلع لصحتملا كلت نم برتقت بسن يهو   
 .دحاو ناكم يف )الثم ةعيش و ةنس ( ايبهذم نيفلتخملا نيملسملا شيع

 مهلبقت نع نيبوجتسملا عومجم نم %68.1 ربع ،قايسلا سفن يفو   
 ظحالملا و .كلذل حضاو ضفر نع اوربع %11.8 لباقم ،اينيد فلتخملا عم ةقادصلل
 يوذ نم %83 دنع ةلوبقم يهف ( يميلعتلا ىوتسملا عافتراب عفترت لوبقلا ةبسن نأ
 تالاجملا يف ةيفاقثو ةيعامتجا ةايح طورش يف اضيأ عفترتو ،)يعماجلا ىوتسملا
 نيبوجتسملا دنع %76.8 ةبسنلا تغلب ذإ ،ةعفترملا ةيناكسلا ةفاثكلا تاذ ةيرضحلا
 ندملاب ارورم ىرقلا هاجتا يف جردتم لكشب ضفخنتل ىربكلا ندملا نونطقي نيذلا
   .ةريغصلاف ةطسوتملا

 اردق لمحت نيبوجتسملا فقاوم نأ ،بسن نم ركذ ام لالخ نم ،نذإ نيبتي   
 اذه نأ ريغ .ايبهذم وأ اينيد فلتخملا رخآلا ىلع حاتفنالاو حماستلا نم هب ناهتسي ال
 رثكأ ةلئسأ حرطت امدنع .يبسن لكشب نإ و ،رخآ اهاجتا ذخأي نأ ثبلي ام ،ىحنملا
 ةنايد قنتعا يبرغم صخش نم فقوملا لوح لاؤسلا دنع الثمف .عقاولاب اقاصتلا
 ،يعيشلا مالسإلا ىلإ ينسلا مالسإلا نم هبهذم طقف ريغ وأ ،مالسإلا ريغ ىرخأ
 نيبوجتسملا نم %40 يلاوح اهربتعا نيح يفف .انتنيع يف احضاو اباطقتسا ظحلن

 .رفك و ةدر ،ةلالض ةباثمب هنم ةبسنلا سفن ابيرقت اهتربتعا ،ةيصخش ةيرح

 دق ةيبرغملا ةيعامجلا ةيوهلا ةدحول ناونعك يمالسإلا نيدتلا سوقط نكلو
 هصلختسن نأ نكمي ام اذهو ،اهريغ يف امم رثكأ ةددحم ةنمزأ لالخ اهسفن حرطت

 ميدقتو يهاقملا حتف ةلأسم نم مهفقوم بلط دنع ثحبلا ةنيع دارفأ تاباجإ نم
 ةعفترم معن لوقب ةقفاوملا ةبسن تدب نإو ىتح ذإ ،ناضمر رهش لالخ تامدخ
 ،%40 نم لقأ لظت يتلا نيضفارلا ةبسن نم لقأ لظت اهنإف ،%43 يلاوحب  ايبسن
 تاريغتملا بسح عيزوتلا نإف ،لقألا يه مهتبوجأ مسح يف نيددرتملا ةبسن ىقبتل
 ةحوتفم يهاقمب لوبقلا صوصخب ةلاد ةيئاصحإ قراوف فشكي ةدمتعملا سمخلا
 .ناضمر رهش مايأ راهن تارتف لالخ نيمئاصلا ريغل ةيئاذغ تامدخ ميدقتل مومعلل

 ةسرامم ةيرحب لوبقلا نأ تارامتسالا جئاتن ليلحت نم ةاقتسملا ماقرألا نيبتف
 نم رثكأ نيجوزتملا ضفر لحم يهاقملا يف نلعم لكشب همدع وأ مايصلا سوقط

 ،ىربكلا ندملا نم رثكا ىرغصلاو ةطسوتملا ندملاو ىرقلا ينكاس نمو ،بازعلا
  .تالاحلا فلتخم يف نيسنجلا نيب فقاوملا يف براقت ليجست مغر

 لالخ مايصلا ةريعش رابتعا ىلع ثحت ةيلصألا ةينيدلا صوصنلا تناك نإو ىتح
 ديلاقتلاو تاداعلا نإف ،ههلإو ملسملا نيب ةرشابم ةلصو ةيدرف ناضمر رهش

 اهماجسنا ةعزعز لواح درف لك بقاعي ةيوه ةدحو ناونع اهتلعج ةيعامتجالا
 ناضمر مايأ راهن يف انلع رطفي نم قح يف باقعلا ةموظنم تززعت دقو ،يرهاظلا
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 نأ مغرو .كلذ ىلع صني يذلا يبرغملا يئانجلا نوناقلا نم 222 لصفلا دوجوب
 هتقفاوم نإف ،%73.66 ةبسنب ثحبلا ةنيع ةبوجأ يف اعئاش ناك لصفلا اذهب لهجلا

 ، 55% تزواجت ةبسن غلب دق هب لمعلا رارمتسا ىلع مهتقفاومو ةنيعلا دارفأ ءارآل
 ةءارق نكل .باوجلا يف اددرتم يقابلا لظ امنيب ،%28 دودح يف ضفر ةبسن لباقم
 تاتوافت دوجو دكؤي ،ةدمتعملا سمخلا تاريغتملا قفو لصفملا عيزوتلا
 مقرلا ،الثم بازعلا ةبسن لثمت ذإ ،ايجولويسوس ةلادو ةحضاو ةيوئف تافالتخاو
 ب نيجوزتملا ةبسن اهيلت ،)%18.93 ( روكذملا لصفلل نيضفارلا ةئف نمض ىلعألا

 ىربكلا ندملاب لصفلا ضفرل ةبسن ىلعأ تلجس امك .ةطقن 12 زواجت قرافب ،6.34
 – 18( ةنيعلا نمض رغصألا ةباشلا ةيرمعلا ةئفلا ىدلو ةماقإلا ناكم ريغتم بسح

 .يوناثلا ىوتسملا غلب ايملع انيوكت اوقلت نم ىدلو ،نسلا ريغتم بسح )ةنس 24
 ةيعامتجالا تائفلا بلطم وه 222 لصفلا فذح وأ ليدعت بلطم نأ ينعي امم
 هتاريربت يف زكري يذلا بابشلا نم لبقتسملا لايجأ بلطم هنكل ،اهتاعونت فلتخمب

 ربتعت يتلا ةظفاحملا تائفلا لباقم ،%26 ةبتع سمالت ةبسنب ةيرحلا موهفم ىلع
 يمالسإلا نيدلاب ةفرعملا يف اصقن فشكي لصفلا نومضم ضفرب ةباجإلا
)%27.40(. 

 و ينيدلا حماستلا و داقتعالا ةيرحب فارتعالا بوسنم نأ ،نذإ جتنتسن    
 نم رورملا دنع ضافخنالاب  أدبي ،نيثوحبملا نم اهب ناهتسي ال ةبسن دنع يبهذملا

 و تالاح نم فقوملا ىوتسم ىلإ ،طقف يأرلا و ئدابملا نع ريبعتلا ىوتسم
 .شيعملا عقاولا يف اهتفداصم نكمي ،ةيعامتجا تايعضو

 

 

 ةيجوغاديب تايفلخ وأ فادهأب نكي مل ،صوصخلا اذهب تالؤاست حرط نإ  
 .ةسردملا ةطساوب ةيعامتجا ةئشنتل ،نيثوحبملا لوبق ىدم دصرل اضيأ لب .ةصلاخ
 .رخآلل ينيدلا سدقملا ىلع ،ةحتفنمو ةرياغم ةئشنت

 يف نايدألل سيردتلا اذه لوبق ةبسن نأ ،جئاتنلا لالخ نم ظحالن   
 ضفر ةبسن لباقم .%50 ليلقب تقاف ةبسن ىلع زاح ،ةيميلعتلا تاسسؤملا
 بسنلا هذه طبر دنع ىتح و .ددحم فقوم نودب %21 و ، 25% دودح يف ةحضاو
 بسنلا عم ةيرهوج قراوف ظحلن ال ،انه ةدمتعملا ةيجولويسوسلا تاريغتملاب
 .ةنيعلل ةماعلا

 هغيوست مت ،لوبقلا ةبسنل يبسنلا عافترالا اذه نوك ىلإ ةراشإلا ردجت   
 ددعتلا لوبق ،حماستلا ميق ملعت ،رخآلا ىلع حاتفنالا ةرورضب هباحصأ ىدل هريربتو

ةيميلعتلا تاررقملا يف نايدألا ئدابم و خيرات سيردت  
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 نأ امب ،اهباحصأل ايعامتجا وأ ايتاذ ةفلكم ريغ فقاوم اهلك يه و...فالتخالا و
 تاسسؤملا يف ايلاح هب لومعم ريغ  ةفلتخملا نايدألا خيرات و ئدابم سيردت
 .برغملاب ةيميلعتلا

 كلت اهتقاس يتلا تاريربتلاو تاغوسملا كلت نأ ىلإ هابتنالا يغبني ،نيح يف  
 دجن ثيح .هيف سبل ال حضاو لكشب سيردت اذكهل لوبقلا مدعب تباجأ يتلا ،ةئفلا
 نم نيسردمتملا ىلع فوخلا وه ،احضاو اينيد اريربت تقاس ،اهنم %50 يلاوح نأ
 ةعيبط نم اريربت ،%20 تقاس نيح يف .يمالسإلا مهنيد رييغت وأ داحلإلا وحن هجوتلا
 دقف% ،21.3 امأ .ةمألا ةدحوب ساسملا و ةنتفلا نم فوخلا يف لثمت ةيسايس-ةينيد

 مكارت ام و ةيوهلا ىلع فوخلا يف دسجت ،ةيتايوه-ةينيد ةعيبط نم اريربت تقاس
 .دادجألا نع ةثوروم ديلاقت نم

 
 

 تاعارصل ازراب اناونع ،خيراتلا ربع ،ةيوهلا ةيامحو ةيوهلا موهفم لظ
 ةاونلا ديدحتف يلاتلابو .اعم عافدلا وأ موجهلا يعقوم نم ،ةيفاقثو ةيعامتجا
 نينوكملا دارفألا لبق نم ةانبتملا ةيفاقثلا ةيوهلا لوح يعامتجالا لثمتلل ةيزكرملا
 .اهتيادب لبق تاعارصلا ريبدتب حمست تاعقوت ىلع دعاسي دق ،نيعم عمتجمل

 تناك ،ةماع ةيمالسإلا بوعشلاو يبرغملا بعشلا ىدل ةيمالسإلا ةينيدلا ةيوهلاف
 دض تاعارصلا تلمحف ،رامعتسالا نم ررحتلاو ضرألا نع عافدلل ازراب اناونع
 ةيمالسإلا ميقلاو ةيوهلا ةيامحل "ىراصنلا دض داهجلا" ةيمست رمعتسملا
 باجحلا دض برحلا "وسام" لارنجلا نش دنع رئازجلا يف نأشلا ناك امك .عمتجملل

 ةمواقملل زمر ىلإ هؤادترا كلذب لوحتف .هعزن ىلع ءاسنلا رابجإل ،1958 سرام 13 يف
 هرارقب لواح يذلا يسنرفلا رمعتسملا دض عمتجملل ةينيدلا ةيوهلا ظفح لجأ نم
  .اسنرفل ةيناملعلا ةيوهلاب نييرئازجلا قاحلإ اذه

 50.1( يبرغملا عمتجملا فصن ةبسن ينبت نأ لوقلا نكمي ،قبس ام ىلع ءانبو
 نع ريبعتك عراشلا يف باجحلا ءادترا راشتنا رسفي ةيمالسالا ةيوهلا ناونع )%

 ايزكرم اراعش يبرغملا ينطولا ءامتنالا لظي امنيب ،ةماع ةيمالسإلا ةمألل ءامتنالا
 افالتخا وأ اضراعت كلذ ينعي نأ نود ،ثحبلا عمتجم عومجم نم ) %23.6( هتبسن امل

 امأ .ةيولوأك "ملسم" ةيوهل ةبراغملا نينطاوملا نم ةيبلاغلا رايتخا عم ايرهوج
 لوألا اهءامتنا نجست وأ نطولل ركنتت نود ملاعلا ىلع حتفنت يتلا ،ةيناسنإلا ةيوهلا

 نم سمخلا هتبسن تبراق ارايتخا تلثمف ،نيملسملا ةمأ دودح وأ هدودح نمض
 وأ ةيغيزامأ نم ةيوغللاو ةيقرعلا تايوهلا ينبت امأ .)%17.5( نيثوحبملا عومجم
 .ادج ةفيعض بسن نمض يقبف ةيبرع

عمتجملاب درفلا ةقالع  
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 يعامتجالا عقاولا تاديقعت ةءارق ةيناكمإ انحنمت بسنلاو ماقرألا هذه
 يقاب لوعفم ءاغلإ ينعي ال ام ةيلوأ ةيوهل صخشلا ينبت نأ ذإ ،يبرغملا يفاقثلاو
 نم ةديدع تائف عم هتاقالع يف اهفيظوت ضفر وأ ةيعامتجالا هتايح يف تاءامتنالا
 درفك هب ةصاخ تاعقوت مسر وأ راودأب مايقلل اهنم ةدافتسالا ىتح وأ ،نيلعافلا

 .ضعبلا اهضعب عم ةمجسنم اهلك نوكت ال دق ،ةددعتم تايوه عطاقت نمض
 رييست يف ةعاربو ءاكذ رهظي ام ابلاغ ،يعامتجا لعافك ،يبرغملا نطاوملاف يلاتلابو
 ةيوهلا ينبت ةبسن ربعت ال دق ذإ .انايحأ ةضراعتملاو ةنيابتملا ةيعامتجالا هتاقالع
 تارايتخا ىوتسم ىلع ءاوس ،دارفألا ىدل ينيد مازتلا نع ةعفترملا ةيمالسإلا
 اديحو رفسلاب رمألا قلعتي امدنع وأ ،)%87.3 ( ةبسنب ةصاخ ةيرحل دوعت يتلا ،سابللا
 وأ قفارم نودب دارفألا نم )% 80.8 ( هتبسن امل اهب حمسي يتلاو ،ةرسألا نع اديعب

  .مرحم

 ةحجرأتم اهلمجم يف لظت يتلا ،ةقفارم نودب رفسلا نم عنملا تالاح امأ
 ،ةبراقتم بسنب ،اساسأ ىزعت يهف ،نيثوحبملا عومجم نم عبرلا ةبسن لدعم لوح
 ( ةماع يعامتجالا طيحملل وأ ،)% 26.1 ( نيجوزلا نيب ةنزاوتملا ةطلسلا تاقالعل

 ةباشلا وأ باشلا حلاصل نيوبألا دحأ ةقفاوم طرش ققحت ةبوعص وأ ،)% 21.8
 ةطلس ريدقت يف ،ايرسأ عزوتت يتلاو ،)% 45.6 ( لصت ةيلامجإ ةبسنب صوصخلاب
  .)% 10.1 ( زواجتت ال ،لقأ ةبسنب ،مألا وأ ،)%35.5 ( ةبسنب بألا

 ) %92( زواجتت ةقفاومب ىظحي يلئاع يعامتجا طيحم ىلإ رفسلا ناك اذإو
 اذكو ،)% 71.3( نع هيلع ةقفاوملا ةبسن لقت ال ةحايسلا ضرغب رفسلا نإف ،دارفألل
 ةثالث براقت ةبسنب كلذ لالخ قدانفلا يف ةماقإلاب نيسنجلا نم دارفألل حامسلا
 لصي يعامتجا حاتفنا عم مجسنت ةجيتن يهو .) %72.5 ( نينطاوملا عومجم عابرأ
 حمسيو ،) %68,4( ةبسنب ةطلتخم تاقادص ةماقإب اعم نيسنجلل حامسلا دحل
 ىلع رشؤي ام اذهو .)%65.8 ( ةبسنب ةايحلا كيرش رايتخا يف دارفألا ةيرحب اضيأ
 %30.5 ( جاوزلا رمأب ةرشابم ينعملا صخشلا ةيرحب فارتعالا ةفاقث راشتنا عاستا
 ( ةصاخلا هتحلصم ريدقت ىلع هتردقو ،) %27.5 ( رارقلا ذاختا يف هلالقتسا نيمثتو ،)

 لظيف هتايح كيرش رايتخا يف صخشلا ةيرح ىلع ظفحتلا رارمتسا امأ .)% 42
 .ةنيعلا ءارآ نم )% 19.1 ( عبرلا نم لقأ ةبسن يف ادودحم

 تاياوهلاو ىضوملا لثم ةيكالهتسا نيوانعب ددحتت  جئاتنلا تناك اذإ 
 ،ىرخأ ةلحرمل روبع سقط لثمي ةيبرغملا ةيبعشلا ةفاقثلا يف جاوزلا نإف ،قاوذألاو
 تانئاكلا ىلع ةطلس باستكال ةديدج ةليسو ىلع ةأرملا هدعب لصحت ثيحب
 ىدل جاوزلا صرف فعضي تالاحلا نم ددع يف ةيرذعلا نادقف نكل .ءايشألاو
 يف نيكراشملا فصن يلاوح نأ ثيحب .ةراكبلا ءاشغ نمثت تالثمت ىلع ءانب ،تايتفلا
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 ابيرقت عبرلا ةبسن لباقم يف ،لوألا جاوزلا دنع ةمهم ةنامض هوربتعا ) %49 ( ثحبلا
 تعزوتو .ةيردأاللاو باوجلا نع عانتمالا نيب يقابلا عبرلا عزوتو .كلذ تضفر ) 24% (
 ،جاوزلا ةظحل ةياغل ةاتفلا دنع ةراكبلا ءاشغ ةيامح ةرورض نع نيعفادملا تارايتخا
 ( قالخألاو ةفعلا ليلد هرابتعا اهلوأ ،ةبراقتمو ةنزاوتم ةيساسأ تارايتخا ةثالث نيب

 مازتلاك اهثلاثو ،)% 24.6 ( ةيبرتلا نسحو فرشلا ىلع رشؤمك اهيناثو ،)% 24.8
 طيحملاو يرسألا طغضلا لماع فعض ليجست عم .) 24.3 ( ةينيدلا صوصنلاب
 ةبسن زواجتي مل يذلا ،ةثوروملا تاداعلاو ديلاقتلا بكرم ىلع ليحي يذلا يعامتجالا
) 6.4 %(.  
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 تايرحلا نم فقاوملاو تالثمتلا نأ ،ةيناديملا ةساردلا هذه جئاتن تفشك دقل  
 ،ينيدلا دقتعملاو ةيناسنجلاو دسجلا مهت اياضق صوصخب ،ةنيعلا دارفأ ىدل ةيدرفلا
 فقوم وأ يأرلا ءادبإب طقف رمألا قلعتي امدنع )ةقفاوملا و لوبقلا ( ةيباجيإلا وحن وحنت

 هذه ةسراممب ةقلعتملا اياضقلا سفن حرط دنع عجارتلاب ةيباجيإلا هذه أدبت و .يئدبم
 "يقيقحلا" ضبنلا سجل سجمك كلذ و ،ةددحم تالاحو تايعضوب طابترا يف تايرحلا

 دح ىلإ  انايحأ لصت تناك نإو ،فقاوملاو تالثمتلا هذه نأ امك .ةنيعلا دارفأل
 ريربتلا دنس نأ ظحلي هنإف ؛فقوملا ميدقت دنع ضفرلاو لوبقلا نيب داحلا باطقتسالا

 امأ .ةيتايوهلا ةعزنلاو ةيعامتجالا ديلاقتلاو ةينيدلا ةيعجرملا دمتعي ،معألا بلاغلا يف
 ناك تاكولسلاو فقاوملا معدل ،اهيلع دانتسالاف ،تايرحلاو ةيناسنإلا قوقحلا ةيعجرم

 .ايبسن افيعض

 ةساردلا ةنيع يثوحبم نأ ،ةقباسلا ماقرألاو تايطعملا هذه لالخ نم ،نذإ ودبي
 ال ىرحألاب وأ ،ايئاهن نودرمتي ال ةفصلا هذهب اوناك نإو ،ايعامتجا العاف مهرابتعاب
 يتلا مكحلاو لعفلاو ريكفتلا بيلاسأل ةحيرص ةضراعم ،مهتيبلاغ يف ،نورهظي
 مهطيحم عم مهتالعافت ربع اهوبستكاو ،ةيعامتجالا هتئشنت ةروريس ربع اهونطبتسا
 ايئدبم البقتو الثمت ،ينينج لكشب نإو ،مهيدل سملن اننإف ؛يفاقثلاو يعامتجالا
 ( كلذ لباقم اهعفد يغبني ةيعامتجا ةفلك ةمث نكت مل اذإ ةيدرفلا تايرحلا ةسراممل

 ةيعامتجالا دعاوقلا زواجتل مهيدل دادعتسا دوجو ينعي امم .)ينوناق وأ ،يعامتجا باقع
 يف ... ام شماه يف دادعتسالا اذه رامثتسا ةيناكمإ يلاتلاب و ،ةثوروملاو ةدئاسلا

 عم نكل ،رودلا ةسرامم ةيجيتارتسا قفو يدرفلا رحلا لعفلا ةسراممل ...ام ةحاسم
 دنع E.Goffman نامفوغ غنيفرإ ىري امكف .ةيلاع ةيعامتجا ةفلك نودب و ةدافتسالا
 امدنع ىتح ،هتدارف يف يعامتجالا لعافلا نإف ،"رودلا ةفاسم"حلطصمل هلامعتسا
 ،يعامتجالا هرود ةسرامم يف ةيتاسسؤملاو ةيعامتجالا دعاوقلا ةاعارم ىلع لمعي
 "روظنملا اذه .رودلا اذه ءادأ يف ةيرحلا و ةيلالقتسالا راهظإ ةردق ىلع اضيأ زوحي هنإف
 كلذ يف طوقسلا مدعو تالفنالا نم ،كش ال و نكمي )نامفوغل ةبسن( "ينامفوغلا
 ،نييعابتا نييناديلقتك امإ ،نيثوحبملا ىلع مكحلا دنع عرستملاو يحطسلا جاتنتسالا
 ةرمثم ريغ و ةدودحم ةءارق يه و .مهتاوذ يف تاضقانت نوشيعي مهنوك وأ

 .ايجولويسوس

 ةيئارجإو ةيجولودوتيم صقاون نم اهباش دق نوكي دق ام مغر و ،ةساردلا هذه
 ةفاضم ةميق اهتايط يف لمحت ،كش الو اهنإف ،رخآ يجولويسوس وأ يملع لمع يأك
 -كش نودب -تراثأ دق ،اهنأ امك .مويلا برغمب ةيدرفلا تايرحلا ةلأسم يف ثحبلل ام
 لوح تالؤاستلا و تالمأتلا ،راكفألا نم ريثكلا ،نيثوحبملا امك نيثحابلا ىدل اهئارجإ دنع
 .تاساردلا نم لبقملا يف هيلع ءانبلا نكمي و ،هتيمهأ هل رمأ اذه و ...هتايرح و درفلا

ةماع ةصالخ  
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