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عشٞ أأْ ٚجٛد رٕبلضبد فٟ ٔظبَ اٌم١ُ ٚاٌّؼب١٠ش االجزّبػ١خ اٌّزّضٍخ فٟ رشػشع اٌطفً فٟ جٛ : الملخص

ٚاالغزشاة ٚفمذاْ اٌضمخ فٟ ِشذْٛ ثبٌمٛح ٚاٌؼٕف ٠غبػذ ػٍٝ إدذاس اضطشاة فٟ ٔفغٗ رىْٛ ٔز١جزٗ االٔؼضا١ٌخ 

٠ذًّ صفخ أزمب١ٌخ د١ش ٠ٕزمً ِٓ ا٢ثبء إٌٝ األثٕبء. فبٌطفً  شجً ضذ اٌّشأحاٌزاد إٌٝ دذ اٌؼذٚا١ٔخ. فؼٕف اٌ

اٌزٞ ٠شب٘ذ ٚاٌذٖ ٚ٘ٛ ٠ضشة أٚ ١ٙ٠ٓ أِٗ ثبعزّشاس ال ٠شؼش فمظ ثبألٌُ ٚاٌضشس ثً ٠صجخ ٠مٍذ ٚاٌذٖ ِغ إخٛرٗ 

وّب ٠ّىٓ اٌمٛي أْ اٌطفً اٌزٞ ٠ؼ١ش فٟ جٛ ِشذْٛ ثبٌصشار ٚاٌضشة  اٌّذسعخ.فٟ اٌج١ذ ٚألشأٗ فٟ اٌذٟ ٚ

عٛف ٠زأصش ٚثزٌه ٔجذ رذص١ٍٗ اٌذساعٟ ضؼ١فب ٍّٚٔظ أ٠ضب ضؼف شخص١زٗ ١ٍِٚٗ إٌٝ االٔطٛاء ٚػذَ 

ػٕف اٌشجً ضذ اٌّشأح ػٍٝ عٍٛن اٌطفً ٚشخص١زٗ. د١ش   أؼىبطرزٕبٚي ٘زٖ اٌٛسلخ . اٌّشبسوخ فٟ إثذاء اٌشأٞ

ِجذأ اٌصشار ٚاٌمغٛح ِؼٙب  ٘زا األخ١ش ٚاعزخذاَأْ رؼشض اٌّشأح ١ِٛ٠ب إٌٝ أزٙبوبد ػذ٠ذح ِٓ لجً صٚجٙب  رج١ٓ

وً أسجبء اٌج١ذ ٌٗ أصبس ٔفغ١خ ٚعٍٛو١خ  ط٠ٍٛخ اٌّذٜ ػٍٝ عٍٛن اٌطفً  ٟٚإصبسح اٌزػش ٚاٌخٛف ثبعزّشاس ف

األِش  ٟعٍج١خ خط١شح ػٍٝ ّٔٛ اٌطفً إٌفغ اسٚشخص١زٗ. وّب رٛضخ ٘زٖ اٌٛسلخ أْ ٌؼٕف اٌشجً ضذ اٌّشأح أصب

ٚاٌزٛرش ٚاٌذمذ ضذ  ٟاٌغٍٛو ٚاالضطشاةٚاٌخٛف ِٓ اٌّغزمجً  ثبالوزئبةاٌزٜ ٠ؤدٜ ثٙزا األخ١ش اٌٝ اٌشؼٛس 

أصجزذ أْ األطفبي اٌز٠ٓ  اٌزٍٟذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ ثؼ١ذح اٌّذٜ ٌ ٠زؼشض ٘زا اٌؼًّأث١ٗ ِذح ط٠ٍٛخ ِٓ ػّشٖ. وّب 

ُ ٠ضشثْٛ أِٙبرُٙ ثبعزّشاس ٚثؼٕف فٟ اٌصغش، ٠صجذْٛ أشخبصب ػ١ٕف١ٓ ِغ ألشأُٙ ٚصِالئُٙ ٠شب٘ذْٚ آثبء٘

 ِٚغ أعشُ٘ فٟ اٌىجش.فٟ صغشُ٘ ٚاٌّذسعخ  ٟاٌذ ٟف
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Battered Women: Its Psychological and Socio-economic Factors and Consequences 

 

Anissa Assous 

Abstract: This article deals with the phenomenon of battered women. It focuses 

mainly on the psycho sociological and economic factors that could explain it. As such, 

it emphasizes the devastating consequences that physical or moral abuse on women 

has on the personality development and behavior of their children. Like Sociological 

theories, many empirical works can be very important in explaining the impact of 

violence in the family on the children’s behavior and personality. Indeed, many 

theories as well as empirical works on the subject have shown that children of 

violence suffer psychological problems which lead to the distortion of their own view 

of themselves and of others around them. As well, they have also proven that, 

although children who witnessed violent conjugal disputes at a young age may have 

learned how painful and frustrating abuse is, they nevertheless internalize it as a 

mode of dealing with their siblings in the street, their teachers at school and their own 

families once adults. 
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 :المقدمظ
أصبرت قض١ٝ ايعٓـ ٚايسًٛى ايعدوٚاْٞ ًب ايسدٓٛاا اريةدرل٠ أنودش ٚذود١ٝ ٚاْ ودث ا ذٝد         

ٚعٓدـ نبدثٖرلٟ ٚرةدش    تؿشعت إفب عٓدـ َو يدٞو ٚعٓدـ أيدشٟو ٚعٓدـ إعوَدٞو ٚعٓدـ عكث٥دوٟو         

 .بصؿ١ عث١َ يٝثيٞ. ٖٚذٙ اريْٛاع نًٗث توةٌ ضُٔ ايعٓـ االج ُثعٞ

َبثٖش٠ عٓـ ايشجٌ ضو اىبشأ٠ يٝست ٚيٝو٠ ايسثع١ نُدث ٜشٜدو إٔ ٜشباٗدث ايدبعح ب ردش       إٕ 

ذٝ  ظبدو اىبدشأ٠ ًب ايعدثا عثَد١ ًٚب      اىبشأ٠ أٚ خبشٚجٗث إفب ايعٌُو بٌ ٖٞ َٔ أقوّ ايُبٛاٖش االج ُثع١ٝ.

 ٓ خ عٔ ٖذٙ ايُبثٖش٠ أثدث  ٚأعدشا    ؾازا٥ش ةثص١ ت عش  َٜٛٝث إفب ي٤ٛ اىبعث١ًَ َٔ قبٌ وٚجٗث. ازب

ٚاي دٛتش ٚعدوّ اياُيْٝٓد١ ٚااذسدث       ٞضداشا  ايسدًٛن  شدعٛ  اريفؿدثٍ بثال   ؾٝازٜٛيٛج١ٝ ت ُوٌ ًب

ِ ًب ايبٝت. نُث تسؿش عٔ توَرل يًشٚح ٚايٓؿس َوٌ ااذبثٍب ٚؾكوا٥ٕبثريٛجٛد  اال تٝثحبعوّ  ايوك١  ٗ

ًب ايٓؿس ًٚب اآلةشٜٔ ٚتوَرل شخص١ٝ اريفؿثٍ ايذٜٔ ٜوثٖوٕٚ ربث٤ِٖ ٜس٦ٕٝٛ بثي ُشا  إفب أَٗثتِٗ. 

ٜؤدٟ بٗدِ إفب إٔ ٜصدبرٛا عٓدٝؿـب َدر أقدشاِْٗ ًب اسبدٞ ٚاىبو يد١ ٜٚسدكإٛ تًدو ايذلبٝد١            اريَش ايذٟ

 Wasserman, 1967; Steele and Pollack,1974; Kempe) اشبثف١٦ ٚاىبو١ٖٛ ع٢ً أيدشِٖ ًب ايهددل  

et al., 1962; Gay and Tongue, 1967; Adel Samari, 2001; Fontana & Gayla Margolin, 

2000; Iness Angelino, 1997; Elaine Landau, 1994). 

 

 مذكلظ البحث:
ٙ إفب شأ٠ال ٜ ٛقـ ايعٓـ ضو اىب أَثّ أؾشاد ٚاالٖث١ْ  ايو ِايسب ٚ عٓو ايعكث  ازبسوٟ بٌ ٜ عوا

ًب صب ُعٓدث ايعشبدٞ ًٚب ازبازا٥دش عًد٢ ٚجد٘ اشبصدٛد ٜسد خوَٕٛ         شجث٠ٍ أٚ ازبرلإ. ذٝ  إٔ ايارييش

َٚدٔ ٖدذا   ٞ ٖٚدٛ تديدٜبٗٔ ٚايسدٝاش٠ عًدٝٗٔ جسدوٜثو َعٜٓٛدث َٚثدٜدث.        يػش  أيثيضو ايٓسث٤  ايعٓـ

ِ  ًٔ رهِ ؾْٝٗثجر١ يٚي١ًٝ  شجثٍٜع دلٙ اي ٓسث٤اىبٓاًلو  ؾإٕ ايعٓـ اىبُث   ضو اي  ٚذيو عٓو ؾودًٗ

ِ         اي ٛاصٌ َعًٗٔب  ؾدإٕ ايعٓدـ    وبثالع ُثد ع٢ً فدشم أةدش٣ َودٌ االتصدثٍ ٚايٓكدثو ٚاسبدٛا . َٚدٔ ثد

 ٜصبح ق١ُٝ َكبٛي١ ًب اجمل ُر ازبازا٥شٟ فثىبث ال ٜؤدٟ إفب عحاز جسوٟ أٚ َٛا.  ٓسث٤اىبٛج٘ ضو اي

ٌ َدر  ايعٓدـ ًب اي عثَد  إفب يشجدثٍ  ؾإٕ ايٓ ٝح١ اييت تاشح ْؿسدٗث ت ُودٌ ًب إٔ زبد٤ٛ ا    وَٚٔ ثِ

ٍ ايعٓـ عٓو تٛؾش اىبٛاقـ  ذٝ  ٜصبح اريفؿثٍ ٜكًوٕٚ ربث٤ِٖ ايٓسث٤ قو ؽبًل جٝو عٓٝؿث. ًب اي عُث

    ِ ٚ  اىبٓثيب١ ٚذيو بثي ؿٓٔ ًب اي عُثٍ تكٓٝثا ايعٓـ َٔ ضش  ٚشد ِ اخل... إَدث ضدو إةدٛتٗ  ًب ايبٝدت أ

 .َٚعًُِٝٗ ًب اىبو ي١ ٚايوث ع ِٗأقشاْ

ٜ  اريبٓدث٤ ث٤و مبهدٔ ايكدٍٛ إٕ   ثيٓسب١ ي ديثرل ايعٓدـ عًد٢ اريبٓد    ؾب جدٛ َودرٕٛ    ًب ٕٜٛعٝود  ٔايدذ

ايو ايددٞ ضددعٝؿث ًُْٚددس ضددعـ  ِيددًبث ذٝدد  ظبددو ذبصددًٝٗ ٕٚبثيصددشاو ٚايضددش  ٚايعٓددـ يددٝ يثش

ٚقو تصدٌ اريَدٛ  ًب بعدح اسبدثالا إفب      .إفب االْاٛا٤ ٚعوّ اىبوث ن١ ًب إبوا٤ ايشأٟ ًَِٗٚٝ ِشخصٝ ٗ

ٗ   ٕٛي١ٝ ايعٓٝؿ١ يًبر  عٔ  ؾثم ٜكضَٔ تًو اريجٛا٤ اىبٓاز بعح اريفؿثٍٖشٚ   و ٚغثيبدث  َِعٗدِ ٚقد 

عًد٢ االعبدشاف ٚ قبدث     اريبٓدث٤  ؤال٤ ٖد دلو ٚبثي ثيٞ ؾإٕ اآلبث٤ ٖدِ ٚذدوِٖ َدٔ أجد    غرل يٜٛـبَث ٜهْٕٛٛ 

 ;Wasserman, 1967; Steele and Pollack,1974; Kempe et al., 1962)ا تهث  جدشا٥ِ َسد كبو  

Gay and Tongue, 1967; Adel Samari, 2001; Fontana & Gayla Margolin, 2000; Iness 

Angelino, 1997; Elaine Landau, 1994)    . 

ٖدذا ايبرد    ُْٚبشا الْ ودث  َبدثٖش٠ عٓدـ ايشجدٌ ضدو اىبدشأ٠و يدٓرثٍٚ ًب         وَث يبل ٚبٓث٤ ع٢ً

ايشجدثٍ يازٚجدثتِٗ   ايهوـ عٔ َو٣ ٚجٛد عوقد١ بدـب يد٤ٛ َعثًَد١     تكصٞ ةاٛ ٠ ٖذا ايٛاقر اىبؤا ٚ

قبدو٣   ٚاعدـب بصدؿ١ عثَد١    اآلبث٤ ٓبَ٘ث ْ ٛصٌ إيٝ٘ ْ َٚٔ ةوٍالذكث. اريبٓث٤ ٚيًٛنِٗ  خص١ٝشٚ

تشعددشع اريفؿددثٍ ًب جددٛ َوددرٕٛ بددثيك٠ٛ ٚايسددًٛى ايعٓٝددـ ٚتدديثرل ذيددو عًدد٢ يددًٛنِٗ          ةاددٛ ٠ 

 اىبخ ًؿ١. َِٚشاذٌ لبًٖٛب  ٚشخصٝ ِٗ
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ثِٖٝ ارييثيد١ٝ يًو ايد١و   ًٚب يعٝٓث ىبٓثقود١ ٖدذا اىبٛضدٛعو ػبدو  بٓدث اي ادشم إفب ذبوٜدو اىبؿد        

َٚو٣ تعش  ايٓسث٤ يًعٓـ ًب ايعثا عث١َ ٚازبازا٥ش ع٢ً ٚج٘ اشبصٛد. ْٚ عش  إفب أِٖ ايُٓبشٜدثا  

اىبؿسش٠ يًسًٛى ايعٓٝـ ٚأيبث  يبث ي١ ايعٓـ ضو اىبشأ٠و ٚاْعهث  عٓـ ايشجٌ ضو اىبشأ٠ ع٢ً يدًٛى  

ًب ٖذا ايبر  ٚاييت تشناز ع٢ً تًخدٝ   اياؿٌ ٚشخصٝ ٘. نُث ال ٌُْٗ ااجشا٤اا اىبٝوا١ْٝ اىبع ُو٠ 

بعح اسبثالا اييت تعشضت يًعٓـ ارييشٟ ٚاييت تبـب َو٣ اْعهث  تًو اىبُث يثا ايعٓٝؿ١ عًٞ يًٛى 

 اياؿٌ. ٚأةرلا ْكوّ أِٖ عٛاٌَ عوّ  ؾر ايازٚج١ اىبعٓؿ١ شه٣ٛ أَثّ ايعواي١.

 

 تطريف مفكوم الطنف:
"اي عدبرل ٚايًدّٛ    بدثريَش ٚقًد١ ايشؾدل. نُدث ٜعد :     ٜورل يؿِب ايعٓـ ًب ايًػ١ ايعشب١ٝ إفب اشبدشم  

ابدٔ  )ٚاي ٛبٝخ ٚاي ؿشٜؼو ٜٚ ضُٔ أٜضث أْٛاعث نورل٠ َدٔ اريذ٣و االغ صدث  يًُدشأ٠ ٚايودو٠ ٚايكسد٠ٛ"      

نُدث ٜعد  ايعٓدـ "ايؿعدٌ اشبودٔ ايؿدِب ايدذٟ ٜٗدوف إفب ايضدػٌب ٚإ غدثّ اآلةدشٜٔ"             (.207َُٓبٛ و د

 (138)ةًٌٝو  أ.وو د

"و اىبخ   ًب عًِ االج ُثع ايعٓـ بيْ٘ "اي حثب١ ت ُٝاز بصٝػ١ اْؿعثي١ٝ ٜٚعشف "يعو اىبػشبٞ

شوٜو٠ قو تٓاٟٛ ع٢ً اغبؿدث  ًب َسد ٣ٛ ايبصدرل٠ ٚايد ؿهرل. ٚايعٓدـ ال ٜدشتبٌب بثيضددشٚ ٠ بثيو ددش         

ٚاي وَٝدشو ؾكو ٜكدثٍ إٔ ؾدوٕ ؼبب بعٓـ أٚ ٜهدشٙ بعٓدـ أٚ ٜعثقدب بعٓدـ" )أهبدو نبدثٍ َثضدٞ أبدٛ         

"يبث ي١ ايك٠ٛ ؾٛم  نُث ٜعشف ايعثا ايٓؿسثْٞ "عبو ايشهبثٕ ايعٝسٟٛ" ايعٓـ بيْ٘ (.101ايعازا٥ِو د

 (.89إ اد٠ ايٓث  ٜٚع  ٖذا إثث ٠ ايؿازع ٚاهلًر ٚاشبٛف ًب ايٓث " )عبو ايشهبٔ ايعٝسٟٛو د

ـ بيْ٘ "نػرلٙ َٔ أشهثٍ ايسًٛى ٖٛ ْ ثد َيوم عو٥كٞ  Issnardeًب ذـب ٜش٣ "ايٓث د " ايعٓ

وَرل ذاا ايوددخ  ًب ْؿددس ايٛقددت ايددذٟ ٜٓصددب ؾٝدد٘ عًدد٢ اآلةددش ابثدتدد٘ ؾ وددهٌ    حبٝدد  ٜصددٝب تدد

نُدث إٔ ايعٓدـ بدشأٟ "يدٝو      (.300د  ايعوٚا١ْٝ فشٜك١ َع١ٓٝ يًوةٍٛ ًب عوق١ َر اآلةش" )ايٓث دو

"يًٛى عوٚاْٞو أٚ ٖٛ ٚيٝو ايوعٛ  بثيعوا٠ٚ قو ٜٛج٘ ضو ايابٝع١ أٚ ٜٛج٘ َٔ أؾدشاد إفب   عٜٛس" ٖٛ

" )أهبدو   أؾشاد إفب نبثعثا َٓ ُب١ُ أٚ َٔ نبثعثا َٓ ُب١ُ إفب نبثعثا أةش٣ َٓ ُبُد١ أؾشاد أٚ َٔ 

  102).نبثٍ َثضٞ أبٛ ايعازا٥ِو د

قد٠ٛ َثدٜد١    " ٚايعٓـ َٔ ٚج١ٗ ُْبش ايكثْٕٛ ذسب َث عدل عٓ٘ "ذث ث يًُٝثٕ ايؿث ٚقٞ" ٖٛ

ٔ  (.07َٚشاغُد١ بوْٝد١ ٚايد عُثٍ ايكد٠ٛ بػددرل ذدل" )ذدث ث يدًُٝثٕ ايؿددث ٚقٞو د        جٗ د٘ ٜددوعٛ   َٚد

يػ١ اي خثفب اريةرل٠ اىبُه١ٓ َر ايٛاقر ٚاآلةشٜٔو ذٝ  ؼبس اىبدش٤   " "َصاؿ٢ ذحثوٟ" إٔ ايعٓـ ٖٛ

بدثيعحاز عًدد٢ إٜصددثٍ صدٛت٘ بٛيددث٥ٌ اسبددٛا  ايعدثدٟ ٚذددـب تذليددخ ايكثعدو٠ يوٜدد٘ بثيؿوددٌ ًب إقٓددثعِٗ      

عُدش ايد رل"    "َصاؿ٢ نُث ٜعشف ايون ٛ  (.253" )َصاؿ٢ ذحثوٟو د بثالعذلاف بهٝثْ٘ ٚقُٝ ٘

االي عُثٍ غرل ايكثْْٛٞ يٛيث٥ٌ ايكسش اىبدثدٟ ٚايبدوْٞ اب ػدث٤     »بيْ٘  " ايعٓـ ارييشٟ"  ايعٓـ ًب ن ثب٘

تسدِٗ   ٚاالْؿحدث  ذبكٝل غثٜثا شخص١ٝ أٚ اج ُثع١ٝو ع٢ً أْ٘ ًب جٛاْب٘ ايٓؿس١ٝ ؼبٌُ َع٢ٓ اي ٛتش 

 «ًب تيجٝحٗث داةٌ ايؿشد ٚازبُثع١ عٛاٌَ نورل٠...

ُث٤ ايدٓؿس ٚاالج ُدثع ٚاريفبدث٤ ايٓؿسدثْٕٝٛ إٔ ايػضدب َدٔ ايدوٚاؾر ايػشٜازٜد١         نُث ٜ ؿل عً

 & Dollard) اىبٛجٛد٠ ًب فبٝع١ ااْسثٕ ٚإٔ اي صشف ايعٓٝـ يبب٘ ايوعٛ  بثيػضب َٔ َٛقـ َعـب

al.,1939 ; Miller, 1941; Berkowitz, 1962; Farrington, 1975; Kaplan.1972; Freud, 

1940; Bandura, 1971…) ثِ و ؾإٕ ايعٓـ ٖٛ ايشد  ايسشٜر اىبصرٛ  بعصب١ٝو أٚ سبُبثا غضب َٔٚ

َ ؿثٚت١و أٚ اْؿعثٍ داةًٞ َ بٛع بثع وا٤ يؿُبٞ أٚ جسوٟ ع٢ً اآلةش ْ ٝح١ ضػٍٛب ذٝثت١ٝ أٚ َٛقـ 

 َث.

ايضدش   االع وا٤ أيًؿضدٞ أٚ  َٔ ةوٍ اي عث ٜـ ايسثبك١و ٜ ضح إٔ ايعٓـ ضو اىبشأ٠ ٜ ُوٌ ًب ٚ

َثدٜدث ًب جسدِ اىبدشأ٠ نثيهسدش أٚ ااعثقد١. ٚقدو ٜهدٕٛ        َعٜٓٛد١ أٚ  ش  ٚايدذٟ قدو ٜدذلى أثدشا     ٚاىب هد   اىبدلح

ٛ ٙ ايودهٌ. نُدث         االع وا٤ بثيضش   ع٢ً ايٛج٘ أٚ ايشأ  أٚ أٟ َهثٕ رةدش َدٔ ازبسدِ ذٝد  ٜكدب ح ٜٚود



 19  3102(، 01)4، ِجٍخ األوبد١ّ٠خ األِش٠ى١خ اٌؼشث١خ ٌٍؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛج١ب -أماراباك

 

ٚ أٟ ذبوث اريدا٠ اىبس خو١َ َٔ فشف ايشجٌ ضو اىبشأ٠ نثيٝو ايػًُٝبد١ ٚايكٜٛد١و أٚ ايعصدثو أٚ اسبدازاّ أ    

أَدثّ اريبٓدث٤ أٚ   ٚقدو ٜهدٕٛ ايعٓدـ ضدو اىبدشأ٠ عًد٢ شدهٌ ااٖثْد١ أٚ ايضدش            أدا٠ تهٕٛ أَثَ٘ أثشا َؤذٜث.

اآلةشٜٔ أٚ اسبشم بثيسٝحث ٠ أٚ اريذ٣ بسوح أبدٝح ٜدؤدٟ إفب أضدشا  بثيػد١ ٚجدشٚح ةادرل٠ تسد وعٞ        

 إفب اىبٛا أٚ االْ رث .ٚايعثٖثا اىبس ومب١ ٚازبشٚح اىبؤد١ٜ أذٝثْث  عوجث فبٝث ٜس ػشم بضع١ أٜثّ

َٚث ٜٓد خ عٓٗدث َدٔ أضدشا  ٚأذ٣     إال إٔ ٖذٙ اي عث ٜـ قو  نازا ع٢ً اي خواّ ايك٠ٛ ايبو١ْٝ 

بدوٚ ٖث إفب وعازعد١ أَدٔ ارييدش٠     إفب أضشا  ْؿس١ٝ تدؤدٟ  ؤدٟ جسوٟ ٚا تٍٛ اٖ ُثَث بصٛ  ايعٓـ اىب

ايعٓدـ   اريفؿدثٍ. ٚت ُودٌ صدٛ     قو تؤدٟ ًب ايٓٗث١ٜ إفب تؿهدو ارييدش٠ ٚتودشد   اييت ٚتٗوٜو اي كشا ٖث ٚ

 :اىبؤدٟ إفب َوٌ ٖذٙ اريضشا  ًب

 ُٞوٌ ذيدو ًب يبث يد١ ضدػٍٛب ْؿسد١ٝ نثي ٗوٜدو بدثياوم أٚ ايادشدو أٚ        : ايعٓدـ ايٓؿسد ٜٚ

ايازٚاد َدٔ اَدشأ٠ أةدش٣و أٚ اشبٝثْد١ ايازٚجٝد١ ايديت تٛيكدو ايودو ٚايػدرل٠ ٚايكًدل ٚبثي دثيٞ ربًدل             

ٕ َٔ اريبٓث٤ ايذٟ ؽبًل ةوؾثا أيش١ٜ ذثد ٠. ٜٚهٕٛ أٜضث بثا ٖث١ْ ٚاي ركرل ٚاي ٗوٜو بثسبشَث

 ذثي١ ان ٦ث  ٚاضاشا  ذثد عٓو اىبشأ٠ ٚعٓو أفؿثهلث.
 ُٞوٌ ًب جؿثف ايعٛافـو ٚايكس٠ٛ ًب اىبعث١ًَ ٚاسبشَثٕ َٔ ايه١ًُ اياٝب ١ ايعٓدـ ايعثفؿد ٜٚ :

ُثٜدد١ ٚايشعثٜدد١ بثيازٚجدد١ ٚذشَثْٗددث َددٔ اسب االٖ ُددثّٚايعوددش٠ ايًاٝؿدد١ َددو ٠ فًٜٛدد١و ٚعددوّ  

 ٚاي ػذ١ٜ َٚٔ اسبكٛم ايوشع١ٝ. ٖٚوا ايٓٛع مَبس َوثعش اريفؿثٍ.
 ٞنثسبشَثٕ َٔ ااظبث  ٚوٜث ٠ اريٌٖ ال يُٝث ايٛايؤٜ قو ٜازٜو أذٝثْث عدٔ   :ايعٓدـ اي عسؿد

ي١ٓ. َٚٓر ايازٚد ةشٚد ايازٚج١ َٔ ايبٝت ْٗث٥ٝث ٚعوّ ؾد ح بدث  ايبٝدت ريذدو أثٓدث٤ غٝثبدد٘.       

ٔ ايَٛبٝؿ١ ذ ٢ ًب ذثي١ عوّ قو ت٘ ع٢ً ااْؿثم عًٝٗث ٚتًبٝد١ ذثجثتٗث ٚنذيو ذشَثْٗث َ

 ايضشٚ ١ٜ أٚ االي ٝو٤ ع٢ً  اتبٗث إذا نثْت تعٌُ ةث د ايبٝت.

 ٜٚهٕٛ ٖذا اريةرل عٔ فشٜل إثث ٠ ايدذعش ٚاشبدٛف ًب أ جدث٤     :ايعٓـ غرل اىببثشش ع٢ً ايازٚج١

ث و ٚب رادِٝ اريٚاْدٞ أٚ بضدش  اريبٓدث٤     اىبٓازٍ بثيصشاو ٚايسب ٚايو ِ ٚاهلٝحدثٕ ريتؿد٘ ارييدب   

 ع٢ً َسُر َٔ اريّ بٗوف اي ؿازاوٖث ٚإثث تٗث.
 ـ اىبب  ع٢ً اىبعثْث٠ : ٖٚذا ايٓٛع جاز٤ َٔ اسبثي١ ايٓؿس١ٝ اييت قو مبش  بٗث ايازٚد اييت ذبوث ايعٓ

بسبب عٛاٌَ طب ًؿ١ َٓٗث: إذبثفثا ايعٌُ ٚاي ٛتش ٚايكًل ٚذثي١ االن ٦ث  اي ؿثعًٞ ْ ٝح١ 

ٚف صر١ٝ أٚ اج ُثعٝد١ أٚ اق صدثد١ٜ. ٖٚدذا ايٓدٛع َدٔ ايعٓدـ ٜهدٕٛ عدثد٠ َؤق دث ذٝد            َبش

 ٜٓ ٗٞ َر وٚاٍ ايُبشٚف ايواع١ٝ ي٘.
 إيعثف ايضر١ٝ ّ ـ َر عو : ٖٚٛ إٔ ٜش٣ ايازٚد وٚج ٘ تٓازف دَث ٚال ؼبثٍٚ إيعثؾٗث أٚ أْٗث ايعٓ

  حثٖو أىبٗث.ؾعو حبثج١ إفب َشاجع١ ايابٝب ٚ غِ ذيو ٜذلنٗث ت يا ٜٚػثد  ايبٝت َ
  إٔ ايشجٌ ٜؤذ٣ وٚج ٘ يدٝس ي يدٜبٗدث ٚيهدٔ    ٟ ٖٚٛ إٜذا٤ ايػرل َٔ دٕٚ ٖوف أ :ايسًيبايعٓـ

 .ؾكٌب االْ كثَّٔ أجٌ إٜكثع ايضش  بٗث ٚ 
 

 مدى تطرض النداء للطنف:
ٚوٜش٠ ذكٛم اىبشأ٠ ًب ؾشْسدث إفب إٔ أعدواد ايٓسدث٤    « Nicole Berry»تٛصًت د اي١ ْٝهٍٛ برلٟ 

ٔ يًعٓـ َٔ قبٌ أوٚاجٗٔ ًب ؾشْسث إفب ًَٕٝٛ ْٚصدـ ًَٝدٕٛ اَدشأ٠و أٟ َدث ٜعدثدٍ اَدشأ٠       ايًٛاتٞ تعشض

 يهٌ عوش ْسث٤ ذسب ٚيث٥ٌ ااعوّ. 

َددٔ اريوٚاد ٜضددشبٕٛ وٚجددثتِٗ  %79إفب إٔ  1987نُددث أشددث ا د ايدد١ أجشٜددت ًب أَشٜهددث عددثّ 

 ضشبث َدلذث نورلا َث ٜؤدٟ إفب تشى عثٖثا ٚأذٝثْث إفب اىبٛا ٚاالْ رث .

ًٚب أىبثْٝث ذندشا د ايد١ إٔ َدث ال ٜكدٌ عدٔ َث٥د١ أيدـ اَدشأ٠ ت عشضدٔ يدٜٓٛث ريعُدثٍ ايعٓدـ             

 ازبسوٟ أٚ ايٓؿسٞ اييت مبث يٗث اريوٚاد عًٝٗٔ.



 أ١ٔغخ ػغٛط....ٚاالٔؼىبعبد ٔفغ١خ ٚااللزصبد٠خ -اٌغٛع١ٛ اٌؼٛاًِاألعشٞ ٚؼٕف اٌ   19
 

% َدٔ ايٓسدث٤   92 ؾكدو أَبٗدش إٔ:   1993أَث اىبسدح ايودثٌَ ايدذٟ ْودشا ْ ث٥حد٘ دٚيد١ نٓدوا عدثّ         

تعشضٔ إفب ايعٓـ ازبسوٟ أٚ ازبٓسٞ. نُدث  اىب ازٚجثا أٚ ايًٛاتٞ تشباٗٔ عوق١ عثفؿ١ٝ بشجثٍ قو 

تبـب د اي١ أةش٣ إٔ ْصـ ايٓسث٤ ًب ْٛؾثيهٛتٝث تعشضٔ إفب ايعٓـ ع٢ً اريقٌ َدش٠ ٚاذدو٠ َٓدذ يدٔ     

ذثي١  929% َٔ ايٓسث٤ اىب ازٚجثا تعشضٔ يألذ٣ َٔ قبٌ أوٚاجٗٔ. َٚٔ بـب 32ايسثدي١ عوش. نُث إٔ 

% نثْت رب  ايٓسث٤ ايًدٛاتٞ تعشضدٔ إفب   92و 1992عٓـ أيشٟ يحً ٗث ايوشف١ َٔ َسح شثٌَ يس١ٓ 

% َدٔ ايٓسدث٤ ًب ْٛؾثيدهٛتٝث َدؿب بسدبب اريضدشا  ايبًٝػد١ ْ ٝحد١         39و 1992ٚ 1974ؾعٌ ايعٓـ. َٚث بدـب  

 ايضش  اىبدلح.

% 51.8ذدٍٛ ايعٓدـ ايازٚجدٞ إٔ     1991أَث بثيٓسب١ يًُشأ٠ اي ْٛس١ٝو ؾرسب د اي١ َٝوا١ْٝ يعدثّ  

% َدٓٗٔ إفب  3.9ًعٓدـ َدٔ قبدٌ أوٚاجٗدٔ ًٜحديٕ إفب ايعث٥ًد١ بُٝٓدث ت حد٘         َٔ ايٓسث٤ ايًدٛاتٞ ٜ عشضدٔ ي  

 :Internet site).  % إفب اىبششواا االج ُثعٝدثا 4.1% َٓٗٔ ٜ حٗٔ إفب احملثنِ 3.5َٚٚشاناز ايوشف١ 

www.google.ae) 

 2001ٚقو جث٤ تصٓٝـ ايعٓـ ايذٟ ت عش  ي٘ اىبشأ٠ ازبازا٥ش١ٜ ةوٍ ايسوايٞ اريةرل َٔ ي١ٓ 

ٚ   5اَشأ٠ يًعٓـ ازبسوٟ ٚ 1780َصثحل ايوشف١. ذٝ  تعشضت ذسب  اَدشأ٠   247اَشأ٠ يًعٓدـ ازبٓسدٞ 

 اَشأ٠ يً رشو ازبٓسٞ ٚاَشأتثٕ يًك ٌ ايعُوٟ. 13يس٤ٛ اىبعث١ًَ ٚ

أندوا رةدش    وبثي١َٝٛٝ ازبازا٥شٜد١ "اشبددل"   3/2/2002ٚذسب اىبكثٍ ايصرؿٞ ايصثد  ّٜٛ اريذو 

ؾكو  2003اَشأ٠. أَث بثيٓسب١ يس١ٓ  1234   ضو اىبشأ٠ ًب ازبازا٥ش َس ااذصث٥ٝثا اشبثص١ إٔ ايعٓـ اىبُث

اَشأ تعشضٔ ةوٍ ايووثٞ ايوثْٞ ىبخ ًـ أْٛاع ايعٓدـ. نُدث    1889نوـ تكشٜش ايوشف١ ايكضث١ٝ٥ إٔ 

 اَشأ٠. 833ق ٝوا عًُث إٔ ايعٓـ ازبسوٟ ٜيتٞ ًب اىبكو١َ بإذصث٤  7مت إذصث٤ 

اَشأ٠ تعشضٔ يعٓـ ايشجٌ ةدوٍ   1389ًت جشٜو "اشبدل" إٔ و ؾكو يح2004ٚؾُٝث ٜ عًل بس١ٓ 

ثوثد١ أشدٗش. نُدث أندوا أ قدثّ  صدوا عًدد٢ َسد ٣ٛ َس ودؿ٢ َصداؿ٢ بثشدث ازبدثَعٞ بددثزبازا٥ش            

اَشأ ٜذلددٕ يٜٓٛث ع٢ً اىبس وؿ٢ فًبث يًعود َٔ رثث  ايضش  ايذٟ ٜ ُوٌ  9000ايعثص١ُ إٔ أنوش َٔ 

يٛج٘ ٚايعٝٓـب َر تسحٌٝ ذثالا نسٛ  ٚجشٚح )جشٜو٠ ًب جشٚح عُو١ٜ ٚاْ ؿثةثا ع٢ً َس ٣ٛ ا

 (. 13و د2004/ 14/4اشبدل ايصثد  ّٜٛ 

بُٝٓث ايهورل َٔ دٍٚ أٚ بث ٚأَشٜهث تصشح يٜٓٛث بيٕ ايعوٜدو َدٔ ايٓسدث٤ ٜ عشضدٔ إفب ايعٓدـو      

 ٖ ُثّايعشب١ٝ ٚاايو١َٝ ال تكو  ةاٛ ٠ ٖذٙ ايُبثٖش٠ ٚبثي ثيٞ ؾإْٗث ا تعٌب اال ؾإٕ ايهورل َٔ ايوٍٚ

 ايهثًب َٔ ذٝ  ايو ايثا ايع١ًُٝ ايُٓبش١ٜ ٚاىبٝوا١ْٝ ٚاي عواد ااذصث٥ٞ ٚايسٗش عًد٢ تابٝدل ايكدٛاْـب   

َٚٔ اريُٖٝد١ قبهدثٕ اي عدش  إفب بعدح      .ىبعثقب١ ايازٚد ايعٓٝـ ٚهبث١ٜ ايازٚج١ ٚاريفؿثٍ َٔ االع وا٤

 ايُٓبشٜثا اييت تؿسش ايًح٤ٛ إفب ايعٓـ بصٛ ٙ اىبخ ًؿ١.

 درة للدلوك الطنيفالنظريات المف
 اي ؿسرل ايبٝٛيٛجٞ يًسًٛى ايعٓٝـ -1

 إٔ ايعٓدـ ٜشجدر إفب أصدٍٛ غشٜازٜد١      ٞتكّٛ ٖدذٙ ايُٓبشٜد١ عًد    :ُْبش١ٜ اريصٍٛ ايبٝٛيٛج١ٝ

Lombroso, 1876; Vold and Bernard, 1986; Rafter, 1992…).)  ًٚب  ٖذا ايصود ٜورل

ايعٓٝدـ يدو٣   .  اث١ٝ تديثش ًب ايسدًٛى  إفب ٚجٛد صؿثا ٚ  al, 1 Freud &940"ؾشٜٚو ٚ أتبثع٘" 

(. ٚإٔ يإلْسدثٕ فثقد١ تٓبدر َدٔ غشٜداز٠ اىبكثتًد١ ت ٛيدو        36ااْسثٕ )عبو ايشهبثٕ عٝسٟٛو د

تًكث٥ٝث داةً٘ بصٛ ٠ َس ُش٠ ٚقبعوٍ ثثبت ٚتذلانِ بوهٌ َٓ ُبِ َر َشٚ  ايازَٔ )عدازا  

 (.90يٝو إزلثعٌٝو د 

 اريْو ٚجـب( شَْٛثاٖذٙ ايُٓبش١ٜ تٓسب إفب اهل :ايُٓبش١ٜ ايؿٝازٜٛيٛج١ٝ(Androgène   بيْٗث

ايسبب اىببثشدش يٛقدٛع ايعٓدـ بو جد١ أنددل يدو٣ ايدذنٛ  َٓد٘ عٓدو ااْدثث )عبدو ايشهبدثٕ             

  .(90عٝسٟٛو اىبشجر ايسثبلو د 
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 اي ؿسرل ايٓؿسٞ يًسًٛى ايعٓٝـ. -2

 ٞايٓؿس ٌ ًٛى أ١ُٖٝ ندل٣ يًػشٜاز٠ ن ؿسرل يًس (1940) يكو أعا٢ ؾشٜٚو ٚأتبثع٘ :ُْبش١ٜ اي رًٝ

 ايعوٚاْٞو ذٝ  ٜصٓؿٗث إفب غشا٥از ايذاا ٚغشا٥از ازبٓس.

ٖٚوؾٗث احملثؾُب١ ع٢ً اريْث يإلبكث٤ عًد٢ اسبٝدث٠. ؾثيٓشجسد١ٝ )أٚ عودل     : غشا٥از ايذاا

ايذاا( ٚايسثد١ٜ )أٟ ايسدًٛى ايعدوٚاْٞ ي دوَرل ايػدرل( ٚاىبثوٚشد١ٝ )أٟ ايؿعدٌ ايعدوٚاْٞ        

 هلوّ ايذاا( ٖٞ أجازا٤ َٔ غشا٥از ايذاا.

: ٖٚوؾٗث ٖٛ إشبثع اسبثج١ ازبٓس١ٝ. ؾهٌ َٔ غشا٥از ايذاا أٚ غشا٥از ازبٓس١ٝ ايػشا٥از

ٚقو  ناز عًُث٤ ايٓؿس ع٢ً أ١ُٖٝ ايعوقثا  ازبٓس تؿسش عٓـ ااْسثٕ ضو غرلٙ.

ايدديت تددشبٌب أؾددشاد ارييددش٠ ٚأثشٖددث عًدد٢ يددًٛى ٚشخصدد١ٝ اياؿددٌ. ذٝدد  إٔ ايسددًٛى    

و ٚازبددٛ ارييددشٟ اي عددٝسو  ايعددوٚاْٞ ٖددٛ ْ ٝحدد١ ايصددوع ارييددشٟو ٚايذلبٝدد١ ايكثصددش٠  

ٚايوكثم ايعث٥ًٞو ٚةدلاا اياؿٛي١ اىببهش٠ اىب ُو١ً ًب ايصو اريَٟٛ )أٟ  ؾح اريّ ابٓٗث 

ٚعدوّ تكبًدد٘( ٚاالْؿصدثٍ عددٔ اريّ ةددوٍ ايسدٓٛاا اشبُددس اريٚفب َدٔ ذٝددث٠ اياؿددٌ     

  .,Mead,1936) (Erikson ;1960ٙ ٚاسبشَثٕ ايعثفؿٞ اىببهش ٚايعٓـ اىبُث   ضو

 ذسدب ٖدذٙ ايُٓبشٜد١ ٜصدبح ايؿدشد عٓٝدـ ْ ٝحد١ ااذبدثٍب ٚإٔ ايُبدشٚف           :ذبدثٍب ُْبش١ٜ اا

اشبث جٝدد١ ايدديت ذبددوث ااذبددثٍب نثيؿوددٌ ًب ايعُددٌ أٚ اان ٦ددث  اي ؿددثعًٞ ْ ٝحدد١ َبددشٚف   

 Dollard and al., 1940; Sears)  صر١ٝ أٚ إج ُثع١ٝ أٚ إق صثد١ٜ ٖٞ اييت تؿحش ايعوٚإ. 

and levine, 1941; Block and Martin,  1955…) .   ٜٚٛجو ْٛعثٕ َٔ ااذبدثٍب: ااذبدثٍب

ٕ ٜٚ سِ بازٜثد٠ اي ٛتش ٚعوّ ااشبثع ايوخصٞ ايٓثنبـب عٔ غٝث   اريٚيٞ أٚ َث ٜعشف بثسبشَث

ٟ أٚ َث ٜعشف بثيٓك  ٚايذٟ ُٜبٗش عٓو ٚجٛد َٛاْر ًب اياشٜل اىبؤدٟ  اىبٛقـ ٚااذبثٍب ايوثْٛ

عثالا َودٌ: ايػضدبو ٚااثدث ٠و ٚايسدًٛنثا     إفب إشبثع اسبثج١. ٜٚصثذب ايوعٛ  بثاذبثٍب اْؿ

 ايٛيٛاي١ٝ ٚاهلٝس رل١ٜ.

 اي ؿسرل االج ُثعٞ يًسًٛى ايعٓٝـ.3-
 ٜٞودٌُ ايضدبٌب ااج ُدثعٞ عًُٝدثا ايذلبٝد١ ارييدش١ٜ ٚاي ابٝدر         :ُْبش١ٜ ايضبٌب االج ُثع

 ايذٟ ٜٓ خ عٔ ع١ًُٝ اي ٓو١٦ ااج ُثع١ٝ بثاضدثؾ١ إفب إذدذلاّ قدٛاْـب اجمل ُدر     االج ُثعٞ

(Linden and Hacklen,1973; Burkett & white, 1974; Congar, 1976; stark and 

al., 1980; Elliott & al., 1985; Gottfredson and Hirschi, 1990)... .   ٚقو  نداز عًُدث٤

االج ُثع ع٢ً ي ١ ٚيث٥ٌ يًضبٌب ااج ُثعٞ يهْٛٗث تؤثش ًب تُٓبِٝ يًٛى ايؿشد ٚتصدشؾثت٘  

ايشأٟ ايعثّو ايعثداا االج ُثع١ٝو ايكثْٕٛو ايكِٝ االج ُثع١ٝو ٚايدؤٜ.   ايذلب١ٝو االج ُثع١ٝ ٖٞ:

ٚإٕ نثْت ٖذٙ ايٛيث٥ٌ ؾعثي١و ؾإٕ ايدؤٜ ذسدب  أٟ ايعًُدث٤ ٖدٛ َدٔ أقد٣ٛ عٛاَدٌ ذبكٝدل         

 اي ٛاؾل ًب ايسًٛى ااج ُثعٞ .

  ًِٜش٣ أصرث  ٖذٙ ايُٓبش١ٜ إٔ ايعٓـ ٖٛ يًٛى ٜه سب٘ ايؿشد عٔ  :االج ُثعُْٞبش١ٜ اي ع

شٜددل ايدد عًِ ايٓددثتخ عددٔ عًُٝدد١ اتصددثٍ ٚتؿثعددٌ َددر أشددخثد رةددشٜٔ َوددٌ أؾددشاد ارييددش٠و    ف

ارييثيٝب اييت مبهٔ َٔ ةوهلث إٔ ٜه سب ايؿدشد ايسدًٛى ايعدوٚاْٞ ًب     ٚاىبو ي١و ٚاسبٞ ٚذبود

اشبددلاا ٚاي حدث   ايدديت تدوعِ ايسدًٛى ايعددوٚاْٞ ٚاىبٛقدـ اي ؿدثعًٞ ٚاي كًٝددو ذٝد  ٜدد كُ         

يذٟ َث   عًٝ٘ ايعٓـ ًب ايصػش ٜٚصبح ٖٛ ْؿسد٘ عٓٝؿدث َدر إقشاْد٘     اياؿٌ شخص١ٝ ايؿشد ا

 ٚأيشت٘. 

 يكو يثُٖت ٖذٙ ايُٓبش١ٜ إفب ذو نبرل ًب تؿسرل ايسدًٛى ايعٓٝدـ ذٝد      :ُْبش١ٜ ايوخص١ٝ

 بددٌب أصددرث  ٖددذٙ ايُٓبشٜدد١ بددـب ايعٛاَددٌ اىب٦ٝٗدد١ يًوخصدد١ٝ ٚايعٓددـ. ؾددثيؿشد ايددذٟ ؼبُددٌ    

 ٝحد١ ىبودثعش ااذبدثٍب ايٓثنبد١ َدٔ ايُبدشٚف       شخص١ٝ عٓٝؿ١و قو ٜ صشف بعٓـ أٚ ٜ ُشد ْ

 االج ُثع١ٝ ٚاالق صثد١ٜ ٚايٓؿس١ٝ.  
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                                                           عو٠ اْ كثداا ْٛ د بعضٗث: إال إٔ ٖذٙ ايُٓبشٜثا ٚجٗت هلث

ال ٜٛجدو أٟ  إٕ اي ؿسرل ايبٝٛيٛجٞ يٝس ي٘ قو ٠ تٓب١ٝ٦ ٚال تؿسدرل١ٜ يُبدثٖش٠ ايعٓدـ. ذٝد      

عٓصش بٝٛيٛجٞ أٚ ؾٝازٜٛيٛجٞ َسؤٍٚ بوهٌ ةثد عٔ ايسًٛى ايعٓٝـ. ؾإذا نثٕ ايسدًٛى ايعٓٝدـ   

٠ ااْسثٕ ٚي٘ صؿ١ ٚ اث١ٝو ؾهٝـ ْؿسش ٚجٛد أؾشاد عٓٝؿـب ٚأؾشاد َ سثضبـب ًب أيدش٠  ازٜشٜٓبر َٔ غ

 قدثد  عًد٢ تؿسدرل    ٚاذو٠. َٚٓ٘ ؾإٕ اي ؿسرل ايبٝٛيٛجٞ ايذٟ ٖٛ غرل قثبدٌ يوة بدث  َٝدواْٝث ٖدٛ غدرل     

 َبثٖش٠ ايعٓـ. 

ٚبثيٓسب١ يً رًٌٝ ايٓؿسٞ ؾعًِ ايٓؿس ٚذوٙ ال ٜس اٝر إٔ ٜعُِ َبدثٖش٠ ايعٓدـ. ؾثيعٛاَدٌ    

ال مبهٔ يً ؿسرل ايسٝهٛيٛجٞ َوو إٔ ٚٚثكثؾ١ٝ.  اق صثد١ٜٚ اج ُثع١ٝايسٝهٛيٛج١ٝ تُبٗش ًب َبشٚف 

سدثد١ٜ اٚ ايٓشجسد١ٝ توؾعد٘ إفب ايكٝدثّ     ٜذٖب إفب إٔ اجمل ُر نً٘ قو أصٝب حبثي١ إذبثٍب أٚ ْٛع َٔ اي

 بيؾعثٍ ايعٓـ.

أَث ُْبش١ٜ ااذبثٍب و ؾكو تعشضت أٜضث إفب قو  َٔ ايٓكو ٖٚٛ أْد٘ يدٝس بثيضدشٚ ٠ إٔ ٜهدٕٛ     

 اق صدثد١ٜ اذبثٍب ريْ٘ غثيبث َث ت وةٌ عٛاٌَ صر١ٝ أٚ إج ُثعٝد١ أٚ  ا عٔ ايسًٛى ايعوٚاْٞ ٖٛ ْ ثد

ٜازٍٚ عثد٠ َر وٚاٍ اسبثيد١ ايٓؿسد١ٝ ٚ بثي دثيٞ ؾإْد٘      يإلذبثٍب  ْٓس٢ إٔ ايعٓـ ايٓثتخ نُث ال أٚ أةش٣.

ٕ ايهورل َٔ اىبٛاقـ احملبا١ ًب ذٝدث٠ ايؿدشد   نُث أَؤقت أٚ ال ؼبوث إفب َر َبٗٛ  ايُبشٚف ايواع١ٝ ي٘. 

 َوٌ ايوكث٤ ٚايبؤ  ٚايؿوٌ ٚايؿكش ٚايٛقٛع ًب اشباي ٚةٝب١ اريٌَ ال تس ورل يًٛنث عوٚاْٝث.

يبٝٛيٛجٞ ٚايسٝهٛيٛجٞو ؾإٕ اي ؿسرل االج ُثعٞ ٜيةدو بعدـب االع بدث     ع٢ً عهس اي ؿسرل اٚ

ٌ االج ُثع١ٝ ٚاالق صثد١ٜ ٚايٓؿس١ٝ ٚايصر١ٝ َٚٓ٘ ؾإٕ ي٘ قو ٠ تٓب١ٝ٦ نُث  وتشابٌب ٚتواةٌ ايعٛاَ

 َٝواْٝث. يوة بث ٖٛ قثبٌ 

ٚبٓث٤ ع٢ً ذيوو ؾهدٌ َدٔ ُْبشٜد١ ايضدبٌب االج ُدثعٞ ُْٚبشٜد١ ايد عًِ االج ُدثعٞ ُْٚبشٜد١          

بثاضثؾ١ إفب ٖذٙ ايُٓبشٜثا اىبؿسش٠ يًعٓـو ؾإٕ ٖٓثى عو٠  وخص١ٝ قثد ٠ ع٢ً تؿسرل َبثٖش٠ ايعٓـ.اي

 د ايثا ذثٚيت اي عشف ع٢ً عٛاٌَ ذوٚث ٖذٙ ايُبثٖش٠.

 

 حدوث الطنف ضد النداء: روامل
ٌ         عٛاٌَأَث عٔ   ذوٚث َبثٖش٠ ايعٓدـ ضدو اىبدشأ٠و  ؾكدو شبصد ٗث ايو ايدثا اىبٝواْٝد١ ًب عٛاَد

ؾكو أثب ت ايو ايثا ٚايبرٛث ذٍٛ ايعٓدـ ارييدشٟ إٔ    .ب١ٜٛ ْؿس١ٝ ٚاج ُثع١ٝ ٚاق صثد١ٜب١ٝ٦ٝ ٚتش

ّ  ًٕٜٚحدؤ أغًب اريوٚاد ايدذٜٔ   ايكد٠ٛ ٚايعٓدـ ْوديٚا ًب ب٦ٝد١ اْعدوَت ؾٝٗدث َعدثْٞ اي ؿدثِٖ          إفب ايد خوا

ي ٗوٜدو  ارييبث  ٚايسٝاش٠ ًب ايبٝت ٚاالذ كدث  ٚايضدش  ٚا   ٚاىبٛد٠ ٚاي سثَح ٚذٌ َهثْٗث ايصشاو ريتؿ٘

 Wasserman, 1967; Steele and) شددخثد يددوِٜٗ َوددٌ وٚجددثتِٗ ٚأبٓددث٥ِٗٚاي خٜٛدـ َددر أعدداز أ 

Pollack,1974; Kempe et al., 1962; Gay and Tongue,1967; Adel Samari, 2001; Fontana 

& Gayla Margolin, 2000; Iness Angelino, 1997; Elaine Landau, 1994). 

عددشع ًب جددٛ ٜسددٛدٙ ايعٓددـ ٜٚ ًكدد٢ تشبٝدد١ قثيدد١ٝ ًب ايصددػش ذٝدد   نُدث إٔ اياؿددٌ ايددذٟ ٜذل 

ٜ عثٌَ َع٘ ٚيٞ أَشٙ بثي وود ٚايعكث  ايٓؿسٞ أٚ ازبسوٟو يٛف ٜس عٌُ ْؿدس ارييدًٛ  َدر أقشاْد٘     

١ٖٛ عًدد٢ وٚج دد٘ ٚأبٓث٥دد٘ عٓددو ًب اىبو يدد١ ٚاسبددٞ نُددث ٜسددكٌب تًددو ايذلبٝدد١ اشبثف٦دد١ ٚاىبودد ٚوَو٥دد٘

 ,Good., 1969; Bardux et al., 1961; Palmer, 1962; Guttmacher, 1960; Barbara)ايهددل 

1971; King, 1975, Button, 1973; Bach-y-rita and Veno, 1974; Burt, 1978; 

singer,1971; Elmer,1979; Owens and Strams,1975; Pfouts et al., 1981; Pierre 

Verdier,1997)  . ٕايذلب١ٜٛ اييت ٜ عش  هلث اياؿدٌ ًب  ٖٓثى بعح ايٛقث٥ر ٚايُبشٚف ٚاريةاث٤ نُث أ

  ايصػش تؤدٟ إفب تهٜٛٔ شخص١ٝ َشض١ٝ يوٜ٘ َٓٗث:
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اييت تصٝب اياؿٌ ًب صػشٙ ٚايديت دبعًد٘ ٜودو دا٥ُدث ًب اآلةدش أٚ ًب ْؿسد٘        :ايصوَثا ايٓؿس١ٝ اسبثد٠

ذٝ  ٜصعب عًٝ٘ اال تبثٍب بثآلةش ةٛؾث َٔ عوّ اي اثبل ٚاي ؿثِٖ ٚاشبٛف َٔ  دٚد أؾعثٍ اآلةشٜٔ 

بصدود  عٓو ٚقٛع أٟ ي٤ٛ تؿثِٖ ًب اىبو ي١ أٚ ايوث ع أٚ َهثٕ ايعٌُو نُث إٔ اياؿدٌ ايدذٟ شدثٖو أبدثٙ     

أَ٘ أَثّ أعٝٓ٘ ًب ايصػشو قو ًٜحي إفب اي خواّ ْؿس ارييًٛ  َر وٚج ٘ ٚأفؿثيد٘ ًب ايهددل. ٚإذا ا    إٜذا٤

تٓوي يوٜد٘ قثبًٝد١ اي عثَدٌ     ت ِ ايعٓث١ٜ اياب١ٝ ب٘ ْؿسٝث ي حثٚو أثث  َوٌ ٖذٙ ايصوَثا ايٓؿس١ٝ ؾكو

َر اآلةش بوهٌ اْؿعثيٞ نش د ؾعٌ يدشٜر عٓدو ااذسدث  بثيودو أٚ ايػدرل٠ أٚ ايدٓك  ٚاسبثجد١ إفب   د        

ـ   ;Dollard et al., 1939; Freud, 1940 ; Miller, 1941) اع بدث ٙ أَددثّ اآلةددشٜٔ بؿعددٌ ايعٓدد

BerKowitz, 1962; Erich From, 1973; Farrington, 1975; Fethi Asaid Abderrahim, 

ذٝد   ٜهدٕٛ يدببث ًب ذدوٚث ايعٓدـ.     يدو٣ اريوٚاد  نُث إٔ عوّ ايٓضخ ايعثفؿٞ ٚااْسدثْٞ  . (...1982

ٗ     ايابثع ٚصعيب ٟذثد ظبو ٖذا ايٓٛع َٔ اريوٚاد ٗ   ِاا ضدث٤ ٜػًدب عًد٢ تعثًَد  ِٚأفؿدثهل  َِدر وٚجد 

 ازبؿ٠ٛ ٚايكس٠ٛ ٚاي وود. 

ٜٚذلب٢ أبٓثؤٖث ع٢ً َبدوأ ايودو ٚاي هدذٜبو ؾٝٓوديٕٚ ْودي٠       :ثايٓوي٠ ًب أيش٠ تٓعوّ ايوك١ بـب أؾشادٖ

َضاشب١ تؿكوِٖ ايوك١ ًب اآلةش. ؾثيشجٌ االضداٗثدٟ َدوو ٜودو دا٥ُدث ًب صدوم ٚٚؾدث٤ وٚج د٘ ًٚب        

تصشؾثتٗث ذٝ  ٜش٣ اشبب  ٚايػش  ًب نٌ ذشن١ َٔ ذشنثتٗث ٚبذيو ٜهٕٛ ايعدٝش َعد٘ أٚ ذ د٢    

  ;Khouj & Abdussallam, 1409; Mufson and Kranz, 1994) عب يًػثٜد١ االةد وٍب بد٘ صد   

Youssouf & Atta, 1998; Adel Samar, 2001...). 

: ؾثيشجٌ ايٓشجسٞ ال ؼبب إال ْؿسد٘  ايذلب١ٝ ع٢ً ذب ايذاا ٚاريْث١ْٝ ٚعوّ اذذلاّ َوثعش اآلةشٜٔ

تسد كِٝ  ٚال  وإٔ اىبشأ٠ إْسث١ْ غب١ٝ ٚضدعٝؿ١ ايوخصد١ٝ  اييت َؿثدٖث ؼبٌُ ايؿهش٠ ريْ٘ ؼب كش وٚج ٘ ٚ

 ٚبذيو تهٕٛ اسبٝث٠ َع٘ َش ٠ اىبذام. وٚ ت عثفب عًٝ٘أربشد عٔ فثع ٘  ال بثيضش  ٚايكٗشو ٚال ػبب إٔإ
(Bem, 1970; Kelly and Thibault, 1969;  Kaplan, 1972; Kelly, 1971…) 

ًب جٛ ايؿشد ذٍٛ ذات٘. ؾثيشجٌ ايذٟ ْوي  نازاييت قو تهٕٛ يببث ًب كبش :ايعازي١ ايٓؿس١ٝ ٚاالج ُثع١ٝ

تسٛدٙ ايعازي١ يٝؿش  ايٌُٓب ذات٘ ع٢ً أيشت٘ ٚبثي ثيٞ ٜصعب عًٝ٘ ايسُثح يازٚج ٘ ٚأفؿثي٘ ؾشاق٘ أٚ 

ايسؿش بعٝوا عٓ٘. نُث أْ٘ ال ٜسُح يازٚج ٘ بازٜث ٠ اريٖدٌ ٚال يدُٝث ايٛايدؤٜ إال ًب اىبٓثيدبثا ايوٜٓٝد١      

فب رةش يازٜث ٠ أةٛاتٗث ٗث َٔ َهثٕ إٚاريعٝثد يؿذل٠ قصرل٠ جوا ٚبشؾك١ اريفؿثٍ يهٞ ال تهٕٛ ذش ٠ ًب تٓكً

  ;Harlow and Zimmerman, 1959; Cohen, 1955; Cloward and Ohlin, 1959) اىب دازٚجـب 

Harlow and Harlow, 1962; 1962; Richard Farson, 1994; Fontana and Moolman, 1994; 

Elaine Landau, 1994...) 
ّ تكوٜش ايذاا ٚاآلةشٜٔو ٚع ّ اي رهِ ًب ضبٌب ايٓؿسايذلب١ٝ ع٢ً عو : إذ ظبو ٖذا ايٓٛع َٔ ايشجثٍ و

أٚ ْؿسد١ٝ ذٝد     اج ُثعٝد١ ذٟٚ اْؿعثٍ ذثد ال يُٝث إذا نثْٛا ٜعثْٕٛ َٔ ضػٍٛب َثي١ٝ أٚ َٚبٝؿ١ٝ أٚ 

 ,Bach -y- Rita, G. lion, J.R, Climent) اىبٛاقدـ ايصدعب١ بدثيعٓـ ٚايعصدب١ٝ     تهٕٛ  دٚد أؾعثهلِ ًب

C.E., andErvin, 1971; Goode, 1971; O’brien, 1971; Strauss, 1974; Brown & 

Finkelhor, 1986; Lewis, 1992; Rossman & Rosenberg, 1998; Gottfredson & Hirshi, 

اىبخ ًؿ١ يسًٛى ايعٓـ ؾ  ًخ  ًب اسبثي١ ايٓؿس١ٝ اييت تٓ ث  ايدازٚد ْ ٝحد١    عٛاٌَأَث عٔ ايو (…1990

١ ٝ  أٚ ثكثؾ١ٝ أٚ اج ُثع١ٝ أٚ ْؿس١ٝ. َبشٚف طب ًؿ١ قو تهٕٛ اق صثد١ٜ أٚ صر

ٚت ُوٌ ًب ايباثيد١ ٚايؿودٌ ًب اسبٝدث٠ ايعًُٝد١ ٚااذسدث  بدثيٓك  ٚايؿدشاؽ         :ايعٛاٌَ االق صثد١ٜ -

ايشٚذٞ يبث ٜٓعهس ع٢ً شخصد١ٝ ايشجدٌ ايدذٟ ٜؿدشؽ ندٌ اْؿعثالتد٘ ايواةًٝد١ بثالع دوا٤ عًد٢          

 ;Burgess, 1962)ٛم أجشٙجسو وٚج ٘ ةثص١ إذا نثْت تعٌُ ةث د ايبٝت أٚ ت كثض٢ أجشا ٜؿ

Cohen, 1955; Klausner, 1968; Palmer, 1972; Light, 1973; Dumont, 1977;  Gelles, 

1979...)  

- ١ ٝ ٌ ايصر : اادَثٕ ع٢ً اشبُش أٚ اىبخو اا َٔ ايعٛاٌَ اييت تؤثش يًبث ًب شخص١ٝ ايؿشد ذٝ  ايعٛاَ

 غرل ٚاع َٚو ى بيؾعثيد٘ ايعٓٝؿد١   نُث قو ٜهٕٛ وٜ صشف اىبؤَ بيٟ تصشف ال َسؤٍٚ أٚ فؿًٝٞ

(Snell et al, 1964; Gelles, 1974; Elaine Landau, 1994…). 
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إٕ ايصرب١ ايس١٦ٝ اييت ؽب ث ٖدث ايدازٚد قدو تدؤثش يدًبث ًب يدًٛن٘ َدر وٚج د٘          :ايعٛاٌَ ايوكثؾ١ٝ -

ايٓسدث٤   وكثؾ١ ايكٛا١َ ٚاي ودود  ًب اي عثَدٌ َدر   ب ٖؤال٤ ايشؾثم ٜ سُٕٕٛ ايهورل َٔ ذٝ  أٚأفؿثي٘. 

ٚبثي ثيٞ  وإٔ ايشجٌ اىب سثَح ٚاىب ؿثِٖ َر وٚج ٘ إْسثٕ ضعٝـ ايوخص١ٝايكث١ً٥ ايؿهش٠  ًُٕٛٚؼب

ؾددإٕ ايشجددٌ ايددذٟ ٜصددثذبِٗو ٜ دديثش بوكددثؾ ِٗ ايسدد١٦ٝ      يددذيووال ٜسدد رل أٟ اذددذلاّ أٚ تكددوٜش.  

 ;R,Jessor et al., 1973; Krohn, 1974)ٚبثي دثيٞ ٜ عثَدٌ َدر أٖدٌ بٝ د٘ بوشايد١       وٚاشبثف٦د١ 

Akers, 1985; Akers & John K, Cochran 1985; Sellers and Winfree, 1990; Elliott 

and Menard, 1991...). 

-  ٌ ّ يًا١ ايشجٌ ٚقٛاَ ٘ ع٢ً أًٖ٘و ذٝ  ٜشٜو االج ُثع١ٝايعٛاَ : ٚتهٕٛ ع٢ً شهٌ ي٤ٛ اي خوا

ٝ و اىبٛقـ. ؾٝؿش   أٜ٘ ًب نبٝر اىبسث٥ٌ اييت هلث عوق١  بازٚج ٘ ٚأفؿثي٘ ٚبٝ د٘.  ايازٚد إٔ ٜهٕٛ ي

ًٚب ايهورل َٔ اسبثالا ؼبصٌ ايوحث  بـب ايازٚجـب ريٕ ايازٚد ٜشٜو إٔ ٜوبت  جٛي ٘ بك٠ٛ ٚعٓـ أٚ 

ٜشٜو إٔ ٜس ٛيٞ ع٢ً  اتب وٚج ٘ بينًُ٘ أٚ إعاث٥ٗث َصشٚؾٗث ايَٝٛٞ ٚنيْٗث غرل قدثد ٠ عًد٢   

ٚد ايعٓٝدـ ٜ خدذ َدٔ ٖدذا     ًٚب ندورل َدٔ اسبدثالاو ؾدإٕ ايداز      ذسٔ اي صشف ًب َثهلث إذ ا ٜ وةٌ.

ٚايوتٞ ربثؾٕٛ ) اىبٛقـ ايوثذ ذ ٜع١ إٔ اايوّ ٖٛ ايذٟ أبثح ي٘ ذيو يعوّ اي ٝعثب٘ اآل١ٜ ايهشمب١:

ٖ ٔ ؾعُبٖٛٔ ٚاٖحدشٖٚٔ ًب اىبضدثجر ٚاضدشبٖٛٔو ؾدإٕ أفعدٓهِ ؾدو تبػدٛا عًدٝٗٔ يدبٝو           (ْوٛو

ْ٘ ا ػبعً٘ ارييث  ًب تعثَدٌ  يهٔ ذُٝٓث أقش اايوّ َبوأ ايضش  نييًٛ  تيدٜيب ؾإ .24ايٓسث٤ 

 Allen, Graig M and) ًب ذثي١ توٓحٗث أٚ عوّ ايد كثَ ٗث ايازٚد َر ايازٚج١ بٌ جعً٘ رةش ايوٚا٤ 

Strauss, Murray A,  1975; Goode, William J, 1974; La Rossa, Ralph, 1974; 

Strauss Murray, 1974…) . 

ٌ ايٓؿس١ٝ - ٜ ١ أٚ: إٕ اريَشا  ايٓؿس١ٝ َوٌ ايسايعٛاَ ايسٝهٛبثت١ٝ أٚ ايػرل٠ ايووٜو٠ تسبب ايوعٛ   ثد

ٚت ٛيو عٓٗث ايعصب١ٝ. ؾثيازٚد اىبشٜح ْؿسٝث ؼبس بوكٌ اىبسؤٚي١ٝ اىبًكث٠ عًد٢   ٚاالضاشا بثيكًل 

ؾإْ٘ عٓوَث تٓ ثب٘ ذثي١ ْؿسد١ٝ ٜ صدشف بٓدٛع     و عثتك٘ نازٚد ٚأ  َٚسؤٍٚ عٔ بٝ ٘. ٚبثي ثيٞ

 ,Nettler, 1984; Gibbons,1979; Vold and Bernard, 1986; Liska)َدٔ ايكسد٠ٛ ٚايكٗدش   

1987; Williams &Mc Shane, 1988; Shoemaker, 1990; Jensen & Rojek, 1992...). 

 

 دلوك الطفل وذخصيته:     رنف الرجل ضد المرأة رلى انطكاس
إٕ عٓـ ايشجٌ ضو اىبشأ٠ ي٘ رثث  ْؿس١ٝ ٚيًٛن١ٝ ٚة١ُٝ ع٢ً شخصد١ٝ ٚيدًٛى اياؿدٌ         

ضو وٚج د٘ أثدث  فًٜٛد١ اىبدو٣ عًد٢       ايكثيٜٞوثٖو أبثٙ ٜعثٌَ أَ٘ بعٓـ. نُث إٔ يسًٛى ايشجٌ  ايذٟ

ةدشٜٔ ذٛيد٘. نُدث ٜدازٍٚ     آلأبٝد٘ ٚؾد٢ ا   ًبايبٝت َٚر اريةدشٜٔ. ذٝد  ٜؿكدو اياؿدٌ ايوكد١       تصشؾ٘ ًب

ٚتدد ػرل أذوَدد٘ إفب نددٛابٝس ٜٚصددبح َْٛدد٘    االيدد كشا تكددوٜشٙ ريبٝدد٘ ٜٚٛيددو عٓددوٙ ايوددعٛ  بعددوّ   

ٚاشبٛف ذ د٢ بعدو ذدوٚث ايادوم بدـب ٚايوٜد٘. نُدث أْد٘           . نُث أْ٘ ٜوعش بثي ٛتش ٚايكًلثَضاشب

َٛد٠ َر وَو٥٘ ايذٜٔ ٜعٝوٕٛ ذٝث٠ أيش١ٜ يعٝو٠. بثالي سوّٜوعش   ٚعوّ ايكو ٠ ع٢ً بٓث٤ عوق١ َ

 % َِٓٗ( ٜ عشضٕٛ بيْؿسِٗ إفب أؾعثٍ ايعٓـ 40َٔإفب  30إٕ ايهورل َٔ اريفؿثٍ )أٟ َث بـب       

بث٥ِٗ َٔ ج١ٗ َٚٔ قبٌ أَٗثتِٗ َٔ ج١ٗ أةش٣. ؾًُث ٜ ُثد٣ ايازٚد ًب عٓؿ٘ ضدو وٚج د٘و ؾدإٕ    رقبٌ 

ُبشا يهْٛٗث ال تس اٝر ٖذٙ اريةرل٠ تع دل إبٓٗث َسؤٚال بثيو ج١ اريٚفب عٔ إي ُشا  َُٖٛٗث َٚعثْثتٗث ْ

 عث١ٜ ٚ قثبد١ ندو   ذثج١ َثي١ إفب  ئ َبهش٠ ٜهٕٛ ًب اىبػثد ٠ ٚتشن٘ َٔ ٚ ا٥ٗث. ؾٛجٛد اياؿٌ ًب

ايٛايؤٜ. ٖٚذا ػبعٌ فًب اياوم أَشا صعبث يًػث١ٜ ٚتهٕٛ ع١ًُٝ إػبثدٖث طبشجدث يٛضدعٝ ٗث اىباز ٜد١    

 ٗث نٓ ٝح١ يذيو.ث٥بٓأٚبذيو تازٜو قسٛتٗث َر  وَس رٝوأَشا 

ْٛا شدثٖؤٜ عًد٢ أذدواث ايعٓدـ ًب ايبٝدت ٜودعشٕٚ بثالن ٦دث         ثنُث إٔ اريفؿثٍ ايذٜٔ ند 

ايبٝت. نُث إٔ ايدبعح   ٞ ٚايكًل ٚاي ٛتش ٚااذسث  بعوّ اا تٝثح يٛجٛد اري  ًبٚاالضاشا  ايسًٛن
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َِٓٗ ٜٗشبٕٛ َٔ ايبٝدت ريْٗدِ ٜودعشٕٚ بعدوّ اياُيْٝٓد١ ٚاا تٝدثح ٚذيدو يُٝضدٛا َعُبدِ ٚقد ِٗ ًب           

 ْؿس ايٛقت  يوعبشاف ٚأؾعثٍ ايس٤ٛ.     ًبِْٗ  ٜ عشضٕٛ  غِ أ ايٓؿسٞ االي كشا ايوث ع أٜٔ ػبوٕٚ 

ٓ ت ايو ايثا اىبٝوا١ْٝ كو ي اىبو٣ إٔ َعُبِ اريفؿثٍ ايذٜٔ ٜوثٖوٕٚ أؾعثٍ ايعٓـ ضو  ف١ًٜٛبٝ

أَٗثتِٗ ًب ايصػش ٜصبرٕٛ أْؿسِٗ عٓٝؿـب َر أقشاِْٗ ٚوَو٥ِٗ ؾ٢ اسب٢ ٚاىبو ي١  ٜٚسدكإٛ تًدو   

 ايذلب١ٝ اشبثف١٦ ع٢ً أيشِٖ عٓو ايهدل.

اْ ٗثى اتؿثق١ٝ ذكدٛم اياؿدٌ ًب   ٖٚذا َث ٜؤنوٙ ايون ٛ  "عُش عسٛ " ًب َكثي٘ "َُبثٖش 

 .َبٌ َبثٖش٠ ايعٛىب١ "

نُث إٔ ايعٓـ ؼباِ ثك١ اريفؿثٍ بيْؿسِٗ ٚػبعًِٗ ٜس ٕٗٝٓٛ بكو تِٗ ع٢ً إٔ ٜهْٛٛا ربث٤ 

نُددث إٔ تعددش  اريفؿددثٍ يًعٓددـ ػبعًددِٗ َعشضددـب شباددش   صددثسبـب عٓددوَث ٜ ازٚجددٕٛ ًب اىبسدد كبٌ.

 .(2003عسٛ و  ذك١ )عُشااذبثٍب َٚٔ ثِ ايكٝثّ بثالْ رث  ًب ذٝثتِٗ ايو

ايو ايدثا  بعح  ىبشأ٠ ٚاْعهثيثت٘ ع٢ً اريفؿثٍ ذسبذوٚث ايعٓـ ضو ا يعٛاٌَ ٓثعشضت بعو

داةدٌ  عٓدـ  ايايديت ؽبًؿٗدث    ايٓؿس١ٝ ٚايسدًٛن١ٝ  آلثث يكٝك١ٝ اسبصٛ ٠ عًٞ اي ايٛقٛف  تيٜٓثا واىبٝوا١ْٝ

 نُٓٗخ ٚأدا٠. "د اي١ اسبثي١بثي خواّ َبوأ " ارييش٠

      

 اإلجراءات الميدانيظ:
ُْبشا يهٕٛ َٛضٛع ايو اي١ اىباشٚح ٖٓث ٜ ٓثٍٚ قض١ٝ اج ُثع١ٝ ًَرَٛب١و ؾإٕ ذيو ٜؿش        

اييت تع دل أْسب اياشم ىبعثزب١ َٛضٛع عٓـ ايشجٌ ضو اىبشأ٠ ٚأثشٙ ع٢ً يًٛى  د اي١ اسبثي١اي خواّ 

ٍ  اياؿٌ. ىبوذُبد١ تصدشؾثا اياؿدٌ داةدٌ      ٚي سٌٗٝ ع١ًُٝ اىبوذُب١ ٚنبر اىبعًَٛثاو مت إعواد جدوٚ

 ايكسِ ٚعوق ٘ َر وَو٥٘ َٚعًُ٘. 

 

 مجتمع الدرادظ:
قبث إٔ َٛضٛع ايو ايد١ ٜدوٚ  ذدٍٛ عٓدـ ايشجدٌ ضدو اىبدشأ٠ ٚأثدشٙ عًدٞ يدًٛى اياؿدٌو ؾدإٕ             

 َٔ ازبٓس اىبذنش ٚاىبؤْ . ٚايوث١ْٜٛ صب ُر ايو اي١ اش ٌُ ع٢ً أفؿثٍ اىبوا   اىب ٛيا١ 

 

 رينظ الدرادظ:
إال  ١ٚنددذا ايوثْٜٛدد ١اىب ٛيددااىبشذًدد١ ُْبددشا يصددعٛب١ ايٛصددٍٛ إفب َٝددوإ ايبردد  اىب ُوددٌ ًب           

قبٛجب تشةٝ   زلٞو قوَٓث فًبث ةاٝث يًسٝو َؿ ش ايذلب١ٝ ٚاي عًدِٝ اىب ٛيدٌب ٚايودثْٟٛ. ٚعٓدو     

َدٔ  َكثبً ٘و ششح يٓث ضب ٣ٛ ايكثْٕٛ ايٛوا ٟ اشبثد بثيبر  ايعًُٞ ايدذٟ مبٓدر َٓعدث بثتدث ايبدثذوـب      

االقذلا  بصؿ١ َبثشش٠ َٔ اي وَٝذ ٚاي ػوهلِ نُؿشداا حبد . ذٝد  ال مبهدٔ ايد خواّ اي وَٝدذ      

وٜث تٗث.  ٚبٓدث٤ عًد٢ ذيدوو مت    ًب بػش  ايبر  إال َٔ ةوٍ اىبس وث ٜٔ ايذلبٜٛـب ًب اىبؤيسثا اىبشغٛ  

شبدشٚد إيدٞ   اسبصٍٛ ع٢ً تشةٝ  َوشٍٚب َٔ ايسٝو َؿ ش ايذلبٝد١ ٚاي عًدِٝ كبهٓٓدث قبٛجبد٘ َدٔ ا     

اىبٝدوإ َٚكثبًد١ َس ودث ٟ َؤيسددثا ايذلبٝد١ اي دثبعـب يًُ ٛيداثا ٚايوثْٜٛددثا ايديت  غبٓدث ايدد ػوهلث         

نُٝوإ حب .  ذبصًٓث ع٢ً َكثب١ً َر َوٜشٟ َ ٛيا١ بثبٛ ضبُدو ايودشٜـ )ؾثىبثيدهٛ (و ٚثثْٜٛد١     

بثشش٠ َر اىبس وث ٜٔ ٚاىبعًُـب ايذٜٔ ٖٝيٚا يٓث ازبٛ  يًعٌُ َ وٚادٟ ايكب١ ازبوٜو٠و ٚثث١ْٜٛ َبث ى اىبًٝٞ

ايذٜٔ ٜعٝوٕٛ ًب أجٛا٤ َور١ْٛ بثي خواّ ايكد٠ٛ  داةٌ َؤيسثتِٗ ٚتٛوٜر اي ُث اا ايبر  يً وَٝذ 

ذٝ  نثٕ اىبس ودث ٕٚ ٜعشؾدٕٛ   ; ()ذسب اْابثعثا اىبعًُـب ٚاىبوٜشٜٔ ٚاىبس وث ٜٔ ٚأٚيٝث٥ِٗ ٚايعٓـ

   ٜ ٕ ٓ جٝوا نبٝدر اي وَٝدذ ايدذٜٔ  ٚٚقدث٥ر أةدش٣ ت عًدل    تعدثْٞ َدٔ َوده١ً ايعٓدـ     إفب ارييدش ايديت    ُدٛ

 . ذٝد   ع٢ً ًَؿدثا اي وَٝدذ  ـباًعَٚذيو يهِْٛٗ اي وَٝذو  بثحملٌٝب ارييشٟ ايذٟ تشعشع ؾٝ٘ ٖؤال٤

تهؿدٌ اىبس ودث ٕٚ  ب ٛوٜددر ايد ُث اا ايبردد  عًد٢ اي وَٝدذ اىبعددشٚؾـب بهودش٠ ايوددػب داةدٌ اىبؤيسدد١        
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ٞ ٚنوش٠ ايػٝدث  ٚايودحث  اىب هدش  َدر َعًُدِٝٗ ٚأقدشاِْٗ       ايذلب١ٜٛ ٚعوّ اذذلاّ قثْٕٛ اىبؤيس١ ايواةً

 شاقبـب ٚذيو بإتبثع أيًٛ  اىبعث١ٜٓ ايعُو١ٜ أٚ ايكصو١ٜ. اىبعًُـب ٚاىبٚاىبشاقبـبو ٚاي ُشد ع٢ً 
ٞ ا أَث ؾُٝث ٜ عًدل بثي وَٝدذ ايدذٜٔ ٜ سدُٕٛ بثهلدو٤ٚ ٚايسدًٛى                و ذسدب ٚجٗد١ ُْبدش    الْسدرثب

ؾكدو مت يدرب عٝٓد ِٗ بثاليد عث١ْ بدثىبعًُـب ٚاريٚيٝدث٤ ٚذيدو بثيد خواّ          َس وث ٟ ايذلبٝد١ ٚاريٚيٝدث٤و  

فشٜك١ اىبعث١ٜٓ ايعوٛا١ٝ٥ ايابك١ٝ غرل اىب ٓثيب١ ٖٚدذاو ريٕ أؾدشاد اجمل ُدرو  غدِ دبثْسدِٗ  َدٔ ذٝد         

ُٝدد١  ايدديت اشدد ًُت عًدد٢ اىبشذًدد١ ٝاشبصددث٥  ايوخصدد١ٝو نددثْٛا طبدد ًؿـب َددٔ ذٝدد  اىبسدد ٜٛثا اي عً

أٚ اياشٜكد١  بإتبدثع َبدوأ اىبعثٜٓد١ ايكصدو١ٜ      ١ذثيد  ٠ٚقدو مت اة ٝدث  عودش    ايوثْٜٛد١.  اىب ٛيا١ ٚاىبشذًد١ 

ضُٔ صبُٛع١ اي وَٝذ ايذٜٔ ٜ سدُٕٛ بثيعوٚاْٝد١ أٚ ضدعـ اي رصدٌٝ ايو ايدٞ أٚ َبٗدٛ        ايعوٛا١ٝ٥ 

 .١٦ٖٝ اي و ٜس أٚ اريٚيٝث٤َوثعش االْسرث  ٚاي كٛقر أٚ اي وثؤّ ٚايٝي  ٚذيو ذسب ٚج١ٗ ُْبش 

٤ أؾددشاد عٝٓدد١ ايو ايدد١ َددٔ صب ُددر ٜ هددٕٛ َددٔ ثوثددـب تًُٝددذا ٚتًُٝددذ٠ ٜ ُٝددازٕٚ بعددوّ   بعددو اْ كددثٚ

االي كشا  ارييشٟ ٚعوّ اذذلاّ ايكٛاْـب ايواة١ًٝ يًُؤيس١ أٚ ٜ سُٕٛ بثريعشا  اىبدذنٛ ٠ أعدوٙو مت   

 .يب٢ٓو ٚأَـبو ٚأهبوو ٜٚثزلـبو ٚبوٍو ٜٚسش٣و ٚؾٛوٟو ٚيث١َٝو ٚأَرل٠ ٚنشِٜ :اة ٝث  اريفؿثٍ

 

 أدوات جمع البيانات: 
اع ُوْث ًب ٖذٙ ايو اي١ بوهٌ أيثيٞ ع٢ً جوٍٚ صُِ زبُر ايبٝثْثا يعٝٓد١ اريفؿدثٍ. ٚقدو              

تضُٔ ازبوٍٚ صبُٛع١ َٔ اي سثؤالا حبٝ  غا٢ ندٌ تسدثؤٍ َٓٗدث عٓصدشا َدٔ عٓثصدش اىبٛضدٛع        

 نُث ًٜٞ:
 بٝثْثا ايوخص١ٝ ٚاالج ُثع١ٝ يًاؿٌ ٚأيشت٘.اي 
 قثا ارييش١ٜ.بٝثْثا ذٍٛ ايعو 
 .بٝثْثا ذٍٛ ذبصٌٝ اياؿٌ اىبو يٞ ٚذثي ٘ ايصر١ٝ ٚايٓؿس١ٝ  

 .٘بٝثْثا ذٍٛ  دٚد أؾعثٍ اياؿٌ عٓوَث ٜكّٛ ٚايوٙ ب صشؾثا عٓٝؿ١ َر ٚايوت 

  .ًُ٘ٝبٝثْثا ذٍٛ عوق١ اياؿٌ بٛايوٜ٘و ٚوَو٥٘ َٚع 

ت ؿثعدٌ َدر اىبعًدِ ٚايدازَو٤     ذت يٓث اىبكثب١ً ايؿشص١ ىبوذُب١ يًٛى ٖذٙ اسبثالا ٖٚٞ ثٚقو أت       

ايدووث   ثاداةٌ ايكسِ أٚ أثٓث٤ ؾذل٠ االيذلاذ١ ًب يثذ١ اىبؤيس١ ايذلب١ٜٛ. ذٝ  نٓث ْدذٖب إفب اىبؤيسد  

دقٝكد١   45ٚ 30يكضدث٤ َدث بدـب     و2010/2011َشتـب ًب ارييبٛع ىبو٠ ثوثد١ أشدٗش َدٔ يد١ٓ      اىبذنٛ ٠ يثيؿث

يثذ١ اىبؤيس١ ىبوثٖو٠ نٌ ٚاذو َدِٓٗ ٖٚدٛ   ـب. ذٝ  ظبًس ًب َؤةش٠ ايكسِ أٚ ْكـ ًب ُوذُبن

 ذٝ  اة ٝث  َثدتٞ ايشٜثضٝثا ٚاي هٓٛيٛجٝث. ; ٜ ؿثعٌ َر اآلةشٜٔ

تعو َٔ أصدعب اىبدٛاد ايو ايد١ٝو     ثاٚنثٕ اة ٝث ْث هلثتـب اىبثدتـب ع٢ً أيث  إٔ َثد٠ ايشٜثضٝ

ثو َوث ٜر َوذلن١ بـب ٚاظب ايؿٛجٞو ؾ  سِ ب ٛؾرل إَهث١ْٝ اي و ٜب ع٢ً ايعٌُ ثأَث َثد٠ اي هٓٛيٛجٝ

نُث أْد٘ َدٔ اريُٖٝد١ قبهدثٕ إٔ ْٛضدح ندذيوو إٔ اريدا٠ ايديت ايد خوَت ًب ايبرد            اىبعًِ ٚاي وَٝذ.

اىبٝواْٞ زبُر بٝثْثا ع١ٓٝ ايو اي١ كبوًت ًب َسح١ً ايصٛا. ذٝد  يدحًت ايبٝثْدثا باشٜكد١ ؾٛ ٜد١      

 أثٓث٤ ع١ًُٝ َكثب١ً نٌ َؿشد٠ ع٢ً ذوٙ.

ت َٓثقو ٘ رْؿثو ؾإْ٘ َدٔ اريُٖٝد١ قبهدثٕ تكدوِٜ د ايد١ اسبدثالا ايديت كبدت         َث كب ٢ٚبٓث٤ عً      

 .ايعٌُ اىبٝواْٞ ًب َعثزب ٗث

 

 نتائج الطمل الميداني
ٕ ايو ايثا ايٛصؿ١ٝ يًرثي١ اىبعثش١ ٚد ايد١ اسبثيد١ ٚايودٗثداا اىببثشدش٠ ذدٍٛ ايعٓدـ ارييدشٟ        إ      

ضو اىبشأ٠ عًد٢ يدًٛى اياؿدٌ ايدذٟ عدثد٠ َدث        تعاٞ صٛ ٠ ذكٝك١ٝ عٔ اآلثث  اييت ؽبًؿٗث عٓـ ايشجٌ

 ٜ يا بصُت. 

ٖٚٞ  تو   ًب ايس١ٓ ايوثيو١ َٔ اي عًِٝ اىب ٛيٌب و بٓت ًب ايشابع١ عوش َٔ ايعُش يب٢ٓ   ذثي١ يب٢ٓ:1-   

أةت يس ١ ذنٛ  أقٌ َٓٗث يٓث. يذيو تسثعو أَٗث ًب شؤٕٚ ايبٝت ٚةو١َ إةٛتٗث. ذبب يب٢ٓ ايو اي١ 
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يهٓٗدث تشاجعدت َدٔ ذٝد      ًٚٞ. تؿٛقدت يبٓد٢ ًب د ايد ٗث ًب اىبشذًد١ االب وا٥ٝد١      ٚنذيو ايشيِ اي وهٝ

 اي رصٌٝ ٚايٓحثذثا بعو اي رثقٗث بثىب ٛيا١. 

ٖث ًب عا١ً ٛتعٝش يب٢ٓ أذواثث ١َٜٝٛ َؤثش٠ تصٓعٗث عوق١ ٚايوٖث بيَٗث اييت تعٌُ ًب ايبٓو.  ةشد أب

إذ تٛقدـ عدٔ    (evolutive) and Chronicَشض١ٝ فًٜٛد١ اىبدو٠ بعدو إصدثب ٘ قبدش  َدازَٔ َٚ ادٛ        

ايعٌُ نَُٛبـ ٚأصبح َووَث يًبٝت يبث جعً٘ ال ٜ ٓؿس إال عٔ فشٜل ايسًٛى ايعٓٝـ َر وٚج د٘.  

 وؾٝعًدٛ صدشاة٘ داةدٌ ايبٝدت ريتؿد٘ ارييدبث        .ؾؿٞ َعُبِ ايٛقت تٓ ثب٘ ذثي١ َٔ ايكًل ٚاىبًٌ ٚاي دٛتش 

عح ايٛقت عس٢ إٔ ٜٗوأ بثيد٘. يهٓد٘ ٜسد حٝب    بيثيازٚج١ إٔ تاًب َٓ٘ َػثد ٠ اىبٓازٍ باريَش ايذٟ دؾر 

بسًٛنثا عٓٝؿ١و أٚ ٜٓٗثٍ عًٝٗث ضشبث حبح١ أْ٘ ذش ًب بٝ ٘. نُث ٜو ُٗث ٜٚٛج٘ هلث اْ كثداا ذٍٛ 

 نٌ َث تكّٛ ب٘ يٛا٤ ًب صبثٍ ايػسٌٝ أٚ اياٗٞ أٚ تشب١ٝ اريبٓث٤. 

ىبٓدازٍ بعدو االْ ٗدث٤ َدٔ ايو ايد١.      ُْٚبشا هلذٙ اريجٛا٤ اىبؤىب١و أصبرت يب٢ٓ ال تاٝل ايعٛد٠ إفب ا      

يهٓٗث ال تازاٍ َ ُسه١ بهٌ قٛاٖث بو اي ٗث ٚتع دل ايٓحثح اريٌَ ايٛذٝو ًب اشبشٚد َدٔ أوَ ٗدث. ٚنًُدث    

 تيوَت اريَٛ  أنوشو ؾكوا يب٢ٓ ذيو اريٌَ يذلاٚدٖث ؾهش٠ االْ رث  ايذٟ  قبث يٝعاٝٗث ايشاذ١ اريبو١ٜ. 

ذٜٔ ِٖ ًب ذثج١ َثي١ إفب ذبٗث َٚسثعوتٗث ًب صبثٍ ايو ايد١و  ٚعٓوَث ت ذنش يب٢ٓ إةٛتٗث ايصػث  اي

تٓؿحدش بثيبهدث٤ فدٜٛو ٖٚددٞ دبدٛ  ايودٛا ع. ٚعٓددو  جٛعٗدث إفب بٝدت أًٖددٗث اىبٗدود بثيسدكٍٛبو تشتسددِ          

 ايؿشذ١ عًٞ ٚجٛٙ إةٛتٗث ايذٜٔ ٜب ٗحٕٛ يعٛدتٗثو ؾ ٓس٢ َُٖٛٗث ًب ايًرُب١ ذاتٗث.

ث ٚةٝثهلدث صدٛ ٠ يًدازٚادو ذيدو ايكؿد  اىبدؤا.       أصبرت يب٢ٓ تهدشٙ ايشجدثٍ ٚا تسدُت ًب ذٖٓٗد    

ٚأصبرت ذبٌُ أٌَ ايٓحثح ًب ايو اي١  غِ عوّ تشنٝازٖث كبثَث داةٌ ايكسدِ يٝهدٕٛ بإَهثْٗدث إْكدثذ     

 أَٗث ايعازٜاز٠ َٔ ٖذا اىبٛقـ اشبارل ٚهبث١ٜ صر ٗث ايٓؿس١ٝ.

يضدش  اىبددلح   تكٍٛ يب٢ٓ أْ٘ ًب نٌ َش٠ توثٖو أبثٖث ٖٚٛ بصود االع دوا٤ بكد٠ٛ عًد٢ أَٗدث بث     

ٚااٖث١ْ أَثّ َسدُر َدٔ إةٛتٗدث اريبشٜدث٤و ربادش ببثهلدث ؾهدش٠ ق ًد٘ يًسدُثح رييدشتٗث بدثيعٝش ًب أَدثٕ             

 ٚيعثد٠. 

ٚبثاضثؾ١ إيٞ شٗثدتٗثو يحًٓث أٜضث عٔ فشٜل اىبكثب١ً ضبثٚي ٗث اىبوث ن١ ًب اىبٓثقوثا ايع١ًُٝ 

ْكد   ٚبدثسبازٕ   ٖثشدعٛ   عًد٢  وٍنثْدت تد   اييت تورلٖث اىبع١ًُو  غِ إٔ تعبرلاا ٚجٗٗث ْٚددلاا صدٛتٗث  

ايوك١ ًب ايذاا. ٚبُٝٓث نثْت وَٝوتٗدث تًعدب ًب ايسدثذ١ ٚدبدشٜٔ ٚتضدرهٔو تؿضدٌ يبٓد٢ االْدازٚا٤ ًب         

 َهثٕ ٖثدئ. 

ٚذسب  أٟ اىبع١ًُو بثيشغِ َٔ أْٗث نثْت َ ؿٛق١ ًب ايو اي١ ًب ايسٓٛاا اىبثضد١ٝو ؾدثٕ أدا٥ٗدث    

عًُد١ ٚايدو اي ًُٝدذ٠و ا ٜبدثٍ ٚايد ُشا اىبودثنٌ ايعث٥ًٝد١ يبدث         بوأ ٜ وٖٛ  تدو ػبٝث. ٚىبدث ايد وعت اىب   

 ضثعـ َٔ َوهوا يب٢ٓ ايٓؿس١ٝ ٚايو اي١ٝ. 

بُٝٓث تيثشْث بودحثع١ يبٓد٢ ٚشخصدٝ ٗث اهلثد٥د١ ٚاىب ازْد١  غدِ ذبًٝٗدث بدٓؿس اريعدشا  ايديت           

ايعٝٓد١ ٚذيدو    يحًٓثٖث عٓو اسبثالا اي سع١ اىب بك١ٝو ؾكو تؿثجآْث بثة وف ايوخص١ٝ عٓو بك١ٝ أؾشاد

  غِ تعش  نبٝر اريفؿثٍ إيٞ ْؿس ازبٛ ارييشٟ ايعٓٝـ. 

َٔ االضاشا  ٚاي ٛتش ٚايوعٛ  بثسبازٕ ايووٜو ٚايٝي  عٓو نبٝدر أؾدشاد    ثؾبُٝٓث يحًٓث ْٛع

بثيٓك  إفب ذدو االْؿعدثٍ اسبدثد ٚايعوٚاْٝد١ ريتؿد٘       ٕٚايع١ٓٝو ؾإٕ نٌ َٔ أَـب ٚأهبو ٚنشِٜ ٜوعش

ٌ َٔ ٜثزلـب ٚؾٛوٟ ٚبدوٍ بثيشغبد١ ًب اهلدشٚ  َدٔ ازبدٛ ارييدشٟ اىبودرٕٛ        ارييبث . ٚبُٝٓث ٜوعش ن

بثالعبشاف. ؾإٕ نٌ َٔ ٜسش٣ ٚيث١َٝ ٚأَرل٠و ت سُثٕ بثضداشا  ْؿسدٞ    َٗودٜٔبثيك٠ٛ. ذٝ  أِْٗ 

 اريَش ايذٟ ٜؤذٟ إيٞ ااؾشاٍب ًب ارينٌ أٚ ايوعٛ  بثيشغب١ ًب ايازٚاد اىببهش يًٗشٚ  َٔ اىبٛقـ. وشوٜو

 
: ت ييـ أيش٠ أَـب َٔ أ بع١ أفؿثٍو ٖٚٛ اياؿٌ اريصػش. يٓ٘ مثثْٞ يٓٛاا ٖٚدٛ تًُٝدذ   َـبذثي١ أ2- 

ٜعُدٌ أبدٛ أَدـب نسدث٥ل يدٝث ٠ أجدش٠ يدٝو. ٜٚشجدر ايسدبب ًب           ًب ايس١ٓ ايوثيو١ َٔ اىبشذ١ً االب وا١ٝ٥.

د بٝٓد٘  يًٛن٘ ايعٓٝـ إفب إدَثْ٘ ع٢ً اسببٛ  اىبخو ٠. ؾهًُث تٓكص٘ اىبدثد٠ اىبخدو ٠ ٜٓودب شدحث  ذدث     

 ٚبـب وٚج ٘ ؾٝٓٗثٍ عًٝٗث ضشبث. عٓو٥ذو ٜعًٛ صشاةٗث َٔ ارياو ؾٝ ُازم نٝثٕ أَـب اياؿٌ اي عٝس.

أصبح أَـب َضاشبث ريْ٘ ؽبثف ع٢ً أَٔ ٚيدو١َ أَد٘. ؾٗدٛ ؽبود٢ إصدثب ٗث نثيعدثد٠ ادشٚح بثيػد١          

ِ غًكد٘ بدث    اشباٛ ٠.  ٜٓعازٍ ًب غشؾ ٘ ةٛؾدث َدٔ االصداواّ بيبٝد٘ ٚإثدث ٠ غضدب٘ ببهث٥د٘. يهدٔ  غد         
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ايػشؾ١و ٜذلقب أٟ ذشن١ تويد٘ عًد٢ أذدٛاٍ أَد٘ ايديت عدثد٠ َدث تٓكدٌ إفب اىبس ودؿ٢ عًد٢ إثدش إصدثب ٗث             

اشٚح بعو نٌ اع وا٤ عًٝٗث. ؾعثد٠ َث ٜٓ دث  أَدـب ايودعٛ  بدثسبازٕ ٚايٝدي . نُدث ضدعـ ذبصدًٝ٘         

أبٓث٤ ازبرلإ ايذٜٔ  ايو ايٞ. ؾضو عٔ ي٤ٛ عوق ٘ قبعًُٝ٘ ٚأقشاْ٘ ًب ايؿصٌ. ٜ وثجش أَـب دَٚث َر

ٜاًكٕٛ ع٢ً أبٝ٘ أزلث٤ قبٝر١ تسبب ي٘ إذشاجث. قو بوا ٚاضرث أٜضث ًب ذثي١ أَـب إٔ ٚايوٜ٘ ا ٜبدوٜث  

 أٟ اٖ ُثّ بسًٛن٘ االضاشابٞ ٚايعوٚاْٞ أٚ يبب قضث٥٘ ٚقت فٌٜٛ ًب ايوث ع َر  ؾثم ايس٤ٛ. 

ٟ أَـبو ؾإُْٗث تعُوا إُٖثٍ تسثؤ ي٘ عٔ يبب اْوؾثع ابُٓٗث عبٛ ايو ِ أثٓث٤ َكثب١ً اىبعًِ بٛايو

ٚدٚ ٙ ًب ةًل جٛ َٔ ايوػب داةٌ ايكسِ. ٚقو تبـب إٔ َوده١ً أَدـب تدشتبٌب بعدوّ َشاجعد١ د ٚيد٘و       

ٚبثي ثيٞ عوّ اي ٝعثب٘ اىبٛاد ايعًُٝد١ ايصدعب١. ٚقدو اتضدح َدٔ ةدوٍ االتصدثٍ بيَد٘ إٔ ٚايدوٙ ٜضدشب٘           

ٜودث ى ًب ايكسدِ ٚال ؼبدثٍٚ االْ بدثٙ. نُدث      نًُث توةٌ يًوؾثع عٓٗدث. ٖدذٙ ايُبدشٚف جعًدت أَدـب ال      

٘ عدٝش ذٝث ٜٝ ٛقر اياشد ايٓٗث٥ٞ ًب ْٗث١ٜ ايس١ٓ. إٕ ذًِ أَـب ايٛذٝو ٖٛ ايذٖث  إفب اشبث د ي بعٝدوا   تد

ـ اي١َٝٛٝ اييت أصبرت تؤثش  ايوك١ ًب  اٚؾكو ايًٛن٘ ٚشخصٝ ٘. إذ أصبح َ ٛتش ع٢ًعٔ َوثٖو ايعٓ

ٌ جثذب١ٝ ٚنؿث٠٤ َٔ أقشاْ٘ ًب ايؿصدٌ إفب ذدو االْؿعدثٍ اسبدثد     اريَش ايذٟ جعً٘ ٜع دل ْؿس٘ أق ٘وْؿس

 ٚايعوٚا١ْٝ. 

ػبو اىبعًدِ أَدـب َضداشبثو ٚعٓٝؿدث َٚ دٛتشا. أَدث        ذٝ  ٜوعش أَـب بثيػضب ايووٜو ضو أبٝ٘

وَوؤٙ ايذٜٔ ؼببْٛد٘  غدِ يدًٛن٘ ايعدوٚاْٞو ؾٝكٛيدٕٛ أْد٘ تػدرل ندورلا ذٝد  ذبدٍٛ َدٔ ايودخ              

ًب ايس١ٓ اريٚفب ٚايوث١ْٝ َٔ اىبشذ١ً االب وا١ٝ٥ إفب إْسثٕ ٜوب٘ ايعحدٛو   ايًاٝـ ايذٟ نثٕ ٜو   َعِٗ

ٕ   ايه٦ٝب ايذٟ ؼبٌُ عًٞ عثتك٘ ُٖدّٛ ايدوْٝث بينًُدٗث    أَدـب َٗدود بثي سدش  اىبو يدٞ      . َٚدٔ ثدِو ؾدإ

 ٚاالعبشاف.

 
اياؿٌ  :  أهبو ًب ايعثشش٠ َٔ ايعُش ٜٚو   ًب ايس١ٓ ايسثدي١ َٔ اي عًِٝ االب وا٥ٞ. ؾٗٛذثي١ أهبو- 3

ايوثْٞ رييدش٠ غدرل َسد كش٠ ت هدٕٛ َدٔ ثدوث ذندٛ . ٜػٝدب    ارييدش٠ ندورلا عدٔ ايبٝدت ٚقبدث أْد٘               

ْ٘ ٜعٛد إيِٝٗ بعو نٌ غٝدث  فٜٛدٌ. عٓو٥دذ تسد كش اريجدٛا٤ بضدع١ أٜدثّو يهٓد٘         إَ ُسو بيفؿثي٘و ؾ

ع َدش٠  ٜعٛد نثيعثد٠ إيٞ يًٛن٘ ايعٓٝـ َر وٚج ٘. ؾسشعثٕ َث ٜهوش ايوحث  بُٝٓٗث ٚتسد٤ٞ اريٚضدث  

ٕ اياؿٌ أهبو ٜ سِ بعوّ ايذلنٝاز داةٌ ايكسِ. ؾشغِ أْ٘ ٜشاجر د ٚي٘ بثي ُشا  إأةش٣.  ٖٚهذاو ؾ

ٚذبصًٝ٘ جٝو يهْٛ٘ فؿٌ ْوٌب ٚذنٞو تبوٚ عًٝ٘ َوَح اسبازٕ ٚاريي٢. ذٝ  ٜكٍٛ أهبو ىبعًُ د٘  

َدٞ ٜٚكدٍٛ هلدث    مبٌٝ إيٞ ايصشاو ريتؿد٘ ارييدبث . ؾٗدٛ ٜضدش  أ     ٚايوٟإٕ " اييت تشباُٗث عوق١ فٝب٘: 

  ٘ ". إٕ عوقد١ أهبدو بازَو٥د٘ عثدٜد١      أَثَٓث أْ٘ ٜهشٖٗث ٚإٔ  جٛع٘ إيٞ بٝ ِٗ نثٕ ؾكٌب ذبدث ريفؿثيد

 ٚايوػب ًب ايكسِ. إذواث ايضحٝخيهٓ٘ مبٌٝ إيٞ 

 

بدٔ  : إٕ نشِٜ ًب ايوث١َٓ َٔ ايعُش ٜٚو   ًب ايس١ٓ ايوثيو١ اب وا٥ٞ. ٚ غِ نْٛد٘ اال ذثي١ نش4ِٜ- 

ذبصدًٝ٘ ايو ايددٞ ضدعٝـ جدوا ٚال مبهٓدد٘    ٚدَٚدث بدثسبازٕ ايوددوٜو ٚاالن ٦دث     ْد٘ ٜوددعش  إايٛذٝدو و ؾ 

ايذلنٝاز داةٌ ايكسِ. ال ٜوث ى أبوا ًب اىبٓثقوثا ايع١ًُٝ ٜٚ ػٝب نورلا عٔ ايو ٚ . ؾٛايو نشِٜ ال 

. َٚوه١ً ندشِٜ تشجدر إيدٞ ٚؾدث٠ أةٝد٘ اريصدػش ًب       خبصٛد ابٓ٘ اىبعًَِٔ اي وعث٤ تًكٞ عٓو  ٜٞبثي

٘ بسشع١ ؾث٥ك١. َٓذ ذيو ايّٝٛو أصبح ايٛايو ٜوعش بثيذْبو ذثدث يٝث ٠ عٓ وَث نثٕ اري  ٜكٛد يٝث ت

ذٝ  ال ٜينٌ إال ايكًٌٝ ٚتٓ ثب٘ دَٚث ذثي١ اضاشا  ْؿسٞ ٚتٛتش يبث أدٟ إيٞ فشدٙ َٔ ايعُدٌ. يبدث   

ؾكدو ٖودتد٘ وٚج د٘ َدشا ا قبػدثد ٠ ايبٝدت ٚايادومو          جعً٘ عٓٝـ ايسًٛى َر وٚج ٘ ٚابٓد٘ ندشِٜ.  

 ا ٜبثٍ أبوا ٚا ٜعوٍ يًٛن٘.  يهٓ٘

ٜكٍٛ نشِٜ إٔ ٚايوٙ ال ؼبب٘ ٚأْد٘ عٓدوَث ٜسد وع٢ ًب ندٌ َدش٠ َدٔ قبدٌ اىبعًدِ ٜصدشو ًب          

     ٞ ٔ  ٚجٗ٘: "ىبثذا ا كبت ًب َهثْد٘و ذٖدب االبدٔ اىبؿضدٌ ٚبكد ب". َدٌ ندشِٜ ٖدذٙ    ٚاىبودثغ يهسدٍٛ  ا االبد

 . اسبثي١ اىباز ١ٜ. ؾشغِ صػش يٓ٘و ؾكو ذثٍٚ َشا ا اهلشٚ  َٔ ايبٝت

 

: ٜثزلـب ًب ايوثيو١ عوش َٔ ايعُش ٚتو   ًب ايس١ٓ اريٚفب َٔ اي عًِٝ اىب ٛيٌب. ٚيهْٛٗث ذثي١ ٜثزلـب5- 

تٗث جدوتٗث ايعحدٛو يًعدٝش َعٗدث. أّ ٜدثزلـب      ذايبٓت اريصػش َٔ وبس١ أفؿثٍ ذنٛ  ٚبٓدثاو ؾكدو أةد   
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اٝد١ ذثجدثا   َاًك١ ٚتعٌُ نَُٛبؿ١ ًب َؤيس١ ٚف١ٝٓو يهٓٗدث ت كثضد٢ أجدشا ضدعٝؿث ال ٜهؿدٞ ي ػ     

ارييش٠. ٜشؾح ايازٚد تكوِٜ ٜو اىبسثعو٠ حبح١ إٔ وٚج ٘ ٖٞ اييت غثد ا ايبٝت. ٚنًُدث اي كٝدث ٚجٗدث    

 يٛج٘ ًب بٝت ازبو٠و  ْوب ايوحث  بُٝٓٗث. ؾٝٓؿعٌ ايازٚد إيٞ ذو االع وا٤ عًٝٗث  غِ اعذلا  ارييش٠.

بٝب اىبو يٞ ذثي١ توعش ٜثزلـب بثسبازٕ ايووٜو ٚتوهٛ َٔ ايكًل ٚضػٌب ايوّ. ؾكو يحٌ ايا

ؾكش ايوّ ٚضعـ ايب١ٝٓ ازبسو١ٜ. إٕ ٜدثزلـب َعشضد١ يوْٗٝدث  ايعصديب ًٚب ذثجد١ إفب َشاقبد١ فبٝد١        

ًٜؿت اىبعًِ االْ بدثٙ إفب ذثي ٗدث ايديت    ذٝ  ذبصًٝٗث اىبو يٞ َ ٛيٌبو يهٓٗث تبوٚ تث١ٗ٥ َعُبِ ايٛقت. ٚ

ال توعش بيٟ إذسدث  عبدٛ إةٛتٗدث.    تس وعٞ  عث١ٜ ٚعاـ أَٗث. توهٛ ٜثزلـب َٔ إُٖثٍ ٚايوٜٗث هلث ٚ

يذيو كبضٞ َعُبِ ٚق ٗث ًب ايوث ع َر  ؾثم ايس٤ٛ ٚال أذو َٔ أيشتٗث ٜبدثيٞ. ؾثيبٓدت ٜدثزلـب َٗدود٠     

 بثالعبشاف ٚايضٝثع ًب ذيو ازبٛ اىبٓرشف أٜٔ دبو اسبٓثٕ ٚايعاـ ايذٟ ٜٓكصٗث.

 

عودش َدٔ ايعُدش. ذبصدًٝ٘      : ٜو   ؾدٛوٟ ًب ايسد١ٓ ايوثْٝد١ َ ٛيدٌب ٖٚدٛ ًب اشبثَسد١      ذثي١ ؾٛو6ٟ-  

ضعٝـ جواو ٚيهٔ اىبعًُـب ٜ عثفؿٕٛ َع٘ ريٕ أَ٘ َ ٛؾ١ٝ ٚأبٛٙ عٓٝـ ٚعصيب َٓو ذدش  اي رشٜدش.   

ٜعشف ازبُٝر أبث ؾٛوٟ ٜٚ عثفؿٕٛ َع٘ ريْ٘ أصبح شب٘ طب ٌ عكًٝث بسبب اي رثق٘ ابٗد١ اي رشٜدش   

عُو ايػٝث  عٔ ايو اي١. إذ أْ٘ ايٛف  ٖٚٛ ًب ئ اىبشاٖك١. تٛقـ ؾٛوٟ عٔ َشاجع١ د ٚي٘ ٚأصبح ٜ 

ؾٛوٟ اىبخو اا ٚىبث ٜٓكص٘ اىبثٍ يوشا٤ اىبثد٠  ٢ال ٜس ٛعب أ١ٜ َثد٠ ٚمبضٞ ٚق ٘ َر  ؾثم ايس٤ٛ. ٜ عثف

 اىبخو ٠و  ٜكّٛ بيؾعثٍ ايسشق١ َر أصرثب٘.
ٚىبعثقب ٘و ال ٜسُح ي٘ ٚايوٙ بثيوةٍٛ إيٞ ايبٝت. ؾهورلا َٔ اريذٝدثٕو ٜٓدثّ ؾدٛوٟ ؾدٛم يداح      

أٜٔ ٜ سًٌ ًب يثع١ َ يةش٠. يبل ٚإٔ دةٌ ؾٛوٟ ايسحٔ بسبب ايسشق١ أٚ االع دوا٤ عًدٞ ايػدرلو     اىبٓازٍ

 يهٔ ايكثْٕٛ ٜشؾل ب٘ يصػش يٓ٘ َٚبشٚؾ٘ ايعث١ًٝ٥ ايس١٦ٝ. 

 
: إٕ بوٍ ٜدو   ًب ايسد١ٓ اريٚفب اب دوا٥ٞ ٚعُدشٙ تسدر يدٓٛاا. ؼب دٌ اىبشتبد١ ايوثْٝد١ ًب          ذثي١ بو7ٍ- 

ًسد١ٓو ٚأْد٘ ٜعدشف    يع١ ذنٛ . ٜكٍٛ اىبعًِ إٔ ذبصًٝ٘ َ وْٞ  غِ أْ٘ َعٝو ارييش٠ اييت ت ييـ َٔ أ ب

ٜعٌُ أبٛٙ نبٓث٤ ٚأَ٘ نخٝثف١ ًب ايبٝت.  بثيسشق١ ٚضش  ايازَو٤ عٓوَث ٜٗودْٚ٘ بثي وهٞ يًُعًِ.

ٚؼبوث عثد٠ ايوحث  بُٝٓٗث ذٍٛ َسديي١ اىبصدث ٜـ ٚعدوّ تهؿدٌ اري  نًٝد١ حبثجدثا ايبٝدت ٚ عثٜد١         

أ  بوٍ غدرل   اىبوٖٞ. دٝثا تازٚد تكشٜبث  بر اريجش ايوٗشٟ ًب تٓثٍٚ اشبُٛ  ٚايسحث٥ش ٚاريبٓث٤. ٜصشف اي

٘ َٚسؤٚيٝثت٘ ارييش١ٜ ٚايوشع١ٝ. نُث أْ٘ ٜشجر إيٞ ايبٝت َٜٛٝث ًب يثع١ ٚعٓٝـ  يهٓ٘ ٌَُٗ يٛاجبثت

 أبٓث٤ٙ إال بعح ايوقث٥ل ًب ايّٝٛ.  ٣ذيو ال ٜشبَ يةش٠ َٔ ايًٌٝ ٚ

اريندل ايذٟ مبش بؿذل٠ اىبشاٖك١و أصبح  االبٔسبثي١ اىباز ١ٜ ةثص١ ٚإٔ ي٦ُت ايازٚج١ َٔ ٖذٙ ا

عصددبٝث ٚعٓٝؿددث َددر أةٝدد٘ بددوٍ ايددذٟ ٜكددٌ عٓدد٘ يددٓث. ؾػٝددث  اري  ٜوددحع٘ عًددٞ ااؾددشاٍب ًب َشاقبدد١   

ٚاي صػث  أةٝ٘ ًب ايوث ع أَثّ َشأ٣ َٔ وَو٥٘ ٚأبٓث٤ اسبٞ. ال تهًِ أّ بدوٍ وٚجٗدث إال بثْؿعدثٍ شدوٜو     

ٝ٘ ايًّٛ دَٚث ٚتٓثدٜ٘ بييكدث  قبٝرد١. ؾٝهدٕٛ  د ؾعًد٘ اشبدشٚد إيدٞ ايودث ع أٜدٔ مبضدٞ          ذٝ  تًكٞ عً

 ْسرثبٞ ٚعوّ ايٓضخ نُث أْ٘ َٗود بثياشد َٔ اىبو ي١.ااثيسًٛى َعُبِ ٚق ٘.  ٜ سِ بوٍ ب

 

: ٜسش٣ تًُٝذ٠ ًب ايشابع١ عوش َٔ عُشٖث تو   ًب ايس١ٓ ايشابع١ َٔ اي عًِٝ اىب ٛيٌب. ذثي١ ٜسش٣  -8

ٗث ايبٓت اريصدػش ًب عث٥ًد١ ت هدٕٛ َدٔ ثوثد١ بٓدثا. أبدٛ ٜسدش٣ عصديب َٚ ودود ؾضدو عدٔ نْٛد٘              إْ

َ سًٌبوو ؾإْ٘ ال ٜ كبٌ أٟ ْكدثو ؾُٝدث ٜ عًدل بديَٛ  بٝ د٘ ٚبٓثتد٘. مبضدٞ َعُبدِ ٚق د٘ ًب َودثٖو٠           

 ٜػضدب  واي ًؿازٜٕٛ ٚقشا٠٤ ازبشٜو٠ اي١َٝٛٝ. ٚإذا اذ ثج٘ أذو أؾشاد أيشت٘ ًب تٓؿٝذ فًب أٚ ةوَد١ َدث  

ٚتصشؾ٘ ٖذا أدٟ إيٞ تب  بٓثت٘ َبوأ االْسرث . ؾو دبو ٜسش٣  اذ ٗث إال ةث د  ٜٚصشو بصٛا عثٍ.

بٝت أًٖٗث. ذٝ  تذٖب إيٞ بٝت جوٖث نًُث أتٝرت هلث ايؿشصد١ ي دو   ٖٓدثى ٚكبدث   ايهُبٝدٛتش      

 بإؾشاٍب. 

ت ٚاهلدثتـ  ذذ ا اشبثالا أَٗث َٔ اعبشاف ابٓ ٗث عٔ فشٜل اي روث َر اريجثْب عدل ااْذلْٝد 

ايٓكثٍو ةثص١ ٚإٔ جوتٗث َس١ٓ ٚال تس اٝر َشاقب١ نٌ ذشنثتٗدث. يهدٔ ا ٜ ردشى ندو ايٛايدؤٜ      

يدثنٓث ٚنديٕ ٚجدٛد ايبٓدت بعٝدوا عدٔ ايبٝدت ٚبثشبصدٛد ًب بٝدت جدوٖث ػبًدب هلُدث ايشاذد١. بددوأ              



 أ١ٔغخ ػغٛط....ٚاالٔؼىبعبد ٔفغ١خ ٚااللزصبد٠خ -اٌغٛع١ٛ اٌؼٛاًِاألعشٞ ٚؼٕف اٌ   919
 

ث ٠ ذبصًٝٗث ٜٓخؿحو نًُث أوداد إدَثْٗث عًٞ شثش١ اسبثيٛ . ٚبدوأا تذلقدب أٟ ؾشصد١ يًدذٖث  يازٜد     

 جوٖث ٚاالب عثد عٔ أًٖٗث.

نورلا ريْٗث كبضدٞ ٚق دث فدٜٛو أَدثّ شثشد١ اي ًؿازٜدٕٛ أٚ ايهُبٝدٛتشو ٖٚدٞ          ٣اوداد ٚوٕ ٜسش

عٓدوَث ٜٓثدٜٗدث ايدذنٛ      ٞت ٓثٍٚ اياعثّ. تكٍٛ ٜسش٣ أْٗث تشٜو إٔ تهٕٛ قبٝرد١ ٚغبٝد١ ٚأْٗدث ال تبدثي    

 "بثيبكش٠ ازب١ًُٝ". 

 

ايشابع١ َٔ اي عًِٝ اىب ٛيٌب ٚعُشٖث أ بع١ عودش. تعدٝش ًب أيدش٠    : إٕ يث١َٝ ًب ايس١ٓ ذثي١ يث9١َٝ-  

ت هٕٛ َٔ ثوث١ بٓثا ٚذنش. إْٗث ايبٓت ايوثْٝد١ ٚذبصدًٝٗث ايو ايدٞ يب دثو. ٜعُدٌ أبٖٛدث ًب شدشن١        

َشَٛق١ ًب ازبٓٛ  ازبازا٥شٟ. ذبٌُ أَٗدث ازبٓسد١ٝ اي ْٛسد١ٝو يهٓٗدث َثنود١ ًب ايبٝدت ٚال ربدشد أبدوا         

ٚريٕ وٚج ٘ ٚبٓثت٘ نبٝواو ؾإٕ ايازٚد ٜػث  عًٝٗٔ إيٞ د جد١ أْد٘ ٜهًُٗدٔ عددل     بوٕٚ  ؾك١ ايٛايؤٜ. 

اهلثتـ ًب أٟ يثع١ َٔ ايٓٗث  أٚ ايًٌٝ يوي ؿسث  عدٔ َهدثٕ ٚجدٛدٖٔ. ٚعٓدو  جٛعد٘ إيدٞ اىبٓدازٍ أثٓدث٤         

ْ٘ ٜػضب ٜٚسيٍ وٚج د٘  إَوبٛٙو  ؾْ٘ ٜشاقب أٟ تػرل ًب ايبٝت. ٚإذا الذِب أٟ ش٤ٞ إايعا١ً ايوٗش١ٜو ؾ

٠ٛ ٚعٓـ عٔ َث جش٣ أثٓث٤ غٝثب٘. ؾيصبرت يدث١َٝ تد ُ  عدوّ  جٛعد٘ ب ثتدث إيدٞ ايبٝدت بسدبب         بك

 اشبٛف ٚايذعش ايذٟ ٜورلٙ ًب نٌ َش٠. 
ربوٞ ايبٓثا اشبشٚد َٔ ايبٝت يكضث٤ ذثجثتٗٔو ٚأصبح ايد هًِ ًب اهلدثتـ ايٓكدثٍ أنودش َدٔ      

ايٛايدو. تكدٍٛ يدث١َٝ: "عبدٔ      دقٝك١ ٚاذو٠ أَشا َس رٝوو ٚذيو ةٛؾث َدٔ إثدث ٠ شدو َٚدٔ ثدِ غضدب      

َويوا َٔ ج١ٗ اىبصشٚف ٚارييبس١ ٚارينٌو  يهٓٓث ْعٝش دَٚث ذبت يٝاش٠ اري  ًٚب جٛ َٔ اشبٛف 

ٚايكٗش ٚايوو". نُث تضٝـ: "أبٞ َشٜح ٚال ٜٛجو ي٘ عود َث عوا عوّ ةشٚجٓث ب ثتدث َدٔ ايبٝدت أٚ    

 .ؾ ح ايٓٛاؾذ..."

 

َٔ عُشٖث ٚ َس ٛاٖث ايس١ٓ ايشابع١ َ ٛيٌب. ذٖبت يازٜث تٗث ًب : أَرل٠ ًب ايسثدي١ عوش ذثي١ أَرل10٠- 

ايبٝت ذٝ  أؾثدت  بكدشا  اْكاثعٗدث عدٔ ايو ايد١. تكدٍٛ إٔ ٚايدوٖث ؼبُدٌ ايؿهدش٠ إٔ ايبٓدثا ْثقصدثا           

ايعكٌ ٚال ؼب حٔ إيٞ عًِ أٚ عٌُ َيجٛ . هلذا ايسببو ؾإْ٘ ال ٜعاٝٗٔ َصدشٚؾٗٔ ايٝدَٛٞ ٚال ٜودذلٟ    

أدٚاا َو ي١ٝ. ريَرل٠ تسع١ إة٠ٛو ؾهٌ ايبٓثا ايو٥ٞ عودٖٔ يد ١ َثنودثا   هلٔ َوبس جوٜو٠ ٚال 

 ًب ايبٝت. أَث ايذنٛ و ؾحُٝعِٗ تٛجٗٛا إيٞ ايعٌُ ًب َؤيسثا ٚف١ٝٓ. 
تشٜو أَرل٠ ايازٚاد َس كبو بيٟ شث  ي٘ عٌُ يًٗشٚ  َٔ بٝت أبٝٗث أٜٔ أصدبرت تعدٝش ًب أا   

ال ٜسُح هلدٔ ذ د٢    ذٝ اريٌٖ أٚ ذ ٢ ايعٌُ ةث د ايبٝت.  دا٥ِ. ال ٜسُح هلث ٚايوٖث بثشبشٚد أٚ وٜث ٠

بازٜث ٠ قدل ٚايوتٗٔ اىب ٛؾ١ٝ. تصـ أَرل٠  بٝت أبٝٗث بثيسحٔ اىبؤبو. إذ ال ٜٛجو تًؿازٜٕٛ ًب غشؾ١ ايبٓثا 

 ٚال  ادٜٛ ٚال ٜسُح هلٔ ايٛايو بثي كبثٍ اريصوقث٤ أٚ بٓثا ايعِ ايو٥ٞ ٜو ئ ًب ازبثَع١.
بٌ ايٓكثو َر ايػرل ذدٍٛ ةدشٚد ايبٓدثا إيدٞ ايعُدٌ. ٜ ػًدب عًدٞ أَدرل٠         ؾثري  َ وود ٚال ٜ ك

 ااذسث  بثسبازٕ ٚايٝي . ؾ كٍٛ إٔ ايازٚاد ٚيٛ َر  اعٞ ايػِٓ ٖٛ اسبٌ ىبوهً ٗث. 
ٜ بـب َٔ اسبثالا ايسثبك١و إٔ يعٓدـ ايشجدٌ ضدو اىبدشأ٠ رثدث  ْؿسد١ٝ ٚيدًٛن١ٝ ٚةُٝد١ عًد٢          

ٓدـ. ذٝد  ٜؿكدو اياؿدٌ ايوكد١ بيبٝد٘ ٚبدثآلةشٜٔ ذٛيد٘.         يًٛى اياؿٌ ايذٟ ٜوثٖو أبثٙ ٜعثٌَ أَد٘ بع 

 ٚاشبٛف ذ ٢ بعو ذوٚث اياوم بـب ٚايوٜ٘.  ٚايكًل ونُث أْ٘ ٜوعش بثي ٛتش

نُث تذلتب عٔ عٓـ ايشجٌ ضدو اىبدشأ٠ عًد٢ َسدُر اريفؿدثٍ رثدث  ةادرل٠ بثيٓسدب١ يُٓدِٖٛ          

ِٗ ايو  ايٞ ٚعوّ تشنٝازِٖ ايٓؿسٞ ٚايبوْٞو اريَش ايذٟ ٜؤدٟ ًب نورل َٔ اسبثالا إفب ضعـ ذبصًٝ

ؾضو عٔ كبدشدِٖ ًب ايبٝدت ًٚب اىبو يد١ ٚعدوّ تهدٝؿكِٗ اج ُثعٝدث ٚايودعٛ  بثيهشاٖٝد١           وداةٌ ايكسِ

ٚازبدوٍٚ اىبدٛايٞ ٜدبـب بٛضدٛح اريعدشا  اىبدذنٛ         بث٥ِٗ ىبو٠ و١َٝٓ ف١ًٜٛ َٔ عُشِٖ.رٚاسبكو ضو 
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 (1)ازبوٍٚ 

 أ٠ ع٢ً يًٛى اياؿٌاآلثث  اييت ؽبًؿٗث عٓـ ايشجٌ ضو اىبش

اٌؼٕبصش 

 اٌّشزشوخ
 أدّذ أ١ِٓ ٌجٕٝ وش٠ُ أ١ِشح عب١ِخ ٠غشٜ ثالي فٛصٞ ٠بع١ّٓ

اٌزىشاس 

 إٌغجٟ

اٌشغجخ فٟ 

اٌٙشٚة ِٓ 

 إٌّضي

                  01. 

اٌشؼٛس 

 ثبٌخٛف،

ا١ٌأط 

 ٚاالوزئبة

                 01. 

ضؼف 

اٌزذص١ً 

 اٌذساعٟ

                01. 

اٌزٙذ٠ذ 

ثبٌض١بع 

 ٚاالٔذشاف

               01. 

فمذاْ اٌضمخ فٟ 

 إٌفظ

              41. 

االخزالط 

 ثشفبق اٌغٛء

              41. 

اٌغشلخ 

ٚاالػزذاء ػٍٝ 

 اٌغ١ش

             21. 

اافشاط فٟ 

األوً ٚاٌض٠بدح 

 فٟ اٌٛصْ

             21. 

االٔضٚاء 

 ٚاالٔؼضاي

            31. 

اٌشغجخ فٟ لزً 

اٌٛاٌذ 

 ٚاالٔزذبس

           01. 

رؼبطٟ 

 اٌّخذساد

           01. 

 

ٍ ٖؤال٤ اريٕ إ ؾضو عٔ ٖذٙ اريعشا و بدث٥ِٗ ضدو   رال ٜسد اٝعٕٛ اادال٤ بيعُدثٍ عٓدـ    و فؿدث

أَٗثتِٗ ةٛؾث َٔ اي ٗازا٤ أصرثبِٗ ًب اىبو ي١ أٚ ًب اسبٞ. ذٝد  ٜودعشٕٚ بثشبحدٌ ٚايدٓك  ؾ ٓ دثبِٗ      

 ذثي١ ْؿس١ٝ ذثد٠ تعهش  ذٝثتِٗ.

ذٝد  تسدحٌ  اىبس ودؿٝثا     وعٓـ ضو اىبشأ٠ ٜوهٌ ؾعو َبدثٖش٠ ًب بودْدث  ع٢ً ايشغِ َٔ إٔ ايٚ      

إال أْد٘ ال ت دٛؾش يدوٜٓث بٝثْدثا ٚأ قدثّ ٚإذصدث٤اا دقٝكد١ تدو ٍ عًد٢           وَٜٛٝث ذوٚث ذثالا نورل٠ جوا

 ذيو.
اىبؤ ةد١ ًب   04-82 قدِ   264ٚ غِ إٔ ايكثْٕٛ ازبازا٥شٟ ؼبُدٞ اىبدشأ٠ َدٔ ايعٓدـ قبٛجدب اىبدثد٠         

أٚ ا تهدب أٟ عُدٌ رةدش     وضدشب١  أٚ ويت تٓ  ع٢ً إٔ نٌ َٔ أذوث عُوا جشٚذدث يًػدرل  اي و13/02/1982

د.د إفب  500بثسببس َٔ شٗشٜٔ إفب وبس يدٓٛاا أٚ بػشاَد١ َدٔ     ٜعثقب ؤَ أعُثٍ ايعٓـ أٚ االع وا٤

عدٔ   َؿضٞ إفب عحاز نًٞ عٔ ايعُدٌ ىبدو٠ تازٜدو   جشح ٚإذا ْ خ عٔ ٖذٙ اريْٛاع َٔ ايعٓـ  د.د. 10000

٘    وٚإذا تشتب عٔ أعُثٍ ايعٓـ ؾكو أٚ بدذل أذدو اريعضدث٤    َٜٛث. وبس١ عوش أٚ  وأٚ اسبشَدثٕ َدٔ ايد عُثي

ٔ  وايبصش  ؾكو اىبؤقدت   أٚ ؾكو إبصث  إذو٣ ايعٝٓـب أٚ أ١ٜ عث١ٖ َس ومب١ أةش٣و ٜعثقب ازبثْٞ بثيسدح
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و َددٔ وبسدد١ إفب عوددش يددٓٛاا. ٚإذا أؾضدد٢ ايضددش  أٚ ازبددشح ايددذٟ ا تهبدد٘ عُددوا إفب ايٛؾددث٠ دٕٚ قصدد  

ؾدإٕ غثيبٝد١    وٚ غدِ ذيدو   إذواثٗثو ؾٝعثقب ازبثْٞ بثيسحٔ اىبؤقت َٔ عوش يٓٛاا إفب عودشٜٔ يد١ٓ.   

 ايٓسث٤ مب ٓعٔ عٔ اادال٤ قبث ٜ عشضٔ ي٘ َٔ عٓـ. 

 

 روامل ردم اإلدالء بتطرض المرأة للطنف:
 :ٜ عشضٔ يًعٓـ َٔ قبٌ أوٚاجٗٔ ٜ صشؾٔ بووث فشم طب ًؿ١ ايًٛاتٞإٕ ايٓسث٤ 

ت رُدٌ ايازٚجدد١ َدث ت عددش  يدد٘ َدٔ عٓددـ ذؿثَبدث عًدد٢ شخصدٝ ٗث ٚايدد كشا  أيددشتٗث      ندورلا َددث   .1

ٚأٚالدٖث أَثّ اريٌٖ ٚازبدرلإ. ٚقدو ؼبدٍٛ ٖدذا اي رُدٌ دٕٚ تكدومبٗث يوده٣ٛ أَدثّ ايودشف١ يشؾدر           

ايعٓٝـ. ًب ٖذٙ اسبثي١ تعثجل ايازٚج١ جشٚذٗث ًب أٟ َس وؿ٢ أٚ قاثع صرٞ ثِ  ٗثضو وٚج دع٣ٛ

 أًٖٗث يبضع١ أٜثّ ذ ٢ تٗوأ اريَٛ . تشجر إفب بٝ ٗث أٚ بٝت

ازبرلإ  يو ٜ وةٌ اريٌٖ أٚ يًعٓـو يهٔ بعو ذ إفب ايوشف١ َبثشش٠ بعو تعشضٗث  تًحي ايازٚج١ قو .2

ٗ دوا عًد٢ ايدازٚد بعدوّ ايد خواّ ايكد٠ٛ ٚايعٓدـ        ايازٚج١  تيةذاقٓثعٗث بثي ٓثوٍ. ًٚب ٖذٙ اسبثي١و  تع

إػبثبٝثا ٖذٙ اسبثي١ ًب اسبؿدثَب عًد٢ ارييدش٠ ٚتدو      ٚت ُوٌ  شهٛاٖث. عٔ َعٗث ًب اىبس كبٌ ٚتذلاجر

بثيًح٤ٛ إفب ايكثْٕٛ ًب ذثي١ اي ُشا ٙ ًب إٜذا٥ٗث َش٠ أةش٣و بُٝٓث تهُدٔ     ةٌ اريٌٖ ي ٗوٜو ايازٚد

يًبٝثتٗث ًب اي ُشا  بعح اريوٚاد ًب االع وا٤ ع٢ً ايازٚجثا ٚيهٔ حبذ  أٟ بوٕٚ إذدواث تودٖٛثا   

 ايكثْٕٛ. أٚ رثث  ذ ٢ ال تهٕٛ ديٝو أَثّ

ضدو وٚجٗدث أَدثّ ايعوايد١      دعد٣ٛ ًٚب اسبثي١ ايوثيو١و تص ش ايازٚج١ ع٢ً االيد ُشا  ًب ايوده٣ٛ ٚ ؾدر     .3

 ٜٚصو  حبك٘ اسبهِ بوؾر غشا١َ َثي١ٝ أٚ بثيسحٔ أٚ بثياوم.

بُٝٓث ظبو عودا قًٝو َٔ ايٓسث٤ ٜاًؾب اياوم بعو تعشضٗٔ يألذ٣ َٔ قبٌ ايدازٚد ايعٓٝدـو ؾدإٕ     .4

ذٖؾب إفب ايوشف١ يشؾر قض١ٝ ضو أوٚاجٗٔ. ٚتهُٔ عٛاَدٌ عدوّ تكدوِٜ شده٣ٛ     ايهورل َٓٗٔ ال ٜ

 ٚفًب اياوم ًب: 
ٚ       اريَدٌ  : ال ؼبوث ايعٓـ ضو ايازٚج١ ًب نورل َٔ ايبٝدٛا إال أذٝثْدثو أَدث ًب بكٝد١ ايٛقدتو ؾدثيازٚد ٜبدو

   ٘ إٔ ٚيدذيو ؾُعُبدِ ايازٚجدثا ذبًُدٔ اريَدٌ       وٖثد٥ث ٚبثي اثع ٘ إٔ ٜهٕٛ عاٛؾث َدر وٚج د٘ ٚأفؿثيد

َعُبدِ ايشجدثٍ ايعٓدٝؿـب ٜاًبدٕٛ     إٕ و ؾد إفب ذيدو  ٚبثاضدثؾ١  ثٚذْٓٛد  ثٜ ػرل ايازٚد يٝصدبح دا٥ُدث ٖثد٥د   

اىبعذ ٠ بعو ذوٚث ايعٓـ ع٢ً ايازٚجثا ثِ ٜ ػرلٕٚ إفب أشخثد نًِٗ عٓثٜد١ ٚذدب ٚعادـ عًدٝٗٔ     

 يبضع١ أٜثّو ؾ ٓس٢ ايازٚج١ اسبثدث اىبؤا ٚتيٌَ ًب ذٝث٠ أؾضٌ.
ٔ بشجثٍ َٔ اة ٝث ٖٔ ٜٚصؿٔ ذٝثتٗٔ قبٌ االع وا٤ بيْٗدث َبٓٝد١ عًد٢     ازٚجٜ: َعُبِ ايٓسث٤ اسبدب

ّ ايك٠ٛ ٚايعٓـ إال بعو َو٠ك َٔ ايعوش٠ اياٝب ١. ٖٓث تهٕٛ بثاسبب ٚاىبٛد ٠ ٚاي ؿثِٖ ٚال ٜبوأ ايازٚد  ي خوا

 ايازٚج١ َ سثضب١ ٚذبثٍٚ اي ؿِٗ يعٌ ايازٚد ٜ ػرل ًب اىبس كبٌ ٜٚشجر نُث نثٕ ًب ايسثبل.
: عٓوَث ربو٢ ايازٚج١ ع٢ً َس كبٌ أفؿثهلدث بعدو ايادوم أٚ إٔ ٜسد خوّ ايدازٚد      ىبس كبٌَٔ ا اشبدٛف

 ايك٠ٛ ٚايعٓـ ضوِٖ أثٓث٤ غٝثبٗث ؾإْٗث كب ٓر عٔ فًب اياوم.
 : َعُبِ ايٓسث٤ ٜوعشٕ بثاٖث١ْ ٚاشبحٌ ٚايًّٛ عٓو تعشضٗٔ يًعٓـ يذيو ٜؿضًٔ ايصُت.اشبحٌ

و٠ عدٔ أًٖدٗث ٚأقث بٗدث ٚأصدوقث٥ٗث تودعش بثيٛذدو٠ ٚايضدعـ        : إٕ ايازٚج١ اييت تعٝش بعٝايبعو ازبػشاًب

ٚتهٕٛ غدرل قدثد ٠ عًد٢ أةدذ ايد كويٝ ٗث اىبثدٜد١ ٚاىبعٜٓٛد١ َٚدٔ ثدِ ت رُدٌ ندٌ شد٤ٞ ٚال تسد اٝر              

 اي صشٜح قبث ت عش  ي٘ َٔ فشف وٚجٗث َٔ عٓـ ٚقس٠ٛ.
ّ قو ٠ ايازٚج١ ع٢ً  عث١ٜ اريفؿثٍ بعو اياوم اريبٓث٤ قبٌ نٌ  ذٝ  تؿهش ايازٚج١ ًب َس كبٌ  :عو

ش٤ٞ ٚت رٌُ اريذ٣ ريْٗث بوٕٚ  اتب أٚ  اتبٗث ضعٝـ. َٚٔ ثِ ٜهٕٛ ازبثْب اىبثدٟ َٔ أِٖ ايعٛاَدٌ ًب  

تهدٕٛ هلدث ايودحثع١ ياًدب ايادوم ىبدث ٜهدٕٛ  اتبٗدث ايودٗشٟ غدرل ندثف             ٠أاَشعوّ فًب اياوم. ؾيٟ 

َثنو١ ًب  َشأ٠اٚأٟ  اريفؿثٍٚد اي١  ٚتػذ١َٜٔ عود صرٞ ٚيبث   ارييثي١ٝي ػا١ٝ ذثجثا أيشتٗث 

َر اريفؿثٍ حبح١ أْٗث بوٕٚ  اتدب   اي كبثهلثعٔ وٚجٗث ايعٓٝـ ىبث تشؾح أيشتٗث  االْؿصثٍايبٝت تشٜو 

 االق صدثد١ٜ  اىبعثْدث٠  إفب ؾبثاضدثؾ١  وَر عوّ ٚجٛد أٌَ َُٗث نثٕ ضٝل ًب إعدثد٠ وٚاجٗدث َدش٠ أةدش٣    
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تٛاجدد٘ َوددثنٌ  وأفؿثهلددث ًب َٓددازٍ َسدد كٌعددٔ وٚجٗددث يإلقثَدد١ َددر   االْؿصددثٍتكددش   ؾثيازٚجدد١ ايدديت

ٚأةوق١ٝ دبعٌ ذٝثتٗث َش٠. ؾثىبشأ٠ اىباًك١ ًب ايوٍٚ ايعشب١ٝ ٚاايو١َٝ  شخ  َٔ ايو ج١  اج ُثع١ٝ

ايوثيو١ ذٝ  ٜ عثٌَ َعٗث اجمل ُدر بدثاذالٍ ٚايد ركرل ٚايودؿك١. ؾبُحدشد فًبٗدث ايادومو تصدبح اىبدشأ٠          

 ٌ أْٛاع االي ػوٍ َٔ قبٌ أؾشاد اجمل ُر.ٚأفؿثهلث عشض١ يًكٌٝ ٚايكثٍ ٚأٜضث يه
 

 خـاتـمـظ:
ْس خً  يبث يبل إٔ عٓـ ايشجٌ ضو اىبشأ٠ تهُٔ ةاٛ ت٘ ًب نٕٛ اي خواّ ايشجٌ َبدوأ  

ايصشاو ٚايكس٠ٛ َر ايازٚج١ ٚإثث ٠ ايذعش ٚاشبٛف بثي ُشا  ًب نٌ أ جدث٤ ايبٝدت قدو ٜدؤدٟ إفب تؿهدو      

ـ ازبسدوٟ عًد٢ ايازٚجد١ ٚايضدػٍٛب ايٓؿسد١ٝ ضددوٖث      ارييدش٠ ٚتودشد اريفؿدثٍ. نُدث إٔ يبث يد١ ايعٓد      

نثاٖث١ْ ٚايو ِ ٚذشَثْٗث َٔ ايعوش٠ اياٝب ١ َو٠ ف١ًٜٛ هلدث رثدث  ْؿسد١ٝ ٚيدًٛن١ٝ ٚةُٝد١ عًد٢       

ايك٠ٛ ٚايعٓدـ   اي خواّبٝ٘ بصود رينُث ػبو  ايذنش إٔ َوثٖو٠ اياؿٌ  االفؿثٍ.  شخص١ٝ ٚيًٛى

َر أقشاْ٘ ٚوَو٥٘ ًب اسبٞ ٚاىبو ي١ نُث ٜسكٌب تًو ضو أَ٘ ًب ايصػشو دبعً٘ ًٜحي إفب ْؿس ارييًٛ  

 ايذلب١ٝ اشبثف١٦ ع٢ً وٚج ٘ ٚأبٓث٥٘ عٓو ايهدل.
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9.   Internet site: www.google.ae  

 .02ص ،اٌّشأح فٟ اٌجضائش" ٚضؼ١خ"، ِمبي صذفٟ ٌصبدجٗ )ص.ة(، ثؼٕٛاْ 3114/ 04/4جش٠ذح اٌخجش اٌصبدس ٠َٛ  .01
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