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  ���� ��د��

  

  

��� ا��ذي �����ول ھ�ذا ا��و��وع ������ ا������� و �
	��� �����ق �� �ق ���	�راع ا��

#��� ���رة �د �-�ر �ن ا��������ت ا+������� و  �����رةإذ ��ي )��ة )'دت ذر��$� #�ل ا�زواج 


�	���،  ���ث �ظ$��ر ���1���ا�������ل ��$��� ���3 أ�$��� ا���د��ل أو ا�����ھد ا�و ���د )���  ��$��� ا+

�����: ��'�ء ا����ة و �'�9$� �ر���، )$و �ط�وب �د ا��6'�ء ا��ر� ��ن ا�ذ�ر و ا�4-�3، أي ا

���� ا�د
��� ، ��?�� ���دھ� �ز��ف ��ء ���رة � ��= ا����ة ا��ذراء أن ��ون ھ��ك ���� ��ز�ق �;

�ذر��� و ا�.�ذ�ك ط�: )'�دان ا��ذر��� �ط���: ا� �رام إذا ��م ���ن )�� إط��ره ا��'��ول. د�وي #��ل

�رط �ن �روط ا��'��� و �زاھ� ا����ة و )'دا�$� ا�1�ر� و ا��ر)�� ����ر�$�� �$�ددھ� و ���� 

م ا�����ة ����ذ�ب ا4��دي ا��ذي 6 ����ن ا�
�1ص 	�، و �و �$دد أ��� �رف و ���ء ا������9 ��$��

���$�، و ا����� )'��دت �����= ا�������� �$���� �����ت ا�� ���و6ت ، )������ر 6 �'�	��ر ���3 ا������ة �

ذر��$� �ل ���دى ذ�ك إ��3 ��ل ��ن � ��ل ا��م ا�����ة ا������� ����4ر )$�و ���$م )�� ر��= و 

� Dم ر)= و #د ��طEد ر���$� �ن #ر�ب و �رة )'�ط �ل �� �'ر����ء ا����;�أن ا��ذر��� 6 ���$�� 

�� ھو  أن ا����ة ����م ����س أ��دا ������ )�� أي ا�$� ، �ل ا����ة ��$� ���رة ط���� أن ا�$دف ا4

�ر� � �ن ��دھ� و )� أي �و �ن أ��9$�  ���� )�� ذ��ك ا�;���ء ��ون أن ا��ذر��� ���ب 

 ��$#1
)�����س د��ك  ��3   أن ���ل �ل ��م ا��رأة ���� )�� ذ��ك ���و���$� و �	�ر)��$� و أ

���$� و ��دھ� �� ادا �
�ث ن د�ك )'�د ����ش )�� #��ق دا�9م �ا6ھ����م ������د ، ا6��� واذ  �

����، ا��دوا���� ،#��ق ا��و���� ، أ)���ر ھذ�����= ، ���1ت  دا
��� ذا��� ، ا�9��6ب �ا�'$ري ،  

�واء #�ل او ����
و)� ذھ���=   H�� �ث ���� �����ول �ء ھ�ذا ا��ن ھ�� ��� .ا�ز)�ف  ��$�  ان ��

�� ، ا������� ا����ةذر�� �ا����ع ��� )��  ���� �دم  ان  �� �ق �$�� ا��� ����ن و�� ا�	راع ا��

�� ھذه ا��ذ�رة  #د ����ت  و. ����: و ا��رف �ر�= ا���
  : )	ول ھ� ������� 
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وأ���رت إ������� ا�درا��� و )رو��$� و�و��= ا�ط���� ��'د�م  ا�� �ث و����ن  :ا��ل ا
ول 

��� و  ا�� ث أھ��� إ�3 ��  .أھدا)= و ا����ر�ف ا+�را��9 ����ھ��= ا4

���� و )���= ا���3 �'��د�م ا������ھ�طر#��ت  :ا����ل ا������� ��
  ا����� �
��ص ����ض ا������ر�ف�م ا��

 ����� ، =و ��;�را� =
	�9	، ا�	راع ا�������  ، أ�واع ا�	راع ا���ا6-�ر ا������ ��= ا��

  .و ا���و�� ، �	�دره و 1#�= ���6طرا��ت 
  

�� ���ذر�� و�طر#ت )�= ا�ط���� إ�� � :ا����ث  ا��ل��
 ا�ط�� �ب ا���ظور 'د�م ا����ھ�م ا��

  .و��  و�طورھ�� ا�-'�)� �-ر�و�وا4ا���و�و��، ���ز�و�و��، ا، 
  

��د  ا��وا��ل ا��ؤد��� إ��3 )'�دان ا��ذر��� ا�ط���� ا��طرق ا�3 اھم)�=   �و�ت  :ا��ل ا�را�� 

������، ا��وا����ل  :��-����� )����ا� ا�������ة #����ل ا����زواج و�ا���و�و������، ا���ز�و�و������، ا4����ر�� ا��

وا�ل أ
رى ��� وادث و ا�4راض ا����'�� �ر ا���س إ�3)� ا����6�� وا�-'�)��، ��+��.  
  

ا�درا���  ت�و��= ا�ط���� ��+�راءات ا���$��� ��درا�� ا���دا��� و #د �����: ���سا��ل ا�

�����ة  	��راع ��ول ا����� ��ث  ��'����م ا��������ا�
ط��وات �� �����#���ل  ��ذر����� ا��������� ا���#��دةا��

������� و ا������ ا���� ا�ر��ت ��$�� ا�درا��� و ��ذ�ك ا�����K9 ا�زواج ��� )� ذ��ك ا��'����س ا��

ا���و	��ل ا��$��� ���ن 
��1ل �ط����ق �'����س ھ������ون -��م ��ر���ت ا���#��� 3���� �����K9 ا
�����ر 

  . ا��ر���ت

 ��� �	1
داد L� ��د ھذا، #��ت ا�ط����تو ����������وئ ا�����K9 ، و ��3  ث و ا6

و ا��و	����ت ا�������� و ا��������، � ���ول   ا ���تا���و	��ل ا��$��� #��د�ت ���و��� ���ن ا6#�ر

������ن و ا�ط���� �ط�� ����و��وع، و ��و���= �N�1���6ت ا��ر��ا��$����ن ����س 
	����9ن ا��

  .  ا�ظ�ھرة
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  :ا�
	���� د��ل


��ور ����	
  :ا�

� ھد��� و �طط�� �� إ�� ا�و	ول ��رض �� ا"��د���ھ� ا��� �و�!� ا��	ف ا������� �� إ�
� ا��$�ور ذات ������ ()داد ھذا،��%�� �$#�����/ �$ور .ل أن �$ث ا���� ��( �  أ"0�

�  �دى  ا��
"� ا�	را)2 )�� ���1رف �!دف  :ھ� و ا�
��ت ا�
�5دة ��1ذر

1 (�� ا�و16  :ا�$��

1ش ھل-� �  ؟�9ر��ح )�0��!� و"ط ا�
��ة ا�
�5دة ��1ذر

  ا�0�1��؟ ا�و"ط ��رج أو دا�ل ھذا ا�و6/ )�;ت ھل-

2 (�� ا�$�ة و ا�و16  :ا�0�1�

�� �1ر�� ا�و16  ا�0�1�

1;�ن ا�وا�دن ھل-  "و�؟ 

دة؟ )=5� )�� ھ�� ھل-�  

�ةا�$ �ن إ�	�ل �وا�د أن �.ن �  ھذه ا�
��ة  و ا�0�1�

� ا�$�ة $ول �1�و��ت ��/ ا��!م �ن ��� �دى و5د� ا�0�1�  ا��� ا@�.�ر و ا������ة ،ا��ر�

  �!دف ھذا ا�0�1��،و دا�ل ا���وا�دة ا�	را)�ت و ا�وا�دن �/ ا�ذھن،ا�1=5� �� ر"�ت

ن )=5� إ�;�ء� �  .أ�=5� و إ����)�$ق   وا��!�ك ا������ة ا��ر�

� ا�$�ة) 3  :ا���"

�؟ )�دة أول ظ!ور )�د ا�$��� )�ر .�ن .م  ;!ر

  ��"�؟ إ�	�ل �%ول 5��!� )�د )�رھ� .�ن .م

  ؟ا��.�رة ��دان .ذ�ك و .��ل ��"� إ�	�ل أول )�;ت .ف

�  ��1ش) 4  ا�
��ة ا�
�5دة ��1ذر

  ا�$دث؟ ھذا �م ظروف أي ��

  .�طوره ����1� و ا�$دث �$دد
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د أو 1ر��� إزاء ا�
1ل ردود.%�  �!�  ��دا�!� �1ذر

  ؟��دت Gذر�!�  �%�!� )��!� )�د ا@و�� ا�
��ة �1ل ردة ��ھ�

  طر�!�؟ �ن ا������ة ا�"�و.�ت .��ت ��ذا

�  ��دا�!� �1ذر�!�  $�د#

� ، دام ��� أي إ6
�ء )ن �1د ھو��دان ا�1ذر��ت،�.ف �!ؤHء 5�
� ا��;  إذن؟ )�

ف ا"�ط�)ت .���ن ا�$دث .  

� ��1ش� ��5دة ا�1ذر�"���� /������:  

� ا�
��ة )�;ت إذاف ا@�ر ھذا �1ل رد �9ن ��ر��، أو ا�0�1�� ا�و"ط دا�ل ��5دة ا�1ذر�� ، 
1ش أن �!� .ف ا�ظروف ھذه و��#ل� �ط!�؟ ����"�$��  

� ��1ش  :�Jم ����"�� ��5دة ا�1ذر

� .��ت .ف;����5دة ا ��1 إ���رھ�؟ �م أم )�م )�� .��ت ا@م ھل ا�0�1��؟ ا�و"ط دا�ل 1ذر
  �1�!�؟ ردة .��ت .ف

� ��1ش*  :�Jب ����"�� ��5دة ا�1ذر

� ا�
��ة )�;ت .ف�؟ و ا����ون �#ل ا�ذي �وا�دھ� ����"�� ��5دة ا�1ذر  ا�"�ط�ا�0�1�

� ا� ��1ش*
�5دة ��1ذر �
�)ل ����"��� :  

�ر!�؟ ���ر. @�!� ا��"ؤو�� ا�و$دة �%�!� أ$"ت ھل -  

� �ر�/ ھل-� ا��"ؤو�  أ�6؟ إ�

�؟ ھذه �#ل �� �� و�16!� ا��� ا�	ورة ھ� ��-  ا�و16

� ا�د��� ( ھ� �وم ز���!��	ور���( :  

  ؟ا�وم  �!ذا �16!� ا��� ا�	ورة ھ� �� و ا��	ورأ ھو ��-

ر �1ل #�رة ��Jرن �#ل ھو �
�دا�!� �1ذر�!� و �;1ر .ف-G ؟�ت $ل ام و�د ھل و أ�=5
  )��ب ؟ أم �=ص ���1ره ھل و H؟

  :ا@و�� ا�$��� ��دم

  $��ن : ا("م
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� 26: ا�"ن�".  

  .ا@�� ا()=م �� �"��س: ا�درا"� ا��"�وى

�� ا�$��  .)ز��ء :ا��د�

�� ا�"وا�ق و ا�و16  :ا�0�1�

ت ��.#� ھ� و "�� 56: ا@م -����.  

  .���ر "��، 59: ا@ب -

�!م ا�#��#� ا��ر��� �$�ل ھ� و ذ.ور أر�1�: ا(�وة )دد -�.  

  .$"ن: ا(����)� ا��"�وى -

� ا�"وا�ق $ث �ن -�، ا�0�1�� "وا�ق �� ا�0�1�� �ن )�	ر أي و�د �= ا��ر6  �ر6

  .�وع أي �ن

� ا�"وا�ق  :ا�;�	

 �� 26 )�رھ� )ح(ا�$���" �  �"�وى ذات ا@��، ا()=م �� �"��س ;!�دة )�� $�	�

� دا�ل )�;ت ��، �%س H إ����)��0�( �! ��دت )ذر�!� ، ا�وا�دن �ن 	را)�ت و �;�.ل �
5� )�� .��ت ;�ص �ن=( ��.  

  .)ح(ا@و�� ا�$��� �/ ا������� ���ص

  .ا��ر 	��ح -

  .ا��ر 	��ح -


�ش ����� )�� �� ھو اG�� )�د .ل  �$.�� ��دري: س  ؟ )ز��ءا�#� .

�� �ن وا$د )�� �1ر�ت أ�� ، ��)�ش �	M �1ود� �$�ش �� 	را�� ا���  malgréج Hو و 
� �1ر�ت ،ا"�!م ��ن �� ا��=د ھو��ن $;م  �"ورة ا�$� ل   )�0�� �ن ھو #=ث ��دة )�

 �دروا 5رر�� �1د �ن,.#را �� ا���� ��  .�ت و ، .�ش)�� و�
�ھ���  و��دم ��ط��� "�وات
�$��
� �"�� و� و"��ت اH$داث  G�طت أ��  mais ا���� و�در �� �5لد$��
وا�1رس   ا�
ق �� .ل ����رج و1ط#� رو$� �� ���ش �1��� ا"م د��و �� .��ش �6ن .  �� Hو
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�� �� ا�!��ف ;Nك �ي  �دي ��در� ��"!و� � �"�ك ��.�� 5د����  و�ول  �ردش )�
  .   و��ت )�ده ا�	Mو�درت و �د�ت و �ر6ت  �	د�ت �وا$د ا�ر  �ك�"�

ن .ف �� ��و�� أن �.�ك ھل -س;  ا�0�1��؟ �� �1

� را�� ا��� ا�0�1�� -ج;	رف 	M ����، ھو ا�"�ب و �;�.ل �� دا��0  )� ��  و )�

و.��� M	� 6رب دا��0 .�ن  أر�/ �ن ا�و$دة إ���� أ�� و ا��"�ء، ��/ .�ن ھو ��طر أ�� 

  أ�� )�� $�ش� �� أ�� و ��1ھ� ��M ��ھوش  ��)� ا@ب و ذ.ور،

� .��ت ��طر$�� �  ھم $�� ا�ذ.ور إ�و�� و .�ن، �=ص �$"�وش �� ���� أ�� �زاف ��1

��   .�در.�$ب واش ����1و�ش )�� و ��;� Hھ

  ؟��دت ا��.�ره $�� .ف-س

�، ��رج �1دة @��.ن ��1ه �روح .�ت و .�ر ���ر .�ن ھو ��و�ك، راح واش -جHو ا�و �� 
$��� � �رات �ن �رة �ن �� ا� " ��زو������ون وا�.  

�؟ )�دة أول )�دك ظ!رت ��� ��ذ.رن ھل-س  ;!ر

�، ا��1دة ھ� �� أ)�م أ.ن �م ا@ول �� �دا أ�ذ.ر @ -ج  ذ�ك، )ر�ت ا�درا"� �=ل ا�;!ر

� ا��1دة )ن أ$د �� �.�م �م $ث  أ�دا أ�� �� ��.�م �م )�0��� دا�ل $�� �5ل، �ن ا�;!ر

�، ا��1دة )ن  ر�ل أي �ن أ��رب H أن و �
"ك )�� $��ظ� �� ��ول دا��0 .��ت �ل ا�;!ر

� ا��1دة )ن أ�دا �� ��.�م �م �.�!�  .ا�;!ر

� ��دت $ث ��"� إ�	�ل �%ول �5ت ��� -س  )ذر�ك؟ �

وم �� و )ذر��، )�� ا��$��ظ� "وى ;2 �� أ�.ر �م ��"� إ�	�ل �%ول 5��� )�د -ج  

 .��( ا@�م �ن ���ل �=�!� وأ$""ت ا��$ظ� ھذه �� ر�Gت �.��� و ����طر أ)�م .�ت ��
�، ھذه �� أ�.ر أ��ك،��ت �� .ل ��دت أ��� )��ت �1دھ� و) "�رة دا�ل�م  �.��� ا�1ذر

� ��5دة �"ت أ��� ا	دق و ظ��ت ا�� �رح ��ط و  .��1ذر

  أ�ذاك؟ )�رك .�ن .م-س

ر ، ا$د�و $�� رو$� "��ت �� 	=$� �1رف �دأت ��� -جG ت ��طر ھذا�.  

� را�� ��ول �$�وو.�ت$�  25.�ن �� )�ري �! ��زوج را�".  
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  ؟��دت )ذر�ك  أ�ك �رة @ول )��ك )�د �1�ك رد .�ن .ف -س

ف ����ت و �زاف �
ت $��ل أ�� )ر�ت �� justeج . �$ و دار�� �وا�� راح ��1ل؟.ف را
� را�� ا��� ا�����/;�؟ )� �1د �ن �	M ��دار، �ر�1ش �� ��ه و$�ر �/ ���م $�و�ت �

  .ا����"ب ا�$ل )�� �$وس �1د �ن $�� �ر�/ 5�ت

� و"�0ل �"��1�ن .�ت ھل:س  ؟ا�و�5

!� �.ر�ش �� �1ر�!�،�	M .�ت:ج�.  

  ا�0�1��؟ دا�ل ا@و�� 
�رةا� );ت .ف-س


M6  �ر5دش،.�ت �� و �=ص ��.�ش �� ر�1ت -ج�� �
� �=$ظ �دأت أ�� $�� ،���( 
 �� �رك ����� أ��� �!� 5�ت ��M ��.�ش �� ر�1ت و أ	
ر و�!� �� واش "%���� ��د�ت، أ��

،�� دا��0 .��ت ا��د��� ���م �".�(.  

  �وا�دك؟ ����"�� ��دا�ك �1ذر�ك )�;ت .ف-س

1رف �و ���� ،ا�	M  ��ع  la souffranceج  ��ث راھو ��طر ����� O و �!ذه ا��	�� 
ر و �زافG ،ك �"ؤول;;و��� ��� و �زاف  � و$دك �5)دة )=ه �� �ول و$دي ���"
 ا��!م أ���� ���� �5�ك را�� أ�ك، �#ل ا�6رب �"��ھ�� را.� "�)�ت �و�� و ادري، واش
$�ق ����Gت ��رج ر  .ا��

  �وا�د�ك؟ ����"�� ��دا�ك �1ذر�ك )�;ت .ف -س

 .��ت ا��.�ء، )ن ��و5ف �م و ،	د�ت ;2 ل�. أ��ر�!� ��� �
�دا�� �1ذر�� أ�� )��ت -ج
 .��ت �1دھ� �.ن �ك $ط�!� ا��� ا�#�� �زاء ھذا �� ��5ت و ، ا�.�ر#� �!ذه "�
1ل ��ذا $�رة
�
 أن إ�$#�: �� ��ول 6Gب $��� �� �.ون ��� و ا�"��ق �� .�� �.���� �1د �مو  ، �دا ��0

 إ�و��، �ن أ$د أو أ�� 1�م �و ���ف .��ت ،;و�� ;.ون ر�6 �ك 6روك  أو �ذھ�ن
�� �.ون .��ت�!�.  

  ��ط�ك ا�"��ق ؟ ����"�� و-س

M، �"��و و !در 1رف دا��0 .�ن �داع .�ن -ج�� ����  أ)ط�وا $�� $��� أي ��د 

ر $ب ، أ���� ��ث، رو$�،G ��،1رف $�ش رو$و�"  �� �1ر�ك �� �� �5ل و �=ص، 

،��� �و.ل �1ر�  .ر�� )�

  ؟إ�
�ء ��دا�ك �1ذر�ك  $�و�ت .ف-س
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  أھ�� �.ن ، أھ�� H و 	د���� H وا$د، �/ $�� ���س �� و ،�� ��.�ش دا��0 .�ت -ج

 �� �;�.ل )�دي �!م ��ول .�ت و �	ر����، و "�و.��� �� ا���ر ھذا )�� H$ظوا
�را�درا"G، �.��ت أ� ��م، )�و ) ����  .ا��ت �� �;�.ل )�دي �!م أ5ول 	د

  $دث؟ ��ذا .��، ھذا 1د� �ن-س

��ز�ت �� �
س ا�و6/ �� 5�ق و $رة و �وف دا0م �رة �
.ر ��(��$�ر و �رة ��ول �"��ھل 
� واش ��)=���ش أ�ري �ن $رة �� ا��� راه 	�ري �� را�� $   ا�در  را

  H؟و�دت $= ام  ھل و ؟وم زوا�ك  ��	ورن .ف -س

� ��وت وH �;وف ھذاك �!�ر ا��� ا�� )�� M6
�� �mais   �ب ر��. HO ب��G �� دي�( 
   ،�در ��

  ؟);ت ھذه ا�
�رة .ف -س

5�1ب ر�� ،�� را"� ���ق و �و#ر و �وف دا0م �زاف �%Hم $"ت � G�طت ا��� أ�� ��طر �
�1��� ��رج ��ش ا�"ر �� ���� $.��� و ��"� ����� ��وت، ���ت ا�$ق ��و�ك ، �وھدا �


ر�� ر�� و "$دث ��ذا ��)=���ش ا�دار ��ع "�1وا اإذ ��طر ،��"�� ا���ط� ھذه )�� 
  .��"�ھ� �� )�ري ا���

�  1 ر5م ا�$��

  :ا@و�� ��$��� ھ����ون ���س ���ط

  0  1  2  3  4  
 ��� ��س

  ا�ط�ق
���� �

�و�ط    �
��را �و�� ��رة  ��  

.1  X         

.2    X        

.3  X          

.4  X          

.5      X      

.6      X      

.7        X    

.8          X  

.9          X  
.10        X    
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.11      X      

.12      X      

.13      X      

.14    X        

.15    X        

.16    X        

.17  X          

.18          X  

.19      X      

.20    X        

.21        X    

.22      X      

.23    X        

.24        X    

.25        X    

.26          X  

.27    X        

.28          X  

.29  X          

.30    x        

.31      X      

.32          x  

.33  X          

.34  X          

.35  X          

.36          X  

.37          x  

.38        x    

.39          X  

.40          X  

.41      X      

.42  X          
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.43    X        

.44    X        

.45          X  

.46        X    

.47    X        

.48      X      

.49  X          

.50      X      

.51        X    

.52          X  

.53      X      

.54        X    

.55  X          

.56  X          

.57  X          

.58    X        

.59      X      

.60          X  

.61          X  

.62        X    

.63      X      

.64      X      

.65  X          

.66    X        

.67  X          

.68    X        

.69          X  

.70        X    

.71      X      

.72      X      

.73          X  

.74          X  
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.75        X    

.76      X      

.77  X          

.78  X          

.79    X        

.80      X      

.81        X    

.82          X  

.83        X    

.84      X      

.85    X        

.86  X          

.87  X          

.88    X        

.89      X      

.90          X  
  

�ل �دول
 :ا%و�$ ������ ھ�
��ون ��م ����  �

ا&ھ�
�م   ا�����
  �����د

ا����واد 
  ا�	)ري

 ������
دا(��� 

  ذا���

  
  ا�����ب 

  
  ا�	�ق

  
  ا�,دوا��� 

-�ق 
  ا�.و���

 ا/��ر
  ھذ�����


�ت�� 
  ذھ����

    ا�������ت
1.41  

  
1.2  

  
0.66  

  
3  

  
2.8  

  
0.5  

  
0.14  

  
0.83  

  
0.6  

  

م�� �  :ا@و�� ا�$��

  :"ؤال 12: ����"د ا(ھ���م 1-

)1،1(،)1،04(،)2،12(،)2،27(،)1،42(،)2،48(،)1،49(،)1،52(،)2،53(،)1،56(،)2،58(  

= 12/17 = 2+1+2+1+1+2+1+1+2+2+1+1 1.41  

  .أ"0�� 10: ا��!ري ا("�$واذ 2-

)0،45(،)0،38(،)1،51(،)2،09(،)2،46(،)3،55(،)0،10(،)1،28(،)0،65(،)3،03(  
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=10 /12=3+0+1+0+3+2+2+1+0+0 1.2  

-3 �"�"$ �� دا��  .أ"0�� 09: ذا�

)1،06(،)0،21(،)1،34(،)0،36(،)1،37(،)1،41(،)1،61(،)1،69(،)0،73(  

. 0,6 =9 /6=0+1+1+1+1+0+1+0+1  

  ."ؤاH 13: ا(.��0ب 4-

)2،05(،)3،14(،)2،15(،)4،20(،)3،22(،)3،26(،)4،29(،)3،30(،)3،31(،)3،32(،)4،54(،)2،71(،)3،79(  

 = 13 /39=3+2+4+3+3+3+4+3+3+4+2+3+2 3  

  . أ"0�� 10: ا���ق 5-

)3،02(،)3،17(،)2،23(،)3،33(،)4،39(،)3،57(،)3،72(،)2،78(،)2،80(،)3،86(  

= 10/28=3+2+2+3+3+4+3+2+3+3 2.8  

-6 �  .أ"0�� 6: ا�1دوا�

)1،11(،)1،24(،)0،63(،)0،67(،)0،74(،)1،81(  

=6/3=1+0+0+1+1 0.5  

  .أ"0�� 7: ا�
و�� 5�ق 7-

)0،13(،)0،25(،)0،47(،)0،70(،)1،75(،)0،82(،)0،50(  

 =7/1=0+0+1+0+0+0+0 0.14  

� أ�.�ر 8-��  .أ"0�� 6: ھذ

)0،08(،)1،18(،)1،43(،)1،68(،)1،76(،)1،83(  

=6/5=1+1+1+1+1+00.83  

� )=��ت 9-  .أ"0�� 10: ذھ��

)0،16(،)0،35(،)0،62(،)1،77(،)1،84(،)2،85(،)0،87(،)1،88(،)1،90(،)0،07(  

0,6 =10/6=0+1+1+0+2+1+1+0+0+0  
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                                 ����
�ل 
                               ا%و�� ������ ھ�
��ون ��م ����  �

  

ق�1� :  

  �=$ظ ھ����ون "�م ����P0 ���ا�� ا���#ل �=ل و�ن ���ط�، و ا(����ر �	$M �=ل �ن

ث �!� �رت ا��� ا�	د�� 5/او �$ت زا�ت �� ا��
$و	� أن$ �  �ن ���1� أ�!� ��ن أ�

6ق، �;1ر و ا(.��0ب��� �� ا���ر�� ھذه �راء ����دم ;1ورھ� إ�� ��(��6�  ا@�

1رف دا��0 .�ن"  .ذ�ك و" ا@��ن در ��:" 5و�!� �=ل �ن ذ�ك ظ!ر و �!�، �رت ا���  

M �"��و و !در�� ����  .".....رو$� أ)ط�و $�� $��� أي ��د 

  )�دھ� ا(.��0ب �"�� ��در و ا(.��0ب �ن �$��� ��ر) ح( ا�$��� أن )�� دا�� )��رات ھذه و

� ھ����ون "�م �=ل �ن�  .�� �و)� .�رة ���1ر �"�� ھ� و 3 ��

  إ�� ��(��6� ا��6ط و ���و�ر� ا�;1ور �� ��"د ا�ذي ا���ق �ن أ�6) ح( ���1�

  و ا@.ل )ن ا(��ط�ع و ا�و�� إ$�رار ا(ر��1;�ت، ا���ب، 6ر��ت ��"�رع ا($"�س

� )�دھ� ا���ق �در و ا��وم،��� 2.8  .�  �%ن ��� �وM6 ھ����ون "�م إ����ر ���ط�ق و��

�  و ا�;دد �و�!� و $ز�!� �	در ���1رھ� ا��� و إ�!� أ�ت ا��� ا�	ورة ����ل �م) ح( ا�$��



ا����ب ا��ط���                                   ا�
	ل ا����س                                 
 

61 

 

  .ا���ق و .�(.��0ب �د!� أ)راض )دة ظ!ور إ�� أدت ا���

ل�$� �  : )ح( ا@و�� ا�$��� �/ ا������

  ھذه $���!� و ��، �H%س #���� �"�وى ذات أ�!� ��� ��ن) ح( ا�$��� �/ ����=��� �=ل �ن

  ذ�ك و إ�و�!� و !�أ� طرف �ن ا�$"�� ا����1�� إ"��=ل و ا�#�� �ر	� إ��!�ز و�دة ���1ر

� أ��" .ذ�ك و" �زاف ��1� �=ح ا�ذ.ور ��و��:"5و�!� ���  ھ� و" )�� ���م دا��0 �".

� ھو ��� ا���	ود و إرادي .�ن ا�$دث �%ن �;ر��� ��Gر � :5و�!� �� ذ�ك ظ!ر و ��"
� أ#��ء"(ا��$ظ� ھذه �� �رGب .�ت"� ا��1�  .)ا���"

� ا��
$و	� �دأت و;ث ا���ر�� ا��$ط و )�0��!� دا�ل .�رة �	1و�� ا�و�1� /6$  

 �د!� و�د .�ر �وف ;.ل )�� )�;�� ا�ذي ا�زواج ��دا�!� �1ذر�!� �5ل ���P0 �� ��#�ت
� أي ��د�و ��M �"��و !درو 1رف دا��0 .�ن:"5و�!� �� ���ذ�ب ا�;1ور ���;رة��$ ��$ 

  ."رو$� أ)ط�وا

  وا�دھ� �/ ��	� 	را)�ت )دة �1ش �!� ا�0�1�� ا�لد) ح(ا�$��� )=�5ت �ص ��� أ��

� .�ن ا�ذي
  5ول �� ذ�ك و أ�رى �%�ور إھ����� و إھ���� �"�ب ا�0�1�� دا�ل ��0�G �و5

�ر ��م أ���� ���، �Hھ ��ھوش ����:"ا�$��G �� ق�$� ����Gب ،"ر��� �� ا�"�ط  ا@�و

  إ�� أدى ��� �Jب �1وض )ن $ثا�� إ�� �!� أدى ا�;1وري و ا�!وا�� ا��"�وى )��

   .��دا�!� �1ذر�!�  �� ذ�ك و ��1ر6� �1ل ردود ظ!ور

�، ا�$�ة �ص ��� أ��� )ن ا�$وار �9ن ����=��� �� ��ء �� �$"ب ا���"� ا��ر�  ا���"


$و	� "ؤا��� )�د ذ�ك ��ن و ا�0�1�� دا�ل ��1دم��� Hدا�!� )ن أو�( �  "ردھ� �.�ن ا�;!ر

� ا��1دة )ن أ$د �.��� �م� أن H$ظ�� .ذ�ك و" ا�0�1�� دا�ل ا�;!ر� ا��1�  $د#ت ا���"

  .��ت أ�!� )�� دل ���" ا��$ظ� ��ك �� �رGب .�ت:" 5و�!� �� ذ�ك و) ح(ا�$��� �ر�6

� ����ذة أ$"ت أ�!� )�� و �درك  .ا���"

 �دل ا�"�و.�ت ذهھ أن ا��ول �.ن و ،�.رت ���!روب ،��دت )ذر�!� �%�!� )��!� ���رد و
ن ��/ ا�ذي) ح(ا�$��� )�د ���ذ�ب ا�;1ور )��� �� ا��1� ھذا و �!� ر�Gت ا��� ا���"

  .إر�.��� ا�ذي ا@�=5� ا��$رم
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��!� )ن) ح( ا��
$و	� �$دث )�د .ذ�ك$ �ر و 5���، �د .��ت ا���"G ،�  �/ �ر��$

� ا@)راض �1ض ظ!ور أ#��ء ظ!ورا�د�وع .ذ�ك و نا�د إر��1ش ا�و��، .�$�رار ا��"د
�!# .ذ�ك و وا��وم، ا@.ل )ن ا(��ط�ع �� ��#�ت ا��� و ����ق �ظ�ھر )دة إ�� ��(��6�. $د

����� ا�$�ل �!ذا ���� 1رف �و" 5و�!� �� وذ�ك أ�رھ� إ.�;�ف �ن �و�� ا�و"واس......".  

  	ورة إ6طراب .ذ�ك و" �!��� �.ون ا�ذ.ور إ�و�� �ن أ$د أو ���� 1�م �و" 5و�!� .ذ�ك و

� و ����� دا��0 .�ت"�دا�!� �1ذر�!� �.رة � إ$���ل )دم �� ا����#�� و �د!� ا�ذات
 ھذا و" ��
  �م أ�!� )�� �1ر ھذا و" �;ر�ش �� و ��.�ش ��" ا�;رب و ا@.ل )ن ا(����ع إ�� �!� أدى ��

  .ا��1ر �!� "��ب ھذا أن أدر.ت ����1 ، إ�!� أ�ت ا��� ا�	ورة �1د ����ل

� �$�ط� أ	�$ت) ح( ا�$��� أن ا��ول �.��� .ذ�ك��� �!� ;1ورھ� �� زاد ��� ،��دا�!� �1ذر
   ."�در واش ��)=���ش أ�ري �ن $رة را�� �� و،�د�ت:" 5و�!� �� ذ�ك و ���ذ�ب

�ص ��� و �; @�!� ���ذ�ب �;1ر �!� ��ط�!� ا�"��ق ����"�� ��دا�!� �1ذر�!�) ح( ��1
� و#�ت� �� �!� ���ك ا�
�رة ��1;�!� )ن و �د!�، ;2 أG�� وأ)ط�� إ�.;�ف �ن �و�� أ�
  " ا�"ر �� ���� $.��� ����� �زاف، �%Hم $"ت" 5و�!� �ن إ"���	��ه �� ھذا و أ�رھ�

��  :ا@ول  ا�$��� �/ ا�����=ت ��

  ا��� ا�����1ة )ن �.رة �%�ذ ��� "�M) ح(��$��� ھ����ون �"�م �ط���� و ������=ت �$���� إن

�!;�) ح( �1��� �!�  ��وع �;1ر أ	�$ت) ح()�;�!� ا��� ا�	د�� ھذه ��1د.��دا�!� �1ذر

  �1�!� ��� ا�ر�ض أ$�"س �د!� �و�دت �!�،$ث �رى ��� ا��	دق )دم و ا�ذھول �ن

زم �وظف��.
�د �م �%�!� ��ول أ�!� ا�$دث،$ث إ�.�ر أي ا(�.�ر �� !�  إ)�را�!� �1د �)ذر

  ا���ق ھذا ��،وإن �;1ر ا��و�را�ذي و ا��وف )ن ا����P ا���ق �;�)ر )�دھ� �و�دت �ذ�ك،.��

ؤ.ده .�� ا�;1ور ا��"د،وھذا ���طQ وا�;1ور ا($"�س )ن ���P"ھو إ���  )GABEL(  

���ب �  إ	��� )ن )��رة ا��"دي،�!و ا�.��ل �"�وى )�� أو �"دھ� �"�وى )�� ا�$6

���ر�" ��ة، )�ودة( "ا�$6$ 2001. (  

ذھب  ا@��، �"�وى )�� �ر�م ا���ق ھذا �$طم،و 5د ��!� �زءا �%ن �;1ر) ح(�9ن �!ذا و) 
SILLAMY.N 1989   (ق" ����ول�إ$"�س ا�� �ر �5" ��طر ���;1ور �	ف دا��� ���1

 �1د �;1ر ت.��) ح(�9ن ،�!ذا" "=ح أي )�ده ا�
رد ��ك H أن ا�و5وع و;ك )�� .�ر
�!�; ����.�ء �رة )�� ��1ر .��ت ا($"�س ھذا و طا��6 و ا��و#ر �ن ��وع ا�	د�� �!ذه ��1
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� ا@)راض �=ل �ن �دو أ�رى �رة و .�(ر��1;�ت،ا$�رار �د!� ظ!رت ا��� ا��"د
 ا��6وط" أن ا)���ر )�� ذ�ك ا��وم،و و ا@.ل )ن وا��ط�)!� ا���ب 6ر��ت ا�و��،�"�رع

� و�!دد و�واز�� ا�
رد 	$� )�� را�ط ��#ل��� آ#�ر �ن �;% ا��
"�،و�� . ا��درة .1دم "��
� وا��
�ض ا��.ف )��� ھذا إ�� ��(��6� tا��
"�  ��(�!�ك وا�;1ور ا�دا�1��$���،�) ح(.�

� ا�ذ�ب أ$�"س �ن ���1��ث ا(.��0ب �ن �$��� ��ر �1�!� ��� ار�.��� ا�ذي ا�
1ل ��$ 
 �9ن .ذ�ك. ا�;دد �و�!� و $ز�!� �	در ���1رھ� ا��� إ�!� آ�ت ا��� ا�	ورة ����ل �م أ�!�

  ا�;دد ا��وف إ�� را�/ ھذا ا�#�� ��دان و $و�!� �ن �� ا�#�� ��دت )ح(

  H ا��وف،�.ن �1د 5د ا���ف ا��و5ف ����ب ا�!رب ��$�و��!�" ��� ���1� .��ت ا�ذي

 ����1 �وظف �1�!� ���’‘ .����!م دا��0 �$�ول و �!� $طون ا�ذن �ن ���ف �!� �!ذا و 
زم��.�م H �1!م،$�� ا�$دث و�
�دي ا�Sرن ���ب �� ��"د $ث وا�!روب ا����ب � 

� �.رار; إ�طواء ذ�ك إ�� أ��!�،��(��6� �ن زد ا��6را�ذي �%�ب و����ب ا�$دث ��1
�زم توظ
 أ�!� )�� د�ل ��
"!� وا�
رادھ�) ح( ا��
$و	��. �و�!� )�� دل وھذا ا�1زل �

) ح( ��وظف .��$دث .ل �راء ��($��ط ;1ورھ� )�� �!م،ز�دة ا�#�� و��دا�!� ا�Sرن �ن
ز�ن �!ذن��. و.ذا) ا��6روا��دم �%�ب( �
"!� �ن ا�!روب �$�ول أ�!� )�� د�ل ا��

1ش ا�ذي ا�����/ �1ل ردةو )�0��!� �1ل ردة �ن �و�� ذ�ك  .ا���ر�� ا���1م �ن ا�!روب� 
��.  

� ا�$��� ��دم  ا�#��

� :ا("م�  �د

�22: ا��1ر�".  

  .أو�� ���1�: ا�درا"� ا��"�وى

�� ا�$��  .)ز��ء أم:ا��د�

�� وا�"وا�ق ا�و16  :ا�0�1�

  .أر��� ھ� و ا�$�ة 5د )��:ا@م -أ

  .�!��را .�ن 5د و ��و��:ا@ب- ب

�!م ا�را�1� ا��ر��� �$�ل وھ�) إ��ث3 و ذ.ور 4(  إ�وة 7: ا(�وة )دد-ج�.  

   .��و"ط :ا����H)�  ا��"�وى -د
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� ا�"وا�ق $ث �ن-و� ا�0�1�� "وا�ق �� ا�0�1�� �ن )�	ر أي و�د H ا��ر6  �ن �ر6

  .�وع أي

� ا�"وا�ق*  :ا�;�	

1ش �د�!� "�وات،ا�د�!�8) خ(ا�$�ل  )�ر .�ن )�د���1!� �� �� ��إ ر�1ت ،#ما�;�ف  ����د
�و�� اHب ا#رى $�دث  "��17ا��1ر  �ن ���ت )�د�� ���رف ا@	�� �و15!�   �و�1د "�

 �� $د����  ����$�ت   ا�
�رة ھذه �� و ،�رور ا�م ذھ�ت �
.ر ا�� ان �"�%�ف ا�$�ة ا�درا"
 �1������  

� ا�$��� �/ ا������� ���ص  :)خ(ا�#��

  .ا��ر 	��ح-

  .ا��ر 	��ح-

ف ا$.��-س. �  ؟$�� و	��� �!�ذه ا��ر$�

�ك G�طت و را�� ���ص  -ج.$� �;  

ف ا$.��-س. �;  ا�دار؟ �� )�

� .�ت أ�� -ج;  �� ��1ھ� �1ش ��ه "�وات 8 )�ري .�ن .�� ا�دار �ن �د��،دا��� )�د )�

��  5د �و$دھ��،و �دي و ھ� ��ت و �زو�ن ����!� ��طر ��1ھ� �1ش ا�.�رة،دا��� ا��د

�� �رد .��ت�1� �  .ذ�ك �ضار أ�� @ن و ا�درا"

  �در"ك؟ أ�وك ر�ض )�د�� �1�ك رد .�ن .ف-س

ش �� )=ه ����� ��ول دا��0 .�ت -ج�  ����را�،�;ر�ك دري واش �و�� .�ن ��را،و د���

�� �و.�ن   MAIS .�!� دري �� )�دك �� ا��را� و ا���"$�� ��دا�� .��ت ��و�� 5ري ��را
  ���رش ��د��

� �د ��رة 65ت أ�ك �� �دو-س�  أ"ر�ك؟ )ن �1دا �د�ك )�د طو

و ر�$ت ا���ك .� ��ت �"�ل  "�� 17أ	�M أن إ�� "�وات 8 )�رى .�ن ��ذ �1م -ج
1� ا�� ر�ض و �ن �م ر�1ت �دار��������.  

� )=�5ت أ�5ت أن و "�ق ھل-س  )�د 65�!� ا��� ا�
�رة �� ا�Sر ا�طرف �/ ��"
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  �د�ك؟

  .�1م -ج

  )�!�؟ �.���� أن ا���.ن �ن ھل-س

= ا�د".و��ك و ا����ھ� إ�� ��1ھم ��رج �زاف،.�ت �1ر�!م ا�� )�دي ;و�� -ج� M	�  


�ش �1رف .�ت� ;رف(�� ��ول دا��0 �د�� ��1ھم،.��ت ;ر�� )�� �$��ظ .�
  .ون ا�ط

زد ���ش �� �."ر ��  �� �$ط!� ا�� ا�.��� ھ� ھذه دا��0 .��ت)�."ر إذ ا�.%س 1ود،.

  �� �5ل و �و� و ھو ��ء.....�وا�� )�د ر$ت �و"�،��� �/ �=5ت �1د �ن و رأ"�

� �1ر�ت �1ر�!�ش �� و )�� ��ت )�دي:  و ���61 �/ ��ر�وا )د�� و ا��!�ر ھذاك �ن )�

  .ذ�ك أ�� 5رر �1د�� ھ��ك �.و#� ا�رف،و إ�� ر�و)� �1د $�� ا�1=5� ا"��رت

  )=�5.��؟ دا�ت .م-س

  "�وات #=#� وا��$ -ج

  �د�ك؟ ��زل )ن �را5ك �1د و16�ك .��ت .ف-س

� -ج� �� ��رف،.�ت� رو$� �زاف،�����ش ا�$�ل )�� ��دل) ���!د(إ�  أ���/ ا��د

M	�،�و�ش �� �درھ� ��� �ا�� ا�$��� ���رف ���$ر��.  

ن .�ت أ�ك أ�!م-س;  )�0��ك؟ �/ 	را)�ت �1

� -ج��....إ. �ر و 6ر��� دا��0 .�ن ا�.�ر �و�  �� ط��1ك(�� �ول ���،.�ن 

���1ش� ��و .��وا .�1طو�� ا����ت ش،.�ن ��1ھم،�� ��رج ��ه ���  �ش �� �ول 

���،و .�� ھ�� .  .��� أ.�ر ا��� أ�� �/ ا�;�ء �
س �!

  ھذه؟ �	ر���ك $ول أ�ك ا���ه .�ن .ف-س

ش ��،�� -ج��ش �� أ�� �ول ;وف ���،ا��� �ر �وا���� �$ب ا�دار �=ص،��  Hھ�  

  .ا���!�

  أ�ك؟ �/ ا��و5ف �
س .�ن ھل-س

ن ���� -ج."� ���،���رGم ا��� �رك ھو �زاف،.�ن �$�� O،.�ت ر$��;  );�ش �� أ�� 
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ر�"�،و �!��ر �زاف،.�ن ��1ه� ��  ���� ا��� ا��!�ر $�� )�� �1د ��;��ء،.�ن ا�;��ء �ن 

  .ث$�د إ#ر ��ره

  أ�ك؟ و��ة )�د $���ك .��ت .ف-س


�و�� $�� 	د�5ش ا���ر،�� .ذ�ت -ج; �ن ��زا�ت ا�	�دوق،	ور�� ��(.  

  .�زاف )�ك أ#رت وو���� �زاف �%��ك ��1��� .�ت أ�ك أ�!م-س

  .����6ط -ج

� )=�5ك أن 5�ت أن و "�ق-سف ��.م إ�� ر�و)ك �1د $�� ا"��رت ��و"� ا���".�  

�؟ ����ن .�ت�  

  ��رج و$دي ;و��� 1ود ��ه ��� ط�ب �1د �ن ا�دار،و �� إ�
رادي "��ل .�ن -ج

  .ا�دار،.�ت �ر�ض ���طرش �����ش

  �1=�5.��؟ )�م )�� )�0��ك .��ت ھل-س

� رو$� ���د ��ه أ"�ط/ �م ���0�،�.��� �ن ��1و�� و )�� �!و�� �1م،و5د -ج  �� ��و،إ

  .را!م �ذ�ش

  ا��6وط؟ رGم ���0� �� ا"��رت أ�ك ھذا ���1-س

� �1د و��ة ا@ب ���)� ����ت )�� �و�� و "��ت ������1�  -ج� ،او $�!� .��ت )�دي ا�$ر
� ا�5ر$ت 5دو   .ھ�� $ث $�� وا$د �� ��م ���1�  ز�ر�� )�

� ;رب �� �
.ري أ�م:س  ا�$�ل؟ ��/ أدو

  . أ�دا�!�  أ�.ر H،�م:ج

�ب أن ھذا �ن أ�!م-سG ا� Hد�و�ك إ �  �ر��ك؟ ���ءك ،"!ل���1

  . �1م -ج

� )=�5ك �1د-س  )ذر�ك؟ �!� ��دت ا��� ا�ظروف )ن $د#��) ��و"�(ا���"

ط�ب .�ن) �و"�(�� .�ن .�� -ج ��� P  ا��!�ر وا$د �$�ش،�� �� أ�� آ�رن،�	M $وا

�،���و��� و�/ رأ"� .�ن ا��ل،و �� )�دي ��ء� �ت دواء 5ر	"$ M	�،�  ت�� ���دو�
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���� ��،�� �5درة .��ش �
ك ���  ��� رو$� ا�رج،)ر�ت و �=�� �1د �.�ر��،�ن G;�ء 

�،$�� .�ت....�"دت،ر5دت�ت ا�	��ح دا�� ����$ ،� ... اG"�ت و 5;� ��"ت �1د �ن$��
��5� �1د �نو  ��.� و�توU� ت�د� �،  . �1و��ط�ر ط�"��.  

  $دث؟ ��� )�م )�� ر��ك .�ن ھل-س

�،. -ج��ھ /�" �  ��رج .�� ��1ك،وو)د�� را�� ����ش �� �� �5ل و ��"�ط�ر ���� �

�ط���،و ا�"�ط�ر �ن ��  �1د �ن و �;�.ل )�دو ��� �� �5ل و ا�"�ط�ر �ن �ر�ت .

ط�/ )�د و..�ط��� ��...�ر �!�وا ��1ه،أ���� )�ود�!� زدت ا��� ��� راه ا���طG  

  .رو$وا

  ك؟�ط�� �ن ر��ك ��.ن ھل-س

� و�=��  راح و61�� ;ر��  -ج�(  

  ؟ ��رةھذه  �رت .ف-س

$ل �� �1د �ط��� راM أ�وا و)د�� زاد و ،)�و"�(ھ� �� )�دي �1د -ج � .�ت...�;�.�
�� ��و�ت H �ر5د H ��.ل و�ت ����/ G�  �5mais malgré saل،  واش �	د5
.�ت ��
  ..� �.ون ���دار   surtoutا�روح 

  ��@�ر؟ �1�م �م أ�ك $��-س

1رف ��1ك،�و ��	رف راح .ف �� ��5ت و ،6ر����$.��!� .�ش  واھ�  5�ت H،أ�� -ج 
 ق��راه  �� ووا$د.$ل ����و Hزم �� ��5ت و �"�ر�� $�و�ت �1د �ن و ���ك إ�و�ك �ن وا$د

� و ���م 
�� �G راه ���� �ھ ��."�، ��.   

  "���؟ ر��ك �و5ف ��� ھل-س

���و�ش �� و أھ�� $و"وا ��!� .��ش �� �رك ھ�ذي:�� �وا،5�ت�!ر:�� �5ل-ج.  

  �.رت؟ ���-س

 .��ل �$"!م.5در�ش �� �	M...و��!�� ��وت رو$� ��وح ���تا���  ا�و5ت، و	ل -ج
;و�وا �!دروا و � ��(  

  ؟��ك ا�
�رة  ��رة �رت .ف-س
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���،)�ري �� ��رة أ	1ب -ج$ �� ���6�G،"�ھ��� �ت رو$روح و$دة �د�ت  �زاف،$"
  .و.رھت $��� و .رھت .�;� 

� ز���ك ؟ ��	ورن .ف-س��  

و	��� �!�داك �!�ر، �;�ء O �و"� .ون )�د .���� و ھو ا��� دن -ج H Osinon  

و )�� وزو�و�� ��ش �!�و ��� " ر�� ،ھ�دك ھ� ا�ر�� ���طرش ��و�� �5درن 


ر��،� H "%�1ل ��ذا أدري �ھذه � �  .ا�د�

  ؟ھل و�د�� $ل ��;.��ك-س

 -ج �دن �و"�  �  ..��و�� ��و�� ر�� "�ر و 	����.��ش $ل 

( �  2 ر5م ا�$��

� ھ����ون ���س ���ط��$�� �  :ا�#��

  0  1  2  3  4  
��س ��� 

  ا�ط�ق
�

�و�ط  ����   �
��را �و�� ��رة  ��  

.1    X       

.2      X      

.3        X    

.4  X          

.5  X          

.6          X  

.7          X  

.8        X    

.9        X    
.10        X    
.11    X        
.12    X        
.13      X      
.14        X    
.15        X    
.16    X        
.17  X          
.18      X      
.19      X      
.20          X  
.21  X          
.22  X          
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.23    X        

.24      X      

.25        X    

.26        X    

.27          X  

.28      X      

.29    X        

.30    X        

.31  X          

.32  X          

.33      X      

.34        X    

.35      X      

.36          X  

.37        X    

.38    X        

.39      X      

.40  X          

.41  X          

.42    X        

.43        X    

.44          X  

.45          X  

.46      X      

.47      X      

.48        X    

.49        X    

.50        X    

.51        X    

.52          X  

.53    X        

.54    X        

.55  X          

.56    X        

.57  X          

.58      X      

.59        X    

.60          X  

.61        X    

.62      X      

.63      X      

.64    X        
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.65  X          

.66    X        

.67  X          

.68    X        

.69      X      

.70      X      

.71        X    

.72          X  

.73          X  

.74        X    

.75      X      

.76    X        

.77    X        

.78    X        

.79  X          

.80    X        

.81      X      

.82      X      

.83        X    

.84          X  

.85        X    

.86          X  

.87          X  

.88      X      

.89  X          

.90    X        

  

�#ل �دول P0��� م�ون "��ھ�� ���$�� � :ا�#��

  
  ا�����

ا&ھ�
�م 
  �����د

ا����واذ 
  ا�	)ري

 ������
دا(��� 
  ذا���

  
  ا�����ب

  
  ا�	�ق

  
  ا�,دوا���

-�ق 
  ا�.و���

أ/��ر 
  ھذ�����


�ت ��
  ذھ����

  
  ا�������ت

  
0.83  

  
1  

  
2.33  

  
3  

  
2.6  

  
0.66  

  
0.28  

  
2  

  
0.5  

  

م�� �  :ا�$���ا�#��

  : "ؤال 12: ����"د (ھ���ما 1-

)1،1(،)0،04(،)0،12(،)0،27(،)1،40(،)2،42(،)1،48(،)1،49(،)0،52(،)1،53(،)2،56(،)1،58. (  
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1+0+0+0+1+2+1+1+0+1+2+1  =12/10 =0.83  

  .أ"0�� 10: ا��!ري ا("�$واذ 2-

)1،45(،)1،38(،)1،51(،)1،09(،)1،46(،)1،55(،)1،10(،)1،28(،)1،65(،)1،03. (  

=10 /10=1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 1  

-3 �"�"$ �� دا��  .أ"0�� 09: ذا�

)3،06(،)2،21(،)2،34(،)2،36(،)2،37(،)2،41(،)2،61(،)3،69(،)3،73. (  

=9 /21=3+3+2+2+2+2+2+2+3 2.33  

  ."ؤاH 13: ا(.��0ب 4-

)3،05(،)4،14(،)3،15(،)3،20(،)4،22(،)3،26(،)4،29(،)2،30(،)1،31(،)2،32(،)4،54(،)3،71(،)3،79. (  

 = 13 /39=3+3+4+2+1+2+4+3+4+3+3+4+3 3  

  . أ"0�� 10: ا���ق 5-

)3،02(،)2،17(،)4،23(،)2،33(،)3،39(،)4،57(،)2،72(،)2،78(،)1،80(،)3،86(  

= 10/26=3+1+2+2+4+3+2+4+2+3 2.6  

-6 �  .أ"0�� 6: ا�1دوا�

)1،11(،)1،24(،)0،63(،)0،67(،)1،74(،)1،81(  

=6/4=1+1+0+0+1+1 0.66  

  .أ"0�� 7: ا�
و�� 5�ق 7-

)0،13(،)0،25(،)0،47(،)0،70(،)1،75(،)0،50(،)0،81. (  

.=7/2=1+0+1+0+0+0+00.28  

� أ�.�ر 8-��  .أ"0�� 6: ھذ

)2،08(،)3،18(،)1،43(،)3،68(،)2،76(،)1،83 (  

=6/12=1+2+3+1+3+2 2  

� )=��ت 9-  .أ"0�� 10: ذھ��

)0،16(،)0،35(،)0،62(،)1،77(،)1،84(،)2،85(،)0،87(،)1،88(،)0،90(،)0،07(  

=10/5=0+0+1+0+2+1+1+0+0+0 0.5  
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�#ل ��$�� P0��� م�ون "��ھ�� ���$�� �   ا�#��

  

  

  :�,��قا�

ر $دث )�;ت ا��
$و	� أن و�د�� ��د ھ����ون �"�م �ط���� �=ل �نG رى�� �!��  و $

M�	!� ��� ،"��رارھ�ا أ��م ا"��دادي )�0ق أ�1� �� �  �وا�د )ن ��1ر ا��� ;ددة �و�ر $��

� )�دھ� ا���ق �در $ث و6ق ;ددن �و�ر �� )�دھ� ��"د ا�ذي 5�ق .��� 2,6  

  �=�M �=ل �ن �دو ا�ذي اH.��0ب �ن ���1� �1��!�) خ(�!� �رت ا��� ا���ر�� .ذ�ك

س وا�;1ور �%�!� ا�$زن� �!� Hإ ��5 ��  �ش��! �� أ��«: 5و�!� �=ل �ن ر ذ�كوظ! 06

�ر �وا���� �$ب �=ص، �� ���.......".  

  واش )=���ش ��:" 5و�!� �=ل �ن ا��"���ل �� ا@�ل �
�دان ;1ورھ� �=ل �ن �دو .ذ�ك

  �دل ا���1رات ھذه .ل. ���U$�ر �$�و�H!� إ�� .ذ�ك ��(��6�.....". ھذه ا�د�� �� �در راح

  ا(.��0ب �"�� ��در و �!� �رت ا��� ا�	د�� �"�ب ا(.��0ب �ن �$��� �ر�) خ( أن )��

� 3 ب )�دھ��1� ���1ر وھ� 5
  .�� �و)� �ر�

� أ$�"س �1ش) خ( �1�ت ا���ر�� �!ذه .ذ�كر دا��G �!وأ� �  ا@�رن طرف �ن �
!و�
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� ��!م أ5ل �%�!� و��ظرون )�د�� ���6ق ;1ورھ� .ذ�ك $�و�!�، H ھم و 5 �!  أو إ�

  �� ط��1ك �و�� و 6ر��� دا��0 ا�.�ر �و� .�ن"  5و�!� �� ذ�ك �دو و )�!� �$د#ون

� أ$�"س ھ� و...." ��1و�ش .� �� ��ر.زت دا��"
�) خ(��  2.33 ب ��در ��

� أ�.�ر �ن) خ( ���1� .ذ�ك��رھ� )�� �"طر أ�.�ر ھ� و ھذ.
1ش ��1�!� و �� ���$  

�، �و6/ �"وا �%�!م �;�.�!�و "�ب ھم ا@�رن �%ن ا�;1ور �#ل ا��وف و ا��و�ر �ن�#  

  ا�6ق، و ا��و�ر ز�دة ������� و ا@�رن ���ء ���ب و ا(�
راد و ا�1ز�� إ�� �!� د�/ ���

� ��در) خ( ا�$��� )�د ��دھ� ا@�.�ر ھذه أن $ث .��� 2  

  إ6طرا��ت و ��رات �ن ���1�) خ(�ا��
$و	 أن H$ظ�� ھ����ون "�م �=ل �ن ������� و

� أ�.�ر و ا���ق ا�$�د، ا(.��0ب �� ��#�ت��  ا��
$و	� أن ��ت ا@)راض ھذه .ل....ھذ

� ����1ة دا�ل �1ش"
�.  

ل�$� �� ا�$��� �/ ا������  ا�#��

�  )�ط
�، $ر��ن �ن ���1� �%�!� إ"���	�� �1!�، ����=��� �� ��ء �� $"ب ،)خ(ا@�"

  );رة إ$دى ��رة 65ت أ�!� $ث ا�وا�دن �	و	� ا�0�1��، و"ط!� )ن �را5!�إ� �"�ب

�  �د�� 5ررت "�وات، 8 )�ري .�ن )�د��:" 5و�!� �=ل �ن ھذا و )�0��!� )ن �1دا "�

� ����;�ر.� �;1ر أن �ن ���.ن �م ا�0�1��، ا(��.�ك ھذا ��"�ب". )�دھ� أ�ذي  �/ ا�و�دا�

� ا�#�� و ا�$وار )=5� ���ء �"�ط/ �م ������� و ا@�ص، )�� ا�وا�دن  ا���و �� ا�6رور

� ا�ط
و�� �.�و��ت أن ا��ول �.ن و ا�و�دا��،
  �ردود ا��راھ�� �ر$�� �� ��وM6 ا��1ط

رھ� ا��� ��1ر6� �1ل#  و ا@�ر ا�طرف �/ )=�5ت أ��5ت 5د .��ت) خ(��@�"� ا��$ط، 

� ذ�ك  ��رج .�ت)( �زاف �1ر�!م ا���(5و�!� �=ل �ن ��كوا�د".و ا����ھ�  إ�� ذھ��!� ��دا

� ھذا و) �= ا�د".و��ك و ا����ھ� إ�� ��1ھم
م ا����".ن �د�!� و �دھ� )ن �����  

�  .ا����د


�د �م أ�!� إH ا�1=�5ت ھذه �رGم� ،�!�� ر��� )ذر��� �ن و ��!� .��ت ا��� ا�$وار ����  

� �� ا����#�� و �د�!��ا ا��ر�  ;رف ��و�� �د�� .��ت"5و�!� �=ل �ن ��M6 ا��� ،و ���"
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��
  �� ا�.��� ھذه دا��0 .��ت �."ر، .�� ا�.�س 1ود.� زد ���ش �� �."ر .ون ا�ط

  ."رأ"�

� ا�"�و.�ت ھذه )�� �ل ا��م، ھذه )�� ��1ق �ط�1ت) خ(ا@�"� أن ا��=$ظ و  �� ا(�$را�

ث ا@�د إ�� ��ر� و �د�!� )�د �65!� ا��� ا�
�رة$ H ث��ش أن �� 	د��ت �1
  )�ط

�� �ن. أ�رى أرض �� إ"�ط���!� و أرض �ن إ��زا)!� )ن �����  أن ا�.�رة ا��د

;!د أن ا�رف إ�� وا�د".و��ك، ا����ھ� و ا@	د�5ء �!��G ��"���� �!�.  

� �ت. ��رف،� رو$� ���ش �� �زاف، ا�$�ل )�� ��دل:" 5و�!� �� �M6 ھذا و�  ����د

�، أ���/و�ش �� �درھ� ��� ا��� ا�$��� ���و��،) ��رف�( �	M ���$ر���� و" ".  

و .��وا�1طو�� ا����ت ش �� ��1ھم، ��رج ��ش ��� ،��و�� .�ن �و �� 2; ��. ��  

)��  .)���رف( ھ�� .��) ا��د

  )�د )�!� ��1ود �م ددة; �6وط�ت و 	را)�ت �1ش أ	�$ت ،)خ( ا�$��� أن =$ظ ���

� �د�!��  و16�!� �� �����ص ا�;1ور إ�� أدى ��� ;�	�!� )�� �ؤ#ر ا��� و ����د

،��  " أ5وا�!� �=ل �ن ذ�ك �M6 و أ�!�، و أ�و�!� �/ �1;!� ا��� ا�	را)�ت أ��م .�ر

ر �وا���� �$ب �=ص، �� Hھ�ش �� أ��� ��(.....".  

� ط
و�� $ب .�و6وع .�ن $ث و����، �"�ب ،��0�G �.�ن ا@ب �و5ف أ���"���� �!� ��  

ن، ����" 5و�!�."� ��� ا��� �رك ھو .�ن �زاف، �$�وا .�ت O، ر$��;  أ��� �ن ���رGم 


ر�"� �!��را .�ن�". puisque �� زاف ��1ه );�ش�  

�ب�� ��، ا�"�طق �
"� أ#ر �� .�ن ا@�و�( ��(  ��ب أن إذ) خ(ا�$��G ا�ر�زي ا@ب  
)l'absence symbolique du père( �� رة ھذه�
   د�/ ر��� ا�ذي ھو ا�"���� ط
و��!� �� ا�

�(ر�و��� و ا@ب 	ورة 1.س أن �ب ا��دل ھذا �Jب، �دل )ن ا��$ث إ�� ���
��ة!��;(  

  إ�1دام �$.م أ�� ا��ول �.ن و ا�;1وري، و ا�!وا�� ا����ب �ن $ر���!� �P��1 ھ.ذا و

� )ن ا����P ارا�$و� ا��ر�� ا���"� ا@�ور �� ا���1ن و ��!� ا���"� ،�
��ة أدى ا�0�1����  

  ر��!� �/ ا�"ر �� .�����ء أ�رى طرق إ���ع إ��
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  ��دا�!� �1ذر�!�  �� ذ�ك و ��1ر6� �1ل ردود �ظ!ر ا�$ر��ن، ھذا أ��م أ�� ا��ول ��.ن

� "�و.�ت� ���ز) خ(ا�$���  أن ��ول أن �"�ط/ .ذ�ك  ا�$ر��ن )ن ����� �.ون 5د إ�$را�

�
  .ا�وا�دي ا��1ط

�، ا�$�ة �ص ��� أ��� أن �=$ظ ����=��� �� ��ء �� �$"ب ا���"� ا��1�  $د#ت ا���"

� إ)���رھ� و ذ�ك �.ذب $�و�ت أ�!� �ن ���رGم) خ(ا@�"� �ر�6��( ���	�Gن ھذا و إ�  

و�/ رأ"� .�ن و ا��ل �� )�دي ��ء:" 5و�!� �=ل �ت دواء، 5ر	� ���و��� �"$  

�ر .��ت 5و�!� $"ب )�� أ�!� أي" ���دو�G �ظ!ر ا�1.س #�ت �� �.ن $دث ��� وا) ��  

ت:" 5و�!� �=ل �ن ���65!��� ���� ،�� �5درة .��ش �� �دل ���" �.�ر�� G;�ء �ك ���  

� .��ت أ�!� )��� ����ذة إ$"�"!� )�� و وا)  .ا���"

� �$�وHت و ����وف إ$"�"�ت ھ��ك �ظ!ر )ذر�!�، ��دا�!� �درك �� ���رد و  �ن إ��$�ر

� �دى ���ذ�ب ا�;1ور ��ر�م ا�"�و.�ت ھذه أن ا��ول �.ن و ، ��.� و�ت:" 5و�!� �=ل��$�� 
ن ��/ ا�ذي) خ(� �� ا��1�  ا���"

� ا��$ر��ت و �!� ا��رGوبم ���ذ�ب ا�;1ور ھذا إن و �ر�6!�، ا��� ا(����)� �!�  و �

ن� �  أن أ�.ن، إذا ا��ول �"�ط/ .)�!� ا(�1زال �وي و ا��1ر و ���ر�ض ;1ور ا�0�1�

�	�;  �  .��دت ;ر�!� و .ل �� ���ك  @�!� �$�ط�) خ(ا�$��

��� ا�����=ت ����$�� �  :ا�#��

� ا.��0ب $��� �ن ���1� �%�!� ��� ��ن) خ(ا�$���  �/ ����=��� �=ل �ن�  ا��6وط�ت ��

� ا���ر�� �=ل �ن �!� �رت ا����  و )�ط
� $ر��ن �ن ���1� أ�!� $ث )�;�!� ا��� ا@�

  ����;�ر.� ا�;1ور �ن ���.ن �م أ�!� $ث ا�0�1�� و"ط!� )ن ا��را5!� ��!� أ"��ب �1دة ذ�ك

�  �1�!� ��� ;ددة �6وط�ت و 	را)�ت �1ش �1�!� و ;�	�!� )�� أ#ر ��� ا�و�دا�

  ا���ص )�دة إن"  $ث )�0��!� دا�ل �1;!� ا��� ا�	را)�ت ا��م ��	� �����ص �;1ر


رض ا��$ط أن $ث �دا 5وي ا�;1ور ھذا إن ا�"طرة، �� ا(�"�ن �;ل ��1�  ردع 

�، ��و �/ زول أن �ب �.ن ا�ر��Gت، .")�دة إ�� ���ور ا�زوال )دم $��� �� و ا�;�	
�� 	د��ت �1ش) خ(���$��
  أ�رى أرض �� );!� و أرض )ن إ��را5!� )ن ����� )�ط
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 أ"1د إ�راھم( �ول $ث ;ددن 6ق و �و�ر �� �د!� ��"د ا�ذي �����ق �;1ر �1�!� ���
0ل �� �ن ا����1ث وا�6ق ا��و�س ا�
.رو�ن إ"��رار )دم �ن 6رب ا���ق أن" ا�;%ن �!ذا�

�،و��1ث ا�$�ة إ6طراب أو�1#ر ���طر �و15� أو�ن �!دد �%�� ا��رء إ$"�س �ن قا��� ا�دا��
� .��".ا�$ظ
 �/ ا����1ر6� وا��	ورات وا�;1ور ا�
.ر �ن ���1ث $���" أ�� )�� أ�6 و	

� )ن ا��رء �و�15ت"
� ا�	ورة أو�/ �� ا�Sرون ر"�!� ا��� ا��#���".  

�ا ا�����1ة �"�ب ا��وف و ���ذ�ب ;1ور �د!�) خ( ا��
$و	� .ذ�ك
� و ��1ط  ا��� ا�0=1�


�د �1�!� ��� )�;�!�� �طون ا�ذن .ل �� ا�#�$  و ا(�
راد و ا�1ز�� أ�� د�1!� ��� �!� 

زم ���6ق،�"��1�� ;1ورھ� و �و�رھ� �� ��زاد ھذا ا@�رن ���ء ���ب��.  ا����ب ��

�" وا�!روب�V. ��1ل��ا�"�0د ا��6ط �/ � �ن �1ض و��  ا"�ر��ع �$ن ا����1ل ���ب ا@$

� �رة ا��وى� أوا��!ؤ #���  

�ظرون $و�!� �ن .ل �%ن إ$"�"!� )�د �����ق �;1ر) خ(����
$و	� .ذ�ك �!�$د#ون أو إ�  

�M6 و ���=���Hة أ�رى أ$��� و ا(���6ط و ���6ق أ$��� �1�!� رد إ�"م 5د و )�!�،  

;و�وا .�:" 5و�!� �=ل �ن ذ�ك �  ھذا و" ;
�ش �� رو$� �در �ت"�) و �زاف ���ق �

زم��.  ) 94 ص ، 1995(  ا�$
�� ا���1م )�د طرف �ن ذ.ر 5د و �ر�"ون 1ر�� د��)� �

��( ���ذ ا��� ا��رأ د��)�ت إ$دى"  أ� �!� ���� )�� ا�وطء ا�;ددة ا��وا5ف �� $"
�"  


وق� �65!� ا��� ا�
�رة �� ��زت) خ( �9ن ا��
"� ا��.
ل �1د و �.ن��� �  وا�����"

زم) خ(وظ
ت $ث��.�" ھو ا�ذي ا��"��� و ا()=ء �� آ�  ;دة �ن ��
ف د��)

  ���Hت إ�� وا�	را)�ت ا@�.�ر �$ول �=ل �ن ا(�"�ن �دى ا�دا��� وا��و�ر ا�	را)�ت


دة ��و$�ت ر"�!� �=ل �ن ذ�ك و� �� ا��� ا�����1ة ھذه أن $ث إ����)�، و���و�� و"�
� ��!� ت�1� �!� �رت ا�$�ة أ.#ر �
!م أن )�� ا��
"� ا��.
ل �1د "�)د�!� ������� و ر"م ھ�و

� و ا(رادة �!� أ$ت و�� ا���ر�� ھذه ��ط� أ�ل �ن ا�1ز�  .ا@�

  ا�#��#� ا�$��� ��دم

�:  ا("م�  ا�

�  23: ا��1ر�".  

  .���1� أو�� ا�"��:  ا�درا"� ا��"�وى
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�� ا�$��  .)ز��ء:  ا��د�

  .�1".ر :  ا�".ن

�� ا�"وا�ق و ا�و16  : ا�0�1�

  ��و��ة وھ� "�� 40:  اHم-أ

ط �وظف "�� 54 :اHب - ب"�  

  ) ذ.رن و ��ت( أ�وة 03 �ن ا�.�رى ھ�: ا(�وة )دد-ج

  ��و"ط:  ا����H)� ا��"�وى -د

� ا�"وا�ق $ث �ن-و� ا�0�1�� "وا�ق �� ا�0�1�� �ن )�	ر أي و�د H ا��ر6  أي �ن �ر6

  . وع�

� ا�"وا�ق  :ا�;�	

 ��ة )�;ت ، "�وات 07 ���وز H )�رھ� و أ�!� �و�ت "�� 23 ا��1ر ���W �ن) ا(ا�$��$ 
�"1� /� �� إ��	�ب  ، وا�دھ� زو� ا���وا�د وا�دھ� �ن طرف �15� "ن .��ت $6

  . ھذه �1��� �"�ب ���"�ن

  )ا(ا�#��#� ا�$��� �/ ا������� ���ص

  ا��ر 	��ح -

را 	��ح -��  

ن .�ت .ف ���ر�� ان ��9.��ك ھل -س;  ؟ ا��ت �� �1

�� أ�� -ج�.$ �
� �وار	 �� وا$د ، �رك أ�� �� 	�رت و $.�  ��و�� واش ، .

� .�ت دا��0 �!��� و �6ر��� ا��� اHب زو�� �/ )�;ت وا$دة ��;  أ�� و ���� �/ )�

  H )�ري وا�� ���ت �1د �ن و ، ا�زواج )�ودت را$ت و ���� ط��!� �� �1د و ا�دار ��

  );�� أ��� و ا�� ر$ت �1د �ن �$���!� ز�ت �� أ�� و ���� �=��� ، "�وات 07 �1دى

��� �$ر6و دا��0 زو��� .��ت و ، ��1ه �1;و ���� أدا�� �1د و�ن ، �دي )�د ;و�( ،  

M	� !�اش �� ھو�1�" .  
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  ؟ا�$دث  $	ل $�� .ف -س

ف -ج. ��$ M  ا��� ھو )�دي إ�"�ن أ5رب ، �	د5ش �� ��و�ك �و $�� ، �$.�ك را

5�م "�ب )ن ��"�0ل .�ت �رة .ل �� ، دار�� واش اSن �$د 	د�5ش �� ھ.ذا دار�� ����  

  . د�� و �$�� �ن إ���� أ�� رGم ا��1ل �!ذا

  ؟ �در"ن ��ز��� ھل -س

�� �5ل �� در �� �دھور ��د و5وع ا�$دث و�ت ا��1م ��1ھن $�ول اHب )دة �رات ا�� -ج
  .ا���.ر و �.ن ��"�)دة �د�� �ن $دث 

�؟ )�دة أول )�دك ظ!رت ��� �ذ.رن ھل -س  ;!ر

� 14 )�ري .�ن ��ذ.ر -ج�" ��
ت اHو�� ���رة ا�دم ;
ت .� �  �1د �ن �	M ، ;و

  . 	د���� "%�ت �1د�� ا�Hر ����ت

  ؟ �رة @ول )�ك ��()�داء وا�دك �5م .ف -س

��1��� .��ش �� ���� -ج �� ��ظرات ���1� دا��0 .�ن ، .���9#  ���س ���ف دا��0 .�ت ، ��

� �درش �� دا��0 .�ت ، و$دي ��1ه  �� )�ري ��ظرات ���1� دا��0 .�ن ��طر ، ا��Hن �

!در �دأ �ر5د ون ا��ت د�ل دا��0 .�ن ، إر�$��!� ��دأ و ��1 ��"��ر ��"�ت G �0  �ر

�0� أ�� و )�� اH)�داء $�ول �� وم �� و ،�� M	� ت�� � �رات )دة ��1ت �	M ھر�ت و �
رة ا��رة و ،�Hا ���.$ ��	G ��( ب واشار د و$ =� �� وH ر$��
  . إ���� إ���"�  و ;

  �1دھ�؟ �1�ت ��ذا -س

)�د �دا�� ��ر�!� �.�;�  ور$ت ا�دار �ن �ر�ت ، ;ر�� 61�� و ���� )�� ا)�دى ��� -ج
� دا��ت�� �"..; � ، �	دق ��5در�ش �ت 5رب را�� ، �".ت ��5در�ش ، ا�;رط� )�د �
  .���	د5ش ، ��	��� أ��

  ؟��دت )ذر�ك �%�ك )ر��� .ف -س

ت ��6ر ر$ت )�د ا�ط�ب و$.��وا .;ف  )��، ا)�دى ودار �� ا���.ر  ���� �1د �� -ج��
� دارت ، )�� و ��5�� �
�ه ��)ر��ش ا�ط�ب )�د �ن �ر�ت ، رو$� ���ل ��ت ، ا�د�. 

  و$دة 61ت )ذر�!� و ;ر�!� و ��1� واش )����ك أ�ت ، أ�در واش �����ش ، ��;�
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 ���� .��ش ا��� �Gد ر�6 �� �=ص  .�ر#� راھ� وا�دھ�، �ن و��ن؟ "��، 15 )�رھ� ��
��� . ھ.ذا در �� ���� 	د�5ش$ ��16.  

  ؟)ذر�ك��دت  �%�ك ك)�� )�د �1�ك ردة .��ت .ف-س

�، ���ت ا��� و.رھت ا��!�ر رو$� .رھت-ج�	M )�� ��ل ��و��  ��دار �ر�/ ���ش �� �
.ل  ، ;���و�ك�دا��ر$ت )�د  �1د �ن ا�دار، �ن �ر���� ���� زو�� ر�1ت و �ن ;�����

  .ا��وتوم ����� 

  ؟إ��د $ل $�و�ت ھل-س

 ��� �$س و�ت ، �دد )�ر �.���� �ر� �	M ا(��$�ر و �.ن و�دت G� �زاف $�و�ت-ج
;و�وا ��1� ھ�� ا��� ا����ت و �� ���!م )= .��ل ا���س �6$.وا و � ��(.  

  �1ذر�ك؟$��ك �1د ��دا�ك  ��	ورن .ف-س

� واش-ج$ وا�$��� ،"�������� ھو  ��� ��
.ر .�� ��وت $��� را��" ��.� وھ�" ��و�ك را
 �	M و$دھم، ��و�� ��ت و ا�;رط� )�د ���� )�� ���ت أ�� "�)�!� ��6�G� ا��� ا�و$دة
61�� ��طر "��ھل ��ول "�)�ت ���$ .  

  ؟��	ورن وم ز���ك .ف-س

"�$�و ر�� ���� -ج ��16 ��� دام �� �;��!وا .�!م ا�ر��ل �� ا��Sن �در ���زدش ، $
� و زد ;.ون �Gدي  ؟ ا��Sن إ�در �زد �ن �� ، �د)�� �����.$ ��  .��ل �� ا�� $.�

 �  3 ر5م ا�$��

� ھ����ون ���س ���ط��$�� �  :ا�#��#

  

  0  1  2  3  4  
��س ��� 

  ا�ط�ق
�

�و�ط  ����   �
��را �و�� ��رة  ��  

.1  X         

.2        X    

.3        X    

.4    X        

.5          X  

.6        X    

.7  X          

.8        X    
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.9      X      
.10      X      
.11          X  
.12      X      
.13        X    
.14        X    
.15      X      
.16        X    
.17        X    
.18          X  
.19        X    
.20        X    
.21        X    
.22        X    
.23        X    
.24          X  
.25        X    
.26        X    
.27        X    
.28      X      
.29        X    
.30        X    
.31      X      
.32        X    
.33        X    
.34      X      
.35        X    
.36    X        
.37        X    
.38        X    
.39        X    
.40      X      
.41      X      
.42          X  
.43          X  
.44        X    
.45          X  
.46          X  
.47      X      
.48      X      
.49        X    
.50          X  
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.51          X  

.52      X      

.53      X      

.54          X  

.55      X      

.56        X    

.57      X      

.58        X    

.59        X    

.60      X      

.61        X    

.62      X      

.63          X  

.64          X  

.65      X  X    

.66          X  

.67            

.68  X          

.69        X    

.70    X        

.71          X  

.72        X    

.73      X      

.74          X  

.75            

.76      X      

.77      X      

.78        X    

.79    X        

.80    X        

.81  X          

.82  X          

.83        X    

.84          X  

.85    X        

.86    X        

.87  X          

.88    X        

.89            

.90  X          
 

�#ل �دول P0��� م�ون "��ھ�� ���$�� � :ا�#��#
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  ا�����

ا&ھ�
�م 
  �����د

ا����واذ 
  ا�	)ري

 ������
دا(��� 
  ذا���

-�ق   ا�,دوا���  ا�	�ق  ا�����ب
  ا�.و���

أ/��ر 
  ھذ�����


�ت ��
  ھذ�����

  
  ا�������ت

  
2  

  
2.8  

  
2.33  

  
3  

  
3  

  
2.66  

  
0.85  

  
3.33  

  
1.2  

  

م�� �  :ا�$���ا�#��#

  :"ؤال 12: ����"د ا(ھ���م 1-

)0،1(،)1،04(،)2،12(،)3،27(،)3،40(،)2،42(،)2،48(،)2،49(،)3،52(،)3،53(،)2،53(،)2،56(،)2،58.(  

 = 0+ 1+2+3+3+2+2+2+3+2+2 24/2  =2  

  .أ"0�� 10: ا��!ري واذا("�$ 2-

 )3،45(،)3،38(،)2،51(،)2،09(،)4،46(،)3،55(،)2،10(،)3،28(،)3،65(،)3،03.(  

3+3+2+2+4+3+2+3+3+3  =28/10  =2.8   

-3 �"�"$ �� دا��  .أ"0�� 09: ذا�

)3،06(،)3،21(،)3،34(،)3،36(،)1،37(،)2،41(،)2،61(،)2،69(،)2،73.(  

= 9 /21=2+2+2+2+1+3+3+3+3 2.33  

  ."ؤاH 13: ا(.��0ب 4-

)4،05(،)3،14(،)3،15(،)3،20(،)3،22(،)3،26(،)2،29(،)3،30(،)3،31(،)2،32(،)3،54(،)4،71(،)3،79.(   

4+3+3+3+3+3+2+3+3+2+3+4+3  =39/13  =3 .  

  . أ"0�� 10: ا���ق 5-

)3،02(،)3،17(،)3،23(،)3،33(،)3،39(،)3،57(،)3،72(،)2،78(،)3،80(،)4،86. (  

= 10/30=4+3+2+3+3+3+3+3+3+3 3  

-6 �  .أ"0�� 6: ا�1دوا�

)4،11(،)3،24(،)4،63(،)0،67(،)4،74(،)1،81. (  

4+3+4+4+4+3  =16/6  =2.66  

  .أ"0�� 7: ا�
و�� 5�ق 7-

)0،13(،)0،25(،)0،47(،)0،70(،)1،75(،)0،82(،)1،50. (  
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4,3

2

2,8

2,33

3 3

2,66

0,28

3,33

1,2

2,4

2

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

اHھ���م 
����"د

ا("�$واد 
ا��!ري

ا("�$واد 
ا��!ري

 �"�"$
� ذا��دا��

ا(.��0ب X��ا� �ا�1دوا� �5�X ا�
و� أ�.�ر 
 ���ھذ

)1=��ت 
�ذھ��

ت
���

��
�

ا�

ا�����

=7/2=1+0+1+0+0+0+0 0.28  

� أ�.�ر 8-��  .أ"0�� 6: ھذ

)3،08(،)3،18(،)4،43(،)4،68(،)3،76(،)4،83. (  

= 6/21=4+3+4+4+3+3 3.33  

� )=��ت 9-  .أ"0�� 10: ذھ��

)0،16(،)2،35(،)3،62(،)2،77(،)0،84(،)0،85(،)0،87(،)1،88(،)0،90(،)0،07. (  

=10/12=0+0+1+0+2+0+2+3+2+2 1.2   

�#ل ��$�� P0��� م�ون "��ھ�� ���$�� � : ا�#��#

  

ق�1� :  

� ا6طرا��ت )دة �ن ���1�" أ" ا�$��� أن و�د�� ��د ھ����ون "�م ق�ط� �=ل �ن��� 
�  ا�1ددة �$�و�H!� �=ل �ن �رز ا�ذي ا.��0ب )�دھ� ظ!ر $ث ، إ�!� و	�ت ا��� ا�و16


�دان ا�;1ور .ذ�ك و ، $د#!� أ#��ء ا��"��ر ا��.�ء �=ل �ن ا�$زن �=�M .ذ�ك ،�=��$�ر� 
 �$د ����ل �م �!� ، وا�دھ� �!� �1�� ��� ��ذ.رھ� ا��"��ر ���6ق ;1ورھ� و ا��"���ل �� ا@�ل
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 )ن �"�ءلأ دا��0 .�ت ، �� �1�� �� اSن �$د 	د�5ش ��"  أ5وا�!� �=ل �ن �!� �1�� �� اSن
� "�ب�� �ن �$��� ��ر" أ" أن )�� �دل )��رات .�!� و........"  إ���� را��.....  ا��1ل �!ذا 5

�� .ا(.��0ب� ھ����ون "�م �=ل �ن )�دھ� ا(.��0ب �"�� ��در و �!�، �رت ا��� ا�ظروف �
��  .�� �و)� .�رة ���1ر �"�� ھ� و 03 ��

� أ�.�ر �ن" أ" و���1� .ذ�ك��رھ� )�� �"طر ھذ.
  ا��وف �ن $��� و�1��!� �1ش �


راد ا�1ز�� إ�� د�1!� ��� ��#�� أھ= �"وا ا���س .ل �%ن ا�;1ور وا6Hطراب �#ل�Hوا  

�" أ" )�د و�د��ھ� ا@�.�ر ھذه أن وا�6ق $ث ا��و�ر و������� ز�دة�  3.33 ب ��در ��

�رة وھ� �"��..  

� ا���ر�� ھذه .ذ�ك��، إ�"��� ��!� �1�ت ا�$��� �!� �رت ا��� ا@�ل )دوا��� (Uث داء��$ 
�6ق أ	�$ت أ�!��� � ا@;�ء ."ر طرق )ن �6G!� ��رج أ)	��!�، �� ��$.م وH �"!و�

 �ن �زد و �
"!� �ن ���6ق ا�و5ت �
س �� ��1�!� "�و.�ت ھ� و $و�!� �ن �/ ا�;��ر و

� �و�رھ�  . 2.66 ب ��در )�دھ� ���1دوا�

� �� وا�ذي ��"د �� �رت �� �"�ب ��� ���1� ا�ذي ا���ق ا�$��� )�د .ذ�ك ظ!ر .��  ا�1	�

3 ��"�� �)�دھ ا���ق �در و ا��6ط و ����و�ر ا�;1ور �ب،" �دون ��%ة ا��وف و ا(#�رة و  

��رة وھ� 5�..  

� أ;�ء �� �
.ر ا�$��� �1�ت أ�6 ا���ر�� ھذه  ��!� وأ�!م أ$"ن ا�Sرن �ن أ5ل .%�!� ذا�

��� �!�1��ظرون أ�!م �$س )�د�� أو �1!م �.ون )�د�� ;دد �6ق �;1ر  �!�$د#ون أو إ�  

� وھ� أ$�"س )�!�� �� ��ر.زت دا��"
� �� ا���ر�� ��ك �1د ا�$���  . 2.33 ب ��در ��

�1ر�� ان  �ن ���.� ا�ذي و" أ" ا��
$و	� )�� ط�ق ا�ذي ھ����ون "�م �=ل و������� �ن
 � )دة ورا0� �ن ��ف 5د �د!� ;�ص أ5رب �ن و ا��راھ�� ��رة ���1ذر�!� ��دان ا�$��

ر أ$د#ت ا)راض�ھذ أ�.�ر و ا���ق و ا�$�د ا(.��0ب �� #�ت�� إ6طرا��ت و ��  �م ��

رھ� �
�رق.
� )�� ز�دة �  إ��ر5ت .	د�� إ)���ره �.ن ا�
1ل �!ذا ، ا�Sرن إ���ه ا�1دوا�

�ة$ �
�د �1�!� ��� $ر�� أو���5 �1ش �1��!� و ا�$��� �  ان �.ون �����!م و ا�Sرن �� ا�#�

!� �ن اول .ون أن وضا��
ر �ن ا�ذي و إ�!� ا���س ا5رب�$  ھو و "=��!� )�� $��ظ و 

� ھذه ��رق �ن ھو ا@ب  و �ذھل ا�$��� �1ل ��� �
ور و 5�ق و �وف �	در 	�M و ا�$��
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 	راع �� �1ش �1�!� ��دا�!� �1ذر�!� أن $ث ، ����� �ر�ض ا�ذي ا�وا5/ �!ذا �	طدم
� ، ا��وف ، ا���ق ، ا(.��0ب �� �ر�م ا�ذي و دا��� .رد وھذا $و�!� �ن .ل إ���ه ا�1دوا�

  .�دا��!� ا�ذي ا�	راع ذ�ك �ن ����
ف �1ل

  : ا�����=ت �$�ل

� �د ���ر�� �رت 5د أ�!� إ�� �و	��� ا�$��� �/ أ�ر��ھ� ا��� ا�����=ت �=ل �ن  ھذا و �5"

1ش .��ت ا��� ��ظروف را�/� �!�، .�رت ا�ذي ا��$ط و � "ن �� )��ت أ�!� $ث �
�1دى �م ا�$��� )�ر و �و�ت ا��� اHم $��ن ��	� و ��وا�دن ا��1ط
� ا�$ر��ن �ن ��.رة 

 #م ، ا�Sر )ن ��!�� وا$د .ل إ�
	�ل و ا�وا�دن �ط=ق �دءا ا�$���  )��ت ��د "�وات، 07
 ��رة �دھ� )�د و وا�دھ� )�د ��1ش ا�$��� ا����ل #م ، و���!� �1دھ� ، أ�رى �رة ا@م زواج
  . اH"��رار )دم و ا�0�1�� �6ن �;�ت و�ود ����1 أ�رى

  و ھ� �6ر�!� .��ت $ث وا�دھ� زو�� طرف �ن ا����1�� "وء �ن )��ت ا�$��� ان .��

�!��!�� وا�دھ�� �$رض )�� ز�دة ;��( ، Hر ھذا أن إ.ن �م ا@� /�" �!6 ، ��$ر
!�م اSب أ	�M أ�و#�!� �ظ!ر �دأت و ا�$��� .�رت أن �1د و ا�و5ت �رور �1د و�.ن ����9� 

�ت ��5� �#ل �#�!� .%�#� �!� إھ�م $ث ، ا@�وة إط�ر ��رج آ�ر �وع �ن إھ���م�
 أھ�ل و ا�
ر�ط� ا�ذي ا�را�ط و .%ب دوره ����9� � ا��� ا�$��� )�� إ)�داء �$�وHت �1دة �5م أ�� �در�
� ا�و	ول �� رGب .�ن �� $دث أن إ�� ��� �!رب و ������ .��ت �1= إ)�دى أن ھو و إ�
�!  أ#ر ا�
1ل ھذا $ث ��دھ� )ذر�!� و ;ر�!� ذ�ك �ن ا@�6/ و "�� 15 ��1دى H ھ� و )�

را#. ��( �!�"
ا�$���  ���ل �1دم �ظرا ، آ#�ر )دة ورا0!� �ن ��
ت �	د�� ��ر �1�!� و �
  . وا�دھ� �5ل �ن ا�
1ل ھذا ��#ل

� �س ا()�داء ھذا  5د �دا��!� ;�0 �%ن �$س �1�!� ��� "�ط�!� $دود ا��رق و ���ا�$ �;�	


�دي و ا�ر��ل �ن �و�!� و ا@�رن �� ا�#�� ��دا�!� �� إ�1.س ا�ذي و ��!� و"�ب �$طم�  

� .�ن ا�ذي ا@ب 	ورة �$طم ھو ذ�ك �ن ا@�طر و �1!م ا�$دث��#�� �  و ا�Hن و ا�$��

  )ن �"�ؤل و 5�ق و �
ور و �وف �	در إ�� ل�$و ا�ذي و وراءه �ن �$��� ا�ذي ا�$	ن

� ��رر H ا�ذي ا�
1ل �!ذا وا�دھ� 5�م "�ب� .  

�ة )�� "��� �
�رة إ�1.س ھذا .ل$ � )دةا(��$�ر $�و�ت أ�!� $ث ، "�و.!� )�� و ا�$��
 و�/ �رور ا�و5ت  أ�� إH )�رھ� أ�م أ"وأ �1ش �1�!� ا�ذي ا�����1ت هھذ �ن ����ص� �رات
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 �ن �د H أ�� و ;���!� �"���ل و �"����!� �� �
.ر أ	�$ت و" ا" $���ا� �$"�ت ،  ة��"�)د
�� �وا�!�  . أ�6ل $�ة �!� �.ون و ��$�ة ا"��رار ھ��ك �.ون ا�$�

��� ا�����=ت ����$�� �  ا�#��#

� 	د�� )�;ت" أ"ا�$���  إن
�( ��#���  �!� و �إ�! ا���س أ5رب �ن ذ�ك و �� ��دا�!� �1ذر
ن ��"� ط��/ �!� )=5�" )ن )��رة ھ� ا��� و ا��$�رم ز�� �� د�ل �� ھذا و ، اHب ھو� 


س �ن ا�راد� �� ;�ص .ل أو....... أ�ت/أخ ، ��ت/أم ، إ�ن/أم ، ��ت/أب:  ا�0�1�� � "�ط
���#ل و........  ا@ب زو�� ، اHم زوج:  ا�ط
ل )�� أ�و �� � ��"� إ��راق �1ل أو �=�"

 و �د�ر أ#ر ھو و ، آ�ر ;�ء أو ا@	��/ ، ��"� )6و طرق )ن" ا�;رج ، ��!�لا"
1�ن �م إذا �"��ر �ب ، ا���"� ا���و �� إ6طرا�� $دث )�	 إ�� �ود و ا�ذات ��در 

� 5د اHب طرف �ن �
�دا�!� �1ذر�!� ا(.��0ب�;�(  �� .	د��" أ"ا�$��"
 ���ظ�!� أ��ت �
�"
 ��"� إ)�داء أول �1د" أ" ���$��� ، ا�����=ت �=ل �ن إ"������ه �� ذاھ ���
1ل و ، ا��
�! ، �!� و5/ ��� ا��	دق )دم و ا�ذھول �ن ��وع �;1ر أ	�$ت ��دا�!� �1ذر�!� �1دھ� و )�

 �ر���� ا�ذي ����وف إ$"�"!� )ن ا������ ا���ق �;�)ر و ا�ر�ض ا$�"س �د!� �و�دت و
 ا�;1ور و اH$"�س )ن ���GABEL " P ذ�ك ؤ.د .�� ا���ق اھذ إن و ، ا�ر��ل .ل إزاء

Q���ب ا�;1ور ھذا و ، ا��"د ���ط � ا�.��ل �"�وى )�� أو �"دھ� �"�وى )�� ا�$6
� إ	��� )ن )��رة �!و ، ا��"دي� ��ر�"�0 �%ن �$س" أ"ا�$���  �9ن �!ذا و ا�$6; �� 

: "  أن ����ول  HENRI.eyا@�� و ذھب  �"�وى )�� �ر�م ا���ق وھذا ، �"دھ� دا�ل �."ر
� ا(6طرا��ت �ن ���و)� ا���ق"
 ا(����ق و ���6ق ;1ور ا��$	ور ��
رد �1ط� ا��� ا��
 ��1ر)�� .��ت ا($"�س ھذا و ا@�م و ��6ق� 
�رةھذه ا� �=ل �$س .��ت ا�$��� �9ن �!ذا" . 

1ش �!� ا�رى، ��رة ����
ور و ��رة ����.�ء� �� "�رة� $��� $�� و ھ��� �"د"
 و ، �
� ا�ذ.ر�ت $�� ���ف أ	�$ت أن �1د �د!� �و�دت ھذه ا����ب و ا��
ور "�و.�ت� ا��� ا@�

�.ن H ا��واف أن:"   �ول PIERRON  ف ا��ؤ�م ا��;!د ذ�ك �ذا.ر�!� �1د �� �ن �1�
��� �1ل  PIERRON 1979" ا����ب "�و.�ت و ;دد 5�ق إ�� ؤدي أ�� و ، �$دد �و5ف
 �
�د و ا�Sرن ����با�$��� �طون ��ن و �!م ا�#�$   . $و�!� 

.ن �م ��دان ا�$��� �1ذر�!� أن إ�� ا(;�رة �ن �د H و Hرا )��= إ�
� �����1ة �
 و )�ط
��0=( �!�;�(  �� ��دان ����1 ، ��.رة "ن �� ا@م ��دان �ن �دءا ، �5ل �ن" أ"ا�$�� و ا�ر)�
�
 .��ت ا��� ا@ب زو�� ���ب إ�� )�;�!� ا��� ا��"وة و ا@�م �����1ة �رورا ، ا@�و�� )�ط
� ا()�داءات �$�وHت )�د ا��!�ءا و ���1��!� �"�ء ا��� ا@ب طرف �ن ا���.ررة ا���"
� إ�� أ�6ت 	ور�� �$ط�ت ا�ذي ا��Sن و ا�"�ط� ر�ز �#ل ا�ذي ا@ب ھذا ، ��دان ا�1ذر


�ر ھذا ��ء و ا��$�وHت، ��ك �1د ا�$����ظر �� "أ"�$��� ا ��!�ز ا�	د��ت �ن "�ق �� �
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�"
� ا�����1ة ��ك �1د �"�1دا أ	�M ا��
� و ا��1ط إ.��0ب و 5�ق )�دھ� �و�د ��� ، ا�0=1�

�دا�!� �1ذر�!�  �1د ���;رة� �!��((  

 و ، .رة ا�زواج و ا�	دا5�� �ر�ض �1��!�" أ"ا�$���  )�;�!� ا��� ا�����1ة أن ����ول �6ف و
 ا�ذي ا�;دد ا��وف $��� إ�� را�/ ھذا ا�#�� ��دان و ، $و�!� �ن �� ا�#�� ��دان )ن ���P ھذا

����1 ��1د 5د ا���ف ا��و5ف ����ب ا�!رب ��$�و��"  ;1وري H �وف ��رد ھو و ، �� 
H P��1 ھذا �.ن ، ا�Sرن ����ب و ا�ر��ل �ن ���ف أ	�$ت ، ا��وف �!��.;� ، 

1ش أ�!� و �	و	�� � �� ا��رارة و ا�6ق و ��@�م �;1ر �!� ، ا�و�دا�� ا����5ض �ن $��
 @�!� ا�ذ�ب و ����دم أ$�"س �����!� أ�رى �!� �ن و ، �!� �ن �!� $دث �� �1د �
"!� 5رارة
 ، وا�د دون �ن "��ون ا�ذن إ�و�!� ا���ه ���ذ�ب ;1ورھ� ������� و وا�دھ� )ن ا�;رط� ���ت
 وا�دھ� 	ورة أن �و �
"!� 5رارة �� ����� ھ� ر��� و �!� $دث �� �	دق ر�ض $�� ور���

  . �د!� ا�6ق و ��@�م .�ر ;1ور و�د ا�و�دا�� ا����5ض ھذا ، �ظرھ� �� ��$طم �م

� �ن ا@�ور �رى" أ"ا�$���  أ	�$ت ا��
"� ا��.
ل �1د و �.ن�1;�!� أ.#ر زاو��،���� إ
� ا��%"�ة �!ذه�� إ�"��� ��!� �1�ت ا@�
  . ا�Sرن �/ ا�.=م �ن $�� ��!رب 16

  ��ك ��ط� أ�ل �ن ا(رادة �!� أ$ت و ، ا�$�ة أ.#ر �
!م أن )�� "�)دھ� ا��.
ل ھذا �.ن

��، ا���ر��  زال �� ا��وف و ا�����1ة و ا@�م �	در أن رGم ا��ؤ��� ا�ذ.ر�ت �$و و ا@�

  .�ظرھ� �� �$ط�� ظ�ت 	ور�� و �5�!� �ن �ر�و�6

  :����&ت ا�,�م ا�����ل2

ا�
��ة ا�
�5دة  ��1ش $ول و6و$� ا.#ر �.رة ���ذ ��� "�M ا�����=ت .ل �$�وى �$�ل إن
 �  . ��1ذر

� إن� �و16�!ن �1�ق .�ن ا@ول $دث ��5دة ا�1ذر6ن ا�ذي ا��.�ن:  ا�$���" ��  

رة اH;!ر�Hذ�ك ، ا�$�ل �ن ا Hا@و�� ا@;!ر ن �!�  ان ���رد ،و ا�0�1�� ا�و"ط �� 65

و�!ن ��درن $�� ا�$�م �1ض �طو�!ن �.�"ب� ��� �.ون ;�ص ��"�)دة وذ�ك $� ��  

�( ا�#وي ��س �ن ا�$�Hت .ل�س) . ام او ،ا�ت،)�� ،��رة 	د� �$وز و "�ط� أي �دH  

  . ا�0�1�� ا��"�وى )�� $.م أي )��

��!ن )ن �تا�
� �$دث )�د و$ �  ا��"رودة ا�و16�ت $دة �ن ��دھ;ن �د .�� ��د ، ا�0�1�

� ا���"� $���!ن و ا�0�1�� ا("��رار )دم ھو ���1;!ن اH"�"� ،����ط
  . وا�$��ن ���1ط
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ر )�0�� ��طط �/ �6طرب �د �و"ط ا�� ا�Hر �1�ق وG ب ��وازن�  H$د �ز�ن ��

5� �;.ل إذن:  ا�وا�دن ا$د �زواج وإ�� ا�وا�دن=( �رة ھذه ، �ددة وا�د�Hا �ا�� �6
�  

  ا��� ا�$�Hت .ذ�ك ھ��ك و ، اHب زو�� او اHم زوج طرف �ن ��ذ او ر�ض ا�� )�و��

.ون �!.ون ان ا�$��� .ذ�ك و ، ا�0�1�� دا�ل دوره ؤدي H و ، .$ول �د�ن اHب � �!�  

� ھ� اHم و ��$و اHب
  .;�ء �.ل ا��.�

��1� او �6طرب .ون ا�0�1�� ا���طط ا�$�Hت .ل �� ا�� �=$ظ ن�.
  �$طم))�ط
�( ا�


	�Hت ��5�1ب ���ز ط
و�� و�Hا��م �!�ن و �6رب ام و�;�ھدة وا���ذ ا��زا)�ت ، ا  


	�ل وھذا ، ا�ر�ض ھذا ، اHط
�ل�Hا�� ر��� �ؤدي ا��زا)�ت وھذه ، ا ��Gر ����� ��  

ر  . ا�� ��دان ھذه ا�
��ة ا�� ��دان )ذر�!� �و	ل ا�ذات ���.د �$�و�� ا�� ، ا���

��ت ھ���
� و10�5!ن "ردن ا��  �م ،و �5ل �ن #�ن �م ���!ن إ�ط��ع و6/ �ن �����1 �م �طر

�دن �  . �دا��!ن �ول )�� ���$دث ا�
ر	

� .�رن ��د�Gر� �ر ا�را;د 	ورة ��!ر ;رھG و ا��"ؤول �او ، ا�!��; ��( � و�
  . وا���"�ط ا���;دد �	وصا�

� ا�1=�5ت ا"��رار )دم ��ن �$���� ��د� و ا�0�1�	�� � $"ب( ��1واطف ا���"� ا�$��
�ت ھؤHء ��1ش و ��6� �زت ا��� ھ� )ا5وا�!ن�
  . ا�

� ا�� اH;�رة ��� ��در و�� ا��;�.ل و ا�و0�5/ �!� "ردن .ن ا��� ا�طر  �ظ!رھن ا��� ا�0�1�

�� �.ون ر��� وا��� ، �تا�و16 ھذه �$6�  . ا���1!ن ���رر .و"

� و د5� ا.#ر .�ن ا�ذي ا��و6وع إن"=" ��ت ا�
�5دات �1ذر�!ن �/ ����و��
�1�ق �� ھو ا� 

��!ن$� �� )�دة اول ظ!ور )ن �"ؤا��� �دا�� ��د ، ا���"�!ن ، ا�ر�ت ��"�#��ء ، ;!ر��G%� 

�ا� �/ ؟، ا�دم ھذا ا�� ان �ن1ر�ن  �م ��"��  » ذ.ر أي �م 

� و ا�دم �ن )=5�: ا��را�ط ھذا .�!ن و16ن ��د un) ا�$رام( ، �"دي ا�	�ل إ��5� إ�.��

péché   ن�� Hول ����!ن  ا�دا ا�H!�ت �$6ر �م اذا ���P ا��را�ط ھذا و ، ا�ذ.ور �/.�� 
� )�دة� )�� ا�$
�ظ �.رة Gرس ا�دا �"��!ن )دم �1.س ;!ر� $�� ذھ��!نا �� ا�1ذر�� 
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�ت �.ن ا��� ا�و$دة وا�$�� ، ا�زواج�
 ��"�، ا�	�ل اول �� ا�ذي ا�دم ذ�ك ھ� ��د�!� ا�
�ت ��ن ا�"�ب �!ذا ر����
� ��ذ.رھن ا��را�ط ھذا و6/ �� �رددن �م ا�� Hول ��1;!ن �طر
� )�دة  . ;!ر

ر 5���ت �د .ن ��دG ن )ن �$د#!ن )�د �ر��$�ت!��$ �  ، ا�و�� ا$�رار �/ ، ا���"

  )ن ا��و5ف "�ط1ن �م �.�!ن ، �رددن �61!ن ، ھذه �
1��!ن �ذ���ت ���!ن وا$"�"!ن

  .��دا�!م �;ر�!ن  $�د#� ����ول �ط����ت �H!ن ا�$دث

ر ���1رات ��$ن .ن �1!ن ا��$دث )�دG � ���1رات ��درا و�.ن �$�و��، و.���ت �"�و)
�10�6� .�ت دا��� ا�1ذب وا�� �رى �� �� �رى ��ذ"ن !)��رة )�د ا��$دث �#= )ن )ذر   

�0 ��دت ،��د .; ��  ...")�دي �� .ل ��دت ��د ، ھ� ا�� �"ت ����� ا$س وا�� ا�وم ذ�ك ��ذ #�

� �	ورة ��"� ا�	�ل اول )ن ��$دث ��!ن وا$دة أي �.ن �م� )ن او ����0�  ا��� ا�طر

ر �ن �$د#ن ��1�!ن �
!�� ا.#ر �.ون ان ��� �ط�ب �� ھذا و ، ا�H	�ل ھذا �!� )�;نG  

�  .�ظ�ظ� او �;و�

  ا�� ا�و	ول )دم ���1ه ،) ا�$دود �� �.ن( ���ز��:  ا�
.رة �
س �د!ن ان .ذ�ك H$ظ�� 5د و

� �� وھذا(  .��ل ��"� ا�	�ل� ا�	�Hت ا�5ن ���!ن ا�;ن ،��د) ا�ذ.ر �/ ا�1=5� �دا"��  

���6� �	دقا )�� ���$��ظ� وھذا "ط$H�� ا�� ��، )�� ا��$��ظرة ھذه ا�1ذر�Hا �ا��  

� ���1ر  ���د�ن �!ن و����"�� ، ا�0�1�� ;رف )�� ���$��ظ� و �� وم �� ��زواج 6رور

"�ط1ن �� )=�5ت ����5� )ذر�!ن )�� ا��$��ظ"�� �  او Gدرھن "�ط/ ;�ء �= ، "ط$

� )=�5ت ا�5ن ا�!ن )�� ا����وس �لا�د �!و ، �.�ر�!ن �6ت اذا �.ن ، ����!ن ��رج ��"
� ا�$وا�ز  .��زواج ا�$��

� G;�ء �و�ود اH �.ون H .�"�ء 5��!ن ��ن ، $د#!ن �=ل و�ن ��دا�!ن �1د واHن ، ا�1ذر
�� �ظرھن و�� �"����!ن، 6�ع و 5��!ن ���ص $""ن ���!ن ، ���� H و�د��ل ر�ل أي  

نا��وا� )�� �1دت ا�راة �(����Hا  :�� )=�5ت ا��5� ھذه و ا�زواج ��رج ��" ا�و16
ل .1بء .��ت�# �  .ا�.=م ر�ض در�� ا�� �!ن ����"�

  �!ن �رى �� .�ت اردن ��د ا�	�1�، ا��وا5ف ��ك �ذ.ر ر�6ن و ، ا��ذ.ر �رد �م �61!ن

� �ذ.ر "�ط1ن �م و�  ا��د و16!� �� ��!ن وا$دة أي �.ن و�م ا���"�، ��
1ل ��1;!ن طر
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��!� )ن ��.�م ھ� و$ �  .ا���"

�، �.�ن دا��0 أ�
"!ن �و6/ ا�و0�5/ "رد ھ� ا���1!ن ���رر ا�و$دة و"��!ن ان  �= ا�$6

  �=ل و�ن ، �.�ر�!ن �ض �$��ن �#��� ا�Hر �"د �$��ن �.ن ، ���"�دھن ا����/ �.�!ن

رة �!ذه .=�!ن،�Hن �م ا.  . إدراك او 5	د )ن �!� $6ر او ر�G!� ا$د 

��1ر ان �.ن .=�!ن ان ���( �1��!ن ا��م ���ذ�ب ا�;1ور �ن ��!روب .طر و).��دان ا�1ذر
� �1ر�� او �$�ق �ن ��1!ن 5د �!�!ن ا�ر؟ "�ب ھ��ك .ن �م �.ن.و"�و.��!ن ، �1��!ن اھ�
��Gر رG وح�"� �!� ، ��Gر �  . ا���ر�� ا�وا5/ �ن ���رGم و )�!ن ر��G ��ت 5د H;1ور

��!ن )ن ، و16�!ن )ن �$د#�� �1د��$ ���!ن )ن ، ا�0�1�$ �  ��1ش ���و��� ��د ، ا���"

�!�� ا�ز��ف �	ور )ن ����$دث �دأ�� ��د ، �1د ��د�!� �1ذر� ردود )ن .ذ�ك �.��ن ��دو ، �
�!� ا��� ا�1�Hل��� �� �=ل �ن ذ�ك ،و ا�H.�ر �
س �د!ن ان H$ظ�� و��د ، �ض �.�ر�!ن ��
ر:  $د#!ن.
و  ، ا��$ظ�ت ��ك �ذ.ر ر�ض ، ا�
.رة ر�ض ، ا��1ر�� ��دان ، ا��H$�ر �� ا��

 ا�وا5/، ا�Hر ا��م ;�ء .ل �ن ��ردات ا�
"!ن و�دن ا�!ن �ن �	ورن و5وع ا�$دث و ��%ة
Hن و
1�ن ��ذا ا�دا در  

� و)ن ، ��دا�!ن �1ذر�!ن $�د#� )ن �$د#!ن )�د�ر�ض �!ن ، ا@�رة �!ذه �;!ن�1 طر 
� و ��ث أو ���در .�$6� ا�
"!ن و��1رن ا�
1ل ھذا ا���ه ��"ؤو��!ن اH)�راف ا�ر��ل ا���

� اراد�!ن ��رج ھذا .ل $دث �!ن ����"�� و ، �ن ا���;ود ا�!دف �1ر�� )ن و�1دا ا�;1ور
ر .ن $ث ر��G!ن طرفG ت�
1�ن ��� وا).  

!ن ظ!ر و�( �� ا��م وا���ق اHرھ�ق ا$�"س ھ� ا@$�"س �ن حا����$ �� ��G ن�  

  . وا�Hم ا�$زن

�دون ��و0�5/ "ردھن �=ل و�ن ، �$د#!ن ا#��ء ��.ررة �	ورة �ظ!ر »  5�ق« .���  إن 
رG و�!�ت� )Désorientée  (د5ن	H ا�رى �رة ;�ء أي Hظرن و��  ،ا�$�ة �ن ;�ء 

ن���  . ا��H$�ر $�و�ت �ن !ن�� �ن $�� ، ا��وت 

� �!ذه ا�
"!ن ��5�1� )ن �$#ن و ، ا�ذ�ب �ن ���W ;1ور ا�دن ��د�� ا�طر��Hا �رد �"  

  . ��1;!ن �1د ��دا�!ن ��.�ر�!ن

� �ط� H;1ورھن دا�ل .ون ان �.ن ��دا�!ن �1ذ�!ن ان� �  : ا��1د #=#

  ��د�س ذ�ك و ا�0�1�� ا$�رام )�� �داءاH) و ��"�ط� وا�ط�)� ا��H#�ل )دم ، ا���"� ا��H!�ك
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  . ا�;رف

��!ن .�ر�/ �#ل �ض G;�ء ا��.�رة ان$� � ا�و"ط د�/ �� ھذا ، �$رم ���1ر ا��� ا���"
1;ن ا�ذي �� ، ا�و"ط �!ذا و����"�� ، وازدراء ��$���ر �	رھن ا�� ا��ظر ا�� ���!� 

�ت�
  . وا����ون ا�دن طرف �ن ��و)�ا�� ا��ذة ��1�ن اظ!رن �ل ، �$"ب �ط%ن �م ا�

  ا�$�د ھو ���ة �رطت �� ;ر�!� و���ل ، ر"�� �!و ا�زواج �� دورھم ��ن ��ر��ل ����"�� و

� ���"�ط� ا$�
�ظ!م �/ .ر��ل �دورھم� ، ا��"د� و ا�61و  5ط�1 ر�6ون ا�!م ، ا�#���

ر ھذا و�و6وح�Hا�زواج �5ل ا.  

� و�ود إنر ر��Gت �!ن ���رھم��) ذ.رھم ��5دات ا�1ذرG �$��� �  ا��رأة �!م H;1ور

�� ،�!�ن �� وھذا �$�����ھل ان رد ا�����/ �ن �رد .ل ��ن  �  �!ن  وا$���ره �ر�6

 �#ل ا����)� ا�=;1ور �=ل �ن ��ر�م ا�!� ،��
� و �.رة �ض G;�ء ا��.�رة �"��1د ان
�.ن H ا�"�ب �!ذا ، ا�$ر��ت ���وز و ا��!�ك �و�!ن  �=ل �ن ا����P ا���ق )�� طرةا�"

� ا�� ؤدي ����ن .;ف �6$�!ن   ، ����ق �� $د ا�� ؤدي �� .ل )�� ا���6ء و ا�1دوا�

ر $د ا�� ��0
�ت .ن ا��وا�� أ�!��!ن �1ل ردة )ن .ذ�ك �.��ن ��د�. ، �.ون �
�دان ا�1ذر 
 و5د ، �ذ�ك ا�1�م ا�� �!� ا�Hر ��!� او �ط�1� �.ون ان ا�� و�.ن اHم )ن ��
�أو ����G  )�دة

� )م، ا��� ، ا�ت( ���$�د#� اHم 1�م �ن #��ث ;�ص ھ��ك .ون أ�� )�و�� H$ظ��� او 	د
  .)��رة

�ت "رد �=ل �ن و�
  �"�و.�ت �;��!� "�و.�ت ��J!�ت أن و�د�� ،��د ��و0�5/ ھؤHء ا�

  ا.�;�ف �ن 5�ق و �وف �� ن1; ، �ر��.�ت و �6طر��ت ، ،�ر)و��ت �ذ)ورات ����!ن،

��  . ا�����/ طرف �ن او ا�Hن ، اHب طرف �ن ا�$�

 �� ��در�!ن  ، ��دا�!ن �1ذر�!ن �5ل ا�زواج أ��م آ��0!ن أ��1ل ردود )ن �.��ن �ن ��!ن .ذ�ك
1��و�!� H ا��� ا��$���� ا�"�و.�ت �و15ن �1�!ن �� ھذا ، ا��Hء �1ل ردة �ن ��0
�ت .ن.  

�� �$دث )�د� �;�.�!ن )ن �5دات ا�1ذر  ، ا��Hء "�و.�ت )ن �.��ن �ن ��!ن ، ا�0�1�

ر دورھم او �"�ط!م )ن ، �1	�!م )ن ، ا"��رارھم )دم )ن ، �"ؤو��!م )دم )ن �.��نG  

�  ا��Hء ا��1ل ردود )ن .�!ن �.��ن �م �.ن ا��و�ود،  .ا���ه ��دان ا�1ذر
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�#�ون �ذاو� ، �ن ا��دھن �1ذر�!ن )ن �.��ن .ذ�ك �� �� �!ن ����"�� ا�و16 ��د ، ا�$��
رھؤHء �;��� �ن ا�دھ;��.
ر ھؤHء ��ن ھن"رد �=ل �ن ، �Gن .��وان ، �"ؤو������ 

......Qا�.  

�  .ذ�ك�$��ن ان ردن 5��Hدات ا�1ذ ��$6� ا�
"!ن و��1رن ، ا���1!ن �"ؤو� � و ا�و16
� ، ر��لا� )ن ا�"��ع او ا��$دث )دم و5ررن ، ���ذ�ب ;1ورا� �ن �!ر�ن $�� ا�ر��ل ا���
  .ا�رى �رة �	د�!م )دم و �!م ا�#�� و6/ )دم

��� �� ا6طرا���!ن ��ن �ص ��5دات ا�1ذر
 و ا�0�1�� اH"��رار )دم �ن ا��زدو�� ا��1ط
ر �� �و)� 1د ا�ذي وا�#���� ا����H)� �"�واھن ا��G /
  :1با�	 �ن �!ن .ون ، �ر�

� �.رة �د!ن �.ون ان-$��!ن �1�ق �� �.ل 	$$� �  . ا���"

ر ا��"م د��ع �.��ز��ت -G �1
    �ر�

� ا�H.�ر �1ض "ذا�� �ن ا�!روب-$دث اH �=�رن "  ا�!وا� H ھذا"  

ر ھذا و��1ش ،��د�!ن �1ذر�!ن �و0�5/ "ردھن �1د�Hت �� .ل و.ذ�ك ، ا��. �� �5=( 
ر� او ���;رةGرة;�� ،�  :�و�!ن ا�;دد �ن ان .;ف ا�رھن )ن �.��ن �ن ��!ن �1

"�ط1ن H �د�!ن ��ط% ظ!رن ا�!ن �����!ن .ل 1ق يا�ذ و ، �"$ �� و ا�$��  ، ا��"����

���6H�� ا( ا���ذ ا���)���� �وا��ن ا�. ��$6 ���5دات  د�ن �� ���وذات $��� ".ن ، �
� و16�!ن ا�� ����ظر:  )ذر�!ن(����Hن ،ا�!ن ا��"�"��!ن ، �!وا���!ن �� �
 ، ا��1ط

���$� � ا�� �را�1ن ا�!ن ، ا�ذ�ب �ن .�ر ;1ور ا�� ، و)�0�� ا����)� �ر�ض ، �ؤ��
� ���	1و��ت ���ء )��م ا�� �!ن ا��� ا�ذي 16
!ن� ا�دا��  .وا���ر�

� $ول $�و6و ا.#ر �.رة ���ذ ��� "�M ا�����=ت ��/ �$�وى �$�ل ان; ا�	راع ا��� �1
�� ��5دات ا�1ذر
	� �� )ن و ، )���ت ;�	�
� ھؤHء ا�
	� �	�� .  

ل ا����P0 و ���5;� ا�
ر6�ت �$�:  

� ا��=$ظ� ا"��د��� ا��$ث �ن ا��زء ھذا �����. ����ت )�� ��$	ول او�� �� او���1��  

� ا�!دف ان وذ.ر�� "�ق و.�� ، ا������� �=ل و�!!� ت ا��ءا و ���1ر و ���
��ة ا�
�5ذة ��1ذر
� �و�!� ا��	ف ا������� ا"��1��� .�� ا�1=ج، �س و ا��$ث ھو ا��1ل ھذا �ن���. � أ"�"

� �1�و��ت )�� ا�$	ول ��!� ا�!دف	�� �� ��1;!� )ن و ���
��ة ا�
�5دة ��1ذر�"���� �!  �وا�د

1ش ا�ذي ������/ ����"�� .ذ�ك و و��ن "��ت �� ;ر�!�� �� ��.ون $ث ��#=ث  �ن ا�1
� ����طق �ط�ون $�Hت
ن ھ��ن �=ل �ن و.   �����  :  ا�� ا��و	ل �ن ��.�� ا����
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ن ا��� ا�$�Hت .ل� ���ت  ھو �;�رك )��ل ��1!� اد�
ا�	راع ا��
"� ا���1ش ��

" و����1ة )ددة ا6طرا��ت دا�ل�1د ��دا�!ن �1ذر�!ن  ا����1�ت��رة �. .  

ن ا@�ر ا��;�رك ا���1ل ان .��� /  �"����!ن )�� �����ق ا�;1ور و اH$"�س ھو ا�$�Hت ��

ر و.
  ا�� ادى ��� )�!ن ا���
�وت وا��وف ��"وء �و15!ن �/ H$�� �!ن "$دث ��� ا�دا0م ا��

� ا�Hم و ا�$زن و ���6ق ;1ورھن�
�رةھذه ا� ط .   

� ا@)راض �1ض ظ!ور �!� رىا�H ا��;�ر.� ا���ط� ا��"
  ا��ؤ��� ا�$��� )�� �دل ا��� ا��

�ت );�!� ا����
 ،.ذ�ك وا��وف ا��و�ر و اH.��0ب �ن $�Hت �ن )��ن ��1ظ�!ن ھؤHء ا�
� ا�H.�ر وا���ح وا�$زن ����دم ;1ورھن��رھن )�� ا�!ذ.
 و ا�Hرن �ن ا5ل و���!ن �

� ا$�"س �����!ن� دا��
راد و ا�1ز�� ا�� �!ن تد�1 ذا��Hوا(�طواء ا ��ا���1م ) �ا���ر� .  

�� ا@)راض �1ض ظ!ور �� ا;�را.!ن ذ�ك ا�� ��(��6  ، ا���ب د�5ت �"�رع: �#ل ا��"د

  .ا�دم �6ط ا��
�ض او ار�
�ع ، اHر��1;�ت

Hظ�� ا��� ا$H راض �1ض ظ!ور(Hت �دى اH�$ ا�رى دون =#�� �  ��1ر� ا��� ا�#��#� ا�$��

���6� �د!� ا���س ا5رب �ن ا)�داء $6H�� راض ا��(Hرى ا�Hظ!رت ا �!� �د  ا�1دوا�

!� ا�� �.رت �ن �� 	د�ت �H!� ا�$��� ��ر"�!� ر��� ا����$  	ورة �$ط�ت $ث ، "

  �1�!� و "�و.!� )�� ا�1.س ھذا .ل 5�ق، و و�
ور �وف �	در ا�� �$ول ا�ذي اHب

� و.�ت"� طرق )ن �6G!� ��رج  .)دوا�

ن ���رن .ل �ن  �طرح ���5 ھذا �$#�� �=ل و� �� ا��� ��ر �و�ود )=5"� ا�ر0ا�
ر6
� او ����1 ��دا�!� وو�ود ا6طرا��ت �ظ!ر )�� ا��"�وى ا��
"�  )دم ا��$��ظ� )�� ا�1ذر

� ھذه ان و�د�� 5د و.)��رة )ن 	راع   ان $ث ، .ل ا�$�Hت  �� �$��ت ا�
ر6

  ا��$ث إ�� �!� أدى ا�;1وري و ا�!وا�� ا��"�وى )�� ا�$ر��ن �ن �وع )�;ت 	�ا��
$و

� .�ن ا�ذي �=ب �دل )ن
ا����� )��  ا�� ىدا.�ن ا�"�ب ا�ذي  ��� ا�0�1�� دا�ل ��0�G �و5
  . )ذر�!ن

�ت او ا�$�Hت  و	
ن ��د ا�����=ت، �=ل و�ن�
 ��!ن."� �=ل �ن !ن�1� ردود ا�#=#�ا�

 ان �ن وا���ق ا��وف �� 1;ن ، ،�
زو)�ت �ر)و��ت .ن: دا�!ن �1ذر�!ن �1د ��;.� ن

1;ن ا�ذي ا�و"ط طرف �ن $�� او اHب ،اHخ �5ل �ن ��.  
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  ا�و���ت و ا	��را��ت 

ن ا
	و���ت و ھ�  ��� ��
�ت ���� ا
درا��،	�دم ا
ط��� �	
��# "وء ا
�	� � ا

�
�	
��:  


' &�% و �$�ر  •����وم ا
$ذر�� ��ء 
��رة راد&� �
��وم ا	رى ا
ط�
�� أن �$ل 

�2
ط� &� ا
$�# و ���ل 
�1ط0 وا
و/وع &� ا
-راموھ� &� ذ
ك 	رى ��ن .�ن 

�ل ��1ص ا
رأة ن �راءة ا
$ذ #�� ��	�ة ،وإ�
ر�� 7 	�	�ر ��# 6��ء 	-�% ا

  .و���ء و ���ء و �دق وأ��� وا�	��� &� ا
��وك وا
	�رف

أن 	�دم و�� ل ا=�>م و ا
�� �ت ا
	ر�و�� ا
ر��� و�6ر ا
ر��� �;��دة 6رس  •

��ھ�م ا
�-�-� إزاء ا
رأة و �ذر�	��
  .ا

��رة 
��� ا
د��1  •�
  .ا
د�وة إ
# �دم ا=���ر ��ض 6��ء ا

•  ���$
  .	$ز�ز ا
	ر��� ا
����� ا
-����� ا
�	و-�ة ن ا
د�ن ا
-��ف و ا
درا��ت ا

رأة و ا
ر�ل  •�
 ����
�� �����-
إ�داد �را� 	ر�و�� 
ز��دة ا
و�� �0ھ�� ا
$ذر�� ا

  .��# -د ا
�واء 

و��A  اا ا
�وع ا
	� 7 زال ا
�$ض �$	�رھ� ط��و	���A ا
درا��ت و ا
�-وث &� ھذ •

ن ا
-د�ث &���.  
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  إ�
	��� ا���ث -

- �� ا���ث �ر

 أھ��� ا���ث  -

 أھداف ا���ث -

�	ر�ف ا��را��� ����	ھ�م ا��	��� ����ث -� ا�

ا	��� 
 ا�ول

 تقديم البحث  
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 : إ�
	��� ا���ث

  �����	'�� ا�&%	��� ا��ر��� و ا��و��، و ا��#دع ا��و�ود ��ن ا����� إن ا��(�رات ا

�	#ر���ت ا�.�	ن ��-د �(�را 
��را '�	 
	ن '��, �	��سا��%��دي و ا������ ا�� 

��	'�/� ا�7ط�/رة  ، ��/ث ��/5 ا��%/ل ا���/ري ا�/ذروة �/1 
	�/� ا���/	0ت ا�����/� ، ا����د��ا

�����/	'1  ا��%د�ر، #���د7ل ��دة 7	#� �1 ��/	ل '�/م ا�/.�س ا��ر/1 ا�ھذه ا�ظواھر 

����//, دا7//ل �-	زھ//	 ا��.	�//�1 ا�//دال '�//= ق �(�//	ء ر:�//��//ر�ط �	��-//	 ا�.��//��  ا��//رأة './/د

-	 و ا���	�ظ� '�= .%	و�-	 و ط-	ر�-	 ا�ذي �/دل '�/= �/ر�-	 و ا.�را�'�	�-	 ، و '�= 'دم 


/م �/�طAن '%/د ا�/زواج أو ��/7,  �رف 'ر:-	 ، ر?م ��أن ا���	
م �1 أ?�/ب ا���/	ن 0 

ذا ا�(�//	ء �.//,  ://د �(�//ب و ا�//د7ول ��رو�//, أ.//, 0 و�//ود �-//  إذا ��//�ن ��//زوج ��//د ا�ز�//	ف


, ا ، ��وارض 
&�رة و ���ط� أ��	.	���، و 0 �
/ون ?�	�/, د�/�A أ
�/دا ���	ة %�7/� 
�	 :د 0 


س ذ�/ك ��/ث أن ?�/	ء ا��
/	رة أو0 و :�/ل 
/ل �/1ء �/�	ر ���	�/� ا���/	ة ط��/	 �/1 ' =�'

ھ/و إ0 ��/رد  �ر��� ا�ط�و�� '�= ��ز ا�و�	خ ا�7	ر��� �ن ا�����ن 7	رج ا��-�ل، و �/	


ل ���	ة  ر�ز :د �
ون أو 0 �
ون ��
م ط���.  

�ظ//ر.� �//��	��%�//ق و �//و�ر ا��//-	ر ��//ض ا��
//	رة ���//� ا�د�7//� �	'��//	ره ا���A//�  اذ .�//د ا�

	-�
س ذ�ك '�= .���� ا���	ة ا��1 �م ��	�ظ '�/= '/ذر��-	 .ا��	��� ا����رة 'ن 'ذر��� 	��

ن أ�/ر إ�	�ل ا�����/� �/� 'ذر�/� ا��/رأة، ة ا����%	ة �ن �و �	�.ظر ���7ر ط��� ��رة ا��زو���

��%= ��-	 ا���	ة و أ�ر�-	، و أ�/رة ا�/زوج '�/= �/د �/واء ��/	ا��ذر��  1�
ل �ن ا�ظواھر ا�

   . �	ت و �.	ز'	ت :	���:د �#ل �1 ��ض ا��	0ت إ�= #د

  : إ�
	��� ا���ث  -1


  :     	��� ا���ث �1و ��
ن ���7ص إ�

•  :� ا��	ؤل ا�ر��

��ش ا���	ة ا��	���� #راع .��1 ��ن ��%د 'ذر��-	 :�ل ا�زواج ؟   �  ـ ھل 

  




 ا	��� ا�ول                                                                              ���� ا	��
 

5 
 

  :ا���ث  �ر��� -2

  :و���ا��ر��� ا�ر���� ا •

��ش ا���	ة ا��	����ـ � . #راع .��1 ��ن ��%د 'ذر��-	 :�ل ا�زواج 

  :ا���ث  أھ���     

���= أھ��� ھذا ا���ث �1 �	.��ن�:  

�ر�� �د�دة .ظري أ
	د�� :ا��	�ب ا�ول� ��	���� ا���/	رف ا��/	�%� ا��/1  إ�=1، �7ص إ

، و 
/ذ�ك �%/د�م طر�%/� و أ�/�وب و ا&ره '�= .���� ا���/	ة ا��ذر�� �%دان ��&ت �1 �ووع 

1 ��م �ن �A7-	 ��ث �ووع �ن ھذا ا�.وع �1 'ن �.-�  .ا�
���� ا�

��  إ�را�1 �ط��1% ���&ل �1 ا������ '�= ا���ث ا����1 :ا��	�ب ا� 	

�ر�-	 ط	�وھ	ت، و �
.-	 �1 ا�وا:� ھ1 �وا�� ذات :��/� ��1 �وا�� 0زال ا���ث ��-	 �


��رة ��'	��  .��&�� و ا�

 ��	�1 ���/�ر '.-/	 ا�درا�/� �/�وظف �/1 �%/د�م  إ�/=�	/��7/ص �/دا�ل ذ�/ك �/Kن ا�.�/	�J ا�

�� 1��	�ل �� أن ���. با�
���� ا�����/ق 	ھ	 ا��	�&ون و ا��	�� �1 ا� 1�ا�#را'	ت ا�.���� ا�

��%د 'ذر��-	 :�ل ا�زواج ���ب �ن  1�  .ا���	ب�	���	ة ا�

  : أھداف ا���ث -3


ن ���7ص أھم أھداف ا���ث ���	 ��1��:  

و ا�#/را'	ت ا�.��/�� ا��/1 ا��%/ت  أ�/راد ا���./� ا����و&/� ��	./	ت ا�
�ف 'ن �/دى  �

  .-ن ��ذر��-ن :�ل ا�زواج �-ن .���� �%دا.

  :ا��$	ر�ف ا#�را��� -4
  

�م :�	�-	 �1 ا�وا:� ، وذ�ك �ن A7ل �	 ھو وارد �� 	�
و �%#د �-	 و#ف ا���	ھ�م 

�	��ر و#�	ت  �1 �%رات ا���-وم �  . �ن   

 ���ھو ���� اطرا�	ت .���� ���ق �	���	ة ��ن ��%د 'ذر��-	 �دون  :ـ ا�&راع ا�

-	 #راع دا1�7 و ا�ذي �.�	 �د�-	 '.د�	 ��د .��-	 ا�	م ا�دا���ن ادن �ر'1 ��و�د �د�

�	رض ��	 و �	��	�1 ��دث �د�-	 ا�م .���� ھذا ا�� 	�-�	ا����	و��ن �1 ا�%وة و 0 ��
ن ار
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 1� 	-�و 'دم :در�-	 '�= ا��	'-�	 و ��
ن ان �
ون '�= �
ل �.	�س ��ن دا���ن ��	 �و:

ا0ھ��	م �	���د ، ��	��� ، ا�%�ق ، ا��دوا.�� : �= �	 ��1#راع و ��رة ا��ذان �ؤد��	ن ا

��	ب ،:�ق ا��و��	 ، ا�0��واذ ا�%-ري 
  ا���	ة  أ�
	ر ھذ�	.�,، دا���7 ذا��� ، ا0

���م  ا��	���� �ا�ط	��ھ1  :ا��	�$��  ا���	ة�ا����#�� '�= �-	دة ا��
	�ور�	 �1 ا�

دى ا��7##	ت :#د ا��7رج، و�(ل ا��	��� �1 إ� ا�&	.وي وا���%ت �	�درا�� �1

��N �-	 ا��7دام ا��-	رات، وا�%درات�وا���	رف ا������ ا�7	#� ا��1  �.	#ب '�ل 

1�
و�.-	 ا��	����#�ت '��-	 �دة  .  

?�	ء �و�د  وھوھ1 ��	ة 0 ���ل ?�	ء �دا7ل �-	زھ	 ا��.	��1 : ا��	+دة �*$ذر�� 

7��ف �د ا����� ا��ر��� �#ور��دى ا����	ت ا��ذارى � ,�
ة ���.� و أ�
	ل ا�(�	ء و ��	

�ن 'ذراء �7رى، و.	درا �	 �و�د ا���	ة �دون ?�	ء ا��
	رة، و:د ���زق ���ب �رض أو 

��زق  ھذا ا�(�	ء  �	 	?	��ا������ و'�ت أو �	دث و ھ.	ك أ?��� �-	 �ن ا�ر:� و ا��رو.� �

  .�دون ادن �ر'1 و ھو ا�زواج �� أول ا�#	ل �.�1

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

  

  

        
  
 

 و �
	��ات ا���اع -����  

  أ��اع ا���اع ا�����  -

��  ر ا��� -���  و ا������ ����اع ا�����ا�

   ا���اع ا����� ���در -

   '�&%��و$#"
!  ا���اع ا����� -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ا�
	� ا����� 

ا����ر�� ا��� �� ا�	�اع  
 ��
 ا��



��
 ا�
	� ا�����                                        ا����ر�� ا��� �� ا�	�اع ا��
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	��ر �� ا�ر         ���� �
ه �� 
وا�� ا����ن �� 	
��� ا�
و�
� �وا�ف �را�


ن �� �� و �� � ا��ر
ن ا�را �د
د ا��و�� ، و �
� ���وزھ� ، ا��� ��ل ا���
�ر  
$

و�ود ا��راع � 
�� ا�� �د
دا دا)�� ، او ا�� '
ر ���ل ��	ل �&و 
	دث ��د�� 
�د ا� رد 


ن �� ا�+وة و ا��دة ، ��ده 	�)را �� ا��
�ر ا����ه
 � �� �� �و� 
ن �����,
ن او ����و

�/ و�ود ��ط
ن �ن ا�دوا�- ا�������� ��او ا�&دف او ا��و�ف ا�0ل ,ررا �ن ا��ر ، 


ق ا� رد �ن ا��وا�ق ، 	
ث 
ؤدي ھذا ا��راع ا�/ ا�,طراب و ا�+�ق و ا����ر,� �

ا�� �ل و ا��و7ر ، ا�ھ���م �����د ، ا���	واذ ا�+&ري ، 	���
� دا��
� ذا�
� ، ا�$�)�ب 


� ، �:��ت ذھ��
� ا��$ل ا�ذي 
ظ&ر ��د ، ا�+�ق ، ا��

� ، أ�$�ر ھذ�دوا�
� ،��ق ا� و�


� �ذر
�&� ا�/ 	
ن 
ؤدن �&� ا��رع ، و ������� ���طرق �� ھذا ا� �ل ��	�ا� ��ة ا��$� � 

ا�/ �ر
ف ا��راع ا�� �� ، ���)�� و ��>
را�� ، ا�وا�� ،���دره ، ا�7ره ، أ���
ب 

 ��	.  

  


 ـ ��ض ا����1��  :ر�ف �ول ا��راع ا�

  : ا�������ون  1ـ1

 �&���� �� �را	ل ا�ط و�� 	
ث 
�م $�� �

رى ا� رو
د
ون ان �ظم ا��را��ت ا�� �


 ون ��ن ,
د ذ�ك و ���ب ا�را,� �ر,
� ، و �ا� ان ا�7رھ� ر��� �ط و ��/ ا��ط? 


ن ����ر ا��دة و ا�0م و ���� ا���ع ا�ر��� ا����
� �ن ��	
� ا��راع �� ا�0ل 
$ون '

�ر ا��راع ا�� �� �� �ظرھم ا��د�ل . 7م �وا��&� ا������
� �ن ��	
� أ�رى �
و 


ر ا� رد 
<� �� ��
  .ا�ر)

  : ا���و��ون  2ـ1


ث 
$ون �&ذا 	��� ��د �+د
م �7
ر ا�/ ا�$�)ن ا�	� �

رى ا���و$
ون ان ا��راع 


ن ����
�ب ��/ ا� رد ان ا��7
ر ا�+درة ��/ ا���7ر�
ن ا�����

ن �� س ا�+وة ، و �,��

�- $:ھ�� د�� وا	دة او إر,�ء ا	دھ�� دون ا��ر �
. 
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  : ��ر�ف ���س ���ود �وض  3ـ1

�رض � ��
�� ���
�ر و ا�ذي �ا��راع ا�� �� ا�دا)م ا�����ر � ا��راع ا��ؤ�ت ا�


ن � 
�$ن �� و�ت وا	د ار,�)&�� ، ����و
&م �� ا�+وة اوا�	��� ا�� �
� ا��ؤ��� ا�ذي  دا�


ن $ل ��&�� 
ر
د ا����ع 
ن دا���� �ن ھذا ا���رض اذ 
�$ن ان 
$ون ا��راع ������ ��

  ) . 177، ص  �1994��س �	�ود ، . (


ن ، 
�ر �&� ا� رد 	
ث � 
��ط
- إر,�ء دا� ���	 ����ـ ���ط
- ان �رف ا��راع 

���&� �� و�ت وا	د ، و 
$ون �ذ�ك ���	
: �ن $: ��&�� �� ا���ه �,�د ����ه 
ر
د ا

  .ا��ر

ـ و 
د�- ا� رد ����ط ����ف و � 
�$ن ا����&�� د�� وا	دة ، و 
را�ق و�ود 

ور ا� رد ب ا�,
ق و ا�+�ق و ا��و7ر  � Déstrese – Anxiété – tensionا��راع 

�� ا��ر
� و ا��روج �ن ھذا ا����:� �  .��و�ف ا�,�'ط ��ر�� ��� 
	رض ا� رد و د�

  

  : ـ !�� ص و ����رات ا��راع 2

 �

وا�� $ل �رد ا�د
د �ن ا��وا�ف ا��� ��طوي ��/ �را���� ا�� �.  


	دث ا��راع ��د�� 
و�د ا���ص �� �و�ف Situation  روط� �دة ا��7ء�
�,�ن 

ف � ���� �- �	
ط� ، و �$ل ���ر �� ا��و�ف ا7ر �� ا���ص �ن ھ�� �+ول ان ا��و�

 ��
 ���
ز ��
  : ا�ذي 
�طوي ��/ ا��راع ا�� �� 

ان $ل ���ر �� ا��و�ف ا�� ان 
د�- ا���ص ا�/ ا���ء ا��داب او 
د�� ا�/  1ـ2

�د ��� ، ���ول ا�دام ا�/ ���	�د ���م ( Aveidanceو ا����7 ا	��م �ن  Approcheا�

 ، G د�  .) 135ص  �2007

�د�&� و �و�&� و 
$ون ا���ص �ر,� ���راع ان ھذه ا�+وة �
�ت ����و
�  2ـ2 ��

�د ��� ���ب ھذه ا�+وى ا��� ����ذ�� �واء $��ت �د�� ا�/ ا���ء ام ا���  .ا�� �� 


� �د 
$ون ��درھ� �وى و دوا�-  3ـ2���ان ھذه ا�+وى ا��� ���دب ا���وك و ا�

 �
  . دا��
� ا���در و �د �$ون ��ر�
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ر,��
�  4ـ2�
ا� رض �	��� �راع د�� دو�� ��+
�م ���وك �ن ان ا��و�ف ا�ذي 


� 	��� ا��زان ��دا ��? ا� رد ���
د ��
ا�ل ا��$
ف �- ا��و�ف و ا�&�ء ا�	��� ��ر�� �

 �
�� ذ�ك او ط��� 	��� ا��راع و �م 
���ص ا� رد �ن ا�7ره ���� �� �و�ف � 
	�د ��


�� �ر,� �:,طرا���ل �
  .ب ا�� �� �ن ا��:ل ا��وازن و ا�+�ق 

��ط وا���ب �� ذ�ك ھو أن ا���ص 	�/  5ـ2	Hن ا� ���	ا��راع دو��  ���	را�ق 



ن ��ع أ	د ا�دا��
ن ( إذا ��? �� 	ل ا��راع وإ���Iن ذ�ك 
$ون ��/ 	��ب ) أو ا�ر'

���� ، وھذا �	د ذا�� إ	��ط �ذ�ك �ا�دا�- اJ�ر أو ا�ر'�� ا0�رى ، ا�ذي 
�� ا� �ل �� إ


�طوي دو�� ��/ إ	��ط و��ق ����راع .  

  

3 
��  : ـ أواع ا��راع ا�

  :ا��راع �ن ��ث ��و�ن ا�$!��#  1ـ3

و �در�� ا��	�
ل ا�� �� ،و 
رى ان ا�دوا�-  Freudھو ا��0س ��د �رو
د 

ا�����ر�� � �ر�- دا)�� ا�/ ���ب وا	د ، و 
�$ن ا��ظر ا�/ أ�واع ا��راع �ن 	
ث 

ا��� ـ ا�&و ـ ا��� ا�0�/ و ��د ا� ��� ا��م �دد �ن ا�0واع : ر�وع ا�دوا�- ا�/ �وا�ب 

  :�ذ$ر ��&� 


ن  The Id –Conflictا��راع ��ن دوا)' ا�&و  1ـ1ـ3
ن 
�طوي ا�&و ��/ دا�	


ن دوا�- ا��وع ���ھ�� ��  $���راع ���ع و� 
�$ن إ�K� ��&�� ل$ /�
أو أ$7ر ، �

ور
� وا�دا�- ا����� أو دا�- ا���س وا�
ن �رو
د أن ا�دوا�- ا�:���وف ��/ ا�	
�ة و�د 


ن ا������,
ن 
��د 	ل و�ط 
$ون ��ر�� ������ �$: ا�دا�H /  ا����ر,� ��

،  The Id – Super Ego Conflictا��راع ��ن ا�&و وا*� ا*��(  2ـ1ـ3


ن   و
	دث 	
ن 
�ر ا� رد ��و�ف ����رع �
� دوا�- ا�&و و�
م ا��0 ا�0�/�$���راع 

 �
��ب ا�+
م ا�����ع دوا�- ا�&و �
�$ن �� رد إ :�  �
�ا��7ل ( دوا�- ا���س وا�+
م ا�

 �
  ) .ا0�:�

  

  : ا��راع �ن ��ث ا-.دام و ا-�,�م  2ـ3
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�+�م ا�/ أ�واع و ����ف ا�+وى ا����� �� ا��راع �ن ا����ه ا����0 �&� و �و 

� ان ھ��ك ���و�� �ن ا�+وى ا������رة ��&� �� 
د�- �د�� ا�/ �ر
ف ا��راع �و�د�

  .�:�	�م ��/ ا�&دف ، و ��&� �� 
د�- ا�	��م ��� 


ظ&ر ھذا ا��راع 	
ن 
���ز��ن دا��ن ، 
د�و $ل  :�راع ا-.دام ـ ا-.دام  1ـ2ـ3


ن �� ، ��	ن ا��م (
���&�� ا�/ ا�	�ول ��/ ��ء و �$ن ����ط
- ا�	�ول ��/ ا�


ن����ر��  ر'��
ن �ن 	
ث ا���داب ، ��7ل �&�� �
���

ن (++)ا�، و $ن ��
�� ان ���+� 

� ، و ھذا ا��راع �&ل ا�	ل � ��&

ن ،���0 � ���ط
- ا�	�ول ��(
�ا��ر
ن اوا�


ن 
+رر ا� رد ا��
�ر ا	دھ�� 	 �&��
�ل  ��

ف ا��7ر ،و � 
���ر �دة طو,) G ط��

  ).52ص: �2009ؤاد ا����دي ،


ر �� �وا�ف 	
���� ا�
و�
� ، و �
س       ��$ل $� ���� ھذا ا��وع �ن ا��راع ،��ر 

 �
�  .�د
� ا�7ر ��


ود ��ب ھذا ا��وع �ن ا��راع ا�/ و�ود �و,وع  :�راع ا.دام و ا�,�م  2ـ2ـ3


� �� ا�و�ت � �� ، و ا��
�ر ا��و,وع 
+�,� �ن ا� رد �
� و �وا�ب �����

� �وا�ب إ�

�ر ا�د أ�واع ا��راع ارھ��� �	�

� ، و ���
Hا�/ ���ب ا��وا�ب ا �
��ل ا��وا�ب ا���


� �ر��ط� �� ، و اذا ا���ر � �رة طو
�� دون 	ل ���
Hو ا �
��� رد ، �ن ا��وا�ب ا���

 �
: ���2009ر ��
ل ر,وان . (���� 
+ود ا�/ ا�+�ق و ا��و�ر و ا��راض ا���د
� و ا�� �

222 . (  

� � ھذا ا��وع �ن ا��راع ��د و�ود ا�ر
ن 
ود ا� رد �	+
ق ا	داھ�� و �$ن ا��ر    


ن ���ر,�
ن ا	داھ�� ���� ھذا ا��راع ��
�� و�ود ر'�
� �ن ذ�ك ، و ��
ا��ر 

�ر ھذا ا��وع �ن ا��راع �ن ا�طر ا�0واع �ن 	
ث �� 
�$ن �
�و��� و أ�رى ����� و 

�	Hت ا��	ن � �
  .�ط و ا�+�ق و ا��راع و ا�,طراب ا�	�د ان 
+ود ا�

  :�راع ا�,�م ـ ا�,�م  3ـ2ـ3

�دو ان $ل ��رج �ن   

� ،��د�� �
ن ���

ن ھد�
ن �����,
ن ،�+��� ھذا ا��وع �



� ، و � � ر �ن ��� ��

�و�ف �ز�L �ن 
$ون �ر'و�� ،أي ان $: ا�&د�
ن �+
��ن �+

ن 
�م �� ا��&�
� ا��
�ر ا��و�ف ا�0ل از���� ،او ا��
�ر ا	دھ�� ��/ ا�ط:ق ، و 
>�ب ا
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ل ا���د ا�+رار � �رات ز��
� طو
�� ،� � ھذا ا��وع �ن ا��راع ��د ا�� �M� م�

�$ن ان 


ن '
ر �ر'وب �
&�� ، ��ذا ا���ر ا	دھ�� ��
� ان ��/ ا� رد �وا�&� �و� 
ن او دا�

�

+- ا� رد  
وا�� ا��و�ف ا����7 او ا�دا�- ا�>
ر ا��ر'وب � �� ��، و �� ھذا ا��وع '��

  .�ر
�� ا�+�ق و ا��و�ر ا�� �� 

  : ��در ا-.��م ـ ا-�,�م ا��زدوج  4ـ2ـ3

�� ا��وع ا���7ث و�$�� �زدوج أي أن �
�	دث ��� �
�ر 	
ن أ��ر إ�/ و�ود �راع 

ل �	+
ق أ	دھ���� �
�
$ون أ��م ا� رد ھد��ن �ر'و��ن و�$ن �� $ل ��&�� ����ر �� 


ث � 
��ط
- ا��
�ر أي ��&�� 	�ض ا����طر وھ�� ����ح ا� رد 	
رة وار���ك ���	 و��ً 

ل ا� رد 
	�م، وھ�� � 
�$ن �� رد أن 
��ذ ا�+رار إ� ��د�ل �
0ن �� $ل ��&�� �� 

  .�وا�ل �ر�? أ	د ا�&د�
ن

  

و�/ ��� رد ا�ذي 
�د � �� أ��م �ر��
ن ��ذھ�ب ��درا�� �� ا���رج، ا� ر�� ا0

و�د ��م أن درا�� ا�+��ون �
دة و�$ن 	��ل ) ا�ذرة(�درا�� ا�+��ون �7:ً، وا���7
� �درا�� 

د ا���رج أ�� درا�� ا�ذرة �&� �
دة أ
,�ً و�$ن �دة �
ل �� ��ھذا ا�����ص 
$ون را�

ا�درا�� �د �طول و�د 
وا�� �و�� �� ا�و�ول إ�/ أ�رار ھذا ا����ل، �7ل ھذا ا��و�ف 

�
ل ا� رد �ر,� ���راع ��د ا���ذ ا�+رار و� 
�$ن ا���ذه إ� ��د�ل ���ل ��7ث �د 


ر�? أ	د ا�&د�
ن $Mن 
�M$د أن ا���د ا�ذي �
درس �
� ا�ذرة ��د �د
ق و
و�ر $ل 

�
  .ا���&
:ت ��دار�
ن أو أن 
درك أن ا��	���ة �&�� ��ز

  

ض ا� -,
��دئ ا��� ��ر�ب �ن �+د 	�ول �
�ر ��
�� درا��ت طو
�� ��م �&� أن ��

  :ا��راع ا�� �� وھذه ا����دئ ھ�


ر 0ن ) ا�Hدام ـ ا�Hدام(أ ـ �� 	��� �راع �
�ل ا� رد إ�/ 	ل �ر
- دون �ردد $

  .$:ً �ن ا�&د�
ن �ر'وب �
� و
$�د ا��رء � 
وا�� أي �و�ر� �� 
�Q إ�/ �	��
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أ�د �و�� وأ��/ �و�راً  
وا�� ا� رد 	��� � �
�) اH	��م ـ اH	��م(ب ـ �� �راع 

0ن ��
� أن 
���ر أ	د ا�0ر
ن ر'م �� 
�طوي ��
� �ن ���طر و����ب أو أن 
&رب �ن 


� ��د�� 
رى أن أ	د ا�0ر
ن أ�ل �طورة+
�ل �	�ول �ز)
� �و�+
  .ا��و�ف �����ً و�د 


$ون ا� رد �� أ��/ در��ت ا��و�ر ا�� ��) ا�Hدام ـ اH	��م(ج ـ �� 	��� �راع  

وا�	
رة وا�ر���ك ���� ��د�� ����وى �وة ا��ذب و�وة ا���ذ �� $ل �ن ا�&د�
ن أو او 

ا�&دف � �� و� 
��ط
- ا� رد أن 
�و�ل إ�/ �رار إ� �� 	��� �د�ل ���ر ��7ث 
ر�? 

�راع ا�Hدام ـ اH	��م ($ � ا�Hدام أو $ � اH	��م و
�$رر � س ا��و�ف ��د ا�����ة �ن 

  ).ا��زدوج

ـ � 
	دث ا��راع إ� إذا ���وت �وة ا��ذب و�وة ا���ذ �� �و,وع ا��راع، أ�� د 

إذا � �و�ت     ا�+و��ن �Iن ا��راع 
$ون �
�راً و
�$ن �� رد أن 
��ذ ا�+رار ��&و�� 

  .�����ص �ن ا��و�ف


داً �ن ا�&دف �$ون در�� ا������ ا�Hدام أ��/ �ن در�� �ـ ��د�� 
$ون ا� رد 

Hا ����ً �ن ا� رد �Iن در�� ا������ اH	��م �$ون أ��/ ا����
	��م، ا�� إذا $�ن ا�&دف �ر

  .�ن در�� ا������ ا�Hدام

  ��د$�ور �	�د ���د ا�ط	�ن) ���دئ ا��	� ا�� �
�($��ب : ا���در

4 
��  :ـ ا-�2ر ا��1و�# و ا����# ���راع ا�

1–    �ب و�دم ا�+درة ��/ ا���ز ا�د
د �ن ا���0لا�����ور .  

2-    ���
ور ���ّ�داع أ	�  .ا�

�ب ا�� $
ر     -3��ّ��س أ	
��� 0ّ�� �م 
�م ����ت $��
� �ن ا��وم �� ا��ّ
ل ���ور �ا�

  .�� 	ل ���راع ا�� ��

4-    �
&�  .ا,طراب �� ا�ّ

ور ����وّ�ر ا�� �� أ'�ب ا0	
�ن    -5�  .ا�

  .�ر�� ا���7�ّرة وا�>,ب    -6

�? ا� رد ��د�� �و�� ��    -7�

ر �� ا���وك وا�ّ��ر��ت 	
ث ّ S�.  
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�د �ن �ّظ�م ا�	
�ة     -8��
ر ا��	
ط ا�ذي �ن 	و�� أي ا�
<� �� ���? �د
� ر'�


  . ا�
و�
� 	�/ و�و � �رة �ؤ���

5
��  :ـ ���در ا��راع ا�

 �
�� ��د
� او ا�����
� او ���
� � وق إر,�ء ���راع ���در �د �$ون ��ر�+$ ،

ا� رد �دوا�� و �	+
ق �ط��	� و ان �$ون دا��
� ذا�
� �ر�- �دوا�- ا� رد ا��� �ر
د ان 


+- �� ا��	ظور و � �&�����/ ا� رد �ن ا�
 �
�- ، و 
$ون ��&� دوا�- ���
� او �دوا���


��ب.  

  :ا��راع ذو ��در دا!�
 1ـ5


ن 
��7ل �� ا���ور
� و ) ���&و(،)ا���(و ) ا�&و(راع ا�+�)م �و ھ� ا�� س ا�: 


ث ���رض ھذه ا�دوا�- 	 ����&� ا��ذة و ا�����د �� ا�
���دوا�- ا�>ر
ز
� ا���  �(
ا���

��ع ھذه ا�دوا�- ،و ��� �
ل ا���
ر ا�����- و أو,��� ا��� ��رض 
�ا�0
�� �- ا�+
م و �


ر و �
م و أو,�ع و �ظم ا�����- $��ت ا��� ھ� ا�ذات ا
����رة ا����� ا��� ���7ل ���


ن )ا�&و(،�ذا �&� �د�ل �� �راع دا)م �- ا�0�ل �ا����+�	� ، �+- ا��� ذا�&� �� �راع 


ن أ��ل ) ا��� ا�0�/ ( ا��)��&� ��+
م و ا��7ل �رض �� ا���س ) ا�&و ( و �
، و ا��/ �� 

�ري �ن �راع و ا�طدا�م و ا��زاع ھو ذ�ك ا����ل �دوا�- ا���س و ا�دوان و '
رھ� ا�

وري او �د ��/ ا����وى ا��
دا $ل ا���ن ا�دوا�- ا����+�	� ، وا��� �د ��م �را���&� 


دور دا��� �ن �راع ، و �ر��ن ��  ��� �
ر او � �
�� ��� ، أي ان ا����ن �د � 
�ر


ن �وري �ا��� ��ل ) ا��� ( و �ظرا �+وة ) ا��� ( و ) �&و ا( 
�	ول ھذا ا��راع ا�:

ور و �$ن ھذه ا�دوا�- ا��$�و�� و ا��� ) ا�&و ( ��/ ان �+وم ��ت ھذه ا�دوا�- �� ا�:$�

 �
  .�� س �ن � �&� ����روج ��/ �$ل ا�راض ���
� ���راض � �

  :ا��راع ذو ��در !�ر,
  2ـ5


ن دوا�- ا� رد و 	���
��7ل �� ا��راع  �(
���� ا������
� ا���	�، و�ذ�ك �$ون ا�

ا���ر�
� ھ� ��درا ���راع وا����زل �دى ا� رد، وھذا ا��راع 
�م ��/ ���وى 

��، وھذاا��راع ا���ر�� � 
��و ��� ��ل ا� رد �در$� �� ����� و���
وري ، ��� �ا�


ن ا�7$
ر �ن ا��راد �ن $��� ا�ط�+�ت و ��/ ��
- ا����و
�ت، �
+- ا����ن 	�)ر�ا 
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ن 	����� و 	���ت ا��ر
ن، $�� �
ن 	���ت و �ط��ب ا�����-،و �	����� و دوا�� و


ن �دى ا� رد و ��
ن �	����وع ا0ھداف ا�����ر�� �دى ا� رد، ا�� ا�&�� ھد�
ن �ر'و

��ع أ	دھ�� و إ��
�ر ا��ر ، و ا�� ان 
$ون ھد�
ن �����,
ن و�زداد ا�	��� �ا��ط�وب ا

  ).90:� س ا��ر�-(
�ر ا	دھم ���

�/ ان �� ، ��وره ��� �ن و�� و ا�����ه �ن ا� رد و دون �
ھذا 
�� ان ا��راع 

ر �� ا� رد و 
$ون دو �
ر �� ا� رد و 
$ون دو ���� ��ر�� ، او �د � �
ا��راع �د 



ن دا��

ن ذا�
ن دا��وري ��دة �� 
$ون ����زع �
ن ���� دا��� ����راع ا�:  

وري ��دة �� 
 طن ا� رد ا�/ ��دره و 
رف ����	د
د طرق ا��>�ب �ا�� ا��راع ا�

�
��.  

  :و ھ��ك ���در أ�رى �	دث ا��رع �7ل 


ب ا�,�
ر �M� ر
  .ـ��0�ل وا��وا�ف ا��� �7

  .$ل ��ء 
�س $را�� ا� رد وا	�را�� �� �� 

ة ��$�ن ��� $�ن 
ظن ���� ـ 	
ن �7�ت ا�ظروف �� رد أ�� �
س �ن ا0ھ�
� أو �ن ا�+و

�/ آ�ر أن 
ظن ا� رد أ�� ��/ �$��� ���
� 7م 
�دم ��Mة �Mن أ�ل �ن ذ�ك ��  .أو 

ل  ���  .ـ ��وف �ن �+دان �ر$زه ا������� أو 	
ن 
�وھم ذ�ك أو 
 +ده 


رد ا�H:ع ��&�  �(
�ز أو ��� ا�	
�� إزاء ��دة ����ر ا� رد �
  .ـ 	
ن 


�ر) /���
  .س ����د ـ 	
ن 

 �+	��
 � ً��  . ـ 	
ن 
��ب �+�

 �

� ا�	���
ن ���وى ط�و	� و�درا�� ا� � �+�د ا���ر �
  .ـ 	
ن 

 ً�
 �� ً�  .ـ 	
ن 
��- �ن �	+
ق �� 
ر
د ��


ن 
رى ا�>
ر 
$��ؤون دون ا��	+�ق  -	.  


 و �6�.7 ����5ق  6��  :ـ ا��راع ا�

  :ھ�&�أ���ب ا�+�ق 7$
رة ، �$ن �ذ$ر أ -

�ب ذ�ك ، و�و : ـ ا��وف ��/ ا�	
�ة و��/ ا�رزق���&��ك �ن 
��ف ا��وت �
+�ق 


د G ��	�ل ذ�ك ا�+�ق��� ا0رق . أ
+ن أن ا��Jل 
�
ض 
��ف ��/ ا�رزق و�وا�
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/��و�� (و�م 
��- �ول G �ز و�ل) إن G ھو ا�رزاق ذو ا�+وة ا���
ن(و$�M� ���رأ �و�� �

��/ ، ) ض إ� ��/ G رز�&� �ن دا�� �� ا0ر� G �رز�
، 	�/ ا���ل �� �	ره 

ل  �/ و�
�ل  ، ً��
��ظر أن ��طر ا����ء ذھ ��
�و�
�� ذ�ك أن 
��س ا���Hن �� 

/���وا �� ���$�&� و$�وا �ن رز��(ا�0��ب ا����7ً �+و�� ���� (G /�� و$ل�
و�ن (و

��
�و$ل ��/ G �&و 	�.(  

�ن �وت �ر
ب أو ���رة ���
� أو �رض �,�ل أو 	�دث أو '
ر ذ�ك ، : )بـ ا����


ر إن ا����� �راء �$ر �$�ن �
راً �� وإن ا����� ,راء ��ر � ��$ ��M��$ن ا��ؤ�ن 

��
�Mره و
و,� �
راً ��� أ�� G ر أن�
�ب أن 
�م أن ذ�ك . �$�ن �
راً و�زاء ا���

� G ، و�� �ّدر �و�,�) G در+�
$ون � �	��� �و ا���- أھل ا0رض وا����ء أن 
ردوه 

 ً:
�
ر,/ و�$ون . �� و�دوا إ�/ ذ�ك � ��I� ن���Hدة �� � س ا
+��د�� �ر�U ھذه ا�

�رداً و�$ون ا��	�� ��	� ، و�+د ��ھد�� أ�� $م �ن ��$�� ��رت ����Iن  �
�� ��
ا���

د أن��ت ��� ر�:ً �و
�ً ���داً و����� ا��	�ل �  ً�(
�$�ن �� ��� ور'د � 
�	�ل 

  .و'
رت �ن �ظر�� ��	
�ة وأ��? �داً أ��م ا��,:ت

  


ن �
ن ا�0راض ا�� �
� وھ��ك �رق �و
�7ل ا�+�ق ا�� �� ا��ر��� ا0و�/ �� ا�����ر 


ن ا�+�ق ا��ر,� ا�ذي 
	��ج إ�/ �
� ا��ر'وب $��+�ق �7:ً أ
�م ا���	���ت و�ا�+�ق ا�ط

�
ن.�ء �د�ل ا0ط�$� /�� �
  و�ظ&ر ا�0راض ا�� �

  


� أو ا��	 ز وا��وف و�دم اH	��س ���را	������ور �  .ا�

  

ا�0راض ا� �
و�و�
� ا����
� $� +�ن ا�+�ب أو ر��� ا�
د
ن أو آ�م ا��در و�رودة 


ؤ7ر ��/ ا�� $
ر وا��ر$
ز . ا0طراف وا,طرا��ت ا��دة و'
ر ذ�ك  �,
وا�+�ق ا�� �� أ


 ��� ���  .$ون �� �ردود ���� ��/ ا��	�
ل ا�درا�� أو ا�

  

  �� �دى ا����ر ا�+�ق ا�� �� ا��ر,�؟
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 ���
� أ���ص 
��� �ن ا�+�ق ا�� �� �:ل ��رة 	�
ن أر��� % 17.7.$ل ��ص 

  .أي و�ت �� ا���� 
��ون �ن ا�+�ق 


ط� وا� +
رة ��  .و�ز
د ���� ا�+�ق ا�� �� �� ا������ت ا�

  

��ب ا�+�ق ا�� ��؟�� ھ� أ�  

أ���ب ����� �ن ا�0$�ر ا��$�و�� وا��ز��ت وا�>را)ز ��� 
ؤدي إ�/ ا�+�ق وھ� �� 

 �
$
���
وا�ل ا�د��� /��
.  

  


رف ������وب ا��رط�  �� /�� ً�
��� ً����ره ��و$�ً �$������ �
  .ا�وا�ل ا���و$

  

�� ا�ذا�� ��� 
ؤدي إ�/ ���7Iرة ا��&�ز ا� �
ظ&ور ز�رة �ن ا�0راض �وا�ل 	
و

7
ر ��دة ا��� ر
ن ��/ ا�0&زة ا����� � و�د و�د �7:7 �وا�ل �� ا��&�ز M��ا����
� وذ�ك 

ب دوراً ھ���ً �� ا�+�ق ا�� �� ھ� ا��ورا�� ر
ن �� ���) Norepinephrine(ا�

  ) .GABA(وا�+��� ) Serotonin(وا��
رو�و�
ن 

  

 �
و�ود �وا�ل ورا7
� وا,	� �� ا�+�ق ا�� ��  أ7��ت ا�درا��ت: ا�وا�ل ا�ورا7


�� �� �رض ا� زع �Panic Disorder .  

  

و��د�� ��	دث �ن ا�+�ق ا�� �� ����I ��	دث �ن ���و�� �ن ا�0راض ا��� ��درج 

ض ا����)ص ا���
زة �� ��
ز ��
  :�ن ھذه ا�0راض . �	ت ھذا ا����/ و$ل �رض 

  


ط ��  Simple phobiaا� زع وا��وف ا�

  Agora phobiaرھ�ب ا��:ء 

  Social phobiaا��وف ا������� 
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  Obsessive compulsive disorderا�و�واس ا�+&ري 

  �Post traumatic stress disorder�ق ا�$وارث 

  Acute stress	��ت ا�+�ق ا�	�د 

  Generalized anxiety disorderا�+�ق ا��م 

 �
أو ا���دام ا0دو
�  Organic anxietyا�+�ق ا����L �ن ا�0راض ا�,و

Anxiety related to medicine  

  Anxiety - Depressionا�+�ق ا�� �� ا����	ب �:$�)�ب 

  Panic Disorderا� ـزع 

ا� زع ���رة �ن �و��ت �ن ا��وف وا�+�ق ا��د
د ا���	وب ��Mراض ���
� وا��� 

ض � +�ن ا�+�ب �	دث ��Mة و��ل ذرو�&� �� �:ل ��رة د��)ق ، و�ن ھذه ا�0را

وا�رق وا�ر��� و�و�� ا��� س واH	��س �������ق وأ�م ا��در وا�>7
�ن وا,طراب 

 ��ا�&,م واH	��س ���دو�� وا��داع وا��وف �ن ا��وت 	
ث 
�+د ا��ر
ض أن ��ك ا��و

و7$
راً �� 
$ون ���	��ً �0راض أ�رى $�Mراض ا�+�ب أو . �
�ت إ� أ�راض ا��وت 

�� ور'م أ�&� �رف �� ���M&� ���ر
ض إ� أ�&� �د �	دث �+ب إ�7رة أ�راض ا��&�ز �ا�

�رب $�
�ت �ن ا�+&وة أو ا���رة � ���د
دة أو ��&ود �,�� أو ���� أو ��	و.  

  

  Social Phobiaا��وف ا������� 

وھو ا��وف ا��د
د وا�����ر �� ا��وا�ف ا������
� ا��� � �7
ر ا���ل �دى 

ور ��H	راج �ن ��ك ا��وا�ف ا��� �	دث أ��م اJ�ر
ن و
	دث ����ر
ض ا�ر���ك وا�

��ص ذو ��)و�
�ت أ��/ أو ا0$ل وا��رب أ��م اJ�ر
ن أو ��د إ����  ���اJ�ر
ن أو �+�

ور ��را��� اJ�ر
ن و��ل ���� ا	���ل �ا��:ة أو إ�+�ء درس ، و
�ر$ز ا��وف �� ا�

����وف ا������� إ�/  ����Hض �:��ت �ن ا% 13ا
���س و
ؤدي ھذا ا��وف إ�/ �ر


� إ�/ ا��7Mر وا��دھور ��و
�	ب ا��وف أ�راض ���
� . ا��ر
ض ا������
� وا�

  .$��� +�ن و�ر�� ا��� س و� �ف ا� م ور��� ا0طراف 
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  Obsessive compulsive disorderا�و�واس ا�+&ري 

���ً طو
:ً �ن ا��ر
ض و�د ھو ���رة �ن ا,طراب �� ا�0$�ر أو ا�0�ل و
��>رق و


ن�$�
ق ا��ر
ض �ن أداء وا����� و��)و�
��� و
ظ&ر ��/ 
:  

  

  Obsessional thoughtsو�واس ا�0$�ر 

ور أو �ورة '
ر ��رة 
رف ا��ر
ض �وھو ���رة �ن أ�$�ر ��	� و����رة أو 

 �&��$ -
أو ا���س أو و��دة �� �$ون ا�0$�ر 	ول ا�د
ن وا�ط&�رة . ������&� و� 
��ط


دز �7:ً أو �رض ���� أو �رض �� . ا��رض H�$ �� رض�� ����Hر �� ا
$ ���$

�	ث �ن �� �

�دات '
ر ا�� �ا�+�ب أو ا��رط�ن �7:ً ، و7$
راً �� 
��� ا��ر,/ إ�/ ا�

  .�ن ا�	��ت % 50
�	ب ا�$�)�ب ا�� �� أ$7ر �ن . ���$�&م 

  

  Ritualsو�واس ا�0�ل 


�� $�$رار ا�و,وء أو �$رار ا��:ة أو أ�زاء ��&� أو '�ل وھو �$رار أ�ل ��

 ً:
  .ا�
د
ن أو ا���	��م و�د ���>رق و���ً طو

  

  Generalized anxiety disorderا�+�ق ا�� �� ا��م 


رف ��/ أ�� ا��و�ر وا��>�ل ا���ل 0	داث �د
دة 0'�ب ا�
وم و��دة � �+ل �ن ��� 

� ً��
�� و�دم ا�&ر و
$ون ��	و�Mدم ا�ط��ور ��Mراض ���
� $�Wم ا�,:ت وا�


�ء وھذه ا0	��
س 7$
راً �� �H��ور �ف ا��ر$
ز وا,طراب ا�ذم وا�,�ا���+رار و


ب ا���0ر ا0و�/ �
 �� ً��
� و'�����ؤ7ر ��/ 	
�ة ا��ر
ض ا�0ر
� وا������
� وا�

��ب و�$�� 
	دث ���
- ا���0ر�  .�ن ا�

 



  
  
  
  
  

  

  
  
  

  ا��
	ر�� ا�ط�� -

- ��  ا��
	ر�� ا���ر�و�و

  ا��ذر�� ��د ا���وب ا��ر��� -

  ا��
	ر�� ا�د���� -

- ����  

  
  

  
  

 

  
  
  
  
 
 
  
  
  

 ا�	�� ا����� 
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��	 ����رھ� ������� ر ا��ذر�	 �ن ا��ور ا��� ����ل ������ة، ����	 ��ن ا������	 ا

ا��� ���� ھ�و ����ر #�� ظ�+م ����" ��  ��(�ن ا�ذي �ر ط��   ���ء أ��ر��� ا���$�رة، و #"�د


�د .��3ء ا� (��رة  -#� �ظر�� -��2 ��وره أو ����0 
�د ا� �ض، .�ر أن ا��ذر�	  �"ف 

 ل ���داه إ�2 ا
� �ر أن ا��رأة  
ورة  �ن ھ���	 رأ���� إ��2 أ���ص �5د����، و
��2 ا����س 

��0 ��ر#ض  �9ي ���ل ��ن ا���وال ا�8ر و  طر�"	 3ر
�	 أن �(ون �0 ا�رأة  �ذا ا����2، 

 .أن �(ون 5د � "ت �$�ره و ھذا  ���� أ�0 �" ل أن ��م ذ�ك  �د ا�زواج

������ول ھ��ذا ا�����ل  ���3(�	 ا��ذر���	 و ���ر������ ا��������	 ( (���رة و #����� �����  ���ض 

  :ا����ر�ف ذات ا��+5	  ���و?وع 


��ذارى و 
��ذروات و ھ��� #����ة .���ر �� :ا��ذر����     A���� ذراء���ا� 	زو��� 	ا�راھ �� ���?"�

 ������: ،  ��روت2�وز��ف إ����س، ا������� ا����ور، ط( ا� (ر ا��� �م �C"�ب. 
ذراء  �و

  ).175: ص. 2000دار ا������، 

2���
 Dذروات ا� (ر و ھو �"ب �ر�م وا�دة ا����

ذارى و 
ذاٍر و  A�� ذراء�م ( .ا������

��12
 و ا�0/� و ا���ز�,، دار : ، ا�"+ا*��2( )��دة، &�%�س أ�"!ي ا��	��ح، ط�� 
  ).127: ص. 2003ا%3

 :Marie Pierre, Petite LA chrisalis- virgin, maiden- La vierge) ا���ذراء

rousse de la Medecine, edit le Vallois, France, 2003) 

  : ا��
	ر�� ا�ط��� -1

+
أي  5	 ����	 (���	،إن ا��ذر�	 ھ� ا����	 ا��� �(ون 
���� ا����ة إن �م �(ن 5د ��ر�ت 
 .إد��ل ا��?و ا������� ��ذ(ر  دا�ل ا��رج و ھذا ���� أن .�3ء ا� (�رة ���م

(A.DOMART,j. Bourneuf, Petite La rousse de Médecine- edit la 
rousse. France 1989. p :82)  "2 و �م إذ ��ھو .�3ء ��وي ��د ا��� ل  ���داد .�ر 

و ھو ���F ذو  ،)(Epithéluimوھو 
 �رة 
ن ا�ظ��رة  #��� 0���D  �رور دم ا���ض
�م �A و�ود  1:���و�ف دا���	 ���ط�	 ذات أ���ف 
?��	 و 
� �	 �ر�	 ��(0 �وا��

   A. Nacer , Messaoud.  L'Hymen) �ر( �ت د�و�	 ذات أ���م �����	
Considerations   Anatomiques- Médico-Légales & Psycho-Sociologie 

thèse de doctorat en  Medcine. Université d' Alger. 1975.p:4)  وذ�ك،
وھ��ك أ3(�ل و أ�واع �����	 �ن .�3ء . ��و5ف 
�2 �وع .�3ء ا� (�رة ا�ذي ����0 (ل #��ة

  :ا� (�رة و�ن ذ�ك �����
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1- ���� �5MOLLERم ا�ط � ��ن ا��3ر
��ن ��و�ر و (�ول  :أ�#	ل %�	ء ا��#	رة �!ب  

& COLL د�د��  ��3(�ل (�8�  :ھذه ا

  :(FormeTypique )ا��#ل ا���ط�  -أ

  .  .�3ء ا� (�رة ا���"� ذو #��	 داGر�	

.�3ء ا� (�رة �3وي و ��"��م إ��2 5ط����ن 
�ن طر��ق #���	 
�ود��	، و ��(�ن  •

   .ا
� �ر ا�زوج ا���Cث �ن �3��ن ��طو���ن و ��"ط���ن

 ل.�������3ء ا� (�������رة ������3 0 ا�"�������ري و ھ������و ذو #��������	 ھ+��������	 ا�������3( •

)  www.l’hymen@yahoo.com �?2004و أ�  (cristian fossat   

   : (Forme Atypique)ا��#ل %�ر ا���ط�  -ب

  ..�3ء ا� (�رة ذو #��	 وا�دة أو .�3ء .�ر �C"وب أو 
�2 3(ل ���ب •

ا�����������ن                       ��������	 ا��زدو������	 و��(�����ن أن �(�����ون ھ�������ن ا�.������3ء ا� (������رة ذو   •

����و���ن أو ا��(س، ���� .�ر ����و���ن وا�دة أ( ر ��ن ا���رى و �"�A ا�وا��دة 

  . ���ب ا��رى أو ا�وا�دة #وق ا��رى 

.�3ء ا� (�رة ا��� �ط 
�2 ا��ط# A� D��	 �C" 	 ���وي 
��C) 2ر �ن ا�C"ب و  •

 A. Nacer Messaoud. idem ) .����ف �ن #��ة ��رى  دون 
دد ���ن

P.7  )    

   :أ�#	ل %�	ء ا��#	رة �!ب ا�(ض -2


ذر����	 ا�������ة و 
����2 ����+�	 �����و(�� و   2����
��� ���ر .����3ء ا� (����رة ا����د��ل ا�و�����د 

A���د #� ا��G�� ، (�� ھو���ر#���+ن  ���  	ة ��3روط���ا�� 	��
ا��ر � ا��J+��، إذ أن 

��م ا���ر��ب 
�ن ��ز��ق ا�$��3ء5ط�رات دم  ��د #�ض ا�$��3ء ��A و��وب �3�ور ا�����ة �� . 

#"طرات ا�دم و ا��م ا��ر#ق ��� �ران  ��C �	 أھ�م ���3دة �C �ت 
ذر��	 ا�����ة و� ��د 
���� (�ل 

 Virginité Gynecologie. htm   par Dr) )ا��3(وك ا���� �5د ����ء إ��2 �������

FASSI Khalil ( Kenitra Maroc)Le 19/ 08/ 2003 ) . و #��� ا��"� ��ل ����د-

Gو��دأ����ل  -�� طب ا����ء و ا��  ����ز�ق ا�$�3ء أ�را .�ر ��� A �� م ا�ذي����� رون ا
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ھو �3ء ذا�� ���ص ا���رأة و ���ورا��� ا�����	  �����	 ا���ض، و ھ�� �����	 ا��را(���ت 

  .ا�C"�#�	 و ا��ر �	 ا�����	 ا���  �ورت ���و��� ����� �ت #ض ا�$�3ء ���	 ا�ز#�ف

  : �ء ا� (�رة ��ب ا��ض ���Cل أ���� #��� ��� و �و�د أ3(�ل �����	 �ن .3

  :ا�*�	ء ا���وذ� . أ

���م  و ����Cل ا����وع ا�ط ����� ا���ذي ����ض 
��ن طر���ق ا�"?���ب  ����1(0 ���وا��  

  .ا�ذ(ري  دون إ3(�ل إذا �م �(ن ھ��ك أ�	 �3(�	 #� (���	 ا��ض

   :ا�*�	ء ا��رن. ب

�و.ل 
?و ا�ذ(ر دا��ل ���5ة  3 �0  ��$�3ء ا��ط�ط� #�و ����ز  ���و�A و ا���دد 
�د

ا��� ��ل و  �������� �����ب ��ز�"��0، (���� �ؤ(��د ذ���ك ا��������ن #��� أ���راض ا������ء و ا��و����د 

��ث �رون أ�0  ���زق إ  �د 
���	 ا�ودة أو 
ن طر�ق 
���	 �را���	  ���ط	 ���م ��ن 

  . �+��� #�D ا�$�3ء و ذ�ك  ط�ب �ن ا�زو�	 و ا�زوج ���

  :ا�*�	ء ا�����ف . ج

و �ظ��را ��������	 ھ��ذا ا����وع ���ن . .���3ء 
���2 ��3(ل ������ف، ����ن ����ل ا�����زق 

ا�.���3	 و (و���0 
ر?��	 ������زق  � ���ط ا���� �ب و �����	 #��� �ر����	 ا�ط�و���	 ������	 

���ر�	 ر��?	 ا��رو��	، وذ�ك  (Cرة ا��(�ك �A ا��رج و�� �3 0 ذ�ك (ر(وب ا�درا��	 

 2���
����وال  ( 
���2 و���ط�� أو .���ره ���ن ا����وادثأو ������	 ����دث وA��5 ����� (���"وط ���ن ا

. 1982ا��ؤ���	 ا��ر ��	 ��درا���ت و ا���3ر، : ،   ��روت2ا���داوي، ا���رأة و ا����س، ط

و #�� ����	 ا����رض ���Cل ھ�ذه ا���وادث ����و�ب 
�رض ا�����ة 
��2 ط ��ب  ).  32: ص

  . ���ص و ا���راج ��3دة ط �	 � رر ا��ض و � �د 
��� ا�3 �	

  :�ظ ا�*�	ء ا�*.. د

وھ��و .���3ء ��3 �0  ��$���3ء ا����رن و �ز���د 
���0 ����(�، ������ز  ���ط�ط���	 و ا�����دد  

و ھ�و ��� ����2 #�� ا���رف ا��زا�Gري .  3(ل  ��(ن �ن ��ز�"0 ��ث �ر�د 5?��ب ا��ذ(ر

  (A. Nacer . Messaoud. Idem P:24) .�� 	 �����ة ا��� ����0"  �����	 أو ا�����	"

���درة �"ر� �� ����Cل #�� ا#�"��د ا���"�� �$��3ء ا� (��رة ��دى (�� أن ھ��ك ���	 أ�رى وھ��  

  . �ض ا�����ت
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  :%�	ء ا��#	رة �1و #�
�� أ�1	ء ا�!م -

وھو .�3ء �و�د �دى ا�����ت ا��ذارى ��د ا����	 ا��ر���	  ��ورة �����	 و أ�3(�ل ا�$��3ء  

رة، و�5د ����زق و ���(�0 ����ف �ن 
ذراء ��رى، و��درا �� �و�د ا����ة  �دون .��3ء ا� (��

 �� ب ��رض أو 
 ��ت أو ���دث و ھ���ك أ.���3	 ���� ��ن ا�ر��5	 و ا��رو��	  ���ث  �����زق 

 ��و�	 أ��Cء ا����ر�	 ا�����	، و5د � "2 ����� ���2 �و��د ا�ط��ل ا�ول  ���ر.م ��ن �(�رار 

 .www )ا������	 ا������	 و ا�$����ب أن ����زق  ھ�ذا ا�$���3ء ��A أول ا����ل ������ (���ل

Virginité et L'hymen@yahoo.fr Le 13/ 06/ 2004) 

 �" �� D?. (�� ھو �و 	0 ���+ن (�����
(�� أن ��زق ا�$��3ء ���دث أ���� ������، و ��ر��ب 

و ھذا ا�$�3ء �و��د  �0 ا��2�C #��و ��(�ون #�� ������ وھ��  ��زال #�� ر��م . ���5	 �ن ا�دم


?�ء ا��رى� Lucien chaby. L’adolescente ))أ���، و���و �A ��و ا���م ( ��5 ا

et Son Corps, edit Dominos Flammarion, 1997. p: 40)  

������ف .���3ء ا� (���رة أ�?��� ���ن #����ة ����رى، #�(��ون #�����0 إ���� داGر���	 أو  �?���و�	 

ا�3(ل و
�د أ.�ب ا������ت #0��L ���9ذ �3(+ ھ+����، وھ���ك .��3ء 3ر�3ر أو ����ن ا��3(ل، 

�D  �زول دم ا���ض، (��� أن ھ���ك ��وع آ��ر ��ن و#���ت ا�$�3ء ھذه ��. وآ�ر  0 #����ن

 ���� ب �������ة أي ���3(ل ����2  �و.���� ���ن ا��راھ"��	 إذ ����م ��وھ���  -ا�.���3	 ����دود �������

����A ��زول دم ا����ض، و ���� ب #�� .���ب  - 3(ل (��ل  دون أي 3(وى ��2 �ن ا� �وغ

أ���� #�� أ���ل ا�� طن، و  ا�ط�ث ، ��ث � دأ دم ا���دة ا��3ر�	  ���را(م ��ف ا�$�3ء #��� ب

?��$ط� 
���2 ا������C	 و ����5ة ا� ��ول  ����  � ���ورم ا���دم #��� ا��� ��ل ؛ وھ����  ��د ���ن ا����د�ل 

ا��را����  ��ر#��	 أ��������J �Gداث C"��ب ���$�رة �����ر�ف دم ا�����ض ا�����را(م  دا���ل 

 (�� أن �+ 	 .�3ء ا� (�رة �ز�د ��A ا��"�دم #�� ا���ن، #�Lذا ���وزت ا�����ة ا���C+Cن. ا��� ل

.����ن ا�زھ��ري، ا����رأة #��� ر����	 (. وھ���  زا���ت 
��ذراء ازدادت  (�ر����� ���+ 	 و������	

�(��ن ھ��ذا  .) 20: ، ص�1997و���	 �� ���وث و ا����3ر و ا��وز���A، : ،  ���روت1ا�����ر، ط

���A أن  ���ل ا����ة ا��ذراء إذا ��رب ا���Gل ا����وي 
 �ر ا�C"�ب ا��و��ودة #�� ا�$��3ء، 

ا����ط��	 ��5د �(��ون ���  � #��� ا�����ل و  �������� #��ض ا� (���رة 
���د  #����2 ا����ر���	 ا�������	

  www .( Virginité Gynecologie. Htm) ا�ودة
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   :�ا���ر�و�و� ا��
	ر�� -2

(��ت  ا�3�وب ا� دا�G	 ��ط� �"د�را ( �را ��ذر��	 ا�����ة #(��ن ھ�ذا ا��"�د�ر ����Cل #�� 

� �	  �9ن � "�2 ط��ھرة ���2 ��ظ�	 إ "���G .�ر ���و��	 ��ن أي ر��ل، ���ث (���ت ا�����ة �ط�

زوا��� و���2 ذ�ك  أ�0  �9�� �زو���  �ذ(ر��ت 
+��5ت �����	 ��A ر��ل آ��ر �� "0 #�� 

��دھ�، و��ذا ار����9 أن �(3ف 
ن ھذا ا���وك #� ?وء C"�#�ت  ��ض ا��3�وب ا���ط�ورة 


 ر ا���ور و ھ� (������ :  

   :��د ا���وب ا��دا2��   ا��ذر�� .1

��5د ���رت ا�����دة  (LES DIERIS)و �����	 ���دى ��3�وب در���ز ����د #��� ا����را��� 


�دھم #� أن ��ض ا� (��رة 
��د ا�����ة 
��د�� ���ل �ر���	 ا� ��وغ) (S. Freud, La Vie 

Sexuelle, edit PUF, Paris, 1970. p: 66.)  وب ����و�(ر�د ���3����
، أ����� 

(JUNGAR) #��ض ا� (���رة  5 ��ل ا���زوا 	وز  ��������
ج وھ��� ��G� 5ل ��3 0 �ر������	، �(���ف 

 �9 وع و إذا و�دت  9ن ا� (�رة 5د #?ت �ن 5 ل ��(�م 
��2 ا�����ة #�ورا  �����ذ�ب أو ا�"��ل  

#�� (LES SKARS) أو ا��وت �و
�، #�� ��ـ�ن ���د #�ض ا��ـ (�رة 
��د �3ـ�وب ا��ـ�(�ر

 ,S. Freud .#� �و��طرا �"وم  �0 ا�ب (LES BATHAS) ���ـ�ز�� و 
�د 3ـ�وب  ��� 

Ibid. p: 67.)  ( ث #���ر��� �
�����وھ�ذا ا���رق ����  ��ن ا��3�وب ��0 �د�و��0 ا�C"��#� ا


�دم  (S.FREUD)����و�د #رو�د  ��# 	��C��، أن ھذه ا�ظ��ھرة ا��	0 ا����ة ا����� ��) �#

3�ور�	 ����	، �ر�� �ن ھذه ا�" �Gل  A#ود إ�2 دوا��0 �ا����ح ��زوج  �ض  (�رة زو�

ا�زو��	 �����C	 #�� ا��3دة و ا����ف و ا��دوا���	  
�A�� 2 ظ�ور ردود #�ل  دا�G	 �ن ط�رف

و ا���د�ر (.S. Freud, Ibid. p: 68 ) �زو��� (و��� 5د �� D #���  ��د ذات  �رود ����� 

أ��0  ��د إ��+ج ا�ر��ل ا� ��ض  (WESTERMARCK)  ��ذ(ر (�� ورد 
ن و��ر��رك 


ذر����، �5د .��رت 2�
��ن ا�"���	 ا�"د���	  
�د  �ض ا�" �Gل ا��� �ر.م ا����ة 
�2 ا����ظ 

 ,WESTERMARCK, Histoire du Mariage. Tome 1) ا����� وھ ���� �����

Valeur de la Virginité, edit Merieur de France, Paris,)   ر ا��وارد�$����# ،


�د ھذه ا�3�وب ��ء  �د ا��(�ك ھذه ا����رة ��A ا�����ب،  	�5+��
�2 ا�"�م و ا�� �دئ ا

                                                 
 



 ا����ر��ت ا��	��ة ���ر�
 ا�	�� ا�����                                                     
 

26 
 

ھ��ذا  ������ أن  "���	 ا�" ���Gل .���رت ���ن ���و����� ". ر���ل ا� ���ضا�"و���� ������  �������ب 

���ذر�	 ��2  �د د�ول ا�$�ر 
����،  ل أ��� 
��ت 
� 2�C �ت ھذا ا�� دأ ا��+�5، و��زال 

	����
. ھ���ذا ا������ل �����Gدا  ����د ����رور �����وات و 
���دة �$����رات ��������	، ا5������د�	 و ا����

Westermarck, Ibid. p : 171.) ( لG� 5 د��م ھ�� #��ن ا�ر���ل ������ 	�G# ا��� ��ن ھ���ك

 .#ض  (�رة ا����ة 
�د ا�زواج و ھذا #� ���	 �� إذا �م �"م  0 ا���وز  5 ل ذ�ك

ا��ذر�	 ��9ذ ����ه �ن ا�C"�#	 ا�3� �	 ا��� ��� $0  ر�ز��	  و �+�	 ا�"ول أن ���وم

ى ا�����
� و 3�ور�	 � رر ز��ن و (����ت #ض ا�$�3ء، و ھ�  ��ذا ا�����2 ��ط��0 �$�ز

و #�� . و ا�" ���	  ���3 ذو أھ��	 و د�	 و 5د��	 و ���در ا#����ر و ا
��زاز ��دى ا�����ة

ھ�� �ر.و �	 دون ��� ��	 ��5و���	،  و  ا��"� ل ��د G� 5ل أ��رى ����D  �����ر��	 ا������	 و


�دة #"ط 	�Gوب ا� دا�د ا�3�
   . ������ � "2 ا��ذر�	 و .�3ء ا� (�رة 

  : 	رة ا��و�	��� � ا��1 ا��ذر�� .2

ا��8	 ا��ذراء ا��� �� د و  )PATHETOS(��	 ���� ا�م� ��+� ) (VIRGOإن (��	 

�"دس، أ��  ���و����	 #Lن ھذه ا�(��	  ���� دا��G ا�رأة �م �(ن ��� 
+�5ت ����	 �A ر�ل،  

(�ل  و �ط��ق 
��2 -��ن ا� ��وغ إ��2 ا��و��	  - ل 5د ���داھ� أ����� و �ط�ق 
��2 (�ل ا��رأة 

�راھ"��	 �ر���ز ��"��وة و ا�ر#�ھ���	 و ����ذا #���� ا�و���ط ا���?��ل �0���S �(و����� ��5���	 ��$ر���زة 

ا�������	، #�����ذراء 
���د ا��و����ن (����ت �"��دم (�?����	 �����T	 5 ��ل  �و.����، إذ (����ت �����رة 

#���ذراء (��ت أ?���	 ���ذه ا���8	 ��ن أ��ل . ا��8	 ا�����	 ������ت (PATHETOS)��د�	 

و ا���رارھ� ، و�(�ن  ��د #��رة أ�� �ت ھ�ذه  ا�ط"�وس أ�5ل و���3	 ���ث  �دأ  �+�	 ا�"��	

ا����ظ   ���ذراء ((�ھ�	 و(و��ط   �ن ا��8	 و ا���س ا����	 
ن طر�ق �را���م ا�ط"�وس 

و �و��ل   )أ و��ون(ا��� (��ت ����ك ��د�� ��ن ط�رف  (DELPHAS) 	(�� (�ن ا���ل  ���� 

 J. Dillersberger, Le Mystère de le Virginité, édits du).  9#(��رھم ��(��ھن

Cerf & Juvisy, France, 1935. p :26.)  ر  �3(ل����د ا��و���ن (���ت ��
#���ذر��	 

���$�ون 5و��� ا���ر�	  أ(Cر �ن �ر��م 
�2 أن � "2 ط�ھرة ���2  ا��زواج،  و   ���رد 
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 : Westermarck, Ibid. p  )2(".��ر�م"زوا��� ��"د 5د������ ، و ھ�ذا ر��ز ��Uم ا���ذراء 

171. www. (Le tabou de la virginité. htm. Le 13/ 06/ 2004 )�?أ�ظر أ�  

  

  :��د ا���وب ا��ر���  ـ ا��ذر��3

����د ا� (�رة �د�و��� �ن ا������م ا�J+��	 (�ون أن ا��3�وب ا��ر ��	 �����ق ا��د�ن 

 : ا�J+��، و��ذا �طر��5 إ�2 ا� (�رة 
 ر �ر����ن

  :ة 5 ل ا�J+م ا� (�ر -أ

��(ن أن �ر�A إ�2 
+5	 ا� (�رة  ���و��� ا�وا�A  إ�2 ا��رأة #"ط، إذ (�ن ا���رب 

 0
5 ل ا�J+م ��ظرون إ�2 ا��رأة �ظرة ا��$+��	 #"ط، #��� ���Cل  ��در��	 ا�و��2 �و?�و

ا����� و�����C زو��	 (��Cرة ا�J���ب ���ذ(ور، #��ذه ا����رة 
ر#�ت  ����روب وا���+ل أ( �ر 

و ا�ذ(ور ھم ا�"وة ا��دا#�	 
�ن ا�" ���	، و����م أ(�Cر #��� #�� . �	  �� ���و�0 �ن ��رات���

ا��رب و ا��"�?��ت و(��ب ا��رزق وا����رار�	 ا����ف (���ت  ���"� �ل ا�����ة ���در 
��ر 

���ث (��ن .  ��ث أ�0 �م �(ن ��� �(��	 �� و 	 #� ا�����A ا��ر � #� ا���ھ���	. #� أ�ر���

5 ���	 أ ��0 وا�ر��ل  �9وده ا�ر���ل، ھ�ذا  ��� ����ر 
����	 د#�ن ا�����ة ���	  ا�وا�د ���ب إ�2

��2 ����ص ا�ب �ن ا����ر ا��ذي ��� ��� 0����G	 و(�ذا (�ل ����ر���� ����	 
��د ا����G+ت 

���3ورات ا��(� �	 : ،   ��روت���2د 
زة، ?رورة ا���رأة #�� ا�"�رآن و ا����	، ط(ا��"�رة 

ا�"��رآن  ( .﴿وإذا ا����وءودة ����Gت،  ��9ي ذ���ب 5����ت﴾:�����2 �"��ول ��� ���0 و�). 9: ا�����ر�	، ص

#���رأة (��ت �� �	 ��ر�ل  �ده ز��م ا��ور و����و 	 إ���0 و����رة  ).9، 8ا�(ر�م، �ورة ا��(و�ر، ا�8	 

  �9ره  �ق ���، و  �(��	  و ��2 ھدف (�� أ��� (��ت ���A ��ن اJرث أو ا�(��ب و 

�3ر�ك ا�����ة، و آ���ت 
د��دة ��ن ا�"�رآن ا��ز��ز أ(�دت ھ�ذا إذ  ��2 إ �داء ا��رأي أو ا�����ر

َر أََ�د(ْم  ����2C ظ�ل و���0 ���ودا وھ�و (ظ��م، ���وارى ��ن ﴿:�"ول � ���0 و ����2 Z3  َوإَِذا

  (.﴾ا�"وم �ن �وء ���  �3ّر  �0، أ����(0 
��2 ھ�ون أم �د0��ّ #�� ا���راب أ ���ء ��� ��(��ون

��� ��3ر إ��2 ��� (��ن ��ودة ا� ���ت ��ن �"��	 .)59، 57: ا�"رآن ا�(ر�م، �ورة ا���ل، ا�8	

  . و(راھ�	 و.م وھم و���Gب ���ظر ا�وا�د

                                                 
)2(   : 
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  :ا��
	ر�� ا�د����  ـ 4

 A���� 2ط��2 ذ��ك إ�����ة،  ��ل ���ن  (���رة ا����
��م ����(�م ا��د�ن ا���J+��  طر�"��	 � ��3رة 

ث � �وي ور#ض أ�	 
+5	 �����	 ���رج اJط��ر ا��3ر
�، ���ث  ���د أ��	 ��ورة أو ��د�

����رض 
���2 ا������ة أن � "��2 ������	 .���3ء  (���رة ����2 ���وم ا�ز#���ف أو ���وم زوا�����  طر�"��	 

� �3رة و �و��	 إ�2 ا����ة ذا���، �(ن ھذا  ���� أ�D��� 0 ���  �9ن ����رس ا����س و ��"�د 


ذر���� #�و ���A و �ر#ض  ل و ��رم (ل 
+5	 ����	 ��رج إط�ر ا�زواج، #(�� ��ء #�� 


�2 أزوا���م أو ��� ��(�ت أ������م #�Lَ��م :�(ر�م ا�"رآن ا ﴿ وا�ذ�ن ھم ��رو��م ��#ظون، إ

ا�"�رآن ا�(�ر�م، ��ورة ا��ؤ���ون، (. .�ر ��و��ن، #�ن ا �$2 وراء ذ�ك #9و�Gك ھم ا����دون﴾

. ���ط 	 (+ ��ن ا�ر���ل و ا�����ء"  ھم"�+�ظ أ�0 � ���0 و����2 ا����ل  ?��ر ) : ا�8	

�
�+ح ا�د�ن (3ر�د، ا�"رآن ا�(ر�م �درج ( إ #� إط�ر ا�زواج-2 ا��Cن #����س ��رم 

، (��� ).764: ص. 1995دار ا�$رب ا�J+�� ��ط �
	 و ا���3ر، : ،  �روت���3ر���	،  ط

ا���س ���رج ا��(��ح ����5ب ... «:  #� ھذا ا����ل ) BOUHDIBA(��د ا����م  و�د� 	 

 :A. BOUHDIBA, Culture et Société, edit P.U.F, Tunis, 1978. p )(» �3دة

#� ا�J+م �م ��د�د ا��+�5ت ا�����	 #� ... «:�"�د  ���(�ح ا�زواج، و�"ول أ�?�  ( .(37

 A. BOUHDIBA, La Sexualité )و ا��+�5ت 5 �ل ا��زواج ����5ب 
����» ا��(�ح #"ط

en Islam, edit P.U.F, Paris, 1982. P:24. )  ��# رة 2��3ء #��� ��رام، ��ن ھ�����)


�2 ا��واء 2C��و��س #"�ط 
��2 ا�����ة #�+ #�ض  �$��3ء . ��روغ ��0 وھ� ��3ل ا�ذ(ر وا

 (���رة  إ  ��زواج ��3ر
�، #ر ط��ت ا� (���رة وا�����دي 
������  ��ز����، #��+ �����ل ����� �ر����0 

 2��
ا�3ر��	 وا ���د 
�0 ����� و��ص  ��ذ(ر ا�����ن ��� و��ث [ 
 ��ده #�� �3ر���0 

وا ���د 
��� �ر��0 [، وأن  ��?�A  ا���رء ���واه ، #�����س أّ���رة  ����وء، و��� ا��"وى 


�2 ا����Jن إّ أن ����(م #�� �زوا��0 و.را�Gزه، #�+ ���ل ��0 أن ����رس ��� ��ّرم [، وإن 

  . ���وز ذ�ك 0�# 
"� 0، و�� ھذا إّ �رص �ن [ 
�2 �"�وة و
�	 ا��+�	 ا� 3ر�	
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�
+5	 ����	 5 ل ا�زواج و��رج �ط�ق ا��(��ح �(�ون �5د ���رض ��(�رة  ��ر�م ا�J+م  	�

. ا� (�رة  طر�"	 .�ر � �3رة، ���ث أ���� �(���� ط� ��� إ�زا����  �د���� و��ط"��� ��رو.�� ���0

����د ��� ���0 و������2 ����(�م 
��ن ا����ذارى و ھ��ن ا��ور����ت #��� ا�����	، ����ث �(���#^ 
 ���ده 

���	 �ن ا�ر��ل، �ن ھذا �� �ن ��� �ن ا��8ت ا�"رآ���	 ا������ن، ھذا �� و
د  0 ��ن �د�ل ا

و(�ذا  ﴿ #��ّن ��5رات ا�ّطرف �م �ط��Cّن إ�س �5 ��م و ���ّن﴾: ا8��	 ��ث �"ول 
ّز و�ّل 

﴿و
��دھم ���5رات ا�ط�رف أ��راب :﴿�ور �"�ورات #�� ا�����م﴾و#� آ��	 أ��رى :#� 5و�0 

�+���ظ  أن  ).53، 52: ا���8	. رة صا�"��رآن ا�(��ر�م، ���و( .ھ��ذا ���� �و
��دون ����وم ا������ب﴾

 3(ل ����ر #�� آ��	 ��ن ا���8ت  ��(رر  ���2 �ور��ت 
ذروات" ��5رات ا�طرف"(���� 

��ث أ��� ��د #� ���� �رد وو�ف ��� 5د ��د [  0 أھل ا���	  �3(ل 
��م . ا��ذ(ورة �� "�

�������ن #���  $��ض ا��ظ��ر 
��ن ا��(�#��9ة و
���� ����د  ��0 [ 
 ���ده ا�. وا�ر����ل  ��3(ل ����ص

��+ح ا��د�ن (�3ر�د، �ر��A ( ا���	، و��ن �ور���ت 
�ذروات  �3(ل ���ص و��ر���ل #"�ط


�ز و��ل ��ّرم  �3(ل �ط��ق ا��+��5ت ا������	 5 �ل ا��زواج وھ��ذا  #��_) .587: ص. ��� ق

��� ��ط� ���ذر�	 #� ا�J+م ����ھ� ا�وا�A �ن أ ��د 
د�دة ����	 ����� . 
�2 ا�����ن ���

ا����وي وا��+�5، ��ث ����2 ذ�ك #� ا���	 وا� �راءة وا��"��وة وا��"�وى ا����2 ا�رو�� و

  .وا�ط��رة وا� (�رة 

  

 



  

  

  

  

 

  ا�وا�ل ا�
�و�و��� وا���ز�و�و���   -

  ا�وا�ل ا������  -

  ا�وا�ل  ا��ر�� و ا������� -

  ا�وا�ل ا������� -

 ا�وا�ل ا���ر��� -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ا�	�� ا��ا�� 

ا���ا�� ا���د�� ا�� ��ان 
 ا���ر�� 
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  :ھ��ك �دة �وا�ل �د ؤدي أو ��ھم �� ��دان ا��ذر�� ��د ا���ة و�ن ذ�ك �����

  :  ا���ز�و�و��� ا�وا�ل ا�
�و�و��� و. 1

ط  رأ ��  # ا�"�  م   ؤ!ر �  � �  �وك  �  إن ا�ط  ورات وا�)  و'ت ا���ز�و�و"�  � ا�

ا��راھ  ق  ود��  . إ�  # ���  د �  �و*��ت -�  ره ا���و�  �، *�  � أن ا���  و �  ن ا���)�  � 

����� .ا�"���� �. �وة دا��� ��4رف ��2وك -�ر ���"م �1 ا��ظم وا�����د ا'"

(J.E Toublanc, P. Gutton,  J.P Mialot , La Puberté Humaine , 

Que Sais Je? 1993, p: 85).  

  :ا���و ا�
�و�� . 1

2  دأ ا��راھ�  � �2ر)�  � ا��2  وغ ا��ر2ط  � 2  ����و ا�"��  �  ���  رد وھ  � ا��ر)�  �  

� ب �� # أ!رھ � ا�� �ة �رو� �ت "�� �� *ا�را2ط� �2ن �ن ا�ط�و�� و� ن ا�ر7 د، 

�� درة �� # ا���� ل، 7 رط �� �م ھ ذه ا��ر)� � و�ن !م �رو��ت ��� �� ا"���� � وا

)ت ا��:�د وا�8دة ا������9، وا�8دة ا������� وا�� إن *�ن دورھ �  7�2�8ل وظ���

2  ر *�ر)�  � 4  ��� ���د�  � �*  ن � �  ��  # أ*�  ل و"  . إ!  ر ا��ر)�  � ا�"����  � وا�

 G. Abraham, R. Porto, Psychanalyse). ھ�� � � � ا�ط ور ا��2و� و"�

et Thérapies Sexologiques, edit Payot, France, 1978. p: 133.)  

 �  ��  ل ا��  �ة �  ن ط�و�:  � إ�  # �ر)�  �  إن ا'9;�  �ت ا�"��  �� إ!  ر ا��2  وغ وا�

  :2ظ:ور �� ��� ا��راھ�� *ون ��"� �ن إ�رازات ھر�و��� ��ددة ، ���زة

���رات ا��رو����� . أ� :  

��2 �����=، ���ھم �� ز��دة  ا>�رو"�ن ھو ھر�ون �)*م �� و"ود��2و�<�ت 

)"م ا�8دة ا�!د���، ��2��� ز��دة )"م ا�!دي، ھذه ا��8رات ) دث � ن � ��ن إ� # 

. ا��8رات ا��4�9 2 ���رج � @ن ا" �ه ا��) � �4 2= أ��� � !;ث ��وات ��42 ��د��، أ��
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�8 ران � � ا�� ون وا��78ء ا���9ط� ��8ر �� ا��ون وا��رض، ا��7�ن ز�دان �� ا�)" م و

 (Lucien Chaby, Ibid, p: 31*ذ�ك �ن ا���= إ�# ا>-�ق

���رات أ�درو�����  -ب�:  

ھذه ا�D!�رات *ون �9<�� �:ر�ون ا>�درو"�ن، إذ ظ:ر ا�)��� ا��2و-�� -���2  

م �2و-. �2د ���ن�� E>أ7:ر �2د 2دا�� ا���و ا�!د��، أ�� ا�� �و ا�و<��� ا�����2 . �

، إن ا'�:��2ت 7*ل ا����دات ا�)����� ��ن ا��2وغ ط� ظ:ر �� �4ف �ر)�� ا��2وغا�را2

  ا����22 2:ر�ون ا>�درو"�ن 

  : ا�ط�ث  -ج

� �2د D� ،ل �ن ا�"��ب ا���ز�و�و"� 2ظ:ور دم ا�)�ض�ا��2وغ ��د ا���ة �*

� إذ ��*ن أن �� 13و  �12;��ت ا��2وغ ا>و�# �ن �7ر ا����� وا2Fط�ن ��و�� ���2ن  

9Dر �;��ت ا��2وغ ��د ا>�!# . �9�ف ھذا ا��ن �ن ��ة إ�# أ9رىو��*ن أن ��دم أو 

���; �ن ا��ن ا��ذ*ور ����2 و��� ��وا�ل *!�رة �د *ون �ر2ط� ���2��2 ا�"�د�� ����ة أو 

-�ر ذ�ك ورا!�� �ن ا����ء ا��8��2ت ا��و"ودات �� ا�����H �ن أم، ���9، أ9ت، ���، إ�# 

�ن ا>��رب، *�� أن ھ��ك ا<طراب �� ا���دة ا�7:ر�� �� ا�7:ور ا>و�# ��ط �ن 2دا�� 

ظم �2ظ�م 7:ري )# �ن ا��Dس. ا�ط�ث ��ود إ�# �وا�ل �2و�و"�� أ9رى�ا�9وري ( .!م 

  ).151دار ا��Kق ���7ر ص : �"�ب،  د��ل ا��رأة �� )��:� وأ�را<:�،  ا>ردن

  : ا�
�وغ ا��ر�$ -2

إن ا�Fرازات ا�:ر�و��� ��"م ��:� �8رات ��# ��وى ا�"�م  *�.، 2دأ �� ا��رة 

:� ��د ا��ن ا�!��ن �7ر، 2�8ر �� ا�طول، ا�وزن، ا�7*ل  16و  �212ن ���� و 

�ل ا�4ورة ا�"���� �� �ن ا��2وغ E>�2 ا��وارق ا�"���� *وا�)"م و�� ا��ون، إذ 

ھذه ا��8رات ا�ط�ر�H وا�ظ�ھرة )دث إ��دة *و�ن ا�4ورة  أن )ALVIN( ا�!��و�� ��ول أ��ن

ؤ!ر �� ا���س ��# *و�ن ا�ذات � J.E Toublanc, P. Gutton, J.P) ا�"���� ا�

Mialot, Ibid, p: 85.  ) زر:  ا�4ورة ا�"����  )SCWEITZER(، *�� ا�2ر �و�

;!����د�� ��# ��ر��  ت�"�و�� �ن ا'�����2ت و ا� �"���� و�د�ره �ن ":� ا�

، و�ن ":� أ9رى *"زء �ن )وزن ،طول ، 7*ل ، �ون ( *�و<وع ��ز�و�و"� �*�ب 
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��� J.E Toublanc, P. Gutton, J.P)  ا���497 ا����وءة 7��2)��ت ا���ط��� ا��9

Mialot, Ibid, p: 19.  )  

�2ر �ن ا'ھ����ت  �)��:� إن 4ورة ا�"�د �د �ن ا����ھ�م ا�د�����*�� ا� �ا�

ا���ة، و*���� ا����ش �1 ا�"�م 2*ل )و'. د��ل ��# �2ل ھذا ا�"�م أو'، و ا�D*د �ن 

��  ���# أھ��� ھذه ا�)و'ت ا���ز�و�و"� )FREUD(ا�:و�� ا�ذا�� !����، *�� أ*د �رو�د 

)�ل ا�)��ة ا�"����: )��ة ا��رد إذ ��ول �ا�ط�و��� إ�#  �1 2دا�� ا��2وغ، ظ:ر ا��8رات ا�

ھ�� 24= ا��زوة 2)ث �ن ا��و<وع ا�"��� ��د ا9Kر أي ھذه  .7*�:� ا��:��H وا���دي

، أ�� )M.KLEIN(أ�� �2����2 �*;�ن. ا�)و'ت 24= ��2!� ��2)ث �ن ا'�4ل 9K�2ر�ن

��12  ��رون أن ا��8رات ا���ز�و�و"�) D.W WINNICOT(، ���*وت )A.FREUD(�رو�د

طرأ ��# ا�وازن ا����� ���راھ�� ا'9;��ت �ا ا�"�م ا�ذي *�ن ��ر)�  ذ�*ن ھ .ا�

���د�د �ن ا��8رات و ا�2د'ت �� �ر)�� ا��2وغ �24= �� و�ت ')ق و���� ��2ر و 

  (D. Marcelli . A. Braconnier. Psychopathologie de  L’Adolescent, edit Masson, 1998. pp: 16, 17) إ�4ل

�!ل ھذه ا��وا�ل �� �� ���  :ا�ل ا������ ا�و. 2    :و 

 :ا�'ر��ن ا��ط��  -1

�D7 �� أو��ط �����H -�ر ���ر ����� *Dن *ون ا�����H ��**�، أو ��  �إن ا���ة ا�

 ��:��2 ��7"�ر و 4راع داHم، أو أن �*ون أ)د ا�2Kء ���ط و ��2ذ ���2ت، أو أن *ون ا��;

�:ذا �"D . ��وا�ل �د "�ل ا���ة ��ط�7 إ�# ا�)��ن و ا��طف�<طر�2 أو ���د��، ھذه ا

ا���ة إ�# �ن �ن ��*ن أن ��وض �:� �� )ر�ت ��. دا9ل ا��2ت ا>�ري، إ�# "��ب �� 

و�ره �:� ا�2Kء �ن أ*ل، ��2س، �وم و )����، ھذا ا�)ر��ن �ظ:ر أ!ره �4�9 �� �ر)�� 

د ا���2ت و )# ��د ا���2ن زداد ��د ا��2وغ، و و �)ن ���م أن ا�ر-�2 ا�"���� ��. ا��راھ��

أن ا��2وغ ��4)2. �8رات "���� ��ز�و�و"�� �� ا���Fن 2�2ب ا��8ر �� ا�وازن �2ن 

9�ف ا�8دد ا���4ء و ز��دة *�2رة �� إ�راز ا�8دد ا�������، و ��4)ب ھذا ا��8ر �8ر �

�ت �ن ھذا ا��وع �ذھ2ن <)�� ا��7ور إذ أن أ-���2 ا���. *�2ر �� ��س ا���Fن و ���7ره

��4ل   ( ��2و)دة ا�ذي  �*ون �� ھذه ا��ر)�� 9ط�را و ��*ن أن �4ل إ�# )��� ا'*�Hب

: ، �2روت�1)�د �9ر ا�زراد، ا>�راض ا����2�4 و ا�ذھ���� وا'<طرا�2ت ا���و*��، ط
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�1 أي ر"ل ��2ل ��� �د��:�  إ�# ا'ر�2ط �2;�� ��ط��� ) 236: ص. 1984دار ا���م، 

���2ب �� ��دان  ذ�ك وھذا �ن أ"ل �و�ض ا�)ر��ن ا���ط�� ا�ذي ��7.، وھ. ا��;�د 

�: .��ذر�

ف ا��� ا���* وا��'واذ ا�)و .2,: 

ا>�� ا>��# ھو �9زن ا��واھ� و ا�زوا"ر وا���م وا��!ل ا�� أ9ذ:� ا��2ت �ن 

ة �ن ا�2Kء >�. �م �*ون �ن �"رد د�E  ا�وا�د�ن، �:و �2!��2 ا�<��ر وا�ذي ھو أ7د ��و

إ��� أ��7ء أ*!ر �ن ذ�ك وأوا�ر �دة ����2 �ن �وا��ن ا��"�1 و ا�د�ن، . أوا�ر ا�وا�د�ن

�*ون . و*���� )��ق ھذه ا>وا�ر D2ن �*2ت ر-�2ت ا�:وى و����:� �ن ا�*ف 2وا�ط� ا�*2ت

�97ص �ن دا�9. و�*ون �:� أ7د 4را�� �ن ھؤ'ء ا�2Kء، و*ون �. ��ط� أ*2ر 4)ب ا

. )<ور داHم ��. )# �� -��ب ا�وا�د�ن، و*�D. ا7رك إ��ن أو أ*!ر �� ا�)*م وا���ط

*�� ��ول �2ض ����ء ا���س أن *ل 97ص 2. <��ر�ن و��س ). ا�وا�د�ن وا�<��ر(

  . و�ط��ون ��# ذ�ك ا�م ا>�� ا>��# ا��زدوج. <��را وا)دا

# ��د *ل ��ة �د ���*س  ذ�ك ��# )��:� ا��و��� و�� �*ن ��# ا9;ف ا>�� ا>��

و�:ذا *��� *��ت ��ط� ا>�� ا>��# �و�� �د�:� *��� �4ب ���:� . ����;:� �1 ا9Kر�ن

أ*!ر ا����م ���D2ل ' أ9;��� �واء �)و ���:� أو -�رھ�، �*ن ��*ن ��<��ر ا>9;�� أن 

)��ق ا��ر-وب  �*ون أ�ل �وة و<8ط� �د�:�،و �� ھذه ا�)��� �� .�8ب ا�:وى ور-�2�

9ط# ا>وا�ر وا��وا��ن ��. و�4�9 �� �را)ل ا��راھ��، ���= ا���ة ����:� أن 

��ط �� �N ا��. ا�"�س #( ��و2:ذا �@ن ا>��  وا>9;ق و*��� ��Dر 2. ا�<��ر ا>9;

،  3طب ا�����، ط�2د ا����م )���، �و�و�� ا�( ا>��# ھو ا����1 'ر*�ب ا��)ر��ت

    ).137: ص. 1986دار ا���م، : ���2ن

   ) :ا�.
��� ( ز��دة ا��وة ا������   .3

 و��4د 2:� ا���8��2 ا�"���� وا�27ق ا�"��� ��د ا���ة ���# ��2"�ون ا�"���

)HYMPHIMANIA( �� �2ة ��# 7*ل �4و�، وأ)���� �ظ:ر ھذا ا'<طراب ��د ا��

��د �ذر�:� ا�27Fع ا�"��� ا�ذي �ؤدي إ�#  #ا�)�"� ا���رط� إ�# ا����ر�� ا�"���� )

ف*�داه إ�# �� �وق ا��ذة  و'  FANTASME(  ) (Gabraha m.R Porto(2ذ�ك 2ل 
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,PsycHAnalyse et Therapies Sexologiques, edit Payot Paris, 1978 

,France .P173)زج ��. ���4ر ا���د��، ا�8رو�ر واF)��س ، وط��2 ھذا ا'�)راف 

 . وأ)���� ا����ب ا�ذا�. ا�ذا� ��2زھو وا��ظ��

 : و��*ن أن �ذ*ر ��. �� ��� : ا�.ذود ا�����  .4

   :ا��1���ء ا��)ري ��د ا���*  -أ 

�1 ا7داد ا�ر-�2 ا�"���� و ا��دام �رص ا�4ر�ف ا��7روع وا��)دد ��2زواج �د 

دة ا��ر��، و ھ� أن )ك ا��رأة �"D ا���ة إ�# 4ر�ف ا�7:وة ا��*2و� �ن طر�ق ا���

�:� ا�:زة، و �م ذ�ك D2<رھ� �2دھ�، ��دد �ن ا��رات �1 ا��9ل ا�;زم ��"��ع إ�# أن 

��د ا�<8ط ا�7د�د ��# �<;ت ا��رج وا��9ذ�ن ود��ك )��� ا�!د��ن �2د وا��د ا>9رى 

�، إذ أن إد�9ل ن�� ا��رج )�ث د9ل ا>124 �� ا��:2ل أ!��ء ����"� ا�2<ر�ن وا��7ر

 �:;�9��دى �� ا��<�ب ا�����9 ��ذ*ر ��:وي ��9ل ا��رأة، �)ب  ذ�ك  وط�2. و�د 

ط�1 أن �رغ ورھ� ا�8ر�زي ��د�� ��ذر ���:� ���ش ا����ر�� ا�"���� و 2:ذا �

�2د ا����م ا�)��� �ر"1 ( 4ر�ف ا�ر-�2ت وإ�27ع ا�)�"�ت ا�"���� 2طر��� و ط����2

و �د �*ون �"وؤھ� إ�# ا'����ء �ن �2ب ا�:روب �ن ا�وا�1 و�"�2:� )  167 ��2ق

"�ھل -�7ء ا�2*�رة ھذا ا��و�1 . ا9Kر�ن و�4�9 ا�"�س ا9Kرو�*�:� �� ا�)���� 

ا�)��س وا�:ش،  ��د �ؤدي ذ�ك إ�# ��دا�. و��2��� ��دا�:� ��ذر�:�، دون و�� وا��رار 

ا��دوا��� ا��د�رة ��ذات، ��"� دوا�1 ����� *ون ' ذ�ك *�. �وع �ن . إرادي ��2ق

�7ور�� �2دوا��� �<�دة >�راد  ا�"�س ا9Kر وذ�ك ���2. �ن ا���طرة ا���:ودة ��# 

ھذا �� �"�ل ا���ة �وم 2دور ا����ل وا����ول �� آن وا)د وھ�� ا���زو��7 . ا�"�س ا>�!وي

ر��� ��9د�:� *4ورة د����� �� ا��وا�ف ����2د��  ��7*;ن أداة وا)دة �"دھ� ا�97ص ذ

  Pascal Henri Keiller Medecine Psychosomatique edit) .ا�"���� ا�)ر"�

dominos flammarion 2000p :79:) 

 ) :ا��'�ق( ا������ ا������  - ب 

� ا>�!# �!�:� و ا4ط;)� �ط�ق ���:� ا�م ا������� ا��!��� D Monoھ� أن 

Génitalisme 1"ر�2ض ھذه ا�)�'ت إ�# �وا�ل ��ز�ز�و"�� *�<طراب ا�8دد ا���4ء  و 
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أو إ�# ا�7ذوذ �� ���2 ا�"�م و ا�":�ز ا������ )�ث �"د ��4ت ا�ذ*ورة أو ا>�و!� 

� ،�ن ا��وع ا�ذ*ري) LESBIÉNNE(أو �� ���#. �و"ودة �� *; ا�"���ن 2در"�ت ���و

�9ل �� 2�7. ذ�ك �� �ر":� و ھذا �ن �D7. أن ��د ��"Dن إ�# ا�9دام �� �27. ا��<�ب أو إد

  �*ون *�ف ��ز�ق -�7ء ا�2*�رة و ��2��� ��دان �ذر�� ا���ة 

 :ا��<ول ا�"���  -ج 

)�ث أ�. )�ن درك ا���ة أن �� دا9ل �:�2:� -�7ء ر��ق ھو أ�ز �� ��ك و���. 

ط��1  و 2*ل ا�و��Hل، �و�ف ����2:�، 7ر�:� و)��:� وأن ���:� ا��)��ظ� ���. 2*ل �� 

�:ذا ا�9وف �د �د�1 ا��2ض ��:ن و�4�9 ا���4رات  إ�# �)�و�� ا*�7ف ھذا ا��<و، 

 �:��و�:� �وال ا���داوي �� ���د ��ن :" وھذا �� ��*ن أن �;)ظ. �ن );ل ا�)��� ا�

20( ��ة �� ا��7ر�ن �ن ��رھ�  ��� ( ،�:"�ءت �1 أ�:� ا�� ط�2ت ��:� �)ص ا�2

Hط��:� ��# �;�� -H�7:�، وا��2ب ا�ذي "��:� 7ك �� �;�� ا��78ء ھو أن ا>م �

8�ل :2ط رأ�:� �2"�ه إ�# ا>��ل وا��Dل �ودت *ل �24ح )�ن  �:')ظت أن ا�2

. و�2ؤال ا���ة ���ت أن أ�:� *��ت (��2دا9ل وھ� �د إ�24:� إ�# ا��78ء ���س �

)ذرھ� دا��H �ن ا���ز أو ا��ط �ن ا>��# ��79 أن ��زق -�7ؤھ� و�ن ھ�� 2دأت ا���ة 

� ' ���> .(ط�Hن ��# أن �� �(إ' أن ا��<ول ا�"��� . �و�� 1��س ھذه ا��

� ا��9ط�H د�1 ا���ة إ�# ��دان �ذر�:� *ون أن ا>م 2ر�2:� ا����د �ن أ�س ا�ر�2

 (.ا��9ط�H و�وء ا�*���� ا�4)�)� �و�4ل ا�ر���� إ�# ا�2:� *��ت ھ� ا��2ب �� ذ�ك

ا��ؤ���ت ا��ر��2 ��درا��ت وا��7ر ا�ط��2 ا�!����  -ا��رأة وا�"�س  - �وال ��داوي 

  ).36:ص �21982روت

 

   :ا��1�����ا�وا�ل  ا��ر�� و . 3

>�:� أول �)�ط  ,��ب ا>�رة دورا *�2را �� )د�د ��وك ا��رد: ا��*ك ا>�ري  -أ 

و�# ���ذج ���4:� ا�ط�ل و �:ذا ��ن ا���ل إ�# ا)رام ا���دات و ا�����د ا��وا��ن أو ,

:H��2< د�:� ا>�رة� � �ا���ل إ�# ا'�)راف �و�ف ��# ا��وا�د ا�����9 و ا���و*�� ا�

) 132:ص ��1972ر ���د ر�<�ن ،دروس �� ��م ا'"رام ،دار ا��:<� ا��ر��2 ،(
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 ��H�� 7ن �� و�ط�� ��� -�ر 7ر��� وا�;;� ������2ن إ �*ون أن ا����ت ا�;

��*ك ��ود ���ص �� ا�ر��2 ا�ذھ��� وا>9;���، ��� ��9ق أ!ر ���2 ��# ����� ا���ة 

   .!���� و ا��497و��# *��:� ا'"���� و ا�

 :��ط ا��ر
�� ا��ر��  -ب 

��ھم ا�ر��2 �� *و�ن ��497 ا���ة ��د *ون ا>�رة �و"ودة ،  ���2# أن �*ون 

ا>ب وا>م ��# ��د ا�)��ة و*ون ا�را2ط� ا�زو"�� ����H ��2:�� و����7ن �1 أو'دھ��، 

ر��2 ا>و'د و�4�9 ا���ة و�*ن �*ون �ظ�م ا>�رة ا�ر2وي �9طQ ��� �<ر <ررا �8��2 2

،و��!ل ھذا ا�9طD �� ا�"و ا��<طرب دا9ل ا>�رة  �2و"ود آ�2ء ���ط�ن ���دم ��:�� 

���ل ا�)��ن، ا>��� ،ا�ودد، )�ث �"د ا���ة  �<طر�2،  �2*��2:� ��س ا�4رف و 

اHم ، 2طر��� '�7ور�� و -�ر �7�2رة، و *�D:� �<طرة ���ل أو ار*�ب ا��)ر��ت وا�"ر

Rرد ��ل ط���2،  إذ ��ول �و�* �:2ره ��و*� ط����2 و�ن )�:� أن ��*. F!�2ت ذا��  )

YOUNG(: " �� �2-ب أو ا�ر(�� �:ھ��ك ر-�2 �7ور�� �*� 24= ا���ة )��; وذ�ك �)�"

 Young &Ajuriaguerra.Manuel )و "ا����ل ا���ر *�;ح <د ا�2Kء ا����ط�ن

de Psychiatrie de Lenfant 2em.edit Masson.paris 1980 p 19 )  �� ھذا

  . �2رز D!�ر ��ط ا�ر��2 ا>�ري �� *و�ن ��497 ا���ة

 : ا4��1ط 
�ن ذ3ر و ا���*  -ج 

�ؤدي ا'9;ط ا�"��� إ�# �9ق �4و�2ت ا�)*م �� ا�8راHز �4�9 ��د ا��راھق ، 

�8رات ا���ز�و�و"��   إذ �:م �� ھذه ا��ر)�� �4�9 ���2وا<�1 ا�"����،�� �"�وھذا �

د��. إ�# ا�*7ف ��:� ، ��ن أ�س ر<� S ��. أن . - �2ن ا>��رب  و*ذ�ك  ا��)�رم - ا�

, �را7. ��1 اوا�ز�و, ا<ر2وه ��# ا�4;ت ��12 " :��ل) ا��S #�4 �2 ���. و��م(

��' :���ل م!, �2ن �د�. .���"��, �@ذا ��ل ذ�ك, ����2 �7ر هوزو"و� #�� S ك��"�" 

إذ �"ب ا��4ل ��2:�� ) 82: ا2ن "��ر ا�:�!�� ا��*� �ر"1 ��2ق ص( )رواه ا2ن ا����(

.��  .�4�9 �� ا��ر)�� ا�)ر"� )�ث ا��<ول ا�"��� �*ون �� 

  : ا���ر -د
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، و��2ر �ن أھم ق�ؤدي ا���ر ��د ا>�رة إ�# اF)��س ����2ص �دى  ا��راھ 

�)راف، و�*ون ��22 �� ا�)ر��ن �ن ا��د�د �ن ا�)�"��ت ا��وا�ل )��زا ��# ا'

�د  ���ك ا���ت اF)��س ��2ظ�م و ا��:ر و , -*���D*ل وا���2س و ا���*ن -ا>����� ���

و�:ذا �د ��ك ����ك ��و�� و ��)ر�� , ا��8رة إذ أ�. �7ور �ؤ�م وو!ر دا��9 �7ر 2. 

:� 2طر��� �7�2رة أو -�ر �7�2رة ط��� �� ا���ل د�1 ا>�رة أ)���� ��2. وذ�ك ��د ا�ر�ق

���"وع وا�)�"� وا�)ر��ن �د �*ون وراء ��دان ا���ة ��ذر�:�، وإھ���:� ھذه ا����� و�دم 

��ت "���� -�ر 7ر��� و ا��2رھ� طر�ق �:ل �*�ب ;� ����ا���2'ة 2:� �د��:� إ�# إ

  ).337:ص, 1995. �22"د�دة ط�ر�د�ر�ك *وھن )���� ا�"���� دار ا��Kق ا(ا���ل 

إذ أ��دت �2ض ا�ط;��ت ا��2دان ا�8رD2 ��2ن ا���ة را)ت ��د 2*�ر:� �� �ن  

 %)99(أ84ر 2*!�ر و�2دأ ذ�ك �� �ن ا��2وغ أي �� ا��ر)�� ا>و�# �ن �ن ا��راھ�� D2ن 

�*ن �����2م �������2 ا�"���� )  ��17 �ن ( �ن ا����ت �د ��دن 2*�ر:ن � #(����* . ��*

�رة �2ن �رد�ن �� �*ن وا)د �1  ��;� وھو (concubinage)ظ:ر �� ���# ��2���ش ��

�4د��، ����� و-�رھ�، 2دون و�ر را2ط� �ا���7ر*� ا�"���� ا�*���� ���2ل ���2 )�"�ت ا

  . زو"�� ���و���

 :ا�وا�ل ا�������. 4

  :ا������ ا������   -أ

 �:�، ��*ن أن ' :�ؤھ� إن ا�ر��2 ا�"���� ا��H�� ر�� دا9لHة ا�"زا����ھ� ا��

�4د�:� �� ا��"�1 ��2 �)��. �ن "�رب و)وادث � ��وا":� ا���7*ل وا��4و�2ت ا�

 Fouzia Zidani, Lenfant né Hors  Mariage  en Algerie  eddit )و�وم �ل

A.P. ALGER 1992 P: 49) د��*ل ا��2د �ن إ�ط�ء ى أ��س ا')رام وا�)��ء وا'2

و�4�9 ��:� ا��;��ت ا��4�9  �2ن ا���ة    -ا��2وھ�ت- ��ر�� *���� �� ھذا ا��"�ل 

 1989ا���7ر �*�2 ا>�"�وا��4ر��  3ط�.��*و�و"�� ا��راھق .2راھ�م ��7وش( وأ�:�،

)�ث ' ���= ���2��7 �2ض ا��وا<�1 ا��:�� وا�� �"ب ��# *ل أم أو أ9ت  )89: ص

ؤول �*ون ��:�� و��*�. أن �و4ل ا����و��ت 2طر��� 4)�)� ���� �9ص أو *ل ��

# ' �"�ل ا���ة . ا�ر��2 ا�"���� و*ل ا��8رات ا������ 2:� �2و�و"�� و"���� �4�9(
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��ش �� �)�ط ��8ق ��8ب ���. ا�<8ط ا�����H ا����ء �8��2وض . D"���� �"�ل ا���ة 

رج ا��2ت ا>�ري ��� �د �ؤدي 2:� إ�# ا�و�وع �� إ�# ا*��ب ���و��ت 9ص ا�"�س �9

Dا�9ط.  

  :ا�1د��ج ا������  -ب

إن ا�<�رب �2ن �� ھو ���دي و�4ري �ن �D7. أن �ؤ!ر ��# ��497 ا���ة، )�ث 

2دأ ظ:ر ���:� �2ض ا��8رات �ن ��8ر �� ا"�ھ�:� ا��*ر�� و�)�ر2:� ور�<:� 

ھذا )11:ص2000أوت  6إ��  �31ن  ��412ر�2 ا��دد "ر�دة ا�7روق ا( ����دات وا�����د

*�. را"1 ������9 ا�!����� ا�ذي ' �زال ����� ��:� �"���� ا�"زاHري 2�2ب  -زو ا�!���� 

إ�# "��ب !���. ��� �"�ل ا���ة ��ش ا����د ا��9طQ ا�ذي �"ردھ� �ن �ذر�:�   ا�8ر��2

 �H�7� �H�7.  

  :��3و�و��و��7ل ا4�6م �ن ا���دم ا� -ج

7:دت ا�72ر�� )و' -�ر ��ط�� و"د ھ�Hل �4�9 �� و��Hل ا�F;م و أ7رط�  

، أ)دث "ا�2را2ول"وا'�ر�ت وآ9رھ� ا�2ث ا���ز�و�� �2ر ا>���ر ا������4   وا���د�

ا*�7ف ا�:وا��Hت ا����رة !ورة *�و�و"�� ھ���H إذ أ24= ا����م ا��وم �!ل ا��ر�� ا��84رة 

�وال ا���داوي  (.ر�ت )�ث ��:ل �ن 9;�:� ا�د9ول �2:و�� �� ���م ا�"�س، �4�9 ا'�

�@ن   )236، ص1982ا��ؤ��� ا��ر��2 ��درا��ت  و ا��7ر،: ، ا��رأة و ا�"�س ، �2روت

��:وا��Hت ا����رة دور �2رز �� ��8ر ا>�*�ر و*�ب ا����رف وا��رف ��# ا���دات 

�ب و":�ت ا��ظر ���7وب ، و�*ن �� �ر<. وا�����د ��"���ت أ9رى، 49و�4 �ر

ا���وات ا���ز�و��� �ن أ�;م و4ور "���� ����9، و*ذا �49ص ��وات ��ز�و���  ��"�س 

��ط 9�2�ف ا�طرق وا>و<�ع و2*ل ا���8ت، �4�9 وأن ا�"�س ��:م 2*ل ا���8ت �ن 

�وال ا���داوي ، (طر�ق ا���2ر ا�ط���2 �24= ا�F;م و���� د��ر ا>9;ق وا�ر��2

  ) .236، ص1982ا��ؤ��� ا��ر��2 ��درا��ت  و ا��7ر،: ا��رأة و ا�"�س ، �2روت

  :ا�وا�ل ا���ر���. 5

  : ا�8د��ت ا���ر��� . أ
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، *ر*وب ا��9ل و تإن ا�)وادث ا���"� �ن ���ر�� �2ض ا>�واع �ن ا�ر��<�� 

�2ب �� ا���دان �ن ا>��# �ن ا طا�درا"�ت، ا�"��2ز، ا���ز ا�����، ا���و ���وا�ل ا�

  �:��و� ��ن ��ة �� ا�!���� :" �� ���د:� ا�ط��2 " �وال ا���داوي" ���ذر�� *��)��� ا�

�7ر "�ءت �1 وا�دھ� و ا���4 أ�:� ��ة ر��<�� ��رس ر*وب ا��9ل ،و ا�در"�ت، و �رأ 

�2ب �� �ز�ق ا��ذ*ورة �د  توا�دھ� 4��2د�� �� إ)دى ا��"�'ت أن �2ض ا�ر��<��

-�7ء ا�2*�رة ���د ذ�ك ا�)�ن �ذ�ك أراد ا'ط���Hن ��# �;�� -�7ءھ� �2ل أن �زو":� '2ن 

�د �رض ��2ض اFر�9ءات )�ث أ�.  .��9:�، و �2ض ا��)ص D*د �د�. أن -�7ء ا�2

  �ن ا��)�ل أ�. ' ���ل ا�دم ��د �ض 2*�ر:� ���� ا�ز��ف

  :ا�8��1ب-ب 

ا�:�* � ��� رض و��"� د، �� �ل  .��# 97ص ���2وة و 2دون إرادة، ا� �ھو ا�داء "��

و ��� رأة أ�: �  )Rapist( -4ب ا��رأة وا-24:� إذ ز�# 2:� *رھ�، و���ل ��ر"ل إ�. -�4 ب

9� ف �� ب ا'-4 �ب �2 � ). 553: ا���"د � � ا��8 � و ا�F;م،�ر" 1 � �2ق ص(  Rapee(�48و�2 و 

� �ت ا���4 رات � � 2 �ن � ن ا���7 رة و ا��� 1 �7 ر ھ ن '9;ف ا��ن، )� ث �" د أن ا��

 3)�ن ا�ز��ت  �و�و�� ا�طب ا����� دار ا���م �2 روت ��2 �ن ط( .أ*!ر �ر<� �;-�4ب

  )197ص1986

��*  ن أن ���  ر أن أن ظ  �ھرة ا'-4  �ب �  د �  22ت ��  دان �ذر�  � ا��د�  د �  ن ا���  �ت ��  � 

1�  .��ش و' زال ���ش �وا�ب ذ�ك ا��"

  *إ�. �وع �ن أ�واع ا���ف وا�:�ك ��!�� إذا )دث �@�. �)دث �1 : �4ب ����2د ��2قا'-

�ن % 90أو �د �*ون �ن ا�9ط�ب �9ط�2.، إذ أ*!ر �ن . 97ص ��روف ��<)�� -���2

�وال ()وادث ا'-�4ب ' �م ا2F;غ ��:� �ن طرف ا���H;ت )ر�4 ��# ���:م 

��د ) .243: ، ص1991ار و �ط�12 ا����2ل، د: ، �4ر4ا���داوي، ا�ر"ل و ا�"�س، ط 

ا'9;ط ��  وا>�9رة �4�9 �1 ا')*�ك ا�داHم زادت )وادث ا'-�4ب 72دة �� اKو�� 

      .*ل ا����د�ن �2ن ا�"���ن

� �ول ا�� رأة ا��9 ور أو ا��� ���ر ا��9 درة إن ا'-�4ب �24= 9طرا )���� � �� د�� 

 دارك ا�9ط ر إ' �2 د � وات ا>وان، أو �@ذا ��طت ا��رأة ا��9ور أو ا�)2وب ا��9درة � ن 
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 ' 1 �*ون و)�دة  � 1 ر" ل �� �ط# ا��9 ور أو ا��9 درات ��'-4 �ب � � ھ ذه ا�)�� � وا

���(�.  

  ��" �وز ا�� رأة ) دود ا�4 داؤدي إ�# ذ� ك 4�9 � �� د��  �Hأن ��و*��ت �9ط ��*

�زاH  دة �D2:  � د�  وة إ�  # ا�"  �س،  >ن ا���د�  � ���  وم ا�ر"  ل )��H  ذ 2ر"�  � ھ  ذه ا�4  دا�� ا

 ����  :ا�9طورة �� ھذه ا�)��� *�ن �� أن ����� ا�ر"ل ��ل ���K�2ت ا�

�� 1 و ھ � ا�را-2 �،  ر�� )��� ا���ع ا��رأة �ن ا�" �س 72 *ل ھ �دئ، ��* � � أ�: � 

� � " '"إن ا�� رأة �� د�� � ول : *�� أن ا'�راض ا�7د�د ھ�� �م "�ھ�.، ا� ��دا إ� # �2 دأ

�2 ض ا�ر" �ل �� !�رون "�� ��  و) lucien chaby ibid p83( "�� م"ا�"�س �@�:� �4 د 

ل، أ�� إذا ا�ر<ت ا�� رأة 2طر�� � -� ر �7�2 رة ��أ*!ر ��د�� ���ر�ون ا�"�س �1 ا�رأة 

 رب � ن إ����: �، و � م إ"�2رھ � �� # ا�" �س�* ون أن ا�*!� ر � ن . �@ن ا�ر"ل ��2ر �D2. ا

� ���2ن ا����ء �1 ر"ل و)دھن �د�:ن �دم !�2ت �� �وا��:ن ا�"����، �4�9 إذا ا����ء ا�;

�����ر"ل �*ون �د�. 4ورة -�ر *���� �ن �و��:� و ا���K ا� � . *�ن ا��زاح ��� ھذه ا��;

�رى ��:� ا�ر"ل أ�. ��د�� �2دأ �� ��8ز�. ���رأة و �2ل ��. ذ�ك، �@�. -���2 �� ���2ل �� # 

�" �:���، �@ذا ر�<ت ھذه ا�)��� �@�. �د �)س �D2:� 9د�. أو �)س �D2. -�ر * فء ���7ر

�:  �، 4�9  � إذا *��  ت ا��ظ  �ھرة ا�4  �درة أ!�  �ء ا���8ز�  � ھ  � ا��2  ول و ��دH  ذ �  د �)  دث 

  .ا'-�4ب *�وع �ن ا'���م 

 إن ���;2س و ا��طور دورا ھ��� �� ھذا ا>�ر، إذ �� ل ا��;2 س ا�*�7 �� و ا��ط ور

D*� د أ�*  �ر ا�ر" ل "  �ه <  )�.، و أ�: � ھ  � ا� � ط�2  ت ا�" �س �  �س 8���2  �  #� رة ��  ا��!

  .تا���طو��، 2ل �8�2 ا���Fءا

  

  :ا��راض ا�,و��-6

إن ا'�4'ت -�ر ا�ط����2 أو ا��9ر"� �ن �ط�ق ا�زواج �د �2ب ا�� وث 2 ��"را!�م 

  .   ان ا��78ءا��ر<�� وؤدي إ�# �9�ف ا>�راض ��� �د ��2ب *ذ�ك �� ��د
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  ا���'ت #�!& !� ��دم �#ل ا���رك ! و ا���ر، ھذا �رور��ت �ن ا����� ا���ث ����ر

�ل إ' إ��. و��ت �� إ�, ا����*�& ا�دو�& ��ل و�م وا�+��!�&،ا'���*�&  ا()���د�&،��  

� �� ��دم !� ا����� ا���ث �#��& ھذه #��ت وإن .ا����� ا���ث �طو�ر *�, ا�دا0ب �/
 !� وا34 ��ل ھ� و ذا�. ا����� ا���ث ��رك ����ر ا��� �& !2ن ا���ر!&، و ا���م

  .ا����� ا���ث ��دا+& �ؤدي و ا����4& ا���وث

�ء أ�د��� ��ن ا�ذي ����ث ا��� � ا���ل ھذا !� و 9�  �����م ا�����ھ� ا��� ا��طوات ��و

  .�ذر�&ا���)دة �� ا�����&�����ة  ����4راع ا�ا� �ول ھذه �درا�4��

  :ا(�4ط>*�& ا�درا4& 1-

  درا4& إراء �ن ا����ث *�, '�د ا�درا4& !� ا����3 ا��� < و���د�د ��ث �=ي �����م

  ھذه �>ل �ن إ��. ا�و�ول ا��راد وا� دف ��+. أ���د ��د�د *�, �4�*ده ا��� إ�4ط>*�&

 ا����ث !� � ��وم) !ر*�& �تدرا4 أو( !ر*�& درا4& "ھ� ا(�4ط>*�& !��درا4& ا�درا4&،
 �>��& *�, �ط�0ن ��, ا@4��4، ��+. !� ���رط أن )�ل �� �د�& إ�4#/�!�& ����و'ت

 ط.، ا���در *�د !رج"(�. ا����م ��وي ا�ذي ا@4��4 ����ث ا�ظروف و�>�0& وأدوا�. �ط�.
  )1 ط

 ��+. *��. ري�4 ا�ذي ا���دان �. و�و�9 ا����ث �و. ا(�4ط>*�& !��درا4& و*��.
  .ا���ط��ت �3 ا�����ل و#���&

 ا�����>ت �>ل �ن *�� � ا���ول �م ���و��ت *�, ا(�4ط>*�& درا�4�� !� إ*��د�� و)د
   .ا��� �م ارا0 � �3 ا���'ت 

ا��� و���� ����� ا� ا��وودة ا���'ت ����ف *�, ا���رف �ن ا�درا4& ھذه �#���� و)د
!& �ن �>ل طر��& ا�#>م �3 �و��� ا��� و#���& ا����س �م ا����رھم *ن طر�ق ا��د

�#�4 ن ��د ا��� د ا���رب ا�� ن  !#رة ��� أ*طت ا���#رر و ���& !� ا���ل و وا��روج
 �>ل ھؤ'ء ا�����ة  �3 */�� أ��� ��ث ،و��4�*د� ن ��در ا���4ط�ع � ن ���4ر وا�#���ن

 ،!#�نا���  ا���ح دا�ل و�4و#�� ن ��ر!�� ن ��>�ظ& ،و)��������  �وادھن !�رة
  ا��4�4& ��و���& �ظرا ��ب ا@�ر �دا�& !� � ن ا(��#�ك

 وأ���ده، ا���ث إ/#���& ��د�د �ن و�#���� ��+�� و ت )د ا(�4ط>*�& !��درا4& �������و 
  .و��دد د)�ق �/#ل ا��ر���ت ���E& *�, 4�*د��� #��

 إ�راز �3 ا�درا4&، )�د ھو ا�ذي ا�د)�ق ا���د�د *�, 4�*د��� ��ط��� � �#ل ا�درا4& ! ذه
 ا���ص ا�����ل #ذ�ك و ا���ث !� ا����4دم ا(����ر �����ل ا����& ا����0< ����ف

  . ا�درا4& ھذه أھ��& ����ون
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  :ا�درا4& �#�ن ��د�د 2-

  ا�Hرف  دا�ل و�����ط�H�4��م  �و'�&���� ا����� � ا(�4ط>*�& ا�درا4& ��ت ��د

  :ا�درا4& ت��' 3-

 �Eر(����>ت *دة وأر��� ا�����ة ا��Hر ا��دارى �ن *دد ��ص ���و��ت ��3 )��� ��د
 ����س ھ����ون �4م إ����ر *�� ن و�رر�� �� ن، وا�دة #ل �3) �و & ��ف و ���/رة
 ا��ر���ت ��& �ن ���=#د وذ�ك )�دي إ����ر ا���'ت � ذه إ����ر�� #�ن ��ث ا���ق،

  .ا�����ة  � ��. ا����4 عا��را و(�راج

  و*ن �/�#� ن *ن ��#��ن و�� ن ا�+�& �ن و ���ق ا�>زم ا�و)ت �ن ���� أ*دد�� و)د

  .وا�طرا��� ن ��ر� ن و*ن ��و���� ن

 ��#ن و)ت أ#�ر إ*داد �ب أ�. ��ث �4 و�&، ����ول أن ��#ن و' دا د)�ق �و�وع إ�.
و ار���ح واط�0��ن  +�& *>)& ��ق إ�, �لو��واد�� �� ن  *�,ا�����ت  ھ��. �ود� ��,
 �+�ن و��, و���� ن *ن ����د�ث ���   �9�4 ��, � �& ا*��رت  ا��� ھ� ا��طوة  ،ھذه
  .*�ط�� #ف أو )�ق أو �ردد أي �دون أ#+ر أ��4 ن !�

دن �� ن ��� ا(���*� وا�ر!ض وا(زدراء ا(����ر *�, ����دات #ن أ� ن ���ث� 
د�د �ن ا�+�& و�3 أو أ��4 ن !� *�� ���ر��� #��رة ��و�&.  

ا�����ت ا���)دات  �ول ���و��ت ��3 طو��& �دة اH�4ر)�� ا���و��ت !�د ھذه �>ل و�ن
 �ظ�� ��4ن ا�����>ت �#ن ���& �� � �#�ل أن ��4ط3 !�م ��Hب ���رات �ن ���ذر�&، !�� ن

  .�درا�4 � �)�� ا��� ا�+>+&  ��'��� �3 ����>��� ��3 أ#���� !�د

  ��'ت ���ء ��4ط3 �م ، ا�������ت !� � *ر�ت ا��� ا�ظروف ھذه و ا���و��ت � ذه و����

  :ا�����& ا����Hرات �4ب ��ددة � �&

 *�ر�& /ر��& ���ذ �م ������� و ا���4وى ھذا !� ���س *�, ���, �م *����� إن:ا�4ن
  .4�& 26 نE 4��& إ�, 4�& 23ا�4ن  �ن #��ت ا�+>+& ��'��� ��ددة

 ���4وى ����ن ' ! ن: ا@��ر � ذا �����4& ا�/K ��س إ�. :ا()���دي ا'���*� ا���4وى
 إ)���دي -إ���*� ��4وى �ن أو ����د�& *�0>ت �ن *�دة ���درن �ل ��ص، إ)���دي
  .ا�و4ط !� أط��ل ��4& إ�, +>+& �ن:ا��دد #+�رة ���0>ت ا@�ر ����ق و ��و4ط،

  :ا�+��!� -��*�ا(� ا���4وى

 �����& ا@و�, ا����& :ا���4و��ت #ل ود�� !�د ا���'ت، ����>ف ����ف ا���4وى ھذا
 وا����&أو�, ��� ���ص �H& !ر��4&  ا�+���& أ�� ا��L، ا(*>م !� ��4��س / �دة *�,

  ا�+���& ���� ���ص ادب  ��4وى � � ا�+��+&
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 وھذا ا����و��ت، ��3 ��#ن و)ت أ#�ر 9ر� ھو ا���ظ�ت، ھذه !� � ��� #�ن �� و#ل
  ذ�ك رEم �#� ن ،ا�����ت ھ��. و��رة كار��� �>ل: ���ذ�ب ا�/�ور �ن �وع ��� ��ق ا�/�ء

  .��+�� ��'ت ����ء ��� ��4ن

  : ا�درا4& !� ا����4دم ا��� < 4-

 أو ا��روة ا�H��& إ�, ا�و�ول *�, �4�*د ا�ذي ��ث �� < ��ط�ب درا4& #ل إن     
  � دفا

 ��+. و�#ون ا@�ور �. ���9 ��, �درا�4. ا��>0م ا��� < إ����ر ا���ث و*�, ا��4طر،
  د)�ق

 وا��وا*د ا����دئ �ن ��& أ�. *�, ��رف إذ � �، ��ص �� < درا4& �#ل أن #ون
  وا(/�رات

  ا����& ا��>)�ت *ن ا�#/ف ��H& � ���. إ�, ��+. �دا�& �ن إ���* � ا����ث *�, �ب ا���

 ا��� < و�ر��ط ا�درا4&، �و�وع ا�ظواھر � � ���3 ا��� وا��رور�& �وھر�&وا
 �و�وش، *��ر( ��ر!. ��ث ا����ھ<، ��ددت ھ�� و�ن،  و+��� إر���ط� ا���م ��و�وع

199(  

 و�زر �4ب ! و #ذ�ك ".ا�����& '#�/�ف درا�4. !� ا����ث ���� � ا��� ا�طر��&" �=�.
  ��وغ �ن و��#�. ا����ث *�ل �4 ل ا��� < أن أي �ددة� E��& ��وغ !� ���4دم إراء"

  )2003 )�4م، ���د ���د (.و��دد ���/ر �/#ل ھد!.

 درا4& أو ��+. !� ا����م ��� . ا�ذي ا@�4وب أو ا�طر��&" ھو !���� < ذ�ك، *�, ز��دة
  )1997 ا���4وي، ا�ر��ن *�د( "ا����0< ��ض وإ�, � � ��ول إ�, وا�و�ول �/#��.

 �>�. و�ن طر� � �م ا��� ا��/#�& درا4& � دف ا����ث ����. أ�4وب ھو ���� <! إذن
  .ا���ث أو ا�درا4& !� ا���ددة ا@ھداف إ�, ا��و�ل �ن ���#ن

ا��راع ا����4 ا��� ���/. ا����ة ا�����&  �ول ����ور درا�4�� �و�وع @ن و�ظرا
 ��#ن و' ا�درا4& �و�وع ��دم �.@ ا(#����#� ا��� < *�, إ*��د�� !�د ا���)دة ���ذر�&

.�  .آ�ر �� < ����4دام ����

  ا(#����#� ا��� < -

 ���ول ! � ��ص ���ظور ا��4وك إ�, ��ظر طر��&" أ�. *�, ا(#����#� ا��� < ��رف
 � � ��وم ا��� وا��4و#�ت � � �/�ر ا��� وا�طر��& ا��رد #��و�& *ن �و�و*�& �#ل ا�#/ف

 �ن �. ��وم و�� دوا!� � إظ �ر �3 ا����4& ا��را*�ت *ن فا�#/ و#ذ�ك �� �و)ف !�
  ) Reuchlin. Maurice 1969( �� � ا����ص أل �ن ا��را*�ت ھذه إزاء ا��4و#�ت
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 *�, و��وم ا����4& ا�درا4�ت ��'ت !� ا�ر�4�0& ا����ھ< أ�د "أ�. *�, #ذ�ك و��رف
 #��ل،ط ��ط�,( ����0 � !� ���ردة �#و� � /���& #��& ��ورة ا����& درا4&أ�4وب 

1(،   

 #�� وأ*را� � �����& ��#���& �ورة �و�3 � �م #�� ����و�و*�& ����ز ا��� < ھذا إذن
  .��4م �/��ص إ�, ا�و�ول أل �ن ا�4���& وا�ظروف ا@�4�ب *�, ��ف

 ����0 � ��د�د و�ن ا����& �ن ا���رب *�, �4�*د�� ا��� < � ذا !���4دا��� و�������
 .���د !�دا� � ��ذر��  ا����4 ��ظ�� � *�, طرأت ا��� ا���Hرات و����ف وا�4د�& ا����4&

  : ا�درا4& !� ا������4& ا�و4�0ل

 ا��و�ل *�, �4�*د وو4�0ل ا�درا4& ��ك ��دم �� < إ���ع ��ط�ب درا4& أو ��ث أي إن
�ل �/#ل ا�و4�0ل أو ا�و��4& ��ك إ����ر ا����ث *�, و� ذا ، د)�ق �/#ل ا����0< إ�,� 

.+�� .  .���9 �/#ل �و

  د)�ق ��+�� �#ون أن �رو �>� � �ن وا��� و4�0ل *دة ھذه درا�4�� !� ا����4�� و)د

  :ھ� ا�و4�0ل ،وھذه �� �د إ�, و�و�و*�

 ا�درا4& !� ا����ث ���4د� � ا����و��ت �3 و4�0ل �ن ھ��& و��4& وھ� ا��>�ظ&.1
  .ا�درا4& �! أھ��& � � ���و��ت *�, ا���ول �Hرض

 أو��و*& ����& ظ�ھرة إ�, وا(����ه ا��واس �و�." أ� � *�, ا��>�ظ& ��ر�ف و��#ن
د�دة ��ر!& #4ب إ�, �و�> أو����0 � ���� � *ن ا�#/ف !� ر�E& ا�ظواھر �ن 
  )1997 ا���4وي، ا�ر��ن *�د"(درا�4 � ا��راد ا�ظواھر أو��ك ا�ظ�ھرة ��ك *ن

  )1995 دو�دار، ا����ح *�د(*ر! � #�� و ا������ت، �3 4�0لو �ن ھ��& و��4& أ� � *�,

 ا������ت �3 !� ���د @� � ا������ت �3 دواتأ �ن �Eرھ� *ن ا�����& ا��>�ظ&����ز 
 !� أ��� ���د أ� � +م ا����ة !� ا�وا)��& ا��وا)ف ��ض ،و!� ا����� ا��رد �4وك !��ف

3� و�ر!�ون �����ث ا����و�& �ن �وع ا����و+�ن !� � ��دي ا��� ا@�وال !� ا������ت 
&�� وا����و��ت ا������ت �3 !� ����4ل و��4& ����ر" ا��>�ظ& #ذ�ك."أ��04. *ن ا(

 �>�ظ أن ا���4��� ا@����0 و*�, ا����� ا���ث !� �وظف ا��� ا�و4�0ل أھم �ن وھ�
 ا�4>م *�د ���د"(ا(����ر �4ر أ+��ء أ!���. وردود *��ده �4و#.، ا����وص، �ظ ر

  )1997 زھران،

 ا�درا4& �و�3 ���ظ�ھرة ا������& ا@/��ء #ل �>�ظ& �ن ا����ث ��#ن ا��>�ظ& أن أي
3� ا(��& أو�ر!ض ا����و�& �ن �و*� ا����وص !� � ��دي ا��� ا@�وال !� �����ت و
  .ا@�04& *�,

  *ن ���ر و�4و#�ت إ���ءات �>� � �ن '�ظ�� وا�ذي ا�Hرض � ذا ا��>�ظ& ا����4�� و)د
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 ا�����ل *���& !� �4�*د�� #�. وھذا ا���ت و��ظ�ت ا(��& !� ا��ردد ،ا���ق، ا��زن
  .ا�درا4& �و�3 ���& �#ل ا��/��ص و#ذا

  : ا������&ـ 2

  ا�ذي ا@4��4 ا���ور ����ر ا��� ا������& أو' ��رف ا(#���#�& ا������& إ�, ا���رض )�ل

  ا����4 ا��>ج ا����4&، ا(�4/�رة *����ت �ل ا�� �� ا��و�. *����ت �و�. �دور

 ��ول� ،!� �وا����&  ا��و. ��ن د�����#�& *>)& *ن *��رة ! � .ا(���*� وا��د�ث
 �>� � �����& ��دم أن ا��و. و���ول �� �، ����� ا��� ا��/#�& �ل *�, ��ل� أن ا����&

 أو �و & ���/رة، �Eر أو ���/رة ا��4�*دة ھذه ��ت# 4واء �. �>�0& �راھ� ا��� ا��4�*دة
 أ�. �ل ا��4�*دة ��د�م �رد *�, � � ��وم ا��� ا������& !� ا��و. ����ر و' �و &، �Eر

  ا��و�. *���& ��ت #� � ��طوي ���ددة أھداف إ�, ��ل أن طر�� � *ن ���ول

 !� و�4�*د�� ��� �9�4 @� � &ا��و  ا���ف ا������& ھ� ا���ث ھذا !� و���4�� #��ت و)د
3� �ر�&،و�د�ل �#ل �����  *ن ا�����ر �ن ا����& ��#ن� ��ث ا����و��ت �ن #�ف )در 

 !���ول ا��و�وع *ن ا����وص �روج �>�ظ *�د�� �و� � �� �و*� �#ون ا@����0
  .ا�#>م �ر�& �. ��رك �#ن ا��و�وع إط�ر !� ���ره أن

  : ا����& درا4&ـ 3

 �ن و)ر�� /�و' ا�طرق أ#+ر �ن ا����& درا4& ����ر  (SILLAMY.N1999 �4ب "
 #�ن 4واء ا@����0 ��د أ� � ،إذ و��ظ�� � وا������ت ا����و��ت ���3 !� ا���4م ,ا���#�ر
� 3 ����ن وا��& ��ورة �ر�و��، أو ��4���� ����� أو �و�� وا����و��ت ا������ت 

 أن ،#�� *�� � ا���ول !� ا��4د�ت ا��� ا�و4�0ل وأ ��درھ� #�ن أ�� ����رد ا������&
 �ورة أدق !� ��دو �#� ا�/���& ا��ر�& ا�طرق �ن �Eرھ� �ن أ#+ر ���9 ا����& درا4&

 ��وم ا��� �����& /��ل *��ق ����ل �=� � أ��� *ر! � #�� �Eرھ�، *ن ���زا وأ#+ر � �
 4واء �� � ����� ا��� �����& ا��رد /���& ���4ر ����ن �ذ�ك ،وھ� �درا�4 � ا@����0

 ���4دم ! � أEراض *دة !� ا����& درا4& و���4دم". ذ�ك �Eر أو � ��& أو �ر�و�& #��ت
 ���4دم ،#�� ا����4 ا��>ج أو!� وا�� �� ا��ر�وي ا��و�. !� ا��4�*د ا��/��ص ���د

 ���د �نا��/#� �Eر ا���د��ن ا@!راد درا4& !� ���4دم )د #�� وا�درا4& ا���ث �Hرض
  .��#ن �د أ)�, إ�, ا���و *�, �4�*د� م

 !� ا����+�ن �ن ا��د�د ���و� � ا��� ا(�4���& ا�ظواھر �ن ا���ق ظ�ھرة ��د:  ا����4 ا����س-
 #ظ�ھرة ا����ة ا���)دة ���ذر�&  ���ب ا�ذي ا���ق *�, ا���رف وأرد�� ا���س، *�م ��دان

 أ�د��� ��ن #��ت و��4& أدق ا����س !2ن و*��.. �!� �ؤ+ر ا��� وا��وا�ل أ�4�� � ! م ���4زم
 ا�ذي ھ����ون �4م:����س ا��4د��� و)دا����ة ا���)دة ���ذر�&  ���ق د)�ق #�� �و�ف

  .ا����ة ا�����& ا���)دة ���ذر�& �دى ا���ق /دة *�, دا�& أر)�م ر�د �ن ��#�� �وا4ط�.
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  : ا����س ���0ص -

  أن إ' �����س )���& ا����4& وا����0ص ا��4�ت ��3 نأ ا��ول ��#ن أ�. �ن ا�رEم *�, 1-

 �Eر���/رة )��4�ت ھ� ا����4�ت ھذه ��3 @ن ���دة *���& وا��ر�وي ا����4 ا����س
  .!ر��& ��#و���ت

 !رد �دى أوا(��4داد أوا�ذ#�ء ا!��& أوا�د أوا�� �رة ا���ر!& ����س و��4& ھو ا(����ر إن 2-
  .ا@!راد �ن ��و*& أو ��

  .*�� � ا�#�� ا��#م إ�, ' ��ظ�ھرة أوا������� ا�ز�0 ا��#م إ�, ا����س ���رف 3-

   ا���ق ����س ھ����ون �4م. 4

  "���ن �و)ف !� ا��رد �4وك �ن *��& *�, ����ول أداة إ' ھو �� ا����4 ا(����ر إن"

  1986 ،���4ن ���ود *طوف( ( ا����وط& ا��>�ظ�ت ����م �ن درا�4�� !� ��#�� ،و)د

  �دى ا���ق ����س ا��4د���ه ا�ذي ا����4 ا(����ر !� ود�� !�د �ذا �و�دا، ������ ���4وك

 ا����& درا4& إراءات أو!� ��������& )����� *�د �دھ� �م �زا�� ا����ة ا�����& !�)دة ا��ذر�&
 و �وز�/#�� ن�� و��4��د� ن ا�����ت ھؤ'ء �����ة �� م ���و��ن !� أ!�د��� @� � ا@�رى
  .ا���ق ����س ھ����ون �4م: ھو ا��4د���ه ا�ذي ا����4 ا'����ر

  و�3 �����ف ا��رد �دى ا���ق ����س 4 1959�MAX HUMILON " &" و��. ا��4م ھذا

.�� ���وروھ� 9 ���س 4ؤال 90 �ن ��#ون ����س *ن *��رة وھو و�ظ�ھرا�.، در
������#:  

  .4ؤال 12:  *�, ���وي ا�4دي ا(ھ���م ��ور-

  .أ�04& 10: *�, ���وي ا�� ري ا(��4واذ ��ور-

  .أ�04&9: *�, ���وي ا�دا���& ا�ذا��& ا��4��4& ��ور-

  .4ؤال 13: *�, ���وي ا(#�0�ب ��ور-

  .أ�04& 10: *�, ���وي ا���ق ��ور-

  .أ�04&6: *�, ���وي ��ورا��دوان-

  .أ�04&7: *�, ���وي ا��و��� )�ق ��ور-

  .أ�04& 6:  *�, ���وي ا� ذ����& ا@!#�ر ��ور-
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  .أ�04& 10: *�, ���وي ا�ذھ���& ا��>��ت ��ور-

  �ن ���ط إ��&،و و#ل 4ؤال #ل *�, إ����'ت ��4& ! ��ك ا����ل إ���ت ��ص !��� أ��

  :ھ� وا(���ت)4( أر��& إ�,)0( ��ر

  0 -ا(ط>ق *�, ��س-

-�0�/ �� - 1  

  2 -��و4ط-

  3 -�� #+�ر�و*�-

  4 - �#+رة-

  �و�3 �9�4 ا��� ا����0< �ظ ر +م ��ور #ل إ���ت ��دل ��4�ب )��� ا�����س �ط��ق ��د

  �9�4 ا��4م !2ن � ذا و ��ور، #ل ��دل ��ر!& �>�. �ن ،��4ط�3 ا����وص �ذ�ك ��طط

  .أ!��� � وردود وا����'� � ا����& /���ت �ن وا�ب و ���0ص *دة �2#�/�ف ���

�ب �����وص ��ط و' ، ا����& *�, ا����ص طرف �ن �0&أ4 �طرح ا��4م �ط��ق و��م��  

 ا���ب أن #�� ا��راءة ��دون ' ا����و��ن ��ض أن ��ث ا�ور)&، *�, ���/رة
  .*�� � ا(��& +م ا@�04& ��راءة  د ��ذل � م �9�4 ' ��. ����ون ا�ذ�ن وا(رھ�ق

  4ؤا' 90 �=�� +م ���؟ �� �ك���� �دى إ�,: وا�د 4ؤال ھ� ا(����ر ������& و�����4&

 .ا��4م !� ا���رر
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 أ 
 

 


	�ص ا���ث  

  

�د ا��	�ة  ا�طرا��ت ا���ف �ن و�ودا�درا
�  ا
	�د�ت ھذه� ����د � دا��� ا�����  
  

�ذر�	�� $�ل ا�زواج �%&� ����� ،  ا� �ري د ، ا(
	*واذا(ھ	��م ����
  :	ظ�ر �
�
*  
  

����،  ا� &ق ، ا(�	/�ب ، دا-&�� ذا	��2 ،  أ���ر،  $&ق ا��و���، ا��دوا����2ذھ �3��تھذ��  .  
�4� $وا���4�� 54&� �4
��4ت �4ن �4636�  و 	�ت ا�درا��4�  ا�$7�4�	��4ت ���� 2200ا����

�8�م 	
� ��   	ط��ق إ-	��ر ھ��&	ون ا��	�ونو ���9 ا���ط��ت $��ت ا�ط���� �
ر�ر �و(

  � رة �وز��  90ن �

���&5  ي�	
�و ���ل
	 ��  :أ���د، و ���ت ا�درا
� �&5 ا��	�/; ا�	��

4����ر�ا ت	*  
�
4%�4% �و�4ود  و ا�	%4 	 �� ا�ر/���4د ا��	�4ة ��4د � 4دا���  =4راع �

�ذر�	�� $�ل ا�زواج� . 

  .�وء ا��	�/; ا��	*=ل �&��� وا�	و=��ت �&5و$د -	�ت ا�درا
� ���&� �ن ا($	را*�ت 
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��ورات  

  

  

!	�وا إن ا����ء �	�ن 
ن ��ف، و�ورة، ����روا �ورا��ن �����وت و ا

  )رواه ا����ري( ��#�ن ����"وت  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  



 ج 
 

  

  
  
  
  
  


م ? ا�ر*�ن ا�ر*�م                                 �  
�� �*�د �ن ��د ? =&5 ?        ���د�� وا��ر�� و $دو	�� و$رة أ�
ا�=3ة وا�
3م �&5 

�ن2 ا5 آ�2 و=*�و�&,�&�2 و
&م ��� .  
�� :" ا�5 �ن $�ل ����� ا�-��ق �
  ".وا��دوا ? و( 	�ر�وا �% ��/� و���وا�د�ن ا*

 �����و( �ن *�ر �3م : ا	
�ءل ا*
��� و	د�9 اA$3م �����ذا 		8�5 ا��	���ت ��Aم و*
  ا����ر ��Aم  و$&��� ا�رؤوف؟

        %���
�ن ��
ط9 در�% وا�ذي ��ت ��ض $&�% ��ك , و��و�% أ�% أ�ت ا��ور ا�ذي F�
%*���  .أ*��ت ا�*��ة و��ك زاد *�% (
	�راري و

  .���Aوة ھ% اA��ن ... ��ذا ���ت اA�و�� ھ% ا�*��ن        
��ض , وا�ذي �ك �% ��و�% =ورة 	زھوا �&5 �ل ا�=ور �وا��وق , و$&�% ��8� �*�ك 

  .و��ف ��ون وأ�ت ط���� ... أ�% و�� �&*��ة ��دك ط�م ... $د ا�	ل 
�� وا�	% �دو��م 	=�G ا(رض $�*&� �رداء ا-و      �.  و ا-و	% 	%اا�5 �ن 	زھوا ��م ا�د

�� %�ا�	% أ�	�رھ� أ ا-=ص ���ذ�ر ��د��و�
5 ا��� (  ا��6���
   ا�=د� � و اA-ت ا
�ر ا�5 ا�ذي ِاذا ��ز $&�% �ن      ��ِا�5 . �ِ�ن $&�% �ن ��ف �*ظ� �ن ا���ض �دو�2  ا�	

�دي اAول 
�% �	��ب و�8وط�ت ھذه ا�*��ة وا�ذي 
��د�% �% ا��ذ�رة ���ن �
ا�ذي $�
�ر-Aوا.  

  ِا�5 �ل أ=د$�/%                  

  
  
  
  
 
  

 ا7ھداء



 د 
 

  
  
  

�� �*�د =&5 ����د�� و
ا�*�د J و*ده ( �ر�ك �2، و ا�=3ة و ا�
3م �&5 أ��ل -& 2 
�2 و �&5 آ�2 و 
&م و ��د &� ?:  

  :و أ-ص ���ذ�ر . �ط�ب �% أن أ��ر �ل �ن ��رك �% إ���ز ھذا ا���ل 
  


	�ذAت ا-Aة و ا 	ا� ��
�م ا���&� ت، ����ف �&%ّ �بء ا�7را ت% 	*�&زر�وح ا�و  �
  ،�ا���ر�


ر�
ر، وو�ر	*�ث ���ت �% �ل �روط ا�	�&م وو�� ت&% �� 	�ت �% �	��و�% �ل إ���

�� �، ��زاھ7���ز ھذه ا��ذ�رة ��� .و طول ا���ر   ? ��% �ل ا�-�ر ���=*� و ا�

  


	�ذة �&���س ��د�� ا�	% �م 	Aا�	����� و ��-ل �&% إط3$� �	و������	� ا���ا�	%  �	��

�

% 7	��م ھذه ا�درا�
A*رك ا���6� ا��ت ����. 


	�ذة Aن ا�ان ا��ر �ل  %�
ر� ���  :  5&�  ���ود ��&5 ، �ر$% *ور
���ن �&


 �

��د	�م �% ا6راء ھذه ا�درا�.  

 �
�� ا�	% 	�ت �&��ن ا�درا����  و ا�راد ا��
5 �ل �وظ�% ا7$��� ا�����دون ان ا

�� ��
�
Aذا ا��*ث ا. 

 

 �&��ت ��ر 
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:ا�����   

���ر	��وا����ا���	�����دة���	��م،	����ط����	�������إ������زا�ر	�����إ���
��	���،�ر�	�،�ط����� ����	�ة. و	�ا��ر	$�،��دھذھ������!	��

ر�زا*�(��$��ة)���أ�&ر���و�د،%������زا�ر	,�(�ط�	+�ذھ������	���(��و���������)��	&	�
�ؤو��*�ط��رةو�+�وةو�$ظ������وا%���ب�و!������ .

و*�	�	�����0)ذ��3�راءا����ز����$�ظ��(��$��ة*$	$�ط�ھرة���د�س،وا�ذ		���0	�رھ���(�ذ
. ھ��ط��رةھو���4��ءا����رة

�����	�ر�(��	��ا�$��ةا��زا�ر	����و*�	�����را����وا��$�وا�ط��رةوا��ر!وط�*�ا�وا�د	��0ھ
��،!��د*�	��أ�����������دةوا��را��5دا ��را������را�ذ	+د	��+���و�����������6��(��

. �	رھ�إ�(��	رھ�و�+ر	���إ�(��	دھ�
ز	+�����ءوا����ھ	���	��ز!���ا��ط)�د������	د(���	�ا�وا�د	���ر6+����6�	�0��	����و

��	��ر�ذ����(��ط��رةا�ذھ�	!��،وھذاا���و�	��ر��$���و	�*�(,&�����ط��رةا���د	���$��ة،��أ
و*د)�������	�)���%و�	�ءو�ر���ة%و�	�ءا�زو��،��ذا��د���0ا��ذر	�����و6و*�ھ�

. ا�ز!�!وا�د)و����
�دا%و*�(و����)�و��	�0&رإ�رارا!	���$�ظ��(���ذر	�و���ا�����و��(��(�	رھ�،�&	�

������ط��رةا�ذھ�	�!�	��ا�د)و��	�����3&����ذر	�ا�$��ةوط��ر���ا���د	�،إ�)،  

����س،!�ذ�����+��%!واھ)���إذا������$������أ��������7)ر	��$�ر���ذاو	��$	��)و!�
�	� وا���+ت ��� وا��� ة5در��را���درا����ن 0ودت *ن ا��	�ا�

��ر،!�ذاا��ر6	و�دا ر�	��و	6���&+�وإذا�د&�����	��������را*�	ا�����;وا�)رو��
�����زو�وا�زو����	&��0$	����*د��$6	�و����رو���و6و*��	�و�,�*رو��	��������	�

ر*ذراءأو*ر	����ز���	�،!�	رذ��	ؤ�دھذا،و����و��$�د	�ذاا��را*و���د��ا����وا����دا*���
�)�����$��ة	��0ا%و�	�ء�ط�����دةا����رة���ھد*�(�د��)	���وا��زو	روا��ذ�$	�+�� �	$���$�

�0������4	ر*ذراء!,��������5د���0إ�(�����5��واء���طردأوا�53�ءو��(����و	����،!,ذا��	�!���
�!	ذ�ك.6ر����ر�	�=�(�دا�+�ل����"  و�ز	د���0ا��ذر	�*�دا���

����	�0������ا�ز�(وا����	را��ر*	��ذ		�وا%)وا����5را��$	0ذھ����ا?��ءوا3)وةوا%*
وا ��+�م �ر�����و�����&������!��دھذھ������. �ذ��,��	��+د��ل

����)���ذ	+��ذ�ك،و!	�ذاا��ط��5�د�و�$�و��	+ول " :
���	����ر!�������،!��	��أ����!ظ��(�	,������)�	���أ��+د	���$��ةدورد5	+	��������0ز	�دة*�(

���و	$	و*�	@ .+ذارة��(��+(ط�ھرةو��+(���������	دة*�����د�����ا���د	0و &
�,!��$����	�ةا������وا�+	� دور!	���رارھذھ��و�6	�

���أ)رى،�واء�طر	+���ور	�أو4	ر��ور	�،	�++���ا%)�5	�� �����و���
	!�������د��و�+�ل ��

�*	وةةور6������د	����$�ظ��	�	�++���������������*	�ا��	�$ر��6	���و*���و5	��ا 
�و�+������	و�	ط�� .ا�د
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�دا������ا��زا�ر	��ر	��*�(�ذر	�ا�$��ة!	�و�	����6رورة��(���	��ا�د)و%و�	��ا�ز!�!��زوا
�رد)��$�ا���دا���0	�د&�$�����ء!	����&;!رادا������������و*���5�ا���وھ���5ذ����&	ر،!�
�	&	را����ھ���;و*�د5	������5���	��0د5�ءا��وء�واء���واذ�وراأوإ��&�	���0	�و�وا��+��	د

. وا����ھ���0ا������ا��زا�ر	�إ�(����5ھ������ت�ط�0ظ�ر
�ردو5و*��ردأ������$	0	و�5��%و5���رھ����+	�ا���	رة������+����د%���ط	�$��ة!	�����
$ردھ�!	���0	��++�رط6رور	وھوو�ودا������0��	 ���0ا!	��5����وھ�)������	�ر4

. ذ�ر
�����ذا،!��*�	��أ������	���0����0	+�$	!��ذا	��	�	��$��ةو��ر���	��	���ذ���و*	�ا�ذ�رو��

&�����%)ط�ءو)��$�ا���دا�وا��+��	د،�و��0�����ؤو����$�ظ��(���ذر	��و��0�%�رةأ	��������ر(�
�����  .������و�	��ر

 

�	�������ن إ���و�6	�ا�راھ��!	���زا�ر�)��$�&	را*
�*	�،ا ،!�ظرا���طورا��ر	���ذ	�ر!������دا�����+�5ل�����د	&�وا�ذ	��%و6�*���	��	�،ا 

�ر(�	�ةا��3��	وا����و�و�	��ذ	�	ر����&��!	���+د���5�د	�ا��د	دةا������*���د	������را�
�����������درا��%*�(�����دا�و�������(�)��!�0وا*�وأ����وا�ده��. ا����ر،��دھ�ا�	و

�أ*ط(��$��ة��6� �	�زا�و��6���ر	�����	��د���	����و*�� ��+��	�*�0و�	����)$$�����ط�%
���!�+&���� .�ر	��	��،!���������$��وا�����&+�!�أ)ر(,�(

�ؤو�	�!	��		���	�د&زوا���(���0ط	���زءا��إذأ����	��$��ة	ؤ)ر�زوا���و	��را������ط��
����+��. ر
�دا?��&	��	������+6�ء،ا�وزارة،ا�طب�ا�� ��،ا����	م،ا���		ر،ا���ث،���ر4�ذا�ظ!	���

���وا���		را 	+��	!��&��� �وا��� ���	دة*����0&ر�����		را���د!�+�و�ھذھ����6���
�5��	����راءةوا��*	�وا%)�5	�إذا�����		ر5د	$ر06�	�ء�������65	ظ���وذ����+�	د	��ذ		+	

�	��5	�	��	رإ����را*��&+�!	��ذ	��	����$��ة����رةوا���5�������	����5زوا�وا�$��دا%)��اا�
��إ�(0����داءا�0و ��������������)�ر�	و����6�را���طر	+��در��أو ،&��&��و	�و��دھ�ا�

ل������ .
�ر	�������و�و���,�	����3��	���+دور5�،��3!�ذھ��ؤ�����&����وا������������ط���

����*3���ددة*�(رأ���ا���	�ا���ر	�،ھذھ� ��� �	�����0د&ز*ز*�!	��6�!�إ�(و��
��	�����0��ھدھ$	���وا	��;���ا���$��وا��0)ر(����$	�$��*���،إ6�!�إ�(��اا�������&+�!�ا�
،��������������	*�����	�ر�	دھ�ا�&+�!	� 65��$��د�$���!	��طدا�����&�	ظ�ر���*��

�)� �درا��وا �������ذ	��������		ر�ظر����;�	�ء،�ذ����ور�	دھ�ا�&+�!	�����	������	
�ذ����ر�	�ا��	���د!��)�ر��3ط�را������،ھذھ�����65��و�	دةا��دا)��&+�!	0و�ا�ط����(���

�$5�&�����	 .
�*	����)ذ���ا���ھ	��وا!+	���ذا	���0	د!���إ�(���رد*�(���ط���+	�د	������	وا3!�����+	ودا 

�����و�و�3(�ر�6�و����$���0ررھ�ا�ز*ووا�ظ�ھر�����د�وا�ز���و ���،����ر*��
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	���ھوإ )	��	وھ������+��	���ذ��و!	���+	+�ھ	��	��ا��	��رددھ�*�(��ؤ���������		�وا�
�*	�،وھذا��ؤ�دھ�� ��	ث  وا5$و��ورا���زوا���دا�$��ةا��زا�ر	�،��	روا%���

0ر	�����ط	���)	�ر�	���؛ا��+��	دوا�+	��را�)�ور��4����ذھ��0ز�5��������$��ة%���أ�����
���!	����		را���و�(�� �������)�ر��،وا��دا)��&+�!	��ذ		$ر��6	��ا����������ذ����ر�	�ا�
���	�وا��ر����د	�	�*ر6�����ط،و����در���*	�وا%!��را�+د	�،ا���ر�� �6�ر�����+	

�	��و �0ز��5����را*ر	ر��	����$��ة	 .
���*	�ا�&+�!	�وا��$�	�ا��	������� �	+���و*�����و	�ودأ���ذاا��را*,�(�زدوا�	�ا�ر
دة�&+�!�	ن؛ا�&+�!�ا%وا�&+�!�ا�دا)�	�%������رة��	���+6�	�ا��	����و��	ر�وا!+��ظرا��و���

�*	وا ��5�د	$�	���	+و(��	��ا��طورا ������������ر�����6	���	���(��$��ةا��	�زھ�
واھ�ا�&+�!	ودر���طورھ�وا��را*	ظ�ر�	�����(��$��ة3ظ��ر��ررھ�و����������ط���ر��،

���أ)ر(��ر	دأ����ر�����6در	��$ر�6���$�و�%)�5	وا��ر!	������و*���)6وع،و�؛
��*	�،�ر�����ذا������و أ���)ذو$5��ر��6��		را ����&���+�	د	�ا�	+����*�(���را

F��+�و��طر!����	!�+&����. ر
���0	ؤ&	��������)��،�	��+��)�و��وأ��ذاا%)	ر	ط�������ء��	�	��ا�ز!�!�6����	����ا�
��ھ	���(�6�را� ��ر*�(�	����ا�ذا��،!	�ذھ�������ذھ��?�	����د!�*	�%��ا�$��ةإ�(,	��د������	$

��	���	�$����� .
��إ�(�د�ز	+�����ء���	����5������دا�$��ة5د�+���د*���������	�و�ر!��6را�&	�.  

 


