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  النسـويـة اإلطـارات

مخاصةماعـفمسؿقؼةمتغرياتماٌاضلماظؼرنمعـماألخريةماظعشرؼةمسرصتمظؼد
مععظؿمتعرصفامودقادقةماضؿصادؼةمهقالتمعـمسـفمانرمعاموماظعقٌة،معػفقم
مإديماٌرأةمدخقلمععدالتميفمبارتػاعماظػرتةمػذهماعؿازتموضد.ماظعاملمدولمأغظؿة
مواظؿؽقؼـماظؿعؾقؿمبزؼادةمعصققبةمطاغتماظزؼادةمػذهماظعؿؾ،مدقق محقث.
مغلبميفمواضقةمزؼادةمإديمعـالمبػرغلاماظدراداتموماإلحصائقاتمأذارت
ماظقزائػميفمخاصةماظلابؼ،ماظؼرنمعـماألخريةماظعشرؼةمضؾؾماٌرأةمتشغقؾ
م(.INSEE)اظؼطاساتمعـموشريػام…اإلداراتماظؿفاري،ماظؼطاعمايرة،
ميفمواظلقادقةمواالجؿؿاسقةماالضؿصادؼةماظؾـقةمعلتماظيتماظؿغرياتموتشري
متؼؾقدؼامتعرفمطاغتمصضاءاتمإديماٌرأةمدخقلميفماياصؾماظؿطقرمإديماىزائر
مواظػضاءماٌدردةمرادؼؽاظقةمأطـرموبطرؼؼةمباظشارع،مبدءامرجقظقةمصضاءاتمبأغفا
موؼدلماًارجمعـموعػروضامشرؼؾاممنقذجاماسؿربمػذامأنمعـمباظرشؿماٌفين،
متزالمالماظيتماظلؾؾقةماظـظرةمإديمؼشريمعقضػموػقمظؾفقؼةمصؼدانمأزعةمسؾك

مأؼدؼقظقجقةمبعقاعؾماسؿؼادغاميفموترتؾطماجملؿؿع،مداخؾماظػؽاتمبعضمهؿؾفا
م.ماظققميدمتأثريػاممتارسمزاظتمعاموثؼاصقة
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مػاعامعؤذرامسؾقفا،مممـقسامطانمصضاءمإديماٌرأةمدخقلماسؿؾارمميؽـمذظؽمعع
ماظعدؼدةمصاظدراداتمظؾلابؼ،معغاؼرمثؼايفموماجؿؿاسلممنطمتؾينمبداؼةمسؾكمؼدل

مإديمتؿطرقمتؽـمملماظػضاءمػذامداخؾماظعؿاظقةموباظػؽاتماظشغؾ،مبعاملماًاصة
موسدممباظعائؾةمالرتؾارفامذظؽمؼعقدمطؿامشائؾة،مذؾفمطاغتمألغفاماٌرأة،

مؼعؿؾـماظـلاءمعـماظؾعضمطانموإنموحؿكماظداخؾل،ماحملقطمسـمبعدمادؿؼالهلا
مسؾكمذظؽموؼدلمماظرتاتبمغظاممإديمباظـظرمػاعشقةمعـاصبمؼشغؾـمصإغفـ
ماظعؿؾ،معؽانمداخؾمأوماجملؿؿعمداخؾمدقاءماٌرأةمهؿؾفاماظيتماٌؽاغة
ماالجؿؿاسقةمعؽاغؿفامتؿقددموماظرجؾ،معـمأدغكمعقضعامدوعامهؿؾمباسؿؾارػا
مأنمميؽـماجملؿؿعاتمععظؿمأنمباسؿؾارماظرجؾ،محيؿؾفاماظيتماٌؽاغةمسؾكمبـاءا
مظقسمتارؼخمحدمإديم des sociétés patriarcalesاألبقؼةماتاجملؿؿعمضؿـمتصـػ
مإديمجمؿؿعمعـمختؿؾػموتؾؼكمغلؾقا،ماٌلأظةمػذهمتراجعتمحبقثم–مبعقد
ماظؿؼلقؿمتعؽسموأدوارمحمددةمعقاضعميفمواٌرأةماظرجؾمؼؿقاجدمأؼـم-آخر
مخاصموآخرمرجاظلمسؿقعلمصضاءمؼقجدمحبقثمظؾػضاء،مgendreماظـقسل
مماظـقعمػرعقة"معؽستمأدوارمباٌرأة، "Hiérarchisation du Genre م مظصاحلم
مماىؿاسةمإغؿاجمإسادةمسؾكمتؼقمماٌرأةمباسؿؾارماظرجؾ
محؼقضفامسؾكمتؿقصؾمحؿكمسدؼدةمغضاالتماظعاملميفماٌرأةمخاضتمظؼد
ماٌؤدلاتمعـؾمبؾقشفامبإعؽاغفامؼعؿؼدمؼؽـمملموجماالتمضطاساتموتؼؿقؿ

م.مماظربٌانمايؽقعقة،
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مرأة،اٌموسلمزؼادةمبداؼةماظـؿاغقـاتمدـقاتمصؿعؿربمظؾفزائرمباظـلؾةمأعا
ماٌقادمعـمطـريمبؿعدؼؾموعطاظؾؿفام،ماظـلقؼةماىؿعقاتمأولمبروزمععمخاصة
محؼمعـفامحؼقضفا،معـمطـريمعـمحرعؿفاماسؿؼادػامحلبماظيتماظؼاغقغقة
م.اٌرأةمارصعؿفماظيتمواظؿقدؼاتماٌطاظبمأػؿمعـمؼعدمحقثماالغؿكاب،
مثؿموعـمظزوجؿف،ماظؿصقؼتمأوماالغؿكابمظؾرجؾمعلؿقحامطانم2710معـذ
معامغادراماظيتماظرؼػقةماٌـارؼميفمخاصةماإلغاثمعـمسائؾؿفمأصرادمسؾكمذظؽمتعؿقؿ
مؼدخؾموملمباظرصضماٌطؾبمػذامضقبؾموضد.ماٌـزلمحدودمسـمصقفاماٌرأةمخترج
مبعضمعـمبؿأؼقدموذظؽمقد،واظؿؼاظمظؾعاداتماحرتاعامتصققحمأومتعدؼؾمأي

مإظغاءمدونمم 1991ميفماظػعؾلماظؿعدؼؾممتماألخريميفمأغفمإالماظلقادقة،ماألحزاب
مسؾكمظؾؿأطقدم2771ميفمثؿم2797مدـةميفماظددؿقرمجعةعرامإديمباإلضاصةمماظقطاظة
م.اىـسميفممتققزمدونماٌلاواة
ماظيتمايدودمواوزػامويفماٌرأة،موسلميفماياصؾماظؿطقرمعـمباظرشؿ
مأومطاظربٌان،معؤدلاتماضؿقاعفامومحضقرػامصإنمواظؿؼاظقد،ماظعاداتمرمسؿفا
م2711مصػلماظرجؾ،بمعؼارغةمضعقػامؼؾؼكماظدوظةميفمداعقةمعـاصبمتقظقفا
م%9.7متؿفاوزمالمم (APN)ماظقرينماظشعيبماجملؾسميفماظـائؾاتماظـلاءمطاغت
ماظعـصرممتـقؾمضعػمإديمبقضقحمتشريمغلبموػلم،2771ميفم%2.7مإديمظؿلؼط
مغػسمداخؾمباظلاعقةمغصـػفامأنمميؽـماظيتماٌـاصبماحؿاللمسـمأعا.ماظـلقي
.مبرٌاغقةمجمؿقسةمرئقلةمحدةواماعرأةمدقىمندمصالم،(اظربٌان)ماٌؤدلة

 
 UNFARAFD… 

 Sassi Nabila (1995).- Les femmes algériennes aujourd’hui quelles 

politiques ?.-Recherches, Ed. La découverte, Paris, p.p. 509-513. 
 Liberté, 20 mars 2000. 

3%

277923.35%2922

522 



ّّّلقؾىّبورؿني

 
 
 

55

مظؾؿفؿؿعماظؼقؿقةماٌـظقعةمتأثريمادؿؿرارمسؾكماسؿؼادغامحلبمذظؽموؼدل
م.واظعصرغةمايداثةمعؾادئمتؾينمبداؼةمعـماٌظفرمإظقفمريؼشمعامرشؿماظؿؼؾقدي،
ماالضؿصاديماظؾعدمسؾكمصؼطمتؿقضػمالماجملؿؿعمهدؼثمسؿؾقاتمإن
مظؽـماٌلؿقؼني،مػذؼـمسؾكماظلارؼةماظؿققالتمأػؿقةمغـػلمأنمودونمواٌادي،
مؼشؽؾمأنمميؽـمعاموػقماظـؼايفمأوماظػؽريماٌلؿقىميفماظؿغقريمؼراصؼفامأنمدون
محؼقؼلمتغقريمهؼقؼمأعاممسائؼا مثـائقةمأعاممغؿقاجدمصإغـاماٌعـكمبفذا.
ماٌرأةمهركمجمالمهدؼدمصؽرةمصقفمتلقدمتزالمالمجمؿؿعمويفمحداثة،/تؼؾقد

ماظؿؿققزمصؽرةمسؾكمأدادفاميفمتؼقممدؼـقةمأومورعزؼةماجؿؿاسقةمالسؿؾارات
مأنمميؽـمتغقريمأيمتؾينمسـمغاجؿمخارجلمسـصرمطؾمرصضمثؿموعـماىـلل،
مبأنم RABIA BEKKAR  أذارتموضد.مظؾؿفؿؿعماظـؼايفماظرعزمسؾكمخطرامؼشؽؾ
مضؾؾمعـمتؾـقفامومادؿغالهلاميفمتؿؿـؾموخطقرتفامخطرية،معلأظةمتعدمػذه
ماظػصؾمإديماظدسقةمخاللمعـماظػؿـةموـبمبدسقىم،"اإلدالعقةماألحزاب"

ماغػؿاحمػـاكمبأنمغؿفاػؾمأنمميؽـمالمذظؽمععمظؽـ.مماىـلنيمبنيماٌؤدس
ماظؿغريات)ماىزائري،ماجملؿؿعمهدؼثمسؿؾقاتمبػضؾمغلؾقامطانموإن

مواحدةمصضاءاتميفمواٌرأةماظرجؾماظؿؼاءمصرصمعـمزادتماظيت(مماالضؿصادؼة
مماظعؿؾمطاٌدردة، ماًدعاتمعراطزماٌكؿؾػة،ماالضؿصادؼةماٌؤدلات)
مظألصؽارماظـليبماظرتاجعمسؾكمؼدلمأنمؽـميمساعؾموػقم،(_...اظعؿقعقة
ماألدرةماٌدردة،مذظؽميفمداػؿتموضد.ماظؿؼؾقديماجملؿؿعممتقزماظيتماظلابؼة
م.مممممواٌؤدلة
معـمواحدةمباسؿؾارػاماٌدردةمدورمسـمظؾقدؼثمػـامغؿقضػمأنمميؽـمو

ماسؿربتفامحقثماالجؿؿاسقة،ماظؿـشؽةمبعؿؾقةمتؼقمماظيتماالجؿؿاسقةماٌؤدلات
ماظؿفاوزميفماالضؿصادؼةمواٌؤدلةماألدرةمعـمتؼدعامأطـرماظدراداتمبعض
مذفـدمعـمأولمباسؿؾـارػاماىـللماظؿؿققزمٌلأظةماظـليب
مباٌدردةمواظؿقاضفاماظداخؾلماظػضاءمعـماظػؿاةمخروج مالمأغفمؼؾدومظؽـ.
مخيصمصقؿاماٌدردةمبفمتؼقمماظذيماظلؾيبمأوماإلجيابلماظدورمحقلماتػاقمؼقجد

 
 Bekkar Rabia.- OP.CIT, p.231. 
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ماٌدردةمبأنمؼرىمعـماظؾاحـنيمعـمػـاكمألنماىـلل،ماظؿؿققزمواوزمعلأظة
مأطـرمغؿائجماظؾـاتمحؼؼتمعفؿامأغفمحبقثمجدا،مصعالمدورمهلامؼؽـممل

مؼعؿربنمطقػ(ماٌدردة)ماظػضاءمػذامداخؾمؼؿعؾؿـمصإغفـماظذطقرمعـمإجيابقة
مبأغفامتعرفماظيتماظؿكصصاتميفمجدارةموأضؾماظـاغقةماٌرتؾةميفمأغػلفـ
م.ظؾذطقرمأطـرمعقجفة
مظعؾتمصؾؼدمعزدوج،ماٌدردةمدورمبأنمغعؿؼدمصإغـامذطره،مدؾؼمعامسؾكمبـاء
ميفمواظؿػؽريماظعؼقلمتػؿحميفموذارطتماظؾاظقةماألصؽارمبعضمإزاظةميفمطؾريامدورا
ماظؿؼلقؿمعلأظةمحقهلامتـارمالمحداثةمومسؼالغقةمأطـرمأخرىممناذجماواه

ماسؿؾارمميؽــامظؽـ.ماالخؿالطمزاػرةمذفدتمعـمأولموأغفامدقؿامالماىـلل،
ماالجؿؿاسقةمباظؿـشؽةمتؼقممطقغفامظألول،معـاضضمآخرمجاغبمعـماٌدردةمدور
محاالتميفموتعؿؾمبؾماجملؿؿع،ميفماظلائدةمواظؼقؿماٌعاؼريمولقدمخاللمعـ
ماظؿعؾقؿقةماظرباعجمعضؿقنميفمذظؽموؼظفرمتؼقؼؿفا،مومتغذؼؿفامسؾكمطـرية
ماألب)معـؾمماٌؼقالتمعـمطـريامأنمحبقثماظؿعؾقؿ،معـماألوديماألرقارميفمخاصة
ماظيتمظؾؿفؿؿع،ماظؿؼؾقدؼةماظؼقؿقةماٌـظقعةمتعؽس...(ماٌـزلميفماألمماظعؿؾ،ميف

مخؾؼتماٌرأة"مأنمعػادػامحؼقؼةمدقاءمحدمسؾكمواظذطقرماإلغاثمذػـقةميفمهػر
مأؼضاماظدرادقةماٌـاػجمغعؿربمأنمميؽـمطؿا".مأممظؿؽقنمخؾؼتمزوجة،مظؿؽقن
مسـمعؤدلقاموتعؾريامحماصظة،مدقادقةمألؼدؼقظقجقةمحؼقؼقةمترذيةممبـابة
معـموادؿؿرارػامبؼائفامسؾكمؼلاسدممماماجملؿؿع،ميفماظلائدةمواٌعاؼريماظؼقؿ
م.ممممممواألدرةماٌدردةمعؤدليتمخالل
ميفماظصادرماىزائريماألدرةمضاغقنمأنمإديماٌالحظقنمؼشريماظصددمػذامويف

م91-92"ماٌادتنيم،2792مجقانم22 ماظؼرابة،مبـقاتمعـمطؿفؿقسةمؼظفر"
مبنيماٌلاواةمؼضؿـمالمعـكاٌمبفذاموػقم،اٌرأةمسؾكمظؾرجؾماٌطؾؼةمواظقصاؼة
ّ.اظددؿقرمسؾقفامغصماظيتماىـلني

 
 Saadi Noureddine (1995).-  Féminité et masculinité : identité prescrite dans le droit 
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ّ:املـرأةّعؿـلّتطـور

ماٌرأةمتشغقؾمغلبميفمعؾققزةموزؼادةمتطقرامػـاكمأنميفمذؽمالم
ماظصقة،ماظؿعؾقؿ،معـؾمسدؼدةمضطاساتمداخؾمخمؿؾػةمظـشاراتمومماردؿفا
ماضؿقؿؿفاماظيتماظؼطاساتمعـموشريػا...مساعةماالضؿصاديمأوماظصـاسلماظؼطاع
مخاللماٌرأةمدفؾتموضدمبارزا،موعؽاغامعقضعامضؿـفامهؿؾموأصؾقتماٌرأة
معـمغلؾقامتؿػاوتمعفؿةمزؼادةماظلؾعقـاتمأواخرمعـماالدؿؼاللمبعدمعامدـقات
م:اآلتلماىدولمؼقضقفمطؿامآخرمإديمضطاع

ّ%))ّالؼطاعّحِبّاملرأةّعؿلّبـقةّتطور:2ّّّجدول

2711ّ2792ّ2799ّ2792ّ2791ّ2797ّ2770ّ2772ّّالؼطاع

م2.22م9.9م2.9م2.1م2.9م2.9م9.2م5.1ّالزراعة

م20.70م22.0م7.1م22.2م29.9م25.0م22.9م21.2ّالصـاعة

م2.70م9.1م9.5م9.2م9.5م2.9م2.5م2.2ّواألذغالّاليـاء

م2.21م2.9م9.1م2.5م9.2م2.1م9.9م9.2ّومواصالتّنؼل

م10.99م11.5م10.2م12.9م12.2م19.1م12.2م59.9ّاإلدارة

م9.20م1.1م1.2م5.2م9.9م1.1م9.9م20.2ّأخرىّؼطاعات

م-م-م-م5.7م-م-م2.9م2.2ّغريمصرح

م9.97م2.1م9.7م9.2م5.9م9.9م2.5م9.9ّالًٍارة

100ّ100ّ100ّ100ّ100ّ100ّ100ّ100ّّاجملؿوع

91ّعدد.2770ّّّالعؿلّوضعقةّإحصائقات،ّجمؾةّلإلحصائقات،ّالورينّالدووان:ّاملصدر

2771ّ عـذمتؿففماٌرأةمبأنماىدولملخالمعـمغالحظ ماإلدارةمضطاعمإديّ
معـمعلؿؿراماخنػاضامسرفماظذيماظصـاسلماظؼطاعمبعؽسم،(ماظصقةماظؿعؾقؿ،)

معاماظؼطاساتمظؾاضلمباظـلؾةمأعا.1999ّمغفاؼةميف%11 محؿك1997 ميفم 17,4%
معـمبداؼةمعلؿؼرةمتؾدومصإغفا1982ّموم 1977مبنيمعاماٌلفؾماالخنػاضمسدا

م.م1984
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مسرصفماظذيماالغؿعاشمإديماظـؿاغقـاتموبداؼةماظلؾعقـاتمصرتاتمتشريمطؿا
ماظلؾطةمتؾـؿفاماظيتماظؿشغقؾمدقادةمإديمأؼضامباظـظرماظقرين،ماالضؿصاد
مآغذاكماياطؿة مغلؾةمارتػاعمإدي1989ّمدؼلؿربميفماإلحصائقاتمتشريمطؿا.
مم270.000مومرجال3.909.000 :مبقـفؿمعـ4.179.000ّموبؾقشفاماظعاعؾةماظشرائح
محبقثمدقطرتفؿ،مومظؾرجالمطاعؾةمذؾفمأشؾؾقةماظؿقزؼعمػذامعـؾموؼؤطد.مغلاء
م.ّ%79.5ّغلؾؿفؿمتؾؾغ
مذؾابقةمتؾني2797ّمظلـةماإلحصائقاتمصإنماظلـمساعؾمأخذغامإذامأعا
معـمأطربممتـؾمدـة90ّمعـمأضؾماظعؿرماظػؽةمحقثماظـلقؼة،ماظعاعؾةماظػؽات
مم %م92.2مدـة20ّ-90مبنيمعاماظعؿرمصؽةممتـؾمحنيميفم،ّ%م55.1ماظـصػ
ّ.اىدولمذظؽمؼقضحمطؿا.ماظعاعالتماظـلاءمجملؿقعمباظـلؾة

ّ(.%)ّالِنّحِبّاملرأةّعؿلّبـقةّتطور:2ّّّجدول
 2770 2797 2791 2795 2792 2799 2792 2711ّالِن

20ّّمنّأؼل

ّدـة

10.4 9.1   1.1 5.5 5.1 2.7 2.9 9.2 

20-22ّ21.9 92.7 92.2 27.9 29.5 29.2 21.7 22.7 

25-27ّ29.0 21.7 27.1 25.2 21.1 29.1 21.2 27.1 

90-92ّ7.0 22.1 29.2 29.9 22.2 29.2 21.2 21.2 

95-97ّ1.9 1.2 5.1 1.1 5.9 9.1 9.1 9.5 

20-22ّ1.1 1.2 5.2 9.9 5.0 5.9 5.9 1.2 

25-27ّ1.9 1.9 5.1 5.5 5.9 5.1 2.0 2.9 

50-52ّ2.5 5.2 5.0 2.2 2.0 2.2 2.1 2.2 

 2.9 5.5 1.5 1.5 5.1 1.7 5.9 7.1ّػوقّػؿا55ّ

 200 200 200 200 200 200 200 200ّاجملؿوع

م
م

ماحملقطمبقـفاموعـماظـلقيماظعؿؾمسؾكماٌؤثرةماظعقاعؾمإديماإلذارةموودر
معفـقامغشاراممياردـماظالتلماظعازباتمصاظـلاءمواج،اظزموباًصقصماظعائؾل،

م%90مميـؾـماظالتلماٌؿزوجاتمبعؽسم(%52)مغلؾؿفـمتؼدرمحبقثمتؼدمميف

معـمبداؼةمعلؿؿرؼـموتؼدممزؼادةميفماظرجالمسؿؾمغلبمتعدمطؿا.م%20مواألراعؾ

91ّّعدد.2770ّّاإلحصائقاتّالورينّالدووان:ّاملصدر
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ماظعؽسمميـؾمعاموػقمدـة،22ّ-20مبنيمعاماظلـمإديمعامغقسامعؾؽرمدـمذرحية
ماظرتاجعميفمتؾدأمثؿمصغرية،مدـميفمساظقةماظعؿؾمغلؾةمظؾـلاء،مـلؾةباظممتاعا
م.آغػاماٌذطقرؼـماألدرةموبـاءماظزواجمساعؾلمبلؾبم،90ماظلـمبعد
مدـقاتمعـماٌرأةمسؿؾمتطقرماآلتلماىدولمخاللمعـمغالحظمأنمميؽـمو

م.اٌـزظلماظعؿؾمذظؽميفممباماظؿلعقـاتمإديماظلؾعقـات

ّ(باآلالف)2770ّ-2711ِّائيالـّالعؿلّتطور:9ّّجدول

ّالوضعقة
ّالػردوة

2711ّ2717ّ2792ّ2799ّ2795ّ2791ّ2799ّ2797ّ2770ّ

ّالـِاء
ّالعامالت

م992م210م952م915م921م291م229م225م299

ّيفّعامالت
ّاملـزل

م219م209م227م12م290م209م200م11م22

ّعنّويٌَن
ّػقفنّعؿل

م91م10م99م15م21م22م22م91م29

ّعؿؾنّنِاء
ّؼيلّمن

م20م7م-م9م9م9م9م1م5

ّملّنِاء
ّأبداّوعؿؾن

م11م12م-م51م22م22م7م90م29

ّاجملؿوع
ّالؽؾي

209ّ929ّ910ّ202ّ529ّ222ّ522ّ229ّ577ّ

 .91ّعددّ،2770ّلإلحصائقاتّالورينّالدووان:ّاملصدر

مبزؼادةممسحمواظذيماظقرينماالضؿصادمسرصفماظذيماالغؿعاشمػذامعـؾمأنمشري
ماظيتماىقاغبماٌؿعددةماألزعةمإديمباظـظرمطـريا،مؼلؿؿرمملماظعاعؾةماظقدمعلؿقى
موخقؿةمجدمغؿائففامطاغتمواظيتماظـؿاغقـات،معـؿصػمعـذماجملؿؿعمسرصفا
مشؾؼمعـمذظؽمسـمانرموعاماالجؿؿاسقة،موماالضؿصادؼةماىؾفؿنيمسؾك

محقثماظعؿؾ،معـاصبمعـماآلالفمعؽاتموضقاعمإصالدفا،مبلؾبماٌؤدلات
مأظػم 300مؼػققماٌلرحنيماظعؿالمسددمأنمإديمةاظرمسقماإلحصائقاتمتشري
ماظرمسقةماٌصادرمحلبمصاضتماظيتماظؾطاظةمععدالتموتزاؼدم،2772ّمعـذمساعؾ
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م.ماظعاعؾةماظؼقىمعـم30%
ماٌرأة،مسؿؾمتطقرمعؿابعةمػقمواإلحصائقاتماألرضاممػذهمعـمؼفؿـامعامإن

متلؿؼطبماظيتماظؼطاساتمدهدؼمسؿؾ،ثؿمعـصبمسؾكمايصقلميفموحظقزفا
مدـميفماظـلاءمسددمأنّ،2770مدـةمإحصائقاتمتشريمإذ.مصقفامظؾعؿؾماظـلاء
ماجملؿؿعمعـ10% مميـؾمعامػقمو577.000ّمإديموصؾ(مماظـشطةماظشرائح)مماظعؿؾ
ماظـلاءمسددمبؾغمبقـؿا992.000ّمؼؾؾغماظعاعالتماظـلاءمسددمأنمحبقث.ماظؽؾل

مؼعؿؾـماظؾقاتلماظـلاءمغلؾةمتؿفاوزمالمبذظؽوم،178.000مبققتفـميفماظعاعالت
ماظؿغرياتمأنمسؾكمؼدلمعاموػق.ماظـشطنيماظلؽانمعـ% 5مدقىمبققتفـمخارج

متؼضمملماألخريةماظلـقاتميفماجملؿؿعمسرصفاماظيتمواالضؿصادؼةماالجؿؿاسقة
ماظقاضقةماٌؼاوعةمترتجؿمبؾمظؾعؿؾ،ماٌرأةمخروجمسؾكماٌقضقسةماظؼققدمسؾك
م.اٌرأةمؾسؿموتطقرمظـؿق

مدونمغشاطمضطاعمإديماٌرأةمتؿففمٌاذامػـا،مغػلفمؼطرحماظذيماظلؤالمظؽـ
مواخؿقارػاماٌرأةمتقجقفميفمتؤثرماظيتماظعقاعؾمػلمعامعغاؼر،مبؿعؾريمأومآخر؟
مهلؿامساعؾنيميفمتـقصرماإلجابةمأنمغعؿؼد.مصقف؟متعؿؾماظذيماظـشاطمظؼطاع
مواظعاعؾماالجؿؿاسلماظعاعؾمػؿاومواظؿقجقف،ماالخؿقارمسؿؾقةميفمطؾريمتأثري
م.اظـؼايف
مرؼػقةمأصقلمعـمندػامصإغـامظؾؿرأةماالجؿؿاسلماىاغبمإديمغظرغامإذا
متأخرميفمدؾؾامدابؼةمعراحؾميفمطاغتماظيتمواظؼقؿمباظؿؼاظقدمتؿؿلؽمحماصظة
ماظيتماظؿصـقعمسؿؾقاتمغؿائجمعـموطان.ماظعؿؾمدققمدخقهلاموماٌرأة،متعؾقؿ
ماظعاعؾةمظؾقدمضقؼةمداخؾقةمػفرةمائرياىزماجملؿؿعمسرصفا مإديماظرؼػمعـم
معامبؽؾمتؼؾقديمرؼػلمجمؿؿعمعـماالغؿؼالممبعـكماٌصاغع،ميفمظؾعؿؾماٌدؼـة
مسؿؾقةمأنمشريم.وسصريمحضريمجمؿؿعمإديمحماصظةموضقؿمععاؼريمعـمحيؿؾف
مظقلتماظرؼػلماجملؿؿعمثؼاصةمسـمعغاؼرةمأخرىمثؼاصةمععمواالغدعاجماظؿؽقػ
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مضطاعميفماظعؿؾمإديمعرتػعةمبـلبماٌرأةمتقجفمؼػلرمعاموػق.ماظلفؾةمباظعؿؾقة
ماظـظرةمإديماسؿؼادغامحلبمذظؽموؼرجعماألخرىمباظؼطاساتمعؼارغةماظؿعؾقؿ
ماحرتاعاماٌفـموأطـرمأغؾؾماظؿعؾقؿمتعؿربماظيتمضرؼب،موضتمحؿكملائدةاظ

ماظشدؼدمرصضفامتؾديماظيتماحملاصظةماظعائالتمهؿؾفامغظرةموػلمظؾؿرأة،
مطؿامصقف،ماظعؿؾمزروفمومظطؾقعةمغظراماظصـاسلماظؼطاعميفمظؾعؿؾمبـاتفامظؿقجف
م.اظؿاظلماىدولمؼؾني

ّ-2792ّّّاملفـقةّ-االجًؿاعقةّلػىةاّحِبّاملرأةّعؿلّبـقةّتطور:2ّّّّجدول
2770ّ

2792ّ2799ّ2792ّ2795ّ2791ّ2797ّ2770ّّّمفـقةّاجًؿاعقةّػىة

م29.9م92.2م21.7م25.0م21.0م25.1م29.0ّ(ّاألدادي)معؾؿاتّّّ

م22.9م22.0م22.2م25.5م92.9م21.2مemployéesّ22.2 ّمًُِدمنيّ

م21.9م29.9م22.7م25.9م25.9م29.2م21.1ّمؤهالتّغريّعامالتّّ

م1.1م5.5م1.9م7.9م1.2م9.2مouvrièresّ7.9ّعامالتّّ

م22.9م22.9م22.1م29.5م20.2م20.9م9.2ّمًودطةّإراراتّّّ

م1.2م1.2م1.2م5.9م9.9م9.9م9.7ّحرةّمفن+عؾقاّإرارات

م5.7م2.2م7.2م2.9م2.5م1.2م9.1ّأخرىّػىاتّّ

200ّ200ّ200ّ200ّ200ّ200ّ200ّّاجملؿوعّّ

91ّّعددّ،2770ّلإلحصائقات،ّينالورّالدووان:ّاملصدر

م %29)ماظؿعؾقؿمضطاعميفممترطزامأطـرماظـلاءمأنمؼظفرمػؽذا معؼارغة(
...مممممممممممواظصقةماإلدارةميفمتؿقاجدم%م22.9مأنمحبقثماألخرىمباظؼطاسات

(ممطعاعالت)مماظصـاسلماظؼطاعميفموزائػممياردـماظالتلماظـلاءمأنمؼؾؼكمو
م(.%1.1)ممغلؾقامضعقػ
ماظعقاعؾمسؾكمبـاءماظؿعؾقؿمضطاعمإديماٌرأةمتقجفمأنمإديماإلذارةمعـمبدمالمظؽـ
مبطؾقعةمتؿعؾؼمسدؼدةمظعقاعؾمغظراماظققممتراجعامتعرفمزاػرةماظذطر،ماظلابؼة
ماظؿؽقؼـ،موععاػدماىاععاتميفمدقاءماٌرأةمتؿؾعفاماظيتماظؿكصصاتموتـقع
مععدلمارتػاعمسؾكمةزؼادماٌداخقؾ،موتدػقرماٌعقشةمشالءمعـؾمسقاعؾمإديمإضاصة
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مطقغفمرشؿ)ماٌؾققزماظرتاجعمسؾكمداسدتماظيتماظعقاعؾمعـموشريػا...ماظؾطاظة
م.اظـقعمأداسمسؾكماظػضاءمتؼلقؿمعلأظةميفم،(غلؾقا

مبـلبماٌرأةمتقجفمؼػلرمآخرمساعالمذطرهمدؾؼمعامإديمغضقػمأنموميؽـ
ماظؼطاعمػذاميفماظعؿؾمتػضؾماظيتماٌؿزوجةمباٌرأةمؼرتؾطمظؿعؾقؿ،مضطاعمإديمأطرب
ماظعؿؾمزروفمٌالئؿةمغظرا م مماظعؿؾمرؾقعةمظؿقضقت،)م مودورػامٌؽاغؿفا(

م.اظعائؾقةمواظؿزاعاتفا
ماٌرأةمدخقلمذفدتماظيتماظؼطاساتمطؾمإديمظؾؿعرضمػـاماجملالمؼلعـامال
مطانمعامبعدماٌرأةمسؿؾمتطقرمسـمعقجزامسرضامغؼدممأنمحاوظـاموظؽـمظؾعؿؾ،
ماٌؤدلةمسؾكمالحؼاماػؿؿاعـامغرطزمدقف.مععقـةماتضطاسمسؾكموؼؼؿصرمضعقػا

محبؽؿمخاصةمعؽاغةمهؿؾماظيتماظعاعؾةماٌرأةمسؾكموباظؿقدؼدماالضؿصادؼة،
م.اٌؤدلةمػذهمداخؾماإلرارماٌرأةمبذظؽمغعينماٌفين،ماظؿصـقػميفمعقضعفا

ّالصــاعيّالؼطـاعّداخلّالـِـووةّاإلرـارات

مطشػمػقماٌفـقةماالجؿؿاسقةمػؽةاظمػذهمإديماظؿعرضموراءمعـماظغرضمإن
مضطاعميفموخاصةماٌؽاغةمػذهموماٌقضعمػذامحيؿؾفاماظيتمواظؿقدؼاتماظرػاغات
مػذهمإديمواغؿؿاءػاماٌرأةموصقلمؼعدمطؿا.ماظذطقرمعـمصقفماظعاعؾةماظغاظؾقةمتؿشؽؾ
ماالجؿؿاسقةماالطراػاتمعقاجفةمسؾكمضدرتفامسؾكمدظقال(مماإلرارات)مماظػؽة
مسرضؾةمسؾكمتعؿؾمصؽرؼةموأررمتؼؾقدؼةمضقؿقةمعـظقعةمدقطرةمادؿؿرارميفماٌؿؿـؾة
م.منقهمسؿؾقةموطؾحماجملؿؿعمتطقر
ماظذيماظغؿقضمإديمغشريمأنمالبدماظؼضقةمػذهمعـؾمإديماظؿعرضمضؾؾمظؽـ
معامبلؾب"ماظؾؾس"ممعـمطـريامحيؿؾمطقغفمذاتف،محدميفماإلرارمعػفقممؼؽؿلل
مظفماٌلؿعؿؾنيمضؾؾمعـماٌعـكمدضةميفموغؼصماالدؿكدامميفماغؿشارمعـمؼعرصف
مإدي"ممBOLTANSKI"مأذارمطؿام...اٌـففقةمباظصراعةممتلؽفؿمظعدممغؿقفة
مبلؾب(مماإلرارات)مماظػؽةمػذهمدرادةمسـدماالجؿؿاعمساملمتقاجفماظيتمٌعضؾةا
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مػذهمإديماالغؿؿاءمحيصؾمخالظفمعـماظذيماٌـطؼمصفؿمدونمحيقلماظذيماظغؿقض
مماظؿلؿقةمػذهمهؿؾماظيتماظػؽةموأصؾمتؽقؼـمهؾقؾمدونماظػؽة
مذاتمعفـقةمصؽةمإديمؼشري"ماإلرار"معػفقممأنماظؼقلمميؽــامذظؽمععمظؽـ
ماختاذميفموأحقاغاماظؿلقري،معفاممضؿـمعفاعفؿمتـدرجمسالمتعؾقؿلمعلؿقى
مبفامؼعؿؾقنماظيتمظؾؿؤدلاتماإلدرتاتقفقةماظؼراراتمبعض مأنمميؽـمو....
م:صؽاتم2مضؿـفامقزمن

ماٌؾؿدئةماإلرارات 2 :les cadres débutants ماإلراراتمإديموؼشريم
مأسؿارػؿمهددموماظعاظل،ماظؿعؾقؿمظشفاداتماياعؾنيمإديمباإلضاصةماظؿـػقذؼة
م.دـةم90معـمبأضؾ
ماظػؽاتموػلمم les cadres confirmés ou moyens:ماٌؿقدطةماإلرارات 2
م.اظػؽةمػذهمإديماغضؿاعفامضؾؾمبلابؼؿفا،معؼارغةمعقةوأضدمخربةماطؿلؾتماظيت
معاردقاماظذؼـماإلراراتموػؿم les  cadres supérieurs:_اظعؾقاماإلرارات 9
م.عفؿةمضقادؼةمعلؤوظقة
ماٌلريةماإلرارات 2 :les cadres dirigeantsمبرؤداءماألعرموؼؿعؾؼم

م.اٌؤدلات
مسـمغؿقدثموطأغـاماألوديمظؾقػؾةمؼؾدوماإلراراتمصؽةمسـمايدؼثمسـد
مغػسمإديمذيقعاماغؿؿاؤػؿماالسؿؼادمػذامؼغذيمومعقحدة،معؿفاغلة،مجمؿقسة
ملؿؿاناظمػؿامواالخؿالفمصاظؿؿاؼزممتاعا،مذظؽمخالفماظقاضعمظؽـ.ماٌفـقةماظػؽة

مبعاعؾماألعرمؼؿعؾؼمسـدعامجؾقةمبصقرةمذظؽموؼظفرماظػؽة،مػذهميفماظؾارزتان
ميف"مسـصرماظعقاذل"ممأذارموضد.ماظشغؾمساملميفمععروصةمزاػرةموػلماىـس،
مإديماحملؾلماٌلؿقىمسؾكماالضؿصادؼةماٌؤدلاتمبعضميفمبفمضامماظذيماظؿقؼقؼ
مخاصةماإلغاث،معـم%22.92معؼابؾميفم، %99.21مظؾذطقرماظقاضقةماظلقطرة
مواظؿـظقؿاتمظؾؿؤدلاتماظؿـظقؿلماظؾـاءميفماظلاعقةمباٌـاصبماألعرمتعؾؼمإذا

موػل.مأبقيمجمؿؿعمسـمتعؾريمأصضؾمتعربمزاػرةموػذه.م"مأغقاسفاممبكؿؾػ

 
 Boltanski Luc (1982).- Les cadres, la formation d‘un groupe social.- Les éditions de 

minuit, Paris, p. 47. 
 Jués  Jean-Paul (1999).- Les cadres en France.- Que sais-je ?, PUF, Paris, p.70. 
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مظؾؿكؾصمواوزػاماجملؿؿعمسؾكمؼـؾغلماظيتماظؽؾريةماٌلاصةمسـمعؤذرمأؼضا
معـمطؾريمضدرمإػدارميفمؼؿلؾبماظذيمـلنياىمبنيماظؼائؿماظرػقبماظؿؿققزمعـ

مخؾؼمإديمؼؤديمأنمذأغفمعـمساعالمؼشؽؾمأغفمطؿا.م"ماجملؿؿعموعقاردمضدرات
مصؿحمظعدمماإلرارات،مظػؽةماٌشؽؾةماىؿاساتمداخؾموصراساتمغزاسات
ماظؼرارمذواختاماظلؾطةموعقاضعماظؼقادةمعـاصبمالحؿاللماٌرأةمأعامماجملال
م.اٌؤدلةمداخؾ
ماٌفـقةمباٌـاصبماًاصةماإلحصائقاتمبعضمغؼدمماظلقاقمػذامويف
.ظؾؿرأةماٌفـقةماالجؿؿاسقةماظػؽةمباظؿقدؼدمأوماٌكؿؾػة

ّوالِنّاملفـقة-االجًؿاعقةّالػىةّحِبّالعامالتّالـِاءّتوزوع:5ّّّجدول

ّّأصَابّالِن

ّعؿل

ّإراراتّأحرار

ّعؾقا،مفن

ّحرة

ّإرارات

ّةمًودط

ّعؿالةّمًُِدمّعؿال

ّػصؾقة

ّعؿالة

ّمًِؼرة

ّّغري

ّمصرح

ّجمؿوع

202251972129095259

7

1929

2527919 20292011

5

2921

2

57722022

1

219552122

20

91959

909221217757102222

9

21752201

0

95202912

1

29209

959797911290092227

1

2012599022092

2

92027

20222971929995212207212902992

0

27212

2527257922512902220252222

2

122

2

20992

50525912511211192571702729

2

22792

55579202020227595021029957220111

102212917207729717772295

9

22221

2721129227

 
 



ّّّلقؾىّبورؿني

 
 
 

55

  7.50ّ%2.38ّ%0.67ّّاجملؿوع
%ّ

40.9 

%ّ
6.35%ّ17.3%ّّ1.11%ّ1.62

%ّ
346632ّ

لإلحصاءّالورينّالدووان:ّاملصدر

مخاصةمعـفامسدؼدةمأدؽؾةماٌلأظةمػذهمتـريمو متشاركمعدىمأيمإدي:
ماظلؾطةممماردةميفمحظقزفـمػلموعاماظؼرار؟ماختاذميفماظـلقؼةماإلرارات
مودطميفمظؾعؿؾمضؾؾفـمعـماٌؿؾعةماإلدرتاتقفقاتمػلموعا.مة؟اٌؤدلمداخؾ
م.األخرىماألدؽؾةمعـمشريػاموماظرجال؟مسؾقفمؼلقطر
ماإلرارماٌرأةمطقنمػلماألػؿقة،مشاؼةمسؾكمعلأظةمإديمغشريماظصددمػذاميفمو
معؾقؼاتمبعضمخيصمصقؿا(مماظػؽةمغػسمعـماظرجال)ممزعالئفامعـمأضؾمتؾؼك
مإديمباألداسمذظؽموؼرجعماٌفـقة،مايقاةمجمرىمطذاموماظرتضقة،ماألجر،
مداخؾماٌرأةمتقزقػمخالهلامعـمؼؿؿماظيتماإلدرتاتقفقةمعـفامسدؼدة،مسقاعؾ

مواإلدارؼة،ممم" Subalternes"  اظدغقاماٌـاصبميفمتقزػمعامشاظؾامإذماٌؤدلات،
ماٌـاصبمإديماٌرأةمخالهلامعـمتصؾمالموزائػموػلمدابؼا،مذظؽمبقـامطؿا
ماٌؤدلةمداخؾمقةاظلاع مخاصةمبظروفمترتؾطمأخرىمسقاعؾمإديمباإلضاصة.
ميفماٌرأةمتؼدممطؾحميفمدورامتؾعبمسقاعؾموػلماإلناب،ماظزواج،معـفامباٌرأة
معـاصبموـبمداسات،ومختػقضمإديمىقئفاموطذظؽماٌفـقة،محقاتفا
مخصائصموػل.م…اظدائؿمايضقرماالظؿزام،ماظدضة،معـمتؿطؾؾفمٌاماٌلؤوظقة

ماظقضتمذاتميفمؼعينماظذيماظشلءماٌؤدلة،مداخؾماظلاعلماٌـصبمؿطؾؾفاؼ
مػـماٌؤدلات،مداخؾمداعقةمعـاصبمإديمؼصؾـماظالتلماظـلاءمعـماظؼؾقؾمأن
مؼعققمخاصماظؿزاممأومارتؾاطمأيمعـماٌؿقرراتمأومطؾرية،مبأضدعقةمؼؿؿقزنمعـ
م.ماظعؿؾميفمتؼدعفـمدونمحيقلمأو

ماظػرصميفماظالعلاواةمعلأظةمدائؿامؼطرحماظعؿؾ،مداخؾماظرتضقةموماظؿؼدممإن
مسـمغؿلاءلموػـا.ماٌرأةمحلابمسؾكمذظؽموؼظفرمواٌرأة،ماظرجؾمبنيموايظقز

ممنطمػقموعاماظعؿؾ،مداخؾمظالغدعاجماٌرأةمتؿؾـاػاماظيتماإلدرتاتقفقات
مسؾكماظلفؾمعـمظقسموأغفمخصقصاماظعؿؾ،معؽانمداخؾمدةاظلائماظعالضات

 
 Sainsaulieu Renaud.- OP.CIT, p.161 
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مواظؿـظقؿات،ماٌؤدلاتمداخؾماظعاظقةماٌـاصبمإديماظقصقلماظـلقؼةماإلرارات
مبؾمؼؼاوم،متؼؾقدؼةمبذػـقةمذطره،مدؾؼمعامإديمباإلضاصةمؼصطدعـمألغفـ
ماظؽاعؾةمذؾفمظلقطرتفمغظرامأعاعفاماجملالمؼػؿحمأنمخالهلامعـماظرجؾموؼرصض
ماظؿػؿحمعظاػرمعـمؼؾدؼفمعامبرشؿماظلاعقة،مٌـاصبامسؾك مػذامعـؾموؼـري.
ماٌؤدلاتمغػسميفماإلراراتمصؽةمتؽقؼـماظؿعؾقؿ،موماظؿؽقؼـمعلأظةماٌقضػ
ماظؿؽقؼـمظغةمإديمباإلضاصةمساظقة،متؽقؼـقةمععاػدمأوماىاععةمدقاءماظؿعؾقؿقة
مادؿؿرارمأومقريتغميفماظعقاعؾمػذهمعـؾمتأثريمعدىمسـمغؿلاءلموػـامواظؿعؾقؿ،
مؼعرفموحمقطمزروفميفماٌرأةمسـماظرجؾمحيؿؾفاماظيتمواظصقرةماظؿػؽريمذظؽ

م؟مسؿقؼةمتغريات
محقثمظؾؿرأة،ماالجؿؿاسلمباظدورمػذهماظـظرموجفةمغربطمأنمميؽــامطؿا
ماٌـزل،ميفماٌرأةممبعـكماظؿؼؾقدي،مظؾـؿقذجموضؾقالمضربامأطـرماظرجؾمأنمؼؾدو

مسـمتؽشػمأبقيمجمؿؿعمغظرةمرؾعامإغفامخؾ،اظدمبؿقصقؾمؼؿؽػؾمواظرجؾ
متطقرمطؾحمخاللمعـماظعؿؾمجمالميفموتظفرماظرجؾ،مدقطرةمتعؽسمعقاضع
مترضقؿفاموإعؽاغقةماظعؿؾميفماٌرأة مجمالمإديماٌرأةمدخقلمؼعؿربمايؼقؼةميف.
مدقاداتماظعؿؾ،مدققمهقلمعـؾماظرػاغاتمعـمطـريامحيؿؾمحدثاماظعؿؾ
مالمحادة،مظـؼاذاتماجملالمؼػؿحمعاموػقمظؿؽقؼـ،اموطذظؽمواظؿشغقؾ،ماألجقر
مدونماظؾشرؼة،ماٌقادمتلقريمجمالميفمخاصةمؼؿؼدعـماظـلقؼةماإلراراتمأنمدقؿا
مإديمأطقدةموبصػةمعؾاذرةمتؼقدمباسؿؾارػاماٌاظقة،ماٌقاردمتلقريميفمتؼدعفـ
ماظؿأرريمعـاصبمؼشغؾـمسـدعامحؿكمساعةمصاظـلاءمواإلدارة،ماظؿلقريمعـاصب
م.اٌؤدلاتميفماظلاعقةماٌـاصبمبؾقغميفمصعقبةمنجيد
مغظراماهلاعة،ماظؼضاؼامعـمطؾريةمجمؿقسةمؼطرحمحبــامحؼؾمصإنمؼؾدومطؿا

مرجعـامصإذامذاتف،محدميفماجملؿؿعموخصقصقةماٌقضع،موماٌـصبمًصقصقة
ماٌؿزوجات،ماظـلقؼةمباإلراراتماٌؿعؾؼةمإظقفاماإلذارةمدؾؼتماظيتماظػؽرةمإدي

ماظزوج،معـصبمعـمأدغكمأومعلاومسؿؾمعـصبمتشغؾمعامسادةمٌؿزوجةامصاٌرأة
مغظراماظرجؾمدقطرةمسؾكمؼدلمعاموػق ماظؾـاءمداخؾمحيؿؾفاماظيتمظؾؿؽاغةم

ماجملؿؿعمثؼاصةموأنمخاصةموماٌفـقةماظعالضاتمسؾكمتؤثرمواظيتماالجؿؿاسل،
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معـمطـريموتشري.مصقفاماظػاسؾنيمررؼؼمسـمتأثريػامظؿؿارسماٌؤدلةمإديمتـؿؼؾ
مداخؾمعـماظرجؾمدقطرةمإغؿاجمتعقدمطـريةمحاالتميفماٌرأةمأنمإديماظدرادات
مهؿؾماظيتماياظةميفمحؿكمصإغفمذظؽمعـمأطـرمبؾ.ماٌؤدلةمداخؾمإديماألدرة
ماظيتماالجؿؿاسقةماٌؽاغةممتـحمصإغفامعؿؿقزةموعؽاغةمساظقامعـصؾاماٌرأةمصقفا
م.واظؿؾعقةماًضقعمضعقةومواضقةمبصقرةمؼرتجؿمعاموػقمزوجفا،محيؿؾفا
معـمتؿفلدمسؿقؼة،متغرياتماظقرينماالضؿصادمصقفمؼعرفماظذيماظقضتميف
ماٌؤدلةمجرائفامعـمتعرفمظقؾرياظقةماضؿصادؼةمدقادةمتطؾقؼميفماظؾدءمخالل

مواالدؿؼالظقةماهلقؽؾقة،مباإلصالحاتمؼرتؾطمعامعـفامهقالتماالضؿصادؼة
ماظؿشرؼعاتموغصقصماظؼقاغنيمؿقسةجممإديمإضاصة...ماٌؤدلاتمتطفريماٌاظقة،
مطقاغاتماظعؿقعقةماالضؿصادؼةماٌؤدلاتمعـموعؾمأنمترؼدماظيتماظؿـظقؿقة
ماظـكاسةموضقاسدماظلققمعـطؼموصؼمتـاصلقةمبقؽةميفمتعؿؾمعلؿؼؾةماضؿصادؼة

مإديماظدوظةمأجفزةمعـماظؿلقريمعلؤوظقةماغؿؼالميفمولدمعاموػذاماالضؿصادؼة،
مإذؽاظقةمأعاممذاتفماظقضتميفمؼضعفاماظذيماظشلءماٌؤدلات،مػذهمإدارة

مواظؿققلماظؿؽقػمسؿؾقةمإلدارةمإدرتاتقفقةمإجيادمضرورةمػلمومحؼقؼقة،
مواظـصقصماظؼقاغنيمعلؿقىمسؾكماظؿغقريمأنمموخاصةماظؿغقري،مظؿقؼقؼمذاتفا
متؿأثرماظيتماظذػـقان،معلؿقىمسؾكمباظؿغقريمعؼارغةماظصعؾةمباظعؿؾقةمظقس

ماحملقطمععمؼؿػاسؾمعػؿقحامغلؼاماٌؤدلةموباسؿؾار.مظؾؿفؿؿعمؿقةاظؼقمباٌـظقعة
ميفمتظفرممضقؿقةموعـظقعةمواجؿؿاسقةمثؼاصقةمضقؿمعـمصقفمؼلقدموعاماًارجل
م(.ماٌؤدلة)مداخؾفاماظػاسؾقنمؼؾدؼفاماظيتمواٌقاضػمواظلؾقطاتماٌؿاردات
مخاصةماظـلقؼة،ماإلراراتمهؿؾفماظذيماٌقضعمخصقصقةمتؾدومػـامعـ
ماظؿـظقؿمعلؿقىمسؾكمتغقريامؼعرفمطانمإنموموحمقط،مودطميفمؼعؿؾـموأغفـ

ميفماظلائدةماظؿؼؾقدؼةمواظؼقؿماٌعاؼريمعـمطـريمهؽؿفمالزاظتمأغفمإالمواظؿلقري،
ممجمؿؿع ممأبقيمجمؿؿع" مواظعرفماظؿؼؾقد،مسؾكمبـاءاماظرجؾمصقفمؼلقطر"
ممباظؿقدؼدماألدرةمضاغقن)مواظؼاغقن ماظؼقؿمتؾؽمؼـاضضموالمحيرتممباسؿؾاره(

ماالجؿؿاسقة متػرضفامالمورػاغاتمهدؼاتمتقاجفماإلرار،ماٌرأةمصإنمبفذا.
مزاظتمالمودطميفمتعؿؾمظؽقغفامبؾمصقلب،ماٌؤدلةمداخؾمواٌقضعماٌؽاغة
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ماظؾذؼـمواظرتذقدمايداثةمعـطؼمععمتؿؿاذكمالمتؼؾقدؼةمتصقراتمسؾقفمتفقؿـ
م.اجملؿؿعموهدؼثماظؿغقريمهؼقؼمؼلؿؾزعفؿا
مظـشاراتماٌرأةممماردةممبدىمتؿعؾؼمعفؿةمضضقةمػـامغـريمأنموميؽـ
مدقادقة،مأحزابمأومعفـقةمذيعقاتمإديماالغؿؿاءمعـؾمودقادقة،ماجؿؿاسقة
ماٌرأةموجقدمطقنمتؼدميفا،مدؾؼماظيتماألصؽارمظؽؾمعؽؿؾمساعؾمبأغفمالسؿؼادغا
مأخرىمهدؼاتمإظقفامباظـلؾةمؼطرحماظعؿؾ،معؽانمشريمأخرىمصضاءاتمداخؾ
.عقاجفؿفامعـمبدمال


