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وػؿا األدرة و ادلدردة.ماظؾؿونمؼبمجقػرػؿومععـقؿونمبوظؿعوونمصقؿومبقـفؿومؼبم
تربقي ماألرػول .مإذ م"ال مؼقجد مبٔ ماظؿـظقؿوت ماظيت مضبؿقؼفو ماجملؿؿع ماظؽؾرلم
عـفومأوماظصغرل،معومؼػققماألدرةمؼبمضقةمأػؿقؿفوماالجؿؿوسقي،مصفلمتمثرمؼبم
حقوةماجملؿؿعمبلطؿؾفومبلدوظقىمعؿعددةم.طؿومأنمصدىماظؿغرلاتماظيتمتطرأم
سؾقفومتذلددمؼبماشلقؽؾماالجؿؿوسلمبرعؿفم".1مم
ؼعؿدلماٌلؿقىماظـؼوؼبمسوعيمواظؿعؾقؿلمخوصيمعـمأضقىماٌمذراتماحملددةم
ظؽػوءاتماظقاظدؼـماٌعرصقيموعفورتفؿوماظلؾقطقيمواظيتمشلومدورمطؾرلمؼبمتعدؼؾم
اووػوتفؿومسبقمتربقيماظطػؾم"صـؿوئٍمأشؾىماظدرادوتماألجـؾقيمواظعربقيمسؾكم
حدمدقاءم،Pourtoit 1979ماظؼرذلم،1989ماظطقىم،1990متؾٔمأنماٌلؿقىم
اظؿعؾقؿل مظؾقاظدؼـ مؼعؿدل ماظعوعؾ ماألضقى متلثرلا مؼب ماٌؿوردوت ماظقاظدؼي مظذلبقيم

* بوحـيمّرطزماظؾقٌمؼبماألغـروبقظقجقوماالجؿؿوسقيموماظـؼوصقي.
 1معرادمزسقؿلمعمدلوت ماظؿـشؽيماالجؿؿوسقي،مسـوبي ،معـشقراتمجوععيمبوجلمزبؿور،م،2002مص.م
. 72مسـمعوؼؽػرموبقدجم:ماجملؿؿع،مترعبيمربؿد ماظغراوي،ماظؼوػرة،معؽؿؾيماظـفضي ماٌصرؼي،مج،2م
.1971مص.460.
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األبـوء مبوٌؼورغي معع مبؼقي ماٌؿغرلات ماألخرى معـفو مدـ ماظقاظدؼـ ،موسددم
األرػول" .2م
صوألدرةمبوسؿؾورػوماٌقرـماألولمظؽؾمصردمعـماجملؿؿع،متؼعمسؾقفومعلموظقيم
تربقي ماألرػول موتـشؽؿفؿ معـذ ماظؾقظي ماألوظب معـ معقالدػؿ ،موتلؿؿر مظلـقاتم
رقؼؾي محؿك مٌرحؾي مرذدػؿ.مظذظؽ مصنن متلثرل ماألدرة ممؼالزم ماظػرد مؼب معراحؾم
حقوتف م ماظعؿرؼي ماٌكؿؾػي" .3موؼشورك ماألدرة ماٌدردي مطؿمدلي معؽؿؾي مٌفومم
األدرة،موطـظوممظفمبراذبفموودوئؾفموررضف.مم
طؿومأن مدور ماٌدردي مؼؽؿـ مبوظدرجي ماألوظب مؼب ماالغؿؼول مبػؽر مػذا ماظطػؾ معـم
رؾقعؿف ماألوظقي ماظلقوضقي مإظب مرؾقعؿف ماظؼوبؾي مظؾؿفرؼد مواظؿعؿقؿ ،مصوألطقد مأنم
اظطػؾ مال مؼلتل مإظب ماٌدردي موػق مخووي ماظقصوض مبؾ مصبقه مإظقفو موػق مْؿؾؽم
ععورف موغظرؼوت مدوذجي محقل مزبؿؾػ معؽقغوت ماظذات مواظؽقن موؼؼقم ماٌدرسم
بؿصقققفوموتـؿقؿفو.ممم

إذؽاظقة اظدرادة
ظألدرة مدور مطؾرل مؼب مسؿؾقي متـؼقػ ماظطػؾ ،موسؾك مدؾقؾ ماٌـول مصنن مسؿؾقيم
تعؾقؿ ماظطػؾ ماظؼراءة مواظؽؿوبي موعؾودئ مايلوب متؼع مسؾك مسوتؼ مطؾ معـ ماألبم
واألممإظبمجوغىماٌدرديمبطؾقعيمايول.م
"إذمؼعؿدلمتعؾقؿماظطػؾماٌفوراتمظؾغقؼي:ماظؽالم،مواظؼراءة،مواظؽؿوبي،محفرم
اظزاوؼي مؼب مسؿؾقي ماظؿعؾؿ.موؼؾدأ ماطؿلوب معفورات ماظؼراءة مواظؽؿوبي مؼب مدـقات معوم
ضؾؾ ماٌدردي ،مظؿؾـك موتؿعزز مخالل مدـقات ماظدرادي مصقؿو مبعد" .4موؼؽؿـ مدورم
اظقاظدؼـمؼبممتشفقعفمسؾكمذظؽمصفؿوماظؾذانمؼعؾؿوغفمطقػقيماظؿقدثمواالدؿؿوعم
واظؼراءةمواظؽؿوبي،محقٌمؼعؿدلماظؽالممصرصيمظؾؿعؾرلمسـمرأؼفمعـال،مطؿومأنم
 2أحراذق،ماظغوظل،ماظطػؾمبٔماألدرةمواٌدردي،معـشقراتمسؾقمماظذلبقيم،19ماظدارماظؾقضوء-اٌغرب،م
عطؾعيماظـفوح،مص.21.
/.../knol.google.com 3اظؿقاصؾ-بٔ-االدرة-واٌدرديمرػونماإلصالحماظذلبقي،مصؾوحمدوسد.
 4مرورق ،مطؿول ،متربقي ماظطػؾ ماجؿؿوسقو موثؼوصقو موتربقؼو ،ماإلدؽـدرؼي ،معمدليمذؾوب ماىوععي،مط م،01م
،2008مص.68.
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اظؼراءةمعفؿيموظقمطوغًمبشؽؾمبلقطم،طؿدرؼؾفمسؾكمتردؼدماظؽؾؿوتمأومطلنم
ؼؼرأوا مظف مضصصو ،مأو متعرؼػف مسؾك مأزلوء ماألذؽول مو مايققاغوت مواظـؾوتوت،م
وتلؿقؿفومظف،مطؾمػذامؼلوسدمؼبمتـؿقيمذطوئفموضدراتفماظعؼؾقيم،وحؿكمرصقدهم
اظؾغقيموػلماظقدقؾيماظرئقلقيمظقؽؿشػماظطػؾماظؾقؽيمعـمحقظفموؼـؿلمثؼوصؿف،م
صؽؾمػذامؼلوسدهمطـرلامسؾكمتـؿقيمخقوظف،موهضرلمسؼؾفمظالخذلاعمواالبؿؽور،م
"طؿو مؼلوسد ماظؽؿوب ماظعؾؿل مسؾك متـؿقي مذطوء ماظطػؾ مّو مؼؼدم مظف معـ مأصؽورم
جدؼدة متطقر مضدراتف ماظذػـقي موتقجفف مسبق ماظؿػؽرل ماظعؾؿل ماٌـظؿ ،موؼـؿلم
االووػوتماإلصبوبقيمظؾطػؾمسبقماظعؾؿ".5
إنمعرحؾيمعومضؾؾماظؿؿدرسمعقجفيمظألرػولمعـماظلـماظـوظـيمإظبماظلوددي،م
وعـفومؼـؿؼؾماظطػؾمإظبماظلـيماألوظبمابؿدائل .مو مؼعؿدلمتلفقؾماألرػولمؼبمػذهم
اٌرحؾيماخؿقورؼو،مضؾؾمأنمؼصؾحمإجؾورؼومبعدمدـقاتمضؾقؾي،موؼؽقنماظؿعؾقؿم
إعو مؼب ماظؽؿوتقى ماظؼرآغقي مأو مرؼوض ماألرػول مأو مؼب مأضلوم متوبعي مظؾؿدارسم
االبؿدائقي.م
صوٌلفدم"ومػقمعمدليماظؿـشؽيماالجؿؿوسقيماألوظبمبعدماألدرةمؼبماجملؿؿعم
اإلدالعل".6م
وصقف مؼؿدرب ماظطػؾ مسؾك مضراءة مايروف موحػظ ماظلقر موتعؾؿ ماظصالة،م
واالغضؾوط،موػذامؼلفؾمظؾطػؾماالخؿالطمبغرلهموؼمػؾفمظؾؿدردي.م
طؿو متعؿدل مرؼوض ماألرػول مودقؾي مصعوظي متعوجل مصذلة مذدؼدة مايلودقي مؼبم
حقوة ماظطػؾ معو مبٔ م 6-3مدـقات ،مظذا مصنن معفؿي معمدلي ماظرؼوض متؽؿـ مؼبم
تعؾقؿ ماألرػول معؾودىء مايقوة مو متعؿؾ مسؾك مإبراز معقاػؾفؿ موضدراتفؿم
وتقجقففؿ،موتلػقؾفؿمظؾققوةماٌدردقي.مإذم"تمديمرؼوضماألرػولمدورامعفؿوم
وبورزا مؼب متربقي ماظطػؾ مورسوؼؿف مواالػؿؿوم مبف موتقجقفف موعلوسدتف مسؾك محؾم
 5مغصر،مؼودر،مدؿيمأغشطيمؼبمتـؿقيمذطوءماظطػؾ،ماظؼوػرة،مدارمابـماىقزيمظؾطؾعمواظـشرمواإلسالم،مطم
،01م،2010مص.37.
 6عمدلوت ماظؿـشؽي ماالجؿؿوسقي ،معراد مزسقؿل ،مسـوبي ،معـشقرات مجوععي مبوجل مزبؿور م،2002،م
ص123.
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عشؽالتفمواالغؿؼولمبفمعـمرػؾمؼعؿؿدمسؾكمشرلهمإظبمرػؾمأطـرمادؿؼالظقيموضدرةم
سؾكماالسؿؿودمسؾكمغػلف،مععمعراسوةمطؾمعومعـمذلغفمضؿونمِقماظطػؾمبشؽؾم
عؿقازن".7م
طبصصماظؿعؾقؿماظؿقضرليمظألرػولماظذؼـمملمؼؾؾغقامدـماظؼؾقلماإلظزاعلمؼبم
اٌدردي ،ماظغوؼي معـف مادؿدراك مجقاغى ماظـؼص مؼب ماظذلبقي ماظعوئؾقي موتفقؽيم
األرػولمظؾدخقلمظؾؿدرديماألدودقيموذظؽم"بؿعقؼدػؿماظعوداتماظعؿؾقيمايلـيم
وعلوسدتفؿ مسؾك مِقػؿ ماىلؿل موتربقؿفؿ مسؾك محى ماظقرـ مواإلخالصم
وتربقؿفؿمسؾكمحىماظعؿؾموتعقؼدػؿمسؾكماظعؿؾماىؿوسلموممتؽقـفؿمعـمتعؾؿم
عؾودىءماظؼراءةمواظؽؿوبيموايلوب".8م
ممممصوشلدفمعـماظؿعؾقؿمـمعومضؾؾماظؿؿدرسمـمػقمخؾؼمصضوءمعالئؿمظؾعىم
واظؿعؾؿ،مؼؼذلحمسؾكماظطػؾمأغشطيمػوعيموؼعطلمظفمإعؽوغقيماظؿطقرمواظـؿقمرصؼيم
أرػولمآخرؼـ،مواطؿلوبمعفوراتمظغقؼيمواجؿؿوسقي.9م
و ماظدلاعٍماظؿعؾقؿقي ماظيتمتشؿؾفو مػذهماٌرحؾيمتؿؿـؾمؼبم :ماظؾغيماظعربقي،م
عؾودئ مايلوب ،ماظذلبقي ماًؾؼقي مواإلدالعقي ،ماظطؾقعي مواحملقط ،ماظصقي،م
اظرؼوضي..مورطقزةمطؾمػذهماألغشطيمواٌقادمػقماظؾعى،موغذطرمؼبمػذهماظـؼطيمعوم
ذطرمؼبمعومؼؾلم"مإنمبقداشقجقيماٌشروعمػلمررؼؼيمصوسؾيمإعبوظقيمتلؿعؿؾم
اظؾعى مطـشوط مظؿقؼقؼ مأػداف ممتس ماظؽوئـ ماإلعبوظل مأي مسؾك ماٌلؿقىم
ايرطلماظذػينم،االجؿؿوسلمواٌعرؼبم".10م
عقضقع اظؾقث :ادؿـؿورماٌؽؿلؾوتماظؼؾؾقيمظؾطػؾمؼبماٌدردي-مدورم
األدرة-
 7يلـ،مرضقان،ماظؽؿوتقىماظؼرآغقيمطػضوءموادذلاتقفقيمظطػؾمعومضؾؾماٌدردي،مدصوترماظؽرادؽ،ع،18م
.2009مص36.
 8عمدلوتماظؿـشؽي ماالجؿؿوسقي ،معراد مزسقؿل ،مسـوبي ،معـشقرات مجوععي مبوجل مزبؿور،2002،مص.م
.96
 9بـغدلؼطم– مرععقن،مغقرؼي ،ماظؿعؾقؿماظؿقضرليمسؾكموضعماإلصالح ،مدصوترماظؽرادؽ ،مع،18م،2009م
ص17.
http://eloustadhothmane.blogspot.com/.../blog-post_25
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اظػؽيماٌلؿفدصي:ماظلـيمأوظبمابؿدائلمم
اظـشوط:مغشوروتمظغقؼيمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

أػؿقة اظؾقث
وؿع ماظدرادوت ماظعؾؿقي ماٌكؿؾػي موخوصي متؾؽ ماظيت مهؽؿفو معرجعقوتم
دقؽقظقجقيمسؾكمأػؿقيماظلـقاتماًؿسماألوظبمعـمايقوةموسؾكمدورمأدوظقىم
اظرسوؼيمواظذلبقيماٌؿؾعيمخالشلومؼبمتشؽقؾمعالعحمذكصقيماظطػؾماٌلؿؼؾؾقيموؼبم
تػؿؼمضدراتفموعفوراتفمسؾكماظؿعؾؿمواالطؿشوفموحىماظعؿؾمواظـفوح"،صوٌالحظم
عـ مععظؿ مغؿوئٍ مػذه ماظدرادوت مأن ماألرػول ماظذؼـ مؼلؿػقدون معـ متعؾقؿ مأوظلم
أثـوءمػذهماٌرحؾيمسودةمعومؼؿؿقزونمسـمشرلػؿمٓـمملمؼلؿػقدوامعـمػذاماظـقعم
عـماظؿعؾقؿمبوظؿػققماظدرادل".11
هوول مػذه ماظدرادي ماالدؿطالسقي ماظقضقف مسؾك مأػؿقي م ماظؿعؾقؿ معو مضؾؾم
اٌدردلمودورهمؼبماظؿقصقؾماظدرادلمظدىماظطػؾمؼبماظلـيماألوظبمعـماظؿعؾقؿم
االبؿدائل،موماظؽشػمسـمتلثرلمماظعقاعؾماالجؿؿوسقيمماظيتمتؿقؽؿمؼبممتدرسم
اظطػؾم.م

أدؽؾة اظدرادة
ععرصي مدور ماظعقاعؾ ماالجؿؿوسقي مؼب ماظؿقصقؾ ماظدرادل مسـد مذبؿقسيم
األذكوصماٌؾققثٔموتشؿؾمتالعقذ موعدردٔموأوظقوءمأعرمؼبمطؾمعـمعدرديم
اٌلؿؼؾؾموعدرديمعػديمزطرؼومبوظلوغقومعـم09إظب.2010/05/13م
هدؼدمتلثرلماظعقاعؾماالجؿؿوسقيموماظدْقشراصقيم(ماىـس،مومعلؿقىم
اظؿعؾقؿ ،مو مسدد ماألرػول مؼب ماألدرة ،مو معؽون ماإلضوعي ،مواٌمػؾ ماظعؾؿلم
ظألبقؼـ ...،ماخل) مسؾك مآراء ماألذكوص ماٌؾققثٔ مؼب مادؿكدام مأذؽول ماظعؿؾم

11

أحراذق،ماظغوظل،ماظطػؾمبٔماألدرةمواٌدردي،معرجعمدوبؼ،مص40.
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ممؼبم
مم
ممممممممم م
اٌشذلكمبٔماألدرةموماٌدرديمظؾؿغؾىمسؾكماٌشوطؾموماظصعقبوتماظؾودؼي
مم م م ممم ممم م مممممممممم مممممممم مم مم مممم ممم مممممم ممممم
ممموممً.م
اًؿسماحملوورماٌذطقرةمدؾػ
م مم ممم ممممممممممممم
إصبود ماظػروق مؼب مآراء ماٌدردٔ مواظؿالعقذ موأوظقوء ماألعر مسـد ماألخذم
بوالسؿؾورمدرجيمادؿكدامماظعؿؾماٌشذلكمبٔماألدرةمواٌدرديمؼبماظؿغؾىمسؾكم
اظصعقبوت،مؼبماحملوورماٌذطقرةمضقدماظدرادي.
ادؿكدام مادؿؾقون مظؼقوس مدور ماألدرة معـ مخالل مادؿـؿور ماٌؽؿلؾوتم
اظؼؾؾقيمظؾطػؾمؼبماٌدردي،موضدماذؿؿؾماظدظقؾمسؾكمأربعيمربوور:معـماظـقاحلم
اظدرادقي،ماالجؿؿوسقي،ماظصققيمواالضؿصودؼي.معؼوبالتمععماٌدردٔمومأوظقوءم
األعرمواظؿالعقذ.م
مم معـ م(اٌدردٔ موسددػؿ م ،04مأوظقوء ماألعر،40م
ماظدرادي
مذبؿؿعم مممممم
مممنم م ممم
متؽق
اظؿالعقذم(04مأضلوم) عالحظيمو20حوالتمدرادي.مم

اظػرضقات:
مماٌلؿقىماالجؿؿوسلمواظؿعؾقؿلمألوظقوءماظؿالعقذمؼمثرمدؾؾوماوم
مممممممم
مممنم ممم ممم ممم م مممم م مممممممممم مم مممممممممم مممممممممم
غػذلضمأ
مم م
اصبوبومسؾكمغؿوئففؿ.م
موؼبم
مم
ماٌـزلم مم
مداخؾم ممممم
مم ممم م
مأوظقوئفؿ
مممممم ممممممم
مضبظقنم ممّؿوبعي
ماظذؼـم م م مم
مممم ممممم
ماظؿالعقذ
غػذلض مأمنم مممم
اٌدرديمغؿوئففؿمأحلـمعـمغؿوئٍمأوظؽؽماظذؼـمالمضبظقنمبوٌؿوبعيماٌشذلطي.م
مضؾؾم
مم
ممم ممم
ممم معو
معرحؾي
ممممممممم ممؼبم ممم
مايروفم مواظؼراءة
مممممم مم ممم
ماظذيم مؼؿعؾؿ
ماظطػؾم مممم
غػذلضم ماممنم ممم مم
مم م
اظؿؿدرسمضبظكمبـؿوئٍمأحلـمعـماظذيمملمؼؿؾؼمأيمتعؾقؿ.مم
مماظؿالمعقذماظذؼـمضبظقنمّؿوبعيمأوظقوئفؿمصؼطمداخؾماٌـزلم
مممنم مممم
غػذلضمأ
مم م
غؿوئففؿمؼبماظغوظىمأحلـمعـمغؿوئٍمأوظؽؽماظذؼـمالمضبظقنمّؿوبعيمأوظقوئفؿ.م
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غؼاط اظؾقث

 -01ععؾقعات حقل اظقاظدؼـم

دـ ماظقاظدؼـ مواٌلؿقى ماظؿعؾقؿل ،ماٌفـي ،ماظـؼوصي م(ععربي/عػرغلي) ،معـطؼيم
اظـشلة،مايلماٌؼقؿٔمبف،موربووظيماظؿعرفمأطـرمسؾكماظعوئؾيمعـمخاللمزؼورةم
اٌـزلمم

 -02أدؽؾة تؿعؾؼ حبقاة اظطػؾ اظـػسقة واالجؿؿاسقة

مػؾ مػق مؼؿقؿ ماألم مأو ماألب م– ماألم معطؾؼي م– مسوئؾؿف مذات مدخؾ مضعقػ-.م
رؾقعيماظطػؾم:مػودئ-معـطقيم....مم
اظؿعرفمسؾكماظؿعؾقؿماألوظلمظؾطػؾ:ماٌلفدم–مايضوغيم–ماظؾقًم...

 -03سالضة األوظقاء بادلدردة

أ-إذامطونماألبمواألممسؾكمدراؼيمّومػقمعقجقدمؼبماظؽؿوبماٌدردلم–مػؾم
تلوسدمابـفومسؾكماظؼقوممبوظقاجؾوتماٌـزظقيم–مػؾمتصقحمظف-مأممتـفزػومظف-م
أممترصضمعلوسدتفموالمتفؿؿم.
ب-ػؾمظدؼفؿمدراؼيمجبؿعقيمأوظقوءماظؿالعقذ-محضقرماىؿعقي-م
ج -مػؾمتؼقممّراصؼيماظطػؾمإظبماٌدرديم– مػؾمتؼوبؾٔماٌعؾؿم–ػؾمػذهم
اظزؼورةمعـؿظؿيم؟م-مػؾمػـوكمأدؽؾيمربضرةمتقجفمظؾؿعؾؿم؟مَمتؿعؾؼ؟م
د-مػؾمتؼقعٔمبوظزؼورةمبعدمغؿوئٍماالخؿؾوراتمم

 -04دور األوظقاء يف حتػقز اظطػؾ  :اظعؼاب واظـقاب

طقػمتشفعمرػؾفومإذامهصؾمسؾكمغؿوئٍمجقدةموطقػمتؿصرفمإذامطونم
اظعؽس،موػؾمذظؽمؼلوسدمؼبمادؿدراكمعومصوتفمؼبماظـالثلماظلوبؼ.
مػؾمؼعقدمصشؾماظطػؾمإظبماظؾقًم–مماٌراضؾي-ماٌدرديم–ماٌعؾؿم
عوػلمايؾقلماظيتمترؼـفومعـودؾيمعـمأجؾمتـؿقيمعفوراتف.ممم
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جدول رضؿ  :01تقزؼع سدد أوظقاء اظؿالعقذ حسب صؽات اظعؿر
عدردة عػدي زطرؼاء
اظعدد اظـسؾة%
صؽات اظعؿر
20
04م
35-25مدـيم
40
08م
45-35مدـيم

عدردة ادلسؿؼؾؾ
اظعدد اظـسؾة%
صؽات اظعؿر
30
06م
35-25مدـيم
50
45-35مدـيم 10م

55-45م

06م

30

55-45م

04م

20

65-55م

02م

10

65-55م

00م

00

20م

100

20م

100

اظعددماالعبوظلم

اظعددماالعبوظلم

حتؼقؼ عقداغل حقل ادؿـؿار ادلؽؿسؾات اظؼؾؾقة ظؾطػؾ يف ادلدردة عاي 2010
يف إرار ادلؾؿؼك اظقرين األدرة – ادلدردةCrasc

ؼؾٔماىدولمأنماظػؽيماظعؿرؼيمألوظقوءماظؿالعقذمتذلاوحمأشؾؾفومبٔم45-35م
دـيمبوظـلؾيمظؾؿدردؿٔ،موػذامعومصبعؾـومغػذلضمأنماٌلؿقىماظعؾؿلمظألوظقوءم
سؿقعومؼلوسدمسؾكمعشورطيماٌدرديموعلوسدةماظطػؾمؼبمبـوءمتعؾؿوتف.

جدول رضؿ  :2تقزؼع سدد أوظقاء اظؿالعقذ حسب ادلسؿقى اظؿعؾقؿل

عدردة عػدي زطرؼاء ( دوار)
ادلسؿقى
اظؿعؾقؿل اظعدد اظـسؾة%
20
04
بدونمتعؾقؿ
30
06
ابؿدائل
25
05
عؿقدط
15
03
ثوغقي
10
02
جوععل
اظعددم
100
20
االعبوظلم

عدردة ادلسؿؼؾؾ(حضري)
ادلسؿقى
اظؿعؾقؿل اظعدد اظـسؾة%
10
02
بدونمتعؾقؿ
15
03
ابؿدائل
20
04
عؿقدط
30
06
ثوغقي
25
05
جوععل
اظعددم
100
20
االعبوظل

حتؼقؼ عقداغل حقل ادؿـؿار ادلؽؿسؾات اظؼؾؾقة ظؾطػؾ يف ادلدردة عاي 2010
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ؼؿضحمظـومعـمخاللمػذهماٌعطقوتمتػووتمبٔماٌلؿقىماظؿعؾقؿلمظألوظقوءم
بٔماٌدردؿٔمحقزماظدرادي،محقٌمؼذلاوحماٌلؿقىماظؿعؾقؿلمظألوظقوءمسؿقعوم
بٔماالبؿدائل مواٌؿقدطمبوظـلؾيمٌدرديمعػديمزطرؼوم"دوار" بـلؾيم ،%55مثؿم
اظذؼـ ممل مؼؿؾؼقا مأي تعؾقؿ مبـلؾي م %20وأضؾ مغلؾي مٌـ مظدؼفؿ متعؾقؿ مجوععلم
 ،%10مأعو معدردي ماٌلؿؼؾؾ مصلطدل مغلؾي متراوحً مبٔ ماظـوغقي مواىوععلم
بـلؾي م .%55مثؿماالبؿدائل مواٌؿقدطمبـلؾيم %35موأضؾمغلؾيمعـمأصرادماظعقـيم
اظيتمظقسمظدؼفومأيمتعؾقؿم.%10م
وبـوءمسؾكماٌعطقوتماٌذطقرةمدوبؼومارتلؼـومانمغقدعمدائرةماظؾقٌماظبمععرصيم
اظقضع ماالجؿؿوسل مظلؽـوت ماٌؾققثٔ ،محقٌ مؼقضح ماىدول ماظؿوظل متقزؼعم
اظػؽوتماالجؿؿوسقيمحلىمغقسقيماظلؽـوت.م

جدول رضؿ  :3تقزؼع اظعائالت حسب غقع ادلسؽـ

عدردة عػدي زطرؼاء ( دوار)
اظـسؾة
اظعدد
غقع ادلسؽـ
%
م(ععم
حقش
25
05
جرلان)م
20
04
ذؼيمؼبمسؿورةم
دؽـمخوصم
20
04
دؽـم

()cohabitationم
اظعددماالعبوظلم

07

35

20

100

عدردة ادلسؿؼؾؾ(حضري)
غقع ادلسؽـ

اظعدد

اظـسؾة%

حقشمعبوسل

00

00

07

35

07

35

06

30

20

100

ذؼيمؼبمسؿورة
دؽـمخوص
()Cohabitation
دؽـ
اظعددماالعبوظل

حتؼقؼ عقداغل حقل ادؿـؿار ادلؽؿسؾات اظؼؾؾقة ظؾطػؾ يف ادلدردة عاي 2010
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عـمخاللمارالسـومسؾكموثوئؼماظؿالعقذ،موبعضماظزؼوراتماظيتمطونمبنعؽوغـوم
إجراؤػو،موجدغومأطدلمغلؾيمتؿؿـؾمؼبمدؽـوتمأطـرمعـمروبؼموتلؽـفومسوئؾيم
طؾرلةمتؿؽقنمعـماىد،ماألبـوءمواألحػود.موػذهماظلؽـوتمتؼعمؼبماظدوارموػقم
حل مضدؼؿ مظؽـ مُ متغقرل موادؿقداث مػذه ماٌـوزل ،مأعو مغلؾي ماظؿالعقذ ماظذؼـم
ؼلؽـقن مؼب م(حقش معع ماىرلان) مصؿؿـؾ مغلؾي م .%25مأعو مبوظـلؾي مٌدرديم
اٌلؿؼؾؾ مصلطدل مغلؾي ممتـؾً مصقؿـ مظدؼفؿ مدؽـوت مخوصي م مأو مذؼؼ ،مإال مأنم
األحقوءماظؼرؼؾيمعـمعدرديماٌلؿؼؾؾمػلمإعومأحقوءمطقظقغقوظقيم(طودطقر-ذعوعم
اظشؿس)مأومدؽـوتمعؾـقيموظؽـفومؼبمحلمراضلم(بوػلمسؿر).م

اظشؽؾ رضؿ  :01ععدل سدد األرػال يف األدرة اظقاحدة  -عدردة عػدي
زطرؼا-

معدل عدد
أفرادها4
% 45

%5معدل عدد
أفرادها 8
5%
6معدل عدد
أطفالها
15%

 2معدل عدد
أطفالها
35%

حتؼقؼ عقداغل حقل ادؿـؿار ادلؽؿسؾات اظؼؾؾقة ظؾطػؾ يف ادلدردة عاي 2010
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اظشؽؾ رضؿ  :2ععدل سدد األرػال يف األدرة اظقاحدة  -عدردة ادلسؿؼؾؾ
ععدلمسددمأرػوشلوم8م
0%
ععدلمسددمم%20
ععدلمسددم%50

أرػوشلوم6

أرػوشلو02

ععدلمسددم%30

أرػوشلوم04

حتؼقؼ عقداغل حقل" ادؿـؿار ادلؽؿسؾات اظؼؾؾقة ظؾطػؾ يف ادلدردة "عاي 2010
 -يف إرار ادلؾؿؼك اظقرين (األدرة – ادلدرس) Crasc2010/ 09 / 29-28

تقحلماظـؿوئٍمأنمععدلمسدد ماألرػولمؼب ماألدرةمؼذلاوحمسؿقعومبٔ()4-2م
بـلؾيم،% 80مثؿماظػؽيماظيتمععدشلوم6مأرػول بـلؾيم،%15موأضؾمغلؾيم%5م
عـمؼصؾمععدلمسددمأرػوشلوم8مّدرديمعػديمزطرؼو.م
بقـؿومعدرديماٌلؿؼؾؾمصلطدلمغلؾيم %50ععدشلوم ،2مثؿمبعدػوماظػؽيماظيتم
ؼذلاوحمععدلمسددمأرػوشلوم04مبـلؾيم %30وأضؾمغلؾيم20%موػل اظػؽيماظيتم
ؼؾؾغمععدلمسددمأرػوشلو.6م
إنمػذهماٌعطقوتمأدتمبـومإظبماظؿػؽرلمؼبماظؾقٌمسـمسقاعؾمأخرىمتؾٔم
ظـومأطـرماظػروضوتماظيتمتمثرمؼبمتعؾؿماظطػؾمدؾؾومأومإصبوبومعـفومععرصيمغقسقيم
اظؿعؾؿمؼبمعرحؾيمعومضؾؾماظؿؿدرس مطقغفوممتـؾمعرجعقوتمعفؿيمتػقدماظطػؾمؼبم
عرحؾيماظؿؿدرس.م
مم
م
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جدول رضؿ  : 4ؼؾني اظؿعؾقؿ األوظل ظؾؿالعقذ ادلؾققثني:

عدردة عػدي زطرؼاء
اظعدد اظـسؾة
اظػؽة
%

اظؿالعقذماظذؼـمملم
ؼؿؾؼقا مأي متعؾقؿم
أوظل
اظؿالعقذ ماظذؼـم
تؾؼقا متعؾقؿفؿ مؼبم
اظؽؿوتقىمصؼط
اظؿالعقذ ماظذؼـم
تؾؼقا متعؾقؿفؿ مؼبم
ايضوغيمصؼطم
اظؿالعقذ ماظذؼـم
تؾؼقا متعؾقؿفؿ مؼبم
اظؽؿوتقىم
وايضوغيم
اظؿالعقذ ماظذؼـم
تؾؼقا متعؾقؿفؿم
اظؿقضرليمصؼطم
اظؿالعقذ ماظذؼـم
تؾؼقا متعؾقؿفؿ مؼبم
ايضوغيم
واظؿقضرليم
اظؿالعقذماظذؼـم
تؾؼقامتعؾقؿفؿمؼبم
اظؽؿوتقىم
وايضوغيم
واظؿقضرليم
اظعددماالعبوظلم

02م

10

02م

10

04م

20

01م

05

04م

20

05م

25

02م

10

20م

100

عدردة ادلسؿؼؾؾ
اظعدد
اظػؽة

اظؿالعقذ ماظذؼـ مملم
ؼؿؾؼقامأيمتعؾقؿمأوظل
اظؿالعقذ ماظذؼـ متؾؼقام
تعؾقؿفؿ مؼب ماظؽؿوتقىم
صؼط
اظؿالعقذماظذؼـمتؾؼقام
تعؾقؿفؿمؼبمايضوغيم
صؼط
اظؿالعقذ ماظذؼـ متؾؼقام
تعؾقؿفؿ مؼب ماظؽؿوتقىم
وايضوغي
اظؿالعقذ ماظذؼـ متؾؼقام
تعؾقؿفؿ ماظؿقضرليم
صؼط
اظؿالعقذ ماظذؼـ متؾؼقام
تعؾقؿفؿ مؼب مايضوغيم
واظؿقضرلي
اظؿالعقذ ماظذؼـ متؾؼقام
تعؾقؿفؿ مؼب ماظؽؿوتقىم
مايضوغيم
و
واظؿقضرلي
اظعددماالعبوظل
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ؼؾٔ ماىدول مأن مأطدل مغلؾي مسؿقعو مػل مظؾؿالعقذ ماظذؼـ متؾؼقا متعؾقؿفؿ مؼبم
ايضوغي مأو ماظؿقضرلي مأو مػؿو مععو .موأضؾ مغلؾي ممتـؾفو ماظػؽي ماظيت متؾؼًم
تعؾقؿفوماألوظلمؼبماٌلفدمصؼطمأوماظيتمملمتؿؾؼمأيمتعؾقؿ.م
مبعدمعراجعيمػذهماٌعطقوتممُمحضقرمبعضمايصصمؼبمعودةماظـشوروتم
اظؾغقؼي ٌعرصيمعلؿقىماظؿالعقذمم،وضؿـومبؿلفقؾمبعضماٌالحظوتماشلوعيماظيتم
أدتمبـومإظبمربطمعلؿقاػؿمبعوعؾٔموػؿوماظؿعؾقؿماٌلؾؼمأيم"عومضؾؾماٌدردل"م
واٌؿوبعي معـ مضؾؾ ماظقاظدؼـ مأثـوء ماظؿؿدرس .مثؿ مسدغو مآخر ماظلـي مٌعرصي مغؿوئٍم
اظؿالعقذمطقغفوماٌمذرماألدودلماظذيمؼؾٔمصقيماظػرضقوتمأومسدعفو.م

ذؽؾ أ :ؼؾني عؿابعة األوظقاء ألبـائفؿ مبدردة عػدي زطرؼا

عؿابعة يف اظؾقت
صؼط

عدردـــــة عػدي زطرؼاء

عؿابعة يف ادلدردة
%15

%30

عؿابعة يف اظؾقت
و ادلدردة
%20

عؿابعة عـعدعة
%35
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ذؽؾ ب :عؿابعة األوظقاء ألبـائفؿ مبدردة ادلسؿؼؾؾ
مدرســـــت المستقبل
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ؼؾٔ ماظشؽؾ م(أ -مب) مغلؾي معؿوبعي ماألوظقوء مألبـوئفؿ مؼب مطال ماٌدردؿٔ،م
صـلؾيمادلؿابعة ادلشورطةممتـؾمأطدلمغلؾيمّدرديماٌلؿؼؾؾمبـلؾيم،%55ممأعوم
ّدرديمعػديمزطرؼوممتـؾمغلؾيم.% 20م
و مغلؾي مادلؿابعة باظؾقت متـؾ صؼط م %15مّدردي ماٌلؿؼؾؾ ،مؼب محٔم
ندػو مبـلؾي م %30مّدردي معػدي مزطرؼو ،مأعو مادلؿابعة يف ادلدردة صؼطمم
صـلؾؿفومالمتؿفووز م %10مّدرديماٌلؿؼؾؾمو %15مّدرديمعػديمزطرؼو،مأعوم
عـمظقس ظدؼفؿ أي عؿابعة مصقؿـؾقنمغلؾي م %20مّدرديماٌلؿؼؾؾموم%35م
ّدرديمعػديمزطرؼو.م
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جدول رضؿ :5ععدالت اظؿالعقذ آخر اظسـة
عدرديمعػديمزطرؼوءم(دوار)م
غؿائج اظؿالعقذ

ضعقػ م(أضؾ معـم

اظعدد

اظـسؾة%

غؿائج اظؿالعقذ

اظعدد

اظـسؾة%

03م
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08م
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100
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05/10

عؿقدطممعـ:م
5/10م7-

حلـ

8-7

عدرديماٌلؿؼؾؾم(حضري)م

معـ/10:م

جقدمعـ:م
م/10م10-9
اظعددماالعبوظلم

اظعددماالعبوظل
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تؾٔمغؿوئٍماظؿالعقذماظعوعيمأنمغلؾيم %55معـمأصرادماظعقـيمعلؿقاػؿمعـم
حلـمإظبمجقدمّدرديمعػديمزطرؼومبقـؿومؼبمعدرديماٌلؿؼؾؾمصفلممتـؾمغلؾيم
 ،%65ثؿماظؿالعقذماظذؼـمعلؿقاػؿمعؿقدط بـلؾيم %25مؼبمطالماٌدردؿٔ،مثؿم
اظضعقػيمصفلممتـؾمأضؾمغلؾيمؼبمطالماٌدردؿٔ.م

غؿائج اظدرادة:
اظػؽي ماظعؿرؼي مألوظقوء ماظؿالعقذ متذلاوح مأشؾؾفو معـ م 45-35مدـي مبوظـلؾيم
ظؾؿدردؿٔ ،موعـ محقٌ معلؿقاػؿ ماظؿعؾقؿل معؿػووت مبٔ ماٌدردؿٔ ،مصلوظقوءم
اظؿالعقذمّدرديمعػديمزطرؼومعلؿقاػؿمؼبماظغوظىمبٔماالبؿدائل مواٌؿقدط،مأعوم
عدرديماٌلؿؼؾؾمصلطدلمغلؾيمْـؾفومعـمظدؼفؿمعلؿقىمثوغقيمأومجوععل.مم
وعـمخاللمارالسـومسؾكموثوئؼماظؿالعقذمواٌؼوبالتم(اٌعؾؿوتم– ماألعفوت)م
وبعضماظزؼوراتماظيتمأجرؼـوػومؼبمدؽـوتماظؿالعقذموجدغومعوؼؾل:م
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 معـمحقٌمسددماألرػولمؼبماألدرةماظقاحدةمتذلاوحمأسدادػؿمعـم()4–2مسؿقعو مبـلؾيم %80ؼبمطالماٌدردؿٔ.مإالمأنماظػرقمؼؽؿـمؼبمتػووتماظـلىم
بٔمعدرديماٌلؿؼؾؾماظيتمْـؾمسددمأرػوشلوم2مغلؾيم%50مأعومعدرديمعػديم
زطرؼوم.% 35م
مإنمأطـرمحوالتماظعقـيمػؿمماظؿالعقذمتؾؼقامتعؾقؿفؿماألوظلمؼبمايضوغيمأوماظؿقضرليمأومػؿومععومم،وػذامعومتعؽلفماظـؿوئٍ،مصؿـمخاللماٌعدالتماظيتم
هصؾمسؾقفوماظؿالعقذمأثـوءماالعؿقوغوتمطشػًماظدراديمأنماٌلؿقىماظعوممطونم
عـمعؿقدطمإظبمحلـمّدرديمعػديمزطرؼومودفؾً مغلؾيماظؿالعقذماظذؼـمطوغقام
ضبظقن مّؿوبعي معشذلطيمأحلـ مغلؾي مّدرديماٌلؿؼؾؾموغؿوئففؿمطوغًمعـم
ايلـمإظبماىقد.موػؿمعـماظؿالعقذماظذؼـمتؾؼقامتعؾقؿفؿماألوظلمؼبمايضوغيمثؿم
اظؿعؾقؿماظؿقضرلي.م
موعـمخاللماٌؼوبؾيماطؿشػـو:مأنماحملػزاتماظيتمؼلؿعؿؾفوماألوظقوءمؼبمبعضماألحقونمشلوماظدورماإلصبوبلم
ؼبمتشفقعماظطػؾمسؾكماظدراديم
 مصقؿومطبصمسالضيماألوظقوءمبوظؽؿوبماٌدردلمصؼدموووبًمسوئؾؿٔمصؼطمعع ماٌؼرر ماىدؼد مؼب ماٌقاد ماظؾغقؼي مبقـؿو ماظغوظؾقي مأبدوا مادؿغرابو معـ مطـرةم
اظؽؿى.م
 متلوؤلمأوظقوء ماظؿالعقذ مسـ موجقدمطؿوبمؼلؿك مطؿوب م"اظذلبقيماظعؾؿقيمواظؿؽـقظقجقي" مؼبمعـفوجماظلـيمأوظبمورأوامأنمادؿم”تؽـقظقجقوم”مدوبؼمألواغفم
بوظـلؾيمظؿؾؿقذماظلـيماألوظب.
أعومصقؿومطبصمزؼوراتماألوظقوءمإظبماٌدارس:مصؿومؼـرلماالغؿؾوهمػقمأنمعـم
ؼراصؼماظؿؾؿقذم(اظطػؾ)مإظبماٌدرديمػقماألمم– مشوظؾوم،-مومالمؼؿعدىماألعرم-
أحقوغوم–مإؼصولماالبـمسـدمبوبماٌدرديمصؼطمخشقيمتعرضماظطػؾمظؾكطػمأوم
االدؿغالل .مو ماظؿقدث معع ماٌعؾؿي -مإن مأعؽـ ماألعر .-مأعو ماظذؼـ مؼؼقعقنم
بوظزؼورة مبشؽؾ معـؿظؿ مصفؿ ماظػؽي ماظيت معلؿقاػو ماظؿعؾقؿل مجوععل ،معع مأنم
زؼورات ماألوظقوء مإظب ماٌدردي متعدل مسـ ماالتصول ماظقثقؼ مبٔ ماٌدردي مو ماظؾقً،م
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وأن مػذه ماظزؼورات مظق ممتً مبشؽؾ مسشقائلمصوغف مالمؼلوسدمسؾكمتؿؾعماظطػؾم
بشؽؾمجدي ،مإذ مؼـرل ماالرالع مسؾك ماٌلؿقى ماظؿقصقؾل مظؾؿؾؿقذ معـ مضؾؾ مو مظلم
األعر ماػؿؿوعف مسبق معـورؼ مصبى ماظذلطقز مسؾقفو مسـد معؿوبعي مهصقؾ ماالبـ.م
وؼعؿؾ موظل ماألعر مسؾك متعدؼؾ مدؾقك مابـف مداخؾ ماٌدردي ،مو مػذا ماظذي مضبصؾم
سـد مبعض ماألدر ،مصؿزؼد مزؼورة موظل ماألعر مإظب ماٌدردي معـ ماغضؾوط ماظطػؾ مؼبم
اٌدردي .مو متلؿطقع ماٌدردي مسـ مررؼؼ ماظصؾي مبوألدرة مأن متؿعرف مسؾك مأجقاءم
اظؾقً ،مصقؿو مإذا مطون ماىق ماألدري مؼلوسدمبدورهمسؾكمتـؿقيمعفوراتماظطػؾم
اظػؽرؼيمواظقجداغقي،مأممػقمجقمعضطربمؼدسقمإظبماظـػقر،موإذامعومطونمؼلقدهم
اظؿشدد،مأمماظؿلقى.مم

خامتة
إن ماظؿعوون مبٔ ماألدرة مواٌدردي مأصؾح معـ ماألػؿقي مأن مؼؿؽوعؾ مبوسؿؾورػؿوم
أػؿ معمدلؿٔ معؿؽوعؾؿٔ موػذا مؼؿطؾى متقثقؼ ماظصؾي مبوظؾقً ماظذي متربك مصقفم
اظؿؾؿقذ موعـف ماغطؾؼ مظؾققوة مواطؿلى مععورصف معـف ،مصنن متقثقؼ ماظصؾي مبوظؾقًم
صبعؾ ماٌدردي مأداة معمثرة موصعوظي مؼب متقجقف ماظطػؾ موتعؾقؿف موبوظـظرمإظبماٌودةم
 94معـ مغظوم ماىؿوسي ماظذلبقؼي م"صنن ماألوظقوء معطوظؾقن مؼب مإرور ماظؿؽوعؾ مبٔم
األدرةمواٌدرديمّؿوبعيممتدرس مأبـوئفؿ،موالمؼؿؿمذظؽمإالمسـمررؼؼمضـقاتم
وررقمزبؿؾػي،ماالتصولماٌؾوذرمبلسضوءماظػرؼؼماإلداريمأوماظذلبقيمؼبمأوضوتم
ربددةمشلذاماظغرض،مأومؼبمإرورمظؼوءاتمدورؼيمعـظؿيمؼبمغفوؼيمطؾمثالثل،مأوم
12
سـمررؼؼمعؽؿىمعبعقيمأوظقوءماظؿالعقذ".

 12اظؼوغقن  31/90بؿورؼخ

-12-14
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عؾقؼ :1دظقؾ

ادلؼابؾة 03

اظػؽيماٌلؿفدصي:ماظلـيماألوظبمممممممممممممممممممممممممممممممممممم
اٌـطؼي:م
اىـس:م
عفـيماظقاظد:مممممممممممممممماٌلؿقىماظؿعؾقؿل:ممممممممممممممممم
ثؼوصؿف:م
عفـيماظقاظدة:ممممممممممممممماٌلؿقىماظؿعؾقؿل:ممممممم
ثؼوصؿف:م
زؼورةماٌـزل:م
اظقظدم/ماظؾـًم:م
اظلـ:م
اٌقالد:م
اظـشلة:م
األم:م
سالضيمذظؽمبوظؿعؾقؿماألوظب:م
ػؾماألممسوعؾي:م
أؼـمطونمؼؾؼكماظطػؾمأثـوءمدوسوتماظعؿؾمضؾؾماظؿؿدرس:م
ػؾمحضلمبؿعؾؿمأوظلمضؾؾماظلـيماألوظبمأممال:ماٌلفد-مايضوغي-مم
أؼـمؼؼضلمرػؾؽموضًماظراحي؟م
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اظؾعى؟ معو مػق ماظقضً -معو مػل ماألظعوب ماظيت مؼػضؾفو م م–ػؾ مؼؽقنم
داخؾماٌـزلمأممؼبماًورجم
طؿمؼؼضلموضؿفمعؼوبؾماظؿؾػوز؟مػؾمػـوكمرضوبيمعـمضؾؾؽؿ؟م
ػؾ متؿقووران معع مرػؾؽؿو مؼب ماٌـزل م؟ػؾ مطبدلك مسؿو مؼػعؾف مؼبم
اٌدردي؟م
ػؾمتؿوبعٔماظدلغوعٍماٌؼررمؼبماظؽؿوبماٌدردل:م
عو مػل ماألغشطي ماظيت مترون مأغفو مأدودقيأو م(اٌرشقب مصقفو مبدرجيم
طؾرلة)م
عـمؼؼقممبؿعؾقؿماظطػؾماظؼراءةم؟م
ػؾمتلوسدؼـمابـؽمؼبمانوزماظقاجؾوتماٌـزظقي:م
ػؾمتصققٔمظفماظؿؿورؼـ:م
ػؾمترصضٔ:م
ػؾمتراصؼٔمابـؽم-مإظبماٌدردي:م
عؿكمتراصؼف(ػو):م
ػؾمظدؼؽمسالضيمجبؿعقيمأوظقوءماظؿالعقذ:م
ػؾمتؼوبؾٔماٌعؾؿمدائؿو:م
ػؾماظزؼورةمعـؿظؿيمأممال:م
ػؾمتؼوبؾٔماٌعؾؿمبعدمغؿوئٍماالخؿؾورات:
م
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دورماألوظقوءماظعؼوبمواظـقاب:م
اظـقابمم
ػؾمتؼقعٔمبؿشفقعمرػؾؽمإذامحصؾمسؾكمغؿوئٍمعرضقي:م
ػؾ مؼؿؿ مإخؾور ماظطػؾ مإن مػذه ماشلدؼي مبػضؾ ماجملفقد ماظذي مؼؾدظفم
أثـوءموبعدماظدرسم
اظعؼوبم
عو مػل ماظطرؼؼي ماظيت متلؿكدعفو مإذا ماخػؼ مابـؽ مؼب مغؿوئٍم
االعؿقوغوت:م
عو مػل ماظطرؼؼي ماظيت مودؼـفو معـودؾي معـ ماجؾ مادؿدراك مإخػوقم
ابـؽ:م
ػؾمتؼقعقنمبودؿدراكمدرودفماظػوئؿي:م
عومػلماظطرؼؼيماظيتمهػزؼـمبفومابـؽ:م
دؾىمصشؾماظطػؾمؼعقدمإظب:م
اظؿفوونمممغؼصماٌراضؾيمممممماٌدرديممممممماٌعؾؿممممممررؼؼيماظؿدرؼسم
ايؾقل ماظيت مترؼـفو معـودؾي معـ ماجؾ ماحملوصظي مسؾك متقازن ماظطػؾم
وتـؿقيمعفوراتف.م
اٌؿغرلماألدودلمؼبماظلـيماألوظب:م
اظؿقصقؾم:ماًدلةمم-ماظظروفماالجؿؿوسقيماٌؿغرلة.
م
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