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درادة  أذؽال اظؿؽاعؾ اظقزقػل بني األدرة وادلدردة
 عقداغقة بقالؼة بسؽرة

 *أحالم عرابط

مأنم ماظعالضي، مذات ماظؿكصصوت موبوضل ماالخؿصوص مأػؾ مسـد مبف اٌلؾؿ
موتؿؽقنماووػوتفم مصقفمتشؽؾماظػرد متعدماحملضـماألدودلماظذيمؼؾدأ األدرة
مذكصقيم مؼب متمثر ماظيت ماالجؿؿوسقي معمدلي مأػؿ مصفل مسوم، مبشؽؾ ودؾقطف
اظؽوئـماظؾشري،مصػقفومتعدمعرحؾيماظؿلدقسمواظؾـوءمشلذهماظشكصقيماظيتمالبدم

موانمودمشلومعؽوغومؼبماجملؿؿعماظذيمؼضؿفموؼضؿماألدرةماظيتماحؿقتفمضؾؾف.
متـقبم موعمدلوت مأجفزة مظألدرة ماوجد موحداثؿف ماجملؿؿع متعؼد وغؿقفي
سؾقفومؼبمبعضماظقزوئػماظيتمطوغًمتؼقممبفومدوبؼو،موعـمبٔمػذهماٌمدلوتم

مواظيت موعمدلوتف موأرقاره مبؽؾمػقوطؾف ماظؿعؾقؿ مضطوع مأو ماٌدردي معـمند مشلو
ماظقزوئػمعومصبعؾفومعقداغومخصؾومؼبمذبولماظؾقٌمواظؿقؾقؾ.

ماظدورمايلوسم مأنماألدرةمضدمدبؾًمغفوئقومسـمػذا إالمأغفمالمؼعينمػذا
بوظعؽسمزادتمػذهماظقضعقيمعلموظقيماألدرةمأطـر،مصؼدمأصؾقًمػـوكمذروطم

موٓقزاتمسؾكمأصرادماألدرةماظؿقؾلمبفو.
بلذؽولماظؿؽوعؾماظقزقػلمبٔماألدرةمواٌدرديمموؼبمعداخؾؿـومػذهمواٌقدقعي

ماظيتم مواٌدردي ماألدرة متربط ماظيت ماظعالضي مسـ مغؾقٌ مأن مارتلؼـو ماىزائر، ؼب
ماظؽشػم ماسؿؾوراتمدقؿؿ ماالبؿدائلمظعدة مؼبماظطقر مخوصي مأبـوؤػو ؼـؿؿلمإظقفو
ماظؿطؾقؼم ماظـظري ماظذلاث مبٔ ماظربط محووظـو مأغـو مطؿو ماٌداخؾي، مغص مؼب سـفو

داغلمؼبمعداخؾؿـو،محقٌمأغـومضؿـومبؿطؾقؼمإذؽوظقيماٌداخؾيمسؾكمسقـيمعـماٌق
مظقالؼوتم مطؿؿـقؾ ماخذلغوػو ماظيت مبلؽرة موالؼي مؼب ماٌؿقاجد مواٌدارس األدر
اىـقبماظشرضلمظؾفزائر،مععمتؾينماٌدخؾماظقزقػلمؼبماظدراديموطذاماٌـفٍم

ماظقصػلمبلدواتفمسؾقفو.

                                                                                                         
 جوععيمضوصديمعربوحمورضؾي *
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ماإلج مأجؾ معـ ماظعؿؾ مػذا مطؾ مظإلذؽوظقيموجوء ماظرئقس ماظؿلوؤل مسـ وبي
ماىـقبم مؼب مواٌدردي ماألدرة مبٔ ماظقزقػل ماظؿؽوعؾ مأذؽول مػل معو وػق:

 اىزائري؟مم

 أذؽال اظؿؽاعؾ اظقزقػل بني األدرة وادلدردة درادة عقداغقة . 1

 إذؽاظقة اظدرادة

مياظـقاةماظصؾؾطقغفومتشؽؾممصوألدرةمهؿؾمعؽوغيماٌمدليماالجؿؿوسقيماألم،
م ماالجؿؿوسقي ماظؿـشؽي معفوم ماٌعقلمموء،ألبـظؼب مواظؿؾؼوئل ماظطؾقعل ماظقدط صفل

اظدفءممّؾءوتقصرلمحوجوتف،موإذؾوعمرشؾوتف،مواحؿضوغفممؾسؾقفمظذلبقيماظطػ
ؼبمسورػيماالغؿؿوءمؼبماٌراحؾماألوظبمايوزليمؼبمحقوتف،مواٌلموظيمسؾكمهدؼدم

م موعققالتف ماألدودقي مظشكصقؿف ماظؽدلى مواظاظلؿوت ماألدرةمـػلقي، مطوغً ظؼد
مظؽـم ماالجؿؿوسقي مواظؿـشؽي مواالضؿصودؼي ماظذلبقؼي ماظقزوئػ مجبؿقع متؼقم ضدْو
ععمتعؼدمأدوظقىمايقوةموتطقرماجملؿؿعوتمأخذتمطـرلامعـمػذهماظقزوئػمؼبم
معمدلوتم مزفقر مضرورة مجعؾ ماظذي ماألعر ماألخرى، متؾقى مواحدة االغػصول

مونمععفومأعرامحؿؿقو.أخرىمؼبماجملؿؿعمتؽؿؾموزقػؿفوموتؿعو

مووضقحم مواظؿقجقف ماظؼصد محقٌ معـ ماألبرز ماٌمدلي مػل ماٌدردي مأن إال
موعـذم مدعك ماألخرى، ماجملؿؿعوت معـ مطغرله ماىزائري مصوجملؿؿع األػداف،
االدؿؼاللمّكؿؾػمعمدلوتفماالجؿؿوسقيمعـمأجؾمإخراجمجقؾمدقيمعؿقازن،م

موا ماظؼقؿ ماظصغر معـذ ماظقرـقي،مشرسمصقف ٌـؾماظعؾقو،مغضؿـمعـمعدركمشلقؼؿف
مصؾلػيم متؿؾـك مصوٌدردي مبلعوغي، مواظؿورطبل مايضوري ماٌقروث متـوضؾ خالظف

م مواالخؿقورات مواظقرـقي ماظؼقعقي مواظغوؼوت متؿؿوذك مسؾقو ماالدذلاتقفقيتعؾقؿقي
مصفلمتلعكمإظبمإطلوبماظـشءمزبؿؾػماألِوطم مإظقف، متـؿؿل ظؾؿفؿؿعماظذي

ماالجؿؿو مواظؼقؿ ماالصبوبقي ماٌؿعؾؿٔماظلؾقطقي ماطؿلوب مخالل معـ موذظؽ سقي،
طػوؼوتمتؿـوعكمسدلمتلؾلؾمعراحؾماظؿؽقؼـ،متمػؾفؿمؼبماألخرلمظالشبراطمؼبم

مايقوةماظعؿؾقيمسـدماظؿكرج.

أعومايقوةماٌدردقيمذبؿؿعمعصغر،مؼؿقحمظؾطػؾمصرصيماالغؿؼولمعـماحملقطم
مجدؼ مسالضوت مؼب مصقف مؼدخؾ موعؿؾوؼـ، مأودع مربقط مإظب ماظصغرل دةماألدري
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وعؾوذرةمععمعبوسيمعـمأضراغفموعدردقف،مٓومؼـلٍمؼبمحقوتفمتػوسالتمغػلقيم
وإغلوغقي،موضبددمظدؼفمأِوطمدؾقطوتماجؿؿوسقيمأودع،مدبضعمظؼقاغٔموغظؿم

مدضقؼي؛مصوٌدرديمعمدليمتربقؼيمغظوعقيمتضؿـماالعؿدادممايؼقؼلمظألدرة.

ماجؿؿوسقي مطقـقغي متشؽالن مواٌدردي مصوألدرة مسؾقف، معؾزعيموبـوء مثـوئقي ،
مجلقرم موعد مبقـفؿو، ماظعالضوت مظؿقرقد معالئؿي متعوضدؼي مصقغ مإصبود بضرورة
اظؿقاصؾمواظؿؽوعؾماظـوجعمواٌلؿؿرمبٔمطالماظطرصٔ،موظؽـمغؿقفيمظؾؿققالتم
مظؾظروفماظيتمتعقشفومدولم االجؿؿوسقيمواالضؿصودؼيمواظعؾؿقيمواظؿؼـقي،موغظرا

ماى مواجملؿؿع مسوعي مبصػي ماظـوظٌ مأزعوتماظعومل معـ مخوصي، مبصػي زائري
متطؾقؼم مػقؽوتفو مّكؿؾػ مايؽقعي محووظً مواجؿؿوسقي، مواضؿصودؼي دقودقي
ماظؾقوقم مضصد مبوجملؿؿع ماظـفقض مبفدف ماظؿـؿقؼي، ماظلقودوت معـ اظعدؼد

ماظعوٌل مايضوري مبؾدانمم،بوظرطى معـ مطؾؾد مغعقشف ماظذي ماظدْقشراؼب صوظـؿق
اظعوملماظـوظٌ،مواظذيمالمؼؿؿوذكمواإلعؽوغوتماالضؿصودؼي،مصقؾفماشبػوضمؼبم
مواآلصوتم ماظؾطوظي موتػشل ماظػؼر مزوػرة ماغؿشور مإظب مأدى مٓو ماظدخؾ علؿقى
مظقزقػيم موتلدؼؿفو ماألدرة مسؾك ماٌؾوذر ماألثر مظف مصؽون ماٌكؿؾػي، االجؿؿوسقي

 االجؿؿوسقيماظلؾقؿيمظألبـوءماظؿـشؽي

مغطرحماظؿلوؤلماظرئقللماظذيمؼػرضمغػلف،مواظذيمدـقوولماإلجوبيم ػـو
مسؾقفمعـمخاللمػذهماظدراديموػق:

مؼبم مخوصي مواٌدردي ماألدرة مأجؾفو معـ متؿؽوعؾ ماظيت ماظقزوئػ مػل عو
 اىـقبماىزائريمعـموجفيمغظرماألدؿوذ؟م

 اظػرضقات

 شؽيماالجؿؿوسقي.تؿؽوعؾماألدرةمواٌدرديمؼبماظؿـ 

مايقوةم  مؼب ماٌشورطي مخالل معـ مواٌدردي ماألدرة معـ مطؾ تؿؽوعؾ
ماالجؿؿوسقي.

متعدموزقػيماألدؿوذمعـمأذؽولماظؿؽوعؾمبٔماألدرةمواٌدردي. 
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 أػؿقة اظدرادة

مخوصيم مبصػي ماالجؿؿوسقي مواظؿـشؽي مسوعي مبصػي ماظذلبقي معقضقع ؼؽؿلل
صوظذلبقيمسؿقعومسؿؾقيمؼؿؿمبقادطؿفومتـؿقيمأػؿقيمبوظغيمؼبمايقوةماالجؿؿوسقي،م

ضدراتماإلغلونماىلدؼيمواظعؼؾقيمواظـػلقيمواالجؿؿوسقي،مظقصؾحمصردامصويوم
وسضقامغوصعومظـػلفموجملؿؿعفمضصدماحملوصظيمسؾكماظؼقؿمواٌـؾماظعؾقوماظلوئدةم
ؼبماجملؿؿعمواظؿطؾعمآلعولموآصوقمعلؿؼؾؾقي،موصؼمعؾودئفموتعوظقؿف،موظؼدمأوجدم

ؿؿعمعمدلوتمظؿؿقدمؼبمسؿؾفوموتشذلكمؼبمأػداصفومىوغىماألدرةماٌدرديماجمل
معقارـم مإسداد مأوظقؼوتفو معـ مواظيت مواظرؼوضقي، ماظـؼوصقي مواظـقادي واٌلفد
ماظعؾؿوءم معـ مبوظؽـرل مدصع معو موػق مدؾقؿي، ماجؿؿوسقي موتـشؽي موتـشؽؿف صوحل،

مواظؾوحـٔمإظبمجعؾفمعقضقعمظؾعدؼدمعـمدرادوتفؿموأحبوثفؿ.

طؿومأنماألدرةمواٌدرديمبوسؿؾورمطؾمعـفؿومغظومماجؿؿوسل؛متعؿدلانمغؼطيتم
مضوبالم مواضعو متشؽالن مألغفؿو ماالجؿؿوسل، مواظؿقؾقؾ ماظؾقٌ مؼب مػوعؿٔ ارتؽوز

مظؾؿالحظيماظعؾؿقيموادؿكداممأدواتموررقماظؾقٌماٌكؿؾػي.

مؼبم مخوصي مايقوة، ماٌقودؼـ مذؿك مؼب مايوصؾي ماظعوٌقي ماظؿغرلات مزؾ وؼب
جملولماظؿؼينمواظؿؽـقظقجل،مذفدماجملؿؿعماىزائريمطغرلهمعـماجملؿؿعوتما

مخوصيم مايقوة مذبوالت مذؿك مؼب مواظؿعؼقدات ماألزعوت معـ ماظعدؼد اظـوعقي
ماظقرـقيم ماظذلبقي موزارة مورائفو موعـ مايؽقعي مبذظً موػـو معـفو، االجؿؿوسقي

ادقي،مذبفقداتمجؾورةمعـمأجؾمتعدؼؾمررقماظؿدرؼس،موهلٔماٌـوػٍماظدر
وتقصرلماإلعؽوغوتماظؿعؾقؿقي،موػذامطؾفمهًمزؾماإلصالحوتمواظؿققالتمؼبم
ماظذلبقؼيموإصالحفو،م ماٌـظقعي مػقؽؾي مواظؿعؾقؿ،محقٌمُمإسودة ضطوعماظذلبقي

مظؿؿؿوذكمواظؿغرلاتمايوظقي.

مبوظؿعؾقؿم مؼؿعؾؼ معو مععظؿ ماألدرة مدؾؾً مضد ماٌدردي مأن معـ ماظرشؿ وسؾك
م مإال ماٌفورات، مسؿؾقيمواطؿلوب مؼب مأدودقو مدورا متؾعى متزال مال ماألدرة أن

ماىؿوسوتم موأسظؿ مأول مألغفو مظؾؿدردي ماظطػؾ مادؿفوبي مؼب موتمثر اظؿـشؽي
مصوظقاضعم مواظلؾقطقي، مواظـػلقي ماظعؼؾقي ماظػرد مضدرات مسؾك مأثرا اٌرجعقي
ماظيتمهؿوجم مواٌشؽالتماالجؿؿوسقي ماظظقاػر معـ ماظؽـرل مظـو االجؿؿوسلمؼظفر

 .لمواظؾقٌمظؾقضقفمسؾكمأدؾوبمزفقرػوعـومإظبماظؿؼص
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وسؾقفمصؿلؿؼؾؾماجملؿؿعمعؿقضػمسؾكمعدىماظؿؽوعؾمبٔمزبؿؾػمأغلوضفم
االجؿؿوسقيمخوصيماظؼوسدؼيمعـفوماألدرةمواٌدردي،معـمأجؾمتؽقؼـمجقؾمدؾقؿم
ماظػعؾقيم ماألػؿقي متؽؿـ موػـو معلؿؼؾال، مبفو ماٌـقط ماٌلموظقي مهؿؾ مسؾك ضودر

 ٌقضقعمدرادؿـو.

 ؼػ األدرةتعر. 2

"ػلماظدرعمايصقـي،موأػؾماظرجؾموسشرلتف،موتطؾؼمسؾكماىؿوسيماظيتم
م(.33،مص1999)سؾدماظؼودرماظؼصرل:ممؼربطفومأعرمعشذلك،موعبعفومأدس".

موأدره،مم- مضقده موآدرا: مأدرا مأدر مؼؼول ماظؼقد، متعين ماألدر، معـ عشؿؼي
مأوماصطـوسقو طوألدرمؼبممأخذهمأدرلا،مواألدرمأغقاع:مضدمؼؽقنماألدرمعصطـعو

مايروب.

ضدمؼؽقنماألدرماخؿقورؼومؼرضوهماإلغلونمظـػلفموؼلعكمإظقف،مألغفمؼعقشمم-
)سؾدماجملقدمدقدممعفددامبدوغف،موعـمػذاماألدرماالخؿقوريماذؿؼًماألدرة".

 (.15،مص2000عـصقر،مزطرؼوءمأغبدماظشربقين:م

ذاتمروابطمتشرلمإظبماظؿكزرمواظؿلوغدمواظؿضوعـ،موتعدماألدرةمعبوسيمعـزظقيم
غبقؿقيمتؿؽقنمعـمأصرادمؼرتؾطقنمبؾعضفؿماظؾعضمبروابطماظدم،مأومبوالتصولم

ماىـللمأومبوظروابطماظؼوغقغقي.

تعرؼػماظعوئؾي:ماٌصطؾحماٌشؿؼماظؾغقيمشلومعـماظػعؾمسولموأسولموؼعقؾ،م
وؼشرلماٌصطؾحمإظبمسالضوتماإلسوظيمواالسؿؿودماٌؿؾودل،مصقشورمظألوالدمبوظعقولم

مبوٌعقؾمواٌلمولمسـمتلعٔماظرزق.واألبم

وػلمذبؿقسيمعـماألصرادماٌرتؾطٔمعؾوذرةمبصالتمضرابيموؼؿقظبمأسضوءػوم
م(254،253م)أغؿقغلمشدغز:مبمت،مصمصماظؾوظغقنمعلموظقوتمتربقيماألرػول

م مؼب معـممععفؿ سؾؿ االجؿؿاعجوء معبوسـي مسـ مسؾـورة مػل م"األدـرة أن
جمواظـدممواظؿؾــل،موؼؿػوسؾـقنمععو،موضدمؼؿؿماألصرادمؼرتؾطقنمععـومبروابطماظزوا

مواألبم ماألم موبٔ مواألب، ماألم موبٔ مواظزوجـي، ماظزوج مبقــ ماظؿػوسـؾ ػذا
مخبصوئصم متؿؿقز ماجؿؿوسقي موحدة معبقـعو معـفؿ موؼؿؽـقن واألبـوء،

إذنمصوألدرةمحلىمم((Josef Sumpf et Michel Hugues 1973, P13ععقـي".
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اظؿػوسؾمبٔمذبؿقسيمعـماألصرادمدقاءماألبمواألممماٌعفؿماالجؿؿوسلمتؼقممسؾك
مواظؿؾين،م ماظدم مبقـفؿ مؼربط مواألبـوء، ماظقاظدؼـ موبٔ مواظزوجي، ماظزوج وبٔ

معشؽؾٔموحدةماجؿؿوسقيمذاتمخصوئصمربددة.

م مػـلمباردـقغـزأعو مغلـؼماجؿؿوسـلمألغفـو م"بلغفو ؛مصقؼـقلمســماألدـرة
ـي،مصوظؼـقؿمواألدوارمسـوصـرماجؿؿوسقـيماظيتمتربـطماظؾــوءماالجؿؿوسلمبوظشكصق

ماظؿداخـؾم مسالضـي ماظعـوصر مػذه موتمطد ماظؾــوء، مداخـؾ ماظعـالضوت تـظـؿ
ماالجؿؿـوسل. مواظؾــوء ،م1980م:)صرجمربؿدمدعقدمواظؿػوسـؾمبقــماظشكصـقي

م(.246ص

مبوردقغز متعرؼػ مغلؼممإن ماألدرة مواسؿدل مواألدوار مبوظؼقؿ مربطف ظألدرة
مبـوءم معؽقغي مبقـفؿو مصقؿو متؿػوسؾ مأخرى ماجؿؿوسقي مأغلوق مبٔ معـ اجؿؿوسل

ماجؿؿوسلمأالموػقماجملؿؿع.

 أدوار ووزائـػ األدرة. 3

ماظطػؾ،م مصقفو مؼـشل ماظيت ماألوظب ماالجؿؿوسقي ماظقحدة مبوسؿؾورػو ماألدرة إن
ؼبمصـعمدؾقكماظطػؾمبصؾغيماجؿؿوسقي،موعـمثؿممصفلممتـؾماظعوعؾماألولماٌمثر

ماٌمدلوتم مسـ مترجققو مأطـر موطػؿفو مأػؿقي ماظؿـشؽي معبوسوت مأطـر تؾدو
األخرى،مٌومتذلطفمؼبمذكصقيماظطػؾمعـمآثورماصبوبقيمأومدؾؾقي،مصالمْؽـم
أنمهؾمأيمعمدليمأخرىمربؾماألدرةمؼبماٌراحؾماٌؾؽرةمعـمسؿرماألبـوء،م

ؾقؿماظطػؾماظؾغيموتفقؽؿفمالطؿلوبماًدلاتماٌؿكؾػيمظقصؾحمصفلماظيتمتؾدأمبؿع
م ماًؿقلل: مدالعي مثوغقو.)اظلقد موذبؿؿعف مأوال مغػلف مطبدم ،م2000صردا

م(167ص

إنماألدرةمػلماظيتمتـشلماظروابطماألدرؼيماظدور اظوربقي ظألدرة:  . 1.3
واظعوئؾقيمظؾطػؾ،مواظيتمتؽقنمبداؼوتماظعقارػماالووػوتماالجؿؿوسقيميقوةم
اظطػؾموتػوسؾفمععماآلخرؼـ،مطؿومأغفومتفقهمظؾطػؾماطؿلوبمعؽوغيمععقـيمؼبم
مبوٌقالدم مظؾطػؾ ماألدرة متقصرػو ماظيت ماٌؽوغي متعد محقٌ مواجملؿؿع، اظؾقؽي

مربد مووػف،مواظؿـشؽي ماآلخرون مبف مؼلؿفقى مدقف ماظذي مظؾشؽؾ معفؿو دا
االجؿؿوسقيمسؾكممواألغـروبقظقجقو"ؼؽودمؼؿػؼمجؾمسؾؿوءماالجؿؿوعموسؾؿماظـػسم
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أنماألدرةمػلماًؾقيماألدودقيماظيتمؼؼقممسؾقفومطقونماجملؿؿع،موظذظؽمسدتم
درمعـمأػؿماٌمدلوتماظذلبقؼيماظيتمتلوػؿمبؼقةمؼبمتشؽقؾماظػرد،مطؿومأغفومعص

ماظشكصل" مص اظلؾقك مت، مب مدالرـقي: مبؾؼودؿ مبقسـوضي، .(،م201.)سؾل
ماجملؿؿعم مظـؼوصي ماٌعؿؿد مواظـوضؾ ماىقد ماٌقصؾ مػل ماألدرة مأن مإظب إضوصي
ألرػوشلو،مصفلماظقدقطماألولمظـؼؾمػذهماظـؼوصيمّكؿؾػمسـوصرػومألرػوشلؿو،م

أذؽولماظـؼوصوتمطؿومتشوركماألدرةمبلذؽولمعؾوذرةموشرلمعؾوذرةمؼبمأِومعفـقيم
اظػرسقيمعـمخاللماظؿػوسؾماالجؿؿوسل،مصوألدرةممتـؾماىؿوسيماٌرجعقيماألوظبم
مإلذؾوعم ماألول ماٌصدر مظؾطػؾ متقصر مصفل موععوؼرله، مضقؿف، مععورصف، مؼب ظؾطػؾ
ايوجوتماألدودقيمظف،مصفلماألدوسماالجؿؿوسلمواظـػللمأؼضو،مطؿومتقجدم

 فو:مدورماألممودورماألبمودورػؿومععو.ممبوألدرةمأدوارمزبؿؾػيمداخؾفو،موعـمأػؿ

موْؽـمتؾكقصماظدورماظذلبقيمظألممؼبماألدرةمؼبماظـؼوطماظؿوظقي:

متقصرمظألبـوءمايـونمواٌقدةمواظعطػ.م-

متؼدممألبـوئفومصقرةمربذلعيمظؾـوءمذكصقيمدؾقؿيموعؿزغي.م-

متلفرمسؾكمدالعيموصقيمأبـوػو.م-

ماالم- مضرورة معع مأدرتفو مؼب ماظلؾطي معـممتورس مجق موإسطوء دؿؿوع
ماظدْؼرارقيمأؼضو.

صبىمأنمتؿفـى:ماظؿفووزاتمطؿفووزممءبقصػفومِقذجومأومعقضقعماضؿدام-
مؼبم ماٌلموظقوت معـ مظؾكقف مبوظطػؾ متمدي مال م)ألن ماٌطؾؼي موايؿوؼي اظلؾطي

ماٌلؿؼؾؾ(.

ماظذلبقيم ماظدور متؾكقص مصقؿؽــو ماألدرة مؼب ماألم مبعد ماظـوغل ماظرطـ مسـ أعو
ماظـؼوطماظؿوظقي:ظألبمؼبم

مبقصػماألبمرئقلومظألدرةمسؾقفمأن:

ْورسمدؾطؿفماألبقؼيمسؾكماظقظدمؼبماظقضًماظذيمؼلؿؿعمإظقفموؼقصرمظفمم-
مايـونماظضروريمظؿـشؽؿفمتـشؽيمدؾقؿيموعؿزغي.

مؼبمم- مآخذا موصورم موعؾوذر موعقجز مواضح مبشؽؾ ماظضرورة مسـد ؼؿدخؾ
مقػقيماظؿعوعؾمععفو.االسؿؾورمدـماظقظد،موزلوتمطؾمعرحؾيمسؿرؼيموط



 أحالم عرابط

56 

ؼؼدممظقظدهمصقرةمربذلعيممتؽـماظطػؾمعـمإردوءمذكصقؿف،مبقصػفمضدوةمم-
مأومِقذجمضبؿذىمبف،مصبىمأنمؼؿفـىمعومؼؾل:

ماظؿفووزاتمعـؾموووزماظلؾطيم)ايؿوؼيماٌػرري(.م-

ماظصراسوتماألدرؼيمأعومماألرػول.م-

ماالجؿؿوسل.اظغقوبماٌؿؽررمسـماألدرةمٓومؼمديمإظبمسدمماظؿقاصؼمم-

مأوالدػؿماظدور ادلشورك ظألبقؼـ:  .ج متربقي مؼب مأدودقو مدورا ماآلبوء ؼؾعى
بقصػفؿماٌربٔماألوائؾموسؾقفؿمأنمؼؾذظقامطؾمجفدمعـمأجؾمضؿونمِقمعؿزنم
معـم ماظضرورؼي مايوجوت مطؾ مشلؿ مؼمعـقا مأن مسؾقفؿ مصبى موظذظؽ ألوالدػؿ،

 (.32-31،مص.ص2005أجؾمحقوةمدؾقؿي.)رورقمطؿول:م

 وزائـػ األدـرة يف احلقاة االجؿؿاسقة .2.3

مايدؼٌمضدم مإظبماظعصر ماظؼدؼؿ معـماظعصر موزوئػماألدرة ؼالحظمأنمتطقر
متؼقمم ماألدرة مأن مند محقٌ مواظصغر، ماظضقؼ مإظب مواظؽدل ماالتلوع معـ تطقرت
ّفؿقسيمعـماظقزوئػماىقػرؼيمتؿداخؾموتؿػوسؾمععمبـقيماجملؿؿع،موّومأنم

اظؿغرلمسدلماظزعونمواٌؽونموعـمحقٌماظؽؿمواظؽقػمأدىماألدرةمخوضعيمٌـطؼم
إظبمتغرلموزوئػفومصؾؿمتعدماألدرةمايدؼـيمتؼقممبـػسماظقزوئػموبـػسماظؽقػقيم
اظيتمطوغًماألدرةمؼبماظؼدؼؿمتؼقممبفو،مإالمأنماظؿطقراتماالجؿؿوسقيمايوصؾيم
مايدؼٌم ماجملؿؿع موتعؼد ماظؿكصص مظزؼودة م"غؿقفي ماجملؿؿع، معلؿقى سؾك

معـمو مشرلػو معـ مأطػل مأغفو مواثؾوت ماظؾرلوضرارقي ماظؿـظقؿوت مؼب ماٌلؿؿر اظـؿق
 .67سؾدماظؼودرمظؼصرل:مصاظؿـظقؿوتمؼبمهؼقؼماألػدافماجملؿؿعقي"

مسدؼدةم موزوئػ ماألدرة معـ مبذظؽ مدؾؾً ماظػردؼي، مايوجوت مإذؾوع وطذا
ماظيتما ماظؿعؾقؿقي ماظيتماغؿؼؾًمإظبماٌصـعمواظقزقػي ماإلغؿوجقي غؿؼؾًمطوظقزقػي

إظبماٌدردي،موظؽـمرشؿمذظؽمتؾؼكمظألدرةموزوئػمعؼؿصرةمسؾقفوموحدػومصؼطم
متشوركم مبذظؽ موند ماجملؿؿع، مؼؼرػو ماظيت ماىـلقي مواالذؾوسوت طوإلنوب

م)اظذلبقيمواظؿـشؽيماالجؿؿوسقي(. اٌمدلوتماألخرىمؼبمأداءموزوئػمأخرى
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مسرضم مخالل معـ موذظؽ ماألدرة موزوئػ مأػؿ مغؾكص مأن مبذظؽ وْؽـ
تصـقػوتمبعضماظؾوحـٔ،مصعؾكماخؿالصفؿمإالمأغفؿماتػؼقامؼبموزوئػمأدودقيم

مظألدرة.

م" ماظؾوحٌ معمظػ مؼب مجوء ماظذي موعشوطؾممرـارق طؿالاظؿصـقػ "األدرة
موػل:م مرئقلقي، موزوئػ مأربعي مإظب ماظقزوئػ مصـػ محقٌ ماظعوئؾقي"، ايقوة

م(.56-55،مصمص)2000حـونمسؾدمايؿقدماظعـوغل:

تؼؾصًموزوئػماألدرةمعـموحدةماضؿصودؼيمتـؿٍم.ماظقزوئػماظؾققظقجقي:م1
مودصوسقي،م موتشرؼعقي موإدارؼي مدقودقي مػقؽي موطوغً مضبؿوجف معو ظؾؿفؿؿعمطؾ
وتؿؾكصموزقػيماألدرةماظؾققظقجقيمؼبماإلنوبموعومؼلؾؼفمعـمسالضوتمجـلقيم

 ضرورؼيمالدؿؿرارماظؽوئـماإلغلوغل.

م: اظقزقػيماظـػلقـيم.2 مظقـؿقموؼؽدلمصفقمضبؿوجمطؿو ضبؿوجماإلغلونمظؾغذاء
مالم موػذا مواظؿؼدؼر، مواألعـ مايى مإظب مطويوجي ماظـػلقي، محوجوتف مإذؾوع إظب
ماظػردم مصقف مصبد ماظذي ماألول ماٌؽون مأغفو محقٌ ماألدرة، مإال مؼقصره مأن ْؽـ

 ايـونمواظدفءماظعورػل.

ماالجؿؿوسقي3 ماظقزقػـي ماأل: . متـشؽي مؼب ماظقزقػي مػذه ماظيتموتؿفؾك بـوء،
موجفم مسؾك ماظطػؾ، محقوة معـ ماألوظب ماًؿس ماظلـقات مؼب متلثرلػو ؼؾدو
اًصقص،مصػلمػذهماظلـمؼؿؿمتطؾقعماظطػؾماجؿؿوسقوموتعقؼدهمسؾكمزبؿؾػم
اظـظؿماالجؿؿوسقيم)اظؿغذؼي،ماإلخراج،مايقوءمواظذلبقيمايلـيمواالدؿؼالظقي(،م

وتعرؼػفمبذاتفموتـؿقيمعػفقعفمطؿومتؿضؿـمإسطوءماظدورمواٌؽوغيماٌـودؾيمظؾطػؾ،م
ظـػلفموبـوءمضؿرلهموتعؾقؿفماٌعوؼرلماالجؿؿوسقيمظقعرفمحؼقضفموواجؾوتفماظيتم

 تلوسدهمسؾكماظصقيماظـػلقيمواظؿؽقػموودطفماالجؿؿوسل.

مأغقاع أو تصـقػات األدرة. 4

م مؼب مجوء مظألدرةمععفؿ اظعؾقم االجؿؿاسقة ظػردؼرؼؽ ععؿققصؾؼد مأن ،
Familly ماألغـربقظقجقٔم مزعالئفؿ معـ مبؽـرل مأطـر ماالجؿؿوع مسؾؿوء مبفو اػؿؿ

م)خورجل،م ماظزواج موأِوط موأغلوضفو ماظؼرابي مبدرادي مجفؿفؿ معـ متعؿؼقا اظذؼـ
ميؿل(،مػـوكمسدةمأصـوفمعـماظعوئؾيمدـعرضمأػؿفو:



 أحالم عرابط

58 

مواألوالدمأسوشمػمالءمعبقعومماألدرة اظـقاتقة:. أ وتؿلظػمعـماألبمواألم
مومال،مإالمأنمػذاماظشؽؾمػقماظـقاةماألدودقيمظألدرمطوصي.هًمدؼػمواحدمأ

مصقؿومماألدرة ادلؿؿدة:. ب متربط مغقاتقي مأدر متؿلظػمعـمسدة وػقمذبؿقسي
ماٌلؽـم ماٌؿؿدة ماٌشذلكمظألدرة ماظؼودؿ موؼؽقن مسؿ، موأبـوء مأسؿوم مسالضي بقـفؿ

ماظقاحد.

علؽـ،موػلمأدرةمٓؿدةمتربطمبٔمأسضوئفومسالضيماألدرة اجملؿقسة:  .ج
مواحد. متربقي مغشوط مأؼضو مأو معشذلك ماضؿصودي مغشوط مسالضي مأؼضو موظؽـ

(Frederic (Maatouk:, 2001, P156 

عـمخاللماظؿصـقػماظذيمجوءمؼبمععفؿماظعؾقمماالجؿؿوسقيمغرىمأغفمصـػم
مغقوؼيمالمؼشذلكمأنمؼربطماٌؽونمبٔمأصرادػو،م مإظبمثالثيمأذؽؾمأدرة األدرة

ماٌ متقحد مؼشذلط مٓؿدة مؼربطموأدرة مٓؿدة مأدرة موػل ماجملؿقسي موأدرة ؽون،
مبٔمأصرادػوماٌلؽـماظقاحدمواظـشوطماالضؿصوديمواظـشوطماظذلبقيمأؼضو.

مسؾؿوءم مبعض مسـد ماألدرة، مأذؽول متصـقػوت مادؿعراض ماآلن ودـقوول
تؼلؿماألدرةمإظبممدـاء اخلقظلواظؾوحـٔ.مصوظؾوحـيممواألغـروبقظقجقواالجؿؿوعم

 ػل:ثالثيمأذؽولمرئقلقيم
موػلماظيتمتؿؽقنمعـمرجؾمعؿزوجموععفؿومأرػوشلؿ.ماألدرة اظـقاة:م.1

ماٌػفقممإظبمزوػرتٔ:ماظظوػرةماألوظبمػلمأنممأدرة اجلؿع: .2 وؼشرلمػذا
ماٌؿعددةم ماألدرة موتدسقػو مواحدة مزوجي معـ مأطـر موظف مواحد مزوج مػـوك ؼؽقن
اظزوجوت،ماظظوػرةماظـوغقي:مػلماألدرةماىؿعموػلماألدرةماظـوعبيمسـمزواجم
معـم ماظذؼـمأنؾؿفؿ مأوالدػو مشلو مواحدة،موطؾماعرأة ماعرأة معـ معـمأطـر رجؾ

مظزوجمغػلف.ا

مسـمماألدرة ادلؿؿدة )اظعائؾة(:م.3 متػرسؿو مأطـر مأو مأدرتٔ معـ وتؿؽقن
مسـماظعالضيم-اظعالضيمأبوء معـمتػرسفو ماظعالضيمأطـر ماعؿدادمشلذه أبـوء،مأومػؿو

)دـوءمماعرأة(مععمأدرةمأػؾفؿ.-اظزوجقيمأومػلماجؿؿوعمأدرةمذكصٔم)رجؾ
م((.58-53)م.،مص.ص2008اًقظل:م
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م مظؾؾوحـي ماظؿؼلقؿ مػذا مخالل مأنمدـاء اخلقظلعـ مادؿكالص مْؽــو ؛
اظؾوحـيمحصرتمأذؽولماألدرةمؼبمثالثيمأذؽولمأالموػلماألدرةماظـقاةموأدرةم

ماىؿعمواألدرةماٌؿؿدة.

مصقؼلؿماألدرةمإظبمذؽؾٔمػؿو:مشرؼب دقد أريدأعوماظؾوحٌم

ربكمؼبمأحضوغفوموػلماألدرةماظيتموظدمصقفوماإلغلونموتمأدرة اظؿقجقف:م.1
وتؾؼكمسـفوماظؼقؿمواٌعوؼرلموذؽؾًماووػوتفموذكصقؿف،موتعرفمػذهماألدرةم

مبلدرةماظؿقجقف.

موؼؿزوجمأدرة اإلجناب: م.2 مؼؽدل مسـدعو ماظػرد مؼؽقغفو ماظيت ماألدرة وػل
م مأغبد: مدقد مشرؼى ماظؿقجقف. مأدرة مسـ ماظشكصقي محبقوتف ،م1995وؼلؿؼؾ

ماآلخ22ص ماظؿؼلقؿ مالمؼـؽر مأغف مأدرةم.،مطؿو مإظب مواظؾوحـٔمظألدرة مظؾعؾؿوء ر
مغقاة،موأدرةمٓؿدة.

مآخرم عـمخاللمتؼلقؿماظؾوحٌمشرؼىمدقدمأغبدمندمأغفمأسطكمتؼلقؿو
مإظبم ماإلذورة متػؿف مومل ماإلنوب، موأدرة ماظؿقجقف مأدرة مإظب موضلؿفو ظألدرة

م.دـاء اخلقظلاظؿؼلقؿماظذيمجوءتمبفماظؾوحـيم

مسالضوتمبـ موزوئػفومإنمػذؼـماظـقسٔمتربطفؿو متمدي موزقػقي،مصفل وئقي
عـمخاللمذؾؽيمسالضوتمععمأدرمغقوؼيمأخرى،محقٌمتؼدممخدعوتفومألصرادػوم
ماظيتم ماظرسوؼي مأن مؼب ماألدرة؛ مأػؿقي موتؿضح مععفؿ، موثقؼي مبوتصوالت وهؿػظ
ؼؿؾؼوػوماظطػؾمؼبمأدرتفمؼبماظلـقاتماألوظبمعـمحقوتفمػلماظعوعؾماظرئقللمؼبم

مواظػ ماظـػلقي مصقؿف ماظـؼوطمتؽقؼـ مؼب ماألدرة مأػؿقي متؾكقص موْؽـ عؾقي،
ماظؿوظقي:

أغفوممتـؾمأولمِقذجمعـوظلمظؾفؿوسيماظيتمؼؿعوعؾماظطػؾمععمأصرادػومم.1
ماظذلبقؼيم ماظؼقؿ موتؾؼـف موتقجفف مدؾقطف متشؽؾ ماظيت مبدورػو موػل مظقجف وجفو

مواٌعوؼرلماالجؿؿوسقي.

مقاتمتؽقؼـف.تـػردماألدرةمبؿزوؼدماظطػؾمّكؿؾػماًدلاتمأثـوءمدـم.2

مسؿؾقوتمم.3 مصقفو موتؿؿ ممتودؽو، ماألوظقي ماىؿوسوت مأطـر مػل ماألدرة إن
ماتصولمواغؿؼولماظؼقؿمواظعوداتمعـمجقؾماآلبوءمإظبمجقؾماألبـوء.
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موبوظؿوظلمم.4 موثؼوصؿفو، ماألدرة مّؽوغي مطؾرلة مبدرجي ماظطػؾ معؽوغي هدد
مصفلمتفقهماٌقاضػماٌكؿؾػيموتـؿقيمضدراتماظطػؾ.

ماظـلؼماالجؿؿوسلماألولماظذيمؼزودماظطػؾمبرصقدهماألولمم.5 تعؿدلماألدرة
متصرصوتفم مؼب مؼرذده مدظقؾ مّـوبي موتؽقن ماالجؿؿوسقي، مواظعودات ماظؼقؿ عـ

م) مواظصقاب ماًطل مواظقاجى، مايؼ مؼؿعؾؿ محقٌ مدؾقطوتف، ربؿدموهدؼد
 م.(29عؿقظلمضـدؼؾ،مصوؼبمغوزمذؾيب:مص

ضوسفماالجؿؿوسقيموهددمظفمعـذماظؾداؼيمإنماألدرةمػلماظيتممتـحماظطػؾمأو
ماظقزوئػم معـ مبوظعدؼد متؼقم ماألدرة مأن ماظؼقل مْؽـ موبذظؽ مدؾقطف، اووػوت

 اظيتمدؾؼمذطرػومؼبماظعـصرماظلوبؼ.

 . تعرؼػ ادلدردة5

متعينمادلدردـة يف اظؾغة:  مواظيت م"درس"، ماظػعؾ معـ ماٌدردي مأخذت ظؼد
 همحؿكماغؼودميػظف.درسماظؽؿوب:مؼدردفمودرادي،موداردفمأيمسـود

خؾقؾماىر:مم–اٌدردي:مػلمعؽونماظدراديمورؾىماٌعرصي،معبعمعدارس
 1087ص

مؼبماصطالحاادلدردة  مػل ماٌدردي مأن مترطل" م"رابح ماظؾوحٌ موؼرى :
ايؼقؼيمواظقاضع،ماٌعدلماظذيمْرمصقفماظطػؾمعـمحقوةماٌـزلماظضقؼيمإظبمايقوةم

تؼؾعماٌدارسمأنمتؽقنمذبردمبـوؼيماالجؿؿوسقيمايؼقؼقي،موعـمػـومصبىمأنم
م.ظؾؿعؾؿمطؿومؼلؿقغفو،موأنمتؿققلمإظبمذبؿؿعوتمحقيمظؾذلبقيمبلودعمععوغقفو"

ػـومؼرىماظؾوحٌمرابحمترطلمأنمععـكم ،194م،مص1990سؿوعرة:ممترطلمرابح
بؾمػلمأػؿمعمدليمبعدمماظؿعؾقؿم.اٌدرديمأودعمعـمذبردمعؾـكمتؿؿمصقفمسؿؾقي

مصفلم مايؼقؼل، ماجملؿؿع مؼب مصوسال مؼصؾح مطقػ ماظطػؾ مؼؿعؾؿ مصػقفو األدرة
تلوسدهمسؾكماظؿؽقػماالجؿؿوسل،موذظؽمبؿلثرهمبؼقؿموععوؼرلموععؿؼداتموتؼوظقدم

موأصؽورموعؾودئماجملؿؿع.

وػـوكمتعرؼػمآخرمظؾؿدرديمسؾكمأغفو:"ماٌمدليماٌؿكصصيماظيتمأغشلػوم
ماظذؼـمعـعؿفؿمعشوشؾمايقوةماجملؿؿعمظذلبق مغقوبيمسـماظؽؾور يموتعؾقؿمصغوره

م) مصغورػؿ" مبذلبقي مظؾؼقوم متػرشفؿ مدون موحوظً مدرحون: معردل ،م1981عـرل
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األبقؼـمأوم–ندمؼبمػذاماظؿعرؼػمأنماٌدرديمضدمحؾًمربؾماألدرةم(195صم
معـم معمدلوت مربؾفؿ مظؿقؾ مبقزقػي مؼؼقعقن مطوغقا ماظذؼـ ماظؽؾور مأو األضورب

 .جملؿؿعصـعما

 أذؽال ادلدردة. 6

مْؽــوماظؿؿقزمبٔمذؽؾٔمعـماٌدارسمايدؼـيمػؿو:

متلدقلفوم :ادلدارس اظعاعة أو احلؽقعقة. أ مأعر مسودة مايؽقعوت وتؿقظب
م موإدارتفو، معـفومؼبومتقؼؾفو مألبـوءم ربووظي ماظؿعؾقؿقي ماظػرص متؽوصم ظؿدسقؿ

 .اٌدارسمذبوغقو ػذهمؼباظشعىمنمشلذامؼؽقنماظؿعؾقؿم

مػقؽوتم: دارس اخلاصةـادل. ب مأصرادمأو مسودة موؼدؼرػو موْقشلو وؼمدلفو
 .خوصي،موتؾعىمػذهماٌدارسمدورامتؽوعؾقومععماٌدارسماظعوعيمأومايؽقعقي

 وزائػفا. 7

 اظدور اظوربقي ظؾؿدردـة

ماظعومم ماظذلبقي مظؾـظوم مبوظـلؾي مصرسقي متربقؼي معمدلي مػل ماٌدردي إن
مأغفوم ظؾؿفؿؿع،موػلمعمدليماجؿؿوسقيمتعؽسماجملؿؿعمبصقرةمعصغرة،مطؿو
مسؾكم مضودرؼـ مصبعؾفؿ مّو ماظـشء مبذلبقي ماظؽػقؾي مواظظروف ماظقدوئؾ تقصر

سلمأوماٌشورطيماظػعوظيمؼبماجملؿؿع،م"وتؼقمماٌدرديمبعؿؾقيماظؿطؾقعلماالجؿؿو
ماظؼقؿم ماظػرد مإطلوب مبقادطؿفو مؼؿؿ ماظيت ماظعؿؾقي مصفل ماالجؿؿوسقي، اظؿـشؽي

،م2006)حلٔمسؾدمايؿقدمرذقان:ممواالووػوتماٌعوصرةمطشكصقيمصردؼي"
مظألسضوءم68ص موعؿؽوعؾي مثوغقؼي مأدوار مظؾؿدردي ماظذلبقي ماظدور مؼؿكؾؾ ،)

موعدرد موعلوسدؼـ مظؾؿدردي، مووطقؾ معدؼر معـ مظؾؿدردي موتالعقذ،ماٌؽقغٔ ٔ
ودـقوولمذرحمدورمطؾمسضقمؼبماظعؿؾقيماظذلبقؼي،مواظشؽؾماظؿوظلمؼقضحمبـوءم

 األدوارموتقزؼعفومؼبماٌدردي:ممممم
 

مممممم
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م.: ؼقضح بـاء األدوار وتقزؼعفا يف ادلدردة01ذؽؾ رضؿ 
م
م
م
م
م
م
 
 
 
 
م

م

 

م
رورقماظلقد،مأدودقوتمؼبمسؾؿماالجؿؿوعماٌدردل،معمدليمذؾوبماىوععي،مماٌصدر:

م.711اإلدؽـدرؼيم)عصر(،مص

 وزائـػ ادلدردة يف احلقاة االجؿؿاسقة

أنموزقػيماٌدرديمالمتؼػمسـدمجدودمغؼؾماٌعورفمم"جقؼؾمرودين"ؼرىم
اظؽؿىمصقلى،موإِومؼبمسؿؾقيمدعٍمػذهماٌعورفمؼبمأودوطمؼبمبطقنم اٌقجقدة
مم،بفو اٌعـقٔ مدؼقي مجقن متعؿؾممإظبوؼـظر ماجؿؿوسقي معمدلي مبلغفو اٌدردي

مبلقطي سؾكمتؾلقط مأوظقي مؼبمصقرة مواخؿزاشلو ماالجؿؿوسقي ؼبمعؽونم،موايقوة
مؼؼقلمدؼقي معمدليمم:آخر  اجملؿؿعمأوجدػوأنماٌدرديمػلمضؾؾمطؾمذلء

ماالجؿؿوسقيموهلقـفوإلنوزمس تؽؿـم،موؿؾمخوص،مػقمايػوزمسؾكمايقوة
مواٌؿػؼ وزقػيماٌدردي،مطؿومؼرىمطؾقسمؼبمهقؼؾمذبؿقسيمعـماظؼقؿماىوػزة
ماظدورمؼبماظعصقرماظقدطقي مممسؾقفوماجؿؿوسقوم،موضدمعوردًماٌدرديمػذا م ممممممم ممممم مممممممممم ممم مممممم م ممممممممم ممًم مممم مممم طؿومػقم ممم

 اظطالبم)اظؿالعقذ(

 اٌلوسدونماإلدارؼقن

 اٌقجفقنم)اٌدردقن(

اٌدرديموطقؾ  

 اٌدؼــر
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مسشر ماظؿودع ماظؼرن مؼب ماظشفوب:مم.ايول مجودؿ مسؾل مورػي، مأدعد )سؾل
م(.م33،مص2004

صوٌدرديممتورسموزوئػماجؿؿوسقيموتربقؼيمعؿعددةمدبؿؾػمػذهماظقزوئػم
مبوخؿالفماجملؿؿعوتمواخؿالفماٌراحؾماظؿورطبقيماٌكؿؾػي.

أػؿماألدوارماظلقودقيماظيتمتؾعؾفوماٌدرديم وعـم:ظقزقػيماظلقودقيمظؾؿدرديا
 :ػل

 .اظؿلطقدمسؾكماظقحدةماظؼقعقيمظؾؿفؿؿعم.1

  ي.دةماظلقودقضؿونماظقحم.2

  .تؽرؼسماالؼدوظقجقوماظلوئدة .3
 .احملوصظيمسؾكمبـقيماجملؿؿعماظطؾؼقيم.4

 ((.36-35)م)رورقماظلقد:مص.صمهؼقؼماظقحدةماظـؼوصقيمواظػؽرؼيم.5

غشقءماٌدردي،ممأصؾؼؽؿـماظعوعؾماالضؿصوديمؼبم :االضؿصودؼييمـاظقزقػ
تطؾؾًموجقدمؼدمسوعؾيمعوػرةماظصـوسقيماألوظب،ماظيتم وخوصيمؼبمعرحؾيماظـقرة

اظؿؽـقظقجقومايدؼـيماٌؿطقرة.موطونمسؾكماٌدرديمؼبمػذهم ضودرةمسؾكمادؿكدام
متزالم تؾيبمأناٌرحؾيم موعو ماٌمػؾي. حوجوتماظصـوسيماظـوعقيمعـماظقدماظعوعؾي

تؾؾقيماحؿقوجوتماظؿؽـقظقجقومايدؼـيمعـمصـقٔ،موخدلاء،ممإظب اٌدرديمتلعك
م.ؾيسوع وسؾؿوء،موأؼد

مظؾؿدردي ماظـؼوصقي ماظيتم : اظقزقػي ماظقزوئػ مأػؿ معـ ماظـؼوصقي ماظقزقػي تعد
ماٌدردقي ماٌمدلوت متؿقالػو م. متلعك مواظؿفوغسممإظبصوٌدردي ماظؿقاصؾ هؼقؼ
ماجملؿؿع مإرور مؼب مأػؿقيم اظـؼوصقٔ ماظـؼوصقي ماٌدردي موزقػي موتلخذ اظقادع.

مازدادت مطؾؿو موعؾقي م عؿزاؼدة ماظؿـوضضوت مبٔمحدة مواالجؿؿوسقي، اظـؼوصقي
طوظؿـوضضوتماالجؿؿوسقي،م،مإرورماجملؿؿعماظقاحد اظـؼوصوتماظػرسقيماظؼوئؿيمؼب

تشؽؾمسوعؾمطؾحمؼعقؼممأناظؿـوضضوتماظيتمْؽـممواظعرضقي،مواىغراصقي،موػل
 .اظـؼوؼبموتػوسؾفماالضؿصوديمفوعدىمتقاصؾ هؼقؼموحدةماجملؿؿعماظلقودقي،

زوئػمعفؿيمبوظـلؾيمظؾذلاثماظـؼوؼب،ماظيتمجوءتمؼبمطؿومأنماٌدرديمتؼقممبق
معمظػماظؾوحٌم"صؽريمحلـمرؼون"،مواظيتمدـؾكصفومؼبماظـؼوطماظؿوظقي:
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موعودمدرادقيمم.1 ماظـؼوصيمإظبمسؾقم اظؿؾلقطماظـؼوؼب:موذظؽمسـمررؼؼمتؼققؿ
مدفؾم معؿدرج مسوم معؼرر مضؿـ ماظدرادقي، ماظلـقات مسؾك متقزؼعفو مثؿ زبؿؾػي

ماالدؿقعوب.

ؿطفرلماظـؼوؼب:موؼؼصدمبفماغؿؼوءمعوػقمجقدمؼبماظـؼوصيموتؼدْفمظألجقولماظم.2
ماظـوذؽي.

مايقوةمم.3 مسـوصر مبٔ متـودؼ مإصبود مررؼؼ مسـ موذظؽ ماظـؼوؼب: اظؿقازن
ماظـؼوصقيماًوصيمّكؿؾػماظطؾؼوتماالجؿؿوسقي.

اظؿؽوعؾماظـؼوؼب:موؼؼصدمبفمتـلقؼماٌمثراتماًورجقيماظيتمؼؿعرضمشلومم.4
ؼبماجملؿؿع،ماظؼقؿمواظـزاسوتمواألحؽومماٌكؿؾػي،محبقٌمؼؿؿمتقجقفماظـوذهم

مدؾقؿو. متقجقفو مظؾـوذه ماالجؿؿوسل م اظلؾقك مرؼون: محلـ ،م1999صؽري
 .117ص

 أػـداف ادلدردـة اجلزائرؼة

ماجملددةم"إن ماىزائرؼي ماظدْؼرارقيمم-اٌدردي ماظـؼوصي اٌدرجماألولمظؿؾؼل
وأصضؾمضؿونمظؾؿقاصؼماالجؿؿوسلمواظقحدةماظقرـقي،متلفرمسؾكمتؽقؼـمعقارـم
مْؽـم مرضؿ ماٌردقم مّقجى مٌؾودئف موؼب معقارـ مصقفو، مجدال مال مّعومل ؼؿؿؿع

مادؿكالصمصـػٔمعـماألػداف:

تـؿقيمذكصقيماألرػولمواٌقارـٔموإسدادػؿمؼبم وتؿؿـؾ :داف ورـقةـأػ .1
موإطلوبفؿ ماظؿؽـقظقجقيماظيتممتؽـفؿم ظؾعؿؾموايقوة اٌعورفماظعوعيماظعؾؿقيمو
مظؾؿطؾعوت ماالدؿفوبي ماٌقارـم عـ موحؼ مواظؿؼدم ماظعداظي مإظب ماظؿقاضي اظشعؾقي

 .ظؿؽقؼـااىزائريمؼبماظذلبقيمو

ماظيتم:أػداصا دوظقة .2 ماظذلبقـي معــح مؼب مسؾكمتؿفلد اظؿػوػـؿم تلوسـد
مأدوس مسؾك ماظعومل مؼب ماظلالم موصقوغي ماظشعقب مبٔ مدقودةم واظؿعـوون احـذلام

موإسدادػؿم مواظشعقب، ماٌقارـٔ مبٔ مواٌلوواة ماظعداظـي معؾدأ متؾؼـٔ مو األعؿ
متـؿقي مواظؿؿققز،مو ماظؿػرضي مأذؽول مطؾمذؽؾمعـ متؿفووبمععم ٌؽوصقي تربقي

م.حؼققماإلغلونموحرؼوتفماألدودقي



 درادة عقداغقة بقالؼة بسؽرة أذؽال اظؿؽاعؾ اظقزقػل بني األدرة وادلدردة

65 

متؽاعؾ وزائػ األدرة وادلدردة

تؿؽوعؾمطؾمعـماألدرةمواٌدرديمؼبمايقوةماالجؿؿوسقي،موذظؽمعـمخاللمم
طقنماألدرةمعمدليماجؿؿوسقيمعلموظيمبوظدرجيماألوظبمسـماظؿـشؽيماالجؿؿوسقيم

مواظضؾطماالجؿؿوسقي.
صػلمربقطفوماالجؿؿوسل،مؼظفرمظـومجؾقومسؿؾقيماظؿػوسؾماالجؿؿوسلماظذيم

م مْورسماظطػؾمػقمربقر ماالجؿؿوسقي،مصعلمربقطفو ماظؿـشؽي مسؿؾقي مبف تؿلثر
أولمرؼقسماٌشورطيمواظعؿؾمواظؿعوونموطؾماظعؿؾقوتماالجؿؿوسقيماألخرىماظيتم
معـمعمدلوتمأدرؼيم دؿؿؽـفمعـماظؿلضؾؿمؼبماٌلؿؼؾؾمععمأصرادمآخرؼـمجوؤوا

ظيتممتـؾمأخرى.مطذظؽمصقفومتغرسمصقفمروحماالغؿؿوءمصوظطػؾمؼقظدمؼبماألدرةما
معـم مذبؿقسي مظؿؿـؾ مِقه، مؼؿؼدم ماالجؿؿوسقي مدائرتف متؿلع ماألولمثؿ ذبؿؿعف
اظعالضوتماالجؿؿوسقيماظيتمتزؼدمععورصفموخدلاتف،موالدقؿومعـمخاللماحؿؽوطفم
بوٌمدلوتماالجؿؿوسقيماألخرىمطوٌدرديماظيتمشلومسالضيمعؾوذرةمبذلبقيماظطػؾم

مذيمؼعقشمصقف.وتـشؽؿفموتؽقػفمععمايقوةمؼبماجملؿؿعماظ
صػلماظؾقؽيماألدرؼيمؼشؽؾماألبقانمأولمععؾؿونمظؾطػؾمألصقلماظؿؽقػمععم

ماًورجل. متؾدأموماحملقط ماالجؿؿوسقي مظؾؿـشؽي ماألوظب ماٌظوػر مإن معـ بوظرشؿ
سوٌـوممؼبإالمإغفومملمتعدمتلؿلثرموحدػومبؿؾؽماظؿـشؽيمماألدرة جقمؼبوتذلسرعم

حبوثمواظؿؽـقظقجقومٓومأدىمإظبماالػؿؿوممغؿقفيماظـؿقماٌؿزاؼدمظأل اٌعوصرموذظؽ
معـممأوجدػوماظيتسـمررؼؼماٌدارسم بوظؿعؾقؿ اجملؿؿعموأصؾقًمبـوءمأدودقو
م.ظؿؼقممبذلبقيمأبـوئفموتـشؽؿفؿمأوجدػومأبـقؿف،

مواظؿعؾقؿ،موصؼمأػدافموبراعٍمتـؿقؼي،مػدصفوم ماألدودقيماظذلبقي صقزقػؿفو
موعؿعؾؿ، مواع مجقؾ ماظؿؼدم إسداد مإظب موعؾودئفوممؼطؿح مضقؿفو متلؿؿد واظرضل،

مغؼؾم مسؾك مصؿعؿؾ معـفو، مجزء مػل ماظيت ماجملؿؿع موتعوظقؿ مضقؿ معـ وععؿؼداتفو
مواحملوصظيم ماألجقول مسدل ماجملؿؿع مظذظؽ مايضوري مواظؿورؼخ ماظـؼوؼب اظذلاث
ماظعالضوتمبٔماظؿالعقذمواٌعؾؿٔ،موتؿػؿحم معمدليمتـؿقمصقفو مأغفو سؾقف،مطؿو

ماأل مإعؽوغقوت مخالشلو مؼبمعـ مصوسؾٔ مأصرادا مظصؾققا ماظػؽرؼي موأغشطؿفؿ صراد
 مممممممممايوضرمواٌلؿؼؾؾمسوعؾٔمسؾكمدصعمذبؿؿعوتفؿمسبقماظـؿقمواالزدػور.
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 اجلاغب ادلقداغل ظؾدرادة

 جماالت اظدرادة

جرتماظدراديمؼبماظػذلةماٌؿؿدةمبٔمذفرمصقػريموأصرؼؾم اجملولماظزعوغل:
مطوغًمزبصصيمإلنوزماىوغىماظـظريموطذامم2010 ماظػذلة حقٌمرقؾيمػذه

االدؿؾقونماًوصمبوظدرادي،مععمتػرؼغماظؾقوغوتموادؿكالصماظـؿوئٍمؼبمبداؼيم
مذفرمعوي.

ماٌؽوغل: مأخذم اجملول معع مبلؽرة موالؼي مؼب مُ مظدرادؿـو ماٌؽوغل اجملول
قيمُماخؿقورمثالثمعؿقدطوتمعـمزبؿؾػيمأررافموالؼيمبلؽرة،مبطرؼؼيمسشقائ

مودطم مؼب موأخرى ماظقالؼي، مسلول مؼب ماظعوظقي مّـطؼي معؿقدطي موػل اٌؿقدطوت
ماٌدؼـي،مواألخرلةمؼبماٌـطؼيماىـقبقيمظؾؿدؼـي.م

اجملولماظؾشري:مجرتماظدراديمععمأدوتذةماظطقرماظـوظٌمعـماظؿعؾقؿ،موضدم
مأنم معـفو: مأدؾوب مظعدة ماٌؿقدطي ماٌرحؾي مأدوتذة معع ماالدؿؿورة اظؿؾؿقذمرؾؼـو

ػـومؼؽقنمؼبمبداؼيمعرحؾيماٌراػؼي،مطذظؽمػقمؼبمعرحؾيمتـؿفلمبلـيمعصرلؼيم
أالموػلماظلـيماظرابعيماظيتمصبؿوزمصقفوماظطوظىمذفودةماظؿعؾقؿماٌؿقدط،ماظيتم
مػقم معو مسـ معو مغقسو مزبؿؾػ مسومل ماظيت ماظـوغقؼي ماٌرحؾي مإظب مؼـؿؼؾ بقادطؿفو

معقجقدمؼبماٌرحؾيماٌؿقدطي.

 ؿؿد ظؾدرادةعادلـفج ادل

اٌـفٍمذرطمؼبمأيمدراديمسؾؿقي،مإذمبدوغفمالمْؽـمبؾقغمتعرؼػ ادلـفج: 
ماٌـفٍم مطون ماظدرادي مؼب ماٌعؿؿد مواٌـفٍ مايؼوئؼ، مبؽشػ ماٌرتؾطي اظـؿوئٍ
اظقصػلماظذيموجدغوهمأغلىمعـفٍمظدرادؿـومأغفمؼعرفمسؾكمأغف:ماظذيمسرفم

معـمأجؾمسؾكماغفموػقمررؼؼيمعـمررقماظؿقؾقؾمواظؿػلرلم بشؽؾمسؾؿلمعـظؿ
مععقـٔ مدؽون مأو معشؽؾي مأو ماجؿؿوسقي مظقضعقي مربددة مأشراض مإظب م.اظقصقل

م مذغقؾوت: موربؿد مبقحقش مص1992)سؿور مظدراديمم(140-139.ص.، ؼب
معـماظدرادوتماٌقداغقيم ماظـقع مأغلىمعـفٍمشلذا موذظؽمألغف ماٌداخؾي إذؽوظقي

ماظيتماظغوؼيمعـفوموصػمايولموادؿكالصماظـؿوئٍ.
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حقٌمأنماشلدفمطؿومدؾؼموانمأذرغومإظبمعـماظدراديمػق:ماظؽشػمووصػم
معـم مبقـفو ماظيتمتؿؽوعؾمصقفو مواٌدرديمؼبمأذؽوشلو وتؾقونماظعالضيمبٔماألدرة

  اظـوحقيماظقزقػقي.ممم
ضبؿوجمطؾمعـفٍمألدواتمغطؾؼفومعـمأجؾماظدراديممأدوات ذيع اظؾقاغات:

مادؿ مُ ماظيت ماألداة مطوغً موضد موػقماٌقداغقي، ماالدؿؾقون ماظدرادي مؼب كداعفو
مالحظيمواٌؼوبؾيمطلداتٔمعلوسدتٔ.اٌاألداةماظرئقليمؼبماظدراديمإظبمجوغىم

مألربعيم مدمال موسشرون مػبلي محقاظل ماالدؿؾقون مادؿؿورة متضؿـً وضد
مظؾؿؾققث،مثؿماحملقرم ماألولمظؾؾقوغوتماظعوعي ربوور،محقٌمخصصماحملقر

دؽؾيماظيتمدؿـػلمأومتلطدماظػرضقيماألوظب،ماظـوغلمجوءمصقفمأدؽؾيموقىمسؾكمأ
موغػسماظشلءمُمععماظػرضقؿٔماألخرلتٔ.مم

 اظعقـة وطقػقة اخؿقارػا

ػذهماىزئقيمتعدمعـمأػؿماظـؼوطماٌـففقيماظيتمالبدمأنمتؿقصرمؼبمطؾمحبٌم
متعينمسؾكم ماٌؼدعي متعرؼػوتفو مؼبمأبلط مبوظعؾؿقي،موػلماظعقـي جوععلمؼؿصػ

ؼؼقمماظؾوحٌمبؿطؾقؼمدرادؿفمسؾقفوموصبىمأنمتؽقنممأغفو:مذبؿقسيمجزئقي
ماظؽؾل. (.م92:مصم1999)حلـماٌـلل:ممٓـؾيمًصوئصمذبؿؿعماظدرادي

موشلومعـماألػدافمعومصبعؾـومغطقؾمايدؼٌمصقفو.
غقعماظعقـيماٌلؿكدعيمؼبماظدراديمػلماظعقـيماظؼصدؼي،مصؼدمُماظؾفقءمإظبم
مأخرىم مذبؿقسي معـ معلخقذة موحدات مذبؿقسي مإغفو مبوسؿؾور ماظعقـي، أدؾقب
أطدلمعـفومحفؿوموسددا،ممتـؾماجملؿؿعماألصؾلمأحلـممتـقؾ،مواٌعروفمأغفم

م مسؾقفو ماٌؿقصؾ ماظـؿوئٍ مطوغً مطؾؿو مطؾرلا ماظعقـي محفؿ مطون مدضيمطؾؿو أطـر
مػلمسقـيمبلقطيمضصدؼيمحقٌمملمؼؿؿموضعمذروطمأوم ومتـقالمسقـيمدرادؿـو
شرلػوماٌفؿمأنمؼؽقنماألدؿوذمؼدرسمؼبماٌرحؾيماٌؿقدطيمعـماظؿعؾقؿ،موضدمطونم

م محقاظل ماظعددمم60حفؿفو مطون موضد معؿقدطوت، مثالث مسؾك معقزسٔ أدؿوذا
ماظؾوح موإلعؽوغقوت مجفي معـ ماظدرادي مذبؿؿع ميفؿ مجفيمعـودؾو معـ ـؿٔ

 .أخرى
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 غؿائج اظدرادة

متؿؽوعؾماألدرةمواٌدرديمؼبماظؿـشؽيماالجؿؿوسقي.مغؿوئٍماظػرضقيماألوظب:
مظؾؾقوغوتمأطدتماظعقـيممعـ مغؼدؼي مبطرؼؼي مهؾقؾماىداولموطؼراءة خالل

ماظؿـشؽيم مسؿؾقي مؼب مواٌدردي ماألدرة مبٔ متعوون محؼقؼي مػـوك مأن سؾك
ماظؿالعقذم معـمسوئالت ماظؽـرل ماظذيمتؾذظف ماجملفقد موذظؽمبلؾى االجؿؿوسقي،

عـمخاللماظلوسقيموراءمنوحموعؿوبعيمغؿوئٍمأبـوئفوماظدرادقي.مإالمأغـومالحظـوم
إجوبوتماألدوتذةمأنماظعوئالتماظيتمػلمسؾكمتقاصؾمدائؿمععماٌؿقدطيماألبقؼـم

م)خرصبلمجوععي(موبؾغًماظـلؾيمحقاظلمصقفومػؿمؼبماظغوظىمعـماظطؾؼيماٌـؼػي
،موشوظؾومعومتؽقنماألممػلماظػردماألطـرمحضقرامظؾؿؿقدطي.مطؿومأنمسؿؾقيم56%

درةمواحملقطماظدرادلمظؾؿؾؿقذمسؾكماظؿـشؽيماالجؿؿوسقيماظيتمتعؿؾمطؾمعـماأل
مخوصيم مشلو، معـففو مظؽؾماظؿؾؿقذ معـمأدؾقبماظـصحمواإلرذود متؿكذ تطؾقؼفو
صقؿومؼؿعؾؼمبؿؾقونمعضورمبعضماظعوداتموتعرؼػماظؿؾؿقذمبوظظقاػرماظيتمهقطم
بفمؼبمذبؿؿعف،مطؿومأغفموحلىمبعضماٌؼوبالتمصؼدموجدغومأنمأطـرماٌقاضقعم

مواأل ماٌدردي متشذلك متؿعؾؼماظيت معقاضقع مطوغً ماظؿؾؿقذ معع مصؿقفو مؼب درة
مبوظؿؽقػمععماآلخرؼـ.

وسؾقفمصػرضقيماظدراديماظيتمُموضعفومصقققيمّعـكمأنماألدرةمواٌدرديم
 تؿؽوعالنمؼبمحؼؾماظؿـشؽيماالجؿؿوسقي.مممممم

غؿوئٍماظػرضقيماظـوغقي:متؿؽوعؾمطؾمعـماألدرةمواٌدرديمعـمخاللماٌشورطيم
موسقي.ؼبمايقوةماالجؿؿ

مجوعدةم مبوظؿؾؿقذ ماحملقطي ماالجؿؿوسقي مايقوة مأن موجدغو ماظػرضقي مػذه ؼب
مروبعماظروتٔمصالمأغشطيمثؼوصقيموحصصمتربقؼيمخورجمأوضوتم وؼغؾىمسؾقفو
مظؾعضماٌعومل،موػـوكمشقوبم مزؼوراتمعقداغقي اظدراديموالمحؿكمخرجوتمأو

و،ماٌفؿمأنمطؾلمظؾـشوروتماظرؼوضقيماظيتمتؼوممسؾكمذؽؾمعلوبؼوتمأومشرلػ
ماظذلبقؼيموػذام مأوالمظإلضرابماظذيمذفدتفمعمدلوتـو اظلؾىمأرجعفماألدوتذة

مسدلتمسـفمحقاظلم إضوصيمإظبمطـوصيماظدلغوعٍماظدرادلماظذيمضبقلمم%65عو
مسدلتمسـفمحقاظلم معو عـمأصرادمسقـؿـو،مأعومم%40دونمأيمغشوطمآخرموػذا

اظـشوروتماظيتمعومػلمإالمماظؾؼقيمصؼدمرأتمأنماىقماظعوممشرلمعلوسدمٌـؾمػذه
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صقرمظؾققوةماالجؿؿوسقي.موبوظؿوظلمصػرضقؿـومػذهمُمغػقفومعـمضؾؾمأصرادماظعقـيم
موملمتـؾًمصقؿفو.م

تعدموزقػيماألدؿوذمعـمأذؽولماظؿؽوعؾمبٔماألدرةم غؿوئٍماظػرضقيماظـوظـي:
 واٌدردي.

مواٌدرديمصؼدم مبٔماألدرة ماظقصؾمؼبمدرادؿـو وجدغومألنماألدؿوذمػقمػؿزة
ماظؿؽوعؾماظقزقػلمبؾمودسوعؿفماظيتمالمْؽـمؼبمعطؾؼماألحقالم أغفمػقمربقر

ماالدؿغـوءمسـفومأومادؿؾداشلو.
ماظؿالعقذم مؼقجف ماظذي موػق ماظؿالعقذ، مأعقر مأوظقوء مؼلؿؼؾؾ ماظذي صفق
موػقم ماظصػل، ماظؿػوسؾ مسؿؾقي معـ موؼزؼد مايصي مؼـشط ماظذي موػق وأوظقوئفؿ،

ل،مأومظـؼؾمأغفمؼلدماظـغراتماظيتمضدمتقجدمؼبماظذيمؼبمطـرلمعـماألحقونمؼرب
تربقيماألدرةمألبـوئفوموذظؽمعـمخاللمدبصقصمبعضماظقضًمظؾؿالعقذمخورجم
معوم مصغوظؾو ماظعوئؾل، مأو ماألخقي ماىق مؼلقده محقاري مطػضوء ماظدرادي أوضوت
مععماظؿؾؿقذاتم مبوظـلؾيمظألدؿوذة ؼؿققلماألدؿوذمإظبمأخمأومأبموغػسماظشلء

ؾـومأغفمأطـر،مصػلمدـماٌراػؼيماظيتمْرمبفومطؾمتالعقذماظطقرموظـمغؾوظغمإنمض
اٌؿقدطمضبؿوجماظؿؾؿقذمإظبمؼدماظعقنمأطـرمعـمأيموضًمآخر،موععمشقوبمثؼوصيم
ماظقحقدم ماٌالذ ماألدؿوذ موؼظؾ مؼصؾح مذبؿؿعـو مؼب مواظـػلل ماالجؿؿوسل اٌرذد

ػذامعومسدلتمظؾؿؾؿقذ،موػقماظقدقطمؼبمطـرلمعـمايوالتمبٔماظؿؾؿقذموأدرتفمو
مبـلؾي موذظؽ ماظعقـي مأصراد معـ ماظعظؿك ماظغوظؾقي ماظعوئؼم%84مسـف موؼظؾ ،

متؽقؼـماألدؿوذمؼبماألدوسم ماىوغىمعـموجفيمغظرماألدوتذةمػق اظقحقدمشلذا
صغوظؾقيماألدوتذةمملمتؿؾؼكمؼبمتؽقؼـفومخوصيمخرصبلماىوععيمدرودومؼبمسؾؿم

ذامعومسدلتمسـفماظـلؾيماٌؿؾؼقيماظـػسماظـؿقمواٌراػؼموطذامؼبمسؾؿماالجؿؿوعموػ
معـمأصرادماظدرادي.

مخاللم معـ مصقؿفو مأثؾؿً ماظػرضقي مأن مؼؿضح مدؾؼ معو مخالل معـ وسؾقف
مهؾقؾماىداولموعومُمعبعفمعـمبقوغوت.م

 اظدرادة وخامتـة تقصقات

ماظ مسالضيمعالضيإن مػل مواٌدردي ماألدرة ماألدوارممتؽوعؾمبٔ مؼب وتؾودل
واٌدرديمػلماظيتمم،ظؾؿدرديم)اظؿالعقذ( اظؾؾـوتمعقردواظقزوئػ،مصوألدرةمػلم
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مضدراتفؿممتلؿؼؾؾ معع مؼؿالءم ماظذي مبوظشؽؾ مواظؿعؾقؿ مبوظذلبقي ماظؿالعقذ ػمالء
ماجملؿؿع مؼؿطؾؾف ماظذي موبوظشؽؾ محدمصم،وعفوراتفؿ مإظب مأؼضوم معلموظي ممموألدرة م م مم مًم ممم ممممم مم ممم م م

ماظطػؾم محقوة متـري ماظيت مػل مألغفو مظؾطػؾ؛ ماظؿقصقؾل ماىوغى مسـ طؾرل
اظؾقًمعـمخاللمودوئؾماٌعرصي،مطؿومأنماألدرةماٌلؿؼرةماظيتممتـحماظـؼوصقيمؼبم

مهؼقؼم موبوظؿوظل مواظطؿلغقـي ماألعوغل مغػلف مؼب متؾعٌ موايى مايـون اظطػؾ
االدؿؼرارمواظـؾوتماالغػعوظل،مواألدرةماظيتمهذلممضقؿيماظؿعؾقؿموتشفعمسؾقفم

موظؽلمتفقهماأل مبداصعقيمسوظقي. ماظظروفموعؾماظطػؾمؼؼؾؾمسؾكماظؿعؾقؿ درة
اٌالئؿيمألبـوئفومسؾقفومأنمتراسلمعؿطؾؾوتمطؾمعرحؾيمسؿرؼيمعـمحقوةماظطػؾ،م

وسؾكماألدرةمأنمتراضىمدؾقطقوتمم،وتقصرلماٌـوخماٌـودىمظؾؿعؾقؿمواالدؿذطور
،مظؿؾؿعدمضدرماإلعؽونماألبـوءمبصػيمعؿؿقزةموعالحظيمعومؼطرأمسؾقفومعـمتغرلات

ماظطرؼؼماظلقي.معـماسباللمأبـوئفو،موابؿعودػؿمسـ

متربقؼيم مأدس مسؾك مؼؼقم مألغف معفؿو، مواٌدردي ماألدرة مبٔ ماظؿعوون وؼعد
موضبؼؼمصقائدمظؾطػؾ،مودـقوولمتقضقحمػذاماألعرمعـمخاللماظـؼوطماظؿوظقي:

ماألػدافمماظؿعوونم- مهؼقؼ مأجؾ معـ موػوم مضروري مواٌدردي ماألدرة بٔ
مواظؿقدؼدماظقاضحم ماظؿػوػؿ اظذلبقؼي،موذظؽمسـمررؼؼمتـلقؼماظقدوئؾمؼبمضقء

مظألػدافماظذلبقؼي.

مذوعؾيمم- مسؿؾقي مصوظـؿق ماٌؿؽوعؾ: ماظـؿق مهؼقؼ مأجؾ معـ مضروري اظؿعوون
ماالجؿؿوسقي، موايرطقي، موايلقي ماىلؿقي مظؾـقاحل اظعؼؾقيمموعلؿؿرة

واظؾغقؼي،موتؼقمماألدرةمبؿـؿقيمػذهماظـقاحل،موتلوسدػوماٌدرديمبعدمذظؽمؼبم
مسؿؾقيم متؿؿ مظؽل مواٌلؿؿر ماظؾـوء ماظؿعوون معـ ماٌمدلؿٔ مشلوتٔ موالبد تـؿقؿفو

 اظـؿقمبشؽؾمدؾقؿمسـدماظطػؾ.

ماظطػؾمم- مؼؽقن معو مطـرلا ماظصراع: مسؾك ماظؼضوء مأجؾ معـ مضروري اظؿعوون
ماظـ مظؾصراع ماألعقرمضققي مسؾك موايؽؿ ماظـظر موجفوت متعورض مسـ وذه

مؼبماألعقرم مظذظؽمؼـؾغلمأنمؼؽقنمػـوكمتـودؼو مواٌدردي اظؿعؾقؿقيمبٔماألدرة
مِقم متعرضؾ ماظيت ماظصراع معقاضػ مسـ ماظطػؾ متؾعدا محؿك مبقـفؿو اٌشذلطي

 ذكصقؿف.
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وؼؼصدمبفمسدممهؼقؼمم:اظؿعوونمضروريمعـمأجؾمتؼؾقؾماظػوضدماظؿعؾقؿلم-
ربقيمؼؿؽوصلمععماىفدمواإلغػوقماًوصمبدلغوعٍمتربقيمععٔمؼبمصذلةمسوئدمت

مأوم ماجؿؿوسقي مأو مأدرؼي ماظؿعؾقؿلمغؿقفيمٌشوطؾم ماظػوضد مععقـي،موؼـشل زعـقي
اضؿصودؼيمأومعدردقي،مظذظؽمؼؽقنماظؿعوونمبٔماألدرةمواٌدرديمضرورؼومظؿالؼبم

 اظػوضدماظؿعؾقؿل.

إنماجملؿؿعماظذيمغعقشم: اظـؼوؼباظؿعوونمعـمأجؾماظؿؽقػمععماظؿغرلمم-
مععم ماظؿؽقػ مإلحداث ماألطقدة ماظقدقؾي مػل ماظذلبقي مأن مطؿو مبوظؿغرل مؼؿلؿ صقف
موععوؼشؿفم ماظؿغرل مظؿؼؾؾ ماٌـػؿقي ماظعؼؾقي ماظـظرة موتؽقؼـ ماظـؼوؼب، اظؿغرل
ماألدرةم مبٔ ماظؿعوون مأن مند مػـو موعـ مواجملؿؿع، ماظػرد مظصوحل وتقجقفف

ماظؿغرلمواٌدرديمضروريمظؿؼرؼىموجف معقاضػمعقحدةمووه موادبوذ وتماظـظر
 اظـؼوؼب.

اظعالضيمبٔماألدرةمواٌدرديمعـمأػؿماظعـوصرماظيتمتمثرمعؾوذرةمسؾكمطؿومأنم
موعدى مبدأتفم اظؿؾؿقذ معو متؽؿؾ ماٌدردي مأن مبوسؿؾور ماظعؾؿل، موهصقؾف انوزه

متطقوودؾقاألوظبمؼبمتربقيماظطػؾمومذظؽمبنضوصيمسوداتم األدرةمؼبمعراحؾماظـؿق
مظؾـوءمذكصقؿف وػذامضبؿوجمإظبمعؿوبعيمومتدسقؿمعـمررفم،موطػوءاتمجدؼدة

معـإ ،األوظقوء مطؾرلة مغلؾي مأن مطـرلةم ال مألدؾوب ماىوغى مػذا متفؿؾ األدر
م:عـفو

أنموبوٌدرديممماالبـّفردماظؿقوقم اسؿؼودمبعضفؿمأنمعفؿؿفؿمتـؿفل .1
 ؿـوئفبأ ػذهماألخرلةماٌلموظيماظقحقدةمسؾكمتربقيموتعؾقؿ

م .2 ماٌطوظى موتقصرل ماظققعقي مايقوة مبلسؾوء ماألوظقوء  االضؿصودؼياغشغول
 .ظألدرة

 بعضماظعوئالتمتعوغلمعـمعشوطؾمدرؼيمالمترشىمؼبمطشػفومأعوممػقؽي .3
 .بوٌدرديموـؾومظؾقرجماالتصولاظؿدرؼسمظذظؽمصبؿـؾقنم

ماٌدردي .4 مسؿؾ مؼؼدمرون ممال ممممم م مم م م مممم مم مظؿعؾقؿم م مأػؾ مشرل ماٌعؾؿ مأن مبعضفؿ وؼرى
 .أبـوئفؿ

مأو  .5 ماظؾلقط ماألطودْل مشرلم اٌلؿقى مصبعؾفؿ ماألوظقوء مظؾعض اٌؿدغل
 . أبـوئفؿعؿوبعيمسؿؾموضودرؼـمسؾكمعراصؼيم
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م.اظشعقرمبوًفؾمعـمتصرصوتمأبـوئفؿمأومضعػمعلؿقاػؿ .6

م ماخؿؾػً ماألوعفؿو متؽوعؾدؾوب مؼب مخؾؾ مإحداث مإظب متمدي األدرةمماظيت
م:غذطرمعـفو اٌدردلمظؾؿؾؿقذصننماظـؿوئٍمدؿؽقنمدؾؾقيمسؾكماإلنوزمم،واٌدردي

 .وطـرةماظؿغقىماإلػؿولسدممعؿوبعيمدوامماألبـوءمؼبماٌدرديمؼمديمإظبم 

ماظػردؼي ضعػمإٌومماٌعؾؿمبظروفماظؿالعقذمٓومؼصعىماطؿشوفماظػروق 
م.ـمتؾوؼـماألوضوعماالجؿؿوسقيمواالضؿصودؼيمظألدرسواظيتمضدمتـؿٍمؿ،مبقـف

ووغسماٌطوظىماألدرؼيمعـمجفيمواٌدردقيمعـمجفيمأخرىمٓوممسدم 
 .داخؾقومظدىماظؿؾؿقذمؼضعػمضدرتفمسؾكماظذلطقزمواٌؿوبعي صراسو ضبدث

ألبـوئفؿمخورجماٌدرديموسدممعراضؾيمدؾقطفؿمخوصيمؼبم األوظقوءمإػؿول 
مظقدوئؾمزؾ ماظرػقى مصضوئقي اظؿطقر م)ضـقات واظيتمم...(،اغذلغقًم،اإلسالم

 .اظعـػمواىرْيمبعضفومسؾكتشفعم

مضائؿة عراجع اظدرادة

مدقد ماظعوئؾلم،أغبدم،شرؼى ماالجؿؿوع مسؾؿ مؼب ماٌعرصيمدرادوت مدار ،
م.1995عصر،م-اىوععقي،ماالدؽـدرؼي

مربؿدمبقحقش، مذغقؾوت، مو مسؿور مإسدادم، موررق ماظعؾؿل ماظؾقٌ عـوػٍ
مم.1992،ماىزائر،مدمممج،م2طماظؾققث،

معدخؾمم،دالرـقيم،بؾؼودؿمومسؾلم،بقسـوضي ماظذلبقي ماالجؿؿوع سؾؿ
م،مبلؽرة،معـشقراتمجوععيمربؿدمخقضر،مبمت.ودرادوتمضضوؼوماٌػوػقؿ

ماظعربلمايدؼٌمالروسم،خؾقؾ،ماىر ماظـشر،ماٌعفؿ مبمدار مبورؼس، ،
مبمت.

مدالعيم،اًؿقلل ماجؿؿوسقيمم،اظلقد م)ضراءة مواٌعؾؿ مواٌدردي اظذلبقي
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