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 :الملخـــــص

اسل ػػش ةم اسلسشلػػسم سء لػػش  تهػػ ؼ هػػلد اس  الػػم اسػػ  لكشفسػػم اسة ػػؼ  ػػف كشسػػم   
فب ػش   ءػ  . في اس سؼ اسلص ي بع  ثف ة س شس  فاسعفالؿ اسب شئسم اسلؤث ة في هلد اسكشسم

لػػػشهي ل لػػػا اسل ػػػش ةم : لسػػػؾ فػػػرف اس  الػػػم اس اه ػػػم ت  ءػػػؽ لػػػف تلػػػشؤؿ  ئسلػػػي لػػػؤ اد
 ؟ فلػشهي ههػـ اسعفالػؿ اسب شئسػمس ػشس  52 اسلسشلسم سء لش  في اس سػؼ اسلصػ ي بعػ  ثػف ة

 في اس سؼ اسلص ي استي هلهلت في تك س  ل لا هلد اسل ش ةم؟
فت  ءؽ اس  الم لف اسل هج اسفصفي استكءسءي بشال تلش   ء  األلػءف  اسةسفػي  

فػػي استكءسػػؿ لػػف مػػ ؿ اسلرشبءػػم ف  الػػم اسكشسػػم ةػػن فات سدلػػ  اسبسش ػػشت فسرػػ  تػػـ ادػػ ا  
م اسرءسفبسم  ء   س م  ل سػم اس  الم  ء  ق سم لست  شصـ استشبعم سل ةز ب هش بلكشفظ

فسرػ  تػػـ ترلػسـ  س ػم اس  الػػم  .كشسػم  لػف مػػ ؿ االلت  ػش  بػ سسؿ سءلرشبءػػم (03)بءغػت 
فئػم األلػ  استػي   ػش هش االقتصػش ي اس ئسلػي اسز ا ػم  ففئػم  .اس  ثػ ث فئػشت هلشلػسم

 .األل  لات اس  ش  االقتصش ي اسك في اسلت فع  ففئم اسلفظفشت في اسر شع اسكةفلي
فسر  التغ قت اس  الم اس اه ػم  ث ثػم ه ػه  بػ  نا لػف هفؿ هالػ ن اسػ   هشسػم  

ـ فسر  كصءت اس  الم اس  دلءم لف اس تشئج لف ههلهػش هف اسعفالػؿ 5353 هةتفب   شـ
اسب شئسم في اسلدتل  اسلص ي ق  سعبت  ف نا لهلنش ففش  ن في اسل ش ةم اسلسشلسم سء لش  

سسػػػػم فاس  ػػػػش  هف بػػػػشست اد  فاساػػػػعؼ كلػػػػ  اسفئػػػػشت فػػػػي اس سػػػػؼ اسلصػػػػ ي لػػػػفا  بشسفعش
فاس ػػػ ائا االدتلش سػػػم  فتلثءػػػت هػػػلد اسعفالػػػؿ فػػػي اسلفقػػػؼ لػػػف لءةسػػػم فلػػػشئؿ اال تػػػشج 
االدتلػػش ي  فاال تلػػش  اس برػػي  فاسللػػتفم استعءسلػػي فاسػػف ي االدتلػػش ي  كسػػث ة ػػفت 

تفعػػت لعػػ الت اس  الػم ه ػػل ةءلػش تزاسػػ  تػنثس  هػػلد اسعفالػؿ فا تفعػػت فػي   دتهػػش  ةءلػش ا  
 .اسل ش ةم اسلسشلسم سء لش  في اس سؼ فاسعةن صكسا

ةلػػػش هفاػػػكت  تػػػشئج اس  الػػػم هف اس لػػػش  فػػػي اس سػػػؼ الزسػػػف سعػػػش سف االلػػػتبعش   
 .س شس  هف بع هش 52 فاستهلسش في اسكسشة اسلسشلسم فاالدتلش سم لفا  قبؿ ثف ة
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 :مقـــدمـــة
 فػي اسلسشلػسم اسكسػشة ال فتػشح اسف صػم ت ػف ات لػف ت هػش فلػش س ػشس  ثػف ة هتشكػت 

 االلػتكرشقشت تزاسػ  لػ  اللػسلش لتزاسػ نا صػمبنش اسلسشلػسم اسلػشكم  ػه ت كسػث لصػ  

 اس سػؼ سةػف فسػـ .اآلف كتػ  س ػشس  ثػف ة قسػشـ   ػسم لػف اسللتػ ة اسفتػ ة مػ ؿ اال تمشبسػم

 سعبػت ففػش     ػ نش لسشلسنش ك اةنش اس سؼ  شش كسث است ف ات هلد  ف بل نم اسلص ي

ش  ف نا اسل هة  قاسم تعتب   شلم بصفم اسلدتل  في سء لش  اسلسشلسم فشسل ش ةم .فسل فااكن

 .فثرشفسػم فاقتصػش سم لسشلػسم ف ادتلش سػم  الالت لات ظػشه ة  ػف تعبػ  هشلػم ادتلش سػم

ػش سلثػؿ اسلصػ سم سءلػ هة اسلسشلػي فشسػ ف   لك  اتػل مػ ؿ لػف فلتلسػزنا ف سػ نا  لفلدن

  ظػشـ ف بسعػم اسرػشئـ اسلسشلػي اس ظػشـ  بسعػم لػف الػتل تهش استػي فاسثرشفسػم االدتلش سػم

 .اسلدتل  سعس هش استي استش سمسم فاسل كءم اسلء م

اف للػػػنسم اسلػػػ هة اسلصػػػ سم قػػػ  تفش ءػػػت بصػػػفم  ائلػػػم لػػػ  لثءػػػث اسػػػ سف فاس فسػػػم  
فاسلسشلػػم  ةلػػش تفش ءػػت لػػ  اسػػف ف فاسلدتلػػ  ةةػػؿ  ةلػػش  بػػ ت  ػػف  فلػػهش فػػي ه ػػ  

 ت ظسلسم ت ف سم
ل ػػل فت تػػي اسثلش سػػشت فاستلػػعس سشت  -دتلػػ  اسلػػ  ياسدلعسػػشت األهءسػػم فلؤللػػشت اسل -

ـ( ل شسبم بكرفقهش فك سشتهش فتفعسؿ 5322لف اسر ف اسلشاي  كت    سم ثف ة س شس  )
فتلة سهش لف م ؿ اسكؽ في استعءسـ فاسعلػؿ فاست ػ سعشت مشصػم قػش فف   ف هش اسلسشلي

لػػش ي ه). اسع ػ سف األكػفاؿ اس مصػسم ثػػـ اسكػؽ فػي اسل ػػش ةم اسلسشلػسم لػ  ب اسػػم اسرػ ف
 ( 5332: سؿق  

فسر  ب ز  ف  اسل هة اس سفسم فػي اسل ػش ةم اسلسشلػسم بعػ  ثػف ة س ػشس   ءػ  اسػ اـ  
للػػػػش سكػػػػس  بل ػػػػش ةم اسلػػػػ هة لسشلػػػػسنش لػػػػف لكػػػػشلس  لعفقػػػػشت ادتلش سػػػػم فثرشفسػػػػم  كسػػػػث 
الػػهلت اسثػػف ة اسػػ  كػػ  ةبسػػ  فػػي ا ػػ ؽ  شقػػشت اس لػػش  فػػي اس سػػؼ فبءػػف ت تفدهػػشتهف 
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 م   ءػػػػ   كػػػػف فاع هف اسػػػػ  فاع ستكرسػػػػؽ ههػػػػ اؼ فئفسػػػػم لبش ػػػػ ة هف ادتلش سػػػػماسلسشلػػػػس
 .(اس  لبش  ة)لدتلعسم 

 :وأهــدافهــــا أهميتهــا الــدراســة إشكـــالية :أولً 

 سر  فادهت اسل ش ةم اسلسشلسم سءل هة فػي لصػ  كتػ  قبسػؿ ثػف ة س ػشس  دلءػم لػف
فاسثرشفسػػم اسلػػشئ ة فػػي اسلدتلػػ  اسلصػػ ي  اسعربػػشت تلثءػػت فػػي اسبسئػػم االدتلش سػػم فاسلسشلػػسم

 شلم فاس سؼ  ءػ  فدػل اسمصػفو  فاستهلػسش فاسلفقػؼ اسلػءبي لػف قبػؿ اسلدتلػ  تدػشد 
فاسترشسسػػػ  اسلػػػء فسم فػػػي اسلدتلػػػ  اسػػػلةف ي فلػػػسش ة اسػػػلةف   ءػػػ   اسلػػػ هة فلػػػسش ة اسعػػػش ات

لػسلش فػي اإل شث فػي ةشفػم اسلدػشالت   ػ فة  ءػ  تػ  ي للػتفسشت اسػف   سػ م اسلػ هة فال 
 اس سؼ بػنهلسم  ف هش في للش لم كرفقهش اسلسشلسم.

ف ءػػػ  اسػػػ اـ لػػػف هف اسلػػػ هة اسلصػػػ سم فػػػي اسكاػػػ  فاس سػػػؼ قػػػ   ػػػش ةت فػػػي ةػػػؿ 
اسك ةػػشت اسف  سػػم فهثبتػػت قػػ  تهش  ءػػ  اسع ػػش  اسلسشلػػي فاالدتلػػش ي  اال ه ػػل لػػ سعنش لػػش 

فاسل ػػش ةم اسهشلػػم سءلػػ هة اسػػ ف  اسلسشلػػي  -مشصػػم فػػي فتػػ ات االلػػتر ا  -سغفػػؿ اسلدتلػػ 
للػػػش سػػػؤ ي اسػػػ  است ادػػػ  اسلػػػ س  فاسكػػػش  لػػػف اسلةشلػػػ  استػػػي كررتهػػػش اسلػػػ  ة فلشزاسػػػت فػػػي 

 (5333:هلش ي ماس  )اسلدتل  اسلص ي
س ػشس   ءػ  اسصػففة اس لػشئسم  52فسر  اقتص ت اسل ش ةم اسلسشلسم سء لش  قبؿ ثف ة 
ظلػػشت اسلدتلػػ  اسلػػ  ي  فاشبػػت استػػي ةش ػػت تتكػػ ؾ فػػي ا ػػش  اسلدءػػن اسرػػفلي سءلػػ هة فل 

هلد اسصففة  ف اسل ش ةم اسكزبسم اال لف م ؿ تلثسؿ لك ف  ف لزي فػي اسكػز  اسػف  ي. 
 (5333  ش ؿ  ب  اسغفش :)

فسرػػػػػ  تػػػػػـ ترسسػػػػػ  اسل ػػػػػش ةم اسلسشلػػػػػسم سء لػػػػػش  لصػػػػػ  بفاػػػػػؿ  فالػػػػػؿ لسشلػػػػػسم 
 ,Abu- Zayed  فءرػ  لهبػت اكػ م اس  الػشت )دسهػشف هبفزسػ  فاقتصػش سم فادتلش سػم 

G 2002)   اسػػ  ا مفػػشا ل ػػش ةم اسلػػ هة بصػػفم  شلػػم  تسدػػم سءرسػػف  اسلف فاػػم  ءػػ
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األكػػزا  اسلسشلػػسم  ففدػػف  قػػفا سف اس ػػفا ش فاػػعؼ اسل ػػش ةم اس سلر ا سػػم  بشإلاػػشفم 
سء لش  للش تلب  في  رو اسف ي اسلسشلي  فالػتم اـ  اس  ا تفشع لع ؿ اسفر  فااللسم

هصفاتهف لف قبؿ  دشؿ اسلسشلم    فة  ء  هف اس  ـ اسلسشلػي سءلػ هة سػـ سةػف تفدهنػش 
ش في هس سفسفدسم اس ظشـ اسلسشلي بر   لش ةشف ل تب نش بشمتسش ات فاتفشقسشت  فسسم.   المن

  اسلف فاػػم  ءػػ  اسل ػػش ةم فسرػػ  ةش ػػت اس لػػش  اس سفسػػشت هةثػػ  تػػنث نا بهػػلد اسرسػػف 
اسلسشلػػسم سءلػػ هة اسلصػػ سم بصػػفم  شلػػم  ظػػ نا سظ ففهػػش فهفاػػش هش اسب شئسػػم استػػي تةػػ ن 

 هفاشع االلتبعش  فاستهلسش استي  ش ت ل هش تش سمسنش.
فهبعش  اسل ش ةم اسلسشلسم سء لػش  فػي  سػؼ لصػ  بعػ   فلف ثـ فرف   الم هفشؽ

اسل ػػػش ةم فكشسػػػػم اسػػػػف ي االدتلػػػػش ي فاسلسشلػػػػي ـ  ف بسعػػػػم هػػػػلد 5322  ثػػػف ة س ػػػػشس  
اسلصػػشك  سهػػش تعػػ  اػػ ف سم سفهػػـ لػػش هك ثتػػل ثػػف ة س ػػشس  لػػف لتغسػػ ات فػػي ب سػػم اسػػف ي 

 اسلسشلي فاالدتلش ي في اس سؼ اسلص ي ف سسشت هلا استغس .
فاسفاق  ه ل كتػ   هشسػم اسع ػ سم األفسػ  لػف اسرػ ف اسكػشسي قبسػؿ قسػشـ ثػف ة س ػشس   

سلصػػ سم قػػ  كررػػت لةتلػػبشت  ػػ ة  فةػػلسؾ امفشقػػشت فت ادعػػشت ا تب ػػت ةش ػػت اسلػػ هة ا
ب ةؿ هلشلي بشإل ػش  اسلسشلػي فاالدتلػش ي فاالقتصػش ي فاسثرػشفي فاسػلي ه تػب  بػ ف د 
بءكظػػػشت تش سمسػػػم فش قػػػم. فظءػػػت اسراػػػشسش األلشلػػػسم سءلػػػ هة اسلصػػػ سم لتعءرػػػم بػػػشستعءسـ  

فش ءػػػػػػم فاستػػػػػػنثس  فػػػػػػي اسللػػػػػػش  اسلسشلػػػػػػسم اس فاسعلػػػػػػؿ  فاألكػػػػػػفاؿ اس مصػػػػػػسم فاسل ػػػػػػش ةم
اسػػػ سلر ا ي  بشإلاػػػشفم اسػػػ  قاػػػشسش همػػػ م لهلػػػم لثػػػؿ: اسع ػػػؼ اػػػ  اسلػػػ هة  فاسصػػػكم 

  (5320 :هلش ي ق  سؿ)اإل دشبسم  فاسفر  فاس لش  اسلعس ت ألل . 
فلف ثـ فنف اس  الم اس اه م تهػتـ بصػفم هلشلػسم ب  الػم اسل ػش ةم اسلسشلػسم سء لػش  

ن اسللش لػػػم اسفعءسػػػم سءلػػػ هة فػػػي اسلدتلعػػػشت استرءس سػػػم فػػػي فػػػي  سػػػؼ لصػػػ  كسػػػث ه هػػػش تعةػػػ
اسعلءسػػم اسلسشلػػسم فللش لػػم  ف هػػش فػػي  لءسػػشت استصػػفست المتسػػش  اسكػػشةـ فللثءػػي اس ػػع  
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في اسب سلشف ففي اسلدػشسن اس سشبسػم فاسلكءسػم هف است  ػا ألي لػف هػلد اسلؤللػشت است ػ سعسم 
 تلػػػش  اسكزبػػػي فاسعاػػػفسم فػػػي اسدلعسػػػشت فاس قشبسػػػم  فل ػػػش ةتهش فػػػي األكػػػزا  اسلسشلػػػسم فاال

 األهءسم فل ش ةتهش في دهف  استغسس  فاست لسم اس سفسم.
ػػش بشسعفالػػؿ اسب شئسػم فػػي اسلدتلػػ  اس سفػي  ءػػ  فدػػل  ةلػش تهػػتـ اس  الػػم اس اه ػم هسان
اسمصفو استي تلهـ فػي تك سػ  فت ػةسؿ  بسعػم اسل ػش ةم اسلسشلػسم سءلػ هة فػي اسلدتلػ  

  فبع هش فكت  اآلف  اللسلش اسلعفقشت استي فقفت كػشئ ن هلػشـ اسلػ هة اس سفي قبؿ ثف ة س شس
اسلصػػ سم بصػػفم  شلػػم فاس سفسػػم  ءػػ  فدػػل اسمصػػفو هف ت ػػش ؾ لسشلػػسنش ل ػػش ةم فعشسػػم. 
فسعؿ هلد اسعفالؿ اسب شئسم تتلثؿ في  فالؿ اسلءةسم سفلػشئؿ اإل تػشج فػي اسلدتلػ  اس سفػي  

 ف ي االدتلش ي.فاال تلش  اس بري فللتفم استعءسـ فاس
فسعػػؿ لػػف ههػػـ لعفقػػشت اسل ػػش ةم اسلسشلػػسم سء لػػش  فػػي اس سػػؼ اسلصػػ ي لػػسش ة 
 لػػػ  اسلػػػء م اسلةف سػػػم فػػػي اسلدتلػػػ  اسلصػػػ ي  فترلػػػسـ األ فا  استرءس سػػػم بػػػسف اس دػػػؿ 
 فاسل هة  ء  هلشن اسد ن  فتفظسؼ اسل هة في ه لشؿ م لسم ترءس سم فلش سصػشكبل لػف

كشفم ففلػشئؿ األ ػ ـ فا ت ػش  اسفةػ  اسػلةف ي فاست ػفسل ت  ي هدػف  اس لػش   ف ف  اسصػ
اسفةػػ ي سءلػػ هة  لػػ   ػػ ـ فدػػف  ل ظلػػشت  لػػفسم فعشسػػم ف  ػػ م فػػي اسػػ فشع  ػػف كرػػفؽ 
اسل هة    فة  ء  تف ي ظشه ة اسفر  فاأللسم فا مفشا للتفم تعءسـ اسل هة مشصم في 

ر " في اسل ش ؽ اسع ػفائسم اس سؼ فاسل ش ؽ اسفرس ة  هف لش س ءؽ  ءسهش ظشه ة "تن ست اسف
 فاس سفسم األةث  فر نا في اسلدتل  اسلص ي.

ػػػش بةسفسػػػم تػػػ  سـ ل ػػػش ةم اسلػػػ هة لسشلػػػسنش ةكػػػؽ هصػػػسؿ لػػػف  ةلػػػش تهػػػتـ اس  الػػػم هسان
 03كرفقهػش اسلسشلػػسم اسلةتلػسم اللػػسلش ه هػش ةش ػػت   صػ نا فػػش  ن فلػؤث نا فػػي ثػف تي س ػػشس  ف
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ك  ة ففااػكم فهػي اسك سػم فاسع اسػم االدتلش سػم سف سف  كسث  ش ت اسل هة بتكرسؽ هه اؼ ل
 فاسراش   ء  اسظءـ فااللتب ا .

فاسفاقػػ  ه ػػل  ءػػ  اسػػ اـ للػػش ا  ػػفت  ءسػػل ثػػف ة س ػػشس  لػػف لاػػشلسف ادتلش سػػم 
فلسشلسم فاقتصش سم فثرشفسم  ةءت في لدلءهش ب اسم تكػفالت ب شئسػم  لسرػم ف ػشلءم فػي 

س ػ  بشلػتل ا  كشسػم استهلػسش فااللػتبعش   اسلدتل  اسلصػ ي  اال هف اسفاقػ  االدتلػش ي
فاستلسسز فلس  ة اسثرشفم استرءس سم استي تعلؿ ل ة هم م  ء  اسكسءفسم  فف تلةػسف اسلػ هة 

 فل ش ةتهش لسشلسنش.
فسعؿ لسؾ لش س ف  اس  الم اس اه م اسػ  لكشفسػم اسبكػث  ػف  سسػشت ستدػشفز هػلد 

فػػي اس سػػؼ اسلصػػ ي  لػػف مػػ ؿ  اسعربػػشت فتػػ  سـ فتلةػػسف اسل ػػش ةم اسلسشلػػسم سء لػػش 
 ل  فع لدتلعي  لفح سعل  إل لشج اسل هة اس سفسم في اسعلؿ اسلسشلي ب ةؿ اسدشبي.

 :لمــــدراســــة الــــرئيســــي الهــــدف
تت ءػػؽ اس  الػػم اس اه ػػم لػػف هػػ فنش  ئسلػػػسنش لكػػ  نا ستلثػػؿ فػػي "لكشفسػػم اسة ػػؼ  ػػػف 

اسلص ي بع  ثػف ة س ػشس  فاسعفالػؿ اسب شئسػم اسلػؤث ة كشسم اسل ش ةم اسلسشلسم سء لش  في اس سؼ 
 في هلد اسكشسم".

 ويتطمق من هذا الهدف الرئيسي جممة من األهداف الفرعية:
  استعػػػ ؼ  ءػػػ  ههػػػـ مصػػػشئو اسل ػػػش ةم اسلسشلػػػسم سء لػػػش  اس سفسػػػشت بعػػػ  ثػػػف ة

 س شس .
  تكءسػػػؿ هبعػػػش  فلدػػػشالت اسل ػػػش ةم اسلسشلػػػسم سء لػػػش  فػػػي اسر سػػػم اسلصػػػ سم لػػػف

 م ؿ:
 . است  ئم اسلسشلسم سألب ش 
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   اسل ػػش ةم اسلسشلػػسم لػػف مػػ ؿ: استصػػفست  اال تلػػش  اسكزبػػي  اسكةػػـ اسلكءػػي
 ل ظلشت اسلدتل  اسل  ي  ب الج است لسم.

  سف سل. 03س شس   ف 52اسل ش ةم االكتدشدسم سءل هة اس سفسم في ثف ة 
  اسل ػػػػش ةم لكشفسػػػػم اسة ػػػػؼ  ػػػػف اسعفالػػػػؿ اسب شئسػػػػم اسلػػػػؤث ة فػػػػي ت ػػػػةسؿ كشسػػػػم

 اسلسشلسم سء لش  في اس سؼ اسلص ي:
  لءةسم فلشئؿ اإل تشج ف ف هش في تك سػ   بسعػم اسل ػش ةم اسلسشلػسم سء لػش  فػي اس سػؼ

 اسلص ي.
  اال تلػػش  اس برػػي ف ف د فػػي ت ػػةسؿ كشسػػم اسل ػػش ةم اسلسشلػػسم سء لػػش  فػػي اس سػػؼ

 اسلص ي.
 سلص ي.استعءسـ ف ف د في اسل ش ةم اسلسشلسم سء لش  في اس سؼ ا 
 .اسف ي االدتلش ي ف  قتل بفعشسسم اسل ش ةم اسلسشلسم سء لش  اس سفسشت 
 .ف  فلشئؿ األ  ـ في اب از اسل ش ةم اسلسشلسم سء لش  في اس سؼ اسلص ي  
  لكشفسػػػم استعػػػ ؼ  ءػػػ  ههػػـػ اسلعفقػػػشت استػػػي تفادػػػل اسل ػػػش ةم اسلسشلػػػسم سء لػػػش  فػػػي

 اس سؼ اسلص ي.

 :الـــرئيسيــــة وتســـــاؤلتهـــــا الـــــدراســـــة مشكمـــــة: ثانًيا
تت ءؽ ل ةءم اس  الم لف تكءسؿ ف ص  ل لػا اسل ػش ةم اسلسشلػسم سء لػش  فػي 
اس سؼ اسلص ي بع  ثف ة س شس . ف سسشت ت  سـ هلد اسل ش ةم اللسلش بع  لش هك ثتل ثف ة 

 ػػش ةم اسلػػ هة فػػي س ػػشس  لػػف كػػ اؾ لسشلػػي فااػػا فػػي اس سػػؼ اسلصػػ ي  ءػػ  صػػعس  ل
 فعشسسشت اسثف ة لفا   ء  للتفم اسر سم هف اسلدتل  ةةؿ.

ف ءػػ  اسػػ اـ للػػش هتشكػػل اس لػػتف  اسلصػػ ي لػػف كرػػفؽ لسشلػػسم سءلػػ هة اسلصػػ سم 
اال هف اسللش لم اسفعءسم سهلد اسكرفؽ ت   بش كلش  فت اد  ةبسػ  فػي لعػ الت ل ػش ةم 
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لص سم  ء  كػؽ است  ػا فاال تمػش   كصءت اسل هة اس 2321اسل هة لسشلسنش. فل ل  شـ 
فسةف ةشف ثلم فدفة بسف لش كصػءت  ءسػل اسلػ هة  لػتف سشن فبػسف لػش هػف قػشئـ بشسفعػؿ فػي 
اسفاقػػ  االدتلػػش ي سءلػػ هة اسلصػػ سم ال  ش ػػت اسلػػ هة لػػف الػػتل ا  االقصػػش  لػػف اسدػػ فؿ 

  اال تمشبسػػم  فلػػف ثػػـ م دػػت قاػػشسش اسلػػ هة لػػف اهتلشلػػشت اسل  ػػكسف س  تمشبػػشت بلػػب
فدف هػػش مػػش ج ةتءػػم اس ػػشكستسف فلػػف ثػػـ فرػػ  ا عةػػن لسػػؾ  ءػػ  ا مفػػشا ه ػػ ا  اس لػػش  
 امػػؿ لدءػػن اس ػػع  تش سمسنػػش للػػش  فػػ  اسكةفلػػم اسػػ  اتمػػشل قػػ ا ات ستمصػػسو لرش ػػ  

 لك  ة سء لش .
( لعرػػ نا فػػي لدءػػن 16هقػػ  قػػش فف سءػػـز بػػنف ت ػػغؿ اس لػػش  ) 5333ففػػي  ػػشـ 

( لرعػػػ نا. فتػػػـ ت بسػػػؽ هػػػلا 222لرعػػ نا اسػػػ  ) (626اس ػػع  فزسػػػش ة  ػػػ   اسلرش ػػػ  لػػػف )
. كسػػػث ت  ػػػا فػػػي هػػػلد اال تمشبػػػػشت 5323اسرػػػش فف  ءػػػ  اال تمشبػػػشت اسب سلش سػػػم  ػػػػشـ 

ش فل  ػػػػكم لػػػػف األكػػػػزا  فاسللػػػػترءسف  ت شفلػػػػفا  ءػػػػ  )2300) ( لعرػػػػ نا 232( ل  ػػػػكن
ػػػش ست ػػػشفن  ءسهػػػش اس دػػػشؿ فاس لػػػش   ف)666ل تمبنػػػش ترلػػػـ اسػػػ  ) ا ( لرعػػػ ن 16( لعرػػػ نا  شلن

ش سء لش  فر   فلسؾ ت بسرنػش س ظػشـ اسةفتػش. فقػ  بءػ   ػ   اسل  ػكشت سءلرش ػ  اسػػ  لمصصن
كػػز  لسشلػي ف ػػف  22( ػف 222( ل  ػكم للػػترءم ف )505اسلمصصػم سءلػػ هة ) 16

(Abu- Lghod, lila: 2012)   ائػ ة 05اسللػءلسف ت شفلػف فػي  دلش ػم اإلمػفاف

سإلسغػػش  بعػػ  اسثػػف ة كسػػث ةػػشف اسةثسػػ فف  فقػػ  تعػػ ا  ظػػشـ اسكصػػم هف اسةفتػػم 
س ظػػ فف اسسػػل  ءػػ  ه ػػل ةػػشف فلػػسءم سءكػػز  اسػػف  ي اسػػ سلر ا ي سللش لػػم اسلػػء م  ءػػ  
 اسب سلشف  فلسؾ ألف لعظـ اسل  كشت اسل تمبشت هف اسلعس شت ةف لف اسك   اسف  ي.
فسعػػػؿ لػػػف اسل ػػػ فع هف  بكػػػث  ػػػف تػػػنثس  هػػػلا اسلػػػسشؽ فهػػػلد استغسػػػ ات  ءػػػ  

س شس  فلػف ثػـ فػرف اس  الػم  52اسلسشلسم سء لش  في اس سؼ اسلص ي بع  ثف ة اسل ش ةم 
 اس اه م ت  ءؽ لف استلشؤؿ اس ئسلي استشسي.
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 52لػػػشهي ل لػػػا اسل ػػػش ةم اسلسشلػػػسم سء لػػػش  فػػػي اس سػػػؼ اسلصػػػ ي بعػػػ  ثػػػف ة  
س شس ؟ فلش هي ههـ اسعفالؿ اسب شئسم في اس سؼ اسلص ي استي هلهلت في تك س  ل لا 

 اسل ش ةم؟هلد 
 ولقد تفرعت من هذا التساؤل جممة من التساؤلت الفرعية: 
 . لش هي  بسعم اسل ش ةم اسلسشلسم سء لش  في اس سؼ اسلص ي بع  ثف ة س شس 
 .ةسؼ لش لت اس لش  اس سفسشت  ف هش في اسل ش ةم اسلسشلسم بع  اسثف ة 
  فعشسسػػػشت هػػػؿ لش لػػػت اسلػػػ هة فػػػي اس سػػػؼ االكتدػػػشج لػػػف مػػػ ؿ اسل ػػػش ةم فػػػي

 اسثف ة؟
  لش هف اس ف  اسلي سعبتل اسعفالػؿ اسب شئسػم فػي اسر سػم اسلصػ سم فػي اسل ػش ةم اسلسشلػسم

 سءل هة اس سفسم؟
  لش هػي ههػـ استكػ سشت استػي تفادػل للش لػم اس لػش  فػي اس سػؼ اسلصػ ي سػ ف هـ

 في اسل ش ةم اسلسشلسم بع  اسثف ة؟
 :ـةـــــــدراســـالـ ــاتـــــومــــمفهـ: ثالثًا
 :مفهـــوم المشـــاركـــة السيـــاسيـــة -2

تعػػػ  ت لفػػػشهسـ اسل ػػػش ةم اسلسشلػػػسم بتعػػػ   اسكرػػػفؿ اسلع فسػػػم فتعػػػ   لصػػػش  هش 
 لءسػػم سلش لػػهش األفػػ ا  بهػػ ؼ استػػنثس  فػػي قػػ ا ات اسرػػشئلسف  فلػػ هـ لػػف   فهػػش  ءػػ  ا هػػش

ػػش  لءسػم للػػش  ة هف لعش اػم سرػػسـ لسشلػسم لعس ػػم .   ءػ  اسلػء م اسلسشلػػسم   فهػي هسان
(. فهي كل  هػلا استع سػؼ اسعػشـ ترػـف  ءػ    صػ  استػنثس  فػي 5322)قز ا ي  كسشة 

غ   ءسػل برسغشئػل هف است ادػ  هصكش  اسر ا  االلت اتسدي فتعزسزد بشسلفافرم  ءسل هف اسا
   ل في كشسم  فال لف   ؼ للثءي اس ع .
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هػػػش دتفف ف  ءلػػػفف" اسل ػػػش ةم اسلسشلػػػسم بن هػػػش "  ػػػش  " فسرػػػ   ػػػ ؼ "صػػػلفسؿ"
لسشلي س لػز اسػ  للػشهلم اسلػفا  سف ف ف هػـ فػي ا ػش  اس ظػشـ اسلسشلػي  كسػث سػ فف 

فف برصػػ  استػػنثس  فػػي بػػل اسلفا  ػػ هف اسل ػػش ةم اسلسشلػػسم هػػي لسػػؾ اس  ػػش  اسػػلي سرػػفـ
 لءسم ص   اسر ا  اسكةفلي  لفا  ةشف هلا اس  ش  ف  سنش هـ دلش سنش ل ظلنش هف  ففسنػش  
لتفاصػػػ ن هـ لتر عنػػػش  لػػػءلسنش هـ   سفنػػػش   ػػػ  ي هـ اسػػػ   ػػػ  ي  فعػػػشالن هـ اسػػػ  فعػػػشؿ 

 (.2331) ءفاف  كلسف: 
 لػػػػم فسؤةػػػػ  بعػػػػا اسبػػػػشكثسف هف اسل ػػػػش ةم اسلسشلػػػػسم  ػػػػةؿ لػػػػف ه ػػػػةشؿ اسللش

اسلسشلسم تتعءػؽ بب سػم  ظػشـ لسشلػي ف سسػشت  لءػم اسلمتءفػم  كسػث سةلػف لفقعهػش  امػؿ 
اس ظػػػػشـ اسلسشلػػػػي فػػػػي اسلػػػػ م ت  لػػػػفا  هةش ػػػػت سترػػػػ سـ اسللػػػػش  ة سءلػػػػء م اسرشئلػػػػم هـ 
اسلعش اػػػػم فسة هػػػػش تلػػػػته ؼ تغسسػػػػ  لم دػػػػشت اس ظػػػػشـ اسلسشلػػػػي بشسصػػػػف ة استػػػػي ت ئػػػػـ 

 (.2322ف  ءسهش )اسل ش    ب  اسل عـ: ل شس  األف ا  فاسدلش شت استي سر لف 
فاسفاقػػ  هف اسل ػػش ةم اسلسشلػػسم فػػي هي لدتلػػ  هػػي لكصػػءم  هشئسػػم سدلءػػم لػػف 
اسعفالؿ االدتلش سم فاالقتصػش سم فاسلع فسػم فاسثرشفسػم فاسلسشلػسم فاألم قسػم تتاػشف  فػي 

لػػ  تك سػػ  ب سػػم اسلدتلػػ  اسلع ػػي ف ظشلػػل اسلسشلػػي فلػػلشتهشا  سسػػشت  لءهػػشا. فتك سػػ   
ػػػش  اسع قػػػشت اسلسشلػػػسم فاالدتلش سػػػم فلػػػ م تفافرهػػػش لػػػ  لبػػػ ه اسل ػػػش ةم اسػػػلي بػػػشت لعءلن

  ئسلسنش لف لعشسـ اسلدتلعشت اسل س م اسك سثم.
فسػػػ ب  لفهػػػـف اسل ػػػش ةم اسلسشلػػػسم بعػػػ   لػػػف اسلفهفلػػػشت األمػػػ م لات اسصػػػءم 

ا ػش   فاسلي ب ز االهتلشـ بل في Political Action  فمشصم لفهـف اسفعؿ اسلسشلي
 ظ سػػػػػم  ءػػػػػـ االدتلػػػػػشع   ػػػػػ  "ثػػػػػشسةفث بش لػػػػػفت " فمشصػػػػػم فػػػػػي   الػػػػػشتل كػػػػػفؿ اسفعػػػػػؿ 

كسػػػػث سػػػػتـ تع سػػػػؼ اسفعػػػػؿ اسلسشلػػػػي بن ػػػػل: لدلف ػػػػم  Social Actionاالدتلػػػػش ي 
اسرػػػفم  -اسلفا  ػػػفف -األ لػػػشؿ استػػػي سرػػػـف بهػػػش هكػػػ  ه ػػػ اؼ اسع قػػػم اسلسشلػػػسم )اس فسػػػم
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رشئػ ي لعػسف  بكسػث تعةػن لصػشسا اسلسشلسم( فاستي تػتـ صػسشاتهش فػي ا ػش  قسلػي ف 
اسدهػػػػػم اسل ػػػػػةءم سءفعػػػػػؿ  فتكػػػػػ ث تػػػػػنثس نا فػػػػػي األ ػػػػػ اؼ األمػػػػػ م س ػػػػػتج   ػػػػػل    فعػػػػػؿ 
فمصشئو لك  ة. فهػلا استع سػؼ سرػفـ  ءػ  تك سػ   ػفع اسفعػؿ فتك سػ  ه ػ اؼ اسع قػم 
اسلسشلسم  فتك س  اإل ػش  اسرسلػي فاسعرسػ ة اسلسشلػسم استػي سػتـ ل ا ػشد قفا ػ هش فلبش ئهػش 

صسشام اسفعؿ  فةلسؾ اسدهم اسل ةءم سءفعؿ ف  ف  األفعشؿ استي تص    ف اسدهم     
 اسللػػػتربءم سءفعػػػؿ لػػػفا  ةش ػػػت هػػػلد اسػػػ  ف  لعشةلػػػم سلػػػش س سػػػ د اسفش ػػػؿ هف لفاتسػػػل سػػػل

(Harrison David: 2008). 
هلش فسلش ستعءؽ بشسل ش ةم اسلسشلسم سء لش  فػرف اسػبعا سػ م هف ل ػش ةم اسلػ هة 

اسعػػػشـ ترتصػػػ   ءػػػ  اسل ػػػش ةم فػػػي صػػػ   اسرػػػ ا ات اسلسشلػػػسم فاإللػػػهشـ فػػػي فػػػي اسلدػػػشؿ 
تلػػسس   ػػؤفف اس فسػػم فاسلدتلػػ  فاسل ػػش ةم فػػي اال تمشبػػشت لػػف مػػ ؿ بعػػا اسرسػػش ات 
اسلسشلػػسم فاال اػػػلشـ سألكػػػزا  اسلسشلػػػسم فتةػػػفسف اسدلعسػػػشت لات اس ػػػشب  اسلسشلػػػي فال 

ػػػش لػػػف ه ػػػفاع سػػػ م فػػػي للػػػشهلتهش فػػػي اسعلءسػػػم االقتصػػػش سم ففػػػي اسكسػػػش ة االدتلش سػػػم  ف ن
اسل ش ةم اسلسشلسم  بس لش س م  م فف هف لفهفـ اسل ػش ةم اسلسشلػسم هػي هفلػ  فه ػلؿ 
لف لسؾ  بكسث تتالف ل ش ةتهش ادتلش سش فاقتصش سش فثرشفسنش ألف ه فا هش لتةشلءػم فػي 

 (2332 ائ ة األل ة فاسلدتل  فاأللم ةةؿ. )ب ف قسءس : 
 المشاركة في النشاطات السياسية إلى: ويذهب البعض الي تقسيم

 .اسل ش ةم في اس  ش شت اسلسشلسم اسلبش  ة هف األفسسم 
 .اسل ش ةم في اس  ش شت اسلسشلسم اس  اسلبش  ة هف اسثش فسم 

فلف هلثءم اسل ش ةم فػي اس  ػش شت اسلسشلػسم اسلبش ػ ة: ترءػ  ل صػ    اػفسم 
  في اسلظشه ات اسعشلم.كز   است  ا في اال تمشبشت  استصفست  اال ت اؾ 
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 -هلػػػػػػػػش هلثءػػػػػػػػم اس  ػػػػػػػػش شت اسلسشلػػػػػػػػسم اسػػػػػػػػ  اسلبش ػػػػػػػػ ة فتتلثػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػي )اسلع فػػػػػػػػم
اسعاػػػػػػػفسم فػػػػػػػي هسئػػػػػػػشت است ػػػػػػػفع  فبعػػػػػػػا ه ػػػػػػػةشؿ  -اسفقػػػػػػػفؼ  ءػػػػػػػ  اسراػػػػػػػشسش اسعشلػػػػػػػم

 (.2321اسعلؿ في اسهسئم است ف سم. )هللش سؿ  ء  لع   
ةم فسلة  ػػػػش فػػػػي اػػػػف  هػػػػلا االلػػػػتع اا سءلكػػػػ  ات اس ظ سػػػػم سلفهػػػػـف اسل ػػػػش  

اسلسشلسم سء لش  في اسر سم اسلص سم هف    ح تع سفنش اد ائسنش سلفهفـ اسل ػش ةم اسلسشلػسم 
فاسللش لػػشت اسفعءسػػم  اإل ا سػػمسء لػػش  فػػي اس سػػؼ اسلصػػ ي  ءػػ  ه هػػش "لدلف ػػم األ  ػػ م 

استػػػي ترػػػـف بهػػػش اس لػػػش  فػػػي اس سػػػؼ اسلصػػػ ي فسلػػػش ستعءػػػؽ بشس ػػػنف اسلسشلػػػي لػػػف مػػػ ؿ 
 ػػػئم اسلسشلػػػسم سألب ػػػش  استصػػػفست اال تمػػػشبي اال تلػػػش  ألكػػػ  لدػػػشالت لكػػػ  ة لثػػػؿ: است 

األكػػػػػػزا   است  ػػػػػػا س  تمشبػػػػػػشت اسلكءسػػػػػػم   اػػػػػػفسم اسلؤللػػػػػػشت األهءسػػػػػػم  اسل ػػػػػػش ةم 
 سف سل. 03س شس  ف 52االكتدشدسم في ثف تي 
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اس لػلسم فاإل ا سػم ةػؿ ه ثػ  ترػ  فػي سرص  بلفهفـ اس لش  اس سفسشت لف اس شكسم  
( لػػ م فتلػػش ن   ػػش نش هف  لػػ ن فػػي اسلدتلػػ  اس سفػػي فػػي 13 -22اسفئػػم اسعل سػػم لػػف )

لدشالت اسكسشة في اس سؼ في اسز ا م هف اسصػ ش م هف استدػش ة هف اسمػ لشت فسةػفف هػلا 
اسعلػػؿ  امػػؿ   ػػشؽ األلػػ ة هف مش دهػػش سػػ م اسغسػػ   فسةػػفف لرشبػػؿ كصػػفسهش  ءػػ  هدػػ  

لؤقػػػػت هف لؤللػػػػي فػػػػي ق ش ػػػػشت   شلػػػػ  هف بػػػػ فف هدػػػػ  فقػػػػ  سةػػػػفف اسعلػػػػؿ  ائػػػػـ هفل
 (.225اقتصش سم اس   للسم. )فزا ة اس ئفف االدتلش سم: 

فلػػف اس شكسػػم اإلد ائسػػم فػػرف اس  الػػم اس اه ػػم تػػ م هف اس لػػش  اس سفسػػشت لػػف سهػػف  
 ( فػػػػنةث22كػػػػؽ اسل ػػػػش ةم اسلسشلػػػػسم هػػػػف )دلسػػػػ  اس لػػػػش  اس تػػػػي فػػػػي اسفئػػػػم اسعل سػػػػم 

فسكػػػفزفف ب شقػػػم اسػػػ قـ اسرػػػفلي فسعس ػػػف بصػػػفم  ائلػػػم فػػػي اس سػػػؼ  لتعءلػػػشت هف اسػػػ  
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لتعءلػػػشت  تلػػػش ن ه  ػػػ م فه لػػػشؿ فػػػي ق ش ػػػشت اسلدتلػػػ  اس سفػػػي )اسز ا ػػػم فاستدػػػش ة 
فاسصػػ ش م فاس  ػػش  اسمػػ لي( هف ال تلػػش ن ه لػػشؿ فسةػػفف هػػلا اسعلػػؿ  امػػؿ هلػػ تهش هف 

 مش دهش  لرشبؿ كصفسهش  ء  هد ".
 :ــةـــــابقــــــــالس اتـــــــدراســال: رابعًا 

تع  ت اس  الػشت األةش سلسػم استػي ت شفسػت قاػسم اسل ػش ةم اسلسشلػسم سء لػش  بصػفم 
 شلػػػم لػػػفا  ةش ػػػت   الػػػشت تت ػػػشفؿ اسل ػػػش ةم اسلسشلػػػسم سء لػػػش  فػػػي اسلدتلػػػ  اسلصػػػ ي هف 

لػػػػلشت   الػػػشت تت ػػػػشفؿ اسراػػػػسم  ءػػػػ  اسللػػػػتفم اسعػػػشسلي لػػػػف مػػػػ ؿ الػػػػتع اا ل لػػػػا ف 
 تدش   اسل ش ةم في بء اف لتع  ة.

فثلم   الشت ت شفست قاسم اسل ش ةم اسلسشلسم  ء  اسللتفم اس فسي ففي هػلا  
فاسلع ف ػػم اسل ػػش ةم اسلسشلػػسم   Dana Fisher )دػػش ت   الػػم ) ا ػػش فس ػػ  اإل ػػش 
 لػػج اس  ػػش  فاسلسشلػػػم اال تمشبسػػم  كسػػث تلػػش ست اس  الػػػم  ػػف اسع قػػم بػػػسف   سء ػػبش 

اسك ةػػشت االدتلش سػػم فاسلسشلػػم اال تمشبسػػم  كسػػث تػػ م ه ػػل  ءػػ  اسػػ اـ لػػف هف اسفاقػػ  
استد سبػي سءلسشلػم قػ   لػػن اسم ػف  اسفشصػءم بػسف اس  ػػش  فاسلسشلػم اال تمشبسػم ب ػػةؿ 

سةت ػؼ هػلد استغسػ ات بعػ   ةلػش ه ػل سػـ سػفف  لتزاس   اال هف  ءـ االدتلشع اسلسشلػي سػـ 
األ فات اس ظ سم فاسل هدسم سفهلهش  فلف ثػـ تلػء  اسف قػم اساػف   ءػ  اسفػ و اسلتشكػم 
سعءلػػش  االدتلػػشع ستػػ  سـ اسػػ فاب  بػػسف اس  ػػش  فاسلسشلػػم اال تمشبسػػم ب ػػ ؽ د سػػ ة فلات 

 (Fisher. R Dana: 2013) .لغزم

ؿ اسلػػػة ي  ءػػ   لػػػبم اسل ػػش ةم اسلسشلػػػسم  فسرػػ  ت شفسػػت   الػػػم همػػ م هثػػػ  است رػػ
بع ػفاف "است رػؿ اسلػة ي ف لػبم   Janas Hensan" دف ػشن هش لػف"كسث دػش ت   الػم 

اسل ش ةم ههلسم استةػشسسؼ االدتلش سػم استفقسػت فاستعءػسـ". كسػث تػ م اس  الػم هف ثلػم  ثػش  
الػػػػػشت لػػػػػءبسم ةبسػػػػػ ة سءت رػػػػػؿ اسلػػػػػة ي  ءػػػػػ  اقبػػػػػشؿ اس ػػػػػشدسف  فلػػػػػ  لسػػػػػؾ سػػػػػـ تػػػػػتلةف اس   
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اسلفلػػسفسفدسم لػػف اةت ػػػشؼ لػػش الا ةػػػشف هػػلا بلػػب  استةػػػشسسؼ االدتلش سػػم  هف استةػػػشسسؼ 
 اسلعءفلشتسم  هف تةشسسؼ اس اكم اسل تب م بر ش ة استلدسؿ.

فتكءػػػؿ هػػػلد اس  الػػػم ههلسػػػم استةػػػشسسؼ اسلمتءفػػػم لػػػف مػػػ ؿ   الػػػم تػػػنثس  اال ترػػػشؿ  
 ءػ  استصػفست  ءػ  كلػش    قػشت فا  ش ة استعسػسف اسػ  ل ةػز اقتػ اع د سػ   ءػ  االقبػشؿ 

لسػؾ فػرف تفقسػت است رػؿ اسلػة ي لهـػ  كسػث هف استػنثس   ءػ   اسف   االدتلش سم   ػ فة  ءػ 
األقبػػػشؿ ست ػػػشقو بلػػػ  م بعػػػ  اإللػػػتر ا . فسعػػػؿ هػػػلا سفاػػػا هف األكػػػ اث اسةبسػػػ ة فػػػي كسػػػشة 

ل ةػػػز اسلػػػفا  سف اسسفلسػػػم اسر سبػػػم لػػػف سػػػـف االقتػػػ اع سلةػػػف هف تصػػػ فهـ  ػػػف اسػػػلهش  اسػػػ  
االقت اع . فهمسػ نا تػ م اس  الػم هف است رػؿ اسلػة ي سػؤث  فػي اسغشسػ   ءػ  ل ػش ةم اسلػفا  سف 
ػػش. فبشستػػشسي سزسػػ  است رػػؿ اسلػػة ي لػػف  ػػ ـ اسللػػشفاة فػػي ل ػػش ةم اس ػػشمبسف فاستػػي  األقػػؿ تعءسلن

  (Hansan H. Janas:2016) .. سلر ا سم ل ةءم ا تبش هش سلةف

فػي فهػـ اسع قػم بػسف استعءػسـ اسلػ  ي  تغس  لهـفثلم   الم هم م  ةزت  ء  ل 
فاسل ػػػش ةم اسلسشلػػػسم اللػػػسلش فػػػي ظػػػؿ اسػػػش  است  ػػػئم االدتلش سػػػم اسفاس سػػػم. كسػػػث قػػػ ـ 

ف مػػ فف   الػػتهـ اسلفلػػفلم )هثػػ  استعػػفسا فػػي است بسػػم اسل  سػػم  ءػػ  ( ) ست ػػش    سػػشلي
است  ئم االدتلش سػم اسل ش ةم اسلسشلسم: ةسؼ تعفا   فن است بسم اسل  سم  ف اسش  

 سءفاس سف(.
ففي ا ش  هلد اس  الػم تلػت اإل ػش ة اسػي استػنثس  اسةبسػ  سلبػش   ءػ  اتدشهػشت 
هب شئهـ  كف اسلسشلم م ؿ فتػ ة اسل اهرػم  ءػ   كػف لتزاسػ  فةػلسؾ استػنثس  اسلهػـ سءتعءػسـ 
ػش  ءػ  اهتلشلػشت اس ػبش  فتفدهػشتهـ اسلسشلػسم  فسرػ  مءصػت اس  الػم اسػ   اسلػ  ي هسان

استنةسػػ   ءػػ  هف استػػ  س   ءػػ  است بسػػم اسل  سػػم فػػي اسلػػ ا ن سعػػفا بشسفعػػؿ هفدػػل  ػػ ـ 
 ,Niemi C) .اسللشفاة في است  ئم االدتلش سم سألل ة فسلش ستعءػؽ بشسل ػش ةم اسلسشلػسم

Richand: 2010) 
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فسعػػؿ لػػش ه تهػػت اسسػػل هػػلد اس ا لػػم سؤةػػ   ءسػػل   الػػم ةػػؿ لػػف )تػػسـ دف لػػفف  
بع فاف هػؿ تػؤث  ( Tim johnson And christiopher Dawesفة سلتفف   افسز 

تدػػػػػش   كسػػػػػشة اسفاسػػػػػ سف  ءػػػػػي اسل ػػػػػش ةم اسلسشلػػػػػسم فاسل س ػػػػػم أل فػػػػػشسهـ كشسػػػػػم اسم لػػػػػم 
اسعلػة سم. كسػػث لهػ  اسبشكثػػشف اسػ  ه ػػل الا ةش ػػت األكػ اث اسبػػش زة لسشلػسنش تػػؤث   ءػػ  

هػػشت اسلسشلػػسم فاسل تبػػم اسل ػػش ةم اسل س ػػم فاسلسشلػػسم  فػػرف اسعفالػػؿ اسعشئءسػػم ت ػػةؿ استفد
 في فقت لبة  لف اسكسشة قبؿ هف سمتب  اسف   األك اث اسلسشلسم مش ج األل ة.

فب ش   ء  هلا استصف  تتلش ؿ اس  الػم  لػش الا ةش ػت لسػفؿ األفػ ا  اسلسشلػسم 
ػػش بتدػػش   هػػؤال  األفػػ ا  اسػػلسف  فاسل  سػػم قػػ  ال تتػػنث  فرػػ  بتدػػش بهـ اسمشصػػم  فسةػػف هسان

ـ اسعشئءسػم )هي فاسػ سهـ( بلع ػ  همػ  هػؿ تػؤث  تدػش   كسػشة اسفاسػ سف  ءػ  سمءرفف بئسته
اسل ش ةم اسلسشلسم ألب شئهـ؟ فسر  همتب  اسلؤسفشف هلا استلشؤؿ  ءػ  اسلدتلػ  األل سةػي 
كسػػث   لػػش ةسػػؼ هثػػ  تعسػػسف اسم لػػم اسعلػػة سم فػػي كربػػم كػػ   فست ػػشـ  ءػػ  لعػػ الت 

الم اسػ  فدػف    قػم لػءبسم بػسف اكتلشسسػم اسل ش ةم ألب ش  اسلد  سف؟ فسر  مءصت اس   
فدػػػف  األ  فػػػي اسم لػػػم اسعلػػػة سم فل ػػػش ةم هب شئػػػل اسلسشلػػػسم فاسعشلػػػم. اسفاقػػػ  هف هػػػلد 
اس تسدػػم تعػػػش ا اس ظػػػ ة اسلػػشئ ة استػػػي تػػػ م هف اسصػػ اع اسفست ػػػشلي سػػػـ سلػػهـ فػػػي ت ادػػػ  

  (Tim johnson And christiopher Dawes: 2017) .اسل ش ةم اسلسشلسم

 ؤسػػػم لتلسػػػزة  ػػػف   قػػػم  (Meghan Candane  قػػػ ـ )لسدػػػشف ة ػػػ اف فسرػػػ 
استعءػػػسـ بلعػػػ الت اسل ػػػش ةم اسلسشلػػػسم لػػػف مػػػ ؿ   الػػػتم اسلع ف ػػػم )اسػػػ  فن اسصػػػفتسم 
ا ش ة استفةس  في اسع قم بسف استعءػسـ فاسل ػش ةم( كسػث ت ظػ  اس  الػم اسػ  اسع قػم بػسف 

 قػػشت فهةث هػػش لفثفقسػػم فػػي اسلسشلػػسم استعءػػسـ فاسل ػػش ةم اسلسشلػػسم ةفاكػػ ة لػػف هقػػفم اسع
األل سةسم  اال ه هش سـ ت  ن ب ةؿ دسػ  فشستلػشؤؿ كػفؿ لػش الا ةػشف  هن اسلػشؿ اسب ػ ي 
اسلةتلػػػ  لػػػف مػػػػ ؿ استعءػػػسـ سػػػؤث   ءػػػػ  اسل ػػػش ةم اسلسشلػػػسم  قػػػػ  الػػػت    هف سفػػػػ ؽ 
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اسبشكػػث فػػػي قسػػػشن  هن اسلػػشؿ اسب ػػػ ي بػػػسف  هن اسلػػػشؿ اسب ػػ ي اس ػػػشتج  ػػػف استكصػػػسؿ 
 الػػي اسػػلي سعتبػػ  ه اد اػػػعسفم سػػ هن اسلػػشؿ  فبػػسف لهػػػش ات االتصػػشؿ اسءفظػػي استػػػي اس 

تعتب  لهلػم لػف اس شكسػم اسلسشلػسم. فثلػم   قػم قفسػم بػسف اسلهػش ات اسة لسػم اسلةتلػبم 
فػػي اسل  لػػم مػػ ؿ فتػػ ة اسل اهرػػم فاسل ػػش ةم اسلسشلػػسم فػػي فقػػت الكػػؽ. فلػػف ثػػـ تؤةػػ  

 .سػػػػؤث  بهػػػػش استعءػػػػسـ  ءػػػػ  اسكسػػػػشة اس سلر ا سػػػػماس  الػػػػم  ءػػػػ  اآلسسػػػػشت اسلهلػػػػم استػػػػي 

(Candan- Meghan: 2015) 

فلػػف مػػ ؿ الػػػتع اا اس  الػػشت استػػي ت شفسػػػت اسل ػػش ةم اسلسشلػػسم ستاػػػا هف  
ثلػػم لتغسػػػ ات د سػػػ ة تػػػـ ت شفسهػػػش  ةػػػزت  ءسهػػش هػػػلد اس  الػػػشت لثػػػؿ اسلتغسػػػ ات اسلتعءرػػػم 

هثػػػ  تعػػػفسا اسػػػش  است  ػػػئم بشال ترػػػشؿ اسلػػػة ي ف  قتػػػل بشسل ػػػش ةم اسلسشلػػػسم  فةػػػلسؾ 
اسفاس سم بشستعءسـ اسل  ي  ء  اسل ش ةم اسلسشلسم  فةلسؾ مب ات فتدش   اسفاس سف فهث هش 
 ءػػ  اتدشهػػشت األب ػػش   كػػف اسل ػػش ةم اسلسشلػػسم  هلػػش اسلتغسػػ  األمػػ  فستعءػػؽ بػػنث  ه ا  

 سم.اسم لم اسعلة سم سءفاس سف  ء  تفدهشت هب شئهـ  كف اسل ش ةم اسلسشلسم فاسل  
فثلم   الشت هم م لتعءرػم لبش ػ ة بشسل ػش ةم اسلسشلػسم سء لػش  فػي لصػ  بعػ   

 03س ػػشس  ف 52ثػػف ة س ػػشس  لثػػؿ   الػػم ) بػػ  اسػػ كلف لصػػ ف ( فاسلع ف ػػم )هثػػ  ثػػف ة 
سف سف  ء  اسل ش ةم اسلسشلسم سءل هة اسلص سم(. كسث لهبت اس  الم اسػ  استلػشؤؿ  ػف 

م بل كءتسهش  ء  اسل ش ةم اسلسشلسم سءل هة اسلص سم  استنثس  اسلي هك ثتل اسثف ة اسلص س
  فلسػػػؾ س  الػػػم 5321اسػػػ   5333فسرػػػ   ةػػػزت اس ا لػػػم  ءػػػ  اسفتػػػ ة اسزل سػػػم لػػػف  ػػػشـ 

سف سػف   03س شس  ف 52فا  اسل هة في ظؿ ث ث ه ظلم كةفلسم ف ف  اسل هة في ثف ة 
 اسلص سم.فاألث  اسلي هك ثتل هشتسف اسثف تسف  ء  األ ا  اسلسشلي سءل هة 

س ػػشس   قػػ   ش ػػت  52فسرػػ  لهبػػت هػػلد اس  الػػم اسػػ  هف اسلػػ هة اسلصػػ سم قبػػؿ ثػػف ة 
لػػػػف االقصػػػػش  فاستهلػػػػسش فػػػػي ا ػػػػش  لػػػػش   كػػػػل اس ظػػػػشـ اسلسشلػػػػي لػػػػف  سسػػػػشت سءل ػػػػش ةم 
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سف سػػل  03س ػػشس  ف 52اسلسشلػػسم  اال هف كشسػػم استهلػػسش فاالقصػػش  قػػ  الػػتل ت بعػػ  ثػػف ة 
ص سم في هشتسف اسثػف تسف ل ػش ةم فعشسػم  للػش هثػ   ءػ   ء  اس اـ لف ل ش ةم اسل هة اسل

اسػػ ف  اسلسشلػػي فاسل ػػش ةم اسلسشلػػسم سءلػػ هة لػػفا  فػػي اال تمػػش  هف است  ػػا هف استصػػفست  
للػػش ه م اسػػ  لعش ػػشد اسلػػ هة اسلصػػ سم  شلػػم فاس سفسػػم  ءػػ  فدػػل اسمصػػفو لػػف اال عػػزاؿ 

 (5320 ف : فاسلءبسم فاال لكش  لف اسكسشة اسلسشلسم. ) ب  اس كلف لص
فثلػػم   الػػم همػػ م لهلػػم سلػػش ة مءسػػؿ بع ػػفاف )لشهسػػم اسلدػػشؿ اسعػػشـ ف ف  اسلػػ هة 

س ػشس  ف ف هػش  52س شس (. هفاكت لف م سهش اسبشكثم هف فا  اسل هة قبؿ ثػف ة  52ل ل 
اسلسشلي ق  اتلـ بشسلعش شة لف استهلسش فلظشه  اسع ػؼ اسلمتءفػم فسرػ  هةػ ت اسبشكثػم هف 

 52شلم فاس سفسم  ءػ  فدػل اسمصػفو  ػش ةت برػفة فػي هكػ اث ثػف تي اسل هة اسلص سم  
 سف سل ل ش ةم فعشسم اسدشبسم. 03س شس  ف

فسر  لهبت هلد اس  الم اس  هف ههـ استك سشت استي تفادل تلةسف اسلػ هة ف ف هػش 
اسلسشلػػي فػػي اسلدتلػػ  اسلصػػ ي هػػي: اسثرشفػػم االدتلش سػػم اسلػػشئ ة فاسلف فثػػشت اسثرشفسػػم 

ل ػػػم اسلةف سػػػم فاس ظػػػ ة اس ف سػػػم سءلػػػ هة فا عػػػ اـ ثرػػػم اسلػػػ هة ب فلػػػهش فػػػي اسعلػػػؿ فلػػػسش ة اسهس
اسلسشلػػػػي هػػػػلا بشإلاػػػػشفم اسػػػػ  اسػػػػش  اإل ا ة اسلسشلػػػػسم ستلةػػػػسف اسلػػػػ هة فتػػػػ  سـ  ف هػػػػش 
اسلدتلعػػػػي  ػػػػ فة  ءػػػػ   ػػػػ ـ فدػػػػف  ه ػػػػ  قش ف سػػػػم  ا  ػػػػم سفقػػػػؼ اسع ػػػػؼ اػػػػ  اسلػػػػ هة  

  اسلسشلػػػي اإلسدػػػػشبي سءلػػػػ هة  فاػػػعؼ اسم ػػػػش  اإل  لػػػي فاسػػػػ س ي اسػػػػلي سعػػػزز اسػػػػ ف 
بشإلاػػشفم اسػػ  تدشهػػؿ اسبػػ الج اسلسشلػػسم سألكػػزا  ألهلسػػم ل ػػش ةم اسلػػ هة فػػي اسلدتلػػ  

 (5323ف  ـ  ف هش سمءؽ ةفا    لشئسم قش  ة  ء  استلثسؿ اس عبي. )لش ة مءسؿ: 
فلهبػػت  س ػػػش فهبػػػل ف مػػػ فف لػػػف مػػ ؿ   الػػػتهش اسلهلػػػم اسلفلػػػفلم )اسل ػػػش ةم 

س ػشس   52في لص   ه لش  تصفتسهف فػي اسل كءػم اس كرػم  ءػ  ثػف ة  اسلسشلسم سء لش 
(. اسػػػػػ  است ةسػػػػػز  ءػػػػػ  اسلػػػػػءفؾ استصػػػػػفستي سء لػػػػػش  ةنكػػػػػ  لؤ ػػػػػ ات اسل ػػػػػش ةم 5322
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اسلسشلػػػسم لػػػف مػػػ ؿ   الػػػم ه لػػػش  استصػػػفست فهلػػػبش  ل ػػػش ةم اس لػػػش  فػػػي لصػػػ  فػػػي 
ش ةم اس لػػش  فػػي اال تمشبػشت فهلػػبش   ػػزففهف فههػػـ اسعربػػشت فاستكػ سشت استػػي تفادػػل ل ػػ

 اسكسشة اسلسشلسم في لص .
 ءػػػ  لكشفظػػػشت )اسرػػػشه ة   5326فسرػػػ  هد سػػػت اس  الػػػم اسلس ا سػػػم مػػػ ؿ  ػػػشـ 

فاإللة   سم  فاسل صف ة  فاسدسزة  فاسل سش(. فسر  الته ؼ اسعلؿ اسلس ا ي استعػ ؼ  ءػ  
ؿ لش هف للتل  لف ه ػةشؿ ل ػش ةم للػش قبػؿ اسثػف ة فلػش اسػلي همتءػؼ  ةلػش لػع  اسعلػ

اسلسػػ ا ي سءتعػػ ؼ  ءػػ  اسفػػ و فةػػلا اسعربػػشت استػػي تفادههػػش اس لػػش    ػػ  اسل ػػش ةم فػػي 
 اسلسشلم.

فسرػػ  تفصػػءت اس  الػػم اسػػ   ػػ   لػػػف اس تػػشئج لػػف ههلهلػػش: هف  فافػػ  تصػػػفست 
ف ةػشف سلةػف فصػؼ اسةثسػ  ل هػش  اس شمبشت في لص  تت فع لش بسف اس سؼ فاسكا   فا 
فػػي اسلدلػػؿ بشسب دلشتسػػم  فكسػػث تةػػفف االلػػتفش ة تتفدػػل هصػػفات اس شمبػػشت سلػػف لػػسنتي 

ؽ لصػػشسا فف سػػم لبش ػػ ة  فلػػف بػػشستغس  االقتصػػش ي فاالدتلػػش ي اسل ءػػف  فاسػػلي سكرػػ
ػػش اسػػ هي اسلػػءبي فػػي اسػػ ف  اسػػلي تءعبػػل االكػػزا  اسلسشلػػسم فه هػػش ال  اس تػػشئج اسلهلػػم هسان
تهػ ؼ اال اسػػ  است ػػشزع  ءػ  اسلػػء م بلػػش سة ػؼ هلػػ سف لهلػػسف  هفسهلػش  ػػ ـ فدػػف  فهػػـ 
 ػػػشـ سػػػ ف  االكػػػزا  اسلسشلػػػسم فه هػػػش تلػػػع  سءلػػػء م ةهػػػ ؼ فسةػػػف ست فسػػػل هسػػػ سفسفدستهش 

لسشلسم فاالقتصش سم فاالدتلش سػم  فثش سهلػش  ترصػس  األكػزا  اسلسشلػسم فػي اسفصػفؿ اس
 (5322سء شمبشت ف  ح هلا اس ف . ) س ش فهبم: 

فسر  هص  ت اسدلعسم اسف  سم سء فشع  ف اسكرػفؽ فاسك سػشت تر سػ نا  ػف )كشسػم 
شف استر سػػ  س ػػشس   لزسػػ  لػػف استهلػػسش فاال تهػػشؾ(. فسرػػ  ةػػ 52اسلػػ هة اسلصػػ سم بعػػ  ثػػف ة 

 52سه ؼ في اسة ؼ  ف اث    ـ فافح اس ؤسم اسلسشلسم سء فسم في لص  بع  ثػف ة 
س ػشس   ءػ  اسػػ ف  اسلسشلػي سءلػ هة  فػػي ظػؿ  ابػػم اإللػ لسسف فػي اسلػػس  ة  ءػ  اسكةػػـ 
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ػش لػش قشلػت  فالتبعش  دلس  اسفئشت لف هدؿ اسفصفؿ اس  تكرسؽ ههػ افهـ اسةشل ػم  فهسان
 ة لػػف ا ػػش ة هسةءػػم سرفا ػػ  اس ظػػشـ اسلػػشبؽ فلكشفسػػم اس دػػفع بػػل   شصػػ  اسثػػف ة اسلاػػش

سكلشسم لش تبر  لف اس ظشـ في ظػؿ ا ػ ف  لػتف ي ل رػفو فاسػ  لةتلػؿ. فسعػؿ هػلد 
األفاػػػشع ال تمػػػ ـ قاػػػسم اسلػػػ هة استػػػي هػػػي بكشدػػػم اسػػػ  م ػػػ  قصػػػس ة اسلػػػ م فهمػػػ م 

  فسءم اسل م ستلةسف اسل هة لسشلسنش فاقتصش سش فادتلش سنش.
صؿ استر س  اس  لدلف م لف اس تشئج اسهشلم كفؿ كشسم اسل هة اسلصػ سم فسر  تف 

بعػػ  ثػػف ة س ػػشس  لػػف ههلهػػش  هف هفاػػشع اسلػػ هة سػػـ تتكلػػف ةثسػػ نا اسػػ  اآلف  ل ػػل ا ػػ الع 
اسثف ة بؿ ه هش في بعا االكسشف ق   ه ت ت ادعنش لثؿ لش ك ث لف ا تهشةشت في كؽ 

 فز ا .اسلتظشه ات في هك اث لكل  لكلف  فلدءن اس
ف ء  للتفم اسللش لم اسب سلش سم فس دػ  اسػبعا اػعؼ تلثسػؿ اسلػ هة فسػل اسػ  
اسغش  اسكصم اسثشبتم سءل هة )اسةفتم( استي ةش ت تالف تلثس ن  ش الن اس  كػ  لػش سءلػ هة  
فاسبعا اآلم  س د  اسلب  اس  ها اا لسشلسم ال تهػ ؼ اسػ  تلةػسف اسلػ هة لسشلػسنش  

لػػش سةػػفف لتعءرنػػش بثرشفػػم اسلدتلػػ  ف ظ تػػل سءلػػ هة للػػش ه م اسػػ  فاسبعػػ  األهػػـ فػػي لسػػؾ  ب
ت ادػػ  تلةػػسف اسلػػ هة فتفعسػػؿ  ف هػػش لسشلػػسنش بعػػ  اسثػػف ة. )تر سػػ  اسدلعسػػم اسف  سػػم سءػػ فشع 

 (5325 ف اسكرفؽ فاسك سشت: 
ففػػي   الػػم لهلػػم لع ف ػػم )بشسػػ ف  اسلسشلػػي سءلػػ هة اس سفسػػم(. لػػعت اسبشكثػػم اسػػ  

  اسلسشلػػي سءلػػ هة اس سفسػػم فػػي لصػػ  لػػف هدػػؿ استعػػ ؼ  ءػػ  لػػ م اسرػش  اساػػف   ءػػ  اسػػ ف 
الهشـ اسل هة اس سفسم في است  ئم اسلسشلػسم سأللػ ة  كسػث هد سػت اس  الػم  ءػ  هكػ م قػ م 

( هلػػ ة بشسر سػػم تػػـ امتسػػش هـ 12( لفػػ  ة تلثػػؿ )33لكشفظػػم اسل ففسػػم   ءػػ   س ػػم قفالهػػش )
تشئج ةػشف لػف ههلهػش. هف لءةسػم هف  ػ ـ  ل سنش. فق  تفصءت اس  الم اس  لدلف م لف اس 

لءةسػػم فلػػشئؿ اإل تػػشج االدتلػػش ي فػػي اسر سػػم هػػي اسلكػػ   اس ئسلػػي فػػي استػػنثس   ءػػ   ف  
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 اػػػفات اس ػػػ ائا اس برسػػػم اسلمتءفػػػم فػػػي لدػػػشؿ است  ػػػئم اسلسشلػػػسم سأللػػػ ة. فهف للػػػتفم 
ثش فسنػػػش فػػػي اسللش لػػػم اسلسشلػػػسم سعاػػػفات اس ػػػ ائا اس برسػػػم فكػػػشستهف استعءسلسػػػم تءعػػػ   ف نا 

  (5322استنثس   ء   ف  اسل هة في است  ئم اسلسشلسم. )هـ كلف  ب  اهلل كلف: 
فسرػػ  لػػع  لكػػ   ػػكشتم لػػءسلشف لػػف مػػ ؿ   الػػتل  ػػف  ف  اسعفالػػؿ اسب شئسػػم 
فاسثرشفسم في اسل ش ةم اسلسشلسم فػي اس سػؼ اسلصػ ي  اسػ  اسة ػؼ  ػف اسعفالػؿ اسلػؤث ة 

ف مػ ؿ   الػم لس ا سػم هد سػت  ءػ  قػ ستسف بل ةػز  ء  اسػف ي اسلسشلػي فاسرػش ف ي  لػ
( 00( لبكفثنػػش فلبكفثػػم لفز ػػم  ءػػ  )22ب هػػش لكشفظػػم اسرءسفبسػػم   ءػػ   س ػػم قفالهػػش )

 هل ة.
فسرػػ  مءصػػت اس  الػػم اسػػ  دلءػػم لػػف اس تػػشئج لػػف ههلهػػش هف للػػتفم اسل ػػش ةم 

االدتلػش ي اسلسشلسم في ق ستػي اس  الػم ل مفاػم اسللػتفم  فهف لءةسػم فلػشئؿ اال تػشج 
تؤث  في   دم ل ش ةم سءدلش ػشت اس برسػم. فهف استعءػسـ سػؤث   ءػ  ل ػش ةم اسدلش ػشت 
اس سفسػػم. الا تػػ تب    دػػم اسل ػػش ةم سهػػلد اسدلش ػػشت بشسللػػتفم استعءسلػػي اسػػلي تكصػػءت 
 ءسػػل. ةلػػش تءعػػ  اسعفالػػؿ اسثرشفسػػم  ةشسػػ سف فاس سلر ا سػػم فك سػػم اسػػ هي بفصػػفهش  فالػػؿ 

ا بشسغنش فػي استػنثس   ءػ  اس  ػش  اسلسشلػي فػي اسر سػم اسلصػ سم لػفا  ا  اؾ ادتلش ي  ف ن 
بشسل ػػش ةم اسلسشلػػسم هف اسعػػزفؼ  فهػػلد اسعفالػػؿ تعلػػؿ لتلػػش  ة فلتاػػشف ة لػػ  بعاػػهش 
اسػػبعا لػػ   فالػػؿ همػػ م لػػؤث ة  ءػػ  اسل ػػش ةم اسلسشلػػسم ل هػػش  بسعػػم اسب ػػش  اسلسشلػػي 

 (2322م. )لكي  كشتم: اسرشئـ فاسعصبسم ف فاب  اس ـ فاسر ابم في اسر س
فسرػػ  قػػ لت )هفسػػ ا  ػػ سي(   الػػم لهلػػم كػػفؿ اسل ػػش ةم اسلسشلػػسم سءلػػ هة فػػي 
لص   بشستعشفف ل  لؤللم )ف س   سش اسب ت( األسلش سم  كسث ت م اس  الم هف قاسم 
اسل ش ةم اسلسشلسم سءل هة في لص  فترسسـ اسف و اسلتشكم سء فشل اس  ةشفػم لفاقػ  صػ   
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للػػتفم لؤللػػشت اس فسػػم اف ل ظلػػشت اسلدتلػػ  اسلػػ  ي بكشدػػم اسػػ   اسرػػ ا  لػػفا   ءػػ 
لرش بػػم مشصػػم  تتكػػ ؾ براػػسم استلةػػسف اسلسشلػػي سء لػػش  لػػف لدػػ   اس اػػشؿ فػػي لػػبسؿ 
تمصػػسو بعػػا اسلرش ػػ  سء لػػش  ه ػػش فه ػػشؾ هف اػػلشف فدػػف   ػػ   لػػش لػػف اس لػػش  فػػي 

ث  ب ػةؿ فااػا لفاق  ص   اسر ا   اس  تكرسؽ ل ش ةم لسشلػسم لات  ف سػم لتلسػزة تػؤ 
ػش كرسرنسػش سراػشسش اس لػش  فػي   ء  لؤللػشت صػ   اسلسشلػم فػي لصػ  ب  دػم تتػسا  لدن
اسلسشلسشت اسعشلم. فشسك سث  ف تعزسز  فػشل اس لػش  اسػ  لفاقػ  صػ   اسرػ ا  سػسن ه فػل 
ش تكرسؽ  رءم  ف سم فااكم فػي  لػج قاػشسش  فر  لد   الشف تلثسؿ ةلي  فسةف هسان

 است لفسم فاسلسشلشت اسعشلم.اس لش  في ةشفم اسدهف  
فت م اس  الم هف   ـ اسل ش ةم اسلسشلسم سء لش  للنسم كسفسػم فسسلػت ت فنػش فال 
فدشهم لسشلسم  فسة هش ا ف سم لف هدؿ تكلسف هفاشع ل سسف اس لش  اسءفاتي سعش سف 
لػػػػف استفػػػػشفت فاس للػػػػشفاة  فهف اس دػػػػشح فػػػػي فاػػػػ  م س ػػػػم   سػػػػؽ ستكفسػػػػز اسل ػػػػش ةم 

 لش  في اسلدشؿ اسعشـ    نش ا ف سنش سك فث تكفؿ  سلر ا ي كرسري  فهف اسلسشلسم سء
بر ػػػش ة ا تػػػشج اسػػػ ظـ اسلػػػء فسم. )هفسػػػ ا  ػػػ سي:  هلػػػ  سػػػسن بشسلػػػهؿ فػػػي ل  رػػػم  ػػػغففم

5321) 
فسرػػ  ت شفسػػت )هلػػش ي ق ػػ سؿ( قاػػسم اسلػػ هة اسلصػػ سم فاسل ػػش ةم اسلسشلػػسم كتػػ  

 ؿ اسلدءػػػن اسرػػػفلي سءلػػػ هة   لػػػف مػػػ5323 -5333س ػػػشس  فػػػي اسفتػػػ ة لػػػف  52  ػػػسم 
فاسب سلشف فاسلدشسن اسلكءسم ف ف  اس لش  اسلص سشت في اسدلعسشت األهءسم  ف ف هش في 
االكتدشدشت فل ش ةتهش في األكػزا  اسلسشلػسم فاس رشبػشت اسله سػم فاالتكػش ات اسعلشسسػم. 
لةش ػػشت تعزسػػز  ف   فدػػش  هػػ ؼ اس  الػػم األلشلػػي لتلػػث ن فػػي  صػػ  فتكءسػػؿ فػػ و فا 
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لػػ هة فػػي للػػش   لءسػػم است ػػف  اسػػ سلر ا ي فػػي لصػػ  بعػػ  هف تغسػػ  اسل ػػه  اسلسشلػػي اس
 .5322س شس   52بنةلءل بع  ثف ة 

فسر  تفصءت اس  الػم اسػ   تػشئج لهلػم ل هػش: هف اس لػش  فػي لصػ  اسسػـف فبعػ  
ل ش ةتهش في اسثف ة اكتدشدش  فل  لعش سم لسشلػسم صػعبم فاشسػم فػي استعرسػ  كسػث هف 

 . 2323اسلسشلي سءل هة اسلص سم ستلـ بشاللتل ا سم لف ثف ة  اتدشد اس ف 
فسرػػػ  مصػػػت اس  الػػػم اسػػػ  هف ا دػػػشح اسللػػػش  اسػػػ سلر ا ي فتعلسػػػؽ ل ػػػش ةم اسلػػػ هة 

هب زهػش    سػل لت ءبػشت ف ػ ف  س بغػي استللػؾ بهػش  لسشلسنش  ء  اس اـ لف صػعفبتل فتعرػ د
الػػتكرشقشت اسلػػ هة فػػي ثػػف ة  بسئػػم لسشلػػسم  ػػشلءم تكتػػـ  اسكرػػفؽ فاسك سػػشت ف لػػتف  سعةػػن

 (5320 ش ةت فسهش. )هلش ي ق  سؿ: 
فسرػػ  قػػ لت )اسءػػي لػػش ي(   الػػم لهلػػم  ػػف االتدشهػػشت اسد سػػ ة فػػي اسل ػػش ةم 
اسلسشلػػػػسم فػػػػي اف سرسػػػػش. كشفسػػػػت لػػػػف م سهػػػػش  صػػػػ  هلػػػػبش  ا تفػػػػشع لعػػػػ الت اسل ػػػػش ةم 

اسلسشلػسم سءلػ هة فػي  اسلسشلسم سءل هة األف سرسم  فههػـ اسعربػشت استػي تكػفؿ  فف اسل ػش ةم
اف سرسش. فسر  ا تهت اس  الػم اسػ  لدلف ػم لػف اس تػشئج لػف ههلهػش  هف فتػ ة استلػعس سشت  
هػػػػي ب اسػػػػم ت ءػػػػ  اس لػػػػش  األف سرسػػػػشت اسػػػػ  اسرسػػػػش ة اسلسشلػػػػسم  ءػػػػ  اسصػػػػعس سف اسلكءػػػػي 

زسػش ة  ػ    فاسرفلي   ل  تزاس  اساغف  اسد س ة في اسع س  لف اسبءػ اف األف سرسػم بهػ ؼ
ػػش فػػي ت ػػدس  اسلػػ هة اس  لػػش  فػػي اسب سلػػشف  ةلػػش هف اسك ةػػشت اس لػػشئسم قػػ  سعبػػت  ف نا هشلن

 ءػ  اسلػعي اسػ  اسل ػش ةم اسلسشلػسم فاستػنثس  فػي صػ   اسلسشلػسشت  فهف اسعربػشت استػي 
تكػػػفؿ  فف اسل ػػػش ةم اسلسشلػػػسم اسفش ءػػػم سءلػػػ هة فػػػي اف سرسػػػش تتلثػػػؿ فػػػي االقتصػػػش  اسػػػ  

 (Mari. Eli: 2010) .تعءسـاسلفا   فاسمب ة اسلسشلسم فاس
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فثلم   الم لهلم كفؿ  ف   هن اسلشؿ االدتلش ي في اسل ش ةم اسلسشلسم في 
كسػث كػشفؿ  (Klesner Josephلدتلعشت هل سةػش اس تس سػم  قػ لهش )دفزسػؼ ةءسلػ   

لػػػف مػػػػ ؿ تكءسػػػػؿ لرػػػش ف سفاقػػػػ  اسل ػػػػش ةم اسلسشلػػػسم سءلػػػػ هة فػػػػي  ػػػ   لػػػػف است ظسلػػػػشت 
فػػػي هل سةػػػش اسد فبسػػم  ا   قنػػػش لػػف هف  هن اسلػػػشؿ االدتلػػػش ي اس لػػلسم فاسػػػ  اس لػػلسم 

ػػش فػػي تكرسػػؽ للػػتفسشت ه ءػػ  لػػف اسل ػػش ةم اسلسشلػػسم  ااػػشفم اسػػ   س ػػةؿ  ػػشل ن لهلن
فتك سػػ  ههػػـ اسعفالػػؿ   تكءسػػؿ االلػػت اتسدسشت اسلعتلػػ ة ستعزسػػز اسل ػػش ةم اسلسشلػػسم سءلػػ هة

 فاسظ فؼ استي تلهؿ هف تعفؽ تلةسف اسل هة لسشلسنش.
فسرػػ  م دػػت اس  الػػم بلدلف ػػم لػػف اس تػػشئج اسلهلػػم ل هػػش  هف اسلػػ هة تفترػػ  اسػػ  
 هن اسلػػػػشؿ االدتلػػػػش ي أل هػػػػش فػػػػي اسغشسػػػػ  لػػػػش تةػػػػفف فػػػػي لفاقػػػػ  اسػػػػ  اقتصػػػػش سم فػػػػي 

 :Klesner Joseph) .اسلدتلعشت اسربءسم للش سؤ ي اس    ـ فدف  قش  ة ا تمشبسم سهش

2000) 
 

تلعػػشت د ػػف   ػػ ؽ  لػػسش  ه ػػش ت )فػػ ح  ةػػشب  ف ػػف اسل ػػش ةم اسلسشلػػسم سءلػػ هة فػػي لد
(Kabir. Farah)   اس  هف هلد اس  الم ته ؼ اس  اسفقفؼ  ء  ههـ ل لا اسل ش ةم

اسلسشلػػػسم سءلػػػ هة فػػػي د ػػػف   لػػػسش  فلػػػف ثػػػـ ا تهػػػت اس  الػػػم اسػػػ  لدلف ػػػم لػػػف اس تػػػشئج 
شت اسلهلم ل هش  هف  فؿ د ف    ؽ  لسش تتلـ ببعا اسلػلشت اسغشسبػم  ل هػش اسكةفلػ

اسل ةزسم فلسش ة اسففا ؽ االدتلش سم فاالقتصش سم  ء  هلشن اس برم فاسد ن فاال رلشـ 
اسثرشفي  ء  هلشن اسءغم فاس سف فاأل  اؼ ل  ا ت ش  اسفر  فاأللسم ف  ـ اسللػشفاة بػسف 
اسد سلسف فتكلؿ اسل هة اسع   األةب  سءفرػ  فاسك لػشف فاسلػ ا  ف ءػ  اسػ اـ لػف لسػؾ 

 هة فػػي األكػػزا  اسلسشلػػسم  فتػػـ تعزسػػز اسل ػػش ةم اسلسشلػػسم اسفعشسػػم تكلػػ ت ل ػػش ةم اسلػػ
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سءلػػػ هة ف ف هػػػش اسلسشلػػػي فػػػي  ػػػةؿ ه لػػػي   تسدػػػم اسك ةػػػشت اس لػػػشئسم اسل شسبػػػم بتلةػػػسف 
  (Kabr, Farah: 2004) .اسل هة فتفعسؿ  ف هش في اسكسشة اسلسشلسم

 :الريف يف لمنساء السياسية لممشاركة المفسرة النظرية التجاهات: خامساً 
فػػػػي   الػػػػم  ت ػػػػ ح اس ظ سػػػػم االدتلش سػػػػم  ػػػػ  نا لػػػػف استصػػػػف ات اسلفلػػػػسفسفدسم 

فتفلػػس  كشسػػم اسل ػػش ةم اسلسشلػػسم سء لػػش  فػػي اس سػػؼ اسلصػػ ي كسػػث ههتلػػت اسع سػػ  لػػف 
االتدشهشت اس ظ سم ب  الم قاشسش اسل هة في اسلسشقشت اس سفسم اللسلش اسراشسش اسلسشلسم. 
كسػػث قػػ ـ ةػػؿ اتدػػشد  ظػػ ي تفلػػس ات لمتءفػػم سراػػسم اسل ػػش ةم اسلسشلػػسم ا   قنػػش لػػف 

ت فاسل  ءرػػػشت اس ظ سػػػم فاستػػػي تمتءػػػؼ لػػػف اتدػػػشد  ظػػػ ي آلمػػػ   لدلف ػػػم لػػػف اسللػػػءلش
فاستػػي تعتبػػ  ل دعنػػش سلدلف ػػم األ ػػ  اس ظ سػػم فاسلؤ ػػ ات األلب سرسػػم استػػي تلػػتم ـ فػػي 
اس  الشت است بسرسم  ف اسل ش ةم اسلسشلسم فلفؼ  ت شفؿ فسلش سءي  ء   كف لمتصػ  

ي لكشفستػل تفلػس ن اسل ػش ةم ههـ اسراشسش األلشلسم استػي  ةػز  ءسهػش ةػؿ اتدػشد  ظػ ي فػ
 اسلسشلسم سء لش  في اس سؼ اسلص ي.

 :التجـــاه المـــادي التـــاريخي وقضيـــة المشاركـــة السياسيـــة لمنســـاء -2
تعتب  اسل ش ةم اسلسشلسم سء لش  ا عةشلش سءفاق  االدتلش ي اسلش ي اسلي سع ف   

ػػػػش سهػػػػلا اسفاقػػػػ . فػػػػشستةفسف  فسػػػػل كسػػػػث تعتبػػػػ  اتدشهػػػػشت اس ػػػػشن فافةػػػػش هـ فلػػػػءفةهـ  تشدن
االقتصش ي سلهـ في صػسشام فتك سػ   ػةؿ ف بسعػم اسل ػش ةم اسلسشلػسم.  -االدتلش ي

لػػػف مػػػ ؿ  لػػػ  اإل تػػػشج االدتلػػػش ي اسلػػػشئ  فاسلفقػػػؼ لػػػف لءةسػػػم فلػػػشئؿ اإل تػػػشج فػػػي 
 بصف ة لبش  ة في اس ظشـ اسلسشلي فاسل ش ةم اسلسشلسم. اسلدتل  اسءلاف ستكةلشف
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فال تعتبػػػ  اسلػػػ هة الػػػتث ش  لػػػف هػػػلا اسلػػػسشؽ  فػػػشسفدف  االدتلػػػش ي سءلػػػ هة ستكػػػ    
بلفقعهػػش اس برػػػي فبلفقفهػػػش لػػػف لءةسػػػم فلػػشئؿ اال تػػػشج  ةلػػػش هف ف سهػػػش اس ػػػف ي براػػػسم 

 اسل ش ةم اسلسشلسم سعتب  ا عةشلنش سهلا اسفدف  االدتلش ي.
م اػ ف ة   ػ  ل شق ػتل سراػسم اسلػ هة سػ   Marx لػش ةن ةػش ؿ فػرف ثػـ فلػف 

اسللشفاة بسف اس دؿ فاسل هة  فسلسؾ س تر  اس ظشـ اس هللشسي اسلي سف ؽ بسف اس دػؿ فاسلػ هة 
في للنسم األدػف   فسةػف هػلا اال ترػش  فػي اسكرسرػم ال سفلػ  سلػشلا ترػ  اسلػ هة فػي لةش ػم 
ه  ػػ  لػػف اس دػػؿ فػػي اسلدتلعػػشت اس هلػػلشسسم. ففاقػػ  اسك لػػشف لػػف لءةسػػم فلػػشئؿ اال تػػشج 

ف ي  شـ س ت ؾ فسل اس دشؿ فاس لش  فػي اسلدتلعػشت اس هلػلشسسم  فلػ  لسػؾ ظ ؼ لفا
 فرف فاعسم اسل هة تظؿ لت  سم فمشاعم سء دؿ.

فسعؿ لسؾ سفل    ػ لش  دػ  هف تهلػسش اسلػ هة لػف فدهػم  ظػ  االتدػشد اسلػش ي  
ػػػش سءلءةسػػػم اسمشصػػػم سفلػػػشئؿ اال تػػػشج فا رلػػػشـ اسلدتلػػػ  اسػػػ   برػػػشت  استػػػش سمي سعػػػ   تشدن

ش سػػم   برػػم تلءػػؾ لصػػش   اال تػػشج فهمػػ م ال تلءػػؾ اال قػػفة  لءهػػش  للػػش ه م اسػػ  ادتل
ػػػش لػػػف   فػػ  اسلدتلػػػ  األبػػػفي اسػػػلةف ي اسػػػ  ترلػػػسـ اسعلػػؿ االدتلػػػش ي فاسػػػلي هكػػػ ث  ف ن

 اال ت اؼ اس ف ي بلسش ة اسلةف   فظهف  اسففا ؽ بسف اس دشؿ فاس لش .
فهاػػكت ه ػػشؾ تعبسػػ ات  فسرػػ  هثػػ  اسلثرفػػفف اسلش ةلػػسفف فػػي اسرػػشلفن اسلسشلػػي

بعس هػػش س   هػػش اسلثرفػػفف اآلمػػ فف فكتػػ  بعػػا صػػ شع اسرػػ ا  اسلسشلػػي فلػػف هػػـ ق سبػػفف 
لػػػ هـ كسػػػث تعلرػػػت  لػػػبسنش فالػػػتر ت لفػػػشهسـ لثػػػؿ اسػػػف ي االدتلػػػش ي اس برػػػي  فاسفدػػػف  
االدتلػػػش ي ف  قتػػػل بفػػػ و اسكسػػػشة فاسل ػػػش ةم اسلسشلػػػسم فااللػػػتر ؿ فكرػػػفؽ اسدلػػػشهس  

 (2322  اسبشل   ب  اسلع ي: فل ش ةتهـ. ) ب
فبصػػفم  شلػػم فػػرف االتدػػشد اسلػػش ي استػػش سمي سػػ م هف ه فا  اسلػػ هة فل ػػش ةتهش  

اسلسشلسم سلةف هف تفل  فػي اػف  كدػـ ل ػش ةتهش فػي  لءسػم اال تػشج  فبشستػشسي سلةػف 
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تفلس  ت  ي لةش م اسلػ هة فلػف ثػـ ا كلػش  ل ػش ةتهش اسلسشلػسم فػي اػف  قسشلهػش بػن فا  
  ـ اتشكم اسف صػم سهػش سءل ػش ةم فػي ا تػشج لػء  لات قسلػم اقتصػش سم ل تفعػم هشل سم ف 

فػػػػي اسلػػػػفؽ فهف اسلةش ػػػػم االقتصػػػػش سم سءلػػػػ هة هػػػػي لكػػػػ   هلشلػػػػي سلةش تهػػػػش اسلسشلػػػػسم  
فشسل ػػش ةم اسلسشلػػسم سءلػػ هة تعػػ  ا عةػػشن سءفاقػػ  االدتلػػش ي فاسلػػش ي اسػػلي تعػػسش فسػػل  

لػػي هػػف  تػػشج سهػػلا اسفاقػػ . ) سفسػػ    ؿ  كسػػث  لػػ  تفةس هػػش فف سهػػش االدتلػػش ي فاسلسش
 (.23335ل د ست ةشفسلفف: 

 :التجـــاه الـــوظيفي وتفسيـــر المشـــاركـــة السيـــاسيـــة لممـــرأة -5
س  ءػػػؽ االتدػػػشد اسب ػػػشئي اسػػػفظسفي فػػػي  ءػػػـ االدتلػػػشع لػػػف  لػػػؽ لتةشلػػػؿ لػػػف  

 ػػف ةػػ ن لت اب نػػش سػػؤ ي  اسراػػشسش اسهشلػػم اسلت اب ػػم  استػػي تػػ م هف اسلدتلػػ  لاتػػل  بػػش ة
فظػػػػشئؼ لكػػػػ  ة فلت ػػػػشبةم لػػػػف هدػػػػؿ تكرسػػػػؽ ههػػػػ اؼ اسلدتلػػػػ  ةةػػػػؿ. فتؤةػػػػ  اسب شئسػػػػم 
اسفظسفسم  ء  ههلسم فدف   فع لف االتفشؽ هف اس عف  اسدلعػي اسعػشـ إلكػ اث  ػفع لػف 

 Collective فاسلعترػ ات اسدلعسػم استفش ؿ االدتلش ي اسلتلشلػؾ كػفؿ لدلف ػم اسرػسـ

Values  لفا  ةش ت ثرشفسػم هف ادتلش سػم هف  س سػم هف اقتصػش سم  هف لدلف ػم اسعػش ات
فاسترشسسػػ  فاأل ػػ اؼ   فاللػػسلش هف هػػلد اسرػػسـ هػػي استػػي ت ػػةؿ   دػػم اسػػف ي االدتلػػش ي 
فاالتفػػػػشؽ اسعػػػػشـ اسػػػػلي سكػػػػ   بػػػػ ف د اإلسػػػػ سفسفدسش االدتلش سػػػػم استػػػػي تعػػػػ ز لػػػػف  لءسػػػػم 

 (2335ؿ ل دست ةشفسلفف: استاشلف فاستلشلؾ االدتلش ي. ) سفس    
فبلش هف اس ظ سم اسب شئسم اسفظسفسم تكشفظ  ء  تفازف   شص  اسب ش  االدتلش ي  

فه لػػش  اسلػػءفؾ فاسثبػػشت اس لػػبي فاستةشلػػؿ  فػػرف اس لػػؽ اسلسشلػػي   ػػ  بش لػػفت  ستبءػػف  
فشأللػ ة فاسل  لػم  Goal Attainment األهػ اؼ ا دػشز هدؿ كفؿ األ ا  اسفظسفي لف

ف اسػ ظـ االدتلش سػم تلػهـ فػي تف سػث اسثرشفػم بلػش تكلػؿ لػف لعػشسس  فقػسـ فاس  لسػؾ لػ
  (George, R. 1996) .سءلفا  سف  هلش اسرش فف ففظسفتل استففسؽ بسف   شص  اسلدتل 
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فتفاا س ش اسفظسفسم  بسعم فظػشئؼ اسظػفاه  االدتلش سػم اف اسلسشلػسم فةػؿ   دػم  
  فػػشألكزا  ترػػـف بفظسفػػم تفصػػسؿ  ابػػشت لػػف   دػػشت اسل ػػش ةم اسلسشلػػسم سهػػش فظسفػػم لعس ػػم

 . اسلػػفا  سف  فاس شمػػ  سرػػـف بفظسفػػم لعس ػػم هػػي امتسػػش  لػػف سعترػػ  ه ػػل لػػسكرؽ سػػل  ابتػػل

(Anthony G: 1996) 

فق  ق لت اسب شئسم اسفظسفسم تفلس نا  ءلسنش سػ ف  اسلػ هة بصػفم  شلػم فػي اػف  اسب ػش   
رءم فػػػي  ف  اسلػػػ هة فػػػي اسلدتلػػػ   االدتلػػػش ي لػػػف مػػػ ؿ تػػػنثس  اسعفالػػػؿ فاستغسػػػ ات اسللػػػت

مشصػػم هف هػػلا اسػػ ف  هػػف اػػ ف ة كتلسػػم مءرهػػش اسب ػػش  االدتلػػش ي ستكرسػػؽ فظػػشئؼ لعس ػػم 
سكتشدهػػش اسب ػػش  ةػػي سلػػتل  فسكػػشفظ  ءػػ  تفاز ػػل ففػػي هػػلا اإل ػػش  تفلػػ  اسب شئسػػم اسفظسفسػػم 

عس ػم. ةلػش تبعسم اسل هة سء دؿ  ء  ه هش للػنسم اػ ف سم فالزلػم سةػي سكرػؽ اسب ػش  فظػشئؼ ل
فلػػ  بش لػػف ز ههلسػػم ترلػػسـ اسعلػػؿ بػػسف اس دػػؿ فاسلػػ هة كسػػث سمػػتو اس دػػؿ بػػنلف  اسعلػػؿ 
فاإل تػػشج فلمتءػػؼ األ  ػػ م االقتصػػش سم فاالدتلش سػػم فاسلسشلػػسم  بس لػػش سرتصػػ   ف  اسلػػ هة 

 (2333 ء  األل ة ف ف هش اسعشئءي. ) ءعت س في فةلشؿ اسزسشت: 
سػػم سءل ػػش ةم اسلسشلػػسم ت  ءػػؽ لػػف تصػػف هش فلػػف ثػػـ فػػرف  ؤسػػم اسب شئسػػم اسفظسف 

ةفظسفم لف فظشئؼ اس لؽ اسلسشلي ته ؼ اس  تمفسا استػفت   امػؿ اس لػؽ اسلسشلػي 
فالتصػػشو  ابػػشت األفػػ ا   دػػشؿ هف  لػػش  للػػش سلػػش    ءػػ  الػػتر ا  اس ظػػشـ اسلسشلػػي 

 فبرش د.
 :التجــاه النسوي والمشــاركــة السيــاسيــة لمنســاء -0

 تسدم سءص اع بسف االتدشهػشت اسلمتءفػم ف  ف   Feminism اس لفي اسفة  ب ز 
بلزاسش اسلفا ف اسعش ي فبءفغ  األفعشؿ استي تكشفؿ تنصسؿ لةش م اسل هة فكرهش في استلت 

قسلم اسللشفة بسف اسد لسف  فهف األل  اسلي سكشفؿ فا اال تبشؾ ل  األ فا  استرءس سم 
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فػػػي استللػػػؾ بلبػػػ ه اسكرػػػفؽ اسلتلػػػشفسم سةػػػؿ  اسلػػػشئ ة. فت ػػػت ؾ اتدشهػػػشت اسفةػػػ  اس لػػػفي
 اسب   بلش فسهش كؽ اسل ش ةم اسلسشلسم.

هػي اسلؤللػم األفسػ  سهػلا  "" Dorothy Smith" لػلسث  ف فثػي" فتعتبػ 
ػػش  االتدػػشد فػػي  ءػػـ االدتلػػشع  كسػػث تػػ م " ف فثػػي" هف اسعػػشسـ سفدػػ  فسػػل هفػػ ا  سكتءػػفف  ائلن

فرػػ ا  فاسلػػف  فاسػػ هـ  سػػلسؾ  دػػ هش قػػ   ةػػزت لةش ػػم  ف سػػم بشس لػػبم سلمػػ سف ةشس لػػش  فاس
 ءػػػ  هلػػػبش   ف سػػػم اسلػػػ هة فػػػي لعظػػػـ اسلدتلعػػػشت  ف بػػػ  هػػػلد األلػػػبش  براػػػسم اسلػػػ هة 
ف  قتهش بشس دػؿ فػي اسلدتلػ . فاسفةػ ة األلشلػسم فػي لمتءػؼ االتدشهػشت اس لػفسم  تعتلػ  

هف االمت فػشت هلشلنش  ء  اس ظ  اس  اسل هة ةةسشف ف مصػسم للػترءم للػشفسم سء دػؿ اال 
 بسف تءؾ االتدشهشت تتعءؽ بلفهـف اسك سم اس مصسم سءف  .

فستاػػػلف االتدػػػشد اس لػػػفي ه بعػػػم اتدشهػػػشت هلشلػػػسم  االتدػػػشد اس لػػػفي اسءسب اسػػػي  
االتدػػػػشد اس لػػػػفي اسلش ةلػػػػي  االتدػػػػشد اس لػػػػفي اال ػػػػت اةي  االتدػػػػشد اس ا سةػػػػشسي هف اتدػػػػشد 

دػػػػشد األفؿ اسءسب اسػػػػي اس لػػػػفي  ءػػػػ  قاػػػػشسش اسد ػػػػ  ( هف )اس ػػػػفع االدتلػػػػش ي(. فس ةػػػػز االت
فسعتلػػ  فةػػ   اسللػػشفاة بػػسف اس دػػؿ فاسلػػ هة فػػي اسفادبػػشت فاسكرػػفؽ االدتلش سػػم فاسلسشلػػسم.

اسل  لم اس لفسم اسءسب اسسم  ء  تفلس  ترلسـ األ فا  بسف اسلػ هة فاس دػؿ لػف مػ ؿ فلػشئؿ 
سلؤللػػم اس س سػػم فاسلسشلػػسم است  ػػئم االدتلش سػػم  فلػػف مػػ ؿ األلػػ ة فاسل  لػػم فاأل ػػ ـ فا

سػػػػتعءـ اسػػػػلةف   ل نػػػػش لعس نػػػػش لػػػػف اسلػػػػءفؾ لثػػػػؿ اس ظػػػػ ة اسلش سػػػػم سءعػػػػشسـ فاست ػػػػشفن فتد ػػػػ  
اسعفا ػػػؼ. فػػػي كػػػسف  ءػػػ  اسدش ػػػ  اآلمػػػ  تماػػػ  اإل ػػػشث ست  ػػػئم لمتءفػػػم تعلػػػؿ  ءػػػ  
ت بسعهف بصػف ة لغػشس ة لثػؿ اس ش ػم فاسماػفع فاستعبسػ   ػف اسل ػش  . فلػف ثػـ ت شسػ  

فسم اسءسب اسسػػػم بشسراػػػش   ءػػػ  تءػػػؾ اسصػػػف ة استػػػي تفا ثػػػت  بػػػ  األدسػػػشؿ لػػػف اسل  لػػػم اس لػػػ
مػػ ؿ است  ػػئم االدتلش سػػم إل ػػش ة ت ػػةسؿ اسع قػػم بػػسف اس دػػؿ فاسلػػ هة فػػي ا ػػش  اسكرػػفؽ 

 (5331) ف ة اسللش  ة   فاسفادبشت اسلتلشفسم.
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هلػػش االتدػػشد اس لػػفي اسلش ةلػػي فرػػ  ههػػتـ بشسصػػ اع لػػف هدػػؿ اسل شسبػػم بػػشسكرفؽ  
اسلتلػػػشفسم فزسػػػش ة ل ػػػش ةم اسلػػػ هة فػػػي األ  ػػػ م اإل تشدسػػػم بلػػػش فسهػػػش اسكرػػػفؽ اسلسشلػػػسم 
ف فا كص   ف  اسل هة في االمت فشت اسبسفسفدسم. ف ء  ا ا  لش ه ش  اسسل لػش ةن 
لف التغ ؿ اسعشلؿ  تسدم   نة اسلدتلعشت اإلق ش سم فاس هللشسسم كسػث ةػشف الػتغ ؿ 

قػفم  ءسهػش فهػف لػش س ػتج لعشلءػم اسػ   ش سػم تءرشهػش اسلػ هة اسل  ة لرشبػؿ تلػء  اس دػؿ األ
فػػي اسلدتلػػ  فشقتصػػ    ػػش هش  ءػػ  اإل دػػش  فاس اػػش م  مشصػػم بعػػ  ا ترػػشؿ اإل تػػشج 
اسلعس ػي مػش ج اسل ػزؿ للػش دعػؿ اسلػ هة لف اػػم لػف اسثػ فة فاسرػفد . كسػث ستكػ   فاػػ  

لػػػؿ األلشلػػػي هلػػػشن اسلػػػ هة فػػػي ةػػػؿ ل كءػػػم ب شئسػػػم تش سمسػػػم بشستفش ػػػؿ اسدػػػ سي بػػػسف اسعش
اسلدتلػػ  فاسعشلػػؿ اسف  ػػي اسب ػػش  اسفػػفقي  فف اافػػشؿ اسب ػػش  اسفػػفقي فلةف شتػػل. فستنلػػن 
ػػش سءفدػػػف  االدتلػػػش ي فلػػػش ستاػػػل ل لػػػف   ءػػ  هػػػلا هف لؤ ػػػ ات فاػػػ  اسلػػػ هة هػػػي  تشدن
   قػػشت سإل تػػشج فقػػفم اإل تػػشج فلػػش ست تػػ   ءػػ  هػػلا اسفدػػف  لػػف ف ػػي سءلػػ هة ب فلػػهش. 

 (2312اسلع ي: ) ب  اسبشل   ب  
فشالتدػػػشد اس لػػػفي بصػػػفم  شلػػػم سؤةػػػ   ءػػػ  دلءػػػم لػػػف اسراػػػشسش األلشلػػػسم فػػػي  

تفلػس د سفاػػ  اسلػػ هة فػػي اسلدتلػػ  كسػػث سػػ م هف اس ظػػشـ األبػػفي هػػف اسفكػػ ة األفسسػػم فػػي 
مءػػؽ اسفاػػ  اسلتػػ  ي فهػػف اسللػػئفؿ  ػػف اسع ػػؼ فاسرهػػ  فاالاػػ هش  اسػػلي تتعػػ ا سػػل 

فاالاػػ هش  اسػػفاقعسف  ءػػ  اسلػػ هة س ػػة ف  ل نػػش   فسنػػش اسلػػ هة فػػي اسلدتلػػ . فهف اسظءػػـ 
فػػي هي  ظػػشـ سءع قػػشت االدتلش سػػم فهػػف سػػسن لب سنػػش  ءػػ  اسلػػء م األبفسػػم فرػػ   فسةػػف 
ػػش تت ػػةؿ لػػف مػػ ؿ  فالػػؿ استبعسػػم فاسع ػػؼ فاسل شفلػػم  فه ػػل  اسع قػػشت اإل لػػش سم  لفلن

فاق   ء  اسل هة. )هكل  بلرف  اس ظشـ اس بري لست ت   ءسل اسراش   ء  االا هش  اس
 (5330زاس   اكل  لد ي كدشزي 
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فشالتدػػػشد اس لػػػفي الف سهػػػتـ بت ػػػشفؿ هثػػػ  اس لػػػسج االدتلػػػش ي فاسلسشلػػػي فاسثرػػػشفي 
 ءػػ   لءسػػشت اسل ػػش ةم اسلسشلػػسم سء لػػش  فػػي اسلدتلػػ  اس سفػػي كسػػث سػػ م هف اسلػػ هة دػػز  

ف مػ ؿ   شصػ  هلشلي ففش ؿ فػي اسلدتلػ  فالبػ  هف تكصػؿ  ءػ  كرفقهػش اسلسشلػسم لػ
  لءسم اسل ش ةم اسلسشلسم اسلتةشلءم.

فبع  هلا االلتع اا اسلفدز سلش   كتل االتدشهشت اس ظ سم اسلمتءفم في  ءـ 
االدتلػػشع لػػف قاػػشسش سلةػػف هف تفظػػؼ س  الػػم لفاػػفع اسل ػػش ةم اسلسشلػػسم سء لػػش  فػػي 

سػػ  بعػػا اس سػؼ اسلصػػ ي  سلة  ػػش اسرػػفؿ ه ػػل  ءػػ  اسػػ اـ لػػف اال ترػػش ات استػػي فدهػػت ا
هلد االتدشهػشت اس ظ سػم اللػسلش اسب شئسػم اسفظسفسػم فسلػش ستعءػؽ بتفلػس هش سءتلػشسز فاستبػشسف 
االدتلػػػش ي فػػػي اسع قػػػم بػػػسف اسػػػلةف  فاإل ػػػشث  اال ه  ػػػش سلةػػػف هف  لػػػتفس  لػػػف األفةػػػش  
فاسراػػشسش استػػي   كتهػػش اسل  لػػم اسلش سػػم استش سمسػػم فاالتدشهػػشت اس لػػفسم اللػػسلش االتدػػشد 

اس لفي في تفلس  قاسم اسل ش ةم اسلسشلسم سء لش  في اس سؼ اسلص ي  لف  اسلش ةلي
م ؿ است ةسز  ءػ  اسعفالػؿ اسب شئسػم اسلمتءفػم استػي تػتكةـ فػي ل ػش ةم اس لػش  اس سفسػشت 

 لسشلسنش فلك  ات هلد اسل ش ةم

 

 :ــــــدراســــــــــةــــال ـــةــــمنهجيــــ: سادًسا
لػػف ل هدسػػم اس  الػػشت اسفصػػفسم استكءسءسػػم  ظػػ نا س بسعػػم ت  ءػػؽ اس  الػػم اس اه ػػم  

مصػػشئو  ف سػػم  فلػػف ثػػـ ا تلػػ ت اس  الػػم  ءػػ   لفاػػفع اس  الػػم فلػػش ستلسػػز بػػل لػػف
لػػ هج   الػػم اسكشسػػم لػػف مػػ ؿ ترػػ سـ  ؤسػػم تكءسءسػػم ةسفسػػم سءبسش ػػشت استػػي تػػـ اسكصػػفؿ 

اسل ػػش ةم  ءسهػػش فاسلتعءرػػم بلفاػػفع اس  الػػم. لػػف هدػػؿ  صػػ  فتكءسػػؿ ل لػػا فلػػلشت 
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س ػػشس  فاسة ػػؼ  ػػف ههػػـ اسعفالػػؿ  52اسلسشلػػسم سء لػػش  فػػي اس سػػؼ اسلصػػ ي بعػػ  ثػػف ة 
 اسب شئسم استي هلهلت في ت ةسؿ ل لا هلد اسل ش ةم.

فسرػػ  تػػـ اال تلػػش   ءػػ  ه اتػػي "اسل كظػػم فاسلرشبءػػم" بهػػ ؼ استفصػػؿ اسػػ  ههػػـ  
 سفسػشت فلػف ثػـ فرػ  تػـ اسبسش شت فاسلعءفلشت استفصسءسم  ف كشالت اسبكث لف اس لش  اس

تصػػػلسـ " سسػػػؿ   الػػػم اسكشسػػػم" سستاػػػلف  ػػػ  نا لػػػف اسراػػػشسش األلشلػػػسم ألبعػػػش  اسل ػػػش ةم 
س ػشس   فاالبعػش  فاسعفالػؿ اسب شئسػم فػي  53اسلسشلسم سء لش  في اس سؼ اسلص ي بع  ثف ة 

اسلدتل  اس سفي فاستي هلهلت في ت ةسؿ ل لا اسل ػش ةم اسلسشلػسم سء لػش  فػي اس سػؼ 
 ص ي.اسل
 :الـــــــدراســــــــة مجــــــــالت -2
 :ــــــيـــــــرافـــــــــال الجغــــــــالمجـــ( أ

" ةلدػشؿ لةػش ي فدغ افػي سء  الػم  فهػي هكػ ي قػ م  تـ امتسػش  ق سػم "لسػت  شصـػ
ل ةػػز ب هػػش لكشفظػػم اسرءسفبسػػم  فهػػي ق سػػم هلشلػػسم ال سفدػػ  سهػػش اي قػػ م تشبعػػم  بس لػػش ستبعهػػش 

 ز  في لكس هش.(  1)
ةسءػػف لتػػ  لػػف ل س ػػم ب هػػش  سكػػ هش لػػف  5فترػػ  ق سػػم "لسػػت  شصػػـ"  ءػػ  بعػػ  

 شكسػػػم اسغػػػػ   اس سػػػشح استػػػػففسري فكػػػ ف  ق سػػػػم اس لءػػػم  فلػػػػف  شكسػػػم اس ػػػػ ؽ كػػػ ف  ق سػػػػم 
اس ػػلفت  فلػػف  شكسػػم اس ػػلشؿ كػػ ف  ل س ػػم ب هػػش فلػػف  شكسػػم اسد ػػف  ق ستػػي لػػ  هف  

 فةف  ل  هف .
 2233ةسءػػف لتػػ  ل بػػ (  فتبءػػ  للػػشكتهش ) 2فتبءػػ  اسللػػشكم اسةءسػػم سءر سػػم  كػػف ) 

فػػ اف(. فتفدػػ  بشسر سػػم  ػػ  نا ةبسػػ نا لػػف اسلصػػشسا اسكةفلسػػم فاسمػػ لشت لػػف فكػػ ة ادتلش سػػم 
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فك ة صكسم  فل ةز  بش   ف ر م    م  فدلعسػم ز ا سػم  فب ػؾ ز ا ػي  لةتػ  تلػفسف 
بت ائسػم  فل  لػم ا  ا سػم  فلعهػ  ابتػ ائي هزهػ ي  ةلػش ( اسل ا ن اإل0فلةت  ب س   ف    )

( للػػػد  ههءػػػي )ل ةػػػز اسلعءفلػػػشت 53( للػػػد  تػػػشب  سألفقػػػشؼ  ف كػػػف )22سفدػػػ  بشسر سػػػم )
 .( 5353ف  ـ اتمشل اسر ا  بلكشفظم اسرءسفبسم  

 :لمــدارســــة البشــــــري المجــــال( ب
  5321ستعػػػػػ ا   بءػػػػػ  ادلػػػػػشسي  ػػػػػ   اسلػػػػػةشف فػػػػػي ق سػػػػػم لسػػػػػت  شصػػػػػـ  ففرنػػػػػش 

 لػػلم  بس لػش بءػ   ػػ   اإل ػشث  كػػف  1.125 لػلم  بءػ   ػػ   اسػلةف   كػف  (20.332)
 (.5321 للم )اسدهشز اسل ةزي سءتعبئم اسعشلم فاإلكصش    1.603
س تغؿ لعظـ لةشف ق سم لسػت  شصػـ بشسز ا ػم بشإلاػشفم اسػ  هف ه ػشؾ  ػ  نا  

فاسصػػ ش سم فاسك فسػػم بشإلاػػشفم اسػػ  ةبسػػ نا لػػف اسلػػةشف سعلءػػفف فػػي اسر ش ػػشت اسم لسػػم 
(  فسرػػ  بءغػػت 5321اسفظػػشئؼ اسكةفلسػػم )اسدهػػشز اسل ةػػزي سءتعبئػػم اسعشلػػم فاإلكصػػش   

( فػػ اف  فةػػشف  ػػ   ةبػػش  لػػ ؾ األ ااػػي اسز ا سػػم 322دلءػػم اسكسػػشزة اسل ز  ػػم  كػػف )
ػش  بس لػش بءػ   ػ   لتفلػ 22( هف  ػم  كػف )23-2استي تت افح لءةسشتهـ بػسف ) ي ( لزا  ن

لػػزا ع  فةػػشف  ػػ   صػػغش   52هف  ػػم  كػػف  (2-0اسلػػ ؾ فاسػػلسف تتػػ افح لءةسػػشتهـ بػػسف )
لزا ع(  بس لػش ةػشف  ػ   لػف  12( هف  م  كف )0-2اسل ؾ اسلسف تت افح لءةسشتهـ بسف )

لػػزا ع. )ل ةػػز اسلعءفلػػشت ف  ػػـ  2533سكػػفزفف لءةسػػشت قزلسػػم )هقػػؿ لػػف فػػ اف(  كػػف 
 (.5353اتمشل اسر ا  لكشفظم اسرءسفبسم  

( هلػ ة لػف اسلرسلػسف 0221فسر  بءػ   ػ   األلػ  فػي ق سػم )لسػت  شصػـ(  كػف )
بشسر سم  فسر  تػـ امتسػش   س ػم اس  الػم لػف اس لػش  اسلتزفدػشت امتسػش نا  لػ سنش لرصػف نا لػف 
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لمتءؼ اس  ائا اس برسم فاسله سم في اسر سم فسرػ  تػـ استصػ سؼ اس برػي سءلبكفثػشت ا تلػش  
ي فاسعػشئءي كسػث هف اسلةش ػم اس برسػم سءلػ هة فػي اس سػؼ لشزاسػت تلػت    ءػ  اال تلػش  األلػ  

  ء  اسلفق  اس بري سءزفج بشأللشن.
فلف ثـ فر  تـ امتسش  اسكشالت استي لػفؼ تدػ م  ءسهػش اس  الػم اسلس ا سػم لػف 

 ( كشسم لفز م  ء  اس كف استشسي:03اس لش  في اسر سم ف   هف )
 ئسلػػي اسز ا ػػم لفز ػػشت  ءػػ  اس كػػف زفدػػشت فػػي هلػػ    ػػش هش االقتصػػش ي اس

 استشسي:
 6 .لش  زفدشت سةبش  اسل ؾ سأل ا اسز ا سم  
 2 .لش  زفدشت سلتفل ي اسل ؾ  
 0 .لش  زفدشت سصغش  اسل ؾ  
 0 .لش  زفدشت سلف سكفزفف هقؿ لف ف اف  

زفدػػػشت فػػػي هلػػػ    ػػػش هش االقتصػػػش ي اس ئسلػػػي ك فػػػي لت ػػػفع لفز ػػػشت  ءػػػ  
 اس كف استشسي:

 كشسم فاك ة ك ؽ زفدم 
 كشسم فاك ة برشؿ زفدم 
 كشسم فاك ة  دش  زفدم 
 كشسم فاك ة  شلؿ لعلش  زفدم 
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  لش  لفظفشت بشسر شع اسكةفلي بشسر سم:
 كشستشف ل س ة ل  لم 
 كشستشف له  لم 
 كشستشف لة تس ة 
 كشستشف لل ام 
 كشستشف لعءلم 

( 22( كشسػػم )03اسر سػػم )فبشستػػشسي ةػػشف ادلػػشسي  س ػػم اس  الػػم لػػف اس لػػش  فػػي 
( كػػػػشالت زفدػػػػشت فػػػػي هلػػػػ  ت ػػػػش هش 2كشسػػػػم لػػػػف زفدػػػػشت لػػػػف سلته ػػػػفف اسز ا ػػػػم  )

( كػػػػشالت لػػػػف اس لػػػػش  سلفظفػػػػشت بشسر ػػػػشع اسكةػػػػفلي 23االقتصػػػػش ي ك فػػػػي لت ػػػػفع ف)
 بشسر سم.

 :المجــــال الــزمنــي لمــدارســـــة( ج
لػػػػػػػػ ن اسػػػػػػػػ  الػػػػػػػػتغ قت اس  الػػػػػػػػم اسلس ا سػػػػػػػػم ث ثػػػػػػػػم ه ػػػػػػػػه  ا تبػػػػػػػػش  لػػػػػػػػف هفؿ ها

 ـ.5353 هشسم هةتفب   شـ 
 :الـــدراســـة حـــالت تـــوصيـــف: سابًعا

لػػف مػػػ ؿ قػػػ ا ة اسبسش ػػػشت األلشلػػػسم سكػػشالت اس  الػػػم لػػػف اسلبكفثػػػشت  سلة  ػػػش 
الػػػػػتع اا ههػػػػػـ مصػػػػػشئو فلػػػػػلشت  س ػػػػػم اس  الػػػػػم تبعنػػػػػش سترلػػػػػسلهف كلػػػػػ  اس  ػػػػػش  

 فاالقتصش ي اس ئسلي ألل  اسعس م.
( 22س لش  في هل    ػش هش االقتصػش ي اس ئسلػي اسزا  ػم ف ػ  هف ) س م اس  الم لف ا

 % لف ادلشسي  س م اس  الم لفز م  ء  اسفئشت استشسسم:23مللم     كشسم ب لبم 
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  زفدػشت ةبػػش  لػػ ؾ األ ااػػي اسز ا سػػم بشسر سػم فاسػػلسف تتػػ افح لءةسػػشتهـ لػػش بػػسف
شسي % لػػػف ادلػػػ51.1( كػػػشالت فةش ػػػت  لػػػبتهف 6هف  ػػػم  ف ػػػ  هف ) 2-23

 % لف ادلشسي اسعس م اسةءسم سء ا لم.20.0اسعس م في هلد اسفئم ف 
 ( 0زفدشت لتفل ي ل ؾ األ ااي اسز ا سم فاسلسف تت افح لءةسشتهـ لػش بػسف :

% لػػف ادلػػشسي اسعس ػػم فػػي هػػلد 00.0( كػػشالت ب لػػبم 2( هف  ػػم  ف ػػ  هف )2
 % لف ادلشسي اسعس م اسةءسم سء  الم.21.1اسفئم 

  ؾ األ ااي اسز ا سم للػف سكػفزفف لءةسػشت تتػ افح لػش بػسف زفدشت صغش  ل
% لػػف ادلػػشسي اسعس ػػم فػػي هػػلد 53( كػػشالت ب لػػبم 0( هف  ػػم ف ػػ  هف )2-0)

 % لف ادلشسي اسعس م اسةءسم سء  الم.23اسفئم  
فلػػػفؼ  ت ػػػشفؿ فسلػػػش سءػػػي فصػػػفنش سمصػػػشئو فلػػػلشت كػػػشالت اس  الػػػم لػػػف هلػػػ  

 اس  ش  اسز ا ي:

 :حالت( 6)حالت الدراسة من فئة أسر كبار المالك وعددهن 
 :  ىــــــــــــة األولــــــالــــــالح

( لػ م  لتزفدػم لػف هكػ  ةبػش  لػ ؾ األ ااػي اسز ا سػم 62ه ث  تبء  لف اسعل  )
( اف  ػػم   ػػ   هب شئهػػش اث ػػشف فرػػ  بل اكػػؿ استعءػػسـ 2بشسر سػػم  كسػػث تبءػػ  لءةسػػم األلػػ ة  كػػف )

فهي كشصءم  ء  اس هش ة اإل  ا سػم فال تعلػؿ اال اسعلػؿ اسل زسػي  فستػ افح  مػؿ  اسدشلعي 
( د سم لف اس ا  األ ا اسز ا سػم  فسػسن سأللػ ة  مػؿ  مػ   هلػش  ػف كشسػم 1333هل تهش )

 اسلةف فهف ل زؿ ب  از لعلش ي ك سث.
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 :ةـــــانيـــــالث ةـــــالـــــالح
لػػػف هكػػػ  ةبػػػش  لػػػ ؾ األ ااػػػي  ( لػػػ م  لتزفدػػػم23ه ثػػػ   تبءػػػ  لػػػف اسعلػػػ  )

اسز ا سػػم فسهػػش ثػػ ث هب ػػش  لػػف اإل ػػشث فػػي ل اكػػؿ استعءػػسـ اسلمتءفػػم فهػػي كشصػػءم  ءػػ  
هف  ػػػم( فسبءػػػ  اسػػػ مؿ اس ػػػه ي  1لؤهػػػؿ لتفلػػػ  ) بءػػػفـ تدػػػش ة(  فتبءػػػ  لءةسػػػم األلػػػ ة )

( د سػػل فسػػسن سأللػػ ة  مػػؿ  مػػ   فترػػسـ األلػػ ة فػػي ل ػػزؿ كػػ سث 1333سأللػػ ة   كػػف )
  فا .لف ث ثم ه

 :ةــــــــــالثـــــة الثـــــالـــــالح
( لػػػػ م لتزفدػػػػم لػػػػف هكػػػػ  ةبػػػػش  لػػػػ ؾ األ ااػػػػي 02ه ثػػػػ  تبءػػػػ  لػػػػف اسعلػػػػ  )
( هب ػش  لةػف  0( هف  م   ػ   هب شئهػش )3األل ة  كف ) اسز ا سم بشسر سم  كسث تبء  لءةسم

فهػي كشصػءم ه ه  هك هـ تعءسلل اسلتفل  فلشزاؿ األث شف في ل كءم استعءسـ اسدػشلعي  
 ءػػػ  تعءػػػسـ دػػػشلعي )بةػػػشسف سفن تدػػػش ة( فال تعلػػػؿ فسبءػػػ  لتفلػػػ   مػػػؿ األلػػػ ة  كػػػف 

سش  فسػػسن سأللػػػ ة  مػػػؿ  مػػ   فتلتءػػػؾ األلػػػ ة ل ػػزؿ  ءػػػ  اس ػػػ از 2333) ( د سػػم  ػػػه ن
 اسلعلش ي اسك سث فلسش ة مشصم.

 :ةــــــرابعــــــة الــــــالــــــالح
لػػػػف هكػػػػ  ةبػػػػش  لػػػػ ؾ األ ااػػػػي ( لػػػػ م لتزفدػػػػم 65ه ثػػػػ  تبءػػػػ  لػػػػف اسعلػػػػ  )

( هف  ػم   ػ   هب شئهػش اث ػشف فػي ل اكػؿ استعءػسـ 1اسز ا سم كسث تبء  لءةسم األل ة  كف )
اسدػػػشلعي فهػػػي كشصػػػءم  ءػػػ   ػػػهش ة لتفلػػػ م ) بءػػػفـ تدػػػش ة( فال تعلػػػؿ فسبءػػػ  اسػػػ مؿ 

( د سػػػل فسػػسن سأللػػ ة  مػػؿ  مػػػ  فتلتءػػؾ األلػػ ة ل ػػػزالن 1333اس ػػه ي أللػػ تهش  كػػف )
 از اسك سث. ء  اس   
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( أربـ ) وعـددهن الزراعيـة لألراضـي المـالك متوسـطي زوجـات فئـة مـن الدراسـة حالت
 :حالت
 :ىــــــة األولــــــالــــــالح

( لػػ م لتزفدػػم لػػف هكػػ  لتفلػػ ي لػػ ؾ األ ااػػي 62ه ثػػ  تبءػػ  لػػف اسعلػػ  )
ءػػسـ ( هف  ػػم  فسػػ سهش فسػػ اف كشصػػ ف  ءػػ  تع6اسز ا سػػم بشسر سػػم  كسػػث سلتءػػؾ زفدهػػش )

دشلعي فسعل ف بشسلكشلشة  فهي اس  كشصءم  ء  هي للتفم لف استعءسـ فسبء   مؿ 
( د سػػل لػػف اسػػ ا  األ ا اسز ا سػػم  فف كلػػش   مػػفؿ هب شئهػػش 0333األلػػ ة اس ػػه ي )

 لف  لءهـ فتلتءؾ األل ة ل زالن لب سنش  ء  اس  از اسك سث.
 :ةــــــانيــــــة الثــــــالــــــالح

( لػػ م لتزفدػػم لػػف هكػػ  لتفلػػ ي لػػ ؾ األ ااػػي 23ف اسعلػػ  )ا ثػػ  تبءػػ  لػػ
( هف  ػػم فسػػػ سهش فسػػػ  فب ػػػت كشصػػ ف  ءػػػ   ػػػهش ة دشلعسػػػم 2اسز ا سػػم بشسر سػػػم فسلتءػػػؾ )

هك هلش  بس  فس سل  سش ة  بسم بل زؿ األل ة  فاألم م له  لػم اسػ  لتزفدػم  فسبءػ  
( د سػل  األلػ ة 2333) لتفل   مؿ األل ة لف اس ا  األ ا اسز ا سػم اسللءفةػم سءػزفج

 س سهش ل زؿ  ء  اس  از اسك سث.
 :ةــــــــــالثـــــة الثــــــــــالـــــالح

( لػػ م لتزفدػػم لػػف هكػػ  لتفلػػ ي لػػ ؾ األ ااػػي 20تبءػػ  لػػف اسعلػػ  ) ا ثػػ 
( هف  ػػم فسػػسن سػػ سهش هب ػػش   فهػػي 0اسز ا سػػم بشسر سػػم  فسلتءػػؾ ه ا ز ا سػػم للػػشكتهش )

كشصءم  ء   هش ة تعءسـ لتفلػ   بءػفـ تدػش ة فتعلػؿ بشسللت ػف  اسرػ فم  فسبءػ   مػؿ 
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لف لكصفؿ األ ا اسز ا سػم  ( د سل لف  اتبهش ف مؿ األل ة 6333األل ة اس ه ي )
 فتلتءؾ األل ة ل زالن ك سثنش.

 :ةــــــــــرابعـــــة الــــــــــالـــــالح
( لػػ م لتزفدػػم لػػف هكػػ  لتفلػػ ي لػػ ؾ األ ااػػي 02ه ثػػ  تبءػػ  لػػف اسعلػػ  )

( هف  م  فهي كشصءم  ء   هش ة تعءسـ دػشلعي 0.2اسز ا سم  كسث تبء  لءةستل  كف )
ادتلش سػػػم( فال تعلػػػؿ فسػػػ سهش ث ثػػػم هب ػػػش  فسػػػ اف فب ػػػت فػػػي ل اكػػػؿ )بةػػػشسف سفن م لػػػم 

( د سػل  فتلتءػؾ األلػ ة ل ػزالن كػ سثنش ف مػ  6333استعءسـ اسلمتءفم  فسبءػ   مػؿ األلػ ة )
  سفي ست بسم اسلش سم.

( 0)حــالت الدراســة مــن فئــة زوجــات صــغار مــالك األراضــي الزراعيــة وعــددهم ( ج
 :حالت

 :ىــــــــة األولــــالــــالح 
( لػػػ م لتزفدػػػم لػػػف هكػػػ  صػػػغش  لػػػ ؾ األ ااػػػي 61ه ثػػػ  تبءػػػ  لػػػف اسعلػػػ  ) 

فػػػ اف( فسػػػ سهش فسػػػ  فب ػػػت فػػػي ل اكػػػؿ استعءػػػسـ اسثػػػش في  فهػػػي 5اسز ا سػػػم بشسر سػػػم سلتءػػػؾ )
د سل  5233كشصءم  ء  تعءسـ لتفل   بءفـ ف ي تدش ي فال تعلؿ فسبء   مؿ األل ة 

 سم اسلش سم. فترسـ بل زؿ ترءس ي  سفي. ه سنش لف  مؿ األ ا اسز ا سم فت ب
 :ةــــــــــــــــانيــــة الثــــالــــــــالح

( لػػػ م لتزفدػػػم لػػػف هكػػػ  صػػػغش  لػػػ ؾ األ ااػػػي 25ا ثػػػ  تبءػػػ  لػػػف اسعلػػػ  ) 
( ف اف  فس سهش هب تشف لف اإل شث هك هلش بشستعءسـ اسدشلعي 5.2اسز ا سم سلتءؾ كسشزة ) 
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كشصءم  ء  اس هش ة اإل  ا سم فسبء   مؿ األل ة كفاسي فاألم م بشسثش في اسعشـ  فهي 
 ( د سل لف لكصفؿ األ ا فت بسم اسلش سم  فتلتءؾ األل ة ل زالن  سفسنش ق سلنش.0333)

 :ةــــــــالثــــــــة الثــــــــالــــــــالح
ػػش  لتزفدػػم لػػف هكػػ  صػػغش  لػػ ؾ األ ااػػي 63ه ثػػ  تبءػػ  لػػف اسعلػػ  ) (  شلن

ػػػش ز ا سػػػم ترػػػ   )اسز ا سػػػم سلتءػػػؾ  ( فػػػ اف فاسكشسػػػم سػػػ سهش فسػػػ اف بل اكػػػؿ استعءػػػسـ 5ه ان
اسثػػػش في  فهػػػي اسػػػ  كشصػػػءم  ءػػػ  هي للػػػتفم تعءسلػػػي  فسبءػػػ  اسػػػ مؿ اس ػػػه ي سأللػػػ ة 

ش بشسر سم.5233كفاسي )  ( د سل  ةلش تلتءؾ األل ة ل زالن  سفسنش ق سلن

زمية الذين يحوزون فئة زوجات ذوى الحيازات أو الممكيات الق حالت الدراسة من( د
 :حالت( 0)أقل من فدان وعددهن 

 :ىـــــــــــــة األولـــــــــــــــالـــــــــالح
( لػػػ م لتزفدػػػم لػػػف هكػػػ  اسف كػػػسف اسكػػػشئزسف  ءػػػ  62ه ثػػػ  تبءػػػ  لػػػف اسعلػػػ  ) 

قسػػ ا ( اسػػ  دش ػػ  فظسفػػم كةفلسػػم فاسكشسػػم سػػ سهش  22كسػػشزة قزلسػػم  كسػػث تبءػػ  لءةستػػل )
. اسب ت كشصءم  ء   هش ة دشلعسم الش األبف لشزاؿ بشستعءسـ اسدشلعي  فهي  فس  فب ت

كشصػػػءم  ءػػػ   ػػػهش ة لتفلػػػ م ف ػػػي تدػػػش ي فال تعلػػػؿ . فسبءػػػ  لتفلػػػ   مػػػؿ األلػػػ ة 
( د سػػػػل لػػػػف  شئػػػػ  األ ا ف اتػػػػ  اسػػػػزفج اسػػػػلي سعلػػػػؿ  شلػػػػؿ 2233اس ػػػػه ي كػػػػفاسي )

 م لشت بشسفك ة اسلكءسم فتلتءؾ األل ة ل زؿ ق سـ بشسر سم.
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 :ةـــــــــــــــــانيـــــــــة الثـــــــــالـــــــــالح
( لػػ م زفدػػم ألكػػ  اسف كػػسف اسػػلي سلتءػػؾ للػػشكم صػػغس ة 23ه ثػػ  تبءػػ  لػػف اسعلػػ  )

(  ػػه سنش  فاسكشسػػػم 2233 -2533( قػػ ا س   تػػػ    مػػ ن سأللػػػ ة ستػػ افح بػػػسف )3لػػف األ ا )
اس ػػهش ة االبت ائسػػم فال تعلػػؿ  فتلتءػػؾ األلػػ ة سػػ سهش فسػػ  بػػشستعءسـ اسدػػشلعي فهػػي كشصػػءم  ءػػ  

 ل زالن  سفسنش ق سلنش بشسر سم.
 :ةـــــــــالثـــــــــــــة الثـــــــــالــــــــــالح

( ل م  لتزفدم لػف هكػ  اسف كػسف اسكػشئزسف اسكسػشزة 62ه ث  بشسغم لف اسعل  )
سفستػل لكصػؿ ب ػ ةم قػ ا س ( اسػ  دش ػ  فظ 1قزلسم صغس ة  كسث تبء  لءةسم اسزفج )

اسةه بش  فاسكشسم س سهش ث ثم هب ش  اث شف لف اسب شت بشستعءسـ اسدشلعي ةءسم اس   دشلعم 
ب هػػش  فاسفسػػ  اسػػلة  بػػشستعءسـ اإل ػػ ا ي فاسكشسػػم كشصػػءم  ءػػ   بءػػـف لتفلػػ  )تدػػش ة( فال 

( د سل فتلتءؾ األلػ ة 0333تعلؿ  فسبء   مؿ األل ة لف  شئ  األ ا ف ات  اسزفج )
  زالن  ء  اس  از اسك سث ك سث اسب ش .ل
 :عينة الدراسة من النساء في السر ذات النشاط القتصادي الحرفي المتنوع -5

%( 21.1( كػػػػػػػشالت ب لػػػػػػػبم )2فسبءػػػػػػػ   ػػػػػػػ   لفػػػػػػػ  ات اسعس ػػػػػػػم لػػػػػػػف هػػػػػػػلد اسفئػػػػػػػم )
 لف ادلشسي  س م اس  الم.

وسوف نستعرض فيما يمي أهم خصـائص وسـمات حـالت الدراسـة مـن هـذه  
 ئة:الف
 :ىـــــــــــــــــــة األولــــــــــــــــالــــــــــالح

ػش 62ه ث  تبء  لػف اسعلػ  ) ( لػ م لتزفدػم لػف  دػش  سعلػؿ بشسر سػم فال سلتءػؾ ه ان
( د سل فاسكشسم س سهش اب شف لػف اسػلةف  5333ز ا سم فس سل ف  م صغس ة ت    م ن  ه سنش )
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اسلمتءفم فهي هلسم ال تر ه فال تةت  فاأللػ ة تلتءػؾ فدلسعهـ في ل اكؿ استعءسـ  فب ت فاك ة
 ل زالن ق سلنش في اسر سم.

 :ةــــــــــــانيــــــــة الثـــــــــــــالــــــــــالح
ػػش 02ه ثػػ  تبءػػ  لػػف اسعلػػ  ) ( لػػ م لتزفدػػم لػػف  شلػػؿ لعلػػش ي ال سلتءػػؾ ه ان
ش هث سف لف األب ش  لةػ  ( د سل  ه سنش  فاألل ة س سه5233ز ا سم فسكرؽ  م ن  ه سنش )

في اسل كءم اإل  ا سم  فه ث  في اسل كءم اإلبت ائسم فاسكشسم كشصءم  ء   ػهش ة استعءػسـ 
 اإل  ا ي فال تعلؿ فاألل ة ترسـ في بست  سفي ق سـ بشسر سم.

 :ةــــــــــــالثــــــــة الثــــــــــــالــــــــالح
ػػش فهػػي لتزف 63ه ثػػ  تبءػػ  لػػف اسعلػػ  ) دػػم لػػف هكػػ  هب ػػش  اسر سػػم فسلػػتهف (  شلن

ك فػػػم اسك قػػػم فسػػػسن سػػػل لءةسػػػم لػػػف األ ااػػػي اسز ا سػػػم فسكرػػػؽ  مػػػ ن  ػػػه سنش كػػػفاسي 
( د سػػل  ػػه سنش  فاسكشسػػم سػػ سهش ث ثػػم هفال  لػػف اسػػلةف  بل اكػػؿ استعءػػسـ اسلمتءفػػم  2233)

 فاألل ة ترسـ بل زؿ ك سث بشإلسدش  بشسر سم.
 :ةــــــــــــرابعــــــــال ةــــــــــــالـــــــــــــالح

(  ل م لتزفدم لف تشد  سلتءؾ لكؿ برشسم فسسن س سل 65ه ث  تبء  لف اسعل  )
هي لءةسم ز ا سم  فاسكشسم س سهش فس سف لػف اسػلةف  بػشستعءسـ اإل ػ ا ي  فهػي اسػ  لتعءلػم 

اسػزفج  ( د سل لػف  شئػ   لػؿ 5333فتدس  اسر ا ة فاسةتشبم  فتكرؽ األل ة  م ن  ه سنش )
 فتلتءؾ األل ة ل زالن ك سث اسب ش .

 :ةــــــــامســـــــــــــة الخــــــــــــــــــالــــــــــــالح
( لػ م  لتزفدػم لػف هكػػ  اسعلػشؿ بشسر ػشع اسلعلػػش ي 62ه ثػ  تبءػ  لػف اسعلػػ  )

ػػش ز ا سػػم فسكرػػؽ  مػػ ن  ػػه سنش ) فاأللػػ ة سػػ سهش هب ػػم فاكػػ ة  ( د سػػل5233ال سلتءػػؾ ه ان
 بشستعءسـ اإل  ا ي  فترسـ اسكشسم ل  األل ة في ل زؿ ق سـ بشسر سم.
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 .عينة الدراسة من النساء الموظفات في القطاع الحكومي بالقرية -0
% لف 03.0( كشالت بشس لبم 23فسبء      لف  ات اسعس م لف هلد اسفئم )

 هدلشسي  س م اس  الم.
ت الدراسـة مـن هـذه ويمكننا أن نستعرض فيمـا يمـي خصـائص وسـمات حـال 
 الفئة:
 :ىــــــــــــــة األولــــــــــــالــــــــــــالح

ل م(  كشصػءم  ءػ  بةػشسف سفن ت بسػم  فتعلػؿ لػ س ة 22ه ث  تبء  لف اسعل  )
اسل  لم اإل  ا سم بشسر سم لتزفدم لػف لرػشفؿ لبػش ي  فسػ سهش هث ػسف لػف األب ػش  هكػ هلش 

( د سل  فتلتءػؾ ل ػزالن 2333 م ن  ه سنش  كف )  بس  فاألم م ل  لم  فتكرؽ األل ة
ش  ء  اس  از اسك سث فلسش ة مشصم.  مشصن

 :ةــــــــــــــانيــــــــــــة الثـــــــــــالــــــــــــالح
لػػ م(  كشصػػءم  ءػػ  سسلػػش ن   ا   فتعلػػؿ لػػ س ة 21ه ثػػ  تبءػػ  لػػف اسعلػػ  ) 

لفدػل هفؿ بشست بسػم فاستعءػسـ فسػ سهش  ل  لم ا  ا سم برك م اسر م اسلدشف ة  لتزفدم لػف
ث ثم هب ش  لتزفدسف هك هلش له  ن بػر ا ة ةه بػش  ب هػش فاألمػ م لػ  ن للػش   بةءسػم 
استدػػش ة دشلعػػم األزهػػ   فاسثش سػػم  بسبػػم صػػس ال سم فسػػ م األلػػ ة  مػػ ن  ػػه سنش لػػف  اتػػ  

 ( د سل فتلتءؾ ل زالن ك سثنش فلسش ة مشصم.1333اسزفدم فاسزفج )
 :ةــــــــــــــــالثــــــــــــــــالث ةــــــــــــــــالــــــــــــــــالح

لػػػ م(  كشصػػػػءم  ءػػػ  بةػػػػشسف سفن ه  لػػػم فتعلػػػػؿ 23ه ثػػػ  تبءػػػػ  لػػػف اسعلػػػػ  )
له  لػػػم بل س سػػػم اإللػػػةشف بلكشفظػػػم اسرءسفبسػػػم  لتزفدػػػم لػػػف له ػػػ ن ز ا ػػػي بشسر سػػػم  

( 1333لتفلػ   مػؿ األلػ ة كػفاسي )س سهـ هث سف لف األب ػش  بػشستعءسـ اسدػشلعي  فسبءػ  
 د سل  فاألل ة ترسـ بل زؿ لف لءةستهش  ء  اس  از اسك سث بشسر سم.
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 :ةـــــــــــــرابعـــــــــــــة الـــــــــــــــــالــــــــــــالح
لػػػ م(  كشصػػػءم  ءػػػ  بةػػػشسف سفن زا  ػػػم  ف تعلػػػؿ 62ه ثػػػ  تبءػػػ  لػػػف اسعلػػػ  )
بب هش  فلتزفدم لف ل  ن هفؿ في اسل  لم اإل  ا سم له  لم ز ا سم بل س سم اسز ا م 

بشسر سم  فاألل ة س سهش هث سف لف األب ش  اسلةف  بػشستعءسـ اسدػشلعي  فسبءػ  لتفلػ  اسػ مؿ 
 ( د سل  فتلتءؾ األل ة ل زالن  ء  اس  از اسك سث بشسر سم.1333سألل ة ) اس ه ي

 :ةـــــــــــــــــــــة الخامســـــــــــــالـــــــــــــالح
ل م(  كشصءم  ء  لعه  ففؽ اسلتفلػ   بءػـف لعهػ  60ه ث  تبء  لف اسعل  )

ف ػي تدػػش ي بب هػش  فتعلػػؿ لػة تس ة بشسل  لػػم اإل  ا سػم  فلتزفدػػم لػف له ػػ ن ز ا ػػي 
فسػػػػ سهش اب تػػػػشف لػػػػف اإل ػػػػشث بػػػػشستعءسـ اإل ػػػػ ا ي فاسثػػػػش في فسبءػػػػ  لتفلػػػػ   مػػػػؿ األلػػػػ ة 

 شسم هي فهل تهش بل زؿ ك سث بشسر سم. ( د سل  ه سنش. فترسـ اسك0233)
   :ةـــــــــــادســـــــــــة الســـــــــــالـــــــــــالح

لػػ م(  كشصػػءم  ءػػ   ػػهش ة  بءػػـف لتفلػػ  )تدػػش ة( 63ه ثػػ  تبءػػ  لػػف اسعلػػ  )
 عبم لة تش سم فتعلؿ لة تس ة بشسفك ة اسلكءسم بشسر سم  فلتزفدم لف لػ  ن بشسل  لػم 

فسػػػ سهش ث ثػػػم هب ػػػش  لػػػف اسػػػلةف  هكػػػ هـ بػػػشستعءسـ اسدػػػشلعي فاث ػػػشف بػػػشستعءسـ اإلبت ائسػػػم  
( د سل فترسـ فػي 0333اإل  ا ي فاسثش في  فسبء  لتفل  اس مؿ اس ه ي سألل ة  كف )

 ل زؿ  ء  اس  از اسك سث.
 :ةــــــــــابعــــــــــــة الســــــــــــــــالـــــــــــالح

لػػ م(  كشصػػءم  ءػػ   بءػػـف لتفلػػ  تلػػ سا فتعلػػؿ 62ه ثػػ  تبءػػ  لػػف اسعلػػ  )  
لل اػم بشسللت ػػف  اسرػ في  فلتزفدػػم لػػف للػ ا بػػلات اسللت ػػف  فسسػ هش اث ػػشف لػػف 

( د سػػػل فتلتءػػػؾ األلػػػ ة 1333اسب ػػشت بػػػشستعءسـ اسدػػػشلعي  فسبءػػ  لتفلػػػ   مػػػؿ األلػػ ة )
 ل زالن  ء  اس  از اسك سث.
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 :ةــــــــــــمناــــــــــــة الثــــــــــالــــــــــــالح
لػ م(  فتعلػؿ ل ػ فم  بسػم بللت ػف  ب هػش اسدػشلعي 63ه ث  تبء  لف اسعلػ  )

فكشصػػػءم  ءػػػ  لعهػػػ   ػػػشسي سءتلػػػ سا  فلتزفدػػػم لػػػف لكشلػػػ  ب ػػػ ةم مشصػػػم فسػػػ سهش 
فسػػ اف هكػػ هلش بةءسػػم اس ػػ  فاآلمػػ  بةءسػػم اسكشلػػبشت فاسلعءفلػػشت بب هػػش فسبءػػ  لتفلػػ  

 ل ة ل زالن لب سنش  ء  اس  از اسك سث.( د سل  فتلتءؾ األ1333 مؿ األل ة )
 :ةـــــــــــــــاسعــــــــــــــــة التـــــــــــالـــــــــــــالح

لػػػػػػػػ م(  فتعلػػػػػػػؿ ل  لػػػػػػػم بشسل  لػػػػػػػم اسثش فسػػػػػػػػم 02تبءػػػػػػػ  لػػػػػػػف اسعلػػػػػػػ  ) ا ثػػػػػػػ 
بشسر سػػػػػػػم كشصػػػػػػػءم  ءػػػػػػػ  بةػػػػػػػشسف سفن ت بسػػػػػػػم  فلتزفدػػػػػػػم لػػػػػػػف للػػػػػػػش   هفؿ بػػػػػػػشسرفات 

( 23333اسللػػػػػءكم فسػػػػػ سهش اب ػػػػػشف بػػػػػشستعءسـ اسدػػػػػشلعي  فسبءػػػػػ  لتفلػػػػػ   مػػػػػؿ األلػػػػػ ة )
 د سل لف ل ت  اسزفج فاسزفدم  فتلتءؾ األل ة ل زالن  ء  اس  از اسك سث.

 :رةــــــــــــاشـــــــــــــة العـــــــــــالــــــــــــالح
لػػ م(  فتعلػػؿ ل  لػػم بشسل  لػػم اإلبت ائسػػم  كشصػػءم 62ه ثػػ  تبءػػ  لػػف اسعلػػ  )

 ءػػػ  بةػػػشسف سفن ت بسػػػم  ػػػعبم تعءػػػسـ هلشلػػػي  فلتزفدػػػم لػػػف لػػػ  ن بشسل  لػػػم لاتهػػػش  
ءسـ اسثػػش في فاإل ػػ ا ي  فسبءػػ  فسػػ سهش ه بعػػم هب ػػش  هث ػػشف بػػشستعءسـ اسدػػشلعي فاب تػػشف بػػشستع

( د سػػل  فتلءػػؾ األلػػ ة ل ػػزالن  ءػػ  اس ػػ از اسكػػ سث 2333لتفلػػ   مػػؿ األلػػ ة  كػػف )
 بشسر سم.

 :الــدراســة عينــة استجــابــات ضــوء فــي األســاسيــة القضــايــا تحميــل: ثامًنا
فػػي اػػف  لػػفؼ  ت ػػشفؿ فسلػػش سءػػي اسراػػشسش استػػي  ةػػزت  ءسهػػش اس  الػػم اس اه ػػم  

 ؤسػػػم الػػػتدشبشت كػػػشالت اس  الػػػم بلػػػش سكرػػػؽ ههػػػ اؼ اس  الػػػم فسدسػػػ   ءػػػ  تلػػػشؤالتهش 
 اس ئسلسم:



 الجتماعا: ابعرالجزء ال            جامعة بنها  -مجلة كلية اآلداب 
 

 2222 أكتوبر                               46            ن          خمسووال سادسالعدد ال

ــي الريــف مــن خــالل مؤشــر التنشــئة السياســية  -2 المشــاركة السياســية لمنســاء ف
 :لألبناء

اسبش زة سء لش  في فعشسسػشت ثػف ة   ء  اس اـ لف اسل ش ةم اسلسشلسم اإلكتدشدسم 
س ػػشس   اال هف  ػػ  نا لػػف اس  الػػشت قػػ  لهبػػت اسػػ  اسرػػفؿ بػػنف اسلػػ هة فػػي لصػػ  سػػـ  52

تد ي ثلش  هلد اسل ش ةم  كسث سعةن اسفاق  االدتلش ي فاسلسشلي في لص  ك لػشف 
اسل هة لف لةشل  اسثف ة. فعء  للتفم استلثسؿ اس سشبي سءل هة في لدءن اس ع  ة ػفت 

لعرػػ  فرػػ    22ـ  ػػف ا كلػػش  تلثسػػؿ اسلػػ هة فػػي اسب سلػػشف اسػػ  5325تػػشئج ا تمشبػػشت  
% لف ادلشسي     لرش   اسلدءن لػ هـ لرعػ سف بػشستعسسف. )سلػ م اسغ بػشفي: 5ب لبم 
5320) 
ػػش لػػف اسرلػػ  اسلسشلػػي فػػي  هػػ  لبػػش ؾ  ةش ػػت تةءفػػم   فاسفاقػػ  ه ػػل بعػػ  ث ثػػفف  شلن

كرنش  ء  اس   ش  اسلةف  فاإل شث  ء  كػ  لػفا   كسػث اسل ش ةم اسلسشلسم م سهش ل تفعم 
اػػػػ ؽ اسر ػػػػفات اس لػػػػلسم   ػػػػه ت هػػػػلد اسفتػػػػ ة لػػػػ فات لػػػػف اسل كرػػػػم سء  ػػػػ ش  اسلسشلػػػػسسف فا 
سءل ش ةم اسلسشلسم فقل  األكزا  فاسلس  ة  ء  اسلدتل  اسل  ي  فهف لػش ةػشف ةػشؼ سػ ب  

اسع سػؼ سـػ سةػف هبػ نا دشلبنػش سء لػػش  اسل ػش ةم اسلسشلػسم بشسع ائسػم  لثػؿ هػلا اسلدػشؿ اسلسشلػػي 
 (N ,elelr D ,2011 ء  فدل اسمصفو. )

فسرػػػ  لهػػػ  الػػػت  ع سءػػػ هي هد تػػػل لؤللػػػم  فللػػػفف  فستػػػ ز كػػػفؿ هفاػػػشع  
ػػػش لػػػف  اسلػػػ هة فػػػي اسعػػػشسـ اسع بػػػي اسػػػ  هف اسع ػػػؼ اػػػ  اسلػػػ هة بةشفػػػم ه ػػػةشسل مءػػػؽ ل شمن

س شس   تءؾ اسكربم استي  52االلتبعش  فاسره   ش ت ل ل اسل  ة اسلص سم هلت  كت  ثف ة 
 س سم لتنلءلم سغلسهش لف ث ثرشفي لشئ  ا تل ت في ل دعستهش اإلس سفسفدسم  ء  ثرشفم 

في اسلدتل  اسلص ي تدشد اسل هة ستلـ بشسهسل م اسلةف سم  فاس ظػ  اسػ  اسلػ هة  ءػ  ه هػش 
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ةػػشئف اػػعسؼ   ػػ فة  ءػػ  اسػػش  اإل ا ة اسلسشلػػسم  فا  عػػ اـ هي قػػ ا  لسشلػػي لػػف قبػػؿ 
إلاػػشفم اسػػ  صػػ شع اسرػػ ا  اسلسشلػػي سلػػهـ فػػي تلةػػسف اسلػػ هة فت لسػػم  ف هػػش لدتلعسنػػش بش

تدشهػػػؿ اسبػػػ الج اسلسشلػػػسم سألكػػػزا  ألهلسػػػم  ف  اسلػػػ هة لسشلػػػسنش فل ػػػش ةتهش فػػػي اسكسػػػشة 
االدتلش سم ف  ـ هلا اس ف  سمءؽ ةفا    لشئسم قػش  ة  ءػ  استلثسػؿ اس ػعبي فاسل ػش ةم 

 (5326اسلدتلعسم. )لش ة مءسؿ  
ش ةم ف ءػػػ  اسػػػ اـ لػػػف لسشلػػػسم هاػػػ ؽ اسل شفػػػل هلػػػشـ اس لػػػش  فػػػي قاػػػسم اسل ػػػػ 

اسلسشلػػسم فاستلةػػسف فػػي لصػػ  اال هف اسلػػ هة اس سفسػػم قػػ  لش لػػت  ف نا فػػش  ن فػػي  لءسػػم 
است  ئم اسلسشلسم سألب ش  ةلؤ ػ  لػف لؤ ػ ات اسل ػش ةم اسلسشلػسم فسرػ  ة ػفت اس  الػم 
ػػػش سمػػػو  ف  اس لػػػش  فػػػي اس سػػػؼ اسلصػػػ ي فػػػي  اسلتعلرػػػم سءكػػػشالت ) س ػػػم اس  الػػػم( فسلن

ألب ػػش    ػػف تػػ امؿ فتبػػشسف فهكسش نػػش ت ػػشقا فامػػت ؼ س دػػ   لءسػػم است  ػػئم اسلسشلػػسم س
بشأللػػػشن اسػػػ  تبػػػشسف اال تلػػػش  اس برػػػي فاسلفقػػػؼ لػػػف لءةسػػػم فلػػػشئؿ اإل تػػػشج فاسللػػػتفم 

 استعءسلي فاسف ي االدتلش ي.
ش فػػي اسكػػشالت لػػف اسزفدػػشت فػػي األلػػ    فةػػشف هػػلا استبػػشسف فاالمػػت ؼ فااػػكن

  ف ء  اس اـ لف هلا االمت ؼ بسف اس  ائا استي   ش هش االقتصش ي اس ئسلي اسز ا م
 امؿ هلد اسفئػم  اال هف ثلػم لػلم ل ػت ةم بػسف الػتدشبشت  س ػم اس  الػم لػف هػلد اسفئػم 
تتلثؿ في اس ف  اإلسدشبي اسلي تءعبل هل  هلد اسفئم في لدشؿ است  ئم اسلسشلسم سألب ش  

عس ػم لػف هػلد اسفئػم ةلؤ   لف لؤ  ات اسل ش ةم اسلسشلػسم فعءػ  للػتفم الػتدشبشت اس
 دػػ  هف ثلػػم تبشس نػػش فامت فنػػش بػػسف  ؤسػػم  س ػػم اس  الػػم لػػف  ػػ سكم ةبػػش  لػػ ؾ األ ااػػي 
اسز ا سػم ف ػ سكم هصػػكش  اسكسػشزات اسرزلسػػم اسػلسف سلتءةػػفف للػشكشت ز ا سػػم هقػؿ لػػف 
فػػ اف  فسلة  ػػش هف  صػػؼ هػػلا استبػػشسف بشإلسدػػشبي اسرػػفي  كسػػث  دػػ  هف اسكػػشالت األ بػػ  
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بػػش  لػػ ؾ األ ااػػي اسز ا سػػم  فاسكػػشالت اسػػث ث لػػف زفدػػشت هصػػكش  لػػف زفدػػشت ة
% لػػػف ادلػػػشسي  س ػػػم اس  الػػػم فػػػي فئػػػم 61.1اسكسػػػشزات اسرزلسػػػم فاس تػػػي سلػػػثءف  لػػػبم 

% لػػف ادلػػشسي  س ػػم 50.0اسزفدػػشت فػػي األلػػ  لفم اس  ػػش  االقتصػػش ي اسز ا ػػي  ف 
فقػػػػ  ات فلهػػػػش ات  اس  الػػػػم سلش لػػػػف ه ف نا لهلػػػػم فػػػػي  لءسػػػػم اةلػػػػش  هب ػػػػشئهف لهػػػػش ات

تلػػش  هـ  ءػػ  استعبسػػ   ػػف اسػػ هي فل شق ػػم اسراػػشسش اسلسشلػػسم فاسل ػػش ةم اسلسشلػػسم لػػف 
 م ؿ استصفست هف  افسم األكزا .

ػػػش تة ػػػػؼ هف ثلػػػم تبشس نػػػػش  فسةػػػف الػػػتدشبشت  س ػػػػم اس  الػػػم لػػػػف هػػػلد اسفئػػػػم هسان
ؾ فسلػش فامت فنش بسف   سكتي زفدشت لتفل ي ل ؾ األ ااي اسز ا سم فصػغش  اسلػ 

  هػػػلا است ػػػشقا فاالمػػػت ؼ اسػػػلي سلةػػػف هف  ستعءػػػؽ براػػػسم است  ػػػئم اسلسشلػػػسم سألب ػػػش 
سفصػػؼ بشإلسدػػشبي اسلتفلػػ   كسػػث هةػػ ت ثلػػشف لػػف اسكػػشالت لػػف  س ػػم اس  الػػم فػػػي 

% لػػػف ادلػػػشسي اسعس ػػػم فػػػي هػػػلد اسفئػػػم  20.0هػػػشتسف اس ػػػ سكتسف فاس تػػػي سلػػػثءف  لػػػبم 
سء  الػم  ءػ  اسػ ف  اسػلي تلش لػل اسلػ هة فػي  % لف ادلػشسي اسعس ػم اسةءسػم51.1ف لبم 

 است  ئم اسلسشلسم ألب شئهش فت دسعهـ  ء  استعبس   ف   ائهـ بك سم فالتر ؿ.
فسػػـ سةػػف هػػلد است ػػشبل فػػي الػػتدشبشت  س ػػم اس  الػػم بصػػ   هػػلد اسراػػسم قشصػػ نا  

ف  ءػػ  فئػػم اسزفدػػشت فػػي هلػػ  اس  ػػش  اسز ا ػػي فرػػ   بػػؿ ه ػػل هلتػػ  اسػػ   س ػػم اس  الػػم لػػ
اس لػػش  فػػي فئتػػي هلػػ  اس  ػػش  االقتصػػش ي اسك فػػي اسلت ػػفع  فلفظفػػشت اسر ػػشع اسكةػػفلي 
بشسر سم لكؿ اس  الم. فسة ل  ء  اس اـ لف است شبل في   ا  اسلبكفثشت لف  س ػم اس  الػم 
فسلػػش ستعءػػؽ براػػسم است  ػػئم اسلسشلػػسم ةنكػػ  اسلؤ ػػ ات اسػػ  اسلبش ػػ ة سءل ػػش ةم اسلسشلػػسم 

عشلؿ اسل ت ؾ فػي الػتدشبشت  س ػم اس  الػم هػف استبػشسف فاالمػت ؼ بػسف سألب ش   اال هف اس
 لف  ات  س م اس  الم بفئشتهش ف  ائكهش االدتلش سم اسلمتءفم.
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فاسفاقػػػػ  هف است ػػػػشبل بػػػػسف الػػػػتدشبشت ةشفػػػػم  ػػػػ ائا اسعس ػػػػم س صػػػػ   ءػػػػ  اسػػػػ ف   
بػػػشسف اسلسشلػػػي اسػػػلي تءعبػػػل اس لػػػش  فػػػي اس سػػػؼ اسلصػػػ ي  اال هف هػػػلا اسػػػ ف  ستلػػػـ بشست

مشصػم  -فاالمت ؼ تبعنش المت ؼ اسفا  اس بري فاسلفقؼ لػف لءةسػم فلػشئؿ اإل تػشج
بشإلاشفم اس  استبشسف في للتفم استعءسـ فاسف ي االدتلػش ي  -لءةسم األ ااي اسز ا سم

 بسف  س م اس  الم.
ففػي هػلا اإل ػش   دػ  هف  ػ سكم زفدػشت ةبػش  لػ ؾ األ ااػي اسز ا سػم  فزفدػػشت  

% لػػػف ادلػػػشسي 03( كػػػشالت ب لػػبم 3ؾ األ ااػػي اسز ا سػػػم فاسبػػػشس   ػػ  هف )لتفلػػ ي لػػػ 
% لػػف ادلػػشسي 00.0( كػػشالت ب لػػبم 23 س ػػم اس  الػػم  ف ػػ ائا فئػػم اسلفظفػػشت ف ػػ  هف )

 س ػػػم اس  الػػػم  دلػػػسعهف سػػػ سهف للػػػتفسشت ل تفعػػػم لػػػف اسػػػف ي اسلسشلػػػي بنهلسػػػم  ف هػػػف فػػػي 
سدشبسنػش قفسنػش بػشسلفقؼ لػف لءةسػم  لءسم است  ػئم اسلسشلػسم سألب ػش  فاسػلي سػ تب  ا  تبش ػش    سنػش فا 

فلػػشئؿ اال تػػشج فاال تلػػش  اس برػػي فاسللػػتفم استعءسلػػي فاسػػف ي االدتلػػش ي اسػػلي ا عةػػن  ءػػ  
 ت شلي  ف هف في  لءسم است  ئم اسلسشلسم سألب ش .

ف ءػػ  اسعةػػػن لػػف لسػػػؾ اتلػػلت اسللش لػػػم اسلسشلػػسم سءلبكفثػػػشت فػػي فئػػػم لفم  
% لػػف ادلػػشسي 53( كػػشالت ب لػػبم 0 ػػ سكتي صػػغش  اسلػػ ؾ ) اس  ػػش  اسز ا ػػي لػػف

( كػشالت بػ فن اس لػبم 0 س م اس  الم في هلد اسفئػم  فزفدػشت لفم اسكسػشزات اسرزلسػم )
( كشالت لف اسزفدشت في هل  اس  ش  اسك في اسلت فع ب لبم 2%  بشإلاشفم اس  )53

اساعؼ ةللم  ئسلػسم % لف ادلشسي  س م اس  الم  اتلـ هلا اس ف  بشست شقا ف 21.1
ساػػعؼ  ف هػػف فػػي قاػػسم است  ػػئم اسلسشلػػسم سألب ػػش  فدػػش  لسػػؾ ا عةشلػػش ال عػػ اـ لءةسػػم 
فلػػػػػشئؿ اإل تػػػػػشج فا مفػػػػػشا للػػػػػتفاهـ استعءسلػػػػػي فلػػػػػف ثػػػػػـ ا مفػػػػػشا للػػػػػتفم اسػػػػػف ي 
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االدتلش ي فاسلسشلي بصفم  شلم  فف سهف بنهلسم  ف هف في  لءسم است  ئم اسلسشلسم 
  ء  فدل اسمصفو.

هفاػػ  استكءسػػؿ اسلفلػػسفسفدي اللػػتدشبشت  س ػػم اس  الػػم لػػف اس لػػش  فػػي فسرػػ   
اسر سػػم لكػػؿ اس  الػػم اسػػ  الػػتم و لهػػـ سػػ م هف اسػػ ف  اسلسشلػػي سء لػػش  فػػي اس سػػؼ 
اسلصػػػػ ي فسلػػػػش سمػػػػو است  ػػػػئم اسلسشلػػػػسم سألب ػػػػش  ستلػػػػـ بشإلسدشبسػػػػم لػػػػف كسػػػػث اسػػػػ ف  

  ائا االدتلش سم في اسر سم اسلسشلي بصفم  شلم  ةلش ستلـ بشستبشسف فاالمت ؼ بسف اس
لػػف كسػػث امػػت ؼ ه فا  اس لػػش  فػػي اةلػػش  هب ػػشئهف لػػلشت ل تب ػػم بفعشسسػػشت اسكػػفا  
اسلسشلػػػي فاسل ػػػش ةم اسلسشلػػػسم بصػػػفم  شلػػػم  لػػػف مػػػ ؿ  اػػػفسم األكػػػزا  اسلسشلػػػسم  
فاستصفست في االلتكرشقشت اال تمشبسم فهب ا  اس هي بك سػم  ف رػ  األفاػشع االدتلش سػم 

م  فلػػ م ا تبػػش  لسػػؾ ةءػػل بػػشسظ فؼ اسب شئسػػم فػػي اس سػػؼ اسلصػػ ي لػػف فاػػ  فاسلسشلػػس
 برػػي  فتبػػشسف لءةسػػم فلػػشئؿ اال تػػشج  فاسللػػتفم استعءسلػػي  فكشسػػم اسػػف ي االدتلػػش ي 

 فاسثرشفي س م اسل هة في اسلسشؽ اس سفي.

 :المصــريــة القــرية فــي لمنســاء السيــاسيــة المشــاركــة مــؤشــرات -5
س ػػشس  اللػػسلش فػػي اس سػػؼ  52سل ػػش ةم اسلػػ هة اسلصػػ سم فػػي فعشسسػػشت ثػػف ة  ةػػشف 

ػش فػي تكفسػز  ابػم اس لػش  فػي اس سػؼ فػي اسل ػش ةم اسلسشلػسم فتفعسػؿ  اسلص ي  ف نا لهلن
اسػػػ ف  اسلسشلػػػي سهػػػش  بػػػ  اسللػػػتفسشت اسلمتءفػػػم استػػػي تعةػػػن كشسػػػم اسػػػف ي االدتلػػػش ي 

لصػػػػ سم فػػػػي اسثػػػػف ة اسصػػػػف ة اس ل سػػػػم فاسلسشلػػػػي سػػػػ سهش. فءرػػػػ  ةلػػػػ ت ل ػػػػش ةم اسلػػػػ هة اس
سءرسش ات اس لشئسم استرءس سم الف اس مبم  لفا  لف كسث اسعل  هف اال تلش  االدتلػش ي 
اس بري هف اس س ي هف استعءسلي  فب زت  مصسشت  لشئسم لتعػ  ة فلت ف ػم  ءػ  لػشكم 

 اسثف ة فبع هش  ألفؿ ل ة في االكتدشج االدتلش ي فاسلسشلي.
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ـ فلشزاسػػت لهلػػم 5322ؼ اسلسشلػػسم فػػي ل كءػم لػػش بعػػ  س ػػشس  فسرػ  ةش ػػت اسظػػ ف 
فبعػػ  استكػ ؾ اسدلػػشهس ي  فػي ت ػػةسؿ ل شسػ  اس لػػش  اسلسشلػسم فاالدتلش سػػم فاالقتصػش سم.

بػػػ هت اسلػػػشكم اسعشلػػػم تتلػػػ  سدلسػػػ  ه ػػػةشؿ اس  ػػػش  مشصػػػم اسل شسػػػ   5322فػػػي س ػػػشس  
س لػػتبعش  اسلسشلػػي استػػي  اسكرفقسػم  اال هف اسرػػشئلسف  ءػػ  اسلػء م هظهػػ فا   لػػشت لبةػ ة

 هث ت  ء  تلثسؿ اسل هة في اسعلءسم اسلسشلسم.
ش مػػ ؿ اال تمشبػػشت اسب سلش سػػم كسػػث  فسرػػ  ةػػشف االتدػػشد االقصػػشئي  سءلػػ هة هةثػػ  فاػػفكن

سػػـػ سةػػػف ألي كػػػز  لػػػف األكػػػزا  ل  ػػػكشت  ءػػػ   هن قفائلهػػػش  للػػػش ه ػػػتج  اػػػفسم اػػػئسءم 
% لػف ادلػشسي 5ـ  كسث ةش ػت  لػبم تلثػسءهف فػي لدءػن اس ػع  5322سء لش  في ب سلشف 

 (Abu- Lughod, 2012).اسلدءن

 ػػػشؾ  لءسػػػم الػػػتبعش  ل ظلػػػم سء لػػػش  فت ػػػس   تػػػشئج بعػػػا اس  الػػػشت اسػػػ  هف ه 
سػػػش س   فهػػػػي 52 لش ػػػ ا هفسئػػػؾ اس تػػػي س تلػػػسف اسػػػ  كػػػز  اسك سػػػم فاسع اسػػػم بعػػػ  ثػػػف ة 

اد ا ات تت شبل ل  لش ةشف سلش لل اسكز  اسف  ي قبؿ اسثف ة. كسث سـ تب ي األكػزا  
تػ  ي اسلسشلسم كلشلنش ست  سا اس لش   ء  قفائلهش ل  اسغش   ظشـ اسةفتػم للػش ه م اسػ  

 تػػشئج ل ػػش ةم اس لػػش  فػػي لدءػػن اس ػػع  اسػػ  كػػ  ةبسػػ   ةلػػش هف ل ػػش ةم اسلػػ هة فػػػي 
استصػػػفست فػػػي اال تمشبػػػشت اسب سلش سػػػم  تػػػـ لػػػف مػػػ ؿ ك ػػػ  هصػػػفات اس سفسػػػشت اسفرسػػػ ات 
لػػتغ ؿ اسللػػش  ات اسعس سػػم فاسلش سػػم فػػي ا ػػش  لػػش  بشال تلػػش   ءػػ  اسم ػػش  اسػػ س ي فا 

ل  ػػكي اس ئشلػػم تدػػشد اسلػػ هة اتلػػلت بشسعلفلسػػم   ػػ ؼ بشسلػػشؿ اسلسشلػػي  ةلػػش هف بػػ الج
فاءػػ   ءسهػػش األلػػءف  اسم ػػشبي  ةلػػش هف كرػػفؽ اسلػػ هة قػػ  ت ةػػزت فرػػ  اػػلف كلشسػػم 

 (5320اسك سشت اسعشلم فكرفؽ اسلفا  م. )هلش ي ق  سؿ: 
فس س  استكءسؿ اسلفلسفسفدي سلع سشت التدشبشت اسلبكفثشت في ق سم اس  الم  

است  ػػػػػػا  - ػػػػػػش ةم اسلسشلػػػػػػسم )استصػػػػػػفست فػػػػػػي اال تمشبػػػػػػشتفسلػػػػػػش ستعءػػػػػػؽ بلؤ ػػػػػػ ات اسل
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س  تمشبػػػػػػشت  اال تلػػػػػػش  اسكزبػػػػػػي   اػػػػػػفسم اسلدػػػػػػشسن اسلكءسػػػػػػم فػػػػػػي اسر سػػػػػػم   اػػػػػػفسم 
اسلؤللشت األهءسم اسل  سػم(  هف ه ػشؾ تبػشسف فامػت ؼ بػسف  ؤسػم فتصػف  ةشفػم اسفئػشت 

اسلتغسػػ ات االدتلش سػم بلػػش تتاػػل ل لػف  ػػ ائا ادتلش سػػم  امػؿ ةػػؿ فئػػم تبعنػش سعػػ   لػػف 
االدتلش سم اسلمتءفم  لف فا   بري  فاسلفقؼ لػف لءةسػم فلػشئؿ اال تػشج  فاسللػتفم 

 استعءسلي  فكشسم اسف ي االدتلش ي فاسلسشلي س م  س م اس  الم.
ففسلش ستعءؽ بشستصفست اال تمشبي ةلؤ   سءل ش ةم اسلسشلسم سء لش  في اس سؼ 

فػي اإللػتفتش   5320سف سػف  03ثف ة ـ فةلسؾ بع  5322س شس   52اسلص ي بع  ثف ة 
 ءػػػػػ  تفػػػػػفسا  ئػػػػػسن اسدلهف سػػػػػم فااللػػػػػتفتش   ءػػػػػ  اس لػػػػػتف  فاال تمشبػػػػػشت اسب سلش سػػػػػم 
هفاػػػػػكت الػػػػػتدشبشت  س ػػػػػم اس  الػػػػػم هف اسل ػػػػػش ةم اسلسشلػػػػػسم لػػػػػف مػػػػػ ؿ استصػػػػػفست 
اال تمشبي اتللت بشإلسدشبسم سةشفم اسفئػشت االدتلش سػم اسػث ث  فةػلسؾ لمتءػؼ اس ػ ائا 

م  امؿ هلد اسفئشت بصفم  شلم  اال هف لع الت استصػفست اال تمػشبي ةش ػت االدتلش س
ل تفعػػػم بصػػػفم مشصػػػم سػػػ م  س ػػػم اس ا لػػػم لػػػف اس لػػػش  فػػػي هلػػػ  اس  ػػػش  االقتصػػػش ي 
اسز ا ي  ف اسلفظفشت في اسر شع اسكةفلي بشسر سم  ف بلش س د  لسؾ اس  تنثس   فالؿ 

للتفم استعءسلي فكشسػم اسػف ي االدتلػش ي اسلءةسم سفلشئؿ اال تشج  فاال تلش  اس بري فاس
 فاسلسشلي س م هشتسف اسفئتسف.

فسعػػؿ لسػػؾ ستاػػا لػػف مػػ ؿ تنةسػػ   س ػػم اس  الػػم لػػف اس لػػش  فػػي هلػػ  اس  ػػش  
% لػػف ادلػػشسي  س ػػم اس  الػػم  ءػػ  ل ػػش ةتهف اسللػػتل ة فػػي 23اسز ا ػػي فاس تػػي سلػػثءف 

ي فصػػغش  اسلػػ ؾ هػػي استصػػفست اال تمػػشبي  فسرػػ  ةش ػػت  ػػ ائا زفدػػشت ةبػػش  فلتفلػػ 
% لػف ادلػشسي اسعس ػم فػي هػلد اسفئػم  23اس  ائا استػي هةػ ت  ءػ  هػلد اسللش لػم ب لػبم 

ػش لػف اسلفظفػشت فػي اسر ػشع اسكةػفلي فػي اسر سػم ف لػبتهف  فسر  هة ت  س ػم اس  الػم هسان
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% لف ادلشسي  س م اس  الم  ء  اهتلشلهف 00.0% لف ادلشسي اسعس م في اسفئم  233
 ء  استصفست اال تمشبي فاسل ش ةم اسلسشلسم.فل افلتهف  

هلػػػػش فسلػػػػش ستصػػػػؿ ب ؤسػػػػػم  س ػػػػم اس  الػػػػم تدػػػػشد ه ائهػػػػػف فػػػػي لدػػػػشؿ استصػػػػػفست  
ـ  فر  دش ت التدشبشتهف لؤة ة اسدشبسم اسل ش ةم 5322س شس   52اال تمشبي بع  ثف ة 

 اسلسشلسم سءعس م لف م ؿ لؤ   استصفست اال تمشبي  ء  للتفم ةشفم فئشت اس  الم 
 ءػػ  اسػػ اـ لػػف تنةسػػ هف  ءػػ  فدػػف  لعفقػػشت تػػؤث   ءػػ  ه ائهػػف فػػي لدػػشؿ استصػػفست 
اال تمػػػػشبي للػػػػترب ن. لثػػػػؿ تعػػػػ ا اسلػػػػ هة سءتلسػػػػز اس ػػػػف ي ف ػػػػ ـ اسللػػػػشفاة لػػػػ  اسػػػػش  
اس سلر ا سم فاسع اسم االدتلش سم  ل  االهتلشـ فر  بكرفؽ اسل هة في   شؽ األل ة هةثػ  

سػ اف   ػف كرػفؽ اس لػش  قش ف نػش لػف مػ ؿ اسعلػؿ  لف اسلدشؿ اسعػشـ فػي اسلدتلػ  فاسػلي
 فاسك سم فتلةس هف لسشلسنش فادتلش سنش.

ففسلػػش ستعءػػؽ بلؤ ػػ  اال تلػػش  ف اػػفسم األكػػزا  اسلسشلػػسم  ة ػػفت الػػتدشبشت  
اس  الػػػػم لػػػػف اس لػػػػش   ػػػػف فدػػػػف  تبػػػػشسف فت ػػػػشقا فتػػػػ امؿ  ءػػػػ  للػػػػتفم ةشفػػػػم اسفئػػػػشت 

ش الا همػػػل ش فػػػي اال تبػػػش  لتغسػػػ ات اسفاػػػ  فاس ػػػ ائا االدتلش سػػػم سعس ػػػم اس  الػػػم فاللػػػسل
 اس بري فاسللتفم استعءسلي.

فرلا  ظ  ش اس  التدشبشت  س م اس ا لم  د  هف ه شؾ كشستشف لف  س م اس  الم  
% لػف ادلػشسي اسعس ػم فػي هػلد اسفئػم 20.0لف اس لش  في هل  اس  ش  اسز ا ػي ب لػبم 

 افسنش بع  اسثف ة اس  كز  اسك سم % لف ادلشسي  س م اس  الم ق  ا تلتش 1.1فب لبم 
لػف فدهػم  ظػ هف  -فاسع اسم   ثـ ا لكبتش ل ل  ألف تد بم اال تلش  ألي كػز  لسشلػي

ال تعػػف  بػػني فشئػػ ة بشس لػػبم سءلػػ هة فػػي اس سػػؼ  فلػػف ثػػـ فػػن هف قػػ  ف  ػػ ـ مػػفا هػػلد 
 الػم لػف استد بم ل ة هم م  اال هف ثلم تبشس نش فامت فش بسف هػلد اس ؤسػم ف ؤسػم  س ػم اس 
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اس لش  اسلفظفشت في اسر شع اسكةفلي اس تي هة ف  ء   افستهف فػي هكػ  األكػزا  
( كشالت لػف هػلد اسفئػم ب لػبم 6اسلسشلسم قبؿ اسثف ة فبع  اسثف ة  كسث له  اس  لسؾ )

% لػػف ادلػػشسي  س ػػػم 20.0% لػػف ادلػػشسي  س ػػم اس  الػػم فػػي هػػػلد اسفئػػم  ف لػػبم 63
 اس  الم بصفم  شلم.
ستبشسف فاالمت ؼ سؤة   ء  هف اسللتفم استعءسلي سءعػ   ف نا لهلػش فػي فسعؿ هلا ا

ت ةسؿ اسف ي االدتلش ي فاسلسشلي بنهلسم اس ف  اسلي تءعبػل األكػزا  اسلسشلػسم فػي تفعسػؿ 
 ف  اسلػػ هة لسشلػػسنش فةػػلسؾ ل ػػش ةتهش اسلسشلػػسم. هػػلا اسػػ  دش ػػ  اال تلػػش  اس برػػي فاسلفقػػؼ 

 لف لءةسم فلشئؿ اال تشج.
م  شلم فرف التدشبشت  س ػم اس  الػم لػف اس لػش  بصػ   اال تلػش  اسكزبػي فبصف 

ت ػػػي بتػػػ  ي  ؤسػػػم اسعس ػػػم سػػػ ف هش فػػػي اسل ػػػش ةم اسلسشلػػػسم لػػػف مػػػ ؿ لؤ ػػػ   اػػػفسم 
األكػزا  اسلسشلػػسم هف اال تلػش  اسكزبػػي  فبشستػػشسي  ػزففهف  ػػف اسل ػش ةم اسلسشلػػسم لػػف 

سء لػش  مػ ؿ اسفتػ ة بعػ  ثػف ة س ػشس  م ؿ هلا اسلؤ    فسرػ  تػنث ت اسل ػش ةم اسلسشلػسم 
ـ ةثس نا بشسلفاقؼ االدتلش سم تدشد  ف هش في اسلدتل  ب ةؿ  شـ  فبصػفم  شلػم 5322

كلػػؿ اسلػػزاج اسلدتلعػػي لفقفنػػش لػػءبسنش تدػػشد  ف  اسلػػ هة فػػي اسلدتلػػ   لػػ  است ةسػػز ب ػػةؿ 
شلػػسم مػػشو  ءػػ   ف هػػش فػػي اسلسشلػػم  فػػشسلزاج اسعػػشـ اسلكػػشفظ قػػ  اءػػؼ اسرػػ ا ات اسلس

اسلتمػػلة. هػػلا اسلػػزاج اسلكػػشفظ سلةػػف اسة ػػؼ   ػػل لػػف مػػ ؿ االتدػػشد اسعػػشـ سءتصػػفست 
سألكػػزا  اسلسشلػػسم اإللػػ لسم فػػي اال تمشبػػشت اسب سلش سػػم  فاستصػػفست المتسػػش   ئػػسن سػػل 
ا تلش ات هس سفسفدسػم الػ لسم هػلا اسدػف اسلكػشفظ قػ  ه ػشؽ اسع سػ  لػف اسدهػف  اسلبلفسػم 

 س لشئسم في تعبئم اسلفا  شت ألا اا لسشلسم. لف قبؿ ل ظلي اسك ةم ا
ف بلش سؤة   ؤسم  س م اس  الم فسلش ستعءؽ بعافسم االكزا  اسلسشلسم لش له   

اسسل تر س  ل ةز األه اـ سء  الشت اسلسشلػسم فااللػت اتسدسم فاسلعهػ  اسػ  لش ةي اسلصػ ي 
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كػزا  اسلسشلػسم سءكفا   لف هف اال مفشا في لعػ ؿ اسل ػش ةم اسلسشلػسم لػف مػ ؿ األ
سلةف هف سعزي اس  است اث اس فسؿ لف   ـ اسفعشسسم اسلي س تب  بشألكزا  اسلسشلسم في 

 شلنش لثءت األكػزا  اسلسشلػسم ه اة إلاػفش  اس ػ  سم  13استش سخ اسلص ي. فألةث  لف 
 ءػػػ  لػػػء م اس ظػػػشـ اسكػػػشةـ فػػػي اس فسػػػم  فعاػػػفسم األكػػػزا  اسلسشلػػػسم ظءػػػت ل مفاػػػم 

% بػسف اس لػش . فسرػ  ظءػت 2% لػف اسلػفا  سف اسػلةف   ف0 ػت ب ةؿ لءكفظ كسث ةش
 اػػفسم اإل ػػشث اسكزبسػػم فػػي ل كءػػم لػػش بعػػ  س ػػشس  فػػي لصػػ  للشثءػػم سلػػش قبػػؿ اسثػػف ة. 

 (5326)اسعدشتي  
فبمصػػػػفو  اػػػػفسم اس لػػػػش  سءلدػػػػشسن اسلكءسػػػػم بشسر سػػػػم فاسدلعسػػػػشت األهءسػػػػم  

م اس  الػػم لػػف اس لػػش  ةلؤ ػػ  لػػف لؤ ػػ ات اسل ػػش ةم اسلسشلػػسم  ة ػػفت الػػتدشبشت  س ػػ
فػػػي اسر سػػػم  ػػػف اتدشهنػػػش لػػػءبسنش ل ػػػت ةنش سػػػ م دلسػػػ  فئػػػشت اسعس ػػػم فاس ػػػ ائا االدتلش سػػػم 
اسلمتءفػػم سعس ػػم اس  الػػم تدػػشد هػػلا اسلؤ ػػ . كسػػث ةػػشف ه شسػػؾ  ػػبل ادلػػشع  ءػػ  ه ػػل ال 
تفد  ظ فؼ ف هفاشع لدتلعسم تللا سء لش  بشسل ش ةم اسلسشلسم لف م ؿ  افسم 

سم فاسدلعسشت األهءسم. كسث سـ سةف ه شؾ لفم كػشالت قءسءػم لػف  س ػم اسلدشسن اسلكء
اس  الم ق  ة فت  ف  افستهش في دلعسشت ههءسم  كسث لهبت اس  لسؾ كشستػشف لػف 

% لف ادلشسي  س م اس  الػم فػي هػلد اسفئػم  53اسلفظفشت في اسر شع اسكةفلي ب لبم 
 % لف هدلشسي اسعس م اسةءسم سء  الم.1.1فب لبم 
هفاكت هكػ م هػشتسف اسكػشستسف ه هػش  اػفة فػي دلعسػم  لػشسم فػي ق سػم  كسث 

 اس  الم فسلش ةش ت اسكشسم األم م  افة في دلعسم اسللش ي اسل ةف ة.
هلش بشس لبم سءكشالت لف اس لش  في هل  اس  ش  اسز ا ػي فءػـ سةػف ه ػشؾ لػفم  

ش فر  لف اس لػش  لػف هلػ  ةبػش  لػ ؾ األ ااػي اسز ا سػم ب % 20.0 لػبم كشستشف هسان
% لف ادلشسي  س م اس  الػم  ةػشف سػ سهف 1.1لف  س م اس  الم في هلد اسفئم  فب لبم 
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 اػػفسم فػػي اسلدءػػن اسلكءػػي بشسر سػػم قبػػؿ اسثػػف ة  ةلػػش هف سػػ سهف  اػػفسم فػػي دلعسػػم 
  لشسم في اسر سم.

فلف ثـ فرف استكءسؿ اسلفلسفسفدي إللػتدشبشت  س ػم اس  الػم سفاػا لك ف سػم  
شلسم سء لػش  فػي ق سػم اس  الػم فػي  اػفسم اسلدػشسن اسلكءسػم فاسل ظلػشت اسل ش ةم اسلس

س ػػػشس   ف بلػػػش س دػػػ  لسػػػؾ اسػػػ  هف  ػػػ  نا لػػػف اسلؤللػػػشت  52األهءسػػػم اللػػػسلش بعػػػ  ثػػػف ة 
ػش بعػ  اسثػف ة فسػـ تلػتن ؼ   ػش هش اسلسشلػي  اس للسم فاس عبسم ةش ت ق  تـ تدلس هش تلشلن

اسرػػػ م فاسلػػػ ف  بشإلاػػػشفم اسػػػ  استاػػػسسؽ فاست فسػػػلي كتػػػ  األف ةشسلدػػػشسن اسلكءسػػػم فػػػي 
 األل ي  ء   افسم اسدلعسشت األهءسم.

 :يــونيــو 03و ينــايــر 52 وثــورتــي لمنســــاء السيــاســي الحتجاج -0
ـ اال  تشدش سدلءم لف است اةلشت اسلتصػش  ة لػف 5322س شس   52سـ تةف ثف ة  

لظشه  اس فا فاالكتدشج اس عبي سلدلؿ لسشلشت اس ظشـ اسلسشلي في اسث ثفف  شلنش 
األمسػػ ة قبػػػؿ قسػػػشـ اسثػػػف ة. كسػػػث  ػػػه  اسلدتلػػ  اسلصػػػ ي  ػػػ  نا لػػػف لظػػػشه  االكتدػػػشج 

ف اس ػػبش  لػػف اس دػػشؿ فاس لػػش  فػػي فاسك ةػػشت اإلكتدشدسػػم  ػػش ؾ فسهػػش  سػػؼ فالػػ  لػػ
اس سؼ فاسكا  للتغءسف الةش شت فلشئؿ استفاصؿ االدتلش ي استي  لءت  ء  تعظسـ 

 للشكم اسل ش ةم اسلسشلسم  ء   كف اس  ترءس ي.
فسعؿ اسلءلا األلشلي سك ةػشت االكتدػشج فه ػةشسهش اسلتعػ  ة مػ ؿ هػلد اسفتػ ة  

سء لش  فاس تي لػعسف برصػ ا   كػف استعبسػ   ػف هف كشسم اسف ي االدتلش ي فاسلسشلي 
  ائهػػف فاسل شسبػػم بكرػػفقهف  بلػػش س ػػس  اسػػ  ا ةلػػش  كشسػػم اسمػػفؼ  ااػػشفم اسػػ  تم ػػي 

 (5320اس لش  ل شسبهف فقاشسشهف فاال  لشج ل  قاشسش اسلدتل .)هلش ي ق  سؿ  
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فسرػػ  لػػ ت اسثػػف ة اسلصػػ سم بػػن ب  ل اكػػؿ  ئسلػػسم كتػػ  اسفصػػفؿ اسػػ  ل ػػه  س ػػشس   
ـ  تءتهػش 5333اس   ػشـ  2331ـ اسل كءم األفس  ةش ت ا تفشام اسف كسف لف  شـ 5322

اسػ   5333اسل كءم اسثش سم فهي اال تفشام استي مشاهش لةشف األكسش  اسع ػفائسم لػف  ػشـ 
فهػػي ل كءػػم ك ةػػم ةفشسػػم  5322اسػػ   5331  ثػـػ اسل كءػػم اسثشسثػػم اسللتػػ ة لػػف 5331 ػػشـ 

 كهش األلشلػي قءػ  اسلػ ف  هلػش اسل كءػم اس ابعػم فهػي ل كءػم فلش ت هش لف هك اث ةػشف للػ
 (Alain Badiau. 2013) .لش بع  س شس 

فسرػػ  ة ػػفت الػػتدشبشت  س ػػم اس  الػػم لػػف اس لػػش  فػػي ق سػػم اس  الػػم بمصػػفو  
سف سػػف  ػػف اس ػػشب  اسلػػءبي سهػػلا  03س ػػشس  ف 52 ف هػػف اإلكتدػػشدي فػػي اكػػ اث ثػػف تي 

بشسعفالػػؿ اسب شئسػػم فػػي اسلدتلػػ  اسلصػػ ي بصػػفم  شلػػم اسػػ ف  فاسػػلي تػػنث  ب بسعػػم اسكػػشؿ 
فاسلدتلػ  اس سفػي  ءػػ  فدػل اسمصػفو   لػػف ا تلػش   برػي فلفقػػؼ لػف لءةسػم فلػػشئؿ 
اال تػػشج فاسللػػتفم استعءسلػػي  اال هف هػػلا اس ػػشب  اسعػػشـ سػػـ س فػػي فدػػف  لػػءبسشت فتبشس ػػشت 

س  ائا االدتلش سم فامت فشت بسف التدشبشت  س م اس  الم لف اسلبكفثشت في اسفئشت فا
 اسلمتءفم.

ف بلػػش سعػػف  اس ػػشب  اسلػػءبي سل ػػش ةم اس لػػش  فػػي اس سػػؼ فػػي اكتدشدػػشت اسثػػف ة 
اس   فالؿ لشزاست قشئلم لف اسلدتل  اس سفي ق  تع قؿ ه ا  اسل هة سػ ف هش فػي اسل ػش ةم 
اسلسشلػػػػسم فػػػػي االكتدشدػػػػشت فػػػػي اسللػػػػتربؿ  لثػػػػؿ  فػػػػا اسػػػػزفج ف ػػػػ ـ فدػػػػف  اس ابػػػػم  

كلػػشن اسلػػ   هة فػػي اس سػػؼ بعػػ ـ ههلسػػم  ف هػػش االكتدػػشدي  لػػ  لػػسش ة اسعػػش ات فاسرػػسـ فا 
فاسترشسس  اسر فسم استي ال تؤس   مفؿ اس لش  في اس سػؼ هف ل ػش ةتهف فػي اكتدشدػشت هف 

 ثف ة.
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ففػػي هػػلا اسلػػسشؽ الكظػػت اس ا لػػم فدػػف  ترػػش   فػػي الػػتدشبشت  س ػػم اس  الػػم لػػف 
اس اـ لف امػت ؼ فتبػشسف األفاػشع االدتلش سػم  اسفئشت فاس  ائا االدتلش سم اسلمتءفم  ء 

فاسظ فؼ اس برسم س م اسعس م  فبشس لبم سعس ػم اس  الػم لػف اسلػ ش  فػي هلػ  اس  ػش  اسز ا ػي 
% لػػف  س ػػم اس  الػػم فػػي 1.1سػـػ تؤةػػ  اال كشسػػم فاكػػ ة فرػػ  لػػف مللػػم   ػػ  كشسػػم ب لػػبم 

 03ي فعشسسػػػشت ثػػػف ة % لػػػف ادلػػػشسي  س ػػػم اس ا لػػػم ا هػػػش  ػػػش ةت فػػػ0.0هػػػلد اسفئػػػم ف لػػػبم 
( 5سف سف في ل س م ب هش ستففسا  ئسن اسدلهف سم فسرػ  ةش ػت هػلد اسكشسػم هػي اسكشسػم  قـػ )

 لف زفدشت لتفل ي ل ؾ األ ااي اسز ا سم.
هلش بشقي كشالت اس  الم لف زفدػشت هلػ  اس  ػش  اسز ا ػي  ءػ  للػتفم اسفئػم 

تهف فػي هي اكتدشدػشت لػفا  األلشلسم هف اس  ائا اس امءسم فر  هة ف  ءػ   ػ ـ ل ػش ة
سف سػػػف  للػػػش سؤةػػػ  اس ػػػشب  اسلػػػءبي اللػػػتدشبشت اسعس ػػػم فسلػػػش  03س ػػػشس  هف  52فػػػي ثػػػف ة 

 ستعءؽ بشسل ش ةم في االكتدشدشت.
هلػػش بشس لػػبم سعس ػػم اس  الػػم لػػف اسلفظفػػشت فػػي اسر ػػشع اسكةػػفلي فرػػ  هلػػتل ت 

 ةم االكتدشدسػػم لػػسش ة اس ػػشب  اسلػػءبي اللػػتدشبشت اسكػػشالت. كسػػث سػػـ ت ػػ  اسػػ  اسل ػػش
% لػف ادلػشسي اسعس ػم فػي هػلد 53لفم كشستشف فرػ  لػف ادلػشسي   ػ  كػشالت ب لػبم 

% لػػف ادلػػشسي اسعس ػػم اسةءسػػم سء  الػػم. كسػػث هةػػ ت اسكشستػػشف )األفسػػ  1.1اسفئػػم ب لػػبم 
لػػػ س ة ل  لػػػم( ف)اسثش سػػػم له  لػػػم فػػػي ل س سػػػم االلػػػةشف( ه هػػػف  ػػػش ةف فػػػي اسللػػػس ات 

سف سف  ةلش هب سف الػتع ا نا  03س شس  فهث ش  اكتدشدشت ثف ة  52االكتدشدسم هث ش  ثف ة 
 سءل ش ةم للترب ن في هي فعشسسشت اكتدشدسم.

فسر  ةش ت اسلءبسم استشلػم هػي لػلم الػتدشبشت  س ػم اس  الػم لػف اسزفدػشت فػي 
 52هلػػ  اس  ػػش  اسك فػػي اسلت ػػفع فسلػػش ستعءػػؽ بشسل ػػش ةم االكتدشدسػػم فػػي فعشسسػػشت ثػػف ة 



 ثـورة ينـايـر والمشـاركـة السيـاسيـة للنسـاء في الريف المصري
 

 2222 أكتوبر                               59             ن         خمسووال سادسالعدد ال

سف سف. فءـ تلدؿ هي لف اسكشالت هي ل ش ةم  ء  هي للتفم اكتدشدي  03س شس  ف 
 م ؿ اسثف تسف هف قبءهش هف بع هش.

فسعػػؿ هػػلا اسلفقػػؼ اسلػػءبي لػػف اس لػػبم اسغشسبػػم سعس ػػم اس  الػػم بفئشتهػػش ف ػػ ائكهش  
لػػ فة اسعفالػػؿ اسب شئسػػم اسلتعءرػػم برػػسـ فثرشفػػم اسلدتلػػ  اسرػػ في فهلستػػل  اسلمتءفػػم تعةػػن

بفسم اسلةف سم استي لشزاست ترؼ  شئرنش الشـ للش لم اسل هة سكرفقهش اسلسشلػسم  اسلء م األ
فاستػػػػي ة لػػػػت فػػػػي هلهػػػػشف اس لػػػػش  اتدشهػػػػشت لػػػػءبسم فسلػػػػش ستعءػػػػؽ بكرهػػػػف فػػػػي للش لػػػػم 

 اسل ش ةم االكتدشدسم فاسلسشلسم اسص سكم.

 :األداء وفعــاليــة الــريف فــي لمنســـاء السيـــاسيـــة المشـــاركة -6
هبػػػت اسع سػػػ  لػػػف اس  الػػػشت اسلػػػشبرم اسػػػ  ه ػػػل ثلػػػم  فالػػػؿ ب شئسػػػم هثػػػ ت  ءػػػ  ل 

فعشسسػػػػػم ه ا  اس لػػػػػش  فػػػػػي اسلدتلػػػػػ  اسلصػػػػػ ي بصػػػػػفم  شلػػػػػم  ففػػػػػي اس سػػػػػؼ  ءػػػػػ  فدػػػػػل 
اسمصػػػػفو  ءػػػػ  للػػػػتفم اسل ػػػػش ةم اسلسشلػػػػسم بلؤ ػػػػ اتهش اسلمتءفػػػػم. فةػػػػشف اسلػػػػف فث 

ا شقت اس  ك  ةبس  فعشسسم اسثرشفي فاسلء م األبفسم اسلةف سم لف ههـ هلد اسعفالؿ استي 
اسل ػػش ةم اسلسشلػػسم سء لػػش    ػػ فة  ءػػ  ا مفػػشا اسللػػتفم اسثرػػشفي سء لػػش  فا عػػ اـ ثرػػم 
اس لػػش  فػػي اس سػػؼ فػػي ه فلػػهف  لػػ  اسػػش  اإل ا ة اسلسشلػػسم سػػ م صػػ شع اسرػػ ا  ستلةػػسف 

 اسل هة بصفم  شلم فاسل هة اس سفسم  ء  فدل اسمصفو.
 الػػشت اسلهلػػم استػػي لػػ   دلءػػم لػػف اسلعفقػػشت ففػػي هػػلا اإل ػػش  لهبػػت هكػػ م اس  

استي هث ت  ء  فعشسسم ه ا  اس لش  س ف هف  ء  صعس  اسل ػش ةم اسلسشلػسم ل هػش  ػ ـ ف ػي 
اس لش  ه فلهـ سكدـ فههلسم  ف هػف  ءػ  ةشفػم اسللػتفسشت  بشإلاػشفم اسػ  اػعؼ ل ظفلػم 

 ت ػػش  ظػػشه ة استكػػ ش اسرػػفا سف استػػي تكػػشفؿ هف تاػػلف اسللػػشفاة فػػي اسل ػػش ةم اسلسشلػػسم  فا
بشس لػػش    ػػ فة  ءػػ  اسفرػػ  فاسػػلي سلثػػؿ استكػػ ي األةبػػ   فػػ  سلةػػف اسكػػ سث  ػػف ل ػػش ةم 
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لسشلسم دش ة في لص  فهاء  اسلص سسف  لءسنش ففاقعسنش تكت مػ  اسفرػ   اسػلي سعػش ي ل ػل 
 (5321اسعلشؿ اسف كسف فاس لش  في اس سؼ. ) س ش فهبم  

 الػػػم لػػػف اس لػػػش  فػػػي اسر سػػػم بصػػػ   اسعفالػػػؿ فسرػػػ  ت ف ػػػت الػػػتدشبشت  س ػػػم اس  
اسلؤث ة في فعشسسم اسل ش ةم اسلسشلػسم سء لػش  فػي اس سػؼ  كسػث هةػ ت اسعس ػم  ءػ   ػ   

 لف اسعفالؿ سلةف   اهش  ء  اس كف استشسي:
  ا تفشع لع الت األلسم في اس سؼ اسلص ي بصفم  شلم فبسف اس لش   ء  فدل

. فسرػػ  هةػػ   ءػػ  لسػػؾ  لػػبم ةبسػػ ة اسمصػػفو  هف ا مفػػشا اسللػػتفم استعءسلػػي
% 32% لف اسزفدشت في هل  اس  ش  اسز ا ػي  ف33لف  س م اس  الم بءغت

% سءزفدػػشت فػػي هلػػ  اس  ػػش  اسك فػػي 2لػػف اسلفظفػػشت بشسر ػػشع اسكةػػفلي  ف
 اسلت فع.

  ا عػػػ اـ اإل ا ة اسلسشلػػػسم سػػػ م لتمػػػلي اسرػػػ ا  اسلسشلػػػي ب ػػػنف   ػػػـ اسلػػػ هة فػػػي
كلػػػشن اس لػػػش  لػػػف  س ػػػم اس  الػػػم بػػػن هف اسػػػ  لدػػػشؿ اسل ػػػش ةم اسلسشلػػػسم   فا 

لػػ  فات فػػي األلػػشن سءل ػػش ةم اسلسشلػػسم  فةػػشف هػػلا اإلكلػػشن ل تفعنػػش سػػ م 
 ةشفم فئشت ف  ائا  س م اس  الم.

   سعبػػػػت ل ظفلػػػػم اسعػػػػش ات فاسترشسسػػػػ  فاسلف ثػػػػشت اسثرشفسػػػػم اسلػػػػشئ ة فػػػػي اسلدتلػػػػ
 ف هػػش فػػي  لءسػػم اسلصػػ ي تدػػشد اسلػػ هة  بلػػش تتاػػلف لػػف اتدشهػػشت لػػءبسم ازا  
ػػش  اسل ػػش ةم اسلسشلػػسم  فتػػ  سـ لػػس  ة اس دػػؿ فهلستػػل اسلةف سػػم  سعبػػت  ف نا لهلن

فػػي ا شقػػم اسلػػ هة  ػػف للش لػػم كرهػػش فػػي اسل ػػش ةم اسلسشلػػسم اسفش ءػػم كسػػث هةػػ  
 ءػ  لسػؾ  ػػ   ةبسػ  لػف  س ػػم اس  الػم ب لػػبم لترش بػم بػسف دلسػػ  فئػشت اسعس ػػم 

 ف  ائكهش االدتلش سم.
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  األكػػػزا  اسلسشلػػػسم بنهلسػػػم  ف  اسلػػػ هة فاسلػػػعي الةتلػػػش   اػػػفستهش هف  ػػػ ـ اقت ػػػشع
ا تلشئهػػش فمشصػػم اسلػػ هة اس سفسػػم. فسرػػ  لهبػػت اسػػ  لسػػؾ  لػػبم ةبسػػ ة لػػف  س ػػم اس  الػػم 

% 23اللسلش لف اسلفظفشت في اسر شع اسكةػفلي كسػث ةش ػت  لػبم لػف  هسػف لسػؾ 
د اسفئػػم )اسكشسػػم اس ابعػػم لػػف اسعس ػػم فػػي هػػلد اسفئػػم  فسرػػ  لهبػػت هكػػ م اسكػػشالت فػػي هػػل

فتعلؿ له  لم بل س سم اسز ا ػم بب هػش اسػ  ه ػل ال هكػ  س اػ  فػي تلثسػؿ  لػش  اس سػؼ 
 ءػػ  هي للػػػتفم  كتػػػ  اس لػػػش  اسلعس ػػػشت فػػػي لدءػػػن اس ػػػع  ال تفدػػػ  فػػػسهف هلػػػ هد 
ػػػش  ػػػ ـ  ابػػػم اس ظػػػشـ  تلثػػػؿ اس لػػػش  فػػػي اس سػػػؼ اسلصػػػ ي  فسعػػػؿ هػػػلا لػػػش سؤةػػػ  هسان

 سل هة لسشلسنش فاقعنش لءلفلنش في اس سؼ.اسلسشلي في دعؿ تلةسف ا
دػػش ت قاػػسم اسع ػػؼ اسللػػش ن اػػ  اس لػػش  فػػي اسلدتلػػ  هكػػ  ههػػـ اسلعفقػػشت 
استي  ةزت  ءسهش  س م اس  الم لفا   امؿ األل ة هف مش دهش  فسعؿ لسػؾ ساػعؼ لػف 
ف و اسل ش ةم اسلسشلسم سء لػش  فمشصػم فػي اس سػؼ  فػي ظػؿ تػ  ي لةش ػم اسلػ هة ففػي 

دػػػف  اسكلشسػػػم اسرش ف سػػػم سػػػ  ع دػػػ ائـ اسع ػػػؼ اػػػ  اس لػػػش   امػػػؿ األلػػػ ة فػػػي ظػػػؿ  ػػػ ـ ف 
اس سؼ. ف ء  اس اـ لف ههلسم فكلشلسم هػلد اسراػسم اال ه هػش القػت تنةسػ نا فالػعنش سػ م 

% 33 س ػػم اس  الػػم اللػػسلش فػػي فئػػم اسزفدػػشت فػػي هلػػ  اسكسػػشزات اسرزلسػػم فلسػػؾ ب لػػبم 
شت هل  اس  ػش  اسك فػي اسلت ػفع ب لػبم فةلسؾ س م ث ث لف لدشالت اس  الم في زفد

 % لف ادلشسي  س م اس  الم في هلد اسفئم.22
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 :الـــــدراســــــــــة نتــــــائــــــج: تاسًعا

مءصػػت اس  الػػم اس اه ػػم اسػػ  دلءػػم لػػف اس تػػشئج استػػي سلة  ػػش هف  لتع اػػهش  ءػػ  
 اس كف استشسي: 

صػػعس  است  ػػئم اسلسشلػػسم  لش لػػت اس لػػش  فػػي اسر سػػم اسلصػػ سم ه ف نا لهلػػم  ءػػ  -2
سألب ػػػش  ةنكػػػ  ههػػػـ لؤ ػػػ ات اسل ػػػش ةم اسلسشلػػػسم اسػػػ  اسلبش ػػػ ة  كسػػػث  لءػػػت 
 ءػػ  تءرػػسف هب شئهػػش قػػسـ اال تلػػش   ءػػ  اسػػ فن فاس ؤسػػم اس شقػػ ة فاسفش ءػػم فاس  ػػ م 

 لسشلسنش فلدتلعسنش.
سعبت اسعفالؿ اسب شئسم في اسلدتل  اسلص ي  ف نا لهلػش فػي اسل ػش ةم اسلسشلػسم  -5

لػػػش  فػػػي اس سػػػؼ اسلصػػػ ي  لػػػفا  بشسفعشسسػػػم فاس  ػػػش   هف است ادػػػ  فاساػػػعؼ سء 
كلػػػ  اسفئػػػشت فاس ػػػ ائا االدتلش سػػػم  فتلثءػػػت هػػػلد اسعفالػػػؿ فػػػي اسلفقػػػؼ لػػػف 
لءةسػػػػم فلػػػػشئؿ اال تػػػػشج االدتلػػػػش ي  فاال تلػػػػش  اس برػػػػي  فاسللػػػػتفم استعءسلػػػػي  

ثس  هػػلد فاسػػف ي االدتلػػش ي فاسثرػػشفي  كسػػث ة ػػفت اس  الػػم ه ػػل ةءلػػش تزاسػػ  تػػن
اسعفالػػػػؿ فا تفعػػػػت فػػػػي   دتهػػػػش فللػػػػتفاهش  ةءلػػػػش ا تفعػػػػت لعػػػػ الت اسل ػػػػش ةم 

  اسلسشلسم سء لش  فاسعةن صكسا.
ةش ت األلسم فاعؼ اسللػتفم استعءسلػي  ػشل ن ل ػت ةنش سػ م دػز  ةبسػ  لػف  س ػم  -0

اس  الم لف اس لش  في ق سم اس  الم  للش هث  اس  ك  ةبسػ   ءػ  ا مفػشا للػتفم 
 سشلسم س سهف. اسل ش ةم اسل

دػػػش ت  تػػػشئج اس  الػػػم  ءػػػ  صػػػعس  استصػػػفست اال تمػػػشبي ةلؤ ػػػ  لػػػف لؤ ػػػ ات  -6
اسل ش ةم اسلسشلػسم سػتعةن لػ م فعشسسػم  ف  اسلػ هة فػي اس سػؼ اسلصػ ي فػي هػلا 
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اسلدػػػػشؿ  مشصػػػػم بعػػػػ  قسػػػػشـ اسثػػػػف ة  فلسػػػػؾ ب لػػػػ   شسسػػػػم لػػػػف اإل ال  بشسصػػػػفت 
ا  ئػػػسن اسدلهف سػػػم هف اال تمػػػشبي لػػػفا  فػػػي االلػػػتفتش   ءػػػ  اس لػػػتف  هف تفػػػفس

 سف سف. 03اال تمشبشت لدءن اس ع  بع  ثف ة 
ش في التدشبشت  س م -2 اس  الم فسلػش ستعءػؽ بشال تلػش   ةشف ه شؾ تبشس نش فامت فنش فااكن

اسكزبػػي ف اػػفسم اسلػػ هة فػػي األكػػزا  اسلسشلػػسم فلدػػشسن اسكةػـػ اسلكءػػي اس ػػعبي  
فػي للػتفسشت اسعاػفسم سػ م  فاسدلعسشت األهءسم  كسث ةشف ه شؾ تػ  ي هف ا عػ اـ

اس لػػػش  فػػػي اسر سػػػم بصػػػفم  شلػػػم بشلػػػتث ش  بعػػػا اسكػػػشالت اس تػػػي كصػػػءف  ءػػػ  
للػػتفسشت ل تفعػػم لػػف استعءػػسـ  هف اس تػػي س تلػػسف اسػػ  للػػتفسشت  برسػػم ل تفعػػم  هف 

 اس تي س سهف للتفم ل تف   لبسنش لف اسف ي االدتلش ي فاسلسشلي.
ش فػػػي اسل ػػػش ةم فاالكتدػػػشج فػػػي  لش لػػػت اس لػػػش  فػػػي ق سػػػم اس  الػػػم  ف نا -1 فااػػػكن

سف ػػف  بلػػش سعةػػن  ابتهػػش فػػي تغسػػ  األفاػػشع  03س ػػشس  ف 52هكػػ اث ثػػف تي 
االدتلش سم اسمشصم بشس لش  فسف ب لبم اس  ةبس ة لػف كػشالت اس  الػم  اال هف 
لسػػؾ فػػي كػػ  لاتػػل سعتبػػ  تكػػ سنش سءعػػش ات فاسترشسسػػ  فاسلف فثػػشت اسثرشفسػػم اسلػػءبسم 

 اسلعفقم.
تشئج اس  الم  ف  ؤسم اسعس ػم  ػف فدػف   ربػشت فتكػ سشت هلػشـ تفعسػؿ ة فت   -1

ل ػػػػػش ةم اس لػػػػػػش  لسشلػػػػػػسنش  فهف ههػػػػػػـ هػػػػػلد اسعربػػػػػػشت ةش ػػػػػػت اسثرشفػػػػػػم اسلسشلػػػػػػسم 
فاالدتلش سم اسلػشئ ة فاسللػس  ة فػي اسلدتلػ  اسرػ في  ةػشسلف فث اسثرػشفي اسػلي 
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ة  للػػش ه م اسػػي ستلػػـ بشسهسل ػػم اسلةف سػػم فلػػس  ة اس دػػشؿ  فاس ظػػ ة اس ف سػػم سءلػػ ه
 ا ع اـ ثرم اسل هة في لاتهش فق  تهش  ء  اسل ش ةم اسلسشلسم اسفش ءم.

ة ػػػػػفت  س ػػػػػم اس  الػػػػػم  ػػػػػف هف اسلػػػػػ هة فػػػػػي اس سػػػػػؼ الزاسػػػػػت تعػػػػػش ي االلػػػػػتبعش   -2
س ػػػػشس  هف  52فاستهلػػػػسش فػػػػي اسكسػػػػشة اسلسشلػػػػسم فاالدتلش سػػػػم  لػػػػفا  قبػػػػؿ ثػػػػف ة 

    ـ تفف  اإل ا ة اسلسشلسم بع هش  فسر  ه دعت  س م اس  الم هلا االقصش  اس
سػػػػػ م صػػػػػش   اسرػػػػػ ا  فػػػػػي لصػػػػػ  ستػػػػػ  سـ اسلػػػػػ هة فتلةس هػػػػػش كرسرػػػػػم إل ػػػػػعش ات. 
بشإلاشفم اس    ـ فعشسسم اس ف  اسلي ترـف بل فلشئؿ اال  ـ في هلا اال ػش   
ف ػػػ ـ فدػػػف  ه ػػػ  قش ف سػػػم  ا  ػػػم سءع ػػػؼ اػػػ  اسلػػػ هة فاػػػعؼ  ف  األكػػػزا  

ف ػ ـ مءػؽ ةػفا    لػشئسم ةػؿ لسػؾ ه م اسلسشلسم فلؤللشت اسلدتل  اسلػ  ي  
 اعؼ للتفسشت ل ش ةم اس لش  لسشلسنش. 

سدشبسػػم سػػ م اس لػػش  فػػي اسر سػػم  -3 هةػػ ت  تػػشئج اس  الػػم  ءػػ  فدػػف   ظػػ ة لتفشئءػػم فا 
فسلػػش ستعءػػؽ بػػشسف و اسلتشكػػم سءلػػ هة اسلصػػ سم فػػي قاػػسم اسل ػػش ةم اسلسشلػػسم  

ف اسلػػػ هة لسشلػػػسنش فلؤ ػػػ ات اهتلػػػشـ اس ظػػػشـ اسلسشلػػػي فػػػي لصػػػ  ب سسػػػشت تلةػػػس
فادتلش سنػػػش  فاال سعتلػػػ  استلةػػػسف  ءػػػ  قػػػ ا ات ففقسػػػم لثػػػؿ  ظػػػشـ اسةفتػػػش  برػػػ   
ا تلػػػش د  ءػػػ   سسػػػشت فاقعسػػػم ستكرسػػػؽ لةتلػػػبشت لبش ػػػ ة سءلػػػ هة  ءػػػ  اسصػػػعس  

 اسلسشلي.
فبصفم ادلشسسم فرف اس تسدم األلشلسم سء  الم تفاا ه ل سـ ستـ  صػ   -23

ت اسل ػػش ةم اسلسشلػػسم سء لػػش  فػػي اسر سػػم امت فػػشت دفه سػػم فسلػػش ستعءػػؽ بلعػػ ال
س ػشس . فلػش  52اسلص سم  اسءهـ تغس نا لك ف نا فدزئسنش   لش ةشف لشئ نا قبؿ ثػف ة 
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زاست اسلع سػشت االدتلش سػم فاسلسشلػسم اسلكػ  ة سللػتفسشت اسل ػش ةم اسلسشلػسم 
 سسلت في صشسا اسل هة بصفم  شلم فمشصم اسل هة في اس سؼ.

 ػػم اسػػ   تسدػػم هلشلػػسم فهػػي هف تعزسػػز اسل ػػش ةم مءصػػت اس  الػػم اس اه -22
اسلسشلػػػسم سء لػػػش  بصػػػفم  شلػػػم فاس لػػػش  اس سفسػػػشت بصػػػفم مشصػػػم سسلػػػت قاػػػسم 
لات هبعػػػػش  قش ف سػػػػم فلسشلػػػػػسم فكلػػػػ   فسة هػػػػش ا عةػػػػػشن ألفاػػػػشع اقتصػػػػػش سل 
فادتلش سػػػػػػػم فثرشفسػػػػػػػػم  كسػػػػػػػث هف   قتهػػػػػػػػش بلؤ ػػػػػػػ ات استلةػػػػػػػػسف االقتصػػػػػػػػش ي 

 سم.فاالدتلش ي   قم فثسرم فتفش ء

 

 عاشرًا: أهم التوصيات : 
ترتػػ ح اس  الػػػم فػػػي ا ػػػش  اس ؤسػػػم اإللت ػػػ افسم سللػػػتربؿ اسل ػػػش ةم اسلسشلػػػسم سء لػػػش  فػػػي 

 اس سؼ اسلص ي استفصسشت استشسسم : 
فػي اسلدتلػ   اػ ف ة ااػ  ع اسلؤللػشت اسػ  اس لػلسم اسلهتلػم ب ػشف اسلػ اة -2

اسلص ي ب ف هش في اسعلؿ  ءي تدشفز لعفقشت اسل ش ةم اسلسشلسم سء لش  فػي 
لع الت ه ءي لف اسل ػش ةم   فا  ػ لشج هةثػ  فعشسسػم سء لػش  اس سؼ   بلش سكرؽ 

 في اس نف اسلسشلي . 

اهتلشـ اسلؤللم اإل  لسم اللسلش اسر فات اسفاشئسم براشسش اس لػش  فػي اس سػؼ  -5
دهػػم اسلػػف فث اسثرػػػشفي اسل ػػشها سءػػ ف  اسلسشلػػي سءلػػ هة فػػػي فاسعلػػؿ  ءػػي لفا

 اس سؼ   فاسعلؿ  ءي اك ؿ ثرشفم د س ة تتلـ بشإل فتشدسم . 
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اػػ ف ة قسػػشـ األدػػزا  اسلسشلػػسم بػػ ف هش فػػي مءػػؽ ةػػفا    لػػشئسم فا سػػم تلػػش ن  -0
 ف ان فػػػػػش  ن فػػػػػي ت ػػػػػدس  اسل ػػػػػش ةم اسلسشلػػػػػسم سء لػػػػػش  فػػػػػي اس سػػػػػؼ بلؤ ػػػػػ اتهش 

 اسلتع  ة. 

اسهدشئسػػم  –ي لؤللػػشت اسلدتلػػ  اسلػػ  ي سل ػػ فع ف  ػػي سلةشفكػػم األلسػػم تب ػػ -6
اسل ت  ة س ي   ائا لعس م لف اس لش  في اس سؼ اسلصػ ي   سلػش سهػش لػف تػنثس  

 لهـ في ا شقم اسل ش ةم اسلسشلسم سء لش  في اس سؼ . 

اهتلشـ اس فسم براسم استلةسف االقتصش ي فاسلسشلي سء لػش  فػي اس سػؼ   فلسػؾ  -2
 ؿ ا لشدهف في ل  فع ت لفي  سفي سكرؽ سهف االلتر سسم االقتصش سم لف م

 للش س عةن  ءي ق  تهف  ءي اسل ش ةم اسلسشلسم بفش ءسم . 

تفصي اس  الم با ف ة هف تعتل   سسػشت اسللػش  ة اسكةفلسػم سء لػش  فػي اس سػؼ  -1
اسلصػػ ي  ءػػي ادػػ ا ات فاقعسػػم تهػػ ؼ اسػػي تكلػػسف هفاػػشع اس لػػش  فػػي اس سػػؼ 

 ػػػف اسرػػػ ا ات اسففقسػػػم   فهف تعتلػػػ   ءػػػي ه ػػػ  قش ف سػػػم ف لػػػتف سم تكفػػػظ  بعسػػػ ان 
 سء لش  لةش تهش . 
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 الهـــــــــوامـــــــــش
(  اسعلػػػؿ األهءػػػي فاستغسػػػ  االدتلػػػش ي فػػػي لصػػػ   ل ةػػػز اس  الػػػشت 5332هلػػػش ي ق ػػػ سؿ  ) -2

 .20اسلسشلسم فااللت اتسدسم  األه اـ  و 
اسلسشلسم س م اسل هة اسلص سم  لدءم لص  اسلعشصػ ة   (  اسل ش ةم5333هلش ي ماس   ) -5

 سءلزسػػػ  لػػف اال ػػػ ع  ءػػ  اسل ػػػش ةم اسلسشلػػسم سء لػػػش  .531  و 31  اسلػػ م 622 ػػ   
 ه ظ : 

(  اسل ػػش ةم اسلسشلػػسم سءلػػ هة اسلصػػ سم   لػػشسم لشدلػػتس  اسػػ  5331لكشلػػف لكلػػ   ءػػ  ) -0
 ل  ف ة  ةءسم اآل ا   دشلعم  سف  لن.

  ثرشفػػػم اسل ػػػش ةم    الػػػم فػػػي است لسػػػم اسلسشلػػػسم   ا  اس هاػػػم (2007)لػػػس  هبػػػف اػػػسؼ   -6
 .اسع بسم  اسرشه ة

  اال ػ ـ فاسل ػش ةم اسلسشلػسم سءلػ هة   ؤسػم تكءسءسػم فالت ػ افسم (2009) ش ؿ  ب  اسغفش    -2
  .اس ا  اسلص سم اسءب ش سم  اسرشه ة اس بعم األفس 

6- Gehan Aby- Zayd (2002), in Search for Political power - Women in 

Parliament in Egypt, Ordain and Lebanon, international Idea. 

ش  :ه ظ  هسان

 Layla, Azzam (2014), State Feminism and Women's Legal Rights in 

Egypt, Diplomacy and Foreign affairs. 

  فػػي هسفػػش  هبػػف (2013) (ـ2010 -2000))هلػػش ي ق ػػ سؿ  اسلػػ هة اسلصػػ سم فاسل ػػش ةم اسلسشلػػسم  -1
ازاسػػػم  اسلػػػ هة اسع بسػػػم فاس سلر ا سػػػم   الػػػم اسكشسػػػم اسلصػػػ سم  ل ظلػػػم اسلػػػ هة اسع بسػػػم  اسرػػػشه ة  و 

215. 

8- Layla, Abu- Lughood(2012) , Living Revolution in an Egyption 

village: Moral Action in a National Space, American Ethnologist, 39 

)1( PP21-25. 

ش  :ه ظ  هسان

  لػػف دلػػشؿ  بػػ  اس شصػػ  اسػػ  لكلػػ  ل لػػي  اسلػػ هة فػػي اسلدػػشسن (2013)سلػػ م اسغ بػػشفي  
 .اس سشبسم  اسل ةز اسع بي سء  الشت فاسبكفث  اسرشه ة

  ا لػػػشج اس ػػػفع االدتلػػػش ي فػػػي است لسػػػم لػػػف مػػػ ؿ اسللػػػشفاة فػػػي (2004)اسسزابػػػث ف مػػػ فف  
ر س  بكػفث اسلسشلػشت  اسلؤللػم اسع بسػم سء  الػشت اسكرفؽ فاسكفا  فاس هي  اسب ؾ اس فسي  ت

 .فاس     بس فت
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9- Aya Nader )2016( What do Egyption Woman Aspire to Egyptian 

Street. 

 Bouziane, Harder's C. and Hoffman (2013), A local Politics and 

Contemporary Transformation in the Arab World, Governance- 

beyond the Center, Palgrave Macmillan, ads, London. 

است لسم اسلسشلسم  اسلفهـف اسل ة ت فاسلرفلػشت فاآلسسػشت   (2015)كسشة قزا  ي   -23
 .165اسلدءم اسدزائ سم سءعءـف االدتلش سم فاإل لش سم  دشلعم اسدزائ   اسدزائ  و 

سم  اسللػػتربؿ   اسل ػػش ةم اسلسشلػػسم فاسعلءسػػم اسلسشلػػ(1997)كلػػسف  ءػػفاف اسبػػسج   -22
 .64  و223  اسع    20اسع بي  اسل م 

  است لسػػػػم اسلسشلػػػػسم فػػػػي اسعػػػػشسـ اسثشسػػػػث   ظ سػػػػشت (1988) بػػػػ  اسلػػػػ عـ اسل ػػػػش    -25
 .203فقاشسش لؤللم اسعسف سء    فاستفزس   اسعسف  و 

13- Harrison David (2008) , the Sociological of Modernization and 

Development, Unwin by mam , London, PP311-328. 

   ءػػـ االدتلػشع اسلسشلػػي  ت دلػػم لكلػ   ػػ   صشصػػس   اسلؤللػػم (1988)فسءػ  بػػ ف   -26
 .288اسدشلعسم سء  الشت فاس    فاستفزس   بس فت  اس بؽ األفس  و 

  لر لػػػػػم فػػػػػي  ءػػػػػـ االدتلػػػػػشع اسلسشلػػػػػي   ا  اسلع فػػػػػم (1987)الػػػػػلش سؿ  ءػػػػػ  لػػػػػع    -22
 .187اسدشلعسم  االلة   سم  و

 :لف اسر ا ات كف لفهـف اسل ش ةم اسلسشلسم ه ظ فسلزس  

  الم اسلءفؾ اال تمشبي ل  اإل ش ة سءلءفؾ اال تمشبي سءل هة  (1996)لءفم  ع افي دلعم  
اسلصػػ سم  كرسرػػم استع  سػػم اسلسشلػػسم فػػي لصػػ     الػػشت فػػي استكػػفؿ اس هلػػلشسي فاسل ػػش ةم 

 .ةاسلسشلسم  ل ةز اسبكفث اسع بسم  لةتبم ل بفسي  اسرشه  

   اس ػػػػبش  فاسل ػػػػش ةم اسلسشلػػػػسم  لدػػػػشالت  ءػػػػـ االدتلػػػػػشع (1985) بػػػػ  اسػػػػ ازؽ اسدءبػػػػي  
 .اسلعشص    ا  اسلع فم اسدشلعسم  االلة   سم

   لعهػ  (1995)  اسل ش ةم بشس لػبم سءلك فلػم لصػ   تر سػ  است لسػم اسب ػ سم (1995)ه م ب  اف  
 .أللـ اسلتك ة  اسرشه ةاستم س  اسرفلي سءتعشفف اسف ي ل  اسب  شلج اال لشئي س

 Malte Lewan )1995( , Participation and Democratic Theory, Carole 

Bateman, Lund's Universitet. 

 Sidney versa, Norman Nie, (1990), American Citizen Participation 

Study, Yale University.  

 Sidney Verba, and atheres, (1997). Voice and Equality, Civic 

voluntarism in America Polities,American political seience Review.  
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  اإل ا ة اسعشلػػػػم سأللفلػػػػم فاس ففسػػػػم   ػػػػ فة األلفلػػػػم  (1982)فزا ة اس ػػػػئفف االدتلش سػػػػم  -21
  .42اسرشه ة  و

سدلف  فاسمصشئو   اسلثرؼ اسلش ةلي اسلعشص   ا(1988) ب  اسبشل   ب  اسلعش ي   -21
االدتلش سػػػػػم  ل تػػػػػ م اسفةػػػػػ  اسع بػػػػػي  اال تءد لػػػػػسش اسع بسػػػػػم  اسلثرفػػػػػفف فاسلػػػػػء م لءلػػػػػءم 
اسكػػػفا ات اسع بسػػػم  اسدلعسػػػم اسع بسػػػم سعءػػػـ االدتلػػػشع  اتكػػػش  اسلكػػػشلسف اسعػػػ    اس بعػػػم 

 .90-88و و  .األفس    لشف  األ  ف

االدتلػشع  ت دلػم   بػ    لر لػم  ر سػم فػي  ءػـ (1992)  سفس   سػ ؿ  ل د سػت ةشفسلػفف -22
 .83اسبشل   ب  اسلع ي   ا  اسةت  اسدشلعسم  اسرشه ة  و 

سلزسػػػػػ  لػػػػػف اسرػػػػػ ا ات كػػػػػفؿ الػػػػػهشلشت االتدػػػػػشد اسلػػػػػش ي استػػػػػش سمي فػػػػػي   الػػػػػم اسل ػػػػػش ةم 
 :اسلسشلسم سء لش  ه ظ 

 Martha E- Gameness)1998( Marxist Materialist Feminism, Virginia, 

Tech University. 

  اس ظ سػػػم فػػػي  ءػػػـ االدتلػػػشع    الػػػم  ر سػػػم   ا  اسلعػػػش ؼ  (1985) عػػػسـ هكلػػػ    لػػػلس  
 .اسرشه ة  اس بعم اسمشللم

  اس ظ سم اسلعشص ة في  ءػـ االدتلػشع    الػم  ر سػم  ت دلػم لكلػف  (1993)ا فس ج زاستءف  
 . ف ة  اب اهسـ  ثلشف   ا  اسلع فم اسدشلعسم  اإللة   سم

  ظ سػػػػػػم االدتلش سػػػػػػم  اسلةتبػػػػػػم اسلصػػػػػػ سم سء بش ػػػػػػم فاس  ػػػػػػ     ب ػػػػػػش  اس(2007) ءػػػػػػي سسءػػػػػػم 
 .االلة   سم

 ظ سػػم  ءػػـ االدتلػػشع   بسعتهػػش فت ف هػػش  ت دلػػم لكلػػف   ػػف ة (1990) ػػسؼ تسلش  سرػػفال   
 .ف م فف   ا  اسلع فم اسدشلعسم  االلة   سم

 .93 سفس   س ؿ  ل د ست ةشفسلفف  ل د  لشبؽ  و  -23

20- George, Ritzer )1996 ( Sociological Theoryl Fourth Edition, Mc 

Graw Hill, intel national Edition, Sociology Series. PP242-243. 

21- Anthony Giddens, (1996) , Capitalism and Modern Social Theory. 

Cambridge University Press, Great Brittan, PP90- 91.  

  اس ظ سػػم اسلعشصػػ ة فػػي  ءػػـ االدتلػػشع  (1999) ءعػػت ابػػ اهسـ س فػػي  فةلػػشؿ اسزسػػشت   -55
 .237 ا  ا س  سء بش م فاس     اسرشه ة  و 



 الجتماعا: ابعرالجزء ال            جامعة بنها  -مجلة كلية اآلداب 
 

 2222 أكتوبر                               72            ن          خمسووال سادسالعدد ال

  اسك ةػػػػػم اس لػػػػػفسم فة هػػػػػش فاتدشهشتهػػػػػش  اسلدءػػػػػم اسع بسػػػػػم سءعءػػػػػـف (2006)ف ة اسللػػػػػش    ثػػػػػ -50
 .11  اسرشه ة  و18  اسل م 7اإل لش سم      

اسر فسػػػػػم  اسلدءػػػػػػم   اسفاػػػػػ  االدتلػػػػػش ي سءلػػػػػ هة (1975) بػػػػػ  اسبشلػػػػػ   بػػػػػ  اسلع ػػػػػي   -56
االدتلش سػػػم اسرفلسػػػم  اسل ةػػػز اسرػػػفلي سءبكػػػفث االدتلش سػػػم فاسد شئسػػػم   ػػػ   مػػػشو  ػػػف 

 .123اسل هة  اسلدء  اسثش ي      اسع   اسثش ي فاسثشسث  و

  األلػػػ ة اسلصػػػ سم فتكػػػ سشت اسعفسلػػػم ل بف ػػػشت (2003)هكلػػػ  زاسػػػ   فاكلػػػ  لدػػػ ي كدػػػشزي  -52
 .433سم اآل ا   دشلعم اسرشه ة قلـ االدتلشع  و ل ةز اسبكفث فاس  الشت االدتلش سم  ةء

 :فسلزس  لف اسر ا ات كفؿ االتدشد اس لفي فاسل ش ةم اسلسشلسم  ه ظ 

  ػػش  (2003)لػػشلسم قػػ  ي   استسػػش  اس لػػفي فاسعلػػؿ األةػػش سلي فػػي لصػػ   ةءسػػم اسب ػػشت  لفلدن
ز اس  الػػػشت تك سػػ   بػػػ  اسبشلػػػ   بػػػ  اسلع ػػػي  ا تلػػػش   ػػ ـ  ا لػػػشؿ اس ػػػ فة اسعءلسػػػم سل ةػػػ

فاسبكػػػػػػفث فاسمػػػػػػ لشت اسلتةشلءػػػػػػم بةءسػػػػػػم اسب ػػػػػػشت  ل بف ػػػػػػشت ل ةػػػػػػز اسبكػػػػػػفث فاس  الػػػػػػشت 
 .االدتلش سم  دشلعم  سف  لن

  ف  اسلػػػػ هة اسع بسػػػػم فػػػػي  لءسػػػػشت است  ػػػػئم االدتلش سػػػػم  (2006)ل ػػػػ  كلػػػػسف هبػػػػف  سػػػػ ة   
ل ةػز  "ماستك سشت فاسلفادهم  لؤتل  اسل هة في لدتلعشت ش  ء  لػشكم ه ػ  كاػش سم لتبشس ػ

 .اس  الشت اسلع فسم  دشلعم  سف  لن  ةءسم اآل ا   قلـ االدتلشع

   فاقػػػ  اسلػػػ هة اس سفسػػػم اسل ػػػتغءم بشسز ا ػػػم فػػػي لػػػفؽ اسعلػػػؿ لكءسنػػػش  (2011)ة سلػػػم اسصػػػغس
 .ف فسسنش  اسلؤتل  اسع بي اس اب  ست لسم اسلفا   اسب  سم  اس سشا

  ش سػػػم سءلػػػ هة اسلصػػػ سم فػػػي  لءسػػػم   اسل ػػػش ةم االدتل(2006)لػػػعس   شصػػػؼ  فاسلػػػس  ا ػػػسـ
است لسم    الػم لس ا سػم لرش  ػم بػسف اس سػؼ فاسكاػ   فكػ ة اس  الػشت االدتلش سػم فاست لفسػم  

 .ةءسم اآل ا   دشلعم  سف  لن

26- Dana R- Fhiser) 2013) , Youth political Participation Brieding 

Activism and Eleetoral Polities, Annual Review of Sociology, vol- 

38. 

27- Janas,H, Hansan. (2016) Residential Mobility and the Turnout 

Revelance of Socail Costes, Timaing and Education, Political 

Behaver, Vol- 38, Issue4. 

28- Richard C- Niemi, Anjia Neundort, Kaat Smet (2016) the 

Compencation Effect of Civic Education on Engagement: How 

Civics Classes Make Up for Missing Parental Socialization, 

Political Behavior Review Vol- 38, issue4. 
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29- Time Johnson, Christopher T. Dawies (2017) Do parents life 

Experiences' Affect the Political and Civic Participation of ther 

Children? the Case of Draf- induced Military Crevice.political 

Behavior Review, vol-39-issue 5. 

30- Meghan Condon, (2015) Voice Lessones: Rethinking the Relation 

Between Education and Political Participation, Political Behavior 

Review, Vol =37, Issue3. 

سف سف  ءػ  اسل ػش ةم  30س شس  ف 25هث  ثف تي   (2012) ب  اس كلف ص ح لص ف    -02
اسلسشلػػسم سءلػػ هة اسلصػػ سم  اسل ةػػز اسػػ سلر ا ي اسع بػػي سء  الػػشت االلػػت اتسدسم فاسلسشلػػسم 

 .فاالقتصش سم  اسرشه ة

سػم  س شس   لكءسػم اس سلر ا  25اسل هة فاسلدشؿ اسعشـ بع  ثف ة  (2014)لش ة لكلف  مءسؿ   -05
 .  اسرشه ة52    

  اسل ش ةم اسلسشلسم سء لش  في لصػ   ا لػش  تصػفستهف فػي اسل كءػم (2016) س ش فهبم   -00
س ػػػشس   اسل تػػػ م اسع بػػػي سءلفا  ػػػم بشستعػػػشفف لػػػ  اسلعهػػػ  اسػػػ فسي  25اس كرػػػم  ءػػػ  ثػػػف ة 

 .سءل ـ  اسرشه ة

  كشسػم اسلػ هة اسلصػ سم بعػ  (2012)تر س  اسدلعسم اسف  سم سء فشع  ف اسكرفؽ فاسك سشت  -06
 .س شس   لزس  لف استهلسش  اسرشه ة 25ثف ة 

اس ف  اسلسشلي سءل هة اس سفسم    الم لس ا سم   لشسم لشدلتس   (2015)هـ كلف  ب  اهلل   -02
 .اس  ل  ف ة  ةءسم اآل ا   قلـ االدتلشع  دشلعم اسل ففسم

اسلػؤث ة  ءػ  اسل ػش ةم اسلسشلػسم  اسعفالؿ اسب شئسػم فاسثرشفسػم (1985)لكي  كشتم لءسلشف   -01
فػػي اس سػػؼ اسلصػػ ي    الػػم لس ا سػػم سرػػ ستسف لصػػ ستسف   لػػشسم لشدلػػتس   ةءسػػم اآل ا   

 .دشلعم  سف  لن

  اسل ػػش ةم اسلسشلػػسم سءلػػ هة  لؤللػػم ف سػػ   سػػش اسبػػ ت  اسرػػشه ة  (2017)هفسػػ ا  ػػ سي   -01
 .اس بعم األفس 

  ل دػػػػػ  (2010-2000) ةم اسلسشلػػػػػسم   اسلػػػػػ هة اسلصػػػػػ سم فاسل ػػػػػش(2015)هلػػػػػش ي ق ػػػػػ سؿ   -02
 .لشبؽ

39- Eili Mari(2010), New Trend in Woman's Political Participation in 

Africa, University of Wisconsin Madison.  

40- Klesner Joseph, (2009), Social Capital and Political Participation in 

latin American, the international Congress of the Latin American 

Studies association, Lassvegass. 
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41- Farah Kabir, (2004) Political Participation of Women in South Asia. 

 .(2020)ل ةز اسلعءفلشت ف  ـ اتمشل اسر ا   لكشفظم اسرءسفبسم  -65

زي استعػػػ ا  اسلػػػةش ي سر سػػػم لسػػػت  شصػػػـ  ل ةػػػز ب هػػػش  لكشفظػػػم اسرءسفبسػػػم  اسدهػػػشز اسل ةػػػ -60
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Abstract 

The Study aim to Try to uncover the State of Political Participation of 

Women in the Egyptian Country Side After the January Revolution 

and the Structural Factors affecting this Situation. 

 Accordingly the Research Starts from Major Question about 

What are the Features of Women's Political Participation in the 

Egyptian Country Side After January 25 Revolution and what are the 

Most important Structural Facture in the Egyptian Countryside that 

Contributed to defining the Features of This Participation. 

 The Study States form the Descriptive and analytical approach. 

Relying on the Qualitative Method in the Analysis thorough Interview 

and Case Study As tools For data Collection. 

 The Study was Conducted on the Village of Mit Asem, Affiliad 

to the Benha Center, Qualybia Governorate on an Interview Sample of 

30 Cases, through an Interview guide- the Study Sample Was Divided 

into three Main Category of Families With the Main Economic 

Activity Agriculture, Families With a diversified Professional Main 

Economic Activity, and Employees in the Government sector.  

 The Field Study Lasted Three Months Starting From the Frist 

of Auegust to the End of October 2020.  

The Current Study Concluded With A Set of Result, the Most 

Important of Which are Structure Factor in the Egyptian Society, It 

played an important and Effective Role in the Political Participation of 

Women in the Egyptian Countryside Whether in Terms of 

Effectiveness and Activity, or With Regression and Weakness 

According to Social Groups and Strata. These Factors Were 

Represented in the Attitude towards Ownership of Social Production 

Means, Class Affiliation, Educational LeveL , and Social Awareness 

and It Rose in the its degree the Higher Rate of Political Participation of 

Women in the Countryside, and Vice Vera. 

The Results of the Study also Indicated That Women in the 

Countryside are Still Suffering form Exclusion and Marginalization in 

Political and Social Life. Whether Before or After the January 

Revolution.  

 


