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 ٩ثٓن ث٠٠ٛجًّز ثٛوالؽٰز ُٮ ثٛؾَثةٌ

ثِٛالفٮ، :دٜو٣ج ثٛؾَثةٌ ٢ٟ دٜوث١ ثٛوجٛٞ ثٛغجٛظ ثْٛجةٌر ُٮ ؿٌٯْ ث٠٤ٛ٪، ٧يث ث٠٤ٛ٪ ثٛي٭ ِٟ ثٛووٯو ٢ٟ ث٠ٛؾجالس 

 .ثٛل...ثالٓضظجه٭، ثٛظ٤جهٮ، ثٛضٌد٪٭

 ُئ١ ٧يث ثألمٌٰ ٓو فؼٮ دوور صـ٪ًثس، ُٮ دجها ثألٌٟ ٛٞ (le patient)٠ُٰج ٯنض ٟؾجٙ ثٛضِ٘ٚ ث٤ِْٛٮ دجٛو٠ٰٚ 

 .ٯ٢٘ ٯض٪ٌُ ُٮ ٟؾض٠و٤ج إال ثٰٜٛٔٚ، ثٰٜٛٔٚ ٢ٟ ث٠ٛنضظ٢ٰ ث٤ِْٛج٢ٰٰ٣، ّ٪ثء ُٮ ّٜٖ ثٛض٪ػَٰ ثٛو٠٪ٟٮ أ٩ ّٜٖ ثٛن٪طظز

٢٘ٛ ُٮ ثٛوشٌٯض٢ٰ ثألمٌٰص٢ٰ أ٭ ٤ٟي ثٛضْو٤ٰجس دوأ ّٜٖ ثٛضوٰٜٞ ثٛوجٛٮ ٯ٪ٌُ هوه أٗذٌ ٢ٟ ثألٟج٢ٗ ثٛذٰوثً٪ؽٰز 

ٜٛـٜذز ث٠ٛضقظ٢ٰٜ ه٬ٜ ش٨جهر ثٛذ٘جٛ٪ًٯج، ٢ٟ أؽٚ ص٘٪ٯ٨٤ٞ ٠ٗنضظ٢ٰ ٣ِْج٢ٰٰ٣، ى٩٭ ثمضظجطجس ٟض٤٪هز هٜٞ ث٤ِِٛ 

٧ي٥ ثَٛٯجهر ُٮ ثٛضؤؿٌٰ ٗج٣ش ٟ٪ثٍٯز ٠ٛضـٜذجس ٟؾض٠و٤ج ثٛي٭ هج٬٣ ٢ٟ هشٌٯز . ثٛوٰجه٭، ثألًؿِ٪٣ٮ، ثٛضٌد٪٭، ثٛظ٤جهٮ

ُوٜٞ ث٤ِِٛ ثٛوٰجه٭ ٯ٨ضٞ . ّ٪هثء أعٌس ٩ صٌٗش ثٛووٯو ٢ٟ ثٛو٪ثٓخ دجألمض ثالػـٌثدجس ث٤ِْٰٛز ٜٛووٯو ٢ٟ أٌُثه ٟؾض٠و٤ج

 .دجٛضِ٘ٚ دجالػـٌثدجس ث٤ِْٰٛز ثٛضٮ ٯوج٣ٮ ٨٤ٟج ثٌِٛه ٢ٟ أؽٚ إهجهر ثالصَث١ ث٤ِْٛٮ ٩ ثٛضَٰ٘ ثالؽض٠جهٮ ٦ٛ

 ثٛضٮ ٧ٮ ٩الٯز ٢ٟ ٩الٯجس ثٛؾَثةٌ، ُال ٯ٤٤٘٠ج ثٛضو٠ٰٞ -ٟور ّضز ٤ّ٪ثس -٠ٟجًّض٤ج ثٛوٰجهٯز ٗج٣ش د٪الٯز دؾجٯز 

 .ث٠ٛـْٜ د٤ضجةؼ ٧ي٥ ثٛوًثّز ه٬ٜ ٗٚ ثٛٔـٌ ثٛؾَثةٌ٭، ٢٘ٛ صذ٬ٔ ٧ي٥ ثٛوًثّز، ٠ٟغٜز ٣ْذٰج ٛذوغ ثٛقجالس ٢ٟ ٟؾض٠و٤ج

 سنقسم مذاخهتنب إنى ثالثخ محبور: 

ٟق٪ً ٯنض ٗٚ ٟج ٯضوْٜ دج٠ٛنضض ث٤ِْٛٮ، ٩ ٠ٟجًّض٦ ُٮ ث٠ٛؾض٠ن ثٛؾَثةٌ٭ ٟن ثٛضٌَٰٗ ه٬ٜ ث٤ٛٔجةض ثٛضٮ  -

 .ٯوج٣ٮ ٨٤ٟج

 .أٟج ث٠ٛق٪ً ثٛغج٣ٮ ُٰنض ُتز ث٠ِٛق٪ط٢ٰ ثٛيٯ٢ ٯضجدو٪١ فظض ثٛوالػ ث٤ِْٛٮ -

٢ٟ ث٠ٛؾض٠ن ثٛؾَثةٌ٭ ٩ ِٰٰٗز ثٛضِ٘ٚ د٨ج،  (vignette clinique)أٟج ث٠ٛق٪ً ثٛغجٛظ ٩ ثألمٌٰ، ٤ّٔوٝ فجٛز هٰجهٯز  -

 .ثّض٤جهث ه٬ٜ صقٰٜٚ ث٠ٛٔجدٜز ثٛوٰجهٯز

 

-Iانمختص اننفسي : 

ه٬ٜ ثٛو٠٪ٝ ٟقض٪٫ ثٛض٘٪ٯ٢ دجٛؾجٟوز ثٛؾَثةٌٯز ُٮ هٜٞ ث٤ِِٛ ٯنض ثالًص٘جٍ ه٬ٜ صٰجًٯ٢ ٣لٌٯ٢ٰ ُٮ ثٛضِ٘ٚ 

دجٛوالػ ث٤ِْٛٮ ٜٛو٠ٰٚ، صٰجً ٯنض ثٛضٌَٰٗ ه٬ٜ ثإلؿجً ث٤ٛلٌ٭ ثٛضقٰٜٜٮ ث٩ٌِٛٯو٭، أٟج ثٛغج٣ٮ ُٰنض ث٠ٛوًّز ثْٜٛ٪ٰٗز، 

 .ث٠ٛوٌُٰز ثال٣ؾٜ٪ّْ٘٪٣ٰز

ٗج٣ش ٠ٟجًّض٤ج ثٛوٰجهٯز ٌٟصذـز دجإلؿجً ث٤ٛلٌ٭ ثٛضقٰٜٜٮ، الّضنوث٤ٟج ثٛوالػ ث٠ْٛض٪ف٬ ٢ٟ ثٛضقٰٜٚ ث٤ِْٛٮ 

(psychothérapie d’inspiration psychanalytique) ٰٚثٛـِ٪ٛز- ثٛي٭ ٯٌَٗ أّجّج ه٬ٜ ٟجػٮ ثٛو٠.- 

 :٠ُٰج ٯٜٮ ٤ّيٌٗ دوغ ث٤ٛٔجةض ث٨ٛجٟز، ثٛضٮ ٯوج٣ٮ ٨٤ٟج ث٠ٛنضض ث٤ِْٛٮ ث٠ٛذضوا

  اإلطبرle cadre:  ًٯؾخ ٬ًٜ ث٠ٛنضض ث٤ِْٛٮ ثٛضٰٔو دئؿجً ٯو٠ٚ ٦ُٰ ُؤ٭ ه٠ٚ مجًػ ٧يث ثإلؿجً ٯؤه٭ إ٬ٛ أػٌث 

 : ٢ٟ د٨٤ٰج. ص٠ِ دجٛوًؽز ثأل٬ٛ٩ ثٛو٠ٰٚ



 

2 

دجّضغ٤جء فجالس ثألؿِجٙ . (face à face)٩ؽ٪ه ٟ٘ضخ ٯِظٚ د٢ٰ ثٛو٠ٰٚ ٩ ث٠ٛنضض ٰٛؾْٜج١ ٟضٔجد٢ٰٜ ٩ؽ٦ ٛ٪ؽ٦  -

دوغ ث٠ٛنضظ٢ٰ ث٠ٛذضوة٢ٰ ٯضٌٗ٪١ فٌٯز ثالمضٰجً ٜٛو٠ٰٚ، .  ثٛضٮ ٯ٢٘٠ ٨ُٰج صٌٌٰٰ ثٛ٪ػوٰز فْخ فٌٯز ثمضٰج٧ًٞ

 .ُٮ ِٰٰٗز ثٛؾٜ٪ُ، ٰٛؾِٜ ُٮ أًٜخ ثألفٰج١ ؽج٣ذٰج ٩ ٧يث مـؤ ُجهؿ ه٤و ثصنجى٣ج ثإلؿجً ثٛضقٰٜٜٮ ٠ٌٗؽن

٩ ٯذ٬ٔ ث٨ٛجصَ ٗ٪ّٰٜز ٛالهضيثً إ١ .  هٰٓٔز45 دٌٟؾز ٟ٪ثهٰو فظض ثٛوالػ ٌٟر ُٮ ٗٚ أّذ٪م، ٛضْضٌٌّ ثٛقظز  -

 .ٗج١ ٤٧جٕ هجةْ أ٩ ٟج٣ن ٢ٟ ؿٌٍ ثٛو٠ٰٚ أ٩ ث٠ٛنضض

-ٗٚ ثٛقظض ٩ثؽذز ثألهثء ٟوُ٪هز ثألؽٌ، أل١ ثٛقظض ث٠ٛؾج٣ٰز صوـٮ أدوجه أم٫ٌ ٜٛوالٓز د٢ٰ ث٠ٛنضض ث٤ِْٛٮ  -

 .ثٛل ٩ دجٛضجٛٮ ٯؤعٌ ىٖٛ ه٬ٜ ُوجٰٛز ثٛوالػ...ثٛو٠ٰٚ، ٗجإلفْجُ دجٛظوثٓز، ثٛضوجؿَ

 تطجيق انزوائش و االختيبراد اننفسيخ: 

٤٧جٕ ثٛووٯو ٢ٟ ثالمضذجًثس ث٤ِْٰٛز ثٛضٮ صنض ؽج٣خ ثٛشنظٰز ٩ ثٛيٗجء ه٠٪ٟج ٢٘ٛ ٯذ٬ٔ ثٛضقظٚ ه٬ٜ ٧ي٥ 

ثأله٩ثس ٰٜٛٔجُ ؽو طوخ أل٨٣ج دج٧لز ثٛضَٰٜ٘،  أٟج صـذ٨ٰٔج ُْٰضوهٮ ِٗجءثس ٩ ص٘٪ٯ٢ مجص، ٛٞ ٯ٤٠ق٦ ثٛض٘٪ٯ٢ ثٛؾجٟوٮ 

 .دِ٘جٯز ٜٛـجٛخ ُٮ هٜٞ ث٤ِِٛ ثٛوٰجه٭

٠ٗج ٯذ٬ٔ أ١ ٣شٌٰ إ٬ٛ أ١ دوغ ثالمضٰجًثس ث٤ِْٰٛز ًٌٰ ِٰٟ٘ز ٩ًٌٰ ٤٤ٟٔز ه٬ٜ ٟؾض٠و٤ج ٨ُٮ صنض ٟؾض٠وجس 

ٛألؿِجٙ ثٛي٭ ٯنض "  ٤ّز6 – 16 "(wisc IV )ه٬ٜ ّذٰٚ ث٠ٛغجٙ ثمضذجً ثٛيٗجء ثٛ٪ٯْٖ . أم٫ٌ ٗج٠ٛؾض٠ن ثٌٌٛدٮ

 .٩ دجٛضجٛٮ صـذ٨ٰٔج ه٬ٜ أٌُثه ٢ٟ ٟؾض٠و٤ج ال ٯوـٮ ٟظوثٰٓز ٤ٛضجةؾ٨ج. ث٠ٛؾض٠وجس ثٌٌٛدٰز

 مىقف انمختص اننفسي: 

 ٟن ثٛضؤٜٓٞ ٟن ٗٚ فجٛز، ٰٛضٰٔو  (la neutralité bien vaillante)ٯؾخ ه٬ٜ ثٛوٰجه٭ أ١ ٯضق٬ٜ دجٛقٰجه ثإلٯؾجدٮ 

دجإل٣ضجػ ثِٜٛلٮ ٜٛو٠ٰٚ، ُِٮ فجٛز ثٛغٌثء ثٛؤٜٮ ٩ ٬٤ً ثٛضوثهٰجس ال ٯضومٚ ٗغٌٰث، أٟج ٠ُٰج ٯنض فجٛز ثٌِٛٔ ثٛؤٜٮ ٩ ٣ٔض 

ُال ٯ٪ؽو ٠٣٪ىػ مجص ٯو٠ٚ د٦ ٩ ٯضذو٦ . ثٛضوثهٰجس ٯْض٪ؽخ ه٬ٜ ث٠ٛنضض ثٛضومٚ ٰٛضقظٚ ه٬ٜ ث٠ٛجهر ث٠ٛـٜ٪دز ٜٛو٠ٚ

 .ثٛوٰجه٭ ُٮ ٗٚ ثٛقجالس ٛضذ٬ٔ ٗٚ فجٛز ، فجٛز مجطز

ُٮ ثٛ٪ثٓن، الفل٤ج أ١ ٟولٞ ث٠ٛنضظ٢ٰ ث٠ٛذضوة٢ٰ، ُٮ ٠ٟجًّجص٨ٞ ثٛوٰجهٯز ٯٔ٪ٟ٪١ دضٔوٯٞ ث٤ٛظجةـ ٟذجشٌر ُٮ ٗٚ 

ثٛقجالس، ٢٘ٛ ٟولٞ ٧ي٥ ثٛقجالس ٯْضوهٮ ثٌٛؽ٪م إ٬ٛ ٟجػٮ ث٠ٌٛٯغ، ٩ ؽوٚ ٟج ٧٪ ال شو٪ً٭ شو٪ً٭ ٟن إهـجء 

صٌِْٰثس ٤ٟـٰٔز ٟٔذ٪ٛز ًٌٰ صوِْٰز، ٛ٘ٮ ٣ظٚ إ٬ٛ ثٛضنَِٰ ٢ٟ فور ثألهٌثع ٩ ثال٣ضٔجٙ ٢ٟ فجٛز ثمضالٙ ثٛض٪ث١ٍ إ٬ٛ 

 .ثالصَث١ ث٤ِْٛٮ

٢ٟ ؽ٨ز أم٫ٌ ٤٧جٕ فجالس صْضوهٮ ٟضجدوز َٟه٩ؽز أ٩ أٗغٌ ٢ٟ ٓذٚ هور أؿٌثٍ، ٟغال فجالس ثٛ٪ّ٪ثُ ث٨ٌٔٛ٭ 

(la névrose obsessionnelle ) ًثٛل ثٛضٮ ٯؾخ ثٛضِ٘ٚ د٨ج ٢ٟ ؿٌٍ ثٛـذٰخ ثٛؤٜٮ ....٩ ثال٣ضقج(Psychiatre)  ٩

 . ث٠ٛنضض ث٤ِْٛٮ

٩ ٤٧جٕ فجالس أم٫ٌ ٯؾخ ص٪ؽ٦ٰ ثٛو٠ٰٚ ٨ُٰج إ٬ٛ ؿذٰخ ٟنضض إلمؼجه٦ ِٛقض هؼ٪٭ ٟو٠ْ، ٯْجهو 

 .(Epilepsieُ)٩ ثٛظٌم  (hystérie)ث٠ٛنضض ث٤ِْٛٮ ه٬ٜ ثٛضشنٰض ثٛضٌِٯٔٮ د٢ٰ فجالس ث٨ْٛضٌٰٯج 

ُِٮ فجٛز ث٨ْٛضٌٰٯج ثٛضِ٘ٚ ٯ٘٪١ ٣ِْٮ ٟقغ، أٟج ُٮ فجٛز ثٛظٌم ُجٛضِ٘ٚ ٯ٘٪١ ُٮ ثٛذوثٯز فض٠ٰج ٢ٟ ؿٌٍ 

 .، عٞ ٠ُٰج دوو ث٠ٛنضض ث٤ِْٛٮ(neurologue)ث٠ٛنضض ُٮ ثألٌٟثع ثٛوظذٰز 

ُٮ إؿجً ث٠ٛضجدوز ث٤ِْٰٛز ٩ مالٙ ثٛوالٓز ثٛغ٤جةٰز ُٮ ثٛوالػ ٤٧جٕ صق٪ٯٚ إٯؾجدٮ أ٩ ّٜذٮ ٯظوً ه٢ ثٛو٠ٰٚ صؾج٥ 

 .ث٠ٛنضض ٩ ػو صق٪ٯٚ إٯؾجدٮ أ٩ ّٜذٮ ٯظوً ه٢ ث٠ٛنضض صؾج٥ ثٛو٠ٰٚ
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ُِٮ فجٛز ػو ثٛضق٪ٯٚ ثْٜٛذٮ ٯض٪ؽخ ه٬ٜ ث٠ٛنضض ث٤ِْٛٮ ص٪ؽ٦ٰ ثٛو٠ٰٚ إ٬ٛ ٟنضض آمٌ، أل١ ٧ي٥ ث٠ٛضجدوز ال 

 .ؽو٫٩ ٨٤ٟج ٩ ال ٣ِن

ًًٞ ىٖٛ ٢ٟ ث٠ٛؤَّ أ١ ٫ٌ٣ دوغ ث٠ٛنضظ٢ٰ ث٠ٛذضوة٢ٰ ُٮ ث٠ٛؾجٙ ٯْضق٪ى١٩ ه٬ٜ ٗٚ ثٛقجالس ث٠ٛٔذٜز ه٨ٰٜٞ 

 .ٛوالؽ٨ج دضٌِه، ه١٩ ثٛض٪ؽ٦ٰ إ٬ٛ ثألؿٌثٍ ثألم٫ٌ ث٠ٛو٤ٰز ٩ ه١٩ إهـجء ثأل٠٧ٰز ٛؼو ثٛضق٪ٯٚ ثْٜٛذٮ

 

 مىقف اإلطبراد انمعنيخ : 

ٛٔو ٗج١ ثٛٔـجم ثٛظقٮ ُٮ دوثٯز ثألٌٟ ٯوج٣ٮ ٢ٟ ٣ٔض ث٠ٛنضظ٢ٰ ث٤ِْٛج٢ٰٰ٣، ٩ ٓو صِـ٤ش ثٛؾ٨جس ث٠ٛو٤ٰز ديٖٛ 

٩ صِشٮ  .دوو ث٤ٛضجةؼ ثٛضٮ ٩طٚ إ٨ٰٛج دوغ ث٠ٛنضظ٢ٰ ثَٛ٘ء ٢ٟ مالٙ هالؽ٨ٞ ٛقجالس أٌِّس ه٢ ٣ضجةؼ ٌٟػٰز

٩ ىٖٛ دئهمجٙ ٟنضظ٢ٰ ٣ِْج٢ٰٰ٣ ُٮ ثٛٔـجم ثٛظقٮ، إال أ١ ىٖٛ ٛٞ . ثالػـٌثدجس ث٤ِْٰٛز ُٮ ث٠ٛؾض٠ن ثٛضٮ ٯْضَٜٝ ثٛضِ٘ٚ د٨ج

 -.ثٛل...ٟ٘ضخ، ٩ًثةَ ٩ ثمضذجًثس ٣ِْٰز - ٯظجفذ٦ ص٪ٌُٰ إؿجً ثٛو٠ٚ 

ٓجٟش ٩ٍثًر ثٛظقز ٩ ثْٛ٘ج١ ٩ إطالؿ ث٠ْٛضشِٰجس دئطوثً ٌّٟ٪ٝ ٯضؼ٢٠ صو٠ٰٜجس " 2008"ٟؤمٌث ُٮ 

ص٨وٍ إ٬ٛ صْـٌٰ ش٩ٌؽ ثٛض٨ٰتز ٩ إهوثه ٛ٪ثٍٝ ثِٛقض ث٤ِْٛٮ ثٛوٰجه٭ ٩ ثألًؿِ٪٣ٮ ُٮ ث٨ٰٛتجس ثٛظقٰز ثٛو٠٪ٰٟز، ٟضؼ٤٠ج 

 .ص٪ٌُٰ إؿجً ثٛو٠ٚ

II -فئخ انمفحىصين: 

 .  ؿِٚ ٩ ًثشو ٩ ٟنضِٜز ثٛؾ٤ِ: ٯض٪ؽ٦ ٠ٜٛنضض ثٛوٰجه٭ ثٛ٘غٌٰ ٢ٟ ثٛقجالس صنض ُتجس ه٠ٌٯز ٟض٤٪هز

كاَد انعٍُاخ انًفحىطح جذ يرُىعح، حٍس ذظى حاالخ يخرهفح يٍ انًقثهٍٍ عهى انعٍادج انُفسٍح،حاونُا َظرٌا ذقسًٍهى إنى 

 :شالز يجًىعاخ كانرانً

يرع ارذفاع انضغط انذيىي نهذو          ، يرع انسكري، يرع انقظىر )    أشخاص يظاتٍٍ تأيراع يزيُح 

حانح هسرٍرٌا، حانح فىتٍا، حانح ) ٌعاَىٌ يٍ اضطراتاخ َفسٍح، أو يظاتٍٍ تأيراع عقهٍح  (إنخ.......انكهىي انًزيٍ

يظحىتٍٍ ترسائم ذىجٍهٍح                                 يٍ طرف انطثٍة انًخرض انًعانج إنى . (إنخ....انىسىاس انقهري 

.انًخرض انُفسً نهركفم تهى  

     أطفال يظحىتٍٍ تأونٍائهى، ٌعاَىٌ يٍ انرسىب انًذرسً                         ، خىاف يذرسً                         

َالحظ أٌ األونٍاء ٌشذدوٌ انحرص عهى اإلقثال فً انًىاعٍذ انًحذدج نهعالج . إنخ.....انرثىل أنإلرادي                  

. انُفسً و رنك نشعىرهى ترأٍَة انضًٍر و انرغثح فً انحظىل عهى َرائج اٌجاتٍح  

.    يجًىعح يرُىعح ذشًم انجُسٍٍ رجال و َساء ٌعاَىٌ يٍ يخرهف انًشاكم  

.إنخ.......  انرجال ٌعاَىٌ يٍ ذعاطً انًخذراخ، عذو انقذرج انجُسٍح                               ، انثطانح  

 .إنخ.....انُساء ٌعاَىٌ يٍ انطالق، ضحاٌا انعُف انزوجً، انعقى انُفسً 

٩ ٓو صذ٢ٰ ٤ٛج ٢ٟ مالٙ ٠ٟجًّض٤ج ثٛوٰجهٯز أ١ ٟولٞ ث٠ِٛق٪ط٢ٰ ال ٯٔذٜ٪١ ه٤ٰٜج ٢ٟ صٜٔجء أ٨ِْ٣ٞ دٚ ٟظق٪د٢ٰ 

٢ٟ ثٛـذٰخ ثِٛجفض ُٮ ثٛذوثٯز، ٓو ٯو٪ه ىٖٛ ٤ٛٔض ثٛ٪هٮ د٠و٫ ث٠ْٛج٠٧ز  (lettre d’orientation)دٌّجةٚ ص٪ؽ٨ٰٰز 

 .ثِٛوجٛز ٠ٜٛنضض ث٤ِْٛٮ ُٮ ثٛضنَِٰ ٢ٟ آال٦ٟ 

٠ٗج الفل٤ج أ١ ث٠ِٛق٪ط٢ٰ ال ٯٔض٤و٪١ دوالػ ٯض٠ق٪ً ٟؼ٠٪٦٣ ُٮ ثٛضذجهٙ ثِٜٛؼٮ، إال دوو ؽ٨و ٢ٟ ؿٌٍ 

ث٠ٛنضض ث٤ِْٛٮ، أل١ ثٛوجهثس ٩ ثٛضٔجٰٛو ص٤ض ه٬ٜ أ١ ٍٯجًر ثٛـذٰخ ص٘٪١ ٟظق٪دز د٪طِز ؿذٰز صقض٪٭ ه٬ٜ أه٩ٯز صْج٧ٞ 

ُٮ ثّضوؾجٙ ثٛشِجء، إ٤٣ج ٣وٜٞ أ١ ثٛوالػ ث٤ِْٛٮ ث٠ْٛض٪ف٬ ٢ٟ ثٛضقٰٜٚ ث٤ِْٛٮ ٯْضٌٌّ ٩ٓضج ؿ٪ٯال إى ٯٌَٗ ه٬ٜ صقٰٜٚ ٩ 

(Enurésie) 

(Lettre d’orientation) 

(Echec  Scolaire) 

(Impuissance sexuelle) 
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٩ ُٮ ث٠ٛٔجدٚ ٣ؾو أ١ ث٠ِٛق٪ص ٯ٘٪١ ْٟضوؾٚ ٜٛقظ٪ٙ ه٬ٜ . (ث٠ٛقض٪٫ ثٛ٘ج٢ٟ)صٌِْٰ ث٠ٛقض٪٫ ثِٜٛؼٮ كج٧ٌٯج ٩ دجؿ٤ٰج

 .٣ضجةؼ إٯؾجدٰز، ٩ دجٛضجٛٮ إ١ ٛٞ ٯقظٚ ه٨ٰٜج ُٮ ٩ٓش ٓظٌٰ ٣ْذٰج ٣ؾو٥ ٯضن٬ٜ ه٢ ٧ي٥ ث٠ٛضجدوز

إػجُز إ٬ٛ ىٖٛ ٤٧جٕ دوغ ثٛقجالس ثٜٛيٯ٢ ٯـجٛذ٪١ دجٛضِ٘ٚ د٨ٞ ه٢ ؿٌٯْ ث٨ٛجصَ ٩ ىٖٛ ٯو٪ه ٜٛذوو ثٛؾٌٌثُٮ أ٩ 

٢٘ٛ ٣ق٢ ٣وٜٞ أ١ ٧يث ث٤ٛ٪م ٢ٟ ثٛضِ٘ٚ ال ٯ٢٘٠ أ١ ٯؤه٭ إ٬ٛ ٣ضجةؼ ٌٟػٰز ه٬ٜ أّجُ أ١ . ٤ٛٔض ثٛ٪ٓش أ٩ ألّذجح أم٫ٌ

 .ثٛل...ثٛو٠ٰٚ ال ٯذيٙ أ٭ ؽ٨و ّ٪ثء ثٛض٤ٔٚ إ٬ٛ ٟ٘ج١ ثٛوالػ أ٩ ٢ٟ فٰظ هُن ص٘جَٰٛ ثٛوالػ

III –  ،تحهيم انمقبثهـــــخ نهسيذ نبصزانحبنخ انعيبديخ 

entretien de Mr.Nacer  ’Analyse de l 

 

إ٬ٛ هجةٜز ًٯِٰز ٯ٤ض٠ٮ .  ٤ّز، أ٠ٌّ ؿ٪ٯٚ ثٛٔجٟز، شوٯو ث٤ٛقجٛز، ى٩ ٟالٟـ ؽ٠ٰٜز43ٯذٜي ثْٰٛو ٣جطٌ ٢ٟ ثٛو٠ٌ

د٤جس، ٟض٩َػ 4 أؿِجٙ ٧٪ أٗذٌ ثٛيٗ٪ً دوو أًدوز أم٪ثس 10صض٘٪١ ٢ٟ 


هجؿٚ - أح ٛن٠ْز أؿِجٙ أًدوز د٤جس،آم٧ٌٞ ىٌٗ- 

 .إطجدض٦ دجٛٔظ٪ً ثٜٛ٘٪٭ ث٢َٟ٠ٛه٢ ثٛو٠ٚ ٤ٟي 

د٠ْضش٬ِ دؾجٯز ٢ٟ أؽٚ    ««néphrologue أًّٚ ٤ٛج ُٮ هٰجهص٤ج ثٛنجطز ٢ٟ ؿٌٍ ٟنضض دؤٌٟثع ثٜٛ٘ٮ

 .إؽٌثء ُقض ٣ِْٮ

ثإلٯؾجدٮ ٣ق٪٣ج، ٤ُجطٌ ٗج١ صق٪ٯٚ ثٙؽٌثء ٧يث ثِٛقض ٠ٗج الفل٤ج إل ٩ُٮ ث٠ٛ٪ثهٰو ث٠ٛقوهر دج٣ضلجٝإ٤ٰٛج ٗج١ ث٠ِٛق٪ص ٯضٌهه 

 .ٯؤٗو دؤ٦٣ ٛٞ ٯؾٌأ أدوث ه٬ٜ ثٛضقوط ٟن شنض ٟج ه٢ مظ٪طٰجص٦ 

I- انحبنـــخ انصحيخ : 

 : انعضىيخ انتي تعزض نهب انمفحىصاإلصبثبد    1- 

، ٢٘ٛ ٤ٟي ٧يث ثٛضجًٯل دوأس صل٨ٌ ه٦ٰٜ دوغ ث٠ٛشجٗٚ ثٛظقٰز 1993إطجدز ٓذٚ ٤ّز ٛٞ ٯضوٌع ث٠ِٛق٪ص ألٯز 

 ٗٚ ٯ٪ٝ ٢ٟ أؽٚ ثٛضنَِٰ ٢ٟ  ثٛي٭ ٗج١ ٯٜؾؤ دْذذ٨ج ٛالّضق٠جٝ(démangeaison)إدضوأس دظوثم ثٌٛأُ عٞ ثٛق٘ز ،ثٛضٮ 

، عٞ آالٝ ٌٓفز ث٠ٛوور ث٠ٛظجفذز دضٰٔتجس، ٰٛظجح دوو٧ج ُٮ (Angine chronique)١ ث٢َٟ٠ٛ ثٜٛ٪ٍصٮ ثٛض٨جح٧ج، دوو٧ج سفو

 ه٧٪ًس ٢ٟ فجٛض٦ ُ٘ج٣ش –ثٛؼٌؾ ثٛشٌٯج٣ٮ   ثًصِجم–دجٛٔظ٪ً ثٜٛ٘٪٭ ث٢َٟ٠ٛ ثٛي٭ دِو٦ٜ صوٌع ٛضؤٰوثس ٤ّ1996ز 

إّضشِجء٥ ٟور ّذوز أش٨ٌ، ٰٛقجٙ ُٮ ٣ِِ ثِٛضٌر ٢ٟ ثٛضقجٙ ثٛوٟ٪٭ ثٛذ٩ٌٰص٪ث٣ٮ ث٬ٛ ثٛضقجٙ ثٛوٟ٪٭ إّضوهش مـٌٰر ٩فٌؽز 

   ثٛو٢ٰ  دٜ٪ًٯز   د٘غجُز إطجدز ثٛو٢ٰ٤ٰه٢ ؿٌٯْ ثٛوٯجَٰٛ، عٞ دوو٧ج ٗج٣ش 

«la cataracte  » - إطجدز ثألى٢ٰ٣ دظ٠ٞ ؽَةٮ عٞ –ُضوٌع ٛو٠ٰٜز ؽٌثفٰز ه٬ٜ ه٢ٰ ٩ثفور. 

 : عالقــخ ثعط األحذاث انصذميخ ثجعط انتعقيذاد   2-

، هج٣ٮ ٟذجشٌر ٢ٟ ٟشجٗٚ طقٰز ه٪ٯظز صوٌع ٨ٛج مالٙ فظز (1997)دوو دٜ٪ى ثْٰٛو ٣جطٌ ٩ُجر أد٦ٰ ٤ّز 

 .ٟالٍٟز ث٠ْٛضش٬ِ ٠ٛور ؿ٪ٯٜزإ٬ٛ ٧يث ٟج أه٭ د٦ . ثٛضظِٰز ثٛوٟ٪ٯز ثٛضٮ أُٔوص٦ ٩ه٦ٰ

ٯذٜي - إعٌ فجهط ٟذجًش إد٢ مجٛض٦ ث٬ٛ طوٟز ٣ِْٰز، ٗج٣ش صضوْٜ د٪ُجر (1998) ٠ٗج صوٌع ث٠ِٛق٪ص ٤ٟي ٤ّض٢ٰ 

إًصِجم ثٛؼٌؾ شضوثه  ثٛضؤٰوثس، ٕإ٬ٛ إ ثٛي٭ ٗج١ ٗغٌٰ ثٛضوْٜ د٦،  ُٮ ثٰٛ٪ٝ ث٠ٛ٪ثٛٮ صوٌع ثْٰٛو ٣جطٌ – ٤ّ٪ثس ٢ٟ4 ثٛو٠ٌ

 .إٯٔج٦ُٟن فو٩ط ٣َٯَ هٟ٪٭ ٓ٪٭ ٢ٟ ثأل٣َ أه٫ د٦ ث٬ٛ ثٜٛؾ٪ء ٠ْٜٛضش٬ِ ٢ٟ أؽٚ ثٛشٌٯج٣ٮ 

 

 

 

                                                           

 .طجدجسٛٞ ٯوـ٤ٰج ثْٰٛو ث٤ٛجطٌ أع٤جء ث٠ٛٔجدٜز ثٛضِظٰالس ث٠ٌٰٓٛز ثٛنجطز دض٪ثًٯل ٧ي٥ ثإل-  
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 :صبثخ اإلانعكبسبد-     3

ر، ٛٔو آفجٰٛج ٗؤ٤٣ٮ أ٥ٌٗ ٣ِْٮ، أ٣لٌ ٤ِْٛٮ ُٮ ث٠ٌٛ»طجدز ه٬ٜ ثْٰٛو ٣جطٌ ٢ٟ ث٤ٛجفٰز ث٤ِْٰٛز ُٰٔ٪ٙ أعٌس ٧ي٥ ثإل

 .إهًث٦ٗ ٛظ٪ًص٦ ثٛؾْوٯز ثٛضٮ أطٰذش دؾٌؿ ٣ٌؽْٮ٧يث ثِٛٔوث١ ًٌٰ .«ٛٞ أ٢ٗ ٧٘يثُٔوس ٟل٨ٌ٭ 

. ٩٭ٙطجدز دجٛٔظ٪ً ثٖٛه٬ٜ فٰجص٦ ثٛؾ٤ْٰز ٟن ٩ٍؽض٦، ُٜٞ ٯظذـ ٓجهًث ؽ٤ْٰج ٟغ٠ٜج ٗج١ ه٦ٰٜ ٓذٚ ثإلطجدز ٠ٗج أعٌس ٧ي٥ ثإل

 .«إ٨٣ج صقضجؽ٤ٮ، ال ٩َٗػ ٩ ٢٘ٛ ٗؤح أل٩اله٧جٛٞ صوو ال أهً٭ »٧يث ٟج أعٌ ُٮ هالٓض٦ ث٩َٛؽٰز ُٰٔ٪ٙ 

إًػجء٧ج ه٬ٜ ثًٌٛٞ ٢ٟ ٠ٗج ك٨ٌس ه٬ٜ ث٠ٛظجح صٌٌٰثس ُٮ ّٜ٪ٗجص٦، ص٠غٜش ُٮ ٟ٪َٓ صٔذٚ ٟج ص٦ٰٜ٠ ه٦ٰٜ ٩ٍؽض٦ د٨وٍ 

إ٣ؾجح ؿ٢ِٰٜ ُٔؾ أٟج ٩ٍؽض٦ ٨ُٮ صًٌخ ُٮ ثٛ٘غٌٰ ًٰجص٦، ٠ُغال ٯٌٯو ثْٰٛو ٣جطٌ سأ١ ًًذجص٨ج ُٮ دوغ ثألفٰج١ ص٤جٓغ ٟخ

 .٢ٟ ثألؿِجٙ ٧٩يث ٟج صقْٔ ُٮ ثٛ٪ثٓن ُج٠ِٛق٪ص أح ٛـن٠ْز أؿِجٙ

 فٰظ ٯشوٌ  د٦ًصذجؽ٠ٗج ُٔو ثْٰٛو ٣جطٌ ه٦ٜ٠ ٤ٟي أًدوز ٤ّ٪ثس دْذخ ٌٟػ٦ ث٢َٟ٠ٛ ٩ثٛي٭ ٗج١ ٯْضغ٥ٌ٠ ٗغٌٰث ٩شوٯو ثإل

  ٩ِٰٛ ٦ٛ أٯز ٠ٰٓز ثالؽض٠جهٮ ُٔو ه٥ً٩ ٥ أ١

 .(- ٤ّز20 ٤ّز، فٰظ ٟجًُ ٧ي٥ ث٤٨٠ٛز ٟور25ش٨جهر ُٮ ث٠ٛقجّذز ٤ٟي ٠ِٜٛق٪ص -)

 :انعبمم انىراثي-  4

إطجدز ُٮ ث٬ٜ٘ٛ إطجدز ثْٰٛو ٣جطٌ دجٛٔظ٪ً ثٜٛ٘٪٭ ث٢َٟ٠ٛ، أل١ أ٦ٟ ٩أمج٥ ٯوج٣ٰج١ ٢ٟ ٣ومٚ ثٛوجٟٚ ثٛ٪ًثعٮ ُٮ 

 أ١ ٯ٤ض٨ٮ ٟظ٠٧ٌٰج –،٠ٗج ٣ؾو دظِٰز ٟ٪ثٍٯز ثٛن٪ٍ ثٛشوٯو ٠ِٜٛق٪ص ه٢ ٩ثٛوص٦ ٩أم٦ٰ – ٰٜٗز طٌٌٰر ٩أم٫ٌ ٗذٌٰر –

 .طجدز ثٛ٪ًثعٰزإطجدز أد٤جء٥ ٩أٌٓدجء٥ د٨ي٥ ثإل ٢ٟ٩ –دجٛوالػ دآٛز ثٛضظِٰز ثٛوٟ٪ٯز 

II  -انتىظيـــــف انعقهي: 

  :نىعيخ انعالقـــخ أثنبء انمقبثهخ -      1

مالٙ ث٠ٛٔجدالس ٗج١ ٯضٜ٘ٞ ثْٰٛو ٣جطٌ دظِز صٜٔجةٰز دوو ؿٌؿ ّؤ٤ٛج ٰٛؾٰخ دظِز عٌٯز أٯ٢ ٤ٗج ٣ض٬ٜٔ ٟوٜ٪ٟجس ٗغٌٰر 

ٟؾ٠ٚ ث٠ٛٔجدالس ث٠ٛؾٌثس . (sur le mode d'association libre)ف٪ٙ فٰجر ث٠ٌٛٯغ ٩دٰتض٦ ه٢ ؿٌٯْ صوثهٰجس فٌر 

 .أل٩ٰٛزثٛو٠ٰٜجس ث ه٬ٜ دوغ ّٰجٓجس د٩ٌٍ ٟو٦ ٗج٣ش ٨ِٟ٪ٟز ًًٞ ثفض٪ثة٨ج

، أ٩ (ثٛضوذٌٰ ه٢ هجؿِز ٓ٪ٯز)، ّ٪ثء ه٬ٜ ْٟض٪٫ ثٛقوٯظ ٠ٗج الفل٤ج أ١ ثألفوثط ثٛضٮ صؤعٌ د٨ج ٗج٣ش ٟوذؤر دٌه٩ه ث٣ِوجٰٛز

 .(د٘جء)ه٬ٜ ْٟض٪٫ ثْٜٛ٪ٕ 

 :األحذاث انحيبتيخ انهبمخ عنذ انمفحىص - 2

 ُٮ ىٖٛ ه٬ٜ ٯ٢ؿجً ه٬ٜ دوغ ثألفوثط ث٨ٛجٟز ُٮ فٰجر ث٠ِٛق٪ص ٩ثٛضٮ صنض ٟجػ٦ٰ، ٤ٌٌََّٟٗٗ ُٮ ٧يث ثإل

 .دوغ ث٠ٛٔجؿن ثٛضٮ ٓج٨ٛج مالٙ ث٠ٛٔجدٜز

 .٧يث ثٛظوه ُٮ ٯٔ٪ٙٙ ث٠ٛذٌ٘ ْٰٜٛو ٣جطٌ ه٢ أد٪ٯ٦ ُٮ ٢ّ ثٛغج٤ٟز، ُ٘ج١ ٯٌٯو ثٛذٔجء ٟن ٩ثٛوٯ٦، ثال٣ِظجٙ-*

 .«٤ٗش أًٯو أ١ أد٬ٔ ه٤و أد٪ث٭... ٤ٗش طٌٌٰث، ٗج٣ش ىٌٗٯجس، أصيٌٗ، ٤ٗش ال أًًخؽوصٮ٬ٛ إعٞ ًؽوش، أ٩ههش »

 .ٰٛظذقج١ ٩ثٛوٯ٦ ٠ُٰج دوو ًٌٯذ٢ٰ ه٦٤

 .«أد٪ٯ٢، ٗج٣٪ث ٟغٚ، ٗجٌٌٛدجء » 

 .ُٔوث١ ثٛقظج١، ثٛي٭ ٗج١ ى٩ ٠ٰٓز ٗذٌٰر ٛو٫ ثْٰٛو ٣جطٌ فٰظ ٗج١ ىٖٛ ٩ثػقج ٢ٟ مالٙ د٘جء٥ ِٛٔوث٦٣- *

 .«صِٜ٘ش د٦ ٟور ٤ّز ٧يث ثٛقظج١ ٯوؾذ٤ٮ ٗغٌٰث». (د٘جء)«  ٗج١ فظج١ أف٠ٌ، ٗج١ ٦ٛ ٧ٰتز ؽٰور، ٛٔو ٟجس ٧يث ٗيٖٛ»ٯٔ٪ٙ 

 .٬ٛ ثٛنوٟز ثٛ٪ؿ٤ٰز ٗج٣ِظجٙ ؽوٯو ه٨٤جإثْٰٛو ٣جطٌ ٗج١ شوٯو ثٛضٰٔو دوجةٜض٦ ٰٛوٰش ى٧جد٦ -*

 .»ٜٓش ٤ِْٛٮ، ّؤدضوو ٗيٖٛ ه٢ ٩ثٛو٭»ُٰٔ٪ٙ 

  .»٭ ، ى٧ذش إ٬ٛ م٠ِٰ ٰٟٜج٣زٗج٣ش ث٤ْٛضج١، ثٜٛضج١ أعٌس هٚ»
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 »إ٬ٛ ثٛذٰش ٤ٗش، ال أهً٭، ٟقذ٪ُ ٟور ّضز أش٨ٌ ٛٞ أهو»

٤ٗش ٯجةِ، عٞ ٛٞ أهو إ٬ٛ »ُٰٔ٪ٙ . ٣ؾو أ١ ثْٰٛو ٣جطٌ ٓو أطٰخ دنٰذز ًٌثٰٟز ُٮ ٌٟفٜز ث٠ٌٛث٧ٔز فٰظ ٓجٝ د٠ٔن أفج٦ّْٰ-*

 .« ٣ْٰششٮءث٠ٛ٘ج١ دوو دوغ ثٛ٪ٓش، فج٩ٛش ث٤ْٰٛج١، ه٬ٜ ثًٌٛٞ ٢ٟ ٗٚ 

  ، 1997ٟض٦ فجُٜز ُضو٧٪ًس طقض٦ صوًٯؾٰج فض٬ ٩ُجص٦ ٤ّز طو صوٌع ٩ثٛو ث٠ِٛق٪ص ٛقجهط ٩ًٌٟ، 1992ُٮ ٤ّز -*

 . (د٘جء)« ؽجء أمٮ ٰٛنذ٣ٌٮ أ١ أدٮ ٓو ٟجس ٤ٗش ٟؼـٌدج»ُِٮ صوذ٥ٌٰ ه٢ ٧ي٥ ثٛ٪ػوٰز ٯٔ٪ٙ . ُ٘ج١ ٣جطٌ ؽو ٟضؤعٌ

 :انحيبح انعالئقيخ - 3

إطجدض٦ دجٛٔظ٪ً ثٜٛ٘٪٭ ٗغٌٰ ثٛوالٓجس دق٘ٞ ٤٨ٟض٦ ٩ٟ٘ج٣ض٦ ثإلؽض٠جهٰز، ُ٘ج١ ٛوٯ٦ ثٛووٯو ٢ٟ ٗج١ ثْٰٛو ٣جطٌ ٓذٚ 

 .٧ض٠جٝ دجألؿِجٙثالّضغ٠جًثس، ُقض٬ أ٩ٓجس هـٜض٦ ٗج١ ٯٔؼ٨ٰج ُٮ ث٠ٛنٰٞ ثٛظِٰٮ ٛإلثألطوٓجء ٩ 

إّضوهجة٦ ٜٛنوٟز ثٛ٪ؿ٤ٰز دضوجه ه٨٤ج، ٠ُغال ه٤و ٠ُٰج ٯنض هالٓض٦ دوجةٜض٦ ُ٘ج١ ٗغٌٰ ثٛضوْٜ د٨ج ٛٞ ٯ٢٘ ٯْضـٰن ثإل

٢٘ٛ دوو ثإلطجدز دجٛٔظ٪ً ثٜٛ٘٪٭ ث٢َٟ٠ٛ أطذـ . ٗج١ ٯو٠ٚ ؽج٧وث ٛٔؼجء ٧ي٥ ثِٛضٌر ُٮ أٌٓح ٤ٟـٔز ٢ٟ دٰض٨ٞ ثٛوجةٜٮ

  ٟ٪ثَٓ ث٠ٛوجًػز ٩أُ٘جً ث٠ٛـجٛذز دجٛنظ٪ص ه٤و ٣ٔو٥ ٠ٛ٪ثَٓإ٬ٛث٠ِٛق٪ص ٯوٰش ػ٢٠ طٌثهجس هالةٰٔز أهس د٦ 

 ثٛي٭ ٟو ٦ٛ ٯو ثٛو٪١ ُٮ ثٛ٘غٌٰ ٢ٟ ثألفٰج١ ٩ٛٞ ٯٜٔٮ أ٭ شٰب (son beau père)إصؾج٥ ف٠ج٥ أطوٓجء٥ ثٜٛيٯ٢ ّجهو٧ٞ، ٩

 .دج٠ٛٔجدٚ، ُ٘ج١ صوذٌٰ ث٠ِٛق٪ص ه٢ صؤ٦٠ٛ ٩صوجّض٦ ؽو ٟ٘غَ

ى٧ج ٛ٪فو٥ دٚ أطذـ ٯقضجػ ٠ْٜٛجهور ٢ٟ ثٱمٌٯ٢ ُٔو أطذـ ثكإسهو ثْٰٛو ٣جطٌ ٓجهًث ه٬ٜ ٭صنجى ثٌٛٔثًثس ُٜٞ أٟج دج٤ْٛذز إل

ثًٌٛٞ ٢ٟ صٌٌٰ ؿجدن  ه٬ٜ .ّضٔالٰٛزد٤٪م ٢ٟ ثإل ٙ٭ؿ٣٪هج ٟج صجدوج ُٮ هالٓجص٦، ه٬ٜ ًٌثً ٟج ٗج١ ه٦ٰٜ ّجدٔج ٠ٛج ٗج١ ٯش

إصؾج٥ أ٩اله٥ ه٬ٜ ٣ِِ ثٛوالٓز ثٛضٮ ٗج٣ش صٌدـ٦ د٨ٞ إّضـجم أ١ ٯقجُق  إال أ٦٣ طجدزهالٓجس ثْٰٛو ٣جطٌ ٟن ثٱمٌٯ٢ دوو ثإل

 .٢ٟ ٓذٚ، ٨ُ٪ هثة٠ج ُٯٌْٰ أٟ٪ً ثٛذٰش ٩ٯضق٘ٞ ُٮ ثٌٛٔثًثس ثٛنجطز دؤؿِج٦ٛ

 

 :طجيعخ انسيبقبد انذفبعيخ انمستعمهخ في انمقبثهخ- 4

هض٠جه إ٬ٛ ثألٓٚ ٩ً٩هث ٢ٟ مالٙ ثإل ثْٰٛجٓجس ث٠ْٛضنوٟز ُٮ ىٖٛ ٢ٟ ثألٗغٌ ّٰجهر دجٛضٌَٰٗ ه٬ٜ فوٯظ ث٠ِٛق٪ص، ثّضنٌؽ٤ج

 .ه٬ٜ دوغ ث٠ٛٔجؿن ٢ٟ ث٠ٛٔجدٜز

 :سيبقبد انمزونخ*-

ثٛظوثًر، فٰظ ٗج١ ثٛوُجم دجٜٛؾ٪ء ٨ٜٛ٪ثٟجس ٩ثٛو٪ثؿَ ى٩ ُوجٰٛز، ٩ثٛضٮ ٤ّٔ٪ٝ ديٌٗ ثٛذوغ ٨٤ٟج ثٛي٭ ٗج١  ثفضٜش

 :ثألٗغٌ ص٪ثصٌث

 الفؼ٤ج ّٜ٪ٗجس ثٛؾيح ٢ٟ مالٙ دوغ :( Les comportements de séduction)سهىكبد انجذة • 

  .ث٠ٛٔجؿن ٢ٟ ث٠ٛٔجدٜز

هالٓز ٟو٢٨ إ٬ٛ ٧يث ثٰٛ٪ٝ، أفخ ٩ؽ٪ه ث٤ْٛجء ٛٮ ٤ٗش أ٫ً ث٤ْٛجء ثٛؾ٠ٰالس، ٯٌِف٬٤ ىٖٛ فض٬ ٩إ١ ٛٞ ص٢٘ »

 .«ثٛؾ٠ٰالسثٛظٌٌٰثس 

 . «إٌٟأر أصؤ٨ٜٟج ٢٘ٛ ال أ٨٠ٜٗج أدوث ٧يث ٯْوو٣ٮ٠ٛج أ٫ً »

 .«إ٨٣ج ٟقجهعز صوؾذ٤ٮ، أفخ ثٛقوٯظ ه٢ ث٤ْٛجء«

 :انتعجيز عن انعىاطف-•

ٗج٣ش ثٛو٪ثؿَ  ٓ٪ٯز ُٮ ٩ػوٰجس ٣شـش صظ٪ًثس مجطز دِٔوث١ ث٠ٛ٪ػ٪م، ٛضِٰغ ٧ي٥ ثٛضظ٪ًثس دجٛوجؿِز ثٛضٮ ص٤ذغْ 

إٓجٟز ٩ُجر ثٛقظج١، ٩ُجر ثألح، هوٝ ثٛٔوًر ه٬ٜ : ه٢ ث٠ٛ٘ذ٪س ٛض٨٤ٖ ٓوًثس ث٤ٛشجؽ ثٛؤٜٮ ٟقوعز ثٛذ٘جء ٛو٫ ث٠ِٛق٪ص ٟغال

 .د٘جءث ٩ثػقج ٛو٫ ث٠ِٛق٪ص ٣ذٮ، ٨ٜٗج أفوثط أعجًسمٰٞ ثٛظِٰٮ ُٮ دٜو أػٝثٛضٌدض ثٛنجص دجٙ
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 :٠ٗج ٗج٣ش ٗيٖٛ ٤٧جٕ ه٪ثؿَ ٌِٟفز، ٣يٌٗ ٨٤ٟج ٧ي٥ ث٠ٛٔجؿن

 .«أ٣ج ؽو فْجُ»، «٤ٗش أ٫ً ث٤ْٛجء ثٛؾ٠ٰالس ٯٌِف٤ٮ ىٖٛ»

 :٠ٗج ٗج٣ش ٤٧جٕ ٢ٟ ثْٰٛجٓجس ث٣ٌ٠ٛز ثٛضٮ ٗج٣ش ٰٜٜٓز ثٛض٪ثؽو، ٗض٪ثؽو ث٠ٛ٪ػ٪م ثٛؾ٤ْٮ ث٠ٛض٠٪ػن ُٮ ٓجٛخ هالةٔٮ ٗٔ٪٦ٛ

 .«ث٠ْٰٜٛجس ثٛضٮ صوؾذ٤ٮ ٧ٮ ث٠ْٰٜٛجس ثٛو٣ٰتز»،«٤ٗش أَٟؿ»،«٤ٗش أف٘ٮ ث٠ْٰٜٛجس»

 :ٗجٛضجٛٮص٨٤ج ١إفضٜش ٧ي٥ ثْٰٛجٓجس ث٠ٌٛصذز ثٛغج٣ٰز ٩ثٛضٮ ٗج٣ش فْخ ٧ٰٞ: سيبقبد تجنت انصزاع*-

٧ج ٟؾض٠وز ٣جؽو٩ ُٮ ثٛ٘غٌٰ ٢ٟ ث٠ٰٛجهٯ٢، ٠ٗج ثسثٛ٪ؽوث٩١ دضوجه ه٢ ثٛضظ٪ًثس ثْٰٛجٓجس ثِٛ٪دٰز أٯ٢ ّٰـٌ ثٛضؾ٤خ، ثإل-

 .ٟن ثْٰٛجٓجس ث٣ٌ٠ٛز ٩ثٛظٜذز ُٮ ٟؾ٠ٚ ث٠ٛٔجدٜز

  .«أصؾ٤خ أ١ ٯْؤٛ٪٤٣ٮ ف٠٤ٰج أٟ٘ظ ُٮ ث٬٨ٔ٠ٛ، أصؾ٤خ»ٟغٚ 

 :٠ٗج إصني ثٛن٪ٍ ٠ٰٓز ٟو٤ٜٔز ٢ٟ مالٙ أٓ٪ثٙ ث٠ِٛق٪ص ثٛضجٰٛز

أٌُ٘ ُٮ ث٤ْٛز ثٛوًثّٰز ثٛوجٝ ث٠ٛٔذٚ، ٧يث ثٛوجٝ ٯن٤ِٰٮ، أٓ٪ٝ دقْجدجس »،«أمجٍ ُٮ ثٛلالٝ»،«أمجٍ أ١ أٟ٪س»

 . «أٓ٪ٝ، إ٤٣ٮ ؽو مجةَ

 .«ٛٔو مِش أ١ أُٔو أٟٮ ٗيٖٛ»

٠ٗج ٗج١ ٯضنٜٚ فوٯظ ث٠ِٛق٪ص أ٩ٓجس ٢ٟ ٢ٍٟ ث٠٘ٛ٪١ ُٮ ٟقض٪٫ ث٠ٛٔجدٜز ٢٘ٛ ٧يث ٛٞ ٯوٌٓٚ ٗغٌٰث ثْٰٛجّ 

 .ثٛ٘الٟٮ ٠ِٜٛق٪ص

 :انسيبقبد انتي تذل عهى انتحكم وانصالثخ*-

إ٬ٛ ، ٠ٗج ٗج٣ش ٟولٞ ٧ي٥ ثْٰٛجٓجس ص٤ض٠ٮ طجًٝثّٰٙجٓجس ثٛنجطز دجٛضق٘ٞ ثٙإ٬ٛ  ءٛٞ ٯ٢٘ ث٠ِٛق٪ص ٗغٌٰث ٜٛؾ٪

 :٩ثٛضٮ ٤ّي٧ٌٗج ٠ُٰج ٯٜٮ (Les défenses régides de caractère)٠ّجس ثٛـذن ثٛظٜذز 

 Je ne sais» ٗج٣ش ٟض٪ثؽور د٠ٰ٘ز ٗذٌٰر، ٟضنير ٠ّز ٜٛـذن (Les précautions verbales)ثٛضقِلجس ثٛ٘الٰٟز -

pas» ،«en quelque sorte».  

ٟٚ شٰتج أًٯو أ١ أٓ٪ٝ د٦ دـٌٯٔز م٤ٗش ٤ٟل٠ج، ٠ٛج أ» ٯٔ٪ٙ ٠ُغال ٗج١ ث٠ِٛق٪ص:  ألهّ ثٛضِجط٩ٰٚثٛضوٰٰٓٔز ٩ ثال٣ضذج٥صٔج١ ثإل•

 .«٠ٟضجٍر ُال ٯ٘٪١ أٗغٌ ٢ٟ ىٖٛ

 .«٠ٛٝ٦ٛج أٌٓأ ٗضجح ٯؾخ أ١ إٔ»، «ث٠ٛ٪ثهٰو ال أًٰخ أدوث ه٨٤ج ُؤ٣ج ٤ٟؼذؾ»

 أًٓجٟج صْجهو٥ ُٮ صقوٯو ٩صو٢ٰٰ ثألفوثط، ُو٦ٜ٠ ٠ٗقجّخ ٗج١ ٗج١ ث٠ِٛق٪ص أٗغٌ هٓز دجّضو٠ج٦ٛ: صِظٰالس ٠ٌٟٓز- 

 .ثالّضو٠جٙ ٛألًٓجٝٯوهٞ ٧يث 

 إهًثػ دوغ ث٠ٛظجهً ثٛوجٟز٩  ثٛي٭ ٗج١ ٯنض ٰٟ٪الس ٟض٤جٓؼز، ٠ٗج ٩ؽو٣ج ّٰجٓجس أم٫ٌ ٗجٛضٌهه ُٮ ثالمضٰجً

 .ثٛنجطز دج٠ٛؾض٠ن

 :  انسيبقبد انخبصخ ثجزوس انعمهيبد األونيخ*-

 ثػـٌثح)ٗالٰٟز ث٣ِٙؾجًثس  ثالّٔجؽ،ٗج١ ص٪ثؽو٧ٞ د٠ٰ٘ز ٰٜٜٓز،ٛض٘٪١ ٟض٠ق٪ًر ُٮ صظ٪ًثس ٟ٘غِز ٌٟصذـز دج٠ٛ٪س، ثإل

 .(صٌٰٗخ ثٛ٘الٝ ث٠ٛؤٓش أ٩ ث٠ٛض٪ثطٚ

أ٩ ثٛ٪ؽوث١ /٩أمٌٰث ًًٞ ص٪ثؽو ثْٰٛجٓجس ثأل٩ٰٛز ٨ُيث ٯوٙ ه٬ٜ ث٤ِٛجىٯز د٢ٰ ث٨ٰٛآس ث٤ِْٰٛز، ٠ٗج ٗج١ ٤٧جٕ ص٤ٔٚ ث٨ٛ٪ثٟجس ٩

 .٣ضجػ فوٯغ٦ ػ٢٠ ث٠ٛٔجدٜزإثٛ٘غَٰ، ٢ٟ ًٌٰ أ١ ٯنضٚ ث٠ِٛق٪ص ٰٜٗج ُٮ 
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 :انحيبح انهىاميخ و انحيبح انحهميخ- 5

 La vie fantasmatique: انحيبح انهىاميخ*- 

ّٔجؽ ُٮ ٣الفق ثٛغٌثء ُٮ ثٛقٰجر ث٨ٛ٪ثٰٟز، ُج٠ِٛق٪ص ٯٔ٪ٝ دضٔوٯٌثس ٩ فْجدجس ٰٜٛٔجٝ دو٠ٰٜز ثًَٛم ٢ٟ مالٙ ثإل

ٛٞ ٯ٢٘ ٟظجدج ٠ُجىث ّٰ٘٪١ ٟظ٥ٌٰ، ٠ٗج ٯٌِ٘ ُٮ صذوٰض٦ ٱٛز إ١ ، ٩أفٰج٣ج ٯٌِ٘ avenir'(Projection pour l (ث٠ْٛضٔذٚ

 .ث١ ٯ٪ٟج ٟج، دْذخ ٗجًعز ؿذٰوٰز ََٗٛثٙ أ٩ فؼٌ، ٠ُج ٧٪ ٟظٌٰ ٗٚ ٧ؤالء ث٠ٛظجد٢ٰ ؟إ١ ٍثٙ ٧يث ث٠ٖٛثٛضظِٰز 

 : ٣ج ٩ؽ٪ه ٣شجؽ هٜٔٮ ٟض٤٪م، ٗؤٓ٪ث٦ٛ ثٛضجٰٛزف٠ٗج الؿ

 .« ؿ٪ثٙ ثٰٜٛٚ ىٌٗٯجس، أفٰج٣ج ال أ٣جٝث٢٘ٛ ٤٧جٕ ثٛووٯو ٢ٟ ثٛظ٪ً ثٛضٮ صو٪ه ٌٟثً»

  .« ُٮ ًأّٮ، أصٜ٘ٞ ٩فو٭، أمجٍ أ١ أطذـ ٟنضٚ ٗي١ًٰٖٜٛج» ،«أصٜ٘ٞ ٩فو٭»

 .«إٛٮ ٓو ٯقوط أ١ ال أ٣جٝ فض٬ ثٛظذجؿ ٯٌؽن شٮءٗٚ »،«إ٤٣ٮ ٟضظٚ دؤ٠ٓجً ط٤جهٰز أم٫ٌفجٰٛج أشج٧و ثٛضَِٜر »

 .«  ثألٌٟ ّؤطٌٰ ٟنذ٪الإ٦٣ ًٰٜج١ ُٮ ًأّٮ، ث٤ٛوٝ، دوغ ث٠ٌٛثس أٓ٪ٙ ٤ِْٛٮ ث٣ض٬٨»

 (La vie onirique) انحيبح انحهميــــــخ *-

 ثْٰٛو ٣جطٌ ٗغٌٰ ثألفالٝ ثٛضٮ ٗج١ ٟقض٪ث٧ج ى٩ ٟجهر ٟ٘غِز، ُ٘ج١ ٯضي٧ٌٗج ٩ٯ٨ضٞ د٨ج ٰٛوٙ ىٖٛ ه٬ٜ ثٛض٪كَٰ 

 .ث٠ْٛض٠ٌ ٜٛؾ٨جٍ ثٛؤٜٮ

 .«أفٰج٣ج أفخ أ١ أفٜٞ، أفٜٞ، أفٰج٣ج أ٫ً ٗ٪ثدِٰ» ُٰٔ٪ٙ ُٮ ٧يث ثٛظوه 

 .«أ٣ج أٓ٪ٙ ٖٛ أ٤٣ٮ أفٜٞ، أفٜٞ ٗٚ ْٟجء أٯؼج »

٠ُٰج ٯنض .  ٍٯجهر ه٬ٜ ٟقض٪٫ ٧ي٥ ثألفالٝ، ٣ؾو صوثهٰجس أٟجٝ ٧ي٥ ث٠ٛجهر، ثٛضٮ صوٙ ه٬ٜ ه٠ٚ هٜٔٮ ٌٟصذؾ دجٛوُجم ٩ثٜٛير

 ٤٠ٓج دضوثهٮ ث٠ِٛق٪ص ه٬ٜ ٗٚ ؽَء ٢ٟ ثٛقٜٞ، ُنالٙ صوثه٦ٰ ه٢ ىٖٛ أه٫ –٧ي٥ ثألفالٝ ثٛضٮ ٩ػقش ٓوًثس ثٛو٠ٚ ث٤ِْٛٮ 

ُٮ ثٛقٰٔٔز ال ٣ٔ٪ٝ دضقٰٜٚ ٧ي٥ ثألفالٝ ٤٤٘ٛج ٣شوه ه٬ٜ ثٛو٤جطٌ ثٛضٮ صذ٢ٰ ٤ٛج ؿذٰوز ّٰجّ  إ٤٣ج ،–إ٬ٛ ثٛضقوط ه٢ فٜٞ آمٌ د٦ 

 .ًطج١ ثٛؤٜٮثإل

    :انخالصــــــخ

، صوٙ ه٬ٜ ثٛٔوًر ثٛؤٰٜز ه٬ٜ ثٌٛدؾ (des associations variées) ص٠َٰ فوٯظ ث٠ِٛق٪ص دضوثهٰجس ٟنضِٜز 

ثٛضٜٔجةٮ ٠ٛج ٯٔ٪٦ٛ ديٌٗٯجص٦ أ٩ ٟن ٟقض٪ٯجس مٰجٰٛز، ٠ٗج ص٠َٰ ص٪ك٦ِٰ ثٛؤٜٮ دظٌثهجس ٟنضِٜز ّ٪ثء ه٬ٜ ثْٛجفز ث٤ِْٰٛز ٩ 

أٟج ه٢ ث٠ٰٛ٘ج٣َٰٟجس ثٛوُجهٰز ُٔو ّجهس ّٰجٓجس ث٣٩ٌ٠ٛز ثٛضٮ أصش .ثٛوالةٰٔز، ٟن ٩ؽ٪ه عٌثء ُٮ ثٛقٰجر ثٛق٠ٰٜز ٩ثٛضوثهٮ ه٨٤ج

 .أٟج ث٤ٛوًر ُ٘ج٣ش ْٰٛجٓجس د٩ٌٍ ثٛو٠ٰٜجس ثأل٩ٰٛز. دوو٧ج ّٰجٓجس صؾ٤خ ثٛظٌثم ٩ثٌٛٓجدز ٩أفضٜش ث٠ٌٛصذز ثٛغج٣ٰز

ثٌِٛػٰز ثٛنجطز دجٛض٪كَٰ ثٛؤٜٮ ْٰٜٛو ٣جطٌ، ص٤وًػ ُٮ ثٛوظجح ثٛؾٰو ثٛضو٢ٜٔ ى٩ ث٤ٛ٪ثر ث٨ْٰٛضٌٰٯز ثِٛ٪دٰز، إى١  

 .د٤ٰز هظجدٰز ٠٣٪ىؽٰز إ١ ٗج١ ًٌٰ ٗجٍ ٛضشٰ٘ٚ ٧يث ثٛض٪كَٰ ثٛي٭ ٦ٛ ٠ٰٓز ٩كجةِٰز فض٬ 

إٟ٘ج٣ٰجس ثٛضظو٭ ثٛؾْو٭  دوو فظ٣ٌج ٤ٛ٪هٰز ثٛض٪كَٰ ثٛؤٜٮ ثٛنجص دجْٰٛو ٣جطٌ، ٤ّقج٩ٙ ًدؾ ٧يث ثألمٌٰ ح

 .(La tenue du corps)  ٛألٌٟثع

  ٠ٗج ٗج٣ش فٰجر .إدضوأس دظوثم ثٌٛأُ، ثٛي٭ ٗج١ ٤ٟـٜٔج ألٌٟثع أم٫ٌ الفٔزثٛضٮ صوٌع ٨ٛج ث٠ِٛق٪ص طجدجس ُجإل

 ، ٩٩ُجر ثٛـِٚ ثٛظٌٌٰ، ثٜٛيث١ أهٯج إ٬ٛ 1997ثْٰٛو ٣جطٌ ٰٟٜتز دجألفوثط ثٛضٮ ٗج١ دوؼ٨ج ى٩ ِٟو٪ٙ طوٟٮ، ٗ٪ُجر أد٦ٰ ٤ّز 

 .ثٛووٯو ٢ٟ ثٛضؤٰوثس ثٛؾْوٯز

 ٠ِٜٛق٪ص ٓو – 96أش٨ٌ ٤ّز  ّذوزإّضشِجء٥ ٠ٛور ، ٕطجدجس ثٛقٌؽز ٩ثٛقجٛز ثٛنـٌرٟج الفل٤ج٥ ٧٪ أ٦٣ ًًٞ ثإل

 ٛألٌٟثع ثٛضٮ ٧ٮ ُٮ هالٓز ٩ؿٰور ٟن رإٟ٘ج٣ٰجس صظو٭ ؽٰو٣ْضـٰن أ١ ٣ْض٤ضؼ أ١ ْٰٜٛو ٣جطٌ إى١  .إّضوجه ص٪ث٦٣ٍ ٣ْذٰج

 .ؿذٰوز ص٪ك٦ِٰ ثٛؤٜٮ
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 :نصبئح و اقتزاحبد

 

  ثٰٛٔجٝ دق٠الس صقْْٰٰز ُٮ أ٩ّجؽ ث٠ٛؾض٠ن، ٓظو ثٛضٌِٯْ د٢ٰ ث٠ٛنضض

ث٤ِْٛٮ ٩ ثٛـذٰخ ثٛؤٜٮ، ٟن إدٌثٍ ُوجٰٛز  ث٠ٰٔٛز ثٛو٠ٰٜز ٩ ثإلٯؾجدٰز ٠ٜٛنضض 

 .ث٤ِْٛٮ ُٮ ثٛضِ٘ٚ دجالػـٌثدجس ث٤ِْٰٛز

  ص٩َٯو ث٠ٛنضض ث٤ِْٛٮ دض٘٪ٯ٤جس ٛضؤ٦ٰٜ٧ ٩ صٌدظجس ٟ٘غِز ٓظٌٰر ث٠ٛو٫ ٟن

 ثٛي٭ ٯ٠ْـ ٦ٛ ثإل٠ٛجٝ دج٠ْٛضؾوثس ٩ ث٠ٛشجًٗز  (Recyclage)إهجهر ثٛضؤ٧ٰٚ 

 .ُٮ ٟنضَٜ ث٠ٛؤص٠ٌثس ث٤٠ٛؤور ٩ ثال٣ؼ٠جٝ إ٬ٛ ٌُّ دقظ ه٠ٰٜز

  ثّضنوثٝ ٩ًثةَ ِٰٟ٘ز صض٠جش٬ ٩ ٟضـٜذجس ثٛ٪ثٓن ثٛؾَثةٌ٭، ٟن ثٛض٘٪ٯ٢

 .ث٤ٛلٌ٭ ٩ ثٛضـذٰٔٮ

  هٔو فظض ه٠ٚ ؽ٠جهٮ ٟن ث٠ٛنضظ٢ٰ ث٤ِْٛج٢ٰٰ٣ ٤٠ٛجٓشز ثٛقجالس ثٛوٰجهٯز

ٟن ثٛقِجف ه٬ٜ هوٝ ثٛضوٌٯَ د٨٪ٯض٨ٞ، ٢ٟ أؽٚ إعٌثء ثٛؾج٣خ ث٤ٛلٌ٭ ٩ 

 .ثٛضـذٰٔٮ

 مْٜ ثٛو٠جهر ثٛ٪ؿ٤ٰز ٠ٜٛنضظ٢ٰ ث٤ِْٛج٢ٰٰ٣ (conseil de l’ordre)  ثٛي٭

ٯلٞ هؼ٪ٯز ٗٚ ث٠٠ٛج٢ًّٰ ثٛوٰجهٯ٢ٰ ٢ٟ أؽٚ ثٛقِجف ه٬ٜ فٔ٪٨ٓٞ ٩ 

 .ص٩َٯو٧ٞ دج٠ٌٛثّٰٞ ٩ دؤمالٰٓجس ث٤٨٠ٛز

  ثال٧ض٠جٝ دجٛؾج٣خ ث٠ٛجه٭ ٢ٟ ؿٌٍ ث٨ٰٛتجس ث٠ٛو٤ٰز ُٮ ثٛو٩ٛز، ٩ ىٖٛ دٌُن

 .     ثألؽ٪ً، أل٦٣ ه٠ٚ ٣ذٰٚ ال ٯٔوً دغ٢٠
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