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عالم مزيف  واقع مطحون وا 
 

شهههالمجتمع مهههسمجتي وهههزال مشهماهههوجةممشهههالممعمشالهههاممهههومجت اهههشهامجهع ميالمهههاجمشجتوميوهههمامشجه   هههيلماجمل اعهههام
   هيلمامت ظرشفمجت  مممرمبايجمشألامجتمرأةمجتي وزالماملشرًجمهيمًيممسمجترعلمشريكايممف معممهسمجتملهيا مجهع ميالمهامشجه

تشزلمههامج ههيعاامجتمشههيالرمفهه ملشرمهههي مشمههيموجةمكههيومتاههيمميت مبههيتلشةمأومجتمههرأةمجتي وههزالماشهملغههمشجتوميوهمامشا ههألمجيملمههاج
شجتايههيعمال ههألمجتاشمههامشاهه مجتنههشلةمفكههيومتاههيملشرمفههلجى مشجبههومشع هه جموتههألمعيلهه ملشرهههيمجت لمههش مشجتلابههش ممههوم هه ةم

منربمامشجإلو مما. نويوممييهم مجت ن م مشجت لشىامجتو ممامشجتاييعمال ألمجتملظشمامجتيكريامجت
اوماهجم1994ملذمجتلكباما ألماشملهيمههذجمشالله مالهي مشتللمشج  امجتمرأةمجتي وزالماممليشمامكلمأشكيةمجت اشيلمشجت غري ممم

أال ههومالههوم يوههمطمجتوهه زامجتي وههزالمامبنههلمج يههيممأشوهه شجمبههلأاممنههيت م اههشةمفهه مشبههنمامجتمههرأةمجتي وههزالماجمشملههذمذتهه م
ملظمهامفه مم2000مهوممأكثهرولشهي ممسووهيامشملظمهيامأه مهامشمللمهامش هلمالهللهيموتهألمجت يريخمشا هألمههذامجت اظهامم ه م
مه مهاجيشذت مشف مشهبكامجتملظمهياممملايمملظميام ر بطمشك مًيمأشمالم مًيمبلبيميمجتمرأةم%10جتبيامجتغربمامش زيعمغوةجم

م.
ممهسم ما غله مباهيمجتعمهومالش اهيمجت هشلفنامجتمهرأةمجتي وهزالمامبهريبامكباهرةممهومامي اهيممهومجعهلمجل هوجعمشتهشمعهو مبوهمطممم

م.شجتاكشممام"ممجيه ماجمجتمسوويامموم"مجتموىشتاو
وههيىلمجتي وههزالمامت نههيت مجت ههيرع مشجت فههامت ل بههيامأومشممجتمههرأة ههشامموم ههيةلشرجممامههيمفهه ممجإلالهه  تنهه مفهه مجتمليبههلمشممم

جتمسووههيامباامهههذامجتشوههيىلمبمثيبههامجإلالهه  م زههشرامبشههكلموههريسممههوم هه ةم نههللمجتشوههيىلمجه  ههيتمامشجإلال ممههاجمأ هه
م.ت  ن م مشجت ربمامبشكلمغارملظيم جمش ميرطم لرًجمكبارًجممومجت يثارمال ألمجه عيهيامشجتو شكمياممجت ن ممما

م.امشهش مأومجتمرأةمجر بزامباذامجتشويىلمجر بيزًيمشثملًيمتميمتاذامجتشويىلمموم لرةمال ألموم يةمرويى ايمجتيكريمم
يةمشغيتبههيممههيمش ههسمجتوههعمجت هه مكيلههامشميوجتههاممثههيرمباهه،مشجه مههي مججتمههرأةمشجهالهه  ممههومأكثههرمجتلبههيميم ن بههرم بههمامممممش

م.جه ايمياماشةمجتموششتمامفألمهذجمجت لممطمجتشجبومت مرأةمش شر ايمشمامي ايمشأه ميمي ايمشرويت ايممشبشلتا
هوههرجىا مامجه اههرةمال ههألم زههيعمغههوةمجت هه مللههلم ههشرةمجتمههرأةمجتي وههزالمامكمههيماعهه ماللهه مجتاههر مجمفهه شتهه ماههلعومجهالهه  م

ماهلةمج شرةمجتمرأةمجت يملةمجتلشمامجتم المامتشج نايمشذت مموم  ةم لهيشةم هشرةمجتمهرأةمجتالركومال ألممجذم27/12جلز لام
موهه طمال ههألمشج ههسمجتمههرأةمجتغويههامجمفمههيمأوم يمههامجتاههر ما ههألمبههياممشههكلم زههشرةمال ههألمشج ههسمجتمههرأةمشبههيامجهالهه  موهها م

اما ألمبلأمجإلال  مف مجتبا،مالوم  امهليمش  امهلي مش ي ام  صمجتلوي ممهومجيماهيامشجيزيهيةميلاهومجإلورجىا م
كمهلمشعهلمجيكثرم يثارجمال ألمجتمشيهلاومشجتلرج م..شمكيوما لامش لمت لللمت  هير موهمجلهلمته ممله مبيتهلشرمجتملهشلمبهلمال هألمأ

وهمطمجهاه  ةمشألاهيمجتمهرأةمجت ه م   هشممهومجتمشهيالرمشجيايشذت مموم  ةم  شيرامت مشلمجتمرأةمجتي وزالمامفه ممشجعاهام
م.شكيلايم نمشمف مكشك مآ رمشجومجت بامامبيفرجلمأور ايمهما عيشومعرحمف مأ بسمجتال

 ههر مل هه ماللههلمجت ههشرةمجي ههرألممههومجيتهه متتهه ماوالهه  مربمههيمم ههلممفهه مللههلم ههشرةمجتلوههي مشهههومابههمكومأابههيىاومشتكلههلمم
جت هلماجمتهه مموهمال،مالله جت اظهامجهشتهألممههومجت هلمامتكلهلمته ماباه،مالمهيمفه مللهلمفلهطممثهلم مملشرامشجتكهيطمجتيهير جمم

تليعمهاماللهلمجشج نايمشه م  م  معرجاايمتاثبامجومال   لمبيتمرأةمشفلطمتاظامش شعمجتال،مجميم لجالمي لمشجهثيرمما ليشةمجتاش 
مفا مت م كوماشميمذجامجهممامشتوم ال مجتوب متلملم.
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شوم نرضمشج ههسمجتمههرأةمجتي وههزالمامشجت ههشرةمجت هه مالل اههيمجإلالهه  مت ش ههشفمال ههألمجتوهه بميامجت هه م اههشةملفهه مهههذامجتشر ههاملوهه
يه مجت نيز ممسم   مجتمرأةمجت  مباامشميوجتامش للم مجتبرجمامجت ه م اهلفمت لاهشضمبشج ناهيمشجي هذمباهلهيموتهألمزريه مموه

م. ميامجت  ممومشيلايم بميومجتالملاف م نويوممكيل ايملشومجل ليصممومالش ايمشجت رش مبعم اممومجت شم
وممههجهالهه  مشرغهه مجهما ههلمفيلههلممههيموجةممكههرطمجت ههشرةمجتلمزمههامت مههرأةمجتي وههزالماجمشي نيمههلممناههيمال ههألمجلاههيمجلوههيوم ههيةم

شجا ميعي اههيمجمااهه،مجكههلامجتلرجوههيامجهال ممههامجت هه مجعريههامال ههألم ههشرةمميبههياماعاههلمم ز بي اههمشجهايوههمطمشجتمشههيالرم
وهي مركهومال هألمجتلمامجللمت ممنلمهلي مجه مي ماذكرمبلبيميمجتمرأةمجهويوماممثلمجت ن م مشجت لممامجمشجلميمبهياماجتمرأةمجتي وزال

مجتبيكمياممومليامامشجت يملجامف مشعلمكلمجت نشبيامجت  م شجعااوممومليامامج رألملشوممرجاليةمت  ش ا اي.
مم
شرغه ممششج سممزاشومشم اهر،جمامشمجع ميالمامشليومامم لهشرةمأشبيعموميومامشج   يلمجتمرأةمجتي وزالمامجتاش م نيل ممشمم

ايكهياما غل مبشج سمهمممامتلمب  اجمفيتمرأةم نهيل مشج هسممريهرمعهرج مجهل ذت مفيومجهال  ماويلممومهمشمايمهمشميماا،م
شوم لهل م منمهامجت ه مايتهامشميوجتهاملجتم شج  امبالايموشج مكيلامموم بهلمجهاه  ةمجإلوهرجىا  مجمشجتنهيلجامشجت ليتاهلمجتمع

بيتلرعهاممشجيزيهيةمنظه مبهايميهيممهومجتلوهي ممهوممجإلوهرجىا ماهوهمميمالله مجتاهر مت مرأةمجتمرأةمشج سم  ويرعمفاايمجههت م
ممجيشتأل.

ظايرههيشجلعهيوم هيز ملشومجوماباه،مالهوم بيمهيمجهمهشرجمشمجتوهب مجت هاي مجال  ماركومال هألم  همشلمش اهل ممجمهرأةمألاهيمج 
م غا ماللوامجتكيمارججما  ش مجهه مي مبلبيميهومأوميمشم

 غ غهلمفه مااه،مميومجهاه  ةمههشمأ  هألمألهشجعمجتنله بهكا مت ال  مجوماويه مجتالهيى مشمهيم سكهلامجتلرجوهيامشجتوسجةم..م
وهما"جموميكيفاممليا مجتاميةمش بهمومجل ايكهيامت الهشممجه   هيلمامشجهع ميالمهامشجتثليفمهاجموتهألمعيله مجتالهشممجتمللمهامشجت

شأوم"الهل مجتموهيشجةمالمشمهًيمشالههل مجتموهيشجةمفه مجتلههشعمجهع مهيال مال هألمشعهلمجت  ههشصمم هبومأكثهرماههلةمفه مظهلمأشبههيعم
مجتلوجعمشجيوميا".م

ألمجتنل مف مجتباىامجت يرعماماويهلممهوملرعهاماهلش،مجإلاهذج مفه مجتملهوةجمااه،ممن بهرم نهرضمجيزيهيةمشجيههيت موتهكميمجوم
تيلهرمويهيلةمججتهألم هسل مكهلمجتنشجمهلمجتمر بزهامبهيها  ةممشمجتلشمهامجتماهللةمت نله مفه مجيوهرةمجتنل مجتوميو ممومجتنشجمهل

مشجتبزيتامشهل مجتمليوةموتألموالزي مشرالمامت نل مجتملوت مش ويلممومجت عش موتملمكشوا امتالمجتلوجاليا.م
ياملوهي م ام هومكهلمجيالبهي مجيوهرمجمفالي مالهللمكباهرممهومجتجتار أوم اامجتمرأةمجتليومام يثرامبشكلمو ب مل اعاممكميم

مزاول اعامجو شايلمجتوش مأشمأورامموم بلم شجامجها  ةمشمسمجولمهيلم هلهشرمجيشبهيعمجه   هيلمامشجهع ميالمهامفه مف وه
مم.جولجلامجيالبي مجتليومامال ألمجتمرأةمش  نيظ مهذامجيالبي مشم

رلمشجتهههلال مشم اهههفمجهر يهههيعمفههه ممنهههلةماهههلش،مش  امهههلمجتلوهههي مجتي وهههزالميامههههذامجتبهههغشلملشوم هههشفرمجتكثاهههرممهههومجتمهههشج
وتهألممجهبزرجبيامجتليومامتلألمجتلوي مجتي وزالميامشأزييتاو.مفللمأشيرمموومأعرجامجتعايومجتمركهو متحا هي مجتي وهزال 

"مأومأكثرممومل  مجتلوي مجتمباشثيام لمأفلومبيت نرضمتلشبيامبكي مشأومث ثاوم راومبيلاومميكرشوم"أكثرمممهيمالبغه 
موتألمجإلاويطمبيتغب مشمنيليةمجهلاميرمجتن ب مم%29وتألممشيالرمجتميطمشجإلابيلمشم%46شاجمفمميمأشيرامبيتم

ته مش لمأثب امجتلجرويامأومجتبزيتامشجتيلرمجتليعميومالومجهاه  ةمموهيرجومالهوماهلش،مجتزه ممشش هشعماهشجل،مجتنله مجتملوم
ممميماويلمجتبغشلمجتليومامال ألمجتمرأةمجتي وزالما.
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اش ممف جويشمام نمشمأشبيالًيمميهليمال اليمذكرألمجتثيموممومآذجرمهذجمجتني جمجتاش مجتنيتم مت مرأة..مشجتمرأةمم زلشجتاش م
مت  م كبلامجتكثارمعرج مجها  ةممومجتمرأةمجم-جترليلا–جتمرأةممومالليمأومل وي ةجمأاومه مجتمسوويام يابامجتشنيرجام

وي مجتمسووياممومشبسمأعللةملوشمامفيال ام يلرةمال ألم ا اومجتلمف مهذجمجتاش ممموما مجتعممسمأوممويةممأاومهذاشم
ألممومجتم يزرمجت  م الممباو؟!مشأاومه م   مجتمسوويام يابامجتمشيريسمذجامجتماوجلمامجتنيتما..؟مشتميذجم بل

مجتمشيريسمشجالةمف مكلمجتمسووياملشومجو ثلي ما ألم  بوم"ممشلمً م"ما غل مبايمجت غارم بلمجتكبار؟.م
م

وميمش نوياش مجتمرأةمأاومه م   مجتمسووياممومجتلبيميمجتم اريامشجتعشهريامت مرأةمجت  ممومشيلايمبيتينلم لالمماف م
م مشلهيمف مشعلمجها  ةمجإلورجىا  ؟.

جت  ممجتا شةمججير ي م ارملتالمال ألمجتشج سم"مجتما ر،"مجتذ مم نمشلمجتمرأةمجتي وزالماممجمجتكلممش صمشجتكلماب نلمالومم
مميامولامفيكثرمهوممأم15مومجتي وزالميامجت شج  مأالميرهومم%9.1يلايمأوم  ي ممومذت مجتشج سجمهومميمشمأوممومش

 ةم م%23.8جمأميمبيتلوبامت بزيتامجمفللمب غام%15.2جمكميمأوممشيرك اومف مجتلشألمجتنيم اممل يبامشهم  عيشومم
رةمأوام60شاالةم  ةمجتولشجامجتثميلمامجتميبماجمم330مومجيورمجت  م رأوايمولي،مفلارةمشم%61.2جم2008جتني م

م2008لايمامجتني م
مجتوسجةمجتذ مابلألمارجشحممكيللمميذجمومالمب   مجتمسووياموذجمميمش  مجت مشيلمذجاماش ؟م

لي مي امههشمآذجرمشالامجتذ ممكش مجتالملاممالمهذجمجتني مهميومما يلمبلمكنالمت لوي مت  كري مهليم..مشج  يمامجتا
لميممالمتمكش مجتمو شرمشمبسمالامال ألممكيمومجت  لمف ممنيتعامشج سمجتمرأةمجتي وزالمام.. م.شج 

جت  ممجهه شمشتميذجم غاا مجتر يبامجتالملمامالوملللمجت شرةمجتمنبرةمالومشج سمجتمرأةمجتي وزالمامش بميومملألمجت نشبيام
بيمملايمكثرم رمطمجتايعامت شاالمجتااشلمش للم مبرجمامجمامطمبايجمتميذجمهملن رفمبيومجتمرأةمجتي وزالمامبي امجتاش مبيم

م،.بلهمموم   مجتبرجمامجت  مهم ثمومشهم غل ممومعشعمشتميذجممكشومجر بيزليمبايمتاظامشيل ا مبيل اي مجتال
مج م مشلمذت مجتذ مل ال،مالللمف مظلمشج سممزاشومشجال ومموي 

م


