
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 الفلصفُ اليصىيُ

 يف مصروع ماجد الغرباوٍ التيىيرٍ

  



2 
 

 

 

 
 

 

 مجًع حقىق الطبع واليصر والتىزيع حمفىظُ

ٚوصض بأٟ قٛض٠ َٔ ايكٛض ْكٌ أٚ اقتباؽ أٚ اغتعُاٍ أٟ دع٤ َٔ ا٭دعا٤ 
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 املقدمُ

َا ظيت أ٩َٔ بٌ ضَا أنجط َٔ أٟ ٚقت َهٞ َع أغتاشٟ ايسنتٛض سػٔ 

ايٛعٞ ايتاضىٞ؛ سٝح إٕ سٓؿٞ بإٔ ايتٛاقٌ بٌ ا٭دٝاٍ أسس َهْٛات 

نٌ دٌٝ ٜبسأ َٔ اؾٌٝ ايػابل ٜٚتذاٚظٙ؛ ؾ٬ ٜٛدس دٌٝ ب٬ أغاتص٠ إهابّا 

أّ غًبّا؛ ٚنٌ دٌٝ ٜٛاقٌ اؾٌٝ ايػابل ٜٚكطع َع٘؛ ٫ٚ أسس ٜبسأ َٔ 

ايكؿط ست٢ وسخ ايذلانِ ايتاضىٞ ايهطٚضٟ يبًٛض٠ ايٛعٞ ايتاضىٞ 

٫ ٜعين تٛاقٌ ا٭دٝاٍ ايتهطٜط؛ ايؿًػؿٞ نٓٛا٠ يًٛعٞ ايتاضىٞ ايعاّ. ٚ

تهطٜط اؾٌٝ اي٬سل يًذٌٝ ايػابل أٚ إسٜح ٚايتكطٜٜ ايصٟ ٜكٌ إٍ سس 

ايتًُل ٚايتؿدِٝ ٚايتكسٜؼ ٚايتأيٝ٘ طًبا يًؿٗط٠ اٱع١َٝ٬ ٚايصٟ ٜٓكك٘ 

ايكسم ْٛطا ٭ْ٘ ٜتٛد٘ يًهٌ ٚٗ نٌ إٓاغبات ب٬ اغتجٓا٤ . بٌ ٜعين 

٠ ايكطا٠٤ َٔ ايعَٔ ا٭ٍٚ؛ ظَٔ نتاب١ ايٓل؛ إٍ ايكسض٠ عًٞ اٱنُاٍ ٚإعاز

ايعَٔ ايجاْٞ؛ ظَٔ قطا٤ت٘ ٚايصٟ قس ٜكٌ إٍ سس ْكـ قطٕ؛ قٌ أٚ ندل؛ 

ٖٚٛ عُط اؾٌٝ . ٜعين إعاز٠ نتاب١ ايٓل ا٭ٍٚ ْٚكً٘ َٔ ٚطٚؾ٘ ا٭ٚيٞ إٍ 

ٚطؾ٘ ايجاْٞ؛ ٚنإٔ اؾٌٝ ايػابل قس بعح َٔ دسٜس ٗ ضٚح اؾٌٝ اؿايٞ؛ 

ًِ بًػاْ٘؛ ؾايطٚح تتٛاقٌ ٗ ايتاضٜذ؛ ٚايتاضٜذ ٜذلانِ ٗ ايطٚح؛ ٜته ٚأخص

 ٚإطاسٌ تتٛاٍ عًٞ ا٭َس ايككرل ٚايسٚضات تبسأ ٚتٓتٗٞ عًٞ إسٟ ايطٌٜٛ

ٚإشا ناْت يهٌ عكط َٔ ايعكٛض زلات٘ ٚقهاٜاٙ؛ ؾإٕ ايهجرل َٔ قهاٜا 

طض ايٓػا٤ َطتب٘ بإطأ٠؛ ؾاؿسٜح ٫ ٜتٛقـ ٫ٚ ٜٗسأ عٔ ؼ ايعكط اؿسٜح

ٚسكٛقٗٔ ايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ؛ ٚعٔ إظاي١ ناؾ١ أؾهاٍ 

ايتاضٜذ ٚعٓس ايؿ٬غؿ١ ايتُٝٝع عٓٗٔ؛ نجط اؿسٜح عٔ إطأ٠ ٗ 

 .ٚإؿهطٜٔ
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ٚيكس ٚٗطت ؾًػؿ١ سسٜج١ أطًل عًٝٗا ايؿًػؿ١ ايٓػ١ٜٛ أٚ ايؿًػؿ١ ا٭ْج١ٜٛ  

ْجٞ؛ ست٢ ايعًّٛ ايطبٝع١ٝ أخصت عًٞ عاتكٗا إٔ تطٟ ايٛدٛز نً٘ بعٕٝٛ ا٭

أخصت ْكٝبٗا َٔ ايؿًػؿ١؛ َٚع بسا١ٜ ايعكط اؿسٜح َٚع قٝاّ ايجٛض٠ 

ايكٓاع١ٝ ٚاؿاد١ يًُعٜس َٔ ا٭ٜسٟ ايعا١ًَ؛ َٚع سطٚب عا١ٕٝ اغتًٗهت 

ايبؿط نُا اغتًٗهت ايب١٦ٝ؛ نإ ايتسؾٌ يعكط دسٜس يًٓػا٤ ٜسخًٔ آي١ 

َٔ قٝاّ أؾهاض ٚؾًػؿات دسٜس٠  ايعٌُ بكٛاْٝٓٗا اؾباض٠؛ ٚنإ ٫ بس

ـس١َ ٖصا ايتٛد٘؛ ؾهاْت سط١ٜ إطأ٠؛ ٚسط١ٜ اؾػس؛ ٚايبشح عٔ زٚض 

دسٜس يًٓػا٤ ... اخل )ٚشيو سػب َا شنطت٘ ايباسج١ غ٣ًٛ قُس ْكطٙ ٗ 

 َكس١َ نتابٗا ايؿًػؿ١ ايٓػ١ٜٛ ٗ ؾهط اٱَاّ قُس عبسٙ(.

ٗ ؾهٌ ثٛض٠ تطايب  َٚع زخٍٛ ايكطٕ ايتاغع عؿط ٚٗط ايؿهط ايٓػٟٛ 

خ٬شلا عكٛم إطأ٠ ْتٝذ١ ا٫نطٗاز ايصٟ عاْت َٓ٘ عدل ايعكٛض ٚٗ 

كتًـ ايسٜاْات، اْط٬قا َٔ ْكسٖا يًػًط١ ايه١ًٝ يًطدٌ ع٢ً إطأ٠ َٔ 

خ٬ٍ تػرلٖا يعس٠ َؿاِٖٝ، ؾتعتدل إٔ ا٭ب١ٜٛ شضٜع١ اؽصٖا ايطدٌ يًػٝطط٠ 

يهعٝـ أَاّ دػسٙ، ؾًٝهٕٛ ٖٓاى ع٢ً إطأ٠، باغتػ٬ي٘ يطبٝع١ دػسٖا ا

تٛاظٕ ع٢ً إطأ٠ إٔ ؼكل ٖٜٛتٗا ٚشاتٗا بإٔ تهٕٛ عٓكط ؾعاٍ ٗ اجملتُع، 

يتٛٗط خ٬ٍ ٖصا نً٘ َٛدات ٚتٝاضات ْػ١ٜٛ، ؾإٛدات ايٓػ١ٜٛ ُجًت ٗ 

ثايح َٛدات ابتسا٤ٶ َٔ إٛد١ ا٭ٍٚ اييت ناْت تبًٛضاتٗا خ٬ٍ غ١ٓ 

ّ ست٢ ْٗا١ٜ ١2:71 اييت ناْت بٌ غ١ٓ ّ نتُٗٝس يًُٛد١ ايجا28:3ْٝ

ّ، يتأتٞ إٛد١ ايجايج١ نآخط َٛد١ اييت ناْت بساٜاتٗا َٔ 31ايكطٕ 

ايتػعٝٓٝات يتُتس إٍ َٜٛٓا ٖصا؛ سٝح عًُت ايٓػ١ٜٛ خ٬ٍ ٖصٙ إٛدات 

إعاز٠ اؿكٛم يًُطأ٠ َٗت١ُ بهٌ قهاٜا إطأ٠. ْؿػٗا. يٓذس ايتٝاضات ع٢ً 
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١ اييت تبسأ بايتٝاض ايٓػٟٛ إاضنػٞ، ثِ ايتٝاض ؼكٝل ايعساي١ ٚايٓػٜٛ

ايٓػٟٛ ايًٝدلايٞ، ؾايتٝاض ايٓػٟٛ ا٫ؾذلانٞ، أخرلّا لس ايتٝاض ايٓػٟٛ 

ايطازٜهايٞ. يتدلظ ايؿًػؿ١ ايٓػ١ٜٛ ايػطب١ٝ ٚست٢ ايعطب١ٝ ٗ ناؾ١ اجملا٫ت 

 ايع١ًُٝ ٚايؿهط١ٜ.

٥ك١ ٚإٓٛطٜٔ ٭غؼ َٚٔ أِٖ إؿهطٜٔ ايصٜٔ أٚيٛا قه١ٝ إطأ٠ عٓا١ٜ ؾا 

ايؿًػؿ١ ايٓػ١ٜٛ َؿّٗٛ ٚض١ٜ٩ خاق١ تػتشل ايسضاغ١ ٚايتشًٌٝ ٖٛ ا٭غتاش 

َادس ايػطباٟٚ؛ شيو ايطدٌ ايصٟ ّجٌ )نُا قاٍ ا٭غتاش ؾانط ؾطٜس 

سػٔ ٗ َكاي٘ ... َادس ايػطباٟٚ إجكـ ايتٜٓٛطٟ ٚإؿهط إه٤ٞ(: ضَع 

ٗ ؾها٤ات ايعًِ ٚايجكاؾ١  ٚلِ ؾهطٟ ٚثكاٗ ْكسٟ ٫َع ٜتذسز نٌ ّٜٛ

ٚايػٝاغ١ ٚإعطؾ١؛ ٜٚكـ نُٔ طًٝع١ إؿهطٜٔ ٚإجكؿٌ ايعطب إػتٓرلٜٔ 

ٚايٓكسٌٜ إؿتػًٌ ع٢ً ْكس ايؿهط ايسٜين ٚاؿطنات ا٫غ١َٝ٬ َٚػا٥ٌ 

ايٓٗه١ ٚا٫ق٬ح ٚايتذسٜس ٚإعاقط٠ ٚايتٜٓٛط ٚايعٓـ ٚايتػاَح بٌ ا٫زٜإ 

ه١ٝ إطأ٠ َٚػأي١ ؼطضٖا إطتبط١ بتشطض اجملتُع ٚايعكا٥س ٚإصاٖب؛ ٚق

نً٘ . ؾٗٛ ٜتُتع َٖٛب١ أزب١ٝ ابساع١ٝ ٚخ٬ق١ ٚآؾام ع١ًُٝ ٚاغع١؛ ٜٚتكـ 

بايصنا٤ ٚايؿط١ٓ ٚايبكرل٠ ايجاقب١ ٚبعس ايٓٛط ٚايط١ٜ٩ ايٛانش١ ٚايٛعٞ 

 إتذسز إتٖٛر إتٛقس ... ٖٚٛ إؿهط إتٛانع ايجطٟ بايجكاؾ١ ا٫غ١َٝ٬

ٚايؿهط ا٫ْػاْٞ ٚايٛعٞ ايٓكسٟ؛ ٚا٫ْػإ ايعكاَٞ؛ ايكًب؛ إكاتٌ 

ٚاحملاضب بايه١ًُ ٚايكًِ؛ ٚايجٛض٠ يسٜ٘ ؾكٌ سب ٚعؿل نْٛٞ سلٛيٞ ... 

ٖٛ نصيو إؿهط إتُطؽ إتبشط ٗ ايذلاخ ا٫غ٬َٞ؛ ًّو ا٭غؼ 

كسٟ ايعك١ًٝ إٓؿتش١ ٚا٭زٚات ايؿ١ٝٓ اييت ٜعتُسٖا اغًٛب٘ ايهتابٞ ايٓ

َٚكاضبات٘ ايؿهط١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ؛ اييت تعس اِٖ ضنا٥ع ٚاٚيٝات ا٫غتٓػار 
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يًُجكـ إبسع اـ٬م إبتهط اجملسز... ٖٚٛ أٜها ناتب ٚباسح عُٝل 

ٚداز؛ قاسب َؿطٚع ؾهطٟ ْٗهٟٛ َعاقط ٜػع٢ َٔ خ٬ي٘ اٍ تطؾٝس 

ايٛعٞ عدل ؼطٜط اـطاب ايسٜين َٔ غط٠ٛ ايذلاخ ٚتساعٝات ايعكٌ 

ًٝسٟ؛ َٚٔ خ٬ٍ قطا٠٤ َتذسز٠ يًٓل ايسٜين ع٢ً اغاؽ ايٓكس ٚإطادع١ ايتك

إػتُط٠ َٔ ادٌ ؾِٗ َتذسز يًسٜٔ نؿطٙ أغاؽ ٭ٟ ْٗٛض سهاضٟ 

ٜػاِٖ ٗ تأقٌٝ قِٝ اؿط١ٜ ٚايتػاَح ٚايعساي١ ٗ  ٚعكطٟ َتكسّ ٚدصضٟ

 اطاض فتُع َسْٞ خاٍ َٔ ايعٓـ ٚايتٓابص ٚا٫سذلاب .

ض١ٜ٩ َادس ايػطباٟٚ ٭ؾهاض ايؿًػؿ١ ايٓػ١ٜٛ َٔ  َا ٖٞ :ٚايػ٪اٍ اٯٕ

ٚإػاٚا٠؛ ٚاؿط١ٜ؛ ٚسكٛم إطأ٠ ٚأٜها َٛقؿ٘ َٔ ايؿًػؿ١  ؟َها١ْ إطأ٠

ايٓػ١ٜٛ ايػطب١ٝ ٚايؿًػؿ١ ايٓػ١ٜٛ ايعطب١ٝ؟ َا َٚاٖٞ إٓطًكات ايؿهط١ٜ ٗ 

ٌٖٚ ٜعس ايكٗط ايصٟ تتعطض ي٘  ؟ْٛط ا٭غتاش يٓػ١ٜٛ َا بعس ايهٛيْٛٝاي١ٝ

إطأ٠ َٛنٛعا عإٝا ٚيٝؼ َٛنٛعا عطبٝا؟؛ ٚنٝـ تكٗط إطأ٠ َٔ ٚد١ٗ 

َٚا ٖٛ َؿّٗٛ ايٓٛاّ ا٭بٟٛ َٚا َاقسقات٘؟ َٚاٖٞ ا٭قٍٛ  ؟َادس ايػطباٟٚ

َٚا ؾًػؿ١ ايٓٛاّ ا٭بٟٛ ٗ تطب١ٝ  ؟ايؿًػؿ١ٝ يتبع١ٝ إطأ٠ ٗ ٖصا ايٓٛاّ

ٛد١ٝ اييت ٜتبٓاٖا َادس ٚشيو َٔ ٚد١ٗ ْٛط ا٭غتاش اْط٬قا َٔ ا٫ٜسي؟ إطأ٠

ٚأغ١ً٦ نجرل٠ أخطٟ قاغٗا ناتب تًو ايػطٛض ٚأداب عٓٗا  ؟ايػطباٟٚ

 بإؾان١ ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ .

إٕ ض١ٜ٩ َادس ايػطباٟٚ تتهح َٔ خ٬ٍ َؿطٚع٘ ايتٜٓٛطٟ ٚايصٟ ٜكٍٛ عٓ٘: 

أَا عٔ َؿطٚعٞ، ؾػأبسا٤ ببٝإ اـطٛٙ ايعطٜه١ يط٩ٜيت سٍٛ ايٓػ١ٜٛ، 

 باز٨ اييت ا٩َٔ بٗا:َععظ٠ بإ
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أغع٢ ٗ َؿطٚعٞ إٍ إقا١َ فتُع َسْٞ َتشهط، ٜأخص بأغباب  -أ٫ّٚ 

ايعًِ ٚإعطؾ١، ٜٚععظ قِٝ ايسٜٔ ٚايؿه١ًٝ، باعتباضُٖا قُٝا إْػا١ْٝ أق١ًٝ 

تهاؾح ايًِٛ ٚايعٓـ ٚتعهٸس ضٚح ايتػاَح ٚايػًِ ا٭ًٖٞ. ٚتكٛض َؿاضٜع 

ِٖ ٗ اشل١ُٓٝ ٚايتٛغع ٚايػٝطط٠، ٚخط٘ إش٫ٍ ايؿعٛب ْٚٗب ثطٚاتِٗ. ٚتػا

ايتشطض َٔ غط٠ٛ إ٪غػات ايس١ٜٝٓ ٚا٭ؾهاض إتططؾ١ ٚاشلسا١َ. ٚع٢ً ٖصا 

ا٭غاؽ أقاضب َٛنٛعات ايٓػ١ٜٛ تاض٠ باعتباضٖا ؾطزا، ٚثا١ْٝ باعتباضٖا 

 دع٤ا َٔ اجملتُع.

، ٚؾكا ٕؿّٗٛ ايؿًػؿ١ إعاقط٠، Feminism -تعطٜؿٞ ٕؿّٗٛ ايٓػ١ٜٛ  -ثاّْٝا

١ْٝ، ٖٛ: )ؼطٜط ٚعٞ إطأ٠ ٚإعاز٠ تؿهًٝ٘ ٚؾل ايكا١ُ٥ ع٢ً ايٓكس ٚايعك٬

ض١ٜ٩ إْػا١ْٝ عازي١(. يٝهٕٛ َٛنٛعٗا: )ْكس َهْٛات ايٛعٞ ٚاضتٗاْات 

 تؿهًٝ٘(. ٚقس ُت اٱؾاض٠ ي٘ غابكا، أشنط ب٘ يًُٓاغب١.

تبسأ اـط٠ٛ ا٭ٍٚ ع٢ً ططٜل ؼطٜط إطأ٠، ٚاغتعاز٠ سكٛقٗا، َٔ  - ثايجّا

عاز٠ ثكتٗا بٓؿػٗا، ٚبعك٬ْٝتٗا ٚسهُتٗا ٚقسضاتٗا اغذلزاز إْػاْٝتٗا، ٚاغت

ايعك١ًٝ ٚايٓؿػ١ٝ، بعس ؼطٜط ايٛعٞ َٔ تطانُات ايذلب١ٝ ٚايب١٦ٝ ٚغط٠ٛ 

 ايذلاخ ٚايعازات ٚايتكايٝس، ٚعكس ايٓكل ٚايس١ْٝٚ.

تٛٚٝـ اـطاب ايسٜين ايعك٬ْٞ، ٚقِٝ اؿهاض٠ اؿسٜج١، ٚايكِٝ  - ضابعّا

از٠ تؿهٌٝ ٚعٞ ايطدٌ بإطأ٠، ٚاْتعاع اعذلاف ا٭خ٬ق١ٝ ٚاٱْػا١ْٝ، ٱع

سكٝكٞ بإْػاْٝتٗا، ٜهعٗا ع٢ً قسّ إػاٚا٠ َع٘. يًتدًل َٔ َٓطل إٓٸ١ 

 ٚايؿؿك١ ٚايتهطٸّ ٚايتؿهٸٌ إػتٛطٔ ٚعٞ ايصنط ٗ تعاًَ٘ َعٗا.
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َا مل ٜهٔ اعذلاف اجملتُع بإْػا١ْٝ إطأ٠ اعذلاؾا سكٝكٝا ٜبك٢  - خاَػّا

تػاقا ؾهًٝا، ٜٚٛاقٌ ايطدٌ ْٛط٠ ا٫ظزضا٤، ٜهع ْؿػ٘ ايتػاَح َعٗا 

ٍٍ شنٛضٟ.  ؾٛقٗا، ٜٚتعاٌَ َعٗا بتعا

تػتُس سكٛم إطأ٠ َؿطٚعٝتٗا َٔ إْػاْٝتٗا. تبك٢ تساؾع عٓٗا ع٢ً  - غازغّا

ٖصا ا٭غاؽ، ٚتؿعط بايًِٛ ٚاٱٖا١ْ عٓس ا٫غتٗا١ْ بٗا. أَا إطأ٠ إٓٗع١َ 

يًطدٌ ٚإضازت٘. ؾتتعطض ي٬نطٗاز ٚايًِٛ،  ؾتبك٢ َؿطٚع١ٝ سكٛقٗا َطت١ٓٗ

زٕٚ ايتُطز عًٝ٘ باعتباضٙ قسضٖا. ٖٚصا ؾاضم دٖٛطٟ ا٩نس عًٝ٘ زا٥ُا ٗ 

َػأي١ ايٓػ١ٜٛ، ٚأعتدل ْٝع اؿكٛم بٓا٤ ؾٛقٝا، ٜٓبػٞ إٔ ٜ٪غؼ ع٢ً 

أغؼ إْػا١ْٝ ٚعك١ًٝ ٚأخ٬ق١ٝ. ٜٓبػٞ يًُطأ٠ إٔ ؼسز سكٛقٗا بٓؿػٗا، بعٝسا 

ٚغًطت٘. ٖٚٛ َا ْطاٙ اٯٕ، سٝح ايصنط ٖٛ ايصٟ وسز عٔ غط٠ٛ ايطدٌ 

 سكٛم إطأ٠.

أ٩َٔ َٔ سٝح إبسأ عط١ٜ إطأ٠ َٚػاٚاتٗا َع ايطدٌ، َا مل ُػا  - غابعّا

قِٝ ايؿه١ًٝ، اييت ٖٞ أغاؽ ُاغو ايؿعٛب. يصا أٌَٝ يًشط١ٜ ايعازي١، 

ٚإػاٚا٠ ايعازي١. ٚايعساي١ ق١ُٝ ْػب١ٝ، ؼسزٖا َكاحل ايؿعٛب 

 َٚطتهعاتٗا ايؿهط١ٜ ٚايعكس١ٜ إناؾ١ إٍ ايتعاَاتٗا ا٫دتُاع١ٝ )عازات،

تكايٝس، تعًُٝات ز١ٜٝٓ، يٛا٥ح قا١ْْٝٛ، َكطضات( اييت تػتُس ؾطعٝتٗا َٔ 

ؾطع١ٝ تعاقس َهُط بٌ أبٓا٤ ايؿعب، أٚ عكس ادتُاعٞ، ٚدٛز ايؿطز 

ٜ٪نس قبٛي٘ ب٘، ؾٝؿطض عًٝٗا ا٫يتعاّ ب٘. َٚٔ ٜعـ زاخٌ فتُع، ًٜتعّ 

٘ ٖٛ اٯخط َا ًٜتعّ ب٘ أؾطازٙ. ايتعاّ وٌٝ ع٢ً عكس ادتُاعٞ ٜػتُس ؾطعٝت

َٔ عسايت٘ ٚا٫يتعاّ ب٘. ٚقس وس اجملتُع َٔ سطٜات أؾطازٙ، ؾطٜط١ إٔ 

تهٕٛ قٝٛزا عك١ْٝ٬، تكب ٗ َكًش١ اؾُٝع، ٜٚٓتؿٞ عٓٗا قؿ١ ا٫عتسا٤ 
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ٚايًِٛ. أٟ إٔ ؼسٜس اؿط١ٜ اييت ٖٞ قؿ١ ٚدٛز١ٜ يٲْػإ، ٫ ٜعتدل 

دع٤ َٓ٘. ؾٗٞ تتٓاظٍ عٔ اعتسا٤، َازاّ ي٘ َطزٚز إهابٞ ع٢ً اؾُٝع ٚإطأ٠ 

بعض سطٜتٗا ٭دٌ تععٜع قِٝ ايؿه١ًٝ اييت تعهس ُاغو ايؿعب. ٖٚهصا 

بايٓػب١ يًُػاٚا٠، ؾٗٞ سل يًُطأ٠ أقاي١، يهٔ ٫ ٜٓبػٞ يًطدٌ اغتػ٬شلا 

ٱقشاّ إطأ٠ باغِ إػاٚا٠ إٍ غًٛى ٜهط َكساقٝتٗا، نإٔ هدلٖا ع٢ً 

ِ إػاٚا٠ ؾٝٛدب عًٝٗا شيو، يصا عٌُ ؾام ؾٛم طاقتٗا ٚقابًٝاتٗا، باغ

اؾذلطت ٗ إػاٚا٠ ايعساي١، نؿطٙ أغاؽ يتشكٝل تٛاظٕ قُٝٞ، ٜطاعٞ 

خكا٥ل إطأ٠، خاق١ ايباًٜٛد١ٝ. ٚايعساي١ ؼؿٜ سكٛم اؾُٝع، زٕٚ َغي 

أٚ ًِٚ. ؾج١ُ ؾطم بٌ اؿط١ٜ ٚإػاٚا٠ باعتباضُٖا ٫ظٌَ يٛدٛز إطأ٠. ٚبٌ 

 ُاضغ١ ادتُاع١ٝ خانع١ يؿطٚٙ ايعكس ا٫دتُاعٞ.اؿط١ٜ ٚإػاٚا٠ نُ

ايسٜٔ ػطب١ ضٚس١ٝ تطٟٚ ُٚأ اٱْػإ إتعطـ يًُطًل، ٚإطتٗٔ  - ثآَّا

يًػٝب ٚإكسؽ. ٜػُطٙ قًل َكرلٟ ٫ ؾعٛضٟ، ٚتٛم دْٓٛٞ يًػُٛ ٜػتبس ب٘ 

ٖٚٛ ٜعٝـ ػطبت٘، ؾتٓعهؼ آثاضٖا ع٢ً غًٛن٘ َٚؿاعطٙ َٚٛاقؿ٘. 

ايكٛٗ ٜػاِٖ ٗ تعُٝل قِٝ ايتػاَح ٚايػًِ ا٭ًٖٞ، ٚايسٜٔ بٗصا ايؿِٗ 

سُٝٓا ٜهؿٞ ايسٜٔ َع٢ٓ ؿٝات٘ ٚتهشٝات٘، ٜٚطؾس اجملتُع بكِٝ احملب١ 

ٚايػ٬ّ، ٜٚػاِٖ ٗ ُاغو ا٭ٚاقط ا٫دتُاع١ٝ، ٚاؿح ع٢ً ايعٌُ 

ايكاحل. ٚعسّ ايتآَط نس َكاحل ؾعب٘ ٚٚطٓ٘. ٫ ٜػٛز ا٫غتكطاض ٚا٭َٔ، 

ط١ٓ أٖساؾٗا َٔ خ٬ٍ ايكٛاٌْ ٚق٠ٛ ايكها٤، بٌ ٜٓبػٞ ٚدٛز ٫ٚ ؼكل إٛا

ثكاؾ١ َٛاظ١ٜ تجكـ ايؿعب ع٢ً ايكِٝ ٚإباز٨ ايهؿ١ًٝ باغتكطاض ايؿعب. 

ٚايسٜٔ بإع٢ٓ إتكسّ ًٜعب زٚضا إهابٝا عٓسَا ىًل ٚاظع ايتك٣ٛ، ٚسب 

سغ١ اـرل، ٚس٦ٓٝص غًٝتعّ با٭١ُْٛ ٚايكٛاٌْ ست٢ ٗ خًٛات٘ بعٝسا عٔ ع
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ايطقٝب ا٭َين. ٖٚصا ايُٓ٘ ايسٜين ٜعاضض َٓطل ايؿطق١ ايٓاد١ٝ، ٜٚؿتح باب 

اؾُٝع، ٚوٍٛ زٕٚ زع٣ٛ استهاض اؿكٝك١، ٚغٝاز٠ َٓطل  ايٓذا٠ أَاّ

 ايتهؿرل.

ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ، أسهاّ ْػب١ٝ، تطتٗٔ ؾعًٝتٗا يؿع١ًٝ  - تاغعّا

ٛٸ٫ت سكٝك١ٝ، ٜٓبػٞ أخصٖا  َٛنٛعٗا، ٚبعس أضبع١ عؿط قطْا، سكًت ؼ

بٓٛط ا٫عتباض، إشا إٔ ايؿطٜع١ قا١ُ٥ ع٢ً أغاؽ ٬َنات َٚكاحل 

 َٚكاقس، ّٚهٔ اعاز٠ ايٓٛط ظ١ًُ َٓٗا، باغتجٓا٤ بعض ايعبازات.

أِٖ إؾهاي١ٝ تٛاد٘ إطأ٠ عا١َ ٚإطأ٠ إجكؿ١ خاق١، ؼطٜط ايعكٌ  - عاؾطّا

اؾُعٞ َٔ شنٛضٜت٘ ٚغًطٜٛت٘ ٚاغتدؿاؾ٘، يرلق٢ إٍ َػت٣ٛ إْػاْٝت٘ ٗ 

تعاًَ٘ َعٗا. َع تعُٝل ثكتٗا بصاتٗا َٚٓذعٖا، بعٝسا عٔ تا٤ ايتأْٝح، 

هاي١ٝ ؼاؾٝا ٱعاز٠ اْتاز ايصنٛض٠ َٔ خ٬ٍ تهطٜؼ ا٭ْٛث١. ٖٚصٙ اؾ

َطنب١، تتطًب َٔ إطأ٠ ع٬ُ َعزٚدا. تٓك١ٝ ايعكٌ اؾُعٞ َٔ قِٝ ايتُاٜع 

َٔ خ٬ٍ َٛاقؿٗا َٚٓذعاتٗا بعٝسا عٔ  اؾٓػٞ، ٚتأنٝس إْػاْٝتٗا،

ايتهطٜؼ اي٬ؾعٛضٟ يٮْٛث١. ؾتاض٠ تهطٸؽ إطأ٠ ايصنٛض٠ ٖٚٞ تكاّٚ 

تكطٸ إطأ٠  ؼسٜاتٗا، ؾتعٝس اْتادٗا بكٝؼ كتًؿ١. ٖٚصا َا وكٌ سُٝٓا

ع٢ً تأْٝح َٓذعٖا تؿاخطا أٚ ؼسٜا، أٚ تهطٜػا ـكٛقٝتٗا، يٝبك٢ 

اجملتُع ايعطبٞ ٗ زٚا١َ ثٓا١ٝ٥ إطأ٠ / ايطدٌ. ايصنط / ا٭ْج٢. ٚتبك٢ ْدل٠ 

ايطدٌ تعًٛ قٛت إطأ٠، ضغِ سهٛضٖا ايهبرل ع٢ً إػت٣ٛ ايعًُٞ 

ٌ ْٚاؾػت ايطدٌ ٗ ٚا٭نازّٞ ٚا٫دتُاعٞ ٚايجكاٗ ٚا٭زبٞ ٚايؿين. ب

أع٢ً َٓاقب ايكٝاز٠ عٓسَا َاضغت ايػًط١ ٚاؿهِ )ض٥ٝػ١ زٚي١ أٚ ض٥ٝػ١ 

 .ٚظضا٤(، أٚ نٛظٜط٠ َٚػتؿاض٠، َٚسٜط٠، ٚضا٥س٠ ؾها٤، ٚبطٕا١ْٝ
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 األشطىرَ وحمددات الىعٌ
 

ا٭ٍٚ ايصٟ ططسٓاٙ عًٝ٘ ٖٚٛ: ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ: ْبسأ أ٫ٚ بايػ٪اٍ  

ؼسثتِ عٔ ع٬ق١ إطأ٠ بايسٜٔ ٗ نتابهِ إطأ٠ ٚايكطإٓ ْٚٛز إٔ ْعطف 

َٓهِ ع٬قتٗا بأغاطرل ايهٕٛ ٚبايؿًػؿ١ ٚشيو نٞ ْؿِٗ إها١ْ اييت 

 استًتٗا إطأ٠ ٗ اجملتُع ايّٝٛ خاق١ ٚإٔ ططسٗا ّجٌ قه١ٝ عا١ٕٝ؟

ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ بس٤ا أتكسّ ظعٌٜ ايؿهط يٮر ا٭غتاش  ٚقس أداب 

ز. قُٛز قُس عًٞ، ض٥ٝؼ قػِ ايؿًػؿ١ ٚعهٛ َطنع زضاغات إػتكبٌ 

ظاَع١ أغٝٛٙ. ٚأؾهط ثكت٘، سُٝٓا قطض ططح أغ١ً٦ ؾهط١ٜ ٚؾًػؿ١ٝ، 

يًتساٍٚ سٍٛ َٛنٛعاتٗا، خاق١ ٚقس اختاض َٛنٛعا "تتُجٌ أُٖٝت٘ نْٛ٘ 

١"؛أعين َٛنٛع إطأ٠، َدتًـ إؾهايٝاتٗا. ٖٚصٙ إط٠ مت قه١ٝ عإٝ

ايذلنٝع ع٢ً "ع٬ق١ إطأ٠ بأغاطرل ايهٕٛ ٚبايؿًػؿ١"، بعس إٔ تٓاٍٚ 

نتاب إطأ٠ ٚايكطإٓ، إؾهاي١ٝ ايع٬ق١ بٌ إطأ٠ ٚايكطإٓ، نُس١ْٚ عكس١ٜ 

١. ٚتؿطٜع١ٝ، تػتُس قسغٝتٗا َٔ تعايٝٗا، ُٖٚٝٓتٗا ع٢ً ايٛعٞ ايسٜين قاطب

ٖٚٞ ُجٸٌ غًط١ َعطؾ١ٝ، ٚٚؿت يتهطٜؼ إٓطل ايصنٛضٟ، بعس ػطٜس 

أسهاّ ايؿطٜع١ َٔ تاضىٝتٗا، ٚايسؾاع عٔ إط٬قاتٗا ا٭ظَا١ْٝ ٚا٭سٛاي١ٝ. 

ٜتذ٢ً شيو ٗ ؾت٣ٛ ايؿكٗا٤ ٚاـطاب ايسٜين إطتهع يط١ٜ٩ ايؿكٝ٘. ضغِ 

ًٝا عٔ إؾهايٝت٘ تأثطٖا بكبًٝات٘ ٚثكاؾت٘. ٚأدس ٗ عٓٛإ ايهتاب تعبرلا د

إطنع١ٜ سُٝٓا اختاضت قاسب١ ايهتاب ايتكابٌ ايتاّ بٌ إطأ٠ ٚايكطإٓ، 

عٓٛاْا ي٘. َع٢ٓ إٔ إطأ٠ ايّٝٛ شلا َا ٜكابٌ ايهتاب ايهطِٜ، سٍٛ ايصات 

ٚاٯخط. ٖٚٞ تطايب باغذلداع إْػاْٝتٗا. ٫ٚ ضٜب ٗ شيو سُٝٓا ػطز 
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ٚأغباب ْعٚشلا، ٚا٫ضتهاظ ٕٓطل أسهاّ إطأ٠ ٗ ايكطإٓ َٔ تاضىٝتٗا 

ايعبٛز١ٜ، ايصٟ غاز َؿاقٌ ؾك٘ إػًٌُ. ؾاٱؾهاي١ٝ إطنع١ٜ يًهتاب: 

ٌٖ إطأ٠ إْػإ؟ ٖٚٞ إؾهاي١ٝ تعدل عٔ عُل إأغا٠. ؾاؿسٜح يٝؼ عٔ 

إػاٚا٠ ٚاؿط١ٜ، نكِٝ ٚدٛز١ٜ شلا، بٌ ايػ٪اٍ أ٫ٚ عٔ َكساق١ٝ ايتذًٞ 

. ثِ تًٝٗا إؾهايٝات أخط٣ َتؿطع١ عٓٗا. ٖٚصا اٱْػاْٞ ٗ أسهاّ ايؿطٜع١

 غطٸ اعتُاز ٖصا ايعٓٛإ بايصات.

ٜٚػتططز ا٭غتاش ايػطباٟٚ ؾٝكٍٛ نإ دٗسٟ ٗ ايهتاب ٬َسك١ إٓطل  

ايعبٛزٟ، ٗ ؾِٗ ٚتؿػرل ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ، ٚاغتبساي٘ َٓطل اـ٬ؾ١، ٗ 

ُا َا ٜععظُٖا قطآْٝا. ؾِٗ ايسٜٔ ٚزٚض اٱْػإ ٗ اؿٝا٠. ٚن٬ إٓطكٌ شل

ٚبايتايٞ ايط١ٜ٩ ايؿك١ٝٗ إتساٚي١ تػتُس ؾطعٝتٗا َٔ آٜات ٜبسٚ ٚاٖطٖا َع 

تهطٜؼ عبٛز١ٜ اٱْػإ عا١َ، ٚاْتكام إطأ٠ خاق١. أٟ ْٛط١ٜ ايعبٛز١ٜ 

تدلض ايٓٛط٠ ايصنٛض١ٜ، ٚايٓٛط٠ ايس١ْٝٚ يًُطأ٠، ٚيسٜٗا َا تػتسٍ ب٘ َٔ 

يٓتٝذ١ َع َٓطل اـ٬ؾ١، ٚإٔ اٱْػإ أغاؽ أسهاّ ايؿطٜع١. بُٝٓا تٓكًب ا

اـًل. َٚا ا٭سهاّ إ٫ يذلؾٝسٙ َطسًٝا، ٚؾل ٬َنات ا٭سهاّ، ٚيٝػت 

٫غتعبازٙ ؼت أٟ َػ٢ُ نإ. ٚقس تٓاٚيت ٗ ايهتاب قهاٜا عس٠، أضنع 

ٖٓا ع٢ً: ٚعٞ إطأ٠ يًصات ٚاٯخط. ٚإطأ٠ ٗ ٚعٞ ايؿطز ٚاجملتُع؛ باعتباضٖا 

ٛٸّ اٱؾهاي١ٝ إطنع١ٜ ٗ َٛنٛع إطأ٠. ٚعًٝ٘، أنًع ايع٬ق ١ اييت تك

ّهٔ تأقٌٝ ض١ٜ٩ إْػا١ْٝ تتػع يهٌ ؾطز، بػض ايٓٛط عٔ خكٛقٝات٘، 

إشا ُهٓا َٔ تؿهٝو اٱؾهايٝات، ٚإعاز٠ تؿهًٝٗا ٚؾل َٓطل اـ٬ؾ١. 

 أٚ إٓطل اٱْػاْٞ.



07 
 

إٔ ع٬ق١ إطأ٠ ٫ ؾو  :ٚعٔ إطأ٠ ٚا٭غاطرل أنس ا٭غتاش ايػطباٟٚ بأْ٘ 

با٭غاطرل ٚايؿًػؿ١ ايكس١ّ، قه١َٛ بٓٛط١ٜ ايعبٛز١ٜ، اييت تهطٸؽ 

عبٛز١ٜ اٱي٘ / ايػٝس / إًو / ايطاغ١ٝ. ٚتػًب ايؿطز إْػاْٝت٘، بعس 

تهطٸٜؼ "تؿ٦ٝت٘"، يٝهٕٛ َػتًبا، تابعا. ؾك١ُٝ ايؿدل، شنط أٚ أْج٢، 

ٚدٛز  از٠ / ايطػا٠. ٚيٝؼ شلِق١ُٝ اعتباض١ٜ تػبػٗا عًٝ٘ اٱشل١ / إًٛى / ايػ

َػتكٌ، نُا ٚنشت ٖصا َؿك٬ أنجط َٔ َط٠. أٟ إٔ ٚدٛزِٖ، ٫ 

بإع٢ٓ ا٭ْطٛيٛدٞ بٌ َع٢ٓ ايتشكل اـاضدٞ، ٖٛ ٚدٛز بايػرل، ٚيٝؼ 

ٚدٛزا َػتك٬. ؾايعبٛز١ٜ بٗصا إؿّٗٛ، يٝػت فطز تبع١ٝ، بٌ ٖٞ ثكاؾ١ 

َٔ خ٬شلا تكٛض ايصات بعٝسا  ٚض١ٜ٩ ؾًػؿ١ٝ يًصات ٚاٯخط، ٫ ّهٔ يًعبس

عٔ غٝسٖا. عهػا يًطٚح إتشطض٠، ؾإْٗا تتكّٛ بؿعٛض زاخًٞ، ؾعٛض َتُطز 

ع٢ً ١ََٛٛٓ قِٝ ايعبٛز١ٜ، ست٢ ٗ إطاض ثكاؾتٗا ٚفتُعاتٗا. يصا ؾايعبٛز١ٜ 

اغت٬ب سكٝكٞ، قس ٜػتٛطٔ اٱْػإ، ضغِ تعسز إٓاخات ايجكاؾ١ٝ اييت 

دع٤ َٔ فتُع ايعبٛز١ٜ، تػتػطقٗا ثكاؾت٘ ٚقُٝ٘ ٜعٝؿٗا. ٚبايتايٞ ؾإطأ٠ 

ٚأخ٬ق٘. ٚتبك٢ نايطدٌ دع٤ا َٔ َتاع ايػٝس / ايطاغ١ٝ. ٖٚٞ ٚؾكا ٕٓطل 

ايعبٛز١ٜ، ًٖٛن١ َطًكا يػٝسٖا، ٜؿعٌ بٗا َا ٜؿا٤. ؾتعٝـ ساي١ اغت٬ب 

 َهاعـ، غبب٘ تعػـ ايكِٝ ا٫دتُاع١ٝ، ٚاْتػابٗا جملتُع ايعبٛز١ٜ.

ايػطباٟٚ: ٖصا ٖٛ ا٫طاض ايعاّ يط١ٜ٩ إطأ٠، ايصٟ هب ٜٚكٍٛ ا٭غتاش  

سهٛضٙ ٚمٔ ِاضؽ ايٓكس، يتشطٟ طبٝع١ ايع٬ق١ بٝٓٗا ٚبٌ ا٭غاطرل. أٟ 

قطا٠٤ ز٫٫ت أغاطرل إطأ٠ نُٔ ب٦ٝتٗا ايجكاؾ١ٝ، ايكا١ُ٥ ع٢ً َطنع١ٜ 

ايطاغ١ٝ، ٖٚاَؿ١ٝ ايعبس. ٖٚٛ نٌ ؾطز ىطز عٔ زا٥ط٠ إكسؽ، ايسٜين أٚ 

يػٝاغٞ أٚ ا٫دتُاعٞ؛ ٚغٓتٛخ٢ ؼطٟ ٚعٞ ايصات ٚاٯخط يس٣ إطأ٠ َٔ ا
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خ٬ٍ بعض ا٭غاطرل، باعتباضٖا زاي١ ضَع١ٜ ع٢ً ايجكاؾ١ ٚايٛعٞ اجملتُعٞ. إش 

ضغِ أْٗا ْتاز ٚعٞ زٜين ٚثكاٗ بسا٥ٞ، قا٥ِ ع٢ً اـطاؾ١، ٚاغتبعاز ايٓكس، 

٢ ايٛعٞ، ٚتػين ثكاؾ١ غرل أْٗا غ١ٝٓ ٗ ز٫٫تٗا، سسّا تؿطض قسزاتٗا عً

اجملتُع َا وكل اْتُا٤ٙ ا٫دتُاعٞ، ٚوس َٔ قًك٘ إكرلٟ، ايصٟ ٖٛ قًل 

ٚدٛزٟ. َٔ ٖٓا ؼتاز ا٭غطٛض٠ إٍ دٗس يتهؿٝـ ز٫يتٗا، َٚا تٛسٞ ب٘، 

أٚ تػتبعسٙ. ٖٚصا َٛنٛع َؿكٸٌ، ْهتـ بإؾاضات أٚي١ٝ. ٚبايتايٞ ؾإْٓا َٔ 

ؿطٜتٗا ٚاغتك٬يٝتٗا َُٖٚٛٗا، َٚٛقـ  خ٬ٍ ا٭غطٛض٠ غٓتشط٣ ٚعٞ إطأ٠

ايصنط َٓٗا. ؾٌٗ أْكؿتٗا ثكاؾتٗا ٚفتُعٗا، بعس إٔ غًبت ثكاؾ١ ايعبٛز١ٜ 

إْػاْٝتٗا؟. ْٚ٪نس إٔ ايه٬ّ ٖٓا خاضز ١ُٖٓٝ قِٝ ايعبٛز١ٜ، يهٔ يٝؼ 

بعٝسا عٔ تأثرلاتٗا، ؾٝهٕٛ ْٛطْا يًُطأ٠ نهٝإ ادتُاعٞ خام. 

 ١"، عهِ ايس٫ي١.ٚغتهٕٛ ٚدٗتٓا "إطأ٠ اٱشل

ْٚٓتكٌ إيٞ ْكط١ أخطٟ سٝح ْٓاقـ ٖٓا َٛقـ ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ َٔ  

ا٭غطٛض٠ يػ١: اؿسٜح ايصٟ ٫ أقٌ ي٘. ٚأَا اقط٬سا : ا٭غطٛض٠ ؾٝكٍٛ

نُا ٗ إعذِ ايؿًػؿٞ: قك١ خٝاي١ٝ، ُجٌ ؾٝٗا ق٣ٛ ايطبٝع١ بأؾدام؛ أٚ 

عٔ أسس إصاٖب ايؿًػؿ١ٝ بأغًٛب ايكٛض٠ ايؿعط١ٜ أٚ ايطٚا١ٝ٥ اييت تعدل 

ضَعٟ، ىتً٘ ؾٝ٘ ايِٖٛ باؿكٝك١؛ أٚ ا٫غاطرل تتهُٔ ٚقؿا ٭ؾعاٍ اٯشل١، 

أٚ اؿٛازخ اـاضق١، ٚقٌٝ إٔ ا٭غطٛض٠ ٖٞ ايتعبرل عٔ اؿكٝك١ بًػ١ ضَع١ٜ 

 ٚاجملاظ(.

إٕ ن٬ َٔ ا٭غطٛض٠ ٚايؿًػؿ١، ٜعهؼ ٗ ْٛط ا٭غتاش ايػطباٟٚ ق٠ٛ  

إكرل١ٜ ٗ سٝا٠ اٱْػإ، ٚططم ايٓذا٠ أٚ اـ٬م. ؾهُا  سهٛض ا٭غ١ً٦

ٜ٪ضم اـ٬م اٱْػإ، نصيو ٜٓعهؼ ع٢ً ٚعٝ٘ ٚثكاؾت٘ ٚؾهطٙ غ٪اٍ 
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اؿكٝك١، ايهاضب ٗ أعُاق٘، ٚإشا نإ تعاط٢ ايؿًػؿ١ تعاطٝا يػٜٛا، ؾإٕ 

ايطَع ٖٛ ز٫ي١ ا٭غطٛض٠، ؾذلتٗٔ ي٘ ايكسض٠ ا٫غتٓطاق١ٝ يًباسح، َٔ خ٬ٍ 

يًٛاقع إٛنٛعٞ. َع٢ٓ ا٫قذلاب ايٓؿػٞ ٚايجكاٗ، ٖٚصا ٜتطًب ؾِٗ  ٚعٞ

ايٓػل ايجكاٗ بؿهٌ َذلاب٘، يٛدٛز ع٬ق١ دسي١ٝ بٌ أططاؾ٘، ؾايؿٔ َج٬ 

٫ ٜػتػين عٔ ايسٜٔ ٚإجٝٛيٛد١ٝ، ٚنصيو ايسٜٔ ٜػتُس َٔ ثكاؾ١ اجملتُع 

ايعكا٥س١ٜ، َٚا َا ٜعُل قسغٝت٘، ٚضغِ خاضط١ ايتابٛ ٚاحملطَات ٚاٱ٤٬َات 

 ٜتؿطع عٓٗا َٔ طكٛؽ ٚعبازات.

( قسزات 6ٚؾُٝا ٜتعًل َشسزات ايٛعٞ ٜطٟ ا٭غتاش ايػطباٟٚ إٔ ٖٓاى ) 

ت٪ثط ٗ ٚعٞ ايصات ٚاٯخط، نُٔ ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ، اييت ٖٞ ع٬ق١ بٌ 

ايطدٌ ٚإطأ٠، ٫ ٜٓاؾػُٗا أسس َٔ إدًٛقات. ٚضغِ ٚسس٠ إكرل، غرل إٔ 

ت ايٓؿػ١ٝ ٚاـاضد١ٝ يعبت زٚضا ٗ تؿٛٞ ايٛعٞ، ٚعسّ تطنٝعٙ ع٢ً إ٪ثطا

ايبعس اٱْػاْٞ، َٚتطًبات٘ ايٛدٛز١ٜ. ٖٚصٙ احملسزات، ٖٚٞ ٗ ْٛطٙ ا٭غتاش 

 :ايػطباٟٚ عًٞ ايٓشٛ ايتايٞ

أَاّ ايتػٝٸطات ايؿػٝٛيٛد١ٝ ا٬ٕظ١َ يًُطأ٠، خ٬ٍ زٚضتٗا،  زٖؿ١ ايطدٌ: -2

ز٠. ٜٚبسٚ إٔ دٌٗ ايطدٌ بطبٝع١ ْٚؿػ١ٝ إطأ٠، ٚأٜاّ اؿٌُ، َٚا بعس اي٫ٛ

دعً٘ ٗ سرل٠، تتأضدح بٌ اـرل إطًل، ست٢ اضتكت إٍ آشل١ تعبس َٔ قبً٘. 

ٚبٌ ايؿط، ٚأْٗا َكسض اـط١٦ٝ، ٚغبب ٚقٛع ايطدٌ ٗ إعك١ٝ، ٚؾ٥ٛ٘ 

يطكٛؽ ايتطٗرل، ٖا ٜعُل قًك٘ إكرلٟ، ٚؾه٘ باـ٬م، ؾتتشٍٛ 

١ إٍ َؿاعط عسٚا١ْٝ سس اؿكس، ٚاستكاضٖا، ٚٚقُٗا ٖٛادػ٘ ايٓؿػٝ

بايٓكل ا٭ْطٛيٛدٞ، ْٚػبتٗا إٍ اؾٔ تاض٠، ٚإٍ ايؿٝطإ أخط٣. ٚبايتايٞ 

ؾٗٞ َكسض قًل، يػعازت٘ ٚؾكا٥٘. ؾتهٕٛ عب٦ا، باغتجٓا٤ ؿٛات٘ اؿ١ُُٝ. 
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ٚيعٌ ٗ إٓشٛتات اييت تهع ضأؽ اَطأ٠ ؾٛم بكط٠، َا ٜ٪نس سرلت٘، 

غِ أْٞ ٫ اغتبعس إُاث١ً بُٝٓٗا، باعتباضُٖا َكسضا يًشٝا٠. ٚزٖؿت٘، ض

ٚنصا بايٓػب يًُٓشٛتات ٚايتُاثٌٝ ايٓػ١ٜٛ اييت ت٪ؾط ع٢ً ا٭عها٤ 

ايتٓاغ١ًٝ، ؾٗٞ تعبرل آخط عٔ زٖؿ١ ايطدٌ ٚسرلت٘ بٗصا إدًٛم ايصٟ 

 ٜؿاططٙ اؿٝا٠.

ايع٬قات ايصٟ ٖٛ قًل ٚدٛزٟ َؿذلى، ٜؿطض زق١ ٗ ضغِ  قًل إكرل: -3

ٚٚنع اؿسٚز، بٌ ايـ"أْا"، َٚا سٛشلا، ؾتهٕٛ إطأ٠ خاضز ايصات 

بايهطٚض٠. ٚغ٪اٍ اٱؾهاي١ٝ ٖٓا، ٖٛ غ٪اٍ اـ٬م، َٚػ٪ٚيٝتٗا عٔ 

 اـط١٦ٝ، اييت ٖٞ خط٦ٝت٘ اييت ٜطؾض ا٫عذلاف بٗا.

ٖٚٞ أغ١ً٦ ت٬ظّ اٱْػإ َٓص ٚطأت قسَاٙ ا٭ضض،  ا٭غ١ً٦ ايٛدٛز١ٜ: -4

ْؿػ٘ قاطا بأغطاض ايطبٝع١، َٚا ٚضا٤ٖا. ٫ٚ ؾو إٔ إطأ٠  سُٝٓا ٚدس

غتهٕٛ دع٤ا َٔ تؿهرلٙ، يػطا٥بٝتٗا، ٚتٛقـ اؿٝا٠ عًٝٗا. ست٢ قاضت 

 ا٭ْٛث١ ضَعا يًدكب ٚاؿٝا٠ ٗ ا٭غاطرل ايكس١ّ.

اييت ٖٞ ْتاز َؿذلى شلُا، ؾٗٞ عاٌَ ضابع ٜ٪ثط ٗ ٚعٞ ايصات  ايجكاؾ١: -5

ٌٍ يتؿاعًُٗا َع اؿٝا٠، يهٔ مث١ تطٛض زاخًٞ ٗ  ٚاٯخط، إش ضغِ أْٗا ػ

ب١ٝٓ ايجكاؾ١ َٚك٫ٛتٗا ٚأْػاقٗا، تٓعهؼ ٫ ؾعٛضٜا ع٢ً ٚعٞ ايؿطز 

ٚاجملتُع، ٜٚهٕٛ ايعكٌ اؾُعٞ زا٫ عًٝٗا. ٖٚٛ عكٌ َػتكٌ، ي٘ قٛاْٝٓ٘ 

ٚؾطٚط٘. ؾًٝؼ بايهطٚض٠ إٔ ٜهٕٛ َٛقـ ايطدٌ غًبٝا َٔ إطأ٠، يهٓ٘ 

ٞ اؾُعٞ. ٜٚككس بايجكاؾ١ ٖٓا ا٭عِ َٔ ايسٜٔ ٚإجٝٛيٛدٝا ىهع يكِٝ ايٛع

ٚايؿٔ ٚايعازات ٚايتكايٝس، يٝؿٌُ فٌُ ْؿاطات ايؿطز نُٔ ب٦ٝت٘ 

 ا٫دتُاع١ٝ، ٚاييت تعهؼ تأ٬َت٘.
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اييت ٫ظَت إطأ٠ ٗ ٚعٞ ايطدٌ، باعتباضٖا َكسضا يًدط١٦ٝ  اـط١٦ٝ: -6

ٍ ا٭ضض. ٚاغتُطت سلاع١ ٗ ا٭ٍٚ، اييت ناْت غببا يٓعٍٚ اٱْػإ إ

نٌ َط٠ ٜطتهب ؾٝٗا َعك١ٝ أٚ ٜٓتٗو ايتابٛات إكسغ١ اييت ضزلتٗا اٯشل١. 

ؾإػاؾ١ اييت ٜهعٗا بٝٓ٘ ٚبٝٓٗا ٜتشهِ بٗا ْٛع اـط١ٝ٦، َٚا ٜذلتب عًٝٗا 

َٔ تبعات، باعتباضٖا ػاٚظا ؿسٚز ايتابٛات إكسغ١. ٚطبٝع١ طكٛؽ 

 ايتطٗرل.

َا ُٜٗٓا نُا ٜكٍٛ ا٭غتاش ايػطباٟٚ، ؾإٕ ٚعٞ إطأ٠ ٚبايتايٞ، ٖٚصا  

َطتٗٔ يٛعٞ ايطدٌ، نُٔ أطط ايب١٦ٝ ايجكاؾ١ٝ، ٚايِٓٛ ا٭خ٬ق١ٝ اييت قاَت 

ع٢ً َطنع١ٜ ايصنط، يصا ؽتًـ َٔ َهإ ٯخط، َٚٔ ب١٦ٝ يػرلٖا، َٚا 

ا٭ْج٢ اٱي٘، غ٣ٛ تطٛض َؿَٗٛٞ يًع٬ق١ ٗ ن٤ٛ احملسزات اـُػ١. 

ضا يًشٝا٠، اضتكت اٍ َٓعي١ ا٭ْج٢ اٱي٘، ٜ٪نسٙ يكب "ا٭ّ ؾهْٛٗا َكس

ايهدل٣"، إٍ دٛاض ا٭ْج٢ اٱي٘، ؾهْٛٗا َكسضا يًشٝا٠ نإ غببا 

يعبازتٗا، ٚقسغٝتٗا. نُا ٖٛ اؿاٍ بايٓػب١ يعباز٠ ايبكط باعتباضٖا َكسضا 

ٗا يًدرل ٚايعطا٤. ؾأي١ٖٝٛ إطأ٠ تهُٔ ٗ عطا٥ٗا ٫ ٗ إْػاْٝتٗا، ٚقسضات

ايعك١ًٝ، ٚعبازتٗا ٫ تعين ا٫عذلاف بإْػاْٝتٗا بٌ ٭ْٗا َكسض يًشٝا٠، َجًٗا 

َجٌ ايبكط٠. ٜتهح ٖصا د٬ًٝ َٔ خ٬ٍ ا٬ٕسِ ٚايطَٛظ ا٭غطٛض١ٜ. بٌ إٔ 

إْػا١ْٝ إطأ٠ غرل َططٚح أغاغا، ٚتبعٝتٗا يًصنط أَط َؿطٚؽ َٓ٘، نُٔ 

ناْت تعٝس اْتادٗا ثكاؾ١ ايعبٛز١ٜ، اييت ناْت غا٥س٠ آْصاى، ٚاييت 

باغتُطاض، ٖٚٞ ثكاؾ١ ٫ إْػا١ْٝ تكازض إط٤ سطٜت٘ ٚاغتك٬يٝت٘، ٚػعٌ َٓ٘ 

 عبسا ًٖٛنا يػٝسٙ.
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٫ ؾو إٔ ايكساغ١ ٖٞ  :ٚؾُٝا ٜتعًل با٭ْج٢ اٱي٘ ٜكٍٛ ا٭غتاش ايػطباٟٚ 

دٖٛط اٯي١ٖٝٛ، ٚإٔ ق٠ٛ إكسؽ بك٠ٛ ضَعٜت٘، َٚا ٜؿطن٘ َٔ تابٛات 

ع، َٚٔ ثِ َا ٜكطضٙ َٔ طكٛؽ ايتطٗرل اييت ٜطتٗٔ شلا قًل ٚقطَات ٚؾطا٥

ٚدٛزٟ. اٯشل١ َٓاقب َٝجٝٛيٛد١ٝ،  –اـ٬م، ايصٟ ٖٛ قًل َكرلٟ 

ؽتل بايصنط زٕٚ ا٭ْج٢، َا مل تٌٓ تطق١ٝ قسغ١ٝ َٔ خ٬ٍ ا٫قذلإ باٱي٘ 

ٌٍ يجكاؾ١ اجملتُع.  ايصنط. ؾػًط١ اٯشل١ غًط١ شنٛض١ٜ با٭قاي١، ٖٚٞ ػ

٘ ٜؿٝض ع٢ً إطأ٠ قساغت٘، ؾتهتػب قسغٝت٘، ٚقس هطزٖا َٓٗا. ٚاٱي

نُا ٗ أغطٛض٠ "إْاْا" ْٚعٚشلا يًذشِٝ، ٚػطٜسٖا َٔ ٬َبػٗا بعس 

ادتٝاظٖا ا٭بٛاب ايػبع١، ٖٚٞ ضَع يتذطٜسٖا َٔ ناؾ١ غًطاتٗا إطغ١َٛ 

 (.2َرلغٝا إيٝاز، ز )ضادع:

ؿػ٘ نُا ٜكٍٛ ا٭غتاش ٖٚٓا ٜؿطض ايػ٪اٍ إطنعٟ ٗ دٗٛز ايتٜٓٛط ْ 

ايػطباٟٚ: أٜٔ إْػا١ْٝ إطأ٠ ٗ ا٭غاطرل ايكس١ّ؟ ٌٖٚ مث١ َا ٜ٪نسٖا 

ثكاؾٝا؟. ؾذلق١ٝ "ا٭ّ ايهدل٣" إٍ "ا٭ّ اٱي٘"، ٫ ٜدلض إْػاْٝتٗا، ٚإِا ٖٛ 

َكاّ قسغٞ باعتباضٖا َكسضا يًشٝا٠. ؾعا١ٜٚ ايٓٛط تتذ٘ يعطا٥ٗا إازٟ، 

ؿذلض إٔ تعِ ْٝع ايٓػ٠ٛ، ٫ ؾك٘ "ا٭ّ ايهدل٣"، ٚيٝؼ ٱْػاْٝتٗا، اييت ٜ

اييت نُٓت ايكِٝ ا٫دتُاع١ٝ تكسٜػٗا ٗ ْٝع اجملتُعات. ٚغ٪ايٓا 

إطنعٟ عٔ َكساق١ٝ ايبعس اٱْػاْٞ، َٚس٣ ٚؾا٤ ا٭غاطرل ب٘. ٚبايتايٞ 

ؾايػ٪اٍ عٔ سط١ٜ إطأ٠ ٚاغتك٬يٝتٗا، ٜتٛقـ ع٢ً ا٫عذلاف بإْػاْٝتٗا، 

ت ٭دً٘ إطأ٠ بس٤ا َٔ َٓتكـ ايكطٕ ايتاغع عؿط ا٬ٕٝزٟ. ٖٚصا َا داٖس

إٕ إْػا١ْٝ اٱْػإ ؾعٛض زاخًٞ، هػس ؾعٛضٙ با٭ْا، ٚضغِ َا تكسّ عٔ 
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ٚعٞ ايصات ٗ ٌٚ ْٛاّ ايعبٛز١ٜ، يهٔ ٖصا ٫ ٜكُع ايؿعٛض بإْػا١ْٝ 

اٱْػإ، ٚسادت٘ إاغ١ يتأنٝس شات٘. ٖٚٛ ٖسف يًُطأ٠ ايٛاع١ٝ، سُٝٓا 

ا ؾطم اؿٝا٠، ٚقس عبٸطت عٔ ٖصا أغطٛض٠ "إٜعٜػت" آشل١ ايتعًِٝ، ؽسَٗ

بعس ظٚادٗا َٔ إًو، ٚتطقٝتٗا ٕٓعي١ اٱي٘، تبعا ٫ أقاي١. ٖٚٓاى إشل١ ْػ٠ٛ 

يًهتاب١ ٚايتاضٜذ )أْٛط: َرلغٝا إيٝاز(، ؾإطأ٠ بٗصٙ ايطَع١ٜ تتدس َٔ ايتعًِٝ 

٢ً إ٫ َٔ خ٬ٍ ْؿاطٗا ٚايهتاب١ ٚغ١ًٝ يتأنٝس إْػاْٝتٗا، اييت ٫ تتذ

 ٚسهٛضٖا ايجكاٗ ٚا٫دتُاعٞ.

 :ْٚٓتكٌ إيٞ قه١ٝ إطأ٠ ٚايؿًػؿ١، سٝح ىدلْا ا٭غتاش ايػطباٟٚ ؾٝكٍٛ 

ٚادٗت إطأ٠ عدل تاضٜذ ايؿًػؿ١ ق١ٓ ايٛعٞ ايؿًػؿٞ، َتُج٬ بأؾ٬طٕٛ 

ٚأضغطٛ، َٚٔ دا٤ بعسُٖا، ايصٟ نإ ٜ٪غؼ يتبع١ٝ إطأ٠ يًطدٌ ٚعسّ 

ف بٛدٛزٖا ا٭ْطٛيٛدٞ، ؾؿٞ ْٛط أؾ٬طٕٛ، أْٗا خًكت َٔ ْؿؼ ا٫عذلا

 ايطدٌ، ٚيٝؼ شلا ٚدٛز َػتكٌ.

ٚنإ أضغطٛ ٜطايب بٛنع إطأ٠ ؼت ٚقا١ٜ ايطدٌ، يتساضى عسّ  

إطأ٠  عك٬ْٝتٗا، ٚنعـ اٱضاز٠ ٚايتسبرل. نُا ٬ٜسٜ إٛقـ ايكاغٞ َٔ

ٗ ؾًػؿ١ ْٝتؿ٘ ٚكتًـ نتابات٘، ست٢ ٚقؿٗا بٓكـ ايبؿط١ٜ ايهعٝـ. 

ٚكًل إٛقـ ايؿًػؿٞ َٔ إطأ٠، ٖٞ ض١ٜ٩ غٛزا١ٜٚ، َتعػؿ١، تػًبٗا 

إْػاْٝتٗا، ٚؼًُّٗا َػ٪ٚي١ٝ ْٝع َٛبكات ايطدٌ. ٚقس بكٝت َٓبٛش٠، 

ٚٳِإشٳا بٴؿِّطٳ َأسٳسٴ ٌٻٖٴِ بٹاِيُأْجٳ٢ َهط١ٖٚ، ىذٌ ايطدٌ ايبسٟٚ َٔ ٚدٛزٖا: ) َٚ 

٘ٴ ٗٴ ٛٳزٽا ٚٳدٵ ٛٳ َٴػٵ ٖٴ ِٷ، ٚٳ ٛٹٝ ٛٳاضٳ٣ َن ٔٳ ٜٳتٳ ِّ َٹ ٛٵ ٘ٹ بٴؿِّطٳ َٳا غٴ٤ٛٹ َٹٔ اِيَك ٘ٴ بٹ ُٵػٹُه ٜٴ  َأ

ٍٕ عٳ٢ًَ ّٵ ٖٴٛ ٘ٴ َأ ٕٳ َٳا غٳا٤ٳ َأَيا ايتټطٳابٹ ؾٹٞ ٜٳسٴغټ ُٴٛ  مل ايؿًػؿٞ ؾايؿهط(. ٜٳشٵُه
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ايٛقاٜا، ٚأغؼ يهطاٖٝتٗا بٌ ٚنطٸؽ َٓطل  إطأ٠، ٚعٞ ؼطٜط ٗ ٜػاِٖ

 ْٚبصٖا، ست٢ ٖٚٛ ٜٛقٞ بتعًُٝٗا.

إٕ نؿاح إطأ٠ نُا ٜكٍٛ ا٭غتاش ايػطباٟٚ نؿاح َطٜط عدل ايتاضٜذ،  

ْٚهاٍ َػتُط يًتشطض َٔ ١ُٖٓٝ ايطدٌ ٚٚقاٜاٙ ايصنٛض١ٜ، ٚمل تذلى إطأ٠ 

ؾطق١ إ٫ ٚاغتجُطتٗا يتأنٝس ايصات، ٖا ٜ٪نس أقاي١ ايبعس اٱْػاْٞ، 

ايهس َٔ اـطاب إجٝٛيٛدٞ ٚاـطاٗ، ايصٟ ٜٓػبٗا يهًع ايطدٌ،  ع٢ً

غ٦ٝات٘. ٜؿٗس يصيو تكسٟ إطأ٠ ٕػ٪ٚيٝاتٗا، َت٢ تٛؾطت  ٚأْٗا غ١٦ٝ َٔ

ا٭دٛا٤ إٓاغب١، ٜٚؿٗس ايهتاب ايهطِٜ ًٕه١ غبأ، ايصٜٔ سهُتِٗ 

بأزا٤ غٝاغٞ َتٛاظٕ. ٚغرلٖا أَج١ً نجرل٠. ٫ٚ ىؿ٢ سذِ َا ؼسثت عٓ٘ 

ا٭غاطرل ايكس١ّ عٔ إطأ٠ اٱي٘، غٛا٤ ٗ غًٛنٗا اٱهابٞ أٚ ايػًيب، 

ايصٟ نإ ٜتُجٌ ٗ تٗٛضٖا بايك٠ٛ، ٚا٫غتٗتاض باؾٓؼ ٚباؿٝا٠، يهٔ 

بايتايٞ نٌ ٖصا ٜ٪نس ق٠ٛ سهٛضٖا، ؾع٬ق١ إطأ٠ با٭غاطرل ْايت َػاس١ 

سْؼ، ٚعبٸطت عٔ ٚاغع١ َٔ ضَعٜتٗا، ٚزْٚت يٓا تاضٜذ إطأ٠ عدل إكسؽ ٚإ

َهأَ ضغباتٗا ٗ اـرل ٚايؿط، ٚا٭ِٖ أدس ٗ بعض ا٭غاطرل ْها٫ 

ز٩ٚبا يتأنٝس ايصات، ٚاغتعاز٠ إْػاْٝتٗا. ؾٗٞ سُٝٓا تطغب با٫ْؿكاٍ عٔ 

 ايطدٌ، تطٜس تأنٝس شاتٗا، ٚإْػاْٝتٗا.
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 حترير الىعٌ

 

ْػأٍ ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ ؾٓكٍٛ: َا ٖٛ َؿّٗٛ ايؿًػؿ١ ايٓػ١ٜٛ ٗ  

ؾهط َادس ايػطباٟٚ؛ َعين ٌٖ ٜعين ا٫عذلاف بإٔ يًُطأ٠ سكّٛقا ُٚؾطٳقٶا 

َػا١ٜٚ يًطدٌ، ٚشيو ٗ كتًـ َػتٜٛات اؿٝا٠ ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ. أّ اْتعاع 

٣ٛ اؾٓػ١ٝ ٚعٞ ؾطزٟ بسا١ّٜ ثِ ْعٞ، َتبٛع بجٛض٠ نس َٛاظٜٔ ايك

ٚايتُٗٝـ ايهاٌَ يًٓػا٤ ٗ ؿٛات تاضى١ٝ قسز٠؟ أّ إٔ ايؿًػؿ١ ايٓػ١ٜٛ 

ٖٞ سطن١ غٝاغ١ٝ ادتُاع١ٝ ٚٗطت ٗ ايػطب يًُطايب١ عكٛم إطأ٠، ٚأْٗا 

تعتُس ع٢ً ْٛط١ٜ ٚؾًػؿ١ دسٜس٠ ػاٙ ايًػ١ ٚا٭زب ٚايتاضٜذ ٚا٭خ٬م 

ت تًو ا٭َٛض ؾُٝا تسعٞ، ٚإعطؾ١ ٭ْٗا تٓبص ايط١ٜ٩ ايصنٛض١ٜ اييت ؾهً

ٚتتعسز ْكاطٗا إطنع١ٜ عػب تعسز تٝاضاتٗا، ؾبعهٗا تطنع ع٢ً طًب 

إػاٚا٠ بٌ اؾٓػٌ ٗ اؾٛاْب ايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ، 

ٚبعهٗا ٜؿت٘ يًُػاٚا٠ ايتا١َ ع٢ً نٌ ا٭قعس٠، ٚبعهٗا ٜسعٛ يًتُطنع 

ا٤ ايهاٌَ عٔ ايطداٍ؟ أّ سٍٛ ا٭ْج٢، ٚبعهٗا ٜؿطح بايسع٠ٛ ي٬غتػٓ

 َؿاِٖٝ أخطٟ عهؼ شيو ُاَا؟

 -ٖٚٓا هٝبٓا ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ ؾٝكٍٛ: ّهٔ تعطٜـ َؿّٗٛ ايٓػ١ٜٛ  

Feminism :ٚؾكا ٕؿّٗٛ ايؿًػؿ١ إعاقط٠، ايكا١ُ٥ ع٢ً ايٓكس ٚايعك١ْٝ٬ ،

)ؼطٜط ٚعٞ إطأ٠ ٚإعاز٠ تؿهًٝ٘ ٚؾل ض١ٜ٩ إْػا١ْٝ عازي١(، يٝهٕٛ 

َٛنٛعٗا: )ْكس َهْٛات ايٛعٞ ٚاضتٗاْات تؿهًٝ٘(؛ ٚعٓسٟ إٔ َؿه١ً 

ايتدًـ َؿه١ً ٚعٞ قبٌ نٌ ؾ٤ٞ. ٚايع٬قات غرل إتٛاظ١ْ بٌ ايطدٌ 

، غببٗا ضثاث١ ايٛعٞ إؿطعٔ، يصا ؾإٕ َدلضات ٖصا ايتعطٜـ إضتهاظٙ ٚإطأ٠

إٍ ْٛط١ٜ اـ٬ؾ١، ْٛط١ٜ اٱْػإ إتؿطز ٗ ٚضاث١ ا٭ضض )ايٓٛط١ٜ 
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اٱْػا١ْٝ(، ٗ َكابٌ ْٛط١ٜ ايعبٛز١ٜ، اييت غازت َؿاقٌ ايتاضٜذ، ٚاييت 

بايٓٛط١ٜ  تطتٗٔ سط١ٜ ايؿطز ١َٕٛٛٓ قِٝ تتكاطع َع ايكِٝ اٱْػإ. ٚأقكس

اٱْػا١ْٝ: ٚسس٠ ايطبٝع١ ايبؿط١ٜ ٚٚسس٠ َكرلٖا. ٫ٚظَٗا ٚسس٠ ايٓٛاظع 

ٚا٫غتعسازات ايعك١ًٝ ٚايٓؿػ١ٝ ٚاؾػس١ٜ ٚٚسس٠ اؿادات ايؿطط١ٜ، َٔ 

سٝح أقٌ ٚدٛزٖا، ٫ تؿك٬ٝتٗا. ْٚطنع ٖٓا ع٢ً َؿّٗٛ اؿط١ٜ ٚايٛعٞ 

ات اٱْػإ ؾٗٞ َٔ يع٬قتُٗا بايتعطٜـ. أَا اؿط١ٜ ؾإشا مل تهٔ َٔ شاتٝ

أخل خكا٥ك٘ ٚأعطان٘. ٚقس ٫ أداظف سُٝٓا أعتدلٖا ؾك٬ ٗ اؿس 

إٓطكٞ، ٭ْٗا يٝػت أقٌ خطٛض٠ َٔ ايٓاطك١ٝ. ؾهُا ٜكسم ٗ اؿس ايتاّ 

إٔ اٱْػإ سٝٛإ ْاطل، نصيو ٜكسم: اٱْػإ نا٥ٔ سط. ٫ٚ عٝب ٗ 

باؾٓؼ ايكطٜب أٟ اغتدساّ اؾٓؼ ايبعٝس، ؾٗٛ أنطّ يٲْػإ َٔ تعطٜؿ٘ 

اؿٝٛإ. ٚسطٜت٘ تسخٌ ٗ قُِٝ نْٝٓٛت٘. ؾ٬ تكسم ايكؿ١ َع غرلٙ 

إط٬قا، ٭ْٗا تعين تٛٚٝـ ايعكٌ ٚايكسض٠ ع٢ً اؽاش ايكطاض، ٖٚصا ٫ ٜتشكل 

يػرل اٱْػإ، ٫ٚ ّهٓ٘ ايتدًٞ عٓٗا. ؾٗٞ قؿ١ إضاز١ٜ ٗ اغتدساَٗا بػض 

ٜٵ ٖٳسٳ ْٳٸا  َٳٸا َنُؿٛضٶا(. ايٓٛط عٔ قسزاتٗا خاضدا: )ِإ ٚٳِإ َٳٸا ؾٳانٹطٶا  ٌٳ ِإ ٓٳاٙٴ ايػٳٸبٹٝ

ؾايٓعٚع يًشط١ٜ ْعٚع إْػاْٞ، ٜٓسضز ؼت َؿّٗٛ ايهُاٍ اٱْػاْٞ اييت 

تطُح ي٘ ايٓؿؼ ايبؿط١ٜ. ٚأٜها بايٓػب١ يًٛعٞ ؾإْ٘ َٔ خكا٥ل اٱْػإ، 

ٜٚكسم ٗ تعطٜؿ٘: اٱْػإ نا٥ٔ ٚاٍع. ٚأقكس َٔ سٝح طبٝعت٘ ايبؿط١ٜ، 

ٞ شات٘، ٜٚعٞ سطٜتٗا، ثِ بؿهٌ تسضهٞ تسخٌ ايٓؿؼ ايبؿط١ٜ ٗ ؾٗٛ ٜع

غذٕٛ تؿطنٗا عًٝٗا ايذلب١ٝ ٚايب١٦ٝ ٚايعازات ٚايتكايٝس. اٱْػإ قاٙ 

بػذٕٛ تؿهًت عدل َطاسٌ سٝات٘، ٚباتت غًط١ تتشهِ بٛعٝ٘ ٚسطٜت٘، 

 ٚتطغِ غًٛن٘ ٚظا١ٜٚ ْٛطٙ.
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ٗ َؿّٗٛ ايٓػ١ٜٛ "ؼطٜط ؾايتعطٜـ ٗ ْٛط ا٭غتاش ايػطباٟٚ عٓسَا ٜؿذلض  

ايٛعٞ"، ٜككس اْتعاع٘ َٔ غذْٛ٘، ٚإعاز٠ ا٫عتباض يًُطأ٠، عدل ٚعٞ 

وطضٖا َٔ غط٠ٛ قِٝ ايعبٛز١ٜ. ٚبؿهٌ َهجـ ا٫ْتكاٍ َٔ ْٛط١ٜ ايعبٛز١ٜ 

إٍ ْٛط١ٜ اـ٬ؾ١، ٫ٚظَ٘ اغتبساٍ َطدعٝات ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ، ٖٚصا 

١ ايب٢ٓ إعطؾ١ٝ ايكا١ُ٥ ع٢ً ٜكتهٞ ْكس ْٝع ا٭ْػام إعطؾ١ٝ، ـًدً

ْٛط١ٜ ايعبٛز١ٜ ٚثٓا٥ٝاتٗا عدل كتًـ َطاسًٗا: غٝس / عبس. بس٤ا باخت٬ف 

ايطبٝع١ ايبؿط١ٜ، اييت تكطض ٚدٛز طبٝع١ إشل١ٝ خاق١ بإًٛى ٗ َكابٌ طبٝع١ 

بؿط١ٜ تتكّٛ بعبٛزٜتٗا، ٖٚٛ أَط خاضز عٔ إضاز٠ اٱْػإ. ؾٗٛ إَا غٝس أٚ 

نُا شٖب يصيو أضغطٛ. ثِ ٗ إطس١ً ايكبٳ١ًٝ تأغؼ عبس، َٓص ٫ٚزت٘، 

ايٛعٞ اؾُعٞ ٚؾل تؿٛم ايعٓكط ايبؿطٟ، ٚٚدٛز زّ ْكٞ، ٚآخط ًَٛخ. ثِ 

َطس١ً ا٭زٜإ اييت لشت ٗ إعاز٠ تؿهٌٝ ايٛعٞ، ي٫ٛ إكاحل ايػٝاغ١ٝ 

اييت ؾطعٓت ايعبٛز١ٜ ٚايطاع١ ٚا٫ْكٝاز باغِ ايسٜٔ. ٚقس ناؾشت ٖصٙ 

 ّ ايؿهط ايٓكسٟ، ست٢ اْتكط ا٭خرل ٗ أٚضبا، َٚاظايت ؾعٛبايكِٝ، تكاٚ

 نجرل٠ تكسؽ قِٝ ايعبٛز١ٜ، ؼت َػُٝات كتًؿ١.

ٜٚككس ا٭غتاش ايػطباٟٚ بإعاز٠ تؿهٌٝ ايٛعٞ، ٖٛ نُا ٜكٍٛ ؼطٜطٙ َٔ  

غذْٛ٘، ٚإعاز٠ تؿهًٝ٘ ٚؾكا ٕباز٨ إْػا١ْٝ. أٟ تٛٚٝـ ايٓكس يتؿهٝو 

يت تدلض اختعاٍ إطأ٠، ٚػطٜسٖا َٔ َكَٛاتٗا ١ََٛٛٓ ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ، اي

ايٛدٛز١ٜ: اؿط١ٜ ٚايٛعٞ. ؾايؿًػؿ١ ايٓػ١ٜٛ ٫ تتٛد٘ إٍ ايبٓا٤ ايؿٛقٞ، َا 

مل تهُٔ ؼطٜط ايٛعٞ، ؾتهٕٛ ْٝع إطايب مثط٠ يٛعٞ إْػاْٞ، ٫ ٜعاْٞ 

عكس٠ ايٓكل، ٚا١ًَٕٝٛٛ، ؾٝتكطف بططٜك١ قس ؽطز عٔ ا٭خ٬م ٚايكِٝ 

١ عذ١ إثبات ايصات. ٖٚصا َا أغذً٘ ع٢ً ايتعطٜؿات إتكس١َ. اٱْػاْٝ
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ٚسػب ايباسح ا٫غتؿٗاز بتذًٝات عكس٠ ايٓكل َٔ خ٬ٍ عٓاٜٚٔ نا٭زب 

ايٓػٟٛ َجا٫ ٗ قاٚي١ يتأنٝس ايصات. ٚنٓت قس نتبت إٕ )أِٖ 

إؾهاي١ٝ تٛاد٘ إجكؿ١ ايعطب١ٝ ؼطٜط ايعكٌ اؾُعٞ َٔ شنٛضٜت٘ ٚغًطٜٛت٘ 

٘، يرلق٢ إٍ َػت٣ٛ إْػاْٝت٘ ٗ تعاًَ٘ َعٗا. َع تعُٝل ثكتٗا ٚاغتدؿاؾ

بصاتٗا َٚٓذعٖا، بعٝسا عٔ تا٤ ايتأْٝح، ؼاؾٝا ٱعاز٠ اْتاز ايصنٛض٠ َٔ 

خ٬ٍ تهطٜؼ ا٭ْٛث١. ٖٚصٙ اؾهاي١ٝ َطنب١، تتطًب َٔ إطأ٠ ع٬ُ 

، َعزٚدا. تٓك١ٝ ايعكٌ اؾُعٞ َٔ قِٝ ايتُاٜع اؾٓػٞ، ٚتأنٝس إْػاْٝتٗا

َٔ خ٬ٍ َٛاقؿ٘ َٚٓذعاتٗا بعٝسا عٔ ايتهطٜؼ اي٬ ؾعٛضٟ يٮْٛث١. ؾتاض٠ 

تهطٸؽ إطأ٠ ايصنٛض٠ ٖٚٞ تكاّٚ ؼسٜاتٗا، ؾتعٝس اْتادٗا بكٝؼ كتًؿ١. 

ٖٚصا َا وكٌ سُٝٓا تكطٸ إطأ٠ ع٢ً تأْٝح َٓذعٖا تؿاخطا أٚ ؼسٜا، أٚ 

ا١ٝ٥ إطأ٠ / ايطدٌ. تهطٜػا ـكٛقٝتٗا، يٝبك٢ اجملتُع ايعطبٞ ٗ زٚا١َ ثٓ

ايصنط / ا٭ْج٢. ٚتبك٢ ْدل٠ ايطدٌ تعًٛ قٛت إطأ٠، ضغِ سهٛضٖا ايهبرل 

ع٢ً إػت٣ٛ ايعًُٞ ٚا٭نازّٞ ٚا٫دتُاعٞ ٚايجكاٗ ٚا٭زبٞ ٚايؿين. بٌ 

ْٚاؾػت ايطدٌ ٗ أع٢ً َٓاقب ايكٝاز٠ عٓسَا َاضغت ايػًط١ ٚاؿهِ 

٠ َٚػتؿاض٠، َٚسٜط٠، ٚضا٥س٠ "ض٥ٝػ١ زٚي١ أٚ ض٥ٝػ١ ٚظضا٤"، أٚ نٛظٜط

 ؾها٤، ٚبطٕا١ْٝ.

ٚأَا قٝس ايعساي١ إصنٛض ٗ ايتعطٜـ ٗ ْٛط ا٭غتاش ايػطباٟٚ ؾٗٛ ؾطٙ  

ٕٛاظ١ْ ايؿدك١ٝ ٗ بعسٖا ا٫دتُاعٞ؛ ؾكس تطًل إطأ٠ يٓؿػٗا عٓإ اؿط١ٜ 

ٚتؿعٌ َا تؿا٤، ٚتتشٌُ تبعات غًٛنٗا ٚتكطؾاتٗا، ٖٚصا سكٗا، َا مل 

سط١ٜ اٯخطٜٔ، يهٔ ٖصا ٜتعصض عًٝٗا نُٔ ا١َٕٛٛٓ ا٫دتُاع١ٝ ت٪ثط ع٢ً 

اييت تعٝـ زاخٌ سسٚزٖا ايجكاؾ١ٝ ٚا٭خ٬ق١ٝ. ٚسٝٓص يٝؼ غ٣ٛ ايعساي١ 
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َعٝاضا يًشس َٔ تكطؾاتٗا ٚتٛاظٕ غًٛنٗا. ٚبايتايٞ ؾُٛنٛع ايٓػ١ٜٛ ايصٟ 

 تكطض َع تعطٜؿٗا أع٬ٙ: )ْكس َهْٛات ايٛعٞ ٚاضتٗاْات تؿهًٝٗا(. ٜهٕٛ

َٓػذُا َع َؿَٗٛٗا. ٚتهٕٛ ايؿًػؿ١ س٦ٓٝصٺ َٓٗذا يٓكس ٚتؿهٝو نٌ َا 

ٜتطًب٘ اغتعاز٠ ايٛعٞ، ْكسا عكًٝا، ٜتٛغٌ عُٝكا ٗ ب١ٝٓ ايٛعٞ، 

َٚطدعٝات٘، زٕٚ تٛقـ، َُٗا ناْت طبٝع١ ايتابٛات، َا ٗ شيو احملسزات 

ؾ١ٝ ايس١ٜٝٓ، ؾج١ُ أنجط َٔ قطا٠٤ يًٓل ايسٜين، ٫ٚ ّهٔ اؾُٛز ع٢ً سط

 ايٓكٛم، أٚ ا٫نذلاخ يًذلاخ، َازاّ ٜٓتُٞ يب١٦ٝ ثكاؾ١ٝ كتًؿ١.

 :ايتايٞ ٖٚٓاى بعض ا٬ٕسٛات ٜبسٜٗا ا٭غتاش ايػطباٟٚ ٚشيو ع٢ً ايٓشٛ 

أَا ايتعطٜـ ا٭ٍٚ ٕؿّٗٛ ايٓػ١ٜٛ: )إٔ يًُطأ٠ سكّٛقا ُٚؾطٳقٶا َػا١ٜٚ  -2

(. ٖٚصا يٝؼ يًطدٌ، ٚشيو ٗ كتًـ َػتٜٛات اؿٝا٠ ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ

َٛنٛعا يًؿًػؿ١ ايٓػ١ٜٛ، إش ٫ أسس ىتًـ سٍٛ سكٛم إطأ٠ ايّٝٛ. 

ٚايه٬ّ سٍٛ إػاٚا٠ ٜتطًب أ٫ٚ ْكس ايٛعٞ ايصٟ أؾه٢ إٍ عسّ إػاٚا٠، 

ٌٖٚ إطأ٠ أعاْت ع٢ً عسّ َػاٚاتٗا؟ َٚا غبب شيو؟. ؾٝبك٢ ايتعطٜـ َطتٗٓا 

ايًِٛ، َٚاٖٞ َعاٜطٙ؟ َٚٔ ٖٞ يعكس٠ ا١ًَٕٝٛٛ، اييت ٜعٛز بٓا إٍ َؿّٗٛ 

اؾ١ٗ إدٛي١ بتشسٜس ؾطٚط٘؟ ٚأغ١ً٦ غرلٖا، ْٚٝعٗا ٜسخٌ ٗ َٛنٛع 

ايٓػ١ٜٛ ٚؾكا ٕؿَٗٛٓا، غرل أْٗا تعٛز إٍ إؾهاي١ٝ ايٛعٞ، ايصٟ ْطأٖ ع٢ً 

إَها١ْٝ تؿهٝه٘، ٚإعاز٠ قٝاغ١ َؿاِٖٝ دسٜس٠ يكهاٜا إطأ٠، 

 ٚسسٚزٖا، ٚؾطٚطٗا.

جاْٞ: )اْتعاع ٚعٞ ؾطزٟ بسا١ّٜ ثِ ْعٞ، َتبٛع بجٛض٠ نس ٚأَا ايتعطٜـ اي -3

َٛاظٜٔ ايك٣ٛ اؾٓػ١ٝ ٚايتُٗٝـ ايهاٌَ يًٓػا٤ ٗ ؿٛات تاضى١ٝ 

قسز٠.(. يهٔ نٝـ ٜتِ اْتعاع ٚعٞ ؾطزٟ بسا١ٜ َا مل ٜتشطض ايٛعٞ َٔ 
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قبًٝات٘، ٜٚعٝس تؿهٌٝ َطدعٝات٘ ٚؾل َباز٨ إْػا١ْٝ، تًػٞ ايؿٛاضم بٌ 

ج٢، ٚؾكا يًٛاظَٗا: اؿط١ٜ ٚايٛعٞ. ٖٚٓا ّهٔ ايطٖإ ع٢ً ايصنط ٚا٭ْ

ايجكاؾ١ ٚاٱع٬ّ َٚٛاقع ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ ٗ ْكس ايٛعٞ ايػا٥س ٚتؿهٌٝ 

ٚعٞ دسٜس. ٚبٗصا ْؿِٗ إٔ َؿطٚع ايٓػ١ٜٛ ٫ ٜػتػين عٔ أٟ ؾ٤ٞ ىسّ 

ٖسؾ٘ إطنعٟ، ؼطٜط إطأ٠ زاخًٝا، َٚٔ ثِ إعاز٠ ْكاب اؿكٛم ٚؾل 

ٗٳا  ضنٝع٠ ٜټ إْػا١ْٝ، ٖٞ ايطبٝع١ اٱْػا١ْٝ إؿذلن١ ؾُٝع ايبؿط. )ٜٳا َأ

ٚٳبٳحٻ  ٗٳا  ٚٵدٳ ٗٳا ظٳ ٓٵ َٹ ٚٳخٳًَلٳ  ٚٳاسٹسٳ٠ٺ  ِّٔ ْٻِؿٍؼ  ِٴ ايَّصٹٟ خٳًََكُهِ  ايٓٻاؽٴ اتٻُكٛا ضٳبٻُه

ُٳا ِضدٳاّيا(. ٗٴ ٓٵ  َٹ

 ٚايتعطٜـ ايجايح: )سطن١ غٝاغ١ٝ ادتُاع١ٝ ٚٗطت ٗ ايػطب يًُطايب١ -4

عكٛم إطأ٠(، ؾٓاٚط إٍ ػًٝات ايٛعٞ، ؾٝهٕٛ َطتٗٓا يًٛطف ايجكاٗ 

ٚا٫دتُاعٞ ٚايػٝاغٞ، ٫ٚ ّهٔ تعُُٝ٘. ٚمٔ عاد١ إٍ َؿّٗٛ ٜكسم 

 زا٥ُا، ضغِ اخت٬ف ايٛطٚف ٚإٓاغبات.

ٚبٗصا ّهٔ تأغٝؼ ؾًػؿ١ ْػ١ٜٛ عا١ٕٝ ٗ ْٛط ا٭غتاش ايػطباٟٚ، سٝح  

ايعطب١ٝ ٚاٱغ١َٝ٬، اييت تطغـ ؼت ْرل ايعبٛزٜات  ٜكٍٛ: ٫ تػتجين ؾعٛبٓا

إؿطع١ٓ، سسا ػس إطأ٠ ؾٝٗا نطاَتٗا ٚععتٗا. ؾج١ُ اْك٬بات َؿا١ُٖٝ، 

ٜطاز تؿهٝهٗا ْٚكس دصٚضٖا. ٜٚٓبػٞ ايتٓبٝ٘، إٔ ايٓػ١ٜٛ بٗصا ايؿِٗ، ٫ 

تػتجين َػ٪ٚي١ٝ ايطدٌ عٔ ْطدػٝت٘ ٚشنٛضٜت٘ ٚاغتدؿاؾ٘ بعكٌ إطأ٠، بٌ 

٢ طبٝعتٗا ايبؿط١ٜ، غرل أْٓا ْتهًِ ٚؾكا يٓٛط١ٜ اـ٬ؾ١ أٚ ايٓٛط١ٜ ٚست

اٱْػا١ْٝ، اييت تعٝس تؿهٌٝ ٚعٞ ايطدٌ نُا تػع٢ ٱعاز٠ تؿهٌٝ ٚعٞ 

 إطأ٠. ؾُٗا خطإ َتٛاظٜإ
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 امليهىبُاليضال واشرتداد احلقىق 
 

ْػأٍ ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ ؾٓكٍٛ: َا ٖٛ َٛقـ َادس ايػطباٟٚ َٔ  

إساضؽ ايتاي١ٝ: ايٓػ١ٜٛ اٱق٬س١ٝ "ايًٝدلاي١ٝ": تعتدل ٖصٙ إسضغ١ َٔ 

ٌٸ إساضؽ ايٓػ١ٜٛ تعكبٶا، سٝح تعتُس ٖصٙ اؿطن١ با٭غاؽ ع٢ً  أق

ٚتعٌُ ٖصٙ ؾهط٠ إٔ ايطأزلاي١ٝ قازض٠ ع٢ً إعطا٤ إطأ٠ سكٛقٗا، 

َٶا ٚتٓانٌ َٔ أدٌ قٛاٌْ َػا١ٜٚ بٌ ” إق٬سٞ“إسضغ١ بؿهٌ  ُا

ايطدٌ ٚإطأ٠ ٗ اؿكٛم ٚايٛادبات، باؾ١ًُ ؾإٕ ٖصٙ إسضغ١ تعتدل 

 .:289اَتسازٶا يًجٛض٠ ايؿطْػ١ٝ 

ٖٚٓا هٝبٓا ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ ؾٝكٍٛ: تؿذلض ٖصٙ إساضؽ إٔ  

ايب٢ٓ ايؿٛق١ٝ، بُٝٓا إؿه١ً ا٭غاؽ  َؿه١ً ايٓػ١ٜٛ َطت١ٓٗ ؿًٍٛ

ٗ إك٫ٛت ايتأغٝػ١ٝ يًٛعٞ ايٓػٟٛ، ٚاٖتعاظ ايجك١ بايٓؿؼ، ٖٚصا َا 

أنست٘ َٔ خ٬ٍ تعطٜؿٗا: )ؼطٜط ٚعٞ إطأ٠ ٚإعاز٠ تؿهًٝ٘ ٚؾل ض١ٜ٩ 

إْػا١ْٝ عازي١(. مٔ ٗ ايعإٌ ايعطبٞ ٚاٱغ٬َٞ بٌ ٚست٢ ايسٍٚ 

طًل َٔ عكس٠ ا١ًَٕٝٛٛ، ٚانطٗاز ايطدٌ شلا، إتطٛض٠، َاظايت إطأ٠ تٓ

يهٓٗا ٫ تػأٍ عٔ غبب ًََٛٛٝتٗا؟ ٌٖ غببٗا ايطدٌ ؾك٘ أّ أعاْت٘ 

 إطأ٠ ع٢ً شيو؟.

تٛدس َكٛي١ ٗ ايطب  :ثِ ٜٛنح ا٭غتاش ايػطباٟٚ شيو بايتؿهٌٝ ؾٝكٍٛ 

إٔ ع٬ز غبب إطض أؾهٌ َٔ ع٬ز أعطان٘. ٚغبب إطض، عٓسِٖ: 

إٓاع١. َٚت٢ مت ايكها٤ ع٢ً اؾطثّٛ، َباؾط٠ أٚ اؾطثّٛ ٚنعـ 

بٛاغط١ تك١ٜٛ إٓاع١، غٝتُاثٌ إطٜض يًؿؿا٤. ٚأَا ا٫قتكاض ع٢ً 

َعاؾ١ أعطاض إطض، ؾٗٛ ع٬ز آْٞ ٜتشٌ ايؿطم، يٝعاٚز ْؿاط٘. 
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ؾُعاؾ١ ايب٢ٓ ايؿٛق١ٝ، ا٫قتكاز١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ، ٫ ٜٓتر 

ؾطم سٝات١ٝ َٓاغب١ ٗ إطاض ايكٛاٌْ. يصا َٔ  اَطأ٠ غ١ٜٛ، بٌ ّٓشٗا

ايطبٝعٞ إٔ تهتٜ ايػذٕٛ َدتًـ اؾطا٥ِ، ٭ٕ ايع٬ز اقتكط ع٢ً 

ايبٓا٤ ايؿٛقٞ زٕٚ إػاؽ ظصٚض إؿه١ً ٚضزّ اشل٠ٛ ايٓؿػ١ٝ اييت 

تعععع ايجك١ بايٓؿؼ، سٝح ػس سٝجٝتٗا ٗ ا٫ْكٝاز ٚايتبع١ٝ، ٚيٝؼ ٗ 

٫ْكٝاز ٫ ٜػرل َٔ عٓذ١ٝٗ ايطدٌ ٚتػًط٘، بُٝٓا عك٬ْٝتٗا ٚإْػاْٝتٗا. ا

ايجك١ ايعاي١ٝ بايٓؿؼ تؿطض ع٢ً ايطدٌ اسذلاَٗا. ٚقس تػتػًِ إطأ٠ 

يًٛاقع ٚايتشسٜات عٓسَا تٓطًل َٔ عكس٠ ا١ًَٕٝٛٛ ٚا٫نطٗاز، ٚتعتدلٙ 

قسضٖا ايصٟ ٜٓبػٞ شلا قبٛي٘، ٚتعٛز ٕؿاعط ايٓكل َٔ سٝح ؼاٍٚ 

بُٝٓا ٜ٪ٌٖ ايٛعٞ اٱْػاْٞ إطأ٠ ٭ٕ تعٝـ  ايتشطض َٔ ًََٛٛٝتٗا.

إْػاْٝتٗا، ؼت أٟ ٚطف نإ، ؼككت أٚ مل تتشكل سكٛقٗا. ٚايصٟ 

سكٌ ٗ ايػطب إٔ ايطبك١ ايٓػ١ٜٛ طٛضت ْؿػٗا، ٚأنست سهٛضٖا 

 اٱْػاْٞ.

ٖٚصٙ إكس١َ هسٖا ا٭غتاش ايػطباٟٚ نطٚض١ٜ يبٝإ َٛقؿ٘ َٔ ايٓػ١ٜٛ  

غأنتب ٬َسٛاتٞ ٚاعذلاناتٞ ٚؾكا  بؿهٌ عاّ، ٚعًٝ٘ ٜكٍٛ:

ٕتبٓٝاتِٗ ايؿهط١ٜ ٚايؿًػؿ١ٝ، يتشطٟ أٜٗا أقسض ع٢ً َعاؾ١ قهاٜا 

إطأ٠، ٚؾكا ٕعٝاضٟ: اٱْػا١ْٝ ٚايعساي١. نُا ٚضز ٗ تعطٜؿٓا ٜػذٌ 

َؿطٚعٗا ا٫ق٬سٞ، ٚغعٝٗا ”: ايًٝدلاي١ٝ“يًُسضغ١ ايٓػ١ٜٛ اٱق٬س١ٝ 

عٓس ؾكط٠: )ٚتٓانٌ َٔ أدٌ قٛاٌْ يتأٌَ سكٛم إطأ٠. يهٔ أتٛقـ 

َػا١ٜٚ بٌ ايطدٌ ٚإطأ٠ ٗ اؿكٛم ٚايٛادبات(. أْا يػت َع َطًل 

إػاٚا٠ بٌ ايطدٌ ٚإطأ٠، ٚأدس ٗ ايعساي١ نُاْا ٱْػاْٝتٗا، 
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 -َجا٫  –ٚخكٛقٝاتٗا اٱْج١ٜٛ، اييت تتشسخ عٓٗا غُٕٝٛ زٟ بٛؾٛاض 

آخطٕٚ. ؾا٭ْٛث١ شلا ٗ نتابٗا: "نٝـ تؿهط إطأ٠". ٚؼسخ 

خكٛقٝتٗا، ٚإػاٚا٠ انطٗاز شلا أسٝاْا. ؾُج٬ َػاٚا٠ ايطدٌ ٚإطأ٠ 

ٗ غاعات ايعٌُ ايؿام ًِٚ شلا، ٚؼٌُٝ ؾٛم طاقتٗا، ؾٝٓبػٞ 

َطاعاتٗا، نإٔ ٫ تهًـ بعٌُ ؾام دسا، ٫ٚ تهًـ بعٌُ َجرل 

اؿط١ٜ ٭عكابٗا، ٫ٚ تكشِ بعٌُ ٌٜٗ نطاَتٗا ٚسٝجٝتٗا باغِ اؿط١ٜ. 

نُا شنطت غابكا ٖٞ سل ٚدٛزٟ، ٚإطأ٠ قازض٠ ع٢ً ٖاضغ١ سكٗا 

بايؿعٌ ٚتؿعٌ َا تؿا٤ َا مل ُؼ سط١ٜ اٯخطٜٔ. أٚ اُاضغٗا بايك٠ٛ 

سُٝٓا تهٕٛ نُٔ ١ََٛٛٓ ادتُاع١ٝ تؿطض قٛاْٝٓا عا١َ. ؾُذتُع 

ايؿه١ًٝ َج٬ فتُع تعٗس أؾطازٙ نُٓا ع٢ً تبين قِٝ ايؿه١ًٝ، ؾٗٓا ٫ 

يًشط١ٜ إطًك١، ٭ْٗا غتؿكس َا ٖٛ أِٖ، غتؿكس َهاْتٗا  َع٢ٓ

ا٫دتُاع١ٝ ٚاْتُا٤ٖا ايصٟ ٖٛ غط ُاغهٗا. ٖٚصا ٜٓطبل ع٢ً 

اجملتُعات ايػطب١ٝ، اييت ت٪َٔ باؿط١ٜ ايؿطز١ٜ، ؾٗٞ أٜها سط١ٜ تٓتٗٞ 

باْتٗا٤ سط١ٜ اٯخطٜٔ، ٫ٚ ّهٔ ٭ٟ ؾطز ٗ اجملتُع كايؿ١ ايكإْٛ، 

ٕطأ٠ سط١ٜ َؿتٛس١ ؾتُاضغٗا نُٔ تًو ايكٛاٌْ ٚعٓسَا ُاضؽ ا

ٚا٭١ُْٛ اييت أباست شلا شيو. ٖٚهصا بايٓػب١ يًعازات ٚايتكايٝس 

ٚإ٫يتعاَات ا٭خ٬ق١ٝ، ؾٗٞ قٛاٌْ ًَع١َ، نُٔ اتؿام نُين بٌ 

ْٝع ا٭ؾطاز، ؾتشس َٔ سط١ٜ ايؿطز، َٔ أدٌ تٛاظٕ اجملتُع، َا مل 

تدًـ. ايعساي١ نُإ أنٝس يتٛاظٕ تؿِض إٍ ايتعكب ٚايطا٥ؿ١ٝ ٚاي

ؾدك١ٝ ايؿطز ٚاجملتُع، ٚنُإ يًُشاؾ١ٛ ع٢ً خكٛق١ٝ إطأ٠، 

ٚاسذلاّ سٝجٝتٗا ٚخكٛقٝتٗا ا٭ْج١ٜٛ ٚايباٜٛيٛد١ٝ. يٮغـ أسٝاْا تطٖل 
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إطأ٠ ْؿػٗا ع٢ً سػابٗا ٚسػاب أغطت٘ يت٪نس اغشتكاقٗا يًُػاٚا٠ 

 بٝٓٗا ٚبٌ ايطدٌ.

ا٭غتاش ايػطباٟٚ عٔ َع٢ٓ ايعساي١، َٚاٖٞ ٜبك٢ ايػ٪اٍ نُا ٜصنط  

َعاٜطٖا، َٚٔ اؾ١ٗ اييت ؼسزٖا، ٚتطغِ سسٚزٖا، ٖٚصا ايكهاٜا قس 

ْتعطض شلا ٫سكا، يهٔ بؿهٌ عاّ أضنع ع٢ً إٔ اؿػٔ ٚايكبح 

عكًٝإ، َٚا سػٓ٘ ايعكٌ سػٓ٘ ايؿطع. َٚعٝاض ايعساي١ ٖٓا ٜػتُس 

ٚايكبح ايعكًٌٝ. ٖٚٓاى قِٝ  ؾطعٝت٘ َٔ ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ ايعًٝا: اؿػٔ

َتؿل عًٝٗا، َا ؾٝٗا ايكِٝ ايس١ٜٝٓ، ؾًٝؼ اٱّإ غ٣ٛ إيتعاّ طٛعٞ. 

٫ٚ ىًٛ ا٭َط ٖٓا َٔ ٚدٛز إؾها٫ت سٍٛ بعض ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ 

َٚا ٜطتب٘ َٓٗا بايٛنع ا٫دتُاعٞ َٚس٣ تأثرلٙ ع٢ً اؿطٜات اـاق١ 

 ٚايعا١َ. ٚايه٬ّ ٗ قً٘.

ٜعتدل ٖصا  :ػ١ٜٛ ايطازٜهاي١ٝ؛ ٜكٍٛ ا٭غتاش ايػطباٟٚٚؾُٝا ىل ايٓ 

ايتٝاض أنجط تٝاضات ايٓػ١ٜٛ تعكبٶا يًُطأ٠، سٝح ٜط٣ إٔ إؿه١ً ٗ 

ُٶا ايػٝطط٠ ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ َٓص  ٕٳٸ ايطداٍ واٚيٕٛ زا٥ ا٭غاؽ ٖٞ أ

بسا١ٜ ايتاضٜذ، ٚع٢ً إطأ٠ إٔ تٓانٌ َٔ أدٌ سكٛقٗا إٓٗٛب١، ٚقس 

ٕطأ٠ يس٣ ٖصا ايتٝاض ست٢ اقذلاح إٔ تٓؿكٌ ايٓػا٤ تطٛضت ؾهط٠ ْهاٍ ا

َٶا عٔ فتُع  ٚتكِٝ فتُعٶا خاقٶا، باعتباض إٔ إطأ٠ ٗ ” ايصنٛض“ُا

 ساي١ عسا٤ زا٥ِ َع ايطدٌ.

ٚمث١ ْكط١ ١َُٗ ٜ٪َس عًٝٗا ا٭غتاش ايػطباٟٚ ٖٚٞ نُا ٜكٍٛ:  

سٚز ا٬ٕس١ٛ إتكس١َ تأتٞ ٖٓا.. إطأ٠ عاد١ إٍ ٚعٞ شاتٗا ٚس

إْػاْٝتٗا، ٚٚعٞ اٯخط نُٔ سسٚزٙ اٱْػا١ْٝ. ٚعًٝٗا ٫ )إٔ تٓانٌ َٔ 
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أدٌ سكٛقٗا إٓٗٛب١( ؾك٘ نُا دا٤ ٗ ايػ٪اٍ، بٌ عًٝٗا أ٫ٚ اغتعاز٠ 

ٚعٝٗا ٚؾل َباز٨ إْػا١ْٝ، ٚايتدًل َٔ عكس٠ ا١ًَٕٝٛٛ ٚايؿعٛض 

با٫نطٗاز، ٚإٕ ناْتا قشٝشتٌ. يهٔ ايتأنٝس عًُٝٗا َععٍ عٔ 

ٛٸٖات، يصاأغا ٜكذلسٕٛ )إٔ تٓؿكٌ ايٓػا٤  ؽ إؿه١ً، ٜؿهٞ إٍ تؿ

َٶا عٔ فتُع  ٚتكِٝ فتُعٶا خاقٶا، باعتباض إٔ إطأ٠ ٗ ” ايصنٛض“ُا

ساي١ عسا٤ زا٥ِ َع ايطدٌ(. ٖٚصا خطأ دػِٝ ٜ٪زٟ إٍ اْٗٝاض اجملتُعات 

ايبؿط١ٜ َػتكب٬، نُا ٖٛ َتٛقع جملتُعات إج١ًٝ اؾٓػ١ٝ، 

تٓسثط. إطأ٠ ب٬ ؾو تعاْٞ َٔ ايطدٌ يهٔ ايع٬ق١ بُٝٓٗا ؾػتهُشٌ ٚ

يٝػت عسا١ٝ٥ زا٥ُا، ٚإِا مث١ تػً٘ َٔ قبٌ ايطدٌ ٚعسّ ؾِٗ سسٚز 

 ايع٬ق١، ٚايطدٌ نإطأ٠ هب إٔ ىهع يًتأٌٖٝ اٱْػاْٞ.

قس ٜكٍٛ قا٥ٌ، إٕ ايٓٛط٠ ايس١ْٝٚ  :ٜٚػتططز ا٭غتاش ايػطباٟٚ ؾٝكٍٛ 

ايطدٌ، ٖٚصا َا ٜ٪نس غًٛى ايطدٌ عٓسَا يًُطأ٠ َتأق١ً ٗ عكٌ 

ٜؿكس ايػٝطط٠ ع٢ً أعكاب٘. ٚنإٔ ضٚح ايتػً٘ ٚايٓطدػ١ٝ ٚايؿٛق١ٝ 

ٚاستكاض إطأ٠ َتأق١ً ؾٝ٘، ٚأْٗا دع٤ َٔ ْٛاظع٘ ايبؿط١ٜ اييت ٫ 

ايطداٍ ايّٝٛ  ّهٓ٘ ايتدًل َٓٗا. ٖٚصٙ ْٛط٠ َبتػط٠، ؾايػايب َٔ

ايذلب١ٝ ٚاٱع٬ّ ٚٚغا٥ٌ ٜتُتع بٓٛط٠ كتًؿ١، ٖا ٜ٪نس تأثرل 

ا٫تكا٫ت اؿسٜح. ٫ٚ ؾو إٔ ثكاؾ١ ايعبٛز١ٜ ٚقُٝٗا ا٭خ٬ق١ٝ َاظايت 

ضاغد١، ٚمتاز ٫غتبساشلا بايٓٛط١ٜ اٱْػا١ْٝ أٚ ْٛط١ٜ اـ٬ؾ١ دٗٛز 

نبرل٠، أُُٖٗا َعاؾ١ إٛضٚخ ايجكاٗ، ٚؼًٌٝ ْٚكس اـطاب ايذلاثٞ 

تُط٠ يًٛقاٜا، ٜٚؿطض عًٝٗا ايصٟ ٜ٪قٌ يٓكل إطأ٠ ٚسادتٗا إػ

باغِ ايسٜٔ ٚايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ ايطاع١ ٚا٫ْكٝاز ٚعسّ َعك١ٝ ايطدٌ. 
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ٚاغتبساي٘ غطاب إْػاْٞ، عك٬ْٞ، تٜٓٛطٟ، ٜكّٛ ع٢ً ايعسٍ 

ٚا٫ْكاف ٚايط١ٓ ٚايذلاسِ، ٖٚٞ قُٝٓا اييت سجت عًٝٗا ايٓكٛم 

ٛز١ٜ، َٚٔ إكسغ١. ايطدٌ أٜها نش١ٝ ثكاؾ١ شنٛض١ٜ، ٚٚيٝس قِٝ ايعب

ايطبٝعٞ ْطدػٝت٘ ع٢ً إطأ٠ ا٭نعـ زا٥ُا، عهِ أْٛثتٗا. ؾايطدٌ 

ٚيٝس ب٦ٝت٘ ٚثكاؾت٘، ّٚهٔ يًجكاؾ١ ايبس١ًٜ إٔ تعٝس تؿهٌٝ ٚعٝ٘، 

ٚاغتبساٍ ْٛطت٘ يًُطأ٠. ٖٚٓا ٜأتٞ زٚض ايسٜٔ ٗ خًل ٚاظع زاخًٞ وس 

٠ َع َٔ غططغت٘، ٜٚعٝس ايجك١ يًُطأ٠ عٓسَا ٜهعٗا ع٢ً قسّ إػاٚا

ايطدٌ ٗ ايعبازات ٚإكرل ا٭خطٟٚ. ٚبايتايٞ ايتٝاض ايطازنايٞ بس٫ َٔ 

َعاؾ١ غط٠ٛ ايطدٌ ٜسعٛ يؿطش١َ اجملتُع، ٚقٝاّ فتُع ْػٟٛ 

 َٓؿكٌ، ٖٚصا سٌ َطؾٛض، ٫ ٜعاجل إؿه١ً َعاؾ١ دصض١ٜ.

إناؾ١ّ  :ٚأَا ؾُٝا ٜتعًل بايٓػ١ٜٛ إاضنػ١ٝ ؾٝكٍٛ ا٭غتاش ايػطباٟٚ 

َٶا ” ايصنٛض“إٔ  –تؿػرل ايصٟ تكّٛ عًٝ٘ اؿطن١ ايٓػ١ٜٛ إٍ اي زٚ

ؾإٕ ٖصا ايتٝاض ٜتب٢ٓ أٜهٶا ٚد١ٗ  –واٚيٕٛ ايػٝطط٠ ع٢ً نٌ ؾ٤ٞ 

ْٛط طبك١ٝ ػاٙ ا٭َط، سٝح إٔ تُٗٝـ إطأ٠ بسأ َع ٚٗٛض إًه١ٝ 

اـاق١، ٚاؾتباى إطأ٠ َع ايٛاقع ايطبكٞ غٝكّٛ بكًب ا٭١ُْٛ 

 ٫ طبكٞ.ايطأزلاي١ٝ جملتُع 

ٜٚػتططز ا٭غتاش ايػطباٟٚ ؾٝكٍٛ ايٓػ١ٜٛ إاضنػ١ٝ تتشسخ ٚؾكا  

ٕتبٓٝاتٗا ايؿًػؿ١ٝ. ٫ ؾو إٔ ايساؾع يًػٝطط٠ ٚايتػً٘ غطٜع٠ بؿط١ٜ، 

غببٗا سب ايصات ٚاؾؿع ٚايطٚح ايعسا١ٝ٥ ايجا١ٜٚ ٗ أعُام ايٓؿؼ، ٫ٚ 

شات  كذلفؾطم بٌ ايطدٌ ٚإطأ٠ سُٝٓا ؽسَٗا ايؿطم اؿٝات١ٝ، ؾػت
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اؾط١ّ، ٖٚٓا ٜأتٞ زٚض ايسٜٔ ٚا٭خ٬م ٗ تٗصٜب غًٛى ايؿطز، ٚخًل 

 ٚاظع ٚنُرل س١ٝ ٜطاقب غًٛى ايؿطز إ٪َٔ.

ٚأَا قٛشلِ نُا ٜـطٟ ا٭غـتاش ايػطبـاٟٚ إٔ تُٗـٝـ إـطأ٠ بـسأ َـع ٚٗـٛض          

إًه١ٝ ايؿطز١ٜ ؾ٬ زيٌٝ عًٝ٘ غ٣ٛ تهٗٓات، ٚإطأ٠ عًـ٢ طـٍٛ ايتـاضٜذ    

ايطدٌ، ؾٗٞ ٚدٛزا ٚؼككا ٗ اَتسازٙ، ٚيٝػـت ٗ َكابًـ٘   دع٤ َٔ َتاع 

ــس        ــ٢ بع ــ٘ نــٞ تٴؿــٌُ ع٬قتُٗــا بكــٛاٌْ ايكــطاع ايطبكــٞ. ٚست ــسا ي أٚ ْ

َطس١ً ايعبٛزٜـ١، بكٝـت إـطأ٠ دـع٤ا َـٔ ايطدـٌ ٚعا٥ًتـ٘. تـساؾع عٓـ٘ ٚعـٔ           

َكاؿ٘. ٚأَا اـطٚز ع٢ً ايعٚز ؾٗٛ اغتجٓا٤. ٫ٚ أْؿٞ شيـو ُاَـا. ٚأَـا    

تباى إـــطأ٠ َـــع ايٛاقـــع ايطبكـــٞ غـــٝكّٛ بكًـــب ا٭ُْٛـــ١       قـــٛشلِ: )ٚاؾـــ 

ــ١        ــصٙ ايٓٛطٜـ ــ٢ ٖـ ــذًت عًـ ــس غـ ــإْٞ قـ ــٞ(. ؾـ ــع ٫ طبكـ ــ١ جملتُـ ايطأزلايٝـ

٬َسٛــات غــابكا، اغــتسعٝٗا ي٬طــ٬ع، يتػــًٝ٘ ايهــ٤ٛ أنجــط سٛشلــا:   

)ٚأٜهــا غــٝهٕٛ ايطٖــإ خاغــطا عًــ٢ ا٫ؾــذلان١ٝ ايعًُٝــ١، بعــس ؾؿــٌ   

 ُ ٗٝسٜـ١ يكٝاَٗـا، بـٌ ٚعـسّ ؼكـل      ايتذطب١ ا٫ؾذلان١ٝ اييت ٖٞ َطسًـ١ 

أٜــا َــٔ ضٖاْاتٗــا ْٚب٤ٛاتٗــا ٚستُٝاتٗــا، ؾًــِ تٓٗــط ايطأزلايٝــ١ بــٌ تطــٛضت   

بؿهٌ ٫ؾت، بُٝٓا اْٗاضت ا٫ؾذلان١ٝ ٗ ا٫ؼاز ايػٛؾٝيت، ٚمل تكس 

ايدلٚيٝتاضٜـا ايعـامل بـٌ قـازت ايعـامل سهَٛـات ضأزلايٝـ١. ٚمل وـسخ أٟ         

 ُ طسًــ١ ايٓٗا٥ٝــ١، نؿــطٙ يٓذــاح  تطــٛض َــازٟ ٗ عكــٌ اٱْػــإ ٜ٪ًٖــ٘ يً

إاضنػ١ٝ اييت تطأٖ ع٢ً تطٛض زَاؽ اٱْػإ تطٛضا َازٜا، ٜؿهـٞ إٍ  

ــٌ      ــطز زاخـ ــ٢ ايؿـ ــ١، ؾٝت٬ؾـ ــِٝ اؾُاعـ ــاض قـ ــصات، ٗ إطـ ــب ايـ ــسثاض سـ اْـ

اجملُٛع. ؾُؿه١ً ايٓٛط١ٜ إاضنػـ١ٝ ٗ َكـسَاتٗا ايؿًػـؿ١ٝ ٚضٖاْاتٗـا     

يتطــٛض إــازٟ يًــسَاؽ ستــ٢ بايٓػــب١ يــبعض قــٛاٌْ ايــسٜايهتٝو. ؾطٖــإ ا
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َــج٬ ٜٓػــؿ٘ ايتطــٛض اشلا٥ــٌ ايــصٟ طــطأ عًــ٢ ايعــامل عًُٝــا خــ٬ٍ ايكــطٕٚ    

ا٭ضبع١ ا٭خرل٠، سٝح مل ٜطقس ايعًُا٤ تطٛضا َازٜـا ًَشٛٚـا ؾٝـ٘، ضغـِ     

ــع٠       ــٛض أدٗـ ــٌ إٔ تطـ ــتؿهرل، بـ ــاٖر ايـ ــِٝ َٚٓـ ــاّ ايكـ ــّٛ، ْٚٛـ ــٛض ايعًـ تطـ

َصًٖــ١،  ايهُبٝــٛتط خــ٬ٍ اـُػــٌ غــ١ٓ إانــ١ٝ ناْــت قؿــع٠ عًُٝــ١  

ــطانِ        ــ٢ أغــاؽ ت ــس إعطؾــ١، تكــّٛ عً ــ١ أخــط٣ يتٛاي نؿــؿت عــٔ طبٝع

إعًَٛات ٗ تطٛض إعطؾـ١، بكطـع ايٓٛـط عـٔ غـع١ ا٭دٗـع٠ َازٜـا، ٚأزٍ        

زيٌٝ ا٭دٗع٠ ايًٛسٝـ١ اؿسٜجـ١ ايـيت تهـا٤يت ؾٝٗـا إـاز٠ قٝاغـا يكـسضاتٗا         

بػـٝط١  اشلا١ً٥. بٌ ا٭ز٢ٖ إٔ عٌُ ايهُبٝٛتط عباض٠ عٔ زٚا٥ط نٗطبا١ٝ٥ 

(، يــــٝؼ أنجــــط، ؾذٗــــاظ ايهُبٝــــٛتط ٫ ٜتُتــــع بعكــــٌ نعكــــٌ  2 - 1)

اٱْػإ، بٌ ٜؿتٌُ ع٢ً ٬َٜٔ ايـسٚا٥ط ايهٗطبا٥ٝـ١، يهٓـ٘ َـسٖـ ٗ     

عطا٥ــ٘، عــدل تــطانِ إعًَٛــات، ايــيت تعُــٌ نــُٔ بــطاَر خاقــ١، ٖــٛ    

اٯخــط مت تُٓٛٝــ٘ ٚؾكــا يذلانــِ إعًَٛــات. ؾعُــٌ ايعكــٌ زاخــٌ ؾهــا٤         

ــ١ زاخــٌ     إعًَٛــات عُــٌ إزضا  ــ١ إضنٝٛيٛدٝ نــٞ، ٜتطــٛض َــع نــٌ عًُٝ

ــاضز      ــ١ خـ ــاى َعطؾـ ــت ٖٓـ ــات، ٚيٝػـ ــطانِ إعًَٛـ ــٛم ٚتـ ــات ايٓكـ طبكـ

تطانُاتٗــا، َــا ٗ شيــو اـٝــاٍ، ؾٗــٛ دــع٤ َــٔ سطنــ١ ايعكــٌ زاخــٌ      

ؾها٤ إعًَٛات، ٚ"نتًـٗا" إعطؾٝـ١، ٚنٝؿٝـ١ إزضاى ايؿـطز شلـا ٚططٜكـ١       

ــٔ خــــ٬   ــِ إٔ إعطؾــــ١ ٗ تــــطانِ َػــــتُط َــ ــا. ثــ ــاٖس٠، تٛٚٝؿٗــ ٍ إؿــ

ٚاٱزضاى، ٚايتذطب١، ٚاـٝاٍ، ٚايتكٛض إؿاُٖٝٞ نُٔ ع١ًُٝ تطنٝب 

ايٓػل إعطٗ. شلـصا وتـاز إـط٤ زا٥ُـا يذلانـِ َعـطٗ َعًَٛـاتٞ يتطـٜٛط         

 قابًٝات٘ ايؿهط١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ ٚا٫بساع١ٝ.(.
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 رمىز احلركُ اليصىيُ يف العامل
 

ْػأٍ ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ ؾٓكٍٛ: َا ٖـٛ َٛقــ َادـس ايػطبـاٟٚ َـٔ       

 ضَٛظ اؿطن١ ايٓػ١ٜٛ ٗ ايعامل؟ َع شنط أَج١ً؟

ٚهٝبٓــا ا٭غــتاش َادــس ايػطبــاٟٚ ؾٝكــٍٛ: ٫ ّهــٔ ا٫غــتٗا١ْ بــاؾٗٛز    

ايتاغـع عؿـط،   اييت بصيتٗا ضَٛظ اؿطن١ ايٓػ١ٜٛ ٗ ايعامل، َٓـص ايكـطٕ   

ابتـــسا٤ َـــٔ ُـــطز ْػـــا٤ ْٜٝٛـــٛضى يًُطايبـــ١ بتدؿـــٝض غـــاعات ايعُـــٌ،   

ٚؼػٌ ٚطٚؾٗٔ ٗ إعاٌَ. سٝح ناْت قؿعا نبرلا ٫غتُطاض دٗٛز 

ــا       ــٗست اَطٜهـ ــس ؾـ ــا٤، ٚقـ ــات ايٓػـ ــت ؼطنـ ــ١، ٚتتايـ ــ١ٜٛ ايعإٝـ ايٓػـ

، ستـــ٢ أٍٚ َـــ٪ُط غــــ١ٓ   2:19ّ ٚغـــ١ٓ  2:15ؼطنـــا دسٜـــسا غـــ١ٓ    

ٙ ايتٛاٖطات ناْت ٖٓاى دٗٛز ثكاؾ١ٝ ٚؾهطٜـ١  ، ٚٗ َٛاظا٠ ٖص2:56

ــه١ً إـــطأ٠        ــا. ٚا٫ْكـــاف إٔ َؿـ ــط شلـ ــ١ ايٓػـــ١ٜٛ، ٚتٓٛـ ــطٟ اؿطنـ تجـ

َؿه١ً تاضى١ٝ، ٜتُهٔ ايباسح َٔ ضقسٖا خ٬ٍ أسهاّ ايؿـطٜع١،  

ايــيت تعهــؼ ٚدــٛز دــسٍ قتــسّ ســٍٛ إــطأ٠ َٚهاْتٗــا ٚسكٛقٗــا، ٭ٕ  

هــِ ٜهؿـــ عــٔ  آٜــات ايهتــاب ناْــت تتٓــعٍ اغــتذاب١ يًٛاقــع، ٚاؿ  

  ِ أزضز ستــ٢ ْؿــاطات ٖٝباتٝــا ٗ ايكــطٕ اـــاَؼ      تٓاقهــات٘. بــٌ بعهــٗ

ــع       ــٌ ّهــٔ إزضاز ْٝ ــ١. ب ــٛز ايٓػــ١ٜٛ ايعإٝ إــ٬ٝزٟ َٚــٔ ت٬ٖــا، ؾٗ

اؾٗٛز إبصٚيـ١ ٗ ٖـصا ا٫ػـاٙ، ؾطإـا نتبـت ايٓػـا٤ عـٔ ًَٛـَٛٝتٗٔ         

 ٚسكٛقٗٔ إػتًب١.

      ٟ بأْـ٘: مثـ١ نتابـات ْػـ١ٜٛ      ٜٚٓبػٞ ايتٓبٝـ٘ نُـا ٜكـٍٛ ا٭غـتاش ايػطبـاٚ

تٓطًل َٔ أضن١ٝ أٜسٜٛيٛد١ٝ أٚ ز١ٜٝٓ، ؾٗـٞ تطٜـس ؼطٜـط إـطأ٠، ؾـطٜط١      
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إٔ تبك٢ ٗ زا٥ط٠ ايٛقـاٜا ايسٜٓٝـ١ أٚ ا٭ٜسٜٛيٛدٝـ١، يـصا تٓـسسط ٫ٚ تـسضز       

ــات ايٓػــ١ٜٛ. ٖٚــصا ٜ٪نــس ا٫ْكػــاَات اؿــاز٠ ٗ       ــٛا٥ِ ايهتاب نــُٔ ق

ًؿٝــ١ ْٚٛــط٠ أٜسٜٛيٛدٝــ١ زا٥ــط٠ ايٓػــ١ٜٛ، ؾتذــس نــٌ اػــاٙ ٜٓطًــل َــٔ خ 

كتًؿ١. يصا ىتًؿٕٛ سٍٛ سسٚز اؿط١ٜ، ضغِ أْٗا ٫ظّ ٚدـٛزٟ، ؾـبعض   

َاظاٍ ٜعتكس إٔ إطأ٠ خًكت قسٚز٠ اؿط١ٜ، ٚأٟ غًٛى ٜتذاٚظ سسٚزٖا 

 ا٭ٜسٜٛيٛد١ٝ ٜعس ُطزا َؿطٚنا، نُا بايٓػب١ يًؿطا٥ع ٚا٭زٜإ.

١ٝ ضَٛظا يًٓػ١ٜٛ عًـ٢  ا٭زلا٤ ايتاي ٚبؿهٌ عاّ ٜصنط ا٭غتاش ايػطباٟٚ

 ايكعٝس ايعإٞ:

 ّ(2:96–29:6) غٛظٜٔ ٫لط -

 ّ(2:86–2:17س١ٓ آضزْت ) -

 ّ(2:97–2:19غُٕٝٛ زٟ بٛؾٛاض ) -

 ّ(:2:2َاضٟ َٝسدًٞ )ٚيست عاّ  -

 ّ(2:35َاضٟ ٚاضْٛى )ٚيست عاّ  -

 ّ(2:52دٛيٝا نطغتٝؿا )ٚيست عاّ  -

 ّ(2:54باتطٜػٝا تؿرلتؿ٬ْس )ٚيست عاّ  -

 (2:56غٛظإ ٖاى )ٚيست عاّ  -

ٚعًــٞ ايكــعٝس ايعطبــٞ ٜــصنط ا٭غــتاش ايػطبــاٟٚ َجــٌ: ٖــس٣ ؾــعطاٟٚ،    

عا٥ؿ١ عبس ايطٓٔ، ١ًْٝ بٛسرلز، ْٛاٍ ايػعساٟٚ، ؾاط١ُ إطْٝػٞ، 

ٚضدا٤ بٔ غ١َ٬، ضٜتا ؾطز، ٢ّٓ أيؿ١، ي٢ًٝ أبٛ يػس، ضْا قبـاٌْ ّٚٓـ٢   

ايٓٛــط ايــيت تكــٌ ســس  ططٜـــ، ٚغرلٖــٔ نــجرلات، ضغــِ تبــأٜ ٚدٗــات   

سـٍٛ َؿٗــّٛ اؿطٜـ١ ٚسكــٛم إـطأ٠. ٚقـس اضتؿــع ْػـب١ ايهتابــات       ايكطٝعـ١ 
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ايٓػـــ١ٜٛ َٓـــص َٓتكــــ ايكـــطٕ ايعؿـــطٜٔ، ٚباتـــت ا٭زٜبـــات ٚايهاتبـــات  

ــ١         ــٔ غــ١َ٬، أيؿ ــٌ ضدــا٤ ب ــا. َج ــات يػــإ ســاٍ ايٓػــ١ٜٛ ٚسكٛقٗ ٚايباسج

عًـ٢  ٜٛغـ، أس٬ّ َػتػاِٞ، ٖٚصٙ فطز أَج١ً. ٜٚهاز ٜتؿـل اؾُٝـع   

ــسٜٔ       ــٔ ايـ ــًيب َـ ـــ ايػـ ــٌ ٚإٛقـ ــاٚاتٗا بايطدـ ــطأ٠ َٚػـ ــ١ إـ ــطٚض٠ سطٜـ نـ

 ٚا٭سهاّ ايؿطع١ٝ اـاق١ بإطأ٠.

   ٟ ؼـسزٙ طبٝعـ١    ؾإٛقـ َٔ ايطَٛظ ايٓػ١ٜٛ نُا ٜكٍٛ ا٭غـتاش ايػطبـاٚ

ا٭ٖساف اييت تتبٓاٖا تًو ايطَـٛظ، ٫ٚ ؾـو أْٗـا بـسأت َطايـب بػـٝط١،       

ٚؾًػـؿٝا. ؾدكــٝا َـع َعاؾــ١ دــصض   ثـِ تطــٛضت ٚمت ايتـٓٛرل شلــا ؾهطٜــا   

إػـــأي١ ايٓػـــ١ٜٛ، َٚـــٔ مثـــ١ ٜـــأتٞ ايبٓـــا٤ ايؿـــٛقٞ، ٖٚـــٛ نـــٌ إطايـــب   

إؿطٚع١ يًُطأ٠. يصا أدـس غـُٕٝٛ زٟ بٛؾـٛاض تطنـع عًـ٢ ٖـصا اؾاْـب،        

تطٜس اغتعاز٠ ٚعٞ إطأ٠، ع٢ً أغاؽ إْػاْٞ، تٗسض َع٘ ْٝع ايجٓا٥ٝات 

ط. ٖٚـصا َٗـِ َـٔ أدـٌ اَـطأ٠      ا٬ٕظ١َ شلا، خاق١ ٗ نتابٗا اؾٓؼ اٯخ

غــ١ٜٛ، تػــاعس عًــ٢ ُاغــو فتُــع ايؿهــ١ًٝ، ايــصٟ أٖــتِ بــ٘ نــُٔ          

َؿــطٚعٞ، ضغــِ ا٫خــت٬ف َعٗــا ٗ قهــاٜا تؿكــ١ًٝٝ، باعتباضٖــا تٓتُــٞ   

يب٦ٝــ١ ثكاؾٝــ١ ٚادتُاعٝــ١ َػــاٜط٠. ٚايطَــٛظ ا٭خــط٣ ضنــعت عًــ٢ َطايــب    

اغــٞ َؿــطٚع١، َجــٌ إػــاٚا٠ ٗ اؿكــٛم ٚايٛادبــات عًــ٢ ايكــعٝس ايػٝ  

ٚايتُجٌٝ ايدلٕاْٞ، ٚتهاؾ٪ ايؿطم ٗ ايٛٚا٥ـ ٚإٓاقـب اؿهَٛٝـ١،   

 ؾه٬ عٔ ايتعًِٝ ٚسل اؿٝا٠ ٚغرل شيو َٔ اؿكٛم.

ٖٚٓــا ٜتٛقـــ ا٭غــتاش ايػطبــاٟٚ قًــ٬ٝ أَــاّ ايٓػــ١ٜٛ ايعطبٝــ١ ٚاٱغــ١َٝ٬    

ؾٝكٍٛ: بعهـِٗ ٜعـاجل قهـ١ٝ إـطأ٠ َـٔ خـ٬ٍ اؿطٜـ١ إطًكـ١، ٜٚعتدلٖـا          

ٚقس َطٻ ايه٬ّ سٍٛ ٖصٙ ايٓكطـ١، ٖٚـصا دًـٞ عٓـس زعـا٠       سكا َؿطٚعا.
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ؼطض إطأ٠ نكاغِ أٌَ ٚايعٖاٟٚ ١ًْٚ أزبا٤ ٚنتـاب أخـطٜٔ. ٚأٜهـا    

ْــٛاٍ ايػــعساٟٚ ٚؾــعاضات ايتشــطض، ٚضؾهــٗا يًدتــإ ٚأسهــاّ إٛاضٜــح  

ٚؾطٜع١ إطأ٠. ٖٚ٪٤٫ ٜعتكسٕٚ إٔ أغاؽ إؿه١ً ٖٞ سط١ٜ إطأ٠، بُٝٓا 

ا سل ٚدـٛزٟ، يهـٔ إُاضغـ١ ايػـًٛن١ٝ تعهـؼ َـس٣       اؿط١ٜ ضغِ أْٗ

ٚعٞ ايؿطز ٚقسضت٘ ع٢ً تؿدٝل ايٛاقع ٚاؿٝا٠. اؿط١ٜ ٫ تعين ا٫بتـصاٍ  

ٚا٫مطاف، بٌ تعـين ضؾـع ايٛقـاٜا عـٔ إـطأ٠، ٚايجكـ١ بكـسضاتٗا ايعكًٝـ١،         

 ٚا٫ط٦ُٓإ يعك٬ْٝتٗا.

ايطبٝعـ١  ٚمث١ ْكط١ ١َُٗ ٜ٪نس عًٝٗا ا٭غـتاش ايػطبـاٟٚ ٖٚـٞ إٕ ٚسـس٠      

اٱْػــا١ْٝ تٓؿــٞ ثٓا٥ٝــ١ ايتعــسز اؾٓػــٞ )شنــط / أْجــٟٛ(. إــطأ٠ ٚايطدــٌ     

ٗٳـا         ٜټ دٓؼ ٚاسس، ٚطبٝع١ ٚاسـس٠، بُٗـا تهتُـٌ ايٛٚٝؿـ١ اٱْػـا١ْٝ: )ٜٳـا َأ

ٚٳبٳحٻ  ٗٳا  ٚٵدٳ ٗٳا ظٳ ٓٵ َٹ ٚٳخٳًَلٳ  ٚٳاسٹسٳ٠ٺ  ِّٔ ْٻِؿٍؼ  ِٴ ايَّصٹٟ خٳًََكُهِ  ايٓٻاؽٴ اتٻُكٛا ضٳبٻُه

ُٳا ِض ٗٴ ٓٵ ْٹػٳـا٤ٶ(. َٚـا ايجٓا٥ٝـ١ غـ٣ٛ َهـط إٓطـل ايـصنٛضٟ         َٹ ٚٳ دٳاّيا َنـجٹرلٶا 

يتدلٜط انطٗاز إطأ٠ باعتباضٖا دٓػا كتًؿا، قسضٙ ايٓكل ٚايهعـ. إش 

تػتسعٞ نٌ ثٓا١ٝ٥ ايتكابٌ ٚايٓس١ٜ ٚايتٓـاؾؼ أٚ ايكـطاع. ٚعٓـسَا ٜطَـٞ     

ــايٓكل ايٛدــٛزٟ ٜػــتٗسف اغــتػ٬شلا، باعتباضٖــا دٓػــا      ايطدــٌ إــطأ٠ ب

ــايٞ       ــا. ٚبايت ــ٢ نــطبٗا ٚتأزٜبٗ ــٌ ست آخــط، ٜتكــّٛ بايٛقــاٜا ٚايكَُٝٛــ١، ب

ؾإػاٚا٠ ع٢ً أغاؽ اؾصض اٱْػٞ ٜهٕٛ ؼكٌٝ ساقٌ، ٖٚصا ايكسض 

ــ١ ايــيت أنــست        ــ٘. َٚــا ايعساي ـــ سٛي ــ٘، ٫ٚ نتً ــب ؾٝ َــٔ إػــاٚا٠ ٫ ضٜ

عًٝٗا، غ٣ٛ َطاعا٠ ـكٛقـٝتٗا ا٭ْجٜٛـ١، ٚٓاٜتٗـا َـٔ غـط٠ٛ ايطدـٌ       

ّ قُعٗــا ٚانــطٗازٖا باغــِ إػــاٚا٠. إٕ سكــٛم إــطأ٠ سكٛقــا   عٓــسَا ٜــطٚ

َؿطٚع١ ع٢ً نٌ ساٍ، غٛا٤ قًٓا بإػاٚا٠ أٚ ايعساي١، ٚيٝؼ يًطدٌ إٔ 
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ٜؿطض عًٝٗا ْٛع ايعٌُ ٚطبٝعتـ٘ باغـِ إػـاٚا٠، ٚيٝػـت سكٛقـ٘ َطتٗٓـ١       

 شلصٙ إػاٚا٠.

       ٚ سـس٠  ٚىًل ٖٓا ا٭غـتاش ايػطبـاٟٚ إٍ ْتٝذـ١ نًٝـ١ ٖٚـٞ: ٫ ًٜـعّ َـٔ 

اؾــٓؼ ايبؿــطٟ َطًــل إػــاٚا٠ بــٌ ايطدــٌ ٚإــطأ٠ ٗ اؾاْــب ايــٛٚٝؿٞ. 

 ٖٚصا َانٓت أقكسٙ بايعساي١.
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 احلركات اإلشالمًُ واملرأَ
 

تٓٛط اؿطنات اٱغ١َٝ٬  :ْػأٍ ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ ؾٓكٍٛ 

ٚايٓاؾطات ٚايساعٝات اٱغ٬َٝات بٛد٘ عاّ إيٞ َؿّٗٛ ايٓػ١ٜٛ ْٛط٠ 

اغتٗذإ ٚاظزضا٤؛ ٭ِْٗ ٜٓٛطٕٚ إيٞ ايٓػٌٜٛ نعًُاٌْٝ، بُٝٓا 

ٜعتكسٕٚ ٗ إكابٌ بهطٚض٠ َتابع١ سكٛم إطأ٠ عدل تطبٝل ايؿطع 

ؾٝٗا قه١ٝ  اٱغ٬َٞ بؿهٌ ناٌَ ٚؾاٌَ يهاؾ١ قهاٜا اجملتُع َا

 إطأ٠ ؾُا ٖٞ ٚد١ٗ ْٛط ا٭غتاش ٖٓا؟

ٚهٝبٓا ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ ؾٝكٍٛ: تعًِ إٔ نٌ َٛقـ ٜطتٗٔ  

حملسزات٘ َٚطدعٝات٘ ايؿهط١ٜ ٚايعكس١ٜ. ٚايػ٪اٍ عٔ َٛقـ اؿطنات 

اٱغ١َٝ٬ ٚايسعا٠ إػًٌُ ٚايساعٝات إػًُات َٔ ايٓػ١ٜٛ، غ٪اٍ عٔ 

ت، يصا ىتًـ إٛقـ َٔ إطأ٠ باخت٬ف ظا١ٜٚ تًو احملسزات ٚإطدعٝا

ايٓٛط. ٚعٓسَا )تٓٛط اؿطنات اٱغ١َٝ٬ ٚايٓاؾطات ٚايساعٝات 

اٱغ٬َٝات بٛد٘ عاّ إٍ َؿّٗٛ ايٓػ١ٜٛ ْٛط٠ اغتٗذإ ٚاظزضا٤(، 

ؾٮْٗا تػتُس َٛقؿٗا َٔ َطدعٝات ؽتعٍ إطأ٠ ٚتكازض إْػاْٝتٗا 

ا ايسٜٔ ٚؾطٜع١ غٝس إطغًٌ، ٚسكٛقٗا، ؼت ؾت٢ ايعٓاٜٚٔ، أخططٖ

ٖٚٞ سسٚز أغًبٗا تٓٛرلات ؾك١ٝٗ، ٚتأ٬ٜٚت شنٛض١ٜ يًٓل ايسٜين، 

غرل أْٗا َكسغ١ بايٓػب١ يًعكٌ ايذلاثٞ، يصا زأبت ا٭زبٝات اٱغ١َٝ٬، 

َا ؾٝٗا أزبٝات اؿطنات ايػٝاغ١ٝ ع٢ً ايتؿٗرل َٛقـ اؿهاض٠ 

ٖا باـٝا١ْ عٓسَا زؾعت إطأ٠ إاز١ٜ ٚغرل ايس١ٜٝٓ َٔ إطأ٠، َت١ُٗ إٜا

إٍ َتاٖات اٱغٛا٤ إازٟ ٚاؾٓػٞ ست٢ ؾكست نطاَتٗا ٚععتٗا، 

ٚباتت خططا ٜٗسز َػتكبٌ ايبؿط١ٜ. ٖٚٞ أسهاّ قاغ١ٝ، غببٗا كايؿ١ 
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ايؿطٜع١، بػض ايٓٛط يًك١ُٝ اٱْػا١ْٝ اييت ؽتعْٗا ايكِٝ ايٓػ١ٜٛ 

ٌٸ اؾسٜس٠. ٚايٛاقع خرل ؾاٖس، بُٝٓا مل تتطٛض  إطأ٠ إػ١ًُ ٗ ٚ

اؿطنات اٱغ١َٝ٬ )ع٢ً قعٝس فتُع أٚ زٚي١(، إ٫ ع٢ً إػت٣ٛ 

ٌٸ تطبٝل  ايؿهًٞ. بُٝٓا تعتدل سكٛم إطأ٠ اْتهاغ١ إْػا١ْٝ ٗ ٚ

ايؿطٜع١ ع٢ً ٜس بعض اؿطنات اٱغ١َٝ٬ نُا دط٣ ٗ أؾػاْػتإ 

 ٚٗ ٌٚ قٝاز زاعـ ٚأخٛاتٗا.

ٝس اٱْػاْٞ ٗ ٌٚ اؿطنات اٱغ١َٝ٬ بٌ ٚمل ؼكل إطأ٠ ع٢ً ايكع 

نُا ٜكٍٛ ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ، قٝاغا َا سككت٘ ٗ ٌٚ َباز٨ 

ٚنع إطأ٠ إػ١ًُ نُا ٖٛ قبٌ ٚبعس ٚٗٛضٖا،  سكٛم اٱْػإ، َٚا ظاٍ

ٚمل ٜططأ ع٢ً تؿهرلٖا َا ٜ٪نس َكساقٝتٗا. ؾ٬ تػٝرل ًَُٛؽ ٗ 

اْهؿأت إطأ٠ تػاعس ايطدٌ ٚنعٗا ايؿهطٟ ٚايجكاٗ ٚاٱْػاْٞ، بٌ 

ع٢ً ؼذُٝٗا، ٚتبسٜس سكٛقٗا، بعس اْك٬ب تصَطٖا إٍ قٓاع١ ضاغد١ 

تتعاٍ ع٢ً ايتُطز ٚايطؾض. ؾ٬ نط٧ إشا قًٓا إٕ ايؿهط اؿطنٞ 

نإ بايٓػب١ يًُطأ٠ أؾْٝٛا سكٝكٝا ؾاقِ َؿاعط ايٓكل ٚايتها٩ٍ أَاّ 

أّنست ايؿاضم غًط١ ايطدٌ، بعس إٔ أغػت تًو اؿطنات يػًطت٘ ٚ

ٌٸ ؾِٗ خام يٰٜات ٚايطٚاٜات. ؾهاْت تًو  ايٓٛعٞ بٝٓ٘ ٚبٝٓٗا ٗ ٚ

ايٓكٛم غ٬سا َانٝا أغطت ايطدٌ ٗ طػٝاْ٘ ٚاغتبسازٙ. ؾُا ظايت 

ا٭زبٝات اؿطن١ٝ تًٗر بتػاٟٚ إطأ٠ ٚايطدٌ بايٛادبات ٗ ايسْٝا، 

ٜك١ تػًبٗا ٚإػاٚا٠ بُٝٓٗا ّٜٛ اؾعا٤، بُٝٓا تكّٛ بتأٌٜٚ سكٛقٗا بطط

إْػاْٝتٗا، ٚبايؿعٌ اْط٢ً ايعٜـ ايؿهطٟ عًٝٗا يصا بكٝت إطأ٠، نُا 

ٌٸ ا٭عطاف ٚايتكايٝس، َٚا ظايت إطأ٠ تأْؼ نْٛٗا:  غابكا، ٗ ٚ
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ْاقك١، ْكـ إْػإ، عٛض٠، َٓبٛش٠ ٗ أٜاّ عازتٗا، ؾٝطاْا َػطٜا، 

ٝـٸُا عًٝٗا، ٫ هٛظ شلا اؿ سٜح َع ؼتاز إٍ َسبٸط، ٚقػرل٠ تطّٚ ق

ايطداٍ خٛؾا َٔ إغطا٥ِٗ أٚ ؾػازٖا، ٫ ول شلا كايط١ اٯخطٜٔ 

كاؾ١ إٔ تؿكس ؾطؾٗا ٚعؿتٗا، ٫ ٜػُح شلا َذايػ١ ايٓاؽ ٭ْ٘ خ٬ف 

ا٭عطاف ٚايتكايٝس، ٫ ت٪ُٔ ع٢ً زٜٔ، ٫ٚ ت٪ُٔ ع٢ً ؾطف، زا٥ُا ٗ 

 ثك١ بٗا زا٥ط٠ ايؿو ٚايطٜب١، ٚزا٥ُا عًٝٗا إٔ تٴجبت ْكا٤ٖا ٚعصضٜتٗا. ٫

ٗ أزا٤ عٌُ غ٣ٛ عٌُ ايبٝت ٚسٴػٔ تبعًٗا، ٫ٚ ٜٴطُإٔ شلا ع٢ً غطٸ 

يعسّ ايجك١ بٗا. هب إٔ تػرل خًـ ظٚدٗا، ٚتتعٗس بذلب١ٝ أطؿاي٘ ٚتسبرل 

بٝت٘، ٚايكدل ع٢ً ْعق٘ ٚايػهٛت ع٢ً ؾعاي٘. َٚؿاضنت٘ أسعاْ٘ زٕٚ 

ٗ نٌ  أؾطاس٘ ًَٚصات٘. يٝؼ شلا سل َػا٤يت٘، ٚي٘ سل ايتشكٝل َعٗا

، ٫ تعطف ؾ٦ٝا عٔ غًٛن٘، يهٔ يٝؼ شلا سل اـطٚز َٔ ايساض ا٭َٛض

إ٫ بإشْ٘. ْٛطتٗا ضٜب١، ٚابتػاَتٗا ؾب١ٗ، ٚنشهتٗا خٝا١ْ!، ٚتٛزٸزٖا 

يعٚدٗا ٚسبٗا ي٘ نعـ، يصا يٝؼ يًُطأ٠ غ٣ٛ بٝتٗا َٚٔ ثِ قدلٖا، ست٢ 

إدسٸض٠، ٚتعتدلٖا إٔ بعض ا٭ٚغاٙ ا٫دتُاع١ٝ َا ظايت تتبا٢ٖ بإطأ٠ 

ؾه١ًٝ ٫ تساْٝٗا ؾه١ًٝ، ؾإطأ٠ ٫ ؽطز َٔ بٝتٗا إ٫ َطتٌ، ٚاسس٠ إٍ 

. ٖهصا ، ٜٚتشطز َٓٗا سُٝٓا ٜكطشبٗابٝت ظٚدٗا ٚأخط٣ إٍ قدلٖا

ت٪غؼ قُٝٓا ا٫دتُاع١ٝ يًتدًـ ٚتعطٌٝ طاقات اجملتُع، ٚتؿٝع 

ذل، ٚؼٌُ ايهآب١ ٚايب٪ؽ ٚاؾٌٗ ٚا٭١َٝ ٚايهبت ٚا٫مطاف إػت

 إطأ٠ َػ٪ٚي١ٝ اـط١٦ٝ ايتاضى١ٝ يًطدٌ.
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ٜٚعتكس ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ إٔ اـًٌ ايط٥ٝؼ ٖٛ ٗ ٚعٞ  

اٱؾهاي١ٝ، ٚططٜك١ َعاؾتٗا. أَا عٔ ٚعٞ اٱؾهاي١ٝ، ؾإٕ 

اؿطنات اٱغ١َٝ٬ نُا ٖٛ ايتٝاض اٱغ٬َٞ، بٌ ٚا٭ٚغاٙ 

إطأ٠ نُا ٖٛ ٚاقعا،  ا٫دتُاع١ٝ ايتكًٝس١ٜ، مل تع إؾهاي١ٝ َٛنٛع

ٚإِا سكطت ْؿػٗا ٗ ظا١ٜٚ اؿذاب، ايصٟ ٜطتب٘ ٗ أنجط 

اختً٘ ا٭َط بٌ ايسٜين ٚايعطٗ،  تؿك٬ٝت٘ بايعازات ٚايتكايٝس، ست٢

بٌ ايؿطٜع١ ٚايتكايٝس. ٚبات َٔ ايكعب ع٢ً بعض ايٓاؽ ايتُٝٝع بُٝٓٗا. 

، ؾٝكٝؼ ٫ٚ ْبايؼ إٔ ايبعض هس ٗ اؿذاب نٌ َكَٛات ايهُاٍ

َج٬ سؿ١ُ إطأ٠ بعسز قطع ا٬ٕبؼ اييت تطتسٜٗا، يٝهٕٛ ايتٓاغب 

ططزٜا، ست٢ إشا بًػت زضد١ ايٓكاب زخًت سكٔ اهلل اؿكٌ، ٚاْٗايت 

عًٝٗا نٌ أٚقاف ايهُاٍ ٚايعؿ١ ٚايؿطف، ٚإٕ مل تهٔ ا٭ٚقاف 

ٚاقع١ٝ، أٚ ناْت خ٬ف شيو غًٛنا ٚأخ٬قا ٗ بٝتٗا َٚع ايٓاؽ، 

ٚأٜها ؾإٕ بعض ا٭ٚغاٙ  ٔ غ٣ٛ اؿٝا٤ نُا ٜكٛيٕٛ.ؾًٝؼ ايسٜ

ايٓػ١ٜٛ ٚبعض زعا٠ سكٛم إطأ٠ ًٜدٸل سكٛقٗا ٗ َػأي١ اؿذاب، 

ٜٚعتكس إٔ غبب ؽًؿٗا سذابٗا، ٚإْٗا ٫ تٓاٍ سكٛقٗا ا٫ بايتدًٞ عٔ 

اؿذاب. بُٝٓا إػأي١ ٫ ضب٘ شلا باؿذاب، باعتباضٙ أَطا ٚقٓاع١ 

اؽ باعتباضٙ سهُا ؾطعٝا، بُٝٓا ًٜتعّ ب٘ ؾدك١ٝ، قس ًٜتعّ ب٘ أْ

 آخطٕٚ باعتباضٙ تكًٝسا ادتُاعٝا، ٚثايح ٫ هس أٟ غهان١ ٗ شيو.

إٕ َػأي١ سكٛم إطأ٠ ٗ ْٛط ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ تتٛقـ ع٢ً  

ا٫عذلاف بإْػاْٝتٗا أ٫ٚ ٚقبٌ نٌ ؾ٤ٞ، َٚٔ ثِ ا٫عذلاف عكٛقٗا 

كٛم ايطدٌ، ايصٟ ٫ ؽتًـ عٓ٘ ايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٗ َٛاظا٠ س
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بٝٛيٛدٝا ٚإِا مثٸ١ ض١ٜ٩ ثكاؾ١ٝ سذُت غًطتٗا ٚاختعيت إْػاْٝتٗا. 

ؾهٌ اؿكٛم تذلتب ع٢ً اؿل ا٭ٍٚ، ٖٚٛ: )إطأ٠ إْػإ(. يصا هب 

ُهٌ إطأ٠ َٔ ْؿػٗا، ٚإعاز٠ ثكتٗا بإْػاْٝتٗا، بكسضتٗا ع٢ً َٓاؾػ١ 

ب ثكاٗ ٜطٝح ١ََٛٛٓ ايطدٌ. نُا هب أٜها نذ اجملتُع غطا

ايتكٛضات اـاط١٦ عٔ إطأ٠ ٚنعؿٗا، نٞ ٜتذاٚظ ايطدٌ تكٛضات٘ 

اـاط١٦ عٓٗا ٜٚطق٢ إٍ َػت٣ٛ ايؿعٛض بإػ٪ٚي١ٝ ػاٙ سكٛقٗا 

 ا٭غاغ١ٝ.

ٚؾُٝا ىل إطدعٝات ايؿهط١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ ٜكٍٛ ا٭غتاش َادس  

ي١ٝ بؿهٌ ايػطباٟٚ: ضغِ قسق١ٝ َا تكسّ يهٓ٘ مل ّؼ دصض اٱؾها

ٜؿهح إُٓٛع ٚإتػذل عًٝ٘ ٗ ايؿهط ايسٜين، ؼت غطا٤ ايكساغ١ اييت 

تكُع ايػ٪اٍ، زؾاعا عٔ َتبٓٝاتٗا. ٚبطأٜٞ إٔ ايٓكٛم ايذلاث١ٝ ٚبعض 

ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ ناْت ٚضا٤ تهطٜؼ ايٓٛط٠ ايس١ْٝٚ يًُطأ٠. خاق١ إٔ 

 ايعكٌ إػًِ، غٛا٤ اؿطنٞ أٚ ايذلاثٞ، ن٬ُٖا ٜٓتُٞ يصات

إطدعٝات: ايذلاخ ٚايٓل إكسؽ. ٚا٭ٍٚ ّجٌ ض١ٜ٩ اٱْػإ عدل 

ايتاضٜذ، ٖٚٞ ض١ٜ٩ تطان١ُٝ، ٫ تتعاٍ ع٢ً تاضىٝتٗا، ٚتتأثط ظُٝع 

ايٛطٚف، ٚا٫ْك٬بات ا٭ٜسٜٛيٛد١ٝ، ٚايتطٛض ايؿهطٟ ٚايعكسٟ، سسّا 

٫ ّهٔ ؾكٌ ايذلاخ عٔ أٜسٜٛؾٝت٘، ٖٚٛ غبب تعسز ٚدٗات ايٓٛط 

ع ايكهاٜا باغتجٓا٤ بكع تت٬ق٢ ؾٝٗا ٚدٗات ايٓٛط ع٢ً سٍٛ ْٝ

اغتشٝا٤. ٜٚهؿٞ ْٛط٠ أٚي١ٝ يتككٞ َٛقـ ايذلاخ َٔ إطأ٠، يتكـ 

ع٢ً سكٝك١ َطنع١ٜ ايطدٌ ٖٚاَؿ١ٝ إطأ٠، ٜ٪نس شيو سذِ إطٜٚات 

اييت تهطٸؽ ز١ْٝٚ إطأ٠، ْٚككٗا ايتهٜٛين، ٚنعؿٗا اٱضازٟ، 
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ْٝتٗا ٚسهُتٗا. ٖٚٞ ايؿٝطإ ا٭ندل، ٚقسٚز١ٜ عكًٗا ٚغصاد١ عك٬

ٚاـط١٦ٝ ا٭ٍٚ، ٚإت١ُٗ باٱغطا٤، بٌ مل تهٔ إْػاْا َػتك٬، 

ًٚٚت أٚضبا قطْٚا َؿػٛي١ ٌٖ إطأ٠ َٔ  ٚأخطدت َٔ ايهًع ا٭عٛز ٯزّ.

اٱْؼ أّ َٔ اؾٔ؟ ضغِ اتؿاقِٗ أْٗا خًكت يًطدٌ ٚخسَت٘، ٚٚعا٤ 

َٚبٝهإ، فطز٠ َٔ أ١ٜ َؿاعط يؿٗٛت٘. أٚ أْٗا كًٛق١ يًشٌُ، ضسِ 

 إْػا١ْٝ.

ٚقس تكسّ ٗ بعض ايبشٛخ نُا ٜكٍٛ ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ إٔ  

َطنع١ٜ ايطدٌ ٖٚاَؿ١ٝ إطأ٠، تٓتُٞ يكِٝ ايعبٛز١ٜ، ٚمل تػازض اجملتُع 

ٗ ايعكط ايَكبًٞ، بٌ ٚست٢ ٗ ايعكط اٱغ٬َٞ، تػطبت تًو ايكِٝ، 

ايٛسٞ َٔ تطٛض ع٢ً َػت٣ٛ اؿكٛم ضغِ َا ططأ ع٢ً إطأ٠ بعس ْعٍٚ 

ٚايٛادبات. ٚايؿاٖس إٔ أغًب ايٓكٛم اييت تهطٸؽ ز١ْٝٚ إطأ٠ تٓتػب 

يعكط اـًؿا٤، بعهٗا ٜط٣ٚ عٔ ايٓيب ٚبعهٗا غًٛى ؾدكٞ أٚ 

ادتُاعٞ َتعاضف: )ْاقكات ايعكٍٛ، نٔ َٔ خرلٖٔ ع٢ً سصض، 

يعكٌ ؾاٚضٖٚٔ ٚخايؿٖٛٔ( ٚغرل شيو َٔ ايٓكٛم اييت ُجٌ ؾذٝع١ ا

ايذلاثٞ، ٚغطب١ إطأ٠ ٗ زاخً٘. ٚبايتايٞ ؾإٕ ايٓٛط٠ ايس١ْٝٚ يًُطأ٠ 

ضآٖا، ْٚٛط٠ اؿطنات اٱغ١َٝ٬ ٚايسعا٠ ٚايساعٝات، تٓتُٞ يكِٝ 

ايعبٛز١ٜ، بٌ ٚقاَت بؿطعٓتٗا، ٚتأقًٝٗا قطآْٝا. ٚبات ػاٚظ ايٓٛط٠ 

. ٖٚٛ ايذلاث١ٝ ػاٚظا يكِٝ ايسٜٔ ٚسسٚز ايؿطٜع١، ٚكايؿ١ يهتاب اهلل

سس ايهؿط باهلل. ؾايٓٛط٠ ايكاقط٠ يًُطأ٠ ايّٝٛ تهتػب ؾطعٝتٗا َٔ 

ايسٜٔ، ٚؼتُٞ بأسهاّ ايؿطٜع١، ٚؼاؾٜ ع٢ً ظٔٗا َٔ خ٬ٍ 

تبٓٝٗا َٔ قبٌ إػًٌُ أْؿػِٗ. ٚنًل إٔ ايذلاخ ضغِ نٌ ايتش٫ٛت 
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ٗ بعض قُٝ٘ غرل إٔ بعهٗا ايصٟ ٜٓتُٞ يكِٝ ايعبٛز١ٜ ٚايكِٝ ايكبٳ١ًٝ، 

ؾٜ ع٢ً ؾعًٝت٘ َػتذلا بايسٜٔ ٚايٓل ايسٜين، َٚػتؿٝسا َٔ ضثاث١ سا

 ايٛعٞ ٚامطاط٘.

يهٔ َاشا  ٚسٍٛ ايكطإٓ.. قطا٠٤ َػاٜط٠ ٜكٍٛ ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ: 

عٔ ايكطإٓ، إكسض ا٭ٍٚ يًتؿطٜع، ْٚبع إؿاِٖٝ ٚايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ 

تطًب ايتأْٞ َٔ ٚاٱْػا١ْٝ؟ نٝـ تعاٌَ َع إْػا١ْٝ إطأ٠؟ ٖٚٛ غ٪اٍ ٜ

خ٬ٍ ؼًٌٝ ايٓل، غٛا٤ ايس٫٫ت إباؾط٠ أٚ ايػرل َباؾط٠. أَا ا٭ٍٚ، 

ؾ٬ خ٬ف سٍٛ ايكطٜح َٓٗا، ٚأٜها ططح اجملٌُ، غرل إٔ تٛقـ تؿػرل 

ايٛاٖط َٔ ايٓكٛم، ٖٚٛ غرل ايكطٜح ٚاجملٌُ، ع٢ً ايكطا٥ٔ اؿاي١ٝ 

إؿػٸط، سسّا  ٚإكاي١ٝ، زلح باخت٬ف تؿػرلٙ تبعا ٫خت٬ف قبًٝات

سذبت ايٓكٛم ايجا١ْٜٛ ايٓل ايكطآْٞ، ٚغست َكسضا يًتؿطٜع، ضغِ 

بؿطٜتٗا ٚتاثطٖا بأٜسٜٛيٛدٝتٗا ٚقبًٝاتٗا. ٖٚصٙ ايتؿػرلات خهعت 

يكٛاٌْ ايعبٛز١ٜ، ايكا١ُ٥ ع٢ً َطنع١ٜ ايصنط ٖٚاَؿ١ٝ ا٭ْج٢، ؾٗٞ 

٫ نُٔ إك٫ٛت ايتأغٝػ١ يب١ٝٓ ايٛعٞ ايبؿطٟ، اييت تطغٛ َبهطا 

ؾعٛضٜا، َٔ خ٬ٍ ايتًكٞ إباؾط ٚايذلب١ٝ ٚاٱوا٤، َٚا تتهُٓ٘ ايعازات 

ٚايتكايٝس. ؾايكطإٓ مل ٜٓل ع٢ً ز١ْٝٚ إطأ٠، ٚمل ٜتشسخ عٔ ثٓا١ٝ٥ ايٓٛع 

اٱْػاْٞ، إ٫ َٔ خ٬ٍ اؾاْب ايٛٚٝؿٞ، ؾتاض٠ ٜؿطع يهًُٝٗا، 

ت١ٝ. ٚأخط٣ ىكٗا عهِ تهٜٛٓٗا ايباًٜٛدٞ ٚاخت٬ف ايٛٚٝؿ١ اؿٝا

غرل إٔ إؿػٸط / ايؿكٝ٘ ٖٛ ايصٟ ٜكّٛي٘، َٔ ٚسٞ قبًٝات٘ إطت١ٓٗ يكٛاٌْ 

ٝٳسٹٙٹ عٴِكسٳ٠ُ ايَِّهاِح(،  ٛٳ ايَّصٹٟ بٹ ٚٵ ٜٳعٵُؿ ايعبٛز١ٜ. ؾُج٬ عٓسَا تكٍٛ اٯ١ٜ: )َأ

ٜٓكطف شٖٔ ايؿكٝ٘ إٍ ايطدٌ. ضغِ إٔ اٯ١ٜ مل تكطٸح. ٚقس بٝٓت ٖصا 
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٘ٴ عٓس تؿػرل اٯ١ٜ. ٚأٜها: )اي ٌٳ ايًّ ُٳا َؾهٻ ٕٳ عٳ٢ًَ ايِّػٳا٤ بٹ َٴٛ ٛٻا ٍٴ َق طِّدٳا

ِٵ(، ػس ايؿكٝ٘ ٜتؿٓٔ ٗ تؿػرل  ِٗ ٛٳايٹ َٵ ٔٵ َأ َٹ ُٳا َأَْؿُكِٛا  ٚٳبٹ ِٵ عٳ٢ًَ بٳعٵٍض  ٗٴ بٳعٵهٳ

ا٭ؾه١ًٝ ّٚٓح ايطدٌ خكا٥ل ٜتؿٛم بٗا ع٢ً إطأ٠، ضغِ إٔ اٯ١ٜ قس 

ٛٸاّ نُٓا، ٚبٝإ تؿػرلٖا ٚز٫٫ تٗا قس َطٻ َؿك٬ ٗ بٝٓت ؾطٚٙ ايك

 نتاب" إطأ٠ ٚايكطإٓ.

نُا إٔ ايؿكٝ٘ نُا ٜكٍٛ ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ ٜتُػو باٱط٬م  

ا٭سٛايٞ ٚا٭ظَإ ٯٜات ا٭سهاّ، ٜٚكط ع٢ً تطبٝكٗا، َُٗا تػرل 

إٛنٛع، "س٬ٍ قُس س٬ٍ إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ، ٚسطاَ٘ سطاّ إٍ ّٜٛ 

نٛعات ا٭سهاّ ت٪خص ع٢ً مٛ ايكه١ٝ ايكٝا١َ"، ٚهٌٗ ايؿكٝ٘ إٔ َٛ

اؿكٝك١ٝ ٚيٝػت اـاضد١ٝ، أٟ ايكه١ٝ اييت تتٛقـ ؾع١ًٝ أسهاَٗا 

٘ٹ عٳ٢ًَ ايٓٻاِؽ  ٚٳيٹَّ ع٢ً ؾع١ًٝ َٛنٛعاتٗا. نُا بايٓػب١ ؿهِ اؿر: )

ٌٶ(، ؾ٬ ٜهٕٛ اؿر ٚادبا ؾع٬ َا مل  ٘ٹ غٳبٹٝ ٝٵ ِٔ اغٵتٳَطاعٳ ِإَي َٳ ٝٵتٹ  سٹرټ اِيبٳ

َػتطٝعا، ؾُت٢ اغتطاع ٚدب عًٝ٘ اؿر نُٔ ؾطٚط٘ ٜهٔ ايؿدل 

إعطٚؾ١. ٚأسهاّ إطأ٠ َٔ ٖصا ايكبٌٝ، ؾإطأ٠ اٯٕ ؽتًـ عٓٗا ٗ 

 ظَٔ ايٛسٞ، ٚقس اختًؿت ايٛطٚف اييت اقتهت تؿطٜع أسهاَٗا.

إٕ إطأ٠ نُا ٜكٍٛ ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ يٝػت فطز نا٥ٔ  

اس١ عكًٗا ٚسهُتٗا، ٖٚصٙ دػسٟ، بٌ تكاؽ بجكاؾتٗا ٚٚعٝٗا ٚضد

ايكهاٜا ت٪ثط ٗ اؿهِ ايؿطعٞ. ٚإ٫ َا ايؿطم بٌ إطأ٠ اؿط٠ ٚإطأ٠ 

اَ٭١َ دػسٜا ٚعكًٝا غ٣ٛ إٔ ا٭ٍٚ سط٠، ٚسط١ٜ ايجا١ْٝ بٝس غٝسٖا، 

يهُٓٗا اختًؿا سهُا ٚتؿطٜعا، ؾُج٬ سهِ تععٜطٖا ْكـ سهِ 

ؾه٬ُٖا نا٥ٔ  إطأ٠ اؿط٠. ٖٚهصا بٌ ايؿدل إ٪َٔ ٚايهاؾط،
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بؿطٟ، يهٔ أسهاّ إ٪َٔ ؽتًـ عٔ أسهاّ ايهاؾط، باعتباض 

ايهؿط عكٝس٠ ٚثكاؾ١ ٚؾهط تذلتب عًٝٗا أسهاّ ؾطع١ٝ. ٚنصا إطأ٠، 

ؾكس طٛت َطس١ً ايتُٗٝـ، ٚبات سهٛضٖا أق٣ٛ َٔ ايطدٌ أسٝاْا. 

يهٔ ايؿكٝ٘ ٫ ٜؿِٗ ٖصٙ اؿٝجٝات، ٜٚكط ع٢ً تطبٝل ا٭سهاّ 

 قسضت، بػض ايٓٛط عٔ تػٝٸط َٛنٛعاتٗا.ايؿطع١ٝ، نُا 

ٚسٍٛ ايٛسٞ ٚايتأٌٜٚ ٜكٍٛ ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ: ٜعٛز ثطا٤ ايٓل إٍ  

إٍ ثطا٤ ز٫يت٘، ٚإَهاْٝات تاًٜٚ٘، ؾُٝا ٜهُطٙ ٜٚػتبعسٙ، َٔ خ٬ٍ 

تكٓٝات ايًػ١ ٚقسضتٗا ع٢ً تٛٚٝـ اجملاظ ٚايتٛض١ٜ. نُا تًعب قساغت٘ 

ايٓل، عهِ غًطتٗا ُٖٚٝٓتٗا، سسّا زٚضا نبرلا ٗ تٛدٝ٘ ؾِٗ 

ٜػتبعس إتًكٞ نٌ َا ٜتكاطع َعٗا، ٜٚػؿٌ عٔ نجرل َٔ ايس٫٫ت اييت 

ّهٔ اغتسعا٩ٖا ي٫ٛ قساغ١ ايٓل. ٚعٓسَا ْكطأ اٯٜات ايتاي١ٝ، ْكـ 

 عٓس إوا٤اتٗا ايػرل َباؾط٠، ٚسذِ ضٖاْاتٗا ع٢ً قبًٝات إتًكٞ:

ْٻا  - ٗٳا ايٓٻاؽٴ ِإ ٜټ ٚٳُأْجٳ٢( .)ٜٳا َأ ِّٔ شٳَنٍط   خٳًَِكٓٳاُنِ 

ٚٵ ُأْجٳ٢(. - ِّٔ شٳَنٍط َأ َُِّٓهِ   ٌٍ َٹ ٌٳ عٳا ُٳ  )٫َ ُأنٹٝعٴ عٳ

ٚٵ ُأْجٳ٢( - َٹٔ شٳَنٍط َأ ٔٳ ايكٻايٹشٳاتٳ  َٹ ٌٵ  ُٳ َٳٔ ٜٳعٵ ٚٳ ( 

ٛٳ( . - ٖٴ ٚٳ ٚٵ ُأْجٳ٢  ِّٔ شٳَنٍط َأ ٌٳ قٳايٹشٶا  ُٹ ٔٵ عٳ َٳ ( 

ِّٔ ْٻِؿ - ٛٳ ايَّصٹٟ خٳًََكُهِ  ٖٴ ٔٳ(.) ٝٳػٵُه ٗٳا يٹ ٚٵدٳ ٗٳا ظٳ ٓٵ َٹ ٌٳ  ٚٳدٳعٳ ٚٳاسٹسٳ٠ٺ   ٍؼ 

ٚٵدٴَو( - ٚٳظٳ ٔٵ َأْتٳ  ّٴ اغٵُه ٜٳا آزٳ ٚٳ ( 

ٗ ْٝع ٖصٙ اٯٜات ٜكٍٛ ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ ٜتكسّ ايصنط ع٢ً  

ا٭ْج٢، ؾٝٛسٞ بتكسَ٘ ٫ ؾعٛضٜا، ٖا ٜٓعـ ْطدػٝت٘، ٜٚهطٸؽ ز١ْٝٚ 

غتك٬يٝتٗا ٜٚ٪ثط ع٢ً ٚعٝٗا إطأ٠ ٫ ؾعٛضٜا أٜها، سسّا تت٬ؾ٢ ا
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يصاتٗا، ؾتذس ْؿػٗا زا٥ُا خًـ ايطدٌ، ٖٚصا ٜؿب٘ سسٜجٞ إتكسّ عٔ 

ٚعٞ ايؿطز ٗ ْٛاّ ايعبٛز١ٜ، سٝح ٫ ّهٓ٘ ٚعٞ ايصات َػتك١ً عٔ 

غٝسٖا. ٖٚهصا بايٓػب١ يًُطأ٠ اييت ػس قسغ١ٝ ٗ ٖصا ايٓٛع َٔ 

ٗ آٜات٘، بٌ زا٥ُا  ايٛعٞ. ٚايػطٜب مل ٜكسّ ايكطإٓ ا٭ْج٢ ع٢ً ايصنط

 مث١ تكسّ َٛسٞ بس٫٫ت٘، ٜصعٔ ي٘ اؾُٝع.

ٜٚبك٢ ايػ٪اٍ عٔ ايػبب اؿكٝكٞ ٚضا٤ ٖصٙ ايٛاٖط٠ نُا ٜكٍٛ  

ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ، ٖٚٛ َا ع٬ق١ ايٛسٞ بٗا؟ ٖٚٓا إَا إٔ ٜهٕٛ 

ايٓيب فطز ٚاغط١ ٗ ْكٌ ايطغاي١، ؾاـطاب ٖٓا خطاب إشلٞ، ٜذلتب 

ٓطل ايصنٛضٟ. ٚإَا إشا نإ ؾِٗ ايٛسٞ ٚيػت٘ ؾُٗا ٚيػ١ عًٝ٘ قسغ١ٝ إ

بؿطٜا ؾٗٓا تًعب ثكاؾ١ ايٓيب ٚقبًٝات٘ زٚضا ٗ ؾُٗ٘ ٚتأًٜٚ٘، ؾٝهٕٛ 

ايٛسٞ إشلٝا، ٚؾُٗ٘ ٚتأًٜٚ٘ بؿطٜا، نُا ٜصٖب يصيو ساَس ْكط أبٛ 

ظٜس: )إٔ ايٓل َٓص ؿ١ٛ ْعٚي٘ ا٭ٍٚ، أٟ َع قطا٠٤ ايٓيب قُس، ي٘ 

ٝٶا" ؿ١ٛ ايٛسٞ، ؼ ُٶا "ْكا إْػاْ ٍٛ َٔ نْٛ٘ "ْكّا إشلٝٶا" ٚقاض ؾٗ

٭ْ٘ ؼٍٛ َٔ ايتٓعٌٜ إٍ ايتأٌٜٚ(. ٚقبًٝات٘ تػتُس ٚدٛزٖا َٔ ثكاؾت٘، 

 .تٗاٖٚٞ ثكاؾ١ ايٛغ٘ إهٞ، ايكا١ُ٥ ع٢ً َطنع١ٜ ايصنط ٖٚاَؿٝ

ٚىًل ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ بإٔ َطدعٝات اؿطنات اٱغ١َٝ٬،  

ايٓل ايسٜين، ٖٞ ٚضا٤ َٓطل تهطٜؼ ز١ْٝٚ إطأ٠، غٛا٤ ايذلاخ أٚ 

َٚعازا٠ ايٓػ١ٜٛ ايساع١ٝ اٍ ؼطٜط ٚعٞ إطأ٠، ٚاغتعاز٠ سٝجٝتٗا 

اٱْػا١ْٝ، نٞ تٛاقٌ سٝاتٗا َٔ خ٬ٍ اغتك٬يٝتٗا بعٝسا عٔ عكس٠ 

 ا١ًَٕٝٛٛ ٚا٫ْهػاض
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 امليطلقات الفلريُ ليصىيُ ما بعد اللىلىىًالًُ
 

ْػأٍ ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ ؾٓكٍٛ: َا ٖٞ إٓطًكات ايؿهط١ٜ ٗ  

 ْٛط ا٭غتاش يٓػ١ٜٛ َا بعس ايهٛيْٛٝاي١ٝ؟

ٖٚٓا هٝبٓا ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ ؾٝكٍٛ تاض٠ ٜطاز بـ"َا بعس  

(: َطس١ً تاضى١ٝ تأتٞ بعس َطس١ً Postcolonialism)-ايهٛيْٛٝاي١ٝ" 

ا٫غتعُاض، ؾٝؿاض شلا بٗصا ا٫عتباض. ٚأخط٣ ٜطاز بٗا تككٞ آثاض 

ٚتساعٝات ا٫غتعُاض ع٢ً ايجكاؾات ٚاجملتُعات، اييت عاْت َٔ غط٠ٛ 

اؿهِ ايهٛيْٛٝايٞ. ّٚهٔ تعطٜؿٗا أٜها: "ْكس اشل١ُٓٝ اٱَدلٜاي١ٝ 

يجكاٗ ٚا٫دتُاعٞ". ٖٚصا ٜتطًب، نُٔ ٚتساعٝاتٗا ع٢ً ايٛعٞ ا

َػ٪ٚيٝات ايٓػ١ٜٛ، اييت ٖٞ سطن١ ٚعٞ فتُعٞ، تؿهٝو اـطاب 

ا٫غتؿطاقٞ، ْٚكس َطدعٝات٘ ٚايتُج٬ت اييت غاُٖت ٗ تهٜٛٓ٘، 

يتشطٜط ايجكاؾ١ ايٓػ١ٜٛ َٔ اغكاطات ايجكاؾ١ ايػاظ١ٜ. ؾُػ٪ٚي١ٝ ْػ١ٜٛ َا 

ض ع٢ً ايٛعٞ ايؿطزٟ بعس ايهٛيْٛٝاي١ٝ ٬َسك١ آثاض ا٫غتعُا

ٚاؾُاعٞ، َٔ خ٬ٍ ْكس ْٝع إك٫ٛت ٚايكِٝ ايجكاؾ١ٝ اييت تأثطت 

بايٛاؾس اٱَدلٜايٞ، ْٚكس ا٭ْػام إ٪غػ١ اييت اؽصت َٔ ايؿهط 

ا٫غتؿطاقٞ َطدع١ٝ يٛعٞ شاتٗا ٚفتُعٗا. ٚأُٖٗا ١ََٛٛٓ ايكِٝ 

ٓػ١ٜٛ، َا ايٓػ١ٜٛ، عدل َكاض١ْ عك١ْٝ٬ تطقس ؾاضم ايٛعٞ ٕؿاِٖٝ اي

قبٌ َٚا بعس ا٫غتعُاض. ؾُج٬ تسضؽ ٕاشا ضاست إطأ٠ تػتٓذس بكِٝ 

ايػطب يتشطٜطٖا، بُٝٓا ناْت تػتٓذس بكُٝٗا ٚتطاثٗا؟ َٚا ع١ً اغت٬ب 

ايٛعٞ؟. ٌٖٚ سكا إٔ إطأ٠ بٛنع ٜدلض اغتعُاض ب٬زٖا، يتشطٜطٖا َٔ 
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ٛيْٛٝايٞ؟ غط٠ٛ ايذلاخ ٚايسٜٔ ٚايٓٛاّ ا٭بٟٛ نُا ٜسعٞ اـطاب ايه

ٚغرل شيو. ؾطٜط١ إٔ ّاضؽ ايٓكس ٚؾل َٓطًكات ؾهط١ٜ َٚٓاٖر 

عك١ْٝ٬، يؿطظ ايجكاؾ١ اٱَدلٜاي١ٝ اييت تػتٗسف َكَٛات ايؿعٛب، 

ٚتؿهٝو ََٓٛٛتٗا ايك١ُٝ، يذلغٝذ قِٝ بس١ًٜ، تػتُط٨ ايتُٗٝـ، 

َازاّ سٍٛ َطنع اؿهاض٠ ايػاظ١ٜ. ٚاٱبكا٤ ع٢ً ْٝع ايكِٝ اييت تععظ 

 اؿساثٟٛ، ٚتجطٟ قِٝ ايعك١ْٝ٬، َٚباز٨ سكٛم اٱْػإ ايعازي١. ايٛعٞ

ٖٚٓا ٜؿرل َادس ايػطباٟٚ إٍ بعض إٓطًكات ايؿهط١ٜ اييت تػاِٖ ٗ  

ؾِٗ اشل١ُٓٝ ايهٛيْٛٝاي١ٝ ع٢ً ب١ٝٓ ايٛعٞ، ٚقسضت٘ ع٢ً ايتشطض ٚا٫ْعتام 

َٔ غط٠ٛ ايتؿٛم اؿهاضٟ، إتُجٌ بايػطب، قٝاغا بؿطم َتدًـ 

ـ ْؿػ٘ َتأخطا، عٓس أٍٚ استهاى بٌ ايػطب ٚايؿطم، تًو انتؿ

ايكس١َ اؿهاض١ٜ اييت أؾام ع٢ً أثطٖا ايٛعٞ، ٚضاح ٜتشط٣ أغباب 

ؽًّؿ٘ ٚامطاط٘، ؾهإ قسضٙ ا٫ْكػاّ إٍ ث٬ث١ إػاٖات: ا٭ٍٚ: زعا 

إٍ َكاطع١ ايذلاخ ٚإانٞ ٚايتدًٞ عٔ ْٝع قُٝ٘ إٛضٚث١، ُٚجٌ 

ايتاضى١ٝ، اييت بسأت َٛقـ غًيب ٚعسٚاْٞ َٔ ايػطب ٗ ؿٛت٘ 

ايسٜٔ، ٚقُٝ٘ ٚأخ٬ق٘. ٚايجاْٞ: اضتس غًؿٝا، ٜعٝس تؿهٌٝ ايعكٌ 

ايذلاثٞ، ٖسؾا أغاغا يًد٬م َٔ ا٫مطاٙ، ٚإقا١َ زٚيت٘ ايس١ٜٝٓ. 

بُٝٓا ضاح ايجايح، ِٖٚ ضٚاز ا٫ق٬ح، ٜػتًِٗ َٔ ايذلاخ قُٝ٘ َٚٔ 

اؾُٝع مل وكل ؾ٦ٝا ًَُٛغا، َٚهجت  ايػطب ؾتٛسات٘ ايع١ًُٝ. غرل إٔ

ايؿعٛب ٗ ؽًؿٗا، ؾهاْت أضن١ٝ خكب١ يتػًػٌ اـطاب 

ؾتٛسات سهاض١ٜ دسٜس٠، نًُا  ايهٛيْٛٝايٞ. ٚنًُا تكسّ ايعًِ ٚسكل

اتػعت ْٛط٠ اٱظزضا٤ يًسٜٔ ٚايذلاخ ٚإانٞ، سسا ًٓٛا ايؿهط ايسٜٔ 
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ض ضثاث١ ايٛعٞ َػ٪ٚي١ٝ ايتدًـ ٚا٫مطاٙ اؿهاضٟ، ٚغؿًٛا عٔ زٚ

اجملتُعٞ ٚا٫غتعُاض ٚا٫غتبساز ٚقِٝ ايٓٛاّ ا٭بٟٛ ٚغٝاز٠ قِٝ 

ايعبٛز١ٜ، ٚغرلٖا َٔ أغاب، ؾايتبؼ ايٛعٞ، ٚأخؿل ٗ ؼسٜس أغباب 

ؽًؿ٘، ٚضاح ٜتِٗ بعض ايعازات ٚايتكايٝس ناؿذاب َج٬، ايصٟ ٖٛ 

ٜعٝل  تكًٝس ادتُاعٞ أنجط َٓ٘ زٜين، ٫ ٜ٪ثط ع٢ً اغتدساّ ايعكٌ، ٫ٚ

ايكِٝ ايعك١ْٝ٬، غرل إٔ غصاد١ ايٛعٞ أٚزت َكَٛات٘. نُا اضتٗٓت 

أقٛات ْػ١ٜٛ ايتطٛض اؿهاضٟ إٍ ؼطض إطأ٠ َٔ غط٠ٛ ايعازات 

 ٚايتكايٝس.

إٕ إٓٗر ايٓكسٟ يتؿهٝو اـطاب ايهٛيْٛٝايٞ، ٗ ْٛط َادس  

 ايػطباٟٚ ٜػتسعٞ ا٭َٛض ايتاي١ٝ:

قسقٝتٗا َٔ ثكاؾتٗا ٚقُٝٗا تأغٝؼ َطدعٝات ْكس١ٜ تػتُس  -2

ٚعك٬ْٝتٗا، بعٝسا عٔ ايتعكب ٚايتشٝع ايػًيب. ٚبعٝسا عٔ ٚعٞ ايصات 

ٖٚاضغ١ ايٓكس َٔ خ٬ٍ  َٔ خ٬ٍ اٯخط. أٚ ض١ٜ٩ ايؿطم َطاٜا ايػطب.

تؿهٝو اـطاب ايهٛيْٛٝايٞ، ٚططح ا٭غ١ً٦ ا٫غتؿعاظ١ٜ يؿهح 

ٍٚ إعتس١ٜ. ٖٚصا أٖساؾ٘ ا٫غتعُاض١ٜ، ٖٚٞ أٖساف تهطٸؽ َكاحل ايس

ٜتطًب َطادع١ ْكس١ٜ َػتُط٠، َٚٓٗذا تؿهٝهٝا ٜؿهح َطاٚغات 

ايًػ١ اٱَدلٜاي١ٝ، اييت تػتبعس أغ١ً٦ ًَش١ سٍٛ اشلسف اؿكٝكٞ 

ي٬غتعُاض، ٚاغتدساَ٘ يًك٠ٛ إؿطط١، ُٖٚٝٓت٘ ع٢ً َكايٝس ا٭َٛض 

ٚإسهاّ ايػٝطط٠ ع٢ً غٝاغ١ ايسٚي١، ٚاؾٗٛز إهجؿ١ يتُٗٝـ 

ب إػتٳعُط٠، يتبك٢ َكُٛع١ َٓبٛش٠ تسٚض ٗ ؾًو إطنع، َٚس٣ ايؿعٛ

قسق١ٝ غٝاغتٗا ايهٛيْٛٝاي١ٝ َع َباز٨ سكٛم اٱْػإ، ٚسط١َ ايسٍٚ 
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ٚايؿعٛب ا٭خط٣، ٖٚٞ تػتػٌ ثطٚات ايبًسإ إػتعُط٠، ٚتػتبٝح زَا٤ 

ايٛطٌٓٝ ٚا٭سطاض. إش غبكت ايػعٚ اٱَدلٜايٞ دٗٛز ؾهط١ٜ ٚثكاؾ١ٝ 

يٛد١ٝ ْٚؿػ١ٝ ٖا١ً٥ يسضاغ١ ايؿطم قبٌ ادتٝاح ايسٍٚ ٚأْجطٚبٛ

إػتٳعُط٠، ٖٚٞ ُج٬ت يًؿطم عدل قٛض٠ َٓتعع١ َٔ ايٓكٛم ا٭زب١ٝ 

ٚأزب ايطس٬ت اييت إضتٗٓت قٛض٠ ايؿطم يًعٓـ ٚاؾٓؼ ٚاشلُذ١ٝ ٚتعجط 

َٓطل ايعكٌ ٚايعك١ْٝ٬ ١ًََٝٛٛٚ إطأ٠ بؿعٌ ايسٜٔ ٚايٓٛاّ ا٭بٟٛ، 

 ٢ً ا٭ٖساف اؿكٝك١ٝ ي٬غتعُاض.نُدلضات تتػذل ع

تٗؿِٝ ايٛعٞ إػتًب، ايكا٥ِ ع٢ً َطنع١ٜ ايػطب إتؿٛم سهاضٜا  -3

ٚتُٗٝـ اٯخط إتدًـ سهاضٜا. َطنع١ٜ ا٭ٍٚ باعتباضٙ ِٛشدا 

سهاضٜا قا٥ُا ع٢ً َباز٨ سكٛم اٱْػإ، ٚايعكٌ ٚايعك١ْٝ٬، بعٝسا عٔ 

بٌ اٯخط ِٛشدا ي٬مطاٙ اـطاؾ١ ٚايػشط ٚا٫بتصاٍ اؾٓػٞ، ٗ َكا

اؿهاضٟ، َػهْٛا بايعٓـ ٚاؾٓؼ ٚايتدًـ ٚاـطاؾ١ ٚايػشط. 

ٚاغتبساشلا بٛعٞ ٜػتُس سكٝكت٘ َٔ ايكِٝ اٱْػا١ْٝ ٚايعك١ْٝ٬ َعٝاضا 

يًشساث١ ٚايتكسّ اؿهاضٟ. إش عُس ا٫غتؿطام إٍ ضغِ قٛض٠ ا٭ْا َٔ 

إهاز٠ يًكؿات خ٬ٍ اٯخط، ؾهإ ْكٝب٘ ْٝع ايكؿات اٱهاب١ٝ، 

ُٳط٠. ٖٚٞ قٛض٠  ايػًب١ٝ اييت أؿكٗا باٯخط / اشلاَـ / ايؿعٛب إػتع

ؾطٜط٠ اغتٗسؾت اغتؿطاؽ ايٛعٞ َٔ ْٝع َكَٛات٘، يٝعٝـ ايتبع١ٝ 

ايطٛع١ٝ. أٟ قا٫ٚت ضغِ ايؿطم ٚؾل َطدٝعات ؽسّ اغذلاتٝذٝت٘ 

تٗا ا٫غتعُاض١ٜ، عُس ضغِ قٛض٠ ايػطب، نٞ تط٣ ايؿعٛب ايؿطق١ٝ شا

َٔ خ٬ٍ ايػطب ٫ َٔ خ٬ٍ ٚاقعٗا ٚثكاؾتٗا. ٚايتعطٸف ع٢ً اٯخط / 

ايػطب َٔ خ٬ٍ إزا١ْ ايصات. ٚؾكا يكٛض٠ اغتؿطاق١ٝ نٛيْٛٝاي١ٝ 
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تػتٗسف ايؿدك١ٝ ايؿطق١ٝ ٚتؿهٝو َكَٛات ٚعٝٗا. بٗصا ايٛعٞ 

ٜٓبػٞ يًٓػ١ٜٛ ايتعاٌَ َع قهاٜاٖا، اييت ٜؿهٌ اـطاب ايهٛيْٛٝايٞ 

١ٝ يك٠ٛ ُٖٝٓت٘، بؿعٌ ٔػٌ غ١ٓ أٚ ٜعٜس َٔ ا٫غتعُاض إؾهاي١ٝ سكٝك

ايبػٝض ايصٟ ٫ ِٖ ي٘ غ٣ٛ قُع ايؿعٛب إػتٳعُط٠، ٚضنٛخٗا 

 ٕكاؿ٘.

ؼطٟ ا٭ٖساف اؿكٝك١ٝ ي٬غتعُاض، ا٭بعس َٔ اشل١ُٓٝ ايػٝاغ١ٝ  -4

ُٳطٳ٠، إٍ أٖساف تبؿرل١ٜ، ٚأخط٣ ثأض١ٜ  ٚاغتػ٬ٍ ثطٚات ايبًسإ إػتٳع

اّ ايؿتح اٱغ٬َٞ، ٚاْسساض إػٝش١ٝ أَاّ اٱغ٬ّ. ٫ٚ ّهٔ تعٛز ٭ٜ

ا٫غتٗا١ْ بايتبؿرل باعتباضٙ ٚادبا زٜٓٝا ٗ ايسٜا١ْ إػٝش١ٝ، ٖٚسف 

اؿ٬ُت ايكًٝب١ٝ اييت غبكت ا٫غتعُاض. ؾهعهعت ثك١ ايؿعٛب 

بسٜاْاتٗا ٚعكا٥سٖا ٚثكاؾتٗا نإ َٚاٜعاٍ ٖسؾا أغاغا يًش٬ُت 

اؾكت دٝٛف ا٫غتعُاض، ؾٗٓاى ؽازّ غٝاغٞ زٜين ايتبؿرل١ٜ اييت ض

بُٝٓٗا. ٚؼطٜط إطأ٠ ٚؾل َباز٨ ٚقِٝ غطٜب١ ٜكب ٗ خس١َ تًو 

ا٭ٖساف ايتبؿرل١ٜ ٚا٫غتعُاض١ٜ. ٚبايتايٞ ع٢ً اؿطن١ ايٓػ١ٜٛ ٚعٞ َا 

ٚضا٤ إعًٔ َٔ ا٭ٖساف، ٚؼطٟ سكٝكت٘، َٚس٣ اْػذاّ زعا٣ٚ ؼطٜط 

ايتكايٝس ٚايجكاؾات ايطكٛغ١ٝ ٚاـطاؾ١ٝ، إطأ٠ َٔ غط٠ٛ ايعازات ٚ

 ٚايتبؿرل عكٛم اٱْػإ؟.

ايتُٝٝع بٌ اٱْػاْٞ ٚاٱَدلٜايٞ ٗ تكِٝٝ ايٛاؾس ايجكاٗ. ؾج١ُ دٗٛز  -5

نبرل٠ يًُػتؿطقٌ، ٖٔ غبل ايػعٚات ا٫غتعُاض١ٜ َٚٔ ضاؾكٗا، ٗ 

فا٫ت ؼكٝل ايذلاخ ٚٚنع َٓاٖر يسضاغت٘. نُا بعض ا٫ٖتُاَات 

اٱَدلٜاي١ٝ، خاق١ ٗ فاٍ ايتعًِٝ ٚايكش١ ٚاٱزاض٠، دٗٛز إْػا١ْٝ، ٫ 
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تٓهط قُٝتٗا، أٚ ايتعاٌَ َعٗا ع٢ً أغاؽ عسٚا١ْٝ ايهٛيْٛٝاي١ٝ. ٖا 

ٜػتسعٞ َٓٗذا يًٓكس ٜتكّٛ بٛعٞ فتُعٞ ٚثكاٗ ْٚؿػٞ ٜػاعس ع٢ً 

 ؾطظ شيو ايٛاقس ايجكاٗ.

عسّ ايًذ٤ٛ إٍ غٝاغ١ ايتًؿٝل اييت تبٓاٖا ضٚاز ا٫ق٬ح ٗ بساٜات  -6

١، ٚتأقٌٝ ثكاؾ١ َٚٓٗر ايٓٗه١ ايعطب١ٝ ٚاٱغ١َٝ٬. ٚايصٟ أثبت ؾؿً

ٚؾل قِٝ عك١ًٝ ٚإْػا١ْٝ، تٓػذِ َع ايب١٦ٝ ا٫دتُاع١ٝ َٚكَٛاتٗا 

ايجكاؾ١ٝ ٚايعكس١ٜ. أٟ هب ع٢ً ايٓػ١ٜٛ َا بعس ايهٛيْٛٝاي١ٝ اعتُاز 

َٓٗر تأقٌٝ إعطؾ١ ايع١ًُٝ ٚايعك١ًٝ ٚايؿًػؿ١ٝ، ٚا٫غتؿاز٠ َٔ ايكِٝ 

٫غتكطاض ايػٝاغٞ، ٚايٛقٛف ا٫هاب١ٝ ٗ ايذلاخ يتععٜع قِٝ ايتػاَح ٚا

 بٛد٘ اـطاؾ١ ٚايتػٝب ا٭خ٬قٞ.

ٚسٍٛ إٓطًكات ايؿهط١ٜ يٓػ١ٜٛ َا بعس ايهٛي١ْٝٛ هػسٖا َادس  

 -ايػطباٟٚ ٗ ايٓكاٙ ايتاي١ٝ:

اؿط١ٜ: ضغِ إٔ اؿط١ٜ ق١ُٝ ٚدٛز١ٜ يٲْػإ، بعٝسا عٔ  ايٓكط١ ا٭ٚيٞ:

ػتسعٞ ٚعٞ ايصات ٗ ثٓا٥ٝات إٓطل ايصنٛضٟ. غرل إٔ ٚعٞ اؿط١ٜ ٜ

اغتك٬يٝتٗا، ٚعسّ اضتٗاْٗا يٰخط / ايصنط. بؿهٌ ّهٔ يًُطأ٠ 

ٚعٞ سسٚزٖا ايٛدٛز١ٜ، َع٢ٓ ايتشكل ٫ بإع٢ٓ ا٭ْطٛيٛدٞ. ٚبؿهٌ 

تسضى سسٚز اؿط١ٜ ٚا٫غتك٬ٍ. ؾج١ُ قسض٠ ي١ًُٓٝٗ ع٢ً إعاز٠ تؿهٌٝ 

ا٫ْكٝاز ايٛعٞ، ٚإعاز٠ قٝاغ١ إؿاِٖٝ، ٚؾل َٓطكٗا ايصٟ ٜهطٸؽ 

ٚايتبع١ٝ، ٚتكبح ايعبٛز١ٜ ق١ُٝ إهاب١ٝ تععظ َؿّٗٛ اؿط١ٜ، خ٬ؾا 

سط١ٜ إطأ٠ ُطزا  -أٟ َٓطل اشل١ُٓٝ  –يًُٓطل ايعك٬ْٞ. ؾُٔ د١ٗ ٜعتدل 

ٚخطٚدا ع٢ً إأيٛف، َٚٔ د١ٗ ثا١ْٝ ّذٸس إطأ٠ اييت ػس ٗ ٚدٛزٖا 
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ٖصا َهُٔ اَتسازا يٛدٛز اٯخط، ؾٝٓكًب ا٫غت٬ب إٍ ؾه١ًٝ. ٚ

اـطط ايصٟ ٜتطًب إزضاى اؿكٝك١، ٚيٝؼ نايٓكس ٚإطادع١ ٚططح 

ا٭غ١ً٦ ا٫غتؿعاظ١ٜ أزا٠ ٫غتعاز٠ ايٛعٞ، ٫ٚظَ٘ ٚعٞ اؿط١ٜ ٗ 

 اغتك٬يٝتٗا.

ٚايٛعٞ ايٛدٛزٟ يًشط١ٜ ّٓح إطأ٠ اغتك٬ي١ٝ تأب٢ ايعبٛز١ٜ ٚا٫ْكٝاز  

و. اؿط١ٜ ٫ظّ ا٭ع٢ُ، ٚتطؾض قِٝ إٓطل ايصنٛضٟ َٚٓطل ايتًُ

يٛدٛزٖا نُا ٖٞ ٫ظّ يٛدٛز ايطدٌ، ٫ َٓٸ١ ٫ٚ تؿهٸ٬ َٔ أسس، شلصا 

عّٛيت ا٭زٜإ ع٢ً سط١ٜ اٱْػإ ٗ ايجٛاب ٚايعكاب، ٚتطنت ي٘ ١َُٗ 

خ٬ؾ١ ا٭ضض، َع٢ٓ ا٫ضتكا٤ اؿهاضٟ. ٚسُٝٓا تعتكس إطأ٠ باضتٗإ 

ٍٕ، تبك٢ أغرل٠ غًطت٘ ٚتعايٝ٘، خاق ١ سُٝٓا تعتكس سطٜتٗا يططف ثا

بكسغٝت٘، ؾتعٝـ ؾٛبٝا اؿط١ٜ، ٚؽؿ٢ إطايب١ عكٛقٗا. ٚسُٝٓا 

تتُطز قس تعٝـ ضز٠ ؾعٌ ْؿػ١ٝ ٚؾعٛض عُٝل بايصْب، ٬ٜظَٗا طٍٛ 

سٝاتٗا، ٖٚصا ٜؿػٸط إقطاضٟ ع٢ً ٚعٞ ايصات ٚسسٚزٖا أ٫ّٚ، نؿطٙ 

دٛز أغاؽ ٫غذلزاز إْػاْٝتٗا، ٚاْط٬قٗا ٫ْتعاع سكٛقٗا َٔ إبسأ ايٛ

ٕع٢ٓ اؿط١ٜ. ٫ٚظّ ٖصا ايه٬ّ سط١ٜ إطأ٠ ٗ ا٫عتكاز ٚايطأٟ ٚسل 

ايتعبرل عٔ آضا٥ٗا خاضز غًط١ ايصنط. ٚتهٕٛ ٚؾكا ؿطٜتٗا ًَع١َ 

بايكٛاٌْ ٚا٭١ُْٛ َٔ سٝح ا٭غاؽ، باعتباضٖا تعاقس زٜين أٚ 

ادتُاعٞ. ؾكٝٛز اؿط١ٜ ٫ وسزٖا ٚدٛزٖا َا ٖٞ أْج٢ نُا ٜط٣ 

بٟٛ. ٚإِا اختٝاضٖا عط١ٜ، ٚإشا نإ ا٭َط َتعتصضا ٗ بسا١ٜ ايٓٛاّ ا٭

ٚعٝٗا، ؾٗٛ َتاح شلا بعس انتُاي٘ ْٚهٛد٘. ؾعٓسَا ت٪َٔ بسٜٔ غتهٕٛ 

ًَع١َ بتعايُٝ٘ عطٜتٗا ٚإضازتٗا، َُٗا نإ ٖاَـ اؿط١ٜ ايؿعًٞ. 
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ٚبإَهاْٗا عسّ اٱّإ ب٘، ؾتهٕٛ سط٠ َٔ سٝح اٱيتعاّ، باغتجٓا٤ َا 

ايكِٝ ا٫دتُاع١ٝ. إؿه١ً إٔ اـطاب ايسٜين ٜٛسٞ بإٓٸ١ تؿطن٘ 

ٚايتؿهٌ باؿط١ٜ َٔ قبٌ اهلل، ٜٚعتدل إ٤٬َات٘ ايؿك١ٝٗ أٚاَط إشل١ٝ، ٖٚٛ 

خساع، ٜػتؿٝس َٔ غًػ١ً ايعًٌ، ؾٝٓػبٗا هلل باعتباضٙ اـايل ٚأخط 

ايعًٌ، ٜٚكؿع ع٢ً غًػ١ً ايعًٌ، بُٝٓا اؿكٝك١ٝ إٔ ايكطإٓ ٫ ٜٓهط 

ايعًٌ، ٜٚعذلف بايكٛاٌْ ٚا٭١ُْٛ، ٜٚطّنع ع٢ً سط١ٜ اٱْػإ،  تػًػٌ

نُبسأ واغب اٱْػإ ٚؾك٘. ؾاؿط١ٜ ٫ظّ ٚدٛزٟ يًُطأ٠. ٚع٢ً إطأ٠ 

ايعطب إغ١َٝ٬ إٔ تعٞ ٖصٙ اؿكٝك١ٝ، ٚتعتدلٖا َطدع١ٝ شلا ٖٚٞ تٓانٌ 

 ،ٌٍ َٔ أدٌ اْتعاع سكٛقٗا. اؿط١ٜ إشّا يٝػت ٖب١ َٔ أسس، ٫ٚ دعٌ داع

ٚإِا ٖٞ ٫ظّ ٚدٛزٟ، هًٞ ايبعس اٱْػاْٞ ٗ اٱْػإ، ٚغًب اؿط١ٜ 

 ٜعٛز يًعكس ا٫دتُاعٞ أٚ ا٭١ُْٛ ا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ إتعػؿ١.

ايٛعٞ: إ٪غؼ ع٢ً ايكِٝ ايعك١ًٝ ٚإباز٨ ا٭خ٬ق١ٝ  :ايٓكط١ ايجا١ْٝ

اٗ، ٚا٫يتعاّ عكٛم اٱْػإ ايعازي١ َٓطًكا ؾهطٜا يؿِٗ ايٛاؾس ايجك

ٚأزا٠ َان١ٝ ـًد١ً ايجكاؾ١ ايهٛيْٛٝاي١ٝ، اييت تعُست ظز إطأ٠ 

ٚسكٛقٗا نُدلض يًػعٚ، َٔ خ٬ٍ ًََٛٛٝتٗا، تًو ا١ًَٕٝٛٛ اييت 

ضزلٗا اـطاب ايهٛيْٛٝايٞ، ٚؾكا ٕكاؿ٘، ٚقسَٗا ند٬م يٛنع 

إطأ٠، َتدؿٝا عٔ َطدعٝات٘، اييت ٖٞ ُج٬ت يؿطم َطتٗٔ يًذٓؼ 

ِٜ ٚايٓٛاّ ا٭بٟٛ ١ًََٝٛٛٚ إطأ٠، ٖٚٞ َطدعٝات تعُس ٚايعٓـ ٚاؿط

تٛٚٝؿٗا زٕٚ إػح إٝساْٞ نُا ٜؿعٌ زاخٌ ب٬زٙ، سُٝٓا ٜطٜس َعاؾ١ 

قه١ٝ ادتُاع١ٝ، بٓا٤ ع٢ً أسسخ َٓاٖر ا٫غتبٝإ ٚا٫سكا٤. ٚايػطب ٫ 

نُدلض يػعٚٙ، بٌ أنس ع٢ً ًََٛٛٝتٗا،  ٜ٪نس ع٢ً إْػا١ْٝ إطأ٠
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ا٥ٞ، ٫ ٜطاي٘ ايٓكس ٚإطادع١. ٚايػبب إٔ ا١ًَٕٝٛٛ ٚنأْٗا َعط٢ ْٗ

تٛؾط ي٘ َدلضات ايتسخٌ اٱَدلٜايٞ، بُٝٓا اغتعاز٠ ٚعٞ إطأ٠ يصاتٗا ٫ 

ٜتطًب أنجط َٔ بطاَر تجكٝؿ١ٝ تػتعٝس ايجك١ بايٓؿؼ، ٚتٛؾرل 

َػتًعَات ايٛعٞ. ٚنُا إٔ ايػطب ٗ تبين ١ًََٝٛٛ إطأ٠ ٜكاضٕ ٚنع 

نع إطأ٠ ايػطب١ٝ اييت ادتاظت َطاسٌ نبرل٠، ؾج١ُ إطأ٠ ايؿطق١ٝ بٛ

ْٛاّ زّكطاطٞ ٜهُٔ َؿاضنتٗا ٗ ا٫ْتدابات ٚإٓاقب 

اؿه١َٝٛ، ٚمث١ نُإ ادتُاعٞ وطضٖا َٔ تبع١ٝ ايطدٌ / َكسض 

ضظقٗا، ٖٚٓاى ْٛاّ ايتكاعس، ٖٚٓاى سط١ٜ إطأ٠ ايكا١ُ٥ ع٢ً َباز٨ 

١ٝ تػاعسٖا. ٚقس تػبب ٚقِٝ ايػطب، ٖٚٓاى ثكاؾ١ ٚسٛانٔ ادتُاع

ٖصا إٓٗر اـطرل ٗ ايتباؽ ايٛعٞ، ؾكاضت إطأ٠ ايؿطق١ٝ تطايب 

عكٛقٗا ٚسطٜتٗا ٚؾكا يًكٛض٠ اييت ضزلٗا ايػطب عٔ َؿّٗٛ اؿكٛم 

ٚاؿطٜات، اييت ٖٞ قٛض٠ تٓتُٞ يب١٦ٝ ثكاؾ١ٝ ٚادتُاع١ٝ ٚغٝاغ١ٝ 

إٍ َكاطع١ كتًؿ١، ست٢ زعت إطأ٠ بػبب ايتباؽ ايٛعٞ أٚ ضثاثت٘، 

ْٝع قُٝٗا َٚباز٥ٗا، ٚزعت إٍ قطٝع١ تا١َ َع ايذلاخ ١ََٛٛٓٚ ايكِٝ 

اجملتُع١ٝ ؾه٬ عٔ ايس١ٜٝٓ، ع٢ً أٌَ ايًشام بايػطب ٚسهاضت٘. ؾهإ 

ا٫غذلاب ْكٝبٗا زاخٌ ٚطٓٗا، إش ٫ ّهٔ اغتٓبات قِٝ أدٓب١ٝ زاخٌ 

عٞ ٚايجكاٗ ب١٦ٝ كتًؿ١، ٚتعٝـ تؿٖٛات ٗ تعاطٝٗا َع ٚاقعٗا ا٫دتُا

ٚاظزضا٤ ْٝع ايعازات ٚايتكايٝس، باعتباضٖا دع٤ا َٔ ا٫مطاٙ 

ٚايتدًـ. ٚا٭ؾس غطبتٗا ٗ قا٫ٚت ا٫ْسَاز بكِٝ ايػطب ٗ َٓاؾٝٗا. 

ؾاجملتُعات ايػطب١ٝ اييت تتشسخ عٔ سكٛم اٱْػإ تطؾض اغتٝعاب 



74 
 

اٯخط، يهٔ تتعاٜـ َع٘ ع٢ً أغاؽ َكاؿٗا ايك١َٝٛ، ٖٚصا غبب 

 ٠ اؾايٝات ايعطب١ٝ ٚاٱغ١َٝ٬.ْؿأ

ٗ ايتعاطٞ َع ايذلاخ ٚثكاؾ١ اجملتُع، ؾايٓػ١ٜٛ َـا بعـس    ثايجّا: ايعك١ْٝ٬:

ايهٛيْٛٝايٝــ١ َعٓٝــ١ بٓكــس ايــصات بكــسض عٓاٜتٗــا بــاٯخط. ؾًــٝؼ ايٛاؾــس         

ــ٘       ــو خطابـ ــ١، ٚتؿهٝـ ــاق٘ ايجكاؾٝـ ــس أْػـ ــب ْكـ ــٔ ٜتطًـ ــ٘ َـ ــاٗ ؾكـ ايجكـ

يتشطٟ َػتٜٛات ايعك٬ْٝـ١ ؾٝـ٘،   ايهٛيْٛٝايٞ، بٌ إٔ ايذلاخ أؾس ساد١ 

ٚتٛٚٝؿٗـــا ٱثـــطا٤ قـــِٝ ايؿهـــ١ًٝ ٚايعًـــِ، بعـــس ؽًٝكـــ٘ َـــٔ اـطاؾـــ١         

ٚاي٬َعكٍٛ ٚا٫ضتٗإ يًُٓطكٌ ا٭بٟٛ ٚايصنٛضٟ. ٚبايتايٞ أَاّ ايٓػ١ٜٛ 

ِِ ايعكـٌ َٚبـاز٨     ٍِ، ٚؾل قـٝ َا بعس ايهٛيْٛٝاي١ٝ ١َُٗ تأقٌٝ ١ََٛٛٓ قٝ

ط ايـــسٜين، باعتبـــاضٙ َطدعٝـــ١ سكـــٛم اٱْػـــإ ايعازيـــ١، َـــا ؾٝـــ٘ ايؿهـــ 

أغاغــ١ٝ بايٓػــب١ جملتُعــات َػــه١ْٛ بايــسٜٔ ٚايػٝــب ٚايــذلاخ ٚاؿــٌٓ     

يًُانٞ. بٌ ٜٓبػٞ ا٫ضتهاظ يًعك١ْٝ٬ ٗ ؼسٜس َؿاِٖٝ ايٓػ١ٜٛ َـا بعـس   

ايهٛيْٛٝاي١ٝ، يتدسّ اشلسف ا٭غاؽ َٔ ٚدٛزٖا، ٚؼكل إـطأ٠ ناَـٌ   

     ٌ  ٚعـٞ اغـتك٬ي١ٝ ايـصات    سكٛقٗا، َٔ َٓطًكـات إْػـا١ْٝ، ؾجُـ١ ؾـاضم بـ

باعتباضٖا َكّٛ أغاؽ ٱْػاْٝتٗا، ٚٚعٝٗا إـطتٗٔ يـٛعٞ اٯخـط. ؾـا٭ٍٚ     

تطايـــب بهاَـــٌ سكٛقٗـــا ايـــيت ػػـــس إْػـــاْٝتٗا، ٚاعتباضٖـــا ؾـــطٜها 

ــٛم      ــب عكـ ــ١ تطايـ ــا ايجاْٝـ ــ٘، بُٝٓـ ــسٚض ٗ ؾًهـ ــ١ تـ ــٝؼ تابعـ ــٌ، ٚيـ يًطدـ

ــ١ نــُإ        ــا. نُــا إٔ ايعك٬ْٝ يعــسّ َٗهــ١َٛ يهــا٥ٔ خٴًــل ْاقكــا زْٚٝ

امطاف ايٓػ١ٜٛ عٔ َباز٥ٗا اٱْػا١ْٝ، ٚايكِٝ اٱْػا١ْٝ يًشطٜـ١ َٚبـاز٨   

سكٛم اٱْػإ، ؾكس تػبب فاؾا٠ ايعك١ْٝ٬ إٍ ٚٗـٛض ْػـ١ٜٛ َتططؾـ١،    

تــطأٖ عًــ٢ ٚدــٛز سطٜــ١ َطًكــ١ يًُــطأ٠ ٗ إســساخ ْكًــ١ سهــاض١ٜ ٚتطــٛض  
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فتُعـــٞ. نُـــا ٚٗـــطت "ْػـــ١ٜٛ زاعؿـــ١ٝ"، ؾُٗـــت إػـــاٚا٠، ؼُـــٌ        

ٝات اؾٗازٜــ١ ٚٓــٌ ايػــ٬ح، ٚايكبــٍٛ بهــٌ قــِٝ ََٓٛٛــ١ ؾكــ٘   إػــ٪ٚي

اؾٗــاز، ستــ٢ اْعيكــت إــطأ٠ يًعْــا بعٓــٛإ ايٓهــاح اؾٗــازٟ". بطنــ٢         

 ٚقٓاع١ تا١َ بؿطع١ٝ ٖاضغاتٗا، ٚأْٗا تٓتٛط ايجٛاب ٗ ايّٝٛ اٯخط.
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 قهر املرأَ
 

ْػأٍ ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ ؾٓكٍٛ: ٜعس ايكٗط ايصٟ تتعطض ي٘ إطأ٠  

َٛنٛعا عإٝا ٚيٝؼ َٛنٛعا عطبٝا، ؾهٝـ تكٗط إطأ٠ َٔ ٚد١ٗ 

 ْٛطنِ؟

ٗٳط   ٗٵطٶا.. ٚق ٗٳط، َق ٜٳِك ٗٳطٳ  ٚهٝبٓا َادس ايػطباٟٚ ؾٝكٍٛ: ٜطاز بايكٗط يػ١: )ق

ًِّٛ(، ٚتعين اقط٬سا: "ساي١ ْؿػ١ٝ ايؿٸدلٳ: استكطٙ ، تػًّ٘ عًٝ٘  باي

غًب١ٝ تتعطض شلا إطأ٠ َٔ دطا٤ َٛاقؿٗا أٚ َٛاقـ شنٛض١ٜ ٚا١ٕ". 

ٚأقكس باؿاي١ ايٓؿػ١ٝ ايػًب١ٝ: "ضز٠ ؾعٌ ٫ ؾعٛض١ٜ، ؽًل أدٛا٤ ْؿػ١ٝ 

يس٣ إطأ٠ َٔ دطا٤ َؿاعط أٚ غًٛى أٚ َٛقـ، ٜجرل سايتٗا ايٓؿػ١ٝ 

َتٗا ٚىتعٍ إْػاْٝتٗا، ٖٚٞ ْٝع ٚايعكب١ٝ". خاق١ َا ّؼ نطا

َٛاضز ايتُٗٝـ اييت تكازض سطٜتٗا ٚاغتك٬يٝتٗا، ٗ ٌٚ َطنع١ٜ 

َطًك١ يًطدٌ، ٚغٝاز٠ َٓطل شنٛضٟ َتعػـ، ٜهطٸؽ تبعٝتٗا 

 ٚزْٚٝتٗا.

إٕ أغايٝب قٗط إطأ٠ ٗ ْٛط َادس ايػطباٟٚ َتعسز٠؛ بعهٗا شاتٞ  

ٛعٞ، خاضز عٔ إضازتٗا، ٜطتب٘ بٗا، ٚبع٬قاتٗا ايؿدك١ٝ. ٚاٯخط َٛن

ؾٝهٕٛ ا٫نطٗاز غببا ض٥ٝػا يكٗطٖا ٚؼطِٝ ْؿػٝتٗا. ٜٚككس 

بانطٗاز إطأ٠: َعاًَتٗا َعا١ًَ غ١٦ٝ تػًبٗا سطٜتٗا ٚسكٛقٗا ٚتهعٗا 

٘ٴ  َٳًَ ٘ٴ: عا ُٳ ٗٳسٳ خٳكٵ ؼت ٚطٚف قاٖط٠. ٖٚٛ قطٜب يًُع٢ٓ ايًػٟٛ: )اٹنٵَط

ٚٳداضٳ  ٗٳطٳٙٴ  ٟٵ َق ٝٳ١ّ، َأ َٳ١ًَّ قاغٹ ٘ٹ، آشاٙٴ(. ؾكٗط إطأ٠ غٝهٕٛ ْتٝذ١ َٴعا ٝٵ عٳًَ

 طبٝع١ٝ ٫نطٗازٖا بٗصا إع٢ٓ.
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يكٗط إطأ٠ ٜدلظٖا ا٭غتاش َادس  ٚؾُٝا ىل ا٭غباب إٛنٛع١ٝ 

 ايػطباٟٚ عًٞ ايٓشٛ ايتايٞ:

اؿطٚب ٚاٱباز٠ ٚايتٗذرل: سٝح تتعطض إطأ٠ يٛطٚف غرل طبٝع١ٝ  -2

ػبب ٗ قٗطٖا ًُٚٚٗا. ٚقس تٓعهؼ ع٢ً ْؿػٝتٗا ٚغًٛنٗا، ٖا ٜت

تٓعهؼ تبعات ٖصٙ اؿا٫ت ع٢ً ع٬قتٗا بعا٥ًتٗا ٚفتُعٗا ٚظٚدٗا. 

 ٚتكُع تطًعاتٗا. ٚتهعٗا أَاّ َػ٪ٚيٝات تػتٓؿس طاقتٗا،

ا٭١ُْٛ ايػٝاغ١ٝ: ا٫غتبساز١ٜ ٚا٭١ُْٛ ايؿُٛي١ٝ، اييت تؿطض -3

ا ايٓػا٤ أسهاَا ٚقٛاٌْ، تكٝب تساعٝاتٗا ايٓػا٤ بايكٗط ٚايًِٛ. غُٝ

ايطُٛسات غٝاغٝا. أٚ اييت تؿطض عًٝٗٔ قٛاٌْ ز١ٜٝٓ َتؿسز٠، تكازض 

أبػ٘ سكٛقٗا، نإْػا١ْ، ٚقس ٫سٛت إٔ إطأ٠ اييت تعٝـ ٗ أدٛا٤ 

ز١ٜٝٓ َتططؾ١، ت٪َٔ بسْٚٝتٗا نكسض زلاٟٚ َكسٸؽ، ٚتتُا٢ٖ َع 

ْٝع ا٭سهاّ ايؿك١ٝٗ اييت تهطغٗا. ع٢ً ايعهؼ َٔ إطأ٠ ايٛاع١ٝ 

ا تعاْٞ ا٫غذلاب زاخٌ ٖصٙ اجملتُعات. ٚبٗصا ا٫ػاٙ تسإ ؾإْٗ

اؿهَٛات اييت ؼس قٛاْٝٓٗا َٔ سط١ٜ إطأ٠، ٫ٚ ُٓشٗا سل ايتعًِٝ 

ٚايعٌُ، ٚتػًبٗا سط١ٜ ا٫ختٝاض، ٚعسّ َهاؾشتٗا يكٛاٌْ ايعٌُ اييت 

تٗهِ سكٛقٗا، ٚتبدؼ دٗٛزٖا، ُٚٓشٗا أدطا أقٌ، َُٗا ناْت 

ىؿ٢ إٔ ايؿهٌ ٗ تطٛض اؿطن١ ايٓػ١ٜٛ ٗ ايػطب نؿا٠٤ عًُٗا. ٫ 

ٜعٛز يًسٚي١، َٚس٣ إيتعاَٗا عكٛم اٱْػإ ٚسكٛم إطأ٠، َٚطاعاتٗا 

 يكِٝ اؿط١ٜ ٚإػاٚا٠.

ايعازات ٚايتكايٝس: اييت ؼتكط إطأ٠، ٚتػًبٗا إْػاْٝتٗا، ٚؼطَٗا  -4

كٗط عٓسَا سل ايتعًِٝ ٚإؿاضن١ ٗ ايٛٚا٥ـ ايعا١َ. ؾإطأ٠ تطخ اي
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 تكاضٕ بٝٓٗا ٚبٌ فا٬ٜتٗا، ٖٔ ٜتُتعٔ عكٛقٗٔ أٚ أغًبٗا. ٚتعٝـ

ساي١ ب٪ؽ ٚسطَإ، ٚتعاْٞ دٴطسا عُٝكا ٗ ٌٚ تكايٝس، تتشهِ 

بإضازتٗا، خاق١ ٗ َػأي١ ايعٚاز، أٚ سُٝٓا ُٓح بس٫ عٔ "ز١ٜ" َكتٍٛ 

، ٭ًٖٗا، ؾتػام يطدٌ ٫ تعطف عٓ٘ ؾ٦ٝا، ٜتعاٌَ َعٗا بٓٛط٠ ز١ْٝٚ

ٚعاي١ ادتُاع١ٝ ؾطنت عًٝ٘، ؾٝهطؽ ٚدٛزٖا ـسَت٘، ٚتًبٝت 

ْعٚات٘، ٖٚصا قٗط َهاعـ شلا. ٖٚٞ سا٫ت ؾا٥ع١ ٗ فتُاعاتٓا 

ايَكب١ًٝ، خاق١ ٗ سا٫ت ايعٚاز إبهط، ٚإطأ٠ مل ٜهتٌُ ضؾسٖا، 

ٚمل تٓهر بعس. َٜٛا غأيت ضد٬ ظٚز ابٓت٘ بايتاغع١: َٔ غٝكسّ شلصٙ 

اح؟ ؾاتُٗين َعازا٠ ايؿطٜع١، ٚا٫غتٗعا٤ بػ١ٓ ضغٍٛ ايطؿ١ً سًٝب ايكب

 اهلل.!!!!

إٓطل ايصنٛضٟ: ايصٟ ٜتكّٛ َطنع١ٜ ايطدٌ ٖٚاَؿ١ٝ إطأ٠.  -5

واقطٖا بتكايٝس ٚأعطاف تهطٸؽ تبعٝتٗا ٚاْكٝازٖا، يػًط١ ايطدٌ 

َُٗا ناْت عٓذٗٝت٘ ْٚطدػٝت٘ ٚتعايٝ٘. ٚٗ نٌ ٖصٙ اؿا٫ت قٗط 

ٗا. خاق١ عٓسَا ٜػًبٗا إضازتٗا، َٚجاشلا ايٛانح يًُطأ٠ ًِٚٚ ؿكٛق

إنطاٙ إطأ٠ ع٢ً ايعٚاز َٔ ؾدل ٫ تطٜسٙ. أٚ سطَاْٗا َٔ آخط ؼب٘. 

ايعازات ٚايتكايٝس قٛاٌْ شنٛض١ٜ، أخصت بٓٛط ا٫عتباض ٖاَؿ١ٝ إطأ٠ 

ٚتبعٝتٗا يًطدٌ، ٖٚٞ تطغِ خاضط١ ع٬قت٘ َع اجملتُع، ٜٚهؿٞ ٗ ٖصا 

 ، ٚاعتسا٤ دػِٝ ع٢ً سكٛقٗا ٚنطاَتٗا ٚإْػاْٝتٗا.إؿّٗٛ قٗطا شلا

ايعٓـ ا٭غطٟ: ٖٚٛ ساي١ ؾا٥ع١ ٫ ىًٛ َٓٗا فتُع َٔ اجملتُعات، -6

ٚقًُا تٓذٛ َٓ٘ إطأ٠، ٫ٚ تكاب بايكٗط ٚغٝب١ ْؿػ١ٝ، ت٪زٟ إٍ 
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اْؿكاشلا ٗ ايٛطٚف إٛات١ٝ، ٚتبك٢ َكٗٛض٠ سُٝٓا ؼاقطٖا ايٛطٚف، 

 طدٌ أٚ ايعٓـ ا٭غطٟ.ٚتبك٢ أغرل٠ يعٓـ اي

ايتشطف اؾٓػٞ ٚا٫غتكاب: ايصٟ تؿعط َع٘ باْتٗاى نطاَتٗا.  -7

ظٚدت٘، سُٝٓا ٜهطٖٗا ع٢ً ٖاضغ١  َا ٗ شيو غًٛى ايعٚز َع

اؾٓؼ خ٬ؾا يطغبتٗا، ؾٝهطط يًعٓـ ٚايكػ٠ٛ ٱؾباع ْعٚات٘. ٚعٓسَا 

ٜطغُٗا ع٢ً ٖاضغ١ دٓػ١ٝ تٗسض قُٝتٗا نعٚد١ ؾطٜه١ ي٘، تؿعط 

باَتٗإ ٚز١ْٝٚ، تؿاقِ ضٚح ايهطا١ٖٝ، ٚتعٝـ بػببٗا غطب١ سكٝك١ٝ. 

ٚقس تجأض يٓؿػٗا، ؾٝتؿاقِ ايعٓـ ا٭غطٟ. ٚعٓسَا تكاّٚ إنطاٖات٘ 

اؾٓػ١ٝ وهِ عًٝٗا بايٓؿٛظ، ٫ أسس ٜتؿُٗٗا، ٚواٍٚ ا٫تكطاب َٔ 

َؿانًٗا، ؾٝٗذطٖا، ٫ٚ ّهٓٗا ايتدًل َٔ إضازت٘ إ٫ بطًب ايط٬م 

اظٍ عٔ سكٛقٗا، بُٝٓا ّهٓ٘ ا٫غتػٓا٤ عٓٗا، ٚتبك٢ َطت١ٓٗ بعس ايتٓ

ٱضازت٘، ٜٚصٖب ٜٛاقٌ سٝات٘ ايعٚد١ٝ َع اَطأ٠ غرلٖا. ٚا٭ؾس إّٔا ع٢ً 

إطأ٠ ايؿتا٣ٚ ايؿك١ٝٗ اييت تهطٸؽ غًط١ ايطدٌ َٚطنعٜت٘، ُٚٓش٘ 

سل نطبٗا ٖٚذطٖا ٚا٫غتٗا١ْ بٗا، بتعسز ظهات٘ ايسا١ُ٥ ٚإ٪ق١ ب٬ 

ٚأٜها ايؿتا٣ٚ ٚايتؿطٜعات اييت تٛدب عًٝٗا طاعت٘، ٚعسّ  سسٚز.

ايتُطٸز ع٢ً إضازت٘. إٕ َا ٜكٝب إطأ٠ بػبب ؾتا٣ٚ ؾك١ٝٗ تكّٛ ع٢ً 

ْٛط١ٜ ايعبٛز١ٜ ٚايطاع١ إطًك١، أنجط َٔ ايعازات ٚايتكايٝس، بٌ إٔ 

اؾصض اؿكٝكٞ يبعهٗا دصض زٜين ؾكٗٞ، ٫ ؾك٘ عازات ٚتكايٝس َقب١ًٝ. 

ايؿتا٣ٚ اييت تبٝح ْهاح إطأ٠ ٗ ايتاغع١ َٔ عُطٖا، زٕٚ ٚا٭ز٢ٖ 

َطاعا٠ ٕؿاعطٖا، ٚعسّ ْهٛدٗا. ٚأَا ؾتا٣ٚ دٛاظ تؿدٝص ايكػرل٠ زٕٚ 

ايتاغع١، بٌ ٚست٢ ايطنٝع١، ؾؿادع١، ٜٓس٣ شلا دبٌ اٱْػا١ْٝ، مل 
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ٍّ تطن٢ بتؿدٝص طؿًتٗا ي٫ٛ ؾتا٣ٚ  ٜطتهبٗا ست٢ اؿٝٛإ؟، أٟ أبٺ ٚأ

١ْٝ، تٓتُٞ يكِٝ اجملتُع ايعبٛزٟ، ايصٟ ٜػتبٝح إطأ٠ زٕٚ شنٛض١ٜ ؾٗٛا

ضازع أخ٬قٞ. ٫ ْٓػ٢ إٔ ايؿكٝ٘ ٜٓتُٞ جملتُع شنٛضٟ ٜتػٝس ؾٝ٘ 

ايطدٌ، ٜٚتؿطز بإزاض٠ اجملتُع، ٚيٝػت إطأ٠ غ٣ٛ دع٤ َٔ َتاع٘، 

خان١ ٱضازت٘. بٌ ست٢ ايتٛقٝات ا٭خ٬ق١ٝ بإطأ٠ ٫ تعين ؼطٜطٖا، 

 نٞ تٛاقٌ خسَتٗا يًطدٌ!!.ٚإِا ضعاٜتٗا 

ظز إطأ٠ ٗ أدٛا٤ ايتططف: ٗ أٟ فاٍ َٔ فا٫ت اؿٝا٠، باغِ  -8

اؿط١ٜ ٚإػاٚا٠ أٚ باغِ ايٛادب ايؿطعٞ ٚايسعٟٛ، أٚ ٭ٟ زاٍع نإ، 

قس ٜعٛز عًٝٗا بايكٗط ٚايًِٛ، سُٝٓا تػتؿٝل ٚتهتؿـ خطأ 

ْٝتٗا، ٖٚٞ تطٜس ٖاضغاتٗا، ٚخطٛض٠ ا٫غتسضاز ايصٟ ٣ٖٛ بٗا زٕٚ إْػا

ؼكٝكٗا. ٖٚصا غبب ٫ ّهٔ إزضان٘ إ٫ بٛعٞ َػتكبًٞ، قازض ع٢ً 

 ؾِٗ سكٝكٞ ٱؾهاي١ٝ إطأ٠.

٫ٚ ّهٔ ا٫غتٗا١ْ با٭غباب إتكس١َ، ٜٚٛدس غرلٖا، سٝح تتعاٜس  

اؿا٫ت ايٓؿػ١ٝ يًٓػا٤، ٗ ْٝع ب٪ض اؿطٚب ٚايهٛاضخ ٚايتٗذرل 

حمله١َٛ بجٓا١ٝ٥ ايطدٌ / إطأ٠. ايك٠ٛ / ٚإعا١ًَ ا٫دتُاع١ٝ ايػ١٦ٝ ا

 ايهعـ. ايٓذاح / ايؿؿٌ. اؿه١ُ / ايػبا٤.

ٖصٙ :ٚعٔ ا٭غباب ايصات١ٝ يكٗط إطأ٠ ٜكٍٛ ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ 

ا٭غباب تتعًل بإطأ٠ ٚؾطٜهٗا، غٛا٤ نإ ظٚدٗا أٚ سبٝبٗا. ّهٔ 

 اٱؾاض٠ ٭ُٖٗا:
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يطدٌ اٖتُاَ٘ بٗا ٚظُاشلا... ٜططبٗا اي٬ َبا٠٫: تتٛغِ إطأ٠ ٗ ا -أ

ايجٓا٤ ٚا٫ٖتُاّ بؿدكٝتٗا ٚأْٛثتٗا َٚؿاتٓٗا. ٖٚٞ طبٝع١ أْج١ٜٛ ٫ 

ع٬ق١ شلا َػت٣ٛ إْػاْٝتٗا ٚعكًٗا. ٚاي٬َبا٠٫ ْهب١ تكٗطٖا ٚؼطِ 

ْؿػٝتٗا. إطأ٠ نا٥ٔ ؾؿاف، ٜػتسعٞ َساضا٠ َؿاعطٖا ٚضقتٗا، 

ٗٳطٖا ظٚدٗا يهػبٗا ٚتؿازٟ أٟ امطاف ْؿػٞ أٚ غ ًٛنٞ. ؾتاض٠ ٜٳك

ست٢ ٗ سب٘ شلا بػبب ٫ َبا٫ت٘ ٚٔٛي٘ أٚعسّ اٖتُاَ٘ ًَبػ٘ 

ْٚٛاؾت٘ ٚعسّ ايتهٝـ َع ا٭دٛا٤ ايطَٚاْػ١ٝ. اي٬َبا٠٫ أسس أغباب 

اـكاّ ا٭غطٟ، ٚؾتٛض ايع٬ق١ ايعٚد١ٝ، ٜجرل ايؿهٛى سٍٛ قسق١ٝ 

 سب ايطدٌ يعٚدت٘.

بٛؾٛاض: )ضغِ َطايبتٗا بإػاٚا٠ ؾإٕ نعـ إطأ٠: تكٍٛ غُٕٝٛ زٟ  -ب

إطأ٠ ٫ ؼب غ٣ٛ ايطدٌ ايكٟٛ ايصٟ ٜهؿـ نعؿٗا إٍ داْب قٛت٘(. 

ؾج١ُ سا٫ت نعـ يس٣ إطأ٠، ؼتاز َعٗا يٛدٛز ظٚز، تطأٖ ع٢ً سب٘ 

ٚٓاٜت٘ ٚايطنٕٛ ي٘ ٗ سا٫ت ايؿس٠، ٚعٓسَا ٜتداشٍ، أٚ ٜٛاد٘ 

ي١، تكاب بايكٗط ٚايٝأؽ، نعؿٗا بهعـ أندل أٚ ٫ َبا٠٫ ٫ َػ٪ٚ

 ٚؽِٝ عًٝٗا َؿاعط غًب١ٝ.

ايجكاؾ١ اؾٓػ١ٝ: ؽتًـ إطأ٠ عٔ ايطدٌ ٗ ضغبتٗا اؾػس١ٜ، ؾبُٝٓا  -ز

ٜػتطٝع ايطدٌ ٖاضغ١ اؾٓؼ بٛقت قكرل، َع أز٢ْ َػتٜٛات اٱثاض٠، 

إ٫ إٔ إثاض٠ إطأ٠ تتطًب ٚقتا ناؾٝا، يتؿذرل ضغبتٗا ٚؾٗٛتٗا. ٚعٓسَا 

ا ظٚدٗا ٗ أٚز ايطغب١، تٓكسّ ْؿػٝا، ٚتؿهٞ إٍ ٜتد٢ً عٓٗ

نطاٖٝت٘، َا مل ٜتساضنٗا. ٖٚصا أسس ا٭غباب ايط٥ٝػ١ ٚضا٤ إج١ًٝ 

اؾٓػ١ٝ، سٝح تبشح إطأ٠ عٔ َجًٝتٗا اييت تؿبع ضغباتٗا، ٚتٓٗٞ 
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غط٠ٛ ايطدٌ ايصٟ ٜت٬عب َؿاعطٖا. ؾايجكاؾ١ اؾٓػ١ٝ ت٪ثط غًبا 

 ١ٝ.ٚإهابا ع٢ً ايع٬قات ايعٚد

مث١ سكٝك١ غا٥ب١ ٜ٪نس عًٝٗا َادس ايػطباٟٚ ٖٚٞ إٔ إطأ٠ ػس ٗ  

اٖتُاّ ؾطٜهٗا تأنٝسا يصاتٗا ٚٚدسٖٚا، ٫ٚ ىؿٞ ٖادؼ تأنٝس 

ايصات َع ؾكط إطأ٠ ـٝاضات تأنٝسٖا، عهػا يًطدٌ ايصٟ ٖٛ غٝس 

اجملتُع ٚاؿٝا٠، ٜتُتع بؿطم نبرل٠ يتأنٝس ايصات ٚإؾباع ْطدػٝت٘ 

ٚسُٝٓا وطِ ايطدٌ ندلٜا٤ إطأ٠ ب٬ َبا٫ت٘ ٚعسّ اٖتُاَ٘، ٚغطٚضٙ. 

ٚب١ٖ٬ َؿاعطٙ، ٜكٛب غٗاَ٘ ايكات١ً يجكتٗا بٓؿػٗا، ٚهعٌ َٓٗا اَطأ٠ 

َٗعٚظ٠، تبايؼ ٗ خس١َ ظٚدٗا، ٚأََٛتٗا، يتعٜٛض َؿاعط ا٫ٖتُاّ 

اييت تؿكسٖا. يصا تػع٢ زا٥ُا إٔ تهٕٛ أَّا َجاي١ٝ، يتشكٝل َا تكبٛ ي٘ 

 ٖتُاّ اٯخطٜٔ، خاق١ ظٚدٗا.َٔ ا

ُٸط ا٭ْج٢: َكطًح أطًك٘ ع٢ً ضز٠ ؾعٌ إطأ٠، ايصٟ َٓؿأٙ اْطباع  -ز تٓ

غًيب عٔ ايطدٌ. ؾبعض ايٓػا٤ تعٝـ ساي١ تٛثٸب َػتُط٠ عٓسَا تؿػٸط 

غًٛى َٚؿاعط ايطدٌ تؿػرلا غًطٜٛا، ٚتعتكس إَا سكٝك١ أٚ ُّٖٚا، أْ٘ 

٢ً إطأ٠ ٚاَت٬نٗا، ٜٗسف َٔ ْٝع َٛاقؿ٘ ٚغًٛن٘ ايػٝطط٠ ع

ُٸط  ٖٚصا ٖٛ ايػبب ايكاَع خًـ َٛقؿٗا إػتؿع ايصٟ ٜكٌ سس ايتٓ

ٚا٫ْؿعاٍ غرل إٓهب٘، ؾتعٝـ ساي١ َٔ ايهآ١ٜ ٚايكٗط، زٕٚ ا٫عذلاف 

بسٚضٖا ٗ ٚدٛزٙ. خاق١ عٓسَا تتسٖٛض ايع٬قات ا٭غط١ٜ، ٚتٓعهؼ 

ايتباؽ  ع٢ً ع٬قتٗا اـاق١ بعٚدٗا. ٖٚٞ ساي١ تطان١ُٝ ٜؿطظٖا

ٌٳ، ٜٚكبح  ايٛعٞ، بػبب نباب١ٝ ايط١ٜ٩ عٓسَا تػتاٍ ايعاطؿ١ ايعك

ا٫ْؿعاٍ غٝس إٛقـ، ؾٝتذاٌٖ نٌ ا٭غباب إٛنٛع١ٝ إ٪ثط٠. ٫ٚ 
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َع٢ٓ يتؿػرلٖا ٚؾكا يٓٛطٜات ؾطٜٚس، أٟ عكستا أٚزٜب ٚايٝهذلا. ؾج١ُ 

 َا ٜٓكهُٗا.

سٚز، َا ؾِٝٗ ايٛعٞ ايػًيب: ٚشيو إٔ سسٚز ٚعٞ ايطدٌ يًُطأ٠ ق -ٖـ

إجكـ. ٚمث١ أغطاض ٗ ؾدك١ٝ إطأ٠، َا مل ٜسضنٗا ايطدٌ ٜكٝبٗا 

بايكٗط ٚاـٝب١ ايٓؿػ١ٝ، بػبب تؿػرلات٘ اـاط١٦ ٚاْطباعات٘ إٛضٚث١ 

عٓٗا. ؾُج٬ تصنط غُٕٝٛ زٟ بٛؾٛاض إٔ إطأ٠ عادع٠ بطبٝعتٗا عٔ 

تطتب٘ بٓؿػٝتٗا  َتابع١ عس٠ أَٛض ٗ إٓ ٚاسس، ٚتكسّ تؿػرلا شلصٙ اؿاي١

ٚضغباتٗا. ٚعٓسَا ٜكسض شلا أٚاَط، تًيب بعهٗا، ٚتذلاخ٢ أٚ تٌُٗ 

بعهٗا اٯخط، ٚٗ ٖصٙ اؿاي١ ًِٜٛ ايطدٌ إطأ٠ عٓسَا ٜؿػط غًٛنٗا 

بايب٬ز٠ ٚايهعـ ا٭ْجٟٛ، ٭ْٗا ساي١ طبٝع١ٝ يس٣ إطأ٠. إٕ غعاز٠ 

ؾج١ُ  ايؿطان١ ايعٚد١ٝ تتٛقـ ع٢ً ؾِٗ َؿذلى يطبٝع١ ايعٚدٌ.

اْطباع َٛغٌ ٗ شنٛضٜت٘، ٜسٜٔ ؾٗٛا١ْٝ إطأ٠، ٜٚػهت عٔ دؿع٘ 

اؾٓػٞ، ايصٟ قس ىطز عٔ ايًٝاقات اٱْػا١ْٝ. نُا ٜٓبػٞ يًُطأ٠ إٔ 

تؿِٗ ٚطٚف ايطدٌ، َٚا ّط ب٘ َٔ سا٫ت ْؿػ١ٝ خ٬ٍ ايّٝٛ َٔ دطا٤ 

 عًُ٘ ْٚؿاطات٘، ٚعسّ ايتػطع باؿهِ نسٙ ٚاتٗاَ٘ زا٥ُا باي٬َبا٠٫.
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(8) 

 

 ملىىات الىعٌ اليصىٍ

 وارتهاىات تصلًله
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 ملىىات الىعٌ اليصىٍ وارتهاىات تصلًله

 

ْػأٍ ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ ؾٓكٍٛ: ٜعتكس ايبعض إٔ ايؿًػؿ١ ايٓػ١ٜٛ  

تكّٛ ع٢ً ٚدٛز ٚد١ٗ ْٛط خاق١ بإطأ٠، ؾٗٞ تٓٛط إٍ ا٫خت٬ف بٌ 

٫ باعتباضٙ اخت٬ؾّا بٝٛيٛدّٝا ؾشػب بٌ ٜتذاٚظ شيو إٍ اؾٓػٌ، 

إعاْٞ شات ايك١ً بع٬قات ايك٣ٛ بٌ اؾٓػٌ، ٚا٫خت٬ف َٔ ٚد١ٗ 

ايٓٛط ايٓػ١ٜٛ ٫ ٜهٕٛ أبسا َدلضا يًكٗط، ٚيصا تط٣ ايٓػ١ٜٛ إٔ اشلسف 

َٔ اٱطاس١ بإطنع١ٜ ايصنٛض١ٜ ٖٛ إثبات ا٭ْٛث١ ظٛاض ايصنٛض٠ 

٭ْٛث١ قًٗا، ٚتطٜٛط إ٪غػات ايتكًٝس١ٜ يطؾع ايًِٛ عٔ ٚيٝؼ إس٬ٍ ا

إطأ٠ َا وكل ب١ٝٓ سهاض١ٜ أنجط تها٬َ ٚأنجط عس٫، ٚإش ناْت 

ايٓػ١ٜٛ تٛقـ بأْٗا َكا١َٚ يًٓٛاّ ا٭بٟٛ ْٚهاٍ ٱنػاب إطأ٠ 

إػاٚا٠ ٗ زْٝا ايجكاؾ١ اييت ُٜٗٝٔ عًٝٗا ايطدٌ إ٫ أْ٘ ٫ ٜٛدس ست٢ اٯٕ 

 ٟٛ َتؿل عًٝ٘... ؾُا ٖٞ ٚد١ٗ ْٛط ا٭غتاش ايػطباٟٚ ٗ شيو؟َؿطٚع ْػ

ٚهٝبٓا َادس ايػطباٟٚ ؾٝكٍٛ: َٔ ايطبٝعٞ إٔ ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى َؿطٚع  

ْػٟٛ َتؿل عًٝ٘، ؾإػأي١ غرل قػ١َٛ، بػبب تعسز ٚدٗات ايٓٛط، 

ٚا٭طط ايٓٛط١ٜ اييت ؼهُٗا، ٚاؾصض ايؿًػؿٞ يهٌ َٓٗا. ٚمث١ 

اؿساث١: َا ٖٞ سسٚز سط١ٜ إطأ٠؟ َٚا ٖٞ سسٚز اخت٬ف سٍٛ قِٝ 

 إػاٚا٠ بٝٓٗا ٚبٌ ايطدٌ؟

ؾتهٕٛ َٓكٛق١ اؿط١ٜ  ٌٖ إػاٚا٠ ْاٚط٠ إٍ اؾاْب ايبٝٛيٛدٞ، -

ٚإػاٚا٠ عهِ ايؿٛاضم ايباٜٛيٛد١ٝ. ٚيٝؼ ٗ ٖصا ًِٚ شلا، َازاّ ا٭َط 

كٌ ايذلاثٞ، خاضدا عٔ اٱضاز٠ ايبؿط١ٜ. ٖٚٞ ْٛط٠ شنٛض١ٜ، تػتبس بايع

ْطدػ١ٝ  ايصٟ وتهِ يطٚاٜات ايػًـ ؾِٗ إطأ٠، ٖٚٞ ضٚاٜات تعاْٞ
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شنٛض١ٜ، تٓتُٞ يكِٝ ايعبٛز١ٜ ٚاجملتُع ا٭بٟٛ، َٚااظٍ ايؿك٘ أٚ أغًب٘ 

 ٜطتهع شلا ٗ ؾتاٚاٙ، ٚتٓعهؼ ع٢ً ؾُٗ٘ يٰٜات.

أّ إٔ إػاٚا٠ ْاٚط٠ إٍ ايبعس ايٛٚٝؿٞ ؾٝذب إٔ تهٕٛ عازي١ تطاعٞ  -

ٚٳاتٻُكٛا إطأ ٠ ٚتهٜٛٓٗا ايٓؿػٞ ٚاؾػسٟ؟. ٖٚصا ؾِٗ إْػاْٞ ٚزٜين )

ّٳ(. ٜعذلف بإْػا١ْٝ إطأ٠ نا١ًَ إغ٠ٛ  ٚٳاِيَأضٵسٳا ٘ٹ  ٕٳ بٹ ٘ٳ ايَّصٹٟ تٳػٳا٤ٳُيٛ ايَّ

بإْػا١ْٝ ايطدٌ، غرل إٔ ا٫خت٬ف ٜؿطض ايعساي١، ٚعسّ إقشاَٗا باغِ 

ايٓؿػ١ٝ، أٚ إقشاَٗا إػاٚا٠ بأعُاٍ ؾاق١ ٚؾل قابًٝاتٗا اؾػس١ٜ أٚ 

 بأعُاٍ ُتٗٔ نطاَتٗا، ٚتٗسض إْػاْٝتٗا.

أّ إٔ ايعساي١ ْاٚط٠ إٍ ايبعس اٱْػاْٞ، بعٝسا عٔ اؾاْب ايٛٚٝؿٞ؟.  -

ؾٗٞ نإْػا١ْ بػض ايٓٛط عٔ ايؿٛاضم ايباٜٛيٛد١ٝ، ٜػتًعّ َٔ ٚدٛزٖا 

َطًل اؿط١ٜ ٚإػاٚا٠ َع ايطدٌ، يتٛاقٌ ططٜل ايطقٞ َٔ سٝح ٚعٞ 

ٚاغتك٬يٝتٗا ٚنُاٍ إْػاْٝتٗا َٚػاٚاتٗا َع٘ ٗ اؿكٛم  ايصات

ٚايٛادبات، َٚسٜات اؿط١ٜ ٚغرلٖا. أٟ اضتٗإ تطٛضٖا عطٜتٗا 

 َٚػاٚتٗا َطًكا. سط١ٜ َٚػاٚا٠ تاَتإ.

ثِ َٔ اٱؾهايٝات إدتًـ سٛشلا أٜها: ٌٖ ْطٝح با٭١ََٛ يكاحل  

ٕػاٚا٠ تعين اإػاٚا٠ أّ ّهٔ تساضنٗا عدل َ٪غػات خاق١؟ ٌٖٚ 

، أّ ٖصا تططف ٚخطٚز عٔ ايطبٝع١ ايبؿط١ٜ؟ إغتػٓا٤ أسسُٖا عٔ اٯخط

ٖٚهصا أغًب قهاٜا ايٓػ١ٜٛ إطت١ٓٗ يًتكًبات ايٓٛط١ٜ، ٚايتأثرلات 

 ا٭ٜسٜٛيٛد١ٝ. ؾ٬ ّهٔ اـ٬م إٍ َؿطٚع ْػٟٛ ٚاسس.

ثِ ٜ٪نس ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ ؾٝكٍٛ: بطأٜٞ ٫ ّهٔ سػِ  

٫ َٔ قبٌ إطأ٠ ْؿػٗا، ؾطٜط١ إٔ ٫ تٓطًل َٔ عكس٠ إٛنٛع إ
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ا١ًَٕٝٛٛ ٚايؿعٛض بايٓكل ٚايس١ْٝٚ ٚؼسٟ ايطدٌ ٚغًطت٘، ضغِ 

َؿطٚع١ٝ َطايبٗا، ٚضغِ ا٫عذلاف َا ؿل بٗا َٔ قٗط ٚتٓهٌٝ. هب 

ع٢ً إطأ٠ أ٫ٚ إٔ تعٞ شاتٗا ٚإْػاْٝتٗا ٚاغتك٬يٝتٗا، ٚتعٞ سسٚزٖا، 

ٙٺ َٛنٛعٞ، إْػاْٞ َتٛاظٕ، ٜأخص بٓٛط نٞ تتعاط٢ َع َطايبٗ ا تعا

ا٫عتباض خكا٥كٗا ايٛٚٝؿ١ٝ ٚايٓؿػ١ٝ ٚاؾػس١ٜ، عهِ أْٛثتٗا 

ٚتهٜٛٓٗا ايٓؿػٞ ٚايؿٛاضم ايباٜٛيٛد١ٝ، اييت َٔ نُٓٗا ؾاضم ايك٣ٛ 

بٝٓٗا ٚبٌ ايطدٌ. ٚعسّ ٖسض قِٝ ا٭١ََٛ، اييت ٖٞ ساد١ ْؿػ١ٝ 

ايعٚد١ٝ ٚا٭غط١ٜ ٚا٭١ََٛ سا٬٥ ٚادتُاع١ٝ. ؾطٙ إٔ ٫ تتشٍٛ ايع٬ق١ 

أَاّ تطًعاتٗا. ؾٗٓاى َٔ ٜسعٛ ٱقكا٤ ايطدٌ بايػشام ٚإج١ًٝ اؾٓػ١ٝ 

ٚا٫غتػٓا٤ عٔ اٱلاب بأطؿاٍ ا٭ْابٌ، نؿطٙ يًتُطنع سٍٛ ا٭ْج٢ 

ٗ َكابٌ ايتُطنع سٍٛ ايصنط، ٗ اجملتُعات ايصنٛض١ٜ / ا٭ب١ٜٛ، 

اتٗا. ٖٚصا ا٫ػاٙ ٜطٜس إس٬ٍ ايصٟ ٖٛ ؾطٙ ٫غتك٬يٝتٗا ٚتأنٝس ش

ا٭ْٛث١ قٌ ايصنٛض٠، ٚيٝؼ ٚدٛز ا٭ْٛث١ إٍ دٓب ايصنٛض٠، ؾتعٌُ 

ع٢ً إقكا٥٘ يعسّ ٚدٛز َا ٜسعٛ ي٬ستؿاٚ ب٘. ٖٚصا تؿهرل خطرل، 

ّعٸم ايٓػٝر ا٫دتُاعٞ، ٜٚٓت٢ٗ إٍ اْكطاض اٱْػإ ع٢ً إس٣ ايبعٝس. 

١. إػاٚا٠ اييت تأخص بٓٛط بإَهإ إطأ٠ إٔ ؼكل إػاٚا٠ ايعازي

ا٫عتباض ٚٚٝؿتٗا اؿٝات١ٝ ٚخكا٥كٗا اؾػس١ٜ ٚايٓؿػ١ٝ. إػا٠ٚ اييت 

ُٓح إطأ٠ سكٗا َا ٖٞ اَطأ٠، ٫ تطٜس َكازض٠ ايطدٌ، ٫ٚ تهٕٛ ْسا 

ي٘، بٌ ع٬ق١ َتٛاظ١ْ تؿطنٗا اؿٝا٠ إؿذلن١ يًٓٛع اٱْػاْٞ. ٚايػ٪اٍ 

ٕ ايؿًػؿ١ ايٓػ١ٜٛ تكّٛ ع٢ً ٚدٛز ٜععظ ٖصا ايه٬ّ، سٝح ٜكٍٛ: )أ

ٚد١ٗ ْٛط خاق١ بإطأ٠، ؾٗٞ تٓٛط إٍ ا٫خت٬ف بٌ اؾٓػٌ، ٫ 
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باعتباضٙ اخت٬ؾا بٝٛيٛدٝا ؾشػب بٌ ٜتذاٚظ شيو إٍ إعاْٞ شات ايك١ً 

بع٬قات ايك٣ٛ بٌ اؾٓػٌ، ٚا٫خت٬ف َٔ ٚد١ٗ ايٓٛط ايٓػ١ٜٛ ٫ 

ٜكـ ا٫خت٬ف عٓس سسٚز ايؿٛاضم  ٜهٕٛ أبسا َدلضا يًكٗط(. ٚبايؿعٌ ٫

ايبٝٛيٛد١ٝ اييت تؿطض قسزاتٗا أٜهّا، بٌ مث١ اخت٬ؾات أخط٣، ٖٞ 

غبب َطنعٜت٘، ٚتُٗٝؿ٘ يًُطأ٠. اخت٬ؾات تعٛز يتبأٜ َٝعإ ايك٣ٛ. 

ٛٸح بعه٬ت٘ ٚقٛت٘، ٚقسضت٘ ع٢ً ايكُع. ٚاَطأ٠ أْج٢  َٓطل شنٛضٟ، ًٜ

أٜها إٔ ا٫خت٬ف بٌ  ضقٝك١، تؿتكسٙ ٗ سا٫ت نعؿٗا. ٚبايؿعٌ

اؾٓػٌ ٜدلض انطٗاز إطأ٠ ٚقُعٗا، ؾُا عازت ايك٣ٛ اؾػس١ٜ َكٝاغا 

يًتؿانٌ، ٚسٌ اٯٕ ايعكٌ بؿهٌ ايتطٛض ايتكين، ٚباتت إطأ٠ ؼتٌ 

َٛاقع َتكس١َ بعكًٗا ٚسهُتٗا، َٛاقع ٫ ؼتاز يك٣ٛ دػس١ٜ بكسض 

ت اؿسٜج١ سادتٗا يك٣ٛ عك١ًٝ، شن١ٝ، تتُهٔ َٔ تٛٚٝـ ايتكٓٝا

 ـس١َ ايبؿط١ٜ.

ؾايٓػ١ٜٛ ٚؾكا شلصٙ ايؿًػؿ١ نُا ٜط٣ ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ، تٗسف  

إٍ تأنٝس شاتٗا ٚٚدٛزٖا، َٔ خ٬ٍ اٱطاس١ بإطنع١ٜ ايصنٛض١ٜ. 

ٚيٝؼ إس٬ٍ ا٭ْٛث١ قًٗا، ؾٗٞ تعٞ ق١ُٝ ثٓا١ٝ٥ ايطدٌ / إطأ٠، ٚعسّ 

ا٭ْٛث١ قًٗا. ٖٚصا َع٢ٓ  اغتػٓا٤ أسسُٖا عٔ اٯخط. ٫ٚ تطٜس إس٬ٍ

إػاٚا٠ اٱْػا١ْٝ، تٗؿِٝ َطنع١ٜ ايطدٌ، ٚتطٜٛط َ٪غػات تتعٗس 

 بطؾع ايًِٛ عٔ إطأ٠ َا وكل ب١ٝٓ سهاض١ٜ أنجط تها٬َ ٚعس٫.

ٚىًل ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ إيٞ أْ٘: ّهٔ تعطٜـ َؿّٗٛ ايٓػ١ٜٛ  

- Feminism ٚؾكا ٕؿّٗٛ ايؿًػؿ١ إعاقط٠، ايكا١ُ٥ ع٢ً ايٓكس ،
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ٚايعك١ْٝ٬: )ؼطٜط ٚعٞ إطأ٠ ٚإعاز٠ تؿهًٝ٘ ٚؾل ض١ٜ٩ إْػا١ْٝ عازي١، 

 يٝهٕٛ َٛنٛعٗا: )ْكس َهْٛات ايٛعٞ ٚاضتٗاْات تؿهًٝ٘(.

ٖٚٓا ٫بس َٔ إٔ أغأٍ غ٪ا٫ّ باعتباضٟ قاٚضّا يٮغتاش َادس ايػطباٟٚ،  

١ٜٛ ٗ ايؿًػؿ١ إعاقط٠ تكّٛ ع٢ً ايٓكس ٚايعك١ْٝ٬ ٖٚٞ إشا ناْت ايٓػ

َٔ خ٬ٍ ؼطٜط ٚعٞ إطأ٠ ٚإعاز٠ تؿهًٝ٘ ٚؾل ض١ٜ٩ إْػا١ْٝ عازي١، 

ؾٌٗ ايٓػ١ٜٛ ٗ ضأٟ ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ تعين ا٫عتكاز إٔ إطأ٠ ٫ 

تعاٌَ ع٢ً قسّ إػاٚا٠ ٗ اجملتُع ايصٟ ِٜٓٛ ؾ٪ْٚ٘ ٚوسز أٚيٜٛات٘ 

يطدٌ ٚاٖتُاَات٘. ٚتتعسز ْكاٙ ايٓػ١ٜٛ عػب تعسز سػب ض١ٜ٩ ا

تٝاضاتٗا، ؾُٔ طًب إػاٚا٠ بٌ اؾٓػٌ ٗ اؾٛاْب ايػٝاغ١ٝ 

ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ، إٍ إػاٚا٠ ايتا١َ ع٢ً نٌ ا٭قعس٠، 

 ٚبعهٗا ٜسعٛ يًتُطنع سٍٛ ا٭ْج٢؟

يًُطأ٠  ٖٚٓا هٝبٓا َادس ايػطباٟٚ بأْ٘ ٫ ّهٔ نُإ َػاٚا٠ َطن١ٝ 

ٗ ٌٚ غًط١ ايطدٌ، ٚتؿطٸزٙ بتِٓٛٝ ؾ٪ٕٚ اجملتُع. إػاٚا٠ اؿكٝك١ٝ 

تػتسعٞ سهٛض إطأ٠ ع٢ً َػطح اؿٝا٠ ٚتكطٜط َكرلٖا بٓؿػٗا، ٖٚصٙ 

ٖٞ َٓطًكات ايٓػ١ٜٛ اييت تبًٛضت ٫سكا، ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ بٴصيت 

دٗٛز نبرل٠ يًتعطٜـ بإطأ٠ َٚٓذعاتٗا ٚق٠ٛ سهٛضٖا نؿدك١ٝ 

ِّٕ ا٭غاؽ َػتكً ١. ٖٚٓا غتكطسّ ايٓػ١ٜٛ إػ١ًُ بإكسٸؽ، إه

يٛعٞ ايطدٌ، ؾج١ُ ْكٛم تهطٸؽ غًطت٘، ُٚٓش٘ سل ايكٛا١َ 

ٚايتُازٟ سسٳ ايهطب، ٗ َكابٌ ْكٛم تهطٸؽ ز١ْٝٚ إطأ٠ َُٗا 

ناْت عٓاٜٚٓٗا، سسّا بات فتُع ايٓػا٤ ٗ بعض إٓاطل، تؿتدط 

عسز ايعٚدات باعتباضٖا قهاٜا َكسغ١، بتبعٝتٗا ٚاْكٝازٖا ٚقبٛشلا بت
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هب ايتُاٖٞ َعٗا، ٚسط١َ ايتُطز عًٝٗا. ٚيٝؼ أَاّ ايٓػ١ٜٛ إػ١ًُ 

غ٣ٛ تؿهٝو ٖصا ايذلاخ، ٚايعٛز٠ إٍ ضنا٥ع ايهتاب ايهطِٜ 

ايكا١ُ٥ ع٢ً ايعسٍ ٚاٱْكاف ٚسكٛم اٱْػإ ايعازي١، يًتدًل َٔ تبع١ 

ايبططٜطنٞ، ٚعٝا ٚثكاؾ١، ثكاؾ١ شنٛض١ٜ، اغتبساز١ٜ، تٓتُٞ يًب١ٝٓ 

عدل قطا٤ات ْكس١ٜ تأخص بٓٛط ا٫عتباض ايٛطٚف ايعَا١ْٝ ٚإها١ْٝ 

 يٮسهاّ ايؿطع١ٝ، َٚس٣ ؾع١ًٝ َٛنٛعاتٗا ؾططا يؿع١ًٝ أسهاَٗا.

ٜٚػتططز ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ ؾٝكٍٛ: ايٓػ١ٜٛ ٫ تعين ؾك٘ ا٫عتكاز  

ُع ايصٟ ِٜٓٛ ؾ٪ْٚ٘ ٚوسز إٔ إطأ٠ ٫ تعاٌَ ع٢ً قسّ إػاٚا٠ ٗ اجملت

أٚيٜٛات٘ سػب ض١ٜ٩ ايطدٌ ٚاٖتُاَات٘. ايٓػ١ٜٛ تعين مث١ ؾدك١ٝ 

َٓسثط٠، ٜٓبػٞ اغتعازتٗا، َٚطنع١ٜ إٍ داْب َطنع١ٜ ايطدٌ هب 

ا٫عذلاف بٗا. ٜ٪نسٙ شات ايتٓٛع ايصٟ ٜهؿـ عٔ دصض إؾهايٞ 

ْك٬ب يًُػاٚا٠، ٜطتب٘ بإطدعٝات ايصنٛض١ٜ يًُذتُع. َٚا مل وكٌ ا

َؿاِٖٝ، ٜٚعاز تؿهٌٝ ٚعٞ ايطدٌ، ٫ ّهٔ اْتؿاٍ إطأ٠ َٔ 

َؿاِٖٝ ايس١ْٝٚ ٚايٓكل ايتهٜٛين ٚاؿت١ُٝ ايبٝٛيٛد١ٝ، يتؿازٟ اؿًٍٛ 

إبتػط٠، اييت تطٜس ا٫نتؿا٤ َؿاضن١ إطأ٠ ٗ اؿٝا٠ ايعا١َ، زٕٚ 

اف اغتعاز٠ ٚعٝٗا ٚإْػاْٝتٗا. بٌ أعتكس ٫ ٜهؿٞ ست٢ فطز اْتعاع اعذل

َٔ ايطدٌ َػاٚاتٗا، َا مل تطتهع تًو إؿاِٖٝ ٚإػاٚا٠ يط١ٜ٩ 

ؾهط١ٜ ٚؾًػؿ١ٝ، تبعسٖا عٔ َٓطل إٓٸ١ ٚايتهطٸّ ٚا٫غتع٤٬ 

ايتهٜٛين. َٔ ٖٓا طإا أنست ع٢ً إٔ تأخص إطأ٠ ظَاّ ا٭َٛض، ٚؼسز 

َطًبٗا بٓؿػٗا، ٚنٌ َا هطٟ اٯٕ، ي٫ٛ دٗٛز اؿطن١ ايٓػ١ٜٛ، ٖٛ 



95 
 

ض١ٜ٩ شنٛض١ٜ ٕؿاِٖٝ اؿط١ٜ ٚإػاٚا٠. ؾتهٕٛ َت١ُٗ بايتشٝع، تكسِٜ 

 ٚا٫غتع٤٬، ٚايتأقٌٝ ٚؾل ْعع١ شنٛض١ٜ َُٗا ناْت َتعاطؿ١ َعٗا.

ٚمل ٜهتـ ا٭غتاش يصيو بٌ ٜكٍٛ: يكس غازضت ايٓػ١ٜٛ ايؿِٗ ا٭ٚيٞ  

عجا ٗ أعُام ب١ٝٓ ايٛعٞ ست٢ ٚنعت ٜسٖا ع٢ً دصض ايٓٛط٠ ايس١ْٝٚ 

ييت تصٖب بعهٗا إٍ اؿت١ُٝ ايبٝٛيٛد١ٝ، ٚإٔ إطأ٠ خٴًكت ٚأغبابٗا، ا

بؿهٌ تتهٝـ َع ٚٚٝؿتٗا زاخٌ أغٝذ١ ا٭غط٠ ٚأعطاؾٗا ٚقٛاْٝٓٗا. 

ٚآخط ٜعتكس بايٓكل ايتهٜٛين يًُطأ٠ عك٬ ٚسه١ُ، ٜٚطؾض 

ايتدلٜطات ايجكاؾ١ٝ. ٚبايتايٞ ؾج١ُ اخت٬ف دصضٟ ٗ ؾِٗ إػاٚا٠ اييت 

يٓػ١ٜٛ، اخت٬ؾات قا١ُ٥ ع٢ً أغؼ ؾًػؿ١ٝ، ٫ تطايب بٗا ا٫ػاٖات ا

تهتؿٞ بايتؿػرلات ايٛاٖط١ٜ، ٚتػع٢ ٬َٕػ١ دصض اٱؾهاي١ٝ، شلصا 

تٓٛعت إطايب١ بإػاٚا٠ بٌ اؾٓػٌ ٗ اؾٛاْب ايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ 

ٚا٫قتكاز١ٜ، إٍ إػاٚا٠ ايتا١َ ع٢ً نٌ ا٭قعس٠، ٚبعهٗا ٜسعٛ 

 يًتُطنع سٍٛ ا٭ْج٢.

ايتايٞ ؾإٕ عسّ إػاٚا٠ ٗ ْٛط ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ يٝؼ َدلضا ٚب 

ناؾٝا ٫ْتؿاٍ إطأ٠ َٔ ٚاقعٗا إطٜط، ٚإِٗ انتؿاف دصض 

اٱؾهاي١ٝ ٚايؿًػؿ١ اييت تتػذل خًؿٗا. ؾج١ُ ض١ٜ٩ ؾهط١ٜ ٚؾًػؿ١ٝ، 

ٚطبكات ٚعٞ ٜٓبػٞ اؿؿط ٗ أعُاقٗا، يتشطٟ شاتٝات ٚأعطاض ايٓؿؼ 

س ْٝع ايٛطٚف اييت نطٸغت ز١ْٝٚ إطأ٠. َٚا ايبؿط١ٜ، ٚتطق

إػتٜٛات ايج٬ث١ يًُطايبٌ بإػاٚا٠ إ٫ زيٌٝ ع٢ً َػت٣ٛ ٚعٞ 

اٱؾهاي١ٝ. ؾُٔ ٜطايب بإػاٚا٠ ايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٫ 

ّهٓ٘ اتٓعاع ايٛعٞ ايصنٛضٟ، َا مل ٜتِ َعاؾت٘ دصضٜا عدل ثكاؾ١ 
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ػا١ْٝ، تػتبعس اؿت١ُٝ ايبٝٛيٛد١ٝ. يكس كتًؿ١، تكّٛ ع٢ً أغؼ إْ

تٛغًت ايٓػ١ٜٛ ايطازٜهاي١ٝ عُٝكا، ؾاختاضت ايتُطنع سٍٛ ا٭ْج٢، 

ع٢ً سػاب َػتكبٌ ايبؿط١ٜ، ٚاؿٝا٠ إؿذلن١، ٚيٛ أْٗا اختاضت 

س٫ًٛ أنجط ١ُ٥٬َ يًُطأ٠، نُا ؾعًت ايٓػ١ٜٛ ايطازٜهاي١ٝ ايجكاؾ١ٝ، 

إجًٌٝ، ٚؾطع١ٓ ايػشام ٚا٫دٗاض،  ٕا آيت ا٭َٛض إٍ ا٫عذلاف بعٚاز

 ٚغرلٖا َٔ ايٛٛاٖط ايػًب١ٝ ٚإهط٠ ٗ ا٫دتُاع ايبؿطٟ.

ع٢ً ايٓػ١ٜٛ ايعطب١ٝ ٚاٱغ١َٝ٬ ا٫غتؿاز٠ َٔ ايتٓٛرل ايؿهطٟ  

ٚايؿًػؿٞ ٫ػاٖات ايٓػ١ٜٛ ايعا١ٕٝ، ٚاختٝاض َا ٜٓاغبٗا َٔ سًٍٛ، 

ف َطدعٞ ٜؿطض ْؿػ٘. ٖٚٞ ٫ تعين ايذلقٝع بٌ ثكاؾتٌ، ؾج١ُ اخت٬

ؾإػاٚا٠، نُا أنست غابكا ٫ظّ ٚدٛزٟ َجًٗا َجٌ اؿط١ٜ، 

سسٚزُٖا سط١ٜ َٚػاٚا٠ اٯخطٜٔ ٚؾل يًعكس ا٫دتُاعٞ، غرل إٔ إٓطل 

ايصنٛضٟ ظسـ عًٝٗا ٚقازضٖا. ٚعًٝٗا إٔ تهاؾح َٔ أدٌ ثكاؾ١ أعُل 

ٗٸِ إؾهاي١ٝ إطأ٠، ٚقٝاغ١ َؿاِٖٝ يًشط١ٜ ٚإػاٚا٠ ٚسك ٛم إطأ٠ يتؿ

تأخص بٓٛط ا٫عتباض ايب١٦ٝ ايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ، ٫ َع٢ٓ إٔ تتعاٍ 

بػًطتٗا، ٚتػتكٌ َطدعٝاتٗا ايؿهط١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ، بٌ ٜٓبػٞ شلا اٯخص 

اؾاْب ايتطبٝكٞ،  بٓٛط ا٫عتباض ايٛنع ايجكاٗ ٚايب١٦ٝ اؿان١ٓ ي٘ ٗ

١ٜ. ٚهب إٔ َٔ أدٌ عبٛض غٌٗ يٮظ١َ ٗ ٌٚ فتُعات شنٛض١ٜ أبٛ

تهٕٛ ا٭خ٬م ٚسكٛم اٱْػإ َعٝاضا شلا، زٕٚ اجملتُع ايصنٛضٟ، 

ٚايػًط١ ا٭ب١ٜٛ اييت تطّٚ إطأ٠ أْج٢ ع٢ً َكاغاتٗا. ٚبٗصا ْؿِٗ إٔ ْٝع 

ايػٝاقات ايجكاؾ١ٝ يًُذتُع ّهٔ ايعٌُ ع٢ً تػٝرلٖا يكاحل إطأ٠، َٔ 

 خ٬ٍ ْكس ايذلاخ ٚايٛاقع.
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 فلصفُ اليظاو األبىٍ يف تربًُ املرأَ
 

ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ ؾٓكٍٛ: َا ٖٛ َؿّٗٛ ايٓٛاّ ا٭بٟٛ َٚا  

َكسقات٘؟ َٚاٖٞ ا٭قٍٛ ايؿًػؿ١ٝ يتبع١ٝ إطأ٠ ٗ ٖصا ايٓٛاّ؟ َٚا 

َٔ ٚد١ٗ ْٛط ا٭غتاش  ؾًػؿ١ ايٓٛاّ ا٭بٟٛ ٗ تطب١ٝ إطأ٠؟ ٚشيو

 اْط٬قا َٔ ا٭ٜسٚيٛد١ٝ اييت ٜتبٓاٖا؟

ٚهٝبٓا ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ ؾٝكٍٛ: ٜككس بايٓٛاّ ا٭بٟٛ  

ٛٸّ  اقط٬سا، ْٛاَا ادتُاعٝا عُٛزٜا، ٜكّٛ ع٢ً غًط١ ا٭ب ٜٚتك

بايتبع١ٝ ٚا٫ْكٝاز ٚاغتعباز إطأ٠. َٚاظايت قُٝ٘ تػطٟ، نُٔ ا٭١ُْٛ 

اؿساث١ ٚقِٝ اٯبا٤. ٚايٓٛاّ ا٭بٟٛ ٚيٝس ؾطعٞ يكِٝ إتصبصب١ بٌ 

 ايعبٛز١ٜ، اييت اضتٗٓت ٚعٞ ايبؿط١ٜ ضزسا ط٬ٜٛ َٔ ايعَٔ.

ٜٚػتططز ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ ؾٝكٍٛ: يهٔ أغذٌ عًٝ٘ عسّ سلٛي٘  

ٕكازٜل أخط٣ ي١ًُٓٝٗ، اييت شلا شات ايػًط١ ا٭ب١ٜٛ، ؾايتعطٜـ يٝؼ 

ٓطكٞ، يصا أؾهٸٌ تعطٜؿ٘: "ايٓٛاّ ا٭بٟٛ: ْٛاّ داَعا َاْعا بإؿّٗٛ إ

ٛٸّ بهٌ اْكٝاز غرل َدلض  اشل١ُٓٝ ايؿٛق١ٝ ٚا٫ْكٝاز ايطٛعٞ"، ايصٟ ٜتك

ٜؿهٞ ي٬غتعباز. ؾٝهٕٛ ؾا٬َ يػًط١ ا٭ب، َا ؾٝٗا ايػًطات 

ٍٍ غًطٟٛ  ايس١ٜٝٓ ٚايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ. ٚنٌ َا ٜطَع ي٘ ا٭ب َٔ تعا

ايؿهط٠، عٓسَا تؿطض غًطتٗا بؿعٌ  ٚؾٛقٞ. نُا ٜؿٌُ تعايٞ

قسغٝتٗا ٚتعايٝٗا ع٢ً ايٓكس ٚإطادع١، ؾتكُع إضاز٠ ايؿطز، ٚتؿهٞ إٍ 

اغت٬ب ايٛعٞ سُٝٓا تتٍٛ تٛدٝٗ٘ ٚؾكا ٕطتهعاتٗا ا٭ٜسٜٛيٛد١ٝ. 

ٚاغت٬ب ايٛعٞ وكل بسٚضٙ ؾطٙ قسق١ٝ ايٓٛاّ ا٭بٟٛ / 
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ٚؾًػؿ١ٝ، تدلض ايبططٜطٜهٞ، عٓسَا ٜٓذح ٗ تهٜٛٔ قٓاع١ ْؿػ١ٝ 

ا٫ْكٝاز. ٚبٗصا ايؿطٙ ىطز إػًٛب ع٢ً أَطٙ، ٚإهطط، َٔ 

ايتعطٜـ، ٜٚهٕٛ قسض ايتُطٸز ا٫غذلاب، َُٗا ناْت عك١ْٝ٬ َٚدلضات 

ُطزٙ. َٚكازٜك٘ ادتُاعٝا: ِْٛ ايعبٛز١ٜ ٚايَكب١ًٝ ْٚٛاّ ايعا١ً٥ ايصٟ 

ْؿاز تتذ٢ً ؾٝ٘ قِٝ ٖصا ايٓٛاّ َٔ خ٬ٍ غط٠ٛ ا٭ب ٚاغتبسازٙ ٚ

قطاضات٘ ٚق٬سٝات٘ إطًك١، اييت تٓتكٌ يًصنط زٕٚ ا٭ْج٢، باعتباضٖا 

دع٤ا َٔ َتاع٘، ايؿاٌَ يًجطٚات ايعضاع١ٝ ٚاؿٝٛا١ْٝ ٚأزٚات اٱْتاز 

ٚاٱَا٤ ٚايعبٝس. يصا ٜؿِٗ ايعٚاز اْتكاٍ إطأ٠ َٔ َتاع ٚيٞ أَطٖا "ا٭ب / 

، ؾتسخٌ ؼت اؾس / ا٭ر، أٚ أٟ شنط ٜتٍٛ ؾ٪ْٚٗا"، إٍ َتاع٘

تكطٸؾ٘، ّهٓ٘ اغتبساشلا، أٚ ايعٚاز عًٝٗا، ٚي٘ سل نطبٗا ٚتأزٜبٗا 

ؾتدهع ايع٬ق١ يكِٝ ا٫غت٬ُى ٚا٫غتعباز، يتٓتر يٓا عبٛزٜات تتذسز 

 ٗ َٛاٖطٖا.

َٚكازٜك٘ ايػٝاغ١ٝ: أ١ُْٛ اؿهِ ا٫غتبساز١ٜ ٚايسنتاتٛض١ٜ  

 ٠ ؾدل اؿانِ.ٚا٭١ُْٛ ايؿُٛي١ٝ، ٚنٌ ْٛاّ تطتٗٔ غٝازت٘ ٱضاز

َٚكازٜك٘ ايس١ٜٝٓ: نٌ َ٪غػ١ ؼهِ باغِ اٱي٘، ٚتط٣ يٓؿػٗا ١ٜ٫ٚ  

ع٢ً ايٓاؽ، ٚتتكطف ٚؾكا ٫دتٗازاتٗا ايؿدك١ٝ، اييت تػسٚ قٛاْٝٓا 

 ٚأ١ُْٛ ٚقطاضات ْاؾس٠.

َٚكازٜك٘ ايعكس١ٜ ٚايؿهط١ٜ: نٌ أٜسٜٛيٛدٝا تػتٛطٔ ايٛعٞ،  

ٌٸ إضازت٘، َٔ خ ٬ٍ شات ايؿهط٠، عٓسَا ٚتكازض اغتك٬يٝت٘، بعس ؾ

تؿطض ُٖٝٓتٗا، ٚتعايٝٗا بؿعٌ قسغٝتٗا، ٚضثاث١ ٚعٞ إتًكٞ، ايصٟ 

ٜػاِٖ بسٚضٙ ٗ ؼكٌ قساغ١ ثػٛضٖا، ٚٓاٜتٗا با٫ْكٝاز، ٚايصٸب 
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عٓٗا ع٢ً سػاب سطٜت٘. ؾايؿهط٠ ٖٓا تتُجٌ غًط١ ا٭ب، ٗ ٖصا 

 ايٓٛاّ.

١ ، ٜكٍٛ عٓٗا ا٭غتاش ٚمث١ ْكط١ ١َُٗ تتعًل با٭قٍٛ ايؿًػؿ١ٝ يًتبعٝ 

َادس ايػطباٟٚ: اختًؿت اٯضا٤ سٍٛ ا٭قٍٛ ايؿًػؿ١ٝ يتبع١ٝ إطأ٠ ٗ 

ٖصا ايٓٛاّ، ٚمث١ تؿػرلات يبساٜتٗا، ْٝعٗا تهٗٓات، يعسّ ٚدٛز 

سكا٥ل تاضى١ٝ ّهٔ ا٫غتٓاز شلا، ٫ٚ ٜهؿٞ َا نؿؿت عٓ٘ اٯثاض 

اؽ إانٞ ع٢ً ٚا٭عاخ ا٭ْجطبٛيٛد١ٝ ٚعًِ ا٭دٓاؽ، ٚأغًبٗا قٝ

ايُٓاشز ايبؿط١ٜ ايبسا١ٝ٥ ٗ أغذلايٝا ٚا٭َاظٕٚ ٚغرلُٖا، ؾٗٞ 

اغتٓتادات ؽ١ُٝٓٝ ٚاغتكطا٤ات ْاقك١، ٖٚصا غبب تعسزٖا. ؾكس أٚعع 

إٍ ايكطاع ايطبكٞ  ألًؼ ٗ نتاب٘ "أقٌ ايعا١ً٥" انطٗاز إطأ٠

ٚإًه١ٝ ايؿطز١ٜ، ؾٝهٕٛ ايعاٌَ ا٫قتكازٟ ٚضا٤ ٖصٙ ايٛاٖط٠، يصا 

ٛٸٍ ع٢ً ا٫ؾذلان١ٝ ٚظٚاٍ ايعا١ً٥ يتشطٜط إطأ٠. ٚاؿكٝك١ ٫ زيٌٝ ع٢ً  ٜع

تؿك٬ٝت َطس١ً ا٭١ََٛ، ٌٖٚ سكا ناْت إطأ٠ تؿطٸز باٱْتاز ايٓاؾع 

يكطاع. ٚأٜها ٫ زيٌٝ باغتجٓا٤ اٱلاب ، نٞ تهٕٛ إسس٣ طبكات ا

ع٢ً إٔ إًه١ٝ ايؿطز١ٜ ناْت غببا ٚسٝسا ٫نطٗاز إطأ٠. ؾألًؼ 

َٓكاز يكبًٝات٘ ٗ تؿػرل ٚاٖط٠ انطٗاز إطأ٠. ٜٚٓكٌ ايبشح َٔ قؿت٘ 

ايع١ًُٝ، إٍ تؿػرل أٜسٜٛيٛدٞ، ٫ ٜكاضب اؿكٝك١. ٚنإ اؾٓؼ إ٪ثط 

بايٓكل ايتهٜٛين ايٛسٝس يتؿػرل ا٫نطٗاز يس٣ ؾطٜٚس، ٚؾعٛضٖا 

أَاّ ا٭عها٤ ايصنط١ٜ يًطدٌ، ؾاؾٓؼ ٜهطٸؽ ايتبع١ٝ ٚا٫نطٗاز. 

ٖٚصا نػابك٘ ٫ ٜؿػٸط بؿهٌ عًُٞ ٚاٖط٠ انطٗاز إطأ٠، نُا إٔ 

ايٛاقع ٜ٪نس سكا٥ل تتكاطع َع ض٩ٜت٘ اؾٓػ١ٝ. ثِ نٝـ ٜؿػٸط ؾطٜٚس 
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سسا  ايٛنع ٗ اجملتُعات ا٫باس١ٝ، اييت تتٝح يًُطأ٠ ٖاضغ١ اؾٓؼ،

تتشطض َٔ غطٛت٘، ٚتؿتح يًُطأ٠ خٝاضات نبرل٠ يتًب١ٝ ضغباتٗا 

اؾٓػ١ٝ، ؾٝهٕٛ اٱؾباع غببا ٗ تها٩ٍ قُٝت٘، ٫ٚ ٜٓكًب إٍ عاٌَ 

قطاع ادتُاعٞ. ٚبايتايٞ ايذلنٝع ع٢ً اؾٓؼ عا٬َ ٚسٝسا َ٪ثطا ٗ 

َٛنع ايؿو.  سٝا٠ ايؿطز، زٕٚ ايعٛاٌَ ا٭خط٣، ٜهع َكساقٝت٘ ايع١ًُٝ

ايتؿػرل ايٓؿػٞ ايصٟ ٜٛعع انطٗازٖا إٍ َٛقـ ْؿػٞ َٚٛقـ  ٚأٜها

تاضىٞ َٔ ايصنط. ٚبؿهٌ عاّ ٫ ّهٔ يٓٛط١ٜ ايعاٌَ ايٛاسس 

تؿػرل ٖصٙ ايٛاٖط٠، ٚنٌ عاٌَ َٔ ايعٛاٌَ إتكس١َ ٜ٪ثط ْػبٝا ٫ 

َطًكا ؾ٬ َدلض يًتعُِٝ. َا ؾٝٗا ايط١ٜ٩ إاضنػ١ٝ اييت تط٣ إٔ اؾٓؼ 

تكازٟ. ٚنصا ض١ٜ٩ غُٕٝٛ زٟ بٛؾٛاض، اييت تعتكس ٜعهؼ ٚنعٗا ا٫ق

إٔ زاؾع ايػٝطط٠ انطط أسس ا٭ططاف يًتٓاظٍ أَاّ قاسب ا٫َتٝاظ، َٔ 

 أدٌ عٝـ َؿذلى، بعٝسا عٔ ايعٓـ.

ثِ ٜ٪نس ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ بإٔ:" ْٝع اٯضا٤ إتكس١َ أًُٖت  

يًػٝطط٠ عًٝٗا. اؾاْب اٱْػاْٞ ٗ ؾِٗ ايع٬ق١ بُٝٓٗا، ٚزٚاؾع ايطدٌ 

ايطدٌ ٚإطأ٠ ن٬ُٖا نا٥ٔ بؿطٟ، ي٘ غطا٥عٙ ٚسادات٘ ايؿطط١ٜ، 

ٚن٬ُٖا ٜػع٢ يتأنٝس ايصات. ٚنٌ َٔ إطأ٠ ٚايطدٌ تكاضعُٗا قِٝ 

اـرل ٚايؿط. اؿب، ايبػض، اؿػس، ا٭ْا١ْٝ، ايتهش١ٝ، اٱٜجاض، ٚٚيع 

ايػٝطط٠... إٍ غرل شيو. ٖٚٞ شاتٗا تؿهٌ اـكا٥ل ايصات١ٝ 

يٲْػإ، ؾج١ُ طبٝع١ خٝٸط٠ ٚأخط٣ ؾطٜط٠. ٖٚٓاى طبٝع١ دؿع١ ٗ 

َكابٌ طبٝع١ قٓٛع١. ثِ ٜأتٞ ايكًل إكرلٟ ايصٟ ٖٛ قًل ٚدٛزٟ، ؾٝسؾع 

باػاٙ غًٛى ٜتٓاغب َع سذُ٘. ٖٚٞ باختكاض َهْٛات ايؿدك١ٝ 
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ايبؿط١ٜ. ٚعٓسَا ْتٛغٌ أعُل يتككٞ سكٝك١ زاؾع انطٗاز إطأ٠ َٔ قبٌ 

أَآَا سب ايصات ايصٟ ٜكٌ سس ا٭ْا١ْٝ، ٚيٛ ع٢ً سػاب ايطدٌ، لس 

اٯخط، ضد٬ نإ أّ اَطأ٠، اؿًك١ ا٭نعـ. يهٔ ٫ أدسٙ غببا 

ناؾٝا يتؿػرل ا٫نطٗاز، ٖٚٓاى غبب أعُل ٜتعًل بايطبٝع١ ايبؿط١ٜ. 

ِٳ ايع٬ق١ بُٝٓٗا َع ا٭خص بٓٛط ا٫عتباض خكا٥ل  ٖٚصا ٜتطًب ؾٗ

طٚح اٱْػا١ْٝ اييت تًٌٛ ع٬قتُٗا، ؾكس ايٓؿؼ ايبؿط١ٜ، ٚػًٝات اي

ُٸطا ا٭ضض َعا، ضغِ َهابطات إٓطل ايصنٛضٟ. ؾأدس  عاؾا َعا ٚع

ٗ "ْطدػ١ٝ ايصنط" ٚقٛض٠ إطأ٠ ٗ ٚعٝ٘، ايكا١ُ٥ ع٢ً نعؿٗا 

ْٚككٗا ايتهٜٛين، َا ٜدلض تؿػرل انطٗازٖا. إٕ َؿه١ً ايصنط ٫ 

ٓػب٘ شلا ًُٚا ٚد٬ٗ. ٜؿطم بٌ ْٛعٌ َٔ ايهعـ، ايتهٜٛين، ايصٟ ٜ

ُٸل  ٖٚٓاى نعـ هًٞ ايبعس ا٭ْجٟٛ ٜٚصنٞ ضغب١ ايصنط ؾٝٗا، ٜٚع

ضٚح احملب١، ػس ؾٝ٘ أغًٛبا يتشطٜو ضٚس٘ اٱْػا١ْٝ ٚايتُاٖٞ َع٘. 

 ؾذًٗ٘ بٗا ٚبطبٝعتٗا ا٭ْج١ٜٛ نإ عا٬َ َ٪ثطا ٗ تػًط٘.

إ ٚبايتايٞ ايٓطدػ١ٝ ٗ ْٛط ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ ٖٞ غبب طػٝ 

ايصنط، ُٚازٜ٘، سُٝٓا هس ٗ إطأ٠ ؼسٜا يٛدٛزٙ، ٚنعؿ٘ أَاّ ق٠ٛ 

سهٛضٖا، باعتباضٖا َكسض ٚدٛزٙ ؾٗٞ ا٭ّ. ٚايططف إٓؿعٌ ٗ ايع١ًُٝ 

اؾٓػ١ٝ، ؾٗٞ ايعٚد١. ٚؾطٜه١ سٝات٘، ؾٗٞ ْسٙ، سٝح ٫ ْس ي٘ 

غٛاٖا. َع ٖصٙ اؿكا٥ل يٝؼ أَاَ٘ يكٝا١ْ ْطدػٝت٘، غ٣ٛ نب٘ إٜكاع 

ق١ ع٢ً َبسأ ايػًب١ يًك٠ٛ، ٗ سٝا٠ ؼهُٗا ايك٠ٛ ٚؾطع١ ايػاب، ايع٬

ٜػاعسٙ ع٢ً شيو قٛض٠ ا٭ْج٢ ٗ ٚعٝ٘، اييت ٖٞ قٛض٠ َػًٛط١، يهٔ 

ٜٛدس َا ٜدلضٖا، عٓسَا ٜػا٤ تؿػرل ايهعـ. ؾٗٛ ٫ ٜؿِٗ ايهعـ 
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باعتباضٙ ٫ظَا يٛٚٝؿتٗا ايٓػا١ٝ٥، ٚعاطؿ١ ا٭١ََٛ، ْٚاٍ ا٭ْج٢ ايصٟ 

 َؿاعط إْػا١ْٝ ٚضَٚاْػ١ٝ َعبٸط٠: ابتػا١َ ضقٝك٘، ْٛط٠ ٜتذ٢ً عدل

عاطؿ١ٝ سْٓٛ٘، َٝٛع١ ٚتػٓر َككٛز. أٚ اؿٌٓ ؿهٓ٘ عٓسَا ىؿل 

قًبٗا ؾٛقا، ٚػس ٗ سٓاْ٘ َا ٜبسز كاٚؾٗا، َٔ ٚطأ٠ اؿٝا٠ 

َٚكا٥بٗا، خاق١ إٔ إعطٚف عٔ قًب إطأ٠ ٫ ٜٓؿػٌ إ٫ بؿطز ٚاسس، 

ٚاٖتُاَ٘ بٗا. غرل إٔ ايطدٌ ٜؿػٸط نٌ ٖصا ُٜٗٗا ضناٙ، ٚإعذاب٘ 

تؿػرلا تدلٜطٜا، ٜٚطَٝٗا بايٓكل ايتهٜٛين، ٚايهعـ ايٛدٛزٟ، 

ٜٚؿطض عًٝٗا تبعٝت٘. ٜٚػتػٌ ٖصٙ ايتبع١ٝ ٱؾباع ْطدػٝت٘ اييت ػطسٗا 

ؼسٜاتٗا ايٛدٛز١ٜ، ؾٝتشساٖا بتشسٺ أق٣ٛ، ٖٚٛ َٓطل ايٛقاٜا 

إطأ٠ ٜٓتابٗا نعـ عهِ َا ٚايػٝطط٠ ٚٚدٛب طاعتٗا ٚاْكٝازٖا ي٘. 

ٜططأ عًٝٗا أٜاّ طُجٗا ًٚٓٗا ٫ٚٚزتٗا ُّٖٚٛ ا٭١ََٛ اييت ٜؿذلض 

عًٝٗا ٗ أسٝإ نجرل٠ ايتهش١ٝ َكاؿٗا، يهٓ٘ ٫ ٜؿِٗ طبٝعتٗا 

ايبؿط١ٜ، ٜٚتؿبح بت١ُٗ ايٓكل ايتهٜٛين، يٝدلض غًٛن٘ ايصنٛضٟ. 

يت أخطدت٘ َٔ اؾ١ٓ ٚيهٞ ّعٔ ٗ إش٫شلا ٜتُٗٗا باـط١٦ٝ ا٭ٍٚ، اي

ٚأشيت ندلٜا٥٘ ٚغططغت٘، ٜٚكؿٗا بايؿٗٛا١ْٝ اييت هب نبح 

ْٛسٗا، ٜٚتدص َٓٗا سلاع١ ؾُٝع أخطا٥٘، سٝح ٫ تػُح ي٘ 

ٛٸٟ َٛقؿٗا.  غططغت٘ ا٫عذلاف بٗا أَاَٗا، يتذعٌ َٓٗا ْكط١ نعـ ٜك

 ٚاؿكٝك١ ٫ ؾطم بٌ ايطدٌ ٚإطأ٠ ٗ ٖصا اجملاٍ، َٚا تٛقـ ب٘ إطأ٠

ٜٛقـ ب٘ ايطدٌ، يهٓ٘ َٓطل ايتدلٜط. ٚأَا ايٓٛاظع اٱْػا١ْٝ ؾٛاسس٠، 

ٚقِٝ اـرل ٚايؿط َػطٚغ١ ٗ أعُاقُٗا اٱْػا١ْٝ، يصا ضغِ اتٗاّ 

اٱْػإ بايعٓـ تاضىٝا، ٫ٚغتؿٗازٙ بكك١ قتٌ قابٌٝ شلابٌٝ، غرل إٔ 
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ٞٻ ٜٳسٳَى  ْٳا ضٚح ايتػاَح زا٥ُا ٗ َكابٌ ايعٓـ: )َي٦ٹٔ بٳػٳطتٳ ِإَي َٳا َأ ٓٹٞ  يٹتٳِكتٴًَ

ٌٳ(. ْؿؼ طٝب١  ُٹ ٘ٳ ضٳبٻ اِيعٳاَي ٝٵَو يٹَأِقتٴًََو ِإِّٞ َأخٳافٴ ايَّ ٟٳ ِإَي ٘ٺ ٜٳسٹ بٹبٳاغٹ

 َػا١ٕ، ٗ قباٍ ْؿؼ ؾطٜط٠، َتػططغ١.

َٚا ٜ٪نس ايسٚاؾع ايٓطدػ١ٝ، اييت تعين ايػططغ١ ٚايتهبٸط ٚايتعايٞ  

ا، ٜهاؾشإ َٔ أدٌ ز١َّٛ ٗ ْٛط ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ ، أُْٗا َع

اؿٝا٠، ٚاغتُطاض ايٓٛع اٱْػاْٞ. ٫ٚ ّهٔ ٭سسُٖا ايتدًٞ عٔ 

اٯخط، ؾه٬ عٔ ا٫غتػٓا٤ عٓ٘. ٚنُا تعاٌَ إطأ٠ ايطدٌ عٓإ 

ٚسب، ٚتؿتدط بكٛت٘ ٚؾدكٝت٘، نصيو تؿعٌ ايطٚح اٱْػا١ْٝ ٗ 

١، أعُام ايطدٌ، ضغِ َهابطت٘ ٚعسّ اعذلاؾ٘، يهٓٗا سكٝك١ بؿطٜ

ؾٗٛ وٓٛ عًٝٗا ٚوبٗا ٜٚتؿكسٖا، نًُا اقذلبت َٔ ضٚس٘، َٚٔ ٖصا 

إٓطًل ٜدلض غًطٜٛت٘، َٔ باب ضعاٜتٗا ٫ ٭ْٗا ٗ قطاع طبكٞ َع٘، ٫ٚ 

٭ٕ اؾٓؼ ٖٛ غبب ايتٛتطات ايٓؿػ١ٝ، ٫ٚ ايعٛاٌَ ا٫قتكاز١ٜ، ضغِ إٔ 

عٔ نٌ ٖصا ٜ٪ثط ع٢ً إعاز ايعاّ يه٬ُٖا. يهٔ ٫ ٜتد٢ً أسسُٖا 

اٯخط، ٚػس ايطدٌ ٜػتُٝت ٗ ايسؾاع عٔ أًٖ٘ ٚظٚدت٘. إؿه١ً 

سُٝٓا تؿهٌ إطأ٠ ؼسٜا يصنٛضٜت٘ ْٚطدػٝت٘ ٚغطٚضٙ َٔ خ٬ٍ 

نعؿ٘ أَاّ اضتٗاْ٘ شلا. ٖٚٛ اضتٗإ إْػاْٞ تتشهِ ب٘ غطا٥عٙ ايبؿط١ٜ، 

ٚنُاشلا ٚسهُتٗا ٖٚٞ ُاضؽ ْؿاطٗا أَاّ عٝٓٝ٘، ٚتاض٠ ٜأخص 

ا زٕٚ ا٫عذلاف شلا بصيو. ٖٚٓا ٜأتٞ زٚض ا٭خ٬م به٬َٗا ْٚكا٥شٗ

ٚايسٜٔ، عٓسَا ّٓشإ ايتهش١ٝ َٔ خ٬ٍ ا٭خ٬م اؿُٝس٠ َع٢ٓ، تًٌ 

ب٘ عطٜهت٘، ٚؼس َٔ غطٛت٘. ٖٚص غط اخت٬ف تعاٌَ ايطدٌ َع 

 ايٓػا٤.
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ٚعًٝ٘ ؾشب ايصات نُا ٜكٍٛ ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ ، ػًٞ ؾٛقٞ  

ٗ اي٬ؾعٛض، ٚتؿطنٗا قٛت٘ اؾػس١ٜ ٚغطٚضٙ شلصٙ ايٓطدػ١ٝ ايػا٥ط٠ 

ٚدؿع٘. َٚا شنط َٔ عٛاٌَ ٖٞ ا٭خط٣ ػًٝات ؿب ايصات. ٚتبك٢ 

ايٓطدػ١ٝ غببا أعُل، يصا ٜسؾع٘ "قًل ايٓطدػ١ٝ" ٫ختباضٙ ٗ نٌ َط٠ 

ٜكع استهاى بٝٓ٘ ٚبٌ إطأ٠، بٌ ٜٚتكطف بساؾع َٔ ٖصا ايكًل عٓسَا 

ٚ ٜهطٗسٖٔ ٜٚبدؼ أدٛضٖٔ. ؾإطأ٠ ٜػتبٝح عسزا أندل َٔ ايٓػا٤، أ

أَاّ ايطدٌ ٫ ؾعٛضٜا ؼسٺ َطٜط يٓطدػٝت٘ ٚغططغت٘. ٫ ٜٓذٛ َٔ شيو 

ست٢ ضدٌ اجملتُعات ايطاق١ٝ، سُٝٓا تٴذطح ْطدػٝت٘ بتشسٜٗا َٔ خ٬ٍ 

اييت تؿعطٙ بايتها٩ٍ، ؾٝجأض يٓؿػ٘ ظطح َؿاعطٖا.  ق٠ٛ سهٛضٖا،

ٛٸّ ؾؿدك١ٝ ايطدٌ َع إطأ٠ َطتٗٔ يٓطدػٝت٘  اييت ٖٞ دع٤ َك

يؿدكٝت٘. ٚإشا مل تهٔ َٔ شاتٝات٘ ؾٗٞ َٔ أخل خكا٥ك٘. ؾٝكسم 

تعطٜؿ٘: "ايطدٌ نا٥ٔ ْطدػٞ"، باؿس أٚ ايطغِ. ٚقس ؾطض يٓؿػ٘ سل 

ايٛقاٜا ٚايتًُو ٚايتشهِ بٗا. ؾهُا تؿهٌ إِطأ٠ ؼسٺ يٓطدػٝت٘ ٖٞ 

٘. أٜها دع٤ا َٔ ًَهٝت٘، ؾٝػتؿٝ٘ غهبا ٕٓاظعت٘ ٚؼسٜ٘ ٚخٝاْت

ٜٚكبٌ ع٢ً َهض آضا٤ٖا، عٓسَا هسٖا قا٥ب١، ٫ٚ ٜعذلف شلا بؿهٌ 

خٛؾا ع٢ً تكسع ْطدػٝت٘، اييت تػتُس سكٝكتٗا َٔ قٛت٘ اؾػس١ٜ 

ٚغطٚضٙ ٚقسضت٘ ع٢ً اقتشاّ ايطبٝع١. ٗ سٌ تعذع إطأ٠ عهِ 

ٚٚٝؿتٗا ٚتهٜٛٓٗا ا٭ْجٟٛ. ٚتؿٗس اؿطٚب اييت خانتٗا إطأ٠ عدل 

ٚاتٗا َع ايطدٌ سل بؿطٟ، َٚا ْهٛقٗا ٚنعؿٗا إ٫ ايتاضٜذ، إٔ َػا

بػبب ٚٚٝؿتٗا َٚا ٜذلتب عًٝٗا َٔ تعطٌٝ يكسضاتٗا. ٖٚٓاى عٛاٌَ 

نجرل٠ ٫ تكٌ أ١ُٖٝ َٔ ايعٛاٌَ اييت شنطتٗا اٯضا٤ إتكس١َ، ؾُج٬ 
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نجط٠ ايٓػا٤ بػبب اؿطٚب ق١ً ايطدٌ، ٜعُس ايطدٌ إٍ إؾباع ضغبات٘ 

 ٔ خ٬ٍ نِ اؿطِٜ ٕتاع٘.بؿطا١ٖ، ٜٚطانِ ثطٚت٘ َ

ٚؾُٝا ىل غ٪اٍ ؾًػؿ١ ايٓٛاّ ا٭بٟٛ ٗ تطب١ٝ إطأ٠ ؾٝكٍٛ ا٭غتاش  

بات ٚانشا إٔ قٛض٠ إطأ٠ ٗ ٚعٞ ايطدٌ ٖٞ اييت ” َادس ايػطباٟٚ:

ؼسز أغايٝب ٚططم تطب١ٝ إطأ٠، ٚؾل َاز٠ زضاغ١ٝ تععظ قِٝ ايعبٛز١ٜ، 

ايتبع١ٝ ٚا٫ْكٝاز يًصنط، ٚتتٓاغب َع طبٝع١ ايع٬ق١ ايكا١ُ٥ ع٢ً 

ٚتهٜٛٔ قٓاع١ قا١ُ٥ ع٢ً ايؿه١ًٝ ٚايكِٝ ايس١ٜٝٓ ٚا٭خ٬ق١ٝ، ٚقِٝ 

اجملتُع ٚعازت٘ ٚتكايٝسٙ. يتهٕٛ طاعتٗا ٚاْكٝازٖا طاع١ ٚاْكٝازا 

طٛعٝا، عٔ قٓاع١ تا١َ باعتباضٙ قسضٖا عهِ طبٝعتٗا ا٭ْج١ٜٛ 

ً٘ ٚتهٜٛٓٗا اؾػسٟ. نُا ؼطم ْطدػ١ٝ ايطدٌ ٚضٚح ايتػ

ٚا٫غتبساز ايجا١ٜٚ ٗ أعُاق٘، سذب إطأ٠ عٔ نٌ َاز٠ تطب١ٜٛ تؿهٞ 

إٍ ُطزٖا ع٢ً طاع١ ايطدٌ، يصا تأخط تعًُٝٗا ٚاضتٝازٖا إ٪غػات 

 ايتع١ًُٝٝ.

ثِ ٜػتططز ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ ؾٝكٍٛ: يكس تٍٛ إٓطل ايصنٛضٟ  

ا٫دتُاع١ٝ يهب٘ ايك١َُٛٝ ع٢ً ؾإٔ إطأ٠، ٚاغتعإ بكِٝ ايسٜٔ ٚايكِٝ 

غًٛنٗا، ٚنُإ طاعتٗا ٚعسّ ُطزٖا. ؾتذس ايذلاخ ظاخطا َا ٜعُل 

ضٚح ايتبع١ٝ إكسغ١ يًطدٌ. ٚأعين بايكساغ١ قطا١َ عكٛب١ إطأ٠ إتُطز٠ 

ع٢ً بٝت ايطاع١ أٚ أٟ تابٛ ٜؿطن٘ إٓطل ايصنٛضٟ، ؾتذس ايٓكٛم، 

ٜكسؽ تبعٝتٗا َا ؾٝٗا ايٓكٛم إكسغ١، تطؾس ٚعٞ إطأ٠ بهٌ َا 

ٚاْكٝازٖا، سُٝٓا تؿطض يطاعتٗا دعٌٜ ايجٛاب، ٚتعتدل ُطزٖا ٚإٕ 

نإ سكا خطٚدا ع٢ً طاع١ ايسٜٔ، اييت ٖٞ طاع١ ايطدٌ ٗ ٖصٙ 
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اؿاٍ. ؾٝكبح ايسٜٔ ٖٛ ايطدٌ، ٚايطدٌ ٖٛ ايسٜٔ. ٚشلصا ٜٗتِ اجملتُع 

تٗا ايصنٛضٟ بتعًِٝ إطأ٠ َا وؿٜ عؿتٗا ٚاعتهاؾٗا ـس١َ ظٚدٗا ٚبٝ

 ٚأطؿاشلا، ٜٚبح ضٚح ايطعب َٔ ايتُطز ع٢ً طاعت٘ ٚكايؿ١ أٚاَطٙ.

إٕ ضٖاْات ايطدٌ أَاّ إطأ٠ باتت قسٚز٠ ٗ ْٛط ا٭غتاش َادس  

ايػطباٟٚ ، ؾتطٛض ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا ٚايؿتٛسات ايع١ًُٝ ٚاٱيهذل١ْٝٚ 

ٗٸست ؿهٛض أق٣ٛ، ٚأنجط ؾاع١ًٝ، َٚا عازت ايك٠ٛ  نُا ٜكٍٛ، َ

ايعه١ًٝ عاٌَ اَتٝاظ يًطدٌ، ٚبات ايطٖإ ع٢ً ايعكٌ، ٚقسض٠ إطأ٠ ع٢ً 

ايتٛاقٌ َع تطٛض أزٚات اٱْتاز، ٚايّٝٛ بإَهإ إطأ٠ إٔ ُاضؽ زٚض 

ايكٝاز٠ َٔ خ٬ٍ دٗاظ اؿاغٛب، ٚتؿاضى ٗ أغًب ايٛٚا٥ـ اجملتُع١ٝ 

سُٝٓا ُتًو نؿا٠٤ ايعًِ ٚإعطؾ١، ٚلسٖا تػذٌ سهٛضا ع٢ً أع٢ً 

إػتٜٛات، بعسَا زسطت إٓطل ايصنٛضٟ بك٠ٛ سهٛضٖا ٚؾاعًٝتٗا، 

ٚاغتعازت إْػاْٝتٗا ٚسطٜتٗا اييت نبًتٗا عٓذ١ٗٝ ايطدٌ، ٚإٓطل 

ايصنٛضٟ. ؾايطٖإ ع٢ً ايعًِ ٚإعطؾ١، غٝهُٔ ؾتٛسات أٚغع يًُطأ٠، 

ٚغتؿِٗ دٝسا إٔ إػاٚا٠ ٫ تعين زا٥ُا ايتػاٟٚ ٗ نٌ ؾ٤ٞ، ٚإٔ 

ق١ ايبٝٛيٛد١ٝ، تػتسعٞ إػاٚا٠ ايعازي١. ٫ٚ تعين إػاٚا٠ ايؿٛاضم، خا

أبسا اقشاَٗا ٗ فا٫ت َطٖك١، َٔ أدٌ إثبات قسق١ٝ إػاٚا٠، َٔ 

 خ٬ٍ ايعٌُ ايَٝٛٞ.

ثِ ٜ٪نس ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ ؾٝكٍٛ: ٖٚهصا سطضت اؿساث١ إطأ٠  

س اٱٖا١ْ َٔ ضٖاب ايؿكط ٚايعٛظ ٚاضتٗإ إضاز٠ إطأٹ٠ اييت تكٌ س

ٚا٫ظزضا٤ بهطاَتٗا ٚسٝجٝتٗا، َٔ أدٌ ؾطٜو ٌٜٗ سٝجٝتٗا، ٚنطا١َ 

عا٥ًتٗا، ؾتهطط يهِٛ غٝٛٗا ٚغهبٗا، َٔ أدٌ ا٫ستؿاٚ ب٘، ٚعسّ 
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ا٫نططاض شلسض َػتكبًٗا ٗ ٌٚ ٚطٚف قاٖط٠ ٫ تطع٢ سط١َ إطأ٠ 

َٚهاْتٗا. ٚاؾسٜط بايصنط، ٚايصٟ ٫ ّهٔ ػاٌٖ زٚض ايتطٛض 

ٚقِٝ اؿساث١ ايػٝاغ١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ، اييت ؾتشت آؾام ايتطٛض اؿهاضٟ 

ايٓػٟٛ، نُا ٜكٍٛ َادس ايػطباٟٚ، َٔ خ٬ٍ ْٛاّ زّكطاطٞ ٚقِٝ 

سهاض١ٜ، ت٪غؼ ٫سذلاّ ايعكٌ ٚايعك١ْٝ٬ ٚعسّ ايتُٝٝع ايعٓكطٟ، 

ٚتؿذع ع٢ً ايتػاَح ٚايعٝـ إؿذلى. ؾج١ُ ؼ٫ٛت دصض١ٜ غبكت ؼطض 

عًٝٗا زاخٌ فتُعاتٗا، َٔ أدٌ خًل ضأٟ عاّ إطأ٠، ٜٓبػٞ ايعٌُ 

ٜتعاطـ َع أٖساف ايٓػ١ٜٛ بٛعٞ ٚتؿِٗ، ٱْػاْٝتٗا ٚاسذلاَا يعكًٗا 

ٚعك٬ْٝتٗا ٚسهُتٗا، ٚباب ٚدٛزٖا ٗ أع٢ً ٖطّ ايػًط١ ٗ عسز َٔ 

 ايسٍٚ، تتُٓاٖا يبًساْٗا اييت تعاْٞ َٔ ا٫غتبساز ٚايكٗط ٚاؿطَإ.

١ إطأ٠ ٗ إعا١ْ ايطدٌ ع٢ً انطٗازٖا إٕ َا تكسّ ٫ ٜعؿٞ َػ٪ٚيٝ 

ٚتُٗٝؿٗا، نُا ٜكٍٛ ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ:عٓسَا ىصشلا ايٛعٞ ٗ 

ؾِٗ غٝهٛيٛدٝت٘ ٚعكسٙ ايٓؿػ١ٝ، ايٓاػ١ عٔ طبٝع١ َػ٪ٚيٝات٘، اييت 

ؾطنت بعهٗا خكا٥ك٘ اؾػس١ٜ. ٚنذطٙ َٔ اؿٝا٠، َٚٛادٗت٘ 

٘ قطا١َ ايكٝاز٠ ٚعسّ إػتُط٠ يًطبٝع١ ٚنٛاضثٗا، اييت تؿطض عًٝ

ايذلاخٞ َع ظٚدت٘ ٚعا٥ًت٘، ٚقس تططأ ٚطٚف ٜتد٢ً عِٓٗ َطغُا، 

عٓسَا ػتاسِٗ أٖٛاٍ ايعٛاقـ ٚايؿٝهاْات ٚايع٫ظٍ، أٚ ايكش٘ 

ٚاؿطَإ. إطأ٠، ُٜٗٗا اٖتُاّ ايطدٌ بٗا، ٚسُٝٓا ٫ تتؿِٗ ٚطٚؾ٘، 

ؽ تػ٤ٞ ؾُٗ٘، ٚقس تعٍ قسَٗا، بػبب تٗٛضٖا. ٚإطأ٠ تعٝـ ٖٛ

ا٫عذاب ٚايجٓا٤، ٫ تؿِٗ َا ٜعذلٟ ايطدٌ َٔ سا٫ت ْؿػ١ٝ، ؾت٪ٍٚ 
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غًٛن٘ ع٢ً ايهطا١ٖٝ ٚإًٌ ٚايؿعٛض بايٓكل، ٚقس ٜؿهٞ إٍ ؾو 

 ايؿطان١ ايعٚد١ٝ..
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 مىاجهُ رفاعُ الطهطاوٍ وحمند عبدهالغرباوٍ يف 

َٛقـ ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ َٔ ايؿًػؿ١ ايٓػ١ٜٛ عٓس نٌ ٖٓا ْدلظ  

 َٔ ضؾاع١ ايطٗطاٟٚ ٚقُس عبسٙ .

ْٚبسأ َٛقؿ٘ َٔ ضؾاع١ ايطٗطاٟٚ سٝح ٜكٍٛ ا٭غتاش ايػطباٟٚ:  

ّ( ٗ 2984 – 2912"تهُٔ ق١ُٝ ايؿٝذ ضؾاع١ ضاؾع ايطٗطاٟٚ )

ًُُٓٛع ٚايتابٛ ايسٜين ٚا٫دتُاعٞ ٚقسض٠ َؿطٚع٘ ع٢ً دطأت٘، ٚؽطٝ٘ ي

ايكُٛز ٗ ظَٔ نإ ٜعتدل اؿسٜح عٔ إطأ٠ ػاٚظا يًكِٝ ايس١ٜٝٓ 

ٚا٫دتُاع١ٝ ٖٚتهّا ؿطَتٗا ٚؾطؾٗا. َٔ ٖٓا ٜٴعس ايطٗطاٟٚ ضا٥س 

سطن١ ؼطٜط إطأ٠، ٚأٍٚ َٔ تب٢ٓ ْٗهتٗا، ٚتعًُٝٗا ع٢ً قسّ إػاٚا٠ 

ؿطٚع٘ عًُٝا بؿتح َسضغ١ يًبٓات ثِ َسضغ١ ا٭يػٔ َع ايبٌٓ. ٚأنس َ

يٓكٌ ايعًّٛ ايػطب١ٝ إٍ ايًػ١ ايعطب١ٝ ؾٛض عٛزت٘ إٍ َكط قازَا َٔ 

نٌ  ؾطْػا اييت قكسٖا َطؾسا زٜٓٝا َع ايبعجات ايط٬ب١ٝ. ٖٚٛ ٗ

خط٠ٛ ٜكسّ تؿػرلا شلا، ٜٚبٌ أٖساؾٗا، ٚؾٛا٥سٖا، َتدصا َٔ ايػطب / 

تٓاٚيت نتابت٘ ْٝع ايٓٛاسٞ، ست٢ قاضٕ بٌ ِٛشدا ي٘. يصا  ؾطْػا

ايطقل ايػطبٞ ٚايؿطقٞ، ؾطاست ا٭ق٬ّ تسٜٓ٘ بٗتو سط١َ ايسٜٔ، 

ٚاعتباضٙ زاع١ٝ تػطٜب، ٖسؾ٘ ايؿتو بايسٜٔ ٚتػُِٝ ايجكاؾ١ اٱغ١َٝ٬. 

 َٚاظايت بعض ا٭ق٬ّ تٓٗـ ب٘.

ّهٔ تًدٝل إؿطٚع ايٓػٟٛ يًؿٝذ ضؾاع١ ضاؾع ايطٗطاٟٚ َٔ خ٬ٍ  

نتب٘ اييت خل بٗا إطأ٠ أٚ اييت تهُٓت قهاٜاٖا، نُا ٜؿُٗٗا ٖٛ، 

ٚاييت ؾطنٗا ايٛاقع: تًدٝل اٱبطٜع ٗ تًدٝل باضٜع، َٓاٖر ا٭يباب 

 إكط١ٜ ٗ َباٖر اٯزاب ايعكط١ٜ، إطؾس اٯٌَ يًبٓات ٚايبٌٓ:
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ؾِٗ كتًـ يًسٜٔ ٚأسهاّ ايؿطٜع١ ٜػُح يًُطأ٠ اضتٝاز إساضؽ  -2

 ٚاعاز٠ ايٓٛط ٗ َؿّٗٛ اؿذاب ٚايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ. ٚايعٌُ

ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ، سٝح اعتدل ايتعًِٝ ؾططا يتطٛض ٚعٞ إطأ٠  -3

ٚاْتؿاشلا َٔ اؾٌٗ ٚا٭١َٝ، َٚٔ ثِ اْؿتاسٗا ع٢ً ايكِٝ اؿهاض١ٜ. يصا 

ٛٸٍ نجرلا ع٢ً تطبٝتٗا ا٭غط١ٜ، ٚاعتدل ايتشاقٗا بإسضغ١ ؾطنا  ع

 تتعًِ إطأ٠ ٜبك٢ ايتدًـ ْكٝبٗا. ٚادبا. َٚا مل

إػاٚا٠ بٌ إطأ٠ ٚايطدٌ َػاٚا٠ َطًك١ ع٢ً ْٝع إػتٜٛات. ؾٗٛ ٫  -4

ىؿ٢ عًٝٗا، ٜٚجل بٗا، قٝاغا ع٢ً إطأ٠ ايؿطْػ١ٝ. ٜٚعتدل إػاٚا٠ 

 اعذلاؾّا سكٝكّٝا بإْػاْٝتٗا. ٫ٚ هس َا ٜدلض عسّ َػاٚاتٗا ب٘.

طأ٠ ٚإْػاْٝتٗا، أغ٠ٛ بايٓػا٤ ايػطبٝات. ٚٗ ايتأنٝس ع٢ً اسذلاّ إ -5

ن٬َ٘ إزا١ْ ٚانش١ يًكِٝ ٚايعازات ٚايتكايٝس اييت تتعاٌَ َع إطأ٠ 

بس١ْٝٚ، ٖٚٛ ايػا٥س آْصاى. بٌ ٚؾٝ٘ إزا١ْ غرل َباؾط٠ ٭سهاّ ايؿكٗا٤، 

ٖٔ ٜتعإًَٛ َعٗا بس١ْٝٚ. ٚمل تٗٔ ايؿطٜع١ إطأ٠، ٚإِا أٖاْٗا ايذلاخ، 

 بتػط ٯٜات ا٭سهاّ.ٚايؿِٗ إ

ثِ ٜ٪نس ا٭غتاش ايػطباٟٚ ٜكٍٛ: ٗ ق١ُ ايؿذاع١ إٔ ٜتهًِ ضدٌ زٜٔ  

َجٌ ايؿٝذ ضؾاع١ ايطٗطاٟٚ بكهاٜا إطأ٠ قبٌ ٦َيت غ١ٓ زاخٌ فتُع 

ا٭ظٖط قبٌ غرلِٖ. ٫ٚ ىؿ٢ َػت٣ٛ ايٛعٞ  قاؾٜ،، ٜٚػتؿع ؾٝٛر

ات. غرل أْٓا ( غ7ٛٓٚثطا٥٘، ضغِ قكط إس٠ اييت قهاٖا ٗ ؾطْػا، )

أَاّ ؾدك١ٝ ٚاع١ٝ، طُٛس١، بصض أٍٚ بصض٠ ٚعٞ بؿإٔ إطأ٠ ٚسكٛقٗا. 

ٚعًٝ٘، ٫ ّهٔ ايتّٓهط ؾٗٛز ايؿٝذ ايطٗطاٟٚ ٗ فاٍ ايٓػ١ٜٛ. 

ٚيٝؼ يسٟ اعذلاض ع٢ً َؿطٚع٘، خاق١ اغتس٫٫ت٘ باٯٜات اييت 
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تتشسخ عٔ ايػع١ ٚايط١ٓ، َٚا ت٬ٖا َٔ ضٚاٜات ٚأخباض، ٚتٛٚٝؿٗا 

كاحل َؿطٚع٘ ايٓػٟٛ ايذلبٟٛ، يتؿازٟ أٟ تكاطع َعُٗا. ٚ ضغِ ي

سػاغ١ٝ َٛنٛع اؿذاب ٗ اجملتُعات احملاؾ١ٛ، يهٓ٘ تٓاٚي٘ َٔ 

ظا١ٜٚ ايعؿ١، ٚبٌ سسٚز اؿذاب ٗ ايهتاب ٚايػ١ٓ. ٚاؿل إٔ ا٭قٌ 

 عؿ١ إطأ٠ قبٌ سذابٗا، َٚس٣ ُجًٗا يًكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ ٚايس١ٜٝٓ.

ؿٝذ بػٝطا، َٚطايب٘ عاز١ٜ، ٖٚصا خطأ ٗ ْٛط قس ٜبسٚ َؿطٚع اي 

ا٭غتاش ايػطباٟٚ، سٝح ٜٓبػٞ ٗ ْٛطٙ قطا٠٤ َؿطٚع٘ نُٔ ٚطؾ٘، 

َٚا ٖٛ إتاح ٚإُهٔ آْصاى، ؾُػت٣ٛ ٚعٞ ايٓاؽ، ٫ ٜطٝل تعًِٝ 

إطأ٠ ؾه٬ عٔ عًُٗا خاضز إٓعٍ، ؾهٝـ أقٓعِٗ بأؾهاضٙ، ٚنٝـ 

َكاض١ْ َؿطٚع٘ ؾُٝا مٔ ؾٝ٘  لشت َؿاضٜع٘ ايتع١ًُٝٝ؟. ٜٓبػٞ عسّ

بعس قؿعات ٚعٞ نبرل٠. ٜٚٓبػٞ يٓا زَر أؾهاضٙ بعس تٓكٝشٗا، َا 

 ٜت٤٬ّ َع َؿطٚع ْػٟٛ َٓتر، ٜكّٛ ع٢ً ايعكٌ ٚايكِٝ اٱْػا١ْٝ.

إٕ اشلسف ا٭غاؽ ـطابات ايؿٝذ ايطٗطاٟٚ نُا ٜكٍٛ ا٭غتاش  

ٓاٍ إطأ٠ سكٗا ايػطباٟٚ إقٓاع ايٓاؽ َؿطٚع٘، ايكانٞ بؿػح اجملاٍ يت

ٗ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ ٚايعٌُ، ُٚاضؽ سٝاتٗا أغ٠ٛ بايطدٌ. ٚنًل َٔ 

ن٬َ٘ أْ٘ َع سط١ٜ َطًك١ يًُطأ٠، سُٝٓا ؼسخ عٔ ايػٓا٤ ٚأغًٛب 

تكسِٜ إطأ٠ ٚتكبًٝٗا. أٚ َٔ خ٬ٍ إؾازت٘ ٭عطاف ٚتكايٝس اجملتُع 

َطًك١، ٚقس  ايؿطْػٞ، ٚإعذاب٘ بإطأ٠ َٚهاْتٗا. نُا أْ٘ َع َػاٚا٠

غبل بطأٜ٘ ست٢ إعاقطٜٔ َٔ ايؿكٗا٤ ايٛاعٌ. ٭ْ٘ ٜؿِٗ إػاٚا٠ بُٝٓٗا: 

)ٖٞ َجً٘ غٛا٤ٶ بػٛا٤، أعها٩ٖا نأعها٥٘ سادتٗا نشادت٘، 

ٚسٛاغٗا ايٛاٖط٠ ٚايباط١ٓ نشٛاغ٘ ٚقؿاتٗا نكؿات٘ ست٢ نازت 
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 إٔ تٓتِٛ ا٭ْج٢ ٗ غًو ايطداٍ(. ٚبايتايٞ ْػتٓتر، إٔ شلا َا ي٘ َٔ

سكٛم، ع٢ً َػت٣ٛ اؿط١ٜ ٚإػاٚا٠. يهٓين َع٘ َا مل ُػا َكَٛات 

فتُع ايؿه١ًٝ، ايصٟ أضأٖ عًٝ٘ ٗ َؿطٚع اجملتُع إسْٞ، ٚزٚي١ 

إ٪غػات اؿهاض١ٜ، ٚأدس ٗ قِٝ ايؿه١ًٝ ٚا٭خ٬م ضٖاْا ؾعًٝا 

٫غتكطاض اجملتُع، ٚاغتتباب ايػًِ ا٭ًٖٞ. ٖٚصا ٫ ٜٓكل َٔ سط١ٜ 

ٕطأ٠ اييت ٖٞ يٛاظّ يٛدٛزٖا، ٚإِا ٜسخ٬ٕ نُٔ ايعكس َٚػاٚا٠ ا

ا٫دتُاعٞ، أٚ ا٫دتُاعٞ ايسٜين. ٚايصٟ ٜعين إيتعاّ َؿاز ايعكس، 

َازَت قس ٚاؾكت عًٝٗا ٚيٛ نُٓا. ٚبإَهإ َػازض٠ اجملتُع أٚ ايسٜٔ 

يًتدًل َٔ إؾطاطاتُٗا. ٜٚٓبػٞ ايتُٝٝع بٌ اؿط١ٜ ٚإػاٚا٠ نكِٝ 

ا٭قٌ، ؾُٗا ٫ظَإ يٛدٛز إطأ٠ ٚاٱْػإ، ٫  ٚدٛز١ٜ، َٚٔ سٝح

ؽهعإ يًذعٌ ٚاؿطَإ. ٚبٌ اؿط١ٜ ٚإػاٚا٠ نُُاضغات 

ادتُاع١ٝ، ؾتدهعإ يًُذتُع ٚغًطات٘ ا٭خ٬ق١ٝ. ؾج١ُ اخت٬ف بٌ 

 اؿط١ٜ ٚإػاٚا٠ ٗ بعسُٜٗا ايٛدٛزٟ ٚا٫دتُاعٞ. بٌ إؿّٗٛ ٚإُاضغ١.

ٜٚػتططز ا٭غتاش ايػطباٟٚ ؾٝكٍٛ: ٚمل ٜكسّ ايؿٝذ ؾًػؿ١ أعُل ٕباْٝ٘  

ٛٸض َٔ أؾل َؿطٚع٘ ع٢ً ايكعٝس  َٚٓطًكات٘ ايؿهط١ٜ. نُا مل ٜط

ّٛط ٭سهاّ إطأ٠ ؾكٗٝا ٚأقٛيٝا، ضغِ َعاضنت٘ يًطأٟ  ايؿكٗٞ، ٚمل ٜٓ

ايؿكٗٞ ايػا٥س سٍٛ تٍٛ إطأ٠ َٓاقب عًٝا، ٚقاٍ بإَها١ْٝ تٛيٝٗا 

١ٜ ايهدل٣". ؾايؿٝذ اغتٛس٢ َٔ اؿهاض٠ ايػطب١ٝ ِٛشدٗا "اي٫ٛ

ّٛط ٕؿطٚع٘ ٗ إطاض زضاغات٘ ايس١ٜٝٓ. ٚمل ٜهطٸؽ  ايتطبٝكٞ، ٚضاح ٜٓ

دٗسٙ يسضاغ١ أغباب انطٗاز إطأ٠، ٚطبٝع١ ٚعٝٗا يصاتٗا ٚاٯخط. ؾٗٛ 

ٜعًِ أْٗا َطت١ٓٗ ٱضاز٠ ايصنط، ٫ ّهٓٗا تكطٜط َكرلٖا بٓؿػٗا. 



007 
 

ّ أؾاض إٍ سكٛم إطأ٠، ناؿط١ٜ ٚإػاٚا٠، ٚٚدٛب يهٔ بؿهٌ عا

 اسذلاَٗا ٚتعًُٝٗا ٚتطبٝتٗا، ٖٚٞ قهاٜا أغاغ١ٝ.

 ٚأَا عٔ َٛقـ ا٭غتاش ايػطباٟٚ َٔ ايؿٝذ قُس عبسٙ ، سٝح ٜكٍٛ 

اٱغ١َٝ٬،  –ّجٸٌ قُس عبسٙ َطس١ً دسٜس٠ ٗ تاضٜذ ايٓػ١ٜٛ ايعطب١ٝ 

س١ٝ ٚايٓٗه١ٜٛ ٭غتاشٙ ْاٍ ايسٜٔ بعس اغتٝعاب٘ ٚتأثطٙ باٯضا٤ اٱق٬

ا٭ؾػاْٞ، ٚزضاغت٘ ٗ ايػطب، ٚعًُ٘ ٗ يبٓإ، ٚاط٬ع٘ ع٢ً إطأ٠ 

 –ٖـ 2377َٚػاض ايٓػ١ٜٛ. ٖٚٛ ؾكٝ٘ ٚفسز َٚٔ ضٚاز ايٓٗه١ )

ّ(. ٚقس عٌُ ع٢ً َؿطٚع٘ ظس ٚنتب 2:16 –ّ :295ٖـ / 2434

طٜس٠ ايٛقا٥ع ضغاي١ ايتٛسٝس َٓٗذا ٗ ايذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬، ْٚؿط ٗ د

َبؿطا بط٣٩ ٚأؾهاض، ٜٛاقٌ َٔ خ٬شلا َؿطٚع ايؿٝذ ايطٓطاٟٚ، 

ٜٚهٝـ ي٘ ادتٗازت٘ باعتباضٙ ؾكٝٗا َعطٚؾا. ٚغاِٖ ٗ إْؿا٤ اؾُع١ٝ 

اـرل١ٜ اٱغ١َٝ٬ اييت زؾٓت َؿطٚعٗا باؾتتاح أٍٚ َسضغ١ غ١ٓ 

(2989.)ّ 

طٚع٘ َٔ ٜٚػتططز ا٭غتاش ايػطباٟٚ ؾٝكٍٛ: بسأ ايؿٝذ قُس عبسٙ َؿ 

زاخٌ ايؿهط اٱغ٬َٞ ١ََٛٛٓٚ ايؿك٘ ٚا٭سهاّ ايؿطع١ٝ ايػا٥س٠، 

سٝح ٚدس ٗ إق٬سٗا إْكاؾا يًُطأ٠ ٚقهاٜاٖا، خاق١ أسهاّ 

ايؿكٗا٤ إب١ٝٓ ع٢ً آضا٤ ادتٗاز١ٜ ٚؾل ؾِٗ ؾدكٞ يًٓكٛم إكسغ١، 

ؾطاح ٜعٝس ايٓٛط ٗ تًو إػا٥ٌ، نتعسز ايعٚدات، اؿذاب، ايذلب١ٝ، 

، سل إطأ٠ ٗ ايط٬م. ٚنإ ٖسؾ٘ ٫ ٜكـ عٓس سسٚز ؾطع١ٓ ايتعًِٝ

اـاق١ بإطأ٠، بٌ َٔ ٜتابع نتابت٘ هس إٔ َٓٗذ٘ قا٥ِ  إػا٥ٌ ايؿك١ٝٗ

ع٢ً إعاز٠ ؾِٗ ايٓكٛم ٚؾل َكتهٝات ايعكط ٚسادات٘. ٚزعا ع٢ً ٖصا 
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ايكعٝس إٍ ؾتح باب ا٫دتٗاز، ٚاعاز٠ ؾِٗ ايٓكٛم ٚؾكا يًُتػرلات 

ٚإها١ْٝ، ٕعطؾ١ أثط ايٛاقع ع٢ً ؾِٗ ايٓل، ٚطايب باعتُاز ايعَا١ْٝ 

ؾك٘ َكاقسٟ ٜتشط٣ َكاقس ايؿطٜع١ ٗ تؿطٜع ا٭سهاّ، ٚأنس ع٢ً 

نطٚض٠ ا٫ْؿتاح ع٢ً إصاٖب اٱغ١َٝ٬ يتهٜٛٔ ضأٟ ؾكٗٞ، ٜطاعٞ 

عسّ ايتؿسز ٗ ا٭سهاّ. ٖٚٛ َٓٗر َتطٛض، نُٔ َؿطٚع٘ 

ش١ سٍٛ قهاٜا إطأ٠، ٚطايب اٱق٬سٞ. ٚقس خًل إٍ آضا٤ َٓؿت

با٫ْؿتاح ع٢ً اؿهاض٠ ايػطب١ٝ، ؾـ)يٝؼ ٗ زٜٓٓا ؾ٤ٞ ٜٓاٗ إس١ْٝ 

إتؿل ع٢ً ْؿعٗا عٓس ا٭َِ إطتك١ٝ(، نُا ٜكٍٛ. ٚاْت٢ٗ إٍ ضؾه٘ 

يتعسز ايعٚدات، ٚاؿذاب ايػا٥س، قا٬٥: إٕ ايؿطٜع١ مل تٓل ع٢ً 

أْ٘ عاز إٍ شات ا٭زي١، اؿذاب إتعاضف عٓس إػًٌُ، ٖٚصا ٜعين 

ٖٚٞ ايٓكٛم ايتؿطٜع١ٝ، ٚأعاز ؾُٗٗا ٚقطا٤تٗا، يٝػتٓب٘ َٓٗا آضا٤ 

ؾك١ٝٗ، تطتهع يًػع١ ٚايط١ٓ ٜٚػط ايؿطٜع١. ٚقس أنس نػابك٘ ع٢ً 

ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ، ٚضؾض إٔ تبك٢ ْكـ ا٭١َ أ١َٝ، ٚزعا إٍ اْتؿاٍ 

 ايؿتٝات، بايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ، يٓهُٔ د٬ٝ َتعًُا.

أَا ع٢ً قعٝس إػاٚا٠، ؾرل٣ نُا ٜكٍٛ ا٭غتاش ايػطباٟٚ: إٔ اٱغ٬ّ  

٫ ٜؿطٸم بٌ ايطدٌ ٚإطأ٠ َٔ سٝح ايصٸات ٚا٫سػاؽ ٚايؿعٛض ٚايعكٌ، 

ؾُٝهٔ بايتايٞ ٚبٓا٤ عًٝ٘ إٔ تتشّكل إػاٚا٠ ايها١ًَ بٌ اؾٓػٌ. 

، غرل أْ٘ ٗ ٚقس ٜؿِٗ َٔ ٖصٙ ايعباض٠ إػاٚا٠ إطًك١ بٌ إطأ٠ ٚايطدٌ

باب ايكٛا١َ ٜعتكس إٔ ايط٥اغ١ هب إٔ تهٕٛ يًطدٌ، إش أٚدب اٱغ٬ّ 

ع٢ً إطأ٠ ؾ٦ّٝا، ٚع٢ً ايطداٍ أؾٝا٤. ٫ٚ ْعطف َا ٖٞ سه١ُ اـايل 

بصيو. ٚعًٝ٘ ؾايؿٝذ قُس عبسٙ َع ايعساي١ ايٓاٚط٠ إٍ ايبعس 
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نإ  ايباٜٛيٛدٞ ٗ إطأ٠، ايصٟ ٜػتبطٔ زْٚٝتٗا بؿهٌ ٚآخط، َُٗا

تدلٜطٖا، ٫ٚ ٜ٪َٔ بإػاٚا٠ إطًك١، اييت آَٔ بٗا غابك٘ ايؿٝذ 

ايطٓطاٟٚ. ٚيعً٘ نإ ْاٚطا يًذاْب ايٛٚٝؿٞ ٗ تبٓٝ٘ ايعساي١ زٕٚ 

 إػاٚا٠ إطًك١، يهٓ٘ مل ٜكطح بؿهٌ ٚانح.

بٗصا ْؿِٗ إٔ َؿطٚع ايٓػ١ٜٛ ع٢ً ٜس ايؿٝذ قُس عبسٙ، قس سكل  

كٗٞ، ايصٟ تطتٗٔ ي٘ أغًب ا٭سهاّ تكسَا ع٢ً قعٝس ايتأقٌٝ ايؿ

ايػا٥س٠ سٍٛ إطأ٠ بٌ ٚأنجط إٛاقـ ا٫دتُاع١ٝ َػتٛسا٠ َٓ٘. ٚقس 

٫َؼ بٓذاح قهاٜا إطأ٠ َٔ ظا١ٜٚ تؿطٜع١ٝ: نتعسز ايعٚدات ٚاؿذاب 

 ٚايكٛا١َ ٚسط١ٜ ايتعًِٝ ٚا٫ْؿتاح.

 ثِ ٜ٪نس ا٭غتاش ايػطباٟٚ ؾٝكٍٛ: ٖٚٓا أٜها مل ٜتشسخ ايؿٝذ عٔ 

ًػؿ١ ايٓػ١ٜٛ، ٚمل ٜعاجل قهاٜاٖا دصضٜا، بٌ ٚاقٌ َؿطٚع٘ ايعًُٞ، ؾ

يٝدطٛ خطٛات غذًت ؾتشا دسٜسا يكاحل إطأ٠، ٖٚٛ ؾ٤ٞ نبرل قبٌ 

١٦َ ٚٔػٌ غ١ٓ. ٚايػبب إٔ ايؿٝذ عبسٙ نػرلٙ َٔ ايؿكٗا٤ ٜبك٢ 

َطتٗٓا يًٓل ايؿطعٞ، َُٗا نإ َػت٣ٛ ادتٗازٙ، ٫ٚ ّهٓ٘ اـطٚز 

٘ بٓػل عكسٟ، وس َٔ تؿهرلٙ. ٚأنتؿ٢ بإق٬ح عًٝ٘، ٭ْ٘ َطتب

ايؿك٘ ٚأقٛي٘، ٚػسٜس ايٓٛط ٗ ١ََٛٛٓ ايعكا٥س ايس١ٜٝٓ، ٚاَتسازتٗا 

ع٢ً قعٝس ايػرل٠ ايٓب١ٜٛ ٚغرل٠ ايكشاب١. ٖٚصا ٖٛ ايؿاضم بٌ ايباسح 

إتشطض ٚايباسح ايسٜين. ا٭ٍٚ سطٸ، ٚايجاْٞ ؼاقطٙ قساغ١ ايٓل ٚقًل 

سثت ٗ َٓاغب١ غبكت، عٔ غًط١ ايٓل ٚإَها١ْٝ إػاؽ بٗا. ٚقس ؼ

ٖسضٖا يكاحل إكاقس ايهدل٣ يًسٜٔ ٚأُٖٗا َطنع١ٜ اٱْػإ. ٖٚصا 

ِٷ َ٪غؼ ع٢ً  ٍِ َػاٜط يًسٜٔ ٚزٚض اٱْػإ ٗ اؿٝا٠. ؾٗ ٜعتُس ع٢ً ؾٗ
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ْٛط١ٜ اـ٬ؾ١، ٗ َكابٌ ْٛط١ٜ ايعبٛز١ٜ. ٖٚٛ َا أعٌُ عًٝ٘ نُٔ 

 َؿطٚعٞ ايؿهطٟ.

ا٭غتاش ايػطباٟٚ ؾٝكٍٛ: ٚبايتايٞ تًتكٞ بعض آضا٥ٞ َع ايؿٝذ ٜٚػتططز  

قُس عبسٙ سٍٛ إػاٚا٠، يهٔ بايؿِٗ ايصٟ تكسّ، ٚأطايب بإػاٚا٠ 

ايعازي١ يهٔ أٜها بصات ايؿِٗ. إػاٚا٠ ايعازي١ ٫ تعين َػاٚا٠ ْاقك١ 

بؿعٌ ز١ْٝٚ إطأ٠ أٚ تهٜٛٓٗا، ؾٗٞ نُػاٚا٠ ايطدٌ، َٔ يٛاظّ ٚدٛز 

إ، ٚإِا أقكس بايعساي١، ايعساي١ اٱْػا١ْٝ، ٚعسّ دٛاظ إقشاّ اٱْػ

إطأ٠ بأعُاٍ ؾاق١ أٚ ُتٗٔ نطاَتٗا باغِ إػاٚا٠. ْعِ مث١ خكا٥ل 

ٜٓبػٞ َطاعاتٗا، ٖٚصا قشٝح يهٓٗا تطتب٘ ٗ اؾاْب ايٛٚٝؿٞ ٫ 

باؾاْب ايباٜٛيٛدٞ. ٫ ًٜعّ َٔ ا٫خت٬ف ايباٜٛيٛدٞ زْٚٝتٗا ٚعسّ 

َع ايطدٌ. ٚأَا ع٢ً ايكعٝس ايؿكٗٞ، ؾإٕ إعاؾات ايؿٛق١ٝ ٫  َػاٚاتٗا

تهؿٞ، َا مل ٜعاز ايٓٛط بايٓػل ايعكسٟ إأيٛف أ٫ّٚ، ٚإس٬ٍ ١ََٛٛٓ 

عكس١ٜ تػتُس َٔ ؾِٗ دسٜس يًسٜٔ ٚزٚض اٱْػإ َٚطنعٜت٘ ٗ اؿٝا٠. 

ثِ ؾِٗ اشلسف ايبعٝس يًتؿطٜع، َٚس٣ ؾعًٝت٘، يًتشطض َٔ غط٠ٛ ايؿكٗا٤ 

ٯضا٤ ا٫دتٗاز١ٜ اييت ػُس ع٢ً سطؾ١ٝ ايٓكٛم، ٚتكطٸ ع٢ً ٚا

إط٬قاتٗا ا٭سٛاي١ٝ ا٭ظَا١ْٝ، ي٬قتسا٤ بايػًـ ٚايذلاخ. َٚٔ ٖصٙ 

ايٓاس١ٝ أختًـ َع ايؿٝذ قُس عبسٙ ٗ إٓٗر ايؿكٗٞ ٚق١ُٝ ايٓكٛم، 

َٚس٣ إط٬قاتٗا. إٕ اؿًٍٛ اييت ٜكسَٗا ايؿٝذ قُس عبسٙ َٔ زاخٌ 

ييت ٖٞ ػسٜس ٗ اغتٓباٙ ا٭سهاّ، ٫ ٜكسّ س٫ًٛ دصضٜا ايؿطٜع١، ٚا

 يًُػأي١ ايٓػ١ٜٛ. ٚتبك٢ دٗٛزٙ ٗ زا٥ط٠ ايبٓا٤ ايؿٛقٞ.
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 الغرباوٍ يف مىاجهُ املصريٍ وميين اخلىلٌ
 

ايػطباٟٚ َٔ ايؿًػؿ١ ايٓػ١ٜٛ عٓس نٌ ْدلظ َٛقـ ا٭غتاش َادس ٖٓا  

 َٔ عبس ايٖٛاب إػرلٟ ّٚين اـٛيٞ .

ْٚبسأ َٛقؿ٘ َٔ عبس ايٖٛاب إػرلٟ سٝح ٜكٍٛ ا٭غتاش ايػطباٟٚ:" َع  

(، 3119-2:49ز. عبس ايٖٛاب إػرل٠، َؿهط ٚعامل ادتُاع َكطٟ )

قه١ٝ ْٓتكٌ إٍ َطس١ً دسٜس٠ َٔ تاضٜذ ايٓػ١ٜٛ ايعطب١ٝ ٗ نتاب٘: )

إطأ٠ بٌ ايتشطٜط ٚايتُطنع سٍٛ ا٭ْج٢(، ايصٟ ٜطؾض ؾٝ٘ تط١ْ 

feminism  ٞإٍ ايٓػ١ٜٛ ٚىتاض بسشلا "ايتُطنع سٍٛ ا٭ْج٢"، يٝؿ

َٛقـ غًيب َٔ َطًل اؿطن١ ايٓػ١ٜٛ، ٖٚٛ ٜٓكس اػاٖات ْػ١ٜٛ َا 

بعس اؿساث١. َٚ٪يـ ايهتاب َعطٚف َٛقؿ٘ َٔ ايػطب، ٖٚٛ َ٪يـ 

 يٝٗٛز ٚايٝٗٛز١ٜ ٚايك١ْٝٛٝٗ".َٛغٛع١: "ا

إٕ نٌ َؿّٗٛ ٜٓتُٞ ؾصضٙ ايجكاٗ، ٚغٝاقات٘ ايتاضى١ٝ، ٚكتًـ  

ا٭ْػام اييت أؾطظت٘، ؾٝتعٌ قطا٤ت٘ نُٔ ٖصٙ اٱسساثٝات، ٖٚصا َا 

ؾعً٘ إػرلٟ، ٖٚٛ قشٝح. يهٔ ُت قانُت٘ َطدعٝات ٫ ُت ي٘ 

ػ١ٜٛ، نشطن١ بك١ً ثكاؾ١ٝ، ؾػًب ايعٓٛإ اؾسٜس َكساق١ٝ ايٓ

فتُع١ٝ َتسؾك٘، تتعاٍ ٗ قُٝٗا اٱْػا١ْٝ ع٢ً خكٛقٝتٗا. ٚآخص 

ْٝع ا٫ػاٖات َا قطضت٘ ايٓػ١ٜٛ ايطازٜهاي١ٝ إتططؾ١. ٚاؿكٝك١ 

ضغِ نذٝر ٖصا ا٫ػاٙ، يهٔ ٗ َكابً٘ اػاٖات ْػ١ٜٛ َعتسي١ 

 َٚتٛاظ١ْ، نايٓػ١ٜٛ ايطازٜهاي١ٝ ايجكاؾ١ٝ أٚ اؿهاض١ٜ. ٖٚٓاى قِٝ

إْػا١ْٝ َؿذلن١ ٫ تتٓهط شلا، ٚؼح ع٢ً ايتُاغو ا٫دتُاعٞ، 
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ٚايتأنٝس ع٢ً َطنع١ٜ ا٭ْج٢ ظٓب َطنع١ٜ ايصنط، ٫ َكازض 

َطنعٜت٘، ٚإيػا٥٘. إْط٬قا َٔ إؿذلنات اٱْػا١ْٝ، اييت ٜ٪نس 

 عًٝٗا ْؿؼ إػرلٟ ٗ َؿطٚع٘ ايٓػٟٛ.

ِ ا٭ٍٚ َٔ ايهتاب ثِ ٜػتططز ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ ؾٝكٍٛ: ٗ ايكػ 

ٜعُس َ٪يؿ٘ اٍ تؿهٝو إؿّٗٛ، عدل َطاسً٘ ايتاضى١ٝ، ٚبٝإ ز٫٫ت٘ 

َا بعس اؿساث١، َٚا اْتٗت إيٝ٘ ايٓػ١ٜٛ إٍ ُطنع ا٭ْج٢ سٍٛ شاتٗا، 

ُٚطنع ايطدٌ سٍٛ شات٘، يٝٓؿب بُٝٓٗا قطاع زا٥ِ. ٖٚٞ ؾًػؿ١ تكّٛ 

ايًكا٤ بُٝٓٗا، َع  ع٢ً ٚدٛز طبٝع١ كتًؿ١ يًُطأ٠، ٚت٪نس اغتشاي١

عسّ ٚدٛز َطدع١ٝ َؿذلن١، اييت ٖٞ اٱْػا١ْٝ، نُا ْؿُٗٗا ٚتؿُٗٗا 

اؿطن١ ايٓػ١ٜٛ ٗ َطس١ً اؿساث١ َٚا قبًٗا. ٚاٯٕ ٖٞ تطايب بإعاز٠ 

قٝاغ١ نٌ ؾ٤ٞ: ايتاضٜذ، ايًػ١، ايطَٛظ، ٚإعاز٠ تعطٜـ إؿاِٖٝ 

ًدايل، ٚإكطًشات ٚؼٝٝس ايًػ١ يتهٕٛ َؿذلن١ ست٢ بايٓػب١ ي

ٚتطبٝع ايؿصٚش اؾٓػٞ، ؾًِ تعس إطأ٠ عاد١ إٍ ايطدٌ ٫ ٗ ايًص٠ ٫ٚ 

ٗ اٱلاب. ٜٚٓكٌ إػرلٟ ؾاٖسا ع٢ً ؾُٗ٘ ق٫ٛ ٱسس٣ ايٓػٜٛات: "إشا 

ناْت ايؿُٝٝٓعّ ٖٞ ايٓٛط١ٜ، ؾايػشام ٖٛ ايتطبٝل". ٚبايتايٞ ٜطؾض 

َٔ ؾِٗ  ، َؿَٗٛ٘ ايٓػٟٛ، ابتساfeminism٤عبس ايٖٛاب إػرلٟ 

اٱؾهاي١ٝ ست٢ ْتا٥ذٗا، َطٚضا بايتٓٛرل ايؿًػؿٞ ٚا٫دتُاعٞ 

ٛٸ٠ ايؿاق١ً بُٝٓٗا. ؾاْكًبت سطن١  ُٸل اشل ٚإعاؾات ايؿهط١ٜ، اييت تع

ايتُطنع َٔ سطن١ تسٚض سٍٛ ؾهط٠ اؿكٛم ا٫دتُاع١ٝ ٚاٱْػا١ْٝ 

يًُطأ٠، إٍ سطن١ تسٚض سٍٛ ؾهط٠ اشل١ٜٛ. ٜٚكِٝ َؿطٚع٘ بعٝسا عٓٗا. 

ٜصٖب إٔ سطن١ ايؿُٝٓعّ تكطٸ ع٢ً إظاس١ اٱْػإ َٔ َطنع ٚ
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ايهٕٛ، ١ُٖٓٝٚ ايطبٝع١ / إاز٠ عًٝ٘. ٜٚهٝـ: "إشا ناْت سطن١ 

ؼطٜط إطأ٠ تسٚض سٍٛ قه١ٝ ؼكٝل ايعساي١ يًُطأ٠ زاخٌ اجملتُع ؾإٕ 

سطن١ ايتُطنع سٍٛ ا٭ْج٢ تكـ ع٢ً ايٓكٝض َٔ شيو ؾ٢ٗ تكسض عٔ 

ح تتُطنع ا٭ْج٢ ع٢ً شاتٗا ٜٚتُطنع َؿّٗٛ قطاعٞ يًعامل سٝ

ايصنط ٖٛ اٯخط ع٢ً شات٘ ٜٚكبح تاضٜذ اؿهاض٠ ايبؿط١ٜ ٖٛ تاضٜذ 

ايكطاع بٌ ايطدٌ ٚإطأ٠ ١ُٖٓٝٚ ايصنط ع٢ً ا٭ْج٢ ٚقاٚيتٗا ايتشطض 

 َٔ ٖصٙ اشل١ُٓٝ".

ٖٚٓا ٜطٟ ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ بإٔ إػرلٟ ٜطايب ٗ َؿطٚع٘ تٓاٍٚ  

ٗ إطاضٖا ايتاضىٞ ٚاٱْػاْٞ، ٭ٕ َؿه١ً إطأ٠ بايٓٗا١ٜ  قهاٜا إطأ٠

َؿه١ً إْػا١ْٝ، ٜٚٓبػٞ اقذلاح سًٍٛ )َٔ ِاشدٓا إعطؾ١ٝ ََٚٓٛٛتٓا 

ٝٳ١ُٝ ٚا٭خ٬ق١ٝ، ٚإّآْا بإؿذلى اٱْػاْٞ بٝٓٓا؛ اٱْػاْٞ ايصٟ  ايكٹ

ٜػبل ايؿطز، نُا ٜػبل اٱْػإ إاز٠، ٚبٗصا ّهٔ إٔ ْػتبسٍ 

عٔ سكٛم اٱْػإ ايؿطز، ٚسكٛم إطأ٠ ايؿطز، ٚسكٛم ايطؿٌ  اؿسٜح

ايؿطز، باؿسٜح عٔ سكٛم ا٭غط٠ نٓكط١ بسا١ٜ ٜتؿطٸع عٓٗا سكٛم 

ا٭ؾطاز زاخٌ ١ََٛٛٓ ا٭غط٠؛ ٚبٗصا ْتذاٚظ ؾهط٠ ؼكٝل ايصات 

بؿهٌ ؾطزٟ َطًل إٍ ؼكٝل ايصات زاخٌ إطاض ا٭غط٠(.)ٜطادع 

 إكسض إتكسّ(

ٚع إػرلٟ ٚاؿًٍٛ إكذلس١ ؿٌ إؾهاي١ٝ إطأ٠، نُا ٜٚتًدل َؿط 

 ٜكٍٛ ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ ، َا ًٜٞ:

 أظ١َ إطأ٠ دع٤ٷ َٔ أظ١َ اٱْػإ ٗ ايعكط اؿسٜح. -2
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 ا٫ْط٬م َٔ ا٭غط٠ نٓكط١ َطنع١ٜ -3

اْؿتاح نٌ ططف ع٢ً اٯخط بس٫ َٔ ُطنع إطأ٠ سٍٛ شاتٗا -4

 ٘.ُٚطنع ايطدٌ سٍٛ شات

ٛٸ٠، ٚايعٝـ زاخٌ  -5 إعاز٠ تعًِٝ ايطدٌ يٝهتػب بعض خدلات ا٭ب

 ا٭غط٠ ٚاؾُاع١.

 تطٜٛط ِْٛ تع١ًُٝٝ دسٜس٠ يًُطأ٠ -6

ايتأنٝس ع٢ً ا٭١ََٛ، ٚزٚضٖا ٗ تطب١ٝ أطؿاشلا، ٚتسبرل َٓعشلا.  -7

ٚعسّ تؿذٝعٗا ع٢ً ايعٌُ إشا سكٌ تعاسِ بٝٓٗا ٚبٌ ٚٚٝؿتٗا 

 أٟ ا٭١ََٛ.ا٫دتُاع١ٝ اٱْػا١ْٝ، 

 ٖٚٓا أغذٌ بعض ا٬ٕسٛات: 

٫ إؾهاٍ سٍٛ دس٣ٚ َٓٗر إػرلٟ ايٓكسٟ ٗ تؿهٝو ايـ "  -2

feminism ٚإضداعٗا إٍ أقٛشلا ايػطب١ٝ، ٚقطا٤تٗا نُٔ غٝاقاتٗا ،"

ايتاضى١ٝ. سٝح نؿـ ١ًْ سكا٥ل تتدؿ٢ ٚضا٤ ايعٓٛإ، أخططٖا 

نُطدع١ٝ ٚاسس٠ ٚؾكا  ُطنع ا٭ْج٢ سٍٛ شاتٗا، بعس إغكاٙ اٱْػا١ْٝ

يًشطن١ ايٓػ١ٜٛ، ٚام٬ٍ قِٝ ا٭غط٠ ٚايكِٝ ا٫دتُاع١ٝ اييت تتكّٛ 

بإْػا١ْٝ ايؿطز، يٝشٌ ايؿصٚش بس٫ َٔ ايعٚاز. ٚإاز٠ بس٫ َٔ ايطٚح. 

ٚايؿطز بس٫ َٔ ا٭غط٠. ٚإطأ٠ ٗ َكابٌ ايطدٌ. ٚا٭ْج٢ ٗ َكابٌ 

إٍ دساض عاظٍ بٌ ايطدٌ  ايصنط. ٚتػع٢ ْػ١ٜٛ َا بعس اؿساث١ يًتٓٛرل

ٚإطأ٠، يٝػتُط ايكطاع بُٝٓٗا بعس انُش٬ٍ َػاسات ايت٬قٞ 

 اٱْػاْٞ.
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وػب يًُٝػرلٟ اٖتُاَ٘ با٭غط٠، ٚتأنٝس ا٭١ََٛ، نؿها٤  -3

إْػاْٞ يذلب١ٝ ا٭بٓا٤، ٚاحملاؾ١ٛ ع٢ً ا٭دٛا٤ ا٭غط١ٜ. ٖٚٓا أختًـ َع٘، 

٬م، ضغِ أ١ُٖٝ ايع٬قات ؾإٕ َٗاّ ا٭غط٠ ٫ ػعٌ َٓٗا ْكط١ إْط

ا٭غط١ٜ ٗ فتُعاتٓا. ٚهب إٔ ٜهٕٛ ايؿطز ٖٛ ْكط١ اٱْط٬م، أْج٢ 

ناْت أّ شنطا. َٚت٢ قًح ايؿطز قًُشت أغطت٘. يهٔ ق٬سٗا ٫ 

ٜهُٔ ق٬ح ْٝع أؾطازٖا ٚع٢ً ايسٚاّ، باغتجٓا٤ َطس١ً ايطؿٛي١. 

ن١ً. نُا إٔ بُٝٓا ايتُطٸز ع٢ً قِٝ ا٭غط٠ َتٛقع دسا، َُٗا ناْت ؾا

إظزٖاض قِٝ ايؿه١ًٝ ٗ إطاض ا٭غط٠ َطتٗٔ يك٬ح ْٝع أؾطازٖا. يصا ٫ 

ٜ٪اخص ايؿطز ظطٜط٠ أغطت٘، ٚايعهؼ قشٝح. ٚنٌ ؾطز َػ٪ٍٚ عٔ 

 غًٛن٘ ٚؾكا يًُٓطل ايسٜين، ٫ٚ ٜ٪اخص َا ؾعًت أغطت٘.

ٜٓبػٞ يًُػرلٟ اؿسٜح عٔ ايٓػ١ٜٛ، نشطن١ فتُع١ٝ، تػع٢  -4

طأ٠، ٚإعاز٠ ا٫عتباض ٱْػاْٝتٗا، نٞ تعٞ شاتٗا َٚٔ يذلؾٝس ٚعٞ إ

سٛشلا. ٚعٓسَا تعٞ شاتٗا، ٫ تٓعيل يًتُطنع سٍٛ ا٭ْج٢، شيو احملٛٛض 

ايصٟ دعً٘ َدلضا ي٬ْط٬م َٔ ا٭غط٠ زٕٚ ايؿطز. ؾٛعٞ ايصات ؾطٙ 

يتؿازٟ ايتُطنع سٍٛ ا٭ْج٢، ٚيٝؼ فطز ٚدٛزٖا زاخٌ ا٭غط٠. ٚنِ 

ابا سكٝكٝا زاخٌ أغطتٗا. ٚنِ َٔ اَطأ٠ تتُهع َٔ أْج٢ تعٝـ إغذل

سٍٛ أْٛثتٗا، ٖٚٞ تعٝـ أدٛا٤ ٜػٛزٖا إٓطل ايصنٛضٟ. ٚضَا تعٝـ 

َع ْػ٠ٛ ٜكسغٔ زْٚٝتٗٔ، باعتباضٖا تكسٜطا إشلٝا هب ايتُاٖٞ َع٘، 

 ٚعسّ ايتُطٸز عًٝ٘.
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مل ٜتشسخ َ٪يـ ايهتاب عٔ ٚعٞ إطأ٠، ٚا٭غباب اييت أزت  -5

تاضىٝا، َٚا ٖٛ زٚض ايذلاخ ٚايٓكٛم إكسغ١؟. ٚنٝـ ٫نطٗازٖا 

ّهٔ قٝاغ١ َؿطٚع ْػٟٛ ٫ ٜتكاطع َع إكسؽ ٚأسهاّ إطأ٠ ٗ 

ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬. َؿطٚع ٜػتعٝس إْػا١ْٝ ٚاغتك٬ي١ٝ ٚسط١ٜ َٚػاٚا٠ 

 ٚسكٛم إطأ٠؟.

إٕ ٚدٛز إطأ٠ زاخٌ أغط٠ ٫ ٜهُٔ شلا ٚعٝا َتطٛضا ٜسضى دصٚض  -ـ6

هاي١ٝ، َا مل ُاضؽ ايٓكس َباؾط٠، ٚتعٝس ايٓٛط ٗ ٚعٝٗا يًصات، اٱؾ

ٖٚصا عٌُ ؾطزٟ، ٫ ٜتشكل إ٫ زاخٌ ب١٦ٝ ادتُاع١ٝ، تهٕٛ ؾٝ٘ إطأ٠ 

ؾاع١ً ٚيٛ ْػبٝا نٞ تهتؿـ شاتٗا أنجط َٔ خ٬ٍ ا٫ستهانات 

ايٛٚٝؿ١ٝ، ٚايع٬قات ايعا١َ. أَا زاخٌ ا٭غط٠ ؾُشاقط٠ بكِٝ أغطتٗا،٫ 

ٖا تطاٙ ا٭غط٠، ؾ٬ ٜتشكل ايٛعٞ إطًٛب ؿطنتٗا تط٣ أنجط 

باػاٙ ؼكٝل سكٛقٗا اٱْػا١ْٝ اييت تكع اؿط١ٜ ع٢ً ضأغٗا، بٌ غذل٣ 

ٗ اؿط١ٜ، إشا ناْت تٓتُٞ يعا١ً٥ قاؾ١ٛ، ٖتو ؿطَتٗا ٚسٝجٝتٗا 

 ست٢ ع٢ً َػت٣ٛ إطايع١ ٚايتؿهرل ٚاؽاش ايكطاض.

ػرلٟ نإٔ ٚعٞ إطأ٠ َعط٢ أؾِٗ َٔ ن٬ّ ز. عبس ايٖٛاب إ - 7

داٖع تتًكاٙ عدل ا٭غط٠، ٚس٦ٓٝصٺ ٜهٕٛ ٚعٝٗا َطتٗٓا يٛعٞ أغطتٗا، 

ٚطبٝع١ ؾُُٗٗا يسٚض ا٭ْج٢، غًط١ ايصنط، ا٫خت٬ف ايٛٚٝؿٞ، 

تأثرلات ايذلاخ ٚايسٜٔ إٍ غرل شيو. ٚإشا قسم ٖصا ٗ َطاسٌ سٝاتٗا 

 ع٢ً اؿٝا٠.ا٭ٍٚ ؾٗٞ يٝػت نصيو عٓسَا ٜٓهر ٚعٝٗا، ٚتٓؿتح 
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إٕ ٚدٛز إطأ٠ زاخٌ أغط٠، نايطدٌ، ٫ ٜهُٔ يٓا عسّ  -8

ُطنعُٖا سٍٛ شاتُٗا، ٚبايتايٞ ؾٗادؼ ايتُطنع ٜبك٢، َا مل 

تتشكٔ إطأ٠ بٛعٞ سكٝكٞ يصاتٗا ٚإْػاْٝتٗا. ٚعٞ َٓؿكٌ عٔ غًط١ 

ايطدٌ ٚا٭غط٠. بٌ قس ٜتطٛض ا٭َط إٍ ُطنع ا٭غط٠ سٍٛ شاتٗا، 

 غط َتكاضع١، ٚؾكا يط٩ٜت٘.ٜٚٓتٗٞ ا٭َط باجملتُع إٍ ُأ

٫ ْأَٔ َع َؿطٚع إػرلٟ عسّ تؿاقِ قِٝ ايٓٛاّ ا٭بٟٛ زاخٌ  -9

ا٭غط٠، َا مل تِع إطأ٠ شاتٗا ٚاغتك٬يٝتٗا، ٚتسضى نٝـ تتعاٌَ َع 

قِٝ ٖصا ايٓٛاّ، ايصٟ ٜ٪نس عًٝ٘ ايذلاخ، ٚؾتا٣ٚ ايؿكٗا٤، بٌ ٚست٢ 

ٓتؿًٗا َٔ ؾدار ايٓكٛم إكسغ١، َا مل تكطأ َٓٗر كتًـ، ٜ

 اٱط٬قات، ٚايتشاٌٜ عًٝٗا َٔ قبٌ ايؿكٗا٤.

يٝػت َؿه١ً إطأ٠ ٗ ٚدٛزٖا أٚ عسّ ٚدٛزٖا زاخٌ ا٭غط٠،  – :

إِا َؿه١ً إطأ٠ ٗ نٝؿ١ٝ ٚعٝٗا يصاتٗا، ٚعسّ تدلٜط زْٚٝتٗا عهِ 

غط٠ٛ ايذلاخ ٚايعازات ٚايتكايٝس. إػأي١ ا٭غاؽ نٝـ مطض ٚعٞ 

١ٝ ٚا٫ْكٝاز ايٛدٛزٟ يًطدٌ؟. ٚنٝـ لعًٗا تٓٛط يصاتٗا إطأ٠ َٔ ايتبع

ٚاٯخط، َٔ ظا١ٜٚ ٚسس٠ اؾٓؼ ايبؿطٟ، ٚٚسس٠ يٛاظّ ٚدٛزُٖا: اؿط١ٜ 

ٚإػاٚا٠؟ ٚنٝـ لعٌ إطأ٠ تعٝـ باغتك٬ي١ٝ تا١َ، ست٢ ٖٚٞ زاخٌ 

أغطتٗا، ؾٛدٛز إطأ٠ زاخٌ ا٭غط٠ يٝؼ عٝبا، بٌ ؾطؾا ٚعع٠ جملتُع 

١ً إطأ٠ َؿه١ً ٚعٞ أغاغا. ٚسُٝٓا تتُتع بٛعٞ ايؿه١ًٝ. ؾُؿه

َػتٓرل، غٝهُٔ يٓا عسّ ُطنعٖا سٍٛ ا٭ْج٢. ٚغتػع٢ يًٛقٛف 

 ظاْب ايطدٌ، بعٝسا عٔ أٟ ؼٝعات ْؿػ١ٝ.
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ايتُطنع سٍٛ ا٭ْج٢ ؾِٗ َػاٜط ؾصض اٱؾهاي١ٝ ايٓػ١ٜٛ، تتٛقـ  -21

ٌٝ ايكطاع َعاؾت٘ بايعٛز٠ يًُطدع١ٝ اٱْػا١ْٝ إؿذلن١، ْٚعع ؾت

ٚايتكازّ، بٌ إطأ٠ ٚايطدٌ. ٫ٚ ٜتٛقـ ٖصا ع٢ً بكا٤ إطأ٠ زاخٌ 

أغطتٗا، ٚؽًٝٗا عٔ باقٞ ٚٚا٥ؿٗا اؿٝات١ٝ، عٓسَا تهٕٛ عٓكطا 

 َ٪ثطا نُٔ اختكاقٗا.

ٚأَا عٔ َٛقـ ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ َٔ ٢ّٓ ططٜـ اـٛيٞ ؾٝكٍٛ:  

يٝؼ يًسنتٛض٠ ٢ّٓ ططٜـ اـٛيٞ َؿطٚعا َػتك٬ عٔ ايٓػ١ٜٛ 

ايعا١ٕٝ، ٫ٚ ٜؿِٗ َٔ ن٬َٞ غًبٗا خكٛقٝتٗا ايؿهط١ٜ ٚبكُتٗا 

إتُٝع٠ نُٔ سطن١ ايٓػ١ٜٛ ايعطب إغ١َٝ٬، بٌ أقكس أْٗا َٝٸعت 

ععظت تًو ا٭ؾهاض َٔ زاخٌ تطاثٗا. ٚقس اَتاظت ٚتبٓت بٛعٞ َػتٓرل، ٚ

ٗ نتاباتٗا َٛغٛعٝتٗا، ٚتككٝٗا يًُؿّٗٛ ٚؾًػؿت٘ َٚٛنٛع٘ 

ٖٚسؾ٘، ٚنؿؿت عٔ تعسز اػاٖات ْػ١ٜٛ َا بعس اؿساث١. إش يٝػت 

مث١ قٝػ١ ْٗا١ٝ٥، نُا ٜبسٚ َٔ عبس ايٖٛاب إػرلٟ، ايصٟ ضاح ٜ٪نس 

ٓتٗٞ إٍ ٖادؼ ايتُطنع سٍٛ ع٢ً اػاٙ ٚاسس ٗ ؾًػؿ١ ايٓػ١ٜٛ يٝ

ا٭ْج٢، ٜٚتدص َٓ٘ شضٜع١ يتهطٜؼ ا٭غط٠ َؿَٗٛٗا ايذلاثٞ، ايصٟ ّٓح 

ايصنط ايك١َُٛٝ ٚغٝاز٠ ايكطاض ٚإكرل، َع بعض ايتشػٝٓات. ٚٗ 

ايٛقت ايصٟ ٜطؾض ؾٝ٘ إػرلٟ َؿّٗٛ ْػ١ٜٛ َا بعس اؿساث١، ٜٚػتبسٍ 

٢ّٓ ططٜـ، ٗ ايؿُٝٝٓعّ بتُطنع ا٭ْج٢ سٍٛ ايصات، ت٪نس 

نتابٗا: "ايٓػ١ٜٛ ٚؾًػؿ١ ايعًِ": )إٕ َا بعس اؿساث١ ٖٞ ؾك٘ اييت 

أتاست يًٓػ١ٜٛ ٗ َٛدتٗا ايجا١ْٝ إٔ تطتؿع إٍ َػت٣ٛ ايٓٛط١ٜ ٚايؿًػؿ١ 

ايكطو١ ٚايػ٪اٍ اٱبػتُٛيٛدٞ ٚؾًػؿ١ ايعًِ، ٖصا َٔ سٝح أعازت 
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عسز َا بعس اؿساث١ ططح ايػ٪اٍ اٱبػتُٛيٛدٞ(، ٖا ٜ٪نس ت

ا٫ػاٖات زاخٌ ْػ١ٜٛ َا بعس اؿساث١، ٖٚٛ َا تؿرل ي٘: ايٓػ١ٜٛ 

ايطازٜهاي١ٝ ايجكاؾ١ٝ أٚ اؿهاض١ٜ اييت ٖٞ شات طابع أنازّٞ ضقٌ، 

ؾطنت ْؿػٗا ع٢ً بطاَر ايسضاغ١ ٗ داَعاتٺ ؾت٢. ٚتط٣ إٔ 

ايطازٜهاي١ٝ ايجكاؾ١ٝ تعين إٔ ايٓػ١ٜٛ، عهػا يًطازٜهاي١ٝ إتططؾ١، 

ذّا ؾهطٜٸّا، ؾٗسؾت إٍ ايبشح عٔ إطاض ْٛطٟ أعُل انتػبت ْه

ٚأسلٌ َٔ فطز إطايب١ بإػاٚا٠ َع ايطداٍ ٚطبّكا يًُٓٛشز ايصنٛضٟ 

 ايطدٌ. -ايػا٥س يٲْػإ 

ّٚهٔ تًدٝل أِٖ أؾهاضٖا ٗ ٖصا اجملاٍ نُا ٜطٟ ا٭غتاش َادس  

 ايػطباٟٚ عًٞ ايٓشٛ ايتايٞ:

كس ايكطٝع١ بٌ ايصنٛض٠ ٚا٭ْٛث١، نٞ إٕ َا تطٜسٙ ايٓػ١ٜٛ سّكّا ٖٛ ْ -

 ٫ ٜػتكٌ أسسُٖا عٔ اٯخط.

إٕ عسّ إػاٚا٠ ايصٟ غاز ا٭غط٠ ٗ إانٞ ٫ وٍٛ زٕٚ ايعٌُ ع٢ً  -

 ؼكٝل أغط٠ تتػِ بإػاٚا٠ ٗ إػتكبٌ.

إٕ َؿه١ً ا٭عبا٤ إٓعي١ٝ ٫ تٴشٌ بػشل ا٭غط٠ ٚاٱعطاض عٔ  -

زا٥ٗا ٚإعاز٠ تٛظٜع ا٭زٚاض يتشٌ َػ٦ٛي١ٝ اٱلاب، بٌ ؾك٘ بايتعإٚ ٗ أ

 ايٛايسٜٔ قٌ ا٭١ََٛ.

 اـدل٠ إعطؾ١ٝ يًُطأ٠ ٖٛ ضب٘ إعطؾ١ با٭خ٬م. -

ٕٻ ايٓػ١ٜٛ ؾًػؿ١ نس ا٫غتعُاض ٚاٱَدلٜاي١ٝ. -  إ

 يًٓػ١ٜٛ َدلضات ايععِ بإٔ َؿه١ً ايب١٦ٝ َٔ خكٛقٝاتٗا. -
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ايتٜٓٛط١ٜ قس ؼطٻضت َٔ إٕ ؾًػؿ١ ايعًِ ايٓػ١ٜٛ بعس اؿساث١ٝ بعس  -

 ايٓٛط٠ ايتكسٜػ١ٝ يًعًِ.

تٓكس ٢ّٓ ططٜـ اـٛيٞ ا٫ػاٙ ايطازٜهايٞ اٯخط، ٚتططح بسا٥ٌ  -

عٔ اٱبػتُٛيٛدٝا اييت تكطع ع٬قتٗا بإٝتاؾٝعٜكا ٚبايكِٝ اييت تهٕٛ 

ع١ًُٝ ع٢ً ا٭قاي١، تطٜس اٱبػتُٛيٛدٝا ايع١ًُٝ ايٓػ١ٜٛ إٔ تهٕٛ 

١ بٌ إعطؾ١ ٚايٛدٛز ٚايك١ُٝ، بٌ اٱبػتُٛيٛدٝا ؼطٜط١ٜ، ُس ع٬ق

 ٚإٝتاؾٝعٜكا؛ يتهؿـ عٔ ايؿهٌ ايعازٍ يٛدٛزْا ٗ ايعامل.

ثِ ٜ٪نس ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ ٚتط٣ ز. ٢ّٓ ططٜـ إٔ ايؿًػؿ١  

ايٓػ١ٜٛ بػا٥ط ؾطٚعٗا تعٌُ ع٢ً خًد١ً ايتكٓٝؿات ايكاطع١ يًبؿط إٍ 

ٟ بؿهٌ عاّ أْػام ْٛط١ٜ َٔ إؿاِٖٝ شنٛض١ٜ ٚأْج١ٜٛ ٚايؿهط ايٓػٛ

ٚايكهاٜا ٚايتش٬ًٝت تكـ ٚتؿػط أٚناع ايٓػا٤ ٚخدلاتٗٔ، ٚغٴبٴٌ 

ُٕج٢ً َٓٗا.  ؼػٝٓٗا ٚتؿعًٝٗا، ٚنٝؿ١ٝ ا٫غتؿاز٠ ا

ٜٚػتططز ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ ؾٝكٍٛ: أدس ٗ ططح ز. ٢َٓ ططٜـ  

ٚزٚضٖا اـٛيٞ ططسا عك٬ْٝا، ٜػتعٝس ٚعٞ إطأ٠ بإْػاْٝتٗا، 

ايتاضىٞ، ٜٚ٪نس ع٢ً عهٜٛتٗا ٚؾاعًٝتٗا، ضغِ تعُس ايصنط تػٝٝبٗا. 

 خاق١ ايٓػ١ٜٛ ايطازٜهاي١ٝ ايجكاؾ١ٝ أٚ اؿهاض١ٜ.

ثِ ٜ٪نس ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ ٚضغِ خكٛقٝتٓا نعطب َٚػًٌُ  

يهٔ ٖصا ٫ ٜدلض ايكطٝع١ َع إعطؾ١ ايػطب١ٝ، ٚا٫غتؿاز٠ َٔ ايتذطب١ 

ايٓػ١ٜٛ. ٚا٫غتؿاز٠ َٔ ا٫ػاٖات اييت تت٤٬ّ َع ايهبرل٠ يًشطن١ 

ثكاؾتٓا، ٫ٚ َاْع أٜها َٔ تطٜٛط ثكاؾتٓا ٚض٩ٜتٓا يذلق٢ ٕػت٣ٛ ايٓػ١ٜٛ 

 ٗ داْبٗا إؿطم.
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َٚٔ د١ٗ أخطٟ ٜكٍٛ ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ أْا نس ايتًؿٝل، ٚايبشح  

عٔ تأ٬ٜٚت ت٪نس أقايتٓا، يهٔ ايٓػ١ٜٛ نُا ططستٗا ز. ٢ّٓ 

طٜـ ت٪نس تعسز ا٫ػاٖات، خاق١ "ايٓػ١ٜٛ ايطازٜهاي١ٝ ايجكاؾ١ٝ أٚ ط

اؿهاض١ٜ"، اييت ت٪نس ع٢ً ا٭غط٠ ٚا٭١ََٛ ٚاؿؿاٚ ع٢ً ايب١٦ٝ 

ٚايؿطان١ اٱْػا١ْٝ، ٚتطتب٘ بايكِٝ ٚا٭خ٬م، ؾهُا ؼسخ إػرلٟ 

عٔ اػاٙ ضازٜهايٞ، غٛزاٟٚ، مث١ اػاٙ ّهٔ تبٓٝ٘ ٚتطٜٛطٙ، َٔ 

بأغػ٘. ٚعًٝ٘ ٫ أدس َا أعذلض ب٘ ع٢ً ططح ايػٝس ٢ّٓ غرل إػاؽ 

ططٜـ ٖٓا. يهٔ ا٩نس ع٢ً أ١ُٖٝ ٚعٞ إطأ٠ يصاتٗا ٚإْػاْٝتٗا، 

يٝهٕٛ أغاغا شلا ٗ سطنتٗا اجملتُع١ٝ ٚبًٛؽ أٖساؾٗا، َع تأنٝس 

شاتٗا، ٚتأنٝس ؾطانتٗا اٱْػا١ْٝ، َُٗا ساٍٚ ايصنط طُػٗا، 

١ٜ عٓسٟ ٜبسأ َٔ ايؿطز، أْج٢ ٚشنط، ٚا٫غتع٤٬ عًٝٗا. ؾُؿطٚع ايٓػٛ

 َٚٔ ثِ ا٫ْط٬م إٍ اجملتُع.
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 املرأَ والالىدشلًب
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 املرأَ والالىدشلًب

 

ْػأٍ ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ ؾٓكٍٛ: ٜطٟ ايبعض إٔ زضاغات ا٭ْٛث١  

تٓطًل َٔ ايؿطن١ٝ ايكا١ً٥ بإٔ إطأ٠ عهٛ ؾاعٌ ٗ اجملتُع، غرل أْٗا ٫ 

ؼكٌ ع٢ً سكٛقٗا إؿذلن١، ٚيصا غعت إطأ٠ بإٔ تكّٛ بتػٝرل َٛٗط 

( بططٜك١ ؽتًـ عٔ Landscapeغطح ا٭ضض ٚتعسًٜ٘ )اي٬ْسغهٝب 

ايطدٌ، ا٭َط ايصٟ ٜتطًب إعاز٠ ايٓٛط ٗ َهْٛات  ططٜك١

اي٬ْسغهٝب تبعا يًططٜك١ اييت مت ؾٝٗا إعاز٠ بٓا٥٘ أٚ تعسًٜ٘، ٚيصا 

انطط اؾػطاؾٕٝٛ َٔ باسجٞ ا٭ْٛث١ إٍ ايكٍٛ بإٔ َؿّٗٛ ايٓٛع ٜتػرل 

ٖٚصا ا٭َط ايصٟ ٜػتسعٞ إعاز٠ تعطٜؿ٘ ٚتككٞ  بتػرل ايعَإ ٚإهإ،

عطٜـ ا٫دتُاعٞ ي٘ ٚايصٟ ىتًـ تبعا شلصٙ ايؿًػؿ١ عٔ ططم بٓا٥٘، ٚايت

 ايتعطٜـ ايبٝٛيٛدٞ ي٘.. ؾُا ضأٟ ا٭غتاش ٗ ٖصا ا٭َط؟

ٚهٝبٓا ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ ؾٝكٍٛ: ٜؿتٌُ ايػ٪اٍ ع٢ً َكسَات،  

ٜٓبػٞ ؼطٟ قسقٝتٗا، ٚأٜٔ ْتؿل أٚ نتًـ َعٗا، يًتٛؾط ع٢ً ْتٝذ١ 

َٛنٛع١ٝ. إكس١َ ا٭ٍٚ: )إطأ٠ عهٛ ؾاعٌ ٗ اجملتُع(. ٖٚصا ٫ غباض 

ٌ عًٝ٘. ٫ٚ ّهٔ ٭سس إْهاضٙ إ٫ َٔ نإ ٚإا يٓؿػ٘، َعتسٺ أثِٝ. ب

يٝؼ ٗ ايهٕٛ غٛاُٖا. ُٖٚا ٜكتػُإ َكرلا ٚاسسا، ٚسٝا٠ 

ُٸٌ اٯخط، ٫ٚ ّهٔ ا٫غتػٓا٤ عٔ بعهُٗا.  َؿذلن١. أسسُٖا ٜه

ٜٚهؿٞ أزٚاض إطأ٠ ٗ ا٭١ََٛ، ٚخس١َ ايعا١ً٥، َٚؿاضنتٗا ي٘ ٗ 

نجرل َٔ ا٭عُاٍ. ؾه٬ عٔ َػرلتٗا اؿٝات١ٝ ٗ ْٝع اجملا٫ت. 

ٗس ٕػرلتٗا. ٖٚٞ َػرل٠ تاضى١ٝ. ؾإطأ٠ ٚتاضىٗا َٚٓذعاتٗا تؿ

َهطٗس٠، َٗه١َٛ، ٖٚصا َع٢ٓ إكس١َ ايجاْٞ: )غرل أْٗا ٫ ؼكٌ 
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ُٸـ ا٭ْٛث١، ّٚذٸس  ع٢ً سكٛقٗا إؿذلن١(. بؿعٌ ايٓٛاّ ا٭بٟٛ ايصٟ ٜٗ

ايصنٛض٠، بسٚاؾع ْطدػ١ٝ ٚاغتع٤٬ دٓػٞ. ٚقٗط يتشسٜٗا ايٛدٛزٟ، 

ٖا. ٖا سس٣ بٗا بعس َػرل٠ ط١ًٜٛ َٔ إتُجٌ بتٛقـ ٚدٛزٙ ع٢ً ٚدٛز

إعاْا٠، اغتعاز٠ ؾدكٝتٗا َٔ خ٬ٍ إطايب١ عكٛقٗا ٚاْتعاع اعذلاف 

 إْػاْٞ بٗا.

)ٚيصا غعت إطأ٠ بإٔ تكّٛ بتػٝرل َٛٗط غطح ا٭ضض ٚتعسًٜ٘  

بططٜك١ ؽتًـ عٔ ططٜك١ ايطدٌ(. ٖٚٞ  Landscape)اي٬ْسغهٝب 

 إكس١َ ايجايج١.

سغهٝب، "إٛٗط اؿهاضٟ يػطح ا٭ضض". ٚإكس١َ ٜٚطاز باي٬ْ 

تهُط ؾه٣ٛ َطٜط٠ َٔ ا٫قكا٤ ٚا٫نطٗاز، سسّا غسا إٛٗط 

اؿهاضٟ يػطح ا٭ضض اي٬ْسغهٝب سهطا ع٢ً ايطدٌ زْٚٗا، بُٝٓا 

ايؿعٌ اؿهاضٟ ؾعٌ َؿذلى، َسٜٔ يًُطأ٠ ٚايطدٌ، ي٫ٛ َكازضت٘ 

ايطدٌ ٖٚٞ ايػايب١ٝ ٗ ْٝع ؾٗٛزٖا. ست٢ ٗ اؿا٫ت اييت ٜتؿطٸز ؾٝٗا 

أما٤ ايعامل، تهٕٛ إطأ٠ ؾطٜه١ ي٘ ٗ ايعٌُ ٚا٫ْتاز ٚايبٓا٤ ايعًُٞ 

ٚاؿهاضٟ. ٚشيو إٔ ايطدٌ ٫ ّهٓ٘ إلاظ نٌ َا ألعٙ َع سذِ 

َتاعب اؿٝا٠ ٚتساعٝات ا٭عُاٍ، ي٫ٛ ٚدٛز نا٥ٔ ٜتٛاض٣ خًـ ددلٚت٘ 

َٝا تتٛقـ عًٝٗا َٛاق١ً ٚطػٝاْ٘. نا٥ٔ بؿطٟ، ٜتٍٛ سع١َ أعُاٍ ٜٛ

سٝات٘ ٚاغتُطاض َٓذعات٘، ٚأَٓ٘ ايٓؿػٞ ٚاغتكطاضٙ. ؾإشا مل ٜهٔ 

يًُطأ٠ إلاظ َباؾط َٔ خ٬ٍ َٓذع ؾعًٞ، ْٛطٟ أٚ تطبٝكٞ، ؾٗٞ 

ؾطٜهت٘ بٗصا إع٢ٓ. ٖٚٛ َع٢ٓ ٜتِ إقكا٩ٙ ٚتُٗٝؿ٘ بؿعٌ إٓطل 

ػطاؾٝا ايصنٛضٟ. غرل إٔ اغتعاز٠ سكٛقٗا إٗه١َٛ َٔ ٚد١ٗ ْٛط اؾ
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ايٓػ١ٜٛ )ٜتطًب إعاز٠ ايٓٛط ٗ َهْٛات اي٬ْسغهٝب، تبعا يًططٜك١ 

اييت مت ؾٝٗا إعاز٠ بٓا٥٘ أٚ تعسًٜ٘(. أٟ إعاز٠ ايٓٛط ٗ ايٛد٘ اؿهاضٟ 

يػطح ا٭ضض، َٚهْٛات٘ اييت ٖٞ َؿاٖس عُطا١ْٝ ٚإلاظات بؿط١ٜ، 

يتككٞ آثاض إٓذع ايٓػٟٛ َٔ د١ٗ، ٚايتعطٸف ع٢ً ايهٝؿ١ٝ اييت 

استهط ؾٝٗا ايصنط اي٬ْسغهٝب، ٚعٓسَا تهع ٜسٖا ع٢ً دصض 

اٱؾهاي١ٝ ّهٓٗا تػٝرل ظا١ٜٚ ايٓٛط، بعس تكِٜٛ ثٓا١ٝ٥ ايٓٛع / اؾٓسض. 

ؾج١ُ َُٗتإ إشّا، ضقس اؾٗس ايٓػٟٛ ٗ إؿٗس اؿهاضٟ. ٚإعاز٠ بٓا٤ 

اي٬ْسغهٝب، ٚظا١ٜٚ ايٓٛط، يتؿازٟ طػٝإ ايصنٛض٠ ع٢ً ا٭ْٛث١. 

ت ظا١ٜٚ ايٓٛط تصنرل إٓذع اؿهاضٟ َٔ ٚسٞ َطنع١ٜ سٝح أزَٓ

ايطدٌ، ٖٚاَؿ١ٝ إطأ٠، سسّا تًتبؼ اؿكٝك١ ٚتتٛاض٣ دٗٛزٖا، بؿعٌ 

إٓطل ايصنٛضٟ، ٚغٝاز٠ قِٝ ايبططٜطن١ٝ. ٖٚصا ًِٚ ٚقٗط شلا. 

ٚبؿهٌ أٚنح مث١ َك٫ٛت أغاغ١ٝ تػتٛطٔ إطدعٝات ايصنٛض١ٜ، 

ْػاْٞ بس٫ َٔ ايٛعٞ ايصنٛضٟ، ٜٓبػٞ ْكسٖا ٚإعاز٠ تؿهٌٝ ٚعٞ إ

ايصٟ أزَٔ إقكا٤ ا٭ْج٢. بؿهٌ ٜػُح ي٘ ْؿػٝا بتكبٸٌ ٚدٛز َٓذعاتٗا 

إٍ داْب َٓذعات٘، ٚا٫عذلاف باؿكٝك١ نا١ًَ سُٝٓا تػتكٌ ٖٞ 

َٓذعٖا. ٚا٭نجط سُٝٓا تتؿٛم عًٝ٘، زٕٚ َكازض٠ دٗٛزٖا أٚ ا٫يتؿاف 

ن١. ٖا ٜعين ْكس ايٛعٞ عًٝٗا. ؾه٬ عٔ ا٫عذلاف بإٓذعات إؿذل

ايصنٛضٟ يٝهـ عٔ تبازض َطنع١ٜ ايصنط ٚتُٗٝـ إطأ٠ ٗ تكِٝ 

إٓذع اؿهاضٟ. ٜٚػُح ي٘ بًش١ٛ تأٌَ ٕعطؾ١ سكا٥ل ا٭َٛض. ٚايهـ 

َٳٔ قاسب٘؟، يتتػا٣ٚ  عٔ غ٪اٍ َٳٔ ٖٛ قاسب ٖصا إٓذع"؟ إٍ " "

َٳٔ ٖٞ قاسبت٘"؟!!!. إٕ اي َٳٔ ٖٛ قاسب٘"؟ ٚ" ٛاقع ايٓػب١ بٌ "
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ايتاضىٞ، ٚيٛ ٗ ايكطٕٚ ا٭خرل٠، ٜؿٗس إٔ ايصنط ٫ وتهط اٱلاظ، 

ٖٚٓاى أْج٢ تبسع بؿهٌ َباؾط أٚ غرل َباؾط. ٚعًٝ٘ ٖٓاى َباز٨ 

َٚك٫ٛت ٚأطط ثكاؾ١ٝ تتٛاض٣ خًـ اـطاب، ٜٓبػٞ ْكسٖا ٚإعاز٠ 

تؿهًٝٗا. ٖٚصا َا تككسٙ عباض٠: )ٜتطًب إعاز٠ ايٓٛط ٗ َهْٛات 

تبعا يًططٜك١ اييت مت ؾٝٗا إعاز٠ بٓا٥٘ أٚ تعسًٜ٘(. ؾاعاز٠  اي٬ْسغهٝب،

ايٓٛط ٖه١ٓ ؾك٘ بايٓكس ٚإطادع١، ٚتأغٝؼ ٚعٞ إْػاْٞ، ٜككٞ 

َطنع١ٜ ايصنط ٖٚاَؿ١ٝ ا٭ْج٢، ٜٚعٝس تؿهٌٝ ايٛعٞ ع٢ً أغاؽ 

ٚسس٠ اشل١ٜٛ اٱْػا١ْٝ: أْج٢ أٚ شنط. ٚؾطان١ إٓذع اؿهاضٟ، 

ا٭عُاٍ ايؿاق١ ٜتؿطٸز بٗا ايطدٌ، يهٔ  ٚتكاغِ إكرل ايبؿطٟ. ْعِ

نٝـ ّهٓ٘ شيو َا مل تهٔ خًؿ٘ اَطأ٠، تسبٸط ؾ٪ٕٚ سٝات٘، خاق١ 

إٓعي١ٝ َٓٗا، َٚا وتاد٘ َٔ غعاز٠ ٚزف٤ ٕٛاق١ً أعُاي٘؟. ٚأَا ٗ 

عامل ايّٝٛ. عامل تك١ٝٓ إعًَٛات، ؾاؿاد١ شلا ضَا أؾس ٚأندل. يػت 

ٔ هب ايتٜٓٛ٘ َٓذع إطأ٠، يتػٝرل َع تأْٝح أٚ تصنرل إٓذع، يه

 ْٛط٠ اجملتُع عٓٗا.

ٚبايتايٞ، ؾج١ُ َٓذعات ؽل إطأ٠، مت تُٗٝؿٗا ٚؾل ايٓٛط٠  

ايصنٛض١ٜ نُا ٜطٟ ا٭غتاش، ٚاغتعازتٗا تتطًب أ٫ٚ إعاز٠ تؿهٌٝ 

ايٛعٞ ايصنٛضٟ، ٚاغتبساي٘ بٛعٞ إْػاْٞ، ٜٗسض ثٓا٥ٝات٘ ايكًب١، َٔ 

ٚضز ا٫عتباض يًُطأ٠. ٚثاْٝا ؾطظ اٱلاظ ا٭ْجٟٛ أدٌ اؿكٝك١ إٛنٛع١ٝ 

ٚايتعطٜـ ب٘ ٚبتاضى٘. بٌ ٜٚهٝـ ا٭غتاش ؾٝكٍٛ: ٜٓبػٞ إٔ ٜعٞ ايعكٌ 

اؾُعٞ ايسٚض اي٬َباؾط يًُطأ٠ ٗ َٓذعات ايطدٌ نُا تكسّ بٝاْ٘. غرل 

إٔ قِٝ ايعبٛز١ٜ ٚايٓٛاّ ا٭بٟٛ غازت َؿاقٌ ايتاضٜذ، َا ٗ شيو تاضٜذ 
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ايػُا١ٜٚ، ؾًِ تأخص إطأ٠ زٚضٖا اؿكٝكٞ. ٚنٌ َا سكًت ايطغا٫ت 

عًٝ٘ إْكاؾٗا َازٜا، ٚاْتؿاشلا دع٥ٝا َٔ ايٓٛط٠ ايس١ْٝٚ. أٚ ؾطع١ٓ دع٤ 

َٔ زْٚٝتٗا. يهٓٗا ع٢ً ايكعٝس ايعًُٞ مل تتٍٛ، َا ٜ٪نس ثك١ ايطدٌ 

بٗا، خاضز سسٚز أزٚاضٖا: ا٭غط٠ َٚا ٜتعًل بٗا، َٔ خسَات عبٛز١ٜ 

ا. خاق١ ١ََٛٛٓ ايكِٝ ٚايكٛاٌْ ايعطؾ١ٝ، اييت تبذٌ ُؾطنت عًٝٗ

ايصنط، ُٚتٗٔ ا٭ْج٢، ٜٛٗط شيو دًٝا َٔ ططٜك١ اـطاب، ٚنٝؿ١ٝ 

تعاًَٗا ٚاْكٝاعٗا يًعٚز، ٚأغًٛب تأزٜب ا٭طؿاٍ ع٢ً طاع١ ايصنٛض٠ 

زٕٚ ا٭ْٛث١، ٖا ٜهؿـ عٔ ٚدٛز َطدعٝات شنٛض١ٜ ضاغد١، تػتُس 

 ايباًٜٛيٛد١ٝ. إطأ٠ َٓٗا َؿاعط ايس١ْٝٚ

ثِ ٜػتططز ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ ؾٝكٍٛ: "ٚع٢ً ٖصا ايكعٝس قاَت  

ايٓػ١ٜٛ بأضؾؿ١ َٓذعات ايٓػا٤، بعس تككٞ ايتاضٜذ، َٚػا٤ي١ ايعكٌ 

ايصنٛضٟ عٔ تُٗٝؿات٘ إتعُس٠ ٕٓذعات ايٓػا٤ عدل ايتاضٜذ. ٚقس 

قسضت نتب َٚٛغٛع١ بصيو. سٝح أنست ايهؿٛؾات ا٭ضؾٝؿ١ٝ 

إطأ٠ ٗ اجملا٫ت نًٗا: ايؿٔ، إٛغٝكا، إػطح، عًِ ايٓؿؼ، سهٛض 

ايع٬ز ايٓؿػاْٞ، ا٫قتكاز، ٚاقتكاز إطأ٠، ايصٟ ٖٛ عًِ سسٜح، 

ايتعًِٝ، ايساضغات ٚايبشٛخ ا٭ناز١ّٝ، ايٓكس ا٭زبٞ، ايؿًػؿ١، 

ايطب، كتًـ ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ ٚايع١ًُٝ، ٚأخرلا ايؿها٤. ٖٚسف شيو، 

٢ٓ ططٜـ: "يتجبت ايط١ٜ٩ ايٓػ١ٜٛ اييت دط٣ تُٗٝؿٗا نُا تكٍٛ ّ

طًّٜٛا، ٚؾعايٝتٗا ٚدسٚاٖا". ٚيٝؼ ٖسؾٗا ايتٓاؾؼ أٚ ايتٓاز َع ايطدٌ. 

ٚقس تطٛض َٛنٛع اؾػطاؾٝا ايٓػ١ٜٛ َٔ زضاغ١ إطأ٠ ٗ اؾػطاؾ١ٝ / 

إهإ، َٚس٣ تأثطٖا ب٘، إٍ ؼطٟ زٚضٖا ٗ بٓا٤ اي٬ْسغهٝب. يصا 
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)تطنع "اؾػطاؾ١ٝ ايٓػ١ٜٛ" ع٢ً تككٞ أثط ايٓٛع،  ٗ ٖصا ايػٝام

 ٚاـًؿ١ٝ ايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ يٲْػإ ٗ تؿهٌٝ ٚعٞ إهإ.

ٚٗ ن٤ٛ ٖصٙ إكسَات ٜ٪نس ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ ؾٝكٍٛ: )انطط  

اؾػطاؾٕٝٛ َٔ باسجٞ ا٭ْٛث١ إٍ ايكٍٛ بإٔ َؿّٗٛ ايٓٛع ٜتػرل بتػرل 

ايصٟ ٜػتسعٞ إعاز٠ تعطٜؿ٘ ٚتككٞ ططم بٓا٥٘، ايعَإ ٚإهإ، ا٭َط 

ٚايتعطٜـ ا٫دتُاعٞ ي٘ ٚايصٟ ىتًـ تبعا شلصٙ ايؿًػؿ١ عٔ ايتعطٜـ 

 ايبٝٛيٛدٞ(. نُا دا٤ ٗ ايػ٪اٍ.

إٕ َٔ أغاغٝات اؾػطاؾٝا ايٓػ١ٜٛ ٗ ْٛط ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ  

، َٚٛٗط ا٭ضض / Genderزضاغ١ ايع٬ق١ بٌ ايٓٛع / اؾٓسض 

ْسغهٝب، ٚتككٞ أثط ايٓٛع، ٚاـًؿ١ٝ ايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ اي٬

يٲْػإ ٗ تؿهٌٝ اي٬ْسغهٝب. َٚا ٖٞ طبٝع١ اؾػطاؾٝا اييت 

ٜٓتذٗا؟. إٕ ١َُٗ اؾٓسض ْكس ٚؼًٌٝ ايٓٛط١ٜ اييت تعتكس إٔ ايؿٛاضم 

ا٫دتُاع١ٝ بُٝٓٗا، مت تعٜٚطٖا يتععٜع ايػًط١ ا٭ب١ٜٛ، ٚخًل قٓاع١ يس٣ 

ٚاضٖا احملكٛض٠ با٭١ََٛ ٚإٓعٍ. ؾاؾٓسض / ايٓٛع ٜطقس َا إطأ٠ بأز

ٜتٛقع٘ َُٓٗا ادتُاعٝا َٔ أزٚاض ٚغًٛى، َع ضقس أثط ايب١٦ٝ ع٢ً بٓا٤ 

ايٓٛع، ٚثٓا٥ٝات٘، إتشٝع٠ يًصنٛض٠: "ق٠ٛ ايطدٌ / نعـ إطأ٠". 

"سهُت٘ / عاطؿٝتٗا". ؾإعاز٠ تؿهٌٝ "ايٓٛع / اؾٓسض"، إعاز٠ ٚعٞ 

اْٝتٗا، بعٝسا عٔ َؿاعط ايس١ْٝٚ ايباٜٛيٛد١ٝ. ؾاؾٓسض ٜٓٛط إطأ٠ ٱْػ

إٍ َا ٖٛ أبعس َٔ اؿكٛم إاز١ٜ. أٚ َا ٖٛ أبعس َٔ ايبٓا٤ ايؿٛقٞ 

يًشكٛم ٚايٛادبات، ي٬َٝؼ دصض اٱؾهاي١ٝ، إتُجٌ باغتعاز٠ ٚعٞ 

إطأ٠، ٚؼطٜطٙ َٔ َؿاعط ايس١ْٝٚ بؿعٌ ايعٛاٌَ ايباٜٛيٛد١ٝ. ٖٚٛ ؾعٛض 
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بؿعٌ ايب١٦ٝ ا٫دتُاع١ٝ ٚإُٗٝٔ ايجكاٗ إهُط. ؾإطأ٠ ٚايطدٌ  َٛضٚخ

خٴًكا َٔ ْؿؼ ٚاسس٠، ٚسكٝك١ ٚاسس٠، ٚشلُا شات إؿذلنات 

اٱْػا١ْٝ، ٫ٚ ىتًـ عكٌ إطأ٠ عٔ عكٌ ايطدٌ، إشا مل تتؿٛم عًٝ٘، 

سُٝٓا ٜتاح شلا اجملاٍ. ؾًٝػت إطأ٠ أقٌ إْػا١ْٝ، ٫ٚ أقٌ عك٬، ٫ٚ أقٌ 

١ُ. ٜٓبػٞ شلا إٔ تعٞ ٖصا دٝسا، ٚتٓطًل َٔ ٖصا إٓطًل يًُطايب١ سه

عكٛقٗا. ؾإسس٣ َٗاّ اؾٓسض: تأغٝؼ ٚعٞ كتًـ، ٜػتعٝس إْػا١ْٝ 

إطأ٠ بعٝسّا عٔ ايس١ْٝٚ ايباٜٛيٛد١ٝ. ٜٚػاعسٖا ع٢ً ٚعٞ شاتٗا ٚع٬قتٗا 

باٯخط، ّٚهٓٗا َٔ ايٛقٛف إٍ دٓب٘ بجك١ عاي١ٝ. يهٔ يٮغـ لس 

ؾعاض ايٓػ١ٜٛ ايػا٥س ٗ ب٬زْا ٖٛ اغتعاز٠ سكٛم إطأ٠، زٕٚ إػاؽ إٔ 

بسْٚٝتٗا، باعتباضٖا قه١ٝ خاضد١ عٔ إضازتٓا. ؾٝػٛز ايتػاَح 

ايؿهًٞ، َٓٸ١ ٚتؿهٌ َٔ ايصنط ع٢ً ا٭ْج٢، ٚيٝؼ اعذلاؾا سكٝكٝا 

بًٛاظّ ٚدٛزٖا: اؿط١ٜ ٚإػاٚا٠ إطًك١. إٕ ؾطع١ٓ ز١ْٝٚ إطأ٠ 

ٓككٗا ايباٜٛيٛدٞ، ٚعٞ غاشز ضخ، أْتذت٘ ِْٛ َعطؾ١ٝ ٚا٫عذلاف ب

 تٓتُٞ يكِٝ ايٓٛاّ ا٭بٟٛ ايبططٜطنٞ.

٫ٚ ؾو إٔ ايٓٛع بٗصا إؿّٗٛ نُا ٜكٍٛ ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ ٜتػرل  

َٔ ب١٦ٝ ٚثكاؾ١ إٍ ب١٦ٝ ٚثكاؾ١ أخط٣، يهٔ تبك٢ إْػا١ْٝ إطأ٠ قه١ٝ 

طأ٠، ؾًٝؼ إهإ غ٣ٛ َطنع١ٜ. ٫ٚ ىؿ٢ أثط إهإ ٗ ٚعٞ إ

ثكاؾ١، عازات ٚتكايٝس َٚؿاِٖٝ أخ٬ق١ٝ ٚعطؾ١ٝ. ٚيهٌ ب١٦ٝ َٔ ايب٦ٝات 

اؾػطاؾ١ٝ أْػاقٗا ايجكاؾ١ٝ، َُٚٗٝٓٗا ايصٟ ٜتٍٛ بٓا٤ ايٛعٞ. ؾايب١٦ٝ 

ايس١ٜٝٓ نُٔ َهإ قسز ت٪ثط ٗ ؾِٗ أغباب ايٛٛاٖط ا٫دتُاع١ٝ، 

ـ ا٭َط َع تُٗٝـ ايسٜٔ ٗ ٚتكسّ شلا تؿػرلا زٜٓٝا ٚغٝبٝا، بُٝٓا ىتً
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ب١٦ٝ ثا١ْٝ. ؾايب١٦ٝ ا٭ٍٚ قس تؿطعٔ ز١ْٝٚ إطأ٠ زٜٓٝا، بؿعٌ خطابٳٞ 

ايذلغٝب ٚايذلٖٝب. غرل إٔ ا٭َط غٝدتًـ عٓسَا ْٴطدع تًو ايجٓا٥ٝات 

يًٓٛاّ ايبططٜطنٞ. ؾا٭ٍٚ ٜكعب َعاؾتٗا، إ٫ بؿِٗ َتذسز يًسٜٔ 

٠ تؿهٌٝ تًو ايجٓا٥ٝات َٔ ٚزٚض اٱْػإ، بُٝٓا ّهٔ يًجاْٞ إعاز

خ٬ٍ َهاؾش١ قِٝ ا٫غتبساز ٚايٓٛاّ ا٭بٟٛ، ٚإعاز٠ بٓا٥ٗا ع٢ً أغؼ 

ؾجٓا٥ٝات ايٓٛع /  إْػا١ْٝ، ٖٚصا َا تطُح ي٘ اؾػطاؾٝا ايٓػ١ٜٛ. ٚبايتايٞ

ٗٸٌ  اؾٓسض تطتٗٔ يًب١٦ٝ ٚايجكاؾ١، ٚؽتًـ َٔ َهإ ٯخط، ٖا ٜػ

 إعاز٠ تؿهًٝٗا.

يٓػ١ٜٛ تػع٢ ٗ ْٛط ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ بؿهٌ عاّ اؾػطاؾٝا ا 

٫غتعاز٠ إطأ٠ اٱْػإ إٍ دٛاض ايطدٌ اٱْػإ، َٔ خ٬ٍ ايدلاٌٖ 

ٚاؿذر ٚٚنع٘ أَاّ ا٭َط ايٛاقع، ٫ْتعاع اعذلاف إْػاْٞ، ٜتذ٢ً ٗ 

 ٚعٝ٘ ٚغًٛن٘ ٚثكاؾت٘.

ٚا٬ٕسٜ إٔ ايٓػ١ٜٛ نُا ٜطٟ ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ تٓطًل َٔ ب١٦ٝ  

ايطدٌ ا٭بٝض ٚغططغتٗا، ٚقٝازت٘ يًشطٚب ايعسٚا١ْٝ نس ايؿعٛب، 

ٚايػبب ايط٥ٝؼ ٚضا٤ ا٫غتعُاض ٚإظٖام ا٭ضٚاح، َٚا ٜذلتب عًٝٗا َٔ 

تساعٝات ْؿػ١ٝ ٚغًٛن١ٝ ٚاقتكاز١ٜ. ؾٝٓبػٞ يًٓػٜٛات ايعطب 

إغ٬َٝات، ا٭خص بٓٛط ا٫عتباض ايٛاقعٌ ايعطبٞ ٚاٱغ٬َٞ، ٚايتعاٌَ 

ٓػٟٛ بطٚح ايٓكس ٚإطادع١، ٚؼًٌٝ نٌ ايؿطنٝات. َع ايٛاؾس اي

ؾُج٬، ٫ ع٢ً غبٌٝ اؿكط. ػس إطأ٠ ايعطب١ٝ ٚإػ١ًُ تتُتع 

عكٛقٗا، سُٝٓا تػتبس ا٭خ٬م ٗ غًٛى ايطدٌ، ًٜٚتعّ بأسهاّ 

ايؿطٜع١، اييت ٫ تٴًعّ إطأ٠ بأٟ عٌُ أغطٟ، باغتجٓا٤ سل َعاؾط٠ 
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َا ظاز َٔ خسَاتٗا ا٭غط١ٜ ٚتطب١ٝ ظٚدٗا. ٚشلا سل إطايب١ ع٢ً 

ا٭طؿاٍ، إناؾ١ يٓؿكتٗا نا١ًَ عًٝ٘. ٖٚصا ٜ٪نس َا وٍٛ زٕٚ تؿػرل 

بعض إؿاِٖٝ نايك١َُٛٝ ٚايهطب ع٢ً إع٢ٓ اؿكٝكٞ شلا، ٜٚٓبػٞ 

ًٓٗا ع٢ً إعاْٞ اجملاظٟ، َا ٜتٛاؾل َع َباز٨ ايسٜٔ ٚايكِٝ 

ايس١ٜٝٓ عَُٛا يػ١ ضَع١ٜ،  اٱغ١َٝ٬. ٖٚصا يٝؼ تدلٜطا بٌ ٭ٕ ايًػ١

تتذ٢ً َعاْٝٗا نُٔ ا٭طط ايؿهط١ٜ ٚايعكٝس١ٜ. َٚػرل٠ ايٓػ١ٜٛ اؿسٜج١ 

٫ تتٛقـ ع٢ً إيػا٤ ايسٜٔ، بٌ ّهٔ تٛٚٝؿ٘ يكاؿٗا َٔ خ٬ٍ ٚعٞ 

َػرل يٓكٛق٘، خاق١ ٚإٔ إطأ٠ ايعطب إغ١َٝ٬ تعٝـ ٗ ب١٦ٝ 

 َػه١ْٛ بايسٜٔ ٚايػٝب، بٌ ٜٚؿه٬ٕ ٖٜٛتٗا.
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 األبعاد الصًاشًُ 

 يف العالقات بني اجليصني
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 األبعاد الصًاشًُ يف العالقات بني اجليصني
 

ْػأٍ ا٭غتاش ؾٓكٍٛ: ٌٖ ايٓػ١ٜٛ ْٛط١ٜ شات بعس غٝاغٞ ٜ٪نس ع٢ً  

ايع٬قات بٌ إٔ يًسٚي١ ٚيًػٝاغات ايعا١َ ٚيًُ٪غػات تأثرلا ع٢ً 

 اؾٓػٌ، ٚبايتايٞ ٖٓاى ؾاضم بٝٛيٛدٞ طبٝعٞ بٌ اؾٓػٌ؟.

ٚهٝبٓا ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ ؾٝكٍٛ: ٫ ؾو بٛدٛز ؾاضم بٝٛيٛدٞ بٌ  

 اؾٓػٌ، يهٔ ٌٖ ًٜعّ َٔ ايؿاضم ايبٝٛيٛدٞ:

تؿاٚت ايكسضات ايعك١ًٝ ٚايك١ُٝ اٱْػا١ْٝ سسّا ٜكتهٞ َطنع١ٜ ايطدٌ -

 ، ٖٚٛ َا ت٪نسٙ ١ََٛٛٓ ايكِٝ ا٭ب١ٜٛ؟.ٚز١ْٝٚ إطأ٠

أٚ ٌٖ ًٜعّ َٔ ايؿاضم ايبٝٛيٛدٞ تدلٜط ق٬ب١ ٚضغٛر ثٓا١ٝ٥ اؾٓػٌ، -

ٚعسّ ٖسضٖا. ٚايتُطنع سٍٛ ا٭ْج٢ ٗ َكابٌ ايتُطنع سٍٛ ايصنط، 

ٚايػعٞ ٱس٬ٍ ا٭ْٛث١ قٌ ايصنٛض٠، ٖٚٛ َا تتبٓاٙ ايٓػ١ٜٛ 

 ايطازٜهاي١ٝ إتططؾ١؟.

إؿاض شلا ٗ ايػ٪اٍ ٚيٝس٠ ايٓػ١ٜٛ ايطازٜهاي١ٝ إتططؾ١، ؾايٓٛط١ٜ  

سٝح تػتسٍ يتأنٝس ض٩ٜتٗا، بتأثرل ايسٚي١ َٚ٪غػاتٗا ٚغٝاغاتٗا ع٢ً 

ايع٬قات بٌ اؾٓػٌ، سُٝٓا تتشٝع يًصنط زٕٚ ا٭ْج٢. ٫ٚ ىؿ٢ 

سذِ ايتططف ٗ ٖصٙ ايٓٛط١ٜ ٖٚٞ تكط ع٢ً ايؿكٌ بٌ اؾٓػٌ، 

سٚي١ ٚؼٝعٖا يًصنط زٕٚ ا٭ْج٢ ٗ زٚا٥ط ايكطاض، يهٔ ٫ ٜٓهط زٚض اي

 ٚإزاض٠ َ٪غػاتٗا.

ٜٚ٪نس َادس ايػطباٟٚ: إٕ َا ٜدلض ٖصا ايه٬ّ غٝاز٠ ايٓٛاّ ا٭بٟٛ  

( غ١ٓ 211 - 61ٚقِٝ ا٫غتبساز ْٝع َؿاقٌ اؿٝا٠، َٚا سكٌ ٗ ايـ)
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ٛٸٍ ؾطنت٘ تساعٝات اؿطٚب ٚايهٛاضخ ايطبٝع١ٝ، ْٚكل  ا٭خرل٠ ؼ

اٱزاضٟ ٚإٗين، َع تعاٜس زٚا٥ط ايسٚي١. ٕٚا اخذلقت إطأ٠،  ايهازض

بهؿا٤اتٗا ٚق٠ٛ سهٛضٖا، إ٪غػات ايتع١ًُٝٝ ٚا١ٕٝٓٗ، ؾطنت 

ْؿػٗا، ٚغست ضقُا قعبا ٚأَطا ٚاقعا، تعاًَت َعٗا اؿهَٛات 

ظس١ٜ، ٚانططت إٍ تعسٌٜ بعض ايكٛاٌْ، ٚغٔ قٛاٌْ إناؾ١ٝ، 

 ٔ ا٭١ُْٛ إطع٫.١ٝغتٝعاب ٚدٛزٖا، ٚزف٘ نُ

ٚعًٝ٘، ؾإٕ تؿطٸز ايطدٌ ظُٝع َؿاقٌ ايسٚي١، ٚخططٗا ٚغٝاغاتٗا ٗ  

ْٛط ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ، ٜهطٸؽ ايٛعٞ ايصنٛضٟ َٚطنع١ٜ 

ايطدٌ، ؾٝٓعهؼ غًبا ع٢ً إطأ٠، ٜٚ٪نس زْٚٝتٗا ع٬ُ. إش ٫ َع٢ٓ 

اض، آخط ٱقكا٥ٗا عٔ زٚا٥ط َٚ٪غػات ايسٚي١، ؾه٬ عٔ زٚا٥ط ايكط

غ٣ٛ ايؿو عهُتٗا ٚقسضاتٗا ايعك١ًٝ ٚاٱزاض١ٜ ٚايكٝاز١ٜ. ٖا ىًل 

يسٜٗا عكس٠ ْؿػ١ٝ َٔ أْجٛتٗا اييت ؽػط بػببٗا سل إؿاضن١ ٗ 

اؿٝا٠ ايعا١َ. ٖٚصا عس شات٘ ىًل سادعا بٌ اؾٓػٌ، ٜٛسٞ 

َػ٪ٚي١ٝ ايعاٌَ ايبٝٛيٛدٞ، ٚضا٤ زْٚٝتٗا، ٖا ٜدلٸ٨ غاس١ ايطدٌ. ؾج١ُ 

ٍٍ شنٛضٟ ٜ٪َٔ بٓكل إطأ٠ ٚاؾتكاضٖا يًشه١ُ ٚايتسبرل ايػًِٝ، تع ا

ٚنعـ إضازتٗا، ٚغًب١ عٛاطؿٗا ع٢ً عكًٗا. يٝعطٞ يٓؿػ٘ سل ؼسٜس 

ٚٚٝؿتٗا، ٚسكط أزٚاضٖا با٭غط٠ ٚتسبرل إٓعٍ، نإدطا٤ ٥٬َِ 

 يؿدكٝتٗا ايبٝٛيٛد١ٝ، اييت تتػِ بايس١ْٝٚ.

: ٚا٭َط أخطط بايٓػب١ يًكهاٜا ٜٚػتططز ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ ؾٝكٍٛ 

ايػٝاغ١ٝ، سُٝٓا ؼطّ َٔ سل ايذلؾٝح ٚا٫ْتداب. ٜٚتؿطٸز ايطدٌ 

ٔٸ ٚتؿطٜع ايكٛاٌْ ٚا٭١ُْٛ ٚاؽاش  بإٓاقب ايعًٝا، ٚاستهاض غ
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ايكطاضات، اييت تعهؼ ضغبت٘ َٚٛق٘ َٔ إطأ٠، ٚتعبٸط عٔ ٚعٞ ايطدٌ 

ٌَ"، ٚايس "دٕٛ يًُطأ٠ ٚزٚضٖا ٗ اؿٝا٠. ؾُج٬، نإ "دُٝؼ 

ٜٓهط ٗ نتاب٘ "َكاٍ عٔ اؿهِ" ساد١ ايٓػا٤  غتٝٛاضت ٌَ"،

ٚايطبك١ ايعا١ًَ إٍ سلِّ ايتكٜٛت ا٫ْتدابٞ؛ َع٬ً شيو: )٭ٕ َكاؿٗٔ 

َسضد١ َع َكاحل أظٚادٗٔ َٚكاحل ايطبك١ ايعا١ًَ َسضد١ َع َكاحل 

 أقشاب ايعٌُ، ؾايطدٌ ٖٛ إػ٪ٍٚ عٔ َكرل إطأ٠(. ٖٚٛ اعذلاف

قطٜح بسْٚٝتٗا ٚتبعٝتٗا، يتأقٌٝ سطَاْٗا َٔ سكٛقٗا ايػٝاغ١ٝ. 

ٚقٝاغا ع٢ً ٖصا ؾإٕ ايسٚي١ ايصنٛض١ٜ تٓتر خطابٗا إٓشاظ ٕطنع١ٜ 

ايصنط، ٚتهطٸؽ ثكاؾ١ ايؿٛاضم ايبٝٛيٛد١ٝ بٌ اؾٓػٌ. غرل إٔ ٚيسٙ 

ايؿًٝػٛف "غتٝٛاضت ٌَ" نإ ْكرلا يًُطأ٠ ٚسكٛقٗا باَتٝاظ. ٚقس 

تبع١ٝ أسسُٖا يٰخط قاْْٛٝا. ٚطايب َػاٚا٠ نا١ًَ تػُح ضؾض بؿس٠ 

باغتك٬شلُا، بعٝسا عٔ اشل١ُٓٝ ايصنٛض١ٜ. ٚيٝؼ يًطدٌ ٚؾكا يـ 

"غتٝٛاضت" أٟ سل قاْْٛٞ ٜػُح بتشّهُ٘ َكرل إطأ٠. ٫ٚظّ ن٬َ٘ 

ضؾض ايكِٝ ايصنٛض١ٜ، ٚغٝاز٠ إػاٚا٠ ايتا١َ. ثِ بؿهٌ تسضهٞ ٚبعس 

ايٓػ١ٜٛ َهاْتٗا، ٚضغدت ٚدٛزٖا ايؿعًٞ، َٔ ْهاٍ َطٜط اغتعاز٠ 

خ٬ٍ ق٠ٛ سهٛضٖا ع٢ً ايكعٝس ايػٝاغٞ أٜها. يهٔ ٖصا ٫ ٜدلض 

ايطازٜهاي١ٝ إتططؾ١ اييت تطّٚ تؿهٝو اجملتُع، ٚإيػا٤ إطدع١ٝ 

ٛٸ١َ يًؿطان١ اؿٝات١ٝ، ٚٚسس٠ إكرل اٱْػاْٞ.  اٱْػا١ْٝ إك

ايػطباٟٚ ٖٚٞ: إٔ ايتأنٝس  تبك٢ ٬َس١ٛ ٜ٪نس عًٝٗا ا٭غتاش َادس 

ع٢ً ٚدٛز ؾاضم بٝٛيٛدٞ طبٝعٞ بٌ اؾٓػٌ َطزٙ يعكس٠ ايصنط َٔ 

ا٭ْج٢، َٚعاْات٘ إطٜط٠ َٔ ؼسٜٗا ايٛدٛزٟ، ٖٚٞ َؿاعط ْطدػ١ٝ 
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َطُٛضٙ ٗ أعُاق٘، تتشطى ٫ ؾعٛضٜا، ٚتٓعهؼ ع٢ً َٛاقؿ٘ ٚقطاضات٘. 

ي١ ٚايٓٛاّ ا٭بٟٛ، ٜٚكسم أْٗا ْتاز غًط١ ؾٛق١ٝ، ا٭عِ َٔ غًط١ ايسٚ

يتؿٌُ غًط١ ايٓل ٚايذلاخ ٚايعكٌ ايصنٛضٟ. ٖٚٞ قٓاع١ غا٥س٠ 

ّٛط ي٘  قسّا، ْٚٛط٠ َتٛاضث١، َكسضٖا قِٝ ايعبٛز١ٜ ٚا٫غتبساز، َٚا ْ

ٛټٙ، ٚإٔ إطأ٠  ايؿ٬غؿ١، نأضغطٛ ايصٟ ٜعتكس " إٔ ا٭ْٛث١ ْكل ٚتؿ

ٖٛ اؿانِ ٖٚٞ اَطأ٠ ٭ْٗا ٜٓككٗا َا هعًٗا ضدًّا.. ؾٝذب إٔ ٜهٕٛ 

احملهّٛ". ؾ٬ تٛدس ست١ُٝ بٝٛيٛد١ٝ ؾطنت ع٢ً إطأ٠ ٚنعّا أز٢ْ إ٫ 

ٗ ٚعٞ ايطدٌ. بٌ إٔ ١ُٖٓٝ ايطدٌ اغتسعت ايتؿػرل ايبٝٛيٛدٞ. أَا 

ايٛاقع ٚايتذطب١ اؿٝات١ٝ ؾكس ْؿت ايسٚض ايبٝٛيٛدٞ، ٚأنست ايسٚض 

اض: "إطأ٠ ٫ ايػًيب يًجكاؾ١ ٚايعازات ٚايتكايٝس. تكٍٛ غُٕٝٛ زٟ بٛؾٛ

تٛيس اَطأ٠، بٌ تكبح اَطأ٠". ؾايٓػ١ٜٛ َسع٠ٛ ٕٛاق١ً تؿهٝو اـطاب 

ايصنٛضٟ، ٚضقس امٝاظات٘ ست٢ ٖٚٛ ٜساؾع عٔ إطأ٠ ٚسكٛقٗا. مل أدس 

اػاٖا ْػٜٛا سسٜجا، ٜتعاطـ َع ٖصا ا٫ػاٙ، إ٫ ا٫ػاٖات ايس١ٜٝٓ 

ٓاع إطأ٠ بٛدٛز إتؿسز٠، اييت اغتطاعت بؿعٌ ١ُٖٓٝ ايٓل ايسٜين إق

ؾاضم بٝٛيٛدٞ ٜكتهٞ زْٚٝتٗا، ٚأْ٘ قسضٖا، ٚغتعٛض عٓ٘ ٗ ايّٝٛ 

اٯخط. ٚسػبٓا انتٛاٚ ايذلاخ بٓكٛم ؽتعٍ إطأ٠، ٚتجًِ إْػاْٝتٗا. 

ٚبايتايٞ إٕ تأثرل ايسٚي١ َٚ٪غػاتٗا ع٢ً ٚعٞ ايع٬ق١ بٌ اؾٓػٌ ٫ 

ٍ تؿطٜعاتٗا، ًٜعّ َٓ٘ ست١ُٝ ايؿاضم ايبٝٛيٛدٞ، بٌ تهطٜػ٘ َٔ خ٬

ٚغٝاغتٗا إتشٝع٠ ٕطنع١ٜ ايصنط ٚتُٗٝـ ا٭ْج٢. ٖٚصا ٖٛ إٓٗر 

ايكشٝح ٗ َكاضب١ اٱؾهاي١ٝ، ٫ٚ َع٢ٓ يًتططف ايطازٜهايٞ غ٣ٛ 
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عكس ْؿػ١ٝ، ٚؾصٚش ٫ ؽؿ٢ عٛاقب٘، ؾ٬ ّهٔ تأٜٝس ٖصٙ ايٓٛط١ٜ 

 ١..ع٢ً إط٬قٗا، ٚزا٥ُا َع ايٓػ١ٜٛ ايطازٜهاي١ٝ إجكؿ١ أٚ اؿهاضٜ
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 مىقف الغرباوٍ مً املدارس اليصىيُ
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 مىقف الغرباوٍ مً املدارس اليصىيُ
 

ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ ؾٓكٍٛ: َٓص غتٝٓات ايكطٕ إانٞ مت  ٖٓا ْػأٍ 

 ؼسٜس ث٬خ أطط ْػ١ٜٛ، ٖٚٞ:

ايٓٛط٠ ايٓػ١ٜٛ ا٫ق٬س١ٝ: ٖٚٞ تطنع بؿهٌ ض٥ٝؼ ع٢ً عٌُ  -أ

ايٓػا٤ ٗ ا٭غط٠ ٚا٫قتكاز نهٌ، ٚقاٚي١ ايتٛقٌ ٭ؾهاٍ 

ا٫غتػ٬ٍ إدتًؿ١ اييت تتعطض شلا إطأ٠ ٗ غٝاقات ايعٌُ إدتًؿ١ 

 ٚشيو َٔ أدٌ ؼػٌ ٚطٚؾٗا ٚا٫ضتكا٤ بأٚناعٗا إعٝؿ١ٝ.

ٖٚٞ تطنع ع٢ً ايعٓـ ٚايكٗط اؾٓػٞ  ايٓٛط١ٜ ايٓػ١ٜٛ إكا١َٚ: -ب

إٛد٘ نس ايٓػا٤ ٚع٢ً اغتدساّ خدلات ايٓػا٤ بٛقؿٗا عٓكطا 

َطنعٜا بايٓػب١ يًُعطؾ١ ٚايجكاؾ١ اجملتُع١ٝ، أٟ ْكًٗا َٔ سٝع ايتساٍٚ 

ايٓػا٥ٞ يتُجٌ عٓكطا فتُعٝا ٖاَا ٜعٝس تؿهٌٝ إعطؾ١ ايعا١َ 

 ٚايجكاؾات إدتًؿ١ إؿه١ً يًُذتُع؟

يٓٛط١ٜ ايٓػ١ٜٛ إتُطز٠: ٖٚٞ تطنع ع٢ً ايعًُٝات ٚايطَٛظ اييت ا -ز

ت٪غؼ ٚؼاؾٜ عًٞ ْػل ايٓٛع، ؾا٫ٖتُاّ ٜٓكب ع٢ً َا تكٛي٘ إطأ٠ 

شاتٗا ٚقاٚي١ اٱع٤٬ َٔ ؾأْٗا فتُعٝا عٝح ٫ ؽهع يًدطاب 

 ايصنٛضٟ ايػا٥س ٚإُٗٝٔ...

اضؽ؟ ٌٖٚ ٖٓاى ْٛع ٖٚٓا ْتػا٤ٍ أٜٔ تهُٔ ض١ٜ٩ ا٭غتاش إظا٤ تًو إس 

 َٔ ايتها١ًَٝ إظا٤ تًو إساضؽ َٔ ٚد١ٗ ْٛطنِ؟

ٚهٝبٓا ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ ؾٝكٍٛ: ٫ ىؿ٢ إٔ قهاٜا إطأ٠ َتؿعب١  

َٚطنب١، تكهٞ تػٜٛتٗا تؿهٝو أْػاقٗا، ٚايبشح عٔ دصض ايكٗط 
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ٚا٫نطٗاز، ٚنٌ ٚاسس٠ َٔ ٖصٙ إساضؽ ضنعت ع٢ً ايػبب ايصٟ 

ٜٛيٛدٝتٗا َٚتبٓاٜاتٗا ايؿهط١ٜ، ٚبٗصا ٜؿذلم ايبشح ٜٓػذِ َع أٜس

إٛنٛعٞ اجملطز، ؾإْ٘ ٜتكك٢ ْٝع ا٭غباب ثِ ٜكّٛ بتشًًٝٗا يًٛقٍٛ 

إٍ دصض إؿه١ً ايٓػ١ٜٛ. ٚايؿطم إٔ ا٭ٍٚ وؿٸس َا ٜسعِ ْٛطٜت٘، 

بُٝٓا ٜتٛخ٢ ايجاْٞ اؿكٝك١ َٔ خ٬ٍ ايٛاقع، َٚا وٝ٘ ب٘ َٔ أِاٙ 

١. ؾٗسف إسضغ١ ا٭ٍٚ: "ايٓٛط٠ ايٓػ١ٜٛ اٱق٬س١ٝ"، ثكاؾ١ٝ ٚادتُاعٝ

إق٬ح أسٛاٍ إطأ٠ إعٝؿ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ، ؾٝهٕٛ ا٫غتػ٬ٍ ٚدٗتٗا، 

يسضاغ١ أغباب٘ ٚايتعطٸف ع٢ً أؾهاي٘. ٖٚصا ايٓٛع َٔ ايتؿدٝل ٫ 

ّؼ دصض إؿه١ً، ٜٚعاجل قهاٜا ؾٛق١ٝ، ضغِ ا٭١ُٖٝ ا٫قتكاز١ٜ. 

ٗ ؼطٜط إطأ٠ َٔ غط٠ٛ ايطدٌ، نُا ٖٞ ٜٚهؿٞ زٚضٙ ايهبرل 

اجملتُعات ايػطب١ٝ، اييت َٔ ايػٌٗ ع٢ً إطأ٠ ا٫غتػٓا٤ عٔ ايطدٌ 

َازٜا، يٛدٛز نُإ ادتُاعٞ ٚقشٞ ٜهؿ٬ٕ شلا َػت٣ٛ َعكٍٛ َٔ 

ايهطا١َ، ٫ تهطط َعُٗا شلسض نطاَتٗا أَاّ ايطدٌ. يهٔ ٌٖ 

ععٜع ايكِٝ اٱْػا١ْٝ؟. إؿانٌ ا٫قتكاز١ٜ بسٌٜ عٔ ايٛعٞ ٚزٚضٙ ٗ ت

ٌٖٚ غٝشطض إطأ٠ َٔ َؿاعط ايس١ْٝٚ ايبٝٛيٛد١ٝ؟. ؾج١ُ َؿاعط غًب١ٝ 

يس٣ طٝـ ٚاغع َٔ ْػا٤ اجملتُعات ا٫ضغتكطاط١ٝ ٚايجط١ٜ. ؾإاٍ ٫ 

 وكل يٓا ٚعٝا سكٝكٝا بإؾهاي١ٝ إطأ٠، ٜٚكـ عٓس اؿكٛم ايؿٛق١ٝ.

ضنعت ايٓٛط١ٜ ٜٚػتططز ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ ؾٝكٍٛ: ٖهصا  

ايٓػ١ٜٛ إكا١َٚ، ع٢ً ايعٓـ ٚايكٗط اؾٓػٞ إٛد٘ نس ايٓػا٤، ٖٚٞ 

قه١ٝ ١َُٗ. ٚأدسٖا أنجط تطٛضا َٔ ايٓٛط١ٜ ا٭ٍٚ، ٭ْٗا تطٜس "ْكٌ 

خدلات ايٓػا٤ بٛقؿٗا عٓكطا َطنعٜا بايٓػب١ يًُعطؾ١ ٚايجكاؾ١ 
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ا ٜعٝس اجملتُع١ٝ، َٔ سٝع ايتساٍٚ ايٓػا٥ٞ يتُجٌ عٓكطا فتُعٝا ٖاَ

تؿهٌٝ إعطؾ١ ايعا١َ ٚايجكاؾات إدتًؿ١ إؿه١ً يًُذتُع". ؾٗٞ 

تطأٖ ع٢ً إعاز٠ تؿهٌٝ ايٛعٞ، َٔ خ٬ٍ سهٛض إطأ٠ شاتٗا. 

ٚتػتبطٔ ضؾها يػًط١ ايطدٌ ٚتؿطٸزٙ ٗ ؾِٗ اٱؾهاي١ٝ ٚتػٜٛتٗا، 

ٚتطايب َؿاضن١ ايٓػا٤ َؿاضن١ ؾع١ًٝ، ؾًٗا ٚد١ٗ ْٛطٖا، ٚضأٜٗا 

نايٓٛط١ٜ ا٭ٍٚ ضنعت ع٢ً داْب  ٝ٘ َع٘. ٚبايتايٞ ؾٗٞايصٟ ؽتًـ ؾ

 ايعٓـ ٚايكٗط اؾٓػٞ.

ٚأَا ايٓٛط١ٜ ايٓػ١ٜٛ إتُطز٠ ٗ ْٛط ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ، ؾٗٞ  

أنجط عُكا ٚتؿدٝكا، عٓسَا تطنع ع٢ً "ايعًُٝات ٚايطَٛظ اييت 

ت٪غؼ ٚؼاؾٜ عًٞ ْػل ايٓٛع"، ؾج١ُ ثكاؾ١ ٚأْػام ؾهط١ٜ تتدؿ٢ 

ثٓا٥ٝات٘، ٖٚٞ ثٓا٥ٝات ٚيٝس٠ ْٛاّ بططنٞ َتأقٌ، ٚتؿهٝهٗا  ٚضا٤

ٚإعاز٠ تؿهٌٝ ايٓٛع، ٜػاِٖ ٗ ظعع٠ اٱؾهاي١ٝ، ٜٚػاعس ع٢ً 

ْٗٛض ايٓػ١ٜٛ. َٚٔ ٖصا إٓطًل ٜٓكب اٖتُاَٗا ع٢ً "َا تكٛي٘ إطأ٠ 

شاتٗا ٚقاٚي١ اٱع٤٬ َٔ ؾأْٗا فتُعٝا عٝح ٫ ؽهع يًدطاب 

 ُٝٔ".ايصنٛضٟ ايػا٥س ٚإٗ

ٖٚٓا ٜػذٌ ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ ٬َس١ٛ، إٔ َؿه١ً إطأ٠ يٝػت  

َؿه١ً أْج١ٜٛ خايك١، ٫ٚ شنٛض١ٜ َتػًط١، بٌ َؿه١ً ثكاؾ١ٝ 

عا١َ، ٜؿذلى ؾٝٗا ايؿطز ٚاجملتُع. ؾ٬ٜهؿٞ ايذلنٝع ع٢ً سهٛض 

إطأ٠، ضغِ أْ٘ ؾٗاز٠ ع١ًُٝ تععظ إْػاْٝتٗا، يهٔ ٜٓبػٞ أٜها إعاز٠ 

ٞ َٔ خ٬ٍ تؿهٝو ا٭ْػام ايجكاؾ١ٝ ٚإُٗٝٔ ايؿهطٟ، تؿهٌٝ ايٛع

ٚتؿهًٝ٘ ع٢ً أغؼ إْػا١ْٝ، ٜٓٛط يًُطأ٠ ْٛط٠ إْػا١ْٝ عازي١، خاي١ٝ 
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َٔ ايس١ْٝٚ ٚايٓٛط٠ ايػًب١ٝ. بعٝسا عٔ خكٛقٝاتٗا، اييت تؿطنٗا 

طبٝعتٗا. يهٔ اـكٛق١ٝ ٫ تعين ايس١ْٝٚ بأٟ ؾهٌ َٔ ا٭ؾهاٍ. 

نُا٫ ٜٓػذِ َع زٚضٖا اؿٝاتٞ.  ؾٗٞ يٝػت ْككا تهٜٛٓٝا، بٌ

ؾهُا ٫ ٜهتٌُ ايطدٌ إ٫ غكٛقٝات٘، ؾهصا إطأ٠ َع 

 خكٛقٝاتٗا.

ٚبايتايٞ ؾج١ُ تهاٌَ بٌ ٖصٙ ا٫ػاٖات ٗ ْٛط ا٭غتاش َادس  

ايػطباٟٚ، ضغِ تؿاٚت ايتؿدٝل ٚأغايٝب اؿًٍٛ. ٚتبك٢ ٚد١ٗ ْٛطٟ، 

إطأ٠ َػأي١ ثكاؾ١ٝ، نُا ٜكٍٛ ايػطباٟٚ، إٔ إؿه١ً بايٓػب١ يكه١ٝ 

َٚػأي١ ٚعٞ، ٚاؿٌ ٜبسأ َٔ ٚعٞ إطأ٠ ٚايطدٌ. ٚعٞ إطأ٠ ٱْػاْٝتٗا، 

ٚيٛاظّ ٚدٛزٖا، ٚتؿدٝل َطايبٗا، ٚؾكا ٕبسأٟ ايعسٍ ٚإػاٚا٠ 

ايعازي١. ٚٚعٞ ايطدٌ ٜبسأ َٔ ٖسض ثٓا٥ٝات ايٓٛاّ ا٭بٟٛ، ٚإضغا٤ ٚعٞ 

١ْٝ خايك١، تتهاٌَ ؾٝٗا إْػاْٞ ٜكِٝ ع٬قات٘ َع إطأ٠ ع٢ً أغؼ إْػا

دٗٛزُٖا يبٓا٤ سٝا٠ سط٠ غعٝس٠، ُّهٔ إطأ٠ َٔ تأنٝس سهٛضٖا، 

 بعٝسا عٔ َطًل ايتُٝٝع ٚايعٓـ ٚا٫نطٗاز...
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 الىظًفُ البًىلىجًُ للنرأَ
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 الىظًفُ البًىلىجًُ للنرأَ
 

ٌٖ ٖٓاى مث١ قِٝ ٚمث١ ثكاؾ١ٝ ْػأٍ ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ ؾٓكٍٛ:  

َٚباز٨ مت ايكاقٗا بإطأ٠ با٫عتُاز ع٢ً ٖصا ايؿاضم ايبٝٛيٛدٞ أٚ 

اؾٓػٞ؟. أٟ إٔ مث١ قِٝ َهتػب١ تعتُس ع٢ً ايٛٚٝؿ١ ايبٝٛيٛد١ٝ يًُطأ٠ 

ٚايٛٚٝؿ١ ايتؿطو١ٝ اييت خكتٗا بٗا ايطبٝع١ ٖٚٞ قسضتٗا ع٢ً اؿٌُ 

 ٚا٫لاب؟.

ػطباٟٚ ؾٝكٍٛ: ٫ ىؿ٢ إٔ ايٛٚٝؿ١ ايبٝٛيٛد١ٝ ٚهٝبٓا ا٭غتاش َادس اي 

يًُطأ٠ ناْت ٚضا٤ تكٓٝؿٗا. ؾٗٞ بايٓػب١ يًطدٌ دػس ٚطبٝع١ بٝٛيٛد١ٝ 

َػاٜط٠. ٚمث١ اخت٬ف ٗ تؿك٬ٝت دػسُٜٗا. إطأ٠ ؼٌُ ٚتًس ٚؼٝض 

ٚتعذلنٗا سا٫ت ْؿػٝ٘ خ٬ٍ ًٓٗا ٫ٚٚزتٗا. ٜٚٓتابٗا نعـ ٚإضٖام. 

ْػ١ٝ. نُا هسٖا َطت١ٓٗ يكٛت٘ ٚإضازت٘ َؿسٚز٠ يًعٛاطـ ٚايطَٚا

دٓػٝا، ّهٓ٘ قٗطٖا أٚ ػاًٖٗا. ٖٚٓا ٖٛ ٫ ٜؿػط ا٫خت٬ف تؿػرلا 

إْػاْٝا، أٚ تهاًَٝا نُا ْؿُٗ٘ بعس تطٛض كتًـ ايعًّٛ، ٫ٚ هس 

ُٳّا  غ٣ٛ ا٫خت٬ف ايبٝٛيٛدٞ ع١ً يصيو. ٚتبك٢ إطأ٠ بايٓػب١ ي٘ ضٳسٳ

ٚيٝؼ ًُٚا أٚ عسٚاْا نسٖا. بٌ إٔ َٚبٝهٌ. ؾايس١ْٝٚ قسض طبٝعٞ، 

 أْٛثتٗا تكتهٞ اختكام ايطدٌ بتسبرلٖا، ٚؼسٜس ٚٚٝؿتٗا.

ؾٝكٍٛ: إٕ نعـ ايٛعٞ ٚغصاد١  ٜٚػتططز ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ 

ايعًّٛ آ٦ْصٺ، مل ٜػُشا بتككٞ دٖٛط ا٫خت٬ف بٌ اؾٓػٌ، ٚسكٝك١ 

ايؿٛاضم اؾػس١ٜ ٚايبٝٛيٛد١ٝ، خاق١ َا قبٌ ا٭زٜإ اييت ْػبت ؾُٝا 

بعس نٌ ؾ٤ٞ هلل تعاٍ. ؾهإ َٔ ايطبٝعٞ تعًًٝٗا ٗ ن٤ٛ ب٦ٝت٘ 

ايطدٌ، ست٢ ضؾعٗا ٕكاّ  ٚقبًٝات٘ ايجكاؾ١ٝ. ٚنإ اٱلاب أٍٚ َا أزٖـ
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اٱي١ٖٝٛ، باعتباضٖا إشل١ ايٓػٌ ٚاٱلاب، أٚ تهطّا ٭ََٛتٗا، غرل إٔ 

تطٛض اؿٝا٠، ٚٚغا٥ٌ ا٫ْتاز، ٚزخٍٛ ايؿهط ايسٜين ع٢ً اـ٘، غًب 

إطأ٠ قسغٝتٗا، ٖٚب٘ بٗا إٍ ز١ْٝٚ َكٝت١، ست٢ نإ ايٝٗٛزٟ وُس 

س هلل ايصٟ خًكين نُا أْا!!. اهلل ايصٟ مل ىًك٘ اَطأ٠، ٖٚٞ تطزز اؿُ

ٚنإ اٱغ٬ّ أٍٚ َٔ قاٍ بٛسس٠ ايطبٝع١ ايبؿط١ٜ، )تؿػرل آ١ٜ: )... 

اتكٛا ضبهِ ايصٟ خًكهِ َٔ ْؿؼ ٚاسس٠(. ّٚفس ا٫خت٬ؾات 

ايٛٚٝؿ١ٝ، سُٝٓا ؾطع أسهاَا ؿُاٜتٗا، ٚؾُٗٗا ؾُٗا إْػاْٝا: 

٘ٴ ُأ ُٳًَتٵ ٘ٹ سٳ ٜٵ ٛٳايٹسٳ ٕٳ بٹ ٓٳا اِيِإْػٳا ٝٵ ٚٳقٻ ٚٳ ٓٶا عٳ٢ًَ) ٖٵ ٚٳ ٘ٴ  ٍٔ ٰ  َټ ٖٵ ٘ٴ ٚٳ ِٔ عٳ ؾٹٞ ٚٳؾٹكٳاُي ٝٵ َٳ ا

ُٳكٹرلٴ(. ٞٻ اِي ٜٵَو ِإَي ٛٳايٹسٳ ٚٳيٹ ِٕ اؾٵُهطٵ يٹٞ   َأ

ٚبكت اـطاؾ١ تؿػرلا ٥٬َُا ؾُٝع ايٛٛاٖط ٗ ْٛط ا٭غتاش َادس  

ايػطباٟٚ، خاق١ أْٗا ٚيٝس٠ كٝاٍ بؿطٟ غاضم باي٬َعكٍٛ ٚزٖؿ١ 

قٝاغتٗا ٚتؿهًٝٗا ٚؾكا ٕكاؿ٘. ؾٗٞ قٛض٠ ايػٝب. ّٚهٓ٘ إعاز٠ 

 َتد١ًٝ َط١ْ.

ثِ ٜ٪نس ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ ؾٝكٍٛ: نُا نإ ايؿاضم ايبٝٛيٛدٞ  

ٚضا٤ ثٓا١ٝ٥: "ضدٌ / اَطأ٠". "شنط / أْج٢". غرل أْ٘ مل ٜؿِٗ ايجٓا١ٝ٥ ع٢ً 

أغؼ إْػا١ْٝ، ٚٚٚٝؿ١ تها١ًَٝ يًٓٛع ايبؿطٟ، بٌ أضغ٢ ثٓا١ٝ٥ قًب١، 

أسهاَا قاغ١ٝ، ٚأؾهت إٍ َطنعٜت٘ ٚتُٗٝؿٗا، ٚضَٝٗا بٓكل ّٚيست 

ايعكٌ ٚا٫غتػطام بايؿ٠ٛٗ ٚنعـ إؿاعط اٱْػا١ْٝ، ٚايس١ْٝٚ ٚنٌ 

غًب١ٝ ؽطط ٗ باي٘. ؾٗٛ كًٛم يٰشل١، ٖٚٞ كًٛق١ َٔ نًع٘، 

ؾتهٕٛ ٫ ؾعٛضٜا، َطت١ٓٗ يٛدٛزٙ. ثِ ْػب إطأ٠ يًذٔ، ٚيًؿٝطإ 

ا٭بس١ٜ، ٚغػبب غٛاٜت٘، ٚابتعازٙ عٔ  عٓسَا تهٕٛ غبب خط٦ٝت٘



065 
 

ايؿه١ًٝ. تكٛض إٔ ايجكاؾ١ ا٭ل١ًٝٝ ًٚت تتػا٤ٍ ضزسا ط٬ٜٛ َٔ ايعَٔ: 

ٌٖ إطأ٠ بؿط أّ سٝٛإ أٚ ؾٝطإ، ٚنإ ٖسف َ٪ُط "َانٕٛ" سػِ 

 اؾسٍ سٍٛ سكٝكتٗا.

ؾٝكٍٛ: ٚبايتايٞ، ؾهٌ ا٭سهاّ  ٜٚػتططز ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ 

يككٗا ايطدٌ بإطأ٠ ناْت َٔ ٚسٞ ايؿاضم ايبٝٛيٛدٞ أٚ ايػًب١ٝ اييت أ

اؾٓػٞ. غٛا٤ ٗ أقٌ ٚدٛزٖا أٚ اخت٬ف ٚٚا٥ؿٗا ٚطبٝعتٗا. ٚنإ 

أضغطٛ ٜكٍٛ: عًٝٓا إٔ ْعتدل خكا٥ل ايٓػا٤ عٝبا خًكٝا!!. ٚأضغطٛ 

ؾًٝػٛف، تٓػب ي٘ ْٝع ايعًّٛ، ؾهٝـ باٱْػإ ايعازٟ؟. غرل إٔ 

، بعس تطٛض ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ، ٚضاست ا٭َط انتػب أبعازا دسٜس٠

ا٭ْجطبٛيٛدٝا ٚايؿًػؿ١ ٚعًّٛ ايذلب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ ٚاشلطَٓٝٛطٝكا، تبشح 

عٔ ا٭غباب اؿكٝك١ٝ ٚضا٤ ا٭سهاّ اؾا٥ط٠، ٚانتؿؿت إٔ ٚضا٤ٖا 

ْٛاَا أبٜٛا قاضَا، َٚٓطكا شنٛضٜا قاغٝا، ٚيٝؼ يًؿٛاضم ايبٜٝٛٛؾ١ٝ 

أٚقات قطٜب١ ناْت ا٭قٌ ٗ تؿػرل زٚض أغاؽ ؾٝٗا. ضغِ أْٗا ست٢ 

ا٫خت٬ؾات. ّٚهٔ إزضاى ْٝع ا٭سهاّ ايػًب١ٝ، اييت ناْت ٚضا٤ 

ثٓا٥ٝات اؾٓسض: "ق٠ٛ ايطدٌ / نعـ إطأ٠". "شنا٤ ايطدٌ / ب٬ز٠ 

إطأ٠". "سه١ُ ايطدٌ / ؾٗٛا١ْٝ إطأ٠". "عكٌ ايطدٌ / عاطؿ١ٝ إطأ٠". 

 ٚغرلٖا.

خت٬ؾات ايبٝٛيٛد١ٝ تعاًَ٘ َعٗا خ٬ٍ ؾذل٠ َٚا ٜ٪نس اقطاضٙ ع٢ً ا٫ 

اي٫ٛز٠ ٚاؿٝض، ؾهاْت إطأ٠ نُا ٜكٍٛ ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ 

تععٍ أٜاّ زٚضتٗا ايؿٗط١ٜ، ٚهب َكاطعتٗا، خٛؾا َٔ غهب ا٭ضٚاح 

ٚاٯشل١، نُا ٖٛ إعطٚف عٔ غًٛى ايكبا٥ٌ ايبسا١ٝ٥ ٗ أغذلايٝا 
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إطأ٠ ٜعٛز ٭غباب بٝٛيٛد١ٝ، ؾٗٞ ٚغرلٖا. بٌ إٔ ثكاؾ١ ا٫غتٓهاف َٔ 

ٚٳِإشٳا بٴؿِّطٳ  ؾت١ٓ، تػطٟ ايصنط، ٚػًب ايعاض سُٝٓا تٓعيل باـط١٦ٝ: )

ٖٴِ بٹاِيُأْجٳ٢  ٌٻَأسٳسٴ ٘ٴ َٚ ٗٴ ٛٳزٽا ٚٳدٵ ٛٳ َٴػٵ ٖٴ ِٷ، ٚٳ ٛٹٝ ٛٳاضٳ٣ َن ٔٳ ٜٳتٳ ِّ َٹ ٛٵ  غٴ٤ٛٹ َٹٔ اِيَك

٘ٹ بٴؿِّطٳ َٳا ٘ٴ بٹ ُٵػٹُه ٜٴ ٍٕ عٳ٢ًَ َأ ّٵ ٖٴٛ  َٳا غٳا٤ٳ َأَيا ايتټطٳابٹ ؾٹٞ ٘ٴٜٳسٴغټ َأ

ٕٳ ُٴٛ  (.ٜٳشٵُه

ثِ ٜ٪نس ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ ؾٝكٍٛ: ٫ ؾو عٓسٟ إٔ َهابط٠  

ايطدٌ ٖٞ اييت ػعً٘ ٜتؿبح بايؿٛاضم ايبٝٛيٛد١ٝ، يتدلٜط ا٫خت٬ف، 

َٚٔ ثِ ؾطع١ٓ غًب١ٝ َٛاقؿ٘ ٚتعاًَ٘ َعٗا. أٚ ؾطع١ٓ زْٚٝتٗا. ٚأَا ٗ 

ؼسٺ َػتُط يٓطدػٝت٘ ٚتعايٝ٘، ٚؼسٺ ٫ؾتكاضٙ أعُاق٘ ؾإٕ إطأ٠ 

يٛدٛزٖا، ؾٗٞ إهٌُ ايؿعٛضٟ ٚايبًٝٛدٞ، ٖٚٞ اٯخط اييت ٜتٛقـ 

عًٝٗا ػًٞ ٚدٛزٙ. ؾٝهٕٛ ٚدٛزٙ َؿتكطا شلا. ٖٚصا أسس أغباب ضؾه٘ 

ا٫عذلاف بإْػاْٝتٗا، ؾٝذس ٗ ايؿٛاضم ايبٝٛيٛد١ٝ َا ٜبعس عٓ٘ ؾعٛض 

 ، ًٜٚكٞ باي١ُ٥٬ ع٢ً ايؿٛاضم ايبٝٛيٛد١ٝ.ايهعـ ايساخًٞ يك٠ٛ ؼسٜٗا

 ايتؿػرل ايصنٛضٟ يًٓكٛم ايس١ٜٝٓ

ْػأٍ ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ ؾٓكٍٛ: ٫سٛت ٗ سسٜجهِ ٗ نتاب  

إطأ٠ ٚايكطإٓ بإٔ ايٓػ١ٜٛ اٱغ١َٝ٬ تعاْٞ َعاْا٠ ؾسٜس٠ َٔ تؿػرل 

شنٛضٟ يًكٗط ع٢ً إطأ٠ سٝح نجرلا َا أبطظمت يٓا بإٔ يٝؼ ٖٓاى 

َؿه١ً ٗ ايٓل ايسٜين ٚإِا إؿه١ً ٗ غ٤ٛ ايؿِٗ ايصنٛضٟ شلا 

ؾايسٜٔ قس مت تؿػرلٙ بٓٛط٠ شنٛض١ٜ بعٝسا عٔ ايٓٛط ي٬ستٝادات 

 ايٓػ١ٜٛ؟
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ٚهٝبٓا ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ ؾٝكٍٛ: إٕ ايتؿػرل ايصنٛضٟ يًٓكٛم  

ايس١ٜٝٓ، ت٪نسٙ خطابات ز١ٜٝٓ، ٚؾتا٣ٚ ؾك١ٝٗ، َٚطٜٚات َاظايت 

تتشسخ عٔ نا٥ٔ زْٚٞ ازل٘ إطأ٠، قٝاغا بُٓٛشز اختل  َ٪ثط٠،

ظُٝع خكا٥ل ايؿدك١ٝ إجاي١ٝ: عكٌ، سه١ُ، ؾذاع١، َط٠٤ٚ، 

عؿ١، ٚتسبرل. ؾهاْت َطنعٜت٘ اغتشكاقا ٕجايٝت٘، ٖٚٞ ْٛط٠ تعػؿ١ٝ. 

ايطدٌ ؾٝٗا اـكِ ٚاَؿهِ، ؾج١ُ قؿات تتؿٛم ؾٝٗا عًٝ٘، ٚيٛ أتاح 

سطٜتٗا، ؾكس تتؿٛم عًٝ٘ أٜها َا ٜعتكس ا٫غتبساز ايصنٛضٟ ٖاضغ١ 

أْ٘ اختكاق٘ زْٚٗا. ٚقس أثبتت ا٭ٜاّ تؿٛقٗا ست٢ ٗ فاٍ ايػٝاغ١، 

ٚسككت ايسٚي١ اييت اعتًت ايٓػا٤ َطنع ايكٝاز٠ ؾٝٗا تكسَا اقتكازٜا 

 ٚثكاؾٝا.

ؾٝكٍٛ: إٕ ْطدػ١ٝ ايطدٌ، ٚؼسٟ  ٜٚػتططز ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ 

عإ باػاٙ تُٗٝؿٗا، ٚتٛيٞ تؿهٌٝ ٚعٝٗا، ا٭ْج٢ ٗ أعُاق٘ ٜسؾ

ٚؼسٜس َػ٪ٚيٝاتٗا. ٚعٓسَا ْتشسخ عٔ إٓطل ايصنٛضٟ قبٌ ايبعج١ 

ايٓب١ٜٛ، ٫ ْهٝـ دسٜسا، ؾٗٛ ٚاقع ايٓٛاّ ا٭بٟٛ يًُذتُع ايعطبٞ 

ٚايعامل أْع. ٖٚصا ٫ ٜعين ػاٌٖ ايعٛاٌَ ا٭خط٣، نا٫قتكاز َج٬. 

ع ا٫ْتُا٤ ا٫دتُاعٞ ناْت خاق١ إٔ ؾطم تأنٝس ايصات ٚتععٜ

قسٚز٠، ٫ تػُح َٓاؾػ١ ايطدٌ، َع ٚدٛز ٚٚا٥ـ أخط٣ ّهٓٗا 

ايكٝاّ بٗا. ٖا ٜسؾع ٖٛ اٯخط باػاٙ إقكا٤ إطأ٠، َٔ خ٬ٍ إعاز٠ 

بطف١ ٚعٝٗا، نُٔ َكاؿ٘ َٚكاقسٙ، ؾج١ُ أعُاٍ تتٛقـ عًٝٗا 

َٔ تكسٜطٖا  سٝات٘ ٚٚدٛزٙ ٚععت٘، يٝؼ شلا غ٣ٛ إطأ٠. غرل أْ٘ بس٫

ٚإد٬شلا ٚتكسِٜ آٜات ايؿهط شلا، وتكطٖا، ٭ْ٘ ٜؿعط بعُل دٴطح 
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ايتشسٟ ايٛدٛزٟ. ٖٞ أقٌ ٚدٛزٙ، ٚز١َّٛ بكا٥٘، ٚنطٚض٠ ٚدٛز١ٜ، 

 عٓسَا ٜطتٗٔ شلا ٚدٛزٙ، ٫ٚ َع٢ٓ يطدٛيت٘ بعٝسا عٓٗا.

ٚايػ٪اٍ ايصٟ ٜ٪ضم ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ: ضغِ ايتش٫ٛت ٗ  

١ٝ بعس ايبعج١ ايٓب١ٜٛ، يهٔ ايتشٍٛ ايطازنايٞ، مل ايؿدك١ٝ ايعطب

ّؼ قِٝ اجملتُع ا٭بٟٛ، َع إٔ ايكطإٓ ضغاي١ إْػا١ْٝ ٚعا١ٕٝ طُٛس١ 

سػب ايؿطض، ؾًُاشا مل ٜعاجل ١ََٛٛٓ قِٝ ايعبٛز١ٜ بؿهٌ أنجط 

دصض١ٜ، بٌ ٜٚٛٗط َٔ بعض ْكٛق٘ امٝاظٙ يًصنٛض٠ ع٢ً سػاب 

 كٗٞ ايصنٛضٟ؟.شيو إٓطل ايؿ ا٭ْٛث١، نُا ٜؿِٗ

٫ أضٜس إعاز٠ َا نتبت٘ َؿك٬ سٍٛ ٖصا إٛنٛع اؿػاؽ. يهٔ  

إ٪نس إٔ إٓطل ايصنٛضٟ نإ ٜؿطض ٚدٛزٙ ع٢ً ؾِٗ ايٓل ٚؾتا٣ٚ 

ايؿكٗا٤، سسّا، سذبت ايٓكٛم ايجا١ْٜٛ ايٓل ا٭ٍٚ / ايٓل ايكطآْٞ، 

ؾتػطبت قِٝ ايٓٛاّ ا٭بٟٛ، َتػذل٠ بًباؽ ايسٜٔ، نايذلنٝع ع٢ً 

َٔ ١ًْ  ١ٜ ا٭َط، ٚٚدٛب طاعت٘ ع٢ً ايكعٝس ايػٝاغٞ، ٚسطَاْٗا٫ٚ

َػ٪ٚيٝات ٫ ول شلا تٛيٝٗا: ناي١ٜ٫ٛ ٚاـ٬ؾ١ ٚايكها٤ ٚإَا١َ 

اؾُاع١، ٚقٝاز٠ اؾٝـ ٚغرلٖا. أٚ َٛاق١ً زٚضٖا ايجاْٟٛ بطعا١ٜ 

ز١ٜٝٓ، ٖا ٜ٪نس أْٗا مل تطم إٍ َػت٣ٛ ايها٥ٔ اٱْػاْٞ ٗ ْٛط 

بب عسّ تٓاٍٚ ايتعايِٝ ايس١ٜٝٓ دصض إؿه١ً ايٓػ١ٜٛ ايكشاب١، ٚايػ

بؿهٌ قطٜح، ٚانتؿت َعاؾات سكٛق١ٝ ٚٚقاٜا أخ٬ق١ٝ. ّٚهٓو 

ا٫غتؿٗاز بػطب َٔ ضٚاٜات إٓطل ايصنٛضٟ ٗ ؾِٗ إطأ٠ ٚقهاٜاٖا. 

ٚقس اغتعإ إٓطل ايصنٛضٟ بٛٛاٖط بعض اٯٜات، ناٯٜات اييت 

قِٝ ايٓٛاّ ا٭بٟٛ، سُٝٓا ؼطٸّ ع٢ً تٛقٞ بايٛايسٜٔ، ؾإْٗا تأنس 
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ا٫بٔ ايتأؾـ ؾه٬ عٔ ا٫عذلاض ٚايتُطز. ٖٚٓاى آٜات سل إطأ٠ ٗ 

إرلاخ، ٚايؿٗاز٠ أَاّ ايكها٤، َٚٓح ايطدٌ سل ايك١َُٛٝ ٚايتأزٜب 

بايهطب، ٚؾطض اؿذاب عًٝٗا، ٚسطَاْٗا َٔ ايؿهٌ بػبب ْككٗا 

 ايبٝٛيٛدٞ، ناؿٝض ٚايٓؿاؽ.

ؾٝكٍٛ: ٫ أزعٛ ٱس٬ٍ ا٭ْٛث١ قٌ  غتاش َادس ايػطباٟٚثِ ٜ٪نس ا٭ 

ايصنٛض٠، ٚضأٟ إٔ ايع٬ق١ قا١ُ٥ ع٢ً ايتؿاضى اٱْػاْٞ، ؾج١ُ ؾطم 

سُٝٓا ٜتؿِٗ نٌ َُٓٗا ٚٚٝؿت٘ ع٢ً أغؼ إْػا١ْٝ، ٚبٌ إٔ ٜتعاٌَ 

َعٗا َٓطل ايك١َُٛٝ ٚاٱقكا٤، باعتباضٙ قسضٖا، ٚقكٛض عكًٗا 

ٍٚ ّهٔ شلُا ايتعإٚ ٗ اؿٝا٠ ٗ ؾت٢ ٚإضازتٗا. ٗ اؿاي١ ا٭

إٓاسٞ، باغتجٓا٤ َا اختكتِٗ ب٘ ايطبٝع١ ايبؿط١ٜ. يهٔ ٗ اؿاي١ 

ايجا١ْٝ، تهٕٛ ايتبع١ٝ ٚا٫ْكٝاز قسض إطأ٠، َٔ ٚسٞ أْٛثتٗا ٚايؿٛاضم 

ُٸٌ تبعات٘،  اييت ابتًت بٗا. ٚأٟ تككرل ٭ٟ غبب نإ، عًٝٗا ؼ

 طٜتٗا، ٚتكٝٝس إضازتٗا.نايهطب ٗ ايؿطاف، ٚايتشهِ ع

ٜٚػتططز ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ ؾٝكٍٛ: مل ٜكطٸح ايكطإٓ بٛدٛب  

اْكٝاز إطأ٠ يًطدٌ، ٚمل ٜطايبٗا بايتٓاظٍ عٔ سٝجٝتٗا ٚنطاَتٗا مثٓا 

يطعاٜت٘ شلا، بٌ وح ع٢ً ايعسٍ ٚا٫ْكاف َعٗا. غرل إٔ ايكشاب١ مل 

س٠ اؾصض اٱْػاْٞ، بٌ ٜتؿُٗٛا ايطعا١ٜ َٔ باب ايتػاَح اؿكٝكٞ ٚٚس

ؾُٖٗٛا ٚؾكا ٕٓطل ايعبٛز١ٜ، بأْٗا زل١ أخ٬ق١ٝ ٚعٌُ قاحل ٜجاب عًٝ٘ 

إط٤، ٜٚهٕٛ َتهطَا عًٝٗا. َٚا ْكطأٙ ٗ نتب ايؿك٘ ٚايتؿاغرل 

ٓٴٛا: َٳ ٔٳ آ ٗٳا ايَّصٹٜ ٜټ  تكٌٜٛ يًهتاب، ٚإ٤٬َ يؿطاغات تأ١ًٜٝٚ: )ٜٳا َأ

ِٵ َإٔ تٳِطثٴٛا ايِّ - ٌټ َيُه ٖٶاَيا ٜٳشٹ  ػٳا٤ٳ َنطٵ
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ٔٻ - ٖٴ ُٴٛ ٝٵتٴ َٳا آتٳ ٖٳبٴٛا بٹبٳعٵِض  ٔٻ يٹتٳصٵ ٖٴ  ٚٳَيا تٳعٵهٴًُٛ

ُٳعٵطٴٚفٹ(. - ٔٻ بٹاِي ٖٴ  ٚٳعٳاؾٹطٴٚ

ؾٗصٙ اٯ١ٜ نُا ٜكٍٛ ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ ٜؿذلض أْٗا آٜات  

قه١ُ تؿػٸط ٗ ن٥ٛٗا اٯٜات إتؿاب١ٗ، نُا ٖٛ إٓطل ايكطآْٞ: 

٘ٴ آٜٳاتٷ  ٓٵ َٹ ٔٳ ؾٹٞ )... َٻا ايَّصٹٜ ٗٳاتٷ َؾَأ َٴتٳؿٳابٹ ٚٳُأخٳطٴ  ّټ اِيهٹتٳابٹ  ٔٻ ُأ ٖٴ ُٳاتٷ  َټشٵَه

٘ٹ(، غرل إٔ  ًِٜٚٹ ٚٳابٵتٹػٳا٤ٳ تٳِأ ٓٳ١ٹ  ٘ٴ ابٵتٹػٳا٤ٳ اِيؿٹتٵ ٓٵ َٹ ٘ٳ  َٳا تٳؿٳابٳ ٕٳ  ٝٳتٻبٹعٴٛ ٜٵؼٷ َؾ ِٵ ظٳ ِٗ ُقًُٛبٹ

ا إٓطل ايصنٛضٟ ٜتػطب ٫ ؾعٛضٜا، عدل أْػام ايٛعٞ ايَكبًٞ، عٓسَ

ٜتكس٣ يتؿػرل آٜات ايك١َُٛٝ ٚايهطب بايؿطاف، ٚسسٚز طاعتٗا ي٘. 

ٚمل ّعٓٛا ايٓٛط ٗ اٯٜات، ٚؾًػؿ١ ايهتاب، نُٔ َطنع١ٜ اٱْػإ 

ٗ اؿٝا٠. ؾاعتدلٚا آ١ٜ ايكٛا١َ َج٬ أَطا ؾطعٝا، بُٝٓا ايتُعٔ ؾٝٗا ٚٗ 

غٝاقٗا، ٜؿهٞ إٔ اٯ١ٜ بكسز بٝإ ع١ً ٚغبب ايكٛا١َ، ؾتٓتؿٞ 

 ايؿك٘ ع٢ً شيو. ؿا٥ٗا، ٚيٝؼ شلا ز١َّٛ نُا ٜكطٸباْت

٫ ؾو إٔ ايكطإٓ أْكـ إطأ٠ قٝاغا َا  ٜكٍٛ ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ 

قبٌ ايبعج١، ٚأعاز شلا إْػاْٝتٗا إٗسٚض٠، ؼت ٚطأ٠ قِٝ ايعبٛز١ٜ 

ٚا٫غتبساز ايصنٛضٟ، عٓسَا ٚنعٗا ع٢ً قسّ إػاٚا٠ ٗ ايتهايٝـ 

عًٝٗا َٔ ثٛاب ٚعكاب. ٚأْكؿٗا سكٛقٝا قٝاغا َا  ايؿطع١ٝ، َٚا ٜذلتب

غبل أٜها، ٗ َػأي١ اٱضخ، ٚٚدٛب ايٓؿك١ ع٢ً ايعٚز، ٚسكٗا ٗ 

ايطناع١. يهٔ ع٢ً ايكعٝس ا٫دتُاعٞ مل ٜػٓس شلا ايٓيب أٟ َٓكب 

ٜععظ َهاْتٗا خاضز سسٚز ا٭١ََٛ ٚضعا١ٜ َٓعشلا، ٚقس سح ع٢ً شيو، 

تعاطؿ٘ َع قهاٜاٖا. ٚيٛ اؿس ا٭زْٞ ضغِ َٛاقؿ٘ اٱْػا١ْٝ َعٗا، ٚ

باعتباض إٔ ايٛطٚف آْصاى ناْت تػتسعٞ سهٛض ايطدٌ، ـٛض 
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اؾٗاز، َٚكا١َٚ غاضات خكّٛ ايطغاي١ َٚٛاد١ٗ قعاب اؿٝا٠ َا أٚتٞ 

َٔ بػط١ ٗ اؾػِ. ؾُج٬ مل ْكطأ عٔ ايٓيب أْ٘ أنس ع٢ً َطدعٝتٗا 

١ٜ، ضغِ إٔ يبعض ا٫دتُاع١ٝ، نإٔ تهٕٛ قاض١٥ أٚ ؾك١ٗٝ أٚ ضاٚ

ايٓػا٤ ضٚاٜات َعتُس٠ ٗ نتب اؿسٜح. ٖٚهصا ا٭َط ٗ ظَٔ 

اـًؿا٤، ٚنٌ زٚي١ اـ٬ؾ١ ؾُٝا بعس. ٖٚصا ٜ٪نس غٝاز٠ إٓطل 

ايصنٛضٟ، ٚاغتُطاض ؾُٗ٘ يًٓل / آٜات ايهتاب. ٚأزٍ زيٌٝ امٝاظ 

يًصنٛض٠ عٓس تأٌٜٚ ايٓكٛم، نُا بايٓػب١ يًك١َُٛٝ، ؾج١ُ  ايؿكٝ٘

َٓكـ َٔ زاخٌ ايٓل، ع٢ً أغاؽ أؾه١ًٝ إػ٪ٚي١ٝ ا٫قتكاز١ٜ تأٌٜٚ 

ٚا٫دتُاع١ٝ، ٚقس تٓاٚيت٘ َؿك٬ ٗ نتاب إطأ٠ ٚايكطإٓ، يهٔ 

ايتؿػرل ايصنٛضٟ ٜكطٸ ع٢ً َٓطك٘، ّٚٓح ْؿػ٘ ق١َُٛٝ ؾطع١ٝ 

عًٝٗا، ؾٝتشهِ بٗا، باعتباضٖا دع٤ا َٔ َتاع٘. بٗصا ْؿِٗ إٔ "تؿ١٦ٝ 

ل ايعبٛزٟ، ٚنإٔ ايطغاي١ مل تهاؾش٘، إطأ٠"، ٖٛ شات إٓط

ٚساؾٛت ع٢ً قُٝ٘، َع بعض ايتعس٬ٜت. بٌ إٔ ايتعاٌَ َعٗا أغ٤ٛ َٔ 

ايتعاٌَ َع ايعبٝس، ؾايعبس ٜػتعٝس ضدٛيت٘ ٚإْػاْٝت٘ بتشطٜطٙ، أَا إطأ٠ 

ؾتبك٢ نا٥ٓا ْاقكا، تتشٌُ َػ٪ٚي١ٝ اـط١٦ٝ ا٭ٍٚ، ٚتساعٝات 

ايطدٌ نذع٤ َٔ َتاع٘، ؾٝداف  أْٛثتٗا، خاق١ عٓسَا ٜتعاٌَ َعٗا

عًٝٗا ندٛؾ٘ ع٢ً أٟ قطع١ َٔ أثاث٘ ٖٚتًهات٘ ٚؾل َٓطل 

ا٫غت٬ُى. ٚىؿ٢ إغطا٤اتٗا، ٚطُع ايصنٛض٠ ؾٝٗا، ؾتذسٙ ٜذلقب 

 سصضا، خا٥كا َٔ عاضٖا ٚؾٓاضٖا.

ٚبايتايٞ ؾايتؿػرل ايصنٛضٟ نُا ٜكٍٛ ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ ،  

ٙ، َٚٓشٗا بعسا ؾطعٝا، غًب إطأ٠ نطٸؽ غًطت٘ ٚؾٛقٝت٘ ٚاغتبساز
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قسض٠ ايتشطض ايصاتٞ، اييت ٖٞ ؾطٙ أغاؽ يتطٛض اؿطن١ ايٓػ١ٜٛ، 

خاق١ إػ١ًُ. ؾج١ُ أغٝذ١ َكسغ١، َٓح ايطدٌ ْؿػ٘ سل قٝاْتٗا 

ٚايسؾاع عٓٗا، باعتباضٖا زؾاعا عٔ ايصات، ٚقس تٍٛ ايؿكٝ٘ تععٜعٖا 

إطأ٠ إػ١ًُ غ٣ٛ  بؿتا٣ٚ تػتُس ؾطعٝتٗا َٔ شنٛضٜت٘، ٚيٝؼ أَاّ

ايتُطٸز ع٢ً ؾتا٣ٚ ايٓػ١ٜٛ، ٚايعٛز٠ ٯٜات ايهتاب، ٚؾك٘ إطأ٠ ٗ ن٤ٛ 

َباز٨ سكٛم اٱْػإ، َٚا ٖٛ ثابت ٚقهِ َٔ آٜات ايهتاب. بعس 

ُعٜل ثكاؾ١ ايتُٗٝـ، ٚأزٚاتٗا َٔ عازات ٚتكايٝس ٚأعطف، نبًت 

 إضاز٠ إطأ٠..
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 الديين للنرأَ شىء فهه اخلطاب
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 شىء فهه اخلطاب الديين للنرأَ

 

ْػأٍ ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ ؾٓكٍٛ: ايٓػ١ٜٛ اٱغ١َٝ٬ نُا ٜععِ  

أْكاض ايٓػ١ٜٛ ا٭ٚضب١ٝ تعاْٞ َٔ َؿه١ً ايتُٝٝع بٌ ايطدٌ ٚإطأ٠، 

سسز َا سٝح ٜتكٛضٕٚ بإٔ اٱغ٬ّ ٖٛ َٔ أنس ع٢ً إٔ ايصنط ٖٛ َٔ 

هب إٔ ّٓح يًُطأ٠ َٚا هب إٔ ٜكازض َٓٗا َٚؿه١ً ايتُٝٝع تٌٛ 

َؿه١ً عا١ٕٝ سٝح بسأت ٗ ايعامل نهٌ سٝح عاْت َٓٗا ايٓػا٤ ٗ 

نٌ ايعامل ٚتبًٛضت َٔ خ٬ٍ ْٛط٠ ز١ْٝٚ يًُطأ٠ ٚمت تُٓٝ٘ يسٚض إطأ٠ 

زاخٌ ايعٚاز ٚا٭١ََٛ، سٝح تٛدس ساي١ َٔ تُٓٝ٘ ايسٚض ا٭ََٛٞ 

 ٚادٞ ٚساي١ َٔ ا٫قكا٤ ٚايتُٗٝـ يًُطأ٠؟ٚايع

ٚهٝبٓا ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ ؾٝكٍٛ: ٚبايتايٞ ٫ خكٛق١ٝ يٲغ٬ّ،  

َازاَت ايكه١ٝ عا١ٕٝ تاضىٝا. إٓطل ايصنٛضٟ ٖٛ إٓطل ايصٟ غاز 

اؿٝا٠ ايبؿط١ٜ، ٫ٚ قٝاؽ ع٢ً ا٭َج١ً ايٓازض٠. ٫ٚ أزضٟ َس٣ قش١ 

يٛ قشت ؾأٜها ايصنط نإ ٚضا٤ تكسٜؼ تؿك٬ٝت َطس١ً ا٭١ََٛ، ٚ

َٚا ظايت ب١ٝٓ شنٛض١ٜ، َازاَت إػأي١  إطأ٠، ٭ٕ ب١ٝٓ ايٛعٞ ناْت

 أبعس َٔ اؾاْب ايٛٚٝؿٞ ٚأزٚاضُٖا ٗ اؿٝا٠.

اٱغ٬ّ ٜٓتُٞ نسٜٔ ٚثكاؾ١ ٚعكٝس٠ ٚضٚاب٘ ادتُاع١ٝ يب٦ٝت٘ ٚثكاؾت٘.  

َٔ يٛث١  ٖسؾ٘ َهاؾش١ ايؿطى، ٚايتكسٟ يًهؿط، ٚاْتؿاٍ ايٛعٞ

عباز٠ ا٭ٚثإ ٚا٭قٓاّ، ٚغٝاز٠ ايعسٍ ٚاٱْكاف بٌ ايٓاؽ، ٚبايؿعٌ 

ؾطٸع أسهاَا يًؿطز ٚاجملتُع، ٚبٌ سسٚز ا٭ْا، ٚع٬ق١ ايصات باٯخط. 

ٚعٓسَا تٍٛ قهاٜا إطأ٠ مل ٜكسّ ؾُٗا يٮْٛث١، ٜبتعس بٗا عٔ ايٛعٞ 

طؿاٍ ٚخس١َ إأيٛف، ٚأزٚاضٖا إطغ١َٛ َػبكا "إٓعٍ ٚضعا١ٜ ا٭
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ايطدٌ". ٚإِا طايب ايطدٌ بايطؾل ٚايعسٍ ٚا٫ْكاف ٚضعا١ٜ 

خكٛقٝاتٗا ٗ تعاًَ٘ َعٗا، باعتباضٖا ضٖٓا يكَُٝٛت٘ َا ؾهٌ اهلل، 

ٚٚؾا٤ يعكس٠ ايٓهاح. ٚسجٗا ع٢ً طاعت٘، ٚتععٜع غٝازت٘، زٕٚ إػاؽ 

نع١ٜ بب١ٝٓ اجملتُع ايَكبًٞ، ٚمل ٜعُس يتػٝرل أٚيٜٛات٘ ايكا١ُ٥ ع٢ً َط

ايصنط ٚتُٗٝـ ا٭ْج٢. ٚمل ٜططح َؿّٗٛ إػاٚا٠ َع٢ٓ تهاؾ٪ ايؿطم 

ٗ اؿكٛم ٚايٛادبات، نُا ٖٞ َطايب اؿطن١ ايٓػ١ٜٛ ضآٖا. 

ؾهإٔ ايتُٝٝع َعط٢ َكسؽ، تتٛقـ عًٝ٘ ب١ٝٓ اجملتُع، ٚتٛاظٕ اؿٝا٠. 

ٖٚصا ٚاٖط تاضٜذ ايطغا٫ت نُا ٖٛ َسٕٚ، ٚتؿٗس يبعه٘ آٜات 

كطأ آٜات أسهاّ ايٓػا٤، خاق١ إٍ َٔ خ٬ٍ ؾتا٣ٚ ايهتاب. َٚٔ ٜ

ايؿكٗا٤، ٚعدل اـطاب ايسٜين ايصنٛضٟ، ٫ ٜتٛا٢ْ ٗ اتٗاّ ايسٜٔ 

بتهطٜؼ ز١ْٝٚ إطأ٠. يصا ٜكّٛ َؿطٚعٞ ع٢ً قطا٠٤ كتًؿ١ يًسٜٔ ٚزٚض 

اٱْػإ ٗ اؿٝا٠. ٚٗ ن٥ُٛٗا أؾِٗ آٜات ا٭سهاّ، َٚكاقس 

ٜأخص بٓٛط ا٫عتباض َتطًبات ايٛاقع  ايتؿطٜع، ٚأُػو َٓٗر أقٛيٞ

ٚزٚض ايعَإ ٚإهإ ٗ ؼسٜس ؾع١ًٝ َٛنٛعات ا٭سهاّ، َٚٔ ثِ 

 ؼسٜس ؾع١ًٝ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ.

يػت نس ثٓا١ٝ٥ ايصنط / ا٭ْج٢، ٚايع٬ق١ تؿاضن١ٝ ٚتها١ًَٝ ٗ إٓ  

ٚاسس، يهٓين نس َطنع١ٜ ايطدٌ ٚتُٗٝـ إطأ٠. "تؿٛم ايطدٌ / 

. "إْػا١ْٝ ايطدٌ / ْكل إطأ٠". ٚنٌ َا ٜذلتب عًٝٗا َٔ ؽًّـ إطأ٠"

يٛاظّ، تٗسض نطاَتٗا ٚتٗهِ سكٛقٗا. ٚعًٝ٘، ؾإْػا١ْٝ إطأ٠ / 

نطاَتٗا / سٝجٝتٗا أ٫ٚ. ٜٚبك٢ ايبٓا٤ ايؿٛقٞ َٔ سكٛم ٚٚادبات ضٖٓا 

 يًٛطٚف احملٝط١ بِٗ، ؾتهٕٛ زاي١ ع٢ً طبٝع١ ايٛعٞ ٚدصضٙ ايجكاٗ.
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 ىطز إطأ٠ َٔ بٝتٗا، ٚعاجل قهاٜاٖا ٗ إطاض اـطاب ايسٜين مل 

أزٚاضٖا. ٫ ٭ْ٘ ٜطؾض تطٛضٖا، ٚزخٛشلا َػطح اؿٝا٠، إش ٫ زيٌٝ ع٢ً 

ٖصا، بٌ ٭ٕ طبٝع١ اؿٝا٠، ٚق١ً ؾطم ايعٌُ آْصاى تؿطض أزٚاضا 

َٓعي١ٝ عًٝٗا. ٚبايتايٞ ؾإٕ اغتػٓا٤ اجملتُع عٔ إطأ٠ ادتُاعٝا ٚغٝاغٝا 

، ؾطض تُٗٝؿٗا، يهٔ ٫ َع٢ٓ ايًِٛ ٚايعسٚإ، نُا ٚثكاؾٝا ٚقٝازٜا

ٖٛ ساشلا ٗ غٝام ايٛعٞ ايَكبًٞ قبٌ ايبعج١. ٜؿٗس يصيو اٯٜات اييت 

أنست إْػاْٝتٗا َٔ خ٬ٍ خطاباتٗا ٚتؿطٜعاتٗا. ٚبايتايٞ إشا مل ٜهٔ 

ايتُٗٝـ قسضٖا نُا تؿِٗ ا٭عطف ايَكب١ًٝ، ؾإٕ ٚطٚف اؿٝا٠ سهُت 

اضٖا ٗ سسٚز إٓعٍ ٚخس١َ ايعٚز. غرل إٔ َٔ دا٤ بتُٗٝؿٗا، ٚسكط أزٚ

ِٳ غٝاغ١ اٱغ٬ّ َع إطأ٠ ٚؾل قبًٝات٘ ايصنٛض١ٜ: َطنع١ٜ  بعس ايٓيب ؾٗ

تتشسخ عٔ َٓعي١  ايطدٌ / ٖاَؿ١ٝ إطأ٠. ؾذا٤ ايذلاخ ظاخطا بطٚاٜات

إطأ٠ إطٝع١ إٓكاز٠، ٗ َكابٌ إطأ٠ ايعاق١ٝ إتُطٸز٠. ٚسسزت أخط٣ 

ٗا ٚؾطٚض طاعتٗا يًطدٌ، خاق١ ٗ ؾطاؾٗا: )تكشبٸٔ ٚادبات

٭ظٚادهٔ(، ٚظ١ٜٓ إطأ٠ بٝتٗا، ٚسػٔ تبعًٗا، ٚسط١َ عسّ ا٫غتذاب١ 

يؿٗٛات٘ ْٚعٚات٘، َُٗا ناْت َؿاعطٙ ٚغًٛن٘. ٚنٌ ٖصا ٜ٪ٜس 

َهُٕٛ ايػ٪اٍ. يهٔ يٮغـ ب٬ ُٝٝع بٌ ايٓكٛم ا٭ٚي١ٝ 

 ٛض١ٜ خايك١.ٚايٓكٛم ايجا١ْٜٛ، اييت ُجٸٌ ضغبات شن

 

ٚؾكا شلصٙ إكس١َ، ايتُٝٝع إضاز٠ شنٛض١ٜ ٚا١ٕ. ٜٴتِٗ بٗا ايسٜٔ يكسغٝت٘ 

َٚهاْت٘ ٗ اجملتُعات ايعطب١ٝ، عٓسَا ٜعتكس إٔ ايتُٗٝـ قسض َكرل 

 يًُطأ٠.
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َؿه١ً ايكطإٓ ٖٞ شات إؿه١ً ايًػ١ٜٛ إت١ُٗ بتشٝعٖا ايصنٛضٟ،  

ت ٚايجٛاب ٚايعكاب، ؾهُا ٜهع إطأ٠ ٗ َكاف ايطدٌ ٗ ايٛادبا

ٜكسَ٘ عًٝٗا ٗ خطابات٘. ٚيًتكسِٜ ز٫٫ت غًب١ٝ يس٣ ايٓػ١ٜٛ. غُٝا إشا 

نإ ايكطإٓ ٚسٝا، يؿٛا َٚع٢ٓ. ٚؽتًـ ايٓتٝذ١ إشا قًٓا ببؿط١ٜ ايٛسٞ 

ٚثكاؾت٘، ٜٚؿِٗ ايٛسٞ ٚؾكا  ع٢ً قعٝسٟ ايتًكٞ ٚا٭زا٤. ايٓيب ابٔ ب٦ٝت٘

غ٬ّ، بٌ ْٝع ايطغا٫ت ناْت يكبًٝات٘ ٚثكاؾت٘. ٖٚص يٝؼ خاقا باٱ

ضغا٫ت شات بعس ٚاسس، تعتدل إطأ٠ تابع١ يًطدٌ. يصا تطايب٘ ايطغا٫ت 

بايطؾل ٚاٱسػإ َع عبٝسٙ ْٚػا٥٘. ٭ُْٗا نُٔ ٖتًهات٘ )َٓطل 

ا٫غت٬ُى(، ٫ٚ تسعٛ يًجٛض٠ ع٢ً غًطت٘، ؾٝهٕٛ ايصنط غًط١ عًٝا 

ٚ ٫ هب عًٝٗا. ّٚهٔ زا٥ُا، ي٘ سل ؼسٜس سكٛم إطأ٠، َٚا هب أ

شلصا ايكا٥ٌ ا٫غتؿٗاز بآٜات إٛاضٜح، ٚايك١َُٛٝ، ٚعكس٠ ايٓهاح، 

ٚسل ايعٚز ٗ نطبٗا، ٚتكسِٜ ايصنط عًٝٗا ٗ اـطاب ايكطآْٞ. ٚسل 

تعسز ايعٚدات يًطدٌ، ٚؾتشت ي٘ باب ايعٚاز إٓكطع ٚايتُتع باؾٛاضٟ 

ٜهع إطأ٠ بٌ خٝاضٜٔ،  ٚاٱَا٤. سسّا ٜكسم أْٗا إباس١ٝ َؿطع١ٓ. بُٝٓا

 اٱنتؿا٤ بعٚدٗا، أٚ ايط٬م ٚؾػذ ايعكس.

٫ أدٝس ايتدلٜط ٚايسؾاع، ٚيػت أٜسٜٛيٛدٝا ٗ َكاضب١ آٜات ايهتاب،  

بٌ أعتكس عسّ سادت٘ يًسؾاع، عٓ٘، ٚؾطط٘ ايٛسٝس إٔ تؿِٗ ايٓل 

نُٔ ٚطٚؾ٘، ٚؾطٚط٘ ايتاضى١ٝ، ٚإٔ ُٝٸع بٌ ايٓكٛم ا٭ٚي١ٝ 

تكطأ اٯٜات قٝاغا ع٢ً َا غبل ايبعج١، َٔ عازات ٚتكايٝس ٚايجا١ْٜٛ، ٚ

ٚقٛاٌْ عطؾ١ٝ ٚا١ٕ. َٚا اٱط٬م ايصٟ ٜػتُٝت ايؿكٗا٤ َٔ أدٌ ثبٛت٘ 
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ٚؾعًٝت٘، إ٫ ضغبات شنٛض١ٜ، ٚطُٛسات أٜسٜٛيٛد١ٝ، ٚنب٘ أزا٤ إطأ٠ 

 يتبك٢ نُٔ ًَه٘ ٚإضازت٘.

َٓٗا بات غرل َٓٗذٞ ٚانح ٗ ؾِٗ ؾع١ًٝ ا٭سهاّ، ٚأدس إٔ نجرلا  

ؾعًٞ، يعسّ ؾع١ًٝ َٛنٛعاتٗا، إتٛقؿ١ ع٢ً ؾع١ًٝ ْٝع ايكٝٛز 

ٚايؿطٚٙ. ؾ٬ أقٍٛ بإيػا٤ ايٓكٛم، ٖٚٞ قذل١َ َٚكسغ١، يهٔ مث١ 

قٛاٌْ َٚٓطل زاخًٞ يًٓل ايكطآْٞ ٜٓبػٞ َطاعاتٗا. ؾكه١ٝ إْػا١ْٝ 

َػتكٌ، ٚايه٬ّ  إطأ٠ مل تهٔ َططٚس١ يٝتٓاٚشلا ايكطإٓ بؿهٌ

ٜسٚض سٍٛ سكٛقٗا إاز١ٜ، َٚا ٜٓبػٞ يًطدٌ َٔ َٛقـ أخ٬قٞ نإ 

اػاٖٗا. إناؾ١ إٍ تأنٝس إْػاْٝتٗا ٚسط١َ ٖسض نطاَتٗا، نُا دا٤ 

ٚٵ َؾػٳازٺ ؾٹٞ  ٝٵِط ْٳِؿٍؼ َأ ٌٳ ْٳِؿػٶا بٹػٳ َٳٔ َقتٳ ٗ بعض اٯٜات احملهُات: )

ُٹٝعٶا(. ٚا٫ط٬م ٖٓ ٌٳ ايٓٻاؽٳ دٳ ُٳا َقتٳ ْٻ ا ٜؿٝس ايؿٍُٛ يًصنط اِيَأضٵِض َؾَهَأ

ٚا٭ْج٢ ٚنٌ ْؿؼ قذل١َ. ٖٚصا زيٌٝ ع٢ً اسذلاَ٘ يًٓؿؼ، بػض 

ايٓٛط عٔ خكٛقٝاتٗا. ٚأٜها تهؿـ عٔ شيو ١ًْ أسهاّ قطآ١ْٝ 

 تؿطٜع١ٝ. ٚتؿًُٗا نٌ اٯٜات اييت ؽاطب اٱْػإ ٚايٓاؽ.

ٖٓاى عس٠ َػتٜٛات يتعاٌَ ايكطإٓ ايهطِٜ َع إطأ٠، نُا بٝٓت ٗ  

َٓٗا، كاطبتٗا  طأ٠ ٚايكطإٓ، اغتسعٞ يًهطٚض٠ بعض إكاطع.نتاب إ

نأْج٢ تؿاضى ايطدٌ ٗ تهٜٛٔ اجملتُع، أْج٢ مل ٜٓكل إْػاْٝتٗا، 

ِّٔ  ٚمل ٜعتس ع٢ً ؾدكٝتٗا، نكٍٛ: ْٻا خٳًَِكٓٳاُنِ  ٗٳا ايٓٻاؽٴ ِإ ٜټ )ٜٳا َأ

ٌٳ يٹتٳعٳاضٳُؾ ٚٳَقبٳا٥ٹ ِٵ ؾٴعٴٛبٶا  ٓٳاُن ٚٳدٳعٳًِ ٚٳُأْجٳ٢  ٘ٹ شٳَنٍط  ِٵ عٹٓسٳ ايَّ َٳُه ٕٻ َأِنطٳ ٛا ِإ

ِٷ خٳبٹرلٷ( . ؾايصنط ٚا٭ْج٢ ْٛا٠ ايٓػٝر ا٫دتُاعٞ  ٘ٳ عٳًٹٝ ٕٻ ايَّ ِٵ ِإ َأتٵَكاُن

بطَت٘. ٚدا٤ بًؿٜ ايصنط ٚا٭ْج٢ ٭ُْٗا ا٭غاؽ ٗ تهٜٛٔ ايؿعٛب 
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ٚايكبا٥ٌ. ٚعٓسَا ضتٸب ا٭سهاّ ٗ ْٗا١ٜ اٯ١ٜ ضتٸبٗا ع٢ً نًُٝٗا َٔ 

"ايتعاضف" ٗ اؿٝا٠ ايسْٝا، ٚ"اؾعا٤" ٗ اٯخط٠ ع٢ً أغاؽ  غرل ُاٜع:

ايتك٣ٛ. ٖٚصا ايًٕٛ َٔ ايتعاٌَ أٚنح َكازٜل إؿّٗٛ اٱْػاْٞ يًصنط 

ٚا٭ْج٢. ٚتعهٸس ٖصا إع٢ٓ فُٛع١ أخط٣ َٔ اٯٜات ايكطآ١ْٝ. بٗصا 

ْهتؿـ نصب اؿهاٜات ٚإطٜٚات ايذلاث١ٝ اييت تٓتكل باغِ ايسٜٔ 

ٜين إْػا١ْٝ إطأ٠، اغتٓازا اٍ ْكٛم ز١ٜٝٓ َٓشٛي١. أٚ ٚايٓل ايس

تٓػب هلل ععٚدٌ َا مل ٜكطٸح ب٘. أَا ْٛط٠ اجملتُع يًُطأ٠ ؾؿ٤ٞ آخط، 

قس تكذلب َٔ ايط١ٜ٩ ايكطآ١ْٝ أٚ ػاؾٝٗا، سػب ايٛطٚف ا٫دتُاع١ٝ، 

ٚايعازات ٚايتكايٝس، ؾًُاشا زا٥ُا ؼػب ع٢ً ايسٜٔ ٖٚٛ بطا٤ َٓٗا. ؾًٝؼ 

١ٜ تػًب إطأ٠ إْػاْٝتٗا. ٚايتؿاٚت ٗ بعض آٜات ايتؿطٜع ٫ ٜعين ٖٓاى آ

ْككا ٗ إْػاْٝتٗا عٓسَا تٴكطأ نُٔ غٝاقٗا ٚخًؿٝتٗا ايتاضى١ٝ 

ٚا٫دتُاع١ٝ، بٌ ضَا تعس َٝع٠ ٚإْكاؾا ٚتهطّا شلا. ٫ٚ أقكس )بٗصا 

ايه٬ّ( ايتدلٜط، ٚيهٔ ٖصا َا أؾُٗ٘ َٔ غٝام اٯٜات نُٔ خًؿٝاتٗا 

انتٓؿٗا َٔ ٚطٚف، ٚيٝؼ َٓكطع١ عٓٗا نُا ٖٛ إٓٗر ايػا٥س َٚا 

 يس٣ ايؿكٗا٤ يٮغـ ايؿسٜس.

ؾايٓػ١ٜٛ إػ١ًُ ايّٝٛ أَاّ خٝاضات أنجط، ّهٓٗا ؾِٗ ايٓل  

َباؾط٠، بعس ٖسض ايٛغا٥٘ إكسغ١، اييت ؼذب ايٓل ا٭ٚيٞ، ًُٚٞ 

ايٓػل  إضازتٗا عدل ْكٛم ثا١ْٜٛ، ؾاضس١ أٚ َ٪ٚي١. ٖٚصا ٜتطًب ْكس

ايعكسٟ إأيٛف، ٚاغتبساي٘ بٓػل قا٥ِ ع٢ً ايعكٌ ٚايسيٌٝ ٚايدلٖإ، 

ٌٚ ؾِٗ دسٜس يًسٜٔ ٚزٚض اٱْػإ ٗ  ٚؾِٗ ٚطٚف ايٓل ٬َٚبػات٘، ٗ

اؿٝا٠. إٕ زٚض ٚٚٝؿ١ ايسٜٔ َٚا ٜعاٍ إنؿا٤ َع٢ٓ يًشٝا٠، ٚتطؾٝس ٚعٞ 
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٠ إ٫ إد٬ٍ ايؿطز ٚاجملتُع، ٚضعاٜتُٗا ست٢ ٜبًػا ايٓهر. َٚا ختِ ايٓبٛ

يًعكٌ ٚايعك١ْٝ٬، ٚاعتُاز اٱْػإ ع٢ً ْؿػ٘، ٗ تسبرل ؾ٪ٕٚ سٝات٘، 

بعٝسا عٔ أ١ٜ ١ٜ٫ٚ ٚق١َُٛٝ ٚغًط١ ؾٛق١ٝ، تسعٞ قسغٝتٗا. ؾُٝهٔ 

قبًٝاتٗا، ٚؾِٗ أزٚاضٖا نُٔ ٚٚٝؿتٗا اؿٝات١ٝ، غٛا٤  يًُطأ٠ ايتشطض َٔ

نٞ ٫ زاخٌ أٚ خاضز إٓعٍ. ؾإػأي١ َػأي١ ٚعٞ قبٌ نٌ ؾ٤ٞ، 

تػتهٌ يًًِٛ باغِ ايسٜٔ ٚايتؿطٜع. ٚتهٕٛ َكساقا يًٛإٌ 

 أْؿػِٗ.

إٕ بعض اٯٜات ت٪غؼ ٕطنع١ٜ ايطدٌ ٚغطٛت٘ ٚتؿٛق٘، عٓسَا ػعً٘  

قُٝا ع٢ً إطأ٠، ٚيًصنط َجٌ سٜ ا٭ْجٌٝ، ٖٚصا ٖٛ ٚاٖط اٯٜات ٗ 

١ًٝٝ ايٓٛط٠ ا٭ٍٚ، ٖٚٓا ٜكسم ايتُٝٝع ب٬ ضٜب. غرل إٔ ايٓٛط٠ ايتؿك

ؾج١ُ ٚطٚف  تبسزٖا، ٗ ن٤ٛ اٱطاض ايعاّ يًسٜٔ ٚأٖساؾ٘ إطنع١ٜ،

ؾطنت ٖصٙ ا٭سهاّ ٜٓبػٞ يٓا ؼطٜٗا، يع٬قتٗا بؿع١ًٝ ا٭سهاّ، َٚع 

اْتؿا٥ٗا تٓتؿٞ ؾع١ًٝ اؿهِ. ؾٝكسم إٔ ايسٜٔ ٗ داْب٘ ايتؿطٜعٞ 

َطسًٞ، ضاؾل اٱْػإ ست٢ ٜبًؼ َطس١ً ايٓهر ايعكًٞ. بٗصٙ ايططٜك١ 

ؿٜ يًسٜٔ َهاْت٘، ّٚهٔ تٛٚٝؿ٘ يتععٜع قِٝ اـرل ٚاحملب١ م

ٚاي٥ٛاّ. إٕ َعاْا٠ اـطاب ايسٜٔ ٗ تطاث٘، َٚا ًٓ٘ َٔ قِٝ تعػؿ١ٝ 

ؾطنت ْؿػٗا. ٚبايتايٞ ؾايتؿطٜعات ناْت ْاٚط٠ يًذاْب ايٛٚٝؿٞ، َع 

تأنٝس إْػاْٝتٗا ٚسطَتٗا. ؾ٬ ُٝٝع س٦ٓٝصٺ، إش ّهٔ تؿطٜع 

أ٠ ٚؾكا يًعسٍ ٚا٫ْكاف َٚطاعا٠ ايكِٝ ٚا٭خ٬م أسهاَا دسٜس٠ يًُط

اٱْػا١ْٝ، ٚا٭خص بٓٛط ا٫عتباض تٛاظٕ اجملتُع ٚعسّ ايتؿطٜ٘ بايعا١ً٥ أٚ 

 ٖسض قُٝٗا باغِ اؿط١ٜ ٚإػاٚا٠.
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َٚٔ ٜطز ايتُػو بٛٛاٖط اٯٜات، بعٝسا عٔ َٓطكٗا ٚإطاضٖا ايعاّ،  

١ً َع إطأ٠ ّهٓ٘ شيو. ٚإؿه١ً يٝػت َع ايطدٌ، يهٔ إؿه

عٓسَا تتُػو بآٜات تهطؽ زْٚٝتٗا، زٕٚ ؼطٟ سكٝكتٗا نُٔ 

غٝاقاتٗا ايتاضى١ٝ. إٕ عسّ ػطٜس ايٓل َٔ تاضىٝت٘ تػبب ٗ ناضث١ 

ؾك١ٝٗ، أبكت إػًِ ٜطاٚح ٗ ايعكط ا٭ٍٚ يًبعج١ ايٓب١ٜٛ، ٚغٝبك٢ َا مل 

 ٜٓتؿض ع٢ً إضازت٘..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



083 
 

 

 

 

 

 

(17) 

 

 الغرباوٍ مً اليصىيُ مىقف 

 الراديلالًُ املتطرفُ
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 مىقف الغرباوٍ مً اليصىيُ الراديلالًُ املتطرفُ

 

ْػأٍ ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ ؾٓكٍٛ: ٌٖ ت٪ٜس غٝازتهِ ؾهط٠ ايجٛض٠  

ايٓػ١ٜٛ اييت قاَت ع٢ً ؾهط٠ ايتؿٛم ايصنٛضٟ ٚبٓا٤ اجملتُع 

ٖٚصا ايؿهٌ ٖٚصٙ ايكٛض٠ يًُطأ٠ ٖٞ اييت أزت ايبططٜطٜهٞ ا٭بٟٛ، 

إٍ سسٚخ ثٛض٠ ْػ١ٜٛ طايبت ؾٝٗا ايٓػا٤ ايتػاٟٚ َع ايطداٍ ٗ ناؾ١ 

إٝازٜٔ ايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ َٚٔ ٖٓا ُت 

إطايب١ بتشطٜط إطأ٠ َٔ غًط١ ايطدٌ ست٢ إطاض ايع٬ق١ اؾٓػ١ٝ ٖٚصا 

 ١ ايطازٜهاي١ٝ؟نإ ٚد١ٗ ْٛط إسضغ

ٚهٝبٓا ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ ؾٝكٍٛ: يػت َع ْٝع َطايب ايٓػ١ٜٛ،  

خاق١ َا تتبٓاٙ ايٓػ١ٜٛ ايطازٜهاي١ٝ إتططؾ١، بتؿكٌٝ: أتعاطـ َع 

ايجٛض٠ ايٓػ١ٜٛ إتٛاظ١ْ، اييت قاَت نس تساعٝات ايتؿٛم ايصنٛضٟ، 

 ايصٟ أؾه٢ إٍ تُٗٝـ ا٭ْج٢. ؾٗٞ زع٠ٛ ٫غتعاز٠ إْػا١ْٝ إطأ٠ أغاغا

يًُطايب١ عكٛقٗا. إْػاْٝتٗا اييت غشكٗا ايٓٛاّ ايبططٜطنٞ، ٚايجكاؾ١ 

ا٭ب١ٜٛ اييت أغػت يسْٚٝتٗا. ٖٚٛ اػاٙ ٜػع٢ يٛنع ا٭ْٛث١ ظٛاض 

ايصنٛض٠. ٖا ٜتطًب، ٖٚصا ٖٛ َع٢ٓ ايجٛض٠ اييت أتبٓاٖا، تؿهٝو 

ا٭ْػام ايؿهط١ٜ يًٛعٞ، ٚإعاز٠ بٓا٤ َُٗٝٔ ثكاٗ ٜػتُس ٚدٛزٙ 

َٔ إعاز٠ تؿهٌٝ ايٛعٞ. ٖٚصا ٜتطًب ؼطٟ ا٭ْػام إهُط٠ ٚؾطعٝت٘ 

ٗ ايٛعٞ ٚايجكاؾ١ ايؿؿ١ٝٗ ٚايتشطٜط١ٜ، ٚايتعطٸف ع٢ً َطدعٝاتٗا ٚب٦ٝتٗا 

ٚغًطتٗا إعطؾ١ٝ، ٚزٚضٖا ٗ بٓا٤ ايٛعٞ. َا ؾٝٗا ايٓػل ايجكاٗ 

إُٗٝٔ، َٚػت٣ٛ َعاْا٠ اجملتُع َٔ إنطاٖات٘ ٚغًطت٘. ؾايٓكس ايجكاٗ 
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َٓٗر ْكسٟ إضنٝٛيٛدٞ، َػتؿٝسا َٔ َعطٝات ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ،  ٜعٌُ

ُٸـ ٚإٌُٗ  ع٢ً تككٞ تًو ا٭ْػام نُٔ إٓػٞ ٚاي٬َؿهط ؾٝ٘ ٚإٗ

ٚاحملطٸّ ٚإُٓٛع َٚا تطغب ٗ أخازٜس ايٛعٞ، ٚق٫ٛ يًهؿـ عٔ 

نٝؿ١ٝ تؿهٌ َؿاُٖٝٗا َٚك٫ٛتٗا إ٪غػ١، َٚس٣ تأثرلٖا ٗ بٓا٤ 

ًُؿاِٖٝ. ٖٚصا ٜعين إٔ ايجٛض٠ ايٓػ١ٜٛ اييت أؼٝٸع شلا ٖٞ ايٓػل ايس٫يٞ ي

ثٛض٠ ؾهط١ٜ ٚثكاؾ١ٝ، ْػتعٝس َٔ خ٬شلا إعاز٠ تؿهٌٝ ايٛعٞ ع٢ً 

أغؼ إْػا١ْٝ، ٚؾِٗ ٚاقعٞ يطبٝع١ ايع٬ق١ بٌ إطأ٠ ٚايطدٌ، بعٝسا عٔ 

ثكاؾ١ ايتؿٛم عٓس ايطدٌ، ٚعكس٠ ايس١ْٝٚ عٓس إطأ٠، ع٢ً أٌَ ايٛقٍٛ 

ثكاٗ ٜتٍٛ َٛاظ١ْ ايع٬ق١ بُٝٓٗا، َا وؿٜ سطٜتُٗا  إٍ َُٗٝٔ

َٚػاٚاتُٗا ٗ اٱْػا١ْٝ، ٚؾُٝا بعس َػاٚاتُٗا ٗ اؿكٛم ع٢ً أغاؽ 

إػاٚا٠ ايعازي١ اييت تأخص بٓٛط ا٫عتباض خكا٥كُٗا، ٚأزٚاضُٖا ٗ 

 اؿٝا٠، ٚعسّ إضٖام أٟ َُٓٗا خاضز ٚٚٝؿت٘ ا٫دتُاع١ٝ.

ٓت٘ ٗ نتاب اشل١ٜٛ ٚايؿعٌ اؿهاضٟ: "ْػل ٚأقكس بإُٗٝٔ، نُا بٝ 

أٚ فُٛع١ أْػام َعطؾ١ٝ ١َُٓٝٗ، تعٌُ نُٛدٸ٘ ٜػتٛسٞ َٔ َك٫ٛت٘ 

ا٭غاغ١ٝ، إهُط٠ زاخٌ ب١ٝٓ ايعكٌ ٚؾها٥٘ إعطٗ، ؾرلتٗٔ شلا ٚعٞ 

 ايؿطز، ٚططٜك١ إؾتػاي٘ ٫ ؾعٛضٜا".

َٚؿاُٖٝ٘  ٚبٗصا ٜتهح إٔ ؾِٗ إُٗٝٔ ٜتٛقـ ع٢ً ؾِٗ أْػاق٘ َٚك٫ٛت٘ 

ا٭غاغ١ٝ، َٚٓاؾ٧ ٚدٛزٖا، َٚس٣ قسقٝتٗا. ٖٚٞ َك٫ٛت تأغٝػ١ٝ، 

َهتػب١، تذلغب ٫ ؾعٛضٜا ٗ بٛانرل ايٛعٞ، عدل ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ 

ٚايب١٦ٝ ٚايعكٌ اؾُاعٞ ٚا٭دٛا٤ ايجكاؾ١ٝ احملٝط١ ب٘. ٚتػ٢ُ اقط٬سا 

(. ؾٝتعاٌَ َعٗا ايعكٌ نشكا٥ل critical period -بـ)ايؿذل٠ اؿطد١ 
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ضغِ عسّ ٚعٝ٘ ٕس٣ َطابكتٗا َع ايٛاقع ْٚؿؼ ا٭َط. ٖٚصا ايٓٛع َٔ 

إك٫ٛت ٜتعصض ْكسٖا ٚتؿهٝهٗا بػٗٛي١، ٭ْٗا تٓتِٛ نُٔ أْػام 

َهُط٠، ؾتهتػب َٓاع١ شات١ٝ، ٖٚٛ غطٸ َكاَٚتٗا يًٓكس. إْٗا قٓاعات 

عاْٞ ٗ اغتعاز٠ ٚعٝ٘، َا ٫ ؾعٛض١ٜ، واض إط٤ ٗ انتؿاف غببٗا، ٜٚ

مل ٜطٖك٘ ايكًل ٚايذلزز ٚايؿهٛى ٚا٫غتؿٗاَات. ٚتكاؽ ؾع١ًٝ نٌ 

َُٗٝٔ بك٠ٛ سهٛضٙ، سُٝٓا ٜباغت ايٛعٞ ٜٚطؿٛ ٫ ؾعٛضٜا، ٜهع ايؿطز 

ٗ َٛقـ سطز أَاّ قسق١ٝ ٚعٝ٘. ٚقسضت٘ ع٢ً ايتشطض َٔ غًط١ 

تاب ايٓل َُٗٝٓات٘ ٚأْػاق٘ إعطؾ١ٝ. ٚقس بٝٓت ٗ شات ايهتاب، ٚن

ٚغ٪اٍ اؿكٝك١، إٔ غبب ضغٛر إك٫ٛت ا٭غاغ١ٝ، َطدعٝتٗا ايصات١ٝ، 

٫ٚ َطدع١ٝ ؾٛق١ٝ ّهٓٗا ْكسٖا َٚطادعتٗا، ٚٗ ٖصٙ اؿاي١ متاز 

 يٓكس ٜعيعشلا، ٚٚعٞ ٜتكبٌ ايٓكس اؾصضٟ.

غرل إٔ ايطازٜهاي١ٝ إتططؾ١ شٖبت بعٝسا، ٚمل ٜعس ايٓٛاّ ا٭بٟٛ ٗ  

ز١ٜ إطأ٠، ٚضاست تطتهع ع٢ً أغاؽ بٝٛيٛدٞ ُجٌ ْٛطٖا ٖٛ دصض عبٛ

خكٛق١ٝ إطأ٠، ٚػعًٗا أضق٢ َٓ٘ بتؿطزٖا باٱلاب!!. ٚإػايط١ ٖٓا 

ٚانش١، ؾ٬ إلاب َععٍ عٔ اٱخكاب ايصنطٟ. ست٢ ٕٔ تتُطز 

عًٝ٘، ؼتاد٘. ٚبٗصا ا٫ػاٙ ضاست ت٪غؼ ٕٓش٢ دسٜس ٗ َؿّٗٛ 

ت٢ زعت "ؾ٫َٛٝت ؾاٜطغتٕٛ" إٍ ايٓػ١ٜٛ، ٜطتهع يجٓا١ٝ٥ قًب١، س

ايتشطض َٔ اؿٌُ ٚاٱلاب با٫غتؿاز٠ َٔ تكٓٝات اٱلاب اؿسٜج١، 

ٚأطؿاٍ ا٭ْابٝب، ٚإغت٦ذاض ايطسِ، يتتشطض َٔ عبٛز١ٜ اٱلاب، َٚٔ 

ثِ ايتشطض َٔ عبٛز١ٜ اجملتُع ا٭بٟٛ، ٚإس٬ٍ َطنع١ٜ إطأ٠ بس٫ َٔ 

 َطنع١ٜ ايطدٌ.
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ٜهاي١ٝ إتططؾ١ عل ا٫دٗاض، ٖٚاضغ١ ٚطايبت ايٓػ١ٜٛ ايطاز 

اؾٓؼ خاضز أغٛاض ا٭غط٠، ٚسل إطأ٠ ٗ ٖاضغ١ ايػشام، يؿو 

 -اضتٗاْٗا بايطدٌ ع٢ً أغاؽ ساداتٗا اؾٓػ١ٝ. بٌ شٖب ؾطٜل َٓٗٔ 

إٍ إٔ )ايػشاقٝات ؾك٘ ٖٔ ايٓػٜٛات  -نُا شنطت ٢ّٓ ططٜـ 

ض عٔ عإٗا(. سكا، ايكازضات ؾعًّا ع٢ً ؼسٟ ايصنٛض١ٜ ٚاٱعطا

ٔٸ ايٓػ١ٜٛ ايػشاق١ٝ اييت تساؾع عٔ اؾٓػ١ٝ إج١ًٝ ٚا٭غط٠  ٚؾهًّ

 ايػشاق١ٝ، ٚبايتايٞ ا٭غط٠ ايًٛاط١ٝ، نُٓٛشز يٮغط٠. ٚإعطٚف إٔ

ايطازٜهايٝات ايتشطضٜات ٖٔ أقشاب زعا٣ٚ غشل ا٭غط٠. ٚنٌ ٖصا 

ٕٛ تطؾه٘ ايٓػ١ٜٛ ايطازٜهاي١ٝ إجكؿ١. إْ٘ ؽب٘ ٫ عك٬ْٞ، َؿش

ِٻ ي٘ غ٣ٛ اغتعباز إطأ٠، ٚاضتٗإ  بعكس٠ ايطدٌ، ٚتكٜٛطٙ غ٫ٛ ٫ ٖ

 إضازتٗا.

ٚبايتايٞ ٫ أتعاطـ َع ايٓػ١ٜٛ ايطازٜهاي١ٝ إتططؾ١، اييت تٓطًل َٔ  

عكس٠ َتأق١ً َٔ ايطدٌ، ٫ ؾو إٔ شلا أغبابٗا ايٛد١ٗٝ، غرل إٔ اؿًٍٛ 

٠ سكٛقٗا، ٗ اؿط١ٜ دا٤ت َتططؾ١. ؾاْتؿاٍ إطأ٠ َٔ ؽًؿٗا، ٚاغتعاز

ٚإػاٚا٠، ٫ ٜتشكل بايػشام ٚاٱباس١ٝ ٚايؿصٚش اؾٓػٞ. ٫ٚ بٗسض 

ا٭غط٠، ٚإغكاٙ ايصنط أٚ ا٫غتػٓا٤ عٓ٘، ٚضَا اؿا٫ت ايؿاش٠ ؽًل 

عاٖات ْؿػ١ٝ ٚادتُاع١ٝ دسٜس٠، ٚتذلى ؾطاغا ٫ ؾعٛضٜا، ٜٓعهؼ 

يطازٜهايٞ إتططف ع٢ً اجملتُع ٚع٬قات٘ ايعا١َ. ٫ٚ زيٌٝ إٔ ا٫ػاٙ ا

غاعس ع٢ً تطٛض إطأ٠. ؾايسع٠ٛ ايٓػ١ٜٛ ايطازٜهاي١ٝ إتططؾ١، تٗسز 

 ع٢ً إس٣ ايبعٝس باْكطاض ايٓٛع اٱْػاْٞ.
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إٕ اؿًٍٛ اييت تططسٗا ايٓػ١ٜٛ ايطازٜهاي١ٝ إتططؾ١، ّهٔ  

اغتبساشلا عًٍٛ ثكاؾ١ٝ ٚادتُاع١ٝ، ُاضغٗا ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ناؾ١، 

٪غػات ايذلب١ٜٛ ٚايس١ٜٝٓ، ٫ْتعاع شنٛض١ٜ ايطدٌ، ٚتأغٝؼ ٚتتبٓاٖا إ

ايع٬ق١ ع٢ً أغؼ إْػا١ْٝ، ٚتعإٚ أخ٬قٞ بٌ أؾطاز ا٭غط٠. مٔ ْسعٛ 

جملتُع ؾانٌ، ْٚػ١ٜٛ ؾان١ً، تػٛزٙ قِٝ اٱْػا١ْٝ ٚقِٝ ايؿه١ًٝ، 

ـًل ٚاظع زاخًٞ يهٌ َٔ ايطدٌ ٚإطأ٠، َٔ خ٬شلا ماؾٜ ع٢ً تٛاظٕ 

ٕٚ ايتؿطٜ٘ بأٟ َُٓٗا. ؾايٓٛاظع ايساخ١ًٝ يٲْػإ ّهٔ ايع٬ق١، ز

ايػٝطط٠ عًٝٗا أخ٬قٝا، أٚ َٔ خ٬ٍ ايتك٣ٛ اييت تسعٛ شلا ا٭زٜإ 

ْٝعا. ايتك٣ٛ ٖٓا ٫ تعين اـٛف َٔ اهلل ب٬ غبب، بٌ تعين اـٛف َٔ 

 اهلل سُٝٓا ٜطتهب اٱْػإ ًُٚا ٚعسٚاْا نس اٯخطٜٔ.

 َٔ ايجٓا١ٝ٥ ايكًب١ اييت تػع٢ شلا ايٓػ١ٜٛ تأغٝػا ع٢ً َا تكسّ، بس٫ 

ايطازٜهاي١ٝ إتططؾ١، ُٚٝٝع اٱْج٢ ع٢ً أْٗا ْٛع أضق٢ َٔ ْٛع ايطدٌ، 

إٔ ْعٛز يٛسس٠ ايٓٛع اٱْػاْٞ، ٚتعسز أزٚاض نٌ َٔ ايطدٌ ٚإطأ٠ َا 

تكتهٝ٘ طبٝع١ اؿٝا٠، ٚاغتُطاض ايعٝـ إؿذلى، بعٝسا عٔ ايًِٛ 

ٛ ايٓػ١ٜٛ إػ١ًُ إٍ تبٓٝ٘، بس٫ َٔ ايتططف ٚايكٗط. ٖٚصا َا أزع

ايٓػٟٛ، ٚعًٝٗا إٔ تٓبجل َٔ ٚاقعٗا ٚقُٝٗا ٚثكاؾتٗا، يتأغٝؼ ٚعٞ 

ْػٟٛ كتًـ، ٜٓٗٞ ١ُٖٓٝ تطانُات ايٓٛاّ ا٭بٟٛ، ٚغًط١ ايذلاخ 

ايسٜين إطتٗٔ يًٓٛاّ ايبططنٞ. ٚع٢ً اجملتُع إٔ ٜتؿِٗ إْػا١ْٝ إطأ٠، 

ٝاتٞ ايؿاعٌ، إٍ داْب ايطدٌ، ٚايتُػو بكِٝ ٜٚعٞ زٚضٖا ْٚؿاطٗا اؿ

سكٛم اٱْػإ ايعازي١، ٚتبين قهاٜا إطأ٠ َٔ خ٬ٍ إدطا٤ات ت٪نس 

َػاٚاتٗا، ٚؾػح اجملاٍ يًطاقات ايٓػ١ٜٛ، ُاضؽ زٚضٖا ٗ بٓا٤ فتُع 
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ايؿه١ًٝ، ٚفتُع اٱْػإ. ٚعًٝٗا ا٫غتؿاز٠ َٔ ْٝع ايتذاضب ايٓػ١ٜٛ 

 ْػٝإ خكٛقٝتٗا.ٗ ايعامل، ؾطٜط١ عسّ 
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 املرأَ وقىاىني الطبًعُ
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 املرأَ وقىاىني الطبًعُ

 

ْػأٍ ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ ؾٓكٍٛ: َاشا ْعين إٔ إطأ٠ نٛدٛز  

طبٝعٞ أٟ َجًٗا َجٌ ايطدٌ ؽهع يكٛاٌْ ايطبٝع١. َٚا ّٝع إطأ٠ عٔ 

ايطبٝع١ خكتٗا بب١ٝٓ تؿطو١ٝ تػُح شلا باؿٌُ ٚاٱلاب، ايطدٌ إٔ 

نُا خكت ايطدٌ بب١ٝٓ تؿطو١ٝ أخطٟ تػُح ي٘ باٱخكاب ٖصا 

 ايؿاضم ايبٝٛيٛدٞ ٖٛ ؾاضم طبٝعٞ؟

ٚهٝبٓا ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ ؾٝكٍٛ: مث١ قكس١ٜ ٚضا٤ ٖصا ايه٬ّ،  

يًؿاضم ايبٝٛيٛدٞ، َؿازٖا إضتٗإ أزٚاض إطأ٠ ٗ سسٚز ا٭غط٠ ٚا٭١ََٛ 

ؾتبسٚ ا٭ْٛث١ ست١ُٝ بٝٛيٛدٝٻ١ َؿطٚن١ عًٝٗا، َٚػأي١ خاضد١ عٔ 

إضزاتٗا. ٫ٚظَ٘ ْؿٞ َػ٪ٚي١ٝ ايٓٛاّ ا٭بٟٛ ٚإٓطل ايصنٛضٟ. ٚا٭َط 

ٜعٛز يًطبٝع١ٝ اييت نٝٸؿتٗا َع َٗاّ ا٭١ََٛ َا ٜٓاغب أْٛثتٗا. ٚنُا 

إطأ٠. ؾٗٞ يٝػت  إٔ ٚٚا٥ـ ايطدٌ َطت١ٓٗ يًعاٌَ ايبٝٛيٛدٞ ؾهصيو

فطز ب١ٝٓ تؿطو١ٝ ؽتًـ بٗا عٓ٘، ٚإِا ب١ٝٓ تؿطو١ٝ ١ُ٥٬َ 

٭ْٛثتٗا، اييت تؿطض عًٝٗا إطابط١ زاخٌ أغٛاض ايعا١ً٥. ٖٚصا َا ٜ٪َٔ 

ب٘ قطاع ٚاغع َٔ ْػا٤ ايعامل. بُٝٓا َٓشت ايطبٝع١ ايطدٌ خكا٥ل 

٘ كتًؿ١، نايك٠ٛ اؾػس١ٜ ٚاـؿ١ْٛ، نٞ تت٤٬ّ َع ٚٚٝؿت

اؿٝات١ٝ، َٚكاضع١ اـطٛب ٚا٭ٖٛاٍ احملٝط١ ب٘، ٚايكسض٠ ع٢ً تسبرل 

إطأ٠، بؿهٌ سهُت٘ ٚضداس١ عكً٘، ٚي٘ سل ايتػٝٸس ٚايتػً٘، 
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عهِ ايعاٌَ ايبٝٛيٛدٞ. ٚبايتايٞ ٫ ٜٛدس ًِٚ ٚقٗط ٗ ؼسٜس ا٭زٚاض 

 ا٫دتُاع١ٝ يهًُٝٗا.

ٓػ١ٜٛ ايطازٜهاي١ٝ ٜٚتعٌ أٜها ؾِٗ ايه٬ّ إتكسّ ٚؾكا ٕتبٓٝات اي 

إتططؾ١، اييت ػس ٗ ايؿٛام ايبٝٛيٛد١ٝ اييت ٖٞ ؾٛاضم طبٝع١ٝ، َدلضا 

يًتُطنع سٍٛ ا٭ْج٢، ٚايسع٠ٛ ٱقكا٤ ايصنٛض٠، ٚإس٬ٍ ا٭ْٛث١ 

قًٗا. ٚبايتايٞ مث١ اػاٖإ سٍٛ ؾًػؿ١ ايؿاضم ايبٝٛيٛدٞ، أسسُٖا 

 ج٢.ٜ٪قٌ ز١ْٝٚ إطأ٠، ٚايجاْٞ ٜدلض ُطنعٖا سٍٛ ا٭ْ

ٚاؿكٝك١، ٫ تٛدس ست١ُٝ ؼاقط إطأ٠، غ٣ٛ ست١ُٝ إٓطل  

ايصنٛضٟ، اييت تكتهٞ تهطٜؼ إطأ٠ ـسَت٘، ٚإقكا٥ٗا عٔ غاس١ 

ٚدٛزٙ. ايطدٌ ٫ ٜكبٌ بٓس١ٜ ضدٌ َجً٘، ؾهٝـ ٜكٓع بٓس١ٜ إطأ٠ اييت 

ؼست ْطدػٝت٘، ٚدطست ندلٜا٤ٙ، سُٝٓا عذع عٔ ا٫غتػٓا٤ عٓٗا، 

زٙ َع٢ٓ ايتذًٞ ٚايتشكل خاضدا. ٚأق٬ يٛدٛزٙ ؾهاْت ؾططا يٛدٛ

أْطًٛدٝا. َٚا اؿت١ُٝ ايبٝٛيٛد١ٝ غ٣ٛ شضٜع١ يؿطع١ٓ اغتعبازٖا، ضغِ 

 أزٚاضٖا اٱْػا١ْٝ ايطؾٝع١، ٖٚٞ َع٘ ٚإٍ دٓب٘ ٚخًؿ٘.

إشا ناْت إطأ٠ ؾطٜها ٗ بٓا٤ ا٭غط٠، ؾسَّٛتٗا ضٖٔ بٛدٛزٖا،  

خكا٥ل إْػا١ْٝ ضاق١ٝ، ناؿٓإ ٚاٱخ٬م  ؾه٬ عُا تتُتع ب٘ َٔ

ٚايعاطؿ١ ٚاؿب ٚايسف٤ ايطٚسٞ ٚا٭١ََٛ ٚايؿعٛض بإػ٪ٚي١ٝ. ؾٗصٙ 

ايطق١ ٖٚصٙ اٱْػا١ْٝ ٫ تدلض انطٗازٖا ٚقٗطٖا ٚقاقطتٗا بٌ دسضإ 

أضبع١، بؿهٌ تكبح َػ٪ٚي١ عٔ نٌ ؾ٤ٞ، ٚتتشٌُ تساعٝات أٟ خطأ 

٠ تتطًب تعاْٚا َٔ قبٌ ْٝع أٚ تٗإٚ ٚيٛ مل ٜهٔ َككٛزا. ا٭غط

أؾطازٖا. َٚا تكّٛ ب٘ إطأ٠ زاخٌ أغطت٘ ي٘ ق١ُٝ َاز١ٜ، تتٓاظٍ عٓٗا 
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طٛعا ٚسبا، يصا مل ٜؿطض اٱغ٬ّ ع٢ً إطأ٠ أٟ عٌُ، باغتجٓا٤ سكٛم 

ايعٚد١ٝ، ٚشلا سل إطايب١ بهٌ دٗٛزٖا، َا ؾٝٗا ضناع١ أطؿاشلا. غرل 

هع ٱضاز٠ شنٛض١ٜ قاض١َ إٔ ايعطفٳ عطفٷ اغتبسازٟ، أبٟٛ، ى

ٚٚا١ٕ، ؾكازض نٌ سكٛقٗا، ٚقُعٗا ٗ زاخًٗا، ٚأعاز تؿهٌٝ 

ٚعٝٗا، بؿهٌ ػس زْٚٝتٗا دع٤ا َكَٛا يٛدٛزٖا. ٚع٢ً ايهؿ١ ا٭خط٣ 

سًكت بٗا ايطازٜهاي١ٝ إتططؾ١ سسٳ ا٫غت٬ب ايٓؿػٞ ٚايجكاٗ. ٚدعًتٗا 

 ٚتٓهطٸت.تعٝـ اغذلابا سكٝكا عٔ ؾطٜهٗا اٱْػاْٞ ٚإٕ نابطت 

إِٗ عٓسٟ ٖٛ ٚعٞ إطأ٠ ٚعٝا إْػاْٝا، ٚعسّ اؽاش ايعاٌَ ايبًٝٛدٞ  

شضٜع١ يؿطض أزٚاض سٝات١ٝ قسز٠ عًٝٗا، ست٢ ٖٚٞ تهطٸؽ دٗسٖا 

أغطٜا. ؾٗٓاى ؾطم بٌ َٔ ٜعتكس إٔ ا٭ْٛث١ ست١ُٝ بٝٛيٛد١ٝ، ٚقسضا 

. ٚدٛزٜا، ٚقس خًكت يتهٕٛ أْج٢، ُاضؽ زٚضٖا ا٭ََٛٞ زاخٌ أغطتٗا

ٚبٌ َٔ ٜطؾض اؿت١ُٝ ايبٝٛيٛد١ٝ، ٜٚطّنع ع٢ً اؾاْب ايٛٚٝؿٞ، 

ؾطعا١ٜ ا٭غط٠ يٝؼ قسضا يًُطأ٠، ٚإِا ٚٚٝؿتٗا عٓسَا تؿطض ايٛطٚف 

اؿٝات١ٝ شيو، ٚقس تتػرل تًو إػ٪ٚيٝات، باغتجٓا٤ خكا٥كٗا 

 ايبٝٛيٛد١ٝ ٗ اٱلاب.

اييت دعًتٗا يكس عاْت إطأ٠ انطٗاز ايطدٌ، ٚعاؾت ق١ٓ ا٭ْٛث١،  

َطت١ٓٗ يًصنط ٚإضازت٘، ست٢ غست ا٭١ََٛ قسضا ٗ ٚعٞ ايعكٌ 

اؾُعٞ، ٜتؿل عًٝ٘ اؾُٝع، يصا ٚادٗت إطأ٠ ضؾها َٔ قبٌ اجملتُع ٗ 

ٚٗٛض شلا خاضز أغطتٗا. ثِ بؿهٌ تسضهٞ ؾطنت ْؿػٗا، بعس  أٍٚ

 لاسات َتٛاق١ً ْاؾػت ايطدٌ إبساعات٘.
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ٌ، ٗ أعُاي٘ ايؿاق١ ناؿطٚب، َا نإ يًُطأ٠ إٔ تٓاؾؼ ايطد 

ايٛٚٝؿ١ ا٭غاغ١ٝ يًُذتُعات ا٭ب١ٜٛ ايكا١ُ٥ ع٢ً ايك٠ٛ ٚايػًب١، ؾتهٕٛ 

إزاض٠ ا٭غط٠ ٚٚٝؿ١ طبٝع١ٝ شلا، ٫ بػبب خكا٥كٗا ايبٝٛيٛد١ٝ ؾك٘، 

نُا ٖٛ إٛقـ ا٭بٟٛ َٓٗا، ٚيهٔ يٓسض٠ ؾطم ايتٓاؾؼ، ٚ٭ْٗا عطؾّا 

ٝاز إٔ ىتل ايصنط بتسبرلٖا ٚضغِ تابع١ يًطدٌ، ٚسهِ ايتبع١ٝ ٚا٫ْك

أزٚاضٖا. ٖٚصا ايٓٛع َٔ ا٭زٚاض ؾطنتٗا ايٛطٚف اؿٝات١ٝ ٚا٭غط١ٜ، 

ٚيٝؼ ايعٛاٌَ ايبٝٛيٛد١ٝ، ٖٚٛ أَط طبٝعٞ يتكاغِ َػ٪ٚيٝات اؿٝا٠، 

ضغِ َا ؾٝ٘ َٔ ًِٚ ٚدٛض. ٚعٓسَا خطدت إطأ٠، ْٚاؾػت ايطدٌ، 

ا٭غط٠، ؾٝهٕٛ ا٭قٌ ٖٛ ؾأٜها ّهٔ تٛظٜع ا٭زٚاض، ٚتكاغِ أعبا٤ 

ايتعإٚ، ٚيٝؼ اؿت١ُٝ ايبٝٛيٛد١ٝ. يٮغـ طإا ْػُع ايطدٌ ٖٚٛ ٜطز 

ع٢ً إطأ٠ سُٝٓا تعذلض أٚ تتُطز: "ٖصٙ ٚٚٝؿتو ٗ اؿٝا٠"!!. إٕ ق١ٓ 

إطأ٠ أْٗا كًٛم شنٛضٟ. َع٢ٓ إٔ ايصنط قس تٍٛ تؿهٌٝ ٚعٝٗا، 

٘، ٚبٝٸٔ ٖاَـ سطٜتٗا، ٚؼسٜس ٚٚٝؿتٗا، ٚؾطض عًٝٗا غًطت٘ ٚقَُٝٛت

 ٚسكٛقٗا ٚٚادباتٗا.

ٚعٓسَا ا٩نس ع٢ً ايٛعٞ اٱْػاْٞ يًُطأ٠، أقكس ب٘ ٚعٞ ايصات  

فطز٠ عٔ أ١ٜ َ٪ثطات خاضد١ٝ، َا ٗ شيو إ٪ثطات ايبٝٛيٛد١ٝ، يتعٞ 

أْٗا إْػا١ْ شلا سكٛم ٚدٛز١ٜ باعتباضٖا نصيو. ٚعٓسَا ُٜٓٛ ٖصا ايًٕٛ 

إطأ٠ َٔ عًُٗا ا٭غطٟ، ٚتعتدلٙ ٚٚٝؿ١ َٔ ايٛعٞ، غٛف ٫ تػتٓهـ 

إْػا١ْٝ يس١َّٛ اؿٝا٠ َع١ٝ ايطدٌ. ٚغتدتًـ ْٛطتٗا يصاتٗا ٚاٯخط، 

إشا تأثطت بايعاٌَ ايبٝٛيٛدٞ ٚإوا٤ات٘. ؾتذس ٗ ق١َُٛٝ ايطدٌ َكَٛا 

 يٛدٛزٖا، ٚإٔ ٚٚٝؿتٗا ا٭ْج١ٜٛ قسضٖا ٗ اؿٝا٠ ايسْٝا....



097 
 

 

 

 

 

 

(19) 

 

 ًًسأشلال التحًس والتن

 اليت عاىت ميها املرأَ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



098 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



099 
 

 أشلال التحًس والتنًًس اليت عاىت ميها املرأَ
 

ْػأٍ ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ ؾٓكٍٛ: إشا ناْت ايٓػ١ٜٛ سطن١ غٝاغ١ٝ  

ادتُاع١ٝ ٚٗطت ٗ ايػطب يًُطايب١ عكٛم إطأ٠، تعتُس ع٢ً ؾًػؿ١ 

ػاٙ ايط١ٜ٩ ايصنٛض١ٜ اييت ؾهًت ٚدٛزٖا ايكُٝٞ، ؾٌٗ ٜعتكس ا٭غتاش 

ُجٌ تٛدٗا  -نإطاض ؾهطٟ ٚؾًػؿٞ ٚسطن١ غٝاغ١ٝ  -إٔ ايٓػ١ٜٛ 

كٛم إطأ٠، ٚٚنع سس ٭ؾهاٍ ايتشٝع ٚايتُٝٝع اييت عاْت ٜساؾع عٔ س

 َٓٗا إطأ٠ ع٢ً َس٣ ايتاضٜذ؟.

ٚهٝبٓا ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ ؾٝكٍٛ: ٫ ؾو إٔ ا٭طط ايؿهط١ٜ  

ٚايؿًػؿ١ٝ اييت مت ايتٓٛرل شلا، اضتكت بايٓػ١ٜٛ َٔ َػت٣ٛ سطن١ 

ايكُٝٞ، ادتُاع١ٝ تطؾض ايصنٛض١ٜ اييت ؾّهًت ٚدٛزٖا  –غٝاغ١ٝ 

ٚتطايب عكٛم إطأ٠ َٚػاٚاتٗا ب٘ إٍ ٚنع أطط ْٛط١ٜ ٚؾًػؿ١ٝ تتشط٣ 

ا٭غباب اؿكٝك١ٝ ٚضا٤ ز١ْٝٚ إطأ٠، َٚعاؾتٗا َٔ خ٬ٍ ططح بسا٥ٌ 

ؾهط١ٜ ٚؾًػؿ١ٝ، تػُح بط١ٜ٩ اشل١ٜٛ اؿكٝك١ٝ يًُطأ٠، ٚأبعاز 

 ؾدكٝتٗا اييت تػتكٌ ؾٝٗا عٔ ايطدٌ، ضغِ اخت٬ف ايٓتا٥ر.

ا٭ٍٚ َٔ ض١ٜ٩ ايٓػ١ٜٛ ٜهتؿٞ َعاؾ١ ايب٢ٓ ايؿٛق١ٝ، َٔ  إػت٣ٛ 

خ٬ٍ ؼػٌ ٚاقع إطأ٠، بعس ٌْٝ سكٛقٗا. ٖٚصا ٫ ٜهُٔ شلا اغتعاز٠ 

إْػاْٝتٗا، ٚنطاَتٗا إٗسٚض٠ بؿعٌ َٓطل ايصنٛض٠، ٚايٓٛاّ ا٭بٟٛ، 

ايصٟ ٜطتهع إٍ َطنع١ٜ ايصنط، ؾتهٕٛ ا٭ْٛث١ ست١ُٝ بٝٛيٛد١ٝ. 

عٝاضا ؿكٝكتٗا. زٕٚ َعاؾ١ دصض١ٜ ٱؾهاي١ٝ ٜٚهٕٛ ايطدٌ َ

ايصنٛض٠ ٚاٱْٛث١ ٚطبٝع١ ايع٬ق١ بُٝٓٗا، اييت تطتب٘ بكهاٜا أعُل ٖٞ 

أغاؽ ايٓٛط٠ ايس١ْٝٚ. ؾج١ُ ؾطم ٗ اْتعاع إطأ٠ سكٛقٗا ع٢ً أغاؽ 
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ايتُاثٌ اٱْػاْٞ ٚايعكًٞ بٝٓٗا ٚبٌ ايطدٌ. ٚاْتعاعٗا ع٢ً أغاؽ 

ٍٚ تؿِٗ إطأ٠ إٔ اؿط١ٜ ٚإػاٚا٠ ٫ظّ سكٛقٞ ؾك٘. ٗ اؿاي١ ا٭

ٚدٛزٟ، ٫ ؽهعإ يًذعٌ ٚاشلب١، ؾتطايب عكٛقٗا بجك١ تا١َ، ٖٚٞ 

َػتعس٠ يًتؿاٚض ع٢ً َػت٣ٛ إُاضغ١ ا٫دتُاع١ٝ ٚؾكا يًعكس 

ا٫دتُاعٞ، ٚتهاؾح شلسّ ايتابٛات ٚايػًطات ايؿٛق١ٝ ايػاع١ٝ يكُعٗا 

ٚايٓكل ايعكًٞ ٚغًب١ ايعاطؿ١. ٚأَا بسع٣ٛ ايؿٛاضم ايبٝٛؾ١ٝ ٚايس١ْٝٚ 

ايجا١ْٝ، ؾتؿِٗ سطٜتٗا َٚػاٚاتٗا ٚيٛاظَُٗا ٖب١ ٚتهطَا. ؾذلتٗٔ إضازتٗا 

يٛاٖبٗا أٚ َٔ ٜٓٛب عٓ٘. ٖٚصا ايًٕٛ َٔ ايٛعٞ ٜػع٢ اـطاب ايسٜين 

 يتهطٜػ٘، يكُع إطأ٠ ٚاؿس َٔ ٚدٛزٖا ايؿعًٞ.

اضتكت ايٓػ١ٜٛ إٍ َػت٣ٛ أَا ٗ َٛدتٗا ايجا١ْٝ / َا بعس اؿساث١، ؾكس  

 "ايٓٛط١ٜ ٚايؿًػؿ١ ايكطو١ ٚايػ٪اٍ اٱبػتُٛيٛدٞ ٚؾًػؿ١ ايعًِ".

يتهع بس٬ٜ يًٓٛاّ ايبططٜطنٞ. ٖا ٜعين إٔ ايٓػ١ٜٛ انتػبت ْهذّا 

ؾهطّٜا، تبشح عٔ إطاض ْٛطٟ أعُل ٚأسلٌ َٔ فطز إطايب١ 

ٓسَا تكٌ بإػاٚا٠ َع ايطداٍ ٚطبّكا يًُٓٛشز ايصنٛضٟ / ايطدٌ. ٚع

ايٓػ١ٜٛ َػت٣ٛ ايٓٛط١ٜ، ٜكبح يسٜٗا َٛقـ ْكسٟ، ٕعطؾ١ َٓؿأ إٓطل 

ايصنٛضٟ، َٚا ع٬ق١ ايٛطٚف ا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ، َٚس٣ تأثرل 

ايؿهط ايسٜين ٚإٝتاؾٝعٜكٞ بإطأ٠ ٖٜٚٛتٗا. ٚايتعطف ع٢ً َٛقؿٗا َٔ 

ٞ خ٬ٍ تؿطٜعاتٗا َٚباز٥ٗا. ٫ٚ ىؿٞ سذِ ايتأثرل ايسٜين ٗ ٚع

اجملتُع. ٖٚصا إػت٣ٛ َٔ ايٛعٞ ٜطب٘ بٌ ايؿهط ٚايٛاقع، ٜٚػع٢ 

يططح بسا٥ٌ يًٓٛاّ ا٭بٟٛ، ٚاؿت١ُٝ ايبٝٛيٛد١ٝ، ٜٚػتعٝس إطأ٠ نا٥ٓا 

إْػاْٝا، غشكت٘ قِٝ ايعبٛز١ٜ. إٕ ا٭طط ايؿهط١ٜ ٚايؿًػؿ١ٝ، تساؾع عٔ 
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ع٢ً  سكٛم إطأ٠ ٚتهع سسّا ٭ؾهاٍ ايتشٝع ٚايتُٝٝع اييت عاْت َٓٗا

َس٣ ايتاضٜذ. َع٢ٓ إٔ َٓاؾ٧ ايتُٝٝع ٚايتشٝٸع تتطًب تأ٬َ ؾًػؿٝا 

َٚعطؾٝا، يًٛقٛف ع٢ً َٓطًكاتٗا، َٚٔ ثِ َعاؾتٗا ٚؾل ْػل قُٝٞ 

ٚأخ٬قٞ ٜػتبعس غًط١ ايصنط، ٜٚ٪غؼ ٕطنع١ٜ ا٭ْج٢ ظٛاض 

َطنع١ٜ ايطدٌ. ؾايؿًػؿ١ ٚا٭طط ايؿهط١ٜ تػاعس ع٢ً تؿٝٝس ب١ٝٓ 

ٗ َٛاظا٠ ايب١ٝٓ ايػا٥س٠. ب١ٝٓ تتذ٢ً َٔ خ٬شلا إطأ٠  َعطؾ١ٝ َػاٜط٠،

بهاٌَ تاضىٗا َٚٓذعاتٗا ٚكتًـ آثاضٖا، اييت ت٪نس إْػاْٝتٗا 

ٚنُاٍ عكًٗا ٚسهُتٗا، ٚبصيو تؿهو َطنع١ٜ ايصنط، ٚتػتبسشلا 

 َطنع١ٜ أْج١ٜٛ ظٛاض إطنع١ٜ ايصنٛض١ٜ، ٚضزّ اشل٠ٛ بُٝٓٗا.

٤، ٚاؿؿط عُٝكا ٗ ب١ٝٓ ايٛعٞ، ايؿًػؿ١ تػُح َػا٤ي١ نٌ ؾٞ 

يتككٞ دصٚض إؾهاي١ٝ إطأ٠ ٚثٓا٥ٝات اؾٓسض / ايٓٛع. ٚقس تعُكت 

ايبشٛخ ايؿًػؿ١ٝ َع ايطازٜهاي١ٝ، ٚضاست ايٓػ١ٜٛ تػع٢ ٫غتبساٍ 

ايصنٛض٠ با٭ْٛث١، َٔ خ٬ٍ ثٓا١ٝ٥ قًب١، َؿازٖا ايتُطنع سٍٛ ا٭ْج٢ 

ت بططح بسا٥ٌ يًتدًل َٔ باعتباضٖا ْٛعا آخط، ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ بسأ

غط٠ٛ ايطدٌ، ست٢ زعت إٍ ٖسض ا٭غط٠، ٚا٫غتػٓا٤ عٔ ايصنٛض٠ 

بايػشام ٚايؿصٚش، ٚا٫غتعا١ْ بتكٓٝات اٱلاب اؿسٜج١. ٚضغِ أْٓا نس 

ٖصا ايتٛد٘، يهٓ٘ َجاٍ يتطٛض ؾًػؿ١ ايٓػ١ٜٛ، َٚسٜات ايتؿهرل 

اؾٗا، بعٝسّا ايٓػٟٛ. ٖا ٜؿذع ع٢ً تبين ض١ٜ٩ ؾًػؿ١ٝ ؼكل ناٌَ أٖس

عٔ تؿهٝو ا٭غط٠ ٚا٫غتػٓا٤ عٔ ايطدٌ. نُا ؾعًت ايٓػ١ٜٛ 

 ايطازٜهٝاي١ٝ ايجكاؾ١ٝ.
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ٜٓبػٞ يًٓػ١ٜٛ إػ١ًُ ايعٌُ ع٢ً ٚنع أطط ؾهط١ٜ ٚؾًػؿ١ٝ،  

تػاعسٖا ع٢ً ؾِٗ دصض اٱؾهاي١ٝ، ٚعسّ ا٫نتؿا٤ بٌٓٝ سكٛقٗا. 

طؾ١ سكٝك١ ؾج١ُ ثكاؾ١ ت٪قٸٌ ايٓٛط٠ ايس١ْٝٚ، ٚتؿطعٓٗا، ٚعًٝٗا َع

إك٫ٛت إتٛاضث١، ٚاييت اختً٘ ؾٝٗا ايسٜين با٫دتُاعٞ، ٚإكسؽ 

بإسْؼ، ٚأؾه٢ إٍ اغتػ٬ٍ إطأ٠ ٚانطٗازٖا، ٚتهطٜػٗا أْج٢ 

ـس١َ ايصنط. ست٢ ٚإٕ أقته٢ ا٭َط َػا٤ي١ ايٓكٛم ايسٜين، 

َٚس٣ ؾطعٝتٗا، َٚا ٖٞ سكٝك١  يًهؿـ عٔ ٚعٞ ايعكٛض ا٭ٍٚ،

إطأ٠ ٗ ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬. إش إٔ ايٓػ١ٜٛ إػ١ًُ  إط٬قات أسهاّ

ايّٝٛ، تهتؿٞ باغتٓطام ايٓكٛم ٚايذلاخ، ٚإعاز٠ قطا٤تٗا َا ىسّ 

ؾطَا ايٓل ٚايذلاخ غببإ ض٥ٝػٝإ ٚضا٤  سكٛقٗا. ٖٚصا َٓٗر قاقط

زْٚٝتٗا. ٚٗ ٖصٙ اؿاي١ ّهٔ يًٓػ١ٜٛ إػ١ًُ تٛٚٝـ إباز٨ اٱْػا١ْٝ 

كسغ١، ٚإعاز٠ ؾِٗ ايسٜٔ ٚزٚض اٱْػإ ٗ اؿٝا٠، نٞ ٗ ايٓكٛم إ

تكّٛ ؾًػؿ١ ايٓػ١ٜٛ ع٢ً أطط ؾهط١ٜ ٚؾًػؿ١ٝ، تػتُس ؾطعٝتٗا َٔ 

بعسٖا اٱْػاْٞ، ٚىتؿٞ َٓطل إٓٸ١ ٚايتؿهٌ ٚايٝس ايعًٝا، يتشٌ قًٗا 

 َػاٚا٠ عازي١ قا١ُ٥ ع٢ً َباز٨ إْػا١ْٝ.
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 (1الغرباوٍ ومىقفه مً قضًُ حجاب املرأَ )
 

ْدلظ َٛقـ ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ َٔ قه١ٝ اؿذاب ٚيهٔ بؿهٌ  

كتًـ ُاَا عُا شنطٙ ٗ نتاب٘ إطأ٠ ٚايكطإٓ، ٚشيو َٔ خ٬ٍ 

ايػطباٟٚ: ٖٓاى غ٪اٍ ْػٝت٘ ايػ٪اٍ ايتايٞ: غعاز٠ إؿهط إبسع َادس 

بػبب ظ١ٓ ايعٌُ ٚنٓت أٚز إٔ نكل ي٘ سًك١ نُٔ سًكات 

ايؿًػؿ١ ايٓػ١ٜٛ، ٚأضدٛ ٚأْا أعًِ أْو َهبس بإؿاغٌ، يهٔ ٫بس أ٫ 

 ْتذاًٖ٘، ٖٚصا ايػ٪اٍ ٜتعًل عذاب إطأ٠:

ٚايػ٪اٍ ٖٛ: سذاب إطأ٠ َٛنٛع نإ َٚا ظاٍ ق٘ تطنٝع ٚعٓا١ٜ  

ت اٱغ١َٝ٬ ٚق٘ اٖتُاّ ٚتػا٩ٍ خاضز تًو اجملتُعات. زاخٌ اجملتُعا

ايعٟ بؿهٌ عاّ ٜعدل عٔ ١ٜٖٛ.. عٔ َطدع١ٝ سهاض١ٜ أسٝاْا.. عٔ ض١ٜ٩ 

يٲْػإ، ؾأسٝاْا ْػتطٝع اغتد٬م َعًَٛات عٔ اٱْػإ َذطز 

ايٓٛط إيٞ ايعٟ ايصٟ ًٜبػ٘، ٚيصيو نإ ز. عبس ايٖٛاب إػرلٟ ٜكٍٛ: 

٭ظٜا٤، ٭ْٗا تعدل عٔ تطٛض ض١ٜ٩ اٱْػإ". .ٚٗ "اٖتِ َتابع١ تطٛض ا

ايػٓٛات ا٭خرل٠ ُأعٝس ططح سذاب إطأ٠ َٔ زاخٌ اجملتُع اٱغ٬َٞ 

بعس إٔ ٚٗطت سا٫ت نجرل٠ يٓعع اؿذاب ٫ ْسضٟ إٕ ناْت تطق٢ 

ٕػت٣ٛ ايٛاٖط٠ بإعين ايعًُٞ يًٛاٖط٠، أّ أْٗا فطز سا٫ت مت تػًٝ٘ 

َٔ ايٛانح إٔ ٖٓاى اظزٜازا ٗ سا٫ت خًع ايه٤ٛ عًٝٗا بك٠ٛ، يهٔ 

اؿذاب ٚإٕ مل ٜهٔ ٖٓاى اظزٜاز ؾإٕ ٖٓاى اٖتُاَا نبرلا بإعاز٠ 

قطا٠٤ ٖصٙ ايؿٳعرل٠ ٚإعاز٠ ايتػا٩ٍ أسٝاْا َا ٜؿب٘ ا٫عذلاض أٚ 

ايتؿهٝو بهْٛٗا َٔ اٱغ٬ّ، ٕاشا؟ ... ٌٖ ٖٓاى غُٛض ؾكٗٞ ٗ 

ًػؿ١ ٖصا ايعٟ َٚعطؾ١ ٕطاَٝ٘ ٖصٙ إػأي١؟...أّ أْ٘ عسّ اغتٝعاب يؿ
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ٚغاٜات٘؟....أّ ٭غباب ادتُاع١ٝ تعٛز ٱدباض بعض ا٭غط يبٓاتِٗ ع٢ً 

اضتسا٥٘؟.... أّ ٭غباب غٝاغ١ٝ تعٛز يًشطب ع٢ً َا ٜعطف بايكش٠ٛ أٚ 

اٱغ٬ّ ايػٝاغٞ ٚايصٟ اضتبطت ٚعٛزٙ باْتؿاض غرل عازٟ يًشذاب بٌ 

يتكسّ ايهبرل ايصٟ تؿٗسٙ ٚغا٥ٌ كتًـ ايؿ٦ات ٚا٭عُاض؟... أّ بػبب ا

اٱع٬ّ اؿسٜج١ ٚاييت تعطٞ اعتباضا نبرلا ي٬غتعطاض ٚايتباٖٞ ٗ 

 َٛاقع ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ؟ أّ بػبب ْٝع َا غبل فتُع١؟

ٚهٝبٓا َعايٞ ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ ؾٝكٍٛ: نُا تؿهًت، ٜؿّهٌ  

عٔ اؿٝٛإ. ٚٗ ايعٟ َا٥عا ٜؿذلم ب٘ اٱْػإ َع١ٝ ايعكٌ ٚاٱزضاى 

ٗ قك١ اـًل ٗ ايكطإٓ ايهطِٜ، دعٌ ايعٟ َ٪ؾطا ع٢ً  ايتؿات١ باٖط٠

ٗٳا َؾبٳسٳتٵ  ٓٵ َٹ ايٛعٞ ٚاٱزضاى ايعكًٞ، ٚزي٬ٝ ع٢ً ايتُٝٸع ايبؿطٟ: )َؾَأَنًَا 

ٛٵ٤ٳ ُٳا غٳ ٗٴ ُٳاٰ  َي ٗٴ ِٕ ٚٳَطؿٹَكا تٴ ُٳا ٜٳدٵكٹَؿا ِٗ ٝٵ ٓٳٸ١ٹٱ ٚٳضٳِم َٹٔ عٳًَ (، ٜؿِٗ ٖصا َٔ ِيذٳ

قك١ آزّ ٚسٛا٤، ٚا٭دٛا٤ اييت عاؾاٖا خ٬ٍ ػطب١ اؾ١ٓ، ٖٚٞ  ضَع١ٜ

ػطب١ أٚي١ٝ أؾب٘ َطس١ً اؿها١ْ ٚبسا١ٜ ْهٛز ايٛعٞ ضٜٚسا. سٝح 

ٚٳَيا تٳعٵطٳ٣طغبإتٛؾط شلُا نٌ َا ٜؿتٗٝإ ٜٚ ٗٳا  ٕٻ َيَو َأيَّا تٳذٴٛعٳ ؾٹٝ (. ٰ  : )ِإ

٫ي١ ع٢ً سٝح دعًت ا٫غتػٓا٤ ز ايكك١، ٚضَع١ٜ ايتعبرل يسق١ أْٛط

اـٍُٛ ايعكًٞ، ٚأَا اؿٝا٠ ؾتكتهٞ اؿطن١ ٚايٓؿاٙ يػس اؾٛع 

ٚايعطٟ. يهٓٗا َطس١ً سها١ْ، تتطًب َطاّْا ع٢ً تؿدٝل ايكشٝح َٔ 

ؾهإ ايعطٟ ٚايعٟ، أٍٚ اغتؿعاظ ٕساضى  ٞ،اـطأ ٚتساضى ايجاْ

اٱْػإ. آزّ ٚسٛا٤ َا ناْا عاضٌٜ عٓسَا أن٬ َٔ ايؿذط٠ احملطٸ١َ. 

يهُٓٗا اضتبها سُٝٓا بست غٛآتُٗا، ٚمل هسا غ٣ٛ ايعٟ ٫غتعاز٠ 

تٛظاُْٗا، ؾطؿكا ىكؿإ عًُٝٗا َٔ ٚضم اؾ١ٓ. ؾايعٟ أنجط َٔ 
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َٔ ثٛب وتؿِ ب٘، إْ٘ أزا٠  طفطز غطا٤ يػذل غ٠٤ٛ اٱْػإ، ٚأنج

ٱعاز٠ تٛظاْ٘ ُٚاٖٝ٘ َع ٚغط٘ ا٫دتُاعٞ. قس ٜتذطز إط٤ َٔ ٬َبػ٘ 

ٚأظٜا٥٘ ٗ بٝت٘ ٚخًٛات٘، يهٓ٘ ٫ ٜػاَط َكساقٝت٘ ا٫دتُاع١ٝ، 

ؾٝشطم ع٢ً ايٛٗٛض َٛٗط ٥٫ل، ٜٚطتسٟ َا ٜٓاغب َكاَ٘ يٝهٕٛ 

ايصٟ وطم عًٝ٘  ٤ُايباغ٘ زا٫ ع٢ً ؾدكٝت٘. ؾايعٟ وكل َع٢ٓ ا٫ْت

اٱْػإ أؾس اؿطم، ٚقس َطٻ ٗ عٛخ غابك١، إٔ اضتٗإ ايك١ُٝ 

ا٫دتُاع١ٝ يك٠ٛ اْتُا٤ ايؿدل، نإ ٚضا٤ ايتكاق٘ بكبًٝت٘، ٚعسّ 

َػاَطت٘ ٗ ايتُطٸز ع٢ً قٛاْٝٓٗا، َُٗا ناْت تعػؿ١ٝ. ؾايعٟ أسس 

 ٘،اثُٛٗطات ا٫ْتُا٤، عٓسَا ٜهطٸؽ قِٝ اجملتُع ٚواؾٜ ع٢ً تط

سسا ػس ايعٟ زي٬ٝ ع٢ً قَٛ٘ ٚبًسٙ. ٚيًعٟ تكايٝسٙ، ٖٚٓاى سس أز٢ْ 

واغب عًٝ٘ قاْْٛٝا ٚادتُاعٝا إشا ػاٚظٙ، ٖا ٜعطٞ يًعٟ ْٛعا َٔ 

ايكساغ١، عٓسَا ٜطتب٘ بهطا١َ اٱْػإ َٚهاْت٘ ا٫دتُاع١ٝ. ؾايتذطز 

 إطًل َٔ ايًباؽ ٚاؿؿ١ُ ٖسض يهطا١َ اٱْػإ.

نس عًٝٗا ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ ٖٚٞ إٔ ايعٟ ْكط١ أخط٣ ٜ٪ مث١ 

ٜعهؼ ١ٜٖٛ ايؿطز ٚخكا٥ل فتُع٘، ٜتُػو ب٘ يًتعبرل عٓٗا، 

ٚنأْ٘ ٜػتذرل با٭ظٜا٤ ٫غذلزاز َهاْت٘، سُٝٓا ٜعٝـ أدٛا٤ ا٫غذلاب 

بعٝسا عٔ فتُع٘. ؾٗٛ دع٤ َٔ ٖٜٛت٘ ٚاْتُا٥٘، َٚٛٗط ؾٛيهًٛضٟ 

َٴؿبع بس٫٫ت٘ ٚعازات٘ ٚت تطاثٜ٘ٓتُٞ َٔ خ٬ي٘ إٍ  كايٝسٙ. ؾايعٟ 

ايطَع١ٜ. ٚقس ٫سٛت سطم ا٭قًٝات ع٢ً اضتسا٤ أظٜا٥ِٗ احمل١ًٝ، َُٗا 

ناْت غطا٥بٝتٗا، يتعهؼ ٖٜٛتِٗ، ٗ إٓاغبات ايعا١َ. ٜٚتشٍٛ ايعٟ 

إٍ ؾعاض َٚطًب إْػاْٞ ٚغٝاغٞ بايٓػب١ يٮقًٝات إهطٗس٠. ٖٚصا 
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ٜعبٸط عٔ ١ٜٖٛ.. عٔ  ايعٟ بؿهٌ عاّ إٜٔ٪نس َا دا٤ ٗ ايػ٪اٍ 

َطدع١ٝ سهاض١ٜ أسٝاْا.. عٔ ض١ٜ٩ يٲْػإ، ؾأسٝاْا ْػتطٝع اغتد٬م 

َعًَٛات عٔ اٱْػإ َذطز ايٓٛط إٍ ايعٟ ايصٟ ًٜبػ٘، ٖٚصا ٜٓطبل 

ع٢ً اؿذاب ايسٜين عا١َ ٚاؿذاب اٱغ٬َٞ خاق١، عٓسَا ىتعٕ 

٢ً وٌٝ إؿاٖس ع ٌض١ٜ٩ عكس١ٜ، ْٚٛط٠ ؾًػؿ١ٝ يًعامل، بؿه

َطدعٝات٘ ََٚٓٛٛت٘ ايك١ُٝٝ ٚا٭خ٬ق١ٝ. ؾشذاب ايٝٗٛز١ٜ إتس١ٜٓ وٌٝ 

ع٢ً ايتٛضا٠ ٚايتًُٛز. ٚايطاٖب١ احملذب١ ؼٌٝ ع٢ً تعايِٝ ايسٜٔ إػٝشٞ 

َٚٛقـ ايهٓٝػ١ َٓ٘، إناؾ١ يس٫٫ت ا٫يتعاّ ايسٜين. ٚشات ا٭َط 

ٜٔ، َٚٛقؿٗا إٍ تعايِٝ ايس سبايٓػب١ يًشذاب اٱغ٬َٞ ؾإْ٘ ٜعٝس إؿاٖ

َٔ سط١ٜ إطأ٠. ٚا٭َط أنجط ٚنٛسا عٓسَا ُتٓع إطأ٠ احملذب١عٔ 

َكاؾش١ ايطدٌ ايػطٜب. ؾإْٗا تعًٔ قطاس١ عٔ اْتُا٥ٗا ٚعكٝستٗا َٚس٣ 

 ايتعاَٗا بؿتا٣ٚ ايؿكٗا٤.

اؿذاب ٗ ظَٔ ايطغاي١ نُا ٜصٖب ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ  نإ 

اّ، ؾؿٌُ غض ايبكط ٚاحملاؾ١ٛ ّجٌ َؿَّٗٛا بػٝطا، ٜطاز ب٘ ا٫ستؿ

ع٢ً ايؿطٚز ٚاؿس َٔ ايتدلز، ٗ إطاض فتُع ايؿه١ًٝ ايصٟ ٜػع٢ ي٘ 

ٛٸض َٔ ا٫ستؿاّ إٍ نْٛ٘ ؾٳعرل٠ ز١ٜٝٓ ٚٚادبا  اٱغ٬ّ. غرل أْ٘ تط

ٜتٛقـ عًٝ٘ قش١ عبازات إطأ٠، ؾ٬ هٛظ شلا ايك٠٬ زٕٚ سذاب ست٢ 

إٓطل ايصنٛضٟ  ٗ خًٛاتٗا ٖٚٞ ؾتا٣ٚ اغتُست ؾطعٝتٗا َٔ

ٚتؿػرلات٘ اؾٓػ١ٝ، ٚتكٌٜٛ آٜات ايكطإٓ َا مل تكٌ. ثِ تطٛض ٗ إطس١ً 

-ايجايج١ َٔ نْٛ٘ فطز ؾعرل٠ ز١ٜٝٓ إٍ نْٛ٘ طكػا زٜٓٝا أٚ زٜٓٝا 

ا٭غط٠ ٚؾطؾٗا ا٫دتُاعٞ، ؽهع ي٘ إطأ٠ زٕٚ  ا١ْٜطَع ٕه ادتُاعٝا
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ذلاخ ايصٟ ٜٛبذ إطأ٠ ايطكؼ ا٫دتُاعٞ بعٝسا عٔ اي إضازتٗا. ٚمل ٜهٔ

ٜٚٓٗطٖا ٜٚطايب بتهبًٝٗا ٚغذلٖا باعتباضٖا عٛض٠ ٚعب٦ا هب ايتدًل 

َٓ٘ باؿذاب، بٌ ٜػتُس َٓ٘ َا ٜععظ َٛقؿ٘ زٜٓٝا، ٜٚػتعٌ بايؿكٝ٘ 

 ايصٟ ٚٚـ اؿذاب ٱثطا٤ ضأزلاي٘ ايطَعٟ. ؾج١ُ َػاسات تؿطٜع١ٝ

ع٢ً َػاسات تتؿاقِ بايؿت٣ٛ يتععٜع ايطقٝس ايطَعٟ يًؿكٝ٘، تًعب 

اٱباس١ بأسهاّ ثا١ْٜٛ تذلاٚح بٌ ا٫ستٝاٙ ٚايهطا١ٖٝ. ؾٗٞ ٚإٕ مل 

تهٔ َٓعي١ ايٛدٛب ٚاؿط١َ، يهٓٗا تٴًعّ إهًـ ٚيٛ ْؿػٝا ؾ٬ 

ٜتد٢ً عٓٗا. ؾُج٬ ػس ؾكٝٗا ٜهتؿٞ بػطا٤ ايطأؽ ٚاؾػس يكسق١ٝ 

اؿذاب، ٜأتٞ ؾكٝ٘ ٜتؿسز أنجط ًٜٚعَٗا بًٕٛ آخط َٔ اؿذاب، 

ٗ تععٜع ضَعٜت٘، ٫ٚ ُٜٗ٘ سذِ إػ٪ٚي١ٝ ايٓؿػ١ٝ اييت تكع ع٢ً  ٜسخٌ

إطأ٠، ؾٝكاٍ عٓ٘ نِ ٖصا ايؿكٝ٘ ىؿ٢ اهلل ٚوتاٙ يسٜٓ٘؟ ٖٚٛ 

ٜػتسعٞ ايػع١  يسٜٔباؿكٝك١ ٫ وتاٙ يسٜٓ٘، ٭ٕ ا٫ستٝاٙ با

ٚايط١ٓ، ٖٚصا ٖٛ إٓطل ايكطآْٞ. ٜٚطايب ثايح بايٓكاب يهُإ 

ابع سُٝٓا ٫ هس َا ٜدلض ضغبت٘ ٗ قُع إطأ٠ ًٜذأ اؿذاب ايؿطعٞ. ٚض

ٕؿاِٖٝ ايك٬ح، ؾعٓسَا غٴ٦ٌ أسس ايؿكٗا٤ عٔ سذاب إطأ٠، ٌٖ 

: َع بتهتؿٞ باؿذاب إعطٚف، ايصٟ ٜػذل ْٝع بسٕ إطأ٠، ؾهت

ٖصا، اؿذاب بايعبا٠٤ أقًح. ؾاْٛط نٝـ ٜتشاٌٜ ايؿكٝ٘ ع٢ً ايؿت٣ٛ 

ا إٔ )أقًح( يٝؼ َٔ ا٭سهاّ اـُػ١، يتععٜع ضأزلاي٘ ايطَعٟ، عًُ

ّٚؿ٘ ٚيٛ ٫ ؾعٛضٜا شلصا ايػطض. ٚايطأزلاٍ ايطَعٟ ٖٓا يٝؼ  يهٔ ٚ

أنجط َٔ ايتعاّ إهًـ بؿتاٚاٙ، اييت بعهٗا ظا٥س عٔ ا٭سهاّ 

اؿط١َ، ايهطا١ٖٝ، ا٫غتشباب أٚ ايٓسب،  ايٛدٛب،اـُػ١ )



201 
 

، ٚا٭سٛٙ اٱباس١(، ؾأناف شلا ايؿكٝ٘ ا٭سٛٙ، ٚا٭سٛٙ ٚدٛبا

اغتشبابا، ٚا٭ؾهٌ، ٚا٭قًح. ٚغرلٖا َٔ َكطًشات تععظ َُٗٝٔ 

ايؿت٣ٛ ٚغًطتٗا، عٓسَا ؼتهط َػ٪ٚي١ٝ سسٚز اؿذاب ٚؾهً٘ 

اؿذاب ٚسسٚزٙ  ؾُػاس١بعٝسا عٔ إس١ْٚ ا٭ٍٚ يٮسهاّ ايؿطع١ٝ. 

ٚؾهً٘ ؼسزٖا ؾت٣ٛ ايؿكٝ٘، سُٝٓا ٜٴطتٸب عًٝٗا أسهاَا ثا١ْٜٛ، 

بابات َٚهطٖٚات، ٫ زيٌٝ عًٝٗا غ٣ٛ ضٚاٜات ٫ ٚوٝطٗا باغتش

ّهٔ اؾعّ بكش١ قسٚضٖا، ٚؾُٗ٘ ايصنٛضٟ ٕا هب عًٝ٘ سذاب 

إطأ٠. ٚست٢ يٛ دعّ بكش١ قسٚضٖا، ؾًٝؼ َٔ سل ايطٚا١ٜ ايتؿطٜع، 

 َٓشكط باهلل تعاٍ، نُا تكسّ. ْ٘٭

َٗٛ٘ ٜعًٓٗا قطو١ ا٭غتاش ايػطباٟٚ ؾٝكٍٛ: يكس غازض اؿذاب َؿ ٖٚٓا 

ايكطآْٞ ايبػٝ٘، ٚزخٌ بٛضق١ إعاٜسات ايؿك١ٝٗ ٚايؿٛيهًٛض١ٜ، 

ٚاضتب٘ بعازات ٚتكايٝس، تٓتُٞ يًٓٛاّ ايبططٜطنٞ، ٚايكٗط ايعبٛزٟ 

ا٭بٟٛ. ٖٚصا ٜهؿٞ يًتُطز ٚايتشاٌٜ ٚايطؾض بإقطاض. ؾسعٛات إطايب١ 

قطا٤ت٘، َٚكاضبت٘ ؾكٗٝا ٗ ن٤ٛ آٜات ايهتاب، ٚٚطف ْعٍٚ  ٠بإعاز

زعٛات َؿطٚع١. ٚبٗصا ا٫ػاٙ، ٚمٔ ْتشسخ عٔ ؾًػؿ١  ايٓل،

ايٓػ١ٜٛ، ْٚػع٢ إٍ َؿّٗٛ ْػٟٛ "عطب إغ٬َٞ" ٗ إطاض فتُع 

ايؿه١ًٝ أدس إٔ أغباب ايتُطٸز ع٢ً اؿذاب، ٖٞ ٗ ْٛط ا٭غتاش 

 ايػطباٟٚ:

 

ٚاعتباضٖا عٛض٠ َٔ ضأغٗا إٍ أٔل  ايبعس ا٫ختعايٞ يًُطأ٠: - أ٫ّٚ

قسَٝٗا، هب عًٝٗا غذل بسْٗا، نإدطا٤ إسذلاظٟ، يهُإ عسّ 
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اضتهاب ايطدٌ خط١٦ٝ ايٓٛط٠ احملطٸ١َ، باعتباضٙ نا٥ٓا َكسغا ٜٓبػٞ 

إٔ ْٛؾط ي٘ أسهاَا اسذلاظ١ٜ يتؿازٟ أٟ خط١٦ٝ قت١ًُ، قس ؼ٘ َٔ 

زْٚٞ ٫ تطٝك٘ إطأ٠ ايصنٛضٟ. ٚا٫ختعاٍ ؾعٛض  يًُٓطلقساغت٘ ٚؾكا 

اييت تعٞ إْػاْٝتٗا، ٫ٚ تعاْٞ عكس٠ ايس١ْٝٚ، ؾتُطٸزٖا ع٢ً اؿذاب 

ُطٸز ع٢ً إٓطل ايصنٛضٟ ا٫ختعايٞ، ٚا٫قطاض ع٢ً اْتعاع اعذلاف 

سكٝكٞ بٗا. ؾٗٞ تطٜس تأنٝس ٚدٛزٖا َٔ خ٬ٍ إْػاْٝتٗا، ٫ َٔ خ٬ٍ 

ٛض٠، نُا ٜؿِٗ ايعكٌ بٗا، اعذلاؾا بسْٚٝتٗا ٚأْٗا ع ـقطع١ قُاف تًتش

 ايذلاثٞ شيو.

 

سٝح تؿطض ايعازات ٚايتكايٝس ع٢ً  ايًٛاظّ ايكٗط١ٜ يًشذاب: – ثاّْٝا

إطأ٠ احملذب١ غًٛنا عطؾٝا َتؿسزا، ؾهْٛٗا قذب١ ػس ْؿػٗا أَاّ 

قا١ُ٥ َٔ احملطَات ا٫دتُاع١ٝ اييت تٴشطَٗا َتع١ اؿٝا٠، َٚػاٚاتٗا 

َا ٜٓاغب سذابٗا سػب تكسٜطِٖ،  بايطدٌ ٗ ايتطٛض. أٚ ؾطض عًٝٗا

َٔ فا٫ت عٌُ تطغب بٗا ٚتبسع. ٚعًٝٗا َطاعا٠ ْؿػٗا ٗ  ؼطّٚقس 

دًػتٗا ٚسسٜجٗا ٚنشهتٗا ٚسط١َ اؿسٜح َع ايػطبا٤، ٚايتشؿٜ 

به٬َٗا َع ا٭ٌٖ ٚا٭قطبا٤. ٚنٌ ٖصا هعٌ َٔ اؿذاب عب٦ا، تتشٌ 

ا. اؿذاب ايكطآْٞ ايؿطم يًتدًل َٓ٘، ٚاغتعاز٠ سطٜتٗا ٚاغتك٬يٝتٗ

ٚاغتك٬يٝتٗا َٚػاٚاتٗا. ٫ٚ ٜطايبٗا بأنجط َٔ  طٜتٗا٫ ٜػًب إطأ٠ س

ا٫ستؿاّ، َٚطاعا٠ خكا٥كٗا اؾػس١ٜ، خاق١ اجملتُعات ايؿبك١ٝ 

ايؿط١ٖ، َٔ أدٌ فتُع ؾانٌ، ٫ فتُع عبٛزٟ. سذاب ايؿكٗا٤ 

ا تهٕٛ ٜهطٸؽ عبٛز١ٜ إطأ٠، ٚىًل يسٜٗا ؾعٛض َطٜط بايس١ْٝٚ، عٓسَ
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ايعبٛز١ٜ ٗ غرلٖا َٔ ايٓػا٤. بُٝٓا سؿ١ُ  حإطأ٠ ٚاع١ٝ ٜك١ٛ، ٜٚعُل ضٚ

ايهتاب اجملٝس تٴؿعط إطأ٠ بهطاَتٗا ٚسٝجٝتٗا، ٚػٓبٗا ا٫بتصاٍ، 

 ؼت أٟ عٓٛإ نإ.

 

ٖٚٞ ساي١ ؽتًـ عٔ غابكتٗا،  عسّ ٚدٛز قٓاع١ باؿذاب: - ثايجّا

ت يسٜٗا قٓاع١ تا١َ ب٘، ؾٗٞ ٫ ٚإطأ٠ ٖٓا قس تًتعّ باؿذاب َت٢ تؿهً

تعتدلٙ عب٦ا، يهٓٗا تػتسعٞ قٓاع١ قا١ُ٥ ع٢ً ؾًػؿ١ عك١ٝ٥٬. ٚتطؾض 

ايتعبس اجملطز. ٖٚصا ايه٬ّ وًٝٓا ع٢ً إؾهاي١ٝ عُٝك١، تتكازلٗا 

ايعبٛز١ٜ ٚاٱْػإ. ْٛط١ٜ ايعبٛز١ٜ تعتدل ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ  تاْٛطٜ

إٍ ا٭غؿٌ، َٔ إكسؽ إٍ ٚايؿتا٣ٚ ايؿك١ٝٗ، َعط٢ داٖع َٔ ا٭ع٢ً 

احملاٜح، ؾٝكتكط زٚضٙ ع٢ً ايطاع١، ٚسط١َ ايتُطٸز. ؾػٛا٤ ناْت 

أغباب ايتؿطٜع ٚانش١ أّ ٫، هب عًٝو طاعتٗا. بٌ ست٢ يٛ قطعت 

٬َنات  ٬َٚنات ا٭سهاّ ؾطَا ٖٞ سه١ُ ٚيٝػت ع١ً، ٖٚٓاى

١ٝ إط٬قا ٗ عًِ اهلل ٫ تعًُٗا. ٖٚٛ اػاٙ ٜ٪َٔ بإط٬م ا٭سهاّ ايؿطع

أظَاْٝا ٚأسٛايٝا، ٚاؿهِ بايٓػب١ ي٘ ؾعًٝا َت٢ َا اغتٛؾ٢ ؾطٚط٘. 

ؾؿع١ًٝ اؿهِ عٓسِٖ ٫ تتٛقـ ع٢ً َعطؾ١ ٬َنات٘، َٚاٖٞ إكاحل 

بؿع١ًٝ َٛنٛع٘، ٫ٚ ٜهٕٛ نصيو  ًٝاٚإؿاغس، ؾٝهٕٛ اؿهِ ؾع

َع عسّ ؾع١ًٝ َٛنٛع٘. ٖٚصا ع٢ً ايهس َٔ ْٛط١ٜ اـ٬ؾ١ أٚ ْٛط١ٜ 

ػإ اييت أغع٢ يتأقًٝٗا، ٚنتبت نجرلا عٓٗا. ؾإٕ ؾع١ًٝ اؿهِ اٱْ

َطت١ٓٗ ٬ٕنات٘ ٚأغباب تؿطٜع٘. ٚعٓس تعصض تؿدٝكٗا ًْذأ ٕا أزلٝت٘ 

ٗ قً٘. ٬َنات تطتب٘  طٻبـ"٬َنات اؾعٌ ايؿطعٞ". ٚايتؿكٌٝ َ
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باشلسف ا٭غاؽ ٚضا٤ ٚدٛز اٱْػإ ع٢ً ا٭ضض، ٖٚٞ: )ؼكٝل ايتٛاظٕ 

يػًٛنٞ، ٚؼكٝل ايعساي١ ا٫دتُاع١ٝ، إتٛخا٠ َٔ أسهاّ ايطٚسٞ ٚا

ؾاؿذاب ايّٝٛ َؿطٚض  ايؿطٜع١(، ٖٚصٙ ؽتًـ عٔ َكاقس ايؿطٜع١.

١ْ، أقًٗا ايتٛبٝذ  اتبك٠ٛ ايعازات ٚايتكايٝس، إتُطز٠ تٓتٛطٖا عكٛب

ٚإكاطع١ ا٫دتُاع١ٝ، ؾٝهٕٛ اؿذاب ْٛعا َٔ اـ٬م، يهٓ٘ ٫ 

ٜهػبٗا َٓاع١ َٔ اضتهاب ايطشا٥ٌ. ٖٚٓا ٜٛاد٘  ٜؿهٌ شلا قٓاع١ ٫ٚ

ايساع١ٝ إسطادا ؾسٜسا عٓسَا ٜطٜس إقٓاع ايبٓت باؿذاب َع اٱبكا٤ ع٢ً 

شات إؿّٗٛ ايؿكٗٞ إتساٍٚ. ٜٚٛٗط ٖصا دًٝا ٗ أٚغاٙ اؾايٝات 

إػ١ًُ. سٝح َٔ ايكعٛب١ إقٓاع إطأ٠ باؿذاب، َا مل ػس َدلضا 

تطتسٟ اؿذاب نذع٤ َٔ تكًٝس ايعا١ً٥. َٚٔ  يػًٛنٗا، ٚأغًب ايٓػا٤

ٜطز إقٓاع إطأ٠ باؿذاب ٜٚهُٔ اغتذابتٗا ؾًٝبسأ بتكسِٜ ؾِٗ كتًـ 

ي٘. ابتسا٤ َٔ غًب١ٝ ز٫ي١ ا٫غِ، ٜٚكسّ تؿػرلا َكٓعا بعٝسا عُا ٖٛ 

َتساٍٚ: "هب اسذلاّ عازاتٓا ٚتكايٝسْا". أٚ "هب اسذلاّ زٜٓٓا، ٚاٱيتعاّ 

٭خطط اغتدساّ خطاب ايذلٖٝب ٚايٛعٝس بايٓاض، سٝح ٜبسأ بتعايُٝ٘". ٚا

َٚكرل إطأ٠ غرل احملذب١،  ايساع١ٝ بآٜات اؾشِٝ، ٚضٚاٜات ايكدل،

عٓسَا ٫ تٛاد٘ أٟ  ،ؾٝدًل شلا عكس٠، قس تتطٛض إٍ نطا١ٖٝ ايسٜٔ

قٛٛض ٗ غؿٛضٖا. ٖٚصا ٫ ٜكتكط ع٢ً اؿذاب، بٌ ع٢ً ْٝع 

ايعبازات. ٜٓبػٞ يًُهًـ إٔ ٜعٞ َاشا ٜؿعٌ، ٚبإَهاْ٘ إٔ ٜكٓع غرلٙ 

باشلسف ا٭غاؽ َٔ عًُ٘. يػت َع ايذلغٝب ٚايذلٖٝب، ؾتًذأ إطأ٠ 

. ٕٚيًشذاب خٛؾا ٚضٖب١، ٖا ٜعُل زْٚٝتٗا زٕٚ نطاَتٗا نُا ٜعتكس

اؿذاب ٖٛا٫ستؿاّ ٚايتٛاظٕ ايػًٛنٞ َٔ أدٌ فتُع ؾانٌ. ٫ٚ 
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أبايؼ عهِ ٚدٛزٟ ٗ فتُع غطبٞ إٔ َا تتُتع ب٘ غايب١ٝ ايٓػا٤ َٔ 

أخ٬م ضؾٝع١ َٚعا١ًَ طٝب١، ػعًو ؽذٌ َٔ تكطؾات نجرل َٔ 

 احملذبات عٓسَا ٜػ٦ٔ ا٭زب َع اٯخطٜٔ.
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 (0الغرباوٍ ومىقفه مً قضًُ حجاب املرأَ )
 

ْػتأْـ سسٜجٓا عٔ َٛقـ ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ اشلاّ دسا َٔ قه١ٝ  

اؿذاب، ْٚتططم يًشسٜح عٔ َٛقؿ٘ بايصات َٔ ز٫٫ت اؿذاب، 

ٜتهح إٔ َٛقـ إطأ٠ َٔ اؿذاب سٝح ٜكطح يٓا ؾٝكٍٛ:" ٖا تكسّ 

ٜذلاٚح بٌ ايتعَت ٚايتٗتو، َٚا بُٝٓٗا َٔ اعتساٍ ُٚطٸز، ٚنٌ َٛقـ 

ٜعهؼ ثكاؾ١ إطأ٠ َٚس٣ إّاْٗا بٗصا ايٓٛع َٔ ايًباؽ. ٫ٚ ٬َظ١َ بٌ 

يبؼ اؿذاب ٚا٫يتعاّ ايسٜين، ٫ٚ تػتطٝع اؾعّ بايتعاَٗا َٔ خ٬ٍ 

تُػو ب٘. ؾج١ُ غًٛى ٜكسض عٔ سذابٗا، بٌ ّهٓو ؼسٜس َس٣ اي

 بعض احملذبات ٫ ٜٛسٞ بايتعاَٗا زٜٓٝا.

 ٚاؿذاب ٗ ْٛط ا٭غتاش ايػطباٟٚ بؿهٌ عاّ ٜعتُس ع٢ً تؿكٌٝ: 

اَطأ٠ تطتسٟ اؿذاب عٔ ٚعٞ، باعتباضٙ ؾٳعرل٠ ز١ٜٝٓ، ؽل إطأ٠،  -2

ٚػس ؾٝ٘ نطاَتٗا ٚعسّ ابتصاشلا. َٔ ٖصا إٓطًل تؿِٗ إطأ٠ إػ١ًُ 

اؿذاب، ؾٗٛ َٓٛٛضٖا يٝؼ فطز زع٠ٛ ؾه١ًٝ ٚاٖط١ٜ، بٌ ّجٌ 

 –قُٝٗا َٚباز٥ٗا اييت ت٪َٔ بٗا. ؾٝهٕٛ سذابٗا نابط١ ز١ٜٝٓ 

ادتُاع١ٝ، تؿطض ع٢ً اٯخط اسذلاَٗا باعتباضٙ دع٤ا َكَٛا شلٜٛتٗا 

ايس١ٜٝٓ. ٚعٓسَا تتعطض إطأ٠ إػ١ًُ يتشسٜات أٚ ٚطف اغتجٓا٥ٞ تٴ٪ثط 

اؿٗا ايؿدك١ٝ. بٌ اؿذاب ؾعاض بإٓطل اؿطنٞ، سذابٗا ع٢ً َك

ايصٟ ٜطأٖ ع٢ً َػرلت٘ َٔ خ٬ٍ "ايسع٠ٛ يًسٜٔ، ٚاؾٗاز ٗ غبًٝ٘، 

ٚاؿذاب ؾعاض يًُطأ٠ إػ١ًُ". ٚٗ ٖصٙ اؿاي١ تطتٗٔ سسٚزٙ ٚأسهاَ٘ 

 يؿت٣ٛ ايؿكٝ٘ ٚاشلسف ا٭ٜسٜٛيٛدٞ َٓ٘.
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َها١ْ ادتُاع١ٝ،  سذاب تؿطن٘ ايعازات ٚايتكايٝس. ٜهػب إطأ٠ -3

غٛا٤ ايتعَت بتعايِٝ ايسٜٔ أٚ مل تًتعّ. أّ نإ ايتعاَٗا ؾهًٝا، 

ؾذُٝع٘ ٫ ٜ٪ثط، إِٗ أْٗا ػس ٗ اؿذاب شاتٗا ٚت٪نس ٚدٛزٖا 

ٚتهطٸؽ اْتُا٤ٖا، ؾٝهٕٛ اؿذاب ١ٜٖٛ ٚضقٝسا ضَعٜا، ٜهُٔ شلا 

 َها١ْ ادتُاع١ٝ َتكس١َ، ٚوطظ شلا اسذلاّ ايٓاؽ ٚتكسٜطِٖ، ٖٚٞ

غايبا قؿ١ اجملتُعات احملاؾ١ٛ اييت تتُػو با٭عطاف ٚايتكايٝس. 

ؾاؿذاب ٖٓا فطز ظٟ ٜؿهٌ دع٤ا َٔ ؾدكٝتٗا، ٫ تتد٢ً عٓ٘ 

ست٢ ٗ أنجط اجملتُعات سط١ٜ ٚؼطضا. ٫ٚ ع٬ق١ شلصا ايٓٛع َٔ 

اؿذاب بايؿطٜع١، بٌ أقبح ؾ٦ٝا َػتك٬. ٫ٚ أقٍٛ أْٗا سا٫ت عا١َ، 

 يهٓٗا يٝػت ْازض٠.

ٚمث١ سذاب ىؿٞ ؼت٘ ُطزا أْجٜٛا ٚقس٣ يؿطاغ١ ايكُع َٚعاْا٠  -4

ايكًل إكرلٟ ٚضثاث١ ايكِٝ ٚايتكايٝس َٚكازض٠ سكٛم اؿطٜات ٚإػاٚا٠. 

ؾٝكسم أْ٘ قطخ١ نس قطاضات فتُع١ٝ غرل َدلض٠. ٖهصا ٖٞ َعاْا٠ 

إطأ٠ ايٛاع١ٝ َع اؿذاب ايصٟ قُُ٘ ؾك٘ شنٛضٟ َباز٥٘: )ايس١ْٝٚ 

غت٬ُى ٚإطأ٠ عٛض٠ َٔ ضأغٗا ست٢ أٔل قسَٝٗا(، بعٝسا عٔ قِٝ ٚا٫

ايػُا٤ ٚعساي١ ايكِٝ اٱْػا١ْٝ، ٚإِا ٖٞ تأ٬ٜٚت إٓطل ايصنٛضٟ، 

 ٖٚادؼ ايتشسٟ ايصٟ ٜعاْٝ٘ ايطدٌ ٗ أعُاق٘.

اَطأ٠ تهطٙ اؿذاب يسٜٗا ْعٚع يًتشطض ايطازٜهايٞ إتططف، قس  -5

ا٫دتُاعٞ، ؾٗٞ تبشح عٔ ٖاَـ َٔ  ٜهٕٛ ضز٠ ؾعٌ نس ثكٌ إٛضٚخ

اؿط١ٜ يتتُطز عًٝ٘، ؾٝهٕٛ ٖسؾٗا ا٭غاؽ ٖاضغ١ سط١ٜ َتططؾ١، 

ٚا٭خطط ٗ ٖصٙ إطأ٠ عٓسَا ػس ٗ ايتٗتو اعذلاؾا بٗا، ٖٚٞ ْٛط٠ 
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َبتػط٠، تٓطًل َٔ عكس ْؿػ١ٝ، َٚؿاعط َهبٛت١، َتعطؿ١ يٓٛطات 

 إعذاب تساٟٚ بٗا ؾعٛضا َعَٓا بايٓكل.

تعتدل تبعا يتكايٝس فتُعٗا اؿذاب َكٝاغا يؿطؾٗا، ٜطتؿع  اَطأ٠ -6

ططزٜا بعٜاز٠ عسز قطع ايكُاف اييت تًتشـ بٗا، ٚبكسضتٗا ع٢ً ايتٛاضٟ 

عٔ ايطداٍ. ٚبعض ايٓػا٤ تهتػب اسذلاَا أغطٜا ٚادتُاعٝا، ٜتػاٌٖ 

بػبب٘ ايٓاؽ َع ايتعاَٗا ايسٜين، ؾذلاٖا ػذل ايػٝب١ ٚاي١ُُٝٓ، ٚؼ٢ٛ 

ضدات ا٫سذلاّ. ؾاؿذاب تػبب ٗ قًب قِٝ اؿل، ست٢ غست بأع٢ً ز

ؾه١ًٝ ؾاضغ١ َٔ أٟ َع٢ٓ زٜين ٚأخ٬قٞ. ٚغست قطع١ ايكُاف اـاي١ٝ 

َٔ ايكِٝ ٚإباز٨ تعازٍ ايعؿ١ ايكطآ١ْٝ. ٚايػبب ٗ ايذلاخ ايعاخط 

بطٚاٜات ا٫غتدؿاف ٚايس١ْٝٚ، ٚضَٞ إطأ٠ بايٓكل ٚايتٗتو ْٚكل 

تشٍٛ إٍ عب٤، ًٜعَٗا ايتكٝٸس عذاب وٍٛ زٕٚ ايعكٌ ٚاؿه١ُ، ؾت

 ٚقٛع ايطدٌ باـط١٦ٝ.

ٜٚػتٓتر ا٭غتاش ايػطباٟٚ ٖا تكسّ إٔ إطايب١ بإعاز٠ قطا٠٤ سهِ  

اؿذاب ٗ ايؿطٜع١، ٚزعٛات خًع٘، ٚسا٫ت ايتُطٸز عًٝ٘، ٗ َكابٌ 

زعٛات ايتُػو ب٘، تتكازلٗا أغباب شات١ٝ َٚٛنٛع١ٝ. ّهٔ ضقسٖا 

 :ٌ ايتايٞايؿهبـ

أغباب شات١ٝ تطتب٘ بٛعٞ إطأ٠ إهابا ٚغًبا، ؾايتُػو ٚعسّ  -أ

ايتُػو باؿذاب ْابع عٔ َٛقـ َبس٥ٞ، ٚيٝؼ فطز َٛقـ عاطؿٞ. 

َازاّ قطاضا عك٥٬ٝا. ٗ َكابٌ ٖٛؽ ْػا٥ٞ،  ٚن٬ُٖا ضأٟ قذلّ،

غرل َدلض، غبب٘ عكس ْؿػ١ٝ، ٚعذع إطأ٠ عٔ اؽاش َٛقـ عك٥٬ٞ 
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تكبع ؼت عسز َٔ قطع ايكُاف، ٚأخط٣ تذلاخ٢ سس ايتٗتو.  َٓ٘، ؾتاض٠

 ؾتؿتكط َٛاقؿٗا يٮقاي١ ٚايعكٌ.

أغباب َٛنٛع١ٝ َتعسز٠، أُٖٗا ايعازات ٚايتكايٝسع٢ً قػٌُ.  -ب

بعض ايٓػا٤ َتُػه١ بعازاتٗا ٚتكايٝسٖا، َط١ٓ٦ُ يػًٛنٗا. ٚأخط٣ 

تطتسٟ ٜهٕٛ اؿذاب َؿطٚنا عًٝٗا، ؾتعٝـ ْٛعا َٔ ا٫ْؿكاّ ٖٚٞ 

قطعا َٔ ايكُاف ب٬ قٓاع١. ؾٝكبح اؿذاب اغذلابا سكٝكٝا، ّجٌ 

نابٛغا ادتُاعٝا، ٫ ّهٓٗا ايتدًّل َٓ٘ ؼت نػ٘ اجملتُع 

ٚنٛابط٘. ٖٚٓاى أغباب غٝاغ١ٝ، بعس فاظض زاعـ، ٚسذِ ايعٓـ 

ايصٟ اضتهبت٘ نس ايٓاؽ، ٚقتًٗا يًٓػا٤ إتدلدات أٚ ْػا٤ ايسٜاْات 

ذاب ع١َ٬ ؾاضق١، ت٬سكٗا ايعٕٝٛ، ٚتبك٢ إطأ٠ ا٭خط٣، ؾػسا اؿ

احملذب١ ٗ زٚا١َ قًل وطَٗا طُأْٝٓتٗا ٗ زٍٚ ايػطب. خاق١ إطأ٠ 

إّٓكب١، اييت تكطٸ ع٢ً يبؼ ْكابٗا بساؾع زٜين أٚ ادتُاعٞ، غُٝا ٗ 

ؾذل٠ سطد١ عاؾتٗا اؾايٝات إػ١ًُ، أقابت إطأ٠ بايطعب، ي٫ٛ 

ٞ اغذلايٝا َج٬ اَتٓع ض٥ٝؼ ايٛظضا٤ بؿس٠ عٔ سه١ُ ايػٝاغٌٝ، ؾؿ

َٓع اؿذاب، ٚاعتدلٙ قه١ٝ ؾدك١ٝ، هب ٓاٜت٘ باعتباضٙ سكا َٔ 

سكٛم إٛاطٔ، ٫ ؾطم بٌ َػًِ ٚغرلٙ. ٖٚٓاى إٛقـ َٔ اؿطنات 

إتططؾ١ ايصٟ اغتسع٢ َطاضز٠ إّٓكبات ٚاحملذٸبات إتططؾات، 

ايعاّ َٔ اؿذاب، ٚقاض  ؾاْعهػت قطاضات اؿه١َٛ ع٢ً إٛقـ

شضٜع١ ٫عاز٠ ايٓٛط ٗ أسهاَ٘، ٚايسع٠ٛ ي٬طاس١ ب٘، باعتباضٙ أسس 

أغباب ايتططف أٚ َٛٗطا َٔ َٛاٖطٙ. ٫ٚ ّهٔ ايػهٛت عٔ ٚغا٥ٌ 

ُٸٌ اؿذاب َػ٪ٚي١ٝ  اٱع٬ّ اؿسٜج١ ٚخطاب ايتػطٜب ايصٟ و
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ايتكسّ ايتدًـ، ؾٝهٕٛ زي٬ٝ عًٝ٘. ٚاؿكٝك١ ٫ ع٬ق١ يًشذاب نعٟ ب

ٚايتدًـ، ٚشلُا أغبابُٗا ٚأغًبٗا ٚانح َٚعطٚف يس٣ اؾُٝع. نُا 

ـطاب اي٬تػاَح بٌ ا٭زٜإ ٚايجكاؾات زٚض ٗ قاضب١ اؿذاب، ضغِ 

إٔ اؿذاب قه١ٝ َتؿل عًٝٗا بٌ ْٝع ايبؿط، ٚب٘ تعذلف ْٝع 

ايكٛاٌْ ٚا٭١ُْٛ، ٚاـ٬ف سٍٛ سسٚزٙ، ٚيٝػت إػأي١ َكتكط٠ ع٢ً 

يِٝ ايس١ٜٝٓ بٌ ايتعايِٝ اٱْػا١ْٝ َع اؿذاب ٚا٫ستؿاّ. يصا ست٢ ايتعا

َٛاٖط ايتعطٟ إطًل ٗ ايػطب يٝػت َٛاٖط عا١َ، ٚإِا َٓاغبات 

 قسٚز٠، ٚأَه١ٓ َع١ٓٝ، ٫ٚ تػتػطم غ٣ٛ غاعات.

ٚمث١ ْكط١ أخط٣ ١َُٗ ٚدسٜط٠ باٱؾاض٠ ْٛز إٔ ْؿرل إيٝٗا ٖٓا ٖٚٛ  

ك٘ إطأ٠ َٚؿه١ً اؿذاب؛ سٝح ٜكٍٛ َٛقـ ا٭غتاش ايػطباٟٚ َٔ ؾ

ا٭غتاش: "ٚخ٬ق١ َا تكسّ: ٜبك٢ سذاب إطأ٠ إؾهاي١ٝ ٗ ٌٚ غٝاب 

ايٛعٞ ايسٜين إتشطض، ٚعسّ اـطٚز ع٢ً ا٭طط ايعكس١ٜ ٚايؿهط١ٜ 

ايػا٥س٠ ٗ ْٛط١ٜ ايعبٛز١ٜ. ٚا٭خطط قسغ١ٝ ايذلاخ ٚاؾُٛز ع٢ً سطؾ١ٝ 

عسّ ػسٜس َٓاٖر تؿػرل ايٓل، ايٓل ٚاضتٗإ ايؿت٣ٛ يؿك٘ ايػًـ، ٚ

ٚا٫غتعا١ْ بايعًّٛ اٱْػا١ْٝ، ٚإٓٗر  َٚٓاٖر أقٍٛ ايؿك٘،

اشلطَٓٝٛطٝكٞ، ٕكاضب١ ايٓل / اٯ١ٜ / اؿسٜح. ٚؾِٗ أغباب ْعٚي٘، 

ُٚجٸٌ ايٛنع ا٫دتُاعٞ آْصاى. ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ ْعيت ٕعاؾ١ ٚاقع 

ز٫٫ت اؿهِ  قسز، َٚا مل ْؿِٗ شيو ايٛاقع غٓتدب٘ ٗ ؼسٜس

ٚزضد١ ؾعًٝت٘، بٌ ا٭سهاّ اـُػ١ إعطٚؾ١: ايٛدٛب، اؿط١َ، 

ا٫غتشباب أٚ ايٓسب، ايهطا١ٖٝ ٚاٱباس١. ٫ٚ ّهٔ ايتدًّل َٔ 
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َؿه١ً اؿذاب إ٫ عًٍٛ دصض١ٜ تبسأ باعاز٠ قطا٠٤ آٜات ايهتاب اييت 

 ؼسثت عٔ ظ١ٜٓ إطأ٠ ٚغض ايبكط عؿتٗا ٚغذلٖا.

ش ؾٝكٍٛ: "٫ ٜٛدس سطز ٗ اؿذاب ايكطآْٞ، يهٔ ٜٚػتططز ا٭غتا 

إؿه١ً ٗ ْٛط١ٜ ايعبٛز١ٜ اييت ٜتبٓاٖا ايؿكٝ٘ َٚٓٗذ٘ ٗ اغتٓباٙ 

 ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ، ّٚهٔ اٱؾاض٠ إٍ بعض ا٭غباب:

ْٛط١ٜ ايعبٛز١ٜ: اييت تط٣ إٔ ايعباز٠ غا١ٜ اـًل، ٚإٔ ١َُٗ اٱْػإ ٗ  - 

ِٕ(. ٖٚٛ اؿٝا٠ ٖٞ عباز٠ اهلل تعاٍ:  ٝٳعٵبٴسٴٚ ٚٳاِيِإْؼٳ ِإيَٸا يٹ ٔٳٸ  َٳا خٳًَِكتٴ اِيذٹ ٚٳ (

اػاٙ ٜٓطٟٛ ع٢ً ٜكٌ غًيب، ٗ َكابٌ ٜكٌ إهابٞ ٚاٍع، ؼسثت عٓ٘ 

ٌٷ ؾٹٞ اِيَأضٵِض خٳًٹَٝؿ١ّ(.  ُٳًَا٥ٹَه١ٹ ِإِّٞ دٳاعٹ ًِ ٍٳ ضٳبټَو يٹ ٚٳِإشٵ َقا غابكا َؿازٙ آ١ٜ: )

ٍٚ قا١ُ٥ ع٢ً ثٓا١ٝ٥ "ضب / عبس"، ؾايع٬ق١ ايعباز١ٜ ٚؾكا ا٫ػاٙ ا٭

ٚيٝػت "خايل / كًٛم"، نُا ٗ اػاٙ اٱْػإ اـًٝؿ١. ٚتط٣ ْٛط١ٜ 

ايعبٛز١ٜ إٔ ؾًػؿ١ ا٭سهاّ قا١ُ٥ ع٢ً ايطاع١ إطًك١. ٖٚٞ ُاّ 

٬َنٗا أٚ نُا ٜعدلٕٚ إٔ"ُاّ ٬َنٗا ٗ دعًٗا"، ؾتهٕٛ غا١ٜ 

هٝع يٲْػإ، ٚتؿٜٛ٘ اؿهِ اختباض عبٛز١ٜ ايعبس!!. ٖٚٛ اختعاٍ ؾ

ؿه١ُ اـايل. ؾا٭ٚي١ٜٛ ٫ يٲْػإ بٌ يًتؿطٜع ٚايتعبس إطًل 

بأسهاّ ايؿطٜع١. ٚتكسِٜ ا٫ستٝاٙ ع٢ً ايدلا٠٤ إشا زاض ا٭َط بُٝٓٗا، 

ضغِ إٔ ن٬ َُٓٗا سهِ ؾطعٞ َػتكٌ سػب ايؿطض. ٖٚصا ايٓٛع َٔ 

َبسأ قبح  ايؿِٗ ٜطتهع ٕبسأ َا ٜعطف عٓسِٖ عل ايطاع١، ٗ َكابٌ

ايعكاب ب٬ بٝإ. ُٖٚا قاعستإ أقٛيٝتإ. ايجا١ْٝ تٓؿٞ أ١ٜ عكٛب١ ٫ ٜٓل 

عًٝٗا بٝإ / آ١ٜ / ضٚا١ٜ، اغتٛٗاض ز٫يٞ، نٞ تهٕٛ سذ١ ع٢ً 

اٱْػإ. ؾٝهٕٛ ايؿو ظعٌ اؿهِ ايؿطعٞ َٛضزا يًدلا٠٤ ايعك١ًٝ 
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ٍُٛ ؾه٬ عٔ ايدلا٠٤ ايؿطع١ٝ. عهػا يًٓٛط١ٜ ا٭ٍٚ اييت تط٣ إٔ يً

اؿكٝكٞ سل ايطاع١ ٗ ايتهايٝـ احملت١ًُ ؾه٬ عٔ إؿهٛن١ 

ٚا١ْٕٛٓٛ. ٖٚٞ نُا تط٣ تٓطًل َٔ عُل عبٛزٟ ٜؿذلض ٍَٛ / دباضا، 

ٜذلبل أخطا٤ عبسٙ يٝٓتكِ َٓ٘، ؾعًٝ٘ اٱتٝإ باحملتٌُ َٔ باب سل 

طاع١ إٍٛ اؿكٝكٞ ؾٝبايؼ ايؿكٝ٘ ٗ ا٫ستٝاٙ. ٖٚٞ تعتكس بؿٍُٛ 

يهٌ قػرل٠ ٚنبرل٠، ٚتػُح يًؿكٝ٘ بتؿطٜع أسهاّ ٚاغع١ ايؿطٜع١ 

ايٓطام. ؾُػاس١ اؿط١ٜ ٚؾكا شلصا ايطأٟ َعس١َٚ، َا مل تتساضى ا٭َط 

ايدلا٠٤ ايؿطع١ٝ ٚتبٝح يًُهًؿٌ إدطا٤ ايدلا٠٤ ٗ نٌ ؾعٌ َؿهٛى. 

ٚا٭قٌ ٚؾكا شلصٙ ايٓٛط١ٜ ٖٛ ا٫ستٝاٙ زا٥ُا، بُٝٓا ا٭قٌ ٚؾكا 

بح ايعكاب ب٬ بٝإ ٖٛ ايدلا٠٤ ايعك١ًٝ ٗ نٌ ؾعٌ يًٓٛط١ٜ ايجا١ْٝ: ق

َؿهٛى. ضغِ إٔ ن٬ُٖا ٜعذلف بٛدٛز ٬َنات ٚضا٤ تؿطٜع 

ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ. ؾايؿكٝ٘ بطبٝعت٘ ٌّٝ ي٬ستٝاٙ، ٚهس ٗ ايذلاخ َا 

ٜؿذٸع٘ ع٢ً شيو، خاق١ ايطٚاٜات اييت ػعٌ َٔ إغطا٤ إطأ٠ ؼسٜا 

 عٔ سهٛضٖا ٚايتشسخ َعٗا، نُا سكٝكٝا يًطدٌ، ست٢ خٝاشلا، ؾه٬

قبٌ إٔ ٜأَطْهِ  ٗ اؿسٜح إٓػٛب يًطغٍٛ: )اعكٖٛٔ ٗ إعطٚف

بإٓهط ٚتعٛشٚا باهلل َٔ ؾطاضٖٔ ٚنْٛٛا َٔ خٝاضٖٔ ع٢ً سصض(. 

ؾٝتؿسز باؿذاب َٔ َٓطًل زٜين استٝاطٞ، ٚؾِٗ شنٛضٟ ُٜٗٝٔ ع٢ً 

اٜعٖا بٝٛيٛدٝا ؾُٗ٘ يًٓكٛم ٚايطٚاٜات، ٜٚهطٸؽ أْٛث١ٝ إطأ٠، ُٚ

يٝؿطض عًٝٗا أزٚاضا ٚؾل َكاؿ٘، ؾٝأتٞ اؿذاب يٝهٕٛ دع٤ا َكَٛا 

٭ْٛثٝتٗا، َع٢ٓ ايتشكل اـاضدٞ. ٚأَا ْٛط١ٜ اـ٬ؾ١ أٚ ْٛط١ٜ 

اٱْػإ ؾإْٗا تكّٛ ع٢ً َطنع١ٜ اٱْػإ )إطأ٠ ٚايطدٌ(، ٚؾل ؾِٗ 
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ٗا ايؿكٗا٤: كتًـ يًسٜٔ. ٚبايتايٞ، ٚؾكا يٓٛط١ٜ ايعبٛز١ٜ اييت ٜتُػو ب

)َا َٔ ٚاقع١ إ٫ ٚهلل ؾٝٗا سهِ(، ٖٚٛ َبسأ ٫ زيٌٝ عًٝ٘ غ٣ٛ تأ٬ٜٚت 

ٚضغبات أٜسٜٛيٛد١ٝ، َٚكتهاٙ، ٖٚصٙ ٖٞ اـطٛض٠ ايؿازس١، إٔ ٜتكس٣ 

ايؿكٝ٘ ي٬ؾتا٤ سٍٛ نٌ تهًٝـ قتٌُ، ؾإٕ مل هس زي٬ٝ يؿٛٝا، 

ايع١ًُٝ ٫ؽاش إٛقـ إٓاغب َٔ اؿهِ  ٜعُس إٍ ا٭قٍٛ

ّٛط شلا يتععظ قبًٝات٘ ٚؾل ْٛط١ٜ ايعبٛز١ٜ.  إؿهٛى، ٖٚٞ قٛاعس ْ

َٓٗر اغتٓباٙ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ: ايكا٥ِ ع٢ً ايؿكٌ بٌ اؿهِ  -

ٚاشلسف ايهًٞ يًسٜٔ، ؾتػك٘ إطأ٠ عٔ ا٫عتباض ٜٚتؿطٸز ايصنط 

َطنعٜت٘، ٜٚتٍٛ بٓؿػ٘ ضغِ ؾدكٝتٗا، ٚسسٚز سطٜتٗا، َٚا هب 

قس ؼسثت غابكا عٔ ايٓٛط١ٜ ايكطآ١ْٝ اييت تط٣ ٚسس٠ أٚ ٫ هب عًٝٗا. ٚ

إكرل اٱْػاْٞ ٗ ايٛادبات ٚإػ٪ٚيٝات، باغتجٓا٤ َا ٜكتهٝ٘ اؾاْب 

ايٛٚٝؿٞ يهٌ َُٓٗا. ٚع٢ً ايؿكٝ٘ عٓسَا ٜػتٓب٘ سهُا ؾطعٝا إٔ 

٬ٜسٜ إكاقس ايه١ًٝ يًسٜٔ ٚزٚض اٱْػإ ٗ اؿٝا٠، شنطا أٚ أْج٢، 

يؿطٜع١، ٚإٔ ٫ تهٕٛ ؾتاٚاٙ غببا يتعطٌٝ اؿٝا٠ إناؾ١ إٍ َكاقس ا

اؿكٝك١ٝ يًُطأ٠، اييت ٖٞ يٝػت ٚقؿا ع٢ً ايػطٜط ٚاٱلاب ٚخسَات 

ايعا١ً٥، ٚتٓتٛطٖا َػ٪ٚيٝات نبرل٠. إطأ٠ نايطدٌ َهًّؿ١ 

ٛٳ  ٖٴ ٚٳ ِٵ خٳًَ يَّصٹ٣ٱباغتد٬ف ا٭ضض ) ـٳدٳعٳًَُه ٍٳ ِيَأضٵِضٱ ٦ٹ ٚٳِإشٵ َقا (. ٚقٛي٘: )

ٌٷ ؾٹٞ اِيَأضٵِض خٳًٹَٝؿ١ّ(. ٖٚٛ ضٳبټَو يٹ ُٳًَا٥ٹَه١ٹ ِإِّٞ دٳاعٹ عاّ يٮْج٢  خطابًِ

ٚايصنط، بٌ هب إٔ ٜهٕٛ نصيو، يتٛقـ ٚدٛز أسسُٖا ع٢ً 

اٯخط، ٚٚسس٠ َكرلُٖا. ٚإشا مل ٜكٓع ايؿكٝ٘ عان١ُٝ َكاقس ايسٜٔ، 

ٜٚكطٸ ع٢ً تٓاٍٚ نٌ سهِ ع٢ً سس٠، زٕٚ ضعاٜتٗا، ؾايّٝٛ إطأ٠ ٗ 
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اؿسخ، ُاضؽ إٍ داْب ايطدٌ ْٝع ايٛٚا٥ـ اؿٝات١ٝ. ٚعٓسَا قًب 

ايؿك٘ عٔ اؿٝا٠ ؾ٬ ًَٜٛٔ ايؿكٝ٘ إ٫ ْؿػ٘. سٝا٠ ايؿطان١  دًـٜت

ايبؿط١ٜ تتسؾل ٚتٛاقٌ َػرلتٗا، ٚقس تػًػًت ٗ قًب ايعامل اٱغ٬َٞ 

بعس إٔ ناْت قكٛض٠ ٗ ايعامل ايػطبٞ، َٚا ع٢ً ايؿكٝ٘ غ٣ٛ إعاز٠ 

ٓاٖر اغتٓباٙ اؿهِ ايؿطعٞ، ٚؾل ؾِٗ دسٜس يًسٜٔ ٚزٚض ايٓٛط ٗ َ

ْٛط١ٜ ايعبٛز١ٜ ٚإٓطل ا٭ضغطٞ.  اؿٝا٠. ٚعًٝ٘ ايتدًٞ عٔ اٱْػإ ٗ

إش ٜط٣ إٓٗر ايؿكٗٞ إتساٍٚ إٔ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ أٚاَط َٛي١ٜٛ، هب 

طاعتٗا، بػض ايٓٛط عٔ أغباب ْعٚشلا. ٚإٛضز عٓسِٖ ٫ ىكل 

اٯ١ٜ ٗ قه١ٝ َا ٫ هعٌ َٓٗا سهطا عًٝٗا، بٌ ٖٛ ايٛاضز، ْٚعٍٚ 

. ؾآ١ٜ ايػٝـ َج٬ ْعيت ٗ َؿطنٞ َه١، ؾتعتدل ًلسهِ ؾطعٞ َط

قه١ٝ خاضد١ٝ قسز٠، ٚيٝػت قه١ٝ سكٝك١ٝ َؿطٚط١، يهٔ ايؿكٝ٘ 

ًٜػٞ إٛضز، ٜٚعُِ اؿهِ يػرلٙ َٔ إٛاضز. بُٝٓا اؿهِ بكتٌ ْٝع 

ظَإ َٚهإ يعسّ ؾع١ًٝ َٛنٛع إؿطنٌ يٝؼ سهُا َطًكا ٗ نٌ 

ٜهٔ َٛنٛع٘ ؾعًٝا، َٚا إٔ  ملاؿهِ، ٫ٚ ٜهٕٛ اؿهِ ؾعًٝا َا 

إٛنٛع قه١ٝ خاضد١ٝ قسز٠ ؾ٬ ٜكاض إٍ إط٬م اؿهِ، خاضز 

سسٚز َؿطنٞ َه١. ؾٓٛط١ٜ ايعبٛز١ٜ تًػٞ ايبسا٥ٌ ايؿك١ٝٗ، ٚتهعو 

ُا تًعب أَاّ سهِ ٚاسس يٝؼ َٔ سكو إعاز٠ ايٓٛط ٗ َٛنٛع٘. بٝٓ

ؾِٗ ايٓل.  ٗأغباب ايٓعٍٚ ٚايكطا٥ٔ اؿاي١ٝ ٚإكاي١ٝ زٚضا نبرلا 

ؾٝهٕٛ إٓٗر اشلطَْٛطٝكٞ، إػتبعس َٔ قبٌ ايؿكٝ٘، أدسض باغتٓباٙ 

اؿهِ ايؿطعٞ، َازاّ ٜعتين بػٝام اٯٜات ٚأغباب ْعٚشلا ٗ اغتٓباٙ 

ا٭ع٢ً  اؿهِ ايؿطعٞ. ايؿكٝ٘ زأب٘ ا٫ستٝاٙ، ٜعتدل اؿهِ ْاظ٫ َٔ
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ٚاؾُٛز  عت٘إٍ ا٭غؿٌ، َٔ إكسٸؽ إٍ إسْؼ، َٚا عًٝٓا غ٣ٛ طا

ع٢ً سطؾٝت٘. ؾإطأ٠ ٖٞ إطأ٠ َُٗا ططأ ع٢ً ٚعٝٗا ٚثكاؾتٗا ٚإزضانٗا 

َٔ تطٛض. ٜٚبك٢ يًصنط َجٌ سٜ ا٭ْجٌٝ َس٣ اؿٝا٠، ٫ٚ عدل٠ ٭ٟ 

ٚؾكا ؾِٗ ٜأخص بٓٛط ا٫عتباض زٚاعٞ تؿطٜع٘ عٓس ْعٚي٘، ٫ٚ ّهٔ 

 ٛنٛع٘،يًؿك٘ ايتكًٝسٟ، ػطٜس اؿهِ َٔ ؾعًٝت٘ عذ١ عسّ ؾع١ًٝ َ

ؾتبك٢ يًطدٌ قَُٝٛت٘ عًٝٗا ٚسل نطبٗا ٚتأزٜبٗا. ٚا٭نجط خطٛض٠ إٔ 

بعض ا٭سهاّ، ناؿذاب تطٛضت يتأخص َػاس١ ٚاغع١ َٔ ايتؿطٜع، 

سسّا أؾه٢ اؿذاب إٍ اختعاٍ إطأ٠، ٚشيو بؿعٌ إٓٗر إتبع ٗ 

ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ، ايصٟ ٜ٪َٔ عذ١ٝ َطًل ايػ١ٓ، ٜٚأخص  اغتٓباٙ

ايػًـ ايكاحل أٚ ا٭١ُ٥ إعكٌَٛ. ؾتهٕٛ ايطٚا١ٜ َكٝس٠  ؾِٗبػرل٠ ٚ

ٚككك٘ ٯٜات ايهتاب. يهٔ ٫ ّهٔ يًػ١ٓ ٚؾكا يًُٓٗر إدتاض إٔ 

تكٝس أٚ ؽكل آٜات ا٭سهاّ، ؾًطَا ُاّ ٬َنٗا ٗ إط٬قٗا 

تساٍٚ ٜهع ايطٚا١ٜ إٍ دٓب اٯ١ٜ ع٢ً َػت٣ٛ ٚعَُٛٗا. ؾإٓٗر إ

إدتاض ٜكتكط زٚض ايطٚا١ٜ ع٢ً ايبٝإ ٚايتؿكٌٝ،  ٓٗراؿذ١ٝ، بُٝٓا إ

ٚؾكا يًؿِٗ ايكطآْٞ، ٜٚطز إتؿاب٘ َٔ اٯٜات إٍ احملهِ َٓٗا. ٚإٔ 

إٛضز ٚإٕ مل ىكل ايٛاضز يهٓ٘ ٜػاعس ع٢ً ؾِٗ َٓاغبات اؿهِ 

سٜس ؾع١ًٝ َٛنٛع اؿهِ. ٚغرل شيو َٔ ؾٛاضم ٚقطا٥ٓ٘، ٜٚعٝٓٓا ع٢ً ؼ

 َٓٗذ١ٝ.

أثط قبًٝات ايؿكٝ٘ ع٢ً ؾِٗ ايٓل: ٖٚٞ قه١ٝ َعكس٠، ٜكعب  -

تساضنٗا إ٫ بتذطز ناٌَ، َٚٛنٛع١ٝ تٓٛط يٮزي١ بعٝسا عٔ ايتشٝعات 

ايعكس١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ. ٚايكبًٝات ثكاؾ١ تػتُس ٚدٛزٖا َٔ تطاث٘ ٚعكا٥سٙ 
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، ؾتهٕٛ غًط١ ت٪ثٸط ع٢ً ؾِٗ ايٓل، عٓسَا ٚب٦ٝت٘ ٚأعطاؾ٘ ٚتكايٝسٙ

ؾٝٓشاظ ايؿكٝ٘ / ايكاض٨ شلا ٗ ؾِٗ َكاقس  سزاتٗا،تؿطض عًٝ٘ ق

ايٓل / اٯ١ٜ / ايطٚا١ٜ. يصا ػس إٓطل ايصنٛضٟ ٜ٪نسٙ ايتؿسز ٗ 

ؾتا٣ٚ اؿذاب. بٌ إٔ ايؿكٝ٘ ٜتأثط بعكا٥سٙ، ؾتهٕٛ قطا٤ات٘ َتشٝع٠ 

ٝ٘ ايؿٝعٞ َٛقـ عا٥ؿ١ َٔ اٱَاّ زا٥ُا. َجاٍ شيو عٓسَا ٜػك٘ ايؿك

عًٝٗا. ؾدطأٖا باـطٚز ع٢ً إَاّ ظَاْٗا،  ػا٤عًٞ، ٜٚكٝؼ ْٝع ايٓ

دعٌ َٔ ْٝع ايٓػا٤ ْاقكات ايعكٍٛ، غرل سهُٝات، ؾٝشح ايؿكٝ٘ 

ع٢ً ػٓب إطأ٠ ٚايتعٛش َٓٗا، باعتباضٖا ؾٝطاْا، تهٝس ُٚهط، 

اّ اهلل ٚؾطا٥ع١ ٚتػتسضز ايطدٌ ٫ضتهاب احملاضّ ٚايتُطز ع٢ً أسه

إطأ٠ ٗ ايذلاخ ايسٜين ٗ ْٝع  ض٠إٍ غرل شيو. ٚأ٢ُٓ ا٫ط٬ع ع٢ً قٛ

ا٭زٜإ ٚإصاٖب، يذل٣ ؾادعتٗا ٗ ايعكٌ ايؿكٗٞ. ؾايؿكٝ٘ َا مل ٜتذطز 

 عٔ قبًٝات٘ ا٭ٜسٜٛيٛد١ٝ، ٫ ٜتش٢ً بإٛنٛع١ٝ إطًٛب١....
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 الغرباوٍ ومىقفه مً قضًُ

 (3)حجاب املرأَ  
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 (3الغرباوٍ ومىقفه مً قضًُ حجاب املرأَ )
 

ْػتأْـ سسٜجٓا عٔ ايؿًػؿ١ ايٓػ١ٜٛ ٗ َؿطٚع َادس ايػطباٟٚ  

ايتٜٓٛطٟ، ْٚػتأْـ سسٜجٓا عٔ َٛقـ ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ اشلاّ دسا 

ْتططم يًشسٜح عٔ بعض ا٬ٕسٛات َٔ قه١ٝ اؿذاب، سٝح 

ٜبسٜٗا يٓا ا٭غتاش ايػطباٟٚ َٔ قه١ٝ سذاب إطأ٠، ٖٚٞ  ا٭غاغ١ٝ اييت

ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: إشا نإ َٔ ايكعب اغتعطاض ْٝع أزي١ ٚدٛب أّ 

عسّ ٚدٛب اؿذاب ٚآضا٤ ايؿكٗا٤ سٍٛ سسٚزٙ ٖٓا، ؾأنتؿٞ ببعض 

ٗٸس يؿِٗ ؾًػؿ١ ا ؿذاب ٗ اٱغ٬ّ، ٚغٓعاٚز ا٬ٕسٛات ا٭ٚي١ٝ اييت ُ

 يؿك٘ ايٓل ٚبٝإ اؿهِ ايؿطعٞ ٗ قً٘ ٫سكا:

ا٭قٌ عٓس ايؿو ٗ ٚدٛب اؿذاب عسّ ٚدٛب٘ غكٛم ايٛد٘  -2

ٚايٝسٜٔ، بٌ ٚايكسض ٚايطقب١ ٚايؿعط ٚايػاقٌ ٚايصضاعٌ، ٖٚٞ غرل٠ 

ايٓاؽ ٚإػًٌُ قبٌ تؿطٜع اؿذاب بػٓٛات بعس ايبعج١. ٖٚصا َا 

ٜ٪نسٙ َؿّٗٛ اٯٜات، ؾُا ناْت ايٓػا٤ ٜٴسٌْ عًٝٗٔ َٔ د٬بٝبٗٔ َا 

يب. َٚا ُنٔ ٜهطبٔ غُٛضٖٔ ع٢ً قسٚضٖٔ. ٚمل ٗ شيو ْػا٤ ايٓ

ٜتشؿٛٔ َا ٜهؿٞ يؿطٚدٗٔ. َٚا نإ اؿسٜح بٌ ايطداٍ ٚايٓػا٤ 

َٔ ٚضا٤ سذاب، بٌ ٚست٢ عٓس تؿطٜع٘ اختل بٓػا٤ ايطغٍٛ ؿه١ُ 

تطتب٘ بايٓب٠ٛ َٚكاّ ايٓيب. ٚنٌ َا ْعٍ َٔ آٜات ناْت أسهاَا 

يكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ ٚتساعٝات اسذلاظ١ٜ يًٓاؽ ا٭غٜٛا٤، يتؿازٟ اْٗٝاض ا

ا٫ؾتتإ ٚايتطؿٌ ايصنٛضٟ. ٚأَا اشلٛؽ اؾٓػٞ ٚايتشطف ايبػٝض 

ؾًٝؼ ي٘ غ٣ٛ ايطزع ايكاْْٛٞ، ٚيٝؼ اؾٛض ع٢ً إطأ٠، ست٢ غطقٗا 
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ايؿك٘ ثكتٗا بٓؿػٗا، ٚمل ٜبل سذاب مل تطتسٙ ٱضنا٤ ضٚح ا٫غت٬ُى، 

 اضا.ٖٚٛؽ ا٭ْج٢ اييت ٜعبسٖا ايؿكٝ٘ ي٬ٝ ٜٚػتعبسٖا ْٗ

مل ٜطز ٗ آٜات ا٭سهاّ ن١ًُ سذاب إطأ٠. ٚإطاز باؿذاب  -3

ٚٳضٳا٤  َٹٔ  ٔٻ  ٖٴ َٳتٳاعٶا َؾاغٵَأُيٛ ٔٻ  ٖٴ ُٴٛ ٚٳِإشٳا غٳَأِيتٴ قطآْٝا ٖٛ ايػذل نُا ٗ آ١ٜ: )

ٔٻ(. ٖٚٛ سهِ خام بٓػا٤ ايٓيب،  ِٗ ٚٳُقًُٛبٹ ِٵ  ٗٳطٴ يٹُكًُٛبٹُه ِٵ َأِط سٹذٳابٺ شٳيٹُه

ٕٳ ؾٹٞ ٫ ّهٔ يًؿكٝ٘ تعُٝ ٚٳَقطٵ  ..... ِّ ُ٘. َجًٗا َجٌ آ١ٜ: )ٜٳا ْٹػٳا٤ ايٓٻبٹ

ٝٻ١ٹ(، ؾإْٗا خاق١ بٗٔ أٜها. غرل إٔ  ٖٹًٹ ٔٳ تٳبٳطټزٳ اِيذٳا ٚٳَيا تٳبٳطٻدٵ ٔٻ  ٝٴٛتٹُه بٴ

غ١ٓ، سطٸّ  2561بعض َٔ ٜسعٞ ا٫ْتػاب يًٓيب ٚيٛ بعس أنجط َٔ 

أٌٖ بٝت٘، ٖٚٞ ع٢ً ْػا٥٘ اـطٚز أٚ ا٫قذلإ بػرل َٔ ٜٓتػب يًٓيب ٚ

سا٫ت ق١ًًٝ، ٫ زيٌٝ عًٝٗا، إش ٫ إط٬م ي١ٰٜ يػرل ايسا٥ط٠ اـاق١ 

 بايٓيب.

ا٫ستؿاّ قه١ٝ َتؿل عًٝٗا بٌ ْٝع ايٓاؽ، ٚا٫خت٬ف سٍٛ  -4

سسٚزٙ. َِٓٗ َٔ ٜعتدلٖا قه١ٝ ؾدك١ٝ أٚ فطز عازات ٚتكايٝس، 

٬نات٘ ٚبعض آخط ٜعتدلٖا قه١ٝ ز١ٜٝٓ، تًتعّ ب٘ إطأ٠، أزضنت َ

َٚكاؿ٘ أّ ٫. ؾتًذأ يًتدلٜط ٚايبشح عٔ إهابٝات اؿذاب. ٫ٚ ؾو 

بكش١ بعهٗا، يهٔ ٫ ّهٔ ضب٘ نطا١َ إطأ٠ باؿذاب ؾك٘، بٌ 

ٓٳا  َٵ ٚٳَيَكسٵ َنطٳٸ إٔ َكسض نطاَتٗا إْػاْٝتٗا ٚٚعٝٗا ؿسٚز اغتك٬يٝتٗا )

ّٳ(، اضتست أٚ مل تطز اؿذاب. ٫ٚ هٛظ ٖسض نطاَتٗ ا َٛدب بٳٓٹٞ آزٳ

 ٖصٙ اٯ١ٜ يعسّ اضتسا٥ٗا.
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إٕ ايػا١ٜ َٔ اؿذاب ٖٞ ايعؿ١، ٫ ؾطم بٌ ايطدٌ ٚإطأ٠، نُا ٗ  -5

ِٵ  ٗٴ ُٛٛا ُؾطٴٚدٳ ٜٳشٵَؿ ٚٳ ِٵ  ٖٹ ٔٵ َأبٵكٳاِض َٹ ٌٳ ٜٳػٴهټٛا  ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ آ١ٜ غض ايبكط: )ُقٌ يًِِّ

ٚٳُق ٕٳ،  ٓٳعٴٛ ُٳا ٜٳكٵ ٘ٳ خٳبٹرلٷ بٹ ٕٻ ايَّ ِٵ ِإ ٗٴ ٔٵ شٳيٹَو َأظٵَن٢ َي َٹ ٔٳ  ٓٳاتٹ ٜٳػٵهٴهٵ َٹ ُٴ٪ٵ ٌ يًِِّ

ٔٻ(. ؾاـطاب ٫ ٜكتكط ع٢ً إطأ٠ احملذب١ ؾك٘، بٌ ٜؿٌُ  ٖٹ َأبٵكٳاِض

َطًل إطأ٠ إ٪١َٓ. ٚقؿ١ اٱّإ ٫ تعين ا٫ختكام، بٌ يتٛخٸٞ 

ا٫غتذاب١ بايتك٣ٛ أٚ ٭ٕ َا سكٌ َٔ َكسَات اغتسعت ْعٍٚ اٯ١ٜ 

ؾٝهٕٛ اؿهِ عاَا ؾا٬َ  ناْت قكٛض٠ بإ٪ٌَٓ ٚإ٪َٓات.

 ؾُٝع َٔ ٜطتب٘ َذتُع ايؿه١ًٝ.

هب ا٭خص بٓٛط ا٫عتباض ٚنع اجملتُع / ايطدٌ / إطأ٠ ٚيباغُٗا  -6

آْصاى، ٗ ٌٚ ق١ً ا٭يبػ١، ٚانتؿا٥ُٗا بكطع ق١ًًٝ )إظاض، ٦َعض، 

دًباب(، ؾُٝؿٞ ايكشابٞ ْكـ عاٍض، ٜتٮ٭ قسضٙ ؾت٠ٛ َػط١ٜ، ٚإطأ٠ 

ا سػب قسضتٗا ع٢ً غذل دػسٖا، ٚ قس ٫ ٜػذل يباغُٗا ُاضؽ سٝاتٗ

عٛضاتُٗا بسٕٚ عٓا١ٜ ظا٥س٠، ٜتهح ٖصا َٔ قٛي٘ تعاٍ كاطبا ايطدٌ 

ٔٻ". ؾايكطإٓ ٜطايبُٗا  ٗٴ ٔٳ ُؾطٴٚدٳ ِٛ ٜٳشٵَؿ ٚٳ ِٵ"، " ٗٴ ُٛٛا ُؾطٴٚدٳ ٜٳشٵَؿ ٚٳ ٚإطأ٠: "

، بايعٓا١ٜ ايعا٥س٠ يٝتشكل سؿٜ ايؿطز أٚ ايػ٠٤ٛ، ٚيٛ ٚٗط َٓٗا ؾ٤ٞ

ؾٝطايبُٗا بػض ايبكط، ٚعسّ ا٫غتذاب١ شلٛادؼ ايٓؿؼ ايبؿط١ٜ: 

)شٳيٹَو َأظٵَن٢(. ٚأٜها نٞ ٫ تٗسض نطاَتُٗا بػبب٘. ٚيٝؼ إطاز َٔ 

ايتشؿٜ ٖٓا ايتشؿٜ عٔ ايعْا، ؾٗٛ بعٝس، ٫ ٜتٓاغب َع غض ايبكط، 

ٜ٪نسٙ بعض إؿػطٜٔ ٚايؿكٗا٤. سٝح قايٛا: "إٔ إطاز بايؿطٚز ايعْا إ٫ 

ٖٓا ؾإككٛز بٗا خكٛم ايٓٛط". نُا إٔ ايكطإٓ تعاٌَ َع ايعْا 

بؿس٠، ٖٚٓا اغتدسّ أيؿاٚا ي١ٓٝ تكطٜبا. ٫ٚ ٜعين غض ايبكط إغُاض 
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ايعٌ ٚ)إطبام اؾؿٔ ؾٛم اؾؿٔ( نُا شٖب يصيو بعهِٗ، بٌ 

إككٛز عسّ ايتأثط دٓػٝا ٚا٫ْؿعاٍ ٚايتشًٝل َع إؿٗس، ؾتاض٠ يكط١ 

٠ وًل َعٗا خٝاٍ اٱْػإ بعٝسا، ؾٝطايب٘ ايهتاب دػس١ٜ بػٝط١ َجرل

بػض ايبكط، َع٢ٓ ايتٛقـ عٔ ايتُازٟ باـٝاٍ، ٚا٫ْػٝام ٚضا٤ 

اشلٛؽ اؾٓػٞ. ٖٚصا ٫ ٜتٛقـ ع٢ً إغُاض ايعٌ. أسٝاْا ٜؿ٘ إدٝاٍ 

ايبؿطٟ عدل يكط١ خاطؿ١. ٚقس ٫ ٜتأثط َُٗا سسٸم ظػس اٯخط. ٚبايتايٞ 

طٚز يتؿازٟ ٖسض ايهطا١َ ايبؿط١ٜ، ٚاحملاؾ١ٛ ؾػض ايبكط ٚسؿٜ ايؿ

ع٢ً ايع٬قات اٱْػا١ْٝ. ٫ٚ َع٢ٓ ؿٌُ سطف اؾط "َٔ" ع٢ً ايتبعض، 

ؾًٝؼ ايعدل٠ بػع١ ؾتش١ ايعٌ، بٌ ايعدل٠ باٯثاض ايٓؿػ١ٝ إذلتب١ ع٢ً 

ايٓٛط٠. نُا إٔ إغُاض ايعٌ ٜهع اٱْػإ ٗ سطز، ؾُاشا تتٛقع يٛ 

ُٝع قس أغُض عٝٓٝ٘ بٓا٤ ع٢ً ؾت٣ٛ ايؿكٝ٘، ايتك٢ ضداٍ ْٚػا٤ ٚاؾ

ؾػٝكع احملٛٛض ايصٟ ٖطبٛا َٓ٘!!!!. ع٢ً ايؿكٝ٘ إٔ ٜتُتع ببعس ْٛط 

ٜ٪ًٖ٘ يؿك٘ ايٓل. نُا إٔ بعض ايؿكٗا٤ اعتدل اؿهِ خاقا بإ٪ٌَٓ 

ٚإ٪َٓات، بكط١ٜٝٓ اٯٜاتٌ. َٚاشا عٔ غرل إ٪ٌَٓ ٌٖ هٛظ ايٓٛط 

ٚاؾٓػ١ٝ؟ ٖصا ٖٛ ا٫ْػ٬م ع٢ً سطؾ١ٝ  ٚايتُتع بايٓٛطات اؾػس١ٜ

ايٓل. يكس نإ يًهتاب غا١ٜ عٓسَا نطض اؿهِ َط٠ قكس إ٪َٔ 

ٚأخط٣ خاطب إ٪١َٓ. ؾٝٓبػٞ غض ايبكط، عٓسَا ٜتعطنا ٕٛقـ، 

نإٔ تٛٗط عٛض٠ اٯخط، يػبب َا. أٚ ٜتأثطإ بٓٛط٠ خاطؿ١ أٚ ْٛط٠ 

ي١ٝ ايعؿٛا١ٝ٥ أق٣ٛ تأثرلا عؿٛا١ٝ٥ وًل َعٗا اـٝاٍ. ٚزا٥ُا ايٓٛط٠ ا٭ٚ

َٔ ايٓٛط٠ ايتؿك١ًٝٝ، يصا ػس ا٭َط طبٝعٝا ٗ اجملتُعات إدتًط١. 

ؾػض ايبكط ٫ ٜتٛقـ ع٢ً ٚدٛز َ٪َٔ أٚ َ٪١َٓ، بٌ ٖٛ ؾاٌَ يهٌ 
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ضدٌ ٚاَطأ٠، يٛسس٠ ايٓٛاظع ايٓؿػ١ٝ ٚاؾٓػ١ٝ، بعٝسا عٔ اٱّإ 

ٚإ٪١َٓ، ؾكُٗا  ٚايهؿط. ٚاٯٜتإ ْعيتا ٗ ٚاقع١ َٛنٛعٗا إ٪َٔ

 اـطاب.

ٜتهح َٔ آ١ٜ غض ايبكط إٔ ٖٓاى َػاس١ َٔ دػِ إطأ٠، نُا  -7

ٖٛ دػِ ايطدٌ، غتبك٢ َهؿٛؾ١، َُٗا نإ َجرلا، بٌ غض ايبكط 

َتٛد٘ شلصا إجرل بايصات، ٚعاؾ٘ ٫ عذب٘ بٌ بػض ايبكط، ٚإ٫ 

غٝهٕٛ ا٭َط ب٘ َٔ باب ايػايب١ باْتؿا٤ َٛنٛعٗا. ٚغض ايبكط 

َطًل، ٚمل ٜكٝٸس ظع٤ قسز َٔ دػِ اٱْػإ. ٚبٗصا ْؿِٗ سهِ 

ايٓكاب ايصٟ ْػب يًؿطٜع١، بؿعٌ غرل٠ زخ١ًٝ ع٢ً غًٛى إػًٌُ، 

ضَا َهتػب١ عٔ عازات ٚتكايٝس ؾعٛب أخط٣. بٌ اٯ١ٜ تهؿـ عٔ 

طبٝع١ ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ، ؾٗٞ قا١ُ٥ ع٢ً ا٫خت٬ٙ، ٚاؿٝا٠ 

ايبكط، ٚغذل َٓاطل اٱثاض٠ ٗ دػس إطأ٠. إؿذلن١ اييت تتطًب غض 

بٌ ست٢ تكُِٝ ايبٝٛت ٚبػاطتٗا ٫ تػُح بععٍ ايٓػا٤ عٔ ايطدٌ، 

ؾٝهٕٛ ا٭قٌ ٖٛ ا٫خت٬ٙ ٖا ٜتطًب أسهاَا اسذلاظ١ٜ يهُإ 

 غ١َ٬ ٚأَٔ ٚاغتكطاض ايٓاؽ.

ٞټ  -8 ٗٳا ايٓٻبٹ ٜټ قس ٜؿٞ اؿذاب بٓٛط٠ اضغتكطاط١ٝ، نُا ٗ قٛي٘: )ٜٳا َأ

ٔٻ شٳيٹَو َأزٵْٳ٢  ِٗ َٹٔ دٳًَابٹٝبٹ ٔٻ  ِٗ ٝٵ ٌٳ عٳًَ ْٹ ٌٳ ٜٴسٵ ٓٹ َٹ ُٴ٪ٵ ْٹػٳا٤ اِي ٚٳ ٓٳاتٹَو  ٚٳبٳ ٚٳادٹَو  ُقٌ يَِّأظٵ

ُٶا(. ؾايػا١ٜ ٖٛ ايتُٝٸع عٔ  ٘ٴ َغُؿٛضٶا ضٻسٹٝ ٕٳ ايَّ ٚٳَنا ٔٳ  ٜٵ ٔٳ َؾًَا ٜٴ٪ٵشٳ َإٔ ٜٴعٵطٳِؾ

ٕاشا ٜٴػُح  غرلٖٔ َٔ ايٓػا٤، نٞ ٫ ٜ٪شٳٜٔ َٔ قبٌ إتشطؾٌ!!. يهٔ

يػرلٖٔ َٔ ايٓػا٤ غرل إتُٝعات!!!. تٛدس أغ١ً٦ تبك٢ ب٬ أدٛب١!!. 

ٚؾتا٣ٚ ايؿكٗا٤ ت٪نسٙ ؾٗٞ ٫ تٛدب اؿذاب ع٢ً اؾٛاضٟ ٚاٱَا٤. 
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ٚنإ عُط ٜهطب بايسض٠ اؾاض١ٜ إشا ٚنعت سذابا ؾٛم ضأغٗا، 

ؾتتدط٢ ايططقات، دػسا ٜت٣ًٛ أَاّ ايٓاؽ، ٜتػٓر بس٫ي٘ ٚأْٛثت٘، 

ر بؿبك٘ ٚدٛع٘، ؾًُاشا ٫ ٜتأثط بٗا ايطدٌ؟ ٚخكٛق١ٝ اٯ١ٜ ت٪نس ٜه

ٖصا.. بٌ ٖٞ ٖٓا أؾس إثاض٠ ٚؾت١ٓ ٜتسٍ ؾعطٖا ؾٛم نتؿٝٗا. ؾُاشا 

مهِ ع٢ً َٔ ٜتكؿح ٚدٖٛٗٔ ٬ٜٚسل َؿاتٓٗٔ؟ ٖصٙ اٯٜات ٚا٭خباض 

تهؿـ إٔ ايطداٍ ٚايٓػا٤ ناْٛا ٜعٝؿٕٛ سٝا٠ طبٝع١ٝ، ؾهٝـ عاجل 

ؿاي١؟ ؾٌٗ ٚنعٛا دساضا عاظ٫ بٌ ايطداٍ ٚايٓػا٤، اٱغ٬ّ ٖصٙ ا

نُا ؾاٖست٘ ٗ غٝاضات ايٓكٌ ٗ بعض اجملتُعات إػ١ًُ؟ أّ طايب 

ٚغض ايبكط، ٚعسّ ايٓٛط بؿ٠ٛٗ، ؾهٝـ إشّا تطٛض  ؾك٘ با٫ستؿاّ

اؿذاب يتػسٚ إطأ٠ نٝػا َٔ ايؿشِ ػٛب ايؿٛاضع ٚا٭غٛام، ٚايٌٜٛ 

ض يًتؿٗرل. ٚقس ٜٓكًب سذابٗا إٍ يباؽ ٕٔ ٜٓكسٖا، ٚأسٝاْا تتعط

 ؾٗط٠، ٖٚٛ قطّ عٓسِٖ.

٫ ٜٛدس ٗ نتاب اهلل أَط بػذل ؾعط إطأ٠، ٚيهِٓٗ ؾػٸطٚ ن١ًُ  -9

ٔٻ عٳ٢ًَ ٖٹ ُٴِط ٔٳ بٹدٴ ٝٳهٵِطبٵ ٚٳِي ٔٻ ٰ  )ٔٛضٖٔ( ٗ آ١ٜ: ) ِٗ ٝٴٛبٹ َٕكٓع١، ،(دٴ  نُا با

 ا٭َط دا٤ ثِ ابتسا٤، بٗا َػتٛضا ايؿعط ؾٝهٕٛ اٯٕ، يسٜٓا َعٗٛز٠ ٖٞ

ـُٛض ع٢ً اؾٝٛب. ؾٝهٕٛ غذل ايؿعط ؼكٌٝ ساقٌ ا بهطب

بإكٓع١، ٭ْٗا ككك١ يكٓاع ايطأؽ. ٚنٌ ٖصا تٛغع، إش نإ يباؽ 

إطأ٠ آْصاى عباض٠ عٔ إظاض، تكّٛ بعكسٙ ؾٛم قسضٖا ؾتهٕٛ ي٘ دٝٛب 

تٛٗط َٓٗا َؿاتٓٗا، ؾطايبتٗا اٯ١ٜ بهبط٘، ٖٚصا ٜؿِٗ َٔ غٝام 

ٯٜات، اييت تطٜس ايتأغٝؼ جملتُع ؾانٌ، ٫ تتشٍٛ ؾٝ٘ ايع٬قات ا

ا٫دتُاع١ٝ ايعا١َ إٍ ع٬قات ؾبك١ٝ ؾٗٛا١ْٝ، ؾا٭سهاّ ٖٓا 
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اسذلاظ١ٜ، ؼس َٔ ايتٗتو ٚاٱثاض٠، ٜٚكبح ا٭َط عازٜا بػض ايبكط 

ٚايتشًٞ بايتك٣ٛ ٚعسّ ايتٛغٌ ٗ ايٓٛط سس ا٫ْؿعاٍ. ٚاـُٛض َطًل 

ٚيٝؼ خكٛم إكٓع١، يصا تكٍٛ ٔطت ؾعطٖا، أٟ  اؿذاب ٚايػذل،

غذلت٘، ٫ٚظَ٘ عسّ غذلٙ ابتسا٤، ٚؼتاز ـُط يػذلٙ. َٚا إٔ ا٭َط 

ـكٛم اؾٝٛب اييت تعًٛ ايكسض، ؾٝشتاز َا ٜعًٛ ايكسض  ْاٚط

ٚايطقب١ ٚايؿعط إٍ زيٌٝ آخط، ٚقس اغتسٍ بعهِٗ بآ١ٜ اؾ٬بٝب. 

ٞ ٗ قً٘ بإشْ٘ تعاٍ، ٖٚٓا فطز ٚايتؿكٌٝ ايًػٟٛ ٚا٫غتٓتاز ايؿكٗ

 إؾاضات أٚي١ٝ، قس ْتؿل أٚ نتًـ سٛشلا.

يًسٜٔ إٔ غا١ٜ اؿذاب احملاؾ١ٛ ع٢ً ايطدٌ  ٜعتكس ايؿِٗ ايػًؿٞ -:

نٞ ٫ ٜؿتً بإطأ٠ ٜٚطتهب َعك١ٝ ايٓٛط٠ احملط١َ!!!. ٖصا ٖٛ ايؿِٗ 

ايصنٛضٟ ايصٟ ٜعتكس إٔ ا٭سهاّ قُُت ؿُا١ٜ ايصنط ع٢ً سػاب 

ٕطأ٠. ؾاـطاب ايػًؿٞ ٫ ٜطتب ع٢ً اؿذاب أٟ أثط أخ٬قٞ، ٫ٚ ا

ٜهُٔ ب٘ إّإ إطأ٠، ٚإِٗ بايٓػب١ ي٘ ٓا١ٜ ايصنط. ٖٚٛ َٓطل 

تعػؿٞ ىتعٍ ايع٬ق١ بٌ ايطدٌ ٚإطأ٠، ٜكسٸؽ ا٭ٍٚ، ٌٜٚٗ ايجا١ْٝ 

عٓسَا ٜعتدلٖا ؾٝطاْا ٜٓبػٞ ايتدًل َٓ٘ يهُإ أدٛا٤ آ١َٓ يًطدٌ 

دٓػٝا. يهٔ ٕاشا ٫ْطايب٘ بإدطا٤ات ٖجاي١ بس٫ َٔ اؾٛض إٗٛؽ 

 عًٝٗا؟. ٖصا ٖٛ إٓطل ايصنٛضٟ إتعػـ.

إٕ َٓطل ؾتا٣ٚ ايؿكٗا٤ ىًل يس٣ ايكاض٨ ؾعٛضا غطٜبا سٍٛ ايطدٌ  -21

إ٪َٔ ٚإطأ٠ إ٪١َٓ، ؾُٗا يٝػا بؿطا غٜٛا، بٌ بطا٬َٝ َٔ اشلٛؽ 

ط٠ بػٝط١ يتٓؿذط ٖا ٜتطًب اؾٓػٞ، باْتٛاض أٟ استهاى ٚيٛ ْٛ

اغتبعاز إطأ٠ باؿذاب عٔ ططٜك٘. ٖٚٞ ْٛط٠ با٥ػ١ ؼ٘ َٔ نطا١َ 
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اٱْػإ. ٫ ؾو ٗ ٚدٛز ضغبات دٓػ١ٝ، ٚقس تهٕٛ ضغبات عاض١َ 

يهٔ ٫ ٜعين خطٚز ا٭َط عٔ غٝطط٠ اٱْػإ، َا مل ٜعـ ٖٛؽ 

١َ اؾٓؼ ٚإطأ٠ ا٭ْج٢، ٖٚٛ ٖٛؽ ٜبتًٞ ب٘ بعض ايٓاؽ، بػب زٚا

ايتؿهرل باؾٓؼ، سس ايتٗٝر عٓسَا ٬ٜسكٗا بٓٛطات٘. إْ٘ َٓٛط 

تطادٝسٟ با٥ؼ ٚأْا أؾاٖس غًٛى بعض إتططؾٌ ايسٌٜٓ عٓسَا ٜؿطض 

عًٝ٘ ايكسض َكاب١ً اَطأ٠، ؾرلتبو ٜٚؿكس تٛاظْ٘، كاؾ١ إٔ ٜتٗا٣ٚ 

 إّاْ٘، ٜٚٓٗاض تسٜٓ٘، إْٗا ثكاؾ١ ثطاث١ٝ ضث١، تػبب بؿذا٥ع ز١ٜٝٓ َطعب١

ٗٳطٳ  -22 َٚ َٳا  ٔٻ ِإيَّا  ٗٴ ٔٳ ِظٜٓٳتٳ ٚٳَيا ٜٴبٵسٹٜ ع٢ً ايؿكٝ٘ ٖٚٛ ٜكاضب آٜات ايع١ٜٓ: )

َٳا  ِٳ  ٝٴعٵًَ ٔٻ يٹ ِٗ ٔٳ بٹَأضٵدٴًٹ ٚٳَيا ٜٳهٵِطبٵ ٔٻ ...(،)  ِٗ ٔٻ ِإيَّا يٹبٴعٴَٛيتٹ ٗٴ ٔٳ ِظٜٓٳتٳ ٚٳَيا ٜٴبٵسٹٜ ٗٳا(، ) ٓٵ َٹ

ٔٻ(، إٔ ٜأخص بٓٛط ا٫عتباض زٚ ِٗ َٹٔ ِظٜٓٳتٹ ٌٳ  ض إطأ٠ ٗ اؿٝا٠، ٜٴدٵؿٹ

ٌٵ  ٜٚتصنط آٜات أخط٣ تؿتشا آؾاقا يؿِٗ ايٓكٛم ايكطآ١ْٝ، نكٛي٘: )ُق

ّٳ  ٔٳ ايطِّظٵِم(،)ٜٳا بٳٓٹٞ آزٳ َٹ ِّبٳاتٹ  ٚٳاِيطَّ ٞٳ َأخٵطٳزٳ يٹعٹبٳازٹٙٹ  ٘ٹ ايَّتٹ ّٳ ِظٜٓٳ١َ ايًّ ٔٵ سٳطٻ َٳ

َٳػٵذٹسٺ(.  ِّ ِٵ عٹٓسٳ ُن  خٴصٴِٚا ِظٜٓٳتٳُه

ايؿكٝ٘ ٖسف ا٭زٜإ ٚزٚض اٱْػإ ٗ اؿٝا٠  هب إٔ ٫ ٜػٝب عٔ -23

ِټ باغتٓباٙ سهِ ؾطعٞ، ٚإطأ٠ نايطدٌ َهًؿ١ غ٬ؾ١  عٓسَا ٜٗ

ا٭ضض ٚايكٝاّ بسٚضٖا اٱْػاْٞ. ٚاشلسف ا٭غاؽ ٜهٕٛ سانُا ع٢ً 

ا٭سهاّ اؾع١ٝ٥، ٜٓبػٞ عسّ ايتكاطع َع٘ بايؿت٣ٛ. ٚبعض أسهاّ 

اضن١ ٗ اؿٝا٠ ايعاّ، َُٗا أزت اؿذاب إقكا١ٝ٥، ٫ تطٜس يًُطأ٠ إؿ

 ايععي١ إٍ دًٗٗا ٚؽًؿٗا.

ٚختاَا غأيٓا ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ عٔ َس٣ اْػذاّ سذاب إطأ٠ َع  

عٓسَا ْتشسخ عٔ ايٓػ١ٜٛ نشطن١ فتُع١ٝ  َباز٨ ايٓػ١ٜٛ، ؾأداب:
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تػع٢ يًطقٞ بٛاقع إطأ٠، ٚؼطٜط ٚعٝٗا َٔ َؿاعط ايس١ْٝٚ، ٚإطايب١ 

طأ٠، بس٤ا َٔ ٚعٞ إْػاْٝتٗا ٚاْتٗا٤ ظُٝع سكٛقٗا، خاق١ عكٛم إ

اؿط١ٜ ٚإػاٚا٠، عًٝٓا ايتصنط إٔ يًُطأ٠ نايطدٌ داْب ٚٚٝؿٞ، 

ٜػتسعٞ أسهاَا خاق١، ْاٚط٠ شلصا اؾاْب ايٛٚٝؿٞ. ؾاٱلاب 

بايٓػب١ يًُطأ٠ داْب ٚٚٝؿٞ، ٚعٓسَا تٛنع ي٘ أسهاَا ٕطاعت٘، ؾٗصا 

كًٗا ٚنعؿٗا ٚعسّ سهُتٗا. ٚشات ا٭َط ٫ ٜعين زْٚٝتٗا ٚقكٛض ع

بايٓػب١ يًذاْب ا٫دتُاعٞ، ؾتاض٠ ٜهُط ايعكس ا٫دتُاعٞ أعطاؾا 

ٚتكايٝس ُؼ سط١ٜ ا٭ؾطاز. بعهٗا نطٚض٠ ادتُاع١ٝ ؿؿٜ غ١َ٬ ٚأَٔ 

ٚاغتكطاض اجملتُع، ٖٚصا ؼهُ٘ َعازي١: ايتٓاظٍ عٔ دع٤ َٔ اؿط١ٜ ٗ 

ٖصا ؾًػؿ١ ْٝع ا٭١ُْٛ ٚايكٛاٌْ َكابٌ نُإ أَٔ ٚغ١َ٬ إٛاطٔ، ٚ

اؿه١َٝٛ، ؾٗٞ تكابٌ أَٔ ٚغ١َ٬ ايؿعب ٚايٛطٔ، بايتٓاظٍ عٔ دع٤ 

َٔ سط١ٜ ا٭ؾطاز. ٚيٝؼ ٗ ٖصا ًِٚ، ؾاؿط١ٜ إؿكٛز٠ تعٛز عًِٝٗ 

عؿٜ ايٓٛاّ ٚا٭َٔ ٚا٫غتكطاض. ٚبعض ا٭عطاف ٚايتكايٝس تعػؿ١ٝ، 

سط١ٜ ايٓاؽ. َٚا أضٜس  شنٛض١ٜ، ٚا١ٕ، ٜٓبػٞ َهاؾشتٗا ٫غتعاز٠

اـ٬م ي٘ إٔ اؿذاب َُٗا ناْت َدلضات٘ ؾٗٛ تعسٺ ع٢ً سط١ٜ إطأ٠، 

اييت ٖٞ ٫ظّ ٚدٛزٟ شلا، ٫ ؽهع يًذعٌ ٚا٫عتباض ٚاشلب١، ٫ٚ ول 

٭سس غًبٗا. ٚيهٔ يًشٝا٠ إؿذلن١ نطٚضاتٗا، اييت َٓٗا ا٫ستؿاّ، 

اٱثاض٠ اؾٓػ١ٝ ٗ  خاق١ ٚمٔ ْطُح ٱقا١َ فتُع ايؿه١ًٝ. يتؿازٟ

أدٛا٤ ا٫خت٬ٙ، َٔ خ٬ٍ ا٫ستؿاّ ٚغض ايبكط. ؾا٫ستؿاّ ٖٓا 

تهش١ٝ ظع٤ َٔ اؿط١ٜ ٗ َكابٌ غ١َ٬ اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ، ٚاؿس َٔ 

سا٫ت ايتشطف، ٖٚسض ايهطا١َ، اؾاضح ٕؿاعط إطأ٠، ٚا٫عتسا٤ات 
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، ٚاجملتُعات اؾٓػ١ٝ ٚاؾػس١ٜ اييت تطعبٗا. خاق١ اجملتُعات إػًك١

إتس١ٜٓ اييت تطؾض سًٍٛ ا٫ْؿتاح إٓؿًت. بٌ ضغِ اْؿتاح اجملتُعات 

ايػطب١ٝ إ٫ إٔ عسز سا٫ت ايتشطف اؾٓػٞ ٗ تعاٜس، بػب ايؿت١ٓ 

اؾػس١ٜ، ٚعسّ ا٫ستؿاّ، ٚايتُازٟ ٗ ٬َسك١ اٯخط. ٚإشا نإ 

ايسٜٔ قس عاجل ٖصٙ اؿا٫ت َٔ خ٬ٍ بعض ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ، 

يب باؿؿ١ُ يًشس َٔ َػاسات اٱثاض٠، ٚغض ايبكط، ؾإٕ ايػطب ٚطا

مل هس ٚغ١ًٝ أخط٣، غ٣ٛ قطا١َ ايعكٛبات إذلتب١ ع٢ً ايتشطف، 

يًشؿاٚ ع٢ً غ١َ٬ ٚأَٔ ٚسط١ٜ ايٓاؽ، اييت ٖٞ َبسأ َكسؽ ٖٓا. أَا 

ايسٜٔ ؾطٖاْ٘ ع٢ً ايتك٣ٛ ٚاٱّإ. ٚبايتايٞ اؿطن١ ايٓػ١ٜٛ اييت 

فتُع ايؿه١ًٝ، ٫ تتؿل َع ١ََٛٛٓ قِٝ ايٓػ١ٜٛ  ْطُح شلا ٗ إطاض

إغ١َٝ٬ َطاعا٠  –ايطازٜهاي١ٝ إتططؾ١. ٜٚٓبػٞ يًٓػ١ٜٛ ايعطب 

 فتُعاتٗا، َا ٫ ٜ٪ثط ع٢ً سكٛقٗا ا٭غاغ١ٝ أٚ ٜٗسض نطاَتٗا..
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 ؟وماذا بعد.. الغرباوٍ 
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 ؟وماذا بعد .. الغرباوٍ
 

ْػأٍ ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ ؾٓكٍٛ: أتػا٤ٍ ٖصا ايػ٪اٍ عكب  

تػا٫٩ت ؾأقٍٛ: َٚاشا بعس!؟. أٟ َٚاشا بعس ايؿًػؿ١ ايٓػ١ٜٛ ٗ ْٛط 

ا٭غتاش؟ ٚنٝـ ّهٔ إٔ ٜعكب سهطتهِ عٔ نٌ َا غبل َٔ 

 إدابات ٚتؿاقٌٝ سٍٛ آضا٥هِ ايهط١ّ ٗ ايؿهط ايٓػٟٛ؟

ٖٚٓا هٝبٓا ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ ؾٝكٍٛ: أدسٙ غ٪ا٫ َؿطٚعا، وٌٝ  

إغ١َٝ٬، اييت تُٗٓا  -ع٢ً إؾهايٝات أخط٣، خاق١ ايٓػ١ٜٛ ايعطب 

ْٝعا، ْٚػع٢ يبًٛض٠ أؾهاض تػاعس ع٢ً تطؾٝس ايٛعٞ، ٚايٓٗٛض 

بإطأ٠ إٍ َػت٣ٛ ٜعٝس شلا إْػاْٝتٗا ٚسطٜتٗا ٚاغتك٬يٝتٗا يتكـ إٍ 

دٌ، تطبطُٗا أٚاقط إْػا١ْٝ، تكتهٝٗا ٚسس٠ إكرل ٚاؿٝا٠ دٓب ايط

ٔٵ  َٹ ٚٳ إؿذلن١، بعٝسا عٔ غط٠ٛ ايٓٛاّ ا٭بٟٛ ٚإٓطل ايصنٛضٟ: )

ٓٳُهِ  ٝٵ ٌٳ بٳ ٚٳدٳعٳ ٗٳا  ٝٵ ٚٳادٶا يِّتٳػٵُهٓٴٛا ِإَي ِٵ َأظٵ ٔٵ َأُْؿػٹُه ِّ ٕٵ خٳًَلٳ َيُهِ  ٘ٹ َأ آٜٳاتٹ

ٕٻ ؾٹٞ شٳ ُٳ١ّ ِإ ٚٳضٳسٵ ٛٳزٻ٠ّ  ٍّ َيآٜٳاتٺ يٹَوَٻ ٛٵ ٕٳ يَِّك  ١ًْ َٔ إٕ(. ٜٳتٳَؿهَّطٴٚ

 :ٖٞ إغ١َٝ٬، - ايعطب بايٓػ١ٜٛ إطتبط١ اٱؾهايٝات

إؾهاي١ٝ إٛقـ َٔ ايؿهط ايػطبٞ: ايٓػ١ٜٛ بسأت سطن١ غطب١ٝ، -2 

ْتاز ٚاقع ٜطتٗٔ ٗ ثكاؾت٘ ٚقُٝ٘ ٕطدعٝات بٝٓٗا ٚبٌ إطدعٝات ايعطب١ٝ 

ٚاٱغ١َٝ٬ عُّٛ ٚخكٛم َٔ ٚد٘. مث١ ْكاٙ إيتكا٤، ٖٚٓاى تػاٜط 

ٜكٌ سسٳ ايتبأٜ أسٝاْا. ؾهٝـ تتشس٣ غًط١ إكسٸؽ ٚايذلاخ 

كٌ ٕطس١ً ا٫ْؿتاح ع٢ً قِٝ إْػا١ْٝ َػاٜط٠؟. إٕ طبٝع١ ٚا٭عطاف، ٚتٓت

إغ١َٝ٬، َطس١ًٝ تٛاقٌ بٗا  -ايتشسٜات تؿطض ع٢ً ايٓػ١ٜٛ ايعطب 
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َػرلتٗا باػاٌٖ، أسسُٖا ٜ٪ثط ٗ اٯخط. ا٭ٍٚ ْكسٟ: ٜٛاقٌ 

تؿهٝو ١ََٛٛٓ ايكِٝ ٚإطدعٝات اـاق١ بإطأ٠. ٚايجاْٞ ططح بسٌٜ 

اْتعاع اعذلاف فتُعٞ بٗا، َٔ خ٬ٍ ق٠ٛ غًٛنٞ، ٜؿطض اسذلاَٗا ٚ

سهٛضٖا ع٢ً ْٝع إػتٜٛات، ٚتٛاظٕ أخ٬قٞ تتؿاز٣ ب٘ أٟ غًٛى 

ٜطتس نسٖا غًبّا، ؾج١ُ قسزات ٚأغٝذ١ ٓطا٤، تتطًب زضد١ عاي١ٝ 

َٔ ا٫تعإ ٚاؿه١ُ، ٗ ايتعاٌَ َعٗا. ٚيعٌ ٗ تططف ايٓػ١ٜٛ 

 ا٫مطاف ايػًٛنٞ، ايصٟإغ١َٝ٬، َا ٜدلض قًل  -ايطازٜهاي١ٝ ايعطب 

تؿهٛ َٓ٘ ا٭ق٬ّ ايٓػ١ٜٛ، ع٢ً ْٝع ٚغا٥ٌ ا٫تكاٍ اؿسٜج١، 

ٚػسٙ ٚبا٫ّ ع٢ً َػتكبٌ اؿطن١ ايٓػ١ٜٛ، عٓسَا وطٸض شنٛض١ٜ 

اجملتُع ا٭بٟٛ، ؾتدػط إطأ٠ دٛاْب إهاب١ٝ ٗ سطن١ ايٓػ١ٜٛ بؿعٌ 

 غًٛى َتططف غرل َػ٪ٍٚ.

تاش َادس ايػطباٟٚ ٜتشسز بؿُٗ٘، ؾإٛقـ َٔ ايػطب نُا ٜطٟ ا٭غ 

ٚؾِٗ خًؿٝات٘، ٚعسّ ا٫لطاض ي٬غت٬ب، ؾتعٝـ إطأ٠ اغذلابا سكٝكٝا، 

ٜؿهٞ يًتُعم ايٓؿػٞ ٚايتُطز ٚايهآب١ ٚايتؿهرل باشلطٚب ٚا٫ْتشاض، 

 ؾتدػط ْؿػٗا، ٚىػطٖا اجملتُع.

ٜٚػتططز ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ ؾٝكٍٛ: إٛقـ ايكشٝح إٔ تتأٌَ  

إغ١َٝ٬ أؾهاض ايٓػ١ٜٛ ايػطب١ٝ، ٖٚهِ  -ن١ ايٓػ١ٜٛ ايعطب اؿط

ؾهطتٗا، َٚطاعا٠ ايٛاقع، َٔ أدٌ ْػ١ٜٛ ١ُ٥٬َ، تتب٢ٓ قُٝٗا 

ا٭غاغ١ٝ، ٚتتٛا٤ّ َع ثكاؾتٗا. ٖٚصا ٫ ٜعين تهطٜؼ ز١ْٝٚ إطأ٠ 

ٚإٓطل ايصنٛضٟ، نُا ٫ ٜعين ٗ إكابٌ ايكطٝع١ ايتا١َ َع ايذلاخ 

ت يًؿطم ٚايعطب ٚاٱغ٬ّ، ٚا٫يتشام بايػطب، ٚايجكاؾ١ ٚنٌ َا ّ
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إغ١َٝ٬ ايطازٜهاي١ٝ إتططؾ١، اييت تطايب  -نُا تط٣ ايٓػ١ٜٛ ايعطب 

بهٌ َا طايبت ب٘ ايٓػ١ٜٛ ايطازٜهاي١ٝ ايػطب١ٝ، ٚتسعٛ ؿط١ٜ َطًك١ 

تككٞ ا٭غط٠، ٚتبٝح ايػشام ٚايؿصٚش، ٚتػتبعس ايطدٌ. ٖٚٛ اػاٙ 

ايٓػ١ٜٛ ايطازٜهاي١ٝ إجكؿ١ قبٌ غرلٖا.  تكسّ اؿسٜح عٓ٘، اْتكست٘

أقكس إٔ تتب٢ٓ ايٓػ١ٜٛ قِٝ اؿطن١ ايٓػ١ٜٛ ايعا١ٕٝ، نكِٝ إْػا١ْٝ 

ن١ْٝٛ، ٫ ؽتل بٛاسس٠ زٕٚ غرلٖا، يتػتعٝس ثكتٗا َٚهاْتٗا، 

 -ٚتػع٢ يٌٓٝ سكٛقٗا َا ٖٞ إْػا١ْ. ٚأقذلح يًشطن١ ايٓػ١ٜٛ ايعطب 

إغ١َٝ٬ عٓٛإ )ايٓػ١ٜٛ ايؿان١ً( ايصٟ أدسٙ ٥٬َُا شلا، زٕٚ إقكا٤ 

٭ٟ زٜٔ أٚ َصٖب أٚ ق١َٝٛ، َازاَت ايؿه١ًٝ قازلا َؿذلنا بٌ 

ا٭زٜإ ٚايجكاؾات اٱْػا١ْٝ، ْٚٝع اجملتُعات ضغِ تؿاٚت ايٓػب. 

ٚأسٝاْا قس ىتًـ إؿّٗٛ، يهٓ٘ بؿهٌ عاّ ٫ ٜ٪ثط، ٭ٕ ايػا١ٜ ٖٞ 

أ٠ إْػا١ْ، تكـ إٍ داْب ايطدٌ اٱْػإ، بسٕٚ ُاٜع َٔ ٚدٛز اَط

ٚسٞ ا٫خت٬ف ايبٝٛيٛدٞ غ٣ٛ اؾاْب ايٛٚٝؿٞ. ؾايٓػ١ٜٛ ايؿان١ً 

غتُجٸٌ ِٛشدا ٜؿذلى َباز٥٘ اٱْػا١ْٝ ايه١ْٝٛ، ٚوؿٜ بكُٝ٘ 

ٚأخ٬ق٘ اييت ٫ تتكاطع َعٗا. ٖٚٛ بٗصا ايؿهٌ ٜكسم أْ٘ ِٛشز 

با.٫ تعاْٞ إطأ٠ باغذلاب، نُا ٖٛ اؿاٍ أقٌٝ، يٝؼ تطقٝعٝا ٫َٚػتً

بايٓػب١ يًُٓاشز إ٪غ١ًُ ٚايذلقٝع١ٝ ٚايتًؿٝك١ٝ، غ٣ٛ تععٜع ثكتٗا بٓؿػٗا 

ٚبإْػاْٝتٗا ٚاغتك٬يٝتٗا. نُا أْ٘ غٝذطٸز ايٓػ١ٜٛ َٔ ٫ٛٓتٗا 

ايس٫ي١ٝ بؿعٌ اْتُا٥ٗا يًػطب / ايطدٌ ا٭بٝض / ايهٛيْٛٝايٞ. ٚيهٌ 

إغ١َٝ٬، َٚا  –ِ ز٫٫ت غًب١ٝ ٗ ايصانط٠ ايعطب ٚاسس َٔ ٖصٙ إؿاٖٝ

مل ٜتِ ايؿطظ بٌ ايكِٝ اٱْػا١ْٝ ايه١ْٝٛ، ٚغًبٝات ايتُطنع ايػطبٞ، 
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إغ١َٝ٬ ا٫ْػذاّ َع َؿطٚع ايٓػ١ٜٛ. خاق١  –٫ ّهٔ يًُطأ٠ ايعطب 

عٓسَا ٜتبازض شلا ايت٬ظّ بٌ ايٓػ١ٜٛ، باعتباضٖا َٓذعا غطبٝا، ٚبٌ 

ايسٜٔ، ٚزعٛت٘ يًتشطض َٔ ايكِٝ ٚا٭خ٬م، ٖٚاضغ١ َٛقـ ايػطب َٔ 

ايؿػل ٚايؿذٛض، ٚقاضب١ ايؿطا٥ع ٚا٭زٜإ، ٚزعٛت٘ باغِ ايعكٌ 

ٚايعك١ْٝ٬ إٍ ايتدًٞ عٔ اٱّإ، ٚاغتبساٍ َؿّٗٛ اهلل َاِٖٝ َاز١ٜ. 

ٚبايتايٞ ؾُؿطٚع ايٓػ١ٜٛ ايؿان١ً، غُٝجٸٌ ِٛشدا سهاضٜا، ٜؿذلى 

طازناي١ٝ إتططؾ١، اييت ضاست تػٛم ْؿػٗا َٔ ٚىتًـ َع ايٓػ١ٜٛ اي

خ٬ٍ كتًـ ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ، ٜٚط٦ُٔ إطأ٠ َػتكبًٗا. ٫ ٜطتٗٔ قسم 

َؿّٗٛ ايٓػ١ٜٛ ع٢ً عسّ اٱّإ بإٝتاؾعٜكٝا. ٜٚبك٢ ايسٜٔ قه١ٝ 

ؾدك١ٝ، ٫ ّهٓ٘ سس سط١ٜ ايؿطز ٚدٛزا، ٚيٝؼ َكسٚضٙ شيو. 

ٝهٕٛ َػ٪ٚي١ٝ ؾدك١ٝ. ٚا٭َط ٚا٫يتعاّ بتعايُٝ٘ ؾطٙ إّاْٞ، ؾ

أٚنح ٚؾل َؿّٗٛ ايسٜٔ نُا شنطت٘ غابكا. نُا إٔ َؿطٚع ايٓػ١ٜٛ 

ايؿان١ً ٜ٪نس ع٢ً ايعكٌ ٚايسيٌٝ، ٜٚػتبعس اـطاؾ١ ٚاي٬َعكٍٛ، 

 ٜٚكسَا ؾُٗا دسٜسا يًسٜٔ ٚزٚض اٱْػإ ٗ اؿٝا٠.

إؾهاي١ٝ ايؿك٘ ٚايتؿطٜعات: إش تٛاد٘ إطأ٠ ضناَا َٔ ايؿتا٣ٚ  -4

ٚايتؿطٜعات ٚإٛضٚخ ايصنٛضٟ، ايصٟ اغتبس بٛعٞ ايؿطز ٚاجملتُع، 

ست٢ قاضت ن١ًُ إطأ٠ ضزٜؿا يًس١ْٝٚ ٚايتدًـ ٚايٓكل ٚايعٳٝب. ٖٚٞ 

إؾهاي١ٝ عُٝك١ عٓسَا تكطأ ْكٛم ايهتاب عطؾ١ٝ، تتذاٌٖ 

ايٛطٚف ايعَا١ْٝ ٚإها١ْٝ، ٚتٗذط إٓطل ايساخًٞ يًكطإٓ، ٚتػتبس 

تاز ثكاؾ١ شنٛض١ٜ باَتٝاظ. ٖٚٓا ٜٓبػٞ يًٓػ١ٜٛ َطاعا٠ بآضا٤ ؾك١ٝٗ، ٖٞ ْ

اجملتُع َطسًٝا، ٚقسض إػتطاع، ؾطٜط١ ؼسٜح ايٛعٞ ايٓػٟٛ، 
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ٚاغتعاز٠ إْػاْٝتٗا، ؾج١ُ ؾطم بٌ اَطأ٠ تتعاٜـ غًُٝا َع ايٛاقع، ٖٚٞ 

٠٤ًٖٛ بايٛعٞ، تتشٌ ايؿطم، ٚتػع٢ باغتُطاض يًتػٝرل. ٚبٌ اَطأ٠ قس 

 ٖطا، يهٔ ضٚح ايعبٛز١ٜ تػبس بٗا، ٫ تؿاضقٗا.تهٕٛ َتُطز٠ ٚا

إؾهاي١ٝ ايػًط١: إٕ غط لاح ايٓػ١ٜٛ ايػطب١ٝ ا٭دٛا٤ ايسّكطاط١ٝ  -5

َٸٔ َػت٣ٛ َطَٛقا يهٌ ؾطز َٔ  ٚايتعسز١ٜ، ٚٚدٛز نُإ اقتكازٟ، ٜ٪

أبٓا٤ ايؿعب، َع نُإ ادتُاعٞ ٚقشٞ، ٚٚدٛب ايتعًِٝ، ٚقطا١َ 

ٗٸِ ايػًطات اؿان١ُ يكهاٜا  -ٛ إِٗ ٖٚصا ٖ -ايكٛاٌْ. إناؾ١ إٍ  تؿ

إطأ٠، ٚا٫غتذاب١ يهٌ تطٛض ؾهطٟ، يصا ؾطعت بعض ايسٍٚ يًعٚاز 

إجًٞ، َُٗا نإ َٛقؿٓا َٓ٘، يهٓ٘ تعبرل عٔ ؼطض ايػًط١ َٔ ضبك١ 

ا٫غتبساز، ٚقسض٠ ايؿعٛب ع٢ً ؾطض إضازتٗا. ْٚٝع ٖصا تكطٜبا َؿكٛز 

َٚاظايت إطأ٠ َطت١ٓٗ ٭ًٖٗا ٚظٚدٗا ٗ ٗ ايعإٌ ايعطبٞ ٚاٱغ٬َٞ، 

 -َعٝؿتٗا، ٚتطب١ٝ أطؿاشلا. ٚعًٝ٘ هب إٔ تٓدطٙ ايٓػ١ٜٛ ايعطب 

إغ١َٝ٬ ٗ سطنات ايتشطض ايساخ١ًٝ، َٔ أدٌ َػتكبٌ، ٜتٝح شلا 

ٖاضغ١ سطٜتٗا َٚػاٚاتٗا ايعازي١. ٖٚصا ٫ ّهٔ إ٫ بتؿهٝو اجملتُع 

 ١ٜ، ٚإعاز٠ تؿهٌٝ ايٛعٞ.ا٫غتبساز –ا٭بٟٛ، ٚقُٝ٘ ايصنٛض١ٜ 

ٜٚهٝـ ا٭غتاش َادس ايػطباٟٚ: َا تكسّ نإ ن٬َا سٍٛ ايبعس  

ايٓٛطٟ َٔ َٛنٛع ايٓػ١ٜٛ، ٖٚٓاى داْب تطبٝكٞ، تتُجٌ ؾٝ٘ إطأ٠ 

ٚعٝا كتًؿا يًصات ٚاٯخط، بعس قطٝع١ تا١َ َع قِٝ ايٓٛاّ 

ايبططٜطٜهٞ ا٭بٟٛ، اييت تهطٸؽ زْٚٝتٗا ٚتكازض سكٖٛا، غُٝا 

يٛدٛز١ٜ َٓٗا: اؿط١ٜ ٚإػاٚا٠. ؾطٜط١ إٔ ٫ ٜٓت٢ٗ بٗا ا٭َط إٍ ا

ايتُطنع سٍٛ ا٭ْج٢ نتشسٺ يًتُطنع ايصنٛضٟ، ؾإٕ ق١ُٝ إطأ٠ 
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بٛعٝٗا اٱْػاْٞ ايصٟ ٜتٝح شلا ايٛقٛف ظاْب ايطدٌ، عدل قٛاغِ 

 –َؿذلن١ شات َطدع١ٝ إْػا١ْٝ. ؾج١ُ طُٛح َؿطٚع يس٣ إطأ٠ ايعطب 

ٜط ايصات ٖٚاضغ١ سطٜتٗا، غرل أْ٘ يٮغـ ايؿسٜس ٚعٞ إغ١َٝ٬ يتشط

َكًٛب يس٣ طٝـ ٚاغع َٔ ايٓػا٤، عٓسَا تكطٸ إطأ٠ ع٢ً تأْٝح 

َٓذعاتٗا يتعبٸط عٔ ْس١ٜ عٓكط١ٜ. ؾذلغٞ، ؾعطت أٚ مل تؿعط، ثٓا١ٝ٥ 

قًب١، تكٛض َؿطٚع )ايٓػ١ٜٛ ايؿان١ً(، ايصٟ أطُح ي٘، ٚأدسٙ 

ا، ٜٚطاعٞ داْبٗا ايٛٚٝؿٞ، ٜٚػُح يكِٝ ٥٬َُا، ٫ ٜٓكل إطأ٠ سٝجٝتٗ

ايؿه١ًٝ بطغِ خاضط١ ططٜل تهُٔ نطاَتٗا زٕٚ إػاؽ عكٖٛا، ٫ٚ 

وطنٗا نس ايطدٌ ٚا٭١ََٛ ٚا٭غط٠، ٚىًل يسٜٗا ؾعٛضا بإػ٪ٚي١ٝ 

ُٸ٬ يًطدٌ، ٚيٝؼ ْسا، ٜػتسعٞ  ا٫دتُاع١ٝ، باعتباضٖا دع٤ا َه

٢ ْٝع إػتٜٛات، ؾج١ُ َٓاؾػت٘ ٚؼسٜ٘. ٚوجٗا ع٢ً إؿاضن١ عً

ؾطاغات َا مل ُٮٖا إطأ٠ ْؿػٗا ٜٓعهؼ عًٝٗا غًبا. إش َاظاٍ 

سهٛضٖا قسٚزا، َٚاظايت َؿاضناتٗا، خاق١ ع٢ً ايكعٝس ايػٝاغٞ 

ٚإٓاقب اؿػاغ١، ٜجرل اغتػطاب ٚضَا غدط١ٜ اجملتُع!!، ع٢ً خًؿ١ٝ 

 قٛض٠ ز١ْٝٚ ؼتؿٜ بٗا شانطت٘.

٢ ططٜل ايؿًػؿ١ ايٓػ١ٜٛ، ٜكٍٛ: َادس ايػطباٟٚ: ٚعٔ اـط٠ٛ ايتاي١ٝ عً 

إٕ َؿطٚع ايٓػ١ٜٛ ٗ بعسٙ ايتطبٝكٞ، ٜتطًب ٓا١ٜ َهتػبات٘، 

ٚتساضى إخؿاقات ايٛعٞ، ٭ٕ اشلسف ا٭غاؽ َٔ ؾًػؿ١ ايٓػ١ٜٛ إٔ 

ُاضؽ إطأ٠ زٚضٖا اؿهاضٟ، ٖٚصا ٜتطًب تععٜعَطدعٝاتٗا ايعكس١ٜ 

س١ٜ، تععظ ايكِٝ اٱْػا١ْٝ ٗ داْبٗا ٚايؿهط١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ، عدل قطا٤ات ْك

ْؿاطتٗا، ٖٚاضغتٗا ؿٝاتٗا اي١َٝٛٝ. ٚإٔ تتكس٣  ايتطبٝكٞ، َٔ خ٬ٍ
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بٓؿػٗا يًهتاب١ عٔ ساداتٗا َٚتطًباتٗا، ؾج١ُ دٛاْب ٗ أعُام إطأ٠ 

 ٫ ٜسضنٗا ايطدٌ ٫ٚ ّهٓ٘ ايتعبرل عٔ سكٝكتٗا نا٬َ.

َتؿعب، ٚقس أتٝٓا ع٢ً ٜٚهٝـ ايػطباٟٚ: ايؿًػؿ١ ايٓػ١ٜٛ َٛنٛع  

َعإ٘ ايط٥ٝػ١ٝ، ٚتبك٢ زضاغ١ تؿك٬ٝت٘، خاق١ ايؿًػؿ١ٝ َٚكاضْتٗا 

بايٓٛطٜات اؿسٜج١، ؾٝشتاز إٍ اغت٦ٓاف عٛخ دسٜس٠. خاق١ ايٓػ١ٜٛ 

إغ١َٝ٬، ؾإْٗا َؿطٚع َاظاٍ ٗ طٛض ايتهٜٛٔ، مل تهتٌُ  –ايعطب 

ا٭بٟٛ، ٚغًط١  ّأبعازٙ ايؿًػؿ١ٝ ٚايؿهط١ٜ، ٚنجط٠ تعكٝسٙ بؿعٌ ايٓٛا

إكسؽ، َٚطدع١ٝ ايذلاخ، ٚايطنٕٛ يًدطاؾ١ ٚاي٬َعكٍٛ، ٚا٫غتػطام 

بايسٜٔ ٚايػٝب. ؾإشا نإ يسٟ َؿطٚع َػتكبًٞ ٗ فاٍ ايٓػ١ٜٛ، 

إغ٬َٞ، ٚنٝؿ١ٝ زف٘ ٗ  –ؾػأؼسخ عٔ ؼطٜط ايٛعٞ ايعطب 

اؿطن١ ايٓػ١ٜٛ ايعا١ٕٝ، بعس تؿهٝو إؾهايٝات٘، غُٝا إطتبط١ 

 ٜٔ ٚايتكٛضات ا٭ٜسٜٛيٛد١ٝ، يصا غٝبك٢ إٛنٛع َؿتٛسا.بايس

ختاَا: أتكسّ ظعٌٜ ايؿهط ٚا٫سذلاّ يػعاز٠ ايسنتٛض قُٛز قُس  

عًٞ، ض٥ٝؼ قػِ ايؿًػؿ١ ٚعهٛ َطنع زضاغات إػتكبٌ ظاَع١ 

أغٝٛٙ، ايصٟ سطٸنتين أغ٦ًت٘ ا٫غتؿعاظ١ٜ ع٢ً ؾعٌ ايهتاب١، ٚبؿهٌ 

يتا١َ َٛنٛع ايٓػ١ٜٛ، ْٚٛطٜاتٗا يباقت٘ ايؿهط١ٜ ٚإساطت٘ ا

ٚاػاٖاتٗا، ٕا ؼكل ٖصا اؾٗس اؿٛاضٟ، سٝح تططقٓا َعّا ٕٛنٛع 

ٜتٛقـ عًٝ٘ َػتكبٌ إطأ٠، َٚٔ ثِ َػتكبٌ اجملتُع ايصٟ ْطُح ي٘، 

ْٚطأٖ عًٝ٘ ٗ َؿاضٜعٓا ايٓٗه١ٜٛ اؿهاض١ٜ، ؾً٘ ٚيكدلٙ ٚسًُ٘ دعٌٜ 

 َٔ ايعطا٤ ٖٚٛ غرل ٚعاؾ١ٝ.ايؿهط ٚا٫َتٓإ َتُّٓٝا ي٘، َعٜسا 
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