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ٌ:جبَّحتٌحبَّة[ز س[حت ؤ[ألل جبْْ جبَّجلمج[ٌّ:ْح هىختٌُّّآ ىٌ مجل[حت

ألًخلُّحتحألٌُّّ طُّْ خ
آل: جبَّأل٢ ْح ط[ٌحبٌ[ مجل[حتٌّ خ[خُّز:خ

جبَّيُّ ًٌجمرُّ ّ ز حتحْ � َّْحتمجضضض٢ ى ّ خ[خُّذ إلُّؤًْ: أ
ّرإ خ ئُّمجُّئ ىٌُّّ ّ طُّخلئ

خلُّحتني[َّْة[آل ٌحلْ زُّحتحْ ئُّخلُّحت: ذضضُّْحْ جلحألّ[حتٌّ أ
خلُّحتني[َّْآ ْ ّد أل[ٌّْ:ةر أل[ٌّْ:ألًخلُّحتآ َّْءأ ر ّ خألًخل
زُّحت�َّا ني[سآ خل[ف ني[ز﴿[ألُّآ أل[ٌّْ ني[سآ ألٌ جنً

ٌضضآلآ حت �َّْحتجبَّمجضض٢ ْ مجورًمجآل ةُّ خ[خُّذ[ألٌُّّ طُّْ أ
إلٌُُّّآ ٌألُّ ْ خُّ ًٌجمرّ[آل ّ ز ْ ٌآل جبَّةخت ط[ؤ[جبَّ ٌ[آل

ٌرإ حبح:خأل٢ ئُّمجُّئ:ألُّة[ألٌ ْ
خ[ٌئؤ خبؤضض[حتٌَّّ ْ طّؤٌُّئ ٌ ألًخلُّحت إلُّؤًْ أ

ّرإ خألًخل
طُّع[ؤ ْ حنُّة ّ ّألَُّّْ:ز ئى ّ خ[خُّذ:ئ ًٌجمرُّ ّ ز أ

رإ ّ إلُّخ
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ٌحتط[ْحض ألّجمر ّ ؤ ّ ه خ٢ةختجبألٌَُّّّْ خألُّؤ[هُّئجمُّهُّّّة[أل
ٌألُّ أل٢ خ٢ةختجبألٌَُّّّْ ئُّ حتَّضألُّمجختذآل

طُّقُّجب ::ْ. ط[ْحز : خلئّ�ف ْهّي

هُّئجمُّهُّّة[ألِ: أخألُّؤ[ طُّئنُّجلٌحلٍ ضُّجبعُّ ّىِ د ّ ةر 2005جبح ئُّخل[ف
خ[خم خُّجنحبح ئُّجنُّجي ألًْخلُّحت خْةختحٌَُّّْآ ّألجم٨:ضحتط[ْحٌِا ؤ ّ ه خ٢ةختجبألٌَُّّّْ
يًذ[مل[ألُّآ جتْْآ ّ ؤ خبأل[ألَُّّْآ ٌد[جلٍ حت خُّ ةُّزًٌَُّّخلرُّ جبَّة[ز طُّْحألُّ ئُّإلُّؤًْ

هىختٌُّّة[ألِ. ْ هُّئجمُّك �ْحألّألُّّ ذ٢ ْ ذّحتٌُّّة[آل ّحنألّ[حتَّ ز ْ ط[حتحخلرُّة[ألِ
ٌد[جلٍ حت "جلححتحٌَّّْ ّر جبَّئ ٌجتَّحت ذً جبٌ[حتٌىختجبآلآ: ْ خُّخلُّحتإلُّئحبحآل خلُّخ[حتَّز
ط[جلحجبٍ خ[أل�ُّْحجلٍ خبأل[ألُّآ ؤ[ك ةٌُُّّأل�ختٍ ئُّْ:هىختَّ:ألختحَّْ أحئألجمًٍاآ ّألٌُِّ ّ ؤ
خ٢ةختجبألٌَُُّّّْ طُّال خلُّز[ألحبٌُّْْذِآ خُّخلُّحتٌ[ألحبح ٌألُّ أل٢ جبَّخلُّذِ ةُّ جبَّةُّآل
ئُّمجًذ[حتٍ :ّ خُّجن َّْء جبَّحتةُّْز ألجلجبَّجبح خلُّجبٌَّّ ئُّأل[َّْحت�خلر ئُّضحتط[ْح:
ٌر ئُّضجبَّمجخت طَُّّْ طُّال:جلححتحٌَُّّْ طُّؤختٌى[:مجًحجلحتحٌَُّّْآ خ ز[جن[آل حتجنأل�ُّحتٍآ
أل[ْ ٌرُّ ملخت ٌر أل[ةخت ألُّّّْ ٢�ّ س ألحبَّحتٍ ّ س زًٌَُّّألحبٍ ٌ[آل نيُّْخل[َّْآ ةُّخبأل[ألِ
س�ُّ طُّؤُّ حتَّمجُّجلََّّْآ إلُّحتجبْْ ًحآل ّ خلختْجنرُّّّة[ألِ:أل سّ[ْحجلٌُّّ ًٌَّّّ نيًححتني
حألِ مجحت� خ[جن١ خُّحتَّْ خبأل[آل خبٌ[ألِ خُّأل[ني[حتٍ ّر ةُّجبَّخ ٌر ئُّضجبَّمجخت طَُّّْ ئٌَُّّّْ

ّر. خ خُّخلُّحتجبح
خ[خم خ٢ةختجبألٍَُّّْ طُّْ خُّال ألختحَّْآ ّ جبحإل ذ[جلَّ ّألٌُِّ ّ ؤ جلححتحٌَّّْ حتحخلرُّ
ئُّجبخبٌّ طُّْ:خُّحتمجختٌٌُّّّ:ةُّخبأل[آل خ ٌرَُّّْ جبَّمجُّحت� جلحت:ةألُّآ خبأل[آل:جبَّة[ز ئُّط[جلحجبٍ
حألى[حتٍ مجحت� ؤ[ٌَُّّْجبح ئُّْ جبَّحتٌ[أل٠�ٍآ شُّلحبَّجبح ئُّخلُّجبٌَّّ ز[جنىٌّ[آل خ[حتْجبضِ
زًٌَُّّألحبٌُّّ إلُّؤًْ حت�ٌألمج ٌّإل ةُّخًَّْ حتٌْْ[ألحبحآ مجُّْحتَّ خلّ[خلِ ْ ط[خًْحتٍ
:زُّحتَّخلُّألحبألِ ئُّمجُّئ جبٌ[حتٌىختجبخًْآ خُّحتئُّزّحنُّخل[جلٍ ٍ]�ؤُّئذُّيئّحبٌُّة[آل:ةُّة
ٌُّّ�ّ ز حلحآلآ ّ ض ْ:ط[خًْحتٌّ حألِ:ؤ[أل[ٍ:خلّ[خلِ ْ:مجحت� زّحنُّخل[جلٍ خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٌِ
نيُّألحب ألجلجبَّجبح:ئٌُُّّآل ْ إلُّخبجبَّ ئُّخلُّجبٌَّّ إل[زآ جبححت�ؤ[آل خبأل[آل:ذًْجنِ ذُّيئّحبٍ
خلّ[خلِ ئُّحت�ٍْْ زّ[ْجبح ٌُّةجم[ألِ:ئُّمجُّئ خبألَُّّْ:جبحْحٍ ىّ هٌُّئُّخلًه ْ خ٢ؤُّألحب
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ٌ:جبَّحتٌحبَّة[ز س[حت ؤ[ألل جبْْ جبَّجلمج[ٌّ:ْح هىختٌُّّآ ىٌ مجل[حت

ألًخلُّحتحألٌُّّ طُّْ خ
آل: جبَّأل٢ ْح ط[ٌحبٌ[ مجل[حتٌّ خ[خُّز:خ

جبَّيُّ ًٌجمرُّ ّ ز حتحْ � َّْحتمجضضض٢ ى ّ خ[خُّذ إلُّؤًْ: أ
ّرإ خ ئُّمجُّئ ىٌُّّ ّ طُّخلئ

خلُّحتني[َّْة[آل ٌحلْ زُّحتحْ ئُّخلُّحت: ذضضُّْحْ جلحألّ[حتٌّ أ
خلُّحتني[َّْآ ْ ّد أل[ٌّْ:ةر أل[ٌّْ:ألًخلُّحتآ َّْءأ ر ّ خألًخل
زُّحت�َّا ني[سآ خل[ف ني[ز﴿[ألُّآ أل[ٌّْ ني[سآ ألٌ جنً

ٌضضآلآ حت �َّْحتجبَّمجضض٢ ْ مجورًمجآل ةُّ خ[خُّذ[ألٌُّّ طُّْ أ
إلٌُُّّآ ٌألُّ ْ خُّ ًٌجمرّ[آل ّ ز ْ ٌآل جبَّةخت ط[ؤ[جبَّ ٌ[آل

ٌرإ حبح:خأل٢ ئُّمجُّئ:ألُّة[ألٌ ْ
خ[ٌئؤ خبؤضض[حتٌَّّ ْ طّؤٌُّئ ٌ ألًخلُّحت إلُّؤًْ أ

ّرإ خألًخل
طُّع[ؤ ْ حنُّة ّ ّألَُّّْ:ز ئى ّ خ[خُّذ:ئ ًٌجمرُّ ّ ز أ

رإ ّ إلُّخ
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خلُّجبٍَّ أل[َّْحت�حخلر ذ[ةً ةُّجبَّخّجم١حآل جبَّأل�[ألُّ طُّْ خُّال جبَّةختحآ ٌ[خل[ٌَُّّّْ ْ
حألى[حتٍ مجحت� جبقًةختحذّحبح خلُّحتإلُّئحبحألِ ْ طُّْحتْزُّّة[آل جنحت�جنُّ ةُّئُّأل[ْ ألجلجبَّآ
ألختحآ ّ خُّة[حتإل ألّجمر ّ ؤ ّ ه جلححتحٌَّّْ ٌُّةُّؤّألش[حت خ ؤ[ٌَُّّْجبح ئُّْ حتٌْْ[ألحبحآ مجُّْحتَّ
ط[ؤ[عّ[آل ةُّإلُّؤًٌْ[آل حَّْة[آلآ مجحت� :ْ زًٌَُّّخلر مجختْزُّ خ ط[ؤ[خبٌَُّّء َّْء

. ًَّألفّ ز ِز[ئ ّخن ز خُّحتَّْ ذ[ةً ْ خبأل[ألُّ ط[خلر خُّحتجلةختجبألٌَُّّّْ
حتٌْْحبحآ ألّجمرّحبح ّ ؤ ّ ه ئُّخ٢ةختجبألٌَُّّّْ ٍ ألً خبٌ[ألٌَُُّّّْة 1960جبح : ئُّخل[ف
حبحألُّة[أل ّ مجختأل�ّس ْ يًئىختجبََّّْ ةُّحتَّضألُّة[أل أل[خلختحآ جبَّْْال ةُّخُّجنُّزئِ
جبَّْذختح ْ:خبأل[ألُّ ٌجتَّحتَّ:زّ[ْ ذً طُّْ خُّإلُّؤًْ ألّجمر ّ ؤ ّ خُّحتهختحْحألىختجبآ:ةُّهىختٍ:ه
طُّؤُّ جبَّمجُّحت�حآلآ زّ[ْ خ خبآل ٌُّذز[جنى ئُّأل[ْخختجبأل ًحجلَّة[أل ّ جن آةُّخُّجبْحٌّ
ئُّجنُّزئُّ ّألجم٨ ؤ ّ ه ةُّخ٢ةختجبألٌَُّّّْ ٌجتٌألٌَُُّّّْة[آلآ ذً ّىِ ئُّجبَّخلس خُّجبَّحت
خل[ف ئُّةذ[ٌُّّة[ألِ أل[آ ّ خُّة[حتإل ٌُّةجم[ألِ ْ ؤ[ي جلؤ[ألِ خلُّحتَّذ[ٌُّّة[ألّحبح
إلُّؤًْ خُّحتحٌِ: ْجنٌُّّ خًْألُّ طضض[جلحجبٍآ ْ خلُّحتةًذ�ُّحتٍ ْجنُّة[ألِ 1960جبح
خلُّحتٌ[ألإلُّئحبحآ حتجلمج[حتغًحجلَّة[آل ةُّخحلْذألَُّّْ ٌُّّة[آلآ ألً خلّ[خلِ:نيُّزُّ ٌىِ ة[حت
سّإل[ألِ حتجلمج[حتغًحجلَّة[ألِ سًألَُّّْ ْ ّجمرُّة[آل حتَّجنس خحلْذألٌَُّّّْ َّْء
ةُّخُّأل[ٌّْ خىُّآل ٍ ألً ألّجمر ّ ؤ ّ ه ئُّهىختٍَّ خ[خم خًْ ةُّخلختْجنر إلُّالآ ّ خل
ْ حل ّ إل خ٢ةختجبألٌَُُّّّْ طُّال ٌُّأل�ختحأل أل[خلختحخًْآ خبأل[ألَُّّْ حتجلمج[حتٍ خحلْذألٌَُّّّْ
جبحآل:خُّمجختْزُّ جبحْحٌ[ألحبَّةختجب حتَّذحبَّةختجبََّّْآ ةؤُّئ�[ٌ[آل أل[ْ جبَّخلُّذ:إلُّألًةٌُّّ

د�ختآل. ّ ئ ٌحلٌ[آل حت ْ خألف ْ:خلُّحتةًذىختحَّْة[ألحبح ٌحلٌُّّة[آل زُّحتحْ

هّؤّألّحلالث هُّئجمُّهٍُّ
ؤُّجلإلُّخِ خّجمرحبحآ: خلُّجبٍَّ: ةذ[ٌِ جبٌٍَُّّ ئُّإلُّحتجبْْ ّف: خئ جبَّذًحألف
ئُّمجًذ[حتَّ ٌ جلحت ئُّأل[ْ خُّذ[ٌدُّذ ألختحآ حبح ّ ز جبحألِ خُّحتجلجبح ئُّزئٌُُّّة ألّجمر ّ ؤ ّ ه
خحلحْذ ئُّخ٢ؤُّألحبَّة[ألِ: ٌضض: جلحت ؤختٌُّّة[ألحبحآ ْ خلخلّئخبٌّ ْ هُّئجمُّك
ةٌُّ[حتؤُّذ خضضًْآلآ حتَّضُّألٌَُُّّّّْ: حتٌَُّّةّذ جبحأل[أل خضضُّجبْحٌّ: ألّجم٨ ّ ؤ ّ ه
ذّحتٌٍَُّّ ةُّطُّال مجُّحت�حآلآ هُّئجمُّهُّّجبح خألُّؤ[ طُّْ خُّجبْحٌّ خحبحزآ ُّ�ؤُّئة حألِ مجحت�
ْ ّر خ ٌّض ذ[ٌدُّذ خلّؤ[ٍ ةُّض[َّْألِ ًٌَُّّّء خُّجن آ خألف خًْألّ[جب ئُّخلُّحت
خُّحتأل[ؤُّ ْ ْحتجب مجختأل�ّحبحألُّ طُّْ ٌّخُّإل طٌُّْخن سّ[خى[ذَُّّْآ ذختٌّ حتَّة[ألّئُّذ
خلُّخ[حتَّز سّ[ْحجلٌَّّ زختخلّ[حتَّ إلُّؤًْ: طُّْ : ئُّمجُّئ إلٌُُّّذآ إلُّؤُّنيُّجنألٌُّّ
ًحجلَّة[أل ّ جن ئُّمجُّئ :ْحين:ئُّخلُّحت:خبأل[آل:إلٌُُّّذآ جلْك ذ[ٌُّّة[ألة خُّإلة[حتَّ
ط[جلحجب ٌُُّّة�ؤُّئة جبحؤُّجلحتحألحبأل خ إلُّْئحبحآل خ طٌُّْخن خُّحتَّأل�[حتخًْألٌَُّّّْآ

ّر. خ هُّحتحإلُّال حبح ّ ط[جلحجبٍ:ذ طُّألحبحجلَّ ذ[جبْح
ّألّجم٨ ؤ ّ ه ٌد[جلٍ حت خُّذًحأل[ةختجبأل ْحذُّ Empowerment خًْألِ ئُّمجُّئ
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ّ خحلحْذ ٌر جبَّةخت طَُّّْ دّأل ّ ذ إل[ْنيُّحتضحبحآ ضحتط[ْحٌِ ٌّ]�ؤُّئة ئُّأل[ْ
خُّئىً خى[زآ خ٢ةختجبألٌَُُّّّْ طُّال :ألُّحتحٌُّذٌ ألً ألُّّّ: جبٌ[حتٌىختحْ ىٌ ٌد[جل حت ٌ[آل
سّ[ْحجلآلآ سّ[ْحجل هُّئجموٌُّّ ْ خُّط[ٌحبئخبٌ[ ةُّخلُّحت إلُّآل جلحت خحلحْذ نيُّألحبَّإل[
ِحتحجبٌى[ئ ْ خلخلّ[ئّجم٨ ْ ؤ[حتةجمِ ْ ئ٠ّحئِ: ألّجمر ّ ؤ ّ ه ةُّخ٢ةختجبألٌَُّّّْ

ة[حتٌ�ُّحتٍ ٌخت ئُّخب إلٌُُّّ ألّجمر ّ ؤ ّ ه ذختٌّ ط[حتحخلرٌُُّّة إلُّحتَّْإل[ إلُّآلآ إلرحب ْ
ألّحلال ّ ؤ ّ ه زخلر أل[ٍْ: ٌخت ئُّخب Postmodernism ٌختألُّجبحٌُّ: زخلرؤجب
طُّال إلُّؤًْ ٌر جبَّةخت دّأل ّ ذ طضضٌَُّّّْ جبَّحتةضضضُّْزآ Postإfeminism
ئُّحتَّضألُّمجختذآل طٌُّْخن إل[ْخُّجنآلآ جنرحبح ئٌُُّّء خُّإلُّؤُّنيُّجنألٌُّ[آل مجختْز[ألُّ
إلُّحتَّْإل[ طّؤسختٌ[ئّحلالآ ْ حتَّمجُّجلٍ ْ ط[٩ٌ زُّحت�مج٢ٍ: جمرى[حتٌىختجبألخُّحتإلُّئ ْ
ْ خُّحتهختحْحألىختجبآل ئُّمجُّئ إل[ْخُّجنآلآ ٌُّّة[ألحبح: ألً نيُّؤىُّ أل[أل ّ ئُّخُّة[حتإل
خلّ[خلِ ْ:هىختٍ دُّضحنًَّّْ ّ ز جلحتٌّ يًٌُّّةِ طُّالآ نيُّؤىُّة[أل حبحألِ ّ زُّحتَّز

ةختجبَّْْ. حبَّْئُّؤُّألحب ّ ز حتجنألد٢ٍ ْ
ئُّخًححتٍ ًَّّةختجبآ ئ مجًجلححتجنرّ[آل ٍ ألً ىّ خُّجلؤ[أل خبأل[آل جبحْحة[حتٌّ[ألٌُّّ طُّْ
خُّجنحبحتحٌ[آل جبَّحتةضضضُّْزآ خلخلّئخبٌُّّة[ألَُّّْ ئُّذّحتَّ حتَّضألُّمجختذألّ[آل
ْ ألحبَّحتٍ ّ س ِئحت ط[ٌحبئخبٍآ زُّذختٌ[حتٌىِآ َّْء نيُّؤىُّة[ألِ حبحألِ ّ ئُّزُّحتَّز
خلُّحتني[ٌَُّّْة خًْألُّ ةؤٌُُّّذِآ هّألؤّألئخبٌ[ٌّ ْ ةؤٌُُّّذِآ:ةُّؤ[حتةجمّحلال

خّجمرحبح. خلُّجبٍَّ شُّهر[ة[ألِ ْ ئُّجنُّخلر ألّجم٨ ّ ؤ ّ ه هىختٍ ٌِ ألً

ؤ[حتةجمّحلالث زخلر
نيُّؤى[ألٌُّّ ةُّطُّْ ةضضختجبآ خضضَُّّْ جبحتةضضّضض[آل ألّجمرُّّة[آل ّ ؤ ّ ه خ٢ؤُّألحبَّ:
جبحؤُّجلحتحألحبألِ :خ خُّخلألّف ئُّخُّحتجبَّخلرحبحآلآ ؤ[حتةجمّحلؤحبح ًٌَّّّ ئُّنيًححتني
ئُّخُّحتطَُّّْ آ أحطألجمُّّا حتَّمجُّجل ٌ[آل ذًضالآ جبَّحتخ[حتٌَِّ طُّيألِ :ىٌ ذّحت
جلؤ[ألُّْحألُّّّجبحآ ٌ[ألُّ: جبْحت� ئُّْ ةُّخلُّحتعّ[آل مجُّحت�حآلآ ٌحبح ألً خلُّحتني[ٌَّّْ خُّجبْحٌّ
إلُّخًْآ خلخلّئخبٌ[ ْ ْ:هُّئجمُّهُّ خًححتٍ:جلححتحَّْألِ ئُّخلُّحت جلحتٌّ ة[حتٌ�ُّحتٌّ ةُّ
ةه ّئ ئُّقًألٌُّّ:أؤّحن ّر أل ّ ٌختألُّ:خُّة[حتخإل زخلرؤجب هُّئجمُّهٌُّّ ذًحألِ إلُّحتَّْإل[
طُّؤُّجي ة[ألِآ جبَّحتْْألحنّى[حتٍ ئُّهُّئجمُّهٍُّ ّ خُّجن إلُّحتَّْإل[ ٌحبحاآ خبحء:جبحت ْ
خ جتٌَُّّْْْ ّ ؤ ْ خلخلّئخبٌِ ئُّخًححتٌّ طُّؤ[آل ٌّ ذّحتٌَّّ:حتَّضألٌُِّ ْحٌىختجب

ّر. خأل إلُّأل�[ْ حتجنألد٢ٍ ْ طُّجبَّخِ ألٌَُّّّْ ّئى ّ ئ هُّئجمُّهُّ:ْ خًححتٍ
ةُّهُّئجمُّهٍُّ جبَّةختحآ طَُّّْ دّأل ّ ذ خّجمرحبح خلُّجبٍَّ ةذ[ٌِ ئُّني[حتَّة
نيُّؤى ةُّنيُّألحبَّإل[ ّرآ خّأل ٌَُّّْخُّحتني[ٌّْ:خُّض ىّ زُّحتَّخلُّألحبأل ألّجمر ّ ؤ ّ ه
ْ ألختح ّ جبحإل ألّجم٨ ّ ؤ ّ ه :خحلحْذ هٌُّئُّخلًهُّة[ألِ :جبَّخلر ةُّئُّخلُّحت ئُّضمجختزآ
نيُّؤىِ خًْآ:ئُّمجُّئ Gender ألحبَّحت ّ نيُّؤىِ:س ئُّمجختأل�١ٌألّ[آل حبحتحآ ّ زُّحتٍَّ:ز
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طُّال oppression:خًْآ نيُّْخل[ألَُّّْ نيُّؤىِ ْ زُّذختٌ[حتةِ:Patriarchyآ
إل[ْنيُّحتطآ ألّجمر ّ ؤ ّ ه خلّ[خلِ هىختٍ زُّحتَّخلُّألحبألِ ٌّإل خًْألُّ نيُّؤى[ألُّ
طُّال:نيُّؤى[ألُّجبح:مجُّحت�حآ جتٌّْْ ّ ؤ خُّجبْحٍ ْ َّْخلر[ طُّال:نيُّؤى[ألُّ ٌجتَّحت:ئُّخلُّحت ذً
ةختجبآ ط[جنىختح إلُّآل أل[ألَُّّّّْ ّ خُّة[حتإل ئُّزحنر مجختهر[ألٌُّّ طُّْ جلْْ إلُّحتَّْإل[
ّألجم٨ ؤ ّ ه هىختٍ ةُّئُّأل[ْ: خُّخلرَُّّْ خلُّحتَّةُّّّة[ألَُّّّّْ خُّخلُّحتني[َّْ: جبْحذخت

إل[ْنيُّحتط.
ٌد[جلٍ ئُّحت حتَّضألُّمجختذآل: خ هختحْحألِ ّىِ خُّجن ألًْخلُّحت طُّؤ[ألُّجبح ئُّخُّحتحؤدُّحت:
ةُّإل[ذألُّ ذُّحتض[ألىختجبَّْْآ ضحتط[ْحٌحبح: خلّ[خلِ ئُّهُّئجمُّهٍُّ: ّألّجم٨ ؤ ّ ه
إلُّخبجبَّ خ:خلُّجبٌَّّ هُّئجمُّك خ٢ةختجبألٌَُّّّْ أل[ْ خ ألّجمر ّ ؤ ّ ه هىختٍ أل[ٌََّّّْْ
ط[حتحخلرٌَُُّّّْ ئُّال: خًَّْآ ةختحهر ْئرجمآل ؤ[حتٍ حتحخُّحتَّةٌُّّ ْ ٌرَُّّْ: جبَّمجُّحت�
ْ هُّئجمُّك جنّىختجبألٌَُّّّْ:ةُّئرًْحتٍ خ نيًْآل ّألّجم٨ ؤ ّ ه ٌد[جلٍ حت خ٢ؤُّألحبحألِ
ضٌحبح ئُّأل[ْ خلّىة خلّ[خلِ هُّئجمُّهٌُّّ طٌَُّّّْ خُّذ[ٌدُّذ ّ�ختزآ ئ حتَّضألٌُّ[آل
طٌَُّّّْ َّْء �ختذًَّْآ ّإلُّئ ضٌحبح ئُّأل[ْ خبآل جبَّحتخ[حتٌَّّ ّ�ُّذّم[ألٌُّّ أل جبَّيُّ ئُّْ
ةؤٌُُّّذِ إلُّحتَّؤِ خألُّؤ[ٍ ئُّخلُّحت خل[حتٌ[ألٌُُّّآ أل٢ خ٢ةختجبألٌَُُّّّْةِ طُّؤُّ
ةُّخُّحتَّأل�[حتخًْألٌَُّّّْ جبحؤضضضُّجلحتحَّْآ Social Hierarchy حتٌحلخُّألحبٌ[ألُّ
جبخب حتحلُّةختجبأل[ألٌُّّ طُّْ ْ طُّهذًْآل خ٢ْحتحٌُّة[ألِ خ حبحٌُّ ّ ذ ألّجمرّ[ألٌُّّ ّ ؤ ّ ه
ّىحبَّجبحذَُّّْ ْحٌئ هةحم ةُّسف جبٌى[حتز حتحٌُّة[ألِ إلُّحتَّْإل[ إلٌُُّّذِآ: خُّخبأل[آل

ألُّخل٨. ئُّضحنرُّخختجبأل ْ ّىحم خل ْ ئُّسُّخلرُّ حتحةختجبألُّ
هُّئجمُّك ةُّئرًْحتٍ :خ مجئحبؤ[آل ئةضض[حت حتَّضألٌٍُُّّ طُّْ خ[حتٌََُّّّْ ئُّال
ّ�ٌُّحنر ّ ز ةًخلر ّئ ؤ[حتخل طضضٌَُّّّْ ٌضض[آل �ْحألّألُّآ ذ٢ ةُّذ[ء إلٌُُّّذِآ
ْ سّى[حتٍ جبححت�جنر٩ خ أل[َّْ ّ خُّة[حتإل إلة[حتٍ ّ ؤُّئة ذُّيئّحبٍ ةُّهُّئجمُّهٍُّ
حتَّضألُّ:ئُّهُّئجمُّهٍُّ خ:طُّال:خ٢ةختجبألٌٌَُُّّّّّْآ أل[ألٌَُّّّْ ّ إل ُّ�خُّئ خ جبْخُّحتةِآ
خٌَُّّّْ ٌرآ جبَّمجخت خلحت خبحء خبحآل ةؤٌُُّّذِ هُّئجمُّهٍُّ: :ْ إلّال طُّضيِ
جبْْ ئُّْ ٌ[حت خخت� أل[َّْحت�ةَُّّْ هحتال:ْ ئُّحت�ٍْْ ٌألٌُّف:ْ أل٢ هُّئجمُّهٍُّ جبْحألُّ طُّال
ْحزآ خخت� جبْْحتذخت ئُّهةحم:ةختجب ْحٍ ةُّطُّؤُّجي آ جبَّجبَّآل ذُّيئّحبٌُّ جبحخُّجندًْألُّ
طُّجلؤًْأل :خ ٌُُّّّجلحٌُّئ حألٌَُّّّْ مجُّحت� ذُّيئّحبٍ هُّئجمُّهٌُّّ إلُّؤًْ ّر: ةُّخدّأل
ذّحتحألُّ طُّال إلُّؤًْ ّر ْحجبَّخّأل طُّْ مجختهرُّة[ألّ[آلآ ْ َّة[آل أل٢ :هٌُّئجمًهُّ ِؤألحبحئ
ئُّزُّحتَّخلُّألحبألِ ةؤٌُُّّذِ ْ ّىِ ة[حتئ خلّؤ[ٌُّة إلُّؤًْ خلّؤ[ٌُّةآل ض[َّْأل
ئُّخلُّحت سُّضر ٌرآ ئُّضجبَّمجخت ٌَِّْ ذ[ةخت� ًٌَُّّّةِ جن ْ حتَّذحبَّةُّألَُّّْ ٌِؤخت
جبخبخٌُُّّةدًْأل خألُّؤ[ٌّ ئُّخلُّحت جبَّة[ذَُّّْآ:طٌُّْخن خلُّحتخُّضخًْآل ْ مججنُّمج٢ٌّ
جبَّحتجبَّض[ز خ[جبَّخل٨:ْ:إلُّخبؤًْألِ خ٢ةختجبألٌَُّّّْ خلجلآ ْ طُّيئ سُّخلرُّآ ْ ﴾حت
خُّؤُّجي رَُّّْآ ّ ئُّخبآل:جبَّخ ذختخم خُّحتَّْحت�ْْ ْ جبَّة[ز خلجل سُّخلرُّ:ْ ِئأل١ة ْ
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ّىحم خل جبَّة[ذَُّّْآ:َّْء خُّخبألَُّّْ:ةُّال زًٌَُّّخلغ طُّْحألٌُّّ إلُّؤًْ ْ خُّإل[ٍ:خبآل
ٌّخُّإل ّر طُّخ جلحألختحَّْ خُّؤُّذختخلِ خبأل[آل ّحلٍ إل ٌََُّّّْ ئ٢ سُّخلرُّآ ْ خلختْجنر ْ

ٌر. سئُّْخىخت خ[ْةجم[حتٌَُّّّْ جبَّخلُّذِ

خلُّحتني[َّْث
خّجم[آلآ جبححت: حئهختخِآ حئألجمًٍ ئئوىخت حئوئجموُّّ حخلحم حئنحلٌحلٍآ ضحبعُّ إ

خ٢ْزآ:مجد:1ث:2005.
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ألّحلال ّ ؤ ّ ه خحلْذألٌَُّّّْ
مُّخحبْئ جن[ة[حت

ّحنُّةث ز
خلُّحتَّة:خبٌ[ألآل حت�َّمجُّجلٌّ جبْْ ؤ ْ أل٢ ؤختلحبح:حت�َّمجُّجلٌّ جبحتْخلردًْأل ئُّمجُّئ
خُّال جبحَّْآ خبٌ[آل: خُّ ٌجتٌَّّ جبحت ْ ز[حتحخلرًَّْ خبٌ[أل �إل[ْخلُّأل إل[ْخلُّأل�ّ[آل: ْ
ْحٌىختجبَّْْ:زّ[ْ جبَّخلُّز..... ذ[جبآ ْ ةئرًحت ْ ألُّحتٌر ْ جبحذ طُّع[ؤ ئُّ ز[جن[آل
طّحبٌّ خل[ذ[ألَُّّْ ئُّْ ْ ٌُّةُّال ذُّجبَّخل رُّ ّ خ[جلٌَُّّْْ:ضٌىختجبخ حلْ ّ إل ٌُّّ�ٌ حت� ئُّ

خلُّحتٌإلُّئحبحَّْ. جبَّْْال ْ ٌُّةُّال ذُّجبَّخل
خبآل ئُّةألحبح ٌُّةُّال ذُّجبَّخل إلٌُُّّ طَُّّْ ئُّخلُّحت سّ[ْحجل نيًألخ إلُّحتنيُّألحبَّ
طُّال مجختألل:طٌَُُّّّْ خُّال ًَّّحتمجختذًَّذَُّّْآ ّ ئ زّ[ْ جبَّخلُّذُّ طُّال ز[جن[آل خًَّْْ
خُّحتحؤدُّحتآ ةُّؤىختجبألٌَُّّّْ ْ:ئُّ:خُّحتحؤدُّحتٌحنحبح جلحألف جبَّخلُّذحبححت خُّ ْض: ألؤئؤ
خُّحتزختخل خُّ خبآل:زّ[ْ جنحبحآ طُّؤخت� خلُّحتجبَّؤ ئُّ إلٌُُّّْ ٌجتٌّ جبْْحتْ:جبحت جتٌُّْْة ّ ؤ

ّر. جبَّجلحأل ؤ[ه﴿ًححتجبأل ْ:ضجمرأل ٌحل زُّحتحْ ئُّ ٌُّةُّال

ألّحلال ّ ؤ ّ ه نيُّؤى
أfeminaا خُّ ذّألُّّْ ْجنٌُُّّة أfeminismا ألّحلال ّ ؤ ّ ه ْجنٌُّّ
جلؤ[أل:طّأل�ئّحلٌحبح جبْحذخت:ئُّ ْ خُّة[حتإل[ذًَّْ أwomenا ؤ[أل[ٌّ:خبآل خُّة[حتإل[ذًَّْ:خ
ْ هُّحتَّألجمّحنحبحأfeminismeا ئُّ ْ خُّة[حتإل[ذًَّ أfeminineا ْجنٌُّّ

خُّة[حتإل[ذًَّ. أfeminineا
خُّ خلُّحتَّذ[جنحبح ئُّ حتخبط[ْحٌُّّْ خحلْذألٌَُُّّّْة ألّحلال ّ ؤ ّ ه خحلْذألٌَُّّّْ
سّ[ْحجلٌّ حنرألّ ألُّإل ئُّخلُّحت ة[حت: ْ خُّة[حتإل[ذًَّ خبآل: حت�جلمج[حتةختجبأل خحلْذألٌَُّّّْ
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حتَّإلُّألحبٌّ ٌحبحألُّ: مجً خُّخ خبأل[ألُّ ة[حتةختجبأل ْ جبَّةضض[ز زّ[ْجبح ْ خبآل ًحآل ّ ئُّأل
خ ز[ئألُّحتَّ :ٌُُّّة�ٌ حت� خ٢ٌُّْ ىٌ ٌى﴿ختحْ حت� ٌ[ضًجب زّ[ْحألُّآ هُّئجمُّه خ٢ٌّ
إلُّحتني جبَّة[ز. خبأل[آل ؤ[هُّة[أل ْ جبَّخلُّز هختحْحأل خ ْ:ة[حت خبأل[آل خُّحتخبََّّْألحبٌّ
ّر جبَّئ ْ جبَّحت�ْحز جبْْحتذخت ٌ إلُّألحب ةُّألُّجبحَّْ خبأل[أل خ[حتٌَّّ ئُّ ذًخ[آلاَّ أئًٌحل
أل[ْ ّ مجحنرائُّز ز[جن[آل ذ[ء خلُّحتَّذ[جبح َّْم:أئُّ أل ّجبحؤ[ئ ئُّ خختٌرُّّّ ألّحلال ّ ؤ ّ جه
ٌحل زُّحتحْ حنرألّ ْ:ألُّإل حت�َّمجُّجلٌّ ّحلٌّ إل �إل[ْخلُّأل ّ:جبخبٌّ جنحت�جن جبحتْخلرىختجبأل

جبٌ[حتٌىختحْجبح“. ٌْجت ّ ؤ ىّ خل[ذ ئُّ خبأل[آل ذُّْحٌّْ ضجمرأل
ّ�ُّذّمُّ أل ىٌ زُّحتنيُّةختجبححت ألّحلال ّ ؤ ّ ه زّ[ْحآلا أخبأل[آلآ ّ[ألًحٌُّ ّ ز ذخت ىٌ إلُّألحب
ٌ[آل خ٢ةختجبألَُّّْآ ئُّ جبحألُّ ٌ[آل جلٌ[جبَّحت�ٌآ طُّؤُّجي خُّحتحؤدُّحتآ حت�َّمجُّجلٌّ ئُّجبخبٌّ

جبَّة[ز. جبَّجلمج[ة[أل:ُّْ�ؤُّئة ْ زّ[ْحآل جبخبٌّ ئُّ جنُّحت� خبأل[ألٌُّّ:ةُّ طُّْ حت�َّْجن
جبَّخلُّذُّ طُّال خُّحتجبَّْحؤدًْأل ْ جبَّخلُّذ:زّ[ْخل[حتٌّ جتْْ ّ ٌجتحٌ:ؤ جبحت خُّ
جنحت�جنُّ طُّْ ئُّمجُّئ خُّحتجبَّْحؤدًْأل ٌألٌُُّّْ أل٢ إلُّقُّألٌُّّ طُّال ؤ[ألٌَُّّّْ: ْ
هٌُّئُّخلًه ط[حتحَّْآ إل[ذألُّ: خّجمر خلُّجبٌَّّ: ٌجتحٌّ: جبحت خُّ ةُّ: ذُّةألئخبٌ[ٌ[ألٌُّّ
خًْأل حل ّ خُّإل رحئُّطُّع[ؤّ خ[حتََّّْ:جبَّئ خًحتجبًٌا:ئُّال هُّحتَّألجمأخّ[حت خلخلّئخبٌّ
ّرُّ خد ْحٌىختجبَّْْ ؤختلآ ٌّ مجحنر أل[إلجنّ[حتحألٌُّّ ىّ ةأل١ئىختجبأل ْ جبَّخلُّز
طُّال ْزّ[ْجبحآ خبآل زًٌَُّّألحبٌُّّة[أل ًحآل ّ ئُّ:أل ألُّةختحْ ّ إلُّخلرس ْ ألُّخّألختحْ ىٌ حت�َّمجُّجل
جبضُّ ئُّال ٌر جبَّذًحألخت إلٌُُّّ طَُّّْألحبَّ خُّال ّرآ جلٌ[ألحبَّمجٌُُّّأل حلَّ:جن[حتحٌَُّّْجي ّ إل
خ ٌىُّ إلُّأل�[ْ طُّؤُّجي جبض:إلجنّ[حتٌّآ: خ ٌر: خ�حت� :ْ ّر جبَّحتخىل أل[إلجنّ[حتَّ
ئُّ ٌ[آل ضٌ[آلآ ذًحألجمر ْ خ٢ ْ: إلُّْئ ٌُّّ�ٌ ئُّ:حت� ط[ؤ[عُّة[أل:خبأل[آل أل[ألُّجبٌّ ّ إل
ْ حألى[حتٌّ:خىُّآل مجحت� ؤُّخُّخلرّ[ألُّ ةُّ سّ[ْحجلَّة[ألَُّّْ خحلْذألَُّّْ ٌُّة�ختذأل:ٌُّّ�ٌ حت�

ملُّألُّحت�ْْ. ذخت خبٌَّّ زخت� خختٌّ ئُّ
ٌّ� حت�جن�٢جن خحلْذألٌَُُّّّْة ألّحلؤ ّ ؤ ّ ه خحلْذألٌَُّّّْ ّر خ ُّّّجي ز خُّال
ئُّ ةُّ خ[ْحألٌُُّّ ُّْإلُّئ جنرُّ طُّْ إلُّؤًْ ئُّأل[ْخختجبأل ط[ؤ[ع حألى[حتٌُّّْ مجحت�
ٌ�ٌُُّّجنَُّّْ حت� ئُّال ْ ضجمرًَّْ: ٌحل زُّحتحْ خبأل إلٌ[ألَُّّْ خُّ: ْ إلُّآل ةؤُّئ�ُّجبح

ئُّ:ةؤُّئ�ُّجبح. ة[حتح ىٌ خى[ذُّ:خ[حت خ[حتَّةٌُّّ خبآل:ْ ّر جبَّذًحأل

ألّحلال ّ ؤ ّ ه خحلْذألٌَُّّّْ جتٌّْْ ّ ؤ
سّ[ْحجل نيًألخ ألّحلؤَُّّْ ّ ؤ ّ ه جتٌّْْ: ّ ؤ :حبحألخلُّحتإلُّئ جتٌّْْ ّ ؤ خ[حتٌَّّ ئُّ
خلُّجبٌَّّ خ ٌرَُّّْ جبَّمجُّحت� خحلْذألٌَُُّّّْ طُّال خلُّحتَّذ[ٌّ ّ[ألًحٌُّ ّ ز ٌ إلُّألحب إلٌُُّّآ
أ1970ا خل[ف ئُّ ه[ٌختخلرآل هُّحت�َّألجمآ:جنًؤف حت�جنجن:خلُّحتجبَّؤ أ18اْ
ئُّسّإل[ألحبحح جبَّخلُّذُّ: خلُّض١ٌآل ْ ةأل١ٌآل ٌألُّ أل٢ ذُّججبَّخل ًّحٌُّ ّ ز جبح
ٌُّّ�ؤُّئأة ةُّ حتْْ ضجمرًَّذُّ: طٌَُّّّْ أ1949ا خل[ف ئُّ خًلًححت جبٌّ خلّؤآل



1011

خُّجبَّخلر طّحبححتٌّ: ذُّجبَّخل نيًألىُّ خل[حتحألٌُُّّآ زّ[ْ ٌُُّّة�ؤُّئة حتخبط[ْح
خلُّجبٌَّّ أئُّ ٌ[ضًجب: ٌألَُّّْحآ خجمخت� ذختا أطٌُّّْ نيُّؤى ًٌجمرُّ ّ ز زّ[ٌََُّّّْْْ:
ىٌ حتَّمجُّجل ْ ألُّه[ال ىّ ؤختل َّْء خبآل حتحخختجبْجبح: ئُّ ْ خلُّحتٌإلُّئحبحَّْ ألجلجبََّّْ
ّ[ألًحٌُّ ّ ذخت:ز ىٌ إلُّألحب جبحألختحَّْا ؤختجبْْ ىٌ حتَّمجُّجل خُّ ةُّ خلٌُّخت:ةختحَّْآ خلختْجنر
ْئجمرآلا ٌّ أؤ٢ خبآلاٌّ أؤ[هُّة[أل دّ ةر خ ٌرَُّّْ جبَّمجُّحت� جخلُّحتَّذ[ة[أل
1869 خل[ف ئُّ ةُّ ّئ ؤ خلرًّححت سآل خبأل[آلاٌّ ذحبحألة أئُّ دّ ةر ز[جن[ألّخن

.ألًخلًٌُّّذ جبح
جبْزّحلحآلا أةختخلرّأل[ ْ جتَّْْ ّ ؤ ئُّْ ةأل١ ئُّخلُّحت: إلٌُُّّ ذخت نيًألخ خُّال
ٌّط[ألحبحت:ْ جلحآل:مجختٌوف ً أخل إلُّحتَّْإل[ خلُّحتٌإلُّئحبحَّْآ ئُّخلُّجبٌَّّ:أ15اجبح ًّحٌُّ ّ ز

إلُّخًَّْ. ة[حتَّ طُّال ؤختل[ٌُّذَُّّّْ خلُّحتَّذ[ٌّ ئُّ إلُّحت ّ[ألًحٌُّ ّ ز ّئا ؤّحن
ؤ[ه خبأل[آل ألًّجلئُّألحبَّ أ1863اجبحْ:ئُّ خل[ف ئُّ جبَّأل�حبحألَُّّْ ؤ[ه ئُّخ[حتٌَّّ
1971 أل]خل ئُّ طُّْحتْز[ ذ[ألْ ئُّال:حت�ْحأل�ُّجنَُّّْ:ْ:ئُّ إلُّخًَّْْ جبَّأل�حبحألّ[آل
جتْحألُّجنحبحآ ّ ؤ طُّال إلُّؤًْ ئُّأل[ْ ألختحَّْآ ّ إل ٌ�ختٌُّّ حت� خُّْ ةذ[ٌّ خلًٌجمختح ذْ خُّ
ألّحلؤ ّ ؤ ّ ه خحلْذألٌَُّّّْ َّْء أ18ا خلضضُّجبٌَّّ خلُّحتَّذ[ة[أل ئُّخلُّحت سُّضر
نيُّْخل[ألٌَُُّّّْة ْ جلَّألل جلَّخختْ ٌخت خلُّحتجبَّؤُّجبح:ئُّخب ئُّْ خبآل نيًألىُّ ٌرَُّّْآ جبَّةخت
ة[حتٌّ ةختجبْ مجُّجنٌُّّ ئ٠ّ�حف خ٢ٌّ آل:ئءاٌخن:جبح ً أس إل[ذأل ئُّمجُّئ خًْآلآ ضختحزحبح
ٌّض ؤُّجبَّألا ْ أخلّ[خل ؤ[ه ض[َّْأل خبآل ًٌجمرُّ ّ ز ةُّ ةختجبآ طَُّّْ ئُّخلُّحت

ّر. خ
ئُّة[ذ ْ خّجمرُّال خلُّجبٌَّّ خلُّحتَّذ[ٌّ ئُّ ةًحتجبٌحنحبح ّجتٌّْ ؤ ئُّ ألّحلال ّ ؤ ّ ه
ْ ألُّيّد ض[أل شُّزجمُّ ْ ض[× م[جبٌئُّ َّْء خبأل[أل :ْ ّض:ظُّؤُّجب: جنحت�جن:جن
ةًحتجبخلر[ألحبح ذختئُّ خبأل جنُّحتَّه﴿[آل...نيُّألحبٌآل: ؤ[ُ ْ ض[×: ؤُّخلرًحتَّ: ّحن١جي ز
ةًحتجبخلر[ألحبح خبآل:ئُّ ةُّ حت�ْْ ملُّألُّ ٌحلآل:ْ:طَُّّْ خس[حت إل[ْخلُّأل�ّ[ألُّ ذًحألًٌّ[ألُّ:طُّْ
جنُّحت�ٌّ إلُّحتنيُّألحبَّ إلٌُُّّآ [آل ّئ حت� ؤُّجبَّألُّّة[ألحبح ْ خلّ[خلِ ّحنُّ إل[ْة ة[ٌُّْ ئُّأل[ْ
سّإل[ألحبح ئُّ:إلُّؤًْ ألّحلؤ ّ ؤ ّ ئُّخلُّحت:ني[ة:ه ة[حتٌ�ُّحتٌّ جبَّْْال ْ ٌُّةُّال سّإل[أل
خُّال أل[جنّحلالآ ه[جنّحلال:ْ َّْء حتٌُّة[ألجبةر[ذ جبَّخلُّذُّ ئُّ س�ُّ طُّؤُّ إلُّخًَّْآ

خًْ. ضختحز١ ئُّؤُّ جلحت ةًحتجبخلر[آل ضخ[حتْجب

ألّحلال ّ ؤ ّ ه ئُّة[ألجنُّز خحلْذألَُّّْْ
ةُّ جنُّزئٌُُّّ طُّْ اث ئ٠ّحئ ألّحلؤ ّ ؤ ّ إلجنّ[حتةختجبألَُّّْأه جنُّزف 1إ
زّ[ْآ ْ خبآل ًحآل ّ أل زًٌَُّّألحبٌُّّة[أل ئُّخلُّحت ىضُّئ إلجنّ[حتٌّ ٌُّأل:َّْحبحتحإلُّْئ
ٌرُّ ملخت طُّال:جبْحألُّجبح ًحآل ّ أل ْ:ٌُّةجم[أل:ئُّ ؤ[ي طُّحتء:ْ ز[حتحخلرأل:ْ ؤ ْ أل٢ ٌ[آل
خُّحتجلخى[ذَُّّْ ٌّض إلجنّ[حتٌّ ط[خلر خبآل ةُّ ةختحَّْ طَُّّْ ئُّخلُّحت ة[حت خٌَُّّّْ حتْْآ
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خبآل خ ةُّ خُّألحبحألٌُّّ ْ ةز ئُّْ جبَّحتنيضضًآل أل[ٌُّةجم[ألُّّْ ئُّْ ٌ�خت حت� رُّ: ّ خد ْ
جبحتْخلردًْآل.

ؤختل[ٌُّذَُّّّّْ خلضضُّحتَّذضض[ٌّ ئُّ جنُّزئُّ طضضُّال سّإل[ألّحبح ضضجتٌّْْ ّ ؤضض ئُّ
ئُّخًححتٌّ ني[ةُّْحآل ط[حتحٌّ إل[ذألُّ ْ أ18ا خلُّجبٌَّّ ذ[َّْةً ّحبَّة[ز جبَّخلرس

جبجلَّ. طُّال ئُّخلُّحت �جبَّألة:جبحتْخلرىختجبأل ْ ألّحلؤ ّ ؤ ّ ه
ْ :خلّىة طُّجبَّخّ[ذ ئُّ جنُّزئُّ: طُّال ةًحتجبٌحبح :ألّحلؤ ّ ؤ ّ ه جتٌّْْ ّ ؤ ئُّ
حلةختجبأل ّ خُّإل ئُّخلُّحت ة[حت ْ ٌر جبَّخّألخت خّجمرُّؤحبح خلُّجبٌَّّ خلُّحتَّذ[ة[أل ؤ[ألرّىحت
خبآل ف�حت ْ زّ[ْ ْ خبآل: ٌُّةجم[أل جبجلٌّ ئُّ: إلُّْئحبحتحَّْ ْ ةختحَّْ: خبأل[آل إلجنّ[حتٌّ

ٌرَُّّْ. ألخت ّ خُّط[مج[:خإل إلجنّ[حتْ
خ[جنىختجبأل ْ ني[ةجم[جلٌّ: جبحْحة[حتٌّ َّْء جنُّزئَُّّْ ئُّال حئ ئ٠ّ� ألّحلؤ ّ ؤ ّ ه
ئُّ ٌُّةجم[أل إلجنّ[حتٌّ خ[أل�ُّجنٌُّّ ْ سّ[ْحجلَّة[آل حت�ْحأل�ُّ ئُّ خبأل[آل مجًجلَّحتحأل

ّىختجب. جبَّخلرّس ٌُّألُّة[ألحبح إلُّؤًْ
خبأل[آل مجًجلَّحتحأل خ[جنىختجبأل خ ة[حتٌّ طُّْحتْز[جبح ئُّ جنُّزئُّ طُّال حت�حخلرّحبح ئُّ
ْ خلّ[خل خُّخبجبححتٌّ ْ ةختجبآل: ه٢ ْ ذُّألحبحتْخلر ْ ٌ]خل]ٌ حت�ْحأل�ٌُّّ ئُّ جبَّةختجبآ
جبحتْخلرُّة[أل ؤ[هُّ جبحْحٌّ ْحذُّ خُّ:مجحنرآ خبأل[آل ًٌٌّ خجت ط[خلر خُّحتجلةختجبألٌَُّّّْ
طُّْ جبحْحٌّ ذُّألإل[ نيًألىُّ جبَّةختجبآ خبأل[أل سُّؤ[َّْحتٌّ خحلْذألٌَُّّّْ جبحْحٌّ ْ جبَّةختجب

جبَّمجًع[. خ[حتَّةُّجبح ئُّمجُّئ ٌ[آل ٌىُّْذدًْآلآ حت� ئُّخلُّحتٌّ ةُّ جبَّةختح جنر[ألُّ
ٌىحبح خ٢ ئُّنيُّألحب ٌّض خحلْذألٌَُُّّّْ طُّال جنًّمث ألّحلؤ ّ ؤ ّ ه خحلْذألٌَُّّّْ 2إ

رَُّّْث ّ جبَّخّأل
ّر إلُّخ ىّ ؤ[ه إلُّحت زّ[ْ إلُّْئحبَّجبَّآل:ْ خُّحتحؤدُّحت:زّ[ْجبح ئُّ ْ ؤختلآل حإخبأل[آل
[آل ّإلُّئ ةُّ طُّْجنر[ألٌُّّ إلُّؤًْ ئُّ: ّر خ ط[جلحجب ًٌجمرُّ: ّ ز ٌُّخ إلٌُُّّذآ طُّؤّخن

خّى[ز. طُّؤّخن جبٌَّى[زآ زّ[ْ ةُّ ئُّْة[حتحألٌُّّ ٌ�ختألُّّّ حت� خبألُّّذ ْ ٌر ٌخت جبَّخجت
ْ زّ[ْجبح ئُّمجُّئ ّىجمِ خل زًٌَُّّألحبٌّ ئُّ ّر خ ط[جلحجب خبآل ّر جبَّخ خبآلث ذإط[جلحجبٌّ

ألُّّّ. زّ[ْ ذ[ة ىؤًئ نيًألىُّ ش[ئُّذُّآ ئُّال ٌ�ختألُّّّ حت� إل[ْخلُّحتمج٢ٌّ
ًٌّجمرُّ ز ّرآ خ ط[خًحتٌّ خبآل طٌَُّّّْ خ مجًع[ْ إلُّئًؤُّحتس ًٌجمرُّ ّ شإز

جب. ؤ٢ ْ ؤ[ئ ة[حتٌّ ئُّ ٌرَُّّْ جبْحتملخت ْ ّر ألد ّ خُّحتإلُّؤإل ة[حتخى[ز:ْ
ئُّ خختٌرُّّّ ٌخًْأل�ُّحتح خًْأل�ُّحتحٌث ألّحلؤ ّ ؤ ّ ه خحلْذألٌَُّّّْ 3إ
حتَّهحلةختجبألُّ ْ مجًؤ[آل ةُّخل:ْ:ذ[ة:ْ:هُّئجمُّهٍُّ طُّجلؤًأل�ُّحتٌّ هُّئجمُّهٌُُّّة
ئُّمجُّئ خحلْذألٌَُُّّّْ طُّال حخضضُّحتٌّ حت� خل[حتذُّحت جبئألّ[خًْآلآ ْ حجلٌضضدضضًْآل حت� ّخن ز
ض[َّْآل ْ ذختا حت�َّمجُّجلٌّ دأ: ّ ةر ض[َّْآل: ٌّ خًهًححتا: جبٌّ: ًحجلَّةٌُّّأخلّؤًآل جبظ
خُّة[حتٌّ خبآل خُّخلرألٌَُّّّْ: خلُّحتَّة إلة[حتٌّ َّْء مجًؤ[أل[ٌّْ :نيًألخ٢ْخ
ط[َّْجبحألىختجبألٌَُّّّْ ئُّ ةُّ ةختجبَّْْ ٌ�ختٌّ حت� جتََّّْْْ ّ ؤ خلُّحتَّذ[ٌّ ئُّ إلُّحت ؤ[ئَُّّْآ
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ف�حت خ[حتٌّ ئُّ إلُّحتَّْإل[ اآ ٌّجلحْْجل خة[حتٌّ خُّألحبحٌُّذُّّذ أ ئُّ خختٌرُّّّ سّإل[ألحبح
ّر جبَّخ خُّئىً ّرآ أل[خ ئُّجبحٌ خبألُّّذ خُّ ّ ةُّخل ّرحإلّمت جبَّئ مجُّجنُّةختجبألَُّّّْ
ألآلآ ّ أل[خلُّز خُّخلُّحتٌحبح ألُّجبَّؤ[ن أل[ذُّة[ألحتؤإل ألُّ خبآل ضًجبأحت�َّْجنر]ٌ خَُّّْا
خ:جنحت�جي جبَّة[ز خبآل خ[أل�ُّجنٌُّّ ةذ[ٌحنحبح خ[حتْجبضُّةٌُُّّذائُّ طُّع[ؤ خُّئىً
خبآل سّإل[آل ًٌّجمرُّ ز ةُّأ خطٌَُّّّْ جبَّة[زآ ْخ[أل�ُّجنُّ ْحيّن ئُّ خًْآل ض]ٌ ْ
ة[حتجبَّةُّآل:ئُّإلُّؤ[آل:خ[حتْجبضحبح زّ[ْ َّْء خبأل[آل ْ ّر حبحخ ّ خُّ:ٌُّةجم[أل:ذ زّ[ٌّْ ْ
ة[حتٌّ خُّال جبَّجبحزآ ىجمّ خل ط[جلحجبٌّ ُّذش[ئ ئُّخلُّحت ٌ[حت خخت� ْ ٌّةخت خُّإلُّؤ[آل ْ
زًٌَُّّألحبٌُّة[آل ئُّ ط[جلحجبَّ: إل[ْخلُّحت ٌرآ جبحأل[ألخت جنئُّجنوخت :ىٌ خُّة[حت ىجمّ خل

ط[جلحجبَّ. جبحٌى[ٌُّذّخن إل[ْخلُّحتمج٢ٌُّةُّْ زختخلٌُّّ َّجن[ألحبألٌَُّّّْ ًْإلُّئ
زّ[ْ ْ خبآل ةُّ جبَّة[ز طَُّّْ ئُّخلُّحت ة[حت حجبٌى[ف حت� ث حتحجبٌى[ف ألّحلؤ ّ ؤ ّ ه 4إ
ىّ ط[خلر ئُّ إلُّحتجبْْةّ[آل خُّحتخبََّّْألحبٌّ ْ ٌُّذُّؤة خلّ[ي خلٌُّختةختجبأل خُّخ
ْْإلُّحتجب خ٢ٌّ ْ جبَّخلر ّحلٌّ إل ئُّخلُّحت زًٌَُّّألحبٌُّة[ألّ[آل نيًألىُّ ٌُّةجم[ألحبحآلآ
طُّْ جبَّةختجبآ طَُّّْ ة[حتٌ[آل:خ إلُّحتَّْإل[ ٌرآ ة[حتٌّ:ئُّخلُّحتجبَّةخت ْ خُّحتإلُّؤإل[ذًَّْ
خألُّحت�َّذ حأل مجحت� جبحْحٌّ ّر:ْ أل ّ ألُّؤ إلٌُُّّ ًحألّ[ألحبح ّ ئُّ:أل ....ْ حت�َّمجُّجلٌّ سّ[ْحجلٌُّ
ةُّ ٌ ًحجل ّ خُّ:جن ةؤُّئ�ُّجبحآ ْ حلحآل ّ ض ئُّأل[ْ جبَّةختجب ّّ[آل ّ ْؤ أل٢ زًٌَُّّألحبٌُّة[أل
ٌُّةجم[أل ْ زًٌَُّّألحبٌّ :ط[خلر خُّ مجٌُّحنرألُّ ْ ّر أل ّ ألُّؤ :خ[ْة[ٌُّذ ذُّجبَّخل
ئُّ حتحجبٌى[ف ألّحلؤ ّ ؤ ّ ه ofا society genderizationأ ٌر ّحبَّْذخت ّ ةُّ:ز
خُّحتزختخل خُّ مجختْزُّ:زّ[ْحآل طُّال ّىختجبآ جبَّخلرّس خلُّجبٌَّّ:خّجمرُّال جبَّْْؤ ألًٌَّّّ
خبأل[آل جبْْنيضض[حتٌّ ةُّ ذًألحبْذّجتٌ[ألٌُّّ طُّْ: ْ جبَّجلحألضضآل ط[هختَّذ[آل نيُّْخل[ألٌَُّّّْ
حت�َّمجُّجل ألدُّألحبٌّ ّ زئ ألُّؤ[أل جبحْحٌّ: حت�ْحأل�ٌَُُّّّْ ئُّال: زّ[َّْآ إلة[حتٌّ جبَّخألَُّّْآ

جبَّةُّآل.
ْجنُّْ طُّال ْ حلحآل:جبَّجبح ّ ض نيُّؤى حنرألّ ألُّإل خ [آل ّألُّ:إلُّْئ]حجبٌى حت� طُّال
ئُّخلُّحت سُّضرّ[آل ألُّّّْ خًْألّ[آل طََُّّّْْآلآ:ْجنٌُُّّةآل: جبَّْحتٌّ ئُّ ةُّ طُّْحألٌُّّ
Death of زّ[ْ ؤختجبأل Deathآ of metaphysic ؤّر[هّحلٌ أؤختجبأل

جبَّةختجبََّّْ. Deathا of history جتْْ ّ ؤ ؤختجبأل menآ
خُّ ةُّ:جبْحذخت ضختحألُّحت�ْْآ ذًألحب نيًألخ٢ْخ ُّجبح ّحجبٌى[ئ حت� خحلْذألَُّّْ طُّال ئُّأل[ْ

ةُّث خًْ طَُّّْ ئُّخلُّحت ة[حتٌ[آل جبَّحت:أل[خلختحآل:ْ حجبٌى[ف خ٢ْخنيًأل:حت�
ٌّخُّإل زّ[ْآ جبخبٌّ جنُّحت�: حمجٌُّ[ألحبأل حت� حت�َّمجضضُّجلْ ٌُّء خبٌ[أل ّىَُّّْ ز 1إ:
ئُّ جنُّحت� أ: ْ جبخبَّا: ىّ نيّأل زّ[ْ أ ةُّ خُّحتجلةختحٌَُّّْ جبحت٤ُّْ طُّْ طُّؤُّجنَُّّْ
جبحْحٌّ:أجنُّحت� طٌَُّّّْ مجٌُّحنرُّ ة[حت خلُّألحبْ زُّحتٌَّّ خُّؤُّجي حت�َّمجُّجلجبحا ًحآل:جبْْ ّ أل
خ٢جبح ًٌَّّّ نيًححتني جبحت٤ْ[ألُّجي:ئُّ طُّال جبْحذخت زّ[ْجبحاةُّ ِ خ ىّ سّإل[أل أل[ْ ّ ز ئُّ
ًٌَّّّ ئُّجن زختحةرّحلَّةختحآل: ْحيّنحبح ئُّ ْ خخت�ٌّ خلألًحتٌَّ[آل طُّال خُّئىً ألُّؤ[ألَُّّْآ:
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ةُّث ْحٌىختجب طُّؤُّجي سّ[سّ[جبح
ْ خبآل: ٌُّذُّّة[ألُّؤة زًٌَُّّألحبٌُّ ًحآل ّ ئُّأل ضختحس جلٌُّّةط[ئ 1إ

جبحتْخلردًْ. ىجمّ خل زًٌَُّّألحبٌّ خُّذ[ٌدُّذ زّ[ْجبح
جبَّجلمج[ٌُّة حلحآل ّ ةُّ:جبَّجلمج[ٌّ:ض ٌُّّّ ّ ز حلحآل:خُّْ ّ خلُّحت:ض جنىختجبألُّ إل٢ 2إ

حت�َّهحلجبَّةُّآل. إل[ْخلُّحتمج٢ٌّ ْ حلحآل ّ ض ٌُّآخ خبآل خ ألُّحتَّ ّ خّدئجبحزئخل طًمججمر ّرآ ّىجم:إلُّخ زًٌَُّّألحبٌّ:ط[جلحجبْ:ط[جلحجبٌّ:خل ًٌجمرُّ ّ ز 3إ
ؤُّخلُّئٌُُّّة ىجمّ خل نُّحتٌحلٌَّّ ةختجبأل رحذ٢ّ جبَّئ :أل] طُّك خ٢ؤُّألحبٌّ
ٌّخ ةُّخم ْ ٌر خىخت ل:ذ٢ؤخت ذختٌّ َّْء:نُّحتٌحلَّة[أل ًٌجمرُّ ّ ةُّخلُّّّْ:ز

ذختجبحا. ىضُّئ ئُّخُّحتجبَّال خى[ز طُّال ظ[خلُّخٌُّّ ألُّّّ
حت�َّذىختجبألٌَُّّّْ ٌُّّ�ٌ حت� ئُّ خضض[ْء ذضضُّجبَّخلضض حت�َّذىختجبألٌَُّّّْ 4إ

.خ[ْة[ٌُّذ ذُّجبَّخل
رُّ ّ جبَّخ إل[ْخلُّحتمج٢ٌّ زختخلٌُّّ جبْحٌّ خبآل ّ[ألًحٌُّ ّ ز إلُّحتَّْإل[ 5إ
حخختجبٌّْْ حت� إلُّؤًْ:جنرُّة[أل ْ ٌر إلُّئحبَّمجخت أل[ٌّْ:زّ[َّْةٌُّّ ْ زّ[ْ ىؤًئ

ئُّجبَّخلرحبَّجبحز. ٌّض
your body is yourأٌُّذض ز[جن[ٌّ سُّخلرٌُّّ خبآل: 6إ

ownا
ط[ؤ[ألش ْض[َّْآل ني[ء زخت� ىّ ئقًس ألّحلال ّ ؤ ّ ه ٌُّةُّؤ جنُّزف
قًسئُّجي طُّال ّىختجبَّْْ أ1860إ1920اجبَّخلرّس أل]خل ًحآل: ّ ئُّأل
ئُّ خٌَُّّّْ خًَّْآ: ٌ]خل]ٌ ْ خلّ[خل ؤ[ه أل[أل ّ خُّجبَّخلرإل أل[ٌّْ: ّ ئُّز
ّر جبَّئ Betty friedam خىُّآلآ جبَّخلرُّخُّحت ؤ[هُّة[أل ٌ[خل[َّْ ٌُّّ�ٌ حت�
1960ئُّجبحٌىدًْآلآ خل[ف ئُّ ةُّ طُّْحألٌُّّ خ ألّحلال ّ ؤ ّ ٌُّةُّؤ:ه جنُّزف أ
ئُّ ؤ[هُّة[ألّ[آل ذُّْحٌّْ أل[أل ّ خُّجبَّخلرإل ٌّخُّإل نيًألىُّ ؤختجبَّْْآ جتٌُّْْة ّ ؤ

ؤختجبْْا. جتٌُّْْة ّ ؤ خًَّْذُّ طُّؤختٌى[
ْ ذ[ة جنُّزف ةُّ ٌُّةُّؤحبح طُّْحتْز[جبح:ئُّ:جنُّزف ئُّ ألّحلال ّ ؤ ّ ه ةُّْحٌُّ
ؤ[ه أل[أل ّ خُّجبَّخلرإل خُّجبْحٌّ خًْ مجُّحت�حآل إلُّأل�[َّْ طُّال جبْحٌّ خًْآ ني[ةجم[جلٌّ

�حألُّ. ٢�ئ حت� خبأل[آل:ْ ط[جلحجبٍ جبحْحة[حتٌّ جبَّْْؤحبح جنُّزف ْ:ئُّ خُّحتحؤدُّحتٌحبح
يأل[ه ْ جتْْ ّ ؤ ْذضضُّْ إلُّحت ئُّ ألّحلال: ّ ؤ ّ ه خحلْذألٌَُّّّْ ئُّحت�حخلرّحبح
ئُّ ألّحلال ّ ؤ ّ ه :جبَّْْؤ جنُّزف قًألُّ: خ إلٌُُّّآ ٌّض حت�َّأل�حبحألٌَُّّّْ :ْ
حت�جنجن ئُّجبْحٌّ هُّحتَّألجم[جي ئُّ ْ ّحبَّة[ز 1960جبَّخلرس خل[ف ئُّ خُّحتٌر[ألّ[
حت�ٌْحبحَّْْ 1968:جبح خل[ف ئُّ ز[حتٌحم:ْ ةُّ:ئُّ خلُّحتٌإلُّئحبحآ ٌألحبة[حتٌَُّّْ ضً

جبحتْخلردًْ. خبأل[آل مجختْز ٌُّةُّؤف حنحبح ّخل[ئ ئُّإلُّؤ[آل
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طُّع[الث
ةُّث طٌَُّّّْ جبَّمجٌُّألُّ ألَُّّْ ّئى ّ ئ ئُّطُّع[ؤ

زّ[ْ ْ خبآل ًحآل ّ أل حت�َّمجُّجلٌّ ٌُّةجم[أل:خ ة[حت خحلْذألٌَُُّّّْةُّ ألّحلال ّ ؤ ّ ه 1إ
زّ[ْ خبآل ْ إلُّخًْآل ّحن١ ز ةُّ ؤ[ه﴿ًححتجبأل[ألٌُّّ ْ ِ ؤئؤأل طُّْ ئُّطُّع[ؤ جبَّة[زآ

ّر. خُّحتزختخل:ٌُّةُّال:جبَّجلحأل خُّ
ًٌجمرُّ ّ ز ْ جبحتْخلرّىختجبَّْْ ةؤٌُُّّذُّّّةُّ خًححتَّ زّ[ْ ّحلٌّ:سُّخلرٌُّّ إل 2إ

ٌألَُّّْ. جبحخُّجندىخت ًٌّخلُّحتئُّأل ئُّة[آل حت�
ٌضضضجتَّآ جبْحتْجبحت جتٌُّْْة ّ ؤ ضضض[َّْآل: ةُّ خحلْذألٌَُُّّّْجنحبح طُّال ئُّأل[ْ 3إ

زّ[ْجبح. ئُّمجُّئ جبَّةُّآل حآل:ْ....ذ[جب جبحخخت� سّ[ْحجلخًْآل:ْ خ[أل�ُّجنٌُّّ ٌىّ[آل إلُّألحب
ٌُّذُّؤة ٌُّأل حت�ٌألمج خ إلضضُّْئضضحبَّجبحز ألّحلال ّ ؤ ّ ه خُّمجحنر 4إ:
خُّ مجٌُّحنغ أل[ْ ّ ئُّز حت�َّمجُّجلَّةُّجبحآ جبْْ ًحآل ّ أل ئُّ زًٌَُّّألحبٌّ ْ حت�جنألد٢ٌّ :ْ

خحلْذألَُّّْةٌُُّّ. خل١حذّجتٌّ ط[ؤ[ع ةُّ ذُّْحْ ٌُّةجم[أل

خلُّحتني[َّْة[آلث
2003 مجختخّحنآ سًحتش ذختقُّث حجن١حةآ حئ١حس حكختحَّ:ه 1إ

ؤ�ختسآ سئ ذختقُّث ن[حتْجبٌّآ حتْسُّّ حكخت,َّآ ححتذي[ّـ خلدّئ ه 2إ
2004 خ٢ْزآ

2006 سحلحطختآ مّجم[ٌّْآ ئّئ أل[جبٌُّ ْؤجتحإلدَآ حئألجمًٌُّ حطختةُّ زٌ[حتحز 3إ
إلُّذ[ٌّْ 1885آ ٌد[حتاآ:خبؤ[حتَّأ60ا:خُّإل[حتٌّ أجلحت مجل[حتٌّ 4إ
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ئُّخلُّحت ْة[حتٌ�ُّحتٌ[آل خبأل[آل أل�ختَّة[ألة
ألّحلال ّ ؤ ّ خحلْذألٌَُّّّْ:ه جتٍْْ ّ ط[ٌحبئخبٌ[ْ:ؤ

ظُّؤُّجب جلَّحتجبَّجنر

ّحنُّةث ز
:ٌُّخألىلّأل :ذ[ٌدُّفُّألحبٌُّة خُّ جن[حتخلر[ألُّّذُّّة[آلآ ىّ ة[حتئ ّ�ًؤ[آل خ
حت�ْحأل�ٌُّّ ئُّ ّىىختجبألُّجي ة[حتئ طُّال ْ ٌر جبحجبَّألخت ل[ٌُّذؤخت جن[حتخلر[ألُّّذ
ٌّض ة[حتٌ�ُّحتٌّ سّ[ْحجلَّة[ألحبح ُّ�ؤُّئمج ًحآل ّ أل ئُّ ٌُّذُّؤة ْ زًٌَُّّألحبٌّ
ٌّىختجبألُّ:خُّإلّ ة[حتئ طُّال مجحنرّخن خُّ إلٌُُّّآ ٌُّة١ٌّ ئُّخلُّحت حت�َّأل�حبحألٌَُّّّْ ْ إلٌُُّّ
ْ ؤُّمألٌُّّْ ْ ؤ[جبٌّ ض٠ٌَّّ ٌختٌّ ًط[ئ :ْ :خ[جلحتمج[أل ْ ط[خًحتٌّ زًٌَُّّألحبٌّ جنُّحت�ْ
جنرُّة[آل حٌّ خبٌُّة[آلآ:خُّض٢ئذُّةأل إلة[حتَّ ْ جنرُّ:ؤ[جبٌُّّة[آل جلحتخٌُّّ:س[حتٌخن
ؤ[ه﴿ًححتجبألحبحآ ئُّخُّحتجبَّال خلُّحتَّة مجختهر جبَّخألُّ ضجنّ[ألحبح ئُّمجُّئ ٌحلألَُّّْْ جبَّمجً
ذُّةألئخبٌّ ْ جن[حتخلر[أل ْ حت�جنألد٢ٌّ: ْحجلٌّ ئُّطُّع[ؤ طُّؤ[ألُّجي إلُّؤًْ

ٌر. جبَّمجخت خلُّحتني[َّْ ةُّخلُّة[ألَُّّْ
سّ[ْحجلٌّ ٌّ]�ٌ حت� سّ[ْحجلْ إلُّْف ألّحلال ّ ؤ ّ ه خحلْذألٌَُّّّْ جتْْ ّ ؤ ٌجتحٌّ جبحت خُّ
جبٌ[حتْ ىّ ئ حت� سّإل[ألُّّّة[آل: ةأل�ختَّ ٌ�[ٌ[ألُّجنحبح حت� طُّال ئُّأل[ْ :ْ مج٢حَّْذُّخُّحت خ
ةختجبأل]ني ْ ألّحلال ّ ؤ ّ ه خحلْذألٌَُّّّْ ّحنٌَُّّّْ ز خختجبألُّ خُّ إلُّخًَّْ خلُّحتَّةّ[آل
ف�حت إلُّْئحبحتحَّْ ألٌَُُّّّْجبح ّئى ّ ئ ئُّال سّإل[ألحبحآ خلُّحتذ[خلُّحتٌّ ئُّ خحلْذألَُّّْةُّ
جبَّحتطُّع[ؤ ئُّمجُّئ حت�ْْآ ٌرُّ ةختحْآل:ملخت ئُّخلُّحت:خبآل ةُّ ةأل�ختحألٌُّّ ئُّال إلُّحتٌُّةُّ

.ألّحلؤ ّ ؤ ّ ه خحلْذألٌَُّّّْ ئُّخلُّحت ةأل�ختحألُّ طُّال

جتْْث ّ ؤ
ةُّ إلضض[ذضضآلآ: طضضُّْحتْزضضّضضحبح ٌُّّ�ؤُّئة خضضُّخلضضُّحت ةضضُّ حألضضىضض[حتٌضض[ألضضٌُّّ مجضضحت� طضضُّْ
ٌُّذُّؤة ْ خلّ[خل سّ[سّ[ة[أل:َّْء ئُّ:خًححتَّ جبح ئُّخلُّجبَّة[ألأ19إ20ا
حلحألُّة[آل ّ ض ىإل[ذٌُّّ ّ ز ةختجبَّخلُّحت مجُّْحتٌَّّ ة[حتٌ�ُّحتٌُّة ّ�ًؤ[آل خ ط[خًحتٌّآ ْ
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ذختٌّ ىّ ْحألّأل حت� حلحألّحبحآ: ّ ض خبٌ[أل ًٌَّّّ نيًححتني ئُّ ٌخن ألً زّحنُّخل[جلٌّ: خبٌ[أل ْ
َّْحتمجختذَُّّْ خبآل ئُّ أل[ْؤ[ف ة[حتَّة[أل ئُّ جلحت شىًؤُّز ط[حتحَّْآ:خُّؤُّجي أل[ٌُّ ّ إل
ٌُّأل ْ مجحت�ٌّ خبأل ٌُّذُّؤة ضخ[حتْجب خُّؤُّجي حآ مج٢ ٌُّّئ حت� طُّْ ٌّض ْ
ة[حتمجُّْ ئُّ ة[حتةختجبأل خُّحتحؤدُّحتجبح ئُّ َّْحتمجختذَُّّْآ خبآل ئُّ زُّحتَّْحتجبٌَّّ ْ ًّةختآل خُّض
ئُّ خبأل[آل دُّجندًْأل ّ خ حت�حخلرّحنحبح ئُّ .دُّضحنّ ز مجحنرُّّة[ألحبح جبَّجلمج[ ةؤس[ألّ[ْ
حألُّ مجحت� ط[حتحْ إل[ذألُّ خلُّحتَّة ىٌ إلة[حت ألجلجبَّآ خلُّجبٌَّّ ذ[َّْةً ؤ[هُّة[ألّ[آل
خُّجبَّحت خلُّحتجبَّؤُّجبح ئُّْ: نيًألىُّ ألّحلؤّحبحآ: ّ ؤ ّ ه خحلْذألٌَُّّّْ: :أل[نُّة[ألي خُّخلُّحت
طُّأل�ئً مًحته ٌ[خل[ٌّ خلألًحتٌّ ئُّ جنًةختحْ خبأل[أل مجحنرُّّّة[آلآ ؤ[هُّ ألُّخًْأل ئُّ
ّ:ألُّخًْآ ألّحنرُّس ؤ٢حذ ْ رٌ ض[َّْألحبححت ْ ٌ]خل]ٌ ىّ ؤ[ه إلّمت جبحآ ألخل[ةجم
خىُّآلآ:خُّخ ئُّضٌ[آل خُّحتَّأل�[حتٌّ جبحجبمج[جبح ئُّخُّحتجبَّال ألُّخًْ خٌ[آل طُّْحأل:ذختٌخن
ٌ�ختٌ[ألُّ حت� طُّال ٌُّخ خى[زآ ْحخبْْ خٌّ:ألُّخًْ:زُّق[ألُّةُّ جبَّةُّجن ؤ٢ حت�َّجلحؤُّألحبٌّ
ٌحلمج[حتٌىختجبآل ز[حت خ خبأل[آل: ٌى﴿ختحٌّْ حت� ألجلجبََّّْ: ئُّخلُّجبٌَّّ ْحٌىختجب: خبأل[آل ئُّؤ[ه
خىلألُّ ألُّخًْ خٌ[آل خبأل[آل رُّ:مجحت�َّز[ألُّة[ألَُّّْآ:نيًألىُّ ّ أل ّ خإل ْؤ[هُّة[ألّ[آل ئُّخل[فئُّخبأل[آل ْ أل ّ خحنى ٌ�ختٌُّّ حت� طُّال ذًحأل إلئُّألحبٌّ ىّ خبأل ذ[َّْةً جلحألىة[ألَُّّْآ
أ1925ا خل[ف ئُّ جبْحذخت جلحألىآ َّْجلٌخت:نيًَّْ ئُّ َّْحتمجختذآل ؤئُّز أ1870ا:خُّ
ئُّْ ٌى:ذختٌخن يدًئىختجبآ:إلُّألحب جلحألىجبح ئُّ خبأل[ألّ[آل جلحألىة[أل:طُّْحتْز[ْ:طُّؤختٌى[
جبحآ طُّْحتْز ذْ ٌّإلُّألحب ئُّ جبَّْْؤضضَُّّْ: سّإل[أل �سُّأل ئُّجبْحٌّ يأل[ن[ألُّ
.خلختْجنر ىّ خُّجنر خًْ جلحألىجبح ئُّ خبأل[آل ألحبألٌ ضً ة[ذَُّّْ ئُّال خلُّحتٌ[ألإلُّئحبحَّْ
جتٌّْْ ّ ؤ ٌجتحٌ جبحت خُّ: طُّْحتْز[ ئُّ خبأل[آل طُّْحتْزُّّة[آل جتْْألًخلُّ: ّ ؤ ّ خُّز
إلُّخًَّْآ ضختحزّ[آل جلحت ىّ خبٌ[أل ةٌئُّْ خًْألُّذُّ خبأل[آل ؤ[أل�حت حتٌُّذطّؤسختحذ
ْ] ّطّر[ئ ئُّ ةُّ خحلحْذ[ألٌُّّ ْ طُّجبَّخ ْ هُّئجمُّه حزُّحت�ٌألُّ حت� طُّْ ئُّ:طُّع[ؤ خُّال
حت�ٌّْْ خبأل[آل مجًجلَّحتحأل طّأل�ئرُّحتحآ ئُّ جلحألجمر حت�جنجن [ألّ[ طُّك ْ هُّحتَّألجم[

ةختجبَّْْ. ئُّخ[جن
إل[ذأل ْ زختذجمر[ألرُّة[آل: :مجُّجنُّةختجبأل جبْحخُّجبْحٌّ: ّ[ألًحٌُّ: ّ ز ذخت :ىٌ إلُّألحب
ضخ[حتْجب ٌُّةجم[ألاآ:طّحبٌّ ط[جلحجبٌّآ جبحت٤ْأخختحٌُّذآ خُّ هُّحتَّألجم حت�جنجن

خُّحتَّْ:خ[جندًْآل:حت�جنرًَّْ. خبأل[آل
ؤّئا أخلرًّححتز: ئُّخلُّحت جبْحٌّ[ألُّجبح ئُّال ةُّ دٌُّّ ّ ةر ئُّْ ٣س ةآل
ًّحٌُّ ّ ز ألًخلًٌُّّذ:آ :ٌ]خل]ٌ ْ خلّ[خل ْ:زّ[ٌّْ هٌُّئُّخلًه:طّأل�ئّحلٌّ ٌّ
ّر أل ّ خحنى خبأل[آل :ًٌَّّّ نيًححتني �حبَّألّ خ ذًحألًٌُّّذ ةُّ طُّْحتْزُّّ: أٌُّةُّال
جبْحٌّ أ1867ا ئُّخل[ف ْ دى[زا ّ ئ ٌحلمج[حتٌّ ز[حت طّأل�ئّحلٌحبح زُّحتئُّؤ[أل ئُّ: ْ
جبَّة[ز:ْجنٌُّّ زُّحتئُّؤ[آل ئُّ:طُّألحبحؤ[أل خبأل[آلا:جبحْح أخُّخُّألحبةختأل د ّ طٌَُّّّْ:ةر
ؤختل ْجنٌُّّ نيًألىُّ ْجنٌُّّأpersonneاآ خ ٌر خ�حتجبحت ؤختلأhommeا
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خ ْحتجبذخت ًٌَُّّةّ جن خُّ ْ ألآل ّ خُّة[حتجبَّإل لؤخت خ طُّْحتْزُّّة[آل ط[جنىختحٌُّ
طُّْحتْز[جبحآ ئُّ خبأل[آل :ط[جلحجبةختجبأل خحلْذألٌَُّّّْ ةُّْحٌُّ ألآلآ: ّ خُّة[حتجبَّإل زّ[ٌّْ
طُّال ٌُّخًْآ:خ ْ....ذ[جب ط[ٌأل ْ خلّ[خل ْ ٌُّذُّؤة خ[حتْجبضُّ جبَّحتَّع[ؤ

جبحتْخلردًْ. هحن[حتحألَُّّْ خ[حتْجبط:ْ طُّْ ٌّألّحلؤُّّّ:خُّإل ّ ؤ ّ ه خحلْذألَُّّْ

َّْنيُّ جبٌ[حتٌىختجبأل خحلْذألٌَُّّّْ جتٌّْْ ّ ؤ
خلُّحتَّذ[ة[أل ئُّ إلُّحت َّْنيُّة[آل خلألًحتجبححتةختجبأل ٌ[آل جبٌ[حتٌىختجبآلآ خحلْذألٌَُّّّْ
ؤ[ئرًخمآ:1766إ أ طّأل�ئّحلٌّ جلحأل[ٌّ ئُّ جبٌ[حتٌىختحٌّْ خُّ ْ خلُّجبٌَّّ:شُّلحبََّّْ
جبحألّحنرًحآل ةُّ أل[خلختحَّْآ خَُّّْ ذّحتَّ: طُّال: ْ ّحبَّة[ز جبَّخلرس 1834اََّّْ
زئٌُّّ خُّ ضحتحةّخن ْ 8ا 6آ: 4آ 2آ طُّألحبحجلٌَّأ1آ :ٌُّّ�ٌ حت� خُّ جبَّةُّآل جلٌ[جب
حت�ْْألىختجبَّْذَُّّْ طٌَُّّّْ ذّحتَّةٌُّحبح ئُّ ؤ[ئرًخم 5ا 4آ 3آ 2آ خبؤ[حتٌَّأ1آ
مجُّجنٌُّّ َّْخلر[أل ٌُّّ�ٌ حت� ئُّ :إل[ْخلُّأل�ُّّذ أل[ألُّجبٌّ: ّ إل مجُّجنُّْ خلُّحتةُّْذأل
ْ رَُّّْ ّ ؤختل[ٌُّذ:جبَّخ ّحنٌُُّّ:حت�ْْخُّحت�ٌّْْ طُّال:ة ًّحٌُّ ّ ز ْ ّر جبحألّحنرًحألَُّّْ:جبَّخ

ٌرث خىخت ني[حتَّخلُّحت ض[ألَُّّْ ئُّال ّ ٌُّة ٌُّّ�ٌ حت� ئُّ ًٌجمرُّ ّ ز
طُّمجُّحت ٌ[آل جبحألّحنرًحآلآ مجُّجنٌُّّ: خ ٌ�ٌُُّّةُّ حت� نيًألىُّ: أل[آلآ ّ ألُّإل خبآل 1إ

ّر. إلُّخ ؤألحبحئر ٌُّء ًٌجمرُّ ّ ز ألّرآ ّ خإل خبألّخن
خُّؤُّجي آ فختآل ئُّ:خختخل[ خطٌَُّّّْ جبحؤ[ْحآلآ ْ إل[ْة[حتٌألُّةختجبأل:إلُّخبححتحآل 2إ
ْ خنيًألُّ ئُّال جلحت حت�َّضألٌُُّّة طُّع[ؤ ئُّ ةُّؤحبَّة[زآ:خُّال جبحألّحنرًحآل خبؤ[حتٌَّّ
ْحذ[ ٌأل[ألُّّّْ جلححتحٌَُّّْة ةُّ ط[حتحَّْ إل[ذُّ أEugenicsا أًٌسّألّ[اَّ حت�ْحألّأل
ٌُّأل ْ إل[ْخلُّحتمج٢ٌّ زختخلٌُّّ إل[ألحبحأل ئُّخلُّحت ة[حتٌّ ْ ّر جبَّمجٌُُّّأل ّى:خ[جي ذ[ة
جبئألّ[ خ أل[آل ّ خبألإل ّخن ز ٌآل ضً ذ[يّىختجبألٌَُّّّْأهصنبا ئُّمجُّئ جبَّة[زآ زُّحتَّْحتجبَّ
ٌ إلُّألحب خؤ[ٌَُّّّْة[آل. ْ ضختحزُّة[آل ألُّضجنُّّّ ئُّ ؤألحبحئُّة[آل ؤُّذُّئُّ:خل خًْآل
خبأل[آل ؤ[ه ضًححتجبأل ىٌ إلة[حت خُّ َّْنيُّ جبٌ[حتٌىختجبأل ؤُّخلُّئٌُّّ ٌى﴿ختحَّْة[آل حت� ئُّ

خًْألُّذَُّّْ. سّ[ْحجل ّحنٌُّّ جبْْني[حتٌّ:ة ٌ�ٌُُّّجنَُّّْ:خبأل[آل حت� ئُّال ْ جبَّجلحألآل

ألّحلال ّ ؤ ّ ئُّخلُّحت:ه ة[حتٌ�ُّحتٌّ[آل ْ ةأل�ختَّة[أل:خبأل[آل

خبأل[آل نيًححتَّؤ سّإل[أل ةأل�ختٌَّّ ٌُّةُّالث
خُّ ذ[ٌدُّز نيًححتَّؤ ةأل�ختٌَّّ ٌُّة�ختذًَّْة[آل ألُّذَُّّْ جبح 1995 ئُّخل[ف
إلُّأل�[ٌّْ : ةختحٌَُّّْآ طَُّّْ ئُّخلُّحت: سُّضر ذّ[ٌحبح :ْ خل[جلةختجب زُّةف ئُّ: خبأل[أل
أل]خل ئُّني[ْ: خبأل[آل خل١حذّجتٌُّة[أل ط[ؤ[عُّ أل[ألُّجبٌّ ّ إل خ ٌر خألخت ًٌّجمر ز

طُّال:ةأل�ختٌَُّّث ئُّ:جبحْحة[حتٌُّّة[أل آ1999 خل[ف ةذ[ٌّ حخختجبْْآ:ذ[َّْةً حت�
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.ٌُّةجم[أل 1إجبحْحةختجبأل:ط[جلحجبٌّ:ْ
ّحنًَّضر ز إل[ْخلُّحتمج٢ٌّ خُّ ٌ�ُّجبحآل حت� ْ ىجمّ خل ط[جلحجبٌّ خُّ ٌ�ُّجبحآل 2إحت�
ؤألحبحئ ئُّخ[حتخختجبأل ٌُّّ�ٌ حت� ئُّ َّْنيُّ :خلألًحتجبححتةختجبأل ْ زّ[ْ خ خلألًحتجبحأل[آل ْ
حنىُّجنىختجبألّ ز ْ حبحألّ[آل ّ مجُّجنُّز ْ ةًحت� ْ ةمت ىختجبألىُّئ ّ ذ خُّ ٌ�ُّجبحآل حت� ْ

خ[ئهدًْآل. ذُّؤُّأل ئُّ خُّحت ىجمّ خل حت�جنألد٢ٌّ
ةختحآل:ئُّْحألُّث ذخت ةأل�ختٌَّّ ئُّال:ةأل�ختحألُّ س�ُّ

خُّخل١حْ حت�ؤ[ألّ[ ئُّ 1974 خل[ف ئُّ جبحألّحنرًحآل خ سّإل[أل ةأل�ختٌَّّ 1إ
إلُّحتَّْإل[ ّرآ إلُّخ ف�حت ةؤُّئ�ُّجبح ئُّ ْ ٌر خىخت ني[ء خبآل : ف�حت جبحْحةختح ّحبح ّ ذ

ٌر. دىخت ّ دُّس ّ زّ[ْجبح:س ْ ًحآل:خبآل ّ ئُّأل ٌُّةجم[أل
جبحْحةختحث ّحبح ّ ذ 1984 ؤُّةجمّ ُّذًجبَّْئّ أل ةأل�ختٌَّّ 2إ

خًححتَّة[ألحبح. ذُّْحٌّْ ئُّ ٌر ئُّخُّحتحؤدُّحت:زّ[ْجبح:خحبحت خبآل ٌُّةجم[أل حإؤ[ه
حلحألحبح. ّ ض ًَّخختجبألٌ خُّحت� ئُّ خبآل ْ زّ[ْ ذإخُّجنحبححتٌىختجبأل

.ىجمّ خل خُّة[حتٌّ ٌ�ُّجبحآل ُإحت�
أل[ْ ّ ئُّز 2000 : ئُّخل[ف خبآل خ ألُّذٌَُُّّّْة�ختذًَّْة[آل ةأل�ختٌَّّ جبَّْْالث
ّحبح ّ خُّخل١حْ:ذ ئُّ:ألّّحتء حبحأل:ط[جنر:ئُّخلُّجبٌَّّأ21اجبح:ةُّ ّ مجُّجنُّز ْ ٌُّةجم[أل

ةختحَّْث ئَُّّْ سُّضر
.ىجمّ 1إط[جلحجبٌّ:خل

ٌ�ُّجبحآل:خُّ:ئُّخ[حتخختجبآل. 2إحت�
ٌُّء. َّْء جبْْحت�َّمجُّجلٌّ خُّ ٌ�ُّجبحآل حت� 3إ

.ىجمّ ٌجتٌّ:خل جبَّخلرحبحت ذ[ْحأل أل[ْ ّ ئُّز حلحأل ّ ض 4إجبحأل[أل:جبحجبمج[ٌّ
زّ[ْجبح. ْ خبآل ًحآل ّ ئُّأل ٌ]حت�َّإل 5إٌُّةجم[أل

ة[حتحٌّ خُّجنحبححتٌّ ٌى﴿ختحَّْة[ألحبح: حت� ْ شىًؤُّز أل[ْ ئُّ خبأل[آل خُّ: ٌ�ُّجبحآل 6إحت�
ّر. إلُّخ

زخلرُّة[آل. خ خبأل[آل دجتححتجبألإلُّئ 7إ
خبأل[ألحبح. ئُّأل[ْ ٌألحبَّْححتٌّ ألُّضً حنرألّ 8إألُّإل

ٌى[حت. ةخت خُّخبأل جبحٌى[ٌُّذ ُّذئؤ خُّ ٌ�ُّجبحآل 9إحت�
ٌُّةجم[أل نيُّخلس[ألحبأل ئُّخ[حتٌَّّ ذخت إلُّأل�[ٌّْ جبْْ ةأل�ختحألُّجي ئُّال خُّجبَّحت

ألختحَّْ:طُّْحألُّجيث زّ[ْجبح ْ ًحآل:خبآل ّ ئُّأل
سُّضر ّحبح ّ ذ جبحْ 1948 خل[ف ئُّ ؤختل ؤ[ه س[حت�أل[ؤٌُّّ حمجٌُّ[ألحبأل 1إحت�
ًحآل ّ ئُّأل ٌُّةجم[أل أل[ألُّجبٌّ ّ إل ْ حت�َّمجُّجلٌّ خألُّؤ[ٌّ ئُّخلُّحت سّ[ْحجلٌّ ألُّؤ[أل ئُّخلُّحت
أ16آ ؤ[جبَّة[أل ئُّ خُّذ[ٌدُّذ: زختخلٌُّّ:إل[ْخلُّحتمج٢ٌّ ْ:ط[جلحجبٌّ ْ:زّ[ْجبح خبآل

جبح. 17ا
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إلّمت حنرألّ ألُّإل ٌىُّْذأل[ؤٌُّّ حت� –cedawاٌ[آل أخلّحبحْ ٌىُّْذأل[ؤٌُّّ 2إحت�
ٌىُّْذأل[ؤٌُُّّ حت� طُّال: 1979 خل[ف ئُّ زّ[ْجبحآ ْ خبآل ًحآل ّ أل ئُّ: سّ[ْحجلٌُّّء سحتَّ
حنرألّ ئُّخلُّحت:ألُّإل سُّضر ٌُّةُّؤ ؤ[جبٌَّّ أجبَّا ْ ؤ[جبَّ أ30ا ئُّ ىإل[ذًَّْ: ّ ز

زّ[ْجبح:جبَّة[ز. ْ ًحآل:خبآل ّ أل ئُّ ٌُّةجم[أل:نيُّخلس[ألحبأل سّ[ْحجلٌّ:ْ

ةًحتجبخلر[ألحبح ئُّ ألّحلؤ ّ ؤ ّ ه خحلْذألٌَُّّّْ
نيأل�:جبحمج٢ةُّحتحألحبح ٌخت جتْْ:ئُّخب ّ ؤ ٌجتحٌ جبحت ةًحتجبخلر[آل:خُّ طٌَُّّّْ:ئُّ ئُّمجُّئ
زّ[ْ إلُّال ْ خبآل إلُّال خُّحتحؤدُّحت جلحت: حتٌُّّةجل ْ: �ْجل طَُّّْجنحبح : ئُّمجُّئ ْ خًَّْ:
خُّال إلُّخلر ْحٌىختجبَّْْآ جبحمج٢ةُّحتحآل: ّىختجبألٌُّّ ئ جلْك طُّال خضضُّحتجبَّْحال ْ ةختحَّْ
ّىحبحآ خل[ذ ْ ة[ز ئُّإلُّحت: ْ ٌختجبَّخلرُّّّجنحبح خب طُّال ئُّمجُّئ ٌرآ: ألُّةخت ش[ئُّذُّ
نيُّخلس[ألحبأل إلُّْف آةًحتجب ّر حت�َّضجم[خ ةًحتجب خ ط[جلحجبخًْآل خ ّ جبَّحتهُّذ طُّمجُّحت
ةًحتجبٌّ ألّحلؤ ّ ؤ ّ ه أل[نُّة[ألي جبَّذًحألف حت�ْحأل�ٌَُُّّّْ ئُّال جبحَّْآ: ألّحلؤ ّ ؤ ّ ه

يأل[نَُّّْث جبْْ خُّ خىٌُّآل
ٌُّةُّالث أل[ني

طُّال ْ خبأل[آل إلجنّ[حتةختجبألٌَُّّّْ خ جبحٌْ[ألُّ جن[م٢حآل ةُّ ٌُّّإلُّْئ 1إطُّْ:
ّحن[َّْ. ة ٌجتٌَّّ جبحت جبَّْْال سّإل[أل �سُّأل جبْحٌّ ذ[َّْةً يأل[نُّجي

ٌّ� ة[حتمج٢ ْ خلّ[خل حت�ْحأل�ٌُّّ ئُّ حت�َّضجم[َّْ ةًحتجب خ ةُّ جبَّحتهُّذ[ألٌُّّ 2إطُّْ
ْ خُّضحنًَّّ خبأل[آل خُّ سّ[ْحجلٌ[آل ف�حت يأل[نُّجبح ئُّال خًْآلآ خلُّحتخُّض ...ذ[جب :ْ
جبح:خبأل ؤُّقًجبا ّض أجن قًألُّ:ئُّخلُّحتجبَّؤ خ ئُّ:ة[حتَّةُّآ خًْآل ّ خُّجن خبأل[آل
طّحبححتٌَّّ ةُّ طُّقُّجب:ؤًضر[حتآ جبحٌى:م[جبٌئُّض[أل ْ ألُّيّد شُّزجمُّض[أل َّْء
ْ ةختجبَّْْ ة[حتَّة[ألّ[آل ني[ة[ألُّ ْ جبئ٢ جلحت إلُّخًْآلآ خختجبَّْْ. ًٌَّ خُّحت� :ىٌ جن[حت
هحن[حتآ ْ جلحت خُّ ألُّء ْ:ط٢حجبَّ:خًَّْ. خُّ:ٌْجمر خبآل خُّ ةًحتجب ئدُّضحنّألٌُّّ حت� طُّال
خبٌ[آلآ ئُّ خًَّْ ّ ةًحتجبٌحبح:خبآل:خُّجن مجحنر خبٌ[أل ّر:ةُّ:ئُّ جبَّمجٌُُّّأل طَُّّْ طُّؤُّجي
جنختلٌُّّ ىحبحألَُّّْْ ّ ْئ ألُّحتٌر ْ جبحذ ةئرًحتْ ة[حتٌ�ُّحتٌّ ٌخت ئُّخب ةُّ طٌَُّّّْ خُّال

ىختحَّْ. ّ :ئ جلْك ْز[جنى خًَّْذُّ خبآل خًَّْآ ط[ٌألُّّة[ألحبح ط[ٌُّذُّ ْذُّ
يأل[ن:جبَّْْالث

جبْْ: خُّخلُّحت ّر جبَّخ جبحخضضُّجي: طُّؤّخن ٌضضآلآ حزضضُّحت� حت� ْ جنضضحت�جي خلُّحتجبَّؤ
يأل[نحبحث

يأل[نُّجبح ئُّال ألَُّّْجبَّة[آلآ أل[َّْحت�حخلر ْ حزُّحت�ٌآل حت� ذ[َّْةً جن[ط أل[ن1إي
ٌّض ف�حت ذًحألًٌُّّذ:ة[حتْ ةختجبححتٌّ إلُّخًَّْْ:خُّ زّ[ٌّْ ف�حت ُّْ�ّ ز خبآل:إلُّؤ[آل
ذُّْحَّْذ جلَّؤّألُّخل[جلٌّ خ ألُّخًَّْ ئُّخ[حت: خ[حتْجبضُّةُّ: إلُّحتنيُّألحبَّ زّحن[ألدحبحزآ

ألّحلال. ّ ؤ ّ ه
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ٌى﴿ختحَّْ جبحتْخلردًْأل:حت� ْ ّىختجبآل جبَّخلرس خُّ ْ ألَُّّْجبَّة[آل أل]خل ٌ]ذة 2إئُّ
جبْْ:ٌُّألحبحث خُّخلُّحت ّر جبحخُّجنحبَّخ يأل[نُّ طُّال ؤُّجبَّألُّّة[آل. ْ خبأل[أل

شّحلخَُّّْ ٌُّّ�ٌ حت� ئُّ ٌر: جبٌَّ[ألُّْ ْ شّحلخآل ٌّز[جنى ةُّ ٌى﴿ختحْحألٌُّّ: حت� حإطُّْ
خلرز شّحلخَُّّْ ٌُّّ�ٌ ئُّ:حت� ٌىّ[آل إلُّألحب ٌُّّّ ّ خُّْز جبَّخلرُّخُّحت:خىُّآلآ خبأل[آل ؤ[هُّة[أل
زختخلٌُّّ ألٌُّ[ألرًحألًَّّ :ةُّني زُّحتئُّؤ[آلآ طُّألحبحال: خًْألُّذُّ :ْ َّْحتمجختذًَّْ خ[ٌ[آل
طُّال خًْآ:ألٌُّ[ألرًحألًَّّ ئُّخ[حت خ[حتَّةُّ ةُّ طٌَُّّّْ َّْء خُّال خىُّآلآ ٢�ّ س ألّحلال ّ ؤ ّ ه

ز[جنىٌُّذ:ضٌ[ألَُّّْ. ٌّخىُّآلآ:خُّإل ة[حتَّ
خ ة[حتةختجبآل ْ ؤُّجبَّأل ٌُّّ�ؤُّئة ٌى﴿ختحٌّْ حت� ئُّ ٌّإلُّألحب 2إجبحتْخلردًْأل
خبآل ًحآل ّ أل ئُّ حت�َّمجُّجلٌّ سّ[ْحجلٌّ حنرألّ ألُّإل خ إلُّْئحبحآل ْ ألّحلال ّ ؤ ّ ه نيُّخلس[ألحبأل
ألٌُّ[ألرًحألًَّّ سّ[ْحجلحألُّآ مجختْزُّ ْ ٌى﴿ختحْ حت� طُّال إلُّْئحبحألُّْ طُّال خُّال زّ[ْجبحآ ْ
ُّّال ّ خل أل[ني ئُّ طُّْحتْز[: َّْء ذ[َّْةً ٌألآلآ سُّحت� ّ ذ جبَّْْالا :أل[نأل[نُّأيي طُّال
ْ إلُّْئ يأل[نُّجي خُّال مجٌُّحنغ خ ْ ٌر َّْحتخ�خت ٌّض ٌضضخت�ٌَّّْ حت� ألّحلال ّ ؤ ّ ه جبحآ:

ٌر. جبَّْ ة[حتٌ�ُّحتٌُّّة[أل ئُّ جبْحتةُّْذألَُّّْ ْ خلُّحتخُّض خبأل[أل ؤ[ألحبْْخًْأل

طُّع[الث
طٌَُّّّْ:ةُّث جبَّمجٌُّألُّ ألٌَُُّّّْ ّئى ّ ئ طُّال طُّع[ؤ ئُّ

إلٌُُّّ. ٌجتٌّ جبْْحتْْجبحت جتٌُّْْة ّ ؤ ألّحلال ّ ؤ ّ ه نيُّخلس[ألحبأل خ 1إإلُّْئحبحآل
ىختجبألّ دُّس ّ س ئُّخلُّحت سُّضر ةخًْألَُّّْة[ألحبحآ ةأل�ختَّْ إلُّؤًْ 2إئُّ

ةختحَّْ. ألّحلال ّ ؤ ّ ه
إلُّْئ إلُّخًَّْآ جبَّحتهُّز طَُّّْألحبٌَّّ جتْْ ّ ؤ ٌجتحٌ جبحت خُّ ةًحتجبخلر[ألحبح 3إئُّ

سّ[ْحجلََّّْ:خًَّْ. نيّأل ْ ةُّخل[ٌُّذ إلُّْألُّجي:ئٌُُّّآل طُّال ْ إلُّخًْآل
ةُّ َّْحتمجختذًَّْ ط[حتح�خلرٌٌُُّّّ طُّْ ألّحلال ّ ؤ ّ ه زختخلٌُّّ 2005 خل[ف 4إئُّجبْحٌّ
رُّجبٌّ. ّ أل ّ خإل ضًحخلرُّة[ألّ[آل ٌَُُّّّْ�ٌ حت� ئُّ ذ[َّْةً ٌرَُّّْآ خحبجل ٌّضخ ًٌّأل أل[ني
ئُّ ألّحلال ّ ؤ ّ ّىختجبأل:ه دُّس ّ س ئُّخُّحتجبَّال ٌ�خت حت� خًْألُّذُّ إلة[حتحألٌُّّ:ةُّ 5إطُّْ

إلُّئُّة[آل. ىحبحألَُّّْ ّ ْ:ئ ألُّحتٌر ْ ةئرًحتٌّ:ْ:جبحذ ٌُّألُّ ئُّ خختٌرف ةًحتجبخلر[ألحبحآ

خلُّحتني[َّْة[آلث
ئئصختةُّ ٌحبًٌئًسح ْ حئر_حتغ حمجضض[حت ه يضضختحّـَّ حئحن[حتةآ 1إمدحب!:

.2007 ؤهختذآ حئألجم[طُّّآ
حةرًخخت:1995. محبجبأ93ا 2إظئُّ:خّ[آلآ

.2004 ؤجتحإلدَآ ْ ألجمًٌُّ حطختةُّ ذّ[حتز مّجم[ٌّْآ ئّئ 3إأل[جبٌُّ
.2006 حكهختخُّّآ حئألجمًٌُّ حطختةُّ حئأل[حيختآ 4إجب. حخختحإلّال
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خبأل[آل حنُّة[ألّ ني[حتَّخلُّحتةختجبأل:ة جبَّحتْحجلٌَّّ ... ألّحلال ّ ؤ ّ ه

طُّؤف إل[جنال مُّحتَّخَُّّّّْث ئُّ

خلُّحتَّذ[ٌُّّة[أل يأل[نُّ: ئُّ ألّحلال: ّ ؤ ّ ه ْ ؤّألّجمر: ّ ه جلححتٌََّّّْ: إلضضُّحتجبْْ
خ[حتٌَّّ ئُّ إلُّئحبحَّْآ: خلُّحتٌّ خلّ[خل ةٌُُّّةخ٢ َّْةً خبأل[ألحبح خحلْذألٌَُّّّْ
خ[خل ةُّ د[ألٌُّّ ّ ةر ئُّْ سّ[ْحجل حٌُّة خ٢ْحت� نيُّألحب جتٌّْْ:خلُّحتإلُّئحبحألُّةُّجنَُّّّْ ّ ؤ
خلُّحتَّذ[ٌّ خلُّحتني[َّْة[ألحبح ئُّ ّ ٌُّة ئُّ قًألُّ خ إلٌُُّّآ ةختجبَّْْ: ألّحلؤّ[آل ّ ؤ ّ ه
ٌ[آل جبٌّآ ةختٌجمغ جبَّخلر ئُّخلُّحت ز[ألحلَّإلُّال خلُّجبٌَّّ خ �ألَُّّْ جبَّمج٢ ألّحلال ّ ؤ ّ ه
خلُّجبٌَّّ ذ[ٌُّّة[ألة ئُّ ةختحهر ْئجمرآل ؤ[حتٌّ خُّ ط[ؤ[خبَّ خلُّحتني[َّْ إلُّألحبح
ألّحلال ّ ؤ ّ ه جبَّحتةُّْذأل خلُّحتَّذ[ة[أل ذختٌخن ىٌ إلُّألحب جبَّةضضُّآلآ إلُّخبجبَّإلُّال
خ٢ْحت�ح طُّْ ئُّمجُّ:إلُّؤًْ ألجلجبَّإلُّالآ خلُّجبٌَّّ خلُّحتَّذ[ة[أل خ ٌألألَُّّْ جبٌَّ�ُّحت�
خحلْذألٌَُّّّْ جبَّحتةُّْذأل خ ة[ذَُّّْ حت�ٌّْْ ئُّ ّ جنُّزئ نيُّألحب سّ[ْحجلحألُّجبح

ةختحَّْ. جبٌ[حتٌّ خبأل[آل ؤ[هُّة[أل خلُّحتخلُّضر ىٌ جبحةةّى[حت َّْةً ألّحلال ّ ؤ ّ ه
ّ ْ:ذ[ةرّى خل١حذّجت جبحأل[أل ئُّ خختٌرّدًْ خألُّحتَّذحبح ئُّ جلححتحَّْ َّْةً ألّحلال ّ ؤ ّ ه
ةؤُّئ�[جبحآ خًححتَّة[أل ْ خ[حت إلُّؤًْ ئُّ ألحبَّحتٌّ ّ س ٌُّةجم[أل جبحخّألىختجبأل خ
ئُّ ةُّ حت�َّذحبَّة[ذَُّّْآ خلُّز[ْحألُّ: ْ خ[ْ ألحتؤُّ ْ ألُّحتٌر طُّْ: إلُّؤًْ ألّحلال ّ ؤ ّ ه
ّحنألّ[حت ز ؤُّجبَّأل ْ طّألجم[أل جم[ة[ألٌ حت ْ ٌ[خل[ طُّْحألُّ ّ ئُّس إلٌُُّّ ةؤُّئحبح

جبَّة[ز.
خحلْذألٌَُُّّّْة َّْةً ألّحلال ّ ؤ ّ ه ذُّجنُّألُّةختجبأل خْخًألَُّّْْ خلُّحتَّذ[ٌّ
إلُّف حت�َّضجم[ألحبأل ْ خلُّحتَّذ[ٌُّّة[أل:خبأل[آل ؤ[هُّ ئُّ جبحةةّىختجبآل:خًْ ذُّألإل[ خبأل[آلآ
ةُّ ؤ[ه[ألٌُّّ طُّْ جبَّخلرُّخُّحتةختجبأل ْ ٌُّذُّؤة ْ ط[خًْحتٌّ ْ :خلّ[خل ة[حتٌّ
حت�َّمجُّجلجبحْآ إلُّحتجبْْ: ًحآل ّ أل ئُّ ٌُّةجم[أل نيُّخلس[ألحبأل ٌّإل رُّ ّ جبَّخ جبْحس[حتجبح: ئُّ
زًٌَُّّألحبٌحبححتَّ حت�حخلرُّْض ةُّ نيُّؤى[ألٌُّّ طُّْ طٌَُّّّْ خ ة[حتةختجبآل خ إلُّْئحبحآل
ة[حت خُّحتئٌَُّّّْ ألّحلال ّ ؤ ّ ه خحلْْذألٌَُّّّْ: ئُّؤ[ألُّجي س�ُّ: خبأل[ألَُّّْآ ؤ[هُّة[أل خُّ
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خُّحت ّر جبَّخ ةُّ ّ[ألًحخًْ ّ ز آ: ئ ّ ألُّإل حت�َّمجُّجلٌّ سّ[ْحجلٌّ: ةُّ خى[ز طَُّّْ ئُّخلُّحت
ة[حتةختجبأل خًححتٌّ ئُّ مجختأل�ُّ ىّ نيًألىُّ:طُّؤُّ:خُّجن ط[جلحجبخآلآ زّ[ْحآل جنرخ إلُّحت ئُّ
ّ�ٌُّحنرألُّ ذ ْ نيُّؤ طُّال ّىلُّْحألٌُّّ ز ئُّخُّحتطٌَُّّّْ ألّحلؤحبحآ ّ ؤ ّ ه خحلْْذألٌَُّّّْ
خألُّؤ[ٌّ:حت�َّمجُّجلٌّ ئُّخلُّحت جلَّحتَّؤُّألحب:جبَّخآل َّْء:خبأل[آل ًَّّ جن زّ[ْحألّخن:خُّإلُّؤ[آل
َّْةً ألّحلال ّ ؤ ّ ه جبَّجبَّآل:ةُّ :طَُّّْ إلُّْف ةُّ ةُّخل[ألُّجي حت�َّمجُّجلٌّآ:طُّْ سحتٌّ ْ
إلُّْف ّر جبَّخ ألآلآ ّ خىلُّخلس خألُّؤ[ة[أل ْ دحبَّآل ّ زُّحتَّز خبأل[آل خحلْذألٌَُُّّّْة
ة[حت:ألُّةُّآل. ٌُّةٌُّأل[ألُّ جبَّؤ[حتمج٢ٌ[ألُّ:ْ ْ ألُّةُّآل هُّحتحؤجي خُّحتحؤدُّحت حت�َّمجُّجلٌّ
ذُّْحْةُّحتٌّ خبأل[ألحبحآ:خًَّْ خحلْذألَُّّْة[أل ً ّ ئُّأل ألّحلال ّ ؤ ّ ذّحتٌّ:ه جبَّحتةُّْذأل
طُّْ ْ خبأل[آل ؤُّخلُّئُّة[أل جبَّحتخ[حتٌَّّ: سّ[َّْجلَّة[آل ذّحتَّ: ْ مجحنرُّّة[آل ذّحتَّ
ئُّ خُّال إلٌُُّّآ خبأل[آل: حنُّة[ألّ ة ني[حتَّخلُّحتةختجبأل ئُّؤُّحت� ةُّ �ْحألّأل[ألٌُّّ: ذ٢
حت�َّمجُّجلَّةُّ خلُّحت ةُّْذًَّذُّ: حت�َّمجضضُّجلٌّ :ٌُّذُّؤة خًألّ[ذ ش[ئُّذحبح إلُّألحبح
ئُّ ّىلُّْحألَُّّْ: ز خُّ ٌ[آل: ّحنُّة[ألحبحآ ة خُّجبْحجبحنيًأل ْ ني[حتَّخلُّحتةختجبآل: ئُّ :ٌّض
نيًألىُّ ٌرآ جبَّمجحت� ذخت ىّ ةُّخل خ ّىَُّّْ ةُّخل ئُّ ؤ[هُّة[ألحبح أل[أل ّ خُّجبَّخلرإل
خُّة[حتٌّ جبَّةختح أل[ني[حت ّ ةُّخل ةُّ ئٌَُّّّْ سّ[ْحجلَّ ّر إلُّخ زجمسحتٌّ ةُّ ّ ةُّخل
جبَّةختحآ خُّحتحؤدُّحت ذًألحبْذّجتٌّ ؤ[ئحبح ئُّ ٌ[آل سألجمآ ذُّشُّحت�ْجن ٌ[آل ىجمّ خل
ةُّ ذّحت: َّْةً ألّحلال: ّ ؤ ّ ه ئُّخُّحتطَُّّْ ٌرآ: جبَّةخت يُّ جلحت خُّ ةُّ ّ ةُّخل ٌ[آل
ش[ئُّذُّ ْ جبٌ[حتجبَّ خُّْ خُّألحبٌّ زئ ْ ٌى﴿جمغ حت� ْ حت�ٌحلخُّألحبٌّ ذًحأل جبَّحتةُّْز:
خ ط[هختَّذ[آل ْ ٌى﴿ختحَّْة[أل:خبأل[آل حت� ٌألّىُّحتٌّ ٌألً حت� رُّ ّ ْآ:خد خى[ز سحتحْسحتحألُّ
ّحنُّ ة خُّحت جن٢ زحنى ًحألّ[ألحبح: ّ أل ئُّ: ةُّ: ّحنُّة[آل ة خلُّحتسُّال: ني[حتَّخلُّحتةختجبأل

ٌر. جبَّةُّْ ةؤٌُُّّذُّّة[آل
خبأل[آل ألّحلالآ ّ ؤ ّ ه خحلْذألٌَُّّّْ زختألجمّسُّة[أل نيُّخلس[ألحبأل خ إلُّحتَّْإل[
طُّؤ[ألُّ ةُّ ةختحهرآ ئجمرآل ْ ؤ[حتٌّ ْ جبٌّ ةختٌجمغ ألًْخلّألُّة[أل خ حألَُّّْ جبَّمجُّحت�
جبَّحتةُّْذألّحنّ[آل ٌآل:ْ جبَّةخت إلُّخبؤ[حت ألّحلال ّ ؤ ّ ه جبَّحتةُّْذأل:ٌُّةُّؤ جنُّزف خُّ
ئُّ خ[خلّ[آل ةُّ خُّحتٌر[ألّ[:خًْآ ْ طُّؤختٌى[ ٌُّذُّ:ٌُّة�ختذًَّْة[ألٌْ:ُّئ خلُّحتَّذ[
ْ ٌجبححتح ْ ]ؤ ئُّ ٌُّةجم[أل َّْء جبَّةختجبآ ط[هختَّذ[آل خ ٌ]خلُّحتَّذ:ؤ[ه إلُّألحبح
ْ ّر إلُّخ جبَّأل�حبحألّ[آل ؤ[ه جبْحس[حتٌخن:خبأل[آل ْ:حلحأل ّ ض زًٌَُّّألحبٌّ ئُّ حألى[حتٌّ مجحت�

خىُّآل. جبح إلُّئدجتححتجبآل زختخلٌُّّ ئُّ خُّجنحبححتٌّ
خًْآل أل[خلختح: خضضَُّّْ جبَّحتةضضُّْذضضآلآ ةُّ ألّحلال ّ ؤ ّ ه جبَّْْؤضض جنُّزف خضضُّال
جنُّخلرُّة[أل أل]خل ئُّ: ذ[ٌدُّذ خُّ جبَّةضضُّآل ط[هختَّذ[آل طضض[جلحجبٌّ خ ة[حت ةُّ
جبَّةختجبآ ئُّخلُّحت ة[حتٌ[آل ةُّ طُّخل[خلّخن: ةئُّةٌُّّ خضضُّجبْحَّْآ: حخضضختجبْْ حت� خلُّجبٌَّّ
ًحآل ّ ئُّ:أل ُّّؤّخن ّ خل جنُّزف ْ:خلّ[خل:خًْآ ٌُّذُّؤجنألد٢ٌّ:ة�ؤُّخلُّئٌُّّ:حت
خُّحتني[ْ ْ جبٌ[حت مجحنر خُّ خبأل[آل ف�ةُّحت جبَّحتةُّْذآلآ :1990 :خ 1980أل]خل
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ٌخت خب ئُّ ضختحخًْآلآ ٌحل زُّحتحْ خًححتَّة[ألحبح: جلحتخٌُّّ ئُّ إلُّؤ[ألى[ذّحنحبح: ئُّ خُّال خًْآ:
طُّؤُّجي جبْحٌّ خُّال زُّحتخلرآ حت�َّمجُّجل ْ نيّأل[ٌُّذ ؤُّخلُّئٌُّّ ئُّ حت�جلمج[حتخًْآل أل[ٌّْ
ةُّ جبَّةختحآ أل[ْجلَّألحب خبأل[آل خُّجنحبححتٌّ خُّ ةُّ خلُّحتإلُّئُّجبحآ ألّحلال ّ ؤ ّ ه جبْحٌّ أل[ني

.خّأل َّْخُّض:خ[جن:ىّ مجُّجنُّخلُّألحبأل
جبَّْئُّز جبخبٌّ ئُّ ْ:هُّْجلٌَّّْ نيّأل[ٌُّذ ّ ؤئؤأل خُّ ْحٌ[آل ألّحلؤُّة[آل:خخت� ّ ؤ ّ ه
ةؤُّئ�ُّجبحآلآ ْ جبَّْئضضُّز حنىلًْألّ خُّحتَّْز ُّئُّمج ّىلُّْحألَُّّْ ز خُّ ألُّّّآ
ئُّ ْ خًَّخلرألَُّّْ خلضض[حتٌّ: زّ[ْ جبخبٌّ ٌْجمرًٌ[ألُّ: إلُّؤّحنُّ ألّحلؤُّّة[آل ّ ؤ ّ ه
جبحقُّ جبٌَّ[ألُّْح زّ[ْحآل إلُّحتنيُّألحبَّ ّ[ألًحخًَّْ ّ ز ْآ خًَّْ ة[حتٌ[ألحبح طُّْئٌُّْ[ذ
ّر ْحخ ؤ[آل ّ ز طُّمجُّحت: خىُّآلآ: ة[حت ضخُّضحن[ألُّ أل[جنرًحألآل خُّال: خآلآ إلُّحتَّؤحبح ئُّ
ألّجمرُّة[آل ّ ؤ ّ ه ْحٌُّ ؤ[أل[ٌّ طُّْح خآل إلُّحتَّؤُّةُّجبح ئُّ زّ[ْحآل ّر جبَّخ خُّذُّألإل[ ةُّ
ْ ضضضختحْآل: ٌضضحل زضضُّحتحْ ذضضُّْحٌّْ خُّ :ْ ٌر ّحبَّةخت ز ز[جنُّةحنٌُّ[آل خلّ[خلُّذحبح ئُّ
ئُّ ألّجمرُّة[آل ّ ؤ ّ ه خُّحتطَُّّْ: ئُّ: ط[خل[ٌآ ىّ خبٌ[أل :ً ّ أل خ رَُّّْ: ّ ٌأل جبٌَّ[أل�ُّحت�
ألُّّذئُّخلُّحت:ني ة[حت ّر جبَّخ ةُّ جبَّةختجبََّّْ طَُّّْ ئُّخلُّحت خلُّحتَّذ[َّْ:سُّضرّ[آل
خىٌُّألَُّّْآ خُّحتجل ٌُّةجم[أل :جبحت٤ْ ذُّألإل[ خُّ أل[خخ ْآ ٌر خىخت خبأل[آل طُّجلؤًْأل
نيّأل[ٌُّذ ْ حت�َّمجُّجلٌّ سّ[ْحجلٌّ حنرألّ ألُّإل ئُّخلُّحت ة[حت ئُّخلُّحتَّذ[َّْ ّر جبَّخ خُّئىً
ُّ حت�خبق ْ جبحمج٢ةُّحتحآل نيًألىُّ خىٌُّألَُّّْآ ّر ٌىَُّّْخ أل[ْ إلُّحت خُّ خلضضحلحجبحآل: ْ
ضجمرًَّْ ٌحل خبأل[ألّ[آل:زُّحتحْ ذُّْحٌّْ خُّ خلُّحتجبَّؤُّة[ألحبح ئُّ:إلُّؤًْ خلُّحتةًذىُّحتَّة[آل
ئُّ ةجبحة ةُّ خًْآل خحلْذألٌَُُّّّْء إلُّؤًْ جبخبٌّ ْ جبحتحْآل خلحلحجي ذُّأل[ألُّز ْ
ط[حتحخلرٌُّّ طّجمرّنؤ[حت خلُّحتجبَّؤ جبْحٌّ ألّحلال ّ ؤ ّ ه ٌُّخ ةختجبَّْْآ خبأل[آل ؤ[هُّة[أل
ّخن ز ئُّ ألّحلال ّ ؤ ّ ه خألُّؤ[ٌ[ألٌُّّ ئُّْ إلُّألحبح خُّ خًْآل ز[خُّألحب حْ مجحت� ة[حتةختجبألّ[آل
جبَّحتخ[حتٌَّّ سّإل[ألُّّة[أل ألأل[ؤُّ ّ خُّئ خُّ ضٌ[آل ز[خُّألحبخًأل خُّئىً طّجمرنؤ[حتجبحآ

ةختجب. زًٌَُّّخلر خبأل[ألَُّّْ
خُّجبًٌَّ مجورًمج ٌضضر جبَّةضضُّْ ٌضضختألضضُّ ؤضضجب خلضضُّحتجبَّؤضض جبْحٌّ ألّحلال ّ ؤ ّ ه
ْ حت�جنألد٢ٌّ ئضضُّحت�َّْْ طُّجلؤًْآل ّر أل[خ ْحخضضًْ ّ[آل ّ ز ةُّ ةؤٌُُّّذُّّة[ألحبحآ
جبَّؤ[حتمج٢ٌّ ئُّ ٌ سحت ْ خ�٢ح ئُّخُّحتني[ْ ة[ذُّة[آل إلُّؤًْ خ جتٌُّّْْةَُّّْ ّ ؤ
طُّْ ْ خبٌأل�ُّ ُّئُّمج ألّحلال ّ ؤ ّ ه حتَّة[ألّذ ّر جبَّخ خُّئىً آ خدخ جبحتْخلر حت�َّمجُّجلٌّ
ذّحتَّة[آل ذخت ىٌ س[حت خىٌُّر حبح ّ ذ ٌُّذُّؤة ٌر:ني[ةجم[جلٌّ جبَّذُّْ ةُّ ٌألٌُّّ جنً

ٌر. ألُّةخت هُّحتحؤجي حتَّطُّّة[ألّخن ْ خألُّؤ[ ْ ٌرَُّّْ ٌجتحت جبحخخت
ةُّ طٌَُُّّّْ ةؤُّئ�ُّجبح ًّ أل ئُّ ألّحلال ّ ؤ ّ ه ألُّْححتَّة[ألٌ جنً ئُّ ّ ٌُّة
حت�خبطضض[ْحجبح ؤُّفة ّأل ئُّ :ٌُّحت�ٌحن حألى[حتٌّ مجحت� :ذًحأل ألّحلال ّ ؤ ّ ه خحلْْذألٌَُّّّْ
ْ:خُّجنحبححتٌّ جبَّأل�حبحآل ؤ[ه:ْ خبأل[آل خُّ ؤ[ي حبحأل ّ ئُّ:ز ٌّض ة[ز ةُّ:طُّْ خى[زآ
خبأل[آل ةُّ حت�َّضجم[ألحب طٌَُّّّْ إلُّف إلُّؤ[ألى[ذحبح ئُّ جبَّخّألَُّّّْآ ّر إلُّخ دجتححتجبألإلُّئ
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طُّْ ةُّ حت�َّضجم[ألحب ىّ[آل ّ إلُّئًؤُّحتس آ ة[حتخىُّآل زُّحتَّْحتجبَّجبح ْ ةختجبآل ه٢ خًححتٌّ ئُّ
ةُّ طٌَُّّّْ ذ[:مجٌُّحنرُّ ّرآ خىل زّ[ْحألحبح:خُّحتَّْ:ألُّؤ[آل ُّئُّمج خبأل[آل ةُّأل[حتةختجبألٌُّّ
ٌُّء ٌ[خل[جبح:َّْء ؤ[ي:ْ ئُّ ٌُّةجم[ألآلآ زّ[ْحألحبح ُّئُّمج خبأل[آل جبَّةختح:ةُّ خ[خم:ئَُّّْ
ضٌ[آل ؤ[ه زّ[ْحألحبح ُّسّ[خًْألُّجي:ئُّمج ة[ذ خُّحتجبَّةُّْحآ:ئُّ ٌرّ[آل خُّحتزختخلّ[حت
ٌ[حتجبح خخت� ئُّ خىُّآل: خُّجنحبححتٌّ ةُّ خبأل[آل خُّ ؤ[هُّجبحتح طُّْ س�ُّ:ئُّؤ[ألُّجي َّْحتخ�ختآلآ
خًححتٌّ:ة[حتةختجبألحبح ئُّ ذ[ٌدُّذ خآلآ:خُّ خنيًْأل:ضٌ[آل خ٢ْ ض[َّْأل ّ ذ[ة َّْء
خبأل[آل خًححتٌّ:ة[حتةختجبألحبح ئُّ س�ُّئُّؤ[ألُّجي: آ خنيًْأل:ضٌ[آل خ٢:ْ خدألُّ:ض[َّْأل
ض[َّْآل خُّ جبَّجبحز ؤ[ي ةُّ ٌدُّخلر[ألٌُّّ مجخت ئُّْ خُّجنحبححتخآل ْ ة[حت ض[َّْآل خدألُّ
]ؤ ئُّ ٌ[آل ّر زختخبٌَُّّةحبحخ ئُّ مي س[ ة[حتةُّحتآ ةُّخل رُّ ّ جبَّخُّضحن ؤ[ي ْ ة[حت

ّر. خ ؤًئىحبح ْ

ذّحت.. َّْء ألّحلال ّ ؤ ّ ه
أل[ٌُّةجم[ألٌُّّّّ طُّْ ْ حت�َّمجُّجلٌّ ّ�ٌُّحنرألُّ:ئُّ:سّ[ْحجلٌّ ذ ألّحلال:ط[ؤ[ع ّ ؤ ّ ه ذّحتٌّ
ةُّ ّر مجٌُّحنرد ئَُّّْ ذ[ء ّ ة[ذ إلُّحت نيًألىُّ إلٌُُّّآ حت�َّمجضضُّجلجبح إلُّحتجبْْ ًحآل ّ أل ئُّ:
ٌُّةجم[أل ئُّ خ٢ أل[ة[ز ًٌّجمر ز طُّْح خ[ٌُّئخبَّةُّجبحٌُّآ حت�َّْْ ئُّ سّ[ْحجلٌّ:حت�َّمجُّجلٌّ
ةُّ ّ[ألًحٌُّ ّ ز ألّجمرُّة[آل ّ ؤ ّ ه ئُّ: ٌ إلُّألحب ٌ[آل خى[ذَُّّْآ: حت�َّمجضضُّجل إلضضُّحتجبْْ ًحآل ّ أل
ؤ[هُّة[أل :ةختجبأل جبَّخلرُّخُّحت ْ خ[جن١ةختجبآل ئُّخلُّحت سُّضر: ألّحلال ّ ؤ ّ ه حتَّة[ألّذ
جبحتْخلرحبَّة[ز حت�َّمجُّجلٌّ سّ[ة[حتٌّ ةُّ خ[خُّذ[ألٌُّّ طُّْ خُّذ[ٌدُّذ جبَّةُّألَُّّْآ خبأل[آل
ألّجمرُّة[آل ّ ؤ ّ ه ئُّؤ[ألُّجي س�ُّ ط[حتحَّْآ: رُّ ّ أل ّ جبَّإل ةؤُّئ�ُّجبح: ئُّ خل[حتٌّ زّ[ْ ْ
ة[حتٌ�ُّحتٌّ ةُّ خىُّآل جبَّخلُّز ط[حتحخلرٌُّّ حت�َّضألُّ ذّحتَّة[ألَُّّْ :ٌ ئُّحت� جبٌَّ[ألُّْح:
ةُّئ ضختحس خُّ ّ ةُّخل[أل ةُّ إلٌُُّّآ خلّ[خلُّّة[آل ْ ٌُّذُّؤة ئُّخلُّحت:زًٌَُّّألحبٌُّّ

َّْحتجبَّمجختآل. ش[ئُّذُّة[آل ئُّ
جبحخُّجنىختحَّْآ جتٌّْحبح ّ ؤ ىّ خلُّحتجبَّؤ ْ جنُّزئ خُّنيُّألحب ألّحلال ّ ؤ ّ ه ئُّخُّحتطٌَُّّّْ
ئُّ خبأل[آل ؤ[هُّة[أل ئُّ ةختجبآل :ةجبحة خ ألّحلال ّ ؤ ّ ه :ٌِ ألً ًٌَّّّ جن ْ سحت نيُّألحبٌآل
ّر جبحخُّجنحبَّخ ألّحلال ّ ؤ ّ ه ّف خئ ّر: جبَّذًحأل ٌ[آل جبَّحتةُّْذًْآلآ: سّ[سّ[ة[ألحبح يأل[نُّ

ىحبح..إ ّ جنُّزئ نيُّألحب خُّخلُّحت

..ٌخًْأل�ُّحتح ألّحلؤ ّ ؤ ّ ه
خًْآلآ جبٌدلًححت: خلّؤآل خًْأل�ُّحتحٌُّّةٌُّّ يًذ[مل[ألُّ خُّ خلُّحت طُّؤ[ألُّ
هّىختٌّ ةُّ: خًْ ةُّخلّ[آل: ٌُّةُّال ة[ذُّجبح طُّْ جنألد٢َّة[أل�حت خبألُّ ً ّ ئُّأل خلًححت
أل[ ّ خُّة[حتٌإل جلٌ[ذخت ئُّإلُّؤًْجنّ[آل خُّال حبحآ ّ جلٌ[ذخت:زُّحتَّز إلُّؤًٌْ[آل ألّحلؤ:ئُّ ّ ؤ ّ ه

مجحنر�٢. ألُّء خًْ مجختْز�ُّحتٌّ جلٌ[ذخت ىٌ خ٢ ةُّ ٌّض:خ[َّْحت�َّة[أل خ
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..ؤ[حتةجم ألّحلؤ ّ ؤ ّ ه
ْ جبَّةختجب ؤ[حتةجم خ٢ٌّ ئُّ خُّحتمجختٌّ آ خًْآلْ: نيُّس خبأل[ألٌُّّ خحلْذألٌَُّّّْ طُّؤ[ألُّ
ّر. خ ؤ[حتةجمّحبح ط[ٌحبئخبٌ[ٌّ حن٠جبألّ خُّحتَّْز أل[ْ ّ ئُّز إلُّْئُّة[ألّ[آل جبٌَّ[ألًٌجمر

.. ئ٠ّ�حف ألّحلؤ ّ ؤ ّ ه
ط[حت�حخلرٌُُّّةّ[آل إلُّحت خًْآلآ ئ٠ّحئ شّحلخ خلّ[خل خحلْذألٌَُّّّْ طُّؤ[ألُّجي
خى[زآ خبألضض[آل ط[ؤ[عُّة[أل خُّ: ضحلؤُّز: ةُّ: خضضًَّْ: ط[ؤ[عُّ خضضُّْ ّر مجختذد
ةضضختجبَّْذضضَُّّْْ خبألضض[آل ة[حتةختجبأل ئُّخلُّحت سُّضرّ[آل جلحت ئُّإلُّؤ[ألى[ذّحنحبح

إلُّخًَّْ. ة[حتٌ�ُّحتٌحنّ[آل

.. حتحجبٌى[ئ:ألّحلؤ ّ ؤ ّ ه
إلُّحتَّؤُّةٌُُّّْ خلُّحتٌّ ةُّ جبَّةختجب أل٢ حت�َّمجُّجلٌّ ئُّ مجًجلححتجنرّ[آل ًٌَُّّّ جن خُّْ طُّؤ[ألُّ
ئُّْ جبَّةُّآل سّ[ْحجلٌّ طُّؤ[ألُّ: ةُّ ٌُّّّ ّ ز خُّْ خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٌحبحآ: خُّخلُّحت ّر: جلحئد ّر جبَّذًحأل
خُّذُّْحٌّْ ةُّ جبَّجبح طٌَُّّْ[آل: إلُّْف ألختحْ ّ جبَّنيُّخلس ط[هختَّذ[ألحبح خُّخلُّحت ةُّ: خلحلحٌ[ألٌُّّ:
خىُّآلآ:نيًألىُّ حنُّة[ألّ ة ني[حتَّخلُّحتٌّ ْ ٌجتألَُّّْ جبحخخت� ُّ�ؤُّئة ًٌّخلُّحتئُّأل ْ خأل٠�ٌّ:خىُّآل
إلُّؤًْ قًألٌُّّ: جبٌىٌُُّّْ: نيُّْخل[ألَُّّْة[أل سُّْإلُّحتٌّ: خبآل نيُّْخل[ألٌَُّّّْ ْحخًْ: ّ[آل ّ ز
أل[ة[زآ ٌّض ط٢حجبٌَّّ خُّ طُّْة[حتَّ ّىجموختجي خل ّ[ألًحٌُّ ّ ز ذُّأل[ألُّز نيُّْخل[ألَُّّْة[ألُّآ
ٌر. ّحبَّةخت ز طُّْ:ة[حتٌَّّ خُّجلحت ْأل[حت�حخلرُّْض:ٌُّّ�ٌ حت� خُّ ٌُُّّْ�ؤُّئة:يًحتخ[ألُّّّة خُّئىً

..َّْ ذ[ةخت� ألّحلؤ ّ ؤ ّ ه
ٌّةُّض ّ ذ[ة َّْةً جبَّة[ز جبحةة:ئُّخلُّحتخُّضٌ:خبأل[آل ألّحلال ّ ؤ ّ ه ئُّ سحتَّ طُّال
ْؤ[ف :ؤًئ ض[َّْأل :ْ خلّ[خلُّّة[آل ْ ٌُّذُّؤة ٌ[حتَّ خخت� ْ ٌّض سُّخلرٌُّّ ض[َّْأل

.ٌُّذض
ٌ إلُّألحب ئُّخلُّحتَّْ: سّ[ْحجلٌّ خ٢ٌّ يجمُّْ َّْ ذ[ةخت� ألّحلؤ ّ ؤ ّ ه ئُّخلُّحت إلُّحتنيُّألحبَّ
ٌّإل رُّ ّ جبَّخ ٌىش[حت إلُّألحب ْ ّىّحبَّجبَّألَُّّْ خبآل:ئ خُّ خُّحتحؤدُّحت حت�َّمجُّجلزُّحتخلر ئُّ ٌ خُّسحت

خُّحتحؤدُّحت. ةُّخل ؤ[ه ئىختجبأل ّ ّحن ز

.. ؤ[ذختٌ[ف:ألّحلؤ ّ ؤ ّ ه
ةُّ خُّة[حتإل[زآ: جبئمفا ةختخلغ ئٌُُّّآلأ جبح 1975 ئُّخل[ف ٌُّةُّظ[حت نيُّؤىُّ طُّال
ؤ[ف ة[حتٌّ :ًٌَّّّ نيًححتني ئُّ ٌٌَُّّّْجب جبَّة[ذَُّّْْآ خبآل ط[خًْحتٌّ ٌُّأل ئُّخلُّحت سُّضر:
ْ ّر جبَّخ ضٌحبح مج٢ه[أل ًّ ئُّأل جبَّخلر طُّْة[ذّخن ةُّ ة[حتخى[زآ ٌّض:ْ ّر أل ّ جبَّحتٌدإل

ّر. أل[خ خُّحتحؤدُّحت ةُّخل ئُّ ني[ٌّْ



2627

ؤًش[هّحلة[حت.. ألّحلؤ ّ ؤ ّ ه
ٌحلمج[حتٌّ :ز[حت ٌٌَُّّّْةُّ:جب جبَّْْال جنُّزف خُّحت ٌرُّ جبَّةُّْ سّ[ة[حتٌّ ألّحلؤ ّ ؤ ّ ه
خُّحتحؤدُّحت ّر ألُّخ ٌ�خت حت� ؤُّحتسٌُّّ خُّْ خى[ز ُّ�ؤُّئة أل[ْ ة[حتَّة[أل ئُّ ٌّئُّإلُّألحب
ْ ضًجبٌُّة[أل:ذ[ء خلُّحت:خ٢ْخنيًْألُّ ة[حت:ألُّة[ذُّ ْ ذ[ةُّةُّخم ط[جلحجبٌّ خلألًْحتٌّ
ط[ة[حتٌّ جبخبٌّ ّ:ةُّ خ:جنر ألُّيجلألَُّّْ ضزُّحتخلر:نيُّؤى:ط[جلحجبٌُّّةُّ ةُّخل[أل
ىّ جنر ألُّّّْخُّ إل[ْحت�َّمجُّجل ىجمّ خل خُّ خ[َّْحت�ٌّ ذّحتَّ طُّال ْحذ[ ةؤُّئ�ٌُُّّآ
ٌر ةذ[ٌّ:جب َّجبح ئ٢ ذ[ةُّةُّخم ط[جلحجبٌّ خلألًحتٌّ ًّحٌُّ ّ ز ْ جبَّجبحز يُّئُّال ئُّ ٌّأل[ؤ

. أل ّ جبَّجنى ذخت ىّ ةُّخل ط[جلحجبٌّ خلألًحتٌّ ةُّ

ألّحلؤ:سًجبحضًحجل.. ّ ؤ ّ ه
ئُّخُّحتطٌَُّّّْ ًّحٌُّ: ّ ز ّحنًَّْآ ز طضضٌَُّّّْ ّىلُّْحألٌُّّ: ز سضضحتٌَّضض[آل طضضُّال
حت�َّمجُّجلٌّ ئُّمجُّئ ّىحم خل خُّ: ْحٌ[آل خخت� ألُّّّآ ني[حتَّخلُّحتٌّ : ْؤ أل٢ سّ[ْحجلٌُّة[أل
زختهّجمحتٌّ ئٌُُّّآل 1967: خل[ف ئُّ خنيًْألُّ طُّال خلُّحتَّذ[ٌّ خُّحتحؤدُّحت:ألُّّّآ
خُّأل[ٌّْ جبحؤُّجلحتحألحب ىٌ ٌى﴿ختحْ طٌُّْخن:حت� ْ:إلُّحت جبَّحتةُّْز طُّؤختٌى[ ئُّ طّرّ خُّجن
ْ:َّْةً ألّجمرُّّة[ألحبح ّ ؤ ّ خحلْذألَُّّْ:ه ً ّ ئُّأل ة[حتٌ�ُّحتٌّ:ألُّخًْ خُّال 16آ جن[ألٌُّّ
خلُّحتإلُّئُّجبَّآل ؤّ[ألخت�َّْ :ةُّخل[أل ٌّإلُّألحب ؤ[ٌَُّّْء ز[جي: خُّال ؤ[ٌَُّّْآ ٌّض
إلُّحت خىُّآلآ خبأل[آل ّحنٌُّّ ة خ خ[جي ّحنألّ[حتٌّ ز أل[ذًحألآل زّ[ْحآل ّ[ألًحٌُّ ّ ز ةُّ
خبأل[ألحبح ئُّمجُّئ ََّّْ ئ٢ ّرآ جبَّخ زّ[ْخل[حتحألُّ طُّْح: ةختجبٌ[آل ةُّ ٌىّخن ّحنألّ[حت ز
ةُّ ّ حلحأل ّ ض ْ خبأل[آل ٌُّذُّّة[ألُّؤة ْ خلّ[خل ط[ؤ[عُّ خ ة[حتةختجبآل ةُّْذألُّ
رخلُّئ خُّ إلُّؤّحنُّ خ ٌ[آل ألُّة[زآ زّ[ْجبح ئُّمجُّئ ة[حت ْ ّر ىإل[ذد ّ ز خبآل ئُّ ذُّألإل[

رَُّّْ. ّ أل ّ ف إل[ْخلُّحتحٌُّذ خ ْ

ٌختآل.. زخلرؤجب ألّحلؤ ّ ؤ ّ ه
ةُّ ألختح: ّ خُّة[حتإل طُّؤختٌىَُّّّْ :ىّ هٌُّئُّخلًه ئٌُُّّآل: ٌُّةُّظ[حت ذّحتَّ طُّال
هٌُّئُّخلًه ْ ةه ّئ ؤّحن ْ خلًححت جبٌّ خلّؤآل ئُّ حت�َّضألُّ ذّحتَّةٌُّحبح ئُّ
خ[ٌئخبٌ[ْ ًحآل ّ أل ئُّ سّ[ة[حتٌ[آل ًّحٌُّ:طُّؤ[ألُّ ّ ز ةُّ ٌرآ جبَّمجخت أة[آلا ٌ]هُّحتَّألجم
نيُّؤى ئُّخلُّحت سُّضر دٌُّحبح ّ ةر ئُّْ طُّْ نيًألىُّ جبحتْخلرىختجبَّْْآ ألحبَّحتجبح ّ س
جلؤ[ألُّْحألُّّة[ألحبح خل١حةىلُّحتَّ ئُّ ٌّىحم:ضّ ًّحٌُّ:خل ّ ز ْ جبَّة[ذَُّّْ جلؤ[آل ْ ّىحم خل
خبأل[ألٌُّّ ٌُُّّة�ٌ حت� طُّجلؤًْأل خبأل[آل: خلُّحتسُّال ًحٌُّ: ّ ز إلُّحتَّْإل[ خألّ[جبألختحَّْآ

جبَّخّألألَُّّْ. زّ[ْجبح جن[أل ئُّ ضٌ[آل خبأل[ألّخن إلُّؤًْ ْ جبَّمجختآل إل[ْخُّجي
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..خلّ[ئّجمرخل ألّحلؤ ّ ؤ ّ ه
خبآل :مجحنر خبٌ[أل :ْ ذ[ةُّةُّخل ةّ[أل ئُّخلُّحت سُّضر: ذّحتَّ طضضُّال:
خبأل[آل ط[خًْحتٌُّة[أل :ْ ةئرًحتٌّ ّحنُّ ة خُّ: ٌ]ذة إلُّذ[ ًّحٌُّ: ّ ز جبَّة[ذَُّّْْ
حت�َّضألُّمجخت ىُّئٌُُّّةُّ ّ ذ ذّحتَّ طُّال ْحذ[ أل[ٌُّز. خبأل[آل ّحنٌُّّ ة خُّ ةذ[ٌّ ألٌُُّّز
خلّجمرؤ ًّحٌُّ: ّ ز ؤ[حتةحم نيًألىُّ آ: حتحجبٌى[ئ :ْ ؤ[حتةجم ألّحلؤ ّ ؤ ّ ه هىختٌّ: ئُّ
ألُّخًَّْ خلُّحتةُّْذًْ ةُّ ًّحٌُّ ّ ز ئُّإلُّأل[ْجبحٌُّْآ خبأل نيُّْخل[ألٌَُّّّْ خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٌّ
خُّال نيّأل[ٌُّذّحبحآ ْ خ[ْةجم[حتٌّ خلّجمرؤ ًحآل ّ أل زًٌَُّّألحبٌّ جبجلٌألٌَُّّّْ ئُّ
ْ ّحنىُّجنىختجبَّْْ ز دُّحتحؤدُّحتٌّ ّ خ ٌ[خل[ٌّ إل[ْة[حتٌّ خلّ[ئّجمرخل خلّجمرؤ

دُّجنألُّخًَّْ. ّ خ ِّ ئ خبألّخن

خلُّحتني[َّْث
www.answers.comبtopicبfeminism..
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جنًأل[خلحبح جبْحٌّ خُّ مجُّحت�حآل إلُّخلر ْ ألّجمر ّ ؤ ّ ه
خ[خ[آل ط[ْحز ط[ث

ألّحلال ّ ؤ ّ ه جلححتحٌَّّْ
ئُّ ذضضّضضألضضّضضّضضُّْ ْجنضضٌُّضضُّةضض ألّحلالأfeminismا ّ ؤ ّ ه ْجنضضضٌُّّ
ْحذضض[ طضض[هضضختَّذضضُّآ ْحذضضضض[ٌّ خضضُّ ةضضُّ إلضضض[ذضضضًَّْآ ْجنٌُّّأfeminiaاََّّْ
ؤ[أل[ةٌُّّ ةضضُّ إلضض[ذضضًَّْ ْجنضضٌُّضضَُّّْ ئضضُّْ إلضضُّحت ألحبَّحتٌّأfemaleاٌخن ّ س
ئُّ أfemalesا ْجنُّةُّ ٌضضر جبَّةضضخت خألُّؤ[جبح ئُّ ْحذضض[ ّرآ جبَّمجٌُُّّأل ا أؤضض
femaleاََّّْ movement literatimأ ٌ[آل ّرآ إل[ذد أfemalesاََّّْ
women liberationأنيُّؤى ئُّ: ّ[ألًحٌُّ: ّ ز ذخت: :ىٌ إلُّألحب خُّال إل[ذًَّْآ
خنيًألُّة[آل خلُّحتسُّال حت�حخلرُّْ إلُّحت طُّؤُّجنّ[آل ةُّ إل[ذًَّْآ movementاََّّْ

ئُّضجبَّمجختآل. جبَّْحتٌّ:ؤ خًألَُّّْ:ئُّ ضخت� ْحذ[ٌّ
ًحآل ّ أل ٌُّةجم[أل ْ خبآل ؤ[هُّة[أل ط[خل[ٌُّةٌُّّأ ؤ[أل[ جلححتحَّْ َّْء ألّحلال ّ ؤ ّ ه
َّْحتمج٢حَّْآ هُّحتَّألجمَُّّّّْ ئُّجلؤ[أل خألُّحت�َّذحبح ئُّ جلححتحَّْةُّ زّ[ْاجبَّجبحز. ْ خبآل
أwomanizeا جلححتحٌَّّْ ئُّخختٌّ طّأل�ئّحلٌحبح جلؤ[أل ئُّ 1890ٌحنَُّّْ خل[ف ئُّ
womenأّ ئُّس طّأل�ئّحلٌحبح ئضضُّ جلححتحٌَّْضضضضُّ: طضضُّال ٌضضرآ ضضألضضخت ّ خضضُّةضض[حتجبَّإلضض
ّ ؤ ذ٢ خُّ خًْ ٌرآ:طُّؤُّجي خُّْحذ[ٌّ:أخحلْذألٌَُّّّْ:خبأل[آلاجب ةُّ movementاآ
أل[ٌّْ ّ ز ئُّ ةُّ:ضُّخ[ذّ[آل ٌى﴿ختحْحألُّجبح حت� ئُّْ مجختذَُّّْ خبأل[أل:ةُّّّة[أل]إلُّؤًْ:ني ْ

زّ[ْحألحبح:جبَّةختجب. ْ ٌُّةجم[أل:خبأل[آل
ئُّ 1890جبح ئُّخل[ف ُّةُّؤفس[حت :ٌخ خلّ[خل:ىّ نيُّؤى َّْء ألّحلال ّ ؤ ّ ه ْجنٌُّّ
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marguerite ئٌُُّّآل laا frownedخُّأ حتخبحألُّ خبأل[ؤٌُُّّة�حت:ٌُّة خبؤ[حتَّ
طُّؤختٌى[ ٌُّة�ختذًَّْة[أل ٌٌُّْذُّ: ْ خُّحتٌر[ألّ[: ئُّ خُّة[حتخختحَّْ. : Durand
إل[ْة[ز:ضُّخ[ز آ جبَّخُّضحن خبأل[ألُّ خلّوُّذ ٌ[آل ؤ[أل[ٌّأخبأل[آلاآ ألّحلال ّ ؤ ّ ّحن١:ه ز
جبَّخختح. أل[ْ ْؤ[ألّحلالأwomanismا خُّ خبآل ؤ[هُّة[أل أل[أل ّ خُّجبَّخلرإل خ
ةُّ خبأل[آلا ؤ[هُّة[أل ّحبَّْذختح:أخحلْْذألٌَُّّّْ ّ خبأل[آل:ز خحلْْذألٌَُّّّْ ى﴿ختحَّْة[ألٌ حت�

جبَّةختجبََّّْ. خبآل ؤُّجبَّألُّّّة[أل ؤ[هُّ أل[أل ّ خُّجبَّخلرإل ئُّخلُّحت سُّضر
ذُّجبَّخل خُّ ٌ]ذة ٌر ةُّ:جبٌَُّّْ زُّق[ألٌُُّّ أة[خلرئحلاثحطُّْ ٌّ:ألّحلال ّ ؤ ّ ه
جبْْخ[حتَّ ئُّ خختٌرُّّّ ةُّ:سُّْإلُّحتَّةٌُّّ حخًْألٌُُّّ طُّْ:حت� ْ ّر أل ّ خإل ٌألُّ حت�َّمجُّجلٌّ:أل٢

ط[هختَّذ[آل“. أل[خلأل[ؤٌُّّ ةختجبألٌَُّّّْ أل[خلُّ ّ ز
خ ألُّء إلُّحت: خُّال خبأل[آلآ خُّ خلُّخ[حتَّز ّىُّ جلحألجمر ألّحلال ّ ؤ ّ ه ج إلُّحتَّْإل[
َّْةً ةُّخم: ٌّإلُّألحب ذختََّّْ ٌُّة ئُّ زّ[ْحألّخنآ خ خُّئىً: خُّذُّألّ[آ طُّْحآل
ُّؤيُّئ ئُّ طُّجبَّخّخن ذُّأل[ألُّز ْ ٌُّذُّؤة ْ :خلّ[خل خحلْذألٌَُُّّّْة
ْ خُّحتخُّحتَّة[أل ٌرُّ جبَّةُّْ خبألحبح خُّخلُّحت زّ[ْ ذُّجبَّخل: ئُّمجُّئ ألّحلال ّ ؤ ّ ه جبَّجبَّآلآ

ٌر. أل[ةخت يدًئ ّ خبأل:ز ختجبَّخلرُّخًْألٌ خب
أخحلْْذألٌَُّّّْ طُّألرئخبٌّ دّ ةر ئُّ: drudeا dialrupجبحئختْسأ جبحتْجب
ؤد[جن١َّ ّ ّرثحز جبَّئ theاجبح new women movement خبأل[آل ٌ ألً
ط[ؤ[ع ةُّ خىُّالآ ط[ٌحبئخبٌُّء َّْء ألّجمر ّ ؤ ّ ه خُّحتهختحْحأل أل[خلٌُُّّة ّ ز
ْ خلُّحتَّْحتٌّ حنرألّ ألُّإل ْ خبأل[ألُّ ْحألّأل� ذ٢ ألحلال ْ ٌختجبآل ُّْإل حنرألّ ألُّإل ٌُّخأل[ن

ةؤُّئ�ُّجبح“ ئُّ زّ[َّْ ذُّجبَّخل
طُّألرئخبٌّ د ّ ةر ئُّ rosalindاٌخن Delmarجبحك[حتأ حتجلحئّألحب
ألّجمرُّة[آل ّ ؤ ّ ه  طُّؤخت� ّرثح جبَّئ whatاجبح is feminismنيُّّّح ألّحلال ّ ؤ ّ أه
ٌّض خبآل ةُّ جبَّخّألف: خ٢ةختجبألٌَُُّّّْء: َّْء ألّحلال ّ ؤ ّ ه خضضُّحتجلجبح :زئٌُُّّة ئُّ
ىرّ خلًمح ضٌ[آل خبأل[آل خُّحتسُّخلرٌُُّّ. ذّ[ خبأل رٌ ذ[ٌدُّفُّألحب ْ أل[َّْ ّ جبحٌإل

ٌجتآل“ ألّحلال:جبحجبَّحت� ّ ؤ ّ ه خلّ[خلُّذ ْ ألّحلال ّ ؤ ّ ه حتٌّ ً ذّ ضٌ[آل ألّحلؤآل:ْ ّ ؤ ّ ه
ةُّ خبأل[ألُّ ىٌ مجًذ[حت :جبَّخلرُّخُّحتةختجبأل:خ ألّجمر:إلُّْئحبَّجبحز ّ ؤ ّ ه ط[ٌحبٌ[ٌّ
�ٌُّةحبَّأل أل[ٌّْ: ّ ئُّز ّرآ: خبألَُّّْ:مجُّئُّخًْخ ؤُّمختٌو ْ سّإل[ألد٩ّ ؤّ[ألٌُّّ ئُّ
ئُّأل[ْخختجبآل ط[ْحجلٌّ ْ:خلّ[خلُّز جبَّخلُّز ّر خحلحأل خى[زآ ة[حت خبآل ٌُّة�ختذأل خ
خُّحتسُّخلرُّةختجبأل ْ خبٌ[آل ط[خل[ألى[حتٌّ ْ ٌى﴿جمغ حت� ْ خألّ[ذأل[آل ط[ْحجلٌّ خ�ختَّ ألّفآ
ألّجمر ّ ؤ ّ ه خبأل نيًألىُّ: ؤختلآ خ ؤُّمختٌوُّّّ ْ ط[جنر ْ ط[خل[ٌخن: ْ ٌ]ذُّخ
خبألّخن:ز[خُّألحبٌّ ْ ذُّخى[زآ:جبَّخل خبآل ذُّجبَّخل ئُّ خ[خم خُّحتئٌَُّّّْ ّر جبَّجلحأل
ٌجم[ حت� ز[خُّألحبٌّ جبٌجم[آل طُّؤُّجي ةُّ ّرآ مجحتزأل إلُّئًؤُّحتس ْ ٌُّذُّؤة ط[خلر

ّر. جبَّخ إلجنّ[حتٌُّّة[آل ْ حتجنألد٢ٌّ ط[خًْحتٌّ:ْ
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ةُّ إلٌُُّّآ ٌُّخأل[ن ىّ خُّحتطُّع[ؤ خُّنيُّألحب خ[َّْحت�ٌ[آل ألّجمرُّة[آل ّ ؤ ّ ه
خُّإلختَّ ٌُّء َّْةً :ٌّ:ةُّالآ جبَّخ ْ ؤختلآل زّ[ْ ْ ةُّ:خبآل طٌَُُّّّْآ خل[ة[حتذختٌألّ[آل
ئٌُُّّآل : جبَّخ ٌُّةجم[ألُّّّجي طُّْ َّْحتمجختآلآ: ضٌ[آل: ؤختل[ٌُّذُّّّةٌُّّ ؤ[هُّ: ئُّ
طُّْ جبَّخ ّ[ألًحٌُّ ّ ز . زّ[جبحأل[خ جبحألّ[آل ٌ[خل[ ُّْ�ؤُّئة ْ ىختحخيدًئ مجحنرَُّّْ
خُّإلُّؤ[آل ّرآ جبحجبَّأل :خبأل خُّإل زختَّألجمّسحبح: ئُّ: ألُّحتٌر :ْ جبحذ ةُّ خلّوُّذ[ألٌُّّ
خُّ زختَّألجمّس خُّ ألُّحتٌر ْ جبحذ طُّْ:خلّوُّذ[ألٌُّّ:ةُّ َّْء آ ٌّجبحخألخت خُّمجختألل ًَّّ جن
ٌرآ ألحبحت ّ خألختض مجختألل خُّ ّر جبَّخ خلجل ْ جنٌُّْجمرض قًألُّ خ آ جبَّجلحأل زّ[ْحألٌُّّ
طٌَُُّّّْ ة[حتٌّ: ألّحلال ّ ؤ ّ ه ٌر.  ألحبحت ّ جبَّألختض مجختألل خُّ حل: ّ إل ْ جبَّخلُّز نيآل َّْء
ؤ[هَُّّْ ْ ل[ٌُّذؤخت خُّإل[ٌّ ئُّحت�ٌّْ زّ[ْحآل ْ خبأل[آل ةُّ جبحتْخلردى[ز ّحنٌُُّّء ط[ٌحبٌ[ئإل[ْة ؤختل[ألُّْ ٌُُّّة�ؤُّئة طٌَُُّّّْ ط[ؤ[عّ[آل ألّجمرُّة[آل ّ ؤ ّ ه خآلآ ٌُّةجم[آل

ّر.أ10ا أل ّ ألُّؤ خ[ٌّْ خلُّز[ألحبآل ْ جبَّخلُّز ةُّ خُّحتإلُّال. رُّ ّ خ
َّْ زٌُّخت� خبأل[ألٌُُّّ خحلْْذألٌَُُّّّْة ألّحلال ّ ؤ ّ ّرثحه جبَّئ طُّقُّجب ةضضُّخبحئ
ئُّ ط[ٌحبٌ[ةُّ ألُّّّ. ط[ٌأل ىّ ؤُّجلإلُّخ زٌُّ[ؤُّة[أل ْ ألُّّّ شّحلخ مجختحؤ خل[ئزخت� ئُّجبْحٌّ خل[ئ ًَّْيإلُّئ جبألّ[َّْ: خبأل[أل :ْ ةىل[آل ألختحَّْة[أل ّ نيُّز ضًحخلرُّ

ةختجبَّْْ.أ11ا ذُّجنُّألٌُّّ
ٌختألُّْ ؤجب جبألّ[ٌّ أل[ْ ًٌّْيةُّ:إلُّئ خحلْْذألٌَُُّّّْة:خبأل[ألٌُُّّ ألّحلال ّ ؤ ّ ه ةُّْحٌُّ
ْ رَُّّْ ّ خجمُّأل زّ[ْ ئُّ:جبَّخلر إلُّْئحبَّجبحز:جبَّخلُّز جن[حتخلر[ألُّّّذ:حت�خبط[ْحٌُّآ
حت�َّمجُّجلَّةٌُّّ:ةؤُّئ�ُّجبحآ إلُّحتجبْْ ًحآل ّ أل ئُّ خى[ز جبحخُّجن ُّةجم[آل :ًٌٌَُّّةّ جن خُّ
خُّ ر ّ ةختجبأل ةؤُّئ�ُّجبحْ حألى[حتٌُّّة[أل مجحت� ٌحلٌّ زُّحتحْ ئُّ خبألُّ أل[أل ّ جبَّحتإل إلُّحتَّْإل[

طُّةرّم. ْ ألُّحت ّ جبحإل ىٌ خًألَُّّْحت

ألّحلال ّ ؤ ّ ه حبحألخلُّحتإلُّئ جتٌّْْ ّ ؤ
ئُّ خُّة[ذ إلُّخبجبَّإلُّؤّ[آل خلُّجبٌَّّ هٌُّئُّخلًه[آلآ ْ جتْْألًخم ّ ؤ جلحتخٌُّّ
ٌألألَُّّْ جبَّمجُّحت� طَُّّْجي إلة[حتٌّ جبحأل[َّْ. هُّئجمُّهُّّّ خ٢َّ طُّال طُّال: جبحٌىدًْأل
ْ :ٌُّذُّؤة ْ ط[خًحتٍ جلحتٌّ مجحت�ألى[حتٌّ: : إلُّخبجبٌَُّّال خلُّجبٌَّّ ةُّ طٌَُّّّْ خ
طُّْحتْز[ خ[حتٌّ حٌّ ض٢ مجُّجنُّخلُّألحبأل ْ زّحنُّخل[جلٌّ حت�جنجن ٌّخُّإل خلّ[خل
ألًّجلئُّألحبح ْ طًخل١حئّ[ ئُّ:طُّؤختٌى[ْ خلُّحتٌإلُّئحبحآ:إلُّحتَّْإل[ طُّْ:جنحت�جنَُّّْ ٌّخُّإل
ئُّ حت�ٌْْ[آل ٌى[ألَُّّْ جب ئُّ ؤختل ؤئّألُّإل[ خُّ حت�ٌْْحبحآ ح ض٢ جن[حتخلر[أل مجُّجنٌُُّّة
ضٌ[آل ٌّ[ألٌُّّ جب ألُّحتٌر ْ جبحذ ئُّ جبَّخلر أل[ني[حتخًْآل خَُّّْجي ةختجبآ جن[حتَّة[آل
خىُّآلآ حت�َّهر[حت ّر خ�ًع جن[حتَّة[ألحبح خبٌ[أل ئُّمجُّئ ةُّ ذخت ىٌ سحت خُّ ْ إلُّئ�ختآل
إل[ذأل جبٌّ. ٌَُّّْخُّض أل[ٌ[خ حألى[حتٌُّّة مجحت� ُّ�ؤُّئة خل١حةرحتٌّ خَُّّْجي:
جبْحٌّ طُّْحتْزُّّة[آلآ ْذُّ ئُّ ط[خًْحتٌّ ة]ني ة[حتْ ؤٌُّحبحأل خ خبأل[آل ؤُّفخُّة
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ئُّْ خًْ. سّإل[أل مجحنر�٢ٌّ جنُّحت�ٌّ ئُّجبْحٌّ خُّذ[ٌدُّز ْ زّحنُّخل[جلٌّ حزُّحت�ٌأل يًئحت� ىٌ مجحت� ًط[ئ مجحت�جبحتح:ْ ُّخألُّؤ[ئ خ ألُّحتٌر زٌُّر[:حت�ْحأل�ٌُّّ زٌُّر[ خلُّحتجبَّؤُّجبح
خلُّحتٌإلُّئحبح. خبٌ[آل ر ّ نيأل خُّ خلُّخ[حتَّز خبألحبح حت�ْحأل�ُّة[أل ئُّ

ةُّ خ[ْء ةختجب. َّْ]ط خبأل[ألحبح ئُّخُّحتجبَّال ة[حتمجُّة[أل زّحنُّخل[جلٌّ حت�جنجن
ًةختجبألّ خُّض هختٌ[ٌّ حلحألحبحآ ّ ض ئُّ خًْ ألُّحت ّ خُّحتإلُّؤإل ّحلٌّ إل ذ[يُّ ْ ؤ[ئ خلُّحتزُّحتجنر
خ[ْء ْ ألُّةختجبخًْ جنًٌ[آل ّحنر[ إل ةُّ ةىل[ألٌُّّ طُّْ ألُّجبَّةُّْزآ حلحآل ّ ض ذُّْحٌّْ
ْ خلُّحتزُّحتجنرىُّحت ةُّ ًَّّخبأل[آل خ إلُّحتَّْإل[ خًْآ ًةختجبألّ[آل ّ خُّض خُّحتزختخلّ[حتٌّ
ة[حتةختجبآل جبَّحتهُّذ جبَّخًْحٌُّ ْ ط[خلرُّأل�:خبٌ[ألَُّّْ ةُّْذألُّ ألُّخًْآ ًّةُّحتٌ[آل خُّض
ة]ني خُّ جبَّخلرّ[آل ًَّّخبأل[ألُّ خ ةمت:ْ خىُّآلآ:طُّْ جبحخف خضٌ[آل ضخبٌ[ألحبآل ْ
ّألآل. خإل خُّجبَّخلر ذًحألّ[آل ْ ة[حتةختجبآل ؤ[ه أل[أل ّ خُّجبَّخلرإل خًححتٌّ ئُّ ةختجب
خُّال خًْآ ةُّال جبحإل[ذُّةُّجن:ْ خبآل:جبخبْححت:خًْ خ: ؤ[ئ جبَّحتٌََّّّْ ة[حتٌّ إلُّحتنيُّألحبَّ
ذُّجبَّخل إلُّحتَّْإل[ ْ:ةؤٌُُّّذآ ني[ة:ط[خًحتٌّ خ حت�َّضجم[ألحب ىّ جبَّحتهُّذ

ةُّؤىختجبََّّْ. خبآل خلُّحت ئُّ زّ[ٌّْ ط[خًْحتٌّ
ة[حتٌ[آل خ[جلححت�ٌّ حت�ْْخُّحت�ٌّْْ أل[ْ ّ جبَّحتإل ؤ[ئ ًٌَّّّ نيًححتني ئُّ خبألّ[آل سحتَّ خُّْ
ٌجتحآ جبححت� ألّجمرّ[آل ّ ؤ ّ ه ألُّزجم[ٌَّّْ ضُّخ[ذ خأل[نٌُّّ ًَّّخبأل[ألُّ خ ْ ةمت طُّْ ةختجبألَُّّْآ
جبحْحٌّ:جبَّأل�حبحآل مجٌُّحنرُّ ذ[ جبَّخًْآلآ أل[َّْحت�ة١ خُّ ز١ذختْ: جبحْحة[آل جبَّإل[ز ذ[
جبحْحٌّ خلّ[خلَُّّّْ ذُّجبَّخل :ْ خلّ[خلُّز ةُّأل[ف ئُّ خطٌَُّّّْ ضز[ْذآلآ: ْ
ٌحلآل. خس[حت جبَّخلرىُّْذُّة[ألّ[آل ْ خىُّآل ؤ[هُّة[ألّ[آل ئُّ خُّحتمجختٌّ ْ حخ�ٌُُّّألآل حت� خبأل[آل
َّْةً خًْألَُّّْْ خلُّحتخُّض ْحتجبَّ ْحتجبَّ ًٌَُّّّ جن خُّال ط[خًْحتٌَُّّّْ ئُّخ[حتٌَّّ خبأل[آل
خبأل[آل:ط١ّ خُّ:أل[خُّحتحخُّحتٌُّة[آل:ةختجب. إلُّخلرّ[آل ؤٌُّحبحألَُّّْ:ْ ً ّ إل[ذألُّ:أل ْجلٌَّّ:ة[حت
طُّْ جبخبٌّ ضُّخ[ز ْ ةختجبآل جبخبحٌُّذ ةُّْذألُّ ألألَُّّْآ ّ ف ّحبَّألل: خ ألٌُّ[ألحبَّذًحأل
ةختجبَّخلُّحت جنّ[آل إل٢ طُّظ[حتَّجي: :ْ ألُّخًْ ة[حت خ جبحجبمجُّحتٌّ: ّحبح ّ ذ ٌ[خل[ٌ[ألٌُّّ
ٌُّذُّؤة ىّ ْحئُّذ حت� ََّّْ ئ٢ خبأل[آل خحلْْذألٌَُّّّْ زّ[ْخل[حتٌّ. :ذُّجبَّخل
طُّمجُّحتني .سّإل[أل ىّ جنر رُّ ّ جبَّخ ّحبٌّ إل ّحبٌّ إل ْ ٌّجبَّمجضضخت َّْخُّض
ئُّ خبأل[آل خُّجنحبححتٌّ ٌُّةَُّّْ ئُّ خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٌّ زًٌَُّّألحبٌّ ًٌجمرُّّة[أل ّ ز
ألّ[جلْ خُّ خ:مجٌُّحنغ حت�خبحألُّآ ة[حتٌّ ْ إلُّحتجلحآل ة[حتٌّ ّحلٌّ إل خًححتٌّ:ط[خًْحتٌحبح:َّْء
ألُّة[ألٌ جنً جبَّحتمج[ٌّ خُّحتَّ خُّحتَّ ْ ط[حتحَّْ أل[ٌُّ ّ إل خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٌّ حبحٌْجمرُّّة[أل ّ ز
جبْحةُّْذًَّة[أل خ٢ةُّ جبٌىَُّّْ ٌُّةُّئ خُّال ةختجبآلآ: َّْ]ط خ ة[حتةختجبأل
جبٌىُّ ًٌَُّّةّ جن خُّ ًٌّأل خلّجمرؤ ئُّ ّجمر[ةُّ ط ةُّ ّحنًْآ ز ألّحلحؤ خلُّحتض[أل
ٌُّذُّؤة خًححتَّة[أل ئُّ: خبأل[آل ة]ني ٌّْخُّحتخ ئُّمجُّئ جبَّحتضجمردًْآ ٌّض
جبَّةختحْ جبخبحٌُّذ ُّ�ؤُّئة خل[نىختجبألٌَُّّّْ ئُّ طُّْحآل ذًحأل[ٌُّّة[أل ة[حتحٌُّّّ ْ
ؤُّئة ألًٌَّّّ ًٌْإل[ذ ّ ئ ْ ٌ]ذًحأل ئُّ خُّحتني[ْ ىّ خُّجن ئُّ ٌُّّ�ؤُّئة
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ْحيّن ْ ؤ[جبٌّ خأل[نُّة[أل ةُّ خًْ أل[حت�جنألَُّّْ ُّض[ئ ئُّال إلُّحت دُّجنحبَّةختجب. ّ خ
جبخبْححتٌُّّ ئُّال: ُّ�ؤُّئة جبَّحتخ[جلةختجبأل ْ ني[حتَّخلُّحتةختجبآل خ خبأل[آل خحلْذألٌَُّّّْ:

إلٌُُّّ. ٌجتٌَّّ جبحت طُّؤخت�جي ذ[ ةُّ مجختز جنىئ
خ أ1775إ1783اآ خل[ف ئُّ طُّؤختٌى[جبح ٌّخلُّحتخُّض جنُّحت�ٌّ ئُّ:حت�خبمج[حتٌّ
ْ إلٌُُّّ ٌُّزّحن ط[خًْحتٌّ:ْ ْ خلّ[خل ؤ[ه ةُّ ةختجب جبحتة:خَُّّْ خبآل ٌُّةُّظ[حت
خًٌَُّّْ. ئّر[حتٌُّّة[ألذ جبَّخلُّذُّ حت�ْْخُّحت�ٌّْْ إلُّئدجتححتجبأل:ةختجبْْ ؤ[ه جبحْحٌّ
هُّحتَّألجم[ خبأل[أل خُّ ضٌّ:مجٌُّ[ألحب ة[حتٌ�ُّحتٌّ طُّؤختٌى:خبأل ضًحخلرٌُّّ ْ ط[ؤ[ألش طُّْ
أ1789اجبح خل[ف ئُّ: هختجي خلُّْجلَّ :ْ ٌى[حت ةخت :خبأل إلُّجلححت أ8ا ْذُّجبح: ئُّْ ْ
ئُّ ضٌ[آل ؤ[هُّة[أل أل[أل ّ خُّجبَّخلرإل خ خل[ٌّ ل٢ جنىخلُّحت:ة جنّ[آل:ةختجبَّ إل٢
ألّجمر ّ ؤ ّ ه مجختْز إلُّخًْأل ًٌجمرّ إلُّخلر:خُّ:ز َّجبح ئ٢ ةُّْحذُّ ط[جلحجبٌحبحآ ْ أل[آل
�ٌُّةحبَّأل نيًألىُّ ألّجمرآ ّ ؤ ّ ه ّر ألُّألختحخ أل[ٌّْ نيُّؤىّخن َّْةً طُّمجُّحت ةختحَّْآ
ألّحلال ّ ؤ ّ ه زختخلٌُّّ حبحألخلُّحتإلُّئ ّرآ:خُّال جبَّمجٌُُّّأل ْحذ[ إلُّؤ[آل ط[ؤ[ع ٌُّء ْ

خّجمرُّال. خلُّجبٌَّّ خ ٌرَُّّْ جبَّمجُّحت� خبآل ة[حتٌّ ْحذ[ْ َّْةً
خًَّْ ّ ٌُّة ألّحلال ّ ؤ ّ ه خّجمرُّال خلُّجبٌَّّ ٌجتحٌّ جبحت خُّ ّف خئ خرًحألف حت�َّأل�ُّ
سّإل[ألحبح ط[خلر ئُّ ؤحنرًؤخت�ٌّ جلحتذختٌآل إلحلحتٌ[ألٌُّّ ْ ٌُّذُّؤة خحلحلُّ ئُّْ
ألّحلال ّ ؤ ّ ه خّجمرُّؤَُّّْ:خحلْذألٌَُّّّْ خلُّجبٌَّّ ئُّ:خلُّحتَّذ[ٌّ ط١ّ جبحتْخلرىختجبَّْْ.
ْ:ٌ[خل[ٌَُّّّْ ٌُّذُّؤة ْ خلّ[خل ْ طُّجبَّخ ئُّحت�ٌّْْ سّ[ْحجلََّّْ ىٌ حل ّ خُّإل
حت�َّْجن ئُّ ْ:ٌ[خل[ٌُّّة[آل خلّ[خل:ْ ٌُّذُّؤة حألُّ مجحت� ئُّْ جلحت ٌُّخ جبَّحتةُّْز.
خحلحلُّ طُّْ ًٌّْيإلُّئ خُّ ٌُّةُّظ[حتجبح ئُّ جبَّجن سّ[ْحجلَّة[ألحبح ُّ�ؤُّئة خبأل[آل:ئُّ
ًٌَّّّ خُّجن مجحنرّحبح ة[ٌٌُّّ ئُّ خبأل[آل :ٌَّط[ؤ[جب حأل[ألُّجي: مجحت� ئُّْ يُّئُّؤدحبٌَّآل. ئُّ
زئُّْز[ٌُّ سّ[ْحجلَّة[أل خُّجنُّ ْ ط[خًْحتٌّ ئُّة[ٌٌُّّ ة[حتةختجبآل ئُّْحألُّجي سّ[ْحجلآ
ْ شىًؤُّز ة[خّألٌُّّ زُّحتئُّؤ[آلآ: رّ طُّألحبحؤ جبَّأل�حبحآلآ :ؤ[ه آ شىًؤُّّّة[آل
خحلحلُّ طُّال ؤ[هُّ:ؤُّجبَّألُّّّة[آلآ.....إلرحب خُّإلختَّؤُّألحبخًْآل:ئُّ يُّجلحٌآ ذُّجبَّخل
َّْء ّحنىُّْذًٌّْ ز :ذ[ألْ ئُّ ألُّّّآ ة[حتٌ�ُّحت: ٌُّء َّْةً سّإل[ألحبح إلُّؤًْ ئُّ
ةُّ مجحنر�٢ذختَّ ْ حت�َّأل�[ْحت�َّألل ىّ ْ:طًخل١حئّ[:خحلحل ةُّألُّجبح طُّْحتْز[آ ضحتط[ْحٌّ
ذ[ألْ ٌّإلُّألحب ىحبح:ئُّ ّ ئُّ:ة[ذ إلُّؤًْ:خُّجنُّة[أل:ةؤُّئ�َُّّْآ ةختجبَّْذُّ جبجلٌَّّ
ىإل[ذًْ ّ ز ىٌ ذحت� رُّ ّ خد ْ جبَّجلمج[ة[ألَُّّْ ْ جبحال أل[ْ رُّ ّ خىل ذًحألًٌُّّذ طُّْحتْز[جبح
ضحتحء ْ حبحآل ّ ؤئؤأل ئُّ ٌُّة١جبح ئُّمجُّئ ةُّ ألّجمر ّ ؤ ّ ه ٌى﴿ختحٌّْ حت� نيُّألحبٌآل ئُّ
ّحنًْ ز خلّ[ئّجمرخل:ةخئ ذ[ألْ ئُّ: خ[حتْجبضُّةُّ جبَّخُّضحنآل. خٌُُّّة١ٌخن
ئُّمجُّئ خُّحتَّأل�[حتخًْألٌَُّّّْ ٌّخُّإل ألّحلال ّ ؤ ّ ه س[حتحآل ْذ[ألُّ ئُّْ نيًألىُّ سّ[ْحجلَّآ
ةحتٌ[آ ط[خلّ[أخبحزآلآ ذ[ألْ ئُّ ة[حتٌ�ُّحتذختخًْ. شّحلخّحبح ذ[ء خلّجمرؤ:جبحضختحٌّْ
خحلْذألٌَُّّّْ خ[ْةجم[حتٌَُّّّْ ٌ[حتجبَّحتحألٌُّّ خخت� ٌَّط[ؤ[جب ٌّخُّإل ذ[ًٌحآلا نيفآ
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ئُّ خُّذ[ٌدُّذ ألُّخًَّْ ى[حتٌ�ُّحتٌخن ّ خ خُّال ألُّخلُّألحبخًْآ زُّحتٌَّّ ألحبَّ ّ إل ألّحلال ّ ؤ ّ ه
خبأل[آل إلُّْف خلرُّؤ[ذّى١ٌآل ْ :مجختأل�١ٌآل جبْْجبف ِ خ ٌ[خل[جبح. خُّال ٌّإلُّألحب:حت�ٌألمج
ٌر جبٌَّ[ألُّْ ؤ[هٌُّّ طُّْ ضجمرألُّحت�ٌّْْ ْ ٌُّإل إلُّئًؤُّحتس ئُّ حت�َّضألُّمجختذآل خ
ةختحهراٌّ ْئجمرآل أؤ[حتٌّ خُّحتإلُّؤ ئُّ خبأل[آل ؤ[هُّة[أل ئُّ خُّحتمجختٌىختجبآل ئُّ ّر جبَّخ
خُّ ألّجمر ّ ؤ ّ ه مجُّْحتٌَّّ حمجٌُّ[ألحبأل حت� ٌُّةُّؤف خُّ ةُّ خحبجلٌألَُّّْآ: طّأل�ئّحلٌحبح
خُّ طُّْ ألّحلؤّحبح ّ ؤ ّ ه جتٌّْْ ّ ئُّ:ألًْخلّأل:ؤ خُّ:جلحتٌّ ْ ٌر جبحجبَّألخت طّأل�ئّحلٌّ جلؤ[أل
ألّحلال ّ ؤ ّ ه طّألشّئ َّْةً ذُّأل[ألُّز ٌ[ضًجب آلآ طُّال:إلحلحتَّ:جبَّخبؤ٢ ىّ جبَّخلس ض[ف
ّحنُّةُّّّةُّ ز ْ: إلُّْئ خلُّحتَّة١ٌّآل خُّحتإلُّؤُّةٌُّّ ٌر جبَّمجًذخت َّْ جبَّخُّآل.  أل[ٌّْ
.إلٌُُّّذ ألّجمرّحبح ّ ؤ ّ ه مجًذ[حتٌّ حتؤُّئّحلةختجبأله ئُّ ذ[ة﴿ًحجلحألُّ ألّحلؤ ّ ؤ ّ ه ةُّ
جبٌ[حتٌىختجبأل ؤ[ه ؤختلُّة[آل ّر جبَّخ ةُّ جبَّخلرُّْحخبٌَُّّ طُّال حبحَّْ ّإلُّْئ
ذًألحبٌّ خُّ ةختحهر: ْئجمرآل: ٌرَُّّْ. خ�خت خبأل[ألّخن ّر إلُّخ ضٌ[آل: :ني[حتَّألًْخل
خبآل ألحلؤ١ٌّ :خلختْجنر ئُّ ّ�ٌُّحنرألُّةٌُّّ ذ ئُّخُّحت ٌر جبَّمجخت حتخلجي ئُّ: حت�َّضألُّ
خُّضض ؤختلُّة[آل إلُّؤًْ ةُّ جبَّة[ذَُّّْ طَُّّْ ئُّخلُّحت سُّضر خُّحتحؤدُّحتجبح ئُّ ْ
ٌُّةجم[آل ؤ[ه ئُّْحألُّجي ؤ[هآلآ: ٌّإلُّألحب ؤ٢حذ�ختٌّ ةُّ طُّيألف خًألَُّّْحتٌّ
ألّحلال:خُّخلُّحتحز[ٌّ ّ ؤ ّ ه خحلحل خْخًْألٌَُّّّْ ْ خًْآل حل ّ خُّإل ط[جلحجبٌّ. خُّ خلُّخ[حتَّز
خلُّجبٌَّّ شُّهر[ة[أل خلُّحتَّذ[ٌّ ْ جنُّخلر أل]خل ٌ]ذة ئُّ ذ[ٌدُّذ خُّ سّإل[ألحبحآ
ٌ ألً خحلحل ةُّ رَُّّْ ّ أل ّ جبَّإل حت�حخلرٌُّّّّ: طُّْ :خ ُّ�خُّئ أة[خلرئحما خّجمرُّؤحبح.
جبٌٌَُّّّ ئُّ ّحن١ ةُّ:ز ةؤٌُُّّذّ[ألٌُّّ خحلحلُّ ئُّْ سًجبح ألُّخًَّْ جنر ألّحلال ّ ؤ ّ ه
خبأل[ألَُّّْ طُّْ ئُّأل[ْ ألّحلال ّ ؤ ّ ه خًْآلآ:خُّئىً ط[حتحجبح ئُّ خّجمرُّؤحبح خلُّجبٌَّّ جنُّخلر
طُّْ ْ خ[ْةجم[حتٌّ جبخبٌّ ئُّ ّجمر[جي ط ْ خحلحلُّة[ألحبح ئُّ خُّجنحبححتخًْآل ةُّ ّىختجب جبَّخلرّس

طُّْحأل:ط[جلححتجبحخًْ. خحلحلُّة[ألّحنحبح ةُّئُّأل[ْ إلُّخلر[خًْآل َّْحتمجختذألُّ:ضختحز[ألُّ خلًجب
أ1830إ أل]خل ٌُّةُّؤف:جنُّزئ:ئُّ ٌرآ جبَّخّألخت جنُّزئ خُّجبْْ ألّحلال ّ ؤ ّ ه
طُّْ ٌرَُّّْآ جبَّمجخت ّجمر[ ط إلُّذ[ أ1960ا خل[ف جنُّزئّخن:ئُّ جبَّْْؤف 1920اآ
خُّجبَّْحتٌّ ةُّ رُّضٌ جبَّمجخت أ1920إ1960اٌخن: : خل[ف إلُّئدُّذُّ خلُّحتجبَّؤُّ:
جبٌحبمج[ٌّ:ؤ[هُّة[أل ئُّ ٌُّةُّال جنُّزف جلَّؤّألٌُّّ ٌر. جبَّأل[خلخت حت�حَّْخلر[آل ْ ْحجلخًْآل
خُّ ألجلجبَّإلُّال خلُّجبٌَّّ خلُّحتَّذ[ٌّ ئُّ ئءا أسآل جلؤ[أل ةُّ ةخلّىّحبحٌُّ ئ٠ّ�حف
ئُّ جبٌحبمج[ٌُّجي طُّال ة[حتٌ�ُّحتٌّ حذختٌآل ض٢ رَُّّْ:ْ ّ أل ّ جبَّؤ ٌحبح هختحْحأل١:ئُّْ ًٌَّّّ جن
ؤ[ه خلُّك[ألحبأل ئُّ خختٌر:خًْ خلُّحتجبَّؤُّ طُّال خُّحتأل[ؤٌُّّ:مجحنر خًْآ طُّؤختٌى[
جبَّْْؤ جنُّزف: طُّْحآل. ؤُّجبَّأل ؤ[هُّة[أل ةختجبأل هختحْحأل١ ْ خبأل[آل: خ جبَّألل
طُّجبَّخّ[ز طُّْ ٌرآ: جبَّأل[خلخت جبٌدلًححتا: أخلّؤآل خُّ: هُّحتَّألجم[ ئُّ: ألّجمر ّ ؤ ّ ه
خلّؤآل . أل ّ خألُّؤ[ئُّجبح:جبَّأل[خل ئُّ جبَّخلُّذ:خ[ْةجم[حتٌّ ؤ[أل[ٌّ َّْء:مجختأل�١ٌآل
ةألُّزُّحتخلر[ألٌُّ[آل حت�ْحأل�ٌُُّّة زّ[ْ ألًْخلُّحتحأل ةُّ خ[َّْحت�َّجبحٌُّ ئُّْ جبٌدل[حت
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خ[جن١ْ ذ[ةً جبَّألًخلآل خبأل[ألَُّّْ خ[خُّز ئُّ زّ[ْ ألًْخلُّحتحأل إلٌُُّّْ خبآل خُّ خلُّخ[حتَّز
إلُّؤًْ سُّحتمجٌُّّ ئُّ جبٌدلًححتََّّْ خلّؤآل حت�ْحأل�ٌُّّ خأل[خلآل. ضٌ[آل ذُّْحٌّْ خُّ

إلٌُُّّ. حل ّ خُّإل ىّ جنُّزئ هُّحتَّألجمُّّة[ألحبح ألّجمرُّ ّ ؤ ّ ه
خُّ ألّجمر ّ ؤ ّ ه خحلْْذألٌَُّّّْ خّجمرُّؤَُّّْ خلُّجبٌَّّ خلُّحتَّذ[ٌّ ئُّ ةُّْحٌُّ
ٌ[خل[ٌَُّّّْ ْ ٌُّذُّؤة ْ خلّ[خل ْ طُّجبَّخ حت�ٌّْْ ئُّ سّ[ْحجلََّّْ ىٌ حل ّ إل
خُّخلُّحت جبحخُّجنّىختجبآل خًْ ألّجمر ّ ؤ ّ ه سّ[ْحجلٌَّّ ّحلَّ إل طُّْ إلُّحت جبَّحتةضضُّْزآ
ٌحلٌّ زُّحتحْ ضجمرُّّ .....إلرحب. ؤ[حتةجمآ طّجمؤآ آ حجبٌى[ئ حت� آ ئ٠ّحئ ألّجمر ّ ؤ ّ ه
ط[ٌحبئخبٌ[ْ أل[ٌّْ ّ خُّز جبَّحتةُّْذآلآ ة[ذُّجبح ئُّْ ةُّ خلّ[خلُّّّة[ألَُّّْ نيُّؤىُّ
ًٌَّ ئُّْ ألّجمر:جبحخُّجنىختحْآ:ط١ّ ّ ؤ ّ خلّ[خلُّّ:سّ[ْحجلَّة[آل:ط[ٌحبئخبٌ[ٌّ:ه مجختْزُّ
سّ[ْحجلَّة[آل ْ:خنيًألُّ مُّيئ ٌّز[جنى خًْخُّ حألحبْ جبحت� ٌّحت�حخلرُّيّألُّةٌُّّ:ض ْحذ[

ّألّجمر. ؤ ّ ه ٌ[آل خبألأل[خل خحلْْذألٌَُّّّْ ألُّء

ئُّ:ألًْخلّألحبح جنًأل[خم مجُّحت�حآل:خُّجبْحٌّ ألّجمرَُّّّّْ:خ ّ ؤ ّ إلُّخلر:ه ئُّ
خ ُّّآ ّخل[ئ ألم٢ٌ ٌل�ُّحتحؤخت ىّ إلُّخلر ألّجمر ّ ؤ ّ ه إلُّخلر
ة[طّألُّ ةُّطُّْ جلحتٌَّّ ْ : �ْجل إلُّؤًْ: طُّْ: ْ زّ[ْ: شُّيّيُّذ ّجمُّألحبألٌَُّّّْ: ئ
ةجبَّة[ذَُّّْآ ضٌحبح ئُّ:ؤحنر شُّيّيُّذُّة[أل ْ:إلُّؤًْ ّر أل ّ طٌُّإل خبألحبح خُّخلُّحت
جلحتٌّ ْ �ْجل ئُّ خبأل[ألُّ أل[ألٌَُّّّْ ّ إل ط[مج[ خُّ أل[خلُّجبح ّ ز خل[جبَّذختٌآل ئُّ ألّجمر ّ ؤ ّ ه
إل[ذًَّْ خُّخلُّحتٌحبح زّ[ََّّْْ ئٌُُّّآل ةُّ ألُّمجدُّذّ[ألٌُّّ يُّإلختْ إلُّؤًْ:طُّْ ْ:ئُّ زّ[ْ
ةُّ طُّْحألُّآل ألّجمرُّة[آل ّ ؤ ّ ه .ًٌَّ�٠ّ ئ ىّ أل[أل ّ جبحإل ْ خختخلر حلْ ّ إل إلُّؤًْ ْ
ىّ إلُّخلر ْ ٌ]ّجبأل ىّ إلُّخلر خُّخ نيًألىُّ إلٌُُّّآ َّْحألٌُّ[آل نيُّزخت� ىّ سًحتطُّذ
ز[ذختٌ[ذّى ذُّجبَّخل ذُّألإل[ جبٌآل: ْ ؤّر[هّحلٌ جبْْحتةُّْذُّجبحآ: إلًّؤ[ألرّى[ألُّْ
خُّال إلٌُُّّآ إلة[حتٌّ جلحت خ[ْء: ذُّجبَّخل ؤ[ألٌَُّّّْ إلّىل١ّ. ٌرَُّّْْ ّحبَّةُّْ ئ
ه أل[ذًحألف ؤُّ ّ ط ذخت ْحذ[ٌُّة خُّ جبٌألُّّّآ إلة[حتٌّ يًئُّة[آل إلة[حتَّ ئُّ ّ ٌُّة
جبٌألّحبح ئُّأل[ْ:جنُّزف ّجمي[آل ط ذ[ ّ:ةُّ :ةُّخل ز[ئ خحبٌَّألُّ خبعًحجلٌّ ْ ألّجمر ّ ؤ ّ ه

ّر. خًْخ ألًيًال جبٌألحبح مجُّحتجبحٌّْ ئُّأل[ْ ْ ّر خًْخ نُّحتة
ض[َّْأل خُّ :ةختجبأل ْ خبآل ىختجبألطّألحبٌمّحبْحئ ّر إلُّئحبَّخلر ألّجمر: ّ ؤ ّ ه
ًٌَّّّ:ألًخل[َّْْ ز ةُّ ذخت طٌَُّّّْ ىٌ ْذ إلُّؤًْ ّجمُّألحبألٌَُّّّْ ئ ْ:ٌّض ضًجبٌّ
ْألّىختجبَّْْآ زّ[ْحألُّجبح ذٌُُّّةخ ئُّأل[ْ: :ْ ةًجنرًَّْ جنًأل[خل ّجمي[آل خلُّحتط ذ[
ىحبحألَُّّْآلآ ّ ْ:ئ ذًحأل[ٌّ:مُّيئ ض[َّْأل خبأل[آل ثح ّر ئُّال:خ[حتٌََُّّّْ:جبَّئ ئءا أسآل

ّر“. إلُّخ ؤًئى[ٌُّذّ[آل ؤ[ه ْ خدُّخلغ ألأل[ؤُّ ّ خُّئ جبَّذًحألآل
جنًأل[خل خبأل[آل ؤ[جبٌّ ْ ط[خًْحتٌّ خلُّحتخُّخلرُّّّة خًْأل ذخت ْحذ[ٌُّة خُّ
رُّ ّ جبَّخ ْ ّر: جبَّحتجبَّني زّ[ْ ٌحلٌّ زُّحتحْ ئُّ ْ رَُّّْ ّ ٌأل جبَّمجُّحت� خ :ٌّض شُّيّي
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ةُّ ط[جنىختحٌُّ ىّ جنر طضضَُّّْ ةؤُّئ�ُّةٌُّحبح. ئُّ إل[ذًْ ّ ئ جبٌضض[حتْ :ىّ ةُّخل
خ[ٌئخبٌُّةٌُّّآ ىإل[ذُّ ّ ز ةًحت�ٌّ ْ ةُّال خ ٌرَُّّْ أل[مجُّحت� زّ[ْ خ ط[هختَّز ٌُّذز[جنى
حنىُّْذألّ إلُّحتَّْإل[:ز ط[خًْحتٌّآ حت�حخلرُّّة خ جتٌُّّْْ ّ ؤ ىّ طُّع[ؤ طَُّّْ خُّئىً
خ ةختجب هختحْحآل خًححتٌّ زّ[ْحألَُّّْ: ئٌُُّّآل ؤألزئىختحْ ذ[ٌدُّذ رٌ ض[َّْألحبححت
ؤ[جبٌّ مجُّْحتٌَّّ ىٌ حل ّ :خًْأل:إل خُّخ ؤ[أل[ٌٌُّّ حلةختجبأل:جبَّخلُّذ:زّ[ْآ:خُّْ ّ خُّإل
ٌألر ألحب ّ ْ:طّألحبٌس خبآل خُّ ذ[ٌدُّز ط[خًْحتٌّ �مجختأل يُّْححتٌَُّّة:جبحتْخلرىختجبأل ْ خبآل
ّر أل[ذًحأل خبآل زّ[ْآ ذُّجبَّخل ئُّ ّجمُّألحبألٌَُّّّْ ئ خبألضضَُّّْْ ٌُّآل: ئُّ ةختجبأل
مججنُّمج٢ٌّ ٌحلٌّ:ْ زُّحتحْ ْ ٌّز[جنى خُّ إلُّحت ْ ّر أل ّ ضٌّ:خُّجبَّخلردإل جنًأل[خل
خُّحتَّْ ْ ّر أل ّ إلُّئدإل هختحْحآل مجُّْحتَّْ إلُّأل�[ٌّْ ّر أل[ذًحأل إلُّحتمجّحل رَُّّْْ ّ أل ّ جبَّؤ
مجُّْحتٌَّّ:ط[خًْحتٌّ ألُّضحنٌُُّّة خًْأل ّرآ خأل إلُّأل�[ْ مجُّجنُّخلُّألحبآل خلُّحتةُّْذآل:ْ
طُّْ ةُّؤىختجبألٌَُّّّْ جبَّخلُّذ:زّ[َّْْ ىختجبألئزألؤ ٌألٌَُّّّْ خلخت� خبألَُّّْ ئٌُُّّآل
خُّ طُّؤُّ ةُّ خبألحبحآ ذُّجبَّخل ئُّمجُّئ ر ّ ةختجبأل ٌُّةجم[آل ْ جبَّخلُّذُّ:جلَّخُّشٌُُّّ
ًَّّ ئ خ[خل يًف خُّ ْ خلُّحت ٌرُّ جبَّةخت سُّضر ألّجمرُّة[ألَُّّْ ّ ؤ ّ ه ئٌُُّّآل يًف
سّ[ْحجلٌّ :طُّحتة خل ط[هختَّز ؤآل: ّرثحخُّحت�حٌّ جبَّئ هًءا: ّر أطُّألرًحأل ٌرآ: جبَّةخت
ؤُّئ�ُّآ ً طُّحتة:أل[ْة ؤ[ئَُّّْآ طُّحتة آ ٌّخألخت طُّحتةُّجبح خل خُّْ ًٌجمرُّ:جبحآل ّ ز إلٌُُّّْ
ْ َُّّْؤ[ئ ئُّ خبآل نيُّيّأل ُّّ ّ ز خُّال طّألجم[آلحآ أل[ألٌَُّّّْ ّ خُّحتإلُّؤإل طُّحتة
ّجمُّألحبألٌَُّّّْ ئ خ مجُّْحتٌَُّّ ىٌ إلة[حت خ[ْةحبحآ ْ زّ[ْ شُّْجنٌُّّ ئُّ جنُّمج٢خًْألمج
ٌُّةُّال زئٌُّّ خُّ: ألّحلال ّ ؤ ّ ه ٌُّخ أل[ألآ ّ جبحإل ْ خلُّحتخُّخلر ةًجنرأل :ْ ذًحأل[ة[أل
ئُّْ ّ ّرثحٌُّة جبَّئ أؤّحنئُّا ةؤُّئ�ُّآ خأل[ْ َُّّْؤ[ئ ئُّ خبألُّ جبَّحتٌََّّّْ أل[ألُّ ّ إل
ىّ ةُّجن ئُّأل[ْ َُّّْ ّؤألحبحئ ئُّ إلُّحت طٌَُُّّّْ ألحبحتحَّْآ ّ خلُّز خبألحبح خُّخلُّحت ألُّهختَّذ[ألٌُّّ
ٌُّجبَّخلر ٌخت ئُّخب حةختأل حت� ْ ُّ�ؤُّئة خأل[ْ خبآل إل[ذأل ؤ[أل[ٌُّ خُّْ جبَّخبٌّ.ح خبألحبح ئُّ زخت�
خُّحتسُّخلرُّ ألًْخلّألحبح ةُّئُّ: ضٌحبح خُّإلختَّة[أل ذًحأل[ْ خُّ حخلف: ًإلُّئض ْ زّ[ْ
مجختأل�ّحنُّ خبٌَُّّة زخت� ط[هختَّذُّْ ٌخلُّحتخُّض ْ خلُّحتخُّخلر طُّْزُّحت�ٌّ ةُّ آ جبَّخ
ّر أل ّ خُّة[حتجبَّإل ألًْخلف خبآل: س[حت جلحت .ٌّض رّ ؤختل :ْ رّ خبأل نيُّخلس[ألحبأل خ
ٌُّّ�ؤُّئة ٌ[ضًجب جبحٌ ٌ[آل زّ[ْ ئُّمجُّئ ٌّض ةُّّة[ألأل[ة ٌُّةٌىختجبألٌَُّّّْ خ
يًف خُّ ط[هختَّز ةُّ نيُّةٌُُّّ ْحذ[:ألًخلف:طُّْ مجحنرآ ًٌَُّّةّ جن خُّ خل[حتٌّ أل٢
ٌخت ئُّخب ْ ّر: أل ّ خجمُّك ٌّض جنًأل[خل ْ رَُّّْ ّ دد ّ ز زّ[ٌّْ حت�ْْخُّحت�ٌّْْ ّر جبَّذًحأل
خ[جلألٌُّّ دُّحت:ْ ّ خل ٌخت ئُّخب خبآل خُّخلرألٌَُُّّّْة إلُّؤًْ جبَّحتََّّْآ رُّ ّ خ جبَّخلُّذ:زّ[ْ
س�ُّ ألًْخلفآ ئُّ يُّجبَّنُّةختجبأل جبَّحتََّّْْ نيًْألُّ ْ حت�جنغ ىختجبألخ[ئ ْ زّ[ْجبح
ٌر. أل[ةخت ذُّهجم٢ خ إلّىل:ذختٌّ خل[حتٌّ أل٢ ىٌ حت�َّإلُّألحب ْ:ز[ذختٌ[ة ىّ َّْإلؤ ئُّ
خ خبآل :شُّيّيُّذ ذ[ٌس أل[ألٌَُّّّْ ّ خُّجبَّخلرإل خ مجختأل�ُّ ىٌ إلة[حت ألًْخلف:

زّ[ْحألُّ. ىّ إلُّحت:ذُّطًٌئ ّى:حت�ْْآلآ:جبْْحت:ئُّ جنًأل[خل جبحتْخلرىختجبأل
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ةًحتجبٌّ ألّحلؤ ّ ؤ ّ ه
ئُّحت�ٌّْْ ةًحتجب خبأل جلحألجمر﴿ًحجلٌّ ْ ْ:خ٢ةختجبألَُّّْ حؤ[آل حت� جبَّخلُّز:ْ جتٌّْْ ّ ؤ
خُّ خ[ٌُّض ةًحتجب خُّال:ئُّخُّحتطٌَُّّّْ ةُّْذًَّْآ مُّحتَّذ خبأل ّخن ز جتٌَُّّّْْْ ّ ؤ
نيًألىُّ ةًحتجبآ خبأل جبَّحتخ[حتٌَّّ ألٌَُُّّّْ ّئى ّ ئ جنر مجختحأل١ٌآل ألُّجبحَّْآ خبآل جتٌّْْ ّ ؤ

ٌر. ددُّخل١ ّ ز زحنر ٌر ٌر:ةُّ:خرًحألخت أل[ةُّْ جبَّخلر خلُّحتني[ٌَُّّْء إلّمت
ٌجمر ًإلُّئ ض[َّْآل ْ� حت�جن�٢خبألُّ:جن ةًحتجب:خلُّجبحآل جتٌّْْ ّ ؤ طُّؤُّجنحبح ئُّمجُّئ
ةًحتجبخلر[ألآ َّْةًأؤُّخلرًحتٌَّّ ئُّضمجختذًَّْآ ٌألحبَّْححتٌّ ضً جبحأل[ْ ْ حت�جنألد٢ ْ
ض[ذًْآلآ ؤخلُّ حةآ طُّئن٢ خلر طًٌُّخآ مّجمؤُّز ةًحتجبٌّآ ه[فُّ جن[أل[جلآ ض[ذًْ
ًححتٌّآ ّ يُّحتَّني :ض[أل ه[فُّ ؤُّئّىُّآ جلْؤًحتجبَّ ض[×آ م[جبٌئُّ ض[ذًْآلآ مُّجلحتح
ي[جلٌّ مّجمؤُّز ه[فُّض[أل:حتَّْحألحبجلٌّآ طُّحتجبَّألآ ض[× َّْئُّّ ض[ذًْآلآ جن[َّ
خبؤ[حتَّ طُّْ ةُّؤ ىّ خُّجن طُّؤ[ألُّ ....إلرحباآ ألُّيّدآ شُّزجمُّض[أل ظُّؤُّجبآ
زّ[ْحآل ٌجتة[حتٌّ: حْ حت� ْ ني[ةجم[جلٌّ ْ جلحألجمر ٌّخلُّة خًْآلآ ةًحتجب خبأل جلحتحألٌُّّ:
جبَّخلرآ مجختذدًَّْ سّ[ْحجلجبح ألٌ جنً نيُّألحبٌآل ئُّ يًذ[مل[ألٌُّ[آل جبحتْخلرىختجبأل ْ
ئُّ إلُّْئحبحتحَّْ إلُّؤّحنُّ ٌَّْح هُّحتؤ[ألخت� ذُّجبَّخل حألّىختجبآل شًةؤخت� َّْةً ةُّني
زّ[ْجبح ئُّجنٌُّّْ ذُّألإل[ جبَّخلُّز �ؤ[أل:ْ خآل زّ[ٌّْ:مُّجن٢َّذُّة[ألّ[ألحبح ٌّز[جنى

ّر.أ2ا إلُّئد
جبَّخلُّزآ:ئُّْحألُّ:ض[ألحلحجب أل[َّْألحبٌّ مجٌُّحنرًْألُّذُّ خبأل[ألُّ ئُّْ ٌّإلُّألحب طُّمجُّحتني
ضًخلختَّْ خبأل ألَّطُّحتجب ض[× َّْئُّّ ةختجبَّْْآ حتحألخل طّؤ[حتَّذ ة[ٌُّذخلُّحت
ألَّطُّحتجب:ٌَّْح هُّحتؤ[ألخت� زّ[َّْةٌُّّ ؤختجبأل ئُّز[جي خًَّْآ طُّؤ[ألًئ ةًحت�ٌّ ض[أل
جن[َّ ةختجبَّْْ. ٌجن[حتٌّأظ[َّا ٌَّْح هُّحتؤ[ألخت� ض[ذًْآل ن[جلٌُّّ جبَّخلر. مجختذًَّذُّ
ٌَّْح هُّحتؤ[ألخت� ؤ٢: ٌجبْح :نية ز[جي خًَّْآ جنُّؤجمُّجبٌآل: ؤ٢ خبأل ض[ذًْآل
طّخن جبَّةٌُّّ ؤ٢ ؤختجبأل ز[جي حت�َّْحألضضحبجلٌّ ض[أل ه[فُّ ةختجبَّْْ. أل[ْنيُّةٌُّّ
س�ُّ ةًحتجبخلر[آل جنُّحتَّه﴿[أل ؤ[ُ جبَّخلر. مجختذًَّذُّ ٌ جب إلُّجنر ة[حتْخ[حتٌّ ْ
ؤختجبأل ز[جي َّْحٌىختجبآلآ هُّحتؤ[ألخت� ْ أل[أل ّ جبحإل ذًحأل[ٌّ ْ حت�جنألد٢ٌّ حت�ٌّْْ ئُّ
خُّال جبَّخلرأ3اآ خىلًْة:مجختذدًَّْ ئًحت�ٌّ ؤ٢ألحنّأل ٌَّْح هُّحتؤ[ألخت� جبَّةٌُّّ ؤ٢
خىٌُّآل خبأل[ألُّ طُّال خلّ[خلّ[ألٌُّّ ذُّجبَّخل ْ َّْحٌّ هُّحتؤ[ألخت� طُّال: خلٌُّختٌّ: طُّمجُّحت:
جبَّحتٌحبَّض[ز طَُّّْجي خًَّْآ ٌَّْ]ؤخ :هًّجبحئّحلؤ ىّ جبَّخلُّذ جبَّخّألف
ٌ[حتجبحآل خخت� خلُّألرُّحتٌّ ْ جبَّخلُّز أل[َّْألحبٌّ مجٌُّحنرًألُّذُّ خبألُّجي نيُّألحب طُّْ ةُّ
ْ ؤ٢حذ�خت َّْةً خ�ختَّ ألُّخًَّْآ ضٌ[ألَُّّْ ٌّخلُّحتخُّض ذًحأل[ْ ٌُّّ�ٌ ئُّحت� خُّذُّألإل[
ّى[حتٌّ دُّس ّ س ْ طُّخلر مجختذًَّذُّ ة[حتَّة[أل:طٌُّّْ ْ ةختجبَّْْ ىٌ زّ[ْ ٌخت�ّ س
ؤُّخلُّئُّ زًٌَُّّخلر جلٌ[ذخت: ذختٌ[آل: ىٌ إلُّألحب إلُّحتَّْإل[ خًْآلآ: زّ[ْ: حتَّة[أل]ٌ خخت�
ًٌّجمر ز ىٌ َّْةً:حت�َّمجُّجل خبآل ؤُّخلُّئٌُّّ ألُّء مجحنرآ خًْآل:خُّ ؤختل[ٌُّذُّّّة[آل
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جبحةةّىختجبآل.أ4ا خُّ
ٌُّةُّؤف س[حت ٌُّةُّؤف خ أ1919ا خل[ف ئُّ ْ سّإل[أل:ٌُّةُّؤ جنُّحت�ٌّ جبْحٌّ
خبأل[أل حن﴿جمرألّ ز ٌُّّؤُّئأة أل[ٌّْ خُّ : طُّخلرُّؤدًئ ئُّ ةًحتجب خبأل[أل ٌى﴿ختحٌّْ حت
ىؤًئ]ٌ ز[جن[ٌّ ؤجمرُّه[ إل[ْخلُّحتٌّ ض[آلاٌّ أطُّعًال ٌألختحَّْ جبحؤُّجلحت ةًحتجبا
ةؤُّئُّةٌُّ[آل ةُّ زُّق[ألحبَّجبحز ض[آل طُّعًال خًَّْآ: ٌُُّّؤُّئة طُّْ ةخلُّحت
حت�َّْحة[أل ؤ[هُّ أل[ٌّْ ّ ئُّز ضُّخ[ز ْ ةًحتجب حن﴿جمرألّ ز خ ّر ئُّجبَّخلرد إلُّحتنيُّّة
خًَّْآ نيُّْخل[َّْ ْ ٌختجبَّخلر خب ألحبَّ ّ ألُّذٌَُّّّْ:ةًحتجب:إل ْحذ[ ألُّة[زأ5اآ  جبحتغ جبح
خبآل خى[زآ ألُّذَُّّْةٌُّّ ئُّ خُّحتمجختٌّ: ةُّ خًَّْ جبحأل[ة[آل خبألُّ: خُّ ًٌجمرّ ز ألحبَّ ّ إل
ىٌ ة[حت جبط:ْ طَُّّْجي دى[زآ ّ ئ خُّحتمجختٌّ ألُّخًَّْ ّ ز ًٌجمرّ ز ألحبَّ: ّ إل ٌّض
ّىّخن ة[ذ خًَّْآ طضض[جلحجبٌّ أل[خلأل[ؤُّْ: : خ ةًحتجب ألُّذٌَُّّّْ: نيًألىُّ أل[ط[خل[ٌُّّآ
خلُّحتَّذ[ ضُّؤُّة[أل ّرآ خ ؤ[ه﴿ًحتحْ جبَّخلرُّْ ٌخت خب ّرآ أل[خ خلُّحتخُّض ألُّذٌَُُّّّْء
حت�جلمج[حتخًْألُّ طُّْ رَُّّْآ:ز[جي ّ ةجبَّخ ٌَُّّْألُّذ ْ مجحنر:حت�جلمج[حتةختجبأل جبَّْحتٌّ ئُّ
ئُّخُّحتجبَّؤّحبح ألُّذٌَُُّّّّْةُّ طُّحتةُّ ََّّْ ئ٢ رَُّّْآ ّ جبَّخ ألحلٌ ذخت نيّألُّة[أل ْ ذ[ء ئُّ

إل[ْحت�َّمجُّجلٌّ. طُّحتة إلُّذ[ رَُّّْآ ّ جبَّخ جلَّة جلٌ[ذخت
جبقًةختحذ شّحلخ ٌى﴿ختحَّْة[أل:خبأل[ٌّ حت� 1946:ؤ[حتخل ٌّ15 ئُّ إلُّحتَّْإل[
أل[ٌّْ ْ ٌّجبَّةخت خل[جل ألُّؤخت ي[جلٌّ إل[ْخلُّحتٌّ ض[×ا أؤّألُّ خُّجبَّخلر ةًحتجبخلر[آل
شّحلخ:خبأل[أل خ[ف ٌى﴿ختحَّْ حت� طُّال ةًحتجبخلر[آلاآ جبقًةختحذ خبأل[أل ر ّ أٌُّة ّر جبَّأل
ألُّخًْآ ألّجمر ّ ؤ ّ ه خحلْذألٌَُُّّّْة خُّحتإلُّؤ ًٌَُّّّء جن خُّإلّمت خًْآ جبقًةختحذ
[آل ّجلحئ ىّ جبَّخلُّذ زّ[ْحآل ةُّ جبحؤضضُّجلحتحآ خلّ[خلَُّّّّْ ىٌ ٌى﴿ختحْ حت� ئٌُُّّآل
شّحلخ ط[ؤ[ع ّرثحٌُّةُّؤف جبَّئ ؤًس[ذا جنُّإلختَّجلحجبٌّ إلُّخًْ.أض[ذًْ خُّخلُّحتجبح
ؤّئئُّز“. ئُّ ةؤ[حتْ زحنر�٢ٌّ:ئُّ خًْ:خ: مجُّْحتَّخل[ئ خبأل[أل خُّمجُّحت�ضجمرأل خبأل[آل
ض[ذًْ طُّْحألّخن خبآلآ ؤ[ؤخلر[ٌّ إلُّحتجبْْ ف�حت ؤ[أل ّ خلئ جن[حتٌّ ئُّ إلُّحتَّْإل[
ؤ[ألِ ّ خلئ ئُّ خًْ خبآل ؤ[ؤخلر[ٌّ: ٌُّةُّال نيًألىُّ أل[ةٌُّآلآ ئٌُّ[جب: حبٌآل ّ ظ ه[فُّ
يًذ[مل[ألٌُُّّة إل[ْخلُّحتٌّ خُّمج خُّمج:ذهّي 1925:طُّقُّجب خل[ف ئُّ ةُّ جبحآ
35خل[ئ ةُّ: :ؤ[ؤخلر[:مجًجلٌحبَّ:ض[× ةختجبََّّْآ:ئُّمجُّئ:ٌَُّّْخُّأل[ٌّْ:ض خبأل[آل خ
ألًْخلُّحتَّة[أل خبألُّ َّْةً ةضضختجبَّْْآ ةًحتجبٌ[آل خبأل جن[حتَّْ طُّْ: خبأل ضحلؤُّذ
ة[حتْحألٌُّ[آل طُّْ ذ[: ىختحَّْآ ّ ز خلًة[ٌُّذّ[آل أل[ذحتَّْ ْ أل[ْ إلضضُّجلححتحآل: ّجمر[ ط
خبأل[أل ْ ةىل[آل خُّ مجٌُّ[ألحب ضٌ[آل: ٌألحبَّْححتٌّ ضً :ْ جلحألجمر ؤُّخُّخلر. مجٌُّ[ألحبَّ
خل[ذحتٌّ ةختجبأل خألُّخخت� خ ّىجن[آل ذ ْ ٌألحبَّْححتٌّ ضً ألٌ إلُّْ خُّ خًْآل جن[حتَّْ طُّْ
خُّ ةختجبخًْآ جبْْةُّحتز ةًحتجبٌّ لؤخت ؤٌُّئ ْ خبٌ[آل إلُّؤّحنُّ ةُّ ٌألحبَّْححتٌّ ألُّضً

خًْآل.أ8ا دُّحتٌّ ّ خ ؤ[هُّة[أل جلحتخٌُّّ ئُّ إلُّحتخٌُّجي خبأل[آلآ ذ[ٌدُّز
ْ خًَّْ � َّحتمج٢ :ْْ ْ:ألًْخلُّحت ني[ة:خحلحل:خبأل[آل خُّجبحتض[آلا إلُّحتَّْإل[أحت�َّْجنُّآل
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ْ:ٌ[جبحجنرحبح:خًَّْآ جتْْ ّ ْ:ؤ طُّجبَّذ زُّحتَّْحتجبَّْ خًححتٌّ ّد:ئُّ ةر ئُّ:جبَّ ض[َّْأل:جلٌ[ذخت
ةئألّ[ئّحلال جبخبٌّ ألوختحألجمة ئُّ ةًحتجب:خًَّْآ:ةُّ خبأل ذُّألإل[ ْ ٌُّةُّؤف إلُّحتَّْإل[
جبٌٌَُّّّ ذ[ ةًحتجب خبأل[أل جبحضَُّّْ خُّ ةختجبَّْْ. خُّجنحبححتٌّ ٌأل[آل ئُّ جبح 1957 خل[ف ئُّ
شُّهر[ة[ألَُّّْ:خبؤ[حتٌَّّ ْ جنُّخلر ئُّ خًْآلآ حت�خبأل[ؤُّمجُّحتٌحبح:ْحجل خًححتٌّ ئُّ جنُّخلر

جلٌ[جبخًْآل:ةختجب. ئُّ حت�ْْ خُّجبَّخلر خبأل[أل:يُّئُّال
ضٌ[آل ضُّخ[ذ :ْ ةجنخن خُّ ةًحتجبخلر[آل خ[جنًحتٌّ خبأل[أل :1975 خل[ف ئُّ
ّىجنُّحتْ ذ ىّ خبأل نيُّألحب إلُّئ�٢خل[ٌَُّّْ ُّخل[ئ ئُّْ ةُّ ةًحتجبحآ: مجُّف حت�جنجن ئُّ
ةًحتجبخلر[آل خبأل[أل ر ّ ٌُّة ًَّخختألٌ خُّحت� ةؤّرٌُّّ ذًحألّ[آل ةُّ ّحنؤُّحتمجُّآ ز
ضُّخ[زآ جبحت٤ْضضأخبآلآ خُّ أذضضُّْححتا مجل[حتٌّ خل[ئُّجنحبح ئُّْ: إلُّحت ْ ٌألآل جبحفُّجلحت
ةُّ جبَّحتةُّْذآل ألًخلُّحت :خبأل  ؤُّفة إلُّجنر[ة[آل أل]خل ئُّ جبَّحتخىُّآل.أ10ا خبٌ[آلا
خبأل[آل. ّحنٌُّّ ة :ْ ةًحتجب ألُّذٌَُّّّْ ّحنٌُّّ ة ئُّ: ةختجبخًْ ّخن إلُّئى ّ ذ خُّحتإلُّؤُّة[ألّ[آل:
ٌَُّّْألُّذ ضُّخ[ذ أل[ْ ّ ز ئُّ ةًحتجبخلر[آل خ[جنًحتٌّ ةًحتجبٌّ خبأل[أل 1991 خل[ف ذ[
خخلُّحتٌ[آل ٌجتٌّ جبَّخلرحبحت حبححتَّجبحآلآ ّ ئُّخل ةًجنغآ طُّألو[ئآ خًْآل:أ جنر جلحت جبْْني[حتٌّ
ةًحتجبآلآ خبأل ضُّخ[ذ:ْ حت�حَّْخلر[آل قًألٌُّّ ةُّ ....إلرحباآ خًْآلآ جنُّإلّحب :ٌَّْط[ْححت ْ

.ٌُّجنى خُّ ْ مجُّجي ٌَُّّة ةًحتجبح:طُّخلر٢ خبأل:ط[٣[أل ئُّ ي[خلالا ٌُّئ أل[ٌّْأ
حآ مجحت� ةًحتجبخلر[آل خ[ةًحتٌّ إلُّْحٌّ :ْ ةُّجي :ََّّْ 1991 خل[ف حزُّحت�ٌأل حت� “ئُّ
ّجمر[ ط ذ[ ةًحتجبخلر[آل: خ[جنًحتٌّ خبأل[أل حت�َّضجم[آ: ة]ني خ ني[ء ىّ جبَّحتهُّذ
خْةختحَّْْ نيُّألحبٌآل: ْ جبحؤُّجلحتحألحبَّْْ خبأل[ألّ[آل ٌى﴿ختحٌّْ حت� ْ نيُّألحبٌآلأNGOا:
خبأل[آل حبَّجبحألجبحئ خ ز[حتحخل١حٌْ[آل : ؤ[ف :ْ إلٌُُّّ: ىئُّحتٌ[آل ّ ئ ألًْخلُّحتْ ْ حت�خبأل[ؤُّ

أل[َّْ“. ّ ىإل ّ ز
ّجمر[:ئُّأل[ْ ط ذ[ ألّجمر ّ ؤ ّ ه ّرثحخحلْذألٌَُّّّْ جبَّئ .]خل ة[جلًٌَّ طَُّّْجنحبح ئُّمجُّئ
خحلْذألٌَُّّّْ ّجمر[ ط إلُّذ[: ّجمر[جبحآ ط ئُّ ألُّ: جتٌَُّّّْْْ: ّ ؤ حت�ٌّْْ ئُّ: ألُّ ألُّّّآ ةًحتجبح
ّر ّ ؤ ْحذ[ ألّحلال ّ ؤ ّ ه نيًألىُّ ّحبَّخلُّذُّحآ خ ْ طّوئّش: خحلْذألٌَُُّّّْة ةًحتجب خبأل
خُّ إلُّْئحبحآل: ّحنُّة[ألّحبحآ ة ّألُّْ ّ ؤ جبَّْحتٌّ ئُّ خًْألَُّّْ ضخت� ْ ةخًْألَُّّْ ٌ[آل:
ضٌَُّّْآ خبآل حت�ْحأل�ٌُّّ: ئُّ ضًحخلرُّة[آل: مجٌُّحنرأل ط[ؤ[ألش: خُّ ْ ني[حتَّخلُّحتةختجبآل:
ْ ئ ّ ض زّ[ْحأل:مُّيئ ٌّز[جنى ْ ٌٌُّئة حخختجبْْجبح حت� ئُّ ةًحتجب:طُّمجُّحت خبأل[أل نيًألىُّ

جبَّخلُّذآل. ْ شّحلذ زّ[ْحأل ْ: مُّيئ:ٌّز[جنى ّجمر[ ط خًْآلآ مُّجن٢َّز
ةًحتجبخلر[ألاٌُّ أؤُّخلرًحتَّ ةُّ ةًحتجبََّّْ خبألُّ:جن[م٢ٌّ ٌُّةُّال ئُّ طُّمجُّحت ؤُّ ّ ط
إلٌُُّّ. جنّنختَّة[ألّحبح ئُّ ألّجمر ّ ؤ ّ ه إلُّخلر ّف خئ ة[ز:أل[ذًحألف إلّمت خلٌُّخت:خىٌُّآلآ
ٌّإلُّألحب خُّحتإلُّؤ ئُّ خبأل[آل: ئُّ ةختجبألُّ خُّحتمجختٌّ ْ خبعًحجلٌُّّ إلُّخلرُّ طُّال جبَّذًحألف
ةُّ خُّجبٌدىٌُّآلآ خّجمرُّؤحبح خلُّجبٌَّّ 80إ90ٌّ جبٌٌَُّّّ خبألُّة[أل ألًْخلُّحتَّ ئُّ
ْخُّحتخ ًٌَُّّةّ جن خُّ ةًحتجبََّّْ: خبأل[أل ئٌُُّّآل جنّنخت ألًْخلّأل خل[ألَُّّْ ئُّال
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جنّنختٌّ ئُّ ض خأل[نٌُّّ :ْ حجبٌى[ئ حت� ًٌَّّّ خُّجن جنّنختحألُّ طُّْ: ّىختجبَّْْآ جبَّخلرّس
ذُّجبَّخل خُّحتَّأل�[حتٌّ ْ جبَّةُّآل خبآل ئُّ خُّحتمجختٌّ: سّ[جبَّةُّألَُّّْْ زّ[ْ جن[م٢حأل
ضُّال ْ جبَّمجٌُُّّألآل جنّنختََّّْ ٌُّّ�ٌ حت� زٌُّ[ؤُّجي:ئُّ طُّال ةُّ جبَّخألَُّّْآ زّ[ْخل[حتٌّ
طُّجبَّخ طٌَُّّّْ:ةُّ:حت�َّضألٌُّّ ٌّخُّإل خُّال جنّنخت:جبَّحتجبَّضُّآلآ خُّ خبآل ط[جلححتَّة[أل ْ
ًٌَُّّةّ جن خُّ خبآل جن[م٢حأل جنّنختٌّ ْحجلَّآ ةًحتجبٌحبح طُّجبَّخ ئُّأل[ْ خُّمجحنر
ٌحلٌّ حْ زُّحت� ئُّ خبأل[آل :ألًخلّأل ّجمر[جي ط إلُّذ[ ألُّةختحَّْآ ئُّخلُّحت: يجمٌُّّ طُّة[جبق
خُّ خبآل ىٌ ألًْخلُّحت إلُّؤًْ خُّحتإلُّؤ أل[جنرًحألف ٌر. جبحجبَّألخت زّ[ْحألحبح جنّنختٌّ:
إلٌُُّّ خُّحتني[ْ جبٌ[حت:ْ ىّ يُّئُّؤ :طُّؤُّجنحبح:نيُّألحب ئُّمجُّئ خحبٌَّآلآ ئُّ:يُّئُّال ألّحلؤ ّ ؤ ّ ه
ط[جنىختح:خُّمججت:جبَّخلُّذ:زّ[ْخل[حتٌحبح خُّ ْ ئُّ:خبأل[آل:جبَّة[ز ذُّْحْ خُّحتمجختٌُّة ةُّ
خ[أل�ُّْحجلٌّ جبَّجبحزآ ًٌجبْحةُّْذ ْ :ْ:خلرُّال �ْةئرًحتٌّ:جل جنى[ألحبأل إلُّْف ْ جبَّني
خُّإلُّحتجبْْ ذّ[ٌحبح ؤختلُّة[آل إلُّؤًْ ةُّ جبَّة[ز ٌُّةجم[آل ْ ط[جلحجب ْ مجُّجي ىّ خبٌ[أل

خآل. ضٌ[آل جنًأل[خل ْ ط[جلحجبٌّ ْ ؤ[ي ض[َّْأل حت�َّمجُّجلََّّْ

طُّع[ال
ةُّث طٌَُّّّْ جبَّمجٌُّألُّ ألٌَُُّّّْ ّئى ّ ئ طُّال ئُّ:طُّع[ؤ

خ جبٌ[حتٌىختحْجبحآ يُّْححتٌَُّّة ًَّّْ نيًححتني ئُّ خبآل ؤ[هُّة[أل حت�َّني[ْةختجبأل 1إ
ألألُّة[ٌَُّّْ. ّ ٌ�ٌَُُّّّْ:خإل حت� ئُّْ جلَّحتْحتٌُّذُّة[أل:ضٌ[آل خُّ:ذُّْحٌّْ خرًحألآل طٌَُّّّْ
ْحٌّ خُّحتز[ةختحآلآ طُّؤختٌى[جبح :ْ حت�خبط[ْح ئُّ ةُّ: جنحت�جن[ألٌُّّ طُّْ 2إذُّْحٌّْ
إلٌُُّّ زّحنٌُّّ[آل ْ ط[خًْحتٌّ ْ:خلّ[خل ؤ[ه خىُّآلآ:ةُّ خَُّّْ جبحتء ةختجب خبأل[آل ئُّ
ىّ إلُّحت:جبَّخلُّذ حت�ْْخُّحت�ٌّْْ ْ إلُّئدجتححتجبألّخن:خىُّآلآ ؤ[ه إلٌُُّّ:جبحْحٌّ خٌ[آل ْ
جبخبٌّ ّر خ ذًألحبْذّجتٌّ ْ طُّجنىُّعُّجبحآل ط[ؤ[عّ[آل ةُّ خدألَُّّْ: ذذ[ئّر[حتٌّ

ط[هختَّز.
ىٌ حل ّ إل خُّ ألّحلال ّ ؤ ّ ه خحلْْذألٌَُّّّْ خّجمرُّال خلضضُّجبٌَّّ 3إجبْحخُّجبْحٌّ:
ٌ[خل[ٌَُّّّْ:جبَّحتةُّْزآ ْ ٌُّذُّؤة ْ خلّ[خل ْ حت�ٌّْْ:طُّجبَّخ ئُّ سّ[ْحجلََّّْ
ذ[ألْ ئُّ ألُّّّآ ة[حتٌ�ُّحتٌ[آل ٌُّء َّْء سّإل[ألحبح ئُّإلُّؤًْ خحلْْذألُّْحألُّ طُّال
خحلْْذألٌَُُّّّْة طًخل١حئّ[ ةُّألُّجبحْ ْ طُّْحتْز[ ضحتط[ْحٌّ ّحنىُّْذًٌّْ ز
ئُّ ىحبح ّ ة[ذ ئُّ ةؤُّئ�َُّّْآ خُّجنُّة[أل إلُّؤًْ جبجلٌَّ[ألىختجبَّْذُّ مجحنر�٢خًْآل
خدألُّ جبَّجلمج[ة[ألَُّّْْ ْ جبحال أل[ْ خىلألُّ ذًحألًٌّ[ألُّ طُّْحتْز[جبح ذ[ألْ ٌ إلُّألحب
ئُّ ٌُّة١جبح ئُّمجُّئ ةُّ ألّجمر ّ ؤ ّ ه ٌى﴿ختحٌّْ حت� نيُّألحبٌآل ئُّ ىإل[ذًْ ّ ز ىٌ ذحت�
ةخئ ذ[ألْ ئُّ خ[حتْجبضُّةُّ جبَّخُّضحنآل ٌُّة١ خُّ ضحتحةّخن :ْ حبحآل ّ ؤئؤأل
ٌّخُّإل ألّحلال ّ ؤ ّ ه س[حتحآل نيًألىُّ:ئُّْ:ْذ[ألُّجبح سّ[ْحجلآلآ ّحنًجبح ز خلّ[ئّجمرخل
ئُّ خًَّْ ة[حتٌ�ُّحتذخت شّحلخّحبح خلّجمرؤ:جبحضختحٌّْ:ذ[ء ئُّمجُّئ خُّحتَّأل�[حتخًْألٌَُّّّْ
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خحلْذألٌَُّّّْ خ[ْةجم[حتٌَُّّّْآ ٌ[حتجبَّحتحألٌُّّ خخت� ٌَّط[ؤ[جب ٌّخُّإل ط[خلّ[آ ذ[ألْ
خُّذ[ٌدُّذ ألُّخًَّْ: ى[حتٌ�ُّحتٌخن: ّ خ خُّال ألُّخلُّألحبَّْْآ زُّحتٌَّّ ألحبَّ ّ إل ألّحلال ّ ؤ ّ ه

ٌ[خل[جبح. نيُّألحب حت�ٌألمج ئُّ

خلُّحتني[َّْة[آلث
ئ22 ةًحتجبٌّآ سم[ة ألّجمرأل[خل ّ ؤ ّ ه آ .]خل 1إة[جلًٌَّ

ئ17 جتْْآ ّ ؤ ط[جلحجبةختجبأل يُّحتَّجبحنآ 2إؤُّإل[خ[جب
ئ77 ضجنٌُّْجمرآ خ زًٌَُّّألحبٌَُّّْ ئُّ خلًٌَّّئآ ٌدًححت حت� 3إ
ئ161 ألّالآ زُّجنّؤ[آل إلُّحتمجّحل:ئُّ:خبآل:خًْ× جب.حتْطّ[:ذئًمآ 4إ

ئ24 جنختهّ[حتآ طُّؤف:ألُّخبحجبآ:ْثجبآل آلثأل[خلخت حت�خبٌآلآ 5إحت�خبأل[ؤٌُّّ
ذّحتٌّ ذ[ خضضحلحلضضَُّّْ ئُّ شُّةّالآ ؤضضًحتحجب جلحجبَّآ: ؤًجن٢ 6إآلثشًؤٌُّختح:

ئ5 ألّحلالآ ّ ؤ ّ جبْْ:خلُّجبٌَّّ:ه ٌُّذُّؤة
230 خبؤ[حتَّ خلختَّْآ 7إمجل[حتٌّ

10آ خبؤ[حتَّ إلُّأل�[ْآ مجل[حتٌّ طّألجم[آلآ خلختْجنر ْ ألّحلال ّ ؤ ّ ه 8إئ٠ّحئ
ئ72

ة[حتْحآلآ مجل[حتٌّ خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٌحبحآ :خلّجمرُّؤ ئُّ ط[هختَّز 9إط[جلحجبةختجبأل
خبؤ[حتَّ:201آ:ئ130

ْثط[جلحجب ضحتط[ْحجبحآ مُّيئ ئُّمجُّئ هءآ ّر طُّألرًحأل ئُّمجُّئ 10إمجورًمج
ئ212 خُّحتجلعآ

مُّخحبْئآ ْثإلُّئىُّْز ألًخلفآ ْ خبآل طُّه[ٌُّآ ألًحتحئحبٌآل 11إظُّؤُّجب
ئ184 جبَّْْالآ جبَّهرُّحتٌّ جبَّحتْحجلَّآ

مجل[حتَّة[آل
خبؤ[حتَّأ24ا. 1إخبٌآلآ

خبؤ[حتَّأ23ا. خلختَّْآ 2إ
خبؤ[حتَّأ7ا. 3إط[ٌحبٌ[آ

خبؤ[حتَّأ20ا. 4إة[حتْحآلآ
خبؤ[حتَّأ5ا. ّىجمرآ 5إذ

12ا خبؤ[حتَّأ4آ ّجمر[آ 6إط


