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يب"جدىالث ـىس اإلاشأة في الشواًت الّشبُت: كشاءة ملاسهت في  ىت"و "ٍص  "ٍص

ً الذًً ب. ث. / د   ٍص

 ، ٦حرال، الهىضجغوع ،٧لُت ث. م. ط. ٢ؿم اللٛت الٗغبُت، ؤؾخاط مؿاٖض،

 

سها  صزلذ الغواًت الٟىُت في الٗغبُت في ال٣غن الشاوي مً جاٍع

يب"بطا اٖخبرث عواًت  3101م٘ ؾىت  ملخمض خؿحن ٩َُل  "ٍػ

ها، وجم٨ً ًٞ الغواًت زما٫ َظا ال٣غن الىاخض  ؤولى مً هٖى

خٗض نضاعة الٟىىن ألاصبُت في َظٍ اللٛت التي ٧اهذ ؤن ٣ً

، بضؤث الغواًت  اإلا٩اهت ألاصبُت ألاولى ٞحها للكٗغ بما مىإػ

الٗغبُت مؿحرتها َظٍ مخإهُت الخُى ومخىاهُت الخُىع في 

ال٣ٗض ألاولى مىظ وكإتها. وبٗض ٢غن مً الؼمان ؤنبدذ 

ًخحن َظٍ اإلا٣اعهت بحن عوا الغواًت صًىان الٗغب الخضًض.

ٖغبِخحن في بٌٗ ممامدهما حٗجي بالخٛحراث التي َغؤث ٖلى َظا الًٟ زما٫ ٢غن مً نضوع ؤو٫ ُٖىت مىه، 

ت في ألاويإ  وصخُذ ؤن َىا٥ جُىع ملمىؽ في املجاالث الاظخماُٖت والش٣اُٞت والؿُاؾُت وحٛحراث ظظٍع

ٍت اإلاالٟحن ؤًًا جسخل٠ وجدباًً بِىما جىظض والخ٣الُض في الٗالم الٗغبي بحن مضة وكغ َاجحن الغواًخحن، ٦ما ؤن عئ 

ومً ؤوظه الدكابه بُجهما ؤجهما ههبا مدىع ٢هتهما ًضوع خى٫ اإلاغؤة بط  حكابه وجماؾ٪ في بٌٗ آلاعاء واإلاؿاثل.

ان بإٖمام ال٨ٟغة الخ٣ضمُت وبنماح املجخم٘ الٗغبي في  ىت"، و٦ظل٪ ؤجهما ٌٗٞغ يب" و"ٍػ ظٗما اؾم عواًتهما "ٍػ

بُٗت الىٓغة.  الٗهغ الظي  ٖاف ٧ل واخض مجها م٘ وظىص الخٟاوث في الضعظت َو

ت وظاَض في  دمحم خؿحن ٩َُل صخافي ومدامي وعظل مً ؤٖمام الؿُاؾت وم٨ٟغ ؾاَم في جىظُه ال٣ًُت اإلاهٍغ

اؾخ٣ما٫ البماص و٧اجب اظخماعي ٖمل ٖلى بنماح املجخم٘ اإلاهغي م٘ مُىله بلى الش٣اٞاث الٛغبُت والٗاإلاُت 

ت مٗغوٞت بمضاٞٗتها ًٖ خ٣ى١ ؤلاوؿان اللب ىت" َبِبت و٧اجبت مهٍغ رالُت . وهىا٫ الؿٗضاوي ناخبت عواًت "ٍػ

وخ٣ى١ اإلاغؤة بك٩ل زام، اقتهغث بخمغصَا ٖلى الضًً والؿُاؾت وحؿلِ املجخم٘ الظ٧ىعي والجؼا٫ شخهُت 

ت مؿغخا ل٣هتها وخىاصثها، ظضلُت في الٗالم الٗغبي. ومً اإلالخّى ؤن ٧لخا الغواًخحن اجسظجا مً الخُا ة اإلاهٍغ

ُٟت ججغي الخُاة ٞحها  يب" بِئت ٍع وفي هٟـ الى٢ذ ًىظض جباًً واضر في البِئت، خُض بن البِئت في عواًت "ٍػ

ىت"  ت جل٣اثُت ؾاطظت ال حكىبها قاثبت الخُاة اإلاضهُت التي جخه٠ بُبُٗتها اإلا٣ٗضة اإلالخبؿت. وؤما عواًت "ٍػ ٍٖٟى

ٞحها اإلآاَغ اإلاخضازلت اإلا٣ٗضة التي ججٗل ؤلاوؿان في صوامت مً ال٨ٟغ ختى جلجإ به بلى عخمت  ٞبِئتها مضهُت ج٨ثر

 الُبِب الىٟسخي الظي ٌؿعى وعاء الى٣ىص، جهىع ٞحها ال٩اجبت خُاة ؤلاوؿان اإلاش٠٣. 

ٗب ومً ؤوظه الدكابه بحن َاجحن الغواًخحى ؤن ٧ل واخض مجها ظٗل الغواًت جضوع خى٫ بُلت مً بىاث الك

يب في عواًت ٩َُل بيذ ٖاثلت  ، وهي شخهُت مدببت ٖىض ؤَل ٣ٞحرة ٖاملت في مؼإع ألا٢ُاُٖحناإلاؿخ٠ًٗ، ٍٞؼ

يب في جل٪ الؿً  البلض ٦ما ٧اهذ ٖلى هٟـ الخالت ٖىض ناخب الٗمل، ًهىعَا ال٩اجب في الغواًت: "َا هي طي ٍػ

ها خُاء ٘ ظٟىجها ٢لُما لتري مبلٜ صلها ٖلى طل٪ جغهى بلحها الُبُٗت وما ٖلحها بٗحن الٗاق٤، ٞخٌٛ َٞغ ، وجٞغ
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الهاثم، زم جسًٟها مً ظضًض، و٢ض ؤزظث مما خىلها ما مؤل ٢لبها ؾغوعا، وؤياٝ بلى ظمالها ظماال وع٢ت، ٞؼاص 

(الىظىص ٚغاما بها وػاصَا به حٗل٣ا ووظضا"
0

ىت" .) ىاث، التي جلجإ بلى عن٠ُ  ،وفي عواًت "ٍػ ىت بيذ ٍػ شخهُت ٍػ

ٗض ؤن جغ٦تها ألام بزغ الىالصة مساٞت مً الٗاع ٖلى بٛائها م٘ َالب زاثغ ٢خل في السجً،  جلٗب صوعا الكىإع ب

َاما بلى ظاهب الصخهُاث ال٨بري مً اليؿىة التي جمشل الُب٣ت اإلاش٣ٟت مً الكٗب، ججٗل الؿٗضاوي مً 

ت  َظٍ البيذ ه٣ُت بعجاب ٖىض بىاث الٗاثماث: "٧إجها لِـ لها ٖمغ، لِـ لها ؤب وال ؤم، لِـ لها بِذ وال ٚٞغ

ت جساٝ ٖلى يُاٖها، لِـ لها شخيء جمل٨ه ؤو ج٣ٟضٍ في الضهُا ؤو في آلازغة"  .)3(هىم، لِـ لها قٝغ ؤو ٖظٍع

يب بُلت ٩َُل بن ٧اهذ مً الُب٣ت ال٩اصخت حٗمل في اإلاؼإع  ومً َىا جسخل٠ نىع اإلاغؤة ٖىض ٩َُل وهىا٫، ٍٞؼ

ٖاصاث املجخم٘ وج٣الُضٍ ٢ضع ظهضَا ووؾٗتها، وهي م٨بلت ب٣ُىص ألاويإ ٞما  َى٫ الجهاع بال ؤجها جداٞٔ ٖلى

ا وال حؿخُُ٘ ؤن جسغط مً بُتها  .حؿخُُ٘ الجهىى ٖلى ٢ضمحها بةعاصتها وخضَا يب خبِؿت في صاَع اإلاغؤة في عواًت ٍػ

صت ال٣غاءة وال٨خابت، إلاضاولت ؤٖمالها ختى وهي مدغومت مً الخٗلُم، وبطا ٧اهذ ٢ض صعؾذ قِئا ٞما جخجاوػ مبا

ت جضاولها اإلاغؤة في َظٍ الغواًت بال  ولظل٪ ال ًجض ال٣اعت ؤي ؤزغ المغؤة ٖاملت ؤو مضعؾت ؤوصخاُٞت ؤو ؤي خٞغ

ؤما  الٗامماث في الخ٣ل، وؤما بىاث الٗاثماث مً طاث الكإن ٞهً ما ػلً مسخبئاث في زضوعًَ في ٢إ البِذ.

ى ت في عواًت ٍػ ت ؤلاعاصة والٗمل ٞخىظض ٞحها الصخاُٞت، مٗٓم الصخهُاث اليؿٍى ت ٞهً مش٣ٟاث  ًخمخًٗ بدٍغ

ت، ولظل٪  ت مٍٛغ ا، ختى بىاث الكىإع ؤًًا حِٗل في خٍغ حَر والىا٢ضة وألاؾخاطة وال٩اجبت ومضعؾت اإلاىؾ٣ُى ٚو

لت ال ىت التي "جمصخي في الكىإع ب٣امتها الٍُى ا الخغجُتي ال٩اجب بٍؼ هلبت، ؤعجبذ مجُضة الخغجُتي بيذ ػ٦ٍغ

ت، ال جساٝ ؤن جخإزغ ًٖ الٗىصة بلى البِذ، لِـ  جدغ٥ وؾا٢حها بؿهىلت، جغ٢و وحٛجي م٘ ؤَٟا٫ الكىإع بدٍغ

ا ؤو ؤب ًهٟٗها ٖلى وظهها بن جإزغث"  . )2(لها بِذ حٗىص بلُه، لِـ لها ؤم ججهَغ

يب جٓهغ نىعة بىاث الٗاثماث ال٨بري ٖىضما بضؤث ؤؾغة خؿً في البدض ًٖ امغؤة جهلر ؤن ج٩ىن  وفي عواًت ٍػ

٣ضعون ٖلحها ٞما حٗمل ٖلحهم ٧ل  ٖغوؾا له، ًُٟٞل ألاب زلُل "ابىت خما٫ حٗٝغ ٠ُ٦ ج٣ىم بإمغ ابىه وبِخه ٍو

يب ٖغوؾا له )1(ًىم ٚاعة وج٣ُم لهم مإجما وحًٛب ٧ل قهغ وجظَب بلى ؤَلها" م ٖلى ٍػ . ولظل٪ جم ازخُاَع

ٗاث  و٢ض جم ازخُاع ألاب ٖلى  ).2(الًٛب والغ٧ىن بلى الاخخماء بإَلهً"جاع٦حن بىاث الٗاثماث ال٨بري ألجهً "ؾَغ

يب ٖغوؾا البىه خؿً ؤال ٩ًىن في البِذ شجاع بحن ػوظخه وػوظت ابىه ًهىع الغواجي نىعة  .ؤن ج٩ىن ٍػ

ٟي في اٖخ٣اصاجه وج٣الُضٍ في ؤمىع ًخٗل٤ بالخُاة الؼوظُت، ٞةجهم ًىلىن اَخماما  ناص٢ت للمجخم٘ اإلاهغي الٍغ

بحرا في قإن الٗغوؽ ًُٟٞلىن ٖغوؾا ج٣ىم بسضمت البِذ نابغة ال ًبضع مجها ٧لمت اٖترايُت يض ألاويإ ٦

ت ٦بحرة  ُٟت التي ال جخمخ٘ اإلاغؤة بدٍغ اإلاىعوزت في ؤؾغة الؼوط، وبظل٪ ًغؾم ال٩اجب نىعة جل٤ُ بخل٪ الخُاة الٍغ

 مشلما ؤنبدذ الُىم مً ألامىع.

ة الٗاثلُت مؿغخا ٦بحرا لؤلٖما٫ الىٟا٢ُت التي ًلٗب ٞحها الغظا٫ ؤ٦بر صوع، وهي وهىا٫ الؿٗضاوي ٢ض ظٗلذ الخُا

ض ؤن ج٩ىن ٧ى٦ب الكغ١، جغ٢و وحٛجي وج٨خب  ؼي جٍغ جىٟغ َظٍ الخُاة التي جهٟىجها بدُاة ؾُٗضة: "٧اهذ هاها ٍػ

ا ٞؿخاه ا، ؤلبؿَى اٝ ألابٌُ، الكٗغ، ل٨ً ؤباَا ؤزغظها مً اإلاضعؾت، ٧اهذ في الغابٗت ٖكغة مً ٖمَغ ا الٞؼ

                                                           
 دمحم حسُت ىيكل  ٖٔزقنب، ص.       ٔ
ٕ
  ٚ، ص. ٕٕٔٓ،  ٗنوال السعداوي: زقنة، دار الساقي، بَتوت، ط.       
ٖ
 ٔٔنوال السعدوي: زقنة: ص.       
ٗ
 ٕٛدمحم حسُت ىيكل: زقنب، ص.       
٘
 نفس ادلصدر: ص.        
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ب ٚلُٔ اإلامامذ، ٢هحر ال٣امت،  ت هىم مٛل٣ت، م٘ عظل ٍٚغ ؾمٗذ الُبل واإلاؼامحر، زم عؤث هٟؿها صازل ٚٞغ

وهي جهىع امغؤة جًٟل ؤن حِٗل م٘ مً ؤخبه ٢لبها،  ).0(ْهٍغ مدجي، ٞى١ قٟخه الٗلُا قاعب ؤؾىص ٦بحر"

اثغ الظي قاع٦ذ مٗه الٟغاف ٢بل ػواظها مً ٞصخهُت بضوع في َظٍ الغواًت ٧اهذ جدب وؿُم الُالب الش

ا الخغجُتي، ٞماحؿخُُ٘ ؤن جدب ػوظها خبا ناص٢ا. وفي الضازل حٗاوي بضوع جمؼ٢ا قضًضا وهي  ال٩اجب ال٨بحر ػ٦ٍغ

ضة ٖلى خؿاب  حٗٝغ ؤن الخغجُتي لم ًتزوط مجها بال ألن ًهبذ له م٩اها مغمى٢ا في املجخم٘ ومىهبا ٖالُا في الجٍغ

ُٟت وفي قهغتها  ؤبحها، ولم اة ؤبحها، وهي ؤًًا ٚحر عايُت ٖلى م٩اهتها في الْى ٨ًً ًهٟ٘ ٖلى وظهها بال بٗض ٞو

ىا جٓهغ الاػصواظُت في شخهُتها التي ججٗل مجها  ً. َو خماص ٖلى آلازٍغ ٦ىا٢ضة  عواًئت ج٣ىم ٖلى ٢ضمحها صون الٖا

ت ٦بُلت في عوٍاتها التي بضؤث ٦خابتها  ؾغا مىظ ؾىى  لت، وفي َظٍ الصخهُت جىٟش بضوع شخهُت بضٍع اث ٍَى

جمغصَا وقٗىعَا اإلا٨بىجحن، جىحي َظٍ الصخهُت ٖهُاجها ٖلى ألاويإ الاظخماُٖت الؿاثضة ٞخىهب ػوظها في 

جٗلم مً اإلاغؤة  جٗله عمؼا للمجخم٘ الظ٧ىعي الظي الجؼا٫ الهُمىت ُٞه في ؤًضي الغظل ٍو اإلا٣ابل وجبضؤ جمغصَا ٍو

٪ مكغوٖاجه وال ًؼن للمغؤة وػها، ٞاإلاغؤة في َظٍ الصخُت عمؼ للٗهُان والخمغص ٖلى  زاصمت إلاهالخه وؤصاة لخدٍغ

ً والضًً وؤلاله  .الَى

ىاث  ىاث وؤمها ٍػ ىت بيذ ٍػ وفي ظاهب آزغ جهىع ال٩اجبت نىع ؤزغي للمغؤة التي ج٣ىم بإمىع ِٖكها مشل ٍػ

م ونض٣ًت بضوع نٟاء الًبي، ومجُضة ا الخغجُتي  ومضعؾت اإلاىؾ٣ُى ؤبلت مٍغ و٧ل َظٍ الصخهُاث . ػ٦ٍغ

ىت جدمل ٢ىة اإلاغؤة اإلاغؤة الخضًشت وهٟؿُتها الخغة، ومً بُجها مً جخمحز بىٟؿُت ال٩اجبت التي  ت في عواًت ٍػ اليؿٍى

جخمغص ٖلى ألاويإ والخ٣الُض، ٞصخُت نٟاء الًبي امغؤة خغة جؼوظذ مً عظل قُىعي ٌكاع٦ها في آعاءَا 

وجؼوط بامغؤة ؤزغي ؾغا، وإلاا ٖلمذ نٟاء َظٍ الٗما٢ت ٖاعيه ول٨ىه ؤبى ٖلحها ٞتر٦ذ  الخ٣ضمُت ول٨ىه زاجها

َظا الغظل، زم جؼوظذ مً عظل مخضًً ٖامل مٗها مٗاملت خؿىت ٞإخبخه ختى ؤهه ؤًًا جؼوط مً امغؤة آزغ 

الغظا٫ في  ٞإْهغث نٟاء ٖلى َظٍ الخُاهت ٞتر٦خه ؤًًا، وبٗض َخحن الخجغبخحن ؤجها ما جؼوظذ ٢ِ، وههبذ

 . مىهب الٗضو وآزغث خُاة خغة

وشخهُت بضوع مخمغصة ٖلى الؼوط، ل٨جها ال حؿخُُ٘ ؤن ج٣ىم في وظهه مٗاعيت، بجها ج٨خم ُٚٓها ٖلى الؼوط 

ا في الخُاة، وهي ج٨ٍغ ظؿضَا ووُْٟتها ٧الىا٢ضة، وهي نىعة ناص٢ت للمغؤة الخايٗت  وحٗضٍ ؤ٦بر ٖضَو

تها وؤٖمالها وزضماتها، ٦ما ؤجها لؤلويإ الاظخماُٖت ٖلى مًٌ، و  ىاث في خٍغ لظل٪ ؤجها جدب ؤن حكابه بٍؼ

حِٗل بكٗىع مً ؤلازم في صازل هٟؿها بؿبب ؤجها جغ٦ذ ابىتها ألاولى التي خملذ بها مً وؿُم ؤًام صعاؾتها في 

ا، و٧اهذ ججى٫ في الكىإع لُما بٗض الؼواط لٗلها ججض يالتها في ؤخض الؼ  ٢ا١، وؤزحرا الخاؾٗت ٖكغ مً ٖمَغ

ىاث مشلها الٗلُا ومجُضة . جبرمذ مً خُاتها الٗاثلُت اإلاخىاعزت ٞتر٦ذ البِذ والخجإث بلى الكإع واجسظث مً ٍػ

ا والىا٢ضة ال٨بحرة بضوع ؤًًا ٚحر عايُت في ؤخىالها الٗاثلُت، و٧اهذ جدب  الخغجُتي ابيذ ال٩اجب ال٨بحر ػ٦ٍغ

خابت، ول٨ً ؤؾغتها ؤؾغة ال٨خاب ٞخىاعزذ مهىت ٦خابت  الٗمىص في الغ٢و والٛىاء ٦ما جًٟل اإلاىؾ٣ُى ٖلى ال٨

بت ٞحها، ٞإنبدذ جإظغ ؤخض ال٨خاب مً الُب٣ت الضهُا م٣ابل ؤظغ عزُو  الجغاثض ًٖ ؤبحها وؤمها بضون ؤصوى ٚع

ضة لغاجب باٌَ، ٧إجها ٢ض وعزذ الىٟا١ والخُاهت ٧ابغا ًٖ ٧ابغ. ا في الجٍغ ا وجيكَغ  قهٍغ

ىت  ىاث ؤ٦ثر ٚمىيا في َظٍ الغواًت خُض لم جغؾم ال٩اجبت نىعة واضخت لها، وم٘ طل٪ لٗل شخهُت ٍػ بيذ ٍػ

ت في َظٍ الغواًت، وهي ابىت ػها جغ٦تها ألام مساٞت  ظٗلذ مجها ال٩اجبت ٢ضوة مًٟلت لجمُ٘ الصخهُاث اليؿٍى

                                                           
ٔ
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م ٖلى الٗٝؼ والغ٢و والٛ ىاث وصعبتها ؤبلت مٍغ ، وجبىتها  ٍػ ىاء وؤزغظتها هاْغة اإلاضعؾت الٗاع في عن٠ُ الكىإع

ا، واجسظث مً الغ٢و والٛىاء والٗٝؼ مهىت لها، ؤنبذ ظمُ٘ الىاؽ  مً اإلاٗهض وؤخبتها بىاث الكىإع وؤبىاَئ

تها الٟظة، وخاو٫ بىاث الٗاثماث مشل مجُضة  ىجها ٖلىا، وؤنبدذ مدؿضة اليؿاء في ٖب٣ٍغ ٨َغ ًدبىجها ؾغا ٍو

ُت  َُبت الىٟـ حٗمل ما جدلى لها جٟؿها، وال جىٓغ بلى الخ٣الُض وال جىلحها ؤًت الخغجُتي ؤث حكبه بها، وهي امغؤة ؤب

ا ؤًًا، ال جىظض في الغواًاث  اَخمام، امغؤة بمسها وصمائها وبىٟؿها ومُىلها و٢ضعتها ومىاَبها وب٣ىتها وعجَؼ

وهٟؿُتها، ٧اهذ  الٗغبُت ٢ضًمها وخضًثها مشُما لهظٍ الصخهُت ٧إجها نىعة َب٣ا لؤلنل لصخهُت ال٩اجبت

تها ولُاٞتها ٖىض اليؿىة  الٟا٢ضاث لهظٍ الكماثل ٦ما ٧اهذ مىب٘  مهضع بٚغاء ومدل بعجاب في قمىزها وخٍغ

ا الخغجُتي  قهىة ظيؿُت ٖىض بٌٗ الغظا٫ اإلاكهىعًٍ في مجاالث الضًً والش٣اٞت مشل ؤخمض الضامهحري وػ٦ٍغ

باتهما الجيؿُت ل٨جها زغظ ب ٦شحرا في الظان خاوال بزًاٖها لٚغ ذ مً اإلاأػ١ ب٣ىة هٟؿها. وهي امغؤة ٖاصًت ال جٚغ

ىت بيذ  الخُاة، وال جداو٫ ؤن حؿُُغ ٖلى ؤخض، حِٗل ِٖكت بؿُُت ؾاطظت بضون بِذ وال زغاء،"لم جدهل ٍػ

ىاث ٖلى قهاصة ٖالُت، ال جيخٗل خظاء له ٦ٗب ٖا٫، ال جغجضي ٞى١ وظهها حجاب الٟٗت، وال مؿاخ٤ُ الخبرط  ٍػ

ت، وال ؤؾاوع في ًضحها ؤو زمازُل في ٢ضمحها، وال جضًَ قٟخحها وظٟىجها باألخمغ ؤو ألازًغ ؤوألاػع١، لم والخماٖ

بتها، ٧ان ٧ل َظا قِئا َبُُٗا لضحها" ىاث حكٗغ بجمالها، ال حكٗغ بٗٓمتها ؤو مَى ىت بيذ ٍػ   ).0(ج٨ً ٍػ

يب ال ًىظض خًىع ٦بحر للمغؤة مشلما ًىظض في عواًت ٍػ يب وفي عواًت ٍػ ىت، وفي َظٍ الغواًت جخمحز شخهُت ٍػ

ؼة ًٖ الصخهُاث ألازغي، بط ظٗل ال٩اجب مٗٓم الصخهُاث مً الغظا٫، وم٘ طل٪ ؤهه لم  وشخهُت ٍٖؼ

اث ول٨جها لم جمل٪  يب جدب ببغاَُم ول٨ً ؤباَا جؼوظها مً خؿً، ولم ج٤ُ َظٍ الخهٞغ حهمل ظاهب اإلاغؤة، ٍػ

ا  وجدؼن ٖلى يُإ خبها " وػهب ٧اص ًدُه عقضَا، ج٨ٟغ في ببغاَُم الظي الخمغص في وظه ؤبحها، وهي ج٨خم ؾَغ

ا ٞحها، َل في َاجه اللُلت ٣ًطخى ٖلى  ٧اهذ مٗه مً ؾاٖت مً الؼمان، وفي ألاًام اإلا٣بلت ما ٖؿاٍ ٩ًىن ؤمَغ

غظ٘ بلحها الك٣اء الضاثم الظي ٧اهذ جخى٢٘ مً ٢بل؟" لى الٗاصاث وفي َظٍ الغواًت ًىظه ال٩اجب ب ).3(ؾٗاصتها، ٍو

البالُت في مهغ، ٣ُٞى٫: "الِٗل ٖىضها ق٣اء ومغاعة، ول٨ً طل٪ لٟؿاص جغبُدىا، َل جدؿب الكاب الظي ٌكٛل 

ً؟ ٞةطا ما ظاثخه ػوظت َٟلت ال حٗٝغ  ى في الؿاصؾت ٖكغة مً ٖمٍغ بال عجىػا في الٗكٍغ هٟؿه ب٨بحر ألامغ َو

ا لم ٨ًً بُجهما الهلت ما  ول٨ً َظٍ  ).2(٣ًطخي به الخضًض "جىا٦دىا جىاؾلىا"مً الىظىص بال خُُان صاَع

ت بل ٧ان ال٩اجب هٟؿه ًخلٟٔ بها، ومٗجى َظا  ال٩لماث مً الخمغص لم ججغ في الغواًت ٖلى لؿان شخهُت وؿٍى

ت في جل٪ الخ٣بت مً الؼمً لم جغج٤ بلى َظا اإلاؿخىي.  ؤن الصخهُاث اليؿٍى

ُٟت مخضًىت، وفي الخمانت ؤن دمحم خؿحن ٩َُل ٢ض نىع في عواًخ يب نىعة اإلاغؤة الٗاصًت التي حِٗل في بِئت ٍع ه ٍػ

وهي جدب ؤقُاء ٦شحرة ول٨جها ال جمل٪ مجها بال ؤ٢لها، و٧اهذ تهىي مً الغظا٫ مً ٩ًىن ؤ٢غب بلى سجُتها ول٨جها 

ا ، جٟكل في الجهاًت، وال حؿخُُ٘ ؤن جهغح بمُىالث ٢لبها ؤمام املجخم٘ ٞخمىث ٦مضا ٖلى يُإ ؤخمام ٖمَغ

واإلاغؤة في َظٍ الغواًت م٣ُضة بٗاصاث جدكضص في جمؿ٨ها ٖلى الخ٣الُض اإلاىعوزت، ٞهي لم جخم٨ً مً الضعاؾت 

ت ٧الخغوط  ما٫ في الخ٣ى٫، وفي قإن اليؿاء ال٣ٟحراث الٗامماث ًَ ًخمخًٗ بصخيء مً الخٍغ ُٟت بال ألٖا والْى

يب مً الخٗٝغ بلى ببغاَُم الظي ؤخبها، وؤما مً البِذ والٗمل م٘ الغظا٫ والازخماٍ بهم، ولظل٪ اؾخُاٖذ ٍػ

ت، وال جسغط مً البِذ بال م٘ الغظا٫ الظًً ًخىلىن  اإلاغؤة في بُىث الٗاثماث ال٨بري ٞهي ال ججض ؾبُما بلى الخٍغ
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ؼة التي  ت مً ألازخماٍ م٘ الغظا٫ ٦م ًٓهغ في قإن ٍٖؼ ا ؤزىاء الؿٟغ، وفي صازل البِذ ؤًًا وهي ممىٖى ؤمَغ

خبها ؤًًا ول٨ً الخب لم ًخم لٗضم ؤؾباب الاجها٫ بُجهما بؿبب اإلاغا٢بت اإلاكضصة والخ٣الُض ؤخبذ خؿً وؤ

وفي عواًت  الٗاعمت. واإلاغؤة في َظٍ الغواًت مخضًىت ٚحر مًُغبت البا٫ جغجاح بلى ؤلاًمان بال٣ضعبطا ؤإلاذ بها مهِبت.

ىت ؾذ في ال٩لُاث والجامٗاث وؤنبدذ جلٗب جهىع هىا٫ الؿٗضاوي نىعة اإلاغؤة اإلاش٣ٟت اإلاٗانغة التي صع  ،ٍػ

ٟت. حكتر٥ اإلاغؤة م٘ الغظا٫ وجسالٟهم  صوعا َاما في املجاالث املخخلٟت في الخُاة. جىظض في َظٍ الغواًت اإلاغؤة اإلاْى

في آلاعاء وجتر٥ الؼوط بن لم ًغو٢ها ؾلى٦ه لها، وهي خغة في آعاءَا وؤٖمالها ومُىالتها وصًاهتها في مٗٓم ألاخُان، 

وجإحي ال٩اجبت ’ ما ؤجها مخمغصة ٖلى املجخم٘ الظ٧ىعي الظي ًداو٫ الؿُُغة ٖلى اإلاغؤة صازل البِذ وزاعظه٦

اث وجىهبهً في وظه بىاث الٗاثماث وججٗل مً َاالء اليؿىة مشما  ت مً بىاث الكاٖع ببٌٗ الصخهُاث اليؿٍى

االء اليؿىة ججتهضن ؤن جسل٤ ٖاإلا ا زالُا مً الخغمان وال٣ٟغ، وجداو٫ هىا٫ ٖالُا للمغؤة في الٗهغ الغاًَ، َو

 الؿٗضاوي ؤن ج٨ؿب لهظٍ الُب٣ت اإلاىبىطة م٩اهت في املجخم٘. 
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