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Cet article vise à analyser la pratique
des affaires à domicile, et de souligner
l'importance de la gestion des émotions
dans l'acte de l'entretien ménager, et
parvenir à l'éducation sociale
contribuent à la qualité de la vie
familiale, qui symbolise l'intersection
entre l'ordre des choses de routine et
entre des conceptions mentales qui
déterminent l’intelligence physique et
sensorielle, et en faisant glisser dans
des idées pour la conduite des
mouvement ménage, qui traite des
raisons pour lesquelles nous faire ses
adieux à la partie de l'identité sociale,
et nous nous félicitons de nos habitudes
au sein de la structure familiale est
stable, grâce à des mouvements, des
tâches et la gestion des choses, le
montant des alternatives possibles de
l'acte quotidien, pour créer une
approche structurée et conçue pour
vivre, accompagné d'un sentiment de
bonheur et la satisfaction de la
situation dans la vie de famille.
Les mots clés : Le rôle, le ménage,
l'identité sociale, la famille.
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ٌاسـى اُشل المللال الىل احتََي اممارسةا
ل ألؾٌللالملزنًَة،اولجصلزا أأمهَةالدلرةاجالهفـاالتا
يفافـيالًخست رالملزنيل،اومااحيللَامناثًض ئةا
لحامتؾَة اجسامه ايف احودة الحلَاة ال ألرسًة،ا
ولذلي اٍصمز الىل اثلاظؽ اتني احصثُة ال ألص َاءا
لًصوثًَِةاوتنيالًخعماميتالًـلََة،الًيتاحتسدا
لذلاكء الجلسمي اولحلوليس ،اوجالسرتسال ايفا
ل ألفاكراًدس َ رالحلصاكتالملزنًَة،اولًخـاميامؽا
ل ألغصلض الًيت اهودع افهيا احزء امن اُوًدٌاا
جالحامتؾَة ،اووض َساؿادلثياامضنامنطا أأرسيا
مس خلص ،اتفضي الدلرة الحلصاكت اولملِاما
ول ألص َاء ،اجمكَة امن الًحسلئي الملمىٌة امنا
لًفـي الًَويم ،اخلَق ا أأسَوب امٌؼم اومصثةا
ٌَـُش،اٍصلفلَالًضـوراابًسـادةاولًصضااؾنا
لًوضؽايفالحلَاةادلذيال ألرسة .ا

ا
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ملسمة :ا
ًـخربالًخست رالملزنيلا أأواجالكذعادالملزنيل،ا أأو امااٌسمىاتـملالًحُئةالًخرشًةاؿملالحلَاةا
لذلي اخيخط اتسرلسة اوجالحذَاخات اولمللومات اؿىل امس خوى الملزنل اولًحُئة اجالحامتؾَة.ا
فِو"ٍىضف احتََياممارسةال ألؾٌللالملزنًَةا(لًىوي،الجلًل،الًخيؼَف)...ا أأمهَةاجالهفـاالتا
يف الًفـي .اما اتني الًفىص الًـلالين اولًصوثني .احيسد الذلاكء الجلسسي اولحلوليس اثرصفاثياا
لًَومِة"انٌلاًلول:اخانالكوداهومفان .ا

أأوال-الًخست رالملزنيل:اتنيامنطالًخفى رالًـلاليناوجالؾخَادي:
هيسف لًخست رالملزنيلالىلاحـيالكامزنلامصحيااومٌاس حاامنالًياحدةالملـُض َة،ا
وسَاميامنالًياحِةاجالكذعادًةاولًعحَةاومنالًياحِةالًـلََةاولجلسمَة،اومزتانامنا
لًياحِةالًـاظفِةاولًيفس َة،اومس ئوالاومضاراكامنالًياحِةالًحَئِةاوجالحامتؾَة،اًـُشا
أأفصلدٍايفاحواٌسودٍالًخـاوناولحلةاوجالحرتلمالملخحادل .ا
نٌل اًخضمن الًخست ر الملزنيل اموضوؿات امثي الًخعممي الدللذًل اوثبأزُر الملزنل،ا
ولًخيؼَف ،اولملضيوالت الًَسوًة ،اولًعحخ اول ألغشًة ،اوحمنَة الًعفي ،اولدلرة ال ألمولل،ا
ولًـالكاتال ألرسًة،اولًخثلِفالجلًيساولًخوؾَةامبزاظصالخملسرلت،افض ًال اؾنالًوكاًةا
منالحلصلئقاولحصلءلتالًسالمةاوحـيالملزنلاؿاملًاا أأفضياً ألحِالالًلادمة،اًخحلِقا
لحلَاةالملثىلاولملس خسلمةاً ألفصلد،اولًـائالت،اولدلاؿاتالملضرتنة.امتالسرتخاؿَامن:
www.algazalischool.com/vb/showthread.php?750ا ا
حِراأأدرجالًخست رالملزنيلايفاس َاقالًحُتاؿىلامصالًـعور،اوًىٌَاثوسؽايفا
أ
هعاكا،اابؾخحارٍاؿٌَلاأاكدميااًخـَميا
لًلصنالًولحساولًـرشٍناًُضمياتُئاتامـُض َةا أأوسؽ ا
ظالباخسد،االحصلءا أأحباثاوذَقامـصفةاوظصقاثفى راخسًسةاٌَمخرععنياوٌَمجمتؽ،ا
وتوظفَ امهنجا اثـَميَا اٌسِي اؿىل الًعالب الندضاف امولردمه اوكسرلهتم الخلاظة،ا
وثعوٍصُا االس خزسلهما ايف احِاهتم الًضرعَة ،اؾن اظصًق اثوحَِ اكصلرلهتم اوثرصفاهتما
لملِيَةا أأوالؿسلدمه اٌَحَاة.اجماالاجممتـَا اٌَخبأز راؿىلاس َاسةالدلفاعاؾناحلوقال ألفصلد،ا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلسادِرضاثسىصة ا
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ولًـائالت اولجملمتـات اوثعوٍصُا اًخحلِق الٍمتىني اولًصفاٍ ،اوًالس خفادة امن الملٌلرساتا
لًخحوًََة،اوًدسَِياحتلِقامس خلديامس خسلم.اوذزلا ألنالًخست رالملزنيلاًـخرباجما ًالا
ٌَحَاةالًَومِةايفالملزنل،اولًـائالت،اولجملمتـاتاًخعوٍصالماكانتالٍمنوالًخرشياوثَحَةا
لًرضورايتالًخرشًةا أأواجالحذَاخاتال ألساس َة.ا ا
لذامنال ألفضياًياا أأناهفِماملاذل اهلوماتبأؾٌللالًخست رالملزنيل،اوحتََياكسرلتاودِارلتا
و أأوًوايتال ألفصلداولًـائالت،اوأأثصُااؿىلااكفةالملس خوايتالملرتلوحةاتنيال ألرسةاولجملمتؽالحملًلا
ولًـاملي.من:ا،https://ar.wikipedia.org/wاوذزلاؿىلالؾخحارا أأنال ألفـالاجالؾخَادًةا
أ
ًَةامتثيامااُواأنرثازحااتاو أأنرثاثبأسُساايفالجملمتؽ،افاحلصاكتالًيتاهـميا
يفال ألؾٌللالملزن
لًخفى راهبا،اثسلالًيتاحنافغاؿىلاتـساهلسيامـِا،االامتسلاذاظَةالًخوحِس.ا ا
و اؿىلالًـىس،النال ألوضعةالًَومِةاللأنرثاتسلُةايهاللأنرث اثبأسُسااوللأنرثاوضفا،ا
فاًياسالكِماميخَىوناذربةاومـصفةاحولامسبأةلالًخست رالملزنيل،اوهبشلاميىناثعوٍصامعياهيما
يف اأن اولحس الملخرعط اولدلِور الًـصًغ .ا ألن اممارسة ال ألؾٌلل الملزنًَة امن الًرتثُةا
ولًخيؼَف ..احصمز الىل اثلاظؽ اتني احصثُة ال ألص َاء ،اوتني الًخعماميت الًـلََة انٌل اتًَاذَا
ل ألهرثوتوًوحِةاجالىلكزيًةاماريادوغالس،اومناُيااجالىزؿاجالذلياوضـصاتَاؾيسمااىصىا
لًفوىضايفالملزنل،اومناُياالًِسوءالذلياخنخربٍاابمللاتياتـساجالىهتاءامنالًرتثُة،اولكِاا
معََاتاجس راوفقاثعماميتاؾلََةامبأدوذةامضنامٌؼومةامنالًخيؼميايفالذللهصة،الًيتامتسلا
لًلاع اولسرتسال اً ألفاكر الحلصاكت الملزنًَة ،اولًخـامي امؽ ال ألغصلض الًيت اثعَق ا"سُامن"ا
دلذََةاظي رةاثحسياخمَاالاخشعَااُامااخسل،ا أأهنااحلؼةامفض ةلاًالتسلؾَةالًفصدًة،اثلوما
لملص أأةاتـمََةالدصلجايفارأأسِا،اومناُياايفالًياًةاس َودلامرشوعاٍصلؾيال ألظول،اوًخينا
لًـادلت اولًِوًة الًضرعَة اوجالحامتؾَة ،امضن الحلصاكت الملزنًَة ،اصسًسة الًصوثًَِةا
ولًعلوس َة،ا(فََةااكابناوخانافصلوسولادورثََ،0202،ا .)949ا
ُشلالًضلكامناأأحالمالًَلؼةاٌض َساظصًلةايفالًخفى راذلتاأأمهَةاهح رة،امتارسافاميا
ًخجاوزاس َاقالًفـيالملزنيل،الىلالًفـيالًـلالينانٌل اهخعورٍاثضلكاؿاما أأياثفى ر امنا
لٍ
منطالًيلسي،اًلمي الالماكهَات،اوحيسدالخلَارلتالًولحضةاملارهةاتحـغال ألُسلفالحملسدةا
م
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توضوحايفالًفـيالًَويم،اهدِجةاأالفالحلصاكتاولملِاماول ألص َاءالًيتاجيةالدلرهتااجمكَةامنا
لًحسلئيالملمىٌةامناثَلاء اهفسِا،اؾيسمااحيساحِسلامبااجيةا أأناًفـهل،اولذلياًحنياوحودا
مـىن اٌَصغحةاتوضؽاكوةافـيالًخست رالملزنيلامضنالملـارفاولًلمياولملـاً رالملمتبأسسةاحٌلؾَا،ا
ولًيتاثبأظصاحماخاتا أأفصلدال ألرسة،ا ألنايفال ألساساُياكاذلهصةايفال ألؾٌللالًصوثًَِةاجسمحا
ًلكاولحسا أأناميارساؾلالهُذَانفصد:امثال،اًمتاغسياللهَةاتـسالكاوحدة.اُشٍالًـادلتامؽا
ذزلااثالديال ألذشاولًصد،االنامـؼمالًياساالاحيحونا أأناًرتهولا أأهفسِماجسياءايفالًصوثني،ا
تني اُشٍن الٍمنعني امن الًخفى ر ،الًـلالين اوجالؾخَادي ا(فََة ااكابن اوخان افصلوسولا
دورثََ،0202،ا .)949ا
ل ألمصالذلياميسامسجصةالملزنلالًـلالهَةالذلهَة،اابملـارفاولملـَوماتاولحلمكةاوحسنا
لًخسجصاوظولالًحال،الًيتاجساؿسُاايفازايدةاماكس هباامثالاايفالدذَارال ألغشًةالملياس حةا
لملخاكم ةلالًيتاحيخاهجااحسمِاايفالملصلحيالًـمصًةالخملخَفةالًيتامتصاهبا .اوهَفِةالؿسلداتـغا
لًوحداتالًيشلئَةاتعصًلَاحصَةاولحلفاظاؿَهياامنالًخَوثاو أأًضاالدذَارامااًياس هباامنا
لملالثس اوممكالت الًزي اوحسن الدذَار ال ألًولن اولملودًالت الًيت اثخفق امؽ الًـادلتا
ولًخلاًَس...نٌلاٍىس هبااهَفِةالًخـاميامؽاللدصٍناثسَوكاسَمياوحىوٍناؿالكاتالحامتؾََا
ابًضلك الملياسة اٌَمجمتؽ ،اوابًخايل اجس خعَؽ ا أأن اجسامه ايف احتسني الجلو الًـائًل ا ألرسهتاا
وحتلِقامس خوىا أأفضيامناذاللاثـاوهنا امؽاتلِةال ألفصلداوهليالملِارلتاولخلربلتالًيتا
لندسخهتاامسجصةالملزنلالىلا أأفصلدا أأرسهتااوجس خفِسال ألرسةامناُشٍالخلربلتالًـلالهَةاتعصًلةا
غ رامدارشٍ.ا
مفااوضبأتاؿَََاوثـَمخَاًخىنايفاثعورلهتاالًـلََةاوثعورلتا أأفصلدالًـائ ةل،اوًعححاهلما
مصحـاايفاحِاهتاالملس خلدََة،احِراجساخعَؽالختاذالًلصلرلتاوجالس خفادةامنالخلربلتايفا
لدلرةاحِاهتااوحِاةا أأرسهتاالملس خلدََة.اذلزلاهيمتالًخست رالملزنيلامبساؿسةا أأفصلدال ألرسةاؿىلا
لدلرةاصبأهنااسولءايفالحلارضاأأوالملس خلدياؿىلا أأسساؿَمَةاؾلالهَةايفاحيالملضالكالًيتا
ثولهجِم ايف اؿالكاهتم الًـامة اومسؤوًَهتم ايف الحلَاة ،اوهَفِة الًخرصف الزلء اُشٍ الملضالكا
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ولًـمياؿىلاحَِااو أأًضاالهساهبماتـغالملِارلتالًَسوًةالًيتاحيخاحونالٍهيااحىتاًخحلقا
لًخلسماً ألرسةاولجملمتؽ.امتالسرتخاؿَامن :ا
 vb.elmstba.comواthawra.sy/_print_veiw.asp?FileName.

ُياكاظصًلةاأأدصىاثلوماؿىلالًخفى رادونا أأؾٌللالًفىص،اوؿىلالًلِاماخبَارلتاحلِلِةا
دونالالفصلطايفافذحاؿَحةال ألس ئ ةلاوجالدذَارلتالًـلالهَة،اُيااًمتالس خزسلمال ألحاسُس،ا
مفاايهالًعصلئقالًيتامتارسال ألحاسُسامناذالًِااُشٍالًوػَفةايفاثيؼميالًفـيالملزنيلا
لًَويم؟
ًـخربافـيالًخست رالملزنيلاظ رورةاثدضلكامضنالظارالحلاالتالملَموسة،اففيادًيامِةا
لملحادالت اتني الملسجص اول ألغصلض الملزنًَة اثفاؿََة امـلسة ،اميىن الؿادة اجضىَِِا اؾن اظصًقا
لملالحؼةاجالمربًلِةاولملـىنالذلياًـاعََال ألفصلدا ألفـامهاًخيؼميالًفـيالملزنيلالًَويم،الذليا
ًمتاضحعَاؾناظصًقاظلوسالًخفاؿيانلولؿسالٌََاكةا أأوالًخيؼَفا أأوالًىوي...اولًيتاٍىونا
أ
لرافهيااأنرثاثـلِسلاجىث ر،احِراميىنا أأنامنيضاساؿاتايفالًخفى راحىتاهـصفاماا
لختاذالًلص
ُوالًسخةال ألوسةامنالخيالًلِاماخبعوصاهمٌلتامناُشلالًيوع،افاهيا اهـمياابالؾامتدا
ؿىل ال ألحاسُس ،اولدلرة اجالهفـاالت الًيت اجسمح اً ألفصلد اتخلسمي اظورة احس ية االدلرةا
جالهعحاعاحولال ألؾٌللالملزنًَة،اثحـااًـمََةاثؼيايفالًياًةاولحسة .الىلاخاهةالؾخحارالنا
أأغصلضالملزنلاثَـةادورالملؤرشالملوضوؾيا أأًضاامثال،اهومةالًثَاباابهخؼارالًىوي،اتلسرا
مااٍزدلداجحمِااتلسرامااثيليارؤٍهتاالىلالجلسمالحساسااابالىزؿاج.ا
ُياك الذنالُامتم اؿىل الًلِام اجىهيا ،اًىن اجالىزؿاج اًُس امن الًلوة احبَر اًسفؽ الىلا
جالهخلالالىلالًفـي.اميىنا أأناهًىس،اويفالًيساهـودالىلاهومةالًثَاباجمسدل:اوحِيئشاًخحولا
جالىزؿاج الىل ا"هوتة اغضة" اجس َعص اؿىل الجلسم اًيك اال اًفلسول اماء اوهجِم ...اُشٍا
ل ألحاسُس اال اثـمي امن الًـسم ا ،أأهنا اثيجم اؾن امـصفة احصلمكَة ،اؾن اانجت ااترخي اخشيص،ا
فاالهفـالاًخعوراتسءلامنالظارااكناكساجض َسامن اكديالًضرط،ا أأناجالرثفاعالحلامسا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلسادِرضاثسىصة
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اثهَا:افـيالًخست رالملزنيلاتنياجالؾامتداؿىلالالحساساولدلرةاجالهفـاالت:ا ا

دورافـيالًخست رالملزنيلايفاجضُِسالًِوًةالملزنًَةاً ألرسة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًىومةالًثَابالذلياس َعَقالًفـياحمسدامناذاللااترخيالًضرطاوثرصفاثَالًخبأوًََةامضنا
لًخجصتةالملحارشةاوالملبأًوفةاهل،احِراٌض َساثعورلثَالًـاملالملزنيلاوُواًخفاؿيامؽال ألغصلضا
مضنامـاً رامٌؼمةاٌَخسلت رالملزنًَةالًَومِة،اًُض َسالملـىناابًخفاؿياولًخفى رامـا.
وًيجماؾناذزلا أأنافـيالًخست رالملزنيلامسركاتوظفَاصلكامنالًخفاؿيالًصمزي،ا أأوا
ظ رورةاًخرصفال ألفصلداتولسعهتااثحـااملااثـيََال ألغصلضايفاهؼصمه،اليلاخاهةاذاكءالجلسما
يفالختاذالًلصلرلتاوفقاكعسًةالًوؾيالًيتاحىدسةاؿربالًزمنامناذاللالًخجصتةاولخلربةا
يفالًخست رالملزنيل،اولًيتاحتصراجالهفـالاوجسمحاتخلسمياظورةاحس يةا أأوالًـىساثـمياؿىلا
ختفِفالًس َعصةاؿىلاسَونَامضنالًىولًُسالًيتاثـمياؿىلالس متصلراهومةالًثَابالًيتا
حتخاجاٌَىويامثال.ا(فََةااكابناوخانافصلوسولادورثََ،ا،0202ا)952-949ا.ا ا
ولًولكؽ ا أأن اُشٍ الًيؼصة الملخبأم ةل ا اولًيت اثًذج امـاين ال ألؾصلض اًمت اتياؤُا ايف الًخفى را
لملـُش اؿرب الًزمن ايف الًخوحص اوجالهفـاالت اتني الحلَاة اولًخفى ر اولذلي اخيَق الحملاداثتا
لدللذََةالًيتاجيصهياالملصءامؽاهفسَايفافـياحِازةالملـُش،انٌلاحصلٍالًفِيميَيوًوحِا،ا ألهناامتثيا
لًوسائيالًيتاتولسعهتااًبأذشالًياسال ألصاَاءاحبس حاهنماوًيؼمونا أأهفسِمامضنامعََةاثفاؿيا
لذللتامؽال ألغصلض،اولًيتامتثيانشزلا أأساسااًـمََةاثلمطادورالًخست رالملزنيلالًلامئاؿىلا
لخملععات الًيت احتمت الًفـي الًفصدي اولملوحودة ادلذي الك اولحس امٌا ،اوُشل اجالسددعانا
رضوريا ألهَامبلسلرامااًمتالسددعانالٍمنوذج،امبلسلرامااٍىونالًفـيا أأسِي،اًىنال ألفصلدا
ميخَىون الالماكهَة اولخلَار ايف السدِـاب امناذج اخسًسة اُياك اؿىل الدلولم ادِارلت اتنيا
خمععاتاخمخَفة.اا
وًخوضَحاذزل،اسبذشامثالا"لًسُامنالدللذََةالًعي رة"،احملا أأمحقالىلاحساما،اًلوما
فَِالملصءاتوضؽاسٌُارًواخمخَفامتامااؾنالحلَاةالًصلُية،اوًخحولالىلامرشوعاحلِلياوميىنا
أأناثيسرجايفالًولكؽ،اوتسءلامناُشلالًسَوكاميىنا أأناجيزئا أأواٌضلكاُوًخَ .مضناثَارا
لًسوس َوًوحِا الًدضُِسًة الذلي اًعصح امسبأةل الًع ةل اتني الًفصد اجالحامتؾي اوتسرلسةا
لًدضاجاكت اتني الًفصد اولجملمتؽ ،اتني الحلمتَة اولحلصًة ،اوُشل اتسءل امن الًـَاين اولملالحؼةا
لالامربًلِة،الًيتاجضسداؿىلاجضُِسال ألفصلداًِوٍهتماجالحامتؾَةاوًفـَِمامناذاللاجالهعالقا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلسادِرضاثسىصة ا
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اثًثا:اجضُِسافـيالًخست رالملزنيلاٌَِوًةاجالحامتؾَةا:ا ا
:0-9امفِومالًِوًةاولًِوًةاجالحامتؾَة :ا
ثـصفالًِوًةاتبأهنااحلِلةالًيشءا أأوالًضرطالذليامتزيٍاؾناغ رٍ،ادلرخةاًشهصا أأنا
لًِوًةاتعاكةاًثختافهياالمسالًضرطاوخًسَاومودلٍاومعهل،افِييالحللِلةالملعَلةالملض مت ةلا
ؿىلالحللائق الص امتلالًيولةاؿىلالًضجصةايفالًيَةالملعَق،افِيياحاةلامنالًىِيوهةالملعاتلةا
تبأحاكما أأوالملٌلز ةلالىلاحسالًخعاتقالًخاما أأوالًدضاتَالملعَقاتنياابظنالًيشءاوػاُصٍ.ا أأوايها
لًخحسايتالًؼاُصةالملادًةاولملـيوًةاًالوساناتالالهفعالا أأوالوضعاراهمٌلاضئَياؾناغ رٍ،ا
فِيي اما اًخحسد اتَ اذزل الًيشء اوًـصف اوميزي اؾن اغ رٍ امن ال ألص َاء ا أأو الملوضوؿات ا أأوا
ل ألحساما(ؾحسالًصمحناثسُسو،ا،0225ا،)9،4افِييالحلايماًس َاجالًضرعَةاوخاهحاامنا
ظور الذللت الًيت اثـرب اؾن امٌؼومة امن اؿالكات امٌفذحة االامٌيَلة ،انٌل اًلول ا أأتو اهرصا
لًفارليب:الناُوًةالًيشءاؿُض خَاووحسثَاوجضرعَاودعوظَخَ،اووحودٍالمليفصداهلالكا
ولحس .اوكوًيا ا أأهَ ا"ُو" الصارة الىل اُوًخَ اودعوظَخَ ،اووحودٍ المليفصد اهل اال اًلؽ افَِا
لصرتلك،اًخخبأنساًياالًعَيةالًولحسًةاملفِومالًِوًة،الذلياًـينالملٌلز ةلاولًخوحساوًضادٍامفِوما
لخملخَفاولملخاكثص.ا(ؾحسالًوُابالملس رياوفذحيالًرتيك،ا.)0229،098
وًُساابًرضورةا أأناٍىونامااًخحسداتَالًيشءاحوُصلااثتخااالاًخي ر.افا ألص َاءايفا
هَيوىهتا ،المنا اختضؽ اٌَخعور اولًخحول اولًرتلمك الملفيض الىل الًخجسد الملس متص ايف امىوانتا
لًضرعَة.امفاااكنامنامىوانتاوحمسدلتالًِوًةايفازمناكساًيسثصامفـوهلافالاًـودايفا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلسادِرضاثسىصة
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منالًولكؽالملَسلين،الذلي اهعييالًََايك اهخـملالكاًوماوهعورافصضَاتاثرتلتطاوثدضاتما
مضن امفِوم" Grounded Theoryالذلي اًعصحَ ا"لوس َمل اصرتلوس" ،اؿامل اجالحامتعا
ل ألمصٍيك،اولذلياميىنا أأن اهرتمجَاتـ"لًيؼصًةالًيتاثبأيتامناحتت"،الهَامنوذج اهؼصياًيخينا
وًخعور الك اًوم ،اُشٍ الًعصًلة ايف الًخرصف اثًذج امنوذج اهؼصًة امن امزيلهتا ا أأهنا امَخعلةا
ابملَموساو أأهنااًُستامـسةاخاُزة اٌَدسَمي ،ا(فََةااكابناوخانافصلوسولادورثََ،0202،ا
،)950-952اوُشلامااس َؼِصايفالًـيرصالًثاًر .ا

دورافـيالًخست رالملزنيلايفاجضُِسالًِوًةالملزنًَةاً ألرسة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مج ةلامااثخحسداتَاُوًةالًيشء،اومااالاٍىونايفاحزءامنامىوانتالًِوًةاكساًعححانشزلا
يفازمناالحقا أكمهال ألسسالًيتاحصنزاؿَهياالًِوًة،الىلاخاهةالًخسرجاوثـسدامس خوايتا
لًخجسًس.الذاماا أأرداناحتسًسا أأواثـَنياُوًةالًيشءاًيىضفاؾناثـسدايفاخشعَخَاويفا
أ
هَاًيعوياؿىلاأنرثامناثـَنياوُوًةامناوهجةاولناماَُخَاًُستاهنائَةاولمناايها
ُوًخَا أل
أ
لًخىوناوُشلامااأنسٍا"َُيي"اؾنال ألانالملخحساابلدص،امتالسرتخاؿَا
ثيسرجايفالًىِيوهةاو
منwww.arabrenewal.org/zrticles/25499/1/aYaaea-CaaaeiE-Yi-:
 EoUI-aOEi-aeECNiIi/OYE1.htm1ا
تسًَيا أأنا أأحساناؾيسمااًخحسث،اٌض رالىلاهفسَاسولءاتعَيةالملفصدا أأواتعَيةالدلؽ،ا
مناذاللاثـح رامثيا أأان،اُوًيت،اؿامليا...اوًىنالناحاوًيااثـصًفاُشٍال ألان،املااؿرثانالالا
ؿىل اوسةاولضافاتاًعـةاحرصُا.افا ألاناًُستاهبشلالملـىن،اسوىامصأةاتعوراخمخَفةا
أأوامصلايامذـسدة،احصىامناذالًِااذلتاولحسةا(ؿًلاحصبا،0225ا.)027اُشٍالًولحسًةا
لًيتاثلعناهَانالًِوًة،ايهالًيتاثفصضامعََةالسددـاداللدصاولًي ر،ادونا أأناثسركاوثـميا
يفاحليالًخيوعاولًىرثةاولدلؽ.ا ألنالكالكصلر اٌرللتاُوالًولحسةاوُوا أأًضااثـَنياًلدص،ا
ابؾخحارٍاؿسولا أأواؿىلال ألكيامٌافسااهلايفالحلَاة .ا
فاذلااكنالالوساناٍمتخؽاابحلضور،افاهَاالاحيرضامدارشةاذللثَاومناغ راثوسط،اتيا
أ
تَاوهلاأنرثامناحرضةاوحودٍ.افِواحيرضانشلتاؾض َلة،امناذاللالٌَلاءا
حيرض اٌَـاملاو
تنيالجلًسنيا أأوالالزيني،اوحيرضانشلتامـصفِةاابس خىضاف اٌَـاملاجبسمَاودِاهلاوؾلهل،ا
وحيرضانشلتاسَعوًةاتبأناًَـةادورلاوميارساهفوذلاوثبأز رل،اوًىٌَاحيرضا أأكوىامااحيرضا
نشلت التسلؾَة ،اتعيَـَ اذللثَ انلمية احٌلًَة افٌَة اصـصًة ا أأو اسَوهَة اذوكِة ا(ؿًلا
حصب،0225ا.)99ااذلزلاجيةا أأن اهخلكمايفالًِوًةاتعفةالدلؽاوهلولاُوايتاحىتاىزحيا
ؾناُشلالملفِومالكاثلوكؽ اٌرللتاولكالىىٌلش اٌَوحسة انٌلاًلولا"فصلوسولاالرًولل"افالا
وحسة اذللت اكات ةل اتشلهتا امبـزل اؾن الًي ر ا أأو اللدص ،ا(ؾحس الًوُاب الملس ري اوفذحيا
لًرتيك0229،ا .)099،ا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلسادِرضاثسىصة ا
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اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد.افاذاَحةالًعوًي-اخامـةاثسىصةا-الجلزلئص
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جم ةلالًخي راجالحذــــــــــٌلؾياااــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااالًــــــــــــسدالخلامس

لذ امؽ اثـسد اوحوٍ اللدص اوثيوؾِا اثخـسد اوحوٍ ال ألان ا"لًِوًة" اوثدٌوع ،اًخرتمج اُشٍا
لًخحسايتالًيؼصًةالىلاًيةاس َاس َةاواترخيَةامذحوةلاابس متصلر،اؿىلاحمورازحاتاثـىسا
هفسِااحتتاجمِصالًزمناومـاً رٍ ،اويفاس َاقاؿالكةاثحادًَةاحهنغاؾناثفاؿياحملقا أأوا
مىدوح امؽ امـعَات الًوحود اومىوانت الحملَط ،احبَر اال اميىن الًخـامي امـَ امبـزل اؾنا
لدرلك امٌايح اثبأثصٍ اابًسَعة الًزمٌَة اٌَخارخي ،اومبـعَات احصنة الحلَاة اوغاايت الحلصلك ا أأوا
لًسىونالًثلايفاوجالحامتؾياأأوالًس َايساوجالكذعادي ...افِيياكمياحوُصًةاثخزنلايفاولكؽا
ثخحسدافَِ،اتفـيافِمالالوساناولدرلنَاودًيامِىِخَاوكسرثَاؿىلامولهجةامضالكتاحِاثَا
وؾرصٍ ،اوحتعي الًرضورلت الًيت احتمكَ اوحتس امن امسلرلت احصًخَ ،ا أأو ايه اكمي احوُصًةا
حىونامـصضةا ألناثفلساحوُصٍهتا،النايهامجستا أأواماثتا أأوافلستالس متصلراهَيوىهتاايفا
معَق اجتمِصت ايف ارحاتَ ،اوذزل الن اثوكفت اؾن ا أأن احىون اكات ةل اٌَمتَزي ايف اولكؽ الحلَاةا
لالوساهَة ،ا أأو انف الالوسان اؾن اكصلءة اوسائي الًوحود ا أأو الس متص أأ الًـُش ايف احارض امنا
لالغصلقايفالجلِي،اولًصهونالىلاحائطازمنا أأفلياالاًـصفاهَفاٍىونازمٌااحاصسلامولرلا
ابحلَاة،اأأوامتايهامباضاٌس خحَيالس خـادثَاأأوامبس خلدياالاميىنالًوظولالًََ .ا
أ
ًؼِصاذزلاأنرثامضنافىصةالًِوًةاجالحامتؾَة ،لذا أأنالًولحضامنالًعصحالًساتقا
و
ٌَِوًة..اتبأهنااًُستاتًِةامٌيَلة،اولمناايهاتًِةامذحوةلاابس متصلراحتتاجمِصالًزمناومـاً رٍ،ا
ويف اس َاق اؿالكة اثحادًَة احهنغ اؾن اثفاؿي احملق ا أأو امىدوح ،امؽ امـعَات الًوحودا
ومىوانت الحملَط ،احبَر اال اميىن الًخـامي امبـزل اؾن الدرلك امٌايح اثبأثصٍ احبصنة الحلَاة،ا
وغاايت الحلصلك اولًسىون الًثلايف اوجالحامتؾي اوجالكذعادي اولًس َايس ،ا(ؾحس الًصمحنا
ثسُسو،ا .)5-9،0225ا
تي ايه الحسى الًوسائي الًيت احتاول الجملموؿة اأأن اثخين اوحسهتا اهبا ،اوجضلك اُوٍهتاا
جالحامتؾَةالًيتاالاثؼِصاؿىلا أأهناالهـاكساثس َط،ا أأواحتاوراوجتمؽايفامض رالًفصداولهامتئَا
ويفا أأدولرٍاجالحامتؾَة.المناايهالكادًيامِيك،احِراثخفاؿيامجَؽاؾيارصٍايفاحاكمهلا أأوايفا
رصلع،اويهاثًذجاؾنالسرتلثَجَاتالهامتئَة،احياولالًفصدامناذالًِاالدلفاعاؾناوحودٍا
ورؤًخَ اجالحامتؾَة اودجمَ ايف الملخحس ،اويف الًوكت اهفسَ اًلوم اذلثَ اوًححر اؾن امتاسىَا
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لمليعليالخلاصاتَ،امضناظ رورةاوثخاتؽالًامتزياولًامتٍز،الذلياجسـيالجملموؿةامناذالهلالىلا
ثبأسُسامتاسىِا،اولجصلزاموكـِااوموكفِااابًًس حةاجملموؿاتا أأدصى،اجتمؽاوثياكغالكاُوًةا
ثخيناوحتسداابًًس حةالىلاُوايتا أأدصى،اوا أكهناامزجيامنالملىوانتالدللفـَةاولملـصفِة،الًيتا
ثخىونامناتياءازاليثال ألتـاد :ا
أأولاتـس،احتاولالًحُئةاجالحامتؾَةا أأناثخجمؽاؿىلاَُئةافئاتالحامتؾَةاممزية،اٍىونا
لًفصداوفئخَامامتزَني،الذاثضؽاُشٍالًفئةالًفصدايفامزنةلامـَية،اًخخحسداُوًةالًفصداجالحامتؾَةا
وجزءامنامفِومالذللت،امضناجالهامتءلتاجالحامتؾَةاولًِوًةالدلاؾَةالًيتاجساؿسالًفصداؿىلا
ثلسٍصاذلثَاهحـسااثين.اوُشلالكَاًخؼِصالًِوًةاجالحامتؾَةاأأنرثايفالًحـسالًثاًر،احنياثخحسدا
ؿالكةاُشٍالدلاؿةاوثخفاؿيامؽالدلاؿاتال ألدصى،انٌلاجض رالًََاهؼصًةالًِوًةاجالحامتؾَة،امتا
لسرتخاؿَامن:اا ا
 www.thgaftna.com/vb/showthread.php ?t=6139.اوًيفِماتلِةالجلولهةا
لملوحسةاًثولتتالًِوًة،اوُشلالملؼِصالملخي راولخملخَفاذاظةامؽالًـالكةالًعـحةامؽاللدص،ا
ًوخساُياكامنعاناًفِماكضَةالًِوًةاٌُل :ا
"فِماذلثوي:املفِومالًِوًةاكسا أأفصزاموكفنيامذاكمَنيالزلءُااموكفاظادراؾنالًحدللنا
لًيتاظورتازلافهتااو أأؾعهتااظحيةاؿاملَةاوهوهَةاوكساٍمتؼِصاُشلالملوكفايفالرلدةالًِمييةا
وجالس خيالل اولٍمتصنز الكذعادل اوس َاسة اوزلافة ،اوموكف اظادر اؾن الًثلافات ال ألدصىا
لًـصكِةالًيتانث رلاما اثبأذشاظحيةالدلفاعاؾنالذللتافذيؼم اهفسِا اٌَعمود.اوًـيامصوئَيا
ُاهدٌيونايفانخاتَاحولاظسلمالحلضارلتاًـيناتخبأهَسٍاؿىلاُشٍالًرصلؿاتا أأنالًِوايتاالا
ميىنا أأناثبأذشاغ راُشٍالًعحيةالًخوحصًةاوأأناحمصكالًخارخياٍمكنايفارصلؿاتالًِوايت.
ولًفِمالملوضوؾياًِشٍالالصاكًَةاحياولالكصلراثياػصاوثياسقاتنيالًِوًةاولًـليايفا
ظحيخَ المليفذحة اولًىوهَة ايف اللن اهفسَ ،اوُو افِم اًبأذش اتـني اجالؾخحار ازولتت الًوحودا
ومذي رلثَاوًفذحالًوحوداؿىلالحلَاةاتخي رلهتااومفاحئاهتااوهضاًِااوثوحصلهتا،افاذللتايفاُشلا
لًفِمامؤسسة اٌَـلياوٌَوؾيالملخحصكاولملخولظيا أأيا أأهناااثخحسداتخارخيَهتا.اواترخيَهتاايها
لًفـيايفالًوحوداوجالهزتلعاؾناكِودٍا(ؾحسالًوُابالملس رياوفذحيالًرتيك .)022،0229،ا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلسادِرضاثسىصة ا
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:0-9الًـمََةالًدضُِسًةاٌَِوًةاجالحامتؾَةاتفـيالًخست رالملزنيل:اا ا
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لذااكهتالًِوًةا أأوالذللتايفالًفِمالملوضوؾيايه:امؤسسة اٌَـلياولًوؾيالملخحصكا
ولملخولظي ،الذلي اثخحسد اتخارخيَهتا الًيت اثخحصك اابًفـي ايف الًوحود ،اوجالهزتلع اؾن اكِودا
زولتخَ اومذي رلثَ ايف ازيااي الحلَاة .احِر اميىٌيا ا أأن اهَرط المليؼور الًدضُِسي ايف الًعَاغةا
لًضِ رةاًس ميونادوتوفولرحنياًلول ا"الاثودلالًولحسةامٌاالمص أأة.اتياثعححالمص أأة"،احِرا
ًفرتض ا أأن الًولكؽ امعََة اجاضُِس ،اثيجم اؾن الؿسلد امسًس اثخزي افَِ الٍمتثالت اولًخسرًحاتا
ولًخرصفاتاولدذَارلتالًفاؿَنياولًلولؿساجالحامتؾَةالًيتاثدٌوعاثحـا اٌَمجمتـاتاوثدض َسا
وًـاد اجضُِسُا اابس متصلر .اُشٍ الًفصضَة الًيت اثوخَ املارتة اجضُِسًة اٌَولكؽ ا .ااكًـمََةا
لًدضُِسًة اٌَِوًة اجالحامتؾَة اً ألرسة الًيت اثايجم اؾن اتياء ال ألفـال اتسهَا الًـمي الملزنيل،ا
وابهفـاالثَ اولًدضاجاكت اتني الًفصد او أأرسثَ اتني الحلمتَة اولحلصًة ايف الحلَاة الًَومِة الملـاصةا
ً ألرسة.ا ا
فضمن ادهَا الًـمي الملزنيل اُياك ال ألغصلض ،الًيت امتثي ا"حاحز الًرشفة اٌرللتاااا
 "grade-fous du soiا ألن الذللت أاأنرث اثياكضا اوجضدذا امما اهـخلس .ادلًيا افِغ امنا
لًخياكضاتادلذَيا،اوؿََياا أأن اهياضياابس متصلراضساُشٍالًخياكضاتايك اوض َساوحسثيا،النا
لذلياٌسامه اثضلكامؤنسايفاجضُِساُشٍالًِوًة،اُواُشلالٍمنطالًـائًلالملس خلص،الملـمولا
كسلحاوكٌادًيالًسٍصاولًعاتوناولملًضفة...ا ألناُشٍال ألغصلضا
ا
منالملىًسةاولًساكننياول أل
الامتثيادٍىورلافلط،اتيالهيا اهودعافهيااحزءلامناُوًدٌااولهامتئيا،اوهعيؽارسال ألًفةامـِاا
فصلدى او اوجٌلؿة اوسط الًـائ ةل ،امفثال اًدضلك الًزوخان امن اذالل الًخباًف اتُهنٌل ،اُشٍا
لًىذةاُيايهانخيباأأماس خعححانخخٌا؟،اجس متصاُشٍالًـمََةادوناثوكف اثضلكامضمص،ا
ًَوسؽ الجلسس اثضلك اما امساحذَ امن اذالل احاكمهل امؽ ال ألغصلض الًيت اثعحح امـاملا
ولصارلت.اًمتالسددعاهنااحسسايامناذاللافـيالًخست رالملزنيل،الذاُياكاحلؼاتالحذاككا
حسسًةاخشعَةاخسلامؽاتـغال ألوضعة،اومثالالًىويامسُش:ادلىاتـغالًًساءاؿادةا
مضاُسة الًخَفزًون ايف الًوكت اذلثَ ،او أأدصايت اٌس متـن الىل الملوس َلى .اكس اًخولفق امؽا
لملوس َلىالالًلاؾَةا أأسَوباٌَىوياوض َطاوجمس،اوخبعوصالًحـغاللدصاحىونالملوس َلىا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلسادِرضاثسىصة
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ُادئةاوثخولفقامؽاحص أ
اكتاأنرثالاثرةاوًوؿة،ا(فََةااكابناوخانافصلوسولادورثََ،ا،0202ا
 .)948ا
ل ألمصالذلياًلوداناًخـصفاؿىلااترخيَةالًضرطالملسجصاٌَمزنلاؿىلاضوءا أأفـاهلماللهَة،ا
وحضورمهاوسٌلهتمايفازياايالحلَاةالًـائََة،اويف اهؼصهتمالىلال ألماماولس خلداهلم اٌَجسًس،امنا
حِراُوالهـاكساٌٌَليضاولذللهصةاولص حاعاالفصلزلهتا،اوفقاملارتةا"لفذخاحااترخيالذللتاؿىلا
لالكدال"اٌَمفىصا"َُتاغ ر"،الًيتاظورُاالًفَِسوفالًفصويسا"تولارٍىور".ا ألنااترخيَةا
لالوساناثخحسدايفاحساذلهتااتحـسٍن :ا
تـسامؤرخاجيـيالًوؾيالذلليتامصثحعااابملايضاولذللهصة،افِؤسساُوًخَاابًيؼصالىلا
لًرتلثالملايض،اوابس خحضارامااكساجسَخَالذللهصةاتـسامعََةاغصت ةلاومتَزياٌَمـاً رالًيتاحتصرا
جالهفـال .ا
وتـس اظ روري اجيـي الًوؾي الذلليت امصثحعا اابالهفذاح اؿىل الحسلزَات الًـمي الملزنيلا
وظ رورهتا ،ا(ؾحس الًوُاب الملس ري اوفذحي الًرتيك ،ا .)020،0229اسولء أاأاكن اذزل ايفا
صلكاجالىزؿاجالذلياوضـصاتَاؾيسمااىصىالًفوىضايفالملزنل،ا أأوايفالًِسوءالذلياخنخربٍا
ابمللاتياتـساجالىهتاءامنالًرتثُة،امضناممارساتال أالؾٌللالملزنًَةاولذلياٍىضفاحتَََِااؾنا
أأمهَة اجالهفـاالت ايف الًفـي ،اماتني الًفىص الًـلالين اولًصوثني ،احيسد الذلاكء الجلسسيا
ولحلوليساثرصفاثياالًَومِة .ا
ل ألمصالذلياٌضلكاكَقالذللتامنا أأغصلضالملزنلالًيتاثَـةادورالملؤرشالملوضوؾيا
مثال،اهومةالًثَاباابهخؼارالًىوي،اتلسرامااٍزدلداجحمِااتلسرامااثيليارؤٍهتاالىلالجلسما
لحساسااابالىزؿاج.اُياكالذنالُامتما"ؿىلالًلِاماجىهيا"،اًىناجالىزؿاجاًُسامنالًلوةا
حبَراًسفؽالىلاجالهخلالالىلالًفـي.اميىنا أأناهًىس،اويفالًيساهـودالىلاهومةالًثَاباجمسدل:ا
وحِيئشاًخحولاجالىزؿاجالىلا"هوتةاغضة"اجس َعصاؿىلالجلسم.اُشٍال ألحاسُساالاثـميا
منالًـسما أأهنااثيجماؾنامـصفةاحصلمكَة،اؾناانجتااترخياخشيص،افاالهفـالاًخعوراتسءلامنا
لظارااكناكساجض َسامناكديالًضرط،ا أأناجالرثفاعاالحلامساًىومةالًثَابالذلياس َعَقا
لًفـياحمسدامناذاللااترخيالًضرط،اًلساص َسامـاً رايهالًيتاحتصراجالهفـالاويهاحِاةا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلسادِرضاثسىصة ا
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يفالٍهناًةاحتسداذولهتماوُوايهتماوثثختاوثييَقاوثيـزلاؿىلاماايهاؿَََااوسطاجماًِاا
و أأمىٌهتا ،انٌل اثيفذح اوجس متص ايف الًـعاء امضن احلؼات الحذاكك احسسًة اخشعَة اخسل امؽا
تـغ ال ألوضعة ،اومثال الًىوي امسُش ادلى اتـغ الًًساء اؿادة امضاُسة الًخَفزًون ايفا
لًوكتاذلثَ،او أأدصايتاٌس متـنالىلالملوس َلى،اكساًخولفقامؽالملوس َلىالالًلاؾَةاأأسَوبا
ٌَىوياوض َطاوجمس،اوخبعوصالًحـغاللدصاحىونالملوس َلىاُادئةاوثخولفقامؽاحصاكتا
أأنرثالاثرةاوًوؿة .ا
ثضلكاؿاماؾيسمااٍىوناُياكاموس َلى،اًعَقالًىوي"سُامن"ادلذََةاظي رةاثحسيا
خمَاالاخشعَااُامااخسل،ا أأهنااحلؼةامفض ةلاًالتسلؾَةالًفصدًة،اثلومالملص أأةاتـمََةالدصلجايفا
رأأسِا،اومناُياايفالًياًةاس َودلامرشوعاٍصلؾيال ألظولا(دؾوةال ألظسكاء،الًلِاماجصح ةل،ا
رشلءامزنل)...الملرشوعاالاًحس أأ اابجلَوساذَفاظاوةلامؽاوركةاوكمل،اتياًودلاغاًحاامنا
ُشلالخملَالاصسًسالحلصًةاوصسًسالٍمتوج،اوُىشل،اابًًس حةاًـسدامـني امنال ألصزاص،ا أأنا
تـغ الحلصاكت الملزنًَة ،اصسًسة الًصوثًَِة اولًعلوس َة ،ايه الًيت اثعَق اُشٍ الًسُامنا
لًضرعَة.ا(فََةااكابناوخانافصلوسولادورثََ،0202،ا )950-952ا
وُيااثدضلكاُوًةاذلتالًضرطالملسجص اٌَمزنل،اتبأهولؾِاالًيتاثؼِصايفاكَلِااوزحاهتاا
ذللهتا اوظ رورهتا اولهفذاهحا اؿىل الالكدال ،ا ألن اُشٍ الذللت امصثحعة اابلدص اجالحامتؾيا
ولًخارخيي،اُشلاللدصاالذلياٍصحـوناهلاجالؿرتلفاوجالس خلصلر...اولملمتثيايفا أأفصلدال ألرسةا
لًيتاثل اوماجبِوداًخحسنيا أأوضاؾِماوجتوًسُا.اُشلاللدصالذلياُوارضوريايفاحِاهتم،ا
النالذللتاالاحىوناذلتاحلِلِةالالاابًًس حةاًلدص،اوالاميىناجالس خيياءاؾيَا ألهَا أأساسا
لكاجتمؽاثرشي.ا ا
ويفالمللاتياجضلكاُشٍالذللتاتعحيةامساملةاثـرتفاًلدصامبااهلاومااؿَََ،انٌلاُوا
حاظيامؽاابيقا أأفصلدالًـائ ةل،اولًضَوفامنامٌاظقاخمخَفة.اًَلصاتشزلالًضرطالملسجصا
ٌَمزنلاذلثَاوُوًخَاتولسعةارسدامـنياً ألحسلثالملـُشالًَويم .ا
وًُسافلطاجتصًساذُينامِخافزيًلي،انٌلاًؤنسا"تولارٍىور"الًفَِسوفالًفصويساؾنا
مفِومالًِوًةالًسدًة،الذلياثلصاذلثَالًضرطالملسجصاٌَمزنلاولجملمتؽالحملًلالذلياًًمتيالًََ،ا
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وؾيسئش اًعحح اٌَضرط الملسجص اٌَمزنل او أأفصلد ا أأرسثَ ،ااترخي اذو اخسوى اانحـة اوجيـَِما
ٌس متخـوناابحلَاةاحىت اًوااكهتاتنيالًىفافاولًصذاء،اًخزَقاًيفسِااولكؽامنالًـسم،انٌلا
فـَتادوةلالرسلئَياؿىلالًصمغامنالملضالكالًيتاكسااثـاينامهنااتـغال ألرس.اا ا
ممااجيـَِماًيـزًوناتبأرسمهاوٍصفضونالًـُشاوسطاابيقال ألرسالًصلكِة،اذاًلنياهَانا
ذاصاهبماًخحسدايفا أأغَةال ألحِان اهوعامنالًِوًةالًاسدًةانٌلاًلولا"تولارٍىور" ا(ؾحسا
لًوُابالملس رياوفذحيالًرتيك،ا0229ا.)027-026،ا ألناذولهتمايهاحضورمهالًَويمايفا
لحلَاةالملزنًَةالًيتاًـُضوهناا،اوُشلالحلارضالذلياًـُضوهَاُوامىونامنامىوانتاُوٍهتم،
ُشلالحلارضالذلياكٌَلالهدهبياالًََاو أأؾعَياٍاحلَ .ا
وممااس حقاًؼِص اهوع امناجضلكالًِوًةاؾنالًضرطالملسجص اٌَمزنل،ا أأماالًحـغامهنما
فِحاولالزحاتاُوًخَاتخحسًراوثعوٍصاهَاهَ،اوحـهلاكاتي اٌَخبأكملامؽالًولكؽالملاخلسم،امنا
ذالل اهضاهلمالًَويمامنا أأخيالحلعولاؿىلامزنلارليقايفالكالجلولهة،ا ألناُوٍهتماالا
ثوخسايفالجلشورالًخارخيَةاًىِاهنمافلط،اتياو أأًضاايفالكامااسامهولاتَايفاثعوٍصاحِاهتم،ا
مناذاللال ألاثثالًصليقاولًوسائيالملخعورة..انخحلِقاهوعامنالذللت.اوُواخاهةاهح رامنا
حىوٍناُوٍهتماوحصس َرِاايفالحلضور ،امكؼاُص اٌَخعوٍصاوحماوةلاجالهسماجامؽاللدص،ا ألهَا
حزءارلخسايفاذلهتمافمبجصدا أأناغ رولالملزنلاثي رتاذولهتماوُوايهتم،احِرا أأظححاهلمالهامتءا
خسًساحياوًونالًخبأكملافَِ،ا ألنالًفصداًوخسايفاجممتؽاُشلالملزنلا أأوالامثاٍىدسةاُوًخَا أأوا
ماَُخَاالحلا،امبـىنا أأنالًِوًةاًُستامـعىاملسسااواثتخااوهنائَا،اولمناايهامـعىااترخييا
يفاحاةلاظ رورةاوحصنةادلمئني .ا
ًًس خًذجاأأناجضىِيالًِوًةاجالحامتؾَةاوسطالمليازل،ايهاُوًةاجس خلىامناذلهصةا
ولهامتءاوجمصايتالالوسانالملسجصاًضؤونالملزنل،اومااٌضرعَافهياامنامـاملامس خلدََةاثخىونا
ممااًعيـَ ايفاًومِاثَ،امضلكةالًِوًةالًيتاثـَياللدصاوختخَفامؽاللدص،ا ألهنٌلا أأساسا
حىوٍنالملؼِصالًفىصياوجالحامتؾي،اًِشٍالًِوًةالملخيوؿةاوسطالمليازل،افَُست اٌَِوًةاكميةا
يفاذلهتاا أأوافامياختَلَامناصـوراابخلعوظَةاولمنااثًدؽاكميهتااممااًلسمَالالظارالذلياختَلَامنا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخامـةاَلسادِرضاثسىصة ا
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فصصاحلِلِة اٌَخلسماوثوس َؽاُامشالملحادرةالًخارخيَةاً ألفصلد اول ألرس الًيتاثيعوياحتتا
صـارلهتا.ا ا
النالًوؾي اٌرللتاًُسالهخاخاافصدايارصفا ،انٌلاًلولاؿاملاجالحامتعال ألمصٍيكا"حورجا
مِي"،اًىٌَاًًذجاؾناٍلوعاثفاؿالتالحامتؾَة ،اٍىونالًفصدامٌيمسااومدض حـاافهيا.امبـىنا
أأناُوًةالًضرطالملسجص اٌَمزنل،اٍصىاُوًخَاتخخيناوهجة اهؼصاللدصٍناووهجة اهؼصالجملمتؽا
لذلياًًمتيالًََ،ا ألنالًضـوراابًِوًةاًُستامـعَةا أأوًَةايف الًوؾيالًفصدي،اتياحعَ ةلا
أًَةالحامتؾَةاثخسلذياذاللالكافرتةالًعفوةل،انٌلاًؤنسالحملَيالًيفيساولًحاحرايفاؿملا
لالوسانال ألمصٍيكا"لرًما أأرٍىسون"الذلياًحنيا أأنالًِوًةالًضرعَةاثًضبأ امناثفاؿياتنيا
للًَاتالًيفس َةاولًـولمياجالحامتؾَة،امفناهجةاًًذجالًضـوراابالهامتءاؾنامِي الًضرطا
الكامةالس متصلرًةايفاجتصتةاخشعَةاذلهتااومناهجةا أأدصى.اوامنالًولحضا أأنالًضـوراابالهامتءا
ٌسدٌسالىلالًامتزيامؽامناذجاثلسهمااٍلوؿاتالتخسلئَةاًًمتيالٍهياالًفصد،امتالسرتخاؿَامن:
 .www.ahewar.org/debat/show.asp ?aid =6415اوُشل اما اًيعحق اؿىلا
جضىِي الًِوًة اجالحامتؾَة امن اذالل افـي الًخست ر الملزنيل ،اتـسما امتت امعََة الًخىِفا
جالحامتؾياوسطالملزنل.
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