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 المقدمة : 
تهدددال رااةرإددددل عاددددا راتية ددددل اتااإددددر ل رراعرىدددت  راتددددا عددددة  اهددددت   ددددا 
راعإترى رايتاعا، ر ةض ا تطرة راتتة خا اعةرحل رايعل رااإرى راعصدة  عد  

 راقدة  رايردة   لراعاظعدت  رااإدتة ل خدال خالل ةصا تدتة خ  ا در ا رااإدرى ر
فت ددل راةة إدد  يدد  ترددن ل ح ددم ع ددل نددال عدد  راصددحتيل ر راىعي ددت  رااإددتة ل را

راعصدة ل  رراتية دل ار دتةأ دحدا د داأ ر دلدأ راعاظعدت  ررااإدر ل رار ا رااإدرى،
رلر رالتحتا رااإتة  راعصةى راذى نت  اد  ارة ةة إدا يدا راتفت دل ر رالاتحدتأ 

رادددا يدددا ادددار ت  راقدددة  رايردددة  ، عدددل راحةندددل رااإدددر ل رايتاع دددل عادددذ عرىتهدددت رأ
 ت ت رارط    ا راعإترى راعح ا ر رايةاا.د ضت يا راتفت ل عل  ضر 

كلدد  عاتصددةو حقددرأ رااإددت    ددا  :رااإددر لك نعددت  يةيهددت  ددتعرر درنإددفرةا

                                                 
 .55، الجزء الثانى، العدد 2019 يوليومجلة المؤرخ المصرى، عدد  )*(



 المنظمات النسوية المصرية... منظور تاريخى 

434 

 

 

ددت عإدددتر ل ا ةىدددل، رذاددد  يددد  عخت دددل  دإددتر رال تدددةرل ادددة  ا عدددةدو حقر  دددت ريلةرص 
ررااإدددر ل لدددا ر ددد  رااإدددت  ادددتاظ أ   دددا  ،(1)عإددتر ت  راح دددتو راي ع دددل ررايع  دددلك

تإ ل ررال تصتا ل ررالىتعت  ل رراعح  ل تصحا  ةغال يا رانفتح راعإتر ت  راإ 
ر  عند  راقدرل ادة  رااإدر ل لدا راعارييدل  د  حقدرأ رااإدت   (2) ضا لذر راظ أ.

 رأعة راذ   اخةط ي ل رااإت  رراةىتل را إ  رااإت  يقط.
ر دددا عدددة  رااإدددر ل راحا  دددل ايددداا عددد  راعرىدددت  تيادددة  ددد  تطدددرة راحدددةر  

ر ا اداد   ،(3)د  رااإر ل راحا  ل عل اار ت  راقة  راتتإل  رةرااإرى ح م اا
حت  اار ت   عاذ دررخة راقة  راتتإل  رة ررإتعة  راعرىل رأراا ع  رااإر ل
رراصددددك تةن علددددت   ددددا  ااظة ددددت  رايقددددا رالىتعددددت ا، راقددددة  رايرددددة  ، رتددددة ة 

راحةنددل راحقددرأ راعاا ددل يددا عىتعيددتتهأ، راهددذر نددت  رتىددت   حصددرل رااإددت    ددا
ا اةرا ت  إيا عا  راتةن ا     راعإتررو، ر حتةك ع  دىل تةع   حقرأ عتإتر ل 

يدد  رايا ددا عدد  راعىددتال  عاهددت راحددأ يددا راع ن ددل ا عددةدو  (4)ا اإددت  دإددرو اتاةىددتل
 رايعل، راحقرأ راعاا ل.  ،راعتعرىل راتي  أ

دعددددت راعرىدددددل رااإددددر ل را تا دددددل يهددددا حةندددددل رىتعت  ددددل ا  ددددد  ذةرتهددددت يدددددا 
تطة   انل عت  خص رااإت  اعت يا  اإت ا ت  ر راإاي ات  ع  راقة  رايرة  ر

ر رايعدل، رتإدع  راحةندل رااإدر ل ادتاتارع ر إديا  ،راح تو راىاإد ل ،ذا  رأإةو
 رااإدددر ت  ا حصدددرل   دددا حقدددرأ ر يدددةص عتإدددتر ل يدددا رأاردددطل رال تصدددتا ل

 (5) . ل رراح تو رارخص ل، نعت رتإع  ار   ةرا نتا  حتاإراإ تر 
  إدعا اددك عدت ايدا رااإدر لك  دالأ عصدط  ي  را عتا ا ت  ظهة ارإتةل رأ

االرددتةو عاددا راإدديتاو ررافددةح اددتاتحةة عدد  رال ددا رارى ت  راعق دداو ا حةنددل رااإددر ل 
راتا دصاح  غ ة عررنادل ا يصدة رال دعدل يدا عصدالحهت، رلدر عدت د تعدا    دل 

ايدا رااإدر ل لدا ك عدت  تي دأ طايتد  راتتإديل ادة  عدت  عيىأ دنإدفرةا رادرى ع يدا
ا هت راتا تتىتلل در تةيض رأينتة رااإر ل راتا تع ع  عاتأينتة رراعرر ل رعت 

 (6)اهت راإت ا ت  ع  راقة  رايرة   ر رايقرا راتتا ل
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لددر راعرىدد  تصددتحا  ارددةو عصددط   عددت ايددا رااإددر ل عددل عصددط   دخددة ر 
ااإددر ل عدد  ىتاددك ى ددل لددر عصددط    صددل تىا ددا راللتعددتأ اتاددا رو ررا تا ددل، ر 

راراتك ع  رااإت  راالت  ال  دةا  ادة   صدف  اتإدع ل عدت ايدا رااإدر ل، ر تتإدأ 
راعرىل رااإر ل را تا ل اتاةغال يا عيتاىل صرة راخ ل رال تصدتاى ر راياصدة  

 (7) .عا  ىتاك  ضت ت

عددل راقضددت  رايقددا رأرل عدد  رأاف ددل را تا ددل إددت ا رافضددت  ر انتةرادد  اعددت 
ر دا  (8)ع  خصتةص ي  تري ة دىرر  را ةت  عاتإال اارتط رااإر ت ،  تإأ ا 

عادذ  رااإدر ل دتتح  رالاتةاد  ر تطا قتتهدت رايا داو رالاتقدتل راايدتم ىا دا ا حةندل
، رداصددك تةن ددع رااإددر ل عاصددت  راتررصددل رالىتعددت    دد  طة ددأ 2012 ددتأ 

تهت راةرايل   ا رايا دا عد  راقضدت ت ع دلت راتحدةن راىاإد  يد  راردتةع يا عرىت
 (9) .رالغتصتك ر ررال تار  راىاإ  ارخل راحةأ راىتعي  ردعتن  رايعل

نا دددة يدددا تطدددرة رااإدددر ل ر عارةإدددهت ندددت  ا ر دددتةأ ررالاتدددتد رافندددةى ارة 
ر تيتادة ايدض رار ددتةأ عحدة  ر عةىدل ا ن  ددة عد  راحةندت  رااإددر ل  ،راعخت فدل

ر ا  نإ  ت   رار دتةأ راترىهدت  رال ا رارى دل ر رافنة دل  ، اة تتة خهت راععتا
 ،اتىتهددت، رتتيداا ت دد  رار ددتةأ اتصددل عادا عخت ددل درددنتل رار ددتةأرا ت دتةر  راتددا 

فت  ددت  ررال الاددت ، ردرةرأ راعدد تعةر  ر ترصدد تتهت ر ع الاتتهددت ر تر  ،نتاخطددك
نعدددت ترىدددا عىعر دددت   ،رخطدددط رايعدددل ،ا تادددت  راعر دددلر  ،رراا تادددت  ،راختتع دددل

رار تةأ ر  ،(10)دةر ف ل ا عاظعت  رااإر ل رحافظ  اهت رأةر فت  رااإر ل را ةا ل
تاصدرة رافرترىةري دل، لادت  رار دتةأ راعةة دل نر راتا تأ ة عاتهدت ات د  رأةرد فت ، 

 راعإعر ل.ر د ضت رار تةأ راعةة ل ر  ،راعإعر ل نتاتإى ال  راصرت لر 

 ددا ادداد راددر ا ر اددأ تندد  رااإددر ل يددا عصددة اعيددعل  دد  رااإددر ل رايتاع ددل 
رةتداط لدذر راددر ا ر اار دل راقدة  رايردة   ر رااإدرى عادذ اهت دل راقدة  راتتإدل  ردة 

اردةو راعاظعدت  رااإدتة ل، ر ااإدتة ل، اةعة   تع ال يا رانتتادل رظهدرة راصدحتيل ر
راتا رةتاط  يا رااار دل اةغادل رااإدت  يدا اخدرل عىدتل راح دتو رايتعدل اتإدتخارأ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1_%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1_%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8
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ندةاو ييدل ندةاو ييدل ر رلدا رايعدل راتطدر ا،  طة قل عرةر ل رعقارال رىتعت  دت
ععر    دددتأ رااإدددت  رااة طتا دددت  اعادددتاةر  اخاعدددل راعىتعدددل راعصدددةى،  دددأ تطدددرة  

ت  اإدددتة ل تإددديا االةتقدددت  اعإدددترى رااإدددت  رافندددةى رراللتعدددتأ اق دددتأ عددد  عاظعددد
رأحددررل ر  ،ختصددل يددا عىددتل راتي دد أر ضددعت  حقددر ه  رالىتعت  ددل ر اعددررلاه ، 
 (11)رارخص ل. 

راالتدد  رددتةن  يددا تةإدد ر  -اعىدد  ةرةددار  راحةنددل رااإددر ل راعصددة ل ر 
اددأ ر ط ،  ضددت ت راددر ر عاددذ رايرددة ا ت  ادد    ضددت ت رااإددت   -راعاظعددت  رااإددتة ل

ت دك  د  راحةندل رااإدر ل رايتاع دل يقدا رةتداط تةإد ر رالتحدتا رااإدتةا راعصدة  
لدر عددت ر تادة تفددت ال  ر  (12)اتاةغادل يددا تع  دل عصددة يدا رالتحددتا رااإدتةا رادداراا

رايدددتاأ رايةادددا عدددل ر تفت  ددد  رااإدددر ل يدددا عصدددة ر عدددل راعرىدددل رااإدددر ل رأرادددا، 
ا راتفت ددددل عددددل  ضددددت ت عاتلضددددل تع ددددل تع علددددت يددددر راعرىددددت  رااإددددر ل راعخت فددددل 

ال تددعرل رااإددر ت  تدداعض يددا اضددتاهت رااإددرى ر راقضدد ل راف إددط ا ل، ر رالإددتيعتة 
 رارط .ر  ضت ت راعىتعل ر ا    ضت ت رااإت  

   المصري ونشأة الجمعيات النسائية بداية الوعى النسوى
تيتاة اهت ل راقة  راتتإل  ردة رادار ت  راقدة  رايردة   لدا عةح دل عد الا 

ررال تصدددتا ل  ، ا رااإدددرى رادددذى تدددعرع  عدددل  ددداا عددد  راعت  دددةر  رالىتعت  دددلرادددر 
 رراإ تإ ل راتا إتلع  يا ت   ة رضل راعةدو راظةو راعىتعل اهت تع    يا ت

عرددددةرع عحعددددا   ددددا رااهضددددرى راتاددددر ةى راإددددت ا اتةإدددد ر اراددددل حا  ددددل 
ر درى  ر ا  تع  ا تةأ ت   راارال   ا اادت  ىد ن حدا م،تاتير راارل رأرةا ل

رى ك رايا ا ع  راخاةر  رأرةا    رد ضت   ،رصات ل ععالةو رتةن  ي هت رااإت 
 عةإتل رااي ت  عاا راختةد.

رنددذا  رالافتدددتح   دددا راحضدددتةو رأرةا ددل افيدددل راحع دددل رافةاإددد ل ررااي دددت  
راي ع ل، رراتة ة اتافنة راتار ةى راإتةا يدا را دةك رادذى ردعل ة  دل ىا داو ادارة 

 تتهددت اتاةىددل، رحةنددل ر صددالح راددا اا راتددا ععىدد  ادد   ر صددالح راعددةدو ر ال
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راا اا ررالافتتح   ا راحضتةو را ةا ل رراتدا ندت  عد  ةررالدت ةيت دل راطهطدترى 
رىعتل راا   رأي تاا ررار خ عحعا  اا  رراتا تضدعا  طةحدت  عإدتا ةر  اقضدت ت 

عد  دىدل رالإدتقالل د ضدت  تا درة  راحةندل رارطا دل  ،راعةدو ا ت عاا رااهرض اهت
 (13) .راتا رتةن  ي هت رااإت  راعصة ت  اقرو

رأرل لدر رانتتادل يقدا نتاد  رااإدت   ،ر ا رةتداط لدذر رادر ا ادةعة   لدتع  
رتطدةح  ضدت تل  ااهت دل راقدة  راتتإدل  ردة اةردنتل عتار دل  تياة    دينتةل 

   تةردددل رعاهدددت عدددت اردددةت ،(14)رراا دددة رعيدددتىأ ا إددد ة راذرت دددل ا اإدددت  عددد  راردددية
 ".كاتتةض رأحررل يا رأ ررل ررأييتل 1887رات عرة ل  تأ 

ح ددم دارددة  لاددا  1892نعددت ظهددة  راصددحتيل رااإددتة ل يددا عصددة  ددتأ 
ر دا رصدف   ،اريل درل ارة ل اإتة ل يا عصة ررارط  رايةاا ايارر  ك رافتتو ك

  لاددددا ىة دددداتهت يددددا عقاعددددل  دددداالت رأرل اتاعارييددددل  دددد  رااإددددت  عاتردددداو رااإددددت
د   يتاة  ىة داته  رارح داو راعارييدل  داه  رد   نتتااهدت رال  يتادة  ذاد  ك راعصة ت 

أانإدااةر  1892ك،  دأ عى دل داد ر راى د ر ععت  حط عد  راقداة در  خدان رايفدتل
دية اددددر، ر ددددا نتادددد  دية ارراعتحا ددددل راةإددددع ل ا حةنددددل رااإددددتة ل يددددا عصددددة ر دددد  

درل عد تعة اإدتةا  دتاعا اادعع صارة عى تهت، ر ا ا تهت ع  دىل ذاد  ةة إدل 
 أ صاة  عى ل راإ ار  اةرع حدارا  .نعع  ل ااإت  رارةأ 1899راإالح  تأ 

رلاي  راعى ل اتة  ل راعةدو يا رظ فتهت راعاعا ل رعيةيل عدت  دارة حراهدت  1903
ا ا ادل لتردأ يعى دل راىدار را ط دل  1906 دأ عى دل رافتدتو  ،ختةد اطتأ راعادعل

 . (15)راصحل رااإتة لاع نل إيا رغ ةلت ع  
ر ددا نددت  عدد  رارددتةل د  تإددتخاأ رااإددت  دإددعت  عإددتيتةو  اددا رانتتاددل يددا 

ععدددت ا دددت ىعي دددل تة  دددل راعدددةدو اةةتإدددل يتطعدددل ةرردددا  دددتأ  ،رراعىدددال  راصدددحل
 (16) عاا تااا  ض ل ترى ل رااإت    ا ر عضت  اةإعتةه  راحق ق ل. 1908

فتمثل فى نشأأة المنظمأات  أما األمر الثانى المرتبط بالوعى النسوى
ر ا رةتاط  ارةو راعاظعت  رااإتة ل رأراا اةغال رااإدت  يدا اخدرل  ،النسائية
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عىدددتل راح دددتو رايتعدددل اتإدددتخارأ طة قدددل عردددةر ل رعقارادددل رىتعت  دددترلا رايعدددل 
راتطددر ا اعإددت او رافقددةر  رراعحتددتى   نعددت نددت  اهددت اريددل ءخددة نددةاو ييددل ععر  

 1908اعاددتاةر  اخاعددل راعىتعددل راعصددةى، يفددا  ددتأ    ددتأ رااإددت  رااة طتا ددت 
 قددك راددت  رانددرا ةر نرادد  رأع ددةو  دد   راح ددتو رلدداى ردديةررى عاظعددل تطر  ددل 

ر ا ااد  ارتطهت اعإترصل يدا ردتةع عحعدا  (17)ختصل رلا عاةو عحعا   ا
  دددا  دددأ تطدددرة  عدددل   دددتأ رااإدددت  ادددتاتاةع اهدددت ادددتأعررل اتاترإدددل اتضدددأ عاةإدددل 

ريا افر رايتأ دإإ   (18)ت  عاتائ راصحل رة ت ل رأإةو رراخ تطلاتي  أ رافت 
ع اك دار عحاى راعاظعت  راخ ة ل رااإتة ل رلا ىعي ل رارفقل اتأطفدتل راتدا 

  ضرو ع  اات  راانرر  ررأياا ل. 50ضع  دن ة ع  
ر دددا ر تةاددد  ت ددد  راىعي دددت  اتاللتعدددتأ اح دددتو ر ضدددت ت رااإدددت  يقدددا نراددد  

راتددا ا دد  احقددرأ راعددةدو يددا  (19)دخة ددت  ىعي ددل تة  ددل راعددةدويتطعددل ةردد ا عددل 
 .(20)عطتة عإالعا

راذى  قا يدا  1910ردارة  اتح ل رااتا ل رالتحتا رااإتةا راتهذ اا إال 
افددر رايددتأ درل عدد تعة اإددتةا عصددةى رد  دد  ااهت تدد  اةاتعىددت  االةتقددت  اعإددترى 

رحقر ت ا اإت   ،ة راقتاةر رااإت  راعصة ت  تضع  ضةرةو راتي  أ رعىتا ت  ا  
رراطال ددددت عدددد  عى ددددل رايفددددتل   1911يددددا عطددددتة عاظرعددددل راددددعررد. ريددددا رايددددتأ 

رحددعك رايفددتل را ط ددل  ،راط قدد  عاظعتددت  رلعددت حددعك رايفددتل رااردد ط ا ةىددتل
 (21) .ا اإت  رةدإ  رأخ ةو عن ل رانفةرر ل

 ددأ دارددة  لدداى ردديةررى رع دد  حفاددا اتصددل رعددا ع ددتاو ىعي ددل راةراطددل 
ر ددا ضددع  يددا  ضددر تهت اإددت  دىاا ددت   ،افنة ددل راعصددة ل ا اإددت  راعصددة ت ر

ررةتنع  ع ه    ا راعحتضةر  ررااقترت  راالتا  يقااهت د دتأ راىعدل اتاىتعيدل 
ريددددا افددددر رايددددتأ ع ددددة ترددددى ل راخددددا رى عإددددعت  ل أع ددددةر  رأإددددةو  ،رأعة ن ددددل

اى رديةررى عدل راعتانل   ا راعرتةنل يا تةإ ر راىعي دت  رااإدتة ل دإإد  لد
رأع دددةت    ددد   راح دددتو ردع ادددل ح ددد أ ىعي دددل راة دددا رأاادددا ا إددد ار  راعصدددة ت  
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اهددددال ع ىددددتا يددددةص  اددددةرع راعررلددددك رافنة ددددل ررافا ددددل ا اإددددت  نةإددددتر ا تةا ددددل 
 (22) .رااإتة ل راحا  ل

 ا رها  راحةك رايتاع ل رأراا راخفتضت يا دارطل راتاظ عدت  رااإدتة ل 
يقدا  ،ال داهت رإتيتا   رتهت عةو دخدةى ايدا راتهدت  راحدةكداى عاا حل ايضهت ع

اعرددتةنل  دداو عةددت  عدد  رايضددرر   1919تةإإدد  ىعي ددل راعددةدو راىا دداو  ددتأ 
 (23) .رنتا  عحاى راعاظعت  راتا رحتتى  ايعل رتأ يا راتاظ أ رراتاإ أ

تردن   را ىادل راعةنع دل ااإدت  راريدا يدا رىتعدتع  1919رتفت ال  عدل  درةو 
ح ددم راتخددا  راإدد او لدداى ردديةررى ةة إددل  1920إددل راعة إدد ل يددا  اددت ة اتانا 

رإدتعةرة راعطتاادل اتإدتقالل عصدة رإدتقالال تتعدت رد  تقدرأ اهت رنتا  عهعدل را ىادل ك 
رنتاددد  راطة قدددل راعيتعددداو ،كرا ىادددل عدددت ارأ رايعدددل رادددذى راتددداك راريدددا عددد  دى ددد   تةعدددت  
   دددةى  راىتادددك رادددذى ي ددد  التخدددتذ راقدددةرة لدددا رأغ ا دددل يددد   تإدددتر  رأصدددرر

راةة إددددل،ر ا راهتادددد    دددددا ت دددد  را ىادددددل راتددددرن ال  عدددد  راإددددد ار  يددددا راقدددددتلةو 
 (24) .ررأ تا أ

عحتراددل اتع  ددل عصددة يددا رالتحددتا رااإددتةا رادداراا  1920ر ددا رددها  ددتأ 
ح ددم رىهدد  راددا رو عاددا لدداى ردديةررى ا عرددتةنل يددا راعدد تعة رااإددتةا رادداراا 

عددد  اىادددل اإدددت  راريدددا تحددد  ةةتإدددتهت ا إدددفة عادددا  يردددن   ريدددار   ،نعع  دددل اعصدددة
االتحأأاد النسأأائى  (25)راعدد تعة راندد  دعررد  ضددرر  راريددا عايددرل  عدد  راإددفة

 المصري: 
 يتاة رالتحتا رااإتةا راعصةى عد  دررةدل راعاظعدت  رااإدتة ل راعصدة ل  

ر ددا  عددل رالتحددتا عدد  عاط ددأ اةاددتعض  ،راتددا رتخددذ  رددنال  ع إإدد ت  يددا رايعددل
 لختطدددك رحت تىدددت  رااإدددت  راعصدددة ت  ر ضدددت تل ، ر إددديا ا اهدددرض  عتنتعدددل

 . اةرضت ه  رالىتعت  ل رراإ تإ ل ررال تصتا ل
حتدا عغدالأ عنتتاد   دتأ  1923رعتا  عل رالتحدتا عادذ اردةت  يدا عدتةر 
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رعددة اعةرحددل ارددتط رةنددرا عخت فددل رتار دد  اةرعىدد   ،1956رح دد   ددتأ  1953
 ،إ تإددد ل ،اردددطت  اتردددعل داردددطل  قتي دددلنعدددت تار ددد  د ،اددد   راخددداعا ررادددايت ا

 .ر ةا ل نعت نت  االتحتا  ال ت  ارا ل ،رر تصتا ل ،رىتعت  ل
ر دددا رةتاطددد  اردددةو رالتحدددتا اةغادددل يدددا تع  دددل رااإدددت  راعصدددة ت   تاع دددت ، 
رت   ة راصرةو راتا رةتاط  اتاعةدو راعصدة ل احندأ رالإدتيعتة ناإدت  عتخ فدت  

عادددا رااإدددت  راعصدددة ت  ا عردددتةنل يدددا  ال صدددر  اهددد . يارصدددرل ا دددرو عرىهدددل
راعدد تعة راإددارى االتحددتا رااإدددتةا رادداراا  ع دد  ع إإدددت  لدداى ردديةررى   دددا 
عارددت  ىعي دددل تع ددل رالتحدددتا رااإدددتةا رادداراا يدددا عصدددة تترددنل  ضدددر تهت عددد  
 ضددددرر  اىاددددل راريددددا راعةنع ددددل ا اإددددت  ات تاتةلددددت راه ةددددل رااإددددتة ل رااددددتةعو نعددددت 

  .نةرتهترصفتهت لاى ريةررى يا عذ
ر ددا رتخددذ رالتحددتا رددنال ع إإدد ت  عاددذ ارددةت  ح ددم ادداد رايعددل عدد  خددالل 

 ، ىعي دددددل رعىدددددتل  ع هدددددت ردلددددداريهتا دددددتار  دإتإدددددا  رضددددد  دغدددددةرض راعإدددددتررو 
 .(26)تر ضر تهت ردإ رك رالاتختك ر رصل رن هت راتاظ عا ردإ رك عارةته

ت ا ر ددا حدداا  دغددةرض راىعي ددل يددا ةيددل عإددترى راعددةدو رأااددا ررالىتعدد
ا رصدرل اهددت عاددا حددا  ىي هددت دلددال  االردتةر  عددل راةىددتل يددا راحقددرأ رراررىاددت  

  (27) رلا تإيا اتاتل راعةدو راعصة ل حقر هت راإ تإ ل ررالىتعت  ل.
ااةادددتعض رالتحدددتا  ،نعدددت تةإدددر رالتحدددتا   دددا اةادددتعض  عدددل ررضددد  إدددع ا

الىتعت  دل اد   رادذى رردتعل   دا راإديا اتحق دأ راعإدتررو راإ تإد ل رر ،رااإدتةا
صدددالح  دددررا    ،رراعطتاادددل احة دددل رالاتحدددتأ اتاعدددارةر راي  دددت ،رااإدددت  رراةىدددتل رر 

رتحا دا إد   ،رختصل ي عت  تي أ اتق  ا حدأ رادعرد راعط دأ يدا راطدالأ ،راعررد
رنت  راارتط رأرل  (29) ،(28)رعحتةال راخةريت  ،رترى ل رافض  ل ،راعررد ا اا 

 ، تعة رااراا راإتال االتحتا رااإتةا راداراا اةرعدتاالتحتا لر راعرتةنل يا راع
ح م د قدك  ،ر ا ع     راو راريا رااإتةا راعرتة  اتاع تعة حا ت  اإتة ت  ى ال  

د   تع  لاى ريةررى ةة إل رالتحتا اةيل رااقدتك  ،رصراه  اع ات  ر إنااة ل
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 (30) .   رىههت رلاةلت إيا عغ رل   ا ذا  رط ك ع  عرىت  د  تتايهت
ر دا رتإددع  اددار ت  رالتحددتا اتان تيددل يددا راتحددة  ح ددم رددها  رايرددة ات  
صارة رار تةأ راهتعل اتحق دأ راعطتادك راتدا إديا رالتحدتا   اار ع  راا تات ، رر 

ذلدددك ريدددا عددد  د ضدددت  راىعي دددل اعقتا دددل ةةددد ر  1923 را دددر 2اتحق قهدددت، يفدددا 
رإّ   تار   ،ى ررايتاارارعةر  اعات رل عط ا   دإتإإ    لعت يت  راتي  أ را تار 

رت دددا ت ددد  راعقتا دددل ىهدددرا االتحدددتا ادددتض  ، عادددل عررد راااددد   ادددل راإتاإدددل  ردددةو
ا ضدددتيل اادددا عادددا الةحدددل  1923اإدددال  56 اهدددت صدددارة عةإدددرأ ع ندددا اقدددتار  

راعحتنأ رارة  ل اتحا ا راحا رأااا اإ  راعرىدل اإد   ردةو إدال رإد  رادعرد 
 فإددة   1924إددرأ صددارة عارددرة  ددتأ ا عددتاا  رددةو إددال، راندد  ت ددا ذادد  راعة 

تفإ ةر  ختطةت  رذا  ا ىتعو راقتضا تعر ض د دل يتدتو عهعدت ندت  إداهت اردهتاو رادا 
  (31)دعةلت اا رغهت راإ  راقتارا ل ا عررد

راددأ  اصددك رلتعددتأ رالتحددتا   ددا رااإددت  يقددط راددأ تيددعل  ضدد ل راعددةدو  دد  
 ددتأ  1924اعصدة ل  دتأ ر اداعت طددةح رالتحدتا عطتادك راعددةدو ر ، ضدت ت راعىتعدل

اذا  ع  خدالل  قدا  داا عد  رالىتعت دت  عدل اىادل راريدا راعةنع دل ا اإدت  ر دا 
صارةلت يا نت دك ،اتض    ذا  راىها ا رةو تصرة رتعل    ت   راعطتاك  ،رر 

ر ددا تددأ ترى دد  ت دد  راعطتاددك عاددا ةةدد ر عى ددر راردد رب رةةدد ر عى ددر رااددررك 
تا   دا ترع دل رانت دك   دا دنادة  داا ر ا حةص رالتحد ،رراصحتيل رراةدى رايتأ
ت دددك   دددا دةايدددل د إدددتأ لدددات راقإدددأ ، ر دددا رردددتعل رانل (32)ععنددد  عددد  راعدددررطا  

 .(33)راإ تإ ، رراتيا ل رااإترة ، رراقإأ رالىتعت  ، رراقإأ رااإر 
ت دددك عطتادددك تتي دددأ اتالإدددتقالل راتدددتأ اعصدددة تضدددع  راقإدددأ راإ تإدددا اتانل 
إدددر ر، ر ددداأ راتق دددا اتصدددةيت  راى تدددةر يدددا رراإدددرار ، رراتعإددد  اح دددتا  ادددتو را

رأةرضددا راعصددة ل، رنددذا   دداأ راتق ددا اتالتفت  ددت  راعاةعددل عددل راى تددةر ار  د  
 تقةلت رأعل، رحل رالعت تعر  رأىاا ل را ت  رعطتاك عةتاطل اعقترعل رالحتالل.

دعدددت عطتادددك راتيدددا ل رااإدددترةى يقدددا رردددتع     دددا دةايدددل عطتادددك عتي قدددل 
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عا ددددت   ،تيددددا ل  ددددررا   رالاتخددددتك ،رار  ىددددع  ال  تىددددعد عدددد  عصددددةات تاددددتة راإدددد
راقددددررا   رالإدددددت اتة ل رعطتادددددك عتي قدددددل اتادددددايتع رلدددددا عةتاطدددددل اتاظددددد أ راىددددد ن 

 راعصةى.
دعدددت راقإدددأ رالىتعدددت ا ا عطتادددك يقدددا رردددتع     دددا إدددايل عطتادددك رلدددا 

 رإدددد ّ  ،رراتيى ددددل ا ارددددت  راىتعيددددل ،ررااي ددددت  راي ع ددددل عطتاددددك عتي قددددل اددددتاتي  أ
 رأاظعل راعرىيل ا صات ت  رارطا ل.

ت ك   ا عطتاك ذر   ال ل ادتاحأ يدا راتي د أ رررتعل راقإأ رااإرى اتانل 
صالح عىةرةا ااظتأ راتي د أ  ضدع  راعإدتررو يدا ذاد  راعىدتل رضدعت  يدةص  رر 

رعطتاك إ تإ ل عتي قل اتيا ل  تار  رالاتختك اضعت  حأ رااإت   ،رافت ت  ا 
ت دددك رلتعتعدددت نا دددةر اعإدددتةل رأحدددررل رارخصددد ل طدددا رانل ر دددا د  ،يدددا راتصدددر  

عطتاات اعال تياا راعرىت  د عال ا ضةرةو ! رىي   ا دا راقتضد ، راإدض  ال دت  
  .(34)ى او عل راارل رأىاا ل اىيل دحنتأ راافقل ررىال رار اةةض دىاا ل

 قدددددك عردددددتةنل اردددددطل عددددد  عع  دددددا رالتحدددددتا رااإدددددتةا  1926ريدددددا  دددددتأ 
 ددداأ رالتحدددتا  ،عة رايتردددة االتحدددتا رااإدددتةا راددداراا اادددتة رراعصدددةى يدددا راعددد ت

رةةددد ر  ،ررع دددة راحقتا دددل ، ة ضدددل ايددداا عددد  راعطتادددك ادددةة ر عى دددر رادددرعةر 
رتع    راعطتادك يدا  ،1926رةة ر عى ر رااررك يا اريعاة  ،عى ر رار رب

عا ددت  ا دد   ،تق  ددا راطددالأ اددار  إدداك عقاددرل ،عاددل تيدداا راعرىددت  ار  عاددةة
ا دت  راعاردرة راصدتاة  دتأ  ،راطت ل ايقدا  24عطتال يتةو حضتال رأأ أااتةهت رر 

، ر دا تددأ (35)رادعررد اعىدةا ردهتاو رادا رأعدة اا ددرة رافتدتو راإد  راقتارا دل ا دعررد
، (36)ىعددل ءالل راتر  يددت    ددا راية ضددل خددالل  ال ددل د ددتأ عدد  راقددتلةو رحددالت

رإتات ت اقةرة ع  راي عت  اة   ،رتأ تقا أ راية ضل عل ر تاتإت  ع  راقةء  رانة أ
(37) ت   راعطتاك عات ضل ا ا  .

  
 حظددة   ددا  1928راتافيدل صدداة عارددرة عدد  رعرةو راحقتا ددل يددا اددريعاة 

در صدرةتهت در ردهتاو  ،راعةذر  عتعتأ  قرا راعررد عال اتقدا أ ردهتاو عد الا رافتدتو
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 (38) .طا ا   عرظف   اتاحنرعل اا رة رافتتو راإ  راقتارا ل ا عررد
تطرةر ع إإ ت ءخة اتالتحتا، يادةغأ ادةرعض رن تادت   1931نعت رها  تأ 

رالتحتا رايا او راتدا إد تأ تقدا عهت يدا ىدع  خدتص اهدت د ادأ  ند  اد  عقدة خدتص 
ر دددا ع ّدددل  ،ريتدددت  عااددا اىعي دددل رالتحددتا رااإدددتةا راعصددةى عاة ددل 30ريدددا  ،ادد 

 ة راعادعل رارخدل راعىدتلرىرا عقة االتحتا ةععر  ارىرا اإتةا ةإعا خدتةد عطدت
 (39) .رايتأ

رخددددالل را ال  ا ددددت  ررإددددتعةرةر  يددددا عإددددت    يددددا تحق ددددأ اةاتعىدددد  عددددتةر 
رالتحددتا ضدد رطت  عدد  دىددل حقددرأ رااإددت  يددا دعددتن  رايعددل، ر ددا حظددا راضدد ط 
راددذى عتةإدد  رالتحددتا اددايض رااىددتح اتي دد   اي عددل رأ ددراا عفترددل ايعددل راعددةدو 

 (40) .1935اعنتك رايعل  تأ 
ريددددا دررخددددة را ال  اددددت  ايددددك رالتحددددتا رااإددددتةا ارةر  لتعددددت  ااصددددةو  ضدددد ل 

رنعدت  .ايادرر  عد تعة اإدت  راردةأ 1938ي إط   ح م  قا ع تعةر  ارا دت   دتأ 
ر دا تدعرع   ،رلتأ رالتحتا ااإض  ال ت  ارا ل حةص   دا اإدض  ال دت   ةا دل
إددت  رايةا ددت  ذادد  عددل حددةص رالتحددتا رااإددتةا رادداراا   ددا ترط ددا  ال تتدد  اتاا

 ،   طة أ رالتحتا رااإتةا راعصةى اعيةيتهأ اارة عصة يدا راعاطقدل رايةا دل
ر تع  ةة إل رالتحتا اع تةر  عاا ااادت  ا تحضد ة اعد تعة  ةادا  ادت ن  ضدت ت 

 . (41)1944راعةدو رايةا ل ايارر  راع تعة رااإتةا رايةاا يا ا إعاة
ت  درل رتحدتا اإدتةا يدا رايدتاأ يند ،ر ا نت  رالتحتا ية ار  ع  ىرراك  او

 ،ردراددا راعاظعددت  رااإددتة ل راتددا رعتددا  ع هددت أن ددة عدد   رددة    تعددت ،رايةاددا
ردراددا راعاظعددت  راتددا رلتعدد  اترددن ل ل ةددل عنتددك ر عددل عدد  عاط ددأ اةاددتعض 

ادد   ععتةإدل راضدد ط  رتةررحدد  داردطت  ، عدل إديا اتحق قدد  طدررل يتددةو اردتط 
يدا رادا رو رراضد ط عد  دىدل عطتادك رااإدت  ياىتادك ىهدرا   ،رتري ة راخداعت 

يا  ضت ت عصدالح  دتار  رأحدررل رارخصد ل، ررأىدة راعتإدترى رردةرط رايعدل 
رراحددأ يددا راتي دد أ رراحددأ يددا رال تددةرع، دارة رالتحددتا  دداو اددةرعض ا اإددت   ،راى دداو
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يددا عاددتطأ  ا دداو يددا عصددة، رلددا اددةرعض ريددة  ران  ددة عدد  راخدداعت  ا اإددت  
 .(42)راعصة ت 
نددت  رالتحددتا لددر راإددتحل راةة إدد ل ا حةنددل رااإددتة ل خددالل رايرددة ات  ار دد

رر تاة دناة راىعي ت  رااإتة ل ح اهت ردن ةلت ر  ت  رتاظ عت  ردرإيهت  ررا ال  ات 
إددد طت  اتردددت  ععنتا دددت  اظدددةر  اندددر  ةة إدددت  عددد  طاقدددل دةإدددتقةرط ل عذ عاهدددت راادددل

 ت  راعتا ل عدت خّراهدت رافةصدل ينت  اا هت ع  ر عنتا رعرىل   ا ريةررى اترت،
  ،(43)نتع ل يا د  تافأ   ا رالتحتا رتارد  راعردتغل رراعإترصدفت  رراعدارةر

يضددال   دد   ال تتهددت راتددا ريددة  اهددت ععنتا ددل ا ددرو دااددت  طاقتهددت ا تاددةع أارددطل 
 .(44)رالتحتا

ع دددذرات  اتةرىدددل اردددتط رالتحدددتا رتدددراا  1947رنتاددد  ريدددتو لددداى رددديةررى 
، (45)  تاو راحةنل رااإدتة ل ح دم تةند  ريتتهدت رالتحدتا ادال   دتاو عاظعت  دخةى

رعل ذا   ،ردص ك انإتا ارخ ا رراصك رلتعتع    ا راارتط راخ ةى رراخاعا
نرادد  إدد عر ااددةررى ةة إددل رالتحددتا عتددة ةو اددتافنة رالرددتةرنا اىاددل رارددتات  يددا 

   را ىادل ي عدت ايدا ر دا إدع ،رالتحتا رااإدتةا رراتدا رتخدذ  طتايدت  إ تإد ت  ىدتار  
ح دد  را ددرةو رالتحددتا رااإددتةا راعصددةى رحددل  1956ريددا  ددتأ . ا ىاددل راعقترعددل

عح ددددددد  رالتحدددددددتا رااإدددددددتةا اتالتحدددددددتا راقدددددددرعا  دددددددأ راتاظددددددد أ رااإدددددددتةا اتالتحدددددددتا 
 (46).رالرتةرن 

 النشاط الدولى لالتحاد : 
رةتاط تةإ ر رالتحدتا اتاةغادل يدا رالاضدعتأ عادا اإدت  رايدتاأ يدا ط دك  

اعإددددتررو اددددد   راىاإددددد   ي عدددددت  تي دددددأ ادددددتاحقرأ رالىتعت  دددددل رراإ تإددددد ل رندددددذا  ر
اذا  حةص   ا ت ا ل ا درو رالتحدتا رااإدتةا راداراا  ،اضتاه  ع  دىل راإالأ

ررادددذى تةإدددر   ددددا د دددة  رالتحددددتا  1923ا عردددتةنل يدددا عدددد تعة  راددداراا اةرعددددت 
اا ر راددل راط ددك ر دداأ ط اددت االاتحددتأ اتالتحددتا رااإددتةا راددار  ،رااإددتةا راعصددةى
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 . اتاتةح ك راذا  دصا  رالتحتا راعصةى رتحتار عصة ت ذر صفل ارا ل
ر ددددا  ةضدددد  لدددداى ردددديةررى خددددالل ن عتهددددت اددددتاع تعة اتةإدددد ر رالتحددددتا 

رحةصدددد  عدددد  ح اهددددت   ددددا راعرددددتةنل يددددا عدددد تعةر   (47)،راعصددددةى راةاتعىدددد 
ةرتددع ح ددم رددتةن  يددا عدد تعة ى ررىتعت ددت  رالتحددتا رااإددتةا رادداراا رايتاع ددل

ر ا خلصص راع تعة اطةح  ض ل رالتىتة اتااإدت   ،اتااعإت 1924رااراا  تأ 
رةاطتهدددددت  ررأطفدددددتل ر ددددداع  لددددداى رددددديةررى ارضدددددل ت ددددد  راظدددددتلةو يدددددا عصدددددة

 (48) اتالعت تعر  رأىاا ل.
 قددا راعدد تعة رااإددتةا رادداراا رايترددة اعات رددل  دداا  1926ريددا اددتة ر  

 ،رن    داار عد  را ىدت  اعات ردتهت ع  راعرضر ت  رالىتعت  ل ررااإر ل ح م
 ،رتضدددعا  ت ددد  راقضدددت ت حقدددرأ راعرىدددل رىاإددد تهت رحقدددرأ رأأ غ دددة راعتعرىدددل

رعادل تىدتةو  ،رحأ رااإت  يا راتةرد   ررالاتخدتك ،رنذا  راعإتررو ا   راىاإ  
ر دددا تحدددا   ةة إدددل  (49)راة  دددأ رأاددد ض ررادددا رو احقدددرأ راعدددةدو رراإدددالأ رايدددتأ،

ررددها راعدد تعة تةردد   لدداى ردديةررى  (50)رااإددتة ل راعصددة ل رالتحدتا  دد  راحةنددل
رتعن ددل ذادد  راتةردد    ،نيضددرو يددا را ىاددل راتاف ذ ددل يددا رالتحددتا رااإددتةا رادداراا
 (51) .ععت ىي هت راعع  ل رارح او ع  رااالا رارة  ل اهذ  را ىال

ريا رايتأ راتتاا رتة  رالتحتا اتاع تعة رااإدتةا راداراا اةعإدتةارأ يدا  
رادددذى تيدددةض اقضددد ل راإددد أ راردددتعل يدددا عحدددترة ندددتاتحن أ  1927ادددريعاة  12

ر دا  ،راعع راإالح ات ضتيل عاا  اا عد  راعطتادك رااإدر ل ،رراإالعل ررارطا ل
تحا   لاى ريةررى    حتال عصدة راعفىيدل رخرضدهت حةادت ال تيا هدت اإداك 

نعددت  دداع   ، اددتو راإددر ر عطتااددل اتتفت  ددل ارا ددل تضددع  ح ددتا راقاددتو عاددا رأاددا
راظدةر  ألع دل  ،(52)ا ع تعة ةغال ختصدل ا ا دت  رالعت دتعر  رأىاا دل  د  عصدة

راع تعة  ةض  لاى ريةررى تقة ةر رري ت   ا  ر   راعرتةن   / ر  ا  اتايداا 
 .را تام ررا ال    ع  عى ل راعصة ل راصتاةو    رالتحتا

االتحدتا رااإدتةا نعت رتة  رالتحدتا اتالىتعدتع راإدارى راخدتعر ررايردة   
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راذى تاترل  ض ل تحة ة راعةدو اترإ ل راحة دت  رراحقدرأ  1929رااراا ااةا   
راإ تإددددددد ل ا اإدددددددت  ر دددددددا ةندددددددع  لددددددداى رددددددديةررى ىهرالدددددددت  ا دددددددت  رالعت دددددددتعر  

 .(53)رأىاا ل
رتة  رالتحتا اتاع تعة رااراا اعتةإ   ت راذى ةنع   ا  1933ريا  تأ 

أ راعددةدو رافةاإدد ل راتددا نتادد  رارح دداو ادد   حددأ راعددةدو يددا رالاتخددتك رختصددل حدد
رااإددت  رأرةا ددت  راتددا اددأ تاددل ذادد  راحددأ ايددا. ر ددا ةنددع راريددا راعصددةى ىهددرا  
اتاع تعة حرل عقترعدل راة  دأ رأاد ض ر دةض عخت دل راىهدرا راةرع دل  ا تةد . 
راعاتإددال ترريددأ تددتة خ راعدد تعة عددل عددةرة  رددة إددارر    ددا تةإدد ر رالتحددتا 

اريدددا راعصددةى ادددتاع تعة ن عددل حدددرل عاىددتعر  رالتحدددتا خددالل ت ددد  داقدد  ةة إددل ر
 (54) .راإارر  رايرة

رت ا ددل اددا رو رالتحددتا رااإددتةا رادداراا االتحددتار  رااإددر ل، رددتة  رالتحددتا 
رااإتةا راعصةى اتاع تعة را تاا  رة االتحتا رااراا راعايقا اعا ادل رإدتتاارل 

ت عاهدت ىاإد ل راعرىدل راتدا رىدا ، رتادترل راعد تعة  داار عد  راقضدت 1935 تأ 
ي هددددت راريددددا راعصددددةى يةصددددل   ددددتاو راعطتااددددل ا ا ددددت  رالعت ددددتعر  رأىاا ددددل يددددا 
 عصددة، ر ددا اىدد  راريددا راعصددةى يددا عصددارة ترصدد ل اهتة ددل ختصددل ا ا ددت  ت دد 

نعت تضع  راع تعة رحتىتد راعرتةنت  ا    ا ىع دل دادررع راظ دأ  رالعت تعر .
ا ىع ل راريرك ر ية ق ل. ر ا راتخا  لداى رديةررى ر اأ راعإتررو راعرىهل عا

 (55) ناتةال اةة إل رالتحتا رااراا اتاع تعة.
 االتحاد وقضية فلسطين 

ر ددا ظهدة ذادد  اعى ددل  ،رلدتأ رالتحددتا رااإدتةا اقضدد ل ي إدط   عاددذ ادار تهت
رالتحدددددتا ك راعصدددددة لك رندددددت  درل عتاردددددةت  راعصدددددة ل يدددددا لدددددذر راردددددة   ةضدددددهت 

ر دددداار عدددد   ،ارأ اإددددتل درددددهة 1936ك راف إددددط اا  ددددتأ  ضددددةرك  ددددتأ ا رددددي
راعقدددتال  حدددرل ةعدددرع راعقترعدددل راف إدددط ا ل ع دددل راحدددتد دعددد   راحإددد اا عفتدددا 
ي إددددط   ءاددددذر ، رطددددةح رالتحددددتا  دددد  طة ددددأ عى تدددد  ح ددددرال ا تصدددداى ا عرددددن ل 
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راف إدددط ا ل عاهدددت ر إدددةرع ا  تعدددل ىتعيدددل رادددارل رايةا دددل رر  تعدددل حنرعدددل عرحددداو 
أةا  ران  تأ رايارل  د  رافندةو را تا دل خرد ل د  تتد   رافةصدل اإرة ت ررةأ ر

ا  هرا يا راعطتاال اتاهىةو عاا االا إرة تررةأ رأةا  رراداالا رايةا دل رأخدةى 
 (56) ااال  ع  ي إط   رحالت.

نعدددت رلدددتأ رالتحدددتا اتاتفت دددل عدددل راعددد تعةر  رانادددةى راعايقددداو حدددرل  ضددد ل 
ا  ح دددم دةإددد   ةة إدددل رالتحدددتا  ددداار عددد  ي إدددط   رعاهدددت عددد تعة ي إدددط   ا اددد

رااة  دت  عادا ة إدت  راريدرا رايةا دل يددا راعد تعة، راة  دل عادا رع دة راعإددتيعةر  
رااة طتاا، نعت دةإ   اة  ت  عاا   عت  ر إالأ اف إط  ، نعت رلتعد  اط دك 
راددا أ رااإددتةا رادداراا يةةإدد   عاددا عإددع ءردد ا ةة إددل رالتحددتا رااإددتةا رادداراا 

ك اتإددأ رأةرعددل ررا تددتعا رايددةك ضددحت ت رارحردد ل راصدده را ل يددا رأةرضددا تت تادد  ي هدد
رداتردددا رارددديرة ر اإدددتاا يدددا اإدددت  عاى تدددةر ر احدددتح يدددا عطتاادددل راإددد طت   راعقاإدددل

 رااة طتا ل راعإةرال اإة ل ع قتل لذ  راعةإتو راارة لك
نعدددت رلدددتأ رالتحدددتا اعتتايدددل عددد تعة  صدددال رأعدددأ اعات ردددل عردددةرع تقإددد أ 

ح دددم اردددة  يدددا  ددداالت راصدددتاة درل دنتدددراة عددد  افدددر  1937 إدددط   إدددال ي
رايتأ ايارر  ك ي إط   يا عاتصل راطة أك درض  راعقتل عضعر  اة  ل لاى 

ذاد   –ك ع  تصة   ا فرة لدر اار دل انادل ي إدط   ريةررى عاا ةة ر  صال رأعأ 
رحدأ  ةض راع يدتاراذى دحدل ي د  ا  هدرا حدأ راهىدةو عادا د –راتصة   راىتةة راعرةرأ 

رتختذلدددت رطادددت  صددده را ت   رع دددت  ردضدددتي  د  ي إدددط   تىتلدددا عادددذ صدددةح اددد   ا تةددد  
ررااتدددتةض راعتةتادددل    ددد  رذندددة  د   ضددد ل ي إدددط   ا إددد   ضددد تهت رحدددالت ادددل  ضددد ل 

 (57)رايتاأ رايةاا  تطالك.
نعدددت رلتعددد  راعى دددل اعتتايدددل ر  قدددل االحتىتىدددت  رراعطتادددك راتدددا تةييهدددت 

 .عيتاتته  يا رأةرضا راف إط ا ل رااإت  حرل
رتفددددت ال  عددددل راقضدددد ل راف إددددط ا ل  قددددا رالتحددددتا عدددد تعة   حددددرل راقضدددد ل 

 راف إط ا ل، رأرل ع تعة اإت  رارةأ ررا تاا راع تعة رااإتةا رايةاا.
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 مؤتمر نساء الشرق
تر ة رااتح ل ءعتل راإانا يا نتتاهتك راحةندل رااإدتة ل يدا عصدة عدت اد   

اةا  عد  ارر دم رايقدتا راعد تعة ةإدتال ت قتهدت لداى  (58)1952ر1919را رةت   
اهت ك ت ى ةو رأةرضا راعقاإل دادأ تدةتنأ داادت  عدت  ريةررى ع  اىال إ ار   نت رةا

حددل ادد خررانأ ي هددت يتىيددل نتاطريددت  يددال ردد  د  تحددل اىددتاانأ إددتاال عيددتاأ رأعددل، 
ر  ددك  ريدد نأ اإددت   ددتن أ ،تدتتةنراددت رحدداا ،رتعحددر عدد  رارىددرا د ددار دةرضددا ر إددالأ

 اددددددداض، رإدددددددةارر ح  فدددددددتنأ عدددددددت ردددددددة  رأةايعتةدددددددل دادددددددل عإددددددد أ رعإددددددد عل رخعإدددددددعتةل 
رإةارلأ عتذر حام اىتعيل راىدعرة رعا ادل راىدعرة راتهندرر رأةض راعقاإدل ر دا ،عإىا

عصة خعإل  رة ع  رات ع  راعإ ع   رراعإ ح   ، ررا هدأ تإدت قظ عصدة عد  إداتتهت 
 ،رلذ  راعقاإت  عقاإتت ، يتةحأ را هدأ ا اد  را هأ عا  ةاات ،تعالاتةى لرل رافتىيل راا

ات عا   ةرىير .ك  رراقذ ا ت  عات هلل رر 
ت ك  دةرع ر ا اتاة  لاى ريةررى اتاةا   ا اة  ل اىال إ ار   نت يقتا 

عصة لرل راعص ال راتا داع    رانأ رلدع  رايدتاأ ر إدالعا اةإدة ، يدال تقاطدرر عد  
عينددددأ اق رااددددت اإددددتانة تيدددداى را ىاددددل رااة طتا ددددل راع ن ددددل رختصتصددددهت ةحعددددل رهلل عااددددت 

اتاتهت  حة ل رااقتع راعقاإل ررعتهت  نةرعل راعإ ع   اعردةر هت راىدتةة رتةىدر  دارل 
رراعإدددد ع    اة طتا ددددت  دددد  لددددذ  راإ تإددددل راتددددا إددددتر فهت عر ددددل رايددددار  عدددد  ر إددددالأ

 ك(59)رايتاأ دىعل يصاة ىع ل رتيةضهت اإخط
ةة إدددل رالتحدددتا ادددار  عادددا اإدددت  راردددةأ يدددا عى دددل راعصدددة ل  ر دددا رىهددد 

ك اتإدددأ رايدددال ايادددرر  ادددار  عادددا اإدددت  راردددةأ دتدددا اددد ت 1938اإدددال  39ايددداالت 
رر اإددتا ل دل ددك انددل راىعي ددت  رااإددتة ل رغ ةلددت عدد  عخت ددل رأا ددت  رراىاإدد ت  د  

اا راى  دل ا  فدتا تاتصةات رتعدا عا ادت  دا راعإدت او عإدتلعل يدا دار  لدذر راررىدك ر اإدت
عااراتتهت االرتةر  عيات يدا راعد تعة رادذى  ةةادت  قدا  اتاقدتلةو يدا رأإدارع رأرل عد  

رإددااحم ي دد  عرددتةنت  ك عرددن ل ي إددط   ك رطددةأ عيتاىتهددت اقددةرةر   ،دنتددراة راقددتاأ
تةإل عاا راىهت  ر اى  ع ل راعختصدل راتدا ر تقدا داهدت إتصد ا عادا ءةر  رااتصدح   

تف دددل اعدددت دة دددأ عددد  اعدددت  اة ةدددل يدددا ادددالا لدددا عإدددةرال  ددد  رأعددد  ي هدددت راعةردددا   عن
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 رعاتاال احعت ل دل هت.
دنتدراة ادارة رالتحدتا رااإدتةا  18عاا  15ر ا  قا راع تعة يا رافتةو ع  

ررايددةرأ  ، ضددرو 24اتاقددتلةو ررددتةن  ادد  ريددرا عدد  ي إددط   رتنددر   ريددالت عدد  
اتا تنّر  ريالت ع   الم  ضرر  رااات  ر راتا تنّر  ريالت ع  دةال  ضرر 

 نعت ع    اإت  ع ةر  يا راع تعة اإ او ررحاو.
ر دددا صددداة  ددد  راعددد تعة عحددداى ر ردددةر  ترصددد ل تضدددع  تحع دددل رادددارل 

رتاتردددا راع دددر   ،رأرةا دددل عإدددةرا ل حدددل راقضددد ل راف إدددط ا ل أاهدددت عددد  درىددداتهت
ةإددتل اة  ددت  ررأعددةر  رايددةك رراعإدد ع   اتاتدداخل احددل راقضدد ل، عاددا د طددتك  رر 

ررالتصدتل اتاه ةدت  رراىعي دت   ،راارل رأرةا ل ادتاى تةر ريةاإدت رداعتا دت رر  طتا دت
نعدت اصد   دةرةر  راعد تعة  ،رااإتة ل يا رايتاأ ا تضتع  عل راقض ل راف إط ا ل

  دددا تة  دددالت راتدددتأ اعطتادددك  دددةك ي إدددط   رطتادددك اددد طالأ إدددةرح راعيتق ددد   
  راصدددددحتيل رأىاا دددددل   دددددا راعىتلدددددا   راإ تإددددد   . ررإدددددتانة راعددددد تعة حعدددددال

رأطهددددتة رت ق دددداهأ اقطددددتع راطددددةأ ررا صددددرص رأرددددق ت  اتددددة  ة افددددرذ را هرا ددددل 
رايتاع ددل. رر تاددة راعدد تعة عصددةرة اة طتا ددت   ددا إ تإددتهت يددا ي إددط   عاعددت لددر 

  عل  ارةا عقصرا عرى  احر رايةك رراعإ ع  .
ي إدط   عد  عادارات   ر ةة راع تعة تةا ل اىت  ع  راإ ار  ا ايتع   

راريددددرا راعرددددتةنل اددددتاع تعة رعدددد   اضددددأ عادددد ه    ددددا د  تنددددر  عصددددة را ىاددددل 
ر ددا دحددتل راعدد تعة عاددا اىاددل إدد ار  عصددة راعةنع ددل اةرإددل  ،راةة إدد ل راعةنع ددل

رتاف ددذ رال تةرحددت  راتتا ددل اتالتصددتل عددل رأ طددتة رايةا ددل ت عارددت  عنتددك ا ت ددل 
يدددددا راقدددددتلةو ادددد  عنتتدددددك ريدددددةرع رعنتتدددددك  ةة إددددا ا قضددددد ل راف إدددددط ا ل رايةا ددددل

رإدتيالعت  يددا عددا  رادداالا رايةا ددل رأخددةى، رتخصدد ص دعددررل اف إددط   تىعددل 
 ي هت رأعررل رتاذل راىهرا راتصتةر اقض ل ي إط  .

نعدددت رريدددأ راعددد تعة   دددا راعقتدددةح راعقددداأ عددد  رالتحدددتا رااإدددتةا راعصدددةى 
صددة ا رددعل رأةرعددل ر تضددع  ةيددل راتعددتر اع دد  ع اتاا تاددل  دد  إدد ار  عصددة
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رتقددا أ ط ددك عاددا رعرةو راارخ  ددل ررعرةو راعيددتةل  ،ررا تددتعا راف إددط ا ت  ايطفدد 
رعطتاادددل ىعي دددل راهدددالل  ،اعإدددت او داادددت  ي إدددط   يدددا اخدددرل راعيتلدددا راي ع دددل

ةإدددتل رأار دددل راعىتا دددل  رأحعدددة ا اردددت  رحددداو ختصدددل اهدددت اىةحدددا ي إدددط   رر 
رنددذا  عارةو راعيتلددا راا ا ددل ادد  رر  رتي دد أ  راالععددل اهددأ، رعطتااددل رعرةو راعيددتةل

 (60) د تتأ ر ت عت  ي إط   ع  داات  راات  رارهار  عىتات .
اتر  ددددأ د عددددتل راع تعةرصددددرة  رافرترىةري ددددل يددددا عى ددددا  ر ددددا  ددددتأ رالتحددددتا
ر ضددددد ل ي إدددددط   رخصدددددص ع دددددةرا  اعاندددددراا ي إدددددط    ايادددددرر  راعدددددةدو رايةا دددددل

 (61) راإتةهت.
 لعربىالمؤتمر النسائى ا

نددت  راعدد تعة رااإدددتةا رايةاددا راعايقدددا اددارة رأرادددةر راع ن ددل رارة رالتحدددتا 
لددر راعدد تعة را ددتاا راددذى  1944ا إددعاة  ددتأ  16 – 12رااإددتةا اتاقددتلةو عدد  

 قدددا  رالتحدددتا ااصدددةو  ضددد ل ي إدددط  ، ر دددا  قدددا راعددد تعة اترح دددا ىهدددرا راعدددةدو 
     ض ل ي إط  . رارة  ل رتقة ة حقر هت راعاا ل رراإ تإ ل رراايتع

ر دا إدداأ راعدد تعة   ددتأ ةة إددل رالتحددتا رااإددتةا راعصددةى اترى دد   دداا عدد  
راةإددددتةل اةة إددددت  رالتحددددتار  رااإددددتة ل رايةا ددددل رإددددتية  عاددددا  دددداا عدددد  راددددارل 
رايةا ل ا تاررل عل اإتةهت حرل راعررض ل راتا تأ رالتفدتأ    هدت اتاعةرإد ل، ر دا 

  إدددت  رالتحدددتا رااإدددتةا رايةادددا را اادددتاات قددد  ةة إدددل رالتحدددتا عةرإدددال  عددد  ةة
رراإدرةى رراف إددط اا  قدداة  عإددت  هت ايقددا راعد تعة ر اددا   ةغاددته  يددا ررددتةر  

 (62) راىعي ت  راتا  ةدإاهت.
ررددتة  اددتاع تعة ريددرا عدد  خعددر ارل  ةا ددل لددا عصددة رةدإدد  ريددالت 

تعة، راإ او لاى ريةررى ةة إدل رالتحدتا رااإدتةا راعصدةى رراىهدل راار  دل ا عد  
رريددا عدد  إددرة ت راددذى ةدإددت  راإدد او  تااددل  اددا راقددتاة، رريددا عدد  رددةأ رأةا  

 ةدإت  راإ او اظ عل رايإنةى، رريا ع  ااات  ةدإت  راإ او ةرع رحفل.
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قددا راعدد تعة   ددا عددارة خعإددل د ددتأ يددا صددرةو  ا إددعاة 16عاددا 12عدد    ل
رردها  ،ى إت  صاتح ل رحفدال  عإدتة ل ا تةح دك اة ضدت  ر ضدرر  راعد تعة

راعددد تعة عردددتةنل حنرع دددل  تا دددل راعإدددترى عددد  راىتادددك راعصدددةى ح دددم ريتتحددد  
ردع ددددةر  رأإددددةو  عحعددددا حإدددد   ل نددددل رع ددددة راعيددددتةل ردةإدددد   راع نددددل راإددددتاقل

 راعتانل عاارات   اه  اتاع تعة.
راتإتيةرض  ةرةر  رترص ت  راع تعة اىدا داهدت ادأ تقتصدة   دا راقضدت ت 

اعت  طةح  ة  ل  ع  ل اتحق أ راتنتعدل رعداهض ا يعدل رااإتة ل رايةا ل يحإك رر 
 راعرتة  ا   راا ار  رايةا ل.

ر ددا دتدد  ترصدد ت  ر ددةرةر  راعدد تعة تخددص إددايل عىددتال  لددا راحقددرأ 
ررا قتيددل رراتي دد أ، رحعت ددل  ،رراحقددرأ راعاا ددل ررارددة  ل ا اإددت   راإ تإدد ل ا عددةدو،

رعطتاددك  ،رال تصددتاىرراتيددتر   ،رحعت ددل رأخددالأ، راصددحل ررأعرعددل رراطفراددل
 .(63)رعقتةحت  ختصل اتأعأ رايةا ل  تعل

يحددددرل  ضددددت ت راعددددةدو طةحدددد   ددددةرةر  راعدددد تعة راعطتاددددك رااإددددر ل حددددرل  
راحقدددرأ راإ تإددد ل ا عدددةدو رايةا دددل ح دددم طتااددد  راحنرعدددت  رايةا دددل اتاعإدددتررو ك 
راتاة ى دلك ادد   رااإددت  رراةىدتل يددا راحقددرأ راإ تإد ل ناتخاددل رعةرددحل رطةحدد  

ض ل راتي    اعى ر رار رب ن ىةر  ع    اتحق أ راعإتررو نعت طةح   ض ل  
 راعإتررو يا عرر ل صال راقةرة.

دعدددت يدددا راحقدددرأ راعاا دددل رراردددة  ل يقدددا طةحددد  عطتادددك عتي قدددل اقضدددت ت  
رأحدررل رارخصدد ل عاهدت تق  ددا حددأ راطدالأ رنددذا  تيددر ض راعدةدو  عددت  صدد اهت 

أ حددددأ راطددددالأ رنددددذا  تق  ددددا تيدددداا عإددددت و راةىددددل الإددددتخار عدددد  ضددددةة اإدددداك
راعرىت  عال ا ذ  ع  راقضت  رراحا ع  إ طل راراا رتحا ا إ  راعررد اىع ل 

نعت طتاك راع تعة اتاعإدتررو اد   راةىدل رراعدةدو  ،راارل رايةا ل اإتل  رة  تعت  
 يا دحنتأ  تار  رايقرات .

 تعة رحدددرل حقدددرأ رااإدددت  رايةا دددت  رالىتعت  دددل ررال تصدددتا ل رىددد  راعددد 
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حعت ددددل  –راصددددحل  –ترصدددد ت  ر ددددةرةر  عاددددا راحنرعددددت  رايةا ددددل ارددددة  راتي دددد أ
 .رايعل –رأعرعل رراطفرال 

طتادددددك راعددددد تعة اضدددددةرةو راتي ددددد أ ر ىادددددتةى اىع دددددل  يفدددددا عىدددددتل راتي ددددد أ
رطدةح  ضد ل تطدر ة راعادتلض  ،راعررطا   اعحر رأع ل يا ىع ل راا دار  رايةا دل

اددا   تقددا ي دد   عددةر  راحضددتةو رايةا ددل اعددت ح ددم طتاددك اطاددل راتي دد أ اطددتال  ة 
 تاتإدك عيهدت عدد   اتصدة راحضدتةر  رأخددةى اتظفدة ادالا رايةراددل ن  ةلدت عدد  

   .لذ  راحضتةر 
ريددا حعت ددل راصددحل ررأعرعددل رراطفراددل طتاددك راعدد تعة اإدد  ترددة ل   ددعأ 

عددد  ندددل عدددةض  ندددال رادددعرى   ادددة   خضدددل انردددل طادددا ةإدددعا   اددد  اةر تددد 
 احعت ل راعةدو رايتع ل د ات  راحعل رايا رارضل.  رإ   تار  ،تاتإ ا

رعدد  دلددأ عددت طتاددك ادد  احعت ددل راطفراددل رتددأ ترى هدد  عاددا رأعددأ رراردديرك 
ك رىتعددددت ا  ددددرى  إددددعا كحددددعك رايةا ددددل د   قددددرأ نددددل ا ددددا  ةاددددا ا ارددددت  حددددع 

 ر نر  اي ار     نل راترن ال  راإ تإ ل. ،كراطفرال
راتدددا رىههدددت ا حنرعدددت  رايةا دددل رادددأ  قتصدددة راعددد تعة اتاعطتادددك رااإدددر ل 

اددل تطددةأ  ،راا ددار  رايةا ددل ا ددض رااظددة  عددت رصدد   عا دد  درضددتع رااإددت  ات دد 
ا تيدددتر  رال تصدددتاى اددد   رادددارل رايةا دددل ح دددم طتادددك اتإددده ل راتادددتال راتىدددتةى 

رطتاددددك اترددددى ل رأعددددأ رايةا ددددل   ددددا ع تعددددل  ،رراعررصددددال  ادددد   رأعددددأ رايةا ددددل
اتةر ىهت يا ىع ل رأإدررأ رادة   فدت  يدا رىد  عيتةض اعصار تتهت راعخت فل 

راعةدو رايةا ل اتك نل  عل ردة ل تة دا طة د  رعإدتررو دىةلدت ادةىة راةىدل  د  
  .نل رأ عتل عتارع  ع لالتهت رنفت تهت عتإتر   

ريا عىتل راتضتع  راإ تإا طتاك راع تعة اتضدتية رأعدأ رايةا دل   دا 
 تعة  د  تة  دا  اعردةرع تندر   ىتعيدل ص تال رإتقالل نل عاهت، نعدت د  د  راعد

 ا ارل رايةا ل.
دعدددت يدددا عىدددتل راقضددد ل راف إدددط ا ل يقدددا طتادددك راعددد تعة رارددديرك رايةا دددل 
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نعدددت طتادددك راحنرعدددت  اتايعدددل   دددا ر دددل راهىدددةو يدددا  ،اتة  دددا  ضددد ل ي إدددط  
ي إدددط   ر فدددت  تتعدددت  راردددة رادددا رو يدددا ىع دددل راددداالا رايةا دددل ا دددايتع  ددد  حقدددرأ 

ةإتل اة  ل اتإأ راعد تعة ادةة ر رارال دت  راعتحداو رةةد ر حنرعدل رر   ،رايةك اهت
راى تددةر تتضددع  ر  ددةرك  دد  تددةاأ إدد ار  رايددةك ععددت  دداارر  ادد  ادد   ء  رءخددة 
عدد  تصددة حت  تلظددتلة راصدده را ل   ددا حإددتك حددأ رايددةك راصددة   رراعطتااددل 

 .اتإأ راإالأ اةال  تة ةرر اافرذ را هرا
  رايةا ددل اددأ  نتددلت راعدد تعة اتاعطتاادددل ر  ددا  نددر رايا ددا عدد  راعدد تعةر

احقدددرأ رارددديك راف إدددط اا ار  تدددارا ة ررضدددحل ادددذا ، عاعدددت ا دددت ع دددر  رايدددةك 
ردعددةر لأ رة إددت  راىعهرة ددت  رراقددتاة   عدد  دااددت  رأعددأ رايةا ددل عاددا راعإددتلعل 
يا تةإ ر رةنل عإتلعل را ةض عاهت رتختذ تارا ة الععل االحتفدتظ اتأةرضدا 

ي إط   اعتان هت رايةك ال رتأ تةا ل اىال احفظ راعادتا  راتدا تدةا راعةر  ل يا 
عادددا رارددددةنل   دددا د  ترضددددل يددددا دحدددا راعصددددتةل   ددددا ذعدددل تةإدددد ر رارددددةنل 

   دإهعت  يا رارةنل اعقارة عت ايل نل عاهأ / عاه . ر ليطا راعرا ر 
رايدددا د  دصددداة راعددد تعة  دددةرة  راخدددتص ا اردددت  صددداارأ اف إدددط   تادددةع 

ةا را ااتاا اعا   عتةدل ىا د  اردةر  ايدض رأإدهأ راعععدل عصدارةلت رالتحتا رااإت
 اهذر را ةض.

ر ينر راع تعة  عأ ترى  ريهدأ رااإدت  رايةا دت  اقضدت ت رادرط  رايةادا 
رطددةح ة  ددل اإددر ل  ةا ددل  ،راقضددت ت رااإددت  نىددع  ال تىددع  عدد  راقضددت ت رايةا ددل

تإدد ل ررال تصدتا ل رطددةح اتحق دأ راتنتعدل ادد   رأ طدتة رايةا ددل يدا راعإدتةل راإ 
 عاهتد ا يعل   ا راقض ل راف إط ا ل يا ذر  رار  .

ر ارددددهاراع تعة تةإدددد ر رالتحددددتا رااإددددتةا رايةاددددا رتددددأ راتخددددتك د ضددددت  
راعنتددددددك راددددددارةأ االتحددددددتار  رااإددددددتة ل رايةا ددددددل راعاددددددارات  رايةا ددددددل راعرددددددتةنت  

رراهدال  ،ت ةواتاع تعة، ررخت ة  لاى رديةررى ةة إدل  تعدل ردع ادل راإدي ا إدنة 
ع  راعنتك ترط ا راتيتر  ا   اإت  رايةك رراعةدو رراةىدل رتحق دأ راع دل راي  دت 



 المنظمات النسوية المصرية... منظور تاريخى 

454 

 

 

ارت  ى ل  رى  (64) .رر 
رايدددا ع دددةرة ل ةدددل رأعدددأ راعتحددداو تقإددد أ ي إدددط  ، دةإددد   ةة إدددل رالتحدددتا 

ل ةددل رأعددأ راعتحدداو  ك دعددت ر ددا دصدداة رااإددتةا عا هددت رحتىتىددت صددتةخت   تادد  ي دد ت
 أ ي إط   ةغعدت   د  عةراو ردياهت ادتنةو ادذا  راحدأ رأإتإدا ا  رديرك يدا اتقإ  ةرةلت

تقة ددة عصدد ةلت يدد   اإددت  عصددة رراردديرك رايةا ددل  يتاددة  لددذر رايعددل راعاطددرى   ددا 
رلدذر  عختافل صتةخل ىة عل اع  تأ رأعأ راعتحاو رإتاقل خط ةو ريدةال  إد ةت  ا عإدتقال.

ىتادددك رادددارل رايظعدددا   دددا رادددارل  راقدددةرة رادددذى صددداة تحددد  رطدددةو تدددة  ة عة دددك عددد 
 راصدد  ةو،  ددا د ددتة إددخط رااإددت  اددل رإددخط دراةدد  راددذ   نددتارر   عاددرر ادد خالص راددارل

رةإددتال راإددالأ راتددا تن  دد  اهددت لددذ  رأعددأ راعتحدداو، رر   لددذر راحنددأ راددذى  ،راعتعا اددل
ر  دا  ،دصاةت  ارل راقتةر  رأخةى   دا غ دة عةراو را تاا دل رايظعدا ارديك ي إدط  

ادددةغأ عددد  ر تدددةرض رادددارل رايةا دددل ررادددارل رفإددد ر ل ن هدددت. يهدددر ديظدددل ىة عدددل  ةيهدددت ر
 راتتة خ. عذ  اطرى   ا علارة راحقرأ راعقةةو ا  تاا ل ع  ارل رايتاأ.

ياإت  عصة عذ  ي ّ  رحتىتىه  اقرو   ا لدذر راتداخل غ دة راقدتاراا عد  رادارل 
عحتراددل اددذا  اددذة اددذرة رارددقتأ رالإددتيعتة ل يددا رارددةر  راارخ  ددل ا ردديرك رفإدد ر ل 

ررانةرل ل يا رااالا راتا  ةيدةل    هدت حتدا را درأ ىادتح رارةدتأ رراإدالأ، يد اه   حع د  
ةر دل راداعت  يدا راردةأ  لذ  راارل عإةرا ل عت  دا  حا د  لدذر راقدةرة عد  رالضدطةرات  رر 

هأ ع  اإت  رارةأ ن هد   قداة    دا ةيتلدل إدالعل داادتةه  اردىت ل رصدالات .رأرإط
رعإددددتيار  د   يدددداا  راعيراددددل رد   حتإددددا   ،رراددددايتع  دددد  درطددددتاه  ،د اددددت  راحددددةك

راختدددتأ اةىدددر راتندددةأ اتا  ددد  ارادددتنأ رإدددت ت  اإدددت   رايدددارر  رارر دددل   دددا درطدددتاه . ريدددا
 (65) .كرايةرال ررإتانتةل  اهذر راظ أ رافتحن

 إصدرات االتحاد : 
 مجلة المصرية

اع تاددددل صددددر  ادددد  رأارددددطت   حدددةص رالتحددددتا   ددددا عصددددارة عى ددددل تندددر 
راتدددا صددداة  اتا  دددل  L'Egyptienne رلدددا عى دددل راعصدددة ل ، تاع دددت  رعح  دددت  

رتاتراد  راقضدت ت  1940عادا د  تر دل عصدارةلت  دتأ  1925رافةاإ ل عاذ  تأ 
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راتا  تااتلت رالتحتا ردارطت  رءةر   إرر  عتي قل ادتاعةدو در اتاردة  رايدتأ اةةتإدل 
ر ا دصاة رالتحتا عى ل راعصة ل اتا  ل  ،إ عر ااةررىرإنةتتة ل  ،لاى ريةررى

اةةتإدل لداى رديةررى رإدنةتتة ل ع فدت  1940حتا  تأ  1937رايةا ل عاذ  تأ 
 (66) حا ك راعصةى.

 تيب مطالب المرأة المصريةك  
حدددرل  1924ت دددك عردددتة  عدددل را ىادددل راعةنع دددل ااإدددت  راريدددا  دددتأ رلدددر نل 

اعدت لدا  عطتاك راعةدو راعصة ل رراعطتاك ال تيادة  د  رحت تىدت  اإدر ل يقدط رر 
قإددددأ عاددددا  إددددأ ا عطتاددددك عطتاددددك راعددددةدو راعصددددة ل حددددرل رارددددة  رايددددتأ رلددددر عل 

رادل رراة  ،رءخة ا عطتاك رالىتعت  ل ر تام خلصدص ا عطتادك رااإدر ل ،راإ تإ ل
 (67) .حرل راتيا ل رااإترةى

رلدر تر  دأ اعخةىدت  عد تعة اإدت  مجلد المرأة العربية وقضأية فلسأطين 
 (68) .رخلصص ة ي  اضحت ت ي إط   1938ر ا صاة  تأ  ،رارةأ

 الوثائق التأسيسيةاالتحاد وثائق 
 راقتار  رأإتإا االتحتا.

 اةاتعض رالتحتا رااإتةا راعصةى.
 مالية : الوثائق اإلدارية وال

 رلددددا رار دددددتةأ ر ارة دددددل رااتتىدددددل  ددددد  اردددددتط رالتحدددددتا ع دددددل عحتضدددددة
راتقددددتة ة راعتا ددددل ررار ددددتةأ ،راتقددددتة ة راإددددار ل االتحتا ،رالىتعت ددددت  راإددددار ل

 .راصدتاةو  دد  ارة راعدةدو ) راعردد ل (، رندذا  ا ددت  ايررةدا رأإددررأ راخ ة ددل
 أوراق المؤتمرات والندوات 

ط راع تعةر  ررااارر  رراعحتضةر  راتا رلا رار تةأ رااتتىل    ارت
 ،ع ل درةرأ رترص ت  تقتة ة راع تعةر  راارا ل  قالت رالتحتا در رتة  اهت

رن عدددت   ضدددرر  رالتحدددتا ادددتاع تعةر  راارا دددل رر    ع دددل رتقدددتة ة راادددارر  
 .رراعحتضةر 
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 الوثائق المرئية والمسموعة 
ا،رأرنتل راهااإ ل اعقة ع ل صرة يرترىةري ل أارطل ررحتفتال  رالتحت 
 رالتحتا.

 خطك رعحتضةر  ةة إل رالتحتا ات ذر ل راعصة ل.
 الخطابات والمطالب 

راخطتات  راعرىهل عد  ةة إدل رالتحدتا عادا راعإدةرا   اتاحنرعدل راعصدة ل 
 ررااةاعتا    / ر  حرل عطتاك رالتحتا.

 ن عت  ةة إل ر ضرر  رالتحتا اتاعحتيل راارا ل.
  .يةرةض راعقاعل ع  رالتحتاراا تات  ررا

 راعةرإال  راعح  ل رراارا ل راررةاو عاا رالتحتا. 
  الثالثينات واألربعينات

رتإأ رايقار  را تام رراةرادل عد  راقدة  رايردة   اتادرع رأاردطل رراعادتاةر  
رااإددددتة ل رتيدددداا راترىهددددت  يددددا ذادددد  راعىددددتل تاتغعددددت  عددددل راترىهددددت  را  اةرا ددددل 

  .ة ل ات   راحقالرر إالع ل ررا إت
نعدددت ردددها  رأةاي ادددت  اضدددتال  ا طاقدددل رارإدددطا ررايتع دددل رندددذا  اضدددتال  

رراعطتااددل  ،رنددت  ات دد  رااضددتال  د ددة  ع ددأ يددا تطددرة راددر ا رااإددرى ،طالا ددت  
  .احقرأ راقتةع   / ر     هت ررانفتح ضا رالحتالل رااة طتاا

ت  ا طدددةح ادددةرعض ر دددا تطدددرة يدددا ت ددد  راحقادددل رايعدددل رااإدددرى تطدددرةر  ع حرظددد
اإددددر ل ىذة ددددل نتاعطتااددددل اتاعإددددتررو رانتع ددددل دعددددتأ راقددددتار ، رراتع  ددددل راإ تإددددا 

 (69) ا اإت .

ر عنددد  د  اتيدددةل   دددا عالعددد  راعاظعدددت  رااإدددتة ل عددد  خدددالل راتيدددةض 
 اياا ع  راعاظعت  راتا تةإإ  ات   راحقال.
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 جمعية النساء المسلمات
رلا يا را تعال  1937 عت  يا دإإ  ع اك را عراا ىعي ل رااإت  راعإ

رخاليددت  االتحددتا  ،رعّ  دد  ع اددك ر طددتة راددا اا اتحة ددة راعددةدو ، رددةو عدد  رايعددة
دادد  عدد  رااإددتةا راددذى  عددل يددا عطددتة ا اةراددا   ددا  ضدد ل راعددةدو، رتددةى ع اددك 

راخطدة راحدا م  د  تحة دة راعدةدو يدا عىتعدل عإدالعا ح دم ع  ندل راحة دت  رراحقدرأ 
رد  دلع دددل رااإدددت  تاادددل عددد  ارةلددد  يدددا تةا دددل ةىدددتل راا دددا يدددا  ،عرىدددراو يدددا ر إدددالأ

   .راعإتقال
ر ددا تاادد  راىعي ددل راح قددت  رااةرإدد ل رى إددت  راددر ظ رر ةرددتا ا اإددت ،  

رد تعددددد  ارةر ا، تدددددتأ، ر ع ددددد    دددددا تدددددري ة اطدددددتأ ررإدددددل عددددد  راخددددداعت  عددددد  
ر ل عإت ار  ا يتةال  رافق ةو رتري ة يةص ا حض، نعت  اع  عإت ار  يا تإد

 (70) راخاليت  رأإة ل.

ريدددا عقتةادددل اددد   ىعي دددل رااإدددت  راعإددد عت  يدددا راتردددتا  رراتادددت ض عدددل  
 قالت عةنع اةرإت  راعةدو راىا داو يدا احدم  ،راىعي ت  رراىعت ت  ر إالع ل

حرل راعةدو يا راعاظعت  رأل  ل درضح  داد  ةغدأ نراهدت ىعي دل ر  قدل راصد ل 
يظدد    ددا رإددتقالا تهت يددا حدد   ذرادد  عاظعددت  اددت خرر  راعإدد ع   عال داهددت حت

يدا حد    ،اإتة ل را هل يا راعاظعت  را ص قل اهدت ع دل حدعك رايفدتل را ط دل
ارة راحنرعل يا تدري ة راة ت دل رالىتعت  دل نترىد  ععت دل اىعت دل  داهت عتةإ 

ر خددرر  راعإدد ع  . ريدددا افددر ر طدددتة  ىددا راعةندددع ترددتاهت  اددد   ع اددك را عرادددا 
ح م تاة   نلٌّ عاهعت ع  عتاهت راختص ا حفتظ   ا رإتعةرة ل  رلاى ريةررى

ررىددداتت يدددا راصدددال  راختةى دددل يةصدددل اتندددر   ردددانل ختةى دددل  ر دددل ، عاظعتددد 
 (71) .نعصاة  رو اقض ت 

 الحزب النسائى المصرى
 ،تأ تةإ ر راحعك رااإتةا راعصدةى اةةتإدل يتطعدل ةرردا 1942يا  تأ 

 ،اتاةىددل يددا راحقددرأ رالىتعت  ددل رراإ تإدد ل ر ددا تضددع  اةاتعىدد  عإددتررو راعددةدو
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رعاددل تيدداا راعرىددت   ،رترإدد ل يددةص رايعددل دعددتأ رافت ددت  يددا رارظددتةل رايتعددل
 (72) رتق  ا حأ راطالأ.

 ،ر ددا رددنل راحددعك راه ةددل رااإددتة ل راختاصددل عاددا ىتاددك رالتحددتا رااإددتةا
 راددتاى اعطتاددك تخددص رااإددت  عدد  نددل راطاقددت  نحقددرأ رايددتعال  يددا راتعتددل

رراحددددأ يددددا  ،احقددددرأ عإددددتر ل احقددددرأ رايعددددتل عتضددددعات  راعرددددتةنل يددددا رااقتاددددت 
ارددت  حضددتات  ا،طفددتل نعددت  ،راحصددرل   ددا عىددتعر  دعرعددل عاير ددل رأىددة رر 

طتادك اتيددا ل  دتار  رأحددررل رارخصدد ل ر دا  عددل راحددعك رااإدتةا ىتلددار    ددا 
 (73) ا.عال دا  اأ  حقأ دلاري  ررتهع  ع إإت  ات احت ،تاف ذ اةاتعى 

 اتحاد بنت النيل:
رتحددتا اادد  راا ددل راددذى حدداا دلاريدد  يددا  1949دإإدد  اة ددل رددف أ  ددتأ 

راإيا اتقة ة حقدرأ راعدةدو رااإدترة ل رراا تا دل اتعن اهدت عد  رادايتع  د  راتردة ل 
راتقددا أ راخدداعت  را قتي ددل رراصددح ل ررالىتعت  ددل ادد    ،راددذى  نفددل لددذ  راحقددرأ

رارة راصات ت  راص  ةو ا   رأإة رافق دةو  ،حةرعلرأإة راعصة ل رافق ةو رراع
رراا رو    طة أ راعىال  رراصحل رراعحتضةر  رر ذر ل عاا  ،اع تاو اخ هت

رايات ددل ارددةر  رأإددةو ر  ددا رأخددص رأعرعددل رراطفراددل ررتخددتذ ىع ددل رارإددتةل 
 (74) راتا تحقأ حعت تهت ر راهت.

  رأحددارم  دد  عدد الا اادد  ك اقدا تعخضددرتصدل اة ددل رددف أ رالتحددتا اقراهددتت
راا دل ات ادل د أرل عدةو د حةندل اإدتة ل ال تقتصدة   دا إد ار  نادتة راعدال  ريت دتتهأ 

. حةنل تىعل ا   خة ىل راىتعيدل رراعي عدل .ال ترعل اإت  عصة ع  ىع ل راطاقت 
ر اعرع ددل ادد   راطا اددل رراعحتع ددل رراعهااإددل رادد   رايتع ددل يددا راعصددال رراععرة ددل يددا 

 (75)ك.. ةات  راا ر  رانا ةو رالاإت  راعال ل را لراحقل.
راتافيل رىه  دارطل رالتحتا ااإت  راقتلةو ع  عخت ل راطاقت  ياتيتتتح 

ررية عنتك تر  ل راارة  ،نتي تة ت تأ تري ة رىات  إتخال ااإت  راطاقل رايتع ل
ل راتا دت اإدتة ت ة دا راعاتإدات  را قتي دل رردى ،يةص  عدل اخة ىدت  راىتعيدت 
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راظددددأ عحتضددددةر  اةيددددل ر ددددا رااإددددت  احقددددر ه  راإ تإدددد ل  ،راتع  ددددل راعإددددةحا
 (76) .نعت دارة رالتحتا عاةإل يا ارالأ اعحر دع ل رااإت  ،ررالىتعت  ل

را دل  ،ر ا إتلأ رالتحتا اةةتإدل اة دل ردف أ ادارة ادتةع يدا راح دتو رايتعدل
ةاعددت  رددتةن  يقددا اظعدد  اة ددل رددف أ عإدد ةو عاددا راا ،رااإددت  حقددر ه  راإ تإدد ل

ضدةرات   ،رعةدو ع  عخت ل رات تةر  1500ي هت دن ة ع   نعدت اظعد  ر تصدتعت  رر 
 ادداعت د  دد   دد  راتخددتك اىاددل ااحددم عرددةرع اإددترة  1954 دد  راطيددتأ  ددتأ 

 ،ردا  إرل  تأ راتختك راىعي ل راتةإ إ ل ريقت  اقدتار  رالاتخدتك راإدتةى ،ىا ا
 راةىتل رحالأ.رراذى  ىيل راتةر   ررالاتختك حنةر   ا 

ك اقا رختة  رال تصتأ  تاة ل اتال تصتأ يا عطتة ارتط رالتحتا اأ تقأو 
رداددت  ،يةاددت عدد  اتح ددل  ضددر يددا رااقتاددل ،يددا اقتاددل راصددحف    أإدداتك رر تاددتةر  رددتا

عدد  اتح ددل دخددةى دضددل افإددا خددالل صدد تعا رر تصددتعا تحدد  ة تاددل راددةدى رايددتأ ن دد  
خدددةى ال دة دددا  ضدددةراا رر تصدددتعا د   ندددر  ردادددت عددد  اتح دددل د ،ععددد ال يدددا صدددحتيت 

ا ت ددل التحددتا ااددد  راا ددل يدددا رار دد  رادددذى د دداأ ي دد    دددا تضددح تا لدددذ  اتإددأ اإدددت  
عصددة راحإددتك  ضدد ته  ىع يددت ، رعدد  لاددت يدد ااا ديضددل رال تصددتأ يددا عنددت   ددرعا 
 ددتأ اتتإددأ حةنتددا اهددذ  راصددفل افإددهت رال تاقددا عحدداراو ا طددتة رتحددتا اادد  راا ددل ار  

 (77)ك.اه ةت  رااإتة ل رأخةىإتةة ر
نعت إتلأ رالتحتا يا رااضتل رارطاا  ااعت  دتأ اعحتصدةو كااد  ادتةن  عك 

إددت ل تيا ددةر   دد  راعقتطيددل رال تصددتا ل  24ر اى  ددعى رعاددل راتيتعددل عيدد  اعدداو 
 (78) ااة طتا ت.

 المرحلة الناصرية : 
 ل راضتاهت، ع      رةو  را ر اقطل تحرل يا عإتة  عل راعاظعت  رااإر 

يقا رها  اار ل راخعإ ات  ن تيل يا ارتطت  ت د  راعاظعدت  احصدرل رااإدت  
  ددا حقدددر ه  ختصدددل راإ تإددد ل رذاددد  يدددا رافتددةو راتدددا دل  ددد  ي هدددت  ددد  عصدددارة 
اإترة ىا دا ررادذى تط دك  عدال ىعت  دت عن فدت اضدعت  حقدرأ رااإدت  راإ تإد ل 
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 .رراا تا ل يا ظل رااإترة
راددددا عدددد  حنرعددددل را ددددرةو ارددددتطت  عدددد  راعاظعددددت  يقددددا رددددها  راإددددارر  رأ

ح دددم ا دددت رالتحدددتا رااإدددتةا راعصدددةى عادددا رىتعدددتع اندددل راعىعر دددت   ،رااإدددر ل
رااإتة ل انا  تاترا   ضت ت ررحت تىدت  رااإدت  رعاهدت  دررا   احعت دل عصدتاحه  

 1954نعددت رددها  ت دد  رافتددةو رتحا ددار يددا  ،(79)رأإددة ل رت دد  راختصددل اتايعددل
ضةرات     راطيتأ د إاق  ر ردتةو عا د  د رتدأ تاظد أ تع أ اة ل رف  أ ر تصتعت  رر 

ر ددا ع  دد  ت دد  راتحةنددت  ع رددةر  اقددرو ت دد   ،(80)ر تصددتأ عرددتا  يددا ر إددنااة ل
 .راتحةنت  راىعت  ل رر  ذرات  اتإتعةرة ل  ع هت

راأ  ترريدأ لدذر عدل إ تإدت  راارادل يدا ت د  راحقادل راتدا تع  د  ترىهتتهدت 
رر تعددا  اظددتأ  ،راعةنع ددل راعط قددل ح ددم دا دد  رأحددعرك راإ تإدد لراإ تإدد ل يددا 

راتاظددد أ راإ تإدددا راررحدددا رادددذى اددداد اه ةدددل راتحة دددة  دددأ رالتحدددتا راقدددرعا يتالتحدددتا 
عددددل  دددداأ راإددددعتح اظهددددرة حةنددددت   ،رراددددذى إدددد طة     دددد  رااراددددل ،رالرددددتةرنا

اإ تإدا رىتعت  ل عإدتق ل رةاطد  راعردتةنل راإ تإد ل اتاعردتةنل ادذا  راتاظد أ ر
   (81) .راررحا

رةغددأ تىددترك رااراددل اعطتاددك راعاظعددت  رااإددر ل اتةن ددا راحقددرأ راإ تإدد ل 
راددذى  1956ا اإددت  اعاحهددت راحددأ يددا رال تددةرع اإددترة ت  رذادد  اصددارة اإددترة 

 يددا رااإددترة رأرل راددذى عددا  رااإددت  حقددر ه  راإ تإدد ل عال دادد  رتخددذ  دداار عدد  
 ددا ت دد  راعاظعددت  رتضدد  أ رافددةص دعددتأ ر ىددةر ر  راتددا عدد  رددةاهت راقضددت   

 . ضررتهت يا راتة  ة   ا صات ل راقةرة راختص اقضت ت راعةدو
ررتحدددتا ااددد  راا دددل  ،ح دددم دغ قددد  حنرعدددل را دددرةو عنتتدددك رالتحدددتا رااإدددتةا

رحدل عح هعدت  1954 أ  تع  اح هعت  دتأ  ،اا رى داهت دحعرك إ تإ ل 1953
 (82) تاظ أ رااإتةا اتالتحتا رالرتةرن .راتاظ أ رااإتةا اتالتحتا راقرعا  أ را

نعددددت  تعدددد  رااراددددل اتضدددد  أ راخاددددتأ   ددددا رااترددددطت  ا يرددددتل عحددددتراته  
ح اعددت  1958يفددا  ددتأ  ،اهددت ارةلدد  رااإددرى اتإددى ل ىعي ددت  ىا دداو  عتةإدد 
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عاىددا  ،إددى   ىعي ددل ضددع  اترددطت  عدد  راحةنددل رااإددتة ل ع ددل إدد عر ااددةررى
رخددالل ت دد  راحقاددل  (83)، ددل أإدداتك دعا ددلحظددة  رااراددل ارددتط راىعي ،ديالطددر 

 1964ايدتأ  32تأ تض  أ دناة   ا راقطتع رأل ا ختصل عل عصارة  تار  
راذى د طا ارعرةو رارةر  رالىتعت  ل حقر ت  ة تا ل   ا راىعي ت  يا راتردن ل 

رداى ذادد  عاددا   ،(84)رر  طددت  راتددةرخ ص رحقر ددت ة تا ددل دخددةى تصددل ااةىددل راحددل
راىعي ت  رااإر ل عاا عإترى راىعي ت  راخ ة ل تةرىيت     راعنتادل رةتارا ارة 

نعددددت تةرىيدددد  اإددددال عرددددتةنل رااإددددت   ،راتددددا رصدددد   عا هددددت يددددا راحقددددك راإددددتاقل
 1968اتاىعي دددددت  ح دددددم ا  ددددد  اإدددددال راىعي دددددت  رااإدددددتة ل يدددددا راقدددددتلةو إدددددال 

% عددد  91را  ددد  اإدددال رأ ضدددت  رادددذنرة  ،%( عددد  عىعدددرع راىعي دددت 4.1)
 .ضت  ت   راىعي ت  رااإتة لعىعرع د 

رتع    دارطل ت   راىعي ت  رااإتة ل يا عىتل ة ت ل رأعرعل رراطفرال، 
. ر دا تردنل عد  ت د  .رة ت ل يةت  ختصل ،رتقا أ خاعت   قتي ل ر  ع ل را ا ل

 ،ادددا اعردددتنل رأإدددةوررادددذى  ل  1957راىعي دددت  رتحدددتا راه ةدددت  رااإدددر ل إدددال 
 (85)    عا ا ىعي ت  اتاقتلةو.راىال راعةدو يا رالتحتا ر 

د  راهددال عادد  لددر ترى دد   32نعددت درضددح  راعددذنةو راترضدد ح ل ا قددتار  
راىهددرا يددا راعىددتل رالىتعددت ا اح ددم تصددا  ىددع ر عدد  خطددل راتاع ددل رارددتع ل 

دى تحر دل راىعي دت  رأل  دل أىهدعو تتايدل  ،راتا تردةل    هدت رترىههدت راارادل
ادل دإداا  ايدض عردةر تتهت عادا ىعي دت  دل  دل رع   أ اىدا د  راار  (86)ا ارال

نعددداهض  عدددل ا حنرعدددل اعقتا دددل رحت تىدددت  ر ادددتم يدددا راعدددا  راعصدددة ل رراة دددل 
رعردددددةر ت  رأإدددددة راعاتىدددددل  ،رراعادددددتطأ راصدددددحةرر ل رذاددددد  ع دددددل راحضدددددتات 

. يهددذ  راعرددةر ت  رر   اددا  عرددةر ت  اىعي ددت  .رعرددةرع راةرةددار  راة ف ددت 
لذر يضال    ىعي دت  تاع دل راعىتعدل  ،اةر  ع  راارالدل  ل عال داهت دت  اعات

 (87) .راتا راترة  اعخت ل راعحتيظت  راعصة ل
 :  السبعينات والثمانينات

ردددها  راإددداي ات   ددداا عددد  راعت  دددةر  راتدددا ندددت  اهدددت ادددتا  راتدددة  ة   دددا 
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ةغددأ د  ت دد  رافتددةو اددأ ترددها ارددتطت  ايعددل راعاظعددت  راعإددتق ل  ،رايعددل رااإددتةا
يقدددا ندددت  رات   دددة رااإدددترةى راحدددتام ايدددا تخ دددص  .يدددل  ددد  حقدددرأ رااإدددت راعاري

راددذى  ،راددةة ر راإددتار  عدد  ةعددرع رافتددةو رااتصددة ل ي عددت دإددعت  ا ددرةو راتصددح  
اىيل رارة يل ر إالع ل لا راعصاة رأإتإا ا ترة ل ععت  1971صاة  تأ 

ت رعتددا عاددا رلددر عدد ، يددا تحددرال   دد  راي عتا ددل راتددا إددتا  يددا رااإددتت ة راإددتاقل
حقدددرأ راعدددةدو ح دددم ادددص رااإدددترة   دددا د  تنفدددل راارادددل راتري دددأ اددد   ررىادددت  
راعدددةدو احدددر رأإدددةو ر ع هدددت يدددا راعىتعدددل رعإدددتررتهت اتاةىدددل يدددا ع دددتا   راح دددتو 

نعت اص  ،راإ تإ ل ررالىتعت  ل ررا قتي ل ار  عخالل اةحنتأ رارة يل ر إالع ل
أاررة راتدددددا ةإدددددعتهت راردددددة يل   دددددا رىدددددرك  ددددداأ تيدددددتةض داررة راعدددددةدو عدددددل ر

رتظهدددة خطدددرةو ت ددد  رااصدددرص رااإدددترة ل يدددا تددداخل راه ةدددت   .(88)ر إدددالع ل
راا ا دددل ردصدددحتك راترىهدددت  راا ا دددل يدددا ندددل ردددة  عددد  ردددةر  رحقدددرأ رااإدددت  

ظهتة تيتةض    .ا   رارة يل رحقرأ رااإت  –غ ة حق قا  –رر 
  عادا طدةا رايعتادل دا  إ تإت  رالافتدتح رال تصدتاى راتدا رتايهدت راإدتار

ععدت دإدفة  د   ،يتةتفي  عياال  رااطتال راأ تيا لات  حتىل عاا  عدل رااإدت 
ظهدددرة رأ دددا رارى ت  راتدددا تادددةة عايدددتا راعدددةدو  ددد  إدددرأ رايعدددل رذاددد  اتعى دددا 
ارةلت راتق  اى ارخل راا   رراا رو عاا  راتهت عا   اتالإتاتا عاا عاةةر  ا ا دل 

 (89)ا ل راعحتيظلرىيهت تاتعا رات تةر  راا 
نعت  ع د  لىدةو رايعتادل عادا ارل راخ د ض يدا ت د  رافتدةو عادا ظهدرة  داا 

 ايض ةىتل راا  . ع  رأينتة راإ ف ل يا راعىتعل، راتا دنا    هت
 

ر دددا تيدددتر  اظدددتأ راإدددتار  عدددل ر إدددالع    عإدددتخاعت  ا دددل رادددا   انإدددك 
(90) رااتصة   .رنذا  التختذ عر ل ع  را إتة    ر  ،راعإتااو ررارة  ل

 

ردددها  اار دددل راإددداي ات  صددديرار  يدددا راحةندددل راطالا دددل راتدددا نتاددد  د دددرى 
رراعطتااددل  1967يددا د قددتك لع عددل  ، اتصددةلت عدد  رات ددتةر  را إددتة ل راعخت فددل
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اعحتنعل راعإةرا    اهت ررانرل    رافإتا اتاارال لدا ارر دم اردتط راحةندل 
راتددا راخةطدد  يددا  عددل  ،اي ات راطالا ددل راتددا  ةيدد  يددا رأاا ددت  احةنددل راإدد

حرل  ضت ت عصالح رطا ل عال داهت اأ تتيةض اقضت ت راعدةدو ةغدأ رىدرا  طالاا
ر ا ردن   رااتردطت  ات د  راحةندل دحدا  ،(91)رايا ا ع  رااإت  اصفرل راحةنل

 راةرريا راةة إل ا عاظعت  رااإر ل يا رايقا   راتتا   .
اعاظعددددددت  رااإددددددتة ل غ ددددددة ر عندددددد  د  تيتاددددددة اددددددار ت  راىهددددددرا اترددددددن ل ر

عددد  خددالل تىعددل عىعر دددت  غ ددة ةإددع ل عددد   1977راحنرع ددل راعإددتق ل  ددتأ 
رد قدددك ذاددد  تردددنل اىدددت   ،يدددا صدددرةو ح قدددت  اعات ردددل  ضدددت ت رااإدددت  ،رااإدددت 

ررأحددعرك راإ تإدد ل ع ددل  ،1979اإددتة ل اتااقتاددت  ادداد  ااقتاددل راصددحف     ددتأ 
ع راعدددددةدو رايةا ددددل يدددددا رتحدددددتا راىاددددل درضدددددت ،1983رالتحددددتا رااإدددددتةا راتقددددداعا 

رراتددددا نددددت   اظددددة اهددددت ات تاتةلددددت رالعتددددارا راطا يددددا  1984راعحددددتع   رايددددةك 
رأ  ت دد  را ىدددت  نتادد  عضددتيل عادددا  ،اللتعددتأ رالتحددتا اعات رددل حقدددرأ ر اإددت 

يقدددا رإتاهضدد  رااقدددتن حدددرل  ،راىعي ددت  ررأحدددعرك راإ تإدد ل راعرىدددراو اتافيددل
  (92) .  تحتتد عاا عذ  ةإعا ع  راارال ضت ت ررلتعتعت  رااإت  ار  د

 ،ررددها  را عتا اددت  اار ددل ترددنل ايددض راعىعر ددت  ذر  راترىدد  رااإددرى
 قددك راعدد تعة  1982رعاهددت عاظعددل تضددتع  راعددةدو رايةا ددل راتددا تةإإدد   ددتأ 

 ،رايدددتاعا ايقدددا رأعدددأ راعتحددداو ا عدددةدو انرااهدددتى ، رراتدددا  تاتهدددت ادددررل راإدددياررى
حراهددت عىعر ددل عدد  رااإددت  راع عاددت  اددتاطةح رااإددرى ررإددتطت   د  تإددتقطك 

     (93) اقضت ت راعةدو.
دصاة  راىعي ل عى ل اإدر   ايادرر  ) ادر  ( رتضدعا  داردطل راىعي دل 

نعت د تعد  ارة  ، قا رااارر  رراع تعةر  إرر    ا راعإترى راعح ا در رااراا
م راعرإدددد قا رد تعدددد  حفددددال  عرإدددد ق ل غاتة ددددل تقدددداأ تددددةر ،ارددددة  اددددارع رااإددددت 

نعدت د تعد  عردةر ت  تاعر دل يدا عحداى  دةى  ،رايةا ل رترىل راعررلك راىا او
راة ل راعصةى اتحإد   اخدل راعدةدو راة ف دل رع دتاو ر  هت،ررلتعد  اتاتاإد أ عدل 
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راىعي ددددت  رااإددددتة ل راىددددت  راعددددةدو يددددا رأحددددعرك اتقددددا أ  ددددتار  ىا ددددا ا،حددددررل 
 (94) رارخص ل.

و رايةا دل تيةضد  ا حدل ايدا صدارة  دةرة عد  عال د  عاظعل تضدتع  راعدةد
راعحنعددددل اددددت غالأ رتإدددد  أ راعقددددة عاددددا عاظعددددل عإددددالع ل، ايددددا د  رىهدددد  اهددددت 

رتىداة ر ردتةو عادا  ،(95)رتهتعت  ةإدع ل رتخدذ  ردنل راعإدت ال يدا دعدرة عتا دل
د  لذ  راعإت ال دت   قك راارة راعحرةى ا عاظعل يدا عاتلضدل حدةك راخ د ض 

  تعل عحنعل ارا ل اعحتنعل راعرتةن   يا راحةك. ح م إي  ارا ت   
نعت إتاا  اررل راإياررى ىعت ل دخةى ع  رااترطت  يدا نفدتحه ، يقدا 

رتنرادد  عدد   ،تةإإدد  ىعت ددل اادد  رأةض يددا راعاصددرةو يددا راددااتت راعصددة ل
 داا عدد  راإد ار  رارددتات  راالةددا ردتةن  يددا عظددتلةر  ضدا را ددعر ر إددةرة  ا 

  .رنت  اهت ارةو لتعل ايارر  كاا  رأةضك ،(96)1982ا اات   تأ
ر دددا ندددت  ا اتردددطت  يدددا راحةندددل راطالا دددل يدددا راإددداي ات  ارة لدددتأ يدددا  

ترددن ل راعاظعددت  رااإددتة ل يددا را عتا اددت  ح دددم نددتارر دإددتر تنددر    دداا عددد  
رتخدذ  ردنل عةرندع اح  دل ع دل عةندع اةرإدت  راعدةدو  راعىعر ت  رااإدتة ل راتدا

 رإت  راعةدو.رعةنع اة  ،راىا او
 :  نهاية القرن العشرينالتسعينات من 

تضتية  رايا ا ع  راعت  ةر  رايتاع ل رر    ع ل رراعح  ل راتا  ظعد   
يي دا  ،رعاهدت راعاظعدت  رااإدر ل ،ع  ارة راعاظعت  غ ة راحنرع ل ارنل  دتأ

راعإددددترى رايددددتاعا ايادددد  رايراعددددل راةدإددددعتا ل ارةر  ةة إدددد ت  يددددا ت   ددددة راخة طددددل 
ال تصددددتا ل ررالىتعت  ددددل رايتاع ددددل ح ددددم رةتاطدددد    ددددا راعإددددترى رال تصددددتاى ر

اإ تإددددت  را  اةرا ددددل راىا دددداو رحة ددددل رأإددددررأ راقددددل راع ن ددددل رايتعددددل ا  ددددةرو عدددد  
طددالأ حة ددل راتقددتل ةدر  ،راقطددتع رايددتأ عاددا راقطددتع راخددتص رتحة ددة راتىددتةو رر 

ضددديتل راإددد تاو رارطا دددل ا دددارل راقرع دددل ر  ،راعدددتل رراإددد ل راإدددحتك راارادددل عددد  رر 
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ع دددار  راخددداعت  رالىتعت  دددل راتدددا تحراددد  ادددارةلت عادددا إددد ل تلادددتع رتردددتةى يدددا 
رأإررأ ع ل راصحل رراتي  أ رر إنت  رراعررصال  ررااقل رر ل دى تحنأ يدا 

 يلعددال إددية رايع ددل رارطا ددل رتخف ضددهت رتير عهددت اتفقددا   عتهددت تدداة ى ت  دعددتأ را
ال ددل رختصددل راددارالة رأعة نددا راددذى رةتاطدد  ادد  راقر ددل ا ا ددار  راةدإددعتا ل رايع

دى تحر ددددل رأعددددأ عاددددا دإددددررأ رراردددديرك عادددددا  ،عيظددددأ راددددارل رافق ددددةو  لعددددال 
رتيعل ت   راإ تإت  را  اةرا ل راعةتاطل اتايراعدل رءا تتهدت   دا عاىدتع   (97)عاتة 

 ،رالإدددتايتا در ر  صدددت  عددد  اتح دددل لعدددت  ع  تددد   عتات ضدددت   يدددا ر ددد  ررحدددا
 تةتك   ا ذا  رىرا عتضةة   رعإتف ا   رتتع ل  ،د ع  اتح ل دخةىرر اعت

 ع  ددددل ر  صددددت  يددددا إددددة ل تعر ددددا  دددداا رأيددددةرا ررافةددددت  رالىتعت  ددددل راتددددا  ددددتأ 
دعددت ر اعددتد يتتع ددل يددا عاعددتد  ،تهع رددهت ررإددتايتالت عدد  اررةددة ر اتددتد ررادداخل

 اتدتد رتدةرنأ اإال ص  ةو ع  رااخال رال تصتا ل يدا ندل عىتعدل يدا  ع  دت  ر
ر ددددد اى ذاددددد  عادددددا  ع  دددددل رإدددددتقطتك  ،ةدر راعدددددتل يدددددا عطدددددتة راإدددددرأ رايتاع دددددل

ررفخددة عدد   ،رىتعددت ا  تنددر  دحددا د طتاهددت عدد  رأ   ددل را ا ددل راتددا تددعارا  ددةر 
ريددا لددذر ر طددتة تتطنددل راطاقددل رارإددطا راتددا  ،غتاا ددل يق ددةو تددعارا يقددةر  نددل  ددرأ
ر ا ة ا رااا   ،(98) ل رات   ة رالىتعت ا ع  ، قرا ع قفرلت  تاو ينة ت رإ تإ ت

رااراا رصاارأ رااقا رااراا رعاظعل راتىتةو رايتاع ل لذ  راإ تإت  راتا ىةى 
  .يةضهت   ا راا ار  رعتال رىارات ررة ت رغةات ااةىت  عتفترتل

يتايراعددل لددا اظددتأ  إدديا عاددا راددتالع راطا يددل رراارددة رلضددعهأ رتعدد  هأ 
خةرىهأ إ يت   ريا ظل لدذر  ،ذا  يا ظل  رةتا راعررصال  ررالتصتال ر  (99)رر 

رااظددتأ ت يددك راعددةدو ارة راإدد يل نعددت تإددتأ يددا رإددتةل ر  ددالأ راعخت فددل رد ضددت 
 تإتهال د  تنر  عتإر ل، عذ عاهت راعإتهايل ع   ع  ل راتإرأ.

ريا ظدل ت د  رايراعدل ظهدة  رايراعدل رالردتةرن ل راتدا تإديا عد  خالاهدت 
رالىتعت  ددل راتددا تضددأ رااإددت  ررافالحدد   رراردداتك رراعدداريي   راحةنددت  رراقددرى 

را ددتو راعحنعددل راىاتة ددل راارا ددل ىااددت   ، دد  راا ةددل، رحةنددل راإددالأ راددعع رأا ددتأ
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   (100) .ع ل رعاظعت  راعىتعل راعااا نتيلعاا ىاك عل رااقتات  ررأحعرك راتقا

راريرك رختصل رافقةر  راذا  ع    رايراعل راةدإعتا ل اطا تتهت تحا ت دعتأ 
رراعهعرددد   رتحدددا ت عضدددت فت دعدددتأ رااإدددت ، نعدددت ع  ددد  رايراعدددل رارددديا ل عىدددتال  
ا اضدددتل رايدددتاعا دعدددتأ راقدددرى ر عاة تا دددل رعىدددتال ا يعدددل راعردددتة  يدددا عطدددتة عدددت 
 ط أ      راعىتعل راعااا رايتاعا، رلر ذا  راقطدتع عد  راعىتعدل رادذى  تإدأ 

، رلر عاظأ  يعل ات ذ ت  اقرر ا ع إإ ل حدام اتافيل ر ةراى راحة راطر ا
رلدر د ضددت   تاادا  قتيددل عاا دل تحتددةأ راخدالل ررالخددتالل رراتاددرع  ،تدةرض  حراهددت

رلدددر ذادد  راقطددتع عددد  راع إإددت  راعاا دددل  ،رتحتددةأ راحقددرأ رأإتإددد ل ا اإددت 
 ر ترى  احر ،راقرع ل راتا  تىترع ارتطهت ر ع هت راحارا راإ تإ ل در راى ةري ل

ا داريل  د   ضدت ت  ،راتضتع  رراترتا  عل ع إإدت  عاا دل دخدةى خدتةد راحدارا
در  دددداريل  دددد  عصددددتا  يةددددت  عهعرددددل در عصتاحهتاختصددددل  ،اهددددت إددددعل  تاع ددددل

)رالتحدددتار  رايعتا دددل رراىعت دددت  راعها دددل راارا دددل( عاط قدددت  عددد  عادددتائ رءا دددت  
   (101) .تترريأ حراهت نل رأطةرل راارا ل

دخدذ  راحةندت  رايتاع دل راعاتلضدل ا يراعدل يدا راظهدرة ريا لذر ر طتة 
رراعإد ةو راارا دل ا اإدت  ا قضدت   ،رعاهت راعاتاى رال تصتاى رالىتعت ا رايتاعا

  دددا رافقدددة ررايادددل ضدددا راعدددةدو رراتدددا تردددها عردددتةنل  ددداا نا دددة عددد  عاظعدددت  
 راعىتعل راعااا راعصة ل ررايةا ل.

رأعأ راعتحداو عادذ راإداي ات   لر  ا راعإترى رايتاعا د ضت   قا  عاظع
دةايددل عدد تعةر   تاع ددل نددت  دراهددت راعدد تعة رايددتاعا ا إددال راارا ددل ا عددةدو رراددذى 

نيقدا  1985د  1976رد  اد  ي د  رافتدةو  1975رايقدا يدا عا ادل عنإد نر  دتأ 
ا،عددأ راعتحدداو ا عددةدو رراددذى تاددترل عرضددر ت  راعإددتررو رراتاع ددل رراإدد أ رر تعددا 

ررا دددتاا لدددر  ،1975را دددل اتاف دددذ دلدددارل راإدددال راارا دددل ا عدددةدو خطدددل رايعدددل راا
 1980نعت رايقا يا نرااهتى   تأ  ،راع تعة رايتاعا ايقا رأعأ راعتحاو ا عةدو

الإددتيةرض راتقدداأ راعحددةع يددا تاف ددذ دلددارل رايقددا ايددا راقضددت  رااصددل رأرل 
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راعددد تعة ررايقدددا  ،رر تعدددا خالاددد  اةادددتعض  عدددل ا اصدددل را دددتاا عددد  رايقدددا ،عاددد 
را تادددم رلدددر راعددد تعة رايدددتاعا الإدددتيةرض رتق ددد أ عاىدددعر   قدددا رأعدددأ راعتحددداو 

رراعددد تعة رايدددتاعا راةرادددل  ،1985راعإدددتررو رراتاع دددل رراإددد أ يدددا ا ةرادددا  ،ا عدددةدو
رىدةى خالاد  رإدتيةرض رتق د أ خطدط رااهدرض  1995راعياا اتاعةدو يا اند   

 تاعا حرل  ضت ت راعةدو ك عاهتد  ر ا رختتأ راع تعة اعاهتد  عل ،(102)اتاعةدو
غ دة د  راعد تعة  ، عل اند   ك تضدع  ر ادا  ردة عىدتال حتإدعت  اقضدت ت راعدةدو

رايدددتاعا رادددذى د دددة ارددداو   دددا رضدددل راعاظعدددت  غ دددة راحنرع دددل راعصدددة ل لدددر 
 .1994راع تعة رااراا ا إنت  رراتاع ل اتاقتلةو 

راارا دددل ع دددل نعدددت صددداة    دددا راعإدددترى رايدددتاعا عىعر دددل عددد  رار دددتةأ 
تيدددا  رالتفت  دددل راارا دددل ا قضدددت    دددا ىع دددل دردددنتل راتع  دددع ضدددا راعدددةدو، رراتدددا

ر  قددل  تاع ددل لتعددل تع ددل دلددأ عاىددتعر  رايقددا رايددتاعا ا عددةدو عذ ىعيدد   رالتفت  ددل
يدددا ر  قدددل ردددتع ل ندددل حقدددرأ راعدددةدو راتدددا عدددة   ادددة ةح دددل ارا دددل طر  دددل عادددذ 

رصدددرال عادددا ا دددرةو  1967راعدددةدو  ر  دددال  رايدددتاعا ا قضدددت    دددا راتع  دددع ضدددا
راذا  تيتاة رالتفت  ل ا رةو  تاع دل عتنتع دل اعدت  ،1979رالتفت  ل ذرتهت رر  الاهت 

لددر  ددتاراا اتانتعددل راعياددا راعإددتررو راتددا  إددتح ل تحق قهددت عال اصددرةو رددتع ل 
 (103) انل راىرراك.

 دل ر ا صدا   راحنرعدل راعصدة ل   دا رالتفت  دل راارا دل ا قضدت    دا ىع
عتحفظددددل   ددددا دةايددددل ااددددرا ىرلة ددددل  1981درددددنتل راتع  ددددع ضددددا راعددددةدو  ددددتأ 

رأ  رالتفت  ددل لددا رتفت  ددل ع ععددل ا ددارل راعر يددل    هددت اتتخددتذ تددارا ة  ،اتالتفت  ددل
عد  ردةاهت راقضدت    دا راتع  دع ضدا راعدةدو يدا ا دالت ر يفدا تحفدظ رادارل   ددا 

  .ت   راعتاوايض رااارا راتعرعهت ع  رتختذ ت   راتارا ة    
 دددةتا تحفدددظ راحنرعدددل راعصدددة ل   دددا رااادددا را دددتاا رلدددر رااادددا راعتي دددأ  

اتاعإدددتررو رانتع دددل يدددا راتردددة يت  رادددتحفظ راحنرعدددل راعصدددة ل   دددا لدددذ  راعدددتاو 
اددد    إددع  اهددت ايدداأ رتخدددتذ دى خطددرو ا،عددتأ   ددا طة دددأ عاعددتد عادداد راعإددتررو
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عددد  رتخدددتذ راارادددل  ددداار عددد   يادددتاةغأ ،راةىدددل رراعدددةدو يدددا راقدددررا   رراتردددة يت 
راترة يت  تىت  تحإ   رضل رااإت  ترة يت  عال داهت ال تترريأ عل عااد راعإتررو 

   (104) ا   راةىل رراعةدو.
نعددت تحفظدد  راحنرعددل راعصددة ل   دددا راااددا راخددتص اددتاحقرأ رأإدددة ل  

 رراذى عّ ل اضدتال ا حةندل رااإدتة ل  صدارة  دتار  دإدةو عإدتا ة ادأ  تحقدأ ةغدأ
 .ع  اار ل راقة  رايرة   حتا رف  ت   رااضتال  رااإر ل

رلدددر  ،2010رتحفظددد    دددا راحدددأ يدددا راىاإددد ل  دددأ ةييددد  رادددتحفظ  دددتأ 
راعيدددال  2004اإدددال  154صدددارة  دددتار   عىدددتل ادددأ تتحقدددأ اددد  راعإدددتررو ةغدددأ

 (105) ارة  راىاإ ل راعصة ل. 1975اإال  26اتاقتار  
عددت  رراعاظعددت  راعتاحددل احنرعدددت  نعددت ع ّددل راتعر ددل راددذى تقاعددد  راحنر 

رايددتاأ را تاددم رعاظعتتدد  راعاا ددل اتعر ددل اددةرعض راعاظعددت  رااإددتة ل رتعن اهددت عدد  
راتررصل رراعرتةنل اتافت   ت  راارا ل رر    ع ل رتاظ عهت يةصل   ا راعإدترى 

رادددارةأ دعددددتأ عاظعددددت   راتعر ددددل راخددددتةىا لدددر عصدددداة راترددددن  رايدددتاعا، عال د 
اا نةارو االختةرأ راختةىا نرإ  ل  إت  هت را ةك اتحق أ دلدارل راعىتعل راعا

إ تإ ل يا عصة، عال د  عصة رعيظأ راارل رايةا ل ال ررا تاا ل رايظعا ع  
رلددددذر  ،ارل راىاددددرك تإددددّ ة دعرةلددددت راارخ  ددددل اتعر ددددل خددددتةىا تت قددددت  راحنرعددددت 

عذر صدح  لدذ   راتعر دل راحندرعا دردا د دةر  ردن دة رتإدت ت  يدا  ع  دل رالختدةرأ د
راعقرال د ران   ىك د  تتيتعل راعاظعت  غ ة راحنرع ل احذة عل لذ  راقض ل 

ر دا  ،(106)ح م ع  رىرا عصتاة عرارلل ا تعر ل رأىااا لر دعدة ال رد  ي د 
ر تةح  رةرل  عل حرل  تار  رايعل رأل ا ترن ل اىال ارنل ا عقةرطا ع  

  (107) ر  اقةرةرتهت صفل ر اعرع ل.راعاظعت  رأل  ل ااحم  ضت ت راتعر ل  ن
ر  ا راعإترى ر    عا رإتفتا  راعاظعت  رااإدر ل عد   درةو رالتصدتال  
رراعررصدددال  رندددذا  يدددةص راتعر دددل يدددا اإدددض  ال دددت   ر دددل عدددل راعىعر دددت  

ع دل  ،رايةا ل راععت  ل، رأعدة رادذى ادتض  اد   داا عد  راردانت  رااإدر ل رايةا دل
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رراحعددال  رايةا ددل ر    ع ددل حددرل حقددرأ رااإددت   ، رعىعر ددل  ت ردد ،رددانل ة ى
رراحع دددل رايةا دددل اةيدددل  ،ع دددل راحع دددل ر    ع دددل حدددرل حدددأ رااإدددت  يدددا راىاإددد ل

رالتفت  دددددل راارا دددددل ا قضدددددت    دددددا ىع دددددل دردددددنتل راتع  دددددع ضدددددا  راتحفظدددددت   ددددد 
يضال    راعةرنع رااح  ل رايةا ل ع ل عةنع راعةدو رايةا دل ا تداة ك  ،(108)راعةدو

  (109) رعةنع إ ار  رأ عتل رايةك. ،ااحرم )نر ة(رر
ر  دددا راصدددي ا راحندددرعا رايةادددا رر    عدددا تدددأ  قدددا  ددداا عددد  راعددد تعةر  

رراعددد تعةر  ر    ع دددل راتدددا  ،رايةا دددل ع دددل راعددد تعةر  راتحضددد ة ل اعددد تعة انددد  
( رراعد تعةر  راتدا  5 قا  ايا خعر إارر  اعتتايل تاف ذ عقدةةر  ) اند     

ةرىيل عت تأ تاف ذ  ع  عاهتد  عل اند   اعاتإدال عدةرة  ردة إدارر   قا  اع
( رندددت  ايقدددا ت ددد  راعددد تعةر  د دددة ادددتا  يدددا ترىددد   10  ددا عصدددارة  ) انددد     

راعاظعت  رااإتة ل يا رايتاأ رايةاا رحّم راحنرعت  رايةا دل   دا تاف دذ عاهدتد 
 ،(110)راعدددةدو رايعدددل ررالتفت  دددل راارا دددل ا قضدددت    دددا ىع دددل دردددنتل راتع  دددع ضدددا

ارد   دداا عدد  ران تاددت  راع إإدد ل رايةا دل ح ددم دارددة  عاظعددل راعددةدو رايةا ددل ردل 
ارة  اىال راعدةدو نه ةدل ية  دل تتايدل ا ىادل ردل  ،تح  عظ ل ىتعيل راارل رايةا ل

  (111) رال تصتا ل ررالىتعت  ل ايةاا ءإ ت ) ر إنرر(.
ل راعةتاطددل اتايراعددل دعدت راعإددترى راعح ددا يقدا إدداا  راإ تإددت  رال تصدتا 

رةتفددددتع عيدددداال  راإدددددنت  تحدددد  خدددددط رافقددددة رع ددددتاو حددددداو رالإددددتقطتك راطاقدددددا 
رراضدددع  عادددا طدددتارة رافقدددةر  يةدددت  ىا ددداو ع دددل عدددرظفا  ،ادددتاعىتعل راعصدددةى

ر دددا ا دد  راإددنت  تحددد  خددط رافقدددة  ،راحنرعددل رراخددة ى   ررايدددتط     دد  رايعددل
رراينإد   ،  راة ف دل% يدا رأعدتن54ة5% يا رأعتن  راحضدة ل ر36حرراا 

لدددذ  راظدددةرل   دددا رااإدددت  ااةىدددل دنادددة احندددأ تدددااا رضدددي ته   ددد  رضدددي ل 
راإددداك راترىددد  عادددا راتضدددح ل اعصدددتاحه  احدددل عردددتنل  ،راةىدددتل اردددنل  دددتأ
  (112) راعىتعل رأخةى.

ر دددا ريدددة راتعر دددل راخدددتةىا رافةصدددل ا عىعر دددت  رااإدددتة ل ا عردددتةنل يدددا 
ر  راتدددا تيقدددالت رأعدددأ راعتحددداو در ت ددد  راتدددا راعددد تعةر  ررافت   دددت  راارا دددل إدددر 
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تيقدددالت راع إإدددت  رايتاع دددل رراارا دددل، ععدددت دتدددتح رافةصدددل ا اتردددطت  رااإدددر ت  
 عررص ل ر اتتد رافنةى حرل رافنة رااإرى رراقضت ت راعةتاطل اتاعةدو.

ر ددددا إددددتلع  راعرددددتةنل رااإددددتة ل اددددتاع تعةر  راارا ددددل رر    ع ددددل راعيا ددددل 
راعاظعدددت  رااإدددتة ل عاددا رايعدددل راعردددتة  رح هدددت   دددا راتردددا    اددتاعةدو يدددا ايدددل

رراتحددتال ررا ىددر  عاددا رااحددم راي عددا رر اتددتد رافنددةى اددا أ عطتااهددت رتطددر ة 
  (113) .درضت هت را  ارا راى ا ات   راع تعةر 

ر ددا رإددتطت   راعاظعددت  رااإددر ل عدد  خددالل رالضددطالع راةرإددل رار ددتةأ 
عددةدو ر  ددا ةدإددهت رالتفت  ددل راارا ددل ا قضددت    ددا ىع ددل راارا ددل راعيا ددل احقددرأ را

درددنتل راتع  ددع ضددا راعددةدو رراعرددتةنل اددتاع تعةر  راارا ددل ععتةإددل ارة ضددتغط 
  ددا راحنرعددل راعصددة ل ا حصددرل   ددا  دداا عدد  راعنتإددات  راختصددل اتااإددت  

رر   اأ  حام تقاأ تىت  راعإتررو راتتعل ا   راىاإ    -  ا راعإترى راترة يا 
رذاددد  عددد  خددالل تندددر   رالةتاليدددت  رراردددانت  راعيا دددل  -ا راقدددررا   راعصدددة ليدد

احقدددددرأ رااإدددددت  راتدددددا رعتدددددا   ضدددددر تهت ااطدددددتأ ى ةريدددددا ررإدددددل اتاعحتيظدددددت  
  .راعصة ل

رعددد  ت ددد  راردددانت  رةدددتالل راعاظعدددت  غ دددة راحنرع دددل راعيا دددل اتطا دددأ 
رراذى  عتا اطت د  رالتفت  ل راارا ل ا قضت    ا ىع ل درنتل راتع  ع ضا راعةدو 

رالةدددتالل تقة دددة   حدددرل تطا دددأ  راى ةريددا اتإدددل  ردددةو عحتيظدددل عصدددة ل. ر ددداأ
دعددتأ اىاددل رالتفت  ددل  2010ر ددتأ  2001رالتفت  دل   ددا راعإددترى راعصددةى  دتأ 

ح م ت تددعأ راحنرعددل راعصددة ل اعرىددك تصددا قهت   ددا رالتفت  ددل ،اددتأعأ راعتحدداو
رتخدذتهت ا قضدت    دا راتع  دع ضدا راعدةدو اتقا أ تقتة ة ارة دل  د  راتدارا ة راتدا 

رتةحك را ىال ات قا تقتة ة عد  راعىتعدل راعدااا  ،ا ىال رالتفت  ل اتأعأ راعتحاو
  (114)    تطا أ رالتفت  ل   ا راعإتر ت  رارطا ل ي عت  إعا اتقة ة راظل.

ترىددد   ددداا عددد   ،رعدد  رايررعدددل راتدددا د دددة  اقدددرو   ددا راعاظعدددت  رااإدددر ل
إ تإ ت   ارت  ىعي ت  دل  ل ععت يا صرةو ىعي ت  ريقت  ا قتار  رااترطت  را



  الباحثة/ ايناس محمد الشافعى

471 

 

 

 84 ددأ راقددتار   1999اإددال  58رراددذى تددأ ت   ددة  اتاقددتار   - 1964ايددتأ  32
عدل راتدارع دردنتل تاظ ع دل ةإدع ل دخدةى ع دل راردةنت  راعاا دل  - 2002اإال 

اعاظعدددت  ر دددا  تعددد  دغ ا دددل ت ددد  ر ،(115)راتدددا ال تهدددال ا دددةا  در عةرندددع اح  دددل
اتري أ درضت هت نىعي ت  رع إإت  عإى ل ارعرةو راتضدتع  رالىتعدت ا ريقدت  

  .2002اإال  84ا قتار  
ر ا رتةن  راعاظعت  رااإتة ل اقدرو يدا تطدر ة  دررا   راىعي دت  رحدأ  

راىعي ددت  يددا راتاظدد أ ح ددم تقددرا عحدداى راعاظعددت  رااإددر ل حتا ددت حع ددل حددرل 
 ،رلدددا ع إإدددل راعدددةدو راىا ددداو (116)راتاظددد أحدددأ راعاظعدددت  رأل  دددل يدددا حة دددل 

رتقإدددأ رددده او راادددتع راعاظعدددت  غ دددة راحنرع دددل عادددا عاظعدددت  رظ ف دددل ردخدددةى 
 . اا ر ل

رتةندددع راعاظعدددت  رارظ ف دددل   دددا رظ فدددل عاظعدددت  راعىتعدددل راعدددااا يدددا 
ردداتع رالحت تىددت  راخاع ددل افةددت  رىتعت  ددل  تقددا أ راة ت ددل ا فقددةر  رراعحتددتى   رر 

ريا لدذر  ،راخاع لرتيةل لذ  رارظ فل اتاة تة ل  ،عىتعل ارنل  تأعي ال در ا 
ر طددددتة ال تهددددال لددددذ  راعاظعددددت   ددددتاو عاددددا عحددددارم ت   ددددة ىددددذةى يددددا اظددددتأ 
راعىتعل ال ع  عيظعهت  يعل يا عطتة عحتيظ  هال عاا راحفتظ   ا رارضل 

 تإدددددهأ يدددددا تيع دددددع عردددددتةنل راخاع دددددل ال نعدددددت داهدددددت اطا يتهدددددت راة تة دددددل ،راقدددددتةأ
 .راعررطا  

دعت راعاظعت  رااا ر ل يها تةنع   ا ارة عاظعدت  راعىتعدل راعدااا يدا 
راعإددددتلعل يددددا  ع  ددددل راتحددددرل رالىتعددددت ا رراإ تإددددا ا عىتعددددل ات تاتةلددددت دحددددا 

رتتىترع راعاظعت  اهذر راعياا ارةلت  ،رافت     راةة إ    يا رااات  رالىتعت ا
 ،تيع دع راقداةر  ررادايتع  د  راحقدرأراارة راتاعرى اعيادا  راخاعا عاا راة تةا

رتعند   راىعت دت  راعإدتهايل رلدا تهدال اددذا  عادا ت   دة رارر دل ل ن  دت  رخ ددأ 
ععت  ياا د  ارة لذ  راعاظعدت  لدر ارة  ،راعررط  راقتاة   ا عحارم رات   ة

تيادددرى ح دددم تيعدددل   دددا خ دددأ  ق  دددل  دددتاةو   دددا ترى ددد  رااقدددا اعدددت  حدددام يدددا 
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 .(117)درنتل رات   ة رراتقاأراعىتعل ر  ا راتارع 
دعت    ترى  راعاظعت  رااإتة ل ع  ح م ارةلت رارظ فا ررااا رى ي عن  

 تقإ عهت عاا ت
عاظعدددت  اإدددتة ل ة تة دددل ت رلدددا عاظعدددت  ادددتاعياا رادددرظ فا ح دددم عاهدددت 

رلددا تيتاددة رعتددارار  ا ىعي ددت   (118)تيعددل   ددا عردداتع راحتىددت  رايع  ددل ا اإددت 
تتااا اظددةو تق  ا ددل اددارة راعددةدو، ععددت  دداينر   ددا رأارددطل ر ،راخ ة ددل رااإددتة ل

رراخاعت  راتا تقاعهت رراعةتاطل اتاتقإ أ راتق  اى ا يعل   ا دإتر راادرع ع دل 
  (119) رراتر  ل اةلع ل تاظ أ رأإةو. ،راتطة ع رراتاا ة راعاعاا ،تي  أ راخ تطل

يددددا  ر ددددا ظهددددة  عيظددددأ لددددذ  راتاظ عددددت  منظمأأأأات نسأأأأائية حقوقيأأأأة :
را عتا اددددت   دددد  طة ددددأ اإددددت  ع قفددددت  ررددددتةنهأ دح تاددددت ةىددددتل   عاددددر  ينة ددددت 

يدا  ر ا رتة   طتع نا دة عد   ضدر ل لدذ  راعاظعدت  ،اتاعإتررو ا   راىاإ  
اددذر يهددا تحعددل ة  ددل إ تإدد ل، رر   دتدد   ،حةندل راط اددل راإ تإدد ل يددا راإدداي ات 

ة راعةدو لر ىع  ع  عل رختالل درار تتهت رلا تيتاة د  تحة  ،ااةىت  عتفترتل
تحةة راعىتعل رتةاط ا   عت لر اإتةا رعت لدر إ تإدا رتتع دع رااتردطت  يدا 
لددذ  راعاظعددت  اددتار ا ارددة   دداأ تنددتي  رايال ددت  ادد   راىاإدد   يددا راعىتعددل 
راضةرةو رايعل   ا ت   ةلت اتحق دأ راعإدتررو اد   راعدةدو رراةىدل رراقضدت    دا 

 (120) .تعت اتقإ أ رايعل   ا دإتر راارع رالى
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 الهوامش:
1- https://en.oxforddictionaries.com/definition/feminism  تع  ع تةو راعر ل(

(2016اريعاة  1را ال ت    

 داعتط راعه  رااإتة ل راعإتحا لر ةرت عحعا حإ  حإ  ،راتحرال  رالىتعت  ل  -2
 25ىإت ة(ص()ةإتال عت2010)راقتلةوتىتعيل راقتلةو،ن  ل رفارك،  إأ رىتعتع،

3- http://www.myheplus.com/subjects/sociology/history-feminist-movement-

britain تع (2918إاتعاة  1ع تةو راعر ل   ) 

 )راقتلةوت رارط  يا رايتاأ را تامر رايةأ ر لاى راصاو، دصرر  اا  ل... راعةدو  -4
 10( ص 2002راعرةرع راقرعا ا تةىعل، راعى ر رأ  ا ا  قتيل،

5- https://www.britannica.com/topic/womens-movement  12تع  ع تةو راعر ل  
2018إاتعاة   

عيىأ اقاى) راقتلةو ت راعى ر ر عت ايا رااإر ل..اةرإت  ر إتةو ىتعال، رااإر ل  -6
 .78( ص 2002راعرةرع راقرعا ا تةىعل،  ،رأ  ا ا  قتيل

 499راعةىل راإتاأ  ص  -7
اإتأ حإ  راعإ عتاا، عصط حت  اإر ل )رااإر ل رالانتةرا ل(عتتح   ا  -8

 http://www.lahaonline.com/articles/view/54561.htmراةراط
9- ttps://ar.wikipedia.org/wiki/ 110تع  ع تةو راعر ل راعرىل_رااإر ل_راةرايل 

  2018إاتعاة 
رأةر ل رااإرى راة عا اتاعتا ت ر نتأةر فت  رااإر ل ارال ت  رارا ت  راعتحاو،  -10

 اارل را ةا ل.غ ةلت ع  رأةر فت  رااإر ل يا عخت ل رر 
اةرإل تطا ق ل   ا .ع اتر عحعا رارتييا، ر تةأ راعاظعت  غ ة راحنرع ل راعصة ل -11

 إأ -راعاظعت  رااإتة ل،دطةرحل اا ل اةىل راعتىإت ة)ىتعيل راقتلةوتن  ل رفارك
 .30-29(ص2011،راعي رعت ر رار تةأ ر راعنتات  

 .32راعةىل راإتاأ ص  -12
( 2006عصة )ا ر رة  ت عاظعل رأعأ راعتحاو ) ره او رااتع،راحةنل رااإتة ل يا  -13

 .8ص 

http://www.myheplus.com/subjects/sociology/history-feminist-movement-britainتمت
http://www.myheplus.com/subjects/sociology/history-feminist-movement-britainتمت
https://www.britannica.com/topic/womens-movement
http://www.lahaonline.com/articles/view/54561.htm
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راعةدو يا راعاظعت  رأل  ل رايةا ل)راقتلةوت ارة راعإتقال  ،ءع ا افتع رءخةر  -14
 .307 ،307ص  ( 1999 ،رايةاا

عىالل خ  فل، راحةنل رااإتة ل راحا  ل؛  ض ل راعةدو رايةا ل   ا دةض  -15
 .72ت  55( ص 2008 ،رالىتعت  لإ إ ل راي رأ  ،عصة)راقتلةوت عنتال رأإةو

( 1عإ ةو راعةدو راعصة ل  العت  رعرر ل د ) ، عتا دارغتعى ،لاى راصاو -16
 53(ص 2001)راقتلةوت راعى ر راقرعا ا عةدو، 

 .309عةىل إتاأ ص  ،ءع ا افتع -17

 .10ره او رااتع، عةىل إتاأ ص  -18

احق ق ل راإتاأ رلا راىعي ل راتا تاا  راا رو اتر  ل رااإت  يا راصحل اةإعتةه  ر -19
 ر رتةو عا  .

 .311عةىل إتاأ ص  ،ءع ا افتع -20

 .311عةىل راإتاأ ص  ،ءع ا افتع -21
 .10ره او رااتع، عةىل إتاأ ص  -22
 .312عةىل إتاأ ص  ،ءع ا افتع -23

راحةنل رااإتة ل رايةا ل داحتم رعارخال  ع   ،اتا ل  اا رارلتك رءعتل  اا راهتاى -24
 .135( 1995ةرإت  راعةدو راىا او، دةايل ا ار   ةا ل) راقتلةو ت عةنع ا

 .83لاى راصاو ر عتا دارغتعى عةىل إتاأ  ص  -25

 رض  راقتار  رأإتإا التحتا دغةرض راىعي ل ر ضر تهت راظتأ عارةتهت، رلرع   -26
 ع حقت  رااةرإل.

لاى ريةررى، عذنةر  ةرةاو راعةدو رايةا ل راحا  ل لاى ريةرر ) راقتلةو ت ارة  -27
 .250د  248( ص 1981 ،راهالل، نتتك راهالل

  .250عةىل راإتاأ ص ،لاى ريةررى -28
  رىا اص اةاتعض رالتحتا اعالحأ راةإتال -29
 .347لاى ريةررى عةىل إتاأ ص  -30

) راقتلةوت  1945- 1919راعةدو راعصة ل ررات   ة رالىتعت ا  ،اط فل عحعا إتاأ -31
 243ت 184( ص 2008عنتال ر إنااة ل 
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 .332لاى ريةررى عةىل إتاأ ص  -32

 احتأ اص نت ك عطتاك راعةدو اعالحأ راةإتالتأ ع -33
  .332لاى ريةررى، عةىل راإتاأ ص  -34

 .361د  360عةىل راإتاأ ص  ،لاى ريةررى -35

 تأ عاحتأ اص راية ضل اعالحأ رااةرإل. -36
 .315ءع ا افتع عةىل إتاأ ص  -37
 186ص  1945اط فل عحعا إتاأ عةىل إتاأ   -38

   22ط ال، عةىل إتاأ  ص  -39

  .324ص  ءع ا افتع   عةىل إتاأ -40

 .234د  232ص  ،1945اط فل عحعا إتاععةىل إتاأ -41

 314ص  ،عةىل إتاأ ،ءع ا افتع ردخة ت  -42
 1919ءعتل نتعل ا رعا راإانا، راحةنل رااإتة ل يا عصة عت ا   را رةت    -43

 106( ص 1982 ،)راقتلةو ت راه ةل راعصة ل رايتعل ا نتتك 1952ر
 تحتا اعالحأ رااةرإل. رىا ا ت  اتاة ت  دحا رأإررأ راخ ة ل اال -44
 .22ط ال عةىل إتاأ ص  -45

  .1813-ص  ،ره او رااتع -46

 .259د  253ءع ا افتع، عةىل راإتاأ  -47

   309ت    304لاى ريةررى،عةىل إتاأ ص  -48
  .353د  352لاى ريةررى، عةىل راإتاأ  -49
 .80ىرةى    ط ل عاةرل أ،عةىل إتاأ ص  -50

  .354ص  ،لاى ريةررى،عةىل إتاأ -51

  .375د  374اأ لاى ريةرر ،عةىل إت -52
 448لاى ريةررى، عةىل راإتاأ ص -53
 ، خطال لاى ريةررى يا ارة ا ا ل عتةإ   ت.77عى ل راعصة ل، راياا  -54
 رعت ايالت. 450لاى ريةررى، عةىل إتاأ، ص -55
 75-73ءعتل راإانا، عةىل إتاأ، ص  -56
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 76ءعتل راإانا، عةىل إتاأ ص  -57
ا رحتفتظ رالتحتا ار تةق  حتا تر ة ءعتل عاا عطتايتهت ذا  ار تةأ رالتحتا، ععت  يا -58

  عتا ات  راقة  راعتضا.
 .76، 75ءعتل راإانا، عةىل إتاأ ص  -59
 86 - 84عةىل إتاأ ص  ،ءعتل راإانا -60
 راعةدو رايةا ل ر ض ل ي إط  . ،62راعصة ل، راياا  -61
رالتحتا رااإتةا راعصةى، راع تعة رااإتةا رايةاا )راقتلةوت ارة راعيتةل ا طات ل  -62

 .27ص  (1944رراارة، 
 .336-330رالتحتا رااإتةا راعصةى، عةىل إتاأ ص  -63
 .336-330رالتحتا رااإتةا راعصةى، عةىل إتاأ ص  -64
 .88 – 87عةىل إتاأ ص  ،ءعتل راإانا -65
  .1عةىل إتاأ ص  ،ىرةى ك  ط ل عاةرل أ -66

  332ص  ،لاى ريةرر ،عةىل إتاأ -67

 راعةدو رايةا ل ر ض ل ي إط  .  ،62 اا  ،راعصة ل -68
  .139عةىل إتاأ  ص  ،رلتك رءعتل  اا راهتاىاتا ل  اا را -69

 .320د  319ءع ا افتع، عةىل إتاأ  ص  -70
 .321ت  320عةىل راإتاأ ص   ،ءع ا افتع -71
 .707عةىيت  إتاقت  ص  ،لاى راصاو ، عتا دارغتعى -72

  .12ره او رااتع عةىل إتاأ ص  -73
( 2008 ، اة ل رف أ، ع  د عتل اة ل رف أ) راقتلةوت عنتال رأإةو، إ إ ل راعةر ت -74

  .161ص 

 .155راعةىل راإتاأ ص  ،اة ل رف أ -75

  .322عةىل إتاأ ص  ءع ا افتع، -76

 .206اة ل رف أ، عةىل إتاأ، ص  -77

 .186اة ل رف أ، عةىل إتاأ، ص  -78

  .322ص ،عةىل إتاأ ءع ا افتع، -79
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  .17عةىل إتاأ ص  ره او رااتع، -80

 15ره او رااتع، عةىل راإتاأ ص  -81

 .329،عةىل إتاأ ءع ا افتع، -82

  332عةىل إتاأ  ،افتعءع ا  -83

  .29عةىل إتاأ ص  عاح  راعرلا، -84

  .144ص  ،عةىل إتاأ ،اتا ل  اا رارلتك، دعتل  ااراهتاى -85

  .29عةىل إتاأ ص  عاح  راعرلا، -86

  .334 ،333عةىل إتاأ ص  ءع ا افتع، -87
  .12ص،عةىل إتاأ رتل او رااتع، -88

  .20ره او رااتع، عةىل راإتاأ  ص  -89

ة ل راعصة ل راي عتا ل رراارع رراارال يا رارةأ رأرإط، اتا ل راي ا، راحةنل رااإت -90
 .102( ص 2002تةىعل   ا ة تض ) راقتلةوت راعى ر رأ  ا ا  قتيل،

  .141ص ،عةىل إتاأ ،ءعتل  اا راهتاى ،اتا ل  اا رارلتك -91

  .2006 را ر 7راياا  ،ط ال ،ع ةي  حتتأ، راحةنل رااإتة ل راعصة ل تق  أ اقاى -92

  .345ص  ،إتاأ عةىل،ءع ا افتع -93

 .152د  151عةىل إتاأ، ص  ،ءعتل  اا راهتاى ،اتا ل  اا رارلتك -94

  .346عةىل راإتاأ ص  ،اتا ل  اا رارلتك رءعتل  اا راهتاى -95

 .107عةىل إتاأ ص  ،اتا ل راي ا -96

ية او رااقتن ت حارةأ رااإت   يا اقا رأصرا ل ) راقتلةوت عةنع راقتلةو ااةرإت   -97
 .107( ص 2002،اتاةر  اإتة لحقرأ ر اإت  إ إ ل ع

  22ص  ،عةىل إتاأ،ره او رااتع -98

تقة ة رةرل راي عتا ل رراعىتعل راعااا)  عت ت رتحتا راعةدو  ،رتحتا راعةدو رأةاا ل -99
 (. 2009رأةاا ل 

  .107ية او رااقتن عةىل إتاأ  -100

إ ل عةنع رألةرأ ا اةرإت  راإ ت ،راعىتعل راعااا رايتاعا ) راقتلةو ،دعتاا  اا ل -101
 . 18ص (2002 ،ررالإتةرت ى ل اع إإل رألةرأ
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عةنع راعةدو را ىال رال تصتا ل ررالىتعت  ل ا ةاا ءإ ت اتأعأ راعتحاو ت رضل راعةدو  -102
اةاتعض راعأ  ،تةة خ راحةنت  رااإتة ل يا رايتاأ رايةاا ) ا ر رة  ،2005رايةا ل 

 77ص  (2005 ،راعتحاو ر اعتةا
 .36ص ية او رااقتن عةىل إتاأ  -103

  .31عةىل إتاأ،  ص  ،ية او رااقتن -104

تقة ة عةصا ععتةإت  راتع  ع ضا رااإت  اتاعىتعل  ،راتصتة ااة رعاا  ع  -105
  49( ص2008 ،راعصةى ) راقتلةوت ع تقا تاع ل راعةدو

 .62ص  ،عةىل إتاأ،عاح  راعرلا -106

ر  رةرل  عل حرل  تار  رايعل رأل ا اظعهت عةنع ا أ راتاع ل ا تاة ك ررالإترتة  -107
  .رعةنع رافإطتط ا اةرإت  ررالإترتةر 

108- www.wlp.org  - www.nwrc.org – www.escwa.orglb/information / details. sp, 

index=300 

  .2008راتقة ة راإارى اع تقا تاع ل راعةدو رايةا ل  تأ  -109
  .46عةىل إتاأ، ص ،عةنع راعةدو اتالإنرر -110

  70راعةىل راإتاأ، ص  ،ع راعةدو اتالإنررعةن -111
  .22ص  ،عةىل إتاأ،ره او رااتع -112
 .72ص ،عةىل إتاأ،عةنع راعةدو اتالإنرر -113

لات  عنا، رةتالل راإ ارر تىةال ةرةاو ا يعل رأل ا راعصةى  ) راى عو ت ىعي ل  -114
 www.nwrc.org ،26( ص2002 ،راعةدو رراعىتعل

  .20ص  ،عةىل إتاأ،ره او رااتع -115

116- www.nwrc.org 

  24ص  ،عةىل إتاأ،ره او رااتع -117
رالحت تىت  رايع  ل لا رالحت تىت  راتا تحاالت رااإت  يا ح تته  را رع ل رال  ياا  -118

 ت ا تهت ت   ة رضل رااإت  يا راعىتعل ال  ع ل ت ا تهت  تحا ت  عىتعي ت.

  .25ره او رااتع، عةىل راإتاأ  ص  -119

 .25ره او رااتع، عةىل راإتاأ  ص  -120
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