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 ا�	67م�

�� وا���ة وا���م ��� ر���ل ا� و��� ���� و	����           ��    إّن ا��%$ �  �%$� و ��#"!� و ��
  :أ.%#"- ، �م* ب#$ 
1�ات ا8ت"6     45 !*  �23 م1�  :$م6 ب�=!* ه;ا م- :�ل ا�

  
  م6@? م	61 �'���ی< �	�ض�ع ا�,;:: أو8

�C ح"�Aًا م�- ا?ه�%�*م ا�#�*�%<                 ت#$D< ت���ی* ا*F1�ا Gواح$ة م- أه C�H�6 ح%*ی6 ح�1ق ا"FJ 
�C م��Mق L"#�3 ی���*ج ا�� ح%*ی�6 ور�*ی�6 :*	�6             H�آ�ن ا وی#Aى ا���R م- وراء ذ�O ا�

 �TF  م$� R#�1< ب���وا >%�T�ا.  
� م�*ش��ة ؛ $�15                 �"Xة و��ی�6 ا�Y*م�6 م�- ا�%T�Z�% ا�� تY$ی�$ات م�*ش�D��ض ه�;� ا�   و \�ًا ��#�
ت#*�_ ا^	��ات وت\�*5�ت ا���YTد ا�$و�"�6 وا�%��"�6 م�- أ.�C ت��5"� ا��%*ی�6 ا�1* � "�6 ا�%!*���6                

  .��اء C�J م��$� أو ب#$� 
   *��H�%�#$ی$ م- ا�ا O�*!ر ا?ش*رة أن ه$Tوت       Oل ت����: �"� ا? �*ن ا���� `�H< ت��ت ا

� أو م�اه�` وی�ا�� �Y"5* ح$اث�6                �	*J أو ح�$ث أو C��c �"�� `�H15$ ی ���ة ا�Aم!"6 م- �%��ا�
 6	*: 6#"�c م#*م�6 ذات C5"#*م �!�.  

� یCeD ه;ا ا�%��3ع .Aًا أ�*�"ً* م- م���3*ت ا�1* �ن ا? �* < ا�$و�< وآ;ا :� R *. -م    
�ه* م- ا��1ا "- 6 ��1ا�$ ا�1* �ن ا�f*!T< وا�%$ <     ا��*ل ب*�!�� "Xو C%#�ن ا� *Jإن و -� �ًF5 ،

�C أ�Y"�� `�c* ب�ـ       H�ی* ا*F1ب �ی#*ت وc!"6 :*	6 ت#!D$ار ت	أ ����Bن  ( ه!*�O دول �#_ ا�
  ?CDی-  ) ا����*ل     إ� .* J R* �ن ر�*ی6 ا�1*	cj5 ، C�1���%�* #6 ا�	6 ت#�$ ���H�ن ا�e� ًا�\  ،

G"�م ه�دت�ا*Jو $�  . ر.*ل ا�
    6����e%�ی#*ت ا�D�������1ا "- وا�ا L��J6 م��- درا���6 م�"���*�kی��6 ا*�وا���T$ی� ب*���;آ� ان ا�
��*ل ، ی�%=�C ب����"l ا���Fء ��� اkو�3*ع ا�1* � "�6 ا���< �*��T_ ه�;ا ا�%���3ع ،              ckی6 ا*%��

Z�J ان ه�;ا   وب"*ن  1*ط ا�L#F وا��1ة F5 ، �"5ً� �- درا�6 اm�k ا��< ی#�%$ ��"Y* ، و5< ا��ا 
ا�%��3ع ب*��GX م%* ی��G ب� م- اه%"6 اk ا � م* زال ب�*.6 ا� مAی$ م- ا�$را�6 وا�k��1*ء 

 *Yزی*دة ت#1"$ات -� �ًF5 6���H�< ت�ا.� ا��ت ا�eD%�ا GJ*�  .وذ�O ب��R ت

�FJ C"6 ح$ی=6 ا�!jDة د�_      H�6 ح%*ی6 ا"FJ ر أن����ن ا*e%ب jHM�ى م- ا�       م-  *ح"6 أ:
��C ؛ ب�C أن ه�;� ا�F�1"6      ا�H�ی6 ا*��� ا�$و�"6 وا��آ*kت ا�%�6��M ب"X"6 و�$و�%!\%*ت ا�ا *Y"

         �;�Y� 6�" � *1�%*ی6 ا��ا �ت#�د ا� اkف ا��!"- ح"r ت!�� اk �*ن 5< وادي ا��ا5$ی- ب�.�ب ت�5"
�ی�6  D�م6  ا*Y�#          ا���ی�$ة ا$� �� آ�"�� ت%=�C ب\��اهH: �ة ا�":kو 6 اk3_ 5< ا�t ، ا��< ت#

*Y!م             u�M< ت���وا ��یR �- مT�%#!* و��"� ��� ح*و�!�* ا��1*ء ا���Fء ��� ب#�t ه�;� ا�\��اهX
�ة "H: **ره��ا� -e%6 ی#"�c ذات *Y!م t#��ة وا��*ل �� و.� ا���Mص ��.$ * أ Y* آ="ckا

 ت$م"� ح"*ة ه;ا ا�f*e-  .$ًا�� *ً��� ��C ، م=x C*ه�ة ا�L"#F تwثH�;وي ا�%�*وم6 �وا LHM�ا
 x ة  أو��ات وا��e*ی� أو x*ه�ة امe* "�6   *هe�%�رات أو ا$M%�6 أو ا���Y�ل ح��ب ا*�c^ت!*ول ا

 6c��*ل �� ا�5م م!* 6"5�y:�ق وا�$ی- وذ�O ب��R أ #$ام ا��J*ب6 �� ه;� اkشckح��ل ا-
�اص(J^ة        -) ا���C ، أو �x*هH�اف ا�6 ���     وا��< ��wدي ب*�!�"6�T ا�� أ ��"��!T�اءات ا$���kا

�*ل أو x*ه�ة ت��ب ا� ا^c     R��*!یk *�Y!م t#���6 ا����Mم {!Yذ م*Mتjب GYم*"J%$ارس و�6 م- ا��H
��*ل ��*ی�*ت ب�"#GY       ا�%*رهG أو J"*مGY ب*^��T$اء ه!* وه!*ك  c^*ر ب*�Tتkة ا��ت �x*ه�Yx *%آ ، 

:*رج ا��$ود أو ا��M$ام GY��C%# وا��ذی�6 بCeD :*ص وه�;ا م�* ی�wدي إ�� إ	�*ب�GY ب�jم�اض               
�ة  "H:     G"��#��ص ا��ه* م- ا^م�اض ا�Aه�یF5 6ً� �- ح�م* GY م- 5"Xه� ؛  آ*?ی$ز و�"Xو* 

 ت�Y�"3* م- :�ل ه;� ا�$را�6�� C%#!� >��ا �  .م- ا�\�اه
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 ����E : :;,ا� ��	أه  
                     r����6 م�$ار ا"F�1�*5 ة أ���*ب$�� تe%- أه%"6 ا���r ، ا���< د5#�_ ا��*ح�r ا�� أ:�"�*ر� ا��

%"��6 و�c"#�6 :*	��6 ح"�r أ ��� ی%=�C ش���ی�6 ه*م�6 ورf"���"6 م�- ش���ا2f      ت�#��` ب%���3ع ذات أه  
�وري F�م- ا $T  ;ا�6 ، ���M%�ب ا�#D�وا Gت ا^م*"�Mری� وشjت *Y!م CeD�"� >��وا Z%�T%�ا
���6 5< ا�#�اق ، و�k"%* 5< ا��J_ ا��اه- ��;ا ب�*ت م�-        H�< ت�ا.� ا��ت ا�eD%�ا ا���Jف ��

 ��� r�����ا *�� �e5 C�Dأن ی�� >�#"�H�م وا?�*���< م��-  ا*��Y�ء اA��T�%*ی��6 ه��;ا ا��1* � "��6 �ا Cf*�����ا -
 Z%�T%�أرآ*ن ا.  

�ع ا�#�ا >J���   :     G�Z"H ا��1ل    و��"�    D%�ن ا�eر ب����%��3ع ت�"6 ه;ا ا	إن أه%"6 و:��
 Dب ��ی#*  ��ح%*ی C%��3ع و���م�$د ه;ا ا Ce      ب����ى ا���< ی��.�R أن kت�:kا `f*�1��وم- ا ،

�ی#< ��%*ی6 ر.*ل ا��$ ا�;ی- ی%=��ن ذ:"�ة وث�وة �Jم"�6  �- ا��*ل أه%"6 و3�ور D��ا C:$��ة ا
          ���� C%#��� 6%*ی����ان ه�;� ا -�� �ًF��5 G�Y� 6%*ی���ا �ی��G إ��$اده* ��%����C�1 ، ��;ا ی��.�R ت���5"

ع ت��jریGYM ا����F*ري ب��F"*ع  أ���H*ء  ���ع م��- ا?c%�!��*ن ��5<  ����س اب!��*ء ا�%T�Z��% ب#��$م ��3"*   
GYf*!أب .  

�*ل ا�"��م ه�G       م- .* R ا:� ان cj5 Z%�T%�*ة ب� ا�F1"6 م$ار ا���r ت�#�` ب��6 ذات أه%"6 آ�"
          Cf*ب��� O��ذ G�وی� R�.%*ی6 ی#$ وا��ی6 وا*��ر.*ل ا�%��C�1 وJ*دت� �;ا 45ن اح*c�GY بC�� Ce ا�
         GY�ل وح%�*ی*��ckة ت���ل ا��$ی$ة م- :�ل م!#GY م- ا����ب م- م1*�$ ا�$را��6 ، وم!��x Z*ه

�اف وا��� kة م- ا�HM�ا Cf*�%�ه* م- ا�"Xو *ً"�!. GY����*ل ت#$ م- . ck6 ح%*ی6 ا"FJ وان
   Z%�T%�ز وا.�*ت ا�و5< ا��اk Z�Jی%e!!�* ح%*ی�6 ه�;� ا����6 ا�Y*م�6 م�- ا�%T�Z�% إk م�- :��ل           . أب

�ی�6         D��%*ی�6 ه�;� ا��*رم6 ���6 وا�	*M�1* � "�6 ا��1ا�$ ا�ض ا��ی` 5c -� O�6 وذ�$و�ا C:$ت 
 6�"#F�ا .  

�ة ،        �"H: 6�eDم CeDل �$ی$ة وت*�c^د ا$Y< ت��"6 ا����ا �F5ً� �- ذ�O 15$ أ�3_ ا�\�اه
����6 �5< ا�#��اق            H�ای1*ف اه$ار ا �� C%#�م!* .%"#* ا R�H�م�-      . م%* ی *�Y"�� Rت���� �%�* ی��\ 

 �H1��1م"6 5< ا�!%"6 ا��ا lH: 6�J�  . �ث*ر ���"6 ت�%=C ب#
  

 �ًG��E ::;,ض��ت ا��I  
����6 �5< ا�#��اق ، ی�Y�G               إن  H�ا Z�Jوا  ا��1*ء ا���Fء ����� R�!وه� ی ، r���م��3ع ا

 *Y!ت مk*ؤ���#$ی$ م- ا�د ا?.*ب6 �- ا*Tب4ی :  
�آGY �5< ا��D*رع ی!�jDون أم ��� م1*��$ ا�$را��6 ��;ا             . 1��  C�Y5 ل*�".k#�` ب�!*ء ا�ت *!�"FJ أن

     �اق وم- ه� ا�%�wول J* � �} ��- ه�;�     ی��.R ا���r �- أ��*ب أزدی*د ا�\�اه� ا����"6 5< ا�#
  ا�\�اه� ؟

�ة م*ث�6 ��#"*ن ؟. 2"HM�"6 ا����ا �  ا� م� ی*ت�ى ت�1 ا�\�اه
�ی�6 وإ�*دتGY ا� م1*�$ ا�$را�C�J 6 �5ات اkوان ؟.3D�%*ی6 ه;� ا��و�"�6  O�*!ى ه� هC ی*ت

4 .      Jا�����6 ا�#H�%*ی�6 ا��%!*���6 �1* � "6 ا�اءات ا�.kى ا�"�6 ؟ وه�C ی�*ُت�ى ت#�$ آ*5"�6      م*ه< ی*ُت
�ی�C���  6 ا��%*ی�6 ا�1* � "�6 ��%*ی�6 ه�;�      ب#��*رة أ:��ى م�* ه�<     ! وت!�GT مZ ا��Z3 ا��اه-  D��ا

  ا�Y*م6 ؟ وأی-  T$ أ�*�Y* ا�1* � < ؟
 ا^.*ب�6             ��� C%#!�� >���ت اk*ؤ����ه�* م�- ا�"Xه�;� و C$ ب���ت �!$ ه;ا اk*ؤ���ا L1ت kو    

�;ي �"�1 ا��Fء �� دور ا�1* �ن ب*��$ م- ا�\�اه� ا�����"6 ا���<   ��"Y* م- :�ل ه;ا ا���r ا     
�C ا�#�اJ< بCeD :*صH�ت�ا.� ا.  
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J��ا�,;::را ��'Kه�  
�ى ��ج ه;� ا�%6�eD و5` ا�!�� ا��*�<  G1$ی���3ء ه;ا ا ��:  

���6:  ا�%��r اkول H�6 ح%*ی6 ا�eD%� 6"�*�?%$:�ت ا�5< ا  
���6م�LJ ا�: ا�%��r ا�=* < H�6 ح%*ی6 ا�eDی#*ت ازاء م�D�  

 -%F�م وت*�M�ا Oم� C=%ت%6 ت*Mب r���ه;ا ا G�: �� C%#!� Gث   :  
  ا�k�!�*.*ت .أ

  ا���	"*ت .ب
  

  ا�	,;: ا ول
���CDی� ا��	� �'K*	� س�س��Mت اN@6	ا� )I  

  :ت	6�1 وت7��� 
    � *J ة�����        >�5 6��  >e�Z"H ا��	�ل ا� .�ه� ا���r وا�%�%=C ب*�1*ء  \H�ا ZJوا �� 6" 

وذ�� O��  >�e�e%- م�-      م- ت�3"2 ب#t ا�%��*ه"G ذات ا����6 ب*�%���3ع   : kب$ �!* أوkً    ا�#�اق
 ��"- ا��j	�C" ا��1* � <    : إدرا.� GF: >5 ا^e5*ر ا�1* � "6 ا�M*	6 بY;� ا�$را�6 ، وم- ثG ث* "ً*       

 ، C�H�6 ح%*ی6 ا�eD%�-"��H%�ت�3"�� م- :�ل ا G�"�*ا8ت""- وه;ا م :  
  

  ا�	O'D ا ول 
  م�Cه�� أس�س��

 >��5	���R ا�%����3ع ی��.��R ��"!��* ت�$ی��$ ب#��t ا�%�����H*ت ذات ا�#�C���J            6��J ا������ج
؛ وذ�� O���eن ا��#�ی�L ب*��D<ء .��Aء م�- ت���ر� و��"�� ��!#%C م�- :���ل           ب%���3ع ا�$را��6  

�وع اkت"6 ا���Hر ا�1*دم6 �� ت�3"2 ب#t ا�%�*ه"G ذات ا���6 ب*�%��3ع م- :��  : ل ا�
  ا�CD? م;? ا�6راس�: ا��Cع ا ول 

��6 ، ش���ً* ، J* � �ً* وه�;ا م�* ��!�*ول                 � C��H�ل ا��م!* ت�$ی$ م�$ R�H�ی r���اض ه;ا ا�X^    
  .ت�3"�� م- :�ل ا���Hر ا�1*دم6

  م��6ل ا�CD? �/� : أوً  
              �Yب ��C م�- ا^���*ظ ا�%#��Yدة �5< ا�ّ���6 و�!�H�آ�%�6 ا ZJا��اد ب��          5< ا�* م#�*ن ��$ة ، 5"�

�ة ا��< تY#%T* ا���ی2 ، وب%#!� ا��*.�6      "�� م- آC ش<ء ، وتjت< ب%#! ا�R��ّ ا��"�ا��
�وبY* ، وی1*ل ��!*ر �*�6   X $!� m%D�اد ب� أح"* * ا��C یH�ره* ، وا*�	 �fا���ل ا*�cوأ ،

     ��6 ، وتjت< أیFً* ا�%���د م- أوkد ا�!*س وا��$واب ، 5"�$�ْcو Cْ�c ت1$ح    l1ح�"- ی�� �ً��ْc
 G��أن ی��� ���ً�(  �J���� ت#��*� )1(م��- ب��H- أم��� إ���c Ge.���M  G2()ث��( *ًFأی�� �����Jو ، ) وإذا ب����

G���ا Ge!ل م*�c^3()ا (.  

 �ً���E :   �ً(ش� ?CDم��6ل ا�  

      *��Yب �� م��- و��J_ إ ����*�� إ��� ا������غ أي ب#���*رة أ:���ى ا�%�ح���6 ا����< ی%��"�      ی���اد ب��� ا����
 ا����غ ا�uMD م- ا�%"�د إ   �)4( .          Cب� C��c O��ی�1*ل ب#�$ ذk Gث� A�"%ی وی�1 ه;ا ا^�G ����$ ح�
  .)5(ی*Z5 وم�اه` وب*�� 

�اء            ��    وا�T$ی� ب*�;آ� ان م�اح�C :��` ا? ��*ن ت%�� ب��cjار م�#�$دة و��Y;ا  �T$ ان ش��ی#�!* ا�
    *Yت*"H#م Zا5` م��ح�6 ت�%"6 ت�ی* أی�Y*   (وه;ا م*.*ء 5< ��رة ا��� ، J*ل ت#*�. ا� _H�Ce م

           6�Fم�- م� Gم�- ��6�1 ث� G6 ث���H  -م Gاب ث�ا�!*س إن آ!�G 5< ریR م- ا��#r 45 * :�1!*آG م- ت
��ا ���� Gث �ً�c Ge.�M  Gث � م 61�M� -"�!�Ge و 1� 5< ا^رح*م م* D*ء إ� أ.C م�%"X61 و�Mم

"�ً* وت�ى ا^رض أش$آG وم!Ge م- ی��5 وم!Ge م- ی�د إ� أرذل ا�#%� �e"� ی#�G م- ب#$ ��G ش
 �"Yزوج ب C_ م- آ�ت ورب_ وأ �A�%*ء أه�ا *Y"�� *!�A 6()ه*م$ة 45ذا أ( .  



 6

 �ًG��E :�ً����� ?CDم��6ل ا�  
�ی#*ت ا�1* � "6 ا��< اه�%_    D��!* م- ب�=� م- :�ل ا�ب$ k *ً � *J C�H�ل ا��6 ب%$c*6 ا?ح"�    ب

���6 ، إk ا � ی��.R ��"!* ا?ش*رة إ�      H�ا C1ده* م* ی�<5< ح*� ا��GX م- ا^ه%"�6  :  ح1"61 م��
 وZ�3 ت#�ی�L ��*م              ��� `���ی#*ت ا��$ول ��G ت�Dإن ت kإ C�H�م��3ع ا *Yب �ة ا��< ی�\"�e�ا
�ة ا�#%�ی�6 ، وه�;ا م�*             ����_ �5< ا�%�$��ل وذ��O م�- :��ل ا:���Y5* ب�*���5*: ،  *Y!" ا�J >5 C�H��

 ت�3"�� 5< ا���Hر ا�1*دم6 �� C%#!�.    
��1�ة    ��   �) 76(م��- ��J* �ن ر�*ی��6 ا^ح��$اث ا�#�ا��J< ا�!*��5; رG���J       ) 3(م��- ا�%��*دة   ) أوkً(�_ ا�

� م- �G ی�G ا��*�#6 م- �%��: ( وت#$ی�ت� �� م*ی�< 1983��!6"�	 �  ).ی#��
ب* �� م�- ��G ی��G      (1972م�- �J* �ن ا^ح�$اث ا�#�ا�J< ا�%���< ���!6        ) 1(    5< ح"- ��5�� ا�%�*دة      

��  ).ا��*ب#6 م- �%
�C ب*�%*دة    اH�ف ا��ع ا�%��ي $15 �D%�2(م* ا (   G�Jر C��H�ن ا� *J -!6  12م���1996   r�"ح

 م* ی�<     �� u ) :      G�� -م� C1* �ن آ�5< ه;ا ا *Y"�� %!��ص�ی6 ا*���C 5< مT*ل ا�H�*ی�1$ ب
�ة �!6 م"�دی6 آ*م�6 D� > *%ی��� ث.(  

          ��� ����Jا Cب� C��H�� Lی���ع ا���ی�H* < ت#D�%�ا ZFی� G� -"ی�6       5< ح� ت�$ی�$ ا�%�ح��6 ا�#%
   -��� G�ی�� G��� -ه��� م�� C���H�*5 ، �������C وا�%�اه��` وا�H�م��*ب"- ا A��"م r��"أم��* ) 14(ح ، ��م��- �%��

 G�ی G�- و��وز ه;� ا*Tم- ت �Y5 `اه�  . م- �%�� ) 17(ا�%
$15 ��5�� بj � ) ا^و�(    أم* ا�%*دة  C�H�6 ح�1ق ا"J*��ة (م- أتD� 6!=*م�وز ا*T�ی G� إ �*ن Cآ

�Cم- �%H�ا �� `�H!%�1* �ن ا�ا R.�%ب O�ذ C�J $ش��� م*�G ی��� �- ا�()7(.  
  

 )��Gع ا��Cا�;6ث: ا�  
� م!��; وkدت�� ح��� ی���G  (�5< ا�%����Yم ا?.�%��*�< وا�!���<   ) Juvenile(ی��1$ ب*����$ث     "�ا����

Y5 �F  G.� ا?.�%*�< وا�!��< وت�e*مC �$ی� �!*	� ا��ش$ ا�%�%=�6 5< ا?دراك أي ا�1$رة ��
           C�#5 م*ه"6 و�c"#6 5#�� وت1$ی�  �*�Tf ، مZ ت�5"� ا?رادة �$ی�� أي ا��1$رة ��� ت�."��  ���� إ��

  .)8()م#"- أو إ� اkم�!*ع �!�
�1�ة           ��ع ا�#�اJ< 15$ ح$د م��Yم ا��$ث م- :��ل ا�D%�%�*دة   ) ث* "�*ً (   ام* ا�ن   ) 3(م�- ا� *�J -م�

     GJ!*5; ر�ا >Jا� م�*ی�<     1983��!6) 76(ر�*ی6 ا^ح$اث ا�#��� u�  r�"وت#$ی�ت� ح  ) :  �ی#���
�ة D� 6!=*م�ا G�ی G�و ��  ).ح$ثً* م- أتG ا��*�#6 م- �%

    ام�* �Jا���$ اkم�G ا�%����$ة ا�!%�ذ."�6 ا���$ "* ?دارة ش��wون F�J*ء ا^ح��$اث �15$  ���_ ب*�1*���$ة       
� ا���- ی���Tز ، ب%�.�R ا��!\G ا�1* � "��6 ذات     (ا�=* "�6 ��� ان ا����$ث ه��    "��	 uMأو ش�� C��c 

�ی61 م�*ء�6 ا��*��c -� L��Mی61 ت�Hم ب�  .)9()ا�#�6J ، م�*ء��� �- .
�ی#*ت ا���$ول ا�#�ب"��6 وب*kت�*J"��*ت ا�$و�"��6   Dت���*ی- ��5< ت�� O���*!ان ه     م��- ا���T$ی� ب*kش��*رة ا���

       6\�� `�Hی t#��*5 $ث��5< ت�%"6 ا C�H�%#!"6 ب��1ق ا�ا)C�H�ا (  ��:kا t#��$ث وا��ا ��
�اً (ی��%"�  �	*J ( ��ی��%"�   وا ��:kا t#�) ًا�"��	 (        Oت��*ی- م�*ب"- ت�� O��*!4�5ن ه O��ذ -��ًF�5 ؛

�ی�6    D���ورة ح%*ی��6 ور�*ی��6 ه��;� ا�Fب�� `����ی#*ت ��5< ت�$ی��$ ���- ا����$ث اk ان .%"#��Y* ت�D����ا
 *Y� ة$"T�"6 ا���=1*5"6 وا�6 وا"�*%�.kا^و3*ع ا �  .ا�Y*م6 ب*�%T�Z% وت�5"

���C(���$ث       و ��-  ����` م��Z اkت��T*� ا���;ي ی���%< ا� c ( $����*ب#6 ه��� ا����و��5< رای!��* أن ���- ا ،
  G��\#م"6 و ���_ ��"��� م����kی#6 ا�D���ت��� م���*دىء ا�J$ث ، وه��� م��* أ����ا -���� R���*!%�ا اkد ��

�ی#*ت ا�#�ب"6D��10(ا(.   
�اض ه;� ا�$را�6 ب* �       X^ C�H�ف ا�آC إ �*ن ی��� م- ا�#%� ��#6 أ��ام و�G ی��T*وز   (    و #

 �D� 6!=*م�ش(�- ا�  ) .$�- ا�
  
  
  



 7

 :��Gع ا��Cب: ا���ا��   

  CُT� >��#�"%"6 ا��ح�6 ا�         وی#!< ب� ت�ك ا�*H�R ا�%$ر� 6���R م- ا��k*ب C�J أآ%*�� ا�%
أم�* ا��#�ی�Y"5 .   L* ، وأن ا�*H�R ا�;ي ی��ك ا�%�ح�6 ا�%!��R ا�"Y* ی#�$ �5< ��$اد ا�%����ب"-       

�ب 5"#!< ت�ك ا�*H�R وأ H1*�� �- ا�$���� >fا�.k$را�"6ا�ح�6 ا�  .  )11(را�C�J 6 أ Y*ء ا�%

 S�ع ا��ا�Cا��6وا��� : ا�  
                6�%.*Yم -%F��وی ، >�\�� ��"X أم {�"\�    ا����ك أ��1$ي وا�%�.��  ��� ه�$ف ، ���اء أآ�*ن �
�ی- م*دیً* وم#!�یً* م���بً* ب�#�"�ات تY$ی$ی� ، وت�eن م%*ر���� مe����6 م�- :��ل ا���ب"�6            :kا

6H"�%�!%*ذج ا�وم�ح\6 ا.  
 Tم�Uع ا��Cا���'�� : ا�  

���Y*؛ م�-  *ح"�6           !� 6" *�� k6 ا��*%T�*ج ا���5< إ��*دة أ  GY6 ذه!"6 وو.$ا "6 وم*دی6 ، ت��"�%�     
�ى j5ن ���#�"G أه%"6 آ�"�ة ت�%=C ب%* ی�< :� :  

إ���$اد ا�%���اc!"- ��1"��*م ب��$ور ��5< اk ���*ج وا���M$م*ت واkدارة أي أ���$اده G��C��%# ، أو          ♦
�اط 5< ا�%T*ل ا�% u�M�GY تjه"�GY مY!"ً* مM kا C.ا -.  

����"6 ��5< أ��c*ر       ♦  6!"e%��*�< و����#��"� م#��} ��5< ����م أ.��ی6 �D����6 ا���*%T�اد ا�تY"���6 أ��5
6"�*%�.k6 ا"��*� .ا�#�J*ت ا��*f$ة ، أو م* ی�% ب*��!6�D وا�

  
)��Gا� O'D	ا�  

 ?CD'� ������7ی� وا��)�ی� ا��	�1م ا�;Cم  
��C م�- أه�G ا�F�1*ی* ا��c!"�6 ، وی#�Aى ا����R م�- وراء ذ��O          ت%=FJ C"6 ح%*ی6 ور�*ی�6       H�ا 

�C ی#$ دیe�*ت�ر ا�%T�%#*ت ا��$ی=6 وی%=C �*مً� ه*مً* م- ��امC ا��!%"6 ا�%��$ام  �Y5 6��eن  H�ا
ی#me در.6 ت�Hر ذ�O ا�R#D ا^م� ا�;ي ی�R��H ح%*ی��� ور�*ی��� م�- ش�� 	��ر ا k�Y*آ�*ت          

*Y� ض�  .وا?��$اءت ا��< J$ ی�#
            ، $���*ل ا�"��م ر.�*ل ا�cj5 ، ت*#%�T%�!%"6 5< ا��1$م وا��م��ر ا C�H�وی#$ م��3ع ح�1ق ا   
� اk ��*ن وا���< ت��$أ             �%� Cاح�����6 ت%=C ا�%�ح��6 اkو�� م�- مH�وا ، Gمy� Gf$ا�ا $"	�وهG ا�

�ی�6 اD�ه;� ا G�*#%*م ب�ب$ م- ا?هk آ*ن O�;� ، $��ة ت�eی- ش�M"�� آ4 �*ن ا��5 *Y#م6م*Y�)12( 
   Gه* ب%* ی��*ه��ی6 وت�Hیe�م- :�ل ت�5"� ا��%*ی6 وا���*ی 6�GY وب;ل ا��YTد ����"Z م�e*تGY ا�

��C           5< �%�"6 ت!�D�GY ؛     H�� 6�" � *1�ی�6 ا*��وه;ا م*ی�R��H م!�* ا���L�J ���$ی�$ م���Yم ا��%*ی�6 وا�
�GF: >5 *Y اe5k*ر ا�1* � "6 ذات ا�#�6J ب�3�%"xت� O�ب#$ ذ *!�   .ع ب�=!* �"��!

    C��#�وح%�� ا���D<ء ح%"��ً* وح%��ً*  ) ح%��(   ت��T$ر ا?ش��*رة إ��� إن آ�%��6 ا��%*ی��6 م��D�61 م��- ا�
م* ح% م- ش<ء وه�;ا ش�<ٌء ح%� أي    : م!#� وداZ5 �!� ، وا��%"6 وا��%*   : وح%*ی6َ وم�%"6   
  . )13(م�\�ر kی1�ب 

وَر��� . ا�#*م��6 : ��ِ�"��6 ا�. ا����ا�< : ام��* آ�%��6 ا���*ی����Y�5 6* ا�#$ی��$ م��- ا�%��$��kت ؛ ��5*��ا�<  
َ̂م"ُ� َرِ�"�َ�� ِر�*ی6ً، ورَ�*� َیْ��*� َرْ�"ً* وِر�*َی6ً     وآC َمْ- َوِ�َ< َأَم���Jٍم ��Y5 راِ��"GY    . َحِ�ِ\�: ا

  Gِإی���*ه �ُ*��َم��ْ- : و��5< ا�%=��C . اْ���َ�ْ�َ�\� ، واْ���َ�ْ�َ�ْ"�� ا���D<َء 5ََ����*� : وه��G َرِ�"����� ، و��J$ اْ���َ�
 Rَfْ;�ا ��� َمY#ِ3ِ�ْ* اْ��ِ"X >5 6 *ا^م Z315$ و *ً!f*: -َ%َ�َfَْأي َمِ- ا Gَ�َxَ $15 . م�T�!�ا وَر�
�ة  : وا�ُ%�ا��*ة  . َحِ�َ\�� وَتَ�����J   :ورا�� َأم�َ��   . راY�َJَ* واْ َ�َ\�َ� َمِ�"��Y*  : َرْ�"ً* ورا�*ه*   x*�!%ُ�ا

  6�Jا��5ن ُی�ا�< َأمَ� ��5ُن أي ی!\��   م- ُم�ا�6 ا���1ق و   : kْح\�� ورا�ْ"�� : وراَ�ْ"��  . وا�ُ%
��  .)14(إ� م*ی�"� إ�"� أم

     5< ا��اZJ ان أول م* ی%e- ا�k�k$ل ��"� م- :�ل م#! ه*ت*ن ا��e%�*ن ان ه!*��O أ:���ف       
�ع أ:; ب#"- ا^���*ر آC آ�%6 وم$ى ا �T*مY* مZ ا�#!*	� ا��< ی�م< D%�أن ا $T  ا;Y� ؛ *%Y!"ب

�C ا�"Y* ، 45ورد آ�%6 ح%H�ا �ر بCeD �*م ��F�ع ا�Jو Z!م *Yاد ب�   .*ی6 وا��< ی
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*Y أ �� t#��ا *Y5�� $J6 : (   و�	 .%�6 ا��$اب"� ا?داری6 وا�f*F1"6 ا��ام"6 إ� ا���*ظ ��
                 وت�ب"6 وآ;ا ا�!�F وا?دم*ج ا?.�%�*�< �%T%���6 أ�%�*ر ت%��$ م�- م�ح��6 إدراك ا�%#�* < إ��

 �F!�ح�6 ا�  .    )15()م
��C م��*�ً*           : "� ،  ��Z"H ا��1ل        ��H�*%��*س ب�ا Gی���C ت#!�< ت��H�� 6�" � *1�%*ی6 ا��ا ان م#!

6"�MD�"6 وا�%*�ا C�H�ح�1ق ا �وع وإی1*ع ا�#1*ب ا�%D$د �� م- ی#�$ي ��Dم �"X.  
�k Cی!�Hي �� م��Yم واح$ H�� 6" � *1�%*ی6 ا��م ا�Y�بC أ � ی�%C ب"- !    م- .* R ا:� ان م

̀ (أآ=� م- م#! و ��ع ؛ 5*�%�$��ل     c"*ت�   "F��م  ) ا��Y�ح��J�1 م�-   - ح�ا��6  -ی#!�<  ) ا��%*ی�6  (�%
� أو ا��Y$ی������$ ������HM�.....ا    ��������ري *���������k%������*دي وا�.�������د ا��$5*ع �������- ا�������ا �                          .ب%#!������ أ:������

��6 ���"%* أ �� ی���$أ م�-           ��Mوت وب�$ر.*ت م*��� ه!* أن م��Yم ا��%*ی6 ی�"D  أن $"�ا�����یG  وم- ا�%
���%*ی�k 6ی#!�< م�*ورد ��*ب1ً*     ) ا��ا��Z (ا�%�$��ل  وی!�Y< ب��jم"- ح��1ق ا�%#!"�"- ب�Y* ، و��"�� 4�5ن            

           C%D��� ���ة ح%*ی���fات��*ع دا -�� �ًF�5 C��H�م���*�$ة ا ا��%*ی�6 ا�R���5 )  ، 6��"f*!T ب�C ی%��$ ا��
     6"�*%�.k%*ی6 ا��"6 ، ا���%*ی6 ا��6 ، ا"fا�F�5ً� ��-   ) %*ی�6  ا�� م- 	�ر ا��.....ا��%*ی6 ا?.

�GY5 C ا�=�وة ا��1"61 وی%=���ن    H�*%*م ب�هkم 5< ا*Y�ا Gا ب$وره�#�HFی >e� Z%�T%�اد ا�ت��"A أ5
 Z%�T%�اوی6 5< ب!*ء اA�ا �Tح .  

��� ��ش�*رة ا�� مT%��ع         :    ب#�*رة أ:�ى  ��Z"H ا���1ل   "xت� G�"�� 6ی�*%��� Zا����ل ا��%�$�أن ا
ت�%=���C ب�#Aی���A وت�1"���` ا�e"���*ن ا�%���*دي   ) Wـ�یBBBـ�(ا���� ا�!���c*D*ت ا�����< ����"�G أ:���;ه* ���	����ل  
�J�1ح �C وا�%�*6\5 ��H�� ري*���kوا.  

  *Y!م م*Y6 م�%. *Yت*"c -"ب -%F�ی6 ت*�ا����r �5< ا�%��eDت ا���<     :     م- .* R ا:� ان ه;� ا�
        ��ckح ا��!T� 6�1"1��ب ا*���kا �*ل ، ا.�اء ا�$را�*ت ا�%"$ا " 6����Jف ��ckا *Y!ل ، ی#* < م*

              6����H�%*ی�6 ور�*ی�6 ا��ف $�Y< ت���ری6 ا*D��kم*ت ا$M�ا G%#��م*ت ، ت1$ی�ا �D .. *ه��"Xم�-   و
        > *��� k%���روث ا�ب�%*ی��6 ا C��=%�1"��` ه��$ف واح��$ ی��� R���!1"6��1 آ���� ی��م ؛ وه��;ا ��5< ا*��Y%�ا

6���H�5< ا $�T�;ي ی�وا Z%�T%�� .  
       �"fر CeD%�$ ب��ه�* ت#�  ��ع ا��!\�"G وم�- ث�G تj:�;          و��"� 45ن  �ع ا��%*ی6 ا��ا.R ت�5��� >�

ب#"- ا�k��*ر ا�6YT ا�%!\ 6%�Y* ، 4�5ذا آ* �_ أح�e*م ا��%*ی�6 م!\%�6 م�- :��ل ا���1ا "- ا�$ا:�"�6            
��$و��e!� ;ٍf$!#5 ، 6ن أم*م ح%*یJ 6* � "6 دا:�"6 ی1��� أث�ه* �� أG"�J ا�$و�l�15 6 ، ت�#�ً* �%��$أ            

���C   إ�J"%"�6 ا����1ا "- م��- .6��Y وم��$أ ���"*دة ا�$  H�� 6��" � *1�%*ی��6 ا��ا ;��:jت $�Jو *��Y"!cم�ا و���6 ����
�����C (أش����kً*e �����$ة م�%"����Aة آ����ـ  H�� 6����" $%�%*ی����6 ا��ا–  C�����H�� 6����"f*!T�%*ی����6 ا��%*ی����6 – وا��وا 

6"�*%�.k..ا��ا ( $J >��وا ،*Y1"1ت� ح"r ان �Ce واح$ة م!Y�f*�: *Y* وأه$اY5* ا��< ت���ا ا�
وا��%*ی�6 ا��#�ی�F"6 وا��%*ی�6    ) ا���e"!"6(6 ا�#�."6 أيا��%*ی6 ا�%!#"6 وا��%*ی (ت�M; أح$ 	�ر    

 6"fا�  ).ا��....ا�%���3"6 وا��%*ی6 ا?.
    أم* إذا آ*ن  H*ق ه;� ا��%*ی6 ی%�$ ، إ� :*رج ح$ود ا�$و�6 ، وی�G ذ�O م- :�ل ت!\"G أحe*م 

  ح%*ی6 دو�"6 ه;� ا���1ق ب�ا�6H ه"�*ت دو�"6 وب%�.R أت�*J"*ت دو�"�e!5 ، 6ن �!$fٍ; ام*م 
 *Y jب t#��ا *Y5�آC إ.�اء ی�M; مZ ا��$ث ��!%"���J 6ة م1*وم��� وا���$     : (    أم* ا���*ی$15 6 �

�ض ح%*ی���� ووJ*ی���� م��- ا�����Jع ��5<         ���م��- ���Jة ا����T*ب�� ��%��wث�ات ا���F*رة ا�%�"6��H ب��� ب
�اف� k16()ا(.  

دون و���Jع ا����$ث   م�- :���ل ا��#�ی�L ا����*ب`  �T$ ان ا���Y$ف م��- ا���*ی�6 ی�%=��C ب*��"����6      
�اف     �� kا �اف F5ً� �- ذ�O 45ن  H*ق ا���*ی6 تC%D ا^ح$اث ا�;ی- �G ی�#��3ا ا�� k*ب
 C%#�ا R.��;ا ی�1* �ن ، �ا �"�� R�*م ی��T3*ر م C#5 ا��e;ی- ارت�ح$اث اkا C%Dت *Y آ%* أ

�ی�6 ا�Y*م6 م- :�ل اتM*ذ .%�6 ت$اب"� وf*J"6 ���$ م- ا�        D�ی6 ه;� ا*Jو ��  6�5�. %"�ل ا�%!�
�ی�6 ب*���$ث وذ��O ا ��T*مً* م�Z ا����%"*ت          D��ه;� ا %� r*ح��ان ه;ا ا $T  ى�م- .* R ا:

 >!c��ا ���Dه* م;M�< ی��ا.  
ا��J*ی�6 وا��%*ی�6   :     و5< رای!* ان آ�%6 ا���*ی6 ت�%C ب"- c"*تY* م$��kت �$ی$ة �Y5< ت#!�<      

 O�اء وذ���ح$ ا ��6�Jا��C ، أي أن ه;ا ا�D<ء ب�*.6 ا� م- :�ل ا�%�*5\6 وا�%H�ا �� 
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�ر       F�ا �HM� �Fی�ء م!� ا� ت#c*M�اب ا��Jkا G!أن ی -e%م r"%�*5\6 ��"� ح�ی6 وا*J��ا
     6"F��J ��*��� *��%!"ح >��Jا��ع ا�#D��%�ان ا $��T  O�;��� ،*��Y"�� ظ*���وه��� ب%=*ب��6 أم* ��6 ی��.��R ا��

�6 ا��< ت��*ج ا�  �ع :*ص م- ا�"#F�6 ا���%*ی6 وا��J*ی6 وا�%�*GY"�� 6\5 ا�1*	�ی- ت�O ا�
 ا�1* �ن  ا�M*ص بGY بـ  %� $15  GY�أم�ا )  1980��J78 6!* �ن ر�*ی6 ا�1*	�ی- رGJ (و��

، وا�;ي یY$ف ا� ا��$ م�-  ) وت#$ی�ت�1983 ��!6 76ر�*ی6 ا^ح$اث رJ -� �ًF5) GJ* �ن   
��� ا.�%*�"�ً*   x*ه�ة .!�ح اkح$اث م- :�ل وJ*ی6 اkح$اث م- ا�T!�ح وم#*�6T ا  ""e2 وت *T�

   Z��%�T%�� 6��"J�:k�1ا���$ ا�وا G"��1�ن راش��$ی- ��5<     )17(و��5` ا� �e"��� 6ی��D���ان ه��;� ا r��"ح ،
   C��H�ا G��< ی��ة وا�HM�ی6 ا�ا�%��C�1 �;ا ی��.R ا���*ظ ��"GY و�k"%* 5< ه;� ا�%�ح�6 ا�#%

ى ح"�r أ �� kی�T$ي    :��Y* ب�e � أآ=� J*ب�"6 ��#�ج وا?	�ح C�J *Y"5 ان ی��R ��د� وی�1  
 *ً#�  .ب#$ ذ�O ا�#�ج  

���J C$ ت1���ن ب#��*رة م�e*م��6 وا���<             H�*6 ب	*M�ی6 ا*��     آ%* ی��.R إن  !�� إ� إن آ�%6 ا�
ا���*ی6 ا�%#*ش"6 ، ا���*ی6 ا���"6 ، ا���*ی6 (ه< 5< ا��1"61 ت�تe- إ� �$ة م�1م*ت ت�%=C بـ

�C :��ل  ) �وی�"6 ا���ب�ی6 وا���*ی6 ا��#�"%"6 ، ا���*ی6 ا�� H�ا *Y"�*ج إ�%�1م*ت ی��ه;� ا Cوآ
�ة ا�!%� �5 .            C�=ل م#�"- م��#�*م ب%�$�ا *Y�eDی�6 ب�*��) ا���*ی�6 اk.�%*�"�6   (أو J$ ت1��ن آ�%6 ا�

 *��Yاد ب�أو ��J$ ت���د  .ت���5"� ا?ح�"*.��*ت واkم�"��*زات �����6 م#"!��6 م��- ���5*ت ا�%T�Z��%  : وا����< ی��
    Yاد ب��C ا�%%"A أو ا��$ث م#*م�6 :*	�6 م�- ح"�r      : *  ب#!�ان ا���*ی6 ا�f*!T"6 وا�%H�م#*م�6 ا

 �ع وم1$ار ا�#�1ب6 وذ�O 5< ح*�6 إرتe*ب أي C#5 ی#*RJ ��"� ا�1* �ن ب*�1"�*س إ�� ا�#�1ب�*ت         
�ض ���� ا����*��"- ، وه��;� ا���*ی��6 ی%��e- ان  ��T$ه* ��5< ا�!����ص ا�1* � "��6 ���1* �ن      ���ا����< ت

    G��J!*�5; ر�ا >�Jا�����!6 111و�J* �ن ا�#�1ب�*ت ا�#�ا��J< ا�!*�5; رG�J     1983 ���!6  76ا^ح�$اث ا�#
ح"r أش*رات ه;� ا�%�اد ا� م�wو�"6 ا^ح�$اث ا�ATاf"�6   ) 79-66( و�k"%* 5< ا�%�اد  1969

         G�J6 ر�"fاAT�%�*آ%�*ت ا�ل ا��	ن أ� *�J *َFأی� u  *%!6  23، آ���%��اد   1971 �233( �5< ا-
  .م!�) 242

�ی�6 ���ف k ی�          D��اف ه�;� ا��ر بG�Y وب�;ویGY      م- .* R أ:�� إن ا ��F��ح�$وث ا wدي إ��
R��5 بC إن 3�رهG ی�ت$ إ� آ*65 أب!�*ء ا�%T�Z�% و��"�� 45 �� م�- ا�j�HM ب%�e*ن إن ی����ر               

  ;:jب$ أن یk ;ا�5"- ، �أب!�*ء ا�%T�Z�% دوره�Z"%.    G ا��#t بj � ب%!jى �- 3�ر هkwء ا�%!�
�ی�6 D�ه;� ا C�J -< ت�$ث م��"6 ا����ا �  .����$ي إ� آC ا�\�اه

��3�ورة ��#%��C م���- C���J ا���YT*ت ذات ا�#�6���J     إن ه!*����O : وه��;ا م��* ی�1د ���* إ��� ا����1ل          
   C��.%����3ع م��- ا�ة         ب*��ی�6 ب��$kً م��- إ���$اد أمe!��6 آ="��D���ا �;��Y� 6%*ی����ی��6 وا*��ت���5"� ا�

 وذ� O��eن ا��اZJ ا�#%�< أث��_ ب�*�"�k!    -"1�"#*ب ا�%!��5"- م!GY 5< ا�%��w*ت ا?	�ح"6       
 ح1 ����� Zc*���1�وه���<    ا kإ *���Yف أم*م����J��ا R���.��6���1 ی" :    O�����ز.���� ب G�ح"!%���* ی��� C����H�أن ا

�ة  % 25 4��5ن  ����6 إ	���ح� k ت���T*وز )18(ا�%���w*ت ��"H: $��#!����6 ت�1"6��1 إن ه��;� ا��و�5< ا
>�MD�ت1""%!* ا Rح�.  

     
)��G,;: ا�	ا�  

 ���CDی� ا��	� �'K*م��< ا��*�ی��ت ازاء م  
   G�*��#�ت ��5< ا*��#%�T%�6 ا��"��*X `��������6 وا����$ م��-         ت�H�ا Cآ*Dم�� rورة ب������3 ���� 6���c*J

�ی�6 ا�Y*م6 ، و�Y;ا 15$ إتYT_ ا�$ول 	�ب إ	$ار ا��1ا "- D�ه;� ا *Y� ض�ا k�Y*آ*ت ا��< ت�#
�ی#*ت ا����< ت���$د أه��G ا��ا.���*ت ا�%���1*ة ���� ���*ت` ا�%T�Z��% وا�$و���6 أت��T*� ه��;� ا���  D����ی�6 وا�D

����6 ب�$ون ح�C .�;ري ،        ا�Y*م6 ، ح"r ا � م- ا�jHM ب%e*ن ان ت���ك     H�< ت�ا.�� ا���ت ا�eD�%�ا
 ���6و����Jف ��H�6 ح%*ی6 ا�eDی#*ت ازاء م�D��ا LJم�   تG"�1 ه;ا ا�%��r إ��� C%#!� ،

  -"��H=�* < ،   : م�ا R��H%�و5< ا ، C�H�6 ح%*ی6 ا�eD%� > � *1�ا C"	j��ول ، اkا R�H%�*ول ب*!� 
�ی#*D��ل 5< ا*�ckح%*ی6 ور�*ی6 ا r��!� 6"Jا�  .ت ا�#
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  ا�	O'D ا ول
?CDی� ا��	� �'K*	� )����7ا� ?�Z[ا��  

     ���e��ا^رض ا ���C رم��A ا�����اءة وا���ی��6 ا�%6��1�H ، ورم��A ا���$:�ل ا���H�ا C��=%ی Z��Jا����5< ا    
�ی6 وا�6��1 ا��J"6�1 ، أ �� ث%��ة راب6�H ا.�%*�"�6           H�6 ا%�e�#;ب6 وا�*م6 ا��بkا �Y5 ، �e��م- اA�وا

  .وروح"6 م1$�6 وأ:�J"6 ودم�ی6 
 m"J -ب L!حkل ا*J *%"�6 و�%*ء (    وآ�أرض ذ ��ر * و �- �Yx ب!* و�%*د��J $ ث%*ر���ا

6�"�x ( ، 6���H�6 ح%*ی6 ا"FJ Z%*م م�6 وم!; أم$ ب#"$ ب4ه" *� kب6 ا�T��15$ ت#*م�_ ا O�;� ؛
���6 ت%=x C*ه�ة H�ان ا r"ی�6 ح�D�ا �;Y� 6�. ذات و.�� م�#$دة وذ�O ^دراآGY ��ه%"6 ا��*�

*��j	C" و�e< ی�G درا�6 ه;ا ا�%��3ع ی�R�H م!* ا���r 5< �$ة .�ا R ، ا�R *T اkول ی�#�` ب
�C �!$ ا�#�اJ""- ا�1$م*ء ؛H�6 ح%*ی6 ح�1ق ا"F1� >Mریj��ا ��=* < �5!�"- م- :��ا R *T�أم* ا 

�*ل ، و5< ا��61c^اء ب�%*ی6 ا�� ان ه;ا اkه�%*م ی#�د ا� اآ=� م$ى اه�%*م ش�ی#�!* ا?��م"6 ا�
�ی#6 ا��kم"6 5< 1430م- D�م ا*eل ��"� م- احk$��kا -e%ب (  �!6 :�_ ، وه;ا م* ی*�e�ا

�ی#*ت ا��3#"6 ا��$ی=6 ، ام* ا�R *T ا8:� ا�;ي ) وا��!6 D��م- ا �"=e�ا *Y!%$ت م�< أ���وا
�"� C�G ب�=� j5 � ی�#�` ب*kه�%*م ا�$و�< بF1"6 ح%*ی6 ور�H�ی6 ا* . �� C%#!� �"و��

R ا�T�ه;� ا r��� 6"وع ا8ت��  : تu"�M ا�
  ا��Cع ا ول

�6 ا���ا���� ا�67م�ء( ���CDی� ا��	�  
ح"r ُت#$ ه;� ا�%�j�J 6$ی%6 ، وه;ا م* أآ$ت�� ا����"�*ت ا��*ریM"�6 ا���< ب"!�_ م�$ى اkه�%�*م ا��;ي                 

�*ل �!$ ا�#�اJ"- ا�1$م*ء GY5 زه�ة ا��"*ة cy� >Hأ�.  
  

       -""Jا�ورد 5< ا�!��ص ا�%�%*ری6 ا�#$ی$ م- ا�!��ص ا��< ت$ل �� م$ى أه�%�*م ا�#�
�*ل و�k"%* ا�"�*م م!GY ح"�r آ* �_ �G�Y م!A��6 :*	�6 ؛ ��#5 ���"C ا�%=�*ل أش�*ر                  c^*1$م*ء ب�ا

����ا ا���     " ا�%�O أورآ*."!* 5< إ	�ح*ت� �� م* ی�<  T!ًا أم�*م ت$�Yو� *ًJ*="م ���  بj � أ:; ��
5�ی� 6�G�\ ا�Jkی*ء م$   .)19("ی! 6��e بj � �- ی�%2 بjن یZ1 ا�"�*م

�ی#*ت ا��< D��أن ا $T  Cب R��5 ح*ت�	ه;� ا? و�G ی1��� اkه�%*م ب*�1*	�ی- ��
��C ب*���MD"6 ا�1* � "�6         H�� اف���kا -��ًF5 6ی��D�ورة ح%*ی6 ه;� ا�3 أ��1�Y* أآ$ت ��

 و��J* �ن )20(ر إ�"��� ��J* �ن ����_ ���D�*ر و��J* �ن أش��!� *    وأ����f*H ا����` ب��*�%"�اث وه��;ا م��* أش��*    
�C ب*��3*�6 وا���ب"6 ت�_ آ!L    )21(ح%�راب<H�1$ی%6 ح�1ق ا�6 ا"Jا��ی#*ت ا�#D��ا _T�*� *%آ

 6e�*%�ة م�  .)22(أ�
�ی#*ت ا�#�اJ"�6 ا�1$ی%�6 أو��_ أه%"�6          D���ن ا��eب C=%�6 ذات أه%"6 ت�jم�  آ%* kی��ت!* إن  !�� إ�

�*ل ا�%  c^ ة��أة ا�%61�H واkرم�6 ��� ح�$ ا����اء ، ح"�r ت���Z"H ا�%6�1�H أن تj:�; ه�$ی�Y*          آ�"
�J��م("D�23()ا(                   -�� �ًF�5 `*ب���ا *�Y.وA� *ب#�*ن��*ن ا�����وا C�1��م����ل ا L��  ;�:jآ%* ت 

�*��Y* ا�1*	��ی-        c^ *�Y�"ب�م�-  ) 177(أم�* ا�%�*دة   . )L� )24 اkم�ال ا�%!�1�6 وذ�O :�ل 5���ة ت
�3�ورة ح���ل ا�%��أة ا^رم��6 وا���< ت�R�X ب�*�Aواج ��%��ة           J* �ن ح%�راب< $�15    ��� _�� 

ا�=* "6 �� اkذن م- ا���6H ا�f*F1"6 وذ� O�e< ی��! �Y* ا����ل �� ا�%�ا615 ��� ا��Aواج           
�ار ب*��#�Y$ ب��*ی�6             �J$وی- أ��ی$ ب$T�ا *Y.ه< وزو *Yم*"J R *. �*ل ا�cأ *Y$ی�6 إذا آ*ن 	و:*

�*ل ا�1*	�ی- وح%*ی6  ckأي ش�<ء م�- أم��ال           ا Z�"ب  أم�ا�GY و�$م �J$رة ا�Aو.�6 أو ا��Aوج ���
�ي م*د5#� م- ث%-�D%�ا ��Mوی ، �  .ا�1*	�ی- وی#��� ا��"Z ب*cً� ح"r ی�.Z ا�%*ل ا� ا�1*	
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)��Gع ا��Cا�  
���CDی� ا��	م�� م� �Nم��< ا�*�ی�� ا س  

�اء د�*Gf ا��%*ی�6 ا�1*   ��ی#6 ا^��م"6 ا�D�1$ أر�_ ا�اء          �����C ، وت#���� ش��ی#�!* ا�H�� 6�" �
                  �;�Y� 6%*ی���ا C6 و����"f*!T�"6 ا�وw��%�ر �5< ا*��e�ر وا*�أول ش�ی#6 5< ا�#*�G م"Aت م�*ب"- ا���
             C��H�� 6"��*�k��1ق ا��ا ��ر ب�CeD م�*ش��J *YF�#ر �$ة ، ب�	%*ی6 ��ت ا;Mأت $Jی�6 ، و�D�ا

ا�%�e*م��6 ، ا���;ی�6 ، ا���F�5 ، -eً� ��-      ا��"*ة ، ا�!%�� ، ا���ب"�6 وا��#��"G ، ا���#*دة        (آ*��` 5<   
� م�*ش��ة ��Y �e* ت#��1_ ب�*^م ، إk أن        ) ا��%*ی6 ا���"6 "X �1ق ب��رة��ر ا�J �وا��#t ا^:

 C�H�ا   .تjث"�ه* ی#�د إ�
 ت�3"2 ب#t ه;� ا���1ق �� C%#!� �"و��  :  

1 . R�!�5< ث��ت ا C�H�ح` ا  
�د   T%` ب��ف ی=�_ ه;ا ا�� ZJا��5< ا            ��"X 6�"��	 6�".م�- زو ���ء >D�!%�ا R���و.�د ا

5*�$ة ، %5� م* ث�_ أن ا���$ J$ و�$ أث!*ء ا��"*ة ا�Aو."6 ، أو :��ل م�$ة ا�#�$ة وت��5�ت ش��وط         
 ا� ��"���  ( ، ��J*ل ا������ل  )25(ا�!���R ، ح"!���ٍ; ����ف ی=���_  ����� م��- ا���Aوج ب��� م!��*زع       ���	

Gو��"( �T��ا ��اش ، و��#*ه��R��5 C بC م-  *ح. )26("ا���$ ��H�� m"� `��ى أن ه;ا ا�"6 أ:
    lت��ه��� ح��` ���yب وا^م ، وه��� ح��` � ت#��*� ، ح"��r أن ا�!���R ��5< ذات��� م��- ا�%���*Cf ا����< ت��
               C�.و A�� *ري���ا �ب*�%T�Z% ، إذ��"� ��ف ی��1م ب!�*ء ا^���ة ا���< ت#�$  ��اة ا�%T�Z�% ا��;ي ی�jم

 *Y"�� 6\5*�%�*ب .  
�C ب�%*ع ا8ذان �!$ ا��. 2 H�ن ح` ا�eة �\"%6 وه< أن ی$f*5  O�*!5"� إن ه Oشk *%دة ، مk

�C ه� آ�%6 ا��ح"$ إJ�$اء ب���ل ا� 	� ا� ��"� و��G ، ح"r روى H�ا Z%� ع�أول ش<ء ی1
  . )27("أذن 5< أذن ا���- وا���"- ح"- و�$ا"أن ا�!�< 	� ��"� و��G " أب� داؤد وا���م;ي 

إ G�e ت�$��ن ی��م    "�%"�� J*ل ا�����ل 	�� ا� ��"�� و���G         وت )28( وی�R�H أیFً* ت�!"O ا�%���د   
     Gef*%���5!�ا أ�� Gef*وأ�%*ء �ب Gef*%�j1"*م6 ب�اء �!��   )29("ا$��وه�< ا��;ب2 ��%����د    ) ا�#1"6�1 ( وا�

�ی�6 ، م�* روا� ا���M*رى            D��!��ی�6 ا�ا rح*دی�kا O�ذ �C د�_ ��H�� 6و��D%��1ق ا��وه< م- ا
 J*ل     �F�ن اب- �%*ر ا*%"�� -� Gا� ��"� و�� م�Z ا����م �j�5 ، 6�1"1ه�ی�1ا     " ر��ل ا� 	�

  . )30("�!� دمً* ، وأم"�Hا�!� ا^ذى
F5ً� �- ح�1 5< ا��F* 6 وا��3*�6 م�- ا����- ا�!�*زل    ) ا���` وا�M�*ن   (ح�1 5< ا�!\*65 آـ   . 3

%!�� ا�$فء م- أم� 5< أول ا��kدة �%* 5"� م- وJ*ی6 �� م- ا^م�اض ، ا� .* R أن ح�"R ا^م ی
     وا��ا��$ات ی��3#- أوkده�- ح���"- آ�*م�"- �%�- أراد أن ی��G        " وا��!*ن وا��J 6�!"!f*%H��� ت#�*�

 6�*3� أ���T*ر م- ت�1م ب4ر3*�� �!$ 15$� ا^م أو ب�*�6 م�Y3* ، )31("ا��� C%#�أو ا ،  
4 .       ���eوی RDی �C ا���*ی6 وا��%*ی6 وا^ �*ق ��"� م- C�J أب�� ح�H�م- ح` ا O�;آ  Z"H�وی�� 

     ، ب��Mف ا����*ة ا���<    )32( " ب�*�َ%ْ#�وفُ Y-���تُُ وْآ� - رز��YJ  ُ� َ��  �ِدو��� ا�%�ُ��   "ا���J R�e�� ت#�*�
  .ی�1 ا^ب ی!�` ��"Y* ��"- ان ت�Aوج 

5 . ، C�H�ا m�  >5 G�#��وا G"�#��ا R�c Rس ح�X م- :�ل O�وذ ، G"�#��5< ا C�H�ح` ا O�;آ
6 �� آC م��J G�� " G*ل ر��ل ا� 	� ا� ��"� و     Fی�5 G�#�ا R�c "   *ًFای� ����Jد   "و�م�ْ- ی�

  .)33("ا� ب� :"�ًا ی��Y1 5< ا�$ی- 
��C ح�� ان             H�6 ح%*ی�6 ا�jاء 5< م����    وه;� 5< ا��اC"�J ZJ م- آ=� م%* ز:�ت ب� ش�ی#�!* ا�

 Gی�e�ل ا���  ".ری2 ا���$ م- ری2 ا�J" 6!T*ل ) 	� ا� ��"� و��G(ا�
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  ���G:ا��Cع ا
  ا ه�	�م ا�6و�( �;	�ی� ور)�ی� ا \�Cل

� آ�*ن ب$ای���H k 6ق أ�e5*ر إ ��* "6 م���!"�ة ح��ة              D�� Z��*��ن ا�       تT$ر ا^ش*رة ا� أن ا�1
           Z��%�T%�ب��� ا �ت���تe- ا��� ا�#����م ا?.�%*�"��6 وا�!����"6 أ:��;ة ب#��"- ا�k����*ر ا����ـ�Hر ا���;ي ی%��

  .)34(ا�$و�<
��*ل وذ��O م�-      1919$و�"�6 وم!�; تY��"�j* ��*م          و�1$ ت�!_ م!\%6 ا�#%�C ا�  c^6 ح%*ی�6 ا�jم�� 

����*ل م���-     c^6 ب�%*ی���6 ا��	*M�6 ا���"J*�:���ل �������6 م���- ا������eك واkت�*J"��*ت ا�$و�"���6 م=���C ا^ت
     ، C�%#�� �� ، واkت�*J"6 ا�M*	6 ب��$ی$ ا��$ اkد  م�- ا�#%�HM�ا C%#�دي وا*��Jkل ا��ا^��

�وط ا�%��Hب 6�C%# ا^D�ا -� �F5ل*�c)35( .  6���H�وع أ 1*ذ ا�Dت�ث"�1 م- :�ل م Gوه;ا م}ت
  .1922ومwت%� ا�!�*ء ا�$و�< �#*م 1922ا���یH* < �#*م 

   ه;ا وJ$ ت�ا�_ اkه�%*م*ت ا�$و�"6 وا�%��"6 ب�Y;ا ا�%���3ع ح"�r آ�*ن ه!*��O  ���ص دو�"�6              
����5_ ب�����ی2    � C���H�ح����1ق ا _��T�*�)L���"!.() 36(   6������ C���J -ت�!"��� م��� G;ي ت������وا  Gا^م��� 

  . �1924*م
���6 ادى ا�� ان ت��1$ ه�;� ا��ث"6�1         H�� م- وی�ت ��=* "6 وم* .���%"6 ا�#*�ب ا�  اk أن ا $kع ا��
�ی�6 ب1 وه;ا م* تG م- :�ل  D�ا �;Y%*م ب�هkان ا kاء ، ا���ح$ ا %"J�Y* ا�1* � "6 واkدب"6 ��

  .)37(1948م م- ا��kن ا�#*�%< ���1ق اk �*ن �*) 25،26(ا�%*دت"-
          Z$ة  �15$ أش�*ر �5< ارب����%�ا Gم�k*در ��- ا���%$ "6 وا�"*�"6 وا���1ق ا���< �$و�ا $Y#�ام* ا     

�C ح"r أ �  u ب*�%*دة     H�ح�1ق ا م!� �� ت��یG ت�H"` ��1ب6 ا^�$ام �� ) 6(م�اد م!� ��
�*ل ، ام* ا�%*دة c^ل) 14(ا*�ckا�*ة أ�%*ر ا�3�ورة م  ا�%�Y%"- 5< م�j�6 م!� 15$ اش*رت ا�

�اءات ا�f*F1"6 ، ه;ا وJ$ ت�$ث_ ا�%*دة .k6 ) 23(ا"�*�kح$ة ا��ا C=%< ت��ة وا��kدور ا ��
��*ل و��l ب"��6 ���"%6 ، �5< ح�"-                ckورة ��"� ا�واk.�%*�"6 5< ت�eی- ا�%T�Z�% وJ$اآ�$ت �3

�ى ان ا�%*دة  )6) 24"�!T�وا G�k*ب ا��ل 5< اآ*�ck6 ح` ا"FJ _�ان ه;ا .  ت!*و ZJا��5< ا   
ا�%��3ع ح\ بjه�%*م ا�%T�Z% ا�$و�< ح"r تG تm"�j م!\%6 ا�"� �"L ا��*ب 6#��T%#"6 ا�#*م6       

 ا�1�ار F�1%$ة ب��%�ا Gمy� )57رخ 5< ) 1-دw%�#$ی$ 11/12/1946وا�6 ا��w%�وت1$م ه;� ا ،
 6��w%�و.$ت ه;� ا $Jو ، G�*#�#$ی$ م- دول ا�6 و5< ا���H�� م*ت$M�6 ت#* < م- م- ا���H�ان ا 

              Z�3و G6 ان ت��T"�!�وآ* �_ ا ، �ه$ر آ�"� ب�YJ�1* م%�* ی�R��H ان ت�����ر اkه�%*م�*ت أآ=�� j�5آ=
 6!� C�H��1ق ا��%< �#*�ن ا����6 5< 1957م��دة "f*Y!�ا ���، وJ$ وZ3 ه;ا ا��kن 5< 	"

و��*ن ه%�* .!��ب    ، وJ$ وJ#_ ��#�ن دو�6 �� ه;ا ا��kن 5< ح"- ام�!#_ د    1959/ 20/11
  .ا5�ی1"* وآ%��دی* 

     C��H�وی#�$ إ���ن ح��1ق ا   Deciaration of the rights of the Child) (   6%*ی���ر ��د��
��*ل          cy� �F�� ت��5"� ا��%*ی�6 ا���� C�%#ت *Y آ� -� �ًF5 آ*ت*Y� kر ا�	 ���6 م- ش�H�ا

 CeDب GY�"%!ن ت*%F� 6��*!%�اءات ا�  .)38(	�< و�c"#< 5< آ*65 ا�\�وف واتM*ذ ا?.
 >5 C�H�=�ث"- ?��ن ح�1ق ا�!�ی6 ا��ى ا�، ا��%$ت ا�T%#"6 ا�#*م6 20/11/1989   و5< ا�;آ

6 ����5_ ب��ـ ��"J*����)C�yم��G ا�%����$ة أتH�6 ح���1ق ا��"J*�، ود:���_ ه��;� اkت�*J"��6 ح"��A ا��!�"��; ��5<  )  أت
2/9/1990 GJ1* �ن ر�ا R.�%6 ب"J*�  .)39(1994 ��!6 3، وJ$ ا GF ا�#�اق ا� ه;� اkت

�*ل ، 1999�#*م ) 182(.*ءت ب#$ ذ�O اkت�*J"6 رGJ    وc^ا C%� ل*eأ��أ أش �  بjDن ح\
   وم- ا�T$ی� ب*�;آ� ان ه!*�O ا�#$ی$ م- ا�%wت%�ات ا�$و�"6 وا�%��"6 ا��< ت#1$ ��%*ی�6 اkم�م�6         
           O��ات وذ����6 5< ا�#*�G إk أن ا�%6�eD تe%- 5< م�$ى إمe* "�6 ت�#"�C ت�	�"*ت ت��O ا�%�wت%H�وا

� 6�"#F�ی�6 ا�D�م6 ه;� ا$M.  
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)��Gا� O'D	ا�  
  �	�ی� ور)�ی� ا \�Cل I( ا��*�ی��ت ا���ا���

��*ل kب�$                ck6 ح%*ی6 ور�*ی�6 ا"FJ -م >Jا��ع ا�#D%�ا LJم� �e< ی��! �!* ا���Jف ��
   kً!* أو�اق     : ����6 ب*�#H�< ت�ا.� ا��ت ا�eD%�ا t#ث* "�*    ت�$ی$ ب C%#!�� Gوم- ث�  :  ت�$ی�$  ���

ا^��*ب ا��< أدت إ�� ت!�*م< ه�;� ا�%��eDت ا���< ت���r ��- دور ا��1* �ن ب��C ه�;� ا�%��eDت                    
        ��� C�%#�م�- :��ل ا G�"�� *%���3ع ، ودرا��6        وه;ا م��ه�;ا ا _�T�*� >���ی#*ت ا�D���ا �ح��

             >�e� O��وذ ، *�Y"5 ��1ة�وا L#F�م- ا*e65 م��ی#*ت م- ا.C م#D��ه;� ا *Y"�!$ ا�< ت���ا m�kا
 � C%#      اق وه�;ا��*ل ا�#�cا *Yب � ت�Hی�ه* وت�Hی# *Y�e< ت��Gf مZ ا�\�وف ا��اه!6 ا��< ی%�

�وع ا�1*دم6 �  .م* �!�*ول ب�=� م- :�ل ا�
  ا��Cع ا ول

  ت;6ی6 ��. ا�	*NKت ا��( ت�اج^ ا����CD �����اق
�*ل ا�#�اق ا�"�م ت�_ وjcة ا�#!L ا�%��2 وا^ره*ب و      cزخ أ��1� وا ا�L�HM و        ی��  ا��"TY��

F��5ً� ���- ا�k���$اءات ا�T!���"6 و u��1 ا���*ی��6 وا��#���"G و6���J ا���M$م*ت  ) ا���$ا:�< وا���M*ر.< (
� F5ً� �- ا^ه%*ل ...c*M%�ه* م- ا�"Xو.  

    وی��Z��J أن ت����%� ت��$ا�"*ت ه��;� ا�%���eDت ا�!����"6 وا����T$ی6 وا�����"6 ���� أب!*f!��* �#���1د      
�*ل 5< ا�#�اق �Jk $Jا ح��GY  ، م-  *ح"6 أ:�ى تT$ر ا^ش*رة ا� أ)40(أ:�ىc^ف م- اk^ن ا

 ت��eی- ا�%T�Z�%         )41(أو ش�ه�ا أو ی�%�ا  ��� O��ذ me#!"�� 6�T"�!�*6 وب"��� أو أ	"��ا ب�jم�اض  
>Jا�  .ا�#

�6 ی�R��H ا^م�� م!�* ت�$ی�$               "#F��ی�6 ا�D��ا �;Y� 6" � *J 6ح%*ی � ت�5"�� C%#  >e� �"و��      
  >5 6���H�< ت�ا.� ا��ت ا�eD%�6 م#�1$ة   ا�j��%�ت#$ ه;� ا  ZJا��اق ، و5< ا�وی#�Aى ا����R   ! ا�#

�*ل و��م�F5 GYً� �- م- وراء ذ�O ��!�ع ت�O ا�%�eDت وت#$ده* c^أم- ا m%ی *Y!م t#��*5
*YF��##��$ ���-    أن ب��ا Cة .$ی��$ة ب#"��$ة آ���ا�%T�Z��% ا�#�ا��J< و��"���  G"��J وم=��C  ی����G ب��x ��� �e*ه

  .ا�D*ذة ا�\�اه��!�*ول أن  �1< ا��Fء �� ب#t ه;� 
���� 6���Y�ل ح��ب ا*�ckة ت!*ول ا��ات أوا��e*ی� ))42أو ا�%M$رات( اkرت"-(x*هe�%�أوا 

�دی-D�%�ل ا*�c^$ى ا�ة ��*ل )43(أو أ��!D*ق ا��!� وا��"�eت"- ؛ وتAداد ه;� ا�\*هcوأ 
 .  )44(ا��Dارع

�*ل ��� ا��5م م!* 6�"5�y:��ق وا��$ی- وذ��O ب���            ����ck6 ح��ل ا" *eة ام�R أ #�$ام  x*ه
 C�H�اف ا� . ا��J*ب6 �� ه;� اkش�6c وا��< ��wدي ب*�!�"6T ا� أ �

����             R��*!یk *�Y!م t#���6 ا����Mم *ً�!Yذ م*�Mتjب GYم*�"J%�$ارس و�6 م�- ا��H�ب ا�x*ه�ة ت�
و��5< ا��اZ��J ت��T$ر اkش��*رة ا��� أن ه��;�   . ا�%��*رهG أو J"��*مGY ب*^����T$اء ه!��* وه!��*ك   

� ب"- 	��ف اk *ث =eة ت� .ا�\*ه

�*ل 5< �%�"*ت إره*ب"6 ����ckل ا�� .)45()ا^�%*ل ا�%���6( أوx*ه�ة تT!"$ وأ��

�*ل  ����cy� >�!T�ل ا����kة ا� .x*ه

�*ل ا�#�اJ""- م- �J C�Jات ا^ح��ل ����c^#$ی$ م- ا�1*ل ا�6 أ��eDى)46(م� .  او .Y*ت ا:

����  6J��*ل 5< �%�"*ت ا��ckل ا�� .x*ه�ة أ��

���� GYر ب*Tتkل وا*�c^ا LH: ة��*ی*ت ا��ذی�6 أو اkتM*ذ م- ا^�F*ء x*ه� GY��� وا��
�ی6 ��#ً* تT*ری6 ی�G ب"#Y* ب%�*�� D��6  ا�f*c 6"�*47(م(. 

�*ل ب%k -Yت�!*�R وا�%*رهG آـ ����ckا C%� ة�ا�$�*رة ، ا�%*ل 5!"6 5*ح6D ،ا�M$مx) 6*ه
�ب��*ت ا��%��C ب"��Z    ب*�%!��*زل أو بjم��*آ- م����Dه6 ، ا�����*6X ، دب*6��X ا�����Tد ،     � Z��5د 

� ، ت�%"��Z اkح;ی��6 ، ب"��Z ا�%��M$رات وا�M%���ر      f*T����آ"��*س واkش��"*ء    ،)48(اjب �"����ا��
�وب*ت       -ا�%AابC- )49(ا���Fت ا����6 D�%�ا R��#%�اد آ�ا t#ب م- أ.C ا����ل ��

 *Y#"إ�*دة ب C.زی6 م- ا*� ).ا�� م- ا^�%*ل ..ا�
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 .ت$اء م�ب�� ا����D ب*�m!T ا^:� وار) x)Transvestism*ه�ة ا��r!M أي ا����ل  ����

�*�Y* م- .�اء ا�\�وف اJk��*دی6 ا��6�#  ����cأ Z"ب� Cf#�ا�ا t#م ب*"J ة� .x*ه

����  GY����c Rی61 ت���Hل وب*�cy� > ��?ل ا����kة ا� .x*ه

�ه"Xة *     و�HM�ا �وا^�%*ل ا��< k ت��G بY �e* م- ا�k%*ل ا�%Y*ری6 ا�D*ذة  م- ا�\�اه
   C��%#�ق ا�����ة و*��"��� G< ت#��$ه����ة      ا� F��5ً� ���- آ� ��Y* ب*��k 6��1"1ت��$ر ����"GY أم���اkً آ="��

 r"��1"6 ح�ا "6 وم� �f*�  �ة ت!�Hي ��HM�ا ��ار، وم%* kشO 5"� ان ه;� ا�\�اه%��jوب
�ا5"�6  (ی%�$ اث*ره�* ا�� ا."�*ل �$ی�$ة وه�;ا م�* ��"wدي ا�� تY$ی�$ ا��!"�6 ا���آ"�"�6                 X�%$ی�ا (

   >Jا���*ل وأ.��*دهG       و�k"%* إن ه;� ا�%�ح !��%T�Z% ا�#c^��1ل ا� *�Y��: -م� CeD��� 6�
 GYت*"�Mوش.  

  
)��Gع ا��Cا�  

  ا%س,�ب ا��( أدت ا�& ت��م( ا�	*NKت ا��( ت�اج^ ا�I ���CD( ا���اق
    Z��%�T%���5< ا C���H�"6 ب���` ا������ا �       ��5< ا��اZ��J ه!*���O ���$ة أ����*ب أدت ا��� ش��"�ع ا�\���اه

      "��	 Cدي و��ام�*���Jkا C#*م�ا *Y!م >Jا�6 و��ام�C أم!"�6 أ��Y%_ �5< ت��*GJ ه�;� ا�%�6�eD        ا�#
و��امC ت�ب�ی6 وث1*5"6 و��مC أ.�%*�"6 و��"� ��!#%C �5< ا����Hر ا�1*دم�6 ��� ت��3"2 ه�;�          

  .مC بD<ء م- ا����"C اا�#�
  ا���م? ا ���bدي .1

�ة ا�#�اJ"��6 ، و:*	��6 ��5< 5����ة         ���kا C��:د ��� �#��R ا�#*م��C اJk����*دي دور� آ�"���� ب*����jث"
 k*ر ا���ا                 r�"ح C��H�ا ��� >���� CeDب� R����ه�;ا ا m�e# وأ ، *�Y��1< أ����ة ا����J��*دي وا�

6  \��ًا ^رت��*ع ا��#*ر ا�%�����Aم*ت           �"Jا���*ل ا�� ا�%�$ارس م L���e��6��f*# ا�#ckأرت"�*د ا أ��3
6 5�ص  �J6 و�*H��زی*دة ا R *. �ة ا�#�اJ"6 ، ا��kا C:ض ح*د 5< د*�M أ R *. ا�%$ر�"6 ا�

C��%#�وه�� . )50(ا       lاب��� ���*ل ا�#���اق ���* �ا وی#��* �ن ا�"���م م��- ا5k���1*ر ا���cأن ا ;ا م��* ادى ا���
   .)51(ا�%���Aم*ت ا��زم6 ���"*ة

 ا��Z3 ا���< ، آ%�*      ����ة ا�#�J"6 أ #me وبCeD آ�"�y� دي*��Jkا Z3��ان ت$ه�ر ا    
          Jا��ة ا�#��k6 �5< ا�"�*%�.k"�*ة ا��ا ��� م�- اkو�3*ع م%�* أدى ا�� ت�$م""X ��   �"�6 ، وا��T$ی

    C%1*ب��6 آ%* ح$ث ب*"Jا��"�< 1�c< ح$ث ��#t ا^�� ا�#c `ت�� O�*!%1*م ان ه�5< ه;ا ا �ب*�;آ
�ة �� ا��"�*ة اk.�%*�"�6 �5<    )52(ت�ّدي 1�c< وه;ا م* ی��D ا�1�Aة ا���ی6#    "HM�ات ا�ذات ا��jث"

6���H�ا C�1�م�   .ا�#�اق و��
     *��Yف أم*م���J��ا R��.ا��ا `f*��1��ة   إن وم��- ا����kا O��e�ا�#*م��C اJk����*دي �#��R دور آ�"��� ب�

�*�Y* م1*ب�C م���� م�*�< م#�"-        cا Z"6 ب�"Jا�� ا�#�kا t#م ب*"J ا�#�اJ"6 ح"r ادى ه;ا ا�#*مC ا�
�*�C��x >��5 *��Y ه��;� ا�\���وف اJk����*دی6         cب"��6 أ�� ا�1"��*م ب�ا.���Y* ب����kا Oت��� Z"H�ت���k r��"ح

  .واk.�%*�"6 وا���"6 ا��6�# 
 ��;Z ?م�(   

�ة ا�����*ر     ���6 ��5< 5��"Jا��ة ا�#���kا *��Y!< ت#��* < م����"6 ا�����ت ا�eD��%�م��-  *ح"��6 ث* "��6 ا   
�ة ب%��ض ��F*ل       ��kاد ا��j5 C	*ب6 أح$ أ�5H�6 ا"��  �� *ً��� me# أ *Y��1< أ���ة ا���وا�
                �����ی- أو�15$ان أح�$ اkب��ی- ���ف ی�wث� وب�CeD آ�":kاد ا�5kا �� *ً��� me#!ف ی��

�ة �J$ ت#���3ا ا�� ش�� اkم��اض و:*	�6               ا��*J"- ، ا��   �����*ل :��ل ه�;� ا�ckأن ا R� *. 
              ���*ل أآ=�ckوب%�* ان ا ، ��H1�ا ���ض ��� �����ث ا��"�< ا�;ي ت#��ض وی�#�\  *Y!6 م�F#%�ا
�ری- اkواC��f م��- .���اء ا������ث ا��"���< بC��e 	���ر� ، وه��;ا م��* أآ$ت���           F���%�ا G��Y5 6ش*Dه��

H< ت��#�%"6 ا�ب�*ث اk$ررا�*ت وا�%��3عا�ا ا;Y� _J�)53(.  
2.  )�  ا���م? ا م

���C ا�#�ا��J< ، 5#%�"��*ت   H�ا ���� {����� m��e# أ ���H1�;ي ی#��* < م!��� ا���م!��< اkار ا�1����kم ا$��
� ا^ره*ب< أو ا�L��1 ا�#��Dاf< اkم�ی�e< ب*����اری�          "T�ا�LHM وا�%�*وم6 أو ح�ادث ا��
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 ���Jا�����C ا�#H�6 ا"�����< ����Y;ا  ���T$ آ=����ة وبC���e ا6������k ا��$ی=���6 ؛ آ���C ه���;� ��ام���C أث����ت ب!
 ��C ا�#�اJ< ا� ا�#!L وا�#$وا "6 وبCeD آ�"H�م"�ل ا -� �ًF5 6"���اب*ت ا�!H3kا.  

         ، 6�"�f*H�ا�*ت ا�ه;ا وتT$ر اkش*رة ا� ان ا�%$ارس ا�#�ا 6"J�G ت�e- ی�م�ً* ب%!�ء ��- ا���
� ا��� ت#���ض ا�#$ی��$ م��- ا�%��$ارس ا�#�اJ"��6 ا��� ا�L���1 وا��Y$ی��$ ���� ا���  "Dت�� Zf*��J��*5 س*

  >�f*c !       -ا ی#�* �ن م�����	;ی- أ���ا G�Yfل ام*م أ�"- زم�*�ckد �$د م- ا*YD��jم%* ح$ى ب
�اب*ت  ��"6 مAم!6 آـ H3ع م�- ا^ش�"*ء   (اA��#*�< أي ا���R وا� k"1  ا��"�"6 وا��ا m"اب�e�ا

            �5*�xkا GF�Jإرادي و���"��< ا��ل ا����ب�* GYF�#*ب6 ب�	ا R� *. ا��H"#"6 ا��< ی�*دY �5* ا�
�ار �5< ا�$را��6 5"%�*              وم%���k#�ب6 ا�	2 ی#�* < م�- ��	ا GYF�#ان ب -�� �ًF�5 م*Yبkا u

     u��1  -ء ی#��* �ن م��kw2 ه�����	وا ��ى ب��CeD آ�"����:kی�6 ا�D���� >��%�#�ى ا��%����ا t���M أ
A"آ�  .)54()ا��

       Z��"ر ب�*��Tتkة ا�   وا���T$ی� ب*kش��*رة ا�"��� ه!��* ان ��#*م��C اkم!��< دور آ�"��� ��5< رواج ��x*ه
 "Jا��*ل ا�#ckل م�- اب!�*ء ه�;ا           ا*��ckات ا�D�� ان "- :*رج ودا:C ا�#�اق وت$ل اkرJ*م ا�

��ن وی�*��ن وب�j#*ر ت��اوح م*ب"- HM$ ی���55($4000-200ا(.  
3.   ��I�7Eم? ت���ی� و�(  

     یF*ف ا� م* ��` j5ن ��%$ر�6 دور آ�"� ی��.R ت��"l ا��Fء ��"� ، ح" r�L�y ا�D$ی$ 
*F%$راء وأ��م- ا t#ب O�*!ه �� *ً��� me#!6 وه;ا م* ی��H�#�"%"6 ی��ؤن م#*م�6 ا��6 ا�"Y�ء ا

 ، 6%"Jب� � jاش#*ر� ب C%D15$ ت {"��  C�H�ء م#*م�6 ا���ر �	ة $� O�*!ه ZJا��و5< ا ، GYت*"�� 
      C%D#�%"�6 ، آ%�* ت��%�*دة ا�"#*ب ا�أ� � J*در ��"X � ب ب� أو أ�X�� م"Xم���ب ، و �"X � وأ

��"} ��� ب�Jj;ع ا��D�Gf* واه* ��� أم�*م ا8:��ی- م�- زم���f ، أو ا�1"�*م             	�ر ��ء م#*م�6 ا�     C�H
�ب� ب#!L م%* ی��R �� ا���Mف م�- ا��;ه*ب ا�� ا�%$ر��6  \��ًا ��%#*م��6 ا���"�6 ا���< ���ف                 Fب

 *Y� ض�  .ی�#
      *�Y��H< ت�1م ب��ت ا*��H�%�ا r"ة م- ح��kا Cآ*ه C1=%$ارس ت�ا t#ب O�*!ى ه�  م-  *ح"6 �:

 kح*ت                م- ا��	kء ا��ة ب�*����ع ����� ا�%$ر��6 وأ.���kم ا*�"J R��H�%=�*ل ی�ا C"�� �*ل ��c
�ه* م- اkم�ر"Xو O"ب*�D�ب�اب واy�.  

      GYم*"J r"ب�ی6 م- ح�   ه;ا ا� .* R أن ب#t أ�F*ء ا�Y"�6 ا��$ری�"k 6ی�1م�ن ب�ا.�*تGY ا��
     G� *ح م*T!�ا  ی!��R ا� دروس :���	"6 ی��1م   بjح�*ط  ��"6 ا�*H�R وأش#*ر� ب#$م ا�1$رة ��

بY* ا�k�*ذ أو J"*م� ب�Z5$ ا��ش��ة ���T*وز ا�%�ح��6 وه�;� ا�\�*ه�ة ا���< ی%�e- ان ت�	�L ب���*د                   
�ی�6 D�ا Oى ت�$� �"%F�ا .  

             R� *.  أ ���*� ا�6���H ا���� {��� �    �F5 �- أزدح*م ا����ف ا�$را�"6 ب#$د ا�6��H م%* یwث
ا� .* R �$م J"*م ا�k�*ذ ب$ور� ا���ب��ي ب�#��"G ا� .    6���H���L$م أمe* "6 ا�k�*ذ �� l�3 ا    

 م�ا	�6 ا�$را��6          �� GهA"��ی6 وتGY#"TD وت�e�وح1"�`  . وأی�*ل ا�%*دة ا�#�%"6 ا� م�e*تGY ا�
 ح�$ ا����اء �J$ ت�$  ا�� اC�J ا�%����ی*ت            : ب!* ا��1ل   ��� R��*H�ذ وا*��y� >%"�#��ى ا��%��ان ا

 R�H�#�%"6 وه;ا م* ی�ة ا�HM�ة ا�  .م!* ا���r �- أCF5 ا���C ���$ م- ه;� ا�\*ه
�"�6 �5< ا�%�$ارس ح"�r م�- ا�%L��w ��� ان ه�;�                    f*H�ة ا��ت �x*ه�ة ا�!#��Yx ى�م-  *ح"6 أ:�

ا�\�*ه�ة أم��$ت ا�� ا�%���w*ت ا���ب�ی�j5 ، 6	��2 تG"��1 ا�%�$ارس ��� أ��*س ��Jم< وه�;ا م��*             
�6J ب"- أب!*ء ا��c- ا��اح� ت��"� ا��� C%#"� C�1��%�5< ا $.  

  )�م? أج�	�)��  .4
��*ل م�- ا�%�$ارس ،                 ckب ا�أن ا�#�امC أk.�%*�"�6 ی%�e- �!�* أ���*ره�* ���R م�- أ���*ب ت��
     >��5 C��%#�*ب GYcا���M %��$ارس وأ�م��- ا GYf*��!اج أب�t#���5 أو�"��*ء اkم���ر ی��T$ون ��3�وة أ:��

 أ�*س أن أR�X ا�#*م�"- 5< ا��رش هG م- ح%��6 ا��YD*دات وم%�-          �� O�وذ GYأآ%���ا  ورش
� ا�$و�6�J -� �F5 6 ا�%�دود ا�%*دي f5< دوا C%#�ص ا�5 �ا�$را�6 ا�T*م#"6 اkأن �$م ت�5
       GYf*�!ن أب�#TDرش ی����*ب ه;� ا�	ن أj5 �"رش و����5< ا C%#�ا .#�_ هkwء ی�jTون ا�

  . ))56��C%# م#GY وت�ك ا�%$ر�6
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      *�ckا �� �ل *5��Hق أو و5*ة أح�$ ا��ا��$ی-   آ%* أن ت�Oe ا^��ة أ�GY وبCeD آ�"� ب*��jث"
���� 6��C�%# وت��ك م1*��$ ا�$را��6 ، ه�;ا                H�ا Z�5�5< د GYت�� Cه;� ��ام Cو.*ت آA�أو ت#$د ا
�Y* وبCeD آ�"� وم���ظ 5< �*Fت � اkح�*ءات ا�M*	6 ب!�R ا��Hق 5< ا�#�اق ا�"Dوت

�ی-":k#1$ی- ا�57(ا(!   
        ��ة ا�#�kا C:دا Oe�اJ"6 م- .�اء 15$ان اkب*ء واk:�ة ام�* ب���R      م-  *ح"6 ث* "6 أدى ا��

ا�k�1*ل او ا�k%*ل اkره*ب"6 و�$م و.�د م�رد م*�< ا� �Yxر �x*ه�ة ا��Aواج ا�#��5< أو      
�ة .$ًا �� 5�"*ت!* م- .%"�Z ا�!��اح< ا�!���"6 وا����"6             "H: ة�زواج ا�%�#6 وت#$ ه;� ا�\*ه

  6�"�*%�.k$ی!"��6 ت�   . وا�ت ا*���w%�ا ��� R��.��;ا ی��ة     �%�C م��w�"*تY* ب*����$ م�- ه�;� ا�\��*ه
�ة وت��"6 اب!*f!* ب*��1ا�$ ا��kم"6 ا���"�6 ب��6 ش�وط ا�Aواج وا�!�R وا�%"�اث      HM�ا

!  
 )�م? ا���1ة  .5

�ة ش�Y$تY* ا�%!6�1H ب#�$ ح��ب                   �Tه �     �1$ شY$ ا�#�اق 5< ا�m�%M ��!�ات ا�%!���م6 ا�� اآ��
�ة دا:�"19486Tة ام* ب��رة ه�TY�ت ا;Mات $J< ، و��ا `c*!%�ن م- ا*e��ح �$د م- اA  r"ح 

�ة 	���رة   ��TY�ا ;��M�ت $��J ام!!��ً* ، أو ��< ا��� م!��*c` اآ=��f*��c L��!� ار ام!��< أو�ت��YD$ ���$م ا����1
      GY�*���ckو G��Y� -م���ذ ام�� -��� r������ د�����رج ا*��: إk ان ���Xء .:���وج ا�#�اC��f ا�#�اJ"��6 ا���

�ة ا�#�اJ"6 ب�"    �kا Cار اث�1_ آ*ه�T�6 5< دول اD"#%�6 ار��*ل    ا�" *e6 ��$م امT"�!�_ ا��	ا r
�ی�6 ا�Y*م6 D�ا �;Y� 3"*ع C=%%$ارس وه;ا م* ی�ا �*�GY ا�cا.  

�C ا�#�اJ< ، وا��wال ا�;ي    H�م%* ی#* < م!� ا �     و5< ح1"61 اkم� ه;� اkم�ر ت#$ C"�J م- آ=
�*ل ا�#�اق ؟: ی$ق 5< ا�%T*ل c$ م- 3"*ع أ���6 �"�e�ا C���م*ه< ا  

����6 �5< ا�#��اق kب�$             ب#$ أن H�< ت�ا.�� ا���ت ا�eD%�ت!*م< ا  ب"!* ب#t ا��k*ب ا��< ادت ا�
�ة ح"r أ Y* تY$د ا�%T�Z% ا�#�اJ< ب�م��� و:*	�6           HM�ا ��!* م- ا���r �- ا����ل �Y;� ا�\�اه

�D� 6!=*م�دون �- ا Gه >Jا�  .  اذا م*��%!* بjن أآ=� م-  �L ا�%T�Z% ا�#
   r���أن ا ZJا���1ل      5< ا�م!* ا R�H�6 ی"F1�ا �;Y� 6" � *J ح��ل -�  : -� *ً � *J ولw�%�أن ا

�اف ا�1"��*م         �ckا Z��"%. ��� R�.��;ا ی���م!"6 *F"6 ت��وw���%�*5 اف ��$ة��cة أ�ش�"�ع ه�;� ا�\��*ه
     *�!#%�T"6 5< م����ا �� ��%T�Z�% ب�م���      ! ب$ورهG ���$ م- أ �D*ر ه;� ا�\�اهHM�*< ت!�;ر ب����وا

ا^م"��6 ب�"- ش���ی�6 آ�"��ة ��5< ا�%T�Z�% وا���;ی- �"�����ن ��5< ا�%����C�1     وذ�� ^ O���D*ر ا�C�YT و  
�اف ا���< ت�Y"�� Z�1* ا�%��wو�"6                   �ckو��"�� ��!�*ول أن  �2�3 ه�;� ا Z�%�T%�ر.*ل و �*ء ه;ا ا

  :ا�1* � "6 واJ�:k"6 وا��< ت�%=C ب%* ی�< 
  وزارة ا������  •

ا����*R���5 Cf ب�C ی��.�R أح*6�c      ان ا�#%�"6 ا���ب�یk 6ت#!�< l�15 تY"��6 ا����ام� ا��#�"%"�6 و      
ا�*H���R بC��e ا���*ی��6 وا�#!*ی��6 وت��TD"#� �%�ا	���6 ا�$را���6  \���� ^ه%"��6 ا��#���"G و��"��� j��5ن    
�ورة م�*ب#�6 ا�%��"�ة         F#�"%�6 ب���6 ا��"Y�%�$ارس وا�ت` أدارة ا*� �� Z11* � "6 ت�"6 ا�وw�%�ا

  .*ح6 ا�#�%" 6���F5 6��H �- ا��$ م- x*ه�ة ا����ب بCe ا���*Cf ا�%�
�ورة آ���ن ا�%��*دة   Fم��6 ب��A%!��*ه� م��ا Z��3%#!"��6 ب��ب�ی��6 ا�م��-  *ح"��6 ث* "��j��5 6ن ا�%����w*ت ا��
           $�". CeD6 وب�����Hم R��e�ورة آ��ن ا��3 -�� �F5 6��H�� 6ی�e�ا�#�%"6 ت!�GT مZ ا�%�e*ت ا�

  .وبlM وا23 
�*H�< ت�.� ا��ت ا�eD%�6 اT�*#%� 6م$ر� C%*�< 5< آ�أ. rب*ح Z3ورة و�3 -� �F5 R.  

•  �I�7Gوزارة ا�  
           Cf*����ل م�- :��ل ا*��ck$ى ا��< ����ا �D�  ��� C�%#�ا *Y"�� R.��م ی��kة اAY.أن أ   
    R�"X�ا�1%�ؤة وش*ش*ت ا����Aی�ن ب�HMرة �xاه� ا����"6 ا��< تG اkش*رة ا�"�F5  *Y ��- ت

�*ل ب*��#�"G وب"*ن أه%"�� ckا.  
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  وزارة ا�6@'��  •
�3�ورة       ی���Aم �� وزارة ا�$:�    -�� �F�5 ل ه!* وه!*ك*�ckة ت��ل ا�"6 ا��$ م- x*ه

���*ل ،         ckا C��%� Z��!وم �"����ا�#%��C وب��CeD داG��f ب��$وری*ت ��%!��*c` ا����!*�"6 وا����رش ���
�*ل ckا C%� #�61 ب1* �ن�%�ت ا*%"�#��� -"��*M%�6 ا�J*#وم.  

  أو���ء ا م�ر  •
 م�ا	��6 ا      ��� GY�*��cأ Z"TD�م�ر دور ه*م بk"*ء ا�أن ^و      �$را��6  \��� ^ه%"�6 ا��#��"G ا��

    6"���!T�آ"*ت ا������رة ا���H:ل و����e�رات وا$��M%�ا >c*��#رة ت���HMل ب*���ckت��"��6 ا R�� *.
�ة HM�ا . GYf*!$ى اب�$ی!< �ازع ا��وزی*دة ا.  

  ا�	gس��ت ا�;�Kم�� و��W ا�;�Kم��  
���6 5< ا�#�ا     H�ی6 ا*��� ا���eم"6 ا�%#!"6 ب"Xم"6 و�e��ت ا*��w%�ا ا��$  -�    C�.ق م�- أ

�ة 5< ا�#�اق =eن بk< أ�3_ ا��اق وا��*ل ا�#cد ا$Y< ت��"6 ا����ا �ا��$ م- أ �D*ر ا�\�اه
�وف ا��اه!6 و��"� j5ن م!\%6 ا�"� ��e ی��.�Y"�� R* أ��$اد ا�$را��*ت واkب��*ث          \�� ��\ 

*	�6  ح"r ان ه;ا ا�f*e- ب�*.6 ا�� ر�*ی�6 و�!*ی�6 :   . وتG"1 ا��Z3 ا��اه- ��#%�"6 ا���ب�ی6      
�ی�6 D�ح�1ق ه;� ا �م اي 	�رة م- 	�ر ا�k�$اء ��Tی Zی��ی#< �Dت C:$وت.   

  
:��Gع ا��Cا�  

  م��< ا�	*�ع ا���ا�( م� ���2 �	�ی� ور)�ی� ا \�Cل
�*ل تAداد أه%"6 و:*	6 إذا م* : 5< ا��$ء kب$ �!* م- ا��1ل       ck6 ح%*ی6 ور�*ی6 ا�j�%�ان ا

   �	 �ب ا����r �!�� ی�.�$ �5< ا�#$ی�$ م�- ا���1ا "- آ*�$����ر         ��%!* أن ه;ا ا�%��3ع ا�;ي  �#
�د ا�!u ��"� 5< ا�$���ر ی#$ ح%*ی6 وا6�3 (T6 ؛ و��"� 45ن م�$و�ن 5< ا� *J وا�;ي ی#$ أ��

 ح%*ی�� ور�*ی��     �� C%#�ا R.��;ي ی�` ا��ا ا;Y� (       %�*دة�م�- ا kًة او��1�وه;ا م�* اش�*رت ا�"�� ا�
 م*ی�<�2005!6 م- ا�$���ر ا�#�اJ< ا�!*5; �) 30(�� _�  r"ة (: ح��د وا^���C ا�$و�6 ��eت

�C وا�%�أة ا�F%*ن ا?.�%*�< وا���< وا�%�1م*ت ا?�*�"6 ��#"� 5< ح"�*ة ح��ة     H�6 ا	*Mوب
 Gf�%�ا -e��وا R�*!%�ا C:$�ا GY� -مwی%6 ت�  ).آ

���*ل آ*�   ck6 ب�%*ی��6 ا����M�م ���"X ى���1* �ن  F�5ً� ���- ان ه��;� ا��%*ی��6 ت���د ��J >��5ا "- ا:��
      G�Jر >�Jا�و�J* �ن  1984���!6  ) 30(و�J* �ن ا���T*رة ا�#�ا�J< رG�J     1951���!6   ) 40(ا�%$ < ا�#

 GJ#�1ب*ت ر�!6 111ا��#!*ی6 1969�_ ا�< أو��1* � "6 ا�%�اد ا�#$ی$ م- ا�1* �ن ا�ه;ا ا G3 r"ح 
�ی�6 ا�Y*مF5 6ً� �- إن     D�ا �;Y� 6%*ی��وا      G�J6 ر�"fاAT�%�*آ%�*ت ا�ل ا��	ن أ� *�J)23(  6!��� 

  .�*�� ه;ا ا�%��3ع  1971
����6 �5< ا�#��اق             H�ی�6 ا*��   وا�T$ی� ب*�;آ� ان ه!*�O ا�#$ی$ م- ا��1�ارات ا���*درة ا�%�#�6�1 ب

 G��Jار ر�وا���1�ار 1987����!7276ا���1�ار 1979����!6 1534وا���1�ار رG��J 1976����!6 976آ��*�1
  .1988��!6096وا�1�ار 1987��!6 881

�*ل 15$ تG اkش*رة ا�"Y* 5< �"*ق ه;ا ا���r   ام* ا��1ا "- ا�%�6��M ب�%*ی6ckور�*ی6 ا .  
وم- ا��f*1` ا��< ی��.R ذآ�ه* ان ا�#�اق آ*ن م- ا�$ول اkو� 5< ا�%!61H ا�#�ب"�6 ا��;ي �J*م      

�*ل وذ�O ب�jری�         ck6 ح%*ی6 ور�*ی6 ا"#%. m"�j�6 دوره�*م  19/3/1928ب"#%T�ا �;Y� آ*ن $Jو
��*ل 5< ا�#ckی6 وح%*ی6 ا*��  .)58(اق واkه�%*م ب���GY وح"*تGY ب

     -e�ان م$ى    و k1* � "6 إ�%�اد ا�#$ی$ م- ا�ل 5< ا*�cy� 6" � *1�%*ی6 ا��ار ا�Jم- ا GX� ا���
 6�"�J *Y�"�*#5 ًا$. k r"اق تب�����6 5< ا�#H�ة اه$ار ا�  .�$ م- x*ه
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  :ا��Uت	� 
  :ت	G? ا��Uت	� �i1ا ا�,;: م�h ا���Uم وت�2	� 

  :ا س����ج�ت . أ
����6 �5< ا�#��اق  ی�م�* ب#�$ ی��م ،               H�< ت�ا.�� ا���ت ا�eD�%�ا GJ*��ٌ̀ ب!* 5< ا�M�*م أن  �"- ت    ح1"
 *%"�kت و�eD%�ا Oم- ت� $��� C%#�ورة ا�F"6 ب�$و�%��"6 وا�ات ا�	k_ ا�ت#* O�ذ C.وم- ا

� ��!�"��� ا�%T�Z��% ا���$و�<  ��HM�س ا�J*��  6�����H�ی* ا*F��1%#!"��"- ب�رة ه��;� ب#��$م* دق ا���HMب ����م� ب
    ���"Xو � ح��$ ا�����اء  \���ًا ��jث"�ه��* ا�%�*ش������ $���ا�F��1"6 ا����< أ���3_ ت��F��J CeD"6 ا�"���م وا�

 Z%�T%�6 5< ا"�*�k!"6 ا��ا �� ��*ل ا�"�م هG ر.*ل ا��$ وJ*دت�  ا�#�اJ< ا�%�*شcj5 .  
�ب ، أن ت�eن ا��1ا�$ ا�1* � "6 5< م1$م6 ا����ل ���$  �م�- ا�k��$اء ���           و�"m م- ا�%��

    uM3$ أي ش C�"����6 5< ا�#�اق ، �F5 �- ذ�O 45ن ا��1ا�$ ا�1* � "6 ا?م�ة ���eن ا�H�ا
�*لckح�1ق ا   .ت��ل ��  ��� ا�k�$اء ��

 أی�T*د ا�����ل ا�1* � "�6 ا�%!*���6                   ��� C�%#�ورة ا��3 �ع ا�#�ا�J< إ��D�%�ا ��$  *! j5 �"و��
���6 و:*	6 H�%*ی6 ا��*رم6 ��ة ا�5< ا�\�وف ا��اه!6 ا��< ی%� بY* ا���$ وا��< ت��G بAی*دة آ�"

�اف ا�T!����<  وت#��*c< ا�%���M$رات       ��� kل وا������%���$ارس وا�ل م��- ا*����ckب ا�م���6��x ب����
           وا����$:"- وت!��*ول ا�����eل واkدوی��6 آ*�%!��HD*ت وح����ب ا�F��5 6�����Yً� ���- ت#�GY��3 ا���

��ل ا��T$ي وا�T!�< و:*	6 وان ا�%T�Z% ی#�       ��kا       * < م�- ا ���ت ام!�< ی�!#me �ـ��"�ـ} ���
�*ل ، Y5;� 5< ا��اZJ اح$ ت�آ*ت ا����وب واkزم�*ت     cy� 6"!$ی�6 وا"J�:k6 وا"�*%�.kب"6 ا�ا��
�ی�6 اkآ=��� ه��D*ش6 ���;ا kب��$ م��- ا�#%��C وب����رة ����ی#6 �����$ م��- ��3"*ع    D���ا Gل ه��*���ckوا ،

���6 5< ا�#�اق H�ا.  
�ی#< �"F%- ح%*یJ 6* � "6 ^."*ل ا�%��C�1 م- ا�F"*ع    م-  *ح"6 ث* "6 ان ا��$:C ا�D�  

 Zءم م��ی r"ب� -"!c%�ا�$ى ا�< ���زی*دة ا �� C%#�ن ا*e%ورة ب�F�م- ا � j5 O�ذ -� �F5
      �J6 م���!J $#ی�6 ت�D�ا �;Y5 6���H�< ت�ا.� ا��6 ا�j�%�رة ا�H: 6ب��;ر    ت *�Y#م C#*م���ا R.��ی 

  .ش$ی$ 
�ى  ��:kا `f*��1��وم��- ا        *Y$ی���ف ���J��ا R��.��< ی����"��6     :  ا�$و����1ا "- ا�م��- ان ا GX� ا�������

وا�$ا:�"6 و:��	} ب#$ ا �Y*ء ا���ب ا�#*�%"6 ا�=* "6 ش��_ ا�#$ی$ م- ا�!��ص ا�1* � "6 ا��< 
���*ل وم!#��_ �%�G��Y ا���;ي kی����Gf م��Z ا�%��*رهG اk أن ا����Dارع           ckی��6 وح%*ی��6 ا*��اه�%��_ ب

�*ل ی#%��ن أو ی���T$ون R��Xj5 ه�kwء �J$        واkر	�6 وا��رش ا�#�اk 6"Jت   cم- ا ZJا��5< ا ��M
                  G"�*ء أم��ره�ى او$�� C�%#ی GY!م� t#���ن ا��eی $�Jزق و�ت��ب�ا م- ا�$را�6 ب�=} �- م�$ر ���

 ت�ك م1*�$ ا�$را�6 �� Gوه�  .ب#$م* أ.�
�*ل ا�%����ب"- م�- م1*��$ ا�        ck6 ان �$د ا"Jا��ت1*ری� ا	$رتY* وزارة ا���ب"6 ا�#"Dرا��6     وت$

F5ً� �- ذ�O 45ن ه!*�O ت1*ری� م"$ا "6 ات�2F  .  ا�*c L�R وc*��6 �!�ی} 70اkب�$اf"6 یAی$ �-    
      6J����*ل ��5< ا�#���اق ا	�����ا ���3"6 ����*ب*ت م!\%��6 ت���1م ب���ck#$ی��$ م��- ا�ان ا *��Y��: -م��

1�ار اkم!<��kم ا$� Cx >5 O�$ود وذ��رج ا*: GY.ا�  .ا�GYf*F او ا�%�*.�ة بGY وا:
  ��Zت ا���. ب
1 .    6"J�:kب"6 ا��ة ا��e5 س  ( –دم����س ا�G"1 وا�%�*دىء واk:�ق وا�#*دات وا��*1�5 $"<  X

 6��H�ا *!f*!#�"%�<       -)اب��!\�*م ا�6   (- �5< ا�%f*1�%!�*ه� ا�ا (-       m�%: م�$ة u"��Mم�- :��ل ت O��وذ 
��ف ا�����G ا��#�"%��< ب��$ءًا م��-   ��	 Z��"%. >��5 6����H�"��6 ا����ح���6 ت#�"%"��6  Cم��- آ�� `f*��Jد G"���#��ا

    أ������ب إد:*����Y* وا�%������ى ا�����1#D���%�ورة أن ی����3 Z#�"���* ، م����$را����*ت ا�ا ا^�*���< إ����
� ا��< ت�#�ض �Y* ا���د آ%* ی%�e- ا���M$ام و��*Cf اkت��*ل             c*M%�ا وا��#�"% �Ce م�ح�6 ��

"��6 ا��� ا���M$امً* kً*�#5 ����   ....ا����Aی��ن ، ا?ذا��6 ، ��ح�*ت أ�� �*ت ، ا����L      : ا�T%�*ه"�ي  
ا�6��H ب*�%�eDت ا���< ت�ا.�� ب�ده�G م�- :��ل ا�k%�*ل اkره*ب"�6 ا���< ت�wدي ا�� ت�$م"�ا���د                 
       >��5 6��"!c��وح ا��س ا����X وا��!"�6 ا����"��6 وJ��C اkب�ی��*ء ���� ح�$ ا�����اء وا��jآ"��$ ا��jآ"�$ ����

���GY م- :�ل حR ا�#�اق ووح$ة أرا3"� وش#��   .  
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ا�$را� 6�M$م6 وGY!c وأ ��GY وت�GY�"X ب*^��%�ار 5< م1*�$    ا����"6 ا�#%" 61��6��H بjه%"6     . 2
        Cf*�����ا �Dب�� GY!��c6 ��5< ح%*ی��6 وHD��!�%���*ه%6 ا�ا ���� 6����H�ا A��"�ا�$را���6 ؛ ا��� .* ��R ت�
�ه�* م�- ا�F�1*ی*                 "Xب�*ء و�Ye�%"�*� وا�ك ا�Y�ش�"$ أ���آ�%*ی� GY����"�GY ب%!�Z ازدی�*د ا�����ث أو ت

  .ا�Y*م6
� ��Y"5* ا�\���اه� ا������"6 آ�����ب ا�6����H م��- ا�%1*���$   أ.���اء م���2 م"��$ا < ��%��. 3��=e< ت����ارس ا$

 أو �Yxر ح*kت ش*ذة �- ا�G"�1 وا^:��ق ���اء ت%=��_ ب5j#�*ل أو أ��Jال آ�*��6 ا����اط              ا�$را�"6
  O���ت وذk*����ه��* م��- ا�"Xو �f*e����ا >c*��#وت   �;��Y� ل������د ا*��T%#!"��6 ای�ت ا*��YT��  ���e< ی����!

 6�eD%�ا.  
4 . *�"Y�ا Rت$ری RTی       >�e� GYرات$�J 6�"%!زم�6 وت��رات ا*�Y%�%#��م�*ت وا�ب* G#�"%"6 ?م$اده��ت ا

 ت��"�6              ��� C�%#�وا Z�%�T%�م �5< ت���"- أو�3*ع ا*Y��kم�- :��ل ا GY1"*م ب�ا.��*ت�ا GY� ی��!
        GY�����س ا���وح ا��c!"�6 ب!�Xو G"��#��ه%"6 اj6 ب��H�ة      . اA�"رآ C�=%#�"%"�6 ت��ت ا*��"Y�ان ا r�"ح

�#%�"�6 ا���ب�ی�6 وت�T$ر اkش�*رة ا�� أ �� ��� أم�e- ت��5"� ا^��$اد ا�e*5"�6 م�-             أ�*�"6 وه*م6 �5< ا  
 Gح و5*��"6 دوره*T!ب �Dی� O�#�"%< 45ن ذ��!\*م ا�ت 5< ا*�"Y�ة م- ه;� ا$"T�!��"*ت ا�ا  .  

�ًا            . 5"��J *ًب�ی�6 ت�$ری���."- ح$ی=ً* C��J أ �F%*مGY ب*�%���w*ت ا��M�%�ا Rت$ری R.��م�-   (–ی
   �Yث�ث أش– �  �Yب"�6        -) _ أش� C�J م%*ر��GY ا�%Y!6 وذ� O�e< ی�����ا ��� و��< بm��j ا��

ا�#�%"6 ا���"�6 ، ه;ا وی��.R بY;� ا�$ورات ا�%�6��M ب�j$اد ا��eادر ا��#�"%"6 م�ا�*ة �$ة      
 R�� #��*م        (.�ا�=��1*5< ا�ا R�� *T�ب���ي ، ا� ).ا�R�� *T ا������M< ا^آ��*دی%< ، ا�R�� *T ا�%Y!��< ا��

  !$ورات �� ا�%���ى ا�%��Hب و�"�_ دورات ش�e"6 و H%2 أن ت�eن ت�O ا�
 .#C ا�#%C م�e*مً� یRT ت#""- ��J 6!Tم"6 تGF مM��L ا�H1*��*ت ا�%#!"�6 ب�Y;ا       . 6�� *ً	�ح

�وزارة ا���ب"6 ، وزارة ا��#�"G ا�#*�< وا���r ا�#�%< ، وزارة ا�$ا:�"�6 ، وزارة ا����6 ،         : ا^م
ح"r یRT أن ی#%��ا .%"#ً* . kذا�6 وا����Aی�ن ، ا���*65 وزارة ا�#%C وا�wDون اk.�%*�"6 ، ا

�ی` �%C واح$ م- أ.C إیT*د أCF5 ا���C ���1"` اCF5 ا^ه$اف �  .آ
�ی#< ^	$ار J* �ن :*ص م�e*مC یGF ب"- ث!"*� اه�G ا��1ا��$ ا�1* � "�6        . 7D��ا C:$��ورة ا�3

���*ل ا�#���اق  cح%*ی��6 ور�*ی��6 ا ���� C��%#< ت����$ول اا������1ا "-  ؛ أ����ة ب*�ا Oت��� C��=م _������< ش��
 GJ1* �ن ر�!6 12آ*��ي1996��C ا�%�H�ی6 ح�1ق ا*%�� .  

 -�6 5< ا�#�اق �� واZJ ا� \�ة (   و5< ا�M�*م أر.�ا أن ت�eن درا��< ه;� J$ ا�%_ ب%��3ع 
6" � *J 6T�*#ت ) م* *%F�ة 5< زی*دة ا$f*5 -ت م* أت�:*� وات��%� م�Y\�%ً* وا�3ً* ، وا��إ

�ام6 ا? �* " 6�Y;� ا�1* � "e�ام ا��ض اح���*ل 5< ا�#�اق وتckك ح�1ق ا*Y� ا �6 ا��< ت�\
�ی�6 ا�Y*م6 وا�%�*Y"�� 6\5* م- ا�F"*ع D�ا.  
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  :ا��1امj وا�	�bدر 
                                                        

 حرف الطاء مادة ،11 ، ج ألبن منظور–  ، لسان العربجمال الدين محمد بن مكرم .  1
 .ومابعدها400، ص )الطفل(

 . 5: سورة الحج ، اآلية .  2

  .59:سورة النور ، اآلية  . 3
 .437، دار المعرفة ، بيروت ، ص 3محمد بن علي بن محمد الشوكاني ، فتح القدير ،ج . 4

  .437المصدر السابق ، ص.  5
  . 5 آية ،سورة الحج .  6
ق الطفل في خالصة وافية لمعايير وقواعد االمم المتحدة لمنع أتفاقية حقو: للمزيد أنظر .   7

 .1993الجريمة والعدالة الجنائية ، منشورات األمم المتحدة ، نيويورك ، 

أكرم نشأت إبراهيم ، جنوح االحداث عوامله والرعاية الوقائية والعالجية لمواجهته ، . د.  8
 .37، ص1981، بغداد ، 10-9سنة، ال1مجلة البحوث االجتماعية والجنائية ، العدد

 القواعد النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث في مجموعـة صـكوك دوليـة ،               :أنظر.  9
  .1988منشورات األمم المتحدة ، نيويورك ، 

عبد الغني محمد سليمان ، مفهوم الحدث في االسالم ، معالجة فـي الـشريعة االسـالمية       .  10
بحوث منشورات المركز العربـي للدراسـات االمنيـة         لمشاكل انحراف االحداث ، مجموعة      

  .155، ص1986والتدريب ، الرياض ، 
عبد الواحد عبود صالح وخالد خير الدين ، أسباب تسرب طلبة المدارس الثانويـة فـي                 .  11

، 3 ، العـدد   4محافظة بابل من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية ،مجلة جامعة بابل ، المجلد            
  .2، ص 1999

، دار المـستقبل العربـي،   1نجوى علي عتيقة ، حقوق الطفل في القانون الـدولي ، ط          . د. 12
  . ومابعدها 19، ص1995

، ، مـصدر سـابق    4 ، ج   ألبـن منظـور    –  ، لسان العرب   جمال الدين محمد بن مكرم       . 13
 .199ص

، مـصدر سـابق ،   5، ج    ألبـن منظـور    –  ، لسان العرب   جمال الدين محمد بن مكرم       . 14
 .252ص

زيدومة درياس ، حماية األحداث في قانون اإلجـراءات الجزائيـة الجزائـري ، دار              . د.  15

 .11، ص2007الفجر للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 
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، المكتب المـصري الحـديث ،       1منير العصرة ، رعاية االحداث ومشكلة التقويم ، ط        . د.  16

 .37، ص1975اإلسكندرية ،

لسنة ) 76( رقم  العراقي النافذون رعاية االحداثمن قان) 1(المادة : للمزيد أنظر .  17
1983.  

من الجدير بالذكر إن المشرع العراقي حدد التسميات للمؤسسات التي تعمل على تنفيذ .  18
فسماها مدارس  لشريحة األطفال واإلحداث وذلك وفق مصطلحات تربوية عقوبات ال

أطلق على تلك المؤسسات دور أو ) المدرسة اإلصالحية أو مدرسة الفتيان الجانحين (كـ
عبد الجبار البصري ، الطفل في تشريعات الثورة ، وزارة ) .دار المالحظة ودار التأهيل(كـ

 .72، ص 1982الثقافة واإلعالم ، بغداد ، 

، 1977، مطبعة جامعـة الموصـل ،        1عامر سليمان ، القانون في العراق القديم ، ج        . د.  19
 ،1979 الشرائع العراقية القديمة ، دار الرشيد ، بغـداد ،  فوزي رشيد ،  . د. وما بعدها   26ص
 .ومابعدها11ص

 .من قانون أشنونا) 18-17(من قانون لبت عشتار والمواد ) 24 (المادة: للمزيد راجع .  20

 وما 12ص ، 1979فوزي رشيد ، الشرائع العراقية القديمة ، دار الرشيد ، بغداد ، . د.  21
   .ابعده

من قانون  ) 194،  185،193(من قانون أشنونا والمواد     ) 36-33: (المواد  للمزيد راجع   .  22

  .حمورابي 
من العادات السائدة في العراق القديم ان يقوم االب بأهداء ابنتـه عنـد زواجهـا أمـواالً               . 23

) حلي ومصوغات ذهبية أو فضية أومنتجات زراعية أو مواشـي أو عقـارات أو نقـود               (كـ
بالميراث وذلك لكون االرث كان مقتـصراً علـى الـذكور دون            كتعويض للفتاة عن حصتها     

علي صالح ياسين ، الزواج في القوانين العراقية القديمة ،رسالة ماجـستير ، مقدمـة               .االناث  

 .ومابعدها 25، ص2002جامعة الموصل ، / الى كلية القانون 

  .من قانون حمورابي ) 137(أنظر المادة .  24
، مطبعة الجمالية 4ي بكر بن مسعود الكاساني ، بدائع الصنائع ، جالعالمة عالء الدين أب.  25

 .333، القاهرة ، ص

 الحديث متفق عليه من حديث إبي هريرة ، اإلمام محمد بن إسماعيل الكحالني الصنعانى.  26

  .307 ، ص1960، مطبعة الحلبي ، القاهرة ، 2ج، سبل السالم ،
مصدر سابق ، ، 4جصنعاني ،سبل السالم ، اإلمام محمد بن إسماعيل الكحالني ال.   27

 .544ص
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يقصد بالتحنيك إدخال اإلصبع في فم المولود بما عليه من مادة حلوة كا لنمـر والـسكر                 .  28

وغيره ، وذلك لتقوية عضالت الفم بحركة اللسان مع الحنك والفكين ، لكي يتهيء المولود للقم                
عن أربعة عشر قرن من الزمان فوائد التحنيك        وقد أثبتت الدراسات الطبية بعد مايزيد       . الثدي  

عبد المطلب عبد الرزاق حمدان ، الحقوق المتعلقة بالطفل فـي الـشريعة             . د: للمزيد أنظر   . 
  .ومابعدها89، ص2005اإلسالمية ، دار الفكر الجامعي ، اإلسكندرية ، 

، 2، ط4جالفقيه عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصي النجدي ، حاشية النجدي ، . 29

 .246، القاهرة ص1403

مطبعة مصطفى ، 4سبل السالم ، جاالمام محمد بن أسماعيل الكحالنى الصنعاني ، . 30
 .199ص ،1960الحلبى ، دار الحديث ، القاهرة ، 

  .233آية : سورة البقرة .  31
 .233:اآلية : سورة البقرة .  32

 ، مصدر سابق ، ص 4جلسالم ،  اإلمام محمد بن إسماعيل الكحالني الصنعاني ،سبل ا.  33
688.  

  .36، ص2003زينب أحمد عوين ، قضاء األحداث ، المكتبة القانونية ، عمان ، . د.  34
 بشأن العمل الليلي لألطفال المشتغلين في الصناعة لـسنة          90االتفاقية رقم   : للمزيد أنظر   .  35

والتوصية 1946عية لعام  بشأن عمل األطفال في المهن غير الصنا     90 ، واالتفاقية رقم     1948

 .1921بشأن عمل األطفال ليالً في الزراعة لعام 14رقم 

عبد الكريم علوان ، الوسيط في القانون الدولي ، الكتاب الثالث ، حقوق االنسان ، عمان . د 36
 .175ص ،1997، 1، ط

ساعدة لالمومة والطفولة الحق في م    :"من هذا االعالن على ما يلي       ) 25(لقد نصت المادة    .  37
خاصتين، وينعم كل االطفال بنفس الحماية االجتماعية ، سواء أكانت والدتهـم ناتجـة       ورعاية

لكل شخص الحق في التعليم ، ويجب أن يكـون  " "عن رباط شرعي ، أم بطريقة غير شرعية        
بالمجـان ،وأن يكـون التعلـيم األولـي     –على األقـل  –التعليم في مراحله األولى واألساسية     

لكل شخص الحق في التعلـيم ، ويجـب أن          "  فقد نصت على ما يلي     26أما المادة   ." ...الزاميآ
 بالمجان ، وأن يكون التعليم األولي       –على األقل    –يكون التعليم في مراحله األولى واألساسية       

 ..........."الزاميآ

 إعالن حقوق الطفل في مجموعة صكوك دولية ، منشورات األمم المتحدة ، نيويورك ،.  38
 .348-345، ص1988

 .7/4/1994، 3500منشور بالوقائع العراقية ، بالعدد.  39
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/ 5/5، 5292الضحايا الصامتون ،جريدة التآخي ، العدد...صباح جاسم ، أطفال العراق . 40

  .11، ص 2008
الف 500 مليون طفل في العراق قد فقدوا والديهم أو أحداهما منهم 4,5هذا وأن هنالك .  41

 . طفل يتيم 459يشوا في الشوارع وال يقيم في دور األيتام الحكومية اال طفل تركوا ليع

محمد مرعي صعب ، جرائم المخدرات ، منشورات زيـن          : حول هذا الموضوع راجع     .  42
 .2007الحقوقية ، لبنان ، 

، 5273زينة طارق ، التفكك االسري وراء ظاهرة التدخين ، جريدة التآخي ، العدد. 43
12/4/2008. 

: تجدر االشارة الى ان منظمة الصحة العالمية قسمت أطفال الشوارع الى أربعة فئات .  44
كوا أهلهم االطفال اللذين تر.2االطفال الذين يعيشون في الشوارع وليس لديهم أهل  ،.1

لخطر اطفال المالجىء أو دور االيتام المعرضون . 3ن المهجورة ،وسكنوا الشوارع واالماك
االطفال اللذين تكون عالقتهم بذويهم ضعيفة أو واهية وتضطرهم . 4،ان يصبحوا بال مأوى

أسباب وحلول ..خضير جاسم الحمداني ، ظاهرة التسول .الظروف لقضاء الليل خارج المنزل 
  .10، ص6/4/2009، 5556، جريدة التآخي ، العدد

نيدهم  يف القوات املسلحة  دون من اجلدير بالذكر ان منظمة االمم املتحدة قدرت عدد االطفال الذين مت جت.  45

) اليونسيف (موقع االمم املتحدة للطفولة : للمزيد أنظر .2001 الف طفل بعام 300سن اخلامسة عشر حبوايل 

www.unicef.org/Arabic 
 /5/5،  5292الضحايا الصامتون ،جريدة التآخي ، العـدد      ...صباح جاسم ، أطفال العراق       .46

 .11 ، ص2008

 ، الحماية الجنائية الموضوعية لألطفال المستخدمين ، دار الفكر الجامعي ، فاطمة بحري . 47
 .181 ،  ص2007اإلسكندرية ،

تعتبر الخمر المدخل لجميع المفاسد لذا سميت بأم الخبائث ألنها تـوهن العـزم وتـذهب                .  48
 لجام ، وقد    بالعقل فيصبح اإلنسان منساقاً لغرائزه الحيوانية ومتجرداً من آدميته ، دون كبح أو            

وردت نصوص وطنية في العديد من الدول تحرم تشغيل الطفل في األماكن التي تصنع فيها أو              
فاطمة بحري ، الحماية الجنائية الموضوعية لألطفال        :للمزيد أنظر   .تباع الخمور والكحوليات    

 .219، ص مصدر سابق المستخدمين ،

، جريدة النور ،    ..لقى رواجاً بين االطفال     جبار بجاي ، الخفيف والسيم والقوطية تجارة ت       .  49
 .5، ص28/4/2009، السنة الثانية ، 215العدد
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 أن وزارة العمل والشؤون االجتماعية وبحسب أخـر إحـصائية لعـام      من الجدير بالذكر  .  50

 أشارت إلى أن عدد العاطلين عن العمل في العراق أكثر من مليون ومائتـان وخمـسة       2008
  . العمل وعشرون ألف عاطل عن

 محمد صالح امين ، االوضاع االقتصادية واالجتماعية المتردية في العـراق واثارهـا           . د.  51
 .9ص  ،25/4/2009، 5572السلبية على واقع الطفولة ، جريدة التآخي ، العدد 

فنار سالم عطوان ، تأثير العوامل االجتماعية والثقافية في وفيات الرضح خالل فترة .  52

 غير منشورة ،جامعة بغداد ،/مقدمة الى كلية االداب ادي ، رسالة ماجستير الحصار االقتص
 .78، ص2001

  .9سابق ، صمحمد صالح امين ، مصدر . د.  53
54

 .دراسة ميدانية أجريت من قبل الباحثة للوقوف على واقع الطفولة في العراق .  

  .1، ص2009/ 7/4، السنة السادسة ،1475جريدة المدى ، العدد.  55
 .9محمد صالح امين ، مصدر سابق ، ص. د. .  56

مقدمة الى كلية ،ايمان عبد الوهاب موسى ، االثار االجتماعية للطالق ، رسالة ماجستير .  57
 .ومابعدها 54، ص1998جامعة الموصل ، /االداب 

عماد الجواهري ، حقوق االم والطفل هيئاتها الوطنية ومواثيقها الدولية وتشريعاتها في            . د. 58
  .9، ص2005لعراق ،شركة الطيف للطباعة ،ا

  :القوانين 
  1972 لسنة 37 نظام تشغيل اإلحداث رقم -
  1982 لسنة 64 قانون رعاية اإلحداث رقم -
  1983لسنة 76 قانون رعاية اإلحداث رقم -
  

  
  


