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 : ,��. ا��را��

� ا����ق ����ً� ������ ��ء  ه��� ه	� ا��را����إ�# ا�!��ف ��# ا"!����� إ���� ا�
  .،وا�# آ���� ت��م� ا*��ة م) ���'� ا����ق ����ً� ��م�� ا��ا��ی�ا��

� ا����ق  ا�!��م� ا��را�� م1'0 درا����ا����5 ا���دی� ا���34 ��# درا�� و2) ا�
وا�!��م� ا��را�� أداة ��# =>� ا�!;�ن6 .ر��8�4 ودرا�� أ��ت6 آ�"�ة ت�����5

� ا��� و@'� أ�?�!6 إ�# ا��<�ف ��# ر��ی����ق ، ���2C�� إ�# ا�!��ام أ���ب ا�
  . ا������� ا������

1�� "��!D� 6 ��1  أم� ���1� Eم��ق ����ً� م� ��ا��را�� �>�ن� ��4�G ��# اخ!��ر �
2000#��   �����!@Jا���م� ا Kم>!ـ D� إدارة "��ی� ا*��ة / أن'� إ��ءة @�8ی�

J ی�>E �'� اJن�58ب �D و��1ء ��# ذ�P ��ن ن!�04 ه	� ا��را��  .و���ی�� م��Nدة
(�!Rت>�ن ن!�04  ا�!���3 ��# م �G E<و� ،�ً���� E�Gل ا������ا��را�� ا*=�� مE ا*�
*��ز ا��Wوف وا*م�ر ا�!�G D ت<>� 3��G م<!�ك ����2ع  ه	� ا��را�� مT=�ًا

و�G خ�N� ا��را�� إ�# @��� مE ا�1!�04 ا�!D . ا*خ�ى ا�!�;� أو ��مD� 6 ا��را��ت
  : �D ا��را�� ، ومE أ��زه� �� مE ا�!�8ؤJت ا����و"�ان;]

��� ت��2� إ�# ا��Cءة ا��8Rی� وإ��ءة اCه��ل-1�رم�'� " ا��!�]�� ���!��D �1'�  ا�
ن!��R إه���'� وذ�K;8� P  ، وت��2'� ���5ق ���ء ��خ�G "�1ب إ"�ى �>P ا��5ی� 

  .إ���!'� ا�����2

2-Gا���� ����إ�# "� آ;�� ، وه�1ك آ]�� مE ا���8آ��ت ا����?�  �ا*��ة ^�� م!�;�� ��
��� وا����ر��ت ا����?� �D �����ت�� وا�!��م� م) ا����  . ا�!

3-���_�!�Jرات ا�'��� �Gا���� ����ا*و��� وا�_زم� �'� ن!��R ��م اه!��م  ت�!�� ا�
3'!��  . ا*��ة و��G و��'3 �`���� �

4- Eی��a� D����!ا��8!�ى ا� Dة أدى إ�#ت�ن��a� دي�N!GJا��8!�ى ا Dوت�ن 

����  . ا�!�8ی) �D إ��ءة ا����م�� ��

5-������� ا����D� �G ا�!�م) أ��اد أ��ت'� وم) ا��c�5 اJ  D���!@J ی!3 إ=�اك ا�
D@ا���ر .  

6-�Gا*��ة إ�# إ�� �W13 ،  ت'��� ����!'3 ا������ ��# أن'� و��� ا@!����� �2^�
  . �;ً�وهD تTث� ���'3 �
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  : ا�0/�,�
Pم;>�ة وذ� ��� D� ل��ن!�Rً� ���ی� مE  ت�!;� ا�G��C مE ا*م�ر ا�!�G D تK�N ا*�

*ن ه	ا . مR!����  ا��Wوف وا���ام� ا�!�G D ت>�ن وراث�� أو ��?� م>!8;� أو ��Wوف
 e�;� �ی���ه� ا�>]�� مE  ا*�� م�Nرًا ����f وا���ف و���!���G Dا*م� �G ی<>

���ا����ق ����ً� ، ا*م�  ا*�����ت ا��ا@K ات;��'� وت�;��'� ����ی� وت1<?� ه	ا ا�
 �� ا*��ة ) ا����E  ا�D1�h أو(ا�	ي �G یTدي إ�# ا���Gع �D م��Nة ��م ا�!�;;G Eم

� ، م�� �G ی��) ا��jة إ�# إی��ع ا���  *ذى ���!��k'	ا ا���أ=>��6 ��# ه	ا ا�
  . ا����ق

وا����ان�� �!�5ول ا�!��ف ��# أه3  ومE ه�1 �`ن ه	� ا��را�� �D خ��ه� ا��W1ی�
�G��Cدي إ�# إ"�اث اTت D!ا� �ا������ ، وآ	�P ��!��ف ��# ��e  ا��8;;�ت وا���ام

�1��ت ا������ ا��!;�� �D ه	اN!ت وا���ا��W1ی� ، وذ�P مE ا���Rل مE ا��1"��  ا�!��ی
و�D ���ق ه	� ا��را�� ��!3 . ا��را�� خ_ل م�ا@�� ا*دب ا��W1ي ا���ت;c ���1ان

��m� Pوم�1)  ا�!��ض *ه��� ا��را�� وم;�رات'� وذ� o2��8 وا��>�� ه� . ت��ی3 ت
K�Nوت f5ت� �G D!ا� �����!@Jم ا��3  م���م �`ن ا��'��Rت �G �ً���� E�Gا���� �?�

أن ت��K ه	� ا��?� ا*دوار  �� مG��" E'3 ، ا*م� ا�	ي �G یTدي إ�#ی���ون ا�>]
واJن�58ب مE ا���5ة   ا�3�W اD�-D���!@J ا�K��m–ا�����2 ا�	ي ی1!0 �61 

 �����!@Jا��را��ت ا����ان��.ا e�� #ق إ���ا�����8 ا���ت;��  و��!3 ��� ذ�P ا�!
��m� Pا��را�� أو ا���ی;� م61 ، وذ� �	�2ع ه����'��rات   ت���وا�!��ام'� �D خ

  . ا��را��

 

#�� �ت�5ی� م� یDm;1 درا�� �D  أم� ا�sRء ا����انD �'	ا ا���� �`ن6 ��<�
� ا����ق������ً� ���uءة مE  م��2ع ا�G��C ا������ مt�" E ا"!����� ت��ض ا�

م� إ�# م>!K ا��� ذوی6 ، وذ�P مE خ_ل م1'0 درا�� ا�C ���5"�ى ا�J�5ت ا��اردة
 �����!@Jل إ�# ن!�04/ا��ا�� ��m� 6اءت'�  إدارة "��ی� ا*��ة و*��ت�G E<ی�

 �ً�����5و�� و2)  ومE ث3 �!��ج ا��را�� إ�# ا�!�_ص أ��ز ا�1!�04.وت���5'� آ�
  .ا�!����ت ا������ وا������ ا����1;� وا��!�ا��4 م) ت�P ا�1!�04

 

  : ا��0خ3 ا�12'ي ���را��

ت'�ف ��5��ظ ��# ا�!��ار ا��R!�)  �ة مE ا��'�م اJ@!����� ا�!Dی�!;� ت>�یE ا*�
ت��ه��ت م<!�آ� ��E ا*زواج  وا�!�ام!6 ، وی>�ن ذ�P مE خ_ل م�5و�� إی�Rد

أن ���aة @��� وk4�r  وم�� P= J ��6. ا��>�ن�E أ�ً_ �'	� ا����� ا���5ی� 
G��� ��81Rا�<�15ت ا� yی��ا��<�و�� ، م�ورًا  '�ا@!����� ون���8 ، ت;�أ مE ت

3��� �وآ�� ه� م���م  . ���J!��ار ا�����D ا��1<�د وإن�Rب ا*���ل وت3'!?>1 �<>
����� Dوأ��اد أ��ت6 ه ���� اD���!@J م� ��E ا����م8!��ة وم!��رة  �`ن ����� ا�!

ا���د وا*دوار  ، "�t ت;ً� ه	� ا������ ���!1<?� اJ@!����� ا�!D ت�o2 م>�ن� ه	ا
�5� إ�# آ���G�!�  E4 م61 ، ومE ه�1 ت;�أ ����� ت�5ی� ا�>�E4 مE آ�D@����� E4ا�

 ����ت>�ن م��z��  وا�!J �G D–وت�� ه	� ا���"�� ا�!����5 وا�!������ .ا@!���D م!
  مE أدق ا���ا"� "���8ً� و����� و���!��D ت�sم'� ا�5	ر وا��5ص-�}��ء
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E94 ���19،(ا�>;��ی ).  

ا����ل ) و����ً� ون��8ً�  @��8ً�(مE خ_ل إن��R'� ا*���ل ا*��5ء إن ه�ف ا*��ة 
 3'� D4وا���� D>ار وا�!�ازن ا������!�Jإ�# ا.D� ا������  أم� D� �"��� و@�د خ�

 ����RنCا–D��� م��ق ��ا�J!��ار ا��1<�د ��ف   �`ن م�sان-وا�NG ه�1 إن�Rب �
ا��2) ا��Rی� ، م��  !>���� م) ه	ای�!� وی�!�k مt�" E ا�����N ا�!��ی<�� وا�

D� �5�5Nوا��'��1 ا� ��R'1ا��ؤى ا�� Eی� مsل ا��	م �s�!8د ا����ق  ی��ا�!��م� م) ا�
  . ����ً� وم!��;�ت6 ا��Rی�ة �<>� ��م

 

��<>�� ا����E�G أ�;o اه!��مً� �����ً� ��� �'	� ا��Wه�ة مE �ث�ر ��;��  إن اJه!��م
�( ا���دي  ��# ا��8!�ى�� ا����ق ا� (�hأی D��!R.و��# ا��8!�ى ا�� �أو� ���

� اه!��م'� �'	ا ا�<zن مE خ_ل إ�_ن ا��D� ��W1 ��م  م��W1 ا*م3 ا��!�5ة@1969 
� ا����ق ،�� �����م ا��و�D 1981آ�� وا"!��� ه	� ا��D� ��W1 ��1  ���5ق ا�

E�G�����) ، ا .( 1993ا�;�اي ن�	ه D� D;�ا���Rل �G زاد مE آ�� وی	آ� أن ا�!��م ا�
�G��Cع ا�Gآ!<�ف ا��;>�  ��ص م1) وJخ_ل م'�رات ا Eم Pوذ� ���z=>��'� ا���!�

  . �'	� ا�G��Cت

 

�D ���'�  إنhت D!ا� �����!@J��8 وا���<>�� ا����E�G إ���G ����� �ث�ره� ا�1
Eی�ًا مsن!;��  مJه!��م واJا .D� م ی_"� ازدی�د�Gخ_ل ا�!��ری� وا*ر E�� ����إ 

���G��C ا������ ، وان ان!<�ره� ��ت ی'�د ا�!��ار واتsان ن�Wم ا*��ة  ا*���ل
(�!Rت ">�م�� و^�� ">�م��  وا���'@ Eا���ار م Dن��N� (�ي د	آ��6 ، ا*م� ا�z�

�ا�!���� وا�!]��k مE م���� زواج ا*�Gرب و��e ا������ ا�!D  إ�# ���^� و��4
ا�� ، ومE ت>]�k و��4� ا����ی� ا���5N ���5م� ... م� ا��5 ی�>E أن ت!��ض �6 ا*م

� واث�1ء و��� �����;G دةJا�� .  

 

Eم f��8�� ه	ا ا�!�آ�s ��# ت�P ا��1ا"D ا�!���ی� إن�� ت1�� �م�ت>s أ���D  و��
�G D!��8 ا��ت�JT'� fNء  أJ وه� م�5و�� ا�><E� k �;��� ا����م اJ@!����� وا�1

� ا*دوار   ی1!0 �61 ا�3�W اD���!@J واC";�ط وا��'�ا����E�G ����ً� وا�	ي��إن . وت�
=�� م'�� و^��  ا��R!�) وا*��ة �G ی�W1ان إ�# ا���Nب �`���G ����� ��# ان6

�  �Gدر ��# أداء ا*دوار ا������ وا�����1 �6 ، وه	ا ا*م� �G ی>�ن;G Eم�;�ل م
� ا���8واة م)ا�<�� ا���Nب �'	� ا�G��C آ�نs@�� 6 و^�� �Gدر �N5ت #��  ���^

 ��E ث_ث م�5دات �s�<1@ "، �G��u " و�D ه	ا ا��Nد م�s . مE ا������E ا*��5ء 

- k�!�� 6�وه� ���ان أو k�2 أ"� ا*��hء أو أ"� " وا�!D هD م�ت;�� �!��ی
  : وهD -" ا*��اف

1-D�8Rوا� Dوا���� D4ی�s��  .ا�!�k ا�

م�ت;k�!��� c مt�" E إم>�ن�� ���ان أو ان�85ر  وه	ا ا�;�1: ا��sR أو ا�!��ق -2
6!��rو .  

3- �G��Cا*و�2ع: ا Dوه sRا�� E� �Rط ا��1ت�mh1993ا�;�ای�1 ، (ا��8;�� وا� ).  

ا���5دات ا�!D @�ء �'� @s�<1 ، أن ��e ا*=��ص أو  و�>E م�� یTخ	 ��# ه	�
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'3 �5>3 ا�!��م ������ ، ��ر@� مE ا�!�J k"� أ�4�h ا*��اد �D ا���G (�!R ی���Nن
  ." ��� آ� م�Nب �!�k ه� ��@s" واJ�!�Jل إ�# أن6  و��# ذ�P �`ن6 ی�>E ا���ل

��# ��ة م�اخ� ��1'� م� ی!��f �����اخ� اJ@!�����  إن تk�1N ا�<�� ا����ق ی�!��
��;�و�>E .وآً_ ا���ی��E ی�ى ا�G��C مE م�W1ر� ا���ص وم1'� م� ی!��f �����اخ� ا�

��� " ت���8 ن�Wي �'	ا ا����2ع هE<�  D ا���ل �zن�1 و@�ن� انK8ی�rی� ا���W1ا� "
) �G��Cء �'�) ا���ض وا�@ D!وا�  sة .ت��>�ت ��ر��ن�<� E��8 م�وی1��f ه	ا ا�!

� �aدوار  أن و@�د أ��اد مE" أ����� م��ده� �ا����D� E�G ا��R!�) ی�D1 ت�
_� 3<5� (�!Rوأن ��# ا�� ، k4�r6وا��!G  ا	م) ا*ن�8ق ا*خ�ى م�� ه ����rا��

وی�>E أن . Jن6G�8 ا��J�� ���Nه!sاز ا���اغ وم�5و�� إر@�ع ا�!�ازن وا�J!��ار
��ء ا�<�� ا����ق مE  ی�!�� @sء مE م�5آ�ت إر@�ع ا�!�ازن ا�����ب�`� (�!R���

(G�!ا�� Eآ�ن م D!ا� �����!@Jو���ت اT8زه� ا���Rإن.  

 

  : �� وا�2
*�� ��7	�6ا��5	 4 ا���0	�

k4�rا�� E�� Eم��ت sه�ة ا@!����� ��� م��r ه�ة *ي�Wا� k4�rا�>�م�1 وا��. �G ��C��
���Nا� #�� ��;�� k4�rو �'�  E� tوان ت���12 ����5ی f;� �Gو D��!Rدي وا����ا�

k4�rا�� Eم P�	و�'� آ ، �'h�� Dزه� ��� ی��Rإی E<ی� D!وا� ����RیCا :  

1-�W��5دا������ ی<��   ��# ا��5N ا���م� ���rا�� �	خ_ل ه E�� ، (�!Rوا��
��Wورة ر�3 ا�!<�ی��ت وا*ن�h� �5ب ا���ار�ه�ة  أ�Wا� �	ه Eا�_زم� ���5 م

  .ا��8;��

2-�G��Cأ�;�ب و@�د ا �Rم��� #�� �وذ�P مE خ_ل درا�� ا��8;;�ت  ا���
إJ مE خ_ل ر�3 ا�!�ات���R  *م�وا��Tث�ات ا�!D ت1!0 ه	� ا��Wه�ة ، وJ ی>�ن ه	ا ا

Eه���� مz!��4 وا��Gأ��1'� ا���م�ت ا�� D� 	خzخ_ل ا�!<��� ا��;>�  وا�52 ت
ا�5>�م�� و^��  ��G��u ، وه	ا ا*م� J ی!3 إJ مE خ_ل ا�!E�� f�81 ا�R'�ت

، �?��Rد م) م�ا��ة ای ا�5>�م�� �D إی�Rد ا����4� ا�!���ی� وا���5N ا�!D �!��م �'	� ا�
�ًhوا��!���� ای D@_ا�� Kن�Rا�.  

�D مR!��6 مE خ_ل تzه��6 �<>� ���D وت���ي ،  ا���� ��# دم0 ا���د ا����ق-3
� ی�W1 إ�# م�Nدر �Gت6 ا�!D  �_ ی�W1 إ�# ا�<�� ا����ق ��# ان6� ��=�� م�

  .ی�!�>'�

��ف ت>�ن م'�!'� ن<� ا���D وا�!]��E�� k  ا���� ��# ای�Rد و��4� إ�_م-4�
). ت��رب ا*@��ل (و�<>� م!_"f  ا��R!�) ، وا�!5	ی� مE م���� زواج ا*�Gرب

3'G��"و E�Gت وا�����G��C�� k�2�� إ�# ا�!��یC�� ا��<�و�� .  

ا��R!�) ا*خ�ى  إی�Rد ا�!>��� اE�� D���!@J أ��اد ا*��ة اوJً و��DG �?�ت-5
اJ@!����� ا��hرة  أم�م اJو���وه	ا ا*م� مE =�ن6 أن ی�k و�<>� ��K .ث�ن�ً�

أن J تK�R!8 إ�#  ���# ا*��ة.وا��8;�� وا�!D ی�>E أن ُت�f5 ا*ذى �����د وا*��ة
� ت��� ��# إ���ء� ، (�!Rة ا���Wن Eم �Rا*م�ر ا��8;�� ا��1ت �	د ا����ق  ه��ا�
��� �`ی�R ا"!�امً� �	ات6 ، وأن ت!�ح �6 ا����� ا�>���� ����وج مE ه	� ا*زم�

  .( 1993ا�;�ایE ة ،(و������
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  :=8> أ�;	ب ا�9	�6 ا�8/���

E<ی�  ی��mدت6 و�Jت و�W5� 	1م ���ا���ل �zن ا�G��C ا������ ه�G ���" D تK�N ا�
E� ���� Eا�]�م�1 �<�ة م . k�hم ا��'�ومE ا����� �D ه	ا ا����hر أن ن!��ض ��

D6  ا����� �Nي ی�	وا� "Gأو ت� kی��� "��� ن�� أو ت�� Dأو ��م اآ!��ل ا���1 ا���� k
ا���د أو ت�5ث �E� D م;>�ة ن!��R ���ام� وراث�� أو م���2 أو ��?�� وتTث� ��#  �'�

��د م�� یTدي إ�# ن�� �D ا�	آ�ء ا�R'�ز�� D;Nأم�  ).1986 ،423زه�ان ،ص" (ا��
k6 ��# ان6  ���81;� �!��ی� ن�� ا�<�� ا�	ي ی��نD مE" ا����ق ����ً� ���>E ت��ی

ا����D ا*م� ا�	ي یTدي إ�# ت�ٍن �D م8!�ى ذآ�64 وت>��6  أو ت��k أو ��� ن���
t�5� ، D>وا���� D���!@Jا D1مsا� ���� (رات6 ا������ م�G K��1!ت J) " �1وق�
D���!@Jا �  .(1994 ،13ا�!���D ا*ردنD ،ص ا���>� ����ء ����

 

"�t ی<�� .وا���ض ا����D  �ه	ا ومE ا����� أن ن��ق م� ��E ا�G��C ا�����
Eت م���2 ت5!�ج إ�# �_ج م����د �`��م�!E�N أو ت!��K  ا*خ�� إ�# إ���� ا�

م]� ) ا��5@� إ�# اCدخ�ل إ"�ى ا���8�Tت ا����� ا�!D ت��# م]� ه	� ا*م�ر
�)ا��8!<���ت� #�ی5!�ج  ، �E�" D أن ا���د ا����ق ����ً� J �G ی5!�ج إ�# إدخ�ل م8!<

����" D�(�!Rم) ا�� k�<!�� ��;إ�# خ�م�ت ت������ وت���ی� وت�ری (Gا��ا .  

 

�G��Cدی� إ�# إ"�اث اTا�� � أم� إذا ت���12 إ�# أه3 وا��ز ا��8;;�ت وا���ام

ا���ام�  م) ��م ا�sRم �zن ه	� ا*�;�ب أو–ا������ ���>E ��1 إ@���'� ��*م�ر ا�!���� 
����G أو ���!" Dه - :  

�  ��� ت��K ا���روث�ت ا���1�R:اث�� ا���ام� ا��ر-1��آ�z;�ب �D "�وث أو إ���� ا�
��ی�� م;�=�ة أو ^��� Pا������ ، وذ� �G��C��  �1ت ذآ�ء�Rا� �م;�=�ة ، �;�ل أن ت�5

آ�� وی�>E أن ت��K ا*م�ر  . م�5دًا ت�5� �NGرًا ی!�تK ���6 ت�k *ن�R8 ا���
 D;�8ا��راث�� دوره� ا�–u� ديTت �G D!ا������وا� �G��-  Eن��8م ���_ی� ومJخ_ل ا
D8یsا��ی �  .( 1986زه�ان ،(خ_ل ا���م

2-�� أو خ_ل : ا�;�?��  ا���ام;G م� ������ ��ث�ات ا���Tا�� Kت�� �G ل�Rا ا��	ه D�
ا��Jدة وم� ی!;�'� دورًا �D إ"�اث ا�G��C ا������ ، ومE ا��ز ه	� ا���ام�  �!�ات

����1994� اD���!@J ا�!���D ا*ردنD ،ا���>� ����ء  ��1وق() :  

• �  . ���وى ا�N5;� ا*���ن�� إ���� أJم ا��5م

ا��;�K وخ�N�D� �ً ا='�  ت���D أJم ا��5م� �;�e ا���اد ا��;�� دون ا�!<�رة •
  .ا��5� ا*و�#

أث�1ء �!�ات ا��5� (ا��Tث�ات ا������  إدم�ن أJم ا��5م� ��# ت�1ول ا�>�5ل أو •
  .(ی�ًات�5

• ������ �  . ا*=�� ا���1�8 ، أو ت��2'� ����اد ا�>������4 ت��ض أJم ا��5م

آ��!��ف ا�5;� ا��8ي "��6 وا���G (أث�1ء ا��Jدة  ت��ض ا�����د ���ام� ا����رة •
K;8!ی �G إ��6 م�� E�R8ل ا*وآ��ا��م�غ و D� kٍخ!�1ق أو ت�Jا D� ).  

•  e�;� 6دتJو ��� ���  .ا�����ة آ��ض ا��58ی� ا*م�اضإ���� ا�

� وت��62 ��� ا��Jدة ������ ��ء ا�!m	ی� •��  . ا��sم�1 وا�<�ی�ة إ���� ا�
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إ�#  " 1998ا���ن�k8 ���م  وت����ً� ��# ا���م� ا*خ�� ا��	آ�ر �ن�ً� ، ��� أ=�ر ت��ی�
 ا�]�ن�� مE ی��نD ا*���ل دون "�t.أن ا��م�ر ا�	ي ی!K;8 ��6 ��ء ا�!m	ی� J "�ود �6 

� ���!�ا�c وا�!�ازن  ا���� وا�	یE ی�!��ون إ�# ا��5ی� ��G Dام'3 مE م<>_تN!ت
ا����s وا�!�دد ، وم]�   ی����ن إ�#-أي هJTء ا*���ل–ا�D�8R وا����D ، آ�� وان'3 

� م) ا�;�?����وا�!��3 م1'� ، و�G یTدي ذ�P  ه	� ا���ام� ی�>E أن ت���G fرات'3 ��# ا�!
  .( 1998 ،15،ص و2) ا*���ل �D ا����c) "3 م�G Eرات'3 ا�	ه��1إ�# ا�5

�ا�;�?�� دورًا  ی_"� م�� ت3 ا�!��ض �6 مE ��ام� وم8;;�ت ، أن ��a;�ب وا���ام
�G��Cات'� ا��راث�� �1<�ء أو إ"�اث ا��Wن Eم �ًr�5ا������ ، آ�� وان  اآ;�ًا وم�

تzخ	 ا�s�5  �# م�"�� اCن�Rب �Gا*�;�ب وا���ام� ا�!D ت�ا�f �����ت ا��5� إ
�� مE ت�P ا���ام� ، ا*م� ا�	ي ی><E� k "���� اJ"!��ط وا�!�خ�=Jا  K@ا��ا

 ات��ذ� �D ت�P ا���ا"� ا�E�" D� ، �@�5 أن �>� ذ��G P ی>�ن �;;ً� �D "�وث

�'1� Eو��T8ا�� E5ن>�ن ن �G D!ل وا����a� ا������ �G��Cا.  

 

  : ا�8/��� ت!4�2 ا�9	�6

t�" Eل م�Rا ا��	ه D� E��m!>وا�� E��!'ا�� E�� ق ��#  ه�1ك خ_ف ^�� "�د��اJت
1�'� ��1ء ��# أ�� ت�ری��R. تkٍ�1N وا"� ��G��u ا������Nی E1'3 م�� ( ���8� �Gإ��

��o ی�ت;c)، إ���G م�!��� ، إ���G =�ی�ة Nا ا��	ی�ى أن ه Eوم1'3 م،  k�h���
 Dا�<(ا����، c��!ا��،c�8;ا�fا*و�#) �ی�،ا���� E�!?�� ن8;� ا�	آ�ء ��Nت t�" 

 E�� 69-40وا�]�ن�� م�fا�<�ی� وا���� D!?� Pذ� E� � آ�� وی��ل أن ا��?�.  ، ����1 ی�

وا��ا���،  ا*و�# وا�]�ن�� أ�_� ت>�ن اآ]� ������ ��!��3 وا�!�ریK مE ا��?� ا�]��]�
 �G����� E���Nن ا��z� ا ا���ل	�5 ه�ا������ ا�<�ی�ة وا������وی8!�ل ��#   D� ی>�ن�ا

، وان'3  ا�K��m اآ]� ا�!��دی� ��# اjخ�یE أو ��# ا���E��4 ��# ت���!'3 وت1<?!'3
  .( 1987ا�����D ،(��5@� م��� إ�# ا����ی� ا��8!��ة وا�5]��

 

ا�!k�1N ی�>E ا���ل �zن آ� �?� مE ا��?�ت ا�����8 �'� خ�N��!'�  و�'	ا
�!��م� م�'� و��امR'� ا����� آ	�P ، و�>E ی;�و أن ا��K ه	� ا� وم<�آ�'� وو��4

6��1Nت م� ت3 ت�G��Cا  D!وا� ، fي–��# ان6 =�ی� و����Wو@'� ن K8"- #ت5!�ج إ� 
ا����8�4 ت����'3 ا��5@�ت ا*����� ا�_زم� �'3 و��#  أم�آE خ��� �'3 ت>�ن م'�!'�

  .(ا�J!�_ل م'�رات(رأس ت�P ا��5@�ت 

 

�?� ا���G��C�� E���N ا������ ا�;�8�� �`ن أم�رأم� ���81;� �  �ر��ی!'3 ت>�ن ا�'
(�!Rی�ا@6 ا�� �G E<ً_ ، و��3 أ'!Gإ�� c�1� Pرت;�ط ذ�J Pم�'3  وذ� �م<>�� ا�!��م

وه	� اJن�5ا��ت  ( آ���G�8 أو ا�>	ب(���� ی!��z� fن'�G 3 ی�8>�ا ���آ��ت م�51�� 
  . ���G 3<5 إدراآ'3 و�'�'D�3 ا�K��m ا*�3 ت>�ن ^�� م��Nدة

 

�Gو  ��J (;!ی �ً���� E�Gا���� k�1Nرأوا أن ت E�N!ا��� Eم �?� �ذهD� K ا�����
�'�1ك ا�k�h ا����D ا*و�D وا�!D .آ��!k�1N ��# أ��س مK;8 ه	� ا�G��C  أخ�ى ،

�� ن8;!'� إ�#  ت��K ��امNت D!وا� �G��Cا Pت� D� ��8�4ا��راث� آ�8;;�ت ر
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�D % 20ا����D ا�]�ن�ي وه�1 ت��K ا���ام� ا�;�?�� م� ن8;!6   ا�k�hوه�1ك%.80
�G��Cا Pت� E( 1986زه�ان ،) ت>�ی.  

 

�G��Cا k�1Nت D� ��!ا� ��� k�1N!ل ا��Rم D� خ�jا fی��ا������ ��#  أم� ا�
D��!3 ��# ا��51 ا�'��1Nآ�ء ، �>�ن ت	أ��س ن8;� ا� :  

� ن : ا���!�� .1Nي ت	د ا���-820;� ذآ�ؤ� إ�# در@� م�1��h @�ًا وت�ـ�ر �ـ وه� ا�
25sRی� t�" ،   Eخ�یjت��3 ا�>_م أو �'3 ا E� د��وه	� ا��?� ت�!;� مE ا��?�ت .ه	ا ا�

إ�# ر��ی� ����4 وخ��� ان'J 3 ی8!����ن ا���5ة ��ون ر��ی� أو م��ن�  ا�!D ت5!�ج
Eخ�یjا .  

2.  ���Jأن ی!��3 :ا (�� ��e ا�>_م أو ��� ��e "�@��ت6 ،وه� ا���د ا�	ي ی8!

#�� E��4وم���8ة ا��� ��م!���� ت����6 وه� ��5@� إ�# ر��ی� خ� (�� و�>J 61 ی8!

  . 50 أو 40ر��ی!6 وت1<?!6 ، أم� "��� ذآ�ؤ� �_ ی!�Rوز 

� ذآ�ؤ� ی!�اوح م� ��E  ه�1 ا���د: ا��z��ن  .3��5� ، ���Jق م8!�ى ا�� Dتz70-50ی 
ا�!>�k م) �rوف "��ت6 و�G ی�!�� ��# ن�68 أ"��نً� ،  	ا ا�<��وه�1 ی8!��) ه.

f5!ا ا�<�� أن ی�	'� E<ة  وی�s'Rم ��ف خ���� D� 6�2�� oN1ی E<3 و����!���
�G��Cا �	در ت_34 و2) ه�Nوم �4����.  

� اآ;� وی��ر م� ��E: ا�;���  .4<>� 6���� E� (�-70 ه�1 ی>�ن "��� ذآ�ء ا���د م�ت

80J E<و� ، J 6م�اد� ا��را��� آ�� وان D� ���'8� ح�R1د ا���ی8!��)   ی8!��) ه	ا ا�
  .ا�!��ق �8'���

 90-85ذآ�ء ا���د م� ��E  وه�1 ی>�ن "���) : ��!��c ا�;_دة (ا�;��� ا��8ي أو  .5
ا�J!�ا��4 وا��Cادی� ، أم�  وی8!��) ا�J!��ار �D ا������ ا�!������ وخ�N�ً� ا���"��

 449-447ا�����D ،ص) �!������ ا��!��م� ��� ی�ا@''� �����N أآ;�ا���ا"� ا
،1987 ).  

 

  : =8> أAB	ل ا�428 أو ا�9	ءة ا�0��)� إ�< ا&�
	ل
�1��ت أن��ط ا��k1 أو ا��Cءة ا�!D ی�>E أن ی!��ض �'� ا*���لNت E� tا��5ی �;G 

k1م ا���'�  ذات6 إ=>��������J،.�5� k1 �� مE ا��5یt و�<>� م�!Kh @�ًا �E م

 ��= Eخ� ، وم� (�!Rإ�# م (�!Rم Eث���� إ�# ث���� أخ�ى، وم Eم k�!ه���� ت���م
1�ً� �D أ"�ه� J �G ی�!;� �1�ً� �E اjخ� . �خ� وه>	ا  إ�#� k1Nي ی	��� .Eان6 وم Jإ 

 خ_ل ا�;t5 وا��را�� وُ@� أن ^��;�� ا��<!E��m �'	ا ا����hر م!�����C #�� Eر ��م

1�ً� أو إ��ءة ، ومE ه�1 ی�>E تk�1N ا��k1 وا��Cءة ا���@'�E ن����5 ی�� �;! 

  : ا*���ل إ�# آ� أو ��e ا*=>�ل ا�!����

اآ]� مE ت��یk و"K8 ا�R'� ا�!D ت��م ��# ه	ا  و�'�: ا��k1 أو ا��Cءة ا��8Rی� -1
k�1N!ا� .D��= D;� ر�W1م Eت ^�� ����2 " ��# ان6  ��� ی��ف م����و@�د إ

� ا���8ء إ��6 آ���5وق أو ا���2ض أو����ا�>�م�ت أو ا��R58ت  # @38 ا�
� أو ام!�1ع ی�>E أن  آ�" أم� مE ا��1"�� اE<��� �����!@J ت��ی�z� 6ن6 " .وا��Rوح��

� ی�5ث مE خ_�6 �2رًا م��Nدًا ی�6�G ا���34 ��# ر��ی� وت1<?���  ."ه	ا ا�
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2- ��81Rءة ا���Cأو ا k1ل : ا����مE ا*��  �G ی>�ن�ا م'�دیD� E آ]��إن ا*�
#�� E��4ا��� �;G Eأ��ی'3 أو م �;G ا����م�� Eا ا��1ع م	ه �ر��ی�  ���!��ض إ�# م]

� م��W1 ا��5N ا������� �D. هJTء ا*���ل ;G Eم D81Rل ا�_m!�Jم  و��� ُ��ف ا��
��ی�� ^�� م<�و�� �'�ف ا��N5ل ��# ا��"  ��# ان6 1986� ���	ة ا�!��ام ا�

��81Rل ��# أ=>�ل ��ة م1'� ".���ا=� ا�_m!�Jا ا	ي ه��ا��5یt ا�D81R (و�G ی1
� ��# أ���ل ا����رة أو ت�Nی� ا*�_م  ا���Dh إ�#��� @�81ً� ، إ@;�ر ا���إث�رة ا�

��"��C(1999 ،253-��252آ�ت ،ص)( ا.  

 

�ءة ت1��ي �<>� ا���ل �zن ه	ا ا�C ی�>E: ا��k1 أو ا��Cءة ا�����4 ��# اCه��ل -3
 #�� Dآ;�� وا��� "#�� E��4ا��� Eق ا��ا��ی��أ���ب ا�!1<?� وا�!���� *����'D� 3  إخ

���1ه3 أو ت��ره3 و�<>� م��Nد  ت���� م!��;�ت أ��1ءه3 ا*����� وا��hوری�
  .وم!��� او �<>� إr'�ر ا�_م;�Jة �'	� ا��5@��ت

وا������  �ر م8!�;��� ��# ا��5N ا�1���8إن إ��ءة م��م�� ا*���ل �rه�ة ��;�� �'� �ث
�G ����� ت�G��`� E���Nل م��ت!��ر إ�#  �'JTء ا*���ل ، ن�ه�P أن ی>�ن هJTء ا*�

ا��Cءة  م�ا"� م!��م� وم��N�!8 ��# ا��_ج �D "��� ت��2'3 ا��!>�ر ���k1 أو
Cذوي ا Eت أ��1ءه3 م�;�� ���Gتن!��R إخ��ق ا*��ة �D ا�!��م� م) "�@�ت وم!

  .ا���!��� ���مً� وا������ م1'� ت�5ی�ًا

 

ا*���ل ا����E�G أو ا�����Nن �!��k  ��� د�� ��e ا*��5ث وا��را��ت إ�# أن
وا��k1 ���'3 ، آ�� وان ه	� اD���  �G��C ه3 اآ]� مE ^��هC �ً2�� 3ی��ع ا��Cءة
@� هJTء ا*���ل ا���G �" K;8� E�?�8 ت>�ن م�Nر م]�� ��cmh وا�!�ت� ��ى ا��jء

 Eاف ا�_زم��=Cق إ�# .( ��1999آ�ت ، (إ�# ا���1ی� وا��و��� مE ا����� ه�1 ا�!
 : ا�<�ی�5 مE ا*���ل ،وا�!D مe�� �'1 ا��Wوف ا�����8 *"�اث ا��Cءة ��# ه	�

1- k1ا�� ���" :�G ء��jءة  وی�1# �'� أن ی>�ن ا��Cوا k18'3 إ�# ا���ت���2ا ه3 أن
!���� D�3 اآ]� م�ً_ وا�!��ادًا'��R3  '3 ،م�� ی'���إ�# إ���ط ت�Rر�'3 ا��8;�� ��# أ�

E�Gم�� Jً��  .( 1997رم� ،(����ً� وخ�N�ً� ا��jء ا�	یE ��ی'3 أ�

2- D���!@Jا��2) ا :E�@وsا� E�� �وا�!5>�م'� تsی� مE "�ة ا�!�ت�  إن آ]�ة ا��<�آ
ث�رات ا�Khm ا�!D   ��ص ت��یyوا�cmh داخ� ا��s1ل م�� �G ی�8هD� 3 ت�8ی)

 3'��Gو D��!3 و���'���وإذا .اCی	اء وا��D�  k1 دا�4ة-أي ا*���ل–ت1!�ب ا��jء ��# أ�
���" D� (G�!ا�� E�5ء �`ن6 م�ل أ��� م��ق ����ً�  آ�ن ه	ا ا*م� ی!3 م) أ��و@�د �

���� �E اjخ� ا��T8و أن تsی� ا"!����� ا���� J ���� وان آ� مE ا��ا��یE ی�5
3'���  .ا�G��C ا����� �

ا*�� �E ت�م�E ا"!��@�ت أ��اد أ��ه3 ن!��R  إن �sR أر��ب: ا��2) ا�N!GJدي -3
ن!��R ��ام� ا�;���� ا���!��� �G یTدي إ�#  ��8ء ا��2) ا�N!GJدي ا��_زم �'3 أو

D� ت>�ن �Gو E�@وsا� E�� اع��ر  ن<�ء �Nا� �	6 ��;�� وت�1>� هR4�!ا���دة ن–
��ء وخ�N�ً� أJم و��e ا*���ل ��# ��e أ��اد ا*��ة–��!�]�� ����Cءة ا�hا�.  

4- �����!@Jو@�د: ا�>�وب ا ���Wإن ت  �����!@Jت ا���5ت�� وا���mhا�
ا*��ة خ�رج ا��s1ل �G تsی�  وا�N!GJدی� ا�����ة وا���آ;� وا�!D ی!��ض �'� أر��ب
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ان!��ل "��� ا��k1 إ�# داخ�   ا*�� و���!��DمE "�ة ا�!�ت�ات وا�'sات ا��5!��� �'	�
��أو أ���ل م��E�G ����ً�  أ�� ه	� ا*��ة ، وا�!�G D تsداد "�ت'� �D "�ل و@�د �

  . أ��ه3 ا����م ا��8;��-و�<>� ^�� م��Nد–وا�	ي ی���5ن 

� آ]�� مE أر��ب ا*�� �����4�N ا���4��1 وا���8آ�� ا��!���� ��*���ل-5'@ 

� E�G3ا����'����z� ء ا*ر��ب إ�# إی��ع ا*ذىJT'� (�ی� �G م�� �ً��� .  

 

  : ا��را�	ت ا�*	=/�

ا��k1 �2 ا*���ل ا����E�G  ��ى م�ا@�� ا�;�"t *د���ت ا��را��ت ا�D� ����8 م�Rل
ا��RنK مE م�W1ر ن�D8  ����ً� مE أ��ه3 ،ت;�E و@�د آ3 مE ا��را��ت ت�1و�� ه	ا

ا�1�D8 واD���!@J  ��ت �G نD� oR ا�!���E�� f ا��Rنc��K ، وآ�ن ��e ه	� ا��را
�� ����ً� �����ل إ�# ت��5� م>!�����Jز ا��را��ت  و���� یzتD ��!3 ا�!��ض. ��

  .ا�!��@ D� �E ه	ا ا����2ع

 

ه� ا�!��ف ��# ا��<>_ت ا�<���4 ��ى  آ�ن ا�'�ف) 1999ا���� ،(��D درا�� 
ا*ه��D ، وآ	�P ا�!��ف ��#  ة آ�� ی�اه�ا*���ل ا����E�G ����ً� داخ� ا*��

  . ا��<>_ت ا�J!�ات���Rت ا�!D ی8!��م'� ا*ه��D� D ا�!��م� م) ه	�

 E�1 ا��را�� م�� ���zت �G220�ًو���� E�Gل ا������وا�	ي ت�او"�   ��د مE ا*�
��ی��  أ���ره3 م� ��E ��1 ا��Jدة إ�# ��1 ا�]�م�1 �<�ة ، واخ!��ت ا����1���

 و�G ��ر �'	ا ا��mض أدات�E ،ا=!�� ا�sRء ا*ول ��# م���س ی���.<�ا��4 ا��

م8!�ی�ت "�وث ا��<>_ت ��ى ا*���ل ا����E�G ����� داخ� ا*��ة آ�� ی�اه� 
، Dا*ه��  Dا*ه�� Eت ا��8!��م� م��Rات��!�Jن ا��� #�� Dء ا�]�نsRا� ��E�" D ا=!�

�ا��را�� إ�# ��ة ن!�04 ن	آ� م1'� ، أن اآ]� و�G ت���� .م) ه	� ا��<>_ت �D ا�!��م
=���ً� ��ى هJTء ا*���ل ا��5آ� ا�sا�4ة ، ث3 اJن�58ب اD���!@J  ا��<>_ت

D�آ�� ود�� ا�1!�04 إ�# أن آ� م<>�� مE ه	� .ث3 ا���وان ث3 إی	اء ا�	ات �����8ك ا��1
�� ا���وان ی�ا@K����z� 6 م�!��� ، �>�ن ی8!��م م) م�ا@'� م<> ا��<�آ� آ�ن

ا*���ب ا���ت;� ا*و�# ،@�ء ���ه� أ���ب ا��5ار وا��G�1<�  ا��5م�ن وا"!� ه	ا
  .ا���DW ،ا��sل،ا�!1;�6 ا���DW ،ا����ب ا��8Rي،ا�!����

 

sیs�!م م�'� ا���!�z� ا�4ةsل  أم� م<>�� ا��5آ� ا�sا�� ، �ا���دي ����8ك ا�;�ی
ا�J!�ات���Rت ا�!��امً� م)   أن اآ]�و�G أ=�رت ن!�04 ا��را�� آ	�P إ�#.،ا��5م�ن

م<>�� إی	اء ا�	ات، ���2C��  ا*���ل ا����E�G ����ً� ه� ا����ب ا��8Rي �D م�ا@'�
DW�  .إ�# ا�!��ام ا��5م�ن وا�!1;�6 وا�!���� ا��

 

 ��� ه��� إ�# ا�!��ف ��# ا*ن��ط ا���8آ�� ^�� ) 1991أ�� =�یk،(أم� درا�� 

���ارس  �ع ا��Cءة ا�;�ن�� ��# ا*���ل ا����E�G ����ً� ا���!E��5ا�!>���� ا���ت;�� �`ی�
ا�!>���� ا�!D  ا�!���� ا����� وم�اآsه� �D ���ن ، وا�# م���� ا*ن��ط ا���8آ�� ^��

E�Gل ا����������ً� ^�� ا���8ء  ت��E�� s ا*���ل ا����E�G ����ً� ا���8ء إ��'3 وا*�
م!��mي ا��1R   ارت;�ط ه	� ا*ن��ط �>� مEإ��'�2C�� ، 3�� إ�# م���� م�ى



 

 
 www.gulfkids.com    ا��	��ا����	�	تذوي  أ�
	ل ا�����

�� مE .وا�����z!� 200أم� ���1 ا��را��E�Gل ا�������'3 مE ا*�Nن ���   �ً����
أم�  وا�	ي ت3 ا�!��ف ���'3 ��ا��� أداة ���� �'	� ا��mی� ،) أ�Dء إ��'3 ��ن��(

  .ن�ً�ا�kN1 اjخ� �>�ن�ا مE ا*���ل ا����E�G ����ً� ^�� ا���8ء إ��'3 ��

 

ا�;�ن��  و�G ت���� ا��را�� إ�# أن اآ]� ا���8آ��ت ^�� ا�!>���� ارت;��ً� ����Cءة
 Dل ه���a�):وا���ف،ا�!��د fن�58ب ،ا���وان،ا���Jا�4،اsوا��8;��، ا�1<�ط ا� 

D�� ا��<>_ت). ا���2# وا�!��یK ،ا���دات ا�<�ذة وا���8ك ا��1Gآ�ن أ �Gًا  و��ر
 ود�� ا�1!�04 آ	�P إ�# انJ 6 ت�@� ��وق ذات د��J. تهD م<>_ت إی	اء ا�	ا

��ل ا����E�G ����ً� ا���8ء إ��'3 ��ن�ً� ��# @��) أن��ط ا���8ك ^���a� ��4�N"إ 

�1Rا� ��m!�� ىsی� D�  .ا�!>�

ا����E�G ����ً� ا���8ء إ��'3 ��ن�ً�  إJ ان6 ت�@� ��وق ذات د��J إ"E�� ��4�N ا*���ل
�?�ا�1<�ط ا�sا�4 وا�!��د وا��8;��  ت ا����ی� ��# أن��ط ���ك�D م�!�k ا�

�E�" D �3 .وا���f وا���ف وا��<>_ت ا������ وا���2# وا�!��یK وإی	اء ا�	ات
ا���8ك ^�� ا�!>��D ��# ���  تW'� ا��را�� ��وق ذات د��J إ"��4�N ��# ���� أن��ط

  .ا����

 

��� م�ى ت�;� ا�G��Cت و��Gس م� ��� ه��� إ�# ) 1996ا�;�ای�1،(أم� درا�� 
(�!Rا�� D� E�Gا���� E�� �����!@Jا���8�� ا Dإ�# م���� اث� .ا*ردن �ًhای �وه��

واخ��ًا م��رن� ت�;� ا�G��Cت ��G��u�. D م!��m ا��1R وا��8!�ى ا*آ�دی�D� D ا��W1ة
  . ا��R!�) ا*ردنD م) @��81ت ������

 Eم ���z!� رت أداة م��1;� ���م� م<�433أم� ���1 ا��را���� �Gرك وم<�رآ� ،و 

  .أ^�اض ه	� ا��را��

 

���م ، وان ه�1ك ��وق  أم� ا�1!�04 ��� د��� إ�# أن ه�1ك ��م ت�;� ��G��uت �<>
�� آ�� ت;�E أن ا�G��C.ذات د��J إ"D� ��4�N ت�;� ا�G��Cت��ا�8>�ي، ا�!'�ب (ا��

����� مE ا�G��Cت ا*) ا��h�أ Jً�;G �GJ �Gه�ة  آ�� أن.خ�ى�Wت ا��G��Cا
)D^ا��م� �ر�hً� ����1  آ�ن� أآ]� ا�G��Cت) ا�!��k ا����D،ا���ض ا�1�D8،ا�<�

��ى ا�E�81R  وت;�E مE ا�1!�04 آ	�P أن ه�1ك ت�ا�D� f اتG ��R;�ل ا�G��Cت.ا��را��
D�1 وا��8!�ى ا*آ�دی�Rي ا���m!�� ىsت ن!�04 ا��را��.ت��'rق و@�د ��و اخ��اً  أ

ه	�  ذات د��J إ"E�� ��4�N ا���81Rت ا���!��� �G D;�ل ا�G��Cت، وأن ه�م��
  .ا�G��Cت م!<��'� ����ـ�ً�

 

��# م�اآs ا�!���� ا�����  ��� أ@�ی�) 1996ا��5ی�ي،و�خ�ون ،(أم� درا�� 
هD ا��_�Gت ��E اJخ�ة مE  و��1� أن ا��RانK ا*آ]� تzث��ًا �D ا�G��C.���ی�1 ���ن

إ�2�� إ�# .ا���م ���ا��یt�" E ا�G��C وا�!��ی� م�'� ،وا��_�Gت اJ@!����� وا��2)
D!م وا��� �ت!�5د �D �2ء إ���G  ا�!�5ی�ت وا�����Nت ا�!D ت�ا@6 ا*��ة �<>

(�!Rا�� D� اد��a� ��;�8ه�ت ا��RتJذات6 ، �_وة ��# ا ���،و��م ت��� ا���م�ت  ا�
ا�!�1� مK�;� E  ا�!D ت<>� م�Nر cm2 وتzث�� آ;��یE ��# ا*��ة ، �_وة ��#
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� م��ق  آ�� ��1� ن!�04 ا��را�� إ�# أن. jخ� �E� �ً[5 ا�!<��� وا��_ج �و@�د �
  .�D ا*��ة �G ی!�ك تzث��ات م!��وت� ��# @��) أ��اد ا*��ة

 

�G1993م�>�وي ،(@�ءت درا��  و( ��ل وذوی'3 م�E وا�!D أ@�ی� ��# ا*�
ا��sم�1 وم1'� اT!�، �G��Cآ� ��# ��e م� @�ءت �6 درا��  ی��ن�ن مE ا*م�اض

هJTء ا*���ل ت!��ض ����mhت م�دی� ن!��R م!��;�ت  ا��5ی�ي مt�" E أن أ��
وان ه	� ا*�� ت�5ول ا�!>�k وا�!��ی� م) م�ض  ا����ی� ا�_زم� �'JTء ا*���ل ،

�  �<�آ�هJTء ا*���ل "!# ت�� ا���اJن������ وم<��� ا�J!��ء و^��ة أخ�ة ا�
�_�G أJم �sو@'� �3 ت!zث� �<>� آ;�� وأن ا*م'�ت  و��1� ا�1!�04 آ	�P إ�# أن.ا����ق

��'t�" 3 ت��نD م�E'�W مE اJآ!?�ب ن!��R  هE ا*آ]� م��ن�ة ن!��R م�ض�
��'� خ_ل م��8ة ا��_ج� �;"�Nم.  

 

� وأ��ت6 ن�Wةود�� ا�1!�04 ایhً� أن ا�� ^�K ا���5��E ��*��ة ی�W1ون إ�# ا�

� �3 ت;!�� �E اJخ!_ط ����1س �� إن.=��� و"sن �� أخ��ًا أآ�ت ا��را�� أن أ��ة ا�

�E;5 أ����'E خ�ر@ً� أم�م ا��1سNا*م'�ت ی ��;��^.  

 

وا�'�د�� إ�# درا�� م�اآs ا�!���� ا�����  ) 1995و�خ�ون، @;�ی�،(أم� درا�� 
ن!�R4'� م��R81 م) ��e ن!�04 درا�!D م�>�وي وا��5ی�ي مE  ردن ، ��� @�ءت�D ا*

E<ا����ق ی� ���أن ی<>� م�Nر ت'�ی� ��# و"�ة ا*��ة �t�5 ُت��t�"  f أن ا�
و�G تTدي ه	� .ا�!'�ی� �_�Gت ا*��ة وادواره� ��m2ً� @�ی�ة وی�>E أن ی��ل ه	ا

��8� ��e أ��اد ا*��ة م�� �G یTدي ��ى ا����mhت آ	�P إ�# ت<>�� ���m2ت ن
D� ا ا*م�	دي هTی �G!'3 ��*م�اض ، و���م  إ�# إ�� Eم �@ fف إ�# خ���ن'�ی� ا��

  . ا�!3�W1 ا*��ي

� م��ق �D ا*��ة مE =�ن6 أن  و�G د�� ن!�04 ه	� ا��را���آ	�P إ�# أن و@�د �
��8�آ�� وان و@�د .�دی� واJ@!����� أ�;�ء م���� واN!G یk�h إ�# أ�;�ء ا*��ة ا�1

ا�1<�ط اD���!@J ��ى اخ�ة ه	ا ا����ق ، و���!��D  ه	ا ا���د ا����ق �G ی�5 مE ��ص
Eع ��ر@� اآ;� م�!�!�Jا Eم) ا�����ء ی�5 م �  ."��ت'3 ا����� و�D ا�!��م

Pذ� Eوا=�رت ا��را�� اخ��ًا إ�# ا��� م  �'Wإ�# أن ا�� �'R4�!�1م� أآ�ت إ"�ى ن�
ی��K دورًا �D =��ر أخ�ة ا����E�G  �ك ا�����k �����ی�� اJ@!�����ا�D�8R وا��8

  . وا�5�_ت وا��"_ت ����5ج وخ�N�ً� ���� ی!��f ���1<���ت ا*��ی�

 

ا*��اد   ��د م1998Eوا���Rاة ��# ���1 مE  ) 1991ی��k،(أم� درا�� 
 D^ا��م� ��'	�   ا��E���Nا�����1 �!�ث�f أ��اد-ا����وم�E مE م�8�T ا���1ی� ���<�

@�ءت  ��� )���ن ، ا�sر�Gء ، ا�c�8 ،أر�� ،ا���;�( وا���ز��E ��# مf��1 -ا�G��Cت
ن�T!�  �'8آ� ��# أن أآ]� ا���ام� ا��8;;� ��<�� ا��م�^D هD ��ام� م�ت;�� ����Jدة

� ا��Jدة % t�"41.13 =>�� م� ن8;!6 ;G م� � (أث�1ء �!�ات ا��5�(، أم� ��ام

،�D %19،أم� ��ام� م� ��� ا��Jدة �>�ن� نJ �';8 ت!��ى %32.27��8ه�� �81;� 
E�"  6!;8م� ن D^ا��م� �  .% 16.32أ"!�� ا���ام� ^�� ا����و�� وا��8;;� ��<�
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آ���1ت (ا�1!�04 إ�# أن ا�<�� ا��م�^�G D ی�N";6 إ���G مE ن�ع �خ�  وت����
k��!ع ،ا��Nت ا�����8 أو ا ا��G��C�� ����Cا، Dا��������وم�N;� . ( Eی� أو ا�1

  : ا��'�� ا�!D ت���� إ��'� ه	� ا��را�� م� ی�E�� D ا�1!�04

1- Eآ�ر أ��# م	ا� ����ن�ث إن ن8;� إCا ����إ K8ن .  

2- D� و��وا Eم� D^ا��م� �ا�;��ت أ��# مD� �'1  إن ن8;� إ���� ا*���ل ���<�
  .ا��8!<���ت

3- � D^ا��م� ��>��� ����Cى ذويإن ن8;� ا�  �ا��خ� ا��!�نD أ��# م1'� �	وي ا��خ
(�  .ا���ت

 

��# ���1 مE ��;� ا�kN ا���=�  درا��) 1999ا���اون� ،(و��� أ@�ت 
م��م�� ا��ا��ی� و�_G!'�  ا*���D� D م�W��5 ا�>�ك،�'�ف ا�!��ف ��# أ=>�ل إ��ءة

 ��8� K���458 و 455ا��را�� مE  وت>�ن� ��e�;�.�1 ا��!��mات ا��ی��^�ا��� وا�1
و�G ا�!��م م���س ا��Cءة . ���;� اخ!��وا �����ی�� ا��<�ا��4 ا��;��� وا����1دی�
��ل آ�� ی�رآ'� ا*��1ء أن�8'3 ،وم���س�a� دوات �5]��  ا��ا��ی�zآ D8�ا�!�ت� ا�1

  ��1 ��2'� ��# ا��51 ا�!��D و�G أ���ت ا��را�� �E @��� مE ا�1!�04 ی�>E. ���را��

ا���ت;� ا*و�# ی��'� إ��ءة اCه��ل  أ��اد ا��را�� إ�# ا��Cءة ا�1�D� ��8ی!��ض  -1
  .ومE ث3 ا��Cءة ا��8Rی�

  .إ�# ت�P ا��Cءات اآ]� مE اCن�ث ی!��ض ا�	آ�ر -2

3- D� ء��jءات ه3 ا��Cا �	ر ه�Nا���ت;� ا*و�# ی��'3 ا*م'�ت ث�ن�ً� آ�ن م.  

ا�!����D ���ا��یE وإی���'3 ا��Cءة ��#  �8!�ىت�@� �_�G إ"E�� ��4�N ت�نD ا� -4
  . أ�4�1'3

5- � . ا*��ة �D إی��ع ا��Cءات ��# ا*���ل ی�@� أث� �!�نD دخ

 

تJ�" #�� �����5ت ا�J!�اء ا�!D  م>!;�� �z@�ى درا��) 1997ا�;�;�D8 ،(أم� 
 Dل خ_ل ��م��ت��5� أن�اع ا�J!�اءات   ،�'�ف1995 و1994و�G� ��# ا*�

م�ت>;D ه	�  ��8Rی� وا���81R ا�!D و�G� ��# ا*���ل ،وت�5ی� خ�4�Nا
  : و�G خ�N� ا��را�� ا�# @��� مE ا�1!�04 أه�'�.ا�J!�اءات 

� زادت ���� ت����u� 62ءة ا��8Rی� وا���81R آ���-1��  .زاد ��� ا�

2-E�� �G_� �@ت� J �8ی�Rءة ا���u� 62وت�� ���  .@�1 ا�

3-��  .ا�J!�اءات ��# ا*���ل �� دور �D ر�) ن8;�إن ���م� ا�;

  . ا��Cءة ا��8Rی� �2 ا*���ل ه�1ك �_�G م� ��E ت�نD ا��8!�ى ا�!����D وارت>�ب-4

 

 "��� مJ�" Eت 102م��اره�  ��� أ@�ت درا�!'� ��# ���1 ) 1990خ��D،(أم� 
ل ا��!�ة ا��ا��G و@��81 وخ_ ا��Cءة ا��D� ��R8 م�ی�ی� ا*مE ا���م آ`��ءات @�8ی�

� وأ��ت6   ، وذ�P �'�ف م���� ��e م!��mات1989-1983م� ��E ��م ��ا�
م��R81 م)  وا�!D @�ءت ��e ن!�R4'�-و�G خ�N� ه	� ا��را�� .ا���ت;�� ����Cءة

D8�;�;اون� وا���ا��ا��G ��#   إ�# أن ن8;� ا��Cءة ا��8Rی� وا���81R-ن!�04 آ� مE ا�
� م1Gآ�ر ا	ل ا���وان6 .ا�	آ�ر '� ��ى اCن�ث ، وأن اآ]� م�ت>;D ا��Cءات ه3 مEا*�
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� ا�D5N وو�Gع ا��Cءة ���6 ،���J  E�" D ت�@� �_�G دا�� ا"E�� �ً�4�N و2) ا�
� �D أ��ت6 وو�Gع�� أr'�ت ا�1!�04 و@�د �_�G دا�� ا"�4�Nً� م� ��E ت�ت�K ا�

 � وا���81R �>�ن�ا @���'D� 3أم� ���81;� ���ت>;D ا��Cءات ا��8Rی.ا��Cءة ���6

 أخ��ًا أr'�ت ا�1!�04 ان6 آ��� ت�ن# ا��8!�ى ا�N!GJدي.م8!�ی�ت ت������ م!�ن�� 

  .���D8ء زادت م�6 ��ص إی��ع ا��Cءة ا��8Rی� وا���81R ��# ا*���ل

 

� م��ق ) 1996م�ن�ی�ز ا��sا��t ،(درا��  أخ��ًا @�ءت��!�رس �ث�ر و@�د �
���آ�ً� ��# ا"!��ل ت����u� 62ءة مE خ_ل ا�!���Rت هJTء  و@�8یً� أو ����ً� أ

ا��Cءة ا��5!��� ، وا�	یE ت3 ا�!��م� م�'38G D� 3 "��ی�  ا*���ل ���8�8 مE ��ر
 ���ن!�04 ه	� ا��را�� إ�# أن ا*���ل ا����E�G م��E�2 و�<>�  و�G د��.@�ر@��/ا�

� ���4'3إ�# خ�� ا��Cءة واC اآ;� مE ا*���ل ا*��ی�ء;G Eه��ل م . P�	آ E�;ت �Gو
�K;8 ا���4�N ا��!���� ��*���ل أآ]� مE ت�P  أن "�Jت ا��Cءة ت�P ت�5ث

E�?�8ء ا����j�� ����!�4 ا���Nا��.  
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 الفصل الثاني

  منهجية الدراسـة

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها
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 ,��D(2 ا��را�ـ�
 

� م�Nب �`��D� ����� �G ا*��ة ی��ض ��# ه	� ا* إن���ة ا�<�وع و@�د �
ه	� ا�G��C ��اء أآ�ن ذ�P ��# ن��ق ا*��ة أو ��# ن��ق ا��c�5  �!��م� خ�ص م)

D���!@Jه�1. ا Eوم  D��!ا� D8�4ا�!�8ؤل ا�� E� ���@Cا��را�� ا �	ت�5ول ه : �ه
�G��`� �������� دورًا �D ت�5یP أو إی��ع ا��Cءة ا��8Rی� أو اCه��ل  ت��K إ���� ا�

��� ا����ق؟��# ه	ا ا�  

 

  : وی!��ع مE ه	ا ا�!�8ؤل ��ة أ�?�� ����� �'� �_�G ��<>�� ا��را�� أ�_�

� ا����ق ����ً� ؟ -1��  م� ا���4�N ا��ی��^�ا��� �'	ا ا�

2- �4�Nا����ق ����ً� ؟ م� ا�� ��� اJ@!����� وا��ی��^�ا��� وا�N!GJدی� ��Jة ا�

3- Dم� ه  Eا������4 ا��!;�� م K����*ا����ق ����ً�؟ا �'��� ا*��ة م) �;G  

4- ���� أ��ت6 ؟ ه� ا�;G Eم �  ا����ق ����ً� م!�;

واJ@!����� وا�N!GJدی� دور �D و�Gع  ه� ���4�N ا*��ة ا��ی��^�ا��� -5
� ا����ق ����ً� ؟��  ا��Cءة ��# ه	ا ا�

 

  : أه��0 ا��را�� و,;'رات)	

ا�G��Cت ا������ �G ی�8هD� 3 زی�دة أ�;�ء  ويإن ا�!sای� ا��D� ��!8 إ��اد ا*���ل ذ
�'	� ا�G��C مE �;��� خ��� ت��D� �'2  ث���� ��# ا�� وذوي هJTء ا*���ل م��
ومE ه�1 �`ن أه��� ه	� ا��را�� . ا*���ل  ت���� ا*@�اء اCی����R أو ا�JT'� ��;�8ء

  : ا��51 ا�!��D ت��د ����R مE ا*م�ر ی�>E إی�Rزه� ��#

ا*���ل  ��G ا��را��ت وا*��5ث ا������ ا�!G�� D� م��2ع إ��ءة م��م�� -1
E�Gل ا�������a� �;"�Nا������ ا�� �G��C�� �'!G_و�.  

ا��را�� ��# ا��1'0 ا�>��D ا�D��1 ا���34 ��# إی�Rد م�8"� وا��� ��	یE ت3  ارت>�ز -2
� ا����ق مE ا�!�;�� ��� یR م����!'3���ل �D أذه�ن'3 مE �راء مE أ��اد أ��ة ا�

E� ه3 وأ�>�ر�Wو@'� ن Eا*زم� م �	م) ه � .إ���� ���'3 �'	� ا�G��C وآ���� ا�!��م

م�5و�� ا���وج �1!�04 ����� و����� �G ت��� ا���م��D� E م�Rل ا��Cءة �2  -3
ا*م� ا�	ي �G یTدي إ�# زی�دة و�D ا*��ة �D آ���� ا�!��م� م) أ����'3  ا*���ل ،

  .����ً� ��E�Gا��

 

  : ,2)� ا��را��
ا����5 ، وا�	ي ی��م ��# درا��  ی8!��م ه	ا ا�;t5 ا��1'0 ا�D��1 ا���34 ��# درا��

  . �'	� ا*���د و�	�P ت>�ن "�ود ا��را�� م5>�م�.ا���د ا����ق وا��ت6

 

  : ,F0�D ا��را��

_ل مkN!1 ا��ا��G ��# ا*���ل خ ی!k�z مR!�) ا��را�� مJ�" (��@ Eت ا��Cءة
�D إدارة "��ی� ا*��ة وا�;��y   وا�!D ت��م� م�'� م>!K ا���م� اJ@!�������2000م 
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  . "��� إ��ءة��345ده� 

 

  : ���2 ا��را��

��� أن]#–اخ!��ر "��� إ��ءة وا"�ة  ت3�� - K!<ت ا��اردة إ�# مJ�5ا� E�2 Eم 
1�� "��!'� ��� اJ@!����� وا�!D آ�ن� ت��نD مE ا�G��C ا������ و ا���م�� Eم�

D;�ا�<��D وا��را�� اJ@!����� ا*و��� ا����ة �'� و��Jت'� ��# أن'�  ا���5 ا�
��� ( ا��8Rی�  ت��2� ���uءة���� ) ، واCه��ل K<� ( ا���ء ا��5ر ��# ا��رمD ا�
P<8ا*��ة ��# أ"� ا� E<� ���  .(ا��5ی�ی� ا���Rورة ��1

 

  : أداة ا��را��

ا�>��D ��� ��� م�� ا��را�� إ�# اJرت>�ز ��# أ���ب ��ح  ��1'0ن�Wًا ��;��� ا
���mوا�� �"�!�مE خ_ل ت3��N ا�!;�ن� ا������� ا�!D ت3 إ��اده� ���"'� مE  ا*�?�� ا��

�>G�1خ_ل ا��5ار وا��  Eم Pآ�ن ذ� t�" ، ����م) ا���E��4 ��# ر��ی� وت���� ا�
��� و��� =�ح أ��دت خN�Nً� ، خ_ل ��ة م���_ت و@��8ت� ���ً� �zن وا��ي ا�

ا�!��اده�R!�� 3وب م) ا�;�"J ، t ���� وان  ا�'�ف مE ه	� ا��را�� �'3 ا��وا
�� *^�اضrه� م���ت3 ر D!ا�����م�ت ا� c�� Dا���� t5;ا�.  

 

  : ,!	در �F0 ا�;�	(	ت

1- ����� ا�����G ����ً� ا���@�د �D م>!ــK ا���مـ ا���k اD���!@J ا���ص ���
  .(م�k درا�� ا����5 ا����f+ا*و��� ا��را�� اJ@!�����( اJ@!ـ����� 

2- �5���� ت��ی� ا��;�K ا�<��D ا�	ي أ@�ى ا���� D��>ا� D;�  . ا�

  . أوراق ا�!f��5 ا�<���� ا����� ������5 -3

 

  : ا��را�� ,�Gدات

Eر ا��را�� ��# "��� وا"�ة م�N!Gه� ا Dل " ت!�5د ا��را�� ���5د أ������Jت ا*�
ا��را�� ��c ��# ا����5  و���!��D ت!�5د ن!�04 ه	�. ا����E�G ����ً� وا�!D ت3 ا��Cءة إ��'�

DG�� #�� 04�!1ا� �	ورة ه�h��� K581ت Jو t5;م�ار ا�  ��1� E�Gل ا������ا*�
  . ا�G��C أو �`���Gت أخ�ى

 

  : ���را�� ا�0
	ه�H ا�12'ی� وا�9'ا ��
ا���W��5 ��#  �رة �E ا��"�ة اJ@!����� ا*و�# ا�!D ت'�ف إ�#هD �;: ا*��ة  •

D��Rا� �وا���ا�� ا�!D  ا��1ع اCن�8نD وت��م ��# ا���!��hت ا�!D ی�ت�h'� ا���
 ��  .( 23 ،ص1990ا��1ر@D ،( ت��ره� ا��R!���ت ا���!�

•  ���  . �18�1ا���د ا�	ي ی!�اوح ���� م� ��E� E ا��Jدة و"!#  ه�: ا�

� ا����ق ا •��� ا�	ي ��ی6 "�@�ت أ����� وا�!D ت>�ن م�@�دة ��ى  ه�: ���ا�
2��ا��ت ا���8آ�� وا��8Rی� وا������� تo;N ��ی6  ا*���ل ا���دی�E ، إJ ان6Jا �R�!ن

  .( 1993ا����K، ("�@�ت خ��� 

� ا����ق ����ً�  •�� ه� =�� ی��نD مE ن�� أو ت��k أو ��� �D ن��� ا����D: ا�
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 ى إ�# ت�نD� D م8!�ى ذآ�64 وم8!�ى ت>��6 اD���!@J ، �_ ت!�G K��1رت6 ا������یTد

D1مsا� ���� (م f�ت!�ا Jو)،10 ،ص1973ن�ر).  

•  Dا���� k��!ا� :D� ض م��5ظ��ا���رات ا������ ا���م� و�D� sR ا�!>�k  ان�
  .( 9،ص1993ا����K،(یW'�ان �D م�"�� ا���1 

 ا���4�N( ا���8ت ا����sة �'�>� ا*��ة مt�" E هD ت�P: خ�4�N ا*��ة  •

  .( ا��ی��^�ا��� وا�N!GJدی� واJ@!����� وا�!������ J��اد ا*��ة

"�@� ا*��اد إ�# م!1�� و���� آ���� ��!�;�� �E م<���ه3 مE : اD���!@J  ا���3 •
  .(آ�*�Gرب ، ا���Rة ، ا*���Gء( م!���1  م�Nدر

� : ا��Cءة  •��� أ"� أ��اد ا*��ة  ا����Nد ^��ه� ا�;G Eدر م�Nا� D2ا���
� �'�ف��  .إی	ا4'3 وا��5ق ا��hر �'3 ا���E��4 ��# ر��ی� وت1<?� ا�
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  الفصل الثالث

 

  نتائج الدراسة توصياتها

 

 نتائج الدراسة ومناقشتها
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	(�I6	2,ا��را�� و � 	�) 

 

 Jًأو :�Gا���� ����  ا���4�N ا��ی��^�ا��� ��

  Eم y�;ت Dن�اء وه ������� ا�]��]� �D ت��# ا��ا���� �;) ��1ات ، وهD ا�
Kآ�ر. م�ا��� ا��ت'� ت�ت�	ا� Eر��.�'� أر��� أ=��ء آ�'3 م����� �ً������ م� �3 ت�!f5 ا�

D^ا��م� �  .�K;8 إ���!'� ���G��C ا������ وا�<�

 

 م�@E� s ت>�یE ا*��ة: ث�ن�ً� 

��� ��م   �ون و@�د ���  �5>3 ا��Rار وم���� ا*ه� د1989تsوج وا��ي ا�
و�K;8 و@�د ��t�" . e أن آ� م1'�� مE ���ة م�!��� �E اjخ� �Gا�� ��1'��

���ه� رز�G و��# ا�!�ا�D .ا�sو@�ن �D اCن�Rب و���ة ��م�E  ا*م�اض ��1 أJم تzخ�
 Eی����–Eذآ�ی-D�5   ی��نN� �'� خ�jأم� ا ، ����ا*آ;� م1'�� مE إ���G ����� ون

����ه� آ�ن ا��5.@��ة   ��NG D1زم ���� وآ�ن� ن!��R ه	ا -��1 وا"�ة–ا�]��t و�
��� ن�اء م�ار� وه�5N� D –و"K8 آ_م أJم -ا�;t�" ، t5 و��ت  ا��5� وJدة ا�

Jت ، إ�Gأي إ�� Eم Dت��ن J�5#  @��ة و��� ����ان6 و��� ث_ث� ='�ر أ��;� ا�
� وا��ی'� ا*م� ا�	ي;G Eم �'@_� ��!'� وإ���!'� ���<�� أدى إ�# ت��3G "� واه�

�G��Cا��م�غ م�� أدى إ�# ا D� kوت� D^ا������ ا��م� . Eا*��ی KRدة انJا�� �	ه ���
 Eو��ی–Eخ�ی� Eذآ�ی-Eم ��� Eا�>_م  وه3 ی��ن�ن م D� خ�zت.  

 

 ا���4�N ا*��ی� واJ@!����� وا�N!GJدی� ���aة: ث��]ً� 

 ت����D م!�نD إذ أن ت6��N5 ا����D  ��1 وه� ذو م8!�ى35ی;�y ا*ب مE ا���� 
3�  D���*وز ا�!���3 ا�R!ی)D4ا�!�Jا���م� ا kNا�. ( f4�8آ (�ی��� ا*ب �<>� م!�

Dا  ���م	ی!�ك ه #!" ���# ��e ���رات ا��8��� أو ا�<E5 ، و�>J 61 ی>�د ی��
�;��� ه	� ا��'�1 ،و��م ا�J!��ار ه	ا J ی�>61 مE ا� ا���� و�J;�ب� f��!ل ت�N5
E<ُی� ���� ا"!��@�ت'� ا*�����  ��# دخmت Eأ��ت6 م. �وم�� ی	آ� ه�1 أن ا��خ

� ا*ب�� Eم Dتz!ا�� –� دی�1ر أk2 ��# ذ�P ا����ن� 130 ه� -�D "�ل ���ء� �����
D!ا���1ی� ا��!>�رة ا�  �'!��G y��;ن�اء وا� �Gا�1!6 ا���� E� 30ی!���2ه� Eدی�1ر م 

أم� ���Nص أJم �'D . �!��) ���ی�ی� ت���1 ���ن ا�<���Gا ��1وق ا����ن� ا�����1
ر�� ��� وم8!�اه� ا�!����D م!�نD و�3 ی!��ى ا�kN   ��1 وه30Dت;�y مE ا���� 

D4ا�!�Jم.ا��8دس اJأ �و@sت �Gم;>�ة  و E� D� Dزو@'� وه E18�1( م�  ( t�" ،
D� واجs��� K^ت� E<ن'� �3 تz� مJا ا���� وان�� آ�ن ذآ�ت أ	إ@;�ر أه�'� �'� ه� ه 

. ؟... " �!��� ���!�ة " مz� 3'1ن ا�sواج ه�  ا�K;8 ا��D� ��4 إت��م ه	ا ا�sواج إی��نً�
Pوه� م� D2ار f��� ��� D� �2�� إ�#  ت��� ا*��ةC�� وا"�ة ���^ Eوم>�ن م

  . �<;>� ا��Nف ا�D5N ی�@� �D ا�;�� م�ء وآ'���ء وه� م���ط. م�1��'� 
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��� وا��Cءة ا��ا��Gا�!�ری: را��ً� � � ا�!��ري �G��J ا�

   �'!���� � إ�# م���� -م�ار ا��را��–أ=�رت أJم �zن'� �3 ت!��ض وهD "�م
و"K8 م��ه�3 –وان وJدت'� آ�ن� �;���� و^�� م��8ة ، وان ا�1!'� .ا���!���  ا*=��

 ��خ� �<>� �;��D وآ�ن وزن'� E�2 ا��5ود ا��;���� ، و�>E ��� مDh -أJم
��� ن�ا ���!'�ب ر�4ي م��5Nً� ��رت��ع �D در@� "�ارت'� ث_ث� ا='� أ��;�� .ا�

����م�� أدى إ�# ت��3G "��!'� وا���� دم�^'� ���!�k وا�G��C  أه��� ا*��ة �_ج ا�
ا���ل �zن6 ه	ا ا�!���N ه� أول ��ادر �_م�ت اCه��ل ، ���  ومE ه�1 ی�>E .ا������ 

#�� ����. - �D رأي ا���N–(2�D ا��;D ا��J K��1خ!�k اJخ! ت3 ��ض ا�
�أJم وا*ب �D م]� ه	� ا���hی� ، أk2 إ�# ذ�P  وی�>s� Eو ه	ا اCه��ل إ�# @'

 –إن ه	ا اCه��ل .أ��ت6 �<>� آ��D  إه��ل ا*ب و��م اه!��مz� 6"�ال و=Tون
 ت!�5� هD مT8و��� اC=�اف  ا��Nدر مE زو@'� أدى إ�# أن–و"K8 آ_م أJم 

 �Gا���� �'!��وه�1 ت�!�D " . و��8� �1!6 وآzن'� �D!1 ��" وا��!���� ا����� �<Tون �
�zن ا*م'�ت أآ]� م��ن�ة  " ه	� ا��R�!1 م) ن!��R درا�� ا���>�وي ، وا���اون� ا�����4

وت!�f ایhً� م) ن!��R درا�� ".اD� �G��C ت��م�'3 م) أم�اض أ����'3 ا��sم�1 وم1'�
� م��ق" ي ا�����4 @;�ی� ، وا��5ی���D ا*��ة مE =�ن6 أن ی<>�  �zن و@�د �

أدوار ا*��ة  م�Nر ت'�ی� �t�5 ی��f ه	ا ا��@�د ��m2ً� @�ی�ة تTث� ��#
  ." و�_�Gت'�

  

����ا ����5 ا�G��C ا������  و�D ���ق م�Rی�ت ا�����_ت أ=�رت أJم ان6 ��� أن
وا�s5ن وا�m!�Jاب  ٍر ����zسا�!D أ��;� �'� ���!'3 أ��;�ا ���;� أم� و=��

D���!@Jا �R1>�ر وا��!�Jم) ن!�04. وا #G_!ا�����م�ت ت �	درا�� ا�;�ای�1  وه
�آ	�P مE  و��� ذآ�ت أJم ��ن ا�1!'� ا�����G �G ��ن� وت��نD. وی��k و@;�ی

 ���ت أخ�ى را��� ا�G��C ا������ م]��hم )، Dو���ان'�  ���ان'� ا��8) ا�<;6 آ�
ا�!1!�ج   ا�>_م وا��5آ� وا��'�رات ا�J!�_��� ا�	ات�� ، ه	ا آ�6 ی��د إ�#م'�رات

 (Gو �G ه��ل ا*��ي آ�نCد� ��@�د ا�����- وJ یsال–��_نD م�،   ��# ه	� ا�
  : وی�>s� Eو ه	� ا�J!1!�ج إ�# ��ة أم�ر أ��زه�

1- D����!م�ار ا��را�� ت�ن# ا��8!�ى ا� ����  . ا���ص ���zة ا�

إ�# ��م و@�د ا������ ا���85 ا�>����  ا�!�نD� D ا��8!�ى ا�!����D أ�_� أدى -2
����� �G��`� 3'!��، وخ�N�ً� ��1م� أه��� ا*��ة  ���ا��یE ��"!����� إ���� �

��� وا�!D آ�ن��. م���5N ��رت��ع در@� "�ارت'�  م����R ا����5 ا�����2 ا���دی� ��
�� f"_ا*م�ر �3 ت �	أن ه t�"ت  � آ�ن �'� ا��ورو����hإ"�اث م D� D8�4ا��

����  . ان�>8� و�<>� ��;D ��# ه	� ا�

�D أ��تD ) أي و@�د إ���Gت (ان6 و�K;8 ��م و@�د ت�ری� م�1r  D2� ا*��ة -3
E� 3'!1أن ا� E�@وsارت'� و�3  ا��" ���ت�Nب �'	� ا�G��C وخ�N�ً� ��1م� ارت

  .ت���0

 ا*��ة W"J� و@�د مT=�ات ��;�� ��# و2) و�z� Jً�@ �5ن أم� إذا ا�!��12 -4
��!'3 ، و�>E ی;�و أن�  �;�� �G ا*��ة �	ة �'sدی� ا��!�ن�� ا�����N!GJوف ا�Wا�

��� دوره� آ	�D� P ����� إه��ل�  . م����R ه	� ا�
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�R�!إ�# "� م� م) م� @�ءت �6 ن f�درا�� ی��k "�ل أن  إن ه	� ا�J!1!�@�ت ت!
ا��م�^D ت>�ن اآ]�   ذوي ا��خ�ل ا��!�ن�� ���G��C ا������ وا�<��إ���� ��e أ���ل

  .مE إ���� ذوي ا��خ�ل ا���ت��� �'	� ا�G��Cت

 

أJم �zن'� وزو@'� �3 ی��م�ن أو ی�5وJن إ@�اء م��م�� Cدخ�ل ���!'3  و��� أ=�رت
�� ا���اآs ا����� ا���z!� ��1ه�� ور��ی� م]� ه	� ا�G��Cت ، �� "�و إ�# إ"�ى

fی�� E� ا*��ة  fی�� E� �Gا���� ����إ���ءه� ��# �>� " ا*ب ا�!��� مE ه	� ا�
 أن ی�وس – أي ا*ب –���'� ا����ر وا���5ذی� �E<8 ا*��ة �G��ًا  ا��5ی� ا�!D ی��8

Cزه�ق "��ت'� ، إJ أن إرادة ا� �3 ت<z ذ��G t�" Pم ��e ا*��اد ا�	یE  ا����ر ا�1!6
��� وإر@��'� إ�# أ��ت'� ه	ا ا��1 =�ه�وا� ���ً� ��ن ه	� ا��5دث� �W .�G �`ن��ذ ه	� ا�

ت�1ه� وو��� إ�# ��# إ"�ى ا���اآs ا*م��1 ا���ی;� مE م1��� �>E ا*��ة وت3 
و�G ت�ا�� ه	� ا��5دث� �f5�  . ، �'R4�!1 ا*ب - ا�!�� �zن6 ^�� رادع–إ@�اء  ات��ذ

��� آ�ن� ���ت وزارة ا�!���1 اJ@!����� إ� ����# ت���N م��ن� ن��ی� ث��!� �'	� ا�
دی�1ر و�'�ف م�5و�� ت5��s ا*��ة وإزا�� ��e م<��� اC";�ط وا*�3 ا�	ي  40 �����

  . ی��ن��

 

��!6 م��� #�� D�mا���ء ا�� K<8� م م�ة أخ�ى�G t�" 3 ی�دع ا*ب� Pأن ذ� Jإ 

Jد ذآ�ت أ�Nا ا�	ه D�'� ��5وق =�ی�ة ن��ً� م� ، و���ن أz� ب ا�!;�ی��� Eم وم
���  زو@'����یf ا���z انK<8 ا���ء م61 ��# ا�� E<و� �����3 ی>E ی��N إی	اء ا�

وت!�f ه	� ا��R�!1 م) ن!��R درا�� ا���اون� ا�����4 ��ن ا��jء أآ]� .����5وق وا���'�
�ً�  . ��# أ����'3 مE ا*م'�ت �1

 

��� وم� "�ث �'��� وا��ه� ، ��أت أJم   مEو�T8ال أJم �E =��ره� "��ل ا�;G
��ت ^�� ا��8ی� ��# ا�1!'�Nن'�  ���5و�� ا�!'�ب وإ�_ق ا�z� ����� �Gآ]��ة ( ا����

، �'8��!��� ��# "��'� ، م� �!�1م �D ا����  ا��m;� ، تzآ� آ]��ًا ، ت;�ل Jإرادی� ��# ن
و@'� وان6 ت�<# م�G Eل ا�E� ����5 ز و�D ه	ا ا��Cر J"� ا�;�"t أن أJم... ) 

���2 ���!'� ا�����G وأن'� �D  مD8ء ، و�D ا������ =�� ا�;�"z� tن أJم م!zث�ة��
 �Nت �G ��8�اC���� ��Jآ!?�ب أو ��C";�ط   إ�# "�-مE و@'� ن�W ا�;�"t–��4�2 ن

 �'��G D� #�Rا ا*م� ت	وا� م�1 ��رف =�" ، وه  �	ف م) ه�Nأت kأ��ي وآ�
E��� ا� E<، و� �ا�;1 D;�Nا ن	ه  . "...�R�!1ا� �	ه f�م) ن!��R درا�� م�>�وي  وت!

� ا*م� إ�#Nی �Gو E'��  .اC���� ��Jآ!?�ب ��ن ا*م'�ت هE ا*آ]� م��ن�ة ���ض �

أ=�رت إ�# ��ة أم�ر �G  و��!��ف اآ]� ��# أ�;�ب ه	� ا����ن� ا�!D ت�� �'� أJم ���
Dوه D8�  : ت>�ن هD ا��T8و�� �E ه	ا ا�cmh ا�1

��� ا�����G ا�	ي =>� از��@ً�  أن'� ت<�� •�وآzن'� هD ا��T8و�� �E إن�Rب ه	� ا�
  .�sو@'�

• J ، ���� ت�@� م�8ن�ة ا@!����� آ���� �_م "�ل آ���� ت��ی3 ا����ی� ا�_زم� �'	� ا�

  .��اء مE أ��ت'� أو مE ا�R'�ت ا���ر@��

• ��;�  .أ��ت'� ا�N!GJدي ا��!�نK;8�D و2)  ��م �Gرت'� ��# ��K ا���8ن�ة ا�
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• D� �Nت �G E�@وsا� E�� ���4�� ���h'� إ�# در@� ا��k1 ا��8Rي  و@�د م<�آ
� ا�sوج;G Eل م��  .��# أJم أو ا*�

ا*��ة ���R'�ت ا�!D ی�>E أن ت��K ا��ور ا�1�Jدي �'� ، وخ�N�ً�  ��م م���� •
D@_ا�� ���Nا� #�� D��rا�� Dه��z!وا�.  

 

  : ��2	 �تJ��8 ��< ا

ا�!��ا2'� �ن�ً� ت;�E أن ه�1ك ��ة أ�;�ب تTدي إ�# "�وث  إن ن!�04 ا��را�� ا�!D ت3
 �G��Cت3. ا D!دی�  وا����5 ا��N!Gا@!����� وث����� وا �ت�1و�'� تTآ� �zن ه�1ك ��ام

e�;ا� �'h�� (م �ت�اخ�  E� 0!وم� ن �G��Cا P�5وث ت�� �;Nأر��2 خ �و=>�
� م��ق داخ� أ�� ا*��ة م ت�;� ��@�دذ�P مE ر�e واo2 و����.  

��!'3 أدى إ�# ت��3G "��!'�  �`خ��ق ا*��ة �D ا�!��م� م) "��� م���2 ��دی���
، D^ا��م� �وم) ا�!��ار ه	ا ا��2) ا�D;�8  و���!��D إ���!'� ���G��C ا������ وا�<�

�G��C�� ����Cا ��� �����8!�ى ا�!����D م) ت�نD ا� ا��!�]� ���eٍ ��رخ �'	� ا�
ا*����K ا������4 وا�!���ی� ا�!D   دون ا�!��ام-و�<>� أآ��–وا�]�����a� Dی�G E "�ل 

��� ا�����G و"�@!'� إ�# ا����ی��ه	ا آ�6 دخ� E�2 . ا��;�=�ة  ت!�f وخ�4�N ا�
��� ت!��ض إ�# اCه��ل�ا��!!��D ت;�'� م�5و��  إ��ر و���3 ا��Cءة ، �z�;5� ا�

  . -  �>� ا��5ی�–��ءه� خ�ر@ً� و�D أم�آE خ���ة @�ًا ا�!��� ���

 

D��N!خJأن ی��;� ا E<ي ی�	ا*ه��� ا�>;��ة ���ور ا� �Rه�1 �`ن�1 ن Eوم 

 اD���!@J م) ��DG ا���یf اJخ!�N�D وا��'D1 اjخ� ، وا�	ي ی5!3 ���'3 @���ً�

� ا����ق( وا@;'3 ا��'D1 ا�!��م� م) ���D ا����د�� ��ا����ی�  �E��4 ��#وا�� & ا�
ا���4��1  ������ و�N;� خ_ق مt�" E ت��یk ا*��ء وا*م'�ت �����ا"�) وا�!ـ1<?� 

E�Gإذا آ�ن�ا م�� �ً��Nی�� �'� أ�4�1'3 وخ D!ا� ��  .ا���!�

 

  : ا��را�� ت���	ت
� ا����ق -1���� ��  اJه!��م �`@�اء ا��ی� مE ا��را��ت "�ل م��2ع ا�!�;;G Eم

6�ن!��R   اD���!@J ا���ص وا���م ، وم�ى ا"!����� و�Gع ا��Cءة ���6أ��ت6 وم�5
�G��Cا Pت�.  

و��DG ا�G��Cت ا*خ�ى  ا���� ��# ت���� ا��ا��ی�W� Eوف ا�G��C ا������ ت�5ی�ًا -2
3'��1Gا����ق وا ����`م>�ن�� ا�!m_ل ه	�  ���مً� ، وت<��R'3 ��# ت�� �Gرات ا�

� م��ق��ا���رات Jن!�ج ���� .  

أ���ل م��E�G ��# اJت�Nل �����8�Tت ا������ وا*ه���  ت<�R) ا*�� ا�!D ��ی'� -3
P�	خ;�ات'3 ، آ Eدة م��!�_�  �ا���� ��# ت��ی�'3 �'	� ا���8�Tت ا���م�� داخ

(�!Rا��.  

� ا*���ل ا����E�G و��Jه3 آ	�P و�<>� ��ی)  ا���� ��# ت���� -4<� Dا���3 ا����
Jًا ، وا�@Eر م�N!ف ا���1ي  خ�Nت ا������ D� ی����اC@�اءات ا�;��و�Gا��� ا�

Pت�.  

وا��1وات ا�!���ی� واCر=�دی� ��J ا*���ل ا����E�G ����ً� "�ل  ��� ا��ورات -5
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وا�1���8 واJ@!����� ا�t�" ،�5�5N أن ه	ا ا*م� ی�sز مE �����  ا����ی?� ا�!���ی�
  .ا��_ج

� ا����ق ����ً� ،م�5و�� إی�Nل ا*�� -6��  إ�# م�"�� ا�!�;� وا�!>�k م) و2) ا�

���� �<>� D���!@J6 ا*��ي وا�  .و���!��D ا���� ��# إدم�@D� 6 م�5

@����ت م�8ن�ة مE ا��!����E واه��D ا*���ل ا����E�G ��!<�رك �D اjراء  إن<�ء -7
�h�ل وذوی'3 "�ل ا��  . ا���ق ا����� �����8ة ا*�

8- � ��?� ا�����G و��Jه3 �# ت���� و��4� ا�!���6ا����� Eا�_زم� k��[!وا� .  

----------------------------------------------------  
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