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        ::::الفهرس الفهرس الفهرس الفهرس 
� �   ت"!ی
� ��!"�   
�  �$	%�  �+	و*ت ����)ی': ا

1 .�$	%�  %�	0) ���/�� ح�ل ا
2 .  ت�34) ا���! ا*ج�/	%
  ات �9 ت	ری8 ا�%	$�67ر. 3
4 .  ا�/��� ا��)ب� �$	%�  ا��<� وا*0=�ح: ا
5 .�$	%@� Aم ا�+!ی�C
  ا�/
  �+	و*ت ��	0)ة ���!دة اEب�	د. 6
  خ��0 ت)آ���� . 7

� �$	%��م �9 ا��  ��$' ا
  ة��	دئ ا��!ل وا�/J	وا . 1
2 . L/�Eا   ا���	�N ا�نJ	ن
 ا�/�	ق . 3���� ا�/��/P ا�   
���� ا�/�	0)ة  . 4��  وPQ ا�/�	ق � ا�/��/�	ت ا

� �$	%�  ت�	رب ب�� ا�!ول ا��)ب�� � ��	ل ا*ه�/	م ب	
  ��0ب	ت نS)ی� و��!ان��. 1
2 .�%�Tب�� ح!ی	0) إی�	  
3 .   خZ	XY ا��/�ذج ا�����

 ب)ا�� ا���/�� ا*ج�/	%�� �� �$	%�  ا
 ب�� ا��])ی�	ت ا��)ب��. 1� �$	%�  ا�/�	ق وا
2 .�  ا��)ب�� وا�����
3 .  ت���� ا�]�X ا�/�	ق � ا��])یP ا��)ب
 اEدب�	ت ا�!و���ا��4. 4� Nه�  
5 .   �9 ا������ إ�L: ت4ه�N ا�]�X ا�/�	ق � ا��])یP ا*ج�/	% ا��)ب

  ا*��"�ل ا�6ات
  ا��]<�N [��� �@د�	ج ا*ج�/	% وا*$�Z	دي. 6
  .. ا�!ور ا�E	س ���/N ا��/��ي. 7

   خ	ت/� �
 ب�����_)ا��� �
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 تقديم
���� ���)ب�� وا����م وا�T"	�� ـ إی�bJ�J ـ %�	ی� خ	�0 ��
`	ت ذات ��ُت�� ا�/�S/� ا

���� ا��� ت+ّ� ا*ح��	ج	ت ا��	�0 � ��!ان ا��)ب�� وا������، ان=�$ً	 �9 ا���ج�C	ت ا�
 ���Jوا� �$	%�%�L تb)ی� ا�نJ	ن، وت+ّ)م ا��
)$� %�L أ�	س ا�Z+� وا�/)ض، أو ا
 
)د و��/��/P، ���	رًا ���
N�i ب�9 ب��� P�	ا�� j�	Zا� N/ا��"�ى وا�� Nوا*���اء، وت��

وتm�J ا�/�n�"+�� �/S ذ�N�� m د%� ج�Cد ا�!ول اi%E	ء � ��	ل ت���) ا������ . ا��])
 o6C� ��Sل ت�� ��	*ت ا���/�� ا�/��!دة اE_)اض، �9 خ� 	Cد�� L�% 	Cت!%	Jت، و�	`
ا�

%!د �9 ا�!ورات ا������ وا��ر7	ت ا�$��/�� ��!ریq ا�/pJو��9 %9 ت���� هo6 ا�
`	ت، 
 ��!د �J�p� 9	ت ا�/��9�$ � ا�!ول اi%E	ء، وتrوی!ه	 �
وت"!ی� ا�!%� ا�/	� وا�

آ/	 ن])ت ا�/�S/� %!دًا �9 ا�!را�	ت i$ 9%	ی	 . �Z)ی� وا�+)آ��ب	EجrCة ا�J/��� وا�
 �Cا�/])دی9 وت!ری� ��، وت���� ا�bJ	ن _�) 3	ب� ا�$	��، وت���C$�"9 وح�[/C/ل ا�	
�Eا

���� أیiً	 آ�	بً	 9% ��د�� ذوي "���Cً	، وت���� ا�/�	$�9 ن="�ً	، وأ0!رت ا�/�S/� ا
ا*ح��	ج	ت ا��	�0 � ا������ ا�	S�� " /��$�� ت")ی)ًا %9 أ%/	ل ا�/pت/) ا��)ب اiی

  . م2001ح�ل ا�/��Qع، ا�6ي %"! � ب�)وت � �	ی� 
���� ���)ب�� وا����م وا�T"	�� بo6C ا�
`� �9 ا�/��/P، إدراآً	 ��وی4ت اه�/	م ا�/�S/� ا

� ت]�� 	� ،P/��� أي � j9 أن ت"�م وت��b/* ی ���	ب4ن ا���/�� ا�] 	C�� P/��/ت ا�	ك �`(
	C7وأورا 	Cب)ا�� '����   . آ	�� �

 

���� ���)ب�� وا����م وا�T"	�� أن ت"!م هo6 ا�!را�� ا�� أ%ّ!ه	 ��وی�J! ا�/�S/� ا
  ا�)ب	ط، وا��� x�	+/! ا��� ���	م ا��)ب�� ب���% ���bذ ب	��Eا ،ا��	حA %!ن	ن ا��rو�

	Z/ا� 
�Cم ا�%	$� آ/	 ج	ء �� 	C�� ول	م �9 ت����در ا���/�� ا�/���ZZ، و��$' ا
� %�L أ�	س ا�خ	ء وا��!ا�� ا*ج�/	%�� وا�/J	واة وتb)ی� ا�نJ	ن، آ/	 ت�ّ)ض Y	"ا� �$	%�ا
 ا��
	�Q، ���	رب ب�� ا�!ول ا��)ب�� � ��	ل ا*ه�/	م ب	�%	$�، وا���)ض � Aح	ا��

�ب�� ا��])ی�	ت ا��)ب�� ا��	�0 ب����� ا�/��$�9، وت4ه��C��>[وت ،�C .  
 ������و$! خ�� ا�b	تq درا��y ب�"!ی� %!د �9 ا*$�)اح	ت ��j�Z ا��])ی�	ت ا��)ب�� ا

	Cت	ت�/�� ���/� وی4ت إ%!اد هo6 . ح�ل ���Qع ا�%	$�، ��اآ�ً� �!ور هo6 ا�
`	ت �

� ب	��	��Y وا��i	�9 وا��/N ا*�b/ب� ا�!و�� ا�	آ� yب z�!ّ"ت q�=� �ًب	ا�!را�� ا��� ج�/	%

� ب�9 ا�/�S/� وح���b دو�� Y	"ز ا�	ون ا�//�	ر ا���	�إ � mا�/<)ب��، وذ� �b�//ا� ���bح �
  . ا�/")

وا�!را�� � ���	ه	 و�<rاه	، ت"!م خ��0 ت�	رب و%Z	رة أ�b	ر، وإ�	رًا %	�ً	 وا��ً	 
�$	%� ��	ل ا�   . وه ب6Cا ا*%��	ر ج!ی)ة بNb ا��"!ی). ���/N ا*ج�/	%

  . ا�/��nوا|
  

  ا�!آ��ر %�!ا��rیr بT% 9/	ن ا���ی�)ي
��	"Tب�� وا����م وا�(��� ������   ا�/!ی) ا��	م ��/�S/� ا
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 مقدمة
%)ف ا*ه�/	م ب	�%	$�، ب4وQ	ع ا�7E	ص ا�/�	Z��� 6�� 9�$' ا�")ن ا��])ی9، 

� 	ً%	Jا��ت�)ة وات � 	ً%	
��3 اEخ�)ة ��y، ارتTا��"�د ا� � XخE	وب 	9 وت��%ً��	i/ا� 
 ا�E	��q، إذ أj�0 ا�+!یA %9 ا���Cض ب+"�ق ا�7E	ص ا�/�	$�9 ی+�b� N	نً� ��rای!ًة �
 ا��Tb) �9 ا�/��"�	ت ا�!و��� وا�"	ری� وا���Cی�، آ/	 أن %!دًا آ��)ًا �9 اEدب�	ت ا�!و��� �

 ی�)ف �6ا ��x �9 ا�<)یq أن ن�! أن ا��	�� ا. أj�0 ی�XZ ح�rًا �6Cا ا�/��Qع����
 	C��(% �ً$([� ت	ر�	/� �
ب!ورo هo6 ا�+)آ�� ا��]�=�، خ	0ً� وأن آ�q ا��	ری8 ت+

���� ت�	o ا�%	$�، و�9 3/� ت�	o ا�7E	ص ا�/�	9�$��بN إن ا�")[ن . ا�+i	رة ا��)ب�� ا

�ن ن�)ا�ً	 ی"�م %�L ا��!ل وا�خ	ء وا�/J	واة ب�9 ا��	س آ�b[ا����ی� ی ��Jوا� �/	 ا�b)ی

�Cارق ب���
  . آ	نz ا�
 

 jYع 7)ا	Qأن أو Aح� ،������إ* أن وا$P ا�+	ل ی�=n ب/	 ی<	ی) هo6 ا�/�	ديء ا
 ت�)ف خ�ً� آ��)ًا ی���L�% L ا���Zص ����وا��� �9 ا�7E	ص ا�/�	9�$ � ا��	�� ا

	CCب	ی] 	أو � ��[�/Cت ت	ر�	/� CJ��4	6C� ،ا ا*%��	ر، و*%��	رات ت�=�n �9 أه!اف ت. �

�C	 ��S/� إ����� ����ZZ، ه6ا Zب ��	"Tب�� وا����م وا�(��� ������ت�� ا�/�S/� ا

9/Q y�i4 ت�
  .  ��==	ت %/�C	 ا��)ب�ی� وا��7	%��  ا�/��Qع �	یn+�J �9 اه�/	م، و* ت
و� ه6ا ا��J	ق، ن�"!م بo6C ا�/J	ه/� ا�/��ا��Q ا�� ن)وم %�)ه	 ��	��� ا�"	رىء 

�، ب���4ب ب��J �	 أ�9b وب/����C خ	��� �9 ا���"�!ا��)ب ا��J/ .  
 

 0/�� ا*ه�/	�	ت ا�� ن�C��% qb	 ��6 بPi ���ات خ�z، وه ی!خN ه6ا ا*ج�C	د �
اه�/	�	ت ت+)آC	 ب]Nb خ	ص ا�)_�� � رؤی� ذ�m ا���م ا�6ي ت�<�) ��y ا�/�ا$' ا*ج�/	%�� 

إن �	 . Eحb	م ا�����J ت�	o ا�7E	ص ا�/�	$�9ا��	�`� ت�	o ا�%	$�، وا���Jآ	ت ا��	هrة وا
 	Cت	ب!ای  إ�	ر �+	و���	 ا�!ؤوب� ـ ا�� * ز��	 ن���)ه	 �� Nرئ ا���م ی!خ	"�� yن�"!م ب

� �	 ت+
N بy ���/�	ت�	 ا�/�J/� �9 أوQ	ع و���	$i	ت، ی�	ن �9 ت��	تC	 جrء   اEو�L ـC
� 
  . X أو خ�N �	ه)* ی��rأ �9 ا�/�ا���9، ُوz/7 أجJ	ده� ب�"

 

 [���9 أن ن�/9b   ن�/�L أن ن�bن %�! ح9J �9 ا�"	رئ، وأن نPi ب�9 ی!یy و�3"ً� �
�!ًة
nا����� � �9 ت�/�n %�	0) هo6 ا�/+	و��، وا�y�ّ و�ً�"�J� .  
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 حماوالت للتعريف: اإلعاقة 
 أن ت�bن أول خ=�ة �����C یL�J ا��	حA إ�L ا*ن=�ق ��C9 ا��!ی� (Zح C	 ه

yع درا���Q�� .ع ا�/!روس�Q�/و�� ت�)ی' ا�	+� ،yی��� 	9 ج/�� �� ،إ* . وا�+Z) ی��
هN ی/E 9bي ت�)ی' �C/	 آ	نz د$�y، أن : أن �pاً* ��+ً	 ی��	در إ�L ا�6ه9 ��6 ا��!ای�، وه� 

 ی+�� بNb ا�+��T	ت ا�� ی�C�/i	 ا0=�ح ا�%	$� ؟ وهN ب��b	ن أي ت�)ی' أن ی��rل �
  ی��]C	 آX�7 N أ0	ب�y إ%	$� ؟ " �)ی!ة"ت�	رب / بPi آ�/	ت أو ج/N ت�)ب� 

  
 	Cوی��� ،�Jا�� 	C$	�� إن�	 ن)ی! ����C7 j ا�"	رئ، و%�) ح�ارا ن"!ی	 یPi ا��Eر �

 ا��!ی! �9 ا��b	ب	ت ا��)ب�� �9 ت)ج/	ت ح)��� . ا�J"�ط � ا�/=�n وا��/�د� o	وج!ن 	/�
� ی9b �)��$ً	 ب")اءات ن"!ی� ت
mb ا�/
	ه��، ���	ری' ا�%	$�، أ3	� y0ً� وأن	، خ	ر ا��<)اب�

	C���+وت 	C�[$	�� !وت�� . L�% zزا� 	� � أب+	�3	 ا�]���Z ا��S�� و%��y اخ�)ن	 �
 � P
ا�)��ف أن ن6هq ب��!ًا � ا��+C� A/	 ت=�q ذ�m �9 ���ات وجN�� ،!C ذ�m ی��د ب	��

  .  ب/	 ی
�!o وی<� خ�)تy و ا�"	رئ�N�"�J اEی	م %�L ا��	حA أ
هN ه� ت�)ی' ا�%	$� ؟ أو ه� ت�)ی' : ون��د ا�ن إ���4J� L ا���)ی'، ت�)ی' �	ذا 

  ا�]�X ا�/�	ق ؟ 

  
  ،r��/ه6ا ا�� L�% 	اخ6نp�� 9� ك	ه� Nی9، ب(�Eدي أي �)ق ب�9 ا	رئ ا��	ی)ى ا�" * !$


J=� إQ	��� * دا% �C	، بN و� yد ب�Z"/4ل %9 �9 وآ4ن ا�Jا�6ي ی mذ� PQو آ4ن�	 �
ا�J	بn ب	��ج�د ا�!ج	ج� أم ا����i ؟ رب/	 آ	ن �9 ب	ب تN�CJ ا��Eر وت�C=�J	 %!م ا��$�ف 
 9� ����ً	 %�! �NT هo6 ا��J	ؤ*ت ا��/��rی� ا�!$�"�، �9b �+	و�� ا*ج�C	د ا���/، و�	 ی�)اآ

  . *ت ا�/])و%���	رف � ه6ا ا�/�	ل ی!��	ن ب	�i)ورة إ�L �)ح ا��J	ؤ
  

� ب�9 Y	$ ق(
�9 خ�ل $)اءات�	 ا�/��!دة و�	 را�"C	 �9 ت�	رب ���]�، �/�J	 أن ا�
	/C�� Nb� ���C�/رب� ا�	ا�/" � 	ً$(� y�$أ xق، و��	ا�/� X�[وت�)ی' ا� �$	%�. ت�)ی' ا

�ل ذ�m أن ا��3	nY وا�!را�	ت ا�/�ج�دة ب�9 أی!ی�	 ت]�) ب��Qح إ�L وج�د ت�	ری9 آ��)ی9 ح
ه6ا ا�/��Qع، وآN ت�	ر ی�i/9 اخ���	ت �C	 أه/��C	�b� ،نC	 ت��) إ�	 %9 خ�)ة خ	�0 أو 
%9 ت)آ�q ��!د �9 ا���)ات، أو %9 �+	و�� ���)وج %/	 ه� 7	Z$ PY! ا$�)اح %�	0) 

  . ج!ی!ة
  

1 . �$	%�  %�	0) ���/�� ح�ل ا

<� ا�
)ن��J، یpآ! وج�د ن�ع إّن ت���ً	 د$�"ً	 �/	 ج	ءت بy ا�/�	ج� ا��b)ى ا�/��bب� ب	��
Lو�E!رج� ا�	ب �$	%�ورب/	 آ	ن ه6ا . �9 ا�n�J ا��	ری� �/+	و�� ا��	ح9�T ت�)ی' �
�Cم ا

و$! اه�� . ا�n�J �����ً	 ن�%ً	 �	، Eن ا*0=�ح [ت أ0ً� �9 ��	ل ��	ق ا����ل � إن���)ا
 وت��Handicap،   P) ا�/��/��ن وا��	ح�Tن ا��ح"�ن ب	��J	ق ا�6ي یy�� N/��J ت���

 !�
[خ)ون ان�"	�y ا*0=�ح �9 ��	ل ا�
)و��� إ�L ��	ل و0' ا��"X أوا��	ه�، أو �	 ی
m9 ذ��   . ��	ن�C/	 ��اء ت��n ا�E) ب	�نJ	ن أو أي ن]	ط ب])ي [خ) ی�	ن
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 Henri  Jacques Stiker �9 ب	ب ا*��`�	س، إ�L درا�� $�/� أن�rه	  ن]�)،
 	Cب!ای� ، ه ا�
�)ة ا�� %)�z ت=��n ه6ا �]�)ًا �Q	/ت �9 ا�")ن ا�	أن ا��])ی� Lإ�

 L�% 	Jن(� ا�/
�Cم � ا�/�	ل ا�نJ	ن، وه� �	 تpآ!o، حqJ رأیy، آN ا�/�	ج� ا�Z	درة �
   . 1930 و1900 ب�9 ���ات   وجy ا���Zص

  
  ا�: إن �	 ی�
n ح��y ا�/pرخ�ن ا�/��/��ن ه� أن أN0 ا��b/� ان���rي، وی��� !�

 ا��rء : و��"	رئ ه�	 أن ی�J	ءل . ا�"���� mذ� L�% 	ًا�"��� ؟ ن�! ج�اب �/	ذا ا��! �
 N�	[ا�  Dictionnaire Encyclopé diqueا��	�x �9 ا�/��� ا�/���%

Universel �0 �����ل �9 ا�!رج� " ، ح�9 ی"�ل ب4ن(
��q وج�د ا�C	ن!یb	ب ه� إت	ح� ا�
 q�>��� �T�	Tن�� أو ا�	Tا�/+/��� ا� ��/bوزن ا� %�L خC��Z	 ا�/�
�$�9، ح�A أن ا�
)ق �

  ب�9 ا�
)س اEآT) 7+�ً	،)  آ��40 إ�L 9�30 (ی/9b أن ی�bن آ��)ًا � 	7+�ً N$Eس ا(
 وا�
 ا�C	ن!یb	ب ا���!، ح�A ت�bن ح�Sظ آN ا����ل آ	��� ا��J	وي، . ا��J	ق� yن�� y��%و

ی�!و ه6ا ا*��"Z	ء ". ن"�م بC�+J	 حqJ ا�Z!��ی/��b	 أن نPi أر$	�C	 داخN $��� و
ت")ی��ً	، وی+�/N أآT) �9 ت4ویN، إ* أن ا�/pآ! حqJ ا��]C	دات أخ)ى، أن ا�C	ن!یb	ب 

)�0Eي اrن���Eا L��/�	أو ) ب ��	J/9 أو ا��rا� آ	ن ا�/"�Zد بy ب	���i، إت	ح� �	رق �

� أو ا�/���=���iق ا�	�Jل ا����� jی�� Nb[ت، ا��زن ب	ب"	J/ا�  إ�b	ن�� ا�/J	ه/� �

%�L $!م ا�/J	واة �P ا����ل ا�//�	زة ا�/�)و�� ب"!راتC	 ا��!ن��، و�C	راتC	 ا��	���، و�9 
 ح��	ت ا���	ري� qرأس ا��)ت� L�% 	C3/� ��=)ت .  

  
 ([% P�	ن ا��("�� N�	[ا� (��bا� � Leون�! أب)ز ا��]C	د %�L ذ�m �	 ج	ء � ا�/��

Grand Dictionnaire Universel du XIX Siècle ��� در %9 ب��) *روس	Zا� 
1883 ت"�N آN ا����ل �9 أجN خ�ض _/	ر ا�/J	ب"�، وآN : "، ح�9 ی=)ح ا�����J ا�ت

 ،	C�� �Q(�
��C	 �N/+ ب]+�� ����� ی")ره	 ا�/])ف %�L ا��J	ق حqJ ا�/�ا0
	ت ا�/
�rً	 ب"��ل ا�]+�� ا�/���� �
)�y، أو و�	 أن ی�")ر إج)اء ا��J	ق ح�L ی�bن �	�m ا�
)س ��

 �"! أ$�� ه6ا ا���ع �9 ا���	ري بC!ف إت	ح�  .أن ی�q+J �9 ا�/J	ب"� ب�! ت4دی� _)ا��
 
� آ ی���4ا � ا�
�ز ب�	rYة، وه6bا $! ی+!ث ���iا����ل ا� b�	� م	�0 أ�(
ا�


)س ه	ن!یb	ب ���9، أن �)�ً	 ��)و�ً	 ب	��+"	$y، $! ی"�م ب+/�Q N' ا�]� �ZZ�/ا� ��+
  ". ��Q'، �/	 یpدي إ�J� L	واة � ا�+�Sظ

  
 N>�[ا��!اد %!ة %"�د ت L�% z�� ��b���bا� ��Jن(
� ا�/�	ج� ا�S�� أن 	ح� ه��وإذ ی
%�L ا�!*�� اEن���rی� ا�/�J/!ة �9 ا*�7"	ق ا��<�ي ا�/�J/! ب!ورo �9 و0' �	 آ	ن 

 ��x و0
ً	 %]�ا�Yً	،  ت ��	ق ا����ل، ��نyی�)ي $�N ان=�ق ا�/�	�J	ت %�L أر��Q ح��	
 Nb7 L�% زًا	ا��� y�
Zب ب	bن!ی	Cرب� ا�	ب/" nه/��، وی���Eی� �9 ا	_ L�% (أ� y�� 9ی��� Nب

jُ�/أو وزن أو �!ة ز���� ُی ��	J�   وى	Jت� Lوا�/���=�، ح� �
��iد ا�	ا��� j�	Z� 
 ا��J	قحC��S	، أو %�L اN$E ت�"	رب � ا�
�ز أو اح��ل �b	ن� ��([� � . �� L��/6ا ا�Cب

ی9b ا�C	ن!یb	ب ب�)ًا ���i أو ت]�یًC	 �y أو خ���� ����
� ������ �����، ب"!ر �	 آ	ن %/��� 
 Nری� ب�! ت"!ی) $�ة آ	ا����ل ا�/�� L�% o�/S�� ق أو	�Jم ا�	bح 	Cرج�� ���/!ة ی"�م ب	خ

	C�� .  ا�/
�Cم �Z"9 ت� mذ� Lرة إ�	7�د*��y ا�+)���، ��ن ه6ا ا�
�N وآ/	 ��"z ا
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 ��)ی	ت ا��J	ق، إ�	 %�) ت4خ�) � P�=Z� (�34إح!اث ت N9 أج� yم ب	ا�"� �ا��	رج ی�
  . ا���	د ا�//�	زة ب���i د$	nY، أو �/J	�� ب��i أ��	ر، أو ب�3"	ل ��Cره	 ب+/�*ت زاY!ة

  
 �n�=�� 9   ،آ���0 أو��� �/	 ��n، ی���9 أن ��b/� ه	ن!یb	ب د*���r�/�� 9ت�9C� 


�، ت�� ��j ا*���	ز �Z	�C+	 ب�! إی"	ع أو إح!اث ا�C	ن!یb	ب ��iد ا�/���=� أو ا�	ا���
%�L ا����ل ا�//�	زة، أ�	 �n�=�� 9 هo6 اEخ�)ة �	�E) ی���n ���ً	 ب�%	$� أو %)$�� أو 

 ا�9�r، ی�"X �9 ت
�$C	، وی"�X �9 حC��S	 ا�/=�"�، ب�+�ی�C	 إ� z$p� rت��� L�
P�=Z� Nb[أو ����رة ب ���Jظ ن�Sح . � q�"ی! �9 ا���r/ا� 	ن+9 وا��0 	إذا � y��%و

،�/�bوف �+!دة  د**ت ا�(� ، ان=�$ً	 �9 ) ا���	ري) ن�bن أ�	م ��$' یy��=Z ا��]( �
� ا�9J أو ا�0	ب� أو b+ًا ب!_ 	ً
��Q ن�bس ا�"�ي ا���م، $! ی(

	دo أن ا�� n�J� '$��

أ* ت�i/9 هo6 ا�//	ر�� ��$
ً	 ب])یً	 %	دیً	 ح�ل آ�ن :  ب/��L [خ)   /)ضا���r أو ا�
 �$	%�ا�%	$� ��zJ ح	�� ا���T	ء أو 67وذًا %9 $�ا%! ��=	ة أو ��ا0
	ت ��J"� ؟ إن ا
 ���Qو o!ء وب�7 Nآ N�$ 0
ً� ��Z"ً� خ	0ً� ب
`� �9 ا�b	�Y	ت دون أخ)ى، بN ه zJ��

	C�Y	، $! ت�+n آ	�Yً	 �	 ه6ا ا���م ��y��Z ب��r أو خ�N أو نC� ���J/	 آ	نz أ%)اCQ	 ون�
 %�i أو و��
�، آ/	 $! ت�+n آ	�Yً	 [خ) �q�J أو �خ)� X"ن .  

  

2 .   ت�34) ا���! ا*ج�/	%

 ا��"Z	yY ا�/)آr ح�ل ت=�ر ا�C	ن!یb	ب وان�"	�y �9 ح"n�Q N ی���n ب�]	ط �+!ود �
��b) ب4ن ذ�m ی��د إ�L ت�34) ب�� ا��b	ب ا�6ی9 إ�L ح"N أرحq وأو�P، ی��"! ه�)ي ج	ك �

 ح"�ل د*��� أخ)ى ا�/j�=Z، وب!ؤا ت!ری��	" ا���	روا"� y�	/ا��� �  . x
آ/	 ی)ى ن
��+!ی! ا��J	ق ا�6ي �/j " ت	ری�ً	 ���i�ً	 1924ا��	حA ب4نy �9 ا�//9b ا%��	ر ��� 

�	زي، وخ	0ً� ��/	 ی���n ب/�	ل ب	ن�"	ل آ�/� ه	ن!یb	ب �9 ���	ه	 ا�+)� إ�L ���	ه	 ا�/
�$	%�، وی�J!ل %�L ذ�m ب�bن ت�m ا�C� ��J	 أب�	د ر�rی� $�ی� ��bنC	 C7!ت %�L )1"(ا

 Nت أخ)ى، وی��	`� N/[�� ،ت	ه	ا�� ��0! �)نJ	 ت����ً	 ��"	ن�ن ا�/���n ب	�7E	ص ح	��
 )ی9 أz+�0 خ�ل إن �b)ة %�دة ح	�N ا��	ه� إ�L ح�S)ة ا�/�ا���9 ا�خ: "ذ�m آ/	 ی�

� ی�! . ا���Jات ا��])یQ 9)ورًة و�=��ً	 � ن
x اEوان� yنE *ًدی� أو	Z�$ورة ا(Q 	Cإن
�/�bً	 ت)ك �`	ت ا�*ف بN ا�/�ی�9 �9 ا�7E	ص ا�/Z	ب�9 �9 ج)اء ح�ادث ا�]<N أو أ�3	ء 

"� xو�� ��Q � ا�+)وب _�) ن]�=�9، وب�b/� واح!ة ��ن ا�E) ی���n ب/]Nb اج�/	%
�� Nb[/ب ." 

  

" zن	9 آ���ای! �9 ا�/�اr�� د!% 	C� ی��)ض j�0أ إن هo6 ا�/Z	q% ا*ج�/	%�� ا��
 (�_ z+Qأ ت�+A %9 آ�/� ت��C�r	 أو ت��) %�C	 ب]Nb ج!ی! ی��ض ا�/
)دات ا�]	��Y ا��

ذ�m ه� ا��J	ق اEو� ا�6ي ��
)ض آ�/� . ��Y/�، خ	0ً� بq�J ت)آ�rه	 %�L ا�
)د
أو (�� آ	ن اEدب ��	$ً	 إ�L ا���/	�C	، وذ�m �@7	رة إ�L ا����Q	ت ا����Z ه	ن!یb	ب ا

ت�	o ا�خ)ی9 وب	�/"	رن� �P ا�خ)ی9، وب]Nb %	م ب	�/"	رن� �P �	 ی�)ي � ا�+�	ة ) ا�/��$�
  ). 2"(ا��	دی�
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 Cی�� Aح� ،oا!� Lإ� N��+9 ب/)ا�"� ه6ا ا����r�� ��/ن� ا���	�Eب ا	9 ب� 	�J
ون�! أن
 وا������bج ا�6ي %)ف ا���ر : "0	ح�y إ�L ا����0 ا�/C/� ا��	��� %	�Zا� P/��/إن ا�

 Q	/ا�")ن ا� �)19(  ا�
�)ات اEو�L �9 ا�")ن ا��])ی9، وب	��	�� yY	=% أوج ، آ	ن �
 oدور qوأن ی�� y�� '�bأن ی� y��%ق، و	�Jا� أj�0 آN ��ا�Z�% 9)ًا ���rً	 ب	�/J	ه/� �

�y ب	��	� أن ی�Pi �/�!أ ا��"�ی�، وأن ی���� وی�4هN �9 أجN ا*ن�)اط � ا����� ��y، و%�
 ه6ا ا��J	ق آ	ن %�L ا�/Z	ب ب�	ه� . ا��b)ى �@ت"	ن وا���	ري�) �/�bا� 	ه� N/��Jون

 �"! آ	نz آ�/� ه	ن!یb	ب ��Y/ً� ��+!ی! هo6  .أن ی!خN ب!ورo إ�L ا��J	ق) ب/��	ه	 ا��	م
%�� ا��!ی!ة ت�	o ا�]�X ا��	$X، وذ�m ����0ل إ�L إد�	جy وب	��	� إ�L ا�رادة ا*ج�/	

"y���=" ت	%�ً	اج�/ !Y	� ه� 	� P� ."  
  

 �+	و���	 ��)آ�q %�	0) و��bن	ت ا0=�ح ه	ن!یb	ب � جrء 0<�) ج!ًا �9 ت	ری8 �
 آ�/�ذج أوروبJن(
 ب	�i)ورة ت=�ر ا�/��/P ا����Jن 	�J
 ا��<� ا�
)ن��J، ن�! أن

	ً��Jب %ّ�)ت %9 . ��"!م ن	bن!ی	ح ه�و�	 ن��X إ��y ب]Nb أ�	س ه� أن ت=�رات ا0=
 	C7	% وج�د ح	ج� اج�/	%�� ت	ری��� وحi	ری� %����، آ����	ت ���+�*ت ا��b)ى ا��

 أورب	 خ�ل ا�")ن�9 � %	�Zا� P/��/ت ا�")ن ا��])ی199 و 18ا�	وب!ای  .  
  

ی�J")ئ ا�ـ�	حA " ��ـ	ری8 ا��Jـ	� ��ـCـ	ن!یb	ب،ا"و�ـ أ�ـ)وح�y ا�/�ـ/�rة حـ�ل 
Doriguzzi Pascal  %ـ!دًا �9 ا���Yr	ت ا��J	��� وا*$�Z	دی� وا��])ی���، إذ �

�ت ا��J	��� ا�� أح	�z ب�!د �9 ا�"�ان�9 ا�/C/� ا�� %)�z ا���ر %	
��� n�$!ا� y+ت])ی
�، یCS) ب�Q	/ت �9 ا�")ن ا�	ل ا��])ی��ا�/Z	ب�9 � ا�/�	ج� " ء أن� �)نJ	 خ

 L�% ا��Z+ی �وا�/�	�N وآ6ا �`	ت ا�*ف �9 ا�/�=�ب�9 ن���� ا�+)وب اEورب�� ا��b)ى، �
 zن�ن�� دا�	و$ ���	رك ��	ا ���Qأن ی�� �C�% 9ا�/!ا��� L�% ن	إذ آ ،���CJب �C��	b�

���� q دورًا آ��)ًا أح�	نً	 ���ات $�N أن ت)�� %�L ت+"�n ب�� ا�/b	�q ا*ج�/	%�� ا��
 �C9 ج� 	Cب ب	Z/ن ا�	Jن� ت<��) نS)ة ا�/��/P ت!ری��ً	 إ�L ا�%	$� �9 ج�C، وإ�L ا�

  ). 3"(3	ن��
  

ه6bا إذن ن�bن $! $!��	 ب�� ا���	0)، ا�� ا��"��	ه	 �9 �)اجP ���3$� و�"	رن	ت 
� جrء أ�	س �9 ا�)ح�� ا�/�"!ة �����) ان�"N �9 7/	ل أورب	، ��C
� ،����i� � ("�J

j�=Z/آ yJ
ب��� �
	ه�/�� �/	 /��	ج/C	 ا����ب�� ا�/�)و�� ب)0	ن�C	 اEآ	دی/��، وی
)ض ن
 Lإ� 	C��+ت !$ ،�یpآ! أن ا�+�	ة ب/��]C	 و_�	ه	 ه ا�� ت�= ���b/	ت د**ت و�
	ه�

	C�% L�_ * ی�rت �)آ	+�=Z� .  
 

 
ا�ن���rي إ�L ا0=�ح و%��y، إذا آ	ن ه6ا ه� ح	ل ا*ن�"	ل �9 ا*0=�ح ا����
 N"+�� ��J��	ل ب	ه� ا�+ '�b� ،	ً�� Jن(
� ا�+"N ا�!*� ا�ن���rي وا�Cج!ی! ی 
و��
ا�!*� وا��<�ي ا��)ب ؟ �ّ/	 ��n ی���9 أنy آ	نz ه�	ك ح	ج� اج�/	%�� ����� �/
�Cم ج!ی! 

�حJ	س حi	ري %	م بi)ورة q���Jن، وی���C/ن وا��Tح	ا�� y
 إح!اث ی]�<N بy وی��
� أو أ%i	ؤه� أو Cح�ا� z/7ص ا�6ی9 و	�7Eا P� ورب��Eت ا	ا�/��/� ت<��) � ت�	�

Q(% أو �Yدا N=ب�� �Cن	ا�6ي . أذه %	�Zوا� آ/	 ت��9 ��	 ب	�/�/�س أن ا��"!م ا������bج
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��P ا��Z) ا�+!یA، وخ	0ً� ح)وبy ا�/!�)ة ا�� أن��z [*ف ا�/�=�ب�9 وا�/]�ه�9 
نz وراء ت+
�r هo6 ا�/��/�	ت وخ	0ً� ا���q ا�/�C/�، *��+!اث أن/	ط ج!ی!ة ا��	جrی9، آ	

 ا�/�)د %�) إح!اث [��	ت $��9 ا��i	�9، وب��رة ��ا$' ج!ی!ة ت��	وز ا�/�$' اEخ
� �9 ج�C، وتb)س ��!أ ا*ن!�	ج Cص آ)ا��	�7Eء ا*pC� �
$	ن�ن�� وت])ی��� و�	دی� ت+

   .وإ%	دة ا��4ه�N �9 ج�C 3	ن��
  

.3 �$	%�   67رات �9 ت	ری8 ا

ت�!ر ا�7	رة ه�	 إ�L أن ا���	�P� N ا�%	$� و�P ا�7E	ص ا�/Z	ب�9 بC	، %)�	 ت	ری�ً	 
 ����Jن�� ا�	ا���ن � ا�/��/�	ت اEورب�� خ�ل ا���Zر ا���=L وذ�m ب��34) �9 ا�"�� 	ً
����

ه�9 وا�/]�ه�9، وآ6ا ا�� ر�/C	 أ����ن ��/�Cری�y ا��	��� �9 ا�/�	$�9 وا�/���
 � �J��bه/� ا�	J� ص�Zا�� L�%ن��، و	ری� ا�)و���ا(��� �N ا� ���S
ا�//	ر�	ت ا�
 9� mو_�) ذ� ،��
 أ�	آ9 �"� �C�� ءrل جr% (ت���� ا�/���ه�9 وا�/]�ه�9، وت�)ی xی(bت

  . ا�//	ر�	ت ا�� ت+� �9 إنJ	ن�� ا�]�X ا�/�	ق
N� 9ا�")ن ا��])ی 'Z��� ح!ود Lأو وح� 	ن�ً	�7= 	ً�Y	آ Nًا، ب!Yزا 	ً�Y	ق آ	ا�/� X�[ا� 

 9Jأح � یn+�J إ* ا�+�	ة ا�!ون�� وا�/�	��� ا�+��ان��، و�� ،yأه� 	C��% q$	إ*ه�ً� ی� �ً���

"� وا�حJ	ن[�� 	ً%�Q�� ن�bح�ال یEا .  

 

�ن	ت وا�/�اn�3 ا��)ب�� واEه/�� ا��	�0 ب+"�ق %�و� ا��/�C! �!را��y %9 ا
�ا�ًY	$ N�0	

L ا��Z)اوي، �rی!ًا �9 ا��=Z� ذ	��E$�9، ی�رد ا	ل : "/�	T/ا� N��� L���

 (Cن ، وآ	ن ا�)و�	ن��ن "أورت	س"آ	ن ا*��)���ن ی)��ن ذوي ا�%	$	ت ا�6ه��� �
� إ�L �)وف ������ $	��� Cن�Q(��� ا��!د ���3 ـ (ی
)�Qن ا��+	نً	 ً��0	 L�% آN أو*ده

Pء )ب)د ـ �=) ـ زواب	ان�" !Z$ ه6ا Nآ ،�CY	ن ب"��ل [ب�S+ی �Cذا ن��ا �9 ا�/�ت، ��ن�� ،
j�0Eى وا�$Eا . P�/��	ة وب	+��	ب o!ه� ا��!ی) وح ،N�	bا� Nًا أن ا�)ج!Y	� د	ا*%�" N� !"�

  ). 4"(ب��� ا�+"�ق ا�� ی���' �+��اه	 و�i/�نC	 �9 ب�! إ�L [خ)
  

�)ت�=ً� � ا���Zر اEو�L ...)  ا�"�Zر ا��/L،(آ	نz ا�%	$	ت "ویrی! ن
x ا�!ارس 
 ،����Jن�� وا�	ن�� وا��)�	ن�� وا�)و�	ا���ن 	ج����T�/ا� Lوإن ا�)ج�ع إ� ،�Cا�� qi>ب

� خ	�0 Zب L/ن ا��	9 ه6ا ا���ع، وآ� (��	�Eت ا	`� L�% ا��$�ف L�% ا�!ارس !%	Jی

P�/، و�9 ا��	9 ن�ره� 	ه!�% z�(ح  ب�/	ل آ�نC	 ن���� ��اح� �)ت�=ً	 ب	ن�"	م ا���C ا��
	C� y�!"ی �أ�	 ا�%	$� ا�6ه��� �b	نz �)ت�=ً� ب�	�� ا�]�	��9، ه6ا ا��	�� . ارتC�b	 أو $)ب	ن �

ا�6ي أ0	بx� y (ا�<)یq ا�6ي یC	بy ا�نJ	ن وی�]	m�6� ،o ت+�� أن ی��! ذو ا�%	$� ا�6ه��� 
� ا�نx) �9 ا�]�	��9�	5"(9% % .(  

  
آ	نz آN �`	ت ا�/��$�9 ����ذًة �9 ا�/��/�	ت ا�"!ی/� �  : "وب	خ�Z	ر ی/9b ا�"�ل

أوروب	، و$! ��z هo6 ا��S)ی	ت ا�/���"� ب	�%	$� �	Y!ًة ح�Z��� L' ا�")ون ا���=L، ح�9 
آ	نz ا��J��b ت"�ل ب4ن ا�/)ض ب�/�P أن�ا%Z$ y	ص %�L �	 ا$�)�y ا�نJ	ن �9 ذن�ب، وإن 

 ". وتC��% (=�J	 ا�/	دةا�%	$� ت"b� ("C)ي تy�� '�i ا�)وح Jن(
وی�"N %9 ا��	حA ا�
Zazzo René ��*!<� ا��	" :  ، �")ة ب 	دس %]) ب4وروب	Jا�")ن ا� Lإ� �ًT� 	إذا رج��
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: ا�/�!د ا�6ي أ�x �6هq ا��)وت�J	نz ی"�ل " ��3)"ن�! ) %Z) ا���iC وا���!ی! ب	�<)ب(

ً	 ��y� x �9 ن]	ط ��" ���� �ً
ى اEآN وا�])ب وا����X �9 �"! 7	ه!ت ب!ا�� �

 ر_�	تy بz�"� ،Lb ح��`6 ����) � xأح! 0)خ، وإذا %�آ yJ� إذا ،yت�i�"z�	أن : " ��
 (Cن Lإ� N
وأ��) " أن	�z"وأ_)$�9b� ،y ا��E) " ��!و"آ�z أ��)ًا *��!رجz ه6ا ا�=

)xآ	Jا� (�+�Zی4خ6ا ب� �� .	�bا�  ا�/�J+��ن ��Z�� z�$ ��(م ه6ا ا�	أ� Lح� xY
إن �q�� 9%" : NT ت���6C� yا ا�/�$' أج	ب " ��3)" و�/	 �`N " . ی6هq ا�y�ّ ه6ا ا�]�=	ن

x�� ت	ا�/���$ o6ن   ه	ا�]�= 	C��� � �C	 أي روح، وه * ت��	وز أن ت�bن آ��ً� �9 ا��+
	Cن روح	b� 6وأخ 	6"(�9 ج�ه)ه .(  

 


	ت ا�p/ح!ود ب�� ا� Lإ� NZذج أخ)ى ت	ب�/ qت	bا�  %])ی�	ت وی4ت� z�Qو ��
ا�")ن ا��])ی9، ا�� ت��9 ا�/�ا$' ا�/�=)�� ا�� ��z $=	%	ت %)ی�i �9 ا�)أي ا��	م 

  . ا�<)ب ت���	ه	 إزاء ا�%	$� وا�/�	$�9، وخ	0ً� اEی!ی���ج�	ت ا��)$�� وا���Z)ی�
  

.4  ا�/��� ا��)ب� �$	%�  ا��<� وا*0=�ح :  ا

 9% A+��� د	iا� �>� Lون��د إ� �/�bب yإ�� 	أ7)ن 	/� ا�/"	بN ا��<�ي أو ا*0=�ح
%	$y %9 ا�]ء %�$ً	 أي ���y : ، ی"�ل ا�/��� ا�����، )%�ق(ه	ن!یb	ب، �
 7)ح �	دة 

 nYو%�ا ،�"Y	% ��y، و% �C� ،y�% y�>7	nY، وا��/P %�ق ���	$N، و�<�)o %�اnY، وه
��Tوت Pوت��ق أي ا��� ،y3وأح!ا y�_س ا�/+��   ) .7(ا�!ه)، �7ا��	ا���ق أي : وی"�ل ا�"

ا�+�x وا�Z)ف وا�����T آ	����یn وا*%��	ق، وا�)جN ا�6ي * خ�) %�!o ی��ق ا��	س 9% 
ا�]�ا_N �9 أح!اy3، ورجn�% N ذو ت��یn وت)ی�A، : ا���)، %	$� %	nY، و%�اnY ا�!ه)

�  ). 9(ی��T ا��	س %9 أ��ره
  

 y��"ب �$	%�%�$ً	 �9 ب	ب $	ل، وإ%�	$y و%�$% ( y	y$:(وی]�) ا�/�Z	ح ا�/��) إ�L ا
 L��/ب)y���(P�/ا� �$	%��م � 7)ح �	دة ). 10(، �	%Eا��<� وا ) : %�ق(وی"�ل ا�/��! �

 o(وأخ y=�3و y�(0 9 آ6ا، أي% y$�%، و	$ً	ق ا%��	$� وا%�	ق، إ%	، و%�ق وأ%	ق %�$ً	%
y�% . تr�% ، أي	اد أو ا�!اب� إ%�ا$ًrا� 
)ی"	ل أ%�ق بJوت4خ). %9 ا� ��Tوت��ق . وت��ق ت

�نً	، أي y�(0 %/	 أراد وح�y�% yJ، وا��	nY وا��/P %�اnY و%�ق � : ،m�>7و m$	% 	� Nآ
 n�%و Nورج ،N/9 ا��% nی�� 	أي � nY	ا�� Aنp� �"Y	وا�� ،y�_ا�!ه) أو �7ا nYا�% yو��

m�6 ا���ع، وا��	nY ه� وا���ق ا�)جN ا�6ي * خ�) %�!o، وا���ق آ. ی��ق ا��	س %9 ا���)
	ً"Y	% Piأو ی Nb[11(ا��"�� وی��ق ب . (  

  
 ا�q�b ا��)ب�� � �$	%�ت�/!ن	 أن ن4ت بNb هo6 ا�/�)اد�	ت وا�])وح ��b/� ا���ق أو ا
 !�
ا�"!ی/�، ��pآ! �9 خ��C	 L�% أ�) أ�	س، ه� أن أ�C	ت ا�/�	ج� ا��)ب�� $!�z 7)وحً	 ت

ه6ا %���J� Lى ا��<�، أ�	 %���J� Lى ا*0=�ح، ��ن�	 * . �)ا�/�P وا�����T وا�+�x وا��4خ
 ا��<� ا��)ب�� ا�"!ی/� ن
x ا�+/��� ا�+	���� 	C� zن	$� آ	ب4ن آ�/� إ% و� . ی/9b أن ن!%


L اب9 ح/rة �9 جy�C إ�L أن =Z� (�[م، ی���ا�� ���ق "آ���y %9 ح"�ق ا�/�	9�$ � ا
y ا��<� ا�+!ی�T �9 د*�� ا���ق وا����یn ا�6ی9 ه/	 ب/��L یb	د أن ی�bن ا�/ً	 ج!ی!ًا أ�	دت

	ً�Jح �وه6bا ��اء ). 12"(ا�����T وح�x ا�نJ	ن %9 ا�$!ام %�N�� L أ_�q �	 ی�bن ��ً
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ت��n ا�E) ب	�/)اجP ا��)ب�� ا���3"�، أو �	 آ�q ح��C	 �9 �)ف ا�/+!9�3، �"! ت�rزت �!ی�	 
ة ا�%	$� آ/"	بN %)ب ��C	ن!یb	ب ه� ا���/	ل ح!یA، بN ا�
)��Q ا�"	��Y ب4ن ا���/	ل �
)د

ا�/
)دة �9 ح)و�C	 ا�]	��Y ح	��ً	، ه� ن+z أآT) ح!ا�3، وإن آ�	 " ن+z"نP�=�J ا�"�ل ب4ن 
  . %	جrی9 %9 ا��4ریy� 8 بb	�N ا�!$�

  
 ا�/��Qع، وج!ن	 أن ا�/)اجP ا��)ب�� ا�"!ی/� $! ا���/�z أح�	نً	 � A+ون+9 ن� 	إ* أن�

 j�=Z� Aب ا�+!ی	bن!ی	Cن ا��/i� Nب	ن�"�"	�rا� ."   �J	ن ا��)ب وی�)�y اب�S�� 9ر �
 ا�+��ان	ت: "��"�ل � ��]   ). 12"(وی"	ل رجN ز�L���� 9 ب�9 ا��r	ن�، وا��r	ن� ا��	ه�. ه
  

�ن��	o ه أن ا���)ی' اEول ا�/6آ�ر أ%�o، ی]�) إ�L آ�ن � z
ا��r	ن� [�� � "إن ا�/�
، �/	 ج���	 ن�J)جP ���ه�� اEو�L ح"N ا*���/	ل ا�ن���rي ا�"!ی�، إ* أن�	 "ن	تا�+��ا

ان���C	 بJ)%� إ�L أنy إذا آ	ن ا*���/	ل ا�ن���rي ی
�! �+	و�� ا��J	وي � ا�
)ص ب�9 
 خ��ل ت��	رى، ��ن ا�/��L ا��)ب ���r	ن� ی"	بN ا��	ه� أي ا��=q وا���=�N وا�0	ب� ا��

ی/9b ا�"�ل أیiً	 ب4ن ا�/��L ا��)ب ���r	ن� ی�� ب�+!ی! .  ��)$ً� ووا$�ً	 ���"ً	ت�i/9 ب�!ًا
أآT) ا��	ه� ا���iی� ا��	رزة ����	ن، وه6ا ��y أیiً	 ت"	رب آ��) �P ا�/��L ا�6ي آ	ن �	Y!ًا 
 NT� �ZZ��/ا� ��Jن(
 ا�<)ب إ�L %"�د $)ی��، آ/	 ت]�) إ�L ذ�m ب�� ا�/�	ج� ا��

Vocabulaire de psychopédagogie et de psychiatrie de lصenfant . L�%
 �أی� ح	ل ی/��b	 ا*ن�C	ء إ�L خ��0 ت")ی��� �
	ده	 أن ا��r	ن� ت
�! ب	���i إ0	بً� جJ!یً� ت�
 ا�7"	ق C� �$	%@� ��J��	ب 	أ� ،���� Nb[ب y�
ب	�b	N=��� ،9Y أح! أ%i	yY %9 أداء و��

3 ا��)ب �<�ي ح!یA ن�! ��!ًا أو��ً	 ��Tا� N�
 ا�� y"ق	%" ، آ/	 ن�! ��!ًا ت)ا�3ً	 $�یً	 �
� { :  �9 ��رة اEحrاب 18ا*���/	ل ا�")[ن ا��ارد � ا�ی� b�� 9�$��/ا� y�ّا� �. }$! ی��

ون+9 ن
�)ض %��Q Lء �	 ب�9 أی!ی�	، ب4ن ا����ء إ�L ه6ا ا*�7"	ق، رب/	 آ	ن �+	و�ً� 
 �
	ه�� P����� �ًدی	Cاج� * b� ،أو ا���ق X"ه� أو ا��	أو ا�� q=ب� أو ا��	0�ا���r أو ا

  . تNS د**تC	 ��Z+رًة � ا�]�X ا�/��0ف بC	N/[�� ، ا���`� وا�/+��
  

�9 ا��	ح�� " إ%	$�"و�9 ا��!ی) ب	�7	رة أن ن"�ل ون+9 ن�	�� �
�Cم أو ا0=�ح 
 %)ب�� وأج����، ح	و�z ت�	وز ا��<�ی� وا�!*���، أن %!دًا * یC�J	ن بy �9 ا��b	ب	ت،

ا�b7	��� %�) ا���جy ��	7)ًة إ�L �+	و�� ت�)ی' �9 ه� ا�]�X ا�/�	ق، وه� أ�) ��n أن 
A+ه6ا ا�� ��!"� � yإ�� 	أ7)ن . ��Y	0 (�_ �ً��C�� دًا	أب� Nb[/$! ی��6 ا� ��	ا�+ o6ه و�

9 خ�ل ا�/)ی� �NT ت�m ا�� $! ت+!ث ح��/	 ی+	ول ���XZ��� q ت�)ی' �)ض ���9 �
yب . ب	Z/ا� X�[وب�9 ا� 	ب�9 �)ض � (Z"ز�9 $! ی=�ل أو ی � ���ً	 ه�	ك ارت�	ط وا$�

ب9b� ،y ذ�m ا�]�X �9 ی�bن أب!ًا ه� ذ�m ا�/)ض، آ/	 أن ه6ا ا�/)ض �9 ی�bن ب	�i)ورة 
 y� N�	+ا� X�[ه� ا� .!!  
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.5 �$	%@� Aم ا�+!ی�C
   ا�/

L آ/	 �� آ	ن ب!ی�Cً	، إ* أن�	 ارت4ی�	 ا��6آ�) بX���� y إ�L ر_� أن ا�E) ی�!و ���ه�� اEو�
 ا�"�ل ب4ن ا�%	$� آ+	�� %�r أو $�Zر أو خZ	ص أو ن"X أو ت]�zJ�� ،o أب!ًا ه

	C� N�	+ا� X�[ا� .�$	%�	�   x/اب ا�6ي ی(=Q*9 ا� ��	ح 0
ً� ��Z"ً�، بN ه zJ�� 
bت !$ 	Cأن 	ً� ����ً�، آ/�	أو ح 	ًا ����ً�i% أو 	Cا�6ه9 آ� 'Y	ل و�	رًا ی=�Z$ أو *ً��ن اخ�

 y��Jت 	� qJح (>Zأو ت (�bأو ا�6ه��� ت ��J+ی� أو ا��iب� ا��	0�ب�Ci	، وأه/�� هo6 ا
y[�% ��+ب و�	Z/9 ا�Y	bب�9 ا� N9 خ�� .  

  

إن اEب�	د ا*ج�/	%�� وا*$�Z	دی� وا���`�� وا�T"	��� ا�� أدخ��C	 ا���	رب ا�/�!ان�� 
ا�	ت ���!دة ا*خ�Z	0	ت ا�� ت/z خ�ل ا��"�د اEرب�� اEخ�)ة �9 ا�")ن ا��])ی9، وا�!ر

إذ ��z .  �9 ا��J	ق ا�=� n�Q ا*خ�Z	ص إ�L رح	ب ا�/��/P أخ)جz ا�%	$� ت!ری��ً	
 إ�L و$z ��4خ) �+�b)ًة �/
�Cم ا�%	$�، ح	0)ًة إی	ه	 � ت]��n�Q X *   ا�/"	رب� ا�=���

X�[ا� !Jوز ج	قی��	ل ا����م .  ا�/�	�� �9b ت"!م ا����م وت��ع ا*خ�Z	0	ت خ	0ً� �
 � (Sدة ا��	إ% Lإ� P، د�	ودو��ً 	ً���$�9 و	ص ا�/�	�7Eت ا	/S�� �>Q m�6ن��، وآ	Jن�ا

y"+�Jا�6ي ت 	Cوا���`�� وزن ���	"T%�� وا�	د ا*ج�/	ب�Eء ا	ت، وإ%=	/�J/9 ا�� (�Tآ .  
  

�ت ا�/��/�	ت ا�نJ	ن�� �/��4J ون�! أ�Ni ت���) %9 ه6ا ا�T/ا$' وت�� �=�ر ا�C	م �
 Classificationا�%	$�، ه� �	 ح!ث �/	 یL/J ب	����Z' ا�!و� �@%	$	ت 

Internationale des Handicaps �/S�� 9� ز	وود ب�ی� q���� ذ	��Eا orا�6ي أن� ،
ا�")ن ا��])ی9، ون])تL�% y ا�Z+� ا��	�/��، وت���y هo6 اEخ�)ة � ب!ای� ا�T/	ن��	ت �9 

. أو�P ن=	ق آ4ول و�3"� أ�	س ت��ا�n ح��C	 ����' ا�!ول ا�/��/�� إ�L ت�m ا�/�S/� ا�!و���
 ،�$	%�، أآ! ب	�/�/�س أن أ�) ت�)ی' اQ	/ت �9 ا�")ن ا�	ن��	/Tح!ث ��6 أوا�� ا� 	9 �b�

S�� 9� !ا��!ی z�	$ إذ ،���CJب �J+و�9 ی �J+ی �� 	C��C
/	ت ا�7E	ص وت+!ی! �
ا�/�	$�9، وخ	C�� �ً0	 ا�/�	0)ة ����Cض ب+"�ق هp*ء ا�7E	ص، ب��ج�y ان�"	دات 7!ی!ة 

   �6Cا ا����Z'، ب	%��	رo ی<
N اEب�	د ا*ج�/	%�� وا�T"	��� وا���`��،� �$	%� وی+Z) ا
	C� N�	+ا� ��	وح 	Cودرج� 	C��%ون� �$	%�  . ت�)ی
C	 ا�=� ا�/)ت�� ب=���� ا

  
/9b أن ن<
N، ون+9 ن�T) أول ت��Z' دو� ر�/ �@%	$	ت، أنy ج)ى � ��	ق * ی

 ��� Nا�/�+!ة أ$)ت ج� � ا�L��� 9� �/�b، إذ أن ا��/��� ا��	�� ���� 	� Nbب r�/�� ت	ری�
 آ�])ی� ���/N 1991 إ�L 1982 آ��J دو��� ���7	ص ا�/�	$�9، وا��"! ا�//�! �9 1981

�، آ/	 ان=�n ��6 ت�P� m ا�7E	ص ا�/�	$�9، وً�	7 �ًZ
أ$)ت EجN ذ�m ب)ن	��ً	 %	�/�ً	 �
أ�	 . ا�
�)ة ت�X�Z ا���م ا�T	�C7 9� A) دیJ/�) �9 آN ��� ی��ً	 خ	0ً	 ب	�]�X ا�/�	ق

%�L ��0! ا�!ول �"! %)�z ���ات ا�����J	ت وا�T/	ن��	ت وPQ ت])ی�	ت و$�ان�9 خ	�0 
 �")ة أخ)ى�Z	�j ا�7E	ص ا�/�	$�9، �9 أجN ت+"� y� )ض��� 	وه6ا � ،�Cج	إد� n� .  
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   �+	و*ت ��	0)ة ���!دة اEب�	د 6.

 9�Tح	ب�� ا�� 	Cم ب	$ ب	���دة إ�L �"	رب� �
�Cم ا�%	$�، ن]�) إ�L ا�/+	و*ت ا��
	C�� دت	� �6Cا . ا��)ب � ن
x ا���Jات ا�/]	ر إ��C	 أ%�o، ورب/	 ب��34) �9 ا�/�ج	ت ا��

 ���	حA ا��Jري 0
�ح  ��	رن	 %�L آ�	ب ا�)%	ی� وا���/�� ا*ج�/	%��ا�<)ض و$P اخ

 �+	و�� ��y ��+!ی! ا�/
	ه�� ا���/�� ا��	�0 بNb �9 ا���r وا��	ه� وا�%	$�، . اEخ)س�

 	Cأن Aح	ی)ى ا��" X���Jی 	أن � 	ی9، آ/	ا��� Nی�� آ	و�<�ی� ��� ���C�� ت	آ�(� Lإ� ت��/
�� x7)ات وأ�p� 9� 	Cص��	9 ن�ع خ� ��Yری' إج)ا	د**ت ت)ت�� ب�4`�� وت� y� ن�b .

 ب�9 ت�m ا�/
	ه�� ��Q j�Z)ورًة %�/�ً� و%/��ً� ت��!ى �C�/ا� r��/ت�)ز أه/�� ا�� 	9 ه��
   ".ا�/�	ل ا��<�ي إ�L أ���ب ا��+A و��	*تy ووح!ة ا��+��N و%�	0)ه	

  
 yب4ن Aح	ی)ى ا�� ،rم ا����C
/� ��J��	]"وب�	خ�،ی)ت�� ب���   � y��� N�
 �	�!ه) ی

yت�$  $!رتy ووه9 �� '�Q 9� y��Zی 	ن ب/	Jن�وی�!و �9 ت+��N ا��	حA، أن ا���r ". ا
و��/	 ی��Z+� . Xر � �9 �����، و�)ت�� ب	��	� ب/)ح�� %/)ی� ��"!�� ب	�i)ورة

 	Cه� ی)ى أن	و"ا��(i�	ب 	یً!Jج 	$ً	ه�، ��	ن ذو %�b��4 خ�"��، إذ $! * یJ� !$ yنE ،رة
� ا�)اY! ���)ان ���Jد، ا�
J	د أو . ی�bن ��ً� آN ذي %	ه� ج�	رًا��� qJح إن ا��	ه� ت��

�Jء ا��	i%أح! أ � P"ی+!ث ن���� ". ا�/)ض ا�6ي ی 	ً�/Jرًا ج�Z$ 	اه(�� �$	%�أ�	 ا
  ). 13(ت!خN �)وف و%�ا�N وأوQ	ع ا$�Z	دی� واج�/	%�� * ت)ت�� ب	�i)ورة ب�/) �+!د

 �0	_� ت)آ���� ج	���، ی��! ا�!ارس �0	_� ا�/����C ا�� ت"�د %/�y ب	�"�ل و� " :
 ��/�	ق جJ!یً	، ب	�)ج�ع إ�L ا�0Eل ا��<�ی� وا�"	ن�ن�� ا�/��/!ة Yج)ا��"! ح!دن	 ت�)ی
�	 ا
 ت�)ی
y، و�9 3� ح	و��	 ا����ص ت�)ی' ج!ی! ی)ب� ب��C	 وب�9 وا$P ا��S)ة وا�/
�Cم �

  : 9 �@%	$� وا�/��$�9 جJ!یً	، و$! ت���ر ه6ا ا���)ی' ب	��Z<� ا��	��� ا*ج�/	%��
  

 9�  ��6 و*دتy أو �/Jج Nر أو خ��Z"ب q�0ن ا�6ي أ	Jن�ا�/��ق جJ!یً	 ه� ا
  ). 14"(���9، ت)ك أ3)ًا جJ!یً	، ��y� q إ%	$ً� ت/��y �9 ا�"�	م ب	E%/	ل آ<�)o �9 ا��Eی	ء

N��+ت � o	ا*ن�� z
 ه6ا ا��	حA ا�6ي ت�/!ن	 ا��$�ف %�! ت+���y، ه� ا���/	�y �	 ی�
 (�����"Yو�� ت�)ی' " إج)ا	"ح�9 �+	یً!Jق ج	أواخ) "ا�/� ، أي أنy آ�	حA ی"�م �

ا�����J	ت وب!ای� ا�T/	ن��	ت ب!را�� ��!ان��، ی+!د ��/�y ح!ودًا نً�/�% �ً���"� �ً��J	r�� ،ی! 
و�3)اء ه6ا ا��	نq ا�C	م � . را�� �9 ن�	�Y وخ�0	ت�9 إ3)اCY	 � (�%	 ����N0 إ��y ا�!

 m9 وذ����
b/ی� ا�	9 ر%% yب	آ� درا���	 هo6، ن!رج ب�iً	 �/	 ج	ء بy ت��	س آ	رول �
ح�ل ا��Z	XY ا��	�� ��/�	ق ا�6ي ی"�ل إنy ا��/!ه	 �9 ����' ا���)ی
	ت وا��
�J)ات، 

   : وی+!ده	 آ/	 ی�
ـ أیً	 آ	ن ن�%C	 ـ �9 47نC	 أن ت+! $!رة ا�
)د %�L ا�"�	م  ا�%	$� ا�� تq�Z ا�
)د 1.

و�9 و�	Y' وأن]=� ا�+�	ة ا�� . ب���
� أو أآT) �9 و�	Y' ا�+�	ة ا������ ب=)ی"� ������
ا������، وا��]	ط : ت+! ا�%	$� �9 $!رة ا�
)د %�L ا�"�	م ب��Ci	 أو ج/��C	 ب�Zرة ������ 

	Z�$*ط ا	م، وا��]	ا�� �	"Tديا� .  
 إن ا�
)د ا�/�	ق �y ح	ج	تy ا��	�0 ا�� ت�]4 %9 إ%	$�y، وا�� تr��Jم إج)اءات 2.

 ت���� ح	ج	ت ا�E)اد � Pت�� خ	�0 ��7	C%	 وا���	ء بC	 ، $! ت���' %9 ا�ج)اءات ا��
هo6 ا�+	ج	ت ا��	�0 ت���' �9 ��	ق إ�L [خ)، وب	��	� ��ن إج)اءات وأ�	��q . ا��Eی	ء
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  . o ا�+	ج	ت ا��	�0 $! ت���' �9 ��	ق إ�L [خ)��اج�C ه6
.3 !$ 	Cب ب	Z/د ا�(
 إن ا�%	$� ا�� تq�Z ا�
)د ه �9 ا��Eر ا�����J، ب+�A أن ا�

ی�bن ��	$ً	 ب	��N/�� ��J �9 اE%/	ل أو أ�) �9 ا��Eر، و* ی�bن آm�6 ب	��N/�� ��J أو أ�) 
ی/9b " ا�/�	ق، بN إن ا�"!رات ا�/�	$� ��]�X و* ت�� ا�%	$� ت�=�ً� نC	�Yً	 �"!رات. [خ)

��iا����ی yا�/��"�� و$!رات yت�  ". ت�]�=C	 ب	*%�/	د %�p� Lه
  

إQ	�ً� إ�L هo6 ا�/�حS	ت ا��ج��C وا�6آ�� ا�� ی"' %�!ه	 ه6ا ا�/"=P ا��ج�r ج!ًا �9 
 إ�L ن
x ا�)ؤی� ا�����J ا�� ن]	�)o إی	ه	Cی�� yرول، ��ن	س آ	ت�� N��+ح! ب��!، ت Lإ� 

ا�%	$	ت أو ا��	ه	ت ا�� ی��)ض �C	 ا�E)اد ت���' � �����C	 ودرج� "ح�9 ی"�ل إن 
 
y ا��	م، و�"Tوت y/ت�� ح!تC	 و� ا���	�Y ا�/�)ت�� %��C	 و� ت�34)ه	 � ن/� ا�/�	ق، و�

'�bوا�� N4ه���� yب���	رن ب�9 �. $	9 $� Nآ ySح��	$�9 وه6ا ا*خ��ف واjQ ی/9b أن ی
�C�$	%ن�ع إ � 9�
 ��x ه�	ك X�7 ��	ق � ا�/=�n، آ/	 أنy   ب/��L [خ)، ،)15"(����

���+/� ���bن� �9 %])ات ا�*ف �9 ا�/�	9�$ � آC� ،P/��� N	 ن
x " آ���"��zJ ه�	ك 
z$ا�� x
 إذ أن آN   إن ا��xb ه� ا�j�+Z،. ا�+	ج	ت � آN ا�/�	دی9 ب�
x ا��Zرة و� ن

�� �)ی!ة، وآX�7 N ��	ق ه� ح	�� خ	�0، وا��"	�P أو ا��"	رب ب�9 ا�+	*ت إ%	$� ه ح	
n�=/ا� nب	ا��= ب]Nb أوjQ نpآ! %�L ا�=	بP ا�نJ	ن �@%	$�، و�9 ����� �	 ه� . * ی��

	ًi$	و��� 	ً
�6ا ��ن ا�/��/�	ت ا�+!ی�T �=	��� أآT) �4آT) ب�ب!اع أb7	ل . إنJ	ن أن ی�bن ����
د ح��ل %���� ��/9�b ا�7E	ص ا�/��$�9 �9 ت+"�n وج�ده� %�L $!ر ی����، وإی�	

  . ا�/J	واة �P _�) ا�/��9�$
  

 �ًT� !ق، إذ ن�	�Jًا %9 ه6ا ا�(�Tت���! آ * C� ت ا�!و���	دب��� ��J��	ق "ب	T��
 ی�ن�� 26وی����، آ�!ا ـ (ا�Z	در %9 ا�/pت/) ا�!و� ا�)ابP %]) ���4ه�N " ا�T/	ن��	ت

1980 ( ح	�� ت+! �9 �"!رة ا�
)د %�L ا�"�	م ب���
� واح!ة أو أآT) "ی+!د ا�%	$� ب/	 ه
�9 ا���	Y' ا�� ُت�!� �9 ا���	0) ا�E	س �+�	ت�	 ا������، �N��$ 9 ا���	ی� ب	�6ات، أو 
�/	ر�� ا���$	ت ا*ج�/	%�� وا��]	�	ت ا*$�Z	دی�، وذ�Q m/9 ا�+!ود ا�� ت���) ������، 

 أو %"� ذي ����� �����Jج�� أو و$! ت�]4 ا�Z% ي أو!Jج Nخ� q�Jب �$	%�
�J��� Y	ا��� q)آ���	ب nج��، أو ت������b�� ."  

  
 ���Jل ه� ا��	ه6ا ا�/� ه6bا ن�ح� أن �	 ی/�r ت+!ی! ا�/
	ه�� و�0	_� ا���	ری' �

 ج	ءت بy و�3"� وا*ن
�	ح وا���	ب�) ا�/)ن�، وه� ا�E) ا�6ي یrداد ت4آ�!ًا � ا����Z' ا�6ي
� 1993ا�"�ا%! ا�/�ح!ة ب]4ن ت+"�n تb	�p ا�
)ص ��/��$�9 ا�Z	درة ��� �Eا �/S�� 9% 

 : وه� ت��Z' ی/�r أیiً	 ب�9 ا���r وا���ق آ/	 ی� . ا�/�+!ة
  

%!دًا آ��)ًا �9 أوجy ا��"�Z) ا����
 ا�/���
� " ا���r" ـ ی��j�=Z� X 17ا�
")ة "
و$! ی���ق ا��	س ب	%��ل . �9 ا�bJ	ن � ج/�P ب�!ان ا��	��ا�� ت+!ث �!ى أی� ��/�%� 

	�  أو بq�J أح�ال ���� �	 أو �)ض %"�Jأو ح وهo6 ا*خ��*ت أو . ب!ن أو ذه�
�ً�$p� أو �ً/Yدا 	C����=ن ب�b9 أن تb/اض ی(�Eح�ال أو اEا . 
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�	م �)ص ا�/]	رآ� ��C �"!ان ا�"!رة آ�C	 أو ب�Ci	L�% ، ا_�" ا���ق" ـ أ�	 18ا�
")ة 
 P� ا�/��ق $� ح�	ة ا�/��/L�% P $!م ا�/J	واة �P ا�خ)ی9، وتZ' آ�/� ا���ق ت�

y�`9 . ب�� (�Tbا�  ا���`� و�� 	� L�% م	ا*ه�/ rه� ت4آ�! ت)آ� j�=Z/وا�<)ض �9 ه6ا ا�
 �ًT� ،�/S�/%�� ا�	ن]=� ا*ج�/Eا�: ا P�/9 %��ب ت� ،��م وا*تZ	ل وا�����%�/��$�9 �9 ا
  ". �]	رآ� ا�خ)یL�% 9 $!م ا�/J	واة

  

  خ��0 ت)آ���� . 7

 نPi ا�"	رئ أ�	م %!د ����ع �9 ا���Zرات b� ه6ا ا�/+�ر � 9bأ� 	� 	ن!Cوإذا اج�
 ا��+A وا*��ع � (Tب أآ	9 ا�6ه� y�b/ی 	ب/ o	ن $! أ�!ن�bری'، ن)ج� أن ن	وا��� �وا�/
	ه�

Cال ی�)ف ا*ج�rل * ی	�� إ* أنy إذا آ	ن * ب! �9 ت���X ی]/N . 	د وا��"	ش وا*خ��ف�
   :أه� %�	0) ه6ا ا�/�+A، ��ن�	 ن]�) إ�L ا���	0) ا��	��� 

.1 �$	%�  ). ورا��3، أو ���J�b( ����� ا

.2 �$	%�  ). ح��J، أوح)آ��، أوذه���، أو �)آ��( ن�ع ا

.3 �$	%�
�، أو����=�، أو %/�"�( درج� ا�
  ) . خ

  ). ��"!م، أو ��4خ)(�9J ا�6ي و$�y�� z ا�%	$�  ا4.

.5 �$	%� N�	+د ا�(
  ). �	 ت�=N �!یy �9 و�	Y' و�	 ت�"L( ذات ا�

 �@%	$�   �!ى ت"�N ا���� أو ر�yi( ا�/+�� ا�E)ي ا�6ي ی�]y�� 4 ا�]�X ا�/�	ق 6.
	Cح�	Zو� .(  

�!ى : ( داخN ا�/��/P  ا����	ت ا*��"�	��� ا�Z+�� وا��)ب�ی� وا���bی��� ا�/���)ة7.
  ). $!رتC	 L�% ا��Z	ص ت��	ت ا�%	$� ا��
��J وا*ج�/	%�� و_�)ه	

.8P/��/�� ج��	ن��  .  إ�b	ن	ت ا��4ه�N وإ%	دة ا��4ه�n�"+�� N ا*ن!�	ج � ا�!ورة ا
  

 %�L هo6 ا�/��Jی	ت ا�� ت�!اخN ��/	 ب��C	 ب+qJ ا�+	*ت /�% Nb[ب X�Zإن ا���
" %�ق"أو " إ%	$�"� نS)ن	 خ=�ة �����C أ�	��� تrیN %9 آ�/	ت وا����Q	ت، ی���) 

 ���	"Tت ا��%!دًا * یC�J	ن بy �9 ا�]�اqY ا��<�ی� وا*0=�ح��، وب	EخX ا��4وی
وا*ج�/	%�� ا�� أ�z"Z بC	 %�) ت	ری8 ا��])ی�، وج���C	، ب	�)_� %�C	، و0
ً	 $!ح�ً	، 

	Jن�ن�� �9 $	��س ا�]�� وا�6م، بN إنC	، و�9 ه6ا ا�/�=�n وجrءًا * ی��rأ � جN ا�T"	�	ت ا
 ،	C� 9���	+ص ا�	�7Eا o	ت� ��/Cل وا��rء وا��	Z$�ب)رت %!دًا * ی+LZ �9 ���آ	ت ا
وا�� ت+
N بC	 ا��!ی! �9 ا�)وای	ت ��6 ا��	ری8 ا�"!ی�، و�	 ز��	 نZ=!م ب��Ci	 إ�L ی���	 

  . ه6ا، � %!د �9 ا�/�ا$' وا�/��/�	ت
���� ؟ �/	 ���   ه� وا$P ا�+	ل � ا�/��/�	ت ا
 ��ا$' ا�/��/�	ت  �� N��+وا�� N�4ا�� n+�Jت ���	ت أ�	�0�Zك خ	ه� Nه

���� ت�	o ا�%	$� ؟��  ا
���� أو  ���أی� �b	ن� اح��C	 ا�7E	ص ا�/�	$�ن، ��اء %���J� Lى ا�/�	دئ ا

���� ؟ ��  . %���J� Lى وا$P ا�/��/�	ت ا
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 موقف اإلسالم من اإلعاقة
 

 n�=�� yة وج��r�/�� ن�	b� ��	% �
Zن ب	Jن��م أو�L ا���/	 * ی)$L إ��m7 y أن ا
L/�Eا 	C�!وه yد%�ت . yی� ب	ن وا���	Jن�وآ�T)ة ه ا�ی	ت ا�")[ن�� ا�� ت]L�% !C تb)ی� ا

 . وت�yZ�Z ب/	 ه� أهy� N �9 ر%	ی� واه�/	مY!�/ه6ا ا�/�$' ا� Nن �9 داخ	م، آ	ا��

�9 �9 ا��])، أو ا�6ی9 ی��]�ن �i�J/�� ًةr�/�� �ً�/م أه���ا�=��� أن ی�XZ ا

� ا��J!ی�Cت	ن	%�� أو ��	ا*ج�/ �Cأح�ا� �b+0ً� ب	خ 	ً%	Qأو . y��/ح 	م ��/���أي أن ا
ر�	��y �9 ت�	وز �/	 آ	ن �	Y!ًا � %!ة حi	رات، $! ج	ء آm�6 ب)ؤی� �<	ی)ة �/9 یJ/�ن 

 ا��<� ا��)ب�� ا�+!ی�T ب	�7E	ص ا�/�	$�9، أو ب����) أآT) ح!ا�3، ا�7E	ص ذوي ا�+	ج	ت �
  . ا��	�0
  

   ��	دئ ا��!ل وا�/J	واة 1.

ی	 أیC	 ا��	س إن	 خ�"�	آ� �9 ذآ) وأنLT وج���	آ� { :  �9 ��رة ا�+�)ات 13ت"�ل ا�ی� 
 �� %�! ا�y�ّ أت"	آb�(ر��ا إن أآ	��� NY	�$و 	��7بً {: Lم إ���� ذاك ه� ج�ه) ر�	�� ا

�م، و��L ا�/�J/�ن إ�L : ا��])ی���اEخ�ة وا��!ل وا�/J	واة، ��	دئ �	��� ب]) بC	 ا
إن �/� ا��=	ب . ن])ه	 ���bن ا���
�� ا�+i	ری� ا��!ی�� ا�� ج	ءت بC	 ا�)�	�� ا�/+/!ی�

، واخ���	تy ا�T"	��� )) وأنLTذآ(� هo6 ا�ی� ی��	�L ب"�/� ا�نJ	ن ا�/���ق ب
�ار$y ا�=���� 
)NY	�"ا�]��ب وا� (N%	
واح��ل أ%�L ا�!رج	ت، وا��+"	ق . وا�/+�bم %��y ب	���$j وا��

�ح و��N ا���) وح9J ا���JكZت ا��"�ى، أي ا�	درج L�%ن ب���غ أ�bی �	Jا� �. ا��b)ی
� أو ا�/��! ب4�Cتy و ��Jأو ا� �، بN ه� 0	ح/" q	�yآ"وه6bا �� ی9b أآ)م ا��	س ه� ا����

ه6ا ا���Zر تpآ!o [ی� أخ)ى � ن
x . ا��"�ى، أي ا��� �)�	�� ا�!ی9 � ب�!ه	 ا�نJ	ن
و�"! آ)��	 ب� [دم { :  �9 ��رة ا��)اء ا�� ت"�ل 70ا�"�ة و%/n ا�!*��، وه ا�ی� 


 ا��) وا��+) ورز$�	ه� �9 ا�=��	ت و���i	ه� %�L آ�T) �/9 خ�"�	 ت� �� وح/��	هً�i { ،
وا�
)وق . أي أن آN ب� ا��]) ��rزون و�b)��ن و�
��iن %�L ب	$ ا�/���$	ت اEخ)ى

Nدم _�) ذات أه/��، ب]  إنC	 3	ن�ی� ت/	�ً	 حqJ ا�")[ن  ا�/	دی� وا��J!ی� وا��)$�� ب�9 ب�
 X�[9 ا�� �3 �$	%��م �9 ا��ا�b)ی�، وب	��	� ی/��b	 ب�J	�� أن ن����J ب4ن ��$' ا

 ی��� %�L ا�/J	واة، وا��!ل وا�خ	ءاY!�� '$�� ق، ه�	�/�.   
  

��x ه�	ك أي ت/��r ب�9 ب� : �	��X ا�")[ن 0)یj وواjQ ح�ل ه6ا ا�/��Qع 
ا��])، 3� ��x ه�	ك أي ت/��r ب�9 ا�]��ب ا�/�J/�، وأخ�)ًا ��x ه�	ك أي ت/��r ب�9 ا�E)اد 

 �"! ا%�)ف ا�")[ن ب	��i' وا�"�ة، ب	�Z+� .ا�/�J/�9، ��اء ح/��ا إ%	$ً� أم �� ی+/��ه	
� ی!ُع إ�L �<�	ن اE$�ی	ء ... وا�/)ض � y�b� ،ا��ج�د 	Cب N
��T/	 ا%�)ف ب�T	�Y	ت %!ی!ة ح

P�/ی� ب�9 ا��	آ9 وا���	Jوا���زر وا��   . أو ه�/�� ا0E+	ء، بN د%	 إ�L ا���خ
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.2 L/�Eا    ا���	�N ا�نJ	ن

 أن �9 ا�"XZ ا�")[ن ا��/�N ا�b+ت ء ب	�ی+	ءات، ن6آ) ��رة %�x ا���/
� %�L ا�ی/	ن# ا�)��ل CT+وی �CSی� ،�b/ه��� ب	ء ا��	د �9 ز%/!% P� x��� . آ	ن �

وب��/	 ه� آm�6، إذ دخy��% N رجQ (�"� N)ی)، ه� ا�Z+	ب ا����N %�! ا�y�ّ ب9 أم ���bم 
) y�% |ا Qر (y���_ � z�rن � %9 ا�ی	ت ا��ًY	� ،الpJا� � j�4� ،ا�)��ل yی�� ��� ،

 ���	�� mت� zن	وآ ،y�% وأ%)ض yCوج � x�% Nب ،yح	إ�+ �إ* أن ا�)��ل �� ی��y، ر_
%�x وت���L، أن ج	ءo اL/%E، و�	 ی!ریy��� m ی�rَََآL، أو َی�6آ�َ) { : نrول ا�ی	ت ا�b)ی/�


�y ا�6آ)ى، أ�	 �9 ا��<�L، �4نy� z َتZَ!�ى، و�	��� ،L�Jءك ی	9 ج� 	وأ� ،Lآ��rأ*� َی m��% 
ی/9b ا�"�ل إن ). 1-11: ��رة %�x، ا�ی	ت (} وه� ی�]L �4نy�% z َتL�C�َ، آ�� إنC	 ت6آ)ة 

 	ً���ا���	ب ا�")[ن �/	 0!ر %9 ا��� �9 ���ك وه� � ��/�	ن ا�!%�ة، $! ر�� ���آً	 إ�
أو ت+"�) $�/�C� ،y/	 آ	نz ا�
�ارق، ��اء را$�ً	 ی+A ب	�E	س %�L %!م ا��Z<	ر ا�خ) 

وی+Lb أن أ3) ه6ا ا���	ب ا�")[ن . أآ	نz �	دی� أو 3"	��� أو جJ!ی� أو %)$�� أو _�)ه	
ا��ارد � ��رة %�x، ب" حّ�ً	 � Q/�) ا�)��ل، �b	ن آ�/	 رأى ذ�m ا�Z+	ب اL/%E، إ*� 

 �ًY	$ qورح y� وه�" :   ".أهً� ب/9 %	ت�� ��y رب
  

 �!اخ��y ح�ل � �م "وی)ى ا��E	ذ ح9J ا�+	ر3��  ا�
	%��� وا���اnY: ا�%	$� وا
�م ا�6ي اخ�	ر "، ب4ن 1999ا�/�]�رة � أ%/	ل ���!ى ا�]�X ا�/�	ق ـ ی����ز "��ا

ا��"�ى ���bن ���	ر ا��
	NQ ب�9 ا��	س، $! أ�jJ ا�/�	ل ا�)حj�+Z�� q وا�/)ی�، و�6وي 
�، و����b) وا�Z<�)،ا��	ه	ت ا��J!ی� C�� ق	وا�/�  ،(�"
 و��6آ) واEنLT، و��<� وا�

  ���Jى واح! �� � ی�=�"�ا ج/��ً	، وهb� ،و����) وا�/��4ر ،N�/و_�) ا�� N�/و���

)د وا�/��/P و���])ی� ج/�	ء�� j�	Zا� N/ق، وا����/9 . ��!ان ا���) وا�
���i، واEخ

Y	
 ه6ا ا�/�!ان آ	ن ه� ا�� n��N�7و L/%ج و(% yن ب	و�� آ ،L��/وا� r . 'و�9 ت��
 �وأخ�! ��)اح� وا��bJن، �"� � ا�J	ح� و� ا*%��	ر، و�� آ	ن ح	rYًا %�L ج/�P ا�"�

  ) . 16"(اEر��Q �9 0+� وج	o و�	ل

  
�م ��� یN/C ا��	ه� ا��J!ی� ا�S	ه)ة و�� ی�b) وج�ده	 "��	��6C� ��Jا ا��	حA، ��ن ا�

 و�� ی��	هN أ3)� yCی�اج 	� L�% (�Zا� Lن إ�	Jن�ه	 � ن
x 0	ح�C	، و�m�6 �"! وجy ا
 جy/J أو �	�y أو � N+ت وآ�ارث، ت	�b9 ن� yل بrی� 	و� ،q%	Zو� q%	�� 9� ة	ا�+� o6ه

 �9 23 و 22و� ه6ا ا��J	ق ی�رد ا�ی��9 ا�b)ی/��9 ". � أه�y أو � أی� ن�/� أخ)ى
� إ* � � آ�	ب �N�$ 9 أن �	 أ0	ب ����Z� 9{ ��رة ا�+!ی! bJ
 اEرض و* � أن� 

� و* ت
)ح�ا ب/	 أت	آ� وا�y�ّ * ی+q . إن ذ�L�% m ا��yّّ ی�J). ن�)أه	bت	� 	� L�% ت��4ا ��b�
�م ا�/���� %�L ت"�N �	 ی+!ث . }آN ���	ل ���ر ��
� اJ�� jQت ت�	ی] N�
وه ب	�


ً	 �N�$ 9 ا��	�� ،n	 L�% ا�/9�p إ* ا���iع �y إذا ب	%��	رo $!رًا إ��Cً	 و��Z)ًا �+!دًا ��
ب6Cا ا�/��L ت�Z) ا�%	$� . أراد ن�N اEج) وا��Tاب وا����غ إ�L أر$L درج	ت ا�ی/	ن وا��"�ى

9 � دن�	o، وه� �	 ی�4آ! �p/�� ن	9 ا*��+� 	ن�%ً ،	Cدرج� z>ب� 	/Cو� ،	C�b7 ن	آ 	/
آ�
و�`9 أذ$�	 ا�نJ	ن ��	 رح/ً� 3� {  �9 ��رة ه�د 11 إ�L 9ب�Zرة أب�� � ا�ی	ت �9 

 نr%�	ه	 ��y إنp�� yوس آ
�ر، و�`9 أذ$�	o ن�/	ء ب�! Q)اء �y�J ��"��9 ذهq ا��J`	ت %�

)ة وأج) آ��)>� �C� m`ت أو�	+�	Zح ���ر، إ* ا�6ی9 �0)وا و%/��ا ا�(
� yإن.  



 

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

 

.3����    ا�/�	ق � ا�/��/P ا
�م إذن،�@� ��J��	رًا، ه� ب(Q ن أو	آ 	ً�
 آN �	 ی+!ث �@نJ	ن، خ�)ًا آ	ن أو 7)ًا، ن

 n�=/ا� y/��Jإ* ب� yن	إی/ N/�bی * ��J/وض أن ا�(
7ء $i	ء و$!ر، وا�/ Nآ N�$أوً* و
 إ�	ر � Lب أو�	9 ب� Nی!خ ،�$	%�ب	�"i	ء وا�"!ر، وب	��	� �+!وث ا��	ه� أو ا���r أو ا

� ب6��Jء وا�"!ر، وا��	i"ن، ا�	ی/��m وا�y��% (�Z وا���� و�"y، ه� جrء * ی��rأ �9 ا
 9���p/�� اءr9 ا��Jا�خ)ة أح %�L ا%��	ر أیiً	 أن ا�+�	ة ا�!ن�	 %	ب)ة، وأن ا�y�ّ ی�! �

  . ا�Z	ب)ی9
  

، ب�9 ا�%	$	ت %�L أ�	س ��!أ اEه��������"! ت�	و�z . �9 ن	ح�� أخ)ى ��r ا�
"y ا
 ح	�� ا�%	$� ا�6ه��� ب]Nb %!ة �)اج��C"� P درج	ت� 	Cت �"!ان	ه��� ودرجEق ا	ا��+" 

خ	ص، وه� �	 * ن)ى دا%�ً	 ��!خ�ل � ت
	y��0، نS)ًا �]J	%� ا�/��Qع و��i	رب 
oد!Zء ب	C"
�م �� ی"' ���bف اEی!ي أ�	م ���4J . اج�C	دات ا����9b یC/�	 أن نN�J أن ا

Cت 	ی	i$ 9� 	ه���	ح yی=)ح 	و� �$	%�� ��	دئ ا���زر وا��!ل وتb)ی� ا�نJ	نا�/Zا� � � .
 zن	ب�9 ا�6ی9 آ	Z/أ%!اد ا�/�=�ب�9 وا� q�Jًة، ب�$ ��i"ا� o6ه �م ���و$! ازداد ��$' ا
�م، وه� �	 ی
J) أن ا��!ی! �9 ��� ����' ا�+)وب وا�<rوات ا�� ان=�"z ��6 0!ر اC
ت��

�أو�`m ا�/�=�ب�9 آ	ن�ا ی]	رآ�ن � ا�!ورة Cرات!$ yب j/Jت 	ر �!$ L�% ة	دی� ��+�	ا�� . !$
�، آ/	 $! ی�bن � ت+�i) ا��E+� و��ازم ا���	د Cت	و��ا� Lف ا��)ح	إ�� � mن ذ��bی
ا�+)ب، و_�)ه	 �9 ا�/C	م ا��!وی� ا�� آ	نC� z	 $�/� آ�)ى � ح��C	L�% ، ا%��	ر أن 

 ا��!ی! آ	ن ی��� آN $�اo ا�/	دی� و����  . ا��])ی� ��!�	ع %9 ن
yJ ون]) ��	دyYا�/��/P ا
  

 ���0Eدئ ا	ا�/� L�% Xا�� qن	ج Lإ� yح�� أخ)ى، أن	م �9 ن���وا�/�)وف %9 ا
وا�/=	��� ب	*��rام بC	j�� ، ب	ب ا����J) وا�/)ون� وه� ا�E) ا�6ي ا��
	د ��y ا�7E	ص 

%�L اE%)ج ح)ج، و* ��L�% x اL/%E ح)ج و* { : ا�/�	$�ن، ��T/	 ج	ء � ��رة ا���ر 
 ،�bت	Cأو ب��ت أ� ،�bY	أو ب��ت [ب �bأن ت4آ��ا �9 ب��ت �bJ
%�L ا�/)ی� ح)ج، و* %�L أن

�b�	/%أو ب��ت أ ،�bأو ب��ت أخ�ات ،�b). 61ا�ی� ( } ... أو ب��ت إخ�ان  	ا�+)ج ه� Pور�
j�� y�b، و�	%�ً	واج�/ 	یً(b� ،ج(%Eأو ا L/%E9 أه��� ا� 	0ً	ان�" x�� 9� ،�C�	ب أ�	��� 

 9� Y!�/ا� 	/C
$�� أجN ا���اN0 ا*ج�/	%، وا�")[ن ا�b)ی� وا���J ا����ی� 0)ی+	ن �
Q)ورة %!م ت�	هN ا�]�X ا�/�	ق وإ%=	yY ا*%��	ر ا�6ي یn+�J، ان=�$ً	 �9 آ�نy إنJ	نً	 

� داخ�y، و$! وج!نC�� N%	
7ء، ی��� �P ا�خ)ی9 � ���/P وی� Nآ N�$أوً*، و Niأ� 	
 ��Jري و�	ا��� oا����ي ا�])ی' ا�6ي روا Aا�+!ی ت)ى :"ت���) %9 ه6ا ا�/�$' �

 (Y	� y� L%ت!ا �i% y�� Lb�7إذا ا !Jا�� NT/آ �C
� وت�	�C/وت)اح �9 � ت�اده���p/ا�
L/+وا� (CJ�	ب !Jا��."   

  
ی/9b ا�"�ل إذن، إن ا�/�$' ا�")[ن وا����ي �9 ا�%	$� و�9 ح	*ت ا�7E	ص 
 9�/�J/ء ا�	
ا�/�	$�9، آ	ن إی�	ب�ً	، بN إنy ت	ری��ً	، آ	ن ��/�rًا، ح�A $	م ا��!ی! �9 ا���

�/	 ازده)ت ا�+i	رة "... وی)ى ا��E	ذ ا��Z)اوي أنy . ب/�	درات ��Z� ���Y	�j ا�/�	9�$
���� ا%��)ت ا�%	$	ت ب/���' أن�ا%C	 أ�)اQً	 ت�=�q ا���ج وا��4ه�N، و$! �C) أ��	��ء ا

 * yوا%��)وا أن ،q=ا� � �NT ا��b!ي وا�)ازي واب9 ���	 ا%�/!وا ا���)ب� وا��+��N ا���/
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9 � ا�%	$	ت ا�6ه�����	�[�� Nدخ . ��� m�/ا����! ب9 %�! ا� xأ� 	أول )  هـ88(م 707آ/

�9 ذه��ً	، 3� أ�x ب�! ذ�m ب�/	ر��	ن ب<!اد، ��� ���/�� !C��756 ن ) هـ137(م	ا�6ي آ ،

ل ب�/	ر��	ن خ	ص ب	�E)اض ا��"���، 3� ان�])ت هo6 ا�/J�p	ت � 7/	ل إ�)ی"�	 و��C	 أو
�9b �/	 أتL ا�")ن ا��	�x %])، ان=
4ت هo6 ا�]��� ا���/�� و%	دت . إ�L أورب	 %�) إ��	ن�	

���� ا��	�� ا��)ب وا� �$	%�
	ه�� ا� Lإ� Nت وا�!ج	18"(ا�]��ذة وا��)ا� .( qJوح
 ا�Z	در %9 وزارة ا�]pون " ا��4ه�N ا*ج�/	%"ا���6ة ا��	ری��� بq��b �	 ورد �

ا����
� ا����! ب9 %�! ا�/�m ه� أول خ��
� ج�Nb� N "، ��ن 1993ا*ج�/	%�� ا�/Z)ی� ��� 
y�!ی� 	د�ً	خ !�"� Nbو� oًا ی"�د!Y	$ L/%أ ."  

  

���� ا�/�	0)ة 4.��   وPQ ا�/�	ق � ا�/��/�	ت ا

Aح	ا�� L�% q�Zق ی	ا�/� X�[ن� ا�	b� ر�=�� n�$د  أن ی"�م ب�PQ ج)د ت	ری�
���� خ�ل أرب�� %]) $)نً	��إ* أن�	 ن
�)ض أن ت!ه�ر اEح�ال . داخN ا�/��/�	ت ا

 Lإ� 	C��
���� وت��ا*$�Z	دی� وا*ج�/	%�� وا�T"	��� ا�6ي ���Z% rر ان+=	ط ا�!و�� ا
Pوا� Nb[ب xbن ان��bرات، $! ی	وإ� �Eن هp*ء .  %�L أوQ	ع ا�7E	ص ا�/�	$�9أ$	��

ا�7E	ص ی/��Tن � آP/��� N �`ً� ه]ً� وأوQ	C%	 �rCوزة، وح�9 ی�J") ا�/��/P وی�"!م 
	Cأح�ا� ("C"ت� �
  . ت�+9J أوQ	C%	، وح�9 ی���' ا�/��/P أو تy��Z أز�� %��

  
� ا�/
	ر$� ا�� ح!z3 بC� ول	ن+ b� ،�9 ا�/�$' ح	و��	 وPQ ه6ا ا���Zر ا�/�="

�م �9 و���Q ا�7E	ص ا�/�	$�9، وب�9 اEح�ال ا�� [�z إ��C	 أوQ	ع �@�  ا�)ا$Y!�/ا�
�C�� 9 و_�) ا�/)_�ب�[/C/ر ا�/�4خ)ة �9 ا��Zا��   . هp*ء ا�7E	ص، ح�A أ�0+�ا �

 xbان� 	ق وت])ذم �/r/*ت ت	ح �Tر ا�+!ی�Zا�� � �������"! %	z7 ا�/��/�	ت ا
 اEج�� %�L 3)وات هo6 ا�/��/�	ت   ت ا�+�	ة ا*ج�/	%�� آ�C	، آ/	 أن ��=)ة%���J� Lی	

� ا�J	آ�� ا�/�J/� إ���J� Lی	ت ���]�� S�/ب L7)، ر�	ي ا�/�(bJل ا���وخ�)اتC	 ب	*ح�
 وا�حJ	ن . ��!ن��$� أح�ال آo6C ی/9b �=	��� ا�/��/P ب	��"	ء و��ً	 ��/��Sر اEخ� NC�

 درا��y %9 ا�6ي د%	 إ��y ا�� �$��i ا�/�	9�$ � ا���9 "!ی9 ؟ ی)ى ��! ا�!ی9 إب)اه�
 ی�� أن $��i ا�%	$�، وإن ت�	و��	ه	 ب/��	ه	 "، ب4ن ذ�m "ا�/��j وا�/�	���: ا��)ب

 A�	Tا� �ا��J!ي وا��"�، ��ن %���	 أ* ن<
N ا���! ا�/��/� ا�]	���J� L�% Nى وPQ ا��	�
 ،أو ب	��PQ�� ��J ����' ا�
`	ت أو ا��/	%	ت ا�!اخ��� اN$E حSً	، ب	��S��� ��J	م ا��	�/

	CJ
  ). 18"(واEآT) ح)�	نً	 داخN آP/��� N �9 ���/�	ت ا��	�� ا�T	�A ن
  

 z�(% !$ ����ب/��L أوjQ، إذا آ	نz اEوQ	ع ا*$�Z	دی� وا*ج�/	%�� �!ول ا��	�� ا

ً	 دا%	i� 9/Tدون ا�pت آ�)ى، ��ن ا�6ی9 ی	، �9 أز�	ً��	ن _�
�i�J/ا� �خN ت�m ا�!ول ه

�[Cت ا�	��Qب ا��	9 أ0+� �إنy ب�b/�، ا�/��/P ا�/�	ق ا�6ي . ��	$�9 و�C/]�9 و_�)ه
  . ا$�Z	دیً� واج�/	%�� وجJ!ی�: یi	%' �9 إ%	$� ا�7E	ص ا��J!ی� ��j�Z إ%	$	ت �)آ�ً�

� دولS��  ی�q ا*%�)اف ب	خ�Z	ر ب4ن أوQ	ع ا�7E	ص ا�/�	9�$ ����� ا��	�� ا
 ��م �9 خ�ل [ی	ت ا�")[ن ا�b)ی��
�C	 ب�دًا ن	ه�i، ه أوQ	ع ب��!ة %/	 د%	 إ��y اZب

إن ا�
)ق ب�9 ا�/�!أ وا��ا$P ج� وواjQ ����	ن، ح�A ���' ا�]!ی! . و[3	ر ا���J ا����ی�
+Zی� ا�	وا�)% �� وا��<=�� ی�	ن ا�/�	$�ن �9 �]	آN * حC� (Z	، ت�!أ �9 ا��]��X ا�=�
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 Nوا��4ه� �Y�ا*ج�/	%��، وت/) %�) ا���]`� ا�Z+�+� وا��)ب�� ا���J/� وا���bی9 ا�/
 ا�+�	ة ا��	�� � ���Jا*ن�)اط ا� Lإ� C���� ،ة!%	J/وا���`�� ا� ���Y	وف ا��(Sوا� ،q�	�/ا�

  . حqJ ا��b	ن	ت وا�=	$	ت
  

9 �
	ر$	ت � y[ت�� 	� Lت إ�	ا�/��/� o6ه zCان�� NC� ب	وب�9 ا��= 	C�$	�� P$ب�9 وا
 N؟ ه P$أرض ا��ا L�% ����
��N ا�/�!أ ا�� N/% �=ت خ	��b+أ%!ت ا� N؟ ه �Cح��
خ==z ا�"=	%	ت ا�+����b ��)ا�� ت/9b ا�7E	ص ا�/�	$�9 أوً* آ�]) �9 ا��)داد 

� ؟ ت�m بPi أ�`�� ��Cت	وت4دی� واج� �C$�"ر�� ح	9 �9 �/���آ/�ا 	ن�ً	و3 ،�Cول آ)ا��	+
 ��+A [خ)� 	C�% ب�	ج�   .ا

  
 ،������ن�د أن نpآ! أن�	، ون+9 ن�J	ءل ح�ل وا$P ا�7E	ص ا�/�	9�$ � ا�/��/�	ت ا
 	Cن�b� ��	ا�� ��Q(
ن� ت/	م ا��% أنC	 أوQ	ع ���	ی�� و_�) ���	ن��b� ،�J	 ا%�/!ن	 ا�

* 	C�% Aا�+!ی � ا�"�ا�� ا�/]�)آ�، أ�	 ا��
	N�0 �)ب/	 ی4تiت	أخ)ى ت)ى . ح"ً �C9 ج�
� ا�/�+!ة و_�)ه	 �9 �E��0! ا L�% ح!ث 	، أن �	ت ا��)ب�� ا�/�ج�دة ب�9 أی!ی�	ب	�bا� �S��
ا�/�S/	ت ا�!و��� بZ!د إ3	رة ح"�ق ا�7E	ص ا�/�	$�9 ���� ا��"�د اEرب�� اEخ�)ة �9 

ا�")ن ا��])ی9، آ	ن �y ت�34) آ��) %�L �	 ���)ي داخN ا��!ی! �9 ب�!ان����   ا��	�� ا
 بZ� . Pi	�j ا�7E	ص ا�/�	9�$� Xت��� z+�0أ (Z9 أن روح ا��% A9 ا�+!یb/ی Aح�

   . ح"�ق، دی/")ا���، ��ا���، ت�/�� ��J!ا��: آ�/	ت ب��<� ه
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 جتارب بعض الدول العربية يف جمال االهتمام باإلعاقة
 

 ��6 ا��!ای� * ت�!ن	 ن�
n ت/	�ً	 �����P ه6ا ا����ان، %�L ا%��	ر أن دول ا��	�� ا

 ب �bأن ت �"� 	C��% x�� 9 دول ا�/�/�ر� 	ه(�_ Lوح�"�$	%�، بN أن ت4خ6 "ا*ه�/	م ب	

، أي �9 ا�/
)وض %�L أ0+	ب ا�")ار �bر ا�	ب��9 ا*%�� �C�/[ص ا�6ی9 ت	�7Eوا �$	%�ا
%��	ر إ�L ا�%	$� ب	%��	ره	 جrءًا �9 � ����' ا�/�	*ت بo6C ا�!ول، أن ی��!وا ا*

y�% �ًرج	خ �ً�	Qإ zJو�� ،P/��/ءًا �9 ". ا�rج ��� Nb[ا�/��$�ن ب j�Zی L��/6ا ا�Cب
   .ا�/��/P و���Jا آ	�Y	ت _)ی�� أو خ	رج�� ت�=�q ت�	�ً� خ	0ً	

  
 ا%��	رن	 وا$P اج�/	% %	دي، و��zJ ح	�� �����bج�� 7	ذة وب	�<� � �$	%�ا

�Zت ا��	دب�Eا ����  ا��"N ا�+)�� z="� ت %)ب��	ب	ة آ�!% mذ� Lت��� 	��0، آ/
x
� ا���% �����b اEن����	آ�Jن�� ا�/)ت�=� ب]Nb خ	ص ب	��r%	ت ا�/�=)�� �bا� .

وا�/�	$�ن، . �	�%	$� آ	نz و�	 زا�z، جrءًا * ی��rأ �9 وج�د ا��])ی� ��6 ب!ای� ا����"�
 أدنC� L/	 ت/	دت ���/�	ت $!ی/� �C
��Zت درج	ت "� أو ت�	رات �b)ی� %�Z)ی� �

� " ا��])Y	Cت وا��	ن ... ا�")ی�� �9 ا�+��ان	/Qا��"!ی) و P/��/ن �9 ا��"+�Jب])، ی �ه
 �� ج!ی)ون �NT _�)ه� ب����) �)وف ا���� ا�b)یCص، أي أن(
ا�+"�ق، وا�/J	واة � ا�

  .� �9 أجN ا��"!م وا�)خ	ء وا���/��وت+"�n ا�/�ا��� وا��C	م � ا�/��Cدات ا�/�6و�
 ا��Z) ا�+!یA، * ت��� %�L أ�	س ا*ن<�ق وإ$Z	ء � 	C�%	ت و��	ا�/��/� ���إن �
9 � �!ى ن�	ح هo6 ا�/��/�	ت � ت���) /bت Nب ،�C
�Q ب	أ�� zن	آ 	/C� ،9�
�i�J/ا�

و����م أن ه . o6	Nb� �0 �`	تy ب/	 ��C	 ا�
`	ت ذات ا�+	ج	ت ا�� ب��	ت ا*��"�	ل ا�E	س
ا�
`	ت ��zJ �+!ودة ا��!د ب]Nb ج	�!، بN إن %!ده	 ��+)ك حqJ اEح�ال وا�S)وف ، 

P/��� Nb�   . وح��J� qJى ا��/� ا*$�Z	دي وا*ج�/	%
  

  ��0ب	ت نS)ی� و��!ان�� . 1

� �$	%�، وخ	0ً� ا��)ب��  �9 أج�� N	��� ���Q%�� ��ا$P ا���� ب�!ان ا��	�� ا
 ،	C�� ت ا��)ب��	ا�/��/� Nداخ 	ره	و[3 �$	%�وEجN ا$�)اح ت+��N أآT) %/"ً	 ح�ل ح�� ا

N$Eا L�% 	Ciأو ب� �Tا�+!ی . L�% 	ت آ/��، إ* أن�	ءات و��=�	Zإح L�% (Tأن ن� 	ن ب�دن	آ
 ا�E	س، Cا���ج� L=�/ب ه6ا ا�	�_ N�Jن ،�Cت	ب	آ� 	9 ا��)ب ا�6ی9 راج���Tح	ا�� Nار آ(_

  :  أنy ی��د إ�L %!ة أ��	ب �9 ب��C	 ا�6ي ن��"!
  . ت4خ) ا��% ا*ج�/	% ا��	م ب/]Nb ا�%	$� و[3	ره	. 1
   . ح!ا�3 ا��
	ت ا�+��b	ت إ�N"3 L ا�%	$� و�!اح� خJ	رتC	 ا*$�Z	دی�. 2
3 .	Cت	ودرج �$	%�  . ا���34)ات ا�ت�� �9 تi	رب ت+!ی! ��	ی�) ا

إذ ت]�) . ' � �)ح�� أو�L %�! ا�q�J ا�T	�Aو$�N أن ن��	ول ا���Z)ی9 اEو��9، ن"
 NT� دو��� �/S�� 9b/ت �� ا�/�=�	ت ا�� و��0	 إ��C	 أنy ُی�!� �9 ا���اnY ا�E	س ا��

�إذ � . ��S/� ا�Z+� ا��	�/�� �9 ت+!ی! ن��J �`�ی� $	رة ���7	ص ا�/�	9�$ � ا��	�
���Z/ا�!ول ا� zا�6ي أدرج z$ت�� %9  ا��	اض ا��(�Eاض  ا(%Eا�]���خ�، و����' ا 

 L/Jی 	ب/ �"� ��Cت A�	Tا� �ا��
��J ا��	�0 � ب	ب ا�%	$	ت، �	 زا�z ا��Tb) �9 دول ا��	�
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ب	�%	$	ت ا�S	ه)ة، _	��� أو ��<	��� %9 آ�T) �9 ا�E)اض ا��
��J وا��	ه	ت _�) ا�S	ه)ة 

	ر$	ت . �أو ا�%	$	ت ا�"	ب�� ��ح��اء داخN ا�+�	ة ا�"���� أو ا�/��/��� zن�� y��%و

 �6Cا ا��	�� �9 ا��i'   إذ � ا��$z ا�6ي ت�	ن ��y ا����	ت ا�Z+��: إحZ	�Y	ت _)ی�� 
وا���N، و� ا��$z ا�6ي ت�	ن �	آ��y �9 ا�E)اض واEوب`� وا�/�	%	ت وا�+)وب 

 ��J* ت��9 إ* %9 ن 	7ا�!اخ���، ن�!ه L$�109% إ�	ن ا�/�	bJح�9 ن�! ا�.  �9 ا� !ول �
 	C�� دی�، وت<�)ت	ا�])وط ا�/ 	C�� وت��)ت ،ا�� $=�z أ�7ا�ً	 آ�)ى �9 ا�)�	o ا*ج�/	%
إ�L ح! ب��! ا�/�ا$' ا*ج�/	%�� إزاء ا�/�	$�9، و�	 زا�C�� z	 اEب+	ث وا���	رب ��J/)ًة 

 �9 ا�J	آ�� 15% ن�!ه	 ت��9 %9 ن��J تNZ إ�L   �9 أجN إن"	ذ وت4ه�N ا�+	*ت ا�/�"!ة،
  . �	ص ی�	ن�ن ا���r أو ا�%	$�آ74
  

��4 � ا%�"	دن	 ���4J� zJً� نS)یً� ��)دًة، ب"!ر �	 ت��) %9 اخ��	رات �
	ه�/�� J/إن ا�
 Nآ 	ی�!ه ذات ب�! %/� ت+!د آC�� N	 ����� ا��J	�� ا�� �����C	 آN دو��، وا�+��ل ا��

yداخ� �$	%�ت
	ق دو��� ح�ل أن�اع و� ان�S	ر ا���0ل إ�L أر��Q ا. ���/�S� Pاه) ا
ا�%	$	ت، و�)ق $�	�C	، وت+!ی! درج	تC	، ��ن ا�!ول ا�� ت����	 � هo6 ا�!را��، * ت���) 

�$�3�� ��Y	Zت إح	�=�� L�% . qJت")ی��ً� ح 	ً�	ا�)�/�� أر$ 	C"Y	3ب�� و بN ن�! �"� �
�	م ا�
	رق � و�� ن�! ب!ًا ون+9 أ. ا�%	$	ت، أو حqJ �)اآr وج�ده	 أو �)اآr ا���bی9

 L�% ، �9 ا�"�ل	و��اه)ه �$	%����� وا�/��/�	ت ا�/P� ���Z ا��ا���	�N ب�9 ���/�	ت�	 ا
 آ�	بy ح�ل � ،ب"!ر �	 : "ب4نy" ا�)%	ی� ا�"T	��� ���/	J�"9�$	ن %/) ا���� ا�]��	ن

 �	 ی�bن %��y ا�/��/P �9 ت"!م �b)ي و%�/ و3"	� واج�/	% وا$�Z	دي و��	�، وب"!ر
ی�Jد ��y �9 ���"!ات و$�� و%	دات وت"	��! ت]�L�% P ا����� وا��T"�' ا�/�J/)ی9 ی�bن 
تo(�34 ا�ی�	ب %�L ا�/�	y�� 9�$، ��ذا آ	ن ح� ا�/��/P ا�6ي ی��� ��y ا�/�	ق آ��)ًا �9 
 وا�
b)ي وا*$�Z	دي، وآ	ن �	 ی�Jد ��y �9 ���"!ات و$�� و%	دات وت"	��!، �	"Tا��"!م ا�

9 %�� و3"	�� %	�� وإخ�ص وا��rام ن+� ���/�y و$!رة %�L ت"!� yb��/ی 	ب"!ر � X�[ر ا�
ا���34) ��/9 ح��y، وآ	نz %�	ی�y ب����) و�	NY ا��T"�' ا��	م وت�L�% y��� (�J ا�)ا_��9 
��y وا�J	%�9 إ��y %	���، ��ن تo(�34 بNb ت4آ�! ���bن إی�	ب�ً	 %�L 3"	�� أ�)ادo ا��Eی	ء 

 ا���اح . �L�% 9 ح! ��اءوا�/�	$� 	ً
أ�	 إذا آ	ن ا�/��/P ا�6ي ی��� ��y ا�/�	ق ����
 oاد(�E �	"Tا� �/��� 	ً"��� m9 ذ�� xbا�� L�% ن�bی yب"�، ��ن	J19"(ا� ( Lإ� C���� ،

yب Lا�=)ح ا�6ي أت nب	�0 ت=� ��! ا�!ی9 إب)اه��، ون���)ه	 �9 ج��C	 خ�0ً� ب��<ً�  خ
 و�
	ده	 أنy و���)ًة %9 وا$����: P ح	ل ا�]�X ا�/�	ق � ا��Tb) �9 ب�!ان ا��	�� ا

 ���/P ����' ت���y ی�+/N %�`ً	 �)آ�ً	 * "� yت	6ات، ��ن ح��	ق ب	د ا�/�(
�� ��J��	ب
 ا�/��/�	ت ا�/�"!�� �0	%�ً	� o(�Sن y�/+ء . ی�q%دی� و(
وبm�6 ی"q% y��% Pء إ%	$�y ا�

y�/��� 'إذ أن ت��. ت��	0+�+ً xbن ا���bد ی	bوی ،y�$	%ء إq% 9� !"ی� y�/��� ' .
 Nب ،qJ+� y�$	�/� Nی� وا��4ه�	ا�)% L�% yم $!رت!% L�% yأز�� (Z�"ا�/���' * ت P/��/�	�

 ج�Cدo ا���/�ی�� �C�/ه	Jو� �Cرآ�	[� !"
� ی%Eا q�	>ا� � y21"(إن .(  
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2 . �Tب�� ح!ی	0) إی�	�%  

�/]	ر إ��C	 أ%�o أن ح�� وأه/�� ا�b7	*ت ا�� ت=)حC	 ی���9 �9 ����' ا���	0) ا

	ی�bا� 	C�� 	/ب ��%��J� zJ�� ،�Cت�Y	%$�ن و	ص ا�/�	�7Eا 	C�� وی���� �$	%�إ* أن�	 . ا

 j�+Zت o	ت�	ب ����* ب! أن ن]�) إ�L وج�د ح)آ�� ��Z	%!ة داخN %!د �9 دول ا��	�� ا
Z! %!دًا �9 ا�!ول ا��)ب�� ا�� ت/�b	 �9 ا�+�Zل %�L و���+!ی! أآT) ��ن�	، ن". اEوQ	ع

  . ب�� ا��3	nY ا�Z	درة %9 أجrCتC	 ا�)�/�� أو ا��اردة � ب�� ا�/)اجP ا��)ب��
ه6bا، ی/9b ا�"�ل إن ا*$�)اب أآT) �9 ا�+	*ت ا������، ان=�$ً	 �9 ا��3	nY ا�� ن���) 

 ن�%�� و� ���J+� ت	ی�	9 وج�د ت�% '[bی ،	C��% درج� وأ$!��� ا*ه�/	م ا�)�/
� ت]�) ��]�رات ا��C`	ت اEه��� �)%	ی� ا�/��9�$ � . ب4وQ	ع ا�7E	ص ا�/�	9�$ًT/�

ج/�Cری� �Z) ا��)ب��، إ�L أن ه6ا ا���! $! أ��n ��/�%ً� �9 ا�/�	درات ا��])ی��� ��6 
ون��"! أن ا�E) . ا��/��J	ت �9 ا�")ن ا��])ی9، ت���n ب	EخX ب	��4ه�N وتN�CJ ا��!�	ت

 Nb[م ب	أن ا*ه�/ 	آ/ ،oوت=�ر o�/ن Xی� 	�0 ��/	وت�)ة خ P/��� Nb� أن A9 ح�� ����
	ًTی���) أ�)ًا ح!ی Aا�+!ی ه6ا ب	�Q	�� إ�L آ�ن ت!ب) . خ	ص ب	�%	$� ب	�/
�Cم ا�+"�$

  Eن� ا�%	$� �9 ح�A ا�ج)اءات وا��!اب�) یr��Jم و%�ً	 %/���ً	، وإرادة ��	���،
 �C	 �)دودی� ��	7)ة أو $)ی�� اEجzJ��    ،N ا*��T/	رات ا�� ت�CZZ	 ا�!و�� �6Cا ا�/�	ل

 yم ب	ا�"� L�% ر * ت"!ر	/Tا�/!ى، وه� ا�� Nی��  ب	ب ا*��T/	ر ا*ج�/	%� Nت!خ بN ه
إ* ا�+��b	ت ا�� تP�=�J ر�� ��	�	ت إد�	ج�� و���� ��!رج� ا�/)احN، ���!دة ا�/�	*ت، 

   .��%� اEه!اف��
 

   : ون6آ) أّوً* ب4ه� ا�"�ان�9 ا�� 0!رت � ب�� ا�!ول ا��)ب�� 
�، %!د : ـ ��ری	 C��>[وت 	ً��C� 9���
b/ا� Nب�)ب�� وت4ه� n���/ن�ن ا�	در 144ا�"	Zا� ،

340� ا�"	ن�ن %!د . ���1958  ��J� 1970�Zی� ا�	ص ب)%	ا��  .  
   . 11 / 1973$	ن�ن : ـ ���	ن 
 (Z� ا: ـ �   . ��J� 1975 �39"	ن�ن ا��!ی! ر$

   . ��J� 1980 126$	ن�ن ر$� : ـ ا��)اق 
   .��J� 1980 2$	ن�ن ا�i/	ن ا*ج�/	% ر$� : ـ ا��/9 
 xـ ت�ن : �  . ��J� 1981 46$	ن�ن ر$

 (Yاrن�ن : ـ ا��	1979$.   

���9، و$	ن�ن 1981$	ن�ن : ـ ا�/<)ب b/ی� ا�	ص ب)%	ی� 1992 ا��	)%�	ص ب	ا�� 

  . *ج�/	%�� ���7	ص ا�/�	$�9ا
  .  ا��	ص ب)%	ی� ا�/����J� 19939�$ 12$	ن�ن ر$� : ـ اEردن 

  . ��J� 1987 5، وا�"	ن�ن ر$� ��J� 1981 3$	ن�ن ر$� : ـ ����	 
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3 .   خZ	XY ا��/�ذج ا�����

ب	���b�//�� ��J ا��)ب�� ا���Jدی� وب	$ دول ا����� ا��)ب، ی�ح� أن %!م وج�د 
ت ����ZZ * ی�� %!م وج�د ��	�� تi/9 ر%	ی� أو ت4ه�N �9 �)ف ا�!و�� ت])ی�	

��	�	ت "���7	ص ا�/�	$�9، إذ ی�!و حqJ آ�	ب ا��E	ذ %�! ا�y�ّ �+/! %�! ا�)ح/	ن ح�ل 
، أن ا��!ی! �9 دول هo6 ا�/�="� $! "ا�)%	ی� ا*ج�/	%�� ��/��9�$ � ا�/��/�	ت ا��	���

����b+ا� 	C��	�� � zأدرج z�	$وأ ،�$	%�، و%�) ����' ا�"=	%	ت، ���4J ا*ه�/	م ب	
 Nbأو ب �$	%�ا�/)اآr ا��b)ى ا�/���ZZ، وأح	�z ا��/��	ت ا������ ا�/�C/� ب"=	ع �9 ا

وی�!و �9 خ�ل ه6ا ا��b	ب، أن %/N ا��Tb) �9 ح��b	ت ت�m ا�!ول . ا�%	$	ت، ب��	ی� خ	�0
� %�L أ�	س إحZ	ءY	$ ������ ��=�ر أ%!اد و�9 وج�x ا�/�	$�9،  ات و��	ب��ا��)ب�� ا

 qJح mذ� L�% ءًا	ت�=� ب� أي أن هo6 ا�+��b	ت �C	 ��)�� ��"!�� ن��Jً	 ب	�/�!ان، وب	��	�
  ) 21:. (ن
x ا�/)جP داY/ً	، وا�6ي نy�� (���J ا��T�E ا��	��� 

��/��J	ت، أي $	�C�� z	 �J�p	ت ر%	ی� ا�/��$�9 ��6 ا: ـ ا�//��b ا��)ب�� ا���Jدی� 
��6 إن]	ء وزارة ا��/N وا�]pون ا*ج�/	%��، وت� ب�! ذ�m ت]N�b ���� ت�n�J ا��!�	ت 

3��3 %]) 1989ت���) ا�//��b حqJ إحZ	ءات . ��/��$�9 ب�9 ��/�%� �9 ا��زارات L�% 
 	C��% ل ا�/]����9، وت])ف	
�Eی� ا	9 �)%��J�pو� ، وا*ج�/	%�C/ا� Nًا ���4ه�rآ(�

 ��C!ًا ر%	ی� وت4ه�N ا�/��$�9، ت+z 33آ/	 ی���L .  ا��/N وا�]pون ا*ج�/	%��وزارة
 ا��Z)، و10إ7)اف ا�E	ن� ������� ا��	ص، و�9 ب�9 هo6 ا�/�	ه! ��
b/� 14 ،�bوا�� �Z�� 

  .  ��/�4خ)ی9 ذه��ً	9و
  

،m�6ت آ	��J/ا�� 'Z��� 6�� 	C�� 9�$	�/�	م ب	ب!أ ا*ه�/ !"� zی�bدو�� ا� 	وی]�)ك ـ أ� 
 ا�)%	ی� ب�� ا�"=	%	ت ا�+����b وا��/��	ت اEه���، وت"�م ج/��C	 ب�"!ی� ا��!�	ت �
 ��ح�S أن ا��!د ا�J� (�>Z	آ�� ا��bیz، ی��N %!د ا�/�	$�9 0<�)ًا و$	بً� P� ،وری�(iا�

� ��y ب���CJ آ��)ةb+��� . �ه6ا و$! أ%!ت هo6 ا�!و�� أیiً	 ت])ی�	ت، ی�X ب�Ci	 L�% ت"!ی
�وات ا��4ه�N %�!   دره/ً	،J�132	%!ة C7)ی� ��]�X ا�/�	ق �"!اره	 % Lإ� ��	Q� ب	

  . ا*��+	ق ب	�/)اآr ا�/���ZZ أو ا�!ورات ا��!ری��� وا��4ه����
  

، 1973ب!أت ر%	ی� ا�/��$�9 بC	 ��6 ��� : ـ ب	����J �!و�� ا��	رات ا��)ب�� ا�/�+!ة 
 ��/�%� �9 ا�/)اآr ا�/���ZZ ا��	ب�� ��!و�� وآ6ا وی"�م ب�"!ی� ا��!�	ت � ه6ا ا�/�	ل

�
  . %!د �9 ا�/J�p	ت اEه��� ا�/���
  

، و�9b ذ�m 1970ـ ی��د ت	ری8 ا*ه�/	م ب)%	ی� ا�/��9�$ � �/��b ا��+)ی9 إ�L %	م 
، ب	*�7)اك ب�9 ��/�%� �9 1984ازداد ب�! تx��4 ا����� ا������ ا����	 ��/��9�$ ��� 

 ا����� ت���L ر�� ا��J	�� ا��	�� ��4ه�N ا�/��$�9 وا$�)اح ا��])ی�	ت هo6. ا��زارات
ون
x ا�E) ب	����J . ا��ز��، وإ%!اد ا�!را�	ت ب��
�6 ب)ا�� %/N ور%	ی� وت4ه�N ا�/��9�$

 ا�!ول ا������� اEخ)ى، إ* أن 0<) %!د ا�bJ	ن ی��N ا����J ا�/`�ی� ���7	ص $	��
!%	Jی 	/� ،�
��Q 9�$	�/ا� � �b+ا�� L�% �Z��/ت ا�	ت وا��/��	%	ا�"= ��	+� * 

	Cت	ت ا�/�ج�دة و��=��	$	%� ��� . ا�+	ج	ت وت!ب�)ه	 حqJ ا� yل أن	T/ا� N��� L�% (وی6آ
1981  ه6ا ا���! ه� ح�ا�� �Z��/ا� rت وا�/)اآ	J�p/ا� ، 213 آ	ن %!د ا��	���9 �
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�، %�L ا%��	ر أن إی�	د وت�bی9 %	�C� �9 � أح! ج�انq ا�%	$�، آ	ن ـ وه� ر$�Z��� 9��
 �$	
�ت ا�� ت�اجCC	 ا��!ی! �9 ا�!ول ا��	���، بN إن ه6ا ا�/]Nb ی�i�/ال ـ �9 ا�rو* ی

،(Tأآ   ،�$	%� إذا %�/�	 أن نC� �ً�J/� �9 هp*ء ا�/)ب�9 ا�/��9�Z أو ا��	���9 � ��	ل ا
  .  �	 ت���n ب�i' اEج�ر أو ان�!ام ا��]���	تی6ه��ن إ�L ��	ل ا��)ب�� ا��	دی�، ��E	ب _	��ً	

 x
ون��د إ�L دو�� $=) و��=�� %/	ن آ!و���9 خ������9، ��]�) إ�L أن �!یC/	 ن
وه� �	 . ا�//�rات ا�� ت�ج! �!ى ب	$ دول ا����� ا��)ب، �9 ح�A ا�ج)اءات وا����	ت

 %	�� �)ی+�، �z�b ی�� ب]Nb %	م أن ا��J	�	ت ا*ج�/	%�� ا�/��/!ة %�r�� Lان�	ت
إ* أن _�	ب ��=�	ت . ا�/�	9�$ � هo6 ا�/��/�	ت ا�Z	%!ة �9 ا*��
	دة وت+"�n ا��ج�د

�ت T/ا�� ح!ی�T * تj/J ��	 ب"�	س هo6 ا*��
	دة ون�%��C	، ب/��L [خ) هN ح!ث ت=�ر �
ا�/��Jى وا�/�ا$' ا*ج�/	%�� إزاء ا�%	$� وا�7E	ص ا�/�	$�9 ؟ هN أدى ا�)�	o ا�/	دي و

ا�/��] ا�/)ت
P إ�L ح!وث ان
�	ح � ب��	ت و%"��	ت هo6 ا�/��/�	ت، ب/	 ی<�) ج6ریً	 �9 
��ا$' ا�)%	ی� وا��=' وا�]
"�، إ�L ��ا$' تJ/�� x�p	واة � ا�+"�ق وا�
)ص 

  وا�/]	رآ� ا�
�	�� ؟ 
  

�/�ر %�) وت�!ر ا�7	رة إ�L أن اEدب�	ت ا�!و��� ا�� ت�ا�"z ح�ل ��	دCY	 آN دول ا�/
 '���� � ��	�
����' ا��C`	ت ا�!و���، نL�% zZ حn ا�7E	ص ا�/�	9�$ � ا�/]	رآ� ا�
� وإخ�	ره� أوً* ب4ول Cت�Y	% وآ6ا إ7)اك ،�C+�	Z� ت	��b+ا� 	ت�!ه ا��)ا�� ا��

�C/Cت � ا�/�+!ة � . ب	�ج)اءات واEن]=� ا���Eی� 0!رت %9 اrو�3"� �)آ �بN إن أه
/Tب ب!ای� ا� z�/� ت	ن��	$�9"	ص ا�/�	�7Eا P� ، أي أن ا���3"� "ب)ن	�� ا��/N ا�!و�

 9 �
	ه�� وت�Zرات و[��	ت ���/N، ت���) أن أآ�) Q/	ن� ����	ح ه� yت=)ح 	� Nbب" N/ا��
� " �P ا�/�	9�$Cرآ�	ل �]� آN �)احN ا�%!اد وا���
�6 وا��"�ی�، �9 خ� �Cب�7)اآ

�ا�/�	7)ة أو �9 خ�ل ه�`	تCY	وأو�� �CY	ل [ب��، أو �9 خC�T/وت 	C�� ن�"Tرآ� .  ی	إن ا�/]
 oوج�د �Cت ب6Cا ا�/��L تX�[�� j/J ا�/�	ق أوً* ب�+/N جrء �pJ� 9و��� ا�")ارات ا��
 y+�	Z� n�"+دت %9 ت	ح 	إذا � 	Cی!� Nة ا�!و�� وا��!خrCا$�� أج(� n+ب 	ن�ً	و3 ،ا*ج�/	%

 ا�/��Qعا�� ه ب	�i)ورة �Z	�j ا�/��� �Tت ا�+!ی	ی(Sا�� m�6ت"�ل ب 	آ/ ،P/ .  
  

 	Cح	�
� ب	�
��ن أو ب4ح!ه	 ه� �"�	س �!رج� ت"!�C	 وان�Eم ا	أن اه�/ P/Jن 	ًا �(�Tآ
� ب6Cا ا�/��Qع أو ذاك�Eت"!م ا x�"ت . %�L روح ا��Z)، إ�L _�) ذ�m �9 ا���	ب�) ا��

 !%	Zب4ن ت n�/ا�� 	%�	آ! ا$��pن mار ذ�(_ L�%ه� و ،�$	%�ا*ه�/	م وا��% ب�b7	��	ت ا
������ن�� إن ا��+!ی	ت . �"�	س ح"�" �!رج� ت"!م وت=�ر ا�/��/�	ت ا��)ب�� وا

 P� �ً�	�Q دادrوت ،�ً/�Q (ت ت���	ا�/��/� o6ه L�% %�� ا�/=)وح�	دی� وا*ج�/	Z�$*ا
b� ،	CYرض و�")اEء ا	ای! ��ارق ا��/� ب�9 أ_��rوت �J�	�/ا� !%	Zس ت	أي ت� (
9 ذ�m * ی<

Nآ N�$أوً* و �$	%�7ء �9 حn جrء ��b� 9ن	ت  أو إ_
	ل أو إه/	ل أو ت4ج�N �/	 ت=)حy ا 
  . هo6 ا�/��/�	ت � ا���� بb)ا��

  
� أن ا�!ول ا��)ب�� ا�� ذآ)ن	ه	 أ%�o $! رب=z ب�9 �]	ری�C	 ا���/�ی� C
رب/	 �9 ه�	 ن

ت])ی��ً	 و�J�p	ت�ً	 ب"i	ی	 ا�%	$�، ب/	 ه $i	ی	 � ����' ا�/�	*ت، وب�9 ا*ه�/	م، 
P/��/�� م	ر ا��=�ر ا��	�إ � 	Cح� qيء . ی�r��4 ا���J� أن Lت إ�	��bة ح!% zCان�� !"�
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 Pری	س ا�/]�أو ا�
NZ ا�"	�P ��ف �9 تpدي ��ى إ�L ا��	ب ا�/J!ود وإ�L ن�ع �9 إ�
 هo6 ا�7	رات . �C	 �C/	 آ	ن �/�حC	 أو ا�/�ازن	ت ا�/��ZZ  ا���/�ی�،� P�=�Jن *

 Nت ا���/��، ب	==�� ا�"�ل ب4ن آN ا�+��b	ت آ	ن �C	 و% �)آrي ب4ه/�� ا���! ا��])ي �
إن %!دًا �9 ا���	رب ا��)ب�� ا�� ت��z ��$�ً	 ��	�� ا���=�� ا�/)آrي، ر_� ا��=	ب	ت 

رة أآT) ��+	ول وPQ و��")یq ا��Z. وا�]�	رات ا�/����، أ_
�z ا���! ا��])ي � ا���/��
�$	%� ��	ل ا� ������  . ت"=�P ت")ی� ح�ل ��	�� %!د �9 ا�!ول ا��)ب�� ا
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 اإلعاقة يف برامج التنمية االجتماعية
 

 ن]�) إ�L أن %!دًا �9 ا*ج�C	دات ا��])ی��� ا�� $	�z بC	 %!د �9 ا�!ول ا��)ب�� �
 .  أو���L	ل ا�%	$� تn+�J ا��$�ف %�!ه	 آ/)ح��� y��% 	أآ!ن 	ت��) %/ 	C0ً� وأن	خ

آ/	 أن�	 ن
�)ض أنC	 %�)ت � . ا�/�+A اEول ب��Zص �
�Cم أو ا0=�ح ا�%	$� وا�/��ق
ن"�ل ه6ا ا��)اQً	 ��	 أن . ح��C	 ب]Nb �	، %9 درج� و% آP/��� N و�J�p	تy ب	�/��Qع

�C�/� x�p0ً�، وت	9 رؤیً� خ/iت� '��Zو�� ا��+!ی! وا��	+����	ا�/� � ����� �� .  
  

 ب�� ا��])ی�	ت ا��)ب�� . 1� �$	%�  ا�/�	ق وا

 �ا�/�	ق : "  ت���) أن 73/11ن6آ) ب6Cا ا�Z!د، أن ا�/	دة اEو�L �9 ا�"	ن�ن ا����	ن ر$
	ً���� �i
��� N/% �
، وی"�م ن
x ا�"	ن�ن "ه� آX�7 N ت�bن إ�b	ن�	تy *آ�J	ب وح

 Lا�/��$�9 إ� '��Zب� : 

.1�  �   :�	$�9 جJ!یً	، وه

���ن؛ b/ـ ا�  

�؛bوا�� �Zـ ا�   
  ـ �	$!و اE�)اف؛ 

  . ـ ا�/]����ن
.2	ً��"% 9�
   ��	$�9 %"��ً	 أو ����


�1981yی+!د $	ن�ن Zب Lو�Eدة ا	ا�/ ه� آN �9 ی�	ن �9 ن"X ":  ا���� ا�/��ق �
� ی��$y %9 ا��/N آ��ً	 أو ج�Yrً	، و%9 �/	ر�� ا���Jك ا��	دYدا 	أو %9 أح!ه/ P/��/ا� ي �

 ا�"!رة ا��"��� أو ا��
��J أو ا�+��J أوا��J!ی�، و��اء آ	ن � X"ن ا��	اء آ�� ،�"�
	ً�J�b� أو 	خ�"�ً ." L$�9 إ�	ا�/� '��Zت Lإ� L�J�� أ�	 ا�/	دة ا�T	ن�� �9 ه6ا ا��X ا��])ی�

  :ا�
`	ت ا��	��� 
  . ا�/���
�ن %"��ً	) أ

  : �، وه� ا�/Z	ب�ن ب�%	$� ح�J) ب

���ن؛. 1b/ا�  

�؛ . 2Zا�  

�؛ . 3bا��  

� تj�+Z ا��S)؛ . 4C�� ا�6ی9 * ی�!ي (Zف ا��	�Q  

� تj�+Z ا�P/J؛ . 5C�� ا�6ی9 * ی�!ي P/Jف ا�	�Q  

  : ا�/Z	ب�ن ب�%	$� جJ!ی�، و�� �� ت"�)ن ب��r �	ه) %9 أداء ا��/N، وه� ) ج
  ����رو أح! اE�)اف أو أآT)؛ . 1

  ا�/]����ن؛ . 2

  ا�/"�!ون؛ . 3

� %9 أداء ا��/N؛ ) دC"ت�� ���r� ب�ن ب�4)اض	Z/ا�  

��� ه6ا ا��rء 7)�ً	 ) هـ� zن	إذا آ �C�	Jء �9 أجrج � �Yدا r�% ب�ن ب��) أو	Z/ا�
�C�/�� �Cاو��r� � .  
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أ�	 ا��Z<� ا�/=�رة �6Cا ا����Z' ا����، ���!ه	 ت�+�ل إ�L ا�/	دة ا�T	��T �9 ا�"	ن�ن 

 � C�b7	 ا��	م، 5�J�  �1987ر$� N0	+رًا ���+�ل ا�	ا%�� 	ب!وره 	$�9، ون�رده	ب]4ن ا�/� 
  �i/�نC	، وه� XخE	وب :  

   : ی�Z' ا�/�	$�ن و�"ً	 �/	 ی�
  ا�/���
�ن %"��ً	؛ ) أ

� %9 �/	ر�� ا���Jك ا��	دي � ا�/��/P، و�� �� ی"�)ن ذ�m ) بC"ه� ت��	ب�ن ب�	Z/ا�
  : N، وه� ب��r �	ه) %9 أداء ا��/


���ن؛. 1b/ا�   
�؛. 2Zا�  

�؛ . 3bا��  

� تj�+Z ا��S)؛. 4C�� ا�6ی9 * ی�!ي (Zف ا��	�Q  

5 .P/Jا� j�+Zت �C�� ا�6ی9 * ی�!ي P/Jف ا�	�Q   
  ����رو أح! اE�)اف أو أآT)؛. 6

  ا�/]����ن؛. 7

  . ا�/"�!ون. 8
� %9 أداء ا��/N، و�� �� ی"�)ن ) جC"ت�� ���r� ب�ن ب�4)اض	Z/ه) %9 ا�	� rب�� mذ�

P/��/ا� وت+!د هo6 ا�E)اض ودرج� خ=�رتC	 ب")ار �9 ا����� . �/	ر�� ا���Jك ا��	دي �
�Z��/ا� �Cض �9 ا��(% L�% ًء	ب� ��	ا�]���� ا�� .  

��� ه6ا ا��rء 7)�ً	 ) د� zن	إذا آ ،�C�	Jء �9 أجrج � �Yدا r�% ب�ن ب��) أو	Z/ا�
� ا�C�	/%E �Cاو��r�   ./��	دةأ�	��ً	 �

و%�! ت�!د أن�اع ا�%	$�، ت�bن ا�%	$� ا�� ی�	ن ��C	 ا�/Z	ب ب]Nb أ7! ه ا�/���)ة 
 إ�+	$y ب�ح!ى ا�
`	ت ا�/6آ�رة�.  

  
 ت�)ی' 1980 �9 $	ن�ن ا��/�Cری� ا��)ا$�� ���J 9�43 ج�C أخ)ى، ت+!د ا�/	دة 

 yل "ا�/��ق ب4ن�Z+أو ا� N/ا�� L�% yرت!$ z�!أو ان� zZ"9 ن� Nأو ا*��")ار آ y��%
،y�� أو ا��!ن�� ��J
 �9 44وت)ى ا�/	دة ".  بq�J ن"X أواQ=)اب � $	ب���y ا��"��� أو ا��

 
�ن حqJ �"�	��9 آ/	 ی��Zء ا�/��$�9 ی*pن�ن ب4ن ه	ه6ا ا�" :  
�0
�9 : أوً*  Lا���ق إ� ����� qJح  

  ا�/��$�ن ب!ن�ً	؛ ) أ 

   ا�/��$�ن %"��ً	 ون
�Jً	؛  )ب 

�0
�9  : 3	ن�ً	 Lإ� N/ا�� L�% �Cرت!$ qJح :  
  ا�/��$�ن _�) ا�"	دریL�% 9 ا��/N آ��ً	؛ ) أ

  . ا�/��$�ن ا�"	درون %�L ا��/N ج�Yrً	) ب
  

، 1981 �	ي �C/��� 29ری� ا���ن��J ا�Z	در � 46وی�X ا�
NZ ا�T	�A �9 $	ن�ن 
 yأن L�%"[ر�� ن	/� L�% ���	رة آ!"� y� zJ�� X�7 Nآ 	$ً	ط أو %!ة أن]=� ی���) ��	


y ا�+��J أو ا��"��� أو ا�+)آ�� إ0	ب� و�! بC	 أو Y	ب� و�	دی�، ن���� إ0	ة ا��	+��� ���	أ�
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 وا�/���n 1989 �	رس 14 ا�/pرخ � 52، وی�i' ا�"	ن�ن %!د "�+"z بy ب�! ا��*دة
 yب4ن �Cی�	$�9 وح/	/��	ض ب�C��	ی� "ب�Cن ا��	)ف ا����ق �9 ��� �
ی�� إ$)ار 0

  ". ��$�9 ا�� ت��i ت)آ���C	 و�]/�*تC	 ب�4)��/
 أي ت��Z' �@%	$	ت وا�/��$�9، إ* أنy ی/9b ا%��	ر $)ار Jن�ن ا���ن	و* ی"�)ح ا�"

  ح�ل Nb7 ��Q ب=	$� ��	ق، 1990 أآ��ب) 9وزی) ا�]pون ا*ج�/	%�� ا�/pرخ �

NZ ا��	�x �9 وإج)اءات ��+C	 ب/T	ب� ت��Z' �9 ن�ع [خ)، ��=�ر و%/�، إذ ی�X ا�

   : ه6ا ا�")ار %�L �	 ی�
   :ت!رس ا����� ا�/�' وت�J! إ�L ا�/�� ب	�E) إ�	 "

  ـ ب=	$� ��	ق %	دی� ذات ��ن أزرق؛

 y� ق	$� ��	؛" أو��ی�"ـ أو ب=(iذات ��ن أخ  

 y� ق	$� ��	ـ أو ب="qح	Z� P� ذات ��ن أح/)" "أو��ی�."  
  

 ا�/���n ب	�)%	ی� ا*ج�/	%�� 07.92�  ی�X ا�"	ن�ن ر$ و� ا�//��b ا�/<)ب��،
 ی���) ��	$ً	 " � �	دتy ا�T	ن�� %�L أنy  ،1993 ���/�) �7��10	ص ا�/�	$�9 ا�Z	در �

ب/
�Cم ه6ا ا�"	ن�ن آX�7 N ی�ج! � ح	�� %�r أو %)$�� داY/� أو %	ر�Q، ن	ت�ً� 9% 

y ا�+�	ت��، * �)ق ب�9 �Y	9 أداء و�� y��/أو %!م $!رة ت X"ن y� zQ(% 9و� 	$ً	9 و�! ��

m$� ب�! ذ�	دة ". إ%	$�9، ت"�ل ا�/	أو ا�/� �$	%�ت+!د  : "3و�@ج	ب� ��4J� 9% ت��Z' ا
  ب�! ا��=�ع أهN ا���)ة �/�Sت� Xن 	Cر ب!Zو���� ی ���� xی�	"� L�% ًء	ق ب�	�� �
0

  ".ه6ا ا�]4ن
 � y��% دق	Z/ا� Z	در %9 ا��زی) اEول،  ا�1997 أآ��ب) 16وی�i/9 ا��X ا��=��"

 N�b[ت ت	�Tی�"ح�r9 " ا����� ا��"��� ا�/)آ��Y	ZخEت�!د ا �b+ا�/])ع، ب 	Cإ�� Nأوآ ا��
 L�% ل�Z+ا� q�=ی�"!م ب X�7 Nى آ!� �$	%�ا�/]	رآ�C�� 9	، ت+!ی! ����� ودرج� ا

 أ�	 ا����Z' ب/��	o ا��"� ا�=� ا�/+�، �"! أ0!ر ب]4نy وزی) ا�Z+. ب=	$� ��	ق� �
ب	�/�	ی�) ا�=��� وا��"��� ا�� ت+!د 0
� X�7  "  $)ارًا وزاریً	 ی+��ي ج!وً*1999ی�	ی) 
   ".��	ق

 �9 $	ن�ن ر%	ی� ا�/��$�9 ب	�//��b اEردن��، ت�)ی
ً	 2وی�i/9 ا���! ا�)ابP �9 ا�/	دة 
  أي �9 ح�ا�y : "��/��ق آ/	 ی�� ("�J� Nb[ب Yrأو ج آZ� X�7 N	ب ب"�Zر آ�

و $!راتy ا��J/�� أو ا��
��J أو ا��"��� إ�L ا�/!ى ا�6ي ی+! �9 إ�b	ن�� ا����� أو ا��4ه�N أو أ
  ".ا��/N، ب+�A * یP�=�J ت���� ��=��	ت ح�	تy ا��	دی� � �)وف أ�T	�y �9 _�) ا�/��9�$

  
  

 � %!دًا �9 ا��])ی�	ت ا�Z	درة �Cت 
	ت ا����Zری' وا��	ا��� o6Cس ب	ب�! ا*��`�
����، ��ن ��/�%ً� �9 ا�/�حS	ت ت
)ض ن
CJ	    ا�!ول ا��)ب��ب����  : ا

إن ب6ل ا�/])ع ا��)ب حqJ آN ب�! ودرج� ت=�رC�� o! ��"!م � �+	و�� : أوً* 
 n+�Jت 	� 	ؤه	وإ%= 	C��/T9 إ* تb/ی * ،ا���)ی' وا�+Z)، ی��) %9 ت"!م � درج� ا��%

 $�ان�9 ت�)ف أو ت+!د ا�%	$�، ون��"! أن ا��/. �9 ا*%��	ر واEه/��� !J��/ا� N ا��])ی�

 أب!ًا، بN إنy ی��r %9 ت���� bو�9 ی * o!وح Pأي أن ا��])ی ،Nءًا �9 آrن ج�bأن ی qی�
و�� جrء �9 ا�+	ج	ت وا��+!ی	ت ا�/���%� ا�� ت=)حC	 ا�%	$� وی��) %�C	 ا��ا$P ا�/��� 
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� �	ب�. �X�7 Nb ��	قb+ب NSی Pإن ا��])ی y=رب �y ا��	م، %/ً� نS)یً	 ج	�!ًا، إذا �� ی�
وتZ)ی
y �9 خ�ل ب)ا�� و��==	ت � ����' ا�/�	دی9 ا*$�Z	دی� وا*ج�/	%�� وا�+�	ت�� 

  . ب]Nb %	م
�C	، ذ�m أنy �9 ا�/
)وض أن ی�+�ل آN ت])یP و�� إ�L وPQ ا���	ت وت
��: 3	ن�ً	 

 mوذ� ،����b+ت ا�	%	د �9 ا�"=!% L�% 	6ه�
��/�%� �9 ا�ج)اءات ا��/��� ا�� ی��زع ت�
n��=ل ا��	b7ز وأ	ن��إن . ب�	ًء %�L ت�Zر ب)ن	�� ی��< أن ی)�� اEه!اف وی+!د �)احN ا

�L ا���Zر ا�6ي ن���	o ح�ل �
�Cم ا�%	$� �	 ن)ی! أن نpآ! %��y ب]Nb خ	ص، وب�	ًء %
 oر�Z9 تb/ی * ،	C� 9���	+ا� o	وت� 	Cه	ت� N/ه� أن ا�� ،	C���J9 ون�rا� � 	C���/ودی

 ت/	�ً	 � ن"=� أخ)ىC���� �="ی�!أ �9 ن N/آ� . y� �=د و��	ج ��bح N/% إن أي Nب
 $! ت�)اجP إ�"	�	تC	   =�رة،ب�حb	م ی�q أن ی4خ6 � ا*%��	ر ب4ن ا�%	$� �	ه)ة ح�� و��

� أ%)اCQ	 و�S	ه)ه	، إذا $	
ا�����J إذا ا��=	ع ا�/��/P ا*ن
�	ح %�L ا�+	���C� 9	، و$! ت�
 X�[ا� o	ت� ،��/Cء وا��	Z$�ت��L ا�/��/P ج�Yrً	 أو آ��ً	 ��	�� ا�ه/	ل، وب	���Zص ا

  . ا�/�	ق
 	ًT�	3 :>/ا� �9 ا�/pآ! أن . ��ط ت�	o ا�%	$�ت<��) ا�/�ا$' ا*ج�/	%�� وتj�+Z ا��%

� إی�	ب�ً	 ���� ا�/
	ه�� ا�/�"!�� ا��اردة � ا���	ری' ا�� ت=)حC	 ا��])ی�	ت ا��)ب��، ً��
ت
وخ	0ً� %�) ا���%�� وا��+L�% N/��� ،x�J ا�/rی! �9 ت<��) ا�/
	ه�� ا�����J ا�J	Y!ة 

$	%����� ت�	o ا��إن ا�/��4J . � وا�7E	ص ا�/�	$�9داخN ا��!ی! �9 ا�/��/�	ت ا��)ب�� ا
* ت�+Z) ��/	 ی)اo ب�� ا��	ح�9T ب��ع �9 رد ا*%��	ر، بN ب�x��4 رؤی� إنJ	ن�� ت��	وز 
ا*خ���	ت ا�=����� وا��	دی� ب�9 ب� ا��]) ���/�n �	 ی�ح!ه�، وی��n ا��"	رب وا���اد 

���y ا��J!ی� %�rًا� z>ب� 	/C� X�7 Nb� ر أن	ا%�� L�% ،�Cب�� ،y��  أو ن"Zً	 ی�	ن
� ا���	�y�� N �!ى ا�7E	ص ا�/�	$�9 و�!ى آN إنJ	ن ��x ه� �	 Cی 	ر أن �	ا%�� L�%و

�Cرات!$ qJ+ب y"�"+ن ت���=�Jی 	ه� � Nب ،yم ب	ون %9 ا�"�rی��.  
  

2 . �  ا��)ب�� وا�����

z/اه�  بC	 �9 ن�! أ�Ni �9 هo6 ا�7	رة ��ن�"	ل إ�L �+	و�� ج)د ب�� ا���انq ا��
 N9 أج� m$�ن، وذ�	ص ا�/�	�7Eا 	C��% (ی��� ا��])ی�	ت ا��)ب�� $Z! ت=�ی) ا�=	$	ت ا��

 ا�ن�	ج وا���/��� �Cرآ�	[� n�"+وت �Cت . ت4ه��	ن	b��و��N أ�Ni �	 ی+i) ��4ه�N ���!د ا

N ا�/�	ق=�� ��J��	ب �ا��	�0 ا��)ب�� : وه/	 ن�%	ن . وا*خ��	رات ه� أ�	�ً	 ا��)ب�� وا�����

 . وا������ ا�/�!��� zن	آ ء ب��� ا�//	ر�	ت ا���� 	Cری�	�0 ��ن ت	ب�� ا��(��� ��J��	ب
و�9 ن!خN آ�T)ًا � . ح��C	 ت���)ًا %9 ا�/�ا$' ا�����J ت�	o ا�%	$� وا�]�X ا�/�	ق

 Nت، ب	ة ���/�!% ت
	N�0 ه6ا ا�/��Qع ا�6ي ی�)ف ح	��ً	 �
)ات واج�C	دات $�ی� �
 (���Jعن�Q�/رئ �9 ا�	ا�" qی("�� ،��خ�Z	ر �	 ج	ء بy ا��E	ذ ��+ ا��J! %�! ا�)ح�� .

 (�Jس وی���	أورد ت�)ی' $ Aح�Webster j�=Z/� "�0	خ " r�/ت ت�	ب��%�� "ب�/��
 Lإ� ��	Q�_�) %	دی� أو 7	��Y أو إQ	�� إ�L �	 ه� ���	د، أو ت��J!م �<)ض خ	ص ب	

�، وَ%��n %)22"(اE_)اض ا��	دی�Y	$ y�� : zJ�� �0	ا��)ب�� ا�� j�Zم ت�C
ب6Cا ا�/
� ی���' اخ���ً	 ج6ریً	 %9 ت)ب�� ا�=
N ا��	دي، بN ت]�) �"� إ�L ا�/S	ه) ً�	b�� 	ً��	ب)ن


	ل �Eا P�/ج P� د	ا�/�� ��	ا��)ن Lإ� �ً��	Qت���) �)ی!ًة أو إ إن $!ر (...) ا�����/�� ا��
	ج إ��C	 ا�=
N _�) ا��	دي، ی��/! %�L آ�T) �9 ا���ا�N، ا��)ب�� ا��	�0، ون�%C	 ا�6ي ی+�
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 yدي ب�ج	ا�� N
و��N �9 أب)ز هo6 ا���ا�N درج� ا���	%! ب�9 ن/� ه6ا ا�=
N وب�9 ن/� ا�=
. %	م، إذ آ�/	 زادت درج� ا���	%! آ�/	 زادت ا�+	ج� إ�L أb7	ل ����
� �9 ا��)ب�� ا��	�0

Jل ن/� ج�� ا�
)د ن
yJ، وأ3) ا���r أو ا�0	ب� %�L ا�/�	*ت و�9 هo6 ا���ا�N أیiً	 اخ�
N�Z+ز وا��	خ)ى �@ن�Eا ."  

  

	ل �Eت ا	و�` �$	%��"	بN ا��)ب�� ا��	�0 ا�/�ج�C أ�	�ً	 إ�L %!د �9 أن�اع ا

 �/�اج�C ا��=)�	ت ا�� دخ�C�� z	 ب�� ا�/��/�	ت ا�<)ب�� أو�9 $	م ب�"��!ه	   ا�/�	9�$،
!Cا�� �r% zل ا�7E	ص �9 ذوي ا�%	$	ت ا�/���=� وا��/�"� � ب]Nb خ	ص، وا��


��، ارت
�z ن!اءات دو��� و�+��� وان�"!ت �pت/)ات %	�/��، "� y�7 أو ��
_���ه	ت �"
� ب��	ت C/ت��� q�=ل ا�6ی9 * ی�	
�Eا Nم آ	دی� أ�	ت ا�����/�� ا��	J�p/أب�اب ا� j�
�	��z ب

��0�Z7!ی!ة ا�� ���	%. ا��"� 	ی�ن�� ن6آ) ه� �N��� L ا�/T	ل، إ%�ن ����b	 ا�Z	در �
ذوي " ا�6ي ات
n �9 خ����T/� y ح��b	ت 3/	ن�� و3/	ن�9 ب�!ًا %�L أن 9�1993 ��� 

 � �)ص ا*��+	ق ب	�/!ارس ا��	دی� ا�� ی��<C� ح	أن ت� q�0 ی�	ت ا��)ب�ی� ا��	ج	ا*ح��
� ت)ب�� �+�ره	 ا�=
N و$	درة %�L ت���� تC� 4�Cتأن ت	ج	ا�+ m� ." ب	ی� أه	ا�< o6Cو�

 b� ا�!ول P�/ت ج	��b+ن ب	ب ا���	أ0+" ��	�Jا� Aو��ی�، �9 ح�Eدرج� �9 ا L�%أ ت�=
 	/% (S6 ب<� ا�����وا�/�rان��، ��+9�J نC/S	 ا�����/�� ب<�� ت/C��b	 �9 $��ل ج/�P ا��

� �9 �)وق �)دی� و�	 ی�	ن�ن ��y �9 ��0ب	تC"ب�� 	ه	9 إی���	ب4ن ، �=" Pت��/! آ�])ی

	ل ب	�/!ارس ا��	دی� �Eا P�/ق ج	ب��+ Q	"ا� P�	ا�� �$	ن�ن أو آ"	%!ة ��	��� ��!أ ا�����

mه)ة ��+�! %9 ذ�	ب $	ك أ��	9 ه�bت �� 	� ."  
  

� ی9b ا���T	ء %9 ا�"	%!ة ا��	��، إ* أنy ی�!و �9 خ�ل � yن�� ،� ا��)ب�	��� ��J��	وب

	لب�� ا��/	ذج ا�� ب�9 أ�Eم ا	دی� أ�	ا�/!ر�� ا�� j�� ��/ب4ه NZًا ح(b�� 	ً�%، أن و	ی!ی�  

 L�% ،���"Tت ا�	$	%�9 �
��ح� �Z	�j ذوي اb� �0	ت خ	ب�� nخ� mب�! ذ� �ا�/�	9�$، ���
� یC!ف إ�L ��	��� هo6 ا�/]	آN"ا%��	ر أن C�/[ا��)ب�ي ا�6ي ی N/ا�� . Lإ� ��C ی)�

� وت��i! ا��"����y وت���yZ �9 ا*Q=)اب	ت ا*ن
�	��� ت�rیr ت�]`� ا�/�	ق ا*ج�/	%�
 Nف ا��!خ!Cی 	آ/ ، ا�+)آ وا��"�J+ا� o�/ن N=ت� 	� 	ً��	_ وإخ)اجy��r% 9� y ا��
ا��)ب�ي � ن
x ا��$z إ�L ا��)آ�L�% r ا�3	رة ا�Q	��� وا�ی"	ظ ا�
b)ي ب
Ni اEن]=� 

د اEب�	د، * ت+"n ا��)ب�� ا��	�0 ه!�C	 ا�6ي  ���!  ��!ون ه6ا ا��/N. ا�/!ر��� ا�/��!دة
 ت
���Z�7 j ا�=
N وخ�n أو ت!%�� ا��"���� Q)وری� �Nb ان!�	ج أ�)ي � �Jی��

  ). 23"(واج�/	%
  


	د �9 درا�� $	�z بC	 ا�/�S/� ا��)ب�� ���)ب�� وا�T"	�� وا����م، ح�ل ن�%�� �Jوی
ن ا*ح��	ج	ت إ�L ا��!�	ت ا��)ب�ی� ����%�، ، أ"ا*ح��	ج	ت إ�L ا��!�	ت ا��)ب�ی�"و����� 

إذ ه ت�)ج� %9 ح	ج	ت ت���' ب	خ��ف ن�ع ا�%	$� ودرج�C	 و�9 ح!وC3	 واخ��ف �9 
�CJ
�NT ه6ا ا����ع � ا*ح��	ج	ت، " ��NZ إ�L خ��0 أ�	��� ت"�ل ب4ن   ا�/��$�9 أن


 ب�"!ی) خ=�ط ت��N �9 ا�q�Z %���	 ت+!ی!ه	 ب	��!$�n و� ��	ل �NT ه6ا، �6ا�b�� 
 � اEو��� � ا���bی9، ون��C+�� q9 ا�/��$�9 ا�6ی9 ی�J� 	ًت ت��	ج	ا*ح�� o6C� ��J�Yر

 9� �C�� 9 ت�)اوح� �C5ب L24"( ���24 إ� .(  
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.3    ت���� ا�]�X ا�/�	ق � ا��])یP ا��)ب

ب�� وت���� �"! أو�z ا��])ی�	ت ا��)ب�� ا�� ن���) %��C	b� ،	ن� ا�Z!ارة �/��4J ت)
 � ا�]�X ا�/�	ق، وب	EخX �9 ه� � �)ح�� ا�=
��� وا�]�	ب، إذ ی)ى ا�"	ن�ن ا����

   : ه6ا ا�Z!د �	 ی�
 حn وواجL�% q ا�/�	L�� 9�$ آ	ن�ا � ا��/) ا�/")ر  : "14ا�/	دة �	�Eا �ا�����

 L�% ،���Eدة �9 ب)ا�� �+� ا	
� ا*��C�� ر	�b�� n+ی 	ا�/)ح��، آ/ o6C� � L%أن ت)ا
�$	%� ا���� ان��L�% ،y  ون��"! أن ا�/])ع". ت")ی) ا�/�اد ا�!را��� � ا�+	���9 �)وف ا

�Qء ا���)ی' ا�6ي ان=�y�� n �@%	$� وأ�0	�C	، إ�L أه/�� ت�$4� ا��)ا�� وا�/�	ه� ا�����/�� 
Nb� 9 أن� 	ً$� X�7 ��	ق �P خ��0�Z ا�%	$�، وأح�	نً	 آ�T)ًة �P خ��0�Z ا�/�	ق، ان=

وت�)تy ا��	�0 � ا���$4� ا�� * ت�]	بy ب	�i)ورة �P وت�)ة ب	$ ا�7E	ص ��	$�9 آ	ن�ا 
  . أو _�) ��	9�$

  
 �9 ه6ا ا�"	ن�ن إ�L ا�/+�� ا�����/ ��]�X ا�/�	ق وت��	�y�� N 15وت�=)ق ا�/	دة 


��ح، إذ ت�L�% X أن � Nb[ب 	ًiی�اء"أی�� ب!ور اC/$�ن ت���	ا�/� L"ه! ی��	أو ب/� 
� ب	��Eی	ءCج	ت�6ر إد� L�� yآ� m/!ارس وذ��	ب �C� XZل ت��Z� أو 	Cرج	خ rو�)اآ ."

 Nب X�Zل أو ا���rأو ا�� NZ
أي أن ا�/])ع ا���� ی�=�n �9 أن ا�E	س ��x ه� ا�
  . ا*ن!�	ج وا*خ��ط وا*ح�b	ك

  
�	Qق ب�	ا�/� X�[ا� �� �	 ت�y�/i ا�/	دة وی�rز ه6ا ا�"	ن�ن ��$
y ا�ی�	ب �9 ت���

 ��	ب�� ت���/y، وت+!د " ا�� ت") ب4ن 16� n+ح ا�	ب�� �	�Eا ���/�	ق ا�6ي أنLC ا�����
  ". ا���اjY 7)وط ه6ا ا�+n و�!ى وآ�
�� ا���ن ا�6ي یpدى ��/�	ق � ه6ا ا�]4ن

  
 �"! نX ب!ورL�% o أن Jن�ن ا���ن	"�� ��J��	ب 	)"أ���	ب P�/ا�� � n+$�9 ا�	ب�� ��/�

�Y� ا�/�C/ی9 ا��bدة ا��)ب�� وا��	(وإ% " NZ
، وآ/	 ی�!و ج��ً	، ��نy نX ی��rل )6ا�
ج�ه) ا���)ب� ا���ن��J ا�� ت���) إ�L ج	نq ا���)ب� ا������ وب�� ا���	رب ا������� �9 
 ���	�Eا ���	ت ا*��"�	ت���) ا���� A9 ح�� ����ا���	رب ا�)اY!ة � ا��	�� ا��)ب وا

Z�9�$	�/ص ا�	�7Eا j�	 . ،و���Eا yت	ج و[��	ن 7)وط ا*ن!�	/Q NجEح�� أخ)ى و	9 ن�
 ه6ا � �y�Z ا��	Q L�% (7)ورة أن Jا���ن Pا��])ی Xدة ا��)ب�� "ی�	ا��)ب�� وإ% �ت�

�Z��� rاآ(� Nء داخ	i�$*دی� أو %�! ا	ت ت)ب�ی� %	J�p� Nع داخ	=�J/ر ا�!$ ." m�6وب
� %�L ا��rل، ا%��	رًا ��bن ت�bن ا��/�Cری� ا���Y	"م ا��)ب�ي ا�	Sإزاء ا�� �ًS
+�� ��Jن

 P/��/رج ا�	خ xو�� ،�/Y	"ا� yت	وب�� P/��/ا� Nداخ �ت)ب�� وت�bی9 ا�/�	$�9 47نً	 %	�ً	 ی�
��
 _���ه	ت �"� .  

  
 NZ
 �9 4ه6ا ا���Zر ا��)ب�ي ا�ی�	ب ت�rز أآT) ب/	 ج	ء � ا�
")ة اEو�L �9 ا�

تi/9 : " ا�/���n ب	��S	م ا��)ب�ي، وا�6ي ی�L�% X أن��J� 1991 y 65%!د ا�"	ن�ن 
 6��� ا���bی9 ا�/!ر�، وت��) ��/�P ا��� n+9 ا�!را�� ا�� � �ا�!و�� ��	نً	 �Nb ا�6ی9 ه
أآT) �	 ی/9b �9 ا�
)ص ا�/�b	�P�/��� �` بm�6 ا�+n �	دا�z ا�!را�� ���ا�0ً� ب�Zرة 
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�	ري بC	 ا��/N، وتCJ) $!ر ا��b	ن %�L ت���) ا�S)وف ا�/�Y/� ������ حqJ ا��)ات�q ا�
 ا���bی9 ا�/!ر�� n+ا�!را�� �9 ا� � 9�
وهo6 ا�7	رة ". ��/9�b ا�/�	$�9 وا�/���

N/ا�� 	Cري ب	ت ا�!ول ا��	ت])ی� وه إ7	رة * ن)ى ��C	 ا���T	ءًا، ب"!ر . ن	درًا �	 ن�!ه	 �
	%!ة، أي حn ا��/�P ��	$�9 و_�) ��	9�$ � ا*ن�)اط � ا��S	م �	 ن)ى ��C	 ت)آ�rًا %�L ا�"

�، وا*��
	دة �9 خ!�	تQ !Z$ y/	ن ت�bی9 ی��j خ�ض _/	ر ا�+�	ةY	"ه6ا . ا��)ب�ي ا�
 ح!د � ا�
�Zل Jأن ا�/])ع ا���ن Lن�ن %!د 9 و8 و7ون]�) إ�	ت 46 �9 ا�"	�
�bا� 

 j�
 ت)ب�� أو ت���� أو ت4ه�N وا�])وط ا�� ی�� ب	��/b	�C	 ا��)خ�X ب� �Z��� rاآ(�
 ا�7E	ص ا�/�	$�9، أي خ�J�p� n	ت ����ZZ �9 �)ف خ�اص أو ج/��	ت %	��� �
 N�$ 9� درات	ر ���CS� ،y��% ر	�_ * ��	ل ا�%	$�، وب	��	� إ%=	ء ا��b	ن�� ب]Nb $	ن�ن

 ب�� ا� n�Jوز أو ت	ت�� !$ Nب N/bت !$ ،P/��/ا� Nت أخ)ى داخ	Cج yت"�م ب 	ن �	ح�E
  . ا�!و��
  

 	� L�% ء	دة ا�)اب��، ح)ف ب	ا�/ � و�9 جy�C، ی�X $	ن�ن ر%	ی� ا�/��$�9 اEردن
   : ی�

ت��) وزارة ا��)ب�� وا������ ا��]��X ا��)ب�ي ا��زم ��+!ی! ����� ا�%	$� وب�	ن . 1
	Cدرج� .  
 وا�T	ن�. 2�	�Eا �ي ب4ن�ا%y ��/��$�9 حqJ ت��) وزارة ا��)ب�� وا������ ا�����

� ب/	 � ذ�m ت���) أن/	ط ا��)ب�� ��]/N ب)ا�� ا��)ب�� ا��	�0Cرات!$ .  
 ا�"=	%�9 ا��	م وا��	ص . 3� �C/ب�)ب�� ا�/��$�9 وت��� Lت���/�� ت�� �J�p� Nت���) آ

	C��$ 9� Xوت)خ �  . �!ر�ً� ت])ف %��C	 وزارة ا��)ب�� وا�����
  

	Zول �)ة نE yح� أن�ب	%��	رo %/��ً� ی�=�C	 " ا��]��X ا��)ب�ي"دف �j�=Z وا�/
ا�"	ن�ن اEردن اEو��ی� $�N ا��+	ق ا�=
N ا�/Z	ب ب�%	$� ب	�/�J�p ا��)ب�ی�، %�/ً	 أن 

آ/!خN ��+!ی! ����� " ا��]��X ا*ج�/	%"ا�/])ع اEردن ت+!ث � ن
x ا�"	ن�ن 9% 
 ا�/"	رب� ا�%	$� وب�	ن درج�C	�b�� ،ن ب	��	� ه�	 أ�	م � �$	%�نS)ة 7/���� * ت��rل ا

ا�=��� اEح	دی�، بN ت�
�j �9 ح�A ا�/�!أ وا��+��N وا�ج)اءات ا�/�!ان�� %�L ا�/"	رب� ا���`�� 
�$	%� ��	ل ا� �Tت ا�+!ی	رب	9 ا�/"�   . وا*ج�/	%�� وا��)ب�ی� �@%	$�، وه

�	ب��، ی���) ا�"	ن�ن اEردن أن �9 ن	ح�� أخ)ى، و���rیr ن
x ا�/�="	ت ا�/�!��Y ا�ی
ا�"	%!ة ه ان!�	ج ا�7E	ص ا�/�	9�$ � ا������ ا��	دي ا�6ي ی�q أن تy�/i وت��)o وزارة 
 إ�	ر ت!ب�)ه	 ��ن/	ط ا��)ب�ی�، أن ت��) ب)ا�� ���)ب�� � 	ًiأی 	C��% ا��)ب�� وا������، وا��

 �+�� ت)ب�ي %	م ت�=� ا��	�0، ب+�A * ی<�)ب ا�=
N أو ا��	�P ا�/Z	ب ب�%� NSوی ،�$	
�Cت ب��	�� . �y ا�!و�� وت)%	o وتi/9 ح"�ق آN أ�)ادC� o/	 آ	نz ا*خ�� وا�"	ن�ن اEردن
 ح)ف � '�iی Nب ،������� Lو�Eا Nه6ا * ی"' %�! ا�/)اح yح�Qو"��9 ن
x ا�/	دة " ج�

   : �	 ی�
 ا�)�/�� واEه��� ب����) ا�
)ص ت�/N وزارة ا������ %�L $�	م �J�p	ت ا������ ا. 1�	��

yت	ن�	bوإ� yرات!$ qJح Nآ � ه6ا ا������ �C"ر�� ح	9 �//�$��/�� .  
ت�/N وزارة ا������ ا��	� %�L إ%!اد آ�ادر ���� �pه�� ���/P� N ����' �`	ت . 2

  ." ا�/��9�$
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	ل ا�/Z	ب�9 �Eا P� ا��)ب�ي N/ا�� L�% درة	) $�ی9 أ�bل ب�	ب�ح!ى إن ا*ن]<


ً	 إی�	ب�ً	 �N�$ 9 ا�/])ع اEردن، وإن آ�	 * ن���) %�L ا���Zص $�� 	ًiت، ی���) أی	$	%�ا
(�Eا o6إ%!اد ه q��	ت وأ�	�
� ب]Nb خ	ص � . ا�� ت+!د آ�ًZ
� o!ن� (Z�% وه�

 ا��/�Cری� ا���ن��J، آ/	 أن ه�	ك � N/ا�� 	Cري ب	ص ا��زاری� ا��=��"�� ا���Zا��
 ا�"�ان�9 ا��)ا$�� وا�/Z)ی�، وإن آ	نz ا���Zص ا�� ب�9 أی!ی�	 إ7	رات *� 	Cب4س ب 

	ً��Jح"�� $!ی/� ن Lإ�   . ت��/
  

 	ً0�Zا�/<)ب��، ن �b�//ا� � N/ا�� yري ب	%�� ا��	ی� ا*ج�/	ن�ن ا�)%	$ ون�! �
 " ا�� ت�L�% X أن C�� ،�/C�12	 ا�/	دة �C/ی9 ا��bوا�� � ی��"L ا�/�	ق ا������

	ً�b/� mن ذ�	آ 	دی�، آ�/	ی9 ا���bوا�� �  . �J�p	ت و�)اآr ا�����
 �آ/	 ت"�م ا�دارة � ح!ود ا��b	ن�	ت ا�/����)ة �!یC	، ب�ح!اث �J�p	ت ا��)ب�� وا�����

 ا��	�0 ب	�/�	9�$�C/ی9 ا��bوا��."  
  

/])ع  �9 ه6ا ا�"	ن�ن، ���!و ج��ً	 أن ا�14 و13و%�L ن
x ا�/��ال ت�J) ا�/	دت	ن 
 �ا�/<)ب آ)س وا$�ً	 �	ب"ً	 %�L وج�دo، �9 ح�A ت�L�% yZ�Z أه/�� وأو��ی� ا�����

��J��	ق  ا�/�!�� ب	ا�/� X�[��  . � z�(% 9�$	�/ص ا�	�7Eا �إذ أن ���4J ا*ه�/	م ب����

	ل ا�/�	$�9 ا�6ی9 أ��Jا �o6C ا�<	ی� ب�� ا��/��	ت �Eأ�) ا N�$ 9� 	ًأو�� 	ً�	ا�/<)ب اه�/

و� آN . �/)اآr ا�� ت"�م ب���ی� ا�
)اغ ا�6ي آ	ن $	Y/ً	، وتq���J ��+	ج	ت ا�/��) %�C	وا
 L�% P/��/ح ا�	�
اEح�ال ُی�ّ! ��$' ا�/])ع ا�/<)ب إی�	ب�ً	 إذ أنy ی�/	Q P� L7)ورة ان
ا�%	$�، و%!م %rل ا�/�	$�9 %9 اEن]=� ا*ج�/	%�� ا��	دی�، وب	EخC�� X	 ا��]	ط 

   .ا���bی�ا��)ب�ي و
  

 9� oاد�� z�/iن�ن وت	6ا ا�"C�  إج)اءات 14 إ�L 11و$! 0!ر ا��X ا��=��"
 � ،� %�L ت)ب�� وت�bی9 ا�=
N ا�/�	ق ب	�/��/P ا�/<)بC� (�34ت 	C� ن�bی !$ ،��=�Jت�

	Cت	�T�+ا��!ي ب 
 . ح	�� ا*��rام ا�/J�p	تb* ت ��	دئ ا��	9 ا�/�/iت� �	��])ی�	ت ا��

y ب/	 وح!ه	، �bت Nب ،y�� (3pوت P$9 ا��ا� بN * ب! �Z� 9	ح��C	 ب���	ت ت=��"�� ت<��

یً��/% q���J	 �i)ورة ان�)اط آX�7 N ��	ق � ا��]	ط ا*ج�/	% ا��	م ب/���' 
  .�)و%y، و�9 3/� � �])وع ا���/�� ا*ج�/	%�� ا��	��

  

 اEدب�	ت ا�!و���. 4� Nا��4ه�  

�y ا�/	دی� وا�نJ	ن�� * ی�!م � نC	ی� ا�E) ا�7E	ص إن ت���J 7)وط ا���� و�)و
P/��/أ�)اد ا� Nb� Niأ� 	9 �)و�ً/iی Nب ،�وا�!��L�% N ذ�m ه� أن %!دًا . ا�/�	$�9 وح!ه

 	C���ا�� Nم آ	ص أ�(
�9 ا�!ول ا�/���Z ا�� ه�4ت ���/�	ت �
��حً�، ���!دًة و��J	وی� ا�
 ب��! %9 ا��])ی�	ت ا��	�0 بN أ�<�C	 ب	�� ح"�ق ب!ون ا���T	ء أو إ$Z	ء، ا��<�z إ�L ح!

o(ه	Sو� y%و(� '���� � و� ه6ا . ا�نJ	ن وا�/�ا���، و���z [��	ت ا��/N ا*ج�/	%
 (�Z/� ��J��	<ً�، ��اء ب�	أه/�ً� ب yدة ت4ه��	ق أو إ%	ا�/� X�[ا� N��4 ت4ه�J� N�+ر ت	��ا

 ��/��/P ا�6ي ی��� ��yا�]�X ن
yJ أو ب	���$� ���J� Pى ا�)$ ا*ج�/%	.  
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و����م أن ���4J ا��4ه�N وإ%	دة ا��4ه�N ت���n ب�J)ورة ��!اخ�� ا���	0) وا�/�bن	ت، 
آ/	 أنC	 %/��� �/�!ة � ا�9�r، �6ا آ	نz �9 أه� ا�"i	ی	 ا�� اC��% z�>�7	 ا�/�S/	ت 

 و$! %)��z ا�����0 .ا�!و���، وانC��% z�b	 ا��])ی�	ت ا�/+��� وخ==C� z	 ا��)ا�� ا������
 � ا�Z	درة %9 ا��!وة ا�!و��� ���/N ا�� نC�/S	 ��S/� ا��/N ا�!و��� � 99ا�]�C)ة ر$


�Cم ا��4ه�N وإ%	دة ا��4ه�N ب�bنy 1955ی�ن�� � ،" ���(�J/ح�� �9 ا��/��� ا�(� Lی]�) إ�
!�	ت �9 47نC	 وا�/��	�"� ���4ه�N وإ%	دة ا��4ه�N ا�� ت�i/9 ا��L�% PQ ذ�� ا�/�	9�$ ��

 y0ً� ا���ج�	خ NY	ا��� o69 ه/iوت� ،q�	�� N/ظ ب�	
� ب	*آ�J	ب وا*ح�C� j/Jأن ت
 وا��]<�N ا*خ��	ري�C/ی9 ا��bا��/��� ت)ى ا�����0 ". وا�� o6ه n��=ان ت!�/� ��J��	وب

 y"ا�/6آ�رة أن	آ 	/C� ق	�� Nة آ!Y	
� �C/ا� Nدة ا��4ه�	وإ% Nا��4ه� NY	ت���) و� qن ی�
 N/م ب�	�"�� oإ%!اد N�"ت L�% درًا	ن $�bب])ط أن ی o(/% ن	آ 	/Cو� ،y�$	%إ �����ر و!Z�

N/ه6ا ا�� NT/ظ ب	
وت���) هo6 ا���� ." �"�3	�q، وأن ی�bن $	درًا %�L ا���ق ��+�Zل وا*ح�
  هQ	/أوا�� ا�")ن ا� � Nb[6ا ا�Cب ��	إ0!ار ت���0 ه Pدوا� � دی�	ج�C	 أن �9 أه�

 :  
� �9 ا��)ج	ع أآ�) $9b/� �J �9  "ـC��b/�� 9�$	�/�� Nدة ا��4ه�	وإ% Nأه/�� ا��4ه�

 وا*$�Z	دي ا�6ي �C/وا�  ا�!ور ا*ج�/	%� �� ا��!ن�� وا�
b)ی�، و�%	دة ت)آ�rهCت��pه
yم ب	ن ا�"����=�Jی ".  

ب��/�� إرQ	ء ح	ج	ت ا�]<Nb� N ��	ق وت+"�n أح9J ا���/	ل �/�ارد ا��! ا��	���، "ـ 
 %/��� ���ا��0 و��J"� ب�9 ا��!�	ت ا�=��� � P/9 %�) ا���$	�/�� N/ت ا���وإرج	ع �pه

 N�>[وا�� �C/ی9 ا��bوا�� �C/ا� yت ا���ج�	%�� وا��)ب�ی� وخ!�	وا*ج�/ ��J
  ...". وا��

Nن����   إن ت4ه� y� ن�b9 أن یb/ی * P/��� أي � �Cدة ت4ه��	$�9 وإ%	ص ا�/�	�7Eا 
� ی9b ب!ورo ح�"ً� ت)ت�� �����ً	 وت�"	�Yً	 ب+�"	ت أو خ!�	ت أخ)ى ���� ون
��J إذا� 

ب/��L [خ) * ی/9b ا�+!یA %9 ت4ه�N ح"�" دون 7)وط . واج�/	%�� وت)ب�ی� و_�)ه	
ح"�"��، أي دون �)وف �	دی� و����ی� ت4خ6 ا�7E	ء � ��)ورتC	، ه6ا %�/ً	 ب4ن ه6ا ا���ع 


ً� نS)ًا �//�rاتy ا��	�0، و����� ا�
`	ت �9 ا��4ه�N ی���) �9 �bت (Tدی� أآ	ح�� ا�/	ا��
  . ا�/y�� ��!C�J، ونS)ًا �/	 یy�%!�J �9 7)وط ت�=�q ب!وره	 ا*��/)اری� وا��=�ر

  
 ��4J� �هo6 ا�/�حS	ت * ت�� أن %/��� ا��4ه�N ا�7E	ص ا�/�	$�9 وإ%	دة ت4ه�N ه

C	 ا��4آ�! %�L أنC	 ���4J _	ی� � ا��!ی�، وت)ت�� ���0 ج!ًا أو ��J+���، بN ا�/"�Zد ��
 P/��� Nآ 	ی+!ده أوً* وأخ�)ًا ب	�/])وع ا���/�ي وا*خ��	رات ا��b)ى وا�E	��� ا��

yJ
 أن ا�E) ی���n ب+n �])وع و��x ��)د . ��Y!�� n�=�� 9� (ح�ال ن���Eا Nآ و�
� بN إنy حn ی�!رج. %/��� خ�)ی� أو إحJ	ن�� أوا���	ز�  Q/9 ح"�ق ا�نJ	ن ا�E	س، وا��

	Cك ج!ال ح��	و��ً� . ی�! ه�pJ� (ی��� ،P$أرض ا��ا L�% y"��=وت n+ه6ا ا� N��
وأن ت
ی�"	�/C	 ا��/�P آN حqJ إ�b	ن	ت ت!خ�y ودرج�y، �9 دو�� وأ�)ة و�)اآ�Z��� r و$=	ع 

J
� خ	ص وج/��	ت ����ZZ، زی	دًة ���ً	 %�L ا�!ور ا�/�	ط ب	�/�	$�9 أنC"ع %9 ح	�!�� �C
  . ا�/])وع � ت+"�n أآ�) %!د �/9b �9 �)ص ا*ن!�	ج ا*ج�/	% وا*$�Z	دي
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ت4خ) ا��% "أو " ا�NJb ا��	ری�"�"! ا%�	دت ا��!ی! �9 ا�/��/�	ت، �9 ب	ب  
،أن ت�S) إ�L ا�7E	ص ا�/�	$�9 %�) �	 ه� �
"�د و��x �9 خ�ل �	 ه� "ا*ج�/	%

 �9 ا�//	ر�	ت ا*ج�/	%�� وا�/�ا$' ا�T"	��� ح	�L�% zS ج�ه)ه	 ح�A أن آ�T)ًا. ��ج�د
 �")ات ! ه6ا ��	ق إذن ��C %	جr : اEول أو �	 یL/J ب	*ن=�	ع اEول � mذ� Lإ� 	أ7)ن 	وآ/

�	ب"�، ب!أ ا*ن��	o ت!ری��ً	 إ�L أن ا�]�X ا�/�	ق، وآX�7 N ��	ق، ی+/N $!رات ���"�� 
J��	ب (�Eه� ا 	/�T� ،ج	ت+� N"Z�� �0(
�� Eي X�7 * ی+/N إ%	$ً� �	ه)ًة، إ�L إت	ح� ا�

Nدة ا��4ه�	وإ% N4ه���	ب L/Jی 	� Lوا��=�ی)، أي إ� .  
  

� ��"!رات ا�/��"�� b+/ل ا���! وا��9 � ا*��</bی Nت4ه� Nح آ	9 ا�"�ل إن �) ن�b/وی
�، ی�/	L7 وأه!اف إت	ح� �)�0 ا���� ا���� Nb[ب 	CCق وت�ج�	ا�/� X�[�� X�[�� �b)ی

 L�% رآ�	9 ا�/]� y�b/ت  ا*ن�)اط � دورة ا�ن�	ج ا*ج�/	%، وب	��	�� y"ق، وح	ا�/�
P/��/�� ورة ا���/�ی�(�Jا�   . $!م ا�/J	واة �

  
 ا��!وة ا�!و��� ��]<N ا�� %"!تC	 ��S/� ا��/N ا�!و��� ب���' ب�! �)ور %])ی9 �

 �آ) ب/	 ��n، ویN�J ��=�	ت �C/� ت��9 ، 0!ر $)ار یL�% ���996 0!ور ا�����0 ر$
 yZن 	� �ًY	$ Nد ا��4ه�!Zرض بEا �  : ا�
)وق ا��b)ى ب�9 ��7ب وأ�

وت���)ًا %9 ا���	CY	 �9 أن %!دًا آ��)ًا ج!ًا �9 ا��	جrی9 أو ا�/�	9�$ � ا��	��، ی��� "
 ا���!ان ا��	���، و* ی/��bن �9 إ�b	ن	ت ا�]<N إ* $!رًا �+!ودًا� �C/S�� L�% ج!ًا، وت4آ�!ًا 


� �)��$� ج!ًا ب
Ni ا*آ�]	�	ت Zی9 بrج	��� ��J��	ب N>ق ا�]	9 [��J+ن�� ت	bإ�
 ،�Tج�� ا�+!ی����bا��  

  : ت!%� ا�!ول اi%E	ء ب��+	ح . 1
  : إ�L ا*%�)اف ) أ

 N/% ر��	/� P�=�Jی b� �C/ی9 ا��bوا�� Nا��4ه� n9 ح� X�7 N9 آ�b/ـ ب�ج�ب ت
� ذ�mی��ءم �p� Pه� q_(ن ی	إن آ yت .  

ـ ب4ن وج�د ن��J %	��� �9 ا��	جrی9 أو ا�/�	9�$ � ا�/��/P، آ
�N ب4ن ی�)ض ا*$�Z	د 
 �، آ/	 ی/9b أن ی]Nb تC!ی!ًا ح"�"�ً	 *�)اد ن/� ا���د وازده	ره	، وب	��	��Jج (=�� ا����

� إ* إذا ات�6ت إج)اءات ��	�� ��+����� دون Cا�� ،q�[دة ا�	�J�mذ� .   
   :إ�L ا���=�� ) ب

N�>[وا�� �C/ی9 ا��bر ب)ا�� ا��	�إ   . ـ �د�	ج ا�/�	$�9 أو ا��	جrی9 �
 ت4ه�N ا��	جrی9 وا�/�	9�$ � ���	�Eا ��	ن ا�!%�bت Lح� �Z��� ء وح!ات	ن]�ـ 

   .���Cً	 واج�/	%�ً	، * ��/	 ا�+	*ت ا��=�)ة
N وا�/�S/	ت ا��	�/�� إ�j�� L ا��	جrی9 ت!%� ا��J=	ت ا��	�� و��S/	ت أ0+	ب ا��/. 3

� ا�/���C وا�+�Zل Cت�وا�/�	$�9 أ$LZ �	 ی/9b �9 ا��b	ن	ت �//	ر�� %/N ی��ءم �p� Pه
yظ ب	
  ". %��y وا*ح�

  
�"! %)�z أوا�� ا�����J	ت �9 ا�")ن ا��])ی9 �
)ًة ن�%�ً� � ت�	� ا��Tb) �9 ا�!ول 

$	%�� ا�/�+!ة %9 ت�X�Z ��� وا�/�S/	ت ا�!و��� ���4J� P ا�Eن ا�� آNb، خ	�0 ب�%
ی/�! ا��/N بy " ب)ن	�� ���/P� N ا�7E	ص ا�/�	$�9" ��ً� دو��ً� ��/�	$�9، وإ$)ار 1981
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 9�1982 L1991 إ� . L�% ت�ح!ت ��Qس وأر	أ� N/% ة!%	$ NT/ج!ًا وی وه� ب)ن	�� _�
   . وا�/��Jی	ت ا���/�ی�إن�	ز أه!ا�C	 ��7ب اEرض �9 ����' اEدی	ن وا�T"	�	ت

ویC/�	 أن ن��$' $��ً� %�! هo6 ا���3"� ـ ا��)ن	�� ا�� وz�Q ا��!�	ت ا��4ه���� 
وQ)ورة ت"!ی/C	 ���7	ص ا�/�	$�9 آC!ف 3	ن ��	7)ًة ب�! ا��$	ی�، وذ�L�% m ا��!اد 

 yأن L�% 	C�� A�	Tا� Xی� 	ً�	أ %!�� ([% �J/ن+� "خ L�% Nت ا��4ه�	خ!� �7	�N ی�q ت"!ی
 qج��Jن ���!دًة، وت	ح�Eا (Tأآ و��nJ، ذ�m أن ا�3	ر ا�� ت��� %9 ا�%	$� ت�bن �

	C��% ء	i"أو ا� 	C�� !+�� �ً"Jو�� �ً��	b�� �ً��/% . ج	ص إد��Z6ا ا��Cب �C/و�9 ا�
 وا�"=	ع ا��	ص��b+ع ا�	9 ا�"=� Nآ 	C�!"ی  ـ إ�L أ$LZ ح!  ا��!�	ت ا��4ه���� ا��

Eا . جrCة ا�Z+�� وا��)ب�ی� وا��/	��� وا�/J�p	ت�� ا*ج�/	%�� � ا�/��/9b/�P ـ �
�	��4ه�N ی�q أن ی]Nb جrءًا * ی��rأ �9 خ!�	ت ت�m اEجrCة %���J� '���� Lی	تC	، ب/	 

�	ت، وا�/)احN ا�����/�� ا*ب�!ا��Y وا�T	ن�ی� وا����	، وا��)ا�� ا��	�� [�J/ا� mذ� �

 وا*����C/ا� qری!���	C�/%�� ب4آ	ت ا*ج�/	ت وا��!�	���4��	ج)اءات ا�/���"� ب�. !ام، وا
 وب
Ni ه6ا ا�د�	ج ی�! ا�E)اد ا�6ی9 ی�	ن�ن �9 إ%	$� داY/� وی+�	ج�ن إ�L ا*��/)ار �

yرج	خ * P��/ا� Nت داخ	ا��!� mت� L�% ل�Z+ا� Lت ا��4ه���� إ�	ا��!� L�% ل�Z+ا� ."  
  

و�C	 ا��ا$��� وا�//��b، آ�
/	 آ	ن ���Jاه	، ُی�!� �9 وج�C إن ا��4ه�N داخN ا���`� ب])
ی�q أن ی�bن ا�C!ف �9 ت"!ی� خ!�	ت ا��4ه�N "نS) ا��)ن	�� ا��	�/ ��=�"ً	 أ�	��ً	، إذ 

 ����
ا�ب"	ء %�L ا�)واب� ا�E)ی�، آ/	 ی�q أن ت"!م ت�m ا��!�	ت %�L أ�	س ا*ح��	ج	ت ا�
د ا�/	��� ا�/���)ة ���)ة، وا�/�اء�� ب�9 ا�ج)اءات ��]�X ا�/�	ق أو أ�)تy، وا�/�ار

وی�q أیiً	 .  ـ ا*ج�/	% ���)ة وخ�
��C	 ا�T"	��� ا��4ه���� ا��ز�� وب�9 ا��PQ ا*$�Z	دي
 Nا��4ه� ��	ب)ن �ت/9�b ا�
)د ا�/��ق وأ�)تy �9 ا*�7)اك ا�
�	ل � ت�=�� وت�
�6 وت"�ی

�، �P ت"!ی� آN �	 ی�rم �C� ا�/")ر LZ$أ Lإ� 	Cت!%	J/� ة(�Eا Lإ� y�	b7ب/���' أ �9 ا�!%
P/��/ا� Nل وداخr�/ا� � �$	%�و�9 ا�i)وري أیiً	 . ح! �/L�% 9b ��اج��b[� �C ا

 %/��� ا��4ه�N ��6 ا��!ای�، وی]/N ه6ا ا�!%� ا�/J	%!ة � b��	ا�!ی� 	ة ب!وره(�Eت�%�� ا
� ا��]	�	ت ا��)����C ا�/	��� وا�"	ن�ن�� ا����b�Jج�� وا���ج�y ا��Sت� ، وا�/J	%!ة �J��

���	"Tوا� . yوأ�)ت yJ
وب6Cا ا�Z!د * ت"N أه/�� ت�n�J ا��!�	ت ا�� �C	 تL�% (�34 ا�/�	ق ن
بo6C ا���	0) ا��
����Z ج/��C	 ن�bن أ�	م ���Sر ت]	رآ ". %9 أه/�� ا��!�	ت ا��4ه����

Eا �Cرأ� L�%9، و��%	
 ی�= �Nb ا�b��	رآ� وإب!اء دی�	ا�/] n$�ن، ح	ص ا�/�	�7
  ت�	_� وت�ا�n َتP� 9�ْ��4 ا�E) وب	$� ،NY)ح ا��!ا�وا*$�)اح و yا�)أي، وا���ج�

�C%ا�/�!خ��9 ب/���' أن�ا .  
  

��3، �9 ا��	ح�� ا��ا$���، %�	0) رؤی� Tدئ ا�	ا�/� o6ه Nb[ح�ال، تEا Nآ �
9 7ء �9� 	Cا��)ات���� * ت��� ب�� ج�ان� �+J/ت��!م ا� 	Cب!ون yن��"! أن  ا�/T	��� ا��

 ه6ا ا�Z!د ن���) ��ً� أن ��	ل ا�%	$� .  �])وع إ0�ح  ا�نJ	ن�� ا�i)وری� %9 َأّي�
 	C�=ع وی��Q�/ا� qی��"� ����' ج�ان آ	ن ب+	ج� %�L ا���Z! ا��	�/ �/])وع إ0�ح

 ا�/�	���� 	C��/وأه N��+ا�� � 	Cوزن 	C+�/وی 	C"ح. P� N/���  إن ا��)ن	�� ا��	�/
 oوی=�ر y�% 6أن ی4خ P/��� Nb� 9b/ن�اة ه6ا ا�/])وع ا�6ي ی N/+$�9 ی	ص ا�/�	�7Eا

yو$!رات yت	ج	ح qJح y
   .وی��
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5 .�9 ا������ إ�L ا*��"�ل : ت4ه�N ا�]�X ا�/�	ق � ا��])یP ا*ج�/	% ا��)ب
   ا�6ات

��Jى %!ة ت])ی�	ت وخ=� %/N و����، و�C�  9)ت %�L �  إن ت�34)ات ه6ا ا��)ن	��
 ب��C	 ���ً	 �	 $	�z بy %!ة دول %)ب�� � ��	ل ا���L�% X�Z حn ا�7E	ص ا�/�	9�$ �

 y%ب/���' أن�ا Nدة ا��4ه�	وإ% ،Nوآ6ا ����' : ا��4ه� ،�C/وا� J
ا�=� وا*ج�/	% وا��
$	%�  . � وب	���Zص حqJ درج�C	�)اح�P� y ا��/��r ب�9 �`	تy ا�/C�J!�� حqJ أن�اع ا

 � ن�%�� ا��4ه�N 1219ب	���b�//�� ��J ا��)ب�� ا���Jدی�، ی��i ا�")ار ا��زاري ر$
 ��/��$�9 جJ/�ً	 و�/��ً	 و%"��ً	، وب�9 �C/ا� Nب�9 ا��4ه� /�Sا��� Xا�� r�/وی ،yوت)ات��

�$	%� ت�X ا�/	دة . ا��4ه�N ا*ج�/	% �]!ی!ي ا�C/ا� N4ه���� ��J��	15ب X9 ه6ا ا��� 
 yأن L�%" 9رب�!�/�� Nا��4ه� rت��) �)اآ : ��J
، وا�)%	ی� ا*ج�/	%�� وا���C/ا� qا��!ری

وا��)وی+�� وا�P� ،��+Z ت9��4 اEدوی� واEدوات ا��ز��، وآm�6 ت9��4 وج�� _6ا��Y ی���� 
 N"ا�� NY	وت9��4 و� ،yو��!ات qا��!ری xب�
�z ا�!و�� بNb �"! ". إ�8... أ�3	ء ا��!ریq و�bت

 ن	جX�[�� j ا�/�	ق�C� Nت4ه� n�"+دة . 7)وط ت	ا�/ � mذ� N�$ ��iی Xإ* أن ه6ا ا��
 7)وط ا�"��ل، y�� 9 �`	ت ا�/��$�9 ا�/��
��9 �9 ه6ا ا���ع �9 ا��4ه�N، وی+!د � ا�/	دة 7

وی)ى . �) ذ�m �!ة ا��!ریq و_11 ����9 آ�
�� ا����J) ا�داري، وت+Z) ا�/	دة 10أ�	 ا�/	دة 

y وت+���y ���])ی�	ت ا��)ب�� � ��	ل ا�%	$�، أن )25(ا��E	ذ %�! ا�)زاق %/	ر��Zت � ،

� ج!ًا، وی���n ب��b	ن�� ت4ه�N ا�/��P� 9�$ ا��Eی	ء، C� (أ� L9 إ�=
ا�/])ع ا���Jدي $! ت
رج ی��ز إج)اء دورات ت!ری��� خ	" �9 ا�"	ن�ن ا�/6آ�ر إ�L أنy 12ح�A ت�X ا�/	دة 

ا�/)اآr ب/+�ت ورش ا�/J�p	ت وا�])آ	ت وا��C`	ت ا��	�0 وا�/Z	�j ا�+����b، و�"ً	 
� تy�i ا�دارة ا��	�� وی])ف %�L ت�
�pJ� o6و��ن �9 ا�/)اآr وب/�جq %"�د ت�)م �S���

rل وا�/)اآ	/%Eب ا	ب�9 أ0+ ."  
�Jن ا�/])ع ا��� ،�$	%��دي $! أ�)د �y أ�	 ��/	 ی���n ب	��4ه�N ا*ج�/	% �]!ی!ي ا

  :  ا�/�i/�� ����	0) ا��	��� 21ا�/	دة 
  ـ ا�ی�اء ا�b	�N ا�6ي ی�i/9 ا�9bJ وا�/4آN وا�/��x؛ 

  ـ ا�)%	ی� ا�Z+�� وا�=���؛ 

  ـ ا�)%	ی� ا��
��J؛ 

  ـ ا�)%	ی� وN>7 و$z ا�
)اغ؛ 

9bأ� 	� �CJ
� ب4نCJ
  .  ذ�mـ ا��4ه�N ا*ج�/	% آ	���ج ب	��/N وب	��!ریL�% q خ!�� أن
  

و�i/	ن ن�	ح ��/�ع ا�ج)اءات ا�/��Zص %��C	، آ	ن %�L ا�/])ع ا���Jدي أن 
ی�XZ %!دًا �9 ا�/+
rات ا�/	دی� �Z	�j ا��	���9 � ��	ل ا��4ه�N ا��	ص ب	�7E	ص 
 �Yوا*���!اد ا�!ا x
ا�/�	$�9، ب	%��	رo ��	ً* ی+�	ج إ�L آ�T) �9 ا��Z) وا��
)غ و��ل ا��

 ب/�+� ت]����� ه %�	رة . ء�/�اج�C أي �	ري�C/ا� Nل ا��4ه�	�� و$! خX ا��	���9 �
 �9 ا�)اتq ا�]C)ي، أ�	 ا��	���ن � ��	ل ا��4ه�N ا*ج�/	% ��)ت
P 25%%9 زی	دة 
 Lإ� �C�+��%30ی�(C[ج)ة ا�E9 ا� .  
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ی���9 �9 ا��/�ذج ا���Jدي أن ا�!و�� تPi آpJ� Nو��� ت4ه�N وإ%	دة ت4ه�N ا�/�	9�$، 
وإن آ�	 ه�	 أیiً	 ��اء . %�L %	تn ا�/J�p	ت وا�/)اآr ا�� ت��"C	 وت/��C	 وتp�)ه	

 9� 9b/9 ن�� ،������ب	���b�//�� ��J ا��)ب�� ا���Jدی� أو �<�)ه	 �9 ا �!ول ا��)ب�� ا
$�	س �!ى ت=��n ا��])ی�	ت ا��	ري بC	 ا��/L�% N أرض ا��ا$P، ��ن�	 نN�J أنC	 ت])ی�	ت 

/iوا%!ة وت� �Y	ن� ،���Jا� n��=ا�� ��	ح � 	C� ن�b�� 9 آ�T)ًا �9 ا����د وا���Zص ا��
 ���7	ص ا�/�	9�$ � ��	*ت ا�+�	ة ا*ج�/	%��Y	"ا*ن�)اط ا��� L�% ��Jح.  

  
وی�!و أن ا�/])ق ا��)ب $! %)ف، � ا�/�	ل ا�6ي ن+9 بZ!دo دی�	��� ��+���، إذ 

 � �	دت��J� 1980 y 126ن�! ا�"	ن�ن ا��)ا$ ر$� oب!ور Xق 45، ی���� Nb� yأن L�% 
ویC�J!ف ا��4ه�N ب6Cا ..." وتpدي ا�!و�� هo6 ا��!�	ت دون �"	بN ... حn ا��4ه�N وا�)%	ی� 
 �3�ث �`	ت ه L��/ا� :  

  ـ ا�7E	ص ذوي ا�%	$� _�) ا�]!ی!ة؛

  ـ ا�7E	ص ذوي ا�%	$� ا�]!ی!ة ا�"	دریL�% 9 ا��/N ج�Yrً	؛

   . ا�"	دریL�% 9 ا��/N آ��ً	ـ ا�7E	ص _�)
 �3�3   :وب+qJ ه6ا ا�"	ن�ن أیiً	، ��ن درج� ا�%	$� ت+!د أن�اع ا��4ه�N، وه

 یpهN ��	$� ا�
`� اEو�L وی�	دون إ�L ا�/9C واE%/	ل ا�� آ	ن�ا ی/	ر��نC	 N�$   ـ
� �9 إ�b	ن	ت ب	��Cی!� L"ت� 	� P� ءم��!ام ا�%	$�، أو یpه��ن E%/	ل و�9C أخ)ى ت�

  .ا���	NY ا���/�� وا�
��� وا��)ب�ی� ا�+!ی�T، ا�/���C وا�Z+�� وا*ج�/	%�� وا�
b)ی�
  .  ی�جy ��	$� ا�
`� ا�T	ن�� إ�L ا��رش ا�/+/�� أو ا��/��	ت ا���	ون�� ا�ن�	ج��  ـ
 أخ�)ًا ی�جy ��	$� ا�
`� ا�T	��T إ�L �)اآr و��/�	ت ��)%	ی� ا*ج�/	%�� وا�=���   ـ

��J
  .وا��
  


 �9 ا�/�اد bی 	� X�Zب�� ،o(ذآ n�� 	� Lإ� �ً�	Qإ ،وی�/�r ا�"	ن�ن ا��)ا$

�	ت وا���	NY وا��]���	ت، بN یNZ إ�L ح! �)ض ن�ع �9 �bوت+!د ا� ��iت ا����S/�� ا��

ب/��L أن ه6ا ا�"	ن�ن ا�6ي ی�/	ً�Y!�� L7	 �P �	 ت��)o ا�!و�� . ا��rام %�L ا�]�X ا�/�	ق
� و�	$	ت ب])ی� ����ZZ، ی�q أن ی�/N ا�]�X ا�/�	ق ا�/+�	ج إ�L �9 إ�b	ن	ت �	دی

وه6ا . ا��4ه�N أو إ%	دة ا��4ه�L�% ،N ا*��rام بy وا*ن�)اط � إح!ى ا���	ت ا�� ی��)ه	
 ،n��=��� �� %���J� Lى ا��])یP، وب	���Zص %���J� Lى ج�N ا��])یP $	بًC� ت=�ر

	`
ت ا�/�r�� y�� ��!C�Jً� ب	*��
	دة ��y، وإ* ��نy یj�Z ان=�$ً	 �9 آ�نy ت])ی�ً	 ی��N ا�
  .ت])ی�ً	 _�) ذي ج!وى

  
 � ا�"	ن�ن ر$� nب	J9 ا�� qر $)ی�Zك ت	5وه� ��J� 1987 ه�)ی�	/��	در ب	Zا� 

 ا�/	دة � X17ا������، ا�6ي ی� L�% " أو حn ا�/�	ق � ا��4ه�N أو إ%	دة ا��4ه�N ا�=�
 أو ا*ج�/	% أو ا�J
، وذ�m و�n �	 ت"�y�i ح	��yا���C/أو ا� ، وی+!د � ا�/	دة "����/

18  ��/�	$�9 ا��b	ر، آ/	 : " ا�
`	ت ا�/C�J!�� آ/	 ی��C/ا� Nدة ا��4ه�	أو إ% Nن ا��4ه��bی
 �Cم $!رت!% z�3 أو ،�C/ی�ا��0ا ت��� �، و��	�Eا �ی�bن ��Z<	ر ا�6ی9 أن�Cا �)ح�� ا�����

Eا �%�L ت�" ا������	� ." y�=ام ا�6ي ی�r��إ* أن ا��!ی! حqJ ا%�"	دن	 ه� �	بP ا
 P� ت	ب�� ا��])ی� ا�"	ن�ن ا���� �/��4J ا��4ه�N، �/	 ی/NT ت+�ً* أ�	��ً	 � ت�	�
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�$	%�
 �9 7)وط ا���� ا�b)ی� �/�ا���C	 . اbی 	9 ت���) �� z�b/ت إذ أن ب�� ا�!ول ا��
�C	 وآ�
/	 آ	ن ن�%C	، �9 ح"C	 أ* تj/J ب	���%q ا�/Z	ب�9 ب�%	$� آ�
/	 آ	نz درج

	Cت"�م ب  ت<��) ا��"��	ت وت=�ی) ا�/
	ه�� ا�J	Y!ة . ب	�/��Cدات ا��� 	C�� �/ه	J� 	Cإن Nب
ح�ل ا�%	$�، ب/	 � ذ�m نS)ة ا�/�	ق ا�����J إ�L ن
yJ وإ%	$�y و$!رات$ ،y	�z هo6 ا�!ول 

� ا�"	ن�ن ا���� ا�/6آ�ر ب�PQ ت])ی�	ت * ی/9b و0
C	 إ* ب�bنًT� !ن� Aح� ،�ً�!"�� 	C
 yدت	� � X19ی� yأن L�% " 9�$	�/ا� L�% 	ًواج� �C/ا� Nدة ا��4ه�	أو إ% Nن ا��4ه��bی

� ا�])�	ن ا��	��	ن C�� (ب"� إذا ت��	Jدة ا�	ا�/ � �Cر إ��	ا�/]:  
 ا��4ه�N؛) أ"��� 	ً"Y* ق	ن ا�/��bأن ی  

  ".�9 �9 ا��/)أن ی�bن دون اEرب�) ب
  

 ا�/	دة � Xوإن ن ، %�L أن�اع ا��4ه�N وإ%	دة ا��4ه�N 17وی�ح� أن ا�/])ع ا����
 y� خ�) وأ�)دEه6ا ا L�% rرآ yإ* أن ،�C/أو ا�  أو ا*ج�/	% أو ا�����/J
ا�=� أو ا��

)وط ا�� ی�q  ا�� ت�=�y �0<� ا�ج�	ر ب�! ت+!ی! ا�]19%!دًا �C/ً	 �9 ا�/�اد، ��C	 ا�/	دة 
 ا�� ت+!د اEجrCة ا�/pJو�� %9 ت!ب�) ه6ا 20أن ت���) � ا�]�X ا�/�	ق، وا�/	دة 

21ا��4ه�N، وا�/	دة �C/ا� Nدة �9 ا��4ه�	
� ا*��C�b/$�9 ا�6ی9 * ی	ت��9 �`� ا�/� أ�	 .  ا��
 ا��/N ب/	 " ���L�% X أن 22ا�/	دة � n+ا� yوت4ه�� yت!ری� N/ق ا�6ي اآ�	/��� 	و� q�	ی��

Nَ ُِأه  	Cت	آ�� � ��Jن X�Zب�� ��	ت وا�/�]�ت ا��	داری� وا�])آ� �y، وت�rم ا��ح!ات ا
و��NZ ..." ا����
�� ��]<�N ا�/�	$�9، وت+!د هo6 ا����J ب")ار �9 ا����� ا�]���� ا��	�� 

 ا�/�	ق ب/�	ب�� ��	ب��"  ا�� ت�L�% X أ�) ه� � _	ی� اEه/��، وی���n 23إ�L ا�/	دة 
 q%	Z/ا� N��6وت ،yإ�� yا�6ي وج N/ا�� P� '�bا�� L�% yت!%	Jو� ،y�/% ة!� ���� N�	ا��
 ا�!�	ع Z� 9%	�y+ وح"�$y ا�/])و%� ا��	ج/� � yن�	ج Lوا��$�ف إ� ،y�� yCت�اج !$ ا��

y�/% 9%."  
  

	bوا��  ا ��])یP ا����، ه� ه6ا ا��NJ�J ا�/�="� �N ب�9 إن �	 ه� ج� ب]Nb إی�	ب
 ��+"�n ا�/]	رآ� ا�
���� وا�/���� ��]�X ا�/�	ق � ��)ورة  ا�+�"	ت بZ!د ن"=� أ�	س

بN ن��"! أن �+��ی	ت هo6 ا����د ت�i/9 رؤی� ��"!�� واQ+� �/	 ی�q . ا���/�� ا*ج�/	%��
 أن ی�bن %��y ��$' ا�!و�� وا�/��/P إزاء ح	ج� ا�/�	ق ا�/	�� �/���' أن�اع ا��4ه�N، ا��

7ءت Nآ N�$ ن	J9 وآ�ن�آ/�ا oوج�د n�"+9 ت� y�b/ . ك	ح� أن� ه��" ��	�<�"���ً	 $! ی

N ا�b	�N ب+�	ة ا�/�	ق � ه6ا ا���ع �9 ا��])ی�	ت، بN إن�	 ا_��/�	 " ت=)�ً	" أو رب/	bا�� �

�)�0 وج�دن	 ُب��! 0!ور ه6ا ا�"	ن�ن � ا��/	ه�)ی�، و$/�	 أ�3	ء �"	ءات�	 �P ب�� 
 ت���) آN ا�/pJو�� �9 ب�ب!اء ��حS	ت ح�ل �	 ا%��)ن	o ��	�<ً� �9 ج	نq ا�/])ع ا����

و�	 ز��	 ب�! �)ور ا��3 %])ة ��� �9 هo6 ا�rی	رة ا�� . 7)وط ا���� ��]�X ا�/�	ق
7	ه!ن	 ��C	 ج�انq �])$� �9 ا���	ی� ب	�]�X ا�/�	ق، نpآ! %�L ن
x ا�/�$'، أي 

X ا�/�	ق ��+"n ا��"��y ا�6ات ووج�دo ا*ج�/	% آ�/	 Q)ورة إت	ح� ا�
)�0 أ�	م ا�]�
	ً�b/� mن ذ�	آ . qن	9 ج� 	آ��ً �ً
bً� وت�	ب�ً� ت	�� %!�Jت إذ ب	���T	ء ا�%	$	ت ا��/�"� ا��

� �)وف C� ح	أن ت� qخ)ى ی�Eت ا	$	%�ا�E)ة و�J�p	ت ا�/��/P اEخ)ى، ��ن ذوي ا
  .رآ� � ا�ن�	جإ�3	ت ا�6ات وا���� ب	��"�ل وا�/]	
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إن� �NT هo6 ا�"�ان�9 وا��])ی�	ت ا��	�0 * ی�q أن ت+N+� N ا��]) ب/	�y �9 $!رات 
 �آ�
/	 آ	نz درج�C	، بN �9 ا�/q+�J أن تNS إ�	رًا ���/N یJ	L�% !% ا���ج�y وا��"�ی

q أن �	�$)ار بi)ورة ت4ه�N ا�/�	C�@� 9�$	م ����ً	 � �0)ورة ا���/��، * ی�. وا���=��
 L�% ا�"!رة N�"درة، وی	روح ا�/� n، ی��	ً��أخ=�� 	ب�ً	� N
bء %/��� ا��	=%�ی�bن ذری�ً� 

هo6 ا�/�ح�S * ت��"X �9 أه/�� ا�/i	��9 ا�� . ا*��"�ل ا�6ات �!ى ا�]�X ا�/�	ق
� ه� أن ی�Pi ا�Q(% . (�E	ه	 وا�� ت�xb و%�ً	 �C/ً	 ی�i/9 رؤیً� ��J"���ً� وا%!ًةC/وا�

�/�=n * إ�)اط و* ت
)ی�، إذ أنy إذا آ	ن �@ه/	ل وا�$Z	ء وا��C/�� ن�	�Y اج�/	%�� 
 	ًJی(bت 	ن(Sن 
N ا��	م بNb ح	ج	ت ا�/�	ق �C/	 آ	نz إ%	$�y ی���) �bن ا���� ،��J
ون

	C� 	ً"�/وت� ،y�$	%� . !%	Jا�/��ازن ا�6ي ی N
bح�ال ه� ا��Eا Nآ 
N ا�/=��ب �b��	�
�	ق %�L ت+"�n أ$LZ �	 ی/9b �9 درج	ت ا*��"�ل ا�6ات دون ت���� أو ا�]�X ا�/

���	bات.  
  

 o	ت� 	C�� ��	�/`� أو ا��	ت ا��	ر�	ل وا������ %�) ا�//	bروح ا*ت xی(bأن ت Lون]�) إ�
ا�]�X ا�/�	ق، $! ت�bن �y ن�	�Y _�) �+/�دة %�L ت=�ر ا�]���Z ا*ج�/	%�� �6Cا 

��� L�% �/3 9و� ،X�[ا�yت	ر�	و�/ yت	$�9، . آ	ب�� ا�/� yی��4 إ�� !$ 	� m9 ذ��
 (�Tآ اQ=)ارًا أو اخ��	رًا �9 �/	ر�� ا���Jل، ب	�� ا�%	$� �/	 یpدي إ�L �	 ن)اo ا���م �
�9 اEو�	ط �9 رب� [� ب�9 ا�%	$� وا���Jل، وی+�ل ب	��	� ا��	ه� ا��J!ی� إ�L إ%	$� 

و_�) ب��! %9 ه6ا ا��+��N �	 زا�z . ج�دoاج�/	%��، ت+!د ��Z) ا�]�X، وت)ه9 و
 Nل أو %!م ا���=�� ��4ه�	
ا�!را�	ت ا�!و��� ح�ل ا�/��Qع تpآ! %�L أن إه/	ل أو إ_
 9� (�Tbإن ا� Nدی� ه]�، ب	%�� و�	ع اج�/	Qأو � ����� �C+7($�9، ی	ص ا�/�	�7Eا


	ت ا�/�/�ل بC	 ح	��ً	 � ��	ل ا���/�� ا��])ی�، ت��N ا�/��Zا�� �	$�9 _�) ا�/pه��9 �
NCوا�� ("
وه� �	 یpآ!o ا��	حA ا�/��X . خ	ن� ا�
`	ت ا*ج�/	%�� ا�� ت���� وت�	ن �9 ا�

 درا�� ح�ل Q	/ت �9 ا�")ن ا�	����Jا� � rر، ا�6ي أن�	ر "%�! ا�)زاق %/	b�Eا
	ص ا�/�	$�9 ـ ، إذ أz�3 أنy إذا �� ی�� ت4ه�N ا�7E"وا�/�ا$' ت�	o ا�/�	$�9 جJ!یً	 وذه��ً	

� ی����Jن ��!و�� ���یً	 � خJ	Y) آ�)ىCـ ��ن �C�$	%إ zن	آ 	/

N ا�/��/P ب/�	ق . آ�bن� تE

�! أو ���)ط � ب)ن	���J� (�_و   . ����bی9 وا��4ه��b� N' ا$�Z	دیً	 واج�/	%�ً	 أ�

  
 ت/9b ا��!�	ت واEن]=� ا�"وُی�!� $	ن�ن ر%	ی� ا�/��$�9 اEردن ا��4ه�N ب/T	ب� �

ا�/�	ق �9 �/	ر�� ح�	تy ب]Nb أ�L�% Ni ا�/��Jی	ت ا��J!ی� وا*ج�/	%�� وا�6ه��� 
���C/وا� ��J
 ". وا��� 	0ً�Zخ 	C��% n
وه� �	 ی!ن��9 ا�/"	رب	ت اEآT) ح!ا�3 وا�/�

آ/	 ی"!م ا�/])ع اEردن ج)دًا وا��ً	 �/�	*ت . ا�/�S/	ت ا�!و��� ا��	ب�� ���� ا�/�+!ة
 ��	ل ت!خ�y، وب��Zص ا��4ه�� yت	و��pJ� ��bع ح	=$ Nb� ، وی+!د	ذآ)ه N ا��

ت��) وزارة ا��/N و��J�p "ا�/��Qع ا�6ي ن+9 بZ!دo ی�X ه6ا ا�"	ن�ن %�Q L)ورة أن 
 q�	�/ا� �C/ا� qا��!ری n�"+ب� ���
bا� � ا��)ا�� وا��=� وإج)اءات ا��"���C/ا� qا��!ری

�، وإCا�/+/����/��$�9 وت=�ی) $!رات N_	[/ا� Pری	[� �". ی�	د �)ص ا��/N ا�/�Y/�، ود%
 L�% وب+qJ ا�/])ع اEردن ت���) هo6 ا�ج)اءات جrءًا * ی��rأ �9 ����' ا��!اب�) ا��
آN ا�/�!خ��9 ا�"�	م بC	 ان=�$ً	 �9 ا��]��X ا�/�b) وا�j�+Z �@%	$� و�0ً* إ�L ت���) 

  .	ق�)ص ا�]<N وا��/N ا�/��� ��]�X ا�/�
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 � ����' ا���Zص ا��])ی��� ا�/���"� ب	�%	$�، وا��b+ی o!ن� 	ت")ی�ً n=�/ا� x
ن
 �$	%�
N ب	�/�	ق واb��	م بr�� ��bع ح	=$ Nأن آ Aح� ،��Jری� ا���ن�C/ا�� 0!رت �
� ا�"	ن�ن، b+ب 	نً�/i� ن	وإن آ Nدة ا��4ه�	وإ% Nدرج� أن ا��4ه� Lإ� ،yا�6ي ی��� qن	9 ا���

 9� yن��P�/و��� ا��pJ� . ص	�7Eا j�/أن ُی Ni�E9 ا� yی)ى أن Jن�ن ا���ن	أن ا�" 	آ/
9bأ� 	دی� �	وف %(� � �C� �Y�ح�A ی�X ا�
NZ ا�J	دس �9 . ا�/�	$�ن ا���bی9 ا�/

 yأن L�% �Cی�	$�9 وب+/	/��	ض ب�C��	ب n���/ن�ن %!د ا�	ی9 "ا�"�bدي ا��pی���9 أن ی
�C��b/ت L9 إ��$	�/�� �C/ا� �Cت	ل �����	/���	ب �C� j/Jدي ی	Z�$ط ا	7)ة ن]	9 ��� 

 ،���C/ا� �Cت�� "و�pهC/ه6ا ا�/�$' ا� '�i��" : x
ی/9b أن ی��"L ه6ا ا���bی9 � ن
�Cء، و��	ی��Eل ا	وف ا��/(� . �C�$	%ن�ع وِح!�ة إ q�Jب �C��% $�9 ا�6ی9 ی��6ر	إن ا�/�

�ت�" ه6ا ا���bی9 ر�"� أ�7	ص أ��ی	ء ی�ج�CنC�0 ب	خ �C� 9ی�bت rاآ(� Lأي ".  إ�
 X�[ة ا�	ع %9 ح�	ا�!� 	C/9 أه�  یً/�J�� NS	 �P ��=�"	تy ا��Jا���ن Pأن ا��])ی

m9 ذ�bأ� 	ح� ���
 ب�`� �� y��>[وت yوت4ه�� yوت)ب�� oوت=�ر o�/ق ون	ا�/� . L��/6ا ا�Cب
 $! أخ)ج إ�L ا��ج�د $�ان�9 تJ	ی) ا��+�لJن ا�/])ع ا���ن�bی r�� ا�6ي  ا*ج�/	%

 %!ة ��	*ت� 	C�Y	ت ن�(C� �ًً� ت�/�ی��	دی� yداخ� nوخ� ،Jا���ن P/��/ا�.  
  

 � ا��	�� 	Cات(�Sن P� رن�	/"�	ب �/C�0 و�	ت�)ب� خ ،��Jأن ا���)ب� ا���ن P$وا��ا
� �9 ا�/]	رC��b$�9 ا�/�=��، و�	ت ا�/�	$	آ��)ًا �= 	ً�	اه�/ z=%أ 	CنE ،	ً��/% A�	Tا� آ� �

 x
� نC��%ا�+"�ق و x
� نC� 9���آ/�ا �Cج	ان!� n�"+ت ��)ورة ا���/��، وب	��	�
و$! راج��	 %!دًا �9 ا���Zص ا��])ی��� وا�")ارات ا��زاری� ا�Z	درة %9 %!د . ا��اج�	ت

 �ً�� 	Cن	bب�� �9 أجrCة ا�+���b ا���ن��J، ����9 ��	 �!ى ت"!م ا�ج)اءات وا��!اب�) ا��
 ت+"�n ا��b	�N ب�9 ا��"!م، وت�/�� ح"�ق ا�7E	ص ا�/�	$�9، ب	%��	ره/	 ا�/J	ه/�� 

  .وجC	ن ��/�� واح!ة
  

 Lإ� ���	Tا� yدت	� (�[�� ، و* "ا��4ه�N ا��!ن"أ�	 $	ن�ن ا�)%	ی� ا*ج�/	%�� ا�/<)ب
 %�L أنy 12ی��د *���/	ل آ�/� ا��4ه�Q��� Nً	 إی	ه	 ب�b/� ا���bی9، ح�A ت�X ا�/	دة 

 �J�p	ت و�)اآr ا������ وا���bی9 ا��	دی�، آ�/	 "� �C/ی9 ا��bوا�� �ی��"L ا�/�	ق ا�����
 	ً�b/� mن ذ�	دة "،...آ	ا�/ '�i13وت yZن 	�0 : " �	وف ا��(Sة ا�	دارة ب/)ا%�ت"�م ا

� �9 ا��!�	ت ا�� ت"!�C	 �J�p	ت Cدت	
�ت �i/	ن ا���CJ9 ت� �C�b/$�9، وت	/��	ب
�bوا�� � ا������C/ح�، ��ن ..." .ی9 ا���
وإذا آ	نz هo6 ا����د ت!ا�P %9 ا���bی9 � ب�`� �

ت�/N ا�دارات ا�/���� %�L إح!اث ور7	ت " �9 ا��X ا��=��" ت)ى أنy ی�q أن 15ا�/	دة 
�C��>[$�9 وت	ص ا�/�	�7Eا Nدة ت4ه�	%�أي أن ا�/])ع ان��y إ�L أن ه�	ك ح	*ت ". �+/�� 

 ا���bی9 �%!�Jت 	د��	0 	أن� 	ت ا�/+/��، %�/ً	ا��ر7 � �J�p	ت خ	�0، اخ�	ر �C	 ا�
 ��	ل ا��]<�N ب]Nb خ	ص� ��/Jا�� o6ن *ح� ب4ن . ه�bا�/])ع $! ی x
آ/	 أن ن


�y ت�bی�ً	 ���Cً	 ی�"9 Zی9، ب�b��	ب nی��� * ،�$	%� ��	*ت ا� N/ا�� yري ب	ا�� j�=Z/ا�
N ��!خ�ل إ�L ��ق ا�]<N وا�+�Zل %���C� L، بN ب	��4ه�N ا�/�	ق ا�/�	دئ ا�� ت��y� j ا��/

Nدة ا��4ه�	9 %)ض . وإ%� mذ� 	ت��9 �� 	$�9، وآ/	ص ا�/�	�7Eا Nدة ت4ه�	وإ% Nإن ت4ه�
��	دئ ا��)ن	�� ا��	�/ ���/P� N ا�7E	ص ا�/�	$�9، وآ6ا �9 ا���Zص ا��])ی��� ��!د �9 
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4J� �� ح��ی�، ��x �"� ب	��X�[�� ��J ا�/�	ق، بN ا�!ول ا��)ب�� ا�� ا��4ن�J	 بC	، ه
ح�A أن ا��4ه�x�� N %/��� . أیiً	 ب	��Nb� ��J �	 ی���n ب	���/�� ا*ج�/	%�� � ا�/��Qع

 Nت ��)اب=�، ی�!اخ	��/% ��Jه� ��)ورة و�� Nب ،(Tت!وم ��ً� أو ����9 أو أآ �=�Jی9 ب�bت
، ��C	 ا��	نq ا�=� ب	��	نq ا*ج�/	%، ب	��	نq ا�	"Tا� qن	��	ب ،��)ب�ي، ب	��	نq ا�����/

�C/ا� qن	��	ب�ا�=� . ب 	��b/ن، وی	�rا� وح��/	 ن"�ل ��)ورة ��ن�	 ن��Zره	 �/�!ًة �
	C9 أه!ا�� n"+ت 	و� 	C�Y	س ب�� ن�	ا�)9�0 $�   .ا��+��N ا���/

  

  ا��]<�N [��� �@د�	ج ا*ج�/	% وا*$�Z	دي. 6

N9 ا��4ه�% A9 ا�+!یb/ت ا��)ب�� * ی	ب�� ا��])ی� yءت ب	ج 	� Lت إ�	
 دون ا*��
 y��C
بZ!د ���4J ا��]<�N ب	%��	ره	 ��4Jً� ت�/� وتN/b ��="�ً	 �	 وPQ �9 أج�y ا��4ه�N ب/
ا�]	�N، وب	%��	ره	 أیiً	 ا��/)ارًا ب!یً�C	 ��J/	ر ا�6ي ی�q أن ی��yQ ا�]�X ا�/�	ق 

P/��/�� ج��	ن���ن�)اط � ا�!ورة ا� . x�� ق	�� X�7 )ف�9 � N>7 L�% ل�Z+إن ا�
Nى ی����J� Lء إ�	وا*رت" yآ)ا�� L�% ظ	
 ��y   ه!�ً	 � ح! ذاتy، ب"!ر �	 ه� و���� ��+

� ����ً	 و�J	ه/ً	ً%	� 	ًZ�7  .  ��/	 أ�/��	o ب�J)ورة ا���/�� ا*ج�/	%�� ب/
C��C	 ا�]/��
�ً  أن %!داًً �9 ا��])ی�	ت رب=z ا�� 	�Sد�� و$! *ح	)��9 �/�� 	ره/	%��	ب N4ه���	ب N�>[��

  .واح!ة
  

 ��J� ��!�/ا� y�>�0 � Jن�ن ا���ن	د ی")ر ا�"!Zه6ا ا� * ی/9b أن "، ب4نy 1989و�
 ا�"=	ع ا��	م أوا��	ص، إذا � N>7 L�% ل�Z+9 �9 ا��ن ��ا	ح)� � 	ً��� �$	%�ت�bن ا

yم ب	ز�� ��"��و�/	 ه� %	م و�
��ح، ی��د ا�/])ع ). 13ا�
NZ " (ت��)ت �!یy ا�/pه�ت ا�
 NZ
 ا�� X��� ،ر	ب��9 ا*%�� Y	�Tه� ا�� 	أخ6 � Lإ� J14ا���ن yأن L�% " إ$)ار P"ی

N>[�� دی�	ا�!ورة ا�� � ا*ن!�	ج �C� 9Jی� �و$! ". ور7	ت �+/�� �
	Y!ة ا�/�	$�9 ا�6ی9 �
 ا�
NZ ان��y ه6ا ا�/])ع إ�L إ�b	ن�� و$�ع ه!ر ��=	$	ت ا�/pه�� X�� ،�11 yأن L�% ،

" �C� j/Jدي ی	Z�$ط ا	7)ة ن]	9 ��� �C��b/ت L9 إ��$	�/�� �C/ی9 ا��bدي ا��pی���9 أن ی
���C/ا� �Cت�� و�pهCت	ل �����	/���	ب ." nی��� 	رات وزاری� أخ)ى ��[�� z�/iو$! ت

 ا�"=	ع ا��	م، و7)وط ا�!خ�ل إ�L ا����
� ا��/����� N�>[��	أن. ب 	آ/ ��Jا�"�ان�9 ا���ن 
 �9���4J أ�	����9، وت���"	ن ب�ج�	ری� ت]<�N ا�/�	$�9 �9 ج�C، وا��]���	ت � NZ
ت

9�$	�/�� 	C��>[ت ��	ح  . ا�/���� ��/J�p	ت �Jن�ن ا���ن	ا�" (�Jی 	ًiق أی	�Jا� x
 ن�
� ا�"�ان�9 وا��])ی�	ت وا�")ارات وا�/6آ)ات ا�+����b ا��)ب�� ا��S�� ال��� L�% ت��ل 

��/�	$�9 ن��J �`�ی� �+!دة �9 %!د ��	q0 ا�]<N ا�/���)ة، ��اء � ا�"=	ع ا��	م أو 
  .ا�"=	ع ا��	ص أو � ا�دارات ا��/����

  
 o(ی��� Nب ،N/ا�� أ�	 ب	����J �/�$' ا�"	ن�ن ا��)ا$، ��نy * ی") �"� ب+n ا�/�	ق �

y��% 	ًدة . واج�	ا�/ Xت� A50ح� yأن L�% "إذا ر�� ا � y� ا�6ي ی"!م N/ا�� Nهp/ق ا���/�
دواY) ا�!و�� أو ا�"=	ع ا*�7)اآ وا�"=	%�9 ا�/���� وا��	ص وا��رش ا�/+/�� وا��/��	ت 
 qـ ی+)م �9 رات N/ا�� q�b� yب P��"ج�� ��/��$�9 ـ ب!ون %6ر �])وع ی	ن��ا���	ون�� ا

N/ا�� y���$ 9�+� ة(�Eدة ". ا	ا�/ X�Zت� P� ا49ه6اrإ� L�%  ت ا�/6آ�رة	%	ا�"= Nم آ
� إ�b	ن�� ت]<�N . ب�]<�N ا�/�	ق و$�/	 آ	ن �pهً� (�b
بN ذهq ه6ا ا�"	ن�ن إ�L درج� ا��
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تx�p ورش �+/�� ��/��$�9 " أن 71ذوي ا�%	$	ت ا��/�"� أو ا�+	دة، �	$�)ح � ا�/	دة 
 	ً�Yrج N/ا�� L�% 9دری	ا�" rإن... 7!ی!ي ا��� ��	ج�ً	 ی��ءم �P $�اo ویpدي ��C	 ا�/��ق %/ً

ه6ا و$! ح!د .  ��+!ی! ن�%�� هo6 ا�
`	ت ، �P ت�X�Z نX [خ)..."ا��!ن�� أو ا��"��� 
 	ً�Y!�� N"ا��رش ا�/+/��، وه� أج) * ی ا�/])ع ا��)ا$ اEج) ا�6ي ی�"	Q	o ا��	���ن �

Nب ،y�/% ء	$� أ�3	�9 � m�/ی 	� Nه) إذا ت4آ! أن ا�/��ق ی�6ل آ	دة %9 أج) ا�/	ا�/ q76 ت6ه 
 yأن Lی� ا�/��$�9 "إ�	ة ر%(Yه)، ت"�م دا	ا�/ (�_ N�	ج) ا��E LدنEج) %9 ا�+! اEا N$ إذا

 ،y�/% ء	$� أ�3	�9 � m�/ی 	� Nم ا�/��ق ب�6ل آ	م $�	ا�� 	إذا ت4آ! �/!ی)ه 	/Cق ب��(
ب!�P ا�
  ".ر �])وع%�L أن یP="�J �9 أج)o �	 ی�	دل أج) أی	م ان"=	%y %9 ا��/N ب!ون 6%

  
 � n+ا� NT� ،س	�Eا �C$�"+$�9 ب	ت") ��/� إن ا��/N ب	�+! اEدنL �9 ا���Zص ا��
ا�+�	ة ا��/���، وا�/]	رآ� � ا�ن�	ج، وا�+�Zل %�L أج)ة وب	��	� Q/	ن ا���� ب	��"�ل 

� ب	��Nb� ��J ا�/��/�	ت ا��	�����Jا� nا�=)ی L�% 	ً�!"ت 	ن(Sن  وآ/	. وآ)ا��، ی���) �
 ه6ا ا�/�+A، ��ن�	 * ن���) %�L إ�b	ن�� $�	س �!ى ا��rام آN ح���b ب/	 � mذ� Lإ� 	أ7)ن

و�P ذ�m نT/9 ��!دًا ه6ا ا���ع �9 . ت�y�/i $�ان��C	 ا��	�0 ب	�7E	ص ا�/�	9�$
 X�[ا� 	ًiم أیrت� Nب ،N�>[ت ا��	%	دارات و$=�
 ب��rام ا�b0ً� ح�9 * ت	ت خ	ا��])ی�

Nهp/ق ا�	ر، ا�/�	$ Nن دخ	/Q L�% دًة	زی ،yن	bب�� 	وریً(Q 	ً�%	/اج� 	ً�	ن] oر	%��	ب N/��	ب 
 ��/Cوا��)وج �9 أي ت ،J
 ت=�ی) وا_��	ء ا�]���Z، وآ6ا ح
� ا���ازن ا��� �CJأن ی

N/�+�.  
  

وب	خ���	ت ب�J=� ت�X $�ان��b�/� 9 ا��+)ی9 وا��/�Cری� ا��)ب�� ا��Jری� 
�/�Cری� ا��/��� %�L ب!اه� حn ا�]�X ا�/�	ق � ا��/N، وج/�Cری� �Z) ا��)ب�� وا�

. وآ6ا إ�rام ا�"=	%	ت ا�ن�	ج�� ب��X�Z ن��J �`�ی� ��� 9	q0 ا��/N ��/�	$�9 ا�/pه��9
 NT/ت 	أخ)ى، إذ ن�!ه Lت���' �9 دو�� إ� ��Jا�� o69 ا��+)ی9 2%إ* أن ه� Nآ � 

 Lإ� NZ�� ،ردنEن وا��/9 وا	و%/ 	5%و��ریZ� �  Lإ� �ون��"! .  � ا�/<)ب3 (%7
ه6ا $! أ3	ر و�	 زال ج!ً* و�� ا�/]<��9 وا��"	ب	ت ا��/	��� " ا����J"أن �	 یL/J ب�S	م 

وج/��	ت ا�7E	ص ا�/�	$�9 أو ا��/��	ت ا��	��� � ��	ل ا�%	$�، وذ�m حqJ زاوی� 
��)ة ح�ل ت=��n وحqJ ا�/7p)ات ا�i`��� ا�/�. ا�)ؤی� �Nb ��!خN اج�/	% �9 ب�9 هp*ء

ه6ا ا�E) ��ن ا���	ح ��x ح��
y ت/	�ً	، وی�	ن �9 %!ة �]	آx�� N أ$�C	 ��ء ا��4ویN أو 
yرب	iت . L�% ، إ�	ر ت�Zر �)ح�� Nأن ی!خ qا�/`�ی� ی� ��J��4 ا��J/خ6 بEون��"! أن ا

���    ./�	ت أخ)ىأن یj�Z أ�) ت]<�N ا�/�	ق أو ا>�7	�y أ�)ًا %	دیً	 ��T/	 ه� %��y ا�+	ل �
  

 X�[س درج� ان�)اط ا�	�$ ور_� أه/�� ت=	رح هo6 ا�b7	*ت �!وره	 ا�E	س �
 n�� 
 بo6C ا�7	رة ���)ج ��!دًا %�L ت])یP %)ب�bن 	ورة ا���/��، ��ن�(�� ا�/�	ق �

m�6ب !Z"$�9، ون	ا�/� Nوت4ه� �و$! .  ا�"	ن�ن ا���� أن ب��	 ��ا$
y ا�/�"!�� ب��Zص ت���
 22ن	 �	ب"ً	 �	 ج	ء بy ه6ا ا�"	ن�ن � ا�/	دة أورد� Nهp/ق ا�	ا�/� nت") ح  ��y، وا��

yل ت4ه��	�/� q�	�/ا� N/ا�� . ���! ج)د ه6ا ا�"	ن�ن ��!د آ��) �9 ا�/�	�P وا*���	زات ا��
 ا�/	دة � Xی� ی��ز ح)�	ن " ��L�% y أنy 32ی���C	، ��نL�% y _)ار ا��])یP ا��)ا$

آN أو ب�� ا�/�	�P ا�/")رة ب/�جq ه6ا ا�"	ن�ن، إذا ا���P %9 ا*��rام ب�)ا�� ا�/�	ق �9 
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ا������ أو ا��4ه�N أو إ%	دة ا��4ه�N أو ��	7)ة ا��/N ا�6ي ی�جy إ��y أو ا*��/)ار ��y ب!ون 
 . %6ر �"��ل� وی�bن ا�+)�	ن ب")ار �q�J �9 ا����� ا�]���� ��i/	ن ا*ج�/	%

 ا��$z ا�6ي ی�y�� XZ وب6Cا ن�b". ا���!ی�� yأي أن ،	ً��Jن %�Q�� N�	م ت�	ن أ�
ا�/])ع ا���� $	ن�نً	 ��"!�ً	 و��=�رًا، �/	 ی�ح أح�	نً	 ب4ن ا�]�X ا�/�	ق أj�0 ��ا��ً	 

7ء �9 ا�Z)ا��، ��=	�q ه6ا ا�]�X ب�+/N "ا�!رج� ا�//�	زة"�9  Lی��د إ� yن�� ،
  .+� ���/�pJ�yو���y وا�"�	م ب�اج�y إزاء ن
yJ ون

  
 * ،!Yا�
إن ت��یN ا�/�	ق، ب�ا�=� ت])ی�	ت و$�ان�9 خ	�0، %!داًً �9 ا*���	زات أو ا�

ب/��L [خ) إن ا���/�� . ی�q أن ی�bن ذری�ً� ���/��r ب�9 ا�/�ا���9 � ا�/��/P ا��اح!
C	، ا*$�Z	دی� وا*ج�/	%�� ا�+"�"��، ه ا�� ت��N ا�نJ	ن $=q رح	ه	، أي ��=�"C	 و_	ی�

وب	��	� یr��Jم ت�
�6 هo6 ا��J	�� وت
��N [��	تC	 ��	��� ��ا�� ا�/��/P ا��اح! %�L $!م 
و�C/	 آ	ن ا��/��r إی�	ب�ً	، آ/	 ی)ى ا����، � ح	*ت خ	6C� ،�0ا * ی�q أن . ا�/J	واة

 	C�� N�	ی� ی���J	 أن %/	د ا��J	�� ا���/�ی� ا��	ج+� ه� ب�	ء دو�� ا�+n وا�"	ن�ن ا��
ا�/�ا���ن ��ا��ً� دون ت/��r حqJ ا���ن أو ا�]Nb أو ا���x أو ا*ن�/	ء ا*ج�/	% أو 

���� ا�J/+� �9 ج�C، و�P �	 ت�ا�"z . ا�/��Jى ا�/	دي��وه6ا ی�/	P� L7 روح ا�/�	دئ ا
 Nb[ن ب	Jن�ح��y أ�� ا�/�/�ر � آ�T) �9 ا��3	nY ا�� ت���C	 ��اء ت��n ا�E) ب+"�ق ا

  ."�ق ا�]�X ا�/�	ق ب]Nb خ	ص%	م، أو ب+
  

 ه6ا ا��])یP أو ذ�m، ی�4آ! � y��% ص�Z�� ه� 	ا�/���، وب�9 � P$ب�9 ا��ا 	رن	وإذا $
 P/��/ا� P�=ی�  آ�T) �9 ا�+	*ت ن�%ً	 �9 ا�=/�ح	ت ا��� NS/�/�س، أن ا�"�ان�9 ت�	ب 	��

	C�� nب	ن�ع �9 ا��= Lوا���0ل إ� 	C"�"+ت Lإ� .  
  

 ا�=/�ح وا��=�P، ن�رد �	 ج	ء بy ا��])یP ا�/<)ب بZ!د ت]<�N وآ�/�ذج [خ) 9%
 ح)�	ن " ب4نy 17ا�7E	ص ا�/�	$�9، ح�A ت]�) ا�/	دة � 	ً��� �$	%�* ی/9b أن ت�bن ا

 ا�"=	ع ا��	م أو ا��	ص، إذا ت��)ت �!یy ا�/pه�ت ا��ز�� � N>7 L�% ل�Z+9 �9 ا��ا��
� 	ً��� y�$	%9 إbت � ا��J) ا��	دي ��/�Z+� ا�/)j7 ��"�	م بy، و�� N�=ر أو ت�(Q إح!اث 

	C�� N/��� ." دة	ت)ى ا�/ y��%18و y�/% او��r� 9� y��/$� ت	ب� ���' أو أج�) ب�%	ب4ن إ0 

y ب�/N [خ) دون أن ی=)أ ت<��) %�L وy���Q ا�/	دی�، أ�	 ا�/	دة ��bت qج��Jت ،nب	J19ا� 

��	% �>�Z0 ��") ب	�� jYا�� PQورة و(Q  م	%�9 ا��	"=�	$�9 ب	ا�/� Lو��ی� إ�E	ب !�Jت q
و$! أ$) ا��X ا��=��" �"	ن�ن ا�)%	ی� ا*ج�/	%�� ن
x ا�E)، . وا��	ص وy�7 ا��/��

 �	دتy ا�J	د�� %])� ��	% �>�Zب 	ً/Yودا.  
  

وب	�/"	رن� �P ا��])ی�	ت ا��)ب�� ا�� أ7)ن	 إ��C	، بZ!د ا��]<�N، ن�! أن ا�/])ع 
وإذا نS)ن	 ��/��4J �9 وج�C نS) �=�"� ن�!ه	 ت��) . P�%7 ا����J إ���J� Lى ا�/<)ب ی)

 N>[ا� q0	�� %9 ��$' إی�	ب یi/9 ���7	ص ا�/�	$�9 ا�/pه��9 ن��J �`�ی� $	رة �
إ* أنy إذا ت���4	 ا�/��4J وا$��ً	 ن�! أن ا��Eر ت��6 . ا�/���)ة �!ى ا�دارات ا��	ب�� ��!و��

و��"' ب��	�� ه�	 %�! ن"=� واح!ة ت����T . n) إb7	*ت ح"�"�� � ا��=��J�n	رات �<	ی)ة ت
 X�7 �$	=�� 9���	+$�9 ا�	ص ا�/�	�7Eا Lح إ��Qر ب�	ول ا�6ي أ7Eب")ار ا��زی) ا
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إذ . ��	ق، و�� ی�+!ث %9 ا�7E	ص ا�/�	$�9 ا�/pه��9، وا�
)ق ب�9 ا�/i/�ن�9 واjQ ج�
ح	�N ا�%	$� وب�9 ح	�N ��=	$� �	، وب	Eح)ى ب=	$� ا�/�	ق �� ن�! ت])ی�ً	 %)ب�ً	 ی)ب� ب�9 

 P$أرض ا��ا Lإ� ��
  ! ا�� ت=)ح � نS)ن	 نZً	 وت=��"ً	 �]	آN ��"!ة ب!أت $�N خ)وجC	 ا�
  

إن ا��])ی�	ت ا��)ب�� ا�� و$
�	 %�! ا���� ��C	 رآrت � ��C/S	 L�% ا��4ه�N وإ%	دة 
ء ا�]�X ا�/�	ق ��!خ�ل إ�L �)ح�� ا�+�	ة ا�/���C، ا��4ه�N، ب	%��	رo ��/�ع %/��	ت ت�C

بN رأی�	 آ�' أن . ��اء ��C	 ا�/
��ح� أو �	 $! ی�)ي ��C	 داخN ور7	ت �+/�� أو _�)ه	
 ،Nا��4ه� ب�iً	 �9 هo6 ا��])ی�	ت ت�= �0<� ا��ج�ب وا��rام *ن�)اط ا�]�X ا�/�	ق �

 ا���Zص ا�/���"� ب6Cا ا�/��Qع وا��اردة إ* أن. وب	���Zص ��!خ�ل إ�L ا�+�	ة ا��/���
 ا��])یP ا�/<)ب ان
)دت ب�<����4J� q ا��4ه�N آ])ط أ�	س� . L�% ل�Z+ا� z�(�7وا

 y�bو� ،N�>[ول * ی�+!ث %9 ا��Eه6ا ��ن $)ار ا��زی) ا Lإ� �ً�	Qإ ،�$	%�ب=	$� تpآ! ا
j�	Z/ب 	ً�	أن ا�����' ی)ت�� أ� 	ا�����'، %�/ً ��i$ ��	ول ی�	ا��� qJوإدارات ا�!و��، ح 

ون���) أن ه6ا ا���	�N ا�داري �<L�% L ا�/])ع ا�/<)ب، ��/	 ت4خ) %9 . ا�داري ا�/�)وف
  . ا�")ارات ا�� أ0!ره	 ح�ل ���Qع ت]<�N ا�/�	9�$

  
ه6ا ا�/��Qع � ا%�"	دن	، وب	رت�	ط �P ا�)ؤی� ا�� حz/b ت+����	 ���� ه6ا ا�/+�ر، 

 إ��y، وب	��	� ی��N ی�q أن ی�	�� داCن وی��	Jن�خN ت�Zر ت�/�ي 7/�� ی�=�n �9 ا
 oء	ن ورخ	Jن�ا*$�Z	د وا��J	�� وا�دارة و_�)ه	 �9 ا�"=	%	ت � خ!�� ر�	o ه6ا ا

y�!"وت . ودون إ0!ار أحb	م $�/� �=�"�، ی/��b	 ا�"�ل إن ا��/	ذج ا��])ی��� ا��)ب�� ا��
اخ���	ت � ��=�"	ت ا��+��N، و� ���Jی	ت ا��/�، ا��4ن�J	 ب��� نC0�Z	، ت��) 9% 
	C_ت ب��	ه!اف ا�/)���� و[��Eا إ* أن أه� اخ��ف ح	و��	 خ�ل ا��+��N ا��$�ف %�!o . و�

ه� أن ه�	ك ت])ی�	ت %)ب�� خ	�0 ب/�	ل ا�%	$� ا���%�z ج�!ًا أنy * ی/�� 9b	��� i$	ی	 
 �])وع � Nدون رؤی� 7/����، ت!خ �$	%�ت�/�ي ن�iCي �/�ح، وه�	ك �9 ج�C 3	ن�� ا

 ،�/��Jرب� ا���/�ی� ا�	ر ا�/"	ال، و* ت4خ6 ب��9 ا*%��rروح ا*خ� 	C��% L>=ت ت	ت])ی�
 �>Q z+ت �%(J�� ارات($ PQ9 $�ان�9 ب�!ان أخ)ى، أو ت"�م ب�% N"ا�� � �"J��

  . ا�+	ج�
  

  ا�!ور ا�E	س ���/N ا��/��ي . 7

���� * ی/9b اخ��	م ه6ا ا�/+��� ا�/��/�	ت ا��)ب�� واS�� أن Lرة إ�	7��ر دون ا
%)ف ��C	 ��	ل ا�%	$� ح)آ�� اج�/	%��، ت�
	وت �P/��� 9 إ�L [خ) � أه/��C	، وت��) 
 qJح ،�C�� �`
 Nb7 ج/��	ت، إ�	 خ	�0 ب	�7E	ص ا�/�	$�9، أو خ	�0 ب� 	CJ
%9 ن

� �؛ أو ج/��	ت %	��� �Cب�� P/ت� �	ل ا�%	$�، وآ6ا �)اآ�Z��� r أو ا�%	$� ا��
 ��Z9 ا�� mت ��=�%�، و_�) ذ�	ج/�� 	C�Jأو أ� ،�Z��� ت	J�p� Lإ� z��+ت ت	ج/��

و$�N أن ت�=�ر هo6 ا�+)آ� . ا�� ت��/! أ�	�ً	 %�L ا��=�ع وا�ی/	ن ب	��/N ا�نJ	ن
��� j�0أ 	ت، �/	ا�/��/� qJى، ح��J/وت ا�	
	ر�ً	 %��y ا��/��ی� ����)ط � ا���Cض ��

ب	�/��/P اEه�، آ	نz ا��!ی! �9 ا��/��	ت $! تzJ�4 أ0ً� ��E	ب خ�)ی� أو إحJ	ن�� 
�i+� .  
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، إ* أن یN�J ب	رت�	ح اتJ	ع %!د ا��/��	ت %�Q�/ا� N�+/�� 9b/ل * ی	ن ا�+	آ 	/
آ�
�، إذ أن ب�� ا��/C/ه� ا� x�� yح! ذات ��	ت ا��	��� � ��	ل ا�%	$�، ر_� أن ا��!د �

�	 . ت��b7 NSً�، أو تL�% x�p اEوراق �"� وی�� �9 خ��C	 ا��<�ل ا�/J	%!ات وا��C	ت
یC/�	 ه� أن اتJ	ع %!د ا��/��	ت ا��	��� أو ا�/�C/� أو ا�/���Z ب	�%	$�، $! ��ر دی�	��� 
 !%	� ،yت�ج� (Z�%و �>Q *ت $�ة	ب�� ا�+ � Nb7ر و	/i/ه6ا ا� � ا��/N ا*ج�/	%

 (�Tbص ا�	�7Eت ا	ج	9 ه/�م وح� 	بً($ (T%�� أآ	ت اج�/	�	�� ��9 ا�+��b	ت %�L ر�
بN إن�	 أ�0+�	 ن�ح� � ا���Jات اEخ�)ة أb7	ً* ���!دًة �9 ا���	ون ب�9 ا�"=	ع . ا�/�	9�$

ا��/��ي و����' ا�"=	%	ت ا�+����b ا�/�!خ�� � ��	ل ا�%	$�،وأخ6 ی��6 �0<� ات
	$�	ت 
  . ])اآ� ب�9 ا�=)������9	ون وأخ)ى ��

  
 9� ،إن ا*رت"	ء ب	���	ون وا���n�J ب�9 ا�"=	%	ت ا�+����b و��	��	ت ا�/��/P ا�/!ن
ی4ت إ* ب	���	�Y ا�/+/�دة %�L ت=�ی) وت+9�J 7)وط وج�د و%�� ا�7E	ص ا�/�	9�$ 

pآ! بN إن ه6ا ا���	ون ا�/�J/) ب�9 ����' ا�/�!خ��9، ی. %�L ����' ا��اجC	ت وا�/��Jی	ت
�، ه� ب	�/��Sر Cج�E$�9 و	ا�/� P� N/وا�� �$	%��	 أ�/+�	 إ��y �)ارًا �9 آ�ن ا*ه�/	م ب	
 	CنE ،	إزاءه yوی"�م ب�اج� 	C�/+أن ی� P�/ا�� L�%%��، و	و��� ج/pJ� Aا�+!ی ا�+"�"
� وا�//	ر�� ا�Z	��Y ا�"	Y/�9 أ�	�ً	 ��Jإ* ا�/�$' ا� q�=ی� * واجq اج�/	% وإنJ	ن


L"mJ ا*$��	ع ا��/�n ب4ن %��� q+ت 	ك �(�>� q+ت " y��% |ا L�0 !/+� ل ا�)��ل	$ 	آ/
�  . و��

  
 ب	�7E	ص ����ب�! �+	و�� ا�ح	�� ب��� ج�انq اه�/	م %!د �9 دول ا��	�� ا
 ����' ج�انq ا�+�	ة ا*$�Z	دی� وا*ج�/	%��، ا�� ن���)ه	 � �Cرآ�	ل �]	b74$�9 وب	ا�/�

�) ت	�� �9 ح�A %!م آ
	ی� ا�/�=�	ت، و�9 ح�A _�	ب %!د �9 ا�/7p)ات �+	و�ً� _
 ا��ا$��� ا�� آ	ن ب	��b	ن ا*%�/	د %��C	 ب]Nb أ�Ni، ن"�م ب�"!ی� ب�� ا*$�)اح	ت ا��
 Nآ ن��"! أن ب��b	نC	 ا�/J	ه/� � ت+"�n ا�/rی! �9 ا�+"�ق ���7	ص ا�/�	9�$ �

���� �P اEخ6 ب���  . �9 ا*%��	ر ا��=�ر ا��	ص �P/��� Nbا�/��/�	ت ا
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 خامتة
 

� ا�//	ر�� وا*ح�b	ك ا��S)ي وا�/�!ان ��6 بPi ���ات ب�!ة ��اP�Q وإb7	*ت b+ب
ت���n ب	�%	$�، وب	�S� 9� (�Tb	ه) ا�/��� ا���� ���7	ص ا�/�	$�9، وخ	0ً� �9 خ�ل 

اP� N0 ا��	���9 � ا�/�	ل ا��/��ي، ب�� اEب+	ث ا�/�!ان�� ا�]���Z ا�� $/�	 بC	 وا���
وا�/�	ب�� ا�!ؤوب� �@ج)اءات ا�+����b؛ ت4آ!ن	 ب	�/�/�س أن ا�/��4J ت���n بS	ه)ة اج�/	%�� 

 ت]C��b	 ��bن	ت، بN نb	د ن"�ل %!ة . ح�� �
��ح� و��+���� Nه)ة ت�!اخ	� 	ن(Sن � 	Cإن
 ن)ى آm�6 . )آ9�q ه�	 ی4ت �	ب�C	 ا�/
��ح و�i/�نC	 ا�/. ��اه) أخ)ىY!�� '$�/وآ

أن ا�%	$� ��zJ و�9 ت�bن �"� ه ت�m ا�0	ب� أو ا���N ا����
 أو ا���iي ا�6ي ی)ت�� 
  ا��/n �	 یq�Z ح�	ة ه6ا ا�]�X �)ت�=ً	 ب�ج�دo ا*ج�/	%� ب�J! �)د �	، بN ه

 : و%��y ��+	ول وPQ ا$�)اح	ت ان=�$ً	 �9 ه6ا ا���Zر، وه . وا�/	دي
  

 وا�
	%��9 ا*ج�/	%��9  :أوً*�	�Jب ا�")ار ا�	ا�/])%�9 وأ0+ P�[ورة ت(Q
 ب	��S)ة ا�]/���� �@%	$�����9 � دول ا��	�� ا���	�Eا��� . اrا*خ� �%rوز ا��	إن ت�

ذات ا�)ؤی� ا�=��� ا��i"� �@%	$� ب]Nb %	م، و���7	ص ا�/�	$�9 ب]Nb خ	ص، ی�q أن 
Jأ �9 ا�rءًا * ی��rج j�Zی��<�) ا�/�ا$' ا*ج�/	%�� � ا*ت�	o ا�j�+Z �9 . ��ك ا����

 j�	Z� 6أو إج)اءات ت�� N/% �=ح أی� خ	��� ���	ا�/� ���	"Tا� ��QرEء اCأن ی y47ن
� ا�)اY!ة � ه6ا ا�/�	ل ت4�Cت ت!ری��ً	 . ا�7E	ص ا�/�	9�$�E9 ا� (�Tو����م أن ت�)ب� آ

Jت ا�	ر�	وت)��8 ا�// � . ��/� ا�� * ت�=�n �9 ��ا$' ��J"� وج	هrة�9 خ�ل ت�/�
  

���� ا�J	��� ا��اردة � ا�")[ن ا�b)ی� وا���J ا����ی� : 3	ن�ً	 ��ت
��N ا�/�	دئ ا
، وب	%��	ره	 ����ب	%��	ره	 ��bنً	 حi	ریً	 و�b)یً	 و3"	��ً	 �)آrیً	 � وج�د ب�!ان ا��	�� ا

b� yYن وت��	Jن�	نً� �	��ً� ����ً� %�L ا�خ	ء وا�/+�� %�L ا���Zص ��	دئ تJ/� ب	
�م �@نJ	ن و�!ى تb)ی/y� y، ی�q . وا�/J	واة ب�9 ا��	س��إن د��ً	 ح"�"�ً	 و����ً	 �)ؤی� ا

 Nآ ، و�����أن یj�Z جrءًا * ی��rأ �9 ا�//	ر�� ا��)ب�ی� %�) آN ب�!ان ا��	�� ا
�ج�دًا � %!د �9 ا�/")رات ا�����/��، وا�/"�Zد ه�	 ��x ن
 �	 $! ی�bن ��. �)احN ا�����

  . �9 حL�% A تb)ی� ا�نJ	ن واح�)ام ح"�$y، بN ت�/�"y وy�"0 وإ7	y�% ب�Zرة ت�!ی!ی�
و�9 ج�C أخ)ى ی�)ف ا��Z) ا�+!یA ت=�رات ت����bج�� ح	�/� � ت=�ی) ا�/�	ه� 

������bج�	ت ا��)ب�ی�، و��ا$' ا�نJ	ن ت�	o ا��	�� �9 ح��y، �/	 یpآ! أه/�� ا��T/	ر ا
 Nص أه/�� ت���' آ	خ Nb[وی��9 ب ،����ا�+!ی�T وا�/�=�رة � ا�/])وع ا��)ب�ي ا

���� �@نJ	ن ا�� ت�i/9 ا��b)ی� وا�/J	واة�� خ!�� ا�)ؤی� ا� mذ� . 
  

 	ًT�	3 : 9وب� �$	%�ت�/�n ا�)ؤی� ا��]	رآ�� ب�9 ا�"=	%	ت ا�+����b ا�/�!خ�� � ��	ل ا
/�C/ت ا�	لا��/��	ا�/� x
إذ، * ب! � ��	ل ا�%	$� �9 . � أو ا�/���Z أو ا��	��� � ن

 ا�/�Z+� ا��	�� . ا��/N ا�/]�)ك ا�/�� %�L روح ا�/pJو��� ا��/	%��i�"خ) ت] L��/ب
 '���� Eي ���/P أو ب�!، أ* تNS �`� وا��� �9 ا�/�ا���L�% 9 ه	�� دی�	��� ا���/�� �

% j�Z�� mن ذ�E ،	Cت*	��إن ت]��P ا�/�	درة . 	Y"ً	 و%)$�ً� أ�	م أي ت"!م اج�/	% ح"�"
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 P
ا�/�J"�� ��/��	ت أو ه�`	ت و���� ج	دة و0	ح�� �]	ریP ح"�"��، ����د بb	�N ا��
وا�
	Y!ة %�L و���Q ا�7E	ص ا�/�	$�9، و���!م �9 دون m7 ا��)ا�� وا��=� 

 . وا�ج)اءات ا�� تC�i	 ا�+��b	ت �Z	�j هp*ء ا�7E	ص
  

إن �	 ی�!م 0	�j ا�7E	ص ا�/�	$�9 ح	Q)ًا، ی�!م ب	�i)ورة ح	Q) و�N�"�J : راب�ً	 
Nbآ P/��/ا� . Y!�� '$رؤی� و�� هo6 ا�/�	د�� ��zJ ذات �	بP نS)ي ��)د ب"!ر �	 ه

وا$�، وأي ��=� ت�/�ي ا$�Z	دي واج�/	% * ی4خ6 � ا%��	رo أه/�� ا���Cض ب4وQ	ع 
	ً==�� NS$�9، ی	رًاا�/�����  .  

وب	�/"	بN ��ن أی� خ=� ����Cض ب4وQ	ع ا�/�	$�9 * ت�!�� � إ�	ر ا��J	�� ا���/�ی� 
وح�	ة . ا�E) إذن ی���n ب�ج9�C ��/�� واح!ة. ا��	�� ����! تb)س ا����r وا��C/�� وا�$Z	ء

� ت�/�� ن	ج+� و� * هo6 ا��/�� وح��ی�C	 ه ا�نJ	ن ��اء آ	ن ��	$ً	 أم *، وب	��	�
mذ� Nآ q�$ 
6ة دون وPQ ا�نJ	ن ��� Pری	ت ��+""�، و* �]	==�� . �iCإن ن

 9� y"+�Jی 	ا��])ي � (Zء ا���	إ%= L�% ،	C�� L�	ء أ�rج � z�	$ ،�Tت ا�+!ی	ا�/��/�
اه�/	م ور%	ی�، و��+�y أر�Qً� ح"�$�ً� ���/ً� ی/	رس ان=�$ً	 ��C	 �	 �y و�	 %��y إزاء 

y�/��� . ن�� m�6وب ����/�	ت�	 �=	��� ب)�P ا��0	ی� %�L ��ا���C	 ا�/�	$�9، ب	%��	ره
o6�
. ذوات �C	 آ)ا��C	 وح"�$C	، وت/��m حn ا�/]	رآ� � P�0 ا�")ار، وت+/pJ� Nو��� ت�

 �@نJ	ن � دول ��
ب/��L أوjQ * ی/9b ��/�==	ت ا���/�ی� ا��b)ى أن ت+"n ا�)�	o ا�
، �C/	 آ	نz ا�/���� . �ازن	ت ا��i/� �)�0دة �C	، دون دی/")ا���ا��	�� ا

  

 	ًJ�	خ :	CY	>إ� nأ� ی/9b ا%��	ر هo6 . ت�!ی! ا��])ی�	ت ا��	�0 ب	�7E	ص ا�/�	9�$ �
ا��])ی�	ت ا��	�0 ب/T	ب� ت���)ات %9 �)ح�� ان�"	��� $! ت=�ل أو ت"Z) حqJ ا��ت�)ة 

%��	ره	 �9 ن	ح�� أخ)ى %�Z)ًا  �P/��� Nb ودرج� ان
�	ح�� L�% y	y�$، آ/	 ی/9b ا  ا��	�0
 ا�/�	ل؛ وب	���Zص � �+�+Zا� ����b+ذ ا�")ارات ا�	ات� N9 أج� �>iا� �3p)ًا �

إن . إح!اث و% ج/	% ب�b7	*ت ا�%	$� ا*ج�/	%�� وا��
��J وا*$�Z	دی� وا���`�� و_�)ه	
ا���	زات دور هo6 ا��])ی�	ت ��x ه� خ�r�/�� �`� nة �9 ا�/�ا���9 ت�/�P ب/�	�P و

 ت���) %9 و% ج!ی!   ا���T	��Y، و* ا��C	م � خ�n _���ه	ت داخN ا�/��/P ا��اح!، بN ه
 �C/	 �	ل ا��/N بC	، ی�q أوً* . وإب)از إی�	ب �+"�ق ��ا���9 ی+/��ن %	هً� �	C� m�6�

�Jن NSأن ت 	ًT�	3ت ا��!ی!ة، و	ا�/�=� ��ً�، أن ت�=�ر، و3	ن�ً	 أن ت4خ6 � ا�+�J	ن ت)اآ

��حً� %�L ا��<��) � أ�n ا��<	ء�  ��	�� . وب	��	�� L$ء ی��) %9 درج� أر	>��ه6ا ا

ا�+��b	ت، وو% ا�/��/�	ت، Eنy یpدي ب	�i)ورة إ��� L	��� �	Y) ا�/�ا���L�% 9 $!م 
ا�/J	واة، وی�� ذ�m أن ا����	ت ا*ج�/	%�� ت�)ف ان
�	حً	 و�)ونً�، وتq%��J ج�!ًا 

�/�	$�9 آ/�bن أ�	س ��b� 9ن	ت ا�/��/y$�� * ،P و* ت+�y و* %�L أ�)ا�y ا�7E	ص ا
��[�	Cت. ا�	6ا ا���ع �9 ا��])ی�C�  یJ	ه� ب]Nb ��	ل � ا*��"	ء ا�=���  ا��<	ء ا��!ری�

 ب�9 ا�]�X ا�/�	ق و�+�=y، و%�L ا��+	م ا�]�X ا�/�	ق ب!ون %"! ن"X، أو Y	"وا���
 دورة ا�+�	ة وا��]	ط وا�ن�	ج �]	%) دون�� �P ب	$ أ� �C�� رآ�	وا�/] P/��/اد ا�(�

  .ا�=�����
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9 ���$�y ب+�	ة جrء bو� ،N�4وا�� (�b
إن ه6ا ا�/��Qع ذو ��7ن، ��x آ/��Qع ���
 �	 دا�z ح�	ة وح"�ق [*ف بN . �9 ب� ا��])C9 أن ت��b/و* ی Cا�]��ن * ت�� o6وه

9 ��ی�9 ا�E)اد ا�/Z	ب�9 ب�%	$�Jأح ، ��)J� �Q	Y) أن�اع ا�ه/	ل أو ا�$Z	ء و�
Nح�ال، ا��4ج�Eت/ً� . ا	خ zن	ت/�، إ* إذا آ	خ yت	%(
�6ا * ن)ى �6Cا ا�/��Qع بNb ت]��	تy وت

 ،����ت!%� وت�L�% j ا*ه�/	م ب4وQ	ع ا�7E	ص ا�/�	9�$ � ا��	�� ا��)ب وا
� ا�+i	رة وا�/"�Zد ب	*ه�/	م ��x �"� ا��6آ�) ب/�$' اQ	/ب �م ا�ی�	ب أو ا��<��

 ا*ج�C	د �9 أجN ح��ل ج!ی!ة� mذ� N��
 ه6ا ا�Z!د، و�9b ت� ������  ا��)ب�� ا
ح�A أن ا�%	$� ت�� ب!اه� ح�	ة ب]) ی+/��ن هo6 ا�%	$�، وی�	ن�ن . ��/�=�	ت ا�/��!دة

LZ+ت�! و* ت * �م آP/��� N �9 خ�ل وح�9 ی". وی���=�ن � �]	آ�C	 ا������ ا��
 �J�p	تy وه�`	تy وت])ی�	تy و��==	تy ب	*ج�C	د � إی�	د ا�+��ل، وإب!اع ا�/�	رج، ا��
ی�!د وی=�ر بC	 ت�	��P� y هo6 ا�/]	آN، ��نL�% (�J�� y ا�=)یn ا�j�+Z، �)یn ا���/�� 

  .ا*$�Z	دی� وا*ج�/	%�� ا�]	��� وا�!ی/")ا��� وح"�ق ا�نJ	ن
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  املراجعاملراجعاملراجعاملراجع
)1 (Stiker, Henri-Jaques: Histoire de la notion du Handicap, in 

 handicap, famille et société,   ouvrage collectif .Documentز

photocopié, sans date de parution ni maison dصédition. p .20.   
)2 (Idem   
)3 (DORIGUZZI, Pascal : Lصhistoire politique du Handicap. 

Ed. Lصhasmattan, 1994, Paris .  
 ص    ـ1982ا�/�S/� ا��)ب�� ���)ب�� وا�T"	�� وا����م ی�	ی) . ا�/��� ا��)ب�� ���)ب��) 4(
176-175 .  
 ص    ـ1982ا�/�S/� ا��)ب�� ���)ب�� وا�T"	�� وا����م ی�	ی) . ا�/��� ا��)ب�� ���)ب��) 5(
176-175 .  
 ص   ـ1982)ب�� ���)ب�� وا�T"	�� وا����م، ی�	ی) ا�/�S/� ا��. ا�/��� ا��)ب�� ���)ب��) 6(
176-175 .  
   .33 ا�/��� ا�����، ص   )7(
  . 1179ا�"	��س ا�/+��، ص ) 8(
   .671ا�/�Z	ح ا�/��)، ص ) 9(
�����bج�� ا�%	$� ا��J/�� " ا$���J	 هo6 ا���)ی
	ت ا�/��/�� %9 آ�	ب ) 10(

  . 42 ـ ص �1997)اتq ا��	���� دار ا. ��!آ��ر %�! ا�)ح/9 ا����Jي" وا��"���
)11 ( L
=Z� ،ةr/م: اب9 ح���، �=��� ا���	ح ا��!ی!ة 10ص . ح"�ق ا�/�	9�$ � ا

     .1993، ا�!ار ا���i	ء
  . 15ن"N %9 ا�/)جP ا�J	بn، ص ) 12(
ا�)%	ی� وا���/�� ا*ج�/	%��، درا�� ��!ان�� ��ا$P : اEخ)س، �+/! 0
�ح) 13(

��]�رات وزارة ا�T"	�� وا�ر7	د . )%	ی� ا*ج�/	%�� ب/!ی�� د�]nا�/��9�$ � �J�p	ت ا�
 n[ـ د�    -80 .78-79ص . 1982ا�"��

  . 83ن
x ا�/)جP، ص ) 14(

���9 ن
�J	 واج�/	%�	 و���C	: ج.ت��	س . آ	رول) 15(b/ی� ا�	ح . ر%�0 qت�)ی

  . 375-378، ص ���1969/) ـ %	�� ا�q�b ـ ا�"	ه)ة ـ 
�م: 9J ا�+	ر3، ح) 16(��" �!اخ�� ��]�رة ب�b	ب . ا�
	%��� وا���اnY: ا*%	$� وا

P/��/وا� �$	%� 2-4ـ أ%/	ل ���!ى ا�]�X ا�/�	ق ـ ��b	س " تi	�9 وان!�	ج: ا

� ب	�/�	$�9، ص1999ی�����b/ب� ا�!و�� ا�	)ف آ��9 � �S�/191-202.  ا�.   
)17 ( L
=Z� ،اوي(Z9 ـ ا�/�: ن�$��/�� �C/ا� Nا��4ه� ��Jا��)ب�� ���)ب�� ـ ا� ��

، ��]�رات ا�/�S/� ا��)ب�� ���)ب�� وا�T"	�� وا����م، ص ـ 1982ا�T	ن�� ـ ا��!د اEول ـ ی�	ی)
76 .  

  . 38 ، ص 34-����1981/12 ا�/N�"�J ا��)ب ـ %!د : اب)اه��، ��! ا�!ی9 ) 18(
)19 (  ـ 1989ا��)ب�� ���b	ب ا�)%	ی� ا�T"	��� ��/�	$�9 ـ ا�!ار : ا�]��	ن، %/) ا����
   .51ص 
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)20(  Pا�/)ج x
  . 52ص :  ن
��	�	ت ا�)%	ی� ا*ج�/	%�� ��/��9�$ � ا�/��/�	ت : %�! ا�)ح/9 %�! ا| �+/! ) 21(

  .  ب�Z)ف105 إ�L ص 97، �9 ص1994ا��	��� ـ دار ا�/�)�� ا��	����، ا*��b!ری�، 
)22 (!�Jا� +�� ،�� ا��)ب�� ا��	�0 �9 ا�%!اد إ�	ر ���آ و��
 : %�! ا�)ح���/�

  . 35-�36)جP �6آ�ر �	ب"	، ص . ���� ا��)ب�� ا��)ب��. إ�L ا�//	ر��
-103، ���� ا��)ب�� ا��)ب��، ص "%�اnY ا��)ب�� ا��	�0: " %�! ا�)زاق %/	ر) 23(
102 .  
)24 ( Pا�/)ج x
  . ن
  .164ا�/)جP ا�J	بn ـ ص ) 25(
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 بيبليوغرافية

rی! �9 ا*��ع، ارت4ی�	 أن ن$ Pi	Y/� ب�!د �9 ا�/)اجP ا��)ب�� أو ا�/�)ج/� �9 أجN ا�/
� إ�L آ�q وو3	nY وأ�)وح	ت و�"	*تJ"ت�   . ا�� ت�	و��Q�� zع ا�%	$�، وه

  آ�q : أوً* 

 ـ درا�� ح	*ت � : ـ ��L ��	ض �	"Tي وا�(�Eا�/+�� ا ا�=
N ا�/���' %"��ً	 �
J�� ـ �� ا�!را�	ت ا�نJ	ن�� ـ ��]�رات ��C! ا�ن/	ء ا��)ب ـ ب�)وت ـ ا�/��/P ا����	ن

  . ���1983	ن ـ 
 /C� !�� !/+� %�� ـ دار : ـ	ا��!�� ا*ج�/ ا���Jك ا*ج�/	% ��/��$�9 ـ درا�� �

  . 1995ا�/�)�� ا��	���� ـ ا���b!ری� ـ 
9�$ � ا�/��/�	ت ��	�	ت ا�)%	ی� ا*ج�/	%�� ��/��: ـ %�! ا�y�ّ �+/! %�! ا�)ح/9 

  . 1994 ـ ا���b!ری� ـ   ا��	��� ـ دار ا�/�)�� ا��	����
 ـ   ـ ا�/�	دئ وا�//	ر�� ـ ا�)ی	ض ر%	ی� وت4ه�N ا�/��$�9: ـ �C! ح/! أح/! ا�/<��ث 

1999 .  
ر%	ی� وت4ه�N ا�/��9�$ � ا�//��b ا��)ب�� ا���Jدی� ـ ا��ا$P : ـ �C! ح/! أح/! ا�/<��ث 

  . 1999)ی	ض ـ وا�=/�ح	ت ـ ا�
�����bج�� ا�%	$� ا��J/�� وا��"��� ـ �N�� P ا���ج : ـ %�! ا�)ح/9 ا����Jي 

� ا��
x ا�+!یA ـ دار ا�)اتq ـ ب�)وت ـ ���	ن ـ �% qآ� �%���� ��J�� ـ N1997وا��4ه� .  
  . 1981 ـ   ـ دار ا�/)ی8 ـ ا�)ی	ض ت)ب�� ا�/��9�$ � ا��	�� ا��)ب: ـ �=
 ب)آ	ت أح/! 


	ت ـ ا�E	��q ا���ج�� : ـ %�! ا�)ح/	ن ��! ���/	ن ��Zم ـ ا���C
ا�%	$	ت ا��!ن�� ـ ا�/
  . 1997 ـ   ـ ا�"	ه)ة  ـ ����b زه)اء ا�])ق

  . أC7) ا�/��9�$ � ا��	�� ـ دار %/	ر ���]) وا���زیP ـ %/	ن ـ اEردن : ـ زه�) ج/��م 
	�(Jا� rیrا�+!ی!ي و%�! ا�� L�� ،q�=ل ا��	ل ذوي : وي ـ ج/	
�Eد أ�) ا	إر7

�ح 
ا�+	ج	ت ا��	�0، $)اءات ح!ی�T ـ دار ح��9 ���]) وا���زیP ـ %/	ن ـ اEردن، و����b ا�
  . ���1992]) وا���زیP ـ ا���9 ـ ا��	رات ا��)ب�� ا�/�+!ة ـ 

  ���	ن ـ ا�%	$� وا��+)ی) وا�ن/	ء، ا��/��� ا������ �+"�ق ا�/�	ق �: ـ ب��) آ��)ی!ج 
1995 .  

   . 1989ا�)%	ی� ا�T"	��� ��/�	$�9، ا�!ار ا��)ب�� ���b	ب ـ : ـ %/) ا���� ا�]��	ن
ا�)%	ی� وا���/�� ا*ج�/	%�� ـ درا�� ��!ان�� ��ا$P ا�/��$�9 : ـ �+/! 0
�ح اEخ)س 

 �J�p	ت ا�)%	ی� ا*ج�/	%�� ب/!ی�� د�]n ـ ��]�رات وزارة ا�T"	�� وا�ر7	د ا�"�� ـ �
n[1982 ـ د� .  


	ل _�) ا��	دی�9 : ـ ��+ ا��J! %�! ا�)ح��، ح��� ا���J! ب]	ي �Eج�� ا���b��
  . 1992وا��)ات���	ت ا��)ب�� ا��	�0 ـ دار ا�"�� ���]) وا���زیP ـ ا��bیz ـ ا�=��� ا�T	��T ـ 

 ��ت � �����bج�� ا�%	$� ور%	ی� ا�/�	$�9 : ـ ��+ ا��J! %�! ا�)ح�b[و� 	ی	i$ : ـ
  . 1983ا��S)ی� وا��=��n ـ دار ا�"�� ـ ا��bیz ـ 

 /C� !/+� ���	� %��: ـ	ت ا*ج�/�b[/ی� وا��!�� . ا�	ا�)% ���Sر ا�//	ر�� �
  . 1995دار ا�/�)��، ا��Jیx ـ . ا*ج�/	%��


L اب9 ح/rة =Z� ح ا��!ی!ة ـ ا�!ار : ـ	م ـ �=��� ا������ح"�ق ا�/��9�$ � ا



 

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

 

  . 1993ا���i	ء ـ 
� ـ دار ا�
b) ا��	�� ـ :  �+/! %�! ا�/9�p ح9�J ـCدی�9 وت)ب��	ج�� _�) ا�����b��

(Z� ه)ة ـ	ا�" .  
ب)ا�� و�)ق ت)ب�� ا�=
N ا�/��ق $�N ا�/!ر�� ـ ����b زه)اء : ـ �/�)ة أب� زی! ن�!ي 

  . 1998 ـ   ا�])ق ـ ا�"	ه)ة

	ل _�) ا��	دی�9، �"!�� �: ـ �	روق ا�)و�	ن �Eج�� ا���b�� �0 ـ دار	ا��)ب�� ا�� 

  . 1996 ـ  ا�
b) ـ %/	ن ـ اEردن
 rی�	9 ���J: "ـ آ)ی	ل ا�/��$�9 %"��ً	
�Eا ������ Nد�� ،�Z��/ور�7 "ا��)ب�� ا� ،

  . 1994ا�/�ارد ا��)ب�� ��)%	ی� ا�Z+�� وت�/�� ا�/��/P ـ ن�"���	 ـ $�)ص ـ 
 �
	ل ا�/�	$�9: ـ %�! ا�/��! %�! ا�)ح��Eـ . ت�/�� ا Pوا��]) وا���زی �%	�=�� qدار _)ی

  . 1997ا�"	ه)ة ـ 
 qرات N�	آ ��	وأ� ا��)ب�� ا�+)آ�� ��=
N ـ دار ا�
b) ا��)ب ـ : ـ أ��9 أن�ر ا����

  . 1982ا�"	ه)ة ـ 
 �+�� ا�E)ة ـ ا�/q�b ا���/ ���]) وا���زیP ـ : ـ �+/! ا��J! ح�وة � ا����' ا��"�

  . 1998ا���b!ری� ـ 
 ا�rی�د ـ ن/C� در	ردن ـ : Eـ ا (b

	ل ا�/���
�9 %"��ً	 ـ دار ا��Eا �  . 1995ت���

 qأب� ح�� 	ـ ��� :�$	%�ت�	رب ا��J	ء � ا�])ق اEو�� ـ ��]�رات ا��/��� . ا���!ر وا
  . 1998ا������ �+"�ق ا�/�	ق � ���	ن ـ 

�9 ـ دار ا�/�)�� ا��	���� ـ ا�)%	ی� ا*ج�/	%�� وخ!�	ت ا�/��$: ـ إ$�	ل إب)اه�� ����ف 
  . 1991ا���b!ری� ـ 
 ��/��$�9، %/	ن، اEردن ـ :  ��7 ا�r%/�   ـ ی��'�C/ا� N1993ا��4ه� .  

  ب+�ث وأ�)وح	ت : 3	ن�ً	 

  ���N   ا�)%	ی� ا*ج�/	%�� ���7	ص ا�/��$�9، درا�� �"	رن�، ر�	��: ـ ن	دی� ا��+�
ـ آ��� ا����م ا�"	ن�ن�� وا*$�Z	دی� وا*ج�/	%�� ـ . �	صدب��م ا�!را�	ت ا����	 � ا�"	ن�ن ا�

 x�	+/! ا��� ���	ط  )1996-1997(ج	ا�)ب  .  
  ـ �+/!Jدة �9 :  ا���رخ�	C7 N��� A+/<)ب، ب�	9 ب���
b/�� ��%	/ی� ا*ج�	ا�)%

9 ـ ا�/)آr ا��)ب ا��)ی" ���+�ث وت�bی9 ا��	رات ا����	 � ا��)ب�� ا��	�0 وت4ه�N ا�/�	$�
  .  ـ ت�ن1981xی�ن�� 

 �!ى ا�/�	ق ح)آ�ً	: ـ دون�� ب9 ج��ن Jا����م . ا�/��� ا��� ب+N��� A ا�ج	زة �
� ا��
x. ا�نJ	ن���% XZن�� . ت�	Jن�( ج	��� �+/! ا��	�x، آ��� ا�داب وا����م ا

  . ا�)ب	ط ) 1995-1994
 وأخ)ی	ت ���Jا� �S�
 ا�/<)ب ب�9 ا: ـ ح� �$	%�ب+N��� A . ��ا$P وا�"	ن�ن�	ه)ة ا

���7 ا�"	ن�ن ا��	ص ـ ج	��� �+/! ا��	�x ـ آ��� ا����م ا�"	ن�ن�� . ا�ج	زة � ا�+"�ق
  . ا�)ب	ط) 1991-1992  (وا*$�Z	دی� وا*ج�/	%�� 

�ر�	�� ���N . ا��/N ا��/��ي ا��	ص ب	�7E	ص ا�/�	$�9 ب	�)ب	ط:  ��!ي ح�!ة ـ �)ی
 ا�"	ن�ن ا��	م ـ ج	��� �+/! ا��	�x، آ��� ا����م ا�"	ن�ن�� دب��م ا�!را�	ت ا����	 �

  . ا�)ب	ط ) 1996-1997( وا*$�Z	دی� وا*ج�/	%�� 
 ب+A ت�)ج �9 �)آr ت�bی9 . ا�/��ل وا*ت�	ه	ت %�! ا�/)اه"�9 ا�/�	$�9: ـ �+/! وه�
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،9�[�
  . ا�)ب	ط) 1986-1987( ا�/
 	ًT�	3:  nY	3و   

$)اءات � ا��)ب�� ا��	�0 : إدارة ا��)ب�� .  وا�T"	�� وا����مـ ا�/�S/� ا��)ب�� ���)ب��
  . 1982وت4ه�N ا�/�	$�9 ـ ت�نx ـ 

� ا�!و�: إدارة ا��)ب�� . ـ ا�/�S/� ا��)ب�� ���)ب�� وا�T"	�� وا����مC�	% . ا�/��$�ن �
  . 1982ا���J ا�T	ن�� ـ ا��!د اEول ـ ی�	ی) 


� ب4وQ	ع ا�/)أة ور%�b/ا�/<)ب��ـ ا��زارة ا� �b�//�	$�9 ب	ج ا�/�	ة وإد�(�Eی� ا	 :
 P/��/وا� �$	%� ـ 1999 ی����ز 2-4تi	�9 وان!�	ج ـ أ%/	ل ���!ى ا�]�X ا�/�	ق : ا

  . ��b	س ـ ا�/<)ب
 ��Jری� ا���ن�C/��	%�� ب	ون ا*ج�/p[ض : ـ وزارة ا��Cل ا��	�� � Pا��])ی

  . 1993ـ �	ي  ب	�/�	9�$ 
د��N وزارة ا���/�� ا*ج�/	%�� ـ : �/	%�� ا�//��b اEردن�� ا�C	7/��ـ وزارة ا���/�� ا*ج

�م وا��T"�' ا*ج�/	% ـ %�  . �1992!ی)ی� ا
 L/Sه�)ی� ا��)ب�� ا������ ا�]���� ا*�7)اآ�� ا��	/�� : ـ �0!وق ا�i/	ن ا*ج�/	%

 �  .  ب]4ن ا�/�	$�9 ـ ا��J�1987 ) 5(ا�"	ن�ن ر$
إح	�� 7	��� : ا�/�	$�ن � ت�نx : %�� ا��/�Cری� ا���ن��J ـ وزارة ا�]pون ا*ج�/	

  . 1992 ـ  ور%	ی� ���!دة
 (Z� ری��C/%�� ـ ج	ون ا*ج�/p[9 وزارة ا��$��/�� ـ ا�دارة ا��	�� ���4ه�N ا*ج�/	%

  . �1993!خN ا�+�	ة ا�=����� ��/��$�9 ـ . ا��4ه�N ا*ج�/	%: ا��)ب�� 
إدارة ا�/����	ت واEب+	ث ـ ��' . ر%	ی� ا�/��9�$ � ا��bیz: ـ وآ	�� اEن�	ء ا��bی���� 

  . 1989 ـ أآ��ب) 46اEب+	ث 
 �+Y* ـ ـ ا��/	ه�)ی� ا��)ب�� ا������ ا�]���� ا*�7)اآ�� ـ �0!وق ا�i/	ن ا*ج�/	%

 ���J 769$)ار ا����� ا�]���� ا��	�� ر$� . ا���L�% (�J ا�/�	9�$ � ارت�	د ا�E	آ9 ا��	��
1985 .  

 ��/7	Cردن�� ا�Eا �b�//ی� ا�/��$�9: ـ ا�	ن�ن ر%	$ . �  ـ ��J� 1993 12$	ن�ن ر$
ن])ة . ا�+�	ة ا�=����� حn ��/��ق: ـ ات+	د ه�`	ت ر%	ی� ا�
`	ت ا��	�0 وا�/��9�$ 

  . ، ج/�Cری� �Z) ا��)ب��1998، دج��) 15، ا���J 56دوری�، ا��!د 
ت")ی) . ن+� �N�"�J أ�Ni ��/��$�9: ا�/��$�9 ـ ات+	د ه�`	ت ر%	ی� ا�
`	ت ا��	�0 و

 ـ ج/�Cری� �Z)    ـ ا�"	ه)ة�1994	رس . وب+�ث ودرا�	ت وت��0	ت ا�/pت/) ا�J	دس
  . ا��)ب��

ذوو ا*ح��	ج	ت ا��	�0 وا�")ن : ـ ات+	د ه�`	ت ر%	ی� ا�
`	ت ا��	�0 وا�/��9�$ 
�/pت/) ا�J	بP ـ دج��) ب+�ث ودرا�	ت وت��0	ت ا. ا�+	دي وا��])ی9 � ا���9 ا��)ب

  .  ـ ا�"	ه)ة ـ ج/�Cری� �Z) ا��)ب��1998
 ��	"Tب�� وا����م وا�(��� ���������3 : ـ ا�/�S/� اTا� N/1991-1994خ=� ا�� .  
 ��	"Tب�� وا����م وا�(��� ������  . 1995-1997ا��=� وا�/�ازن� ��%�ام : ـ ا�/�S/� ا

���� ���)ب�� وا������  . 1998-2000ا��=� وا�/�ازن� ��%�ام : م وا�T"	�� ـ ا�/�S/� ا
  �"	*ت : راب�ً	 

 �ـ ���� ا�/N�"�J ا��)ب ـ " $��i ا�/�	9�$ � ا���9 ا��)ب: "ـ ��! ا�!ی9 إب)اه�
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  . 34-1981/12ا��!د . �)آr درا�	ت ا��ح!ة ا��)ب��
  . 1989ارة ا��)ب�� ـ ـ إدارة ا��)ب�� ا��	�0 ـ وز" ت4ه�N ا�/��$�9: "ـ ��زی� �+/! ح!اد 

 ا���د ا��	���: "ـ دی
�! ب�9 � �C/ل وا��]� ا�/��$�9 وت���	
�Eر ا	اخ�� ." ��J��
 �  . 1986 ـ ا���ن�bJ 3إر7	دات � ا��)ب�� ا��	�0، ر$

 ا����ج�	ت وح�� ا*ن!�	ج : "ا�]�X ا�/�	ق وا�/!ی�� ا�/��"� : "ـ ر�7! ا���bن
  .  ـ ا�)ب	ط ـ ا�/<)ب1996 دج��) 3 ـ 17021!د ر$� ـ ج)ی!ة ا���� ـ %" ا*ج�/	%

 18 ـ 17036ـ ج)ی!ة ا���� ـ %!د ر$� " ا�/�	$�ن وإb7	��� ا�د�	ج ا*ج�/	%  "  ـ
  .  ـ ا�)ب	ط ـ ا�/<)ب1996دج��) 
 ���7	ص ا�/�	9�$ � ا���/�� ا�/��/��� "  ـ�C/ج ا��)ب�ي وا�	د��ـ ج)ی!ة " دور ا

 �  .  ـ ا�)ب	ط ـ ا�/<)ب17064 و%!د ر$� 1997 ی�	ی) 8 ـ 17057ا���� ـ %!د ر$
، ج)ی!ة ا���� ـ %!د ر$� "ا���]`� ا*ج�/	%�� ا��	�0"أ�)ة ا�=
N ا�/�	ق و7)وط "ـ

  .  ـ ا�)ب	ط ـ ا�/<)ب1997 ی�	ی) 29ـ 17078
 أآ��ب) 15 ـ 17337ـ ج)ی!ة ا���� ـ %!د ر$� " ا�د�	ج ا��)ب�ي ���
	ل ا�/�	$�9"ـ 
  . �)ب	ط ـ ا�/<)ب ـ ا1997

 ��ن/	ء وإد�	ج ا�]�X ا�/�	ق: "ـ أح/! [یz إب)اه� ، ج)ی!ة "ن+� ت�	$! اج�/	%
 �  .  ـ ا�!ار ا���i	ء1998 ی�ن�� 20 ـ 5426ا*ت+	د ا*�7)اآ ـ %!د ر$

ن+� رؤی� ج!ی!ة ��/]	رآ� ". ا�7E	ص ا�/��$�ن � ���)ك ا�د�	ج: "ـ ح9J آ	وز 
  .  ـ ا�)ب	ط1997 ی�	ی) 8 ـ 17057 ج)ی!ة ا���� ـ %!د ر$� وا��4ه�N وتb	�p ا�
)ص ـ

 ـ ج)ی!ة ا*ت+	د ً"�)%	ی� ا*ج�/	%�� وا��
��J ��/�	$�9 %"��	"ا: ـ ���	ر ح/rة 
 �، ا��!د ر$%���Eا n+�/ا� ،  .  ـ ا�!ار ا���i	ء ـ ا�/<)ب1991 ی�ن�� 15 ـ 2870ا*�7)اآ

 J��b/د ا�	ت : "ـ ��	J�p� ل _�) ا�/�!���9ا����اب ح�ل	
�Eد "ا	ا*ت+ ،
 � %!د ر$%���Eا n+�/ا� ،  . ، ا�!ار ا���i	ء ـ ا�/<)ب1991 ی�ن�� 15 ـ 2870ا*�7)اآ

�حS	ت %	�� ح�ل $	ن�ن ا�)%	ی� ا*ج�/	%�� ���7	ص ا�/�	$�9 "  ـ� " �: ج)ی!ة ا���
  .  ـ ا�)ب	ط ـ ا�/<)ب1992 ی�ن�� 8

 jی	Jـ زه�ر ا�" :��� ـ ج)ی!ة ا����، %!د "� ب����Q ا�/�	$�9 ب	�/<)ب �9 أجN و%
 �  .  ـ ا�)ب	ط ـ ا�/<)ب1997 أب)یN 2 ـ 17141ر$

ـ ا����اب " ا�%	$� * ج�C� ��J	 ور%	ی� ا�/�	$�9 * ت�)ف ا�+!ود: "ـ ب�	ت)یx ب��ب	د 
 � ـ %!د ر$%���Eا n+�/ا� ،  ـ ا�!ار1991 ی�ن�� 15 ـ �2870 ج)ی!ة ا*ت+	د ا*�7)اآ

  . ا���i	ء ـ ا�/<)ب
ا����اب � ". ی�q أن ی�bن ه�	ك ���x و�� �)%	ی� ا�/��$�9: " %/) ا��b	ري  ـ

 � ـ %!د ر$%���Eا n+�/ا� ، ـ ا�!ار 1991 ی�ن�� 15 ـ 2870ج)ی!ة ا*ت+	د ا*�7)اآ
  . ا���i	ء ـ ا�/<)ب

 %���Eا n+�/ا�  ـ   $� وا�/��$���9' ا���Eع %9 ا�%	: ـ ج)ی!ة ا*ت+	د ا*�7)اآ
  . ـ ا�!ار ا���i	ء ـ ا�/<)ب1989 ی�ن�� 131-132 -17ا��!د ان 

 


