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  �> ه; ا5�
	ل ا�#:#'�ن: ا�
67 ا5ول

  ا5�
	ل ا5ی�	م: أو� 
�اء  ا5�
	ل: ث	ن�	 �
   ا�
   ا5�
	ل ا�#�	@�ن: ث	��	 
 	���: را�A ل	
  ا�#�#4ر!�> ا5�
  ا5�
	ل ا�#'�دون: خ	�*	 
   ا�%	ز��ن ا5�
	ل: !	د!	 
 	��   ا� ��Eن   ا5�
	ل :!	
  ن H	ئ��	 ا�##F@�  ا5�
	ل :ث	�%	 
 	��: ت	!�A ل	
   ا�'���H> ا5�
�:;: H	ش�ا  6
  ا5�
	ل ا�#�(

 �'H دي	� : K%ت� L�7> ت��ل ا�#*4�َ��َون 	
  ا5�
 

Kن	67 ا��

	ل ا�#:#'�> : ا��N� ن�ن��	وا�� ��H�  :ا�O#	ی� ا�'
o  ا5ول POQ#ق: ا����  ��	H 6
Sا�   

  ا�K� WO ا��O	ة وا�#T�U إ��:	: أو� 
�ی�: ث	ن�	 Oا� K� 6
Sا� W�  

6: ث	��	 S�� ن�ن��	ا�� ���Xق ت:; ا�����  
 	��  ا�K� WO ا�:�ی� ا���	��� ا���	ئ4ی�: را

Y�H 6 ا5!�ة :خ	�*	 Sق ا����   

Y�H 6 ا�4و��  :!	د!	 Sق ا����   

 
o Kن	ا�� POQ#6  :ا�
Sدی� أو ���ق ا�	�� ا��A وف�
K� 6 ا�$Sق ا���� 


6 ا��	ديS] ا��واة 	ا�#* K� \#:#ا�  
� ا�'�K� KH ا�%*L: أو� �A 6
Sا� W�  
�وم �> ا5!�ة �K أ!�ة �4ی��: ث	ن�	 O#6 ا�
Sا� W�  
�وم �> ا�%: ث	��	 O#6 ا�
Sا� W�\��
�� �K ��رد ��  
 	����� و ا�����;: را�
6 ا�#:#\ �K ا��Sا� W�  
�وم �> ا�!���ار  �#	ی� إX	���: خ	�*	 O#6 ا�
S��   

6 ا�#�	ق �K ا��[�Y�H L ا"H	@�: !	د!	 Sا� W�  
 	����X> � !�[ ل وا�4�Hاء: !	�
	ل ا�#�N� ��	ی� خ	#�  

6 ا�U	ن` �K إH	دة ت_ه��^ : ث	�%	 Sق ا����  
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P�	67 ا��
�ا�� �%	ه�a ا��:#�\ �	�4ول ا"! ���: ا��:6'
  :أ!Q	ب ا�
o  ا5ول POQ#ة ���:#�\: ا��    �Hا� 6�Q	ش

  ��;أ!Q	ب ا�: أو�
  أ!Q	ب ا5���: ث	ن�	 
  أ!Q	ب ا"H	@�: ث	��	 
 	���: را�
  أ!Q	ب ا�
  �Hا�6 تFای4 ا5�
	ل ا�#���H Y%:; وا�#'�دی>: خ	�*	 
�د: !	د!	 '��� K*رئ� LQ*دی� آ	وا�@�7 ��H	#وف ا����  ا�$
 	��	! :�d�$O#ا� ��A ط	ا5و! K� ا���دات �Q*ع ن	
  ارت
   أو ا�4ول ا�%7#��ا�%Fوح �K اتU	g ا�#4ن: ث	�%	 
 	�  ا���Uء وا�����6 ا�#U	KH: ت	!

 
o Kن	ا�� POQ#آ6 ا��:#�\: ا�	'�4 ���  �Hا�6 أخ�ى تFی4 �> ت

�أة Y�H إH ن ا��أي :أو� Uد ا�	آ6 وا���	ا�:� ا�#'��> �ج �Oا��   
�عا���H	د �_: ث	ن�	 '�� ���	%� ���Q��*#ت ا�	ن ا�4را!  
  4Hم إت�	ن �[� ا5ر@	م: ث	��	 
 	���H	ت ا����ی� ��#�4ان ا���#	KH: راQ4م ت��^ ا��H  

 
[��	ن	ة ا5�
	ل ا�#:#'�>: ا�
67 ا��ا� k����� ���
 :ا!��ات��U	ت آ

o POQ#:  ا5ول ا�� ��ا�����U "ن�	ذ ا5�
	ل ا�#:#'�> �*   

���: ا�#L�S ا5ولSا� Y�H ق	
��� وا!��U	ل ا"ن
  ن


���: أو� S�� �77�#ت ا�	ان�F�#ر�] ا�  
�و��>: ث	ن�	 O#ل ا�	
�5	� 6U�  ا��(
6 اlنK وا�#*�

�ب: 	��	 ثO> ا��ز K� ل	
�N� ت	
  ا���
 	��� ا�O(����: را�A ت	*!m#ة ا��Hه#�  د	*#��   
  إ�Q	ری� ا�����; وت���; ا�Q%	ت �	���7ص: خ	�*	 

 Kن	ا�� L�S#ن�ن��: ا�	ا�� ��l6 ا��
  ت

6 ا�#:#\ا��47ي ��#�	�� : أو� Sت:4د ا� Kا��  
  ت���4 �#	ر!�ا�S ق وت�4د ا�Fو�	ت: ث	ن�	 
�: ث	��	 �Fل وا�	U��!�	� ��
  إر�	ق أ�(	م ا�%
 	���ائ; ا��K ت#o ا5�
	ل: راUا� ��F� ���	Xإ ��ا��  
  ت�	�6 أ�6a �] ا4�5اث ا�U	ن�O>: خ	�*	 
� �$	ه�ة ا�#�4رات: !	د!	 Qم أآFO�  ا��47ي 

 
o  Kن	ا�� POQ#4: ا���Qوا� q!��#ا�#4ى ا� Y�H وری��X ت	!	�!  

  �> أ�6 إ4Hاد ��ا�%�> �	��O>: أو� 
  د�� ا�#�أة � K��SS	ت ا��%#��: ث	ن�	 
  ا�ه�#	م �	�Q	دی�: ث	��	
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 	���ا�� ا��%#��: را� K� ة�  ا���آ�Y�H F ا5!
  تK%Q ا!��ات��U	ت H> ا�'Q	ب: خ	�*	 
  ت(��r ا��Oار ��> ا�#m!*	ت ا��!#�� و��اآF ا�POQ ا���#K: !	د!	 
 	����6 ا���	ون ا�U:�ي: !	
  ت
   ا�#�SS	ت   ش�وط أ!	!�� "نU	ح: ث	�%	 

 
   خ	ت#�

 
 ا�#7	در وا�#�ا�]
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 تقديمتقديمتقديمتقديم

  
�	Q�H	ر أن   ،6
S�� ��	ی� خ	%H ��	م وا��������� وا��ت��K ا�#%$#� ا"! ��� ���

 K@���� ا�7	��O، ه#	 خ�� و!��� ��W��O ا���4م وا�����^ ا���
6، وتS4اد ا�Hإ <*�
X	Oا� K� ر	ء وا�زده	6وا�%#Q��*#وا� �وانS @ً	 �> ا�@�%	ع �:gu ا�����O ا��K تmآ4ه	 . 

 	:�#H qSخ K� ل	
�N� ��� !"دت ا�#%$#� ا��ُ� ا��ا@]، ��4 أ��Uوت xری	ُة ا���QH
�	ر�:;، وإ�Y ت%#�� ��اهK� ;:Q ر�	ب ا���	�� � ��ا�� 4Hی4ة ت:4ف إ�Y ت�Sی� ،���ا�#��	

�4Hyاد ا�. ا"! ��� z%�Hا 	أن: 	آ# rی��
 ،6�P�� < ا��S�	� ����4را!	ت وا��OQث ا�#�
 Yإ� [#�U#ت���^ ا� P�� <�و ،	:�� \���O	�	ت^ و�'( ت^ �K ا�E�Q	ت ا�#���
� ا��K ی

^����^ وا��%	ی� �  .�*> ت
�	�POQ وا�4را!�، ]@a	ی	ه; و���@:;: وی�%	ول هuا ا�(�	ب ا5�
	ل ا�#:#'�ن ،


�r ا���Oَق ا�'���H وا��	ن�ن�� �:�mء ��� ���
ا5�
	ل، وی�4م ا���Oل ا��#��� ا�(
 Y�H ا�'���ض ��H:; ��:	 أن ی� Kوا�� ،	:�ا�#�	ن	ة K� ;:%H ��	ت:; ا��K ی'��ن 

�	ت:;#�U� K� ��	�  .ه	�\ ا��O	ة ا�
  

 ��*�! <#X ب	ا ا�(�u، أن ت�4م ه��	م وا��������� وا��وی*�4 ا�#%$#� ا"! ��� ���
�از ا�(�L ا��K ت47ره	 H> شmو�
6، ه	د�ً� �> وراء إ�4ار هuا ا�(�	ب، إ�Y إSن ا�

 ،^�
6 وتY�H ~ّO ا��%	ی� Sی� ا�	Hر Y�H PّOت Kا�� r�%Oا� K� !"ا�4ی> ا ;��	�ت
 �E'%ت �Oون، وت�ّ�^ ن	�
� �^ ���@^ ا�(	���، وا��K ت�aّ#> ا��H4ة إ�Y ا���ا�; وا��Oوت

��� Kو� ،KH	#ا��� rS�
K� 6 �%	خ ی*�دg ا�Sا� ،�#�� H	ئ�K ت(�%
^ ا��أ�� وت*�دg ا�

	ل �> ا��'�د وا�U%�ح، وان�	ذًا �:; �> ا�*��ط وا��a	ع�N� �ًی	#�.  

 K�	ء ن	ذة ر�	ا5!� �
�m#�� ���� وا����م وا���	�� ا�'(�وت�4م ا�#%$#� ا"! ��� ���
�4Hyاد هuا ا�(�	ب ا���;، وت*_ل ا� ت�	�Y أن ی���%	 �K خ4�� أ z�	@ Kا��	%��ل أ	��.  

  
�يUن ا���ی	#�H <� FیF�  ا�4آ��ر 4QHا�

��� وا����م وا���	�� �  ا�#4ی� ا��	م ��#%$#� ا"! ��� ���
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 مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

  
6
S> ه� ا��ء: Kآ6 ش <� kخ�
6 وی�47 �^ ا�%	H; ا�ْ�Sل ا�	ی� . K� 6
S�	� ;ث <�

gد�H 4�'ي �; یuا� g�� . ا"ن*	ن ه� �[�#H <� ����� Kه ���
Sوا� <��ا"ن*	ن �	 
�	�[	 �(�#  @	درا  �  ...و�دت^ إ�Y أن ی�7

6
Sا� <H 64یQ4َث آOَا� �
� 6#�و�] أن ا�4Oث . و�K ا����م ا��	ن�ن�� H	دة �	 ی*�
�خ� �^ H @� و��4ة  	�� Sا� Y%�� uن�ن أخ	ا�� �]� K� ^نy� ،ب	ا�' 	ادف �[�ی�ی

�	�U%�ح .Q4ث، ی�Oرة ا�	Q�� �
�د أن ن��U#� ��u�[�	6 أو ا��
Sه> ا�u�� در	ا�#:#6    
  .ا��#	�Hً	، أي ا�#:#\

 ���
Sا� K:�%ت Y�� : ن	�4ى ا5ز� Y�H z�d اتu�	� �S�%ا� guأن ه Yرة إ�	م ا"شFت�
�@4�� �4Oدة �A . ف�َ�� �4Oد، �'(6 �; ُت�Aوا!ٌ] و Y%�� ���
Sا� rی���� KSHأ P�O�

�^ ن:	ی�:	 ا�4@���، إ�Y أن أ�4رت ه��E ا5�;� K� رخ�m#6 ا�
Sق ا���� ��@	
 ا�#�4Oة ات
20 �Q#ن^ 1989 ن��_� 6
Sا� z��H P�� ،; >م� 	�ة، �'H �%�	وز ا��	Uن �; ی�	آ6 إن*

^��H WQS#ن�ن ا�	ا�� L��#�  .<ی��Q ا��ش4 
 Yو�دت^ إ� u%� ن	ا"ن* 	:�Sی� Kا�6 ا���
��� ی*��LH آ6 ا�#Sا� �
�> ث; ی4Qو أن �

  ... � �KQ، ی	�]، ش	بأي وه. أن ی67 !> ا��ش4
  


��� !%O#�:#	 ا�#�%Y ذات^، S6 وا�
Sرة ا�	QH 6#��*%! 	�4%H ،POQا ا�uه K� <Oون
�
O> ا���ع �%� <)� . 6Q@ ���
Sا� �����~ ا5�
	ل ی����ن �> ��Y�H اQ�H	ر أن 

ا5وان، �#��Ya ا���ش�4، آ#	 أن:; @4 � ی����ن �%:	 Q!5	ب ����
� �%:	 ت_خ� ا�%#� 
)
�ي وا�U*4يا�.  

6Q��*#6 ر�6 ا�
Sن��ل : ا� 	�4%H<6
�> ه%	 ی_تK . <ر�6 ا�[4>ن��ل ت��	ئ�	 < �

��� ت��H Ka%	ی� . <داخ6 آ6 �
6 ی��4 ر� 6�6Q��*>: ا�#�6 ا�*	ئ4Sا أن ا�uه Y%�و�

<�O�	� �	ًء ور�	أن ن(��ن ن*  ��O*> ت(�ی> . خ	�� و�#	ی� @	ن�ن�� زائ4ة، إن أردن	 �
��� ا��
6 ا�#�%L*O� K وإن#	 @��a ا�#�U#] ا�uي !�7%:� ��^ وتSا� ��a@ z*�� 6
S

	:��	)�  . و @��a ا5�� 
 �����_ن ت*:; �K ت���� ا��U ا�# ئ; �O*> ت ��F�� ��H	
���u �(6 ا�S	@	ت ا�

وی_تK ا��'�ی] �K ا�#�	م ا5ول، 5ن^ �4ون إ�Q	ر . وت(�ی> ا�%\ء وت:��E^ �#�ا�:� ا��O	ة
� Kن�ن	ر@	ا�7[ g	Uت�:; ت	H Y�H ة	ت ا�#��	Qام ا��ا����	�  . ی��Fم ا�(Q	ر 
  

 \��
6 و�#	ی�:	 ا�K� WO أن یS�� 	:��اف �Hا� LUی Kق ا����Oرأس ا� Y�H
���، �a� K> أ!�ة ت��� �^ ا��H	ی� و ا�4فء�Q� ���
� . <H ء	ی#(%^ ا�!�[% ��	Q�	�

 	:%H 4َ�ِ��ض �(6 ا�#�	�� ا�#��7رة، ا�#	دی� �	@K أ��اد ا5!�ة، أ�	 ا�7[�� إن ُأْ�ت
��*
  . وا�#�%�ی� وا�%


6 ی'( 6��H�X	 �mر�@	، و� ا�%	س آ	ن�ا ی:�#�ن Sی(> ا� ;� Lی�@ 4:H Yو��
���O@^ ووا�Q	ت ا�#�U#] تU	ه^ . q#ت ن��O�� 	�Qت ،��H	#ة ا���	�O4 ا����(> �] ت

 ^*
�ا Y�H نSت ی'(6 خ	�
6 وSا� 	ی	a@ z#@	
وY�H ا�#�U#]، آ#	 أYOX ا��O	ة، ت
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�	ئ^��	د ا���#	��H ـ ا�@�7	دی� ا�� . K�6O ا4�Hاءات ��Y �> أ@�و�] ا5ی	م ت��4ت ا5
ِ̀ ا�#��Xع �	 . یmدي إ��:	 ت:#�\ ا5�
	ل �	ت ا��K �; ت#%#�U#�	�وزاد ا5�� خ�Sرة 

  .ی*� ^�O�H <%	ی�
  

 ;�H 4ارس��7ص، ��	��	ت ا�4��#�� #�U#ا� K� ت�:d ن أن	ة �(F)ت�ا"��ام �
��� وا"�7	ء ور�4 ا�$�اه�U4 ا��#����_آ4 أن 4Hم ا��H%	ء . Y�H @�ا�H 4H; �4یP ی

g��A Y�Hو ^*
� Y�H نS��� 47ر� Yإ� ^��O4ی��، یOات ا��
6d K� 6 ا�#�[�S�	�وت_آ4 . 
� ا�*�ي ی�O	ج ��� ج، ���H	ی�، "H	دة ا��_ه�6�A 6
Sأن ا� 	aأی. ...  


6ث; ت�ا�z ا���:	دS] ذ�� ـ، ��ائ` ���ق ا��ازاة ��ـ  z�  .ات �K ا�#��Xع، وات*
K� 6
Sق ا���O� K#�	��   47�20ر H> ه��E ا5�; ا�#�4Oة، ا��7�ی` ا�Q#ن�� 

1959 6
Sق ا���� ��@	
م، ا�uي �	 ��T أن أ�	ن 4H <Hم آ
	ی�^، �#	 ا!���� 6U	�A ات
 K�20�Q#ئ. م1989 ن��F� ت	@	
�� ت:; ��انL خ	�� �> ���@^ ث; ت����:#	 وت��:#	 ات


6 ا�#�	ق Sن ���ق ا� Hإ 	%:�ك 1969��20م، ت7�ی` ن��یQ#*ن 1971 دی_'�م 
 �%! 6�U�آ#	 �4رت ات
	@�� ... م !%� ��#�	ق���1981ق ا�#�	ق ذه%�	، ث; ُت��ج آ6 ذ�� 

 K� ي	ي �29ه	�1993 Y�%Q�َ#ُ6 ا�
Sن ���ق ا�_'�  ... .م 
  

� WQ!ن أ	ا"! م �( 	�ة أ	�� �
6 و ت*��� آ6 ا�S	@	ت �����S�	��%	ی� �� g��A <
�a:	 ���	. ���ازن�، @	درة Y�H إ4Hاد ر� 6�6Q��* !�ي �	�`Q��ف �  .آ#	 !%

 ��
�	�
6 وت:��T �^ آ6 ا�$�وف ا�S�	��%	ی� �� �H4ت ���(�r إذن �6d K ش�ی
�O�y	ح � ه �H4ی K�Xن�ن و	6 @d K� ی#�، و�
6 �	@� وا�#	دی� ����\ ��	ة آS�	��#	م 

�g إ�E� Y	ت �:#'� � !_� K� !"ا ;�	�ا�#*��6Q، ت��Oل ���ش �> �[	ر ا�*> �K ا�
 <� ���X�4و ا���ان�> ا���ت*�
�4 �> ا���Oق ا��K أ@�ه	 ا�'�ع، و� ت�� ا��K ا!��:#:	 ُ�

  4Hا�� ا�*#	ء؟
  

؟ و�	 هK �	 هK أ!Q	ب ان�'	ر d	ه�ة ا5�
	ل ا�#:#'�> و�Hا�6 ارت
	ع أ4Hاده;
 guه ���	�
��	ن:	 و���	ت:	؟ و�	 �4ى �� ،	��#H ��� !"ت ا	�#�U#ا� 	:%#aت Kق ا����Oا�
� ت�� ا��K ا@ُ���z و�Y�� z�Q اlن، أم أن �A ���	Xل إ��O� [Xج ا��	�Oق؟ ه6 ی��Oا�

�و�� َ@4ٌَر � ی#(> ا��:�ب �%^؟O#ا� ���
Sا�  
  :خ ل ا�
�7ل ا��	���!%O	ول ا"�	��  <H�U#6 هgu ا��*	ؤ�ت �> 

  �> ه; ا5�
	ل ا�#:#'�ن  : ا�
67 ا5ول �
�  Kن	67 ا��

	ل ا�#:#'�>  :ا��N� ن�ن��	وا�� ��H�  ا�O#	ی� ا�'
�  P�	67 ا��
�ا�� �%	ه�a ا��:#�\ :ا���	�4ول ا"! ���    :6'
 أ!Q	ب ا�
� [��	ن	ة ا5�
	ل ا�#   :  ا�
67 ا��ا� k����� ���
  :#'�> ا!��ات��U	ت آ
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        الفصل األولالفصل األولالفصل األولالفصل األول
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  ا�
67 ا5ول
 �ْ> ُه; ا5�
	ل ا�#:#'�ن

  
�و��ن، �:#'�ن، : �> خ ل ا��*#�	ت ا�(���ة ا��K أدر�%	ه	 ��Y اlنO� ل	
أ�

<�U�4%� ��A ،	�H	#:#��ن ا���> أي !> ... �ل 	
ی4Qو ���	 أن%	 ن�47 �4را!�%	 آ6 ا5�
���	ن أو 4Hم ا�!��O> ا��ن�ن 	�ار ا�%
*K أو ا��	ئ�K أو ا���#	KH آ	ن�ا ـ @6Q ا��ش4 ـ ی

K!	�*دي أو ا�	أو ا�@�7. ...  
 �� �	ت ا��َ(��r أو ا�ن4�	ج ت���L*� r ا�#���� ا��K ی�U	زه	 ا�7[�� : uإذ ت_خ

�#	 ی%	!:Q	 H	دة، آ	"@Q	ل Y�H ا���L وا����;، 4Hم ر�~ ا���Fام  ش(6 إ@Q	ل Y�H ا��O	ة 
�	��#4رس، ا�!�#�ار ��^ K�ة ا���	�Oا� o��6 ن�اQوب، ت�	Uء، ا��	آuوا� ��)
، ن#� ا��

��H	#ا���. ...  
  

 ������	ن �> ا��� ،	:Uه	Q� <�و ���
S> ا��ن 	���6 �	��:#�\ ی_خu ش(6 �	�#�	�
�	د ... وا��#4رس أو ���	ن �> أ�*q ����	ت ا��O	ة ا�(�ی#��ث; ی_خ4H uم ا��(�4H rة أ

�L*O ا�*> rت��� o%Uا�4را!� أو ر!�ب، أو إذ @4 ی�...  وا� <H وفFH Yإ� ;��
ه�وب �> ا�#4ر!� ��%�:K ا5�� �K �6 ا�O	�ت إ�Y ان�S	ع ت	م H%:	، و@4 ی_خu ش(6 

6
Sا� <H <و��m*#ص ا�	ة أو ا5ش��وی67 ا��#�د �4ا4%H g�	 �7H ...	ن 5وا�� ا5!
r%H ط ��#�4رات، أو	��(	��^، �K ��رة ت [#�U#ا� �Oأو ن o
 4X ی��^ ن�O ا�%

�	ت إ��ا���، أو �#	ر!� ا�H4	رة	7�و�] ا���4م ... ا5�
	ل اlخ�ی>، أو !�S وانa#	م �
��	، إذا �; �O� 	Oن	� `Q7ش�` 5ن ی�
4H 6ی4ا �> و!	ئ6 ا"��ام ��Sا�*> ی��> ا� K�

  .ی 4U�u�%ا �K أي ����� �> ا�#�ا�6 ا�7��Q ا��K ی�U	زه	
7� �E	ت ا5�
	ل اO��#:#'�> �K ا�#�U#] ن���U أ!Q	ب ����
�، �> ث; �yن%	 !%��م 


6 ا�#:#\S�	� rی����� Y��#ی�� ا��Sا� 	ن:_� 	%%���� .Kی� 	ت ��#	E
ا5�
	ل : ون4Oد هgu ا�
� ا�#�#4ر!�>، ا�#'�دون، ا�%	ز��ن، ا� ��Eن، �A ،ن�@���اء، ا�#�
ا5ی�	م، ا�

�:;، ا5� 6
� ا�'���H>، ا�#�(�A ل	

	ل ا�#*4�َ��َون �> ت�L�7 ا�##F@�ن H	ئ��	، ا5�
K%ت�)...L��  ).أ�
	ل ا5ن	
  

  ا5�
	ل ا5ی�	م: أو� 

6 ا����; آ6 �
6 4َ�َ�َ أ�4 وا�4ی^ أو آ��:#	S�	��	ت ا"! ��� تُ�� . ن�47 #�U#وا�

 <�]�	Qا� o#ت Kة ا��	ب ا���	Q!ع أ	
�*LQ ارت ��	5ی�	م وأ4Hاده; �K تFای4 �*�#
�H z�	a4 أن ان���	���7ص، ^%�Q%! 	#ر، آ	Q)ت ا�	6 ا�����4ی� �����ا��  .ا�6 �4ی�� ��

�	ت ا"! ��� ا�����4ی�، ی4U ا�*4%  #�U#6 ا�d K� ،ن	6 ا����; آ
Sآ4 أن ا�m#> ا��و
�ة وتQ	H . 4H	دة �K أ��اد H	ئ��^!N� W��a67 تO� ،��H	#ة ا���	�Oت ا���O] ت� 	�أ

��> ا5@	رب، ��Y أ YOX��O�*  ت��6 و��د ��Eأو� <���	5ی�	م �>  6
)�.  
  و�] أن ا�# �T تO	ول ا���
� r�U� <; ا5ز�� إ� أن:	 � ت*��LH �#�] ا5ی�	م 

W�	%#ا� ��	آ KS]ت � 	أن: 	ت:;، آ#	�	آ6 � [Q'ا����; . و� ت ��7� YOXی�� أ�Sا� gu:�
�(6 �	 ی�ا��^ �:4دا، �P�O � یK� 4U �	�ت آ���ة H	ئ ، أو � ی4U �_وى !�ى ا�'	رع، 

�  .�> ث; أYOX ا�ُ��; أ��H 4ا�6 ا��:#�\ وا"ه#	ل ور�#	 ا��'�د. �> ��	�
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�اء: ث	ن�	 �
  ا5�
	ل ا�
�[��a و�%�'�ة �6U اS@5	ر ا"! ��� �����
وهd K	ه�ة ت*��ي ��:	 ا�4ول . ا�
(#> �K �#	 ی4ل Y�H أن ا���L � ی. ا��K ان�:zU ا��أ!#	��� وت�� ا��K اخ�	رت ا�ش��اآ��

��4ر �	 ی(#> �K !�	!	ت ا��%#�� ا�#%�:Y�� �U اlن �6U اS@5	ر �وأن . ن$	م أو �خ
 <� ،�ا��
	وت ا�#:�ل ��> ا�
E	ت ا���#	��H @4 أ��ز ش�ائ`، �	 تFال �K تFای4 �*�#

��
�اء وا�uی> ی��'�ن ت�Q�H zO ا��
  .ا�
� ه; ا5�
	ل، �
�ری> �> ا�a�#ا� ����ن �*QQ^ وH K%A> ا��Q	ن أن أآ�Oی> یuا� 

�ا أو ��4م و���:	 . �> أ�*q ا���Oق وا�O#	ی�)Q� درة ا�#4ارس	#[� 	�دة إ	H ون�Sa��
�یً	، أو . �> ا5!	س� 	�aA الFی 	�ده; �Hو L��ون �4Qء ا��#6 وه; �K !> ا��Saی 	آ#

�ون ���*�ل وا��'�د وا�U%�حSaـ ... ی ��H	#د ا���	��و��6 هuا ی(
�Q� K	ن ا5
�ا��
  .@�7	دی� ��

و�> ا��	�z أن ��$; ا5�
	ل ا�#O	��Y�H < ا��4ا�� ی%�#�ن ��
E	ت ا���#	��H ا5@6  
�$	، وأن ا�5�	ل ا�#�ت( �Q��Q@ <:; هK� K ا�[	�L أH#	ل !�S أو !�@	ت، ا�[	ی� �%:	 

�@	
�4ا�] ا� ،\��  .ا��7Oل Y�H �47ر ��
  

  ا5�
	ل ا�#�	@�ن: ث	��	 
<�H ق ی4ل	�� �
�(	�6 أو إن � gد�
#� [�Saأن ی Y�H ی#�� ا��4رة � kآ6 ش� Y

����Q� ��H	#ة ش���7 أو ا��	ت ��	Q�S�� ~�� . K� ،g��A أو Kخ�� kن� LQ*�وذ�� 
�یr تQ%�^ ه��E ا5�; ا�#�4Oة �K إH ن. <@4رت^ ا�U*#�� أو ا�uه%���م 1969  هuا ا��


6 ا�#�	ق Sق ا���O�)1م .(  
 ����H 4 ت(�ن@ �@	H"	� 	:%� 6)و� ،�Q*�)� ت(�ن و�دی� أو 	أو �*4ی� أو �*�� آ#

	:�	Q!ل ِخ���^ أو . أ	ل دون اآ�#�Oُ6 وت
Sت ا�	@	�> �ا �وا�%���U أن ا"H	@� ت4O آ��
K*
��	ن �> . اآ�#	ل ت(�ی%^ ا�U*4ي أو ا����K أو ا�%Oف ���:#�\ وا�	S#ا� ^� K:�%��

����QSوف ا��$�	�
6 ا�*�ي ا�#�#�] Sج�$�ظ ا�	ج وا"ن�	�و ا�ن4 g	��  .... ��%#� وا�
  

 	��� ا�#�#4ر!�>: را�A ل	
  ا5�
�#	 یr!m �^ أن ا��	�; ا"! �K، آ#	 !%mآ4 �	5ر@	م، ی�	نK �> أY�H ن*L ا5���، 

P�	ا�� ;�	�و�	 زال ��Y اlن 4Hی4 �> أ�
	�^ ا�Q	�[�> !> . ��	رن� �] �	@K دول ا�
�4 و@z و��F �4ا، خ	�� ا��#4رس � ی��Uن ا�#4ارس �> ا5�!	س أو ی[	درون:	 

�	��Qادي وا�#%	�W ا�%	ئ��، و�!�#	 ا"ن	ث.  
�47د ا�ن��	ل �> ����� ا"ن�	ج  Kه ���	Oت ا�	�#�U#أن ا� Y�H W
وإذا آ	ن ا�(6 ی�
��; ���^ أن �	����� ا���; وا��(%�����	، �	�%���U ا��O#�� أن آ6 ش�k �; ی�*�` � Yإ�

�gی��\ Y�H ه	�\#H ال��ة 	�O6 .  ا�� Ka6 ا�#�#4رس ی�
Sأن ا� ��uم آ���و�
 	� 6)��و!	 داخ6 ا�#4ر!�، �#	 ی4X ^%7O ا�رت#	ء �K أ�a	ن ا�'�ارع O� ^ت	أو@

��	�� <� 	:
  .ی(�%
��� و ا�����; ی#(%	ن^ �>  �
6 نQ�7	 �> ا��S�� <��mَأن ا�#4ر!� ُت 	aآ4 أیm#> ا��و

�اف ن*�Q	ا�
:; وا"دراك وا�ن4�	ج وO> ا�ن�ن^ 	�#O6، ویQ��*#ا�:� ا���أن .  	آ#
 k����� ،ن��O'#ت^ ا�	@	�6 
Sا� 	غ ��:�ِ
�_ن'�S ��ازی� ُی W�َ��ا�� ا�����; H	دة �	 ُت�
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�:gu ا��!��� �> ش�ور ا�(zQ وا�q]a ا�%
*K ا�%	ت� H> ر�~ 4Hی4 �> ا�%�ا��o أو 
�اع ا��5	ل� <H.  

  
  ا5�
	ل ا�#'�دون : خ	�*	 

�د d	ه�ة �4ی�� أ��زه	 ا���4م ا�%7	KH و �	 را��^ �> ت��Oت ا��#	��H ا'��
� !��#�، و�> أز�	ت �A ت	E���ى ون'�ء أ��	ء H'�ائ�� وQ)ا�#4ن ا� K� Fآ�وت#

  ... .ا@�7	دی�، آ	�SQ	�� وان�
	ض ا�4خ6
 	:�U�	�� zو�	د و���ا d Y�H	ه�ة ا��')Q� z$���!@4 ا ��ا�4ول ا�#��4 zن	وإذا آ

)� ��	ت ا"! ��� ت4Qو أآ�� خ�Sرة، �(�ن:	 �	 زا�z ت%$#�U#ئ6، �#'(�� ا�	ا��! ��	
 ;:
��د � �*mو��� و� وKH أو إدراك ���Sرت^ Y�H ن
*^ وY�H ا�#�U#]، و�4ون ت'#��

^H	X5و.  

6 ا�#'�د � ت(
QH ^�� K� K	رات Sوا�< ��A ي أو�! ��A :#\ أو�6 أو #:�

r�)��>ا�� K� ^�X5ن و ،���)�� �> ذ�� Sا@] أخ . Y�H ا�S4ای� خQا� K� 6)'ی �:�
 [#�U#ا� Y�H �Sخ Yل إ��Oام ی��ن
*^ و�*���Q^، وH%4�	 یFداد إت�	ن^ ��U%�ح وا"�

وه� . و����م أن ا��'�د ی�ا��^ H	دة ا��#�د Y�H ا��aا�q ا���#	��H وا��	ن�ن��. آ(6
Oا�#�4رات وا�ن K�	��اف وت���; و!	ئ6 ا"��ام ی���ن �K ا5ذه	ن �	��*�ل وت

�فَ�O#ا�. ...  
  

  ا5�
	ل ا�%	ز��ن : !	د!	 
 o
%��ث	ر أخ�ى  ^� �إن ا��'�د @4 ی(�ن �> ن�	ئ� ا�%Fوح أیa	، إن#	 هuا ا5خ�

^� F�� اد��ة @4 ی(�ن داخ��	، انS @	 �> ن��S . ا���Sرة، ���u یLU إ�U:وح أو ا�F%وا�
 <H 	�O�ا�!���ار و ا�S#_ن�%� و �47ر ا��زق، و@4 ی(�ن ���%�، �K اتU	g ن��S أخ�ى 


� @4 ت(�ن ا@�7	دی� أو ا��#	��H أو !�	!��. �> دو�� 5خ�ى���� ^�	Q!وأ. ...:  
  g	Uات K� ى��ة �> ا��U:ا� ،��H	#دی� ـ ا���	ب ا�@�7	Q!N� ل ا�����4ي	�#�	�
�ه	 یFداد �4ة �K ا�4ول وهK ا�$	ه�ة ا��K � ت*�; �%:	 ن�K� �S ا��	�;، إن#	 خS. ا�#4ن

�H g%4 ت[��� . ا�%	��� K� ^%H ا�4ول ا�4��#���A <� �
6 ی�	نK أآ�Sم أن ا����و�> ا�#
KH	#ا��� ^S�O�.  

�ي، أو ��رة انQ:	ر  aOا� q!ا�� K� ج	�4م ا�ن4H 6)ش r�)4م ا��H �وت_خu �$	ه
�
�a#ا� ��S%#ا� ��	6 ث�Qت� ���� وی���ن ا�%Fوح H	دة .أو ر�~ �%#q ا��O	ة ا�4Uی4 أو �

\���FU ا�#	دي، �*�ء ا�#*(> و�mQس ا��	� . ����u ی4Qو أن ����r أ!Q	ب و�$	ه
� ه%	�	aت� r�)ا� ت.  

 6#���O	 H> ا� ،���ة ن�O ا�4ول ا�%7#U:ا� K� 6�#وح وی�F%�� �           .��	ل �خ
 آ���ا �	 ی��W وH K%A> ا��Q	ن أن ا�خ� ف ا���	ئ4ي وا���	�K وا�خ� ف �K ن#q ا��O	ة


6 ت#@F	 �K ت(�ی%^Sا����5، و� ه� ی*�*�; . �4ى ا� ���	ی�^ ا����:� �
�Oدة � ی	H �:�
\�#:��� ^X���	�(	�6 ����	�� ا��Q%�5، �#	 ی#Fق ه�ی�^ ا���	��� وا���	ئ4ی�، وی)1. (  

�وب و ا��S	�%	ت ا�4اخ��� أو ا�#��4د Oا� K� دة	H k����� ��!	�*6 ا��ا��ة أ�	 ا�
�@�� ا��K . ا5��اف��ات ا���وب وا�%Oأن ا� k���*ن Kآ ��Qآ k�O#�� ج	�Oو�> ن

�	�4ول  	:%� ��Qء آFب، و��%U�	� 	:#$���:	 ا��	�; �K ا�*%�ات ا5خ��ة آ	ن �H
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وی(
K ا��6��# ���S*�� ��a>، �%�ب �Q%	ن، أز�� . ا"! ��� أو �:	 أ��اف �*�#�
Qن، ا�	ن*�	ل، أ�[	�ا��7 ،��!%� وا�:�!�، أز�� أ�Q	ن�	، أز�� إ@��; آ'#�� ا�FUائ

�ث	ره	 �	دیً� ����	ن... ا�:%4ي، إ@��; آ	را�	خ zزا� 	� Kب ا����� ا���� Lن	� Yو@4 . إ�
�ی	ء �> ا5�
	ل وا��	�Fی>، ��� H> نFوح � ی�> ا5U
ن��z �%	 و!	ئ6 ا"H م ��را �

\��ت��
^ �> ا5ی�	م وا�#'�دی> ن	ه�� H#	 خ�
�^ و. ��O	 H> ا5�> أو و!��� ��
<�@	�  ... .وا�#

 �Qدي أآmي یu�	� ،KH	#Uوح ا�F%ة أو ا��U:ا� LQ! ن	آ 	ت وأی�	Oا� [�#� Kو�
6
Sار. ا��#> ه� ا��  یmدی^ Y�H ش(6 ا@� ع �^ �> و!S^ ا�#_��ف و���	ن �> ا�!��

	ن �> ا���ت ویmدی^ أیa	 �K ��رة ���. وَ�ْ#�^ ن�O ا�  ت(�r �] ا���	�� ا�4Uی4ة
  ... .وا�!���ار، و�> ا�4را!�

  
 	��  ا5�
	ل ا� ��Eن: !	

��	ن �> ا�!���ارOا� Kوه ،���إن#	 ا�uي . ه%	ك ��	ن	ة �'��آ� ��> هgu ا�
�E وا�*	
��	ن �� Y�W� < ا�#�ا�%�Oه� ا� guه F�#م . ی	�#�	��وف !�	!�� d 6d K� P�O�
�ة �> !(	�Qت آ	E� �Saت ،��H	#ا5ول، وا�� K��5ا ;:%��� <H وحF%�� ب�%Uن دول ا�

�@�� أو أه��� أو نFاH	ت H وب�و�[	درة أو�	ن:; ��O	 H> �(	ن ��>، و��ارا �> �
��#�O� ارىء�S� ;:� داخ���، أو إ� ء ... �QUت K6 ا���ا��� ذ�� �> اQ!5	ب وا��Aو

  . ا�#�ا�%�> Y�H ا���Uء إ�Y ا�4ول ا�#U	ورة أو ا�4ول ا5خ�ى
�# ی�> ا� ��E>، ��:; �> ا�U%�بو����م أن ��� .  ا��	�; یQأن أآ 	aأی 	م ه%���و�

�g ه; ا5�
	ل، ا�uی> ـ �O(; ت[��� ا"@	�� ـ ی4Uون �A أو K!	�*ء ا��U> ا���ری> �a�#ا�
	:��یH �Q%:; ی7���H L:; ا���	ی\ �A ��	ث� <a� K� ة_U� ;:*
�وف . أنd أن 	آ#

��A ،ری�F� ت(�ن 	�دة 	H ء�Uی#�ا����(�r ی#(> .  ����ة 5�*q ش�وط ا��O	ة ا�(
� �mه�� ��#�ا�%� �A ،	�H	#ا�� �
�و�� ا@�7	دی	، ���(�O� أ� ت(�ن gu6 ه�� ���
S�

  .ا�7	� �O�Q��* ؟ 
  

  ا5�
	ل ا�##F@�ن H	ئ��	: ث	�%	 
ت#Fق ا�� @	ت ا5!�ی� @4 ی(�ن ن���U و�	ة أ�4 ا5��ی> أو آ��:#	، أو ن���U ان
7	م 

� وا"ی ء أو ا!�O(	م ا�� ف ��> ا�Fو��>ا�U:ا� LQ*�و�F . Kو��� �*LQ � ق أو 
�#�] ا�O	�ت �	�$�وف ا�#��'�� ت��Oل A	�Q	 إ��O� Y; تuوب ��^ H @	ت ا�#�دة 


6 ا��K . وا���	�r وا��(	�6 وا�!���ار ا��K �> أ��:	 ُش��ع ا�FواجSة ا�	�O� K�	��	�و
�اءةQ�	� ����QSا� 	ت:F�� ،ق��Oا� q*���	ن �> أ� Yاب، إ�uH Yل إ��Oء ت�	
 وا�7

 ��H	#وا�� ��*
  ... .��%�:K ر��� ا��uاب هH gu	دة إ�Y أز�	ت ن
�	ت #�U#ا� K� ;@	
���م أن ن*L ا�S ق وا�ن
7	ل وا�� �	ت �خuة �K ا��#�

���	�	ت، ا"! ���، ن$�ا �����Oت ا���#	��H ـ ا�@�7	دی�، و�	 ی�ا��:	 �> ��اع ��> ا
�S���#ت ا�	UیFا� K� داد �4ةFاع ی��.  

 K� <�%*O#ت^ و�4ى ا��
K� 6 ا�#	KX آ	ن ی4U ا�*%4 وا�H4; �4ى أ��اد أ!Sوا�
ا�#�U#]، أ�	 �] ت��4 ا��O	ة ا���#	��H وXَ%� ا���\، وت[�L ا��O	ة ا�#	دی� Y�H ا��O	ة 


6 ا�##Fق H	ئ��	 � ی4U �^ �> � ذ !�ىSا� YOX_� ،و���� ا�'	رع، یa�O%^، ی�(
6 ا�
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�Eی�Qا� ^���
S� ة وا�#:�4دة��Sت ا��	آ6 ا�*��آ g	ی	ث% K� ;����� ^� و�#*���Q^، وا�#:�4دة   

��� إ�Y ا�U%�ح وا��'�دSاءة ا��� <� 6
Sی%��6 ا� 	�4%H ،[#�U#��. ...  

  
 	�� ا�'���H> : ت	!�A ل	
  ) 1(ا5�

�	ت هgu ا�$	ه�ة ��*z �4ی4ة، إن#	 ا�4Uی4 ��:	 #�U#ا� ~�Q�ت
	�':	 ا�#:�ل 
�:	 ا�����4ی� �	 زا�z @	ئ#�، وانa	�z �:	 أ!Q	ب أخ�ى �4ی��، ��د�ه	 . ا"! ���	Q!_�

�ض وا�7�A	ب�... ا�ن
�ـ	ح ا� �4Oود ا�uي ی67 أ��	ن	 �4 ا�نO ل، وتFای4 ��ائ; ا�
SXا 	�4%H ،دی�	ا�# \�	
�ت 4Hی4 �> ا�
��	ت وزاد ا5�� �4ة �] ا5ز�	ت ا�@�7	دی� وت
�اX:> إ�	 �(*L ��#� ا���\ أو ��H POQ> ا���اء وا���	ه��Hأ [�Q�. ...  

6!	%��� KH�� ا�Fواج ا�#U	ل ا�'Q���	�Fواج ا"@�ار . و�4ی:K أن ا"! م ی WOوی�
 <�Q%! 	#دة، آ	H 6ٌ أو�H ^��u)^ و �; ی�و��	�Q%�ة، آ�!��� "�O	ق ا�%*L، إذا ت���ت ش

	��� .��u�KH�� ش�A �4�
6 ه� .  �(6 �
6 ُو�4 خ	رج هuا ا"�	ر ُیS�� W� ن أول	وإذا آ
 ،WOا ا�uه <� Y�� 	�و�O� 	4ن��� Kی_ت KH�� ا�'�A 6
S�	� ،ة�ا�K� WO ا�ن�*	ب 5!

<X	Oا� <� 	aأی 	#��و�	 �> أٍب ش�KH ی#%O^ ن*Q^، و�> ا��	ئ6 ورO� . ك��	دة ت�
،����#��#	 ی[%�%	 H> ه�mء ا5�
	ل �	5�	آ> ا� [�#Uوف �4ى ا��� أو ا�#*�'
�	ت �

  .ا"ثQ	ت
� ا�'�KH ی%#� H	دة �A 6
Sوف، أن ا��إن#	 ا�%���U ا��O#��، �:#	 اخ��
z ا�$
�*LQ �	 ی�	ن�^ �> أز�	ت ن
*�� ـ ا��#	��H و�	دی�،  ،[#�U#ا� [� r�)ا�� <H اF�	H

:	ی� @4 � ی4U �^ �> �_وى و�K ا�%... أز�	ت ت%�(K� ^�� Y�H o ا�����; وا�!���ار
[#�U#ا� Y�H د��َ�; آ6 ذ�� إ�Y !��ك �%	ٍف ����; . !�ى ا�'	رع، ی���; ��^ آ�r ی�#���

	:��H َرف	��وف وا�4ة، هK ا"ه#	ل �> . ا�#�d ;:�#Uی> تuل ا�	
���ف ا5� WOوی��
;:�#�U� ف��.  

  
�:; : H	ش�ا  6
  )ا�#�Q%�ن(ا5�
	ل ا�#�(

�	د H> إن �ئ�O ا5�
	ل ا�#��:	 أ��	ن	 @	!; �'��ك وه� ا"#U4 ی@ g H4دة أ�
�����Oة ا���:;. ا5! 6
إن#	 ا�*mال ه� . وا�#�d�$Oن �%:; @4 ی4Uون أ!�ة أخ�ى ت�(

 K� 6
S�� W�Oی� 	�6 آ6 �
�	� ;:� W�Oرة، وه6 ی�	�ه6 ��  ی4%��Uن �K أ!�ه; ا�#*�
���؟�QSوف ا��  .ا�$

Uن ه� ا"ی�)�! KOS*اب ا��Uبا�	ل . 	
أ�	 ا��6��O ا�#�#�Q�� W> أن 4Hی4ا �> ا5�
��Xن �4وره; �5%	ف �> ا�#�	ن	ة��:; ی� 6�
ذ�� أن . ا�#�Qَّ%�> أو ا�ُ#%���F> أو ا�#َ�َ(

 6
Sا�<Y�%Q�#ا� >^� z�
�~ . H	دة � یO#6 ا!; ا5!�ة ا��K ت(�وH%4�	 ی4Qأ �K إدراك 
��ة ا��K ا5��ر � ی�PQ أن یY�H [�S وا@�^ ا�ُ#ّ!N� 	����� 	%��ف أن^ ��o ا��� ،

<L*�%ی >	:� .Y�%Q�#6 ا�
S6 ا�Q��*� ت، ت:4د	�> �4�ذ��  g�... و� ی�
Y ��4ار �	 ی��
�ا Q��� ،	��#H Y�%Q�#6 ا�
S�� [#�U#ا� 	:� ��	ن	ت^ �> ن$�ة ا����	ر ا��K ی%$� <H ه��	ن

��uأن^ @4 � ی(�ن آ [� ،Yزن <�  ... .إی	g دائ#	 ا
  
  
  



 

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

 

 �'H دي	� : K%ت� L�7> ت��ل ا�#*4�َ��َون 	
  ) أ�
	ل ا5ن	��L(ا5�
 ،;:%H Y���#وا� <��H�� ا�'�A ل	
�N� �#�aا��5اج ا� ^
وآ_ن ا��	�; �; َت(ِ

  .�	!�4Oث و!	ئ6 أخ�ى � !�� د، ت*	ه; �K ت(��� أ4Hاده;
�ط أ� یmدي '� <)� ،	H���	 شO� o�� ب	Uن�� KQSا� ;H4م أن ا����� و�'� Yإ�

�یK� L أ!�ة ��*z �^، و�	��	�K خ�q ا5ن*	بA 6
�.  
 rS%� 4Uَ%�*�ُ� ب	Uن�� ��ا� ز rS%از ا���ا �	 ی(�ن أ�4 ا�Fو��> H	�Fًا H> إ���)�

KQ%ن` أ�	� . LUی  � ،rS%�	��ع Qدة ا��	H ع	ت*	���z وH ����وإذا آ	نz ا�4ول ا�[
H ًى_%� K� ��� !"ت ا	�#�U#ن ا�_��6 إن ا�$	ه�ة �4أت ت'[F�� 6ا �خuا ا���H	د  ،	:%

�یL أو ��ی�a ا��أة A 6ر� K%� <� <ل ا�#�_ت�	
�K ا�ت*	ع، �#	 ی�ش` أ4Hاد ا5�
� ��4ور ��H:	. أ�%��Q أو ر�; �*��	ر، � رت
	ع�A ة�و�> ث; . وH%4ه	 !�Q7` ا�$	ه

6 ��*��Y7 ا�4اء وی�F ا�4واءO
  .�_ن*L �6 ه� ا��47ي �:	 @6Q أن ت*�
� ا�'�KHو�A 6
S�	� WOَُی� KQ%ن` أ�	� rS> ن�6 ا�#*���4 
Sت^ . ا��و!�اء أن(

K���Oا� ^Q*ن �����ض �#�وه� أ�� � ی��� �> . ا5!�ة ا��K تa�O%^ أم �، �yن^ �
KH�� ا�'�A 6
Sت ا�	�أز <H ءKش K� rت � ت���	�أز . ��H�%� mQ%ا�� L���P ی7

Q� و� ،����Oا� ^����� 4%H ^���� ت#�دg ا�#�O#6ردات ��.  
  

 ^X��
6 یSض �^ ا����4 ا�uي أوردن	g، أن ن*���k أن آ6 ���	ن ی���K �4ا، �Q�
��	ن �> ا�O	X> : ���:#�\، !�اء آ	ن ���	ن	 �> ا���Oق ا�#	دی� أو ا�#�%�ی�O�	�

��	ن �> ا�S	@	ت ا�U*4ی� وا������ و ا�O*�� أیa	 ی:#'^، وآ��u ا�'_ن Oوا� ،gی:4د
��O�� �Q*%�	�  ... .	ن �> ا�:�ی� أو ا�%*L أو ا5!�ة أو ا�!���ار أوا�#��>

  
 Kی� ا��	#Oا� <H ءل	أن ن�* 	%� WO�� ،\#:#6 ا�
S> ی(�ن ا�� 	و@4 �4دن 	�أ
 67
���، وه� �	 !%O	ول ا"�	�� K� ^%H ا�Xوا���ان�> ا�� K� !"ع ا�یa#%:	 �^ ا�'

 Kا�#�ا�:  
  
  :�ا�\ :ا�
�، إن 4Hی4ا �> ا5�O	ث وا�4) 1(U:#ا� K� ��� !"ت ا	��	Uل ا��� zی�را!	ت @4 أ�

�	ت ا����5 أو #�U#ا� <��وأن'zE �> أ��:	 ه��ت تO	ول إ�4اث ت�	رب �(�ي ��%:	 و

�، و�:#:	 و�*	4Hت:	 Y�H �6 �'	آ�:	�a#. ا� ��ا�] �
�aل: ی%�ا"ش(	��� : و�	ء 

�ر!	�� �	�*���، آ��� : �ا��	ن�ن�� ���دة وإH	دة ان4�	ج ا��#	ل ا�#:	��ی> ا�#[	ر
�	ط، �  .95-1996ا���Oق، ا�

)2 ( Yع إ�����ی#� ا�FنK� Y ا�'�ی�� ا"! ��� : أ�#4 أ��ی�4: ����!] ی#(> ا��
�K، أ��و��،��	ط،  وا��	ن�ن ا�#[�  .85-1986 آ��� ا���Oق، ا�
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        الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

 ية والقانونية لألطفال املهمشنيية والقانونية لألطفال املهمشنيية والقانونية لألطفال املهمشنيية والقانونية لألطفال املهمشنياحلماية الشرعاحلماية الشرعاحلماية الشرعاحلماية الشرع

            

            

        ألولألولألولألولاملبحث ااملبحث ااملبحث ااملبحث ا

         الطفل عامة الطفل عامة الطفل عامة الطفل عامة  حقوقحقوقحقوقحقوق
  

  ا�K� WO ا��O	ة وا�#T�U إ��:	: أو� 
�ی�: ث	ن�	 Oا� K� 6
Sا� W�  

6: ث	��	 S�� ن�ن��	ا�� ���Xق ت:; ا�����  
 	��  ا�K� WO ا�:�ی� ا���	��� ا���	ئ4ی�: را

Y�H 6 ا5!�ة :خ	�*	 Sق ا����   

Y�H 6 ا�4و��  :!	د!	 Sق ا����   
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Kن	67 ا��
 ا�

	ل ا�#:#'�>�N� ن�ن��	وا�� ��H�  ا�O#	ی� ا�'

  
�ة إن ا�#�	S
�ره	، �	"! م دی> ا�Qی 	� 	:� K�Xن�ن ا��	ع وا���رن� ��> ا�'

 YOX4 أن أ���ي، وا�'��ب ا�#��4�� �; ت��� ا���Oق إ� )
ا�*��#� وا�#%WS وا�*#� ا�
WS%#ة وا��S
���u ی4Qو �%u ا��ه�� . �:	 a� o�ِ	ري ���:	 ت%uQ آ6 �	 ت*��OQ^ ا�

  .ا5و�Y، أن ا�#�	رن� !�(�ن ��#�ة

H 6	�� و!S4ای� ���ق ا�Qا� K� �4ُد��ف )ا�#POQ ا5ول(�ف ُنَ��4ه	 ا��� [�S�*%� ،

�د �^ 
��� هuا ا5خ�� ت��Ka أن تXو zن	إذا آ 	�6 ا�#:#\، و
Sا� g4��
Y�H أي �%:	 ی
 ���	Xی� إ	#�)Kن	ا�� POQ#ا�:(  

  

H 6	��: ا�#POQ ا5ول Sق ا����  

  

S4ال ��ل ���ق ا�Uح ا����Q%#	 . 6 ه� �	5!	س ت[�� ا�%$�ة إ��:	��6 ا�uي أH	د �

آ	ن ی%$� �:	 ـ �6d K ا��	ن�ن ا��و�	نK ـ آ��Oق ��(Q	ر Y�H ا�7[	ر وآ*��S أ��ی�، إذا 
 ،�S�*�� � ������� ¡6O� ;:أن Y�H ر	7[�� ��	lی� ت%�(o ـ �K ا���ن ا�#	KX ـ ��%$

aOأن ا� Y�H ،ر	Q)ا� Y�H ق��O�� �	ن� وا�Q	ت وا��Fا�	ت � وY�H أن:; ا�#*���Oن أآ�
�د ���قU� .  
�4 أن �	zA ه��E ا5�; ا�#�4Oة  وی4Qو� ;�#��ی�:	 إ�Y ا��� K� ة�أن هgu ا�%$

	:a�Q� 	ن�
6 ا��K أشSن ���ق ا�_'� ،Wا�#�اث� <� �H�#U� ... 4ی4ةH دول z@د	7�
���u ا��7[� ا�4Oی�� ���Oق ا"ن*	ن ��%Q�� ،	:��H .  

�ض ��H:	 ا���ام ا���Oق و�4ی:K أن انa#	م ا�4ول ا� Kا�4و� [#�U#ا� Yإ� ��� !"
وإن ا�'�اآ� ا��K ت*�Y إ��:	 . ا��K آ�!�:	 �6 ا���ان�> ا�#�	رن� وا�#�اث�W ا�4و���

�ه�ن� � zOXر أ��أ 	ل، آ�:	4ات ا�'#H	*�ك، و�A	���Q دول ا�U%�ب، وا���	ون ا�#'�
 	:��ف ���	ده	 �yثQ	ت �4ى ا���ام دول ا�U%�ب ����Oق ا�#���#�ا�>، و��ً	 �#
	ه�#:	 وأ

  .ا�4و���
  

W�@د ���	ن�ن آ6 دو�� Y�H �4ة أ�ٌ rی��). 1(�(> ن$�ا ���4د ا�4ول ا"! ���، �	��

6 أzOX آ���ة، و�ئ�O:	 �; ت��@H r> ا��Sل، ودرا!�:	 Sق ا���O� ى��> �:� أخ

�آ�Y�H F أ��	� K
و!%4رس . ه#:	ا�#*�
��a ت�4H L�Sة �E	ت �> ا�7
O	ت، ���u ن(�
K�Xن�ن ا��	ع وا���
6 �> �%$�ر ا�'Sق ا���� Kی� 	#�� .  

   وا�#T�U إ��:	  ا�K� WO ا��O	ة: أو� 

6 < ا�K� WO ا�#�O�� T�U	ة>ت�#4ن	 ا!��#	ل QH	رة Sن ا�	�#Oن�ن ی	ع وا���5ن ا�'

K وهgu ا�O#	ی� ت�Y�� .� 6�# وه� �%�>، �%��ل إن ا�U%�> ی�#�] �WO ا�#�O�� T�U	ة
	�!	�! 	���	، وا�#��Xع ی_خu أ��	ن	 �	Q� وت	
���ی; �6 ا�4ول ���:	ض، U. ت 	إن#

�ف �^، وی���ى آ�#	 زاد ��ا�#:; �K ا5�� أن �W ا�K� <�%U ا�#�O�� T�U	ة ����د، �
g�#H. ...  
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�د إ��	ٍء U� [@ا��ا K� ا، ه��وا�K� WO ا�#�O�� T�U	ة ا�uي ا���H4^ ا���ان�> �mخ
و@4 ت��Y ا�'�ع . ��Xع �> ��~ �K ا�#%	@'� �H K:�د ا"! م ا�Fاه�ة�#	 ن	�^ ا�#

 ،	�Q� ���@�#، ا����	ا�# ��u�	��ف �^ �Hئ6، وا	ا��! Y�'� <�%Uة ا�	ی� ��	#� K� !"ا
��	ب وا�4ی� وا�(
	رة�	� ^��H 4اء�Hزى ا�	و�. ...  

  
،W� ��]���z ا���6 � Pدی	ت وأ�	ی� <�%Uی� ا�	#O� KH� وت4OثH z> �	�#47ر ا�'

Wوا����� W2(ا��� .( <�%Uة ا�	4ء ��� Y�H ف��و�X Y�Hئ:	 �uل ا���#	ء �:�دا ���
�نuاك LSا� ^��H ��#	 ا!�� <�%���~ ا"�:	َض ���S	 أی	 ). 3(وت�Sره	، �*�Qم ا���O�

^�� 6�	��~ اlخ� �K ا��Qت4رج ا� 	#�� ،<�%Uا� �#H ن	4د ... آ�وأ!	س ا�خ� ف ت
،Wا�6 ا�������4 ن
x ا��وح �	�(6 یU#] ... وت�4د اlی	ت وا�5	دیK� P ا�#��Xع��أ�	 

�وری	 "ن�	ذ ا5مX ض	; ی(> ا"�:� 	�ی;، �Oا�� Y�H . Kی� 	#�� ^�
  : ونU#6 ��ا@r ا�
)   ����� K� <�%Uأي وا� ،L�7ا��� u%� ض	ن ا"�:���Oی ���	%O(�� وا��	6 ا�#U� 

�ی> ا�����W ی�;Q��
� ا5�'	ج، �S%ا�uئu%�  . <� <����4 ا���م ا5ر��ی; Oداد ش4ة ا��Fث; ت

� أ�'	ج{: و!%4ه; �ی� . ا�����`S> ن�ن 	ا"ن* 	خ��% 	1(}إن.(  
 )��� �> ا�����` آ4Qای� ������W، و�	��	�K ا�4O ا�
	�4O�� 42  6دون ا���م أ�	 ا�'	�

���O6 وا��Oا� <�� .g4���م O6 ذ�� ویQ@ ض	ح ا"�:	Q�� .l دا	ن { : ی�ا!�%	ا"ن* Wخ�
 W�H <�{)2.(  

Pو�4ی :< 	:�#! Wوخ� 	�7ره� 	(��ا�  P����ن ���� �
� اث%�	ن وأرS%�	� �إذا �
 L�)ء وی	ش 	� ��و��4ه	 و�O#:	 وH$	�:	، ث; ی��ل أْي ر�K أذآ� أم أن�Y؟ ���Ka ر

  ).رواg ا��Q	ري �K آ�	ب �4ء ا���W(<ا�#��

�� ا5آ�� ت*	�O	، إذ ( %O4 ا�����، ا���م وُیO6 وا��Oا� <�� 6�	
���ا ا�4O ا��
�ة ن
x ا��وح120�� K4 ا�����`، وه�� ��� أش:����Q:	 ی�Uز ا"�:	ض 5ي . ،أي أر

<����4 ا���م ا5ر��وه	 )� g�Q�H> ا� ��	ن ه%	وإن آ ،LQ! .م��O� ض	:�"	� g4��. أ�	 
P>: و!%4ه; �4ی	�ی� <����S> أ�^ أر K� ^خ�� [#U6 ذ��، إن أ�4آ; ی�� ���H ث; ی(�ن ،

�P ا� إ��^ ��(ً	 Q6 ذ��، ث; ی�� �]a� وح...ث; ی(�ن�  ) .3(< ...ث; ی%
x ��^ ا�
وی4Qو ا��أي ا5آ�� ا�H#	دا ه� رأي ا"�	م ا�[Fا�K �> ا�'	���� ا�uي أ@	م أ�(	�	 (  

<�%Uر ا��Sت L*O��*	د ذ�� إذ ی�ى أن^ H%4�	 ت*��4 ا����Q��!� �O	ل ا��O	ة �y. ��4ر�� 

� آ	نz ا�U%	ی� أ�O\، وإن ن
�z ��:	 ا��وح وا!��ت ا����� Sرت ن	ن �y� ،ی�	%�

�4 ا�ن
7	ل ��	� Kی� ه	%Uا� K� \�	
  ).4.(ازدادت ا�U%	ی� ت
	�'	، و�%�:Y ا��
  

و�#	 ی*�WO ا���4ی� ا�#U:�د ا�uي @	م �^ ا�
�:	ء وا���#	ء @4ی#	 ���Q	ن ��ا�6 
Wان�:�ا ���. ا����� P�O�<�%Uا� K� ن��	ت�� وا"ن*	Q%ة ا�	�Oا� <�� F��# . وح���6Q ن
x ا�

�أی:; o�ِ¡ و� إرادة، وإن#	 �^ ��آ� ا�%#� وا�u�Aاء آ	�%Q	ت، ��#	 ت%
x ا��وح � ^� o��
�آ� ن#�g واu�Aائ^� Yآ� �*��^ وإرادت^ إ��� ;a%1(ت.(  

  
g��� L*�)�� ،	ً�� 6
Sإذا و�4 ا� 	ی� ت67 ذروت:	#Oأن ا� Y�Hة	�Oا� K� WOا�  .

�ی�'� o
�د ا��X] ت#	م ا�#*	واة �] أی� نU#�وه%	 أیa	 ت��4د اlی	ت . وی�*	وى 
��خ LQ! ق أو 5ي �6 خ'�� ا"
Sة ا�	�O�و@4 ). 2(وا�5	دیP ا�%	ه�� H> ا�#*	س 
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�4Qء ا��O	ة أو ا�O#	ی� أو  W���6�7 ا�*�r ا���ل �F� Kئ�	ت ��	ة ا�7[�� !�اء ��#	 ی�
  ).3( أو ا�4ی� أو ا�(
	رة ا�FUاء
  

�ی�  �W: ث	ن�	 Oا� K� 6
Sا�   
�#�m� ى��د ا�4OیH P%^ ذآU� YOX_� Yق و���و�67 إ�#	ع �> . إن H:4 ا�


	ل أو �4�َ )م1989ات
	@�� (ا��	ن�ن ا�#�	رن وا5و�	ق ا�4و��� �N� ل	��Hی; آ6 ا�Uت Y�H ،
�بO> ا��ز K� ن و��	آ LQ! ت:; 5ي	ی�� <�.  

م �#	 �	ء آ	نz ا���Qدی� ن$	�	 !	ئ4ا، �*�� !�	!� ��4ر�� �(�#� ���a	ء وا"!  
	:��H .	:!	!> أ�ة ��g4ُ ا�#*��K�Q ه� ا!�7E	ل ا�$	ه�
z  و�> أ�6 ذ��. ��#	 آ	ن ُ�dُو 

	��ب �O> ا�*�; وا��ز K� ب	@��ی� ا�O�� 4ی4ةH 6ئ	و! .  
�ی� ا��@	ب آ(
	رة 4H <Hة Oت r�dم أن ا"! م و���  : ذن�ب، �%:	�#

1 . _Sا���6 ا��} ��یO�� _Sخ 	%�m� 6�@ <�و ،_Sإ� خ 	%�m� 6أن ی�� <�m#� ن	آ 	�و
 وه� �m�y�  ،<ن آ	ن �> @�م 4Hو �(;. ر@ �Q�m�%� ودی� �*�#� إ�Y أه�^، إ� أن ی47@�ا

�%�m� �Q@ر ��یO�� . ��یOأه�^ وت Y*�#� إ��ق �4ی� 	��� ;:%��وإن آ	ن �> @�م ��%(; و
�Q@ا�ر <� ����> ت��اlی�	ن : !�رة ا�%*	ء(}... �m�%�، �#> �; ی4U ��7	م ش:�ی> ���	
  ). 93 و 92

� یmاخuآ; ا� �	��[� �K أی#	ن(; و�(> یmاخuآ; �#	 4��Hت; { :ا�K� P%O ا5ی#	ن . 2
 ��یOن أه��(; أو آ*�ت:; أو ت�#�Sت 	� q!> أو�آ�> 	*�ة �'H م	�ا5ی#	ن، �(
	رت^ إ�

�Q@ئ4ة(} ر	ی� : !�رة ا�#l89ا .(  
�ی� ر@�Q {: ا�$:	ر . 3O�� ا��	@ 	دون �#��} وا�uی> ی$	ه�ون �> ن*	ئ:; ث; ی

   ). 3اlی� : !�رة ا�#U	د��(
�> : ا"�S	ر ا�#��K� 4# ر�a	ن . 4 4�#� <H ��	� <H Y�Oی gروا P4ی� K� إذ ورد

� �K ر�a	ن، Sة أن ر�  أ���> �Hف، H> أ�K ه�ی <#���g ر!�ل ا� أن 4QH ا��_�
��>، أو إ��	م !��> �*(�%	���W ر@�Q أو ��	م ش:�ی> ���	� �
: ا��Q	ري: أخ��^...(ی(

  ). آ�	ب ا��7	م: آ�	ب ا��7م، �*�;
و �تY ا�#	ل Y�H ... {: آ#	 ��W�H 6 ا��@	ب أ�4َ أه; أ��اب إن
	ق أ��ال ا�Fآ	ة  . 5

�Q*ا� <َ��Y وا���	�Y وا�#*	آ�> وا�!�رة (} ...6 وا�*	ئ��> و�K ا��@	ب�Q^ ذوي ا��
�ة�Qی� : ا�l177ا( ،} ;:���@ �
�m#و ا� 	:��H <���	��اء وا�#*	آ�> وا��
إن#	 ا�47@	ُت ��

  ) .60اlی� : !�رة ا����� (}...و�K ا��@	ب
�	ب ا��47ق وا"�*	ن <� W��و�	 . �  ا@�O; ا����Q{ : وذ�� إ�Y �	نL ا�Y�H PO ا�

�Q��، وا�5	دیK� P ا�Q	ب )13و12 و11اlی	ت: !�رة ا�4�Q(} ... ر@�Q ���. أدراك �	 ا�
  ) .1(آ���ة 
  

�6 وX] ا�'�ع !�	!� ��%	!�� �%Fع �(�ة ا�!��@	ق �> ا5ذه	ن إ� @	، 	�#�	�و
�، و�K ن
o ا��@z إH	دة ا�Q�H	ر 'Qا� [�#� <���ی� وا��*	وي ��:	 Oم ا�	$%�وا!�4Qا�:	 

��ری>O#4 ا��Q���د ��#��Xع �%�zQ ا�#(	ن� ا��K ا���:	 ا�#�ا�K� K ا"! مو!�ف ن. ��.  
�ی� �6O ا���Qدی�Oدئ ا�	Q� ب وإ� ل	@��ی� ا�Oت K� KH�. و��  أ��` ا�%$	م ا�'

و�%�z ... �� شz �] ت�ا�K ا�*%�>، H	دات أ!�اق ا��4�Q وا�*�KQْ وا�[�#	ن و ا"�	ء
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O�و 	!��)� 	�� YOX_� ،ی��Oا� K� WOا� �وأ@�#z . #�	، � ی�Uز ا�4�Hاء ��H^أوا�
 ،	#UHو 	��H ،�'Qا� K%� <����� Y�H أ!	س ا��*	وي �� �6a (@�ا4H ا��%'�E وا��

�Y�H K أK#UH و� 5��~ Y�H أ!�د إ� �	����ى���(`�O7ا� P4یOا� K� ورد 	آ# ، .
�یٍ� ت��4 آ	��� �] و�دت^� K� م	ا�� ^�O� 6
S�� ف�ِ�ُH4ری� ا��	������. و#H �����  ج ذ�� 

  .<��Y ا!��4Qت; ا�%	س و@4 و�4ت:; أ�:	ت:; أ��ارًا>: �> ا��S	ب رKX ا� H%^ ا�':��ة
  


6: ث	��	 S�� ن�ن��	ا�� ���Xق ت:; ا�����  
��	، ی�O	ج �:�ی� @	ن�ن���Q� \���	@K ا�#���@	ت �K أن^ �� <H ن	ا"ن* F�#ی� .

��*%Uوا� L*%ا�!; وا� K!�� ه	ا5! 	ت:	(�ن�ی> . و��و@4 أ�F�z �6 ا���ان�> ا5
	ً���Uَ�ُ  ��یK� r ا�:�ی� ِ�Oة آ6 ت�Q��� ،K#!6 رU! K� 6
S6 ه�ی� ا��U*�� .  

ی%a	ف ���u ا�K� WO أن ت(�ن �^ أه��� � �A%	ء، وا�K� WO ذ�� �	��� �*���� و�]  

6، ��(�#6 �] ا��ش4S] ن#� ا��ت���ى  K:� ،�7@	4أ نQة ا���7ر وخ ل �. أن ا5ه��� ت��


6 ت��	ئ�	 �	�K� WO أن ی(�ن �^ ن	ئL ش�KH !�اء آ	ن و��	 Sی�#�] ا� guأي ا5ب و (ه
�خ�(أو و��	 ) ا5م k�'� ی����	�أي ا��	KX أو (أو ا�#�4م ) إذا أو�Y أ�4 ا��ا�4ی> 

^Q�%ي یuا� k�'و��ن^، ). ا� �و�K �#�] ا�O	�ت �	�%	ئL ا�'�KH ی���Y رH	ی� ا�7[�
� H> إرادت^، إ�Y أن َی�ُش4وا��7�ف ��Q�  .K أ��ا�^، وات�	ذ ا���ارات ن�	�� H%^، وا��

 6
Sه�ی� ا� �
�O� g#	ی� و ��A <� WQ!ن أ	آ 	aأی 	وا"! م ه% . Y�H P� إذ
�	��5	ب F�
o، وَ�َ%] ا�!; ا�
*�ق وا��%	%�� 	Q�QO� 	#!ا ^O%� :};)*
 و�   و� ت�#Fوا أن

�4 ا"ی#	نت%	�Fوا �	��5	ب �oE ا�!��ات(} ; ا�
*�ق UOی� : !�رة ا�l11ا .(  �ث; أ@
�	ء lا Wت	H Y�H 	ودن��ی 	دی%� 	Q6 ذ�� وا��
W� 6 ا�ن�*	ب 5!�ت^، و�S��} ;ه�Hاد

�	ئ:; ه� أ@*H q%4 ا� l {) ابF�5ی� : !�رة اl5ا.(  
  
 � WOوی� ت���	ت أخ��H ع��	@�Q ن(�ان ا�%*L، أ@	م ا�'� ����	4�ِ �(> ن$�ا �7
g4و� .Pذ�� �4ی k��� :< ـ ^Q�� <� ^أن ;��أی#	 ر�4O� 6 و�g4 وه� ی%$� إ��^ ـ أي ی

أخ��^ (<ا��LU ا� ت�	�Y �%^ و�Y�H ^Oa رؤوس ا5و��> واlخ�ی> ی�م ا���	��
Kئ	ور: ا�%*u%ن وا�	ب ا5ی#	> ا���4: آ��ء 	
�	ب ا��[��� �K ا�ن� .( �وFHز ذ�� �_وا�

:%�	��%	ء N� �:���ة���	ئ(; �#> رH LA> أ��^ �:�>: H K> ن(�ان ا5� <H ا�QA�  � ت
�
� أ��^، �	���H �%U^ >: ، وی�	��^ �4یP<آ�A ^أن ;��� أ��^، وه� ی�A Yإ� YHَاد� <�
�ائ~، و�*�; �K آ�	ب ا"ی#	ن(< ��ام
  ).رواه#	 ا��Q	ري �K آ�	ب ا�

�> �K ا5ن*	ب ��	�� ا�%	س �	�%:K  وذ�� إ�Y �	نL أوا�� أخ�ى ���:�Sا� <H :
<�ٌ
�> �K ا�%*L: اث%	ن �K ا�%	س ه#	 �:; ُآSا�...>);�*� gن: روا	ب ا�ی#	)آ� 	47ا@� ،

Y�	�� �	 اآ�*�Qا ��4 ا��#��ا �:�	ن	 {: ����^ ت�]�وا�uی> یmذون ا�#m�%�> وا�#m�%	ت 
	%�Q� 	#اب (} وإثF�5ی� : !�رة اl58ا.(  

  
 	��   ا���	ئ4ی�ا�K� WO ا�:�ی� ا���	���: را

 ��@	

6(م 1989إن اتSن ���ق ا�_'���:	 Y�H �#	ی� ) O� ،4ا �4ی4ا:H �Q��ت
 <H أو �
�a#ُا�4و�� ا� ��	ث� <H ���	ئ4ی� وا���	��
H 6%4�	 ت���r ه�ی�^ ا�Sق ا����

	#:�	7
ه%	 �	�uات �	و�z إیU	د ���ل ... 4��Hة ا��ا�4ی> أو أ�4ه#	، خ��7	 H%4 ان
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�aت � Kتت������، آ	ا�� � LQ*� 6
Sق ا���� [.     
�ا�� ا�����; �] ه�ی� ا�#�#4ِرس و����g4، وإA%	ئ:	 �#�اد � r��)ت Y�H z�� 	#آ
... تFرع ��^ روح ا���	ون وا��*	�` �] ا�o%U اlخ� و�] ا�'��ب وا5�; ا5خ�ى

��> ا5�
	ل Y�H أي F��#ت آ6 تuQون ،<���	� وا!��F�z آ��u ا���ام ا5@��	ت ا�#��#� 
  .أ!	س آ	ن

  
	:�: وا"! م آ	ن ا@" WQ!5	�� �Q	دئ^ Y�H أ!	س ا���ام �	@K ا�4ی	ن	ت وا���	ی\ �

، و4Hم إرA	م )61اlی� : !�رة ا5ن
	ل(} وإن �%�Oا ��*��; �	�%` �:	 وت�آY�H 6 ا�{
!�رة (} � إآ�اK� g ا�4ی> @4 ت�Q> ا��ش4 �> ا�[�K{: ا�%	س Y�H ا�H%	ق ا"! م آ�ه	

Qةا�����Xح ��ق ا���	�6 ). 256اlی� : � z%�� �]���و@4 ورد �K ا�5	دیP واlث	ر ِ�(; 
� ا�#*�#�>، وآ�r أن ا�*�; آ	ن وا�Lَ وُخ�Wَ ا�
	ت�O> وأن ا���وج H%^ آ	ن �A [�

�	��; ا�4ی>�� 	��	%� .  
  

� ا�#*�; آ	ن أ�4 أH#4ة ن'� ا��H4ة وتL�QO ا"! م ��%	س �A ة��6 إن �*> ��	ش
����7	�^وت ;:
�	�O(#� وا�#�H$� ا�O*%�{: ی ��اlی� : !�رة ا�%6O(} ادع إ�6�Q! Y ر
و�� {)46اlی� : !�رة ا��%(�Qت(} و� تU	د��ا أه6 ا�(�	ب إ� �	��K هK أ�*>{، )125

�ان(} آ%$ً� z	 ���A ا���L �ن
�aا �> ����#H ل�آ#	 أ@	م ا"! م )...159اlی� :!�رة 
@	� [� 6�	���� 4Hار@�ا��	 4#�H�4Qأ ا�#�	ه4ة، . K ا5�! ،;	�H	 ��W��O ا5�> وا�!��

�P�O �	�#	 ت�KS دو�� ا"! م ا5�	ن وا��:4 ���م، إ� واآ�*L ه�mء ���� وذ��، وُ�ِ%َ] 
�> @�6 >:و�K ا�Q	ب أ�	دیP آ���ة، �%:	. ا�4�Hاء ��H:; أو ا�#*	س ���O@:; أو أ��ا�:;

�	ه4ا، �; ُیَ�ح رائَ�ُ 	*
��> H	�	ن�*��ة أر�> �4 ���� 	:Oوإن ری ،�%Uا� �O>) ^��أخ
� ُآْ%ِ:^ >: ، و��^ أیa	)ا��Q	ري �K آ�	ب ا�4ی	ت وآ�	ب ا�FUی��A K� ه4ا	�َ�ُ 	*
�> @�6 ن

�%Uا� ^��H م ا���	ب ا�#�	ه4ة(< � K� داود ��  )... .أخ��^ أ
  

،L*O� وي� وإن#	 أیa	 �Fاءات Y�H أن ا�4�Hاء Y�H ا�#�	َه4 � ی�تL ا�FUاء ا5خ
إ� ...  وا@���ه; �yن ت���ا ��uوه;...{: و@4 أ�#�z ذ�� �ی	ت �> !�رة ا�%*	ء. دن��ی�

ا�uی> ی��7ن إ�Y @�م ��%(; و��%:; ���	ق، أو �	ؤوآ; �7ِ�ت �4وره; أن ی�	ت��آ; أو 
(; y� ;:��Hن ا��F�Hآ; ��; ی�	ت��آ; وأ���ا إ��(; ا�*َ�;، �#	 ��6 ا� �... ی�	ت��ا @��:;

 �Q! ...^أه� Y*�#� إ��ودی�  ،�%�m� �Q@ر ��یO�� _Sخ 	%�m� 6�@ <�> ... و�ن 	ن آy�
�ی� ر@ �Q�m�%�، وإن آ	ن �> @�م ��%(; و��%:; ���	ق �4ی� O�� <�m� 4و� �(; وه�H م�@

�%�m� �Q@ر ��یOأه�^ وت Y*�#� إ��ا، ...�%�Q�� 6 ا��Q! K� ;���X ا إذا�%��ی	أی:	 ا�uی> 
�ض ا��O	ة ا�4ن�	، ��%4 ا� �[	ن; H ن�]�Qت 	%�m� z*� إ��(; ا�* م Yو� ت����ا �#> أ��

  ). 89-94اlی	ت : !�رة ا�%*	ء(} آ���ة
  

دیـ� ا�#�	ه4 نr7 >: وان*U	�	 �] ن
o ا�#4Qأ @	ل ا��!�ل ��Y ا� ��H^ و !�;
�Oداود(<دی� ا� ��
o ا�#�	َه4 ����، وآ#	 أن). آ�	ب ا�4ی	ت، �	ب دی� ا�u�K: رواg أ%� 

��	Q�*� � ������� 	:ن�)� 	:�  .�(��u أ��ا�^، � ی7` ا�#*	س 
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Y�H 6 ا5!�ة: خ	�*	 Sق ا����  
 �H�#U� Yإ� g4ا�ا�K� WO ا�ن�*	ب 5!�ة � ی��@r �4اH g%4 �#6 ا!#:	، وإن#	 ی�

�د و�دت^ وی�O#�:	 ا5��انU#� 6
Sا� 	:Q*�)ا. ���ق ی K� ^�� 	:!رأ Y�Hة و��5

 6��Y آ	ن ث#�ة زواج ش�KH . وا5����Sة ا��%� zQت� ���Xت ا��	�و�*L �6 ا��'�ی
`�O� .وت	
�اف، �] ت�Hار أو ا��@"	� 	aأی L*%ا� zQ6 ی�
S�� 	�	7إن 	إن#   <�� وتQ	ی> 

gاف و�4ود��Hق ا��� K� <ا���ان�.  
 %� �
6 وا�L و�*mو��� أآ�Sن� ا�	a� K� ة��_ن �W ا5! �ذ�� أن . ^ ��	ونuآ�

اتU	g ا��	ن�ن ا�#�	رن وا5و�	ق ا�4و��� !	ئ� ن�O تO#�6 ا5!�ة ��ا�Q	ت ا��H	ی� 
 ��*
�	5�	ن وا�4فء، �:4ف تW��O ن o�*Oوا�� oق وا��4ری	
��� وا"ن�وا�aO	ن� وا��

6
S�� ی��!.  
  

�ا)Q� ا"! م 	ه�  :وا�5	دیK� P ا�Q	ب آ���ة . ن
o ا���ا4H أ@
)  Fی� 	� 	ا5خ ق �#%: �#! K� ل	ء ا�#�	SHوإ �����	ء �O*> ا��lد >: م ا����آ6 

�ة، �_��اg ی:�دان^،أوی7%�ان^، أوی#U*	ن^S
و�%:	 �	 ) رواg ا��Q	ري(< ...ی��Y�H 4 ا�
�Q@ا��%	ی� وا��H	ی� وا��QO7 وا�#�	� 	#:�Fی� :< ،	�Q! ^ورا�� 	�Q! ^��	 وأدQ! �%�َرب� ا

آ#	 ��%z أ�	دیP أخ�ى ��ق ا��%'�E ا�*��#� )... 1(<ث; ات�ك �^ ا�Y�H 6QO ا�[	رب
 �Qل ا�	#Hآ6 أ ^���� H#  ی
�ق �K أ��g وث�ا�وأ���:	، �	��H �> ا�*:� Y�H ا��

  .وا"�*	ن
)   g	Uت 	ت:#	Qوا� K� � وُت��ج ذ�� ��O#�6 ا5��ی> آ��:#	 ا�#*mو��� H> ا����7

 راع وآ�(; �*mول H> ر��H^، ا"�	م آ�(;>: أ�%	ئ:#	 أو �> تzO آ
	��:#	 �> ا5�
	ل 
 ��Hأة را�راٍع و�*mول H> ر��H^، وا���6 راع �K أه�^ وه� �*mول H> ر��H^، وا�#

	:��Hر <H و��m*�و 	زو�: z�� K�... >);�*�ري و	�Qا� gروا.(  
�ن وا�*%�، آ#	 أش�ن	  (��	"ن
	ق Y�H ا5�%	ء وارد �K ا�� �� ا�'�ع �> .  وا5�Q�H	�

�ء إث#	 أن ی��a] �> ی��ت >: 	م إX	�H ا"ن*	ن ���ق �> تzO آ
	��^أH$; اlث#�	� Y
آ
: آ�	ب ا�Fآ	ة: آ�	ب ا�Fآ	ة، �*�;: أن یH oQO#> ی#�� @�ت^، رواg أ�� داود: و�K روای�(

�	ب �6a ا�%
�� Y�H ا���	ل. ...(  
)   ;���یY�H �a آ6 �*�;>: آ#	 �~  Y�H��L ا�� ;��K رواg ا� >)� K�:�Q��L ا�

رواg ا�> 4Hي وا�K� K�:�Q ا�#4خ6 (<ا���Qا ا���; و�� �	��7>>، )ش�L ا"ی#	ن
L��L�S  ، وا�5	دیP واlث	ر �K ا�Q	ب آ���ة،.)وا�' � و�*Q%	 ا��_آ�Y�H 4 أن ا�'�ع ی_�

4Oا�� Yا�#:4 إ� <� ;��و�#	 أن ا��S	ب � ی#(> ت���:^ �����K� 4 ا�#:4، �	�#�%Y ). 2(ا�
�	ء وا5و��	ء �����; �> تzO آ
	��:;ا����4 ه� أن ا5¥� ^��� �� .  

 ) ،����
 6�Q	دئ ا��Sا� 	ن:	aأ� K� ;��و�#	 أن ا�#�أة هK ا�#4ر!� ا5و�Y ا��K ی�
Y�H ت�k�7 ی�م �> ا�Q!5ع ��%*	ء �> أ�6 ت���#:>، ث; أ��ه> 4��# ��ص ا��!�ل

^%H 	:%$
� Kا�� ���دىء ا"! 	Q#ا� Y�H <:ئ	%���%'�E أ .� <�P�O روي أن ا�%*	ء ا��#
�	 �%(> ا��أة ت�4م ��> ی4ی:	 �> و�4ه	 ث ث�، إ� >: ���#:> ا��!�ل �#	 �H#^ ا� ث; @	ل

�	 �> ا�%	ر	U� 	:� ن	%:>< آ�أة �واث%�> واث%�> >: @	ل...ی	ر!�ل ا�؟ اث%�>؟: ��	�z ا�
  )...1(<واث%�>
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Y�H 6 ا�4و�� : !	د!	 Sق ا����  
	��)Oدور ا� YOXأW��	��� �> ا�*	� ��4Qأت ت��!K� x ا5ذه	ن و!�	!	ت . ت أآ�
@6Q أن ت(�ن ��4و�� ���ق Y�H ��ا�%�:	 و@6Q أن تْ_�K� 6َ أن : 4Hی4 �> ا�4ول �(�ة أن^

��(�ی> أ�
	ل أ!�ی	ء ور�	ل  ���
� ا�$�وف ا�(�����ی(�ن �:	 ��ا�%�ن �	��Oن، ُت�Fَم 
��� وا�����;، �K ا�K� ،�O7 �> ث; أ@�ت A	���Q ا�4ول �. 4ٍA ���4ری>�
K� 6 ا��Sا� W

�وف H#6 ت ئ; d W��Oم تF��� ،6]�'ل أن ی	Oا� Ya�@ا 	�6، وإذا #�إA%	ئ^ H> ا�
^����  ... .ن

 Wئ	4@� g4ا�وا�#*mو��� H> ا��K� ��H ا"! م، � ت��7� Y�H تW��O ا5�>، وإن#	 ت�
�%	ء أو�Y أوا�� ا�4و�� ا. ا5��ر K� وع��د ا�'U#Q� zن	آ ���Oت ت	�%� z#�@أ ،��� !"


z �> أ��:	 �#�] ا��!	ئ6�dُو ���	ی� !	A ;����6 �> ا��ِ�ُ P�O� ،���	��)2 .( `����Y أ
��ن أ��ا، و�:�ا، و�4ی� �> ا5!��> �:� ). 3(أن ی(�ن ت���; ا���اءة وا�(�	�� وت���; ا��

� ت���; ا�#:> وا��L�QS و�#	ر!�:#	 ��ض آ
	ی�، Q�Hى ا��~ !�H q> أخQا� ^#��إذا ت
<�@	Qی; . ا���4ی	ر ا"! م و��K ا���#	ء آ���ا �> ا��( ;���:gu ا��!	ئ6 وأخ�ى، ان�'� ا�

وأ�4ِثz و!	ئ6 ��#�ی6 اH5#	ل ا���#	��H، �%:	 ا�Fآ	ة وا��@r وا�47@	ت . وا�O$�ة
  ... .وا�
Kء
  

6
Sق ا���� <H Fآ�� 6#U� ذ�� إذن .<H ءل	أن ن�* g4�� 	%� WOی g4��
 أي �%:	 ی

6 ا�#:#\، و�	 إذا آ	ن ی�O	ج ��%	ی� خ	�� �> ا�#'�ع Sا�:  

  
  ا�:�ا�\

)1 ( K� ى����u ن6�O �> ی�ی4 ا���!] ��:	 Y�H ا�#�ا�] ا���%�� �(6 ��4، وY�H أخ
  : ا��	ن�ن ا�#�	رن، ��6

Travaux de lصAssociation H. CAPITANT: La Protection de 
lصEnfant : Journées       Egyptiennes : T. XXX, 1979, (702 p(. ؛

Françoise DEKHEUWER-DEFOSSEZ : Les Droits de lصEnfant 
: Que sais-je:1996 (126 .p. ...(.  

�ی	ت آ���ة ) 2( Y%��ان : ان$� �K هuا ا�##H ل�� 20، ا��وم 2؛ ا5ن�	م 59�	� ،
11��	A ،67�UْOِن 26، ا��%�m#ن 14-12، ا�	؛ 2، ا"ن*  o4ة 77َیU*32؛ ا� oQH ؛
18. ...  

����!] ت�ا�] ر!	��%	 �%�6 ش:	دة ا�#	�*��� ��ل @�6 ا��أ�� أو ) 3(
�	ط،.  درا!� @	ن�ن�� ��	رن� Euthanasieا�� ص�  م، ص1987آ��� ا���Oق، ا�
�4ه	، �K�H 4#O ا�Q	ر192��ن: و�	 ���> ا���; وا�� <�%Uا� Wة، : خ��. م، د1980ا��	ه

��  ... .م1995دار ا�%:�a، : ا��	ه�ة: ا"�:	ض �K ن$� ا�#'�ع ا�U%	ئ[ :K�O#4 �*> ر
  .2اlی� : !�رة ا"ن*	ن) 4(
)5 ( W��  .2اlی� : !�رة ا�
  ... .رواg ا��Q	ري و�*�; �K آ�	ب ا��4ر ) 6(
)7 ( Kا�F]4 ا��	� ��   .65:  ، ص 2إ��	ء ��Hم ا�4ی> ، ج : أ
� :  ، و�K ��6 @��^ ی�ا�] 255ص: �نا���Q	ن �K أ@*	م ا���: ا�> ا���; ) 8(U� <�ا
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Kن �*�  .481، ص 11آ�	ب ا��4ر، ج : ��` ا�Q	ري �K ش�ح ��O` ا��Q	ري: ا�
و� ت����ا {، )151ا5ن�	م (} و� ت����ا أو�دآ; �> إ� ق، نO> ن�ز@(; وإی	ه;{) 9(

�ا�Qءًا آqن ِخ	آ;، إن @��:; آ	ز@:; وإی��اء ا(} أو�دآ; خ'�� إ� ق، نO> ن!"31(، }
��uؤه;   وآ	آ�  .})137ا5ن�	م ( زی> �(��� �> ا�#'�آ�> @�6َ أو�ده; ش
�� �K ا�
�^ ا"! �K، ن$	م ا�4ی>  : 4QH�O#4 أ�� زه�ة : ����!] ی�ا�]) 10(���ا�
4�#Oا� :K� !"ا Kئ	%Uا� ^�

	ت^ H> ا��m� K� K*%:� KO�� 4#4، أ�#�  ... .�%	ی� ا���6 ا�
�	ب ا�(
	رات، � `�O��O� ، :;�*` ا��Q	ري: �� ی�ا�] �K ذ) 11( : 6a� ب	�

  .... آ�	ب ا���W : ا���W، ا�#��_
)12 (Kان�QSوا� K�:�Qا� gروا . ;���	ن �H#�� د@��� أث�Q:	 ا�� P4یOا ا�u6 ه#Oوی

�E'%> أ��ل ا��� 	ی ئ#: 	#� ���
Sا�6 ا��� <� �����6 آ6 �	@ P�O� P4یOم . ا����#�
�%! K� 6
Sأن ا��QH4ا#�� ��	O��4ه	 ی�O	ج   ات^ ا�*Q] ا5و�Y ی(�ن � وا��*���، ث; 

 	#���� ا�*��#�، وH%4�	 ی�#:	 ی(�ن @4 دخ6 ��#	 ��ر ا�#�اه��، ����%'�E وا�����; وا��
�، ���O	ج ��7#	��Q وا�#�ا��� إ�Y أن ی�U	زه	�	�� <� ^�#Oت. ...  

)13 (K�:�Qا� gروا.  
�	ب ت���; ا�%KQ أ��^ �> : 7�H	م �	�(�	ب وا�*%�رواg ا��Q	ري �K آ�	ب ا�) 14(

  .ا���	ل وا�%*	ء
یW�a ا�#U	ل H> ذآ� اlی	ت و�5	دیP واlث	ر ا�(���ة ا��K وردت � K�U	ل ) 15(

�	 أو 	� 	:Q�	A K� دت��	"�	�� :��H	 �K آ�L ا�
�^ وا�4OیP، ا��K أ� K
ا���;، ���u ن(�

6a ا���; وا�����; وا������;آ�	�	 خ	�	 .  

)16 (^�
�	5���� H> ذ��، ��P آ	ن یL�S �> ا5!�ى أن ی
�4وا  إن آ�L ا� �E��� 
�ی	ت �>  [a� ����; أه6 دار ا"! م، آ#	 أ�	ز ا��!�ل و �uQ أن ی(�ن ا�#:�� ;:*
أن

�ن ی��#:	 ا�Fوج �Fو��^�  ... .ا��
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        الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

        احلماية الشرعية والقانونية لألطفال املهمشنياحلماية الشرعية والقانونية لألطفال املهمشنياحلماية الشرعية والقانونية لألطفال املهمشنياحلماية الشرعية والقانونية لألطفال املهمشني
  

        املبحث الثانياملبحث الثانياملبحث الثانياملبحث الثاني

حقوق الطفل يف الظروف غري العادية أو حقوق الطفل املهمش يف املساواة مع حقوق الطفل يف الظروف غري العادية أو حقوق الطفل املهمش يف املساواة مع حقوق الطفل يف الظروف غري العادية أو حقوق الطفل املهمش يف املساواة مع حقوق الطفل يف الظروف غري العادية أو حقوق الطفل املهمش يف املساواة مع 
        الطفل العاديالطفل العاديالطفل العاديالطفل العادي

        
� ا�'�K� KH ا�%*L: أو� �A 6
Sا� W�  
�وم �> ا5!�ة �K أ!�ة �4ی��: ث	ن�	 O#6 ا�
Sا� W�  
�وم �: ث	��	 O#6 ا�
Sا� W�\��  > ا�%
�� �K ��رد ��
 	����� و ا�����;: را�
6 ا�#:#\ �K ا��Sا� W�  
�وم �> ا�!���ار  �#	ی� إX	���: خ	�*	 O#6 ا�
S��   

6 ا�#�	ق �K ا��[�Y�H L ا"H	@�: !	د!	 Sا� W�  
 	����X> � !�[ ل وا�4�Hاء: !	�
	ل ا�#�N� ��	ی� خ	#�  

6 ا�U	ن` �K إH	دة ت_: ث	�%	 Sه��^ ���ق ا�  
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 Kن	ا�� POQ#ا�  

6 ا�#:#\ �K ا�#*	واة �] Sدی� أو ���ق ا�	�� ا��A وف�
K� 6 ا�$Sق ا���� 


6 ا��	ديSا�  
  

و��%Y . إن ا��	!; ا�#'��ك ��> �#�] ا5�
	ل ا�#:#'�> ه� 4Hم ا��(�r �] ا��ا@]
� آ	��� ���	�� Y�H ا���	�	ت:; و@a	ی	ه;�A g H4دة أ� �> ث;. هuا أن ��ائ` ا���Oق ا�#

�ف ���� آ�E� 6، إن أردن	 ��  ا��X�� ��	درا!� خ Ka:; ی���	�أن ان4 	
�! 	%X�ا��
^� 6
��	ن، وت��#�:	 إ�W� Y َی�Fَم ا��(Oدر ا�	7� Y�H.  


��� ذو ��دودی� H	��� Y�H ا�#4ى  S4ان ا��� K� ر	أن ا�!��# K� ش� <� 	#�
 �Eی��ا�� �� K%Qا�4ول ت Y�H LUی ��u� ،4��Qوا� q!��#ا�#�4انا� K� . qSو�(�ن ا�� 	إن#

W�QSوا�� ;H4�� ف	S#ی� ا�	ن: K� ج	�Oدی� ت	!�� وا�@�7	وا�*� ��H	#د . ا���	#��	�

 6�6Q@ < ا�#'�عSق ا���� oی��%Y أن أول . ا!5	K! ه� ا��l ا��'�ی���، أي ت(#�

� ا��	دی�، ��A وف�
K� 6 ا�$Sا� ���X] و�ق ��Oائ` ا��� r��)ورة ت�X Kة ه�Sخ <
[#�U#ا� q�
6 ا��	دي، وتW��O ت(�
^ �] �XاSا� <� ^Qی�  .أ�6 ت�

  
و!WQ أن �4دن	 أه; أ!Q	ب 4Hم ا��(�r، وخ�7%	 إ�Y أن آ�E� 6 ت
��F� 4ءا �> 


��� ا��	دی�Sت ا�	���� . 	#�� 	:�O��اف �(6 �%:	 �Hا� LUی 	:�	ا��� W��O��� ;ث <�
:  تmدي �K ا�[	�L إ�Y ن
o ا�%�	ئ�Y�H أن �Hا�6 ا��:#�\ �:#	 اخ��
K:� z. ی7�%:	

 W� <� ،ار���	ن �> ا�%*L أو ا�:�ی� أو ا5!�ة أو ا��	ئ6، �> ا��#4رس، �> ا�!��Oا�

6 ا�#:#\ �> ���ق إX	��� ��#	 ... ا�#�ا�%�Sا� ^�	�Oی 	� Y�H Fآ���O%! ��u	ول ت

Kی�:  
� ا�'�K� KH ا�%*L: أو� �A 6
Sا� W�  

�اف �	�%*L ا�'�KH و��Hا� KH�� ا�'�A 6
Sا� \��o�� ،g4 ا�#��7د �%^ أن ی
� ا�'���H> أو . �4ون ا!; و�ه�ی��A ل	
�	�uي !�Y إ��^ ا"! م �� o�O	ر�� ا5�

�O#� Y	ر�� اخ� ط ا5ن*	ب وزواج ا�#O	رم وش��ع ا�
	�'� وا!�'�اء ! 6�نuQه;، 
YنF1(ا�(gورu� <� �  .، أي ا!�7E	ل ا�'

�� ا��:	دات �	S� > خ ل�و L*%� <�ا�
�:	ء ی �� �4ى ِ���:; Y�H إ�O	ق ا�
و�> أ�6 ذ�� ت�!��ا �K و!	ئ6 إثQ	ت ا�%*L، ). 2(ا�Fوج ��Y و�4ت @�ی%� Y�H ا"�O	ق

gر	ص إن(�� W��aوت.  
 )o)��اش ا�Fو��� ی��4 ا�%	 ش��H	 �	 �; ی�zQ ا�� Y�H 46 و�
ا���6)� " . 4 �

�اش 
�� "�	� W��aت K� ء	:�

6 آ#	 ا��:4 ا�Sا� <H L*%ت ر�] ا�	Qئ6 إث	ت وو!
�اش ا�Fو���� Y�H ا�#���د .  

 ) 4X L��%4 ت@ P�O��ت^ د@���، Sَ*�ِع، و�وإن(	ر ا�%*L �^ ش�وط �K� �#)O ا�'
�%H #زو��^ أو إذا ر�~ ا� Yزن zQِإذا �; ُی� ^%�، ���	م ��H^ �4 )3(ا�Fوج ا�#%(� �%*L ا

�ق ��%^    ا�Oـ	�ت تOـ�م ��Hـ^و�ـK �#ـ�]). ی4�U ث#	ن�> ��4ة(ا��uف 
�4ة ـ یm� ����
K� L*%ر ا�	ق إن(��4ا ـ وت���k أه; �m� 	:%��
6 و�4 خ	رج : وSت أن ا�	Qن، أو إث	�ا��

	H�  ) .1(أ�6 ا��X] ا�#4Oد ش
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)   K
 وا�!��O	ق أو ا"@�ار �	�Q%�ة �#(>، و� ی�L�S ش�و�	 أو ش(��	ت ���4ة، وی(
 6ٌ�H WOِ��*#ب ا�u)أ� ی ،����� WOَ��*#ا� <��أو H	دة، أي أن ی(�ن �	رق ا�*> ��%^ و

WOَ��*#وأم ا� WOِ��*#ا� <�� و�ث	ر   وه%	�� أ�	دیP. وأن ت(�ن ���� ا�U#	ع �#(%� 
�	ئ:;���> : ��4 روي H <H	ئ'� رKX ا� H%:	 @��:	. آ���ة H> إ�O	ق ا5�%	ء  �Q�Hُ ن	آ

�> أ�K و@	 4�ز��� �%� K	aQ@^ ) �	ری�(أن ا�> و��4ة : صأ�K و@	ص Hَِ:4 إ�Y أخ�^ !
z�	@ ،ل: إ���	4، ���! guأخ `�
�> : ��#	 آ	ن H	م ا� 4ُQH م	�� ،^�� Kّ4 إ�:ِHَ 4@ ،Kأخ <�ا
�اش^، ��*	و@	 إ�Y ا�%KQ: ز���، ��	ل� Y�H 4ُو� ،K�: ، ��	ل !�4#أخK وا�> و��4ة أ

^�� Kّ4 إ�:H ن	4 آ@ ،Kأخ <�أخK وا�> و��4ة أ�K، و�4 : 4ُ �> ز�����	ل QH. ی	ر!�ل ا�، ا
�اش^� Y�H .ل ر!�ل ا�	��# :<���َ> ز� 4َQH	هَ� �� ی >KQ%ل ا�	اش >: #ث; @�
ا���4 ��

�UOا� ��#	 رأى �> < ا��KQU �%^>) أم ا�#m�%�>(ث; @	ل �*�دة �%z ز��� . <و���	ه
�> أ�K و@	ص �Q��ُ� ^:Qو�6 )2(ش FH ا� K�� Y�� 	ه� ا��Q	ري �K آ�	ب رواg(، �#	 ر

�ائ~: ا���Qع
� ا�#'Q:	ت و�K آ�	ب ا��*
�اش: �	ب: �	ب ت
و�*�; �K آ�	ب ...ا���4 ��
  ).ا��X	ع
  

 qُن ُی��	آ ،^%H ا� KXب ر	Sا�� <� �#H أن zQث 	آ#)WOُی� ( <#�أو�د ا�U	ه��� 
 ��	���	� 	%����:(ادH	ه; �K ا"! م، �*��	، وا���	�� �#] @	ئr وه� ا�uي ی��Q] اlث	ر وی
���� ا�'�Qَ^ وت#��F ا5ث��	ل ر�	ل یmSون و�ئ4ه; >: وُن�H .(^��@ ^%H 6�ِ; أو � 	�

�^ و�4ه	)��اری:;( z�Oإ� أ� ،	:��ف !��4ه	 أن @4 َأَ�;� ��. ، ث; ی���Fه>؟ �ت_ت�%K و��4ة ی
�4 ذ�� أو ات�آ�ا�     ).� >)1	��FHا 

�4 إن(	رg ن*L ا���4 ا�#���د Y�H  آ#	 اHُ�ِ#4 إ@�ار ا�Fوج آ�!��� ���  (�O	ق و�� 
�اش^، أو � F� ^�%Hو��^� . <H [ا���P�O إذا �H> زو��^ أو أن(� ن*L ا�%:	، ث; ت

	H��^ ا���4 ش WOف وُأ�u4 ا��� ^��H WQ� ،^
@��.  
)   L*%� �> �:� أخ�ى ی(�
K ا�'�ع ��Q%� ا�*#	ع أوش:	دة ا�':�د "�O	ق ا���4 

�� K� اء�! ��خ kت^ش�	#�4 ��  )... .2(	ت^ أو 
�*LQ ان�4ام إ�4ى  ( 4!	
 ش�ائq ان��	دg، آ	ن�4ام ا��YX أو 4Hم ا"ش:	د   ا�Fواج ا�
^��H ...WOإ� أن ا���4 ی� ، �	� �Q��وذ�� خ�و�	 H> ا6�5 وه� أن ا���4 ا�Q	�6 � . ی

  .ی�تL أی� �ث	ر
)  �� �	!4ا، أي �	�  � یQ���4ون  ا�Fواج ��> ا�#O	رم أیa	 ی x*
تL أی� �ث	ر، وی
إ� أن^ إذا ت; �O*> ن��، أي إذا آ	ن ا�Fو�	ن �	ه��> ����د ا�#	ن] ا�'�KH، . � ق

��^ ش�H	، رA; أن ا�Fواج �	�6، أي آ	��4م_� WO4 ی����	� . ��P�O �; ی�ت���H L^ هuا ا5ث
6
Sا� L*%� ذا	ء، إن�	إ� ا!��%.  

  
�> �K ا�%*L و�W ا�Fوج �K ا����k �#> �(> ت
	دی	 ��#[	�ة، وت����	 ��> �W ا�

�_�(	م أخ�ى ��7:	 ا�4OیP ا�#uآ�ر  g Hم ا��اردة أ	ا�5( z���%*4H ^Qوان	، @� W�ِH
	���ام>: !	� ^��H �%U�	� ،^��� أ�A ^أن ;��� أ��^، وه� ی�A Yإ� YHَاد� <�> ،) gروا

�ائ~، و�*�; �K آ�	ب ا"ی#	ن
ا�Q	ب أ�	دیP أخ�ى و�K هuا ). ا��Q	ري �K آ�	ب ا�
  .�#	ث��
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  ���� ا�'���H> ا�uی> ی��4ون رA; آ6 ا�uي أ@	�^ ا"! م �> ت4ا�A ل	
وا5�
�زی�، � یLU أن یmدوا و�4ه; ث#> ت
'K ا��ذی�� أو ا� �*mو���Oم . ت	:;، أ@�	و"ن7

وهgu ا�#Q	دئ @	��� 5ن ی�	س . ا"! م � �H�#U�Q	دئ ت�7ن آ�ا��:; وت4Oد �:; ه�ی�
H�7�  :��:	 �K �	 ی%*U; �] روح ا�

  
� ا�'���H> أ!#	ًء وه�ی��A ل	
و�> أ�6 ذ��، وإ�Y �	نL . �	"! م أو�L �%` ا5�

�yن �; ت��#�ا ...{ا5خ�ة �K ا�4ی>، ا!�O*> ا�'�ع �
	ئ4ت:; �W ا�#�ا�ة، آ#	 ت��7^ �ی� 
�	ءه; �yخ�ان(; �K ا�4ی> و��ا��(;�K ا����ع �(�L وی(
). 5اlی� : !�رة اF�5اب (} 

�	ت #�U#ا� K� L*%ا� K#4یH ج	�إد K� ة ا�#�ا�ة��ف Y�H �4ى نU	ح �(�ا���اث ���
�
ون'�� إ�Y ذ�� �	"�	�� Y�H ا��4د ا�:	ئ6 ��#�ا�K ا�uی> ...ا"! ���، �$�وف ����

  ... .اش�:�وا � K�U	ل خ4�� ا���; وا��H4ةوت���ا �%	�H L	��� �K ا�4و��
  

Q� م ا"! م	أ@ 	آ# [Xا�
6 ا�Sا� <�� �%��� �4أ ا��X	�H و�	 ی��ت��H L^ �> أوا�
 ��X��د H �@ H	ر�X ). ا�O	X%� أو ا�4Qی��(وا5!�ة ا�#U� z*�� �H	X����م أن ا�#�

^��	)� 6
S6 ا�Q��*� Y�H LO*%ت �@ H 	:��H Lت�
6 وا5!�ة، وإن#	 ت�Sا� <��إذ . 
�� وزو�:	، وأخ	 5�%	ئ:#	، � ی6O ی4%�� �K ا5!�ة، ��Q7` ا�%	 �> ا��X	ع �Nم X�ا�#

	#:%���ی��، . وه� �4Qأ A	ی� �K ا�O(#�. ا��Fاوج ��%^ وSا� ���� �@ �5ن^ �4ون ت�z�Q ا�
�%Oار وا���	5�	ن وا�!�� [Xَ�
6 ا�#Sا� ���وری� ����\ ... �> ی'X o�!	أ� 	وآ�:

Sج ا�	�ان4 W�Oد@� �; ی�	ن �; ت(> �y� ،����Q� ة	6 ��
Sةا��
K� 6 ا5!.  
  


6، ه K�O%^ ا!#	 ون*Q	 ی%*U#	ن �] Sج ا�	�ان4 W��O�� ة�Sأن أول خ K:4ی�و
^��H رف	��4 . ا�#�� 6U*� ��%��ض ت4َو�ن^ ا�*�S	ت ا�#�
� Kئ�	H ;!ء ا	SHy� K
و!%(�

 �H	'� داب أو ی�4شl	��ض �#	 ی�6 �
خ7�7	 ���u، ش�ی�S أ� ی(�ن ا�!; ا�#
6
Sا�.  
  

 ط ا5ن*	ب �> ا�#*�O*> أن ی���4 إ�Y �	نL ا�!; ا��	ئ�K و�a#	ن 4Hم اخ�
	��ِHُ 6 إن
S4�5 وا�4ي ا� K���Oا� K7�'ض، ا�!; ا���
و�O#	ی�^ �> اآ�'	ف . ا�#

��X ��ا�4ی^�
�ا، ی#(> ت*6�U ا!#	ء �)Q� ^����� . uQO^، ن��ا�)� 	$
و�%
o ا�[	ی� و�
�ط أن ی(�ن A	ی� �K ا�*�ی�'�
6، وآ6 إ�4اث !6U خ	ص، Sت4َو�ن ��^ ����� ا� ،

 	:�� ^��H ��H Kوف ا���$�	� ����آ�4Oی4 �(	ن ا����S، و�	 آ	ن (ا��@	ئ] وا�#����	ت ا�#�
o� � <� ^�#Oر ...). ی����#�6 هgu ا�#����	ت، �> �:� أخ�ى، ت*: ^��H 6�Q��* ، ا�

� ^��H ر���K أی� �O$� ا!���� Y�H أ!�ت^ ا������O، وت*:Y�H 6 ا��ا�4ی> ا������O> ا�
	#:
�ه#	 و�Hا��#X 	:��.  

  

6 ا�#�Y�%Q ن
o ا!; ا��	ئ�� Sا� `%#�و����م أن 4Hی4ا �> ا���ان�> ا�#�	رن� ت*#` 
�ز ��	ل ا��K%Q وا��W��a �> �%` ا5�
	ل Oا�� �Oی#�6 ن K�	Oا� g	Uإ� أن ا�ت ،g	%Qت� Kا��


6 ا������O، و�#	ی�Sه�ی� ا� �
O� ،<�%Q�#ء ا�	ا ا�!; أ!#uه ^%� LOَ*أن ُی <� ^� 
 Q��*� . ���
�ا�� �> ا���ا4H ا�(�� �H�#U� 6أدخ P4ی� K*ن��> ذ�� ��  @	ن�ن �
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 <H K%Q��	��4 أن ت4خ�S�! 6	ن ا�#	ل و�	د �
 K� 6����r ا5وX	ع، خ��7	 Sی� ا�	#O�
 ���Q%1(أه4ا�^ ا�.(  

  
�وم �> ا5!�ة �K أ!�ة �4ی��: ث	ن�	 O#6 ا�
Sا� W�  


6 �> ا�ن�*	ب 5!�ة �	 ������ أو �4ی��، َ�Sن ا�	��� ^�ْ%] ا�'�ع ���K%Q � ی�47 
�	 �خ� ط ا5ن*	ب%� q�� 	#ی6 . وإنF%ع وا��	X�وت����	 ��> ا5��ی> ا��4ع ا�'�ع ا�

  ... .وا�#�ا�ة 

6 �> ا�[uاء وا�O%	ن وا��%'�E وا5!�ة* Sع ی#(�> ا�	X��	�... Wخ� gر	ث�إذ �> 
  ... . H	ئ��� ��%^ و��> أ!�ت^ �> ا��X	عوش	ئ�
�(6 ا���Oق *  ^�وا��%Fی6 ی�%K ت%Fی6 ا�> ��o �> ا� L�7���F% ا���4، و�	��	�K ت#��

 ،K%Q�#�� K���Oا� L*%ا� ^O%� 4مH وه� ،r�
� F��#] ت�دي، 	�
6 ا�Sا� 	:�ا��K ی�#�] 
P4ود ا���� K� اث��6 نQ�7^ �> ا�#�� 	aوأی. ...  

  ... . أخ�ة ��> ش��7> ی�
�	ن Y�H أن ی�(
6 أ�4ه#	 �	lخ� وأن ی��ارث	 وا�#�ا�ة *
� ت	ریx ا"! م وتW�O ان4�	ج QH س	ا�% <���ی�� �	�#	 ���z ا��(	�6 Sا� gu:�

� ا5�
	ل ... ا5�
	ل ا�#���H Y%:; وت�Qأوا �(	ن	ت آQ	K@ ا�%	سUد أو ه��6��4 أن ا��'
�	ت ا"! ����U#�	�  .�dاه� �4ی�� 

  
� ا�'���H>، و�A ل	
ا�# �� أن @�ان�> �6 ا�4ول ا"! ���، !(�H z> ���ق ا5�

 ��:;، أو ت'�U] ا5! 6
)��	��:;، أو إ�Fام ا�4و��  6
�aO	ن�:; أو ا��( W��خ��7	 �	 ی�
� ا�'�Y�H ...<��H ا��a	ن:;�A ل	
��:	 �> d	ه�ة ا5�O�� 	#��(	نz ا�%���U . وذ�� ر


�و��> �> ا5!�ة، �z#� Kأن تFای4ت أ4Hاد ا5�O#ل ا�	.  
;:
��#� وت��:; ا�'�ع � 6�	�وی#(> إ�#	ل ��@
^ �K آ�ن . هuا �K ��> ت

��6 �	�` �> ا�#*�#�> �����Y #ا��!�ل� 	:%�	�@6Qْ إ@	�� �4 ا���; K�H ا�]	�4ی�، د�[ 
���^ ورH	ی�^� وذ�� إ�Y �	ن4H Lد ه	ئ6 �> اlی	ت وا�5	دیP ا��K تY�H ~O إآ�ام. ت

���^ و��ن^��^ وت 6
، أی	 آ	ن !LQ ا���;، و!�اء آ	ن ا����; )1(ا����; ورH	ی�^ وا��(
���م أو �U:�ل ا��ا�4ی> �.  

  

6 و� g4��Q%ذا، S��> ا��S	ب رKX ا� H%^ �	ءg ر�6  �#H أن zQر ث	ثlا Kو�

�#H ل	>: ��	ت:uخ_� ��ُ̂��	ل �^  .Hَ�	 �Y�H ��# أخu هgu ا�%�ْ*#�؟ @	ل و�4ت:	 X	ئ 
�یُ :
ٌ̀ �. ی	أ��� ا�#m�%�>، إن^ ر�6 �	�#H ل	ل: ��	؟ @��uأآ :;��. ن#H ل	�� : ¡�� �:� Lاذه

^��
�	ب ا��a	ء �K ا�#%�Qذ: ا�#��_(< و�� و�ؤg، و��H%	 ن .(  
�4 رKX ا� H%^، @	ل! <�أن	 وآ	�6 ا����; �K >: #@	ل ر!�ل ا�: وروى !:6 

��< ا�U%�، ه(uا	Q*ا� ^��Q�y��	ب �6a : رواg ا��Q	ري �K آ�	ب ا5دب. ( وا��!YSو@	ل 
  ).�> ی��ل ی��#	

  
�47د ت�4اد �ئ�O ا���Oق �	و�z ) م1989ات
	@�� (وإن ه��E ا5�; ا�#�4Oة  Kوه


K� 6 ا��K%Q، . ت(��
:	 �] ا�$�وف ا���	��� وا���	ئ4ی� �(6 دو��Sا� W� ت��4 أن أ@Q�
�^ ـ أوت%Fی�^ �% 6
��F ا���4 ـ آ#	 ه� �K ا�'�ی�� ا"! ��� ت4OثK� ^�� <H z ا��(
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6 )... 1(ـSن ا�	إذا آ 	#�آ4 _��� �Q@ا��	�X ا�O(��	ت Y�H ا���
	ظ �WO ا��4خ6 وا�#
�����H	ی� وا���	� Y$Oي ... ی	ه� ��@	
ت%$�; ا��K%Q خ	رج ) 1993 �	ي 29(ث; ت���z ات

 ا�� K%Q�6Q@ < ��ا�%K و�#	ی� �:�ی�^ ا���	��� و4��Hت^ ��Y�H z أن ی67O. ا���>
6
Sا� 	إ��: K#�%ی Kة... ا�4و�� ا���. و� ُی�K%Q��� _Uَ خ	رج ا���> إ� �K ا�$�وف ا��	ه

�ه	 آ 6��Q	ت ا��K%Q خ	رج QH �و�K هgu ا�O	�� ��Y�H z إن'	ء �U%� ا��#	��H ت#
�وع'� ��A 	:رت	4ون ا!�'��ة آ6 ت <ٍQ�Q	ش� وQ��  .ا�4Oود، �

  

6 ا�: ث	��	 Sا� W�\���وم �> ا�%
�� �K ��رد ��O#  

��
�O#� 6	ر�� ا� Y%]ث ا�	ا��� Yی*] إ� ;� K�QSی> ا�	Qء ا"! م ووا�:^ ا��	� 	#� .
 Y�H ��4ا�� <�  H	� ل وا��%�ع	ا�ت( uQون ،�Qdوا�#�ا K��PO ا�%	س Y�H ا��#6 وا�*

 	����ا ا��4 ا�Q��� ،�خ��ًا �> ا��4 ا���	ل وا�Q	 و�4@� و�*%� ت��4ُم آ6 أH#	ل ا���
Y�
�ا�� ت(
6 ت4اول ا���وات ��> . ا�*��4 Hم @�ا	ال، وأ@��ا5 F%6 وآ�Qرب ا�	� 	آ#

  . ت(4ی*:	 �K ی4 اA5%�	ء  ا�%	س، و4Hم
�4ون  6
و�K ا�#�	�6، إذا FUH ا"ن*	ن H> ا�(*L وX#	ن @�ت �H	�^، أو ُو4�ِ �

^� 6
�ة ت�(�'��_@	م ا�'�ع ن$#	 . ذ�� ��z ا�#	لوإ� ت��H ... Y	ئ� ،6	�O(; ا�'�KH أن ا�
: ، أ�4 أرآ	ن ا"! م)2(وY�H رأ!:	 ا�Fآ	ة ) ا�a#	ن ا���#	KH(��#�ی6 أH#	ل ا��(	�6 

}W� ;:ا���أ Kوم و��O#ئ6 وا�	ت(}  ��*	اریuی�: !�رة ا�l19ا .(  	:@	
ث; �4د ��ق إن
�و��>O#6 ی'#6 ا�)'� :}<���	��اء وا�#*	آ�> وا��

� إن#	 ا�47@	ت ���m#وا� 	:��H 

6، ��ی�a �> ا��Q*ا� <�!�رة (} @���:; و�K ا��@	ب وا�[	ر��> و�6�Q! K ا� وا
���Y وا���	�Y وا�#*	آ�> وا�> {،)60اlی� : ا����و�َتY ا�#	ل Q� Y�H^ ذوي ا��
6�Q*ة (} ...ا���Qی� : !�رة ا�l177ا....(  
  

 �Qی�A z*�� 4ی��Oا� KH	#ن ا���	#aا� ;ُ$ُ%ُ� ��u� [@ا��ا K� 4ت�H> ا"! م، وإن 
^#��	��4ت H> ت���	ت ا�#*�#� ا��K ا#�U#ا� ~�� <H �Qی�A . 	� ;U*%إذن أن ی LUH  �

  . ا!���ت ��H^ ا5و�	ق ا�4و��� �] روح ا"! م
 ��@	

K� 6 ا�%
�� وا"!(	ن�1989	تSا� W� z!�
6 آSن ���ق ا�_'��*�:�� ... م 

	:��@:<��ف ا�4ول ا5��اف ��WO آ6 �
K� 6 �*��ى ���'K � ئ; �%#�g ا�4QنK ت
Kو��ی�O#6 ا��ا�4ان أو أ�4ه#	 أو ا5ش�	ص اlخ�ون ا�#*mو��ن H> ... وا����K وا�

6
Sا� ...g�#%� �#ئ � \�H وف�d <��_��� ا�# ئ#� ... ��وت��u ا�4ول ا5��اف ا��4ا
  ).27م...(�#*	4Hة ا��ا�4ی>

  
 	��
6 ا�#:#�\ �K ا�: راSا� W������ ;���   وا��


6 �> ا��#4رسSم ا��O�� ف	S#ی� ا�	ن: K� [#�Uت 	ده�! r�	*6 ا��:#�\ ا��ا�H .
� آ	��	 ���:#�\Q����	ن �> ا�����; ���g4 یOوا� . ،;��5ن �*��6Q ا�'��ب ه� ا�

����7� ا�#H K� ��!	!5وة ا��ی� هK ا��'Qوا�#�ارد ا� . �Q> أآ� ���ا5 Y�Qث; ت <�
  . وا���4م�HائW ا�ن4�	ج

  
�ض ن$	م ا�����; ا"�Q	ري �] 
�
K� 6 ا��#4رس Sا� W� W�ُِأر ��ا�4ول ا�#��4 K
�
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�وری� وا�H4; . ت
	وت �K �*��ى و�4ة ا"�Q	ری�aا� ���Oت ا��	�%Q�	�و ت��Fز ا"�Q	ر 
�!N� K�	#ن� . ا�	a� K� ة��	ت @4 ی(�ن �> X#%:	 �7	درة �W ا5!���� Wث; أر�

6
Sا�'... ا� o
�P�O ت��Fم ا�4و�� ... Kء ی�	ل H> ا5ن'�S ا�#�ازی� وا��(�ی> ا�#:%Kن
���m#�� K!*	ت و!��آ	ت ا5!
�ا@�Q وا��
��\ ا�#�	��وری�، aآ6 ا�	ن ا�:�	#X ق��.  

 K� ^�� ن	#X LU^ ـ ی�	�دة ت_ه��^ وإد	Hوإ r�)�#ا� ��A 6
Sث; ـ "� ح ا� <�
��!	ئH 6#��� ��#�!� وإ ^� g����ا�����; وت���	Uی . ^#����ض ت� K� ل	U�آ#	 ی�Fم ا�!�

����د . وإH	دة ت_ه��^، إن�	ذًا �^ و�uری�^ _�	
وإذا آ	ن �%	 أن ن��د ��وح ا"! م، ��> ن
 K� ج	�وا�ن4 ;������ ا�*��#� وا�����Y�H z أن ی%	ل آ6 �
6 نQ�7^ �> ا��� ;��	�ت

[#�U#ة وا��  . ا5!
  

 g	أوردن 	� Y�H 6�Oل ن	U#ا� W�aو� ;��� 6� <��L ا�Uر، ت	ث��ی	ت وأ�	دیP و <�
 [Xودون و ،Yوأن� ��وم، ذآO�ظ و�$O� <���یY�H �a آ6 �*�; و�*�#�، � ��ق �

;��و�*Q%	 . �4 �*> ا�����;، وأ�	دیP أخ�ى ت�zQ إ�Y أي �4 ا!ُ�ِ[��z آ6 ا��!	ئ6 �%'� ا�
�ج H> ا5!�
�_ن ا��!�ل ��Y ا� ��H^ و !�; آ	ن ی ��ة �> أن نuآ�'H ^#���� ��	ء ت

��� ا���4 وا"�*	ن إ��^ أ�6a �> ا�47@� �أ�%	ء و�%	ت ا�#*�#�>، وأن ا�'�ع ��6 ت
� وا"�*	نQِاب ا��� وأ�*%�ا   أآ���ا أو�دآ;>: و�K ا�Q	ب أ�	دیP آ���ة �%:	. و�> آ6 أ

;:��نأن یmِتKَ أد�^، وإن أدب ا� ا��...>، و)آ�	ب ا5دب : رواg ا�> �	��(< أد� >) gروا
K�ن: ا�4ار��، <�	 ن6Oَ وا�4ٌ وg4َ�َ أ�6a �> أدٍب �*>>: و�%:	) 1آ�	ب �a	ئ6 ا��

�: رواه#	 ا����uي(< 5ن یmدب ا���6 و�g4َ خ�� �^ �> أن ی�47ق �7	ع>وQب ا�	آ�.(  
 ��@	
��6 ا��!	ئ6 1989وه��E ا5�; ا�#�4Oة، �K إ�	ر ات
م، �za ا�4ول Y�H ت

�ا�U^ �] ا5و!	ط ا���#	��H و�] �a#	ن �W ا�#�ا�%�> � r��)وت ،;����K ا��
�	Y�H �X ا!��#	ل آ6 ا�*O#� 6Q	ر�� ت�ك ا�4را!�؛ وY�H ا���	ون . ا�#��4�َات ا�4ی%��

�ات و�O	ر�� ا5���Q�ِدل ا�	Q�� ك�  ).30-28م...(ا�U:�ي ا�#'�
  

�وم �> ا�!���ار: خ	�*	 O#6 ا�
S�� ���	Xی� إ	#�  
ا��(�r ت��] �ن�4ام ا�!���ار �*LQ ا�%Fوح وا���Uء وا��'�د آ��� �> �	�ت 4Hم 

�بOوف ا�*�; أو ا��d K� اء�! ،��*%U�� د	وا���� �%X	� ة�     .وا����	ر 5!

	ل �5	� 6
وا"! م ه%	 أیa	 آ	ن ا�*Q	ق �O#	ی� هgu ا�
E	ت، �_ن �Y�H �P ا��(

��� وت���;ا�#���H Y%:; و�%Oِ:; آ6 �	 ی�O	��ن^ �> rSH و�%	ن �� آ6 �
6 . وتQ�Hوا
	%
��z �	�:	 آ#	 أ!� Y�H ، �^ ���ق	:� 	%�#��ا، �أ�	 H> . ����د �K دار ا"! م �

ا���Uء ���o ث#� أ��� �> ��	ل ا�#:	��ی> وا5ن7	ر، و�	 �	ء �> ر��ز "د�	ج 
^�  . ا�#:	��ی> �K ا�#�U#] ا�4Uی4 �'( 6��	�K ی�Fم ا�Q�H	ر 

  

6 وا�#�أة آ#	 أ@	م ا"! م أS�	��ب وا�
�` �%:	 4Hم ا�#*	س O�� ت	أي (خ @�

6
Sا� �%X	� .( أة��~ �[	زی^ ا�� K� و !�; رأى ^��H ا� Y�� ل�!���4 روي أن ا�
�	ب : آ�	ب ا�U:	د وا�*��: ا��Q	ري(������، �_ن(� ذ�� ون:H Y> @�6 ا�%*	ء وا���4ان 

�	ب ا�: @�6 ا�%*	ء، و�*�;،�آ#	 ...). %:H K> @�6 ا�%*	ء وا��Q7	نآ�	ب ا�U:	د وا�*�
�(	ن ر�6 �%:; . روي H%^ أن^ ن:Y �> @���ا ا�> أ�K ا�H W�ْ�Oُ> @�6 ا�%*	ء وا���4ان
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��zْ�َ : ی��ل��ت أ��ن	(:dح) أ	�7�	� W�ْ�Oا� K��_ر�] ا�*���H r:	، ث; أذآ� . ا��أة ا�> أ
آ�	ب ا�U:	د، �	ب ا�%:H K> :ا�#��_(، �_ُآr، و��� ذ�� ا!���%	 �%:	#ن:K ر!�ل ا�

  ...). @�6 ا�%*	ء ا���4ان
  

 ^�	#H <� 6�	H Yإ� Lآ� FیF��> 4QH ا� �#H أن ^]��وروى H> ا"�	م �	�� أن^ 
�ی� ی��ل �:;>:أن^! P����[%	 أن ر!�ل ا� ��Y ا� ��H^ و!�; آ	ن إذا :< ;!	�اFAوا 
�	�، � ت[��ا ...�6�Q! K ا�. ا� �
و� ت[4روا، و� َتْ#ُ���ا، و� ت����ا و��4ا، ت�	ت��ن �> آ

آ�	ب ا�U:	د، �	ب ا�%:H K> @�6 ا�%*	ء وا���4ان : ا�#��_(< و@6 ذ�� ���Uش� و!�ای	ك
�P ���ش	 إ�Y ا�'	م، ���ج ی#'K �] یFی4 �> ). �K ا�[Fو� Wا�47ی �)� 	�وروي أن أ


�	ن ـ وآ	ن أ��� ر�] �> ت�� ا5ر�	ع ـ �_و�	g @	ئ  ! K��...>: أٍ'�َ� ����� Kوإن : �
�ا�	H <���ا ��#�ا و� ت�Uش <�Sو� ت� ،	���ا ه�Qو� آ 	�Q� أة و��< ...ت���> ا�

  ...).آ�	ب ا�U:	د،�	ب ا�%:H K> @�6 ا�%*	ء وا���4ان: ا�#��_(
  ��@	
م ت�@
H z%4 هgu ا�O	�ت �	�uات، �	�X 1989وه��E ا5�; ا�#�4Oة �K ات

 Y�H اف�
6 ا� �T آ6 �	 ی�O	�^ �> )30م(ا���ام ا5@��	تا�4ول ا5�S%` ا��و ،
�(	�� ا���Oق آQ	K@ ا5�
	ل ^�  )... .22م(�*	4Hات وت#��

  

6 ا�#�	ق �K ا��[�Y�H L ا"H	@�: !	د!	 Sا� W�  

[#�U#ا� K� ق	��ورة د�� ا�#X Y�H 	:��ا آ���ة ُی*�4َل QH 6 ا"! م#� 	aأی 	ه% .
�ی�، ا�uي �> أ��^ ت��Y ا��!�ل ��Y ا� ��H^ ون��Fل ذ�� �K ��	ل ا�> أa(��م ا��م 
K:ب إ�	�H ��%'[  �] !	دة @�ی\ #��P آ	ن ا��!�ل. <oQH وت��Y>: و!�; أول و�خ

�> أم �(��م ی�	��^ @	ئ 	�ی	ر!�ل ا� أ@�ئ% K�#	 �H#� ا�؛ : ی�H4ه; ��ی#	ن، وإذا 
�ض z�F%� ،^%H اlی� �  .} ..oQHY#H5 وت��Y أن �	ءg ا{ �ُ�

  Y�H K�	�� F��ا�> أم �(��م هuا !�(�ن �^ ش_ن و!�Q7` وا�K ا�#4ی%� ��ت�>، آ
 Kی� ا��	H��	� K$� Y�� [#�U#ا� K� ج	�ه�^، وا�ن4	H Y�H L�]ا�� Y�H ق	�@4رة ا�#

	:�	�Oل. ی�!��; ی(> ا�:4ف �%^ !�ى ت%�Q^ �#�] ا�#*�#�> و��:; #�	���	ب ا�#��^ ��
'�	�  .�k ا�#�	ق وا!��#	ر �	@	ت^Y�H ا��H%	ء 

  
�UQ	نL . و@4 ن	ل ا�#�	ق آ���ا �> اه�#	م ه��E ا5�; ا�#�4Oة �K ا�*%�ات ا5خ��ة 

6 ا�#�	ق ��Fا ه	�	، �4رت ��H�#U 1989م وات
	@�� 1959إH ن Sا��6 ا� P�� ،م


6 ا�#�	ق؛ ت7�ی` 1969أو�	ق خ	�� �^، آHy ن Sن ا�_'��	ق 1971م #�	�م ا��	ص 
  ....م �'_ن ا5ش�	ص ا�#�	@�>1975، إH ن ذه%�	
  
  

 	����X> � !�[ ل وا�4�Hاء   �#	ی� خ	��: !	�
	ل ا�#�N�   
�r ����قXآ�ن^ أ LQ*�
6 � �4ود �:	، Sب ا!�[ ل ا�	Q!وا�!�[ ل @4 . إن أ

�	ت إ��ا��� 	7H أو k> أي ش��ا�#'[�6، أو  <� K@4 ی_ت 	ء، آ#	��ی_تK �> أ@�ب ا5@
�	ء و... أو�
o�� 6 �> ا�[Sا� <H r�Oا� [�����u أYOX �> وا�L ا�4و�� ا��4خ6 �

�Y�� 6 �> ذوی^ ،L*O� :  
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1 . ^��ا a� 	:�� gن و��د	آ Y�� ة�
K� 6 ا����k �> ا5!Sا� W�  
  Y�H 	#:آ��! o)�%�� <�O�	� ��A 4 ی(�ن ا5ب أو ا5م�� ،rر ت����aل ا�	أش(


6، و@4 ی#	ر!	ن ��H^ أش(	Sا� �����م �> تَOو@4 ی ،K*
� �> ا���uیL ا�U*4ي أو ا�%
��]�	�
6 �] أ�4 أ��ی^ ا�#�Fوج Sن وی��; ا�	و�F67 ا�
و�K �#�] ... ا�%
��؛ أو ی%

���> و�*���Q^ �:4د 6
Sر ا��a� ت�	Oا�.  
ن�O ت#(�> ا�4و�� �> �W ا��4خ6 ) 1(وی���^ ا��	ن�ن ا�#�	رن وا5و�	ق ا�4و��� 

 6
Sا� <H r�Oا� [�����Oaا�*��#� . ا� ��A ع	Xت ت�7ر ا5و	�إذ �	و�z ا��'�ی
7��:	،. وإیU	د ���ل �:	��zX ا�%
�� Y�H ا��	ئ6 وأو�4ت ��@	 "�Fا�^ � ��u�  و


6، ـ ��Y و�6 Sا� zO%� ;ث ،�
6 أآ�Sا� Y�H ص�Oض أن^ ی�َ�َ
و�4دت ا�O	X> ��#> ُیْ
��%� ـ، �W اخ��	ر �] �> ی�ی4 أن ی��; �> أ��ی^ � 	%! LO! زت	> ذوی^ وأ��أو 

 4X ��*%� 4اءات �*4ی� أو�Hف ا�
	 �� ، أو ا@��%H ن ا5ب	آ Y�� ،ة�ا�aO	ن� �> ا5!
  ... .ا5�
	ل

�*	�� 5ن ا"! م ی���ل آ���ا . ن
o ا�5(	م ا�*	��� ت*���k �> ا�'�ع 6)�وذ�� 
6Q��*#6، ر�6 ا�
Sا� Y�H .���4ی4ة هK . %:	وا�5(	م �K ا�Q	ب آ���ة وت�(	�6 ��#	 �


K� 6 ا�aO	ن� وا�%
��، و�
� أ��ا�^ و�*> Sت ���ق ا��اlی	ت وا�5	دیP ا��K أ@
	%
�O*> ا�#�	��� . ت*���ه	، آ#	 أ!� zل وأو�	
وأخ�ى ن:H z> ا��%4X r ا5�

�	5ی�	م وا�#��زی>  6
��� وا�����; وا��(�  . )...2(وا����ن� وا"�*	ن إ��:;، و�*> ا��
  

�ـــــ	ب K
���:; وت���#:; @�ا4H ا�4ی>، ـ ��
	ل و�*> ت�N� ن	ـ*�"	� ا"ی7ـــــــ	ء 
 Wت	H Y�H ة	و��� ا�#��m*#ث�6 ا� <�Qة ت��	"X	�� ��N	دیP ا�*	��� ـ، ه%	�� أ�	دیP آ��

�	ء وا5و��	ء lا :  
�	ء وا5�%	ء>lوا ا�ّ��ارًا 5ن:; ��� آ#	 أن ��ا�4ی� ���H ��	، آu. إن#	 !#	ه; ا� أ

W� ���H 4ك��� >) K� ري	�Qا� gد"روا�
�" أدب ا�##H <�  ).�> �4یP ا
<g��ـِ Y�H g4ن و�	Hر�; ا� وا�4ا أ >)�#H <��انK �> �4یP اQSا� g1)(روا .(  
�ة ... >'H ث ث ����yذا ��� !z !%�> ُأد�ب، �yذا ��� ت*] !%�> FHُل ��اش^، �yذا 

�ب Y�H ا�7 ةXُ �%!... >)ا� ��  ).'�x ا�> �Q	ن �K آ�	ب ا�Oa	ی	 وا������أخ��^ أ
� ا��ا�4ی> و��م ا����ق و���^ در�� �> در�	ت Q��6 أ�� ا�'�ع ا5�%	ء 	�#�	�و

!�رة (} و@Ya ر�� أ� ت�4Qوا إ� إی	g و�	��ا�4ی> إ�*	نــ	{ : @	ل ا� ت�	�Y. ا�'�ك
). 8اlی�: �ت!�رة ا��%(Q(} وو��%	 ا"ن*	ن ��ا�4ی^ �*%	{). 23اlی� : ا"!�اء

وH> ). 36اlی� : !�رة ا�%*	ء(} ...وا4QHوا ا� وا�ت'�آ�ا �^ ش�Eً	 و�	��ا�4ی> إ�*	نً	{
��د رKX ا� H%^، @	ل*� <�: أّي ا��#6 أ�L إ�Y ا�؟ @	ل#!_�z ا�%4QH :KQ ا� 

� ا��ا�4ی>>: ث; أّي؟ @	ل: @�z< ا�7 ة Y�H و@�:	>�  ).رواg ا��Q	ري و�*�;...(<
  
  O#	ی� �> ا�!�[ ل �K ا�'[6ا�. 2


'��، �%:	 d	ه�ة ا�[�#	ن �� ��اءة ا��	ریx ی��Q> أن ا"! م �#	 �	ء وا�:�^ �dاه��
�ز �K أ�W . وا��@�W آ�7ر ��'[�6 ا5�
	لO����; ی(> ی#�� !�ى ا���	�6 �] ا��ا@] 

�	��4ری� 	:��H ء	aوا�� ��LH  >:وی#(> اخ�Fال ��@r ا�'�ع �K �4یP. ا���اء ا�$�اه
�	 و�	د@^Q! ^��	 وأدQ! �%��	 اQ! ... >6�]'��� 	:��	)�... ��P ��(	ن �K هgu ا�#4ة 
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 ^������#� وإش
	ق Y�H ن�
LU�� ،6 أن ی�; ذ�� Sوف أن ی'�[6 ا���(> إن ا@�za ا�$
  ... .و���ن� �Hدg، �	�4ی> ا�#�	���، وا"�*	ن یLU أن ی(�ن �K آ6 شKء

 ی�; �K ا��4ی; تzO ن$	م ا�!��@	ق، ���u �	ءت اlی	ت أ�	 ت'[�6 أ�%	ء ا�[�� �(	ن
�	��� ا��4�Q و4Hم ا!�[ �:;� <*� Y�H ث�	� Pدی	وا�5 : } ^�وا4QHوا ا� و� ت'�آ�ا 

وا�5	دیP ). 36اlی� : !�رة ا�%*	ء(} و�	 ��(z أی#	ن(;... ش�E	 و�	��ا�4ی> إ�*	ن	
	:a�Q� K
  :آ���ة، ن(�

� ل(ر�   !	ب�  H> أ�K ذر أن^  (KQ%ل ا�	�� ،^�_� g���إن� #>:H Y�H:4 ا��!�ل، �
��:; ا� تzO أی4ی(;، �#> )خ4�(;(إخ�ان(; وَخَ�ُ�(; )أي ا5ر@	ء(ه;. ا��ؤ ��� �	ه���� ،

�#^ �#	 ی_آ6 و���Q*^ �#	 ی�oQ، و� ت(�
�ه; �	 ی[�y� ،;:Qن آ�
�#�ه;  آ	ن �^ أخS��� 
�	ب ا��: رواg ا��Q	ري(< �_�H%�ه;W� .( <�Q4ة، تH رواة <� Pدی	ح أ�	O7ا� Lآ� Kو�

�g ا�#�ت، ا"�*	ن ���4مa� 	#� ;�!و ^��H ا� Y�� ل�!��^ ا� Yأو� 	� �. أن �> �خ
رواg أ�� داود �> �4یP (< ا�7 ة ا�7 ة، ات��ا ا� ��#	 ��(z أی#	ن(;#>:�> ذ�� @��^

K�H :W��� ت(�
�ه; �> ا��#6 �	 � و... ات��ا ا� ��#	 ��(z أی#	ن(;>). �	ب ا�
�ق �4H Kة أ�	دیP(< ...ی���Sن
و� ت(�
�ه; �	 ی[�Q:;، ... أ��#�ه; �#	 ت_آ��ن>) �

  ) .1)(آ�	ب ا���W: �4یP أ�K ذر، رواg أ�� داود(< �yن آ�
�#�ه; �_�H%�ه;
  

 Lره� KH	#ا�� ;�d ،وا��*��� وا��#4رس L�وا��ا@] أن ت'[�6 ا5�
	ل �K !> ا��
q*�إن#	 ون$�ا �ن�'	ر ا�$	ه�ة و�'6 ا�*�	!	ت ا�#%�:Y�� �U اlن .  ا���Oقوخ�ق 5

 ~
�K ا��a	ء ��H:	، �; ی WَQ� <�U	ل أ�	م ا���ان�> ا�#�	رن� !�ى �O	و�� ا���ائ:	 ��
6
Sض ا�������u ن4U ��:	 ی��! k	H	ت ا��#6 إ�Y ا�4O ا�uي � ). 2(ا�#�	�� ا��K ت

�g، وی#َ%ُ] ت'[��^ �K أ�	آ> aوأخ @^ی ^��*
وو�H	 �> . وأH#	ل ���%� ت:4د ��O^ أو ن
 ��@	
�4م ��	��� ا���ان�> ا�4اخ��� �K ا� 4O�d <	ه�ة ت'[�6 ا5�
	ل، �za 1989ات�م 

��Xن �^ �> ا!�[ ل وإه	ن	ت، �	�4�Qان ا�%	��� �	���7ص�  .Y�H �#	ی�:; �#	 ی�
  
  ). 3(ا�O#	ی� �> ا�4�Hاءات. 3

�� OX	ی	 ا�Qل أآ	
�~ . %rا5�Q�وإذا آ	نz ا�4�Hاءات ا�U*4ی� ت4Qو H	دی� 
6
Sا� ��*
�ة، �#	 �:	 �> �Hا@Y�H L ن�Sت(�ن خ 	� 	Q�	A 	:نy� ،ت	�#�U#ا� . r%�وا�

 ��	H ،6]'#ة، ا�#4ر!�، ا���	�; ا��	� P�6Q@ < ا5!�	� 6
Sا� Y�H رس	4ي ی#*Uا�
�^... ا�%	س r%�  . ن$�ا �ن�'	ر ا�

� �%^ ا��%r ا�Sدة وا5خ	H r7�#� ،K*%U	 � ^��H <ا@L ن
*�� وا��#	��H ت

6 آ���S6 ا�Q��*#� . 	:'��� �����Oت ا��K ت$%�	� ��	�uات �K تFای4 �*�# r%�هuا ا�

�ة، و�	 �	�Q:	 �> ت
*x خ��K وت'�د ا5�
	ل، وا!�[ �:; ��H4	رة �	��	ت ا�##�U#ا�
�H LQ*�4 و�'�� و�[�	ن ا�#	ل، وإ@Q	ل ا�(Q	ر Y�H �#	ر!� ا�Y�H o%U ا�7[	ر، 

 Y�H ~ی�Oوت ��	��ه	 �> ان�:	ك �¥داب ا��Aم و H"ئ6 ا	ر!^ و!	ت# 	� LQ*�و
  ... .ا�H4	رة
  

وا�5	دیK� P ا�Q	ب آ���ة، وإX	�� �#	 أ!�
%	H g> ا�O#	ی� ا��K أو�ه	 ا�'�ع 

6، نuآ� ا�5	دیP ا��	���S�� :<<�
��aا� W� ج��رواg ا�> (< أةا����; وا�#�: ا��:; إنK ُأَ�



 

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

 

�ج وا"ث;، وأ��uر �> : و��%Y أ���ج). �	ب �W ا����;: �	�� �K آ�	ب ا5دبOا� WOأ�

	ء، أی	 آ	ن . ذ��، وأز�� ز��ا أآ�4ا�aا� Y�H 4اء�H> آ6 ا�ر uOأن^ ی P4یOا� Y%�و�


:;، وأی	 آ	ن ن�ع ا�4�Hاء�X ن�ع.  
S�� ی� أآ�4ة	#� W�Oت ���	(��4 Hع @�ا�
4X 6 ا�4�Hاءات ا�U%*��آ#	 أ@	م ا�' . <�

7� ون:�^ H> ا�%$� �#O	!> ا5�
	ل Qا� ~]� g��Fل ��اش ا5�
	ل، وأ�� g�ذ�� أ�
�ی� @ 6Q�TU . !�اء �%:; ا"ن	ث أو ا�uآ�ر��*� zن	ن آ	ن ا�[�#	ة إت��آ�r � وd	ه

	ع، ���u ت(�ر ن:K ا�'�ع H> ا�%$� ���Q7	ن ��Y آ	ن ا�:4ف �> ا�%$� ا�!�#�. ا"! م
 6�Q! � واج، وا5ولF�	�� ا�%$� إ��:; أ!�أ �> ا�%$� ��%*	ء، 5ن ا��	نK ی�7%` Q�Hوا

��	�':�ة ��ا�	 . "� �^ !�ى �	���%	ع H> ا�%$ KQ7ا� ^��� ��د ا�%$U� �Qِ�ُHوا
	�*%� ^��H 4اء�Hى ا���_� ،	��S�.  

 ��@	
� م Y�H 1989وإن ه��E ا5�; ا�#�4Oة �> �:�:	، �K� ،za ات��ات�	ذ ت4ا
 r%�ت'�ی��� وإداری� ��	�� �#O	ر�� خrS ا5�
	ل وا�تU	ر �:;، و�#	ی�:; �> ا�

 K*%U4ي أو ا�*U36 ـ 32م ...(وا�!�[ ل ا�.(  
  


6 ا�U	ن`: ث	�%	 Sدة ت_ه��^ ���ق ا�	Hإ K�   

6 ا�U	ن` ا���	بSا� ��یL آ	ن ��7@ 4:H Y�� . ;�$> ا��أن^  zQث POQ] ا��و

� kء�� ش�	*�رادة"	��4أ ا�4OیH P> و!	ئ6 أخ�ى ����ی#^.  ی�#�]  q�� اكuن� . Kو�
 �#�X ارد��و 	ث	O��، أ'H [!	> وا���	ن ا���ا�َ[�ب آ��
d z	ه�ة ا�U%�ح ��ال ا��

وان�:Y ا�#S	ف إ�Y اQ�H	ر ا�$�وف ا���#	��H ا�#*mول . �
:#:	 وإن'	ء 4Hة �4ارس
�دU� اف�Oر ا�ن	Q�Hح وا�%Uا� <H ا5ولr�)ا�� Y�H 4م ا��4رة�� � وت#�ٍد �>    �$:

^H�Uي تuا�$�; ا� Y�H 4َثOَج، . ا� ��67O ا!���ار Y�H أن ا�U	ن` ��ی~ ی�O	ج ��
��	 ی*�WO ا���	بU� oو�� .  

 Kن	���� �K ا���ن ا�#	KX و�تFال ت�وإن d	ه�ة ا�U%�ح ا��H K	نz �%:	 ا�4ول ا�[
� . ���Oت ا�@�7	دی� ـ ا���#	��H�%:	، ان���4�Q�� zان ا�%	���، ��QO7 ا��Qق آ�� [�

���Sرة ا�#'(6، و��ق ا��47ي �^ KH4ار ا���� K� 	#:%��.  
��@	
� ا��K تQ%�:	 ا�4ول، و� !�#	 ا�4ول 1989  وات���4م ��	��� ا��4ا� z:Qم ن

ت��u ا�4ول آQ�:< 6	درت ��Y�H PO ا�ه�#	م �:	 أآ��. ا�%	���، �K ا� 4O�d <	ه�ة ا�U%�ح
6
S�� KH	#ج ا���	�دة ا�ن4	Hوإ K*
� ��'�U] ا��_ه�6 ا�4QنK وا�%���ي هuا ... ا��4اUوی

^�O� زF����E ت K� دة	H 6ا��_ه�>.  
  

��� . أ�	 ا"! م �	�H#4 ا��@	ی� أآ�� �> ا�� ج�
6 أ�6a تSا� ����إذ �~� Y�H ت
� و@	ئ�� ت:4ف إX	�� �... وت:uیL ن
*^، وت%'Y�H ^�E ا���ام ا�uات و �
� آ�ا��^���4ا

��	ن ا�#
U�� Ka%�حOه; ا��: �ت�	ء ا��:#�\ وت�
	دى �%` ا��O	ة 5�
	ل ی(�ن ��7
� ا�'���H> وا�uی> � H	ئ6 �:;�A ل	
�ی; ا�FنY و�g4 ی��k أ4Hاد ا5�O�� ... Lن	� Yإ�

 [S�*ی ;� <� Pو� ،L!	%#وج ا�Fر ا�	واخ�� ،�%��� o!أ Y�H واجFا� ��	ة "@�H4ا�
ة 4H Y�Hم ا��Fوج، و�[~ ا�S ق و�
� ��O ا5م، وا�نQa	ط ��K� Y ز�> ا�Q	ء

K�QSی> ا�	Qا�� <� kئ#� وا����� � ��H	#ا�� �E�� ��ب، وت���Oر، ... ا���أ 	آ�: gu:�
 K� !"م ا	ا�%$ ���	�إ�Y �	نL أخ�ى، إذا أخuت �'#���� و�z�Q آ#	 یLU، أثz�Q �4ى �
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  .�K ا� 4O��H <ا�6 ا��:#�\
<)� � ت�آ�Fن	 Y�H ا��@	ی� یLU أ� ی�%K أن ا��!	ئ6 ا��@	ئ�� تmدي �!�7E	ل �dاه

 zOة ��! م، ت��6��4 أن:	 و�4ت ��K� Y ا��:�د ا�Fاه ،6�	)�	�ا� ان4�	ج أو ا��:#�\ 
�وری	 أیa	4H .ة ��رX Y�Qج ی ��	� ��u� .ع�: و�> أ�6a ا�� �	ت ا��K أ@	�:	 ا�'

�وم، ن$	م ا��(
6 وا��%Fی6 واO#6 ا�
S�� ة��X	ع و إیU	د أ!�ة �4ی�� �	��O و�*���
^#������^ و ت��6 ا��K ت4�� H	دة  ...وت
�:gu ا��!	ئ6 ا�#�(	���، ی#(> ات�	ء ردات ا� 

g4X د� و�K �#�] ا�O	�ت �4ور ا�4و�� � H Y%A%^  .ا�4Oث @6Q أن ت4�� �> ُو��^ ا��#
���
��	ن��#�ا@�Q وإیU	د ا�Q%�	ت ا�����O ا�(Oا� <H 6
Sی~ ا�����و@4 أ�SH%	 أد�� .  

�4 ا���#	KH ��! مQا� <H �]���.  
  zن	ی�، وآ	#Oا� gu> ه�ا ��Qًء آF� س��(> إذا آ	نz @�ان�> ا�4ول ا"! ��� ت(

 ��A 	#��%	g أن �'6 ا�O#	ی� ی��د Q!5	ب أخ�ى ر#� ،	#@	
d	ه�ة ا��:#�\ � تFی4 إ� ت
H ف��  .��:	ت'�ی���، یLU أن ن�

  
  ا�:�ا�\

)1 ( <�� �@ ��	"! م ��Hل Y�H ا��@	ی� أآ�� �> ا�� ج، �y@	��^ ن$	�	 یO(; ا�
�H 6	L@ ا�FنY وا���	ن� ا�Fو��� . ا�U%*�> وی'Y�H [U ا"�7	ن وا��Fاوج	�#�	�و

  ... .وا�7�A	ب
�~ ا�%�ازل ��  �K ا�#��_ ���	م �	��2((��	ب ا��a	ء :  را�]  ،��a@5ب ا	آ�

�^��_�  .O�y	ق ا���4 
�� ش:4اء �Fم ) 3(��� ش:4اء، �yن �; ی(�ن�ا أر���ثQ	ت زنY ا�Fو�� ی�Fم ا"ت�	ن �_ر

�ات أن^ �> ا�7	د@�> وا��	�*� أن ��%� ا� ��H^ إن آ	ن � [�ا�Fوج ا�# Hِ> أن ی�*; أر
:  ت�	�Y�> ا�(	ذ��> ث; ت�*; ا�Fو�� �#�6 ذ�� وا��	�*� LaA ا� ��H:	، ا!�%	دا ����^

وا�uی> ی���ن أزوا�:; و�; ی(> �:; ش:4اء إ� أن
ُ*:;، �':	دة أ�4ه; أر�] ش:	دات { 
 	:%H وی4رؤا ،<���	� إن^ �#> ا�7	د@�>، وا��	�*^ أن ��%� ا� ��H^ إن آ	ن �> ا�(	ذ
ا��uاَب أن ت':4 أر�َ] ش:	دات �	� إن^ �#> ا�(	ذ��> وا��	�*َ� أن LaA ا� ��H:	 إن 

�yن ر�~ ا�Fوج ا"د�ء �	��*;، أو إذا ). 9 ـ6: اlی	ت : !�رة ا�%�ر(} �> ا�7	د@�> آ	ن
 4Oا� ^��H م	زو��^، ��� W� K� 	�u@ ^%� ذ�� �Q�Hا ^%H [ا��  ).ث#	ن�> ��4ة(ت

)4 (	�H�
6 شSر ا�	Q�H� [Xأ�6 ا�� Y7@وأ Y4ی4 أدنOت K� ء	:�
و@4 . اخ��r ا�
��4ا �4Oد ا�#��~ ا�
�:	ء � Lو��� ذهFم ا�	7
�4 ان�4ة ا���7ى �K خ#o !%�ات 

�~ اlخ� �K !%�، وه� ا��ا�`)ا�#	�(��(Qا� 	. ، و�4ده 	خ � �أ�	 أدنY ا6�5 ��; ی�
 6#Oت ا�	یl دا	4، ا!�%���ام ا���ا، وی(	د ا�
�^ یY�H [#U أن^ !�� أش:� �> ت	ریx إ�Qآ

�> أو�ده> {، )15ا��5	ف (} و�#�^ و�7	�^ ث ث�ن ش:�ا{: وا��X	عX� وا��ا�4ات ی
�ة (}����> آ	���> �Q233ا� .( <���O4ة ا��7; ���> ا�� ث�> ش:�ا ی(�ن ) ش:�ا24( إذ 

��ق ه� !�� أش:

6 . ا�S6، ����4 ا�#O4 ا��أ Yا�#4ة أدن guت ه�Q�Hذ�� ا Y�H ء	%�و
�  ���O	ة	@.  

)5 ( ^$�� 	� LQ*�� �O	ر�:	، �  یWO �:	 رؤی�^، �A <� ^و �(�ن ^%�� ^Qش <�
�> ا��	ص، �Q�H <���اش^، و�K ا�'�ع  � Y�H 45ن^ و� ���F� 	%��g اQ�H] ذ�� ا�و 

 ،o)��اش ا�Fو��� @�ی%� Y�H أن ا���4 �> ا�Fوج �	 �; ی�zQ ا�� Y�H ا���دة K� !"ا



 

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

 

	H��	5د�� ا�#4Oدة ش .  
��	ل ا�#��_ ��*���K: ی�ا�] ا�#��_ ���	م �	��) 6(� _SQ#ف ا�	��	ب ا��a	ء : إ!

^��_�  .و�	ب ا��a	ء �K أ�:	ت ا5و�د. �O�y	ق ا���4 
)7 (WOَ��*#اث ا���4 ا���� K� ء	aب ا��	� K� _��#ا�] ا��  .ی
 )8(  F.  DEKHEUWER-DEFOSSEZ : Les Droits de 

lصEnfant, op. cit, p . 52. ...  
  : �� �K إ�	ر �	"ن
	ق Y�H ا����; ی�4 أه; أ��اب ا"ن
	ق �> ا����ات، وذ) 9(
�Y { : ا�Fآ	ة أو ا�47@	ت، واlی	ت �K ا�Q	ب آ���ة( �و�تY ا�#	ل Q� Y�H^ ذوي ا��

�ة (} وا���	�Y وا�#*	آ�>�Qا{ ، )177ا���	م Q� Y�H^ �*(�%	 وی��#	 وأ!�Sن ا��#�Sوی {
��> وا���	�Y وا�#*	آ�> { ، )8ا"ن*	ن (��ة (}@6 �	 أن
��; �> خ�� ����ا�4ی> وا5@�Qا�

215.(                                                    
�Y وا���	�Y وا�#*	آ�> �	رز@�ه; { : أو @*#� ا���آ��� ا��*#� أو��ا ا��a� وإذا

  ).8ا�%*	ء(}�%^ 
�Y {: أو ا�[%	ئ;�وا�H#�ا أن#	 A%#�; �> شKء �_ن � خ#*^ و ���!�ل و �uي ا��

6�Q*ا� <� أ�	ء ا� Y�H ر!��^ �> أه6 ا���ى �	{، )41ا5ن
	ل(} وا���	�Y وا�#*	آ�> وا
6�Q*ا� <��Y و ا���	�Y وا�#*	آ�> وا��(} ���^ و ���!�ل و �uي ا��'O7ا�.(  

�	"�*	ن �Nی�	م(  Yأو� 	آ# :}��ة (} وی*_��ن� H> ا���	�Y، @6 إ� ح �:; خ��Qا�
�Y وا���	�Y { ؛ )2200��ة(} � ت�4Qون إ� ا� و�	��ا�4ی> إ�*	ن	 وذي ا���Q83 ا� (} 	�_�

�  ). 9ا�YOa(} ا����; �  ت�:
� 4Hم إآ�ام ا����; ����7 آ	�'�ك، وأ�4 أ!Q	ب LaA ا� Y�H ا5�;( Q�ُHوا : }

آ ، �6 � ت(���ن { ،  )1-2ا�#	�Hن(} أرایz ا�uي ی(uب �	�4ی>، ���u ا�uي ی4ع� ا����; 
� (}ا����; U
  ). 17ا�
ن$; آ�
�� ت*���ه	 وت*��#:	 �:; إذا و��ص ا�'�ع Y�H �#	ی� أ��ال ا���	�Y و( 

��[�ا ا��ش4 :}g4أش ��Qی Y�� <*أ� Kه K��	���ا �	ل ا����; إ� �؛ 152ا5ن�	م (}و� ت�
�	�L�S{ ؛ )34ا"!�اء  P�Q��4ا ا��Qا�:;، و� ت���أ Y�	ت�ا ا����وا����ا {، )2ا�%*	ء (} و

��ا إ��:; أ��ا�:;، و � ت_آ��ه	 ا���	�Y�� Y إذا ��[�ا ا�%(	ح، �yن �ن*�; �%:; رش4ا �	د�
�وف، �yذا �#�	�
r و�> آ	ن ����ا ���_آ6 ��*��� 	�%A ن	> آ�وا، و�Q)4ارا أن ی�إ!�ا�	 و

،;:��H ا�:; �_ش:4وا��إ��:; أ ;��، آ#	 ��> ش�وط ا��Fوج �> ی�	�Y )6ا�%*	ء(} د�
�ن:> �	 آ�L �:> و�	 ی��K� ;)��H Y ا�(�	ب �K ی�	�Y ا�%*	ء ا� تK � تmت{ : ا�%*	ء

q*��	� Y�	���� ا��ا���4ان وأن ت�� <� <�
�a�*#ه>، وا��O)%ن أن ت�QA�} وت
  ):127ا�%*	ء(

)10 ( K� ي	ه� ��@	

$:	 �> ا��K%Q، 1993   �	ي29وإن آ	نz اتOت K
��  � ت�
	��S� K%Qم ا���Oت 	4ة أن:����	�4ول ا"! ��� � �� <O%� ��u�S	��Qن . آ�#	 ت��W ا5�

��'_ن ��@r ا"! م ا��O7`، �> ا��K%Q وإ� �^ �6O ا���7ر  Kم ا�4و�	��%�ی� ا��أي ا�
��Q%�5ت ا	�	ا��� ^%H ^ي آ�ن�uا�.  

�ن ا�(�ی;، وا@��نK� z ��:	 30ت(�ر ��ض ا�Fآ	ة �K أزی4 �> ) 11(��	 �K ا��X�� 
�	�7 ة. ...  
)12(  C. NEIRINC : La Protection de la Personne de lصEnfant 
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contre ses Parents,1984.  
ا������، ا�S ق، ا��X	ع، ا��a@5؛ : ����!] ی�ا�] ��  ا�#��_ �K آ�	ب) 13(
  .آ�	ب �داب ا�%(	ح: ا"��	ء
)14 (L�	� K��> أ K�H P> �4ی�ب ا���اب، 	آ� K� ن	Q� <�. رواg أ�� ا�'�x ا

 !�� KQ� ، 2ا�K، إ��	ء ��Hم ا�4ی>، ج ی�ا�] ا"�	م ا�[F. ورواg ا�%�@	نK �> روای� ا�'
  .237ص 
آ�	ب ا���W، ا�#��_ آ�	ب ا���W : آ�	ب ا���W، �*�;: ی�ا�] أیa	 ا��Q	ري) 15(

Kا�F]م ا�	�م ا�4ی>، ج : وا���ء، ا"��H ء	239، ص 2إ��.   
)16 ( �� ��%'_ة : رH	ی� ا4�5اث �K ا"! م وا��	ن�ن ا�7#�ي: ا�'�ی��K: ان$

��	ل � ل�1985، ا�#�	رف،ا�!(%4ری  :���
Sی� ا�	H��~ ا��UانL ا��	ن�ن�� �� : ��U#ا�
��� ���	ن�ن وا�*�	!��  . وا�@�7	د  ا�#[

)17 (Voir ex: D. DUVAL-ARNOULD: Le Cors de lصEnfant: 
Paris 1994; H. MANSEAU: Lصabus Sexuel et 

lصinstitutionnalisation de la protection de la Jeunesse: ISBN 
1990. ...   
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        الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

 أسباب الفشلأسباب الفشلأسباب الفشلأسباب الفشل    -    برامج مناهضة التهميش بالدول اإلسالميةبرامج مناهضة التهميش بالدول اإلسالميةبرامج مناهضة التهميش بالدول اإلسالميةبرامج مناهضة التهميش بالدول اإلسالمية

        

        املبحث األولاملبحث األولاملبحث األولاملبحث األول

             عوامل مباشرة للتهميشعوامل مباشرة للتهميشعوامل مباشرة للتهميشعوامل مباشرة للتهميش
  

   ا���;	بأ!Q: أو�
  أ!Q	ب ا5���: ث	ن�	 
  أ!Q	ب ا"H	@�: ث	��	 
 	���: را�
  أ!Q	ب ا�
  �Hا�6 تFای4 ا5�
	ل ا�#���H Y%:; وا�#'�دی>: خ	�*	 
�د: !	د!	 '��� K*رئ� LQ*دی� آ	وا�@�7 ��H	#وف ا����  ا�$
 	��	! :�d�$O#ا� ��A ط	ا5و! K� ا���دات �Q*ع ن	
  ارت
  #4ن أو ا�4ول ا�%7#��ا�%Fوح �K اتU	g ا�: ث	�%	 
 	�  ا���Uء وا�����6 ا�#U	KH: ت	!
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P�	67 ا��
  ا�
�ا�� �%	ه�a ا��:#�\ �	�4ول ا"! ���� :6'
  أ!Q	ب ا�

 
�
l 6خ� <� rا��:#�\ ت��� ��_ن �$	ه �إذ @4 ت_خu ش(6 ر�~ ���#4رس أو : نuآ�

�� أو ت�	ٍط ��*#�م أو ��H4	رة، أو ت#�د	7���	ن �%^، أو r%H أو !�S أو انa#	م �� ...
�اع ا��5	ل، ���#	 ی���r ت%�ع و�:	ت ا�%$� و����م أن 4Hم ا��(�� <H 	�	#ت rی��� r

	:��H د�  ... .��	ل ا���;، H> ا��#
�ة ا�7�%#�ة �	�و����م أیa	 أن ��$; ا�4ول ا"! ��� وا��Y�H z ا���ان�> ا�#

�	�%$	م . ���Oق ا�7[	ر، آ#	 َو@��Y�H z ا5و�	ق ا�4و��� 	:%� ~�Qا� �
��%#	 ا��

6، �#	 یmآ4 أن ا�#47ر ا"! �K ا"! �K ا�#Sق ا���O� g��A 6Q@ ��	�K ا�uي ان�7

�7��وح ا��� إ�	 �'(6 �*��6 أو �#Fوج X	�.  

6 وت�H	g، ت%�'� d	ه�ة ا5�
	ل S5ن$#� ت�7ن ا� K#�%د ت � K� إذن r�)�
 K� L��� ا�4%#��U>؟ ه6 ا���K� L ا�%$	م ا��	ن�نK ا�'�KH أم ا��A ا�#:#'�> أو

ا��� أم �K شKء �خ�؟ وإذا �H#%	 أن%	 �47د درا!� ا�$	ه�ة �K دول ت4ی> �4ی> آ	ن ا�زدو
�%Y ذ�� أن �47ر ا�#'(6 �:gu ا�4ول ه� دی%:	 أم � 6، �:6
Sی� ا�	#O� g��A <� WQ!أ

  .ه� ت���:	 H%^؟
 تFای4 أ��اج ا5�
	ل ا�#:#'�>؛ ُ�*َ�ِ:��ـ�>  أ!Q	ب: �> أ�6 ا��Uاب ی�Fم ا!�U ء

��ا��	��4 ذ�� یLU ا��%��H L> ا���ا�6 )ا�#POQ ا5ول(6 ا�$	ه�ی� ا�#Q	ش�ة ���:#�\ � ،
� ا�#Q	ش�ة ا��K تFی4 �> ت���4 ا�$	ه�ة�A)Kن	ا�� POQ#ا�:(  

  
   ��:#�\ ا5�
	ل   �Hا� 6�Q	ِش�ة  :ا�#POQ ا5ول 

 Y�H 4ا�� [Xوو ��	آ ���ت ا"! 	�#�U#ا� Wئ	�O������ أن^ �> ا�7�L ا"�	�� 
�	ت � ی�%K ا�خ� ف، �#:#	 ت(> �$	ه� ا��Q	ی>، ه%	ك . ت:	خ���7	#�U#ت%�ع ا� 	إن#

 Yأن 	:*
�	ت، و�Hا�6 هK� K ا��#W ن#�U#6 ا�U�!#	ت �'��آ� و �dاه� ت�(�ر 
  .اخ��
z ا�#$	ه� ا��	ر���

�	��U ا�%�	ئ� � � K%����X، وا���@g4%H r یَHَ ،ة��4م ا��(�r �	 ه� إ� d	ه�
�	�; �:uا . اQ!5	ب�	��از أ!Q	ب ا��Fای4 ا�#*�#� 4H5اد ا5�
	ل ا�#:#'�> �!%O	ول إ
K� !"ن#�ذج . ا <� rت��� r�)ب ا� ت	Q!أن أ K��QS� ،�
و�#	 أن%	 �4Hدن	 ن#	ذج ����

�  : ���u ی�Fم ا���@H r%4 أه#:	. lخ
  أ!Q	ب ا�ـُ��; : أو� 

�#> . 6 �4ی�� 5خ�ى ت���4ی�ا���; ��d o	ه�ة �4ی4ة، إن#	 ا�4Uی4 ��^ انa#	م �Hا�
اQ!5	ب ا�����4ی� ����	ة ا�����7 �	����r، ا�O#6 وا��X]، ا�uي ت#�ت �*QQ^ � ی�> 

K� !"ا ;�	��	��@; ا�#:�ل ا�uي �	�A^ �%$#� . ا�%*	ء �� ^�Q%4ر ا��Uق ی	ا ا�*�uه Kو�
 �%! ��#�	� ا��	�P م، ��P ی 67�mش� ا����	ت �*LQ ا��K� [X ا��	�;1996ا��O7 ا�

 Y> آ6 1600إ��أة100 ��ب ��  ت#�ت !Q] .  أ�r ا�]#�	�وی(
K ه%	 ا�!��4ل �_ن^ 
��> آ6 ث ث وث ث�> <� 	aب أی�]#�	�و�	ة ن*�ی�، ) 33(ن*�ة ی���	 �*LQ ا�O#6، وأن^ 

آ#	 یmآ4 ذ�� ا�4Uول (، )1( ���ن104oت#�ت ا��أة �*LQ ا"نU	ب؛ ��	�6 وا�4ة �> آ6 
Kتlا.(  
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�Y �	ن�H Lا�6 أخ�ى آ�
'K ا5��اض ا�#F�%� و ا�#�4ی�، 4Hم آ
	ی� ا�LS، هuا إ

 K� د	��Hار ا���r ا�Q%�	ت ا���O7، ا�U:6 وا5���، ان�4ام ا��KH ا�KO7، ا!�#Xُ
� ا�#�%�>�A KQ�  ...ا���ا�� وا�'��ذة، ان�'	ر ا�LS ا�'

  
4ی:>، و@4 @	��%	ه	 وی�Q> ن* �Q��O ا5��� H%4 ا�%*	ء ون*�Q ا��#4رس � : 1ا�4Uول 

�_ر@	م H> ن*�Q ا�*(	ن ا��	دری> Y�H و��ج �U	ل ا��O7، ون*�Q ا�����Y�H 4 ی 4�mه��> 
 6#Oا���دة أو ا� LQ*�  ).م1997ا�#47ر ا���ن�*H) r	ر��>، ون*�Q ا����	ت 

  
^�Q%ت : �� H م	ا5ر@ ~�� 6#O�! ���	4اول ا��Uا� K� 	#4ول آUا ا�uه K�(+) Kوه ،

���، إ�	 �(�ن^ !	��	 H> !%� ا"�7	ء و�; ت4ل Y�H أن Xا�� <H �@4� �Q�ا��@; � ی
W�@د ��A ^أو أن ،<��O��� [aی� . �� H 6#Oت Kت ا��	ن	ا�� 	�أن ا�4و�� ) -(وأ 	ه	%�#�

  . ا�#�%�� �; تFود ��اآF ا���4 ـ ا��K أzSH ا"�7	ءات ـ �_ي ر@;  <H���Xع ا�4را!�
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�4ی4 �> اS@5	ر ا"! ���، � ��'
���Xح أن ن*�Q ا5��� �	 تFال �� <�Q4ول یU�	�
��> ا5��� و@�� ا!��#	ل و!	ئ6 خ��7	 �4ى  �@ �ا�%*	ء، و�> خ �^ ت��Q> �4ى ا�

ت%$�; ا5!�ة، و�	��	�K ارت
	ع ن*�Q ا���دة �K ا5و!	ط ا5���، وآ��u ارت
	ع ا���دة 
� ا�#mه��>�A 4ی Y�H .�Q*ع ن	
� d	ه�ة ارت�*
�� K
 و��	ت  وهK أر@	م ذات د��� وت(

� ن*�Q 5��� ا�%*	ءا�%*	ء �*LQ ا�K� 6#O اS@5	رQف أآ��آ#	 أن �mش� .  ا��K ت
�r ن*�Q ا�*(	ن ا��	دری> Y�H و��ج �m!*	ت X <�Qی ��O7ت ا�	�> ا��4�دة 	
ا�!�

�4ی4 �> اS@5	ر� �O7ل ا�	U� K� ���Oت ا��	�%Qا� r�Xج، و �و��o ���4 أن ا�4ول . ا�
#H54ل ا�� 	:�� ~
  .	را��K ت�	نK أآ�� �> ا��7	ص هK ا��K ی%�

  
�	آ*�	ن �� ، ��4H Pد ا�*(	ن ی%	هF : و�%�; �#�	رن�  K
 ����ن، � ت�U	وز �140,5

 � ی�> و   5وی7�4H 4د ا���دات �K ا�*%� إ�Y. 48%ن* �Q��O ا5��� H%4 ا�%*	ء 
513 r3,3%أي (أ�( Y6 إ�#Oان] ا���ل 	#��6 ت%Fل ن*�Q ا!�	�#�	�و� ی��4ى . 12%، و

	H 4ی Y�H 4ا����� � أ�r ا��أة ت#�ت 100وت��	ئ�	 �#> ��> آ6 . 19%ر��> �mه��>�mش
340	�Q*ن [
�> �:� أخ�ى �%*�Q ا�*(	ن .  ا��أة �*LQ ا���دة، وه� ر@; ��ت

 <��� و(+)% 99ا�#*�
�4ی> �> ا��H	ی� ا���O7 ت��اوح aOن ا�	> !(�35 %(+) <�
 ^H�#U� 	#�
�a،55%ا�4Qو، �%� �Q*ن Kن، وه	ا�*( K�	#> إ��ع  و  	
� ارت*
ت

	:� �:�  .ن*L ا���; �Q	آ*�	ن وا�4ول ا�#'	
  

<� ��خ �	�� uون_خ P�	ا�� ;�	� ����ن، وت��Q ن*�Q 35,1آ�����Q	 و4Hد !(	ن:	 :  ا�
%72�	��	�K ت�ت
] ن*�Q ا!��#	ل ��ان] ا�O#6 إ�%100 .Y��O ا5��� �4ى ا�%*	ء  .

 Yا�*%� إ� K� 4د ا���داتH ولFر ن�Qی 	�ا u6 ه�وی 67�mش� ). 1,9%أي ( أ�r 588و�
��> آ6 . 85%ا�����Y�H 4 یH 4	ر��> �mه��>  <#� K�	��	� أ�r �> ا�%*�ة � 100و

��Q*%� 6 ا�*(	ن .  ا��أة �*LQ ا���دة، وه� ر@; �%�
~ ن*�Q	100ت#�ت !�ى 	�#�	�
 Yإ� [
�81%ا�#*�
�4ی> �> ا��H	ی� ا���O7 ت�تaOا� <�� �� 86%، وهK ���	ر

�r . 72%وا�4Qو Xو ���6 وا5:Uا� LQ*��K أن ی%�
~ ت��	ئ�	 �mش� ا���;، �Q�و
��O7ت ا�	�%Qا�.  
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: أخ�ى< �a	ری�>a	ف ���� ا���ا�6 ا�����4ی� ����	ت ا�(Q	ر، �Hا�6 هuا إ�Y أن^ ت
<� 	:Q�	A ف ا5رواح����یW وا�'[6 ��  تuهL ی���	 Sادث ا��O�  ء	�lأي ا ،<�]�	Qا�  .

 ا��aا�q ا�#%$#� ��#U	�ت ا�#*�4Oث� وا���%�	ت ا�#*��ردة، وا�*4H LQم ا���ام
 ،��	@��r ا�Q%�	ت ا��4H ،���Oم إت�	ن ا���	�6 �] ا�lت،؛ �A	ب ا�X ،ر وا��:�ر	وا�!�:�

K%:#ؤل ا��ازع ا�	a... ت 	@:	ء وا��4ر، وإ�7	aا�� ��	ث� L!�ویFی4 �> خ�Sرة ا5�� ت
�	"! م ـ ا�4اKH ���4اوي وات�	ء ا�;���g ـ ... #a	ر و4Hم ا"��	ء �	��4 ���:�(� وا���A 6Q@

�اء�  .وه� �%:	 
  

W�S� 6)'����u ی�Fم Y�H . ����� أن^ �:#	 آ	نz ا�#O	و�ت، �> ی�Y�H Ya ا���; 
	:��H ادث ا�#�4ور�Oب وا�	Q!5> ا�4 O�	��نuاك �yن �'	آ6 ا���; . ا5@6 ت���k �	�ت^ 

�ح Sي تuح ا�	O�"ا o
%��ح Sن �> ت�Q%U�! ل	
�ة �> ا5��Q4اد آH_� K�	��	��^ �	��	، و
Kئ�	�  . �'	آ6 ا��:#�\ �*LQ ا���; و ��4 ا��	ئ6 أو ا�O	X> وا����	د � !���ار ا�

  
  أ!Q	ب ا5��� : ث	ن�	

7� ث�رة ا�#����	تH K� ،\�#:6 ا���ا�H �S> أخ�4 �. �#	 � ش� ��^ أن ا5��� ت
�ف أن ا5�� ا"!��ی� وث�P ا��	�; و�> ا�#r!m أن ن'Qا� o#ت'(6 خ Kـ وه ��� 

 �� <ا@�أ>ا��	�P ـ ا��K ت��z أول خS	ب إ�:K� K أ�Q��
Fع، إذ ت� Fآ�� K� [@�#ت� ،
�4ی4 �> اS@5	ر 80%وذ�� �Q*	�� 5ن ا5��� ت�U	وز �Q�H. ا5@6 ت���#	 وا5آ�� أ���� .  

م، أن 1996!%� < �ن*(�ا��>و����م أن ���4ت ا5��� تFیH 4%4 ا�#�أة، إذ @4رت 
�	�#4ر!� 80أزی4 �> WOت�� ;� P�	ا�� ;�	��	� ��
�> ث; ی��Q> إ�Y أي �4 .  ����ن �


	ت ا5���، H	a� <� ،�X	Oا� z@ا�� <H ��[~ ا�%$ ، Q��*� ،��� !"ا�4ول ا Kن	��!
6��� �> أ��� ا�Sا�%\ء، أخ �����_ن أ��� ا�#�أة، � 	#�H.  

  
�:	 �*�#�نوی�Q> ن*L ا5 : 2ا�4Uول  K، أو ا�����ا�4ول ا"!  ~�Q� ��� :

  ):م1990/89ا�Q%� ا��	�#K : ا�#47ر(
  

�ی��	 وX#%:	 ا�4ول : 3ا�4Uول �_�وی�Q> ن*L ا��#4رس، و4Hد ا�#�#4ر!�> 
�و��> �> ا��#4رس ا"! ���O#ل ا�	
�#�	رن�:	 �] ن*�Q وأ4Hاد ا5� ���EX �Q*ن Kوه ،

  ):1990/89ا�Q%� ا��	�#K : ا�#47ر(
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��> ا�: 4ا�4Uول  ���اءة وا�(�	��	� ����(Q	ر، ث; ن*�Q ا��#4رس ��> وی�Q> ن*�Q ا�#
�~ ا�4ول ا"! ���Q�  .م1997وا���ت�L ت%	ز�K، آ#	 أوردت^ ا���ن�*r . ا�7[	ر 

���!
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���!

  
 �U:�%#ا� qSوأن ا�� ،�a
�#> خ ل ا�4Uول ی��Q> أن ن* �Q��O ا5��� �	 تFال �%�

�4د �> اS@5	ر� 	:%� kا����� K� `U%ن �; تlا Y�� . P�� ،ل	�ا��7 <� �	�� uو�%_خ
�6 )1995(	ء  �4ى ا�%*14% �4ى ا���	ل و %36��O ا5��� H> ا�(Q	ر �; ی�U	وز 	�� ،

%91 Yل إ�F%ت K4ائ���	� 6�U*ا�� �Q*ن Pو�� ،	�Q�آ��� K� %11آ�ر وu> ا��6%  
 6��	"4Hادي 87% و88�> ا"ن	ث، ��	 <��U*#4د ا�H 4ى� ذآ�ر   %9�(�����Q	، و� ی�

%5 6��(�����Q	70% و65 إن	ث، ��	 Kا���ا� Y�H  .  
  

� �K : 5ا�4Uول �Q)ق ا��
ن*L ا�����; �4ى ا"ن	ث وا�uآ�ر، �#	 و�> خ �^ ی�_آ4 ا�
�~ ا�4�Qان ا"! ���Q��r أو یU	وزg أ��	ن	 aا� Yی67 إ� . <�� ��Q)ی> ا�	Qا�� �آ#	 ی$:

�aOوا� rی��	@K ا�4ول . �#	 ی�(o ا"ه#	ل ا�uي ت�	نK �%^ ا�Q	دی�. ا� �وت�47ر �7
 وا�*(	ن �	��#��  �%U	@��H	4Hة ��	ن	ت ش��Q ا��%#�� ا�: ا�#47ر(ا�#'(�� ���%� ا�#�	رن� 

	�!� K��]� ��H	#دی� وا���	4ة : ا�@�7O�#; ا��ا5 �Eم1994ه�:(  
���!
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م ��> وی�KS ��	رن� �*��S ��ل ن*�Q ا���	�6 �] و!	ئ6 ا���; وا"H  : 6ا�4Uول 

  ):م1985ا�#47ر ا���ن*(� (ا�4ول ا�#��4�� وا�4ول ا"! ��� 
���!

  
 \�#:�� K�	��	�d	ه� إذن أن ا�4ول ا"! ��� هK �> أآ�� ا�4ول ��	ن	ة �> ا5���، و

 	:QQ*�، ه6 <ا@�أ>ویWO �%	 أن ن�*	ءل 4H LQ! <Hم ا����	ل 5�� . وارد �4Oةا5�
	ل 
� ا�*�	!	ت ��ه� �A	ب ا"رادة ا�*�	!�� أم ا����ف �> ت���; ا�'��ب وت%��ره	؟ أم ه� ت
�6U ا�4ول ا"! ��� ��SS	ت �X#� آ	ن ه	�*:	 ا�$	ه�ي  z%�Hأن^ ُأ 	#�H ؟��ا�Qوا�

  ... .�O	ر�� ا5���
�اآF أو �	!�(%	g ا�� 6Q@ <� �Xو�
�ا�� آ	نz �*���	ة أو �Q4و أن �6 ا�Qی Wئ	�O

6'
�� ��:	 ا5� Y:ن�	ا�4ول، � ��Q�	A [@وا <H 4ة��� 	:��  . �%	دیW دو���، ا�'Kء ا�uي �
�ة ���� ا�%*L ا�#
y� ،�HFن أي X	� ���5ا z�دا 	�ن^ _��> ث; یWO �%	 ا���ل 

� [Q; ی�� 	ه�O#� K��ن	�� ���K ووا@��Qئ	A ة أو���   .�Y اlن، وأن ا"رادة ا�*�	!�� ��
K� !"ا ;�	�� أ!Q	ب ا��:#�\ �K ا�Sأ�4 أخ Y�Q�! ���5	� K�	��	���� یLU أ� . وQ��	�و

�:gu ا5خ��ة تa#> ا�K� WO . ت��W اl�	ل Y�H ا�%�7ص ا��	ن�ن�� أو ا�ت
	@�	ت و�4ه	
�	"رادة  	:#Hم دFی� ��u� ،KQ�! 6)'� ;���� ا��!N� K�	#ا� ;H4�	�ا�*�	!��، �	"�Q	ر و

�ة��
  ...ا�
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  أ!Q	ب ا"H	@� : ث	��	 

��#%��	�. ��H	@� أیa	 أ!Q	ب ت���4ی� !QQ:	 ا�U:6 وا����r، وأخ�ى �4ی�� ����7 
�#> أ!Q	ب ا"H	@	ت ا���دی� أو ا�ِ����� ��  . و�'(�� ا�4ول ا�%	��� أن:	 تU#] هgu وت��


6،ا���ز آ*k�%� LQ ت[uیSة   � ا5م وا���ة �4ا، آ�)Q� ة أو� ا���دة �K !> ��_خ
�4ی4 �> � KHب ا��	�A ،��O7ا� ��A 4وف ا������d ،6#Oات ا��ا���دات، ت�	رب ��
�*QQ	ت ت'�g ا�5%�، ا"�	�	ت وا��Oادث ا��K تH L�7	دة اaH5	ء ا�*O	4H ،�!م 

� و4Hم ا����	ط 4Xه	�	�#�	� KHب ... ا��	Q!N� F��ا��zQ�ِ�ُ K �] ا�!���اد و��
�ب، Oا�*�; وا� K� ادث�Oا� 	ی	OX دة	ث وا��*#; وزی����	� K
ا�
��Xي ��aO	رة، ن(�

�������Qت ا�	
�ات ��U	رب ا�#(�'Q��� Yإ� P�	ا�� ;�	�  ....وت�Oل ��ا�%K ا�
 ��Hب ا���	�A6 و:Uوا� ���5	� W7ت�� 	ه	دن�! Kب ا��	Q!5ف أن �6 ا	خ ��Aو

��Q�� ا�����; وا�����H�#	. ا�'QH �   یmآ4 ��ة أخ�ى أن ا�6O ا�#�	�K یLU أن ی#
qQaوا� �Q@ا�  .وا�#

  
 	���: را�
  أ!Q	ب ا�

 ��� و�*QQ	ت^ وتW��O ر�	g أ��اد ا�#O#� � ،[#�U	ر�
�	ء ا"! م �!�7E	ل ا�
Y%]ا� .%�#�	� ،�@	
�ة �> أآ�� ا�4ول ��	ن	ة �> ا��	�Y وإذا آ	نz ا�4ول ا"! ��� ا�#

�وی� ا5��ال�� ��Hا�4ی> ا�4ا ;��	��4ل،  ا����4 أن^ ا�4��ُت �:	 ت� 	:� وا���وات، وت�زی
  .آK � تY�Q دو�� ��> اA5%�	ء

r��� ���	%ا�4ول ا� K� K�QSی> ا�	Q��	� 6�
�	�واQ!5	ب آ���ة �%:	 ت�آ�F رؤوس . و

	ع �%	@~ ��واتL ا5��ال �K أی4ٍ @���� أ�*%z ا!�[ ل ا�$�وف، ���X ا��5ر وارت

�4ون ��ج،  ^��	Q�!م وا	��ف ا�#	ل ا�� K� ���	

�>، �A	ب ا�'d�#ا� K�	! زات	���وا
��م ا�!�[ ل Oوت ،�Qِوا� r@ْ�َة وا�	آFض ا��
و�%:	 ت�6�S ا���ا4H ا��K ت

�_ن هgu ا���ا4H ت'(6 رآ	ئF ا�4ی#��ا��� ا��K ت%'4ه	 ا�'��ب، �(�ن:	 ...وا���(	ر 	#�H
K� ;:*:;ت��ا�  ... . ت4اول ا���وات ��> ا�#�ا�%�> وت���k ا�
�ارق ��%:; و�
� آ

�ا��� وا@�7	دی� : 7ا�4Uول A�#ات دی�إذ ی4H <�Qد ا�*(	ن، ن*�Q ا�%#� : و�^ �mش
 �Q*دي ون�
��	ن ا�4خ6 ا� [� ،�aOدة ا��	زی �Q*ون ،�aOن ا�	)! �Q*ون ،Kا��A�#ا�4ی

 <���ا�Fی	دة ��^، ون*�Q ا�*(	ن ا��ا@�
  ).م1997ا�#47را���ن�*r :(ت�Q�H zO ا�
���!
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���!

  
��> ن*�Q ا�%#� ا�4ی#[�ا�K و��4ار ��4 �	و�%	 �> خ ل ���	�� [X4ول وUا ا�uه 

;�aا�� �Q*ا�4خ6 ون K� دة	یFن . ا��'��و@	��%	ه	 �_ر@	م ت4Oد ش�ی�O ا�*(	ن ا�uی> ی
��
و� ی�
Y أن �6 ا���ا�6 ا�َ#َ���X ا��K ی�(*:	 ا�4Uول ت*:; إ�Y �4 . ت�Q�H zO ا�

� �K زی	دة ان�'	ر d	ه�ة ا5�
	ل ا�#:#'�Qآ<� . ~��ث; أوردن	 6�Q! Y�H ا�#�	رن� 
 Kدی� ا��	وا�@�7 ��H	#6 ا����ا���#U:�دات رائ4ة �#O	ر�� ا� z�	@ Kا�� ���	ا�4ول ا�%

 K�	ا�� 	!���7%	ل، �	
  : تmدي ��:#�\ ا5�
  
 ) <H ;ه�#H 6ی> ی�uل ا�	
7� ��  ی4H ��Qد ا5�� K�18 �%! 27.9 <یuن وا����� 

<H ;ه�#H 6اوح8.1  !%�ات5  ی����>   � ی�> ون*�Q ا�%#� ا�4ی#[�ا�K ت� 2.2  
� � ی�U	وزون 2.4%وaOن ا�	69% و!( �aO4ل ا��� �> إ�#	�K ا�*(	ن و� ی��4ى �

�دي Y�H 2.6%إ�Y 2.7  ا�*%�ي
�6 � یFی4 ا�4خ6 ا�	�#�	� دو�رًا أ��ی(�ً	، �K 720، و
 وت��	ئ�	 16.%� ا���a; إ�Yوت67 ن*Q.  !%�ی	1.3%ا�*%�، وه� � یFی4 إ� �yی�	ع 

 Yإ� ��
� و34%ت�ت
] ن*�Q ا�*(	ن ا��ا@��> ت�Q�H zO ا�aO> ا��أه6 34%  <� 
��> ا�Q	دی� وا�#4ی%� . ا��Qادي �Q*%إذ ا� ،�@	
� �; ی��6 �> ن*�Q ا�aO4 أن ا���
�#	 ی
  . وا�4ة
  
: ��� ���4ه	وإذا @	رن	 هgu ا�%*L �] دو�� أخ�ى �> ا�4ول ا�%	��� ت4Qو ا5ر@	م ن	( 

 <H ;ه�#H 6ی> ی�uل ا�	
���، ��4H Pد ا5��%Uا� 	آ�ری <� �	�� u18و�%_خ ��Qی �%! 
12.9 <H ;ه�#H 6ی> ی�uن وا�����3.5 !%�ات 8  Kا�� � ی�> ��q، ون*�Q ا�%#� ا�4ی#[

 Yل إ�F%وزون 1.1%ت	Uی� �aOن ا�	4ل 81%، و!(� �> إ�#	�K ا�*(	ن، وی��4ى �
� ا�*%�ي aO3.5%ا��Y5.7% إ�.  

  
 Y�H دي�
 دو�رًا أ��ی(�ً	، 13.440و�� o�6�Q@ < ا���47 أن یFی 4���q! ا�4خ6 ا�

��Q*%� 6 ا���a; � .  !%�ی	K�%2.8 ا�*%�، و� أن یFی4 �yی�	ع !�ی] ی�	دل 	�#�	�و
� �(	نz @4 نK� ،z�F إ�7	ئ�	ت . 7%تU	وز �
أ�	 ن*�Q ا�*(	ن ا��ا@��> ت�Q�H zO ا�

	Oا� Y�H ���	! Yو18%��� إ� �aOا� K� %11rی�  . �K ا�
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���!

  
  �Hا�6 تFای4 ا5�
	ل ا�#���H Y%:; وا�#'�دی>: خ	�*	 

	:%���%Y. إن �Hا�6 ت�ك ا5�
	ل وا��'�د � �7� �:	 وهK ��4اخ�� ��#	 #� أن%	 �� 
� اQ!5	ب . �	و�%	 ت�4اده	 !%*�#�� q	 �x� K ا��(�ارSخ_� ����u ـ وإX	�� �#	 @�6 ـ، نuآ�

  :ا5خ�ى 
1 . Kل ا���� Oا�ن:  

���(> . > ا���	�	تآ	ن �> ن�	ئ� ان
�	ح ا��	�; ا"! �Y�H K ا�[�ب أن �67 ت @` 
 ��Qق آF#ت Yإ� 	�	ت# o)�ا�#r!m أن هuا ا�� @` �; ی(> دائ#	 ��#�ا، �6 أدى Y�H ا�

�4ی4 �> . ����;��ن	 :Qان <Oن 	4رج، ��#����� و��z �#	 و��z إ��^ ��	�aO	رة ا�[
�وان�(o آ6 ذ�ــ� Y�H !��آ	ت%	، إذ . �	!��ردن	ه	 ����4ی> أن:	 ��ه� ا�aO	رة. ا�#$	ه

uو��� و� ات�m*#�	� ^*�*O4ون ت��ی� ��'Q	ب Oا� zO%�ُو 	ی�X��  )ق ش��Oت ا�
^� �@4O#ا� ��	�#�	���� ���O ـ �%*�� . ��ر أن ت�ا��^ تO4 ا��Hا�@ q*���#	 آ	ن �> أ

�  و@	ئ���A 6#O> ا�!�[ ل وا���7ص، ��	���� أخ @�� ـ دی%�� تK#O ا�
�	ة � وت
KO7ا� 	:
�X أو 	ا��:u! LQ*� ....   

  :ا�:�ا�\ 
)1 ( �%! ;!�� ��#�	�  .م1996ی#(> ا����ع �Nر@	م ا��K ا�H#4ت:	 �%$#� ا��O7 ا�

� ا�'���H>، �> خ ل أر@	م  : 8ا�4Uول �A ل	
وی�Q> ا��Fای4 ا�#��Oظ �K أ4Hاد ا5�
�	ط، ا�#[�ب ��	�  :أ�	دن	 �:	 أ�4 �*�'
�	ت ا���دة 

���!
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 Yدن_� <:����6# ��4م �Oا� 	ی	OX ت	:�ی�_آ4 أن �6 ا5 ��#!����ع �Nر@	م ا��	�و

6:Uوا� ���N� أو <:%! ���� ا���O7 ـ ا�U%*��، إ�	 �7[��ة H> ا��)� . z%��آ#	 
:%H Y���#ل ا�	
�N� <�X��
�	ء ا�#lت أن ا	ئ�	ا"�7 ��A <� L�	]ا� K� ;ه ;

[Xا��� K!*��ى درا�أو ذوي  	@ �ا�#�#4ر!�> إ. ...  
�	�#*��ى ا���	�K وا�*> : 9ا�4Uول  6#Oط ا�	Qرت� F��وا�%*�Q ا�#�Eی� أدن	g . وی

�وم �> : ا�#47ر(ا�ُ�*zQ �> خ ل �H%� ش#��:	 ا�4را!� O#6 ا�
Sل ا��� ��)
أی	م ���
�	ط : ا5!�ة�  ).م1991ا�

���!

  
�H FU> ا"ن
	ق ��H:;، آ#	  : 10ا�4Uول �	�وی�zQ �4ى ارتQ	ط ا����H K> ا5�
	ل 

��> �H%� �> ا5�
	ل ا�uی>  <� ،;:%H Y���#ل ا�	
�5	� 6
ن*�4ل �^ 4H Y�Hم آ
	ی� ا��(
 ;:�%aا�� ;:� 6
�ب، �K ان�$	ر أن ی��4 �> ی�(]#�	� Fاآ��~ ا�#� 	�@m�)م : ا�#47ر	أی

�وم �> ا5!�ةO#6 ا�
Sل ا��� ��)
�	ط : ����  ).1991ا�
���!
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  ا��
(� ا5!�ي  . 2

�#���	ت ا�!���ار �#	 یr!m �^ أن^ �]  �
�Oن ;� ��Q%�5ت ا	�	ا��� Y�H ح	�
ا�ن
 K� 4ون�� Kه 	و��� آ#Fم ا�	7
ا5!�ي آ#	 �	ءت �K ا"! م، و� ا!��ردن	 �Xا�q ان

�����ف . ا���ان�> ا�[Sا� o�� <#دي ا��mي یu�	� ،	� �U6 زی'
�(	نz ا�%���U أن^ H%4�	 ت

K� 6 و�] . ا�#*mول H> �'�:	، وإن#	 ا5�
	لSا� WO� �أن �6 ا�4ول ا"! ��� ت�

 6
Sت ا�	Q� ،���	�ا�aO	ن� وا�%
�� �K �	�ت ا�S ق، إ� أن ا�%�7ص ُ���دت �> آ6 �
W��ن	ه�� ). 1(ا���Oa � ی���K� Y أ�6a ا�O	�ت !�ى �Q	�� هFی�� �4ا � ت(
K �*4 ا�

Q@ا���	ن^ �> ا��%	ی�، �> ا�4فء ا5!�ي وا�!���ار وا�#� <H^�!درا [Qوت� �. ...  
 6)'�ن
o ا�'Kء ی�	ل H> ت�4د ا�Fو�	ت ا�uي ی#	رس �4ون �Xا�q و� @��د، و

��H��g4 ت#	�	 H> ا�O(#� �%^، وH> ش�و�^ ا�'��6 نFوات أب �*�:�� َو4�َ . أ
�ه(uا و
�	ت �	 زال ��:	 H#6 ا�#�أة ی'(6#�U� K� ،ارع�'�	� ;:*
   �E	ت ا�lف �> ا5�
	ل أن

�4و��ا!��%	ء،� ^Qت أو ش�
��4ة، و�Q	دئ ا��(	�6 ان4ث� ��H	#ت ا���	ن	#aال ا�Fت 	�و .  
  

وإذا آ%	 ت4Oث%	 H> ا�4ور ا�#%�$� �> ا�O(��	ت ��4O �> ت'�د ا5�
	ل أو �#	ی�:; 
 6
Sوف ا��d Y�H ف���� ا�������u ه� � 	:�	��� Wئ	H �Qآ_� ،��> ا4�Hاءات ا5!

�	�; ی�	ن�ن �> �'	آ6 آ	��K ذآ�ن	، إن#	 @���� وإن � ی�> ا5. داخ6 أ!�ة �[����	�
	ل �
��Q�
H 6> ا��Sا� FUH LQ*��> ث; �	��X] . هK ا�O	�ت ا��K ت67 ���; ا�*�S	ت، 

�ف Y�H أ��ا�^ و�#	ی�^ �> ذوی^، ���� ،��	�� �Q@ا�ی�O	ج ��!	ئ6 ه	ئ�� وأ�:Fة �
�  .K� �QA تW�QS ا���ان�>وی�O	ج ا5�� @6Q ذ�� ��رادة ا�*�	!�� وا�#47ا@�� وا�
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�4ل �	�ت ا�Fواج و ا�S ق �K آ6 أ�r �> ا�*(	ن، وه� یmآ4  : 11ا�4Uول � <�Qوی
 Kدی� ا��	وا�@�7 ��H	#ت ا�����O6 ا��d K� ��
�ت� zOQق أ� Sا� L*أن ن ��X��
�	5ر@	م ن*L ا�S ق �> آ6 أ�r �> ا�FیU	ت  <�Q، وی���ت ا"! 	�#�U#ا� 	:'��ت

@	4Hة ��	ن	ت ش��Q ا��%#�� ا���#	��H وا�*(	ن �	��U%� ا�@�7	دی� وا���#	��H : ا�#47ر(
	�!� K��  ).ا5�; ا�#�4Oة: �[
���!

  
. ` � !��4ل ه%	 أیa	وا5ر@	م ا��K ا!�':4ن	 �:	 ��ل ا5�
	ل ا�#���H Y%:; ت�7

T� #�	�  :ونr�a إ��:	 ا5ر@	م ا��	��� . ��7#� 4Hد ه	ئ6 �> أ�
	ل ا�S ق ی(�ن ا"ی4اع 
�ة 4H <Hد ا�S ق ا�4��# �#O(#� ا��4ائ�� "�4ى ا�#4ن : 12ا�4Uول )� KS�وی

��� ا�7[��ة �و�4ى �	 خ�
�^ �> أ�
	ل، �> خ ل !�*�� درا!	ت، و4Hد ) وزان(ا�#[
وأ�O	ث ��4ان�� أش��%	 :��H	 �K إ�	ر ا�POQ ) ا�:Fی6(ى ا�%
��، و���!q ا�%
�� دH	و

�!; ا�*%�ات �> � K��	U1994ا�Y1997 إ� .  
���!

  

�K� r ن*L ا�S قSا�] ا���~ ا���، 1994 و1993 ��> !%�K وإذا آ	ن ی �� 

 ،^��ة ت�@�S*� Y�H ا����د ~�� K���	�*LQ ی��د "دخ	ل @	ن�ن ا��5ال ا�'���7 ا�#[
�	�S ق kخ���ورة ا!�47ار إذن @a	ئ�7O�� Kل Y�H ا��X 	:#ر . وأه�Qا یuوه


	ل �> ا��:#�\ �N� ذا	إن� ،��ورة و�	ئ4ة ا��Y�H 6# ت���4 ا���Uء ��S ق أآ�X
�افOوا�ن.  
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�ب، وه� یmآ4U�13 :  4ولا]#�	� ��U*#ق ا� Sا� �Q*ی4ا ن�Uت ��'(6 أآ� <�Qوی
ا�#47ر �4ی�ی� ا"�7	ء، (4Hدًا �> ا��O	ئW ا��K خ�7%	 إ��:	 Y�H أآ�� �> �*��ى 

  ):ا�#[�ب
���!

  
�� أن ن*L ا�S ق ر ;A�	 ��U!^ �> ت�ا�] �
�K� r ا�*%�ات ا5خ��ة، �	�# 

�ری> �> ا�$	ه�ةa�#ا� �Qء أآ	ا�%* zزا� 	�و ،��
�ت� zزا� 	� 	ن:y� . أن 	aوی �� أی
��� �����Oت ا�@�7	دی� ـ . ن*�Q ا�S ق �K ا�#4ن أآ�� �> ا��Qادي�Q� �U��%وذ�� آ

K� ة� ا�#4ی%�، خ��7	 ا5!�ة ا�#:	��ة �> ا���ی�، ا��K ا���#	��H ا��K ت��':	 ا5!
� . ت4S7م �%#�O�� q	ة ��	�r ت#	�	 ��%#q ا�q�*Q ا�uي ت��دت^*
وإن هgu ا5ر@	م ت

d	ه�ة أخ�ى وت�K� 6�# تFای 4����Q*%� W ا5!� ا�5	دی� ا��ا�P�� ،4 ا�#�أة ت�ا�^ 
;:%H و���m*#ا� 	6 و�4ه#Oوت� 	:�	
�ده	 �'	آ6 أ�
#�
%	 إ�Y ذ�� أن ن*�Q وإ. Xذا أ

. ا5��� ت�FایH 4%4 ا�%*	ء، ت�Q> إ�Y أي �4 ت%�(o اlث	ر ا��خ�#� ��S ق Y�H ا5�
	ل
�4H gة أر@	م، �%:	 ا��	���*
  :وه� ا5�� ا�uي ت

وا5ر@	م ��7%	 . وی�Q> أه; أ!Q	ب إی4اع ا5�%	ء �K ا�# �T ا����ی�: 14  ا�4Uول
��� ا��(	ري ا����ی�، : ا�#47ر (درا!� أش��%	 :��H	��H ،:	 �> خ ل �H%� ش#��:	 #�

 �%! ;!���	ط، وا5ر@	م �  ):1994�4ی%� ا�
���!
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م 1994 وی�Q> ا�#*��ى ا�4را!K ���ا�4ی> ا�#�%	ز��> H> أ�
	�:#	، !%�: 15ا�4Uول 

)W�  ):ن
o ا�#47ر ا�*	
���!

  
�#W �4ى ارتQ	ط ا��
(� ا5!�ي �	�#*��ى � o)��	�# �� أن ا5ر@	م ت%	ز��� وت

��5	��#���	ت ا�����#F�� Kو��>، و�4ى ارتQ	ط d	ه�ة ا����H K> ا5�
	ل  6:Uوا� �
وإن ن
o هgu ا�%�	ئ� ت_آ4ت �%	 �> خ ل ا!��Uا�	ت أ��یz تzO إش�ا�%	 . ا��O	ة ا�Fو���

��P�O ا!�S	�Hا �_ن
*:; ت4Oی4 أ!Q	ب ا�S ق و�7�ه	، . �] ا5�
	ل ا�uی> ی�%�:; ا5�
�	ءlا 	:���:	 و� ی KHو Y�H ل	
  :و@4 �%
�ه	 آ	��	�K. وا�#r!m أن ی(�ن ا5�

  ان�4ام ا"�*	س �	�#*mو��� ا�Fو���*                           ن�4ام ا���	�� وا��KHا* 
�r ا�4خ6* X <H ت�	ا�% ��
  ا��
	وت ا���#	KH وا�K�QS *                ا�
  
  
  
  
  
  
  
  



 

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

 

�	ط   :16ا�4Uول ��	� _U�#���> ا�#��ا�4ی> �U�*#ل ا�	
 ونr%7 �> خ �^ �H%� ا5�
 K�	��	آ:  
���!

  
و�> خ ل ا�4Uول ی��Q> أن ا��
(� ا5!�ي !LQ ه	م ��Q	ء ا5�
	ل �4ون H	ئ6 و� 

<X	� . ب ا5ب	�A LQ*� _U�#�	�وی(
K �> خ ل ��	رن� ��> ن*�Q ا5�
	ل ا�#��ا�4ی> 
%)38/5(A LQ*�، ���_آ�Y�H 4 أن أ�4 أه; )2(%�	ب ا5م ، �] �> ی��ا�4ون ��^ 

�	ء H> ا"ن
	ق Y�H أ�%	ئ:;lوف اFH LQ*�وإن . �Hا�6 ا����H K> ا5�
	ل ا����	ج، 
  . ن
o ا�*LQ یmدي �ن�S	ع ا5�
	ل H> ا��#4رس وا�نa#	م 5�
	ل ا�'�ارع
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 و�> خ ل ا!��Uاب �خ� أ��ي �] أ�
	ل ا�S ق، ت_آ4 �%	 ��ة أخ�ى �4ى خ�Sرة

و@k�� 4 أ�
	ل ا�S ق أ!Q	ب �[	درت:; . ا��
(� ا5!�ي آ*LQ � ن�S	ع H> ا��#4رس
 K�	��	4ر!� آ#��:  

  .FHوف ا5ب H> ا"ن
	ق* 
  .4Hم @4رة ا5م ���4ه	 Y�H تO#6 أQH	ء وت(	��r ا��#4رس* 
 *\��
L*)� ،6 ا�S�� ة�  .ا���	ج ا5!
�ورة و�	ئ4ة ا��* a� KH4ام ا������;ا�U:6 وا5��� وان.  
 *L*)�	��� �> ا5ب وان'[	ل ا5م 	@�  .ان�4ام ا�

 6�U#6 و@�^ �	�'	رع، إ�	 ���*�ل أو ��ا��� أ�4@	ء ا�*�ء* Sء ا�	a@.  
  .ا����	ر ��4فء ا5!�ي* 

K� 6 درا!�^* Sا� [�  ... .ا����	ر �'�k ی�	
  
� 4@ ،��H	#وا�� ��*

6 �> أز�	ت نS�� ة��^ ی�
Y ��4ار �	 ی*QQ^ ت
(� ا5! K:�%ت

�اف ث; ا�U%�حOد، أو ا�ن�و@4 أث4H z�Qة درا!	ت ا�� @� ا����4ة ��> ا�S ق ... ���'
 وا��*�ل  وا!�%�zU أن ا�S ق ی�H r	دة وراء ��ائ; ا�%'6 وا�*�@�. و�%�ح ا4�5اث

آ#	 ثzQ أن ه�mء ا5�
	ل H	دة �	 ... وا��%r وت�	�K ا�#�4رات وت�ویU:	، وا�H4	رة
�X�H دونی(�ن�ن� وا�#�*���ن،   � !�[ ل �K ��4ان ا��#6، وآ���ا �	 ی���
:; ا�#�'

1(����#�ن:; ا�U%�ح وا��ذائ6 آ�:	.(  
  

 �)
�~ ا�4ول ا"! ���، خ��7	 H> ا��� <H 	ه	أوردن Kم ا��	وا��ا@] أن ا5ر@
ا5!�ي رA; آ�ن:	 ت4Qو �����، �:K� K ا�����O ت4ل Y�H أن ت�� ا�$�اه� �	 تFال 

 و��4ورا ��H:	، خ��7	 إذا @	رن	ه	 �	5ر@	م ا�#*K� ��U ن
o ا�#U	ل �	�4ول   ة�4Oود
�����4ی4 �> ا�$�اه�، و�%:	 هgu. ا�[� K*ئ��. ونuآ�� ه%	 �_ن هgu ا�4�Qان هK ا�#�47ر ا�

	:��� �Q7%*� 	:U:ن Y�H �  . إذ آ6 �> !	ر Y�H ا�4رب و�6. و�#	 أن%	 ن*�
�~ ا�4�Qان ا"! ���و�ی�%K @�ُ�%	 هuا ا�����6  Q�. �> خ�Sرة ا��X]، و�!�#	 

 ^����	�UO; ا�#:�ل ا�uي ت ��X������ أن @�#%	 ا��و��� ت4O �> ا!��S	ن ا�$�اه� ا�#
 <� o�� ،;#����، �(> ا��Fام @�ا4H ا�َ�ْ��#� أو ا���aع �:	 �> ش_ن^ أن ی�ا�4ول ا�[

��	ت ا��O	ة 	Uوإی K����%)وا�� K#��7�ی� �L*O، وإن#	 أیa	 آ��� �*%	ت ا���4م ا��ا�
�ة و�> ا�*��آ	ت ا�#�ی�a، و�> ��%:	 ا��
(� ا5!�ي �Sا�� ��H	#ت ا���	
H	a#ا� <�

Kل ا���� Oل . وا�ن	
��Hا�6 تFای4 ا5�S> أخ�ان �Q���_ن هuی> ا5خ��ی> ی 	#�H
�4ول ���4��، وهK ذات د���...ا�#:#'�> ��U*#م ا�	ا5ر@ ~���ة، و� Q�H	ر ن4رج Q�� 

�(	��^ �K هuا ا�#U	ل K���د ��رة �7[�ة H#	 ی�	نK �%^ ا��	�; ا�[U� 	:آ�ن ;Aر:  
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�ن*	 ��  ی�4ر ا�Q	���ن �	 ی�K : 17ا�4Uول � K�  
���!

  
�یS	ن�	ون4رج ��^ �	 خ�z7 : 18ا�4Uول � K� ث��	#�ث 	O�   إ��^ أ

���!

  
�6 �4ى ارت
	ع 	�#�	�ی��Q> �> ا�4Uو��> أg H �4ى ت�ا�] ا"@Q	ل Y�H ا�Fواج، و

�ن*	 ـ
��ة، ��Y أن ن*�Q هgu ا5خ��ة @
Fت Oات ا���ف ث ث� ��Hد ون�r ا�#�	شd K� 
<�   % 3Yإ� q�� % 30 ... 4ى ا��4ه�ر�ح �X�� <�Qا����4، وی K� ی�	A �وه� �mش

���� . ا�uي !��U^ ا5!�ة ا5ور�A ل	
وت��	ئ�	 !6U ارت
	ع ��اٍز �K أ4Hاد ا5�
<��H�  .  وا5�
	ل ا�uی> ی�	ن�ن �> ا��#F@	ت ا��	ئ��� ا�'
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��:gu، و�%	 ا����> �_ن ن
o ا��7رة و�W�a ا�#U	ل H> ذآ� أ���� أخ 	%�
ى، اآ�
� �4H Kة دول ��)��6 إن خ�Sرت:	 تFیH 4> ذ��  ،�����	ت ا�[#�U#ا� K@	� K� ر�ت�(

و���_آ�4 وت��X` . أخ�ى، �*LQ ت*	�O:	 ا�Fائ4 �] ا���; ا���#	��H ا5خ @�� وا�4ی%��
�K أور�	 ی#(> إ�#	ل >: ن^ا��X] أآ��، ن�رد @�� ���[	 �Q	�K� P ا�#�4ان، ا!���k أ

K�	��	ا��� آ�A�#ات ا�4ی�زواج أ@6 و� ق أآ�� وو�دات خ	رج إ�	ر ا�Fواج أیa	 : ا�#mش
�آ6 ذ�� ... آ6 ا���Sرات ا�#*��U وا���4م ا�aO	ري ا�#4ه\>: ، وا!�%�� �خ� أن<أآ�

U��%ف، ا�	S#ی� ا�	ن: K� guء، وه	%��%Y ا�Fو��> وا5� K� ة�� ت; Y�H �*	ب ا5!
	:�#! ����ة أور!5 ��#�Oا� :�����، و��4 ا5�K� 6 ا�)Q#ق ا� Sوا� �... ا�Fواج ا�#�_خ

	#@	
  ).2(<وا�#r!m أآ�� أن ت�� ا�$�اه� � تFی4 إ� ت
  

 k��'ت 	> خ �:� 	و�%	� Kم وت�� ا��	ا5ر@ guه <���ي ��	رن� Uأن ن 	ن �%	وإذا آ
�~ ا�4ول ا"! ���، ی�_آ4 �%	 أن^ Q� [Xي ا��uي ا��� �U	ل ��#�	رن�، وأن ا��
(� ا5!

�د ا!��%	ء، أي أن^ ��Y اlن ��4ور U� الFی 	�4ای�^، و� K� ] ذ���زال  	� 	4ان%�� ^���ت
^��H . Kا�� ��(> � یLU أن ی
:; �> @��%	 هuا ا��H4ة � �#E%	ن أو 4Hم ا�آ��اث �	�$�اه

�6 إن . ان���z إ��%	 �] أن#	ط ا��O	ة ا�#*��ردة <� ��	��'PQ أآ� �Q�	S� ��� !"ا�4ول ا
�ة وتW��O ا���ازن ��> ت�� ا���; !N� �!	#دة ا��	H" ،��%ا�4ی 	:#��� Ya� z@أي و
�	ت ��'��Q، ت*:; �K ا�%:	ی� ���� H	دة �#'	آ6 و��O7#ی�، ا��7�وأن#	ط ا��O	ة ا�

	
��� �K ت:#�\ ا5�Q��	�  ... .ل�'(6 أو ��خ�ـ �K ت:4ی4 ا!���ار ا5!�، و
  


��� أ@6 Sا� Y�H K@ ي وا��4ه�ر ا5خ�وأآ�� �> ذ�� ن4U أن ان�(	!	ت ا��
(� ا5!

6a و��ة وت�4د وت(	�6 . �4ة �K ا�4ول ا�#��4�� �#	 ه� ��H^ ا5�� H%4ن	�وذ�� 


	ل ا�#:#'�> �*LQ ان:�	ر ا5!�ة،�5	� 6
��ی� ا��K ت�(�  ا�#m!*	ت ا���#	��H وا��
�H �
	ت ا�%
*�� وا���#	��H وا�@�7	دی� ��$�اه� وت�� ا��K ت*:H	a#> ا��4 Oا� Y

g Hأ.  
  
�#'	آ6 ا5�
	ل   KHب ا��	�Aو ���Oت ا��	�%Qا� r�X 6�
Q� ،���	%4ان ا��Qا� K� 	�أ

� وان�4ام ا�!���ار�
���X أخ�ى، آ	5��� وا�� ��6 ا!��S	ن �dاه
�... ا�#:#'�>، و

	ت A	�Q	 �	 ت(�ن أH	a#ن ت�� ا�y�W���� ة	H4�و 	�	Oإ� ����u ن(�ر �_ن%	 �S	��Qن . آ�

^#@	
�ة ��H^، وت
	دیً	 ��S�*وا� [X6، ����اء ا���	(��ازن و���ی]، ���4خ6 !.  
  

�د: !	د!	'��� K*رئ� LQ*دی� آ	وا�@�7 ��H	#وف ا����  ا�$
 ��A ت	�QS�� ی%�#�ن ���U�ُ ل	#H5 <����اء ا��ا@] ی�_آ4 أن �6 ا�ُ#ـْ�َ�ِ��!	�

�وف ا��:#ــ�\ ت%�'� . �#�*�رةاd اف، إ� أن�Oن � 	اد��� �; ی(> أ�4ا ��
و�] أن ا�
�وم �> ا5!�ة أو ا��	ئ6 O#6َ ا�
Sد ا����� ،�d�$O#ا� ��A ��H	#ط ا���	ا5و! K� �أآ�

وه� أ�� !:6 ا"ثQ	ت، ���yQ	ء ن$�ة Y�H ا4�5اث ا�uی> ی*	@�ن . أو ا�O	U�� <X%�ح
�Qآ; ی�	O#�� 	��ی� Lاغ ره��> أن:; ی�����ن أ��	�:; إ�	 ���7Oل Y�H ا���ت، أو �'[6 �

L�@�  ... .ی�	ن�ن �%^ ��A K	ب ا�#'�ف وا�
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 ���و����م أن أL�A ا���ان�> ا�#�	رن^، ـ ���zQ ان�*	�^ ��6�U ا�4OیP ـ، تY%Q ا��4ا
_ه��:; ا�#�
W ـ Hِْ�#�	 و@	ن�ن�	 ـ Y�H أن:	 أ��O7�� 6� 6a` !��ك ا�U	ن�O> وإH	دة ت

� ا�#�Q%	ة وذ�� ��4ة أ!Q	ب �%:	 4Hم انS @:	 �> . وإد�	�:;��وه%	 أیa	 ثzQ إ� س ا��4ا
�	��U ا�%�	ئ� دون اQ!5	ب� Y�H Fآ���	ت ا��WQS�! K ��:	، و�%:	 ا��#�U#وا@] ا�. ...  

ت
(� ا5!� وتa	ؤل ا��(	�6 ا���#	KH، أ��� :�_!Q	ب ا��'�د آ���ة، Y�H رأ!:	
���Sرة ت�ك ا5�
	ل �K ا�'	رع، ارت
	ع ا��ا�4ی>  ;:�H4ام و����، ان�و�:�:; �_��ل ا��

و�%:	 أیa	 ا���; وH#��	 ان�4ام ا��	ئ6 أو ا�O	4H . ،<Xد أ��اد ا5!�ة وW�X ا�#*(>
  ... .ا����Oت ا���#	��H وا�@�7	دی� ا��K ت��':	 ا�4ول ا�%	���، ا�%Fوح، ا���Uء

�ِ z*�� د��ا Y�H دول ا�U%�ب، � ی#(> إن(	ر أن �4ت:	 و�] أن أز�� ا��')
�4ة أ!Q	ب أه#:	� ،	:��r ا�Q%�	ت ا�����O : وان�(	!	ت:	 تFی4 X ،	:رت�S�� KHب ا��	�A

�د، �4ءًا �> دور '��	�
	ل ا�#:4دی> �5	��#6 ا���#	KH ـ ا���	�K ا�uي ی�(
H 6	دة ��
�اآF ا"� ح وإH	دة ا��_ه�6 وا"د�	ج � Y�� ص ا�'[6 ا"ی�اء��K ا�#�U#] وX#	ن �

  ... .و�m!*	ت ا5ن'�S ا�#�ازی�
  

 	��	! :�d�$O#ا� ��A ط	ا5و! K� ا���دات L*ع ن	
  ارت
�d�$O#ا� ��A ط	5و!	� �و�*%	 ن�O	ج ��%��L آ��� ���_آ�Y�H 4 . ن*L ا"نU	ب ت(�

�_� 6:Uا�� وا��� وا5��� وان�'	ر ا���
�	� qQت��ا�K یA�#ر ا�4ی	U
*q ا�#����	ت أن ا�ن
��� ا�*��#���	�#�	رن� ���*�ة !�اء ��> ا�
E	ت . H> ا"نU	ب وت%$�#^ وأ��ل ا��

� ا�#�*�رة ا�#%�#�� �%
o ا�4�Q، أو ��> دو�� ���4�� ون	����Aا�#�*�رة أو ��H	#ا��� .
��%�	ت �(%:	 �; Q*ا� K� zH�و��ش	رة إ�Y ا�$	ه�ة ی(
K ا���ل �_ن خqS ت%$�; ا�%*6 ش

�ةت�q أ��
  .ی� ن�	ئ� �K ا5و!	ط ا5��� ا�
  

��%� �> ا�4ول  : 19ا�4Uول � Kا��وی�KS ا�6��4 �	5ر@	م H> ن*L ا�%#� ا�4ی#[
  ).م1997: ا�#47ر ه��E ا5�; ا�#�4Oة(ا"! ��� 
���!

  
���!
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�،  : 20ا�4Uول �
�	5��� وان�'	ر ا� Kا��ویmآ4 �> �:�^ �4ى ارتQ	ط ا�ن
U	ر ا�4ی#[

�O7وا� ;���  . و@�� ا"ن
	ق Y�H ا��
���!
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���!
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 ��
�#> خ ل ا�4Uو��> ی��Q> أن ن*�Q ا���دة تFداد �K ا�4ول ا��K ی%�'� ��:	 ا�

�دي وی�6 ا"ن
�r ا�4خ6 ا�aوی ،�وإن ا5ر@	م ا��اردة ��^ . 
	ق Y�H ا��O7 وا�����;أآ�
�r ن*�Q ا��#4رسX ى ��ل��~ ا5ر@	م ا��K أوردن	ه	 �K �4اول أخ� �*
 وارت
	ع  ت

�4د �> ا�4ول ا"! ����وت�Q> ا�#�	رن� أن ا�4ول . ن*�Q ا5��� �4ى ا�(Q	ر وا�7[	ر، 
zH	S�!ا ���ا5 �O#� ت رائ4ة	!	�! zU:ان� Kا�� ���	ا�% ��~ �> ا�$�اهQ� ا��47ي 

  .ا�*��E ا��K ت%�(Y�H o ا5�
	ل
  

ویmآ4 ا�4Uول ا5خ�� أیa	 أن ا"ن
	ق Y�H ا��4	ع وا��*�` A	�Q	 �	 ی�; Y�H �*	ب 
;����LUH  � ��u .ا"ن
	ق Y�H ا�#�	دی> ا���#	��H ا5!	!�� وY�H رأ!:	 ا��O7 وا��

�	ن	ة �> ا5��� وا�U:6أن ن4U ا�4ول ا��K ت%
W أآ�� Y�H ا��*�`، هK ا� � وا�#�ض   5آ�
 ا�U%�د   وإن هuا یmآ 4����� ��E�: ا5�; ا�#�4Oة، �> أن^ �	 دام 4Hد. وو��	ت ا5�
	ل

�ات 4H Y�Hد ا�#4ر!�>، �yن �%	ه� ا�����; !�Y�Q ه'�� [�  ).1( و@	��ة یFی4 أر
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6�U�� 	:%�� 	#�� rث	ت�( g Hآ�رة أu#6 ا��ا���وف ا���\ �#	 � ش� ��^ أن ا�d 
 <H <)*ْ#َا� FU��ة �(6 شKء آ���ة ا�5�اد، ����
�6 ا5!�ة ا�#Uس وتmQا� K� ی�	A

	��#� ;:�	�� ا5�
	ل ���Uء إ�Y ا�'	رع، ��P ی4Uون ��ت�	 . ا!��Saي یuء ا�K'ا�

Y�H 6 ا"@	�� . ���*��� و@a	ء ا��@z ا�a	ئ]، و�	 أآ��g �4ی:;Sد ا���و�] ا5ی	م ی�

^��ی#� وا��#�د Y�H ا�#�U#] ا�uي �; �	�'	رع، وUاف ا�� ی���; ت�	�K ا�#�4رات وا��
^
�ج. ی7%� Y4ون أدن����> وإH ن إ��ا�^ O%#ا� Yم إ�	#aف � ن	S#ا� ^� K:�%�� .  

 Y�H ًا��4 أن آ	ن ا��'�د ِ�(�
 ت ا�#'�دات Sة ا��وا�#�m; أآ�� ه� ت%	�d K	ه
� Y�H ا�S. ا5�
	ل ا�uآ�رSأن ا�� K:4ی���X � نuUاب إ�Y ا��ذائ6 و��، 5ن:	 �Qأآ ��


� ا�*��;�A 6#O�� <�� 6آ K� �X��� z�دا 	�، 	و�4ه 	ت�7: � L@ا��. �] ا���; أن ا�
� �Hا�6 ا����H K> ا5�
	ل وت:#�':; S> أخ�ول m*#ا� ��A 6#Oأن ا� g�و@r�! 4 ذآ

  .وت'�ده;
  

�~ . > ا��ا�4وی�Q> ا�%*�Q ا�#�Eی� �UO; ا5!�ة �	�#*( : 21ا�4Uول �و�] أن 
�ة �> ا�#�U#]، ـ آ#	 أآ4ن	 �> خ ل �Qائ` آ��ة، 5ن شQ�� zزا� 	� K:� �#م @4ی	ا5ر@
 L*ن zزا� 	�6، و#Oئ6 ت%$�; ا�	ل و!	#�ا�4Uاول ا�*	�
� ـ �	 زا�z ت7%�ف H> ا!�

��
�ا�K �4ی:	 ��تA�#آ> . ا�%#� ا�4ی	ظ ا�#*	اآ�$ Y�H �4ل�! � 	:����u ن*�':4 
	��!�	، ه��E ا5�; : ا�#47ر. (�5�اد K��]� ��H	#دی� وا���	ا�@�7 �%Uت ا��	ن	��@	4Hة 

  ) :1)(ا�#�4Oة
���!
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��	 �> ا�5
 وأن ا5!�  اد،و�> خ ل ا�4Uول ی��Q> أن ا�#*(> ا��ا�4 ی4H ;aدا ��ت

� ش�ی�O، ��	رن� �] ا5!� ا�#��!�S أو ) 8(ا��K یFی4H 4ده	 Y�H ث#	ن�� Qاد ت'(6 أآ�أ�
�ا�� ت%$�; . ا������ ا��4د�وا�4Uول �> �:� أخ�ى ی�(o ارت
	ع ن*�Q ا���دات، و�'6 
LQ*�� ت
	@; d	ه�ة ا5�
	ل ا�#'�دی>، .  ان�'	ر ا�U:6 ا5!�ة *
و�> �:� أخ�ى �:� ی

���ا �%:	 �_وى ی���#�ن ��^ 5U�� ،ون ��'�ارع_U��� ،;:ن	aا�� <H W�aن ا�#*(> ی
�اف وا�U%�حOآ6 أن�اع ا�ن.  

  
   �K اتU	g ا�#4ن أو ا�4ول ا�%7#��  ا�%Fوح: ث	�%	 

  	:����وف ا���\ ا�#Fری� ت�تqQ، �> �:� أخ�ى، �#'	آ6 ا�%Fوح ا��K تd إن
�	ت ا"! ���#�U#4ة، ا�O� .�	O�� �> ا�POQ، ���_آ�Y�H 4 أن ا�4ول ا�%	��� و�*%	 ��)� �

�ى��	��4 أن �; ی4Uوا �  �خ� . ت���4H K� 4م اه�#	�:	 �� !(	ن ا��Qادي ـ SXا 	#�
�ة ن�O ا�#4ن أو ا��	رج ��[��� ن#q ��	ت:; ـU:��  .  

�ی� aOا� Fاآ��@z ا�#A ،ة�و��A K	ب درا!	ت �*�����Q و !�	!	ت ت�47ى ��$	ه
� �ئW، إ�Y آ��ة أ��اد . �'�ائ���	��5	ء ا��A <)!ن�� و	!(> خ ��أز Yذ�� إ� ;��وت

  ا5!�ة، ان�
	ض ا�4خ6، ا�SQ	��4H ،م ا��#4رس، !�ء ا5وX	ع ا���#	��H وا�@�7	دی�
و���u ت(�س ا�U:6 وا5��� وان��  �4ون �'�� ���N	ل ا� ���، �	���> ... وا5خ @��

��	ت ا�%	��� ت4ور �K ... ي وا��:#�\ وا��'�د��:#	 آ�H 6ا�6 ا��
(� ا5!#�U#ا� z��Q�
 q���P�� ،�A ا���ا�6 ت�4اخ6 ��#	 ��%:	، وا�#*mو��ن � یO*%�ن ا�
ن
o ا����O ا�#

��	� ���%:	 و� ت4Oی4 أی:	 أ!WQ �����د وأی:	 أ��ز ا��	نK، وأی:	 أآ�� أو��ی� وأآ� .  
  

�ش	رة إ�d Y	ه�ة ت�a; !(	ن ون*�4ل �	5ر@	م ا��اردة ��^ � : 22ا�4Uول 
�*LQ ارت
	ع  	aوی�، وأی��ة ا��U:ع ا�	
�، ��	رن� �*(	ن ا��Qادي، �*LQ ارتXا�Oا�

دون أن ی�%K ذ�� ن�7	ن وت��ة ن#� !(	ن ا�Q	دی�، . ���4ت ا���دة �K ا��5	ء ا��'�ائ��
Kا��  ) . 1(ا��K ت�*] هK ا5خ�ى �*LQ ا�ن
U	ر ا�4ی#[

���!
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 Y�Q5ن ت ،	#�� ،�X��وا�#r!m أن d	ه�ة ا�%Fوح ��ش�O 5ن ت*�#�، ووت��ت:	 �

Lی���، Y�H اK� 6@5 ا�#*��6Q ا��
�ت� . 6U��ا�� ا��%#�ی�، ـ Qار ا��وذ�� �*LQ ا!�#
�ة ا���وی� !�Y�Q . 	ل ا��یrاS@5	ر ا"! ��� ـ �K إه#U:ة ا��وا�%���U ا��O#��، أن d	ه

6Q��*#ا� K� ;:%� <�'#:#4د ا�H دة	ل، وزی	
� �Hا�6 ت:#�\ ا5�Sا . أ�4 أخu6 ه�و�
�ورة ا��H%	ء �	��Qادي وتF�:Uه	 �	�Q%�	ت ا�����O ا� ز��، وا�ه�#	م X Yإ� ^�Q%��� ف	آ

�Saی � K�� ،;:�Q��*�و 	:�	Qآ6 ش	'#�  .وا ��H POQ> ا��زق �K ا�#4ن
�	���7ص، أ@6 ���� �_!	ة �>  و�; ی(> ��7� أ�%	ء ا�#:	��ی> إ�Y اتU	g ا�4ول ا�[

�ی�Q ت#	�	 H> ث�	��:;. ذ��A ��	ن ث�	aأ� K� ة_U� ;:*
�(	ن�m:� . zء و�4وا أن
��> أ!�ة  6
Sق ا�F#أن ت �U��%(ا����أ 	Q�	A (�ُا� 	دئ:	Q� o
���� ت7� Y�H أن ت�رث^ ن

�ی� )
� �H#��(ا���	ئ4ی� ا��A ق�S�( FU��اءات وا�#*��	ت یA"	� T��� [#�U� <��، و
� خ*	رة �	�%*H . �Q> ��	و��:	Qأن أآ Y�H 4آ�_��� POQا� W�#��� ��	O� 	%*� 	aأی 	ه%

� ا�#:	��ة ـ �	تU	g ا�4ول ا�%7	��H خ	�� ـ آ	نz خ*	رة ا5�%	ء!N� . ا���S�*ء �; ی	%�أ

�ا�ن4�	ج �a#ت ا�	�#�U#ا� K�  ;�#� <� ر	دات وأ�(	H <� ;:ن	أذه K� x!� ن$�ا �#	 ت


� !��آ	ت:; و�
$�:; �K . ث�	��:; ا����5�a�*#ت ا�	�#�U#ا� zaأن ر� �U��%ا� zن	)�
�:; اK��5، . ن:	ی� ا�#S	ف#�U#� 	aج أی	�ا�ن4 <H <یF�	H أن:; ی%�:�ن Yوا5ده

  . ت^�*4H LQم إت�	ن:; ��4ی4 �> ����	
  

  وی(
Y�H 6��4��� K ذ�� أن �6 أ�%	ء ا�#:	��ی> ی�	ن�ن �> ن
o �'	آ6 ا��:#�\
[#�U#ا� K� ج	�4م ا�ن4Hع ... و	Sا�4را!� أو ان� <H وفFH 6)دة ش	H uي ی_خuا� �ا5�

� H%:	، وش(6 ت#�د Y�H ا5��ی>، و4Hم ا�!���ار �K ا��#6، وش(6 ت#F@	ت H	ئ��� )Q�
� ا�#'���، أو أ���� و H#�دی�، وش(6 �A ف�O�� ن	:��رة، أو ا	H4�� ٍط ��#�4رات، أو	�ت

  ... .ا�U%�ح
  

�، أو U:#4 ا��� Yإ� ;:��:uا ا�*4H 6�a� LQد �> ا�#:	��ی> 4Hم ا�OS	ب أ!�ه; �
5ن . �(> �] اr!5 �; یmد هuا ا�k����� 6O �'	آ6 أ�%	ء ا�#:	��ی>. أرA#�ا Y�H ذ��

7
���X تmدي �
�ة �K هgu ا�U:ا� 	���Xن �#����� ،~�Qا� ;:a�� <H ة�6 أ��اد ا5!
LH	�#�� .��OX �Qأآ �Q���g ی#H 6Q��� K� 6 وه�
Sوا� . Kو� Yا5و� ^���
� K� ^5ن

 K� 	ره�QH Y�H g4اH	*ی Kآ ،	�5��ی^ � ��	Oا� o�أ K� ات، ی(�نu�	���ر ا�#�اه�� 
��ـO	ول ا5م . 6 5�
	�^و@4 أثz�Q ا�4را!	ت أن �A	ب ا5ب A	�Q	 �	 ی*LQ �'	آ. أ�	ن

��	ن �	�#ـQ	�[� �ـK ا�ــOـ%	ن وا��6��4 وا��S	ءات Oا�ـ <H ;:aـ�ی�و�ـ	@K أ�ـ�اد ا5!ـ�ة ت
��%:; ... ا�#	دی� [
�#	 ی:�E:; ن
*�	 وا��#	�H	 ���#�ل وإه#	ل ا��ا�Q	ت ا�#4ر!��، ���ت

� H> ا�4را!�، ث;)Q#ع ا�	Sن� � ;:�U� � � ن[#	س �K ا��:�، ن*L ا��!�ب، وی%�:K ا5�
 ���)� �
:; أ�4@	ء ا�*�ء وأ�
	ل ا�'�ارع وی��#�ن:; ا��ذائ6 �#��:	، ��%�:K ا5������

�اف وا�U%�حO%:; � ن�1(. ... (  
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 	�   ا���Uء وا��ـ���6 ا�#U	KH :ت	!
4Hم ا�!���ار ا�*�	!d K	ه�ة ت���4 ��:	 أیa	 �6 ا�4ول ا�%	��� �#	 ��:	 ا�4�Qان 

�ج �> أز�	ت:	ا"! ���، �� <H ب���*LQ ا��#��	ت ا"ی4ی������ و�PِOْ ا�' . 	�4%Hو
 r%��@K ا"دی����K وا��%r، وا��ی%a	ف ���u ا��%	�Y�H o ا�*��S وا��S	�> ا�


	�E	 أن ی*6�U ا��	�; ا"! �K� K أY�H @	ئ#� ... ا�#a	د، وا�%FاH	ت ا5ه���� Y�Qی �
�A; �> أن:	 �#�َ�:	 ت4ی> �4ی> ا"! م، دی> .ا�4ول ا�#
��4ة � !���ار وا5�>�	� وذ�� 

�4 . ا�* م وا��*	�` وا���	ی\�وإذا @4ر ا�Q	���ن أن 4Hة �E	ت �> ا�%FاH	ت ا��K ث	رت 
�ب ا��	�#�� ا��	ن�� O250(ا� �%! Y�� 1991ب) م�%Uا� 	:���%	 أن )2(آ	ن �*S�!ا ،

� ا�#*���ی> وا�uی> @a ن��7ر أ��اج�Aز��> و	>  ا�%�ت، 	#��#�	�
��� وا�'Q	ب Sا ا��
  .أ�%	ء ا�#*�#�>

  
 LQ*� ;�	��4 أن �uرت �> ا��ا@] ا�#�m; ا�uي ی��'^ أ�
	ل ا�� r*%$#� ا���ن��و
�ر �> a�� �Qأآ �Q��
K� 6 �#�] ا�O	�ت یS4رت أن ا�@ ،��@���ات ا���وب وا�%Oا�

�O�*#ت ا�	HاF%. ا�	4ود �:� � ^��H 	ه��ب أم � �P�O وذ�� !�اء H	. وأن أث@ <H 	:%ی

*��^ و�*���Q^، �  ی�#(> �*��Q  �> ا����k �> �'	ه4 %� r7�إن H	ی%:	 �:K ت
�:; أ�	�^، أو أي ن�ع 	7�Aت^ أو ا�ا��LH و�	 ت���g ��^ �> خ�ف و@�W، آ��6 أ��اد أ!

Lیu��ده	 5ن ُت
g4�ِ ا���� �K ا�#. �خ� �> أن�اع ا��LH وا��
#��U#] وهgu ا�#'	ه4 @	درة 
�اف وا�ن��	مOد أو ا�ن�#��� gوی��د g�... و�K ن
*^، �#	 ی%�(Q�! o	 Y�H ��	ت^ و��7

  .وآ�:	 �Hا�6 آ	��� ���:#�\

6 ا�#�	رك وا�O�!5، �:� یmدي ث#%:	 �	ه$	Sه4 ا�	ی' ;� �� Yق . و��	
5ن ا"ن
�> ث; ... #��Y�H ا��*�` ی�; A	�Q	 Y�H �*	ب ا"ن
	ق Y�H ا�����; وا��O7 وH#��	 ا��%

 LUن ی	دول آ K� 44یO��	� z#4ی�� تOوب ا��Oا� L�	A أن Yإ� r�*ا���ن �#$%� z7خ�
	:Xخ� K� �)
وا�O	�6 أن ا�4ول ا��K ت%
W أآ�� Y�H ا��*�` ). 1(أن ت(�ن �خ� �> ی

  . هK أآ�� ا�4ول FUHا H> تO#6 ن
�	ت^ 
  
  ~�� K� 	
ا�4Uاول، و�!�#	 ت�� وهuا ا����ی� ت�g4a ا5ر@	م ا��K أوردن	ه	 !	�

�(	نz . ا��K أ�SH%	 �> خ �:	 أر@	�	 H> ن*L إن
	ق ا�4ول Y�H ا�����; وا��O7 وا��*�`
�ا �� ��ي یFیK� 4 ا�4ول ا5آ�)*�ا5ر@	م ن	���، �P�O �#*%	 أن ا"ن
	ق Y�H ا�#U	ل ا�

��	ئ�	 و��	ن	ة �> ا����r، وآ�#	 ارت
] �mش� ا"ن
	ق Y�H هuا ا�#U	ل إ� وان�
~ ت
  . �mش� ا"ن
	ق Y�H ا�#U	�ت ا���#	��H وا��%#�ی�

���!
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 ،	��	��  � o�� ت	HاF%ا� LQ*�و�K هuا ا���7ص ثzQ أن تK%Q ا5�
	ل ا�#'�دی> 


*�	ت:; و�*���Q:;�	 دام یmدي "ت ف ه�ی	ت:;، وی%� r7� . ��@	
��z ات��> أ�6 ذ�� أ
�_ن'U� zE%� . م �O#	ی� ا5�
	ل وتQ	دل ا���	ون � K�U	ل ا��K%Q ا�4و��1994Kه	ي !%� 

 guه �QH �� آ6 تQٍ> � ی#Q�Hرج، وا	> ا��� ��د	ا�� K%Qت ا��	Q�� L@ا�دو��� ت'�ف وت
�وع'� ��A ة	ا��%.    

  
��ا�6 ���4دة ا��#	d ��H	ه� إذن أن ت:#�\ ا4�5اث� qQت� �K ا�4ول ا"! ��� ی

�
. وا@�7	دی� و!�	!��، ���u یLU ا��Y�H 6# إیU	د �6 ش#��K ی�اKH ا���ا�6 ا�#���
�	��U ا�#'	آ6� K� ا�وذ�� . إن#	 ا�آ�
	ء �#	 أوردن	Y�� g اlن �> أ!Q	ب ی�4 ت��7

ا���7 �#'(�� ت:#�\ ا5�
	ل، ���H	دن	 ����د �Hا�6 أخ�ى � ت4Qو �K ا�$	ه� وث��� 
�'( 6�Q	ش� أو  ،r�)ا� ت W�#��	ده	 ی�zQ آ�r ت*:; ��O وا�� �K ت�إ� أن^ �4را!� أ
 <*O�*ل ا�#:#'�> ی	
� �K ت�7ر ���ل 5ز�	ت ا5��)
� �Q	ش�، �> ث; و@6Q ا���A

�	@�H Kا�6 ا"�Q	ط Y�H ف��  .ا��
  

%��ب و ا�Oوف ا��d <H ~�#4ا إذن، أن ی�� K��Q� ل	
 r��Eت ا�lف �> ا5�
;:�#Oت ��ی> 5و�	ن ت_وی:;، �_��ى �#*	آ> أو أ!��
وه%	 �	�uات ی4Qو ا�6O !�	!�	 . ا�#

�	�#�	م ا5ول . 	:�	Q!ء أ U�!ار وا��4را!� أوX	ع 4Hم ا�!�� ��F�#ا� K4ول ه�	�
�یW تO*�> ا��اX] و�
� ���ق � <H ،	:�� ب��وqQX أ��ره	، وا!��	دة ث�� ا�'

  ... .#�ا�>ا�
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�~ ا�#%	�W �> أ��ی��	 : 23ا�4UولQ�. وی�KS أر@	�	 H> ن*�Q ا� ��E> ا�#*�#�> 
 �]���  ). م1992ا�#47ر ا�#%4و��� ا�*	��� "A	ث� ا� ��E>(وهK ذات د��� 

���!

  
6��یW ا5!� وت'��z ا5�
	ل H> و�
�وب وا�%FاH	ت ه� تOا� K� 6هuی 	� � أآ�

�	ئ:;� . K� 4ی4ةH W�	%� 	:���H Kوب ا���Oا� r���� K� ^ذ�� أن Y�H 6��4�� K
وی(
�	ئ ت:;� ;:@	O(> إ��%:; أ�4د @��6 H ه;، و��4 � ی�> ا5�
	ل H> أ!ِ�
K . ا��	�;، ُأ�


6 ا���@�ا H> 100.000م أزی4 �> 1996و��� !%� روان4ا ��  أ�z7 ا�#%$#	ت ا�4� 
�	ئ:; �*LQ ا�%Fاع ا�#*�`، و�U:�د �Q	رة �> ا�#%$#	ت ا�4و��� ا��4ی4ة ا�#���7، أ�(> �

;:a��  .�#] ش6# 
 ��X�
�	ون �] ا�#���> أ�6 ذ�� دأ�z �%$#� ا�L��7 ا#�5� وا�: ل ا#�5� ـ 

6 ��[� ��
	دي ا���اق ا5�
	ل ا����	 "A	ث� ا� ��E> وا���ن�*r ـ Y�H ا�aأ� <H POQ
�67O إ�#	:H	 Y�H أن ت���6 ا5�
	ل ـ وإن آ	ن ی4Qو �  ��	��	 ـ �:� ��H . o> أ!�ه;

�ض �^ ا5�
	ل �> أز�	ت ن
*�� وا4�Hاءات �*4ی� و�%*���  آ��u دائ#	، �*LQ �	 ی�
�#	 یmدي �o#S ه�ی	ت:; ،�Hو�'� ��A ق�S� ;:�%Qن ...وا!�[ ل، أو ت	ذا آy� K�	��	� و

 �QO7���، وY�H ا5@6 أن ی%��6 ا5�
	ل #�U� ة��وری	، ��LU أن ت���6 ا5!X 6���ا��
�ق ��> ا"خ�ة
�H	ی�:;، و�K أ!�أ ا�O	�ت أ� ی� r�)#ا� k�'1(ا�... ( .   

   
  :ا�:�ا�\ 

)1 ( ��	ی�� ���4ی� z�X4ون� ا��5ال ا�'���7 و�أن  <� ;A��	��K ا�#[�ب ��  

��، ��6 دخ6 ا�Fوج،ا�%  K
 و�	�� ا�Fو�� و�*��ى ا�#��'�، �_�(	م ا�%
�� �	 تFال � ت

 دره; �(6 �
6 ش:�ی	، وأ��	ن	 أ@6 300 و200���Oق ا5�
	ل، إذ �	 زا�z ت��ارح �ـ�> 
 LQ*ی�، وت	]�� ����� ���Xو Wخ� 	#�م، ��O� 6دخ Y�H ��> ذ��، رA; آ�ن ا5ب ی���

�#U�	�  .��K ت'�ی4 أ�
	ل 
)2 (Yرة إ�	ش"	� K

Y ا����K: ا�#�ا�] ه%	 آ���ة ون(�S7� : ف أو�O%#4ث ا�Oا�

������اف �K ا��'�ی�	ت ا�Oا�ن �S���وت، : �m!*� ن��6 : ا�#:4د ��1990 K�H ،
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���ن: �
�تO%#رن�: ا4�5اث ا�	��وت، : درا!� ���1990 F��؛ �#�� !�4 ی�!r و�
  : ، ی�ا�] أیa	1995ا��	ه�ة : �H; ا�%
o ا�U%	ئ4QH 4�! :K ا��	ل

Abderrazak Moulay RCHID : la Femme et la loi au Maroc: 
éd. le Fennec: 1991, V.  MARANGE: Les Jeunes: éd. le Monde : 

1995 ،A. Le BON: Situation de lصImmigration      et de la 
Présence étrangère en France: D P I 1994, V. MALLANT: de la 

Dette au Don:      la Réparation Pénale à légard des Mineurs, 
Paris, éd. GNL. Joly, 1994....  

)3 (Déclaration du Représentant de la Mission Française au 
Maroc devant le colloque organisé par lصAsociation pour la 

Protection de la Famille Marocaine, Rabat, 27-29sep.1997 .  
 )4 (M. Suterland: La Famile dans les bouleversements de 

notre temps: intervention à :       IصAnnée Internationale de 
Famille, Paris, 25/ 27 mai, 1994.  

)5 (François de SINGLY: La Symphonie du Nouveau Monde 
Familial: intervention à:  lصAnnée Internationale de Famille ،

Paris, 25- 27 mai, 1994.  
!�*�� درا!	ت �:��E ا5�; ا�#�4Oة H> ا�#�أة �K ا��%#��،أث� ا����Oت ) 6(

  .م1994ا���ـ#	��H وا�@�7ــ	دی� Y�H ا5!ــ�ة، 
7) (F.  GENDREAU : la Population de lصAfrique: éd. 

Kartala, Paris, 1993, ORSTOM: les Changements ou la 
Transition démographique dans le Monde Contemporain en 

Développement, Paris, 1986 ،R.CLAIRIN & J.  CONDE Manuel 
sur les Méthodes dصestimation des Statistiques démografiques 

imparfaites dans les pays en developpement: OCDE, Paris, 1986; 
M .LIPTON : Demography and Poverty: World Bank Staff 

Working Papers n!623: USA ،1983؛  R. A-BULATAO: Reducing 
Fertility in Developing Countries: W B S W Papers n! 680 USA 

:1984  
ت�ا�] !�*�� ا�4را!	ت ا��K أ4Hت:	 @	4Hة ��	ن	ت ا��U%� ا�@�7	دی� ) 8(

H	#ت وا�����Oا�� ��!�	، ه��E ا5�; ا�#�4Oة، ��ل ا�#�أة وا5!�ة وأث K��]� ��
��� ا"! ������~ ا�4ول ا�Q�  .ا�@�7	دی� ووا���#	Y�H ��H ا5!�ة 

�ة ) 9(U%#وا��(%������: ا�#:4ي ا� ��#���	د ا���ة �	�#4ر!� ا���%�� : ا5X	O�
�	ط : ��%7	�H ا�#�4ن����ای�19ا�Q� 1991.  

)10 (Garse MACHEL: Conséquences des Conflits Armés sur 
les Enfants, ONU,UNICEF, New York ،1996.  

)11(  Garsa MACHEL: Conséquences des Conflits Armés sur 
les Enfants, 1996, op. cit. p. 20 et ss.  
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�أة Y�H إH ن ا��أي :أو� Uد ا�	آ6 وا���	ا�:� ا�#'��> �ج �Oا��   
�عا���H	د: ث	ن�	 '�� ���	%� ���Q��*#ت ا�	ن ا�4را!_�   
  4Hم إت�	ن �[� ا5ر@	م: ث	��	 
 	���H	ت ا����ی� ��#�4ان ا���#	KH: راQ4م ت��^ ا��H  
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 Kن	ا�� POQ#آ6 ا��:#�\: ا�	'�4 ��� �Hا�6 أخ�ى تFی4 �> ت
  
u%�ُ ض، إ� أن�:%�� [�Sت� Kر، وه	#� أن خ��z ا�4ول ا"! ��� �> ه�#%� ا�!�

�� ��Y اlن �; ت%K� `U إیU	د �6Q�#ا��%#�� ا� qSدی�  خ	ا�@�7 	آ�:	'#� Kئ	ن: 
��H	#وا��� . <H �Qئ	A z*�� ،��	��uآ�� أن �'	آ6 ت:#�\ ا5�
	ل ا�*	�
� ا�uآ �وا�4Uی

� H	دي . �Q[	ة �; ت��W�O	ن�K ا��qS، �(> ا5ه4اف ا�#�A 	� 	Eأن ش� Y�H ی4ل 	#�
�	!�S	�H%	 وX] ا��Y�H 4 �(#> ا�4اء؟. ی4Oث 6:�.  
  

 Kل ا��	
ون��F ��#	 ی�K أ!Q	ب �'6 ا��qS ا��%#�ی� وFUHه	 H> �6 �'	آ6 ا5�
[#�U#ا� K� ;:�	�4ل دون ان�Oت.  

�ج �> ��ا�:�: أو� Oن ا ا�� Hإ Y�H أة�Uد ا�	آ6 وا���	أي  ا�#'��  
�	ت ا"! ���، #�U#6 ا�� K� 4ةO� 	:*
�ح نSة ت��Sة وخ�إن �'	آ6 ا��#	��H آ��
�	�(�#	ن، إ�	 "�*	!%	 ـ W� <H أو خS_ ـ أن:	  	:
��KH أو �4ون^، Y�H ت[�� ����#	 ُن7

��U�#ا� �Qی��	5خ ق أو �	5��ر ا�# o#ي � ش�... تu�	� ت�	Oا� [�#� Kه� أن  و� ^�� 
<H ا�*(�ت	:%H ح	ا"�7 <� ���)� �Sآ6 أخ	ب :  ا�#'	����4Oی:%H P	 �Fی� ��` 

�g أن ا�$	ه�ة ت*�#� . ا��4ارس وا�%�	ش و�	��	� K�O	و�� إیU	د ا���OلS�� ا�*(�ت 	�أ
�ث	ر آ	رث�� Y�H W�
�نuاك ی4Qأ . �K ا��
	@;، وا�(6 ی*�#� �K إA#	ض ا���> إ�Y أن ن

� �K ���ل �*����U، ت(�ن ُ��َت�)
  )... .K� ��َUَ)1 ا�[	�L ا��
  
�4ی4 �>  � ،	Q�	A ��O� ��A وف�d Kو� [!�����u ��  ا"�:	ض، وه� ی#	َرس 

�Y�H g ا5م وی��] ن*L ا���;. ا�4�Qان ا"! ����	�� rH	aی 	#� . L�و�] أن^ ی7
ا��(:> �_ی� أر@	م ـ �*LQ ا��(�; ـ �(6 ا�#mش�ات ت(	د ت%WS ���4ه	 وت��S%	 أر@	�	 

،�
�_ي ��ج ��#	 ت_ت�^ �%^ ی���	، ��� �� وی(
K د��  أن ا���	دات ا��K ت#	ر!^ � ت'
�ی; ���:	ض، وا���	ب �ُ#َ#	رِ!^، وأیa	 >: و�*	ن �	ل ا�#'�ع ی�دد �6U اS@5	رUا��

^� ��X	أة ا����^ وا�# 6ِ�	���>.  
�"	� <�

$�ن آ���ا �K ا��Uاب �(�Oر��ن، ی�	�	�� وا�#r!m أن^ H%4�	 ُی*_ل ا�

��	ن �(; ا"�:	ض K� ا�
  ذ�� أن^ آ#ــــ	 أ!�
ـ%	،. Y�H أ@�ال ا�
�:	ء ا��4�	ء ا�uی> اخ��
��> ی��	  ��~ ا�
�:	ء "�	زة ا"�:	ض �K ا5ر����، �	ل 	%O(�� وا��	ء ا�#	%��!	�

�a:; "�	زت^ �	 �; ُتFَرع ا��وح �آ#	 ). 120أي @6Q ا���م (ا�#�ا��� ����L�7، و�	ل 

�	���ف أ�#] ا� ��u� ا����ل، و����ار �SXا ^� 	Hد 	ض آ�#	از ا"�:�� Y�H ء	:�

�	@K ا5�
	ل، وا��'�� �> ا��	ر �4ى  Y�H وا���ف ،	:�Oأة أو��Y�H ��	ة ا�#
~�Qا�#*_�� ) ... 1(ا� guه K� KH�و����م أن ا�خ� ف ر�#� ود��Y�H 6 أن ا�O(; ا�'

4��� o�� د	ب ا���:	���	، وY�H أن S@ oا��.  
  

��:	 ا5�
	ل Sی Kآ6 ا��	> ا�#'�4ی4 H 6O� ع 5دى�و��%Y هuا أن^ �� ُأHِ#6 �(; ا�'
�4ی4 �> ا�4ول � 	��	� �
	رق أ!	!K �] �	 ه� ��H^ ا5��� ا�'���H> وا�#'�ه�ن، �A

� ���O، آ	ن !�#	َرس : ا"! ����Aه� و�Q'� وف�d K� ض	َرس ا"�:	ض أن ُی#��ِ�
Q�5رة ا	'�!	�و���u ُی�
	دى ��ت 4Hد �> ا5�:	ت وُیL�%Uَ أ4Hاد ... 	ء ا���	ة�K و�Xح و
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  ... .�> ا5�
	ل ا���; وا��:#�\
�أة ا�
��ى ا��K أ�4ره	 ا�#U#] ا�
�:K ا"! �K� K ا�4ورة U�وی�Fم ه%	 ا��%�ی^ 

�ة �4Uة ی�م 'H ن��	15ا�� L10 هـ ـ 1410 ر� ��ایQ� 1990. م 	> خ �:�ز 	�_�
zQض إذا ث	وأن ی�; ا"�: ��Q� �%U� آ4 ذ��mأن ت �Sی� أن ا�U%�> یO#6 ت'�ه	ت، ش

  ). 2( ی��	 ا�#�ا��� ����L�7   120ا"�:	ض @6Q ان7�ام �4ة
 ����ج ا�%	س �> ا�#�ا�X] ا5خ @��، ُ�ِ�م ا�'Q	ب �> �O6 ت�
��K ا��@z ذات^، و

H 	#� ،ب���� ا���O7 ا5خ @��، وتFا�> ذ�� �] ا�ن
�	ح Y�H ا�[�
	ت ا��H	a� 4��
Kل ا���� Oا�ن ...<��H�� ا�'�A ل	
�N� ع ا�#:�ل	
� ا�رت*
 وتFای4 ا"@Q	ل  وهuا �	 ی

�4ی4 �> ا�4ول�  .Y�H ا"�:	ض و�#	ر!�^ 
�6 إن%	 نK� �H4 ا�#�	م . و� یLU أن ی
:; �#	 أ!�
%	 أن%	 �> دH	ة إ�	�� ا"�:	ض

آ�� ان*U	�	 �] روح ا�'�ی�� ا5ول، إ�Y ت4ارس ا�#��Xع وا!�� ص ا��أي ا5
�7��ورات ا�X [�و ���... ا"!  ��	وإ� 	��Xو ��	��	�K ��%$�ٍ; ت'�ی�K أآ� �H4ون

�زا، وأن ُی�W�َ ا��%$�; �	�a#	ن	ت وا�#�ا@�Q ا�7	ر��Oد@� وت �إن%	 . �	�#��Xع، أآ�
���	5و��ی�، Y�H تW��O ��	�4 ا�'�ی �، ن%'4 ت%$�#	 ی�ا KH����r ا�$�وف، وی*:

�
 آ�ا�� ا"ن*	ن ـ و�K  وهK ه%	 آ���ة، وY�H رأ!:	 �#	ی� ��	ة ا5م و��O:	، و�
�5�ى	�  ... . �K ��	ة آ�ی#� ا��@z ذات^، و��4ر ا"�(	ن ـ �
� �W ا�K� <�%U ا��O	ة أو 

  
�ج �> ��ا�:� ا�#�ا�X] ا�O*	!�، ت%$�; ا�%*6O��� ���P : ون_خu آ#�	ل �خ

�ی>�	��~ ا�
�:	ء ا�#��ج Oن^ی�_'� ;*O> ا���ض ��^ أو ا��د .  	:'�!�	�
�ن �)��
 ;�$%�� KH��_�	دیP تY�H PO ا���ا�4، ��#	 آ	ن �> ا��ا�6Q@ ،L إSH	ء ا�O(; ا�'

�	�#��Xع �@ H 	:� ى�  . ا"نU	ب، ا!�aO	ر أ�(	م ش���H أخ
 [#�U� ��	@إ Y�H PO�� ،	:%���	�5	دیK� P هuا ا�*�	ق آ���ة، وهK ت�(	�6 ��#	 

إذ :  �K @�ي و���ازن، �� o�P�� < ا��4د �L*O وإن#	 �> ��P ا�(�r وا�%���Hإ!
r��aا� <�m#> ا��ا�  Yإ� �Lوأ� �، وأن ا��4 )1(ورد �K ا�4OیP أن ا�#m�> ا���ي خ�

Y�
وا5�
	ل ا�#:#'�ن ��ش�Oن �K �	�ت آ���ة 5ن ). 2(ا����	 خ�� �> ا��4 ا�*
��

	ء ��X <�%�ا�� Yا إ����Oی� W��Oت <H <یF�	H ،^�� ب�A�4ی> ���ة ا�#m�> ا�#

K� !"ا [#�U#ا� �H	%�ة و�@ .  
  

r�*ا� ~���4Q ش��ا، !�K� ^��H q ا�4ن�	 أن�	�	 ت%:'^، ی�%K >: @	ل �إذا أراد ا� 
�ی�. <)3(ا���	ل ��*
�ی; اlی� (} @�ا أن
*(; وأه��(; ن	را{: و�K إ�	ر تOــــ�رة ا�ــ�!

أ��ن	 ا� أن ن��:; ا�%	ر آ#	 ن�K أن
*%	، وا"ن*	ن @4 ی�F] : <H FUا�K، @	ل ا"�	م ا�)6
ا���	م �WO ن
*^، وإذا تFوج تa	��H rH^ ا�WO وانa	�z إ�Y ن
*^ ن
o أخ�ى، 

	Q�	A ء�*�	� �و���u اu�Hر . وا�%
o أ�	رة �	�*�ء، إن آ��ت ��H:	 ا���Oق آ�� ا5�
�a:; �> ا��Fوی� و@	ل� : K*
%� K��Q� 	ىأن�  ).4(<؟..وآ�r أr�X إ��:	 ن
*	 أخ

�K� L�A ا��Fوج ��	� KH�وا��ا@] أن^ ��o ه%	�� �> ت%	@~ ��> ا�O(; ا�'
^%H L�A��6 ه#	 �(#	ن ��(	� ن، إذ ارتqQ ا���K� L�A ا�Fواج �	��4رة Y�H إ@	�� . وا��

�H FU> ذ���	� ^%H L�A���%:. أ!�ة @�ی� ���ازن�، وارتqQ ا�� K�	�� Wت��� Kل و�	@ 	#
� ا�'Q	ب، �> ا!�S	ع >، و@	ل )1(<�> آ	ن ذا ��ل ����Fوج>: ا��!�ل ا�(�ی;'�ی	�
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�	��7م،  ^���� [S�*> �; ی�ج، و�
7� وأ�7> ��Q�� ~Aن^ أy� ،وجF���� ءة	Qا� ;)%�
�> ا��S	ب رKX ا� y�>)2 .(^%Hن^ �^ و�	ء �#H ل	ق @	ا�*� o
� ی#%] �> >: و�K ن

  ).3(<ا�%(	ح إ� FUH أو ��Uر
^��H ا� Y�� ل�!��� �	ر!�ا ا��Fل، H Y�H:4 ا�	O7أن ا� zQو!�;، ��;   و@4 ث 

�ا�� ��	ل. ی%(� ��H:; ذ��� ^%H g��_!و :<g���
  ).��H �>)4(; أ� ت
 �H	%#%�> ذوي ا��ا�#��ة ��*z ���7دة �uات:	، �6 ����ی� أ�� ا"! م �)�	�

�� و�� آ	ن ا5�� خ ف ذ�� وآ	ن ت%$... وا���ة	O7ل ا�FH 	#� ع��; ا�%*6 �%	��	 ��'
�ن ی%Fل، و�	 و�:z د�Hة ا��7م �#> �; ی*�S] ا�Q	ءة�  .وا��!�ل ��%:; وا��

 ^�� 	��A�وا�� �� أن^ ��Y آ	ن ا"نU	ب یW�O ��	�4 ا�'�ی��، �yن^ ی%:~ �
 ;)O� 	ا����>و��	; ی�م ا����ا5 ;)� Kه	�	��	 أ�	 إذا آ	ن �%. <ت%	آ�Oا ت(��وا، �yنK أ

;:�
	ل و4Hم ا��%	ی� �N� ل	إه# <� ^��H Lت� وا�����#�  ;:%H K	�g4 ـ �*LQ �	 @4 ی�
 ��
�� 	QQ! 6)'، و� ت	4ی> و� ��4ن��� ��
�4ة و� ن	�� ��A ة ت(�ن�وت'�ی4ه; ـ �yن ا�(�

 ����S� ��A K:� ��u� ،ة	ه	Q#�� 5(و� .(  
#�\ ت(�� �K ا5و!	ط ا��K و!WQ أن أ%�SH	 �mش�ات آ���ة ت�Q> أن �Hا�6 ا��:

 	:�� وا5��� وآ��ة ا���دات وت�	ر�
ت
��4 �#���	ت ا��O	ة ا�#*���ة ا�(�ی#�، �*LQ ا�
�#���	ت ا��%'�E ا�*��#� 6:U4 . وا���
و��%Y هuا أن ا�#�47 �> ا��(	ث� وا��%	!6 @4 ی

�*LQ زی	دة ا5�
	ل ا�#:#'�>.  
  

�عا���H	د �_ن ا�4را!	ت ا�#*����Q: ث	ن�	 '�� ���	%� �  
 K� 4ثO@4 ی 	�ر أي ت�@] 	7Q�!ة أو ا���7Qا� Kه �%S
ا�#m�> إن*	ن �Sِ>، وا�

� ا���Oل، ��
	دي ا�#
	�_ة�aO6، وتQ��*#أن:; . ا� Y�ء ا"! م ا��4ا	:�� <H �و@4 اش�:
L!	%#6 ا�Oن �^ ا���a4ث ویOن و@�ع ا��X��
��	. آ	ن�ا یH ^��H `�Sُا� 	�وه� :   


�^ ا�>�	�KXا�أرأیz �� �4ث آـuا، �(	ن >: ، اش��	@	 �> ا�*mال<ا�
�^ ا5رأی�K>أو <��
  .<ا�O(; آuا

��> ا"ی#	ن �	��a	ء وا��4ر و��> ا���اآ6 وا�!�* م F��#م ا��Fی� ��u� . 4���إذ ی
^�Q��*� ��%	 ا�#�	م . ا�(���ون �%	 أن ا"ن*	ن �*��� �K ا��O	ة � ی#�� @�ة ��[�� Y:و@4 ان�

�	%*H	ت� �Uء وا��4ر، � ن��	a> ا���ءا F� ^�� oQO%ي نuا� rر ا����	Q�H   	%� *�!وا 
�	�4ی>. وت�اآ�%	 	aأی 	ه% �  .وُأ�W7 ا5�
  

�ة ا�*��#�S
وأن^ � ُی���7ر �K دی> آ:uا أن . و@4 ت%	!Y ا�(���ون أن ا"! م دی> ا�
��#6 وت*	ئ6 ا�#�ء H> ت��7�� �H4ت �a@	%�� 4Hس @�ا��g وg4#H، و�K ا��@z ذات^ ُی(

	#:��	)��6 ا��a	ء وا��4ر �(#ً	 ���S	 ی'H 6#6 وإرادة ا"ن*	ن َU�7اب إذن أن . ُی�	�
�U	ل ا��a	ء وا��4ر ه� �	 ی��ج H> إرادة ا"ن*	ن وُ@4رت^، و�	 � ی#�� أ�	�^ ��� و� 

�، ��Fم ��^ . @�ة��*� � ^�� ��	�!�* م، أ�	 �	 ی4خK� 6 @4رة ا"ن*	ن �:� ���� � 6#��	�
�	���آ6 � �	���اآ6 وا��%�ع.  

  
 \���وف ا�d <�*O�� 6#��> ث; �	�!�7Q	ر وا���@L وأخu ا�uOر وا�

6Q��*#4أ ...وا�Q� [� رض	��	�[�L>آ6 ذ�� � ی� ;���	� W�	اد ا���
�ق ش	!] . <ان
5ن ا�
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��; ا"�:K � �4ود �^ و� �خ�، أ�	 ا�!�7Q	ر . ��> ا5��ی>�	� ��	U�!د ا�U#� ط	وا����
 L%Uر وت	a#ء ا�	ع وات�	Xا5و <�*O�� ������	�POQ وت�r�d ا��4رات ا� K:�"ا ��N�

�ة�Sت ا����	
  . ا�#
  

�ن ا�(�ی;، �4H Kة �ی	ت، �%:	�وأ�4Hوا �:; �	 {: وإن ا�Oِ(; ذاَت:	 ُت*��Y �> ا��
��; �> @�ٍة و�> ِر�	ِط ا���6S�َ!ل(}ا	
اlی� : !�رة ا�%*	ء)<َرآ;خuوا 60( ،<uْ�ِا5ن

71(،};:�O�!وا أuو��_خ {)ء	ی� : !�رة ا�%*lع � ة ا���ف)102ا�X�� K� ،( ،
�#	 @4�z أی4ی:;{ �Q�7� ;:Q�7}و��� أن ت)k7ی�: !�رة ا��l{،  )47ا o
و��%$� ن

4]� z�4@ 	� {)�'Oی�: !�رة ا�l{،  )18ا 	�وا ����م ��Y ی[� 	� �إن ا� � ی[�
;:*
�_ن{)  4H�  )... .13اlی� : !�رة ا�

 P4ی� Kوت�آ�6...>و� 	:�ْ�Hل و��^ ) 1(< ا	4م ا�ت(Hود وF6 وا��#��~¡ Y�H ا�
��> ا���آ6 وا���اآ6 `Xوا F��#ت ...Pوی(#�^ �4ی ^#H4ی Pأن(; >: وه� �4ی ��

�، ت[4و خ7	�	  تـ�ـ�آ��نَ�Sُزق ا��وح وت�) �	ئ��( Y�H ا� �W ا���آ6، ��زَ@(; آ#	 َی
وی
�4 ا�4Oی�	ن أن ا���آY�H 6 ا� � ی�%K ا�!�* م ). (>)2��E��# ا��SQن(�S	ن	 

 <H ج�وا����د وا���اآ6، وإن#	 ��%	g ا�K���O ا��#6 وا����	ط @4ر ا"�(	ن، وت�ك �	 ی�
 ،POQوا� K�*�	�إرادة ا"ن*	ن ��4رة ا� و�'���E، وأن ا��زق ��ه�ن �	�[4و وا��واح، 

  .  وا�ن�$	ر� �	��#�ل
  

آ#	 أYSH ا��!�ل ا�(�ی; ا��4وة ا�O*%� ـ �K ا���@L وا����	ط وا��6Q��*#�� [�S ـ 
�ت^�! K� ^�	#Hر .  وأ	ا!�ـ% 	آ# ،^��H ر	ا!�' 	�ًا �إذ رA; أن^ آ	ن ی���Y ا���K، آ��

�#'�رات:;، �*��#�ا ���u �	@	ت 6#Hب و�Oا�*�; وا� K� ��	O7أي ا��� ا"ن*	ن،  
 Y�H 	X	ي��'Q6 ا���  . ا�!�'�اف وا�!�7Q	ر، آK � ی��6�S ا�

 ;���> �:� أخ�ى خ�q ا�%	س ��> ا���@L وا����	ط ��#*��6Q، و��> ا�%�Qءة وا�
^%H K:%#ا� ،L�]�	� ;���ی; ا�!�'�اف، ��	�� ا�4خ�ل �K ا�Oت Yن�:�ا إ�	� ،L�]�	�.  

�	�[�L، �(> ا� mQ%ن� وا��	م ا�(:���ق ش	!] ��> ا�(:	ن� ��O7` أن ا"! م �

�#	 !�_تK، و��> ا!�'�اف  K#�H� Y�H K%Q�mش�ات و�*	�	ت  آ'��ذة ;�� وآ	دH	ء ��

L�]�	� ;���	�#*��6Q، ا!�'�اف �%H gF> ا�%�Qءة وا� mQ%��	�. ری	��X �4رو!�، ت*#` 
�#	 روي H> ا��!�ل ،g	%�@ 	� Y�H ل#ون*�4ل	ات>: أن^ @�'Q#4ي إ� ا��� Y�Qی <�> ،

�ات ی	ر!�ل ا�؟ @	ل: ا��	��'Q#ا� 	�ى >: و�ا��ؤی	 ا�7	��O ی�اه	 ا���6 ا�7	�`، أو ُت
��> �Fءًا �> ا�%�Qءة�رؤی	 ا�#m�F� <ء >: و@	ل ��H^ ا�* م)F� ،^�>)3ء �> !�� وأر

��> �Fءًا �> ا�%�Qة�، <ا���#	ء ورث� ا5ن�Q	ء>: آ#	 @	ل ��H^ ا�* م). 4(<�> !�� وأر
Kا�� Pدی	ا�5 guتوه	یlا �*
  .  ی*���k �%:	 ا�Y�H PO ا���@L وا�!�7Q	ر، آ#	 أن:	 ت

g Hأ 	:a��. ا�(���ة ا��K تY�H ~O ا��#6 وا����	ط وا"4Hاد ��#*��6Q، آ#	 أوردن	 
 WS%#6 وا������	 �#	 خ	�L ا�'�ع �K ا"ن*	ن ا�O� أو 	وه�و�� آ	ن ا�!�'�اف �(

;���#6 و)1(وا��	�!�رة (} و��%$� ن
 o�	 4@�z �[4{أخu ا�uOِر ، و�#	 آ�r ا"ن*	ن 
�، اlی� 'Oِط ا���6{). 18ا�	���; �> @�ٍة و�> ِرS�َ!ا 	��4وا �:; Hل، (}وأ	
!�رة ا5ن

  ).71اlی� : !�رة ا�%*	ء(} خuوا uْ�َِرآ;{)60اlی� 
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 K� ،ا"! م <H ����]#ر ا�	ت�� ا�5( L!��خ� زاد �> ت LQ! ��	%، ه	دن	��Hا Kو�
�. ة ا�'��ب ا�#*�#�، وزاد �> ت���4ه	، وه� خ�q ا�%	س ��> ا"�4اع وا��H4Qذاآ

�ت �E	ت ت�'Y ا��[��� وا���(	ر هuا ا���PO� q ا�%	س Y�H ا���	X oH#	ن	 #��!	�
�ت �(�ة ا���ف �> ا�*��ط �K ا��H4Q، و��� z�:%	 �  7#� .	�O:	 وا!���اره	)�َ�	�

O��(	ن أن أP . W�A أو إ�4اع أو ا��(	ر ی:4د �7	�O:	��	��	، خ��7:	 �> آ6 ا��:	د أو 
�ة �> ���ات �> ت	ریx ا5�� ا"! ����� K� د	ب ا���:	�� أن �Fًءا �> هuا . Sوا5خ
�4 أن أYOX ا���; رأ!#	ل ا5�;� Y�� ،	#ئ	زال @ 	�ت�� ... ا��ا@]  L�!�وی(
K د��  Y�H ت

��6U اS@5	ر ا"! ���، �'6 ا�#���4ات ا��	��E وت�6S ا�!�7Q	ر وا�!�' K#��اف ا�
�g، ا�#%�:Y�� �U اlن�Aو ���
Sل ا�	U� K� ��H	#ت ا���	!	ن . ا�*�	آ �� P�O�

 �ا���q�S ا�Hَ#4 ا�!�'�اف ا���#K وا�4را!	ت ا�#*�����Q، 5�(%^ ارت�	ب ا�$�اه
	:�� ;)Oوا�� �
  . ا�#���

  
6Q��*#ا� K� WQS�� دة	H غ	ت7 qSم أن ا�����، و"نU	�:	 ی�Fم اHـِ�#َ	د ا���@] إذ �

 ،�X	Oوا� KX	#ا� K� 	ره�S4ار ت�� oة وت���و�*	�	ت ری	��X د@���، تK7O ا�$	ه
6Q��*#ا� K� 	ره	*Oأو ان 	ن#��ه L*َذ��، ِن <� 	@ S�4ر ان���. ...  

 	��#� ;:� 6
��O	ل ا5�
	ل ا�#:#'�> �� ، � ی#(> وX] خqS � ئ#� ت%K� `U ا��(
�4ون درا!	ت �ن�� وأخ�ى �*�����Q و��6 ،�	Q��!ة ا� �'	آ�:; آ	��، وا��4O �> ا�$	ه

�ص Y�H ا��W�@4، وتa]  تK7O أ4Hاده;O] ا��دات ا�##(%�، 	یFا� Lت���4@�، وت 
  ... ا���Oل ا�#%	!Y�H �%�H 6)� �Q �4ة، و�%�ع �> ا�47ق

4H Kوه ،���	*�	�م إ�*	ن ا���	�6 �] إن هuا ی��� �K ا��ا@] ����a أخ�ى ����7 
	:�]��  .ا5ر@	م و4Hم ا����د Y�H ا��4Oث 

  
   ا5ر@	م  �[�  4Hم إت�	ن: ث	��	 

 Lن	Uا� Y�H ;:ث�O�و�#	 یmخY�H u ا�#*�#�> ا���م ا��H#	د �K ا�(��� �> أ��ره; و
�د ش�	رات U� ;���^ ا�� `Qأ� 	#�وا�#�4ان��  ����QSا�� ���#�ا�%$�ي دون ا��UانL ا�

4���  .ة H> ا��ا@] و�U	ن
� ���O	ئW ا���#�����	ء 
�ا�U:;، �:; ی�mUون أو � �A	�7� م	أر@ Yن إ���	�Oی 	�4%H ;:أن 	aأی ^%H ون��

	:���#�وذ�� أن . ی��F��ن �	���Uء ��#%$#	ت وا�#m!*	ت ا�4و��� ��Fوی4ه; �	���Oل 
�آFة �4ول ا�'#	ل، �] أن 4Hی4ا �%:	 �##�� ��ل �> ��اآF ا���4 وا!�U ء ا�$�اه

� ا���Oل . ا�4�Qان ا�%	��������4ة H> ا��ا@]، وِ!�� ت� ��#!�وهuا ِ!�� آ�ن ا5ر@	م ا�
  . ا�#*��ردة وFUHه	 H> تU	وز و�� �Fء �> أز�	ت%	

�ی�Q إ� @	 H> ث�	��%	 A z*�� Kم وه	ا5ر@ �]� <Oن ;���	�6O ی(#> �K أن ن�
� K� 	:A�Q%ت آ	�X	ی���Y أن ا�
�:	ء ا��4�	ء . 	@K ا����ما"! ��� ا��K نK� z]Q ا�

^�O4ق ا���ل و�� Y�H 	Qب وا�:%4!� ت4ری	*Oا� ;����وا تQ�H1(ا. (  
  

�ورة إش�اك ا�#�ا�> وا!�'	رة رأی^ أث%	ء ��	�A ا5ر@	م X K� 	a6 ی(#> أیOوا�
�ة H> ا����	�	ت ا������O ��#�ا�>Q�وهK . وا"�7	ءات، آK ت(�ن وا@���، �	د@� و�

�ر �> ا!��#	ر ا��!��� Oن ا��_� 	#�H ،6Q��*#ا� ���Qت <� k����	� ���
ا����4ة ا�(
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�X	Oوا� KX	#ا� <H ^إزا�� <� 	�
� EQH	 وت���4ا، و�K ا��@z ذات^ أآ�� نQ6 أآQ��*#ا�.  
�و��، و��	�A ���ل وا@���، ی�Fم  O#ا� ���
Sآ6 ا�	'#�و��%Y هuا أن^ ���	�� 

�:	، وتK7O ا��H#	د Y�H درا!	ت ��4ان�� �	د	Q!أ K�U�*وت �@�، ت�� 4����r ا�$�اه
 L�U�*وت W�QS��� ���4Hد ا5�
	ل ا�#%�*K� ،�E� 6)� <�Q أ�W إیU	د ���ل ��#�ة، @	

���� �(�E� 6 �> ا5�
	ل ا�#:#'�>
  .��O	�	ت ا�
  

 	���H	ت ا����ی� ��#�4ان ا���#	KH: راQ4م ت��^ ا��H  
QH `Uن 	��	�� 	�	م ن$	6 ا�4و��إن ا"! م أ@#H ;Hد K� ��� !"ا ��ا5 xری	ت � .

r@ة وا��	آFا� 	%:�ت 	*!m� 4ة��ى وا�(
	رات  وا�����L وا!�K� 4% ذ�� �#�   وا�
�_ن هgu ا5ن$#� إ�	 ... وأH#	ل ا"�*	ن وا�47@	ت k���*%� PO� �و�*%	 ن�O	ج �(��

� �> ا�4�Qان ا"! ���، وإ�	 و�:z و�:	ت �4Oد��)��4ی4 �> اS@5	ر، ت�z�S ن:	ئ�	 �ة، 
��H	#دی> ا���	دات، دون ا�#�	Q�و����م أن^ �� . �	��@r ��  وrd أآ�� �	 وK� rd ا�

�و��>O#4د ا�H kت��� 	H	S�!� LUی 	آ# r@ة وا��	آFا� z
dو .  
����� أن �'	آ6 آ���ة H#���، أخ @�� وت%$�#�� ت�Q] وراء ت�ا�] ا��#6 ا����ي، 

�H	ت و���:	آ	���	د ا���� ��> ا�#�Qا�� [#� Y�H �#ئ	ة ا��F:�5> وا�و����� أن ... ا
 6#���ي>ا�ِ#Uت ) 1(<ا�	��#U4 ا�:H <] ت4ش��، ���6 ا�4ول ا"! U� \��4أ ی%�

4�� K�	)4ر ا���	� o�� <)� ،����)Oا� ��A ��H	#ا���.  
  

K� H"ا �Qا ا��uه 	%�ا��ا�4  � ، ث; �K !�ی*�اK�16-04-97 آ%4ا ی�م >: و��%$
�#	ئ� )دو�ر ���ا�8004��	�K�) 6 ا���م ا�#�ا�K، اش��ت �%$#	ت إن*	ن�� �، أزی4 �> أر

�ی�ه;O�� ،ل	
� �yن 4Hد ا�#*�ْ�4Qَی> <ُ�ْ*َ�َ�ق� �> ��4 إ! �K ُ��:; أ�Qف ا��	Xوأ ،
�$#:; أ�
	ل، وأن أQ�A:; ی��^ ��K� [�Q ا�4ول � ،kش� rأ� <���
o ا�4�Q ی�4ر �_ر%�

  ).2(%�� ا"! ��� ا�[
��� و�4وى ا��#6 ا����ي �	�4ول 
�ق ��> ن
�� F��� �; ن�47 �%^ !�ى ا�Qا ا��uه
 oی��ی� ا��@	ب وت(Oت Y�H ~O�� WَQ!5ا 	ن دی%:	دوٍل آ K� ^�ِ�S�ا�#��4�� و�4ى ت
^�  .ا�#*	واة ��> ا�%	س، دی> ��6 ا"�*	ن أ�4 أرآ	ن ا�H%	ق ا"! م وY�H �U�ُ ا"ی#	ن 

 <H ل	ی� 	�ب ا��:#�\و	Q!أ K@	� Y�H ی47ق g Hل أ	ل . ا�#�	
��� @�رن 4Hد ا5�
�4د ا�#�*�ری> �> ا�#*�#�>، ��zQ �4ی%	 �	�6��4 أن �F� 6ء �> ��و��> �	دی	، O#ا�

^��H ن !��4ر	ل ا�#:#'�> آ	
أ�	 �6d K ا�$�وف ا��اه%� ����6 �%	 �> . �'	آ6 ا5�
^���

	ل ا�#���Y ن
o ا�. ی4رك @�#� ا��#6 ا����ي، ون�5	� 6
��ل ی47ق Y�H ا��(

;:%H .6
� ا�#%Y�H �QU ا��(�A ا�#�*�رة ���#	 �� ... إذ ی �� �] ا4H r!5م إ@Q	ل ا5!
 <��	�O#ل ا�	
��> ا�#�ا�%�> ا�#�*�ری> ا��	�Fی> H> ا"نU	ب، وا5� ���	�� zی�أ�

	
� تa�O%:; وتO#�:; �> أ!Q	ب ا��:#�\ ا�#���
�، �z�7O ا�(!5 z%)�5ی�، و
	�� <���Sت ا�	�	O� ��	U�!ا�.  

  
���>، ��#(�%:#	 آ��:#	 �> Sا� <���%Y هuا أن ا5�� ی�O	ج ��!	�� �	دة و����7 #�

و����م أن هgu ا��!	�� ت���ه	 H	دة ا"دارة، إ�Y �	نL ا��#6 ا����ي . ا����ل �[	ی�^
�ِ�ي(�#	 یmآ4 أن^ �� ت(	ثr ا��#6 ا����ي . ا�#*��6َ#ْUَا� ( 	�� 	H	S�!� د ا�4و���:� [�
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�^ وآ�ن آ6 �%	 ی%�$� . ت���4H kد ا5�
	ل ا�#:#'�> KH4م ا��H ^�S�و��6 �> أ!Q	ب ت
��u��و@�ا��� . أن ت��م ا�4و�� ���4ه	 �Qم ا�	)O�!6 ا"دارة وا#H 4���^ أیa	 ت	Q!> أ�و

�4ی4 �> اS@5	ر�. ...  
  

 K� <#)ت ���ب ا"! ��ت�!�L ت�� ا�����	ت ا��K �	و�%	 وا�O	�6 أن ����a ا�'
	:%� Lن	از ������H	ت ت��~ ا"�4اع، تSA zO	ء ا���ف �> ا��H4Q، وت��~ . إ

 Y�H �~Oت ت	���H ،K:�"ا ;���ی� ا��S	ول Y�H ا�Qت zOت ت	��Q��*#اف وا��ا�!�'
�� �K ��4ان ا��Q	دات دون !	ئ�ا�#U	�ت ا"ن*	ن�Qِا� �7Oا���آ6، وت �����] ...�ا���اآ6 

وآ�:	 أ��ر �[���� H> ا"! م أدت ����	oH، � !�* م، ". ا�4ی> ا�#�	���"إن 
�ا�� ا�4و�� . ����اآ6���	�^ Y�H ا��qS ا�*�	!�� و W��وآ	ن �> ن���U:	 أن آ  �%	 �	ت ی

وأن%	 �K خ4�H ;aة ا���ف �> ا�#U:�ل أو �> ا�*��ط �K . آK َت6Oُ آ	�� �'	آ�%	
�H4Qا�...ا� 	%O*�L6 ره�)'��و@�ا��� و�Qم ا�	)O�!� 	��یQ	 أن ... #U	ل وا!A 4���; ی

  ... .<آ�(; راِع وآ�(; �*mول H> ر��H^>ی�� 6�S�4Qأ 
  

 4���رن	 �> ت�� ا�O��و�> ا�#mآ4 أیa	 أن �6 �'	آ6 ا5�
	ل ا�#:#'�> ره�> 
� ا���	�� ا"! ��� ا��O�O7 ونuQ ا�4Qع ا�#��ا'%��آQ	ت:	 � <� 	%@	��رث� H <H:�د وان

  .ا�نSO	ط وا�!��#	ر
  

��	ن �	یY�H LU ا�4ول ـ ��Y أرادت ا��47ي �$	ه�ة  K�	67 ا��
و!%O	ول �K ا�
 6O�	�ا5�
	ل ا�#:#'�> ـ أن ت4Qأ �^، وا��qS ا�%	��� �6O �'	آ�:;، وأو�Y هgu ا�#'	آ6 

4��Qأو ا� Lی�  .!�اء Y�H ا�#4ى ا��
   

  :ا�:�ا�\ 
�ج H> <� ��	ء �K ا�4ی>> ان W�S� <�4Qأ وآ_ن%	 � ن%�#K �4ی>) 1(O4یٍ> ر�] ا�� ،

� ... آ6 شKء وت4Oث �K ا5��ر ا5آ�� �*	!�� و!�ی��A K� ء	�Oا� r�dن� <O%� ��u�
^� 4Hأ 	�.  

ا�(�یz، : ا�#%$#� ا"! ��� �����م ا���QS: ن4وة ا"نU	ب ��X Kء ا"! م) 2(
م، 1991دار ا�#%	رة، �4ة،: ��اض ا��راث��ا�U%�> ا�#'�g وا5: م، �K�H 4#O ا�Q	ر1983
^�  .م1985ا�4ار ا�*��دی�، : �'(�� ا"�:	ض: وآ�	
)3 (K� !"ا K:�
  .1، ج 6���U ا�#U#]، ع : ی�ا�] @�ار ا�#U#] ا�
)4 ( ;�*� gب ا��4ر: روا	آ� :FU��	���ة وت�ك ا� ��	ب �K ا5�. ...  
� @�L، و�*�;�	ب � �4@� : آ�	ب ا�Fآ	ة: أخ��^ ا��Q	ري) 5(:d <H ب : إ�	آ�
�	ب: ا�Fآ	ة :�  ... .ا��4 ا����	 خ�
�	ب �داب ا�%(	ح: إ��	ء ��Hم ا�4ی>) 6(.  
)7 (^*
  .ا�#47ر ن
)8 ( ��	� <�  .أخ��^ ا
  .آ�	ب ا�%(	ح: رواg ا��Q	ري) 9(
�	ب �داب ا�#�	ش�ة 59ص: 2ج : إ��	ء ��Hم ا�4ی>) 10( ،.  
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)11 (Qا� 	ل رواهF��ه#	أ�	دیP إ�	زة ا��A*�; و�ري و	�.  
)12 (`�O7ا� P4یOا� <� k���*ت Kم ا��	)ا�5 <#X <� ;)Oا ا�u4و هQوی :

7��:	، ��	ل @	ئ6>@ Yا5آ�� إ� YHَُت4َا 	; آ#�ا5 ;)��H YHَت�ش� أن ُت4ا : <O> @�� ن�أ
و��%HF> ا� �> . � �6 أن�; آ���ون و�(%(; �A	ء آ[�	ء ا�*�6:  ��	ل  ی��uE ی	ر!�ل ا�؟

�(; ا��ه>���@ K� ا� <�uو��� ،;)%� ��آ�	ب ا�# �; : رواg أ�� داود>4ور 4Hوآ; ا�#:	
��^ ا�*�6 �> أو!	خ و�'	ئ\ ). ت4اKH ا5�Y�H ; أه6 ا"! م : 5�	ب Uی	�ء 	وا�[�

��%:	 وأو!	خ  q��ة � خ�� ��:	 و� @�#� �:	 و� را��Q� ء	ب وأش�	'H\ ... وأ�	ه Y�Hو
��%	ه; �A	ء�_خuت:; ا�7{: �ی�U� WO�	� �O� {) ن�%�m#41ا�( LS@ 4�! g�*� ،

	:%�� q���:	 ا�*�6 وا��K � @�#� �:	 و� راUی Kة ا�����Q#ء ا�	ئ\ وا5ش�	'O�	� ...

��ا H> �(#� و��ده;، ��; Aو ،	:�وه�mء �#	 ت���ا H> ا��7	ئk ا��K آ��:; ا� 

�  ا��
	ل و� اه�#	م یWQ ��:; �	 ی*�WO ا��(�ی;، �yذا ه; �A	ء آ[�	ء  Y��� 6�*4 ... ا��!
�ن��وت، : @d K� LS ل ا����  . 1268، ص 4، ج 1984دار ا�'�وق، 

)13 (Kان�QSا� ^��  .أخ
  .رواg ا����uي �K أ��اب ا�Fه4، �	ب ا���آY�H 6 ا�) 14(
� lی� : ا�#��_) 15(�*
�ى �K ا��O	ة ا�4ن�	 و�K اlخ�ة>و�K ت'Qا� ;:�>) oی�ن
وإن آ	ن !	د ا���H	د �_ن . هK ا��ؤی	 ا�7	��O ی�اه	 ا���6 ا�7	�` أو ُت�ى �^: 6 @�) 64

�ات وا��ؤی	 �	 ی�اg ا"ن*	ن �K ا�#%	م، �(> ��%	ه	 و!�	@:	 ی
�4ان أن 'Q#�	�ا�#��7د 
  .ا�#
:�م ی�*] �'#�ل آ6 أن�اع ا�!�7Q	ر

�: رواg ا��Q	ري) 16(�Q��	ب ا��ؤی	 ا�7	��O: آ�	ب ا��. ...  
�ن ا�(�ی; : �� ) 17(�: ی��6، ی����ن، ت����ن.  ��ة16ی	أو�K اQ�5	ب، وردت �K ا��
�ة 300  أزی4 �>...ا���;، ت��#�ن. ��ة30�. ....  

�> �*(�ی^ )18(� �����%�6 @�ل  K
�Y�H �Y >:  ون(���#> ات
K� ^� W ا�Q7	 أن ی
���4 ذ�� �K آ�L ا5خ ق... أدب ا�'�ی� � �K ا�O*	ب وا�:Y�� �!4% ث; ی%$�...ث; ی%$

�ت�Q . ی���د �4ق ا���ل و��O^ �  ی*(> إ� إ��:	� Y7@أ Yإ� ��Qی Y�� ث; ی�4رج
��^ وا�g4 . ا"ن*	ن، �:� ا�*��4 ا�(	�6��_ن ی Y���و�> �; ی�
W �^ ذ�� � K�4Qأ ن'�ئ^ ث; ا

^Qذی	ل أآ�Q@و ����ن^ Y�H رو...Y�H روای� ا�'��4 ذ�� إ�Y رؤ!	ء ی��ای�:	 ث; �	ر 
��S�  .35ت:uیL ا5خ ق ��> �*(�ی^، ص : <...و@�ل ���:	 وی��FUن �^ ا�

)19 ( 6#���	ت ا�#4ن�� ا�:	د�� ��#Uط ا�	ن' 	:��ب وی�47 ]#�	�
$� ��4اَو�� �
  ...ا���	�K أو ا���#	KH أو ا����ي

)20 ( K� ا�4و��� Kئ��	��7ر 4Hد �> و!	ئ6 ا"H م ا�# �Qا�� ��ی6 17 و16ن'� أ
  .م1997
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        الفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابع

 اسرتاتيجيات كفيلة بتقليص معاناة األطفال املهمشنياسرتاتيجيات كفيلة بتقليص معاناة األطفال املهمشنياسرتاتيجيات كفيلة بتقليص معاناة األطفال املهمشنياسرتاتيجيات كفيلة بتقليص معاناة األطفال املهمشني

  
  
     

         األول األول األول األول  املبحثاملبحثاملبحثاملبحث

  ستعجلة إلنقاذ األطفال املهمشنيستعجلة إلنقاذ األطفال املهمشنيستعجلة إلنقاذ األطفال املهمشنيستعجلة إلنقاذ األطفال املهمشنيبرامج مبرامج مبرامج مبرامج م
  


���: ا�#L�S ا5ولSا� Y�H ق	
��� وا!��U	ل ا"ن
  ن

���: أو� S�� �77�#ت ا�	ان�F�#ر�] ا�  
�و��: ث	ن�	 O#ل ا�	
�5	� 6U�  >ا��(
6 اlنK وا�#*�
�ب: ث	��	 O> ا��ز K� ل	
�N� ت	
  ا���
 	��� ا�O(����: را�A ت	*!m#ة ا��Hه#�  د	*#��   
   إ�Q	ری� ا�����; وت���; ا�Q%	ت �	���7ص: خ	�*	 

  
 Kن	ا�� L�S#ن�ن��: ا�	ا�� ��l6 ا��
  ت


6 ا�#:#\ا��47ي ��#�	: أو� Sت:4د ا� Kا�� ��  
  ت���4 �#	ر!�ا�S ق وت�4د ا�Fو�	ت: ث	ن�	 
�: ث	��	 �Fل وا�	U��!�	� ��
  إر�	ق أ�(	م ا�%
 	���ائ; ا��K ت#o ا5�
	ل: راUا� ��F� ���	Xإ ��ا��  
  ت�	�6 أ�6a �] ا4�5اث ا�U	ن�O>: خ	�*	 
� �$	ه�ة ا�#�4رات: !	د!	 Qم أآFO�  ا��47ي 
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 [� ا�
67 ا��ا
 k����� ���
�	ن	ة ا5�
	ل ا�#:#'�>ا!�ـ�ات��U	ت آ�  

  
�ورة ا��47ي �Q!N	ب إن أردن	 ��  إیU	د ���ل �uری�a��(> ا���آ�Y�H F . ن	دی%	 

�	��U اQ!5	ب � ی�%K إه#	ل ا��4د ا�:	ئ6 �> ا5�
	ل ا�#:#'�> ا�#���دی> �	��ً	، �
�6 ی�Fم تK%Q ا!��ات��U	ت �ن�� . ه; إ�Y ��> ا���	ث اQ!5	بوإر�	ء ا�%$� �a@ K	ی	

��4ة ��و�� ا�#POQ ا5ول، وأخ�ى ���!�S أو S� Kه 	ة آ#����U ت�ا�^ ا�$	ه�*�
Kن	ا�� POQ#و�� ا��S� Kوه 	ورهu� <� 	:H �@� Y�  .ا�#4ى ت*

  
POQ#:  ا5ول  ا���ا�� ��U�   ا�#:#'�>  ا5�
	ل  "ن�	ذ  �*�


Sن ا�	4د إذا آH ��%	g أن^ آ�#	 آ�#� ،T�! 6Q��*� 6ن ر��)�� 	Oش��� ا�*�ي ��A 6
rا���� ��	"ن
	ق �*�	ء Y�H . ا5�
	ل ا�#:#'�>، زادت ��	� 	%�Q�	S� ��یQ�� ف	ا آuوه

���
Sا�4و�� . ا� ^���> �	 یLU أن ت��م  Wول ا�����	O%!ا5ول(و L�S#ا�4ور )ا� <��، و
�ع '#�	�  ):Kا�#L�S ا��	ن(ا�#%�ط 

  

���: ا�#L�S ا5ول Sا� Y�H ق	
��� وا!��U	ل ا"ن
  ن

��� ا5�
	ل ا�#:#'�> ت��Ka ا�!��U	ل، وآ6 د@��� ت_خ��، تFی4 ت��	ئ�	 �> Xو
  :ون�آF ا5و��ی	ت ا�#�K� �O ا��	�K... ت(�
� ا�� ج


��� ر�] ا�#�Fان�	ت ا�#��77: أو�S��   
��] إن
	@:	 ا�4ول ا"! ��� ت'(� �> ا�W�a ا�#	دي وا�#�4ی�ن��، �(�r ت��%] ا�4و�� 

�و�� و�#H�	 Y�H ا�#U	�ت ا���#	��H، ا��K ت� L�S��Fان�	ت �X#�؟ O#ا� ���
Sا� Y�H  
;�Xأ ���Q��*� ت	@	

��� أن^ ی��� Y�H ا�4و�� إنSا� Y�H ق	
�6 أول �Fی� ��ن� .

	� ��A ،	�O� <�O�	� ��A <�%�ا��ج 	ن�" �Oش�
��� ا�#:#'� �S�	� 	آ��! <�O�
�	�:	 ... و�(�اXف أ��6a�_� ��u �:	 أن ت%
 W��Fان�� Y�H ت(��r ا5�
	ل �> أن ت7

ون��4 ا�!�':	د " ا��@	ی� خ�� �> ا�� ج" �	Q�H	ر ... Y�H ا5�> وا�� ج وإH	دة ا��_ه�6
�~ ا�4ول ا"! ���، ودول أخ�ى � <���	5ر@	م ا��K أوردن	ه	 !	�
	 6�Q! Y�H ا�#�	رن� 

�*�	ء Y�H ا�����; و��O ا5��� وا��O7، �(	نz ا�%���U أن ان�
~ ت��	ئ�	 ن z�
	��� أن
�4ل ا5����   ��	O��اء، و�	��	�K �; ت�4 ا�4و�� �
 وارت
] ا�4خ6 ا����K و@4H 6د ا�

وهuا ی�(o أن ا5�> ی�تqQ ـ و��دا و4H�	ـ ��KH وت%�ی� ا�'��ب، . ��ن
	ق Y�H ا��*�`
�ة ا"ن
	ق �)��ي� )*��	"�	�� Y�H ا5ر@	م �K أ�	آ%:	 �	�4Uاول . Y�H ا�#�4ان ا� K
ون(�

�ة H> ذ�� ���Xح17 إ�Y 10�> ر@; Q�  .، وآ�:	 ن	��� و�
  

�و��> : ث	ن�	 O#ل ا�	
�5	� 6U�  ا��(
6 اlنـK وا�#*�
وی#(> ا!��#	ر أآ�� �> و!���، آyیU	د إدارات و�#��	ت خ��ی� ���!	�� ��> ا5�
	ل 

Y���#6ا�
� ا�#%�QU ا��اK� �QA ا��(�A �أ�	 ا5�
	ل ا�uی> � ��� �:; �H  ... K%:;، وا5!
�:; و�a#	ن آ	�� ���@:;  6
)��	� Kم هFت� P�� ،ء ��4و��	%��ون أQ��أ!�ة �4ی�� ��

��ی����ي �#*	4Hت:	 ... ا�#	دی� وا�#�%�ی� وا��#Uي ا����'�U] ا��#6 ا��� �Q�َ	S�ُ Kوه

	ل �	دی	 و��%�ی	Y�H تO#6 أQH	ء ا5� . `�O� KHو �'%�وه K��F�� �K هuا ا�#U	ل 
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 ���
Sل ا�	U�و KH	#ل ا���	U#ا� Yن إ�	ل ا"�*	#Hي، وت���^ أ�H> �4وى ا��#6 ا���
�	�uات . <� ��%��yر!	ء دH	ئ; ا���� ا�#�Q	د�� ��> ����r ا��S	H	ت ا�# 	aأی �Q�	S� Kوه

  .خ�ى�:�، و��%:	 و��> ا�#�ا�%�>، �> �:� أ
  

�ب: ث	��	 O> ا��ز K� ل	
�N� ت	
  ا���
�ب، �*LQ ت�6S ا�4را!�،Oوف ا��d K� 	#:ت�   إن ا��:#�\ وا��'�د تFی4 وت�
 <H ل	
وت�6S ا�#m!*	ت ا���#	��H ا��K تH <a�O	دة ا5�
	ل، و�*LQ ا���اق ا5�

 ا�'�ارع ه(uا و�U_ة ی4U ا�lف �%:;، �#	 ��:; ا�#�#4ر!�ن، أن
*:; �K... أو��	ئ:;
�اف وا��#�دOا��:#�\ وا�ن ��ده; آ6 أ�%	ف ��	�
#�  . ی�ا�:�ن ��:	 

�وب، ��*�[6 Oن ا�	�و@4 أثz�Q ا5�O	ث أن شQ(	ت 4Hی4ة و����
� ا5ه4اف ت%'q إ
K@ أخ ��A'�> و� 	ة، ��:� ت%��K  وهgu ا�'Q(	ت. ا5�
	ل ���'�� � K�U	�ت آ��

�	د �H%	ت ا5�
	ل �> ��> ا�#:#'�> ا�uی��> ی��aن ��$; أو@	ت:; �	�'�ارع �*LQ ا�
�ات... H> أ!�ه;)*�#�	�
:; وت�Y�H ;:#A ا���O	ق S���� ،T� #ا� K� ;أو و��ده .

�ون Y�H ا���	م �	H5#	ل ا�'	@� وا���aع QUن �(6 أن�اع ا�!�[ ل، وی�X��آ#	 ی�
� ا5خ @�� ا�'	ئ%� ا�'	ذة�A ت	ر!	##��.  

  
K� ^أن zQ6 ث�	�#�	�
	ل أث%	ء و�N� ت	
 ا�%FاH	ت ا�#*��O ن	درا �4ا �	 ی67O ا���

�ام ات
	@�	ت و@r إ� ق ا�%	ر��6 آ	ن یLU . ا��
	وض ��> ا5��اف ا�#�%	ز�H، أو H%4 إ
 z�7� ب أو�Oت ا��أن ت�X] ا�%��S ا5!	!�� ا��K ی�; ا��
	وض �'_ن:	، !�اء ا!�#

 �  . ا�:4ن� �
6# ���] ویY�H LU ا�#%$#	ت وا�#m!*	ت� ا"! ��� ا�#���77 أن ت�(	تK� r ا�

�	ت ا"! ���#�U#ا� K� ل	
�~ ا�#%$#	ت �:�دا ��4O�� �Q . ا�#�	ن	ة H> ا5�� z�u�و@4 
�وب، وذ�� �K ا��7�	ل و���QتK وت%Fان�	Oا� LQ*�وی� . 6�#�d <	ه�ة ت:#�\ ا5�
	ل 

  ).�E�)1> أو �K ا�#%	�W اl�%�هuا ا�K� 6O إ@	�� أ@*	م ��%��� ���4ریK� o ���#	ت ا� 
  

	��� ا�O(����: را�A ت	*!m#ة ا��Hه#� د	*#��   
��	ت ا�#*���� #Uت وا�	E�:4ات ا�H	*#� ��	Oا� o�أ K� ش� ��^ أن ا�4و��� 	#�

�H	ت ا�#�*�ری> �> ا�5�اد وا�4ولQر . وت	S@5ا L�	]�وا��ا@] أن ا��#6 ا����ي ����د 
�ا@���u� ،6 ی�O	ج �4ور*#� g	4Hات وت���:	ت ا"! ���، �(%^ ی�	ن K�4H <ةH 

�ه	 خqS . ا�#*mو��>S*ت Kا�� �O�#ت ا�	ا5و��ی [� ^�#H W�*%م تF:#�^ ی��ح 	Uو"ن
� خ	ف أن ا���� هH K#	د نU	ح أی� �:#�، �U%� ��u	�H ا��#6 ا����ي ره�%� . ا��%#���Aو

^%H ;:ت��	آ�*	ب أو ا!��	دة ث�� ا�#�ا�%�> ��^ وت�O7` ن$ .  
وه� أ�� ی�O	ج 5د�� Hََ#��� ُت�zQِ �> خ �:	 ا�#m!*	ت ا����ی� ت�O7` !��آ	ت:	 

وا�%'	ط ا����ي �> �:� أخ�ى تQ	�_ . وت�KS ��رة �َ'���� وأ�6a �#	 ه��H K^ اlن
 ،	:�� 6�	���� �Saت Kا"دارات، أو ا�� K� ى، ا������*LQ ��4ان ا�#m!*	ت هK ا5خ

� ی�L�S أن ت�5	� ��uا"دارة� K� ^ا��� 	4وره� K4 ه���* . Y�H r@> �:�^ ی���ا uوه
�Q@ا���6 ا�#
  . ا"� ح ا"داري وت
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 g�و�> �:� أخ�ى یLU ت�!�] �U	�ت ا�ه�#	م �_H#	ل ا���� وا"�*	ن، و4Hم @7
L*O� ;�*ت ا��	� Y�H .	�	Oإ� ��ب وا�%FاH	ت أآ�Oوف ا��d K� ^اآ�6 ��6 إش� .

��	��� إ�Y �	نL �:�د ا�4و�� وا�#H_� [#�U#	ل ا"�*	ن ه%	 
�	�uات، ت*��S] أن ت'	رك 
 	� 6)����:; وت���#:;، و�#	ی�:; �> ا�'	رع، �
	ل وت�5	� 6
ا�#4نK، ��*:�6 �:#� ا��(

��	�� <� ^�#Oی.  
  

  إ�Q	ری� ا�����; وت���; ا�Q%	ت �	���7ص: خ	�*	 
 Y�H 	6 أ!�اه�� أ!Q	ب ا��:#�\، S> أخ� ���6 وا5:Uا� ��	آ qQت�ا"� ق، و�:	 ت

�	�4ول . ا�$�اه� ا5خ�ى، آ#	 أث�Q%	 ذ�� �_آ�� �> د��6 و�	�4Uاول وا5ر@	م [X��	� ;ث <�
��> ا�7[	ر، و�#�O ا5��� H> ا�(Q	ر،  ;���� ا��'%� ��	��ا�� �4ی� و�Q� ج	�Oی ���ا"! 

6:Uا� Y�H ء	a��� ی�� ا�#4ى��و �S!��� ،ة�.  وا5��� آ���ون:� واتQ	ع !�	!	ت @�7
 <! <�]�	Qل ا�	
�	�#4ارس �	 زا�z � ت'#6 �#�] ا5� 6�U*ا�� L*ن ن_�ونuآ�� ه%	 
  ا��#4رس، �#	 ی�%K أن أ��� ا�(Q	ر !�d Y�Q	ه�ة �*�K� �#)O ا����د ا��	د��،

  . وت*�KH4 ا��47ي �:	 �FOم و�4ی�
Q)ا� <H ���5ا �O� ن_'� ،�@ #Hدة و	� ��ا�� K%Qت LUی ��uرو�	 . 	:�و��ازاة �

� ا�#�#4ر!�>، ا�uی> تU	وزوا �A ل	
�ا�� أخ�ى �����; ا5�� K%Qل ـ ت	U��!	�یLU ـ و
�	ی�� ا��4ریo ا�����4ی�، #��یW إد�	�:; �K �4ارس خ	�� � ت���4 � <H ،ا��#4رس <!

67
  ...آ	�*> وا����4 ��^ ��> ت �uة ن
o ا�
  

� ;��������H آ#	 یK� LU هuا ا�47د إر�	ق خqS ا�� ^#H، ود��ا� ز ���Oت ا��	�%Q�	
 ~�Q�� ا�#�*�رة �A [�U'] ت�، 	ت:	%����; أ�%	ئ:	 و��ا5!�، خ��7	 �K ا��Qادي 

وی#(> ا�!��	ن� �	"�Q	ر إن ا@�Ya . ا�H4; ا�#	�*#� K	4Hت:	 Y�H تO#6 أQH	ء ا��#4رس
�	ت Y�H ا�##�%��> H> ت���; أ�%	ئ:;��H ض��ا�� وه%	 �> ی... ا�O	ل، و�� Y�H ب	�

 K� WOس ا���ی	ت ا��	��، �	 دا�z د!	ت�� أL�A ا�4ول ت(Oن�ن وا�	��� 	:@�ا�4و�� خ
^%#aوت ;����ا��، ه� أن:	 �Hض أن تa#> ا�WO . ا��Qا� gu6 ه�� ^�#Oي @4 تu4ی4 ا�U�	�

�	��� �a#	ن^ و�#	ی�^� ���� و أآ�	Uإی r@ا�� Y%Q��! ،��Q�! 6ئ	!�� ;���  .�K ا��
� ن*L ا5���،و����م أنQف أآ�� ���u    ا�#%	�W ا�%	ئ�� وا��Qادي �	�4ول ا"! ��� ت

 W�	%#ا� guه6 ه	U��  .�	��a	ءا�(	�Y�H 6 هgu ا��l �ی#(> 
  

�ى Y�H �*	ب ا�#4ن،��	��_ن ی�; ا�ه�#	م  L�	Sن 	%*� <O%� ل	Oا� ���QS� وإن#	  و
�6 ت�ا�q وت�ازن ��%:#	 �K إ�	ر ��SS	ت ا��%#��� .���ى �Fی� و���	��م أن � ه�#	م 

�ة ا���وی�U:ا� ��Q]� ا�#4ن L�%Uت Kى، وه��*LQ ا�%Fوح H	دة ه� ا�H POQ> ن#q . أخ
���	Xارد إ��و \���� 6aأ� . qSب ا��	�]� [
وH%4�	 ی4S7م ا�%Fوح ا�#U	KH ا�#�ت

 ا�#S	ف وا�4را!	ت ا�#*��y� ،���Qن^ یmدي ـ آ#	 أث�Q%	 ـ �%�	ئ� �_!	وی�، ت���; �K ن:	ی�

	ل وت'�ده; و�%��:;�N� \�#:ت Yب ا��:#�\ . إ�	Q!4 أ���آ#	 أن^ یFی4 �> ت��a; وت

  ... .ا�����4ی� ا�#���دة �K ا�#4ن
  
  



 

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

 

�	��uآ�� أن ت���; ا�
�	ة أآ�� إ�O	�	 �#	 ُی�7�َر �5ن:	 �*mو��، ��H o> . و�4ی
6Q��*#6 ا��� �����r�)� K . ن
*:	 �L*O، وإن#	 H> ت*��� أ!�ت:	 وت�ی#(%:	 أن ت

 �E'%ت ا��	����ت#��  � Kح، وه�%Uا��:#�\، وا� ��	�� ^Q�%Uوت �#��! ����
6 تSا�
  ".إن �	@4 ا�'Kء � ی��S^. "ا�*��#�

�أة، وا�#����	ت #�	���� ا���O7 ا��	�� �وت���; ا�Q%	ت � ی#(> أن ی(�#6 دون ا��
H <:4تH	*#� ،�#��*ا� �E'%أ��ل ا�� <H �O�O7ا� ��#����� ا���:� �'	آ6 ت	U� Y�

وت���; أ�
	�:>، و@6Q ذ�� �����	ت H> أ��ل ا�Fواج وآ�
�� تW��O ��	ة زو��� 
�ة��*�.  
  

K%:#وا��(�ی> ا� ��
  و�	 ی�	ل H> ا�����; ی47ق Y�H ا5ن'�S ا�#�ازی� وا�����
�و��> Y�H ت�KS أ!Q	ب O#ل ا�	
�	@�>، �#*	4Hة آE� 6	ت ا5�#�	� 6
وا��O7 وا��(

��Oافا��Oا�ن Yإ� K�	��	�  ... .	ن أو ا"H	@�، ا��K ت��ده; إ�Y ا��:#�\، و
�O7وا� rوا����� ;������ وا���  ونuآ�� ه%	 ��ة أخ�ى �_ن ت�آ�F ا"ن
	ق Y�H ا��

��H6 ...وا���
��� وأ@6 ت(�
� �> ا"ن
	ق Y�H ا�#U	�ت ا��K ت�(
� أآ�� �4وى ونQ��ی
�ا�^O4 ت:#�'^ وان�� 6
S�	�أن ا"ن
	ق ا5ول یK� 6#O ��^ ا��@	ی� و�	��	�K �:� ذ�� . 

<�O�	� <�%�ا�� ���� وا�����;، وی���
K� ^�� 6 ا��S�� <#aی . Fاآ�� Y�H ق	
أ�	 ا"ن
�د H ج @4 ی%
] و@4 � ی4UيU#� ،6دة ا��_ه�	Hوإ ����خ��7	 وأن^ �'�وط . إH	دة ا��


K� 6 ا�#Sج ا�	�دة إد	Hإ 	%:�ى، ��4ة ����	ت أخ� K� W�Oی� 	�درا 	وه� ن ،[#�U
��> ا"دارات وا��S	H	ت ا�#���
�، و4Hم  W�*%4م ا��H 	:%���	ت%	، ��4ة أ!Q	ب، �> #�U�


6 ا�#:#\ و��	ن	ت^Sآ6 ا�	'#��	ت #�U#ا� KHو. ...  
  

Kن	ا�� L�S#ن�ن��: ا�	ا�� ��lــ6 ا��ِ
  تـْ
�ا Y�H ورق ی�Fم أن ت�4خ6 ا�*�S	ت ا�Q�ِ ا�%�7ص Y�Qت � K> آ�ت#�(^  	#� �7��#

�	��	�K. @�ة ��*:� Y�H ت��QS:	 و��ض ا���ا�:	 �  :وی�Fم ه%	 ا��uآ�

6 ا�#:#\: أو� Sت:4د ا� Kا�� �  ا��47ي ��#�	�

،���
S�	� �
  ُتUِ#] ا�4را!	ت ا���#	��H ا�#%FUة �6d K ا�#m!*	ت ا�4و��� ا�#(�
g�!_� ;�	� وا�4Uی4 ��^ أن^ � ی_خu ش(  .Y�H أن ن�H	 �4ی4ا �> ا�!��@	ق ش	ع �K ا�

�ف Y�H و��دg أو ان�4ا�^، �6 ی_خu أش(	� ��4Oدا واX` ا�#�	�; ی#(> �> خ �^ ا��
7�ه	 وا��47ي �:	� L���> H%^، وی#	رس . ����
� ی7� ��A ^آ�ن Yإ� LQ*ا� [��وی

 ا�'Kء ا�uي ی�Oل دون إSH	ء أی� أر@	م H .<H	دة �K ا��
	ء وت4H zOة أ!#	ء وأ��ان
;�	��~ ا5ر@	م ت
H `7> . ا!��@	ق ا5�
	ل �K ا��وإن آ	ن4H zی4 �> ا�#mش�ات و

��K ��ا@] ��ی� ی��'^ ا5�
	ل ا�mQ!	ء، ��K� o ا��	�; ا��	�L*O� P وإن#	 
ا����د ا�
�4ی4 �> ا�4ول ا�4��#��� 	aا�4ول . أی Kر ه	ق ا�7[	@�
�4 �> ا!��*� �Q6 أآ�� 6�

  .ا5خ��ة
� إن*	ن��، ���7:	 و@4 ��%z ا5�O	ث�A ت	ر!	ن �##��a4ی> ی�Q� أن ا5�
	ل ا�#*�

  ) . 1:(درا!� أ4Hت:	 إ�4ى ا�#%$#	ت ا�4و���
  .ا��ق ا�����4ي* 
��] ا5�
	ل* .  
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� ت
�ق �	@	ت:;* �%H ل	#H5 ;:H	aت'[��:; وإخ.  
 *��  .ا!�[ �:; ��Q[	ء وا�FنY وا��7ر ا����
  .�Oا!��#	ل ا5�
	ل �K ا�%FاH	ت ا�#*�* 
  .أ!�ه; �!��
	ء ا�4ی�ن* 
  . ت:�یL ا5�
	ل *
  ).2(ا�#�	��ة �	aH5	ء* 
7%�ي* �  .إخa	H:; �%$; ا�#�F ا�


	ت، *�آ6 هuا ی6d K� 67O @�ان�> داخ��� تa#> ���ق ا5�
	ل وتO#�:; �> ا��
��م آ6 ��ر ا�!��@	ق، وا�ت
	@�� ا�4و��� Oت Kن ا��	ت ���ق ا"ن*	ن H6 إd Kو�


��O� 6ق اS�1989��@	
م �'_ن 1949 م �'_ن ا�!��@	ق، وات
	@�� 1926م، وات
  . �%	ه�a ا���ق وا!�[ ل ا�%	س ��H4	رة

  وإدراآ	 �> ا�#m!*	ت ا��S�� �77��#رة ا��X] و4Hم آ
	ی� ا��!	ئ6 ا�#�	��،
�ة �	�). Y��)1 اlن، �	درت ��(�ی> ��یH W#6 �> أ� 6�O	ر�� ��ر ا�!��@	ق ا�#

�اء�_آ4ت ا5�
��X � !�[ ل وا�!��@	ق ه; ا�H � وا�#:#'�ن  �O	ث أن ا5�
	ل ا5آ�
�وب O�	آ ��خ LQ! ه; 5ي�H#��	، وأ�
	ل ا�# �T، وا5ی�	م أو ا�#%
��7ن H> أ!

�O�*#ت ا�	HاF%وا� ... Y�H ن�#A���Xن � خ�S	ف وا�7�A	ب أو ی�آ#	 ت_آ4 أن:; ی�
�ات، إ�	 �O#6 ا�* )*�#�	�� ا"ن	ث ا5آ�� ا���O	ق Q��ح أو ���4�� أو ��*��� ا�U%�د، وت
��r%7�� �X ا5خ�� �> ا�#�	�H)2. (  

  
  ت���4 �#	ر!� ا�S ق وت�4د ا�Fو�	ت: ث	ن�	 

�ص ا�'�ع Y�H ا��W��a �> ا���Uء إ��^. ا�S ق أ�[~ ا�#Q	�	ت� ��u� . 4@و
��	ن .  Y�H ا��@	ی� أآ�� �> ا�� ج اK� 4#�H ذ�� Y�H ص�� P�O� و�Hا�6  أ!Q	ب

آ#	 و [X��H�#U ش�وط، و��P . نU	ح ا�Fواج، و� Y�H P��Q:	، وأ@	م @�ا4H "ثQ	ت^
�ة �K ُوٍد '��ورة ت���ه	 أو ا��[	ئ:	 �K ا�Fوج اlخ�، ��67O ا��ئ	م و ت*�#� ا�X Y�H
وا���ام، و��*��� ا5!�ة وت%�; ا�uری� ��O	ة !��#�، و ت�H L�%Uا�r ا�� �	ت 

�اب، SXا��:#�\وا� ��	�� K�	��	� L%Uوت .  
 �@ H 	زه	�Uت Kا�� �Q��(> @4 � ت%
] ا��@	ی�، و��
	دي ا�S ق �K ا�$�وف ا�7
 Y�H آ6 زوج Pة، و��'�ا�Fو���، وX] ا"! م �دا�	 �O*> ا�#�	ش�ة و@�اL��S�� 4H ا�

... >آ#	 وr�d و!	ئ4H 6ة �� ج ن'�ز آ  ا�Fو��. ت 6#O�Q	ع ا�Fوج اlخ� وا��
	ه;
 P�ْ���%:#	 H%4 ا!�O(	م ا�� ف، �%:	 َ <�Qى "� ح ذات ا��َ�َ(; �> أه�^ وَ�َ(; >وأخ

  ... .<�> أه�:	
  

 Y�H 	Q�! o)�و��$�وف ا�#���
� ا��K @4 ی�U	زه	 أ�4 ا�Fو��> أوآ ه%	 ��%
 ^�X�� د���ورة ا���ام ن
*��^ وإن$	رg إ�Y ��> یX Y�H ع�#:�@ H	�P� ، ا�'

K��QSن @4 �67 وه. ا�	س أو إذا آ	
�ة ا�P#S أو ا�%�� K� ق Sع ت�@�] ا��(uا ��م ا�'
�:S4 ا����^ وا"ش:	د ��A� ^��H>). 1(�#	ع  �
� ا���Q�H	� ... <�إذ ثzQ أن 4QH ا� 

� ���W ا��أت^ وهK �	ئ~، ��	ل ر!�ل ا�#H#ب	Sا�� <� �#��ا��:	 ث; >: ���� gُ�ْ�ُ
،~�Oث; ت ،�:Sت Y�� 	:)*#�� 6 أنQ@ W�� ء	4، وإن ش���، ث; إن ش	ء أ�*� :Sث; ت 
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  ). رواg ا��Q	ري �K آ�	ب ا�S ق(<ی#�o، �ـ��� ا��4ة ا��K أ�� ا� أن ُتWَ��Sَ �:	 ا�%*	ء
� H	دی�، �  ی$:� أ�	�^ �A ��Q7H أو ��*
�وف نd K� وجF6 @4 ی(�ن ا��	�#�	�و

�	�  و � ی%�� أي أث�، آ6 ه%	 أیa	 Ya@ ا�'�ع �_ن^ ی�]. �> �6 !�ى ا�S ق 
�^ ا�Fوج وه� �� K	�� LaA، أي إA ق، أو إآ�اg أو إذا آ	ن �
��4ا ) 2(� ق �
ت�

�����  .�S	@�^ ا�
  

K� 6�#ـ ت� 	ه� ا�PO  وا��ا@] أن ا�O(#� �> ت�� ا���Oل ـ وأخ�ى �; ی�*] ا�#U	ل �uآ
�ف @4 ی(�d K� ق Sت�@�] ا� K� ع��*Y�H LQ ا���یP وا�%:H K> ا��* ،q�� 	�X�H ن

�وف ن
*�� أو ��Q7H ا!��%	ئ��، وا�ن�$	ر إ�Y ��> ی��د آ  $��ور أ�4 ا�Fو��> �
^
@�� <H [ا���F�� ،Kن ا5��ر �#�Fان ا���6 �  ی�PQ أن ی��QSا� ^�X�� <و��Fا� .  

 Y�H ع��ر، وX] ا�'Q� 4ون��ف ا��اK� LA ا�S ق Sء ا�	ى و"ث%��> �:� أخ
�ة �> ذه%^H	ت�^ تO# ت �	د)
�	�Fوج ا�uي ُ�%` � ��� ... ی�، @4 ت%K� `U نFع ا�

إی�	ع ا�S ق �> ��P ا�#4Qأ، ��Fم �_داء ا�%
�� ��Fو�� �] ت#(�%:	 �> ا�*(%Y ��ال �4ة 
�رaا� <H 	:� ~ی��أ�	 إذا آ	نz ا�#�أة هK �> ی�@] ا�S ق . ا��4ة، و �_داء ا�#���، آ�

�W��S ا��a	ئK:� ،K � ت�#�] ���� ا����	زات، �K� 4@ 6 ��رة ا��#��� أو ا���] أو ا�
g��A 6 ����]، أو�  ... .ت�Fم �_داء ت��ی~ ��Fوج، آ#�	

  
�� ارت
	ع وت��ة . �(> ا�#r!m أن هgu ا��5ل وا���ا4H ن	درا �	 ت*��#*
وه� �	 ی

�4ی4 �> اS@5	ر ا"! ���، آ#	 !WQ ذآ�ه	��P و . ا�S ق Q�� ��	O��:uا �	�%�7ص 
��6 �#%] ان:�	ر ا�FیU	تا
  :وا��!	ئ6 آ���ة �%:	. ��

 ) ^�	Uوط ن���� ا�*��#� H> ا�Fواج وأه4ا�^ وش�ن'� ا���	�� ا"! ��� وا��
^�	�Hت^ و��یr آ  ا�Fو��> ���O@^، و@6Q ذ�� �4Oود ��ی�^، و��ا�Q	ت^ ��	ل أ!�... وت

�ا�� ا�����; أو و!	��ه	 �> وی#(> إد�	ج هgu ا�#�	رف إ�	 �K إ�	ر �A م أو H"ئ6 ا
  .ا��!	ئ6 ا�# ئ#�

 إن'	ء ��اآF �����^ ا5!�ة ـ !%�Q> ذ�� ���	 ـ ی(�ن دوره	 �*	4Hة ا�Fو��>   (
  . Y�H تU	وز ا�� �	ت

  ... .إن'	ء �U	�H o	ئ��� ���4ی; ا�#'�رة ���	K� KX أ��ر ا5!�ة( 
�ض ��Q	ت ا�S ق وا���4د إ�Q	ری	 Y�H ا��a	ء، وأن ی�Fم ( H اء��y� KX	ا��

�#o�U ا��	ئ�� ـ و��K� o ذ�� �	  <���O	و�� ��6Q@ `�7 ا"ذن �_ي �%:#	، وأن ی*�
���_ن ا"! م أ��ص �> أي ن$	م �خ� X Y�H#	ن ا!���ار . ی�	رض ��	�4 ا�'�ی 	#�H

�@�� ت#%] H Yء إ�	aل ت4خ6 ا���Oأ� ی� �Sی�ا5!� و��ن ا5�
	ل �> ا��a	ع ـ �(> ش
	UیFم ا�	7
    ) .1(ت ا�
	ش�� إذا ت�uر إن�	ذه	 ان

��ر، ��O# ت  ( Qَ�ُ 4ون�وX] @��د Y�H ا���4د، وتO#�6 ا�Fوج ا��اK� LA ا�S ق، 
  .�	دی� @4 ت�%�^ H> ت:�رg وت�
	دى ت'�ی4 ا5�
	ل

  
�ة �*LQ ه	م، وه� آ�ن ��
و��ش	رة �	"نU	ب ی*6U أY�H ن*K� ^� L ا5و!	ط ا�

�	5�	ن و ��ا�!���ار داخ6 ��z ا�Fو���، �����:	 ا�#*�#� �> ا�S ق و�> ا�#�أة � ت'
�ة أخ�ى� 	:���4# �(��ة ا���دة ���7O> ن
*:	. زواج �و� ت4رك أن آ��ة ا���دة . ���u ت
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�@�
� �K �	�ت آ���ة ا�*LQ ا�#Q	ش� �!�O(	م ا�� �	ت ا�#���� ��Q��وهuا ی�Fز �	 . ت
��ورة ت���4 ا���Uء ���X <� g	%�@ق S. 4د وا� 	�ع، �و��K� o ذ�� خ�وج H> أ�(	م ا�'

 ،r*��وط، إن �z�Q ا!�S	zH ا������O دون ا��'�دام ا�O(; ا�'�KH @�4 ت�4د ا�Fو�	ت 
�E�	ة خ�آ�ن آ��ة ا"نU	ب : وX#	ن ا!���ار ا5!�، و�	��	�K ت���k ا�%*	ء �> �(
�*LQ ا�S ق أو X#	ن �:>، وأیa	 تL�%U أ4Hاد أخ�ى �> ا5�
	ل �[�Q ا��:#� \

��
  ... .ا�� �	ت أو إه#	ل ا5!�ة أو ا�
  

�: ث	��	 �Fل وا�	U��!�	� ��
  إر�	ق أ�(	م ا�%
;:@��� q*��م أ�
	ل ا�S ق �> أَOر، ُی	7[�	�. ا�#r!m أن^ �6d K ش�ی�� ر��#� 
�O�y	ح � ��Fا �H4ت ��H���ل ا���ان�> �L*O وإن#	 أیa	، أ�(	م ش
� o�� ،��u� 6SَQ�ُ� م

��	ن �> تzO ا�(
	�� �> ا���ت� <H Y:%وت ��
%�	�)1 .( ��
��	ن �> ا�%Oا� �Qِ�ُHا Y��
�ء إث#	 أن ی�a] �> ی��ل>: �> أآ�� اlث	م#�	� Y
�6 �> ). 2(<آUى ت�وأ�(	م أخ

 	:���� وا�����; وا�Q	ت � ی���k �%:	 ا�#�ء إ� إذا @	م �ا�aO	ن� وا��H	ی� و�*> ا��
  ... .) Y�H)3 أ�*> و�^ 

��F�	���6 ا�%�7ص وإر�	ق ا���ا�:	 
�� �!	� 	aأی 	ه% ��	O�	� . ْ%ِ] خ ِف�و
����  ا�Fو��> �> أن ی%�(Y�H o ا5�
	ل ��#	 ی�k ا�aO	ن� أو ا�%
�� وا�!���ار وا��

;����_ن 4Hدا ه	ئ  �> ا5�
	ل ُه#�'�ا وی:#'�ن ی���	 �*LQ ان
7	م . وا�� �ونuآ�
�_ن^ ی�Fم إH	دة . %	ع ا��	ئH 6> ا"ن
	ق، آ#	 !WQ ذآ�ه	ا�Fو���، و�*LQ ا�� 	aأی �ونuآ�

�ی�� ت�4ی� ا�%
��، �# ء��:	 �] �*��ی	ت ا5!�	ر، 5ن ا5�O	ث ��%z أن � K� �ا�%$
 K� ;:%� 6ئ	4د ه�� K��أ�
	ل ا�S ق � ی%	��ن إ� نFرا @��  � ی(
K �*4 ا���W، �#	 ی

�افأ�a	ن ا��:#�\ وا��ذی��، وأOن � ��^ ا5� Y:%:; ان��ئ  	4دا هH ح ن�%Uوا� .  
  

 	���ائ; ا��K ت#o ا5�
	ل: راUا� ��F� ���	Xإ ��ا��  
 6#��	ت ا"! ��� ت*�KH4 ت(	تr ا�#�U#> ا��4ی4 ��
	ل �N� �%اه���� ا�Xإن ا��

�	�خ�Sـ	ف، ا5!�، ا�!��@	ق، إه#	ل : �O#	ی�:; �> أخS	ر آ���ة ت:4ده;، ن6�# �:	
� ا5خ @�� آ	�H4	رة �A ت�	U#ا� K� ت'[�6 ا4�5اث ،r%�ا5!�ة، ا����7� �K ا��%	ی�، ا�

  ... .أو ت�وی� ا�#�4رات
 	��#H <)� ،رن	ن�ن ا�#�	ا�� K� م��Uَ�ُا"! م و K� م�O� ل	�وا��ا@] أن �6 هgu ا�5

����	�%�7ص���u یLU إیU	د �4ائHَ 6َ#ِ��� وإ��ائ�� أخ�ى. ن	درا �	 ت67O ا�#�	 6#��� ، .
إن'	ء أ�:Fة ��#�ا@�Q، وت��ی6 ا�%�	�� ا��	�� � ��� ا��4خ6 ت��	ئ�	 : �> ذ�� �� 

	:���ی� ا��H4ى 4X ا5ش�	ص ا�uی> ی#	ر!�ن أ#H	� �4X �%�' ا5�
	ل، و�O��  	ً��ِ	َن 
�	ن	ت:;� <H ��Q���*	ن:;، ن$�ا ��FUه; H> ا��. ...  

�أی%	 ا��47ي �#*�4Oث�ذ�� أن 4Hی4ا �%:	 ��رس . 	ت ا��(%�����	 وت%$�#:	آ#	 ی�Fم 
�> أ���� ذ�� ا�����` . �4ون �Xا�q أو @��د، ����Oل إ��H Yا�6 إX	��� ��:#�\ ا5�
	ل

� ش���H> و�K��:U ا�:�ی�، �A ل	
�%rS ش�k أ�%KQ، ا�uي یmدي �!�� د أ� K%ا���
�ض أ�%	ء ا�FنY وا5���
o ا�#�	�� ا��K ت%� ;:X�����:; �#	 ی�� 4%H ،<�%Q�#ل ا�	


K�����Q��5:; ا� . �
�ی; ا�##	ر!	ت ا�#�	�U�� L�	S� �:� ع�وإذا �	 ت4خ6 ا�#'
 �Q@ا�� وا�#�F�	��ع، و�yر�	ق ذ�� '��)1. ... (  
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  ت�	�6 أ�6a �] ا4�5اث ا�U	ن�O>: خ	�*	 
W���ف ا5�
	ل ت(�ن ا�[	ی� �%:	 !�4 ا�� <� ����ائ; ا�#��Uا� ��Fج� �:; وإن ا. أآ�

�ی#� وت�%�	ت:	، وا���ا�:	Uا� ;:#����6 أآ�� �> ت*:�6 ت
�K� . ��u ا�*U> �] ا�(Q	ر � ی
�ی^ وا��@	ئ���Fا� ���� خ	ف أن �m!*	ت . ی4Qو �4 �*��6U إH	دُة ا�%$� �K ا��4ا�Aو

:%� ��ا@�6 آ���ة، ا�'Kء ا�uي ی#%�:	 �> ا���	م �	�4ور ا�#%�$H <� Kن	�. 	إH	دة ا��_ه�6 ت
	:�� ا��)O�K ��%:�ض �A ع	S4ة ا��H	*� L�� <� ��X � 	aأی 	وه% .  

��� وا��_ه�6 ��ا�Q	ت:	 Y�H أ�*> و�^، �  ی#(> ��اآF إH	دة ا��� z�	@ �� Y�� 6�
�ی#�U> ا��اق Fا�رت <H ^�%]ت \�����u ی�Fم . إد�	ج ا�4Oث، إذا �; ت��� �^ و!	ئ6 ��

��� ت���� �%	�L ا�'[4�N� 6اث ذوي ا5��4 �[	درت:; �m!*	ت إH	دة ا��� ،���Q!
 Y�H ;:4تH	*�و ،�Sا�� ������4ه; إ�Y أن ی�U	زوا � uت:; وا5خ�	� [Qوا��_ه�6، وت�

�ف ا�4Oث وأودع ا�*U> أو ا"� ���، ث; . ا����ر Y�H ا�'[6O6��4 أن^ إذا ان�	� zQ4 ث��
�
o و!S^، دون أن ی4�� ��y� ،^ن^ � ی�PQ أن ی�#%� 4�Hأ ^aي ر�uا� [#�U#ا� Y�H د

^#�dو . ^�� [
�ی#� � ی%U�� ف��O� Yل إ��O*^، ث; ی���ن�ا [� r�)ا�� ^��H رu����
  .H ج
  

� �$	ه�ة: !	د!	 Qم أآFO�   ا�#�4رات  ا��47ي 
�افOل ا�#:#'�> ه� ا�ن	
� ی:4د ا5�Sخ �Qأن أآ 	
 اQ!5	ب  و�> ��>. ت(�ر !	�

�اف ت�	�K ا�#Oا�ن Yدي إ�mت Kر . �4راتا��	7�@�	� 	����u ی7�L ا���	ث ا�$	ه�ت�> �
� ا�#Q	ش�ة، �A \�#:ب ا��	Q!م ا��47ي 4�5 أF6 ی�� ،�
Y�H �6 �'	آ6 ا��:#�\ ا�*	�

  .  وا!�: ك ا�'Q	ب �:	  وأ��H 4ا�6 ت���g4، أو أ��H 4ا@Q^، وه� ان�'	ر ا�#�4رات
� ی�	ن�ن �> أٍي �> أ!Q	ب و�	"X	�� إ�Y ذ�� أن ا�#�4رات ت:4د ��Y ا5�
	ل ا�uی> 


6 ا�#%�#q!�� K ا��#	KH ��*�ر، . ا��:#�\ ا��4H Kدن	ه	Sس ا�	5!	� LS��*ت 	6 إن:�
�افOن ا�ن	aأ� K� ^� K��� �[ ء ث#%:	، ��$%�	��P�O ی(�ن !LQ ت�	�K ا�#�4ر . 

��ن	ء ا�*�ء، أو ان'[	ل ا��ا�4ی> H> أ�%	ئ:#	 وان:#	ِآ:#	 �K ا�@ ^��H ن	�رج وا"د	6 خ#
�*LQ �:6 ا5م �	���7ص، أو �*	د أخ ق  ����6 5�*q @�ا4H ا��
Sر ا�	أو ا��� ،z�Qا�


K �#�] هgu ... آ#	 @4 ی(�ن ا�*LQ أ��H 4ا�6 ا��:#�\ ا�*	�W ت�4اده	...ا��ا�4ی>�
�	د ��6 ���	�K ا�#�4رات، �(6 �	 ی���ن �^ �> !�ء ا��QO7 وا
Sض ا�����X	ت ی�
ا�

�اف و ا�U%�ح��. H> ا�#4ر!�Oن � ��^ ا5� K:�% .  
  

 4O�� ل��� <� g	%��
	ل و�	 ا@��5	� ���	Xی� إ	%H <� ^� 	%Q�	� 	� Lن	� Y�y� ;ث <�
�ب ��*�ة Y�H أی4ي aا�#�4رات، وا� [� �Qأآ ��ا�7� 6�	��> ا��:#�\، ی�Fم ا��

��47ي ��و��:	 وآ6 �'�[6 �:	، و�%] إن�	�:	 �> ا5!	س �K ا�4ول ا��K ت%�U:	، وا
�اده	 �	�%*�Q ��4ول ا5خ�ى��!� ... Y�ویLU ��ازاة �] �	 !WQ تK%Q خqS �	دة ت*

�	ء �#	 @4 ی:4د أ�%	ءه; �> lا g	Qان� z
��> ا�'Q	ب H> ����� ا�#�4رات، و� KHا�� �'%�
  ... .أخS	ره	
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  :ا�:�ا�\ 
 )1 (Graça MACHEL : Conséquences des Conflits Armés sur 

les Enfants, ONU, UNICEF, New York, 1996,  op. cit. p. 22 .  
)1 (ONU : Formes Contemporaines dصEsclavage: Fiche 

dصinformation, n!14, oct. 1995/ 3.000: G E 95 /18.971.  
درا!� : ن�6 و زرع اaH5	ء>�#Fی4 �> ا�� ع و��ثQ	ت ت�ا�] أ��و��%	 ��ل ) 2(

�	ط، أ��و�� �%�: <@	ن�ن�� ��	رن��6 دآ��راg ا�4و�� �K ا����م ا��	ن�ن��، آ��� ا���Oق، ا�
  .1997أآ4ال، ا�#[�ب، 

)1 (Groupe de Travail pour la Lutte contre les Formes 
dصEsclavage Contemporains.  

)2 (MACHEL : Conséquences des Conflits Armés sur les 
Enfants, op. cit, p., 28.  

   
)1 (<� �#)Oدو��وا�F� ،ع	ن @4 �67 �#	إذا آ �:Sا� K� ق Sی; ا��Oت  : <#�

 L�� �> أ�Q���_ن ا5ش:� ا5و�Y �%^ ت 	#�H ،6#Oل ��7ل ا�	ا��# ��	ی(�ن ه% �:�
��*
و���u ی(�ن . ا��O$	ت ا��K ت�U	زه	 ا�#�أة إن Y�H �*��ى ا��O7 ا�4Qن�� أو ا�%

��� ا�#�أة ا�Xو ;:
�ی; ا�'�ع ��S ق A	ی� �K تOت	ی�:	#� Kو� �Q�و�> �:� ... 7

6 ا�uي !���4 Sن ا�	��� K� LQ*��! ق Sأن ا� g	%�� 6#Oل ��7ل ا�	#��	ى، ��أخ

�^ �> ���ق و�7	�` تO#�^ �> ا��:#�\ WOی� 	�ة وآ6 ��ی; ا�S ق . �> �� ا5!Oوت
	�  ... .ه%	 د�Hة ����یP إن�	ذا �:#	 �

وا"A ق ه� ش4ة . <�K إA ق� � ق >: �#	 ثH zQ> ا��!�ل ص �> @��^) 2(
7�، وا����6، �  ی4ري �	 ی��لQب ا"دراك وا��	� و� �	   ا�[La، �4ر�� ی�
6 ا"ن*	ن 

�6، و� H	�Q@ ذ��
  .ی
�4ی4 �> ا�4ول ) 1(����م أن إ��اءات ا�S ق ا��a	ئK أ�zOQ ��ی�� �4ا #�

 ���و���u . إ�Y��;�O� Y إن �'�وع ا�ن
7	م @4 ی4وم ��4ة !%�ات، ت��Oل . ا5ور
�	�#��7د �%^ zQى ذه�Qآ ��@�H ة�وهgu تU	رب . أYOX ت4خ6 ا��a	ء �K أ��ر ا5!

	:��ي �%	 ا�Q�H	ر �.  
�وف...{) 1(�#�	��ة(}وY�H ا�#���د �^ رز@:> وآ*�ت:> �Qی� : !�رة ا�lا <�
233( ،}^��! <� ��  )... .7اlی� : !�رة ا�S ق(}��%
W ذو !
�خ�:رواg أ�� داود ) 2( �
�� ;�*� 4%H ی��ت، وه� <� �
���خ� آ�	ب ا�Fآ	ة   : Y
آ

�ء إث#	 أن یH oQO#> ی#�� @�ت^#�	��	ب �6a ا�%
�� Y�H ا���	ل: آ�	ب ا�Fآ	ة: .  
؛ <�	 َن6Oَ وا�4 و�g4 أ�6a �> أدب �*> > :  �
K ا�Q	ب أ�	دیP آ���ة، �%:	  )3(

�	 ا����uيرواه(< 5ن یmدب ا���6 و�g4 خ�� �> أن ی�47ق �7	ع>� 	# : �Qب ا�	آ�
33( ،<;:�  )...آ�	ب ا5دب: ا�> �	��(< أآ���ا أو�دآ; وأ�*%�ا أد

)1 ( �Oن K%ا��� L�7���	�و� ��u�Fی� أخ�ى، وهK ت���^ ا��اK� <�QA ا"نU	ب 
;:%H Y���#ل ا�	
�5	� 6
  .ا��(
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 الفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابع

 ملهمشنيملهمشنيملهمشنيملهمشنياستـراتيجيات كفيلة بتقليص معاناة األطفال ااستـراتيجيات كفيلة بتقليص معاناة األطفال ااستـراتيجيات كفيلة بتقليص معاناة األطفال ااستـراتيجيات كفيلة بتقليص معاناة األطفال ا

 

        املبحث الثانياملبحث الثانياملبحث الثانياملبحث الثاني

 سياسات ضرورية على املدى املتوسط والبعيدسياسات ضرورية على املدى املتوسط والبعيدسياسات ضرورية على املدى املتوسط والبعيدسياسات ضرورية على املدى املتوسط والبعيد

 
  

  �> أ�6 إ4Hاد ��ا�%�> �	��O>: أو� 
  د�� ا�#�أة � K��SS	ت ا��%#��: ث	ن�	 
  ا�ه�#	م �	�Q	دی�: ث	��	
 	���ا�� ا��%#��: را� K� ة�  ا���آ�Y�H F ا5!
  تK%Q ا!��ات��U	ت H> ا�'Q	ب: *	 خ	�

  ت(��r ا��Oار ��> ا�#m!*	ت ا��!#�� و��اآF ا�POQ ا���#K: !	د!	 
 	����6 ا���	ون ا�U:�ي: !	
  ت
   ا�#�SS	ت   ش�وط أ!	!�� "نU	ح: ث	�%	 
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 [� ا�
67 ا��ا
�	ن	ة ا5�
	ل ا� k����� ���
  �#:#'�>ا!�ـ�ات��U	ت آ

 Kن	ا�� POQ#4: ا���Qوا� q!��#ا�#4ى ا� Y�H وری��X ت	!	�!  
  

��	ن ت��Ka ا!�7E	ل Oة ا��:#�\ وا��!WQ أن ذآ�ن	 أن ا��a	ء d Y�H	ه
���u إذا آ%	 رآFن	 �K ا�#����	ت ا�*	�
� Y�H ا���Oل ا�#*����U ا�:	د�� . �*QQ	ت:	


6 ا�#:#\، �	�4ا�] آ	ن ه� إن�	ذ أ�
	ل ُهSج ا�	�د" <#)�� K�	�#6 ا�Oا� 	�أ ، �#�ُ'�ا �
���u ن�KS أن
*%	 �W ت�7ر ا!��ات��U	ت @4 ت%
] �K ا�4O �> أ!Q	ب تFایK� . 4 ا��@	ی�

 ،	:�#H W�*%�� ��%�ا5�
	ل ا�#:#'�>، و�> ث; ت���^ ا��H4ة ���S	H	ت ا�#���
� ا�#
���	��� �Q!N	ب وا�
�� ا�#Q	ش�ة وإ�4اث ت(	�6 ��#	 ��%:	، �> أ�6 ا��47ي �A 6�ا

\�#:���:  
  �> أ�6 إ4Hاد ��ا�%�> �	��O>: أو� 

Kی�	� Y�H Fآ���وری	 ا��X 	%� 4وQا ا�:4ف یuه W��O��:  
��@	ت: �O	ر�� ا5���. 1 � �Q> أآ��4 �و��o ���4 أن ا�4ول . ا5��� �  �%	زع، ت

�ف أY�H ن*L ا5��� ت4رج �K أ!
6 @	ئ#� ا�4ول ا�%	�������4 أیa	 أن و��o . ا��K ت
;���
6a ن'� ا����4 ا��a	ء ا�%:	ئY�H K ا5��� و� ^�]�� 	� z]�����u . ا�4�Qان ا�4��#�� 

  .ی�Fم ا���آ�F أ!	!	  Y�H��O ا5���
ویmآ4 �	 أث%�Q	K� g ا�4Uاول ا�*	��� أن ن*�Q ا��O	ق ا5�
	ل ا�#��او��  :   21ا�4Uول

 <���	�#4ارس، �	 تFال ت114 و6أH#	ره;  �%! W���� �H . �#ث	� Y�Q�! ���5	� K�	��	�و
�_ن^ �> أو�Y ا5و��ی	ت  	%����� ;H4ی 	#� ،��Q�#د ا�����	ت ا"! ��� �K ا�#�U#ا� Y�H

� ا�#�#4ر!�>�A ل	
�	�� �#�O ا5��� H> ا�(Q	ر وH> ا5�� ���#H ��ا�� K%Qا�#47ر. (ت :
  ):م1994ا���ن*(� 
���!
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��� ی�Fم ا���آ�Y�H F ا��	�K: ا�����H آ_ی*� !6�Q ����4م  . 2Sل ا�	U� Kو�:  
�:4ف ا��@	ی� �> ا5��اض وا��Oادث ا��K تmدي A	�Q	 ��H	@� : ا�����H ا���O7) أ 

� ا�#�(�
�>، و��O ا���ا�	ت ا��K أو و�دة أ�
	ل �'�ه�>، و�	��	�K زی	دة أ4Hاد �A
��ذة'�	�� ا�'��ب H> ا"نU	ب وو!	ئ6 ت%$�; ا�O#6 وا�� ج وا���H	د )� K� zQ!�... ت

 L�	]ا� K� دىmت Kوا�� ،	:��H اض ا�#�4ور�وا�[	ی� �%:	 أیa	 ات�	ء ا��Oادث وا5�
�	�Q	�F�� ،<�]ی4 ت��	ئ�	 أ4Hاد ا5�
	ل ا�#:#'�> �*LQ ا���;. ...  

��� ا���O7) ب���4 ذآ�ن	 ��#	 �Ya أن ِنَ*Lَ ا�O#6 ت(�� H%4 ا�
��	ت : ن'�ا��
��O7ت ا�	����� ا�#���#	ت، ن$�ا ����	ره> 5�*q ا�#�Aات و�وت���^ ا�'Q	ب . ا�7[�

 6#O> ا��ت 	��
��� �O� ،�#��! ��O#	ی�^ �> ا��ذی�� و�Hا@Q:	 و�#	ی� ا��وت#(�%^ �> ت
� ا�*��;�A.  

�ا�.3�� ت%$�; ا5!�ة �yش�اك ا�Fو��> ��	 وت#:��#O	 �m*و��� ت%$�; ا5!�ة ت�4ی6 
Y�H أ!	س ا�#4Qأ ا"! �K و@�	!	 ��H^ ا�uي ی%:H Y> ا��Fل ات�	ء ��7ل ا�O#6 دون 

	�  .ات
	ق ا�Fو��> ورX	ه#	 �
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 L*ن Y�Hأ <� Kن	�آ#	 یLU ا���آ�K� F ذ�� Y�H ا5و!	ط ا���وی� �	Q�H	ر أن:	 ت
6:Uوا� ���N�Kا��A�#ا�4ی �U
  . و�	��	�K �> ا��

  
  د�� ا�#�أة � K��SS	ت ا��%#��: ث	ن�	 

�	�4ی> �>  W7أ� 	� LQ*��K �6 ا�'��ب ا"! ��� ت�!zQ أ�(	ر !�H ��Q> ا�#�أة، 
����	ت �[���� ����:	 ا�#*mو�� ا����4ة H> آ6 ا�خ� �ت � <� 	:%H ُرو�ج 	�ت و	ا��خ

�ا�	تOأدى ��:#�)1(وا�ن 	#� ، ;����َ�z ـ ��اء ذ�� ـ �> ا��ِOُ� ،ر	S@56 اU�\ دوره	 
 	:*
و�> ���� ت���; ا��O	ة وا�#'	رآ� ��:	، وأ�H zOQ	�Fة H> �6 �'	آ�:	 و�#	ی� ن

	:�	�Hو ... <H أة��(	نz ا�%���U أن ا�خ� �ت ���z ور�#	 ت��4ت أآ�� رA; ت%��O ا�#
6 ��6 هgu ا��%��O أ�4َ أه. ا��O	ة ا������� ;�	��	� ��H	#ع ا���	Xدي ا5و�; �Hا�6 ت

� �Hا�6 ا��:#�\، وآuا تFای4 أ4Hاد ا5�
	ل ا�#:#'�>، �	 دام Sوأ�4َ أخ ،K� !"ا
�_وX	ع ی%�'� ��:	 ا�U:6 وا5��� qQت�� و��ده; وتFای4 أ4Hاده; ی�
و� .  وا���ا�� وا�

�و، �yذا آ	نz ا5م �4ر!�، ـ ��y#	ع ا�(6 ـ �yن:	 إذا آ	نA 6:U�� �!4ر� zن	ه��، آ	� z
  ... .وا���ا�� وا�'��ذة وا��:#�\

 Pإ��� 	#:%���ق 
�$; شmون ا��O	ة و�; ی� K� أة�و@4 !�ى ا"! م ��> ا���6 وا�#
<�*%U> ا��آ6  ���Q� �@�
�%	ی� �#�Fة. ت�H4 إ�Y هgu ا���و�K . آ#	 آ�م ا"! م ا�#�أة 

�وفو�:> �{: ا�Q	ب �ی	ت وأ�	دی4H Pی4ة �%:	�#�	� <:��H يuة، (} ...�6 ا���Qرة ا��!
�~ {، )228اlی� ��a:; أو��	ء �، )71!�رة ا�����، اlی� (} ...ا�#m�%�ن وا�#m�%	ت 

رواg أ��داود (< إن#	 ا�%*	ء ش�	ئW ا���	ل>: و@	ل ر!�ل ا� ��Y ا� ��H^ و!�;
���H g4:	، أدخ�^ ا� �; یmث� و...�> آ	نz �^ أن�Y ��; ی4Eه	، و�; ی:%:	>، )وا����uي

�%Uداود(< ا� ��أو�L ... �> آ	ن �^ ث ث �%	ت �_ن
��H W:> وأ�*> إ��:> >). رواg أ
�%U1)(ا� �^ ا�.(  

 ;���و�(> إش�اك ا�#�أة �K خ�S ا��%#�� ا�'	��� یLU ا��Y�H 6# دخ��:	 �U	�K ا��

*:	 وث�� ا�%���� وا���� ��:	 و��4رت:	 Y�H وا��#6 ا�# ئ; ��Y ت(�*L ا���; وا�# [�U#

�ورات ا��O	ةX �:ا���و��� وm*#6 ا�#Oت . �#��! ����
6 تSا� ����و���u ی#(> ��#�أة ت
�
  .و�#	ی�^ �K ا�$�وف ا�#���

  
  ا�ه�#	م �	�Q	دی�: ث	��	 

�~ ا�4�Qان ا"! ���: 22  ا�4UولQ�و�> خ �^ ت��Q> ن*L . وی�Q> ن*L ا5��� 
�ا�����; �4ى ا"ن	ث وا�uآ�ر،aOوا� rی�@	4Hة ��	ن	ت ش��Q ا��%#�� : ا�#47ر.( و�K ا�

	�!� K��]� ��H	#دی� وا���	ا�@�7 �%U��	�ه��E ا5�; ا�#�4Oة : ا���#	��H وا�*(	ن 
  ):م1994

���!
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4U> خ ل ا��4و Qوی	ن	أ�� r��aا� Fه	دی� ��%	Qا� K� 4یFت ���ا5 �Q*ول أن ن . Y%�و�

 K� دی�	Qا� uخm4ون �4وى، إذا �; ت� Y�Q�! ��#%��� ا�4ول 	:��u� Kد ا���:Uا أن ا�uه
�وف ا���\، وا��a	ء Y�H ا5��� �K . ا�Q�H	ر و�4Uی�dة و	�Oا� q#ن <�*Oت ;Aور

� Kن	���� ا5���ا�#4ن ن*�Q	y� ،ن ا��Qادي �	زا�z ت <  o)� وا�U:6 وا���ا��، �#	 ی%
	:�	
�	ت ا"! ���، و�	�4ر�� ا5و�Y�H Y أ�#�U#ا� Y�H 	Q�!.  

  
	���ا�� ا��%#�� :را� K� ة�   ا���آ�Y�H F ا5!

��Qخ آ��	ت ا"! ��� �'#�U#�	��zX ا5!�ة �. �] ا�ن
�	ح Y�H ا���	�	ت ا��Q%�5 ت
Kی� 	#� 6#�  :و�:uا یLU ا�

�ة ��%*�:�#H W	%)�!� ،	g أ!Q	ب ا�خ� لد�Hة . 1!5	�  ا�U:	ت ا�#:�#� 
���م أن أ!Q	ب و�Hا�6 ا�خ� ل ��%��H، �#%:	 �	 ه� ا��#	KH وا@�7	دي �

Kن�ن	و@ ... ��Hل، ث; ت���Oد ا�	Uدی> "ی	ا�#� r���� <� <�#�:#ء ا�	H4�!م اF��*ی 	#�
�ا�� H%4ن	 ه� ت'�z ون(�ر أن أ�4 أ!. ا�'��ب �#���	ت ا5!�ة ا�*��#�Qب �'6 ا�	Q

� ��Y اlن �K إ�4اث ت�	ون �%	ء و�4ي ��> ا�#�	دی> �)
ا�U:�د وت#Fق ا��#6، و4Hم ا��
<����S	ع � ��%�
��� ت'��ك ��:	 4Hة @S	H	ت، ت�%�ع . ا�#���
� ا�#Sآ6 ا�	'�أن  	#�و

�_ن^ �4ون ت%*� 	%�H	%@ z�!���4ر ت(	ث� أ!Q	ب ا��:#�\، ��4 ت ���%:	، وت�(	ث 6#�W ا�
وا��H4ة ه%	 ���:� �(6 ا���77	ت وا��S	H	ت وا�#m!*	ت . !�Y�Q آ6 ا�U:�د @	��ة

�ة وا�����; وا��(�ی> وإH	دة ا��_ه�6!5	� �
�	ون ��#	 ��%:	، وا�@�4اء �	��qS ... ا�#(����
  .ا���#	��H ـ ا�@�7	دی� ا��K ت�!#:	 ا�4ول

    إن'	ء �m!*	ت ��(�ی> ا5!�ة. 2
�Oَرس�	ُت# Kج �#4ر!� آ	�Oی� � تFی�A 6ئ	*�ة ��إن#	 . ` أن ا5���� وا5

��	 آ	نz ا5!�ة �#��4ة تa; ا5@	رب أیa	. �ت�	ئ:#	 آ���ا �	 ی�O	ج ا�#�ء � !�'	رة	*� .
�(	نz ت*�KH4 ه�mء ���4خ6 آ�#	 ا��	���u� z، إ�	 ������^ وإ!4اء ا�#'�رة �K أ��ر 

	H" ، أو���ة ا���	�Oا�� فا� ~ّ
أ�	 �] ت�Oل ن#q .ن�:	 Y�H �6 �'	آ6 ا5�
	ل، أو �َ
�	ء وا5�%	ءlا <� ��P�O ن	درا �	 ی��4 �> ی*�'	ر "ن�	ذ . ا���\، �yن:	 �; ت�4 ت*] أآ�

و��6 هuا أ�4 أ!Q	ب آ��ة ا���Uء ��S ق، خ��7	 �K ا�#4ن، وأ�4َ أ!Q	ب . آ�	ن:	
�ی~ ا5�
	ل �#���r أن#	ط ا!�O(	م ا�� �	ت ا�Fو��� وت#Fق ا5!�ة�، و�	��	�K ت

  . ا��:#�\
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��	ت #Uا�4و�� أو ا� 	:*!mة، ُت���� إن'	ء ��اآF ��(�ی> ا5!
�> ه%	 ت4Qو ن
وُی*�O*> أن ت�aH K� ;aی�:	 �H#	ء ن
o وا��#	ع و@	ن�ن��> . ا���#	��H ا5ه���

<��%�  ... و��:	ء �> ا���	ل وا�%*	ء، إ�Y �	نL أ@	رب ا�Fو��> ا�#
�ة�Q)ة ا��!N� ة أو��'�. ون���7ره	 �m!*� ت��م �4ور �#	ثu�� 6ي آ	ن �*%4ا ��
��� وا5ز�	ت ا�%
*�� ا��K ی�U	زه	 ا�7[	ر، ��P�O ت��م �y!4اء ا�#'�رة �K �'	آ6 ا��

��َ	���X	 `Q7�� ،�F�%� إذا �; ُتH 6
Sب ا�	4 ت%�@ Kا�� r�)آ6 ا� ت	'�و�6  ... [
آ#	 ت%
�Qة"� ح ذات ا��  ... > وإن�	ذ ا5!

�ی�� Sا� gu:��� ��m#� > _U!*	ت ا5!�ة>	�#�أو ��اآF ت���^ ا5!�ة ت%:~ 
 kی� 	ء ��#	�lا ;$�� ^%� Kن	��یFة ا5���� وا5��ة، وت4ارك ا�%�k ا�uي یA 6ِ�ْ7َ�ِ

وهK أیa	 و!��� "ن�	ذ ا�FیU	ت وت
	دي ا��:#�\ إ�	 . أ��ل ا��%'�E ا���#�� ا�*��#�
�اف أو ت
(� ا5!�ة�*LQ ا�Oن. ...  
  

  تK%Q ا!��ات��U	ت H> ا�'Q	ب : خ	�*	 
K�	ا�� Y�H Fآ���وری	 ا��X 	%� 4وQوی:  

1 . ���
S4ان ا��� K� POQا� [�U'ت : ت	%�H ء	وإ�7 	آ�:	'�ء  U�!4ف ا:�وذ�� 
���> و4Hد ا�#%�*�H L*� ،�E� 6)� <�Qا�6 O%#>، وا�#:#'�> وا���و�O#ل ا�	
ا5�

�4Qون أر@	م د@��� و ... �> أ�6 إیU	د ا���Oل ا�#%	!�Q ا�#4Uی� �(�H 6%�ا��:#�\، 
��> ����r ا�#�	دی> W�*%ا�� L�ون��^ . إ�7	ءات ������ ت6O#a آ6 ا�U:�د و ی7

 � Y�� ،	:�A	�� K� �@4ءات وا�	] ا"�7�6 �	��اآF ا�POQ ا���#K، 5ن ت�� Yة إ��H4ا�
<H 4ًا���  . ا��ا@] وا�����Oی$6 ا�POQ، ن$�ی	 وخ�	��	 

�اف . 2Oء ا�ن	ات� : �Oاب نuUب ا�ن	Q'ا� L�%Uت K� [
ه%	�� و!	ئ6 و@	ئ�� آ���ة ت%
�اف وت�H <�Qا@Q^، . ا�U%�حOا�ن <H K%تـ� [�Xا�#� ;������ وا����ا�� ا��� ;Hد 	:%�

�_!��ب  K#�H�L�QO؛ و�%:	 إ@	�� ُدور ��'Q	ب وا��ی	�X وت�!�] ا�#���د �%:	،  <)�
�اف، �#*	4Hت:; Y�H ا���	ز ا�#�ا�6 وOن � ��ض أ�
	�:	 أآ��ن'�ه	 �K ا��5	ء ا��K ی�

  .ا�7��Q �> ا�#�اه��
3 . <�E� آ6 ا�	'�: �6 	:�	7E�!ء وا�Uب ا��	Q!ء أ U�!	�وهK� K ا��ا@] . وذ�� 

Y أ!Q	ب !�	!�� أآ�� �> أ!Q	ب أخ�ى و���:	 ��4 ا�#*mو��> وا�4ول ا��K یLU أن ت�U_ إ�
�ص ا���دة إ�Y أ!�ه; وأو�	ن:;� <�E� %` ا��ت، و	HاF%ا� ~
  .ا��!	ئ6 ا�*�#�� �

  ت(��r ا��Oار ��> ا�#m!*	ت ا��!#�� و��اآF ا�POQ ا���#K : !	د!	 
�ه	 �> وا@] �]�یLU أن ت��ِ#4 ا�4ول Y�H ا�4را!	ت ا5آ	دی#�� ا���%��، 5ن:	 أدرى 

�ات Qء ا��	H4�!ا <H �r)ُ، وأن ت	4ه�� K� م	ت أو أر@	ئ�	7�" z�	ا�� 	آ�# ��Q%�5ا
�%��� ��_*� . K#����> ا�4و�� و�m!*	ت ا�POQ ا� K����W��O ت�	ون � 6�
وهuا و�g4 ا�(

o
  ...ا���%��، و�	��	�K ا�%:�ض �	�POQ ا���#K و�%O^ ا�#47ا@�� وا���� �K ا�%
�ی�� ی#(> أن ت�(	ثr ا�U:�د ���[�Y�H L أ!Q	ب ت:#�\ اSا� gu:�
	ل و�%�ح �5

آ#	 یLU أن ت�Y�O هgu .ا4�5اث و��6 أ�O	ث ا�#m!*	ت ا���#�� إ�Y ا��ا@] ا�#�#�س
�S�	]#ا� Yء إ��Uت ا�4@��� دون ا��	����  ا��OQث �	5�	ن� ا���#�� وا�47ق وا�#

�]�	Q#وا�.  
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 	����6 ا���	ون ا�U:�ي: !	
  ت
.  ����H KSا�6 ا����rأثz�Q ا��U	رب أن �*	4Hات ا�'#	ل �; ُتِ
4ْ دول ا�U%�ب

�ي و4Hم ت ؤم ا���Oل ا�U	هFة )
�*�q ه� ا��Q	ی> ا���#	KH ا���	�K وا� LQ*�
 ��A ت	����ا�#*��َرَدة �> ا�[�ب �] وا@�%	، وأیa	 ��H#	د ا���Oل ا�#*��َردة Y�H ا�#

L�	]ا� K� �O�O7ا�.  
 K#��@ون إ	����W ت �Q�	S� ��� !"4ول ا�	� ��u�)أ!)�:�ي Y�H ، أو Kا��	س �[

K�	ث� ... 	:�� zS�! Kء ا��	Sدي ا5خ	
�ات ��Qدل ا��	Qوا!] ی'#6 ت Y%�و����	ون �

���. اS@5	ر ا5خ�ىSل ا�	U� K� �U:�%#ا� qSوا�� ��#��  آ#	 ی'#6 تQ	دل ا5�O	ث ا�

�� وا�#�	رن� ��%:	 واخ��	ر ا�4�U �%:	، أو Q�#ل ا���Oب ا��:#�\ وت���; ا�	Q!ور�4 أ
��5	�[#�U#ت ا�	خ���7 L!	%ی 	�ى ...  
  

   ا�#�SS	ت  ش�وط أ!	!�� "نU	ح: ث	�%	 
 ��وط �#�H�#U �> ا�#Q	دىء وا5خ @�	ت، نuآ'� ،�إن نU	ح أي H#6 أو ت�Sی

Kی� 	#�� 	أه#::  
�ا��، �A	ب ا"رادة ا�*�	!�� �4ى : و��د ا"رادة ا�*�	!�� Q6 �'6 ا��ا�H �Sأخ <�

�~ ا"دارات ��4Uی� ا� ز�� "نU	ح ا�#�SS	تا�#*mو��> ��%:�ض �4�Qان:;، �. وا���	د 
�ا�� ا��%#�ی� Qا� �
���، !�(�ن ��7Sا� 	ی	a@ [� 6�	��4Q� ��uون �4ی� �K ا��

��	ت:		! �  . ا�#*�����Qَ آ�7#
�أة ��O#6 ا�#*mو���، Uك ا� ��وا o
و��6 أول خ�Sة هK ا����د  Y�H�O	�Q! ا�%

�4ی4 �> . 	وا���ا�] H> !�	!� ا��67% �%:� �#)O�*#دة ا�	�آ#	 ی�Fم ا����k �> ا�
�	@K ا��S	H	ت أو  Y�H ء وا���مL��	� K���ئ� آ6 ��د وآS@ 6	ع ذ��^ وا�Qت Kا�4ول وه

.  ی#(> إ��	ء ا���م ��H^ ا"دارات، أو Y�H ا��a	ء وا��4ر، H%4�	 � ی��4 ش�k أو @S	ع
 uي أخuا���آ6، ا� <H س	ر ا�%	أ�( `�O7م تFی� 	م ا���اآ6، وه� !��ك آ#�:
� L�	]ا� K�

  .� �(	ن� �^ �K دی%%	
�أة �] ا�#'	آ6U� 6�	�إذا تW�O ا�'�ط ا�*	�W وش�%H	 �K ��ا�:� ا�#'	آ6 : ا��

�أة U!%#��� ا� 	4ه%Hو ،x!��4أت ت� 4@ o
�#���H�X، !�(�ن ����	ت ا���� �K ا�%
�Q�� zن	آ 	:#� 	ی	aا�� �:�	U#� .� � �H	U'� 	:�:�	U�ل و��Oد ا�	Uدي "یm4 وأن ت

  ...ا�# ئ#�
 ��4 ا�%$�إن أز��%	 ا������O هK أز�� ����H وث�	�� و�H ن�� ایaً	 : ا�'#���� و

و!:QQ	 QQ! .:	 ا!5	4H K!م و��د �'�وع ش#��K ی_خK� u ا�Q�H	ر ����r ا�#'	آ6
 تQ	دل �6O ا�#'	آu� 6ری	 ی��Ka. أیa	 �A	ب ن$�ة ش#���� �#	��H ����4ة ��(	���

 �
�اء وا�#*mو��> وا�U:	ت ا���#�� وا�*�	!�� ا�#���Qا�� <�� ��ات وو�:	ت ا�%$Qا��
	:%�� 	#�� W�*%وا��.  
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  ا�:�ا�\

�4 أن H	شH z:�دا زاه�ة ونK� z]Q ا����م وش	رآK� z ا��O	ة) 1(��أة #�	�  
K� �!	)ن�� zX���%K أ���، ت 4:H Yل إ��!��وب �'	رآ� ��	��، �> H:4 ا�O4 وا�:� ا�

�	�نSO	ط ا��	م: ا��Q	K! ا��	ن�QQ*� ،K> رئ�*��> 	:�Xو �وث	ن�:#	 وه� . أو�:#	 ت_ث
� ه� ا"��اط �K ا��Uاري وت�4د ا�Fو�	ت �4ون ش�ط وا��*�ي وا�S ق، �#	 ن�� Sا5خ

7� . H%^ ا"��اط �K اخ� ط ا5ن*	بOل، وان	����> ا�%*	ء �(*L ا� o�	%ذ�� ت <H ون��
S:> وت�	ذ��اه�# K� <:ت	��	�(�4 وا�4ه	ء  �_zOX أخ @:>. � <��H Y�� ا�*�ء <� 
6��
�. و@�7ر ا�����6 �
� ا�#O	�$� رأت أن أ�6a �6 ه� أن ُت�ِ�4 : �(	نz ردات ا�!5	�

�4ای� !U> ا�#�أة وت%:��O	 H> ا��O	ة zن	)� ،z�Qا� K� 	:ت	%���#	 ا!�#�ت ن*	ء . 
و�] ذ�� ��z�d 4 ن*	ء أخ�ی	ت Y�H . خ @:>أخ�ی	ت �K ت'�ی^ ��رة ا�#�أة �*�ء أ

�یW و�; ی#%�:> ا���U	ب �> ا����; وا��
�^ �K ا�4ی> و�	@K ا����م وت���#:	 ا�%	سSا� .
��ي(�P�O یuآ� ا�> H*	آU:دس ا�	ن ا�*��� ، أن^ ن
*^ أخu ا���; وا�4OیH P> ) ا��

�#�	H <ن�	وث# rا�]: ن���اه�;. د: ����!] ی��ة ��4�� ... ة ا�#*�#�ا�
�	: �O#�د إX	O�
،K� !"ا �)
   .290ص. ، ا�#'	ر �:	 !	��	�1391/1971%4وة ا�

وری	ض ا�7	��O> �> آ م !�4 . 36، ص 2ج : أن$� إ��	ء ��Hم ا�4ی>) 1(
<��!�  .ا�#
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 خامتةخامتةخامتةخامتة

�; ن%ُ'4 �> خ ل هgu ا�4را!� ا�#���Qa ا"�	�� �(	�� �'	آ6 ا5�
	ل ا�#:#'�> أو 
�وO#ا� �
�*	�� 5ن ا�#��Xع ی*�KH4 درا!	ت �> ت�77	ت ���� 6)���>، وذ�� 

����Q� ة	> ���6 
Sم ا��Oت Kت ا��	@��  .�!�(%	g آ	�� اQ!5	ب وا�#
���u ن�H4 "ن'	ء �U	ن أو ه�E	ت ���4دة ا�خ�7	�	ت، Y�H �*��ى آ6 دو��  

�أی. وأیa	 Y�H �*��ى إ@��#K و�:�ي ��4ارس @a	ی	 ا5�
	ل�%	 أی*� وأ@7� وهuا 
  .!6�Q �����4 ا�%$�ة وا���وج ���Oل ش#����

  
  �$%�	��6 و'�ِ ��	�#� �Q��� �(�ن ا�#�اث�W ا�4و��� ت$%�	��> �:� أخ�ى، و

�	ت ا"! ���، �yن%	 ن�H4 ا�4ول وا�#%$#	ت وا�#m!*	ت #�U#ت ا�	���7��
� �� �K ���	ق ی*�L�U �����7	ت ث�	��%	، آK ت*�%��)
^ ا�4ول ا��77��#، ���

  .اaH5	ء �� 4%H	�A:	 ���ان�%:	 ا�4اخ���
   �#� ،	:�و���Y�H 6��4 �	�� ا�4ول ا"! ��� �#�اث�W إ@��#�� أو �:�ی� خ	�� 

 ��E*� "K%Qا�� " K� �77��#ت ا�	*!m#ت ا�4و��� وا�	ا�#%$# ~��ا�uي رأی%	g، أن 
Wا�#�اث� ~�� 6��H z%^ ت�7رات �[����، ا�'Kء ا�uي �Xب و��g ا�[Q�� ا�4و��� ت

���	 ���S	 �> ا�'�ی�� ا"! ���O�.  
  
  KS�
6 � ی#(> أن یSق ا���� <H ت	ن Hأو إ Wاث���> �@4 ی47ر  	�أن  Y�H

أ�	 إذا آ	ن @4ر . ث#	رg إذا �; ت�ا��^ ا�%�	ت ا�O*%� و ا���QA ا5آ�4ة �K �6 �'	آ6 ا5�
	ل
�د ��وف ���� آ#	 ه� ا�'_ن �	��U� 6$أ� ا�%�7ص أن ت 	:�A	�� <� ئ4ة	�  � ،	.  

 K]ئ	و� ��ا�Qا� K��%Y هuا أن^ إذا �; ی%'_ ت�	ون ��	ل ��> ا�#*mو��> و�	ن#�و
�%U	ح  	%*
ا�%�7ص، و�	@K ا�#�	دی> ا���#�� وا���	��� وا���#	��H، �  یLU أن ن#%K أن

6�O�*�.  
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 املصادر واملراجعاملصادر واملراجعاملصادر واملراجعاملصادر واملراجع

�ن ا�(�ی;. 1�  ا��
  �Qی�آ�L ا�5	دیP ا�%. 2
�4ی>. 3	H <�  .�2	ش��^ Y�H رد ا�#�O	ر، ج : ا
4 . <��H	#ئ��> ا���	خ7N� K����%[	زي، : ا�تO	د ا� ،<�@	�  .م1975�> أ�6 ا�#
�	ط، : أ�#4 أ��ی�4 . 5��K،أ��و��، ا���ی#� ا�Fن	ء �K ا�'�ی�� وا��	ن�ن ا�#[�
  .م1986
6 .K*%:� KO�� 4#أ� :<H ت	
�m� ��*�! :ص	ائ;، ا��7�Uو��� ا�m*#ا� ،�����، ا�

  .م�1969/61%	ئ��، ا�*�	!� ا�U%	ئ�� �K ا�
�^ ا"! � ،K�m!*� ا�KQ�O، ا��	ه�ة، 
7 .����ا��a	ی	 ا������ ا�%	�#� H> ا��K� ;)O ت�%�	ت : أآ	دی#�� ا�##�(� ا�#[

�، 10ا"نU	ب، دورة Q#ب، ن���  .م1986، أآ	دی�، ا�#[
�~ ا��UانL ا��	ن�ن�: ��	ل � ل . 8���� ���	ن�ن �
���، ا�#��U ا�#[Sی� ا�	H�� �

  .5وا�*�	!� وا�@�7	د، ع 
9 . Kا�F]4 ا��	� ���وت: أ�� ،��#��  .إ��	ء ��Hم ا�4ی>، دار ا�(�L ا�
  .م�H1995; ا�%
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�	ط، �  .م1987ا�#	�*��� �K ا����م ا��	ن�ن��، آ��� ا���Oق، ا�
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�	ط، أآ4ال، �  .م1997دآ��راg ا�4و�� �K ا����م ا��	ن�ن��، آ��� ا���Oق، ا�
13 . K��م وا��	ن�ن ا�7#�ي، رH	ی� ا4�5اث �K ا"! : ا�'�ی

  . م1985 ا�!(%4ری�،                    ا�#�	رف،
14 . ���
Sی� ا�	#O� �����وم �> ا5!�ة، : ا���Q7 ا�#[O#6 ا�
Sل ا��� ��)
أی	م ���
  .م1991

�ت . 15� K�H : ،وت������ن، درا!� ��	رن�، O%#م1990ا4�5اث ا�.  
�� �K ا�
�^ ا"! � : K�O#4 أ�� زه�ة. 16����K : ا���� ا�)
�4ون ت	ریx(دار ا�.(  
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ن4وة ا�
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