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ىوروةىللمؤتمرحضكلمةىاللجنةىالت
 ّٚ٘ب ِٓ اٌؼشالٟ، ِغزّؼٕب ِٓ األوجش اٌغضء ٚإٌغبء األغفبي شش٠حزب رشىً     

 ٚاػذا  ٚٔغبئٕب  أغفبٌٕب ِغزمجً ٠ىْٛ ٌىٟاٌّغزمجً؛ ٚ ٚأًِ ٌحبظش غشط صُ

 ئشىبالد حب١ٌخ ِٓ عّٙٙبا٠ٛ ف١ّب اٌٛاػٟ ٚ اٌفبػً اٌزذخً ِٓ فالثذ ِٚششلب  

ّٚ٘ب اٌحمٛق ٚاٌحش٠بد،  ئالِب فٟ اٌٛعٛد  ألذطرخص  ٚرحذ٠بد ِغزمج١ٍخ

ثبحضب ( 63)ٚأطاللب ِٓ ٘زٖ اٌشؤ٠خ ٠أر١بٔؼمبدِإرّشٔباٌؼ١ٍّبٌشاثغ ٘زا ثّشبسوخ 

 . اٌجحض١خ اٌؼشال١خ ٠ّضٍْٛ ٔخجخ ِٓ اٌّغ اٌجبحض١ٓ فٟ اٌغبِؼبد ٚاٌّشاوض 
٠ؼذ اٌّؼٍُ اٌجبسص ٌحعبسرٕب اٌّؼبصشح  ٚاألغفبياال٘زّبَ اٌؼبٌّٟ ثحمٛق إٌغبء  ئْ

وبفخ ، فّىبٔخ  األخشٜ؛ ٚاْ احزشاَ حمٛلّٙب ٠ؼذ ٔمطخ االسرىبص ٌٍحمٛق ٚاٌحش٠بد 

اٌذٌٚخ اٌّؼبصشح ٚسل١ٙب ٠مبط ثّذٜ اٌزضاِٙب ثبالرفبل١بد، ٚاٌّؼب٘ذاد ، ٚاٌّٛاص١ك 

خبصخ ، فبٌّغزّغ اٌزٞ  ٚاألغفبياٌذ١ٌٚخ اٌزٟ رىفً حمٛق اإلٔغبْ ػبِخ ٚإٌغبء 

٠ؼشف ف١ٗ اٌفشد حمٛلٗ ٚٚاعجبرٗ ِغزّغ حش ِٚزطٛس ٠غؼٝ ٌزحم١ك اٌز١ّٕخ اٌشبٍِخ 

ؼشْٚ ثأُٔٙ ِٛاغْٕٛ ١ٌٚغٛا سػب٠ب ِّب ٠غؼٍُٙ ٠زّغىْٛ ثحمٛلُٙ ٠ش أثٕبءٖ؛ الْ 

 .إٌب١ِخ٠ٚذافؼْٛ ػٕٙب وُٛٔٙ ششوبء فٟ سعُ ِغزمجٍُٙ اٌٛاػذ ٚد٠ّمشاغ١زُٙ , 

ا  األخ١شحخالي اٌؼمٛد  ٚاألغفبيٌمذ أطٍمذ حشوخ حمٛق إٌغبء       ٌزّأل فعبء 

 ّٙبثٚاٌّٛاص١ك ٚاإلػالٔبد اٌخبصخ  لب١ٔٛٔب  د١ٌٚب  ِٕغغّب ، فمذ رٛاٌذ اٌؼٙٛد اٌذ١ٌٚخ

 اٌّشأحاٌز١١ّض ظذ  ئشىبيػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌؼبٌّٟ ٌززٛط ثبرفبل١زٟ اٌمعبء ػٍٝ ع١ّغ 

، ٌٚزىٛٔب ثّضبثخ اٌؼٙذ اٌمبٟٔٛٔ ( 9191)ٚارفبل١خ حمٛق اٌطفً ػبَ (  9191) ػبَ 

ِٓ إٌبح١خ اٌمب١ٔٛٔخ ثذِظ اٌحمٛق اٌّذ١ٔخ  اإلغشافاٌزٞ ٠ٍضَ اٌذٚي  األٚياٌذٌٟٚ 

 ٚاألغفبيٚاٌغ١بع١خ فعال ػٓ اٌحمٛق اٌضمبف١خ ٚاالعزّبػ١خ ٚااللزصبد٠خ ٌٍٕغبء 

اٌز١١ّض، ٚظّبْ حمّٙب فٟ اٌح١بح  ئشىبيٚصٛال ٌزّزؼّٙب ثحك اٌحّب٠خ ِٓ ع١ّغ 

١بع١خ ، ٚاٌجمبء، ٚاٌشػب٠خ اٌصح١خ ٚاٌزغز٠ٚخ ٚاٌّأٜٚ ، ٚاٌزؼٍُ ، ٚاٌّشبسوخ اٌغ

 .ٚاٌحّب٠خ ِٓ االعزغالي ٚعٛء اٌّؼبٍِخ 

فٟ اٌؼشاق ٚٔششّ٘ب رشعغ ئٌٝ  ٚاألغفبيئْ ئشىب١ٌخ ر١ّٕخ صمبفخ حمٛق إٌغبء     

ػٛاًِ ػذ٠ذح ِٕٙب االصدٚاع١خ اٌحبصٍخ ث١ٓ اٌزضاَ اٌذٌٚخ سع١ّب ثٙزٖ اٌحمٛق 

ِمبثً افزمبد ِٛاغ١ٕٙب ٌضمبفخ  ؛ ٚاٌغؼٟ اٌغبد ٌز١ّٕزٙب ِغزّؼ١بٚرع١ّٕٙب فٟ اٌذعزٛس

ٕ٘بن خشٚلبد ٚاظحخ  ئْغبٌجب ِب ٔغذ  ئر٘زٖ اٌحمٛق ِّب ٠ؼ١ك ِّبسعزٙب ٚالؼ١ب؛ 

فٟ اٌزطج١ك ٚاٌّّبسعخ ِٕٙب ػٍٝ عج١ً اٌّضبي ال اٌحصش اٌزششد اٌزٞ ٠ؼب١ٔٗ اٌؼذ٠ذ 

احذّ٘ب ، ٚرفشٟ  األث٠ٕٛأٚفمذاْ  أٚأٌمغش٠ِٓ األغفبي ٚإٌغبء ٔز١غخ ٌٍزٙغ١ش 

اٌزٟ ٠ّبسعٙب  غش٠ّخ إٌّظّخ وبٌخطف ِمبثً فذ٠خ ِب١ٌخ ، ٚػ١ٍّبد اٌزغٛياٌ

ٔز١غخ  أٚٚرشن ِمبػذ اٌذساعخ ثغجت اٌفمشإٌّبغك اٌّّٙشخ  أغفبياٌجؼط ِٓ 
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ِٓ ح١ش اٌغىٓ  ئِب, ِّب ٠ذفغ اٌىض١ش ُِٕٙ ٌٍؼًّ ثغٓ ِجىشح  األِشٌجطبٌخ ٌٟٚ 

فعال , الرضاي رؼ١ش فٟ ِغّؼبد عى١ٕخ ِزٙبٌىخ ٚغ١ش ٔظب١ِخ  األعشفبٌؼذ٠ذ ِٓ 

اٌغشغب١ٔخ ث١ٓ إٌغبء ثصٛسح خبصخ ثغجت رٍٛس اٌج١ئخ  اإلِشاضأزشبس ػٓ 

 .عشاء اٌحشٚة اٌّغزّشح 

ِٓ ح١ش اٌزؼ١ٍُ فٕٙبن اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّذاسط اٌط١ٕ١خ اٌّزٙب٠ٚخ ؛ ٚاٌّذاسط  ئِب

اٌزجش٠ذ ٚاٌزذفئخ ٚلٍخ  رذٟٔ خذِبدت اٌّضدٚعخ ؛ ٚرذ٘ٛس اٌج١ئخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ثغج

رشاعغ إٌظبَ اٌزؼ١ٍّٟ فٟ رٛف١ش  ئْاٌّغزٍضِبد اٌذساع١خ ٚاٌّبء اٌصبٌح ٌٍششة ؛ 

فجذْٚ اٌزؼ١ٍُ اٌغ١ذ  ؛٠ّضً اوجش خشق ٌحمٛلُٙ  ٌألغفبيرؼ١ٍُ رٞ عٛدح ٚفبػ١ٍخ 

ٚإٌّبعت ال ٠غزط١غ اإلٔغبْ ِؼشفخ حمٛلٗ األخشٜ؛ ِٚغ وً رٌه ال رمغ 

اٌزٟ فشٍذ فٟ  األعشاٌّغإ١ٌٚخ ػٍٝ ِإعغبد اٌذٌٚخ فمػ ثً ػٍٝ اٌىض١ش ِٓ 

 . ثأثٕبئٙبرٕظ١ُ شإٚٔٙب ٚاالسرمبء 

ذسعخ فٟ اٌؼشاق رشعغ ثبٌ ٚاألغفبياٌّحبفظخ ػٍٝ حمٛق إٌغبء  ئشىب١ٌخأْ      

ظؼف اٌّشبسوخ اٌّغزّؼ١خ فٟ حفع ٘زٖ اٌحمٛق ٚص١بٔزٙب ٔز١غخ ٌغ١بة  األٌٚىاٌٝ

لبدسح ػٍٝ ٔشش ٘زٖ فبػٍخ ٚاٌج١ئخ اٌحبظٕخ ٌٙب ٚاٌّزّضٍخ ثّٕظّبد ِغزّغ ِذٟٔ 

 .اٌضمبفخ ٚاٌحفبظ ػ١ٍٙب ٚاٌذفبع ػٕٙب ِغزّؼ١ب

ِٓ ٌذْ االعزبر اٌزٞ رٍمبٖ اٌّشوض  ٚاإلعٕبدثبٌذػُ  اإلشبدحٚخزبِب الثذ ِٓ      

ٌىً  ٔبٚرمذ٠ش ٔبىشس شىشٔاٌذوزٛس ػجبط فبظً اٌذ١ٌّٟ سئ١ظ عبِؼخ د٠بٌٝ ، وّب 

٠ٛفك  ئِْٓ هللا  أ١ٍِِٓٓ رغشُ ػٕبء اٌغفش ِٓ اعً اٌّشبسوخ ثّإرّشٔب ٘زا 

ٚاٌطفً  اٌّشأحاٌغ١ّغ ٌٍخشٚط ثزٛص١بد ِٚمزشحبد رصت فٟ رذػ١ُ صمبفخ حمٛق 

 .ب١فٟ اٌؼشاق ٚٔشش٘ب فٟ ِغزّؼ
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ىوالنساءىفيىالعراقىاألطفالمؤتمرىحقوقىىومحاورىأهداف
ى23/3123/ى6-5للمدةىمنى

 " حقىقهم أمانت"ؤتمرمالىشعار

 
ىالمؤتمرىأهداف
والنساء في  باألطفالتسميط الضوء عمى واقع الحقوق والحريات المتعمقة  -

 العراق .
محاولة التدخل الفاعل والواعي لمواجهة اإلشكاالت الحالية والتحديات  -

 والنساء في العراق . األطفالتهدد حقوق وحريات  المستقبمية التي 
مشاركة الباحثين في لممؤسسات التعميمية والمراكز البحثية ومنظمات  -

والنساء في العراق  األطفالالمجتمع المدني لمبحث في واقع حقوق وحريات 
 .  اإلعالميةبعيدا عن الدوافع السياسية والتهويالت 

 إيجادأفضلتساعد متخذي القرار في  إنيمكن  إجرائيةصياغة توصيات  -
 . األطفالوالنساءالسبل لتمكين الحقوق والحريات لدى 

ىمحاورىالمؤتمر
 تأصيل الفكر العربي اإلسالمي لثقافة حقوق المرأة والطفل . -
 اقع حقوق المرأة والطفل الصحية والتغذوية.و بيان  -
 واقع حقوق الطفل التربوية والتعميمية.بيان  -
 التحديات المجتمعية  والقانونية لثقافة حقوق المرأة والطفل. -
 دور منظمات المجتمع المدني في نشر ثقافة حقوق المرأة والطفل. -
 تأثير الشبكة العنكبوتية والفضائيات عمى حقوق المرأة والطفل.  -
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 اللجانىالمشرفةىصلىىالمؤتمر

 املشرف العام على املؤتمر

 أ.د عباس فاضل الدليمي رئيس جامعة ديالى

 اللجنة التحضيرية

  أ.د. طامي مهدي العصاوي 
 
 زئيظا

  أ.م.د. منتهى عراب ذويب
 
 عضوا

  أ.م.د. ماشن عبد السطول 
 
 عضوا

  مجيد أميند. فساث 
 
 عضوا

  م.م. هيام طعدون عبود
 
 عضوا

  م.م. وفاء قيع كسيم
 
 عضوا

  عباض عصيص  أطماءم.م. 
 
 عضوا

 طكسجيرة اللجنت مالحظ فني نهاد محمد شهاب

  اللجنة العلمية

  أ.د. مضس  خليل العمس
 
 زئيظا

  إبساهيمأ.د. عامس محمد 
 
 عضوا

  أ.د. محمود محمد طلمان
 
 عضوا

  إبساهيمأ.م.د خضير خلف 
 
 عضوا

 طكسجيرة اللجنت م.مبرمج زشا زوكان 

  سكرتارية املؤتمر

  م.م. مؤيد حامد  جاطم
 
 زئيظا

  يعسب يوطف إطساءم. مهندض 
 
 عضوا

 عضوا محمود  أكسمم. مالحظ همام 

 لجنة الضيافة والاستقبال

  أ.م.د جاطم محمد التميمي
 
 زئيظا

  الكتانيأ.م.د طلوى شلش 
 
 عضوا

  أ.م.د حظن جسكي عمير
 
 عضوا

  م.م حرام خليل حميد
 
 عضوا
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 / ابن الهيثم كلية التربية -جامعة بغداد ا.د.حازم سليمان الناصر 
 مركز أبحاث الطفولة واألمومة/ جامعة ديالى أ.د سامي مهدي العزاوي                 
 مركز بحوث السوق وحماية المستهلك/  بغداد أ.د سهام كامل محمد                             
 مركز بحوث السوق وحماية المستهلك أ. د. بيداء ستار لفتة 
 كلية العلوم السياسية / الجامعة المستنصرية شيال أ.م.د عزيز جبر 
 جامعة ديالى / كلية العلوم اإلسالمية أ.م.د عبد اهلل جاسم كردي الجنابي           
 كلية الطب / جامعة ديالى ا.م .د. خضير الكيالي .  
 األساسية الجامعة المستنصرية / كلية التربية أ.م.د. إيمان عباس الخفاف                  
 جامعة بغداد/ كلية التربية للبنات ا.م.د. ألطاف ياسين خضر                                 
 جامعة بغداد/ كلية التربية للبنات ا.م. عدي راشد محمد 
 جامعة تكريت–كلية القانون  عبد اللطيفأ.م.د براء منذر كمال  
 وحماية المستهلكمركز بحوث السوق  أ.م.د. سالم محمد عبود 
 جامعة ديالى / كلية العلوم اإلسالمية ألعبيديم.د عباس على حميد  
 جامعة ديالى /كلية العلوم اإلسالمية م.د شهيد كريم فليح القيسي  
 مركز أبحاث الطفولة واألمومة د. فرات أمين مجيد                        
 جامعة تكريتكلية طب /  د. سراب قحطان عبد الرحمن                                               
 كلية طب/ جامعة تكريت د. عاشور رفعت 
    كلية التربية أبن الهيثم جامعة بغداد                                .م.د إسماعيل إبراهيم علي                                  
 كلية التربية األساسية / جامعة واسط     م.د كفاح محسن الطائي 
 الجامعة المستنصرية -كلية اآلداب أ.م.د. محمود شمال حسن                                        
 جامعة تكريت  / كلية القانون  رعد مقداد الحمداني                              أ.م.د. 
 جامعة النهرين / كلية العلم السياسية  عالء الدين نوريد.إسراء  
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 جامعة بغداد/ كلية التربية للبنات م . د. عزة عبد الرزاق حسين             
 مركز بحوث السوق وحماية المستهلك د. حمدية محمد شهوان  
 مركز بحوث السوق وحماية المستهلك د.سالم صالح التميمي 
 كلية القانون والعلوم السياسية د. حسن تركي عمير    
 مركز بحوث السوق وحماية المستهلك م.جان سيريل فضل اهلل 
 مركز أبحاث الطفولة واألمومة م .م وفاء قيس العزاوي                                  
 مركز أبحاث الطفولة واألمومة م .م حسن عبد اهلل العطافي 
 مركز أبحاث الطفولة واألمومة وسن عبد الحسينم.م.   
 واألمومةالطفولة  أبحاثمركز  عباس عزيز                             أسماءم.م  
 واألمومةالطفولة  أبحاثمركز  م.م. هيام سعدون عبود 
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 جامعة ديالى كلية القانون والعلوم السياسية  م. م. محمد كاظم هاشم    
 
 

 م.م. إشراق جهاد
 

 مركز بحوث السوق وحماية المستهلك
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كلية القانون / جامعة تكريت رعد مقداد الحمداني                    . دا.م.

العدالة على أن بظهر الشخص رغبته في ذلك
حاالت معينة العودة إلى جنسيتهم التي سبق وأن فقدوها وذلك مراعاة العتبارات 
يعد عودة الحقة إلى جنسية سابقة، إذ يجيز القانون لإلفراد في  مثابة وهو بهذه 
رخصة يجوز للشخص بمقتضاها أن يسترد جنسية مفقودة   يقصد باالسترداد

 ال

)
0F

۱( . 

الزواج ما يؤدي الى انحالل عقده اما بسبب وفاة الزوج او بسبب الطالق او 
العراقية التي تتمتع بها سواء كانت هذه الجنسية اصلية او مكتسبة ، وقد يحدث بعد 
بارادتها الكتسابها جنسية زوجها االجنبي ورغبتها في التخلي عن جنسيتها 
اجنبية فيكون الزواج مختلطا في هذه الحالة وقد تفقد هذه الزوجة جنسيتها العراقية 
شخص يحمل جنسية   والمرأة العراقية كأية امرأة اخرى قد تتزوج من

التفريق بين الزوجين الي سبب كان ، وفي هذه الحالة قد تجد الزوجة نفسها 

جنسية اجنبية بعد ان فقدت جنسيتها العراقية بارادتها .
مضطرة الى العودة الى وطنها ولكنها ستصطدم بعقبة مهمة تتمثل في كونها تحمل 

 

لسنة ۲۰۰٦
) من قانون الجنسية العراقية رقم ( جنسية زوجها األجنبي بموجب المادة (

الحق في استرداد جنسيتها العراقية المفقودة  ألكتسابها بسبب تخليها عنها تحريريا
من العودة الى العراق ، فقد بادر المشرع العراقي الى منحها  جنسيتها العراقية
وأزاء هذه المعضلة التي قد تمنع هذه المرأة التي سبق وأن تخلت عن 

 
ً

۱۲۲٦ (
 . 

ذلك ان االسترداد  الحصر في قانون الجنسية العراقية رقم (۲٦)لسنة ۲۰۰٦
المفقودة على سبيل  العراقية   وقد وردت حاالت استرداد الزوجة لجنسيتها

 
                                                           

۲۰۰۹ بيروت مكتبة زين الحقوقية الطبعة الثالثة الخاص
القانون الدولي  العجوز ؛ د. سامي بديع منصور و د. أسامة ۳۰٥ومابعدها ۱۹٥۹

مصر دار المعارف الطبعة االولى الجنسية ومركز االجانب الدين الوكيل د. شمس )۱(  - - - - - 
 -  ص -
 .  ٥٥۷ص - - - - -
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لجنسية العراقية آثار قانونية فردية وجماعية. ، كما يترتب على استرداد
لتخليها عن الجنسية العراقية  بسبب اكتسابه جنسية زوجها االجنبي  اجنبي بجنسية
مرة أخرى بعد ان كانت تتمتع  عود هذه المرأة وتصبح عراقي  ةتيترتب عليه ان 

 ة  
 ل ها

في ضوء مواقف التشريعات المقارنة .
 الى تقييم موقف المشرع العراقي مشرعي الدول العربية من هذه الحقوق وصوال

بالمقارنة مع مواقف بعض  في قانون الجنسية العراقية رقم (۲٦) لسنة ۲۰۰٦
ضمن سلسلة من الدراسات القانونية التي سنقوم بها إلبراز حقوق المرأة والطفل 
الكتسابها جنسية زوجها االجنبي وذلك  العراقية التي سبق وان تخلت عنها بإرادتها
تتمثل اهمية الدراسة في ابراز حق الزوجة في استرداد جنسيتها   -اهمية الدراسة :

 

 
ً

 

نصوص قانون الجنسية العراقية النافذ .
والمقترحات المالئمة التي تساعد المشرع العراقي على تجاوز القصور في 

التي تعالج هذا الحق في ق الى تقديم التوصيات انون الجنسية العراقية النافذ وصوال
جنسية زوجها االجنبي وبيان اوجه القصور ونقاط الضعف في النصوص القانونية 
الكتسابها  لحقها في استرداد جنسيتها العراقية التي سبق وان تخلت عنها بإرادتها
اما اسباب الدراسة فتتمثل في بيان احكام استعمال الزوجة   - اسباب الدراسة :

 

ً

 

) لسنة ۱۹۹۳
، وقانون الجنسية السودانية رقم  ) لسنة ۱۹۹۰ ، وقانون الجنسية اليمنية رقم (
) لسنة ۱۹۸۳ ، وقانون الجنسية العمانية رقم ( المصرية رقم (۲٦) لسنة ۱۹۷٥
، وقانون الجنسية االمارتية رقم (۱۷) لسنة ۱۹۷۲، وقانون الجنسية  لسنة ۹٦۹

) لسنة ۱۹٥۸، وقانون الجنسية السورية رقم (۲۷٦ المغربية رقم (۲٥۰
، وقانون الجنسية  ) لسنة ۱۹٥٤ العربية وهي قانون الجنسية االردنية رقم (
لسنة ۱۹۷۹، كما سنعتمد على االسلوب المقارن مع بعض تشريعات الجنسية 

ذات العالقة به كقانون اقامة االجلنب رقم (۱۱۸ الجنسية العراقية النافذ والقوانين
ستعتمد الدراسة على االسلوب التحليلي لنصوص قانون   -اسلوب الدراسة :

  (

٦ 
-٥۸-۱ (

۱
 ۳ 
٦ 

)۱۹ . 

االخر اآلثار القانونية المترتبة على هذا االسترداد .
المبحث االول  حاالت استرداد الزوجة لجنسيتها العراقية المفقودة ، وسنبحث في 
هيكلية الدراسة :   سنقسم هذه الدراسة الى مبحثين اثنين ، اذ سنتناول بالبحث في 

 

 



لس�نوي تاب الك  امحلداين             دمقدا ر�د                                       ٢٠١٣-١ج -لثامنا�� ا –ا

 

 

۱۷ 

 المبحث األول

 حاالت استرداد الزوجة لجنسيتها العراقية المفقودة

وبسبب ذلك تخلت عن جنسيتها العراقية 
االجنبي والذي كانت قد اكتسبت جنسيته األجنبية  الزواج الذي يربطها بزوجها
شخص عراقي الجنسية ، وثانيهما اذا توفي عنها زوجها او طلقها او فسخ عقد 
العراقية او اذا انتهت عالقتها الزوجية بزوجها االجنبي ومن ثم تزوجت من 
ي حالتين. أوالهما : اذا منح زوجها االجنبي الجنسية  رقم (۲٦) لسنة ۲۰۰٦
) من قانون الجنسية العراقية  جنسية زوجها األجنبي بموجب المادة ( الكتسابها
العراقية المفقودة بسبب تخليها عنها تحريريا ً  تسترد الزوجة جنسيتها

 ۱۲
ف  

 
. 

الشخص وإعادة جنسيته العراقية التي فقدها إليه اذا أبدى رغبته في ذلك 
، ورغبة في احتضان وذلك مراعاة العتبارات العدالة التي تقضي بذلك أحيانا

العراقية  للشروط واألحكام الواردة في قانون الجنسية العراقية استردادها وفقا
جنسيتها زوجة التي سبق وأن فقد بإجازته  ت لل ً فعل المشرع العراقي وحسنا

ً
ً

. 

موجودة في العراق عند تقديمها الطلب " .
عقد الزواج ترجع اليها الجنسية من تاريخ تقدي بذلك، على أن تكون مها طلبا

اذا توفى عنها زوجها أو طلقها أو فسخ   بذلك. ثانياالجنسية من تاريخ تقديمها طلبا
العراقية ، أو اذا تزوجت هي من شخص يتمتع بالجنسية العراقية، وترجع اليها 
اذا منح زوجها غير العراقي الجنسية  جنسيتها العراقية بالشروط اآلتية: أوال
) من هذا القانون. حق لها أن تسترد   الحكام البند (ثالثا) من المادة (وفقا
جنسية زوجها االجنبي بقولها : " اذا تخلت المرأة العراقية عن جنسيتها العراقية 
بحالتي استرداد الزوجة لجنسيتها العراقية التي سبق وان تخلت عنها الكتسابها 
) من قانون الجنسية العراقية النافذ االحكام الخاصة  ۱۳وقد تضمنت المادة (

ً۱۰
 ً– 

 ً ً- 
ً

   

الجنسية العراقية يحق لها ان تسترد جنسيتها العراقية بعد توافر شروط معينة.
) من قانون  ) من المادة ( ألحكام البند (ثالثاتخلت عن جنسيتها العراقية وفقا
التي سبق وان    ويالحظ على مقدمة هذه المادة إنها تشير إلى ان الزوجة

ً ً۱۰
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 ونود هنا ان نورد المالحظات التالية على هذه المقدمة وكما يلي:

العراقية وعدم تمتعها بها. لتخليها عن الجنسية
كان على المشرع العراقي ان يشير إلى المرأة دون أن يصفها بالعراقية وذلك 
ان المرأة العراقية بعد أن تفقد جنسيتها العراقية ال تعد عراقية بل أجنبية لذا  ۱. 

  

قانون الجنسية العراقية
لجنسيتها العراقية بل ان النص القانوني المختص بذلك هو المادة(۱۲) من 
وال عالقة له بفقدان الزوجة باسترداد الجنسية العراقية من قبل فاقدها
) من قانون الجنسية العراقية، فهذا البند يتعلق  ) من المادة (ن البند(ثالثا
الحقيقة ان الباحث ال يرى اي ارتباط بين تخلي الزوجة عن جنسيتها العراقية  ۲. 

۱۰ًيوب
 )1F۱(  

 )2F۲ ( . 

العراقية.
) فكل من البندين يشير إلى حالة مستقلة السترداد المرأة لجنسيتها ) و(ثانيا(أوال

حاالت السترداد المرأة لجنسيتها العراقية بدليل الصياغة القانونية للبندين 
 بل السترداد الجنسية العراقية في هذه الحالة هي ليست في حقيقتها شروطا

يرى الباحث ان مايشير اليه المشرع العراقي من ضرورة توافر شروط معينة  ۳. 
ً

ً ً
 

حق لها ان تسترد جنسيتها العراقية في الحاالت اآلتية 
۱۲) من هذا القانون   الحكام المادة (( اذا تخلت المرأة عن جنسيتها العراقية وفقا
على النحو اآلتي :  ) من قانون الجنسية العراقية لتصبح الصياغة بعد التعديل

ً إلى ما سبق فإننا نقترح على المشرع العراقي تعديل مقدمة المادة وإستنادا
)۱۳ 

ً
 

العراقية او اذا انتهت عالقتها الزوجية بزوجها االجنبي ومن ثم تزوجت من 
بعد فقدها الكتسابها جنسية زوجها االجنبي اذا منح زوجها االجنبي الجنسية 
العراقية  لجنسيتها الزوجة سنبحث أوال حالة استرداد فإننا     ً على ذلك وبناء

                                                           

  . " واحدة مرة الحق
يستفاد المذكورة، المدة أنتهاء قبل العراقية الجنسية السترداد طلبا قدم عودته

تاريخ العراقية للجنسية مكتسبا إنقضائها بعد يعتبره وللوزير واحدة سنة تقل
مدة فيه واقام مشروعة بطريقة العراق الى عاد اذا يستردها العراقية جنسيته تخلى

الذي للعراقي انه على العراقية الجنسية قانون العاشرة المادة ثالثا بند ينص   : "       من   من) ( ال   (۱)
 ال           ان   عن 
  من   ً     ان    عن 

 هذا من  وال       ً    ااذ 
    اال 

العراقية الجنسية تخليها
تحريريا تعلن العراق جنسيتها تفقد فإنها زوجها جنسية واكتسبت العراقي غير

العراقية المرأة تزوجت أنه على العراقية الجنسية قانون المادة تنص  من    اذا: "       من) ۱۲(    (۲)
ً    لم ما ية   ال      

 " .   عن 
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او فسخ عقد الزواج الذي يربطها بزوجها االجنبي .
العراقية بعد فقدها الكتسابها جنسية زوجها االجنبي اذا توفي عنها زوجها او طلقها 
حالة استرداد الزوجة لجنسيتها  ً شخص عراقي الجنسية ، ومن ثم سنبحث ثانيا

 

 ً الى ذلك فأننا سنقسم هذا المبحث الى المطلبين اآلتيين :واستنادا

 المطلب األول 

من عراقي الجنسية
استرداد الزوجة لجنسيتها العراقية لتجنس زوجها بالجنسية العراقية او زواجها 

     

 بذلك " .اليها الجنسية من تاريخ تقديمها طلبا
لجنسية العراقية، أو أذا تزوجت هي من شخص يتمتع بالجنسية العراقية، وترجع 
اذا منح زوجها غير العراقي  تسترد جنسيتها العراقية بالشروط اآلتية : أوال
) من هذا القانون . حق لها ان  ) من المادة ( الحكام البند (ثالثاالعراقية وفقا
بقولها : " إذا تخلت المرأة العراقية عن جنسيتها  ) من قانون الجنسية العراقية
الفقرة األولى من المادة   نصت على هذه الحالة السترداد الجنسية العراقية

)۱۳ 
ً ً۱۰

 -ً 
ا

ً 

ضرورة توافر الشروط التالية
بموجب هذه الحالة  المفقودة العراقية    ويشترط السترداد الزوجة لجنسيتها

 : 

القانون المدني العراقي والتي تقضي بسريان القانون العراقي 
من  لسنة ۱۹٥۹ إلى الفقرة الخامسة من المادة (وذلك إستنادا

۱۸۸ الشخصية العراقي رقم  وفق قانون االحوال  ونافذاصحيحا
العراقية المفقودة بموجبه، وفي هذا النطاق يجب ان يكون الزواج 
غير الزواج فال تشملها هذه الفقرة وال تستطيع استرداد جنسيتها 
أما اذا فقدت الزوجة جنسيتها العراقية بسبب آخر  العراقية 
) من قانون الجنسية   ألحكام المادة (زوجها األجنبي وفقا
الشرط األول : أن تتخلى الزوجة عن جنسيتها العراقية باختيارها الكتسابها جنسية 

ً۱۲
)
3F

۱( ، 

ً ً) (
 ً۱۹ (

                                                           

الجنسية العراقية" .
 تخليها عن العراقي واكتسبت جنسية زوجها فإنها ال تفقد جنسيتها العراقية ما لم تعلن تحريريا

) من قانون الجنسية العراقية على أنه : " اذا تزوجت المرأة العراقية من غير  تنص المادة ( )۱( ۱۲
ً
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۲۰ 

جنسية أصلية أو مكتسبة.
ستوي ان تكون الجنسية العراقية التي تخلت عنها المرأة  ، كما

 )4F۱( ً وقت أنعقاد الزواجعلى الزواج اذا كان أحد الزوجين عراقيا
ي 

 

أصلية أو مكتسبة
الجنسية العراقية التي يتمتع بها الزوج في الحالة األخيرة جنسية 
جنسية أجنبية وتخليها عن جنسيتها العراقية، ويستوي ان تكون 

بعد انتهاء عالقتها الزوجية األولى والتي كانت سب في اكتسابها با
الجنسية العراقية أو ان تتزوج من شخص يتمتع بالجنسية العراقية 
الشرط الثاني : ان يكتسب زوجها األجنبي الجنسية العراقية بإحدى طرق اكتساب 

ً

 )5F۲( . 

العراقية . 
كتساب الجنسية   الزواجها من زوجها العراقي من اجل ان تستطيع ان تقدم طلبا
المتزوجة من عراقي والتي بقيت مقيمة في العراق مدة خمس سنوات طيلة مدة 
جانب جنسيتها االجنبية وذلك على العكس من الوضع القانوني للزوجة االجنبية 
المشرع العراقي قد اجاز لها في ذات المادة االحتفاظ بجنسيتها العراقية الى 
) من قانون الجنسية العراقية النافذ على الرغم من ان  بموجب المادة (
وان فضلت التخلي عن جنسيتها العراقية بعد اكتسابها جنسية زوجها االجنبي 
العراقي الى منحها الحق في استرداد جنسيتها العراقية المفقودة وهي التي سبق 
الكتسابها جنسية زوجها االجنبي ليس لها اي امتياز او اولوية تدفع المشرع 
ويرى الباحث في هذا الصدد ان الزوجة التي تخلت عن جنسيتها العراقية 

۱۲

ً
 

للجنسية العراقية .
المجال امامها السترداد جنسيتها العراقية المفقودة لمجرد اكتساب زوجها 
األجنبي بموجب المادة (۱۲) من قانون الجنسية العراقية النافذ وعدم فسح 
الزوجة التي سبق وان تخلت عن جنسيتها العراقية الكتسابها جنسية زوجها 

ً على ذلك نعتقد انه كان من االجدر بالمشرع العراقي التشدد مع وبناءا

 

                                                           

القانون العراقي وحده ".
 وقت انعقاد الزواج يسري في االحوال المنصوص عليها في هذه المادة اذا كان احد الزوجين عراقيا

على انه : "  ) لسنة  ) من القانون المدني العراقي رقم ( ) تنص الفقرة الخامسة من المادة ( )۱۱۹٤۰۱۹٥۱ 
ً

 

القاهرة النهضة العربية
الطبعة األولى القانون الدولي الخاص ) انظر في هذا المعنى : د. أحمد عبدالكريم سالمة دار  - - -۲(

 .۳۸۰ص -۲۰۰۸ - -
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۲۱ 

إقامتها في العراق أو أي إجراء آخر
طلب االسترداد دونما حاجة إلى موافقة وزير الداخلية أو إشتراط 
تقديمها   من تاريخجنسيتها العراقية المفقودة بحكم القانون إعتبارا
تحريرية وذلك بطلب يقدم إلى وزير الداخلية وترجع اليها 
الشرط الثالث : ان تعلن المرأة عن رغبتها في إسترداد الجنسية العراقية بصورة 

ً 

 )6F۱( . 

البلد الذي تقيم فيه 
العراقية وتقديمها طلبا باالسترداد الى السفارة او القنصلية العراقية الموجودة في 
لمجرد اكتساب زوجها للجنسية العراقية او زواجها من شخص يتمتع بالجنسية 
القانون وبكل سهولة ويسر ان تسترد جنسيتها العراقية التي سبق وان تخلت عنها 
تقديمها طلب استرداد جنسيتها العراقية المفقودة وهذا االمتياز يتيح لها بحكم 
االمتياز يتمثل في عدم اشتراط اقامتها في العراق او على االقل وجودها فيه وقت 
) من قانون الجنسية العراقية النافذ ، وهذا  زوجها االجنبي بموجب المادة (

 اخر للزوجة التي سبق وان تخلت عن جنسيتها العراقية الكتسابها جنسية امتيازا
ويرى الباحث في هذا الصدد ان المشرع العراقي عاد مرة اخرى وأعطى 

ً
۱۲

. 

في هذه الحالة .
العراقية الى جانب جنسيتها االجنبية ولكنها فضلت التخلي عن الجنسية العراقية 
زوجها االجنبي على الرغم من ان المشرع العراقي قد اجاز لها االحتفاظ بجنسيتها 
العراقية لهذه الزوجة التي سبق وان تخلت عن جنسيتها العراقية وفضلت جنسية 
التساهل الموجود في استردادها ، وكأن الدولة العراقية متهافتة على رد الجنسية 

العراقية على الصعيد الدولي من المزيد من الصالبة وصعوبة الحصول عليها بدال
ونعتقد بضرورة التشدد في مسائل الجنسية العراقية وذلك العطاء الجنسية 

 ً

 

عنها بارادتها .
مضي هذه السنة ان تقدم طلب استرداد جنسيتها العراقية التي سبق وان تخلت 
الصدد واشتراط اقامة الزوجة في العراق مدة ال تقل عن سنة واحدة ويحق لها بعد 

ً على ذلك نرى انه كان من االجدر بالمشرع العراقي التشدد في هذا وبناءا

 

                                                           

وما بعدها.
مصر دروس في القانون الدولي الخاص انظر في هذا المعنى : د. هشام علي الصادق )۱( - - - ۲۰۰٤- 

   ۱٤٤ص
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۲۲ 

في العراق سنة واحدة قبل تقديم الطلب وان تكون موجودة فيه وقت تقديمه ) .
وترجع اليها الجنسية العراقية من تاريخ تقديمها ط بذلك على ان تكون قد اقامت لبا

اذا تزوجت من شخص يتمتع بالجنسية العراقية بعد انقضاء زواجها االول  : أوال
) من هذا القانون حق لها ان تسترد جنسيتها العراقية في الحاالت اآلتية  المادة (

التعديل على النحو االتي : ( الحكام اذا تخلت المرأة عن جنسيتها العراقية وفقا
(اوال) من المادة (۱۳) من قانون الجنسية العراقية النافذ لتصبح الصياغة بعد 
واستنادا الى كل ما تقدم فأننا نقترح على المشرع العراقي تعديل نص الفقرة 

ً
۱۲

 -ً 
ً

 

 يعالج ذلك . باقي قوانين الجنسية العربية المقارنة إلى هذه المسألة ولم تورد نصا
، في حين لم تشير  زوجها االجنبي  بذلك ووافق وزير الداخليةاذا قدمت طلبا
الجنسية المصرية للمرأة استرداد جنسيتها المصرية المفقودة الكتسابها جنسية 
  أما بالنسبة لموقف تشريعات الجنسية العربية المقارنة فقد أجاز قانون 

ً )7F۱( 
ً 

 المطلب الثاني

 استرداد المرأة لجنسيتها العراقية إلنتهاء عالقتها الزوجية

على ان تكون موجودة في العراق عند تقديمها الطلب " .
 بذلك، أو طلقها أو فسخ عقد الزواج ترجع اليها الجنسية من تاريخ تقديمها طلبا

اذا توفى عنها زوجها  لها ان تسترد جنسيتها العراقية بالشروط اآلتية : .... ثانيا
۱۰) من هذا القانون . حق  ) من المادة ( الحكام البند (ثالثاجنسيتها العراقية وفقا
بقولها : " إذا تخلت المرأة العراقية عن  ) من قانون الجنسية العراقية
   نصت على هذه الحالة ألسترداد الجنسية العراقية الفقرة الثانية من المادة 

)۱۳ 
ً ً

 -ً 
ً

 

الشروط التالية : 
الجنسية العراقية بموجب هذه الحالة ضرورة توافر    ويشترط السترداد

 

زوجها االجنبي، ونحيل في ذلك إلى ما سبق عرضه في الشرط 
الكتسابها جنسية   الشرط األول : ان تتخلى المرأة عن جنسيتها العراقية باختيارها

                                                           

بمجرد زواجها من مصري متى اعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك " .
فقدت هذه الجنسية وكذلك التي من أصل مصري تكتسب الجنسية المصرية بمجرد منحها لزوجها او 
) من قانون الجنسية المصرية على أنه : " الزوجة التي كانت مصرية الجنسية ثم  تنص المادة ( )۱( ۱٤
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۲۳ 

العراقية المفقودة
األول من الحالة األولى من حاالت استرداد المرأة لجنسيتها 

 )
8F

۱( .  

زواجهما منه أو فسخ عقد طالقها 
الشرط الثاني : ان تنتهي عالقتها الزوجية بزوجها االجنبي بوفاته عنها أو 

   )9F۲( . 

المفقودة.
تستطيع المرأة استرداد جنسيتها العراقية   للتطبيق ومن ثم الالنص مجاال
بالخلع أو التفريق القضائي فال يجد هذا  االسباب المذكورة في النص كانقضائها
الزوجية على سبيل الحصر ومن ثم فإذا انتهت الرابطة الزوجية بسبب اخر غير 
ويؤخذ على المشرع العراقي إنه أورد هذه األسباب التي تنتهي بها الرابطة 

 
ً 

 

العراقية المفقودة في حال انتهاء الرابطة الزوجية ألي سبب كان .
جنسيتها العراقية الكتسابها جنسية زوجها األجنبي في العودة إلى جنسيتها 
بأسباب معينة دون أخرى من أجل فسح المجال أمام المرأة التي تتخلى عن 
الرابطة الزوجية دون تحديدها  االخرى وهو ما يستوجب إطالق عبارة انتهاء
وعدم حصر االسباب التي تنقضي بها الرابطة الزوجية وتناسي االسباب 
وبتصورنا فإنه كان األجدر بالمشرع العراقي تدارك هذا النقص التشريعي 

 

 

العراقية المفقودة بحكم القانون  العراق، وترجع اليها جنسيتها
تقديمه عن طريق الممثليات العراقية أثناء إقامتها في خارج 

 اذا تم عند تقديم طلب االسترداد وبعكسه ال يكون الطلب مقبوال
وزير الداخلية ويشترط في ذلك ان تكون موجودة في العراق 
استرداد الجنسية العراقية بصورة تحريرية وذلك بطلب يقدم إلى 

ي الشرط الثالث : ان تفصح المرأة بعد أنتهاء الرابطة الزوجية عن رغبتها ف

ً

 

                                                           
راجع ما سبق ، ص     . )۱ ( 

۱۹۲وما بعدها.  ۱۹٦۷ بغداد مطبعة إإلر شاد الطبعة الثانية العراقي
الجنسية ومركز االجانب وأحكامها في القانون  أنظر في هذا المعنى : د. حسن الهداوي )۲ (- 

 ص - - - - -
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۲٤ 

موافقة وزير الداخلية أو أي إجراء اخر
ً من تاريخ تقديمها طلب االسترداد دونما حاجة الى اعتبارا

)
10F

۱( . 

يشترط وجوب إقامتها في العراق.
العراقية ثم تعود إلى محل إقامتها في خارج العراق طالما ان المشرع العراقي لم 
تعود إلى العراق لتقدم طلب االسترداد إلى وزير الداخلية وتسترد الجنسية 
بإمكانها ان  العراق وقت تقديم طلب االسترداد وليست مقيمة فيه، وهذا يعني انه
 ويالحظ على المشرع العراقي انه اشترط فقط ان تكون المرأة موجودة في 

 

 

 البتة ،انه ال يعد شرطا
) من قانون الجنسية العراقية شرط غير شديد السترداد الجنسية العراقية بل 
تخلت عن جنسيتها العراقية الكتسابها جنسية زوجها االجنبي بموجب المادة 
ويرى الباحث ان مجرد الوجود في العراق من قبل الزوجة التي سبق وان 

)۱۲
ً 

أوهنت والئها للدولة العراقية.
التي اقتضت تخليها عن جنسيتها العراقية ومن ثم أضعفت روح المواطنة لديها 
روح الوالء للدولة واالندماج في المجتمع العراقي بعد انقضاء الرابطة الزوجية 
جنسية زوجها األجنبي، ذلك ان هذا الشرط سيعمل بال أدنى شك على إعادة بث 
العراق كشرط السترداد المرأة لجنسيتها العراقية التي تخلت عنها الكتسابها 
وبتصورنا فانه كان من األجدر بالمشرع العراقي ان ينص على اإلقامة في 

 و

تاريخ تقد بذلك، على أن تكون مقيمة في العراق عند تقديمها الطلب ) .يمها طلبا
النحو اآلتي : ( اذا انتهت الرابطة الزوجية ترجع اليها الجنسية العراقية من 
) من قانون الجنسية العراقية لتصبح الصياغة بعد التعديل على  من المادة (

ً إلى ذلك فإننا نقترح على المشرع العراقي تعديل نص الفقرة الثانية واستنادا
۱۳

ً 

اتجاهين، االول أجاز للمرأة استرداد جنسيتها بحكم القانون ، إذ أجاز قانون 
أما بالنسبة لموقف تشريعات الجنسية العربية المقارنة فقد انقسمت إلى 

                                                           

بعدها.
وما  ۲۰۰۸ بيروت المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع األولى
الطبعة  دروس في القانون الدولي الخاص انظر في هذا المعنى : د. عبده جميل غصوب )۱( - - 

۷۰٤ص - - - -
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۲٥ 

إيراد نص قانوني يعالج هذه المسألة.
، وانفرد قانون الجنسية المغربية والسودانية بعدم  والعمانية السورية

الحاالت الجنسية التي تنقضي بها الرابطة الزوجية وهذا ما أخذ به قانونا
الصالحية على الموافقة على طلب استرداد المرأة لجنسيتها وذلك في جميع 
الزوجية في حاالت محددة فقط، أما االتجاه اآلخر فقد منح السلطة المختصة 
القانون وجوب أن تتخلى عن جنسية زوجها األجنبية بعد أنقضاء الرابطة 
كي تسترد المرأة جنسيتها بحكم  مصر، وأشترط قانون الجنسية اإلمارتية
جميع الحاالت التي تنقضي بها الرابطة الزوجية بشرط أن تكون مقيمة في 

الجنسية المصرية للمرأة استرداد جنسيتها بحكم القانون وفي فقد أجاز أيضا
، أما قانون  أي شرط وفي جميع الحاالت التي تنقضي بها الرابطة الزوجية
للمرأة استرداد جنسيتها بحكم القانون وبدون  واليمنية ( الجنسية األردنية

11F

۱(  ، )12F۲( 
 

 )
13F

۳( ً

 )14F٤( 

 ً
 )15F٥ ( ، )16F٦( 

 

                                                           

الزوجية ألي سبب من األسباب " .
ا الغرض اذا إنقضت   الحكام هذا القانون ويحق لها العودة الى جنسيتها األردنية بطلب تقدمه لهذوفقا
تزوجت من غير أردني وحصلت على جنسية زوجها االحتفاظ بجنسيتها االردنية اال اذا تخلت عنها 
ص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون الجنسية األردنية على انه : " للمرأة األردنية التي  تن) ۱(

ً
 

االسترداد " 
الحكام المادتين (۱۲،۱۰) من هذا القانون ان تسترد هذه الجنسية عند أنتهاء الزوجية اذا طلبت هذا 
) من قانون الجنسية اليمنية على انه: " للمرأة اليمنية التي فقدت الجنسية اليمنية طبقا ) تنص المادة ( )۲۱٤ ً

. 

مصر او عادت لإلقامة فيها وقررت رغبتها في ذلك " . 
ذلك ووافق وزير الداخلية، كما تسترد الجنسية المصرية عند انتهاء الزوجية اذا كانت مقيمة في 
) ان تسترد الجنسية المصرية اذا طلبت  ) والفقرة األولى من المادة ( للفقرة األولى من المادة (
) من قانون الجنسية المصرية على انه : " يجوز للمصرية التي فقدت جنسيتها طبقا تنص المادة ( )۳( ۱۳ ً

۱۱۱۲

 

شرط ان تتخلى عن جنسية زوجها... " . 
اكتسبت جنسية زوجها االجنبي الجنسية ثم توفى عنها زوجها أو هجرها أو طلقها ان تسترد جنستها 
) من قانون الجنسية اإلماراتي على انه : " ........ وللمواطنة بحكم القانون التي  ) تنص المادة ( )٤۱۷

 ب

الوزير بقرار يصدر عنه " .
) أن تستردها عند إنتهاء الزوجية اذا طلبت ذلك ووافق   الحكام المادتين (جنسيتها وفقا
) من قانون الجنسية السورية على انه : " يجوز للمرأة العربية السورية التي فقدت  ) تنص المادة ( )٥۱٤

ً۱۱-۱۲
 

االستقرار فيها " .
لوزير الداخلية وكانت اقامتها العادية في عمان او كانت قد عادت اليها وأقرت برغبتها في 
طلبا العمانية اذا قدمت ويجوز لها في حالة انتهاء الزوجية ألي سبب كان طلب استرداد جنسيتها

 لوزير الداخلية عنها الكتساب جنسية زوجها......... تحتفظ بجنسيتها العمانية اال اذا قدمت طلبا
) من قانون الجنسية العمانية على انه : " المرأة العمانية التي تتزوج من أجنبي  ) تنص المادة ( )٦۱۱

ً
   ً
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۲٦ 

 المبحث الثاني

المفقودة العراقية    االثار القانونية المترتبة على استرداد الزوجة لجنسيتها

والبالغين لسن الرشد.
من يتبع شخص من أسترد الجنسية العراقية من زوجته وأوالده القصر منهم 
أسترد الجنسية العراقية، كما يترتب على االسترداد اثار قانونية جماعية تمتد إلى 
يترتب على استرداد الجنسية العراقية آثار قانونية فردية تتعلق بشخص نت 

 

الجماعية المترتبة على استرداد الزوجة لجنسيتها العراقية المفقودة .
المفقودة االثار القانونية ، ثم سنبحث ثانيا العراقية استرداد الزوجة لجنسيتها

ً ً على ذلك فإنناوبناء االثار القانونية الفردية المترتبة على سنبحث أوال
   ً

 

المطلبين اآلتيين   :ً الى ذلك فإننا سنقسم هذا المبحث الى واستنادا

 المطلب االول

المفقودة
العراقية   االثار القانونية الفردية المترتبة على استرداد الزوجة لجنسيتها

 

االسترداد على أنه نوع من أنواع التجنس من عدمه.
العراقية فإن االمر يتوقف على مدى تكييف  بالحقوق المتولدة عن جنسيته
أما بالنسبة لتمتعه للجنسية أن يمتد ذلك بأثر رجعي من تاريخ فقده

للجنسية العراقية دون  العراقية مرة أخرى بإثر فوري من يوم إسترداده صفته
سترد  عود وطني العراقية المفقودة فإنه زوجة جنسيته تو ةً ت ا اال تاذا استرد

 ا ا
 ا . )17F۱(  ا

 ا
 

ة)  المفقو المتجنس (المسترد لجنسيت ولكن هذا بين الجنسية االصيلة والطارئة ،
الذي يميز  التاريخ هو وهذ االفي تاريخ الحق على الميالد االسترداد ال تتوافر
الواقعة بين فقد الجنسية  واستردادها ؛كما ان الشروط الالزمة لمباشرة حق 
العودة الالحقة لجنسية سابقة ال تزيل عن الشخص صفة االجنبي في الفترة 
ان  للجنسية فهو تجنس من نوع خاص، ويبرر هذا الفقه رأيه باعتبار الطارئ

ً من انواع الكسب يرى جانب من الفقه ان استرداد الجنسية يعد نوعا
  

    
د ه  

                                                           

۱۲۸ ۲۰۰۹ القاهرة العاتك لصناعة الكتاب الطبعة الثالثة
الجزء األول القانون الدولي الخاص د. غالب علي الداودي ود. حسن محمد الهداوي )۱( - - - 

  .ص - - - -
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۲۷ 

بالدولة ثم اتصل  بها مرة اخرى انقطع ارتباطهم 
يعد من الوطنيين القدامى  الذين  من التمتع ببعض حقوق الوطنيين ذلك  انه
التجنس فيما يتعلق  بفترة الريبة  التي يحرم خاللها المتجنس ألحكام    ال يخضع

 
 )

18F

۱( . 

شخص سبق وان كان عضوا في شعب الدولة وقديم العهد بجنسيتها
المفقودة معاملة المتجنس  حديثا كون االول هو  اال يعامل  المسترد لجنسيته
الة توجب  اختالف شروط التجنس عن االسترداد ، فضال عن ان قواعد الع يفسر
سبب كان وهذا ما  االنتماء السابق وفقد االسترداد فيفترض وجود مثل هذا
من صور التجنس فالتجنس يفترض عدم وجود انتماء سابق لجنسية الدولة اما 
ويذهب غالبية الفقه الى ان االسترداد ليس باي حال  من االحوال  صورة 

 ألي ه 
د 

 
)
19F

۲(.  

في االسترداد تختلف عن تلك الواجب توافرها في التجنس.
ان يكون االسترداد وسيلة من وسائل التجنس، كما ان الشروط الواجب توافرها 

 عن التجنس وكسب الجنسية ألول مرة وال يمكن بأي حال من االحوال مستقال
قانون الجنسية العراقية يؤكد وبما ال يقبل الشك ان استرداد الجنسية يأخذ وصفا
عن ان االتجاه المعتمد في تشريعات الجنسية العربية ومنها  فضال مرة ألول
يعود الى جنسية سبق وان تمتع بها بخالف المتجنس  الذي يدخل في الجنسية 
ويرى الباحث ان ما ذهب الية غالبية الفقه هو الصواب بعينه فالمسترد 

   ً  
 ً

ً

 

قانون الجنسية العراقية ) من المادة التاسعة من(ثانيا
كي  إلى الفقرة تمكن من إشغال منصب وزير أو عضو في هيئة برلمانية إستنادا

مر بفترة الريبة مرة ثانية ستردها مكتسبة وال  أصلية وإن كانت مكتسبة فإنه
ستردها  السابقة أصلية فإنه إذا كانت جنسيته  ، الجنسية عليها قبل فقده كان
تي  العراقية بذات الدرجة والصفة ا  بالحقوق المتولدة عن جنسيتهتمتع مجددا
عود  العراقية المفقودة  سترد جنسيته زوجة التي ت ات ً    على ذلك فإن الوبناء

ل اًتو
ت ا اف  ا ت

 تت ا
ًت
ً  )20F۳( . 

                                                           
مصدر سابق ۳۰٦؛ د. هشام علي صادق مصدر سابق د. شمس الدين الوكيل  - -ص - -) ۱(

 .۱٥٥ص

مصدر سابق أحمد عبدالكريم سالمة
؛ د.  بيروت منشورات صادر الحقوقية الجنسية اللبنانية بدوي أبو ديب ۲۱٥ص-۲۰۰۱ - - - - )۲(

  .۳۹۸ص- -

) من هذا   ألحكام المواد(الذي يحصل على الجنسية العراقية بطريق التجنس وفقا
اقية على انه : " ال يجوز لغير العراقي  ) من المادة التاسعة من قانون الجنسية العرتنص الفقرة (ثانيا )۳( ً

ً۱۱ ،۷ ،٤، ٦
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۲۸ 

األجانب للعقار في العراق
شمل بقانون تملك  ، كما ال األجنبية صفته وفقد عراقي قد أصبح كونه
المنصوص عليه في قانون إقامة األجانب في العراق رقم (۱۱۸) لسنة ۱۹۷۸
لعودة إلى العراق بدون سمة دخول وبدون التقيد باإلجراءات  ستطيع  كما 

خاللها كان أجنبي للجنسية خدمة ألغراض التقاعد والترفيع ألنه فقده
مدة  العراقية المفقودة دون احتساب لجنسيته السابقة بعد استردادها وظيفته
إلى  الجنسية العراقية يجوز إعادته قبل فقده موظف زوجة  ا ا ة ال تواذا كان

  ا  ا
  . )21F۱(  ةً  ا ا
ات

 
ت  )22F۲(  ا ت ةً  ت ا

 . 

حال تنازع القوانين على ذلك
العراقية في  التطبيق على مسائل االحوال الشخصية للشخص المسترد لجنسيته
كما يترتب على االسترداد أن يصبح التشريع العراقي هو القانون الواجب 

 
 )23F۳( .  

العراقية مدعى عل لجنسيته المسترد كون فيها الزوجة التي 
ً في الدعاوى  دوليا قضائياويصبح القضاء العراقي هو المختص إختصاصا ً َ

(ا يه ا ة ت
24F

٤( . 

عراقية الجنسية لصيرورته
في سجل االحوال المدنية  للجنسية العراقية، ويعاد تفعيل قيده استرداده
لتزم بااللتزامات الملقاة على عاتق الوطنيين من تاريخ  عود الزوجة  توتكما 

 ا ا
(  ا

25F

۱( .  

                                                                                                                                              

الجنسية العراقية" .
ً او عضو في هيئة برلمانية قبل مضي عشر سنوات على تاريخ اكتسابه القانون ان يكون وزيرا

  
وما بعدها. مصدر سابق د. غالب علي الداودي ود. حسن محمد الهداوي    ۱۲۸ص- - )۱(

استمارة خبر الوصول التي يقرر شكلها الوزير" . 
في دخوله العراق او خروجه منه احدى الطرق المعينة في قانون جوازات السفر.  ويوقع ان يمال

ان يسلك  الوثيقة. على سمة الدخول مؤشرة في جواز سفره او في وثيقة السفر. ان يكون حائزا
تقوم مقام الجواز صادرة من سلطة مختصة  تخول حاملها حق العودة الى البلد الذي صدرت منه 

المفعول صادر من سلطة مختصة في وثيقة بلده او اية سلطة اخرى معترف بها أو ان يكون حامال
الجمهورية العراقية او الخروج منها اال وفق الشروط اآلتية:  جواز سفر ساري ان يكون حامال

تنص المادة الثالثة من قانون اقامة االجانب في العراق على انه : " ال يجوز دخول االجنبي اراضي  )۲( 
۱- ً

 ً

۲- ً۳- 
٤- ْ

  

عراقيا وقت انعقاد الزواج يسري القانون العراقي وحده" . 
والتي تنص على انه : " في االحوال المنصوص عليها في هذه المادة اذا كان احد الزوجين 
) لسنة  ) من القانون المدني العراقي رقم ( انظر على سبيل المثال الفقرة الخامسة من المادة ( )۳( ۱۹٤۰

۱۹٥۱ 
 

يترتب في ذمته من حقوق حتى ما نشأ منه في الخارج".
) من القانون المدني العراقي على انه : " يقاضي العراقي امام محاكم العراق عما  تنص المادة ( )٤( ۱٤
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۲۹ 

توافرها إلسترداد تختلف تماما عن تلك الواجب توافرها في التجنس
المقارنة غير متطلبة في االسترداد بل ان الشروط الواجب  عليها في التشريعات
التجنس المنصوص   عن إن شروط النصوص القانونية المنظمة للتجنس، فضال
الجنسية مقترنة بالنصوص القانونية المنظمة ألحكام فقد الجنسية وليس ضمن 

 للتجنس، إذ وردت النصوص القانونية المنظمة ألحكام استرداد انه ليس طريقا
التبويب المعتمد فيها لتنظيم أحكام إسترداد الجنسية يدل وبما ال يقبل الشك على 
وكذا الحال بالنسبة لموقف تشريعات الجنسية العربية المقارنة، إذ إن 

ً

ً
 

 )26F۲( .  

 المطلب الثاني

المفقودة
العراقية   االثار القانونية الجماعية المترتبة على استرداد الزوجة لجنسيتها

 

 

المفقودة . العراقية هم لجنسيته سن الرشد بإسترداد والد
العراقية المفقودة ، كما يمكن ان يتأثر االوالد القصر والبالغين  جنسيتها استرد
تتعلق بزوج من  االجنبي بموجب المادة (۱۲) من قانون الجنسية العراقية النافذ
التي سبق وان تخلت عنها بارادتها الكتسابها جنسية زوجها  العراقية لجنسيتها
االثار القانونية الجماعية التي من الممكن ان تترتب على استرداد الزوجة 

  
 

  ت
   ات

) من قانون الجنسية العراقية النافذ ، او ان الرابطة الزوجية بين الزوجين قد 
) من المادة لمفقودة بموجب الفقرة (اوال زواجها منه قد استردت جنسيتها العراقية ا

 بالجنسية العريكون متمتعا وفي كلتا الحالتين تكون الزوجة بسبب اقية اصال
فقط ذلك ان الزوج في هذه الحالة اما ان يكون قد اكتسب الجنسية العراقية او ان 
وسوف يقتصر بحثنا في هذا المطلب على اآلثار القانونية المتعلقة باالوالد 

ًً
ً

)۱۳

                                                                                                                                              

وما بعدها.  سوريا دمشق
مطبعة جامعة  الجزء األول في الجنسية القانون الدولي الخاص د. فؤاد ديب انظر في هذا المعنى )۱(  - - - 

   ۱۸۷ص-۱۹۸۸ - -

قانونية تعالج موضوع استرداد الجنسية.
السودانية بعدم ايراد نصوص  ) من قانون الجنسية اليمنية، وانفرد قانون الجنسية
) من قانون الجنسية العمانية، وكذلك المواد  الجنسية المصرية، وكذلك المواد (
) من قانون  ) من قانون الجنسية اإلمارتية، وكذلك المواد (  المادتين (
) من قانون الجنسية السورية، وكذلك  قانون الجنسية المغربية وكذلك المواد ( 
) من  /ب ) من قانون الجنسية االردنية ، وكذلك الفصلين ( أنظر المادتين( )۲( ۸/۲ – ۱۷۱٥- ۱۸/۲

۱۱/۳- ۱٤- ۱٥- ۲٤
۱۷- ۱۸۱۱- ۱۳- ۱۸/۲

۹- ۱۱- ۱۲- ۱٤
)۱٤- ۱٥- ۱٦ 
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۳۰ 

) من قانون الجنسية العراقية النافذ الى الفقرة (ثانيا) من المادة (
انقضت وبسبب هذا االنقضاء استردت الزوجة جنسيتها العراقية المفقودة استنادا 

 ً۱۳ . 

تم بموجبها استرداد الجنسية العراقية، وهو ما سنبحثه على النحو اآلتي :
ن لسن الرشد، كما يختلف هذا التأثر حسب الحالة التي  هؤالء االوالد قصر أو بالغ
العراقية حسب ما إذا كان  هم لجنسيته والد  ات  يختلف تأثر األوالد باسترداد

ي
 

النافذ  قانون الجنسية العراقية
) من  من المادة ( االسترداد قد تم بموجب الفقرة(اوال) أو بموجب الفقرة (ثانيا
بها الجنسية سواء كان  استردت هم  لجنسيته كانت الطريقة التي العراقية أيا والد
السترداد بالغين لسن الرشد فإنهم يستردون جنسيتهم العراقية بصورة تلقائية وتبعا

جنسيته غير العراقية المفقودة صغارا استر زوجة ً ا دتي تال ً : اذا كان اوالد الأوال
 ً 

 ً ات
 ً(ً ۱۳

 .  

النافذ من قانون الجنسية العراقية
) من المادة (يكونوا مقيمين معه في العراق وهو ماينطبق ونص الفقرة (أوال

بإن إكتساب الشخص للجنسية العراقية يجعل أوالده القصر عراقي على أن ين أيضا
العراقية المفقودة  للنص القانوني الذي يقضي يتم وفقا هم لجنسيته السترداد والد

إلى ان استرداد الصغار لجنسيتهم العراقية تبعا ً  )27F۱( ويذهب رأي في الفقه
ً ات

ً
ً۱٤ (

  )
28F

۲( .  

او عنصرية أو طائفية.
ها ألسباب سياسية  عنها أو فقد العراقية بعد أن تخل سترد جنسيته زوجة
كتسب الجنسية العراقية ألول مرة وال ينصرف إلى أوالد  الزوجة األجنبي
أوالد  نص يقصد العراقية واضح وصريح وال يحتاج إلى تأويل أو تفسير، فا
۱٤) من قانون الجنسية  ) من المادة (ويرى الباحث إن نص الفقرة (أوال  ً

 ل
تي تال ة

ت ت اتي تال ال
 

اوالده غير البالغين سن الرشد...." ، ومفهوم المخالفة يقضي بأنه اذا إسترد 
) من المادة((ثانيا لذلك ) على انه : " اذا فقد عراقي الجنسية العراقية يفقدها تبعا

۱۸) من قانون الجنسية العراقية النافذ ، اذ تنص الفقرة  ) بداللة المادة  المادة(
) موبتصورنا فإن السند القانوني األمثل لذلك هو مفهوم المخالفة للفقرة (ثانيا ن ً    

۱٤)
ً۱٤ً

                                                           
مصدر سابق ) د. غالب علي الداودي ود. حسن محمد الهداوي   .۱۳۰ص - -۱(

العراق.
الجنسية العراقية يصبح اوالده غير البالغين سن الرشد عراقيين بشرط ان يكونوا مقيمين معه في 
) من قانون الجنسية العراقية على انه : " إذا اكتسب غير العراقي  ) من المادة (تنص الفقرة(اوال )۲( ً۱٤
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۳۱ 

المفقودة  العراقية
) فهي النص القانوني الخاص بإسترداد الزوجة لجنسيتها الرشد، أما المادة 

ً شخص جنسيته العراقية أوالده الصغار غير البالغين سن المفقودة يستردها أيضا
)۱۸ 

 . 

على ان يكونوا مقيمين معه في العراق ) . عراقيين أيضا
إكتسب شخص الجنسية العراقية أو أستردها يصبح اوالده غير البالغين سن الرشد 
من قانون الجنسية العراقية لتصبح الصياغة بعد التعديل على النحو اآلتي : ( اذا 

) من المادة ((أوال ننا نقترح على المشرع العراقي تعديل نص الفقرة ذلك ف
التشريعي في قانون الجنسية ومعالجة الموضوع بصورة  إلى صريحة وإستنادا

كما يرى الباحث أنه كان األجدر بالمشرع العراقي تالقي هذا النقص 
ً

) ۱٤ً ا

 ً 

) بداللة المواد (۱۳ المصرية استنادا الى مفهوم المخالفة للمادة 
ه لجنسيته قانون الجنسية المصرية يسترد الصغير جنسيته تبعا السترداد والد

وفي  ) بداللة المادة (  إلى مفهوم المخالفة للمادة (المغربية استنادا
ه لجنسيته قانون الجنسية المغربية  السترداد والديسترد الصغير جنسيته تبعا

باسترداد الجنسية، ففي   إلى مفهوم المخالفة للنصوص القانونية الخاصة إستنادا
هم  سترد جنسيته لوال تبعاالوطنية يستردون جنسيتهم الوطنية أيضا زوجة
على إن األوالد القاصرين   لم تعالج هذه المسألة بصورة صريحة إنما يستدل أيضا
أما بالنسبة لموقف تشريعات الجنسية العربية المقارنة فيالحظ عليها إنها 

ً
ً اتي تال لل تدً

ً
 اتً

ً۲۱۱٥()29F۱ ( ،
 ات

)۱۱/۲-۱٤-
۱۸/۲()30F۲( .  

                                                           

 بها كجنسية اصلية عندما يطلب ذلك " . وجب مرسوم لكل شخص كان متمتعا
) منه على انه : " يمكن تخويل استرجاع الجنسية المغربية  في المرسوم " . كما ينص الفصل (
فانه ال يمتد اثر فقدان الجنسية الى االوالد اال اذا نص على ذلك صراحة  من الفصل  المقطع 

باالمر القا . اما في الحالة المنصوص عليها في صرين الغير متزوجين اذا كانوا يسكنون معه فعال
يمتد اثره بحكم القانون الى اوالد المعني  من الفصل  المنصوص عليه في المقطعات 
) من قانون الجنسية المغربية على انه : " ان فقدان الجنسية المغربية في االحوال  ينص الفصل ( )۱( ۲۱

 ۱۹ ٤و۲و۱
ً

٥ ۱۹ 
۱٥

  ًبم

) منه على انه : " الزوجة التي  عادت لإلقامة فيها وقررت رغبتها في ذلك "، كما تنص المادة (
ووافق وزير الداخلية. كما تسترد الجنسية المصرية عند انتهاء الزوجية اذا كانت مقيمة في مصر او 
اذا طلبت ذلك ان تسترد الجنسية المصرية والفقرة االولى من المادة  االولى من المادة 

المصرية" ، كما تنص المادة ( للفقرة ) منه على انه : " يجوز للمصرية التي فقدت جنسيتها طبقا
لقانونها، على ان يسوغ لهم خالل السنة التالية لبلوغهم سن الرشد ان يقرروا اختيار الجنسية 
فتزول عنهم الجنسية المصرية اذا كانوا بحكم تغيير جنسية ابيهم يدخلون في جنسيته الجديدة طبقا
) من قانون الجنسية المصرية على انه : " اما االوالد القصر  تنص الفقرة الثانية من المادة ( )۲( ۱۱
 ً

۱۳ً
۱۱ ۱۲   

۱٤
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۳۲ 

االصلية الى ابنائها بغض النظر عن جنسية زوجها
العربية الخاصة بالجنسية لم تعطي لالم الوطنية الحق في نقل جنسيتها الوطنية 
هذه التشريعات  االم الوطنية بغض النظر عن جنسية االب ، وبعبارة اخرى فان
منح جنسيتها الوطنية االصلية البناء  بالمشرع المصري والمغربي والعراقي) 
تقرر ( اسوة الوطنية باسترداد والدته لجنسيتها الوطنية ذلك ان هذه القوانين لم
فإن الصغير ال تتأثر جنسيته  العربية االخرى ن الجنسية   يانوأما في ق

  ً
)
31F۱( 

 

 )32F۲( . 

من قانون الجنسية العراقية النافذ 
۱٤ ) من المادة ( الى احكام الفقرة (ثانيااسترداد جنسيتهم العراقية المفقود استنادا

سن الرشد   فأنهم ال يتأثرون بهذا االسترداد لبلوغهم سن الرشد ويستطيعون 
العراقية المفقودة بالغين  جنسيته ي استرد اذا كان أوالد الزوجة  اما   ات تال ً : ثانيا

ً ً( 
)
33F

۳( . 

اما قانون الجنسية المغربية فقد اجاز لمن فقد جنسيته  لبلوغه سن الرشد 
سنة التالية   بذلك خالل التبعا لفقدان والدته لجنسيتها المصرية بشرط تقديمه طلبا
المصرية لمن بلغ سن الرشد استرداد جنسيته التي فقدها لصغر سنه بحكم القانون 
   أما بالنسبة لموقف تشريعات الجنسية العربية المقارنة فقد اجاز قانون الجنسية 

ً
)
34F٤( ،

                                                                                                                                              

الى من فقدها باكتسابه جنسية اجنبية بعد االذن له في ذلك " . 
) منه على انه : " كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها  كما تنص الفقرة الثانية من المادة (
بمجرد منحها لزوجها او بمجرد زواجها من مصري متى اعلنت وزير الداخلية برغبتها في ذلك " ، 
كانت مصرية الجنسية ثم فقدت هذه الجنسية وكذلك التي من أصل مصري تكتسب الجنسية المصرية 

۱۸
  

السنة االولى| العدد االول  تصدر عن كلية القانون بجامعة تكريت  القانونية والسياسية 
منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم  ظر في هذا الصدد بحثنا الموسوم جنسية ابناء االم العراقية   –ان )(۱

– – – ۲۰۰۹ 
 .  ۷٤ص –

ومابعدها . المصدر السابق    ۷٤ص – –(۲) انظر في هذا الصدد بحثنا اعاله 

وما بعدها تشرين االول| القانون والسياسة بجامعة دهوك 
مقدم الى المؤتمر العلمي االول لكلية  القانوني بحثنا الموسوم احكام استرداد الجنسية العراقية 
، انظر في انتقادنا لهذا النص  ) لسنة  والقانون رقم ( ) لسنة  احكام القانون رقم (
عودتهم ، وال يستفيد من حكم هذا البند اوالد العراقيين الذين زالت عنهم الجنسية العراقية بموجب 
ويعتبرون عراقيين من تاريخ  بناءا على طلبهم اذا عادوا الى العراق واقاموا فيه سنة واحدة ،

 لذلك اوالده غير البالغين سن الرشد ، ويجوز لهم ان يستردوا الجنسية العراقية العراقية يفقدها تبعا
) من قانون الجنسية العراقية على انه : " اذا فقد عراقي الجنسية  ) من المادة (تنص الفقرة (ثانيا )۳( ً۱٤

ً
 

۱۱۹٥۰ ۱۲۱۹٥۱  "
– 

 .  ۱۳ص  -۲۰۱۰ –

انه يسوغ لهم خالل السنة التالية لبلوغهم سن الرشد ان يقرروا اختيار الجنسية المصرية " .
على  الجنسية المصرية اذا كانوا بحكم تغيير جنسية ابيهم يد لقانونها ،خلون في جنسيته الجديدة طبقا
) من قانون الجنسية المصرية على انه : " ...... اما االوالد القصر فتزول عنهم  تنص المادة ( ٤)( ۱۱

ً 
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۳۳ 

 بذلك دون قيد او شرط متى قدم طلبا
المغربية لصغر سنه بحكم القانون تبعا لفقدان والدته لجنسيتها المغربية ان يستردها 

ً)
35F۱( . 

بغض النظر عن جنسية زوجها 
بالجنسية لم تعطي لالم الوطنية الحق في نقل جنسيتها الوطنية االصلية الى ابنائها 
النظر عن جنسية االب ، وبعبارة اخرى فان هذه التشريعات العربية الخاصة 
والمغربي والعراقي) منح جنسيتها الوطنية االصلية البناء االم الوطنية بغض 

 بالمشرع المصري والدتهم لجنسيتها الوطنية ذلك ان هذه القوانين لم تقرر ( اسوة
 ام بالغين لسن الرشد فان جنسيتهم الوطنية ال تتأثر بفقدان او استرداد قصرا

أما في قوانين الجنسية العربية االخرى فإن ابناء االم الوطنية سواء كانوا 
ً

ً

)
36F۲( . 

  الخاتمة 

المشرع العراقي األخذ بها ، وهي على النحو اآلتي: اليها آملين من
  بعد أن وصلنا الى خاتمة بحثنا نضمنها أهم النتائج والمقترحات التي توصلنا 

  

 أوال : النتائج : ً

حالة مستقلة السترداد المرأة لجنسيتها العراقية.
) فكل من البندين يشير إلى ) و( ثانيابدليل الصياغة القانونية للبندين (أوال

لجنسيتها العراقية   بل حاالت السترداد المرأة هي ليست في حقيقتها شروطا
من ضرورة توافر شروط معينة السترداد الجنسية العراقية في هذه الحالة 
اليه المشرع العراقي في المادة (۱۳) من قانون الجنسية العراقية  ان مايشير ۱.  

ً
ً ً
 

زوجها االجنبي بموجب المادة ( جنسيتها العراقية بعد اكتسابها جنسية
استرداد جنسيتها العراقية المفقودة وهي التي سبق وان فضلت التخلي عن 
ان يكون لها اي امتياز او اولوية تدفع المشرع العراقي الى منحها الحق في 
الحق في استردادها لمجرد اكتساب زوجها االجنبي للجنسية العراقية دون 
الزوجة التي تخلت عن جنسيتها العراقية الكتسابها جنسية زوجها االجنبي 
) من قانون الجنسية منح المشرع العراقي  في الفقرة االولى من المادة ( ۲. ۱۳

 ۱۲ (

                                                           

بها كجنسية اصلية عندما يطلب ذلك  بموجب مرسوم لكل شخص كان متمتعا
يمكن تخويل استرجاع الجنسية المغربية  انه المغربية الجنسية قانون الفصل ينص : "   على    من) ۱٥(    )(۱

 ً ....... " 
راجع ماسبق ، ص ۲)(    
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۳٤ 

االجنبية
اجاز لها في ذات المادة االحتفاظ بجنسيتها العراقية الى جانب جنسيتها 
من قانون الجنسية العراقية النافذ على الرغم من ان المشرع العراقي قد 

 

العراقية الموجودة في البلد الذي تقيم فيه .
يتمتع بالجنسية العراقية وتقديمها طلبا باالسترداد الى السفارة او القنصلية 
تخلت عنها لمجرد اكتساب زوجها للجنسية العراقية او زواجها من شخص 
بحكم القانون وبكل سهولة ويسر ان تسترد جنسيتها العراقية التي سبق وان 
وقت تقديمها طلب استرداد جنسيتها العراقية المفقودة وهذا االمتياز يتيح لها 
االمتياز يتمثل في عدم اشتراط اقامتها في العراق او على االقل وجودها فيه 
العراقية بموجب المادة (۱۲) من قانون الجنسية العراقية النافذ ، وهذا 

مرة اخرى وأع اخر للزوجة التي سبق وان تخلت عن جنسيتها طى امتيازا
عاد المشرع العراقي  ) من قانون الجنسية في الفقرة االولى من المادة ( ۳. ۱۳ 

ً

 

ومن ثم التستطيع المرأة استرداد جنسيتها العراقية المفقودة.
لتطبيق  كإنقضائها بالخلع أو التفريق القضائي فال يجد هذا النص مجاال
انتهت الرابطة الزوجية بسبب آخر غير االسباب المذكورة في النص 
بها الرابطة الزوجية على سبيل الحصر ومن ثم فإذا  األسباب التي تنتهي 
) من قانون الجنسية اورد المشرع العراقي  الفقرة الثانية من المادة ( في ٤.  ۱۳

 

ً ل
 

العراق.
خارج العراق طالما ان المشرع العراقي لم يشترط وجوب إقامتها في 
إلى وزير الداخلية وتسترد الجنسية العراقية ثم تعود إلى محل إقامتها في 
مقيمة فيه، وهذا يعني أنه بإمكانها ان تعود إلى العراق لتقدم طلب االسترداد 
ان تكون المرأة موجودة في العراق وقت تقديم طلب االسترداد وليست 
)من قانون الجنسية اشترط المشرع العراقي  في الفقرة الثانية من المادة ( ٥. ۱۳

 

۱٤) بداللة المادة ) من المادة (فقرة (ثانيا ه لها هو مفهوم المخالفة لل والد
ً .٦ السترداد إن السند القانوني األمثل السترداد الصغير لجنسيته العراقية تبعا

  ًت
ن قانون الجنسية العراقية.   م) ۱۳(
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۳٥ 

 ً : التوصيات :ثانيا

. ( .............
القانون حق لها ان تسترد جنسيتها العراقية في الحاالت اآلتية: 
) من هذا  تخلت المرأة عن جنسيتها العراقية الحكام المادة (وفقا
الجنسية العراقية لتصبح الصياغة بعد التعديل على النحو اآلتي : ( اذا 
نقترح على المشرع العراقي تعديل مقدمة المادة (۱۳) من قانون  ۱. 

 ً۱۲

 

الطلب وان تكون موجودة فيه وقت تقديمه ) .
ى ان تكون قد اقامت في العراق سنة واحدة قبل تقديم   بذلك علطلبا
انقضاء زواجها االول وترجع اليها الجنسية العراقية من تاريخ تقديمها 
اذا تزوجت من شخص يتمتع بالجنسية العراقية بعد  اآلتية : أوال
) من هذا القانون حق لها ان تسترد جنسيتها العراقية في الحاالت 

النحو االتي : (اذا  الحكام المادة تخلت المرأة عن جنسيتها العراقية وفقا
من قانون الجنسية العراقية النافذ لتصبح الصياغة بعد التعديل على 

نقترح على المشرع العراقي تعديل نص الفقرة (اوال) من المادة ( ۲. ۱۳ (

ً
)۱۲

 -ً 

ً
 

 بذلك، على ان تكون مقيمة في العراق عند تقديمها الطلب ) تقديمها طلبا
اذا انتهت الرابطة الزوجية ترجع اليها الجنسية العراقية من تاريخ  ثانيا
من هذا القانون حق لها ان تسترد جنسيتها العراقية في الحاالت اآلتية : 

۱۲ اآلتي : (اذا تخلت المرأة عن جنسيتها العر الحكام المادة (اقية وفقا
من قانون الجنسية العراقية لتصبح الصياغة بعد التعديل على النحو 

نقترح على المشرع العراقي تعديل نص الفقرة الثانية من المادة ( ۳. ۱۳ (

ً (

 -ً
ً

. 

 على ان يكونوا معه في العراق غير البالغين سن الرشد عراقيين أيضا
اآلتي : ( اذا اكتسب شخص الجنسية العراقية أو استردها يصبح اوالده 
من قانون الجنسية العراقية لتصبح الصياغة بعد التعديل على النحو 

نقترح على المشرع العراقي تعديل نص الفقرة ( اوال) من المادة ( ٤. ۱٤ (

ً
. ( 
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  المصادر
 الكتب:

۲۰۰۸ القاهرة دار النهضة العربية
الطبعة االولى القانون الدولي الخاص احمد عبدالكريم سالمة ۱.  " " - 

- - . 

۱۹۸۰ بال مكان طبع
نظرية الجنسية القانون الدولي الخاص احمد قسمت الجداوي ۲. " - " 

 م. -

۱۹٥٤
مصر مكتبة النهضة العربية الطبعة االولى وتنازع القوانين

الجنسية ومركز االجانب   القانون الدولي الخاص احمد مسلم  ۳. "  " 
- - - - 

. 

۲۰۰٥ القاهرة مطبعة العشري  الثالثة
الطبعة  العالقات الخاصة الدولية بدر الدين عبدالمنعم شوقي ٤.  "  " 

- – - . 

۲۰۰۱ بيروت
منشورات صادر الحقوقية الجنسية اللبنانية بدوي ابو الديب ٥.  " "  - 

- . 

۰۸۲۰ بيروت والنشر والتوزيع
المؤسسة الجامعية للدراسات  الطبعة االولى علي محمود مقلد
ترجمة د.  القانون الدولي الخاص وفانسان هوزية بيار ماير  "  "  و  .٦

- - 
- -. 

۱۹۷۷ بغداد مطبعة دار السالم الحكام القانون  والمقارن
القانون الدولي الخاص في الجنسية وفقا جابر ابراهيم الراوي ۷.  "  ً

" - - . 

۱۹٦۷ بغداد مطبعة االرشاد الطبعة الثانية العراقي
الجنسية ومركز االجانب واحكامها في القانون  حسن الهداوي  ۸. " 

" -  - - . 

۲۰۰۹ بيروت مكتبة زين الحقوقية الطبعة الثالثة
القانون الدولي الخاص سامي بديع منصور ود. اسامة العجوز ۹.  "  " 

- - - . 

۲۰۰۹ بيروت منشورات الحلبي الحقوقية الطبعة االولى
الجامع في القانون الدولي الخاص سعيد يوسف البستاني ۱۰.  " "  

- - - . 

۱۹٥۹ مصر دار المعارف
الطبعة االولى الجنسية ومركز االجانب شمس الدين الوكيل ۱۱.  " " - 

- - . 

۲۰۰۸ بيروت
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع الطبعة االولى
دروس في القانون الدولي الخاص عبده جميل غصوب ۱۲.  " "  

- - 
-  . 

۱۹۸۹ مصر المصرية العامة للكتاب
الهيئة  الطبعة ۱۱ القانون الدولي الخاص عز الدين عبدهللا ۱۳.  "  " - 

- - . 
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۱۹۸۹ بال مكان طبع ثابت الحميد عنايت عبد  م. -  "    .۱٤

۲۰۰۹ القاهرة
العاتك لصناعة الكتاب الطبعة الثالثة الجزء االول الخاص

القانون الدولي  غالب علي الداودي وحسن محمد الهداوي ۱٥.  " 
 " - - - 

- . 

۱۹۸۸ سوريا مطبعة جامعة دمشق
الجزء االول في الجنسية القانون الدولي الخاص فؤاد ديب ۱٦.  "  " - 

- - . 

۲٦۲ ۱۹۸۸ مصر الخامسة
الطبعة  الوسيط  في الجنسية ومركز االجانب فؤاد رياض ۱۷.  "  " 

 .ص - - -

۱۹٦٥ االداب والعلوم
مطبعة  الوجيز في الحقوق الدولية الخاصة ماجد الحلواني ۱۸.  "  " 

 . -دمشق -

۱۹۷۷ االسكندرية لمعارف منشأة  االول
المجلد  الجنسية والموطن ومركز االجانب هشام علي صادق ۱۹.  "  " 

 . - -ا -

۲۰۰٤ مصر
دروس في القانون الدولي الخاص هشام علي الصادق ۲۰. "   " 

- . 

۲۰۱۰ بغداد دار الهنا الطبعة الثانية
الوافي في شرح قانون الجنسية العراقي ياسين طاهر الياسري ۲۱.  "  

" - - - . 
 

 البحوث:

اذار/۲۰۰۹ العدد االول القانون / جامعة تكريت
تصدر عن كلية  في مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية
بحث منشور  جنسية ابناء األم العراقية رعد مقداد محمود ۲۲.  "  " 

- 
- - . 

تشرين االول|۲۰۱۰ دهوك 
مقدم الى المؤتمر العلمي االول لكلية القانون والسياسة بجامعة 
بحث  احكام استرداد الجنسية العراقية  رعد مقداد محمود  ۲۳. " " 

–  . 
 

  القوانين:
) لسنة ۱۹٥۱ القانون المدني العراقي رقم ( ۲٤ .٤۰. 

قانون اقامة االجانب في العراق رقم (۱۱۸) لسنة ۱۹۷۸ ۲٥. . 
) لسنة ۲۰۰٦ قانون الجنسية العراقية رقم ( ۲٦. ۲٦. 
لسنة ۱۹٥٤ قانون الجنسية االردنية رقم ( ۲۷. ٦ (. 

) لسنة ۱۹٥۸ ٥۸ قانون الجنسية المغربية رقم (۲٥۰ ۲۸. --۱. 
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۳۸ 

قانون الجنسية السورية رقم (۲۷٦) لسنة ۱۹٦۹ ۲۹. . 
) لسنة ۱۹۷۲ قانون الجنسية االمارتية رقم ( ۳۰. ۱۷. 
) لسنة ۱۹۷٥ قانون الجنسية المصرية رقم ( ۳۱. ۲٦. 

) لسنة ۱۹۸۳ قانون الجنسية العمانية رقم ( ۳۲. ۳. 
) لسنة ۱۹۹۰ قانون الجنسية اليمنية رقم ( ۳۳. ٦. 

) لسنة ۱۹۹۳ قانون الجنسية السودانية رقم ( ۳٤. ۱۹. 
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 اإلعالن العالميقياس وعي طلبة جامعة ديالى لمبادئ 
 حقوق اإلنسانل

 
 و هُاو سعذوٌ عثىد.د سايٍ يهذٌ انعضاوٌ                و.أ

 جامعة ديالى/ واألمومةالطفولة  أبحاثمركز 

 تًهُذ

 مٖٛ ذأْٛ أُٞٙٞػبد اُز٢ ّـِ ٖٓاُجؾش ك٢ ٓغبٍ ؽوٞم اإلَٗبٕ  ٣ؼل

 اإلَٗبٌَْٕ ظبٛوح االٛزٔبّ اُؼب٢ُٔ ثؾوٞم ر ئم، ؾل٣شاُ ٖواُجبؽض٤ٖ ك٢ اُؼ

صوٝح ك٢ اُٞعٞك ٝإ اؽزواّ  أػظْ اإلَٗبٕ ئٕأُؼِْ اُجبهى ُؾٚبهر٘ب أُؼبٕوح ،

ّٞ ؽوٞم ٜٓل إؽوٞهٚ ٣ٌَْ ٗوطخ االهرٌبى ٌُبكخ اُؾوٞم ٝاُؾو٣بد، كٚال ػٖ 

اإلَٗبٕ ٓلّٜٞ ّبَٓ ٝؿ٤و ٓؾلك ٖٓ ؽ٤ش أُؼ٠٘ ٝاُؾلٝك ؛ كٜٞ ٓلّٜٞ اهزٖبك١ 

ثبفزالف اُز٤بهاد اُلٌو٣خ ٝاُؼوبئل٣خ  رل٤َو٤ٍٙب٢ٍ اعزٔبػ٢ هب٢ٗٞٗ ٣قزِق 

ك٢ ٝهه٤ٜب  كُٝخ ئ١ٌٓبٗخ  ئٕٝ(9191بٕ .)أُؾٖٔب٢ٗ،ٝظوٝف اُيٓبٕ ٝأٌُ

ٝأُٞاص٤ن اُل٤ُٝخ ، ٝأُؼبٛلاد  ،بالرلبه٤بدثوبً ثٔلٟ اُزيآٜب ٣اُٞهذ اُؾبٙو 

، ٝإ رطج٤ن اُلٍٝ ُٜنٙ االرلبه٤بد  األٍب٤ٍخٝؽو٣برٚ  ،اإلَٗبٕاُز٢ رٌلَ ؽوٞم 

، ث٤ئخ ٓالئٔخ  إل٣غبكأُبك١  األٍبًػ٠ِ اهٗ اُٞاهغ ٣ٌَْ ٝأُٞاص٤ن اُل٤ُٝخ 

أُغزٔغ اُٞاؽل  أكواكٝاُٖلاهخ ث٤ٖ  اُزلبْٛ ٝاُزَبٓؼ صوبكخ ٝه٤ْ ؽٚبه٣خ رؼيى

، ٢أُنٛج أٝاُل٢٘٣  أٝألص٢٘ ٝأُغزٔؼبد أُغبٝهح ُٚ ثـ٘ اُ٘ظو ػٖ االٗزٔبء 

كٚال ػٖ اكزقبه  كواك أُغزٔغ اُٞاؽل،اث٤ٖ  ٖٓاال٤َو ٍجَ اُؼ٤ِ أُْزوى ٣ٓٔب 

  ٍ االٙطٜبك  ٌّبٍآٖ  ١ ٌَّآٖ  اُلٍٝ ثبٓزالًٜب ٍغَ ٤ٍب٢ٍ ٗظ٤ق فب

ٓؾٜ كقو  ٓٔب ٣غؼِٜبٍجت ًبٕ  أل١ٝاُو٢ٓٞ ٝاُل٢٘٣ ُؾوٞم اإلَٗبٕ ا٤َُب٢ٍ 

، ال٤ٍٔب ٝإ ؽوٞم اإلَٗبٕ ٝؽو٣برٚ األٍب٤ٍخ إٔجؾذ وزؾٚٝاػزياٍ اُؼبُْ أُ

اؽل أُؼب٤٣و أُٜٔخ ك٢ رؾل٣ل اُؼالهبد ٝأُؼبٓالد اُل٤ُٝخ ،ٝك٢ ه٤بً اُزطٞه 

ْ اُ٘ظْ ا٤َُب٤ٍخ ٝاالعزٔبػ٤خ مارٜب ٣قٚغ ٣ٞٓغزٔغ، ثَ إٔجؼ رو أل١ا٤َُب٢ٍ 

( ًٜٞٗب 0222ُٔلٟ ٓب رؾون رِي اُ٘ظْ ُٔٞا٤ٜ٘ٛب ٖٓ ؽوٞم ٝؽو٣بد )ى٣بكح، 

 .  ّبٗب ك٤ُٝب ٝال رؼبَٓ ٖٙٔ اُق٤ٕٖٞخ ا٤ُ٘ٛٞخ ُِلُٝخ 



 قياس وعي طلبة جامعة دايىل                              3112-1ج -اجملدل الثامن –الكتاب الس نوي 

 

 
04 

 األٍب٤ٍخاُلػبٓخ  بد أُل٤ٗخ أُؼبٕوحٔغزٔؼاُك٢  اإلَٗبٕرٌَْ صوبكخ ؽوٞم 

اُلوك ؽوٞهٚ ٝٝاعجبرٚ ٛٞ ك٤ٚ ُِج٘بء ا٢ُ٘ٛٞ ٝأُٞاٛ٘خ ، كبُٔغزٔغ اُن١ ٣ؼوف 

٤ٍٝب٤ٍب الٕ ؛  ٓغزٔغ ٓزطٞه ٣َؼ٠ ُزؾو٤ن اُز٤ٔ٘خ اُْبِٓخ اهزٖبك٣ب ،ٝاعزٔبػ٤ب

ٖٓ ث٤لٙ  أٓيعخٓٞإٛ٘ٞ ٤َُٝٞا هػب٣ب رزؾٌْ ثْٜ ك٤ٚ ٣ْؼوٕٝ ثأْٜٗ  اإلكواك

 ْٛءأكا ٕأٓٔب ٣غؼِْٜ ٣زٌَٕٔٞ ثؾوٞهْٜ ، ٣ٝلاكؼٕٞ ػٜ٘ب كٚال ػٖ  ِطخاَُ

٣ْؼوٕٝ ثأْٜٗ ٣ٖ٘ؼٕٞ ربه٣قْٜ َٝٓزوجَ  ألْٜٗاُزيآب ٝهه٤ب  أًضوُٞاعجبرْٜ ٣ٌٕٞ 

 .ثأ٣ل٣ْٜ  ْٛءأث٘ب

 اُؼوث٤خ اُؼوام ٝاُجِلإك٢  ْٝٗوٛب اإلَٗبٕر٤ٔ٘خ صوبكخ ؽوٞم  ئٌّب٤ُخ ئٕ

ه٤ٍٔب ثٜنٙ  اُلُٝخ ٜٓ٘ب االىكٝاع٤خ اُؾبِٕخ ث٤ٖ اُزياّػٞآَ ػل٣لح  ئ٠ُروعغ 

) .اُؾوٞم ٓوبثَ اكزوبك ٓٞا٤ٜ٘ٛب ُضوبكخ ؽوٞم اإلَٗبٕ ٓٔب ٣ؼ٤ن ٓٔبهٍزٜب ٝاهؼ٤ب

ٖٓ  األٍٝك٢ اُؼول  ئال ك٢ اُؼوام اُ٘ٞه اصوبكخ ٝاكلح ُْ رو أٜٗبٝ(  0221ٗٞكَ ،

ٓٔب اُضبُضخ ، ٝهل ريآٖ اٗزْبهٛب ٓغ اؽزالٍ اُجالك ٖٓ هجَ هٞاد اُزؾبُق  األُل٤خ

ػ٠ِ  ُْ رْ٘و أٜٗبٝاٌُض٤و ٖٓ اُؼوجبد ك٢ ٛو٣ن اٗزْبهٛب ،  ئ٣غبك ئ٠ُ أكٟ

ٓٔب عؼَ  0222ثؼل ػبّ  ئالٝٓ٘ظٔبد أُغزٔغ أُل٢ٗ  األًبك٢ٔ٣أَُزٟٞ 

اإلَٗبٕ ؾوٞم اإلػالٕ اُؼب٢ُٔ ُاالٛزٔبّ ثٜب ، ْٝٗو ٓجبكئٜب ٝثقبٕخ ٓجبكئ 

ػلّ ٝعٞك ًٞاكه ػ٤ِٔخ ٓإِٛخ ُْ٘وٛب ٝرؼ٤ِٜٔب كٚال ثَجت  ئ٠ُ ؽل ٓبٙؼ٤لخ 

اُغ٤َٔخ اُز٢ ّٜلرٜب اُجالك عواء  اإلؽلاسريآٖ ْٗو صوبكخ ؽوٞم اإلَٗبٕ ٓغ ػٖ 

هاكوذ االؽزالٍ ٓٔب  ُٖواع ا٤َُب٢ٍ ٝاُؼ٤ِٔبد اُؼٌَو٣خ اُز٢االهززبٍ اُطبئل٢ ٝا

، كٚال ػٖ ػلّ اإل٣ٔبٕ اكولٛب اُؾٔبً اُغٔب٤ٛو١ اُن١ الثل ٓ٘ٚ ُْ٘و ٛنٙ اُضوبكخ 

ػٔبك اُز٤ٔ٘خ ٝاُٜ٘ٚخ اُز٢  ثبػزجبهٙؽوٞم اإلَٗبٕ ػ٠ِ أَُزٟٞ اُْؼج٢  ثأ٤ٔٛخ

  (0222)ى٣بكح،  .رْ٘لٛب اُجالك اُؼوث٤خ ٓ٘ن أٝافو اُووٕ أُب٢ٙ

 -: إنُهيشكهح انثحج وانحارح 

ثلا٣بد اُووٕ  ئ٠ُك٢ اُؼٖو اُؾل٣ش  اإلَٗب٣ٕوعغ االٛزٔبّ ثْ٘و صوبكخ ؽوٞم 

 ُألْٓاُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ  أهودٕ أاُزٔلهً ثؼل  ٝ اإلُياّاٗٚ ارقن ٕلخ  ئالأُب٢ٙ 

ك٢ اُؼبّو ٖٓ ًبٕٗٞ  ه٤ٍٔب ٝأػِ٘زٚ، اإلَٗبٕاُؼب٢ُٔ ُؾوٞم  اإلػالٕأُزؾلح 

ػ٠ِ اٗٚ أَُزٟٞ أُْزوى اُن١ ٣٘جـ٢ ئٕ رَزٜلكٚ ًبكخ اُْؼٞة  9191 األٍٝ 

أرلبم ػ٠ِ إٔ اإلػالٕ اُؼب٢ُٔ ُؾوٞم  ػول ئمٝرٚؼٚ ٖٗت أػ٤ٜ٘ب ، ٝاألْٓ

ٖٓله ئُٜبّ ُٔغٔٞػخ ٞ ٝٛ ،اإلَٗبٕ ٣ٌَْ أٍبً اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ ُؾوٞم اإلَٗبٕ

 اُل٤ُٝخ ماد اإلُياّ اُوب٢ٗٞٗ، ًٝنُي ُٔٞٙٞع ٙقٔخ ٖٓ ٓؼبٛلاد ؽوٞم اإلَٗبٕ
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ل١ رٜزال ٣ياٍ هجَبً ،كٚال ػٖ اٗٚ  رط٣ٞو ؽوٞم اإلَٗبٕ ػ٠ِ ٕؼ٤ل اُؼبُْ ثأٍوٙ

ك٢  ٝ، ٍٞاء ػ٘ل اُزٖل١ ُِٔظبُْ، أاإلَٗبٕأُ٘ظٔبد اُل٤ُٝخ أُؼ٤٘خ ثؾوٞم ثٚ 

رؾو٤ن اُزٔزغ  أُغزٔؼبد اُز٢ رؼب٢ٗ ٖٓ اُؤغ، أٝ ػ٘ل ثنٍ رِي اُغٜٞك اُوا٤ٓخ ئ٠ُ

اُز٢  اُؾوٞم ٝاُؾو٣بد أكَٚ ٤ٍِٝخ ُز٤ٛٞل ُنُي كبٕ،اُؼب٢ُٔ ثؾوٞم اإلَٗبٕ

ٕ ٝأُبكح اَُبكٍخ ٝاُؼْو ّبهد ئمأ٣زْ ػٖ ٛو٣ن اُزوث٤خ ٝاُزؼ٤ِْ  اإلػالٕٜٙٔب 

ٝرؼي٣ي  اإلَٗب٣َٕزٜلف اُزؼ٤ِْ اُز٤ٔ٘خ أُزٌبِٓخ ُْق٤ٖخ  ئٕ)) ٣غت  أٗٚ ئ٠ُٓ٘ٚ 

٣ؼيى اُزلبْٛ ٝاُزَبٓؼ  ئًٕٔب ٣غت  ، األٍب٤ٍخٝاُؾو٣بد  اإلَٗبٕاؽزواّ ؽوٞم 

اُز٢  األْٗطخاُل٤٘٣خ ٝإ ٣إ٣ل  أٝٝع٤ٔغ اُلئبد االص٤٘خ  األْٓٝاُٖلاهخ ث٤ٖ ع٤ٔغ 

،  اإلَٗبٕاُؼب٢ُٔ ُؾوٞم  اإلػالٕأُزؾلح ُؾلع اَُالّ (( " األْٓرٚطِغ ثٜب 

9191 " 

اُجوآظ  أ٤ٔٛخ ث٤ٖ اإلَٗبٕاُؼب٢ُٔ ُؾوٞم  اإلػالٕ ٕأٝػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ 

٣ٌٕٞ  ٕأ٣غت ، ٝإ ؽٔب٣خ ٛنٙ اُؾوٞم  اإلَٗبٕاُزؼ٤ٔ٤ِخ ك٢ ْٗو صوبكخ ؽوٞم 

اُغل٣ل َٝٓبػلرْٜ  اُِ٘ءُوكغ ٝػ٢  أٍب٤ٍخؿب٣خ اُجوآظ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ًٞٗٚ ٤ٍِٝخ 

اُوئ٤َخ ُؾٔب٣خ رِي  ا٤ُ٥بد، ٝٓؼوكزْٜ  األٍب٤ٍخُؾوٞهْٜ ٝؽو٣برْٜ  ئكهاًْٜػ٠ِ 

ٕ   أكهىُْ باُؼ ئٕ ئالاُؾو٣بد ٝاُؾوٞم ٝاُزٔزغ ثٜب ،  اُزواعغ ك٢ ٓغبٍ ؽوٞم  أ

ػلّ كبػ٤ِخ اُجوآظ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ك٢ ؽلٝس  أٜٛٔبػٞآَ ػل٣لح  ئ٣٠ُوعغ  اإلَٗبٕ

ُنُي رؼبُذ ا٤ُٖؾبد ٖٓ فالٍ ػول أُإرٔواد  اإلَٗبٕرولّ ك٢ ٓغبٍ ؽوٞم 

اُن١  اإلَٗبٕٖٓ ٓإرٔو ا٤ٌَُٞٗٞ ُزؼ٤ِْ ؽوٞم  ءاماد اُِٖخ ثل ٝاإله٤ٔ٤ِخاُل٤ُٝخ 

ؽٍٞ اُزوث٤خ ػ٠ِ ؽوٞم  اإله٢ٔ٤ِ، ٓوٝها ثبُٔإرٔو 9191ك٤٘ب ػبّ ػول ك٢ 

ؼول ػ٤ِٚ ث أِٛنٔب ٝرٌَِ ٛنا االٛزٔبّ ك٤ 9111ػبّ كاًبه اُن١ ػول ك٢  اإلَٗبٕ

رؼ٤ِْ ٓجبكئ ٝاُز٢ ػلد  0229-9111 اإلَٗبٕأُزؾلح ُِزوث٤خ ػ٠ِ ؽوٞم  األْٓ

ه٤ْ ٝٓجبكئ ٛنٙ اُؾوٞم ،  اُِ٘ء٣زْوة  ئٕٖٓ اعَ ٝهبئ٤ب  ئعواءاً  اإلَٗبٕؽوٞم 

اُن١ ٤ٍَبػل ػ٠ِ رو٤َِ  األٓوزؼٞك ػ٠ِ اؽزوآٜب ك٢ أَُزوجَ ، ٝٛٞ ٣ٖٝٓ صْ 

٤٘خ ٖٓ ٚأُك٢ أُلٟ اُجؼ٤ل ثلال ٖٓ ثنٍ اُغٜٞك  ُٜنٙ اُؾوٞم ٗزٜبًبدالٝهٞع ا

)٣ٕٞٔ  .اإلَٗبٕٖٓ هجَ ٓ٘ظٔبد ؽوٞم صبهٛب اؾل ٖٓ ٝاُاعَ ٝهلٜب 

أُزؾلح ُِؼِّٞ ٝاُزوث٤خ  األْٓٛنٙ اُغٜٞك رٌلِذ ٓ٘ظٔخ  ئٗغبػ(ٖٝٓ اعَ 0222،

 -:ُٔبكح ؽوٞم اإلَٗبٕ رَّْٔبِٓخ  أٛلافٝٙغ ك٢ ٝاُضوبكخ )ا٤ٌَُٞٗٞ( 

 ٝا٤ُ٥بداُوئ٤َخ  اإلَٗبٕرزٔضَ ك٢ ٓؼوكخ ؽوٞم  ٓؼوك٤خ أٛلاف - أ

 .ا٤ُ٥بداٌُل٤ِخ ثؾٔب٣زٜب ٝأُٜبهاد اُالىٓخ ُزطج٤ن رِي 
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 اإلَٗبٕرؼ٢ِ ٖٓ ّإٔ ؽوٞم اُز٢  اَُِٞى ٝأٗٔبٛاُو٤ْ ٝاالرغبٛبد  - ة

 ٝرؼَٔ ػ٠ِ كػٜٔب ٝاُزَٔي ثٜب.
ػَٔ  ئ٠ُأٌُزَجخ اَُِٞى  ٝأٗٔبٛ ٝاُو٤ْروعٔخ أُؼبهف ٝاُقجواد  - د

ٝاُلكبع  اإلَٗبٕكائْ ْٝٗبٛ كؤٝة ٖٓ اعَ اُزو٣ٝظ ُوٚب٣ب ؽوٞم 

 .(0229ٓب٢ٙ ،  .)ػٜ٘ب 

ئال ئٗ٘ب إلٗياٍ ٝٓغ ًَ ٛنا االٛزٔبّ اُؼب٢ُٔ ثْ٘و صوبكخ ؽوٞم اإلَٗبٕ      

اُج٤٘خ  ئ٠ٌَُْ ظبٛوٙ رٔزل عنٝهٛب ٣ٗالؽع ئٕ اُزَِٜ اُزوث١ٞ ك٢ اُجالك اُؼوث٤خ 

ٝرل٤ٌوٛب ، ٝرؾبٍٝ ًجزٜب  اُوٟٞ اإلثلاػ٤خ ئٛالماُز٢ رق٠ْ  اُؼوث٤خاالعزٔبػ٤خ 

ْٗو ا٠ُ ؽل ًج٤و رؼ٤ن ٣غؼِٜب ٓٔب َُِِطخ ٝرْغغ االٗو٤بك ٝاالٓزضبٍ ٝاُوٙٞؿ 

(  إ  ٣ٝ0221إًل ) اُؼيا١ٝ ، (9111.) ٝٛلخ،  أث٘بئٜبصوبكخ ؽوٞم اإلَٗبٕ ث٤ٖ 

هٚب٣ب ؽوٞم اُطلَ ٝاالَٗبٕ ثٖٞهح ػبٓخ ال رياٍ رٌَْ ؽوعب ٌُِض٤و ٖٓ 

ًٔب أّبهد اُزوث٤٣ٖٞ ػ٘ل اُؾل٣ش ػٜ٘ب ؛ ٓٔب ٣ؼٌٌ ػلّ رجِٞه ٓلٜٜٞٓٔب ُل٣ْٜ ،

(  9119ػبّ  ٗلٝح اُزوث٤خ ػ٠ِ ؽوٞم اإلَٗبٕ اُن١ ػولد  ك٢ ث٤وٝد) ر٤ٕٞبد 

ك٢ اُجالك اُؼوث٤خ ال رَِْ ئال ثَالٓخ أُ٘بؿ  اإلَٗبٕ ػ٠ِ ؽوٞماُزوث٤خ  ئٕ

ٕ ٣ؼ٤ْٚ أ٤ٌُ اهزَ ُِلؼَ اُزوث١ٞ ٓٔب ٣ٌٖٔ  مااالعزٔبػ٢ اُؼبّ اُن١ ٣ؾزٜٚ٘ب 

ه٤ْ اُؾو٣خ  ٖرْ٘وٙ اُغبٓؼخ ٓ ػ٠ِ ؽل ٍٞاء ٖٓ ر٘به٘ ث٤ٖ ٓب ٝاألٍزبماُطبُت 

ٝاُل٣ٔووا٤ٛخ ٝأَُبٝاح ٖٓ ٗبؽ٤خ ٝٓب ٣ؼ٤ْٚ أُغزٔغ اُؼوث٢ ٖٓ أٝٙبع ال رزلن 

٣إًل ) ٝ(9119.) ٗلٝح اُزوث٤خ ػ٠ِ ؽوٞم اإلَٗبٕ ، كائٔب ٝكوب ُٔب رٞعجٚ رِي اُو٤ْ 

( ئٕ اُْجبة اُؼوث٢ ٣ْؼوٕٝ ثبُظِْ ٝاالٍزجلاك ٝاالٍزـالٍ ٝػلّ  9112ٓؾٔٞك،

خ ٝاالػزلاء ػ٠ِ ؽوٞهْٜ األٍب٤ٍخ رٌبكإ اُلوٓ ًٝجذ اُؾو٣بد اُٚوٝه٣

ث٤٘ٔب ر٤ْو  ّٝؼٞهْٛ ثؼلّ اّزواًْٜ ك٢ اٌُض٤و ٖٓ األٓٞه اُز٢ رؾلك َٓزوجِْٜ .

ك٢  ؽوٞم اإلَٗبٕ ال رِو٠ االٛزٔبّ اٌُبك٢ ٕا٠ُ أ( 0221 اُوؽ٤ْ،كهاٍخ ) ػجل 

ال  ثٌَْ ػبّ ٢ثوؼاُأُٖو١؛ ٝ ؽوٞم اإلَٗبٕ ك٢ أُغزٔغ الٕ اُؾ٤بح اُغبٓؼ٤خ

ذ ث٤٘ٝ،ٓٔب ر٘ؼٌٌ أصبهٛب ٍِجب ػ٠ِ اُؾ٤بح اُغبٓؼ٤خ رؾظ٠ ثبالٛزٔبّ أُ٘بٍت 

ٕ اُؼوام ٝػ٠ِ اُوؿْ أاُز٢ أعو٣ذ ك٢ ئه٤ِْ ًوكٍزبٕ  (0299، ّب٤ٌٛٝ)كهاٍخ 

ٖٓ رأ٤ٌٍ ٗظبٓٚ ا٤َُب٢ٍ اُغل٣ل اُوبئْ ػ٠ِ اُل٣ٔووا٤ٛخ ٝاُزؼلك٣خ ٝاُللها٤ُخ، 

االٗزٜبًبد اُٞاهؼخ ػ٠ِ  ٕأاٍ ٗوٟ كٚال ػٖ ٤ٕبؿخ كٍزٞه كائْ ئال ئٗ٘ب ال ٗي

 ؛ؿ٤بة صوبكخ ؽوٞم اإلَٗبٕعواء  ؽوٞم اإلَٗبٕ ٝؽو٣برٚ األٍب٤ٍخ َٓزٔوح

 ٝاُٖواع ا٤َُب٢ٍ ك٢ اُجالك.؛اٍزٔواه ؽبُخ اُؼ٘ق ٝ
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 ُطِجخٖٓ اُجوٗبٓظ اُزؼ٢ٔ٤ِ  ٜٓٔب ًءاعي إٔجؼ اإلَٗبٕرؼ٤ِْ ؽوٞم  ٕأٝثٔب 

 اإلَٗبٕػ٠ِ ٝػ٢ صوبكخ ؽوٞم  أصبهٙ ٘ؼٌٌر ئُٕغبٓؼبد اُؼواه٤خ كالثل ا

ًْٜٞٗ اٌُ٘ي إٌُٔ٘ٞ َُٔزوجَ ك٢ ًٍِْٜٞ ا٢ٓٞ٤ُ ُلٟ ِٛجخ اُغبٓؼخ  ٝٓٔبهٍخ

ػ٠ِ اَُإاٍ  اإلعبثخٖٓ ٛ٘ب ثوىد ٌِْٓخ اُجؾش اُؾب٢ُ ٝأُزٔضِخ ك٢ اُجالك 

حمىق ناإلعالٌ انعانًٍ يا يستىي وعٍ طهبت جايعت دَانً نًبادئ  :األر٢

 اإلَساٌ ؟

 -انثحج فٍ : أهًُح إرًاليًا سثك ًَكٍ 

ٝاُوٚب٣ب أُزِٖخ  اإلَٗبٕؽوٞم صوبكخ ثزؼ٤ِْ بد أُؼبٕوح ٛزٔبٓالا .9

 فبٓ.ك٢ اُٖٞٛ اُؼوث٢ ٝاُؼوام ثٌَْ بثٜ
ػ٠ِ أَُزٟٞ اُغبٓؼ٢ ك٢ اُؼوام ال٣ياٍ ك٢ اإلَٗبٕ  رؼ٤ِْ ؽوٞم ئٕ .0

رو٣ْٞ ر٢٘٣ٌٞ )٣واكن ثوآظ  ئ٠ُؾزبط ٣ثبُزب٢ُ  ٞٝٛ األ٠ُٝ،ٓواؽِٚ 

 رٞاًت اُزطج٤ن(.هل اُز٢  األفطبء إلٕالػرؼِٜٔب 
ؾوٞم ُاإلػالٕ اُؼب٢ُٔ ه٤بً َٓزٟٞ ٝػ٢ ِٛجخ اُغبٓؼخ ُٔجبكئ  ئٕ .2

اُغبٓؼخ ٓغ ٓلب٤ْٛ  ِٛجخُٞاهغ رلبػَ  بكه٤و ا٣ؼط٢ ٓإّو اإلَٗبٕ

 اإلَٗبٕ.ؽوٞم 
 ٓ٘ظٞٓبد اًجو هلكافَ اُْجبة اُغبٓؼ٢ ٣ٌِْٕٞ ٓ٘ظٞٓخ كوػ٤خ  ئٕ .9

 ٣ٚبػق ٖٓ ه٤ٔخ ٝػ٤ْٜ ُٔجبكئٓٔب  ًِٚ،رزَغ ُزٔضَ أُغزٔغ 

 االعزٔبػ٢.ػ٠ِ اُٞاهغ اإلَٗبٕ اإلػالٕ اُؼب٢ُٔ ُؾوٞم 
 اُؼ٢ِ أُؼ٤٤ٖ٘ ك٢ اُو٤بكاد اُغبٓؼ٤خاُؾب٢ُ هل رؾلي ٗزبئظ اُجؾش  .1

 ك٢ اُؼوام. اإلَٗبٕغ٤بد كبػِخ ُْ٘و صوبكخ ؽوٞم ٤اٍزوار إلػلاكا
ٗلهح اُلهاٍبد ٝاُجؾٞس اُز٢ ر٘بُٝذ ه٤بً َٓزٟٞ ٝػ٢ ِٛجخ  .2

 اُؼوث٤خ.أُ٘طوخ ك٢ اإلَٗبٕ ؾوٞم ُاإلػالٕ اُؼب٢ُٔ اُغبٓؼخ ُٔجبكئ 
هل رؾلي ٗزبئظ اُلهاٍخ اُؾب٤ُخ ئ٠ُ ئعواء اُؼل٣لاد ٖٓ اُلهاٍبد ماد  .9

 ك٢ اُؼوام . اإلَٗبٕاُِٖخ ثٔٞٙٞػبد ؽوٞم 
 هذف انثحج

اإلػالٕ ٔجبكئ ُه٤بً َٓزٟٞ ٝػ٢ ِٛجخ عبٓؼخ ك٣ب٠ُ  ئ٠ُ ٣ٜلف اُجؾش -9

 .اإلَٗبٕؾوٞم اُؼب٢ُٔ ُ
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ٓؼوكخ كالُخ اُلوٝم ك٢ َٓزٟٞ ٝػ٢ ِٛجخ عبٓؼخ ك٣ب٠ُ ُٔجبكئ اإلػالٕ  -0

 -:ا٥ر٤خاُؼب٢ُٔ ُؾوٞم اإلَٗبٕ ػ٠ِ ٝكن أُزـ٤واد 

 اُ٘ٞع االعزٔبػ٢ ) مًٞه / ئٗبس (-أ

 اُضبُضخ (أُوؽِخ اُلها٤ٍخ )األ٠ُٝ / -ة

 اُزقٖٔ اُلها٢ٍ ) ػ٢ِٔ / أَٗب٢ٗ (-ط 

 :حذود انثحج

 -٣وزٖو اُجؾش ػ٠ِ:

 . ٝاإلَٗب٤ٗخِجخ عبٓؼخ ك٣ب٠ُ ٖٓ ا٤ٌُِبد اُؼ٤ِٔخ ػ٤٘خ ٖٓ ٛ-9

 . اإلَٗبٕؾوٞم ثبإلػالٕ اُؼب٢ُٔ ُأُجبكئ اُقبٕخ -0

 .0290 / 0299 ؼبّ اُغبٓؼ٢اُ-2

 انًصطهحاخ عشَفت

 Measurementانمُاط 

 ( Allen Yen’ 1979عشفها )   

ٓغٔٞػخ ٓورجخ ٖٓ أُض٤واد أػلد ُزو٤ٌ ثطو٣وخ ٤ًٔخ أٝ ثطو٣وخ ٤ًل٤خ ثؼ٘     

 (  0221) ِٓؾْ، اُؼ٤ِٔبد أٝ أَُبد أٝ اُقٖبئٔ اُ٘ل٤َخ.

 Consciousnessوعٍ     

 (8811غُج،)عشفها 

ارغبٙ ػو٢ِ اٗؼٌب٢ٍ ٣ٌٖٔ اُلوك ٖٓ اُٞػ٢ ثنارٚ ؛ ٝثبُج٤ئخ أُؾ٤طخ ثٚ ؛   

٣ٝزٖٚٔ مُي ٝػ٢ اُلوك ثبُٞظبئق ٖٓ اُٞٙٞػ ٝاُزؼو٤ل ؛  ٓزلبٝرخثلهعبد 

ُنارٚ كوك٣ب ؛  ٝئكهاًٚ؛  اُقبهع٢ٝاُؼبُْ  ثبأل٤ّبءاُؼو٤ِخ ٝاُغ٤َٔخ ؛ ٝٝػ٤ٚ 

 ًٞ  (9111ك٢ اُغٔبػخ.)ؿ٤ش، اٝػٚ
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  Human Rights حمىق اإلَساٌ

اُز٢ ٣ٌِٜٔب اٌُبئٖ اُجْو١ " ٢ٛ اُؾوٞم ( 9119ػوكٜب هبًٓٞ اُلٌو ا٤َُب٢ٍ 

 ( 9119ا٤َُب٢ٍ، اُلٌو  ) هبًُٓٞٔغوك اٗٚ ًبئٖ ثْو١ "

ثأٜٗب ٓغٔٞػخ اُؾوٞم ٝأُطبُت اُٞاعجخ اُٞكبء ٌَُ اُجْو  9111ػوكٜب أُزًَٞ، 

 (9111ػ٠ِ هله أَُبٝاح كٕٝ اُز٤ٔي ك٤ٔب ث٤ْٜ٘.)أُزًَٞ، 

ثأٜٗب رِي اُؾوٞم اُز٢ رٜلف ئ٠ُ ٙٔبٕ ٝؽٔب٣خ ٓؼ٠٘  0222ٝػوكٜب أثٞ ى٣ل، 

اإلَٗب٤ٗخ ك٢ ٓقزِق أُغبالد ا٤َُب٤ٍخ ٝاالهزٖبك٣خ ٝاالعزٔبػ٤خ ٝاُضوبك٤خ.)أثٞ 

 (0222ى٣ل،

ثأٜٗب اُؾوٞم أُزإِٔخ ك٢ ٛج٤ؼز٘ب ٝاُز٢ ال ٣ز٠َ٘ ُ٘ب  0221ٝػوكٜب اُقط٤ت، 

 (0221ْو.)اُقط٤ت، ثـ٤وٛب ئٕ ٗؾ٤ب ؽ٤بح اُج

ِغٌ٘ اُجْو١ ثؾ٤بح أُزيا٣لح ُٔطبُت ( ثب0221ُػوكٜب )ّ٘ٞكح ٝآفوٕٝ ،ٝ      

اإلكواك ػجو َ ػ٤ِٜب ًو٣ٔخ ٓزؾٚوح رٖبٕ ك٤ٜب ٝرؾزوّ رِي اٌُوآخ اُز٢ عج  

 (0221ٝآفوٕٝ ،) ّ٘ٞكح .اُزبه٣ـ اُجْو١

ثبُؾوٞم ٝاُؾو٣بد اُجؾش اُؾب٢ُ  ألؿواٗ اإلَٗب٣ٕؼوف اُجبؽضبٕ ؽوٞم ٝ

وبثِخ ُِزٖوف ٖٓ اعَ رؾو٤ن أَُبٝاح ث٤ٖ اُاألٍب٤ٍخ أُزإِٔخ ُلٟ اُجْو، ٝؿ٤و 

ثـ٘ اُ٘ظو ػٖ االفزالكبد أُزؼِوخ ثبُغ٤َ٘خ أٝ ٌٓبٕ اإلهبٓخ أٝ ٗٞع  ٘بًاُ

اُو٢ٓٞ أٝ اُؼوه٢ أٝ إُِٞ أٝ اُل٣ٖ أٝ اُِـخ أٝ أ١ ؽبُخ أفوٟ  األَٕاُغٌ٘ أٝ 

اُن١ أهود اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ُألْٓ  اإلػالٕ اُؼب٢ُٔ ُؾوٞم اإلَٗبٕ ًٔب ٝهكد ك٢ٝ

 . 9191أُزؾلح ػبّ 

 -:يًا سثك َتضح إٌ يفهىو حمىق اإلَساٌ وحشَاته األساسُح تتسى تاالتٍ

 ٕ ٣ؾ٤ب ؽ٤بح ٣ٍٞخ ثلٜٝٗب.أأٜٗب ٓزإِٔخ ك٢ اُطج٤ؼخ اُجْو٣خ ٝال ٣ٌٖٔ ُإلَٗبٕ -

هبٕوح ػ٠ِ كئخ ٓؼ٤٘خ ٖٓ اُ٘بً، ٝئٗٔب ُغ٤ٔغ ئٕ ُٜب ٕلخ اُؼب٤ُٔخ ك٢ٜ ٤َُذ  -

ك٢ٜ ّبِٓخ ُؼّٔٞ اُجْو  ٝه٤ٓٞزٚو ػٖ ٌٓبٕ ٌٍ٘ٚ ٝعَ٘ٚ ٝك٣٘ٚ ظاُجْو ثـ٘ اُ٘

 اُيٓبٕ ٝأٌُبٕ.  ئٛبهفبهط 
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ئٕ ؽٌٜٔب ٣قٚغ ُإلػالٕ اُؼب٢ُٔ ُؾوٞم اإلَٗبٕ اُن١ أهورٚ اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ -

 اُزْو٣ؼ٤خ ُِلُٝخ.٤ٌُٝ َُِِطبد اُلٍزٞه٣خ أٝ  9191ُألْٓ أُزؾلح ػبّ 

 ٓل٤ٗخ، ٤ٍب٤ٍخ، اهزٖبك٣خ، اعزٔبػ٤خ، صوبك٤خ(ؿ٤و هبثِخ ُِزغيئخ ٍٞاء ًبٗذ)  -

 فو.ًٜٞٗب ٝؽلح ٓزٌبِٓخ ٣ٌَٔ ثؼٚب ا٥

أل١ ٍجت ًبٕ ٕلخ اإلُياّ كال ؽن أل١ عٜخ ٜٓٔب ًبٗذ ٖٓ ٖٓبكهرٜب ئٕ ُٜب -

 ُٜنٙ اُؾوٞم. اٍبكو بالٕ مُي ٣ٌَْ اٗزٜبً

 إرشاءاخ انثحج

 .األساسُحيزتًع انثحج وعُُاته  أوال:

رٌٕٞ ٓغزٔغ اُجؾش ٖٓ ع٤ٔغ ِٛجخ عبٓؼخ ك٣ب٠ُ اُلهاٍخ اُٖجبؽ٤خ ُِؼبّ       

( ٛبُت ٝٛبُجخ ٝأُٞىػ٤ٖ  92،011ٝاُجبُؾ ػلكْٛ )  0290 -0299اُغبٓؼ٢ 

( اٍزٔبهح ثطو٣وخ اُؼْٞائ٤خ ػ٠ِ 022زٞى٣غ )٤ًِخ ٝهل هبّ اُجبؽضبٕ ث(  90ػ٠ِ ) 

ٝاُؼ٤ِٔخ  اإلَٗب٤ٗخا٤ٌُِبد ُضخ ٖٓ أُوؽِز٤ٖ األ٠ُٝ ٝاُضب( ٤ًِبد ٣ٔضِٕٞ 2ِٛجخ )

ُزٌَْ ػ٤٘خ اُجؾش األٍب٤ٍخ ٝاُغلٍٝ ( اٍزٔبهح ٕبُؾخ ُِزؾ٤َِ 901) أ٤ُ٘بػبكد 

 ( ٣ج٤ٖ مُي.9ههْ )

 (8)رذول سلى 

 َثٍُ عُُاخ انثحج األساسُح يىصعح تحسة انكهُح وانُىع االرتًاعٍ وانًشحهح انذساسُح

 اإلَساَُحانكهُاخ  انكهُاخ انعهًُح انًتغُشاخ

 انعهىو انهُذسح انكهُحاسى 
انطة 

 انثُطشٌ

انتشتُح 

 انشَاضُح

انتشتُح 

 األساسُح

 اإلداسج

 وااللتصاد

 82 82 59 98 852 52 ُُحانع

 إَاث ركىس انُىع

 99 28 انعذد

 انخانخح األونً انًشحهح

 25 25 انعذد
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 أداج انثحج  حاَُا: 

اُؼب٢ُٔ ُؾوٞم  اإلػالُٕو٤بً ٝػ٢ اُْجبة ُٔجبكئ  أكاحػلّ ٝعٞك ٠ ُاٗظوا 

رؾ٤َِ  أٍِٞةثبٍزقلاّ  ُٜنا اُـوٗ، ُنا هبّ اُجبؽضبٕ ثج٘بء ٓو٤بً  اإلَٗبٕ

ك٢ ًَ كئخ  اُٞاهؼخ٢ًٔ ٓ٘ظ٤ٔؾلك ػلك ؽبالد اُزٌواهاد  أٍِٞةإُٔٚٔٞ ،ٝٛٞ 

ٖٓ كئبد اُٞص٤وخ أُواك رؾ٤ِِٜب ٝه٤بٍٜب ٤َُزقِٔ ٜٓ٘ب ٕٝلب ٓؾلكا 

ُجؾش أُزٔضَ ارؾ٤َِ أُؾزٟٞ ٣ؾون ٛلف  ئٕ .(9112، ٝآفوٕٝ، ٝكه٤وب)ػج٤لاد 

 . اإلَٗبٕاُؼب٢ُٔ ُؾوٞم  اإلػالٕك٢ ه٤بً ٝػ٢ اُْجبة ُٕٔٚٔٞ ٓجبكئ 

 خطىاخ انتحهُم 

 .اإلَساٌانعانًٍ نحمىق  اإلعالٌوصف  -8

 األٍب٤ٍخٖٓ ك٣جبعخ ٝصالص٤ٖ ٓبكح رؾلك اُؾوٞم ٝاُؾو٣بد  اإلػال٣ٕزٌٕٞ     

"٣ُٞل ع٤ٔغ اُ٘بً  اإلػالٕاُلَِلخ اُز٢ ٣وّٞ ػ٤ِٜب  األ٠ُٝرؾلك أُبكح ئم  ُإلَٗبٕ.

٣ؼبَٓ  ٕأٝػ٤ِْٜ  آزَب٣ٖٝ ك٢ اٌُوآخ ٝاُؾوٞم ،ٝهل ٝٛجٞا ػوال ٤ٔٙٝو أؽواها

 "اإلفبءثوٝػ ثؼٚب ثؼْٜٚ 

َُِٔبٝاح ٝػلّ اُز٤ٔي ك٤ٔب ٣زَٖ  األٍب٢ٍأُجلأ  دؽلككول  أُبكح اُضب٤ٗخ ئٓب       

ثَجت ر٤٤ٔي ًبُز٤٤ٔي  ئ١كزؾظو  ُإلَٗبٕ األٍب٤ٍخثبُزٔزغ ثبُؾوٞم ٝاُؾو٣بد 

 أفو.هأ١  ١أأٝ  ا٤َُب٢ٍ،اُوأ١  أٝاُل٣ٖ  أٝاُِـخ  أٝ اُغٌ٘،اُؼٖ٘و أٝ إُِٞ أٝ 

ؽن ًَ كوك ك٢ اُؾ٤بح  اإلػالٕ،٢ٛٝ ؽغو اُيا٣ٝخ ك٢  اُضبُضخ، ٝر٤ْو أُبكح     

٢ٛٝ اُؾوٞم اُٚوٝه٣خ ُِزٔزغ ثغ٤ٔغ اُؾوٞم  اُْق٤ٖخَالٓخ اُٝاُؾو٣خ ٝ

 األفوٟ.

أُقُٞخ ٌَُ كوك ثزل٤َٖ  اإلَٗب٤ٕٞٙؼ ك٤ٜب ؽوٞم ك09 ئ٠ُ 9أُٞاك ٖٓ ئٓب      

اُؾن ك٢ اُؾ٤بح  ٢ٛٝ، اًجو، ٝرزٖٚٔ اُؾوٞم أُل٤ٗخ ٝا٤َُب٤ٍخ أُؼزوف ثٜب

ٝاُؾو٣خ ٍٝالٓخ ّقٖٚ ، ٝاُزؾو٣و ٖٓ االٍزوهبم ٝاالٍزجؼبك ٝػلّ اُزؼوٗ 

ؽبٛخ ثبٌُوآخ ُِزؼن٣ت ٝال ُِؼوٞثبد أٝ أُؼبٓالد اُوب٤ٍخ أٝ أُزٞؽْخ أٝ اال

 ئٖٗبكٚاُوب٤ٗٞٗخ ، ٝاُؾن ك٢  ثْق٤ٖزٚ ٣ؼزوف ٕأٝعل ك٢  ئَٗبٕ أ٣٘ٔبٝؽن ًَ 

ر٘ظو  ٕأاُ٘ل٢ ،ٝاُؾن ك٢  أٝؼَل٢ أٝ اُؾغي هٚبئ٤ب ٝػلّ اُزؼوٗ ُِوج٘ اُز

 ،ئكاٗزٚإٔ رضجذ  ئ٠ُثو٣ئب  ل٣ؼ ٕأٓؾٌٔخ َٓزوِخ ٗي٣ٜخ ، ٝؽوٚ ك٢  ئٓبّه٤ٚزٚ 

أٝ اٍورخ أٝ ٌَٓ٘خ أٝ ٣ؼوٗ ُزلفَ رؼَل٢ ك٢ ؽ٤برٚ اُقبٕخ ئال ٝؽوٚ ك٢ 
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ٓب ٝؽن اُزيٝط  ثغ٤َ٘ٚٓواٍالرٚ ٝؽو٣خ اُز٘وَ ٝؽن اُِغٞء ، ٝؽن اُزٔزغ 

ٝرأ٤ٌٍ أٍوح ، ٝؽن ا٤ٌُِٔخ اُقبٕخ ، ٝؽو٣خ اُزل٤ٌو ٝا٤ُٔٚو ٝاُل٣ٖ ، ٝؽو٣خ 

اُوأ١ ٝاُزؼج٤و ، ؽو٣خ االّزواى ك٢ اُغٔؼ٤بد ٝاُغٔبػبد ا٤َُِٔخ ٝؽن االّزواى 

، ٝؽن ًَ ّقٔ ك٢ روِل اُٞظبئق اُؼبٓخ ك٢  ٕٙٝ اُؼبٓخ ُجالكإاُْ ئكاهحك٢ 

 ثالكٙ.

ٝاُضوبك٤خ ، ٝاالعزٔبػ٤خ ، اُؾوٞم االهزٖبك٣خ ػ٠ِ ( 09-00أُٞاك ) ٝرأًل     

عو أأُؼزوف ثٜب ٢ٛٝ ؽن اُٚٔبٕ االعزٔبػ٢ ، ٝاُؾن ك٢ اُؼَٔ ، ٝاُؾن ك٢ 

ُِؼَٔ أُزٌبكئ ٝاُؾن ك٢ اُواؽخ ٝٝهذ اُلواؽ ، ٝاُؾن ك٢ َٓزٟٞ ٓؼ٤ْخ  ٓزَبٝ

ح اُضوبك٤خ ًبف ُِٔؾبكظخ ػ٠ِ اُٖؾخ ٝاُوكب٤ٛخ ، ٝاُؾن ك٢ أُْبهًخ ك٢ اُؾ٤ب

ٝرٕٞق ٛنٙ اُؾوٞم ثأٜٗب ال ؿ٠٘ ػٜ٘ب ٌُوآخ اإلَٗبٕ ُِٝ٘ٔٞ اُؾو  ُِٔغزٔغ .

 ُْق٤ٖزٚ. 

ك٢ اُزٔزغ ث٘ظبّ اعزٔبػ٢ ٝك٢ُٝ  ئَٗبٕ(  ثؾن ًَ 22-01أُٞاك ) ٝرؼزوف 

إًل ٝاعجبد رًبِٓخ ،ٝ ُإلَٗبٕ األٍب٤ٍخع٤ٔغ اُؾوٞم ٝاُؾو٣بد  ثٔوزٚبٙرزؾون 

 ٓغزٔؼٚ. رغبٙ ٤ُٝبرٚإَٝٓ ئَٗبًَٕ 

ٓب ٣قٍٞ اُلُٝخ أٝ عٔبػخ أٝ  اإلػال٤ٌُٕ ك٢ ٛنا  اٗٚٝرؾنه أُبكح اُضالص٤ٖ ٖٓ   

ٛلّ اُؾوٞم ٝاُؾو٣بد  ئ٠ُؽن "ك٢ اُو٤بّ ثْ٘بٛ أٝ رأك٣خ ػَٔ ٣ٜلف  ئ١كوك 

 "  اإلػالٕاُٞاهكح ك٢ 

 :تحذَذ فمشاخ انًمُاط -5

٤ٕـذ ػ٠ِ ٌَّ ػجبهاد  ػجبهح( 01رٔقٚذ ػ٤ِٔخ اُزؾ٤َِ ك٢ ث٘بء )    

،ٝهل ٤ٕـذ ٛنٙ اإلػالٕ اُؼب٢ُٔ ُؾوٞم اإلَٗبٕ  ٕٓٚٔٞثٔغِٜٔب  ٤ًٍِٞخ رؼٌٌ

)ا٣غبث٢ ،ٍِٝج٢ ( رؾلك ٛو٣وخ اٍزغبثخ اُْجبة ُٜنٙ اُؼجبهاد  ثبرغب٤ٖٛاُؼجبهاد 

 َٓزٟٞ ٝػ٤ٚ ُٔجبكئ اإلػالٕ اُؼب٢ُٔ ُؾوٞم اإلَٗبٕ .

 :صذق األداج  - 5

ثٔب إٔ ػ٤ِٔخ رؾ٤َِ  اإلػالٕ اُؼب٢ُٔ ُؾوٞم اإلَٗبٕ ثٌَْ ػبّ رؼزٔل  

ػ٠ِ االعزٜبك اُْق٢ٖ ُِجبؽش ك٢ ٓؼبُغخ اُ٘ٔ ُنُي الثل ٖٓ اٍزقواط ٕلم 

ألٕ اُزؾ٤َِ ٣زْ ػ٠ِ  Content Validityٛنا اُزؾ٤َِ ٝهل اٍزقلّ ٕلم أُؾزٟٞ 
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اُوبئٔخ ٓ٘بظوح ٝٓٔضِخ  أٍبً ٓؾزٟٞ اُٞص٤وخ ٝٛنا ال ٣زؾون ئال ئم ًبٗذ ٓؾز٣ٞبد

( ُٜٝنا اُـوٗ ػوٙذ 9111ُٔؾزٟٞ اُٞص٤وخ أُؾِِخ )صٞهٗلا٣ي ، ٝ ٤ٛغٖ ، 

كوواد اُوبئٔخ ٓغ اُ٘ٔ األ٢ِٕ ُإلػالٕ اُؼب٢ُٔ ُؾوٞم اإلَٗبٕ ػ٠ِ ُغ٘خ ٖٓ 

الٍزقواط ٕلم ٛنٙ اُٞص٤وخ  اُقجواء أُقز٤ٖٖ ك٢ اُزوث٤خ ٝػِْ اُ٘لٌ ٝاُوبٕٗٞ

 (  9) . ٝأُِؾن  اإلػال٠ٕ ٕلم رٔض٤َ أُو٤بً ُٔؾزٟٞ . ٝهل اعٔغ اُقجواء ػِ

 ٣ج٤ٖ أكاح اُجؾش ثٖٞهرٜب اُٜ٘بئ٤خ. 

 :حثاخ األداج - 4

٣زطِت رؾ٤َِ ٓؾزٟٞ ٝص٤وخ ٓب ئػطبء ٓٞٙٞع اُزؾ٤َِ ئ٠ُ ثبؽش آفو ؽز٠ ٣زٌٖٔ  

إٍُٞٞ ئ٠ُ اُ٘زبئظ ٗلَٜب اُز٢ َٕٝ ئ٤ُٜب ى٤ِٓٚ ثبٍزقواط ٓؼبَٓ االرلبم 

ٖٓ فالٍ رطبثن ٗزبئظ  اإلعواء،ٝهل رؾون ٛنا  Scottsكُخ ٌٍٞد ثبٍزقلاّ ٓؼب

 %( 922) اُزؾ٤َِ ٌُال اُجبؽض٤ٖ أُْبه٤ًٖ ثبُجؾش ٝثَ٘جخ

 طشَمح تصحُح األداج  - 2

ألكاح اُجؾش أُزٔضِخ ثبُٖلم ٝاُضجبد،  ثؼل إٔ ؽلكد اُقٖبئٔ اَُب٣ٌٞٓزو٣خ 

ؽلكد ٛو٣وخ اٍزغبثخ أُلؾ٤ٕٖٞ ٝمُي ثبٍزقلاّ ٓو٤بً فٔب٢ٍ ٣زٖٚٔ اُجلائَ 

ؽل ٓب _ ال هأ١ ٢ُ _ ؿ٤و ٓٞاكن _ ؿ٤و ٓٞاكن ئٛالهب  ئ٠ُٓٞاكن  –ٓٞاكن رٔبٓبً 

ػ٠ِ اُزٞا٢ُ ك٢ ؽبُخ ًٕٞ ارغبٙ اُلووح ا٣غبث٢ ،  9-1_ُزؼط٠ ُٜب اُلهعبد 

ػ٠ِ اُزٞا٢ُ ك٢ ؽبُخ ًٕٞ ارغبٙ اُلووح ٍِج٢ ٝثٔب إٔ  1-9ُٜب اُلهعبد ٝرؼط٠ 

( 991-01( كإٔ كهعبد أُو٤بً رواٝؽذ ث٤ٖ )01ػلك كوواد أُو٤بً )

اهرلبع َٓزٟٞ  ئ٠ُٝرلٍ اُلهعخ اُؼب٤ُخ ( كهعخ ، 19ٝثٔزٍٜٞ كو٢ٙ هلهٙ )

ٝػ٢ اُطِجخ ثٔجبكئ اإلػالٕ اُؼب٢ُٔ ُؾوٞم اإلَٗبٕ  ث٤٘ٔب رلٍ اُلهعخ اُٞاٛئخ ئ٠ُ 

 ػٌٌ مُي . 

 

                                                           
.أ.د صالح مهدي صالح               كلٌة التربٌة / الجامعة المستنصرٌة 

 المستنصرٌة.أ.د محمود كاظم التمٌمً               كلٌة التربٌة / الجامعة 
 أ.م.د حسن تركً عمٌر                كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/ جامعة دٌالى.
 أ.م.د شاكر عبد الكرٌم                 كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة/ جامعة دٌالى.
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 -عشض انُتائذ ويُالشتها:

 األٛلاف.٤ٍزْ ػوٗ ٗزبئظ اُجؾش ػ٠ِ ٝكن رَََِ 

 ه٤بً َٓزٟٞ ٝػ٢ ِٛجخ عبٓؼخ ك٣ب٠ُ ُٔجبكئ اإلػالٕ اُؼب٢ُٔ :األولانهذف 

 .لحقوق اإلنسان

ُو٤بً ٛنا اُٜلف اٍزقلّ االفزجبه اُزبئ٢ ُؼ٤٘خ َٓزوِخ ٝاؽلح ئم أظٜود ٗزبئظ      

اُجؾش إ إ أُزٍٜٞ اُؾَبث٢ ُلهعبد ػ٤٘خ اُجؾش ػ٠ِ ٓو٤بً ٝػ٢ ِٛجخ 

( كهعخ 92،10عبٓؼخ ك٣ب٠ُ ُٔجبكئ اإلػالٕ اُؼب٢ُٔ ُؾوٞم اإلَٗبٕ هل ثِؾ )

نا أُزٍٜٞ ثبُٔزٍٜٞ وبهٗخ ٛ( كهعخ ؛ ٝػ٘ل 90،99ٓهٙ )اولٓٝثبٗؾواف ٓؼ٤به١ 

( كهعخ رج٤ٖ اٗٚ كاٍ ٓؼ٣ٞ٘ب ػ٘ل َٓزٟٞ كالُخ هلهٙ 19اُلو٢ٙ ُِٔو٤بً ٝاُجبُؾ )

 ( ٣ج٤ٖ مُي.0( ٝاُغلٍٝ )909( ٝثلهعخ ؽو٣خ )2،21)

 (5)رذول سلى 

 يتىسظ عُُح انثحج وانًتىسظ انفشضٍنعُُح واحذج  َثٍُ َتائذ االختثاس انتائٍ

 يتىسظ انعُُح

 انعُُح

االَحشاف 

 انًعُاسٌ

انًتىسظ 

 انفشضٍ

يستىي   tانمًُح انتائُح

 انزذونُح انًحسىتح انذالنح

852 29,85 85,82 12 4.288 8.81 ...2 
  

ٕ ٝػ٢ ِٛجخ عبٓؼخ ك٣ب٠ُ  ُٔجبكئ اإلػالٕ اُؼب٢ُٔ أر٤ْو ٛنٙ اُ٘ز٤غخ ئ٠ُ     

ٝٛنٙ ؛ ٝثؼجبهح أفوٟ ما ٕٓٚٔٞ ٍِج٢ ؛ ُؾوٞم اإلَٗبٕ كٕٝ أَُزٟٞ أُطِٞة 

االٛزٔبّ ثٔبكح  ئٕ( ك٢ 9112كهاٍخ ) ٓؾٔٞك، ئ٤ُٚاُ٘ز٤غخ رزلن ٓغ ٓب رِٕٞذ 

 صبهٛبآ٘ؼٌٌ رك٢ اُؾ٤بح اُغبٓؼ٤خ ٓٔب  ٢بالٛزٔبّ اٌُبكث ؾ٣٠ٚ ال اإلَٗبٕ ؽوٞم

اُز٢ رٌَْ أُ٘ظٞٓخ أُؼوك٤خ ُطِجخ ٝأُلب٤ْٛ  ثبُٔجبكئٍِج٤ب ك٢ َٓزٟٞ اُٞػ٢ 

اُغبٓؼخ ؛ ٝاُز٢ ٍٞف رؾلك ك٢ أَُزوجَ ارغبٛبد اُطِجخ ك٢ أُٔبهٍخ اُلؼ٤ِخ 

ُِؾوٞم اُز٢ عبء ثٜب اإلػالٕ اُؼب٢ُٔ ُؾوٞم اإلَٗبٕ؛ ٝاُلكبع ػٖ ٛنٙ اُؾوٞم 

 ْٝٗوٛب ػ٠ِ أَُزٟٞ أُغزٔؼ٢  ٢ً رلػْ صوبكخ ؽوٞم اإلَٗبٕ ك٢ اُؼوام.
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 انهذف انخاٍَ 

َٓزٟٞ ٝػ٢ ِٛجخ عبٓؼخ ك٣ب٠ُ ُٔجبكئ اإلػالٕ ٓؼوكخ كالُخ اُلوٝم ك٢     

 -اُؼب٢ُٔ ُؾوٞم اإلَٗبٕ ػ٠ِ ٝكن أُزـ٤واد :

 (إَاث / ركىس ) انُىع االرتًاعٍ -أ

ُزؾو٤ن ٛنا اُٜلف اٍزقوط أُزٍٜٞ اُؾَبث٢ ٝاالٗؾواف أُؼ٤به١ ُلهعبد     

ًَ ٖٓ اُطِجخ اُنًٞه ٝاإلٗبس ، ام ثِؾ أُزٍٜٞ اُؾَبث٢ ُلهعبد اُنًٞه 

( آب أُزٍٜٞ اُؾَبث٢ 92،09( كهعخ ٝثبٗؾواف ٓؼ٤به١ ٓولاهٙ )92،02)

( 99،92( كهعخ ٝثبٗؾواف ٓؼ٤به١ ٓولاهٙ )99،19) اإلٗبس كول ثِؾُلهعبد 

كهعخ ٝثؼل رطج٤ن ٓؼبكُخ االفزجبه اُزبئ٢ ُؼ٤٘ز٤ٖ َٓزوِز٤ٖ رج٤ٖ إ اُو٤ٔخ اُزبئ٤خ 

 ( ٣ج٤ٖ مُي .2أُؾَٞثخ إـو ٖٓ اُو٤ٔخ اُزبئ٤خ اُغل٤ُٝخ ، ٝاُغلٍٝ )

 (5)رذول سلى 

 واإلَاثَثٍُ َتائذ االختثاس انتائٍ نعُُتٍُ يستمهتٍُ تًخم انطهثح انزكىس 

االَحشاف  انعُُحيتىسظ  انعُُح انُىع

 انًعُاسٌ

يستىي  tانمًُح انتائُح

 انزذونُح انًحسىتح انذالنح

 غُش دانح 8.81 225.. 88.58288 22.8.88 99 اَاث

 85.59118 29.5.54 28 ركىس

ر٤ْو ٛنٙ اُ٘ز٤غخ ئ٠ُ ػلّ ٝعٞك كوٝم ماد كالُخ ٓؼ٣ٞ٘خ ث٤ٖ اُطِجخ اُنًٞه     

ٓٔب ٣ؼ٢٘ ئٕ  ُٔجبكئ اإلػالٕ اُؼب٢ُٔ ُؾوٞم اإلَٗبٕٝاإلٗبس ك٢ َٓزٟٞ اُٞػ٢ 

٣ٌٖٝٔ ئهعبع ٛنٙ اُ٘ز٤غخ ئ٠ُ  ، ٓزـ٤و اُ٘ٞع االعزٔبػ٢ ؿ٤و ٓإصو ك٢ ٛنا أُغبٍ

ٝؽلح ػٖ ٝؽلح اُضوبكخ أُغزٔؼ٤خ رغبٙ االٛزٔبّ ثوٚب٣ب ؽوٞم اإلَٗبٕ كٚال 

اُلهاٍخ اُغبٓؼ٤خ ح ٓلئص٘بء ك٢ ِٛجخ اُغبٓؼخ  ُٚاُجوٗبٓظ اُزؼ٢ٔ٤ِ اُن١ ٣زؼوٗ 

ٍٞاء ػ٠ِ أَُزٟٞ اُلٌو أٝ أُٔبهٍبد ا٤ًَُِٞخ ماد اُِٖخ ثوٚب٣ب ؽوٞم 

 اإلَٗبٕ .

 انًشحهح انذساسُح )األونً / انخانخح (-ب

ُزؾو٤ن ٛنا اُٜلف اٍزقوط أُزٍٜٞ اُؾَبث٢ ٝاالٗؾواف أُؼ٤به١ ُلهعبد      

ٜ اُؾَبث٢ ُلهعبد ِٛجخ ًَ ٖٓ ِٛجخ أُوؽِز٤ٖ األ٠ُٝ ٝاُضبُضخ ، ام ثِؾ أُزٍٞ

 ( آب99،22( كهعخ ٝثبٗؾواف ٓؼ٤به١ ٓولاهٙ )99،20أُوؽِخ اال٠ُٝ )
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( كهعخ 91،99أُزٍٜٞ اُؾَبث٢ ُلهعبد ِٛجخ أُوؽِخ اُضبُضخ كول ثِؾ )

( كهعخ ٝثؼل رطج٤ن ٓؼبكُخ االفزجبه اُزبئ٢ 92،92ٝثبٗؾواف ٓؼ٤به١ ٓولاهٙ )

ئ٤خ أُؾَٞثخ إـو ٖٓ اُو٤ٔخ اُزبئ٤خ اُغل٤ُٝخ ُؼ٤٘ز٤ٖ َٓزوِز٤ٖ رج٤ٖ إ اُو٤ٔخ اُزب

 ( ٣ج٤ٖ مُي .9، ٝاُغلٍٝ )

 (4)رذول سلى 

 َثٍُ َتائذ االختثاس انتائٍ نعُُتٍُ يستمهتٍُ تًخم طهثح األونً وانخانخح

يتىسظ  انعُُح انًشحهح

 انعُُح

االَحشاف 

 انًعُاسٌ

يستىي  tانمًُح انتائُح

 انزذونُح انًحسىتح انذالنح

 2... 8.81 8.815- 84.5.525 24.55.1 25 األونً

 42222..8 21.2.15 25 انخانخح

ٝعٞك كوٝم ماد كالُخ ٓؼ٣ٞ٘خ رجؼب ُِٔوؽِخ اُلها٤ٍخ ر٤ْو ٛنٙ اُ٘ز٤غخ ئ٠ُ      

ٝػ٢ ِٛجخ عبٓؼخ ك٣ب٠ُ ُٔجبكئ اإلػالٕ اُؼب٢ُٔ اُضبُضخ( ك٢ َٓزٟٞ -)األ٠ُٝ

ثٌَْ ػبّ رطٞه ٝػ٢ ِٛجخ اُغبٓؼخ ٓغ ٝٛنٙ اُ٘ز٤غخ رؼٌٌ  ؛ُؾوٞم اإلَٗبٕ

رولْٜٓ ثبُلهاٍخ ك٢ ٓقزِق اُوٚب٣ب االعزٔبػ٤خ ُٝؼَ االٛزٔبّ ثوٚب٣ب ؽوٞم 

 اإلَٗبٕ ٝاُلكبع ػٜ٘ب ٣ٌَْ ؽغو اُيا٣ٝخ ك٢ رطٞه ّق٤ٖخ اُطبُت اُغبٓؼ٢.

 َساٍَ (إانتخصص انذساسٍ ) عهًٍ / -د 

ٗؾواف أُؼ٤به١ ُلهعبد ُزؾو٤ن ٛنا اُٜلف اٍزقوط أُزٍٜٞ اُؾَبث٢ ٝاال     

ًَ ٖٓ ِٛجخ اُزقٖٖبد اُؼ٤ِٔخ ٝاإلَٗب٤ٗخ ام ثِؾ أُزٍٜٞ اُؾَبث٢ ُلهعبد 

( 99،22( كهعخ ٝثبٗؾواف ٓؼ٤به١ ٓولاهٙ )12،99ِٛجخ اُزقٖٖبد اُؼ٤ِٔخ  )

( 90،19آب أُزٍٜٞ اُؾَبث٢ ُلهعبد ِٛجخ اُزقٖٖبد اإلَٗب٤ٗخ كول ثِؾ )

( كهعخ ٝثؼل رطج٤ن ٓؼبكُخ االفزجبه 90،92كهعخ ٝثبٗؾواف ٓؼ٤به١ ٓولاهٙ )

اُزبئ٢ ُؼ٤٘ز٤ٖ َٓزوِز٤ٖ رج٤ٖ إ اُو٤ٔخ اُزبئ٤خ أُؾَٞثخ إـو ٖٓ اُو٤ٔخ اُزبئ٤خ 

 ( ٣ج٤ٖ مُي .1اُغل٤ُٝخ ، ٝاُغلٍٝ )
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 (2)رذول سلى 

 واإلَساَُح حانكهُاخ انعهًُتًخم طهثح االختثاس انتائٍ نعُُتٍُ يستمهتٍُ َثٍُ َتائذ 

يتىسظ  انعُُح انكهُاخ

 انعُُح

االَحشاف 

 انًعُاسٌ

يستىي   tانمًُح انتائُح

 انزذونُح انًحسىتح انذالنح

 2... 8.81 5.498 88.5.882 8258..1 98 انعهًُح

 85.8.5.8 25.88.2 29 االَساَُح

       

اُلهاٍخ ك٢ خ ؼر٤ْو ٛنٙ اُ٘ز٤غخ ئ٠ُ ٝعٞك كوٝم ماد كالُخ ٓؼ٣ٞ٘خ رجؼب ُطج٤      

ٞػ٢ اُك٢ َٓزٟٞ ُٖبُؼ ِٛجخ اُلهاٍبد اُؼ٤ِٔخ اإلَٗب٤ٗخ( -)اُؼ٤ِٔخا٤ٌُِبد 

اإلَٗبٕ؛ ٝٛنٙ اُ٘ز٤غخ هل رجلٝ ٓقبُلخ ُزٖٞه ٔجبكئ اإلػالٕ اُؼب٢ُٔ ُؾوٞم ث

االعزٔبػ٢ اَُبئل اُن١ ٣ؼزول ئٕ ِٛجخ اُلهاٍبد اإلَٗب٤ٗخ أًضو ٝػ٤ب ثبُوٚب٣ب 

اإلَٗبٕ؛ ٣ٝوعغ اُجبؽضبٕ ٛنٙ اُ٘ز٤غخ ئ٠ُ ٝثقبٕخ هٚب٣ب ؽوٞم ؛ االعزٔبػ٤خ 

 أًضواُز٢ رزَْ ثبُغل٣خ ٝاُزو٤ًي اُؼب٢ُ ٓٔب ٣غؼِْٜ ٝٛج٤ؼخ ِٛجخ ا٤ٌُِبد اُؼ٤ِٔخ 

 ئ٤ُٜب.رلبػال ٓغ أُلب٤ْٛ اُز٢ ٣زؼوٕٙٞ 

 االستُتاراخ

رل٢ٗ صوبكخ ؽوٞم اإلَٗبٕ ُلٟ اُْو٣ؾخ أُزؼِٔخ ٖٓ ِٛجخ اُغبٓؼخ ٣إّو ٙؼق  -

 ٛنٙ اُضوبكخ ُلٟ اُْوائؼ االعزٔبػ٤خ األفوٟ .   

ئٕ اٗقلبٗ َٓزٟٞ ٝػ٢ ِٛجخ عبٓؼخ ك٣ب٠ُ ك٢ ٓجبكئ اإلػالٕ اُؼب٢ُٔ ُؾوٞم  -

 ٙؼق اٌُبكه اُزله٢َ٣ أٌُِق ثزله٣ٌ ٛنٙػلح ػٞآَ ٜٓ٘ب اإلَٗبٕ ٣وعغ ئ٠ُ 

 .ٓبكح ؽوٞم اإلَٗبٕ ؿ٤و ٓزق٤ٖٖٖ ك٢  اُزله٤٤َ٣ٖ ؿِتإٔ أكٚال ػٖ أُبكح 

ػلّ رطبثن اُٞاهغ أُؼبُ ؛ ٝاُقجواد اَُبثوخ اُز٢ رٌَْ اإلٛبه أُوعؼ٢  -

خ ػ٤ِٔخ اُزْ٘ئخ ؼٛج٤ُِطِجخ ٓغ ٓجبكئ اإلػالٕ اُؼب٢ُٔ ُؾوٞم اإلَٗبٕ ثَجت 

ٜ اُٖبهّ رزَْ ثبُٚج ؿبُجب ٓباالعزٔبػ٤خ اُز٢ ٣زؼوٗ ُٜب اُلوك اُؼواه٢ اُز٢ 

روّٞ  ٢زاُاُؼ٤٘لخ اُلؼَ  ٝكاُؼ٘ق اُن١ رٔبهٍٚ اُغٔبػبد أَُِؾخ ؛ ٝهككٚال ػٖ 

 .كوٗ األٖٓٝثٚ اُوٞاد أَُِؾخ أٌُِلخ ثؾلع اُ٘ظبّ 
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 انثحج تىصُاخ

رٞع٤ٚ اُوبئ٤ٖٔ ػ٠ِ رله٣ٌ ؽوٞم اإلَٗبٕ ثبٕ رؼ٤ِْ ٛنٙ اُؾوٞم ٤ٌُ ٓغوك  -

 ثَ ٢ٛ صوبكخ ٗٔبهٍٜب هجَ ًَ ٢ّء. ٓؼِٞٓبد،ر٤َٕٞ 

رجؾش ٝرزبثغ ٝاهغ اُغبٓؼبد اُؼواه٤خ ػ٠ِ ٙوٝهح كزؼ ٝؽلاد ثؾض٤خ  ئُياّ -

 ػبّ.ؽوٞم اإلَٗبٕ ك٢ اُغبٓؼخ ٝاُجِل ثٌَْ 

ٙوٝهح ػلّ ر٤ٖٔٚ اٌُزت أُٜ٘غ٤خ ئ٠ُ ًَ ٓب ٢َ٣ء ُِٔوأح ٝاأله٤ِبد اُل٤٘٣خ -

 ك٤ٓزْٜ.آٝاالص٤٘خ ٖٓ رٖٞهاد ٍِج٤خ رؾٜ ٖٓ 

اإلػالٕ  ٓجبكئع٤ٔغ أُ٘بٛظ اُلها٤ٍخ ٝثقبٕخ االعزٔبػ٤خ  ٙوٝهح ر٤ٖٔٚ -

رزٌَْ ارغبٛبرٚ أَُزوج٤ِخ ُوٚب٣ب ؽوٞم اإلَٗبٕ ٖٓ ٢ً  اُؼب٢ُٔ ُؾوٞم االَٗبٕ

 فالُٜب.

ٙوٝهح افز٤به اُؼ٘بٕو أُإِٛخ ػ٤ِٔب ٝروث٣ٞب ُزله٣ٌ ٓبكح ؽوٞم اإلَٗبٕ ٢ً  -

 اُزؼ٢ٔ٤ِ.ٚ ك٢ اُجوٗبٓظ ُ ٖٗبةالرٌٕٞ ٤ٍِٝخ اهريام ُٖٔ ال 

ٙوٝهح اؽزواّ اُؾو٣خ األًبك٤ٔ٣خ ُألٍزبم اُغبٓؼ٢ ٍٞاء ػ٠ِ َٓزٟٞ اُجؾش  -

 اُؼ٢ِٔ أٝ أُْبهًخ ك٢ األْٗطخ اُز٢ رؼيى صوبكخ ؽوٞم اإلَٗبٕ ك٢ أُغزٔغ.

ٙوٝهح ٓالؽوخ ٓ٘ز٢ٌٜ ؽوٞم اإلَٗبٕ ك٢ أُغزٔغ ٝئؽبُزْٜ ئ٠ُ اُوٚبء ٖٓ  -

 ٌّبٍ اُؼ٘ق ٝاٗزٜبى ؽوٞم اإلَٗبٕ. أاعَ فِن ٓغزٔغ ٣قِٞ ٖٓ ًَ 

اُقبٕخ ثزؼ٤ِْ ٓجبكئ اإلػالٕ اُؼب٢ُٔ ُؾوٞم اإلَٗبٕ اإلًضبه ٖٓ ٝهُ اُؼَٔ  -

ؽوٞم  ٢ ٓٔبهٍخ صوبكخكٗٔبمط ٓز٤ٔيح ٣ٌٖٔ االهزلاء ثٜب  إل٣غبك لٞه٤ُِٖطِجخ أُز

 .االَٗبٕ ْٝٗوٛب

اُلها٤ٍخ أُقزِلخ  ق ِٛجخ أُواؽ٣َؼوُـوٗ رك٤َُ أُٞاٛ٘خ  ئػلاكٙوٝهح  -

 ثؾوٞهْٜ ٝٝاعجبرْٜ رغبٙ اُٖٞٛ ٝأُغزٔغ.
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 انًمتشحاخ

 ئعواء كهاٍخ ٓٔبصِخ ُِلهاٍخ اُؾب٤ُخ ػ٠ِ ِٛجخ أُوؽِخ اإلػلاك٣خ .-

ئعواء كهاٍخ ٓوبهٗخ ث٤ٖ ِٛجخ اُغبٓؼخ ّٝوائؼ اعزٔبػ٤خ أفوٟ ٓٔبصِخ ُْٜ ك٢  -

ٞػ٢ ثٔجبكئ ٛج٤ؼخ اُلوٝم ث٤ْٜ٘ ك٢ َٓزٟٞ اُاُؼٔو ٖٓ فبهط اُغبٓؼخ ُٔؼوكخ 

 .اإلػالٕ اُؼب٢ُٔ ُؾوٞم اإلَٗبٕ

ئعواء كهاٍخ ٓٔبصِخ ُِلهاٍخ اُؾب٤ُخ ػ٠ِ ّوائؼ ٓقزِلخ ٖٓ هٟٞ األٖٓ اُلاف٢ِ  -

ثزطج٤ن اُوبٕٗٞ ُِٞهٞف ػ٠ِ َٓزٟٞ ٝػ٤ْٜ ُٔجبكئ اإلػالٕ اُؼب٢ُٔ  أُؼ٤٘خ

 ُؾوٞم اإلَٗبٕ.
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 انًصادس

 .92/90/9191"اإلعالٌ انعانًٍ نحمىق اإلَساٌاألْٓ أُزؾلح "  .9

( "ؽوٞم اإلَٗبٕ ك٢ اَُِْ ٝاُؾوة" 0222أثٞ ى٣ل، ػجل اُ٘بٕو) .0

 كاه اُٜ٘ٚخ اُؼوث٤خ، اُوبٛوح.

انمُاس ( "9111، هٝثود ، ٤ٛغٖ ، ئ٤ُياث٤ش ) صٞهٗلا٣ي .2

روعٔخ ػجل هللا ا٤ٌُال٢ٗ ، ٝػجل  وانتمىَى فٍ عهى انُفس انتربُت"

 اُوؽٖٔ ػلً ، ٓوًي اٌُزبة األهك٢ٗ ، ػٔبٕ . 
حمىق اإلَساٌ وانسُاست انخارجُت ( "0221اُقط٤ت، ٗبكه ىا٣ل) .9

ْٓ٘ٞهاد ٓوًي ػٔبٕ ُؾوٞم  األيرَكُت تجاِ انىطٍ انعربٍ"

 اإلَٗبٕ، ػٔبٕ.

يسُرة حمىق اإلَساٌ فٍ ( " 0222ى٣بكح، هٙٞإ عٞكد ) .1

 أُوًي اُضوبك٢ اُؼوث٢، اُلاه اُج٤ٚبء. انعانى انعربٍ "

" حمىق اإلَساٌ وحرَاتّ األساسُت ( 0299ّب٤ٌٛٝ، ثِ٘لك٤ُو) .2

 ٓطجؼخ هٙ ٛٚ ٗل ، ا٤َُِٔب٤ٗخ .فٍ انعراق" 
:  ىق اإلَساٌتعهُى حم( " 0221ّ٘ٞكح ، ئ٤َٓ ك٢ٜٔ ٝآفوٕٝ ) .9

 ٖٓو، ٝاُزٞى٣غ، و" أٌُزجخ اُؼٖو٣خ ُِْ٘وانىالع  انفهسفت

  أُٖ٘ٞهح.
والع تعهُى حمىق اإلَساٌ فٍ ( "  ٣ٕٞ0222ٔ ، ٤ٍِٔبٕ )  .1

 ٓٞهغ كهاٍبد أٓبٕ.األردٌ "

انبحث انعهًٍ ، يفهىيّ ، ( " 9112ػج٤لاد ، مٝهبٕ ، ٝآفوٕٝ ) .1

 كاه اُلٌو ، ػٔبٕ .أدواتّ ، أسانُبّ" 
انًًارساث انتربىَت نهًعهى (" 0221اُؼيا١ٝ ، ٍب٢ٓ ٜٓل١ ) .92

" َٗبء ٝاٛلبٍ هٚب٣ب  انًرشذ نتحمُك اتفالُت حمىق انطفم" فٍ

 ٓطجؼخ اُوجٌ ، ثـلاك. 991-19اُؾبٙو ٝأَُزوجَ" ٓ ٓ 

" كاه  لايىس عهى االجتًاع( " 9111ؿ٤ش ، ٓؾٔل ػبٛق ) .99

 أُؼوكخ اُغبٓؼ٤خ ، اإلٌٍ٘له٣خ.
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تذرَس حمىق اإلَساٌ عهً ( "  0229ٓب٢ٙ، ػجل اُلزبػ )  .90

انًستىي انجايعٍ وانحركت انسُاسُت انًطانبت بانذًَمراطُت فٍ 

 www.abdelfattahmady.net" يصر

اإلسالو وحمىق اإلَساٌ فٍ ( 9111أُزًَٞ، ٓؾٔل ػجل أُِي) .92

ٓوًي كهاٍبد اُٞؽلح اُؼوث٤خ، " حمىق اإلَساٌ انعربٍ" 

 ث٤وٝد.

( روعٔخ أٗطٞإ ؽ٢ٖٔ" 9119ٓغٔٞػخ ٖٓ أُقز٤ٖٖ ) .99

 " ْٓ٘ٞهاد ٝىاهح اُضوبكخ ، كْٓن. لايىس انفكر انسُاسٍ

"  حمىق اإلَساٌ فٍ اإلسالو(" 9191ٕجؾ٢ ) أُؾٖٔب٢ٗ، .91

 كاه اُؼِْ ُِٔال٤٣ٖ، ث٤وٝد.

أُؼٜل اُؼوث٢ ُؾوٞم اإلَٗبٕ، ٝاُغٔؼ٤خ اُِج٘ب٤ٗخ ُؾوٞم  .92

َذوة انتربُت عهً حمىق اإلَساٌ فٍ انىطٍ  ("9119اإلَٗبٕ)

 رْو٣ٖ األٍٝ ٗوال ػٖ ٓٞهغ  09-01" ث٤وٝد انعربٍ

يشكالث طالب انجايعت فٍ ( " ٣9112ٍٞق ٤ٍل ) ٓؾٔٞك، .99

ك٢ " "  دراست استطالعُت –فٍ يىاجهتها  يصر وأسانُبهى

 ،اُوبٛوح.91، ط1اُؾل٣ضخ، ٓغِلاُزوث٤خ  هاثطخ" روث٣ٞخكهاٍبد 

www.watfa.net/recherche25.pdf 

 انمُاس وانتمىَى فٍ انتربُت وعهى( " 0221ِٓؾْ ،ٍب٢ٓ ٓؾٔل ) .91

 ، كاه ا٤َُٔوح ُِْ٘و ٝاُزٞى٣غ ٝاُطجبػخ ، ػٔبٕ .9ٛ  انُفس "

تذرَس حمىق اإلَساٌ فٍ ( "  0221ٍؼ٤ل ) ٗٞكَ، اؽٔل .88

 انجايعاث وانًجتًع األردٍَ "

www.watfa.net/bmachine/attach.php?AID=121 

انتسهط  وإشكانُت" بُُت انسهطت ( 9111اٍؼل )ػ٢ِ ٝٛلخ ، .02

ٓوًي كهاٍبد اُٞؽلح اُؼوث٤خ ،  "انتربىٌ فٍ انىطٍ انعربٍ 

 ث٤وٝد.

http://www.abdelfattahmady.net/
http://www.watfa.net/recherche25.pdf
http://www.watfa.net/recherche25.pdf
http://www.watfa.net/bmachine/attach.php?AID=121
http://www.watfa.net/bmachine/attach.php?AID=121
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 الرياض ببعض بنود اتفاقية حقوق الطفل أطفالوعي 
 

 األعبعٛخكهٛخ انتشثٛخ /  انزبيؼخ انًغتُظشٚخ                ػجبط انخفبف إًٚبٌ .د.و.أ

 

 :إنّٛانجضج ٔانضبرخ  أًْٛخ

اُطلَ ٖٓ أْٛ ٓواؽَ ٗٔٞٙ ٝر٣ٌٞ٘ٚ اُغ٢َٔ رُؼَل اَُ٘ٞاد ا٠ُٝ٧ ٖٓ ػٔو 

ٝاُؼو٢ِ ٝا٫عزٔبػ٢، ام ٢ٛ اُز٢ ٣زْ ك٤ٜب رش٤ٌَ أٌٍ شقظ٤زٚ ا٩َٗب٤ٗخ، ٝٝػغ 

اُِج٘بد ا٠ُٝ٧ ُج٘بء ا٩َٗبٕ ٝرؾل٣ل ارغبٛبرٚ ٤ُٓٝٞٚ ٝؿوً ه٤ْ ٝػبكاد ٝروب٤ُل 

٫ء أُغزٔغ ُل٣ٚ، ٫ٝ رؼٞك ٗزبئظ ا٫ٛزٔبّ ثب٧ؽلبٍ ك٢ ٛنٙ أُوؽِخ ػ٠ِ ٛئ

ا٧ؽلبٍ ؽَت، ثَ رؼٞك ػ٠ِ أُغزٔغ ًٌَ ػ٠ِ أُلٟ اُجؼ٤ل، ثٞطق إٔ اُز٣ٌٖٞ 

كبٕ ُِقجواد أُجٌوح كٝها  (. ُنا1991111ا١َُٞ ٛٞ اٍزضٔبه ُِجشو٣خ )ٓؾٔل،

ًج٤وا ك٢ ٗٔٞ ا٩َٗبٕ ٣ٞاى١ اُلٝه اُن١ رِؼجٚ اُٞهاصخ، كبُج٤ئخ اُز٢ رشغغ ا٧ؽلبٍ 

 أٍوع ٖٓهْٛ ػ٠ِ مُي رَبػل ػ٠ِ رطٞهٛب ػ٠ِ اُو٤بّ ثبُٜٔبهاد ٖٓ كٕٝ اعجب

 (9::990ؿ٤وْٛ ٖٓ اُن٣ٖ ُْ ٣ِوٞا اُزشغ٤غ ٗلَٚ.)٠ٍٞٓ،

ٝٓٔب ٣ئًل أ٤ٔٛخ ٛنٙ أُوؽِخ ٝهػب٣خ اُ٘ٔٞ ك٤ٜب ًٜٞٗب ػوٝه٣خ ُِ٘غبػ 

اٗٚ أص٘بء ٛنٙ أُوؽِخ رٌٕٞ  ك٤غٞر٢ٌَك٢ أُواؽَ اُلها٤ٍخ ا٬ُؽوخ، ٓب أشبه ا٤ُٚ 

ٝاُؾو٤ًخ َٓزؼلح ُِؼَٔ ٝاُ٘شبؽ، كبما اٍزضبهد اُج٤ئخ  ا٧ٗظٔخ اُجظو٣خ ٝاُؼو٤ِخ

رِي ا٧ٗظٔخ ثظٞهح ع٤لح ف٬ٍ ٛنٙ أُوؽِخ كبٜٗب ٍٞف رجِؾ ٓلاٛب ٖٓ اُ٘ٔٞ، أٓب 

 (1091111اما ُْ ر٘غؼ كَٞف ٣ؼ٤غ هله ًج٤و ٖٓ ٛنا اُ٘ٔٞ. )اُلو٢،

ل ٝهلّ اُلوك ث٤٘٤ٚ ٝاهُٗٞل ع٤يٍ ٓي٣لا ٖٓ اُلػْ ُ٘ظو٣خ اُلزوح اُؾوعخ ٝه

أُٝٞا أ٤ٔٛخ ًج٤وح ُلهاٍخ فظبئض ٗٔٞ ا٧ؽلبٍ ك٢ ٛنٙ أُوؽِخ اُز٢ ػلٝٛب 

 .(1::1090ٓوؽِخ ؽبٍٔخ ك٢ ؽ٤بح ا٩َٗبٕ ٖٝٓ أٜٛٔب.)أُغبك١،

 ا٧ٍبًرٔضَ  أٜٗب ، ؽ٤شخٛنٙ أُوؽِ أ٤ٔٛخٝرش٤و اُلهاٍبد اُ٘ل٤َخ ا٠ُ 

ػ٤ِٚ ث٘بء شقظ٤خ اُطلَ ك٢ ع٤ٔغ اُغٞاٗت اُغ٤َٔخ ٝاُؼو٤ِخ ٝاُل٤٘٣خ  اُن١ ٣وّٞ

 أًضوك٢ اُٜ٘ؼخ أَُزوج٤ِخ ٝث٘بء ؿل  َٓ أُغزٔؼبدأكبُطلُٞخ  ٝا٫عزٔبػ٤خ،

ٍٝؼبكح ٝاٗط٬هب ٝاهروبءا ك٢ ٍِْ أُل٣٘خ ٝاُؾؼبهح ٖٝٓ اعَ أُؾبكظخ  اشواهب

ل٤ُٝخ ا٤ُّٞ ػ٠ِ إ رؾبكع ػ٠ِ أُل٤ٗخ ٝا٫هروبء ثٜب، ؽوطذ أُٞاص٤ن اُ ٙػ٠ِ ٛن

ؽوٞم اُطلَ ٝروػبٛب ٝكن ٓ٘ظٞٓخ ك٤ُٝخ ٓٞؽلح رِزيّ ثٜب كٍٝ اُؼبُْ ُزٌٕٞ 
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اُلٍٝ ػ٠ِ إ رؾو٤ن ٛنٙ اُـب٣خ  ٝأعٔؼذ ا٧ؽلبٍٓوعؼب ٝٓؼ٤بها ك٢ ؽوٞم 

 ا٧ؽلبٍؽوٞهب، رِزيّ اُلٍٝ ثٌلبُزٜب ُغ٤ٔغ  ٨ُؽلبٍرؼٖٔ  ٣وزؼ٢ ٝص٤وخ ك٤ُٝخ

 (1::090،اٍؾبم)كٕٝ ر٤٤ٔي.

ٝرَزقلّ ًِٔخ اُؾن ك٢ اُلوٚ ا٢ٓ٬ٍ٩ ُِل٫ُخ ػ٠ِ ٓؼبٕ ٓزؼلكح ك٢ٜ 

رَزؼَٔ ُج٤بٕ ٓب ُِشقض أٝ ٓب ٣٘جـ٢ إ ٣ٌٕٞ ُٚ ٖٓ اُزياّ ػ٠ِ آفو، ًؾن 

اُواػ٢ ػ٠ِ اُوػ٤خ، ٝؽن اُوػ٤خ ػ٠ِ اُواػ٢، ٝهل رَزؼَٔ ثٔؼ٠٘ ا٧ٓو اُضبُش 

٤٘ب ٗظو أُئ٤ٖ٘ٓ"، ٝاُؾن ٝكن أُؾون ؽلٝصٚ، ًٔب ك٢ هُٞٚ رؼب9٠ُ "ًٝبٕ ؽوب ػِ

ٛنا أُلّٜٞ ُٚ ٓؼ٠٘ شبَٓ ٣لفَ ك٤ٚ ٓؼ٠٘ اُؾو٣خ، كزٌٕٞ اُؾو٣بد اُؼبٓخ ٗٞػب 

ٖٓ اُؾوٞم، كبما ٝهك ك٢ اُشو٣ؼخ ا٤ٓ٬ٍ٩خ أٝ ك٢ اُلوٚ ا٢ٓ٬ٍ٩ ًِٔخ اُؾن كول 

رؼ٢٘ ؽوب هلل أٝ ؽوب شقظ٤ب أٝ ؽوب ٓب٤ُب أٝ ؽو٣خ اُؾو٣بد ثؾَت ٓب ٣لٍ ػ٤ِٚ 

٣زورت ػ٠ِ اُلوك ، ٝرؼوف اُؾوٞم ثؤٜٗب ٝاعجبد ك٤٘٣خ ٝؽوٞم هلل رؼب٠ُ ٓؼ٘بٛب

ٛب ػ٠ِ ف٤و اُٞعٞٙ، فبُض اُؼجٞك٣خ هلل ٝاُطبػخ ُٚ ٍجؾبٗٚ ءاُٞكبء ثٜب ٝأكا

ٝأٓب ؽوٞم اُطلَ ك٢ٜ ٤َُذ ٓ٘لظِخ ػٖ ؽوٞم ا٩َٗبٕ، ك٢ٜ ؽوٞم ، ٝرؼب٠ُ

 .( 16090:10ا٩َٗبٕ ك٢ ٓوؽِخ ٖٓ ٓواؽَ ػٔوٙ)اُقلبف ،

ٝهل ٗبٍ ٓٞػٞع  ؽوٞم اُطلَ ثشٌَ ػبّ ٝكٝه أُئٍَبد أُقزِلخ ك٢ 

رلؼ٤َ ٛنٙ اُؾوٞم اٛزٔبّ اُجبؽض٤ٖ ك٢ اُؼبُْ ، ام اًلد اُلهاٍبد ك٢ ٛنا أُغبٍ 

ا٠ُ إ ؽوٞم اُطلَ ٤َُذ  (Rudi& De Bie,2007)هٝك١ ٝك١ ث٢ ًلهاٍخ  

اكاح ٓؾب٣لح، ٝاٗٔب ٢ٛ اكاح ٣زْ ٗشوٛب ٝرطج٤وٜب ُزِج٤خ ؽوٞم اُطلَ ٖٓ اعَ رؼي٣ي 

أُٞاؽ٘خ ٝٓواػبح اٍزو٤ُ٬خ اُطلَ ا٫عزٔبػ٤خ ٝا٤َُب٤ٍخ ٣ٌٖٝٔ ا٫ٍزؼبٗخ ثبُزوث٤خ 

 هعبهك ٝكٍٞزوآب كهاٍخ ٝ(Rudi& De Bie,2007:1)ٝاُزؼ٤ِْ ك٢ رطج٤وٜب.
(Richard  &Foster,2008) ػ٠ِ اُلٝه اُن١ ٣َْٜ ثٚ اُزؼ٤ِْ ك٢ ٗشو  كؤًلد

 (Richard  &Foster,2008:1-12) ٝرضو٤ق أُغزٔغ ثؾوٞم اُطلَ.

اُز٢ ٛلكذ ا٠ُ ٓؼوكخ  ((Covel,2009ًٞكبٍٝرٞطِذ كهاٍخ ًبصو٣ٖ 

ؽوٞم اُطلَ ؽجوب ٫رلبه٤خ ا٫ْٓ أُزؾلح اُز٢ طلهذ ػ٤ِٜب ً٘لا ٝا٣٫ُٞبد 

ا٫ٓو٤ٌ٣خ ا٠ُ ػوٝهح اثواى اؽزواّ ؽوٞم ًٝوآخ ًَ ؽلَ ثٔٞعت 

اُز٢ اعو٣ذ ك٢  1::0ٝآب كهاٍخ اُل٣ٌٝبد ((Covel,2009:12ا٫رلبه٤خ.

ك٢ ا٫هكٕ ٫ رزٞكو ُل٣ٜب إ ٓؼِٔخ ه٣بع ا٫ؽلبٍ ا٠ُ ا٫هكٕ كول رٞطِذ 
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أُؼوكخ ثؾوٞم اُطلَ،ٝثبُزب٢ُ ٫ اكهاى ُٜنٙ اُؾوٞم ٝرٞظ٤لٜب ك٢ اُؼ٤ِٔخ 

٤ُيا  كهاٍخ ٝرٞطِذ (1::90:90)اُل٣ٌٝبد،اُزؼ٤ٔ٤ِخ ُطلَ ٓب هجَ أُلهٍخ.

(Lisa,2009) (1::990،اٍؾبم)ؽوٞهْٜ. ا٧ؽلبٍا٠ُ ػوٝهح ٓ٘ؼ 

رؼل فطٞح ػ٠ِ ؽو٣ن اُجؾش ٝرجوى أ٤ٔٛخ اُجؾش ثبٕ اُلهاٍخ اُؾب٤ُخ 

كٔب ٣َزط٤غ اُطلَ إٔ ٣لؼِٚ ا٤ُّٞ ثَٔبػلح  اُؼ٢ِٔ ٬ُٛزٔبّ ثٞاهغ ؽوٞم اُطلَ،

أُ٘بٍت اُن١  ٛزٔبّاما ٓب ٝعل ا٫ ا٥فو٣ٖ كبٗٚ ٤ٌٍٕٞ هبكها ػ٠ِ كؼِٚ َٓزوج٬،

 ؼؼبفاُ ا٧ؽلبٍ إ ا٠ُٝثبُ٘ظو ا٥فو٣ٖ، ٝاؽزواّ ؽوٞم ٣ٌٔ٘ٚ ٖٓ اُؼ٤ش ث٬َّ 

،  ٝأىٓبدٓٞاهق  ٖٓ ٣ٞاعٜٞٗٚ  ٓب ٫ٝ ٓوبٝٓخ أٗل٣َْٜولهٕٝ ػ٠ِ اُلكبع ػٖ  ٫

اُجشو، كول شٜلد  أث٘بءٝإ اُؼظو اُواٖٛ ٣وّٞ ػ٠ِ أُبك٣بد ك٢ اُزؼبَٓ ث٤ٖ 

اٗزٌبٍخ  ك٢ ؽٔب٣زْٜ، ثَجت ًضوح اُؾوٝة ث٤ٖ اُلٍٝ ٝاٍزقلاّ  ا٧ؽلبٍؽبُخ 

ثبُوزَ ٝاُزل٤ٓو ٝاُزشوك رلٞم  ا٧ؽلبٍاُزل٤ٓو اُشبَٓ، ٓٔب عؼَ اطبثخ  أٍِؾخ

ٓٔب ػبػق َٓئ٤ُٝخ أُغزٔغ اُل٢ُٝ ك٢ هػب٣زْٜ ٝؽٔب٣زْٜ  ٝٛنا، شوائؼ أُغزٔغ

رٞك٤و ك٢ رَْٜ  اػبك٤خؽوٞم ً ٝٓ٘ؾْٜ ،ٓغٔٞػخ ٖٓ اُؾوٞم أُزٌبِٓخ ٝاػطبئْٜ

 . ُْٜ  ا٩َٗب٤ٗخاُؾٔب٣خ 

ُٚ أ٤ٔٛزٚ ٧ٗٚ ٣ٔضَ عبٗجب ٖٓ عٞاٗت اُ٘ٔٞ اُ٘ل٢َ  ا٧ف٬ه٢ٝثٔب إٔ اُغبٗت 

٣ٝئصو ك٢ رٞع٤ٚ ٍِٞى اُطلَ، كبٕ كهاٍخ ٛنا اُغبٗت ٝٓب ٣زؼٔ٘ٚ ٖٓ ٌٓٞٗبد، 

رئصو ك٢ ٍِٞى ا٧ؽلبٍ ٝرظوكبرْٜ ك٢ ؽ٤برْٜ اُز٢ ؾوٞم بُاُٞػ٢ ثٜٝٓ٘ب 

اُطلَ ؾوٞم بُٞػ٢ ثأَُزوج٤ِخ، اُز٢ ر٘ؼٌٌ آصبهٛب ػ٠ِ أُغزٔغ ٍِجب أٝ ا٣غبثب، ك

ٖٝٓ ًَ مُي (، :09111ٛٞ أؽل ٓغب٫د اُ٘ٔٞ اُقِو٢ ٖٝٓ أٜٛٔب )ٝىاهح اُزوث٤خ،

 ٣9ؤر٢اُجؾش ٝاُؾبعخ ا٤ُٚ ثٔب  أ٤ٔٛخ٣ٌٖٔ إ ِٗقض  

اُٜ٘ٞع ثؾوٞم اُطلَ ٛٞ ٓلفَ ؽ١ٞ٤ ُلػْ اؽزواّ ؽوٞم  إٔ .1

 .اُوبكٓخ ا٧ع٤بٍُلٟ  ا٩َٗبٕ
٣ٞهق ٓقزِق أُٔبهٍبد  اعواءا٫ٛزٔبّ ثؾوٞم اُطلَ ٛٞ  إ .0

ا٫عزٔبػ٤خ ا٤َُئخ اُز٢ رؼٞم ٗٔٞ اُطلَ ٝر٣ٌٖٞ شقظ٤زٚ ثشٌَ 

.ْ٤ٍِ 
اُجبؽضخ إ رَْٜ اُلهاٍخ ك٢ ث٘بء هبػلح ُزظ٤ْٔ ٓ٘بٛظ  رؤَٓ .9

، ٝرَْٜ ك٢ ٗشو رَز٘ل ا٠ُ ارلبه٤خ ؽوٞم اُطلَ اهشبك٣خٝثوآظ 

 اُٞػ٢ ثؾوٞم اُطلَ.
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ٖٓ  اُجؾش ٖٓ أ٤ٔٛخ ٓوؽِخ اُطلُٞخ  ٝػ٠ِ اُوؿْ أ٤ٔٛخرجوى  .0

ٌُٖ اُطلَ ُْ ٣ٔ٘ؼ اُؼ٘ب٣خ اُز٢ ٣َزؾوٜب ٓٔب ؽلا ثبُجبؽضخ  ،أ٤ٔٛزٜب

 ا٧ؽلبٍاُو٤بّ ثلهاٍخ ؽوٞم اُطلَ ُِزؼوف ػ٠ِ ٓلٟ ٝػ٢ 

 .ثؾوٞهْٜ 
 ْذف انجضج   

٣َزٜلف اُجؾش اُؾب٢ُ اُزؼوف ػ٠ِ ٓلٟ ٝػ٢ اؽلبٍ اُو٣بع ثجؼغ ث٘ٞك 

 وٞم اُطلَ ُٝزؾو٤ن ٛنا اُٜلف اشزوذ اُجبؽضخ اُلوػ٤بد ا٥ر٤خ 9ارلبه٤خ ؽ

ك٫ُخ اؽظبئ٤خ ث٤ٖ ٓزٍٞؾ كهعبد اُٞػ٢ ثؾوٞم  ٫ٝ ٣ٞعل كوم م .1

اُطلَ ُلٟ أؽلبٍ اُوٝػخ ػ٘ل أكواك اُؼ٤٘خ ًٌَ ٝأُزٍٞؾ 

 اُلوػ٢ ُِٔو٤بً. 

ك٫ُخ اؽظبئ٤خ ث٤ٖ ٓزٍٞؾ كهعبد اُٞػ٢ ثؾوٞم ٝ ٫ ٣ٞعل كوم م .0

 أؽلبٍ اُوٝػخ ػ٠ِ ٝكن ٓزـ٤و اُغٌ٘.اُطلَ ُلٟ 
ك٫ُخ اؽظبئ٤خ ث٤ٖ ٓزٍٞؾ كهعبد اُٞػ٢ ثؾوٞم  ٣ٝٞعل كوم م ٫ .9

اُطلَ ُلٟ أؽلبٍ اُوٝػخ اُنًٞه ٝا٩ٗبس ػ٠ِ ٝكن ٓزـ٤و 

 اُزؾظ٤َ اُلها٢ٍ ٨ُة.
ك٫ُخ اؽظبئ٤خ ث٤ٖ ٓزٍٞؾ كهعبد اُٞػ٢ ثؾوٞم  ٫ٝ ٣ٞعل كوم م .0

ػ٠ِ ٝكن ٓزـ٤و  (٩ٗبساُنًٞه ٝا ) أؽلبٍ اُوٝػخ ُلٟ اُطلَ

 اُزؾظ٤َ اُلها٢ٍ ٨ُّ.
 صذٔد انجضج

 ٣وزظو اُجؾش اُؾب٢ُ ػ٠ِ 9

أؽلبٍ اُظق اُز٤ٜٔل١ ك٢ ه٣بع ا٧ؽلبٍ اُؾ٤ٌٓٞخ ٬ٌُٝ 9 انضذٔد انجششٚخ -

 اُغ٤َٖ٘.

 . أُل٣و٣خ اُؼبٓخ ُزوث٤خ ثـلاك اُوطبكخ ا٠ُٝ٧ ٝاُضب٤ٗخ9 انضذٔد انًكبَٛخ -
 .0:11/0:10اُلها٢ٍ اُؼبّ  :انضذٔد انضيبَٛخ -
 .ارلبه٤خ ؽوٞم اُطل9َ  انضذٔد انؼهًٛخ -
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 تضذٚذ انًظطهضبد

ٍزؼوع اُجبؽضخ ثؼغ اُزؼو٣لبد ٧ْٛ أُظطِؾبد اُز٢ ٝهكد ك٢ اُجؾش 

اُطلُٞخ ٝه٣بع ا٧ؽلبٍ ًٝٔب اروبك٤خ ؽوٞم اُطلَ ٢ٛٝٝ  اُٞػ٢ ٝؽوٞم اُطلَ ٝ

9٢ِ٣ 

 ػشفّ كم يٍ:ٔ  .Consciousnessانٕػٙ  -أال

 9 ( .60091110اُٞػ٢ ك٢ اُِـخ  ٛٞ اُلْٜ ٬ٍٝٓخ ا٩كهاى )ٓلًٞه 
  اكهاى اُلوك ُ٘لَٚ ُِٝج٤ئخ أُؾ٤طخ ثٚ )ٓلًٞه -9اُٞػ٢ اطط٬ؽب ٞٛ

(، ٝٛٞ اُؾلع ٝاُزول٣و ٬ٍٝٓخ ا٩كهاى، ٝشؼٞه اٌُبئٖ اُؾ٢ ثٔب 960091110

 (.1:1191101ك٢ ٗلَٚ ٝٓب ٣ؾ٤ؾ ثٚ )أ٤ٌٗ ٝآفوٕٝ،
 أُقزِلخ ٓؼ٤٘خ ك٢ أُٞاهق ٧ش٤بءاُلوك  اكهاى9ٞٛ::0 ٝآفوٕٝ شؾبرخ 

 .(9::1190،ٝآفوٕٝ شؾبرخ)
 ٔػشفٓب كم يٍ: Rights of the Childصمٕق انطفم -حبَٛب

 ٢ٛ ٓغٔٞػخ اُٞاعجبد ٝاُؼوٝهاد اُز٢ اهوٛب اُشوع 1111  أنمقوسي

 (1::190اُؾ٤ٌْ ُِطلَ رؾو٤وب ُٔظِؾزٚ ٝؽٔب٣خ ُٚ ٖٓ ا٫ٗؾواف )ا٢ُ٬ُٜ،
    اُؼ٤ش  ٌٖٔثؤٜٗب اُؾوٞم أُزؤطِخ ك٢ ؽج٤ؼزٜب ٝاُز٢ ٫ ٣ :::0اُشب١ٝ

، :::0، ثـ٤وٛب ٝرَزضٔو ٓب ٣زٔزغ ثٚ ا٧ؽلبٍ ٖٓ طلبد اُجشو" )اُشب١ٝ

11.) 
   ٢ٛ ا٫ٓٞه اُضبثزخ اُٞاعجخ اُٞكبء اُز٢ ٝعٚ ا٤ُٜب اُل٣ٖ اُؾ٤٘ق 1002 شوق

ٞه اُؾ٤بح ٝكن اُزظ ٧ٛلافِْ رؾو٤وب ك٢ اَُِٞى اُن١ ٣٘جـ٢ إ ٣ِزيّ ثٚ أَُ

 .(1::11090)شٞم، ا٢ٓ٬ٍ٫
     ػٖ ٓغٔٞػخ اُؾوٞم اُلوك٣خ ٝاُشقظ٤خ  ٢ٛ ػجبهح 1002انطراونة

ُِطلَ ، روًي ػ٠ِ طلخ ؽبِٜٓب ثٞطلٚ ؽل٬ ٝاَٗبٗب ك٢ ؽبعخ ا٠ُ هػب٣خ 

 (.9::01090ٝػ٘ب٣خ.)اُطواٝٗخ،

  اُشو٣ؼخ ثبٜٗب اُؾع ٝاُ٘ظ٤ت اُن١ كوع ُٚ ٝٓب ًلِزٚ ُٚ 1003سويهم

ا٤ٓ٬ٍ٫خ ٖٓ ؽبعبد ػوٝه٣خ رؼٖٔ ُٚ شقظ٤خ ٓزٌبِٓخ، ٝؽ٤بح ٍؼ٤لح 

َٓزووح ٛبكئخ ث٤ٖ اكواك أُغزٔغ ا٢ٓ٬ٍ٫ ٝؿ٤وٛب ٖٓ 

 .(0::9090)٣ٍِْٞ،أُغزٔؼبد
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 َُؼبكح ا٠ُ ا ٢ٛ ٓغٔٞػخ اُؾوٞم أُزٌبِٓخ اُز٢ رئك١ 1004 عبد انكافي

ا٫فوح، كٖٔ رَٔي ثٜنٙ اُؾوٞم ا٫َٗبٕ ٝهه٤ٚ ك٢ اُل٤ٗب ًٝوآخ ٓ٘يُزٚ ك٢ 

)ػجل  ًبٕ ُٚ اعو ٌٝٓبٗخ ك٢ اُل٤ٗب ٝصٞاة ػظ٤ْ ك٢ ا٫فوح) ػجل اٌُبك٢

 (0::1990اٌُبك٢،

اُطلَ ثبُؾوٞم اُلوك٣خ ٝاُشقظ٤خ  اُز٢  اكهاىٛٞ  -انوعي بحقوق انطفم -ثانثا 

 ٫فوحأُغزٔغ ك٢ اُل٤ٗب ًٝوآخ ٓ٘يُزٚ ك٢ ا اكواكرئك١ َُؼبكح ا٫َٗبٕ ٝهه٤ٚ ث٤ٖ 

اُلهعخ اُز٢ ٣ؾظَ ػ٤ِٜب  ٢ٛ 9حقوق انطفمب نهوعي انتـــعريــف اإلجرائــي

أَُزغ٤ت )اُطلَ/ اُطلِخ( ػ٠ِ ٓو٤بً اُٞػ٢ ثؾوٞم اُطلَ أُؼل ٧ؿوع ٛنا 

 اُجؾش.

 

ْٙ - Convention on the Rights of the Childصمٕق انطفم ساثؼب اتفبلٛخ

ُِطلَ ٝ رِيّ ارلبه٤خ ؽوٞم اُطلَ اُلٍٝ  ا٩َٗب٤ٗخٓؼبٛلح ك٤ُٝخ ثبُؾوٞم 

كٕٝ ر٤٤ٔي  ا٧ؽلبٍاٍز٘بكا ا٠ُ اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ إ رٌلَ ُغ٤ٔغ  ا٩ؽواف

اُقبطخ ثبُؾٔب٣خ ٝر٤ٌْٜٔ٘ ٖٓ  ٝا٩عواءادا٫ٍزلبكح ٖٓ ع٤ٔغ اُزلاث٤و 

ُْٜ ُجِٞؽ لوص أُزبؽخ اُاُؾظٍٞ ػ٠ِ اُزؼ٤ِْ ٝاُوػب٣خ اُقبطخ ٝر٤ٍٞغ 

ٖٓ هلهارْٜ ٜٝٓبهارْٜ ٝاُ٘ٔبء ك٢ ث٤ئخ ريٛٞ ثبَُؼبكح ٝاُؾت  ا٧هظ٠اُؾل 

 اػٔبٍك٢ أُؼِٞٓبد ُزٞػ٤زْٜ ٝر٤ٌْٜٔ٘ ٖٓ أُشبهًخ اُلؼبُخ  ٝاربؽخٝاُزلبْٛ 

ثجؼغ اُج٘ٞك اُٞاهكح ك٢ ارلبه٤خ ؽوٞم اُطلَ  اعوائ٤بؽوٞهْٜ ٣ٝؼجو ػٜ٘ب 

ٝاُز٢ رقض اُطلَ ثشٌَ ػبّ ٝؽلَ اُوٝػخ ثشٌَ 

 (1::190،اٍؾبم)فبص.

 

-انطفٕنخ فٙ يؼزى انظضبس -ٔػشفٓب كم يٍ:   Childhoodانطفٕنخ  -خبيغب

أُُٞٞك، ُٝٝل ًَ ٝؽش٤خ، ٝعٔغ ؽلَ أؽلبٍ ٝٓظلهٛب ؽلُٞخ  ٢ٛ

 (.91091119)اُواى١،
- Stone &Church    1101 ٢ٛ أُوؽِخ اُز٢ روغ ث٤ٖ ٓب هجَ ا٬٤ُٔك

َٓز٣ٞبد أٝ ٓواؽَ ٢ٛ ٓوؽِخ اُطلُٞخ أُجٌوح أٝ  خٝأُواٛوخ  ٝروَْ ا٠ُ ص٬ص

( ٍ٘خ 1-6( ٍ٘خ ٝٓوؽِخ اُطلُٞخ اٍُٞط٠ )6-9ٍ٘ٞاد ٓب هجَ أُلهٍخ )

 Stone& Church,1957:16 ).)( ٍ٘خ 10-1ٝٓوؽِخ اُطلُٞخ أُزؤفوح )
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- Ausbel&Sullivan     111: ٢ٛ أُوؽِخ اُز٢ ر٢ِ ٓوؽِخ ٓب هجَ ا٬٤ُٔك

 ٓواؽَ ٢ٛ ٓوؽِخ اُطلَ ا٤ُُٞل ٖٓ خ  ٝروَْ ا٠ُ فٌٔن ٓوؽِخ أُواٛوٝرَج

)ا٬٤ُٔك ؽز٠ أٍجٞػ٤ٖ( ٝٓوؽِخ اُطلَ اُوػ٤غ ٖٓ )أٍجٞػ٤ٖ ا٠ُ ػب٤ٖٓ( 

( ٍ٘خ ٝٓوؽِخ اُطلُٞخ 6-0ٝٓوؽِخ اُطلُٞخ أُجٌوح أٝ ٍ٘ٞاد ٓب هجَ أُلهٍخ )

( ٍ٘خ 10-1( ٍ٘خ ٝٓوؽِخ اُطلُٞخ أُزؤفوح )1-6اٍُٞط٠ )

(Ausubel&Sullivan,1970:8-9.) 

٢ٛ ٓوؽِخ ٖٓ أُواؽَ اُز٢ ٣ٔو ثٜب اُلوك ر٢ِ ٓوؽِخ نتؼشٚف انُظش٘ نهطفٕنخ ا

ٓب هجَ ا٬٤ُٔك ٝرشَٔ ا٧ؽلبٍ ثؤػٔبه فٌٔ ٍ٘ٞاد ٝرؼْ أؽلبٍ اُظق اُز٤ٜٔل١ 

 اُن٣ٖ ٣ٔضِٕٞ اُطلُٞخ أُجٌوح ٝأُشُٕٔٞٞ ثبُلهاٍخ اُؾب٤ُخ.

 ػشفّ كم يٍ : Kindergarten  األؽفبلسٚبع  -عبدعب

٢ٛ رِي أُئٍَبد اُزوث٣ٞخ ٝا٫عزٔبػ٤خ اُز٢ ٣ِزؾن ثٜب    1111انخطٛت 

ٝرؼوف ك٢ ًض٤و ٖٓ اُج٬ك  اُؼٔو،ا٧ؽلبٍ ك٢ اَُٖ ٓب ث٤ٖ اُضبُضخ ٝاَُبكٍخ ٖٓ 

ثٔلاهً اُؾؼبٗخ أٝ ٓواًي اُوػب٣خ اُٜ٘به٣خ أٝ ه٣بع ا٧ؽلبٍ ( ) اُقط٤ت ، 

1111 901 . ) 

هجَ أُلهٍخ ك٤ٜب ٍ٘زبٕ ) اُوٝػخ ٝاُز٤ٜٔل١  ٢ ٓوؽِخ ٓب1116ٛٔصاسح انتشثٛخ 

( ٍ٘ٞاد( ) ٝىاهح اُزوث٤خ ، 6ـ0( ٣وجَ ك٤ٜب ا٧ؽلبٍ ٖٓٔ رزواٝػ أػٔبهْٛ ث٤ٖ )

٧ٗٚ اَٗت  1116(، ٝإ اُجبؽضخ ٍٞف رزج٠٘ رؼو٣ق ٝىاهح اُزوث٤خ  :91  1116

 . ُٔزطِجبد اُجؾش اُؾب٢ُ

 

 َظش٘ )انخهفٛخ انُظشٚخ(إؽبس  -أال

 ٝاُزؤ٤ًلٝهػب٣زْٜ،  ثب٧ؽلبٍُول ثوىد عٜٞك ك٤ُٝخ ػل٣لح ك٢ ٓغبٍ اُؼ٘ب٣خ        

 (1::1690)اُؼز٤ج٢،اُز٤٤ٔي. أٗٞاعػ٠ِ ؽوٞهْٜ كٕٝ ا١ ٗٞع ٖٓ 

ٝرشَٔ ٛنٙ اُوػب٣خ ًٔب ٗظذ ػ٤ِٜب أُٞاص٤ن "عِٔخ ٖٓ اُؾوٞم اُز٢ ٣غت    

ؽن اُطلَ ك٢  ٝأُٜٝب ٝأكائٜب ُزؤ٤ٜٓ٘بػ٠ِ ًَ ٓئٍَبد أُغزٔغ إ رزؼبٖٓ 

اُز٢ رَبػل ػ٠ِ ٗٔٞٙ اُ٘ل٢َ  ا٧ٍب٤ٍخهػب٣خ اٍورٚ ٝؽوٚ ك٢ اشجبع ؽبعبرٚ 

٤ٔ٤ِخ ٝهؼبء اُؾبعبد اُظؾ٤خ ٝاُزؼ اشجبع ا٩ؽبهٝا٫عزٔبػ٢ ٣ٝلفَ ك٢ ٛنا 

اُؾوٞم أُزؼِوخ ثزط٣ٞو ٝػ٢ اُطلَ، ٝؽوٚ ك٢ اُؾظٍٞ  ػٖ كؼ٬ً ٝهذ اُلواؽ 
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 ا٧ؽلبٍ اكهاىػ٠ِ أُؼِٞٓبد اُظؾ٤ؾخ ٖٓ ف٬ٍ اٍُٞبئؾ أُقزِلخ؟،ُزؼ٤ٔن 

ُؾوٞهْٜ، ٛنا ا٠ُ عبٗت رط٣ٞو أُئٍَبد ٝاُزشو٣ؼبد اُز٢ رواهت ٝرئًل ؽظٍٞ 

ػ٠ِ ؽوٞهٚ ًبِٓخ ٍٞاء ك٤ٔب ٣زؼِن ثبشجبع ؽبعبرٚ اٝ ثؾٔب٣زٚ ٖٓ ا٫ٍزـ٬ٍ  اُطلَ

 .(0::1190)أُغٌِ اُؼوث٢ ُِطلُٞخ ٝاُز٤ٔ٘خ،

أُئُْ اُن١ ٣ؼ٤شٚ  اُٞاهغ ا٠ُاُل٢ُٝ ثؾوٞم اُطلَ، ٗظوا  ُٝول ريا٣ل ا٫ٛزٔبّ    

أُ٘ظٔبد  ٝاؽظبءادروبه٣و  ا٤ُٚ أشبهداُؼبُْ ٝاُن١  أؽلبٍهطبع ػو٣غ ٖٓ 

ٌُٖ اُطلَ ُْ ٣ٔ٘ؼ اُؼ٘ب٣خ ٝاُل٤ُٝخ، ٝػول اُؼل٣ل ٖٓ ا٫رلبه٤بد اُقبطخ ثبُطلَ، 

 ٜٓ٘ب9اُز٢ ٣َزؾوٜب ٧ٍجبة ػل٣لح ٗنًو 

إ اُطلَ ٫ ٣َزط٤غ أُطبُجخ ثؾوٞهٚ، ثق٬ف شوائؼ أُغزٔغ ا٧فوٟ  -

 اُز٢ رَزط٤غ مُي.
إ شوائؼ أُغزٔغ ا٧فوٟ ٢ٛ اُز٢ ر٘زٜي ؽوٞم اُطلَ، ك٤ٌِ ٖٓ اََُٜ  -

 إ روّٞ اُشوائؼ ثبُٔطبُجخ ثؾوٞم رٌٕٞ أَُئُٝخ ػٖ اٗزٜبًٜب.
 ا٤َُب٤ٍخ.إ اُطلَ ٫ ٣شٌَ طٞرب ٓئصوا ك٢ اُؼ٤ِٔخ  -
إ اُطلَ ٣ؼ٤ش ك٢ ً٘ق ٝاُل٣ٚ اُن٣ٖ ْٛ أًضو ؽوطب ٖٓ أ٣خ عٜخ ك٢  -

 أُؾبكظخ ػ٤ِٚ ٝهػب٣زٚ اُوػب٣خ ا٩َٗب٤ٗخ اُز٢ ٣َزط٤ؼٕٞ رٞك٤وٛب ُٚ.
أكٟ ا٠ُ  رشوك -اُؾوة ا٤ِٛ٧خ ٝاُل٤ُٝخ -إ اؽزلاّ اُؾوٝة ث٤ٖ اُلٍٝ -

 ٤٣٬ٖٓ ا٫ؽلبٍ.
اُلٍٝ ٝاٍزقلآْٜ ك٢ اُؾوٝة  اىك٣بك ؽبُخ رغ٤٘ل ا٫ؽلبٍ ك٢ اُؼل٣ل ٖٓ -

 اُلاف٤ِخ ٝاُل٤ُٝخ.
اىك٣بك ؽوة أُلٕ ٝٓب ٗزظ ػٜ٘ب ٖٓ رؼوع أُل٤٤ٖٗ ٤ٍ٫ٝٔب ا٫ؽلبٍ  -

 ُِوزَ ٝاُزٜغ٤و ٝى٣بكح ٓؼبٗبرْٜ.
إ اُؼ٬هبد ؿ٤و اُشوػ٤خ ث٤ٖ اُوعَ ٝأُوأح ،أكد ا٠ُ اٗؾ٬ٍ اُؼبئِخ  -

َت ٣لزووٕٝ ا٠ُ ٝظٜٞه اػلاك ًج٤وح ٖٓ ا٫ؽلبٍ ك٢ اُـوة ٓغ٢ُٜٞ اُ٘

 ا٧ٍوح ٝاُوػب٣خ ا٧ٍو٣خ.
فظقظخ هطبع اُزوث٤خ، ٝػلّ هلهح أ٤ُٝبء ا٫ؽلبٍ ثلكغ أعٞه كهاٍزْٜ  -

 ك٢ أُلاهً، ٓٔب أكٟ ا٠ُ رشوك ا٤٣٬ُٖٔ ٖٓ ا٫ؽلبٍ.
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أكوىد اُؼُٞٔخ ثطبُخ ًج٤وح ث٤ٖ طلٞف اُطجوبد اُلو٤وح ٝأُزٍٞطخ،  -

٤خ ا٧ٓو اُن١ أكٟ ا٠ُ ػلّ ر٤ٌٖٔ ا٧ٍو ٖٓ روث

 (16190:10أؽلبُٜب.)اُقلبف،
 اثشص اَزبصاد انؼبنى نهطفم 

 ٣ٌٖٔ ؽظو اٗغبىاد اُؼبُْ ، ك٤ٔب ٣زؼِن ثبُطلَ ثض٬صخ أٓٞه هئ٤َخ 9٢ٛ     

 انٕحبئك انذٔنٛخ انظبدسح فٙ شبٌ صًبٚخ صمٕق انطفم-أٔال

ك٤ٔب ٢ِ٣ ػلك ٖٓ اُٞصبئن ٝأُٞاص٤ن اُل٤ُٝخ اُز٢ رؼٌٌ أٌُبٗخ اُز٢ ٣شـِٜب     

 اُطلَ، ٝؽَت رور٤جٜب اُي9٢٘ٓ

 9151اإلػالٌ انؼبنًٙ نضمٕق انطفم     -أ  

ا٫ٛزٔبّ ثبُطلَ ٣ؼٞك ا٠ُ ثلا٣خ ا٩َٗب٤ٗخ، ٝهل افن ٛنا اُجؼل اٛزٔبٓب ػب٤ُٔب  إ       

ٓغ ثلا٣خ ٛنا اُووٕ، كِْ ٣ٌٖ ٓشوٝع ارلبه٤خ ا٧ْٓ أُزؾلح ُؾوٞم اُطلَ أُؾبُٝخ 

طلهد أٍٝ   1199ػ٠ِ اُظؼ٤ل اُل٢ُٝ كل٢ ػبّ ا٠ُٝ٧ ٌُلبُخ ؽوٞم اُطلَ 

ٝص٤وخ رؼزوف ُِطلَ ثٔغٔٞػخ ٖٓ اُؾوٞم، ٝكػذ أُغزٔغ اُل٢ُٝ ا٠ُ رؼي٣يٛب 

، ٢ٛٝ1190 ٝص٤وخ اػ٬ٕ ع٤٘ق اُن١ أهورٚ عٔؼ٤خ ػظجخ ا٧ْٓ ثب٩عٔبع ػبّ 

ٝعبء ك٤ٚ إ اُجشو٣خ ٓل٣٘خ  ُِطلَ ثؤكؼَ ٓب ٣ٌٖٔ ٓ٘ؾٚ ُٚ ٖٓ ؽوٞم ٝػٔبٗبد، 

 11/1101/:0ًل ٛنا ا٫رغبٙ ك٢ ا٩ػ٬ٕ اُظبكه ػٖ ا٧ْٓ أُزؾلح ك٢ ٝهل رؤ

 (16190:10)اُقلبف، اُن١ أهورٚ اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ٨ُْٓ أُزؾلح.

 9191اتفبلٛخ صمٕق انطفم ػبو  -ة

ارلبه٤خ ؽوٞم اُطلَ اُز٢  1111رج٘ذ اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ٨ُْٓ أُزؾلح ك٢ اُؼبّ        

ه٤ب٤ٍخ ٢ٛٝ رَؼخ أشٜو ٖٓ ربه٣ـ اػزٔبكٛب، ًٔب ٫هذ كفِذ ؽ٤ي اُ٘لبم ك٢ ٓلح 

ا٫رلبه٤خ هج٫ٞ ٖٓ اُلٍٝ، ؽ٤ش طبكهذ ػ٤ِٜب ؿبُج٤خ اُلٍٝ ا٧ػؼبء ك٢ ا٧ْٓ 

ٝهل هَٔذ ٛنٙ ا٫رلبه٤خ ا٠ُ ك٣جبعخ ٝص٬صخ أعياء، ٝروّٞ ػ٠ِ أٍبً  أُزؾلح.

 هػب٣خ فبطخ ٝرٞك٤و كوطخ اُ٘ٔبء ُْٜ ك٢ ا٧ؽلبٍا٫ػزواف ثٞعٞة ٓ٘ؼ 

ظوٝف ٝك٣خ ٝاَٗب٤ٗخ، ٝهل هؼذ ا٫رلبه٤خ ثبٕ ا٧شقبص اُن٣ٖ ُْ رزغبٝى 

ػبٓب ٣زٔزؼٕٞ ثبُؾوٞم ٝثبُؾٔب٣خ اُٞاهكح ك٢ ا٫رلبه٤خ، ٖٝٓ  ػشو خأػٔبهْٛ اُضٔب٤ٗ

اُؾوٞم أُل٤ٗخ ٝا٤َُب٤ٍخ  ببه٤خ اٜٗب رغٔغ ث٤ٖ ككز٤ٜب ؽبئلزأْٛ أَُبد ا٤ُٔٔيح ٬ُرل
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بك٤خ، ٢ٛٝ روو ثلٝه اُٞاُل٣ٖ ٝا٧ٝط٤بء اُوب٤٤ٖٗٞٗ ٝا٫هزظبك٣خ ٝا٫عزٔبػ٤خ ٝاُضو

 (11090:10)اُقلبف،ك٢ ٗٔبء اُطلَ ٝرطٞهٙ.

 9111اإلػالٌ انؼبنًٙ نجمبء انطفم ٔصًبٚتّ ًَٔبئّ ػبو -د

ٖٓ اعَ  :111اعزٔغ هبكح ٝىػٔبء كٍٝ اُؼبُْ ك٢ شٜو ٍجزٔجو ٖٓ ػبّ        

اهرجؾ ثٜنا ا٩ػ٬ٕ فطخ ػَٔ اػ٬ٕ ػب٢ُٔ ُجوبء اُطلَ ٝؽٔب٣زٚ ٝٗٔبئٚ، ٝهل 

رورٌي ػ٠ِ ا٩عواءاد اُز٘ل٤ن٣خ أُؾلكح ُنُي ٖٓ ف٬ٍ ػلح رٞط٤بد أٜٛٔب9 

رشغ٤غ اُزظل٣ن ػ٠ِ ارلبه٤خ ؽوٞم اُطلَ ثؤٍوع ٝهذ ٌٖٓٔ، ٝرؼي٣ي اُوػب٣خ 

اُظؾ٤خ ا٤ُٝ٧خ ُِطلَ، ٝكػْ اُقلٓبد ا٬ُىٓخ ُي٣بكح ا٩ٗزبط اُـنائ٢ ٝرٞى٣ؼٚ، 

ٝطؾخ ا٧ّ ٝر٘ظ٤ْ ا٧ٍوح، ٝرؼي٣ي كٝه ا٧ٍوح ُوػب٣خ اُطلَ   ٝرلػ٤ْ كٝه أُوأح

ٝؽٔب٣زٚ ك٢ ٓوؽِخ اُطلُٞخ أُجٌوح ا٠ُ ٓوؽِخ أُواٛوخ ٝاُؼ٘ب٣خ ثب٧ؽلبٍ اُن٣ٖ 

)ُؾٞك ٣ؼ٤شٕٞ ك٢ ظوٝف طؼجخ ُِـب٣خ، ٝؽٔب٣خ ا٫ؽلبٍ ف٬ٍ اُ٘يػبد أَُِؾخ.

 (10691110ٝٓـ٤يٍ،

 2112إػالٌ ػبنى رذٚذ ثبألؽفبل   -د

كٝهح  0::0ٓب٣ٞ  :1-1ػولد اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ٨ُْٓ أُزؾلح ك٢ اُلزوح ٖٓ        

اٍزض٘بئ٤خ فبطخ ثبُطلُٞخ، طله ػٜ٘ب اػ٬ٕ ػبُْ عل٣و ثب٧ؽلبٍ ٓظؾٞثب ثقطخ 

ػَٔ ُز٘ل٤نٙ، ؽ٤ش ٗبشل اُوبكح ٝاُوإٍبء ع٤ٔغ أػؼبء أُغزٔغ ا٫ٗؼٔبّ ا٤ُْٜ ك٢ 

ثب٧ؽلبٍ ٖٓ ف٬ٍ ا٫ُزياّ ثٔجبكة  ؽِٔخ ػب٤ُٔخ رَبػل ػ٠ِ ث٘بء ػبُْ عل٣و

ٝأٛلاف أُئرٔو اُز٢ ٗغِٜٔب ك٤ٔب ٢ِ٣ 9"عؼَ ا٫ؽلبٍ ا٫ٝ، ٝاُوؼبء ػ٠ِ اُلوو، 

ٝػلّ ا٫ٛٔبٍ ١٫ ؽلَ، ٝاُوػب٣خ ٌَُ ؽلَ ، ٝرؼ٤ِْ ًَ  ؽلَ ، ٝؽٔب٣خ ا٫ؽلبٍ 

ٖٓ ا٫مٟ ٝا٫ٍزـ٬ٍ ، ٝؽٔب٣زْٜ ٖٓ اُؾوٝة، ٌٝٓبكؾخ ك٤وًٝ ٗوض أُ٘بػخ 

خ ا٣٫لى،ٝا٫ٗظبد ا٠ُ ا٫ؽلبٍ ًٝلبُخ ٓشبهًزْٜ، ٝؽٔب٣خ ا٫هع ٖٓ اعَ اُجشو٣

 (11090:10)اُقلبف،ا٫ؽلبٍ".

 إَشبء يُظًخ انطفٕنخ انؼبنًٛخ انَٕٛٛغٛف -حبَٛب

٢ٛ ٓ٘ظٔخ ٓزقظظخ ُِطلُٞخ ارقند ػ٠ِ ػبروٜب رول٣ْ اُؼٕٞ ٝأَُبػلح        

اُطلُٞخ ، ٝهبٓذ ا٧ْٓ أُزؾلح  ا٠ُ ًبكخ كٍٝ اُؼبُْ ٝفبطخ اُ٘ب٤ٓخ ٜٓ٘ب ك٢ ٓغبٍ

 ، ٖٝٓ أٛلاكٜب11609ثبٗشبئٜب ك٢ ٍ٘خ 

 رول٣ْ اُؼٕٞ ٝأَُبػلح ا٠ُ ػؾب٣ب اُؾوٝة ٖٓ ا٫ؽلبٍ. -
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ك٢  أٍٜذٝاُزؼ٤ِْ ٧ؽلبٍ اُلٍٝ اُز٢ رول٣ْ ثوآظ ك٢ اُظؾخ ٝاُزوث٤خ  -

 ا٩ػ٬ٕ اُؼب٢ُٔ ُِطلَ.
 هكغ َٓزٟٞ اُزؼ٤ِْ ك٢ اُجِلإ اُ٘ب٤ٓخ. -
 .ٝا٧ؽلبٍ ا٧ٍو ٩ٍؼبكرط٣ٞو اُقلٓبد ا٫عزٔبػ٤خ  -
)ُؾٞك  ُِؾٞآَ ٝاُوػغ. ا٧ؿن٣خ أكؼَاُؼَٔ ػ٠ِ رؾ٤َٖ ٝافز٤به  -

 (10691110ٝٓـ٤يٍ،
 -ػٛذ انطفم انؼبنًٙ -حبنخب

ػ٤لا ػب٤ُٔب ُِطلَ، ثٞطلٚ ٣ٞٓب  1111رشو٣ٖ اُضب٢ٗ ك٢ ػبّ  :0اػزجو ٣ّٞ     

ٝاُزلبْٛ ػ٠ِ اُ٘طبم اُؼب٢ُٔ ث٤ٖ ا٫ؽلبٍ ، ٣ٜٝلف ا٠ُ  اػطبء اُطلَ ٓب  ُِزآف٢

 (10691110)ُؾٞك ٝٓـ٤يٍ،٣َزؾوٚ ٖٓ ػ٘ب٣خ ٝهػب٣خ .

 9ٝك٤ٔب ٢ِ٣ مًو ؽوٞم اُطلَ ثبُزؼ٤ِْ ك٢ أُٞاص٤ن ٝا٫رلبه٤بد اُل٤ُٝخ

 9149فٙ اإلػالٌ انؼبنًٙ نضمٕق اإلَغبٌ ػبو   -أ

ُؾوٞم ا٩َٗبٕ ا٠ُ ؽوٞم اُطلَ ثبُزؼ٤ِْ، ؽ٤ش ّٗض رطوم ا٩ػ٬ٕ اُؼب٢ُٔ       

 ٓ٘ٚ ػ٠ِ إ 069ك٢ أُبكح 

ٌَُ شقض اُؾن ك٢ اُزؼ٤ِْ، ٣ٝغت إٔ ٣ٞكو اُزؼ٤ِْ ٓغبٗب، ػ٠ِ ا٧هَ ك٢  –1

ٓوؽِز٤ٚ ا٫ثزلائ٤خ ٝا٩ػلاك٣خ، ٣ٌٕٝٞ اُزؼ٤ِْ اُل٢٘ ٝا٢ُٜ٘ٔ ٓزبؽب ُِؼّٔٞ، 

 .ْٜب٣ز٤ْ اُؼب٢ُ ٓزبؽب ُِغ٤ٔغ ؽَت ًلٝاُزؼِ

٣غت إٔ رٜلف اُزوث٤خ ا٠ُ اٗٔبء شقظ٤خ ا٩َٗبٕ، ٝا٠ُ رؼي٣ي اؽزوآٚ  -0

ٝاُؾو٣بد ا٧ٍب٤ٍخ، ٝر٤ٔ٘خ اُزلبْٛ ٝاُزَبٓؼ ٝاُظلاهخ ث٤ٖ اُشؼٞة 

 ٝاُغٔبػبد اُؼ٘ظو٣خ ٝاُل٤٘٣خ، ٝا٠ُ ى٣بكح عٜٞك ا٧ْٓ أُزؾلح ُؾلع ا٬َُّ.

٤به ٗٞع اُزؼ٤ِْ اُن١ اُج٘ل اُضبُش ٣٘ض إٔ ٦ُثبء ػ٠ِ ٍج٤َ ا٣ُٞٝ٧خ ؽن افز -9

 ٣ؼط٠ ٧ؽلبُْٜ.

 :9151إػالٌ صمٕق انطفم نؼبو  -ة

، ػ٠ِ ؽن اُطلَ ك٢ 1101ث٤ٖ أُجلأ اُزبٍغ ٖٓ اػ٬ٕ ؽوٞم اُطلَ ُؼبّ      

رِو٢ اُزؼ٤ِْ، اُن١ ٣غت إٔ ٣َزٜلف "هكغ صوبكخ اُطلَ اُؼبٓخ ٝر٤ٌٔ٘ٚ ػ٠ِ أٍبً 
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ٝشؼٞهٙ، ثبَُٔئ٤ُٝخ ا٧كث٤خ ٖٓ رٌبكئ اُلوص ٖٓ ر٤ٔ٘خ ٌِٓبرٚ ٝؽظبٗزٚ 

 ٝا٫عزٔبػ٤خ ٖٝٓ إٔ ٣ظجؼ ػؼٞاً ٓل٤لاً ك٢ أُغزٔغ.

انؼٓذ انذٔنٙ انخبص ثبنضمٕق االلتظبدٚخ ٔاالرتًبػٛخ ٔانخمبفٛخ انًؤسط  فٙ -د

 :9196كبٌَٕ انخبَٙ ػبو  3ٔثذء انُفبر ثّ فٙ  9166كبٌَٕ أٔل ػبو  9فٙ 

ا٧ؽواف ك٢ ٛنا اُؼٜل ثؤٕ ػٔبٕ  " روو اُلٍٝ  19ؾَت أُبكح ثاُج٘ل اُضب٢ٗ 

 9أُٔبهٍخ اُزبٓخ ُؾن اُزؼ٤ِْ ٣زطِت

 عؼَ اُزؼ٤ِْ ا٫ثزلائ٢ اُيا٤ٓب ٝاربؽزٚ ٓغبٗب ُِغ٤ٔغ.  .1

رؼ٤ْٔ اُزؼ٤ِْ اُضب١ٞٗ ثٔقزِق أٗٞاػٚ ٝعؼِٚ ٓزبؽب ُِغ٤ٔغ ثٌبكخ اٍُٞبئَ  .0

 أُ٘بٍجخ ٤ٍ٫ٝٔب ا٧فن رله٣غ٤ب ثٔغب٤ٗخ اُزؼ٤ِْ.
 اٗٔبء شجٌخ ٓله٤ٍخ ػ٠ِ ع٤ٔغ أَُز٣ٞبد.اُؼَٔ ث٘شبؽ ػ٠ِ  .9

كززؼٜل ًَ كُٝخ ؽوف ك٢ ٛنا اُؼٜل إٔ رزٌٖٔ ٖٓ ًلبُخ اُيا٤ٓخ  10أٓب أُبكح 

ٝٓغب٤ٗخ اُزؼ٤ِْ ك٢ ثِلٛب مارٚ أٝ ك٢ أهب٤ُْ رؾذ ٣٫ٝزٜب ٝثبُو٤بّ ك٢ ؿؼٕٞ 

ٍ٘ز٤ٖ ثٞػغ ٝاػزٔبك فطخ ػَٔ ٓلظِخ ُِز٘ل٤ن اُلؼ٢ِ ٝاُزله٣غ٢ ُٔجلأ 

 زؼ٤ِْ ٝٓغب٤ٗزٚ ُِغ٤ٔغ ٝف٬ٍ ػلك ٖٓ ا٤َُٖ٘ ٣ؾلك ك٢ اُقطخ.اُيا٤ٓخ اُ

 :9191اتفبلٛخ صمٕق انطفم نؼبو  -د

ٛنٙ ا٫رلبه٤خ اُز٢ أهورٜب اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ٨ُْٓ أُزؾلح ك٢         

٢ٛٝ  :111ٝاُز٢ كفِذ ؽ٤ي اُ٘لبم ك٢ اُضب٢ٗ ٖٓ شٜو أ٣ٍِٞ ػبّ 1111\11\:0

ٓبكح رٌلَ ًَ ٓب ٨ُؽلبٍ ٖٓ ؽوٞم ك٢ ؽ٤برْٜ ٝهل ط٘لذ ٛنٙ  00رؾز١ٞ ػ٠ِ 

ؽلح ٜٓ٘ب. ٝ اُؾوٞم ا٠ُ فٌٔ ٓغٔٞػبد ًبٗذ ٓغٔٞػخ ؽوٞم اُ٘ٔبء ٝاُزؼ٤ِْ ٝا

فجواء  ًٔب ر٘ض ا٫رلبه٤خ ػ٠ِ اٗشبء ُغ٘خ ٓؼ٤٘خ ثؾوٞم اُطلَ ٓئُلخ ٖٓ ػشوح

ُزئٌٍ ؽٞاها َٓزل٣ٔب ٣شَٔ ع٤ٔغ ا٧ؽواف أُؼ٤٘خ ثزؼي٣ي ؽوٞم اُطلَ.  ٢ٛٝ 

هكؼذ ك٢ هٔخ ا٧ُل٤خ ا٧ف٤وح،  شؼبه رؾو٤ن اُزؼ٤ِْ ا٫ثزلائ٢ ُِغ٤ٔغ ثؾٍِٞ ػبّ 

0:10. 

رئًل ٖٓ ف٬ٍ ث٘ٞكٛب ػ٠ِ ػوٝهح اػلاك اُطلَ اػلاكا ًب٬ٓ ٝٛنٙ ا٫رلبه٤خ       

ضَ اُؼ٤ِب أُؼِ٘خ ك٢ ٤ٓضبم ا٧ْٓ  ُٔ ٤ُؾ٤ب ؽ٤بح كوك٣خ ك٢ أُغزٔغ، ٝروث٤زٚ ػ٠ِ اُ

 :أُزؾلح ٝفظٞطب ثوٝػ اَُِْ ٝاٌُوآخ ٝاُزَبٓؼ ٝاُؾو٣خ ٝأَُبٝاح ٝا٩فبء 
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ٖٓ  01اُزؼ٤ِْ، رجؼب ُِٔبكح كول أٝهكد أُٞاك اُزب٤ُخ اُز٢ رزؼِن ك٢ ؽن اُطلَ ك٢ 

 ٛنٙ ا٫رلبه٤خ، ٝاُز٢ ر٘ض ػ9٠ِ

رؼزوف اُلٍٝ ا٧ؽواف ثؾن اُطلَ ك٢ اُزؼ٤ِْ ٝرؾو٤وب ُ٪ػٔبٍ اٌُبَٓ ُٜنا  .1

 اُؾن رله٣غ٤ب ٝػ٠ِ أٍبً رٌبكئ اُلوص ٗوّٞ ثٞعٚ فبص ثٔب 9٢ِ٣ 

 عؼَ اُزؼ٤ِْ ا٩ُيا٢ٓ ٓغب٤ٗب ٝٓزبؽب ُِغ٤ٔغ. -
٤ْ اُضب١ٞٗ ٍٞاء اُؼبّ أٝ اُقبص ٓضَ رشغ٤غ ٝرط٣ٞو شز٠ أشٌبٍ اُزؼِ -

 اكفبٍ ٓغب٤ٗخ اُزؼ٤ِْ، ٝرول٣ْ أَُبػلح أُب٤ُخ ػ٘ل اُؾبعخ ا٤ُٜب.
عؼَ أُؼِٞٓبد ٝأُجبكة ا٩هشبك٣خ اُزوث٣ٞخ ٝا٤ُٜ٘ٔخ ٓزٞكوح ُغ٤ٔغ  -

 ا٧ؽلبٍ ٝك٢ ٓز٘بُْٜٝ.

ارقبم رلاث٤و ُزشغ٤غ اُؾؼٞه أُ٘زظْ ك٢ أُلاهً ٝاُزو٤َِ ٖٓ ٓؼل٫د  -

 ٔلهٍخ.روى اُ

رزقن اُلٍٝ ا٧ؽواف ًبكخ اُزلاث٤و أُ٘بٍجخ ُؼٔبٕ اكاهح اُ٘ظبّ ك٢ أُلاهً،  -1

 .ػ٠ِ ٗؾٞ ٣زٔش٠ ٓغ ًوآخ اُطلَ ا٩َٗب٤ٗخ ٣ٝزٞاكن ٓغ ٛنٙ ا٫رلبه٤خ

روّٞ اُلٍٝ ا٧ؽواف ك٢ ٛنٙ ا٫رلبه٤خ ثزؼي٣ي ٝرشغ٤غ اُزؼبٕٝ اُل٢ُٝ ك٢  -9

ا٩ٍٜبّ ك٢ اُوؼبء ػ٠ِ اُغَٜ ٝا٤ٓ٧خ ا٧ٓٞه أُزؼِوخ ثبُزؼ٤ِْ ٝثقبطخ ثٜلف 

ك٢ ع٤ٔغ أٗؾبء اُؼبُْ ٝر٤َ٤و اُٞطٍٞ ا٠ُ أُؼوكخ اُؼ٤ِٔخ ٝاُزو٤٘خ ٝا٠ُ ٍٝبئَ 

 .اُزؼ٤ِْ اُؾل٣ضخ، ٝرواػ٠ ثظلخ فبطخ اؽز٤بعبد اُجِلإ اُ٘ب٤ٓخ ك٢ ٛنا اُظلك

 ٖٓ ا٫رلبه٤خ كول ٗظذ ػ9٠ِ 01أٓب أُبكح 

 9رؼ٤ِْ اُطلَ ٓٞعٜب ٗؾٞرٞاكن اُلٍٝ ا٧ؽواف ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ 

ر٤ٔ٘خ شقظ٤خ اُطلَ ٝٓٞاٛجٚ ٝهلهارٚ اُؼو٤ِخ ٝاُجل٤ٗخ ا٠ُ أهظ٠    -

 آٌبٗبرٜب.

ر٤ٔ٘خ ؽوٞم ا٩َٗبٕ ٝاُؾو٣بد ا٧ٍب٤ٍخ ٝأُجبكة أٌُوٍخ ك٢ ٤ٓضبم   -

 ا٧ْٓ أُزؾلح.
ر٤ٔ٘خ اؽزواّ اُطلَ ٣ٞٛٝزٚ اُضوبك٤خ ُٝـزٚ ٝه٤ٔٚ اُقبطخ ٝاُو٤ْ اُٞؽ٤٘خ   -

 ٣ؼ٤ش ك٤ٚ  .ُِجِل اُن١ 
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اػلاك اُطلَ ُؾ٤بح رَزشؼو أَُئ٤ُٝخ ك٢ ٓغزٔغ ؽو، ثوٝػ ٖٓ اُزلبْٛ  -

ٝاَُِْ ٝاُزَبٓؼ ٝأَُبٝاح ث٤ٖ اُغ٤َٖ٘ ٝاُظلاهخ ث٤ٖ اُشؼٞة 

ٝاُغٔبػبد ا٧ص٤٘٤خ ٝاُٞؽ٤٘خ ٝاُل٤٘٣خ ٝا٧شقبص اُن٣ٖ ٣٘زٕٔٞ ا٠ُ 

 اٌَُبٕ ا٧ط٤٤ِٖ.

 ر٤ٔ٘خ اؽزواّ اُج٤ئخ اُطج٤ؼ٤خ. -

ُٔؼبم كِٚ ؽوٞم ٣غت إٔ ٣زٔزغ ثٜب ، كٜٞ ٫ ٣قزِق ػٖ اُطلَ ٝأٓب اُطلَ ا

ٖٓ  09اُطج٤ؼ٢ ثؤ١ ٖٓ اُؾوٞم ، ثَ ٣ؾزبط ٖٓ اُلُٝخ هػب٣خ أًجو ، ٝأُبكح 

ارلبه٤خ ؽوٞم اُطلَ ٗظذ ػ٠ِ إٔ رؼزوف اُلٍٝ ا٧ؽواف ثٞعٞة رٔزغ اُطلَ 

ٝرؼيى  أُؼٞم ػو٤ِب ٝعَل٣ب ثؾ٤بح ًبِٓخ ًٝو٣ٔخ ، ك٢ ظوٝف رٌلَ ُٚ ًوآزٚ

-16190:10) اُقلبف،اػزٔبكٙ ػ٠ِ اُ٘لٌ ٝر٤َو ٓشبهًزٚ اُلؼ٤ِخ ك٢ أُغزٔغ.

0::) 

 دساعبد عبثمخ -حبَٛب

ُْ رؼضو اُجبؽضخ ػ٠ِ كهاٍبد رورجؾ ثٔزـ٤واد اُجؾش ثظٞهح ٓجبشوح،      

 كبُلهاٍبد اُؾب٤ُخ اُز٢ رْ اُؾظٍٞ ػ٤ِٜب 9٢ٛ

 1000دساعخ كبٔاربشٙ -2

 انًتضذح األيىصمٕق انطفم ٔانتؼهٛى فٙ انٛبثبٌ فٙ ػٕء يٛخبق 

اٍزٜلكذ اُلهاٍخ اُزؼوف ػ٠ِ ٓب رْ ر٘ل٤نٙ ٖٓ ؽوٞم اُطلَ ك٢ ا٤ُبثبٕ ك٢      

 ،أُزؾلح ٝأُش٬ٌد اُز٢ روبثَ ا٤ُبثبٕ ك٤ٔب ٣زؼِن ثؾوٞم اُطلَ ا٧ْٓػٞء ٤ٓضبم 

 ٝهل رٞطِذ اُلهاٍخ ا9٠ُ

ُزؼ٤ِْ اُؼبّ ك٢ ا٤ُبثبٕ ٫ ر٘لن ثبٌُبَٓ، ثَجت إ اُؾو٣خ أُطِٞثخ ُلػْ ا -

ٖٓ اُؼوٞثبد  اشٌب٫كؼ٬ ػٖ إ اُ٘ظبّ اُوبئْ ٣زؼٖٔ  اُؼـٞؽ ا٤َُب٤ٍخ،

ؽوٞم  ُزؤ٤ًل اعواءادأُل٤ٗخ أُؾظٞهح هبٗٞٗب، ٝك٢ اُـبُت ُْ رزقن 

 .(:::0)ًبٝاعبش٢،ُٔل٤ٗخ.ااُطلَ ك٢ ٓٞاعٜخ اُؼوٞثبد 
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 1005دساعخ انجبعم-1

 ثبنًؤعغبد انتؼهًٛٛخ فٙ يظش ثٍٛ انُظشٚخ ٔانتطجٛكصمٕق انطفم 

اُز٢ ر٘بك١ ثٜب ارلبه٤خ ؽوٞم  أُجبكةاٍزٜلكذ اُلهاٍخ اُزؼوف ػ٠ِ اْٛ  -

 اُطلَ ٝكٝه أُئٍَبد اُزؼ٤ٔ٤ِخ ك٢ رو٤ٍقٜب ُزضو٤ق اُطلَ ثؾوٞهٚ،

ًٝنُي ٓؾبُٝخ اُزؼوف ػ٠ِ ٝاهغ ه٤بّ أُئٍَبد اُزؼ٤ٔ٤ِخ ك٢ اُٞهذ 

ُزلؼ٤َ ارلبه٤خ ؽوٞم اُطلَ ٝأُش٬ٌد ٝأُؼٞهبد اُز٢ ، اُؾبػو ثٜٔبٓٚ

ُِزؼوف ػ٠ِ ٓلٟ ه٤بّ  جبٗخٝهل رْ اٍزقلاّ اٍز ٜنا اُلٝه،رؾل ٖٓ ه٤بٜٓب ث

أُئٍَبد اُزؼ٤ٔ٤ِخ ثلٝهٛب ك٢ رلؼ٤َ ارلبه٤خ ؽوٞم اُطلَ، ٝرْ رطج٤وٜب 

٤ٛئخ اُزله٣ٌ ث٤ٌِبد اُزوث٤خ، ٝػ٠ِ ٓل٣و١ ٝٓؼ٢ِٔ أػؼبء ػ٠ِ ػلك ٖٓ 

اُزؼ٤ِْ ا٫ثزلائ٢ ثل٤ٓبؽ، ٝرْ اٍزقلاّ ٓوبث٬د شقظ٤خ ٓلزٞؽخ  ٓلاهً

ػ٠ِ ٗلٌ اُؼ٤٘خ اَُبثوخ، ثٜلف اُزؼوف ػ٠ِ أُؼٞهبد اُز٢ رؾل ٖٓ ه٤بّ 

أُئٍَبد اُزؼ٤ٔ٤ِخ ثلٝهٛب ك٢ رلؼ٤َ ارلبه٤خ ؽوٞم اُطلَ، ٝرٞطِذ 

 9اُلهاٍخ ا٠ُ

كوب اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝإ ؽوٞم اُطلَ ٫ رِو٠ ا٫ٛزٔبّ اٌُبك٢ ك٢ أُئٍَبد  -

٫ٍزغبثبد اكواك ػ٤٘خ اُجؾش ٖٓ اػؼبء ٤ٛئخ اُزله٣ٌ، ؽ٤ش ٣وٕٝ اٜٗب 

% ث٤٘ٔب ٣وٟ اكواك ػ٤٘خ اُجؾش ٖٓ أُؼ٤ِٖٔ إ ؽوٞم 06.0رزؾون ثَ٘جخ 

اُطلَ رِو٠ ا٫ٛزٔبّ ثبُٔئٍَبد اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝإ ًبٗذ َٗجخ رؾووٜب ػؼ٤لخ، 

٫كواك ػ٤٘خ اُجؾش  آب ثبَُ٘جخ % ٖٓ ٝعٜخ ٗظوْٛ،01.1ؽ٤ش رظَ ا٠ُ 

ٛزٔبٓب ًج٤وا آٖ ٓل٣و١ ٓلاهً ا٫ثزلائ٤خ ك٤وٕٝ إ ؽوٞم اُطلَ رِو٠ 

1:.1.% 
 9ا٥ر٤خ ا٧ٍجبةئظ أُوبث٬د اُشقظ٤خ كول ًبٗذ ٝكن بآب ٗز -
اُز٢ رٞكوٛب اُلُٝخ ُوطبع اُزؼ٤ِْ ٝرزٔضَ ك٢ ٗوض  ثب٩ٌٓبٗبداٍجبة رزؼِن  -

ٓبد أُولٓخ ُٜب ٝػلّ رٞاكو اػلاك ا٫ٌٓبٗبد أُزبؽخ ك٤ٜب ٍٝٞء اُقل

 اُشوٝؽ اُظؾ٤خ.
اٍجبة رزؼِن ثبُٔؼ٤ِٖٔ رزٔضَ ك٢ اُزَٔي ثب٫كٝاه اُزو٤ِل٣خ ثؼ٤لا ػٖ  -

ا٫كٝاه ا٫ثلاػ٤خ، عٔٞك أُؼوكخ اُزوث٣ٞخ ُلٟ ًض٤و ٖٓ أُؼ٤ِٖٔ 

ْ ػ٠ِ ٓٞاعٜخ ٝاٗؼياُْٜ ػٖ ٓٔبهٍخ اُجؾش ٝا٫ٍزط٬ع ، ٝٗوض هلهارٜ

ًضوح ا٫ػجبء اُز٢ ٣زؾِٜٔب أُؼِْ كافَ أُلهٍخ  كؼ٬ً ػٖ اُزطٞهاد ،

 ٝػؼق اُوٝارت.
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ثبُٔ٘بٛظ اُلها٤ٍخ ٝؽوم اُزله٣ٌ، رزٔضَ ك٢ ؽٍٞ أُٜ٘ظ  اٍجبة رزؼِن -

ٓٔب ٣ِو٢  ،اُلها٢ٍ ٝهظٞه ك٢ ؽوم اُزله٣ٌ ٝى٣بكح ًضبكخ اُلظٍٞ

 اُؼتء ا٫ًجو ػ٠ِ أُؼِْ ٝػلّ اربؽخ اُلوطخ ُزؼج٤و ا٫ؽلبٍ ػٖ اهائْٜ.
ة رزؼِن ثبكاهح أُلهٍخ ٝرزٔضَ ك٢ اٍِٞة اُزو٤ٛت ٝاُؼوبة اُجل٢ٗ اٍجب -

 طخ ا٫عزٔبػ٤خ اُو٣بػ٤خ،ُزؾو٤ن ا٫ٗؼجبؽ ٝاكزوبه أُلهٍخ ا٠ُ ا٫ٗش

 ا٫كاهح اُلًزبرٞه٣خ اُز٢ ٫ رَٔؼ اُزؼج٤و ػٖ اُوا١. كؼ٬ً ػٖ
اٍجبة رزؼِن ثبُظوٝف ا٫عزٔبػ٤خ ٝا٫هزظبك٣خ ُجؼغ ا٫ٍو ٝرزٔضَ ك٢  -

 (.6::91090)اُجبٍَ،ٝاُجطبُخ. اُلوو

 Richard &Foster       1002دساعخ سربسد ٔفٕعتش -2

انتٙ ٚمٕو ثٓب انتؼهٛى انًفتٕس ٔانتؼهٛى ػٍ ثؼذ فٙ تُفٛز صك انطفم  األدٔاس

 فٙ انتؼهٛى فٙ دٔنخ صايجٛب
اُز٢ ٣وّٞ ثٜب اُزؼ٤ِْ أُلزٞػ ٝاُزؼ٤ِْ ػٖ  ا٧كٝاهاٍزٜلكذ اُلهاٍخ اُزؼوف ػ٠ِ 

ػٖٔ اُلٍٝ أُٞهؼخ ل ىآج٤ب اُز٢ رؼ ك٢ كُٝخ ثؼل ك٢ ر٘ل٤ن ؽن اُطلَ ك٢ اُزؼ٤ِْ

ػ٠ِ ارلبه٤خ ؽوٞم اُطلَ، ٝهل رٞطِذ اُلهاٍخ ا٠ُ إ ىآج٤ب ُل٣ٜب ٤ٍبٍخ ٝاػؾخ 

رِي  ػ٠ِ ُِطلَ ، ُٝل٣ٜب اٛلاف هئ٤َخ ك٢ ٓؼبُغخ ٓشبًِٜب ٝاٜٗب رؾبٍٝ اُزـِت

  Richard) أُشبًَ ٝاُزؾل٣بد ٖٓ اعَ رؼي٣ي ٝرؾو٤ن ؽوٞم اُطلَ.
&Foster,2008:1-12) 

 1002دساعخ خفبرٙ -3

 "استجبؽّٛدساعخ " صمٕق ؽفم انشٔػخ ٔػاللتٓب ثجؼغ عًبتٓى انشخظٛخ

، ٨ُؽلبٍاٍزٜلكذ اُلهاٍخ اُزؼوف ػ٠ِ كهعخ اٛزٔبّ اُٞاُل٣ٖ ٝأُوث٤ٖ 

ٝػ٬هخ مُي ثجؼغ أَُبد اُشقظ٤خ  ُٜب، اشجبػْٜػلّ  ٝاشجبػْٜ ُؾوٞهْٜ ،اٝ

ٝٓب ٛٞ اُؼبئل اُن١ ٣ؼٞك ػ٠ِ ا٫ؽلبٍ ٖٓ ؽظُْٜٞ ػ٠ِ  أُ٘ؼٌَخ ػ٠ِ ا٫ؽلبٍ،

ًٔب ٛلكذ اُلهاٍخ ا٠ُ اػطبء اُطلَ ُجؼغ ؽوٞهٚ أُزلن ػ٤ِٜب ك٢  ٛنٙ اُؾوٞم،

٤و ػٖ ها٣ٚ ارلبه٤خ ؽوٞم اُطلَ ٝرٔضَ ُِطلَ ا٤ٔٛخ ًج٤وح ٢ٛٝ ؽن اُطلَ ك٢ اُزؼج

اُجل٤ٗخ، ٝؽوٚ ك٢ هؼبء ٝهذ  ٝا٩ٍبءحٝؽوٚ ك٢ اُؾٔب٣خ ٖٓ ًبكخ اشٌبٍ اُؼ٘ق 

ثجؼغ أَُبد اُشقظ٤خ أُ٘ؼٌَخ ػ٠ِ  كواؿٚ ٝٓلٟ ػ٬هخ ٝاهرجبؽ ٛنٙ اُؾوٞم

ؿ٤و أُشجؼخ ُِطلَ ٝثؼغ ٍٔبرٚ  اُطلَ َٝٛ رٞعل ػ٬هخ ث٤ٖ اُؾوٞم أُشجؼخ اٝ

 ( ؽل٬ ٝؽلِخ ٖٓ ٓوؽِخ ٓب :10هاٍخ ٖٓ )ٝرٌٞٗذ ػ٤٘خ اُل، اُشقظ٤خ ًبُؼلٝإ
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( 6-0( ؽلِخ رزواٝػ اػٔبهْٛ ٓب ث٤ٖ ) :6( ؽل٬ ٝ) :6هجَ أُلهٍخ، ٝثٞاهغ )

( ٓؼِٔخ ٖٓ ٓؼِٔبد :9ٍ٘ٞاد، ٓغ ػ٤٘خ ٓٔبصِخ رٔضَ اٍو ٛئ٫ء ا٫ؽلبٍ ٝ)

 ، ٝرٞطِذ اُلهاٍخ ا٠ُ اُ٘زبئظ ا٫ر٤خ9ه٣بع ا٫ؽلبٍ

ٍبُجخ ث٤ٖ ؽن اُطلَ ك٢ اُزؼج٤و ػٖ ها٣ٚ ٝثؼغ  اهرجبؽ٤ٚٝعٞك ػ٬هبد  -

ٍٔبرٚ اُشقظ٤خ، ًٝنُي ث٤ٖ ؽوٚ ك٢ اُؾٔب٣خ ٖٓ ًبكخ اشٌبٍ اُؼ٘ق 

اُجل٤ٗخ ٝثؼغ ٍٔبرٚ اُشقظ٤خ، ًٔب إ اُؼ٬هخ ث٤ٖ ؽن اُطلَ  ٝا٩ٍبءح

ك٢ هؼبء ٝهذ كواؿٚ ٝثؼغ ٍٔبرٚ اُشقظ٤خ ٖٝٓ صْ كبٕ ا٫ؽلبٍ 

 (1::0)فلبع٢،ـ٢ إ ٣زوثٞا ك٢ ظِٜب.٣لزولٕٝ ا٠ُ اكم اُؾوٞم اُز٢ ٣٘ج
أؽِؼذ اُجبؽضخ ػ٠ِ ٓب رٞاكو ُل٣ٜٔب ٖٓ كهاٍبد  -: يؤششاد انذساعبد انغبثمخ

ثؾوٞم ٍبثوخ رزؼِن ثٔٞػٞع ثؾضٜب اُؾب٢ُ ٝهل اٍزلبكد ٜٓ٘ب ك٤ٔب ٣زؼِن ثبُٞػ٢ 

 9بر٢ًٝٔب ٣ ،ُلٟ ا٫ؽلبٍ اُطلَ

ؽوٞم رلٝه ٓؼظْ اُلهاٍبد اَُبثوخ ك٢ ٓؾٞه٣ٖ ر٘بٍٝ أُؾٞه ا٧ٍٝ  -األْذاف

اُزؼوف ػ٠ِ ا٠ُ ٓلٟ ٝأُؾٞه اُضب٢ٗ ٛلف ا٠ُ  اُطلَ ك٢ ػٞء أُٞاص٤ن اُل٤ُٝخ

ٝأٓب اُجؾش اُؾب٢ُ كول ؿط٠ رطج٤ن ؽوٞم اُطلَ ك٢ أُئٍَبد اُزؼ٤ٔ٤ِخ

 .اُطلَٝػ٢ اؽلبٍ اُو٣بع ثجؼغ ث٘ٞك ارلبه٤خ ؽوٞم أُؾٞه٣ٖ ك٢ ر٘بُٝٚ 

( :10-01رجب٣٘ذ اُلهاٍبد اَُبثوخ ك٢ ػ٤٘برٜب ؽ٤ش رواٝؽذ ث٤ٖ ) –انؼُٛخ 

 . ٖٓ اؽلبٍ اُو٣بع ٝمُي ٓٔب أكبك اُجبؽضخ ك٢ افز٤به ػ٤٘خ اُجؾش ٓؼِٔخ

إ أؿِت اُلهاٍبد اَُبثوخ اػزٔلد ك٢ رؾ٤َِ ث٤بٗبرٜب  -انٕعبئم اإلصظبئٛخ

 أُئ٣ٞخ ٝاَُ٘ت ,اُزٌواهاد ٝرل٤َوٛب ػلكا ٖٓ اٍُٞبئَ ا٩ؽظبئ٤خ ٜٝٓ٘ب ٝ

 ٝٓؼبكُخ ًوٝٗجبؿ أُلب ٝٓؼبَٓ ٝأُؼ٤به٣خ اُؾَبث٤خ ٝا٫ٗؾواكبد ٝأُزٍٞطبد

ٓؼبَٓ اهرجبؽ ث٤وٍٕٞ ٝمُي ٓٔب ٤ٍل٤ل اُجبؽضخ ك٢ افز٤به ٍٝبئِٜب  َُٞٛٞز٤

 ا٩ؽظبئ٤خ.

٣زؼٖٔ ٛنا اُلظَ ػوػب ُِٜٔ٘غ٤خ اُز٢ اػزٔلٛب اُجؾش ٖٓ - إرشاءاد انجضج

ٓغزٔغ اُجؾش ٤ًٝل٤خ افز٤به اُؼ٤٘خ ٝث٘بء أكاح اُجؾش ٝاعواءاد اُزؾون ؽ٤ش رؾل٣ل 

 ٖٓ ط٬ؽ٤زٜب ٝاُزطج٤ن اُٜ٘بئ٢ ُِٔو٤بً كؼ٬ ػٖ رؾل٣ل اٍُٞبئَ ا٩ؽظبئ٤خ

 أَُزقلٓخ.
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رٌٕٞ ٓغزٔغ اُجؾش ٖٓ ا٧ؽلبٍ ك٢ اُظق اُز٤ٜٔل١ ك٢    -9يزتًغ انجضج -أٔال

ث٤خ  اُوطبكخ ا٠ُٝ٧ ٝاُضب٤ٗخ ك٢ ثـلاك ه٣بع ا٫ؽلبٍ اُؾ٤ٌٓٞخ اُزبثؼخ ُٔل٣و٣خ رو

( ؽل٬ ٝؽلِخ ٣زٞىػٕٞ 11111ٝٓغٔٞػْٜ   ) ،0:11/0:10ُِؼبّ اُلها٢ٍ  

 .( ٣ٞػؼ مُي1( هٝػخ ٝاُغلٍٝ )11ك٢ ) 

 (1انجدول )

 في مديرية األطفالوأعداد  األطفالعدد رياض 

 تربية انرصافة األونى وانثانية 

 اإلَبث انزكٕس ػذد انشٚبع انتشثٛخ

 4302 4374 28 انشطبفخ األٔنٗ

 4745 4768 43 انشطبفخ انخبَٛخ

 9047 9142 71 انًزًٕع

 

 انؼُٛخ -حبَٛب

َ  ::1ؽضخ ػ٤٘خ ػشٞائ٤خ ثِـذ )افزبهد اُجب     ( ه٣بع :1ٝؽلِخ ٖٓ ) ( ؽل

 (2أؽلبٍ ك٢ اُظق اُز٤ٜٔل١ ًٝٔب ٓج٤ٖ ك٢ اُغلٍٝ )

 (2)انزذٔل 

 األؽفبلفٙ سٚبع ( ػُٛخ انجضج) األؽفبلأػذاد 

 سٚبع االؽفبل د

 انشطبفخ األٔنٗ

 سٚبع االؽفبل د اإلَبث انزكٕس

 انشطبفخ انخبَٛخ

 انًزًٕع اإلَبث انزكٕس

 20 5 5 سٔػخ  انشصبة 6 5 5 سٔػخ األنضبٌ 1

 20 5 5 سٔػخ انضكًخ 7 5 5 سٔػخ انجٛؼبء 2

 20 5 5 سٔػخ انجٓزخ 8 5 5 سٔػخ أو نشثٛؼٍٛ 3

 20 5 5 سٔػخ انؼجٛش 9 5 5 سٔػخ انجُفغذ 4

 20 5 5 سٔػخ انًشٔد 10 5 5 سٔػخ انشؼت 5

 100 25 25 يزًٕع 25 25 انًزًٕع
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 خظبئض ػُٛخ انجضج

 انتضظٛم انذساعٙ نألة  - أ

 ،َٓز٣ٞبد خص٬ص ا٠ُاُلها٢ٍ ٨ُة اُزؾظ٤َ ثؾَت  ا٧ؽلبٍرٞىػذ ػ٤٘خ     

          ( ٣ٞػؼ مُي.3ٝاُغلٍٝ )

 (3)انزذٔل 

 ٜثبء ػُٛخ انجضج انتضظٛم انذساعٙ

 انًزًٕع اإلَبث انزكٕس انزُظ

 انُغجخ انؼذد انُغجخ انؼذد انُغجخ انؼذد تضظٛم األة

 11 11 10 5 12 6 اثتذائٛخ 

 26 26 28 14 24 12 حبَٕٚخ

 63 63 62 31 64 32 يؼٓذ فًب فٕق

 100 100 100 50 100 50 انًزًٕع

 

%( ًبٗذ َُٔزٟٞ 63ا٧ًجو)( إ اَُ٘جخ ٣ٝ3زؼؼ ٖٓ اُغلٍٝ )      

اُزؾظ٤َ ٓؼٜل كٔب كٞم أ١ إ اؿِت أكواك اُؼ٤٘خ ًبٕ رؾظ٤َ آثبئْٜ ٓؼٜل كٔب كٞم 

 %(.11%( ُِشٜبكح اُضب٣ٞٗخ صْ أَُزٟٞ اثزلائ٤خ )26ٝرِزٜب )

 

 انتضظٛم انذساعٙ نألو -ة

َٓز٣ٞبد  خص٬ص ا٨ُ٠ُّ  اُلها٢ٍ رٞىػذ ػ٤٘خ ا٫ؽلبٍ ثؾَت اُزؾظ٤َ    

 ( ٣ٞػؼ مُي.4ٝاُغلٍٝ )
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 (4)انزذٔل 

 انتضظٛم انذساعٙ أليٓبد ػُٛخ انجضج

 انًزًٕع اإلَبث انزكٕس انزُظ

 انُغجخ انؼذد انُغجخ انؼذد انُغجخ انؼذد تضظٛم األو

 18 18 14 7 22 11 اثتذائٛخ

 28 28 30 15 26 13 حبَٕٚخ

 54 54 56 28 52 26 يؼٓذ فًب فٕق

 100 100 100 50 100 50 انًزًٕع

 

%( ًبٗذ َُٔزٟٞ اُزؾظ٤َ 54( إ اَُ٘جخ ا٧ًجو)٣ٝ4زؼؼ ٖٓ اُغلٍٝ )

ٓؼٜل كٔب كٞم أ١ إ اؿِت أكواك اُؼ٤٘خ ًبٕ رؾظ٤َ أٜٓبرْٜ ٓؼٜل كٔب كٞم ٝرِزٜب 

 %(.18%( ُِشٜبكح اُضب٣ٞٗخ صْ أَُزٟٞ اثزلائ٤خ )28)

 أداح انجضج -حبنخب

ٝعٞك ٓو٤بً أع٘ج٢ ٓوٖ٘  أٝ ػلّ ٝعٞك أكاح ٓؾ٤ِخ أٝ ػوث٤خ٠ ُاٗظوا        

ػ٠ِ اُج٤ئخ اُؼواه٤خ ُِٞػ٢ ثؾوٞم اُطلَ )ػ٠ِ ؽل ػِْ اُجبؽضخ(، ٖٝٓ اعَ اُزؼوف 

ػ٠ِ اُٞػ٢ ثؾوٞم اُطلَ، ٝعلد اُجبؽضخ اٗٚ ٖٓ ا٧كؼَ اػلاك ٓو٤بً ُو٤بً 

ُلٟ ؽلَ اُوٝػخ ٤ٌُٕٞ ٬ٓئٔب  ُقظبئض ٓغزٔغ اُجؾش  اُٞػ٢ ثؾوٞم اُطلَ 

أُوب٤٣ٌ اُؼ٤ِٔخ ٗؾٞ اُظلم ٝ اُضجبد ٝأرجؼذ اُجبؽضخ  اُؾب٢ُ ٝرزٞاكو ك٤ٚ شوٝؽ

 ُنُي اُقطٞاد ا٥ر٤خ9

 انذساعخ االعتطالػٛخ  

ثِـذ  رْ افز٤به ػ٤٘خ ػشٞائ٤خ ٖٓ ٓؼِٔبد ا٧ؽلبٍ ك٢ ه٣بع ا٧ؽلبٍ،       

( ٓؼِٔخ ٖٓ هٝػز٢) اُظلب( ٖٓ ٓل٣و٣خ روث٤خ اُوطبكخ ا٠ُٝ٧ ٝ )اُـظٕٞ( 10)
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اٍزط٬ػ٢ ٓلزٞػ ٝرؼٖٔ  اٍزجبٗٚطبكخ اُضب٤ٗخ ، ٝىع ػ٤ِْٜ ٓل٣و٣خ روث٤خ اُو ٖٓ

 اَُئاٍ ا٥ر9٢

 (1) يهسك رلى ٔيب ْٙ؟؟   ُٕد اتفبلٛخ صمٕق انطفمثْم نذٚك اؽالع ثجؼغ  -

اُقبطخ ثج٘ٞك ٝك٢ ػٞء اعبثبد ٛنٙ اُؼ٤٘خ، رْ رؾل٣ل ػلك ٖٓ اُلوواد      

اَُبثوخ ػٖٔ ٛنا أُغبٍ،  ، ٝثؼل ٓواعؼخ ا٧كث٤بد ٝاُلهاٍبدارلبه٤خ ؽوٞم اُطلَ

 .(0ِؾن )ٓ( كووح، 11رْ رؾل٣ل )

 

 

    Validityانظذق 

٣ؼل اُظلم ٖٓ اُقظبئض ا٧ٍب٤ٍخ ٝأُٜٔخ ك٢ ث٘بء ا٫فزجبهاد ٝأُوب٤٣ٌ 

ٝمُي ٌُِشق ػٖ ٓؾز٣ٞبد أُو٤بً  (Adams,1964:144)اُ٘ل٤َخ ٝاُزوث٣ٞخ 

هلهح ا٧كاح ػ٠ِ رؾو٤ن  ( إ طلم أُو٤بً،ٛٞ(٣ٝEbel,1972وٟ ا٣جَ ،اُلاف٤ِخ

 .((Ebel,1972:555 اُٜلف اُن١ اػل ٖٓ أعِٚ.

٣ٝش٤و أُؼ٤ٕ٘ٞ ثبُو٤بً ا٠ُ رؼلك أٍب٤ُت ٝؽوم ؽَبة ٝرول٣و اُظلم ٝهل   

 افزبهد اُجبؽضخ ٓئشوا ُِظلم ٝٛٞ اُظلم اُظبٛو١.

 

 انظذق انظبْش٘

لهح ٣ٝؼل اُظلم اُظبٛو١ أُظٜو اُؼبّ ُِٔو٤بً ٝٛٞ ٣ش٤و ا٠ُ ه         

   (Anstasi &Urbina ,1997:148)أُو٤بً ا٠ُ ه٤بً ٓب ٝػغ ٖٓ اعِٚ

٣ٜٝلف ٛنا اُ٘ٞع ٖٓ اُظلم ا٠ُ ٓؼوكخ ٓلٟ رٔض٤َ أُو٤بً ُِظبٛوح اُز٢ ٣ٜلف 

(، ٝثبُوؿْ ٖٓ إ اُظلم اُظبٛو١ اهَ 10091111أُو٤بً ا٠ُ ه٤بٍٜب )فِق،

بً ما طلم ظبٛو١، أٗٞاع اُظلم عٞكح ا٫ اٗٚ ٖٓ أُوؿٞة ك٤ٚ إ ٣ٌٕٞ أُو٤

٣ٝلؼَ ثبُو٤بً اُ٘ل٢َ اُزوث١ٞ رو٣ْٞ ط٬ؽ٤خ اُلوواد ُو٤بً اُقبط٤خ أُواك 
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 ( ، ٝػوع أُو٤بً ثظٞهرٚ ا٤ُٝ٧خ ػ٠ِ ُغ٘خ ٖٓ(Ebel,1972:550 ه٤بٍٜب

ْٝٛ فجواء ٝأٍبرنح ك٢ اُزوث٤خ ٝػِْ اُ٘لٌ، ٝهل اثلٝا هأ٣ْٜ ؽٍٞ  أُؾ٤ٌٖٔ

أُؾ٤ٌٖٔ ػٖ أُو٤بً، رْ هجٍٞ اُلوواد اُز٢ ٝك٢ ػٞء آهاء ط٬ؽ٤خ اُلوواد، 

%  كؤًضو، ٝؽظِذ ع٤ٔغ اُلوواد ػ٠ِ ارلبم :1ؽظِذ ػ٠ِ َٗجخ أرلبم 

 ( 0أُؾ٤ٌٖٔ. ِٓؾن )

( طٞهح ٓضِذ اُٞػ٢ ثؾوٞم اُطلَ اُز٢ عٔؼزٜب 11افزبهد اُجبؽضخ ) -

اُجبؽضخ ٖٓ اُوظض ٝأُغ٬د ٝثؼغ اٌُزت ك٢ أُوؽِخ ا٫ثزلائ٤خ ٝا٧كث٤بد 

ُلهاٍبد اَُبثوخ ٖٝٓ أُٞاهغ اُؼوث٤خ ٝا٧ع٘ج٤خ ٨ُؽلبٍ ك٢ شجٌخ ا٫ٗزوٗذ ٝا

 رؼنه اُؾظٍٞ ػ٤ِٜب .ا٠ُ ٝثؼؼٜب أػلد ٖٓ ُلٕ اُجبؽضخ ٗظوا 

اُقبطخ ثبُٔو٤بً ػ٠ِ ٗلٌ اُِغ٘خ ٖٓ اُقجواء أُقزظ٤ٖ  رْ ػوع اُظٞه -

ؽظِذ  ، ٝهل (0ك٢ اُزوث٤خ ٝػِْ اُ٘لٌ ٝاُطلُٞخ ٝاُو٤بً اُ٘ل٢َ،  ِٓؾن )

 .%( كؤًضو:1اُظٞه ع٤ٔؼب ػ٠ِ َٗجخ ارلبم ٓوجُٞخ رزواٝػ ) 

 

 تؼهًٛبد انًمٛبط

اُٞػ٢ ثؾوٞم اُطلَ ُلٟ ؽلَ اُوٝػخ رْ اػلاك رؼ٤ِٔبد فبطخ ُٔو٤بً 

رؼٔ٘ذ اُٜلف ٖٓ أُو٤بً ٤ًٝل٤خ ا٩عبثخ ػٖ اُلوواد، ُٝـوع اُزؼوف ػ٠ِ 

افز٤ود  ؽلبٍٖٓ ا٧ٝػٞػ اُزؼ٤ِٔبد ٝاُلوواد رْ رطج٤ن أُو٤بً ػ٠ِ ػ٤٘خ 
                                                           

(
 نزُخ انًضكًٍٛ صغت األنمبة انؼهًٛخ ٔانتخظض  (

 د. أيم دأد طهٛى/ خبيؼخ ثغذاد/ كهٛخ انززثٛخ نهجُبد/ ئرشبد رزثٕ٘.أ. -
 أ.د. خٕنّ انمٛظٙ/ خبيؼخ ثغذاد/ كهٛخ انززثٛخ نهجُبد/ ػهى انُفض انًُٕ. -
 خبيؼخ ثغذاد/ كهٛخ انززثٛخ نهجُبد/ ػهى انُفض انززثٕ٘.أ.د. طًٛزح انجذر٘/  -
 أ.و.د.ئكزاو دزبو /اندبيؼخ انًظزُصزٚخ/ كهٛخ انززثٛخ األطبطٛخ ئرشبد رزثٕ٘. -
 أ.و.د.ثشزٖ ػُبد يجبرن /خبيؼخ دٚبنٗ/ كهٛخ انززثٛخ األطبطٛخ/ ػهى انُفض انززثٕ٘. -
 د/ ػهى انُفض.أ.و.د.أنطبف انزأ٘ / خبيؼخ ثغذاد/ كهٛخ انززثٛخ نهجُب -
 أ.و.د.طؼذٚخ ػجذ انكزٚى /اندبيؼخ انًظزُصزٚخ/ كهٛخ انززثٛخ األطبطٛخ ئرشبد رزثٕ٘. -
 أ.و.د.َبْذِ ػٛذاٌ زظٍ / ٔسارح انززثٛخ / يؼٓذ ئػذاد انًؼهًبد/ػهى انُفض انًُٕ. -
 أ.و.د.َشْذ رؤٔف انشبندٙ/خبيؼخ ثغذاد/ كهٛخ انززثٛخ نهجُبد ئرشبد رزثٕ٘. -
 / ئدارح رزثٕٚخ.ٕد ئطًبػٛم/ اندبيؼخ انًظزُصزٚخ/ كهٛخ انززثٛخ األطبطٛخأ.و..د. ُْبء يسً -
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 اُؼ٘ل٤ُت ٖٓ ٓل٣و٣خ روث٤خ ( ؽل٬ ٝؽلِخ ٖٓ هٝػخ :0ػشٞائ٤ب كجِؾ ػلكْٛ )

( :1اُوطبكخ ا٠ُٝ٧ ٝهٝػخ اُيٗجن ٖٓ ٓل٣و٣خ روث٤خ اُوطبكخ اُضب٤ٗخ ثٞاهغ )

أؽلبٍ ٖٓ ًَ هٝػخ، كٌبٕ أُو٤بً ٝاػؼ ٝٓلّٜٞ ُلٟ ػ٤٘خ اُلهاٍخ 

 ا٫ٍزط٬ػ٤خ.

 

 تظضٛش انًمٛبط

٣وظل ثزظؾ٤ؼ أُو٤بً ٛٞ اُؾظٍٞ ػ٠ِ اُلهعخ ا٤ٌُِخ ٌَُ كوك ٖٓ أكواك     

اُؼ٤٘خ ٝمُي ثغٔغ اُلهعبد اُز٢ رٔضَ اٍزغبثبرٚ ػ٠ِ ًَ كووح ٖٓ كوواد أُو٤بً، 

 ( 1،0ٝأٝىإ اُجلائَ ٢ٛ ) ،، ٫(ٗؼُْ٪عبثخ ػٖ ًَ كووح ) ثل٤ِ٣ٖٝهل رْ رؾل٣ل 

 Reliability انخجبد    

٠ُ إ أُو٤بً ٣ؼط٢ اُ٘زبئظ ٗلَٜب ك٤ٔب ُٞ أػ٤ل رطج٤وٚ ٣ش٤و اُضجبد ا     

 (Bergman,1974:155)ػ٠ِ اُؼ٤٘خ ٗلَٜب ٝك٢ ظوٝف ٓشبثٜخ  ُٔواد ػلح 

( ؽل٬ ٝؽلِخ ٖٓ :6ٝهل رْ ؽَبة اُضجبد ثبٍزقلاّ ؽو٣وخ اػبكح ا٫فزجبه ػ٠ِ )

هٝػخ اُولاػ ٖٓ ٓل٣و٣خ روث٤خ اُوطبكخ ا٠ُٝ٧ ٝ هٝػخ اُشوبئن ٖٓ ٓل٣و٣خ 

( ٣ٞٓب ػ٠ِ اُزطج٤ن ا٧ٍٝ ٝرؾذ ظوٝف :0روث٤خ اُوطبكخ اُضب٤ٗخ ٝثؼل ٓؼ٢ )

ٓشبثٜخ ُظوٝف اُزطج٤ن ا٧ٍٝ هبٓذ اُجبؽضخ ثبػبكح اُزطج٤ن ٝرْ ؽَبة ٓؼبَٓ 

اهرجبؽ ث٤وٍٕٞ ث٤ٖ كهعبد اُزطج٤و٤ٖ ا٧ٍٝ ٝاُضب٢ٗ ام ثِؾ ٓؼبَٓ اُضجبد 

هعخ ٝاهَ كهعخ ( ك34إ أػ٠ِ كهعخ ٓؾزِٔخ ػ٠ِ أُو٤بً ٢ٛ )ٝ(.:.11)

  (9(. ِٓؾن ههْ )25.5(  ٝٓزٍٞؾ اُلهعبد اُ٘ظو٣خ ٢ٛ ) 17ٓؾزِٔخ ٢ٛ )

 

 انتطجٛك انُٓبئٙ نهًمٛبط  

، 6/11/0:11اٍزـوهذ كزوح اُزطج٤ن اُٜ٘بئ٢ أٍجٞػب، ام ثلأد ك٢      

( ::1ػ٠ِ ػ٤٘خ ػشٞائ٤خ ثِـذ )ٝرْ رطج٤ن أُو٤بً  11/0:11/:1ٝاٗزٜذ ك٢

  َ  ( ه٣بع أؽلبٍ )ػ٤٘خ اُجؾش(.:1ٝؽلِخ ك٢ ) ؽل
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 انٕعبئم اإلصظبئٛخ –ساثؼب 

ك٢ اعواءاد   SPSSاٍزقلٓذ اُجبؽضخ اُؾو٤جخ ا٩ؽظبئ٤خ ُِؼِّٞ ا٫عزٔبػ٤خ

ٝرؾو٤ن أٛلاف اُجؾش اُؾب٢ُ، اُٞػ٢ ثؾوٞم اُطلَ ُلٟ ؽلَ اُوٝػخ ث٘بء ٓو٤بً 

 ًٝٔب ٣ؤر9٢  

 ثطو٣وخ اػبكح ا٫فزجبه.ٓؼبَٓ اهرجبؽ ث٤وٍٕٞ ٫ٍزقواط اُضجبد  -

ُؼ٤٘ز٤ٖ َٓزوِز٤ٖ ٫فزجبه ك٫ُخ اُلوٝم ث٤ٖ اُنًٞه   t-testا٫فزجبه اُزبئ٢ -

 . اُٞػ٢ ثؾوٞم اُطلَ ُلٟ ؽلَ اُوٝػخٝا٩ٗبس ك٢ 

ا٫فزجبه اُزبئ٤ِؼ٤٘خ ٝاؽلح ٫فزجبه ك٫ُخ اُلوٝم ث٤ٖ ٓزٍٞؾ كهعبد  -

ػ٘ل أكواك اُؼ٤٘خ ًٌَ ٝأُزٍٞؾ اُٞػ٢ ثؾوٞم اُطلَ ُلٟ ؽلَ اُوٝػخ 

 اُلوػ٢ ُِٔو٤بً. 
اُٞػ٢ رؾ٤َِ اُزجب٣ٖ اُض٘بئ٢ ٫فزجبه ك٫ُخ اُلوٝم ث٤ٖ ٓزٍٞؾ كهعبد  -

أؽلبٍ اُوٝػخ اُنًٞه ٝا٩ٗبس ػ٠ِ ٝكن ٓزـ٤و  ثؾوٞم اُطلَ ُلٟ 

 اُزؾظ٤َ اُلها٢ٍ ٨ُة ٝا٧ّ. 

 
 ػشع انُتبئذ ٔيُبلشتٓب

انٕػٙ ال ٕٚرذ فشق را دالنخ إصظبئٛخ ثٍٛ يتٕعؾ دسربد :)انفشػٛخ األٔنٗ 

 ( ككم ٔانًتٕعؾ انفشػٙ نهًمٛبطثضمٕق انطفم نذٖ ؽفم انشٔػخ 

ُؼ٤٘خ اُجؾش اُٞػ٢ ثؾوٞم اُطلَ ُلٟ ؽلَ اُوٝػخُِزؼوف ػ٠ِ َٓزٟٞ 

 (24.68)رٔذ ٓوبهٗخ ٓزٍٞؾ كهعبد ػ٤٘خ اُجؾش )اُنًٞه ٝا٩ٗبس( اُجبُـخ 

ثبٍزقلاّ ا٫فزجبه اُزبئ٢ ُؼ٤٘خ ٝاؽلح أظٜود  (25.5) ًثبٍُٞؾ اُلوػ٢ ُِٔو٤ب

 اُو٤ٔخ اُزبئ٤خأًجو ٖٓ  (48.534)اُ٘زبئظ إ اُو٤ٔخ اُزبئ٤خ أُؾَٞثخ 

أ١ إ اُلوم كاٍ اؽظبئ٤ب ُظبُؼ ٓزٍٞؾ  (0.05)ػ٘ل َٓزٟٞ   (1.99)اُغل٤ُٝخ

 ( ٣ٞػؼ مُي. 5كهعبد ػ٤٘خ اُجؾش، ٝاُغلٍٝ )
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 (5)انزذٔل

 انٕػٙ ثضمٕق انطفمانتبئٙ ثٍٛ يتٕعؾ انؼُٛخ ٔانًتٕعؾ انفشػٙ نًمٛبط َتبئذ االختجبس 

انًتٕعؾ  انؼذد

 انضغبثٙ

االَضشاف 

 انًؼٛبس٘

انًتٕعؾ 

 انفشػٙ

دسرخ 

 انضشٚخ

 انمًٛخ انتبئٛخ

انًضغٕثخ    

 انزذٔنٛخ

يغتٕٖ 

 انذالنخ

100 24.68 5.08 25.5 99 48.534 1.99 0.05 

 

انٕػٙ ال ٕٚرذ فشق را دالنخ إصظبئٛخ ثٍٛ يتٕعؾ دسربد :)انفشػٛخ انخبَٛخ 

 (أؽفبل انشٔػخ ػهٗ ٔفك يتغٛش انزُظانطفم نذٖ  ثضمٕق

اُٞػ٢ ثؾوٞم اُطلَ رْ ؽَبة ٓزٍٞؾ كهعبد اُنًٞه ٝا٩ٗبس ػ٠ِ ٓو٤بً 

ُؼ٤٘ز٤ٖ َٓزوِز٤ٖ، ُْٝ ٣ٌٖ اُلوم ما ك٫ُخ  ُٝٔؼوكخ اُلوم اٍزقلّ ا٫فزجبه اُزبئ٢

 (1.143)أُؾَٞثخ  اُزبئ٤خام ثِـذ اُو٤ٔخ   (0.05)اؽظبئ٤خ ػ٘ل َٓزٟٞ ك٫ُخ

( ٛنٙ ٣ٝ6ٞػؼ اُغلٍٝ ) (1.99)اُغل٤ُٝخ  اُو٤ٔخ اُزبئ٤خكهعخ ٢ٛٝ أطـو ٖٓ 

 اُ٘ز٤غخ.
 (6)انزذٔل 

يتٕعؾ دسربد انزكٕس ٔاإلَبث ػهٗ يمٛبط  نهفشق ثٍٛ هؼُٛتٍٛ يغتمهتٍَٛتبئذ االختجبس انتبئٛ

 انٕػٙ ثضمٕق انطفم

انًتٕعؾ  انؼذد انزُظ

 انضغبثٙ

االَضشاف 

 انًؼٛبس٘

دسرخ 

 انضشٚخ

 انمًٛخ انتبئٛخ

انًضغٕثخ    

 انزذٔنٛخ

يغتٕٖ 

 انذالنخ

 0.05 1.99 1.143 98 4.764 24.1 50 ركٕس

 5.36 25.26 50 إَبث
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انٕػٙ ال ٕٚرذ فشق را دالنخ إصظبئٛخ ثٍٛ يتٕعؾ دسربد 9 )نخخانفشػٛخ انخب

نذٖ أؽفبل انشٔػخ انزكٕس ٔاإلَبث ػهٗ ٔفك يتغٛش انتضظٛم  ثضمٕق انطفم

 (انذساعٙ نألة

ؽَت ٓزـ٤و اُزؾظ٤َ اُٞػ٢ ثؾوٞم اُطلَ رْ ؽَبة ٓزٍٞؾ كهعبد 

 ( ٣ٞػؼ مُي.7اُلها٢ٍ ٨ُة ٝاُغٌ٘ ) اُنًٞه ٝا٩ٗبس( ٝاُغلٍٝ )

 (7)انزذٔل

 صغت انتضظٛم انذساعٙ نألة ٔانزُظ انٕػٙ ثضمٕق انطفمدسربد 

 االَضشاف انًؼٛبس٘ انًتٕعؾ انضغبثٙ انؼذد تضظٛم األة انزُظ

 

 ركٕس

 7.02 29.40 6 اثتذائٛخ

 3.889 24 12 حبَٕٚخ

 5.46 25.13 32 يؼٓذ فًب فٕق

 16.369 78.53 50  انًزًٕع

 

 إَبث

  تضظٛم األة

 7.02 29.4 5 اثتذائٛخ

 4.18 24.5 14 حبَٕٚخ

 5.44 24.94 31 يؼٓذ فًب فٕق

 16.64 78.84 50 انًزًٕع

 

 انكهٙ

 6.619 29.4 11 اثتذائٛخ

 3.976 24.25 26 حبَٕٚخ

 5.406 25.031 63 يؼٓذ فًب فٕق

 16.001 78.681 100 انًزًٕع

 

ُٔزـ٤و اُزؾظ٤َ اُلها٢ٍ ٨ُة  2 3رْ اٍزقلاّ رؾ٤َِ اُزجب٣ٖ اُض٘بئ٢  -

 .( ٣ٞػؼ مُي8ٝاُغٌ٘)اُغٌ٘    ٝاُنًٞه( ٝاُغلٍٝ)
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 (8)انزذٔل 

 انٕػٙ ثضمٕق انطفمتضهٛم انتجبٍٚ انخُبئٙ ثٍٛ انتضظٛم انذساعٙ نألة ٔانزُظ فٙ دسربد 

 يظذس انتجبٍٚ

 

يزًٕع 

 انًشثؼبد

دسربد 

 انضشٚخ

يتٕعؾ 

 انًشثؼبد

 انمًٛخ انفبئٛخ

   انًضغٕثخ 

 انزذٔنٛخ

يغتٕٖ 

 انذالنخ

 0.05 3.92 6.859 166.432 1 166.432 انزُظ

 0.05 2.68 0.036 0.867 2 1.7333 تضظٛم األة

تضظٛم  انزُظ

 األة
235.185 2 117.593 4.846 2.68 0.05 

 0.05   24.264 94 2280.790 انخطأ

 0.05    100 63466 انكهٙ

     99 2555.76 انًتجمٙ

 9يب ٚأرٙ  2 3ٔٚزعر يٍ خالل رطجٛك رسهٛم انزجبٍٚ انثُبئٙ 

 ًبٕؾَت ٓزـ٤و اُغٌ٘ ث اُٞػ٢ ثؾوٞم اُطلَإ اُلوم ك٢ كهعبد  -

ام ًبٗذ اُو٤ٔخ  اُلبئ٤خ  (0.05)ك٫ُخ اؽظبئ٤خ ػ٘ل َٓزٟٞ ك٫ُخ  ام

( ثلهعز٢ ؽو٣خ 3.92و ٖٓ اُو٤ٔخ اُغل٤ُٝخ )ًج( أ6.859أُؾَٞثخ )

(94,1 .) 

ؾَت ٓزـ٤و اُزؾظ٤َ ث اُٞػ٢ ثؾوٞم اُطلَإ اُلوم ك٢ كهعبد  -

ام  0.05)ك٫ُخ اؽظبئ٤خ ػ٘ل َٓزٟٞ ك٫ُخ ) ام ُْ ٣ٌٖاُلها٢ٍ ٨ُة 

و ٖٓ اُو٤ٔخ اُغل٤ُٝخ طـ( أ0.036ًبٗذ اُو٤ٔخ  اُلبئ٤خ أُؾَٞثخ )

 (. 94,2( ثلهعز٢ ؽو٣خ )2.68)

مٝ ك٫ُخ اؽظبئ٤خ ٌبٕ إ اُزلبػَ ث٤ٖ اُغٌ٘ ٝ اُزؾظ٤َ اُلها٢ٍ ٨ُث -

ام ًبٗذ اُو٤ٔخ  اُلبئ٤خ أُؾَٞثخ  0.05)ػ٘ل َٓزٟٞ ك٫ُخ )

 (. 94,2( ثلهعز٢ ؽو٣خ )2.68و ٖٓ اُو٤ٔخ اُغل٤ُٝخ )ًج( أ4.846)



 امرايض ببعض بنود اتفاقية حقوق امطفل أ طفالوعي       3112-1ج -اجملدل امثامن –امكتاب امس نوي 

 

 
60 

انٕػٙ ال ٕٚرذ فشق را دالنخ إصظبئٛخ ثٍٛ يتٕعؾ دسربد :)انفشػٛخ انشاثؼخ

أؽفبل انشٔػخ انزكٕس ٔاإلَبث ػهٗ ٔفك يتغٛش انتضظٛم  انطفم نذٖثضمٕق 

 (.انذساعٙ نألو
اُزؾظ٤َ اُلها٢ٍ  ؾَت ٓزـ٤وث اُٞػ٢ ثؾوٞم اُطلَرْ ؽَبة ٓزٍٞؾ كهعبد 

 .( ٣ٞػؼ مُي1) اُنًٞه ٝا٩ٗبس( ٝاُغلٍٝ )  ٨ُّ ٝاُغٌ٘ 

 

 (1)خذٔل 
 صغت انتضظٛم انذساعٙ نألو ٔانزُظ انٕػٙ ثضمٕق انطفمدسربد 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد  تحصيل األم  الجنس

 

 ذكور

 3.316 22 11 ابتدائية  

 5.09 22.46 13 ثانوية

 4.611 25.811 26 معهد فما فوق

 13.017 70.271 50  المجموع

 

 

 إناث

 تحصيل األم

 7.29 26.29 7 ابتدائية  

 4.47 27 15 ثانوية

 4.98 24.07 28 معهد فما فوق

 16.74 77.36 50 المجموع

 

 الكلي

 5.718 23.666 18 ابتدائية  

 5.216 24.892 28 ثانوية
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 4.841 24.907 54 معهد فما فوق

 15.8181 73.465 100 المجموع

ُٔزـ٤و اُزؾظ٤َ اُلها٢ٍ ٨ُّ ٝاُغٌ٘  2 3رْ اٍزقلاّ رؾ٤َِ اُزجب٣ٖ اُض٘بئ٢  -

اؽظبئ٤خ  )اُغٌ٘ ٝاُنًٞه( ٝرج٤ٖ ٖٓ ف٬ٍ ٛنا ا٩عواء ٫ رٞعل كوٝم ماد ك٫ُخ

( :1ٝاُغلٍٝ ) اُطلَ ٨ُث٘بءاُٞػ٢ ثؾوٞم  ث٤ٖ َٓزٟٞ اُزؾظ٤َ اُلها٢ٍ ٨ُّ ٝ

 ٣ٞػؼ مُي.

 
 (20)انزذٔل

 بنٕػٙ ثضمٕق انطفمتضهٛم انتجبٍٚ انخُبئٙ ثٍٛ انتضظٛم انذساعٙ نألو ٔانزُظ فٙ دسربت

 يظذس انتجبٍٚ

 

يزًٕع 

 انًشثؼبد

دسربد 

 انضشٚخ

يتٕعؾ 

 انًشثؼبد

 انمًٛخ انفبئٛخ

انًضغٕثخ    

 انزذٔنٛخ

يغتٕٖ 

 انذالنخ

 0.05 3.92 4.606 111.262 1 111.262 انزُظ

 0.05 2.68 0.171 4.125 2 8.251 تضظٛم األو

 انزُظ تضظٛم

 واأل
234.186 2 117.093 4.848 2.68 0.05 

 0.05   24.125 94 2270.555 انخطأ

 0.05    100 63466 انكهٙ

     99 2555.76 انًتجمٙ

 

 9يب ٚأرٙ  2 3ٔٚزعر يٍ خالل رطجٛك رسهٛم انزجبٍٚ انثُبئٙ 

ك٫ُخ  ام ًبٕؾَت ٓزـ٤و اُغٌ٘ جاُٞػ٢ ثؾوٞم اُطلِإ اُلوم ك٢ كهعبد  -

ام ًبٗذ اُو٤ٔخ  اُلبئ٤خ أُؾَٞثخ (0.05) اؽظبئ٤خ ػ٘ل َٓزٟٞ ك٫ُخ 

 (. 94,1( ثلهعز٢ ؽو٣خ )3.92و ٖٓ اُو٤ٔخ اُغل٤ُٝخ )ًج( أ4.606)
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ؾَت ٓزـ٤و اُزؾظ٤َ اُلها٢ٍ جاُٞػ٢ ثؾوٞم اُطلِإ اُلوم ك٢ كهعبد  -

اُو٤ٔخ ام ًبٗذ  0.05)ك٫ُخ اؽظبئ٤خ ػ٘ل َٓزٟٞ ك٫ُخ ) ام ُْ ٨ٌُٖ٣ّ 

( ثلهعز٢ 2.68ٖٓ اُو٤ٔخ اُغل٤ُٝخ ) أطـو( 0.171أُؾَٞثخ ) اُلبئ٤خ

 (. 94,2ؽو٣خ )

ك٫ُخ اؽظبئ٤خ ػ٘ل  انبً٘إ اُزلبػَ ث٤ٖ اُغٌ٘ ٝاُزؾظ٤َ اُلها٢ٍ ٨ُٓ -

أًجو ٖٓ ( 4.848أُؾَٞثخ ) اُو٤ٔخ اُلبئ٤خام ًبٗذ  0.05)َٓزٟٞ ك٫ُخ )

 . (94,2( ثلهعز٢ ؽو٣خ )2.68اُو٤ٔخ اُغل٤ُٝخ )
  Richard) ام ارلوذ ٗزبئظ اُجؾش اُؾب٢ُ ٓغ كهاٍخ هعبهك ٝكٍٞزو

&Foster,2008) ٝافزِلذ ٗزبئظ اُجؾش  ؽوٞم اُطلَ. طج٤نك٤ٔب ٣زؼِن ثزؼي٣ي ر

( ٝكهاٍخ 6::0(ٝكهاٍخ )اُجبٍَ،:::0اُؾب٢ُ ٓغ كهاٍخ )ًبٝاعبش٢،

ٖٓ هجَ  بً ػؼ٤ل بً ؽوٞم اُطلَ رِو٠ اٛزٔبٓ إ ا٠ُ أشبهدُز٢ (  ا1::0)فلبع٢،

 .ا٧ؽلبٍأُئٍَبد اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٓٔب رورت ػ٤ِٚ ػؼق اُٞػ٢ ثؾوٞم اُطلَ ُلٟ 

 

  االعتُتبربد

أؽلبٍ ػ٤٘خ اُجؾش اُطلَ ُلٟ  اُٞػ٢ ثؾوٞمٝعٞك ٗٔٞ ٓزولّ ك٢ كهعبد  -

 ام عبءد ثٔزٍٞؾ ؽَبث٢ أًجو ٖٓ أُزٍٞؾ اُلوػ٢ ُِٔو٤بً. 

اُطلَ  اُٞػ٢ ثؾوٞمك٫ُخ اؽظبئ٤خ ث٤ٖ ٓزٍٞؾ كهعبد  ٫ٝ ٣ٞعل كوم م -

 أؽلبٍ اُوٝػخ ٝكن ٓزـ٤و اُغٌ٘.ُلٟ 
إ اُزؾظ٤َ اُلها٢ٍ ٨ُة ك٢ ًبكخ أَُز٣ٞبد اُلها٤ٍخ )ا٫ثزلائ٢  -

بُطلَ ُلٟ اُٞػ٢ ثؾوٞهُٚ كٝه ك٢ ظٜٞه ُْ ٣ٌٖ ٝاُضب١ٞٗ ٝأُؼٜل( 

 أؽلبٍ ػ٤٘خ اُجؾش.
٨ُّ ك٢ ًبكخ أَُز٣ٞبد اُلها٤ٍخ ) ا٫ثزلائ٢  إ اُزؾظ٤َ اُلها٢ٍ -

اُطلَ  اُٞػ٢ ثؾوٞمُٚ كٝه ك٢ ظٜٞه ُْ ٣ٌٖ  ٝاُضب١ٞٗ ٝأُؼٜل (

 ؤؽلبٍ ػ٤٘خ اُجؾش.ُلى
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ك٫ُخ  ام ٝا٫ّ ًبٕاُزلبػَ ث٤ٖ اُغٌ٘ ٝاُزؾظ٤َ اُلها٢ٍ ٨ُة  إ -

 . ا٧ػ٠ُِٝظبُؼ اُزؾظ٤َ اُلها٢ٍ  0.05)اؽظبئ٤خ ػ٘ل َٓزٟٞ ك٫ُخ )
 

 انتٕطٛبد

 ك٢ ػٞء ٗزبئظ اُجؾش رٞط٢ اُجبؽضخ ثٔب ٣ؤر9٢      

ٖٓ ف٬ٍ رَق٤و ٍٝبئَ  ٨ُؽلبٍاُؼَٔ اُغبك ػ٠ِ هكغ َٓزٟٞ اُوػب٣خ  -

ٝكٝه اُؼجبكح ُ٘شو صوبكخ ؽوٞم  ا٤ِٛ٧خٝاُغٔؼ٤بد ٝأُ٘ظٔبد  ا٩ػ٬ّ

 .ا٢ٓ٬ٍ٩اُطلَ ٖٓ أُ٘ظٞه 
اػبكح اُ٘ظو ثب٧ٗشطخ ٝاُقجواد اُز٢ رولٜٓب اُو٣بع ثٔب رَْٜ ك٢ اثواى  -

 ِل٣ْٜ.اُٞػ٢ ثؾوٞم اُطلِ

ل٢ اُقجواد اُزؼ٤ٔ٤ِخ اُز٢ رولّ ُطلَ اُوٝػخ اُٞػ٢ ثؾوٞم اُطلِاكٓبط  -

 ُلٟ أؽلبٍ اُوٝػخ.   اُٞػ٢ ثؾوٞم اُطل٢ٌَُ رؼيى 

جب٧ٗشطخ ٝاُقجواد اُز٢ رولّ ك٢ ٓغبٌُ ا٥ثبء اُٞػ٢ ثؾوٞم اُطلِاكفبٍ  -

 ٝأُؼِٔبد. 
 اُٞػ٢ ثؾوٞمرؾ٤َِ أُٞاهق ٝا٧ؽلاس ا٫عزٔبػ٤خ ثٔب رَبػل ػ٠ِ ر٤ٔ٘خ  -

 أؽلبٍ اُوٝػخ.   اُطلَ ُلٟ
 

 انًمتشصبد

 ك٢ ػٞء ٗزبئظ اُجؾش روزوػ اُجبؽضخ ثٔب ٣ؤر9٢      

ك٢ ه٣بع  كهاٍخ كهعخ رطج٤ن ٓؼِٔبد ه٣بع ا٫ؽلبٍ ُؾوٞم اُطلَ -

 ا٫ؽلبٍ.
ِلٟ اُٞػ٢ ثؾوٞم اُطلِأٍب٤ُت أُؼبِٓخ اُٞاُل٣خ ٝأصوٛب ك٢ ر٤ٔ٘خ كهاٍخ  -

 ؽلَ اُوٝػخ.

ِلٟ ا٫ؽلبٍ أُِزؾو٤ٖ ثو٣بع ا٫ؽلبٍ اُٞػ٢ ثؾوٞم اُطلِكهاٍخ  -

 )كهاٍخ ٓوبهٗخ(.  ٝأهواْٜٗ ٖٓ ؿ٤و أُِزؾو٤ٖ ثٜب
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اُٞػ٢ ثؾوٞم أٍب٤ُت رؼبَٓ أُؼِٔبد ٓغ ا٫ؽلبٍ ٝأصوٛب ك٢ ر٤ٔ٘خ كهاٍخ  -

 ُلٟ أؽلبٍ اُو٣بع. اُطلَ
ُلٟ ا٫ؽلبٍ أَُبء ا٤ُْٜ ٝأهواْٜٗ ٖٓ ؿ٤و  اُٞػ٢ ثؾوٞم اُطلَكهاٍخ  -

 أَُبء ا٤ُْٜ )كهاٍخ ٓوبهٗخ(.
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 انًظبدس

 األؽفبلٔػٙ يؼهًبد سٚبع (.  1::0)طٛذ  ازًذ ػجذ انخالق  أيم، ئطسبق -9

ثجؼغ ثُٕد اتفبلٛخ صمٕق انطفم ٔاحشِ ػهٗ يفٕٓو انزاد االٚزبثٙ نطفم 

رطبنخ )انزٚبض، خبيؼخ أو انمزٖ، كهٛخ انززثٛخ ، انشٔػخ ثًذُٚخ يكخ انًكشيخ

 (.يبخظزٛز

، يدًغ (0.)، انمبْزح، جانًؼزى انٕعٛؾ (.1119)أَٛض، ئثزاْٛى ٔآخزٌٔ  -2

 .انهغخ انؼزثٛخ

زمٕق انطفم ثبنًإطظبد انزؼهًٛٛخ فٙ (. 6::0) انجبطم، يٛبدح يسًذ فٕس٘ -3

انززثٛخ،  األسْز، كهٛخ، خبيؼخ "دراطخ يٛذاَٛخ"يصز ثٍٛ انُظزٚخ ٔانزطجٛك

 .1،د (222) .يزهخ انتشثٛخ نهجضٕث انتشثٕٚخ ٔانُفغٛخ ٔاالرتًبػٛخ، ع
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 : رؤية فلسفيةاشكالية حقوق الطفولة بين الماضي والحاضر
 

  جاهعة بغداد / كلية التربية ابي الهيثن                       أ.د. حازم سليواى الناصر

ىبنًىىبغ يوٚجىىبغ   انطفىىم ٔىهىىٗ يىىلٖ ايزىىلاك انؾٚىىبهاد ىجىىو انزىىبهٚـ ٚجقىىٗ        

ْو ًَىِٕ ٔفجىو ثٕاُٛٓىب ٔىهىٗ يظبكُّ ؽقٛقزّ ئ  يٍ ىوفَّ َٚزطٛع انٕٕٕل ئنٗ 

كبفىىخ انًَىىزٕٚبد ٔانًواؽىىم ٍىىٕاا كىىبٌ ْىىنا انًُىىٕ عَىىًبَٙ او ن ىىٕ٘ ٔىقهىىٙ   أ 

ّا انلًوٚىىخ انًقزهفىىخ اعزًىىبىٙ أ اَفلىىبنٙ   ٔ كه   فىىٙ انٕ ىىذ َفَىىّ رطىىٕه يواؽهىى

نهطفم فأٌ اؽَىُذ اٍىز  ل ٛب برىّ ََزطٛع اٌ َٖم انٗ انطب بد انفوكٚخ ٔثبنزبنٙ 

اٌ َىإيٍ ىبنًىبغ اٍزطلُب ثننك ل ؽغو انيأٚخ فٙ ركٍٕٚ ّقٖٛزّ انًجكوح ٔانزٙ رل

ِا   ْٔنا يب مْجذ انٛىّ عًٛىع انفهَىفبد  َٕٚكِ انؾت ٔا يٍ ٔانطًأَُٛخ نغًٛع افواك

نهٕٕىٕل ٔانًلوفىخ يغزًع  بئى ىهٗ ؽت انؾكًخ ىجو انزبهٚـ انقلٚى ٔانؾلٚش نجُبا 

انًَىزقجم انىن٘ رقىع ىهىٗ م ىبنى يزقلو ٔيزطٕه ٚىإيٍ اٌ انطفىم انٛىٕو ْىٕ هعىئنٗ 

 ىبرقّ رطٕه ٔرقلو كم ا يى.

 ٌ انطفٕنخ انًجكوح رًزىل يىٍ انًىٛ ك ٔؽزىٗ انَىُخ انقبيَىخ أ انَبكٍىخ يىٍ 

ا ٔنىىٗ نْقٖىىٛخ انفىىوك ٔرزْىىكم انلىىبكاد انلًىىو   ْٔىىٙ يوؽهىىخ ر ىىوً انجىىنٔه 

ىٛىىبغ عَىىًٛبغ ٔىقهٛىىبغ ٔاعزًبٔانزقبنٛىىل ٔرًُىىٕ نهقىىلهاد انزىىٙ ٚزؾىىلك فٛٓىىب يَىىبه انطفىىم 

 ؾَت انظؤف انًؾٛطخ ثّ.ث

اْزًذ ٔيُىن َْىأرٓب اْزًبيىبغ ثبن ىبغ ثب ََىبٌ يٍ ْنا انًُطهق َغل  ٌ انفهَفخ 

 جىم ٍىقواٛ كىبٌ ٕٚيُب ْىنا   نٌ انفهَىفخ ٔنلم ْنا ا ْزًبو ثل  يٍ ٍقواٛ ٔؽزٗ 

ٛىّ َإكىل ها ََىبٌ يىٍ أنٕٚبرٓىب   ٔىٔنى ٚكىٍ انكٌٕ ٔانطجٛلخ عم اْزًبيٓب ثُْأح 

ؽقٛقٛىخ ٓب اّىكبنٛخ   ٔىىلريفبكْب   اٌ عًٛع انفهَفبد اْزًذ ثؾقىٕ  انطفىم  ؽقٛقخ

ٓى فٙ ؽم ْنِ يٕ فبغ َٚنٛٚع نٓب انؾهٕل  ٔ ٚضجذ  ثل  ٌ ٚزٕ ف ىُلْب انفٛهَٕف 

ا ّىىكبنٛخ   نىىننك ٔعىىلَب يىىٍ انًُبٍىىت اٌ َجىىٍٛ فىىٙ ْىىنا انجؾىىش   يٕ ىىف انفهَىىفخ 

ٔؽزىىٗ َٓبٚىىخ انقىىوٌ انلْىىوٍٚ يىىع  َٔظورٓىىب نؾقىىٕ  انطفٕنىىخ يىىٍ انفهَىىفخ انَٕٛبَٛىىخ

ّا ٔثْىىكم انزأكٛىىل ىهىىٗ  هاا ف ٍىىفخ انزوثٛىىخ  ٔ  ٍىىًٛب انىىنٍٚ اْزًىىٕا ثبنطفىىم ٔروثٛزىى

 يقزٖو ن نزياو ثؾلٔك انجؾش انًقوهح فٙ ْنا انًإرًو.
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 : القذيمت الطفولت في الحضاراث

 ٛفىبلثبن  رٕعل ؽٚبهح يٍ انؾٚبهاد ا ََبَٛخ ئ  ٔ كلد اْزًبيٓب انجىبن      

نألٛفىىبل   ٔؽىىوٓ اكضىىو يىىٍ يغزًىىع  ىىلٚى ىهىىٗ رىىٕفٛو انؾبعٛىىبد انٚىىؤهٚخ 

يفٓىٕو انؾىق نهطفىم يٛىبة فٙ عًبىخ اََبَٛخ ىهٗ انىويى يىٍ ًٔٙبٌ اؽزٚبَٓى 

 نزَغٛم ايزٛبىاد نُّ.يفٕٓو ٍهجٙ  َْأِ ا ََبٌ ا  ٕٖ انن٘ َْأ ىهٗ اَّ 

بد انجلائٛىخ ؽٛىش يِ ىٍ ا ََبٌ ا ٙلف   ْٔنا يىب َغىلُِ فىٙ انًغزًلىٛرًٛ

ٚىلافع ىىٍ َفَىّ فى ل ٚىزلهى انطفىم كٛىف كبَذ رزى ثٖٕهح يٛو يقٖٕكح   ؽٛىش 

انؾٖىٕل ىهىٗ انطلىبو ٔفىٙ يقبرهىخ انٕؽىُٕ ٔ ىل روكىذ يْبْلرّ نٕانلِ فٙ كٛفٛخ 

انزٙ َٚىزفٛلٌٔ يُٓىب فىٙ انوكىٌٕ انىٗ يغب غ ٔاٍلبغ نهؾوٚخ  نٛفبنٓبا  ٕاو انجلائٛخ 

فىىٙ ٍىىبىلد فىىٙ ركىىُٕٚٓى انلقهىىٙ ٔانفكىىو٘ ٔاثىىلاىٓى انكضٛىىو يىىٍ انلىىبة انزَىىهٛخ 

انً ؽظىىخ ٔانزٖىىٕه   ٔافزهىىىف انؾىىبل فىىىٙ ؽٚىىبهح ٔاك٘ انوافىىىلٍٚ ؽٛىىش كىىىبٌ 

يلهى ٔأل يكزجخ كهٓب اؽلاس ٔاٙؾبغ كبٌ ُْب  أل رهًٛن ٔأل  ثبنٛفبلا ْزًبو 

فوٚىىلح فىىٙ رىىبهٚـ انجْىىوٚخ ٔاْزًىىبو ٔاٙىىؼ ثبنطفىىم ٔرلهًٛىىّ ٔرٓنٚجىىّ ٔرْىىغٛلّ 

ّا ن ْزً ّا  بو ثًلهٍز  انَهٕ  انؾٍَ. ٍٔهٕك

ٔىوٚقىخ اَغجىذ ْٕٔ يب ك ثذ ىهّٛ انؾٚبهح انٖىُٛٛخ ْٔىٙ ؽٚىبهح  لًٚىخ 

اْىىزى   ْىىنا انفٛهَىىٕف انىىن٘  .و(  874-995انْىىٓٛو كَٕفّٕىىًٕٛ  انفٛهَىىٕف 

 ٌ ٔرلبنًٛىىّ انزىىٙ ٚغىىت كزبثبرىىّ انًْىىٕٓهح  كًىىب ارٓىىودثبنزوثٛىىخ اْزًبيىىبغ ٔاٙىىؾبغ 

 ٔكبَىذٕىبهو   نُظىبولذ فٚى انزىٙنًىلاهً انًزٕاٙىلخ ٚهزيو ثٓىب ا ٛفىبل فىٙ ا

انًلهى انلٖب   ٔيًىب ٚإفىن َٔٚزقلو  وة انً ٛت انٗ يٍ ّؤ  انًٌْ انلهاٍخ 

ٔ  ٕٚعىل   يكىبٌ نٓىى فىٙ ْىنِ انًىلاهً انفقىواا ىهٗ ْىنِ انؾٚىبهح اٌ ا ٛفىبل 

لًٚىخ نهزقبنٛىل ٔانلىبكاد انق بغ ٔفٚىٕى بغ ؽكىٕيٙ َٔغىل فٛٓىب ئنيايىفٛٓب َظىبو رلهًٛىٙ 

 فٕٚىبغ ربيبغ.

فىٙ يٕ فبغ ٍهجٛبغ يٍ انطفٕنىخ رغَىل ْىنا انًٕ ىف انَٕٛبَٛخ ب كبٌ نهؾٚبهح ًفٛ

ؽًبٚىخ ؽقىّ فىٙ انؾٛىبح يًٓىب يفٕٓو انزقهٔ يٍ انطفم انًلب  كٌٔ انُظوح نًَىأنخ 

ّا ٍٔىىٕاا  ذكبَىى  ٌ ْىىنا انًٕ ىىف عَىىلٚخ  ٔ َفَىىٛخ   ٔانؾقٛقىىخ كبَىىذ فطىىٕهح ىبْزىى

انَٕٛبَٛىىىخ ىبٕىىىًخ انؾٚىىىبهح  إلٍىىىجبهٛخ" ََىىىجخ  خاإلٍىىىجبهَٛٛغىىىلِ فىىىٙ انزوثٛىىىخ 

  اما يب ىوفُب اٌ انزوثٛخ رجل  ىُلْى يُن يٕنىل انطفىم ؽٛىش ٚلىوٗ ىهىٗ انقلًٚخ" 

ٔرغىىبهة نهؾٛىىبح أ ىىىليٓب ىجىىو ىىىلح فؾىىٕٓ  ٕىى ؽٛزّ  فزٛىىبهّىىٕٛؿ انلٔنىىخ 

 ٔ ىىليٓب ٔرزغَىل ْىنِ انفؾىٕٓ ٔانزغىبهة فىٙ افزجىبه  فزٛبه ٕ ؽٛزّ نهؾٛىبح 

ٙلفّ   كبٌ ٚهقٗ ىهىٗ  ًىخ اؽىل انغجىبل ىبهٚىبغ ؽزىٗ اؽزًبنّ   فًٍ صجذ  يلٖ  ٕح

 ٔنٛكٌٕ ىجل  يضهٓى  ٔٚلهثّ ىهٗ اؽلٖ انؾوف انلجٛل نٛوثّٛ ًٕٚد  ٔ ُٚقنِ اؽل 
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ٔيٍ رضجذ ٕ ؽٛزّ ٚلبك انٗ اؽٚبٌ ايّ   هٙبىّ ٔروثٛزّ ؽزٗ انَىبثلخ 

 يُٓب :  ا ٍجوٛٛخيٍ انلًو ٔفق ّؤٛ ٔٙلزٓب انلٔنخ 

ّا    رقٛىىل ؽوكبرىىّ ٔاٌ رقَىىٕ ىهٛىىّ فىىٙ يلبيهزىىّ  ٌ    ٔ ٌ   رَىىزغٛت نًطبنجىى

اٌ رزوكُّ فٙ انظ و ؽزٗ ٚزلٕك ىهٗ رؾًىم انًْىب  ٔرًُىٕ فىٙ َفَىّ انْىغبىخ   ٔ

انطفٕنىىخ ٔرلىىٕكِ ىهىىٗ رؾًىىم انغىىٕب ٔا نىىى ثىىلٌٔ ّىىكٕٖ   ٔؽًُٛىىب ًٚىىو ثًوؽهىىخ 

 كبٌ ٔانلُِ ٖٚؾجّ انٗ يغزًع انوعبل.انًجكوح 

ٔانزىىٙ كبَىىذ عىىيا يىىٍ انؾٚىىبهح  اإلٍىىجبهٛٛخ ىىف انؾٚىىبهح ْىىنا ْىىٕ يٕ

انىجل٘يٕ ف   ًٚضم انفهَفخ انَٕٛبَٛخ اٛ  بغ كًىب اكىىٗ انَٕٛبَٛخ   ْٔنا 
 5)

  رهىك 

علهىٕا يىٍ  ٍانىنٚ انفكوٚخ ٔانلهًٛخ يٍ انفَطبانزٙ ثل د يُٓب ؽوٚخ ا فواك انفهَفخ 

 .و(  744-8:4وٛ  ٍىقّىٛـ انف ٍىفخ فبنفٓى  ٍٔاننٚا ََبٌ يقٛبً كم ّٙا" 

ىهىىٗ ا ََىىبٌ اٌ ٚلىىوف َفَىىّ ثُفَىىّ يُطهقىىبغ يىىٍ ؽكًزىىّ اىزجىىو أل ٔاعىىت  انىىن٘

 .م ا ََبَٛخَظو انٗ انؾقبئق انلهًٛخ ٔانًَبئ انًْٕٓهح " اىوف َفَك"   ا٘ اَّ

ىهىٗ انًٕٙىٕىبد ا نٓٛىخ   ٔ ٖىو يجبؽضىخ ٓب اَفىع اَىٕاب انفهَىفخ يلزقلاغ اَ

ٛخ   فأفىن ٚؾىبٔه انُىبً فىٙ انًٕٙىٕىبد انزىٙ نٓىب ٔانقهقٛخ ٔانَٛبٍٛخ ٔا عزًبى

يَبً ثؾٛبرٓى ٍٔلبكرٓى   يجزل  يىٍ انطفىم يىؤهاغ ثبنًواؽىم ا فىوٖ 
 6)

  نىننك  

انىٗ يٍ انَىًبا  ل ْجٜ ثبنفهَفخ   .و" اٌ ٍقواٛ  787-864"  بل ىُّ اف ٌٕٛ 

"  ىهٛىىّ اٛهىىقٔانًْىىٕٓه انزوثىىٕ٘ ا هٗ   ٔاف ٛىىٌٕ   ْىىٕ يىىٍ انىىف انكزىىبة 

ٕهٚىىخ اف ٛىىٌٕ"عًٓ
 7)

ٔانىىن٘ ٙىىًُّ عًٛىىع  هائىىّ ٔافكىىبهِ ٔ  ٍىىًٛب رهىىك انزىىٙ  

  ؽٛىش   َىنا انقبئًىخ  ٔنألٔٙببنهُفٌ انجْوٚخ ٔرفَٛوِ ؽب د انًغزًع رًُٚذ 

  َٔغىل فىٙ رؾقٛقٓىب فبٙىم ْٔىٙ اؽى و ٖٚىلت َبكٖ ثًلُٚىخ فبٙىهخ ٔيغزًىع اَّ 

يىٍ انزىٙ ؽىش ىهٛٓىب ضهىٗ انًرغَل فٙ انزوثٛىخ ثبنطفٕنخ  بغ ٔاٙؾ بغ عًٕٓهٚزّ اْزًبي

ركىٌٕ رىوثٛزٓى فىٙ  ٔيٕٛنٓى   ٔيٍ صىى ٚغىت اٌف ل انزأكٛل ىهٗ هيجبد ا ٛفبل 

 ٌ َكزْف  ََزطٛعيُٓب انٗ انغل ٔثٓنِ انطوٚقخ ا وة انٗ انزَهٛخ يواؽهٓب ا ٔنٗ 

    ٔؽزىٗ ىُىليب  َىى انًغزًىع انىٗ صى س ٛجقىبد  يٕٛل ٔهيجبد ا ٛفبل انطجٛلٛىخ 

نكىم يىُٓى روثٛىخ فبٕىخ ٔٙىع  بب   انًؾىبهثٍٛ ٔٛجقىخ انؾكىبو(  انف ؽٍٛ ٔانٖىُ

ٛفم يىٍ ٛجقىخ اكَىٗ فلهٛىّ يٛو ئَّ نى ٚقى ثٍٛ ْنِ انطجقبد ؽٕاعي   فبما يب رفٕ  

ىهٛىىب   فلهٛىىّ اٌ ٛفىىم يىىٍ ٛجقىىخ اما يىىب رىىلَٗ اىهىىٗ ٔثىىبنلكٌ اٌ ٕٚٙىىع فىىٙ ٛجقىىخ 

ٕهٚزّ ىهٗ انَفهٗ  فٚ غ ىٍ منك فبٌ اف ٌٕٛ ٚؾوٓ فٙ عًٓٚكٌٕ يع انطجقخ 

ٔاّواكٓى كٌٔ رًٛي ٔ  ٍىًٛب ىُىليب رجىل   ىًىبهْى ٔاننكٕه ا َبس رلهٛى ا ٛفبل 

انطفٕنىىخ انًجكىىوح يوؽهىخ أ انزىٙ ٚكىىٌٕ فٛٓىىب  ىل يىىبكه ا ٛفىىبل   يىٍ ٍىىٍ انَىىبثلخ 

يىُٓى  علٚلح ُٚزقٗ ادعلٚلح فٙ يلهٍخ اف ٌٕٛ ٔافزٛبهن َط   فٙ ؽٛبح ىهًٛخ 
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انن٘ ٍٛقٕك انج ك َؾىٕ ٛ ٔافٛواغ انؾبكى انفٛهَٕف ٔانغُٕك ٔانٚجبإؾبة انًٍٓ 

ثو ا يبٌ ؽَت ه ٘ اف ٌٕٛ
 8)

. 

 – ٔل ٔرزهًىىىنِ ىهىىىٗ ٚىىىل .و(   ْٔىىىٕ انًلهىىىى ا 766-748 يىىىب اهٍىىىطٕ  

ٕىبنؾخ اكىل ىهىٗ ٙىؤهح روثٛىخ انطفىم روثٛىخ اف ٌٕٛ نًلح ىْىوٍٚ ىبيىبغ   فقىل 

ّا  ى قِ  ىُٛانزىٙ رى ٛىلحاد انغ ٌ يىٍ ف نًٓىب َغىل انلىبك ىجو ا ْزًبو ثلقهىّ ٔعَىً

فٙ ركٍٕٚ ىبكاد انٖ به انجٛئخ   فٚ غ ىٍ  ًْٛخ  انؾٛبح انُجٛهخ فٙ ىقٕل انٖ به

ٙىؤهح اثلىبكْى ىىٍ انقىلو ٔانلجٛىل فٙ انَُٕاد ا ٔنٗ يٍ ؽٛبرٓى فىو ٖ فبٕخ 

أ ًٍبب  نفبر يْىُّٛ   كًىب َغىل اٌ افلبل يٛو يَزؾَُخ   ٚزلوٕٙا نوؤٚخ ؽزٗ 

وح يَإٔنٛخ كجٛوح فٙ روثٛخ ا ٛفبل نىننك ٚإكىل ىهىٗ ٙىؤهح اهٍطٕ ٚؾًم ا ٍ

ٔانُفَىىٛخ اصُىىبا فزىىوح انؾًىىم ىهىىٗ ركىىٍٕٚ انطفىىم   اماغ ا ْزًىىبو ثؾبنىىخ ا و انٖىىؾٛخ 

ّا   ٔنلم ْنا ٚلل ارغبْىثبنطفم ٚٓزى  فأهٍطٕ يىٍ اؽىلس  بغ ْٕٔ   ٚيال فٙ ثطٍ اي

ٕٔٚعىىت ىهىىٗ انلٔنىىخ  انؾبيىىمثىىبنًو ح ا رغبْىىبد انزوثٕٚىىخ   ام ٕٕٚىىٙ ثبنلُبٚىىخ 

يىٍ ا ٛفىبل ثًضبثىخ ا ٕىل با نُىب َٔقىوثٓى يُىب َٔٓىزى ٔ بٚزٓب ٕٕٔٚىٙ ثىأٌ َغلىم 

ثزوثٛزٓى    َّ ؽق ٔاٙؼ ٚقوِ اهٍطٕا
 9)

. 

منىىك انلٖىىو انىىن٘ ارٖىىهذ فٛىىّ انزقبنٛىىل انلُٚٛىىخ    ٜانلٖىىو انٍٕىىٛ يىىب فهَىىفخ 

انًَىهًٌٕ ٔانٛٓىٕك  انَٕٛبَٛخ ارٖىب غ ربيىبغ ٔاّىزو  فىٙ ْىنِ انزغوثىخانؾٛخ ثبنفهَفخ 

-798   ٔيَىطٍٛٔانًَٛؾٌٕٛ ىهىٗ انَىٕاا ٔيىٍ ف ٍىفخ ْىنِ انلٖىو   انقىلٌٚ 

(   5648-5579  ٔيٍٕٗ ثٍ يًٌٕٛ  ( 5678-5769( ٔرٕيب ا كُٕٚٙ  884

يإكىلٍٚ ىهىٗ ا ْزًىبو ٚٓزًٌٕ ثزوثٛخ ا ٛفبل ٔا ْزًىبو ثٓىى يىٍ عًٛىع انُىٕاؽٙ 

ٔانُٓلٍىىخ ٔانؾَىىبة ٔانطجٛلٛىىخ نلُٚٛىىخ ثؾقىىٕ ٓى انزىىٙ رزًضىىم فىىٙ رلهىىًٛٓى انلهىىٕو ا

ٔرؾقٛىق انَىوىخ انًًكُىخ فىٙ انفٓىى   ٔيَبىلرٓى ىهىٗ ٙىؤهح انزًىوٍٚ انفكىو٘ 

ٔنلم انقلٌٚ أيَطٍٛ افٚم ف ٍفخ ْنا انلٖو فٙ يٕا فّ انزوثٕٚخ انزىٙ َغىلْب 

فٙ كزبثّ ا ىزوافبد
 :)

. 

 

 م:عنذ العرب قبل االساللطفولت ا

هىىبٚزٓى انًجكىوح نهطفىم   و ثزوثٛخ ا ٛفبل ىجىونقل اْزى انلوة  جم ا ٍ   

نكم يىٍ فقىل أ رىٕفٙ  نألٚزبو بغ د فٙ هىبٚخ انٛزٛى نننك َغل ىُلْى ثٕٛرلَٔانزٙ رغ

ُٔٚفقىٌٕ ىهىٛٓى يىٍ اثِٕ  ٔ  زم فٙ ؽوة   ْٚوف ىهٗ روثٛزٓى انوؤٍبا ٔانَىبكح 

وة ٔكبٌ انؾٔيُبئى ٔرجوىبد انقجبئم رٚبيُٙ كجٛو ٚغًع يٍ ٍبكح انقٕح  ُٕلٔ 

طفبٌيٍ آّوْب ثٛذ اٚزبو ي
 7)

 انُٖٕٓ انقوٚجخ انلٓل يٍ   ٔيٍ  

 نألؽُىفرَُىت ا ٕال يًٓخ فٙ ؽًبٚخ انطفٕنىخ   صًخ ا ٍ و أ انًقٚويخ 
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ٕٓهَىىب   َٔؾىىٍ نٓىىى  هٗ منٛهىىخ   ه  هٕثُىىب   ٔىًىىبك ركقٕنىىّ : " ْىىى صًىىبثىىٍ  ىىٌٛ 

َٓى ًُٚؾَٕىك ٔكْىى فب  ٔاٌ يٚجٕا فبهٙٓى    فأىطٓى   فأٌ ٛهجٕأًٍبا رهٛهخ 

  ٔٚؾجَٕك عٓلْى   ٔ  ركٍ ىهٛٓى صقٛ غ   فًٛهٕا ؽٛبرك   ٔٚزًُٕا ٔفبرك"
 4)

 

رؾىوٚى اىزقىبكاد انزٚىؾٛخ ٕهاد انكجٛوح فٙ ربهٚـ ؽقٕ  ا ٛفىبل ٔيٍ انض 

يىب كغيا يٍ يُظٕيبد اىزقبكٚخ رَلٗ نىلفع  ىٕٖ انْىو ثأىطبئٓىب ايهىٗ  ثبنٛفبل

ِا  َجٙخ  ٖىُل ا ََبٌ   ٔرجقٗ  فىٙ انقٖىٔ انىلُٚٙ اٍىًبىٛم هللا اثواْٛى يع ٔنل

 ثبنطفم.هيياغ نُٓبٚخ انزٚؾٛخ 

نى ٚزٕ ىف  كم يٍ اّكبل  زم ا ٛفبل   ٔثلْلْبٔؽوو َٕٚب انُبٕو٘ كم ّ

ٕلٖىىلخ ثىىٍ َىىبعٙ ثىىٍ ىقىىبل عىىل انْىىبىو انفىىوىك  ٔانىىن٘ ٚلىىل ا ة انؤؽىىٙ 

نهؾوكىىخ انلوثٛىىخ نؾقىىٕ  ا ََىىبٌ
 4)

ٔٔ ك انجُىىبد   ثىىم  زىىم ا ٛفىىبل ىىىٍ ّىىغت    

ٚوٚل  ْهٓب ٔ كْب فْٛخ انغٕب   ٔكبٌ ٚلفع  ّىٍ كم ٛفهرللٖ منك ئنٗ كفع انفلٚخ 

ٔ رجىع انللٚىل اىزجىبه نهقواثىخ  ٔ انغىٕاا يٍ كٌٔ ا٘ ٛفهخ يٍ ا٘  جٛهخ  إلَقبمانفلٚخ 

ٕلٖلخ ٔكبٌ يٍ ٚقٕو ثننك ًَٚٗ  يؾٛٙ انًٕؤكاد(   ٚقٕل يٍ انلوة اٍهٕة 

ِا ْـ( 554و/64:انفوىك   دانْبىو  ثٓنا انٖلك يفبفواغ ثغل
 54.)

 

 ٔاؽٛب انٕئٛل فهى ٕٚ ك  ٔعل٘ انن٘ يُع انٕائلاد 

ٔثلىىل رٓىىٕه ا ٍىى و اَٖىىت ا ْزًىىبو ثزلهىىٛى ا ٛفىىبل انقىىوااح ٔانكزبثىىخ صىىى 

ٔفىىو  انًَىىهًٌٕ ثىىٍٛ روثٛىىخ انٖىى به ؾبٍىىجٛخ ىهىىٗ رلهىىٛى ثلىى٘ انًجىىبك  ان رطىىٕه

ؽٛىش صبثزىخ  ٌ   ركىٌٕ ىُىل انطفىم ٔانزىٙ ٚغىت ى ٛٔانكجبه ٔيب ًُٚٓب ْٕ ٍٍ انزلهى

انْىوب َىوٖ فىوٗ ثًُٛىب اثُىبئٓى انىٗ انُكزَّىبة كٌٔ    ا ثبا اؽواهاغ فٙ اهٍىبلٚزو

ٚفىىوٗ ىهىىٗ انطفىىم فىىٙ ٍىىٍ انَىىبثلخ أ  جهٓىىب رلهىىى انٖىى ح ٔانفٚىىبئم انقهقٛىىخ   

ْىوٚف ٔاىزجو ا ٍ و انلهى ٔاعجبغ يٍ  انًٓل انٗ انهؾل( كًىب ٔهكَىب فىٙ انؾىلٚش ان

 ٔنى ركٍ نّ ٍٍ يؾلٔكح.

انطفىىم انزوثٛىىخ ثىىأيو ىقٕثىىخ  هٕفىىٙ عًٛىىع ىٖىىٔاْىىزى انًوثىىٌٕ انًَىىهًٌٕ 

فبنٚىىوة  فىىٙ انزْىىٓٛلفىىبنزٕثٛـ  ثبإلَىىناهفجلٚىىٓى ٚلزقىىل اٌ انلقٕثىىخ ٚغىىت اٌ رجىىل  

انْلٚلح  ما رغبٔى انطفم ؽىلٔك انقفٛف   ٔاثبػ  فؤٌ انٚوة ٔانلقٕثخ انغَلٚخ 

َٕىىبٌ َىناه ٔانزىٕثٛـ ىهىٗ اٌ ا صُىٍٛ يزفقىبٌ اٌ انلقٕثىخ ٔنى ُٚفع فٛىّ ا انًلقٕل 

 فىؤٌ  ٌ انٕ بٚىخ فٛىو يىٍ انلى ط ف ثىل يىٍ ثىنل انغٓىل ؽٙ ٔثىلَٙ فًٛىب ٚىوٖ ٔ

نزأكٚت انطفم ٔرقًّٕٚ يُن ٍٍ انٖ و ؽزٗ ْٚت ىهٗ فٖبل ؽًٛلح ٔثننك رُلىلو 

 انؾنه يواىبح فُٛج ٙ ٔاما يب كىذ انٚؤهح نهلقبة انؾبعخ نهلقبة 

أ غ ثىىم ثىىبنهطف ٔنكىىٍ انىىلٍٚ ا ٍىى يٙ  ىىل اثىىبػ انطفىىم ثىىبنلُف  ٚإفىىن فىى 

فىىٙ انقىىواٌ انكىىوٚى :   ٔنكىىى فىىٙ  فغىىبىانلقىىبة ٔٔٙىىع نىىّ ؽىىلٔكاغ ٔ ٛىىلِ ثقٛىىٕك 
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انقٖبٓ ؽٛبح ٚب  ٔنٙ ا نجبة(
 55)

ثبنلفٕ   ىهٗ اٌ ا ٍ و َٖؼ فٙ انٕ ذ َفَّ  

يىٍ ىجىبكِ انوؽًىبا(   نىننك انْىوٚف   ئًَىب ٚىوؽى هللا فغىبا ثبنؾىلٚش ىُل انًقلهح 

نهٖىجٛبٌ    ًْٓىب : اٌ انلقٕثىبد اثٛؾىذ انًوثىٌٕ انًَىهًٌٕ  ٕاىىل نهلقىبة ٔٙع 

ٔنىىى ٚجه ىىٕا انْىىجبة   ٔاٌ ٚهغىىأ انًلهىىى انىىنٍٚ رغىىبٔىا ٍىىٍ انلبّىىوح يىىٍ اىًىىبهْى 

انٚىىوة ىهىىٗ انىىو ً ٔ  ىهىىٗ ىُىىل انٚىىؤهح انقٖىىٕٖ   ٔ ٌ   ٚكىىٌٕ نهلقٕثىىخ 

 انٕعّ .. انـ.

 

ا ٛفىىبل فٕفىىبغ يىىٍ انلىىبه أ  ٍىى و ثبنطفٕنىىخ   ىُىىليب ؽىىوو  زىىم نقىىل اْىىزى ا

ىىيَّ ٔعىم   ٔ  رقزهىٕا أ ككىى فْىٛخ ئيى   َؾىٍ َىوى ٓى انغٕب فغبا فىٙ كزبثىّ 

ئٌ  زهٓى كبٌ فطأ كجٛواغ(ٔاٚبكى 
 56).

  

اٌ أل ؽىىق يىىٍ ؽقىىٕ  انطفىىم يُىىن ْىىنا انؾىىلس انىىن٘ ىوفزىىّ انْىىلٕة فىىٙ 

انؾٛىبح ٔاٍىزضُبئّ يىٍ كىم ٍىجت  ىل ٚؾويىُّ يىٍ رٕاهٚـ ٔؽقت يقزهفخ ْٕ ؽقىّ فىٙ 

انؾٛبح أ انقزم فٙ انَهى أ انؾوة
 57)

. 

ٔانزٙ ىهٗ ىهٗ ا ٍ و ٔيضهُب ىهٗ منك ٔٙع ا ٛفبل فٙ انلٚبَبد انَبثقخ 

 ٌ رًُىع  عا انطفىم ٔانجىبن  ئ   َٓىب نىى رَىزط انويى يٍ يؾبٔنزٓب رؾٍَٛ انل  خ ثىٍٛ

ل فٚ غ ىىٍ منىك فقىبنزأكٛل ىهٗ ؽقٓى فٙ انؾٛبح انَجٙ ٔانو  ىٍ ا ٛفبل يكزفٛخ ث

ا ٍ و ثٍٛ انطفم ٔانجبن  فٙ يغبل انزلبيىم ٔيىب ٚزٕ ىع يُىّ يىٍ ٍىهٕ  يلىٍٛ يٛي 

و نهزلجٛىىو ىىىٍ َفَىىّ ثًىىب ٚىىز افَىىؼ انًغىىبل نهطفىىم ىهىىٗ  ًْٛىىخ  رأكٛىىلِٔمنىىك ىجىىو 

  ٔفٖبئٔ ًَِٕ ٔٛجٛلزّ.

ٍىٕل ا ىظىى يؾًىل انًوؽهخ انزٙ ًٚىو ثٓىب ٔفٛىو يىٍ عَىل ْىنا ا يىو انؤ

انٖى به فى ل يوؽهىخ ٛفىىٕنزٓى ىهىٗ افٚىم انٖى ح ٔانَى و ىُىليب كىىبٌ ٚ ىىت 

ٔٚلىبيهْٕى ؽَىت  نألٛفىبلٔانًَهًٍٛ ثأٌ ٚزٖبثٕا انًجكوح   ثم ٔٛبنت انٖؾبثخ 

 يَزٕٖ َٕٔىٛخ رفكٛوْى.

كًىىب نهلىىت يىىٍ ٔعٓىىخ َظىىو انٖىى به انًَىىهًٌٕ انقًٛىىخ انزؤٚؾٛىىخ نىىنا  كه  

   رلهًٛٛخ فٙ َظىو انكجىبه   ٔكىبٌ ٚقىٕل ىهٛىّ انٖى ح ٔانَى و ٚخ كبَذ نُّ  ًٛخ روثٕ

  لٔح ٕبنؾخ ن ٛوِ يٍ انًَهًٍٛ.   ىجْٕى نَجع( ٔكبٌ ْنا انَهٕ  ٔانًٕ ف 

َلىىى نقىىل كىىبٌ انوٍىىٕل ىهٛىىّ انٖىى ح ٔانَىى و ٚ ىىىت   انؾَىىٍ ٔانؾَىىٍٛ( 

فىٙ يوؽهىخ  ٚزًٛي ثٓىب انطفىمًٚضم ؽبعخ اٍبٍٛخ اٌ انهلت  إلكهاكّ( هٛٓى انَ و ى

انًجكىىوح ٔيىىٍ ف نٓىىب ٚكزْىىف ىبنًىىّ انغلٚىىل يكزَىىجبغ ثىىننك انكضٛىىو يىىٍ انطفٕنىىخ 

 ْٕٔ ثلٔهِ  ل ٚقهٔ كضٛواغ يٍ يٍ ف ل انلبثّ انًقزهفخ انًٓبهاد انؾوكٛخ 

ا ٛفبل اننٍٚ ٚلبٌَٕ يىٍ ؽىب د يوٙىٛخ يضىم انقغىم ٔا َطىٕاا  ىل رىإصو 
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انقهفىبا انواّىلٍٚ   ٔيضبنُىب ىهىٗ  ّفله ْٕ يبٔ   وآَىىهٗ رفبىهٓى ا عزًبىٙ يع 

كفىم ىهٛىّ اؽىل ٔ رىّ فٕعىل ىًىو ؽٛىش  (هٙٙ هللا ىُُّ  منك ىًو ثٍ انقطبة   

( يَزهقٛبغ ىهٗ رٓوِ   ٕٔجٛبَّ ٚهلجٌٕ ؽٕنّ   فأَكو ىهّٛ ٍىكٕرّ ٙ هللا ىُّ هٙ

 ىهٗ نلت ا ٛفبل ؽٕنّ   فَأنّ ىًو   كٛف اَذ يع  ْهك.

نُبٛق  ىبل ىًىو : اىزىيل ىًهىك   فبَىك   فأعبة انٕانٙ : اما كفهذ ٍكذ ا

روفق ثأْهك ٔأ ك    فكٛف روفق ثأيخ يؾًل
 58)

. 

 

 موقف فالسفت االسالم من حقوق الطفل:

ْٕٔ يب مْت انّٛ ف ٍفخ ا ٍى و ٔفىٙ يقىليزٓى اثىٕ ىهىٙ انؾَىٍٛ ثىٍ ىجىل  

ْـ(864-774انًهقت   اثٍ ٍُٛب(  هللا 
 59)

ٛٓىب فٙ هٍبنزّ انَٛبٍىٛخ انزىٙ رؾىلس ف  

اٌ رىزى ىًهٛىخ رُْىئخ ىٍ انزفبٔد ثٍٛ انُبً فىٙ انٖىفبد ٔانورىت   ٔكٛىف ُٚج ىٙ 

  ٔ ْى يب عبا فٛٓب ٔروثٛزٓىا ٛفبل 
 5:)

. 

ّا  ٔ  ٚقزبه نُّ اًٍبغ يٛو يأنٕف.. ُٚج ٙ 5  ىهٗ انٕانل اٌ ٚؾٍَ رًَٛخ اثُ

خ يىٍ اٚىخ ىبْىخ   ٛى. اٌ َقزبه نهطفم يوٙلخ رًزبى ثبنلقم ٔانوىاَخ   فبن6

 ٌ انهجٍ ٚلل٘ كًب  ٛم   ؽزٗ ُْٚأ انطفم ٍهًٛبغ يٍ انُبؽٛزٍٛ انغًَٛخ ٔانُفَٛخ. 

انطفىم ٔهٚبٙىخ اف  ىّ ثلىل . ٚؾوٓ اثٍ ٍُٛب ىهٗ اٌ رجل  ىًهٛخ رأكٚىت 7

 ٌ رٓغىى ىهٛىّ   ٔانٖىفبد اننيًٛىخ انهئًٛىخ ا فى   انفطبو يجبّوح ؽزٗ   رىزًكٍ 

نطفىم ؽزىٗ فىٙ َٕىٛىخ ربكثىّ فًُٛىع ىىٍ ؽقىٕ  افٚ غ ىٍ كم منك ٚلافع اثٍ ٍىُٛب 

ّا ئ  ىُىىل انٚىىؤهح  يط يىىٔرىىبهح ٔا كزفىىبا ثزٕثٛقىىّ انًلهىىى أ انًىىإكة يىىٍ ٙىىوث

انويجخ ٔانوْجخ ربهح افوٖ 
 57.)

 

ٔ  َُٚٗ اثٍ ٍُٛب انقىو ٌ انكىوٚى ٔٚغلهىّ انًىبكح ا ٔنىٗ نىزلهى انطفىم ٔمنىك 

َٕف ا يىبو اثىٕ ؽبيىل كم يب مْت انّٛ اثٍ ٍُٛب َغلِ ىُل انفٛهٔىٍ ٛوٚق انزهقٍٛ 

ْـ(949-894ان يانٙ 
 54)

ٚزغَىل فىٙ  ًْٛىخ  فىو  بغ ؽقى   ٔانن٘ ٚٚٛف انٗ انطفىم

( َٖٔىؼ ثىبٌ ٚهلىت انٖىجٙ نلجىبغ عًىٛ غ ثلىل اَٖىوافّ يىٍ نألٛفبلانهلت نهٖ به 

ٚوٖ ٔٚجطم مكباِ   نننك ٔانزلت انن٘ ًٚٛذ  جهّ  ثبإلهْب انكزت   ؽزٗ   ْٚلو 

ْىبٛ فىٙ اعَىبو ا ٛفىبل ٔىقىٕنٓى ٔٚغلىم ؽٛىبرٓى يهٛئىخ اٌ انهلت ٍٔٛهخ نجلىش انُ

ٔانَىىؤهثبنجٓغىىخ 
 54.)

 يانىىٙ فىىٙ ىُىىل ا يىىبو انٔنلهُىىب َغىىل ؽقٕ ىىبغ افىىوٖ نهطفىىم  

ٚٓب انٕنل(هٍبنزّ :   
 64)

ٔفٙ ئؽٛىبا ىهىٕو انىلٍٚ  
 65 )

    يغىبل نىنكوْب فىٙ ثؾضُىب 

٘ انًزىٕفٙ ْـ( فٙ يقليزّ ٔ ٚؾٛٗ ثٍ ىىل444-776ْنا كًب ٔٚنْت اثٍ فهلٌٔ  

  ٔانواى٘ فٙ هٍبئهّ انفهَفٛخ ٔيَكّٕٚ فٙ رٓىنٚت ا ف   ْـ( فٙ رٓنٚت 7:8 

ا ف   ٔاثٍ انغياه فٙ ٍٛبٍخ انٖجٛبٌ ٔرلثٛوْى يىب مْىت انٛىّ ف ٍىفخ ا ٍى و 
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ثبنزأكٛىىل ىهىىٗ اؽقٛزىىّ ثىىبنزلهى  فىىٙ اؽزىىواو ؽقىىٕ  انطفىىم ٔرُْىىئزّ انُْىىأح انٖىىبنؾخ

ٍا   ثبنْىىلح ٔان هطىىخ  ٌ انْىىلح رفَىىل  .ٔاىزجىىبه انقىىو ٌ انكىىوٚى  ٕىىم انزلهىىٛى ثىىبنهٛ

فٕفىبغ يىٍ رلهًّ انكىنة ٔرىلىِٕ انىٗ انًكىو ٔانقجىش ٔانقلٚلىخ  نَٓباف   انًزلهى 

ىٕا ت انلُف
 66)

. 

 

 الطفولت في الفلسفت الحذيثت والمعاصرة :

 ٌ ة ثبنطفىىم ٔكافلىىٕا ىىىٍ اََىىبَٛزّ ثأّىىكبل ّىىزٗ كًىىب اْىىزى ف ٍىىفخ ان ىىو

فىىبح ٔانلٚىىّ ٔٚىىأرٙ فىىٙ ىُىىل ٔفىىٙ ٛفٕنزىىّ ٔ  ٍىىًٛب َىىٕح انظهىىى ٔانقايهىىجٓى ىىىبَٗ 

(5774-و5756-يقليزٓى انفٛهَٕف انفوََٙ  عبٌ عب  هٍٕٔ
 67) 

انن٘ رٕفٛذ   

رىّ نٓىب ا صىو انكجٛىو فىٙ ؽٛبفكبَىذ ْىنِ انؾبكصىخ ٔانلرّ فٙ انٕٛو انضبيٍ يىٍ ٔ كرىّ 

ىُىىليب كجىىو ٔىهىىى ثٓىىب فكزىىت   نقىىل ٔنىىلد ٙىىلٛفبغ يوٚٚىىبغ   ٔفقىىلد ايىىٙ ؽٛبرٓىىب 

ثىىٕ كرٙ   فجىىٕ كرٙ ثىىلا ٍىىٕا ؽظىىٙ(
 68)

( ىىىٍ اٚىىبو ٔكزىىت فىىٙ  انلقىىل ا عزًىىبىٙ

ٛفٕنزّ انزلَٛخ ٔيب اهركجّ يٍ فطبٚب فٙ ؽٛبرّ   نكىٍ انىلفبب انؾقٛقىٙ ىىٍ ؽقىٕ  

ٛىم انزوثٛىخ   ٔفٛىّ  هاؤِ انزوثٕٚىخ اَغانطفٕنخ َغلِ فٙ كزبثّ  ئيٛم( ٔانىن٘ َٚىًٗ 

ٔيب ًُٚٓب يىٍ اٌ ٚوثٙ انطفم يُن ٔ كرّ ٔؽزٗ ٚجه  انلْوٍٚ ىبيبغ   ٔكٛف ُٚج ٙ 

ا ٔل ٔانضىبَٙ  َىّ ٚزلهىق ثزوثٛىخ ا ٛفىبل ٔرُْىئزٓى نىننك َغىلُِ  ْنا انكزبة انغيا

  يٍ انلًىو انقبيَخ ن ٛفبل يٍ ٔانٕ كح ؽزٗ ٍٍ ٚؾلك انغيا ا ٔل يٍ  ئيٛم( 

انطفىم انىٗ ٔٚغىت فٛٓىب  ٌ ٚإفىن فٙ ْنِ انفزىوح ركىٌٕ روثٛىخ عَىًٛخ اٌ انزوثٛخ   م

ٔ  ٚزلفم  ؽىل فىٙ روثٛزىّ ٔاًَىب ٚزىو  ؽىواغ انق ثخ اؽٚبٌ انطجٛلخ انوٚف ؽٛش 

ٍىُخ ٔركىٌٕ فٛىّ  56-9ٛهٛقبغ  يب فىٙ انغىيا انضىبَٙ يىٍ كزبثىّ فٛقٖىٔ نهلًىوٍٚ 

ٔانوؽًىىخ ٛٓىىب يلبيهىىخ رًزىىبى ثىىبنلطف فيلبيهىىخ انطفىىم اف  ٛىىخ ٚغىىت انزوثٛىىخ ثلَٛىىخ 

ٔانكزبثىخ ٔفَىؼ ثىبنقوااح اكضىو يًىب ٚطٛقىّ يىٍ يلوفىخ رزلهىق ٔىلو رؾًٛهّ ٔانْفقخ 

ّا ثبنْكم ان ئقانًغبل نّ ثبنهلت  ٔرلٕٚلِ ىهٗ اٍزقلاو ؽٕاٍ
 69)

. 

هٍٔىىٕ انىىٗ  ثلىىل يىىٍ منىىك ىُىىليب ٚىىوثٜ ا ْزًىىبو ثبنطفىىم ثٚىىؤهح ٔٚىىنْت 

نى ٚكٍ صًخ ٛفم او نى ركٍ صًخ ا امفٛقٕل :    ثبنوا ْزًبو 
 6:)

(   ثللْب ٚإكل ىهٗ 

اىطىىبا ؽىىق انطفىىم فىىٙ انىىزلهى   ٔيىىٍ ؽقٓىىى ىهُٛىىب اٌ َىىلهً ىىىبنًٓى ٙىىؤهح 

ٚلُىىٙ رىىوثٛزٓى روثٛىىخ انطفٕنىىخ ثب ٛفىىبل ٔثًوؽهىىخ ٔيوائىىيْى ٔيٛىىٕنٓى  ٌ انغٓىىم 

اكىىل ىهىىٗ ؽوٚىخ انطفىىم َٔىىبكٖ ثزؾوٚىىوِ يىىٍ فبٛئىخ   ٔنىىى ٚكزىىف هٍٔىىٕ ثىننك ثىىم 

ٔيىىٍ انقٛىىٕك انزىىٙ ٔٙىىلٓب انًغزًىىع   ٔاٌ ٚزىىو  انطفىىم نهطجٛلىىخ كزىىت ٔا هْىىب  ان

نهطجٛلخ اَكو انلقٕثخ ىهٗ ا ٛفبل  فطبئٓى ٔرو  رهك انلقٕثخ  نٛزلهى يُٓب ٔيٍ صى

نزلب جُّ ىهٗ انٓفٕح انزٙ اهركجٓب ٔانقطأ انن٘ افزبهِ
 67)

. 
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ب ىهىٗ ٔاًَى عًىزىهىٗ كىم فئىبد انًغانّٛ هٍٕٔ ُْب   ُٚطجىق  ٌ انن٘ مْت 

انىٗ انوٚىف ثبٛفبنٓب ثًقلٔه كم انلٕائم اٌ رنْت نٌٛ  ٛجقخ يؾلٔكح فٙ ه ُٚب  ٌ

نغًبل انطجٛلخ ٔنٛزلهى يُٓىب فُىٌٕ انؾٛىبح ا فىوٖ َلىى هثًىب ٚقٖىل هٍٔىٕ ٛجقىبد 

 افوٖ.

(   فجلىىىل 5467-:578  َىىىزبنزٕى٘ث َىىىو٘ٚانَٕ انزوثىىىٕ٘انفٛهَىىىٕف  ئيىىىب

فزلٓلد ايّ ثزوثٛزىّ ىهىٗ ىكىٌ عىبٌ عىب   رّ ثقًَخ ٍُٕاد رٕفٙ ٔانلُِ   "ك ٔ

هٍٕٔ   َْٔأ ىهٗ انلبٛفخ ٔؽت ا ٍوح ٔاْزى ثب ٛفىبل ٔؽقىٕ ٓى ٔانىلفبب ىىُٓى 

ٔانن٘ ٚلل انقطٕح ا ٔنىٗ فىٙ ثلاٚىخ ٔرٕط كم ْنا فٙ افززبػ يهغأ ن ٛفبل انفقواا 

يٍ ايضبل : يزللكح افوٖ فٙ يلٌ ٍَٕٚوح ىًهّ انزوثٕ٘ ثللْب افززؼ ىلح ي عئ 

زبَي   ثىىٕهيؤف   اٚفىىوكٌٍٔىى
 64)

  فٚىى غ ىىىٍ منىىك اثىىلٖ اْزًبيىىّ ثًُىىٕ ىقهٛىىخ 

انن٘ رًُؾىّ ا و ْٔىٕ ثُبا يْبىو انؾت ٔانضقخ ا ٛفبل ثأرجبىّ ىلح يواؽم  ًْٓب 

ا ّىقبٓ صى ًَٕ ّلٕه ا ٛفبل فٙ اكها  انًجكوح يب ٚطهق ىهّٛ يوؽهخ انطفٕنخ 

اٍىىزق نّ ىىىٍ  يىىّ نًلوفزىىّ هىىخ صىىى يوؽْٔىىٙ يىىب رَىىًٗ ثًوؽهىىخ انطفٕنىىخ ٔا ّىىٛبا 

ٔ فوْب يوؽهخ انًواْقخٔرًَٗ يوؽهخ انٖجٗ ثبٍزقلاو ا ّٛبا 
 64)

. 

فىىٙ ْىىنا انًًٓىىخ كًىىب رغَىىل اْزًىىبو ثَىىزبنزي٘ ثؾقىىٕ  انطفىىم ىجىىو يإنفبرىىّ 

 ْىى  ىهىٗ ّىكم  ٖىخ ّىلجٛخ ٚجىٍٛ فٛىّانغبَت ٔيُٓب : نَٕٛىبهك ٔعٛورىئك   ْٔىٕ 

 كٛىف رلهىى عٛورىئك ٚ غ ىىٍ كزبثىّ اٜفىو   فانزوثٕٚخ انقبٕخ ثب ٛفبل ا هاا 

اٛفبنٓب( ٔكزبة ا يٓبد ٔيىٍ صىى ايُٛىخ انجغلىخ .. ٔهثًىب ٚقزهىف ثَىزبنزٕى٘ ىىٍ 

ٚفٚىىم اٌ ٚىىزلهى انطفىىم انوٍىىى  جىىم انكزبثىىخ ٔاٌ ٚزٕ ىىف  يبانف ٍىىفخ ىُىىليىىٍ يٛىىوِ 

انطفم ٕٛٚ غ ىُل كم عيا يىٍ اعىياا انًلوفىخ ؽزىٗ َٚىٛطو ىهٛىّ ٍىٛطوح ربيىخ   

فٙ رٍٕىٛع فجىواد انطفىم ٔ  ٍىًٛب ا نلىبة انهلت ٔاًْٛزّ ىهٗ ٙؤهح  كًب  كل

ٙىؤهح ٔا ف  ٛىخ   ٔ كىل نًب رإصوِ فٙ انُٕاؽٙ انفَهغٛخ ٔانلقهٛخ انغًُبٍزٛكٛخ 

رلهٚت ا َبس ىهٗ ْنِ انهلجخ ٔنكٍ ثْكم ٚقزهف ىٍ ا ٛفبل اننكٕه
 74)

. 

بئهىىخ فقٛىىوح (   كىىبٌ يىىٍ ى5474-5444ايىىب انفٛهَىىٕف انؤٍىىٙ يكىىبهَكٕ  

ؾجىىٙ يكىىبٌ يىىٍ ٔانكزبثىىخ ٔىًىىوِ فًىىٌ ٍىىُٕاد   ٔرلهىىى انقىىوااح انؾىىبل   ئ  اَىىّ 

انطىو    ٔنلهىّ عَىل ْىنا انىلفبب ىجىو افلٍٛ ىىٍ ؽقىٕ ٓى ثْىزٗ لا ٛفبل ٔيٍ انً

يوكياغ ن ٛفبل انًْوكٍٚ ثزفٕٚ٘ يٍ  َى انزوثٛخ انلبيخ فٙ ىىبو اكاهرّ ٔرُظًّٛ 

انكبرىت انَىٕفٛزٙ انكجٛىو يكَىٛى يىٕهكٙ  ( ٔاٛهق ىهٗ منىك انًوكىي اٍىى5464 

ٔ ىلو نهًوكىي ثىوايظ روثٕٚىخ يُظًىخ ّىًهذ انزوثٛىخ انلبيىخ َٔغؼ فىٙ ْىنِ انًًٓىخ 

 .ئانزوثٛخ انَٛبٍٛخ ٔإَاب يقزهفخ يٍ انلًم انًُزظ ن ٛفبل انًوك
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فٚ غ ىٍ يب رقلو َبكٖ ثزُظىٛى يغزًىع ا ٛفىبل ٔاىزجىو انهلىت ىىبي غ يًٓىبغ 

ٛ اٌ ٚكٌٕ ْنا انهلىت يُظًىبغ ٔيٕعٓىبغ   ٔاٌ عًبىىخ ا ٛفىبل ىهٗ ّوفٙ ؽٛبرٓى 

انزٙ   رهلت ْٙ عًبىخ يٛو ؽقٛقٛخ
 75)

. 

-5494كىىٙ عىىٌٕ كٚىىٕ٘  نؾىىبل يىىع انفٛهَىىٕف انجوعًىىبرٙ ا يوٚٔكىىننك ا

ؽبٔل فّٛ كزبة نُّ فٙ انزوثٛخ  ٔل ْٕ ٔ( ٕبؽت كزبة انًلهٍخ ٔانًغزًع 5496

انلًهٛىخ انزوثٕٚىخ ْىٕ انًىزلهى َفَىّ  يىبكح اٌ ٚجٍٛ نغًبىخ انًوثٍٛ كٛف اٌ يؾٕه 

يغزًلىبغ ٕى ٛواغ ٚكٌَٕٕ فًٛب ثُٛٓى انًٕٕٙب انًلهًٔ ٔكٛف اٌ ر يٛن انًلهٍخ 

بنطفىم ٔرٓٛئزىّ َفَىٛبغ ثْٚجّ فٙ ؽٛبرّ َْٔبّٛ انًغزًع انكجٛو ٔفّٛ اْزًىبو ٔاٙىؼ 

ّا   مكنهزأكىل يىٍ َْىبّٛ انىنُْٙ ٔ ىٕح فٙ يغبل انزوثٛىخ انلًهٛىخ ٔعَلٚبغ نهلفٕل  بئى

ثًىب ُْٔب  كنٛم ىهٗ َغبػ ْىنا انكزىبة ٚزغَىل فىٙ روعًزىّ انىٗ صى س ىْىوح ن ىخ 

فٛٓىب انه ىخ انلوثٛىخ
 76)

  ٔاكىل كٚىٕ٘ ىهىٗ ٙىؤهح رًوكىي انزوثٛىخ ؽىٕل انطفىم    

يوا جزىىّ  َىىّ   َٚىىزطٛع انزًٛٛىىي ثىىٍٛ يٕٛنىىّ ٔهيجبرىىّ ٔثىىٍٛ يىىب ٚوٚىىل ٔٙىىؤهح 

:   ىهٛك اٌ رزأكل ٕٚيبغ ثلىل ٚىٕو يىٍ  كٕٚ٘ انًلهى ثقٕنّانٕٕٕل انّٛ   نننك َٖؼ 

يىب رٖىجٕا َؾٕ ثهىٕ  ا ٖىٗ افوٖ اٌ  َْطخ ا ٛفبل رزغّ َؾٕ انٓلف  ٔ ثلجبهح 

اَفَٓى(ئنّٛ 
 77)

. 

رٓزى ثب ََبٌ ٔروكي ىهٗ ا ْزًىبو فوكٚخ   فٓٙ فهَفخ ايب انفهَفخ انٕعٕكٚخ 

بىخ يٕنىىلِ ثبنىىناد ٔؽوٚىىخ ا ََىىبٌ ٔاٌ ٔعىىٕك ا ََىىبٌ فىىٙ ْىىنِ انىىلَٛب ٚزؾقىىق ثَىى

ْٕ انن٘ ٚقزبه ٔف ل ًَِٕ ٔعٕكِ ٔٔؽلرّ ٔىُليب ًُٕٚ ٖٚجؼ  بكهاغ ىهٗ اكها  

ا ْزًىبو ٚإكىل انٕعٕكٚىٌٕ ىهىٗ اًْٛىخ ٔيىبما ٍىٛكٌٕ ىهٛىّ   نىننك ثُفَّ يَىزقجهّ 

انكبيهىخ نهلًىم انؾوٚىخ انجْو٘ يىٍ فى ل اىطبئىّ فٙ فليخ انكبئٍ  ثبنطفم ن ٍٓبو

نؾبعىىبد ا ٍبٍىىٛخ نىىُّ  ٔا ْزًىىبو ثُْىىبٛبرّ عًبىىىبد ٔرىىٕفٛو افوكٚىىبغ  ٔ ٙىىًٍ 

اٛى     كًب ٔٚإكل انٕعٕكٌٕٚ ىهٗ  ًْٛخ انهلت  َّ َٚبىل انطفىم ىهىٗ انفوكٚخ 

 ٌ   ُْٚىىلا ئم ل انز يٛىىن انلُىىبٌ  ثزكبهارىىّ   ٔٚغىىت ىهىىٗ انًىىوثٍٛ ٔانًلهًىىٍٛ 

فهٛكٍ ّا يلب جزنٕ اهركت اؽل يُٓى مَجبغ كجٛواغ ٔاما اٙطو ئنٗ ٔانَقوٚخ يُٓى ؽزٗ 

ّا كًىب ىهٛىّ اٌ   ٚىٕثـ انز يٛىن ا كضىىو  ّا كوايزىّ ٔاؽزوايىى منىك ثطوٚقىخ رؾفىل ىهٛى

انزوثٛخ ثبنَُجخ نٓى نَٛذ فٙ يقىلاه ىُلْى  ٌ  ًْٛخ رقهفبغ ثم يواىبح ْنِ انًَأنخ 

كٛفٛخ ا ٍزفبكح يًىب رلهًىِٕ ؽزىٗ ٔنىٕ كىبٌ  هىٛ غ ْٔىٕ يىب مْىت  يب ٚزلهًَّٕ ثم فٙ

 (.5444-488ّ  ٛزَْ( 5499ٔ-5457انّٛ كٛوكغٕه

ٔيٛىوْى  5444-5444ٔعبٌ ثٕل ٍىبهرو  :547-444عو   لٔيبهرٍ ْٛ

يٍ هٔاك انفهَفخ انٕعٕكٚخ
 78)

. 

كٔه ىهًبا انُفٌ فٙ انزأكٛل ىهٗ فجواد انطفم انًجكىوح ٔٚغت اٌ   ََُٗ 
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-و:549رهلت كٔهاغ يًٓبغ فىٙ ثُىبا ّقٖىٛخ ا ََىبٌ   ؽٛىش هكىي فؤٚىل  ٔانزٙ 

5474)
 79)

 طبا انهلت انلٔه انًجبّو ٔانوئٌٛفٙ َظوٚخ انزؾهٛم انُفَٙ ىهٗ اى  

ا فوٖ ٔ  ًٍٛب ا ؽ و نزؾقٛق هيجبرّ ٔاٌ كبٌ فٙ هثٜ اَْطخ انطفم انزؾهٛهٛخ 

انهلت ٚقزهف ىٍ ا ؽى و فىٙ كَٕىّ َٚىزُل انىٗ رؾقٛىق رىٕاىٌ يَىزًو ثىٍٛ انٕا ىع 

ّا ٔٚلجىىو ىىىٍ  ٔانقٛىبل   ا٘ اٌ انطفىىم َٚىىزطٛع ثٕاٍىىطخ انهلىىت اٌ ٚىُفٌ ىىىٍ ٛب زىى

 نألٛفبليْبىوِ ٔهيجبرّ ْٔٙ يٍ اثَٜ انؾقٕ  ان ىو رٕفٛوْب 
 7:)

. 

 

 الخاتمت:

يٍ َٕٚبَٛخ ٔىوثٛىخ يٍ ْنا ا ٍزلواٗ اٌ انفهَفبد ًٚكٍ نُب اٌ ََزقهٔ 

 ٔيوثٛخ  لًٚٓب ٔؽلٚضٓب   ىهٗ ايزلاك انزبهٚـ كبَذ رُظو نهطفٕنخ 

 ٛفبل نًيأنخ َْبٛبرٓى انًقزهفخ   رقٕو ىهٗ افَبػ انًغبل نَظوح يزُٕهح 

ٔٙىع ّىؤٛ ٔ  ًٍٛب رهىك انزىٙ رجىل  ثىبنزلهٛى يىٍ ا ْىم أ يىب ٚؾىٜٛ ثىّ ٔرغُىت 

انهلىت َْٔىبٛ انطفىم   ٔ كىلد عًٛىع انفهَىفبد ىهىٗ اىطىبا رؾل يٍ ؽوكخ  بٍٛخ 

ٓىب ن ٛفىبل نزهقُٛانًقزهفىخ انًغزًلىبد أنٕٚخ ىهٗ كم ا ًَبٛ ا فوٖ انزٙ رَلٗ 

ٓى فىٙ فهىق ؽقىٕ  طٛلٌٕ ؽًهىّ   رُىبغ يُٓىب ثبَٓىب رَىٛهٓى اكضىو يًىب َٚىزهثًب رؾً

فىىٙ ؽٛىىبرٓى روٍىىى نٓىىى انًَىىبه اََىىبَٛخ رَىىبىل ا ٛفىىبل ىهىىٗ اعزٛىىبى  ْىىى يوؽهىىخ 

  كىىبٌ انطجٛلىىٙ  ََىىبٌ يزُىىٕه ٚؾىىت انقٛىىو نُفَىىّ ٔن فىىوٍٚ   نكىىٍ ْىىنِ انوؤٚىىخ 

اَىٕاب انىنل ٔانلُىف رزغَل فٙ ّزٗ ٚقبثهٓب ىهٗ اهٗ انٕا ع  ًَبٛ ٍهٕكٛخ  ًلٛخ 

انًلوٙىٍٛ نٓىنِ يٍ  جم ا ْم ٔانًلهٍىخ ٔانؾكٕيىبد انًَىزجلح   ٔاكضىو ا ٛفىبل 

ٔا ٛفىىىبل ٔانفقٛىىىوح ٔا ٚزىىبو ا ْبَىىبد ٔانزغىىبٔىاد ْىىىى اثُىىبا انطجقىىىبد انًلليىىخ 

انًْوكٍٚ ربهح ٔانقَٕح ٔانزْلٚل فٙ روثٛخ ا ٛفبل ربهح افوح   ٔثىبنُظو نًقهفىبد 

ثىب٘ ّىكم يىٍ ا ّىكبل ثىم  ثىل يىٍ ا ؽزكىبو انٛىّ رغبْهىّ  انًبٙٙ انن٘   ًٚكىٍ

 ىانىىذ  انؾبٙىىو( ٔانزىىٙ رًزىىبى ثبنزلقٛىىل َغىىل  ٌ انٓىىٕح ٔيلطٛىىبد انىىييٍ انىىواٍْ 

كجٛىىوح ثُٛىىّ ٔثىىٍٛ يىىب رىىوعى يىىٍ اَغىىبىاد نؾقىىٕ  ا ٛفىىبل ىهىىٗ اهٗ انٕا ىىع   ام 

بيَىىخ يىىٍ يىىبكٌٔ انقفىىٙ انجهىىلاٌ انُبيٛىىخ يئىىبد انً ٚىىٍٛ يىىٍ ا ٛفىىبل ٚلىىِٛ انٛىىٕو 

  ثٛىُٓى ىىلك كجٛىو ٚلىِٛ ؽبنىخ ا ًْىبل ٍٔىٕا انًلبيهىخ انلًو فٙ ؽبنخ فقىو يىل ع 

ٔانؾويىىبٌ يىىٍ انزلهىىٛى ٔانُىىئػ ٔانزْىىوك ٔانزَىىٕل ٔا ىب ىىخ ٔا ٍىز  ل انغَُىىٙ 

 بٍىىٛخ ٔيٛىىو ٕىىؾٛخ ٔفىىٙ كىىم ٚىىٕو ًٚىىٕد فىىٙ رىىؤف ٔانزْىى ٛم يٛىىو انًْىىؤب 

انزىٙ ا ٔثئىخ ٔاَزْىبه ًغبىىخ ٔانانز نٚىخ ىْواد ا  ف يٍ ا ٛفبل ثَىجت ٍىٕا 

ٔانهغىٕا نهٖىواىبد انجٛئىخ ٔرىلْٕه ًٚكٍ ى عٓب   نكىٍ َقىٔ انوىبٚىخ انٖىؾٛخ 

ا  زٖبك٘ ٔانزًٛٛي انلُٖو٘ ٔا ؽز ل ا عُجٙ ٚىلفلٌٕ ْىى ٔانؾٖبه انًَهؾخ 
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انجهلاٌ انًزقليخ ٚقلٌٕ ٙؾبٚب نٓنِ انَٛبٍىبد ثبنلهعخ ا ٔنٗ   ٔنلم اٛفبل صًُٓب 

ؽٛبرٓب ا  زٖبكٚخ ٔا عزًبىٛخ نكىٍ جٛوح يُٓى ٚلٌْٕٛ ىهٗ ْبيِ اىلاك كٕٔٚعل 

 فٙ انجهلاٌ انُبيٛخ.رَلٍٛ ثبنًبئخ يٍ اٛفبل انلبنى فٙ ٔا ع ا يو ٚلٌْٕٛ 

 نٓب ٔىهٛٓى ٚزٕ ف اٌ ا ٛفبل ْى انقيٍٚ انلائى ٔانٕاهس انْوىٙ 

ُْىئخ ٔرقليٓب   ف  ثل اٌ َٓزى ثٓى ٔ  ًٍٛب فىٙ رُْىأرٓى ررطٕه انؾٚبهاد 

فٛىو ن يىى ٔانؾٚىبهاد فٓىى انلًىٕك انفقىو٘ نٓىب ٔىهٛىّ ٕبنؾخ  ٌ فٙ ٕ ؽٓى 

ِا انؾقٕ   ثل  ٌ َٓزى ثؾقٕ ٓى  ٔاٌ  َغلم  ا ٕىللح اّكبنٛخ ىهٗ يقزهف يٍ ْن

يفبكْب اٌ ا يى ٔانْلٕة   رزقلو ٔ  رزطٕه  ٌ  ًْهذ  ٛفبنٓىب ٔاٌ َإيٍ ثؾقٛقخ 

ٔاْزًبو ثغًٛع انًغب د انلهًٛخ ٔا ف  ٛخ ٔروركزٓى كٌٔ هىبٚخ ٔرلهٛى ٕٔؾخ   

 ٔانغَلٚخ.

 فٛواغ ا ىٕل اٌ ا ىزىواف ثؾقىٕ  انطفىم ٔاعىت اف  ىٙ ٔاََىبَٙ  ثىل  ٌ  

يَىزقجم ا ََىبَٛخ عًلىبا ٔ ٌ رقىوط ا هٗ ٔىهّٛ ٚزٕ ف رلزوف ثّ كم ّلٕة 

فٚىبا انلق َٛىخ ئنىٗ ؽقٕ ّ يىٍ اؽزكىبه انلىبكاد ٔانًإٍَىبد ٔانَظًىخ انزَىهطٛخ 

ؽقٕ  انطفم انٕٛو  فٚم يٍ انًبٙٙ ٔا ثلاب ىُلْب ٍُقٕل نُقلٚخ ٔؽوٚخ انكهًخ ا

ىٍ يقٕنخ فٛهَٕفُب انلوثٙ عجىواٌ فهٛىم يب ىنُب ثلٛلٍٚ  اَُب   ٔاٌ كُذ  رٍ انٕٛو

عجواٌ يُن ىْواد انٍَُٛ ىُليب  بل :   أ ككى نَٕٛ نكى   أ ككىى اثُىبا انؾٛىبح 

 يٌ !(.  ٔانؾٛبح   رقٛى فٙ يُبىل ا 

 

 هوامش ومصادر البحث

( اَظو اف ٌٕٛ : عًٕٓهٚخ اف ٌٕٛ   رؾقٛق ؽُب فجىبى   كاه انقهىى   ثٛىؤد 5 

/ انكزبة انضبنش ٔانواثع   ٔنهًيٚل ىٍ منك اَظو   فٕٛنٛذ كايو : ؽقٕ   5444  

انلوثٛخ   انفٖم انضبنش ٔانلْؤٌ( يٍ كزبة ؽقٕ  ا ََبٌ فىٙ انطفم فٙ انضقبفخ 

وثٙ انًلبٕو   يوكي كهاٍبد انٕؽلح انلوثٛخ   انطجلخ ا ٔنٗ   ثٛؤد انفكو انل

  6446 . 

( نهًيٚل ؽٕل ْنا انًٕٕٙب   اَظو : اف ٌٕٛ : يؾبٔهاد اف ٌٕٛ  انًأكثىخ 6 

   انلفبب(.

( فٙ ْنا انكزبة ٔٙع اف ٌٕٛ اؽل ىْو كزبثىبغ كىم كزىبة ٚزُىبٔل عبَجىبغ يًٓىبغ 7 

ٔرْىكٛ رٓب ا ٍبٍىٛخ ٔانًًٓىخ فىٙ ثُىبا ثُبا انلٔنخ  يٍ عٕاَت انؾٛبح ٔ  ًٍٛب فٙ

 .5:5-5:4ا ََبٌ. اَظو اف ٌٕٛ   عًٕٓهٚخ اف ٌٕٛ   ٓ

 ٔفًٛب ثلل. 574-584  ٓ 589-556( اف ٌٕٛ : عًٕٓهٚخ اف ٌٕٛ   8ٓ 

( ك. َبعٙ انزكوٚزٙ : فهَفخ ا ف   ثٍٛ اهٍطٕ ٔيَكّٕٚ   كاه كعهخ   ىًبٌ 9 
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 6456-ٓ599. 

و   انًٍٕٕىخ انفهَفٛخ انًقزٖوح   روعًخ فإاك كبيم ٔ فؤٌ كاه انقهىى ( اَظ: 

 .754-754   7  ثٛؤد   ث  ربهٚـ   ٓ

( ْٛىىضى يُىىبب : ؽقىىٕ  انطفىىم فىىٙ انضقبفىىخ انلوثٛىىخ ا ٍىى يٛخ   يوكىىي انقىىبْوح 7 

 .:544نلهاٍخ ؽقٕ  ا ََبٌ   هٔا  ىوثٙ   انللك انضبَٙ   ََٛبٌ 

 ( انًٖله َفَّ.4 

ٖىىىف انًوىٔ ىىىٙ : اَظىىىو   يىىىبكح ٕلٖىىىخ فىىىٙ انًٍٕىىىٕىخ انلبنًٛىىىخ . يُ( ك4 

كيْىق  –انًقزٖوح   ْٛضى يُبب   ا يلبٌ فٙ ؽقٕ  ا ََبٌ   ا ْبنٙ   ثٛىؤد 

 يبكح َٖٕٓ اٍبٍٛخ. 679  ٓ 6444  

 انًٖله انَبثق. يُبب:( ْٛضى 54 

 .574 ٚخ انجقوح  ( انقواٌ انكوٚى : ٍٕهح55 

 .75هح ا ٍواا  ٚخ ( انقو ٌ انكوٚى : 56ٍٕ 

 .465ٓ ( فٕٛنٛذ كايو : ؽقٕ  انطفم فٙ انضفبفخ انلوثٛخ  57 

( يؾًل ىطٛخ ا ثوّٙ : انزوثٛخ ا ٍ يٛخ   ف ٍىفزٓب   ا َغهىٕ انًٖىوٚخ   58 

 .84  ٓ 54:4انقبْوح   

( ك. ىجىىل انىىوؽًٍ ثىىلٔ٘ : انًٍٕىىٕىخ انفهَىىفٛخ   يُْىىٕهاد مٔ٘ انقوثىىٗ   59 

 .::-84  ٓ 6انغيا ا ٔل   ٛ

   ::54انقىبْوح    انكزىت ىىبنى  انزوثىٕ٘ رطٕه انفكىو  يوٍٙ:( ٍلل اؽًل :5 

ٓ754. 

( ىجل هللا ىجل انلاٚى : انزوثٛىخ ىجىو انزىبهٚـ يىٍ انلٖىٕه انقلًٚىخ ؽزىٗ أائىم 57 

  ٔاَظىو  548-547  ٓ 5474انقوٌ انلْوٍٚ   كاه انلهى نهً ٍٚٛ   ثٛؤد   

 ٔفًٛب ثلل   597  يكزجخ انًضُٗ   ث لاك   ٓ 5ت   ط  اثٍ ٍُٛب : انقبٌَٕ فٙ انط

  انكٕٚىىىذ    65( اَظىىىو   ك. ىجىىىل انىىىوؽًٍ ثىىىلٔ٘ : يإنفىىىبد ان يانىىىٙ   54ٛ 

5477. 

   6( اؽًىىل ّىىهجٙ : رىىبهٚـ انزوثٛىىخ ا ٍىى يٛخ   يكزجىىخ ا َغهىىٕ انًٖىىوٚخ   54ٛ 

 .7:7  ٓ 54:4انقبْوح   

ٛىم اثىواْٛى ؽجٛىت   ث ىلاك   قٛىق عً( اَظو ان يانىٙ : هٍىبنخ اٚٓىب انٕنىل   رؾ64 

 و : انفهَفخ انزوثٕٚخ ىُل ان يانٙ ٕكننك اَظو   ىجل انهطٛف علٔب َبٔ 5448

 

 .6:8-674  ٓ 5448  هٍبنخ ككزٕهاِ   كهٛخ ا كاة   عبيلخ ث لاك   

  ىىىىبنى انكزىىىت   يكزجىىىخ ىجىىىل انٕكٛىىىم  6( ان يانىىىٙ : اؽٛىىىبا ىهىىىٕو انىىىلٍٚ   ط65 
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 .549-594ربهٚـ   ٓ انلهٔثٙ   كيْق   ث 

( ك. يؾًٕك انؾبط  بٍى : ٛت ا ٛفبل ىُل انلوة   ٔىاهح انضقبفخ ٔانفٌُٕ   66 

ٔنهًيٚل اَظو   ىجل هللا ىجل انلاٚى : انزوثٛخ ىجىو انزىبهٚـ    74  ٓ 5474ث لاك 

ٔاَظىو    79-4  ٔاَظو يلل يوٍٙ اؽًىل: رطىٕه انفكىو انزوثىٕ٘   ٓ :54ٓ

ا ف  ٛىىخ ا ف َٕٛٛىىخ ىُىىل يفكىىو٘ ا ٍىى و   كاه فخ ك. َىىبعٙ انزكوٚزىىٙ : انفهَىى

  ٔاَظىو   ىجىل انىوؽًٍ  678-6:7  ٓ 5444  ث لاك    7انْإٌٔ انضقبفٛخ   ٛ

 .54:6ثلٔ٘ : يإنفبد اثٍ فهلٌٔ   انقبْوح   

   8ٔاَظىىو اثىىٕ ثكىىو يؾًىىل انىىواى٘ : هٍىىبئم فهَىىفٛخ   كاه ا فىىب  انغلٚىىلح   ٛ

 ٔفًٛب ثلل. 65  64انفٖم انضبَٙ( ٓ انطت انؤؽبَٙ  5444ثٛؤد   

 ( ىجل انوؽًٍ ثلٔ٘ : يٖله ٍبثق.67 

( يؾًل ىطٛخ ا ثوّٙ : عبٌ عب  هٍٔىٕ ٔ هؤِ فىٙ انزوثٛىخ ٔانزلهىٛى   كاه 68 

 .55  ٓ 5495اؽٛبا انكزت انلوثٛخ   

 .( انًٖله َف69َّ 

 .745ىجل هللا ىجل انلاٚى : انًٖله انَبثق   ٓ( :6 

 .564ثوّٙ " عبٌ عب  هٍٕٔ   ٓ( يؾًل ىطٛخ ا 67 

 .847( ىجل هللا ىجل انلاٚى : انًٖله انَبثق   64ٓ 

 .:89ٍلل يوٍٙ اؽًل " انًٖله انَبثق   ٓ( 64 

 .869( ىجل هللا ىجل انلاٚى : انًٖله انَبثق   74ٓ 

( اَطٕاٌ   يكبهَكٕ : انزوثٛخ ا ّزواكٛخ   روعًخ ٍٕٚف ّىِٛ   كاه انفكىو 75 

 .59بهٚـ   ٓ  ثٛؤد   ث  ر

ك. ىكوٚب اثواْٛى : كهاٍبد فىٙ انفهَىفخ انًلبٕىوح   كاه يٖىو نهطجبىىخ   ( 76 

 .7:-5:ث  ربهٚـ   ٓ

 ك. يؾًل يُٛو يوٍٙ : فهَفخ انزوثٛخ   ىبنى انكزت   انقبْوح    (77 

5447 ٓ  767-768. 

ٔنهًيٚل ىىٍ انفهَىفخ انٕعٕكٚىخ ٔهٔاكْىب    654-656( انًٖله َفَّ   78ٓ 

  ك. ؽبىو ٍهًٛبٌ انُبٕىو : انٕعٕكٚىخ فىٙ انفكىو انلوثىٙ انًلبٕىو   يكزجىخ اَظو 

 .6447 يبىٌ   ث لاك

   6( نهًيٚل ىٍ فؤٚل  اَظىو   ىجىل انىوؽًٍ ثىلٔ٘   يٍٕىٕىخ انفهَىفخ   ط79 

ٓ566-569. 

  ثؾىش ( ك. ا جبل يؾًل انلٔه٘ : ؽقٕ  انطفٕنخ فٙ يوؽهخ هٚىبٗ ا ٛفىبل :7 

 .6444خ انضبَٛخ   ا هكٌ   انُلٔح انفهَفٛخ انلوثٛ
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لتمكونىاالتشروعىومناهجىىأصالةحقوقىالطفلىورصاوتهىبونىى
ىى:ىرؤوةىفقكوةىإسالموةوضمانه

 
 كليت التزبيت ابن رشذ –جامعت بغذاد      ألنعيميشيزساد عبذ الكزيم تٌفيك . د.أ

 الممذمت

٠َحعٟ هللا ٓزلخٔٗ ٚطعخٌٝ حالٔٔخْ رعٕخ٠ظٗ ٠ّٚديٖ ردخٌمٛح١ٔٓ حٌظدٟ  ا١ٌْْ عـزخً       

طٕظُ عاللش رع٠ٗ رزعٞ , ٚأعٍٝ ِٓ ٌ٘ح ٗؤٔخً : ٍعخ٠ظدٗ ٓدزلخٔٗ ٚطعدخٌٝ رظٙد٠ٌذ 

ٚؿدٛىٖ  حٔٔخ١ٔظٗ ٚطٕظ١ُ عاللظٗ رَردٗ , ػدُ طٕظد١ُ عاللظدٗ حٌز٘د٠َش , حٌظدٟ ٘دٟ ِٕ٘دؤ

هللا ٓدزلخٔٗ حالٍٝ ِٚدٓ  حٌظٟ ط٠دّٓ ٌٕٛعدٗ حٌزمدخل عٍدٝ حوّدً ٚؿدٗ حٌدٝ حْ ٠دَع

ٔفعددخً  حإلٔٔددخ١ٔشٓددَ ٌٍٚـّخعددش ٌٚأل ٌإلفددَحىٚال غددَٚ حْ ٘ددٌٖ حٌعٕخ٠ددش طـددَ  , ع١ٍٙددخ

  ٚفطَطددددٗ ,  رخإلٔٔددددخْعظ١ّددددخً , الْ ٚحٟددددعٙخ ٓددددزلخٔٗ عٍددددٝ ِعَفددددش طخِددددش   

, ٍٚىٚى فعٍددٗ , ٚطفخعٍددٗ ِددل حٌعددخٌُ حٌوددخٍؿٟ ,  ٍِٚىخطددٗٚحٓددظعيحىحطٗ , ١ٚخلخطددٗ 

ٚحعّخق ٔفٔدٗ ِٚدخ طٕطدٛٞ ع١ٍدٗ ِدٓ ٔدٛحُة ِعَفدش كم١م١دش ال ِـدَى ِعَفدش لخثّدش 
عٍٝ حٌظو١ّٓ ٚحٌظٓ 
(ٔ )

 

ِٚددٓ حؿددً ًٌدده ٟٚددل حالٓددالَ ِددٕٙؾ ك١ددخس حالٔٔددخْ ِٚددٓ ٟددّٓ ٘ددٌح حٌّددٕٙؾ :      

 . حٌٕظخَ حالهاللدٟ ... حٌدنحٌٕظخَ حالؿظّخعٟ ٚحٌٕظخَ حاللظٜخىٞ ٚحٌٕظخَ ح١ٌٔخٟٓ ٚ

فخٌعٕخ٠دش  (حالٓدَس)أِخ حٌٕظخَ حالؿظّدخعٟ ف١عٕدٟ رزٕدخل حالٓدخّ ٌم١دخَ حٌّـظّدل ٚ٘دٟ 

رّىخٔظٙدددخ ١ِدددِس ِدددٓ ١ِّدددِحص حٌٕظدددخَ حالؿظّدددخعٟ حالٓدددالِٟ ِمخٍٔدددش ِدددل حٌدددٕظُ 

حالؿظّخع١ش حٌعخ١ٌّش عٍٝ ِٔظٜٛ حٌظ٠َ٘ل ٚحٌظطز١ك 
(ٕ)

فٟ ٌ٘ح حٌٕظدخَ ٘دٟ  فخألَٓس 

ّـظّل , ٌٌٚح فمي ؿخلص حٌظ٠َ٘عخص حٌىؼ١َس , ٚوخٔض عٍدٝ ؿخٔدذ وز١دَ ٚكيس رٕخل حٌ

ِٓ حٌيلش ٚحٌظف١ًٜ , فٍُ طظَن ٛغ١َس ٚال وز١َس ِدٓ ٗدئٚٔٙخ حال ٚلدي أكخ١دض رٙدخ 

 حكىخِخً ٚطٕظ١ّخً .

ٚعٍدٝ ٚؿدٗ  رخألٓدَس حإلٓالَٚٔلٓ فٟ ٌ٘ح حٌزلغ ١َ٘ٔ حٌٝ ِخ ٠ٟٛق عٕخ٠ش        

ِٓ حٌظٕظ١ُ حالؿظّخعٟ حٌعخَ فٟ حالٓالَ , ِٚخ حلَطدٗ  ؿِلحً حٌظلي٠ي )حٌطفٌٛش( وٛٔٙخ 

٠َٗعش حٌّٔخل ٌٙخ ِٓ كمدٛق , ػدُ ر١دخْ ِٔدئ١ٌٚش ودً ِدٓ : حٌٛحٌدي٠ٓ , ٚحاللدخٍد , 

 .  ٚحٌيٌٚش , عٓ حعظزخٍ٘خ ٍٚعخ٠ظٙخ ّٟٚخْ طلم١مٙخ
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  -: اإلسالميالطفٌلت في المنظٌر 

طعخٌٝ   حٌّخي ٚحٌزْٕٛ ٠ُٕش حٌل١خس ٠ُٕش حٌل١خس حٌي١ٔخ لخي  -حٌطفً )ٚحال١فخي( :      

حٌُي١ٔخ 
(ٖ)

, ُٚ٘ حٌؼَّس حٌَّؿٛس ٚحٌّٕظظَس ِٓ حؿظّخة حٌِٚؿ١ٓ , فٟ ٚؿٛىُ٘  

 ٚطٍز١شطط١ّٓ ٌٍعي٠ي ِٓ حٌغَحثِ حالٔٔخ١ٔش عٕي حٌِٚؿ١ٓ ِٓ غ٠َِس حٌزمخل ٚحٌوٍٛى , 

 حٌز٠َ٘ش   وعخ١فش حالِِٛش   َِٚحعخس ٌٖ٘ حٌـٛحٔذ ى١ًٌ عٍٝ ٚحلع١ش ٌٍعٛح١ف

حٌظ٠َ٘ل حالٓالِٟ حٌٌٞ ٠ّٔٛ رظ٠َ٘عخطٗ حٌٝ حٌّؼخ١ٌش فٌٙح حٌطفً ٠عٕٟ : حٌّٔظمزً 

ٚع١ٍٗ فالري ِٓ طٔو١َ وً حٌطخلخص ٌظٛف١َ ك١خس ِظٛحُٔش لخىٍس عٍٝ حعيحى : ٍؿً 

فٟ ٌ٘ح حٌٙيف ٠مٛي حٌٕزٟ  , حٌّٔظمزً ) حٚ ٍؿخٌٗ( حعيحىحً ٠ٛٓخً ٚٛخٌلخً ٚل٠ٛخً 

ٌٗ ٍُٚٓ :  طِٚؿٛح حٌٛىٚى حٌٌٛٛى فخٟٔ ِىخػَ رىُ حالعظُ ِلّي ٍٛٝ هللا ع١ٍٗ ٚح

حالُِ  
(ٗ)

فلٔذ , حّٔخ طعٕٟ حٌظ١١ِّ  حٌعيى٠شٌٖ٘ حٌىؼَس ال طعٕٟ رخٌظؤو١ي حٌىؼَس  

ِش أهَؿض أحٌٕٛعٟ ٌٙخ , ٠ئوي ٌٖ٘ حٌلم١مش لٌٛٗ ٓزلخٔٗ ٚطعخٌٝ :  وٕظُ ه١َ 

ٌٍٕخّ .....حال٠ش 
(٘)

حل ٌٍطفً ِٓ ٌٖ٘ حٌلم١مش ٕٓزيأ رعَٝ ِخ حلَطٗ حٌ٘  َّ ٠َعش حٌغ

 . ِٓ كمٛق كظٝ لزً ٚالىطٗ ِٚٔئ١ٌٚش طلم١مٙخ طمل ريلحً عٍٝ حٌِٚؿ١ٓ

 -حمٌق الطفل لبل ًالدتو :

, ٚوٌٌه ٘دٛ حالِدَ رخٌٕٔدزش ٌٍِٚؿدش ) حٚ  ألبنائهالصالحة  إالماوالً : اختيار الزوج 

حٌظلَٞ ٚحٌلَٙ عٍدٝ  ٚع١ٍّٙخ,  ألرٕخثٙخحٌٜخٌق  حألدٌٟٚ حَِ٘خ( فع١ٍٙخ حهظ١خٍ 

٠ل١ددي عٕددٗ ٌّـددَى ٔددِٚس ١خٍثددش , حٚ ِطٍددذ  الأل١فخٌددٗ حهظ١ددخٍ حٌّل٠ددٓ حٌٜددخٌق 

ى١ٔٛٞ ُحثً ٌمٌٛدٗ ٓدزلخٔٗ :  ٚحٔىلدٛح حال٠دخِٟ ِدٕىُ ٚحٌٜدخٌل١ٓ ِدٓ عزدخىوُ  
(ٙ)

 

حٌد١ُٙ  حٌٚمٌٛٗ ٍٛٝ هللا ع١ٍٗ ٚحٌٗ ٍُٚٓ :  طو١َٚح ٌدٕطفىُ فدؤٔىلٛح حالوفدخل ٚأٔىلدٛ

 
(7)

حٌى٠َّش   حٌط١زدْٛ ٌٍط١زدخص ...   ح٠٢شٚرّؼً ٌ٘ح حالهظ١خٍ حٌط١ذ أفٜلض  
(8)

 

ٌٌٚٙح حالهظ١خٍ آػخٍٖ حال٠ـخر١ش فٟ ّٟخْ حٌٔالِش ٌٍز١ض حٌـي٠ي ٚحٌٔالِش ٌٍطفً ِدٓ 

 ح١٠ٌخة .  

  -حمو في الحياة ::ثانياً     

حالٔٔخ١ٔش ٚكّخ٠ظٙخ  ٌل١خسح حإلٓال١ِشح٠ٌَ٘عش  حكظَحَ اْلٍٕخ  اٌْعٍٕخ ال ٔؤطٟ رخٌـي٠ي 

٠عددي حٌٙدديف حالٓددخّ ٚحالٓددّٝ ِددٓ ِمخٛددي٘خ , ٌٚٙددٌح وددخْ ِددٓ هٜددخثٚ أٔظّددش 

 حالٓالَ حالٍطزخ١ حٌٛػ١ك ِل طلم١دك حٌّٜدخٌق حٍطزخ١دخً ال حٔفٜدخَ ِعدٗ , فٙدٛ طدَحر٢
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كظّٟ الْ ٘يفٙخ ال ٠ظلمك حال رٙخ ف٠ّّْٛ حٌٍّٜلش فدٟ ٔظدَ حٌ٘دَة ٘دٛ : ؿٍدذ 

 –ح٠ٌّدَس عدٓ حٌفدَى ٚحٌـّخعدش فدٟ حٌدي١ٔخ ٚحالهدَس حٌّٕفعش ٌٍفَى ٚحٌـّخعدش ٚىفدل 

٠مددٛي طعددخٌٝ   ٚال طفٔدديٚح فددٟ حالٍٝ رعددي حٛددالكٙخ  
(9)

رددً حْ حٌى١ددخْ حٌمددخٟٔٛٔ  

عٍٝ ًٌه , فدٟ ٘دٌح ٠مدٛي حردٓ لد١ُ حٌـ٠ُٛدش فدٟ وظخردٗ حعدالَ  ِزٕٟرؤوٍّٙخ ٠ٌٍَ٘عش 

حٌّددٛلع١ٓ 
(ٔٓ )

ٚحٌّعددخى   ِزٕخ٘ددخ ٚحٓخٓددٙخ عٍددٝ حٌلىددُ ِٜٚددخٌق حٌعزددخى فددٟ حٌّعددخٕ 

ٟٚ٘ عيي وٍٙخ , ٍٚكّش وٍٙخ , ِٜٚخٌق وٍٙخ , فىً ِٔؤٌش هَؿض ِدٓ حٌعديي حٌدٝ 

حٌـٍٛ , ٚعٓ حٌَكّش حٌٝ ٟي٘خ , ٚعٓ حٌٍّٜلش حٌٝ حٌّفٔيس , ٚعٓ حٌلىّدش حٌدٝ 

حٌعزددغ , ف١ٍٔددض ِددٓ حٌ٘دد٠َعش ٚحْ حىهٍددض ف١ٙددخ رخٌظؤ٠ٚددً , فخٌ٘دد٠َعش عدديي هللا ردد١ٓ 

حٌمٜخٙ( ى١ًٌ حو١ي عٍدٝ حكظدَحَ ٘دٌح حٌلدك عزخىٖ , ٍٚكّظٗ ر١ٓ هٍمٗ   ٚعمٛرش )

)حٌل١خس( ١ٛٚخٔظٗ ِٕٚل حالعظديحل ع١ٍدٗ ٠مدٛي طعدخٌٝ :  ٌٚىدُ فدٟ حٌمٜدخٙ ك١دخس ٠دخ 

حٌٟٚ حالٌزخد  
(ٔٔ)

  

حل طّلََ ريلحً لظً حٌٕفْ حالٔٔخ١ٔش حال ردخٌلك ,         َّ ٚعٍٝ ِخ طميَ فؤْ ح٠ٌَ٘عش حٌغ

ٚكك حٌل١خس ِٜدْٛ فدال طعدي ع١ٍدٗ رمظدً حٚ عديٚحْ حال ردخٌلك ٠مدٛي ٛدٍٝ هللا ع١ٍدٗ 

ػدالع : ٍؿدً ُٔدٝ رعدي حكٜدخْ , حٚ  ربكديٜ االِٔدٍُ  حِدَةٚحٌٗ ٍُٚٓ ال ٠لً ىَ 

  , ف١مظً رٗ حٍطي رعي حٓالَ , أٚ لظً ٔفٔخً رغ١َ كك
(ٕٔ)

  

ِىفٛي كظٝ ٚحْ وخْ ؿ١ٕٕخً أٚ ١فالً ١ٍٟعخً , ٌٌٌٚه فمي  ٌإلٔٔخْحٌل١خس       

ٚعيص ًٌه ؿَِخً ٠ٔظيعٟ عمٛرش عٍٝ َِطىذ ٌٖ٘  حؿٙخّٟٗكَِض ح٠ٌَ٘عش 

( ؿ٠َّش طٔظيعٟ عمٛرش ِخ١ٌش حْ وخٔض هطؤ , ٚلي طـظّل فخإلؿٙخٝحٌـ٠َّش , ) 

ٌٖ٘ حٌعمٛرش ِل عمٛرش طع٠َ٠ِش وخٌٔـٓ ِؼالً حْ طّض عّيحً 
(ٖٔ)

ؿ٠َّش  فخإلؿٙخٝ

حال حْ ىعض ح٠ٌٍَٚس حٌطز١ش ح١ٌَّٚ٘ش رآٍحل ح١زخل ١ٍِّٔٓ كخًل١ٓ َِٙس , 

 ألَطٗحْ  حٌعي٠ي ِٓ حٌيٚي رعي إللَحٍٖطٔعٝ  حإلؿٙخٝٚحٌٍّفض ٌٍٕظَ حْ ع١ٍّش 

آهَٞ
(ٔٗ)

رً حٔٗ فٟ ِٕطك حالُِ حٌّظليس ال ٠ظعخٍٝ ِٕطك حٌلفخظ عٍٝ كمٛق 

حٌٕٔخل ِل ِٕطك حٌيفخة عٓ حٌلك فٟ حٌل١خس حٌوخٙ رخٌطفً ٚحٌّٕٜٛٙ ع١ٍٗ فٟ 

٠ئهٌ رع١ٓ حالعظزخٍ حال رعي  ِعخ٘يس كمٛق حٌطفً الْ كك حٌطفً فٟ حٌل١خس ال

حٚ ٌِٕ َِكٍش ِع١ٕش ِٓ حٌلًّ فّزيأ ٌُ حِخ كّخ٠ش حٌل١خس ٌِٕ حالهٜخد , ٚالىطٗ 

٠مزً عٍٝ حٌٜع١ي حٌيٌٟٚ , ٚٓخٍص حٌّلىّش حالٍٚر١ش ٌلمٛق حالٔٔخْ فٟ ٌ٘ح 

حالطـخٖ رل١غ ٍف٠ض حعظزخٍ حٌـ١ٕٓ ٗوٜخً حٚ ِٛح١ٕخً ٌٗ كمٛق ٚلي ٜٔض حٌٍـٕش 

حالٍٚر١ش ٌلمٛق حالٔٔخْ عٍٝ حْ عزخٍس وً ٗوٚ ال طٕطزك عٍٝ حٌطفً حٌٌٞ 
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حْ حالٓالَ ٠عيٖ حٔٔخٔخً ٚحٌفمٙخل ٠عظزَْٚ ٚؿٛىٖ عٕي طم١ُّٔٙ  خً ١ٌٓٛي , عٍّ

ٌٚعً ١ٌٍَّحع ) عٍٝ ِخ ٟٚلض ًٌه وظذ حٌفمٗ حالٓالِٟ ٚعٍٝ ؿ١ّل حٌٌّح٘ذ(

ًٔذ  رؤٞحٌّمخَ ٠ظٔل ٌٌٕوَ رظل٠َُ )ٚآى حٌزٕخص( ٌمٌٛٗ طعخٌٝ   ٚحًح حٌّئٚىىس ٓجٍض 

لظٍض (
(ٔ٘)

حٓظزعخى  –ٚحٌغخٌذ ف١ٗ  –ٌٛٛى ٍٚٛٛطٗ حٌـي٠يس حالْ : حهظ١خٍ ؿْٕ حٌّ 

حٌَأٞ  ِعَفش ٠ٔظيعٟ ِّخحالٔؼٝ ٌٖٚ٘ ٔمطش طٔظيعٟ حٔظزخٖ حٌَّ٘ة حٌٟٛعٟ ٌٙخ 

 .حٌَ٘عٟ ٌٙخ 

        ِخ فعٍٗ ١ٓئخ عّدَ حردٓ حٌوطدخد  -ِخ ًؤَخٖ ٌٗ ٗٛح٘يٖ حٌٕخٛعش ٌٔوَ ِٕٙخ :        

) ٍٟددٟ هللا عٕددٗ ( ك١ّٕددخ حٓددظيعٝ حِددَأس فوخفددض ِٕددٗ فؤٓددمطض ؿ١ٕٕددخً ١ِظددخً ف٘ددخٍٚ 

١ٓئخ حالِخَ عٍٟ ) ع١ٍٗ حٌٔالَ ( فخٌِِٗ ري٠ش حٌـ١ٕٓ ٚطىْٛ فٟ ر١دض حٌّدخي , ِٚدٓ 

حٌفمٙخل ِٓ حٌَِ حٌعخلٍش ريفل حٌي٠ش 
(ٔٙ)

ِٚٓ ططز١مخص حٌٕزٟ ) ع١ٍٗ حٌٔالَ( ٌٍّلخفظش  

٠ظٗ ١ٌٚيحً كظٝ حٌفطخَ حٔٗ ) ٍٛٝ هللا ع١ٍٗ ٚحٌٗ ٚٓدٍُ عٍٝ ك١خس حٌـ١ٕٓ ّٟٚخْ ٍعخ

( أهَ طٕف١ٌ كي حٌَؿُ فٟ حٌغخِي٠ش كظٝ ٟٚعض كٍّٙدخ ٚرٍدس ٓدٓ حٌفطدخَ , ٟٚدّٓ 

ٚؿٛى ِٓ ٠مَٛ عٍٝ ٍعخ٠ظٗ ٚطٕ٘جظٗ , ٚوٌٌه ٘دٛ حالِدَ فدٟ ح٠مدخة حٌمٜدخٙ عٍدٝ 

ٌٙدخ , ٚ٘دٌح  حٌٌٛي الٔٗ ٔفْ ِلظَِش ال ؿ٠َّش ٘النحٌلخًِ ٌجال ٠ئىٞ حٓظ١فخإٖ حٌٝ 

ِخ حؿظّعض ع١ٍٗ حٌٌّح٘ذ حالٓال١ِش 
(ٔ7)

ِٚٓ حٌّٕٜف حْ ٌٔوَ حْ ٍأٞ حٌمخْٔٛ ال  

٠وظٍف عٓ ٍأٞ ح٠ٌَ٘عش ِٓ ك١غ ٌَِٚ طؤؿ١ً ) كىُ حالعيحَ( رخٌلخًِ حٌٝ ِخ رعدي 

حٌٟٛل ٌٚىٓ ح٠ٌَ٘عش وخٔض أرعي ٔظَحً ٚحٗي ٍأفش ردخٌٌّٛٛى كد١ٓ حؿٍدض حٌظٕف١دٌ حٌدٝ 

ٟ ـخٌٗ فددــــــددـٚفٜ ٌمٌٛددٗ طعددخٌٝ : زٓ حِددٗ )٠فطددُ(  ٚلددض ٠ٔددظغٕٟ حٌطفددً عددٓ ٌدد

ٓ  ــــــعخ١ِ
(ٔ8)

فٙخ يٚوّخ ّٟٕض ح٠ٌَ٘عش ٌٍـ١ٕٓ ٚحٌطفً ك١خطّٙدخ , ودٌٌه ودخْ ٘د 

حٌى٠َّدش ٌٍّدَأس حٌلخِدً ٚحٌَّٟدل  ح٠٢خصفٟ حٌّلخفظش عٍٝ ٛلظّٙخ فمي ٍهٜض 

حالفطخٍ فٟ َٗٙ ٠ٍِخْ حْ هخفظخ عٍٝ ١ف١ٍّٙخ ح١ٌٜخَ ... وّخ ّكَِض لظدً حٌطفدً 

ـٛة أٚ ِـَى حٌوٛف ِٓ ٚلٛعدٗ لدخي طعدخٌٝ   ال طمظٍدٛح حٚالىودُ ٌٚحْ وخْ رٔزذ ح

ه١٘ش حِالق ... 
 (ٔ9)

  

  -ثالثاً : حمٌلو الماليت :

ٌ٘ح حٌّـخي وخْ ٌعٍّخل حالٛٛي طف١ٜالص ىل١مش ٌُٚٙ ٠ٕٔدذ حٌف٠دً فدٟ  ٚفٟ       

  ( ىٍٚ حٌـٕد١ٓٔ)   :طؤ١ٍٛٙخ , فمي ر١ٕٛح ريلحً  حالىٚحٍ حالٍرعش ٌعّدَ حالٔٔدخْ ٚ٘دٟ 
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( ىٍٚ ِدخ رعدي ٗ( ىٍٚ حٌظ١١ّدِ حٌدٝ حٌزٍدٛ  )ٖ( ىٍٚ حالٔفٜخي حٌٝ ٓٓ حٌظ١١ِّ  )ٕ)

 حٌزٍٛ  .

ّٔٛح حال١ٍ٘دش حٌدٝ ل حألىٚحٍٚعٍٝ ٚفك ٌٖ٘        
(ٕٓ )

: ح١ٍ٘دش ٚؿدٛد ٚأ١ٍ٘دش أىحل , 

حِخ أ١ٍ٘ش حٌٛؿٛد فٟٙ : ٛالك١ش حالٔٔخْ الْ طؼزض ٌٗ كمٛق ٚطـذ ع١ٍٗ ٚحؿزخص 

ِٕٚخ١ ٌٖ٘ حال١ٍ٘ش : حٌل١خس فظؼزض ٌٍـ١ٕٓ فٟ رطٓ حِٗ ٌٛؿٛى حٌل١خس ف١ٗ , ٟٚ٘ عٍٝ 

ٌٕظدَ حْ ٘دٌح ِٚدخ ٠ٔدظٛلف ح –ٔٛع١ٓ : أ١ٍ٘ش ٚؿٛد ٔخلٜش ٚأ١ٍ٘دش ٚؿدٛد وخٍِدش 

٠عٕٟ حْ ح٠ٌَ٘عش لي ٍحعض فٟ حٌـ١ٕٓ ٔفٔدٗ حٌّٔدظمٍش , ٚحٔدٗ عٍدٝ ٚٗده حالٔفٜدخي 

عددٓ حِددٗ ١ٌٜدد١َ حٔٔددخٔخً لخثّددخً رٌحطددٗ , ٚع١ٍددٗ فمددي ؿعٍددض ٌددٗ ح١ٍ٘ددش ٚؿددٛد ٔخلٜددش , 

ٍكّش رٗ ٚكَٛخً عٍٝ ٍِٜلظٗ فؤػزظض ٌٗ حٌلمٛق حٌظٟ ال طلظخؽ حٌٝ لزٛي ٚعزخٍس 

 وخ١ٌٛٛش ٚحالٍع .

رخٌٕٔزش ٌٍطفً ٌِٕ ٚالىطٗ حٌٝ ٓٓ حٌٔخرعش )ٓٓ حٌظ١١ِّ ( فمي حعط١ض ٌٗ  اِخ        

ح١ٍ٘ش ٚؿٛد وخٍِش , ف١ٍ١ك رٗ حوظٔخد حٌلمٛق ٚطلًّ حٌٛحؿزخص حٌظٟ ٠ـُٛ ١ٌٌٛٗ 

حٌفطَ حِخ ح١ٍ٘ش حالىحل : فٟٙ : ٛالك١ش  حىحإ٘خ ١ٔخرش عٕٗ وخٌِوخس ٚحٌٕفمخص ٚٛيلش

ؿ١ّل طَٜفخطٗ رل١غ طظَطذ ع١ٍٙخ آػخٍ٘خ حالٔٔخْ الْ طعظزَ حلٛحٌٗ ٚحفعخٌٗ ٚ

حٌَ٘ع١ش , ٚحٓخّ ٌٖ٘ حال١ٍ٘ش ٘ٛ : حٌظ١١ِّ ٚحٌعمً ال ِـَى حٌل١خس , ٟٚ٘ وٌٌه 

ففٟ حٌيٍٚ حٌؼخٌغ ٚ٘ٛ ىٍٚ  –عٍٝ ٔٛع١ٓ : أ١ٍ٘ش أىحل ٔخلٜش , ٚأ١ٍ٘ش حىحل وخٍِش 

ؿٛد أ١ٍ٘ش ٚ ٌإلٔٔخْفظؼزض ٕٓٛحص حٌٝ حٌزٍٛ  (  7حٌظ١١ِّ حٌٝ حٌزٍٛ  ) ِٓ ٓٓ 

ِٕٗ , وّخ طؼزض ٌٗ أ١ٍ٘ش أىحل ٔخلٜش ٌٕمٜخْ  أف٠ً كخي   ألٔٗخٍِش وخٌٜزٟ ح١ٌِّّ و

 ٚا٠غخال , ٚحٌعزخىحص وخإل٠ّخْٔفل ِلٞ ٌٗ  ف١ٙخ, فظٜق ِٕٗ حٌظَٜفخص حٌظٟ  ٗعمٍ

 :  فٟ طلم١ك ٍِٜلش حٌٜزٟ ح١ٌِّّ ٠مُٔ حٌلٕف١ش طَٜفخطٗ فٟ ٌ٘ح حٌيٍٚ حٌٝ

طَٜفخص ف١ٙخ ٔفل هخٌٚ ٌٗ ٌٖٚ٘ ٔخفٌس ال طظٛلف عٍٝ حؿخُس حٌٌٟٛ وؤهٌ  .ٔ

 حٌٙزخص ٚحٌٜيلخص ٚحٌٙيح٠خ 

طَٜفخص ف١ٙخ ٍَٟ هخٌٚ ٌٗ وٙزظٗ ٚٚلفٗ فٟٙ رخ١ٍش ال طٜق ٚحْ  .ٕ

 حٌٌٟٛ.ؿخُ٘خ 

طَٜفخص طظَىى ر١ٓ حٌٕفل ٚح٠ٌٍَ وخٌز١ل ٚحٌَ٘حل فٌٖٙ ِظٛلفش عٍٝ أؿخُس  .ٖ

عٍٝ ِخٌٗ , ٌٍٚفمٙخل فٟ ط١ٌٛظٗ حَِ حٌٜزٟ ١َٚٗ  أ١ِٓٚحٌٌٟٛ ٌ٘ح  حٌٌٟٛ

عّيس ؿ١ّعٙخ طىفً ٍِٜلش حٌٜزٟ ٚحٌلَٙ عٍٝ حِٛحٌٗ ِٕٙخ
(ٕٔ)
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 حمٌق الطفل بعذ ًالدتو : . 

 .ٍِ اىضياع ٗاىذه ّحفظٔثث٘خ ّسثٔ ٍِ ٗاىدئ ٗتذىل   (ٔ)

 .اىزضاع ٗتٔ ّحفظٔ ٍِ اىٖالك ( ٕ)

 .اىحضاّح ٗتٖا يصاُ االٗالد ٍِ اىتئ ٗاىتشزد ( ٖ)

 ىيطف٘ىح.اىْفقح ٗتٖا ضَاُ اىحياج اىَستقزج ( ٗ) 

 صاىحاً َِ اعدادٓ فزداً ضاىحزص عيى تزتيتٔ اىتزتيح اىصحيحح ٗتٖا ّ( ٘)

تثياُ مو ٗاحدج ٍِ ٕذٓ اىحق٘ق ٗاىضَاّاخ ىتحقيقٖا  ٗسْثدأ. ّافعاً ىَجتَعٔ 

 . ٗاىتَنيِ ٍْٖا 

  -النسب:ثبٌث  .1

ٚحٌٕٔذ ٔعّش هللا أٔعُ رٙخ عٍٝ عزخىٖ , ٚؿعٍٙخ ِظَٙحً ِٓ ِظخَ٘ ليٍطٗ        

فمخي ٓزلخٔٗ :  ٚ٘ٛ حٌٌٞ هٍك ِٓ حٌّخل رَ٘حً فـعٍٗ ٔٔزخً َٚٛٙحً  
(ٕٕ )

ٚعٍٝ 

ٌ٘ح حٌٕٔذ حٌٌٞ ؿعً ٓززٗ حٌِٚحؽ حٌٜل١ق طظَطذ ٔظخثؾ هط١َس , ِٚٓ حؿً 

حٌعخرؼش ًٌٚه  ٚح٢ٍحل حأل٘ٛحلٚكّخ٠ظٗ ِٓ ٌ٘ح فمي عٕٝ حٌ٘خٍة حٌلى١ُ رظٕظ١ّٗ 

ٌطَٖٙ ٚلي١ٓظٗ , ٌٌٚح فمي ل٠ٝ عٍٝ عخىس حٌظزٕٟ حٚ حالىعخل رخٌٕٔذ حٌظٟ 

وخٔض ٓخثيس فٟ حٌـخ١ٍ٘ش ٠مٛي ٓزلخٔٗ   ِٚخ ؿعً حىع١خلوُ أرٕخثىُ , ًٌىُ 

ٚهللا ٠مٛي حٌلك ٚ٘ٛ ٠ٙيٞ حٌٔز١ً   رؤفٛح٘ىُلٌٛىُ 
(ٕٖ)

, فمي حَِ ٓزلخٔٗ  

ح١ٌٍّّٔٓ رخْ ٠ٕٔذ وً ١ٌٚي حٚ ١فً حٌٝ آرخثٗ حًح وخٔٛح ِعَٚف١ٓ , ٚحْ ٌُ 

٠ىٛٔٛح وٌٌه فخٌٛحؿذ حْ ٔيعُٛ٘ حهٛحٔخً فٟ حٌي٠ٓ أٚ ِٛحٌٟ , فمخي ٓزلخٔٗ :  

فٟ حٌي٠ٓ  فبهٛحٔىُ٘ٛ حل٢ٔ عٕي هللا فخْ ٌُ طعٍّٛح آرخلُ٘  إلرخثُٙحىعُٛ٘ 

ِٚٛح١ٌىُ  
 (ٕٗ)

ٔذ ٠ُعي حالٓخّ ح١ٌٍُٔ ٚحٌوط١َ ٌّخ ١ٓظَطذ ع١ٍٗ ِٓ ػزٛص حٌٕ 

حٌظالعذ ٚحٌعزغ طٛعي  ِٓٚكفخظخً عٍٝ حٔٔخد حالرٕخل  أهَٜكمٛق َٗع١ش 

حٌٕزٟ ِلّي ) ٍٛٝ هللا ع١ٍٗ ٍُٚٓ ( وً حد ٠ٕىَ ٔٔذ حرٕٗ رخٌعمخد حٌ٘ي٠ي 

٠ّخ ٍؿً ؿلي ٌٚيٖ ٚ٘ٛ ٠ٕظَ ح١ٌٗ حكظـذ هللا ِٕٗ ٠َٛ حٌم١خِش أ٠مٛي )ٙ( 

عٍٝ ٍإّٚ حٌوالثك   ٚف٠لٗ
(ٕ٘ )

, ٚحالَِ وٌٌه ٌّٓ ٔٔذ ٌٌٍٛي ٔٔزخً غ١َ 

حر١ٗ ... ٠مٛي ع١ٍٗ حٌٔالَ :  ِٓ حىعٝ حٌٝ غ١َ حر١ٗ ٚ٘ٛ ٠عٍُ حٔٗ غ١َ حر١ٗ 

فخٌـٕش ع١ٍٗ كَحَ  
(ٕٙ)

ٚحالَِ ٘ٛ ًحطٗ ٌٍَّأس حٌظٟ طٕٔذ ٌِٚؿٙخ ِٓ ١ٌْ حرٕٗ  

٠مٛي )ع١ٍٗ حٌٔالَ( :  ح٠ّخ حَِأس حىهٍض عٍٝ لَٛ ِٓ ١ٌْ ُِٕٙ ف١ٍٔض ِٓ هللا 
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فٟ ٗــــت ٌٚٓ ٠يهٍـــٙخ ؿـــٕظٗ  
(ٕ7)

حٌظالعذ رخٌٕٔذ عٓ ٜ٘ٛ حٚ عٓ ؿًٙ  

ّخَ حٌفمٙخل ًٌه ٍّْٔ ح٘ظ ٌٚوطٍٛسحٚ عّي ٠ئىٞ رخٌٌٛي حٌٝ حٌّٙخٔش ٚحٌٌي ... 

ٚحٌـًٙ كظٝ حُٔٙ هٍفٛح ٌٕخ  ٚكَُٛٙ عٍٝ ١ٛخٔٗ ٔٔذ حالٚالى ِٓ ح١٠ٌخة

حٌَؿعٟ حٚ  ػَٚس فم١ٙش فٟ و١ف١ش ػزٛص حٌٕٔذ  رخٌٕىخف حٌٜل١ق حٚ حٌطالق

ػزٛطٗ رخٌِٚحؽ حٌفخٓي ٚطف٠َعخطٗ ؿّش رً  ٚكظٝ حفظَحٟخص لي طزيٚ ٌٕخ حٌزخثٓ 

  حٌلك ِٚىخٔظٗ فٟ ك١خس وً ١فً غ٠َزش عٓ حٌّؤٌٛف حال حٔٙخ طعىْ أ١ّ٘ش ٌ٘ح

حل         َّ ٚٔدددَٜ حْ حٌّمدددخَ ٠فدددَٝ ع١ٍٕدددخ حْ ٔعدددَؽ ٌٕعدددَٝ ٓدددّٛ ٗددد٠َعظٕخ حٌغددد

ٚحٌل٠خ٠ٍش حً أكخ١ض رؤكىخِٙخ ِٓ ٌُ ٠ُعَف ٚحٌديٖ أٚ ِدٓ فمديٖ ِٚٔعظٙخ حالٔٔخ١ٔش 

حٌّّٙ٘دد١ٓ فددٟ حٌّـظّددل حٌّٔددٍُ حً ٟٚددعض  ٌأل١فددخيفددٟ ؿٙددخى أٚ غ١ددَٖ فددال ٚؿددٛى 

ِـّٛعش ِٓ حالكىخَ ٌظلّٟ كظٝ )حٌطفً حٌٍم٢١( ٚ٘دٛ حٌٌّٛدٛى حٌدٌٞ ٠طَكدٗ أٍ٘دٗ 

  حٌظمدخ١فمدي حٚؿزدض : رعي ٚالىطٗ هٛفخً ِٓ حٌفمَ حٚ فَحٍحً ِٓ طّٙش حٌِٔخ ِٚدخ حٗدزٗ , 

خ١دٗ ) حٌٍم٢١( حْ عؼَ ع١ٍدٗ فدٟ ِىدخْ ٠غٍدذ عٍدٝ حٌظدٓ ٘الودٗ ٌدٛ طدَن ف١دٗ , فخٌظم

ٚال ؿٕخ٠ددش ٔفددْ ر٘دد٠َش ٟددع١فش ,  ألٔددٗٚحٌلخٌددش ٘ددٌٖ فددَٝ عدد١ٓ عٍددٝ ِددٓ ٠ـدديٖ , 

 فىؤّٔدخٔفٔدخً  أك١دخ٠ٔظلك ِعٙخ حالّ٘خي ٚح١٠ٌخة , ٚالْ فٟ حٌظمخ١ٗ حك١خل ٌدٗ ِٚدٓ 

أك١خ حٌٕخّ ؿ١ّعخً , ٍٚٞ عٓ حالِخَ عٍٟ ) ع١ٍٗ حٌٔالَ( حٔٗ ؿخلٖ ٍؿدً ٚلدي حٌدظم٢ 

١ٌٚض ِدٓ حِدَٖ ِؼدً حٌدٌٞ ١ٌٚدض أٔدٗ ودخْ حكدذ ٌم١طخً فمخي : ٘ٛ كَ ٚالْ حوْٛ لي 

حٌددٟ ِددٓ وددٌح ٚوددٌح ٚعددي ؿٍّددش حعّددخي حٌو١ددَ 
(ٕ8)

فددٟ ًٌدده حٗددخٍس رددً ِزخٌغددش فددٟ  

َى كظدٝ ٌٚدٛ ودخْ  حٌظَغ١ذ فٟ حٌظمخ١ٗ ٚحٌظ٠ٕٛٗ رف٠ً ًٌه فدٟ حالٓدالَ , فدخٌٍم٢١ كد

ِٓ حٌظمطٗ عزيى , ٚحٌٍم٢١ ٍُِٔ ٚحْ وخْ ٍِظمطٗ ١ًِخً ٌٚىٓ فٟ ى٠دخٍ حالٓدالَ رخطفدخق 

حٌلٕف١ش ٚحالِخ١ِش 
(ٕ9)

ٗ حِخ ٔٔزٗ فٍّٓ حىعخٖ كفظخً ٌٌٍٛدي ِدٓ ح٠ٌد١خة ٚحْ طٕدخُة ف١د 

حػٕخْ حٌلك رّٓ حلخَ حٌز١ٕش عٍٝ ًٌه 
(ٖٓ)

  

  -:ًرعايتوحمايت اللميط ًأمٌالو  .2

طىْٛ حٌٛال٠ش عٍٝ ٔفْ حٌٍم٢١ ِٚخٌٗ ٌٍلخوُ ٚكيٖ , فّٓ ٚؿي ٌم١طخً ٚٚؿي         

ٚعٍٝ ِٓ حٌظمطٗ حْ ٠لخفع ع١ٍٗ ف١ٍْ  ٌٍٍم٢١ِعٗ ِخال , فخْ ٌ٘ح حٌّخي ٠ىْٛ ٍِىخً 

حٌلخوُ , ِٚخ ٠ٕفمٗ حٌٍّظم٢ عٍٝ حٌٍم٢١ رغ١َ حًْ  ربًٌْٗ حْ ٠ٕفك ع١ٍٗ ِٕٗ حال 

 رٗ حال حًح حٗٙيٖ حٔٗ  ١َٓؿل رٗ ع١ٍٗ , ِٚٓ عظ١ُ ٍكّش عخً حٌلخوُ ٠عظزَ ِظزَ

حالٓالَ ٚعٕخ٠ظٗ رخٌٍم٢١ حٌفم١َ حٌٌٞ ال ِخي ِعٗ , حٔٗ فَٝ ٔفمظٗ عٍٝ حٌيٌٚش , وّخ 
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ٚطٛؿ١ٙٗ ٌطٍذ حٌعٍُ فع١ٍٗ حٚال كؼٗ فَٟض عٍٝ حٌٍّظم٢ ٚال٠ش حٌظَر١ش ٚحٌظم٠ُٛ 

طعؼَٖ فٟ ىٍحٓظٗ ٚؿذ عٍٝ ِٓ حٌظمطٗ  فخْ ٌُ طىٓ ٌٗ طٍه حٌمخر١ٍش ع١ٍٗ وفٍ٘ٗ حٚ

 حْ ٠عٍّٗ كَفش ٠َٗفش طع١ٕٗ عٍٝ حٌع١ٖ .

  -:ًرعايتوحمٌق اليتيم  .3

ٚح١ٌظ١ُ       
(ٖٔ)

 , ٘ٛ ِٓ فمي حرخٖ ٚفم١ي حالَ عـٟ ِٕٚمطل ٚفم١ي حالر٠ٛٓ ٌط١ُ 

ٚكيٖ : حٌزٍٛ  فٟ حٌٌوٍٛ ٚحٌِٚحؽ فٟ حالٔخع , ٚحًح حٍىٔخ حْ ٔيًٌ عٍٝ ِىخٔش ح١ٌظ١ُ 

حٚ ح١ٌظخِٝ ( لي ٍٚىص فٟ ػالػش ٚع٠َ٘ٓ  ٠ظ١ّ١ٓحٚ  ف١ىفٟ حْ ٔمٛي حْ ٌفظش ) ٠ظ١ّخً 

  -ٌٛؿئخ٘خ طٜذ فٟ : ح٠٢خصِٟٛعخً فٟ حٌمَآْ حٌى٠َُ ٌٚٛ طيرَٔخ ٌٖ٘ 

ح١ٌظ١ُ رخٌّلخفظش عٍٝ ِخٌٗ ٚحٌٕٟٙ ٚحٌظ١َ٘ذ عٓ حوً ِخٌٗ لخي طعخٌٝ  حوَحَ - أ

:  ٚال طؤوٍٛح حِٛحٌُٙ حٌٝ حِٛحٌىُ حٔٗ وخْ كٛرخً وز١َحً   
(ٖٕ)

حٞ حْ حوً  

ط١َ٘ذ ٗي٠ي ِٓ حوً ِخي ح١ٌظ١ُ ٠مٛي  أهَٜحِٛحٌُٙ حػُ عظ١ُ ٚفٟ آ٠خص 

رطُٛٔٙ ٔخٍحً  طعخٌٝ   ح٠ٌٌٓ ٠ؤوٍْٛ حِٛحي ح١ٌظخِٝ ظٍّخً حّٔخ ٠ؤوٍْٛ فٟ

١ٍْٜٓٚٛ ٓع١َحً 
(ٖٖ)

ٚوٌٌه ؿخلص حٌٕٔش ح٠ٌَ٘فش ٌظئوي ًٌه ٠مٛي  

حٌّٜطفٝ ٍٛٝ هللا ع١ٍٗ ٍُٚٓ :  أكَؽ ِــــــخي ح٠ٌع١ف١ٓ حٌّـــــَأس 

ٚحٌــــــ١ظ١ُ   
(ٖٗ)

.ِخٌّٙخ  رخؿظٕخدٌٖٚ٘ ١ٛٚش 
 

ؿخل فٟ ر١خْ ٓزذ ِٔٚي لٌٛٗ طعخٌٝ :  فٌٌه حٌٌٞ ٠ية ح١ٌظ١ُ   -حالٔفخق ع١ٍٗ :

حٞ ٠يفل ح١ٌظ١ُ فم١ً حٔٙخ ٌِٔض فٟ حرٟ ؿًٙ ٚل١ً ح١ٌٌٛي  –فٟ ٍٓٛس حٌّخعْٛ 

رٓ حٌّغ١َس, ٚل١ً فٟ حرٟ ٓف١خْ وخْ ٠ٕلَ فٟ وً حٓزٛة ؿٍِٚحً فطٍذ ِٕٗ 

ٚوٌٌه فمي ؿخل  ٠ظ١ُ ١ٗجخً فمَعٗ رعٜخٖ فخِٔي هللا ٓزلخٔٗ ٚطعخٌٝ ٌٖ٘ حٌٍٔٛس ,

فٟ حٌلي٠غ ح٠ٌَ٘ف عٓ حْٔ ) ٍٟٟ هللا عٕٗ ( لخي : لخي ٍٓٛي هللا ٍٛٝ 

ْٓ هللا ع١ٍٗ ٚحٌٗ ٍُٚٓ :  ُٟ ٠ظ١ّخً فىخْ فٟ ٔفمظٗ ٚوفخٖ ِئٚٔظٗ وخْ ٌٗ كـخرخً  َِ

ِٓ حٌٕخٍ ٠َٛ حٌم١خِش ِٚٓ ِٔق رَأّ ٠ظ١ُ وخْ ٌٗ رىً ٗعَس كٕٔش 
(ٖ٘)

ٍعخ٠ظٗ 

ٌٚ٘ح حٌـخٔذ ٠فٜق عٕٗ لٛي حٌلك ٓزلخٔٗ ٚطعخٌٝ :  فؤِخ ح١ٌظ١ُ  -: ِٚعخٍِظٗ

فال طمَٙ   
(ٖٙ )

  فبهٛحٔىُٚلٌٛٗ ٓزلخٔٗ ٚطعخٌٝ   ٚحْ طوخٌطُٛ٘ 
 (ٖ7)

ًٌٚه  

عٍٝ ٓز١ً حٌظَر١ش حٌٜل١لش ٚحالكٔخْ ح١ٌُٙ ٌٚ٘ح ِٓ حعظُ حرٛحد حٌزَ الُٔٙ 

غَُ٘ عخؿ٠ِٓ عٓ فميٚح رّٛص حرخثُٙ ِٓ ٠عٌُٛٙ ٠ٚمَٛ رىفخٌظُٙ ٚحُٔٙ ٌٜ

عٓ ح١ٌظخِٝ لً حٛالف ٌُٙ    ٠ٚٔؤٌٛٔهحٌم١خَ رّٜخٌلُٙ ٠مٛي طعخٌٝ :  
(ٖ8)

 

ؿخل فٟ حالػَ : حْ ٍؿالً ٓؤي ٍٓٛي هللا ٍٛٝ هللا ع١ٍٗ ٚحٌٗ ٍُٚٓ  ٚلي وخْ 

ِظٝ حَٟرٗ ٠خ ٍٓٛي هللا ؟ لخي ٌٗ ط٠َرٗ ِظٝ ِخ َٟرض طلض ٍعخ٠ظٗ ٠ظ١ّخً 
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حس ح١ٌظ١ُ رخٌظَر١ش ٚحٌظٛؿ١ٗ ر١ٕٗ ٚر١ٓ ٌٚين   ٚحٌّعٕٝ ٚحٟق فٟ ٚؿٛد ِٔخٚ

حٚالىٖ ٚحٌلَٙ ع١ٍٗ وّخ كَٛٗ عٍٝ حرٕخثٗ , ٚوٌٌه وخْ فُٙ حٌٜلخرش ) 

عٓ  ٚاِخحٌَك١ُ    وخألدٍٟٛحْ هللا ع١ٍُٙ ( كظٝ لخي لظخىس : وٓ ١ٌٍظ١ُ 

حكظفخل حالٓالَ رخ١ٌظ١ُ فمي حفٜق عٕٗ لٌٛٗ ٍٛٝ هللا ع١ٍٗ ٚحٌٗ ٍُٚٓ : حْ حكذ 

حٌٝ هللا ر١ض ف١ٗ ٠ظ١ُ ِىََ   حٌز١ٛص 
(ٖ9 )

ٚال غٍَٚ رعي ًٌه حْ ٔمَأ حٌىؼ١َ 

ٚحٌىؼ١َ عٓ كَٙ حٌٕزٟ ع١ٍٗ حٌٔالَ ٚحٌٜلخرش حٌىَحَ ٍٟٟ هللا عُٕٙ عٍٝ 

ططز١ك ًٌه حٌظى٠َُ فخٌَٚح٠خص رً حٌّئٌفخص حوزَ ِٓ حْ ٔل٢١ رٙخ فٟ ٌٖ٘ 

ٓظ٘ٙي ؿعفَ حرٓ , عٕيِخ حح٠ٌٍٛمخص ٍرّخ ٔىظفٟ رّخ ٍٚٞ حٔٗ ) ع١ٍٗ حٌٔالَ (

رٕض ع١ّْ ) ٍٟٟ هللا عٕٙخ ( : حثظ١ٕٟ رزٕٟ ؿعفَ  ألّٓخللخي  ١خٌذ أرٟ

فؤطظٗ رُٙ ح١ٌٗ فُّ٘ٙ ًٍٚفض ع١ٕخٖ  ٚوخْ ٠مٛي ٌعزي هللا رٓ ؿعفَ ) ٍٟٟ هللا 

حرٛن ٠ط١َ ِل حٌّالثىش فٟ حٌّٔخل ٚوخْ عزي هللا رٓ عٕٗ ( : ١ٕ٘جخ ٌه 

حٌٔالَ ع١ٍه ٠خ  حرٓ حرٟ ١خٌذ لخي ٌٗ عَّ)ٍٟٟ هللا عٕٗ ( حًح ك١خ حرٓ ؿعفَ 

  ٠َٜٚٚ حْ ٍؿالً ىهً عٍٝ ١ٓئخ حرٟ رىَ حٌٜي٠ك ) ٍٟٟ رٓ ًٞ حٌـٕخك١ٓ

هللا عٕٗ ( فٛؿي رٕض ٓعي رٓ حٌَر١ل فٟ كـَٖ فمخي : ) ٠خ ه١ٍفش ٍٓٛي هللا 

ٌٖ٘ ؟ لخي : ال رً حرٕش ٍؿً ٘ٛ ه١َ ِٕٟ , لخي حٌَؿً : ِٓ ٌ٘ح حٌَؿً  أحرٕظه

حٌٌٞ ٘ٛ ه١َ ِٕه ؟ لخي : ٓعي رٓ حٌَر١ل وخْ ِٓ حٌٕمزخل ٚٗٙي ريٍحً ٚلظً ٠َٛ 

 . (حُكي  

ٌٖ٘ حٌَٚح٠خص طٟٛق طعخًِ حٌٕزٟ حالوََ ) ٍٛٝ هللا ع١ٍٗ ٍُٚٓ ( ِل      

ُٙ ١ٍٔ٠ُٚٙ ٠ٚيفل عُٕٙ ٚوٌٌه وخْ ح١ٌظخِٝ ِٓ حرٕخل حٌ٘ٙيحل , و١ف وخْ ٠ىَِ

ٔٙؾ حٌٜلخرش ) ٍٟٛحْ هللا ع١ٍُٙ ( , ٚوٌٌه ٘ٛ حالَِ رخٌٕٔزش ٌٍفمٙخل ٚ٘ٛ 

٠ز١ْٕٛ رخٌظف١ًٜ ١ٜٔذ ح١ٌظخِٝ ِٓ حرٕخل حٌ٘ٙيحل ٚغ١َُ٘ ١ٜٔزُٙ ِٓ ِٛحٍى 

حالٔفخيِٓ حٌفت حٚ حٌِوخس ٚحٌٜيلخص حٚ  ر١ض حٌّخي
(ٗٓ)

ٚرعي ٌ٘ح ٠ّٟٔ ٌز١خْ   

 ِخ ٌٍطفً رعي ٚالىطٗ ِٓ كمٛق عٍٝ ٚحٌي٠ٗ .

فالْ ك١خطٗ ِظٛلفش عٍٝ طغ٠ٌظٗ رٍزٓ حٌَٟخة  اِخ -:حك الطفل في الزضاع  -ٔ

حالَ , حٚ ِٓ ٠مَٛ ِمخِٙخ ٠مٛي ٓزلخٔٗ   ٚحٌٛحٌيحص ٠َٟعٓ حٚالى٘ٓ 

ك١ٌٛٓ وخ١ٍِٓ ٌّٓ حٍحى حْ ٠ظُ حٌَٟخعش 
(ٗٔ)

ٍٛس ِؤِ االَٚعٍٝ ٌ٘ح فخْ  

 ربٍٟخةوخٔض ِٓ لَٛ ١ٌْ ِٓ عخىس ٔٔخثُٙ حٌم١خَ  اًح اال١فٍٙخ  ربٍٟخة

أٚالى٘ٓ
(ٕٗ)

طـزَ عٍٝ أٍٟخة حٌطفً فٟ  االَ, ٠ٌٚ٘ذ حٌلٕف١ش حٌٝ حْ 

, حٚ ٌُ ٠ىٓ ٌالد حٚ ٌٍطفً  رخألؿَسكخٌش عيَ طٛفَ َِٟعش غ١َ٘خ ٌٗ ٌٚٛ 

ِخي ١ٌٔظؤؿَ ِٓ طَٟعٗ حٚ فٟ كخٌش حِظٕخة حٌطفً حٌَٟخعش ِٓ غ١َ٘خ .. 
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ٌٍٚفمٙخل طف٠َعخص ِٔظف٠١ش ِٚعّمش فٟ ر١خْ وً ِخ ٠ظعٍك رٌٙح حٌّٟٛٛة 

ِٓ حكىخَ أؿَس حٌَٟخة , ِٚيطٗ , ِٚميحٍٖ ٚحْ وخْ ِٓ حٌي٠ْٛ حٌٜل١لش 

لحإلرَح أٚ رخألىحل االحٌظٟ ال طٔم٢ 
(ٖٗ)

 .  

فٟٙ ٌغش -:اٍا اىحضاّح 
(ٗٗ)

ُٟ حٌ٘ت حٌٝ حٌل٠ٓ ٚ٘ٛ حٌـٕذ حٚ حٌٜيٍ  

ٚحالَ ٟ٘ ٛخكزش حٌلك حالٚي فٟ حٌل٠خٔش ىْٚ حالد  ٚحٌع٠يحْ ِٚخ ر١ّٕٙخ .

أكٓ عٍٝ حٌطفً ٚأٗفك , ٓٛحل فٟ كخي ل١خَ حٌِٚؿ١ش أٚ  ألٔٙخ حأللخٍدٚرم١ش 

فمي ٍٚٞ حْ حَِحس –رعي حٌفَلش حال حًح طِٚؿض , فخْ ٌٍفمٙخل طف١ًٜ فٟ ًٌه 

ؿخلص حٌٝ ٍٓٛي هللا ٍٛٝ هللا ع١ٍٗ ٍُٚٓ فمخٌض ٠خ ٍٓٛي هللا حْ حرٕٟ ٌ٘ح 

حْ وخٔض رطٕٟ ٌٗ ٚعخل ٚكـَٞ ٌٗ كٛحل ٚػيٞ ٌٗ ٓمخل ٚحْ حرخٖ ١ٍمٕٟ ٠َ٠ٚي 

٠ِٕعٗ ِٕٟ . فمخي ٍٓٛي هللا ٍٛٝ هللا ع١ٍٗ ٍُٚٓ حٔض حكك رٗ ِخٌُ طظِٚؿٟ : 

 أٓمطض فبًححِخ كىُ حٌل٠خٔش فخٌَحؿق حْ حٌل٠خٔش كك ٌالَ ٌٍٚطفً ِعخً ,  -

حالَ كمٙخ فٟ حٌل٠خٔش رمٟ كك حٌطفً , رّعٕٝ حْ حالَ طـزَ عٍٝ حٌل٠خٔش حْ 

مٙخ ِٕٙخ الْ كك حٌطفً رخق  ٌُ ٠ظٛفَ ٌٍطفً كخٟٕش غ١َ٘خ كظٝ ٚحْ حٓمطض ك

ٚلي أ٠ي حٌم٠خل فٟ حٌعَحق َِٜٚ ٌٖ٘ حٌلم١مش 
(ٗ٘)

ِٚٓ عظ١ُ ح٘ظّخَ ح٠ٌَ٘عش 

رٌٙح حٌلك ح٘ظّخَ حٌفمٙخل رز١خْ حكىخَ وً ِخ ٠ظعٍك رٌٙح حالَِ حٌل١ٛٞ ِٓ ر١خْ 

عٍٝ طَر١ش حٌطفً ٚحٌم١خَ  سٚليٍ شح١ٍ٘ش حٌلخٟٕش : ِٓ ك٠َش ٚرٍٛ  ٚعمً ٚأِخٔ

ر٘ئٚٔٗ ... حٌن , ػُ ر١خْ أؿَس حٌلخٟٕش , ٚعٍٝ ِٓ طـذ حالؿَس , ِٚىخْ 

حٌل٠خٔش ِٚيطٙخ ... ٚحػَ حٔظٙخل ِيس حٌل٠خٔش 
(ٗٙ)

 

رٌٙح حٌظف١ًٜ ٠ظؤوي ٌٕخ كَٙ ح٠ٌَ٘عش عٍٝ ط١َٛٓ كمٛق حٌطفً فٟ        

أٚ فٟ كخي كٜٛي  حٌَعخ٠ش حٌٜل١ش ٚحٌٕف١ٔش ٌٍطفً ٓٛحل أوخْ ر١ٓ ٚحٌي٠ٗ

حٌفَلش ر١ّٕٙخ , ١ٌْٚ ٌ٘ح فم٢ ٚحّٔخ طؤ١ِٓ حٌـخٔذ حٌّخىٞ ) حٌٕفمش ( ٌٚ٘ح ؿخٔذ 

 فٕز١ٕٗ رّخ ٠ؤطٟ : ال ٠مً أ١ّ٘ش عّخ ٓزمٗ ِٓ كمٛق 

, ٚحْ ٚحؿذ عٍٝ حالد ى٠خٔش ٚل٠خًل  أٔٙخف١ٙخ  ٚحألًٛ -:حك النفمت  -ٕ

حٔفمض حالَ فٟٙ ِظزَعش ٌمٌٛٗ طعخٌٝ :  ٚعٍٝ حٌٌّٛٛى ٌٗ ٍُلٙٓ ٚؤٛطٙٓ 

رخٌّعَٚف 
(ٗ7)

  ٚلٌٛٗ ٓزلخٔٗ :  ٚعٍٝ حٌٛحٍع ِؼً ًٌه
(ٗ8)

    ٟ٘ٚ

ِظٝ وخْ فٟ كخؿش ح١ٌٙخ وؤْ طىْٛ رٕظخً ٌٚٛ وخٔض  -ٌٍطفً ٚحْ وخْ وز١َحً 

فمظٙخ عٍٝ ٔفٔٙخ لخىٍس عٍٝ حٌعًّ , حِخ حًح وخٔض طعًّ فعالً ٌٚٙخ ِخي فٕ

عٍٝ عخثٍظٙخ ٟٚ٘ ِؤؿٍٛس عٍٝ  رخألٔفخقحٌٝ حْ طظِٚؽ حال حْ طزَعض ٟ٘ 

.  حِخ حٌٌٛي فٕفمظٗ ٚحؿزش كظٝ ٠زٍس ٕٓخً ٠ٔظط١ل ف١ٙخ حْ ٠ظىٔذ , ًٌه 
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فؤْ وخْ عخؿِحً عٓ حٌعًّ ٌعخ٘ش حٚ َِٝ ٚك١ٕٙخ وخٔض ٔفمظٗ عٍٝ ٔفٔٗ , 

حٌٌٛي ) ١خٌذ حٌعٍُ (  حِخ ٔفمش فخْ ٔفمظٗ عٍٝ أر١ٗ كظٝ ٠زَأ .٠ّٕعٗ ِٓ ًٌه 

, الْ ١ٍذ حٌعٍُ ٠مظ٠ٟ حٌظفَ  ٌٗ حال حٌعًّ  عٍٝعٍٝ حر١ٗ ٚحْ وخْ لخىٍحً 

حْ وخْ حالد فم١َحً حٚ عخؿِحً ... حً ٠ظٌٛٝ حالٔفخق ع١ٍٗ ِٓ ٍِه حالٓظطخعش 

, ٚطعي حٌٕفمش ى٠ٕخً عٍٝ حالد  فخأللَد: وؤِٗ حٚ ؿيٖ حٚ عّٗ ٚ٘ىٌح حاللَد 

٠َؿل رٙخ ع١ٍُٙ ِظٝ ح٠َٔ حال حْ طزَعٛح ُ٘ رٙخ , ٚحال فٟٙ ٚحؿزش ع١ٍُٙ 

َٗعخً , ٚحْ ٌُ ٠ىٓ ٌٗ حلخٍد , حٚ وخٔٛح ِعي١ِٓ حٛزق كمٗ عٍٝ حٌيٌٚش 

ٚر٠ّخْ حٌٕفمش ٌٍطفً ٠ّٔٓ حٗزخة كخؿخطٗ ع١ٍٗ . رخإلٔفخقٟٚ٘ ٍِِِش 

ٌىً فَى ٟ٘ : حٌطعخَ ٚحٌٍزخّ ٚحٌّٔىٓ حالٓخ١ٓش , ٚحٌلخؿخص حالٓخ١ٓش 

ٚحٌي١ًٌ عٍٝ حٔٙخ حٓخ١ٓش حْ حٌعي٠ي ِٓ حٌٕٜٛٙ حٌمَآ١ٔش ٚحالكخى٠غ 

ح٠ٌَ٘فش لي َٛكض رٙخ فٟ ِعَٝ ر١خْ َِحى حٌٕفمش ٠مٛي ٓزلخٔٗ ٚطعخٌٝ 

ٚح١عّٛح حٌزخثْ حٌفم١َ فىٍٛح ِٕٙخ:  
(ٗ9)

  ٚلٌٛٗ ٓزلخٔٗ   ِٚٔخوٓ  

طَٟٛٔٙخ
 (٘ٓ)

   

ٌعٍٟ ال حطٟ رـي٠ي حْ ًوَص ِخ أٚىعٗ  -: زبيت ًالتعليمحمو في حسن الت -ٖ

لخي طعخٌٝ :   ألرٕخثُٙحٌوخٌك ٓزلخٔٗ فٟ لٍٛد حالرخل ِٓ وز١َ كذ ٚكٕخْ 

 أع١ٓٚح٠ٌٌٓ ٠مٌْٛٛ ٍرٕخ ٘ذ ٌٕخ ِٓ حُٚحؿٕخ ٠ًٍٚخطٕخ لَس 
(٘ٔ)

 فخإلرخل  

ىحثّخً فٟ ِٟٛل حٌفوخٍ ٚحالعظِحُ حْ رٌي حالرخل ىٍُٚ٘ حٌّطٍٛد فٟ 

طَر١ظُٙ ٚطٕ٘جظُٙ فٟ ٌ٘ح ٠مٛي حٌَٓٛي حالعظُ   وً ٌِٛٛى ٠ٌٛي عٍٝ 

٠ّـٔخٔٗحٚ ٠َٕٜحٔٗ حٚ  ٠ٙٛىحٔٗ حٌفطَس فؤرٛحٖ
(ٕ٘)

١ٌش حالرخل ٔلٛ ٚ  فّٔئ 

حالرٕخل ِٔئ١ٌٚش حٓخ١ٓش ٚحِخٔش ٠لظّٙخ هللا ٌٍٚٓٛٗ لخي طعخٌٝ :  ٠خ ح٠ٙخ 

ٚح١ٍ٘ىُ ٔخٍحً  أٔفٔىُح٠ٌٌٓ إِٓٛح لٛح 
(ٖ٘)

٠ٚمٛي ع١ٍٗ حٌٔالَ :  ٚحٌَؿً  

ٟٚ٘  رظِٚؿٙخٍحة فٟ حٍ٘ٗ ِٚٔئٚي عٓ ٍعخ٠ظٗ , ٚحٌَّأس ٍحع١ش فٟ 

ِٔئٌٚش عٓ ٍع١ظٙخ
(٘ٗ)

ىوُ ٚحكٕٔٛح حىرُٙٚلٌٛٗ حٌِِٛح حٚال    
(٘٘)

  فٟ  

ٌ٘ح ٠مٛي حالِخَ حٌغِحٌٟ ) ٍكّٗ هللا ( :  ٚحٌٜزٟ حِخٔش عٕي ٚحٌي٠ٗ , ٚلٍزٗ 

ٚ٘ٛ لخرً ٌىً ٔمٖ ... فخْ  حٌطخَ٘ ؿَٛ٘س ٔم١ش هخ١ٌش ِٓ وٍٕمٖ ٚط٠َٜٛ

عٛى حٌو١َ ٚعٍّٗ ٔ٘خ ع١ٍٗ ٚٓعي فٟ حٌي١ٔخ ٚحالهَس ٚٗخٍوٗ فٟ ػٛحرٗ 

حّ٘خي حٌزٙخثُ ٗمٟ  ٚحًّ٘حْ عٛى حٌَ٘ حرٖٛ ٚرىً ِعٍُ ٌٗ ِٚئىد , ٚ

ٍٚ٘ه ٚوخْ حٌٍُٛ فٟ ٍلزش حٌم١ُ ع١ٍٗ
(٘ٙ)

ٚحٌزلغ فٟ ٌ٘ح حٌفَة ال     

 أ١ّ٘شؿ١ّعٙخ طئوي  ٚحٌيٚح٠ٓ٠ّٚىٓ حالكخ١ش رٗ فمي حٌفض ف١ٗ حٌّٜٕفخص 

حٌِّٚىس رخٌعٍُ ٚحٛٛي حٌظَر١ش حالٓال١ِش رع١يحً عٓ حٌمٔٛس حٌظَر١ش ح١ٌٍّٔش 

ٚحٌعٕف ٚحٌ٘ظُ ٚحٌٍعٓ ٚح٠ٌَد حٌّزَف ح١ٌّٙٓ حك١خٔخً وؼ١َس ريعٜٛ 
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ٚحٌٙيح٠خ رزٌم ٚحّٔخ ٟ٘  حألٓخ١ٓشطعٕٟ طٛف١َ حٌلخؿخص  حٌظَر١ش , وّخ حٔٙخ ال

حٍفل ِٓ ًٌه فٟٙ غَّ حهالق و٠َّش ٍٚٓٛو١خص ل٠ّٛش ِٚفخ١ُ٘ ٓخ١ِش 

ْ ٚعطف رع١يحً عٓ حٌمٔٛس ٚحٌلَِخْ حٚ حال٘خٔش ِٚخ حوؼَ ٍٛٛ٘خ رلٕخ

فٟٙ ىعٛس ٌٍمخث١ّٓ عٍٝ ٌ٘ح حٌـٙي حٌعٍّٟ عٍٝ رلغ ِؼً ٌٖ٘  –حالْ 

حٚ ٔمظَف ٔيٚس ع١ٍّش طلض عٕٛحْ )) طؤى٠ذ حٌظخَ٘س فٟ عَحلٕخ ح١ٌَٛ :  

 حٌطفٌٛش ر١ٓ حٌّّٔٛف ٚحٌّلٌٍٚ((

   -يز ًًسائل التنفيذ :كفالت الذًلت ] لحمٌق الطفل [ بين التنظ

ِٓ عخثٍظٗ) حْ  فخأللَد حأللَدِخ طميَ عىْ ٌٕخ كمٛق حٌطفً عٍٝ ٚحٌي٠ٗ , ػُ      

ػُ ٠ؤطٟ ىٍٚ حٌيٌٚش ٟٚ٘ ح٠ٌّخْ حٌعخَ ٌلمٛق ؿ١ّل حفَحى  (طّىٕٛح ِٓ ًٌه 

ففٟ ىٌٚش حالٓالَ ال ٠ّىٓ حْ ٠ٍٙه فَى   ٠ع١ٍٗحٌّـظّل ُِٕٚٙ ) حٌطفً( ِٚٓ 

ٚطلْ رعـِٖ  ِىخٔٗطٕظَ ح١ٌٗ , ٚطعَف  –حٞ حٌيٌٚش  –ٛغ١َحً وخْ حَ وز١َحً ٟٚ٘ 

ٌمٌٛٗ ٍٛٝ هللا ع١ٍٗ ٍُٚٓ :  ٚكخؿظٗ ٚعُٖٛ , ؿخل فٟ َٗف حالِخَ حٌ٘ٛوخٟٔ 

فؤ٠ّخ ِئِٓ ِخص ٚطَن ِخال فٍظَػٗ عٜزظٗ ِٓ وخٔٛ , ِٚٓ طَن ى٠ٕخً حٚ ١ٟخعخً 

١ٍؤطٕٟ فؤٔخ ِٛالٖ   لخي حٌ٘ٛوخٟٔ : حٔٗ حٗعخٍ رخٔٗ ) ع١ٍٗ حٌٔالَ( وخْ ٠م٠ٟ ِٓ ف

ِخي حٌّٜخٌق حٞ ِٓ ر١ض حٌّخي فخٌّلظخؽ ٚحٌّي٠ٓ ٚحٌعخؿِ ِٚٓ ال ِخي ٌٗ ٠ـي ِخ 

ع١ٍٗ ٍُٚٓ   وٍىُ ٍحة ٚوٍىُ  هللا٠ٔي كخؿظٗ ِٓ ر١ض حٌّخي   . ٚفٟ لٌٛٗ ٍٛٝ 

حٌّئطّٓ حٌٍّظَِ ٛالف ِخ لخَ ع١ٍٗ ٚ٘خ  ِٔئٚي عٓ ٍع١ظٗ   حٌَحعٟ ٘ٛ حٌلخفع

ٔظَٖ فف١ٗ حْ وً ِٓ وخْ طلض ٔظَٖ ٗت فٙٛ ِطخٌذ رخٌعيي ف١ٗ ٚحٌم١خَ ٘ٛ طلض 

رّٜخٌلش فٟ ى٠ٕٗ ٚى١ٔخٖ ِٚظعٍمخطٗ   ٚحُ٘ ِمخٛي حالفَحى فٟ ى١ٔخُ٘ حْ طٔي 

كخؿخطُٙ ح٠ٍَٚ٠ٌش رىفخٌش ِٓ حٌيٌٚش عٕي عـُِ٘ عٓ ٓي٘خ , ٚلي فمٗ ٚالس حالٍِٛ 

ح حٌّمٜي ٠مٛي ١ٓئخ عَّ ) ٍٟٟ هللا عٕٗ ( ٌجٓ ع٘ض ١ٌٍٍّّٔٓ ١ٌزٍغٓ حٌَحعٟ ٌ٘

رعيْ كمٗ ِٓ ٌ٘ح حٌّخي
(٘7) 

حْ  –ِخ ٠فُٙ ِٓ ٌٖ٘ حٌٕٜٛٙ ٚغ١َ٘خ وؼ١َ حٌىؼ١َ  

حالٓالَ لي َٗة ِخ ٠ّٔٝ   رخٌىفخٌش حالؿظّخع١ش   ٟٚ٘ ِٓ ِزظىَحص حالٓالَ حٌظٟ 

ٌِٕ حوؼَ ِٓ هّٔش عَ٘ لَٔخً ٚطعي ِٓ حُ٘ حٌّزخىة  حٌؼخرظشحٌمٛحعي ٌٙخ ٟٚل 

رً  – 9ٗ8ٔوخْٔٛ حالٚي ٕٓش  ٓٔحالٔٔخ١ٔش حٌظٟ ٓزمض ١ِؼخق كمٛق حالٔٔخْ 

ٌُ ٠٠ّٓ ك١خس حٌعّخي ٚحٌفالك١ٓ  ألٔٗ 9ٗٔٔعخَ  حأل٠ٍٟٚٔ١ظفٛق عٍٝ ١ِؼخق 

ٚحٌٛؿٖٛ ٚحالع١خْ حٌٝ حٌفمَحل  حألغ١ٕخلؿّعخل ِٓ  رخألِشرً عٕٟ , فلٔذ 

 ِٓ حٚٓٛحل وخٔٛ ,ًوٍٛحً ٚحٔخػخً , ّٔخو١ٓ ٚحٌّع٠ُٛٓ حٌمخى٠ٍٓ ُِٕٙ ٚحٌعخؿ٠ِٓ ٚحٌ

فمي ّٟٓ ٌٍـ١ّل ك١خس  ح١ٌٍّّٔٓ حَ ِٓ حً٘ حٌىظخد حَ ِٓ حٌّعخ٘ي٠ٓ ٚحٌّٔظؤ١ِٕٓ ..

فظىخً  ح٢فخصو٠َّش وّخ ّٟٓ كّخ٠ظُٙ ِٓ حٌفمَ ٚحٌَّٝ ٚحٌـًٙ ٌٖٚ٘ حٌؼالع حٗي 
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لمٛق حالٓخ١ٓش حٌرخٌطفٌٛش ١٠ٔف ع١ٍٙخ كخٌش ) فميحْ حالِٓ ( ٌٖٚ٘ آفش طّْ ؿ١ّل 

فٍَٕ ىٍٚ حٌيٌٚش فٟ ح٠مخة ٠ٚعخ١ٔٙخ ح١فخي فٟ ِٕخ١ك عيس ِٕٙخ عَحلٕخ ح١ٌَٛ  ٌٍطفٌٛش

ٚطّى١ٓ حٌفَى حٚ حٌطفً ِٓ حْ ٠ٕعُ رىً ٌٖ٘ حٌلمٛق , فال ٗه حْ ٌٖ٘ حٌلمٛق ٌُ 

ّ٘ٔخص ىعخث١ش طَٕ٘٘خ ىٌٚش حالٓالَ : ٕٚٓزيأ  طىٓ ِـَى ٘ظخفخص حٚ ٗعخٍحص حٚ

فش حٌفمَ فمي عٍّٕخ حْ حالًٛ حْ ٠ٔي حٌفَى آرعَٝ ٚٓخثً حٌيٌٚش ٌٍم٠خل عٍٝ 

كخؿخطٗ رٕفٔٗ عٓ ٠َ١ك حٌعًّ , ٚحٌعًّ حكي عٕخَٛ حالٔظخؽ ٚ٘ٛ حٚي ِٜخىٍ 

حٌىٔذ
(٘8)

رعي ح١ٌَّحع ٚح١ٌٛٛش ِٚٓ ٕ٘خ وخْ عٍٝ حٌيٌٚش طٛف١َ حٌعًّ ٌٍمخى٠ٍٓ  

عٍٝ طى٠ٛٓ ِ٘خ٠ٍل طع١ُٕٙ عٍٝ طٍز١ش حكظ١خؿخطُٙ  ربعخٔظُٙع١ٍٗ ٚرؤؿٍٛ ِـ٠ِش حٚ 

حَ ٓٛحل حوخْ ًٌه فٟ حٌٍِحعش حَ حٌٜٕخعش حَ حٌظـخٍس وً كٔذ ليٍحطٗ ِٚئ٘الطٗ ,

ِٓ عخٔٝ ِٓ ح١ٌ٘وٛهش حٚ حٌَّٝ حٚ عيَ ط١ٔ١َ حٌعًّ ٌٗ ِل حٌميٍس ع١ٍٗ ػزض 

ِٛحٍى ر١ض حٌّخي حالهَٜ وخٌوَحؽ ٚحٌفت  فّٓطفِ كمٗ فٟ : حِٛحي حٌِوخس ٚحْ ٌُ 

... طٌوَ حٌّٜخىٍ حْ حٌفت وخْ ٠ُٛة عٍٝ ح١ٌٍّّٔٓ وخفش غ١ُٕٙ ٚفم١َُ٘ ٚحٌَوخثِ 

, ٚطٌوَ حٌَّحؿل حْ  ٌٍّمخطٍش ٚح٠ٌٌٍش ٚحٌٕٔخل ٚحال١فخي ٚحٌعَد ٚحٌّٛحٌٟ ٚحٌٍمطخل

 ع١ٍٗ ِخوخْ ٠ًٜ حٌٝ ر١ض حٌّخي وخْ ٠مُٔ ر١ٓ ح١ٌٍّّٔٓ كخال فىخْ ) ٍٛٝ هللا

٠عٕٟ حًح ؿخل غيٚس ٌُ ٠ٕظٜف ٍُٚٓ ( ال ٠زمٝ ِخال عٕيٖ ٚال ٠ز١ظٗ , لخي حرٓ ٓالَ : 

حٌٕٙخٍ حال ٚلي لّٔٗ , ٚحْ ؿخل ع١٘ش ٌُ ٠ز١ظٗ , ّٟخْ ٌٍفَى ٌٚلمٛلٗ ٔٚ ع١ٍٗ 

( ِٓ حالعالْ حٌيٓظٍٛٞ ٌيٌٚش حٌّي٠ٕش حٌٍّٕٛس ٚلي ؿعً ١ٓئخ عَّ ٕٔحٌزٕي )

ىٍُ٘ ٠ٕٛٓخ ٌٚىً حَِأس ِٓ  ٕٓٓٓحٌّٙخؿ٠َٓ  )ٍٟٟ هللا عٕٗ ( ٌىً كيع ِٓ

ىٍُ٘ ( ٚوخْ  ٓٓٓٔىٍُ٘ ( ٌٚزم١ش حٌٕٔخل ) ٖٓٓٓحٌٜلخر١خص حٌّٙخؿَحص )

ىٍُ٘ ( ٠ٚع١ٓ ٌٗ ٍُلخ ٠ؤهٌٖ  ٓٓٔىٍُ٘ ( ٌٚىً ٌم٢١ )  ٠ٔٓٓفَٝ ٌىً ٌِٛٛى )

, ٚوخْ ٠ٟٛٛ رُٙ ه١َح  , َٜه١ٌٚٗ وً َٗٙ رّخ ٠ٍٜلٗ ٠ِ٠ٚيٖ ِٓ ٕٓش حٌٝ آ

ُ ٚٔفمظُٙ ِٓ ر١ض حٌّخي , ٚوخْ ) ٍٟٟ هللا عٕٗ ( ٠عطٟ وً ِٓ ٚحؿَس ٍٟخعظٙ

ىٍُ٘ ٠ٕٓٓفطُ 
(٘9)

. 

ِخ َٗعٗ هللا ١ٚزمٗ حٌٕزٟ ِٚٓ رعيٖ حٌٜلخرش ) ٍٟٟ هللا عُٕٙ ( ٌُ ٠ىٓ        

حؿَح ٚال ٛيلش حّٔخ حٓظلمخق ؿ١ّل حفَحى ٍٚعخ٠خ حٌيٌٚش حالٓال١ِش ِٓ ر١ض ِخي 

ِؼً ٌٖ٘ حالؿَحلحص  ,حال٠ِْٛٛ ٚحٌعزخ١ْٓٛ ح١ٌٍّّٔٓ ٌٖٚ٘ ٕٓش ٠ِض ٚٓخٍ ع١ٍٙخ

طعٕٟ حْ حٌيٌٚش لي طّىٕض ر٘ىً وز١َ ِٓ حٌم٠خل عٍٝ حٌفمَ ٚحٌعُٛ ٌـ١ّل حفَحى 

 حٌّـظّل ) ٚحٌطفٌٛش ( ؿِل ِٓ ٌ٘ح حٌّـظّل .

ٚحِخ رخٌٕٔزش حٌٝ حٌٜلش فمي ٍٚٞ عٕٗ ٍٛٝ هللا ع١ٍٗ ٍُٚٓ لخي      
(ٙٓ)

:  عزخى  

٠ل ىحل حال ٟٚل ٌٗ ٗفخل حٚ ىٚحل   ٚ َِحعخس ٌ٘ح حٌـخٔذ هللا طيحٚٚح فخْ هللا ٌُ ٠
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ٍَٟٚس ِٓ ح٠ٌٍَٚحص الْ عيَ َِحعخطٗ ٚطٛف١َٖ ٌّـّٛة حٌٕخّ ٠ئىٞ حٌٝ 

حٔظ٘خٍ حالَِحٝ حٌوطَس ٚحٌفظخوش حٌظٟ طٕٙه حٌطفً ٚحٌ٘خد ٚح١ٌ٘ن , ففٟ 

ّ ٚحٌّيحٍ حٌّٔظ٘ف١خصك٠خٍطٕخ حالٓال١ِش ِخ ١٘٠َ حٌٝ حٔ٘خل حٌوٍفخل ٌٍعي٠ي ِٓ 

ِٕٙخ حٌّخٍٓظخْ حٌع٠يٞ رزغيحى حٌغَر١ش  , حٌطز١ش ِٚخ وخْ ٠ئٌف ِٓ وظذ ١ز١ش

ٌمخَ٘س ِٚيحٍّ حٌطذ ريِ٘ك ٚحٌمخَ٘س رخريِ٘ك ٚحٌٍّٕٜٛٞ  إٌٍٔٛٞٚحٌّخٍٓظخْ 

ٚرغيحى
(ٙٔ)

. 

ٌٍظع١ٍُ فمي حْٓ ٌٗ حٌٕزٟ ٍٛٝ هللا ع١ٍٗ ٍُٚٓ عٕيِخ ؿعً فيحل  رخٌٕٔزشحِخ        

حال١َٓ طع١ٍُ عَ٘س ِٓ حرٕخل ح١ٌٍّّٔٓ حٚ حوؼَ , ٌٚ٘ح ِخ حٔعمي ع١ٍٗ حؿّخة 

, ِٔي ف١ٙخ لٌٛٗ ٓزلخٔٗ :  ْ ٚحٌمٍُ ِٚخ ٠ٔطَْٚ    (حلَأحِش )حٌٜلخرش فؤِظٕخ 

ِـخي َٔ٘ حٌعٍُ  ٚفٟ ١َٓ حٌٜلخرش ٍٟٟ هللا عُٕٙ ِخ ٠ئوي ىٍٚ حٌيٌٚش فٟ

ٚأِخوٓ حٌظع١ٍُ ٚحال٘ظّخَ رخٌّع١ٍّٓ ١ٚخٌزٟ حٌّعَفش ٚعٍٝ َِ حٌعٍٜٛ ٕٚٓىظفٟ 

حٌٝ حطوخً حٌَٓٛي حالعظُ ِٔـيٖ رخٌّي٠ٕش وَّوِ ٌَٕ٘ حالٓالَ فىخْ حٚي  رخإلٗخٍس

ِٔـي حٔزؼمض ِٕٗ حٔٛحة حٌّعَفش كظٝ غيص حٌّٔخؿي حٌـخِعش حٌظٟ ر١ٕض عٍٝ 

ع١ٍّش ٌالٔظخؽ حٌعٍّٟ ٚحٌّعَفٟ ٚحٌٍغٛٞ ٚحٌي٠ٕٟ ٚحٌظفى١َ غَحٍٖ ِٓ حُ٘ حٌَّحوِ حٌ

حٌعمٍٟ ٚفٟ حٌزلغ ٚحٌٕمي ٚحٌّٕخظَس 
(ٕٙ)

... 

حِخ عٓ طى٠َُ حٌعٍّخل ٚر١خْ ِىخٔظُٙ فٕٔظ٘ٙي رمٛي حالِخَ عٍٟ ) ع١ٍٗ حٌٔالَ(       

  حٌعٍُ ه١َ ِٓ حٌّخي حٌعٍُ ٠لَٓه ٚحٔض طلَّ حٌّخي , حٌعٍُ كخوُ ٚحٌّخي ِلىَٛ 

ع١ٍٗ , حٌّخي طٕمٜٗ حٌٕفمش ٚحٌعٍُ ٠ِوٛ رخالٔفخق   ٠ٚمٛي حرٛ ك١ٕفش ٍكّٗ هللا : ِٓ 

زه عٍٝ ٔفٔٗ   ِىخْ حٌعٍُ ٚحٌعٍّخل ىعض ٘خٍْٚ ظٓ حٔٗ ٠ٔظغٕٟ عٓ حٌظعٍُ ف١ٍ

ح١ٌَٗي حٌٝ حْ ٠ٜذ حٌّخل عٍٝ ٠يٞ حرٟ ِعخ٠ٚش ح٠َ٠ٌَ حؿالال ٌٍعٍُ
(ٖٙ) 

ٚفٟ 

حٌفمَحل حِخوٓ ٌٍظع١ٍُ  ألرٕخلُِٓ ١ٓئخ عَّ رٓ حٌوطخد ) ٍٟٟ هللا عٕٗ ( ؿعً 

حٌمَحْٚوخْ ) ٍٟٟ هللا عٕٗ ( ٠فَٝ حٌعطخل عٍٝ طعٍُ  (حٌىظخد)طّٔٝ 
(ٙٗ)

 

, ٚف١ٗ َٜٔ :  رخألِٓحْ ٠ٕعُ  أٔٔخِٟٔـظّل  ألٞ: فّٓ ح٠ٍَٚ٠ٌخص  ٚأه١َح      

ٌظل١ًٜ ؿ١ّل ِخ طٔعٝ حٌيٌٚش ٌظمي٠ّٗ ٌٍطفٌٛش فٟ ِـخالص طٛف١َ ح٠ٌّخْ حالو١ي 

ٚطٛف١َ حالِٓ ٌٍّـظّل ٚحفَحىٖ فَٝ  حٌلخؿخص حالٓخ١ٓش ِٓ ٔفمش ٚٛلش ٚطع١ٍُ .

حالِٓ حٌوخٍؿٟ ٚحٌيفخة عٓ حٌزٍي ٠ٚٔظيي عٍٝ ًٌه  -عٍٝ حٌيٌٚش ٓٛحل فٟ ًٌه :

 رآ٠خص حٌـٙخى ٚغِٚحص حٌٕزٟ حالوََ ٍٛٝ هللا ع١ٍٗ ٍُٚٓ . 

حٌيحهٍٟ رخٌّلخفظش عٍٝ حٍٚحف حٌَع١ش ٚحِٛحٌُٙ ٚحعَحُٟٙ لخي  حألِٓحِخ       

ٗ ٍُٚٓ فٟ كـش حٌٛىحة :  حال حْ ىِخثىُ ٚحِٛحٌىُ ع١ٍىُ ٍٓٛي هللا ٍٛٝ هللا ع١ٍ



 أ منعميي امكرمي عبد شهرزاد                                 3112-1ج -اجملدل امثامن –امكتاب امس نوي 

 

 

921 

) ع١ٍٗ حٌٔالَ (ػَّس حالِٓ ٚحٌٜلش ٚحٌطعخَ  حالعظ٠ٍُٜٚٛ حٌَٓٛي كَحَ ...  

ِعخفٝ فٟ رئٗ عٕيٖ لٛص ٠ِٛٗ  َٓرٗإِٓخ فٟ  ِٕىُ ٚحٌعٍُ فٟ لٌٛٗ :  ِٓ حٛزق

رلٌحف١َ٘خ ٌٗ حٌي١ٔخ ك١ِص فىؤّٔخ
(ٙ٘) 

   

١ٌش حٌيٌٚش حٌّزخَٗ ٍّْٚٔ ِٔئ – رب٠ـخُٚحْ وخْ  –ٚعٍٝ ِخ طميَ عَٟٗ       

ٚهطؤ حْ  , حالكظ١خؿخص حالٔٔخ١ٔش ٌٍَع١ش عِّٛخً ٚحٌطفً ُِٕٙ ٚحٌىخًِ عٓ طٛف١َ

طعٛي ٠ٛ١الً عٍٝ حاللخٍد ل٠خثٙخ فيٍٚ حاللخٍد فٟ طط١ّٕٙخ كخي عـِ حٌٛحٌي٠ٓ 

حاللخٍد ِخ ٌي٠ُٙ ِٓ ِخي ر١ُٕٙ ٚر١ٓ ل٠َزُٙ ٌٚ٘ح  ٠مظُِٔعٕخٖ حْ  حٚ فمَّ٘خ ..

ٌٚ٘ح ِخ طؤرخٖ ح٠ٌَ٘عش طّخِخ ٌّخ ٌٗ ِٓ آػخٍ  ٌإلفَحىِعٕخٖ حٔوفخٝ ِٔظٜٛ حٌّع١٘ش 

ٍٓز١ش عٍٝ حٌفَى ٚحٌّـظّل , وّخ حْ حٌٕفمش ٌُ طىٓ ِفَٟٚش عٍٝ حٌم٠َذ حال حًح 

هللا ع١ٍٗ ٍُٚٓ    ٚحٌظل١ٕ١ٔش ٌمٌٛٗ ٍٛٝ وخْ ٌي٠ٗ ِخ ٠ف٠ً عٓ كخؿخطٗ حالٓخ١ٓش

ٚه١َ حٌٜيلش ِخ وخْ عٓ ظَٙ غٕٟ   ٚحٌٜيلش ٚحٌٕفمش ٓٛحل فخٌغٕٝ ِخ ٠ٔظغٕٟ 

 رٗ حالٔٔخْ ِّخ ٘ٛ ليٍ وفخ٠ظٗ رخٌّعَٚف لخي طعخٌٝ :  ١ٌٕفك ًٚ ٓعش ِٓ ٓعظٗ
(ٙٙ)

.   

 البحث:الخاتمت ًنتائج 

حْ ِٕخىحس حٌّـظّعخص حٌلي٠ؼش رزعٞ حٌلمٛق ح١ٌَٛ : ولمٛق حالٔٔخْ  .ٔ

ٚكمٛق حٌَّأس ٚكمٛق حٌطفً ... طعي كي٠ؼش حٌٕ٘ؤس فمي ظَٙص ِظؤهَس وَىس 

ٌم١خَ حٌؼٍٛس حٌٜٕخع١ش فٟ حٍٚرخ , حٚ وَىس فعً ٌّزيأ حٌل٠َش حاللظٜخى٠ش 

ش هيِخص حٌّطٍمش , فّٓ ّٟٓ ٌٖ٘ حٌلمٛق : كك حالفَحى فٟ حْ طىفً حٌيٌٚ

: حٌٜلش حٌعخِش ٚهيِخص حٌظؤ١ِٓ حالؿظّخعٟ ... حٌن ٚعٕي حٌّمخٍٔش ٌّٕٔخ 

رٟٛٛف حْ ؿً ٌٖ٘ حٌلمٛق لي حلَص ريلح فٟ ط٠َ٘ل وخًِ) وظخرخً ٕٚٓش ( 

ٍٛق ِٚخ ٠ِحي ٠ٍٜق ٌٍظٕف١ٌ فٟ ٚلظٕخ حٌلخَٟ ٚحٌٝ حْ ٠َع هللا حالٍٝ 

 ِٚٓ ع١ٍٙخ . 

    ٕض كمٛق حٌطفً حٌٍم٢١ ٚح١ٌظ١ُ ي حطٜفض ٌٖ٘ حٌلمٛق رخ١ٌٌّٛ٘ش فمي ر١ٌم .ٕ

 .رعٞ حٌيٍحٓخص رخ١ٌّّ٘ٙٓ ( طٜفِٗؼخي ٘ئالل فؤ) 

حالكٔخْ ٚحٌظعخْٚ ... حالؿظّخعٟ حْ ٌٖ٘ حٌلمٛق ف١ٙخ ِٓ حٌوٍك ٚحٌظىخفً  .ٖ

الَ , ٌٚ٘ح ٔظخَ ٟٚ٘ ؿِل ١ٔ٠َ ِّخ ىعخ ح١ٌٗ حٌٕظخَ حالهاللٟ فٟ حالٓ

حِظٍه ّٟخٔخص حٌظطز١ك ٍٚٚعظٗ ٌّخٌٗ ِٓ ٓطٛس ٍٚٓطخْ ٠فٛق ؿ١ّل 

٠عي رخٌـٕش ٠ٚلٌٍ ِٓ حٌٕخٍ , ٌٖٚ٘ حٌٔطٛس ِخ ُحي حٌفىَ  ألٔٗلٛح١ٔٓ حٌزَ٘ 
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ال ٠ٍّه ِٓ  أل١٘ٗٔٙخص  –حٌٟٛعٟ ٠ظطٍل ح١ٌٙخ ٠ٚؤًِ رخٌظّىٓ ِٕٙخ ٌٚىٓ 

 .َِٖ حالهَس ١ٗجخً أ

)حٌىظخد ٚحٌٕٔش ( ِٓ  ِخ َٗعٗ ٌمطف ػّخٍ حألو١يحٌيٌٚش ٟ٘ ح٠ٌّخْ  .ٗ

ىٍٚ٘خ حٌّطٍٛد فٟ َِحلزش ِٓ ٚؿزض ع١ٍٗ  رؤىحلكمٛق ٌٍطفٌٛش ًٌٚه 

ِٚلخٓزش حٌّمَٜ ف١ٙخ عّيح , ػُ حطوخً ىٍٚ٘خ فٟ مٙخ )حالد ػُ حالَ ( ١طلم

حعخٔش ِٓ لَٜ ف١ٙخ ٌعـِ حٚ َِٝ حٚ ١ٗوٛهش , ػُ حٌلَٙ عٍٝ حىحل 

ؿ١ّل طٍه حٌـٙٛى : رخٌظ٠َ٘عخص حٌظٟ طىفً  ىٍٚ٘خ حالوزَ ٚحالُ٘ فٟ طظ٠ٛؾ

,  حٌظ٠ّٕٛشطٕف١ٌ ِخ أٚؿزٗ حٌ٘خٍة حٌلى١ُ , ػُ حلخِش ح٠ٌِّي ِٓ حٌّ٘خ٠ٍل 

ٌٍم٠خل عٍٝ حٌزطخٌش ٚحٌفمَ ٚحٌَّٝ  .ٚحاللظٜخى٠ش ٚحٌٜل١ش ٚحٌظع١ّ١ٍش 

ٚحٌـًٙ ِٚٛحوزش حٌظطٍٛحص حٌّظٔخٍعش فٟ عخٌّٕخ ح١ٌَٛ ٚفٟ ؿ١ّل 

حٌّـخالص فخٌطفٌٛش طٔظلك ِٕخ ًٌه الْ ٌ٘ح حٌطفً ٠عٕٟ ٍؿً حٌغي ٚع١ٍٗ 

 .ٔعٛي ٌزٕخل حٌّٔظمزً ٍُٚٓ ٍٛٛطٗ حٌز١ٙش حٌَّؿٛس 

١ً ؿ١ّل طٍه ٌّٚخ وخْ ) حالِٓ ( ٍو١ِس حٓخ١ٓش ّٟٚخٔش أو١يس ٌظلٜ .٘

حٌـٙٛى حٌّزٌٌٚش ٌظّى١ٓ حٌطفٌٛش ِٓ حْ طٕعُ رلمٛلٙخ , ٚٔظَح ٌٍٟٛل 

حالٓظؼٕخثٟ فٟ عَحلٕخ حٌلز١ذ ٠لًّ حٌزلغ حٌيٌٚش حٌّٔئ١ٌٚش وخٍِش عٓ 

طٛف١َٖ ٚرىً ِخ حٚط١ض ِٓ لٛس ٌمٌٛٗ ٍٛٝ هللا ع١ٍٗ ٍُٚٓ :  وٍىُ ٍحة 

 ٚوٍىُ ِٔئٚي عٓ ٍع١ظٗ   .

  -:التٌصياث

ٌظىخفً حالؿظّخعٟ حالٓالِٟ ( ٚحطوخً ِئٓٔخص حٌّـظّل َٔ٘ ِفَٙٛ ) ح .ٙ

حٌّئٟ ىٍٚ٘خ وخِالً فٟ طٕف١ٌٖ , ٌّخ ٌٗ ِٓ طؤػ١َ ال ٠ّىٓ حٌِ٘ي فٟ ىٍٖٚ 

 حال٠ـخرٟ فٟ حٌظوف١ف عٓ رعٞ ِعخٔخس حٌطفٌٛش فٟ عَحلٕخ ح١ٌَٛ .

حٌم١خَ رخ٠ٌِّي ِٓ حٌيٍحٓخص حٌع١ٍّش حٌظٟ طٍمٟ ح٠ٌٛل عٍٝ : حٌعٕف  .7

ٚحٌمٔٛس ٚحالٟطٙخى حٌظٟ طعخٟٔ ِٕٗ حٌطفٌٛش فٟ حٌعَحق فٟ حالَٓس حٚ 

حٌّيٍٓش حٚ و١ٍّٙخ ١ٌظٕٔٝ ٌٍَّ٘ة حٛيحٍ حٌظ٠َ٘عخص حٌمخ١ٔٛٔش حٌىف١ٍش 

ظَكٕخ ٚلي حلرخٌلي ِٓ ٌٖ٘ حٌظخَ٘س رعي ِعَفش حالٓزخد حٌظٟ طمف ٍٚحل٘خ . 

)) طؤى٠ذ حٌطفٌٛش أٚ طَر١ش حالرٕخل ر١ٓ  –حْ ٗخل هللا  –عٕٛحْ ٌّئطَّ لخىَ

٠ظٌٛٝ حٌظ١ٙجش ٌٗ ٌ٘ح حٌَّوِ  -حٌظؤ١ًٛ ٚحٌظم١ٕٓ  –حٌّعمٛي ٚحٌّلٌٍٚ (( 

حٌّزخٍن ٚحٌعخ١ٍِٓ ف١ٗ ٍث١ٔخ ٚحٓخطٌس ٚرخكؼ١ٓ ِٚٛظف١ٓ  , فُٙ حً٘ ٌٌٌه 

 حٌعخ١ٌش ٚحٌلَٙ حٌّطٍٛد ٚعٙئخ رُٙ حٌع١ٍّش ٚحٌّٟٛٛع١ش ِظٛؿش رخٌّٙش

فسدد هللا خطإٌ ٗجزإٌ خيز اىجزاء أّ ّعٌ اىَ٘ىى ّٗعٌ اىَجية ٗآخز 
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دع٘اّا اُ اىحَد هلل رب اىعاىَيِ ٗاىصالج ٗاىسالً عيى ّثي اىزحَح سيدّا 

 ٍحَد ٗعيى اىٔ ٗاصحاتٔ اجَعيِ 

 

 -:ًمصادرهىٌامش البحث 

ًٌٚه ِخ ظٍض حٌٕظ٠َخص حٌع١ٍّش عخؿِس عٓ ِعَفظٗ ٚفّٙٗ الْ حٌفَى ٚحِىخ١ٔخطٗ .ٔ

 9ٕٓحالٔٔخْ ًٌه حٌّـٙٛي ٙ  –غ١َ لخرً ٌٍم١خّ حٌعٍّٟ ... حٌى١ْٔ وخ٠ًٍ 

 –حٌطزعش حالٌٚٝ  – 7ٕٔٚحٔظَ حٌٕظُ حالٓال١ِش . ى. ١َِٕ ك١ّي حٌز١خطٟ ٙ 

 . 987ٔرغيحى 

حٌغخل حالَٓس حٌغخل طخِخ ) حٌفىَ  ِٓ طٍه حٌٕظُ ِٓ ٠ئًٛ ٔظ٠َخطٗ : عٍٝ.ٕ

ِخ ُحي ٠ظوز٢ فٟ ط٠َ٘عخطٗ حُحل حالَٓس وّخ ٘ٛ حٌلخي فٟ  ٚحألهَ( حٌّخٍؤٟ

 . ِٜٙٗٔيٍ ٓخرك ٙ  –حٌٕظُ حٌغَر١ش .. ى. ١َِٕ حٌز١خطٟ 

 . ٙٗ ح٠٢شٍٓٛس حٌىٙف : ِٓ .ٖ

كي٠غ ٛل١ق عٓ حرٟ حِخِش ٕٓٓ حٌز١ٙمٟ حٔظَ ٛل١ق حٌـخِل حٌٜغ١َ .ٗ

٘ـ ٕ٘ٗٔ( ١ٗ ) – ٙٙ٘ٙ  ِٔلّي ٔخَٛ حٌي٠ٓ حالٌزخٟٔ ؿـ  ُٚرخىطٗ

ٕٓٓٗ. َ 

 َ .ٓٔٔ ح٠٢شٍٓٛس آي عَّحْ : .٘

 َ .ٕٖ ح٠٢شٍٓٛس حٌٍٕٛ : ِٓ .ٙ

كي٠غ ٛل١ق عٓ ح١ٌٔيس عخث٘ش )ٍٟٟ هللا عٕٙخ( ٕٓٓ حرٓ ِخؿش , ٚحٌلخوُ , .7

 .  ٗٙ٘ٙ  ٔحٔظَ ٛل١ق حٌـخِل حٌٜغ١َ ؿـ –ٕٚٓٓ حٌز١ٙمٟ 

 َ .ٕٙ ح٠٢شٍٓٛس حٌٍٕٛ : ِٓ .8

 ن .ٙ٘ ح٠٢شٍٓٛس حالعَحف ِٓ .9

 . ٔٙ  –حٌـِل حٌؼخٌغ  .ٓٔ

 َ.79ٔ ح٠٢شٍٓٛس حٌزمَس : ِٓ  .ٔٔ

كي٠غ ٛل١ق عٓ عؼّخْ ِٕٔي حكّي رٓ كٕزً ٕٚٓٓ حٌظٌَِٞ ٚحرٓ ِخؿٗ  .ٕٔ

 . ٕ٘ٙٔٙ ٕٚحٌلخوُ .. حٔظَ حٌـخِل حٌٜغ١َ ؿـ

ٌٚٙخ ٌٍفمٙخل فٟ ٌٖ٘ حٌـ٠َّش طف١ٜالص ٚطف٠َعخص عي٠يس ال ٠ظٔل حٌزلغ ٌظٕخ .ٖٔ

 . ٖٖٙٙ ٖأٔظَ حٌفمٗ حٌوفٟ ؿـ

 ( طز١لٗ ٚطٕظّٗ .ٌٗ٘مي حلَطٗ وٕيح طّخِخ ٚوٌٌه فخْ ) .ٗٔ

 ن .9 ح٠٢شٍٓٛس حٌظى٠َٛ :  .٘ٔ
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حٌطزعش حالٌٚٝ  ٓٔٙ  –ى. عزي هللا ِلّي حٌـزٍٛٞ  –فمٗ حٌـٕخ٠خص  .ٙٔ

 َ.989ٔ -٘ـ 9ٓٗٔ

, حٌَ٘ف حٌىز١َ  ٕ٘ٙ 8, َٗة حٌوَٟٗ ؿـ 8ٖٖٙٗحٔظَ حٌّغٕٟ ؿـ  .7ٔ

, ٕ٘ٗٙ ٖ,ُحى حٌّعخى ؿـ9ٓٔٙ َٜ٘ حٌِّٟٔ ؿـِوظ ٖٕٔٙ ٕؿـ

, فظق  7ٖٖٙ ٙ, فمٗ حالِخَ ؿعفَ حٌٜخىق ؿـ 8ٖٕٙ ٘حٌزلَ حٌِهخٍ ؿـ 

 . 9ٔٙ  ٙ, حالَ ؿـ 7ٖٔٙ  ٗحٌمي٠َ ؿـ 

 ن .ٗٔ ح٠٢شٍٓٛس ٌمّخْ :  .8ٔ

 ن .ٖٔ ح٠٢شٍٓٛس حالَٓحل :  .9ٔ

حٌطزعش حٌٔخىٓش  – 8٘عزي حٌى٠َُ ٠ُيحْ ٙ ى. –حٌٛؿ١ِ فٟ حٛٛي حٌفمٗ  .ٕٓ

 رغيحى. 977ٔ

حٌمخَ٘س  –ِطزعش ىحٍ حٌظؤ١ٌف  -ُٕٕ٘وٟ حٌي٠ٓ ٗعزخْ ٙ –حٛٛي حٌفمٗ  .ٕٔ

 طع٠َف حٌٌٟٛ ١َٗٚٗ .

 . ٗ٘ ح٠٢شٍٓٛس حٌفَلخْ :  .ٕٕ

 . ٗ ح٠٢شٍٓٛس حالكِحد : .ٖٕ

 . ٘ ح٠٢شٍٓٛس حالكِحد :  .ٕٗ

 ى. ِلّٛى حٌوخٌيٞ  ٖٗٗ٘ٙٔمال ِٓ حالٛٛي حٌفى٠َش ٌٍؼمخفش حالٓال١ِش ؿـ .ٕ٘

ِٕٔي حكّي رٓ كٕزً ٕٚٓٓ  –حرٟ رىَٖ ٚٓ ٓعي )ٛل١ق ( ِظفك ع١ٍٗ ع .ٕٙ

 حرٟ ىحٚى ٚحرٓ ِخؿٗ 

 حالٛٛي حٌفى٠َش ٌٍؼمخفش حالٓال١ِش  -ِٜيٍ ٓخرك  .7ٕ

  98ٔٙٙريحثل حٌٜٕخثل ؿـ .8ٕ

 99ٔٙ  ٙحٌّٜيٍ حٌٔخرك ؿـ  .9ٕ

  7ٕٙٙ  ٕحٔظَ طف١ًٜ ًٌه حٌفمٗ حٌلٕفٟ فٟ ػٛرٗ حٌـي٠ي ؿـ  .ٖٓ

َ  9ٙٓٔر١َٚص  – 8ٖٔٙ  ٘ؿـ –ح١ٌ٘ن حكّي ٍٟخ  –ِعـُ ِظٓ حٌٍغش  .ٖٔ

 ىحٍ ِىظزش حٌل١خس  –

 َ (ٕ) ح٠٢شٍٓٛس حٌٕٔخل : ِٓ  .ٕٖ

 َ (ٓٔ) ح٠٢شٍٓٛس حٌٕٔخل : ِٓ  .ٖٖ

 حٌـ١ًىحٍ  -١ٔ -ٕٖٗٙٔحرٓ وؼ١َ ؿـ –حٔظَ طف١َٔ حٌمَآْ حٌعظ١ُ  .ٖٗ

 988َٔ-8َٓٗٔ ر١َٚص

ِٓ كي٠غ ِخٌه رٓ  7ؽ9ٓٗ7ٍٕٔٚحٖ حالِخَ حكّي فٟ ِٕٔيٖ حٌلي٠غ ٍلُ  .ٖ٘

 حٌلخٍع )ٍٟٟ هللا عٕٗ(

  9 ح٠٢شٍٓٛس ح٠ٌلٝ:  .ٖٙ
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 َٕٕٓ ح٠٢شٍٓٛس حٌزمَس : ِٓ  .7ٖ

 َٕٕٓ ح٠٢شٍٓٛس حٌزمَس : ِٓ  .8ٖ

ٍٚحٖ حٌطزَحٟٔ عٓ حرٓ )عَّ ٍٟٟ هللا عٕٗ( .. حٌظَغ١ذ ٚحٌظ١َ٘ذ ..  .9ٖ

 َِٜ  –ِطزعش حٌٔعخىس  –َ 9ٕٙٔحٌطزعش حالٌٚٝ  ٖٔٙ ٌٌٍٍّٕ٘ٞ ؿـ

ِٚخ رعي٘خ حٌطزعش  8ٖٔٔخؿٟ ِعَٚف ٙ –ٍس حٌعَر١ش حٛٛي حٌل٠خ .ٓٗ

 َ.9ٙ9ِٔطزعش حٌظ٠خِٓ  –حٌؼخ١ٔش 

 َ ٖٖٕ ح٠٢شٍٓٛس حٌزمَس : ِٓ  .ٔٗ

  ٖ٘٘ٙ ٕكخ١ٗش حٌيٓٛلٟ ؿـ .ٕٗ

َٗوش  9ٖٕٙٗعزي حٌَكّٓ حٌـ٠َِٞ ؿـ –حٌفمٗ عٍٝ حٌٌّح٘ذ حالٍرعش  .ٖٗ

 ر١َٚص  –ىحٍ حالٍلُ 

  ٖٕٔٔٙحكّي ٍٟخ ؿـ –ِعـُ ِظٓ حٌٍغش  .ٗٗ

  ٖٓٗحالكٛحي حٌ٘و١ٜش ى. حكّي عز١ي حٌىز١ٟٔ ٙ  .٘ٗ

حٌفمٗ عٍٝ حٌٌّح٘ذ حالٍرعش ِٜيٍ ٓخرك / ٚحٌفمٗ ح١ٌَّٔ فٟ حٌعزخىحص  .ٙٗ

  ٕٓٔٚحٌّعخِالص حكّي ع١ٔٝ عخٍٗٛ ٙ 

 َ ٖٖٕ ح٠٢شٍٓٛس حٌزمَس : ِٓ  .7ٗ

 َ ٖٖٕ ح٠٢شٍٓٛس حٌزمَس : ِٓ  .8ٗ

 8َٕ ح٠٢شٍٓٛس حٌلؾ : ِٓ  .9ٗ

 َٕٗ ح٠٢شٍٓٛس حٌظٛرش : ِٓ  .ٓ٘

  7ٗ ح٠٢شحٌفَلخْ :  ٍٓٛس .ٔ٘

ٛل١ق حٌـخِل  –ِٕٔي حرٟ ٠عٍٝ ٚحٌطزَحٟٔ فٟ حٌىز١َ  –حٌلي٠غ ٛل١ق  .ٕ٘

  8ٖ7ٙ ٕحٌٜغ١َ ٠ُٚخىطٗ ؿـ 

  ٙ ح٠٢شٍٓٛس حٌظل٠َُ :  .ٖ٘

 ٕٔٔٙ ٔٔفظق حٌزخٍٞ ؿـ .ٗ٘

 ٍٚحٖ حرٓ ِخؿٗ ِٓ كي٠غ حرٓ عزخّ ٚ٘ٛ ِظفك ع١ٍٗ  .٘٘

 ١َٚص ر –ىحٍ حٌىظذ  –َ ١ٔ98ٙ حالٌٚٝ  78ٙ  ٖحك١خل عٍَٛ حٌي٠ٓ ؿـ .ٙ٘

 ٌٍزخلالٟٔ  –حٌظ١ّٙي  .7٘

ى. ِلّي رٓ حكّي رٓ ٛخٌق ٙ  –حٔظَ ِٕٙؾ حالٓالَ فٟ ِعخٌـش حٌفمَ  .8٘

ى.  –٘ىٍٗ حٌفمَ ٚو١ف عخٌـٙخ حالٓالَ ِ –َ ٚحٔظَ ٕ٘ٓٓ/١ٔ – ٖ٘ٔ

 َِٜ حٌمخَ٘س  -٘ـ  ٕٔٗٔ – ٠7ٖ٘8ٛٓف حٌمَٟخٚٞ ٙ 

ٚحٔظَ ١َٓس عَّ رٓ  ِٖٖٖٜيٍ ٓخرك ٙ  –ف ٚٔخؿٟ ِعَ –حٔظَ  .9٘

 َ 9ِٕٗٔطزعش حٌٔعخىس  ٖٕٔحٌوطخد ٙ 
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 ِٕٔي حرٓ كٕزً ٕٚٓٓ حرٟ ىحٚى ٚحٌلخوُ  –كي٠غ ٛل١ق  .ٓٙ

  ٔ٘ٗٙ  –ٔخؿٟ ِعَٚف ِٜيٍ ٓخرك  – ٕٙٚ .ٔٙ

  8ٙ ٗٔحٌوط١ذ حٌزغيحىٞ ؿـ  .ٕٙ

  ١ٓٚ٘8َس عَّ رٓ حٌوطخد ٙ  ٕٔٙحالِٛحي ٙ  .ٖٙ

 ٌٍزوخٍٞ ىد حٌّفَى حال –كي٠غ كٔٓ عٓ عزي هللا رٓ ِلٜٓ  .ٗٙ

 َ 9 ح٠٢شٍٓٛس حٌطالق : ِٓ  .٘ٙ
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 حقوق المرأة المسلمة بين عالمية اإلسالم والعولمة
 

 م.د عباس على حميد العبيدي                  أ.م.د عبد هللا جاسن الجنابً    

 

 عبٓؼخ د٣ب٠ُ / ٤ًِخ اُؼِّٞ انعى٤ٓخ

ٛزا اُجؾش ٛٞ ػجبسح ػٖ هشاءح ٝاهؼ٤ةخ ٝٓوبسٗةخ ٝٓٞمةٞػ٤خ ٌُٔبٗةخ أُةش ح 

ٝثة٤ٖ اُؼُٞٔةخ    ر ٣غةؼ٠ اُـةشة  ُة٠ رـش٣ةت ث٤ٖ ػب٤ُٔخ انعةىّ اُةذ٣ٖ اُؾ٤٘ةق   

أُش ح أُغِٔخ ٖٓ خىٍ  مةؼبف أُجةبدو ٝاُوة٤ْ اُزة٢ رةهٖٓ ثٜةب أُةش ح كة٢ اُؼةبُْ 

 –انعى٢ٓ   ٝفٜشٛب ك٢ ثٞروخ اُؼُٞٔةخ اُـشث٤ةخ   اُزة٢ رشكةغ اُؾةؼبساد اُشٗبٗةخ 

قة٤زٜب اُذ٣ٔوشاه٤خ   ؽوٞم انٗغبٕ   اُذكبع ػٖ أُش ح   ٝفٞو ثٜب  ٠ُ ٓؾٞ ؽخ

ٝرز٣ٝجٜب ثٔب ٣غ٠ٔ ظِٔب " اُ٘ظبّ اُؼب٢ُٔ اُغذ٣ذ "   اُةز١ ٛةٞ كةشك كٌةش ٝاؽةذ   

 رؾذ ٗٔو صوبك٢ ٝاؽذ ٓؼِّٞ. 

ُٝزغ٤ِو اُنٞء ثؼٔن ٝدهخ ػ٠ِ ٛةزا أُٞمةٞع اسرةاٟ اُجبؽضةبٕ ر٘ةبٍٝ ٛةزا 

 أُٞمٞع ٖٓ خىٍ ٓجؾض٤ٖ  عبع٤ٖ : 

  ًٝزجةةٚ اوعةةزبر أُجؾةةش الٍٝ : ٗظةةشح  عٔب٤ُةةخ كةة٢ ؽوةةٞم أُةةش ح أُغةةِٔخ 

 أُغبػذ اُذًزٞس ػجذ هللا عبعْ ًشد١ اُغ٘بث٢ . 

أُجؾش اُضب٢ٗ : اُؼُٞٔخ ٝأُش ح أُغِٔخ   ًٝزجٚ اُذًزٞس ػجةبط ػِة٠ ؽ٤ٔةذ 

 اُؼج٤ذ١ .

 صْ خزْ اُجؾش ثاْٛ اُ٘زبئظ ٝاُزٞف٤بد . ٝهللا أُٞكن . 

 أُجؾش الٍٝ : ٗظشح  عٔب٤ُخ ك٢ ؽوٞم أُش ح أُغِٔخ

ٖٓ عٜةخ اُؾوةٞم اُزة٢ ٝكشٛةب ُٜةب   رُةي  ٕ ىّ أُش ح ػ٘ب٣خ ثبُـخ  ٠ُٝ انع

رِي اُؾوٞم ٓ٘ؾخ ا٤ُٜخ صجزذ ث٘قٞؿ اُؾش٣ؼخ أُؼظٔخ ٖٓ اُوشإٓ اٌُش٣ْ ٝاُغة٘خ 

اُ٘ج٣ٞخ أُطٜشح   ٤ُٝظ لؽذ ٖٓ اُ٘ةبط ٜٓٔةب ًةبٕ  ٕ ٣غةِجٜب رِةي اُؾوةٞم   لٜٗةب 

َِّٓ٘خً ثؾش٣خ   ثَ ػط٤خ  ٤ُٜخ .  ٤ُغذ 

أُؾون  ثٞ  عؾبم اُؾبهج٢ سؽٔٚ هللا رؼب٠ُ : " ؛ لٕ ٓب ٛٞ ؽن  هبٍ اوٓبّ

ُِؼجذ  ٗٔةب صجةذ ًٞٗةٚ ؽوًةب ُةٚ ث صجةبد اُؾةشع رُةي ُةٚ  و ثٌٞٗةٚ ٓغةزؾوًب ُةزُي ثؾٌةْ 

الفَ.... ٝ را ًبٕ ًزُي؛ كٖٔ ٛ٘ب صجذ ُِؼجذ ؽن ٝهلل ؽن  كآب ٓةب ٛةٞ هلل فةشكًب؛ 
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جذ ك٤ٚ اوخز٤بس ٖٓ ؽ٤ش عؼَ هللا ُٚ رُةي  كى ٓوبٍ ك٤ٚ ُِؼجذ  ٝ ٓب ٓب ٛٞ ُِؼجذ؛ كِِؼ

و ٖٓ عٜخ  ٗٚ ٓغزوَ ثبوخز٤بس"
ٔ

 . 

ٝٛةةزٙ اُؾوةةٞم ُٔةةب ٓ٘ؾزٜةةب اُؾةةش٣ؼخ اثزةةذاًء   كبٜٗةةب ٝمةةؼذ ُٜةةب اُنةةٔبٗبد 

اٌُبك٤خ ُؾٔب٣زٜب ٖٓ أُقبدسح ٖٓ عٜخ اُؾبًْ    ٝ ؿ٤شٙ   ٝرُي لٕ هللا رؼب٠ُ  ٓش 

) ٣ةب  ٣ٜةب اُةز٣ٖ آٓ٘ةٞا  ه٤ؼةٞا هللا ؼب٠ُ :اُ٘بط ع٤ٔؼب ثطبػزٚ ٝهبػخ سعُٞٚ   هبٍ ر

كزِي اُؾوٞم رؾزةشّ    ( .ٖٖ)عٞسح ٓؾٔذ:  ٝ ه٤ؼٞا اُشعٍٞ ٝو رجطِٞا  ػٔبٌُْ (

 لٜٗب ٖٓ رٔبّ اُطبػخ هلل ٝسعُٞٚ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعَِّْ . 

َّٕ  ُطَّ ٛةةزٙ اُؾوةةٞم هةةبئْ ػِةة٠ ٓجةةذ  ػظةة٤ْ رذٗةةذٕ ؽُٞةةٚ اُؾةةشائغ  ٝو ٣خلةة٠  

٤ٖٗ اُٞمؼ٤خ   ٓغ اُلشهةبٕ اُٞامةؼ ثة٤ٖ ٓةب ٛةٞ ٓزٌبٓةَ سثةب٢ٗ   اُغٔب٣ٝخ   ٝاُوٞا

 . ٝهبفش  ٗغب٢ٗ    ػ٢٘ ثزُي ٓجذ  أُغبٝاح ث٤ٖ اُشعَ ٝأُش ح 

ٝأُوقٞد ثبُٔغبٝاح ك٢ اُؼشف اُؾشػ٢ : أُٔبصِخ ك٢ الؽٌبّ اُؾشػ٤خ ث٤ٖ 

اص٤ٖ٘  ٝ  ًضش
ٕ

أُش ح ك٢   ٝهذ عبء انعىّ اُؾ٤٘ق ٓؼِ٘ب ٓجذ  أُغبٝاح ث٤ٖ اُشعَ ٝ

ُْ اَُّةةِز١  ة ٌُ َةةب اَُّ٘ةبُط ارَّوُةٞا َسثَّ  فةَ اُخِوةخ انٗغةب٤ٗخ  كوةةبٍ هللا عةجؾبٗٚ  رؼةب٠ُ َ ٣َةب  ٣ََّٜ

َعَٜب { ) عٞسح اُ٘غةبء :  ْٝ َْٜ٘ب    َ ِٓ َخََِن  َٝ اِؽَذٍح  َٝ ْٖ َْٗلٍظ  ِٓ  ْْ ٌُ (    ٝهةبٍ رؼةب٠ُ َ َٔخَِوَ

ْٖ رَ  ِٓ  ْْ ًُ َب اَُّ٘بُط  َِّٗب َخَِْوَ٘ب ْْ ٣َب  ٣ََّٜ ٌُ َٓ َش ًْ َ  َّٕ ََ ُِزََؼبَسكُٞا  ِ هَجَبئِ َٝ ْْ ُؽُؼٞثًب  ًُ َِْ٘ب َعَؼ َٝ ْٗض٠َ  ُ َٝ ٍش  ًَ

 } ْْ ًُ ِ  َْروَب َْ٘ذ هللاَّ   ٝٓجةذ  أُغةبٝاح ث٤ٜ٘ٔةب كة٢ اوٗزغةبة (  ٖٔ) عةٞسح اُؾغةشاد : ِػ

حٌ { َٞ َٕ  ِْخ ُٞ٘ ِٓ ْه ُٔ ُْ ب ا َٔ ُؾغةشاد ) عٞسح ا     ٠ُ اُغبٓؼخ انعى٤ٓخ   كوبٍ رؼب٠ُ: َ  َِّٗ

ٝفشػ كوٜبء انعىّ ثإ خطبة الٓخ انعى٤ٓخ ك٢ اُوشإٓ اٌُةش٣ْ ٣ؾةَٔ  ( ٓٔ: 

اُغ٘غ٤ٖ: اُزًش ٝالٗض٠ ُٝٞ ًبٕ ثق٤ـخ اُزز٤ًش
ٖ

. 

ٝاُوبػذح اُؼبٓخ ك٢ اُؾش٣ؼخ انعى٤ٓخ:  ٕ أُش ح رغب١ٝ اُشعَ كة٢ اُؾوةٞم 

عةةَ ثٔةةب ٣وبثةةَ ٝاُٞاعجةةبد  كِٜةةب ٓضةةَ ٓةةب ُةةٚ ٝػ٤ِٜةةب ٓضةةَ ٓةةب ػ٤ِةةٚ  ٝٛةة٢ رِزةةضّ ُِش

اُزضآبرٚ ُٜب  كٌَ ؽن ُٜب ػ٠ِ اُشعَ ٣وبثِٚ ٝاعت ػ٤ِٜب ُِشعَ  ًَٝ ؽن ُِشعةَ 

ػ٤ِٜب ٣وبثِٚ ٝاعت ػ٠ِ اُشعَ ُٜب. 
ٗ

  

ٖٝٓ أُؼِّٞ ٌَُ  ؽذ  ٕ اُؾش٣ؼخ ػبٓخ ٌُةَ اُغة٘ظ اُجؾةش١ دٕٝ ٗظةش  ُة٠ 

ٍ ػ٤ِةٚ اخزىف اوُٞإ ٝاوُغٖ ٝاُِـبد   ٝػ٤ٓٞٔزٜب ٤ًِٝزٜةب ُِةزًٞس ٝاوٗةبس رةذ

                                                 
1

 و . 1991ْـ 1411،  1د : يشٕٓس دغٍ ، داس اثٍ ػفبٌ ، ط/ 3/104انًٕافمبد ، انشبطجٙ  
2

م فٙ أدكبو انًشأح ٔانجٛذ انًغهى ، د  عبنخ ، ثٛشٔد ، ، يؤعغخ انش 4/113ػجذ انكشٚى صٚذاٌ  -انًفصَّ

 و . 1993ْـ 1413،  1ط/
3

  3/1146رصذس ػٍ يُظًخ انًؤرًش االعاليٙ ثجذح  ،  يجهخ يجًغ انفمّ االعاليٙ 
4

ْـ 1426، 1، داس انكزت انؼهًٛخ ثٛشٔد ، ط/1/22انزششٚغ انجُبئٙ اإلعاليٙ ، ػجذ انمبدس ػٕدح  

  و.2005
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ٗقٞؿ ًض٤شح ٜٓ٘ب هُٞٚ رؼب٠ُ : )هَ ٣ةب  ٣ٜةب اُ٘ةبط  ٗة٢ سعةٍٞ هللا  ُة٤ٌْ ع٤ٔؼةب ( 

اُؼجةبط  ؽٔةذ ثةٖ ٓؾٔةذ ثةٖ أُٜةذ١ ثةٖ ( هبٍ اُؼىٓخ  ثةٞ 1٘ٔ)عٞسح الػشاف : 

َّ عىُٚ : َهَ{ ٣ب ٓؾٔةذ : ٣َةب  ٣ٜةب اُ٘ةبط ػغ٤جخ  سؽٔٚ هللا رؼب٠ُ : )٣وٍٞ اُؾّن ع

ٍُ هللا  ٤ٌُْ ع٤ٔؼً  ب{ ؛ الؽٔش ٝالعٞد   ٝاُؼشة ٝاُؼغْ   ٝانٗظ ٝاُغةٖ  ٢َٗ سعٞ

  خـ ثٜزٙ اُذػٞح اُؼبٓخ   ٝ ٗٔب ثؼضذ اُشعَ  ٠ُ هٜٞٓب خبفخ. كبدع اُ٘بط  ٣ٜةب 

اُشعٍٞ  ٠ُ هللا رؼب٠ُ(
٘

 . 

 

ٝلٕ اٌُةةىّ ػِةة٠ اُؾوةةٞم ه٣ٞةةَ ُز٘ٞػٜةةب   ٝاخةةزىف روغةة٤ٔبرٜب   ٝسثٔةةب 

 صىصخ  هغبّ : ُزذاخِٜب  ؽ٤بٗب ٣ٌٔ٘٘ب عؼِٜب ر٘ذسط ك٢ 

 اُوغْ الٍٝ : اُؾوٞم اُؼبٓخ

 اُوغْ اُضب٢ٗ : اُؾوٞم اُخبفخ 

ٗب اُؾوٞم ػٔٞٓب  ُة٠ ٛةزٙ الهغةبّ  اُوغْ اُضبُش : اُؾوٞم اُغ٤بع٤خ   ٝٓغ سدِّ

كبٗٚ ٣٘ذسط رؾذ ًَ هغْ ٜٓ٘ب عِٔةخ ٓةٖ اُؾوةٞم   كِةْ ٣جةن ُ٘ةب او  ٕ ٗخزقةش ك٤ةٚ 

 اُزٞك٤ن . ٗغزٔذ اُؼٕٞ ٝهللا اٌُىّ اخزقبسا و ٣خَ ثبُٔوقٞد   ٖٝٓ 

اُوغْ الٍٝ : اُؾوةٞم اُؼبٓةخ : ٝٛة٢ اُؾوةٞم اُنةشٝس٣خ ُهٗغةبٕ ثبػزجةبسٙ 

اٗغبٗب ٝكشدا ٣ؼ٤ؼ ك٢ ٓغزٔغ   ٝك٢ دُٝخ ٣ؼزجش ٖٓ سػب٣بٛب   ٝو ٣ٌٔ٘ٚ اوعزـ٘بء 

ػٖ ٛزٙ اُؾوٞم   ٢ٛٝ ٓوشسح ُؾٔب٣زٚ   ُِٝؾلبظ ػ٠ِ ًشآزٚ ٝآد٤ٓزٚ  
ٙ

 . 

 وٞم : ٖٝٓ  ْٛ ٛزٙ اُؾ

 واالعتقادحك حريت انرأي وانتعبير وانتفكير  -9

ٝٛزا اُؾن ُْ ٣اخز ٌٓبٗٚ اُىئن ك٢ ا١ ػقش ٖٓ اُؼقٞس   ٝرؾةذ ظةَ ا١ 

هبٕٗٞ   اٝ ؽش٣ؼخ   او ثشػب٣خ اُؾش٣ؼخ اوعى٤ٓخ   ؽ٤ش هجوةذ ثقةٞسح فةؾ٤ؾخ 

   ٝرُي ٖٓ خىٍ ٝهبئغ ًض٤شح ٜٓ٘ب : 

هللا   فة٠ِ هللا ػ٤ِةٚ ٝعةِْ كة٢ ٓغبدُخ آةش ح ٝٛة٢ خُٞةخ ث٘ةذ ؽٌة٤ْ ُشعةٍٞ 

هن٤خ ؽبهٜب ٓغ صٝعٜب  ٝط ثٖ اُقبٓذ ثؾإ ظٜبسٙ ٜٓ٘ب 
7

 . 

ٜٝٓ٘ب : سدَّ آش ح ٖٓ ػبٓخ أُغ٤ِٖٔ ٝاػزشامٜب ػ٠ِ خ٤ِلةخ أُةه٤ٖ٘ٓ ػٔةش 

ػ٘ةذٓب  ساد ٝمةغ ؽةذل ُِٜٔةٞس   ٝاُضٓزةٚ اُؾغةخ ثوُٞةٚ ثٖ اُخطةبة سمة٢ هللا ػ٘ةٚ 

ُْ اْعزِ رؼب٠ُ  ْٕ  ََسْدرُ ِ َٝ ْ٘ةُٚ : ) ِٓ ْ٘طَبًسا كَةَى رَاُْخةُزٝا  َّٖ هِ ْْ  ِْؽَذاُٛ آَر٤َْزُ َٝ ٍط  ْٝ َٕ َص ب ٌَ َٓ ٍط  ْٝ ٍَ َص ْجَذا
                                                 

5
 و . 2002ْـ 1423،  2كزت انؼهًٛخ ، ثٛشٔد ، ط/، داس ان 2/559انجذش انًذٚذ ، اثٍ ػجٛجخ انفبعٙ  
6

 .  4/189انًفصم  
1

  ٔرفصٛم ٔثٛبٌ ْزِ انًُبظشح فٙ انمشآٌ انكشٚى فٙ عٕسح انًجبِدنخ . 
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ج٤ًِ٘ب (  ُٓ ب  ًٔ َٝ ِْص ْٜزَبًٗب  كشعغ ػٖ س ٣ٚ ٝٛٞ اُخ٤ِلةخ  (ٕٓ) عٞسح اُ٘غبء: َؽ٤ْئًب  َرَاُْخُزَُٝٗٚ ثُ

   ٝهبٍ :  فبثذ آش ح   ٝ خطا ػٔش .

  آب ٖٓ عٜخ اُزل٤ٌةش ٝاُ٘ظةش ٝأُىؽظةخ  ٛزا ٖٓ عٜخ ؽش٣خ اُزؼج٤ش ٝاُشا١

: ) ًةةزُي ٣جةة٤ٖ هللا ٌُةةْ او٣ةةبد ُؼٌِةةْ ٝاُزآةةَ كةةبُوشإ ِٓةة٢ء ثةةزُي ٓ٘ةةٚ هُٞةةٚ رؼةةب٠ُ

 ( . ٢ٕٔ)عٞسح اُجوشح: رزلٌشٕٝ ( 

ٝٛزا ٓب آش ثٚ اُوشإ هجَ اوػىٕ اُؼب٢ُٔ ُؾوٞم اوٗغبٕ ثٔئبد اُغ٤ٖ٘ 
1

. 

 ١ اعز٘جبه  –رُي إ ثبة اوعزٜبد ٣ٝ٘ذسط رؾذ ٛزا اُ٘ٞع ؽش٣خ اوعزٜبد : 

ٓلزٞػ ك٢ اوعىّ ُٔةٖ ًةبٕ اٛةى ُةٚ   ٝكة٢  -اوؽٌبّ اُؾشػ٤خ ٖٓ ادُزٜب اُزلق٤ِ٤خ 

  ٝارا ًةةبٕ ثةةبة اوعزٜةةبد ٓلزٞؽةةب كةة٢ اوعةةىّ ٓغةةبٍ اوعزٜةةبد أُغةةٔٞػ ثةةٚ ؽةةشػب 

ح كبُؾش٣خ ك٤ٚ صبثزخ ٌَُ اٗغبٕ سعى ًبٕ اٝ آشاح   إ ٝعةذد ك٤ةٚ اُؾةشٝه أُؼزجةش

ك٤ٚ ٖٓ  ٤ِٛخ ٌِٝٓخ ٝٓشاػبح سٝػ اُؾش٣ؼخ ٝهٞاػذٛب .
٢

 

ٝو ٣خل٠ إ رؼبه٢ ٛزٙ اُؾوٞم ٣٘جـ٢ إ و ٣ٌٕٞ عج٤ى ا٠ُ ا٣ةزاء اوخةش٣ٖ 

ٝاومشاس ثْٜ   اٝ اصبسح اُلزٖ   اٝ رغبٝص ؽن اُؾشع   اٝ اُطؼةٖ كة٢ اُةذ٣ٖ   كةبٕ 

مةةشاسْٛ ٛةةزا ٓٔ٘ةةٞع ٓ٘ةةٚ   وٕ ٓةةٖ ؽةةن اوخةةش٣ٖ ٓ٘ةةغ اُزغةةبٝص ػِةة٠ ؽوٜةةْ ثب

ٝا٣زائْٜ.
ٔٓ

 

 انحريت انشخصيت :  -2

٣ٝوقذ ثٜب ؽش٣خ اوٗغبٕ كة٢ اُةشٝاػ ٝأُغة٢   داخةَ ثِةذٙ ٝخبسعةٚ   ٝٛةٞ 

٣خ ثبُؾجظ ٝاُؼوٞثخ دٕٝ ٝعٚ ؽن آٖٓ ػ٠ِ عىٓزٚ ًٝشآزٚ   ٝػذّ رو٤٤ذ ٛزٙ اُؾش

ٝاُؾش٣خ اُؾخق٤خ  فَ اُؾش٣بد اوعبع٤خ ُزؼِوٜب ث٘لظ اوٗغبٕ ٝثق٤ْٔ ًشآزٚ . 

فةة٤ِخ هج٤ؼ٤ةةخ   اصجزٜةةب اُلٌةةش اُوةةب٢ٗٞٗ ٝاُؾةةشػ٢ ٌُةةَ اٗغةةبٕ ٓةةٖ اُةةٞودح   ٝٛةة٢ ا
ٔٔ

ٓزةة٠ اعةةزؼجذرْ  ٝٛةةزٙ اُؾش٣ةةخ ٓغزقةةؾجخ ٝٓغةةزٔشح ُةة٤ظ وؽةةذ إ ٣ؼزةةذ١ ػ٤ِٜةةب .

اُ٘بط ٝهذ ُٝذرْٜ آٜبرْٜ اؽشاسا
ٕٔ

 . 

ر٘ج٤ٚ : ٣غٞص رو٤٤ذ ٛزٙ اُؾش٣خ ُلزشح ص٤٘ٓخ ُِٔقِؾخ اُؼبٓخ ًٔب ٓ٘غ ػٔش ثةٖ 

بثخ ٓةةٖ ٓـةةبدسح أُذ٣٘ةةخ أُ٘ةةٞسح او ثبرٗةةٚ ُٔقةةِؾخ أُغةة٤ِٖٔ اُخطةةبة ًجةةبس اُقةةؾ

                                                 
8

،  1، داس انغالو ، ديشك ، ط/ 41 – 44يصطفٗ انضنًٙ ص :  -عالو ، ددمٕق االَغبٌ فٙ اال 

 و . 2001ْـ 1428
9

داس انفكش  –، داس انفكش انًؼبصش ، ثٛشٔد  256-252ْجخ انضدٛهٙ ص: ٔ -دك انذشٚخ فٙ انؼبنى ، د 

 و . 2006ْـ 1431،  6، ديشك ، ط/
10

 .  4/220انًفصم  
11

 .  81 – 86، دك انذشٚخ ص :  4/190انًفصم  
12

 و  2001، 5، َٓضخ يصش نهطجبػخ ٔانُشش ، ط/ 212دمٕق االَغبٌ ، يذًذ انغضانٙ ص :  
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ًٝٔةةبٍ ٗقةة٤ؾزْٜ   ُىعةةزلبدح ٓةةٖ ٓؾةةٞسرْٜ ٝػِٜٔةةْ ٝؽغةةٖ رةةذث٤شْٛ وٓةةش اُذُٝةةخ 

ُِٔغ٤ِٖٔ 
ٖٔ

 . 

  حك انتعهى وانتعهيى -3

اُةةزؼِْ كةة٢ اوعةةىّ ُةة٤ظ ؽوةةب كوةةو   ثةةَ ٛةةٞ ٝاعةةت ػِةة٠ ًةةَ رًةةش ٝاٗضةة٠ 
ٔٗ

  

غذ ٓب و ٣ؾق٠ ٖٓ اوصةبس اُذاُةخ ػِة٠ كنةَ ٝأُزبَٓ ك٢ ٗقٞؿ اُوشإ ٝاُغ٘خ ٣

اُؼِْ ٝاُزؼِْ ٝاُشؽِخ   ٝكنَ اُؼِٔةبء ٝأُزؼِٔة٤ٖ   ٝهةذ رًةش اُؼىٓةخ أُؾوةن اثةٖ 

ٓةٖ او٣ةبد اُوشا٤ٗةخ   ٝاوؽبد٣ةش  اُو٤ْ ٓبئخ ٝصىص٤ٖ ٝعٜةب كة٢ ؽةشف اُؼِةْ ٝكنةِٚ

 اُ٘ج٣ٞخ   ٝاُ٘ظش اُؼو٢ِ
ٔ٘

. 

َ اُؼِةّٞ اُذ٣ٞ٤ٗةخ ػٔٞٓةب ًبُطةت ث٤ُٝظ أُوقٞد ٛ٘ب كوو اُؼِّٞ اُؾشػ٤خ   

 ٝكشٝػٚ   ٝاُلِي ٝا٤ٔ٤ٌُبء ٝاُ٘جبد  ُخ . 

هبٍ اوٓبّ اُـضا٢ُ سؽٔٚ هللا رؼب٠ُ : " اػِْ  ٕ اُلةشك و ٣ز٤ٔةض ػةٖ ؿ٤ةشٙ  

 و ثزًش  هغبّ اُؼِّٞ ٝاُؼِّٞ ثبنمةبكخ  ُة٠ اُـةشك اُةز١ ٗؾةٖ ثقةذدٙ ر٘وغةْ  ُة٠ 

ذ ٓةٖ الٗج٤ةبء فةِٞاد هللا ػِة٤ْٜ ؽشػ٤خ ٝؿ٤ةش ؽةشػ٤خ ٝ ػ٘ة٢ ثبُؾةشػ٤خ ٓةب اعةزل٤

ٝعىٓٚ ٝو ٣شؽذ اُؼوَ  ٤ُٚ ٓضَ اُؾغبة ٝو اُزغشثةخ ٓضةَ اُطةت ٝو اُغةٔبع ٓضةَ 

اُِـخ كبُؼِّٞ اُز٢ ٤ُغذ ثؾشػ٤خ ر٘وغْ  ٠ُ ٓب ٛٞ ٓؾٔٞد ٝ ٠ُ ٓةب ٛةٞ ٓةزّٓٞ ٝ ُة٠ 

ٓب ٛٞ ٓجبػ كبُٔؾٔٞد ٓب ٣شرجو ثٚ ٓقبُؼ  ٓٞس اُذ٤ٗب ًبُطت ٝاُؾغبة ٝرُي ٣٘وغْ 

٠ُ ٓب ٛٞ كشك ًلب٣خ ٝ ٠ُ ٓب ٛٞ كن٤ِخ ٤ُٝظ ثلش٣نخ  ٓب كشك اٌُلب٣خ كٜٞ ػِْ  

و ٣غزـ٠٘ ػ٘ٚ ك٢ هٞاّ  ٓٞس اُذ٤ٗب ًبُطت  ر ٛٞ مةشٝس١ كة٢ ؽبعةخ ثوةبء الثةذإ 

ًٝبُؾغةةبة ك ٗةةٚ مةةشٝس١ كةة٢ أُؼةةبٓىد ٝهغةةٔخ اُٞفةةب٣ب ٝأُٞاس٣ةةش ٝؿ٤شٛٔةةب 

ؽةشط  ٛةَ اُجِةذ ٝ را هةبّ ثٜةب ٝاؽةذ ٝٛزٙ ٢ٛ اُؼِّٞ اُز٢ ُٞ خى اُجِذ ػٖٔ ٣وّٞ ثٜةب 

ًلةة٠ ٝعةةوو اُلةةشك ػةةٖ ا٥خةةش٣ٖ  كةةى ٣زؼغةةت ٓةةٖ هُٞ٘ةةب  ٕ اُطةةت ٝاُؾغةةبة ٓةةٖ 

كةةشٝك اٌُلب٣ةةبد كةة ٕ  فةةٍٞ اُقةة٘بػبد  ٣نةةب ٓةةٖ كةةشٝك اٌُلب٣ةةبد ًبُلىؽةةخ 

ٝاُؾ٤بًةةخ ٝاُغ٤بعةةخ ثةةَ اُؾغبٓةةخ ٝاُخ٤بهةةخ ك ٗةةٚ ُةةٞ خةةى اُجِةةذ ٓةةٖ اُؾغةةبّ رغةةبسع 

٣نْٜ  ٗلغْٜ ُِٜىى  ك ٕ اُةز١  ٗةضٍ اُةذاء  ٗةضٍ اُةذٝاء اُٜىى  ٤ُْٜ ٝؽشعٞا ثزؼش

ٝ سؽةةذ  ُةة٠ اعةةزؼٔبُٚ ٝ ػةةذ العةةجبة ُزؼبه٤ةةٚ كةةى ٣غةةٞص اُزؼةةشك ُِٜةةىى ث ٛٔبُةةٚ 

                                                 
13

 .  49ص :  دمٕق االَغبٌ ، انضنًٙ 
14

 .  42انًصذس َفغّ ص :  
15

ٔثٛبٌ ػًٕو انذبجخ انّٛ ٔرٕلف كًبل انؼجذ َٔجبرّ فٙ يؼبشّ ٔيؼبدِ ػهّٛ يٍ دسس انؼهى فضهّ ٔششفّ  

، َغمّ ٔػهك ػهّٛ : ػهٙ انذهجٙ ، يكزجخ انٓذاٚخ ، انذاس انجٛضبء ،  255-21كالو اثٍ انمٛى ، ص: 

  و2009ْـ 1430، 2انًغشة ، ط/
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"....
ٔٙ

ٖ رلقة٤َ كة٢ هِةت اُؼةّٞ اُذ٣ٞ٤ٗةخ   ٓة   ٝاٗٔب  هِذ اُ٘وَ ػ٘ٚ ُذهخ ٓب رًش 

  ٝاٜٗب ٖٓ اُؼجبداد اٌُلبئ٤خ اُز٢ ٣غت ػ٠ِ اوٓخ اُو٤بّ ثٜب .

 

 حك اختيار انعًم -4

ا  ٓش هللا رؼب٠ُ أُغ٤ِٖٔ ثطِت ٓؼب٣ؾْٜ ثٔب  ؽِٚ ُْٜ كوبٍ : 
َ
ىا ِإذ

ُ
َمن

َ
ِذًَن آ

َّ
َها ال يُّ

َ
ا أ ًَ

ُ
ُ
 ك

ْ
ْم ِإن

ُ
ك

َ
ْيٌر ل

َ
ْم خ

ُ
ِلك

َ
َبْيَع ذ

ْ
ُروا ال

َ
ِه َوذ

َّ
ِز الل

ْ
ى ِذك

َ
اْسَعْىا ِإل

َ
ُجُمَعِة ف

ْ
ْىِم ال ًَ ِة ِمْن 

َ
َل ىِدَي ِللصَّ

ُ
ْم ه

ُ
ت
ْ
ن

مُُ
َ
ْعل

َ
ُت

َ
ُ  ىن

ُ
ك

َّ
َعل

َ
ِثيًرا ل

َ
َه ك

َّ
ُزوا الل

ُ
ك

ْ
ِه َواذ

َّ
ْضِل الل

َ
ىا ِمْن ف

ُ
غ

َ
ْرِض َواْبت

َ ْ
ِشُزوا ِفي ْلا

َ
ت
ْ
اه

َ
 ف

ُ
ة

َ
َل ِضَيِت الصَّ

ُ
ا ق

َ
ِإذ

َ
ْم ف

ُ
َ
ِلُحىن

ْ
ف

ُ
 ( . ٓٔ – ٢)عٞسح اُغٔؼخ :   ت

هبٍ اوٓبّ اُوشهج٢ : " ٣وٍٞ:  را كشؿزْ ٖٓ اُقىح كبٗزؾشٝا ك٢ اوسك 

 شف ك٢ ؽٞائغٌْ.)ٝاثزـٞا ٖٓ كنَ هللا(  ١ ٖٓ سصهٚ.ُِزغبسح ٝاُزق

ًٝبٕ ػشاى ثٖ ٓبُي  را ف٠ِ اُغٔؼخ اٗقشف كٞهق ػ٠ِ ثبة أُغغذ 

كوبٍ: اُِْٜ  ٢ٗ  عجذ دػٞري  ٝف٤ِذ كش٣نزي  ٝاٗزؾشد ًٔب  ٓشر٢٘  كبسصه٢٘ 

ٖٓ كنِي ٝ ٗذ خ٤ش اُشاصه٤ٖ" .
ٔ7

 

َٔ ٝٓؾزوبرٚ ٝسدد ك٢ ٝهذ اٛزْ اوعىّ ثبُؼَٔ ًض٤شا   ثذ٤َُ إ ًِٔخ اُؼ

ٓشح   ٓٔب ٣ؼ٢٘  ٕ اوعىّ د٣ٖ ػَٔ ٖٙ٘اُوشإ اٌُش٣ْ 
ٔ1

. 

كبُؼَٔ ؽن ُِلشد اػطبٙ ا٣بٙ اُؾشع   ٝسؿَّت ك٤ٚ   كى ٣غٞص ٓ٘ؼٚ ٓ٘ٚ   ٝو 

٣غٞص اعجبسٙ ػ٤ِٚ   ٝٛزا ٛٞ اوفَ ك٤ٔب ٣ِٔي اُلشد ٖٓ ؽوٞم   ُٚ ٓجبؽشرٜب 

٠٘ ًٞٗٚ ؽوب ُِلشد ارا ًبٕ و ٣لؼِٚ   ٝو ث٘لغٚ   ُٝٚ  ٕ ٣زشى ٓجبؽشرٜب   ار و ٓؼ

٣زشًٚ  و ثبرٕ    ٝ  ٓش ٖٓ اُـ٤ش 
ٔ٢

 . 

ؽشه إ و ٣ن٤غ ٝاعجب ُؾبعزٜب ا٤ُٚ ٝأُش ح ًبُشعَ ك٢ ٛزا ٣جبػ ُٜب اُؼَٔ 

اٝ ٓ٘ذٝثب   وٕ كؼَ اُٞاعت آًذ ٖٓ كؼَ أُجبػ   ثَ ٝو ٣ضاؽْ ٛزا أُجبػ   ٓب 

ٛٞ ٓ٘ذٝة ُِٔش ح 
ٕٓ

 . 

                                                 
16

 ، داس انًؼشفخ ، ثٛشٔد .  1/16ػهٕو انذٍٚ ، اثٕ دبيذ انغضانٙ ادٛبء  
11

، د: ػجذ انشصاق انًٓذ٘ ، داس انكزبة  18/96رفغٛش انمشطجٙ ، يذًذ ثٍ أدًذ االَصبس٘ انمشطجٙ  

 ْـ .1429انؼشثٙ ، ثٛشٔد ، 
18

  0 41دمٕق االَغبٌ ، انضنًٙ ص :  
19

 .  4/264انًفصم  
20

 . 4/265انًصذس َفغّ  
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اُذُٝخ ػٔى ٣غت إ ٣ٌٕٞ اٛى ُزُي اُؼَٔ   ٖٓ ؽ٤ش  ٖٝٓ ٣طِت ٖٓ

اُخجشح ٝاوخزقبؿ   كنى ػٖ رٞكش اوٓبٗخ اُىصٓخ ُِو٤بّ ثٚ
ٕٔ

 . 

 

 انقسى انثاني : انحقىق انخاصت 

 ك٢ٜ اُز٢ ر٘ؾا ٗز٤غخ اُؼىهبد ٝاُشٝاثو اوعزٔبػ٤خ ث٤ٖ  كشاد أُغزٔغ.

 ٤ٖٗ الؽٞاٍ اُؾخق٤خ .ٝٛزٙ ر٘وغْ  ٠ُ : ؽوٞم العشح ٝٛزٙ ر٘ظٜٔب هٞا -

ٝاُؾوٞم أُب٤ُخ : ٢ٛٝ اُز٢ ٣ٌٖٔ رو٣ْٞ ٓؾَ اُؾن ك٤ٜب ثبُ٘وٞد . ٝهذ  -

 هغٔذ ٛزٙ اُؾوٞم  ٠ُ : ؽوٞم ػ٤٘٤خ  ٝؽوٞم ؽخق٤خ  ٝؽوٞم ٓؼ٣ٞ٘خ  ٝ ر٤٘ٛخ.

ٝاُؾن اُؼ٢٘٤ : ٛٞ عِطخ ُؾخـ ر٘قت ٓجبؽشح ػ٠ِ ؽ٢ء ٓبد١ ٓؼ٤ٖ   -

٣جبؽشٙ دٕٝ ٝاعطخ ؽخـ آخش. كٜزا  ًؾن ا٤ٌُِٔخ  ٖٝٓ صْ ٣غزط٤غ فبؽجٚ  ٕ

 اُؾن ٣٘ط١ٞ ػ٠ِ ػ٘قش٣ٖ : فبؽت اُؾن ٝٓؾَ اُؾن.

ٝاُؾن اُؾخق٢  ٝ اوُزضاّ : كٜٞ ؽن ٣زٔضَ ك٢ ساثطخ هب٤ٗٞٗخ ث٤ٖ ؽخق٤ٖ 

ثٔوزنبٛب ٣وّٞ  ؽذٛٔب ٝٛٞ أُذ٣ٖ هجَ ا٥خش ٝٛٞ اُذائٖ ثاداء ٓب٢ُ ٓؼ٤ٖ. ًؾن 

٤خ   ٝؽن أُغزاعش هجَ أُهعش اُز١ ٓؾزش١ اُؼوبس هجَ اُز١ ٣ِزضّ ث٘وَ أٌُِ

 ٣ِزضّ ثبُز٤ٌٖٔ ٖٓ اوٗزلبع ثبُؼ٤ٖ أُهعشح .

ٝٛزٙ اُزلشهخ ث٤ٖ اُؾن اُؼ٢٘٤ ٝاُؾن اُؾخق٢ رلشهخ  عبع٤خ ك٢ اُوبٕٗٞ 

 أُذ٢ٗ . 

ٝاُؾن أُؼ١ٞ٘ : عِطخ ُؾخـ ػ٠ِ ؽ٢ء ؿ٤ش ٓبد١  ًبلكٌبس 

ٔشح كٌش فبؽت ٝأُخزشػبد ك٢ٜ عِطخ ػ٠ِ ؽ٢ء ٓؼ١ٞ٘ ؿ٤ش ٓبد١ ٣ٌٕٞ ص

 اُؾن  ٝ ٗؾبهٚ.

 ٝروغ٤ْ اُؾوٞم اُؼ٤٘٤خ  ٠ُ : ؽوٞم ػ٤٘٤خ  ف٤ِخ  ٝؽوٞم ػ٤٘٤خ رجؼ٤خ. -

كبُؾوٞم اُؼ٤٘٤خ الف٤ِخ : ٢ٛ اُز٢ روّٞ ثزارٜب ٓغزوِخ ثؾ٤ش و رغز٘ذ ك٢ 

عٞدٛب  ٠ُ ؽن آخش رزجؼٚ  ٢ٛٝ رؾَٔ : ؽن ا٤ٌُِٔخ  ٝاُؾوٞم أُزلشػخ ػٖ 

ؽن اوعزؼٔبٍ  ٝؽن اُغ٠ٌ٘  ٝؽن اُؾٌش   ٝؽوٞم ا٤ٌُِٔخ  ٝؽن اوٗزلبع  ٝ

 اوسرلبم .

 ٓب اُؾوٞم اُؼ٤٘٤خ اُزجؼ٤خ ك٢ٜ : اُز٢ و رٞعذ ٓغزوِخ  ٝ ٗٔب رٌٕٞ ربثؼخ ُؾن 

ؽخق٢ رنٖٔ اُٞكبء ثٚ  ٢ٛٝ رؾَٔ اُشٖٛ اُشع٢ٔ   ٝاُشٖٛ اُؾ٤بص١  ٝؽن 

اوخزقبؿ  ٝؽن اوٓز٤بص
ٕٕ

 . 

                                                 
21

  . 61االَغبٌ ، انضنًٙ ص:  دمٕق 
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 ٖ عذا : ٛ٘ب ا٠ُ ؽو٤ٖ ٤ٜٔٓؽذ٣ذ ٝاؽ٤ش ث ٣غبص 

 

 انحك االول : تكىين األسرة 

  ٝٛٞ اُطش٣ن أُؾشٝع ُج٘بء اوعشح   رًشا  ٝ اٗض٠ كبُضٝاط ؽن ٌَُ اٗغبٕ 

ٓزٌبكئخ ؽوٞم ٝٝاعجبد  –ٗؾٞ اوخش  –ٝاٗغبة اُزس٣خ   ٌَُٝ ٖٓ اُضٝع٤ٖ 

  ٝؽغٖ اُؼؾشح سرٜب اُؾش٣ؼخ   ٖٓ ؽ٤ش رشث٤خ اوٝود ثذ٤ٗب ٝخِو٤ب ٝد٤٘٣ب هش

اُضٝعخ ٝاوٝود   ٝٗؾٞٛب   ٖ اُضٝع٤ٖ   كنى ػٖ اوٗلبم ػ٠ِ ٝأُٞدح ث٤

٤ُخ اوعشح ؽشًخ ث٤ٖ  كشادٛب   ًَ ثؾغت هبهزٚ   ٝهج٤ؼخ كطشرٚ هٝٝٓغ
ٕٖ

   

ٝٛزٙ اُؾوٞم  فجؾذ ٓ٘بٛظ ٓوشسح رذسط ك٢ ا٤ٌُِبد اُؾشػ٤خ رؾذ ٓغ٠ٔ " 

٢ ا٤ٌُِبد كوٚ العشح "   ٝٛٞ ٣ؾَٔ اُضٝاط   ٝاُطىم   ٝاُٞف٤خ   ٝانسس   ٝك

اُوب٤ٗٞٗخ ٝاُؾوٞه٤خ رؾذ ٓغ٠ٔ " الؽٞاٍ اُؾخق٤خ "   ٝٓب ٖٓ ثِذ  عى٢ٓ او 

ك٤ٚ هبٕٗٞ ٣غ٠ٔ هبٕٗٞ الؽٞاٍ ؽخق٤خ   اٝ هبٕٗٞ اوعشح   اٝ هبٕٗٞ اُؼبئِخ   

 ٝسػب٣خ ٝر٘ظ٤ٔب ُٚ .   ثؾاٗٚاٛزٔبٓب 

 

 انحك انثاني : انحقىق انًانيت 

٤ُخ ًبُشعَ   كِٜب إ رٌزغت أُبٍ ثغجِٚ ثبُؾوٞم اُخبفخ أُب أُش حرزٔزغ 

  ًؾوٜب ك٢ ا٤ُٔشاس   اٝ ؽ٤بصح اوٓٞاٍ ؿ٤ش أًُِٔٞخ وؽذ   اٝ أُؾشٝػخ 

 ٝ اُزجشع ٝاُٞف٤خ ٖٓ اُـ٤ش    ٝ إ رؼَٔ ك٢ ػَٔ ٓجبػ ًزغبسح ٝٗؾٞٛب   

٢ٛٝ ُٜب ؽش٣خ اُزقشف ك٢ ٓبُٜب   ثبُٜجخ ُِـ٤ش   اٝ ٓؾبسًخ اُـ٤ش   اٝ او٣غبس   

قذهخ ثٜب ًى اٝ ثؼنب دٕٝ ؽبعخ ا٠ُ ارٕ ٖٓ اؽذ   صٝعب ًبٕ اٝ ؿ٤شٙ   ًٔب اُ

ٛٞ ػ٤ِٚ  ًضش اُؼِٔبء   ٝرُي لٜٗب رزٔزغ ثا٤ِٛخ ًبِٓخ   ك٢ٜ ك٢ أُؼبٓىد 

ًبُشعَ عٞاء ثغٞاء 
ٕٗ

 . 

٣وٍٞ اوعزبر ػجذ هللا ثٖ ػجذ أُؾغٖ اُزش٢ً : "  ٕ  ٤ِٛخ أُش ح ًبِٓخ   

ٜب   ُٜٝب  ٕ رغش١ اُزقشكبد أُب٤ُخ دٕٝ ؽشط   ٢ٛٝ ؽشح ٝرٓزٜب أُب٤ُخ ٖٓ ؽاٗ

 ك٢ اخز٤بس صٝعٜب .

: )  ٕ اُجٌش اُؼبهِخ اُشؽ٤ذح   و ٣زقشف  -سؽٔٚ هللا -٣وٍٞ انٓبّ اثٖ اُو٤ْ 

  ثٞٛب ك٢  ١ ػ

                                                                                                                       
22

 .   5/1856يجهخ يجًغ انفمّ االعاليٙ  
23

 .  130-30/121،انًٕعٕػخ انفمٓٛخ انكٕٚزٛخ  223-222االَغبٌ ، انغضانٙ ص : دمٕق  
24

 .  259، دك انذشٚخ ص :  21، دمٕق االَغبٌ ، انضنًٙ ص :  291-4/291انًفصم  
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 ١ء ٖٓ ٓبُٜب  و ثشمبٛب ( .

ٝو ؽي  ٕ اُزؾش٣غ انعى٢ٓ اُز١ ٓنذ ػ٤ِٚ اُوشٕٝ اُط٣ِٞخ   ُْ رقَ 

اُوٞا٤ٖٗ اُٞمؼ٤خ اُؾذ٣ضخ   اُز٢ ٝمؼذ ه٤ٞدا ػ٠ِ  ٤ِٛخ أُش ح ك٢ اُزقشف   ٤ُٚ

ثؼذ صٝاعٜب"
ٕ٘

 . 

 

 انقسى انثانث : انحقىق انسياسيت 

٢ٛٝ ؽن أُٞاهٖ ك٢ اوعٜبّ ثؾهٕٝ اُذُٝخ اُغ٤بع٤خ ٝاوعزٔبػ٤خ 

ٝاوهزقبد٣خ ٝاُضوبك٤خ   ٖٓ خىٍ ٓٔبسعخ ؽن اُزق٣ٞذ   ٝؽن اُزشؽ٤ؼ ك٢ 

   ٝر٢ُٞ اُٞظبئق اُؼبٓخ .  اوٗزخبثبد

 ٔضًٛش انشا٘ انؼبؤاعبط ْزا انذك ْٕ يجذا انشٕسٖ انز٘ ٚؼجش ػٍ اسادح 
ٕٙ

. 

ٝاُؾش٣بد اُغ٤بع٤خ ثؾو٤ٜب روّٞ ػ٠ِ إ أُ٘بفت ٝعبئَ ُخذٓخ أُغزٔغ   

ٝإ ٖٓ ٣ؾـِٜب ٓٞمغ اُشهبثخ اُذه٤وخ ٖٓ عٜٔٞس اوٓخ 
ٕ7

 . 

رز٠ُٞ أُشاح ٝظ٤لخ اُونبء ك٢ ٝهذ اعبص عٔبػخ ٖٓ اُلوٜبء ًبوؽ٘بف  ٕ 

اُونبء ٓضَ  ٔظٛفخ: وٕ ؿ٤ش اُؾذٝد ٝاُوقبؿ   ٝاعبصٛب ٓطِوب اوٓبّ اُطجش١ 

ٝظ٤لخ اوكزبء   ٝو ٣ؾزشه ُىكزبء اُزًٞسح   كٌزا اُونبء   ٝثٜزا هبٍ اثٖ ؽضّ .
ٕ1

 

 ٝهذ ه٤َّذ اُلوٜبء ر٠ُٞ أُشاح ُِٞظ٤لخ اُؼبٓخ ثؾشه٤ٖ : 

 خىٍ ثٞاعجٜب ك٢ اُج٤ذ.اُؾشه اوٍٝ : ػذّ او

 اُؾشه اُضب٢ٗ : ؽبعزٜب ا٠ُ اوسرضام ٝاٌُغت ثغجت ٛزٙ اُٞظ٤لخ . 

ٝػ٠ِ اُذُٝخ ر٤ٜئخ اُغجَ ٝاُٞعبئَ أُ٘بعجخ و٣غبد اُ٘غبء اُوذ٣شاد ُؾـَ 

ٓضَ ٛزٙ أُ٘بفت ٝاُٞظبئق ٝكن ر٘ظ٤ْ ع٤ذ ٓذسٝط ٣ؾون رؼ٤ِْ اوٗبس ثبُؼذد 

زٙ اُٞظبئق.اٌُبك٢ ك٢ اُؼِّٞ اُز٢ رؾزبعٜب ٛ
ٕ٢

 

 أُجؾش اُضب٢ٗ : اُؼُٞٔخ ُـخ ٝافطىؽب

 اُؼُٞٔخ ُـخأُطِت الٍٝ   : 

                                                 
25

االعاليٛخ  ، ٔصاسح انشئٌٕ 15ثٍ ػجذ انًذغٍ انزشكٙ ص : ػجذ هللا  -، د دمٕق اإلَغبٌ فٙ اإلعالو 

 ْـ . 1419انغؼٕدٚخ ، 
26

 .  111دك انذشٚخ ص :  
21

 .  54دمٕق االَغبٌ ، انغضانٙ ص :  
28

 .4/301انًفصم  
29

  . 312-4/311انًصذس َفغّ  
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ُْ  عذ ُٜزٙ أٌُِخ ف٤ـخ رقش٣ل٤خ ك٢ ٓؼبعْ اُِـخ اُؼشث٤خ أُؼزجشح 


او ٖٓ  

 كوبٍ :ٖٓ ػشكٜب  اُؼِٔبء أُؼبفش٣ٖ

اُؼُٞٔةةخ صىصةة٢ ٓض٣ةةذ  ٣وةةبٍ: ػُٞٔةةخ ػِةة٠ ٝصٕ هُٞجخ ًِٝٔةةخ "اُؼُٞٔةةخ " )) 

ٝاُؼبُْ عٔةغ  -ثٌغش اُؼ٤ٖ- ١ إٌُٞ  ٤ُٝظ  ٠ُ اُِؼِْ  -ثلزؼ اُؼ٤ٖ- ٠ُ اَُؼبُْ  ٗغجخ

كبُؼُٞٔةةخ   و ٓلةةشد ُةةٚ ًةةبُغ٤ؼ ٝاُ٘لةةش  ٝٛةةٞ ٓؾةةزن ٓةةٖ اُؼىٓةةخ ػِةة٠ ٓةةب ه٤ةةَ

ًبُشثبػ٢ ك٢ اُؾٌَ كٜٞ ٣ؾجٚ )دؽشعخ( أُقذس  ٌُةٖ )دؽشعةخ( سثةبػ٢ ٓ٘وةٍٞ  

ةةب )ػُٞٔةةخ( كشثةةبػ٢ ٓخزةةشع  ٕ فةةؼ اُزؼج٤ةةش ٝاُؾ ّٓ بعةةخ أُؼبفةةشح هةةذ رلةةشك  

اعزؼٔبُٜب  ٢ٛٝ رذٍ ػ٠ِ رؾ٣َٞ اُؾ٢ء  ٠ُ ٝمؼ٤خ  خشٟ ٝٓؼ٘بٛب: ٝمغ اُؾ٢ء 

ػ٠ِ ٓغزٟٞ اُؼبُْ ٝ فجؾذ أٌُِخ داسعخ ػ٠ِ  ُغ٘خ اٌُزبة ٝأُلٌش٣ٖ ك٢  ٗؾبء 

اُٞهٖ اُؼشث٢.
ٖٓ

 ٕ اُؼُٞٔةخ ٓؾةزوخ ٓةٖ  :)) ٣ٝشٟ اُذًزٞس  ؽٔةذ فةذه٢ اُةذعب٢ٗ 

َ ٝاعزخذاّ ٛزا اوؽزوبم ٣ل٤ةذ  ٕ اُلؼةَ ٣ؾزةبط ُٞعةٞد اُلؼَ ػُْٞ ػ٠ِ ف٤ـخ كٞػ

ّٕ اُؼُٞٔخ رؾزبط ُٖٔ ٣ؼٜٔٔب ػ٠ِ اُؼبُْ .(( كبػَ ٣لؼَ   ١  
ٖٔ

 

ٝرغةةذس انؽةةبسح  ُةة٠  ٕ ّٓغٔةةغ اُِـةةخ اُؼشث٤ةةخ ثبُوةةبٛشح هةةّشس  عةةبصح اعةةزؼٔبٍ 

  Mondialisationاُؼُٞٔةةخ ثٔؼ٘ةة٠ عؼةةَ اُؾةة٢ء ػب٤ُٔةةبً. ٝاُؼُٞٔةةخ رشعٔةةخ ٌُِٔةةخ

ثٔؼ٠٘ عؼَ اُؾ٢ء ػ٠ِ ٓغزٟٞ ػب٢ُٔ  ٝأٌُِخ اُلشٗغ٤خ أُزًٞسح  ّٗٔةب  اُلشٗغ٤خ 

د أُزؾةذح " انٗغ٤ِض٣خ اُزة٢ ظٜةشد  ٝوً كة٢ اُٞو٣ةب٢ٛGlobalisation رشعٔخ"

اُؾ٢ء ٝرٞع٤غ دائشرٚ ٤ُؾَٔ اٌَُ. ك٢ٜ  را ٓقطِؼ ٣ؼ٢٘  اػٔبّالٓش٤ٌ٣خ  ثٔؼ٠٘ 

ب ٝاؽًذا  ٓٞعًٜب رٞع٤ًٜب ٝاؽذً  ًٔ ا ك٢  هبس ؽنةبسح ٝاؽةذح  ُٝةزُي هةذ عؼَ اُؼبُْ ػبُ

ّٕ اُؼُٞٔةخ   رغ٠ٔ ا٤ٌُٗٞخ  ٝ اًٌُٞجخ ٖٝٓ خىٍ أُؼ٘ة٠ اُِـة١ٞ ٣ٌٔ٘٘ةب  ٕ ٗوةٍٞ ثةا

 را فذسد ٖٓ ثِذ  ٝ عٔبػخ ك ٜٗب رؼ٢٘: رؼ٤ْٔ ٗٔةو ٓةٖ الٗٔةبه اُزة٢ رخةـ رُةي 

اُجِذ  ٝ رِي اُغٔبػةخ  ٝعؼِةٚ ٣ؾةَٔ اُغ٤ٔةغ  ١ اُؼةبُْ ًِةٚ. عةبء كة٢ أُؼغةْ اُؼةبُْ 

                                                 


ٔنى ؼششٍٚ انمشٌ ان رغؼُٛٛبدانًغزذذصخ انزٙ ظٓشد فٙ  يٍ انًصطهذبد   (انؼٕنًخ ٔرنك ألٌ نفع ) 

 .ػهٗ يب عُجُّٛ فٙ ْزا انجذش ركٍ يؼشٔفخ عبثمب
30

و ، 1998يشكض دساعبد انٕدذح انؼشثٛخ، ثٛشٔد  انذكزٕس يذًذ ػبثذ انجبثش٘ ، انؼشة ٔانؼٕنًخ، ــ  

 . 135ص 
31

و. 1998/ 6/2ـ يفٕٓو انؼٕنًخ ٔلشاءح ربسٚخٛخ نهظبْشح: أدًذ صذلٙ انذجبَٙ، جشٚذح انمذط، 

 .13ص
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ّٕ اُؼُٞٔةةةخ " WEBSTERاُغذ٣ةةةذ ٣ٝجغةةةزش"    "Globalisation ٛةةة٢:  ًغةةةبُة "

اُؾ٢ء هبثَغ اُؼب٤ُٔخ ٝثخبفخ عؼَ ٗطبم اُؾ٢ء   ٝ رطج٤وٚ ػب٤ُٔبً.
ٖٕ

 

 

 انعىنًت اصطالحاانًطهب انثاني :

ًٔةةب  ٕ اُ٘ةةبط اخزِلةةٞا ك٤ٜةةب ٓةةب ثةة٤ٖ ٓ٘ةةذد ٝٓغةةذد  كوةةذ اخزِلةةٞا ًةةزُي كةة٢ ٝ 

لةن اُغ٤ٔةةغ ػِة٠ ؽةذ  دٗة٠  ٝٛةٞ افةطجبؽ ػةةبُْ   ٌُٝةٖ ٣ٌةبد ٣زافةطىؽب رؼش٣لٜةب

السك ثقجـخ ٝاؽذح ؽبِٓخ ُغ٤ٔةغ ٓةٖ ٣ؼة٤ؼ ك٤ةٚ  ٝرٞؽ٤ةذ  ٗؾةطزْٜ اوهزقةبد٣خ 

ٝاوعزٔبػ٤ةةخ ٝاُلٌش٣ةةخ ٓةةٖ ؿ٤ةةش اػزجةةبس وخةةزىف الد٣ةةبٕ ٝاُضوبكةةبد  ٝاُغ٘غةة٤بد 

جّش ٜٓٔب رؼّذدد اُغ٤بهبد اُز٢ رشد ك٤ٜب )اُؼُٞٔخ(  ك ٕ أُلّٜٞ اُز١ ٣ؼٝ  ٝالػشام

ػ٘ٚ اُغ٤ٔغ  ك٢ اُِـبد اُؾ٤ّخ ًبكخ  ٛٞ اِورغبٙ ٗؾٞ اُغ٤طشح ػ٠ِ اُؼبُْ ٝعؼِٚ ك٢ 

ٓٗغن ٝاؽذ
ٖٖ

 

 -ٝهذ  هِن ػ٠ِ اُؼُٞٔخ ثؼل اٌُزبة ٝأُلٌةش٣ٖ "اُ٘ظةبّ اُؼةب٢ُٔ اُغذ٣ةذ" 

New World Order- ٝٛزا أُقطِؼ اعزخذٓٚ اُشئ٤ظ الٓش٢ٌ٣ عٞسط ثٞػ-

٤ٌةةخ ثٔ٘بعةةجخ  سعةةبُٚ اُوةةٞاد الٓش٤ٌ٣ةةخ  ُةة٠ كةة٢ خطةةبة ٝعٜةةٚ ُمٓةةخ الٓش٣ -الة

ّ ٝكةة٢ ٢٢ٓٔمةةشة ثِةةذٗب اُؾج٤ةةت اُؼةةشام ػةةبّ  ٓةةٖاُخِةة٤ظ ٝ)ثؼةةذ  عةةجٞع ٝاؽةةذ( 

وجةةخ ُِؾش٣ةةخ  ٓؼةةشك ؽذ٣ضةةٚ ػةةٖ ٛةةزا اُوةةشاس  رؾةةّذس ػةةٖ كٌةةشح :ػقةةش عذ٣ةةذ  ٝؽ

ٝصٖٓ ُِغىّ ٌَُ اُؾؼٞة. ٝثؼذ رُي ثاهَ ٖٓ ؽٜش  ؽةبس  ُة٠  هبٓةخ )ٗظةبّ ػةب٢ُٔ 

 ٓ٘ب ك٢ هِت اُغىّ  ػقش رغزط٤غ ك٤ةٚ  ٝ ًضشعذ٣ذ( ٣ٌٕٞ ٓزؾشساً ٖٓ انسٛبة  

ًَ  ْٓ اُؼبُْ  ٕ ر٘ؼْ ثبُشخبء ٝرؼ٤ؼ ك٢ ر٘بؿْ.
ٖٗ

  سادٙ  ٝوؽةي  ٕ اُز٘ةبؿْ اُةز١  

ال٣ذُٞع٤ةخ اُزة٢ رةهٖٓ ثٜةب انداسح الٓش٤ٌ٣ةخ عةبثوب ٚ ٛة٢ ُْ  ٕ رؼ٤ؾباُؼ لْٓثٞػ 

 ٝ مةلبء  الٓش٤ٌ٣ةخ اُذ٣ٔوشاه٤ةخاُخنةٞع ُة٘ٔو مةشٝسح  ٝاُةز١ ٣وزنة٢ٓٝؽب٤ُب

 ٓاُزل٤ٌش ٝاُغِٞى ػ٘ذ ًَ اُؾؼٞة ٝ ٗٔبهػ٠ِ صوبكبد  الٓش٢ٌ٣اُطبثغ 

                                                 
32

-ْـ1423خ ،انذكزٕس صبنخ انشلت، انجبيؼخ اإلعاليٛخ فٙ انًذُٚخ انًُٕسح ،انطجؼخ األٔنٗ،ـ  انؼٕنً 

 3، ص2003
33

   www.almoslim.netيٍ ػهٗ يٕلغ ـ سعبنخ انًغهى فٙ دمجخ انؼٕنًخ ،َبصش ثٍ عهًٛبٌ انؼًش، 
34

 4ص  :ـ انؼٕنًخ ،انذكزٕس صبنخ انشلت 

http://www.almoslim.net/
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ك٤وةٍٞ: " اُؼُٞٔةخ ٓقةطِؼ  ٣ؼشكٜةب ُزُي ٗغذ إ اُةذًزٞس ٓقةطل٠ ٓؾٔةٞد 

زٜةةة٢ ثزلش٣ةةةؾ اُةةةٞهٖ ٓةةةٖ ٝه٤٘زةةةٚ ٝه٤ٓٞزةةةٚ ٝاٗزٔبئةةةٚ اُةةةذ٢٘٣ ٝاوعزٔةةةبػ٢ ثةةةذ  ٤ُ٘

ٝاُغ٤بع٢  ثؾ٤ش و ٣جو٠ ٓ٘ٚ  وّ خبدّ ُِوٟٞ اٌُجشٟ".
ٖ٘

 

 

  ويكانت انًرأة انًسهًت اديىنىجيا انعىنًت  :انًبحث انرابع

 نتطىر األديىنىجي نًفهىو انعىنًتاانًطهب األول :  

ّ ٢1٘ٔو٤ةةخ ُِؼُٞٔةةخ رشعةةغ اُةة٠ ػةةبّ ٣ةةشٟ ثؼةةل اُجةةبؽض٤ٖ  ٕ اُجذا٣ةةخ اُؾو٤ 

ؽ٤ش ٝعٚ اُشئ٤ظ اُغٞك٤ز٢ اُغبثق"ًٞسثبرؾٞف" اُذػٞح ا٠ُ خٔغٔبئخ ٓةٖ هةبدح ‘

اُؼةبُْ كةة٢ ٓغةبٍ اُغ٤بعةةخ ٝأُةبٍ ٝانهزقةةبد   ًة٢ ٣غزٔؼةةٞا كة٢ ك٘ةةذم " ك٤شٓٞٗةةذ 

غ٤غٌٞ ثبُٞو٣بد أُزؾذح  ٖٓ  عةَ ث٘ةبء ٓؼةبُْ اُطش٣ةن اُة٠ اُؾ٤ٜش " ك٢ عبٕ كشاٗ

ؽذ ٝاُؼؾش٣ٖ   ٝهذ  ؽزشى ك٢ ٛةزا أُةهرٔش أُـِةن اهطةبة اُؼُٞٔةخ كة٢ اُوشٕ اُٞا

ػةةبُْ اُؾبعةةٞة ٝأُةةبٍ ًٜٝ٘ةةخ اوهزقةةبد ا٤ٌُجةةبس ٝاعةةبرزح اوهزقةةبد كةة٢ عبٓؼةةبد 

اُةةشئ٤ظ اوٓش٣ٌةة٢ العةةجن  اُغ٤بعةة٤ٖ عةةزبٗلٞسد ٝٛةةبسكش ٝاًغةةلٞسد  ٝاؽةةزشى ٓةةٖ

٤ةةب اُغةةبثوخ عةةٞسط ثةةٞػ ٝٝص٣ةةش اُخبسع٤ةةخ اوعةةجن عةةٞسط ؽةةُٞزض ٝسئ٤غةةخ ثش٣طبٗ

ٓٓبسًش٣ذ ربرؾش ٝؿ٤شْٛ 
ٖٙ

 

ُٝوةةذ ؽةةبع اعةةزخذاّ ٓقةةطِؼ اُؼُٞٔةةخ ثٞعةةٚ خةةبؿ ػوةةت ا٤ٜٗةةبس اورؾةةبد 

ٌََّ ٛةزا او٤ٜٗةبس ؽةبكضاً ٢٢ٔٔاُغٞك٤٤ز٢ ٝرلٌي اٌُزِخ اوؽزشا٤ًخ ػةبّ  ّ.  ؽ٤ةش ؽة

ه٣ٞةةبً ُِةةذٍٝ اُـشث٤ةةخ اُش عةةٔب٤ُخ ُِزٔةةبد١ كةة٢ كةةشك ه٤ٜٔةةب ٝٓجبدئٜةةب ػِةة٠ اُؼةةبُْ   ر 

اوٗزقةةةبسػ٠ِ اُؾةةة٤ٞػ٤خ ٛةةةٞ اٗزقةةةبس ُِوةةة٤ْ ٝأُجةةةبدو اُزةةة٢ ٣ؾِٜٔةةةب اػزجةةةشد  ٕ 

أُ٘زِقش ػ٠ِ ًَ الفؼذح اوعزٔبػ٤خ ٝاوهزقبد٣خ ٝاُغ٤بع٤خ .
ٖ7

 

... ٝر٘ل٤ةةزاً ُٜةةزٙ اُـب٣ةةخ هبٓةةذ ثؼةةل اُةةذٍٝ اُـشث٤ةةخ ٝػِةة٠ س عةةٜب اُٞو٣ةةبد  

أُزؾةةةذح الٓش٤ٌ٣ةةةخ  ٝٓةةةٖ  عةةةَ رضج٤ةةةذ اٗزقةةةبسٛب  ٝرضج٤ةةةذ ٓشعؼ٤زٜةةةب اُغ٤بعةةة٤خ 

اُضوبك٤ةةخ ٝاوهزقةةبد٣خ ػِةة٠ اُؼةةبُْ  ثبوعةةزؼبٗخ ثٔ٘ظٔةةبد د٤ُٝةةخ ٝ ه٤ٔ٤ِةةخ ٝٓؾ٤ِةةخ  ٝ

رؼَٔ ػ٠ِ ٗؾش ٓجبدئٜب ك٢ اُؼبُْ  ثبُزشؿ٤ت  ؽ٤بٗبً ٝثبُزش٤ٛت  ؽ٤بٗبً  خشٟ  ٝرُةي 
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، َمالً ػٍ يجهخ 12ـ إػالو انؼٕنًخ ٔرأصٛشِ فٙ انًغزٓهك، أدًذ يصطفٗ ػًش، انًغزمجم انؼشثٙ ص 

 12، ص1998، دضٚشاٌ، 138)اإلعالو ٔطٍ(، ػذد 
36

ػذَبٌ ػجبط ػهٙ ، يشاجؼخ  0ـ  فخ انؼٕنًخ ،ْبَظ ثٛزش يبسرٍٛ ْٔبسد شٕيبٌ ، رشجًخ د 

 23صو،1998ــ 1419سيض٘ صكٙ ،يطجؼخ انًؼشفخ ،0د0أ
31

انًشأح ٔػٕنًخ لضبٚبْب فٙ ٔعبئم اإلػالو ، د. َٓٗ انمبطشجٙ، ثذش يمذو نًؤرًش: لضبٚب   - 

يبسط  16-14انمبْشح ،-انًشأحانًغهى ثٍٛ انزششٚغ اإلعاليٙ ٔثشٚك انضمبفخ انٕافذح" ، جبيؼخ األصْش

 16ص .و2006
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لٛذاف رغبس٣خ هبئٔخ ػ٠ِ" مٔبٕ ٓ٘بكز ؽبعؼخ ُزقش٣ق أُ٘زغبد الٓش٤ٌ٣خ ٖٓ 

ُِٔٞاد اُخبّ ٝٓقبدس اُطبهخ  ٝػ٠ِ س عةٜب ٗبؽ٤خ  ٝمٔبٕ ٓقبدس ٓز٘ٞػخ ٝؿ٤٘خ 

اُ٘لو ٖٓ ٗبؽ٤خ  خشٟ" .
ٖ1

 

ُزُي سثو اُؼذ٣ذ ٓةٖ أُلٌةش٣ٖ ثة٤ٖ "اُؼُٞٔةخ" ٝ"الٓشًةخ "  ٝاػزجةشٝا      

 ٕ أُلٜةة٤ٖٓٞ ٝعٜةةبٕ ُؼِٔةةخ ٝاؽةةذح  ٣ٝه٣ةةذ ٛةةزا اُةةش ١ ٓةةب هبُةةٚ اُةةشئ٤ظ الٓش٣ٌةة٢ 

ٔو اُؾ٤ةبح الٓش٤ٌ٣ةخ . ًٔةب ؽةذد اُغبثن "٤ًِ٘زٕٞ":  ٗ٘ب ٗش٣ذ  ٕ ٗغ٤ّش اُؼبُْ ٝكوةبً ُة٘

"ثةٞػ" ؽة٤ٖ هةبٍ:  ٕ" عةِٞة اُؾ٤ةبح الٓش٣ٌة٢  اُىؽةنػ٠ِ اُؾ٢ء ٗلغٚ اُشئ٤ظ 

ؿ٤ش هبثَ ُِزلبٝك  ٝو ر١ٞ٘  ٓش٣ٌب اُزخ٢ِ ػ٘ٚ ؽزة٠ ُٝةٞ اهزنة٠ الٓةش خةٞك 

 اُؾشٝة .

ٝهذ اػزشف "س٣زؾةبسد ٤ٛجةٞد" كة٢ ًزبثةٚ "اُؼُٞٔةخ ٝالهِٔةخ" ثةإ اُؼُٞٔةخ 

ذ٣ذح ُِـضٝ ٝاوعزؼٔبس  كوبٍ : "اُؼُٞٔخ ٢ٛ ٓب اػزذٗب ػ٤ِٚ ك٢ اُؼبُْ ٢ٛ اُؼِٔخ اُغ

اُضبُةةش ُٝؼةةذح هةةشٕٝ  ٕ ٗطِةةن ػ٤ِٜةةب "اوعةةزؼٔبس"   ٜٗةةب دػةةٞح ُ٘لةة٢ اُؾنةةبساد 

الخشٟ ؿ٤ش اُـشث٤خ ٝ ٕ ؽئذ هِذ: ؿ٤ش الٓش٤ٌ٣خ" " 
ٖ٢

 

ٍٝ ٓ٘ظةةشٝا اُغ٤بعةةخ اُـشث٤ةةخ ٝثزؾةةبُق عةةزشار٤غ٢ ٓةةغ ا٤ُٜٞد٣ةةخ بٓةةٖ ٛ٘ةةب ؽةة

٤ٔخ ف٤بؿخ ٓلّٜٞ عذ٣ذ ُزقؼ٤ذ أُٞاعٜةخ ثة٤ٖ انعةىّ ٝاُـةشة كٌةبٕ اخز٤ةبس اُؼبُ

ٓلٜةةّٞ انسٛةةبة ٓ٘بعةةجب ُجذا٣ةةخ اُٜغةةّٞ ػِةة٠ اوعةةىّ ٝثز٘غةة٤ن ده٤ةةن ثةة٤ٖ اُغ٤بعةةخ 

او٣ذُٞع٤ةخ اُغذ٣ةذح  ٝهةذ رٔخةةل ػةٖ ٛةزا اُز٘غة٤ن رؾةةبُق ؽة٤طب٢ٗ مةْ سٓةةٞصا ٝ

٤بٕ اُق٢ٗٞ٤ٜ (ُِظِْ ٝاُخجش ٝاُغجٖ )آش٣ٌب ٝثش٣طب٤ٗب ٝاٌُ  خصىص
ٗٓ

ٝو ؽةي إ  

ٓةٖ ٛةةزا اُزؾةبُق ٛةٞ رل٤ٌةةي أُغةالزٔغ اوعةى٢ٓ ٝفةةشكٚ ػةٖ اُزٔغةي ثوةة٤ْ  اُـب٣ةخ

 اُـشث٤ةخ اُؼُٞٔةخٝٓجبدو اُذ٣ٖ اوعةى٢ٓ اُؾ٤٘ةق ر٤ٜٔةذا"ُوجٍٞ ثةَ ُلةشك ٓجةبدو 

 ٝهةة٤ْاُزةة٢ رغةةؼ٠ اُةة٠ روةة٣ٞل اٝ هؾةةٖ ٓجةةبدو اا٥ٓش٤ٌ٣ةةٚ  ا٤ُٜٔ٘ةةخٝإ ؽةةئذ كوةةَ 

  ٓاُغذ٣ذح اُؼُٞٔخثٞروخ  ٝاػشاف أُغزٔؼبد ك٢
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نجُبٌ، انطجؼخ  -انًؼبصش، ثٛشٔدأثٕ خهٛم، ، رذشٚش انًشأح يًٍ؟ ٔفٛى دشٚزٓب، داس انفكش ،  شٕلٙـــ 

 43،صْـ.1419األٔنٗ، 
39

و.، 2001ْـ. ،1421ـــ انؼٕنًخ فٙ يٛضاٌ اإلعالو، جًؼٛخ األصالح االجزًبػٙ، انطجؼخ األٔنٗ،  

 .10ص
40

سػذ شًظ انذٍٚ انكٛالَٙ ،يشكض انجذٕس ٔ انذساعبد 0ـــ انؼٕنًخ ٔربسٚخ انصشاع يغ انغشة ،د 

 40، ص 2011ــ 1432،ثغذاد ،انطجؼخ االٔنٗ ،
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 في ظم انعىنًت   انًسهًت يكانت انًرأة:  انًطهب انثاني

:  ٕ ٓؾةةشٝع اُؼُٞٔةةخ و ٣ٌٔةةٖ كقةةِٚ ثةةا١ ؽةةٌَ ٓةةٖ  ٓ٘ذٝؽةةخ ٓةةٖ اُوةةٍٞو  

الؽٌبٍ ػٖ أُؾشٝع اُضوبك٢ اُـشث٢    ر ٛٞ  ؽةذٟ  عةزشار٤غ٤برٚ  ٝ ٕ اُوة٤ْ اُزة٢ 

بد اُزة٢ رؼطة٠ ُٜةب ال٣ُٞٝةخ   ٛة٢ هة٤ْ رجضٜب ٝعبئَ ٝٓهعغبد اُؼُٞٔخ   ٝاُغة٤ًِٞ

ٝعةةة٤ًِٞبد و ر٘غةةةغْ ٝأُؼةةةب٤٣ش ٝاُوةةة٤ْ اُؼ٤ِةةةب اُزةةة٢ ر٘ةةةبد١ ثٜةةةب اُضوبكةةةخ اُؼشث٤ةةةخ 

ٓٝانعى٤ٓخ  
ٗٔ

 

سكؼذ اُؼُٞٔةخ ؽةؼبساد اُذ٣ٔوشاه٤ةخ ٝؽوةٞم انٗغةبٕ ٝاُةذكبع ػةٖ أُةش ح  ُوذ     

أُزؾةةذح ٛةةزٙ كةة٢ ثشآغٜةةب اُزةة٢ عةةؼذ  ُةة٠ ٗوِٜةةب  ُةة٠ اُؼةةبُْ  ٝهةةذ عؼِةةذ اُٞو٣ةةبد 

اُؾةؼبساد  اُزةة٢ ؽِٔةذ ُٞاءٛةةب ٓ٘ظٔةةخ الٓةْ أُزؾةةذح  رةةبسح عةضسح رؼط٤ٜةةب ٌٓبكةةاح 

ُٔه٣ةةذ١ ع٤بعةةزٜب ٝاُةةذاػ٤ٖٔ وهزقةةبدٛب  ٝرةةبسح  خةةشٟ ػقةةب رشكؼٜةةب كةة٢ ٝعةةٚ 

         ٓؼبسم٤ٜب ٝ ػذائٜب .

ٝ را ًةةبٕ ؽةةؼبس اُةةذكبع ػةةٖ ؽوةةٞم انٗغةةبٕ ٛةةٞ ٓةةٖ  ٛةةذاف اُؼُٞٔةةخ   و  ٕ 

ًجش ػ٠ِ ؽوٞم أُش ح اُز٢ ر٘زٜي  ؽغت صػْٜٔ  ك٢ ًض٤ةش ٓةٖ دٍٝ ٛ٘بى رؾذ٣ذاً  

خبفخ انعى٤ٓخ ٝاُؼشث٤خ ٜٓ٘ةب  ٓةغ  ٗ٘ةب  را ػةذٗب  ُة٠ رطج٤ةن ٛةزٙ اُةذٍٝ ثاُؼبُْ  ٝ

ٗلغةةٜب ُؾوةةٞم انٗغةةبٕ ُٝٔجةةبدو اُذ٣ٔوشاه٤ةةخ ُٞعةةذٗب أُةةش ح ٛ٘ةةبى و رٌزغةةت ًةةَ 

شعةةَ  ٝكةة٢ رُةةي ٣ؾةة٤ش روش٣ةةش ؽوٞهٜةةب  ٝو رزٔزةةغ ثبُٔغةةبٝاح اٌُبِٓةةخ ٝاُلؼ٤ِةةخ ٓةةغ اُ

ّ. ػةٖ ٝمةغ ٢٢٘ٔاُز٤ٔ٘خ اُجؾش٣خ اُز١  فذسٙ ثشٗبٓظ الْٓ أُزؾذح ُِز٤ٔ٘خ ُؼبّ 

أُش ح ك٢ اُؼبُْ  ٠ُ  ٕ  عش أُش ح اُؼبِٓخ ك٢ اُجِذإ اُق٘بػ٤خ اُـ٤٘ةخ و ٣ض٣ةذ ػةٖ 

ٗقق  ٠ُ صِض٢  عش اُشعَ 
ٕٗ

. 

بػ٢ رغةؼ٠ اُؼُٞٔةخ ٣وٍٞ اُذًزٞس ػٔبد اُذ٣ٖ خ٤ِةَ: "ٝكة٢ اُغبٗةت اوعزٔة  

 ٠ُ رؼ٤ْٔ اُغ٤بعبد أُزؼِوخ ثبُطلَ ٝأُش ح ٝالعةشح ًٝلبُةخ ؽوةٞهْٜ كة٢ اُظةبٛش  

ّٕ اُٞاهغ ٛٞ  كغبد ٝرل٤ٌي الكشاد ٝاخزةشام ٝػة٤ْٜ  ٝ كغةبد أُةش ح ٝأُزةبعشح   و  

ثٜب ٝاعزـىُٜب ك٢ انصبسح ٝانؽجبع اُغ٘غ٢  ٝثبُزب٢ُ  ؽبػخ اُلبؽؾخ ك٢ أُغزٔغ  

ثَ رؼ٤ْٔ كٌشح رؾذ٣ذ اُ٘غَ  ٝرؼو٤ْ اُ٘غةبء  ٝرةا٤ٖٓ ٛةزٙ اُغ٤بعةبد ٝرو٤ٜ٘٘ةب ٝثبُٔوب

ثٞاعةةةةطخ أُةةةةهرٔشاد راد اُؼىهةةةةخ:)ٓهرٔش ؽوةةةةٞم اُطلةةةةَ( )ٓهرٔش أُةةةةش ح كةةةة٢ 
                                                 

41
. انذضٕس ٔانًضبلفخ ، يذًذ يذفٕظ . انًشكض انضمبفٙ انؼشثٙ . ثٛشٔد،  انذاس انجٛضبء ، انطجؼخ ـ 

 . 115،ص  2000االٔنٗ ، 
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ـ  انًشأح انؼشثٛخ ٔانؼًم: انٕالغ ٔاٜفبد، دساعخ فٙ صالصخ يجزًؼبد ػشثٛخ، َبْذ سيض٘،   يجهخ  
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ث٤ٌٖ( )ٓةةهرٔش اُغةةٌبٕ( ٝٓب رخةةشط ثةةٚ ٛةةزٙ أُةةهرٔشاد ٓةةٖ هةةشاساد ٝرٞفةة٤بد 

ّْ انُضا٤ٓخ ك٢ اُز٘ل٤ز ٝاُزطج٤ن...ٝٓب رِجةش آصةبس  ٝارلبه٤بد راخز فلخ اُذ٤ُٝخ ٖٝٓ ص

ةب  ًٌ ب ٝعةِج٤خ كشد٣ةخ  ٝرلٌ ًٓ رُي  ٕ رجذٝ ٝامؾخ ُِؼ٤بٕ ك٢ اُٞاهغ اوعزٔبػ٢ اعزغى

ػبٓخ  ٝؽَِ ربّ ُذٝس أُغزٔغ اُز١ رؾٍٞ  ُة٠ هط٤ةغ  ٝ ؽجبهبد عش٣ًب ٝاعزٔبػ٤ًب  

ٓغ٤ش ٝٓ٘وبد ُؾٜٞرٚ ٝؿشائضٙ  و ٣ؼشف ٓؼشٝكًب ٝو ٣ٌ٘ةش ٌٓ٘ةشاً  ٓةزؾِى ٓةٖ  ١ 

 آبد  عش٣خ ٝاعزٔبػ٤خ   و ك٢  هبس ٓب ٣ِج٢ سؿجبرٚ ٝؽةٜٞارٚ ٝؿشائةضٙ ".اُزض
ٖٗ

                                                                                                          

ّٕ اُؼُٞٔخ رغ٤ض اُؾزٝر اُغ٘غة٢ ٝاُؼىهةبد اُغ٘غة٤خ ا٥صٔةخ ثة٤ٖ  ثلٌشٛب أُزطشف  

ٝأُش ح  ثَ ث٤ٖ اُشعَ ٝاُشعَ. ُٝج٤بٕ ٛةزا اُغبٗةت اُخط٤ةش أُةذٓش ُِؾ٤ةبح اُشعَ 

اوعزٔبػ٤ةةخ كةة٢ اُؼةةبُْ انعةةى٢ٓ ٣ٝظٜش رُةةي ػ٘ةةذ ٓشاعؼةةخ ٝص٤وةةخ ٓةةهرٔش الٓةةْ 

 ٖٔ-٘أُزؾذح أُغ٠ٔ أُهرٔش اُذ٢ُٝ ُِغٌبٕ ٝاُز٤ٔ٘ةخ اُةز١ ػوةذ كة٢ اُوةبٛشح ٓةٖ 

 ُة٠ أُغةبٝاح اُزبٓةخ ثة٤ٖ   ٤ُةٚٞا رةذػٞ ك٤ٔةب رةذػ اُٞص٤وةخ  ر  ٕ ٢٢ّٗٔعجزٔجش ػةبّ 

 ؽضةةذاُطةشك٤ٖ  ٝؽضةةذ أُةةش ح ػِةة٠  ُـةةبء اُلةةٞاسم اُطج٤ؼ٤ةةخ ث٤ٜ٘ةةب ٝثةة٤ٖ اُشعةةَ  ٝ

اؽةةزشاى اُشعةةَ كةة٢ الػٔةبٍ أُ٘ض٤ُةةخ ٝسػب٣ةةخ الهلةةبٍ  عةةٞح ثبُ٘غةةبء  ػِةة٠  زُيًة

دٕٝ اُ٘ظش  ُة٠ اخةزىف اُظةشٝف اوهزقةبد٣خ ٝاوعزٔبػ٤ةخ ٝاُضوبك٤ةخ ثة٤ٖ اُشعةبٍ 

ّٕ ٝ. ٝاُ٘غبء اُٞص٤وةخ ٝأٌُٞٗةخ ٓةٖ  ًضةش ٓةٖ ٓبئةخ ٝ ؽةذٟ ٝػؾةش٣ٖ    ٛةزٙشٖٓ ٣وة 

ػجةةبساد ٓضةةَ اُخةةذٓبد اُقةةؾ٤خ اُز٘بعةة٤ِخ  ٌٓةةشًسا فةةلؾخ ٣ىؽةةع  ٗةةٚ ٝسد ثٜةةب 

ٝاُغ٘غةةة٤خ اُ٘ؾةةةبه اُغ٘غةةة٢ ُمكشاد اػزجةةةبس ٓٔبسعةةةخ اُغةةة٘ظ ٝانٗغةةةبة ؽش٣ةةةخ 

ُٔةةهرٔش ؽخقةة٤خ  ٤ُٝغةةذ ٓغةةه٤ُٝخ عٔبػ٤ةةخ...  ُخ ٛةةزا اُةةز١ ٣لةةٞػ خجضًةةب  ًٝةةإ ا

ٓٔةب ؽةزا  ٣ُؼ٠٘ ثقٞسح  عبعة٤خ ثةآٞس اُغة٘ظ  ٝاُز٘بعةَ  ُٝة٤ظ ثبُغةٌبٕ ٝاُز٤ٔ٘ةخ

ؾةةزّس أُغةة٤ِٖٔ كةة٢ ٓةةهرٔش  ٕ رشئ٤غةخ عٔؼ٤ةةخ "الٜٓةةبد اُقةةـ٤شاد كةة٢  ٓش٣ٌةب" ث

ةشٝا أُغزٔةغ الٓش٣ٌة٢ ٝعةبءٝا  ٗلغٚ اُوبٛشح ّٓ ٖٓ خطٞسح الٓشًةخ كوبُذ:" ُوةذ د

ؽزةةة٠ ٣ذٓشٝٛب ٣ٝةةةذٓشٝا أُةةةش ح أُغةةةِٔخ ا٥ٕ ثاكٌةةةبسْٛ ُِٔغزٔؼةةةبد انعةةةى٤ٓخ  

 ٝدٝسٛب ك٤ٜب".
ٗٗ

                                                

ّٕ ٌٓبٗخ أُةش ح كة٢ ظةَ اُؼُٞٔةخ رغةز٘ذ اعةز٘بداً    ٖٓ خىٍ ٓبروذّ ٣زنؼ ُ٘ب  

ٓجبؽشاً  ٠ُ اُؾنبسح اُـشث٤ةخ أُؼبفةشح اُزة٢ رٞعٜٜةب أُجةبدو اُىد٤٘٣ةخ اُٞمةؼ٤خ 

اُؾ٤ةةبح أُبد٣ةةخ  ٝثبُزةةب٢ُ كٜةة٢ رٜةةذف اُةة٠  ؽةةبػخ صوبكةةخٖ ثةةبهلل رؼب٠ُ اُزةة٢ و رةةهٓ

                                                 
43

يٕلغ اإلعالو ػهٗ  -شجكخ انًؼهٕيبد انذٔنٛخ -ـ رذذٚبد انُظبو انؼبنًٙ انجذٚذ ، د.ػًبد انذٍٚ خهٛم 

 23صانطشٚك.
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أُز٘ٞػخ ٝٓٔب ٣هعق ُةٚ  ٜٗةب هةذ  صةشس ٝانُؾبد٣خ ػجش ؽجٌبرٜب ٝ عٜضرٜب اُؼب٤ُٔخ 

ٝو ؽةةي  ٕ    أُى٣ةة٤ٖ ٓةةٖ أُغةة٤ِٖٔ ٓجبؽةةشح  ٝ ثقةةٞسح ؿ٤ةةش ٓجبؽةةشحكؼةةى كةة٢ 

ُزُي الٓش٤ٌ٣ةةخ اُش عةةٔب٤ُخ.أُغةة٤ِٖٔ ع٤ٔؼةةبً ٛةةْ اُٜةةذف الٛةةْ ُِؼُٞٔةةخ اُقةة٤ٗٞ٤ٜخ 

ٗذػٞ  ٠ُ اؽزلبظ أُغ٤ِٖٔ ث٣ٜٞزْٜ انعى٤ٓخ ٝؽخق٤زْٜ أُغةزوِخ أُز٤ٔةضح ك٘ؾٖ 

اُوةةشإٓ ٝاُغةة٘خ  ٝأُؾبكظةةخ ػِةة٠ اُلٌةةش انعةةى٢ٓ كةة٢ ٓ٘بثؼةةٚ الفةة٤ِخ  ٓةةغ  ٝكةةن

انكبدح ٖٓ خ٤ش ٓب  ٗغضرٚ أُذ٤ٗخ اُـشث٤خ ٝاُؼِْ اُـشث٢  ٓغ ػذّ الخةز ٓةٖ اُضوبكةخ 

 و ٓب ًبٕ ٜٓ٘ب و ٣زؼةبسك ٓةغ ٣ٞٛةخ الٓةخ انعةى٤ٓخ ٝؽخقة٤زٜب ٝصوبكزٜةب  ٗلغٜب

 الف٤ِخ.

 

 انخبرًخ
 ُٝ٘خزْ اُجؾش ثاْٛ اُ٘زبئظ ٝاُزٞف٤بد : 

اُؾوٞم ٝاُؾش٣بد ك٢ اوعةىّ ٓ٘ؾةخ  ٤ُٜةخ   و َّٓ٘ةخ ثؾةش٣خ   ٝمةؼذ ُٜةب  -1

 ٜب . اُوٞا٤ٖٗ اٌُل٤ِخ ُؾٔب٣زٜب   ٝؽغٖ اعزؼٔبُٜب   ٝػذّ اعبءح اُزقشف ث
٣ٌٖٔ هغٔخ اُؾوٞم ٝاُؾش٣بد هغٔخ صىص٤خ : ؽوٞم ػبٓخ   ٝؽوٞم خبفخ  -2

   ٝؽوٞم ع٤بع٤خ. 
اُؾوةةٞم اُؼبٓةةخ : ٝٛةة٢ اُؾوةةٞم اُنةةشٝس٣خ ٌُةةَ اٗغةةبٕ ًؾش٣ةةبد اُزؼج٤ةةش  -3

ٝاُةةشا١ ٝاُلٌةةش ٝأُؼزوةةذ   ٝاُؾش٣ةةبد اُؾخقةة٤خ   ٝؽةةن اُةةزؼِْ ٝاُزؼِةة٤ْ   

 ٝؽن اوٗغبٕ ك٢ ٓضاُٝخ اُؼَٔ اُز١ ٣شمبٙ . 
َ ٛزٙ اُؾوٞم ٓو٤ذح ثؼذّ اومشاس ثبُـ٤ش   ٝكن مٞاثو ؽشػ٤خ ده٤وخ   ً -4

 ثبػزجبس إ اُؾوٞم ٝاُؾش٣بد ٤ُغذ ٓطِوخ   رهد١ ا٠ُ اُلٞم٠ ٝاُؼجش . 
 أُشاح ًبُشعَ ك٢ ٛزٙ اُؾوٞم .  -5
ٝٛة٢ ؽوةٞم ٝٝاعجةبد  –اُؾوٞم اُخبفخ : ٢ٛٝ رزلشع ا٠ُ ؽوٞم اعش٣خ  -6

خ ُغبئش اُزقشكبد أُؾشٝػخ رٌِٔةب   ٝؽوٞم ٓب٤ُخ ؽبِٓ -ك٢ اُٞهذ ٗلغٚ 

 ٝر٤ٌِٔب ٝٛجخ ٝاعبسح ٝاػبسح ٝؽشًخ  ٝٗؾٞٛب . 
اُؾوةةٞم اُغ٤بعةة٤خ : ٝٛةة٢ فةةىؽ٤خ اوٗغةةبٕ ُىعةةٜبّ كةة٢ اداسح اُذُٝةةخ ٓةةٖ  -7

خةةىٍ رةة٢ُٞ اُٞظةةبئق اُؼبٓةةخ   ٝاُزشؽةة٤ؼ ٝاوٗزخةةبة   ٝٗؾٞٛةةب   ًِٜٝةةب 

ٍ ثبُٞاعجةبد ؽوٞم ٌٓلُٞخ ُِٔةشاح    ٝكةن مةبثط٤ٖ : اُٜٝةب : ػةذّ اوخةى

 اوعش٣خ   ٝاُؾبعخ ا٠ُ اُؼَٔ ٝاوًزغبة   ثؼذ رٞكش او٤ِٛخ ٝاوٓبٗخ . 
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اُؼُٞٔةةخ : ) ٓقةةطِؼ ٓؼبفةةش ( ٓؼ٘ةةبٙ : افةةطجبؽ ػةةبُْ السك ثقةةجـخ  -8

ٝاؽةةةذح ؽةةةبِٓخ ُغ٤ٔةةةغ ٓةةةٖ ٣ؼةةة٤ؼ ك٤ةةةٚ  ٝرٞؽ٤ةةةذ  ٗؾةةةطزْٜ اوهزقةةةبد٣خ 

  ٝاوعزٔبػ٤ةةةخ ٝاُلٌش٣ةةةخ ٓةةةٖ ؿ٤ةةةش اػزجةةةبس وخةةةزىف الد٣ةةةبٕ ٝاُضوبكةةةبد

 ٝاُغ٘غ٤بد ٝالػشام. 
سثةةةو اُؼذ٣ةةةذ ٓةةةٖ أُلٌةةةش٣ٖ ثةةة٤ٖ "اُؼُٞٔةةةخ" ٝ"الٓشًةةةخ "  ٝاػزجةةةشٝا  ٕ  -9

أُل٤ٜٖٓٞ ٝعٜبٕ ُؼِٔخ ٝاؽذح  ٣ٝه٣ذ ٛزا اُش ١ ٓب هبُٚ اُشئ٤ظ الٓش٢ٌ٣ 

 اُغبثن "٤ًِ٘زٕٞ":  ٗ٘ب ٗش٣ذ  ٕ ٗغ٤ّش اُؼبُْ ٝكوبً ُ٘ٔو اُؾ٤بح الٓش٤ٌ٣خ. 
ُٞٔخ  ٠ُ رؼ٤ْٔ اُغ٤بعبد أُزؼِوخ ك٢ اُغبٗت اوعزٔبػ٢ رغؼ٠ اُؼ -11

ّٕ اُٞاهغ ٛٞ  كغبد  ثبُطلَ ٝأُش ح ٝالعشح ًٝلبُخ ؽوٞهْٜ ك٢ اُظبٛش   و  

 ٝرل٤ٌي الكشاد ٝاخزشام ٝػ٤ْٜ  ٝ كغبد أُش ح ٝأُزبعشح ثٜب . 
٣ٞف٢ اُجبؽضةبٕ ثٔض٣ةذ اُؼ٘ب٣ةخ ثؾوةٞم أُةشاح ٓةٖ خةىٍ اوثؾةبس  -11

 ى٤ٓخ أُز٘ٞػخ. ٝاُ٘ذٝاد ٝأُهرٔشاد ٝاُو٘ٞاد اوػ
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 انًصادر

 اؽ٤بء ػِّٞ اُذ٣ٖ   اثٞ ؽبٓذ اُـضا٢ُ   داس أُؼشكخ   ث٤شٝد .  .ٔ

 ػةةىّ اُؼُٞٔةةخ ٝرةةاص٤شٙ كةة٢ أُغةةزِٜي   ؽٔةةذ ٓقةةطل٠ ػٔةةش  أُغةةزوجَ  .ٕ

  ؽض٣ةةشإ  1ٖٔ  ٗوةةىً ػةةٖ ٓغِةةخ )انعةةىّ ٝهةةٖ(  ػةةذد 7ٕاُؼشثةة٢ ؿ

ٔ٢٢1   

   ٕاُؼ٤ِٔةخ   ث٤ةشٝد   ه/ اُجؾش أُذ٣ذ   اثٖ ػغ٤جخ اُلبعة٢    داس اٌُزةت .ٖ

 ّ . ٕٕٓٓٛال ٖٕٗٔ

ؽةةجٌخ أُؼِٞٓةةبد  -رؾةةذ٣بد اُ٘ظةةبّ اُؼةةب٢ُٔ اُغذ٣ةةذ   د.ػٔةةبد اُةةذ٣ٖ خ٤ِةةَ .ٗ

 ٓٞهغ انعىّ ػ٠ِ اُطش٣ن. -اُذ٤ُٝخ

اُزؾش٣غ اُغ٘بئ٢ انعى٢ٓ   ػجذ اُوبدس ػٞدح   داس اٌُزةت اُؼ٤ِٔةخ ث٤ةشٝد  .٘

 ّ. ٕ٘ٓٓٛال ٕٙٗٔ  ٔ  ه/
ؽٌةةبّ اُوةةشإ (   ٓؾٔةةذ ثةةٖ  ؽٔةةذ اوٗقةةبس١ رلغةة٤ش اُوشهجةة٢ ) اُغةةبٓغ و .ٙ

اُوشهجةة٢   د:   ػجةةذ اُةةشصام أُٜةةذ١   داس اٌُزةةبة اُؼشثةة٢   ث٤ةةشٝد   

 ٛال .٢ٕٗٔ
اُؾنةةٞس ٝأُضبهلةةخ   ٓؾٔةةذ ٓؾلةةٞظ . أُشًةةض اُضوةةبك٢ اُؼشثةة٢ . ث٤ةةشٝد    .7

 . ٘ٔٔ ؿ  ٕٓٓٓاُذاس اُج٤نبء   اُطجؼخ او٠ُٝ   

٢    داس اُلٌةش أُؼبفةش   ث٤ةشٝد ٝٛجخ اُضؽ٤ِ -ؽن اُؾش٣خ ك٢ اُؼبُْ   د .1

 ّ . ٕٙٓٓٛال ٖٔٗٔ   ٙداس اُلٌش   دٓؾن   ه/ –
  ٘ؽوةةٞم اوٗغةةبٕ   ٓؾٔةةذ اُـضاُةة٢   ٜٗنةةخ ٓقةةش ُِطجبػةةخ ٝاُ٘ؾةةش   ه/ .٢

ٕٓٓ7  ّ 
ػجذ هللا ثٖ ػجذ أُؾغٖ اُزش٢ً     -  د ؽوٞم انٗغبٕ ك٢ انعىّ .ٓٔ

 ٛال . ٢ٔٗٔٝصاسح اُؾئٕٞ اوعى٤ٓخ اُغؼٞد٣خ   

ٓقةطل٠ اُضُٔة٢   داس اُغةىّ    -ٗغةبٕ كة٢ اوعةىّ   دؽوٞم او .ٔٔ

 ّ . 7ٕٓٓٛال 1ٕٗٔ   ٔدٓؾن   ه/
سعبُخ أُغِْ ك٢ ؽوجخ اُؼُٞٔخ  ٗبفش ثٖ ع٤ِٔبٕ اُؼٔةش ٖٓ ػِة٠  .ٕٔ

  www.almoslim.netٓٞهغ
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 ثٞ خ٤ِةَ    رؾش٣ةش أُةش ح ٓٔةٖي ٝكة٤ْ ؽش٣زٜةب  داس اُلٌةش  ؽٞه٢ .ٖٔ

 ٛال.٢ُٔٗٔج٘بٕ  اُطجؼخ ال٠ُٝ   -أُؼبفش  ث٤شٝد

اُؼشة ٝاُؼُٞٔخ  اُذًزٞس ٓؾٔةذ ػبثةذ اُغةبثش١   ٓشًةض دساعةبد  .ٗٔ

 ّ   .٢٢1ٔاُٞؽذح اُؼشث٤خ  ث٤شٝد 

اُؼِْ كنِٚ ٝؽةشكٚ ٝث٤ةبٕ ػٔةّٞ اُؾبعةخ ا٤ُةٚ ٝرٞهةق ًٔةبٍ اُؼجةذ  .٘ٔ

ٝٗغبرٚ ك٢ ٓؼبؽٚ ٝٓؼبدٙ ػ٤ِٚ ٖٓ دسس ًىّ اثٖ اُو٤ْ    ٗغوٚ ٝػِن ػ٤ِةٚ 

ٛةال ٖٓٗٔ  ٕاُج٤نبء   أُـشة   ه/ : ػ٢ِ اُؾِج٢   ٌٓزجخ اُٜذا٣خ   اُذاس

ٕٓٓ٢. ّ 
اُؼُٞٔةةخ  اُةةذًزٞس فةةبُؼ اُشهةةت  اُغبٓؼةةخ انعةةى٤ٓخ كةة٢ أُذ٣٘ةةخ  .ٙٔ

 ٖٕٓٓ-ٛالٖٕٗٔأُ٘ٞسح  اُطجؼخ ال٠ُٝ 
اُؼُٞٔخ ك٢ ٤ٓضإ انعىّ  عٔؼ٤ةخ الفةىػ اوعزٔةبػ٢  اُطجؼةخ  .7ٔ

 .ّٓٔ.  ؿٕٔٓٓٛال.  ٕٔٗٔال٠ُٝ  

ػذ ؽٔظ اُذ٣ٖ ا٤ٌُى٢ٗ سٓاُؼُٞٔخ ٝربس٣خ اُقشاع ٓغ اُـشة  د .1ٔ

  ؿ ٕٔٔٓالال ٕٖٗٔ ٓشًض اُجؾٞس ٝ اُذساعبد  ثـذاد  اُطجؼخ او٠ُٝ  

ٗٓ 
ػذٗبٕ  ٓكخ اُؼُٞٔخ  ٛبٗظ ث٤زش ٓبسر٤ٖ ٝٛبسد ؽٞٓبٕ   رشعٔخ د .٢ٔ

الةةةال ٢ٔٗٔسٓةةةض١ صًةةة٢  ٓطجؼةةةخ أُؼشكةةةخ  ٓدٓػجةةةبط ػِةةة٢   ٓشاعؼةةةخ  

 ّٕ ؿ٢٢1ٔ

ش رقةةةذس ػةةةٖ ٓ٘ظٔةةةخ أُةةةهرٔ    ٓغِةةةخ ٓغٔةةةغ اُلوةةةٚ اوعةةةى٢ٓ .ٕٓ

 .اوعى٢ٓ ثغذح 

أُش ح اُؼشث٤خ ٝاُؼَٔ: اُٞاهغ ٝا٥كبد  دساعخ ك٢ صىصخ ٓغزٔؼبد  .ٕٔ

  ٖٓػشث٤ةةخ  ٗبٛةةذ سٓةةض١    ٓغِةةخ اُؼِةةّٞ اوعزٔبػ٤ةةخ  ا٣ٌُٞةةذ   أُغِةةذ 

 .1ّ٘٘.  ؿٕٕٓٓ  ٖاُؼذد 

أُش ح ٝػُٞٔخ هنب٣بٛب ك٢ ٝعبئَ انػىّ     د. ٠ٜٗ اُوبهشع٢   .ٕٕ

أُغةةِْ ثةة٤ٖ اُزؾةةش٣غ انعةةى٢ٓ ٝثش٣ةةن ثؾةةش ٓوةةذّ ُٔةةهرٔش: هنةةب٣ب أُش ح

 ّ.ٕٙٓٓٓبسط  ٙٔ-ٗٔاُوبٛشح  -اُضوبكخ اُٞاكذح"   عبٓؼخ الصٛش



 حقوق املرأ ة املسلمة                                        3112-1ج -اجملدل الثامن –الكتاب الس نوي 

 

 
941 

َ ك٢  ؽٌبّ أُش ح ٝاُج٤ذ أُغةِْ   د .ٖٕ ػجةذ اٌُةش٣ْ ص٣ةذإ    -أُلقَّ

 ّ . ٢٢ٖٔٛال ٖٔٗٔ   ٔٓهعغخ اُشعبُخ   ث٤شٝد   ه/

ٖ أُٞاكوبد   اثةٞ اعةؾبم اُؾةبهج٢   د : ٓؾةٜٞس ؽغةٖ   داس اثة .ٕٗ

 ّ . ٢٢7ٔٛال 7ٔٗٔ   ٔػلبٕ   ه/
أُٞعةةةةٞػخ اُلو٤ٜةةةةخ ا٣ٌُٞز٤ةةةةخ   افةةةةذاس ٝصاسح اوٝهةةةةبف ثذُٝةةةةخ  .ٕ٘

 ا٣ٌُٞذ. 
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 األطفال لدى المعرفة حق تنمية في الفضائيةاإلعالم  وسائل دور

 الطلبةأمور  أولياء من عينة آلراء استطالعية دراسة

 ْبنّ فبضم صسٍٛ. و.و    سبنى يضًذ ػجٕد. د.و.أ   ثٛذاء ستبس نفتخ. د.أ

 

 جبِؼت بغذاد/  ِشوض بذىث اٌغىق ودّبَت اٌّغتهٍه

 انًمذيخ

اٌّّٙخ فٟ اٌّؼبدٌخ االلزظبد٠خ، ار ٠زغغ ِفَٙٛ ٠ؼذ اٌّغزٍٙه اؽذ االؽشاف       

وبْ ػّشٖ اٚ عٕغٗ، ٚٔظشاً أل١ّ٘خ اشجبع اٌؾبعبد  أ٠ب ئٔغبْ٘ٛ  اٌّغزٍٙه ٌىً ِب

فأْ اٌذٚي ػٍٝ اخزالف افىبس٘ب رٙزُ  ٌإلٔغبْٚاٌشغجبد ثّب ٠ؾمك اٌم١ّخ اٌؼ١ٍب 

ح ، ٠ٚؼذ اٌطفً ثبالعزغبثخ ٌىً ِزطٍجبد ٚؽمٛق اٌّغزٍٙه اٌزٟ الشرٙب األُِ اٌّزؾذ

اؽذ اسوبْ اٌزطٛس ٚاٌز١ّٕخ ألٞ ِغزّغ ، ار رجذأ ر١ّٕخ األٔغبْ ثز١ّٕخ اٌطفٌٛخ ٟٚ٘ 

اؽذٜ اٌّمِٛبد اٌشئ١غخ ٌٍز١ّٕخ اٌشبٍِخ، ٌٙزا فأْ ِشؽٍخ اٌطفٌٛخ رؼزجش ِٓ اُ٘ 

ِشاؽً إٌّٛ االٔغبٟٔ ألْ اٌطفً ٠زؼٍُ فٟ ٘زٖ اٌّشؽٍخ اٌّؼبسف ٠ٚىزغت 

ٟ رغبػذٖ ػٍٝ اٌزٛافك ِغ ث١ئزٗ ِٚغزّؼٗ، ٚخالي ٘زٖ اٌخجشاد اٌؾ١بر١خ اٌز

اٌّشؽٍخ رّٕٛ لذسارٗ ٚرزؼؼ ٚرزٕٛع ِٛا٘جٗ، ٌٙزا فُٙ اٌضشٚح اٌؾم١م١خ ٌٍجٍذ ُٚ٘ 

ِغزمجً اٌجشش٠خ ِٚظذس لٛرٙب اٌؾم١مٟ، ٌزا فأْ اٌّؼشفخ رؼذ ؽمبً ِٓ ؽمٛق اٌطفً 

ٜ االؽفبي ، ٌىٛٔٙب رّضً اٌزٟ ألشرٙب االُِ اٌّزؾذح ِٚطٍجبً أعبع١بً ٚاعت ر١ّٕزخ ٌذ

اٌمٛاػذ األعبع١خ ف١ّب ثؼذ فٟ ر١ٙئخ ع١ً ِذسن ٠غزط١غ اْ ٠غبُ٘ فٟ ػ١ٍّخ اٌز١ّٕخ 

ٚاالسرمبء فٟ اٌّغزّغ، ٌٙزا وبْ ٌٛعبئً االػالَ ثىً أٛاػٙب دٚساً ِّٙبً فٟ ػ١ٍّخ 

ثٕبء ِٕظِٛخ اٌّؼشفخ ٚر١ّٕزٙب ٌذٜ االؽفبي ِٓ خالي ثشاِغٙب اٌّزؼذدح، ٚرّضً 

ٕٛاد اٌفؼبئ١خ اؽذٜ رٍه اٌّظبدس اٌّشئ١خ ٚاٌّغّٛػخ اٌزٟ عبّ٘ذ فٟ ٔمً اٌم

اٌىض١ش ِٓ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّفب١ُ٘ ٚاالفىبس اٌٝ االؽفبي ٌىٛٔٙب رشغً ؽ١ضاً وج١شاً ِٓ 

ٚلزُٙ، فؼالً ػٓ اْ ٌٙب رأص١شاً ِجبششاً فٟ رٕشئخ االؽفبي ٚرضم١فُٙ اٌّؼبسف ٚر١ٙئخ 

 ٚاٌّّبسعبد ٚاٌم١ُ ٚاٌغٍٛو١بد.  وً ِزطٍجبرٙب شأٔٙب شأْ اٌؼبداد

 ٚثٕبءً ػٍٝ ِب رمذَ فأْ ١٘ى١ٍخ اٌجؾش رىٛٔذ ِٓ اٌّجبؽش ا٢ر١خ:
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 انًجضج األٔل

 يُٓزٛخ انجضج

 أٔالً: يشكهخ انجضج

رّضً ٚعبئً اإلػالَ اٌفؼبئ١خ ِظذساً ِٓ ِظبدس اٌّؼشفخ ٚاٌؾظٛي ػٍٝ      

٠ذ فٟ ٘زا اٌّغبي ػٓ اٌّؼٍِٛبد، ٚلذ أعفشد ٔزبئظ ثؾٛس ١ِذا١ٔخ عبثمخ أعش

ٚعٛد ئلجبي ِزضا٠ذ ِٓ األؽفبي ػٍٝ ِشب٘ذح اٌمٕٛاد اٌفؼبئ١خ، ٚأطجؾذ رشغً 

ؽ١ضاً وج١شاً ِٓ ٚلزُٙ، ٌزا رٌٛذد اٌمٕبػخ ٌذٜ اٌجبؽض١ٓ ؽٛي اٌّٛػٛع ٚا١ّ٘زٗ 

ثٛطف اٌمٕٛاد اٌفؼبئ١خ ػٕظشاً أعبع١بً فٟ ؽ١بح األؽفبي ٚاْ اٌّؼشفخ ؽك ِٓ 

ٚاعت ر١ّٕزٗ، فؼالً ػٓ أ١ّ٘خ اٌّشؽٍخ اٌؼّش٠خ اٌزٟ اٌؾمٛق اٚ ِطٍت اعبعٟ 

٠زظذٜ ٌٙب اٌجؾش ٟٚ٘ ِشؽٍخ اٌطفٌٛخ اٌّزأخشح، ٌٙزا فأْ ِشىٍخ اٌجؾش رزؾذد فٟ 

ً٘ أْ ٌٛعبئً االػالَ اٌفؼبئ١خ دٚساً فٟ ر١ّٕخ ؽك  -اٌزغبؤي اٌشئ١غٟ ٚاٌٙبَ ٘ٛ:

 ػ١خ ا٢ر١خ:اٌّؼشفخ ٌذٜ األؽفبي؟ ٚرٕجضك ِٓ ٘زا اٌزغبؤي اٌزغبؤالد اٌفش

 ِب ِؼذي ِشب٘ذح االؽفبي ٌٍمٕٛاد اٌفؼبئ١خ ِٓ ٚعٙخ ٔظش ا١ٌٚبء االِٛس؟

 ِب ٟ٘ اٌجشاِظ اٌزٟ ٠فؼً االؽفبي ِشب٘ذرٙب؟

ِب ٟ٘ أٛاع ٚرظ١ٕفبد اٌّؼشفخ اٌزٟ رغبُ٘ ٚعبئً االػالَ اٌفؼبئ١خ فٟ ر١ّٕزٙب 

 ٌذٜ االؽفبي؟

 حبَٛبً: اًْٛخ انجضج

 ٌذٚس اٌزٞ رٍؼجٗ ٚعبئً اإلػالَ اٌفؼبئ١خ رىّٓ ا١ّ٘خ اٌجؾش ِٓ أ١ّ٘خ ا

فٟ رشى١ً اٌّؼشفخ ٌذٜ األؽفبي، ار رش١ش اٌذساعبد اٌٝ اْ اغٍت 

اٌزٛعٙبد ٚا٢ساء ٌذٜ اٌظغبس ٠ىزغجٛ٘ب ِٓ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠ؾظٍْٛ 

 ػ١ٍٙب ِٓ ٚعبئً اإلػالَ ٚأٌٚٙب اٌمٕٛاد اٌفؼبئ١خ.

 ٔغبْ ٟ٘ ِشؽٍخ رٕجغ أ١ّ٘خ اٌجؾش فٟ رٕبٌٚٗ ِشؽٍخ ٘بِخ فٟ ؽ١بح اإل

( عٕخ ٚاٌزٞ ٠ؼذ اٌؼّش األِضً ٌٍزؼٍُ ٚاوزغبة 23 – 9اٌطفٌٛخ اٌّزأخشح )

 اٌّؼبسف اٌّخزٍفخ اٌزٟ رغبػذٖ فٟ ثٕبء شخظ١زٗ.



 هاهل فاضل     سامل محمد    بيداء س تار                    3112-1ج -اجملدل امثامن –امكتاب امس نوي 

 

    
040 

  ٠ؼذ ٘زا اٌجؾش ئػبفخ ػ١ٍّخ اٌٝ اٌّىزجخ اٌّؾ١ٍخ فٟ ِغبي دساعبد

اإلػالَ ٚاٌّؼشفخ ٚاٌطفٌٛخ، ٚرٌه ٔظشاً ٌمٍخ اٌذساعبد اٌزٟ أعش٠ذ ؽٛي 

عبئً اإلػالَ اٌفؼبئ١خ ٚدٚس٘ب فٟ ر١ّٕخ ؽك اٌّؼشفخ ِشرىضح ػٍٝ ٚ

اٌّذخً اٌضٕبئٟ فٟ رظ١ٕف اٌّؼشفخ ّٚ٘ب )اٌّؼشفخ اٌؼ١ّٕخ ٚ اٌّؼشفخ 

اٌظب٘شح( ٚاٌزٟ ٌُ رزٕبٌٚٙب اٌذساعبد اٌغبثمخ ػٍٝ ِغزٜٛ اإلػالَ 

 ٚاٌطفٌٛخ ػٍٝ ؽذ ػٍُ اٌجبؽض١ٓ.

ً اٌُهب، فضالً ػٓ تمذَُ اٌتىصُبث َغتّذ اٌبذج أهُّته ِٓ إٌتبئج اٌتٍ عُتىص

 .اٌّفُذة فٍ هزا اٌّجبي

 حبنخبً: اْذاف انجضج

 ٠غؼٝ اٌجؾش اٌٝ رؾم١ك األ٘ذاف ا٢ر١خ:

رمذ٠ُ رأؽ١ش ِفب١ّٟ٘ ػٓ ٚعبئً االػالَ اٌفؼبئ١خ ِٚغبالد اٌّؼشفخ ثٛطفٙب ؽمبً 

 ِٓ ؽمٛق اٌطفً ِٓ خالي رزجغ االدث١بد اٌّزخظظخ فٟ ٘زا اٌّغبي.

 ٍػذد عبػبد ِشب٘ذح االؽفبي ٌٍمٕٛاد اٌفؼبئ١خ.اٌزؼشف ػ ٝ 

 .اٌزؼشف ػٍٝ اُ٘ اٌجشاِظ اٌزٟ ٠فؼً اٌطفً ِشب٘ذرٙب 

  رؾذ٠ذ دٚس ٚعبئً االػالَ اٌفؼبئ١خ فٟ ر١ّٕخ ؽك اٌّؼشفخ ٌذٜ االؽفبي

 ػجش اعزطالع آساء ػ١ٕخ ِٓ ا١ٌٚبء اِٛس اٌطٍجخ.

 ٕظ اٌطفً.اٌىشف ػٓ اٌفشٚق ث١ٓ وضبفخ ِشب٘ذح اٌمٕٛاد اٌفؼبئ١خ ٚع 

 .ًاٌىشف ػٓ اٌفشٚق ث١ٓ اٌجشاِظ اٌزٟ ٠فؼً ِشب٘ذرٙب ٚث١ٓ عٕظ اٌطف 

 ساثؼبً: فشضٛبد انجضج

رٛعذ فشٚق راد دالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ وضبفخ ِشب٘ذح اٌمٕٛاد اٌفؼبئ١خ  .2

 ٚعٕظ اٌطفً.

رٛعذ فشٚق راد دالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ اٌجشاِظ اٌزٟ ٠فؼً ِشب٘ذرٙب  .3

 ٚعٕظ اٌطفً.
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ٌفؼبئ١خ دٚساً وج١شاً فٟ ر١ّٕخ ؽك اٌّؼشفخ ٌذٜ اْ ٌٛعبئً اإلػالَ ا .4

 األؽفبي.

 يُٓذ انجضج: خبيسبً 

اػتّذ اٌببدخُٓ إٌّهج االعتطالػٍ اٌزٌ َؼتبش ادذ إٌّبهج األعبعُت فٍ اٌذساعبث 

 .اٌىصفُت

 سبدسبً: صذٔد انجضج

ٚرزؼّٓ ػ١ٕخ ِٓ أ١ٌٚبء أِٛس اٌطٍجخ فٟ اٌّذاسط اٌزبثؼخ  :انضذٔد انجششٚخ -آ

 .اٌخبُٔت خ رشث١خ ثغذاد/  اٌىشؿٌّذ٠ش٠

( ِذاسط )ِذسعزبْ اثزذائ١خ ،اؽذّ٘ب ٌٍج١ٕٓ ٟٚ٘ 5رُ اخز١بس ): انضذٔد انًكبَٛخ -ة

ِذسعخ ٔٙبٚٔذ ٚأخشٜ ٌٍجٕبد ٟٚ٘ ِذسعخ رٞ لبس( ٚ )ِذسعزبْ ٌٍّزٛعطخ، 

 أؽذاّ٘ب ٌٍج١ٕٓ ٟٚ٘ ِزٛعطخ اإلؽغبء ٚأخشٜ ٌٍجٕبد ِزٛعطخ وٕذح(.

 أ٠ٍٛي( ٌؼبَ ّضً ِذح رطج١ك االعزجبٔخ خالي شٙشٞ )آة،: ٚررـ انضذٔد انضيبَٛخ

3123. 

 سبثؼبً: ػُٛخ انجضج

اٌّزوٛسح اعشٞ اٌجؾش ػٍٝ ػ١ٕخ ػشٛائ١خ ِٓ أ١ٌٚبء أِٛس اٌطٍجخ فٟ اٌّذاسط 

 ( فشد.221ػذدُ٘ ) ٚاٌجبٌغ

 حبيُبً: اداح انجضج

ذ اعزخذِذ االعزجبٔخ وأداح سئ١غ١خ فٟ عّغ ِؼٍِٛبد اٌغبٔت ا١ٌّذأٟ ٚطّّ

فمشارٙب ثبالعزفبدح ِٓ اٌجبؽض١ٓ ٚاٌّخزظ١ٓ فٟ ٘زا اٌّغبي، صُ ػذٌذ ثّب ٠زٕبعت 

٠ٚخذَ ٘زا اٌجؾش ِٓ خالي ارجبع اٌظذق اٌظب٘شٞ ٚػشػٙب ػٍٝ اٌخجشاء 

ٚاٌّؾى١ّٓ فٟ ِغبي االخزظبص ٌج١بْ طالؽ١خ اٌفمشاد، ٚاطجؾذ االعزجبٔخ 

ّغبي اٌّؼشفخ اٌؼ١ّٕخ ( فمشح 25ٌ( فمشح ِٛصػخ ػٍٝ )32ثشىٍٙب إٌٙبئٟ رؼُ )
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( فمشح ٌّغبي اٌّؼشفخ اٌظب٘شح، ٚػٍٝ ِم١بط ١ٌىشد اٌخّبعٟ ثذسعخ 24ٚ )

( 2، 3، 4، 5، 6)وج١شح عذاً، وج١شح، ِزٛعطخ، ػؼ١فخ، ػؼ١فخ عذاً( ٚثأٚصاْ )

 .ٚػٍٝ اٌزٛاٌٟ

 تبسؼبً: انٕسبئم االصصبئٛخ

ٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ، رُ اعزخذاَ ا٢رٟ )إٌغت اٌّئ٠ٛخ، اٌٛعؾ اٌؾغبثٟ اٌّشعؼ، اال

اٌٛصْ اٌّئٛٞ،
2 اإلؽظبئٟ( ٚثبالعزؼبٔخ ثبٌجشٔبِظ ( اٌغب٘ضSPSS.) 

 انًجضج انخبَٙ

 انتأطٛش انُظش٘

 أٔالً: ٔسبئم اإلػالو انفضبئٛخ ٔانطفم

٠طٍك ػٍٝ اإلػالَ ػٍٝ أٗ وً ٚع١ٍخ عّب١٘ش٠خ ٘ذفٙب اإلخجبس ٚاإلػالَ      

١ٗ. ٚئشىبي ٚعبئً األػالَ وض١شح ِٚزؼذدح ِٕٙب اٌّغّٛػخ ٚاٌزضم١ف ٚوزٌه اٌزشف

( ِٕٚٙب اٌّشئ١خ ِٕٚٙب اٌّمشٚءح ِٕٚٙب اٌّغّٛػخ ٚاٌجظش٠خ وبٌمٕٛاد وبإلراػخ)

اٌفؼبئ١خ ٚغ١ش٘ب ٚوً ِٕٙب رزفبٚد فٟ اٌزأص١ش ثؾغت لذسرٙب ػٍٝ اششان اٌّزٍمٟ 

 (61-59: 3123ِغ اٌّؼّْٛ االػالِٟ. )اٌذ١ٌّٟ، 

اٌزغؼ١ٕ١بد رضا٠ذ اٌمٕٛاد اٌفؼبئ١خ، ِّب اطجؼ اِبَ االؽفبي فشص  شٙذ ِطٍغ     

ٚاعؼخ ٌٍزٕمً ٚاالخز١بس ث١ٕٙب. ٚرؼذ اٌمٕٛاد اٌفؼبئ١خ ِٓ اخطش اٌٛعبئً االػال١ِخ 

رأص١شا ػٍٝ االؽفبي، ؽزٝ أٙب ٌمجذ ثبٌٛاٌذ اٌضبٌش اٌزٞ ٠ؾزً ِشرجزٗ فٟ االعشح 

فٟ ِغإ١ٌٚخ اػذاد ٚرشث١خ االؽفبي رٍٟ ِشرجخ االَ ٚاالة ٚاطجؾذ ا٠ؼب ِشبسوب 

الْ اٌؼمً االٔغبٟٔ ٠جذأ ؽش٠مٗ اٌٝ اٌّؼشفخ ثبٌذ٘شخ اٌٝ اْ ٠زمذَ ػمً اٌطفً فٟ 

ِشؽٍخ اٌّشب٘ذح اٌٝ ِشؽٍخ اٌزم١ٍذ ٚاٌزؼٍُ اٌٝ اْ ٔغذ اٌطفً فٟ إٌٙب٠خ ٚلذ رشىٍذ 

ٚس شخظ١زٗ ٚصمبفزٗ ِٓ ٚعبئً االػالَ اٌفؼبئ١خ ٟٚ٘ اٌؼبًِ اٌشئ١ظ إٌّبفظ ٌذ

٠ٕف١ٍذ( اْ  ٠غ١برش )ثبرش األِش٠ى١خاالً٘ ٚاٌّذسعخ فٟ ٘زا اٌّغبي. ٚرمٛي اٌجبؽضخ 

ِب رغ١ش خالي اٌغٕٛاد اٌخّظ اٌّبػ١خ ٘ٛ اعزخذاَ اٌطفً ٌؼ١ٕخ أوضش ِٓ ؽٛاعٗ 
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االخشٜ ِّب عؼً لذسح اٌطفً اٌزؾ١ٍ١ٍخ اٌجظش٠خ رفٛق لذسارٗ اٌزؾ١ٍ١ٍخ االخشٜ. 

 (43-41: 2992)ثٍم١ظ ٚ ِشػٟ، 

اْ اٌمٕٛاد اٌفؼبئ١خ ٔبفزح ٠طً ِٕٙب اٌطفً ػٍٝ ػبٌُ اٌىجبس ٚ٘ٛ ٠ؼٍّٗ اٌىض١ش       

ِٓ اٌذسط اٌّغزفبدح، ثشىً ٠ض٠ذ ِٓ ِغزٜٛ ئدساوٗ ٚٚػ١ٗ، وّب رؼ١ف ثؼذاً اخش 

 فٟ ؽمً االػالَ، ٚرٌه ِٓ خالي اٌشجىبد اٌذ١ٌٚخ اٌزٟ رز١ّض ثغؼخ االٔزشبس

اٌشعبٌخ ٌزغُٙ ثذٚس٘ب فٟ رؾم١ك ػب١ٌّخ ٚاٌمذسح ػٍٝ اٌغزة ٚاٌغشػخ فٟ رٛط١ً 

  (373: 3123اٌّؼشفخ ٚاٌغبء ػٕظشٞ اٌضِبْ ٚاٌّىبْ. )اٌذ١ٌّٟ، 

 حبَٛب: انطفٕنخ: ٔصمٕلٓب ٔيشاصهٓب

تؼذ ِشدٍت اٌطفىٌت ِٓ اهُ ِشادً إٌّى اٌتٍ َّش بهب االٔغبْ، ار أهب االعبط      

ً اْ اٌّبدة االوًٌ فٍ اٌ( 24: 3117دٍٍّ، )فٍ بٕبء شخصُت اٌفشد، فمذ بُٓ 

وحُمت دمىق اٌطفً اشبسث اًٌ اْ وٍّت اٌطفً تطٍك ػًٍ وً أغبْ ٌُ َتجبوص 

فمذ اشبسث االدصبئُبث اٌصبدسة . اٌخبِٕت ػشش، وَغتطُغ اٌتّتغ بذمىق خبصت به

ِٓ ابٕبء ِجتّؼٕب اٌؼشبٍ هُ ِٓ %( 51)ػٓ بشٔبِج االُِ اٌّتذذة االّٔبئٍ اْ 

 . عٕت فّب دوْ( 25)اٌششَذت اٌؼّشَت 

ع١ّؼب الْ ِغزمجٍُٙ ٘ٛ ِغزمجً  ٌألؽفبيثذا٠خ ٌٍؾ١بح  أفؼًٚػ١ٍٗ ٠ٕجغٟ ػّبْ     

ِغزّؼبرُٙ ٚأُِّٙ ٚاٌؼبٌُ وىً. ٚلذ الش صػّبء اٌؼبٌُ ثؾبعخ االؽفبي اٌٝ ارفبل١خ 

خبطخ ثُٙ الْ غبٌجب ِب ٠ؾزبط االشخبص دْٚ اٌضبِٕخ ػشش اٌٝ سػب٠خ خبطخ 

( ثّضبثخ 2999بس، ٌزٌه وبٔذ ارفبل١خ ؽمٛق اٌطفً فٟ ػبَ )ٚؽّب٠خ ال ٠ؾزبعٙب اٌىج

اٌظه اٌمبٟٔٛٔ اٌذٌٟٚ االٚي اٌزٞ ٠ٍضَ اٌذٚي االؽشاف ِٓ ٔبؽ١خ لب١ٔٛٔخ ثذِظ 

اٌؾمٛق اٌّذ١ٔخ ٚاٌغ١بع١خ اػبفخ اٌٝ اٌؾمٛق اٌضمبف١خ ٚاالعزّبػ١خ ٚااللزظبد٠خ، 

 (24: 3117ٚرشًّ ؽمٛق اٌطفً ِب ٠ٍٟ: )ؽٍّٟ، 

 طفً ِٓ ع١ّغ اشىبي اٌز١١ّض.. ؽّب٠خ ا2ٌ

 . ؽك اٌطفً فٟ اٌؾ١بح ٚاٌجمبء ٚإٌّٛ اٌغغّٟ ٚاٌؼمٍٟ.3

 . ؽك اٌطفً فٟ اٌشػب٠خ اٌظؾ١خ ٚاٌزغز٠خ ٚاٌّأ4ٜٚ
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 . ؽك اٌطفً فٟ اٌزؼ5ٍُ

 . ؽك اٌطفً فٟ اٌّشبسوخ ٚاٌزؼج١ش ػٓ اٌشأ6ٞ

 . ؽك اٌطفً ثبٌؾّب٠خ ِٓ االعزغالي ٚعٛء اٌّؼبٍِخ7

 ١غ اٌظشٚف ثبٌؾّب٠خ ٚاالغبصخ . ؽك اٌطفً فٟ ع2ّ

 رأص١شاداِب ِشاؽً اٌطفٌٛخ فٟٙ اٌّشرىض االعبط فٟ اػذاد اٌفشد ٚاْ              

٘زٖ اٌّشؽٍخ رّزذ اٌٝ ِشاؽً إٌّٛ االخشٜ ٚخبطخ فٟ ِشؽٍزٟ اٌّشا٘مخ 

ٚاٌشجبة، ٌزٌه فمذ اخزٍف اٌؼٍّبء اٌزشث١٠ٛٓ فٟ رؾذ٠ذ ِشؽٍخ اٌطفٌٛخ فٟ ػّش 

غ١ُ اٌشبئغ ٌذٜ ػٍّبء إٌفظ ٚاٌزٞ اػزّذٖ اٌجؾش اٌؾبٌٟ ٘ٛ: االٔغبْ ٚاٌزم

 (42: 3123)اٌذ١ٌّٟ، 

 ( عٕٛاد6-4شؽٍخ اٌطفٌٛخ اٌّجىشح )ِ -

 ( عٕٛاد9-7ِشؽٍخ اٌطفٌٛخ اٌّزٛعطخ ) -

 ( عٕخ 23-9ِشؽٍخ اٌطفٌٛخ اٌّزأخشح )  -

 ( عٕخ 22-24ِشؽٍخ اٌطفٌٛخ اٌّضب١ٌخ اٚ اٌشِٚبٔغ١خ ) -

 طفم:حبنخب: اٚزبثٛبد اػالو ان

٠ؼزجش أػالَ اٌطفً ِٓ أُ٘ أٔٛاع اإلػالَ، اٌزٞ ا٘زُ ثٗ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌجبؽض١ٓ      

ٚاٌّخزظ١ٓ فٟ ٘زا اٌّغبي، ار اْ اٌششوبد رؼًّ ػٍٝ أعبط اْ اٌطفً ػبٌُ لبثً 

ٌٍزشى١ً اٌشغجبد ٚاأل٘ذاف اٌّمظٛدح ٚل١ٍٍْٛ ُ٘ اٌز٠ٓ ارا دسعٛا اٌغٛأت 

اال٠غبث١بد ٌٙب ِٚٓ ث١ٓ أوضش  اٌٛعبئً  اإلػال١ِخ اٌّخزٍفخ ٠ؾشطْٛ ػٍٝ روش

اإلػال١ِخ رأص١شاً ػٍٝ اٌطفً فٟ ػظشٔب اٌؾبٌٟ ٟ٘ اٌمٕٛاد اٌفؼبئ١خ اٌزٟ 

 اعزؾٛرد ػٍٝ ا٘زّبِبرٗ ٚرٛع١غ ِذاسوٗ. ٌزا فبْ ٌٍمٕٛاد اٌفؼبئ١خ ا٠غبث١بد ِٕٙب:

ؼشث١خ . ر١ّٕخ اٌضشٚح اٌٍفظ١خ ٌٍطفً ِّب رّٕؾٗ اٌمذسح ػٍٝ اٌزؼج١ش ٚفُٙ اٌٍغخ ا2ٌ

 اٌفظؾٝ.

 . رمذ٠ُ اٌّؼٍِٛبد اٌّخزٍفخ ٌٍطفً ِّب رض٠ذ ِٓ اؽالػٗ ٚرٛع١غ ِؼبسفٗ.3
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 . اؽالع اٌطفً ػٍٝ ثؼغ االؽذاس اٌزبس٠خ١خ ٌض٠بدح ِؼٍِٛبرٗ.4

 . رغبػذ فٟ ر١ّٕخ اٌؾظ اٌغّبػٟ ٌذٜ االؽفبي ار رؼطٟ اٌمٕٛاد اٌفؼبئ١خ5

 ٛرٟ.اؽغبعبً ثبٌٍْٛ، اٌشىً، رٕبعك اٌؾشوخ، اال٠مبع اٌظ

 ساثؼبً: انضبربد االسبسٛخ ٔصك انًؼشفخ نهطفم

رؼذ اٌّؼشفخ ؽغش اٌضا٠ٚخ فٟ اٌز١ّٕخ االٔغب١ٔخ ٚػٕظش عٛ٘شٞ ِٓ ػٕبطش      

االٔزبط، ٌمذ  ثذأد دساعخ اٌّؼشفخ ٌذٜ اٌفالعفخ ا١ٌٛٔبْ لجً ظٙٛس ػٍُ إٌفظ 

اٌؾٛاط ٚاشبسٚا اٌٝ اْ اٌٛطٛي اٌٝ اٌّؼشفخ ٠زُ ِٓ خالي اٌّالؽظخ ٚاعزؼّبي 

ٌزشى١ً االسرجبؽبد ثبػزّبد اٌفىش. فبٌّؼشفخ ارْ ٟ٘ اٌمذسح ػٍٝ رشعّخ اٌّؼٍِٛبد 

(. ٠ّٚىٓ رؼش٠فٙب أ٠ؼبً Saffady, 2000: 71اٌٝ اداء ٌزؾم١ك ِّٙخ ِؾذدح. )

(، وّب Newman, 2000: 71. )ثأػّبٌُٟٙ٘: ِب ٠ؾزبط االفشاد ِؼشفزٗ ٌٍم١بَ 

غإٌٚٗ ػٓ اٌفُٙ ٚاٌزفغ١ش ٚاٌزؼبًِ ِغ ِب ػشفذ ثبٔٙب ٟ٘: اٌؼ١ٍّبد اٌؼم١ٍخ اٌّ

٠ؾ١ؾ ثٕب ِٓ ِض١شاد ٚاوزغبة اٌٍغخ ٚرى٠ٛٓ اٌّفب١ُ٘ ٚؽً اٌّشىالد ٚاٌزفى١ش 

(  ٚلذ ؽذد اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌؼٍّبء ِزطٍجبد ِشؽٍخ 52: 3122ٚاٌزوبء. )اثشا١ُ٘، 

اٌطفٌٛخ ٚؽبعبرٙب االعبع١خ اٌزٟ ٠غت ػٍٝ اٌمبئ١ّٓ ػٍٝ سػب٠خ ٘إالء االؽفبي 

ػٙب ٌىٟ ٠ّٕٛ اٌطفً ّٔٛاً ػم١ٍبً ٚٔفغ١بً ع١ٍّبً. فٕٙبن ؽبعبد أغب١ٔخ ؽذد٘ب اشجب

(. )اثٛ عبدٚ، 2اٌؼبٌُ )ِبعٍٛ( ٚٚػؼٙب ػٍٝ شىً ٘شَ ٚوّب ِٛػؾخ فٟ اٌشىً )

3117 :74) 
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 عٍُ ِبعٍى ٌٍذبجبث االعبعُت( 2)شىً 

ٍخ ٠زؼؼ ِٓ اٌشىً اْ ٕ٘بن ٔٛػ١ٓ ِٓ اٌؾبعبد ٟٚ٘ اٌؾبعبد االعبع١خ ِزّض

ثبٌؾبعخ اٌٝ اٌطؼبَ ٚاالِٓ ٚاالٔزّبء ٚاٌزمذ٠ش ٚإٌٛع اٌضبٟٔ ٟ٘ ِٛػٛع ٘زا 

اٌجؾش ٟ٘ اٌؾبعبد االّٔبئ١خ ٚاٌزٟ وبٔذ اٌٚٙب اٌؾبعبد اٌز١ٕ٘خ/ اٌؼم١ٍخ ِزّضٍخ 

ثبٌؾبعبد اٌٝ اٌّؼشفخ ٚ٘زا ٠ؼٕٟ اْ اٌفشد ٚثؼّٕٗ اٌطفً ثؾبعخ اٌٝ ر١ّٕخ ِؼبسفٗ 

 خ.ٚرٛع١غ ِذاسوٗ اٌز١ٕ٘خ ٚاٌؼم١ٍ

 خبيسبً: تأحٛشاد ٔسبئم اإلػالو انفضبئٛخ ػهٗ انًٓبساد انًؼشفٛخ 

ِٕز فزشح ؽ٠ٍٛخ ٚوض١ش ِٓ اٌذساعبد ث١ٕذ اْ ٌٛعبئً االػالَ دٚساً وج١شاً فٟ      

اٌزشو١ض ػٍٝ اٌّٙبساد اٌّؼشف١خ ٚاالوبد١ّ٠خ اٌّىزغجخ ٌذٜ االؽفبي، ار أٙب 

فؼالً ػٓ وٛٔٙب  ٌإلدسان ٚػٛاًِ عزة ٌالٔزجبٖ ِٚٛػٛػبً  ٌإلؽغبطِض١شاد 

 (234: 3122ِغبالد ٌٍزخ١ً ٚاٌزفى١ش. )ا١ٌٙزٟ، 

 السمو والتامل 
حاجات روحية 

 تتجاوز حدود الكون
 تحقيق الذات

الحاجة للوصول الى اقصى 
طاقة ممكنة وان يكون للفرد 

 الجمالية والفنية اهداف ذات معنى
الحاجة الى النظام، الجمال، الخير، 

 العدالة
 العقلية/ الذهنية 

حاجات المعرفة، االلفة، االستكشاف، 
 التحصيل
 التقدير

حاجات االستحسان، االعتراف، احترام االخرين، 
 تقدير الذات

 االنتماء والحب
 حاجات االنتماء، تبادل الحب مع االخرين

 السالمة
 حاجات االمن، االرتياح، التحرر من الخوف

 الفسيولوجية
 حاجات الطعام، االوكسجين، الراحة الجسدية
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ِٕٚز ثذا٠خ اٌؼشش٠ٕبد ِٓ اٌمشْ اٌّبػٟ ثذأ اال٘زّبَ ثذساعخ رأص١ش ٚعبئً      

اإلػالَ ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌّؼشفٟ ٌٍفشد ٚثذأد اٌذساعبد رإوذ ػٍٝ اخزالف ِغزٜٛ 

س ٍِّٛط فٟ رض٠ٚذ األؽفبي اٌّؼشفخ ٌذٜ األؽفبي ٌٚمذ اطجؼ ٌٍفؼبئ١بد دٚ

ثبٌّؼبسف فٟٙ ِظذساً ِٓ ِظبدس اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد، فؼالً ػٓ وٛٔٙب 

ِظذساً ٠غزط١غ اٌفشد ِٓ خالٌٙب رب١٠ذ ؽمٗ فٟ اٌّؼشفخ، فؼٕذِب ٠غذ االفشاد أفغُٙ 

ِؾبؽ١ٓ ثبٌغّٛع ِٚشىٍخ ٔمض اٌّؼٍِٛبد ف١أرٟ ٕ٘ب دٚس ٚعبئً اإلػالَ فٟ 

ؼٍِٛبد ٚٔمً اٌشِٛص ثشىً ِجبشش ثؾ١ش رغًٙ فُٙ اٌؾذس لذسرٙب ػٍٝ رض٠ٚذ اٌّ

ٚاعز١ؼبثٗ فبشزشان اٌظٛد ٚاٌظٛسح رغًٙ اإلدسان ٚرخزظش اٌغٙذ اٌّجزٚي 

الٌزمبؽ اٌّؼبٟٔ فٟٙ ِٓ أُ٘ ِظبدس اٌزضم١ف ٚاٌّؼشفخ ِٓ خالي ثشاِغٙب اٌّزؼذدح. 

 (392-329: 3117)ِض٠ذ، 

ٌزوبء ووفبَت اٌؼٍُّبث اٌؼمٍُت وبإلدسان ففٍ ِجبي إٌّى اٌؼمٍٍ اٌزٌ َتّخً فٍ ا     

ٚاٌزظٛس ٚاٌخ١بي ٚاٌزفى١ش ار اْ اٌمذساد اٌؼم١ٍخ ٚاٌؼ١ٍّبد اٌّؼشف١خ ٟ٘ 

خظبئض ِشٔخ لبثٍخ ٌٍزغ١١ش، ٌزا ٠ّىٓ ٌٍّغزّغ اْ ٠طفئٙب فزخّذ اٚ ٠ٍٙجٙب فزّٕٛ 

( 322-325: 3119ٚرؼزجش اٌطفٌٛخ فزشح خظجخ الوزغبة اٌّٙبساد. )ؽغ١ٓ، 

ٚعبئً اإلػالَ اٌفؼبئ١خ رإصش ػٍٝ شخظ١خ اٌطفً ار أٙب رّٕٟ اٌغبٔت  ٌٙزا فأْ

اٌّؼشفٟ ٌذ٠ٗ ِٓ خالي رذس٠ت ؽٛاعٗ ِٕز طغشٖ ػٍٝ اإلطغبء ٚاٌّزبثؼخ ٚاٌشثؾ 

ٚاٌزؾ١ًٍ وّب رٛعغ خجشاد اٌطفً وّظذس ِٓ ِظبدس اٌّؼشفخ اٌزٟ رّذٖ ثبٌم١ُ 

ٌذ٠ٗ ٚرشجغ ٌذ٠ٗ ؽت اٌّؼشف١خ ٚاٌغٍٛو١خ ٚرّٕٟ اٌٍّىبد اٌؼم١ٍخ ٚاٌفىش٠خ 

 االعزطالع ِٓ خالي اٌجشاِظ اٌضمبف١خ.

فمذ الزشػ )ع١شدَ عٕغش( ثأْ االٔشغبي ٚاٌزؼشع ٌٍمٕٛاد اٌفؼبئ١خ ٠إدٞ اٌٝ      

اٌؼظف اٌزٕٟ٘ ٌذٜ األؽفبي ٌزا فأْ ا٢صبس اٌّؼشف١خ اٌزٟ رٕزغٙب اٌمٕٛاد اٌفؼبئ١خ 

 (352: 3123رشًّ ػٍٝ أسثؼخ اِٛس ٟٚ٘: )اٌذ١ٌّٟ، 

وشف اٌغّٛع: فبٌغّٛع ٔبرظ ػٓ ٔمض اٌّؼٍِٛبد ٚػذَ ِؼشفخ اٌزفغ١ش  .2

اٌظؾ١ؼ ٌٙب فٕٙب ٠أرٟ دٚس ٚعبئً اإلػالَ فٟ رمذ٠ُ اٌزفغ١ش اٌٛاػؼ ٌٍؾذس اٚ 

 ص٠بدح اٌّؼٍِٛبد ٌٙزا اٌّٛلف.

 . رى٠ٛٓ االرغبٖ: رىْٛ ٚعبئً اإلػالَ االرغبٖ ٌذٜ اٌغّٙٛس .3
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َ لذ رجشص لؼب٠ب ٚرخفٟ أخشٜ ِّب ٠شىً . رشر١ت األ٠ٌٛٚبد: اْ ٚعبئً اإلػال4

 أ١ّ٘خ ٌذٜ اٌغّٙٛس ِٓ عشاء رغ١ٍؾ اٌؼٛء ػٍٝ لؼ١خ دْٚ أخشٜ.

. ارغبع اال٘زّبِبد: اْ ٚعبئً اٌؼٍُ رؼٍُ اٌغّٙٛس أش١بء ِٚؼبسف ال ٠ذسوٛٔٙب 5

 ِٓ لجً ِّب ٠شىً ٌُٙ أ١ّ٘خ.

 سبدسبً: إَٔاع انًؼشفخ

 ,Duffy)ٚ ( Daft, 2001)ٚ ( King, 2000)طٕف اغٍت اٌجبؽض١ٓ ُِٕٚٙ      

 :اٌّؼشفخ ٚفمبً ٌٍّذخً اٌضٕبئٟ اٌٝ ٔٛػ١ٓ ّ٘ب( 2000

 Tacit Knowledge. انًؼشفخ انضًُٛخ 0

ٟ٘ اٌّؼشفخ اٌزٟ رؼزّذ ػٍٝ اٌخجشح اٌشخظ١خ ٚاٌمٛاػذ االعزذال١ٌخ ٚاٌؾذط      

( ث١بع١ٗ)ٚرغّٝ اٌؼ١ٍّبد اٌزٟ رض٠ذ ِٓ ِؼشفخ اإلٔغبْ ثبٌؼ١ٍّبد اٌّؼشف١خ ار ٠ج١ٓ 

اٌٝ اْ ٘زٖ اٌؼ١ٍّبد رغبُ٘ ثشىً وج١ش فٟ االسرمبء اٌّؼشفٟ ٚػبدح ِب ٠ظؼت 

اٌفُٙ، اٌززو١ش، االٔزجبٖ، اٌخجشح، اإلدسان : )ٚطفٙب فٟ سِٛص اٚ وٍّبد ٚرشًّ

 .(56-52: 3122ئثشا١ُ٘، (. )ٚاٌزفى١ش

  Explicit Knowledge. انًؼشفخ انظبْشح 1

ٟ٘ اٌّؼشفخ اٌزٟ ٠ّىٓ رش١ِض٘ب ٚوزبثزٙب ٚٔمٍٙب ئٌٝ ا٢خش٠ٓ ثٛاعطخ اٌٛصبئك      

اٌّؼٍِٛبد، اٌّؼشفخ ؽٛي اٌج١ئخ، اٌّؼشفخ ؽٛي : )ٚاإلسشبداد اٌؼبِخ ٚرشًّ

 .(Daft, 2001: 259(. )االخش٠ٓ، اٌّؼشفخ اٌؼبِخ، اٌّؼشفخ ؽٛي اٌزم١ٕخ

 انًجضج انخبنج

 ٟػشع ٚرؾ١ًٍ ٔزبئظ اٌجؾش ا١ٌّذأ

٠زٕبٚي ٘زا اٌّجؾش ػشع ٚرؾ١ًٍ ٔزبئظ اٌجؾش اٌزٟ رُ اٌزٛطً ا١ٌٙب ِٓ خالي  

 -:رؾ١ًٍ اعزّبسح االعزجبٔخ ثٙذف اخزجبس طؾخ فشػ١بد اٌجؾش ٚوّب ٠أرٟ
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 أالً: كخبفخ يشبْذح االطفبل نهمُٕاد انفضبئٛخ

رٛعذ فشٚق راد دالٌخ )ٌغشع اخزجبس طؾخ اٌفشػ١خ االٌٚٝ ٌٍجؾش ٚاٌزٟ ِفبد٘ب 

، وبٔذ ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ (٠ٕٛخ ث١ٓ وضبفخ ِشب٘ذح اٌمٕٛاد اٌفؼبئ١خ ٚعٕظ اٌطفًِؼ

 ( 2)ٚوّب ٠ؼشػٙب اٌغذٚي 

 (1)انزذٔل 

 كخبفخ يشبْذح االطفبل نٕسبئم االػالو انفضبئٛخ

عبػخ ؽ١ش ثٍغذ ( 4 – 3)اسرفبع ٔغجخ ِٓ ٠شب٘ذْٚ اٌمٕٛاد اٌفؼبئ١خ ِٓ . 2

فٟ %( 67) ٟٚ٘ ٔغجخ ػب١ٌخ، ار ثٍغذ ٔغجخ اٌّشب٘ذح ػٕذ االٔبس%( 55)ٔغجزُٙ 

 .ٌٍزوٛس%( 39)ِمبثً 

ؽ١ش اسرفؼذ %( 44)اٌزشر١ت اٌضبٟٔ ثٕغجخ ( عبػبد فأوضش 5)اؽزٍذ اٌّشب٘ذح . 3

 .ٌإلٔبس%( 31)فٟ ِمبثً %( 61)ٔغجخ ِشب٘ذح االؽفبي اٌزوٛس اٌٝ 

ٚثٍغذ ( عبػخ فّب دْٚ)أخفؼذ ٔغجخ ِٓ ٠شب٘ذْٚ اٌمٕٛاد اٌفؼبئ١خ . 4

. ٌٍزوٛس%( 33)فٟ ِمبثً %( 35)االٔبس  فىبٔذ ٔغجزٙب ػٕذ االؽفبي%( 34)

٠ٚؼٛد اٌزفبٚد فٟ ٘زٖ إٌغت اٌٝ ؽج١ؼخ اٌزوٛس ٚاالٔبس ٚاخزالفبد ا٘زّبِبد وً 

 .ٌإلٔبس ِّٕٙب ار اْ ِغبالد اٌزغ١ٍخ ٚاٌزشف١ٗ ٌٍزوٛس اوجش ِّب

 اٌجٕظ         

 اٌّشبهذة

 اٌّجّىع أبث روىس

 إٌغبت% اٌتىشاس إٌغبت% اٌتىشاس إٌغبت % اٌتىشاس

 %22 21 %24 91 %22 91 ْعبػت فّب دو

 %44 41 %13 23 %22 92 عبػت 2 – 2

 %22 23 %21 92 %11 22 عبػبث فأوخش 4

 %911 991 %911 34 %911 43 اٌّجّىع
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)(ٚثؾغبة ل١ّخ . 5 2 د رج١ٓ ٚعٛد ػاللخ اسرجبؽ داٌخ ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ ػذد عبػب

)(ِشب٘ذح اٌمٕٛاد اٌفؼبئ١خ ٚعٕظ اٌطفً ؽ١ش ثٍغذ ل١ّخ 2  اٌّؾغٛثخ

)(اوجش ِٓ ل١ّخ( 22.959) 2  ػٕذ ِغزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ ( 6.99)اٌغذ١ٌٚخ اٌجبٌغخ

رٛعذ )ٚ٘زا ِب ٠إ٠ذ طؾخ اٌفشػ١خ االٌٚٝ ٚاٌزٟ ِفبد٘ب ( 3)ٚدسعخ ؽش٠خ %( 6)

 (.٠ٛخ ث١ٓ وضبفخ ِشب٘ذح اٌمٕٛاد اٌفؼبئ١خ ٚعٕظ اٌطفًفشٚق راد دالٌخ ِؼٕ

 انجشايذ انتٙ ٚفضم االطفبل يشبْذتٓب فٙ انمُٕاد انفضبئٛخ: حبَٛبً 

رٛعذ فشٚق راد دالٌخ )ٌغشع اخزجبس طؾخ اٌفشػ١خ اٌضب١ٔخ ٌٍجؾش ٚاٌزٟ ِفبد٘ب 

وّب  ، ٚوبٔذ ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ(ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ اٌجشاِظ اٌزٟ ٠فؼً ِشب٘ذرٙب ٚعٕظ اٌطفً

 :اٌزبٌٟ( 3)٠ؼشػٙب اٌغذٚي 

 (1)انزذٔل 

 انجشايذ انتٙ ٚفضم االطفبل يشبْذتٓب فٙ انمُٕاد انفضبئٛخ

 انزُس         

 انجشايذ

 انًزًٕع اَبث ركٕس

 انُسجخ% انتكشاس انُسجخ% انتكشاس انُسجخ % انتكشاس

 %11 15 %10 41 %13 23 ثشايذ االطفبل

 %1 1 %2 1 - - انجشايذ انؼهًٛخ

 %05 01 %05 01 %01 1 انجشايذ انتؼهًٛٛخ

 %3 3 - - %1 3 انجشايذ انشٚبضٛخ

 - - - - - - انًسهسالد

 - - - - - - االفالو

 %011 001 %011 53 %011 35 انًزًٕع
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اْ اٌغبٌج١خ اٌؼظّٝ ِٓ األؽفبي ٠فؼٍْٛ ِشب٘ذح ثشاِظ األؽفبي فٟ اٌمٕٛاد . 2

ؽزٍذ اٌزشر١ت األٚي، ٚوبٔذ ٔغجخ رفؼ١ً ٚا%( 29)اٌفؼبئ١خ ؽ١ش ثٍغذ ٔغجزٙب 

ٌٍزوٛس ٠ٚشعغ رٌه اٌٝ ؽج١ؼخ %( 25)فٟ ِمبثً %( 92)ِشب٘ذح األؽفبي اإلٔبس 

 .اٌجشاِظ ٚؽش٠مخ رمذ٠ُ ِؼٍِٛبد ِٚؼبسع ثٍغخ رغزة أزجبٖ اٌطفً

، ٚرمبسثذ %(27)عبءد اٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ اٌزشر١ت اٌضبٟٔ ٚثٍغذ ٔغجزٙب . 3

األؽفبي اٌزوٛس ٚاإلٔبس ٌٍجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ ؽ١ش ثٍغذ ٔغجخ ٔغت رفؼ١ً ِشب٘ذح 

 .ٌإلٔبس%( 27)فٟ ِمبثً %( 22)ػٕذ اٌزوٛس 

ار اْ اٌزوٛس %( 5)عبءد فٟ اٌزشر١ت اٌضبٌش اٌجشاِظ اٌش٠بػ١خ ٚثٍغذ ٔغجزٙب . 4

 %(.9)فمؾ ٠فؼٍْٛ ِشب٘ذح رٍه اٌجشاِظ ُٚ٘ ٠شىٍْٛ ٔغجخ 

اٌؼ١ٍّخ ٚعبءد فٟ اٌّشرجخ اٌشاثؼخ ٚلذ  رؼبءٌذ ٔغجخ رفؼ١ً ِشب٘ذح اٌجشاِظ. 5

ار اْ اإلٔبس فمؾ ٠فؼٍْٛ ِشب٘ذح ٘زٖ اٌجشاِظ ُٚ٘ ٠شىٍْٛ %( 3)ثٍغذ ٔغجزٙب 

 %(.4)ٔغجخ 

 .اِب اٌّغٍغالد ٚاألفالَ فٍُ رىٓ ٕ٘بن رفؼ١ً ٌّشب٘ذرٙب ِٓ لجً األؽفبي. 6

)(ٚثؾغبة ل١ّخ. 7 2 اٌخ ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ اٌجشاِظ اٌزٟ رج١ٓ ػذَ ٚعٛد ػاللخ اسرجبؽ د

)(٠فؼً األؽفبي ِشب٘ذرٙب فٟ اٌمٕٛاد اٌفؼبئ١خ ٚعٕظ اٌطفً ؽ١ش ثٍغذ ل١ّخ 2 

ػٕذ ِغزٜٛ ( 2.92)ٟٚ٘ اطغش ِٓ ل١ّزٙب اٌغذ١ٌٚخ اٌجبٌغخ ( 2.349)اٌّؾغٛثخ 

٠خ ، ٚ٘زا ِب ٠ضجذ سفغ اٌفشػ١خ اٌضب١ٔخ ٠ٚزُ لجٛي اٌفشػ١خ اٌظفش%(6)ِؼ٠ٕٛخ 

ػذَ ٚعٛد فشٚق راد دالٌخ ِؼ٠ٕٛخ ث١ٓ اٌجشاِظ اٌزٟ : )ثذ٠الً ػٕٙب ٚوّب ٠أرٟ

 (.٠فؼً ِشب٘ذرٙب ٚعٕظ اٌطفً

 تضذٚذ ٔسبئم االػالو انفضبئٛخ ٔيزبالد انًؼشفخ: حبنخبً 

اْ ٌٛعبئً االػالَ )ٌغشع اخزجبس طؾخ اٌفشػ١خ اٌضبٌضخ ٌٍجؾش ٚاٌزٟ ِفبد٘ب 

 (.ؽك اٌّؼشفخ ٌذٜ االؽفبي اٌفؼبئ١خ دٚساً وج١شاً فٟ ر١ّٕخ
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لبَ اٌجبؽض١ٓ ثبعزخشاط االٚعبؽ اٌّشعؾخ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٚاالٚصاْ اٌّئ٠ٛخ 

ٌفمشاد االعزجبٔخ ثؼذ ِمبثٍخ ٚاعزطالع آساء ا١ٌٚبء اِٛس اٌطٍجخ، ٚوبٔذ إٌزبئظ وّب 

 :ٚػٍٝ إٌؾٛ ا٢رٟ( 4)٠ؼشػٙب اٌغذٚي 

 (4)اٌغذٚي 

 د اٌّؼ١بس٠خ ٚاألٚصاْ اٌّئ٠ٛخ ٌّغبٌٟ اٌّؼشفخاألٚعبؽ اٌّشعؾخ ٚاالٔؾشافب

انًزب

 ل
انًضبٔ

 س
 انفمشاد

انٕسظ 

 انًشرش
االَضشاف 

 انًؼٛبس٘
انٕصٌ 

 انًئٕ٘

ٛخ
ًُ

ض
 ان

فخ
ؼش

نً
ا

 

ٓى
نف

ا
 

. تؤد٘ ٔسبئم االػالو انفضبئٛخ دٔساً فٙ 0

صٚبدح فٓى األطفبل نهًٕضٕػبد 

 انًؼشٔضخ.
2.14 1.45 11% 

بئٛخ فٙ . تسبػذ ٔسبئم االػالو انفض1

صٚبدح لذسح األطفبل ػهٗ يؼشفخ اإلشكبل، 

 األنٕاٌ، انشيٕص، انضشٔف.
3.22 1.13 11% 

انٕسظ انًشرش ٔاالَضشاف انًؼٛبس٘ 

 ٔانٕصٌ انًئٕ٘ نهًضٕس
3.03 1.11 12% 

ٛش
زك

نت
ا

 

. تسبػذ ٔسبئم االػالو انفضبئٛخ فٙ 0

صٚبدح لذسح االطفبل ػهٗ تزكٛش االشٛبء 

 ٔانًٕضٕػبد.
3.24 1.12 11% 

. تسبػذ ٔسبئم االػالو انفضبئٛخ فٙ 1

صٚبدح ٔضٕس انًٕضٕػبد ٔكشف 

 انغًٕض ػُٓب نذٖ األطفبل.
3.13 1.52 14% 

انٕسظ انًشرش ٔاالَضشاف انًؼٛبس٘ 

 ٔانٕصٌ انًئٕ٘ نهًضٕس
3.11 1.13 15% 

بِ
تج

الَ
ا

 

. تؤد٘ ٔسبئم االػالو انفضبئٛخ دٔساً فٙ 0

 طفبل.صٚبدح لٕح انًالصظخ نذٖ األ
3.11 1.42 13% 
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. تسبْى ٔسبئم االػالو انفضبئٛخ دٔساً فٙ 1

 صٚبدح انمذسح ػهٗ اإلصغبء نذٖ األطفبل.
3.02 1.32 12% 

انٕسظ انًشرش ٔاالَضشاف انًؼٛبس٘ 

 ٔانٕصٌ انًئٕ٘ نهًضٕس
3.30 1.45 11.4% 

شح
خج

ان
 

. تسبْى ٔسبئم االػالو انفضبئٛخ فٙ 0

 األطفبل.اكتسبة خجشاد رذٚذح نذٖ 
3.25 1.12 10% 

. تسبْى ٔسبئم االػالو انفضبئٛخ فٙ 1

 صٚبدح انمذسح ػهٗ انتؼهى نذٖ األطفبل.
3.20 1.12 15% 

. تسبْى ٔسبئم اإلػالو انفضبئٛخ فٙ 2

 صٚبدح انًفشداد انهغٕٚخ نذٖ األطفبل.
3.21 1.11 11% 

انٕسظ انًشرش ٔاالَضشاف انًؼٛبس٘ 

 ٔانٕصٌ انًئٕ٘ نهًضٕس
3.24 1.11 11% 

ٛش
فك

نت
ٔا

ن 
سا

إلد
ا

 

. تسبػذ ٔسبئم االػالو انفضبئٛخ فٙ 0

 صٚبدح انتفكٛش انؼهًٙ نذٖ األطفبل.
2.45 1.11 14% 

. تؤد٘ ٔسبئم االػالو انفضبئٛخ فٙ صٚبدح 1

 لذسح األطفبل ػهٗ االستُتبد.
3.11 1.15 15% 

. تسبْى ٔسبئم االػالو انفضبئٛخ فٙ 2

ل ػهٗ انتًٛٛض ثٍٛ صٚبدح لذسح األطفب

 األشٛبء.
3.54 1.11 12% 

. تسبػذ ٔسبئم االػالو انفضبئٛخ فٙ 3

 صٚبدح لذسح انتضهٛم نذٖ األطفبل.
3.41 1.11 10% 

. تسبػذ ٔسبئم االػالو انفضبئٛخ فٙ 4

صٚبدح لذسح األطفبل ػهٗ سثظ األشٛبء 

 ٔتًخٛهٓب.
2.14 0.11 11% 

 انٕسظ انًشرش ٔاالَضشاف انًؼٛبس٘

 ٔانٕصٌ انًئٕ٘ نهًضٕس
3.10 1.11 13.1% 
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انٕسظ انًشرش ٔاالَضشاف انًؼٛبس٘ ٔانٕصٌ انًئٕ٘ نهًزبل 

 كبيالً 
3.11 1.15 15.0% 

شح
ْ
ظب

 ان
فخ

ؼش
نً

ا
 

د
يب

ٕ
ؼه

نً
ا

 

. تسبْى ٔسبئم االػالو انفضبئٛخ فٙ 0

 صٚبدح انًؼهٕيبد انؼبيخ نذٖ االطفبل.
 1.10 1.52 13% 

فضبئٛخ فٙ . تسبْى ٔسبئم االػالو ان1

صٚبدح انضصٕل ػهٗ انًؼهٕيبد نذٖ 

 االطفبل.
2.11 1.12 15% 

انٕسظ انًشرش ٔاالَضشاف انًؼٛبس٘ 

 ٔانٕصٌ انًئٕ٘ نهًضٕس
3.14 1.10 14% 

ئخ
جٛ

ان
ل 

ٕ
ص

خ 
شف

ًؼ
ان

 

. تسبْى ٔسبئم االػالو انفضبئٛخ فٙ 0

 تمذٚى يؼهٕيبد ػٍ انجٛئخ.
3.20 0.12 15% 

نفضبئٛخ فٙ . تسبْى ٔسبئم االػالو ا1

 يؼشفخ اخجبس انؼبنى نذٖ االطفبل.
3.25 1.14 11% 

. تسبْى ٔسبئم االػالو انفضبئٛخ فٙ 2

 يؼشفخ كم رذٚذ صٕل االصذاث انًختهفخ.
2.51 1.41 11% 

انٕسظ انًشرش ٔاالَضشاف انًؼٛبس٘ 

 ٔانٕصٌ انًئٕ٘ نهًضٕس
3.01 1.11 10.1% 

ٍ
شٚ

خ
ٜ

 ا
ل
ٕ
ص

خ 
شف

ًؼ
ان

 

ػالو انفضبئٛخ فٙ .تسبػذ ٔسبئم اال0

يؼشفخ تزبسة ٔحمبفبد االخشٍٚ نالستفبدح 

 يُٓب.
3.44 1.11 10% 

. تسبػذ ٔسبئم االػالو انفضبئٛخ فٙ خهك 1

 يزبل صٕاس االطفبل يغ االصذلبء.
3.51 1.51 11% 

. تسبػذ ٔسبئم االػالو انفضبئٛخ فٙ 2

تضذٚذ االطفبل يٕضٕػبد انتٙ تصهش 

 نهُمبش يغ االسشح.
3.24 0.10 11% 
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انٕسظ انًشرش ٔاالَضشاف انًؼٛبس٘ 

 ٔانٕصٌ انًئٕ٘ نهًضٕس
3.41 1.11 11% 

 

 (2تبثغ انزذٔل )

 األٔسبط انًشرضخ ٔاالَضشافبد انًؼٛبسٚخ ٔاألٔصاٌ انًئٕٚخ نًزبنٙ انًؼشفخ

 اٌفمشاث اٌّذبوس اٌّجبي
اٌىعظ 

 اٌّشجخ

االٔذشاف 

 اٌّؼُبسٌ

اٌىصْ 

 اٌّئىٌ

 

ِت
ؼب

 اٌ
فت

ش
ّؼ

اٌ
 

ذ وعبئً االػالَ اٌفضبئُت . تغبػ9

فٍ تىجُه اهتّبِبث االطفبي ٔذى 

 اٌمضبَب اٌؼبِت.

2.12 9.92 91% 

. تغبػذ وعبئً اإلػالَ اٌفضبئُت 2

فٍ تُّٕت سوح اٌّذبوبة ٌذي 

 االطفبي ٌّىاجهت اٌّغتمبً.

4.32 1.32 12% 

. تغبهُ وعبئً اإلػالَ اٌفضبئُت 2

فٍ تغهًُ ػٍُّبث اٌتىلغ ٌذي 

 االطفبي.

2.21 1.12 99% 

اٌىعظ اٌّشجخ واالٔذشاف 

 اٌّؼُبسٌ واٌىصْ اٌّئىٌ ٌٍّذىس
4.92 1.19 22.3% 

      

 
ي 

دى
 

فت
ش
ّؼ

اٌ

ُت
مٕ
اٌت

 
. تغبهُ وعبئً االػالَ اٌفضبئُت 9

فٍ صَبدة اٌّؼشفت ببالجهضة 

 واٌتمُٕبث اٌذذَخت ٌذي األطفبي.

2.43 9.22 31% 
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. تغبػذ وعبئً االػالَ اٌفضبئُت 2

صَبدة ِؼشفت األطفبي بىُفُت  فٍ

 اٌتؼبًِ ِغ اٌتمُٕبث اٌذذَخت

2.13 1.23 91% 

اٌىعظ اٌّشجخ واالٔذشاف 

 اٌّؼُبسٌ واٌىصْ اٌّئىٌ ٌٍّذىس
2.99 9.92 94% 

اٌىعظ اٌّشجخ واالٔذشاف اٌّؼُبسٌ واٌىصْ اٌّئىٌ 

 ٌٍّجبي وبِالً 
4.93 1.19 22.9% 

اٌّئىٌ  اٌىعظ اٌّشجخ واالٔذشاف اٌّؼُبسٌ واٌىصْ

 ٌّجبٌٍ اٌّؼشفت
4.22 1.12 24.4% 

َتضخ ِٓ ِؼطُبث اٌجذوي جٍّت ِٓ إٌتبئج َّىٓ تصُٕفهب وتذٍٍُهب وّب   

 :فٍ

 انُتبئذ ػهٗ انًستٕٖ انكهٙ .2

( 5.33)لذ ثٍغ ( اٌؼ١ّٕخ ٚاٌظب٘شح)ظٙش اْ اٌٛعؾ اٌّشعؼ ٌّغبٌٟ اٌّؼشفخ      

ٟٚ٘ ٔز١غخ رش١ش اٌٝ اْ ، %(95.5)، ٚثٛصْ ِئٛٞ (1.93)ٚثبٔؾشاف ِؼ١بسٞ 

فٟ ر١ّٕخ ؽك اٌّؼشفخ ٌذٜ االؽفبي ( وج١شح)ٌٛعبئً االػالَ اٌفؼبئ١خ دٚساً ٚثذسعخ 

ٚثبٌزبٌٟ فأْ االؽفبي ثأِظ اٌؾبعخ اٌٝ رٍه اٌّؼبسف ثٛطفٙب ؽمبً ِٓ ؽمٛلُٙ 

 ٚػشٚسح ٍِؾخ ٚاعبع١خ.

 انُتبئذ ػهٗ يستٕٖ انًزبالد. 2

ٚثبٔؾشاف ( 5.32)ؼشفخ اٌؼ١ّٕخ لذ ثٍغ رج١ٓ اْ اٌٛعؾ اٌّشعؼ ٌّغبي اٌّ     

، ث١ّٕب ثٍغ اٌٛعؾ اٌّشعؼ ٌّغبي %(95.9)ٚثٛصْ ِئٛٞ ( 1.99)ِؼ١بسٞ 

، %(93.2)ٚثٛصْ ِئٛٞ ( 1.92)ٚثبٔؾشاف ِؼ١بسٞ ( 5.27)اٌّؼشفخ اٌظب٘شح 

٠ٚغزخٍض اٌجبؽض١ٓ ِٓ رٌه اْ دٚس ٚعبئً االػالَ اٌفؼبئ١خ فٟ ر١ّٕخ ؽك 

ؽفبي ثذسعخ وج١شح ٚرأرٟ فٟ اٌّشرجخ االٌٚٝ، صُ ١ٍ٠ٗ ٌذٜ اال( اٌؼ١ّٕخ)اٌّؼشفخ 

 فٟ اٌّشرجخ اٌضب١ٔخ، ٠ٚشٜ اٌجبؽضْٛ اْ اٌغجت( اٌظب٘شح)دٚس٘ب فٟ ر١ّٕخ اٌّؼشفخ 
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ٚساء رٌه ٘ٛ ؽبعخ االؽفبي اٌٝ ر١ّٕخ اٌؼ١ٍّبد اٌّؼشف١خ ثشىً ِغزّش، ٌزٌه فأْ 

اٌغ١ٍُ ٚص٠بدح االٔزجبٖ  ٚعبئً االػالَ اٌفؼبئ١خ رغبُ٘ فٟ ر١ّٕخ اٌمذسح ػٍٝ اٌزفى١ش

 ٚاٌفُٙ ٚص٠بدح اٌّفشداد اٌٍغ٠ٛخ ٚرط٠ٛش اٌخجشاد ٚغ١ش٘ب ٚع١ّؼٙب ٌٙب ػاللخ فٟ

 .ثٕبء شخظ١خ اٌطفً

 

 انًجضج انشاثغ

 االستُتبربد ٔانتٕصٛبد

 االستُتبربد: أالً 

اْ اٌطفً ثبؽش ِضبثش ػٓ اٌّؼشفخ ٚاوزغبة اٌّٙبساد ٚاٌٍزاْ ٠شىالْ اؽذ . 2

، ٌزا رمَٛ اٌمٕٛاد اٌفؼبئ١خ ثذٚس ٘بَ فٟ رؼ١ٍُ االؽفبي ِٓ خالي اٌّٙبَ فٟ ٔشبؽٗ

 .اٌجشاِظ اٌّظّّخ ٚاٌزٟ غب٠زٙب رؾش٠ه إٌّٛ اٌؼمٍٟ ٚاٌّؼشفٟ ٚاالدساوٟ ٌذ٠ُٙ

اظٙشد ٔزبئظ اٌجؾش ا١ٌّذأٟ اْ ٚعبئً االػالَ اٌفؼبئ١خ ٌٙب دٚساً ٚثذسعخ . 3

ذ٠ُٙ ِٓ خالي ٔمً اٌىض١ش ِٓ وج١شح فٟ اٌزأص١ش فٟ االؽفبي ٚر١ّٕخ ؽك اٌّؼشفخ ٌ

 .اٌّؼٍِٛبد ٚاالفىبس ا١ٌُٙ

٠أرٟ دٚس ٚعبئً االػالَ اٌفؼبئ١خ فٟ ر١ّٕخ ؽك اٌّؼشفخ اٌؼ١ّٕخ ثبٌّشرجخ . 4

 .االٌٚٝ صُ ر١ٍٙب اٌّؼشفخ اٌظب٘شح فٟ اٌّشرجخ اٌضب١ٔخ

رج١ٓ اْ ٕ٘بن ػاللخ اسرجبؽ١ٗ داٌخ ث١ٓ وضبفخ اٌّشب٘ذح ٌٍمٕٛاد اٌفؼبئ١خ ٚعٕظ . 5

 .طفًاٌ

اظٙشد ٔزبئظ اٌجؾش اْ ٔغجخ االؽفبي اٌّجؾٛص١ٓ ٠مؼْٛ ٚلزبً ؽ٠ٛالً فٟ . 6

ٚٔغجخ االؽفبي ا١ٌٓ %( 55)عبػخ ٟ٘ ( 4 – 3)ِشب٘ذح اٌمٕٛاد اٌفؼبئ١خ ِٓ  

 %(.44)ٟ٘ ( عبػبد فأوضش 5)٠مؼْٛ ِشب٘ذح اٌمٕٛاد اٌفؼبئ١خ ِٓ 
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بي ٌٍجشاِظ ث١ٓ ٌُ رظٙش ٔزبئظ اٌجؾش ٚعٛد فشٚق فٟ رفؼ١ً ِشب٘ذح االؽف. 7

 .اٌزوٛس ٚاالٔبس

صُ %( 29)اؽزٍذ ثشاِظ االؽفبي اٌّشرجخ االٌٚٝ فٟ رفؼ١ً ِشب٘ذرٙب ٚثٕغجخ . 2

 %(.9)ر١ٍٙب اٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ ثبٌّشرجخ اٌضب١ٔخ ٚثٕغجخ 

 

 انتٕصٛبد: حبَٛبً 

ِٓ لجً  األؽفبيعٛدح خبطخ ثجشاِظ  ِؼب١٠ش٠ٛطٟ اٌجبؽض١ٓ اٌؼًّ ػٍٝ رط٠ٛش . 2

 .ٚخجشاء اٌطفٌٛخ اإلػال١١ِٓ ِٓ ِزخظظ١ٓ

ص٠بدح ا٘زّبَ اٌّغإ١ٌٚٓ اٌّؼ١ٕٓ ثبٌجشاِظ اٌضمبف١خ ٚاٌٍغ٠ٛخ فٟ اٌمٕٛاد اٌفؼبئ١خ . 3

ثجش ِٛاد ِٛعٙخ ٌٍطفً ثشىً رإٍُ٘ٙ ٌٍّشبسوخ فٟ اٌؾ١بح اٌؼ١ٍّخ ٚرإدٞ اٌٝ اصبسح 

 .خاال٘زّبَ ث١ٓ االؽفبي، فؼالً ػٓ رٕشئزُٙ صمبف١بً ٚثّؾبوبح ٌمذسارُٙ اٌؼم١ٍ

اصشاء صمبفخ ؽمٛق اٌطفً ٚٔشش٘ب ػٍٝ ٔطبق ٚاعغ ِٓ اٌغّٙٛس ِٓ خالي ثزي . 4

اٌغٙٛد االػال١ِخ ٚثبٌزٕغ١ك ِغ اٌّإعغبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌزشث٠ٛخ ٌؼمذ اٌّإرّشاد 

 .ٚإٌذٚاد اٌّزخظظخ فٟ ٘زا اٌّغبي

ٔٛطٟ ثؼشٚسح ِزبثؼخ اٚػبع االؽفبي اٌّخزٍفخ ِٓ لجً إٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ . 5

١ّخ ٚاٌّؾ١ٍخ اٌّؼ١ٕخ وٟ ٠ىْٛ اٌىجبس اوضش اؽبؽخ ثبٌطفٌٛخ ٚاػّك ٚػ١بً ٚاالل١ٍ

 .ثؾبعبرٙب ِٚزطٍجبد ّٔٛ٘ب

اٌطفً  ثاػالَِٓ اٌّٙز١ّٓ  األؽفبيرشغ١غ اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ ِغبي اثؾبس . 6

 .ٚر١ّٕخ اٌّؼشفخ ؽٛي ٚالغ اٌطفً فٟ اٌؼشاق

ٚاٌّطجٛػبد رشغ١غ إٌّظّبد اٌؾى١ِٛخ ٚغ١ش اٌؾى١ِٛخ اػذاد اٌىزت . 7

 .ٚاٌّؼبسع اٌخبطخ ثؾمٛق اٌطفً
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رٛف١ش اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد اٌّزخظظخ فٟ لؼب٠ب ؽمٛق اٌطفً ٚاٌّؼشفخ . 2

ٚرجبدٌٙب ِغ اٌّشاوض ٚاٌّإعغبد اٌّؼ١ٕخ ثٙزا اٌشأْ ِٓ خالي سطذ ٚالغ اٌطفٌٛخ 

 .فٟ اٌؼشاق وّبً ٚٔٛػبً ٚرؾ١ًٍ اٌزؾٛالد اٌّؾزٍّخ ٌٙزا اٌٛالغ

ج١ش فٟ ػ١ٍّخ رٛظ١ف اٌغٛأت اٌّؼشف١خ ٚاالرغب٘بد ػٕذ اٌزؼبًِ دٚس و ٌألعشح. 9

ِغ اٌطفً ثطشق ِالئّخ ٚرؾغ١ٓ لذسرٙب ػٍٝ ٔمً صمبفخ اٌطفً ِزٛافمخ ِغ ِزغ١شاد 

 .اٌؾبػش ِٕٚغغّخ ِغ ِزطٍجبد اٌّغزمجً
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 حقوق الطفل في االسالم
 

 هروز اتحاث الطفىلح واالهىهح                              فراخ اهين هجيد .د

 

 الومدهح

 أٗلَ٘بٝٗؼٞم ثبهلل ٖٓ شوٝه  َٝٗزـلوٙ َزؼ٤٘ٚٗٝاُؾٔل هلل ٗؾٔلٙ  إٔ  

ال  إٔكال ٓؼَ ُٚ ٖٝٓ ٣ؼَِ كال ٛبك١ ُٚ , ٝاشٜل  ,ٖٓ ٣ٜلٙ هللا أػٔبُ٘بد ٤ٍٝئب

هللا ٝؽلٙ ال شو٣ي ُٚ ٝاشٜل إ ٓؾٔلا ػجلٙ ٝهٍُٞٚ روً٘ب ػ٠ِ أُؾغخ  أالاُٚ 

 ٛبُي . أالاُج٤ؼبء ٤ُِٜب ًٜ٘بهٛب ال ٣ي٣ؾ ػٜ٘ب 

 ثؼل : أٓب

ثٌٔبٕ ُٔب ُٜب  األ٤ٔٛخٖٓ  اإلٍالّكبٕ اٌُزبثخ ك٢ ٓٞػغ ؽوٞم اُطلَ ك٢         

ٖٓ شبٗٚ ٝعؼِٚ ف٤ِلزٚ ك٢  اإلَٗبٕ اُن١ ًوٓٚ هللا ٝهكغٖٓ ارظبٍ ٝص٤ن ثؾ٤بح 

ك٤ٜب  أرغؼَف٤ِلخ ,هبُٞا  األهععبػَ ك٢  أ٢ٗهبٍ هثي  ٝئم, هبٍ رؼب٠ُ :" أهػٚ

ال باػِْ ٓ ئ٢ٖٗٓ ٣لَل ك٤ٜب ٣َٝلي اُلٓبء ٝٗؾٖ َٗجؼ ثؾٔلى ٝٗولً ُي ,هبٍ 

            (.03 أ٣خح ,رؼِٕٔٞ".)ٍٞهح اُجوو

ػ٠ِ ؽوٞهٚ  اإلَٗب٣ٕؾظَ ٛنا  إٔٝعٚ ٣غت  أرْكؾز٠ رزْ اُقالكخ ػ٠ِ  

٣زَِْ ىٓبّ اُقالكخ ,ثشٌَ كؼ٢ِ ثؼل ثِٞؿٚ , ٛنٙ  إٔ, هجَ  اإلٍالّاُز٢ ًلِٜب 

٣قوط ُِؾ٤بح ٣ٝلفَ أُلهٍخ ٣ٝشت  أ٣ٌٕٕٞ ؽلال ك٤ٌق ثؼل  إٔهجَ  رجلأاُؾوٞم 

ؽش ػ٠ِ اُزٌبصو ٓغ االُزياّ ثبُزوث٤خ  اإلٍالٌِّٓلب ٝثقبطخ إ  ٣ٌٝجو ٣ٝظجؼ

 اُظبُؾخ ٝاُوػب٣خ اٌُبِٓخ .

 أؽلبٍالٕ  اإلٍالّٝٗؾٖ ٍ٘وًي ك٢ ٛنا اُجؾش ػ٠ِ ؽوٞم اُطلَ ك٢  

ْٛ شجبة أَُزوجَ ٝهعبٍ اُـل , ٝهط٤لٛب ٝػٔبٕ ثوبئٜب, الٕ اُلػبئْ  األٓخ

أُجٌوح .)ا٤َُل ,االٌٍ  ُطلُٞخاروّٞ ػ٠ِ فٞاص  اإلَٗبٕاُغٞٛو٣خ ُؾ٤بح 

 (.91اُ٘ل٤َخ ُِ٘ٔٞ,ص

٠ اُؼبكاد اٗض٠ ٝهؼ٠ ػِ االٍالّ ثبُطلَ ٍٞاء ًبٕ مًوا اٝ ٝهل اػز٠٘

االؽلبٍ ٝثقبطخ اُج٘بد ,هبٍ رؼب٠ُ :"٣ٝغؼِٕٞ هلل اُج٘بد  –هزَ  –اُغب٤ِٛخ ,ًٞأك

ٝٛٞ  ظَ ٝعٜٚ َٓٞكا ثبألٗض٠ ٍجؾبٗٚ ٝرؼب٠ُ ُْٜٝ ٓب٣شزٜٕٞ ,ٝاما ثشو اؽلْٛ

ًظ٤ْ ,٣زٞاهٟ ٖٓ اُوّٞ ٖٓ ٍٞء ٓب ثشو ثٚ ا٣ٌَٔٚ ػ٠ِ ٕٛٞ اّ ٣لٍٚ ك٢ اُزواة 

( , ٝهبٍ رؼب٠ُ :"هَ رؼبُٞا  71-75اال ٍبء ٓب٣ؾٌٕٔٞ")ٍٞهح اُ٘ؾَ , اال٣بد 

ارَ ٓب ؽوّ هثٌْ ػ٤ٌِْ اال رشوًٞا ثٚ ش٤ئب ٝثبُٞاُل٣ٖ اؽَبٗب ٝال روزِٞا اٝالكًْ 

 .(979)ٍٞهح اُ٘ؼبّ , ا٣خٖٓ آالم ٗؾٖ ٗوىهٌْ ٝا٣بْٛ ..."

 ٤ُخ االػز٘بء ثبُطلَ ك٢ االٍالّ ٝػٔبٕ ؽوٞهٚ ػ٠ِٝال روزظو َٓإٝ
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ٝٗغل مُي ٝاػؾب ك٢ ٗظبّ  ,زٔغ ثٌبِٓٚ ,ٝاُلُٝخغاالٍوح ثَ ٣ٔزل مُي ا٠ُ أُ

( اٍٞح ٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝاُؾؼبٗخ اُن١ ث٤٘ٚ كوٜبء االٓخ , ُٝ٘ب ك٢ هٍٍٞ هللا )ط

ؽَ٘خ ك٢ اُؼ٘ب٣خ ثبُطلَ ٝػٔبٕ ؽوٞهٚ ,٣ٝزؼؼ مُي ٖٓ هػب٣زٚ الٝالكٙ ٝاؽلبكٙ 

 ٝاؽلبٍ ا٤َُِٖٔٔ ثؼبٓخ .

ُؾل٣ضخ ؽوٞم اُطلَ اُ٘ظْ ا ٝاالٍالّ ٍبثن اُ٘ظْ اُؾل٣ضخ ك٢ َٓأُخ ػٔبٕ

ٝص٤وخ ؽوٞم اُطلَ اُز٢ طلهد ػٖ االْٓ  ُْ روو ثبًضو ٖٓ اهثؼخ ػشو هوٗب ام

ّ, ٝؽز٠ اُؾوٞم اُقبطخ ثبالَٗبٕ ُْ رؾع ثبالٛزٔبّ اال 9173اال ػبّ أُزؾلح 

ّ , 9191ثؼل االػالٕ اُؼب٢ُٔ ُؾوٞم االَٗبٕ اُظبكه ػٖ االْٓ أُزؾلٙ ػبّ 

ُْ ّٝ 9111ٝؽز٠ اُؼٜل اُل٢ُٝ ثشبٕ اُؾوٞم أُل٤ٗخ ٝا٤َُب٤ٍخ اُظبكه ػبّ 

و٣خ ر٘ض طواؽخ ػ٠ِ اٍُٞبئَ اٌُل٤ِخ ثؼٔبٕ ؽوٞم االَٗبٕ .)ٓلز٢ ,اُ٘ظ

 .(03ا٤َُب٤ٍخ االٍال٤ٓخ ,ص

 

 :اهويح الوىضىع 

ُٔب ُٜب ٖٓ , إ ث٤بٕ ؽوٞم اُطلَ ٝرغ٤ِزٜب ٣ؼزجو ٖٓ االٓٞه أُٜٔخ 

ػلح جِٜب ك٢ ٓقزِق عٞاٗجٜب ٝمُي ٗظوا ا٠ُ اٗؼٌبٍبد ػ٠ِ ٝاهغ االٓخ َٝٓزو

 :اػزجبهاد

 .ػلّ ٝػٞػ ٛنٙ اُؾوٞم ُلٟ اٌُض٤و ٖٓ اُ٘بً  .9
 .هِخ اٛزٔبّ اُجبؽض٤ٖ ثٜنا االٓو ثظٞهح ٝاػؾخ اال ثؼغ اٌُزبثبد  .3
وؽِخ ٜٓٔخ ٖٓ ؽ٤بح اٛٔبٍ أُ٘بٛظ اُلها٤ٍخ ٓضَ ٛنٙ االٓٞه أُزظِخ ثٔ .0

االَٗبٕ ٝثقبطخ ٓغ ٝعٞك اُٜغٔخ االػال٤ٓخ اُز٢ رَزٜلف اُشجبة ثؼبٓخ 

 .ٝاالؽلبٍ ثقبطخ ؽز٠ ك٢ ٛنٙ أُوؽِخ أُجٌوح ٖٓ ؽ٤برْٜ ,
ٝرب٤ٖٓ ؽوٞم ,ثؼل االٓخ ػٖ ٜٓ٘ظ اُ٘جٞح ٝاَُِق اُظبُؼ ك٢ اُزوث٤خ ٝاُزؼ٤ِْ  .9

 .ٝإٌُٞ ٝاُؾ٤بح ُإلَٗبٕٝاُ٘ظوح أُشٞٛخ  ,االؽلبٍ
اُٞهذ اُن١ ٍِت  ك٢ ,ٓؼوكخ ؽوٞم اُطلَ ك٢ االٍالّ ك٢ ٓوؽِخ اُطلُٞخ .7

 .هجَ إ ٣ُٞل ,ؽز٠ ؽوٚ ك٢ اُؾ٤بح ,اُطلَ ؽوٞهٚ ك٢ ًض٤و ٖٓ اُجِلإ
 ,اُظؾ٤ؾخ مُي ك٢ ث٘بء ع٤َ ٓزَِؼ ثبُؼِْ ٝاال٣ٔبٕ ٝاُؼو٤لح االٍال٤ٓخا٤ٔٛخ  .1

 .ٓغ ٓؼوكخ إ ثؼغ االؽلبٍ ؽلظٞا اُووإ ك٢ ٍٖ ٓجٌوح 
االٍالّ ك٢ اُؾلبظ ػ٠ِ ؽوٞم االَٗبٕ ًٝوآزٚ ك٢ اْٛ ٓوؽِخ ٖٓ  ث٤بٕ ٍجن .5

ك٢ ٝهذ ٗغل إ ثؼغ اُلٍٝ االٍال٤ٓخ . ٓواؽَ ػٔوٙ اال ٢ٛٝ اُطلُٞخ أُجٌوح
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ٝهل اػزوع ػ٤ِٜب  ,رؼغ ٓٞاص٤ن ُِطلُٞخ رزؼبهع ٓغ اُشو٣ؼخ االٍال٤ٓخ

   .ثؼغ ػِٔبء االٍالّ
 

                                  : هنهج الثحج واليته

اٌُو٣ٔخ  اُووآ٤ٗخ ا٣٥بد٤ٌٍٕٞ اُجؾش ٝطل٤ب ٓؼزٔلا ػ٠ِ اٍزوواء    

ٝاالؽبك٣ش اُ٘ج٣ٞخ اُشو٣لخ ٝاٌُزبثبد أُقزِلخ أُزؼِوخ ثؾوٞم اُطلَ , 

 الٍزقالص ٛنٙ اُؾوٞم ٓٞػٞع اُجؾش :

 

 :الطفىلح الوثىرج تصىرج عاهح -9

ْزِ انًشحهت يٍ عًش انغُتٍٍ انى انغبدعت ار تغتقبم دٔس  ٔتبذأ       

% , 97االطفبل فً ْزِ انًشحهت اكثش يٍ ًٌٔثم  .انحضبَت ٔسٌبع االطفبل 

عهى َفظ انًُٕ ,صْشاٌ )ٌٔكٌٕ ًَٕ انشخظٍت فً ْزِ انًشحهت عشٌعب 

 ( .913ص,

ٔعبدة يب ٌحبٔل اٌ ًٌٍض ,بشخظٍتّ  ببإلحغبطفً ْزِ انفتشة ٌبذا انطفم 

كثٍشا يع طعٕبت ( ال)عٍ طشٌق اعتخذايّ كهًت  ,َفغّ عٍ االخشٌٍ انًحٍطٍٍ بّ

الٌ رنك ٌشعشِ بقًٍتّ ٔكٍبَّ  ٔيعبسضت اساء انكببس ٔأايشْى,فً انًشاط 

 .انًغتقم

 :فً  ْزِ انًشحهت ًٌٔكٍ تهخٍض اْى يظبْش انًُٕ

يٍ انًشً ٔانجشي ٔانغٍطشة عهى  ٌتًكٍ انطفم فً انغُت انثبٍَت .9

 .حشكت انًعذة

ئتّ ت ٌعبش انطفم عٍ َفغّ بجًم يفٍذة ٌٔفٓى بٍفً انغُت انثبنث .3

 .ٌٔغتجٍب نًطبنب انكببس 

بالعتًبد عهى ٌٔبذا ب, يٍ االعئهت فً انغُت  انشابعت ٌكثش انطفم .0

 .َفغّ

انحشكً ٌٔٓتى بهببعّ ٔتضداد انثقت  فً انغُت انخبيغت ٌتى َضجّ .9

 .بُفغّ ٌٔظبح يٕاطُب طغٍشا

ٌؤكذ عهًبء انُفظ ٔانتشبٍت عهى ضشٔسة االْتًبو بذٔس  نزا .7

عهى َفظ , االشٕل).نهعًم انًشأةانحضبَت خبطت يع صٌبدة خشٔج 

 (.31ص, انًُٕ 
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 :االهىهح والطفىلح عند العرب لثل االسالم -3

ثل ٖٓ اّ ؽٕ٘ٞ ػ٠ِ اٝالكٛب, إ رُٞل اُطلُٞخ ٖٓ كواؽ كال  ٖال ٣ٌٔ

؟ ٝٓبما ًبٕ  ٝاُطلُٞخ ثبألٓٞٓخاٍ اُن١ ٣طوػ َٛ االٍالّ اُٞؽ٤ل اُن١ اٛزْ ٝاَُإ

 ٜٞإ ,اُروػ٠ ُٜب  ًبٗذ اُؼوة رؾزوّ االّ ٝال ؽبٍ االّ ٝاُطلَ هجَ االٍالّ؟

ثٖ ًِضّٞ ٓغ اّ ػٔوٝ ثٖ ٛ٘ل اُز٢ اكد ا٠ُ هزَ ػٔوٝ  مُي هظخ اّ ػٔوٝ ٝٓضبٍ

ثٖ ًِضّٞ إ ر٘بُٜٝب اُطجن ؽ٤ش  ثٖ ٛ٘ل ثَجت ؽِت اّ ػٔوٝ ثٖ ٛ٘ل ٖٓ اّ ػٔوٝ

اػزجود مُي ٜٓبٗخ كظبؽذ ٝامالٙ, كَٔؼٜب اثٜ٘ب ًٝبٕ ٓب ًبٕ ٖٓ هزَ ػٔوٝ ثٖ 

ٖٓ اُشٞاٛل اُز٢ رلٍ ػ٠ِ ٌٓبٗخ  االّ  إ ًض٤وا ٝ , ٖٓ هجَ ػٔوٝ ثٖ ًِضّٞ ,ٛ٘ل

ٝثبِٛخ,  ٓي٣٘خ ,ػلواء, : ٖٓ اُوجبئَ ٝثطٜٞٗب ر٘زَت ا٠ُ آٜبرْٜ ٓضبٍ مُي

 ..اُـ.ٝاُؼجالد.

٣٘زقت   , ام الٓٞٓخ ٝاٗؼٌبٍٜب ػ٠ِ االث٘بءاُؼوث٢ ًبٕ ٣ؼوف ٝػغ اٝ

الٝالكٙ آب ؽ٤جخ اَُ٘ت, كول هبٍ اػواث٢ ُج٤٘ٚ: ٣ب ث٢٘ ا٢ٗ هل اؽَ٘ذ ٌُْ طـبها 

٤ًٝق اؽَ٘ذ ا٤ُ٘ب هجَ إ ُٗٞل؟ هبٍ افزود ٌُْ  هبُٞا: ًٝجبها, ٝهجَ إ رُٞلٝا,

ثقبطخ اُنًٞه ْٜٓ٘ , ًبٗذ رؾت االؽلبٍ ٝٝاُؼوة  االٜٓبد ٖٓ ال رَجٕٞ ثٜب,

ؽ٤ٖ ٗنه إ هىهٚ هللا ػشوح ث٤ٖ٘ إ ٣نثؼ ٝاؽلا ْٜٓ٘ اُوٍٍٞ  ٝٓب ٓٞهق عل

هح ًٝبٕ مُي ٤ُٝل اؽَبً ػ٤ٔن ثقطٞ ٜخ ٝشٌوا ُٜب ػ٠ِ ػطب٣بٛب,ُرووثب ُال

ل ك٢ ٓضَ ث٤ئخ هو٣ش , ٝآب ٓٞهق اُغب٤ِٛخ ٖٓ ؽلُٞخ اُج٘ذ, كول ث٤ٖ اُووإ اُُٞ

٣ٝغؼِٕٞ هلل اُج٘بد ٍجؾبٗٚ ُْٜٝ ٓب ٣شزٜٕٞ,ٝاما )) :مُي هبٍ هللا رؼب٠ُ اٌُو٣ْ

٣زٞاهٟ ٖٓ اُوّٞ ٖٓ ٍٞء ٓب  , ثشو اؽلْٛ ثبالٗض٠ ظَ ٝعٜٚ َٓٞكا ٝٛٞ ًظ٤ْ

)ٍٞهح  ((ٕٔٞثشو ثٚ ا٣ٌَٔٚ ػ٠ِ ٕٛٞ اّ ٣لٍٚ ك٢ اُزواة اال ٍبء ٓب ٣ؾٌ

ر٘شب اُؾ٤بح ٖٓ زؼذ إ ٝؽٌٔخ هللا., ٝهبػلح اُؾ٤بح اه( . 71-75اُ٘ؾَ, اال٣بد 

شو ثٚ شو ثبالٗض٠ ٤ًٝق ٣زٞاهٟ ٖٓ ٍٞء ٓب ث  ٤ًٝق ٣ـزْ ٖٓ ث  ىٝط مًو ٝاٗض٠ , 

اٗؾواف اُؼو٤لح ٣٘ش٠ اصبهٙ ك٢   ٣وّٞ اال ػ٠ِ اُيٝع٤ٖ كائٔب, إٝٗظبّ اُؾ٤بح ال

ً و٣خ, ٌُٖٝ اُجؼغ ٣وٟ إ اُؼوث٢ ٣أكٛب هزَ ُِجشأُغزٔغ ٝروب٤ُلٙ ٝٝأ اٗؾواف

الٕ ٤ُٝلٙ اٗض٠, ُٝول ًبٕ ًنُي ٣ٞاه٣ٚ ك٢ اُزواة اٝ ٣ٞشي إ ٣ٞاه٣ٚ اُزواة الٗٚ 

٤ٌُ ٖٓ كظ٤ِخ اُنًٞه, ٌُٖٝ َٛ كؼَ االػواث٢ مُي ًِٚ الٕ ؽج٤ؼزٚ أُوًٞىح 

ٝرجبػل ث٤٘ٚ ٝث٤ٖ ا٤ُُٞلح االٗض٠؟اّ إ  رؼطلٚ ػ٠ِ اُنًٞه, -َٗبًٕب - ك٢ اػٔبهٚ

ال اٌُوا٤ٛخ ٛٞ اُن١ ٣لكغ ثبُؼوث٢ ا٠ُ ٛنا  ًل إ اُؾت٣ٝإ, ٛ٘بى ثٞاػش فل٤خ 

اُُٞل اٝ ًٔب ٣ؾت اُُٞل ُٝنُي اًضو ٓٔب ٣ؾت -ا١ االٗض٠-٘ؾله الٗٚ ًبٕ ٣ؾجٜبٔاُ

٣ُٜٞٚ ٓب هل رزؼوع ُٚ  كول ًبٕ ٣ؾ٤ب ثٔشبػوٙ اُو٤ٛلخ ك٢ اثؼبك ٓظ٤وٛب أُ٘شٞك,

٠ مُي ك٤٘طِن ك٢ ؽٔ االص٤وح أُوٓٞهخ ٖٓ امٟ اٝ ٓب هل ٣ِؾن ثٜب ٖٓ اُؼبه,
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 ؽَبً ا٠ُ ٓٞاهرٜب ؽ٤خ ك٢ اُزواة .اال

ٝث٤ٖ ؽوٞهٚ  , ثظٞهح ػبٓخ ٝاُطلَ ثقبطخ ُٝٔب عبء االٍالّ ًوّ االَٗبٕ

ًبِٓخ ك٢ اُووإ اٌُو٣ْ ٝاَُ٘خ اُ٘ج٣ٞخ اُشو٣لخ ك٢ ؽ٤ٖ إ االْٓ أُؼبطوح ُْ رٜزْ 

 روو  ٝص٤وخؽ٤ش إ االْٓ أُزؾلح ُْ  ثبُطلَ ًبٛزٔبّ االٍالّ اُوائل ك٢ ٛنا أُغبٍ,

ّ اػِ٘ذ اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ُالْٓ 9171ٝك٢ ػبّ  ّ,9173ؽوٞم اُطلَ اال ػبّ 

 أُزؾلح ٤ٓضبهب ُؾوٞم اُطلَ.

 

 : حمىق الطفل لثل الويالد الى نهايح الرضاعح ويشول ذله: أوال

, ٓغ اُؾلبظ ػ٠ِ ؽبُزٜب اإلٓواعاُظبُؾخ ٝاُقب٤ُخ ٖٓ  األّافز٤به 

 اُ٘ل٤َخ:
 ( ٣وٍٞ:٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ اُزٌبصو ٝهٍٍٞ هللا)طٝا٠ُ اٌُ٘بػ  اإلٍالّكػب 

ٖٝٓ  ,األْٓ ثَ٘ز٢ ك٤ٌِ ٢٘ٓ ٝريٝعٞا, كب٢ٗ ٌٓبصو ثٌْ  ٍ٘ز٢, كٖٔ ٣ؼِْ "اٌُ٘بػ

,  األُجب٢ًٗبٕ ما ؽٍٞ ك٤ٌِ٘ؼ ٖٝٓ ُْ ٣غل كؼ٤ِٚ ثبُظ٤بّ كبٕ اُظ٤بّ ُٚ ٝعبء .) 

(:"٣ب ٓؼشو ػ٤ِٚ ٠ٍِِْٝ هللا ( ٝهبٍ هٍٍٞ هللا )ط 9/093طؾ٤ؼ اثٖ ٓبعٚ,

اُشجبة ٖٓ اٍزطبع ٌْٓ٘ اُجبءح ك٤ِزيٝط, ٖٝٓ ُْ ٣َزطغ كؼ٤ِٚ ثبُظّٞ كبٗٚ ُٚ 

 ٝعبء".) اُجقبه١ ,ثبة اٌُ٘بػ(. 

 أُوأحاُظلبد اُز٢ رزظق ثٜب  (٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ٝهل ث٤ٖ هٍٍٞ هللا)ط 

ُٜب, ,ُٔب ألهثغ( أُوأح:" رٌ٘ؼ اَُ٘بء ) ؽز٠ رٌٕٞ ٓلػبح الفز٤بهٛب ثوُٞٚ

, طؾ٤ؼ  األُجب٢ُٗغٔبُٜب ,ُٝل٣ٜ٘ب كبظلو ثناد اُل٣ٖ روثذ ٣لاى.")  ٝ ُٝؾَجٜب,

 (. 9/093اثٖ ٓبعخ,

اُقب٤ُخ  أُوأح( ا٤َُِٖٔٔ الفز٤به ٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ ُٝنا ٝعٚ هٍٍٞ هللا )ط

:"رق٤وٝا ُ٘طلٌْ  ٝاُظلبد اُٞهاص٤خ ؿ٤و أُوؿٞة ك٤ٜب ػ٘لٓب هبٍ األٓواعٖٓ 

(. ٝهٍٍٞ 9/000, طؾ٤ؼ اثٖ ٓبعخ, األُجب٢ٗ".)أ٤ُْٜٝاٌٗؾٞا  األًلبءٝاٌٗؾٞا 

".)اُلاه٢ٓ, ٍٖ٘ ( ٣وٍٞ :"اٌٗؾٞا اُظبُؾ٤ٖ ٝاُظبُؾبد ٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝهللا)ط

 (.3/19اُلاه٢ٓ, 

٤ٌُٕٞ اُطلَ ٤ٍِٔب ال ٣ؼوٙ  اإلٗغبةهجَ  اإلٍال٤ٓخاُٞاُل٣ٖ ُِزؼب٤ُْ  ئرجبع

 اُش٤طبٕ:
٠ِ هللا ػ٤ِٚ :هبٍ هٍٍٞ هللا)ط هبٍ( ٢ هللا ػ٘ٚػٖ اثٖ ػجبً )هػ

اُِْٜ ع٘ج٢٘ اُش٤طبٕ ٝع٘ت  ثبٍْ هللا. أِٛٚ ٣أر٣٢ٔ٘غ اؽلْٛ ٣وٍٞ ؽ٤ٖ  أٓب(:"ٍِْٝ

".) اثلآهؼ٢ ُٝل ُْ ٣ؼوٙ ش٤طبٕ  أٝاُش٤طبٕ ٓب هىهز٘ب, صْ هله ث٤ٜ٘ٔب ك٢ مُي ,

ًٔب كؼَ هٍٍٞ  أث٣ٝٚ٤غٞى اُلػبء ُِظج٢ ٝٛٞ ك٢ طِت  اُجقبه١ ,ثبة اٌُ٘بػ(.
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 إٔ( ثؼل هعٞػٚ ٖٓ اُطبئق ػ٘لٓب هبٍ ُٚ ِٓي اُغجبٍ ٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ )طهللا

٣قوط هللا ٖٓ  إٔ أهعٞكوبٍ اُ٘ج٢ )ص(:"ثَ  ػ٤ِْٜ االفشج٤ٖ, أؽجن إٔشئذ 

 (.9/993ٖٓ ٣ؼجل هللا ٝؽلٙ ٝال ٣شوى ثٚ ش٤ب".)اُجقبه١, أطالثْٜ

 

 حمه في الحياج:

ُؾ٤ٖ ٓغ رب٤ٖٓ ؽؼبٗخ آٚ ُٚ  ىٗب ,آٖ االٍالّ اُؾ٤بح ُِطلَ ًُٝٞبٕ ُٝل   

ًٔب ًلَ االٗلبم ػ٠ِ آٚ اص٘بء ؽِٔٚ ٝثؼل ٝالكرٚ ٝفالٍ كزوح  اػزٔبكٙ ػ٠ِ ٗلَٚ.

,ًٔب فلق اُزٌب٤ُق اُشوػ٤خ ػ٠ِ آٚ ٖٓ اعَ ؽ٤برٚ ٝثوبئٚ...اُـ.  اهػبػٚ

اُز٢ ؽِٔذ ثيٗب ؽز٠ رؼغ  أُؾظ٘خ كبُشبهع اعَ ػوٞثخ اُوعْ  ػ٠ِ أُواح

اُطلَ ٣ٝؼزٔل ػ٠ِ ٗلَٚ ٝمُي اػزواكب ثؾن ٛنا اُطلَ ك٢ اُؾ٤بح ؽِٜٔب ٣ٌٝجو 

 ؽز٠ ٣وزَ ثوعْ آٚ هجَ إ ٣ُٞل .مٗت ُٚ ؽ٤ش ال 

كل٢ طؾ٤ؼ َِْٓ "عبءد اُـبٓل٣خ كوبُذ : ٣ب هٍٍٞ هللا ا٢ٗ هل ى٤ٗذ 

,ُْ ( ٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ)ط هللا :٣ب هٍٍٞ ُذكِٔب ًبٕ اُـل هب كطٜو٢ٗ ,ٝاٗٚ هكٛب,

كبمٛج٢  .هبٍ :آب ال, كٞ هللا ا٢ٗ ؽبَٓ إ روك٢ٗ ًٔب هككد ٓبػيا, روك٢ٗ , ُؼِي

هبٍ: امٛج٢  ٛنا هل ُٝلرٚ, ارزٚ ثبُظج٢ ك٢ فوهٚ, هبُذ: ؽز٠ رِل٣ٖ كِٔب ُٝلد ,

كِٔب كطٔزٚ ارزٚ ثبُظج٢ ك٢ ٣لٙ ًَوٙ فجي ,كوبُذ :ٛنا ٣ب  ,كبهػؼ٤ٚ ؽز٠ رلط٤ٔٚ

ٝهل اًَ اُطؼبّ كلكغ اُظج٢ ا٠ُ هعَ ٖٓ ا٤َُِٖٔٔ, صْ آو , ٗج٢ هللا, هل كطٔزٚ

ك٤وجَ فبُل ثٖ ا٤ُُٞل ثؾغو,  ٝآو اُ٘بً كوعٔٞٛب,ثٜب كؾلو ُٜب ا٠ُ طلهٛب, 

٠ِ هللا ػ٤ِٚ كَٔغ ٗج٢ هللا )ط كَجٜب, ك٘ؼؼ اُلّ ػ٠ِ ٝعٚ فبُل, كو٠ٓ هاٍٜب,

ُٞ ربثٜب  بثذ رٞثخ,اُن١ ٗل٢َ ث٤لٙ ُول ر كٞ ( ٍجٚ ا٣بٛب , كوبٍ : ٜٓال فبُل,ٍِْٝ

 (.3/9030ٌٌٓ ُـلو ُٚ".)َِْٓ, طبؽت

ٝهل ػٖٔ االٍالّ اُؾ٤بح اٌُو٣ٔخ ُِوطبء ؽ٤ش هبٍ هللا ػي ٝعَ:)كبٕ ُْ 

 (.7ا٣ٚ  ك٢ اُل٣ٖ ٝٓٞا٤ٌُْ(.)ٍٞهح االؽياة, كافٞاٌْٗ  رؼِٔٞا اثبءْٛ

:"ٝإ ًٖ اٝالد  ُوُٞٚ رؼب٠ُ ٝهل آٖ اُشبهع اُ٘لوخ ُِٔطِوخ اُجبئٖ اُؾبَٓ,

ؽَٔ كبٗلوٞا ػ٤ِٜٖ ؽز٠ ٣ؼؼٖ ؽِٜٖٔ كبٕ اهػؼٖ ٌُْ كبرٖٞٛ 

٣ٌٕٞ مُي  (.الٕ ٗلوخ اُُٞل اُغ٤ٖ٘ ػ٠ِ ٝاُلٙ ٝال1ٍٞهح اُطالم, ا٣ٚ اعٞهٖٛ".)

اُؾبَٓ اما فبكذ ػ٠ِ ع٤ٜ٘٘ب إ  ُِٔوأحػ٠ِ آٚ , ًٔب اثبػ االٍالّ  ثبإلٗلبماال 

ٝٛٞ ك٢  رلطو ك٢ هٓؼبٕ ٝمُي هؽٔٚ ثبُُٞل ؽز٠ روٟٞ االّ ػ٠ِ رب٤ٖٓ ؿنائٚ

( ًبٕ ٣قلق اُظالح ٓواػبح ُؾبٍ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝهٍٍٞ هللا ) إ  ثطٜ٘ب. ؽز٠

كؼٖ ػجلهللا ثٖ هزبكح االٗظبه١ ػٖ اث٤ٚ ,هبٍ :هبٍ  االّ اُز٢ رظ٢ِ عٔبػٚ ,

ا٠ُ اُظالح ٝاٗب اه٣ل إ اؽٍٞ ك٤ٜب  ألهّٞ(:"ا٢ٗ ٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝطهٍٍٞ هللا )
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ٕ اشن ػ٠ِ آٚ ".) اُجقبه١ ا ًوا٤ٛخك٢ طالر٢  كبٍٔغ ثٌبء اُظج٢  كبرغٞى

,9/331.) 

 

 حمىق الطفل تعد الىالدج هثاشرج: -

 ٝرب٤ٖٓ اُوػبػخ, , ؽوٞم اُطلَ ًض٤وح ٜٓ٘ب :االمإ ٝاالهبٓخ ك٢ ام٤ٗٚ

ٝاُؼو٤وخ ػ٘ٚ ,ٝاُقزبٕ , ٝاُوػب٣خ اُظؾ٤خ ,ٝاُؾؼبٗخ ,ٝرب٤ٖٓ  ٝؽَٖ اُز٤َٔخ,

ا٠٘ٔ٤ُ ٣ٝوبّ ك٢ امٗٚ ا٤َُوٟ ,ٝإ  ك٢ امٗٚ ٣إمُِٕٝطلَ إ  ا٤ُٔواس. ؽوٚ ك٢

ط٠ِ ٣وػغ ٣ٝقزٖ ,ؽ٤ش إ مُي ٖٓ اُلطوح ُؾل٣ش اث٢ ٛو٣وح ,ػٖ هٍٍٞ هللا)

(.كول هٟٝ اثٞ 5/331,اُقزبٕ...")اُجقبه١  (:"فٌٔ ٖٓ اُلطوحهللا ػ٤ِٚ ٍِْٝ

وبّ ...")اثٞ كاٝك ,ًزبة "ٝؽ٤ٖ ٝالكرْٜ ٣إمٕ ك٢ االمٕ ا٠٘ٔ٤ُ ُِطلَ ٣ٝ كاٝك:

 االكة(.

 كأمٕ ٝهل ًبٕ ػٔو ثٖ ػجل اُؼي٣ي)هع( اما ُٝل ُٚ ُٓٞٞك افنٙ ك٢ فوهخ, 

 ٣ٝزَْ ُُِٔٞٞك ٤ٓواصٚ ثٔغوك ٝالكرٚ,,ٍٝٔبٙ  ا٤َُوٟك٢  أهبّك٢ امٗٚ ا٠٘ٔ٤ُ ٝ 

(:ال ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٍِْٝػجل هللا )هع( هبٍ :"هبٍ هٍٍٞ هللا )ُؾل٣ش عبثو ثٖ 

 ٝاٍزٜالُٚ إ ٣ج٢ٌ ,اٝ ٣ظ٤ؼ , اٝ ٣ؼطٌ ٣وس اُظج٢ ؽز٠ ٣َزَٜ طبهفب"

:"اما اٍزَٜ اُظج٢ ط٠ِ  ( .ٝك٢ هٝا٣خ3/933".)االُجب٢ٗ ,طؾ٤ؼ اثٖ ٓبعٚ,

  (.9/939ٝ اُقطبث٢ , 9/373ػ٤ِٚ ٝٝهس ".)االُجب٢ٗ ,طؾ٤ؼ اثٖ ٓبعخ,

ؽن اُطلَ إ رإٖٓ ُٚ اُوػبػخ ٝمُي ُوُٞٚ رؼب٠ُ :" ٝاُٞاُلاد ٖٝٓ 

أُُٞٞك ُٚ ٣وػؼٖ اٝالكٖٛ ؽ٤ُٖٞ ًب٤ِٖٓ ُٖٔ اهاك  إ ٣زْ اُوػبػخ ٝػ٠ِ 

 هىهٜٖ ًَٝٞرٜٖ ثبُٔؼوٝف ال رٌِق ٗلَب اال ٍٝؼٜب ال رؼبه ٝاُلح ثُٞلٛب ٝال

 (. 300ا٣ٚ  ُٓٞٞك ُٚ ثُٞلٙ...) ٍٞهح اُجووح,

ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٣ؼن ػ٘ٚ ,ُؾل٣ش ٍٔوح ػٖ هٍٍٞ هللا )ٖٝٓ ؽن اُطلَ إ 

(هبٍ :"ًَ ؿالّ ٓو رٜٖ ثؼو٤وزٚ ,رنثؼ ػ٘ٚ ٣ّٞ اَُبثغ ٝ ٣ؾِن هاٍٚ ٝ ٠َٔ٣ ٍِْٝ

 (.331/ 3)االُجب٢ٗ ,طؾ٤ؼ اثٖ ٓبعخ ,

ٝمُي ُوٍٞ هٍٍٞ  االٍٔبء, ثأؽَٖٖٝٓ ؽن اُطلَ إ ٤َٔ٣ٚ ٝاُلٙ 

ا٠ُ هللا ػجلهللا ٝػجل اُوؽٖٔ  ءٝأؽت االٍٔب هللا)ص("رَٔٞا ثأٍٔبء االٗج٤بء

( ٝمُي الٕ اُ٘بً 3/315ٝٛٔبّ ٝاهجؾٜب ؽوة ٝٓوٙ)اث٢ كاٝك  ٝأطلهٜب ؽبهس

 اُو٤بٓخثأٍٔبئْٜ ًٔب هبٍ هٍٍٞ هللا)ص("اٌْٗ رلػٕٞ ٣ّٞ  اُو٤بٓخ٣لػٕٞ ٣ّٞ 

( الٕ هٍٍٞ هللا)ص( 3/311ثأٍٔبئٌْ ٝأٍبء اثبئٌْ كأؽَ٘ٞا أٍبءًْ)اثٞ كاٝك,

 )االُجب٢ٗ, كول ؿ٤و اٍْ ػبط٤ٚ ا٠ُ ع٤ِٔٚ, ٝٓوٙ ا٠ُ ى٣٘ت ءًبٕ ٣ـ٤و االٍٔب

 .( 3/031طؾ٤ؼ اثٖ ٓبعٚ,
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ثبُزطؼ٤ْ ػل  خاُظؾ٤ خًض٤وٙ ٜٓ٘ب اُوػب٣ خٝؽوٞم اُطلَ ك٢ ٛنٙ أُوؽِ

 ثٚ, خؽ٤ش ٣ؾزبط اُطلَ ا٠ُ ٖٓ ٣وّٞ ثوػب٣زٚ ٝاُؼ٘ب٣ خاُزبٓ خاالٓواع, ٝاُوػب٣

 .ٝأؽن اُ٘بً ثنُي االّ

 

 : جالوثىر حالطفىل في هرحلححمىق الطفل  حانيا:

ٝثقبطٚ ك٢  خاُطلَ ثؾبعٚ ٌُض٤و ٖٓ اُؾوٞم ك٢ ٓواؽَ ػٔوٙ أُقزِل

ا٣ٜب اُطلَ ٖٓ  ٓوؽِخ اُطلُٞخ أُجٌوح اُز٢ رؼزجو االْٛ ك٢ ٗٔٞ اُطلَ )ٗظبه,

ثشقظ٤زٚ أَُزوِخ ٝاكهاى ٓؼب٤٣و  ثبإلؽَبً(,ٝاُز٢ ٣جلأ اُطلَ ك٤ٜب 91اٗذ ,ص

اَُِٞى ٝاؽٌبٓٚ ٓغ اُؼِْ إ ؽوٞم االَٗبٕ ٝثقبطخ ؽوٞم اُطلَ ٝؿ٤وٙ ٓ٘ؾخ 

 : ٣أر٢ا٤ُٜخ ,ٝؽن رؼجل١ ٣ٌٖٝٔ اعٔبٍ ٛنٙ اُؾوٞم ثٔب 

 

 الحمىق العمديح :-1

  ُإلثوبءٝرشَٔ ٛنٙ اُؾوٞم اش٤بء ًض٤وح ثظلخ إ اُطلَ ؽلَ َِْٓ ٝمُي 

٣زٌِْ ٣ٝ٘طن ال اُٚ اال هللا ٝمُي ُوٍٞؿ  ٝمُي ثزِو٤٘ٚ اٍٝ ٓبػ٠ِ كطورٚ ا٤َُِٔخ 

الٕ اٍٝ اال٣ٔبٕ هٍٞ ال اُٚ اال هللا  ػو٤لح اُزٞؽ٤ل, اٍٝ اهًبٕ االٍالّ ك٢ ٗلَٚ,

هٟٝ اُؾبًْ ػٖ اثٖ ػجبً )هع(ػٖ اُ٘ج٢ )ص( اٗٚ هبٍ :"اكزؾٞا ػ٠ِ  بُٔ,

 (.91/999اُؼٔبٍ , ثال اُٚ اال هللا ")اُجوٛبٕ كٞه١ ,ً٘يطج٤بٌْٗ اٍٝ ًِٔخ 

ٓغ رله٣جٚ ٝرؼ٣ٞلٙ ػ٠ِ اُزَٔي ثبُؼو٤لح االٍال٤ٓخ ُلفٍٞ اُغ٘خ ٝاعز٘بة 

ٝٓؼوكخ اُؾالٍ ٝاُؾواّ ثوله االٌٓبٕ ٝثب٤ٌُل٤خ اُز٢ ٣لٜٔب اُطلَ ك٢ ٛنٙ  ,اُ٘به

ٝاُوك  اَُٖ أُجٌوح , ٝاما اػزوع ٓؼزوع ػ٠ِ مُي, إ اُطلَ ٓبىاٍ طـ٤وا,

٤ِٖٔ ؽلظٞا اُووإ ْٝٛ ك٢ ٍٖ ٓجٌوح ٝفالٍ ٛنٙ ػ٠ِ مُي إ ثؼغ اؽلبٍ أَُ

أُوؽِخ ٖٓ اُطلُٞخ ٓٞػٞع اُجؾش ,كول ه٤َ إ االٓبّ اُشبكؼ٢ ؽلع اُووإ ٝٛٞ 

 اثٖ اَُبثؼخ ...اُـ. 

ٗلٌ   ك٤غت إ روٍـ ك٢ هِٞة االؽلبٍ اُلطوح ا٤َُِٔخ ,ٓغ رغن٣وٛب ك٢

,ك٢ اُؾل٣ش  ( ٣وٍٞثبُطوم ا٤َُِٔخ ٝاُزوث٤خ االٍال٤ٓخ, ٝهٍٍٞ هللا )صَ اُطل

 ٣ُٞل ػ٠ِ اُلطوح كبثٞاٙ  ٓب ٖٓ ُٓٞٞك اال:" أُو١ٝ ػٖ اث٢ ٛو٣وح )هع( 

٣ٜٞكاٗٚ اٝ ٣٘ظواٗٚ اٝ ٣ٔغَبٗٚ ,ًٔب ر٘زظ اُج٤ٜٔخ ث٤ٜٔخ )عٔؼبء(َٛ رؾَٕٞ ك٤ٜب 

صْ ٣وٍٞ اثٞ ٛو٣وح )هع(:"كطوح هللا اُز٢ كطو اُ٘بً ػٜ٘ب ال رجل٣َ  , ٖٓ علػبء

(.ٝٗغل إ ٖٓ 3/990ُقِن هللا مُي اُل٣ٖ اُو٤ْ ")اُجقبه١ ,طؾ٤ؼ اُجقبه١,

ٖٓ  ٓ٘ن ٗؼٞٓخ اظلبهْٛ ٍٞه رزؼِن ثبُؼو٤لح , ألث٘بئْٜاَُٞه اُز٢ ٣ؼِٜٔب اُٞاُلإ 

صٔضَ  هح اٌُبكوٕٝ اُز٢ٍٝٞ مُي ٍٞهح االفالص اُز٢ رٔضَ االػزوبك اُؼو٢ِ,
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 (.10االػزوبك اُؼ٢ِٔ, )٣ٍٞل , ٜٓ٘ظ اُزوث٤خ اُ٘ج٣ٞخ ,ص

ٝالح االٓٞه ٝاَُِق اُظبُؼ ثظلبء ػو٤لح االؽلبٍ إ ٣لٍ ػ٠ِ اٛزٔبّ  ٝٓب 

ُٝلٙ , ٝال  ٤ٍلٗب ػٔو ثٖ اُقطبة )هع( ال ٣لع ٣ٜٞك٣ب ٝال ٗظوا٤ٗب ٣٘ظو

( ٣ٌٖٝٔ إ ٣ؼِْ اُطلَ 1/91)ػجل اُوىام ,ٓظ٘ق االٓبّ ,٣ٜٞكٙ ك٢ ِٓي اُؼوة 

ك٢ ٛنٙ اَُ٘خ أُجٌوح اُؾالٍ ٝاُؾواّ ,كؼٖ اث٢ ٛو٣وح )هع(:"افن اُؾَٖ ثٖ 

ٖٓ رٔو اُظلهخ كغؼِٜب ك٢ ك٤ٚ كوبٍ هٍٍٞ هللا )ص(:ًـ ًـ  ح ػ٢ِ )هع(,رٔو

ًـ  (ًِٝٔخ0/995اهّ ثٜب, آب ػِٔذ اٗب ال ٗبًَ اُظلهخ ")َِْٓ ,طؾ٤ؼ َِْٓ,

ثٌِٔخ ىعو ُط٤لخ ,صْ ٣ؼَِ ُِطلَ  ٝٛ٘ب ٣ٜ٘بٙ اُ٘ج٢ )ص(روبٍ اال ُِظـ٤و , ال

ٝػ٠ِ أَُِْ إ ٣ؼِْ  ٍجت ا٢ُٜ٘ إ اُ٘ج٢ )ص(ٝاُٚ ال رؾَ ُْٜ اُظلهبد ,

كنُي ٝهب٣خ ُْٜ ٖٓ  اؽلبُٚ ؽبػخ هللا ,ٝروٞاٙ ٝآزضبٍ اٝآوٙ ,ٝاعز٘بة ٗٞا٤ٛٚ,

:"إ اُوٍٍٞ )ص(هل اٛزْ ثزِو٤ٖ اُُٞل  اُ٘به ,ٝهل فِض ثؼغ اُجبؽض٤ٖ ا٠ُ اُوٍٞ

ٝاهًبٕ االٍالّ ,ٝاؽٌبّ اُشو٣ؼخ ٝربك٣جٚ ػ٠ِ ؽت  ٓ٘ن ٗشأرٚ اطٍٞ اال٣ٔبٕ,

اُوٍٍٞ)ص(ٝؽت اٍ ث٤زٚ ,ٝؽت االطؾبة ٝاُوٞاك ٝاُلبرؾ٤ٖ ,ٝرالٝح 

 (.9/933روث٤خ االٝالك, اُووإ...")ػِٞإ,

 

 الحمىق االجتواعيح:-2

٣ؾزبط اُطلَ ا٠ُ ًض٤و ٖٓ االٓٞه ٝاُؾوٞم ٖٓ اُ٘بؽ٤خ االعزٔبػ٤خ ٖٝٓ   

,ٝاُؼلٍ ث٤٘ٚ ٝث٤ٖ افٞرٚ ,٣ٝلفَ ػٖٔ ٛنٙ اُؾوٞم مُي: ٝعٞك اُولٝح اُؾَ٘خ 

 ؽوٚ ك٢ اُوؽٔخ ٝاُؼطق ٝاُؾت ٝاالػزلاٍ ك٢ ًَ مُي, ٝاالػزٔبك ػ٠ِ اُ٘لٌ,

ٝارقبمٙ  ٤غ ٝاُشواء,ٖٝٓ مُي اهٍبٍ اُطلَ ُوؼبء اُؾبعبد ,ٝرؼ٣ٞل اُطلَ اُج

 بُطلَ ٣ؾزبط ا٠ُ اُولٝح اُؾَ٘خك (999ٍبثن,صه ٓظل اطلهبء ٖٓ ٍ٘ٚ.)٣ٍٞل,

:"ُول ًبٕ ٌُْ ك٢ هٍٍٞ هللا اٍٞح ؽَ٘خ ُٖٔ  ٝهلٝر٘ب هٍٍٞ هللا)ص(,هبٍ رؼب٠ُ

ٝهُٞٚ  (39ًبٕ ٣وعٞ هللا ٝا٤ُّٞ االفو ٝمًو هللا ًض٤وا")ٍٞهح االؽياة ,ا٣خ 

هَ ال اٍأٌُْ ػ٤ِٚ اعوا إ ٛٞ اال  , رؼب٠ُ "اُٝئي اُن٣ٖ ٛلٟ هللا كجٜلاْٛ اهزلٙ

 .(13ا٣خ  مًوا ُِؼب٤ُٖٔ ")ٍٞهح االٗؼبّ,

 كٜٞ ٣ؾب٢ً ٤ؾ ٝاُج٤ئخ اُز٢ ٣ؼ٤ش ك٤ٜب,ؾٝاُطلَ ٣ؾزبط ا٠ُ اُولٝح ك٢ أُ 

ًَ شئ   ٔب إ ٣ٌٞٗب هلٝح ؽَ٘خ ك٢ٕ ك٤غت ػ٣ٜٝ٤ِوِل أُظن اُ٘بً ثٚ ْٝٛ اُٞاُلا

ال إ ٌٕٗٞ ًٔب هبٍ هللا رؼب٠ُ ك٢ أُزوك٤ٖ :"ًٝنُي ٓب اهٍِ٘ب ٖٓ هجِي ك٢ هو٣خ 

ػ٠ِ آخ ٝاٗب ػ٠ِ اصبهْٛ  اال هبٍ ٓزوكٞٛب اٗب ٝعلٗب اثبءٗبٖٓ ٗن٣و 

 .(30ا٣خ  ,فٓوزلٕٝ")ٍٞهح اُيفو

ؽل ٝاُل٣ٚ ك٘غل ؽلِخ ك٢ ٍٖ اُواثؼخ ٖٓ اُؼٔو شقظ٤خ اكول ٣زؤض اُطلَ 
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ال شؼٞه٣خ ك٢ اًزَبة اُ٘ٔؾ ا٢ٌُِ ٖٓ طلبد ٝاُلرٜب ,ٝهثٔب رجلأ ثطو٣وخ 

ٝثنُي ٣شؼو اُطلَ ثبُطٔأ٤ٗ٘خ ٝاالٖٓ الٕ اُطلَ ٔض اُطلَ طلبد ٝاُلٙ و٣ز

ال رٌٕٞ ٓالئٔخ  ٌُٖٝ ثؼغ ٗٔبمط اُٞاُل٣ٖ , ٣شؼو اٗٚ اًزَت طلبد ٝاُلٙ ٝهٞرٚ

ُشوؽخ هجؼذ ٝاٗؼلاّ االٖٓ ػ٘لٓب ٣وٟ إ ا ثبُوِنول ٣٘ز٢ٜ اُطلَ ثبُشؼٞه ك,

 .(310اٌٍ ٍب٣ٌُٞٞع٤خ اُطلُٞخ,ص )َٖٓ, ػ٠ِ ٝاُلٙ آبٓٚ

ًٔب هبٍ  كؾو١ ث٘ب إ ٌٕٗٞ هلٝح ؽَ٘خ الٝالكٗب ٝإ ٗوػبْٛ ؽن اُوػب٣خ,

ٍ ػٖ هػ٤زٚ االٓبّ هاع َٝٓٞؤٍ ػٖ ًٌِْ هاع ًٌِْٝ َٓإٝاُوٍٍٞ)ص(:"

 (.77,االٓبهح,ص.اثٞ كاٝك 3/019ثبة اُغٔؼخ ٝاُغ٘بئي, ه١,هػ٤زٚ ...")اُجقب

٤ُخ ٝهػٞٛب ؽن هػب٣زٜب ًٔب ٝكؾوٞم اُطلَ ال رزؾون اال اما شؼو اُغ٤ٔغ ثبَُٔإ

أُؼبِٓخ ث٤٘ٚ ٝث٤ٖ افٞاٗٚ كال ٣ولّ اؽلْٛ  إ ٖٓ ؽن اُطلَ إ ٣شؼو ثبُؼلٍ ك٢

:رظلم ػ٢ِ  ػ٠ِ االفو ث٤ٔيح ٓبك٣خ اٝ ٓؼ٣ٞ٘خ ,كؼٖ اُ٘ؼٔبٕ ثٖ ثش٤و )هع(هبٍ

هللا ػٔوح ث٘ذ هٝاؽخ :ال اهػ٠ ؽز٠ رشٜل هٍٍٞ  اث٢ ثجؼغ ٓبُٚ كوبُذ ا٢ٓ

طلهز٢ ,كوبٍ ُٚ هٍٍٞ هللا )ص(٤ُشٜلٙ ػ٠ِ  )ص(كأٗطِن اث٢ ا٠ُ اُ٘ج٢

اروٞا هللا ٝاػلُٞا ك٢ اٝالكًْ , كوعغ  ,هبٍ::ال  ِذ ٛنا ثُٞلى ًِْٜ ,هبٍ)ص(:اكؼ

 (.319.ٓقزظو االُجبٗج11,٢-7/17طؾ٤ؼ َِْٓ, اث٢ كوك رِي اُظلهخ")َِْٓ,
٠ اُٞاُل٣ٖ هؽٔخ اث٘بئْٜ ٝاُؼطق ػ٤ِْٜ ,كؼٖ ػبئشخ)هع( ٣ٝغت ػِ

هبُٞا ٗؼْ,  روجِٕٞ طج٤بٌْٗ ؟ ػ٠ِ اُ٘ج٢ )ص( كوبُٞا :"هلّ ٗبً ٖٓ االػواة

آِي إ ًبٕ هللا ػي ٝعَ هل ٗيع ٓب ٝ كوبٍ اُ٘ج٢ )ص( , ٌ٘ب ٝهللا ٓبٗوجَكوبُٞا ُ

اُولٝح اُؾَ٘خ ك٢ , ٝهٍٍٞ هللا )ص( اػطبٗب  (031ٌْٓ٘ اُوؽٔخ".)اثٖ ٓبعخ,

هبٍ:"ً٘ذ ٓغ هٍٍٞ  أُؾجخ ٖٝٓ مُي ٓب ه١ٝ ػٖ اث٢ ٛو٣وح )هع(

ا٣ٖ ٌُغ صالصب   , كوبٍ هللا)ص(ك٢ ٍٞم ٖٓ اٍٞام أُل٣٘خ ,كأٗظوف كبٗظوكذ

,كوبٍ اُ٘ج٢ اكع اُؾَٖ ثٖ ػ٢ِ كوبّ اُؾَٖ ثٖ ػ٢ِ ٣ٔش٢ ٝك٢ ػ٘وٚ اَُقبة 

بٍ اُِْٜ ا٢ٗ اؽجٚ كبؽجٚ ٝاؽت )ص( ث٤لٙ ٌٛنا كوبٍ اُؾَٖ ث٤لٙ ٌٛنا كبُزيٓٚ كو

ثؼلٓب هبٍ  كٔب ًبٕ اؽت ا٢ُ ٖٓ اُؾَٖ ثٖ ػ٢ِ , ٖٓ ٣ؾجٚ ٝهبٍ اثٞ ٛو٣وح :

 .(337-339/  5 ٓب هبٍ ".)اُجقبه١ , )ص( اُ٘ج٢

 

 الحمىق النفسيح-3

 ه ثبالٍزوواه ٝاالٖٓ ٝػلّ اُوِن,٣ؾزبط اُطلَ ك٢ ٍٖ ٓجٌوح ا٠ُ اُشؼٞ    

أُ٘بٍت ٝاُضوخ ثبُ٘لٌ ...اُـ , ٝاُؾبعبد اُ٘ل٤َخ االٍب٤ٍخ رب٤ٖٓ اُغٞ االٍو١ ٝ

 اُؼوٝه٣خ ُؾ٤بح اُطلَ, ك٤غت ػ٠ِ االّ إ رقِن عٞ االٓبٕ ٌَُ اكواك االٍوح,

ثٔب ك٤ْٜ االؽلبٍ ٝاًَبة اُطلَ اُضوخ ثبُ٘لٌ ٝفبطخ االؽلبٍ ك٢ ٍٖ ٓب هجَ 
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ة إ ٣ٌٕٞ ٝاُؼظج٤جخ ٝػلّ األريإ ٝػ٠ِ اال ػٖ اُزَِؾ ٝإ رجزؼل أُلهٍخ,

ٖ ك٢ عٞ اُؾت ٝاُؼطق ٝاُؾ٘بٕ ٝاالٓؽز٠ ٣٘شأ اُطلَ  ث٤ٖ اؽلبُٚ ػبكألٛبكئب 

ًٔب ٣غت إ أل ٣زوى روث٤خ االؽلبٍ ُالّ اٝ اُقبكٓخ اٝ ٓب ٠َٔ٣  ٝػلّ اُقٞف,

ٓٔب ٣إك١ ا٠ُ اُوِن ٝاُؾيٕ ث٤ٖ االؽلبٍ ,ٝؽز٠ ٣ؼ٤ش اُطلَ ؽبُخ  ثبُٔوث٤خ,

 االٍوح ثؼ٤لا ػٖ ًَ ٍٝبئَ االىػبط,ٗل٤َخ ٛبكئخ ٓو٣ؾخ ٣غت إ ٣ٌٕٞ عٞ 

ثبالؽلبٍ ٌُال كبُطلَ ثؾبعخ ا٠ُ أُؼبِٓخ اُؾَ٘خ ٝإ رقظض ؿوف فبطخ 

 . (311ص ٓشٌالد اُطلُٞخ ٝأُواٛوخ,اُغ٤َٖ٘ )اُؼ١َٞ٤ ,

ٖٔ ؽن اُطلَ إ ٗؼبِٓٚ ٓؼبِٓخ ؽَ٘خ رزَْ ثبُزٍٞؾ ٝاالػزلاٍ كال اكواؽ ك

, مُي الٕ ٌَُ ٖٓ اُوَٞح ٝاُؾو٣خ أُطِوخ ا  ىائل ب  ٝال رلو٣ؾ ٝال هَٞح ىائلح ٝال ٤ُ٘

 (.317أػواهٛٔب ك٢ ر٘شئخ اُطلَ.)اُؼ١َٞ٤ ,ٓظله ٍبثن ,ص
ٝإ ٣ٌٕٞ اُؼوبة  ٖٝٓ ؽن اُطلَ إ ٗؼوكٚ ٓٞاؽٖ اُقطأ ٝاُظٞاة,  

ه١ بلا ٓب ث٤٘ٚ ؽل٣ش هاكغ ثٖ ػٔوٝ اُـٝٛن ٗل٤َب ثؼل إ ٣ؼوف ٓٞاؽٖ اُقطأ,

 ٣بؿالّ , ُْ روّ :" كوبٍ )ص( اُ٘ج٢ؿالٓب اه٢ٓ ٗقَ االٗظبه كأر٢ ث٢  ,هبٍ ً٘ذ

٘قَ ًَٝ ٓٔب ٣َوؾ ك٢ اٍلِٜب , صْ َٓؼ هأٍٚ كال روّ اُ هبٍ أًَ , هبٍ: ؟ اُ٘قَ

 (.3/01ٝهبٍ اُِْٜ اشجغ ثط٘ٚ".)اثٞ كاٝك , ٍٖ٘ اث٢ كاٝك, 

اٝ  ٝك٢ ؽل٣ش ٍؼ٤ل ثٖ عج٤و هبٍ :"ً٘ذ ػ٘ل اثٖ ػٔو )هع( كٔوٝا ثلز٤خ 

ٗلو ٗظجٞا كعبعخ ٣وٜٓٞٗب , كِٔب هأٝا اثٖ ػٔو رلوهٞا ػٜ٘ب , ٝهبٍ اثٖ ػٔو ٖٓ 

, طؾ٤ؼ اُجقبه١, إ اُ٘ج٢ )ص( ُؼٖ ٖٓ كؼَ ٛنا ".)اُجقبه١ ٛنا  ؟كؼَ

ك٢ ؽو٣ن ٖٓ ؽوم ٝك٢ هٝا٣خ هبٍ :"فوعذ ٓغ اثٖ ػٔو )هع( (,5/930

نا ؟ كزلوهٞا , أُل٣٘خ ,كبما ثـِٔخ ٣وٕٓٞ كعبعخ ,كوبٍ اثٖ ػٔو :ٖٓ كؼَ ٛ

كوبٍ:إ هٍٍٞ هللا )ص( ُؼٖ ٖٓ ٓضَ ثبُؾ٤ٞإ".)اُلاه٢ٓ , ٍٖ٘ 

 . ٝاؽلبال   َٝٗبءا   ( ٝٛنا اُزؾن٣و ُِغ٤ٔغ هعبال  3/93اُلاه٢ٓ,

 

 الحمىق الواديح والواليح :-4

اشجبع ؽبعبرخ أُبك٣خ ًبُطؼبّ ٝأٌَُٖ ٝأُِجٌ  ٖٓ ؽوٞم اُطلَ أُٜٔخ 

ثوبؤٙ , ٣َز١ٞ ك٢ مُي ا٤ُز٤ْ ٓغ ؿ٤وٙ, ٖٝٓ ؽوٞهٚ اُؾلبظ ػ٠ِ ٓبُٚ  ًَٝ ٓبثٚ

 كبألؽلبٍٝر٤ٔ٘خ ٓبُٚ ثبالٍزضٔبه إ ًبٕ ما ٓبٍ,  ثبُؾغو ػ٤ِٚ ؽز٠ ٣ٌجو ٣ٝوشل,

ًَٝ  ا٠ُ ٝعجبد ٓـن٣خ ٓ٘زظٔخ ُٝجبً ٓ٘بٍت ٝٓ٘يٍ ٗظ٤ق ٝٓو٣ؼ, ٣ؾزبعٕٞ

ُي اال  ٕب ًبٕ ك٢ اُغ٘خ "اؼب٠ُ ألكّ ػ٘لٓاَٗبٕ ٣ؾزبط ا٠ُ ٓضَ مُي, ًٔب هبٍ هللا ر

-991رؼؾ٠ ")ٍٞهح ؽٚ , ا٣خ  الرغٞع ك٤ٜب ٝال رؼوٟ ٝاٗي ألرظٔب ك٤ٜب ٝ

991.) 
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اُز٢ رإصو ػ٠ِ طؾخ اُطلَ ك٢ ٛنٙ أُوؽِخ ػٞآَ الٕ ٖٓ اُؼٞآَ 

اُزـن٣خ ٝأَُزٟٞ االهزظبك١ ٝاالعزٔبػ٢ ,ٝال شي إ رٔزغ اُطلَ ثظؾخ ع٤لح 

اُز٢ ٣زطِجٜب ٗٔٞ اُطلَ ك٢ ع٤ٔغ  االٓٞه أُٜٔخك٤ٔب هجَ أُلهٍخ , ٣ؼل ٖٓ 

رٞعل ػالهخ ؽوك٣خ ث٤ٖ  ُٔؼوك٤خ ٝاُلٌو٣خ ٝاُٞعلا٤ٗخ ,اماُ٘ٞاؽ٢ اُغ٤َٔخ ٝا

ك٢  وؽِخ اُوػبػخ اُز٠ ر٢ٜء فجوح ٜٓٔخ٣ٝجلأ مُي ٓ٘ن ٓ اُزـن٣خ ًَٝ ٓب مًو ,

اُشؼٞه ثبُضوخ ,ٝأ١ ٗوض ك٢ اُزـن٣خ ٣إك١ ا٠ُ فلغ َٓزٟٞ اُظؾخ ٝأُ٘بػخ 

ٝرؼوع اُطلَ ُالٓواع الٕ ٓؼظْ آواع االؽلبٍ ماد اطَ ع٢َٔ , 

ٝثؼؼٜب ٣٘شأ ٖٓ رٞرو اُؼالهخ ث٤ٖ اُطلَ ٝٝاُل٣ٚ.)طبكم ,ٗٔٞ االَٗبٕ 

 (.315-317,ص

ك٤غت ػ٠ِ أَُِْ االٗلبم ػ٠ِ اٝالكٙ ٖٝٓ ٣ؼٍٞ , ٝاما ًبٕ االٍالّ ٣ٜزْ 

فض٤ٔخ هبٍ :ً٘ب عٍِٞب ٓغ ٝاالؽلبٍ ثقبطخ ,كؼٖ  ثبألث٘بءثٔب ٣ِٔي أُوء ك٤ٌق 

هبٍ:  ؟ ػجل هللا ثٖ ػٔوٝ ,ام عبءٙ ًٜوٓبٕ ُٚ كلفَ كوبٍ :"اػط٤ذ اُوه٤ن هٞرْٜ

:كبٗطِن اػطْٜ هبٍ : هبٍ هٍٍٞ هللا )ص(ًل٠ ثبُٔوء اصٔب إ ٣ؾجٌ ػٖٔ  ال,هبٍ

 (.٣5/10ِٔي هٞرٚ")َِْٓ , طؾ٤ؼ َِْٓ, 

ثشبٕ ا٤ُزب٠ٓ ,  ػ٠ِ هػب٣خ االؽلبٍ اال٣زبّ أٛزْٖٝٓ ثبة ؽوص االٍالّ 

كؾش ػ٠ِ هػب٣زْٜ ٝػلّ ا٣نائْٜ ٝاُزٌجو ػ٤ِْٜ ٝاؽزوبهْٛ , ٝٝػل هٍٍٞ 

,  هللا)ص( ًبكَ ا٤ُز٤ْ ثبُظؾجخ اٌُو٣ٔخ ك٢ اُغ٘خ ٢ٛٝ ٓ٘يُخ ال ٣٘بُٜب اال اُو٤ِِٕٞ

بُي ٝاشبه ٓ ," اٗب ًٝبكَ ا٤ُز٤ْ ك٢ اُغ٘خ ,ًٜبر٤ٖ هبٍ هٍٍٞ هللا )ص(:" ام 

(, ٝهبٍ رؼب٠ُ 333ص )هٝاٙ َِْٓ,عبٓغ االطٍٞ , ٍط٠هؽٔخ هللا ثبَُجبثخ ٝاُٞ

(, ٝهُٞٚ رؼب٠ُ :"اها٣ذ اُن١ ٣ٌنة 1ا٣خ , :"كبٓب ا٤ُز٤ْ كال روٜو ")ٍٞهح اُؼؾ٠

 (.3-9كنُي اُن١ ٣لع ا٤ُز٤ْ" )ٍٞهح أُبػٕٞ ,ا٣خثبُل٣ٖ 

ٝهل ؽش االٍالّ ػ٠ِ االؽَبٕ ا٠ُ االهِٓخ ٝا٤ٌَُٖٔ الٕ اَُبػ٢ ػ٤ِْٜ ُٚ 

:"اَُبػ٢ ػ٠ِ االهِٓخ  ٝأُظ٢ِ, هبٍ هٍٍٞ هللا)ص( ٝاُظبئْصٞاة أُغبٛل 

ٝا٤ٌَُٖٔ ًبُٔغبٛل ك٢ ٍج٤َ هللا اٝ اُوبئْ ا٤َُِ اُظبئْ اُٜ٘به ")اُجقبه١ ,ًزبة 

 (. ك٤ٌق إ ًبٕ ٛنا ا٤ٌَُٖٔ ؽلال كٕٝ اَُبكٍخ 3/019.اؽٔل ,1/915اُ٘لوبد ,

ػ٠ِ رظوكٚ و ٛنا ٝاما ًبٕ اُظـ٤و ما ٓبٍ ك٤غت اُؾلبظ ػ٠ِ ٓبُٚ ٝاُؾغ

ٝثقبطخ اما ًبٕ ٣ز٤ٔب ,ًٔب هبٍ رؼب٠ُ:"ٝالرإرٞا اَُلٜبء آٞاٌُْ اُز٢ عؼَ هللا ٌُْ 

ه٤بٓب ٝاهىهْٞٛ ك٤ٜب ٝاًَْٞٛ ٝهُٞٞا ُْٜ هٞال ٓؼوٝكب". )ٍٞهح اَُ٘بء,ا٣خ 

(.كبٗٚ ه١ٝ ػٖ عٔبػخ ٖٓ اُظؾبثخ اْٜٗ ككؼٞا ٓبٍ ا٤ُز٤ْ ٓؼبهثخ ث٤ْٜ٘ ػٔو 7

 ٝاثٖ ػٔو )هع(.ٝػضٔبٕ ٝػ٢ِ ٝاثٖ َٓؼٞك 
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 الحمىق األخالليح : 

ٖٓ االٓٞه االفاله٤خ اُز٢ ٣ؾزبعٜب اُطلَ ربط٤َ ؽت اُ٘ج٢ )ص(    

ٝاطؾبثٚ ٝاُزبكة ٓغ اُٞاُل٣ٖ ٝاُظلم ٝاالٓبٗخ ٝؽلع االٍواه ٝٓظبؽجخ 

ٝػلّ االػواه ثبالفو٣ٖ . كول هٟٝ اثٖ ٓبعخ ػٖ اثٖ  االف٤به ٝرغ٘ت االشواه ,

:"اًوٓٞا اٝالكًْ ٝاؽَ٘ٞا اكثْٜ ")اثٖ  هللا)ص(هبٍػجبً )هع( ػٖ هٍٍٞ 

كبما اكثذ ُٝلى كبٗٚ ٣غِي ٣ٝؾزوٓي ٣ٝؾزوّ ؿ٤وى , ٝطلم (. 3/093ٓبعخ,

ال رٜ٘وٛٔب ٝهَ ُٜٔب هٞأل هة اُؼيح ٝاُغالٍ ام ٣وٍٞ :"كال روَ ُٜٔب اف ٝ

 (.30ًو٣ٔب".)ٍٞهح االٍواء ,ا٣خ 

ؽن اُُٞل ػ٠ِ  ٝػٖ اثٖ ػجبً )هع( ػٖ هٍٍٞ هللا )ص( هبٍ :"ٖٓ

(. 97093,ؽل٣ش ههْ  )اُجوٛبٕ اُلٞه١ ٣ٝؾَٖ أٍٚ ". اُٞاُل إ ٣ؾَٖ اكثٚ ,

ِّٞ ثبُغٞاٗت االفاله٤خ الؽلبُْٜ اٛزٔبْٜٓ ثزؼ٤ِْٜٔ اُؼ ك٤غت ػ٠ِ االثبء إ ٣ٜزٔٞا

٣ؾوص ثؼؼْٜ ػ٠ِ اكفبٍ اٝالكْٛ ه٣بع  اُؼظو٣خ ٝاُِـبد االع٘ج٤خ ام 

 ٚاالؽلبٍ اُز٢ رؼِْ اال٤ٌِٗي٣خ اٝ ا٣خ ُـخ ؿ٤و اُِـخ االّ , ٖٝٓ اْٛ ٓب٣غت رغ٤٘ج

 اُطلَ ٓ٘ن ٗؼٞٓخ اظلبهٙ ,ظٞاٛو ٢ٛ :

 . ظبٛوح اٌُنة 
  .ظبٛوح اَُوهخ 
 . ْظبٛوح اَُجبة ٝاُشزبئ 
 . ٍظبٛوح ا٤ُٔٞػخ ٝاالٗؾال 

ن ثٜب االؽلبٍ :االكة ٓغ اُؼِٔبء , ٖٝٓ االكاة اُز٢ ٣٘جـ٢ إ ٣زقِ

, ٝاالفٞح , ٝٓؼوكخ ؽوٞم اُغ٤وإ , ٝأُؼ٤ِٖٔ, ٝاكة االٍزٔبع ٝاالٗظبد

ٝاكة االٍزئنإ ًٝزْ االٍواه , ٍٝالٓخ اُظله ٖٓ االؽوبك ٝاُؼـبئٖ , ًٝنُي 

 , )٣ٍٞل اكاة اُطؼبّ ٝؽز٠ اكة اُِجبً ٝافز٤به االُٞإ, ٝاكة اُ٘ظبكخ...اُـ.

  (.953-957ص

 

 ًٝٔب هبٍ اُشبػو : 

  ٝإ ٖٓ اكثزٚ ك٢ ىٖٓ اُظجب     ًبُؼٞك ٣َو٢ أُبء الك٢ ؿوٍٚ              

 ثؼل اُن١ اثظود ٖٓ ٣جَٚ                ؽز٠ رواٙ ٓٞههب ٗبظوا            

ٝٛنٙ اُؾوٞم رؾزبط ا٠ُ رؼ٤ِْ ٝاهشبك ٝرؼل٣َ ٍِٞى ٤ُظَ اُطلَ ا٠ُ ٓب 

 (.971اُؼو٤لح ٝاُؼجبكح .)٣ٍٞل,صهللا ُٚ ٖٓ طؾخ ك٢  اهاك 
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 واالرشاديح وتعديل السلىن  : والعثاديح الحمىق التعليويح-6

 اُطلَ ثؾبعخ ا٠ُ اُزؼ٤ِْ ٝاالهشبك ٝرٜن٣ت اَُِٞى ,ٍٞاء ًبٕ أُزؼِن ٜٓ٘ب

اؽزواّ االفو٣ٖ ,  اٝ ؽَٖ اٌُالّ اٝاُؼبكاد  ثبكاء اُؼجبكاد هجَ االٓو ثٜب اٝ

٤ُزب٠ٓ ٍٞ ٖٓ اٝالكٙ اُظـبه ٝؿ٤وْٛ ٖٓ آٖ ٣ؼ كبُٔوء ال٣َزط٤غ إ ٣بٓو

ٝأُٔب٤ُي اال اما ٍجن مُي رؼ٤ِْ , كٔضال رؼ٤ِْ اُظالح ٣ؾزبط ا٠ُ اُطٜبهح ٝٓب 

ك٢ اُؾل٣ش ػٖ ػجل أُِي  ٣وُٞٚ أَُِْ ك٢ طالرٚ , ٝػ٘لٓب هبٍ هٍٍٞ هللا )ص(

غ ٤ٍٖ٘ , اثٖ اُوث٤غ ثٖ ٍجوح ػٖ اث٤ٚ ػٖ علٙ :"ٓوٝا اُظج٢ ثبُظالح اما ثِؾ ٍج

(. ٝك٢ 9/991, ٓؼبُْ اَُٖ٘, ٝاما ثِؾ ػشو ٤ٍٖ٘ كبػوثٞٙ ػ٤ِٜب ")اُقطبث٢

هٝا٣خ ُِزوٓن١ :"ػِٔٞا اُظج٢ اُظالح اثٖ ٍجغ". مُي اُزؼ٤ِْ ٣َجن اُؼوبة اما 

 فبُق اُطلَ ٓبكهة ػ٤ِٚ ٝػِٔٚ .

٣وزظو اُزؼ٤ِْ ٝاُزله٣ت ػ٠ِ اُظالح ثَ ٣شَٔ ًَ اٗٞاع اُؼجبكاد  ٝال

"اهٍَ اُ٘ج٢ )ص( ؿلاح  كؼٖ اُوث٤غ ث٘ذ ٓؼٞم)هع( هبُذ: ٝؿ٤وٙ ,ًبُظ٤بّ 

طبئٔب ػبشٞهاء ا٠ُ هوٟ االٗظبه ٖٓ اطجؼ ٓلطوا ك٤ِزْ ثو٤خ ٣ٞٓٚ ٖٝٓ اطجؼ 

هبُذ كٌ٘ب ٗظٞٓٚ ثؼل ٝٗظّٞ طج٤بٗ٘ب, ٝٗغؼَ ُْٜ اُِؼجخ ٖٓ اُؼٜٖ كبما  ك٤ِظْ,

)اُجقبه١ ,ثبة ث٠ٌ اؽلْٛ ػ٠ِ اُطؼبّ اػط٤٘بٙ ماى ؽز٠ ٣ٌٕٞ ػ٘ل االكطبه "

 رؼط٠ ٓضَ ٛنٙ اُِؼت اال ُالؽلبٍ اُظـبه. (. ٝال91-0/97طّٞ اُظج٤بٕ,

ٝهٍٍٞ هللا)ص( ًبٕ ٣ؼلٍ ٣ٜٝنة ٍِٞى اُظج٤بٕ ٝؿ٤وْٛ, كٜنا ػٔو ثٖ 

٣ل١ رط٤ش ,ًٝبٗذ اث٢ ٍِٔخ )هع(٣وٍٞ :"ً٘ذ ؿالٓب ك٢ ؽغو هٍٍٞ هللا)ص(

٤ٔ٘ي ًَٝ ٓٔب ٤ِ٣ي كٔب ؿالّ ٍْ هللا ًَٝ ث٤ خ كوبٍ هٍٍٞ هللا)ص(:٣بك٢ اُظؾل

(. ٝك٢ االؽبك٣ش اُز٢ 5/11)اُجقبه١ , ثبة االؽؼٔخ,  ىاُذ رِي ؽؼٔز٢ ثؼل"

 ٝهكد ػٖ ػلّ عٞاى اُزٔض٤َ ثبُؾ٤ٞإ ك٤َُ ػ٠ِ ٝعٞة رؼل٣َ اَُِٞى اُقبؽئ.

 

  حمىق العلن والوعلن :-7

 ثلأدال ٣ٞعل ك٣ٖ ؽوص ػ٠ِ اُؼِْ ٝأُؼوكخ ٖٓ اُل٣ٖ االٍال٢ٓ ؽ٤ش 

ثبُوواءح , اُز٢ هثطٜب ثبُؼو٤لح ٝث٤ٖ ٗشأح االَٗبٕ ,  هٍٍٞ هللا)ص( ثأٓواُوٍبُخ 

ٗٞع ٝثقبطخ رؼ٤ِْ اُطلَ ا١  ٝٗؼِْ, , ٌُٖٝ هجَ إ ٗزؼِْ ٝإ هللا ػِٔٚ ٓب ُْ ٣ؼِْ

ٖٓ اُؼِّٞ ٝأُؼبهف ٣غت ػ٤ِ٘ب إ ٢ٔ٘ٗ ك٢ اُطلَ اُؾظ٤ِخ اُِـ٣ٞخ اُظؾ٤ؾخ, 

بٍجخ ُِطلَ ٝاُز٢ ر٤ٜئ ُٚ االٍزٔبع ٝمُي ٖٓ فالٍ ر٤ٜئٚ اُظوٝف اُج٤ئ٤خ أُ٘

ؽ٤ش ٣ٌٕٞ اُطلَ ا٠ُ ٜٗب٣خ اُؼبّ اُضبُش هل اًزَت اُولهح ػ٠ِ ر٣ٌٖٞ  اُِـ١ٞ,

ٖٓ أُؾظٍٞ اُِـ١ٞ اُز٢  صوٝح  اُغَٔ, ٝٓغ رطٞه هلهارٚ اُِـ٣ٞخ رٌٕٞ ُل٣ٚ

٣ِو٠ ػ٤ِٚ, ًٔب ٣ٌٕٞ هبكها ػ٠ِ كْٜ اُوظض.)طبكم,  رٌٔ٘ٚ ٖٓ اُزؼِْ ٝؽلع ٓب
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 .(933ص ٍبثن,ٓظله 

ٝثٔب إ اُطلَ ُل٣ٚ ؽظ٤ِخ ُـ٣ٞخ ُٝل٣ٚ أُولهح ػ٠ِ كْٜ اُوظض كٖٔ ثبة 

ٝاطؾبثٚ ٤ٍٝورٚ  )ص( ا٠ُٝ إ رٌٕٞ ٛنٙ اُوظض ٓزؼِوخ ثوظض اُوٍٍٞ

ك٢ ٍٖ٘ اث٢  ْ اُشوػ٢ ثٔب ٣٘بٍت ٍ٘ٚ. ٝهل ٝهك٣زؼِن ثزؼِْ اُؼِ اُط٤جخ, ًٝنُي ٓب

 ٝال (.9007)اثٞ كاٝك, وٝٙ ثبُظالح":"اما ػوف اُـالّ ٤ٔ٣٘ٚ ٖٓ شٔبُٚ كٔ كاٝك

 ٖٓ اُووإٓ ٝٓب رظِؼ ثٚ اُظالح. ٣إٓو ثبُظالح اال ثؼل إ ٣ؼِْ ش٤ئب  

 

   الصحيح :الحمىق  -8

هػب٣خ طؾخ اُطلَ ٖٓ اُؾوٞم اُز٢ ال ٣ـلِٜب ٓوث٢, ك٤غت إ ٣غ٘ت  

. ٓغ رؼ٤ِٔٚ اُؼبكاد اُظؾ٤خ اُغ٤لح, ٝرؾظ٤٘ٚ ػل ًَ ٓب ٣ؼو ثظؾزٚاُطلَ 

اَُبه٣خ ؽ٤ش اكد اُؼبكاد اُظؾ٤خ أُؾَ٘خ ا٠ُ ى٣بكح ًج٤وح ك٢ االٓواع 

كول الؽظ٘ب فالٍ اَُ٘ٞاد أُبػ٤خ  االػٔبه أُزٞهؼخ ُالؽلبٍ ك٢ كٍٝ ًض٤وح ,

ؽ٤ش ًبٗذ آواع اُلكز٤و٣ب ٝاُؾظجخ ٝاَُؼبٍ  رل٢ٗ َٗجخ اُٞك٤بد ك٢ االؽلبٍ,

روزَ االالف ٖٓ اُوػغ ًَ ػبّ, اال إ ى٣بكح اُوػب٣خ اُظؾ٤خ ٝرؼ٤ْٔ  أُل٢ٌ٣

ثوآظ ٝؽٔالد اُزؾظ٤ٖ هل اكد ا٠ُ اٗقلبع ك٢ ٓؼلالد اُٞك٤بد ثََت ٛنٙ 

اَُبكٍخ  ئ٠ُػ٘ل ٍٖ اُواثؼخ  األٓواعاالٓواع , ؽ٤ش ٣طؼْ االؽلبٍ ػل ٛنٙ 

اُظؾ٤خ اُغ٤لح  ٣ؼِْ اُؼبكاد إٔك٢ ٓوؽِخ اُطلُٞخ أُجٌوح , ٝاُطلَ ٣غت  أ١

, ُِظـبه  ؽش ػ٠ِ اُ٘ظبكخ ثٌَ اٍُٞبئَ اإلٍالّ ئٕٝمُي  , ٖٝٓ مُي اُ٘ظبكخ

ٖٝٓ مُي اُطٜبهح ٝاالؿزَبٍ ُِغٔؼخ ٝاالٍز٘غبء ٝئىاُخ اُ٘غبٍخ ٝػلّ ٝاٌُجبه 

اٍزؼٔبٍ أُبء ؿ٤و اُظبُؼ , ًٔب ؽنه ٖٓ ر٘بٍٝ األؽؼٔخ اُؼبهح ًبُؾشواد 

ٝأُشوٝثبد اُز٢  -صجذ ٝعٞك أٓواع ٓؼل٣خ ك٤ٚ ألٗٚ-ٝا٤ُٔزخ ٝاُلّ ُٝؾْ اُق٘ي٣و

رؼو ثبُظؾخ ٝاُؼوَ, ًبُقٔٞه ٝأُقلهاد ثأٗٞاػٜب ٝاُلفبٕ, ٝرؾن٣و األؽلبٍ 

   ثبُطؼبّ . اإلًضبهٖٓ 

ٖٝٓ االٓٞه اُظؾ٤خ اُز٢ ٣غت ٓواػبرٜب ٖٓ هجَ اُٞاُل٣ٖ ٍٝبئَ رغ٘ت 

ٙ اُلزوح اُي٤٘ٓخ أَُ٘خ الؽلبُْٜ ٝٓؼبُغزٜب ٝمُي ثٔواػبح ؿناء اُطلَ فالٍ ٛن

ٝثقبطخ إ االؽلبٍ ك٢ ٛنٙ أُوؽِخ  ثبٛزٔبّ ثبُؾ ٖٓ ؽ٤ش ٗٞػ٤زٚ ٤ًٔٝزٚ,

٣ٌضوٕٝ ٖٓ اُؾِٟٞ ثبشٌبُٜب أُقزِلخ ٓٔب ٣٘زظ ػ٘ٚ اَٗلاك ك٢ اُشوا٤٣ٖ ٝثبُزب٢ُ 

رؼ٣ٞل اُطلَ ػبكح اُغو١ ٢ٛٝ ػبكح طؾ٤خ الٕ مُي ٣َبػل  ٣غت ػ٠ِ اُٞاُل٣ٖ

١ ٝاُو٣بػخ ثؼبٓخ ػالط ٝٝهب٣خ ٖٓ االٓواع ػ٠ِ اُزقِض ٖٓ أَُ٘خ, كبُغو

  ,ٝرٌَت اُطلَ ا٤ُِبهخ اُجل٤ٗخ ٝاُوٞح ٝاَُوػخ ٝاُزؾَٔ ٝأُوٝٗخ ٝاُوشبهخ 

ٝهٍٍٞ هللا )ص( ث٤ٖ ُ٘ب ك٢ ًض٤و ٖٓ اؽبك٣ضٚ ػوٝهح اُزؾوى ٖٓ االٓواع 
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:"ال ٣ٞهكٕ  أُؼل٣خ ٖٝٓ مُي هُٞٚ )ص( ك٢ ؽل٣ش اث٢ ٛو٣وح )هع( هبٍ

ٝهل ث٤ٖ اٌُض٤و ٖٓ اُجبؽض٤ٖ  ت (,ُطًزبة ا ٓظؼ".)اُجقبه١,ٓٔوع ػ٠ِ 

االٍالّ ثبُظؾخ زلا١ٝ ػ٠ِ اٛزٔبّ بة اُإ ٌَُ كاء كٝاء ٝاٍزؾج هرْٜبشثأ

 أُوػ٠ . ٍٝٝبئَ اُوؼبء ػ٠ِ االٓواع ٝ ٓؼبُغخ

 

 :الحك في اللعة والرياضح -9

ٓغ  ٝاُو٣بػخ ,ٖٓ اُؾوٞم اُز٢ ال ٣ٌ٘وٛب اؽل اربؽخ اُلوطخ ُِطلَ ثبُِؼت 

كل٢ ٛنٙ أُوؽِخ ر٘ٔٞ  ٝاالكبكح ٖٓ ٝهذ اُلواؽ , ًلٚ ػٖ اٝهبد اُِؼت أُ٘ٞػخ ,

هلهح اُطلَ ػ٠ِ اُؾوًخ ٣ٝلؼَ اُالُؼبة اُز٢ رَزقلّ اُؼؼالد اٌُج٤وح ٝرَ٘غْ 

ٓغ هؿجزٚ ك٢ االٍزطالع ٝٗٔٞ اُزؾظ٤َ ػ٘لٙ ٝثنُي ر٢ٔ٘ اُو٣بػخ )اُِؼت( 

ٝاٗلؼب٤ُخ ٝػو٤ِخ(  ٤ٖ ٝظبئلٚ أُقزِلخ )اعزٔبػ٤خ ,٣ٝؾون اُزٌبَٓ ث عَٔٚ ٝػوِٚ ,

ُ٘ٔٞ ػوَ اُطلَ ٖٓ فالٍ اُِؼت اُن١ ٣ظَ  إ كزوح ٓب هجَ أُلهٍخ كزوح ٜٓٔخ

 (.٣ٞ397ل ,ٓظله ٍبثن ,صثٚ ا٠ُ اهظ٠ ؽبهبد اُ٘ؼٞط .)ٍ

ٝاُِؼت ٣شٌَ ٓلفال ُ٘ٔٞ اُطلَ ػو٤ِب ٝٓوػ٤ب ٝاعزٔبػ٤ب ٝاٗلؼب٤ُب   

ٝاالٍالّ ٣ِج٢ ع٤ٔغ  ٝٝهب٣خ ,ػالط إ اُِؼت ٝاُو٣بػخ ٝ ث٤٘ب ًٝٔب ٝع٤َٔب ,

ؿوائي االَٗبٕ ٝكطورٚ اُز٢ عجِذ ػ٠ِ آٞه ال٣غٞى اُزـبػ٢ ػٜ٘ب ٝاٛٔبُٜب ك٢ 

 هبٍ ًبٕ اُ٘ج٢ )ص(كؼٖ اٌٗ )هع(  ٖٝٓ مُي ؽبعزْٜ ُِؼت , , ؽ٤بح اؽلبُ٘ب

٣ؼ٢٘  –ط٤ْ هبٍ اؽَجٚ هبٍ ك ًٝبٕ ٢ُ اؿ ٣وبٍ ُٚ اثب ػ٤ٔو , , اؽَٖ اُ٘بً فِوب

ٗـو ًبٕ  ًٝبٕ اما عبء هبٍ ٣ب اثب ػ٤ٔو ٓب كؼَ اُ٘ـ٤و ,–ك٢ ٍٖ اُطلُٞخ أُجٌوح 

 (  .3/039,اثٖ ٓبعخ 1/77به١ ,اكة ,)اُجق ٣ِؼت ثٚ".

٣بٓو ثٌق اُظج٤بٕ ػٖ اُِؼت ك٢ اٝهبد ٓؼ٤٘خ ٖٝٓ مُي  )ص( ٝهٍٍٞ هللا

 هٍٍٞ هللاػٖ  كؼٖ عبثو )هع( ٝهذ اٗزشبه اُش٤بؽ٤ٖ ثؼل ؿوٝة اُشٌٔ ,

اما اٍزغ٘ؼ اٝ ًبٕ ع٘ؼ ا٤َُِ كٌلٞا طج٤بٌْٗ كبٕ اُش٤بؽ٤ٖ ر٘زشو  هبٍ :" )ص(

ٛت ٍبػخ ٖٓ اُؼشبء كقِْٞٛ ,ٝاؿِن ثبثي ٝامًو اٍْ هللا ,ٝاؽل٠ كبما م ؽ٤٘ئن ,

ٝاٝى ٍوبءى ٝامًو اٍْ هللا ,ٝفٔو اٗبءى ٝامًو اٍْ  , ٓظجبؽي ٝامًو اٍْ هللا

 .(973/   9, لء اُقِنث ,َُِْٓٝٞ رؼوع ػ٤ِٚ ش٤ئب". ) , هللا

ا٤ٔٛخ اُالُؼبة كبفزوػٞا اُؼبثب رإصو ػ٠ِ  ٝهل ر٘جٚ اػلاء االٍالّ ػ٠ِ

ك٢ اُؼبة اُؼ٘ق رش٤ٌَ اُطلَ ك٢ ػٔو ٓجٌوح ,كول اٍز٘زظ ثؼغ اُجبؽض٤ٖ 

االٌُزو٤ٗٝخ ٓلٟ اُزبص٤و اٌُج٤و ُِل٠ٓ ػ٠ِ اُو٤ْ ٝأُلب٤ْٛ ُلٟ اُطلَ ,ٝهثٔب 

ا٠ُ ٛنا اُقطو ٝػِٔذ ُلهئٚ ػٖ اؽلبُ٘ب)ًوّ ,اُؼبة ر٘جٜذ ٓغزٔؼبر٘ب اف٤وا 

 ( . 90-93اُؼ٘ق االٌُزو٤ٗٝخ ,ص 
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ٝهل ؽنهد كهاٍخ اػلرٜب عبٓؼخ اُلٍٝ اُؼوث٤خ ٖٓ إ اُلُٝخ اُظ٤ٗٞ٤ٜخ 

رجل١ اٛزٔبٓب ثظ٘بػخ ُؼت االؽلبٍ ؽ٤ش رَزٜلف ٖٓ مُي ػوٍٞ اؽلبٍ اُؼوة 

اٌُض٤و ٜٓ٘ب ٓغ ٓب ٛٞ ٍبئل ك٢ ٓغزٔؼ٘ب ٤ْ ٝأُلب٤ْٛ اُز٢ ٣ز٘بهغ ٝاكئلرْٜ ٝٗوَ اُو

%ٖٓ اُؼبة,ص ص 17)اثٞ عجبهح ,اُؼوة ٣َزٞهكٕٝ  اُؼوث٢ االٍال٢ٓ ,

أُظ٘ؼخ ٓؾ٤ِب رؼجو ػٖ فظٞط٤خ ٝ ٓؼزول االٓخ كول ًبٗذ  ( كبالُؼبة31,31

رظ٘غ ٖٓ اُؼٜٖ ػ٠ِ شٌَ ػوائٌ اٝ  اُِؼت ك٢ أُل٣٘خ أُ٘ٞهح ا٣بّ اُ٘ج٢ )ص(

 ؿ٤و مُي .

اُؾنه ٝاُؾ٤طخ اص٘بء ٓٔبهٍخ االؽلبٍ اُِؼت ك٤غت اُؾنه ٖٓ ٣ٝغت افن 

االالد اُؾبكح ػٖ ٓز٘بٍٝ االؽلبٍ فٞكب ٖٓ  ٝاثؼبك ٍْ ,ااالُؼبة اُ٘به٣خ ك٢ أُٞ

اُِؼت ثٜب ,ٝػلّ أَُبػ ُالؽلبٍ ثٔٔبهٍخ االُؼبة اُقطوح ًبُِؼت ثبُؾجَ ٝشلٙ 

,ٝػلّ أَُبػ ُِطلَ  اُواً ك٤ٚ اكفبٍٝؽٍٞ اُؼ٘ن اٝ اُِؼت ث٤ٌٌ ٖٓ اُجالٍزي 

ًَ ثؼغ أُبًٞالد اص٘بء اُِؼت ًبُلَزن ... اُـ .)ػِٞإ ,ٓظله ٍبثن ,ص ثأ

919). 

 

 : حك النسة الشريف -93

شوػ٤ب ال إ ٣ٌٕٞ ُٝل  اٝٛنا ٣زو٣ت ػ٤ِٚ آٞه ًض٤وح ثبٕ ٣ٌٕٞ اُُٞل ُٝل

ػ٠ِ اُشنٝم اُغ٢َ٘ ٝاُؼبئ٢ِ  اٌَُبٕ ٝاُج٤ئخ رشغغ ٓإرٔواد ام ٍلبػ ٝؽواّ ,

 (93,ص0,ط90919)عو٣لح اُلٍزٞه االهك٤ٗخ ,اُؼلك ثؼغ اُظؾق ,ام ؽبُؼذ

 إ ؽلال ك٢ ٤ٗٞىُ٘لا ك٢ اُضب٤ٗخ ٖٓ ػٔوٙ ؽظَ ػ٠ِ صالصخ اثبء ثؾٌْ أُؾٌٔخ , ,

ٝاُلرٚ اُطج٤ؼ٤خ ٝشو٣ٌزٜب أُض٤ِخ ٝٓزجوع ثبَُبئَ ا١ُٞ٘ٔ ,ٝٓ٘ؼ هبػ٢ ٓؾٌٔخ 

ؼبئ٤ِخ ؽؼبٗخ ٓشزوًخ ُِطلَ ٤َُِلر٤ٖ ٌُٝ٘ٚ ٓ٘ؼ ؽن اُٞطب٣خ ٓقزظخ ثبُوؼب٣ب اُ

ٛنٙ اْٛ اُؾوٞم اُٞاعت رٞكوٛب  أُشزوًخ ُِٔزجوع اُشبم اُن١ ٣ؼ٤ش ك٢ اٍزوا٤ُب,

ٝاُز٢ ًلِٜب  ثظٞهح ػبٓخ ٝاُطلَ ك٢ ٓوؽِخ اُطلُٞخ أُجٌوح ثقبطخ , ُِطلَ

ٝٓب اُؾوٞم اُز٢ ٣٘بك١ اٗظبه اُؼُٞٔخ  االٍالّ هجَ اًضو ٖٓ اهثؼخ ػشو هوٗب ,

 اُؼُٞٔخ ٝرو٣ٝغٜب. ألكٌبهاٗٔب ٢ٛ فلٓخ  ٝرأ٤ٜٓ٘ب ثزؾو٤وٜب

 

 الخاتمة

 اوال: النتائج:   

    ٓٔب ٍجن ثؾضٚ ٣ٌٖٔ إ َٗز٘زظ ػلح ٗوبؽ هئ٤َخ:

ا٠ُ االٓٞه اُز٢  ُِؾ٤بح , ٝمُي ثزٞع٤ٜٚ إ االٍالّ اٛزْ ثبُطلَ هجَ إ ٣قوط .9

 آب ُِطلَ ك٢ أَُزوجَ . رٌٕٞ ثٜب اُج٘ذ 
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طلَ ك٢ ٔخ اُؾل٣ضخ ثؼشواد اُووٕٝ ك٢ ػٔبٕ ؽوٞم اٍُجن االٗظإ االٍالّ  .3

إ االْٓ أُزؾلح ُْ روو ؽوٞم اُطلَ اال ػبّ  ٓقزِق ٓواؽِٚ اُؼٔو٣خ ,ام

9173.ّ 
ك٢ ًَ ىٓبٕ ٌٝٓبٕ ,ُٖٝ إ االٍالّ ثٔوٝٗزٚ ٝهٞا٤ٗ٘ٚ ٝاؽٌبٓٚ هبثَ ُِزطج٤ن  .0

كبُشو٣ؼخ االٍال٤ٓخ ؽوخ ُٔب ٝطَ ا٤ُٚ االٍالّ ٖٓ أٌُبٍ, هٞا٤ٖٗ الروه٠ ا٣خ 

كول أًَ هللا اُوٍبُخ ٝارْ ثٜب اُ٘ؼٔخ  اٝعلد ٜٓ٘غب ٝٗظبٓب ال ٣لا٤ٗٚ ا١ ٗظبّ ,

هبٍ  رؼب٠ُ :"ا٤ُّٞ أًِذ ٌُْ ك٣ٌْ٘ ٝارٔٔذ ػ٤ٌِْ ٗؼٔز٢ ٝهػ٤ذ ٌُْ 

 . (0ا٣ٚ , االٍالّ ك٣٘ب".)ٍٞهح أُبئلح

 
 والتىجيهاخ :التىصياخ  نيا:صب

 :فن ثبُزٞط٤بد ٝاُزٞع٤ٜبد االر٤خٝثؼل ٓؼوكخ اْٛ اُ٘زبئظ ٣ٌٖٔ اال

ػوٝهح رؼ٤ْٔ ٓب ٣زٞطَ ا٤ُٚ ٖٓ كهاٍبد فبطخ ثبُطلُٞخ ػ٠ِ ع٤ٔغ  .9

ماد اُؼالهخ .ٝثقبطخ ٝىاهح اُزوث٤خ ٝاُزؼ٤ِْ ,ٝٝىاهح االٝهبف  أُإٍَبد

 ,ٝٝىاهح اُشإٕٝ االعزٔبػ٤خ, ٝاُؼٔبٕ االعزٔبػ٤خ, ٝاُظؾخ,...اُـ .
ٓؼب٤٣و ٓغ ٝػغ  ػوٝهح االٍزضٔبه ك٢ اْٛ ٓوؽِخ ر٤٘٣ٌٞخ ٖٓ ؽ٤بح اُطلَ, .3

 ٝرٍٞؼخ ٗطبم رٞك٤و ه٣بع االؽلبٍ جَ أُلهٍخ,روف٤ض ٓواكن اُزؼ٤ِْ ُٔب ه

 ٤ُشَٔ ًبكخ أُ٘بؽن.
ُج٤٘خ اُزٍٞغ ك٢ رله٣ت اُوٟٞ اُؼبِٓخ اُوبكهح ػ٠ِ ر٤ٔ٘خ اُطلُٞخ ٓغ االٛزٔبّ ثب .0

 هجَ أُلهٍخ ٝثقبطخ ك٢ أُ٘بؽن اُو٣ل٤خ . اُزؾز٤خ ُٔواكن اُزؼ٤ِْ ُٔب
ػ٠ِ اُلٍٝ االٍال٤ٓخ ٝػغ ٤ٓضبم فبص ثبُطلُٞخ َٓزٔل ٖٓ اُشو٣ؼخ  .9

االٍال٤ٓخ ٝػلّ رو٤ِل اػلاء االٍالّ ك٢ ٝػغ ٓٞاك رز٘بك٠ ٓغ االٍالّ ثلػٟٞ 

 اُزولّ, ٢ً ال ٣زؼوع ٛنا ا٤ُٔضبم ُالٗزوبك .
اُزشغ٤غ ػ٠ِ اُيٝاط أُجٌو ُِؾ٤ُِٞخ كٕٝ اُٞهٞع ك٢ اُيٗب الٕ مُي ٣إصو ػ٠ِ  .7

إ اُطلَ ك٢  االٝالك ك٢ أَُزوجَ اما ػوكٞا اْٜٗ اٝالك  ىٗب ٝثقبطخٗل٤َخ 

 ٝؿ٤وٛب ٣ؾزبط ا٠ُ هػب٣خ االث٣ٖٞ .ٍٖ اُطلُٞخ 
ٝرو٤ِلٛب اٝ االفن ٜٓ٘ب  ثبألٍوحػلّ االهرٌبى ػ٠ِ اُوٞا٤ٖٗ أَُزٞهكح أُزؼِوخ  .1

 ال رز٘بٍت ٓغ ػبكار٘ب ٝروب٤ُلٗب ٝػو٤لر٘ب . ألٜٗب كٕٝ رٔؾ٤ض
ثبُطلَ أُٔبهٍبد اُز٢ رؾلس ك٢ ثؼغ اُلٍٝ ثبُٔزبعوح  ًشق ؽو٤وخ ثؼغ .5

 ٝرل٤ٌٗ ثواءح اُطلُٞخ, ٤ُزٔزغ اُطلَ ثؾوٞهٚ ًبِٓخ ًٔب اهوٛب االٍالّ.
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ٝئػطبؤْٛ ؽوْٜ ٖٓ د اُقبطخ ك٢ ٛنٙ أُوؽِخ االٛزٔبّ ثن١ٝ االؽز٤بعب .1

ٖ ؿ٤وْٛ ا٠ُ إ ٣َزط٤ؼٞا االٗؼٔبّ ا٠ُ اهواْٜٗ ٖٓ ٓ اُجوآظ اُز٢ ر٤ٔيْٛ

 بٍ .االؽل
اثواى كٝه االٍوح ك٢ ر٤ٔ٘خ اُطلُٞخ ٖٓ فالٍ ثوآظ ئػال٤ٓخ ثٔقزِق  .1

ؾَت ٣ٞٛخ صوبك٤خ اٍال٤ٓخ ٤ٔٓيح رظٜو ك٢ ًزجْٜ ثاٍُٞبئَ ُز٤ٔ٘خ اُطلُٞخ 

ٝاػبكح اُ٘ظو ك٢ رقط٤ؾ ثوآظ االؽلبٍ اُزِلي٤ٗٞ٣خ ٝاالماػ٤خ ٝرط٣ٞوٛب ٖٓ 

 ؽ٤ش أُؼٕٔٞ .
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 األطفال والتكجير ألقسري 

 اآلثار النفسية المترتبة على  تعرض األطفال إلى التكجير القسري 

 
 كهٍت اَداة /انجبيؼت انًستُصزٌت                د. يحًٕد شًبل حسٍ   

 

  انًقذيت:

،هه3002لقددسهدددلسهتلع اعدداهتلبطت ددوه بددسهزذددالله ددالتمهت  ددا له ددوه دد  ه 

أ هوةددوهاهتلال  ددطه سدد هتؼدد غهتللالطدد ههظدد ةطاهتماع   دد ه ددوهل طدد هتلر ددالضا،

هتل  ئف  .

(همس دددال ه9.9إشهتف ددسهتص ظددد لتمهتلعابسقدد ه ددد لعل ططله ددوهتلدددستذ ،هأ ه ه

(.هوتلحق قد ،هأ هظد ةطاه9 طت وهة طوتهملهمن ؽقلمهتألطس  هإل همن ؽقهأذدط) 

ك نتهمفابس ،هوطبدسهتلعحاد هتل دطلهتلدطئ ػه دوهه3002تلال  طهتلقؽطيه بسه   ه

وطشدد طه ددسزهمددلهدددلالزهتلب دد  ه ددوهمسطندد ه دددستز،هأنلددمهددد ةسوتهمنددالزههت اب للدد .

ت  ا ل،هوةمهطسقال ه دووضت هتلالسطدسه سد هتلعند ظلهتلؽد ن  فه لدسلهإمسد ضهتألؼدطه

تلاوهتش  هأ س  ه وهتلعن ق هتلؽ ن  ه س هتلل طاهمنل فهل اؽن ه بسهشلكهلسعحا همله

هتلقظددسهةندد هوتػدد ،هوةددالهت نشددد لهتلندد غه شدد و هتشدد   همندد ؽقهؽ ئف دد فهولبدد ه

من ؽقلمهأكثطهملهتنشد للمه ش و هتلالؽل.هوتلعااساهلظد ةطاهتلال  دطهتلادوهددلسة ه

تلع اعددا،هط ددسهأنلدد هدددعستهتلعندد ؽقهتلعا  نؽدد هتطن دد  هوتلعندد ؽقهل ددطهتلعا  نؽدد .ه

  لعن ؽقهتلاوهتق نل هأ س  هد ب  ،هأوهؼن  ،هأمسطهتأل طتزه  لد ه سد هتدطنهمند ظللمه

(.هولقسهتطتد ه سد ه عس د مهتلال  دطهةدص  ،ه3 ؽقهتق نل هؽ ئفالم وت ناق لهإل همن

تنقؽدد  هتلع اعدداهإلدد ه تادد لهماظدد ض ا ل،هتحعدد هكدد هوت ددساهمشدد  طه ستئ دد هنحدداله

تألذط).هو سهتظزتزمهةص  ههتلعش  طه ساه عطوضهتلال دت،همعد هتؽدس ه وظمد هؼد ن  ه

ه  زاه وه عال همن ؽقهمسطن ه دستز.ه

تصد ضاهإل ل هوةو،هأ هتلنعوحهإل هتلعند ؽقههوةن هنظ هإل همؽول ه  سهمله

تلعا  نؽ هتطن   ،هز اه  ألؼطهتلفق طاهإلد هتلؽد له دوهمر عد مه ذد م(هوؼدؾهتلبدطتل،ه

تفاقطهإلد هتلشدطوؽهتلظدح  ،هأوهتلؽد له دوهأ ن د همل دالضا،هأوهملسمد ،هتفاقدطهةدوه

هتألةدمهمدلهشلدك،هأ هةدص  هتألؼدط،هأذدصمه تألذط)هإل هدطوؽهتلؽ لهتلظحو.هولب ه

تب نوهملهمش  مهتماع    همابسزا،همنل اهأ هت ابد زهتلدعوعه دلهمظد زضهضظ د ،ه
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هإلدد هتبددططغهةددص  هتألؼددطهإلدد هتلفقددطهوتلحطمدد  ،هإلدد هم ندد هشلددك،هأ هتلعددساه ددسه عه  ه

همسطست هإل هتأل سد لهتل الم د هللدص  هتألؼدط.هو  لنا  د ه تل الطس هلسال  ط،هأػ  ته  ل 

تلدصيهطفاقدطهإلد ه بدغهمقاؼد  مهتلح د اههتلنل ئ  ،ه دن هتلع دالفه دوهتلع د  هتل سطدس

هتل ث طهملهتلر   مه  لهتلعوم ل،ه قدسهأذدصهكد هؽدطلهطسقدوه  ل ئعد ه تل الم  ،هولّسه

 سدد هترذددط.ه دد لعوع،هطسقددوه  ل ئعدد ه سدد هتلعومدد فهل النلدد هتراسدد ه ندد هؽ ئف دد  فه

وألنلدد هكددصلك،ه لددوهتل ددطلهتلعؽددالسله بعس دد هتلال  ددط،ه ددوهمق  دد هشلددك،هت سقددوه

  ل ئع ه س هظومل فهألن هطراسد ه نلد هؽ ئف د  ،هوةدالهتل دطلهتلعؽدالسلههتلعوم 

 ددوه عس دد هتلال  ددط،هولددال هتذا  دد ه نلدد ،هلعدد ه ددسفهتلال  ددط.هولقددسهأزمه بددغه

تلر   مهإل هتلق  ب هوتلل طه  لهتلعوم ل.هوتلعلمه دوهت مدطهت هت دستفهتلال  دطه

مدلهتلعشد  مهتلنفؽد  ،ه سد هتنب ؽتهؼسس  ه س هت ؽف ل،هتشهتذصوتهطبد نال هتلبسطدسه

تنندد هؼددنان ولهةددص هتلعشدد  مه  لافظدد  ه ددوهترطدد ضهتلنفؽدد  هتلعاطتسدد ه سدد هتبددطعه

ه.ههت ؽف لهإل هتلال  طهتلقؽطي

ه

 يفهىو انخهضُز انقسزٌ: 

نبنوه  لال  طهتلقؽطي،هتلبعس  هتلاوهطامه عالمسل "هإمس ضهتصنؽ  ،ه دطزت هأوه 

 ند هتحدتهؽ ئسد هتلالسطدس،هأوه ؽدس هتلرداللهأؼطا،ه س همد زضاه  اد ه دوهمن قد همب

]تلعؽالغ[هملهتلابطعهلألش)هأوهتلعالم،همع هطؼ ط هل ناق لهإلد همن قد هأذدط)ه

(.هوتلعبندد هتلعقظددالزه ددوهةددصتهتلابططدد ،هأ ه2زتذدد هتلسسددسهأوهطس ددوهإلدد ه سددسه ذددط" 

تأل طتزهطاطكال همن ظللمه وهتلعن ق هتلؽ ن  هتلاوهطب شدال ه  لد ،ه فبد هتصكدطت ،هأوه

السطس،هوتلاالم هإل همن قد هأذدط)،هتبدسهمد شت ه مند  هللدم،هزو هأ هتبدطعه  د تلمهتل

هإل هتلر ط.

كددصلكهنبنددوه دد لال  طهتلقؽددطيهمددلهوملدد هنظددطهأذددط)،هتلبعس دد هتلاددوه"ه هه

(.ه4طعسكه]  ل [هتألدر صهتلعبن ال هأط هؼس  ه وهتتر شهتلقطتضه  لل طاهأوهتلسق ل" 

طحسزه س هوم هتلس  هؼس هت ناق ل،هوأند هضكدعهو ق ق هتألمط،هت هةصتهتلابطط ،هلمه

 سدد همؽددول هضئ ؽدد همف زةدد اهأ هتأل ددطتزهأوهتل ع  دد مهتلعلددسزاه دد لال  طه هتعاسددكه

تلقددالا،هأوهتلؽددس  هتلاددوهتؽدد  سة ه سدد هتتردد شه ددطتضهتلل ددطا،هأوهتلسقدد له ددوهمالؽنلدد ه

اقد لهإلد هم سطاه س هتطنهم  نل هوت نهتألطسوفهوألنل ه هتعاسكهذ  ضت ه ذطت ،ه لو

هم   ه ذط،هطال طهلل هتألملهتلعنشالز.

ونبندوه دد لال  طهتلقؽدطيهمددلهوملد هنظددطهط لثد ،ه عس دد ه"هتناقد له ددسزهمددلهه

(.هولبد ه5تلن غهلسب شه وهم اعاه ذطه طتضت هملهت ػ ل زهتلصيهطابطػال هلد " 

تل سطسه وهةصتهتلابطط ،هأ هتلقعداهوت ػد ل زهتلدصيهطابدطعهلد ه بدغهتأل دطتزه،ه
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 هت ناق لهطالبهم اعاه ذط،هطامه عالمس ه سالضهتلحدسوزهتلسول د ه ظد د هطس بلمهإل

نعوحهمع  و.هلصته   هتلال  طهتلقؽطيهملهومل هنظطهتلابطط ،هةاله عس  هنعوحه

معدد  وه  ت دد  هم اعدداه ذددط.ه  ددسهأ هتألمددطهمراسدد همدداهتلابددططف لهتلؽدد  ق ل،هإشه

ق لهتأل طتزهملهم د  هطش طت هططت  ،هأ هتلال  طهتلقؽطي،ه عس  هطامه عالمسل هتنا

أكثطهذ الضاهإل هم   ه ذطهأكثطهأمن  ،هو  زاهم هطحدسفهةدصتهت ناقد لهػدعلهن د  ه

هتلع اعاهتلالت س.ه

ونبنوه  لال  طهتلقؽطيهملهومل هنظطهضت ب ،هتلبعس  هتلاوهتامه فب "ه الاهه

ذ ضم ددد هتفدددطعه سددد هل دددطهإضتزاهتأل دددطتزهأوهتل ع  ددد مهوتنشدددؾه دددوه]و دددت[ه

ه(.6تلحطب" 

 دددوهةدددصتهتلظدددسزه،هتلددد هأ هتلابططددد هتلدددالتضزهةنددد ،ههط انفددد ه بدددغههن شددد طه

تلدعددالع،هإشهأندد هلددمهطالػدد هلندد هندداليهتلنشدد ؽهتلددصيهتفطػدد هتلقددالاهتلر ضم دد ه سدد ه

تأل ددطتز،ه لدد هطؽددالسلهنشدد ؽهةددص هتلقددالاهتلال  ددطهتلقؽددطيعهت ه عدد هتأل ددطتزه سدد ه

ظتلهم هطحسفهت ان  همباقستمهمر لف هلعباقستتلمعهأ هإمس ضةمه س هتلاعت هتلظعتهإ

زتذ هتلع اعاعهةص هتلاؽ ؤ م،هلمهطبعسهتلابطط هإل هتصم   ه نل ،هلصتهأطدس همدله

هتلعابصضه س  ،هأ هطحسزهمفلال هتلال  طهتلقؽطي.ه

وطبنوهتلال  طهتلقؽطيهملهومل هنظطهذ مؽ ،هتلبعس  هتلاوهطامه عالمسلد "هه

ط)،هأيهإمسدد ضهنقدد هأ ددطتزهأوهمع  دد مهمددلهأمدد كلهأ دد مالمهتألطددس  هإلدد هأمدد كلهأذدد

تلؽددددس  مهلددددسبغهتأل ددددطتزهوتل ع  دددد مه سدددد هتلنددددعوحهمددددلهمن قدددد همب ندددد هأوه

ه(.7إذ ئل ]ةط   همل[ه تلحطوب،هأوهتلع ظل،هأوهتلف  ػ ن م(" 

وةن هطحسزهتلابطط ه،هأ هتل التضفهتلاوهطابدطعهللد هتأل دطتز،هؼدالتلهك ندتهه

م كله من ،ه س هأ هؽس ب  ،هأوهملهطناهتلسشط،هكف س ه نمس ضةمه س هت ناق لهإل هأ

تلابططدد ،ه ددسزه سدد هومدد هتلس دد ،هتل لدد هتلعؽدد ول ه ددلهتلال  ددط،هوةددوهتاعثدد ه

  لؽس  مهتلطؼع  ،هول ن هلمهطصكطهتل ع   مهتلعؽسح ،هتلاوهتاالل هتل  طهتأل طتزفه

ألؼس بهتطن  ،هكع ه ظ ه وه عس  مهتلال  طهتلاوهدلسة هتلع اعاهتلبطت و.هنقدالله

 ه،هطدط)ه دوهتلال  دطهتلقؽدطي،هم نسد  هإط    د  ،هطاعثد هأ هتلابطط هتلصيهنحله ظسز

ه و ب زهت  طتزه لهتألذ  ضهتلعحس  ه لم،هأوهتسكهتلاوهطحاع هأ هتن لهمنلم.

 ٌستُتج يٍ ْذِ انتؼزٌفبث يب ٌهً: 

أ هتلال  ددطهتلقؽددطي،ه عس دد هطددامه عالمسلدد ،هأ همع  دد هتاعادداه قددالاهمؽددسح ،ه .9

  فهل اؽددن هللدد ه بددسهشلددكهتحق ددقهتددطلمهتأل ددطتزه سدد همددد زضاهأمدد كنلمهتألطددس

هأةست ل .ه

 وأ هة  لهتأل طتزهطناقسال هإل هأم كلهأذط)هتال طهللمهتألملهوتل عون ن .ه .3
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ولبدد هتلع  ظدد هتلاددوهتؽدداط وهت ناسدد  ،هأ هتلال  ددطهتلقؽددطي،هطنشددؾه ددوه .2

 أو  مهتألظم م،هتسكهتألو  مهتلاوهتؼب ه  ل هؼس  هتلؼسؾهت ماع  و.ه

  له د لال  طهتلقؽدطيهطالتملدال ه دالاهمؽدسح ،هطظدب هوأل هت  طتزهتلعؽالس

 س لمهتلاظسيهلل ،هأوهمالتملال ،ه ونلمهط النال هأمد  هذ د ضطلهتطند له هط لدمهللعد اه

 وم هتلسق له وهأم كنلم،هوةصتهطبنو،هتلابطعهإل هتلاظف  هتل ؽدسط ه دوهتطد هلحظد .هه

إل هأمد كلهأذدط)ههوأم ،هتلقسالله ر  ضهتلاؼح  ه وم كنلمهتألطس  ،هوت ناق لهملهطم

ت نسلمهتلسطستمهةص هتل ع   ،هتوهتسك،هوةالهذ  ضهتعزتزه   هتلا  ل  ،هول ند هطدال طه

 للمهمعطست هملهتلؽ م هوترم  .

وتؼان زت هإل هم هتقس ،هنّبطلهتلال  طهتلقؽطي،هةالهتسكهتلبعس  ه،هتلاوهتحدسفه

لعن ؽقهتلؽ ن  ه وهأطن لهتألظم م،هإشهتؽالسله  لسضم هتألؼ غ،هإ طتغهتلعس ،هأوهت

مله بغهؼ كن ل ،هأوهتؼداسستللمه درذططلهمدسزفه لدسلهإدد   هتلا د نػهتألطندو،هأوه

تلقددالمو،هأوهتلددسطنو.هوت هطعدد همع  دد همؽددسح ،هتاددالل ه عس دد هتلال  ددط،هتؼددان زت هإلدد ه

تلابدد ضعهتلح طدد ه دد لهمباقددستمهتل ددطلهتألوله تل ع  دد هتلعؽددسح (هومباقددستمه

 (،هوأ   ند  هأ هتلؽدس  هتلطؼدع  ،هتادالل ه عس د هتل طلهتلثد نوه تل ع  د هتلعؽدالس 

هتلال  طفه وهمح ول همنل هلاحق قهت ؼاقطتضهتلؽ  ؼو.ه

إ همعدد هط دد هتصددد ضاهإل دد ه ددوهةددصتهتلظددسز،هأ هطعدد هتددستذ  ه دد لهمظدد س هه

تلال  طهتلقؽطي،هومظ سحوهتلل طاهوتلنعوح.هوةدوه دوه ق قد هت مدطهتشد طهإلد ه

لهةص هتلعظ سح م،هنشد طهإلد هأ هتلل دطاهتبندوهمبن هتلل طافهو لسلهتلافططقه  

 س هوم هتلاحسطسا"ه طك هوتؼب هلع عال  هؼ  ن  هزتذ همالؽنل ،هأوهإلد همدالؽله

 ذددط.هو ددسهت ددال هتلل ددطاهمالؼددع  هؽسسدد  هلسعدد لهوتل ددأله،ه]و ددس[هت ددال هزتئع دد ه ؽددس ه

تل دددالتضفهتل س ب ددد ،هأوهتلاسدددس مهت ماع   ددد ،هأوهتلحدددطوب،هأوهلاحق دددقهمؽددداال)ه

(.هو ددسهتبددّطلهأنلدد اه"هندداليهمددلهت ناقدد لهتل دطت ددوهأوهتلع دد نوه8أ ؼدد " همب شددو

ه(.هأوه9تلعاؼعلهتد  طهزتئمهلعح هتص  م هت  ا  زيه  لهو ساهمدطت   هوأذط)" 

أنلدد ها"هتد  ددطهزتئددمهلعحدد هتص  مدد هت  ا دد زيه دد لهو ددساهإزتضطدد همدطت  دد ه

 دددػهتلاد  دددطه دددوهوأذدددط)،هونددداليهمدددلهت ناقددد لهتل دطت دددوهأوهتلع ددد نوهتلدددصيهطب

(.و لصتهتلعبن ،ه د  هتلل دطا،هةدوه عس د هتناقد لهتلفدطزهمدلهم د  هإلد ه90تلع   " 

ذطفه قظسهتحؽ لهأ التل هت  اظ زط ،هأوهتلحظالله س هم  ن هتماع    همطمال  ،ه

أوهتلسحمه لهتألملفهشلكهأ هتلع   هتلصيهطب شه   ،هلمهطبسه من  ،هوةالهتألمطهتلدصيه

ت دد  هطددالبهم دد  ه ذددط،هأكثددطهأمندد  ،ه سدد هأ ه ددطتضهتػدد ط هإلدد همد زضتدد ،هوت 

تلل طا،هتترص هتلفطزه  ضتزت ،هولمهط لهضلع  ه ن .هكصلك،ه   ه طتضهتلل طا،هلمهط له

مف مت  ،هوإنع هك  همر    هل ه س همساهملهتلعمل،هوت هت وػد يهتلعح  د ه د لفطز،ه
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ه سه  سته  لل طا.

تلل دطا،هط عدله دوهأ هولب هت ذدا له د لهمظد سحوهتلال  دطهتلقؽدطيهوه

تلعظ س هتألول،هططلمه   هتلفطزه س همدد زضاهم  ند ،هأوهمالؽند هإلد هم د  ه ذدط،ه

أوهمالؽله ذطفه ؽس هتلاطة د هأوهتلالسطدسهتلدصيهطابدطعهلد همدلهةدصتهتل دطل،هأوه

شتن.هو سهططلمهتلفطزه س همد زضاهم  ن ،ه  نع هت ال هةن نهمالتمل مهمؽدسح ه د له

 سدد هتلعددد زضا،ه  نعدد هتؽدد  طهإ ددس)هتل ع  دد مهمعدد  ا ل.هكددصلك،هطددطلمهتلفددطزه

تلعؽسح ه س هتلع   هتلدصيهطبد شه  د ،هومعد هط سدط ه سد همدد زضاهتلع د  ،هإ هةدص ه

تل ع  دد ،ه ددسهتفددطعه س دد هأؼددسال ل هتلح دد تو،هتلددصيهطابدد ضعهكس دد  همدداهأؼدد ل س ه

تلح  ت  ،هوةصتهؼ فؼوه  س ب هتلح لهإل هتؼاث ضاهنفالض ،هوةدالهتألمدطهتلدصيهطب د ه

هزضت هلع  ن . عد 

وإمدد هتلعظدد س هتلثدد نو،هوةددالهتلل ددطا،ه دد  هتلفددطزهطارددصه ددطتضهت ناقدد لهأوهه

تلعد زضاه نضزتت ،هزو هإكدطت ،هأوهإمسد ض،هو دصلك،ه د  هتلفدطزهطد زيهزوضت هملعد  ه دوه

تلار  ؾهلسل طا،هؼالتله س همؽاال)هتل لد هتلادوهؼد ل مطهإل لد ،هأوهتلعدساهتلعمن د ه

هتلاوهتؽادط ل هتلل طا.

طابسددقه دد لنعوح،هتؽددابطعهإ ددس)هتلسضتؼدد م،ه ددسزت همددلهتلابططفدد مههو  عدد ه

تلاوهتالػ همبن هتلنعوحه،همنل ا"هتصذطتعهتصمس ضيهلشرضهم هملهمنعلد هو دوه

تلد لدد هط ددال هنا  دد هلنددعتيهمؽددس هأوهكددالتضفهؽس ب دد "،هوطشدد طهتلنددعوح،هأ هطعدد ه

مدلهؽ ئسد هه"]أ طتزت [هأوهمع   مهملهتلن غهأمسطوته سد هتلفدطتضهمدلهزطد ضةمهةط د  ه

طدطتيهمؽددس ،هأوه دد  مهتفشددوهتلبندد ،هأوهتنال كدد مهلحقددال هتصنؽدد  هأوهكددالتضفه

ؽس ب دد هأوهمددلهطددناهتلسشددط"،هوطبنددوهمددلهوملدد هتلنظددطهةددص ا"هإذددطتعهدددرضهأوه

م عال ددد همدددلهتألددددر صهمدددلهم ددد  هؼددد نلمهأللدددطتعهؼ  ؼددد  هأوهؽ ئف ددد هأوه

ه(.هههه99 ط   ]زو [هوم ه ق" 

نعوحهأند ا"ه  لد هت ػد طتضهإلد هتللدطبهوملهومل هنظطهأذط)،هطش طهتله

مدلهأمد كلهتص  مد هتلعبادد زاهزتذد ه سدسهتل نؽد  هزو ه سددالضهتطد ه دسوزهزول د هنا  دد ه

ه(.93   مهتلبن هأوهتلنعتيهتلعؽس هأوهتنال نه قال هتصنؽ  " 

وطش طهتلنعوحهملهومل هنظطهط لث ،هأ هطعد هأ دطتزت ه"هأمسدطوتهأوهتػد طوتهه

أمدد كلهإ دد مالمهتلعبادد زا،ه]ألؼددس بهتطمدداهإلدد هنددعتي[ههلسلددطبهأوهتددطنهزطدد ضةم،هأو

مؽس ،ه   مه ن ه د  ،هأوهتنال كد مهلحقدال هتصنؽد  ،هوكدالتضفهؽس ب د هأوهمدله

طناهتصنؽ  ،هأوهلاف زيه ط ضهةص هت وػ يهولمهطبسدطوتهتلحدسوزهتلسول د هتلعبطو د ه

ه(.ه92لسسول " 

لنعوحهوتلال  طهملهشلكهطاؼ ،هأ هطع هتش  ل  ه وهتلعبن ه  لهمظ سحوهته
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تلقؽطي،هوملهتلظدبال  ه ع د  ،هتلافططدقه  نلعد .هلدصتهنقدالل،هأ هتلندعوحهطشد طهإلد ه

مبندد هتلال  ددطهتلقؽددطي،هوتندد هطبددسهمظدد سح  همطتز دد  هلدد ،هإشهت عبلعدد هذظدد ئضه

همشاطك ،همنل اه

ت هتلعظ سح لهططكعت ه س هتصكطت ،هأوهتلقؽدطهتلدصيهطدس اهت  دطتزه .9

عباد زااهأمد ه  لاطة د هأوهتلالسطدس،هوأمد هإل همد زضاهأم كلهإ د مالمهتل

 احاللهأم كلهتص  م هإل هؼ   هططتيهمؽس ،هوأمد ه ؽد  طاهإ دس)ه

تل ع   مهتلعؽسح ه س هأم كلهتص  م ،همع هطس اهة  لهتأل طتزهإل ه

همد زضتل ،هوتلاالم هإل هأذط)هؽسس  هلألملهوتل عون ن .

لهطدد زضو هكصلكهطش طهمؼعال هةصطلهتلعظ سح ل،هأ هتأل طتزهتلصط .3

أمدد كنلم،هطا لددال هإلدد هأمدد كلهأذددط)هأكثددطهأمندد  ،هزو هأ هطبسددطوته

 تلحسوزهتلسول  .ه

وططكعهتلعؼعال هللصطلهتلعظ سح لهأطؼ  ،هأ هتأل طتزهطبالزو هإل ه .3

أمدد كنلمهتألطددس  ،ه نددسهظوتلهترطدد ضهتلعاطتسدد ه سدد هتألوػدد يهتلاددوه

 أمسطتلمه س هتلعد زضاهأوهتلنعوح.ه
 

 أنقسزٌضُز انخهفُت انُظزَت نهخه

 اِربر انُفسُت انًخزحبت عهً حعزض االطفبل انً انخهضُز انقسزٌ:

أ ه عس  مهتلال  طهتلقؽطيهتلاوهتبطػتهلل هتألؼط،هؼدسّ هللد همشد  مهه

مابددسزا،هوكدد  هتوط طةدد هأدددسه سدد هتألؽفدد ل.هإشهتشدد طهتلددس ئ ،هأ هطعدد ه ددسزت همددله

 تدد هنشددومهتطددطهتلال  ددطهتلعشدد  م،هأذددصهطبدد نوهمنلدد هتألؽفدد ل،همددطتلهتلبدد شه ددوه 

هتلقؽطي،هو وهةصتهتلؽ   ،هنش طهإل هأةعل اه

أ هتل  ددطهتأل ددطتزهمددلهتلس تدد هتلاددوهتط ط ددالته  لدد ،هتز)هإلدد هإػددب لهه-9

تتعتنلمهت نفب لو،هو سهتنب ػهؼسس  ه س هأؼ ل سلمه وهتلاب م هماهتألوػ يهتلعح   ه

ضزه سدد هلؽدد  هإ ددطتة مه لددم.هنشدد طه ددوهةددصتهتلؽدد   ،هإلدد هأ هم سدد ه تلادد طم(ه،هكعدد هو

ؼدد سته بددغهت ن س  دد مهتلظددحف  ه ددلهتلعقدد تس لهتلفسؽدد  ن  لهتلددصطلهتددمهه9987

شلددكهه9983إم لةددمه ددلهلسندد  ،هأطددطهت ما دد حهتصؼددطتئ سوهلعسطندد ه  ددطومه دد  ه

هت ما  حهتلصيهتؽس ه لهو اليهمصت  ه  لهطفاللهتلعسن  ل.ه

ةد  لهتلعقد تس له ددوهتشد طهم سد ه تلاد طم(ه دوهةدصتهتلظددسز،هأند ه بدسهتدالؽ لهه

إ س)هتلسولهتلبط  د ،هلدال عه سد لمهمظد ةطهؼدسالك  همدله س د اهتص سد ؽهوتلدؼد ه
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تلع اال هوتلعس .هولقسه سغهمؽاال)هتلدؼ هلس)ه بغهتأل طتزهإل ه سهإدب لهتلن طت ه

 وهتلعر ع م،هتسكهتلعر ع مهتلادوهؼدا ال همظدسضه ع طد هللدمهمدلهتلسدطزهتلقد ضصه

ط شدد طه  س بدد هتلحدد لهإلدد ه  لدد هت  ا دد عه سدد هه(.هوةددصت94 نددسم هطقسدد هتلشددا ل 

تألوػ يهتلاوهمبسالمهطفقسو همظد زضه دالتلمهو   د تلمهت ماع   د .هلدصت،هنقدالله،ه

أ هة  لهأطسحالتهل طهم اطط له عظ زضهأمدنلم،ه بدسهأ هت اسبدالته ؽدطت همدله  تدالمه

معد هتألطس  ،ه س هأ هتألؽف ل،هؼ بعسو هإل همح ك اهتألوػ يهتلنفؽد  هألؼدطةم،ه

طبنددو،هأنلددمهؼدد ب نال همددلهت لاددطتبه ددلهتلس تدد هتل سطددسا،همددساهمددلهتلددعمل،هوأ ه

تؼاعطمهمب ن اهأؼطةم،ه ن هتلادطت لمهؼد عزتزه دسا،هوض عد هطابدطعه بؼدلمهإلد ه

ه.هأ سهأنالتيهت ػ طت  مهتلنفؽ  

لال عه س هتلنؽ لهوتألؽفد لهتلدصطلهطب شدال ه دوهمر عد مهوؼدؾهتلبدطتل،هه-3

تألطدس  ،هأنلدمهطب شدال ه  د اهأ دطبهإلد هتلح التند م،هكعد هأططهتل  طةمهمدله  تدالمه

تظ هم س ه تلا طم(،هولال عهأطؼ  ه س هة  ل،هتلاحؽػهتلعفدطؽهت د  هتألطدالتمه

(.ه سقدسه قدسمهتلح د اهمبن ةد ه95تلظ زضا،هوكونل هتدصكطةمه د ل طتضتمهتصؼدطتئ س   

عد هط بسلد هأ د ه وهةصتهتلع اعاهتلعلّ ط،هإشهلمهتبدسهتلح د اهشتمه  عد ،هأوهأةع د ،هوم

أةع  ،هتناشد ضهتلعقد  طهتلادوهتبسالةد هأ د  هؼدالزتل،ه د لقطبهمدلهمر عد تلم،هوتند ططه

تلعةددالضهتلصت سدد هو  دداهتلع  ددػهو ددطوظه بددغهتأل صطدد ه سدد همثددمهمس الندد هتحددته

(.هو ق قدد هتألمددط،هإ هتل  ضطدد هتلاددوهتبددطعهللدد هةدد  ل،هؼددابعسهإلدد ه96ت نقدد ع 

ةددصتهتل دد  اهؼدد عزتزه عددطوضهتلال ددت،هإ هإػددف لهؽدد  اهؼددالزتويه سدد هتلح دد ا،هوأ ه

هتؼاعطمهترط ضهتلعاطتس ه س هتل  ضط .ه

أ ه عس  مهتلال  طهتلقؽطيهتلاوهددلسة هتلع اعداهتلبطت دوه دوهتلعط سد هه-2

تلث ن  ،هأزمهإل هتؼالستله بغهأض  بهتألؼطفهوشلكه  لقا هتلعابعدس،هأوهت لا د ل.ه

،هأ هتألؼددطه قددسمهمب سلدد ه،هأوهوتلحق قدد هأ هتؼددالستلهةدد  ل،هطبنددوه دد لهمدد هطبنددو

تلعس طهلش ونل ،هوك نتهتلنا  د هتلعاطتسد ه سد هشلدكهكسد ،هأ هةدص  هتألؼدطهتبطػدته

إل ه سزهملهتلعش  م،هوةن هنطكعه س هتألؽف لهتلصكالضه س هوم هتلاحسطدس.هإشهأ ه

ل د بهتر د له دلهأؽفد للم،هو ؼد ع هتولتدكهتلظدد ضهمدنلم،هؼ فؼدوهإلد هإػددب له

 ه ذددط،هؼدد  سهةدد  لهطددبال  ه ددوهت ددالطلهمفلددال هوتػدد ه ددلهشكددالضتلم،هأوه عبندد

تلصتمهتلصكطهط ،هتن     هملهتلطأيهتلق ئد اهت هومدالزهتألبه دوهتألؼدطا،هط بدسه د م  ه

ملع  ه وهتكاؽ بهتل ف هذظ ئضهتلشرظ  هتلع   ق هل نؽ فهوشلدكهططمداهأؼ ؼد  ه

 وه.هو دوهإل هأ هتكاؽ بهةص  هتلرظ ئضهؼاع ن هملهتلاالت قهماهتلعحد ؾهت ماعد 

ةصتهتلؽ   ،هنث طهؼ تل ل،هةع اهما هطسضنهتل فد هومدالزهتألبعهوك د هطؽدلمهتألبه

ه وه عس  هتلانع ؾهتل نؽوهلس ف هتلصكطع
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هإ هتصم   ه لهةصطلهتلؽ تل ل،هنالمعة ه س هتلنحالهترتواهه

(فهوتلؽس هطبالزهإل هأ ه97إ هتل ف هطسسأه نزضتنهتألبه وهتلؽن هتلث ن  هتحسطست  هههههه

ف ه وهةص  هتلؽن ،هط ال ه سهأتقدلهتلبعس د مهتصزضتك د ،هتسدكهتلبعس د مهتلادوهتع ند هتل 

ملهت ناس  هإل هتألبهومبط  هم م هومل ،هوملهطدمهتع  دع ه دلهترذدططل،هطدمه بدسه

شلددك،هطسددسأهتل فدد ه ددنزضتنهؽس بدد هتلب  دد همدداهتألب،ه ددن هك نددتهتؽددانسهإلدد هتلعددالزاه

ل فد ه و  د هوتلد هت ةاعد  ه د هوتلؽد تلهوتلب  هوت ةاع  ،هؼافؼوهإل هتلاظد  هت

.هو  لعحظس هتلنل ئ  ،هأ هةص  هتلب   ،هؼاش اهتل ف ه س هتقس سهه ن ه وه  لهل    

ت ؼا    مهتلظ زضاه لهتألب.ه  سهت ه    هتل فد ه د ألب،هؼداوذصه  لؼدب ،ه دوه

وةددصتهؼدد  ب هتل فدد ،هل ددطهم اددطفه و  دد ،همعدد هه دد لهت اق ضةدد هإلدد هتلعددالزاهوتلحدد ،

اطت ه س هشلك،ه س هتكاطتفهتل ف ه   ؼا    مهتلظ زضاه ن ،هو سهطؼب ه دس هط

ت كاطتفهةصت،ه عس  هتلانع ؾهتل نؽدو،هتسدكهتلبعس د هتلادوهتقاؼدوه د لهمد هتقاؼدو،ه

هنعصم هتل ف هلسؽسالنهتلظ زضه لهتألب،هو ؼ ع هتلؽسالنهتلستله س هتلصكالضا.ه

ظدسزهتصم  د ه دلهتلؽد تلهةصته  ع هطرضهتصم   ه لهتلؽ تلهتألول،هأمد ه ه

تلث نو،هنقاللهأ هومالزهتألبهؼ ؽد  سهتل فد هتلدصكطه سد هتؼداسذ لهتألزوتضهتلصكططد ه

تلع سال  ،هأم هل    ه دله  لعد هت ماعد  وه دوهو دتهمس دطهمدله   تد ،ه قدسهطرداسؾه

تألمددطه س دد هومددلهطددمه هطبددطلهتلددسوضهتل نؽددوهتلع سددالبهتوزطادد .هلددصت،ه ددن هتكاؽدد به

هتل ددنػ،هأطددس هػددطوضاهتقاؼدد ل هتلح دد اهتلنفؽدد  هتلؽددالط .هتلرظدد ئضهتلستلدد ه سدد ه

وتلحق ق ،هأ هتألبه وه بغهتأل    ه هطنسد هتل فد هإلد هتلظدف مهتلعطلال د هول دطه

تلعطلال دد ،هوإنعدد هطحظدد هأ هتل فدد هط  ددعهأ  دد هوطناسدد هإل دد ،ه نددسم هتظددسضه ندد ه

سالكوهتظط  مهمب ن ،هتسكهتلاظط  مهتؽاط وهتناس ة هوت بس هطؽداسذ هتلدنعؾهتلؽد

تلعقسددالل،هةددص  هتلبعس دد هط سددقه س لدد ه  لاال ددس،هوةددوه ددوهتلالت دداه عس دد ه هدددبالضط ،ه

ط اؽدد هتل فدد همددلهذ للدد هذظدد ئضهتلشددرضهتلعع طدد هلدد ه ددوهتل ددنػفهول ددوهتددامه

 عس دد هتلاال ددس،هطشدداطؽهأ هط ددال هتألبه سدد هتلددسوت هأمدد  هندد ظطيهتل فدد .هوطنظدد ه

ػددطوضاهومددالزهتألبه ددوههتلعط ددال هوتلسدد  ثال ه ددوهم ددست ه سددمهتلددنفػهتلا ددالطنو،

تلؽنالتمهتلرعػهتألول فهوشلدكهطبدالزهإلد هأ هةدص  هتلعط سد هكعد هةدالهمبدطول،هتسدسأه

  ل هدرظد  هتل فد ه  لاشد  ،هولعد هكد  هةدصتهتلال دت،هةدالهتلال دتهتلدصيهتاشد  ه  د ه

تلشرظدد  ،هطنسدددوهأ هط ددال هتألبه  ػددطت هوؽسقدد  هلقاللندد هةددصت،هأ هل دد بهتألبه ددله

 وهتلؽنالتمهتألول ،ه سهطؼب هتلاال س،هو هطسقهل هتططت هتل ف همساهؽالطس ،هو ؼ ع ه

طصكط،همع هطبنوهتػد طتبه دوهتلرظد ئضهتلستلد ه سد هشكالضتد ،هو دسهطاطتد ه سد ه

ههشلك،همعس هملهتلعش  مهتلنفؽ  ،همنل ا
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 صعىبت حكىٍَ يفهىو واضح عٍ انذاث انذكزَت: -أ

تألؽفد لهت ش طهتلسضتؼ مه دوهةدصتهتلظدسز،هأ هتلدسضم مهتلادوه ظد ه س لد هه

تلصطلهل به نلمه   ؤةمه وهتلؽنالتمهتألولد ه سد همق د غهتلدصكالضا،هك ندتهأ د همدله

أ طتنلمهتلصطلهطب شال هماه   ئلم
 98)

ه.

وتلالت ددا،هت هل دد بهتألبه ددله  دد اهتل فدد ،هلددمهطقاظددطهأطددط ه سدد همبط دد هه

مقاؼ  مهزوض هتل نؽوه حؽد ،هوإنعد هأطدطهتلد د به سد هطدبال  هت دالطلهمدسضك مه

ؽدل ،هوتثس اد  هللدصتهتلدطأي،هؽسسدتهإ دس)هتلسضتؼد مهتلادوهأمططدته دوه لهتلصكالضاهنف

(هؼدن ،هأ ه95-8من ق هتلسحطهتل  ضطسوهملهتألؽف لهتلصطلهتطتو تهأ عد ضةمه د له 

ططؼددعالتهطددالضت ه شددطط فهوشلددكه ذاسدد ضهتلفطػدد  هتلق ئسدد اهأ هتألؽفدد لهتلددصطلهلدد به

ػد ه دلهتلدصتمه نلمه   ؤةمه وه عطهمس ط،هط سو هطدبال  ه دوهت دالطلهمفلدال هوت

تلصكطط .هو بدسهتحس د هتلس  ند م،هتسد لهأ هتألؽفد لهتلدصكالضهتلدصطلهلد به دنلمه  د ؤةمه

ضؼعالتهطالضت هلسصكالض،هةوه وه ق قد هتألمدطهأ ظدطهمدلهتسدكهتلظدالضهتلادوهضؼدعال ه

تصن ف
 99)

.هوةصتهطسله س ه ق ق ،هأ هتألؽف لهلدمهطدسضكالته بدس،هتلرظد ئضهتلصكططد ه

وتلؽدس هوتػد ،هأ ه سد هتلرسدطاه دوهتلرظد ئضههوم هط  هأ هتاظ ه د هتلدصكالضاف

تلصكطط هول  بهتلنعالشعهتلعث لهتلصيهط  هأ هطقاسيه  هتل فد هأوه سد هنحدالهأطد ،ه

ل  بهتلنعالشعهتلصيهطبعسهتل ف هإل هنعصم هؼسالك هتلستله س هتلصكالضا،هكد  هتلؽدس ه

 دوه دس هتؼداسذ لهتلرظد ئضهتلصكططد .هلدصت،ه دن هتلرظد ئضهتلصكططد هلدسمهلدسطلمه

ه ه ناليهملهتلنقضه س هت   ه وهمظ ةطة هتلؽسالك  .همشال 

 انًُم إنً انًُظ األَزىٌ:  -ة

ط   عه س هتل ف هتلصكطهتلصيهتادالل هتأل هتنشدتا ه الطدفل ه دسط  ه دلهتألبهه

تلد ئ ،هتنشد ل ه  ةاع م مهأنثالط ،هتسدكهت ةاع مد مهتلادوهت دال همدله س د اهتلشدبالضه

 ه افظدد  تلل،هوكددصلكهت ةاعدد  ه  أل  زطددمه  أللفدد ه نددسهم  لؽدد هتلنؽدد ل،هوت ةاعدد 

تلددستئطاه  ددنلل.ه ادد هلقددسهومددس،هأ هتألؽفدد لهتلددصطلهلددسطلمهتةاع مدد مهمددلهةددصتهتلنددالي،ه

ك نالتهطفؼسال هتضتستلهم  دػهتصند فهوت اند لهمؽداسعم تلل،هو ندسهتلاقدس ه دوهتلبعدطه

ومسمهلسطلمهتلطلس ه وهأ هط الندالتهإن طد  ه
 30)

طدته دوه،ه دسل  هأ هتلسضتؼد مهتلادوهأمط

(ه4ةصتهتلظسز،هكشفته  لهم هكشفت،هأ هتلصكالضهتلصطله طمالتهمدلهتألبه دوه عدطه 

ؼنالتمهأوهأ  ،هك نتهزضم تلمه س هتذاس ضهتلصكالضا،هأ طبهإل هتلدنعؾهتألنثداليهمند ه

إلدد هتلددنعؾهتلددصكطي
 39)

.هو ددسهتطتدد ه سدد ه ددطوظهتلددنعؾهتألنثدداليه ددوهؼددسالنهةدد  له

ضند ه دو طتنلم.هكعد هتطتد ه سد ه دطوظهتألؽف ل،هتنرف عه وهمؽاال)ه دسوتن المهمق 
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تلنعؾهتألنثاليهةصت،هػب هتص س له س هألب بهتلعن  ؽ ،هتسكهتأللب بهتلاوهتؽداس وه

ت داس نهتلسسنو
 33)

هماهترذط.ههه

ملهشلكهطاؼ هأ هتأل هتلاوهت ال ه سط  ه لهتألبه دوهتنشدت هتل فد هتلدصكط،هه

وةصتهؼ  بس ه  س بد هتلحد ل،ههؼانعوهلسط ،هولاله  ططق هل طهمقظالزا،هنع   هإنثالط  ،

طب نوهملهؼاللهتلاالت قفهوشلكهلبس ه سضت ه س هأ هط ال هوت ست هملهأ ن لهمنؽ .هلصت،ه

ؼ فؼدوهإلد همدصبهتناسد  هه-وةن هنطكعه س هتألبهتلف   هوتلعد ططه- ن هومالزهتألب

هتل ف هإل هتلع اللهتلصكطط هو ث  ه س هنعصمال ه عطوضهتلال ت.ه

 زهُت: انًُم إنً انضُسُت انً -س

طمدالتهه ت ش طهتلس  ن مهتلع ستن د هتلعؽداعساهمدلهتلسضتؼد م،هأ هتلدصكالضهتلدصطله  

ملهتألبه وهو تهمس ط،هك نالتهطاعابال ه ع اللهمنؽ  همثس  
 32)

.هو نسهتلاحطيه دله

تألؼس بهتلاوهمبستهة  لهطع سال هإل هأ طتزهملهمدنػهمع طد ،ه دس  همدلهتلع د هإلد ه

 دد بهتألب،هز دداه لدد  لهتألؽفدد لهإلدد هم ظمدد هأ ددطتزهمددلهتل ددنػهترذددط،هتسدد لهأ هل

أمل تلمهوت لاظ  ه لل ه
 34)

،ه ؼ  ه لهتلشبالضه د ألمله المدالزةل.هوك ندتهتلنا  د ه

تلعاطتس ه س هشلك،هأ هة  لهتألؽف ل،ه سهتترصوتهملهأمل تلمهنع شعهمث ل د هطشد سال ه

يهشةسن هإل  ،همدله س هلطتضة هتؼا    تلمهإظتلهتلب لمهتلعح ؾه لم.هوتثس ا  هلسطأيهتلص

أ هتال دسهتلددصكالضهمداهأملدد تلم،ه دسهطفؼددوهإلد ه ددطوظهتل نؽد  هتلعثس دد ه دوهؼددسالكلم،ه

تالطستهإ س)هتلسضتؼ مهتلاوهك  هأ دسهأةدست ل ،هتل شد ه دلهتلفدطو ه دوهتلاال دس،ه

  لهتلصكالضهتلصطلهطاعابال ه  نؽ  هل طط هوأ دطتنلمهتلدصطلههطاعابدال ه  نؽد  همثس د ،ه

 هتلعثس دد هكشددفالته ددلهتال ددسه دداليهمدداهأملدد تلمهوتال ددسهأ هتلددصكالضهمددلهشويهتل نؽدد 

ػددب  همدداه  دد ئلم
 35)

،همق ضندد ه ددو طتنلم،هتلددصطلهكشددفالته ددلهتال ددسه دداليهمدداه  دد ئلمه

وػب هوتػ ه وهتلاال سهمداهأملد تلم.هوتسدكهإدد ضاهوتػدح ه سد هػدب هددبالضه

ة  لهتألؽف له دصكالضتلم،هو دصلك،ه دن هل د بهتألبه دلهتألؽفد له دوهو دتهمس دط،ه

إػب لهشكالضتلم،هوةصتهؼ  زيه سوض ه وهو ته  قهإلد هتلع د هإلد ههؼ فؼوهإل 

هأولتكهتأل طتزهتلصطلهطاع طسال همبلمه وهتل نػ.ه

 حًُُت االحكبنُت:  -د

ت ش طهتلسضتؼ مه وهةصتهتلظسز،هأ هتألؽف لهتلصطله طمالتهمدلهتألبهمس دطت ،هه

ك نالتهأم  هإل هت ت  ل  
 36)

فهوةصتهطبالزه  س ب هملهأ طتنلمهتلصطلهطب شال هماه   ئلمه

هملهأ طظة اهأؼ ل  هتلط  ط هتلعتئساهتلاوه ظوه تلح ل،هإل ه سزهملهتألؼس ب،هولب ه
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 لدد هةدد  له ددسهأزمهإلدد هتنع دد هت ت  ل دد ،هو ددسهأطددسحته عددطوضهتلال ددت،هوت ددساهمددله

هتلرظ ئضهتلشرظ  هتلاوهطاظفال ه ل .ه

تعوطدسةمهكصلك،ه ن ه سط هتألبهتلعشطله س هض  طد هةد  ل،هلدمهطبعدسهإلد هه

  لرسطتمهتل ظم هلعالتمل همقاؼ  مهتلح  ا،ه ؼ  ه لهل  بهتلاسضط ه س ه الت سه

تلاب م هماهتلعالت  هتلح  ت  هتلعراسفد ،هوتلحق قد هأ هةدص  هتألؼدس بهةدوهتلادوهمبسدته

هة  لهتألؽف لهأكثطهتت  ل  ه س هتلد طه وهتس  طهد ونلمهتلح  ت  .ه

طيهتلادوهتبطػدتهللد ه بدغهتألؼدط،هأنلد هلقسهتطت ه س ه عس  مهتلال  طهتلقؽه-4

أطسحته ق دطاهمدلهتلن   د هت  اظد زط فهوةدصتهططمداه  س بد هتلحد ل،هإلد ه دسزهمدله

تألؼس ب،همنل اهأ همفطزتمهتلس    هتلاعالطن  ،هتنق بته له بدغهتألؼدطهتلعل دطا.ه

%(هملهتألؼطهتلعل طا،هلمهتحظ ه س همفطزتمهتلس   د ه23إشهتش طهتلس  ن م،هأ ه 

  تلاعالطن
 37)

،هو وه بغهتلعح  ظ مهتلبطت  د ،ه سددتهنؽدس هتألؼدطهتلادوهلدمهتحظد ه

%(70 س همفدطزتمهتلس   د هتلاعالطن د هأكثدطهمدله 
 38)

فهوتلؽدس هطبدالزهإلد هأ هةدص  ه

تألؼددط،هلددمهطبددسه نم  نلدد همطتمبدد همن ؽقلدد هتألطددس  فهذشدد  هتبطػددل هإلدد هتلاظددف  ه

عهةددص  هت ؼددطهإلدد هتلفقددط.هتل ؽددسط ،هوك نددتهتلنا  دد هتلعاطتسدد ه سدد هشلددكهكسدد ،هتبددط

وةن نهؼس ه ذطهلسفقطهتلصيهتبطػدتهلد هتألؼدطهتلعل دطا،هوةدالهأ هتلنؽدس هتل س دطاه

منلدد ه قدددسمهو ددستتل هتلؽددد ن  
 39)

،هزو هتبددالطغ،هأوهتلحظدددالله سدد ه دددسلهإط ددد ضه

من ؼد ،هإلدد هم ند هشلددكهأنلدد ه قدسمهتل ث ددطهمدلهمعاس  تلدد ،هوةددالهتألمدطهتلددصيهمبدد ه

هعهإل هتلفقطهوتلحطم  .هتل ث طهملهةص  هتألؼطهطابط

وةن نهؼس هط لمهلفقطهةص  هتألؼط،هأ ه بدغهأ طتزةد هطحاط دال هملند  ه دطاهه

 وهمن ؽقلمهتألطس  ،هو نسم ه دسفهتلال  دطهتلقؽدطي،ه قدسوتهةدص  هتلعلدل،هولدمهطبدسه

ه  ؼا   المهتلبالزاهإل ل .هههههه

كددصلكهةندد نهؼددس هضت دداهلفقددطهتألؼددطهتلعل ددطا،هوةددالهأ ه بددغهأ طتزةدد هه

هأوهتلعس طهلش ونل .ههمب سل ،إل هتلاظف  هتل ؽسط ،هو صلكه قسمههتبطع

وتلدددطأيهتلدددصيهنططدددسهأ هنظددد هإل ددد ،هأ هتلفقدددطهتلدددصيهتبطػدددتهلددد هتألؼدددطهه

تلعل طا،هتنب ػهؼدسس  ه سد هتألؽفد ل،هإشه عدسمهإلد هتشدد سلمه دوهأ عد لهة مشد  ،ه

 دوهتألؼدالت هكانظ  هتلؽ  ضتم،هأوه  اهتلعن زط هتلالض  د ،هأوهنقد هتلسؼد ئاهوتلؽدساه

تلا  ضطدد ،هول ددطهشلددك،ه سدد هأ هتأل عدد لهتلاددوهت اط الةدد ،هلددمهت ددلهتان ؼدد همدداه

أ ع ضةم
 20)

ه،همله  مهتل لسهتلعسصولهوتلال تهتلصيهطظطله  ل .هه
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وم هطلعن هةن ،هأ هتناظ  هة  لهتألؽف لهمس طت ه وهؼال هتلبعد ،ه دسهأ ؼد هه

ض عد هطا دالضهتلاح طد هلدس)هإل هتكاؽد  لمه الت دسهتلاح طد هكعد هطفبد هأض د بهتلبعد ،هو

ة  لهإل هؼسالنهطسحقهتألش)ه  رذططلفهوشلكهلاحق قهتلععطسهمدلهتلعند  اه دوه د لمه

 هتح ع هتلقالت دسهتلرسق د .هكعد هأ هتناظد  هةد  لهتألؽفد لهمس دطت ه دوهؼدال هتلبعد ،ه

ز بلمهإل هتلعا مطاه  لعالتزهتلععنال  ،هك لبعد همداهمطومدوهتلعردسضتمهوتأل دطتصه

تشاع ه س هأ   هإ     .هوتلعلمه وهتألمط،هأ هتؼداعطتضهتلعاد مطاههتلعؼدالؽ هتلاو

 لددص  هتلعددالتز،هؼدد  ال ه ستطدد ه نحددطت لمه ددلهتلؽددالط هت ماع   دد ،هو نددسهشتن،هؼددن سه

أنفؽن هإظتلهمشد س ه دوهل طد هتلر دالضا،هأ هوةدواهطدبال  هتلؽد  طاه سد هؼدسالكلمه

ه  ع ه بس.هههههههههه

  ط،ه ؼ  ه لهتلسضتؼد مهتلع ستن د ،هأ هتل ث دطهمدلهت ش طهتلاق ضططهتلعابسق ه  لاله-5

أؽف لهتألؼطهتلعل طا،هتطكالتهتلسضتؼ 
 29)

،هولمهطبسه نم د نلمهتلبدالزاهإل لد .هوأ هطعد ه

أؼس    هتحاللهزو همالتطس هزضتؼالم،همنل اهأ هتلعن ؽقهتلادوهتؼداقطوته  لد ،هلدمهت دله

ن ةمهمؽد   ه ب دسا،ه  ل همسضؼ ه ططس همنلم،هوأ هتال طم،ه لوهتسبدسه دلهمن قد هؼد 

وةدالهتألمدطهتلدصيهز داه لد  لهتألؽفد لهإلد هطدطلهتناسد ةلمه دلهتلسضتؼد .هكعدد هت ه

تسةالضهتلعؽاال)هتلعب شوهألؼدطهتألؽفد ل،همنبلد همدلهتلؽدع حهألؽف للد ه دوهتلدصة به

إلدد هتلعسضؼدد فهوتلؽددس هطبددالزهإلدد هأ هت ناظدد  ه ددوهتلسضتؼدد ،هطقاؼددوهت نفدد  ه سدد ه

طاب ضعهماهأوػد  ل هتلعب شد  هتلس لدد هتلؽدالل،هلدصتهمؽاسعم مهتلسضتؼ ،هوةالهأمطه

تبددسهتلسضتؼدد ه  لنؽددس هلألؼددطهتلعل ددطا،همؽددول هل ددطهملعدد .هكددصلك،ه ددن هتلظددبال  مه

تلح  ت  هتلاوهأذصهطب نوهمنل هتأل الت ،همطتلهتلال  طهتلقؽطي،هتؼاث ضمهتلععطدسهمدله

  هتلنل ئ  ،ه دن هتلر   مه  نلع .هو سهتنب ؽتهذ   تلع هةص  ه س هتألؽف ل،هو  لنا 

هضت ؼ هلسسضتؼ .ه هةص  هتلر   مهأزمهإل هإد   هأمالتل 

هزذدداللهتألؽفدد لهإلدد هؼددال هتلبعدد ،هط بددسهمددلهتألؼددس بهتلعلعدد هتلاددوهه ولبدد ه

د بالمه س هتلاؽطبهملهتلسضتؼ فهشلكهأ هتألؽف له وهتأل ع ضهتلظد طا،هطظب ه

تلسضتؼد ه ح مد هإلد ه س لمهتل عاه  لهمقاؼ  مهتلسضتؼد هوتلبعد ه دوه  همبد  فهأل ه

تلعا  بد ،هوتلعا  بد ه هتاحقدقهةند ،هإ ه ادال طهتلال دتهتل د  وهوةدالهددطؽهل دطهماد حه

لألؽف لهتلب مس ل.هكصلك،ه ن هتألؽف لهتلصطلهطالتطدسال هزضتؼدالم،هطنسددوهأ هطاعابدالته

  لطت  هتلسسن  فهل وهطاع نالتهملهما  بد هوتمسد تلمهتلعسضؼد  .هو  س بد هتلحد ل،ه دن ه

هشةن   فهل وهطؽ  سهتألؽف له س هتلاوم هتلعا  ب هةص   ،هتقاؼوه  لهم هتقاؼو،هطف ل 

وتلاف  ط،هوملهطمه لمهتلعالتزهتلسضتؼ  هوتلاع لهمنل .ه  سهأ هوت اهتلحد ل،هطشد طهإلد ه

أ هتلؽدد   مهتل الطسدد هتلاددوهطظددط ل هتألؽفدد له ددوهتلبعدد ،هتبطػددلمهإلدد هتص  دد له
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 .ههإشهطوذدصه ؼدالضةمهتلعسضؼدوهوتصضة  ،همع هطد ططهشلدكه سد همؽد طتلمهتلسضتؼد 

  لاص صبهو س هت ناظ  ،هن ة كه لهتنرف عهتن د ظةمهتلسضتؼدو،هوةدالهتألمدطهتلدصيه

هطس بلمهإل هت نق  يه لهتلسضتؼ ،هوملهطمهتطكل .ه

ط  دددعه سددد هأؽفددد لهتألؼدددطهتلعل دددطا،هأ هطعددد هظطددد زاهمسحالظددد ه دددوهمؽددداال)هه-6

 سددطوته ددله ددستئ المهةددص  ،ه ددستئ الم،همق ضندد ه دد  طتنلمهمددلهل ددطهتلعل ددططل.هو ددسه

 عش  طهتل طتة  هوتلنفالضهملهترذطهتلعراسد هؽ ئف د  ،هتلدصيهتؽدس ه ال  دطةم.ه  دسه

أ همش  طهتل طتة  هةص  ،هؼط   هم هتحاللدتهإلد ه دسوت هطدطط ،ه  نعد هأطدسحته

تألوػدد يهتلعح  دد ه لددمهمالتت دد ،هإشه عدد هتل ث ددطهمددنلمهتلؽدد حهلعل معدد هترذددط،هأوه

لعؽسح ،هتلاوهتق ت هترذطفهملهأم هإنل لهومالز ه وهتلعن قد هأنؼمهإل هتل ع   مهت

تلاددوهطب شددال ه  لدد .هوتلعلددمه ددوهتألمددط،هأ هةدد  لهتألؽفدد لهتلددصطله عسددالتهتلؽدد ح،ه

أطسحالتهأكثطه سوتن  ،هوةالهتألمطهتلصيهتؼاث ضهمر ولهأؼطةم.هو ق ق هتألمدط،هأ ه

 هطدبال  هتلداح مهةص  هتلعر ول،هلل همد هطؽداللل ،هإشهأ ه عد هتلؽد ح،هؼ فؼدوهإلد

 ؽسالكلم،هومع هطرش همند ،هأ هتلر  د مهتلعطتقسد هللد  لهتألؽفد لهمداهشوطلدم،ه دسه

تنالوه  لعش مطا،هوض ع هتفؼوهتلعش مطاهإل هتلاسالط ه  لؽ ح،هو دسهطا دالضهتألمدطه

إل هإؽ  هتلب  ضتمهتلن ضط فه وهمح ول همنلمهلفطعهة عنالمه س هشوطلم،هوملهطمه

 طهةندد ،هأ ه عدد هتلؽدد ح،هؼدد س اه لددمهإلدد هتؼدداث ضاه بددغهتوك ددسهشوتتلددم.هكعدد هنشدد

تلعش  مهماهترذططل،هو سهتنالوهإل هنا ئجه هت حعسه قس ة .هوةن هت علهتلر الضا!ه

إشهأ همشدد ضك هةدد  لهتألؽفدد له ددوهتلبعس دد مهتلعؽددسح هتلاددوهترالػددل هتل ع  دد مه

ت هلسقددالا،هو هتلعؽددسح ،هؼدد  بسلمهطددسضكال هتلبدد لمهتلعحدد ؾه لددم،هأندد هطقدد مهوظندد  هكس ددط

طحاددط هتلؼددبف له  دد ،هوأنلددمهؼ ظددسال ه ددوهنل طدد هتلع دد لهإلدد هنا  دد همف زةدد اهأ ه

هتلؼبف ل،هؼ  سو هطبال  ه  لد ه عالتطس همؽ طتلمهتلح  ت  ه وهةصتهتلب لم.ه

همددلهت ددطظهتلعشدد  مهتلنفؽدد  هتلعاطتسدد ه سدد ه عس دد مهتلال  ددطهتلقؽددطي،هه-7 لبدد ه

س هتلحسطمه لهتلاف ط  هتلعابسق ه  لظسم هتبطعهتألؽف لهإل هتلظسم هتلنفؽ  ،هو 

تلنفؽد  ،ه  ددسهمددلهتبططفلدد هأو  ،هطددمهتص  ؽدد ه شددطوؽل هط ن دد  فهل اؽددن هلندد ه بددسهشلددكه

تلحسطمه لهترط ضهتلنفؽ  هتلعاطتس ه س هتلابطعهإل هتلظسم هتلنفؽ  .هههه د ز هشيه

 هذدد ضعه ددسل،هنبنددوه  لظددسم هتلنفؽدد  ،هأنلدد ا"هأ ددستفهمف متدد هول ددطهماال بدد ،هت ددال

 سوزهتلرسطاهتصنؽ ن  هت  ا  زطد ،هتالدسزهأوهتدسمطهطدح هتلفدطزهأوه   تد ،هطؽدا   ه

لل ه  لراللهتلشسطس،هتلب عهأوهتلط  "
 23)

.هو صلك،ه ن هتلظسم هتلنفؽد  همدلهوملد ه

نظطهتلابطط ،هطنسدوهأ هت ال هأ ستفهمف مت هول طهماال ب ،هأيهل طهمولال  هلسفطز،ه
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 س هذ الضاهتلسزه   ت ،هو نسم هطسضكل ،هأنل هملسزاه س هأ هتن اليهةص  هتأل ستفه

هلح  ت ،ه علهتل س بوهأ هتظسضه ن هتؼا    مهزتل ه س هتلراللهتلشسطسهأوهتلط  .ه

وةن نهتبطط ه ذطهلسظسم هتلنفؽ  ،هطط)ه  ل ،هأنل ه س ضاه ل"ه  لد همدلهتلؼددؾه

إلد ه  لد ههتلنفؽوهشيهتلعظسضهتلر ضموهتا  وظه سضاهتصنؽ  ه س هتلاحع هوتلبالزا

تلاالتظ هتلستئمه بسة "
 22)

.وتلحق ق ،هأ هتلابطط هتلالتضزهةن ،ه دسزهتلظدسم هتلنفؽد  ،ه

 سدد هأؼدد غهأنلدد هػدددؾهنفؽددو،هوتلؼدددؾهتلنفؽددوه سدد ضاه ددله ددسف،هأوهم عال دد ه

أ ستفهطابطعهلل هتلفدطز،هو د زاهمد هت دال هةدص  هتأل دستف،هذ ضم د هتلعظدسض،هوأ ه

هأنل ه هتع ن هملهتلبالزاهإل ه  ل هتلاالتظ .هدستل هتفال ه سضاهتلفطزه س هتلاحع ،هو

وتّبطلهتلظسم هتلنفؽد  همدلهوملد هنظدطهط لثد ،هأنلد ها"هشلدكهتلحدسفهتلدصيهه

طرطعه لهن   هتلرسطا]ت  ا  زط [هلسسشطهوطفؼوهإل هتنح  ؽهنفؽوهمسحدالظهأليه

 ددطزهطقدداهػددح  هلدد "
 24)

.هوتلابططدد هتلددالتضزه ددوهةددصتهتلظددسزهلددمهطرددطعه ددلهؼدد   ه

لؽ  ق ل،ه لالهطط)هأ هتلظسم هتلنفؽ  ،ه س ضاه له دسف،هول ند هطراسد هتلابططف لهت

 ددلهتأل ددستفهتلح  ت دد هتألذددط)ه ددوهزضمدد هتلاددوط ط،هإشهأ هتددوط ط هطرددطعه ددلهن دد  ه

تلرسدطاهتصنؽد ن  هت  ا  زطد ،هوطددسذ ه دوهن د  هتلرسدطاهل ددطهت  ا  زطد ،هلدصته،ه ددن ه

هسةالضهوػب هتلنفؽو.هههتبطعهتلفطزهإل هتلحسفهتلعبنو،هؼ  زيهو هضط هإل هت

هطؽاناجهملهتلابططف مهتلاوهوضزهشكطة ،هم هطسواهه

أ هتلظسم هتلنفؽ  ،هةوه سفهأوهم عال  هملهتأل دستفهتلعف متد ،هول دطه -9

هتلعاال ب .ه

و  زاهم هط ال هةصتهتلحسفه تأل دستف(هملدسزت هلح د اهتلفدطز،هإلد ه دسهطفدال ه -3

  سضت ه س هتلاحع .ه
  ستف(،ه  لراللهتلشسطس،هأوهتلط  .هوتاعث هت ؼا    هللصتهتلحسفه تأل -2

وتؼان زت هإل هشلك،هنؽدا  اهأ هنبدّطلهتلظدسم هتلنفؽد  ،هأنلد ه سد ضاه دله دسف،هأوه

م عال  همدلهتأل دستفهتلعف متد ،هأوهل دطهتلعولال د ،هطابدطعهللد هتلفدطز،هإشهتن داليه

 س هتلسطسهلح  ت ،هتظ هإل همؽاال)هطفال ه سضت ه س هتلاحع ،هوأ هت ؼا    هلل ،ه

 ددوهتلبدد زاهطدد د هتلردداللهتلشددسطسهأوهتلط دد فهو ددسهطفؼددوهشلددك،هإلدد هدددبالض ههتارددص

ه  لب ع،هو نسهشتنهطظس هط ئؽ  هملهتلر ص.ه

  سهملهتصد ضاه وهةصتهتلؽ   ،هأ هتلظسم هتلنفؽد  ،هتباعدسه سد هددطؽ لهه

تطن لاه وم هتلشطؽهتألول،ه لالهأ هتلفدطزه دسه د ن همدلهتلحدسف،هأوهو داهأم مد ،هوأمد ه
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تلعبندددوه ددد لراللهتلشدددسطس،هأوههإلددد هتلحدددسفنو،ه ددد  هتلفدددطزهطؽدددا   هتلشدددطؽهتلثددد 

تلط د 
 25)

.هو عالمد هةدصطلهتلشدطؽ ل،هنؽدا  اهأ هنع دعهتألؽفد لهتلدصطلهتبطػدالته

إل هتلظسم هتلنفؽد  ه دلهل دطةم.هومد هطلعند هةند ،هأ هتألؽفد لهتلدصطلهتبطػدالتهإلد ه

رطد ضهتلنفؽد  هتلظسم هتلنفؽ  همطتله عس  مهتلال  طهتلقؽدطي،هأذدصوتهطبد نال همدلهت

هتلعاطتس ه س ل ،هو وهةصتهتلظسزهنش طهإل هأةعل اه

ك نته عس  مهتلال  طهتلقؽطي،هدسطساهتلالؽواه س هتألؽف لهملهتلن   د هتلنفؽد  ،هه-أ

هو سهؼسّستهلسبؼلمهتػ طت  مهنفؽ  ،هوأ هطع هم دطتمهزتل ه س ل ،همنل اهتلاب ه

وتصضة  هو قست هتلشل  هوتػ طت  مهتلنال 
 26)

 هتلدطأغهوأومد يهتلدس لهو   هو  ه

تلعف ط هوتلنحاللهوتصؼل لهوتلحع هوت كات بهوت ن التلهوت نبعتله لهترذططله

وتلنفالضهمنلم،هطظ   هشلدك،هأ د  همع  د ،هأوهكدالت  ػهل س د هطابطػدال هللد ،هإشه

تب ددػهةددص  هتل ددالت  ػ،هؽس بدد هتل  ضطدد هتلاددوهتبطػددالتهللدد 
 27)

.ه قددسهطظددب ه سدد لمه

تسبد  هلدصلك،هؼداظ هطدالضه عس د مهتلال  دطهم ظمد هللدمهمدساهمدلهنؽ   هم ه سف،هو

تلعمل،ه سهت اللهأوهتقظط،هوةصتهطباعسه س هؽس بد هتصؼدن زهت ماعد  وهتلدصيهطقدس ه

تل لم،ه  سع هك  ه ب   ،هأ ؼ هإل هتلارف  هملهمب ن تلم،هوتلب ػهطح  ،هإ هكد  ه

ههتصؼن زهت ماع  وهػب ف  ،ه قسهطفؼوهإل هظط زاهمب ن تلم.

وملهترط ضهتلنفؽ  هتلعاطتس ه س هتلظسم ،هتبطعهتألؽف لهإل هتشاتهت ناسد  فهه-ب

وطاعث هشلكه ظبال  هتطك عةمه سد هتلعنسد هتللدسل،هوةدالهتألمدطهتلدصيهتؼداث ضهتدصمطه

تلعبسعد لهمدنلمفهل دالنلمه هططكدعو ه ددوهتلدسضغ،هوأ ه لعلدمهلسعدالتزهتلسضتؼد  ه دد مه

تلؽدس هططمداهمدلهوملد هنظدطةم،هإلد هأ ههػب ف  ،هكع هطش طهة  لهتلعبسعال ،هوأ 

هة  لهتألؽف لهل طهم اطط له  لسضتؼ .ه

وتلحق ق هتلاوه  دسهمدلهشكطةد هةند ،هأ ه عس د مهتلال  دطهتلادوهتبدطعهللد هه

تألؽف ل،ه عسمهإل هإ س ؽلم،هومدلهطدمهتؼداث ضمه قدسةمه سد هتألوػد يهتلعح  د ه

يهمعاس دد تلمه.هولقددسه لددم،هتلاددوهأزمه  لعحظددس هتلنل ئ دد هإلدد هتشدداتهأؼددطةمهوػدد  

أ ؼ هشلكهكس ،هإل هتصمطةمهملهتلسضتؼ ،هو دس هتكادطتطلمه لد فهألنلد هأطدسحتهمدله

وملدد هنظددطةمهل ددطهم سطدد .هلددصت،ه ددن هتشدداتهت ناسدد  ،هؼدد ظ هم ظمدد  هللددم،هولددله

طؽددا  بالتهتلددارسضهمندد ،هؽ لعدد هأ هتلعب ندد اهتلن معدد ه ددلهتلال  ددط،هلعدد هتددعله بددس،ه

همؽاعطا.ه
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س دددد مهتلال  ددددطهتلقؽددددطيهكطتة دددد هتألؽفدددد لهونفددددالضةمهمددددلهلقدددسهتؼدددداث ضمه عه-ع

تلشرظ  مهتصنؽ ن  هتلاوهططونل ه وهتلس ت هت ماع    .هوةدصتهط ددطه ق قد هملعد ،ه

أ هوةدددواهأ ه عس ددد مهتلال  دددط،همبسدددتهتألؽفددد لهط الندددال هتت  ةددد مهؼدددسس  هنحددداله

تلشرظددد  مهتصنؽددد ن  ،هولددد ػهأزله سددد هشلدددك،هؼدددال)هأ ددد زطثلمهتلادددوهتنبدددتهةدددص  ه

هرظ  مه نبالمهؼسس  .هتلش

ن شدد طه دددوهةدددصتهتلظدددسز،هأ هإ دددس)هتلسضتؼددد مهتلادددوهأمططدددته سددد هأؽفددد لهه

تلعط س هت  استئ  ه وهم اعاهدلسه عس  مهتل  طه ؽطيه س هن د  هوتؼدا،هؽسسدته

ملهأؽف ل ،هأ هططؼعالتهمالػال  مهتبسهمفؼس ه  لنؽدس هللدم.هو بدسهتحس د هتلطؼدال ،ه

تهتلشرظ  مهتصنؽد ن  ه  ططقد هؼدسس  ،ه%(هملهتألؽف لهتلصكالضهضؼعال75تس لهأ ه 

ههتلشرظ  مه  ططق هؼسس  هأطؼد  ه52وه  َه هةص   %(هملهتصن فهضؼعل 
 28)

.هو د لطلمه

ملهتلاف ومه وهتلؽسس  هتلح زط ه وهضؼال هتألؽف لهملهك هتل نؽ ل،ه ن هشلكهط ش ط،ه

أ هتلرسطتمهتلع لع هتلاوهت الندته فبد هطدسم هتلال  دط،هل دطمهتت  ةد مهتألؽفد له

لهتصط  بهإل هتلؽدس ،ه سد هأ هتلدصكالضه،هكد نالتهأكثدطهتدوططت ه ظدسم هتلال  دطهمدلهم

تصن ف.هو سهتنب ؽتهةص  هتلظسم ه وهضؼالملم،ه دسل  هأ هتلدصكالضهضؼدعالتهتلبعس د مه

هتلس تد هت ماع   د  تلعؽسح ،ه وه  لهأ هتصن فهضؼدعل 
 29)

.هوةدصتهطدسلهز لد ه  ؽبد ه

وتلب  دد مهت ماع   دد ،ه ددسهتد ددطمه سدد هه سدد هأ هتت  ةدد مهتألؽفدد لهنحددالهتلع اعددا

نحالهؼدسسو،همعد هطؽداس وهإ دستزهتلسدطتمجهتلنفؽد  هوت ماع   د هتلادوهمدلهددونل ،هأ ه

ت حسفهتبسط  ه وهتت  ة تلمهةص  ،ه ح مهتاحاللهملهتلؽدس هإلد هتصط د ب،هوشلدكهةداله

هتلع سالب.

 تد هتلادوهأ هملهتلس لهتلالتػ ،هأ ه عس د مهتلال  دطهتلقؽدطيهتلادوهو بدته دوهتلسه-ز

طبدد شه  لدد هتألؽفدد ل،ه عددسمهإلدد هتشددالط همددسضك تلم،هأوه عبندد ه ذددط،ه عددسمهإلدد ه

تشالط همر   تلمهتصزضتك د ،هوشلدكهطبندو،هأند هلدمهطبدسه عقدسوضةمهتفؽد طهتلانس لد مه

تلح زطدد ه ددوه دد لعلمهت ماعدد  وفهوشلددكهططمدداه  س بدد هتلحدد له،هإلدد هأ ه عس دد مه

 همر  دد تلمهتصزضتك د .هو دوهةددصتهتلال  دطهتلادوهددلسة هتألؽفدد ل،ه دسهؼد  طمه سد

تلؽدد   ،هت شدد طهإ ددس)هتلسضتؼدد مهتلاددوهأ مططددته سدد هم اعدداهمل ددط،هأ هتلرسددطتمه

تلع لعدد هتلن معدد ه ددلهتلال  ددط،ه ددسهؼدد  طمه سدد همر  دد مهأؽف لدد فهولس دد  ه طدد ضه

تلال  دددطه سددد هتلعر  ددد مهتصزضتك ددد هلألؽفددد ل،هؽسسدددتهتلسضتؼددد همدددلهتألؽفددد له

أ هططؼدعالتهطدالضت هددا ،ه هه9967 هتلحطبه دوه د  هتلفسؽ  ن  لهتلصطلهذسطوته  

 س هتلاب  ل.هو بسهتحس د هتلطؼدال ،هتسد لهأ ه  دطاهتلحدطبهومد هتؼدعنا همدلهمب ند اه

و   ،ه سهؼ  طمه  هضؼالملم.ه سقسه  ؽتهةص  هتلطؼال ،ه  ل هتللساهتلصيهتبطعه
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 ظد هل هتألؽف ل،هو سهتعثسته  ل هتللساهةدص  ،ه د لس اللهإلد هتلعدد ضتمفهذشد  همدله

تل  ئطتم،هأوهمش ةساهتلن غهتلصطلهز نالتهتحتهتألنق ع،هأوهتلظدالضهتلسشدب هألولتدكه

تلددصطلهمدد تالته ددوهتلبددطتل،هو ددسه ددطظمهأ شدد ؤةم
 40)

.هكعدد ه  ؽددتهضؼددال هتألؽفدد ل،ه

مندد ظطهتلحددطب،هتلاددوهتعثسددته  لعؽدد طهػددعله الت دد هتلعلدد مططلهو  ددشهتلظددد ضه

ططدقهمدطتلهتلقظدد وطدالضهتلحطتئدقهلسؽد  ضتمهتلادوهت اط دته د همد نسوهتل 
 49)

.ه

كصلكه  ؽتهةص  هتلطؼال ،هتلف طاهونق ؼل همدله س د اهوض د همالض د هوؽد ئطاهتحدال ه

 الللدد ،هأوهذ عدد همنظددال  ه ددوهتلبددطتلهوؽدد ئطاهتبسالةدد ،هأوهؼدد  ضاهلنقدد هتلطكدد به

وؽ ئطاهتحال ه اللل 
 43)

ه.

إ ه  ل هتلب عهتلاوهأذصهطب نوهمنل هتألؽفد لهمدطتلهتل  ضطد هتلادوهتبطػدالتهه

اث ضمهلسطلمه  طاهتلا ساهإل ه تلعنقص(هتلصيهطرسظدلمهمعد هطبد نال .هو  لفبد ،هلل ،هتؼ

 ن هضؼال هتألؽف له  ؽتهةص  هتلف طافه سقسه  مهتلعنقصهلس)هتألؽف لهةداله تلفدستئو(،ه

إشهأطس هؼال طم  هأؽف لهتلعر م
 42)

.هوةصتهطسلهز لد ه  ؽبد ه سد هأ هتل  ضطد هتلادوه

طتد ه س لد همدلهتل  دطهوتدطنهتلدسط ض،ه دسهتبطعهلل هتألؽف لهمطتلهتلحطب،هومد هت

أ سطته ع ه هطسيهم    هلسشدك،هتد  دطت ه دوهمر  د تلمهتصزضتك د ،هوةدصتهمبند  ،هأ ه

تلاشدد ؤ هوتلؽددرطط هوتلح ددطاهو قددست هتلعبندد ،ه ددسهؼدد  طمه سدد همر  دد تلمهةددص  فه

و لددسلهتبددسطسل ،هطنسدددوهأو  هتد  ددطه  تدد هتألؽفدد لفهوشلددكه نظتلدد همرسفدد مهتل  ضطدد فه

هاؽن ه بسهشلكهتطت  همر   مهة  لهتألؽف لهملهمسطس.هل 

 انُظزٌت انًفسزة نُثبر انُفسٍت انًتزتبت ػهى انتٓجٍز انقسزي:هه

ن شدد طه ددوهةددصتهتلؽدد   ،هأ هنظططدد هتلب ددعهتلعددابسم،هتبددسهتلنظططدد هتلعن ؼددس ه

ه لافؽ طهتلعش  مهتلنفؽ  هتلن معد ه دلهتلبد شه دوهتلس تد مهتلؽد ن  هتلعراسفد فهولبد ه

ؽس هتلصيهمبسن هناسن هةص  هتلنظطط هزو هؼالتة هملهتلنظطط مهتلنفؽد  ،هأ هؽس بد هتل

تلح  اهتلح زط ه وهتلس ت هتلؽ ن  ،هت ب هتأل طتز،هومنلمهتألؽفد ل،هطباقدسو ه ظدبال  ه

تلدداح مه ددوهتلس تدد هتلعح  دد ه لددم.هوتلحق قدد ،هإ هإددد   هةددص  هتلعباقددستمه دد لهطددفالله

اقد زهأ هةدصتهتلدنعؾهمدلهتلح د ا،هأطدس ه دسضةم،هتألؽف ل،هؼ فؼوهإلد هتل دوغ،هوت  

هول ػه نم  نلمهتد  ط .هه

ومددلهةندد ،هتسددطظهأةع دد هةددص هتلنظططدد ه ددوهتفؽدد طهتلعشدد  مهتلنفؽدد  هتلاددوهه

طابددطعهللدد هتألؽفدد لهتلددصطلهطب شددال ه ددوهتلس تدد مهتلعشدد ساهتلعراسفدد فهو ادد هنسددمه

ها اف ط  هةص هتلنظطط ،هن سهلعتم  ،هأ هنبطػل ه س هتلنحالهترتو
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تسددكههLearned Helplessness دد ز هشيه ددسل،هنبنددوه دد لب عهتلعددابسمهه

تلبعس دد هتلاددوهتفؼددوهإلدد هتبسدد مهتلفددطزهأوهتأل ددطتزهتلعؽددالس  ل،ه  لدد هتلقسددالله دد ألمطه

تلالت ا،هأوهت ؼاؽد  هلسعظد طهتلدصيهأ دسهللدم.هوتلحق قد ،هأ هأطدح بهةدصتهت ت د  ،ه

ح همن سق ت هتلنظطط ،هتلاوهتش طهأمطوته سزت هملهتلسضتؼ مهتلا ططس  هلساثستهملهط

  لهم هتش ط،هإل هأ هوػاهتلفطزه دوهمحند هأوهػد ئق هأوهمال د ه ظد  ،هطظدب ه

 س  هإط  زهتلحساللهتلعن ؼدس هلسدارسضهمند ،هكف د ه ابس عد هتل دوغهوتلب دع
 44)

،هوةدصته

مبن  ،هأ هتلفطزهتلصيهأضطسهل هأ هطابسمهت ؼاؽ  هلإلمطتلتمهتلادوهضتسدتهلد ،هؼد  سه

 طت هإلدد ه سدداللهتلعظدد طهتلددصيهأ ددسهلدد ،ه سدد هأ هتكاؽدد بهتل ددوغهوتلب ددعهنفؽدد همؼدد

طقاؼددو،هت ددطتضهتلحددسفه دد لهتروندد هوتألذددط)،ه ؼدد  ه ددلهتلعددساهتل الطسدد هتلاددوه

طؽدادط ل ،هوةدصتهؼ فؼدوهإلد هتطؼد دهت  اقد زهلدس)هتأل دطتز،ه ظدبال  هتلداح مه دوه

تلس ت هتلعح   ه لم،همع هطاطت ه س هشلك،هذفغهزت ب دالم
 45)

وهمالتطدس هتلح د اه،ه د

وتلاعاداه عس ة لد .هكدصلك،هومددسه،هأ هطدبال  هتلداح مه ددوهتلس تد هتلعح  د ه دد أل طتز،ه

ؼارفغهمله سضتلمه س هتبسمهتل ط هتلاوهطامهملهذ لل هتلؽ  طاه سد هتأل دستف،ه

و ؼ ع هتسكهتأل ستفهتلاوه  صم   هتلؽ  طاه س ل 
 46)

ه.

تأل ددستفهتلؼدد ل  ،هلددلههوتسددكهتلعؽددول ،هتبددسهمددالةطهتلنظططدد ،ه عبندد ،هأ ه

تعن هتأل طتزهتلفطط هتل     ،هلابسمهتل ط هتلاوهطامهمدلهذ للد هتلؽد  طاه سد هةدص ه

تأل ستفهأوهتلاب م همبلد فهول دوهطثسدتهؼد س  ع  ،ه طػد ا هتلق ئسد اهأ هتلفدطزهتلدصيه

هطابطعهإل همال  هػ لؾ،ه هطؽا  اهتلارسضهمن ،هكف  ه ابس ع هتل وغهوتلب ع.

تلا دد ضبهتلاددوهأطسددته  لدد هطددح هتلفطػدد  هتلاددوهتن سددقههأمددط)هؼسؽددس همددله

منل ،ه فدوهإ دس)هتلا د ضبهتلادوهأمطتةد ،هوػداهم عال د همدلهتل د بهمنفدطزاه دوه

طددن زطقهمدسقدد ،هوةددوهأمدد هأ هت ددال هم لط دد هأوهتظددسضهمنلدد هأطددالتت  ههدددسطسا،ه ه

لهزتذد هتع نل هملهتلاح مه ل هأوهإؼ  تل .هولقسهتس لهأ هتل  ب،ه بسهمساهتسسأه د لا ال

تلظن زطق،هطمهطسسأه س ل ه  ل همدلهت نع د ع،هطدمه بدسهشلدكهتسدسأه  لنسد ح.ه  دسهأ هةدص ه

تل دد ب،هتاال دد ه ددلهتلحطكدد ه بددسهمددساهوم ددعا،هو ددسهلددال ع،هأ هوػدداهتل دد به ددوه

مال  هط ئػهطظب ه س ل هتلارسضهمن ،هطنالوه لد هتلحد لهإلد هتلابدطعهإلد ه  لد ه

أذدصمهتبد نوهمدلهتلرعداللهوتلؽدسس  هو قددست هنفؽد  ه ططسد همدلهت كاتد ب،ه دسل  هأنلد ه

تلشل  هوتللعتل،هإل هم ن همب ن تل هملهتػ طت  مهتلنال 
 47)

ه.هه

كصلكهأمط)هؼ س  ع  هوم طط،هت ط  هأذط)ه س هتل  ب،هو سهتالط ه  ل هه

إل هإطس مهطح هتلفطػ  هتلاوهتؽانسهإل ل هنظطط هتلب عهتلعابسم.ه فوهةص  هتلا ط د ،ه
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تلظددن زطق،هطددمه ؽددعتهإلدد هطدد فهم عال دد م،هتؼددان زت هإلدد هوػددبتهتل دد بهزتذدد ه

تلعب ل  هتلا ططس  .ه وم هتلع عال د هتألولد ،ه قدسهتبطػدتهإلد هطدسم هكلط  ئ د ه ه

تؽا  اهتلؽ  طاه س ل ،هأوهتللطبهمنل ،هوأم هتلع عال  هتلث ن  ،ه قدسهتبطػدتهإلد ه

،ه ددد  هطدددسم هكلط  ئ ددد همع طسددد ،هو دددسهأت حدددتهللددد ه ططددد هتللدددطبهمنلددد .هوأذ دددطت ه

تلع عال دد هتلث لثدد ،هك نددتهم عال دد هػدد    ،هلددمهتابددطعهإلدد ههتلعب ل دد هتلا ططس دد ه

تلعاعثس ه  لظسم هتل لط  ئ  .هو سهتس لهملهتلناد ئج،هأ هتلع عال د هتألولد ،هأظلدطمه

تؼاؽ م  هلإلمطتلتمهتلا ططس  ،هوأنل هلمهتظلطهأط همح ول هلسلطوب،ه ندسم هأت حدته

،هلل ه طط هتلارسضهملهتلظسم هتل  لط  ئ  فهوشلكهططماهملهوملد هنظدطهتلسد  ث ل 

إل هت اق زهد يه  لهطفاللهتل  باهأ هأط همح ول هلسارسضهملهتلظسم ،هؼدانالوه

  لفش ،هوةدصتهطبندوهطدطت  ،هأ هتل د بهأش ندتهلإلمدطتلتمهتلعبدساهللد ،هومدلهطدمه

أذصمهتباقس،هتن هلمهطبسه نم  نل هإ ستفهتد  طه وهتلعال  هتلعح ؾه ل 
 48)

ه.ههه

و وهت ط د هأذدط)،هت د زهت دال همع طسد ه دوهإمطتلتتلد هتلا ططس د ،هلسا ط د هه

تألولدد ،هوػدداهؼدد س  ع  هومدد طط،هك  دد  ه ددوهلط دد همقؽددع هإلدد ه ؽددع لهتطندد ل،هو ددسه

وػدداه دد معه  نلعدد ،هطؽددل هتما دد ظ .ه ومدد هتلقؽددمهتألول،ه لددالهم لددطبهو  دد هطددامه

 لالهل طهم لطب،هطمه بدسهتبططغهتل  بهإل هطسم هكلط  ئ  ،هوأم هتلقؽمهتلث نو،ه

شلكه ؽعتهتل  بهإل هم عال ا ل.هإشهوػبتهتلع عال  هتألول ه دوهتلقؽدمهتألول،ه

ه وه  لهوػبتهتلع عال  هتلث ن  ه وهتلقؽمهتلث نو.ه

وتل سططه  صدد ضا،هأ هتلقؽدمهتألولهمدلهتلدط د هتلا ططس د ه هطاد  هلس د ب،هه

مهتلثدد نو،هطادد  هلس دد ب،ه ططدد هتللددطبهمددلهتلظددسم هتل لط  ئ دد ،ه ددوه دد لهأ هتلقؽدد

ه طط هتللطبفهل وهتا ن هتلظسم هتل لط  ئ  .ه

ولقسهتس لهملهتلنا ئج،هأ هتلع عال  هتألول هملهتل  ب،هتبسعدتهت ؼاؽد  هه

لسعال  هتلا ططسوهو س هإ دستلهأطد همح ولد هلسلدطبهمند .ه دوهتلعق  د ،هأ هتلع عال د ه

مدلهتلظدسم مهتل لط  ئ د ،ههتلث ن  ،هأظلطمهنع   هملهتلدابسم،هطاعثد ه ؽدط  هتللدطب

وأ هتصمطتلتمهتلعاسب ،هلمهتبعسهإل هتبس عل هت ؼاؽ  هلسعال  هتلا ططسو،هوملهطدمه

تلشبالضه  لب عهإظتل 
 49)

ه.

وةن نهت  ضبهأمططته س هتلسشط،هتلد ط همنل ،هتلاثستهملهطح هتلفطػ  هه

مع طسد هلاسدكهتلاوهتؼانسمهإل ل هنظطط هتلب دعهتلعدابسم،هوك ندتهإمطتلتتلد هتلا ططس د ه

تلاددوهأمططددته سدد هتلح التندد م.ه فددوهإ ددس)هتلا دد ضب،ه ؽددعته  ندد هتأل ددطتزهإلدد ه

م عددال ا لاهت ططس دد هوػدد    .هوك نددتهتلع عال دد هتلا ططس دد ،ه ددسهدرظددتهأنلدد ه



 الاطفال والهتجري امقرسي                                 3112-1ج -اجملدل امثامن –مكتاب امس نوي ا

 
434 

تبددد نوهمدددلهتل ر ددد ،ه دددوه ددد لهأ هتلع عال ددد هتلؼددد    ،ه هتبددد نوهمنلددد ه عالمددد ه

 دسزت همدلهتلعشد  مهتلادوهتلاشر ضهتلنفؽو،هطمه بسهشلكه دسمتهإلد هتلع عدال ا ل،ه

طظب ه سل .هوتس لهملهتلنا ئج،هأ هتلع عال  هتلا ططس  ه تلع عال  هتلاوهتب نوهمله

تل ر دد (هأظلددطمهتنرف ػدد  همسحالظدد  ه ددوه دد هتلعشدد  م
 50)

،همق ضندد ه  لع عال دد ه

تلؼ    .هوةصتهطثستهططت  ،هإ هإط   هتلفطزه  ل ر  ،هؼا بس ه  معت ه دلهتالم د ه

 ،هوملهطمهتلؽ  طاه س ل ،هؽسق  هلعنظالض هتلشرظو،هوةالهتألمطه   ت ه  ططق همب ن

تلددصيهطس بدد هإلدد هأ هطاال دداهإ ددستط  هؼدد ت ه ددوهتلعؽدداقس .هإشهطظددب ه س دد هتلدداح مه ددوه

م طط تل 
 59)

ه.

ومددلهتلا دد ضبهتلسشددطط هتلاددوهأطساددتهطددح ه طػدد  هتلنظططدد ،هتسددكهتلاددوهه

،هطدمه بدسهشلدك،ه طػتهتأل طتزهإلد هػالػد له  ل د ،هطظدب هتلداح مه دوهمؽداالتة 

 س تهللدمهمالت د هتذاس ضطد ،هتشداع ه سد ه دسزهمدلهتلعشد  م،هو دسهؽسسدتهمدنلم،ه

تقسطمهتلحساللهتلعن ؼس هلل .هولقسهكشدفتهناد ئجهةدص هتلا د ضب،هأ هتأل دطتزهلدمهطاع ندالته

ملهإط  زهتلحساللهتلع سال  هلسعش  مهتلاوه سمتهللم
 53)

ه.

وتلسشدط،هأ هطعد هز ئد هوتل هم ن هتلا  ضبهتلاوهأمططدته سد هتلح التند مهه

مؽاعساهملهوت اهتلح  اهتل الم  ،هأطساته ش  هططط ،هطح ه طػ  هتلنظطط ،هومله

ةص  هتلس ئ ،هأ هكس ضهتلؽل،هتلصطلهطسذسال هتلعؽاشف ،هطظلطو هطبال  ه دوهتلداح مه

 ح  تلم،هوتلسل  ه س هشلك،هأ هألس هنش ؽ تلمهزتذ هتلعؽاشف ،هتامه    اع زه س ه

ملهزو هةد  ل،ه هطؽدا  بال هتدس  طهأمدالضةمهتلشرظد  هترذططل،هوأنلم
 52)

.هكعد ه

و مس،هإ هتلؽ ن لهو ؼ ع هأولتكهتلصطلهطسضمه حقلمهأ   م  ه ؼ ئ  هؽالطس هتلعدسا،ه

ؼ  سو هأنفؽلمهمص ن لهلإلمطتلتمهتلعبساهزتذد هتلؽد ال ،ه سد هأ هتقد ز هتلدعمل،ه

ن ،هأ هإ مدطتلتمهتلؽد ل،هتن داليه سد هؼ عطسةمهت  ف  هماهتألمالتلهتلؽ ئسا.هوإشته سع 

 طتؼد همشدسزا،هتعنداهتلؽد ن لهمدلهتنف ددصهمحد و تلمهتللطو  د ،هأزضكند ه  لد هتل ددوغه

وت ؼاؽدد  هتلشدد ئب ه دد لهطددفال لم.هومعدد هطعطددسهمددله  لدد هتل ددوغهوت ؼاؽدد  هةددص  ،ه

تالتضزهتألذس ضه له د  مهتللدطوبهتلادوه ظدسته دوهتلؽد ل،هإشهأ  دسمهإل د همدطاه

نل هوػبته وهظنعتن هتنفطتزط ،هوةالهتألمدطهتلدصيهظتزهمدلهأذط)،هوك  همظ طة هأ

مب ن تل هو  مل ،هأوهأنلمهدد ةسوته دو هأ  دنلمهأولتدكهتلدصطلهةط دالتهمدلهتلؽد ل،هو دسه

لقالته دافلم،هتطدطهإؽد  هتلب د ضتمهتلن ضطد ه سد لم.هو دصلك،ه دن ه قد لهتلؽد ن لهزتذد ه

للدطوب،ه ؼد  ه دلهظنعتن تلم،همساهظمن  ،هؼد طلعلمه سد ه سدالله  دطا،هتؼداح ل هت

تبددططغه  دد تلمهإلدد هتلر ددط.ه  ددسهأ ه دد لهةدد  لهؼدد  ال همراسفدد  هتع مدد  ،ه ددوه دد له

إذس ضةمه له طبهتص طتعه نلم،ه سد هأ هتحسطدسهمال دسهتص دطتع،هؼد عطسةمهؼدب زاه



 حسن محمود شامل                                         3112-1ج -اجملدل امثامن –مكتاب امس نوي ا

 
435 

همدلهلحظد هتصذسد ض،هو اد هم دولهتلعال دسهتلعقدطض.هو دسهطابدطعه وت ال م  ،هت ادستل 

 نع هط اشفال ،هت هإزتضاهتلؽد ل،هك ندتهتردس لمفهة  لهإل هطسم هنفؽ  هدسطسا،ه 

وشلددكهلحددثلمه سدد هتلابدد و همبلدد ،ه سددطهتقددسطمهمبسالمدد مهطددططح ه ددلهأوػدد  لمه

تلشرظ  .هو وهةصتهتلظسز،هطش طهؼ س  ع  هإل هتلح ل هتلنفؽ  هتلؽ ت هتلادوهتبدطعه

تلف ان م د ،هتطدطهإذسد ض همدلهم ند هه-لل هأؼ طهأمطط دو،ه دوهأطند لهتلحدطبهتألمطط  د 

لف اندد م  ل،هأنلددمهؼدد  سقال هؼددطت  ه ددوه دد لهتب وندد همبلددم،هو ددسه ددسزوتهلدد همال ددست هت

صؽ  هتلؽطتح.هوتلعلمه وهتألمط،هأ هإذسد ض ه دله دطبهإؽد  هؼدطت  ،هأز)هإلد ه

تحؽ له  لا هتلنفؽ  .هإشه سأمه س  همظ ةطهتلؽب زاهوت ضت د ح،هول ند هتبدطعهإلد ه

س دد  همددلهإزتضاهطددسم هنفؽدد  هدددسطسا،ه  نعدد هتكاشدد هت هإؽدد  هؼددط ت  ،هكدد  هذ 

تلؽدد لفهوشلددكهلؼددع  هتب وندد همبلدد ،هوةددالهتألمددطهتلددصيهأ ؼدد هإلدد هتددسةالضه  لادد ه

تلنفؽ  .هو سهكشد هةدصتهتلادسةالضه دلهنفؽد ،ه عظد ةطهؼدسالك  ه سطدساهمنلد اهتلحدع ه

وت كات ب
 54)

هتألذ دطه ،هوإةع لهتلعظلطهتلشرظو،هوت  اب زه لهترذططل،ههولبد ه

 ولهتل ب  ،هكع ه عله لهتلنال ،همع هأز)هوتلحد لهةدص  ،هملهشلك،هأن ه عله لهتن

إل هتبطػ هإل هتص   لهوتصضة  هتلشدسطس،هطدمهمد مه بدسهمدساه ظد طا
 55)

.هوةدصتهإ ه

زله سدد هدددول،هإنعدد هطددسله سدد هأ هإذفدد  هتلفددطزه ددوهتلددارسضهمددلهمشدد  طهتلب ددعه

 ه هوتل وغ،هؼ فؼوهإلد هتدسةالضه  لاد هتلنفؽد  ،هوض عد هطد زيهةدصتهتلادسةالضهإلد همد

هطحعسه قس  .ه

هإ ه قد لهتألؽفد لهزتذد هتلعندعل،هو دس هتلؽدع حهللدمه د لرطوع،هه كصلك،هو مسه

ؼ فؼوهإل هتبس علمهتصش   هلإلمدطتلتمهتلعاردصاهمدلهم ند هتأل دالطل،هوؼد  النال ه

هتألةدمهةند ،هأ هتلق دالزه  عطوضهتلال ت،هأكثطهت  ف  هماهتألوػ يهتلعح  د ه لدم.ههولبد ه

 بسلمهطشبطو ه ظبال  هت  وظة ،هأوهتلدارسضهمنلد ،هتلعفطوػ ه س هتألؽف ل،هؼا

هتلشبالضه  ل وغهمطتلهتلظبال  مهتلاوهطالتملالنل ه وهت  وظه قس مهملهةصته وملهطمه

وةن نهتل ث طهملهتألمثس هتلعؽاعساهملهتلح  اهتل الم  ،هتلاوهتسطظه  ل ه ش  هه،هتلنالي

تهتلؽد   ،هأ هطعد همسو،هتلعظ ةطهتلؽسالك  هتلستل ه سد هتلب دعهتلعدابسم.هنشد طه دوهةدص

ؼسس لهأؼ ؼ  ل،هطؽاث طت هتلب عهتلعابسم
 56)

ه،هةع اهه

هأ هتلب عهتلصيهطب نوهمن هتأل طتز،هططماهإل هنال  لهملهتلبالتم اهه-9

 وم هأ هت ال هزتذس  ،هوأم هأ هت ال هذ ضم  .ه   هك نتهزتذس  ،ه و هشلكهطبنو،هههههه

هلعؽ ول ه لهدبالضةمهأ هتلرظ ئضهتلشرظ  هتلاوهطاعااه ل هتأل طتز،هةوهت

ه
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 دد لب ع.هوإ هك نددتهذ ضم دد ،ه دد  هشلددكهطبنددو،هأ هتلعالت دد هتلعح  دد ه لددم،هةددوه

هتلعؽ ول ه له  ل هتلب عهتلاوهطب نال همنل .ه

أ هتأل طتز،ه سهطبعو هدبالضةمه  لب ع،هإل هت ؼاقطتضهوتلثس مهتلنؽسوهلسعالت  هه-3

تلعالت  هتلعح   ه لم،ههتلعح   ه لم،هأوهتلب ػ،هإشهطبعو هدبالضةمه  لب عهإل هأ 

تاؽمه د  بهت ؼاقطتض.هو سهت ال هةص  هتلعالت  ،هؽ ضئ ،هأوهم  ا ،هوةالهتألمطهتلصيه

هطفؼوهإل هل  بهتلالػالحه  له  لاوهت ؼاقطتضهوتل ؼاقطتض.ه

 انؼٕايم انًؤثزة فً انخبزة انًزتبطت ببنتٓجٍز انقسزي: 

ال  دطهتلقؽدطي،هؼدا ال هتش طهتلس ئ ،هأ هترط ضهتلنفؽد  هتلعاطتسد ه سد هتله 

أدسهوؽواه س هتألؽف ل.هوؼاوذصهمنح هؼسس   ،ه د هأ هةدص هترطد ض،هؼدا ب هتألؽفد له

 وهوػاهنفؽوهموظو ،هطظب هتلانس ه بالت س ،ه س هأ هدساهةص هترط ض،هتباعسه س ه

ه سزهملهتلبالتم هتلاوهطنسدوهمطت  تل ،هومنل ه س هوم هتلاحسطساه

 انؼًز: -1

تن  ،هأ هتألؽف لهتل س ض،هتكثطهتوططت ه د لرسطاهتلن معد ه دلهتش طهتلال  ئاهتلع س 

تلال  طهتلقؽطيهملهتولتكهتلظد ض،هوةصتهتلطتيهل هم هطؽنس ه س هطب سهتلسضتؼد مه

(هؼدن ،هكد نالته93-6تلع ستن  .هإشهتف دسه،هأ هتألؽفد لهتلدصطلهتطتو دتهأ عد ضةمه د له 

أكثطهتوططت ه  لرسطتمهتلن مع ه لهتلظسم مهتلنفؽ  
 57)

وةصتهط دطه ق ق هأؼ ؼد  ،هه.

أ هوةددواهأ هتقددس هتألؽفدد له ددوهتلبعددط،هؼدد  بسلمهأكثددطهو  دد  هوزضتطدد ه  ألوػدد يه

تلعح   ه لمفهوأل هتلاقس ه وهتلبعط،هؼ  بسلمهأكثطهزضتط ه حق ق هم هط طيه الللمفه

 لمهأكثطهتوططت ه حق ق هتألوػ يهتل  ضط .هو س هتلنق غهملهشلك،هتألؽف لهتألطددطه

لهط لسال ه ق ق هتألظم مهتلاوهتب نوهمنلد هأؼدطةم،هإلد هم ند هشلدك،هأ هؼن  ،ه ل  

و دد لمهط دد زهط ددال هػددب ف  ه عؽددسس مهتأل ددستفهتلاددوهتبطػددتهللدد هأؼددطةم.هلددصته دد  ه

توططةمه لص هتأل ستف،هؼ  ال هأ  هملهتوططهأ طتنلمهتل س ض،هوةصتهتلطأي،هل هم هطؽنس ه

 مهؼدحسته  ند همدلهتر د ل،هإشه س هطب سهتلسضتؼ مهتلع ستن د .ه فدوهإ دس)هتلسضتؼد

ؽسستهمنلمهشكطهتلعش  مهتلنفؽ  هتلاوهأذصهطب نوهمنل هأؽف للمه بسهتص ظ ضهتلصيه

هػطبهتلعسطن هتلاوهطب شال ه  ل .ه

وتل ددسططه  صددد ضا،هأ هأؽفدد لهةدد  لهتر دد ل،هكدد نالتهطادد  بال ه ددطتم لمه ددوهه

عدد  هأ هأ عدد ضهإ ددس)هزوضهتلبددطعهتلؽدد نع ئو،ه نددسم هػددطبهتص ظدد ضهتلعسطندد ،ه س

(هؼدن .هو دسهتسد ل،هأ هتألؽفد لهتلدصطلهتطتو دته93-3ة  لهت ؽف لهتطتو ته  له 
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(هؼن ،هك نالتهأكثطهتدوططت ه د لرسطاهتلن معد ه دلهتص ظد ض،همدله93-6أ ع ضةمه  له 

أولتكهتألطدطهؼن  ه
 58)

ه.

(هؼدنالتم،هأ د ه6وطؽاناجهملهناد ئجهةدص هتلسضتؼد ،هأ هتألؽفد لهتأل د همدله ه

هرسطاهتلن مع ه لهتلظسم هتلنفؽ  .هتوططت ه  ل

ومدد هطلعندد هةندد ،هأ هتألؽفدد لهتألكسددطهؼددن  ،هةددمهأكثددطهتددوططت ه رسددطاهتلال  ددطهه

تلقؽددطيفهوةددصتهططمدداهإلدد هأؼددس بهمابددسزاه،همنلدد اهأ هةدد  لهتألؽفدد له دد لطلمهمددله

و  لمه حق ق هم هط طيه الللم،ه ونلمهطفاقطو هإل هتلرسطتمهتلح  ت  هتلاوهتؽ  سةمه

 هتلاب مدد همدداهتلعالت دد هت ماع   دد هتلعانال دد ،همعدد هطاطتدد ه سدد هشلددك،ه سدد هتتقدد 

طبال  هتناق لهتألؼ ل  هتلعن ؼس ه وهتلاب م همبل ،هوةصتهؼ  زيه  س ب هتلحد لهإلد ه

هطبال  هتلاالت قهماهتلس ت هتل سطسا.ه

كددصلك،ه دد  هتألؽفدد لهتل سدد ض،هؼدد  النال هأكثددطهتددوططت ه  رطدد ضهتلعاطتسدد ه سدد هه

 لهطسضكال هأ هأؼطةم،هلمهتبسه  زضاه س ه ع ط هأ طتزة تلال  طهتلقؽطي،ه 
 59)

ملهه

ػطضهتل ع   مهتلعؽسح ،هوةصتهؼ  زيه لمهإل هت  اق زاهأ هتلب لمهتلعح ؾه لم،هلمه

طبسه من  ،هوأن هأطس هأكثطهذ الضا،هوةصتهت  اق ز،ه سهطس اه لمهإلد هتقس د ه   د تلمه

 هأ هتلال  دطهتلقؽددطي،هؼد  ال هأدددسهت ماع   د همداهأ ددطتنلمه دوهتلس تدد هتل سطدسا.هكعدد

وؽواه س هتألؽف لهتل سد ض،ه د لهطدسضكال ،هأ هأؼدطةم،ه قدسمهتل ث دطهمدلهمعاس  تلد ه

وأطاللل هتلع ل  ،ه ؼ  ه له قست هو ستتل هتلؽ ن  ،همع همبسل هتب نوهمدلهتلحطمد  ه

،هوةصتهؼسّ هلل ه  س ب هتلح ل،هطبال  مهمب ش  ،هوتلعلمه وهتألمط،هأ هت  اظ زي

ةص هتلعب ن ا،ه سهتنب ؽتهؼسس  ه س هتألؽف ل،هإشهأذصوتهطشبطو ه  أللمهمطتلهتلال  طه

تلصيهمب هأؼطةمهتب نوهتلفقطهوتلحطمد  ،هومعد هظتزهمدله  ملدمهةدص ،هت هأ عد ضةمه

لن مبد هلعشد  مهأؼدطةمفهوألنلدمهل دطهتلظد طا،هلمهتبسهتع نلمهملهإط  زهتلحسداللهت

  زضطله س هترس ضهأؼطةمهملهمب ن تل هتلعب ش  ،ه و هتلعاال ا،هأ هتشدلسهأ دالتللمه

تلنفؽ  ،همعطست هملهتلاسةالض،هت هتؼاعطمهترط ضهتلن مع ه دلهتلال  دطهتلقؽدطي،همدساه

هؽالطس .ه

ومددلهتألؼددس بهتلاددوهت بدد هتألؽفدد لهتل سدد ضهأكثددطهتددوططت ه رسددطتمهتلال  ددطهه

تلقؽددطي،هدددبالضةمه دد  لاطتبه ددلهتلس تدد هتلاددوهنع ددالتهإل لدد .ه سقددسهتسدد لهمددلهو دد ئاه

تلع ددست ،هأ هةدد  لهت ؽفدد لهتلددصطلهتؼدداقطوته ددوهتلس تدد هتل سطددسا،هأذددصوتهطشددبطو ه

  لدط  ه  ل ،هوأنلمهط سو هطبال  ه وهت نسم عهماهت طتزةد .هكدصلك،ه د  هتلانس لد مه

 تدد ،هك نددتهل ددطهمولال دد ه  لنؽددس هللددم،هوةددالهت ماع   دد ،هتلاددوهتشدداع ه س لدد هةددص هتلس
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تألمطهتلصيهظتزهمله ساهتلاوططه رسطاهتلال  طهتلقؽطي.هكع هأ هةص هتلس ت ،هلمهتداع له

ملهإدس يه  م تلمهت ماع    هتلعاعثس ه   ناع لهإل همع   هتأل طت .هو دسهظتزهشلدكه

زه دسا،ه دوه د لهملهمب ن تلمهتلنفؽ  ،ه س هأ هت لاطتبه لهتلس ت هتل سطدسا،هؼد عزت

هتنرف عهمؽاال)هت ؼن زهت ؼطي.ه

 انجُس: -2

ن شد طه دوهةدصتهتلؽد   ،هأ هتلسضتؼد مهتلادوهتن ولدتهترطد ضهتلنفؽد  هتلعاطتسد هه

 س هتبطعهت ؽف لهإلد هتلال  دطهتلقؽدطي،هلدمهتاالطد هإلد هناد ئجهنل ئ د هو  ؽبد ه

ظدسز،هنث دطه  ع هطاظ ه اوط طه  م هتل نػه وهذسطاهتلال  طهتلقؽدطي،هو دوهةدصتهتل

تلؽ تل لهترت  ل،هةع اهة هأ هتل نػه  م هم ططه وهذسدطاهتلال  دطهتلقؽدطيعهوتشته

ك  هتل نػه  م  هم ططت ،هأيهتل نؽ لهأكثطهتوططت هملهنظ ط هترذدطه رسدطاهتلال  دطه

هتلقؽطيعه

و قددسضهتبسددقهتألمددطه  لؽدد تلهت ول،هنقدداللاهأ هو دد ئاهتلع ددست ،ه ؼدد  ه ددلهه

 دوهمؼدعالنل همدلهتلسضتؼد هتلح ل د ،هتطسادتهأ هتل دنػ،هطبدسهتلسضتؼ مهتلاوهتقادطبه

أ ددسهتلبالتمدد هتلعدد ططاه ددوهتلرسددطاهتلعطتس دد ه دد لال  طهتلقؽددطي
 60)

.هوتلافؽدد طهتلددصيه

ن س همن ؼس  ه وهةصتهتلؽ   ،هط عله وهأ هتأل طتزهملهك هتل نؽد ل،هطظلدطو هتس طند  ه

قؽدطي،هوةدصتهتلاسد طله دوه وهنال   هت ؼا    ،هإظتلهتلرسطاهتلن مع ه دلهتلال  دطهتل

ت ؼا    ،هطنقؽدمهإلد هندال  لهتطند لاه  مد هتلنداليهت ول،ه لدالهطشداع ه سد هتؼدا    ه

ت   دد  ،هوةددصتهطبنددو،هأ هأ ددسهتل نؽدد ل،هط ددسهطددبال  ه ددوهتلاالتطدد همدداهتلح دد اه

هت ماع    ،ه بسهتبطػ هإل هذسطاهتلال  طهتلقؽطي.ه

 ددست ،هوةددصتهتلندداليهمددلهوأمدد هتلندداليهتلثدد نو،ه لددالهطشدداع ه سدد هتؼددا    هت ه

ت ؼا    ه سد هتلنقد غهتع مد  همدلهتؼدا    هتلنداليهت ول،هوةدالهطبندوهطدطت  ،هأ ه

أ ددسهتل نؽدد ل،هطؽددا  اهتلاالتطدد همدداهتلح دد اهت ماع   دد ،هزو هطددبال  هتددصكط،هأطددطه

تبطػ هإل هأ ستفهتلال  طهتلقؽطي،ه س هأ هةدص هت ؼدا    ،هؼدالتلهك ندته،هت دست ه

ال)هملهتلاوططه  لرسطاهتلن مع ه لهتلال  طهتلقؽطي،هوملهت هت    ،هتنع هت دطهمؽا

هتلظبال  ه ع   هنؽ  ن ،هو صلكهطبسهتل نػهأ سهتلبالتم هتلع ططاه وهذسطاهتلال  ط.ههههه

أم ه ظسزهتلؽ تلهتلث نوهتلعابسقه  لفطو هتلح طس ه  لهتل نؽد ل،هنشد طهأ هههه

  ه دوهت ؼدا    هتلعابسقد هتأل طتزهملهك هتل نؽد ل،هكعد هتددطن هؼدسف  ،هطظلدطو هتس طند

 رسددطاهتلال  ددط،ه  ددسهأ هو دد ئاهتلع ددست ،هتشدد طهإلدد هأ هتصندد فهأكثددطهتددوططت ه رسددطاه
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تلال  ط،هوأ هطع هم دطتمهتثستهشلدك،همدله  نلد اهأ هتصند فهطدالتمللهطدبال  ه دوه

ه هطعداس لهتألؼد ل  ه تلاب م هماهتلؼدالؽهتلعطتس  ه  لال  ط،هوةصتهطش طهإلد هأنلدل 

وهتلاب م همبل ،همع هط زيهوتلح لهةص ،هإل هظط زاهمؽاال)هتلقسدقهتلحد زفهتلعن ؼس ه 

لسطلل،هوتش طهتلع دطتمهكصلك،هت همش  طهتلراللهوتلؽدسس  ،هأذدصمهتد ظ هتل ث دطه

،همطتلهتأل ستفهتلعطتس  ه  لال  طهتلقؽطي،هوةدالهتألمدطهتلدصيهز داه لدلهإلد ه منلل 

إلد همد ه هطحعدسه قسد  .هكعد ههتلسق له وهتلعند ظلفهو دس همس ض الد فهذشد  هتبطػدلل

تش طهتلع دطتم،هأ هتلال  طهتلصيهتبطػتهل هتؼدطهتألؽفد لهمبد هتصند فهت اؽد ه

 ؽ ؼ  همفطؽ هت   هتلانس ل مهتلح زط ه وهتلس ت هتلعح   ه لل،هوةدصته هطبندوه،هأ ه

تلصكالض،هلمهطظلطوتهتوططت ه و ستفهتلال  ط،ه  هأظلطوتهزضم هكس طاهملهتلادوططه لدص ه

هف،هكع هتش طهو  ئاهتلع ست .هتأل ست

وةندد هنظدد هإلدد همؽددول ه  ددسهمددلهتصددد ضاهإل لدد هوةددو،هأ هتل نؽدد لهأظلددطتهه

زضم هملهتلاوططه و ستفهتلال  ط،هولب هت ذا لهتلح ط ه وهتلاوططه  نلع ،هط عدله

 وهؽس ب هت ؼدا    هتلعبسدطاه ند .ه د شتهكد  هتلدصكالضهطبسدطو ه دلهتدوططةمه و دستفه

وتلعالتملد ،هتلعاعثسد ه  لالسطدسهوتلال  دسهألولتدكهتلدصطله عدسوتهإلد ههتلال  طه   نفب ل

 طم نلمهملهمعاس  تلمهومن ظللم،هأوهتؽسسالته قا ه بدغهأ دطتزهأؼدطةم،ه دن هتصند فه

  زاهمد هطبسدط ه دلهتدوططةله د لعالت  همدلهةدصتهتلندالي،ه د لراللهوتلح  د هوتلحدصضه

اهتلال  ط،ه  سهأنلع هطراسف  هوتلؽسس  .هو صلك،ه ن ههك هتل نؽ لهطظلطت هتوططت ه رسط

 وهنال   هت ؼا    هتلعبسطاه لهتلاوطط،ه س هأ هنال   هت ؼدا    ،هتاقدطضه عالمد ه

هتلانشت هت ماع    هتلؽ ئساه وهتلع اعا.ه

 االقخصبدٌ:  –انًسخىي االصخًبعٍ  -3

لقددسهتطساددتهم  ظددد مهتلع ددست ،هأ هنال  ددد هتلرسددطاهتلن معددد ه ددلهتلال  دددطه 

ت  اظ زيهلألؼطا،هوةدصتهطبندو،هأ هه-عالم هتلعؽاال)هت ماع  وتلقؽطي،هتاقطضه 

ت  اظدد زيهتلددصيهتناعددوهإل دد هه-دددساهتلرسددطا،هؼدداباعسه سدد هتلعؽدداال)هت ماعدد  و

ت  اظ زيهتلعاسنو،ه  زاهم هه-تألؼطا.ه  ألؼطاهتلاوهتناعوهإل هتلعؽاال)هت ماع  و

مالتضزةد هتلع ل د .هتب نوهمدلهػدنكهأ التللد هتلعب شد  فهنا  د هتنرفد عهزذسلد هو سد ه

ت  اظ زيهلألؼدطا،هؼد  بسل هه-وتلعلمه وهتألمط،هأ هتنرف عهتلعؽاال)هت ماع  و

ل طه  زضاه س هتصطف له  لاعتم تلد هت د  هأؽف للد .هومعد هطعطدسهمدلهتلعب ند اهتلعب شد  ه

لألؼطاهتلاوهتناعوهإل هةصتهتلعؽاال)،هتبطػدل هإلد هتلال  دط،هوةدصتهؼ ؼد  هإل لد ه
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ه   ت  همس ه-وةالهتلعلمه-طسا.هوؼ  ال هتألؽف لهأدسهتوططت ه لص هتلعب ن ا،هوملهطمأ س ل 

هت الطلهذسطاهم لع ه لهتلال  ط.ه

،ه ددن هأ ددالتللمهه أمدد هتألؽفدد لهتلددصطلهطناعددال هإلدد همؽدداال)هماالؼددؾ،هأوه دد ل 

تلعب ش  ه وهتطن لهتلال  طهأوه بس ،هؼا ال هأ ؼ هملهأ التلهأ طتنلمهتلدصطلهطناعدال ه

وملهطمهؼ  ال هتوططةمه رسطاهتلال  ط،هت  هملهتوططهأ دطتنلمهإل هتلعؽاال)هتلعاسنو،ه

ترذططلفهوتلؽس هططما،هإل هتلسذ هتلصيهتاعااه  هتألؼطا،هؼالتلهك نتهتناعدوهإلد ه

تلعؽاال)هتلعاالؼؾ،هأوهتل هتلعؽاال)هتلطت و.ه سقسهتس لهملهتلع  ظ مهتلع ستن د ،هأ ه

زو همشق ،هوتل هم ن هشلك،هتألؼطاهتع نته فب هزذسل هملهتسس  هت ا  م مهأؽف لل ه

هأن هتؼلمه وهتلعح  ظ ه س همؽاالتةمهتلح  تو،هتلصيه لفال ه س هتلال  ط.ه

كصلكهنش ط،هإل هأ هتنرف عهتلعؽاال)هتلثق  وهل  الطل،هؼد  زيهو هضطد ،هه

تلدد هإةعدد لهتألؽفدد لهو ددس هت ةاعدد  ه عشدد  تلمه،هو ؼدد ع هتلعشدد  مهتلن دددت ه ددله

تلعؽاال)هتلثق  وهلأل الطل،هطن سقهمله  دطاهمف زةد اهأ هتلال  ط.هولب هتلاطك عه س ه

تضتف يهتلعؽاال)هتلثق  وهل  الطل،هؼ فؼوهإل هظطد زاهمؽداال)هو  لعد هت ماعد  و،ه

وةصتهؼ  زيه دسوض ،هإلد هت ةاعد  ه وؽف للعد ه د لهتبطػدلمهإلد همشد  مهمب ند ،ه

صيهطقس همله ساهوؼ امهمب ل ال ،ه  لهتسسأه  لاش  ،هأوه س هت هتاف  م،هوةالهتألمطهتل

تلاوططه رسطاهتلال  ط.هو س هتلنق غهمدلهشلدك،هؼد  زيهتنرفد عهتلعؽداال)هتلثقد  وه

لأل ددالطل،هإلدد هإةعدد لهتألؽفدد لهو ددس هت ةاعدد  ه لددم،ه سدد هأ هتصةعدد لهةددصت،هؼ شددلسه

ظط زاهمسحالظ ه بسهتلال  طفه ؽس هتنشد لهتألؼطاه طمال ه  لؼددالؽهتلعاطتسد ه سد ه

بطعهتألؽف لهإلد همعطدسهمدلهتلعشد  مهتلنفؽد  ،هتلادوهتلال  ط،هوةالهتألمطهتلصيهط

تفؼوه  لعحظدس هتلنل ئ د ،هإلد هأ هط الندالتهأكثدطهتدوططت ه رسدطاهتلال  دطهمدلهأ دطتنلمه

هترذططل.ه

 انًُبخ األسزٌ: -4

لقسهأطساتهتلشالتةس،هأ هتألؽف لهتلصطلهطاعابال ه عن خهأؼطيهطاظ ه  لاف كهه

ل  دطهتلقؽدطي،همدلهأ دطتنلمهترذدططلهمدلهوت ػ طتب،هك نالتهأدسهتدوططت ه رسدطاهتلا

شويهتلعن خهت ؼطيهتلصيهطاظ ه  لسللهوت ةاع  .هوأ هطع هأؼدس    هتدس اهتألؽفد له

إلد هتلاددوطط،همددله  نلدد اهأ هتلر  دد مهتلح زطدد ه دد لهتأل ددالطل،ه ددسهأزمهإلدد هتلاددصمطهمددله

مهتلح  ا،هوملهطمه س هت كادطتفه  ألوػد يهتلعح  د ه لدم،هوةدالهتألمدطهتلدصيهط بسلد

هأدسهتوططت ه رسطاهتلال  ط.ه
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كصلك،ه ن هة  لهتألؽف ل،هلمهطشبطوته  لسللهتألؼطي،هتلصيهطرف ه دنلمهه

ه بغهتلعش  مهتلنفؽ  هتلاوهأذصوتهطب نال همنل ،همطتلهتلال  ط.هوتلطأيهتلصيه

نظ هإل  ،هأ هتألؽف لهملهشويهتلعند خهتألؼدطيهتلعؼد طب،هؼد  النال هأددسهتدوططت ه

هطتنلمهترذططل.ههه رسطاهتلال  طهملهأ 

 انخبزاث انًؤنًت:  -5

نش طه وهةصتهتلؽد   ،هإلد هأ هتلرسدطتمهتلع لعد هتلادوهتبدطعهللد هتألؽفد له 

 ددوهو ددتهمؼدد ،ه ددسهت بدد هتلال  ددطهتلقؽددطي،هتدددسهوؽددواه سدد لم،همق ضندد ه ددو طتنلمه

ترذددططل.هإشهتشدد طهتلال دد ئاهتلع ستن دد ،هت ه بددغهتألؽفدد لهتلددصطلهة ددطمهأؼددطةم،ه

مؼ هإل هذسطتمهم لع ،هؼالتله دوهمند ظللم،هأوه دوهمستضؼدلم،هتبطػالته وهو ته

أوه وهمن ؽقهؼ ن ةم.ه سقسهدد ةسهةد  لهأ دستط  هم لعد ،هطظدب ه سد لمهتحعسلد ،هأوه

نؽ  نل ،هومنل اهأنلمهدد ةسوتهمؽدسح لهم لدالل لهطقاحعدال همند ظللمهوطقاسدال ه بدغه

ثع ندد .هكددصلك،هأ ددطتزهتؼددطةم،هأوهطباددسو ه سدد لمه  لؼددطب،هأوهطؽددسسال همعاس دد تلمهتل

د ةسه بغهتألؽف لهوةمه وهطفال لمهتلسضتؼ  ،هأ ه دسزت همدلهتلعؽدسح له،هت احعدالته

ؼ   هتلعسضؼ ،هوأذصوتهط سقال هتلب  ضتمهتلن ضطد ه ظدالضاه شدالتئ  ،همعد هتز)هإلد ه

إط   ه بدغهتلعبسعد له  دطوح.هو دوه  زطد همطو د ،هت داحمهمؽدسحال هم لاللدال ،ه

تلسنس   همظال  هإل هضأؼ ،هطدمه بدسهشلدكه عدسهإزتضاهتلعسضؼ ،هوذطعهمنل هتلعسطط،هو

ة  لهإل هإذطتعهتلا م صهملهطفال لم،هوؽسسالتهمدنلمهتلا عداه دوهؼد   هتلعسضؼد ،ه

و بددسهت هتندداظمهتلا م ددصه ددوهؽددالت  طةمهتلعبادد زا،هت ا ددسهتلعددسططهإل لدد ،هطددمهأؽط ددال ه

 ةساهأضػ  ،هوأذطعهأ سةمهؼ  ن  هونحط هكع هتنحطهتلش ا.هو  س بد هتلحد ل،ه د  همشد

تألؽف لهأل دستفهمدلهةدصتهتلندالي،هؼدا زيهو هضطد ،هإلد هتلنفدالضهمدلهتلح د ا،هوةدصته

ؼ  زيه سوض هإل هطبال  هتلاالتط همداهترذدططلفهأل هتلبد لمهتلعحد ؾه لدم،هتطدس ه

أكثددطهذ ددالضاهمددلهوملدد هنظددطةم،هولدد ػهأزله سدد هشلددك،هؼددال)هتنرفدد عهنشدد ؽلمه

مؽداال)هنشد ؽلمهتلبد  ،هلدمههتلب  .هوتسكهظ ةطاهتؼاط تهت ناسد  فهشلدكهأ هتنرفد ع

طبسهطان ؼد همداهأ عد ضةمهتلفا د ،هتلادوهتاع دعه  لح الطد هوتلنشد ؽفهوألند هكدصلك،ه قدسه

تطسحتهةدص هتلظد ةطاهم ش د ه ناسد  هتولتدكهتلدصطلهطح  دال ه لدمفهولبد هت نرفد عه

تلح زفه وهتلنش ؽهتلب  ،هتنب ػهؼسس  ه س هما  ب هتلسضتؼ ،ه قسه عله بؼدلمه دله

سضؼدد ،هوأندد هتذددصهطدد ظ هتلعنددعلفهذال دد  همددلهتألذ دد ضهتلاددوهتظزتزمهتلددصة بهإلدد هتلع

وتلطأيهتلصيهنظ هإل  ،هت هةص هتأل دستفه دسهتف  سدتههمظ زضة ه ش  هل طهمؽسال 
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ماهذسطاهتلال  ط،هوك نتهمحظس هتلاف   ،هأنلمهأطسحالتهأدسهتوططت ه  لرسطاهتلن مع ه

ه لهتلال  ط.ه

 خصبئص انشخصُت: -6

ؽفد لهمدلهتلبالتمد هتلعد ططاه دوهتلرسدطاهتلن معد هتبسهذظ ئضهدرظد  هتأله

 لهتلال  طهتلقؽدطي،هوتوط طةد هط عدلهةند ،هأ هطعد هذظد ئضهدرظد  همب ند ،ه دسه

ت ب هتألؽف لهأم  هإل هتلاوططه رسطاهتلال  ط،هو دسهطحدسفهتلب دػ،هإشهت بسلدمهأ بدسه

أنفؽلم،ه لهتلاوططه ل .هو وهةصتهتلؽ   ،هنش طهأ هطع هتف وت  ه  لهتألؽف لهتلعل ططله

  ع هطاظ ه قسضتلمه س هتحع هتأل ستفهتلع لع .ه سقدسهأظلدطه بدغهتألؽفد ل،ه دسضاه

 سدد هتحعدد هتلرسددطتمهتلعطتس دد ه دد لال  طهتلقؽددطي،هوأظلددطه ذددطو همددنلم،ه ددسضاه

ػددب ف ه سدد هتلاحعدد .هو ددصلك،ه دد  هتألؽفدد لهتلددصطلهطاعابددال ه قددسضاهػددب ف ه سدد ه

مددلهل ددطةم.هكعدد هومددس،هأ هتلقسددقههتلاحعدد ،هةددمهأكثددطهتددوططت ه رسددطاهتلال  ددطهتلقؽددطي

ت ماعدد  و،هطبددسهمددلهتلرظدد ئضهتلشرظدد  هتلاددوهتع ددعهتألؽفدد لهتلعل ددطو ه ددله

ل ددطةم،هوةددصتهتلددطأيهلدد همدد هطؽددنس ه سدد هطددب سهتلسضتؼدد مهتلع ستن دد .ه سقددسهتالطددسته

إ س)هتلسضتؼ م،هأ هتألؽف لهتلعل ططلهأظلطوتهزضم ه  ل  هملهتلقسقهت ماع  و،ه

 دددطهتلعل دددططلمق ضنددد ه دددو طتنلمهمدددلهل
 69)

.هوتلحق قددد ،هأ هظطددد زاهمؽددداال)هتلقسدددقه

هت ماع  و،هؼ  ب هة  لهتألؽف لهأم  هإل هتلاوططه رسطاهتلال  طهملهل طةم.ه

كددصلك،هومددسهأ هت نؽددح بهمددلهتلس تدد هت ماع   دد ،هطبددسهمددلهتلرظدد ئضهه

تلشرظددد  هتلادددوهأذدددصمهتع دددعهتألؽفددد لهتلعل دددطو ،همق ضنددد ه دددو طتنلمفهوتلافؽددد طه

لصيهنؽال  ه وهةصتهتلظسز،هةدالهأ هتأل دستفهتلعطو د هتلادوهتبطػدالتهللد هتلعن ؼ هت

 وهو تهمؼ ،همبسالمهطحافظال ه وططة هتلؽسسو،هوأ هت ناق لهإلد هتلس تد هتل سطدسا،ه

لمهطرف ه نلمه ساهت طط،هوتلسل  ه س هشلك،هأ هأؼ ل سلمه وهتلاب م هماهتلؼددالؽ،ه

إلدد همشد س همب ندد فهوشلددكهك ندتهتطكددعه سد هتللددطوبهوتلا ندد ،ه ندسم هطابطػددال ه

تللطوبهمنل فهأل هأط ضتل هوتلرالعه وهتف ط سل ،هؼ  زيهإل هتؼداث ضاهه اطكل ههأو

مش  طهملهتلؼ قهوتأللم،همع هطس بلمهإل هتللدطوبهمنلد فه قظدسهنؽد  نل ،هومدلهطدمه

تلدددارسضهمدددلهترطددد ضهتلعاطتسددد ه س لددد 
 63)

.هوةدددصتهط ددددطهو هضطددد ،هأ هتألؽفددد له

ه رسطاهتلال  ط.هتلاوططم ه  ل  هملهتلعل ططل،ه سهؼ سالتهزض

ونشدد طهأطؼدد  ،هأ هتألؽفدد لهتلددصطلهطاعابددال ه عفلددال هؼددسسوه ددلهشوتتلددم،هةددمهه

أم  هإل هتلاوططه رسطاهتلال  طهتلقؽطيهملهأ طتنلمفهوةصتهططماه  س بد هتلحد لهإلد ه

دبالضهة  له بس هأةع دالم،هوأ هومدالزةمه دوهتلح د اه هطبندوهدد ت  ،هومعد هظتزهمدله



 حسن محمود شامل                                         3112-1ج -اجملدل امثامن –مكتاب امس نوي ا

 
443 

تلعش  ط،هوملهطمهتلاوططه رسطاهتلال  طهتلقؽطي،هأ هتأل ستفهتلع لع هتلاوه ساهةص ه

ضت قتهتلال  ط،ه سهظتزمهمله  عةمهوؼسس الم،هوةالهت مطهتلصيه   هملهتدوططةمه

ه رسطاهتلال  ط.ه

 فزضُبث انبحذ: 

9- . هطب نوهتألؽف لهتلعل طو هملهوػاهت اظ زيهماس  

   لاف ك.طب نوهتألؽف لهتلعل طو هملهوػاهأؼطيهطاظ ه -3
 طب شهتألؽف لهتلعل طو ه وهو ستمهؼ ن  همعز ع ه -2
4- .  طفسهتألؽف لهتلعل طو هملهأؼطهتاعااه عؽاال)هطق  وهماس  
 طاظ هتألؽف لهتلعل طو ه بس هتلطػ ه له   تلم.ه -5
 طحع هتألؽف لهتلعل طو هتت  ة  هؼسس   هنحالهتلع اعا.ه -6
  ه لم.طاعااهتألؽف لهتلعل طو ه اح مهذ ضموه وهتأل ستفهتلعح   -7
 طحع هتألؽف لهتلعل طو هتت  ة  هطن اليه س هتلاش ؤ هملهتلعؽاقس .ه -8
 طب نوهتألؽف لهتلعل طو هملهتوذطهزضتؼو. -9
 طب نوهتألؽف لهتلعل طو هملهتنرف عهمؽاال)هزت ب  هت ن  ظهتلسضتؼو. -90
هملهتلؽسالنهتلبسوتنو. -99  طاظ هتألؽف لهتلعل طو ه عؽاال)ه  ل 
 اس  .ههههههطاظ هتألؽف لهتلعل طو ه اشاتهت ن -93

 

 إصزاءاث انبحذ

 أوالً: انعُُت

  ددسهمددلهتصددد ضاه ددوهةددصتهتلؽدد   ،هإلدد هأ ه  ددمهتلب ندد ،هطباعددسه  لسضمدد ه 

ت ؼ غه س ه  مهتلع اعاهتألطسوفهوتلع اعاهت طسو،هطاحسزه  ع ،هتؼان زت هتل ه

تلناليهتلصيهطناعوهتل  .هو وهةصتهتلظسزهنش طهتل هأ هتلع اعاهت طدسو،ههطنقؽدمهإلد ه

ال  لاه وم هتألوله لالهمبسال هتلح م،هتشهتاال طه   ن مهإ ظد ئ  هز  قد ه دله  عد ،هن

وأم هتلث نو،ه لالهم لاللهتلح م،هوةاله س هتلنق غهملهتألول،هأيه هتادال طه   ند مه

إ ظ ئ  ه له  ع .هوتلف طاهتلاوهنططسهأ هنظ هتل ل ،هأ هتلع اعاهتألطسوهلسسحدمه

 اعدداهتألطددسوهم لددالل،هوطظددب هتحسطددسهتلحدد لو،هةددالهمددلهتلندداليهتلثدد نوفهوأل هتلع
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  ع ،ه د  هتلس  دمهومدسهنفؽد هتمد  هذ د ضطلهتطند لاه ومد هأ هطباعدسه سد هم ددطتمه

تحسطسه  مهتلب ن هتلاوهوػبل هأ سهتلس  ث لهتلعارظظ له دوهةدصتهتلع د ل،ه ندسم ه

ط ال ه  مهتلع اعاهتألطدسوهم لدال  ه
 62)

.هوأمد هأ هطباعدسه سد هأ  د  هتلب ند مه دوه

ؽ  ق هتلاوهتن ولتهتلظ ةطاهتلادوهطب ل لد هتلسحدمهتلحد لوفهوشلدكه  ناقد لهتلسضتؼ مهتل

  دمهتلب ند ،هتؼدان زت هإلد هتلعدس)هتلدصيهتطتو دته  د هت  د  هتلب ند مه دوهتلسضتؼدد مه

هتلؽ  ق ،هولقسه ؼ هتلس  مهتلر  ضهتلث نو.

 قسهؼحستهتلب ن ه  ل ططق هتلبعسط ،هأيهملهتأل ستزهتلعا   هلألؼطهتلعل طاهه

(هؽف  ،هوملهك هتل نؽ ل،هتشه سدتهنؽدس هتلدصكالضه950ن ه دستز،ه ح مه سغه  وهمسط

-6%(،هوك نتهأ ع ضةمهتادطتوحه د له 56%(ه،ه وه  له سدتهنؽس هتصن فه 44 

ه(هؼن .ههه94

 ربَُبً: األدواث

 اسخًبرة انًسح االصخًبعٍ: -1

إ هتلددددطعهمدددلهإ دددستزهةدددص هت ؼددداع ضا،هةدددالهتلحظدددالله سددد همبسالمددد مه 

ماع    هوت اظ زط ،هترضهتألؽف لهتلعل ططلهوتؼدطةم،هولقدسهتدداعستهدرظ  هوت

هةص هت ؼاع ضاه س هتلس  ن مهترت  اه

ه   ن مه لهتلبعطهوتلاحظ  هتلسضتؼوهلألؽف لهتلعل ططل.ه-أ

   ن مه لهتلالػاهت  اظ زيهألؼطهتألؽف لهتلعل ططل،هك لعلن هتلاوهطحاط ل هه-ب

ذ هتلشدلطيهو دسزهلدطلهتلندال ،هو دسزهأ دطتزهتأل الت ،هوناليهتلؽ لهو  ئسطاد هوتلدس

هتألؼطاهوتلالػاهتلعب شوهألؼطهتألؽف له س هتلال  طهو بس .ه

   ندد مه ددلهتلالػدداهت ؼددطي،همددله  ددماهتلر  دد مهتألؼددطط هو   دد هتألؽفدد لهه-ع

ه وؼطةم،هو ق لهتأل الطله س ه  سهتلح  ا.ه

ه   ن مه لهتلالػاهتلثق  وهلأل الطل.ه-ز

 ٍ:اسخًبرة انًسح انُفس -2

لقسهأمط)هتلس  دمهمق  سد ه طزطد همداهتألؽفد لهتلعل دططل،هوك ندتهتؽدالسلهه

تلحظالله سد ه   ند مهتابسدقه طػد هةد  له دله  د تلم،هونظدطتلمهإلد هتلعؽداقس ،ه
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وتت  ةدد تلمهنحددالهتلع اعددا،هكعدد هأمددط)هتلس  ددمهمق  سدد همدداهتلعدد نهتلاط دداليهتلددصيه

   ند مهتابسدقهطشطله س هتدسضطػهةد  له ظدالضاهمس ددطافه قظدسهتلحظدالله سد ه

ه ست اهتن  ظةمهتلسضتؼوهوؼسالكلمهتلبسوتنوهومؽاال)هتناس ةلم.ه

و دددسهت دددسهتلس  دددمهتؼددداع ضاهل ددد هؽفددد ،هتشددداع ه سددد هتلس  نددد مهتلعابسقددد هه

  لعاد طتمهتلنفؽ  هتلعش ضهتل ل فهوألم همبط  هتل ططق هتلاوهتتسبته دوه  د غهةدص ه

هتلعاد طتم،هنؽابطػل ه س هتلنحالهترتواه

 انحُبة: انزضب عٍ -أ

تلؽد تلهترتدواههتلح د ا،ؽطحهتلس  مه س هتألؽف له  ع هطابسقه  لطػ ه دله 

هة هأنتهضتع ه له   تكهتلح ل  ع

لقسهتؼالسلهتلس  مهملهتلؽ تلهتلع طوح،هتل ش ه لهمؽاال)هتلطػ ه لهه

تلح  افهو اد هطداع لهتألؽفد لهمدلهتحسطدسهإم  د تلمه سد هومد هتلس د ،هؽسد هتلس  دمه

سستئ هط ط د ،هوةدواهضتع ه دله  د توه سضمد هكس دطا،هضتع ه دلهمنلم،هت ؼاب ن ه 

   توه سضم ه س س ،هل طهضتع ه له   توهتع م  .هو دسهضو دوه دوه دستئ هت ؼدا    ه

ةص  ،هأنل هتان ؼ هماهمؽداال)ه لدمهتألؽفد لهوتؼدا ب  لم،هوأنلد ه هتبعدسهإلد هتشدا ته

هتناس ةلم.هه

 انُظزة إنً انًسخقبم: -ة

،هتلؽ تلهإل هتلعؽاقس  هتألؽف ل،ه  ع هطابسقه نظطتلمهكع هؽطحهتلس  مه سه

وطؽدالسلهتلؽد تل،همبط د هتظدالضتمهةد  لهتألؽفد لههترتواهك  هتط)هتلعؽداقس ع

 لهتلعؽاقس ،هوك  هتلس  مهطبعسهإل هتالػ  هتلؽ تل،هأ هومسهطدبال  ه دوه لعد ،ه

تألؽف ل،هطمهطناق ه بسهشلكهإل هذ الاهأذط)،هأ هوةواهتحسطسهتصم   .هتشهط س همله

تصم   ه لهتلؽ تل،هت اع زت ه س ه دسطس لهتطند ل،هةعد اهت هتلعؽداقس هطسشدطه ر دط،هأوه

هأن هطنصضه ؽالل.

 االحضبهبث َحى انًضخًع: -س

كصلكهؽدطحهتلس  دمه سد هتألؽفد ل،ه  عد هطابسدقه  ت  ةد تلمهنحدالهتلع اعدا،هه

هتلؽ تلهترتواهك  هتط)هتلن غه وهتلع اعاعه
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تلؽ تلهتلع طوح،هتل ش ه لهؽس بد هتت  ةد مهوك  هتلس  مهطؽالسلهملهه

ة  لهتألؽف لهنحدالهتلع اعدا،هتؼدان زت هإلد هتلدطأيهتلق ئد اهأ هتألؽفد لهطبعدسو هإلد ه

ت ددالطلهتت  ةدد مهؼددسس  هنحددالهتلع اعددا،ه ددوه دد لهتبطػددلمهإلدد هذسددطتمهم لعدد همددله

م ن هأ طتز .هو س هتؼ غهشلدك،هؽدطحهتلس  دمهؼد تل ه سد هتألؽفد له،هؽ لسد  همدنلمه

   ه ن ،هت اع زت ه س ه سطس لهتطن ل،هةع اهتلن غهأذ  ض،هأوهأدطتض.ههو صلكه،ه   هتصم

تلس  مهتع له عالم هةصتهتصمطتلهمله   غهتت  ةد مهتألؽفد لهنحدالهتلع اعداه سد ه

هوم هتلس  .ه

 دافع االَضبس انذراسٍ: -د

أمددط)هتلس  ددمهظطدد ضاهم ستن دد هلعددستضغهتألؽفدد لهت  استئ دد هوتلعاالؼدد  ،هه

 لع نهتلاط دداليهتلددصيهطشددطله سدد هتددسضطػهتألؽفدد ل.هوكدد  هتللددسلهمددلهوتلاقدد ه دد

تلعط ضا،هتلحظالله س هتقسططهلعؽاال)هت ن  ظهتلسضتؼدوهلألؽفد لهتلعل دططل،هؽسقد  ه

لسستئ هت ؼا    هترت  اهػب  ،همقسالل،هماالؼؾ،هم دس،هم دسهمدست ،هتما د ظ،هونا  د ه

هللصتهتصمطتل،ه ظ هتلس  مه س هتلاقسططتمهتلع سال  .ه

 انسهىك انعذواٍَ: -هـ

وؽس هتلس  مهكسكه وهأطن لهتلعطد ضاهتلع ستن د همدلهتلعد نهتلاط دالي،هتقدسططهه

مؽدداال)هتلؽددسالنهتلبددسوتنو،هؽسقدد  هلسددستئ هت ؼددا    هترت دد اه ددسوتنوه سضمدد هكس ددطا،ه

 سوتنوه سضم ه س س ،هل طه دسوتنو،هو دسه ظد هتلس  دمه سد هتلاقدسططتمهتلع سال د ه

ه طهتلبسوت .هتلاوهتع ن همله   غهماد

 االَخببِ: -و

و قددسضهتبسددقهتألمددطه   ناسدد  ،هؽسدد هتلس  ددمهمددلهتلعدد نهتلاط ددالي،هتقددسططهه

مؽاال)هتناس  هتألؽف لهمله  ن هتلسحمهتلح لوهت اع زت ه س ه ستئ هت ؼدا    هترت د اه

،هطاعااه  ناس  هػدب  ،هل دطهمناسد هتع مد  ،هو لدصتهتصمدطتله،هتع دله طاعااه  ناس  ه  ل 

هملهتلحظالله س هتلاقسططتمهتلعابسق ه عاد طهت ناس  .هتلس  مه

 يقُبس وصهت انخحكى ببألحذاد: -3

لقسهت اعسهتلسحمهتلح لوه س هأزتاهم ةعا،هأ سة هتلس  مه وهزضتؼ هؼد  ق ،ه 

تمططته س هتألؽف لهتلب مس له وهتلشالتضيفه قظسهمبط  هومل هتلداح مه  أل دستف.ه
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 ةطا،هكع هطسدتهأند هطع دعه د لهتألؽفد لهتلدصطلهو سهطستهلسس  مهط   ا ههلق  غهتلظ

طاظفال ه  لاح مهتلدستذسو،هوتولتدكهتلدصطلهطاظدفال ه د لاح مهتلرد ضمو،هوةدالهت مدطه

هتلصيهمب هتلس  مهط عتلهإل هز ا ه وه   غهتلظ ةطاه  سهتلسضتؼ .ه

إ هتلعق  غهتلح لوهضو وه وهإ ستز ،هت هت ال هنظ ه قطتت هتقد ػهوملد هه

نظددد هترذدددط،هطقددد ػهوملددد هتلددداح مهتلرددد ضموفهولا نددد هتلددداح مهتلدددستذسو،هوتل

تلعطلال   هت ماع    ،ه عسهتلس  مهإلد هوػداه قدطاهتقد ػهوملد هتلداح مهتلدستذسوه

تاسبل ه قطاهتق ػهومل هتلاح مهتلر ضمو،هطمه بسهشلكهتوتوه قطاهتذط)هتق ػهومل ه

قددطاهتلدداح مهتلددستذسو،هتاسبلدد ه قددطاهتقدد ػهوملدد هتلدداح مهتلردد ضمو،هوة ددصتهإلدد هتلف

تألذ طا.هو  س ب هتلح ل،ه   هةصتهتصمطتله،هطقاؼوهأ هط ال ه دسزهتلفقدطتمهظوم د  ه

هول ػه طزط  فه لسلهتلعح  ظ ه س هؽططق هتطت  هتلفقطتم.ه

ؽددستهتلسضمدد هتل س دد هلس فدد ه سدد همق دد غهوملدد هتلدداح مه  أل ددستفه سدد هه   

تلس لدد ههأؼ غهم عاليهتلسضم مهتلاوهطحظ ه س ل هملهتم  ا ه س ه قدطتمهتلعق د غ

  ددسهمدددلهتصددد هضاه دددوهه،و(هل  ه سط 2-9(ه قطا،هو سه سزمهتألوظت همله 98 

ددسمه قددطتمه ةددصتهتلؽدد   ،هإلدد هأ هتلفقددطتمهتلستلدد ه سدد ههوملدد هتلدداح مهتلددستذسو،ه  

ددسمهؼددسس  ،هوأ   ددته إط    دد ،هوتلفقددطتمهتلستلدد ه سدد هوملدد هتلدداح مهتلردد ضمو،ه  

هتألوظت هترت  اه

 بذائم االستجببت

انفقزاث انذانت ػهى أٔساٌ 

 ٔجٓت انتحكى انذاخهً

أٔساٌ انفقزاث انذانت ػهى 

 ٔجٓت انتحكى انخبرجً

ًّ بذرجت كبٍزة  1 3 تُطبق ػه

ًّ بذرجت قهٍهت  2 2 تُطبق ػه

ًّ تًبيب    3 1 ال تُطبق ػه

هتلعق دد غهتلحدد لوهطاعادداه  لظددس ،هتشهتؼددارطعهطددس هتلسندد له ددلهؽططددقهه ه إ  

أ هتألؽف لهتلب مس له وهتلشالتضيهطؽ سال هزضمد هت د ه سد ههتذا  ضهتلفطػ  هتلق ئس ا

مق  غهومل هتلاح مه  أل ستفهملهأ طتنلمهل طههتلب مس ل.هولساحقدقهمدلهطدح هةدص ه

تلفطػددد  ،هؽسدددقهتلس  دددمهتلعق ددد غهتلحددد لوه سددد هم عدددال ا لهمدددلهتألؽفددد لاه ومددد ه

ال د هتلع عال  هتألول ،ه لدوهتعثد هتألؽفد لهتلعؽداعططله سد هتلسضتؼد ،هوأمد هتلع ع

تلث ن  ،ه لدوهتعثد هتألؽفد لهتلبد مس له دوهتلشدالتضي،هو بدسهشلدكهتؼدارطمتهزضمد مه
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تلع عددال ا له،هطددمهؽسددقهت ذاسدد ضهتلادد ئوهلب نادد لهمؽدداقسا لفهوشلددكه ذاسدد ضهز لدد ه

هتلفطو ه  لهماالؼ  مهتألؽف له وهتلع عال ا ل.ه

و ددسهتسدد له،هت هطعدد ه طو دد  هشتمهز لدد هإ ظدد ئ  ه دد لهماالؼدد  مهت ؽفدد لهه

ب مس له وهتلشدالتضيهوت دطتنلم،هوك ندتهتلفدطو هلظد ل هتألؽفد لهتلعؽداعططله سد هتل

تلسضتؼ ،هوةصتهطبنو،هت هتلعق  غهتلح لو،هطع عه  لهم عال اوهتألؽفد ل،همعد هطشد طه

هططت  هتن هطاعااه ظس هتلسن ل.

كددصلك،هتسدد لهأ هتلعق دد غهتلحدد لو،هطاعادداه  لثسدد مهتلعقسددالل،ه قددسهتؼددارطعهه

ذسوفهوشلدكه ا س دقهمب زلد هتلفد هلسثسد م،هتشه سدغهمب مد هتلثسد مه  ططق هت تؽد  هتلدست

ه(،هوةالهمقسالله،هتؼان زت هإل همب  ضهم سق.ه0.69 

 انُخبئش ويُبقشخهب:

 أوالً: انُخبئش انًخعهقت ببسخًبرة انًسح االصخًبعٍ

 انعًز: -1

(هؼددن ،هو عاالؼددؾه سددغه95-6تطتو ددتهأ عدد ضهتألؽفدد لهتلعل ددططله دد له ه

ه(هطالػ هشلكاه9 سوله (هؼن ،هوتل90.69 

 ( 1انضذول )

 َىضح انُسبت انًئىَت نفئبث أعًبر األطفبل انًهضزٍَ 

 انُسبت انًئٌٕت  فئبث انؼًز

6-8 8 

9-11 64 

12-15 28 

-9طاؼ هملهتل سول،هت هتلنؽس هتل س طاهملهت دطتزهتلب ند ،هتقداه د له تادوه هه

ه%(.هه93(هؼن ،هتشهتش  هنؽس ه 95-93(هؼن هوه 99
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%(همله   لهتألؽف لهتلعل ططل،هطبعسدال ه دوه80تش طهتلس  ن م،هأ ه األة: يهُت-2

ملددله ددطا،هطدسدد ه س لدد هتل دد  اهتلعالؼددعو،هأوهتلع  ددت،هوت هأمالضةدد هت دد زهت ددال ه

%(همنلمهطحاط ال هتلبعد هتلدالظ فوه دوهتلدسوتئطه30ماسن  .هكع هتش طهتلس  ن م،هت ه 

هتلطؼع  .

هل مهتألؽف لهتلعل ططلهض  مه  الم.هتش طهتلس  ن م،هأ همع اهأم :يهُت األو -3

%(همددددلهت دددد لهت ؽفدددد له99تشدددد طهتلس  ندددد م،هت ه انخحصيييُم انذراسييييٍ نيييي ة: -4

%(همدددنلم،ه سدددغهتحظددد س ه23تلعل دددططل،هطاقندددال هملددد ضاهتلقدددطتلاهوتل ا  ددد ،هوأ ه 

%(همدنلم،ه سدغهتحظد س هتلسضتؼدوهتلعط سد ه34تلسضتؼدو،هتلعط سد هت  استئ د .هوت ه 

%(همدنلم،ه سدغهتحظد س هتلسضتؼدوهتلعط سد ه93تلس  ند م،هأ ه تلعاالؼ  ،هكع هتشد طه

%(همله   لهة  لهتألؽف ل،هتكعد هتبس عد ،هتشه ظد ه سد ه5تلث نالط ،ه وه  لهأ ه 

دل زاهتلس  لالضطالغ.هو دصلك،ه د  هتر د لهمعد بلم،هطاقندال هملد ضاهتلقدطتلاهوتل ا  د ،ه

لهتبطػدالتهإلدد ه%(هتحؽد هلب دد لهتلدصط96 سد هأ هتلنؽدس هتلعاسق د ،هوةددوه حدسوزه 

تلال دد ا،هؼددالتله ظددالضاهؽس ب دد ،هأوه ظددالضاهل ددطهؽس ب دد ،هكعدد ه ظدد ه ددوه عس دد مه

هتلال  طهتلقؽطي،هلصت،ه   هتلس  مه عسهإل هإةع لهةص هتلنؽس .ه

 سددتهنؽدس هتتقد  هملد ضاهتلقدطتلاهوتل ا  د ه د لهأملد مه انتحصٍم انذراسً نّو: -5

%(.ه42تلسضتؼ هت  استئ  ه ه%(،هو سدتهنؽس هتلح ط مه س هدل زا36تألؽف له 

%(،هكددصلكه39كعدد ه سدددتهنؽددس هتلسددالتتوه ظددسله سدد هدددل زاهتلسضتؼدد هتلعاالؼدد  ه 

%(.هوتشد طه5 سدتهنؽدس هتألملد مهتلسدالتتوه ظدسله سد هددل زاهتلسضتؼد هتلث نالطد ه 

%(همدنلله ظدسله سد هددل زاهتلس د لالضطالغ.هوةدصتهطشد طهأ همع داه2تلس  ن مهأ ه 

اقّلهملد ضاهتلقدطتلاهوتل ا  د ،ه سد هأ هتلنؽدس هتلعاسق د هأمل مهتألؽفد لهتلعل دططل،هطد

ه%(هملهتألمل مهةله وه ستزهتلال   م،هلصته   هتلس  مه عسهإل هإةع لل .ههه3 

 سدددتهنؽددس هت ؽفدد لهتلعل ددططلهتلددصطلهتعاسددكهتؼددطةمهو ددستمه انسههكٍ: ػبئذٌههّ -6

ؼد ن  هه%(ه.هكع ه سدتهنؽس هتؼطهتألؽف لهتلصطله هتعاسكهتؼطةمهو دستم94ؼ ن   

ه%(،هو صلكه   همس   هتلال ساهتلؽ ن  ،هةوهتلنؽس هتلد لس .ه6 

%(،ه98 سدتهنؽس هأؼطهتألؽف لهتلاوهتؽد له دوهمندعلهت ا د زيه  َٕع انسكٍ: -7

%(،هو دوهت ن د هتددس ه  لرط د هتقداه دوهم ؼؽد مه  الم د ،هأوه9و وهددق هؼد ن  ه 

ه هملهتلؽ ل.ه%(،هو صلكه   هتلعنعلهت  ا  زي،هةالهتلناليهتلد ل9أةس  ه 
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(ه دددطزت ،ه98-2 ددد له  تدددطتوحه  دددمهأؼدددطهت ؽفددد لهتلعل دددططلهحجهههى اِسهههزة: -8

ه(هطالػ هشلكاه3(ه طزت ،هوتل سوله 7.62و عاالؼؾه سغه 

 ( 2انضذول )

 َىضح انُسبت انًئىَت نحضى اسز األطفبل انًهضزٍَ 

 انُسبت انًئىَت حضى األسزة

1-3 2 

4-6 32 

7-9 55 

15-12 8 

13-15 6 

 2 فأكزز 16

(ه طزت ،هتشد  هتلنؽدس هتل س دطاهمدلهت دطتزه93-7طاؼ هملهتل سول،هأ ه ت ه هه

%(،هوةدصتهطشد طهإلد هأ هتؼدطهتألؽفد لهتلعل دططل،هتبد نوهمدله58تلب ن ،هتشه سدته 

هظط زاه سزهأ طتزة .ه

 عذد غزف انُىو: -9

(هلط دد ،هو عاالؼددؾه سددغه4-9تددطتوحه ددسزهلددطلهتلنددال هأل ددطتزهتلب ندد ه دد له ه

ه(هطالػ هشلكا2لط  ،هوتل سوله (ه9.78 

 انُسبت انًئىَت  فئبث غزف انُىو

1-2 11 

3-4 11 



 حسن محمود شامل                                         3112-1ج -اجملدل امثامن –مكتاب امس نوي ا

 
449 

(هلط د ه،هت اسدتهتلنؽدس هتل س دطا،هتشه سددته3-9طاؼ هملهتل سولهأ ه تد ه ه

ه%(.ه89 

همددلهه همددله دد لهتلالتػدد ،هأ ه  ندد هتلسضتؼدد هتلح ل دد ،ه هتاعادداه بددسزهكدد ل  إ  

تلاوهت استهتلنؽس هتل س طا.ه سقسه سدتهه(هلط  هةو3-9لطلهتلنال فه ؽس هأ هتلفت ه 

%(فهو لسلهمبط  هنظ  هأ دطتزهتلب ند همدلهلدطلهتلندال ،هل اؽدن ه89ةص هتلنؽس ه 

لن ه بسهشلك،هتحسطسهنؽس هتصدد لهتلعقساللد هأوهتلعططحد هزتذد هتلعندعل،هو قؽدع ه دسزه

 هأ طتزهت ؼطاه س ه سزهلطلهتلنال ،ه   هنؽس هتصدد لهزتذ هتلدط  هتلالت سا،هت ال

(ه ددطزت .ه  ددسهأ هةددص هتلنؽددس هتلاددوهذطمددته لدد هتلسضتؼدد هتلح ل دد ،ه  ددسهمددله4.39 

هتقالطعل فهوشلكه عق ضنال ه عب  ضهطامه عالمس هتحسطسهتلنؽس هتلعقسالل هلإلدد ل.ه

وةندد هن ددس،هت هتلعب دد ضهتلددصيهطحددسزهنؽددس هتصدددد لهتلعقساللدد ،هطاددوططه  لب مدد هه

  هم ،ه س هؼس  هتلعث ل،همقسالل هو هتش طهتلثق  و.ه قسهتبسهنؽس هإدد لهمب ن ه وهطق 

إلدد هظ دد  ،ه ددوه دد لهتبددسهةددص هتلنؽددس هه ددوهطق  دد هأذددط)هل ددطهمقساللدد .هتشهتشدد طهإلدد ه

تلاعت م،هو لصتهتلعبن ،ه و هتلعؽول هترؼاهإل هتلب م هتلثقد  وهأكثدطهمدلهذؼدال ل ه

،هإل هتلب م هتص ظ ئو.ه فوه بغهتلثق   مهتألوض   ه سد هؼدس  هتلعثد له هتلحظدط

(هدرظ  ه وهتلدط  هتلالت ساهمعز ع ،هوم هظتزه لهةص هتلنؽدس ،هتبدسه9.5تبسهنؽس ه 

تلدط  همعز ع همست ه
 64)

.هول لهتألمطه س هتلنق غهملهشلكهتع مد  ،ه لدوهتبدسهمقساللد ه

-3.22 وهطق   هأذط)،ه فدوهتلبدطت همدث  ،هتبدسهنؽدس هتصددد لهتلادوهتادطتوحه د له 

ز عدد (هدرظدد  ه ددوهتلدط دد هتلالت ددساهمع2.68
 65)

،هوةددصتهطبنددوهطددطت  هأ هنؽددس ه

(هدرظدد  هأوهأكثددط،هتبددسهنؽددس هإدددد لهمقساللدد ،هتؼددان زت هإلدد هتلع دددطه9.5تصدددد له 

(ه2.68(هدرظدد  هإلدد ه 3تلعشدد ضهتل دد ،ه  ددسهت هظطدد زاهنؽددس هتصدددد له ددوكثطهمددله 

(ه2.68درظ  ،هتبسهتلنؽس هل طهمقسالل ،هوتسذ هػعلهن   هتلع   ،هوم هظتزه له 

لدط  هتلالت سا،هتبسهةص هتلنؽس هل طهمقسالل هأطؼ  ،هوتدسذ هػدعلهن د  هدرظ  ه وهت

تلع   هتلشسطس
 66)

.هوؽسق  هللصتهتلع دط،هتبسهتلنؽس هتلاوهذطمته ل هتلسضتؼد هتلح ل د ه

ل طهمقسالل ،هوت دطهأ هطع هظ  م  هددسطست هتبد نوهمند هأؼدطهتألؽفد له دوهتلس تد هتلادوه

هتؼاقطمه  ل ه بسهتلال  ط.ه

 ار فٍ انذراست:االسخًز -15

%(هملهتألؽفد لهتلعل دططلهتؼداعطوته دوهتلسضتؼد ،ه96تش طهتلس  ن م،هأ ه ه

%(همدنلمهتنق داه4  لطلمهملهت هأوػ  لمهت ماع    هك ندتهل دطهمؽداقطا،هوأ ه 

%(همددلهتألؽفدد لهتلددصطله22 ددلهتلسضتؼدد ،هولددمهطبددسهمناظعدد  ه  لدد .هكددصلكهنشدد ط،هأ ه 
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(هؼدنالتمه دله2-3وهتلسضتؼد ه حدسوزه وتطسالتهزضتؼدالم،هطبدسو همدلهتلعادوذططله د

ت طتنلمهترذططلفهوةصتهططماه  س ب هتلح لهإل هأ هتألوػ يهتلادوهضت قدتهتلال  دطه

تلقؽدددطي،ه ؼددد  ه دددلهتلؼددددالؽهتلح  ت ددد هتلادددوه  ندددتهمنلددد هأؼدددطةم،ه  لدددتهزو ه

هتناظ ملمه وهزضتؼالم.ه

ألؼطيه(هإل هؽس ب هتلالػاهت4تش طهتلس  ن مه وهتل سوله ه -انٕضغ اِسزي: -11

هتلصيهطاعااه  هتألؽف لهتلعل طو .

 ( 4انضذول )

 َىضح انُسبت انًئىَت نطبُعت انىضع األسزٌ نألطفبل انًهضزوٌ 

 انُسبت انًئٌٕت  طبٍؼت انٕضغ اِسزي  

ه84ه ق لهتألبه س ه  سهتلح  ا

ه98ه ق لهتأل ه س ه  سهتلح  ا

ه34هتلر   مهتألؼطط ه

ه3هنفالضهتألؽف لهملهأؼطةمه

 ،هأ هتلالػاهتألؼطيهلبعال هأ طتزهتلب ن ،هطاؽمه   نؽ   هوت ةاع  ،هوتػه

همع هتنب ػهإط     ه س هتؼاعطتضط هتلنؽس هتل س طاهمنلمه وهتلسضتؼ .هه

%(همدلهتألؽفد لهتلعل دططلهإلد هأ هوػدبلمه45أد ضه  -انٕضغ االقتصبدي: -12

تلفقدددطههت  اظدد زيه بددسهتلال  ددط،هأطدددس همبؽددطت ،هوأ هأؼددطةمهأذدددصمهتبدد نوهمددل

%(،هوةددصتهط دددطه ق قدد ه99وتلحطمدد  ه ددوه دد له سدددتهةددص هتلنؽددس ه سدد هتلال  ددطه 

%(ه29مف زة اهأ هتلال  طهتلقؽطي،ه سهتططهؼسس  ه س هكث طهملهتألؼط،هكصلكهأد ضه 

ملهتألؽف لهإل هأ هوػبلمهت  اظ زيه س هتلال  ط،هك  هماالؼ   ،هوةالهطبنو،هأ ه

ع نلد همدلهمالتملد هت د ل  هتلعب شد ،هزو هأؼطةمهك نتهتاعااه عؽاال)هت اظ زي،هط

%(ه،ه وه7ت هتشبطه ؼ ئق .ه وه  لهتنرفؼتهةص هتلنؽس ه بسهتلال  ط،هتشه سدته 

إد ضاهوتػح هإل هأ هتألؼطهتلاوهتبطػتهإل هتلال  طهتلقؽطي،ه قسمهتل ث دطهمدله
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معاس  تل هوأطاللل هتلع ل  ،هوةالهتألمطهتلصيهمبسل هتب نوهملهوػداهت اظد زيه د لغه

هالل.هتلؽ

 ربَُبً: انُخبئش انًخعهقت ببسخًبرة انًسح انُفسٍ

%(همدلهتألؽفد لهتلعل دططل،هتنلدمهضتػدال ه دله63أد ضه ه-انزضب ػٍ انحٍبة: -1

%(همنلم،هأن هأ  هضػ ه له   ت ،ه وه  له سدطمهنؽدس همدنلمه98   تلم،هو سطه 

ه%(هأنل هل طهضتػ  ه له   تل .ه30،ه سدته 

%(هملهتألؽف لهتلعل ططل،هأ هتلعؽاقس هطسشطه92 طط)ه-انُظزة إنى انًستقبم: -2

%(،هأ هتلعؽداقس هطندصضه7 ر ط،ه وه  لهطط)هتلقس  همنلم،هو نؽدس هػدب ف ه سددته 

ه ؽالل.ه

%(هملهتألؽف لهتلعل دططل،ه99تش طهتلس  ن م،هأ ه ه-االتجبْبث َحٕ انًجتًغ: -3

لع اعداه%(همدنلم،هأ هت9طط)هأ هتلع اعاهذ ط،هوتن همحد هطقدالم،ه دوه د لهطدط)ه 

هدططط،هوطظب هتلثق ه  .ه

%(همددلهتألؽفدد لهتلعل ددططل،ه30تشدد طهتلس  ندد م،هأ ه -دافههغ االَجههبس انذراسههً: -4

%(همنلمه سدتهزت ب  هتن  ظ هتلسضتؼوه48طاعابال ه ست اهتن  ظهزضتؼوهػب  ،هو 

%(همدنلمهوطدستهزت ب د هتن د ظ هتلسضتؼدوهإلد همؽداال)ه37إل همؽاال)همقسدالل،هو 

  لهتألؽف لهإلد هتلعؽداالط لاهم دسهوم دسهمدست .ه دوه د له،هماالؼؾ،هولمهطظ هملهة

 سدتهزت ب  هت ن  ظهتلسضتؼوهلبسزه س  همدنلمهإلد همؽداال)هت ما د ظ،هو نؽدس ه سددته

%(،هوةالهأمطهماال ا،هتؼان زت هإل هأ همؽاال)هت ما  ظ،ه هطظد هتل د ه،هإ هتلبدسزه5 

ؽفدد لهتلعل ددططلهطاددطتوحهتلقس دد همددلهتلعابسعدد ل.هو ددصلك،ه دد  هتلنؽددس هتل س ددطاهمددلهتأل

مؽاال)هتن  ظة هتلسضتؼوه  لهتلؼب  هوتلعقسالل،هوةصتهط دطهأ هتلال  طهتلقؽطي،ه

ه سهتططهو هضط ه س هزت ب  هت ن  ظهتلسضتؼوهلل  لهتألؽف ل.ه

%(هملهتألؽف له68تش طهتقسططتمهتلع نهتلاسضطؽو،هأ ه ه -انسهٕك انؼذٔاًَ: -5

  لبسوت هت   هأ طتنلمهملهتألؽف ل.ه وه  له،ههتلعل ططل،هلمهطظلطوتهؼسالك  هطاظ 

%(همددنلمهؼددسالك  ه3%(همددنلمهؼددسالك  ه ددسوتن   ه سضمدد ه س سدد ،هوأظلددطه 20تظلددطه 

 سوتن   ه سضم هكس طا،هوةالهتألمدطهتؼداط  هتناسد  هتلعد نهتلاسضطؽدو،هوتؼدان زت هإلد ه

ؽدطي،هلدمهةص هتلنا   ،هنؽا  اهتلقدالل،هأ هتلرسدطتمهتلع لعد هتلعطتس د ه د لال  طهتلق

هتاع لهملهإ ستفهظط زاه وهؼسالكلمهتلبسوتنو.ه
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همدله97تشد طهتلس  ند م،هأ ه -االَتبهبِ: -6 %(همدلهتألؽفد لهطاعابدال ه عؽداال)ه د ل 

%(همنلمهطاعابدال ه سضمد هػدب ف همدلهت ناسد  ،ه75ت ناس  ه وهتلظ هتلسضتؼو،هو 

 دطاهمدنلمه ه%(همنلمه هطناسلال هإل هتلدسضغهتع مد  ،همعد هطبندو،هأ هتلنؽدس هتل س8و 

تاعااه   ناس  ه وهمالت  هتقاؼوهتلاطك عه سد هتنس لد مهمحدسزاهزو هل طةد ،هوةداله

تألمطهتلصيهط بسند هنبدعوهتلاشداتهتلح طد ه دوهتناسد  هةد  لهتألؽفد لهإلد هتأل دستفه

تلع لعدد هتلاددوهضت قددتهتلال  ددطهتلقؽددطي،هتلاددوهأزمه دد لهمدد هأزمهإ ددستفهتشددا ته ددوه

هتناس ةلم.ه

 بُعت وصهت انخحكى ببألحذاد نذي األطفبل انًهضزٍَربنزبً: انكشف عٍ ط

لقددسه سددغهماالؼددؾهزضمدد مهت ؽفدد لهتلعل ددططله سدد همق دد غهوملدد هتلدداح مهه

(هفهولدددطعهتل شدد ه ددله2.62(هو دد نحطتلهمب دد ضيهمقددستض ه 24.4  أل ددستفه 

ؽس بددد هوملددد هتلددداح مه  أل دددستفهلدددس)هةددد  لهتألؽفددد ل،هتدددمهتقؽددد علمهإلددد هطددد فه

ه ههتلسضم مهتلاوه ظسالته س ل ام عال  م،هتؼان زت هإل

م عال  هملهتألؽف لهتلعل ططل،هؼ ستهزضم ه  ل د ه سد همق د غهوملد ه -9

تلدداح مه  أل ددستففهوشلددكه حظدداللل ه سدد هزضمدد مهأكثددطهمددله تلعاالؼددؾ ه

هتنحطتلهمب  ضيهوت س(.ه

م عال  همدلهتألؽفد ل،هؼد ستهزضمد همباسلد ه سد همق د غهوملد هتلداح مه -3

تنحدطتلهه- مهتاطتوحه  له تلعاالؼؾ  أل ستففهوشلكه حظاللل ه س هزضم

 مب  ضيهوت سهوتلعاالؼؾ هتنحطتلهمب  ضيهوت س(.ه
م عال  هملهتألؽف ل،هؼ ستهزضم همنرفؼ ه سد همق د غهوملد هتلداح مه -2

تنحددطتلهه-  أل ددستف،هوشلددكه حظدداللل ه سدد هزضمدد مهت دد همددله تلعاالؼددؾ

 (هطالػ ه سوزهتلسضم هلسع عال  مهتلث ف.5مب  ضيهوت س(،هوتل سوله 
ه

ه

ه

ه

ه

ه
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 ( 5انضذول )

َىضح حذود انذرصبث انعهُب وانًعخذنت وانًُخفضت وانُسبت انًئىَت انخٍ حصهج عهُهب 

 انًضًىعبث انز د عهً يقُبس وصهت انخحكى ببألحذاد 

 انُسبت انًئٌٕت  حذٔد انذرجت  طبٍؼت ٔجٓت انتحكى ببِحذاث  

اِطفبل انذٌٍ سجهٕا درجت ػبنٍت ػهى 

 حذاث يقٍبس ٔجٓت انتحكى ببِ

 14 فأكثز 42

اِطفبل انذٌٍ سجهٕا درجت يؼتذنت ػهى 

 يقٍبس ٔجٓت انتحكى ببِحذاث
34-41 74 

اِطفبل انذٌٍ سجهٕا درجت يُخفضت ػهى 

 يقٍبس ٔجٓت انتحكى ببِحذاث
 12 فأقم  33

طاؼدد همددلهتل ددسول،هأ هتلنؽددس هتل س ددطاهمددلهتألؽفدد لهتلعل ددططل،هؼدد ستهه 

%(،همع هطشد طهأ هوملد ه74 مه  أل ستف.هتشه سدته زضم همباسل ه س همق  غهتلاح

ذ ضم  ،ه عبن ،هأ هتلاح مه  أل ستفهه-تلاح مه  أل ستف،هتع  هإل هأ هت ال هزتذس  

لس)هتألؽف ل،هطع  هإل هأ هط دال هزتذس د  ه دوهمالت د همب ند ه،هوذ ضم د  ه دوهمالت د ه

 أذط).ه

 يسخخهص بأهى انُخبئش انخٍ أسفز عُهب انبحذ انحبنٍ:

(هؼددن ،هو عاالؼددؾه سددغه94-6أ عدد ضهتألؽفدد لهتلعل ددططله دد له هتطتو ددت -9

ه(هؼن .90.69 

أ همبظمه   لهتألؽف لهتلعل ططلهطبعسال ه وهملدله دطا،هماسن د هتألمدالض،ه -3

 طدس ه س ل هتل   اهتلعالؼعو،هأوهتلع  ت.ه
 تش طهتلس  ن م،هت همع اهأمل مهتألؽف ل،هض  مه  الم. -2
تدداقله  دد هملدد ضاهتلقددطتلاههتاع ددعهأؼددطهتألؽفدد لهتلعل ددططله عؽدداال)هطقدد  و -4

 وتل ا   .ه
 (ه طزت .ههه7.62 سغهماالؼؾه  مهتألؼطاهأل طتزهتلب ن ه  -5
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%(،هكعد ه سددته94 سدتهنؽس هأؼطهتألؽف لهتلادوهتعاسدكهو دستمهؼد ن  ه  -6

%(،هو سهتس لهت هتلد لس  ه6نؽس هةص هتألؼطهتلاوه هتعاسكهو ستمهؼ ن  ه 

 زط .هتلبظع هملهةص هت ؼط،هتؽ له وهمن ظلهت ا  
(هلط د ،ه9.78 سغهماالؼؾه سزهلطلهتلنال هأل دطتزه  ند هتلسحدمهتلحد لوه  -7

 وأ هطع هظ  م  هتب نوهمن هأؼطهتألؽف ل.ه
 %(هتنق بته لهتلسضتؼ .ه4أ ه س ه س س هملهتألؽف ل،هتقسضه حسوزه  -8
طقسضه سزهتألؽف لهتلعاوذططله لهتلسضتؼ فه ؽس هتلال  ط،ه حسوزهتلثسدم،ه -9

 (هؼن .ه2-3تطتوحه  له وأ ه سزهؼنالتمهتلاوذ طه
 أ هتلالػاهتألؼطيهلألؽف لهتلعل ططل،هطاؽمه   نؽ   هوت ةاع  . -90
تشدد طهتلس  ندد م،هت هتل ث ددطهمددلهتؼددطهتألؽفدد ل،هأذددصمهتبدد نوهمددلهوػدداه -99

 ت اظ زيه  لغهتلؽالله بسهتلال  ط.ه
 أ هنؽس هكس طاهملهتألؽف لهتلعل ططله،هتشبطهأنل هضتػ  ه له   تل . -93
ؽف لهتلعل ططله،هتحع هتت  ة  هطن اليه س هتلاف ؤلهأ هنؽس هكس طاهملهتأل -92

  وهتلعؽاقس .
 أ هنؽس هكس طاهملهتألؽف لهتلعل ططل،هتحع هأت  ة  هإط      هنحالهتلع اعا. -94
تطتوحهمؽاال)هت ن  ظهتلسضتؼوهلنؽس هكس طاهملهتألؽف لهتلعل ططل،ه د له -95

 زضماوهتلؼب  هوتلعقسالل.
تظلدطهؼدسالك  هطاظد ه  لبدسوت ههأ هنؽس هكس طاهملهتألؽف لهتلعل ططل،هلدم -96

 ت   هت  طت ،هوت ه س همنلم،هأظلطمهؼسالك  ه سوتن   ه سضم ه س س .ه
 أ هنؽس هكس طاهملهتألؽف لهتلعل ططل،هتاعااه سضم هػب ف هملهت ناس  .ه -97
أ هنؽس هكس طاهملهتألؽف لهتلعل ططل،هؼ ستهزضم همباسلد ه سد همق د غه -98

  أل ددستفهطع دد هإلدد هأ هط ددال هتلدداح مه  أل ددستف،همعدد هطشدد طهأ هتلدداح مه

 زتذس   ه وهمالت  همب ن ،هوذ ضم   ه وهمالت  هأ ذط).ه
وتؼان زت هإل هتلس  ن مهتلالتضزا،هنشد طهإلد هأ هتلفطػد  مهتلادوهتحققدتهةدواه

،ه8،ه7،ه6،ه5،ه4،ه3،ه ددوه دد لهلددمهتاحقددقهتلفطػدد  مهترت دد اه93،ه90،ه9،ه2،ه9

ه.ه99

ه
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 يُبقشت انُخبئش:

ف ز اهأ هطعد ه طد ضت هنفؽد  هتطتسدته سد ههلقسهتالط هتلسحمهتلح لوه إل هضأيهم 

تبطعهتألؽف لهإل هتلال  طهتلقؽطيفهو ا هناع لهملهتفؽ طهنا ئجهتلسحمهتلح لو،ه

ه ننن هؼنبعسهإل همن  شال ه س هتلنحالهترتوا

أ هتلال  طهتلقؽطي،ه عسهإل هذفغهتلعؽاال)هتلعب شوهلألؼط،هتشهأذصمهتب نوهه-9

الل،ه  هت ه بؼل هلمهطاع لهمدلهتدس  طهتلقدالمهتل دالمو،هملهوػاهت اظ زيه  لغهتلؽ

وتلؽدس هطبددالزه،هإلد هأ هل لس دد هتر د لهطبعسددال ه ددوهملدله ددطا،هطدسد ه س لدد هتل دد  اه

تلعالؼعو،هوت هأمالضة هماسن  ،هإل هم ن هشلدكهأ هةدص  هتألؼدطه،هتاع دعه عطد زاه دسزه

أ دطتز،هوةدصتهه(7أ طتزة ه.هتشهتش طهتلس  ن م،هأ هماالؼؾه  مهةص هت ؼطهطعطدسه دله 

ط دطهأ هطع هطبال  مهأذصمهتب نوهمنل هةص هتألؼطه دوهمالتملد هت د ل  هتلعب شد ه

هتل الم  .ه

هل ث ددطهمددلهت ؼددط،هه وتلحق قدد ،هأ هتألوػدد يهت  اظدد زط هتلاددوهتظزتزمهؼددالل 

تنب ؽدددتهؼدددسس  ه سددد هتألؽفددد ل،ه قدددسهأذدددصوتهط  ظدددال ه سددد هتؼدددطةم،ه  لددد هتلفقدددطه

مب ندد تلمهتلنفؽدد  ،هوةددصته ددسوض ،هت ؼدد هإلدد ههوتلحطمدد  ،هوةددالهتألمددطهتلددصيهظتزهمددل

ت دددالطلهذسدددطاهم لعددد ه دددلهتلال  دددطهتلقؽدددطي.هوؽسقددد  هلنظططددد هتلب دددعهتلعدددابسم،هأ ه

تألوػ يهت  اظ زط هتلعبؽطاهتلاوهأذصهطب نوهمنل هتألؽف لهمطتلهتلال  ط،ه عدسمه

إلدد هإددد   هتل ددوغه دد لهطددفال لم،هومددلهطددمهتلب ددعه ددلهإ ددستفهتد  ددطه ددوهم ططدد مه

تلعح  دد ه لددم،هومعدد هظتزهمددلهطوؼددلمهو  ددعةمه،هت هتألوػدد يهتلعطتس دد هتأل ددستفه

  لال  ط،هتؼادط تهمساهظمن  هؽالطسد .هو  س بد هتلحد ل،ه د  هشلدكهأز)هإلد هتطؼد ده

ت  اق زهلس)هة  لهتألؽف ل،ه ظبال  هتلاح مه وهم طط مهتأل دستف،هو ؼد ع هتسدكه

تلس تد هتل سطدسا،ه دسط  ه دلههتلاوهطؽا  بال هتلاح مه ل .هو سهظلدطهشلدكهمس د  ه،ه قسدالل

  تالمهت طس  ،هتن     هملهتلف طاهتلق ئس اهأ ه  تد هتلال  دطه،هتطدسحتهأمدطت هوت بد  ،ه

  ددسهمددله ساللدد ،هوأ هتلبدد شه  لدد ،هتطددس ه ددسضةم،هولدد ػه نم دد نلمهتد  ددط .هو ق قدد ه

ت مط،هأ هإد   همباقستمهملهةصتهتلقس  فهتؽس ه عش  مهنفؽ  همابسزاهلألؽفد له،ه

نددصكطهمنلدد اهأ هزت ب دد هت ن دد ظهتلسضتؼددوهتنرفؼددته شدد  همسحددالظ،ه قددسهتددد ضمه

تلس  ن م،هتنل هتطتو ته  لهزضماوهتلؼب  هوتلعقسالل،هوةصتهط دطه ق ق هوتػح ،ه

هتشداع ه سد هتلنفدالضهوتل طتة د همدلهمقاؼد  مه أ هتلال  طه،ه عسهإل هإد   هأمدالتل 

كهكسد ،هأ هةد  لهأذدصوتهطقسسدال هت ن  ظهتلسضتؼو.هوك نتهتلنا   هتلعاطتسد ه سد هشلد

مددله  عدد هتلعؽدداالط مهتلبس دد همددلهت ن دد ظهتلسضتؼددو.هو ددوه دد لهتؼدداعطتضهتلعباقددستمه
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تلعابسقدد ه دد لب ع،ه دد  هتلعاال دداهللدد  لهت ؽفدد لهأ هطاؽددط التهمددلهتلسضتؼدد ه ددوهتطدد ه

لحظ فهولب هتلالػداهتلعب شدوهترذدصه  لادسةالض،هطبدسهمدلهتلبالتمد هتلعحطػد ه سد ه

هتؽط لم.

 دد  ه  لدد هتلب ددعهتلاددوهأذددصهطبدد نوهمنلدد هتألؽفدد ل،هتؽددسسته رفددغههكددصلكه،ه

مؽاال)هتناس ةلم،هوملهطمهطبال  هتطك عةمه س هتلعنس هتللسلفهوتلؽس هطبدع)هإلد ه

أ هتأل ددستفهتلعطتس دد ه دد لال  طه،ه عددسمهإلدد هإددد   ه  لدد همددله ددس هت كاددطتفه،ه

تطك دعةمه سد ههو  لاسب  ه،ه   هد اليهةدص هتلح لد ،هتزمهتلد هتشدا تهتناسد ةلمهو دس 

همنسل مهمب ن .ه

أ هتلالػاهتألؼطي،هلمهطاوططه  أل ستفهتلعطتس د ه د لال  ط،هوتند هتع دعه  لدسللهه-3

وت ةاع  ،هكع هتش طهتلس  ن م.هكصلكهتس ل،هأ هضػ هتألؽفد له دله  د تلمهونظدطتلمه

هإل هتلعؽاقس هوتت  ة تلمهنحالهتلع اعا،هلمهتاوططهةوهتألذط)ه  لال  ط.ه

 ل،هلددمهطظلددطوتهؼددسالك  ه ددسوتن   ه سضمدد همسحالظدد ،ه ددوهأطندد لهكعدد هأ هتألؽفدده

تلاب م هماهتأل طت فهوةصتهططماهإل ه سزهمدلهتألؼدس ب،همنلد اهأ هتلالػداهتألؼدطيه

أل دددطتزهتلب نددد ،هتع دددعه  لدددسللهوت نؽددد   ،هوةدددصته دددسوض ه سددد همدددله دددسوفه بدددغه

تنو.هتلعش  مهتلنفؽ  ،هومنل ه سد هؼدس  هتلعثد ل،هتنرفد عهمؽداال)هتلؽدسالنهتلبدسو

وةن نهؼس ه ذط،ه عسهإل هتقس  هترط ضهتلنفؽ  هتلعاطتس ه س هتبدطعهتألؽفد لهإلد ه

تلال  ط،هإ هوةالاه ظاللهتألؼدطهتلعل دطاه سد هأضتع هؼد ن  هومؽد  ستمهم ل د ،ه

وةصتهتصمطتلهؼ  سة ه س هتش  سهأ ن  هوتؽت هتل سفد ،ههوةدالهتألمدطهتلدصيهم نلد همدله

عهإلد هتلاشدات.هو  س بد هتلحد ل،ه د  هةدصتهتلعح  ظ ه سد هتع ؼد ل ،هزو هأ هتابدط

تصمطتل،هتنب ػهإط     ه س هتألؽف ل،هوةالهتلعلمهةن ،هتشه س همدله بدغهتلعشد  مه

هتلنفؽ  هتلاوهطاال اهأ هتظلطهلسطلم،ه بسهأ هطؽاقطوته وهتلس ت هتل سطسا.ه

وتلؽددس هتلث لددم،هطابسددقه  صؼددن زهت ماعدد  و،ه قددسه ظ ددتهت ؼددطهتلعل ددطاهه

  و،هكدد  هلدد هتلاددوط طهتلعس دددطه ددوهمؽدد  ستل ه سدد همالتطددس همؽدد طتل ه نؼددن زهتماعدد

تلح  ت  ،هو وهتلال تهنفؽ ،هتؼلمه وهترف  هتأل سد لهتلادوهأذدصمهتبد نوهمنلد ،ه بدسه

هأ هتؼاقطمه وهتلس ت هتل سطسا.ه

وم هطبن ن هةن ،هأ هةصتهتصؼدن ز،هتنب دػه ظدالضاهإط    د ه سد هتألؽفد ل،هتشهه

  ططقدد هإط    دد ،هوةددصتهتنب ددػه ددسوض ه سدد هأؼدد ل  هأذددصوتهطنظددطو هإلدد ههتلندد غه

تلاب م هماهتأل دطت .ه سقدسهتنرفدغهتلؽدسالنهتلبدسوتنوه سضمد همسحالظد ،هوةدصتهطشد طه
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طدطت  ،هأ ه عس دد مهتصؼددن زهت ماعدد  وهةددص ،هكدد  هللدد هتلددسوضهتلفبدد له ددوهترف دد ه

ه بغهتلعش  مهتلنفؽ  هلألؽف ل.ه

 د هت ؼدطهتلعل دطا،هكد  هلد ههكع هومس،هت هتصؼن زهت ماع  وهتلصيه ظ ته

تلاوط طهتلفب له س هنظدطاهتألؽفد لهإلد هتلعؽداقس .ه قدسهتذدصوتهطنظدطو هتل د ه افد ؤل،ه

وؼد  ال هأ ؼد ه دد   همدله  ػددطةم،هوتلد هم ند هشلددك،هأطدسحالتهأكثددطهضػد ه ددله

ه   تلم،هوةصتهأز)ه  لعحظس هتلنل ئ  هإل هدبالضةمه  ألملهوتل عون ن .

وهةددصتهتلظددسز،هت هنؽددس هكس ددطاهمددلهتألؽفدد ل،هإ همعدد هط دد هتصددد ضاهتل دد ه دده

 ظسته س هزضم همباسل ه  ع هطابسقه المل هتلاح مه  أل ستف،همعد هطشد ط،هت هطعد ه

تص ددص   ه ددوهوملدد هتلدداح م،هوأندد همددلهتلظددبال  ه ع دد  هتحسطددسهوملدد هتح ددمهتألؽفدد له

  أل ددستففهوططمدداهؼددس هتلاص ددصبهةددصتهإلدد هتلعالت دد هتلاددوهطابددطعهللدد هةدد  له

س هأ هةص هتلعالت  هةوهتلاوهتقطضهومل هتلاح م.هوؽسق  هللصتهتلطأي،ه   هتألؽف ل،ه 

ومل هتلاح مه  أل ستف،هتع  هإل هأ هت ال هزتذس  ،ه وهتلعالت  هتل س ب  هتلاوهترساله

مدددلهتلؼددددالؽ،هوتلب دددػهطدددح  ،هتع ددد هوملددد هتلددداح مه  أل دددستفهإلددد هأ هت دددال ه

ملد هتلداح مه  أل دستفهذ ضم  ،ه نسم هتشاسهتلؼددالؽه دوهتلعالت د ه.هو دصلكه د  هو

لددس)هت ؽفدد لهتلعل ددططل،هتباعددسه سدد هؽس بدد هتلعالت دد هتلاددوهطابطػددال هللدد ،هوةددصته

هتلافؽ طهل هم هطؽنس ه س هطب سهنظطط هتلب عهتلعابسم.ههه

 انٕٓايش

مدد عػه دداللهوؼدد س لهندد ةالضي،هتلحددطبهوت  ددا له ددوهتلبددطت اهتقططددطه (9 

كدعهزضتؼد مهلسعنظع مهل طهتلح الم  ،هتطمع هم سهتلشدطيه   دطوماهمط

 .ه948(،هص3007تلال ساهتلبط   ،ه
تلؽدد  طاهتلثق   دد اهتألؼدد ل  ههوإددد  ل  محعددالزهدددع له ؽددل،هت  ددا له (3 

تلنفؽ  هوت ماع    هتلاوهتتسبل هتلعحا هلسؽ  طاه س هتلع اعداهتلبطت دو،ه

 .949-940(،هص3090 دا ل،هه944د و ه ط   ،هتلبسزه
عددد ،هتلبدددطت اهتلاقططدددطهوظتضاهتلار ددد ؾهوتلابددد و هتصنعددد ئوهو  دددتهتلح  (2 

  دستزاهتل ل ظهتلعطكعيهلإل ظ لهه3008تلالؽنوهلح لهتلانع  هتلسشطط ،ه

ه.76(،هص3009وت ناللالم  هتلعبسالم م،ه

طالنػه ع زيه سو،همس ز ه سمهتلسطعدطت  د اهزضتؼد هتلؽد   ه تلعالطد اهه (4 

 .302[،هص9985م سب هم مب هتلعالط ،ه]
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وهتلبدددطت اهزضتؼددد هنس ددد ه عدددطت همالؼددد هتلر لدددسي،هتلل دددطاهتلقؽدددطط ه ددد (5 

هههههههتماع   دد ه ددوه بددغهمشدد  مهتلعل ددططله ددوهمسطندد هتلسطالتن دد ،هترزتب

 .536(،هص3008 ه84 ه دستز(،هتلبسزه
   ه  عتهتل  ل،هتلال  طهتلقؽطيه وهتلبدطت اهتؼدس   هوؼدس همب ل اد ،ه (6 

(،ه3008 تطسددددالل/هؼددددساعسط،ه95،هتلبددددسز4تلعؽدددداقس هتلبطت ددددو،هتلؽددددن ه

 .929ص
ض اللالم ددد هتلؽددد   اهمالػدددال  مه دددوهتلدددسطعاللطت   ه دددطتغهتلس ددد تو،همال (7 

 .90(،هص3009   طوماهم ؼؽ هت ناش ضهتلبط و،ه
د كطهمظ ف هؼس م،ه  مالغهت نثطو اللالم  ه ]تل الطت[اهم مب هتل الطت،ه (8 

 .629(،هص9989
 .996 سو،همس ز ه سمهتلسطعدطت   اهزضتؼ هتلؽ   ،هص (9 
  ددد ،هتلس ددد تو،همالض اللالم ددد هتلؽددد   اهمالػدددال  مه دددوهتلسطعاللطت (90 

 .89ص
أ عسه  ؼمهمفدال،ه   د هت ناعد لتمهتلاقس سطد ه احطكد مهتلند ظ  له (99 

زتذس دد  اهزضتؼدد هم ستن دد ه ددوهمسطندد ه دستز م مبدد ه دددستز،هضؼدد ل هم مؽددا ط،ه

 .98-97(،هص3090
تل دد ل،هتلال  ددطهتلقؽددطيه ددوهتلبددطت اهأؼددس   هوؼددس همب ل ادد ،ه (93 

 .929ص
تلبطت اهتلاقطططهوظتضاهتلار  ؾهوتلاب و هت نع ئوهو  تهتلح ع ،ه (92 

 .77،هص3008تلالؽنوهلح لهتلانع  هتلسشطط ،ه
 سددسهتلؽددا ضهإ ددطتة م،هأؼددػه سددمهتلددنفػه تلططدد عاهزتضهتلعددططده (94 

 .987(،هص9987لسنشط،ه
 .988تلعظسضهنفؽ ،هص (95 
 .988تلعظسضهنفؽ ،هص (96 
ضد ساه سسهتلطؤولهضمؼ  ،ه  د  همب طدطاه دوهتلظدح هتلنفؽد  ه (97 

 .96(،هص9998سع  ،ه تلق ةطااهزتضهتل ا هتلبه9لأل ن ل،هع
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ؼدددالن  هة ندددتهوم ن فدددطهة سدددال،هنعدددالهدرظددد  هتلفدددطزهوتلرسدددطاه (98 

ت ماع   دد ،هتطمعدد ه دد ػهتلنددالضيه  دددستزاهزتضهتلشدد و هتلثق   دد هتلب مدد ،ه

ه.939(،هص9989

كددططمهدددطط ه سددسهجهتلقطمادد نو،هتطددطهل دد بهتألبه ددوهتكاؽدد به (99 

 مؽددا ط،هتلددسوضهتلعددنعؾهمنؽدد   هلأل ندد لهتلددصكالضه م مبدد ه دددستز،هضؼدد ل هم

ه.79(،هص9989

محعدددالزهددددع له ؽدددل،هػددددالؽهتلح ددد اهومقاؼددد  مهتلبظدددطن ،ه (30 

ه.69(،هص3000 ط  ،هه6،هتلبسزه3زضتؼ مهتماع    ،هتلؽن ه

محعالزهدع له ؽل،هؼد ط اللالم  هتلفدطزه دوهتلع اعدااهمدسذ ه تلقد ةطااهزتضهتر د  ه

ه.949(،ص3009تلبط   ،ه

نؽوهلألؽفد لهتلدصكالض،هم سد همحعالزهدع له ؽل،هل  بهتألبهوأطط ه وهتلانع ؾهتل 

ه.95(،هص3090 دا ل،هه97،هتلبسزه5تل فالل هوتلانع  ،هتلع سسه

(11 )H.B. Biller, Father absence, divorse and personality 

development, in: M.E. Lamb (ed), The role of father in child 

development (New York: John wiley, 1981),P.494.               

(22 ) H.B. Biller,The Father and sex role development, in: 

Lamb, The role of father in child development, P.337.           
 داللهمددالغهو ذددطو ،هأؼددػهؼدد  اللالم  هتل فاللد هوتلعطتةقدد ،هتطمعدد هأ عددسه سددسه  

ه.369(،هص9986تلبعطعهؼ م ه تل الطتاهم اس هتلف ح،ه

(21 )J. Nash, The Father in contemporary culture and current 

psychological literature, child development, vol.36, no.1, 

1965, P.282. 

محعسه ع زهتلسطلهإؼع    ،هتألؽف لهمط اهتلع اعااهتلنعالهتلنفؽوهت ماع  وهلس ف ه

وترزتب،هؼسؽددس ه ددوهؼددنالتت هتلا الطن دد ه تل الطددتاهتلع سددػهتلددالؽنوهلسثق  دد هوتلفنددال ه

ه.384(،هص9986  لمهتلعبط  ،ه
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(22 )P.H. Mussen and etal, Essentials of child development 

and personality (New York: Harper and Row publishers, 

1980), P.207.         

(23 )J.McCord and etal, Some effects of parental absence on 

Male children, Journal of Abnormal and social psychology, 
vol.64,No.5,1962,P.363.                                               

(همحعالزهظط زه عست ،هل  بهتألبهوأطط ه وهت الضهدرظ  هتل ف ،هتلس  م،ه34 

ه.88(،هص9982ك نال هتألول،هه- تطسالله20-39،هتلبسز5تلؽن ه

(25 )Nash, The father in contemporary culture and current 

psychological literature, P.277.                                                   

       

Biller, The father and sex role development, P.336. 

ه.ه49(هضمؼ  ،ه    همب ططاه وهتلظح هتلنفؽ  هلأل ن ل،هص36 

ول ن هتنؽد قهتلعنظعد مهل دطهتلح الم د ه دوهتلبدطت اهه(هتوكؽف  هتناطهن د الن ل37 

،ه20ت ضتق لهإل همؽداال)هتلاحدسيهتصنؽد نوه دوهتلبدطت ،هتلعؽداقس هتلبط دو،هتلؽدن ه

ه.905(،هص3007 تطسالل/ؼساعسط،هه242تلبسزه

(هوظتضاهتلار  ؾهوتلاب و هتصنع ئوهو  دتهتلح عد ،هتلبدطت اهتلاقططدطهتلدالؽنوه38 

ه.83،هصه3008لح لهتلانع  هتلسشطط ،ه

(ه  ظدد همحعددسه س دداليهتلاع عددو،هتلال  ددطهتلقؽددطيهو طدد ض هت ماع   دد ه سدد ه39 

تألؼددطهتلعلدد مطااهزضتؼدد هم ستن دد ه ددوهمح  ظدد هطدد حهتلسطل م مبدد ه دددستز،هضؼدد ل ه

ه.946(،هص3008م مؽا ط،ه

(هوظتضاهتلار  ؾهوتلاب و هت نع ئوهو  تهتلح عد ،هتلبدطت اهتلاقططدطهتلسدالؽنوه20 

ه.85،هص3008سشطط ،هلح لهتلانع  هتل

(هتلاع عو،هتلال  طهتلقؽطيهو ط ض هت ماع   د ه سد هتألؼدطهتلعلد مطااهزضتؼد ه29 

ه.950م ستن  ه وهمح  ظ هط حهتلسطل،هص
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وظتضاهتلار  ؾهوتلاب و هتصنعد ئوهو  دتهتلح عد ،هتلبدطت اهتلاقططدطهتلدالؽنوهلحد له

ه.82،هص3008تلانع  هتلسشطط ،ه

 وهتلشط هت وؼؾهودع لهت ططق  ،همؽد  ساهتل فد ه(هم ا هتل النؽ  هت  س عوه23 

(،ه9995تلددصيهطبدد نوهمددلهتلظددسم هتلنفؽدد  ه  عدد  اهم ادد هتل النؽدد  هت  س عددو،ه

ه.33ص

(هطح دد ه دد طعهتلحددستز،هتلحددطوبهو ط ضةدد هتلنفؽدد  ه سدد هتألؽفدد ل،ه دد لمهتلف ددط،ه22 

ه.379(،هص3007زطؽعسط،هه- تكاال طه3،هتلبسزه26تلع سسه

و ذطو ،هت ػ طت  مهتلا ل  هلأل ستفهتلظسم  ه تل الطتاهه(هأ عسه سسهتلر لق24 

ه.26(،هص3000م ا هتصنع لهت ماع  و،ه

ه.942(هتلعظسضهنفؽ ،هص25 

(هم ؽدددال هتلال  دددسي،هتألؼدددطاهتلفسؽددد  ن  هوتلعدددالضوفهتلثقددد  وهتلدددست مهو دددته26 

ه.996(،هص3009 ط  ،ه3،هتلبسزه9تألظم م،هم س هتل فالل هوتلانع  ،هتلع سسه

ه.27وػب  مهتلؽسالنهتلسشطيهأطن لهو اليهتل  ضط هوم ه بسة ،هصه(ه ؽل،27 

( صت هذس  ه ع س،هتلبند هتلع اعبدوه دوهضؼدال هت م دصهتلعط سد هت  استئ د ه دوه28 

مح  ظ هزط ل ،هتل ا بهتلؽدناليهلعطكدعهأ حد فهتل فاللد هوتألمالمد ه م مبد هزطد ل (،ه

ه.370(،هص3090 ه5تلع سسه

ه.372(هتلعظسضهنفؽ ،هص29 

وه ددالضتنو،هتلفسؽدد  نوهتلظددد طاهزضتؼدد ه ددوهضؼددال هأؽفدد لهتلندد ظ  له(هةدد ن40 

ه.968(،هص9973 6تلفسؽ  ن  ل،هد و ه سؽ  ن  ،هتلبسز

ه.968(هتلعظسضهنفؽ ،هص49 

ه.968(هتلعظسضهنفؽ ،هص43 

ه.968(هتلعظسضهنفؽ ،هص42 
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(44  )A.E.Siligman and S.F.Maier, Alleviation of Learned 

helplessness in the dog, Journal of Abnormal psychology, 

vol.73, No.3, 1968,P.260-261.                                         
                          .                      (45)Nolen-Hoeksman, 

Abnormal psychology, 2nd ed (Boston: Mc Graw-Hill, 2001), 
P.269.                                                         46هتلعظدسضه)

ه.369نفؽ ،هص

(ه سسهتلؽا ضهإ طتة م،ه سمهتلنفػهت كس ن  واهمن ةجهتلاشر ضهوتلب عهتلنفؽوه47 

ه.34(،هص9988 تلطط عاهزتضهتلعططدهلسنشط،ه

(41 )D.S. Hiroto and A.E Seligman generality of learned 

Helplessness in man, Journal of personality and social 

psychology, Vol.31, No.2, 1975                                       
             . 

(41)R .J. Sternberg, pathways to psychology (Fort worth: 

Harcourt brace college publishers, 1997) , P.179.                       

(52 )D.C.Klien and etal, Learned Helplessness, depression, 

and attribution of failure, Journal of personality and social 

psychology, vol.33, No.5, 1976, P.511-512.                              

    

  (51 )Atkinson and etal, introduction to psychology, 10th ed 

(sandiego: Harcourt brace Jovanovich publishers, 1990), 

P.613.        

(52 )A.Baum and etal, social psychology (New York: Random 

House, 1985), P.473.                                                                   

(53 )R.S. Feldman, Essentials of under standing psychology, 

4th ed (Boston: Mc Graw –Hill, 2000), P.343.                     
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(ه سسهتلؽا ضهإ طتة مه،هت كات بههتػ طتبهتلبظدطهتلحدسطماه لعد هوأؼد ل  ه54  

  م ه تل الطتاهتلع سػهتلدالؽنوهلسثق  د هوتلفندال هوترزتب،هؼسؽدس ه د لمهتلعبط د ،ه

ه.932(،هص9998

ه.932(هتلعظسضهنفؽ ،هص55 

(56 )L.A.Pervin, Personality: Theory and research, 4th ed 

(New York: John wiley, 1984), P.35-36.                                    

         

،ه سد هت ؽفد لهت نفظ لاهزضتؼ هنقسط هألططهتلفطت هؼ  اللالم  (همال ه اللسو،ه57 

ه.ه935(،هص9999ضهتل س ب ،هتطمع ه سسهتلل زيه سسهتلط علهه ه  طوماهزت

ه.935(هتلعظسضهنفؽ ،هص58 

(هوظتضاهتلار  ؾهوتلاب و هت نع ئوهو  دتهتلح عد ،هتلبدطت اهتلاقططدطهتلدالؽنوه59 

ه.85،هص3008لح لهتلانع  هتلسشطط ،ه

(ههأ عدددسه سدددسهتلرددد لقهو ذدددطو ،هت ػددد طت  مهتلا ل ددد هلأل دددستفهتلظدددسم  ،ه60 

ه.33ص

مد ه بدسهتلؼددالؽهتلظدسم  هو   الد ههتؼع    هت دطتة مه سدو،هتػد طت  مه

ه6 دد لبن هتلعسضؼددو،هتل ادد بهتلؽددناليهلعطكددعهت حدد فهتل فاللدد هوتألمالمدد ،هتلعس ددسه

ه.ه595(،هص3099 

مطكدددعهتلسحدددالفهوتلسضتؼددد مهتل الطا ددد ،هتطدددطهتلددددعوهتلبطت دددوه سددد هأؽفددد لهه

تل الطته ت  ضبهم لع (،ه وهمالضط هؽسبته دالتظ،هطدسم هتلحدطباه ط ضةد هتلنفؽد  ه

 دددوهتألؽفددد له ت ط ددد ه دددطبهتعدددالظهإنعالشمددد  (ه   دددطوماهزتضهتلنلؼددد هوتلاط الطددد ه

ه.57(،هص3099تلبط   ،ه

محعددددسه ددددله عدددد ضهومظدددد ف هتلنظددددطتوي،هترطدددد ضهتلنفؽدددد  هوتلظددددح  هه

وت ماع    هلحطبهتلرس جه س هأؽف لهتلعن ق هوؼس ه  ملد ،ه دواه دالتظ،هطدسم ه

تعددالظهإنعالشمدد  (،هتلحددطباه ط ضةدد هتلنفؽدد  هوتلاط الطدد هه ددوهتألؽفدد له ت ط دد ه ددطبه

ه.48ص
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(هؼدد موهملددسيهتلبددعتوي،هنؽدد لهوأؽفدد لاه ؼدد ط هتلح ػددطهوتلعؽدداقس ه  دددستزاه69 

ه.339(،هص3007م سب هتلقسػ،ه

ه.78-77(ه ؽل،هػدالؽهتلح  اهومقاؼ  مهتلبظطن ،هص63 

(63 )J.cohen, statistical power analysis for the Behavioral 

sciences, rev. ed.( New York: Academic press, 1977), P.258.   

                                   

(64 )K. D. Harris, crime and the environment (Illinois: 
charlesc Thomas, publishers, 1980), P.34.                          

ه                                           

ل ،هتل ث   هوت كاظ ظه دوهتلعند ؽقهتلؽد ن  ه هم مبد ه(ه  ػ ه سسهتلس   هتلع 65 

ه.990(،هص9999 دستز،هضؼ ل هم مؽا ط،ه

ه .ه990(هتلعظسضهنفؽ ،هص66 
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 الحق التعليمي لألطفال فاقدي االب في محافظة ديالى
 

 و.و حغٍ ػثذهللا انؼطافٍ                         و.و. وفاء لُظ كشَى    

 ٓوًي اثؾبس اُطلُٞخ ٝا٫ٓٞٓخ

 -انجحش وانحبجخ إنٍه:إشكبنٍخ 

ٛنٙ أُوؽِخ  أ٤ٔٛخ، ٝرٌٖٔ ا٩َٗبٕٓوؽِخ اُطلُٞخ ٖٓ اْٛ ٓواؽَ ػٔو  رؼزجو

ٝاٗٔب ا٣ؼبً ٓوؽِخ ُ٘ٔٞ ، ًٜٞٗب ٓوؽِخ اػلاك ُِؾ٤بح أَُزوج٤ِخ ؽَت ٤ٌُ ك٢ 

ٝر٘شئخ اعزٔبػ٤خ،  ٝرؼ٤ِْ هػب٣خاُلوك ٖٓ ع٤ٔغ ٗٞاؽ٤ٚ ك٢ ػٞء ٓب ٣زِوبٙ ٖٓ 

ُنا ٣ؾزَ ٓٞػٞع اُزوث٤خ  ،ُٔب ٣ٌزَجٚ ٖٓ فجواد رِي أُوؽِخ كؼ٬ ػٖ
ه٢ اُز٢ ر٘شل اُو أُزؾؼوحاُلٍٝ  أ٣ُٞٝبداُظلاهح ك٢  اُزؼ٤ِْٝ

 (.5: 0202،ٝا٫ىكٛبه)ػلٞٗخ

٢ ٖٓ اُؾوٞم ا٧ٍب٤ٍخ اُز٢ ًلِزٜب ع٤ٔغ أُٞاص٤ن اُزؼ٣ٝٔ٤ِؼل اُؾن     

ٝأُؼبٛلاد اُل٤ُٝخ ٝا٩ه٤ٔ٤ِخ، ٝهل ٝهك مُي ك٢ ػلح ٓٞاك ك٢ ا٩ػ٬ٕ اُؼب٢ُٔ 

ارلبه٤خ ،اُؼٜل اُل٢ُٝ ُِؾوٞم ا٫هزظبك٣خ ٝا٫عزٔبػ٤خ ٝاُضوبك٤خ  ،ا٩َٗبُٕؾوٞم 

ٝارلبه٤خ اُوؼبء ػ٠ِ ع٤ٔغ أشٌبٍ اُز٤٤ٔي ػل  ،لَؽوٞم اُط

 Convention on the Elimination of All Forms of)أُوأح
Discrimination against Women  ) ٝؿ٤وٛب ٖٓ ٓظبكه اُوبٕٗٞ اُل٢ُٝ

 (.3)ٓشؼَ: ا٩َٗبٕٝهبٕٗٞ ؽوٞم 

وٞم رٌٖٔ ك٢ كٝهٙ ٖٓ ر٤ٌٖٔ ٝرو٣ٞخ اُؾ اُزؼ٤ِْاُؾن ك٢  أ٤ٔٛخُٝؼَ       

 ػ٠ِ ا٩َٗبٕؼوف زاٌُبك٢ ٝأُ٘بٍت ٫ ٣َزط٤غ إ ٣ اُزؼ٤ِْ، كجـ٤و ا٧فوٟ

زٜبى ؽوٞهٚ ٫ٝ ٣ٌٔ٘ٚ إ ٣لاكغ ػٖ رِي ٗؽب٫د ا ٤ٔ٣ي٫ٝ  ا٧فوٟ ؽوٞهٚ

 (.0اُؾوٞم.) اُوياى:

، ٖٓ اعَ ا٧ف٤وحف٬ٍ اَُ٘ٞاد  اُزؼ٤ِْك٢  ٔزيا٣لبُوؿْ ٖٓ ا٫ٛزٔبّ اُث      

٤ِٕٓٞ ؽلَ ك٢  33ُي ؽٞا٢ُ باٗٚ ٫ ٣ياٍ ٛ٘ إ٫ل٢ُٝ، اُ اُزؼ٤ِْ أٛلافرؾو٤ن 

،ٝٛ٘بُي أكُخ  ا٧ٍب٢ٍ اُزؼ٤ِْاُؼبُْ ك٢ ٍٖ اُلهاٍخ ا٫ثزلائ٤خ ُْ ٣٘بُٞا ؽوْٜ ك٢ 
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ٔزؼوهح ْٛ ٖٓ اُجِلإ اُ ا٧ؽلبٍٖٓ ٛؤ٫ء  ا٧ًجوٓزيا٣لح ػ٠ِ اٗٚ اُؼلك 

ٓب إ  (UNICEF:2008)ا٤َ٤ٗٞ٤ُق أثؾبس ٝأشبهدثبُظواػبد اُل٤ُٝخ، 

٤ِٕٓٞ ؽلَ ؿ٤و ِٓزؾو٤ٖ ثبُٔلاهً ك٢ اُجِلإ أُزؼوهح  ٣02وبهة 

كُٝخ ٛشخ ٓزؼوهح  ٤ِٓ32ٕٞ ْٜٓ٘ ٣ؼ٤شٕٞ ك٢  33ثبُظواػبد، ٝإ 

 (.0: 0222،ا٤َ٤ٗٞ٤ُقثبُظواػبد اُل٤ُٝخ.)

ٕ ظبٛوح ا٤ُزْ ك٢ اُؼوام ظبٛوح ٓق٤لٚ ٝٓ٘زشوح ثشٌَ ِٓلذ ُِ٘ظو ٝاُز٢ ا     

ٜب ثٌَ ٓب أٝر٤ذ ٖٓ هٞح ٝعؼِٜب ٖٓ أ٣ُٞٝبرٜب ٧ٜٗب ٣٘جـ٢ ٖٓ اُلُٝخ اُزظل١ ُ

رؼل ك٢ أَُزوجَ أفطو ٖٓ ا٩هٛبة ٗلَٚ، ػ٠ِ اػزجبه إٔ ا٤ُز٤ْ ٣لزول اٌُض٤و 

ٓوٞٓبد َٝٓزِيٓبد اُزوث٤خ ٝا٩هشبك ٝاُزٞع٤ٚ اُز٢ هل رٌٕٞ ك٢ ٓز٘بٍٝ ا٧ؽلبٍ 

( ثظ٘ل٤ٜب Socialization)ا٥فو٣ٖ ٝاُز٢ ٖٓ أُٜٝب َٓأُخ اُز٘شئخ ا٫عزٔبػ٤خ 

ا٧ٍو١ ٝاُج٤ئ٢ ٝاُز٢ ٣َؼ٠ ٖٓ ف٬ُٜب ا٥ثبء ٝأُوثٕٞ ا٠ُ أؽ٬ٍ ػبكاد 

ٝكٝاكغ عل٣لح ًبٕ اُطلَ هل ًٜٞٗب ثطو٣وخ أ٤ُٝخ ك٢ أُوؽِخ اَُبثوخ، أ١ ثؼجبهح 

ْٛ ٖٓ ءأفوٟ إٔ ػ٤ِٔخ اُز٘شئخ ٣ٜلف ٖٓ ف٬ُٜب ا٥ثبء ٝأُوثٕٞ ٫ٕ ٣ٌٔ٘ٞا أث٘ب

٤ًَِٞخ ٝاُلٝاكغ ٝاُو٤ْ ٝأُؼب٤٣و ٝ ا٫رغبٛبد اُز٢ اًزَبة اُؼبكاد ٝا٧ٍب٤ُت اُ

رزٞاكن ٓغ أُغزٔغ ٝاُز٢ رزوجِٜب اُضوبكخ اُلوػ٤خ اُز٢ ٣٘زٕٔٞ إ٤ُٜب، ٝٛنا أٍٝ 

٣لولٙ ا٤ُز٤ْ صْ رأر٢ رجبػبً اش٤بء  ا٧فوٟ ٝأُزٔضِخ ك٢ ػلّ رِج٤خ ؽبعبرٚ  ءش٢

ؼ٤ل اُ٘ل٢َ ٝأُبك١ ا٧ٍب٤ٍخ ٝا٤ُٝ٧خ ٝٓب ٣زجؼٜب ٖٓ اؽجبؽبد ٓزؼلكح ػ٠ِ اُظ

 ٝاُز٢ رؤصو أ٣ٔب رأص٤و ػ٠ِ رٞاىٗٚ اُ٘ل٢َ ٝا٫عزٔبػ٢.

ثبٕ ٝى٣و ؽوٞم ا٫َٗبٕ ك٢ اُؾٌٞٓخ اُؾب٤ُخ  ٓؾٔل ش٤بع اَُٞكا٢ٗ أػِٖ ُٝول   

ٓب  أػٔبهْٛ،ٝاُن٣ٖ رزواٝػ  ا٧ف٤وحاُن٣ٖ ٣زٔٞا ك٢ اُظواػبد  ا٧ؽلبٍ ػلاكا

ؽل٬ً ٓؤَبً  أُقغ ٓبئخ ٝفَٕٔٞ ( ٍ٘خ، ٛٞ ٤ِٕٓٞ ٝأهث02 – ٓ٘ن ا٬٤ُٔك)ٖث٤

 :٣أر٢ص٬س كئبد ًٝٔب  إ٠ُ إ٣بْٛ

  ٍأُق ؽل٬ً روو٣جبً. 772ا٧ة ٝػلكْٛ  كبهلٝا٧ؽلب 
  ٍروو٣جبً. ؽلَأُق  322ا٧ّ ٝػلكْٛ  كبهلٝا٧ؽلب 
  ٍأُق ؽل٬ً روو٣جبً. 022ا٧ة ٝا٧ّ ٝػلكْٛ  كبهلٝا٧ؽلب 
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ٓؤٍَبد اُز٘شئخ  أْٛػ٠ِ رٜلّ رلٍ  كئٜٗبكٍ ػ٠ِ ش٢ء  إٕ اٝإ ٛن           

 أٝك٢ رط٣ٞو شقظ٤خ اُطلَ  أٓباُز٢ ُٜب اُلٝه أُؤصو ٝاُجبهى  ا٧ٍوح٢ٛٝ 

ٓب كول اؽل  إماؽٌٔ شقظ٤زٚ ٝرؾط٤ْ ٤ُٓٞٚ ٝارغبٛبرٚ ٖٓ ف٬ٍ اُز٤ٜٔش 

ؽبعبرٚ  إشجبعػلّ  إ٣٠ُؤك١  ب٧ٙثكولإ اُطلَ  إم إٔ(. 33: 0223،ٓؾٔلٝاُل٣ٚ)

ى أُلهٍخ ٖٓ اعَ اُؼَٔ كول ٣زؾٍٞ اُطلَ إ٠ُ أُؼ٤َ رو إ٠ُٓٔب ٣ؼطو اُطلَ 

أُ٘ظٔخ  اُغو٣ٔخ خٓاُٜنٙ ا٧ٍوح، ٝك٢ اُٞهذ اُؾبػو ٣ؼ٤ش اُؼوام ك٢ كٝ

 إٕٝاُغ٬ٜء ػ٠ِ أُولهاد، ٣ٝؼِْ اُغ٤ٔغ  ا٤٤ٓ٧ٖاُلٞػ٠ ٝرَِؾ ش٤ٞع ٝ

 ثب٧ػٔبٍاُشٞاهع ٝأُؾو٤ٖٓٝ ْٛ اُلئخ أَُزٜلكخ ُِو٤بّ  ٝأؽلبٍ ا٤٤ٓ٧ٖ

ُنُي ٣غت ا٫ٛزٔبّ ثٜنٙ اُلئخ ٖٓ  ٖٓغو٤ٓ إ٠ُبُلخ ُِوبٕٗٞ ٓٔب ٣ؾُْٜٞ أُق

أُ٘بٍت ُْٜ ثؾ٤ش ٣َْٜ ك٢ رٞػ٤زْٜ ٝىهع اُو٤ْ  اُزؼ٤ِْٝرٞك٤و ُْٜ  ا٧ؽلبٍ

 ( .3: 0227، ا١ٍُٞٞٔٝا٫رغبٛبد ا٣٫غبث٤خ ٝأُٞاؽ٘خ اُظبُؾخ ُل٣ْٜ )  

بٛلاد ٝأُٞاص٤ن ٝأُؼ ٝػغ ا٫رلبه٤بد إ٠ُٝرزٞعٚ اُؼل٣ل ٖٓ اُلٍٝ          

ػ٠ِ اٗٚ  إ٤ُٚر٘ظو  ٧ٜٗب ؛٢اُزؼ٤ِٔٝؽوٚ  ٖٓ اعَ ؽٔب٣خ اُطلَ ٝا٩ه٤ٔ٤ِخ اُل٤ُٝخ

ك٢ أُغزٔغ ، ْٝٛ ٣ؼ٤شٕٞ  ا٧ػؼقهعَ أَُزوجَ ،ٌُْٜٝٞٗ ٣ٔضِٕٞ اُشو٣ؾخ 

 اُؾ٤بحأُؾوٕٝٓٞ ٖٓ اثَؾ ٓجبٛظ  ا٧ةكبهل١  ا٧ؽلبٍٓغ ٝاُل٣ْٜ ، كٔب ثبٍ 

ك٢ ارلبه٤خ ؽوٞم اُطلَ  ا٧ةٝهل ٝهك مًو ا٧ؽلبٍ كبهل١  .(0: 0202، أُ٘غبر٢)

أُؾو٤ٖٓٝ اٍو٣بً  ا٧ؽلبٍثٔب ك٤ْٜ  ا٧ؽلبٍُغ٤ٔغ  اُزؼ٤ِْػ٠ِ ؽن  أًلداُز٢ 

(Deprived a family )( 02( ٖٓ أُبكح  )0ٝمُي ك٢ اُلووح )ٗظذ  ٝاُز٢

 ػ٠ِ:

ُن١ ٫ ٣َٔؼ ُٚ، ا أٖٝٓ اُج٤ئخ اُؼبئ٤ِخ  كائ٤ٔٚ أُٝطلَ أُؾوّٝ ثظلخ ٓؤهزخ ا .0

اُؾن ك٢ ؽٔب٣خ َٝٓبػلح  ؽلبظبً ػ٠ِ ٓظِؾزٚ اُلؼ٠ِ، ثبُجوبء ك٢ رِي اُج٤ئخ

 رٞكوٛٔب اُلُٝخ . فبطز٤ٖ

 ٝكوبً ُوٞا٤ٜٗ٘ب اُٞؽ٤٘خ هػب٣خ ثل٣ِخ ُٔضَ ٛنا اُطلَ. ا٧ؽوافرؼٖٔ اُلٍٝ  .0

اٌُلبُخ  أٝاُؾؼبٗخ  ا٧ٓٞه٣ٌٖٔ إ رشَٔ ٛنٙ اُوػب٣خ عِٔخ ٖٓ  .3

 (.0323، ؽوٞم اُطلَ اُٞاهكح.)ارلبه٤خ
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ٖٓ اعَ رٞك٤و ُْٜ ٓوٞٓبد اُؾ٤بح اٌُو٣ٔخ، ٝاُؾلبظ ػ٠ِ ؽوٞهْٜ ٝمُي       

ك٢  ا٧ٍب٤ٍخ٫ٕ َٓزوجَ اُشؼٞة ٛٞ اُؼِْ ٝأُٞاهك اُجشو٣خ ٢ٛ اُضوٝح  اُزؼ٤ٔ٤ِخ

 ٝا٧ؽلبٍػبّ  ثشٌَ ا٧ؽلبٍ رؼ٤ُِْْ ٣ؼزوف ثبٕ ٝاُؼب ،(7)ٗبع٢:أُؼوكخ.ػظو 

ٛٞ ٓطِجبً  إٗٔبٖٓ ؽوٞم اُطلَ،  ٛٞ ٤ٌُ كوؾ ؽوبً  أُؾو٤ٖٓٝ ثشٌَ فبص

 اُزؼ٤ِْا٫ٍزضٔبه ك٢  إٔ إم،ُِزقل٤ق ٖٓ اُلوو ٝرؾو٤وبً ُِز٤ٔ٘خ أَُزلآخ  أٍب٤ٍبً 

( Education for Sustainable Development) ٖٓ اعَ اُز٤ٔ٘خ أَُزلآخ

اٌُٞاهس  ٤ٍٔب ُِشؼٞة اُقبهعخ ٖٓإٗوبم ، ٣ٝ٫ٔضَ ػ٤ِٔخ  ٛٞ اٍزضٔبه َُِٔزوجَ

 ٗٔٞاً. ا٧هَٝاُؾوٝة ٝاُجِلإ 

 00ك٢ اُلظَ  0330اُز٢ اٗؼولد ك٢ ه٣ٞ ػبّ  ا٧هعهٔخ  ٝأًلد      .0

ػ٠ِ اُزوث٤خ إ  اٌُجوٟ ُِلٝه اُن١ ٣زٞعت ا٤ٔٛ٧خػ٠ِ  00 ا٧ع٘لحٖٓ 

 Sustainableرؤك٣ٚ ٖٓ اعَ رؾو٤ن اُز٤ٔ٘خ أَُزلآخ )
development) لد كهاد اُز٢ اػزٖٔٝٓ صْ رٞاُذ أُشبه٣غ ٝأُجب

ك٢ اُز٤ٔ٘خ أَُزلآخ   اُزؼ٤ِْٝ ٝػ٠ِ أَُزٟٞ اُل٢ُٝ ُزلؼ٤َ كٝه اُزوث٤خ

 :أٜٛٔٔب

 Sustainableهٔخ عٞٛبَٗجٞهؽ ؽٍٞ اُز٤ٔ٘خ أَُزلآخ) .0
development ّ0220( ػب.    

( Learning for allٓؤرٔواد اُؤخ اُزؼِْ ُِغ٤ٔغ) .3

 .0222ٝكاًبه0332عٞٓز٤٤ٖ

 . 0223-0200(Literacy) ا٤ٓ٧خُٔؾٞ  أُزؾلح ا٧ْٓػول  .3

          0203-0225 ٖٓ اعَ اُز٤ٔ٘خ أَُزلآخ  اُزؼ٤ِْأُزؾلح ؽٍٞ  ا٧ْٓػول  .5

ٝػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ ٝعٞك ثؼغ ا٫فز٬كبد ك٢ ثؼغ اُغٞاٗت اُز٢ 

ٛ٘بُي ٓغٔٞػخ ٖٓ اُغٞاٗت  إٔ إ٫ٛنٙ أُجبكهاد ، ػ٤ِٜبهًيد 

 :أُشزوًخ ٢ٛ

 ْك٢ رؾو٤ن اُز٤ٔ٘خ أَُزلآخ. ا٣ْٛ٧ؼزجو أُزـ٤و  اُزؼ٤ِ 
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 ٝاُز٤ٔ٘خ. اُزؼ٤ِْاُغ٤ٔغ ك٢  إٍٜبّ ٝأ٤ٔٛخ 
 َْٗبٕ ا٧ٍب٤ٍخؽن ٖٓ اُؾوٞم  اُزؼ٤ِ٪ُ. 

 اُزؼ٤ِْػ٠ِ رغ٣ٞل  اُزأ٤ًل(Quality of education.ٚٝرؾ٤َٖ ٗٞػ٤ز ) 

 (0: 0223.)ثٞثطبٗخ،اُزؼ٤ِْاُجؼل اُج٤ئ٢ ك٢ ثوآظ  أ٤ٔٛخػ٠ِ  اُزأ٤ًل 

ر٤ٔ٘خ  إ٠ُٖٓ اعَ اُٞطٍٞ ٢ٔ٤ اُزؼٍِؾ ٛنا ا٫ٛزٔبّ أُزيا٣ل ثبُؾن ك٢ ٝ         

ٖٓ اعَ اُٜ٘ٞع ثٞاهغ اُلٍٝ اُ٘ب٤ٓخ ٝأُزولٓخ ك٢ ٓؾبُٝخً ٜٓ٘ب َٓزلآخ 

كبهل١ ك٢  رؼ٤ِْاُجبؽضبٕ اٌُشق ػٖ ؽو٤وخ  أهاكُِزقل٤ق ٖٓ اُلوو ٝاُغَٜ ، 

ؼٞثبد اُز٢ ثنُي اُظ ٓزغبٝى٣ٖ ٢.اُزؼ٤ِٔاُؼوام ٝٓلٟ ٓٔبهٍزْٜ ُؾوْٜ 

 ٝاعٜذ اُجبؽضبٕ ٢ٛٝ:

  ؿ٤و أُِزؾو٤ٖ ثبُٔلاهً. ا٣٧زبّػٖ  كه٤وخ إؽظبئ٤بدػلّ ٝعٞك 
  ٓغ اُجبؽض٤ٖ ٖٓ اعَ اُؾظٍٞ ػ٠ِ  أَُؤ٤ُٖٝػلّ رؼبٕٝ ثؼغ

 .٨ُػلاك اُزوو٣ج٤خ ا٩ؽظبئ٤بد
 : ا٥ر٢ٓٔب رولّ ٣ٌٖٔ رِق٤ض ٓشٌِخ اُجؾش ثبَُؤاٍ 

 ٢؟"اُزؼ٤ِٔؾبكظخ ك٣ب٠ُ ُؾوْٜ ك٢ ٓ ا٧ةكبهل١  ا٧ؽلبٍ" َٛ ٣ٔبهً 

 انجحش أهًٍخ

 :٣أر٢ٓٔب ٍجن ٣ٌٖٔ رِق٤ض أ٤ٔٛخ اُجؾش اُؾب٢ُ ثٔب 

٢ اُزؼ٤ِٔر٘بُٝذ اُؾن اُز٢ ( ػ٠ِ ؽل ػِْ اُجبؽض٤ٖ ) ا٠ُٝ٧اُلهاٍخ  أٜٗب .0

 ك٢ اُؼوام ٝاُٞؽٖ اُؼوث٢. (Blind father)ا٧ةكبهل١  ٨ُؽلبٍ

اُووٕ اُؾبك١ ٝاُؼشو٣ٖ، ٣ٞاعٚ ثؼل اٗوؼبء ٝ ا٥ٕ إٔ إماُيٓب٤ٗخ  أ٤ٔٛزٜب .0

 ٝأٗٔبؽاُؼبُْ اٌُض٤و ٖٓ اُزؾل٣بد أُؼولح ٝأُزشبثٌخ ماد اُظِخ ثبُز٤ٔ٘خ 

اُز٢  ا٤ٓ٧خاُؾ٤بح، ٖٝٓ اعَ ٓٞاعٜخ ٛنٙ اُزؾل٣بد ٣غت اُوؼبء ػ٠ِ 

 ػٞآَ ا٬ُر٤ٌق ك٢ ػظو صٞهح أُؼِٞٓبد  رؼل ٖٓ افطو 
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اُز٤ٔ٘خ ٣ؾون  ٓٞاًجخ ٛنٙ اُلهاٍخ ٬ُٛزٔبّ اُؼب٢ُٔ ثٌَ ٓب .3

 ا٧ْٛأُزـ٤و  اُزؼ٤ِْام ٣ؼل ،(Sustainable developmentأَُزلآخ)

 ك٢ رؾو٤وٜب.

 أٝخ ٝٓٞعٞكح ك٢ أُغزٔغ ٫ ٣ٌٖٔ اٗزٜبى ٤كئخ ؽو٤و ا٧ةرٔضَ كئخ كبهل١  .3

ؽوٞهْٜ ك٢ اُؾظٍٞ ػ٠ِ فلٓبد اُزوث٣ٞخ ٝا٫عزٔبػ٤خ ًبُز٢  إٛٔبٍ

 ٣ْٜ.ؿ٤وْٛ ٖٓ اُن٣ٖ ٣ؼ٤شٕٞ ٓغ مٝ ػ٤ِٜب٣ؾظَ 

 ا٧ؽلبٍْ كئخ ٜٓٔخ ٖٓ كئبد أُغزٔغ ْٝٛ ٤ؼِرظق ٛنٙ اُلهاٍخ ٝاهغ ر .5

 أ٣ْٛؼل ٖٓ  إم،  ا٧ٍب٢ٍ اُزؼ٤ِْ، ٝٓلٟ ؽظُْٜٞ ػ٠ِ ا٧ةكبهل١ 

ُـوً اُو٤ْ ٝا٫رغبٛبد ٝا٤ٍُٔٞ ٝأُٞاؽ٘خ اُظبُؾخ  اُزؼ٤ٔ٤ِخأُواؽَ 

ة ك٢ كٝآخ ا٩هٛبٖٓ ا٫ٗؾواف  ػ٤ِٜبُلٟ ٛنٙ اُلئخ ٖٓ اعَ اُؾلبظ 

 ٝاُزطوف.

ٛنٙ اُلئخ اُٜشخ  إ٠ُ أَُؤ٤ُٖٝ اٗزجبُٙلذ  ك٢ رَْٜ ٛنٙ اُلهاٍخ  أ٣ٌٕٖٔ  .0

 أُٜٔشخ.
 هذف انجحش

ك٢  ا٧ةكبهل١  ا٧ؽلبٍٓب ًبٕ  إمااٌُشق ػٖ  إ٣٠ُٜلف اُجؾش اُؾب٢ُ      

 اٗٚ ؽن ٓ٘زٜي . أ٢ّ اُزؼ٤ِٔٓؾبكظخ ك٣ب٠ُ ٣ٔبهٍٕٞ ؽوْٜ 

 انجحش أسئهخ

 -:اَُؤاٍ ا٫ر٢ػٖ  ا٩عبثخرؾبٍٝ اُلهاٍخ اُؾب٤ُخ 

 "فٍ يحافظح دَانً؟ انتؼهُىحمهى فٍ  األبفالذٌ  األطفالهم ًَاسط "
 حذود انجحش

كبهل١  ٨ُؽلب٢ٍ اُزؼ٤ِٔاهزظو اُجؾش اُؾب٢ُ ػ٠ِ اُؾن  -:انحذ انًىضىػٍ

 .ا٧ة
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)هؼبء  ا٧هثؼخ ٨ُهؼ٤خ رٔذ ٛنٙ اُلهاٍخ ك٢ ٓؾبكظخ ك٣ب٠ُ انحذ انًكاٍَ:

 .قبُض، هؼبء أُولاك٣خ ، هؼبء ثِلهٝى(ثؼوٞثخ، هؼبء اُ
 .0200 -0200اُؼبّ اُلها٢ٍ  اهزظو اُجؾش اُؾب٢ُ ػ٠ِ :أنضياٍَانحذ 

 تحذَذ انًصطهحاخ  

 Therigt انحك 

 ٣ووٙشقض ػ٠ِ إ ٣وّٞ ثب١ ػَٔ  ا١ "ثبٗٚ هلهح 0220ػوكٚ ػجل اٌُبك٢      

 ٚ ٝاعت.ِوبثٝإ ًَ ؽن ٣ َؼ٠ ا٤ُٜباُوبٕٗٞ ُٚ ٣ٝؾ٤ٔٚ رؾو٤وبً ُٔظِؾخ ٣

كول ػوكٚ ثبٗٚ" ٍِطخ شقض ػ٠ِ ش٢ء  اُغبٗت اُوب٢ٖٗٞٗٓ  إٓب      

ٓؼ٤ٖ،ٓبك١ اٝ ٓؼ١ٞ٘ ، ٣ووٛب اُوبٕٗٞ ٣ٝؾ٤ٜٔب، ٫ٝ ٣ٌٖٔ رظٞه ؽن ٖٓ كٕٝ 

 (.002: 0220هبٕٗٞ")ػجل اٌُبك٢ ،

  The education انزؼهٍى

اُطلَ ٣ٌزَت  ف٬ُٖٚ ٔ" ثبٗٚ اْٛ ؽوٞم اُطلَ ك0220ػوكٚ ػجل ًبك٢      

اٗٚ ٣َزقلّ ك٢ ؿوً ػو٤لح ٤ٍب٤ٍخ  كؼ٬ ػٖاُو٤ْ ٝا٤ًَُِٞبد ٝا٫ُٞء ُِٞؽٖ 

((Political ideology  ػ٘ل ا٫ث٘بء ٣ٝزْ اُزؼِْ ػٖ ؽو٣ن أُ٘بٛظ ٝا٫ٗشطخ

 (.030: ٢0220 مارٚ )ػجل اٌُبك٢ ،اُزؼ٤ِٔٝكٝه أُؼِْ ٛٞ اُ٘ظبّ 

اُو٤ْ  ٣٩وبظ ٤ٍِٚ كؼبُخٝكول ػوكٚ ٖٓ اُغبٗت اُوب٢ٗٞٗ" ثبٗٚ  0223آب ؿو٣ت 

ٓغ  ٤ٌقأَُزوج٢ِ َٝٓبػلرٚ ػ٠ِ اُز ُلٝهٙاُضوبك٤خ ك٢ اُطلَ ًٝنُي ُزؾؼ٤وٙ 

 ث٤ئزٚ ثشٌَ ؽج٤ؼ٢"

  The Education right    ًانزؼهًٍك حنا

٣زِوبٙ  ٣قزبهٙ ٝإ اُؼِْ اُن١ؽن اُلوك ثبٕ ٣زِو٠  ثأٗٚ :0220ػوكٚ ف٤َِ    

، ًؾن اُؼ٤ٔو أفو٢ٟ ثؾوٞم اُزؼ٤ِٔؾن اُ ورجؾثلوص ٓزَب٣ٝخ كٕٝ ر٤٤ٔي، ٣ٝ

 (.3: 0220)ف٤َِ،  ٝاُزضو٤ق اُوأ١ٝا٫ػزوبك ٝؽو٣خ 
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   Child Lost Father األةانطفم فبلذ 

ْٝٛ اُن٣ٖ  أِْٜٛأُؾو٤ٖٓٝ ٖٓ هػب٣خ  ا٧ؽلبٍْٝٛ : 0332ق ٤َ٤رؼو٣ق ا٤ُٞٗ 

 .ا٧ٍجبةٍجت ٖٓ  ١٧ ا٧ه٫َ ٣ؼ٤شٕٞ ٓغ اؽل اُٞاُل٣ٖ ػ٠ِ 

اُطج٤ؼ٤خ  ا٤َُِٔخ ا٧ٍو٣خٛٞ اُؾوٓبٕ ٖٓ اُوػب٣خ  :(0200جبً)٣ٝؼوكٚ اُؼ

 .كولإ كائٔبً  ا٧ةثَجت كولإ 

ٝٛٞ كٕٝ اَُٖ اُضبٓ٘خ  أثبٙكول  ٖٓٝٛٞ ًَ  ا٧ة:٣ٝؼوف اُجبؽضبٕ اُطلَ كبهل 

 أٝك٢ ا٧ٍوح  ٖٓ اُوػب٣خ ا٧ث٣ٞخ ا٤َُِٔخ ٣ؾوٓٚٓٔب فبطخ ٗز٤غخ ُظوٝف  ػشو

 أُغزٔغ ثشٌَ ؽج٤ؼ٢.

 وانذساسبد انسبثمخ انجحش  دأدثٍب

 ًانزؼهًٍرطىس يفهىو انحك 

ُِطلَ ، ٖٓ اُؾوٞم ا٧ٍب٤ٍخ اُجبُـخ ك٢ أ٤ٔٛزٜب ،  اُزؼ٤ِْإٕ اُؾن ك٢         

ُزأص٤وٙ اُجبُؾ ك٢ إػٔبٍ ؽوٞم ا٩َٗبٕ ا٧فوٟ ، ٤ٔٛ٧ٝخ اُ٘زبئظ أُزورجخ ػ٘ٚ 

ٖٝٓ صْ أٗؼبًَٚ  ك٢ اُزطٞه ٝاُ٘ٔبء ا٫هزظبك١ ٝا٫عزٔبػ٢، ُِٔٞاؽ٤ٖ٘ أ٫ٝ

ك٢ ر٤ٔ٘خ هلهاد ا٧ؽلبٍ ًٔب ٣َْٜ ك٢  اٍٜبٓٚ كؼ٬ ػٖػ٠ِ اُلُٝخ صب٤ٗب، 

ٓؼظْ ،إما ُْ ٣ٌٖ  ػ٤ِٚإػلاكْٛ َٓزوج٬ ُقلٓخ اُٞؽٖ ، ٝٛنا اُؾن اُن١ ٗظذ 

٣ؼل  هل٣ٔبً  اُزؼ٤ِْٝهل ًبٕ  ًَ اُزشو٣ؼبد اُل٤ُٝخ ماد اُؼ٬هخ ثبُطلَ) ا٩َٗبٕ( ،

كٕٝ  ٓؼ٤٘خ٢ ُنُي ًبٕ ٓوظٞهاً ػ٠ِ كئخ اعزٔبػ٤خ ٩َٗبٗاٗٞػبً ٖٓ أٗٞاع اُزوف 

ٝٓغ ثلا٣خ اُضٞهح اُظ٘بػ٤خ ك٢ اٗغِزواً ٝاُضٞهح ا٫عزٔبػ٤خ ك٢ كوَٗب ك٢  ؿ٤وٛب.

ٝٓؾزٞاٙ ٝأٛلاكٚ ٝرغبٝى اُلئخ ا٫عزٔبػ٤خ  اُزؼ٤ِْاُووٕ اُضبٖٓ ػشو رـ٤و ٓلّٜٞ 

 إ٠ُح ثأٌٓ اُؾبعخ ُول ًبٗذ اُجوعٞاى٣خ اُظبػل ا٧فوٟاُلئبد  إ٠ُاُواه٤خ 

اُطجوبد  ثبُؼ٤ِٔخ ا٩ٗزبع٤خ كِْ ٣ٌٖ أث٘بء ثأكٝاهْٛػٔبٍ ٜٓوح ٝك٤٤ٖ٘ ٣وٕٞٓٞ 

 رؼ٤ِْ إ٠ُاُواه٤خ ا٫ٗقواؽ ك٢ اُؼَٔ ا٢ُٜ٘ٔ ٝ ا٤ُل١ٝ. ٖٝٓ ٛ٘ب ثوىد اُؾبعخ 

ٝاٗزشبهٙ ث٤ٖ ؽجوبد  اُزؼ٤ِْاُطجوبد اُلو٤وح ٝثبُ٘ز٤غخ ُْ رٌٖ كٌوح رؼ٤ْٔ  أث٘بء

ثَ ًبٗذ رِج٤خ ٫ؽز٤بعبد اُزطٞه ا٫هزظبك١ ٝاُظ٘بػ٢ ٝثو٣ئخ أُغزٔغ ٗي٣ٜخ 

ُؾوٞم  ا٤ُٔيإٓوًي وٕ اُضبٖٓ ػشو) اُؼبِٓخ اُن١ ٍبكح ٝاهثب ك٢ اُو ا٣٧ل١ٖٓ 

 اُزؼ٤ِْٗلَٜب ؽ٤ش ًبٕ  اُجلا٣خٝك٢ اُؼبُْ اُؼوث٢ ًبٗذ  (،0: 0220، ا٩َٗبٕ
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اُضوٝح  ٝثؼل ٗيٍٝ اُز٢ رِٔي اَُِطخ ٢ٛٝ ٓؼ٤٘خ ٖٓ اُ٘بً  ؽجوخ ٓؾظٞهاً ػ٠ِ

ك٢ ٝاهغ اَٗبٕ عي٣وح اُؼوة ػ٘ل ثلء  اُزؼ٤ٔ٤ِخاُضٞهح  ثلاحاُووإ اٌُو٣ْ 

اُلػٞح ك٢ ٓؼِٜب اُن١ رؾٍٞ ا٠ُ هبػلح  ر٘طِن ٜٓ٘ب اُضٞهح اُشبِٓخ ا٠ُ  ا٫ٍزوواه

ثوبع ا٫هع ُول اٛزٔذ اُلػٞح ثزو٤ٍـ ٗلَٜب كٌو٣بً ٝػوبئل٣بً ؽ٤ش ؽضذ ًَ ٖٓ 

( ٢www.ataweel.com رؾذ ٍوق أَُغل )اُزؼ٤ِٔثبُٔشوٝع  ا٫ُزؾبمارجؼٜب ا٠ُ 

ثبشب  ػ٠ِػ٘لٓب اكهى ٓؾٔل  0225ا٠ُ ٓشٌِخ اُؼظو ك٢ ػبّ  اُزؼ٤ِْصْ رؾٍٞ 

رٌٕٞ اُؼٔبك اُن١ ٣ؼزٔل  رؼ٤ٔ٤ِخاٗٚ ٢ٌُ ٣ٜ٘غ ثلُٝزٚ ٣غت إ ٣ؤٌٍ ٓ٘ظٞٓخ 

ثبُٔغبٕ  اُزؼ٤ِْاُز٢ رل٣و كُٝزٚ اُؾل٣ضخ ًٝبٕ ٣ولّ  اُجشو٣خ اٌُلب٣بدُزٞاكو  ػ٤ِٚ

(ar.wilipedia.org.) ٓغ رل٢ٗ اٝػبع أُؼ٤شخ ك٢ ثِلإ اُؼبُْ اُضبُش(Third-
world)  أُوٜٞه ك٢ اُؼبُْ  ا٩َٗبٕؽبُٝذ أُ٘ظٔبد اُل٤ُٝخ إ رٜزْ ثؾوٞم

 اُن١ 0332ك٢ اُؼبشو ٖٓ ك٣َٔجو  ا٩َٗبٕاُؼب٢ُٔ ُؾوٞم  ا٩ػ٬ٕكظٜو 

٢ ًٔب ر٠ِ مُي ػلك ٖٓ اُزؼ٤ِٔرؼٖٔ ػلك ٖٓ اُؾوٞم ٖٝٓ ػٜٔ٘ب اُؾن 

اُؾن  إٔػ٠ِ  أًلداُز٢  ٝا٩ه٤ٔ٤ِخ اُل٤ُٝخص٤ن ٝأُؼبٛلاد ٝأُٞاص٤ن اأُٞ

ٝػ٠ِ اُلُٝخ إ رٞكوٙ ٖٓ كٕٝ ا١ ػبئن ٍٞاء  ُ٪َٗبٕ أط٢َ٤ ٛٞ ؽن اُزؼ٤ِٔ

 .بً اٝ ث٤ئ٤ بً اٝ صوبك٤ بً اٝ اعزٔبػ٤ بً ًبٕ ٓبك٣

  نزؼهٍىااَىاع 

 انُظبيً او انشسًً انزؼهٍى

اُن١ ٣زِوبٙ أُزؼِٕٔٞ ك٢ أُلهٍخ ٝؿبُجبً ٓب ٣ؼوف ثبُزؼِْ  ٝٛٞ مُي اُزؼِْ   

اُزؼِْ اُ٘ظب٢ٓ ف٬ٍ  أشٌب٣ٍِزؾن اُ٘بً ثشٌَ ٖٓ  ا٧هطبهأُله٢ٍ ٝك٢ ٓؼظْ 

٤ٖ ػٖ أُلهٍخ ثزله٣ٌ ٠ُٞ٣ُٝ أَُؤ اُزؼ٤ِْٓوؽِخ اُطلُٞخ ٝك٢ ٛنا اُ٘ٞع ٖٓ 

أُؼ٤ِٖٔ  أشواف٤ُٖ رؾذ ٝٓب ؽلكٙ أَُؤ ٣لهٍٞا إٕ ٝػ٤ِْٜجـ٢ رله٣َٚ ٓب ٣٘

: 0223)ٓؾٔٞك،أُلهٍخ ثبٗزظبّ ٝك٢ اُٞهذ أُؾلك إ٠ُ ٣أر٢ ٕٝػ٠ِ أُزؼِْ ا

3.) 

 

 

 

http://www.ataweel.com/
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 انزهمبئً انزؼهٍى

اُظـبه ٣زؼِٕٔٞ  كب٧ؽلبٍٝٛٞ ٓب ٣زؼِٔٚ اُلوك ٖٓ ف٬ٍ ٓٔبهٍزٚ ُؾ٤برٚ ا٤ٓٞ٤ُخ 

 ا٥فوْٕٝٝٛ ٣زؾلصٕٞ ٣ؾبُٕٝٞ اُزؾلس ًٔب ٣لؼَ  ٣ٖا٥فو إ٫٠ٍُزٔبع بث اُِـخ

 ......اُـ.

 انزؼهى غٍش انُظبيً) انزؼهى غٍش انشسًً(

٣ٔضَ اُزؼِْ اُـ٤و ٗظب٢ٓ ٌٓبٗخ اٍُٞؾ ث٤ٖ اُ٘ٞػ٤ٖ اَُبثو٤ٖ ٣ٝزٔزغ اُزؼِْ ؿ٤و 

 ػب٤ُخ ٜٝٓٔخ رؤِٛٚ ٫ٕ ٣ِؼت كٝهاً كؼب٫ً ك٢ ػ٤ِٔخ ثئٌٓب٤ٗبداُ٘ظب٢ٓ ً٘ظبّ 

بيهخ ٔاٌ ٚشكم خٛبساً زٕٛٚبً اعتشاتٛدٛبً نًٕافمخ انتذفك انًؼشفٙ ثًب انتًُٛخ انش

٤ٍٔب اُجِلإ اُز٢ رشٜل ٓبىهبً فط٤واً ٣زٔضَ ك٢ َْٜ ك٢ رط٣ٞو اُؼ٤ِٔخ اُزوث٣ٞخ ٣٫

ٝػؼق اُؼ٬هخ ث٤ٖ اُزؼِْ  اُزؼ٤ِْاُ٘ظب٢ٓ ٝك٢ اٗقلبع ٗٞػ٤خ  اُزؼ٤ِْػغي 

 اُزؼ٤ِْٝػؼق اُؼ٬هخ ث٤ٖ اُزؼِْ ٝ اُزؼ٤ِْاُ٘ظب٢ٓ ٝك٢ اٗقلبع ٗٞػ٤خ  اُزؼ٤ِْٝ

 (.32: 0202ٝٓوزؼ٤بد اُز٤ٔ٘خ ٝاُزولّ ثبُٔغزٔغ )اُؼجلهللا،

 ًانزؼهًٍػُبصش انحك 

اثلاءاً  ٝا٩ه٤ٔ٤ِخ٢ ثؼلك ٖٓ أُٞاص٤ن ٝأُؼبٛلاد اُل٤ُٝخ اُزؼ٤ِٔٝهك اُؾن       

ؾوٞم ( ٝٓوٝهاً ثبُؼٜل اُل٢ُٝ 00ُِٓبكح ) ا٩َٗبٕاُؼب٢ُٔ ُؾوٞم  ا٩ػ٬ٕٖٓ 

(  02( ٝارلبه٤خ ؽوٞم اُطلَ أُبكح)  03ا٫هزظبك٣خ ٝا٫عزٔبػ٤خ ٝاُضوبك٤خ أُبكح)

 ا٩ػبهخثب٫رلبه٤خ اُل٤ُٝخ ُؾوٞم م١ٝ  ٝاٗزٜبء اُزؼ٤ِْٝارلبه٤خ ٓ٘بٛؼخ اُز٤٤ٔي ك٢ 

 اُقبطخ ٝهل ك٘لد رِي أُٞاص٤ن اُؾن ًٔب ؽلكد ػ٘بطوٙ ٢ٛٝ :

 انًجبٍَخ 

شٞثٜب ُجٌ كظ٤ـخ ٛنا اُؾن طو٣ؾخ ثؾ٤ش رٌلَ ؽج٤ؼخ ٛنا أُزطِت ٫ ٣ إٕ  

ا٫ثزلائ٢ ٓغبٗبً ُِطلَ أٝ ا٥ثبء أٝ ا٧ٝط٤بء، مُي ثلوع هٍّٞ ُٝٞ  اُزؼ٤ِْإربؽخ 

 كؼ٬ ػٖأُله٤ٍخ،  أٝاَُِطبد أُؾ٤ِخ  أًٝبٗذ ى٤ٛلح ٖٓ عبٗت اُؾٌٞٓخ 

ُؾن ، ٣شٌَ ػب٬ًٓ ٓضجطبً ٝؽبئ٬ً كٕٝ اُزٔزغ ثٜنا اا٧فوٟاُزٌب٤ُق أُجبشوح 

ًٝض٤واً ٓب ٣ٌٕٞ ُٚ اصو اٗزٌب٢ٍ  أػٔبُٚ أ٣ْٝٛقوط اُؾن ثٌٞٗٚ ٓغب٤ٗبً هل ٣ؼوهَ 

 ، ٝإىاُخ ٛنٙ اُؼوجخ أٓو ٣غت إٔ رؼبُغٚ فطخ اُؼَٔ أُطِٞثخ.ُِـب٣خ ا٣ؼبً 
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 انزؼهٍى إنزايٍخ

ٝاػزجورٚ اُشو٣ؼخ كو٣ؼخ ٝاعجخ ػ٠ِ ًَ  ُ٪َٗبٕ أط٬٤ً ُٔب ًبٕ اُزؼِْ ؽوبً     

ًٝلِٚ اُلٍزٞه اُؼواه٢ ثٔبكرٚ  ا٩َٗب٫ٕئؾخ ؽوٞم  ٔ٘زٚٝرؼَِْٓ َِٝٓٔخ 

ٝرولٜٓب ًٝبٗذ ٝ  أ٫ٓٚ( ُٝٔب ًبٗذ اُزوث٤خ ٢ٛ أُبكح اُوئ٤َخ ُٜ٘ؼخ 07)

ا٫ػزٔبك ػ٠ِ ٛنٙ ا٧كاح ُزوش٤ؼ  إ٠ُاُؼوث٤خ اشل ٓب رٌٕٞ ؽبعخ  ا٧ٓخ٫ىاُذ 

 أٌٍ ٝإهٍبء رواصٜب  ٝرؾل٣ل صوبكزٜب ٝٗشوٛب ٝإؽ٤بءاُٞػ٢ اُو٢ٓٞ ث٤ٖ أث٘بئٜب 

اُزولّ ٝرؾو٤ن اُز٤ٔ٘خ اُشبِٓخ ٝأَُبٛٔخ  ثأٍجبة ٝا٧فنأُؼوكخ اُؼ٤ِٔخ ٝاُزو٤٘خ 

اُن١ ٫  ا٧ك٤٠ٗخ ُٝٔب ًبٕ اُزؼِْ ا٫ثزلائ٢ ٣ؤُق اُؾل ا٩َٗبٗك٢ ث٘بء اُؾؼبهح 

رٌبكؤ  ُٔجلأ٣ٝغَل أُؼٕٔٞ أُ٘طن  ٧ط٤َمُي اُؾن  ٩صجبد٣َزـ٠٘ ػ٘ٚ 

خ ُ٘ٔٞ اُشقظ٤ ا٧ٍبًثبػزجبهٛب  أ٤ٔٛزٜبػ٠ِ ثبُؾ  اُلوص ك٢ ٓوؽِخ اُطلُٞخ

ٝػب٬ًٓ ٓ٘زغبً ك٢  أٍور٤ٚخ ٝرط٣ٞوٛب ُٝز٘شئخ أُٞاؽٖ ػؼٞاً ٗبكؼبً ك٢ ا٩َٗبٗ

أُغزٔغ ٝٓٞاؽ٘بً طبُؾبً ك٢ آٚ ٣٘بػَ ك٢ ٍج٤َ ٝؽلرٜب ٝرولٜٓب ُٝوطغ هاكل 

 .ا٧ٍبً ا٤ٓ٧خ

، كبٕ مُي ٣زطِت رؾو٤ن ٜبػ٤ٍُِٜٝٞخ اُزـِت  ا٤٤ٓ٧ٖٖٝٓ اعَ ؽظو ككؼبد     

٣ِٝزيّ أُٞاؽٖ  ا٩ٌٓب٤ٗبدا٫ثزلائ٢ ؽ٤ش رِزيّ اُلٍٝ ثزٞك٤و  اُزؼ٤ِْك٢  ا٩ُياّ

 . ٝإٗبصبمًٞهاً  أ٫ٝكْٛثبٕ ٣٘زلغ 

ُِٔؤرٔو اُوطو١ اُضبٖٓ ُؾية اُجؼش  ا٤َُب٢ٍٝػ٬ًٔ ثٔب عبء ك٢ اُزوو٣و       

ك٢  ا٩ُيا٤ٓخطخ اُؼوث٢ ا٫شزوا٢ً ؽ٤ش ٗض أُشوٝع كٞهاً ػ٠ِ ٝػغ ف

اُوطو  أٗؾبءك٢ ًبكخ  ثز٘ل٤نٙك٢ أُوؽِخ ا٫ثزلائ٤خ ٝر٤ٜئخ َٓزِيٓبد اُجلء  اُزؼ٤ِْ

٣زْ ك٤ٔب ثؼل رطج٤وٚ ك٢ أُوؽِخ أُزٍٞطخ ٝػٖٔ فطخ ٓزظبػلح  إٕٝػ٠ِ 

 ٝٓزلهعخ.

 (   1796( نؼبو )  111سلى ) انؼشالً  اإلنزايً  انزؼهٍىلبَىٌ 

٬ ُ٪َٗبٕ ، ٝػلرٚ اُشو٣ؼخ كو٣ؼخ ٝاعجخ ٝرؼٔ٘زٚ ؽوبً أط٤ اُزؼ٣ْ٤ِؼل       

(  07خ اُؼــوام ثٔبكرٚ ) ، ًٝلِٚ اُلٍزٞه أُؤهذ ُغٜٔٞه٣ ا٩َٗب٫ٕئؾخ ؽوٞم 

ثزلائ٢ ٣ؤُق اُؾل ا٧ك٠ٗ اُن١ ٫ ٣َزـ٠٘ ػ٘ٚ ٩صجبد مُي ا٫ اُزؼ٤ِْ، ٝثٔب إٔ 

ِخ ُٔجلأ رٌبكؤ اُلوص ك٢ ٓوؽن ا٧ط٤َ ، ٣ٝغَل أُؼٕٔٞ أُ٘طو٢ اُؾ

 ٤خ ٝرطٞهٛبا٩َٗبُٗٞخ ػ٠ِ ثبُؾ أ٤ٔٛزٜب ثٞطلٜب ا٧ٍبً ُ٘ٔٞ اُشقظ٤خ اُطل
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ُٝز٘شئخ أُٞاؽٖ ػؼٞاً ٗبكؼبً ك٢ ا٧ٍوح ، ٝػب٬ٓ ٓ٘زغبً ك٢ أُغزٔغ ، ٝٓٞاؽ٘ب 

طبُؾبً ك٢ أٓزٚ ٣٘بػَ ك٢ ٍج٤َ ٝؽلرٜب ٝرولٜٓب . ٝإكهاًب ُِٜٔٔبد اُو٤ٓٞخ 

عزٔبػ٤خ ٝا٫هزظبك٣خ ٝاُضوبك٤خ ُِزوث٤خ ُٝلٝهٛب ك٢ إؽلاس اُزؾ٫ٞد ا٫

ٝا٤َُب٤ٍخ ٝك٢ ا٩ٍواع ك٢ ػ٤ِٔخ اُز٤ٔ٘خ ٝط٫ًٞ إ٠ُ أُغزٔغ ا٫شزوا٢ً 

ُٝزؾو٤ن ك٣ٔوواؽ٤زٜب ، ٝإصجبد ؽن ع٤ٔغ أُٞاؽ٤ٖ٘ ٖٓ ا٫ٗزلبع ٖٓ اُلوص 

ٓبكح ، ٝهل أطله ٛنا اُوبٕٗٞ ك٢ )  حأُزٌبكئخ ك٤ٜب .  ٝهل ػْ اُوبٕٗٞ صٔب٢ٗ ػشو

 ( ٓ٘ٚ ػ٠ِ :  0، ٝٗظذ أُبكح )  ( 0370/ 3/ 00

كـ٢ ٓوؽِخ اُلهاٍخ ا٫ثزلائ٤خ ٓغب٢ٗ ٝإُيا٢ٓ ُغ٤ٔغ ا٫ٝ٧ك اُن٣ٖ  اُزؼ٤ِْ أ٫ًٝ:

( ك٢ رِي  00/  30ك٢ )  اُلها٤ٍخ أ٣ٌِٕٝٔٞ اَُبكٍخ ٖٓ اُؼٔو ػ٘ل اثزلاء اَُ٘خ 

 اَُ٘خ.

 صب٤ٗبً :  رِزيّ اُلُٝخ ثزٞك٤و ع٤ٔغ ا٩ٌٓب٤ٗبد ا٬ُىٓخ ُٚ .

اَُٖ  أًب٣َِٓزيّ اُوبئْ ثوػب٣خ اُُٞل ثبُؾبهخ ثبُٔلهٍخ ا٫ثزلائ٤خ ػ٘ل  :صبُضبً 

ٓوؽِخ اُلهاٍخ  إًٔبٍواهٙ ك٤ٜب ُؾ٤ٖ ك٢ اُلووح أػ٬ٙ ٝاٍزٔ ػ٤ِٚأُ٘ظٞص 

 ػٔوٙ.ٖٓ  حا٫ثزلائ٤خ أٝ اُقبَٓخ ػشو

 ا٫ثزلائ٢ اُزؼ٤ِْ( أ٫ٝ : ٝىاهح اُزوث٤خ ٢ٛ أَُؤُٝخ ػٖ ٤ٍبٍخ  0ٝأُبكح )       

 ٝٝػغ اُقطؾ ُزؾو٤ن ا٩ُيا٤ٓخ . 

 غ ا٩كاهحاُٞىاهح ثبُزؼبٕٝ ٓ غٖ اُوبٕٗٞ كز٘ض ػ٠ِ إٔ رؼ( ٓ 5بكح )أٓب أُ      

 اُزؼ٤ِْخ إُيا٤ٓخ طخ ا٧ث٤٘خ أُله٤ٍخ ٓ٘جضوخ ػٖ فطوٟ فأُؾ٤ِخ ٝاُغٜبد ا٧ف

٣واػ٢ ك٤ٜب رٞك٤و ا٧ث٤٘خ ثبُ٘ٔبمط ٝأُٞاطلبد ٝاُشوٝؽ اُزوث٣ٞخ ٝاُظؾ٤خ 

ج٤ئ٤خ ٝؽَٖ رٞى٣ؼٜب ػ٠ِ اُزغٔؼبد اٌَُب٤ٗخ ٝهٍْ اٍُٞبئَ ُز٘ل٤ن ثوآغٜب ٝاُ

 ثبٌُلب٣خ ٝاَُوػخ ثٔب ٣ؾون أٛلاف ٛنٙ اُقطخ . 

غ ٖٓ ٣وّٞ ٫ ٝصب٤ٗبً ٣ؼبهت ثبُـوآخ ٝاُؾجٌ إما أٓز٘( ك٢ أٝ 30أٓب أُبكح)       

،  ٢002 ا٫ُيآ اُزؼ٤ِْلهٍـخ ) هبٕٗٞ ب٣ـخ اُطلَ ثئهٍبٍ اُطلَ إ٠ُ أُثوػ

 ( .  3ـ  3:  0370

 



 حسن  العطايف    وفاء كيس                             3112-1ج -اجملدل الثامن –الكتاب الس نوي 

 
522 

 فً انًؼبٌٍش وانًؼبهذاد انذونٍخ انزؼهٍىيؤششاد انحك فً ثؼض  

 Universal Declaration 1741 اإلَسبٌ: الػالٌ انؼبنًً نحمىق أولا 

of Human Rights  

ٍجزٔجو  02أُزؾلح ك٢ اٍٝ كٝهح ُِغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ك٢  ا٧ْٓ أطلهرٚ إػ٬ٕٝٛٞ  

ٝؽو٣زٚ ًٝوآزٚ  ب٩َٗبٕثػ٠ِ ص٬ص٤ٖ ٓبكح اٛزٔذ  ا٩ػ٬ٕ ٣ؾز١ٞ 0332

 اُزؼ٤ِْاُؾن ك٢  أ٤ٔٛخ( ٓؤًلح 00ٝػلّ اُز٤٤ٔي ٝعبءد أُبكح) ٝأَُبٝاحٝاُؼلٍ 

 ًٝٔب ٢ِ٣:

 (62انًادج )
  ا٠ُٝ٧ك٢ ٓواؽِٚ  اُزؼ٣ْ٤ٌِٕٞ  أ٣ٕٝغت  اُزؼ٤ٌَُِْ شقض اُؾن ك٢ 

اُيا٤ٓبً ٣ٝ٘جـ٢  ٢ُا٧ٝ اُزؼ٤ِْثبُٔغبٕ، ٝإ ٣ٌٕٞ  ا٧هَػ٠ِ  ٝا٧ٍب٤ٍخ

اُؼب٢ُ ػ٠ِ هلّ  ُِزؼ٤ِْاُل٢٘ ٝا٢ُٜ٘ٔ ٝإ ٤٣َو اُوجٍٞ  اُزؼ٤ِْإ ٣ؼْٔ 

 خ .٣اٌُلب أٍبًأَُبٝاح اُزبٓخ ُِغ٤ٔغ ٝػ٠ِ 
  ًب٬ٓ ٝا٠ُ  إٗٔبءً  ا٩َٗبٕشقظ٤خ  إٗٔبء إ٣٠ُغت إ رٜلف اُزوث٤خ

ٝر٤ٔ٘خ اُزلبْٛ ٝاُزَبٓؼ  ا٧ٍب٤ٍخٝاُؾو٣بد  ا٩َٗبٕرؼي٣ي اؽزواّ 

ٝاُظلاهخ ث٤ٖ ع٤ٔغ اُشؼٞة ٝاُغٔبػبد اُؼ٘ظو٣خ اٝ اُل٤٘٣خ ٝا٠ُ 

 أُزؾلح ا٠ُ ا٬َُّ. ا٧ْٓى٣بكح ٓغٜٞك 
 اُؼب٢ُٔ ُؾوٞم  ا٩ػ٬ٕ) أث٘بئْٜؽن افز٤به ٗٞع ٝروث٤خ  ٦ُثبء

 (5: 0332،ا٩َٗبٕ
 انؼهذ انذونٍ انخاص تانحمىق االلتصادَح واالجتًاػُح وانثمافُح ثاَُاً:

International Covenant on Economic, Social and Cultural  

( 00-أُق )ك 0022اػزٔل ثٔٞعت هواه اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ٨ُْٓ أُزؾلح      

ًبٕٗٞ  3ربه٣ـ ثلء اُ٘لبم:  - 0300ًبٕٗٞ ا٧ٍٝ/ك٣َٔجو  00أُؤهؿ ك٢ 

ٝإم  هو ثإٔ ٛنٙ اُؾوٞم ر٘جضن ٖٓ ًوآخ ا٩َٗبٕ ا٧ط٤ِخ ك٤ٚاإم  اُضب٣/٢ٗ٘ب٣و ،

إٔ اَُج٤َ اُٞؽ٤ل ُزؾو٤ن أُضَ ا٧ػ٠ِ ، ٝكوب ُ٪ػ٬ٕ اُؼب٢ُٔ ُؾوٞم رلهى 
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ا٩َٗبٕ، ك٢ إٔ ٣ٌٕٞ اُجشو أؽواها ٝٓزؾوه٣ٖ ٖٓ اُقٞف ، ٛٞ ٍج٤َ ر٤ٜئخ 

اُظوٝف اُؼوٝه٣خ ُز٤ٌٖٔ ًَ إَٗبٕ ٖٓ اُزٔزغ ثؾوٞهٚ ا٫هزظبك٣خ ٝا٫عزٔبػ٤خ 

 www.arabhumanrights.orgٝا٤َُب٤ٍخ،)ًٝنُي ثؾوٞهٚ أُل٤ٗخ    ٝاُضوبك٤خ،

  -:ٖٓ اُؼٜل ٢03 ام عبء ك٢ أُبكح اُزؼ٤ِٔاُؾن  أ٤ٔٛخ(،ٝٓؤًلح ػ٠ِ 

،  اُزؼ٤ِْك٢ ٛنا اُؼٜل ثؾن ًَ كوك ك٢ اُزوث٤خ ٝ ا٧ؽوافروو اُلٍٝ  .0

اٌُبَٓ  ا٩ٗٔبءا٠ُ  اُزؼ٢ْٛٝ٤ِ ٓزلوخ ػ٠ِ ٝعٞة رٞع٤ٚ اُزوث٤خ ٝ

قظ٤خ ا٩َٗب٤ٗخ ٝاُؾٌ ثٌوآزٜب ٝا٠ُ رٞؽ٤ل اؽزواّ ؽوٞم ا٩َٗبٕ ُِش

٢ٛٝ ٓزلوخ ًنُي ػ٠ِ ٝعٞة اٍزٜلاف اُزوث٤خ  ا٧ٍب٤ٍخٝاُؾو٣بد 

ٝر٤ٌٖٔ ًَ شقض ٖٓ ا٫ٍٜبّ ثلٝه ٗبكغ ك٢ ٓغزٔغ ؽو ٝرٞص٤ن  اُزؼ٤ِْٝ

اٝاطو اُزلبْٛ ٝاُزَبٓؼ ٝاُظلاهخ ث٤ٖ ع٤ٔغ ا٧ْٓ ٝٓقزِق اُلئبد 

٫ص٤٘٤خ اٝ اُل٤٘٣خ ٝكػْ ا٫ٗشطخ اُز٢ روّٞ ثٜب ا٧ْٓ أُزؾلح ا٤ُ٬َُخ اٝ ا

 ٖٓ اعَ ط٤بٗخ ا٬ٍ٫ّ.

ك٢ ٛنا اُؼٜل ثبٕ ػٔبٕ أُٔبهٍخ اُزبٓخ ُٜنا اُؾن  ا٧ؽوافروو اُلٍٝ  .0

 رزطِت 
  يدبَبً نهدًٛغ؛ ٔإتبزتّاالثتذائٙ انضايٛبً  انتؼهٛىخؼم 

  انثبَٕ٘ ٔانتمُٙ،  انتؼهٛى ، ثًب فٙ رنكإَٔاػّانثبَٕ٘ ثًختهف  انتؼهٛىتؼًٛى

تذسٚدٛبً  ثبألخزعًٛب هدًٛغ ثكبفخ انٕعبئم انًُبعجخ ٔالٔانًُٓٙ ٔخؼهّ يتبزبً ن

 ؛انتؼهٛىثًدبَٛخ 

  األشخبصاثؼذ يذٖ يًكٍ يٍ اخم  إنٗتكثفٓب  أٔ األعبعٛختشدغ انتشثٛخ 

 نى ٚغتكًهٕا انذساعخ االثتذائٛخ؛ أٔانزٍٚ نى ٚتهمٕا 

  َٗظبو  ٔإَشبءشجكخ يذسعٛخ ػهٗ خًٛغ انًغتٕٚبد  إًَبءانؼًم ثُشبط ػه

 أُبك٣خ ا٧ٝػبعٝاٍف ثبُـوع ٝٓٞاطِخ رؾ٤َٖ 
 األٔطٛبء أٔ اإلثبءفٙ ْزا انؼٓذ ثبزتشاو زشٚخ  األطشافتتؼٓذ انذٔل   .3

ؿ٤و أُلاهً اُؾ٤ٌٓٞخ  ٫ٝ٧كْٛػ٘ل ٝعٞكْٛ ك٢ افز٤به ٓلاهً 

 أ٤ٝب اُز٢ هل رلوػٜب اُلٗ اُزؼ٤ِْشو٣طخ رو٤ل أُلاهً أُقزبهح ثٔؼب٤٣و 

ك٤٘٣بً ٝفِو٤بً ٝكوبً ُزلبػ٬رْٜ  ا٫ٝ٧ك أُٝئيرووٛب اُلُٝخ ثزب٤ٖٓ روث٤خ 

 (3-3: 0225اُؼب٢ُ اُلَِط٢٘٤ : اُزؼ٤ِْ)ك٤َُ هبٕٗٞ   اُقبطخ.

http://www.arabhumanrights.org/
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 (1761)انزؼهٍىفً ارفبلٍخ يكبفحخ انزًٍٍز فً يجبل  انزؼهٍىانحك فً  -صبنضبا:

 اُزؼ٤ِْٞم ا٩َٗبٕ ثبٕ ٌَُ كوك اُؾن ك٢ اُؼب٢ُٔ ُؾو ا٩ػ٬ٕٝهك ك٢       

ا٫عزٔبػ٢  أٝا٫هزظبك١  أ٣ٝوعغ َُِٔزٟٞ اُضوبك٢  إٔر٤٤ٔي ٣ٌٖٔ  إ١كٕٝ 

رز٤ٔي ٣ؾظَ ٣ؼل  أ١اُ٘ٞع ٝإ  أٝإُِٞ  أٍبًر٤٤ٔي ػ٠ِ  أٝاُطبئل٢  أٝ

ٓ٘ظٔخ ا٧ْٓ أُزؾلح ُِزوث٤خ  كػ٢، ٓٔب ػ٤ِٜباٗزٜبًبً ُِؾوٞم أُ٘ظٞص 

هل هوه ك٢ كٝهرٚ ٝ اُزؼ٤ِْٓقزِق ٓظبٛو اُز٤٤ٔي ك٢  ؽظو إ٠ُ اُزؼ٤ِْٝ

رٌٕٞ ٓٞػٞػبً ٫رلبه٤خ ك٤ُٝخ ٝاُزٞط٤بد  إٔٛنٙ أَُبُخ ٣٘جـ٢  إٕاُؼبشوح 

 ا٧ًٍٝبٕٗٞ  \ك٣َٔجو 03ٛنٙ ا٫رلبه٤خ ك٢  ٝأهود ا٧ػؼبءاُلٍٝ  إ٠ُرٞعٚ 

0302. 

 ػهى:وَصذ الرفبلٍخ 

  1انًبدح 

ٔخ "اُز٤٤ٔي" أ١ ٤ٓي أٝ اٍزجؼبك أٝ هظو . ٧ؿواع ٛنٙ ا٫رلبه٤خ، رؼ٢٘ 0ًِ

أٍبً اُؼ٘ظو أٝ إُِٞ أٝ اُغٌ٘ أٝ اُِـخ أٝ اُل٣ٖ، أٝ اُوأ١  ػ٠ِأٝ رلؼ٤َ 

٤ٍب٤ٍب ٝؿ٤و ٤ٍب٢ٍ، أٝ ا٧طَ اُٞؽ٢٘ أٝ ا٫عزٔبػ٢، أٝ اُؾبُخ ا٫هزظبك٣خ 

 اُزؼ٤ِْأٝ أُُٞل، ٣وظل ٓ٘ٚ أٝ ٣٘شأ ػ٘ٚ إُـبء أَُبٝاح ك٢ أُؼبِٓخ ك٢ ٓغبٍ 

 ا٩ف٬ٍ ثٜب، ٝفبطخ ٓب ٢ِ٣: أٝ

)أ( ؽوٓبٕ أ١ شقض أٝ عٔبػخ ٖٓ ا٧شقبص ٖٓ ا٫ُزؾبم ثأ١ ٗٞع ٖٓ 

 ك٢ أ١ ٓوؽِخ، اُزؼ٤ِْأٗٞاع 

 اُزؼ٤ِْٗٞع ٖٓ  ػ٠ِ)ة( هظو كوع أ١ شقض أٝ عٔبػخ ٖٓ ا٧شقبص 

 أك٢ٗ َٓز١ٞ ٖٓ ٍبئو ا٧ٗٞاع،

ٓؼ٤٘٤ٖ أٝ ٓ٘لظِخ ٧شقبص  رؼ٤ٔ٤ِخ)ط( إٗشبء أٝ إثوبء ٗظْ أٝ ٓؤٍَبد 

ٖٓ ٛنٙ  0ُغٔبػبد ٓؼ٤٘خ ٖٓ ا٧شقبص، ؿ٤و رِي اُز٢ رغ٤يٛب أؽٌبّ أُبكح 

 ا٫رلبه٤خ،

أ١ شقض أٝ عٔبػخ ٖٓ  ػ٠ِ)ك( كوع أٝػبع ٫ رزلن ًٝوآخ ا٩َٗبٕ 

 ا٧شقبص.

 اُزؼ٤ِْ" إ٢ُ ع٤ٔغ أٗٞاع اُزؼ٤ِْ. ٧ؿواع ٛنٙ ا٫رلبه٤خ، رش٤و ًِٔخ "0

، َٝٓزٞاٙ ٝٗٞػ٤زٚ، ٝاُظوٝف اُز٢ ُزؼ٤ِْبٝٓواؽِٚ، ٝرشَٔ كوص ا٫ُزؾبم ث

 ٣ٞكو ك٤ٜب.
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  2انًبدح 

ػ٘لٓب رٌٕٞ ا٧ٝػبع اُزب٤ُخ َٓٔٞؽب ثٜب ك٢ إؽلٟ اُلٍٝ، كئٜٗب ٫ رؼزجو 

 ٖٓ ٛنٙ ا٫رلبه٤خ:(  0 ) ر٤٤ٔيا ك٢ إؽبه ٓلٍُٞ أُبكح

اُز٤ٓ٬ن ٖٓ اُغ٤َٖ٘، إما  ُزؼ٤ِْ)أ( إٗشبء أٝ إثوبء ٗظْ أٝ ٓؤٍَبد ٓ٘لظِخ 

، ٝرٞكو بُزؼ٤ًِْبٗذ ٛنٙ اُ٘ظْ أٝ أُؤٍَبد رز٤ؼ كوطب ٓزٌبكئخ ٬ُُزؾبم ث

ٓؼ٤ِٖٔ م١ٝ ٓؤ٬ٛد ٖٓ ٗلٌ أَُز١ٞ ٝٓجب٢ٗ ٝٓؼلاد ٓله٤ٍخ ث٘لٌ 

 اُلهعخ ٖٓ اُغٞكح، ٝرز٤ؼ اُلوطخ ُلهاٍخ ٗلٌ أُ٘بٛظ أٝ ٓ٘بٛظ ٓزؼبكُخ،

 رؼ٤ٔ٤ِخخ، ثئٗشبء أٝ إثوبء ٗظْ أٝ ٓؤٍَبد )ة( اُو٤بّ، ٧ٍجبة ك٤٘٣خ، أٝ ُـ٣ٞ

٣زلن ٝهؿجبد آثبء اُز٤ٓ٬ن أٝ أ٤ُٝبء أٓٞهْٛ اُشوػ٤٤ٖ،  رؼ٤ِٔبٓ٘لظِخ رولّ 

إما ًبٕ ا٫شزواى ك٢ رِي اُ٘ظْ ٝا٫ُزؾبم ثزِي أُؤٍَبد افز٤به٣ب، ًٝبٕ 

اُن١ رولٓٚ ٣زلن ٝأَُز٣ٞبد اُز٢ رووهٛب أٝ رووٛب اَُِطبد  اُزؼ٤ِْ

 ثبُٔوؽِخ أُ٘بظوح، ُِزؼ٤ِْفبطخ أُقزظخ، ٝ

فبطخ، إما ُْ ٣ٌٖ اُٜلف ٜٓ٘ب ػٔبٕ  رؼ٤ٔ٤ِخ)ط( إٗشبء أٝ إثوبء ٓؤٍَبد 

ثب٩ػبكخ إ٢ُ رِي اُز٢ رٞكوٛب  رؼ٤ٔ٤ِخاٍزجؼبك أ٣خ عٔبػخ ثَ رٞك٤و ٓواكن 

اَُِطبد اُؼبٓخ، ٝٓز٢ ًبٗذ رِي أُؤٍَبد رلاه ثٔب ٣زلن ٝٛنٙ اُـب٣خ، ًٝبٕ 

ٓٚ ٣زلن ٝأَُز٣ٞبد اُز٢ رووهٛب أٝ رووٛب اَُِطبد أُقزظخ، اُن١ رول اُزؼ٤ِْ

 .ثبُٔوؽِخ أُ٘بظوح ُِزؼ٤ِْٝفبطخ 

  3انًبدح 

إصانخ ٔيُغ لٛبو أ٘ تًٛٛض ثبنًؼُٙ انًمظٕد فٙ ْزِ االتفبلٛخ، تتؼٓذ  ػهٗػًال 

 انذٔل األطشاف فٛٓب ثًب ٚهٙ:

انؼًم ثأٚخ إخشاءاد إداسٚخ ٔتٕلف  تؼهًٛبد)أ( أٌ تهغٙ أٚخ أزكبو تششٚؼٛخ أٔ 

 ،انتؼهٛىتًٛٛض فٙ  ػهٗإداسٚخ تُطٕ٘ 

)ة( أٌ تضًٍ، ثبنتششٚغ ػُذ انضشٔسح، ػذو ٔخٕد أ٘ تًٛٛض فٙ لجٕل انتاليٛز 

 ،انتؼهًٛٛخثبنًؤعغبد 

)ج( أال تغًر ثأ٘ اختالف فٙ يؼبيهخ انًٕاطٍُٛ يٍ خبَت انغهطبد انؼبيخ، إال 

ثفشع انشعٕو انًذسعٛخ، أٔ ثئػطبء أعبط اندذاسح أٔ انسبخخ، فًٛب ٚتؼهك  ػهٗ

انًُر انذساعٛخ أٔ غٛشْب يٍ أشكبل انًؼَٕخ انتٙ تمذو نهتاليٛز، أٔ ثئطذاس 

 انتشاخٛض ٔتمذٚى انتغٓٛالد انالصيخ نًتبثؼخ انذساعخ فٙ انخبسج،
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)د( أال تغًر، فٙ أ٘ طٕسح يٍ طٕس انًؼَٕخ انتٙ تًُسٓب انغهطبد انؼبيخ 

أٚخ لٕٛد أٔ إخشاء أ٘ تفضٛم ٚكٌٕ أعبعّ انٕزٛذ ، ثفشع انتؼهًٛٛخنهًؤعغبد 

 اَتًبء انتاليٛز إنٙ خًبػخ يؼُٛخ،

انتٙ  بنتؼهٛى)ْـ( أٌ تتٛر نألخبَت انًمًٍٛٛ فٙ أساضٛٓب َفظ فشص االنتسبق ث

 تتٛسٓب نًٕاطُٛٓب.

  4انًبدح 

كؼ٬ ػٔب رولّ ثإٔ رؼغ ٝرطٞه -رزؼٜل اُلٍٝ ا٧ؽواف ك٢ ٛنٙ ا٫رلبه٤خ 

ٝؽ٤٘خ رَزٜلف، ػٖ ؽو٣ن أٍب٤ُت ٬ٓئٔخ ُِظوٝف ٝاُؼوف ٝرطجن ٤ٍبٍخ 

، اُزؼ٤ِْاَُبئل ك٢ اُج٬ك، كػْ رٌبكؤ اُلوص ٝأَُبٝاح ك٢ أُؼبِٓخ ك٢ أٓٞه 

 ٤ٍ٫ٝٔب:

  َاُضب١ٞٗ ثشز٠  اُزؼ٤ِْا٫ثزلائ٢ ٓغب٤ٗب ٝإعجبه٣ب، ٝعؼَ  اُزؼ٤ِْعؼ

ؼب٢ُ اُ اُزؼ٤ِْأشٌبُٚ ٓزٞكوا ٍَٜٝ أُ٘بٍ ثظلخ ػبٓخ ُِغ٤ٔغ، ٝعؼَ 

أٍبً اُولهاد اُلوك٣خ، ٝػٔبٕ اُزياّ  ػ٠ًِنُي ٓزبؽب ُِغ٤ٔغ 

 اُغ٤ٔغ ثٔب ٣لوػٚ اُوبٕٗٞ ٖٓ ا٫ٗزظبّ ثبُٔلهٍخ،

  اُؼبٓخ ك٢  اُزؼ٤ٔ٤ِخك٢ ًبكخ أُؤٍَبد  اُزؼ٤ِْػٔبٕ رٌبكؤ َٓز٣ٞبد

أُولّ  اُزؼ٤ِْٗلٌ أُوؽِخ، ٝرؼبكٍ اُظوٝف أُزظِخ ثغٞكح 

 ٝٗٞػ٤زٚ،

 ُا٧شقبص اُن٣ٖ ُْ  رؼ٤ِْٔ٘بٍجخ، ثزشغ٤غ ٝكػْ اُو٤بّ ثبٍُٞبئَ ا

اثزلائ٢ أٝ ُْ ٣زٔٞا اُلهاٍخ ك٢ أُوؽِخ ا٫ثزلائ٤خ ؽز٠  رؼ٣ْ٤ِزِوٞا أ١ 

أٍبً هلهارْٜ  ػ٠ِٜٗب٣زٜب، ٝرٞك٤و اُلوص أٓبْٜٓ ُٔٞاطِخ اُزؼِْ 

 اُلوك٣خ،

  كٝٗٔب ر٤٤ٔي اُزؼ٤ِْرٞك٤و اُزله٣ت ُغ٤ٔغ أُشزـ٤ِٖ ثٜٔ٘خ. 

  5انًبدح 

 :ٓب ٢ِ٣ ػ٠ِكن اُلٍٝ ا٧ؽواف ك٢ ٛنٙ ا٫رلبه٤خ . رٞا0

رؾو٤ن اُز٤ٔ٘خ اٌُبِٓخ ُِشقظ٤خ ا٩َٗب٤ٗخ ٝرؼي٣ي  اُزؼ٤ِْ)أ( ٣غت إٔ ٣َزٜلف 

اؽزواّ ؽوٞم ا٩َٗبٕ ٝؽو٣برٚ ا٧ٍب٤ٍخ، ٝإٔ ٤٣َو اُزلبْٛ ٝاُزَبٓؼ 

ٝاُظلاهخ ث٤ٖ ع٤ٔغ ا٧ْٓ ٝاُغٔبػبد اُؼ٘ظو٣خ أٝ اُل٤٘٣خ، ٝإٔ ٣َبٗل عٜٞك 

 ْٓ أُزؾلح ك٢ ٍج٤َ طٕٞ ا٬َُّ،ا٧
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)ة( ٖٓ اُؼوٝه١ اؽزواّ ؽو٣خ آثبء اُز٤ٓ٬ن أٝ أ٤ُٝبء أٓٞهْٛ اُشوػ٤٤ٖ، 

ؿ٤و رِي اُز٢ رو٤ٜٔب  رؼ٤ٔ٤ِخأ٫ٝ، ك٢ إٔ ٣قزبهٝا ٧ث٘بئْٜ أ٣خ ٓؤٍَبد 

اَُِطبد اُؼبٓخ ثشوؽ إٔ رل٢ رِي أُؤٍَبد ثبُؾل ا٧ك٠ٗ ٖٓ أَُز٣ٞبد 

ٝ رووٛب اَُِطبد أُقزظخ، ٝصب٤ٗب ك٢ إٔ ٣ٌلِٞا اُز٢ رووهٛب أ اُزؼ٤ٔ٤ِخ

٧ث٘بئْٜ، ثطو٣وخ رزلن ٝا٩عواءاد أُزجؼخ ك٢ اُلُٝخ ُزطج٤ن رشو٣ؼبرٜب، 

اُل٢٘٣ ٝا٧ف٬ه٢ ٝكوب ُٔؼزولارْٜ اُقبطخ. ٫ٝ ٣غٞى إعجبه أ١ شقض  اُزؼ٤ِْ

 ك٢٘٣ ٫ ٣زلن ٝٓؼزولارْٜ، رؼ٤ِْرِو٢  ػ٠ِأٝ ٓغٔٞػخ ٖٓ ا٧شقبص 

وٝه١ ا٫ػزواف ثؾن أػؼبء ا٧ه٤ِبد اُٞؽ٤٘خ ك٢ ٓٔبهٍخ )ط( ٖٓ اُؼ

اُقبطخ، ثٔب ك٢ مُي إهبٓخ أُلاهً ٝإكاهرٜب، كؼ٬ ػٖ  اُزؼ٤ٔ٤ِخأٗشطزْٜ 

ٌَُ كُٝخ ٝثبُشوٝؽ  اُزؼ٤ٔ٤ِخُـزْٜ اُقبطخ، هٛ٘ب ثب٤َُبٍخ  رؼ٤ِْاٍزقلاّ أٝ 

 اُزب٤ُخ:

ٖٓ كْٜ صوبكخ " أ٫ ٣ٔبهً ٛنا اُؾن ثطو٣وخ رٔ٘غ أػؼبء ٛنٙ ا٧ه٤ِبد 0"

ُٝـخ أُغزٔغ ًٌَ، أٝ ٖٓ أُشبهًخ ك٢ أٗشطزٚ، أٝ ثطو٣وخ رٌٔ ا٤َُبكح 

 اُٞؽ٤٘خ،

أك٢ٗ ٖٓ أَُز١ٞ اُؼبّ اُن١ رووهٙ اَُِطبد  اُزؼ٤ِْ" أ٫ ٣ٌٕٞ َٓز١ٞ 0"

 أُقزظخ،

اُقبطخ ثٌٔبكؾخ  رلبه٤خ)ا٫ " إٔ ٣ٌٕٞ ا٫ُزؾبم ثزِي أُلاهً افز٤به٣ب.3"

 (.3-0302،0: اُزؼ٤ِْاُز٤٤ٔي ك٢ 

 

 Convention on the Rights of   1717خبيسبا: ارفبلٍخ حمىق انطفم 

the Child 

 ٓزٌبِٓخ،٢ٛ هبٕٗٞ ك٢ُٝ ٣ؾلك ٣ٝز٘بٍٝ اُؾوٞم ا٧ٍب٤ٍخ ٧ؽلبٍ اُؼبُْ      

ٞٗب ػجو ِٝٓيٓخ . ٝهل أطجؾذ ٛنٙ ا٫رلبه٤خ هبٗ ٓشوٝؽخ،ٝؿ٤و  ٝػب٤ُٔخ،

 ذٝرؼ٤ٛ٘ٔئخ ا٧ْٓ أُزؾلح ٝثزٞط٤خ ٖٓ أُ٘ظٔبد ٝاُؾٌٞٓبد اُٞؽ٤٘خ 

 : ٢ ًٔب ك٢ أُٞاك اكٗبٙ اُزؼ٤ِٔٛنٙ ا٫رلبه٤خ ػ٠ِ ٓب ٣ؾ٢ٔ ؽن اُطلَ 

  21انًبدح 

، ٝرؾو٤وب ُ٪ػٔبٍ اٌُبَٓ اُزؼ٤ِْرؼزوف اُلٍٝ ا٧ؽواف ثؾن اُطلَ ك٢  -0

 ص، روّٞ ثٞعٚ فبص ثٔب ٢ِ٣: ُٜنا اُؾن رله٣غ٤ب ٝػ٠ِ أٍبً رٌبكؤ اُلو

http://www1.umn.edu(الاتفاقية
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 ا٫ثزلائ٢ إُيا٤ٓب ٝٓزبؽب ٓغبٗب ُِغ٤ٔغ،  اُزؼ٤ِْأ( عؼَ 

اُضب١ٞٗ، ٍٞاء اُؼبّ أٝ ا٢ُٜ٘ٔ،  اُزؼ٤ِْة( رشغ٤غ رط٣ٞو شز٠ أشٌبٍ 

ٝرٞك٤وٛب ٝإربؽزٜب ُغ٤ٔغ ا٧ؽلبٍ، ٝارقبم اُزلاث٤و أُ٘بٍجخ ٓضَ إكفبٍ ٓغب٤ٗخ 

 اُؾبعخ إ٤ُٜب،  ٝرول٣ْ أَُبػلح أُب٤ُخ ػ٘ل اُزؼ٤ِْ

اُؼب٢ُ، ثشز٠ اٍُٞبئَ أُ٘بٍجخ، ٓزبؽب ُِغ٤ٔغ ػ٠ِ أٍبً  اُزؼ٤ِْط( عؼَ 

 اُولهاد، 

ك( عؼَ أُؼِٞٓبد ٝأُجبكا ا٩هشبك٣خ اُزوث٣ٞخ ٝا٤ُٜ٘ٔخ ٓزٞكوح ُغ٤ٔغ 

 ا٧ؽلبٍ ٝك٢ ٓز٘بُْٜٝ، 

ٛـ( ارقبم رلاث٤و ُزشغ٤غ اُؾؼٞه أُ٘زظْ ك٢ أُلاهً ٝاُزو٤َِ ٖٓ ٓؼل٫د 

 اُلهاٍخ.  روى

رزقن اُلٍٝ ا٧ؽواف ًبكخ اُزلاث٤و أُ٘بٍجخ ُؼٔبٕ إكاهح اُ٘ظبّ ك٢  -0

أُلاهً ػ٠ِ ٗؾٞ ٣زٔش٠ ٓغ ًوآخ اُطلَ ا٩َٗب٤ٗخ ٣ٝزٞاكن ٓغ ٛنٙ 

 ا٫رلبه٤خ. 

روّٞ اُلٍٝ ا٧ؽواف ك٢ ٛنٙ ا٫رلبه٤خ ثزؼي٣ي ٝرشغ٤غ اُزؼبٕٝ اُل٢ُٝ ك٢  -3

ثٜلف ا٩ٍٜبّ ك٢ اُوؼبء ػ٠ِ اُغَٜ ، ٝثقبطخ ثبُزؼ٤ِْا٧ٓٞه أُزؼِوخ 

ٝا٤ٓ٧خ ك٢ ع٤ٔغ أٗؾبء اُؼبُْ ٝر٤َ٤و اُٞطٍٞ إ٠ُ أُؼوكخ اُؼ٤ِٔخ ٝاُزو٤٘خ 

اُؾل٣ضخ. ٝرواػ٠ ثظلخ فبطخ اؽز٤بعبد اُجِلإ اُ٘ب٤ٓخ  اُزؼ٤ِْٝإ٠ُ ٍٝبئَ 

 ك٢ ٛنا اُظلك. 

  27انًبدح 

 سٕ: انطفم يٕخٓب َ تؼهٛىتٕافك انذٔل األطشاف ػهٗ أٌ ٚكٌٕ   -1

 أ( تًُٛخ شخظٛخ انطفم ٔيٕاْجّ ٔلذساتّ انؼمهٛخ ٔانجذَٛخ إنٗ ألظٗ إيكبَبتٓب، 

ة( تًُٛخ ازتشاو زمٕق اإلَغبٌ ٔانسشٚبد األعبعٛخ ٔانًجبدا انًكشعخ فٙ 

 يٛثبق األيى انًتسذح، 

ج( تًُٛخ ازتشاو رٔ٘ انطفم ْٕٔٚتّ انثمبفٛخ ٔنغتّ ٔلًّٛ انخبطخ، ٔانمٛى 

ٚؼٛش فّٛ انطفم ٔانجهذ انز٘ َشأ فّٛ فٙ األطم،  انٕطُٛخ نهجهذ انز٘

 ٔانسضبساد انًختهفخ ػٍ زضبستّ، 

د( إػذاد انطفم نسٛبح تغتشؼش انًغؤٔنٛخ فٙ يدتًغ زش، ثشٔذ يٍ انتفبْى 

ٔانغهى ٔانتغبير ٔانًغبٔاح ثٍٛ اندُغٍٛ ٔانظذالخ ثٍٛ خًٛغ انشؼٕة 
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ٍ ُٚتًٌٕ إنٗ انغكبٌ ٔاندًبػبد اإلثُٛخ ٔانٕطُٛخ ٔانذُٚٛخ ٔاألشخبص انزٚ

 األطهٍٛٛ، 

 ْـ( تًُٛخ ازتشاو انجٛئخ انطجٛؼٛخ. 

  32انًبدح 

رؼزوف اُلٍٝ ا٧ؽواف ثؾن اُطلَ ك٢ ؽٔب٣زٚ ٖٓ ا٫ٍزـ٬ٍ ا٫هزظبك١  -0

اُطلَ، أٝ  ُزؼ٤ِْٖٝٓ أكاء أ١ ػَٔ ٣وعؼ إٔ ٣ٌٕٞ فط٤وا أٝ إٔ ٣ٔضَ إػبهخ 

اُؼو٢ِ، أٝ اُوٝؽ٢، أٝ إٔ ٣ٌٕٞ ػبها ثظؾخ اُطلَ أٝ ث٘ٔٞٙ اُجل٢ٗ، أٝ 

 أُؼ١ٞ٘، أٝ ا٫عزٔبػ٢. 

رزقن اُلٍٝ ا٧ؽواف اُزلاث٤و اُزشو٣ؼ٤خ ٝا٩كاه٣خ ٝا٫عزٔبػ٤خ ٝاُزوث٣ٞخ  -0

اُز٢ رٌلَ ر٘ل٤ن ٛنٙ أُبكح. ُٜٝنا اُـوع، ٝٓغ ٓواػبح أؽٌبّ اُظٌٞى 

 اُل٤ُٝخ ا٧فوٟ ماد اُظِخ، روّٞ اُلٍٝ ا٧ؽواف ثٞعٚ فبص ثٔب ٢ِ٣: 

 ػٔو أك٠ٗ أٝ أػٔبه ك٤ٗب ٬ُُزؾبم ثؼَٔ،  أ( رؾل٣ل

 ة( ٝػغ ٗظبّ ٓ٘بٍت َُبػبد اُؼَٔ ٝظوٝكٚ، 

ط( كوع ػوٞثبد أٝ عياءاد أفوٟ ٓ٘بٍجخ ُؼٔبٕ ثـ٤خ إٗلبم ٛنٙ أُبكح 

 ثلؼب٤ُخ. 

 :(2114)اإلَسبٌوفك انًٍضبق انؼشثً نحمىق  انزؼهٍىانحك فً  سبدسبا:

 03 ػشوح اُز٢ اٍزؼبكزٜب رٌٞٗاػزٔل ٖٓ هجَ اُؤخ اُؼوث٤خ اَُبكٍخ    

ًض٤و ٖٓ  ا٧ؽواف ك٢ ٛنا ا٤ُٔضبم ػ٠ِ اُلٍٝ ارلوذٝهل   0223ٓب٣ٞ/أ٣به 

    : أكاٗب٢ٙ ًٝٔب ك٢ أُٞاك اُزؼ٤ِٔػ٠ِ ٓب ٣ؾلع اُؾن ٓب اًل  ٖٓ ػٜٔ٘ب ا٧ٓٞه

 ػهى يب ٌهً  41/4َصذ انًبدح 

رٔ٘  نألشخبصانًُبعجخ  انتؼهًٛٛخكم انخذيبد  األطشافتٕفش انذٔل  -4

انتذسٚت  ٔأًْٛخ انتؼهًٛٙانذيح فٙ انُظبو  أًْٛخفٙ االػتجبس  آخزح اإلػبلبد

نًًبسعخ انؼًم ٔتٕفٛش انؼًم انًُبعت فٙ انمطبع  ٔاإلػذادانًُٓٙ  ٔانتأْٛم

 .انسكٕيٙ أ انخبص
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 ( فمذ َصذ ػهى يب ٌهً:41انًبدح ) أيب

 .ٛىانتؼهيسٕ االيٛخ انتضاو ٔاخت ػهٗ انذٔنخ ٔنكم شخض انسك فٙ  .1

 يشزهتّٛفٙ  األلمػهٗ  انتؼهٛىنًٕاطُٛٓب يدبَٛخ  األطشافتتضًٍ انذٔل  .2

االثتذائٙ انضايٛبً ٔيتبزبً ثًختهف  انتؼهٛىٔٚكٌٕ  ٔاألعبعٛخاالثتذائٛخ 

 نهدًٛغ دٌٔ تًٛٛض. ٔأٔضبػّيشازهّ 

فٙ خًٛغ انًٛبدٍٚ كم انتذاثٛش انًُبعجخ نتسمٛك ٔ األطشافتتخز انذٔل  .3

 انتًُٛخ انٕطُٛخ. أْذافيٍ اخم تسمٛك  انًشأحٔانششاكخ ثٍٛ انشخم 

 ا٩َٗب٣َٕزٜلف اُز٤ٔ٘خ اٌُبِٓخ ُشقظ٤خ  رؼ٤ِْرٞك٤و  ا٧ؽوافرؼٖٔ اُلٍٝ 

 .ا٧ٍب٤ٍخٝاُؾو٣بد  ا٩َٗبٕٝرؼي٣ي اؽزواّ ؽوٞم 
ك٢  ا٧ٍب٤ٍخٝاُؾو٣بد  ا٩َٗبٕػ٠ِ كٓظ ٓجبكا ؽوٞم  ا٧ؽوافرؼَٔ اُلٍٝ 

ٓظ اُزوث٤خ ٝاُز٣ٌٖٞ ٝاُزله٣ت اُو٤ٍٔخ ٝؿ٤و ٝثوا اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝا٧ٗشطخأُ٘بٛظ 

 اُو٤ٍٔخ.
أَُزٔو ٓلٟ  اُزؼ٤ِْثزؾو٤ن اٌُل٤ِخ  ا٤ُ٥بدٝػغ  ا٧ؽوافرؼٖٔ اُلٍٝ 

اٌُجبه) ا٤ُٔضبم اُؼوث٢ ُؾوٞم  ُزؼ٤ِْاُؾ٤بح ٌَُ ٓٞاؽٖ ٝٝػغ فطخ ٝؽ٤٘خ 

 .(3: 0223، ا٩َٗبٕ
 :فً انذسزىس انؼشالً  انزؼهٍىحك : سبثؼبا 

اُوؿْ ٖٓ اُظوٝف ا٤َُب٤ٍخ ٝا٫هزظبك٣خ اُز٢ ٓو ثٜب اُشؼت ػ٠ِ         

ٍٖ  اٗٚ اٍزطبع إ٫ ا٧ٓو٢ٌ٣اُؼواه٢، اُن١ ٫ ٣ياٍ رؾذ ٤ٍطوح ا٫ؽز٬ٍ 

 اُزؼ٤ِْهٞا٤ٖٗ اُلٍزٞه اُن١ ٣ؾٌْ اُج٬ك ٝٗظذ ثؼغ ٓٞاكٙ ػ٠ِ اؽزواّ ؽن 

 ًٝٔب ٢ِ٣:

 

 33أُبكح 

ك٢  إُيا٢ٌٓلِٚ اُلُٝخ ٝٛٞ ُزولّ أُغزٔغ ٝؽن ر أٍبًاُزؼِْ ػبَٓ -ا٫ًٝ:

 . أ٤ٓ٫ٚأُوؽِخ ا٫ثزلائ٤خ ٝرٌلَ اُلُٝخ ٌٓبكؾخ 

ن ٌَُ اُؼواه٤٤ٖ ؽن ٌَُ اُؼواه٤٤ٖ ك٢ ٓقزِق ٔغب٢ٗ ؽاُ اُزؼ٤ِْ -صب٤ٗبً:

 ٓواؽِٚ،

٤خ، ا٩َٗبٗا٤َُِٔخ ثٔب ٣قلّ  ٨ُؿواعرشغغ اُلُٝخ اُجؾش اُؼ٢ِٔ -صبُضبً:

 ق ٓظبٛو اُ٘جٞؽ،ٝا٫ثزٌبه ٝٓقزِ ٝا٩ثلاعٝروػ٠ اُزلٞم 
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 يكفىل وٌُظى ثمبَىٌ. واألههًانخبص  انزؼهٍىساثؼبا: 

رزلن ٓغ أُؼب٤٣و اُل٤ُٝخ  أٜٗبرغل  أػ٬ٙ( 33كوواد أُبكح ) إ٠ُثبُ٘ظو       

، ًٝنُي ُِزؼ٬ْ٤ٍِ رٌلَ اُلُٝخ ٖٓ ف اُزؼ٤ِْٖٓ اعَ أُؾبكظخ ػ٠ِ ؽن 

ًٝٔب اٗٚ  ُِٔواؽَ ا٬ُؽوخٝأُغب٤ٗخ ُِٔوؽِخ ا٫ثزلائ٤خ، ٝٓغب٤ٗزٚ  إُيا٤ٓخ

اُقطؾ ؿ٤و ٝاػؾخ ُنُي،  إٕػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ  ا٤ٓ٧خثٔؾٞ  اُلُٝخ  ٝرزٌلَ

ُْٝ ٣وزظو ػ٠ِ عٌ٘  ٝأفوٟٝاٗٚ شَٔ ع٤ٔغ اُؼواه٤٤ٖ كِْ ٤ٔ٣ي ث٤ٖ ؽبئلخ 

ثبُٔجلػ٤ٖ  أ٣ؼباُؼب٢ُ ٝاُجؾش اُؼ٢ِٔ ، ٝاٛزْ  بُزؼ٤ًِْٝنُي اٛزْ ث آفوكٕٝ 

ٌٓلٍٞ ٣ٝ٘ظْ  ا٢ِٛ٧ اُزؼ٤ِْ إٕاه٢ ػ٠ِ ٝأُزلٞه٤ٖ ٝٗض اُوبٕٗٞ اُؼو

ك٢  إٔاُقبص ؿ٤و ٝاػؼ ؛ ًٔب  اُزؼ٤ِْاُوبٕٗٞ اُن١ ٣٘ظْ  إٕثوٞا٤ٖٗ ؿ٤و 

٢ اُزؼ٤ِٔكووح رؼبهت ثٔٞعجٜب ٓ٘ز٢ٌٜ اُؾن  أ١اُلٍزٞه اُؼواه٢ ٫ رٞعل ك٤ٚ 

 اُزؼ٤ُِْزِو٢ ٗظ٤جْٜ ٖٓ  أؽلبُْٜاُن٣ٖ ٫ ٣وٍِٕٞ  ا٧ٝط٤بء أٝ ا٥ثبء

 .اُشٞاهع ٝاُ٘لبشخ ........اُـ أؽلبٍرلش٢ ظبٛوح  إ٠ُ أكٟأُغب٢ٗ ٓٔب 

 -فً يحبفظخ دٌبنى: األةفبلذي  نألطفبلً انزؼهًٍ والغ انحك

ؽوٓبٗٚ  إ٠ُٝاُل٣ٚ ٣ؤك١ ك٢ ٜٗب٣خ أُطبف  ٧ؽل أٝ ٧ث٤ٚكولإ اُطلَ  إٔ     

ُٞؽلٙ ًبك٤بً ُز٤ٜٔش اُطلَ  اُزؼ٤ِْٖٓ ا٫ُزؾبم ثبُٔلهٍخ، ٝاُؾوٓبٕ ٖٓ 

كو٣َخ أُغزٔغ اُن١ ٣٘ز٢ٔ  إ٠ُٓٔب ٣ؾُٞٚ  ا٧فوٟعِٜٚ ثبُؾوٞم  إ١٠ُ ٣ٝؤك

 ا٬ٍ٩ّا٫ٍزـ٬ٍ ٝا٫رغبه ثْٜ.  ُول ًبٕ  أشٌب٣ٌٍٕٝٞ ػوػخ ٌَُ  إ٤ُٚ

 ا٧ؽلبٍٍجبهبً ك٢ ؽٔب٣خ ٛنٙ اُلئخ ٖٓ كئبد أُغزٔغ ثبٕ ؽش ػ٠ِ رج٢٘ 

 ا٬ٍ٩ّكول ٓ٘ؼ  ٝرؼ٤ِْٖٓ ػطق ٝؽ٘بٕ ٝروث٤خ  إ٤ُٚٝٓ٘ؾْٜ ٓب ٣ؾزبعٕٞ 

ُزظوَ شقظ٤زٚ ٝرز٤ٔي ٬ٓٓؼ  ا٧ؽلبًٍـ٤وٙ ٖٓ  اُزؼ٤ِْٛنا اُطلَ اُؾن ك٢ 

 ػطق ٝهػب٣خ اؽل ٣ٝؼزجو ؽِت إ٠ُك٬ ٣ؼٞك ثؾبعخ  إكها٣ًٞٛٚزٚ ٣ٝزَغ 

ٍِْٝ_  ػ٤ِٚهللا  اُوٍٍٞ ط٠ِٝؽنه  اُؼِْ كوػبً ػ٠ِ ًَ َِْٓ َِٝٓٔخ

ُٝلٛٔب ٣٘لؼٚ  ٤ِْرؼ أَٛٔٝصوبكخ ٣ٝوٍٞ اثٖ اُو٤ْ اُغٞى١" ٖٓ  رؼ٤ِْثلٕٝ 

عبء ٓزَبْٝٛ  إٗٔبؿب٣خ ا٩ٍبءح ٝأًضو ا٫ٝ٧ك  إ٤ُٚٝروًٚ ث٤ٖ ٍلٟ كول اٍبء 

ٝكوائغ اُل٣ٖ ٍٝ٘٘ٚ"  رؼ٤ُِْْٜٜٔ ٝروى  ٝإٛٔبُُْْٜٜ  ا٧ث٘بءٖٓ هجَ روى 

 ثزؼ٤ِْٓؤٍَبد اُوػب٣خ اُزؼٜل  أٝ ا٣٧زبّػ٠ِ  ا٧ٝط٤بءُنُي ٣غت ػ٠ِ 

 اٝ ٓلاهً ؽ٤ٌٓٞخ. ٓلاهً فبطخ إ٠ُ ٝثئهٍبُْٜ ا٣٧زبّ
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ا٫ٓو٣ٖ ٖٓ اُؼ٤ِٔبد أَُِؾخ اُز٢ رٔذ ثٜب ك٤زْ ػبٗذ ٓؾبكظخ ك٣ب٠ُ ٖٓ 

 ؽل٬ ٝؽلِخ ثٞاهغ 0(02030اُؼل٣ل ٖٓ اؽلبُٜب ٝثِؾ ػلك ا٣٫زبّ ك٤ٜب )

ً نألطفبل فبلذي األة فً يحبفظخ دٌبنى انزؼهًٍانفجىح فً يًبسسخ انحك  -

 (    إَبس -ثحست يزغٍش انُىع الجزًبػً)ركىس

كول عبءد ا٩ؽظبئ٤بد ػ٠ِ اُؼٌٌ ٓب رٞهؼٚ اُجبؽض٤ٖ ٝعبءد ٓـب٣وح ُٔب      

ٗبك١ ثٚ ًَ اُن٣ٖ ٣لػٕٞ إ٠ُ إٗظبف أُوأح ٝػوٝهح ؽظُٜٞب ػ٠ِ ًبكخ 

ؽوٞهٜب، إم هًيد ع٤ٔغ ا٫رلبه٤بد ٝأُؼبٛلاد اُل٤ُٝخ ٝا٩ه٤ٔ٤ِخ ػ٠ِ 

٢؛ ٝك٢ ُزؼ٤ِٔاػوٝهح ؽظٍٞ أُوأح ػ٠ِ ؽوٞهٜب ًبِٓخ ٖٝٓ ػٜٔ٘ب اُؾن 

اُؼوام ؽ٤ش إ اُٞػغ ا٢٘ٓ٧ ؿ٤و أَُزوو ًٝنُي كولإ ا٧ة اُن١ ٣ؼل 

ٓظله آٖ ا٧ٍوح ٤ٍِٝٝخ اُؾٔب٣خ ُِلزبح ك٢ أُغزٔغ ٝفظٞطبً إ اُؼوام 

شٜل أطؼت ٝأٓو اُِؾظبد ًَ ٛنٙ ا٧ٓٞه ُْ روق ػبئن أٓبّ فوٝط اُلزبح 

٤َٖ٘ عبءد ػ٠ِ اُؼٌٌ ٓٔب ، اما إ اُلغٞح ث٤ٖ اُغاُزؼ٤ُِْٔٔبهٍخ ؽوٜب ك٢ 

٣ٞػؼ َٗجخ  ا٥ر٢ٛٞ ٓزؼبك ام عبءد ُظبُؼ ا٩ٗبس ٝػ٠ِ اُنًٞه ٝأُقطؾ 

 اُلغٞح ث٤ٖ اُغ٤َٖ٘

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

احصبئٍخ يُظًخ السشح انسؼٍذح نالغبصخ وانزًٍُخ ) انششٌك انزُفٍزي نهًفىضٍخ انسبيٍخ نشؤوٌ حست   

 "UNCHR" الجئٍٍ (
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 (1يخطط سلى)

 انفجىج تٍُ انجُغٍُ انفالذٍَ نالب انًتًذسعٍُ َغثح إنً انمضاء

 انزٌ َؼُشىٌ فُه
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اُٞهٞف ػ٠ِ ٛبٓش  اُن٣ٖاُوؼبء ٢ ٝؽلٙ اُزؼ٤ِٕٔ اَُِْ ٤ُٝو٤ٖ اُلزبح ثب      

اُؾ٤بح ٝاُٞهٞع ك٢ كـ اُلوو ٝاُؼٞى ٓٔب ٣ؾُٜٞب ا٠ُ كو٣َخ ٫ رؼوف ٓب ُٜب 

ثؾ٤ش ٣ٌٜٔ٘ب  اُزؼ٤ِْ؛ ٝمُي ثؾظُٜٞب ػ٠ِ َٓزٟٞ ٖٓ ػ٤ِٜبٖٓ ؽوٞم ٝٓب 

ٖٓ اُؼَٔ ك٢ كائوح ٖٓ كٝائو اُلُٝخ ُزؼ٤َ ٗلَٜب ٝرؾظَ ػ٠ِ اٍزو٬ُٜب 

٢ُ، ٝاُؼبَٓ ا٧ٍب٢ٍ اُن١ ٣َبػلٛب ػ٠ِ مُي ٛٞ إ اُلزبح ك٢ كزواد أُب

أُزأفوح( ٫ رَزط٤غ إٕ رقوط ُِؼَٔ ٝمُي  اٍُٞط٠، اُطلُٞخ)أُجٌوح،

ثؾَت ه٤ْ أُغزٔغ ٝػبكارٚ ػ٠ِ اُؼٌٌ ٖٓ اُلز٠ اُن١ ٣َزط٤غ اُقوٝط إ٠ُ 

وٚ، ٝكُذ اُؼَٔ ٓب إٔ ٣جِؾ ٍٖ اَُبثؼخ ػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ إٕ ك٢ مُي اٗزٜبًبً ُؾ

ا٩ؽظبئ٤بد ػ٠ِ إٔ َٗجخ رَوة اُلز٤بٕ ريكاك ى٣بكح ٓطوكح ٓب إٔ ٣ِزؾن 

ك٤ٜب ٓغب٢ٗ ِٓزؾوب  اُزؼ٤ِْأُزٍٞطخ ؽز٠ رواٙ ٣زوى أُلهٍخ  ػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ 

ثلوطخ اُؼَٔ اُجبئَخ أُزبؽخ ُٚ كزواٙ ػ٠ِ ا٧هطلخ ٣وٝط ُٔ٘زظ ٓؾ٢ِ 

١ ا٧ة أُزَوث٤ٖ إ٠ُ اٍز٢ً٬ٜ ٝأُقطؾ اُزب٢ُ ٣ٞػؼ َٗجخ اُج٤ٖ٘ كبهل

  .اُج٘بد كبهلاد ا٧ة
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 (6يخطظ سلى )

 َؼُشىٌ فُه انمضاء انزٌَغثح انزكىس انًتغشتٍُ إنً اإلَاث وحغة 
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كُذ ا٩ؽظبئ٤بد ػ٠ِ إٕ َٗجخ اُنًٞه أُزَوث٤ٖ ٖٓ أُلهٍخ ك٢ ع٤ٔغ       

إما  ىثبُلهٝٗبس ك٤ٔب ػلا هؼبء ا٫هؼ٤خ ك٢ اُلهاٍخ عبءد أػ٠ِ ٖٓ َٗجخ ا٩

َٓبٝ ُؼلك اُنًٞه ثلبهم ٫ ٣ٌبك ٣نًو ًٝبٗذ َٗجخ  أُزوٍجبدعبء ػلك ا٩ٗبس 

اُنًٞه اُزبه٤ًٖ ُِلهاٍخ ك٢ ٓل٣٘خ ثؼوٞثخ كول ًبٕ ٛ٘بُي كوم ًج٤و ث٤ٖ َٗجخ 

اُنًٞه ا٠ُ ا٩ٗبس ٝمُي ٫ أُ٘طوخ ثؾَت ٓٞهغ ك٢ ٓوًي أُؾبكظخ رٞكو كوص 

 ػ٤ِٚاُلئبد اُؼٔو٣خ ثبُزؾل٣ل ٧ْٜٗ ٫ ٣و٣لٕٝ شقض ثبُؾ ٣ؼوف ٓب اُؼَٔ ُٜنٙ 

ٖٓ ٝاعت ٝٓب ُٚ ٖٓ ؽوٞم ا٫ؽزواّ ٝؽلع اٌُوآخ ٝػلّ اُزغبٝى ُنُي كبٕ 

ا٧ؽلبٍ ٣زوًٕٞ ك٢ ٍٖ ٓجٌو أُلهٍخ ٣َٝؼٕٞ ا٠ُ اُؼَٔ ثزظٞه ٓقطٞء ثبٕ 

ٖ ٣٘يُٕٞ ا٠ُ ؽو٣ن اُلهاٍخ ٫ علٟٝ ٓ٘ٚ ٓوزل٣ٖ ثؾبُخ ٓؤهزخ ٖٓ اُقو٣غ٤ٖ اُن٣

اُشبهع ثؾضب ػٖ ا١ كوطخ ػَٔ ؽو رٞكو ُٚ اُؾ٤بح ثٌوآخ ٝشوف كٕٝ إ 

٣ٌٕٞ ػبُخ ػ٠ِ اؽل ؛ آب هؼبء أُولاك٣خ كول شٌِذ َٗجخ اُنًٞه أُزوٍج٤ٖ 

( ٝإ ٍجت ظٜٞه ٛنٙ 03.0أػ٠ِ َٗجخ ث٤ٖ ا٫هؼ٤خ ا٧هثؼخ ؽ٤ش ًبٗذ اَُ٘جخ)

٣ؼزٔلٕٝ ػ٠ِ اُيهاػخ ُِؼ٤ش ك٤ـظت اُ٘ز٤غخ ٛٞ إ اٌَُبٕ ك٢ أُ٘بؽن اُو٣ل٤خ 

اُلز٠ أٝ اُلزبح ُِؼَٔ ك٢ اهع رٌِٜٔب اُؼبئِخ ؽ٤ش ٣ؼِٕٔٞ ًٔياهػ٤ٖ ك٢ اهع 

روًٜب ُْٜ ا٧ة  أٝ ٣ؼطو ُِؼَٔ ًواػ٢ ك٢ هط٤غ ٖٓ أُٞاش٢ اُز٢ ٣ٌِٜٔٞٗب 

ثوظل ا٫ٍزلبكح ٓ٘ٚ ؽ٤ش إٔ ٛنٙ ا٧ػٔبٍ رزْ ك٢ اَُبػبد ا٠ُٝ٧ ٖٓ اُٜ٘به اُز٢ 

كافَ أُلهٍخ ٓٔب ٣لكغ إ٠ُ عؼَ اُلز٢ ٣زوى أُلهٍخ اُز٢ ٣ٌٕٞ  ٣ٌٕٞ ك٤ٜب

ٓوكٝكٛب ثؼ٤ل ا٧ٓل ثَجت عِْٜٜ ٣ٝيعٕٞ ا٫ٝ٧ك ثٜنٙ ا٧ػٔبٍ .أٓب هؼبء 
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ثِلهٝى كول عبءد اَُ٘جخ ث٤ٖ ا٩ٗبس ٝاُنًٞه ٝٓزوبهثخ علا  أٓب هؼبء اُقبُض 

إ٠ُ إ ٛنٙ  كِول ًبٗذ َٗجخ ا٩ٗبس أُزَوثبد أًضو ٖٓ اُنًٞه ٝمُي ٣ؼٞك

أُ٘طوخ ٓ٘طوخ رقؼغ ُؼبكاد ٝروب٤ُل رٔ٘غ اُلزبد ك٢ اُظوٝف ا٫ػز٤بك٣خ ٖٓ 

إرٔبّ ا٤ٌُِخ ٓب إٔ رظَ اُلزبح إ٠ُ أُوؽِخ أُزٍٞطخ ؽز٠ ٝرغجو ػ٠ِ روى 

اُلهاٍخ ك٤ٌق اُؾبُخ كول رٞك٢ أثبٛب فظٞطبً ٝاُٞػغ ا٢٘ٓ٧ ُِج٬ك ٓٔب ٣غؼِٜب 

  . ؼ٤ِْاُز٫ رَزط٤غ اُلكبع ػٖ ؽوٜب ك٢ 

 إَاث( نفالذاخ األب: -انفجىج تٍُ انشَف وانًذَُح)إَاث

إٔ اُلزبح اُز٢ رٌَٖ ك٢ أُل٣٘خ ًبٗذ ٫ٝ ىاُذ أًضو ؽظبً ك٢ اُؾظٍٞ      

ػ٠ِ اؿِت ؽوٞهٜب ػ٠ِ ف٬ف اُج٘ذ اُز٢ رٌَٖ ك٢ اُو٣ق اُز٢ رٔ٘غ ٖٓ 

ؿْ ٖٓ كؼ٠ِ اُو ػ٤ِٜباثَؾ ؽوٞهٜب، ٝٛنا ٓب أًلرٚ ا٩ؽظبئ٤بد اُز٢ ؽظِ٘ب 

اُزوبهة ك٢ أػلاك أُِزؾوبد ك٢ أُلهٍخ إ٫ إٔ ٛ٘بُي رلبٝد ث٤َؾ ٝٛنا 

 ٣ٞػؼ مُي ا٥ر٢اُزلبٝد عبء ُظبُؼ اُج٘ذ ك٢ أُل٣٘خ ٝأُقطؾ 
 

 ( 3يخطظ سلى) 

 إَاث( انًتًذسعاخ-ـ)إَاثنل.تٍُ انفجىج تٍُ انشَف وانًذَُح 
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بد أُزَوثبد ٖٓ أُلهٍخ اُلبهلاد ا٧ة عبءد ٝآب ثبَُ٘جخ ُِلز٤      

ا٩ؽظبئ٤بد ُزؤًل رلٞم اُو٣ق ك٢ مُي ًٝبٗذ أػ٠ِ َٗجخ ُزَوة اُلزبح ٖٓ 

% ( ٣ِٝٚ ه٣ق 2.5ك٢ ه٣ق هؼبء اُقبُض ؽ٤ش عبءد اَُ٘جخ)   اُزؼ٤ِْ
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 ٝرأر٠%(   2.3%( ٝ ثِلهٝى ٝ ثَ٘جخ )  2.3هؼبئ٢ أُولاك٣خ ثَ٘جخ    ) 

 % ( ٝأُقطؾ ا٫ر٢ ٣ج٤ٖ مُي :2.03خ ثَ٘جخ )  اف٤واً ٓل٣٘خ ثؼوٞث

 ( 4يخطط سلى) 

 إَبس( يزسشثبد-ثٍٍ انفجىح ثٍٍ انشٌف وانًذٌُخ نهـ )إَبس

     

  

 

 

 

     

 

  

٣ٌٖٔ اُوٍٞ إٔ اُلزبح ك٢ أُ٘بؽن أُٜٔشخ رؼب٠ٗ ٖٓ اٗزٜبًبد ُؾوٜب ك٢ 

ا٫هزظبك٣خ، ثَجت اُلوو ٍٝٞء ا٧ٝػبع  اُزؼ٤ِْ، كٜ٘بى ٖٓ رؾوّ ٖٓ اُزؼ٤ِْ

ثَجت اُؼبكاد ٝاُزوب٤ُل، ٝٛ٘بى ٖٓ رؾوّ ٖٓ  اُزؼ٤ِْٝٛ٘بى ٖٓ رؾوّ ٖٓ 

 بُزؼ٤ِْثَجت اُيٝاط أُجٌو، ٝٛ٘بى ٖٓ ٣َٔؼ ُٜب ا٧َٛ ث رؼ٤ِٜٔباٍزٌٔبٍ 

ُؼلّ  اُزؼ٤ُِِْٔوؽِخ ا٫ثزلائ٤خ، أٝ ا٩ػلاك٣خ، أٝ اُضب٣ٞٗخ، ٝٛ٘بى ٖٓ رؾوّ ٖٓ 

٣جخ ٜٓ٘ب، ..... اُـ. ثبفزظبه كبٕ ٝعٞك ٓلاهً ك٢ ٓ٘طوخ ٌٍ٘بٛب أٝ هو

٣ؼ٠٘ إٛلاه ٌُوآزٜب،  اُزؼ٤ِْأُشٜل ٓليع، كؾوٓبٕ اُلزبح ٖٓ ؽوٜب ك٢ 

ٝرؼط٤َ ُز٤ٔ٘خ شقظ٤زٜب أُزٌبِٓخ، ٝشطت ُلٝهٛب ك٢ أُشبهًخ أُغزٔؼ٤خ 

ع٘جًب إ٠ُ ع٘ت ٓغ اُوعَ، ٝر٤ٜٔش َُٔئ٤ُٞبرٜب رغبٙ ا٩ط٬ػ ٝاُز٤ٔ٘خ 

 أُغزٔؼ٤خ. 

 

 ركىس( -انشَف وانًذَُح)ركىسانفجىج تٍُ 

آب ثبَُ٘جخ ُِنًٞه اُلبهل٣ٖ ا٧ة أُِزؾو٤ٖ كب٧ٓو ٫ ٣قزِق ًض٤وا ػٖ      

ؽبٍ اُلز٤بد كول عبءد ا٩ؽظبئ٤بد ُظبُؼ أُل٣٘خ ػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ روبهثٜب 
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ك٢ ه٣ق هؼبئ٢ اُقبُض ٝثِلهٝى ا٫ إ ٛ٘بى رلبٝد ًج٤و ك٢ هؼبء 

 ٝأُقطؾ ا٫ر٢ ٣ٞػؼ مُي  أُولاك٣خ ٣ِٝٚ ه٣ق هؼبء ثؼوٞثخ
 (5يخطظ سلى )

 ركىس( انًتًذسعٍُ نفالذٌ االب-تٍُ انفجىج تٍُ انشَف وانًذَُح نهـ)ركىس

 

     

 

 

 

 

  

٣ٝظٜو ُ٘ب اُلوم ثشٌَ ٝاػؼ ث٤ٖ ا٧ث٘بء كبهل١ ا٧ة  أُزَوث٤ٖ اُن٣ٖ      

ْٜ ٣ؼ٤شٕٞ ك٢ اُو٣ق ٓوبهٗخ ثأف٤ٚ اُن١ ٣ؼ٤ش ك٢ أُل٣٘خ كؼ٠ِ اُوؿْ ٖٓ أٗ

ك٢ ٗلٌ أُوؽِخ اُؼٔو٣خ ُٜٝٔب ٗلٌ اُؾبعبد اُ٘ل٤َخ ٝا٫عزٔبػ٤خ ٬ًٝٛٔب 

كول أثبٙ إ٫ إٕ كز٠ اُو٣ق ٣ؼطو إ٠ُ روى أُلهٍخ ٓجٌواً ٝا٫ُزؾبم 

ثظلٞف ا٤٤ٓ٧ٖ أُياهػ٤ٖ اٝ اُؾوك٤ٖ ًبُؾلاكح اٝ اُ٘غبهح اٝ رواْٛ ػ٠ِ 

ٕٞ اٝ ا٣٥بد اُووآ٤ٗخ أهطلخ اُطوهبد ٣ج٤ؼٕٞ أُبء أٝ اُجقٞه اٝ أ٤ًبً اُ٘ب٣ِ

ٖٓ اعَ رٞك٤و ؽبعبرْٜ ٝؽبعخ أٍوْٛ ا٧ٍب٤ٍخ ُِؼ٤ش كوؾ كٕٝ اُؾِْ 

ثٞطٍٞ إ٠ُ ا١ َٓزٟٞ ٓٔب ٣ؾوٓٚ ٖٓ ؽوٚ ك٢ أُشبهًخ ػ٠ِ اُظؼ٤ل 

 أُغزٔؼ٢ ٝأُقطؾ ا٫ر٢ ٣ج٤ٖ مُي.  
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 (2يخطظ سلى)

 ٍُ نفالذٌ االبركىس(  غُش انًتًذسع-تٍُ انفجىج تٍُ انشَف وانًذَُح نهـ)ركىس

 

 انتىصُاخ انتٍ ًَكٍ انخشوج تها: 

ٗؾٖ ًشؼت َٗؼ٠ إ٠ُ ا٫هروبء إ٠ُ ٓظبف اُلٍٝ اُواه٤خ ك٢ اُزٔزغ ثبُؾوٞم، 

٣ِيٓ٘ب اَُؼ٢ ٗؾٞ مُي ٖٓ ف٬ٍ إعواءاد ٗزقنٛب ٝٗؼَٔ ػ٠ِ إػٔبُٜب ُ٘ظَ 

ٓٞه اُزب٤ُخ ٢ٛ أَُبه ا٧ إٔإ٠ُ اُ٘وطخ أُوعٞح ٝاُٜلف أُواك، ٝأعل 

 اُظؾ٤ؼ ُِٞطٍٞ إ٠ُ رِي ا٧ٛلاف أُوعٞح:

ٝػلّ اُزَوة  اُزؼ٤ِْ إُيا٤ٓخٔزبثؼخ ر٘ل٤ن هبٕٗٞ ُكوم أ٤ٔٛخ إٗشبء  .0

 ٖٓ أُلاهً.

ػوٝهح ٝػغ آ٤ُخ رواهت م١ٝ أٓٞه اُط٬ة اُن٣ٖ ٫ ٣وٍِٕٞ  .0

أث٘بءْٛ إ٠ُ أُلاهً ٬ٓٝؽوزْٜ، ٝٓزبثؼخ أٍجبة رّٔ٘ؼْٜ ٖٓ إهٍبٍ 

اُؾٍِٞ ُٜب ٍٞاًء ًبٗذ  ٣٩غبكٝأُؾبُٝخ اُغبكح  إ٠ُ أُلاهً بءْٛاث٘

 .طؾ٤خ أٝاعزٔبػ٤خ  أٝاهزظبك٣خ  أٍجبة
اُن٣ٖ ٫ ٣وٍِٕٞ  ا٧ؽلب٣ٍؼبهت ك٤ٚ م١ٝ طبهّ  ٣غت ٝػغ هبٕٗٞ .3

 أُلهٍخ. إ٠ُ أث٘بءْٛ
ك٢ أُلاهً  ٓؾبٍجخ ًَ َٓؤٍٝ  اُزؼ٤ِْٓزبثؼخ رطج٤ن هبٕٗٞ ٓغب٤ٗخ  .3

 .فَِ ك٢ مُي  أ١ػٖ 
رش٤ٌَ كوم ٍو٣خ ٝٓقُٞخ ٜٓٔزٜب اٌُشق ػٖ ا٫ٗزٜبًبد ك٢ اُؾن  .5

طل اٗزٜبًبد ٢ ا٧ؽلبٍ ٝفبطخ ك٢ أُ٘بؽن اُو٣ل٤خ ًٝنُي هاُزؼ٤ِٔ
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ٓؾبٍجخ ٝؽوٞم ا٧ؽلبٍ ك٢ أُلاهً ٝٓزبثؼخ شٌب٣ْٜٝ ٝٓؼبُغزٜب، 

 .اُزؼ٤ُْٝ٤ِٖ ػٖ ٓ٘ز٢ٌٜ ؽن ا٧ؽلبٍ ك٢ ؤأَُ
ػ٢٘ٔ كافَ أُووه رله٣ٌ ٓبكح ؽوٞم اُطلَ ٝثشٌَ ػوٝهح  .0

٣ٔبهً اُطلَ ؽوٞهٚ ٝٝاعجبرٚ ٣ٝؼوكٜب  إٔاُلها٢ٍ ثؾ٤ش رؼٖٔ 

٣غزبى  إٔٝهذ ٝعٜل ٝٓب  إ٠ُرله٣َٜب ًٔبكح َٓزوِخ ٣ؾزبط  إٔ؛ؽ٤ش 

ك٢ ًبكخ أُواؽَ  ٣ٌٖٔ ٗشوٛب ا٧ٍب٢ٍ اُزؼ٤ِْاُطلَ ٓوؽِخ 

ٝؽوؽٜب ًٔووه ػبّ ؽَت ًَ ٓوؽِخ ؽز٠ ػ٠ِ َٓزٟٞ  اُزؼ٤ٔ٤ِخ

 ؼ٤خ.أُوؽِخ اُغبٓ
ى٣بكح أُقظظبد أُب٤ُخ ُٞىاهح اُزوث٤خ ٖٓ أُٞاىٗخ اُؼبٓخ ُِلُٝخ  .7

 ٝه٤بّ اُؾٌٞٓخ ثزٞك٤و اُؼٔبٕ ا٫عزٔبػ٢ ُٜؤ٫ء ا٧ؽلبٍ.
اٍزلؾبٍ ظبٛوح  إ٠ُػلّ رو٤ِض اُلغٞح ث٤ٖ اُو٣ق ٝأُل٣٘خ ٣ؤك١  إٕ .2

ٛنٙ اُلئخ ٖٓ أُغزٔغ اُن٣ٖ ٣ؼ٤شٕٞ ك٢ اُو٣ق ػِٔبً  أث٘بءث٤ٖ  ا٤ٓ٧خ

 ٣شٌِٕٞ اؿِت ٌٍبٕ اُؼوام  ثأْٜٗ
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 انًصادس

اُز٢ اػزٔلٛب  انتؼهُىاالتفالُح انخاصح تًكافحح انتًُُض فٍ يجال  .1

أُزؾلح ُِزوث٤خ ٝاُؼِْ ٝاُضوبكخ ك٢  ا٧ْٓأُؤرٔو اُؼبّ ُٔ٘ظٔخ 

ك٢ كٝهرٚ اُؾبك٣خ ػشو، ٝهل ثلا 0302ًبٕٗٞ ا٧ٍٝ/ك٣َٔجو 03

 03ؽجوبً ٧ؽٌبّ أُبكح  0300أ٣به/ٓب٣ٞ 00ربه٣ـ ر٘ل٤ن ا٫رلبه٤خ ك٢ 

www1.umn.ed. 

اػزٔلد ٝػوػذ ُِزٞه٤غ  (:9191اتفالُح حمىق انطفم) .0

أُزؾلح  ٨ُْٓٝاُزظل٣ن ٝا٫ٗؼٔبّ ثٔٞعت هواه اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ 

ربه٣ـ ثلء  0323رشو٣ٖ اُضب٢ٗ/ ٗٞكٔجو  02أُؤهؿ ك٢  33/05

 .33ٝكوبً ُِٔبكح  0332ا٣ٍِٞ/ ٍجزٔجو0اُز٘ل٤ن 
www.nadrf.com\ar\. 

اػزٔلرٚ اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ٨ُْٓ  :اإلَغاٌانؼانًٍ نحمىق  اإلػالٌ .3

ًبٕٗٞ  02( أُؤهؿ ك٢ 32اُق )ك 007أُزؾلح ثوواهٛب أُوهْ 

   www.bibalat.org . 0332ا٧ٍٝ/ك٣َٔجو 

انتطثُماخ انتشتىَح نحمىق انطفم  (:0337ا٧ؿب، إؽَبٕ)  .3

ا٤ٓ٬ٍ٩خ  ثؾش ٓ٘شٞه، ٓغِخ اُغبٓؼخ انفهغطٍُُ فٍ لطاع غضج،

 ؿيح. -أُغِل اُقبٌٓ، اُؼلك اُضب٢ٗ ٤ٗٞ٣ٚ، اُغبٓؼخ ا٤ٓ٬ٍ٩خ

يفهىو انتًُُح انًغتذايح (: 0202ػجل هللا ) ثٞ ثطبٗٚ، .5

 ويغتهضياتها.

انًىاثُك انذونُح  ٍتُ انتؼهُىحك انطفم فٍ (:0220ػبطْ) ف٤َِ، .0

 www.rights-toedu.وانتششَؼاخ انتششَؼاخ انفهغطُُُح

يؼجى يصطهحاخ حمىق (: 0220ػجل اُلزبػ) بػ٤َإٍٔػجل اٌُبك٢،  .7

  www.kotob Arabia.com.اإلَغاٌ
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وػاللته تانتىافك  األبفمذاٌ (: 0200اُؼجبً، طبكم ثٖ ٗبطو) .2

، هٍبُخ انُفغٍ واالجتًاػٍ نذي طالب انًشحهح انًتىعطح

، ا٤ٓ٬ٍ٩خٓؾٔل ثٖ ٍؼٞك  ا٩ٓبّ خ، عبٓؼٓبعَز٤و ؿ٤و ٓ٘شٞهح

 اُو٣بع. -خ٤ًِخ اُؼِّٞ ا٫عزٔبػ٤

غُش انُظايٍ فٍ عىسَا يٍ  انتؼهُىوالغ (: 0202فٞاه) هللا،اُؼجل  .3

)ثؾش ٓ٘شٞه( ٓغِخ عبٓؼخ  ،وجهح َظش انذاسعٍُ فُه

 ،٤ًِخ اُزوث٤خ. 3، اُؼلك00كٓشن،أُغِل

 .انفهغطٍُُ انتؼهُىَىػُح  َحى تطىَش(: 0202ػلٞٗخ، ٍبئلح) .02

 ثمافُحانؼهذ انخاص تانحمىق االلتصادَح واالجتًاػُح وان .00

-اُق )ك0022اػزٔلرٚ اُغٔؼ٤خ اُؼبٓخ ٨ُْٓ أُزؾلح ثوواهٛب ههْ 

، ٝكفَ ؽ٤ي 0300ًبٕٗٞ ا٧ٍٝ/ك٣َٔجو  00( أُؤهؿ ك٢ 00

ؽجوبً ُِٔبكح  0370ًبٕٗٞ اُضب٣/٢ٗ٘ب٣و 3اُز٘ل٤ن ثزبه٣ـ 

07www.arab human rights.org                           

 اإلػالححك روٌ (: 0223)ٝآفوٕٝؿو٣ت، ٍِٔبٕ ؿو٣ت  .00

 ٓظو.-اُوبٛوح ،انتؼهُىانخاصح فٍ 

 . انىالغ وانطًىح انتؼهُىانحك فٍ اُوياى، ٛل٣َ )ة د(:  .03

انالصيح الكتشاف  األعانُة(: 0223ٓؾٔل ، ػ٬ء اُل٣ٖ ) .03

وانًذسعح وانًجتًغ فٍ  األعشجانًىهثٍُ وانًتفىلٍُ ودوس 

 2 0223،  أ٤ٍٞؽرٔو اُؼ٢ِٔ اُقبٌٓ عبٓؼخ ؤ، أُ اكتشافهى

_ انتؼهُىانًماسَح تٍُ (:0223)ػ٠ِٓؾٔٞك، طلبء ًٔبٍ  .05

 www.specilty.worldgoo.com \t377.topic.انتؼهى

 ،انتؼهُىانحك فٍ (: 0220)ا٩َٗبٕأُوًي اُلَِط٢٘٤ ُؾوٞم  .00

 ا٧هاػ٢روو٣و فبص ؽٍٞ اٗزٜبًبد ٍِطبد ا٫ؽز٬ٍ ك٢ 
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ؽبُخ هطبع ؿيح، كَِط٤ٖ.  اُلَِط٤٘٤خ أُؾزِخ،

www.phrgaza.org  

 انتؼهُىدنُم لاَىٌ (:0225)ا٩َٗبٕأُوًي اُلَِط٢٘٤ ُؾوٞم  .91

 انؼانٍ انفهغطٍُُ.

حمىق انطفم انؼشتٍ يىاجهحً (:0202ٌٓب١ٝ، هعبء ٗبع٢) .02

)ثؾش ؿ٤و ٓ٘شٞه(عبٓؼخ ٓؾٔل  تًتغُشاخ انحُاج انحضشَح

 اُقبٌٓ، اُوثبؽ_ أُـوة.

-0202اُوجَ اُغبٓؼ٢ ) اُزؼ٤ِْٔبك ٓؤٍَبد ِٓق اُزول٣ْ ٫ػز .03

0200) 

وكفانح انُتُى فٍ  انتؼهُىحك (: 0227ٍبُْ هػٞإ) ا١ٍُٞٞٔ، .02

كهاٍخ هلٓذ ك٢  اتفالُح حمىق انطفم وانتششَؼاخ انؼشالُح انُافزج،

  03/00/0227www.alhewar,orgٗلٝح ؽوٞم اُطلَ ٣ّٞ
ُؤخ اُن١ اػزٔل ٖٓ هجَ ا اإلَغاٌانًُثاق انؼشتٍ نحمىق  .21

ٓب٣ٞ/أ٣به 03اُؼوث٤خ اَُبكٍخ ػشو اُز٢ اٍزؼبكزٜب رٌٞٗ ك٢ 

2004http:\\shams- pal.org  

اُزؼل٬٣د  إكفبٍاُ٘ض اُٜ٘بئ٢ َُٔٞكح اُلٍزٞه اُؼواه٢ ثؼل  .00

 .ا٧ػؼبءك٢ ُغ٘خ اُلٍزٞه ٝرٞه٤ؼٜب ٖٓ هجَ  ػ٤ِٜب
23. Ariwilipedia.org 

24. www.ataweel.com 

25. www.chsan ahlamontade.com  

http://www.phrgaza.org/
http://www.phrgaza.org/
http://www.ataweel.com/
http://www.ataweel.com/
http://www.chsan/
http://www.chsan/


 
979 

 ( اآلمنة األلعاب الحق الضائع للطفل العراقي )

 الخطرة األلعابمن  األطفالالمشروع الوطني لحماية 

 

 عاشور رفعت سرحت ا.م                        د. سراب قحطان عبذ الرحمه

 ٤ًِخ اُطت / عبٓؼخ  رٌش٣ذ  دائشح فؾخ ف٬ػ اُذ٣ٖ  

 انًقذيح

 كبسؿخ ٓٔبسعخ ٓغشد ٝأٗٚ ربكٚ ؽ٢ء أٗٚ ػ٠ِ اُِؼت إ٠ُ اُجؼل ٣٘ظش   

 ٟإٔ اُِؼت ٛٞ أؽذ أهٞ ٌُٖ ك٢ ؽو٤وخ ا٧ٓش.. اُلشاؽ ٝهذ ُوزَ ا٧هلبٍ ثٜب ٣وّٞ

 اُطشم أؽذ ٛٞ ثبُِؼت اُؼ٬ط إٕ ثَ.. ا٩ٗزبع٤خٝاُزؼِْ ٝ اُ٘لغ٤خ ُِقؾخ اُذػبٓبد

 ٜٓ٘ب ٣ؼب٢ٗ اُز٢اُ٘لغ٤خ ٝاُغ٤ًِٞخ  اُؾب٫د ثؼل ػ٬ط ك٢ رغْٜ ٝاُز٢ اُؾذ٣ضخ

 ا٧هلبٍ. 

 انهعة في ذكٌين شخصيح انطفم أىًيح

 هذ ثَ اُِؼت ك٢ ٣وظزٚ عبػبد ٓؼظْ ٣ون٢ اُطلَ إٔ ك٤ٚ ؽي ٫ ٓٔب       

 كٖٔ .ٝؽشًخ ٓٔبسعخ اُطلَ أٗؾطخ أًضش كٜٞٝا٧ًَ،  اُّ٘ٞ ػ٠ِ أؽ٤بٗب   ٣لنِٚ

 اُِؼت إٕ. اُوذ٣ٔخ ٜٓبسارٚ رط٣ٞش ػ٠ِ ٣ٝغبػذٙ عذ٣ذح ٜٓبساد اُطلَ ٣زؼِْٚ خ٬ُ

 ا٫ٗلؼب٫د ٝمجو أُخزِلخ ا٫عزٔبػ٤خ ا٧دٝاس ػ٤ِٜب ٣غشة اعزٔبػ٤خ ٝسؽخ

 .أهشاٗٚ ٓغ أٝ ثٔلشدٙ اُِؼت رُي رْ عٞاء ٝهِوٚ ٓخبٝكٚ ٖٓ ًض٤ش ػٖ ٝاُز٘ل٤ظ

 ٝهذسارٚ ٗلغٚ خ٬ُٚ ٖٓ ٣ٌزؾق اُلشد ك٢ كطش١ ٤َٓ ػٖ ٣ؼجش كبُطلَ      

 ٖٓ اُطلَ ٣ٌٖٔ إ اُِؼت ثَ .ٝاُؾغ٤خ اُؼو٤ِخ إٌٓبٗبرٚ ٣طٞس ٝ  إٌٓبٗبرٚ ٣ٝطٞس

ُزُي اٛزْ  .اُغ٤ِْ ا٫عزٔبػ٢ ُِ٘ٔٞ مشٝس٣خ ٝارغبٛبد ٜٝٓبساد ه٤ْ اًزغبة

اُزأص٤ش اُجبُؾ ُِؼت ك٢ ٝث٤٘ٞا  اُؼِٔبء ًض٤شا  ك٢ ث٤بٕ آصبس اُِؼت ك٢ ؽ٤بح ا٧هلبٍ

 . ر٣ٌٖٞ ؽخق٤خ اُطلَ

 :انجظًيح نناحيحا ين 

 اُؼن٬د ٢ٔ٘٣ ٧ٗٚ اُطلَ ؽ٤بح ك٢ مشٝس١ ؽش٢ً ٗؾبه اُِؼت٣ؼذ  

 اُطلَ ٣ؾون اُِؼت خ٬ٍ كٖٔ اُطلَ. ػ٘ذ اُضائذح اُطبهخ ٣ٝقشف اُغغْ ٣ٝو١ٞ

 اُزل٤ٌش رزنٖٔ اُز٢ ٝاُؼو٤ِخ ٝا٫ٗلؼب٤ُخ اُؾش٤ًخ اُغغْ ٝظبئق ث٤ٖ اُزٌبَٓ
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 ٤ًٝل٤خ ٝؽغٜٔب ُٜٞٗب ػ٠ِ ٣ٝزؼشف ا٧ؽ٤بء رزٝم ػ٠ِ ٣ٝزذسة ٝأُؾبًٔبد

 اعزخذآٜب.

 : انعقهيح انناحيح ين

 ك٢ اُطلَ روذّ ٓب ًَٝ اُخبسع٢ ػبُٔٚ ٣ذسى إٔ ػ٠ِ اُطلَ اُِؼت ٣غبػذ 

 ٝأٗؾطخ ٧ُؼبة ٓٔبسعزٚ أص٘بء ك٢ أُٜبساد ٖٓ ًض٤شا ٢ٔ٘٣ إٔ اعزطبع اُؼٔش

 ٖٓ ٝؿ٤شٛب ٝاُزغ٤ٔغ ثب٫عزٌؾبف اُطلَ ك٤ٜب ٣وّٞ اُز٢ ا٧ُؼبة إٔ ٬٣ٝؽع ٓؼ٤٘خ

 ثٔؼبسف اُؼو٤ِخ ؽ٤برٚ رضش١ أُزأخشح اُطلُٞخ ٓشؽِخ ٤ٔ٣ض اُز١ اُِؼت أؽٌبٍ

 ٝاُشؽ٬د اُوشاءح روذٓٚ ٓب ٛزا إ٠ُ ٣نبف ثٚ ٣ؾ٤و اُز١ اُؼبُْ ػٖ ًض٤شح

 . عذ٣ذح ٓؼبسف ٖٓ اُزِلض٤ٗٞ٣خ ٝاُجشآظ اُغ٤٘ٔبئ٤خ ٝا٧ك٬ّ ٝأُٞع٤و٠

 :االجرًاعيح انناحيح ين

 ا٧ُؼبة كل٢، ا٫عزٔبػ٤خ اُ٘بؽ٤خ ٖٓ اُطلَ ٗٔٞ ػ٠ِ اُِؼت٣غبػذ   

 ُْ ٝإرا. اُؼبٓخ ٝأُقِؾخ اُغٔبػ٢ اُؼَٔ ه٤ٔخ ٣ٝذسى اُ٘ظبّ اُطلَ ٣زؼِْ اُغٔبػ٤خ

 إاُؼذٝ إ٠ُ ٤ٔ٣َٝ أٗب٤ٗب   ٣قجؼ كئٗٚ ا٥خش٣ٖ ا٧هلبٍ ٓغ اُِؼت اُطلَ ٣ٔبسط

 ٝٓزٞاصٗخ ع٤ذح ػ٬هبد ٣و٤ْ إٔ ٣غزط٤غ اُِؼت ثٞعبهخ ٝاُطلَ. ا٥خش٣ٖ ٣ٌٝشٙ

 ٖٓ ٣زؾشس ٝإٔ( اُغٔبػ٢ ا٩هبس مٖٔ) ٓؾ٬ٌد ٖٓٚ ٣ؼزشم ٓب ٣ؾَ ٝإٔ ٓؼْٜ

 اُزاد ؽٍٞ اُزٔشًض ٗضػخ

 : انخهقيح نناحيحا ين

 ، كٖٔاُطلَ ُؾخق٤خ أُؼ١ٞ٘ ا٧خ٬ه٢ اُ٘ظبّ ر٣ٌٖٞ ك٢ اُِؼت ٣غْٜ      

 ٝاُقذم ًبُؼذٍ اُخِو٤خ اُغِٞى ٓؼب٤٣ش اٌُجبس ٖٓ اُطلَ ٣زؼِْ اُِؼت خ٬ٍ

 ا٥خش٣ٖ ثؾؼٞس ا٩ؽغبط ػ٠ِ اُوذسح إٔ ًٔب ٝاُقجش. اُ٘لظ ٝمجو ٝا٧ٓبٗخ

 اُغ٘ٞاد ك٢ اُطلَ ُٜب ٣زؼشك اُز٢ ا٫عزٔبػ٤خ اُؼ٬هبد خ٬ٍ ٖٓ ٝرزطٞس ر٘ٔٞ

 ٣ظٜش ا٠ُٝ٧ اُطلُٞخ ع٘ٞاد ٝك٢ اُِؼت خ٬ٍ ٖٓ اُطلَ. ٝؽ٤برٚ ٖٓ ا٠ُٝ٧

 ػ٠ِ ٝإدساًٜب اُزاد ٛزٙ ػٖ فٞسح ر٣ٌٖٞ ك٢ ٣جذأ، ٝ ٤ٔٓض ًلشد ثزارٚ ا٩ؽغبط

 فلبد ثؼذح ٓؼْٜاؽزشاًٚ  سؿْ ا٥خش٣ٖ رٝاد ػٖ ٓز٤ٔض ٗؾٞ
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 : انرزتٌيح انناحيح ين

 اُغ٤ِْ اُ٘ٔٞ ٣ٝزؾون ُِٔقبدكخ ا٧هلبٍ ٗٔٞ ػ٤ِٔخ ٗزشى إٔ ٣ٌٔ٘٘ب ٫ ٧ٗٚ    

 ؽخق٤زٚ ر٣ٌٖٞ ٝٓوٞٓبد اُطلَ ٗٔٞ خقبئـ رنغ اُز٢ اُٞاػ٤خ ثبُزشث٤خ ُِطلَ

 أهلبُ٘باُز٢ ٣ٔبسعٜب  ا٧ُؼبةٛبدف، ُزُي ٣ٌزغت رٞع٤ٚ  رشث١ٞ ٗؾبه ٗطبم ك٢

 .  ا٤ٔٛ٧خرشث٣ٞخ ثبُـخ  ب  رٞع٤ٜب ٝاػ٤ب ٝٓذسٝعب ه٤ٔ

 ًأثارىا ًأضزارىا انخطزج األنعاب

 انناريح األنعاب

افٞارب ثٞاعطخ  أٝاُز٢ ف٘ؼذ ُزقذس امٞاءا  ا٧ُؼبة٢ٛ ٝ    

اُ٘بس٣خ  ا٧ُؼبةرؼزجش ظبٛشح  ا٫ؽزشام، ا٫ٗلغبس اٝ اُزلبػ٬د ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ.

ٝثبرذ ٛزٙ أُٞاد رؾٌَ . اٛش اُغِج٤خ أُ٘زؾشح ك٢ ٓغزٔؼ٘بٝأُلشهؼبد ٖٓ اُظٞ

خطشا ٤ُظ كوو ػ٠ِ ٓغزخذ٤ٜٓب ثَ ًزُي ػ٠ِ ا٥خش٣ٖ أُزٞاعذ٣ٖ ك٢ ٓؾ٤و 

ٝهغْ ْٜٓ٘  ا٧هلبٍثٔب ك٤ْٜ  ا٧ؽخبؿٌض٤ش ٖٓ ك٢ ًَ ع٘خ ٣قبة اُ . ٝاعزخذآٜب

 . أثذ٣خ٣جو٠ ٓغ ػبٛبد 

 انصحيح نألنعاب انناريح األضزار

% => ،اُ٘بس٣خ ا٧ُؼبةٗز٤غخ  إفبثخ 88=0ك٢ ا٣٫ُٞبد أُزؾذح ٛ٘بى      

 ٝاُشأط%، اُٞعٚ 8:% اُؼ٤ٕٞ 8> ا٣٧ذ١ إفبثبد، ا٧هلبٍٜٓ٘ب ًبٗذ ُذٟ 

 9111ٝك٢ ػبّ  اُؼ٤ٕٞ ٗزغذ ػٖ ػ٠ٔ دائ٢ٔ. إفبثبدٝؽٞا٢ُ صِش . % 8:

خطأ  أٓ٘خ ذاُ٘بس٣خ رؼ ا٧ُؼبة ثؼلٝ اُ٘بس٣خ.  ا٧ُؼبةؽخقب عشاء  <9رٞك٢ 

٢ٛ  ا٩فبثبد ٛزٙر٘غْ ػٖ اُِؼت ثٜب ٖٝٓ  ا٧هلبٍ إفبثبدٝك٢ اُؾو٤وخ إ صِض٢ 

دسعخ اُؾشاسح ػ٘ذ  إٕ إ٠ُ إمبكخاُوش٤ٗخ ك٢ اُؼ٤ٖ  إفبثبداُؾشٝم اُجغ٤طخ ٝ 

٣غجت ؽشٝهب ًٝزُي ٣غجت  ٓٔب كٜشٜٗب٣ذ 9888ا٫ؽزشام رقَ ؽٞا٢ُ  

 ا٧ُؼبة أفٞادا٠ُ إ اُنٞمبء اُز٢ رغججٜب  أؽبسدثؼل اُذساعبد  ٝاُؾشائن.

 . اُ٘بس٣خ رٞد١ ا٠ُ رِٞس ث٤ئ٢ ثبُنٞمبء ٝا٠ُ كوذإ دائْ ٝرذس٣غ٢ ُِغٔغ
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 انناريح نألنعابانكيًيائيح  اإلضزار

 اضزارىا انًٌاد انكيًيائيح 

رصاص , نرزاخ , اكاطيذ ثنائيح, 

 كهٌرايذ

اكى األحيائي؛ خطز عهى اننًٌ انرز

؛ ألياوًاالجنح, قذ ذثقى يحًٌنح جٌا  نألطفال

 طايح إنى اننثاذاخ ًانحيٌاناخ

 يٌاد يشعو, ذظثة انرظًى انثاريٌو

 ذظثة انرظًى نيثيٌو 

 انعظاو يحم يحم انكانظيٌو في انزًتيذيٌو

 يحم يحم انكانظيٌو في انعظاو طرزًنريٌو

 ذهٌز انذيٌكظين يزكثاخ اننحاص 

 

 اكشيًا ذًاطيح انًنيٌو 

ذهٌز انًياه انظطحيح, ذٌثز عهى  تزكهٌراخ األيٌنيٌو 

 عًم انغذج انذرقيح

طًيح عانيح , يظزطنح, انرزاكى  كادييٌو 

 االحيائي

 غثار طاو, يظزطنح نرزاخ انثٌذاطيٌو 

األيطار انحًضيح ين حايض  ثنائي اًكظيذ انكثزيد

انكثزيريك يؤثز عهى يصادر انًياه, انغطاء 

 اننثاذي ًيظثة األضزار في انًًرهكاخ

هش٣ت ٝثؼ٤ذ  ،ػ٠ِ اُقؾخ رأص٤شاُ٘بس٣خ راد  ا٧ُؼبةًٔب ٗشٟ كبٕ ٝ    

ػِٔ٘ب إ ٛ٘بى ٓٔبسعبد ُذٟ  إرارُي أُشاعغ اُؼ٤ِٔخ ، ك٤ٌق  أصجزذأُذٟ ًٔب 

ػ٠ِ أُذٟ ٓجبؽش اٝ  ًزأص٤شأُٞاد ػ٠ِ ؽ٤برْٜ عٞاء  ٛزٙض٣ذ ٖٓ خطٞسح ر  أهلبُ٘ب

 اُجؼ٤ذ ًبُغشهبٗبد.
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 يظذطاخ انخزس

 ؽبٍٝ ػ٘ذٓب ;88:ػبّ  ثؼذ اُؼشام اُج٬عز٤ٌ٤خ ٝاُج٘بدم أُغذعبدؿضح  

 اُؼشام ك٢ ا٧ٓش٣ٌبٕ اُغ٘ٞد ثٚ ٣وّٞ ٓب رو٤ِذ ا٧ػ٤بد أ٣بّ خ٬ٍ ٝخقٞفب   ا٧هلبٍ

 ٤ٛٔ٘ذ ا٤ُّٞ ٝؽز٠ ، ;88: ػبّ ٝٓ٘ز ا٧عِؾخ. أٗٞاع ٓخزِق ٣ؾِٕٔٞ ْٝٛ

 ثؼِْ ٓخزقٕٞ ٣شٟا٧هلبٍ إر  اٛزٔبٓبد ػ٠ِ اُج٬عز٤ٌ٤خ ٝاُج٘بدم أُغذعبد

 خ٬ٍ ا٧هلبٍ ٓخ٤ِخ ك٢ هجغ ُٔب عِج٢ اٗؼٌبط عٟٞ ٤ُغذ اُظبٛشح ٛزٙ إٕ اُ٘لظ

 ع٘ٞاد ٚػٔب رشًز ن٬  ك ، أُذٕ ؽٞاسع ك٢ ٝاُؼشاه٤خ ا٤ٓ٧ش٤ًخ اُوٞاد رٞاعذ

إفبثخ  <; سفذ رْ ٝ ُوذ. ٝأُشاٛو٤ٖا٧هلبٍ  ٗلٞط ك٢ ٗذٝة ٖٓ اُطبئل٢ اُؼ٘ق

 اثٖ ٓغزؾل٠ ك٢ 899:ا٧مؾ٠  ػ٤ذأ٣بّ  خ٬ٍ اُج٬عز٤ٌ٤خ ٝاُج٘بدم ثبُٔغذعبد

 .  ثـذاد ك٢ ُِؼ٤ٕٞ اُزؼ٢ٔ٤ِ ا٤ُٜضْ

 االنكرزًنيح األنعاب

رزضا٣ذ ٗغجخ إدخبٍ أٌُج٤ٞرش ك٢ أُذاسط ك٢ ٓؼظْ أٗؾبء اُؼبُْ رضا٣ذا 

عش٣ؼب، ٝأفجؼ أٌُج٤ٞرش ٓبدح دساع٤خ أعبع٤خ ٓ٘ز أُشؽِخ ا٠ُٝ٧ ك٢ اُزؼ٤ِْ. ًٔب 

إٔ اُٞهذ اُز١ ٣ون٤ٚ ا٧هلبٍ أٓبّ اُغٜبص اُغبؽش أٌُج٤ٞرش أًضش ثٌض٤ش ٖٓ 

ٝا٧ه٬ّ، رُي ٧ٕ أٌُج٤ٞرش ثبُ٘غجخ ا٧ٝهبد اُز٢ ٣ونٜٞٗب ث٤ٖ اٌُزت ٝاٌُشاس٣ظ 

أظٜشد اُذساعبد إٔ ا٧هلبٍ  ٝأُشػ ٝاُِؼت ٝاُزغ٤ِخ. ا٩صبسح٨ُهلبٍ ٣ٔضَ 

اُز٣ٖ ٣غزؼِٕٔٞ أٌُج٤ٞرش ك٢ ٓذاسعْٜ ٣قجؾٕٞ أًضش رًبء ٖٓ اُز٣ٖ ٫ 

أٌُج٤ٞرش ٣ؼَٔ ػ٠ِ رلز٤ؼ ٓذاسى ٝهذساد ا٧هلبٍ اُؼو٤ِخ، ٝإٔ ، ٝ ٣غزؼِٔٞٗٚ

٘غجخ ُِطلَ ٣ؼزجش اعزضٔبسا ؽو٤و٤ب ٓغ ٓشٝس اُٞهذ، ار ٣غبػذ أٌُج٤ٞرش ثبُ

 أٌُج٤ٞرش اُطلَ ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ أًضش رٌٔ٘ب ك٢ دساعزٚ ٝأًضش رٞعؼب ك٤ٜب. 

إٕ أُـب٫ح ك٢ اعزخذاّ ا٧هلبٍ ٌُِٔج٤ٞرش ٝٓؾبٛذرْٜ اٌُض٤شح ُِزِلض٣ٕٞ إ٫  

ٜٓبد إٔ ا٧ثبء ٦ٖٝٝٓ أُْٜ ثبُ٘غجخ ُ ٣ؤصش عِج٤ب ػ٠ِ رطٞسْٛ كٌش٣ب ٝٗلغ٤ب.

 ٞاؾب٣ُٝ إٕهلبٍ ػ٠ِ ا٫عزلبدح ٖٓ أٌُج٤ٞرش، ٌُٖٝ ك٢ ٗلظ اُٞهذ ٞا ا٧ؾغؼ٣

 رغ٤٘جْٜ ا٥صبس اُنبسح اُز٢ هذ ر٘زظ ػٖ اعزخذآٚ.
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 انضارج نألنعاب اإلنكرزًنيح اآلثار

 إنيا ذصنع طفالً عنيفًا:

٣ٝجو٠ ٝرُي ُٔب رؾز٣ٞٚ ٛزٙ ا٧ُؼبة ٖٓ ٓؾبٛذ ػ٘ق ٣شرجو ثٜب اُطلَ،  

أصجزذ  ٝ. أعِٞة رقشكٚ ك٢ ٓٞاعٜخ أُؾبًَ اُز٢ رٞاعٜٚ ٣ـِت ػ٤ِٜب اُؼ٘ق

ا٧ثؾبس ٝعٞد ػ٬هخ ث٤ٖ اُغِٞى اُؼ٤٘ق ُِطلَ ٝٓؾبٛذ اُؼ٘ق اُز٢ ٣شاٛب، 

٣ٝشعغ رُي إ٠ُ إٔ اُطلَ دٕٝ اُغبثؼخ ؿ٤ش ٤ٔٓض ٝثؼذ اُغبثؼخ ٗبهـ اُز٤٤ٔض كٜٞ 

٤ُٝظ ؽشه ب إٔ ٣ؾذس  ٝ خطئٚ،٣زؼِْ اُغِٞى اُؼ٤٘ق دٕٝ إدساى ُقؾخ ٛزا أ

اُغِٞى اُؼ٤٘ق ثؼذ ٓؾبٛذح اُؼ٘ق ٓجبؽشح ًٔب ٣ؼزوذ اُجؼل، ثَ إٕ ٓؾبٛذ اُؼ٘ق 

رخزضٕ ك٢ اُؼوَ اُجبهٖ، ٝرخشط ؽ٤٘ٔب رز٤ؼ ُٜب اُظشٝف اُخبسع٤خ ٛزا ٖٓ خ٬ٍ 

 ٓض٤ش ٣ؾغغ اُؼ٘ق أُخزضٕ ك٢ اُؼوَ اُجبهٖ ػ٠ِ اُخشٝط.

 اجرًاعي:ىذه األنعاب ذصنع طفالً غيز 

د اُطلَ ػ٠ِ اُٞؽذح ٝا٫ٗطٞاء.إ  ِّٞ كبُطلَ ٣ون٢  ا٧ُؼبة ا٩ٌُزش٤ٗٝخ رؼ

عبػبد ٓغ ٛزٙ اُِؼجخ ؿ٤ش ٓزٞافَ ٓغ ا٥خش٣ٖ، ٝثبُزب٢ُ ٣خِن ٓ٘ٚ هل٬  ؿ٤ش 

اعزٔبػ٢ ٓ٘ط٣ٞب ػ٠ِ رارٚ ػ٠ِ ػٌظ ا٧ُؼبة اُؾؼج٤خ اُز٢ رز٤ٔض ثبُزٞافَ، 

 . ٝا٧دٝاس ا٫عزٔبػ٤خٝرؼِْ اُطلَ أُٜبساد ا٫عزٔبػ٤خ، 

 ىذه األنعاب ذصنع طفالً أناني ًا:

ك٢ٜ رغؼَ اُطلَ أٗب٤ّٗ ب ٫ ٣لٌش عٟٞ ك٢ إؽجبع ؽبعزٚ ٖٓ ٛزٙ اُِؼجخ، 

ا ٓب رُضبس أُؾبًَ داخَ ا٧عشح اُٞاؽذح ث٤ٖ ا٩خٞح ا٧ؽوبء ؽٍٞ ٖٓ ٣جذأ  ًٝض٤ش 

٣ذػٞ ك٤ٜب اُطلَ ثبُِؼت أٝ ٖٓ ٣ِؼت، ػ٠ِ ػٌظ ا٧ُؼبة اُؾؼج٤خ اُغٔبػ٤خ اُز٢ 

فذ٣وٚ ُِؼت ٓؼٚ. ًٔب أٜٗب هذ رؼِِّْ ا٧هلبٍ أٓٞس اُ٘قت ٝا٫ؽز٤بٍ كبُطلَ ٣ؾزبٍ 

 .ػ٠ِ ٝاُذ٣ٚ ٤ُوز٘ـ ْٜٓ٘ ٓب ٣ؾزبعٚ ٖٓ أٓٞاٍ ُ٪ٗلبم ػ٠ِ ٛزٙ اُِؼجخ

 إنيا ذصنع طفالً ينفصالً عن انٌاقع:

كل٢ دساعخ أؽبسد إ٠ُ خطٞسح اعزخذاّ ؽخق٤بد ًشر٤ٗٞخ ثؼ٤ذح ػٖ 

اهغ، كٜزٙ اُؾخق٤بد ٝإٕ ًبٗذ ر٢ٔ٘ خ٤بٍ اُطلَ إ٫ أٜٗب ك٢ اُٞهذ رارٚ ر٢ٔ٘ اُٞ

ٓغبؽخ ا٫ٗلقبٍ ػٖ اُٞاهغ، ٝؽز٠ ػ٘ذٓب ٣ِزؾْ ثٜزا اُٞاهغ كئٗٚ ٣زؼبَٓ ثٔ٘طن 
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ش هبهبد اُزٞرش، ٝاُؼ٘ق، ٝاُزؾذ١،  ٛزٙ اُؾخق٤بد اُخ٤ب٤ُخ، ٝٛٞ ٓب ٣لغِّ

 ٝاُخقٞٓخ اُذائٔخ ٓغ أُغزٔغ أُؾ٤و.

 الصحية األخرى مخاطرال

 ة:ًٔب رؤصش ٛزٙ ا٧ُؼبة عِج ب ػ٠ِ فؾخ اُطلَ؛ إر ٣قبة 

مؼق اُ٘ظش ٗز٤غخ رؼشمٚ ُٔغب٫د ا٧ؽؼخ اٌُٜشٝٓـ٘به٤غ٤خ  .9

هق٤شح اُزشدد أُ٘جؼضخ ٖٓ ؽبؽبد اُزِلبص اُز٢ ٣غِظ أٓبٜٓب 

 عبػبد ه٣ِٞخ أص٘بء ٓٔبسعزٚ اُِؼت، 

ٝاُؼظ٢ٔ، ؽ٤ش ظٜٞس ٓغٔٞػخ ٖٓ ا٩فبثبد ثبُغٜبص اُؼن٢ِ  .:

اؽز٠ٌ اُؼذ٣ذ ٖٓ ا٧هلبٍ ٖٓ آ٫ّ اُشهجخ ٝخبفخ اُ٘بؽ٤خ ا٤ُغشٟ 

ٜٓ٘ب إرا ًبٕ اُطلَ ٣غزخذّ ا٤ُذ ا٠٘ٔ٤ُ، ٝك٢ اُغبٗت ا٣٧ٖٔ إرا ًبٕ 

اُطلَ أػغش ٗز٤غخ ُغشػخ اعزخذاّ ا٤ُذ ٝؽذ ػن٬د اُشهجخ 

 ٝػظٔخ اُِٞػ ٝاُغِغخ ؿ٤ش اُغ٤ِٔخ.

رٚ ك٢ ٝعجبد اُـزاء ٝاُؼؾبء؛ عٞء اُزـز٣خ، كبُطلَ ٫ ٣ؾبسى أعش .;

ثغجت اٗؾـبُٚ ثٔٔبسعخ اُِؼت، ك٤زؼٞد ػ٠ِ ا٧ًَ ؿ٤ش اُقؾ٢ ك٢ 

 أٝهبد ؿ٤ش ٓ٘بعجخ ُِغغْ.
رؾ٘غبد ٝٗٞثبد فشع كؼ٤ِخ ُذٟ ا٧ؽخبؿ أُقبث٤ٖ ثبُؾغبع٤خ  .>

 % ٖٓ ٓغٔٞع اُغٌبٕ ك٢ أ١ دُٝخ9رغبٙ اُنٞء ٝاُز٣ٖ ٣ؾٌِٕٞ 

 ؼشاه٤٤ٖاُ ا٧هلبٍأُٔبسعبد راد اُخطٞسح ث٤ٖ  .=

أُزلشهؼبد ٝس٤ٜٓب ػ٠ِ ثؼنْٜ  ثئؽؼبٍ ا٧هلب٣ٍوّٞ ثؼل  .<

 ًبُؾشٝم  إفبثبداُجؼل ٓٔب ٣ٞد١ ا٠ُ 
صْ  ثجؼنٜباُ٘بس٣خ  ا٧ُؼبةثشثو ٓغٔٞػٚ ٖٓ  ا٧هلب٣ٍوّٞ ثؼل  .7

رؼِن ثٜب هطغ ٖٓ اُٞسم اٝ اُؤبػ اُخل٤ق ٝرش٠ٓ ا٠ُ اُغٞ ُزط٤ش 

 ٓٔب ٣ض٣ذ اؽزٔب٤ُخ رغججٜب ثبُؾشائن
ثزلغ٤شٛب  ا٧هلبٍ( ٣وّٞ اُضٞٓخثؼل أُزلشهؼبد اُقـ٤شح )رغ٠ٔ  .0

ثبُقْٔ، اُشثٞ  ا٩فبثخٓٔب ٣ض٣ذ خطش  ٝا٩رٕٝاُلْ  ا٧ٗقك٢ 

 ٝاُؾغبع٤خ،  ٝاُغشهبٗبد
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أُزلشهؼبد داخَ ه٘ب٢ٗ صعبع٤خ ٝرلغش ٓٔب  ٛزٙرٞمغ ثؼل  .1

ثؾٌَ ه١ٞ ك٢ أُ٘طوخ ٣ٞد١ ُض٣بدح اُقٞد اُ٘بعْ ٝر٘بصش اُضعبط 

 .ؽز٠ اٗٚ رْ رغغ٤َ افبثبد عشٝػ عشاء ٛزٙ اُؼ٤ِٔخأُؾ٤طخ 
 انخطزج األنعابيا ىي أطثاب انرشار 

 ٨ُُؼبة اُخطشح ؿ٤بة اُٞػ٢ أُغزٔؼ٢ ثبُٔخبهش اُغٔخ .9

 ؿ٤بة اُجشآظ اُزٞػ٣ٞخ .:

 ؿ٤بة اُوٞا٤ٖٗ اُشادػخ ٝأُ٘ظٔخ .;
ٝأسثبة ا٧عش ػذّ اُزوذ٣ش اُقؾ٤ؼ ٖٓ هجَ ثؼل أ٤ُٝبء ا٧ٓٞس  .>

ٝؿ٤شٛب  ُِٔخبهش اُز٢ ٣ٌٖٔ إٔ رِؾن ثأهلبُ٘ب ػ٘ذ اعزخذاّ أُلشهؼبد

 ٖٓ ا٫ُؼبة .
 ؿ٤بة اُشهبثخ ػ٠ِ ٗٞػ٤خ ٝٓنٕٔٞ ٛزٙ ا٫ُؼبة. .=
ٝعٞد ثؼل أفؾبة أُؾ٬د اُقـ٤شح ٝٝعٞد ثؼل ٖٓ اُؾجبة  .<

اٌُجبس اُز٣ٖ ٣غؼٕٞ ٌُِغت ٖٓ ٝساء ا٫رغبس ثٜزٙ أُٞاد دٕٝ ا٫ٛزٔبّ 

  .هش اُغغ٤ٔخ اُز٢ رغججٜبثبُٔخب
اٗزؾبس اُجشآظ ٝأُغِغ٬د اُز٢ رشٝط ُِؼ٘ق ٝاعزخذاّ اُغ٬ػ  .7

 ٝرشثطٜب ثؾخق٤بد اُجطُٞخ
 ؿ٤بة اُغٜخ أُغؤُٝخ اُشهبث٤خ .0
ا٫ُؼبة  اُغؼ٢ ٌُِغت ٝاُشثؼ اُغش٣غ دٕٝ ٓشاػبح ُِزأص٤ش اُغِج٢ ُٜزٙ .1

 ػ٠ِ أُغزٔغ.
  

 األطفالانثزنايج انٌطني نحًايح 

اُ٘بس٣خ راد خطٞسح ػب٤ُخ ػ٠ِ اُج٤ئخ  ا٧ُؼبةٝٝكوب ُٔب عجن ٗشٟ إ 

 إعشاءادك٢ اُؼبُْ اعٔغ ٝهذ ارخزد ثؼل اُذٍٝ  ا٧هلبٍٝػ٠ِ ؽ٤بح  ، ٝأُغزٔغ

 اُظبٛشح ٛزُِٙؾذ ٖٓ 
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 : انقياو تحًالخ ذٌعيح يكثفح ذقٌو ترٌعيح انًجرًع حٌل: أًال

 اُغ٬ٓخ اُز٢ ٣غت رٞكشٛب ٝإعشاءاد ٨ُهلبٍاُِؼت  أ٤ٔٛخ
 ا٧هلبٍاُ٘بس٣خ ٝٓغذعبد اُخشص ٝا٤ُِضس ػ٠ِ  ا٧ُؼبةٓخبهش 

 أُ٘بعجخ ُؼٔش اُطلَ ا٧ُؼبة٤ًل٤خ اخز٤بس 
 ثانيا: دًر ًسارج انرزتيح ًانرعهيى:

رِؼت ٝصاسح اُزشث٤خ ٝاُزؼ٤ِْ دٝسا ٜٓٔب ٝسئ٤غ٤ب ك٢ رٞػ٤خ اُط٬ة  .9

ٝٓب رؾٌِٚ ٖٓ رٜذ٣ذ  ٝأ٤ُٝبء أٓٞسْٛ ثٔخبهش ا٧ُؼبة اُ٘بس٣خ

 ؽو٤و٢ ٫ ٣غزٜبٕ ثٚ ُؾ٤برْٜ، 

د اُقؾخ ٝاُزشث٤خ اُزُي ٣غت إ ٣ٌٕٞ ٛ٘بى ر٘غ٤ن ث٤ٖ ٝصاس .:

 ؽٍٞ أُٞمٞعٝا٫رقب٫د  ا٩ػ٬ّٝاُزؼ٤ِْ ٤ٛٝئخ 
اُز٘غ٤ن ث٤ٖ اُقؾخ أُذسع٤خ ٝأُذاسط ٝرُي ثزذس٣ت أُذسع٤ٖ  .;

 ا٧ُؼبةُزٞػ٤خ اُط٬ة ؽٍٞ ٓخبهش ٛزٙ  اُزشث٤٣ٖٞ شؽذ٣ٖٔاُٝ
 رن٤ٖٔ اٌُزت أُٜ٘غ٤خ ؽٍٞ ٓخبهش ٛزٙ اُظبٛشح  .>

  األينيحثانثا: دًر انجياخ 

 . ُٜب دٝسا ًج٤شا ك٢ ٓ٘غ رذاٍٝ ٝدخٍٞ ٛزٙ أُٞاد إٕؽ٤ش       

 راتعا: انجياخ انرشزيعيح 

 . سدع أُزبعش٣ٖ ثٜبٝاُخطشح  ا٧ُؼبةهبٕٗٞ ٣ٔ٘غ رذاٍٝ رؾش٣غ  .9
ٝكوب  ا٧هلبٍهٞا٤ٖٗ ر٘ظْ ػ٤ِٔخ رغبسح ٝرق٤٘غ ُؼت  إفذاس .:

 اُؼب٤ُٔخ. ٝاُغ٬ٓخُِٔٞافلبد اُغٞدح 
 ك٢ اُغ٬ٓخ ُٔٞافلبد ٓخبُق أ١ ُٔؾبعجخ سادػخ هٞا٤ٖٗ إفذاس .;

 ٝرش٤ًت اُِؼت ٝرٞس٣ذ رق٤٘غ
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 انزقاتيح  األجيشجخايظا : ذفعيم دًر 

 اُؼب٤ُٔخ  ٝاُغ٬ٓخٝٓٞاكوزٜب ُٔؼب٤٣ش اُغٞدح  ا٧ُؼبةُٔشاهجخ عٞدح  .9
  ا٧ُؼبةٓشاهجخ ٓؼبَٓ رق٤٘غ  .:
 أُغزٞسدح ٖٓ اُخبسط ا٧ُؼبةٓشاهجخ  .;
 ا٫ٌُزش٤ٗٝخ،  سهبثخ ٓغجوخ ػ٠ِ ٓب ٣طشػ ك٢ ا٧عٞام ٖٓ ا٧ُؼبة .>

ًٔب ٣ؾذس ٓغ ؽشائو اُل٤ذ٣ٞ، ٝاُغ٤٘ٔب، ٝاٌُزت، ٝؿ٤شٛب ثؾ٤ش 

، رٌٕٞ ُغبٕ ٛزٙ اُشهبثخ ٓزٌٞٗخ ٖٓ ػِٔبء ك٢ ا٫عزٔبع، ٝاُ٘لظ

ٝاُذ٣ٖ ا٩ع٢ٓ٬ رؾذد ٖٓ ٛزٙ ا٧ُؼبة ٓب ٣زْ رذاُٝٚ ٝٓب ٣ؾظش، 

٣ٌٕٝٞ أُؼ٤بس ا٫رلبم ٓغ صوبكز٘ب ٝأخ٬ه٘ب ٝػذّ اُزؼبسك ٓغ 

 ٓجبدا د٣٘٘ب.
 

 طادطا : ًسارج انصحح 

  ا٧ُؼبةاُ٘بعٔخ ػٖ ٛزٙ  ُ٪فبثبدرلؼ٤َ دٝس اُشفذ  .9
اُ٘بعٔخ ػٖ ٛزٙ  ا٩فبثبدرذس٣ت اٌُٞادس ٤ٌُل٤خ اُزؼبَٓ ٓغ  .:

 ا٧ُؼبة
اُزٞػ٤خ اُقؾ٤خ ثٔخبهش ٛزٙ ا٫ُؼبة ُِٔغزٔغ ، ُِط٬ة ،  .;

 ٌُِٝٞادس اُقؾ٤خ 
رلؼ٤َ دٝس اُقؾخ أُذسع٤خ ٖٓ خ٬ٍ اػطبء أُؾبمشاد  .>

ُِط٬ة ؽٍٞ خطٞسح ٛزٙ ا٫ُؼبة ٤ًٝل٤خ اُٞهب٣خ ٜٓ٘ب ٝأُغبٛٔخ 

 ك٢ ٓ٘ؼٜب
 

 طاتعا: جياس انرقييض ًانظيطزج اننٌعيح

 ٝف٘غ ُؼت ا٫هلبٍ ٫عز٤شادٝمغ ٓؼب٤٣ش ُِغٞدح  .9
 ٓشاهجخ اُغٞم اُؼشاه٤خ ُشفذ ٓضَ ٛزٙ اُظٞاٛش .:
 ا٧ُؼبةؿشآبد ٓب٤ُخ ٝػوٞثبد هب٤ٗٞٗخ ُزذاٍٝ ٛزٙ  كشكٝ .;
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 انرٌصياخ

 ز٣ْ ٝاُز٢ ا٧هلبٍ ُؼت ك٢ ثبُغ٬ٓخ اُخبفخ أُٞافلبد رلؼ٤َ .1

 .اُؼ٬هخ اداُغٜبد ر هجَ ٖٓ إعبصرٜب
 ًٝزُي ُِٔٞافلبد أُطبثوخ ؿ٤ش اُِؼت٠ ػِ اُشهبثخ دٝس رلؼ٤َ .2

 ف٘ؼذ اُز٢ اُؼٔش٣خ اُلئخ رٞمؼ د٣جبعبد رؾَٔ ٫ اُز٢ ا٧ُؼبة

 .اُِؼجخ ُٜب
 اُؼبٓخ اُؾذائن ك٢ا٧ُؼبة  ٝرش٤ًت رق٤٘غ ػ٢ِ اُشهبثخ دٝس رلؼ٤َ .3

 .ا٧هلبٍ خع٠ٓ٬ ػِ لبظ بؽ ٍبا٧هل ٝس٣بك
 ك٢ اُغ٬ٓخ ُٔٞافلبد ٓخبُق أ١ ُٔؾبعجخ سادػخ هٞا٤ٖٗ إفذاس .4

 .ا٧هلبٍ  ُؼت ٝرش٤ًت ٝرٞس٣ذ رق٤٘غ
 اُؼبٓخ اُؾذائن أُؼبة ُٔشاعؼخ ٝرلز٤ؼ ٓشاعؼخ ُغبٕ ر٣ٌٖٞ .5

 ُٔٞافلبد ا٧ُؼبة ٓطبثوخ ٖٓ ُِزأًذ ا٧هلبٍ ٝس٣بك ٝأُ٘زضٛبد

 .اُغ٬ٓخ
 اُِؼت اخز٤بس ك٢ اُغ٬ٓخ أ٤ٔٛخ ُزٞم٤ؼ رٞػ٤خ ثشآظ ػَٔ .6

 .اُؼٔش٣خ اُلئبد ؽغت ٨ُهلبٍ
 اُُِؼت ثأ٤ٔٛخ ٞػ٤خزُِ ٓغزٔؼ٤خ ٝإسؽبد رٞػ٤خ ؽِٔخمشٝسح ه٤بّ  .7

 .ُِطلَ 
 اُطلَ ٝهذساد ُغٖ ٬ٓٓزٜب ٖن٣ٔ ثٔب ُُِؼت اُغ٤ِْ ا٫خز٤بس أ٤ٔٛخ .8

 .ٝاُغ٬ٓخ ا٧ٓبٕ ٧ُعظ ٝٓطبثوزٜب
 .أؽ٤بٗ ب اُِِؼت ك٢ ٨ُهلبٍ اٌُجبس ٓؾبسًخ أ٤ٔٛخ .9

 .اُِِؼت ك٢ اُزذخَ دٕٝ ا٧هلبٍ ُِِؼت اٌُجبس ٓشاهجخ .11
 .غٞاٗتاُ ع٤ٔغ رؾزَٔ أ٠ٕ ػِ ُِطلَ اُُِؼت ر٘ٞع أ٤ٔٛخ .11
 .ٝروب٤ُذٗبب ٝأػشاك٘ ه٤ٔ٘ب ٓغ رزؼبسك ٫ اُُِؼت إٔ ٖٓ اُزأًذ ٣غت .12
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 انًزاجع

  اُِؼت ٝ أثؼبدٙ اُ٘ٔبئ٤خ، أُؼِْ اُؼشث٢ ، اُؼذد اُشاثغ أَٓ .ا٧ؽٔذ  .9
(: ػِْ ٗلظ اُطلُٞخ ٝ أُشاٛوخ ، ه <910ٓخٍٞ، ٓبُي ع٤ِٔبٕ ) .:

 ،أُطجؼخ اُغذ٣ذح ،دٓؾن :
3. http://www.almurabbi.com   

4. http://www.kids-psychology.com 

5. Freworksreate tons of heavy metal pollution" 

Roanoke, VA, 7.4.2005 

6. NFPA model fireworks law: NFPA: 

http://www.nfpa.org/MemberSections/IFMA/Code

s/Codes.asp 

7. New Hampshire department of environmental 

services.  Fireworks and New Hampshire’s Lakes. 

Environmental fact sheet 2008. 

 .899:د٣غٔجش -9:ا٣ب ا٫خجبس٣خ . ًٝبُخ عش .0
 .899: -89-<9.  ٨ُٗجبءًٝبُخ  ا٫خجبس٣خ  .1

http://www.kids-psychology.com/
http://www.kids-psychology.com/
http://www.nfpa.org/MemberSections/IFMA/Codes/Codes.asp
http://www.nfpa.org/MemberSections/IFMA/Codes/Codes.asp
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 دور مؤسسات المجتمع المدني في إشاصة حقوق اإلنسان
  3002في العراق بعد صام  

 )دراسة حالة حقوق المرأة(
 

 جامعت الىهريه/ كليت العلىم  السياسيت             إسراء عالء الديه وىري  .د

 

 المقدمت 

أفببت ق ينببٛو  اببٕا  أَغببهٌ أ ببذ أْببى  نانببهٚه مهببٗ يهدًببو   ْ ًهيببه   نذٔنٛببو  

 ببذ  نًيببهٚٛش مهببٗ سيببٙ أٔ  ذ مببو  نُيببهو  نغٛهعببٙر ةاببذ  َ هاببق  ش ببو  اببٕا ٔأ

ً  يهََٕٛبه  دٔنٛبه  يُغب،ًه   ةابذ   أَغهٌ بإة خالل  نيإد  ألسبيو  نًهمٛو ن ًأل ينبه

تٕ نق  نيٕٓد  نذٔنٛو ٔ نًٕ مٛق ٔ أمالَه   نخهفو ب إا  أَغهٌ مهٗ  نًغ ٕٖ 

ٛو  أيهًٛٛو ٔتض ٚذ  نًُيًه   ن ٙ تيًم مهٗ  نيهنًٙ ٔمهٗ يغ ٕٖ  نًُيًه   نذٔن

أٌ تتُٙ جغذ   ةٕا يٕ وٍ ؽتّ ي كهيم  كبٕيٙ  بهأيكهٌ ًهٚو ْزِ  ن إا  ٔأفتح 

ٔغٛببش  كببٕيٙ  سعببًٙ ٔغٛببش سعببًٙ  تيًببم بيببل ْببزِ  نًُيًببه  ةببٙ َ ببها 

 نًٕ مٛق ٔ نيٕٓد ٔ أمالَه   ناهدًو يُز فذٔس  أمبالٌ  نيبهنًٙ ن ابٕا  أَغبهٌ 

  ٔعيٗ بينٓه  ٜخبش أيبش س يتبهد  8491ًيٛو  نيهيو نأليى  نً  ذة مهو يٍ  ن،

 نالصيبو  ؤدٔ دبش  ن ًهٚبٔيٕ مذ جذٚبذة ٔٚ ٕعبف ةبٙ ترغبٛش يرٓبٕو  ابٕا  أَغبهٌ 

 نٓزِ  ن إا ر 

ٔبهأيكهٌ  ن يشف بؾكم ترقٛهٙ مهٗ يٕيف  نيش ا يٍ   ترهيٛه  ٔ نتشتٕ ٕ   

هيو نأليبى  نً  بذة  ْٔبٙ   ترهيٛبو  نذٔنٛبو نهانبهً أيشتٓه  ن،ًيٛو  ني (  ن 22ٙ نـ )

مهبٗ  بم أؽبكهل  ن ًٛبض  نيُقبش٘  ن بٙ أيشتٓبه  ن،ًيٛبو  نيهيبو نأليبى  نً  بذة مببهو 

   ًه فبذيق مهبٗ   ترهيٛبو  نذٔنٛبو بؾبرٌ خ بش جشًٚبو  نرقبم  نيُقبش٘ 8491

 8429   ًببه فببذيق مهببٗ تيببذٚم  ترهيٛببو  نببشا نيببهو 8491ٔ نًيهيتببو مهٛٓببه مببهو 

  ٔ ن قبذٚق مهبٗ  ترهيٛبو تكًٛهٛبو بؾبرٌ  نلبهً  نبشا 8411ًا نٗ بشتٕ ٕل مبهو ب

  ٔ ن قذٚق مهبٗ 8419ٔت،هسة  نشيٛق ٔ نُيى ٔ ن اهنٛذ  ن ٙ مهٗ ؽه هو  نشا مهو 

 ر8411 ترهيٛو ي هسبو   ت،هس ةٙ  ألؽخهؿ ٔ ع لالل  ٜخشٍٚ ةٙ  نذمهسة مهو 
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   نذٔنٛبو ْٔبٙا   ترهيٛبو  نذٔنٛبو ٔ ٌ  نيش ا يذ ٔيبف ٔفبذا مهبٗ أغهبت   ترهيٛبه

نهانهً مهبٗ  بم أؽبكهل  ن ًٛبض  نيُقبش٘  ٔ  ترهيٛبو  نذٔنٛبو بؾبرٌ  يبش جشًٚبو 

 نرقم  نيُقش٘ ٔ نًيهيتو مهٛٓه  ٔ  ترهيٛو  نذٔنٛو نًٕ جٓو  نرقم  نيُقش٘ ةٙ 

 نشٚهمو ٔ ن ٙ تًق فٛهغ ٓه ةٙ مبًٕ  نًتبهد   ن بٙ ٔسد  ةبٙ  أمبالٌ  نبذٔنٙ 

نرقم  نيُقش٘ ةبٙ  ألنيبها  نشٚهمبٛو ٔ نبز٘  م ًذتبّ  ن،ًيٛبو  نيهيبو نًُهْنو  

  ٔ  ترهيٛو يُف جشًٚو  أبهدة  ن،ًهمٛو ٔ نًيهيتبو مهٛٓبه  8499نأليى  نً  ذة مهو 

  ٔمهبٗ   ترهيٛبو  ن كًٛهٛبو بؾبرٌ  نلبهً  نبشا 8429ٔمهٗ تيذٚم  ترهيٛو  نشا نيبهو 

 ؽه هو  نشا ر ٔت،هسة  نشيٛق ٔ نُيى ٔ ن اهنٛذ  ن ٙ مهٗ

ْٔكببز  َال بب  أٌ  نيببش ا يببذ ٔ ةببق مهببٗ  ن ٕيٛببف أٔ  ن قببذٚق مهببٗ ي،ًببم ْببزِ 

  ترهيه   نذٔنٛو  ألعهعٛو ةٙ ي،هل  إا  أَغهٌ  هنيٓبذ  نبذٔنٙ ن ابٕا  أَغبهٌ 

  ي قهدٚو ٔ  ج ًهمٛو ٔ نثاهةٛو  ٔ نيٓذ  نذٔنٙ ن إا  أَغهٌ  نًذَٛو ٔ نغٛهعبٛو 

ٔنٛه   أيه باٛو دٔل  نيهنى أٔ ةبٙ يٕ جٓبو يٕ هُٛٓبه أٔ ببه  ش و ٔنى تشتِل   ن ض و د

 ن إا  نًُقٕؿ مهٛٓه ةٙ ْزِ  نيٕٓد ةنال  مٍ  رهن ٓه أٔ تابذٚى تابهسٚش دٔسٚبو 

مًه جشٖ بؾرٌ مًهٌ تهك  ن إا ةٙ أس مٛٓه ٔنقبهنح يٕ هُٛٓبه ت بق دمبهٖٔ 

زِ   ترهيبه  ٔيغٕغه  ؽب ٗ يُٓبه  نخؾبٛو يبٍ  ؽبش ف أجٓبضة دٔنٛبو مهبٗ تُرٛبز ْب

ٔ نتشتٕ ٕ    أليش  نز٘ عٛتٍٛ ٔميٓه أيهو  نيهنى  ذٔنو   تيُٗ ب إا  أَغبهٌ 

ٔتببشةل  نشيهبببو  نذٔنٛببو يببف  نيهببى أٌ ْببزِ  نشيهبببو ؽببكهٛو ٔأدبٛببو  ٔ  تي ببٗ ْببزِ 

  ترهيٛببه  نألةببش د يببٍ سمهٚهْببه أ٘  ببق ةببٙ  ن تهٛببا مببذْه مببٍ  َ ٓه ببه   ن اببٕا 

دة ةٛٓببه     ر  ٔ ةاببق  نذٔنببو مهببٗ  نتشٔتٕ ببٕل   خ ٛببهس٘  نًذَٛببو ٔ نغٛهعببٛو  نببٕ س

 نًه بق به ترهيٛببو  ٔتغببٕٚا سةنببٓه ر   بببذمٕٖ أٌ ُْبه  بيببل  أل كببهو ةببٙ ْببزِ 

 نًٕ مٛببق ت يببهسك يببف َقببٕؿ  نؾببشٚيو  أعبباليٛو  ٔ عببًٛه ةًٛببه ٚ يهببق ب اببٕا 

نبال  غٛش  نًغهًٍٛ ٔ إا يٍ ٚي تشٌٔ يشتبذٍٚ  ٔينبٛو  نيإببه  ةبٙ  أعبالو ة

 مٍ ينٛو ر   أًْٛو خهفو ْٙ ينٛو  إا  نًشأة ر

أيببه يسعغببه   نً، ًببف  نًببذَٙ ة يببذ  نغببه و  نخهيغببو يببٍ  نغببه ه   نًذَٛببو  ن ببٙ 

 َ ،ٓببه  نياببم  نتؾببش٘  ن ُيببٛى ؽببسٌٔ  ن ٛببهة ٔ نً، ًببف  ةاببذ جببهً  بيببذ  نغببه و 

 ٍ ٔ ذْه  ٌ ن ؾشٚيٛو ٔ ن ُرٛزٚو ٔ نانهدٛو  ٔٔجذ  أَغهٌ  ٌ ْزِ  نغه ه    ًٚك
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تاببٕو بتُببهً يسعغببه   نذٔنببو  ٔجببهً   ن هجببو  نببٗ  ٚ،ببهد يسعغببه  جذٚببذة ةكهَببق 

مببى  نغببه و  نخهيغببو يسعغببه   نً، ًببف  ٔ أمببالو نغببه و  نش بيببو ْٔببٙ  نقبب هةو 

 نًببذَٙ  ْٔببزِ  نغببه و نببى تكببٍ يٕجببٕدة يتببم    بب الل بؾببكم  تٛببش  ٔنكببٍ  ٓببش  

 ر 2111بؾكم يه ٕ  ةٙ  نيش ا بيذ مهو 

ُْببه ٚس ببذ  نت ببض مهببٗ مببشٔسة أٌ ترخببز يسعغببه   نً، ًببف  نًببذَٙ دٔسْببه ٔيببٍ 

ةٙ بُهً يسعغه   نذٔنبو ٚ  بهإ  نبٗ تيبهةش جًٛبف  ةهأعٓهو نكتٛش ةٙ بُهً  نيش ا  

  ن،ٕٓد ٔ ن ٕجٓه  ٔ نًسعغه  ٔمًُٓه يسعغه   نً، ًف  نًذَٙ ر

 البحث:أهميت  

 اتعد ةالمرأتتمثل أهميت البحث في كون قضيت حقوق        

ينٛو  ج ًهمٛو  ةهٍ ت،ذ  ال  نٓه    ةٙ عٛها ت ٕ    ج ًهمٛبو يشتت بو  ر8

بهن  ٕل   ي قبهد٘ مهبٗ غبش س يبه ٔيبف ةبٙ أٔسٔببه   بٍٛ  ستبتو ت شٚبش 

 نًبببشأة ةٛٓبببه ببببهن  ٕنٍٛ   ي قبببهد٘ ٔ  ج ًبببهمٙ  نهبببزٍٚ  ًه ًٓبببه ييٓبببه 

   ألٔسٔبٛور نتشجٕ صٚو 

ةٙ يُهخ عٛهعٙ تغٕد ةّٛ  نذًٚاش هٛبو ينٛو عٛهعٛو  نٍ ترك تياٛذ تٓه     ر2

(  ٔتكبشٚظ ٔ نًبشأةةٙ  نياليبه   ٔ نًغبهٔ ة  نكهيهبو ببٍٛ يكبَٕٙ ) نشجبم 

يُيٕيبببو  ابببٕا  أَغبببهٌ  ًبببه َقبببق مهٛٓبببه  نًٕ مٛبببق  نذٔنٛبببو  ٔ نيذ نبببو 

    ج ًهمٛور

ينٛو ةكشٚو  نٍ تُرف  ن  ٕ     ج ًهمٛبو ٔ ن ُيًٛبه   نًشةابو بٓبه  ٔ   ر1

جش ً    نغٛهعٛو  ن ذٚثو ةٙ  م  ؽبكه    يبه د يبق  نتُبٗ  ن شتٛته  ٔ أ

  نركشٚو  نًسعغو ٔ نذ مًو نهٕمف  نُغهدٙ يهدًو ر   

 :هدف البحث 

ةبٙ أ٘ دٔنبو تبشتتو بتُٛبهٌ   نًبشأةٚٓذف  نت ض  نٗ تٕمٛح  ٌ ))ينبٛو  ابٕا     

ي كٕيبو  يكَٕه  أفٛال  ٔةهمال  يش ضٚه  ةٛٓه  ةإَٓه أٚنبه    نًشأة ٌ  بهم تهس نً، ًف  

 ٔ ألمبش فبهنتُٛو  نركشٚو ٔ نثاهةٛبو نٓبز   نً، ًبف  ن بٙ ًٚ بضإ ةٛٓبه  نبذُٚٙ بهن اهنٛبذ 
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  ج ًهمٛو  ٔنٓز   عب رمش  ينبٛو  ابٕا  نًبش ة ٔدٔس يسعغبه   نً، ًبف  نًبذَٙ 

  بهم تهسْه تُيًٛه   ج ًهمٛو  ي ٕس أٔ ْذف ب ثُه(( ر

ٔ يببف  اببٕا  نًببشأة ةببٙ  ةشمببٛو  نت ببض ا ُٚ هببق  نت ببض يببٍ ةشمببٛو يرهدْببه )) ٌ

تذْٕس بؾكم  تٛش  ٔ ٌ نًسعغه   نً، ًف  نًبذَٙ بكَٕٓبه  2111 نيش ا بيذ مهو 

يسعغبببه   ج ًهمٛبببو نٓبببه دٔس  تٛبببش ٔةهمبببم  نبببٗ جهَبببت  نًسعغبببه   نغٛهعبببٛو 

  ةٙ ت غٍٛ ٔ يف  نًشأة  ٔت ٕٚشِ  ٔتلٛٛبشِ((   أماليٛو  ٔ نًسعغه   هأل ض ا

   يٍ أًْٓه ا أعئهوة  ٛض ٚإو  نت ض بهأجهبو مٍ مذ

 يهْٛو يسعغه   نً، ًف  نًذَٙ ؟  ر8

 يهْٛو  إا  أَغهٌ ؟  ر2

 ؟ 2111يه ٔ يف يسعغه   نً، ًف  نًذَٙ ةٙ  نيش ا بيذ مهو  ر1

 ؟  2111يه ٔ يف  إا  أَغهٌ ) نًشأة( ةٙ  نيش ا بيذ مهو  ر9

يه ْٕ دٔس يسعغه   نً، ًف  نًذَٙ ةٙ ةٙ َؾش  إا  نًشأة ةٙ  نيبش ا  ر1

 ؟  2111 بيذ مهو

 المحىر األول 

 ماهيت مؤسساث المجتمع المدوي 

 

 أوالً / مفهىم مؤسساث المجتمع المدوي : 

 ٌ  نته ض مٍ تيشٚف نًرٕٓو  نً، ًف  نًبذَٙ ٚ،بذ أٌ ْبز   نًرٓبٕو ٚخنبف  لٛبشِ 

يببٍ  نًرببهْٛى  نببٗ  نيذٚببذ يببٍ  ن رغببٛش     ٛببض ٚرغببشِ  ببم  غببت س ٚ ببّ ٔ غببت 

رر أٔ  نً ٛ بورًبف ٔٔةابه  نهيبشٔف  نذ خهٛبو أٔ  نذٔنٛبو  ن ٕجٓه   نغٛهعٛو نكم ي، 

 ٔةاه  نٕٖٓ ٔت هيه   ن كهو ٔ نًركشٍٚ ٔ نرالعرو ٔأف ها  نركش ٔ نياهدذ  نًخ هرو
(1)

  ٔ ٌ مبذو   تربها مهبٗ يرٓبٕو ي بذد نهً، ًبف  نًبذَٙ ْبٕ ؽبرٌ أغهبت  نًرببهْٛى 

نٛو ت ذٚببذ  نًرٓببٕو  ن ببٙ تببذخم مببًٍ َ ببها  نيهببٕو  أَغببهَٛو   ر   ص ل ٚثٛببش  ؽببكه

                                                           
لمجتمع المدني في العراق" المفيوم والتطبيق"، مجمة دراسات دولية، كوثر عباس الربيعي، ا(1)

 . 2، ص2005مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، السنة السابعة، نيسان 



رساء                                     3112-1ج -اجملدل الثامن –الكتاب الس نوي   نوري ادلين عالء ا 

 

 

194 

ٔينًَّٕ  ن ٙ تكهد تتشص ةبٙ مبذو   تربها مهبٗ ينبًَّٕ 
(2)

  ٔ ٌ  هًبو  نً، ًبف 

يؾب او يببٍ ةيببم )جًببف( ٚ،ًببفت(  ٔ نً، ًببف ا  نٓٛئببو أٔ  ن هنببو  ن هفببهو يببٍ  ج ًببه  

ي،ًٕمو يبٍ  نتؾبش ٚيٛؾبٌٕ ةبٙ بٛئبو ٔ  بذة ٔٚ برنف بٛبُٓى  ن بش بو يبٍ جٓبو  نابٛى 

اهنٛببذ ٔ ٜد ا ٔ ن ببٕ دأل ٔ ألؽببلهل ٔ نًقببهنح  نًؾبب ش و ٔ ألَيًببو ٔ ناببٕ ٍَٛ ٔ ن 

ن ُ أل مُٓى  ٛهة  ج ًهمٛو  ٔأٌ  ن ٛهة   ج ًهمٛو يٍ  أليٕس  نر شٚو  نًٕدمبو ةبٙ 

 َُٕٛو  نًخهٕا  نتؾش٘  ةهأَغبهٌ  ج ًبهمٙ ٔيبذَٙ بهنخهابو  أ٘ أَٓبه يٛبضة خهاٛبو 

َغهٌ  َغبهٌ ببهنإة مهبٗ هتٛيٛو   ت ٕنذ مٍ   م ش س أٔ   خ ٛهس أٔ  ن يهيذ  ةهأ

 ذ  ن يتٛبش  نرهغبرٙ  أ٘  عب يذ د  َغبهَٙ ي بل  ٔ ًَبه تخبشإ  َغبهَٛ ّ  نبٗ  نريبم 

ٔ ن  ابببق يبببٍ خبببالل  نً، ًبببف
(3)

  ٔأٌ  نً، ًبببف  نًبببذَٙ ًٚثبببم ًَ بببه  يبببٍ  ن ُيبببٛى 

  ج ًهمٙ ٔ نغٛهعٙ ٔ نثاهةٙ خهسجه  يهٛال  أٔ  ثٛش   مٍ عبه و  نذٔنبو  ٔتًثبم ْبزِ 

يخ هف يغ ٕٚهتٓه ٔعهدو تيتٛش ٔييهسمو بهنُغتو  نٗ  نً، ًف ت،هِ  ن ُيًٛه  ةٙ 

 م عه و يهدًو  ٔةبٙ مبًٕ ْبز  ةرَبّ ي،ًبم  نتُبٗ ٔ ن ُيًٛبه  ٔ نًسعغبه   ن بٙ 

تًثم يشتكبض  ن ٛبهة  نشيضٚبو ٔ  ج ًهمٛبو ٔ نغٛهعبٛو ٔ  ي قبهدٚو  ن بٙ   تخنبف 

ا ُٚ أل ةّٛ  نرشد ر تّ يتهؽشة نًُٓٛو  نغه و  ٔأَّ ْهيؼ ٚنٛق ٔٚ غف ب غت  نغٛه

  ةثًو د دًه  ْٕ يؼ يٍ  ن قهَو  نرشدٚو ٔ ن،ًهمٛو ٔ بذ مهتّٔتنهيُهتّ ٔياذعهتّ 

ٔيغهةه  ترقم بٍٛ  نًغ ٍٕٚٛ   ج ًهمٙ ٔ نغٛهعٙ ٔأٌ ْبزِ  نٓبٕ يؼ ْبٙ  ن بٙ 

 ناش س مهٗ  نًغ ٕٖ  نإيٙ ٔيُٓه  أل بض ا  نغٛهعبٛو  ٔيبذ تكبٌٕ أغبش ك َاهبٛبو 

هنح   ي قهدٚو ألمنهً  نُاهبو  ٔيُٓبه أغبش ك يُٓٛبو  هنُاهببه   هنذةه  مٍ  نًق

نالسترببه  بًغبب ٕٖ  نًُٓببو ٔ نببذةه  مببٍ يقببهنح أمنببهدٓه  ٔيببذ تكببٌٕ أغببش ك 

 ج ًهمٛو نإلعبٓهو ةبٙ  نيًبم   ج ًبهمٙ ن  اٛبق  ن ًُٛبو  ٔبهن بهنٙ ًٚكبٍ  نابٕل أٌ 

 ٔ نُاهبه   نيًهنٛو  أليثهو  نتهسصة نًسعغه   نً، ًف  نًذَٙ ْٙ  أل ض ا  نغٛهعٛو

                                                           
، م.د.و.ع.، 1ينظر : د.متروك الفالح، المجتمع والديمقراطية والدولة في البمدان العربية، ط(2)

 . 29ـ  26، ص2002بيروت، 

 . 3، ص1999يش العادلي، األمة العراقية والمجتمع المدني، السويد، حسين درو ( 3)
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ٔ نُاهبببه   نًُٓٛببو ٔ ن،ًيٛببه    ج ًهمٛببو ٔ نثاهةٛببو((
(4)

  ٔت  ببذد يإنببو  نً، ًببف 

 نًذَٙ ٔةق مالث يإيه  ي ش ب و تي ًذ مهٗ خهرٛه  تهسٚخٛبو ي  هنٛبو 
(5)

ا ًٚكبٍ  

تغبببًٛ ٓه ي، ًيبببه  يبببذَٛه  
(6)

  ْٔبببٕ ي،ًٕمبببو  نًسعغبببه   نغٛهعبببٛو ٔ  ي قبببهدٚو 

هةٛو  ن ٙ تيًم ةٙ يٛهدُٚٓه  نًخ هرو ةٙ  ع االل مٍ عه و  نذٔنبو ٔ  ج ًهمٛو ٔ نثا

 ن  اٛق أغش ك ي يذدة  يذ تكٌٕ عٛهعٛو  هنًؾهس و ةٙ فُف 

 نًُببٕرإ  ن يهيببذ٘ ةببٙ عببٛها  ؽببكهنٛو  نياليببو بببٍٛ  ن هنببو  نر شٚببو نإلَغببهٌ ) هنببو 

كُبو نُيبهو  ن تٛيو( ٔ نُيى   ج ًهمٛو ٔ نغٛهعٛو  ن ٙ ت كًّ  ًَٔو  نقبٛهغو  نًً

 ج ًهمٙ ٚ،غذ  أس دة  ن شة ةغٕ ً  هٌ  نياذ   ج ًهمٙ مابذ تابٕٚل ٔتُبهصل أٔ 

ماذ بهأس دة  ن شة   ةرَّ ٚيتش مٍ ًَو  نياالَٛو ةٙ ت ذٚذْه نهً،هل  نيهو   رنهً 

نهياليه    ج ًهمٛبو  نًُيًبو ٔةبق ييٛبهس  ن ٕ مبف  نتؾبش٘  ن بش  ٔتكبشٚظ يتبذأ 

،غبٛذ تّ ةبٙ  نؾبرٌ  نًبذَٙ ٔ نغٛهعبٙ  ٔ  ؽبك ةبٙ أٌ ْبز   نز تٛو  رةق ةهغرٙ نّ ت

 نًرٕٓو )يتذأ  نز تٛو( ْٕ  نًرٕٓو  نُيش٘  ألعهط نًإنو  نً، ًف  نًبذَٙ بًيهَٛٓبه 

  ن،هةو  نكثٛرو ر 

َيهو يغًو  نيًم  نز٘ أةشصتبّ  نثبٕسة  نقبُهمٛو بًبه ٚا نبّٛ يبٍ تكٛٛبف نهياليبه  

أعهط  نياليو  أؽكهنٛو بٍٛ  نرنهً  نغٛهعٙ   ي قهدٚو  ٔتٕنٛذ نشٔ بو هتاٛو ْٙ 

  ٔ ع االنٛورنهذٔنو ٔ ن ُيًٛه    ج ًهمٛو  نً ً يو بٓهيؼ  ش   

                                                           
ينظر في ذلك : سيف الدين عبد الفتاح ، المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في (4)

، وحميم بركات، المجتمع العربي في 292، ص1992تحقيق الديمقراطية، م.د.و.ع، بيروت، 
ـ  925، ص2001والعالقات، م.د.و.ع.، بيروت،  القرن العشرين : بحث في تغير األحوال

926 . 

عبد اهلل ولداباه، تحوالت عالقة الوقف بمؤسسات المجتمع المدني في المغرب العربي، في ( 5)
إبراىيم البيومي غانم المحرر، نظام الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي، م.د.و.ع.، 

 . 629، ص2003بيروت، 

 أحمد شكر (6)
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 ن،ًيٛببه  غٛببش  ن كٕيٛببو ٔسٔ بببو  نببذةه  مببٍ  اببٕا  أَغببهٌ  ن ببٙ بببشص  بقببرو 

 ي ض ٚذة ةٙ ة شة     الل ر 

ًبه  ٔ نٓٛئبه  ))ي،ًٕمبو  نًُي برَٓبه رٌ ًٚكٍ تيشٚف يسعغه   نً، ًف  نًبذَٙ 

ٔ ن،ًيٛه   ن  ٕمٛو ٔ نًسعغو مهٗ يهمذة  ن يهيذ  ٔ نًغ اهو مٍ عه و  ن كٕيو  

ٔ ن ببٙ ٚ تُببٗ أمنببه ْه أْببذ ةه  يؾبب ش و  ٚ اإَٓببه مببٍ هشٚببق  نيًببم  ن،ًببهمٙ  

ٔ نًؾهس و  نٕ مٛو ةٙ ي،ه   يخ هربو  ي قبهدٚو ٔماهةٛبو ٔدُٚٛبو ٔةُٛبو ٔ ج ًهمٛبو 

د مهٗ أَرغٓى  نٗ  ن ذ  نز٘ تقتح ةّٛ تهبك  نًُيًبه  ٔ َغهَٛو ٔغٛشْه  ٔبه م ًه

ٔ نٓٛئه  ٔ ن،ًيٛه  بًثهبو يبٕة  ج ًهمٛبو تاهبم يبٍ عبه و  نذٔنبو ٔتكبٌٕ  نًش يبت 

 مهٛٓه ٔمهٗ أمًهنٓه(( ر 

 ثاوياً / خصائص مؤسساث المجتمع المدوي :  

 ْٔٙات ًثم خقهدـ يسعغه   نً، ًف  نًذَٙ بيذة َاهه  
(7)

 

ٛف ا ٚاقذ بزنك يذسة  نًسعغو مهٗ  ن كٛف يف  ن  ٕس    ناذسة مهٗ  ن ك ر8

ةٙ  نتٛئو  ن ٙ تيًم يٍ خالنٓه   ر  هًه  هَق  نًسعغو يهدسة مهبٗ  ن كٛبف 

أ ثش ةهمهٛو  ألٌ  ن،ًٕد ٚبسد٘  نبٗ تنبه ل أًْٛ ٓبه ٔسبًبه  نانبهً   هَق

 مهٛٓه  ٔ ن كٛف إَٔ   ا 

 ٕٚهبو  نكَٕبّ ٚضٚبذ يبٍ  ن كٛف  نضيُٙ ا أ٘  نابذسة مهبٗ   عب ًش س نًبذة ه

 دسجو يسعغٛ ٓه ر

                                                           
في ذلك : د.نادية فاضل عباس، دراسة فـي المجتمـع المـدني )العـراق أنموذجـا(، مجمـة  ينظر(7)

ـــة، جامعـــة بغـــداد، العـــدد) ، 2008(، تشـــرين األول 38دراســـات دوليـــة، مركـــز الدراســـات الدولي
، ود.أحمــد شــكر اليــبيحي، مســتقبل المجتمــع المــدني فــي الــوطن العربــي، ميــدر 81ـــ80ص

ظــر : محمــد ويــفي الــدين )تعقيــب عمــ  بحــث( حســنين ، وكــذلك ين37ـ  32ســبق ذكــره، ص
توفيــق إبــراىيم، بنــات المجتمــع المــدني : المؤشــرات الكميــة والكيفيــة، نــدوة )المجتمــع المــدني فــي 

 . 698، ص720ـ  719الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية، م.د.و.ع.، بيروت، ص
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  أ٘  ناذسة مهٗ   ع ًش س يف تيهيت  ألجٛبهل يبٍ  نضمًبهً  أن،ٛهٙا ن كٛف

 يٛهدتٓهرمهٗ 

  أ٘ يببذسة  نًسعغببو مهببٗ  جببش ً تيببذٚال  ةببٙ أَؾبب  ٓه   نببٕ ٛرٙا ن كٛببف

 نه كٛف يف  نيشٔف  نًغ ،ذة ر 

يبٍ  نًسعغبه    ع االل ا ٔٚاقذ بّ    تكٌٕ  نًسعغبو خهمبيو نلٛشْبه  ر2

أٔ  ن،ًهمه  أٔ  ألةش د أٔ تهبيو نٓه  ب ٛض ٚغٓم  نغبٛ شة مهٛٓبه ٔتٕجٛبّ 

َؾههٓه  نٕجٓو  ن ٙ ت رق يبف س ٚ ٓبه  ٔتي ًبذ دسجبو   عب االل ْبزِ مهبٗ 

ييهٚٛش مذة يُٓه هتٛيو َؾرة يسعغه   نً، ًف  نًبذَٙ  ٔيبذٖ بيبذْه مبٍ 

ل  نًبببهنٙ  ٔبيبببذ تبببذخم  نُيبببهو  نغٛهعبببٙ  ٔ بببزنك يبببذٖ تً يٓبببه به عببب اال

 يقهدس تًٕٚهٓه مٍ يسعغه   نُيهو  نغٛهعٙ ر

 ن يذد ا بًيُٗ تيبذد  نًغب ٕٚه   نشأعبٛو ٔ ألةاٛبو د خبم  نًسعغبو أٔ تيبذد  ر1

ْٛئهتٓه  ن ُيًٛٛبو يبٍ َه ٛبو ٔٔجبٕد يغب ٕٚه  تش تٛتٛبو د خهٓبه ٔ َ ؾبهسْه 

 ن،لش ةٙ مهٗ أٔعف َ ها يًكٍ د خم  نً، ًف  نز٘ تًهسط َؾبههٓه يبٍ 

نببّ يببٍ َه ٛببو أخببشٖ  ٔ هًببه أصد د مببذد  نٕ ببذ    نرشمٛببو ٔتُٕمببق خال

  صد د  يذسة  نًسعغو مهٗ مًهٌ ٔ ً   أمنهدٓه ٔ ن ره  مهٛٓه ر

 ن ،ببهَظ ا ٔٚاقببذ بببّ مببذو ٔجببٕد فببش مه  د خببم  نًسعغببو تببسمش ةببٙ  ر9

يًهسعبب ٓه نُؾببههٓه  ٔ هًببه  ببهٌ يببشد   َاغببهيه  بببٍٛ  ألجُ ببو ٔ ناٛببهد   

ق هشٚاببو  ببم  نقببش   عببهًٛو  ببهٌ ْببز  دنببٛال  مهببٗ د خببم  نًسعغببو  ٔ هَبب

ت ببٕس  نًسعغببو  ٔمهببٗ  نيكببظ  هًببه  ببهٌ يببشد   َاغببهيه   نببٗ أعببتها 

ؽخقببٛو ٔ هَببق هشٚاببو  ببم  نقببش   مُٛرببو  ببهٌ ْببز  دنببٛال  مهببٗ تخهببف 

 نًسعغو  ٔت،هَظ  نًسعغو   ٚيُٙ ت ٕنٓه  نٗ تؾكٛم فهذ   تتهٍٚ ةٛبّ  

ناهدًببو مهببٗ أعببهط  نقببش   بببٍٛ يببٕٖ ٔ هًببه تض ٚببذ  أًَببهه  نياليببه   

 نً، ًف  نًذَٙ مّذ رنك يسؽش   مهٗ  ٕٛٚو ْز   نً، ًف بهنًيُٗ  أٚ،بهبٙ 

 ٔ نيكظ ف ٛح ر   
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 ثالثاً / وظائف مؤسساث المجتمع المدوي : 

ٚقببف  نرٛهغببٕف  ألنًببهَٙ ْٛلببم ٔ ٛرببو يسعغببه   نً، ًببف  نًببذَٙ  نشدٛغببو برَٓببه 

، ًف  نًذَٙ   ٛض تنى يسعغبه   نً، ًبف  نًبذَٙ تُيٛى  نياليه  بٍٛ  نذٔنو ٔ نً

ي،ًٕ   ن ؾكٛال   نًُٓٛو ٔ نًيشةٛو ٔ  ج ًهمٛبو ٔ نغٛهعبٛو  نًُيًبو ٔةبق نبٕ دح 

ٔبؾكم دًٚاش هٙ  ش بهأجًه د خهٛو ي رق مهٛٓه 
(8 )

 ر 

ةهنً، ًف  نًذَٙ ٚش د نّ أٌ ٚإو ببردٔ س أعهعبٛو ر   ينبهيٍٛ دًٚاش هٛبو ت بش ٔ  

 و  نذٔنببو ٔتيضٚببض  نًؾببهس و  نغٛهعببٛو ٔت،ًٛببف ٔتًُٛببو  نًقببهنح بببٍٛ  ن ببذ يببٍ عببه

ةبببٙ  ٔ أعبببٓهؤتبببذسٚت  ناٛبببهد   ٔتيضٚبببض  نابببٛى  نذًٚاش هٛبببو  َٔؾبببش  نًيهٕيبببه  

 أفال    ي قهد٘ ٔ ن يضٚبض  نً تبهدل نه كٕيبو ٔنه ٛبهة  نًذَٛبو
(9 )

ٔأْبى ٔ بهدف 

 يسعغه   نً، ًف  نًذَٙ ْٙ ا

 ه   نً، ًببف  نًببذَٙ ب شعببٛا  ناُهمببه  ت اٛببق  نذًٚاش هٛببو ا تاببٕو يسعغبب

ٔ نًًهسعبببه  برًْٛبببو    بببش و   خببب الف ٔ يبببش س يتبببذأ  ن يذدٚبببو  ٔتٛغبببٛش 

 ألةبش د  نًُ بذسٍٚ يبٍ يُبههق ٔؽبش دح يخ هربو ةبٙ  َ،بهص   َبذيهإ يكهَٛو 

أمًبببهل ٔيؾبببهسٚف يؾببب ش و ٔ نانبببهً مهبببٗ تشعبببته   ن رشيبببو  نًُههاٛبببو 

ٔ ن هدرٛو ٔ نرئٕٚو 
 ر (10)

 نذٔنببو     كببهسو ةببٙ  نً، ًببف ا ةٓببٙ  ألد ة نلببشك  ن ببذ يببٍ ت اٛببق  نُيببه 

نهغبببه و ٔيبببٕة  ناًبببف  ٔمبببتو عبببهٕ   ألةبببش د ٔ ن،ًهمبببه  ت،بببهِ بينبببٓى 

 نببببتيل  ٔيٛهيٓببببه بًًهسعببببو دٔس  ن ٛببببهد  نُضٚببببّ  ص ً يخ هببببف  ناببببٕٖ 

                                                           
 . 2كوثر عباس الربيعي، ميدر سبق ذكره، ص(8)

روك الفالح، المجتمع والديمقراطية والدولة في البمدان العربية : دراسة مقارنة إلشكالية مت( 9)
 . 29، ص2000المجتمع المدني في ضوت تريف المدن، م.د.و.ع.، بيروت، 

شكالية التعاقب عم  السمطة، ورقة (10) لممزيد ينظر : حسين عموان حسين، الديمقراطية وا 
، 19في الوطن العربي، سمسمة كتب المستقبل العربي، قدمت إل  المسألة الديمقراطية 

 . 165ـ  161، ص2001م.د.و.ع.، بيروت، 
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  ج ًهمٛببو   ٛببض أٌ  ببم يُيًببو أٔ جًيٛببو تنببف ي،ًٕمببو يببٍ  نإ مببذ 

 نبٗ   َنًهيّت شتت مهٗ  نرشد َ ٛ،و بخقٕؿ  ن إا ٔ نٕ جته   ن ٙ 

منٕٚ ّ  ٔٚيذ  ن ض و  ألمنهً بٓزِ  نإ مذ ؽشهه  ناتٕنٓى د خم  نًُيًبو 

ٔ ع ًش سْى ةٛٓه
 ر (11) 

   ن ٕعو بٍٛ  ن كهو ٔ نً كبٕيٍٛ ٔ ن ٕةٛبق بًُٛٓبه ا  ٛبض تغبيٗ يسعغبه 

 نً، ًف  نًذَٙ ةٙ ْبز   أهبهس  نبٗ  ن ربه  مهبٗ  ابٕا ٔيقبهنح  ألةبش د 

ئه  ٔ ن،ًهمه   نً ُٕمو  نًُ ًٛو  نٛٓبه  ٔ بزنك  ن ربه  مهبٗ ٔمبيٓه ٔ نر

ٔت غُّٛ ٔ   غها يكهَو أةنم نٓه ةٙ  نً، ًف  نبزنك ت  بش   نًسعغبه  

نه رمٛش ةٙ مًهٛو تؾشٚف ٔٔمبف  نابٕ ٍَٛ ٔتٓبذف  نبٗ  نٕفبٕل  نبٗ َا بو 

 ترها ٔ ن اهً بٍٛ  ٜس ً  نً يذدة  رعهط نالع اش س 
 ر (12)

 ٕا  أَغهٌ ا  ٌ يسعغه   نً، ًف  نًذَٙ تيذ بًثهببو  نًه،بر  نذةه  مٍ  ا

أٔ  ن قببببٍ  نبببببز٘ ٚه،ببببر  نٛٓبببببه  ألةبببببش د ٔ ن،ًهمببببه   نًُ ًبببببٍٛ نهًٓبببببٍ 

ٔ ن خققببه   نًخ هرببو  هةببو ةببٙ يٕ جٓببو  ألجٓببضة  ن كٕيٛببو يببٍ َه ٛببو  

ٔيببٕة  نغببٕا يببٍ َه ٛببو أخببشٖ  ةكببم يًُٓببه يببذ ٚٓببذد ب قببشةهتّ يقببهنح 

  ٔ ن،ًهمببه   نًخ هرببو ًٔٚببهسط   عبب لالل ٔ شٚببه  ٔ اببٕا ْببزِ  نرئببه

ٔ نآببش مببذْه
ر ٔتاببٕو يسعغببه   نً، ًببف  نًببذَٙ بهنببذةه  مببٍ  اببٕا  (13)

 أَغهٌ ٔيُٓه ا
(14) 

  شٚو  ن يتٛش مٍ  نشأ٘ ر ر8

  نٛٓه ر   َنًهو شٚو  ن ،ًف ٔ ن ُيٛى ٔترعٛظ  ن،ًيٛه  ٔ نًُيًه  أٔ  ر2

                                                           
عمي الدميني، المجتمع المدني ودوره في الحد من العنف واإلرىاب، الحوار المتمدن، العدد ( 11)
 . 8، ص9/10/2004(، 981)

 . 10عمي الدميني، ميدر سبق ذكره، ص( 12)

، مركز الدراسات 2م، خيائص المجتمع المدني ووظائفو، جناىد عز الدين إبراىي( 13)
 . 4، ص2005السياسية واالستراتيجية، مؤسسة األىرام، القاىرة، 

محمد عابد الجابري، الديمقراطية وحقوق اإلنسان، جريدة كتاب في جريدة، إيدار منظمة ( 14)
 . 5، ص2006(، تموز 95اليونسكو، العدد )



رساء                                     3112-1ج -اجملدل الثامن –الكتاب الس نوي   نوري ادلين عالء ا 

 

 

232 

  ن ق ةٙ  نًغهٔ ة أيهو  ناهٌَٕ ر ر1

نًؾبهس و ةبٙ   َ خهببه  ٔ ن بٕ س ٔ نُابهػ  نيبهو  بٕل  شٚو  ن قبٕٚق ٔ  ر9

  نانهٚه  نًخ هرو ر

 نذٔنبببو ا ؽبببٓذ  نيبببهنى يبببف  َ ؾبببهس  نُيبببهو   َغببب هايببأل  نربببش ح ةبببٙ  هنبببو  ر1

 نشأعًهنٙ  هْشة ٔ عيو  ْٙ  َغ ها  نذٔنو يٍ  نيذٚذ يٍ  نٕ هدف  ن ٙ 

كٕيبه   هَق تسدٚٓه عهباه   ٔخقٕفه  ةٙ  نُؾهه   ي قهد٘   ر بذأ   ن 

تيهَٙ يٍ  ؽ ذ د أصيو  نذٌٕٚ ٔم،ضْبه مبٍ عبذ دْه ٔةبٙ ر    نٕيبق مبٍ 

ٔ هدرٓه بُرغٓه  ن ٙ فهس  تؾبكم متئبه  مابٛال  مهٛٓبه    أد ً  ع ًش س ةٙ 

تغ  ٛف ت ًهّ ٔرنك بهصدٚهد  َ ؾهس  نُيهو  نشأعًهنٙ  ٔمُذيه بذأ   نذٔنبو 

تهببك  أد ًيهئببّ ةببٙ به َغبب ها تش ببق ٔس ًْببه ةش غببه   تٛببش    ببهٌ  بببذ يببٍ 

 نٕ هدف  نٓز  ةهنً، ًف  نًذَٙ ٔيسعغهتّ ت ش ق نؾلم ْبز   نربش ح ٔ   

خقٕفببه  مُببذيه تكببٌٕ يؾببهمش مببذو  نشمببه  نالَٓٛببهستيببشك  نً، ًببف 

يٕجببٕدة مُببذ بيببل  نرئببه   ن ببٙ  هَببق يغبب رٛذة يببٍ  نببذٔس  نغببهبق نهذٔنببو 

ٔ ن ٙ ؽيش  برٌ  نذٔنبو يبذ تخهبق مُٓبه 
(15 )

ُٓبهس  نذٔنبو ٔ ًبه ًٚكبٍ أٌ ت 

ٔ هدرٓبه بغبتت    ب الل أٔ  نلبضٔ أٔ  ن بشا  ألْهٛبو   ر  أد ًٔتي،ض مٍ 

أمت ق  ن ،هسا أًْٛو يسعغبه   نً، ًبف  نًبذَٙ ٔ يكهَٛبو  نُٓبٕك ببذٔس 

بببذٚم نه كٕيببو   ٛببض ًٚكُببّ يببٍ  عبب ٛيها  نًببٕ هٍُٛ ٔتاببذٚى  نيببٌٕ نٓببى 

ٔتكٌٕ بًثهبو  نيام  نًٕجّ نألةش د ٔ ن،ًهمه  
 ر (16)

ؾهس و ةٙ  ن ًُٛو  نؾهيهو ا ٔتتشص ُْه ٔ ٛرو أخشٖ نًسعغه   نً، ًف  نً ر9

 ٔ خ ٛببهس نًببذَٙ يببٍ خببالل ت ببٕٚش  نًٓببهس    ناٛهدٚببو ٔترْٛببم  نكببٕ دس  

 ألةش د  أل ثش  ربهًة  ٔتيضٚبض ينٛبه   نًش يتبو ٔ نً هعبتو  ٔت تٛبق يتبهد  

تكهةس  نرشؿ بؾكم ٚاهبم يبٍ  نيبتً مهبٗ  ن كٕيبو   ر ٚقبتح نًسعغبه  

                                                           
 .  8ـ  7بق ذكره، صناىد عز الدين، ميدر س( 15)

سعد الدين إبراىيم، المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي، في ( 16)
ياموئيميانتجتون، الموجة الثالثة : التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين، ترجمة : عبد 

 . 32، ص1991الوىاب عمويدار سعد اليباح، القاىرة، 
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نً، ًف  نًذَٙ دٔس ؽشٚك نهذٔس  ن كٕيٙ ةٙ تُرٛز بش يأل ٔخ و  ن ًُٛبو  

 نؾببهيهو بًخ هببف جٕ َتٓببه  نغٛهعبببٛو ٔ  ي قببهدٚو ٔ  ج ًهمٛببو ٔ نثاهةٛبببو 

ٔ نتؾشٚو 
(17 )

 

 ن يتٛببش مبببٍ  ٜس ً ٔ نًقببهنح ا تيبببذ يسعغبببه   نً، ًببف  نًبببذَٙ يُبببٕ    ر9

س دٓبببى ير ٕ ببو ٚغببب  ٛف يبببٍ خالنٓبببه  ألةبببش د مبببشك ٔجٓبببه  َيبببشْى ٔي

ب شٚو    ٗ نٕ  هَق تيهسك  ن كٕيو ٔعٛهع ٓه  نه يتٛبش مبٍ يقبهن ٓى 

برعببهٕا يببُيى ٔب شٚاببو عببهًٛو دٌٔ  نه،ببًٕ  نببٗ  نيُببف ههنًببه أٌ  نتببذٚم 

 نغببهًٙ ي ببٕ ةش ٔي ببه 
ر ٔ ن اٛاببو أٌ ْببزِ  نٕ ٛرببو تيًببم مهببٗ تٕعببٛف (18)

ٛبو يهمذة  نًٓ ًٍٛ بهنًقبه و  نيهيبو  ٔعبٛيًم مهبٗ تقبهٛت  ن،تٓبو  نذ خه

 نٕهُٙ ٔ نانهً مهٗ يؾهمش  ناليته ة أٔ  نٛرط ٔمذو  ن،ذٖٔ   ٔ  َ ًهً

ٔةبب ح  نً،ببهل نه يتٛببش مببٍ  شٚببو  نببشأ٘ ٔ أعببٓهو ةببٙ فببُهمو  ناببش س   

 نًقٛشٚو نهٕهٍ ٔنهًٕ هٍُٛ
 ر (19)

 المحىر الثاوي

 ماهيت حقىق اإلوسان 

ّ ٔ عبف ةبٙ ٚيذ يٕمٕ   إا  أَغهٌ يٍ  نًٕ مٛف  نؾهدكو َيبش   ألٌ يٕمبٕم

ينًَّٕ خ ٛش ةٙ أمهسِ  ٔتُتف عي ّ يٍ ؽًٕنّ مهٗ ي،ًٕمو  تٛشة يبٍ  ن ابٕا 

عٕ ً  نًذَٛو أٔ  نغٛهعٛو أٔ   ج ًهمٛو أٔ   ي قبهدٚو ٔبغبتت يذيبّ ةٓبٕ يبذٚى يبذو 

 أَغبببهٌ   ًبببه أٌ أغهبببت  نبببُيى ٔ ن ُيًٛبببه   ناهََٕٛبببو ٔ نغٛهعبببٛو يبببذ َيًبببق ْبببز  

ٕا  أَغبهٌ يبٍ تذخهبّ ةبٙ  ٛبهة  أَغبهٌ  نًٕمٕ    ٔتُتبف خ بٕسة يٕمبٕ   اب

                                                           
، 2006مارس  23يق إل  المجتمع المدني، الشرق األوسط، عمي الدميني، في الطر ( 17)

 .  12ص

 ناىد عز الدين،( 18)

 . 6ميدر سبق ذكره، ص 
 . 11عمي الدميني، في الطريق إل  المجتمع المدني، ميدر سبق ذكره، ص( 19)
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 نٕٛيٛببو  ٔةببٙ َؾببهههتّ  نًخ هرببو ٔمالي ببّ  نرشدٚببو ٔ نزُْٛببو بببهٜخشٍٚ ٔبهنغببه و 

 ناهدًو مهٗ أيش  ن،ًهمو  ٔأ٘  َكهس ن ق يٍ تهك  ن إا ةٙ  نُٓهٚو  َكبهس نٕجبٕد 

 نرشد ٔنكش ي ّ َٔرٙ نؾشمٛو ٔجٕد  نذٔنو َرغٓه
 (20)

 ر 

َغهٌ مٍ غٛشْه يٍ  نانهٚه  ن ٙ  ْ ًق بٓبه  نتؾبشٚو بإَٓبه ٔت ًٛض ينٛو  إا  أ

ر   هتٛيو مهنًٛو  َٕٛو ألَٓه تُهٔنق  أَغهٌ بٕفرّ  هدُه  بؾبشٚه   شفبق جًٛبف 

  ألدٚهٌ ٔ نؾش دف ٔ نياهدذ مهٗ تيضٚض يكهَ ّ ٔ ًهٚو ٔجٕدِ 

 أَغببهَٙ متببش  نيقببٕس  دٌٔ أ٘ يٛببذ ي يهببق بتهببذ أٔ جُغببٛو أٔ يٕيٛببو أٔ دٚببٍ أٔ 

يزْت 
(21)

  ألٌ ينٛو  إا  أَغبهٌ ت قبم بهنؾبخـ  أَغبهَٙ يُبز ببذً  نخهٛابو 

ْٔٙ جضً يًه ٚذمٗ بهن إا  ن تٛيٛو يذ ت ٕنق  نٗ  ن إا  نٕمبيٛو بيبذ  ن ابذو 

ٔ ن  ٕس ةبٙ ْٛه بم ٔيسعغبه   نذٔنبو   ٛبض ًٚكبٍ  نابٕل ببرٌ يبه جبهً ةبٙ ٔمبهدق 

تٛيبو  هؽبرو نه ابٕا  ن تٛيٛبو  إا  أَغهٌ يٍ  مالَه  دٔنٛو أٔ ٔهُٛو ْٕ رٔ ه

نإلَغهٌ ٔنٛغق يُؾئو نٓزِ  ن إا
(22)

 ر

 ٌ   ْ ًهو  نذٔنٙ ن إا  أَغهٌ  هَق َ ٛ،بو ن  بٕس َ بها  نابهٌَٕ  نبذٔنٙ  نيبهو 

َ ٕ ي،ه   ٔيٕمٕمه  أ ثش تاذيٛو ٔ َغهَٛو  ةهى ٚيذ  ْ ًهو  ناهٌَٕ  نذٔنٙ  ًه 

ذٔل ٔتُيبٛى  إيٓبه ٔٔ جتهتٓبه  ببم  هٌ ةٙ  نغهبق يا قبش   مهبٗ  نياليبه  ببٍٛ  نب

                                                           
، حقـــوق اإلنســـان وحرياتـــو ودور (20) عمـــي محمـــد يـــالح الـــدباس، وعمـــي عميـــان محمـــد أبـــو زيـــد 

ات الشـرطية فـي   تعزيزىـا : دراسـة تحميميـة لتحقيـق التـوازن بـين حقـوق اإلنسـان شـرعية اإلجـرات
ه وأمن المجتمع تشريعيًا وفقيًا وقضاتًا، دار الثقافة لمنشـر والتوزيـع، عمـان،   ِ ، 2004وحريات 

 .    26ص

ـــــع ( 21) ـــــوق اإلنســـــان : الواق ـــــة ل عـــــالن العـــــالمي لحق ـــــة والدولي باســـــل يوســـــف، األبعـــــاد الوطني
، بحــث مقــدم إلــ  النــدوة الدوليــة بمناســبة الــذكرى الخمســين ل عــالن العــالمي لحقــوق والتحــديات

 . 133، ص1998اإلنسان، بغداد، كانون األول 

 . 133الميدر نفسو، ص(22)
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 ي ببذ ْببز    ْ ًببهو  نببٗ  أَغببهٌ ر تببّ   ببٗ أفببت ق  اببٕا  أَغببهٌ يببٍ بببٍٛ أ ثببش 

 نًٕمٕمه   ن ٙ تغ ا ت  ْ ًهو  ناهٌَٕ  نذٔنٙ  نيهو 
(23)

 ر 

))ي،ًٕمببو  ن اببٕا  ن تٛيٛببو  ن ببٙ ًٚ هكٓببه  أَغببهٌ  برَٓببهٔتيببشف  اببٕا  أَغببهٌ 

يٕجٕدة  ٔأٌ نى ٚ ى   م ش ف بٓه  بم أ ثش يٍ رنك  ٔ نهقٛاو ب تٛي ّ  ٔ ن ٙ تيم

  ٗ نٕ  َ ٓكق يٍ يتم عبه و يبه(( 
(24)

  ْٔبٙ ))تهبك  ن ابٕا  ن بٙ ٚي ابذ ببرٌ  بم 

 نتؾش ُٚتلٙ أٌ ٚ ً يٕ  بٓه ألَٓى يديٌٕٛ ُٔٚ تق مهٛٓى  نؾشه  أَغهَٙ  نز    تيذ 

ش يهدسة مهٗ يُ ٓه أٔ ْزِ  ن إا يُ و يٍ أ ذ ٔ  ٚسرٌ ةٛٓه يٍ  نذٔنو  ألَٓه غٛ

يُيٓببه يببه د يببق يالصيببو نٕجببٕد  أَغببهٌ  ٔ ببم يببه ي هببٕا يببٍ  نببذٔل أٌ تكٛببف 

يٕ َُٛٓببه  نذ خهٛببو ٔ نذٔنٛببو بًببه ٚببٕ دى ْببزِ  ن اببٕا(( 
(25)

  ٔ اببٕا  أَغببهٌ ْببٙ 

)) أليببٕس  نٕ جتببو ٔ نثهب ببو نهرببشد أٔ  ن،ًهمببو  أ٘  َٓببه  اببٕا يهََٕٛببو يكرٕنببو أل٘ 

ه (( ؽخـ بٕفرّ  هدُه  بؾشٚ
(26)

 ر 

ٔت ًٛض ْزِ  ن إا بهنخقهدـ  ن هنٛو ا 
(27)

 

 إا  أَغهٌ   تتؾ شٖ ٔ  تتكغت ٔ  تتبٕسث  ةٓبٙ بتغبههو يهبك  نُبهط  ر8

 رر ة إا  أَغهٌ ي رفهو ةٙ  م ةشد ربؾشرألَٓى 

 إا  أَغهٌ ٔ  ذة ن،ًٛف  نتؾش بلل  نُيش مٍ  نيُقبش أٔ  ن،بُظ أٔ  ر2

أ٘ أخبببببش  أٔ  ألفبببببم  نبببببٕهُٙ أٔ  نبببببذٍٚ أٔ  نبببببشأ٘  نغٛهعبببببٙ أٔ أ٘ س

   ج ًهمٙ  ة إا  أَغهٌ مهنًٛور

                                                           
 . 133باسل يوسف، ميدر سبق ذكره، ص( 23)

 . 9، ص1986، لبنان، 1د.محمد سعيد مجذوب، حقوق اإلنسان والحريات العامة، ط( 24)

 لميدر نفسو، اليفحة نفسيا .ا( 25)

 . 28ـ  27عمي محمد يالح الدباس وعمي عميان محمد أبو زيد، ميدر سبق ذكره، ص(26)

 . 28الميدر نفسو، ص( 27)
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 إا  أَغهٌ   ًٚكٍ  َ ض مٓه  ةهٛظ يٍ  ق أ بذ أٌ ٚ بشو ؽخقبه  يبٍ  ر1

 إيّ  إَغهٌ   ٗ ٔنٕ نى تي شف بٓه يبٕ ٍَٛ بهبذِ  أٔ مُبذيه تُ ٓكٓبه تهبك 

  نإ ٍَٛ ررر ة إا  أَغهٌ مهب و ٔغٛش يهبهو نه قشف ر

 نُهط بكش يو ةإَّ ٚ بق نٓبى أٌ ٚ ً يبٕ  بهن شٚبو ٔ أليبٍ    ٙ ٚيٛؼ جًٛف ر9

 رر ة إا  أَغهٌ غٛش يهبهو نه ،ض  ر داورٔبًغ ٕٚه  ييٛؾو 

ًٔٚكٍ تيشٚف  إا  أَغبهٌ مهبٗ  َٓبه )) نًيبهٚٛش  ألعهعبٛو  ن بٙ   ًٚكبٍ نهُبهط 

يبٍ دَٔٓبه  أٌ ٚيٛؾبٕ  بكش يببو  تؾبش((   ٛبض ٚؾبٛش يقبب هح  ابٕا  أَغبهٌ  نببٗ 

ٕا  نٕ جت  ن ً ف بٓه يٍ يتم  هةو  نتؾش نكَٕٓى )يديٍٛٛ( ةٓبزِ  ن ابٕا نٛغبق  ن ا

 يُ و يٍ أ ذ  ٔ  ٚسرٌ ةٛٓه يٍ  نذٔل  ْٔزِ  ألخٛشة   تًُ ٓه ٔ  تًُيٓه ر

 ًٔٚكٍ تقُٛف  ن إا  نٗ مالث ةئه  ا 

  ٙن اببٕا  نًذَٛببو ٔ نغٛهعببٛو ٔتغببًٗ بببـ ) ن،ٛببم  ألٔل يببٍ  ن اببٕا(  ْٔبب 

 ن ببق ةببٙ  ن ٛببهة ٔ ن شٚببو ٔ أليببٍ  ٔمببذو  ٔتؾببًما ٚببه  بهن شيشتت ببو 

 ن يببشك نه يببزٚت ٔ ن  ببشس يببٍ  نيتٕدٚببو  ٔ نًؾببهس و  نغٛهعببٛو ٔ شٚببو 

 نشأ٘ ٔ ن يتٛش ٔ ن ركٛش ٔ ننًٛش ٔ نذٍٚ  ٔ شٚو   ؽ ش   ةٙ  ن،ًيٛبه  

 ٔ ن ،ًفر

   )ن اببٕا   ي قببهدٚو ٔ  ج ًهمٛببو ٔتغببًٗ بببـ ) ن،ٛببم  نثببهَٙ يببٍ  ن اببٕا 

تت و بهأليٍ  ٔتؾًم ا  نيًم ٔ ن يهٛى ٔ نًغب ٕٖ  نالدبق نهًيٛؾبو  ْٔٙ يش

 ٔ نًر م ٔ نًرٖٔ ٔ نشمهٚو  نق ٛو ر

  ن إا  نتٛئٛو ٔ نثاهةٛو ٔ ن ًُٕٚو بـ ) ن،ٛم  نثهنض يٍ  ن إا( ٔتؾًم  ق 

 نيببٛؼ ةببٙ بٛئببو َيٛرببو ٔيقببَٕو يببٍ  ن ببذيٛش  ٔ ن ببق ةببٙ  ن ًُٛببو  نثاهةٛببو 

 ٔ  ي قهدٚورٔ نغٛهعٛو 
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 المحىر الثالث 

  3002واقع مؤسساث المجتمع المدوي وحقىق المراة في العراق بعد عام

  3002أوالً / واقع مؤسساث المجتمع المدوي في العراق بعد عام

 ٌ  نًش يت نٕ يف يسعغه   نً، ًف  نًذَٙ ةٙ  نيش ا ٚال ب  ٔجبٕد  نًئبه  يُٓبه 

ٗ فببيٛذ  ن ببرمٛش ةببٙ  نً، ًببف  مهببٗ فببيٛذ  نٕ يببف نكُٓببه غٛببش يٕجببٕدة تاشٚتببه  مهبب

ٔ نًال يو  أل ثش ٔمٕ ه  مهٗ خشٚ و  ن ُيًٛه   نيش يٛو بؾبكم مبهو أَٓبه أفبال  

ر   ههبف  َاغهيٙ بربيهد ٔخهرٛبه  ةئٕٚبو أٔ ههدرٛبو أٔ يُههاٛبو ٔبقبال  ٔبربيبهد 

مغكشٚو يغُٕدة خهسجٛه  أ ثش يُٓه يذَٛو ٔير اشة نثاهةو عٛهعبٛو تس بذ   عبٓهو ةبٙ 

ةببٙ يببٕ ص ة  ن ُببٕ    عبب  ته ن ُببٕ  ٔ ن يببذد ٔباتببٕل  ٜخببش دٌٔ  يقببهً أٔ  هببهس  

 نُغتٙ نهإة ٔمُهفشْه نكم يُٓه ٔبهت،هِ  ألخشٖ
(28)

 ر  

ةهنٕ يف  نز٘ ٚيٛؾّ  نً، ًف  نيش يٙ ٔ نثاهةو  ن ٙ ت ًٛض به َاغهو ٔ نقبش    جيبم 

ةبهن  ش   يٍ  نإٖ  نًٕفبٕةو ببـ ل نً، ًبف  نًبذَٙل مبيٛرو أٌ نبى تكبٍ ييذٔيبو 

أيبش   يؾبكٕ ه  ةٛبّ  2111 أليشٚكٙ ت ذٚذ   بهت،هِ  نذًٚاش هٛو ةٙ  نيش ا بيبذ مبهو 

ٔبخهفو ةٙ مًٕ ت،هسا عهباو  ٔ ن ٙ ٚتذٔ أَٓه يخراو بكم  نًابهٚٛظ  ٔيبذ  ٓبش 

رنببك نببٛظ مهببٗ يغبب ٕٖ  نيببش ا  ٔ ًَببه مهببٗ يغبب ٕٖ  نًُ اببو  نكشدٚببو   ٛببض نببى 

 نبذةف بهت،بهِ ت اٛبق  ٛبهة عٛهعبٛو دًٚاش هٛبو تغ  ف تهك  نابٕٖ  نخهسجٛبو  نلشبٛبو 

هٔتيضٚضْ
(29 )

 ٛض  ٌ  ن لٛٛش  نؾهيم  نز٘ ؽٓذِ  نيش ا أمبش    ب الل  أليشٚكبٙ   

أدٖ  نٗ  ٕٓس أؽبكهل يبٍ  ن ُيًٛبه   نًذَٛبو بينبٓه  ي بذ د نًسعغبه  يذًٚبو يبف 

بيبببل  ن يبببذٚم ٔ نبببتيل  ٜخبببش جبببهً  َغببب،هيه  يبببف  نٕ يبببف  ن،ذٚبببذ  نبببز٘ ةشمبببّ 

الل  ٔيه أدٖ  نّٛ يٍ تتيه  ٔأ ٛهَه  نشغتو  نغبه و  ن بٙ ؽبكهٓه    ب الل ةبٙ     

 أةهدة يٍ تهك  ن ُيًٛه  ٔبينٓه  ٜخش بغتت  نشغتو  نؾبيتٛو ةبٙ ت،بهٔص يش هبو 

                                                           
متروك الفالح، المجتمع والديمقراطية والدولة في البمدان العربية، ميدر سبق ذكره، ( 28)

 . 121ص

 . 120الميدر نفسو ، ص(29)
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 نكهسمو  ن ٙ تغتتق بٓبه  ن بشا
(30)

  ٔن يبذد يسعغبه   نً، ًبف  نًبذَٙ تبى ترعبٛظ 

ٕمبٛو  نيهيبو نًسعغبه   نً، ًبف  ههس مهو ٚ  بٕ٘ ْبزِ  نًسعغبه  عبًٙ ببـ ) نًر

 نًذَٙ  نيش يٙ(  ٔت كٌٕ يٍ يًثهٍٛ ٔيرٕمٍٛ ةبٙ  هةبو  نًسعغبه   نًذَٛبو غٛبش 

 ن كٕيٛببو ةببٙ  نيببش ا  ٔ هَببق ْببزِ  نًرٕمببٛو  ن،ٓببو  نًًثهببو ن هببك  نًسعغببه  ةببٙ 

 ا نيش ا ٔياشْه بلذ د  ٔيذ ٔميق  نًرٕمٛو أْذ ةه  مهيو تهخقق بهٜتٙ
(31 )

 

نٛو ٔ شٚبو دًٚاش هٛبو  نًسعغبه   نًًثهبو ٔ نًُيًبو ةبٙ  نيًم مهٗ  ع اال ر8

   نذٔنٛور نًرٕمٛو ٔةق  ناهٌَٕ ٔ نًٕ مٛق 

دمببى يسعغببه   نً، ًببف  نًببذَٙ غٛببش  ن كٕيٛببو ٔيغببهَذتٓه ةببٙ مًهٓببه يببف  ر2

يسعغببه   نذٔنببو ٔتغببٓٛم يًٓهتٓببه نهٕفببٕل  نببٗ  نلهٚببو  نًُؾببٕدة نتُببهً 

  ن،ذٚذر نيش ا 

 بٛو ةبٙ أعبهنٛت مًبم يسعغبه   نً، ًبف تٓٛئو  نت ٕث ٔ نذس عه  ٔ ن خ ر1

  نًذَٙ ر 

 نيًم مهٗ تيشٚف  نً، ًيه   نذٔنٛو بًسعغه   نً، ًف  نًبذَٙ  نيش يبٙ  ر9

نتُهً ماليه  تيهٌٔ ٔتًثٛم  نيش ا بهنًغ ٕٖ  نً هٕا ٔ ؽ ش    نً، ًبف 

  نيش ار نذٔنٙ بًغهَذة 

  يهيو تُغٛق بٍٛ يخ هف يسعغه   نً، ًف  نًذَٙ ر  ر1

 ن  تٛق يش س    أليى  نً  ذة ٔ نخهفو ب إا  أَغهٌ ر  نغيٙ  ن،هد  ر9

  نغيٙ نتُهً  ألًَٕرإ  أليثم نًسعغه   نً، ًف  نًذَٙ  نيش يٙ ر  ر9

مًهٌ مًم  نًسعغه   نًذَٛو غٛش  ن كٕيٛو بيٛذ   مٍ عبٛ شة يسعغبه   ر1

 نذٔنو ٔ ن بذخال   ن ضبٛبو ٔ ن هدرٛبو  ٔيُبف  عب لالل ْبزِ  نًسعغبه  ةبٙ 

 نألغش ك  نغٛهعٛو ٔر    نًقه و  نخهفو ر  ن شٔٚأل ٔ نذمى

                                                           
 . 10ـ  9عي، المجتمع المدني في العراق، ميدر سبق ذكره، صكوثر عباس الربي(30)

المفوضية العراقية لمؤسسات المجتمع المدني، النظام األساسي لممفوضية في )األىداف (31)
 . 2004/ 5/ 1العامة( في 
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 أعٓهو ٔ نذمى أَؾهً ٔتريٛم يُيًه  ٔجًيٛه   إا  أَغهٌ  ٔ نًبشأة  ر4

ٔ ن رٕنو ٔ ن هتو ٔ نشٚهمو ٔ نؾتها  ٔةق  نًيهٚٛش  ن نهسٚو ٔ أَغبهَٛو 

 ٔ نذًٚاش هٛو ر 

تؾببشٍٚ  نثبببهَٙ  29(  نقبببهدس مببٍ عبببه و    بب الل ةبببٙ 91ٔٚببُيى  نابببش س سيببى )

2111
(32)

  هشٚاببو مًببم يُيًببه   نً، ًببف  نًببذَٙ  ن ببٙ ٚ هببق مهٛٓببه تٕفببٛف 

أٚو يُيًبو أٔ يسعغبو  برَٓه نًُيًه  غٛش  ن كٕيٛو   ٛض تيشف ٔةق ْز   ناش س 

جشٖ ترعٛغٓه نهاٛهو بُؾهه ٔ  ذ أٔ أ ثش يٍ  ألَؾ و  ٜتٛو ا 
(33 )

 

  تاذٚى  نًغهمذ    أَغهَٛو ٔيؾهسٚف  أغهمو ر 

   إا  أَغهٌ ٔ ن ٕمٛو بٓه ر يُهفشة ينهٚه 

  مًهٛه  ترْٛم  نًُههق  نغكُٛو ٔ مهدة تٕهٍٛ  ن،ًهمه   نتؾشٚو ةٛٓه ر 

  ألمًهل  نخٛشٚو ـ  ألَؾ و  ن يهًٛٛو ٔ نق ٛو ٔ نثاهةٛو ر  

  مًهٛه   نً هةيو ٔ نقٛهَو ر 

  نتٛئورمًهٛه   ًهٚو   

  ٘ن ًُٛور ألمًهس   ي قهد ٔ  

 هٛو ر  ن شٔٚأل نهًًهسعه   نذًٚاش  

  نًذَٙرت ٕٚش  نً، ًف   

  ن شٔٚأل نهًغهٔ ة بٍٛ  ن،ُغٍٛ ر  

  أٔ أ٘ َؾهه غٛش سب ٙ ٚخذو  نًقه و  نيهيو ر 

                                                           
 172ـ  159، ص2004ينظر : نص القرار في جريدة الوقائع العراقية، اليادرة في آذار (32)
. 

 و .الميدر نفس( 33)
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   نببٗ  أليغببهو 2111ٔتاغببى يسعغببه   نً، ًببف  نًببذَٙ ةببٙ  نيببش ا بيببذ مببهو        

 ٜتٛو ا
(34)

     

 يُيًه   إا  أَغهٌ ر  ر8

ٙ  ًغ ؾببرٗ  نًسعغببه   نخٛشٚببو )يببذ تكببٌٕ يسعغببه  تُؾببو بببذمى خببهسج ر2

  نؾٛا ص ٚذ(  أٔ يسعغه  دُٚٛو ر

  ن ُيًٛه   نُغٕٚو ٔ نؾتهبٛو ر  ر1

يُيًببه  ٔيسعغببه   ي ببذ د نًسعغببه   ن اتببو  نغببهباو ٔ ن ببٙ مًهببق مهببٗ  ر9

 تلٛٛش أعًهدٓه تًهؽٛه  يف ي  هته   نًش هو  ن،ذٚذة  هنُاهبه   نًُٓٛو ر 

  يُيًببه  ت ببهٔل هببش  بشَببهيأل مًببم ٔهُببٙ نًٕ جٓببو مببلٕه    بب الل ر1

 ٛببض ت ببشؿ ْببزِ  نًُيًببه  ٔ نًسعغببه  مهببٗ هببش  يٕمببٕ   نٕ ببذة 

  نٕهُٛو  نيش يٛو َٔتز  ن هدرٛو ٔ ن يقت  نيشيٙ ر 

ًٔٚكٍ تتٛهٌ ٔ يف يسعغه   نً، ًبف  نًبذَٙ ةبٙ  نيبش ا يبٍ خبالل  نُابهه  ٜتٛبو ا 
(35 )

 

أٌ  ستتهه يٛهو بيل تُيًٛه   نً، ًف  نًذَٙ به   الل  نيغكش٘ نهيش ا  ر8

ٕ ه  ٔتغببه     ببٕل  نببذٔس  ن اٛاببٙ  نببز٘ ًٚكببٍ أٌ تسدٚببّ ْببزِ ٚ بش  ؽببك

  ن ُيًٛه  ةٙ  نيش ا  ن،ذٚذ ر 

بشٔص ي هٔ    نغبه و ي،بذد   نربشك  نٕفبهٚو ٔ ن ٕجٛبّ مهبٗ تُيًٛبه   ر2

ٔي هٔنببو  2111َٛغببهٌ  4 نً، ًببف  نًببذَٙ  ن ببٙ بببشص  ةببٙ  نيببش ا بيببذ 

 أد س٘  نًبشيى عه و    ب الل ت ذٚبذ  ت،هْهتٓبه ٔ ش  ٓبه بًٕجبت  أليبش 

 ( يٍ عه و   د الف  نًسي و ر 91)

عيٙ  ن كٕيو  نيش يٛو  نٗ ت ذٚذ أعظ ٔمًم ٔ ش بو يسعغبه   نً، ًبف  ر1

 نًببذَٙ ٔ ألؽببش ف مهٛٓببه   ٛببض يهيببق  ن كٕيببو ب رعببٛظ ٔص سة نؾببسٌٔ 

يُيًه   نً، ًف  نًذَٙ  ٔتر ٛذ أٌ ْذةٓه  ن ُغبٛق ببٍٛ يُيًبه   نً، ًبف 
                                                           

 . 11ـ  10ينظر : كوثر عباس الربيعي، ميدر سبق ذكره، ص(34)

 . 3ـ  2الميدر السابق، ص(35)
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ٚببو  ٔ يكهَٛببو ت ٕسْببه ةببٙ  هنببو تشعببٛا  نتببش يأل  نًببذَٙ ٔ نغببه و  ن ُرٛز

 نذًٚاش هٛببو ٔتاببذيٓه ةببٙ  نيببش ا عببب   ٕل  نببٗ يسعغببو تاببٕو بهن ُغبببٛق 

 ٔ ن ُيٛى بٍٛ يسعغه   نً، ًف  نًذَٙ ٔ نغه و  ن ُرٛزٚو ر 

أٌ  ؽ ش ه  نيذٚذ يٍ  نذٔل  نًهَ و نهًغبهمذ   ةبٙ  مبهدة أمًبهس  نيبش ا   ر9

، ًببف  نًبذَٙ  يبهد  نبٗ أٌ ت خبز أغهببت تابذٚى  نًغبهمذ    نبٗ يسعغبه   نً

 نًسعغه   ن بهبف  نخٛبش٘ ٔ أَغبهَٙ ن  يبٗ بًغبهمذ    نبذٔل  نًهَ بو  

 ْٔز  يه ٚ ش  أ ثش يٍ تغه ل ؟ ر

أٌ ترعببٛظ أٔنببٗ تُيًٛببه   نً، ًببف  نًببذَٙ  نيش يببٙ ةببٙ  نخببهسإ ٔت ذٚببذ    ر1

 / 21نُذٌ مُذيه ؽكهق يُيًو يٍ أجم  نً، ًف  نًذَٙ ٔ نذًٚاش هٛبو ةبٙ 

ٔعببيٛٓه نًش يتببو  َ ٓه ببه   اببٕا  أَغببهٌ ٔتٕهٛببذ  نً، ًببف  2112/  82

 نًببذَٙ ٔ نذًٚاش هٛببو  ٚثٛببش تغببه ل مببٍ دٔس ْببزِ  نًُيًببو ٔغٛشْببه ت،ببهِ 

  َ ٓه ه   إا  أَغهٌ  نخ ٛشة بيذ يش هو     الل ٔيٕيرٓه ر 

ٔباببذس تيهببق  أليببش بببهنيش ا ةببٙ يٕمببٕ  يسعغببه   نً، ًببف  نًببذَٙ ت،ببهٔص  

ه  َٕٓببه  هجببو  نببٗ  َٕٓببه مببشٔسة يه ببو  خهفببو ٔأٌ  نببتالد تًببش بًش هببو ب اببذٚشَ

تلٛٛش ٔ عف ٔؽهيم   أليش  نز٘ ٚ ٛح ةشفو مًُٛو  ع ثًهسْه ةٙ  سعهً بُهً جذٚبذ 

س عببا ٔيغبب ًش ن ،ببهٔص تياٛببذ   ٔت ببذٚه  ٔأخ ببهً  نًهمببٙ  ناشٚببت ٔ نتيٛببذ ةببٙ 

ةٛٓبه  ن لٛٛبش ٔتبذ مٛهتٓه تهسٚا ت ٕس ْز   نتهذ  ٔبلل  نُيش مٍ  ن شٚابو  ن بٙ تبى 

ٔ عبباهههتٓه  ةببرٌ ٔ يببف  ن ببهل ٔ نًقببه و  نيهيببو ٚرشمببهٌ  نيًببم مهببٗ فببٛهغو 

يؾببشٔ  عٛهعببٙ ٔ ييببٙ ٔي ببٕ صٌ ٚ ربب   ن اببٕا ٔ ن شٚببه  ٔٚ ببٛح نهؾببيت سيهبببو 

ٔيغهًنو  نغه و ٔ ق  خ ٛهسْه ٔتلٛٛشْه بٕعهدم عهًٛو  ٔدةف  ن لٛٛش بهت،هِ تُرٛبز 

رنك  هّ   ًٚكٍ بً،شد تٕجّٛ  نُاذ عٕ ً نه لٛٛش ؽكال  يثم ْز   نًؾشٔ   مهٗ أٌ 

ٔينببًَٕه  أٔ ألنٛهتببّ أٔ َ هد،ببّ  ٔ ًَببه بإٚ،ببهد  نتببذٚم  ناببهدس مهببٗ  ٚ،ببهد  ن هببٕل 

 ن اٛاٛو نه  ذٚه  ٔ نًؾه م ٔ نغٛهعبه   ن بٙ  هنبق ٔنًبه تبضل مبٍ تابذو  نً، ًبف  

ٛببذ بُببٗ جذٚببذة ٔت ببٕٚش يُيٕيببه  عٛهعببٛو ٔ ي قببهدٚو ٔ ج ًهمٛببو يببهدسة مهببٗ تٕن

ٔي ،ببذدة ت،يببم يببٍ  ن  ببٕس مًهٛببو يغبب ًشة ٔةاببه  نً  هتببه   نً، ًببف ٔ   ٛهجهتببّ  

ٔٚتذٔ أٌ يسعغه   نً، ًف  نًذَٙ ٔ ذْه  ن ٙ ًٚكٍ أٌ تُٓل بًًٓو  ٓبزِ ؽبشه 
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أٌ ٚكٌٕ ي، ًيه   اٛاٛه  
(36)

  ٔيذ أنضو  نذع ٕس  نيش يٙ  شؿ  نذٔنبو مهبٗ تيضٚبض 

دمًٓبه ٔت ٕٚشْبه ٔ عب االنٛ ٓه ٔت اٛبق  ألْبذ ف دٔس يسعغه   نً، ًف  نًبذَٙ ٔ

 نًؾشٔمو نٓه  ٔٚ رتٗ رنك يٍ ا
(37)

 

عبببٍ  نابببٕ ٍَٛ ن ًهٚبببو يسعغبببه   نً، ًبببف  نًبببذَٙ ٔ نًؾبببهس و ةبببٙ سعبببى  ر8

 نغٛهعببه   أد سٚببو ٔتيضٚببض   ْ ًهيببه   نًؾببشٔمو نهًببٕ هٍُٛ ٔ ن خرٛببف 

ن كٕيبو يٍ ٔهرة  نُض مه    ج ًهمٛو ٔيش يتو مًبم  ن كٕيبو  نً هٛبو ٔ 

   ت هدٚور

تٕمٛو ٔ ميٙ  نغٛهعه  ٔ نكٕ دس  أد سٚو  نًكهرٍٛ ب ُرٛز  نإ ٍَٛ ٔمهيو  ر2

 نؾبببيت بهنبببذٔس  نًٓبببى نًُيًبببه   نً، ًبببف  نًبببذَٙ ب ٕمبببٛح  نقبببال ٛه  

ٔ نًغبببسٔنٛه  ٔمبببًهٌ  ؽببب ش    ن،ًٛبببف ةبببٙ  هبببهس  ن  بببٕس   ي قبببهد٘ 

 ر ٔ  ج ًهمٙ بًه ةٛٓه  ن شٚو   ي قهدٚو ٔتٕصٚف  نغه ه 

ٔمف يُٓأل ؽهيم نهؾرهةٛو ٚيضص  شٚو  نٕفٕل  نٗ  نًيهٕيه  يبٍ خبالل  ر1

عبٍ  نابٕ ٍَٛ ٔ نغٛهعبه   نًيُٛببو ببإنض و  نًبٕ رٍٛ  نشعبًٍٛٛ ٔ نًسعغببه  

بهنكؾف مُٓه نه،ًٕٓس مٍ هشٚق يسعغه   نً، ًف  نًبذَٙ ٔتيتئبو سأط 

  نًهل   ج ًهمٙ  نيش يٙ ةٙ  ن ًُٛو ر  

ش ا ٚك غت ٔجٕد يسعغه   نً، ًبف  نًبذَٙ أًْٛبو ٔةٙ  شٔف  هن ٙ ًٚش بٓه  ني

 ٜتٛوا ع ثُهدٛو نألعتها 
(38 )

   

                                                           
د.نبيل محمد سميم، مؤسسات المجتمع المدني والبنات السياسي في العراق، مجمة الدراسات (36)

 . 21، ص2006، 32و  31الدولية، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، العددان 

.. إستكمال منظومة  2010ـ  2007واًل .. إستراتيجية األمن القومي لألعوام العراق أ( 37)
لغات التعويضات، جريدة المدى  القيادة والسيطرة .. والعمل عم  إطفات الديون وا 

 ، االنترنيت : 22/9/2009
http://www.almadapaper.net?paper.php? 

 . 23ـ  22الميدر نفسو، ص( 38)
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ٔمف  ألصيو أٔ  نكهسمبو  نً رهيًبو  ن بٙ ًٚبش بٓبه  نيبش ا  بغبتت    ب الل  ر8

ٔعٛهعببهتّ ٔيببه تشتببت مهٛببّ يببٍ َ ببهدأل عببهتٛو   ن ببٙ ٚ،ببت أٌ تببذةف  ن،ًٛببف 

ا  نٕ ييٛبو ٔ نُخت  نٕ مٛو بؾكم خبهؿ  نبٗ  نت بض مبٍ  ألعبهنٛت ٔ ن بش

ٔ نًٕمٕمٛو  ن ٙ ًٚكٍ أٌ تخبشإ  نتهبذ يبٍ  نٕمبف  نبز٘ ًٚبش ببّ ٔٔيبف 

تذ مٛهتّ  ٔٔمف  نإ مذ  ألعهعبٛو نتُبهً جذٚبذ  ٔ نبز٘ ٚيُبٙ تيضٚبض  نتُبٗ 

 ن ٙ تسعظ نثاهةو ٔيٛى ت ُهعت يف  ن  ٕس ٔ نابٛى  ألعهعبٛو  ماهةبو تي بشف 

ى  ٕل يه ْبٕ يخ هبف بهٜخش  ًه ْٕ    ًه َشٚذِ  ٔتسيٍ بهن ٕ س ٔ ن رهْ

مهٛببّ أٔ يببه ًٚكببٍ   خبب الف مهٛببّ  ٔٚ ببق  ن،ًٛببف  نًؾببهس و ةببٙ  ن ٛببهة 

 نغٛهعببٛو ٔب آببى ةببٙ  ن يتٛببش مببٍ  س دتٓببى دٌٔ يٛببٕد  ٔ ببم رنببك   ًٚكببٍ 

 ٔي ًهعببكوتقببٕس ت اٛاببّ دٌٔ ٔجببٕد يسعغببه   نً، ًببف  نًببذَٙ يُيًببو 

مٛبو ٔ نثاهةٛبو ٔةهمهو ةٙ يخ هف  نً،ه    نغٛهعبٛو ٔ  ي قبهدٚو ٔ  ج ًه

 بًيُهْه  نيهو ٔ نؾهيم ر

ًٚكٍ ت،هٔص  نكثٛش يٍ  ألهش ٔ نياليه   ن اهٛذٚو ةٙ  نً، ًف  نيش يٙ يبٍ  ر2

خالل يسعغه   نً، ًف  نًذَٙ  ن بٙ تربشك يٛبٕد   غٛبش يٕمبٕمٛو مهبٗ 

  ن ٛهة  نغٛهعٛو ٔمًهٛهتٓه ٔيسعغو  نغه و ٔأجٓضتٓه بؾكم خهؿ ر

 ٔألمُببٙأؽببكهل  ن ُببٕ   ناببٕيٙ    ببٕ ً ًٚكببٍ نًسعغببه   نً، ًببف  نًببذَٙ  ر1

ٔ ن هدرٙ  ن ٙ تًٛض  نً، ًف  نيش يٙ  ٕٔٚةش نٓه  يكهَٛو  نًؾهس و  نٕ عيو 

 ٔ نًؾبهس ؤ نريهٛو  ن ٙ ت ٛح نه،ًٛف  نًغبهًْو ةبٙ تُيبٛى ٔ د سة ؽبسَٔٓى 

 ةٙ سعى ٔتُرٛز  نغٛهعه   نيهيو  ن ٙ ت اق يقهن ٓى ٔأْذ ةٓى ر

 نًذَٙ ينٛه  ت اق يذس   ييابٕ   ٔياتبٕ   يبٍ ٚ ٕ ةش ةٙ يسعغه   نً، ًف  ر9

 ن ٕ صٌ بٍٛ  نًقهنح  نخهفو ٔ نًقهنح  نيهيو  ن بٙ   ًٚكبٍ أل٘ ي، ًبف 

أٌ ٚإو ُٔٚٓل ٔٚغ اش دٌٔ  ن رهمم  نًغب ًش بًُٛٓبه  تهبك  ٜنٛبه  ت ًثبم 

ةًٛبببه ٚبببٕةشِ  نبببشأ٘  نيبببهو  نبببز٘ تتهبببٕسِ يسعغبببه   نً، ًبببف  نًبببذَٙ متبببش 

ٓه يٍ جٓبو ٔبُٛٓبه ٔببٍٛ  نذٔنبو أٔ   بذٖ يسعغبهتٓه يبٍ  ن رهمال  ةًٛه بُٛ

جٓو يخشٖ   ر  يه جشٖ  أخالل بٓز   ن ٕ صٌ   ٛبض   ٔجبٕد نبشأ٘ مبهو 

  اٛاٙ دٌٔ يسعغه  ي، ًف يذَٙ  اٛاٛو ر
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تٕةش يسعغه   نً، ًبف  نًبذَٙ أهبش   نه رهمبم  نغبهًٙ ًٚكبٍ أٌ تلٛبش يبٍ  ر1

هدرٛو ٔ نذُٚٛو(   ن بٙ مبهدة  ؽكم ٔجْٕش  نقش مه   ن اهٛذٚو ) نإيٛو ٔ ن 

يببه ٚكببٌٕ  نً، ًببف برعببشِ  نخهعببش  أل تببش ةٛٓببه   نببٗ فببش مه  ي كٕيببو 

بهنإ مذ ٔ ٜنٛه   ن ٙ تٕةشْه يسعغه   نً، ًف  نًذَٙ  ٔتُيٛى  نياليه  

 نغٛهعببٛو ٔ  ي قببهدٚو ٔ  ج ًهمٛببو بببٍٛ أةببش د  نً، ًببف يببٍ جٓببو ٔبٛببُٓى 

  نٗ تٕعٛف ْهيؼ  ن شٚو ر ٔبٍٛ  نذٔنو يٍ جٓو يخشٖ  بًه ٚسد٘ 

ًٚكببٍ  ناببٕل أٌ َ،ببه  أ٘ يؾببشٔ  نه لٛٛببش ٔ أفببال  ٔنه ًُٛببو  نؾببهيهو  نًغبب ًشة 

ٔنه اببذو ٚ  ببهإ  نببٗ تنببهةش جٓببٕد  ببم  ألةببش د ٔ نرئببه  ٔ ن،ًهمببه  ٔ ألهببش ف 

ٔس  ْببه ٔيقببهن ٓه ةببٙ  ن ٛببهة   َ ًهً تٓببهٔ نًكَٕببه    ج ًهمٛببو مهببٗ  خبب الف 

ج ًهمٛببو ٔ ن ًُٕٚبو ٔيؾبهس  ٓه يؾببهس و ةيهٛبو ٔ اٛاٛببو  نغٛهعبٛو ٔ  ي قبهدٚو ٔ  

 يٍ خالل يسعغه   نً، ًف  نًذَٙ ر  

  3002ثاوياً / واقع حقىق المراة في العراق بعد عام 

 نغٛهعٛو ةٙ  نيش ا يُز ترعٛظ  نذٔنبو  ٔ ألَيًو ٌ  نًال   نذعهتٛش ٔنلو  ألمالو 

 نيش يٛببو ت  ببذث نلببو  اببٕا  أَغببهٌ ٔ نذًٚاش هٛببو ٔ س دة  نؾببيت  ٔنكببٍ  ن اٛاببو 

ٔ نٕ يف غٛش رنك   ٛض ت هٔل  نبُيى  نغٛهعبٛو  ن بٙ يبشا بٓبه  نيبش ا أٌ تتبذٔ بإَٓبه 

 بهيال   َيى دًٚاش هٛو  ٔ َٓه تًثم  أسد ة  نؾيتٛو  ٔت  شو  إا  أَغهٌ    ش يبه  

 ةٙ  م  ن ه   ر

غٛش أٌ يه تُـ مهّٛ  نذعهتٛش ٔيه ٚاذيّ  أمالو ٔنلو  نًُهعته    ٚخربٙ  ن اٛابو 

 نًببشة  ألٌ  نذعببهتٛش نببى تقببتح يببهٌَٕ  ن كببى ٔ نياليببه   نغٛهعببٛو  ْٔببٙ ي،ببشد 

)نٕ دح( تقذس ةٙ  نًُهعته   ٔتلٛش ةٙ  نًُهعته   ٔيذ تتاٗ أٔ تيذل يبٍ دٌٔ أٌ 

٘ ييُٗ  ةهى تكٍ  ابٕا  أَغبهٌ يٕجبٕدة ةيبال     بًيُهْبه  نغٛهعبٙ  ٚكٌٕ نزنك أ

ٔ  بًيهَٛٓه   ج ًهمٛو  ةهنغه ه  نى تكٍ ييُٛو ب ُرٛز يتهد   إا  أَغبهٌ   بٗ 

 ًببه جببهً  ةببٙ  نذعببهتٛش  ٔ ببهٌ  نٓببذف  نببشدٛظ ألٚببو عببه و باهًْببه  ه ًببو  ٔ ببهٌ 

ٓه  م  نٕعهدم  خبهسإ  هبهس أ٘  نٓهجظ  أليُٙ  تٛش    نٗ دسجو  ن ٙ ٚتٛح  ع خذ ي

يهٌَٕ  ٔبلل  نُيش مٍ  ألعتها  ٔ هٌ  نًتشس د دًه   نذةه  مٍ  نذٔنبو ٔ نؾبيت  
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ٔيٕ جٓببو  ن ببايش  نببذ خهٙ ٔ نخببهسجٙ ٔت اٛببق  أليببٍ ٔ نشةهْٛببو  ٔسغببى رنببك ةببإٌ 

 أليببٍ نببى ٚ  ابببق ةهع ؾببش   ن،شًٚبببو  ٔترببهيى  نراببش ٔ َ ؾبببش  نرغببهد  ٔتبببذْٕس  

و  ٔترهيًق يؾكهو  نذٌٕٚ  ٔةٙ ْزِ  نيبشٔف نبى ٚتبق  بق يبٍ  ألٔمه    ي قهدٚ

  إا  أَغهٌ نى ُٚ ٓك ر 

نبى تهابٗ ت غبُه  يه ٕ به    بٗ بيبذ صٔ ل  نُيبهو  نغبهبق ةبٙ   أَغهٌ ٌ  هنو  إا 

 نيش ا ٔمهبٗ  نبشغى يبٍ عبٍ يبهٌَٕ جذٚبذ نهذٔنبو  ٔ نبز٘ ٚ  بٕ٘ مهبٗ  نيذٚبذ يبٍ 

ْبز   نابهٌَٕ مهبٗ  ن بض و  نيبش ا  ٔتر ٛبذ   أَغبهٌ نًٕ د  ن ٙ تكرم ٔتقٌٕ  ابٕا 

بهنإ ٍَٛ ٔ نًٕ مٛق  نذٔنٛو      ٌ بيبل يبٍ تهبك  نُقبٕؿ باٛبق َقبٕؿ مهبٗ 

 نذٔنبو  ترعبٛظ نٕسا تؾهبّ  م  نُقٕؿ  ن ٙ َقق مهٛٓه  نذعبهتٛش  نيش يٛبو يُبز 

 بٓهر  نض و  نٛو  نيش يٛو ٔن ذ  نٕٛو  أ٘  َٓه باٛق َقٕؿ دٌٔ ت تٛق  ٔ

ةببٙ   هبببو ْببزِ  نٕمٛاببو  نذعبب ٕسٚو   ٔأعببًٓقناببٕٖ  نغٛهعببٛو  ن ببٙ جببهً   ٌ جًٛببف  

ٔ ناهََٕٛو ٔ ن ٙ تى  ن ٕيٛف مهٛٓه نى تيًم بٓه بؾكهٓه  نذعب ٕس٘ ببم س  بق تخهنرٓبه 

 نٕ يبف    ٔيذ مًهق بيل  نابٕٖ يُٓبه مهبٗ ةبشك عٛهعبو   يبش أل ٛهٌةٙ بيل 

 ٔ نُرٕر  نًغهح ر   أسْهامتش عٛهعو 

غى يببٍ  ٌ تؾببكٛم  نًُيًببه  ٔ ن،ًيٛببه   ن ببٙ تيًببم ةببٙ يٛببذ ٌ ٔنكببٍ مهببٗ  نببش

 ببهْشة  ٚ،هبٛببو     أَٓببه تيببهَٙ يببٍ  نيذٚببذ يببٍ  نيببٕ ْش  أفببتح نً، ًببف  نًببذَٙ  

بغتت  ٔأٚنه نغهتٛو  ن ٙ ٚيذ جضً  يُٓه يٕسٔث  ج ًهمٙ ٔجضً   بغتت  نختش   

ًٕ ببه   ن لٛٛببت  نببز٘ يببش بببّ  نياببم  نيش يببٙ بؾببكم مببهو  َهْٛببك مببٍ رٔ٘  ن 

 ٔي هٔ   تغٛٛظ رنك  نيًم ر َضٚٓو نً ذٔدة  نلٛش 

ٔتًٛض    إا  أَغهٌ ةٙ  نيش ا  بإَٓه ا 
(39)  

                                                           
ل حقوق اإلنسان والشعوب : مسـاىمات حـول أىميـة حقـوق اإلنسـان باسيل يوسف، في سبي( 39)

، 1988، بغــداد، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، آفــاق عربيــة، فــي الــوطن العربــي والعــالم الثالــث
 . 25ص
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  ابببّ ةبببٙ  نًؾبببهس و  نغٛهعبببٛو  نريهنبببو  ٔةبببٙ  خ ٛبببهس  نُيبببهو  نبببز٘ ٚ،غبببذ 

ٔ ن كٕيبه   ْٔبٕ   نش عبهًي هي ّ  ٔ اّ ةٙ ي هعبتو  ه ًٛبّ  ٔتلٛٛبش 

ل  ٔ ر  جببش   َ خهبببه  سدهعببٛو  ببق   ٚ ً ببف بببّ  نًببٕ هٍ ةببٙ ْببزِ  نببذٔ

 ةنًٍ يٕٛد ٔ غهبه  ٔملٕه ت ذ يٍ  إا  نًٕ هٍ  أٌ نى تهلٓه ر

  اّ ةٙ  شٚو سأّٚ ٔيًهسعو  شٚ ّ  ٔ خ ٛهس أعهنٛت  ن يتٛش  ٔ ر  يٕسط 

بيل يُٓه   ةنًٍ  ؽ ش هه    تتاٙ ٔ  تزس  ٔنر ش   ي ذٔدة  ٔت ق 

 ههدهو  نيإبه   نً ٕييو ر

  نيًببم ٔ نيببالإ ٔ نذس عببو   مببًهَه نكشًٚببو  ن ببٙ تببٕةش  اببّ ةببٙ  ن ٛببهة 

ْٔبببٕ يبببه ببببه  يقبببذس يهبببق  تٛبببش نألةبببش د  ٔ نؾبببٛخٕخورٔ ألجبببش  نكبببهةٙ 

ٔ نً، ًيه   ٔخهفو بغتت  ن  ٕس   ةٙ  نياذٍٚ  نًهمبٍٛٛ  ن بٙ دةيبق 

 نذٔل ر   )) ن ٕجّ   ؽ ش  ٙ((  نٗ   ت،هِ َ ٕ )) نخقخقبو((  ٔ نبٗ 

 ن ًهسط أؽكهل  نُٓت ٔ  ع ثًهس ر هالا  نإٖ  نشأعًهنٛو 

 ٌ  نًًهسعه   ن ٙ ٚإو بٓه  نُيهو  نغٛهعٙ ت،هِ  إا  أَغهٌ ةبٙ  نيبش ا تي ًبذ 

مهببٗ يًهسعببو أيقببٗ  نيُببف ٔبببال مببٕ بو يهََٕٛببو  ٔيببٍ دٌٔ أ٘  م تببهس ن ٛببهة 

 أَغهٌ ٔ إيّ ٔ شٚهتّ  ٔيٍ دٌٔ أ٘  ن ض و بهألمش ف أٔ  نإ مذ  نذُٚٛبو   ٛبض 

 نيُف ةٙ غٛها يسعغه  سعبًٛو أٔ ؽبيتٛو تبذ ةف مبٍ  ن،ًبهْٛش  ٔةبٙ  بم أصد د 

ٔجٕد يٕٖ يًف  تٛشة ٔيسْهو ٔبيٛبذة مبٍ  نغبس ل أٔ  ن غبها  ألَٓبه ٔ بذْه  ن بٙ 

تغرل ٔت هعت  ٔ هٌ هتٛيٛه  أٌ ٚؾ  ذ  نيُف ٔٚغ ؾش٘ ٔأٌ ٚقتح  هْشة عبهدذة  

 نبٗ  نً به ى  نيشةٛبو  يٍ دٌٔ أ٘ غ هً ب رهيى يؾه م  نيُف  يٍ  ن شٔا  ألْهٛبو

ٔ  عبب ثُهدٛو  ٔيببٍ   م اببهل  نيؾببٕ دٙ  نببٗ  نً ببه ى  نيؾببٕ دٛو  ٔيببٍ   عبب خرهف 

ب ٛهة  أَغهٌ  نٗ   ع خرهف ب إيّ ٔيقهن ّ ٔأعش سِ ٔٔي ّ ٔس   ّ 
(40)

 ر 

ةببهن ق ةببٙ  ن ٛببهة  يببهو  نُيببهو  نغٛهعببٙ ةببٙ  نيببش ا برببشك عٛهعببهتٓه ٔبش ي،ٓببه  

تو   ٗ به   ن ق ةبٙ  ن ٛبهة أيبش   خهمبيه  نؾبشٔه يهعبٛو ٔ ن شا  ن ٙ تش ْه يُهع

 نٗ أبيذ  ن ذٔد  ةاذ أع ًش  ْذ س  ن ق ةٙ  ن ٛهة مهٗ َ ها ٔ عبف ةبٙ يييبى ْبزِ 

                                                           
 . 468الميدر نفسو، ص ص( 40)
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 نذٔل  ٔتيذد  أعتهبّ يٍ  ن شٔا  ألْهٛو  نٗ  نًٕ جٓو بٍٛ  ن كٕيو ٔ نًيهسمو 

هببو  ن ببٙ أفببذستٓه بهن،ً  أمببذ و نًغببه و   نببٗ   غ ٛببه    نغٛهعببٛو   نببٗ أ كببهو 

 نً بببه ى   عببب ثُهدٛو ةبببٙ مبببذة دٔل   نبببٗ عبببإه مببب هٚه أمُبببهً يًبببف  نًيبببهْش   

    ،هجٛو   ٛبض تؾبهس  ةبٙ يغبسٔنٛو أمًبهل  نا بم يبٕ   َيهيٛبو ٔؽبتّ َيهيٛبو 

ٔيٛهٛؾٛه  ٔجًهمه  عٛهعٛو يغه و ٔجًهمه   سْهبٛو ٔمقهبه   جش يٛو 
(41 )

 ر 

ةٙ ا  ٛض أٌ  ْذ س  ن ق ةٙ  ن ٛهة ٚ ًثم 
(42 )

   

أمًببهل  نا ببم  نيؾببٕ دٛو  ن ببٙ تبب ى ةببٙ يٓهجًببو  نخقببٕو  ٔٚببزْت مبب ٛ ٓه  ر8

يذٌَٕٛ أٔ مغكشٌٕٚ نى ٚيهيهٕ  ييهيهو أعشٖ  ن شا   ٛض أٌ ُْهنك ةبٙ 

 نيذٚذ يٍ دٔل مهنى  ن،ُٕا يبه ص نبق  ن بشٔا  ألْهٛبو يؾب يهو  هنغبٕد ٌ 

 ٔ ن،ض دشرٔ نقٕيهل ٔجٛتٕتٙ 

  نخقٕو  نغٛهعٍٛٛ ْٔٙ ةٙ تض ٚذ ر ن ٙ تغ ٓذف   أمذ وأ كهو  ر2

  نغٛهعٛو  ن ٙ تإو بٓه  ألجٓضة  أليُٛو أٔ  نإٖ  نًغه و ر   غ ٛه   ر1

 ن ٕٚهو  نًذٖ بً ه ًو أٔ ببال ي ه ًبو   ًبه ٚ بذث ةبٙ يييبى    م اه   ر9

 ْزِ  نذٔل ر

ٔ ن ببق ةببٙ ي ه ًببو مهدنببو   ببق غهدببت أٚنببه  بغببتت  أل كببهو  نيشةٛببو ٔ ن ببشٔا 

 أل مٍ رنك ا  ألْهٛو  ُٔٚ
(43 )

 

  ن يغرٙ ٔ نغ،ٍ  أد س٘ ر   م اهل ر8

  َ ض     م ش ةه  بهن يزٚت  ْٔٙ يهمذة عهدذة ر ر2

                                                           
، فـي مجموعـة رضوان زيادة، اإلسالميون وحقوق اإلنسان : إشـكالية الخيويـية والعالميـة( 41)
، مركـز دراسـات الوحـدة ، بيـروت، حقوق اإلنسان بين الرؤى العالمية واإلسالمية والعربيةاحثينب

، ينظــر : نــاجي عمــوش، ميــدر ســبق ذكــره. وكــذلك  164ـ  163، ص2005، 1، طالعربيـة
 . 469ص

 . 469، ميدر سبق ذكره، صناجي عموش( 42)

 . 470، صالميدر نفسو( 43)
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غٛببها  ببشٔف ي ه ًببو مهدنببو  يببٍ ةببشك ي ببه ى خهفببو ٔي ببه ى أيببٍ  ر1

 نذٔنو   نٗ يُف  نً ٓى خالل يش  م  ن  اٛبق ٔ ن يبزٚت  ن بٙ ت بٕل أ ٛهَبه  

ٔتكهٛببف ي ببهيٙ دةببه    نببٗ   نببٗ أؽببٓش أٔ عببُٕ    يببٍ   تقببهل بهألْببم 

 خ ٛهس ي هيٍٛ يٕ نٍٛ نهغه و  نٗ  ن ٛهٕنو بٍٛ  نذةه  ٔيًهسعو  اّ   نبٗ 

   ع خرهف بهنإ ٍَٛ  نًيًٕل بٓه  ْٔكز  ر

 فببذ س أ كببهو يهعببٛو    ت ُهعببت   ببٗ يببف  نبب ٓى  نًٕجٓببو نهً ًٓببٍٛ أٔ  ر9

 تنخٛى  ن ٓى ٔ نًتهنلو ةٙ  أل كهو ر

عهعٛو  ةٓز   ن ق يرابٕد   أٚنبه   ألٌ  نغبه ه  أيه  ق  ن ً ف بهن شٚه   أل ر1

 ن ه ًو يه ص نق تغ ٕنٙ مهٗ  ن كى بهنإة ٔت هة  مهّٛ بهنإة  ٔ  تغبًح 

  ببٗ بإبببذ ً  نببشأ٘ أٔ  نًُهيؾببو أٔ  نُاببذ     مببًٍ  ن ببذٔد  ن ببٙ تشعببًٓه  

 ٚ نًٍأْز   ن ق 
(44 )

 

نغبه و  نبزنك  ق  نًؾهس و ةٙ  ن كبى ٔ نيًبم ن لٛٛبش  نًغبسٔنٍٛ ٔتلٛٛبش   ر9

ٚغ ًش  ن ه ًٌٕ ةٙ  نغه و  عٕ ً يٍ خالل  ؽخهفٓى  ْٔبز   ألغهبت أٔ 

 يٍ خالل  نإٖ  نًغٛ شة  ن ٙ تغُذْى ر

 ق تكٍٕٚ  أل ض ا ٔ فذ س  نقب ف ٔبُبهً  نُاهببه  ٔ نًسعغبه   ْٔبٕ  ر9

 ق ياٛذ  ٍٛ ٕٚجبذ  نبٗ أبيبذ  ن بذٔد  ٔ ر  يبٕسط ةهكبٙ تكبٌٕ  أل بض ا 

 يٍ بُٛو  نغه و  نغٛهعٛو  ن ه ًور ٔ ن،ًيٛه   نًشخقو جضً   

 ق  ن يتٛش مٍ  نبشأ٘ ٔ نُابذ ٔ نً هنتبو  ْٔبٕ  بق ياٛبذ  نبٗ أبيبذ  ن بذٔد  ر1

  ٍٛ ٚغًح بّ  يًه ٚ،يم ْز   ن ق غهدته  أٔ ْهيؾٛه   نٗ أبيذ يذٖ ر 

 ن ببق ةببٙ  ن شٚببو  نؾخقببٛو  ٔعببشٚو  نًش عببال  ٔ  تقببه   ْببٕ  ببق  ر4

 يُ ٓك بكم  نًيهَٙ ر

يببو  نؾخقببٛو  ْٔببٕ أٚنببه  خهمببف ناببٕ ٍَٛ  نيُببف  ن ببق ةببٙ  نكش  ر81

  نغهدذة ر        

                                                           
. وكـــذلك : نـــاجي عمـــوش، ميـــدر  164ق ذكـــره، ص، ميـــدر ســـبينظـــر : رضـــوان زيـــادة( 44)

 . 470، صسبق ذكره
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أيه بهنُغبتو ن ابٕا  نًبش ة  ةيهبٗ  نبشغى يبٍ  ٌ  نيبش ا يبٍ  نبذٔل  نًقبهديو مهبٗ 

 نًُنبًو  نٛٓبه  تخبهر  هةبو  ن بذ بٛش  ن بٙ تنبًٍ   ترهيٛو ) نغبٛذ ٔ(  ن بٙ تهبضو  نبذٔل

 م ًببذ   مببالٌ ٔيُٓببهإ مًببم  نببذٔل  ن ببٙ  نهًببشأة  نشمهٚببو ٔ ن ًهٚببو  ٔأٚنببه  يببٍ

نهُغبهً  نالتبٙ ٚيؾبٍ ةبٙ  به    )بٛ،ٍٛ(  ن ٙ تهضو  نذٔل ب ٕةٛش  ن ًهٚو ٔ نشمهٚو

ٔ ببزنك  نذعبب ٕس  نيش يببٙ   نُض مببه   نًغببه و ٔغٛشْببه أٔ ت ببق    بب الل  ألجُتببٙ

ـ أٔ   /  84 نًبهدة )  نز٘  ن ضو ةٙ دٚتهج ّ به ْ ًهو بهنًشأة ٔ إيٓبه  ًبه يبشس ةبٙ

ـرٔ  ( أٌ  11تكربم  نذٔنبو  ًهٚبو  أليٕيبو ٔ ن رٕنبورررر ٔيبشس ةبٙ ) نًبهدة  ا( بهٌ

ٔ نقب ٙ  تكرم  نذٔنو نهرشد ٔنألعشة ٔبخهفو  ن ربم ٔ نًبشأة  ننبًهٌ   ج ًبهمٙ

 ٔ نًإيببه   ألعهعببٛو نهيببٛؼ ةببٙ  ٛببهة  شًٚببو تببسيٍ نٓببى  نببذخم  نًُهعببت ٔ نغببكٍ

  يه  ةاذ أ ذ  دس عو أمذتٓه جهييبو نًالدى      َّ نى ٚ ى ت اٛق أ٘ يٍ ْزِ   ن ض

 بلذ د  ٌ  نُغهً ٔ ألهرهل ٚذةيٌٕ مًُه  بهْيه  َ ٛ،و نهُض مه  ةٙ  نيش ا  عًٛه بيذ

ٔيبذ  بيذ تذيٛش يتو يشيذ  أيهيٍٛ  نيغكشٍٚٛ ةٙ عهيش ً 2119/ؽتهه/ 22أ ذ ث 

ه  ( مهٗ  أليم ٚقت ٍ أس يم ٕٚي9ٛ( َغهً مش يٛه  )4 ؾرق ْزِ  نذس عو  ٌ  م )

  نيش ا جش ً  نيُف  نً ض ٚذ ٔ ٌ مذد  ألهرهل  نٛ هيٗ  خز ةٙ  ن قهمذ ر ةٙ

ًٔٚكٍ سفذ ٔمف أٔ ٔ يف  نُغهً ةٙ  نيش ا يٍ خالل يه ٚهٙ ا  
)45(

 

                                                           
ينظر : منذر الفضل، انتياكات حقوق المرأة في العراق والحماية القانونية لحقوقيا في المجتمع (45)

 المدني، االنترنيت : 
http://www.c_we_org/ar/show.art.asp?aid=3774 

 ن المحنة، االنترنيت : اسرات عمي، نسات واطفال العراق مشاىد جديدة م
http://www.muslm.net/vb/forumdisplay.php?f=87 

د.بشرى العبيدي، المرأة والنزاعات المسمحة مقارنة مع وضع المرأة في العراق، مجمة مؤسسة أفاق 
 ، االنترنيت : 2006(، 4لمدراسات واالبحاث العراقية، العدد )

http://www.afaqiraq.org/afaq/moduls.php?name=new@amp.file 

، 2010/  4/  15األوضاع اإلنسانية التي عاشيا العراق خالل السنة السابعة لالحتالل الغاشم، 
 االنترنيت : 

http://www.iwffo.org/index.php?option=com 



رساء                                     3112-1ج -اجملدل الثامن –الكتاب الس نوي   نوري ادلين عالء ا 

 

 

229 

 هْشة ي م  نُغبهً   ٛبض  َ ؾبش   بهْشة  نا بم  نيًبذ ٔغٛبش  نيًبذ َ ٛ،بو  ر8

 ن،ش ٗ ببٍٛ  ن شبٛو ٔغٛشْه   ٛض أٌ  نُغتو  نيهنٛو يٍ  نا هٗ ٔ نإلمًهل

 نًٕ جٓبه  ْبٙ يبٍ   مُبهً ناقف ٔ ن ر،ٛش    نيؾبٕ دٛو أٔ   مُهً نًذٍَٛٛ 

  ةرٙ بيل  نً هةيه  ٚ ى ي بم  نُغبهً ٔسيبٙ جثبثٍٓ ةبٙ ٔ ألهرهل نُغهً 

 أصيو ٔؽٕ س   نًذٌ ر

 هْشة ع،ٍ  نُغهً ٔ  م ابهل ٔ ن يبزٚت  ٔٚكبٌٕ رنبك أيبه نًيهسمب ٓه أٔ  ر2

يبٍ  نًابهٔيٍٛ أٔ  أيهسبٓبهسُْٛو ةٙ  ب ض ص  نًاهٔي ٓه أٔ  تخهرْه ٔعٛهو أٔ

يذ تيشمٍ نالم اهل   يشأة( أنف 11 نًيهسمٍٛ  مهًه  أٌ ُْه  أ ثش يٍ )

مًهٛبه   نًذ ًْبو    مُبهًٔ ن ٕيٛف ٔ نغ،ٍ ٔ ن يزٚت ٔ  م بذ ً بهننبشا 

 ٔ ن كٕيٛو ر  أليشٚكٛوو  ن،غذٚو ةٙ  نًي اال  َ  ْه أعهٕأ َ ؾهس 

 نً  ببذة )يك ببت   أليببىة س ببذ تاببهسٚش فببهدسة مببٍ   ببهْشة تشيببم  نُغببهً ا ر1

مش يٛببو  أسيهببويهٛببٌٕ( 1تُغببٛق  نؾببسٌٔ  أَغببهَٛو( مببٍ ٔجببٕد أ ثببش يببٍ )

ةببٙ بلببذ د  أسيهببو  نببف( 911ـ  111 غببت  نغبب،ال   نشعببًٛو ٔٔجببٕد )

ت شيببم   يببشأة( 811ـ  41 نببٗ أٌ يببه بببٍٛ )  أ قببهً  نٕ ببذْه  ة ؾببٛش 

 نببز٘  ٔ أسْببها ن،شًٚببو  نًُيًببو  نيُببف ٔ نا ببم ٔ  مًببهلٕٚيٛببه  َ ٛ،ببو 

%( يبٍ  88ت يشك نّ  نيهدهو  نيش يٛو  ٔ مهةو نزنك أٌ ُْهنك أ ثش يٍ )

 ألعببش  نيش يٛببو تيٛهٓببه  نُغببهً  بيببذ ةاببذ َٓه  نًيٛببم  نٕ ٛببذ ٔت ببق  ببشٔف 

 َرغٛو ٔ ج ًهمٛو يهْشة ت يشك نٓه  نُغهً ةٙ  نيش ا ر

ةٙ  ي ٓبهٌ  نُغبهً ٔتض ٚبذ مهٗ  نُغهً  ةاذ عهًْق  ٔأمشْه هْشة  ن ٓ،ٛش  ر9

 ببه    مبب ٓهدْه  ٔعببهْى ب شيببهٌ  نر ٛببه  يببٍ  نذس عببو ٔيببٍ  نيببشٔف 

 ن تٛيٛببو نهًُببٕ   ٛببض ٔ جٓببق  نُغببهً مببذة ييهَببهة يُٓببه  مبب ش سْه  نببٗ 

يببٍ سجببهل  تببهس  أناغببش٘ نيببٛؼ ةببٙ بٛببٕ  يببٍ يقببت ٔتيشمببٓه نهببضٔ إ 

  نغٍ نٛ خهـ رٔٚٓه يٍ يغسٔنٛ ٓه ٔغٛش رنك ر

ُغبٙ   ؾبرق يُيًبه   نببذةه  مبٍ  نًبشأة  نيش يٛبو ٔيش يتببو   عب لالل  ن، ر1

نٍ  نبٗ ))مب هٚه  ّٕ  إا  أَغهٌ   ٌ ُْه  ي ف يٍ  نُغهً  نيش يٛبه  ت ب

 نآش   ج ًهمٙ ٔ نغٛهعٙ(( يٍ خالل بٛيٍٓ عبُٕٚه  ةبٙ أعبٕ ا )متٕدٚبو 

 ن،ُظ(  ن ٙ تُؾو د خم  نيش ا ٔخهسجّ  ٔأ ذ  يًثال  ْزِ  نًُيًبه  
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يقببهبه   أجش يٛببو ةببٙ رسٔتٓببه  ٌٜ ن ٓشٚببت َغببهً ٔبُببه     ٌ ت،ببهسة  ن

عُو ر ٔتاذس يُيًو )َغهً بلذ د( أٌ ُْبه  ةبٙ  82ٚ ،هٔصٌ أ ٛهَه  مًش  نـ

 يشأة مش يٛو تتته  ةٙ )عٕا متٕدٚبو  ن،بُظ(  بم عبُو  ببشغى  211 أليم 

أٌ يُيًو يش يتو  إا  أَغهٌ يذ  زس  يٍ  ٌ  ألمذ د يذ تكبٌٕ أمهبٗ  

جشٖ   قهً مًهٛه   نً هجشة بهنُغهً  نالجئه   نٗ  م يٍ عبٕسٚه   ر  يه

 ٔنتُهٌ ر

ٔأخٛش   ةاذ ٌ  نُغهً أل٘ َٕ  جذ٘ يٍ إَٔ    ن ًهٚو  ناهََٕٛو ٔ نانبهدٛو   ر9

  ٗ أٌ يهٌَٕ  نيؾهدش مهد نهيًم ةٙ أغهت  نًذٌ ٔ ألسٚهف  ةاهٌَٕ غغم 

  ألَثببٗ ٛببهة  نيببهس ٔٔجببٕا ههمببو أٔنببٙ  أليببش  ةببٙ يش س تببّ  نً يهاببو ب

 هخ ٛببهس  نببضٔإ ٔسخقببو  نغببرش أٔ  نيًببم ٔ ن يهببٛى ٔ ن ،ببش مهببٗ  ن ببق 

  نؾشمٙ بهنًٛش ث   هٓه عهسٚو  نًريٕلر

ثالثاً / دور مؤسساث المجتمع المدوي في وشر حقىق المرراة فري العرراق بعرد عرام 

3002  

 ْ ًببق يسعغببه   نً، ًببف  نًببذَٙ ٔ أل ببض ا  نغٛهعببٛو ةببٙ  نيببش ا بانببٛو       

 ة يُبببز َؾبببرتٓه      َٓبببه يبببذ أدسج ٓبببه مبببًٍ بش ي،ٓبببه بربيهدْبببه   ي قبببهدٚو  نًبببش

ٔ  ج ًهمٛو ٔ نثاهةٛو  ٔنى تُيبش  نٛٓبه بٕفبرٓه ينبٛو َٕمٛبو ٚا نبٙ تًٛٛضْبه ةبٙ 

 نخ ببها  نغٛهعببٙ  نيببهو   ٛببض يببذيق بهم تهسْببه جببضً   يببٍ  نًغببرنو   ج ًهمٛببو 

هبٗ  بق  نًبش ة ةبٙ  ن يهبٛى تشتكبض م ي هتّٛ نيهيو  ٔةٙ عٛها رنك سةيق ؽيهس   

ٔ ن ٕ ٛببف ٔ نشمهٚببو  نقبب ٛو ٔ  ج ًهمٛببو  ٔمببًهٌ  إيٓببه ةببٙ َ ببها يذَٔببو 

 أل ٕ ل  نؾخقٛو ٔةٙ  ن ٛهة  نغٛهعٛو بإيش س  آه ةٙ  ن قٕٚق ٔ ن شؽٛح 
(46)

 ر 

    أتغببًق ينببٛو  نًببش ة ةببٙ َ ببها  ج ٓببهد   يسعغببه   نً، ًببف  نًببذَٙ بهنغببًه 

  ن هنٛو ا 

                                                           
 . 112ينظر : التقرير األول لمتنمية اإلنسانية العربية، ص(46)
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بكثهةببو  ج ٓهدٚببو غضٚببشة يببٍ  بببهنًشأة نذُٚٛببو  نًشتت ببو   عبب ئثهس  نُقببٕؿ ر8

 أخشٖر ٛض  نُٕ  ٔ نكى يٛهعه  بانهٚه 

   ذ و  نقش   بٍٛ  نً، ٓذٍٚ  ْٔى ٚرغشٌٔ أٔ ٚسٔنٌٕ  نُقٕؿ  نذُٚٛو  ر2

 ر 

دخٕل  نًش ة  نًيُٛو ةٙ  نًٕمبٕ  يبٍ خبالل  ن ُيًٛبه   نُغبهدٛو  نًً بذة  ر1

 مهٗ يغه و ٔ عيو ر 

ٛئببه   نذٔنٛببو  نًخ قببو بهنًٕمببٕ   ٔ ي ببش    ن قببٕس   تض ٚبذ  ْ ًببهو  نٓ ر9

 ٔبهٕسة  نًٕ يف ٔتاذٚى  نًغهمذ  ر

بزنك ينٛو  نًش ة بيذ   جذٚبذ   بٕفبرٓه تؾبكم َقبف  نً، ًبف      ٌ  ةه  هق       

ؽبيهس    أفبال  يببذ تتُبق مهببٗ  نيًبٕو ) نركببش  نٕمبيٙ( مُببذيه َيبش   نببٗ أٌ 

 فببال   ن،ببضً ) ألعببشة(  ٔأٌ   فببال   نكببم ) نً، ًببف( نببٍ ٚبب ى    مببٍ هشٚببق

 فال  ْزِ  ألخٛشة ٚا نٙ يش جيبو ٔمبيٛو  نًبش ة بٕفبرٓه يكَٕبه  أعهعبٛه  ةٛٓبه  

ةببب ى   ْ ًبببهو بابببٕ ٍَٛ  أل بببٕ ل  نؾخقبببٛو    بهم تهسْبببه تنبببًٍ  إيبببه   َغبببهَٛو 

ة ٔتًكُٓه يبٍ  نابذس   ٔ نًبسْال   ن بٙ ت،يهٓبه يؾبهس و أٔ ج ًهمٛو ي غهٔٚو نهًش

ٓه  ٔبهن بهنٙ ي، ًيٓبه  ٔ ًَبه أجبم تُيبٛى مالي ٓبه ببهنضٔإ ٔمبًهٌ ةٙ تغٛٛش أعشت

بيببل  إيٓببه  نتُٛببو  ألعببشٚو  ن اهٛذٚببو  ةنببال  مببٍ  نببذمٕة  نببٗ تيهًٛٓببه  َيكهعببّ 

  ٔألَّ ٚ ٛح نهشجهل  نً يهًٍٛ ٔألهش  نذٔنبو  نًخ هربٍٛ أبُهًْه أٚ،هبٙ مهٗ تشبٛو 

ٔسٔببٙ  ٔنبٛظ بٕفبف  ن يهبٛى  ن يهٚؼ يف َغهً ي يهًه  مهبٗ غبش س  نًُبٕرإ  أل

  اه  أعهعٛه  يٍ  إيٓه ر ةهع  تف رنك ا 

  َٙتكٍٕٚ ي همه  َغهدٛو تهبيو نأل ض ا  نغٛهعٛو ٔيسعغه   نً، ًف  نًذ

 ةٙ  نذٔنو ر

  ٗؽش    نُغهً ةٙ  نٓٛئه   ناٛهدٚو ٔنٕ بُغت مئٛهو ٔيخ هرو يٍ  ضا  ن 

 أخش ر 

  ٍٛه   نً، ًبف  نًبذَٙ ٔمبًُٓه  نغٛهعبٛو ٔيسعغب  أل بض ا ن ُغٛق ةًٛه ب

 ي هنتٓهر ن ُيًٛه   نُغهدٛو ةٙ 
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  نابٕٖ  نغٛهعبٛو   أل بض ا دس إ ينٛو  إا  نًش ة ةٙ بش يأل ٔي هنبت ٔ

ٔيسعغبببه   نً، ًبببف  نًبببذَٙ  بببـ ) ن يهبببٛى   نقببب و   ن ؾبببلٛم   ن شيٛبببو 

  ج ًهمٛبببو ررر  نبببا( ٔ )يذَٔبببو    بببٕ ل  نؾخقبببٛو  ٔ ن ابببٕا  نغٛهعبببٛو 

  نًغهٔ ة  ٔؽيهس  نكٕته ةٙ    ض ا ٔ نإٖ  نغٛهعٛو( ر ٔ  ج ًهمٛو  ٔ

 ةٙ  ُْٔهنك مذة ييٕيه  ٔ جٓق مًم يسعغه   نً، ًف  نًذَٙ ٔدٔسْه       

 َؾش ماهةو  إا  نًش ة  تًثهق أًْٓه ا      

 مخهيو  نًغسٔنٛو ر    ألبيهد  نركشٚو ٔ  ج ًهمٛو ٔ نغٛهعٛو ٔ ناهََٕٛو ر ر8

و يًه ٕٚنذ ةٙ  ألغهت  ألمى تؾشرو  نيًبم ٔتيهسمبّ  ن ضبٛ   نٕ ً تيذد  ر2

 أ ٛهَه  ر

غٛها  نذًٚاش هٛو  نذ خهٛو ٔيه ٚغ  تيٓه يبٍ    كبهس  نًغبسٔنٛه  يبٍ يتبم  ر1

ؽخقٛه  ييُٛو ٔةٙ  ن ش ه   نُغبهدٛو يبٍ يتبم َغبهً ييُٛبه   يًبه ُٚابم 

 دمٕة  نًغهٔ ة بٍٛ  ن،ُظ  نٕ  ذ ر

ٔمببًُٓه  نُغببهدٛو ةببٙ ٔعببو دٔس ٌ خ ببها  ش ببو  نً، ًببف  نًببذَٙ مهيببو  ر9

  نًٕ هٍُٛر نُختو ٔغٛها  نؾش دح  نٕ عيو يٍ 

تًش ض يسعغه   نً، ًف  نًذَٙ ةٙ  نًبذٌ  نشدٛغبٛو ٔمبًٕس دٔسْبه ةبٙ  ر1

  نتهدٚور نًذٌ  نقلٛشة ٔةٙ 

مببذو  نؾببرهةٛو ةببٙ  ن غببهبه   نًهنٛببو ٔخهفببو  نًغببهمذ    نًًُٕ ببو يببٍ  ر9

  نًُيًه   نذٔنٛو ر

 هلٛهٌ   َ ٓهصٚو ٔ نً غٕبٛو أ ٛهَه  رتنه ل  نشٔ   ن  ٕمٛو ٔ ر9

مببذو تببٕةش بببش يأل ٔ مبب و ٔديٛاببو ٔيهبهببو نه ُرٛببز ٔ نغببإه ةببٙ  نؾببيهس    ر1

 ر  نرنرهمو
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 التىصياث

مببًهٌ    ببش و  اببٕا  أَغببهٌ ٔ شٚهتببّ  ألعهعببٛو  هةببو ٔ ًهٚ ٓببه  ْٔببز   ر8

ٚإدَه  نٗ  نذمٕة  نٗ  ن قذٚق ٔيٍ دٌٔ ت ريه  مهٗ  نًٕ مٛبق  نخهفبو 

  نًشأةرأَغهٌ  هةو  عًٛه  نً يهاو ب إا ب إا  

 نيًم  ن،هد ٔ نٓهدف مهٗ مبًهٌ ييشةبو  نُغبهً  هةبو ن ابٕيٍٓ ٔتًكٛبٍُٓ  ر2

يٍ  نً هنتو ب ٕةٛشْه ٔتيضٚضْه ٔيًهسعب ٓه نٓبه  ٔنكبٙ ٚ  ابق ْبز   أليبش 

  مهٗ يٕمٕ   إا ٔبُهتهأٔ د    َٔغهً ةال بذ يٍ تثاٛف  ن،ًٛف  سجه   

ٔيغببسٔنٛهتٓى مببٍ    ببش و  اببٕا  ٜخببشٍٚر  ًببه  بببذ يببٍ  أَغببهٌ نهًببشأة 

تيضٚببض مببًهٌ ٔفببٕل  نًببشأة  نببٗ  نيذ نببو ب شيٓببه  هةببو  ٔ نغببيٙ ن  اٛببق 

 نًغهٔ ة ةٙ  ًهٚو  ناهٌَٕ  ٔمًهٌ أٌ   ٚ ً ف يشتكتٕ  نيُف مذ  نًشأة 

 برشفو  أةال  يٍ  نياها ر

 ٕٚه  ٔةببٙ تيضٚببض َٔؾببش ماهةببو  نذًٚاش هٛببو ٔ نًغببهٔ ة مهببٗ  هةببو  نًغبب ر1

يسعغببببه   نذٔنببببو  هةببببو ننببببًهٌ أٌ   تببببسد٘  نغٛهعببببه    ج ًهمٛببببو 

ٔ  ي قهدٚو بًه ةبٙ رنبك  ن خ بٛو  أًَبهدٙ  نبٗ  د يبو  نيُبف مبذ  نًبشأة 

ٔصٚهدة  ذتبّ ٔ ًَبه ٚرخبز  ت،هْبه  ٔيُ به  يخبش ْٔبٕ يُبف  نيُبف مبذ  نًبشأة 

تبش   ٔ نانهً مهٛبّر يبف مبشٔسة  ن ر ٛبذ ٔ ن ش ٛبض مهبٗ   عب رهدة يبٍ خ

  نُغهً ٔت،هسبٍٓ يف  نيُف ر

أٌ   تشتكت  ن كٕيو أمًهل مُف مذ  نًشأة بر٘ ؽكم يٍ  ألؽكهل  ٔ ٌ  ر9

تنًٍ مذو  ستكها أ٘ يٍ يًثهٛٓه نًثم ْزِ  ألمًبهل  بًبه ةبٙ رنبك  تخبهر 

 ن ببذ بٛش  نياهبٛببو أٔ  ن ردٚتٛببو مببذْى ٔت ببه ى جًٛببف يشتكتٛببّ ٔتيببهيتٓى أٚببه 

مببم ٔيببٕ٘ ةببٙ  َٓببهً  نيُببف مببذ  نًببشأة ٔ ٌ  ببهَٕ   ٔ ٌ ٚكببٌٕ نٓببه دٔس ةه

ٔت خببز خ ببٕ    تنببًٍ  جببش ً مًهٛببو  نًغببهًنو مببٍ  ببم  ببٕ دث  نيُببف 

ةهمهو ٔيسمشة ةٙ  نانهً مهٗ جًٛبف  نًًهسعبه   نًسعغبهتٛو ٔ نً، ًيٛبو 

  ن ٙ تيضص  نيُف أٔ تتشسِ أٔ ت لهمٗ مُّ ر

يبببه  جيبببم  نابببٕ ٍَٛ ٔ نغٛهعبببه  ٔ نًًهسعبببه   نٕهُٛبببو ت ربببق يبببف   ن ض  ر1

 نذٔنٛو  ْٔز  ٚ  هت  نلهً  هةو  ن ؾشٚيه   ن ٙ ت نًٍ تًٛٛض  مذ  نًبشأة 

 ٔمًهٌ أٌ ت رق  ن ؾشٚيه   نٕهُٛو يف  نًيهٚٛش  نذٔنٛو ن إا  أَغهٌر
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 تخقٛـ تؾشٚف ٚيهنأل يؾكهو  نيُف مذ  نًشأة ب،ًٛف أؽكهنّر ر9

يف  ٔمف خ و ٔبش يأل مًم ت هبيٓه  ن كٕيو ٔت ّذمٓه بهَ يهو  ٔبهن يهٌٔ ر9

يسعغببه   نً، ًببف  نًببذَٙ  عببًٛه  نًُيًببه  غٛببش  ن كٕيٛببو ٔ نؾببتكه  

 ٔ ن ش ه   نُغهدٛور

تيضٚض  رهًة جًٛف  نًبٕ رٍٛ ةبٙ  نُيبهو  نابهََٕٙ ٔ نيذ نبو  ن،ُهدٛبو َٔيبهو  ر1

 نق و ةٙ تهتٛو    ٛهجه   نن هٚه  نُهجٛه  ٔمًهٌ  إيٍٓ  ٔرنبك مبٍ 

 ٔت ٕٚش  نًٓهس  رهشٚق  ن ذسٚت ٔغٛشِ يٍ بش يأل بُهً  ناذس   

ٔمببف  عبب ش تٛ،ٛو جذٚببذة نهُٓببٕك بببهنًشأة ترخببز ةببٙ  م تهسْببه  نً لٛببش    ر4

 ن،ذٚبذة ٔتغبب رٛذ يببٍ  نختببش    نذٔنٛببو ٔتس بذ دمببى ٔتيضٚببض ماهةببو  ن كببهةًٕ 

ٔ نًغهٔ ة ٔيُهْنو  ن ًٛٛض َٔتز  نيُفر ٔ ن شؿ مهٗ  ٚ،بهد ينٛبو ٔهُٛبو 

ٔ نابذسة مهبٗ  ن ُغببٛق ر   يغب ٕٖ مبهل يبٍ  نابذسة مهبٗ  تخبهر  نابش س   

ن ُرٛز  أع ش تٛ،ٛو ٔي هبيو ييٕيه  تُرٛبزْه ٔٚكبٌٕ  بم رنبك بهن يبهٌٔ يبف 

 يُيًه   نً، ًف  نًذَٙ  نرهمهور

 نيًم عشٚيه  مهٗ  يهيو َيهو ييهٕيه  ؽهيم مٍ  نًشأة بهن يهٌٔ يبه ببٍٛ  ر81

 ن،ٓهص    نًش ض٘ نإل قهً ٔ نًُيًه   نذٔنٛو ٔ نٕهُٛبو ر    نقبهو يبف 

 ته بو  نًيهٕيبه   نً  قبهو يبٍ جًبف  نتٛهَبه  ٔت هٛهٓبه نه،ًٓبٕس مبًهٌ 

ٔمببًهٌ  نيًببم بٓببه يببف  ن رببه  مهببٗ   ًببهٌ ْٕٚببو  نُغببهً    ببش و  اببٕا 

  أَغهٌ نهًشأة ٔمذو  ن ها  ننشس بٍٓر 

 َؾهً يش ض ٔهُٙ نهذس عبه   نخهفبو ببهنًشأة ٔبًبه ٚٛغبش  جبش ً  ر88

ٕ نٓبه ٔسفبذ  نًيبهْش دس عه  ي كهيهبو ٔر   َربف مبٍ  نًبشأة ٔي هبيبو أ 

  نغهتٛو ٔ  ٚ،هبٛو  ن ٙ ت شأ مهٗ ٔميٓهر

 ٚ،هد ينٛه  يُهعتو ن ًهٚو  نًشأة يٍ  نيُف بقٕسِ  نً يذدة مهبٗ  ر82

عببتٛم  نًثببهل تغببٓٛم  تقببهل  ننبب هٚه يببٍ  نُغببهً بًش  ببض نه ًهٚببو سعببًٛو 

 ٔهٕمٛو ر

 ًهٚو  نُغهً ةٙ  ه   ٔأٔمبه   نُض مبه   نًغبه و ٔيبه ٚغبتآه  ر81

تٓببه يببٍ تببٕتش   ٔأمًببهل مذ دٛببو  ٔ ألؽببخهؿ  نًٓ،ببشٍٚ د خهٛببه  ٔيببه ٚيا

ٔخهسجٛببه   ٛببض تكببٌٕ  نًببشأة مهببٗ ٔجببّ  نخقببٕؿ ْببذةه نهيُببف ٔتكببٌٕ 
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يذستٓه مهٗ  ن ًبهط  ن ًهٚبو ٔههبت  نيذ نبو ٔ  َ قبهف ٔ ن قبٕل مهٛٓبه 

 ي ذٔد  ٔيش مهة     ٛهجه   نخهفو نهُغهً  نالجئه  ٔ نًّٓ،ش  ر

ةٙ يٕ يبف  نغبه و  نيهٛبه ٔةبٙ يش  بض فبُف تيضٚض يؾهس و  نًشأة  ر89

 ناش س ٔن،هٌ ٔٔةٕد  نًرهٔمه  يٍ  جم   الل  نغبالو ٔن،بهٌ  نًقبهن و 

 نٕهُٛو  مٍ هشٚق  ص نو أؽبكهل  نًيٕيبه   ن بٙ تي بشك تهبك  نًؾبهس و  

ٔيُح  نرشؿ بهن غبهٔ٘ ببٍٛ  نًبشأة ٔ نشجبم ٔمهبٗ أعبهط يتبذأ  نكربهًة   

 هدف ر   ينهيٍٛ مهدنور  ًه   بذ يبٍ غٛش ٔجيم ةشفو  ن شيٛو ةٙ  نٕ

(( بؾرٌ  نًشأة ٔ نغالو ٔ نز٘ 211)8121تريٛم يش س ي،هظ  أليٍ سيى )

((ر ٔ نيًبم 2111)8911أ ذ مهّٛ يش س ي،هظ  أليٍ بؾرٌ بهنيش ا سيى )

مهٗ أٌ تؾهس   نُغهً يؾبهس و ةهمهبو ٔمهبٗ يبذو  نًغبهٔ ة يبف  نشجبم ةبٙ 

ه   نغببالو ٔ نًقببهن و  نٕهُٛببو ٔ ٌ  نًرهٔمببه   ن ببٙ ت،ببش٘ بؾببرٌ  ترهيبب

تؾهس  ةٙ  نه،هٌ ٔ نتيثبه   نذبهٕيهعبٛو  ٔ ٌ ٚب ى تيضٚبض يبذس تٓه ةبٙ ْبزِ 

  نً،ه   بكهةو  ألؽكهل  هن ذسٚت ٔبش يأل بُهً  ناذس  ر

 نيُهٚو بًٕمٕ   أليٍ  أَغهَٙ نهًشأة ب،ٕ َتبّ  هةبو  عبًٛه ةًٛبه  ر81

ٔ  جتببهسٍْ مهببٗ يًهسعببو ٚ يهببق بًُببف ٔييهيتببو  ببه     ت،ببهس بهنُغببهً أ

أمًهل  نتلهً ٔ نبذمهسة أٔ أٚبو أمًبهل مبهسة ٔيُٓٛبو نهكش يبو أٔ  عب لالنٓه 

 ًٕمٕ  أٔ  شيض جُغٙ أٔ تيشٚنٓه نها م ٔ نيإببه   نقبهسيو خبهسإ 

 ههس  نؾشمٛو  ناهََٕٛو يف  ن ر ٛذ مهٗ يش جيبو  ن ؾبشٚيه   نُهةبزة ٔ ص نبو 

شأة ٔ بزنك تؾبشٚف يبٕ ٍَٛ  م يه ت نًُّ يٍ َقٕؿ تؾكم مُره مبذ  نًب

جذٚبذة نغبذ  نبُاـ  ن ؾبشٚيٙ  نبز٘ ٕٚ جببّ  نيذٚبذ يبٍ ييبهْش  نيُبف  ن ببٙ 

ت يببشك نٓببه  نًببشأة  يببف  ن ر ٛببذ مهببٗ تريٛببم  نُقببٕؿ  ن ؾببشٚيٛو  ن ببٙ 

 ت نًٍ  ًهٚو نهًشأة يٍ أؽكهل  نيُفر

تخقٛـ بُٕد ةٙ يٛض َٛو  نذٔنو خهفو بًيهن،و ٔت بٕٚش ٔتًُٛبو  ر89

نيش يٛببو بًببه ٚ اببق  نانببهً مهببٗ  ن ًٛٛببض ٔ نيُببف ٔمببف ٔٔ يببف  نًببشأة  

 نًًبببهسط مبببذ  نًبببشأة  ٔتخقبببٛـ يؾبببهسٚف تًُٕٚبببو ٔت ابببق نٓبببه  أليبببٍ 

ٔ  ع اش س مهٗ  هةو  نقيذ  ْٔز   أليش ب ذ ر تّ ٚغ شمٙ  س دة عٛهعبٛو 

 ْهدةو ٔ اٛاٛو نهُٕٓك بٕ يف  نًشأة ٔتًُٛو ٔت ٕٚش يذس تٓهر
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يببو ٔب اببٕا  نًببشأة خهفببو  ن ٕمٛببو ٔ ن ثاٛببف ب اببٕا  أَغببهٌ مه ر89

ٔمهٗ َ ها ٔ عف يف يش مهة أٌ ٚ،هٔس رنبك ببش يأل َؾبش  نثاهةبو  ناهََٕٛبو 

ٔ نانهً مهٗ  أليٛبو  ناهََٕٛبو د خبم  نً، ًبف  نيش يبٙ بؾبكم مبهور ٔ  ببذ 

يببٍ  ن ش ٛببض مهببٗ  نًببشأة ةببٙ رنببك   ر مهببٗ  نًببشأة ييشةببو  إيٓببه ٔ ٛرٛببو 

 ن،ٓبببه   نانبببهدٛو ٔغٛبببش  نبببذةه  مُٓبببه ٔ ٚقبببهل فبببٕتٓه ٔؽبببكٕ ْه  نبببٗ 

 نانهدٛو  نًيُٛو ٔبهنٕعهدم  هةو ٔمذو  ن غهيح أٔ  نغكٕ  مبٍ عبهت ْبزِ 

 ن إا  ٔٚٓذف يٍ  م رنك  نٗ فُف  ٛبهٌ ٔ مبٙ ٔيغب ام نٕجٕدْبه ةبٙ 

  نً، ًف ٔنٛظ ي،شد تهبف نلٛشْهر

تؾ،ٛف مًم  نًُيًه  غٛبش  ن كٕيٛبو  عبًٛه  ن بٙ تيُبٗ بؾبسٌٔ  ر81

نًُهعببتو نه يببهٌٔ يببه بُٛٓببه ٔيببه بببٍٛ  نًسعغببه   نًببشأة ٔتٓٛئببو  نٕعببهدم  

  ن كٕيٛو نه ُغٛق ييٓهر

تذسٚت يٕ رٙ  نؾسٌٔ  نانهدٛو ٔ ناهََٕٛبو ٔ ن تٛبو ٔ  ج ًهمٛبو  ر84

ٔسجببهل  نؾببشهو ٔ ناببٕ    نًغببه و ٔيببٕ رٙ ؽببسٌٔ  نٓ،ببشة مهببٗ  اببٕا 

 نًشأة بؾكم خهؿ ٔ إا  أَغهٌ بؾكم مهو ٔبهنًٕ مٛف  ن ٙ نٓه ماليو 

٘  ن يغببف ةببٙ  نغببه و  نببز٘ ٚرنببٙ  نببٗ  َ ٓببه   اببٕا  نًببشأة بببزنك ن رببهد

ٔتٕمٛو ْس ً  نًٕ رٍٛ ب هبف ْزِ   َ ٓه ه   عًٛه  ناهدًبو مهبٗ أعبهط 

 ن،ُظ مًهَه نًيهيهو  نُغهً  نن هٚه ييهيهو يُقرو ٔ زنك نضٚهدة  نٕمٙ 

 بٓزِ  ن إار

تٕةٛش يسعغه   َقهف ٔترْٛم ٔيش  ض  ٕٚ ً نهُغهً  نً يشمه   ر21

َ ٓه  ن إيٍٓ بر٘ ؽكم يٍ أؽكهل   َ ٓه   ةنال  مٍ تابذٚى  نخبذيه   

 ن تٛبببو ٔ نُرغبببٛو ٔ ناهََٕٛبببو ٔغٛشْبببه ي،هَبببه ٔتابببذٚى أٚبببو يغبببهمذة أخبببشٖ 

 تا نٛٓه  هنو  نًشأة  نن ٛور

 بببض  ن كٕيبببو مهبببٗ   ن بببض و بًٕ مٛبببذ تابببذٚى  ن ابببهسٚش  نذٔسٚبببو  ر28

هً مهببٗ  هةببو أؽببكهل  نخهفببو بًببذٖ  ن ببض و  نيببش ا ب  تٛببق  ترهيٛببو  نانبب

 ن ًٛٛض مبذ  نًبشأة ٔيُهيؾبو ْبزِ  ن ابهسٚش يبف  ن،ٓبه   نذٔنٛبو ٔ  عب يهَو 

ببهنختش ً ٔرٔ٘   خ قببهؿ ةببٙ  مببذ دْه ٔتاتببم  نًغببهمذ     ع ؾببهس   

  نذٔنٛو نهُٕٓك بٕ يف  نًشأة  نيش يٛو ٔتيضٚض  إيٓه ٔ شٚهتٓه ٔ   ش يٓه 



رساء                                     3112-1ج -اجملدل الثامن –الكتاب الس نوي   نوري ادلين عالء ا 

 

 

212 

  نًقهدس ا 

ل  النفَوِ  ُالربثقو نً، ًبف  نًبذَٙ ةبٙ  نيبش ال  ٕمش متهط  نشبٛيٙ    ر8

ي،هبببو دس عبببه  دٔنٛبببو  يش بببض  نذس عبببه   نذٔنٛبببو  جهييبببو بلبببذ د   نغبببُو 

 ر  2111 نغهبيو  َٛغهٌ 

  8  هالنجرنع ُالدينقراطقح ُالدُلح في الثلداه العرتقحدري شٔ   نرهنح   ر2

 ر  2112وردرٔر ر  بٛشٔ   

 8444   نغبٕٚذ  ُالنجرنع النودىي األمح العراققح غٍٛ دسٔٚؼ  نيهدنٙ   ر1

 ر 

  8  همسرقثل النجرنوع النودىي فوي الوِطو العرتويأ ًذ ؽكش  نقتٛ ٙ   ر9

 ر  2111وردرٔر ر  بٛشٔ   

النجرنوع النودىي فوي الوِطو العرتوي ُفُ ً فوي عٛف  نبذٍٚ متبذ  نر به     ر1

 ر  8442  وردرٔر   بٛشٔ   ذحقق  الدينقراطقح

األحِال  تحث في ذغقرا  القره العشريوالنجرنع العرتي في  هٛى بش ه    ر9

 ر 2118  وردرٔر ر  بٛشٔ   ُالعالقاخ

ذحووِ خ قالقووح الِقووس تنالسوواخ النجرنووع النوودىي فووي متببذ و ٔنببذ بهِ   ر9

ةٙ  بش ْٛى  نتٕٛيٙ غهَى  نً شس  َيهو  نٕيف ٔ نً، ًبف  النغرب العرتي،

 ر 2111 نًذَٙ ةٙ  نٕهٍ  نيشبٙ  وردرٔر ر  بٛشٔ   

 ف الووح فووي النجرنووع النوودىي االعوورا( اىنِ  ووا  ،ةهمببم متببهط   درَهدٚببو ر1

(  11ي،هو دس عه  دٔنٛو  يش ض  نذس عه   نذٔنٛبو  جهييبو بلبذ د   نيبذد)

 ر  2111تؾشٍٚ  ألٔل 

ي ًببذ ٔفببرٙ  نببذٍٚ )تياٛببت مهببٗ ب ببض(  غببٍُٛ تٕةٛببق  بببش ْٛى  بُببهً  ر4

 نًبذَٙ ةببٙ  نً، ًبف  نًبذَٙ ا  نًسؽببش    نكًٛبو ٔ نكٛرٛببو  َبذٔة ) نً، ًببف 

  نٕهٍ  نيشبٙ ٔدٔسِ ةٙ ت اٛق  نذًٚاش هٛو  وردرٔر ر  بٛشٔ  ر

النجرنع ُالدينقراطقح ُالدُلح في الثلداه العرتقح ي شٔ   نرهنح   ر81

  : ف الوووح مقا ىوووح ة وووجالقح النجرنوووع النووودىي فوووي  وووِ  ذريوووس النوووده

 ر 2111وردرٔر ر  بٛشٔ   
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قوووة قلوووْ الدينقراطقوووح ُا وووجالقح الرعا غبببٍٛ مهبببٕ ٌ  غبببٍٛ   ر88

  عهغبهو السلبح، ُ قح قدمد الْ النسألح الدينقراطقح في الوِطو العرتوي

 ر  2118  وردرٔر ر  بٛشٔ   84  ت  نًغ اتم  نيشبٙ  

 النجرنوووع النووودىي ُفُ ً فوووي الحووود موووو العيوووسمهبببٙ  نبببذيُٛٙ   ر82

 ر 4/81/2119(  418   ن ٕ س  نً ًذٌ   نيذد )ُاة ٍاب

جرنووع النوودىي ُُها فووٌ، خصووا ا النَهْببذ مببض  نببذٍٚ  بببش ْٛى   ر81

  يسعغو  ألْش و   ناهْشة  ، مركز الد الاخ السقالقح ُا لرراذقجقح2ج

 ر  2111

جشٚبذة   بها  الدينقراطقح ُحقِ( اةىساه،ي ًذ مهبذ  ن،هبش٘   ر89

 ر 2119(  تًٕص 41ةٙ جشٚذة   فذ س يُيًو  نَٕٛغكٕ   نيذد )

 راطي فوويالنجرنووع النوودىي ُالرحووِل الوودينقعببيذ  نببذٍٚ  بببش ْٛى   ر81

ْبببهَ ، ٌٕ   نًٕجبببو  نثهنثبببو ا  ن  بببٕل  ةبببٙ فبببهيٕدٛم الوووِطو العرتوووي،

 نذًٚاش هٙ ةٙ أٔ خش  ناشٌ  نيؾشٍٚ  تشجًو ا متذ  نْٕها مهٕٚذ س عيذ 

 ر  8448 نقته    ناهْشة  

   نؾبشا  ألٔعبو  في البري  الْ النجرنوع النودىيمهٙ  نذيُٛٙ   ر89

 ر  2119يهسط  21

حقووِ( ٙ مهٛببهٌ ي ًببذ أبببٕ صٚببِذ  مهببٙ ي ًببذ فببهنح  نببذبهط  ٔمهبب ر89

اةىسوواه ُحرياذووٌ ُفُ   وورققح اة وورا اخ الشوورطقح فووي   ذعزيزٍووا : 

ّ ٔأيبببٍ ٔ شٚهتِبببف الوووح ذحلقلقوووح لرحققووو  الروووِااه توووقو حقوووِ( اةىسووواه 

  د س  نثاهةببو نهُؾببش ٔ ن ٕصٚببف  مًببهٌ   نً، ًببف تؾببشٚيٛه  ٔةآببه  ٔينببهً   

 ر  2119

لقوح لعقواله العوالني لحقوِ( األتعواف الِطيقوح ُالدُبهعم ٕٚعف   ر81

  ب ض ياذو  نٗ  نُذٔة  نذٔنٛو بًُهعتو  نز شٖ اةىساه : الِاقع ُالرحدياخ

 ر 8441 نخًغٍٛ نإلمالٌ  نيهنًٙ ن إا  أَغهٌ  بلذ د   هٌَٕ  ألٔل 

  8  هحقوِ( اةىسواه ُالحريواخ العاموحعبيٛذ ي،بزٔا   ذي ً در ر84

 ر 8419نتُهٌ  
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 نً، ًببف  نًببذَٙ   نُيببهو  ألعهعببٙ  نًرٕمببٛو  نيش يٛببو نًسعغببه   ر21

 ر 2119/ 1/ 8) ألْذ ف  نيهيو( ةٙ نهًرٕمٛو ةٙ 

  2119َـ  ناش س ةٙ جشٚذة  نٕيهدف  نيش يٛو   نقهدسة ةٙ ير س  ر28

 ر 892ـ  814ؿ

، مالسواخ النجرنوع النودىي ُالثيوا  السقالوي درَتٛم ي ًذ عبهٛى ر22

نٛببو  جهييببو   ي،هببو  نذس عببه   نذٔنٛببو  يش ببض  نذس عببه   نذٔالعوورا( فووي

 ر  2119  12ٔ  18بلذ د   نيذد ٌ 

 2181ـ  2119 نيش ا أٔ   رر  ع ش تٛ،ٛو  أليٍ  نابٕيٙ نألمبٕ و  ر21

يُيٕيو  ناٛهدة ٔ نغٛ شة رر ٔ نيًم مهبٗ  هربهً  نبذٌٕٚ ٔ نلبهً   ع كًهلرر 

     َ شَٛق ا  22/4/2114 ن يٕٚنه   جشٚذة  نًذٖ 

http://www.almadapaper.net?paper.php? 

فوي لوثقل حقوِ( اةىسواه ُالشوعِب : مسواٍناخ بهعٛم ٕٚعبف   ر29

  بلبذ د  د س حِل أٍنقح حقِ( اةىساه في الوِطو العرتوي ُالعوالل الثالوث

 ر  8411 نؾسٌٔ  نثاهةٛو  نيهيو  يةها مشبٛو  

ا وووووجالقح سمبببببٕ ٌ صٚبببببهدة   أعببببباليٌٕٛ ٔ ابببببٕا  أَغبببببهٌ ا  ر21

ىسواه توقو الور ّ الخصِصقح ُالعالنقح، في مجنِقح تاحثقو، حقِ( اة

  بٛبشٔ   يش بض دس عبه   نٕ بذة  نيشبٛبو  العالنقح ُاةلوالمقح ُالعرتقوح

 ر 2111  8ه

اىرَاكووواخ حقوووِ( النووورأج فوووي العووورا( ُالحنايوووح يُبببزس  نرنبببم   ر29

   َ شَٛق ا  القاىِىقح لحقِقَا في النجرنع الندىي،

http://www.c_we_org/ar/show.art.asp?aid=3774 

 هرببهل  نيببش ا يؾببهْذ جذٚببذة يببٍ  نً ُببو   عببش ً مهببٙ  َغببهً ٔ ر29

   َ شَٛق ا 

http://www.muslm.net/vb/forumdisplay.php?f=87 
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 النورأج ُاليزاقواخ النسولحح مقا ىوح موع ُ وعدربؾشٖ  نيتٛذ٘   ر21

  ي،هو يسعغو أةها نهذس عه  ٔ  ب هث  نيش يٛبو   نيبذد النرأج في العرا(

     َ شَٛق ا 2119(  9)

http://www.afaqiraq.org/afaq/moduls.php?name=new@amp.fil

e 

 ألٔمبببه   أَغبببهَٛو  ن بببٙ مهؽبببٓه  نيبببش ا خبببالل  نغبببُو  نغبببهبيو  ر24

     َ شَٛق ا 2181/  9/  81نال  الل  نلهؽى  

http://www.iwffo.org/index.php?option=com 

  ن اشٚش  ألٔل نه ًُٛو  أَغهَٛو  نيشبٛو ر ر11
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                                                            اثر التعليم في تطوير وتنمية القوى العاملة
 ) تعليم المرأة (

 جاٌ سيريم فضم هللا.و                             د سهاو كايم يحًد                .أ

 جامعت بغذاد/ مركز بحىث السىق وحمايت المستهلك 

  :يقديت

فؼ١ٍب ٚرؼض٠ض ادٚاس٘ب  اٌّشأحاعً رٌه ٠ؼزجش اٌزؼ١ٍُ اُ٘ ٚا٠غش اٌغجً ٌزّى١ٓ 

إٌّٛطخ ثٙب ػٍٝ ِخزٍف االطؼذح . ٚاٌٛالغ اْ رؼ١ٍُ اٌّشاح ٠ىغجٙب ػذ٠ذا ِٓ 

اٌؼٛائذ إٌمذ٠خ ٚغ١ش إٌمذ٠خ فجفضً اٌزؼ١ٍُ رغزط١غ اٌّشاح رؾظ١ً دخً ع١ذ فٟ 

ٚاالعزّبػ١خ  ٟ اٌز١ّٕخ االلزظبد٠خ٠ٍؼت اٌزؼ١ٍُ دٚساً أعبع١ب فعٛق اٌؼًّ 

ِب رظجٛ اٌٝ  ٚاٌغ١بع١خ ٌذٚي اٌؼبٌُ اٌّخزٍفخ ، ار ٠ّضً االعبط اٌزٞ ٠ٕجٕٟ ػ١ٍٗ وً

ِفزبػ  رؾم١مٗ ، عٛاء ِٓ إٌبؽ١خ االلزظبد٠خ اٚ االعزّبػ١خ اٚ اٌغ١بع١خ ، أٗ

ؽبعخ  االسرمبء ثغٛدح اٌغٍغ ٚاٌخذِبد اٌزٟ رٕزغٙب ٚرؾغ١ٓ االٔزبع١خ اٌزٟ ٔؾٓ فٟ

 ِبعخ ا١ٌٙب ، أٗ اٌغج١ً اٌٝ سفغ ِغز٠ٛبد اٌزٛظ١ف ٚثٕبء لٜٛ ػًّ راد ٔٛػ١خ
 (.1ػب١ٌخ، وّب أٗ اٌغج١ً ٔؾٛ ِغز٠ٛبد ِؼ١ش١خ اسفغ ٌىبفخ االفشاد)

اْ ِٓ ِمزض١بد رؾم١ك اٌز١ّٕخ ٘ٛ اششان اٌّشاح فٟ ع١ّغ اٌجشاِظ ِٓ      

خ اخشٜ ،فالثذ ِٓ رّى١ٓ عٙخ ٚاٌغؼٟ اٌٝ إٌٙٛع ثأٚضبػٙب اٌّغزّؼ١خ ِٓ عٙ

،ٚثفضٍٗ رزؾغٓ ؽبٌزٙب اٌظؾ١خ ٚطؾخ اٌّشاح ٚعؼٍٙب فٟ طٍت ا٠ٌٛٚبرٙب . ِٓ 

افشاد اعشرٙب ،ٚرىْٛ سػب٠زٙب ٚرٕشئخ اثٕبئٙب ػٍٝ اػٍٝ ِغزٜٛ. فضال ػٓ اْ 

بع١خ ٚاوضش ا٘زّبِب ثبٌٕشبطبد االعزّبػ١خ ١اٌزؼ١ٍُ ٠غؼٍٙب اوضش ٚػ١ب ثبٌمضب٠ب اٌغ

اٌفبػٍخ فٟ اٌّغزّغ اٌّذٟٔ ٚغ١ش رٌه ِٓ اٌّىبعت اٌزٟ ٠طٍك  ِٓ خالي اٌّشبسوخ

 (.2ػ١ٍٙب اٌؼٛائذ غ١ش إٌمذ٠خ)

اْ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ٟ٘ ػبًِ أزبط ٠ؾزبط اٌٝ اعزضّبس ِغجك شىٍٗ 

اٌزؼ١ٍُ ، ٚاْ ٔٛػ١خ اٌؼًّ داٌخ فٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌؼٛاًِ، )ِٕٙب اٌزؼ١ٍُ  األعبعٟ

مبّ٘ب اٌفشد لجً دخٌٛٗ اٌٝ عٛق اٌؼًّ اٚ خالي وّبً ٚٔٛػبً ( اٌٍزاْ ٠زٍ ٚاٌزى٠ٛٓ

ا١ٌّٕٙخ ، ٚ٘زا ٠ّٙذ  ؽغبة ِخضْٚ اٌزؼ١ٍُ اٌّزغغذ فٟ اٌغىبْ اٚ ثشىً  ؽ١برٗ

( اْ اعشاء ئؽظبء ٌىً اإلفشاد اٌز٠ٓ 1661اٌؼًّ .ٚلذ الؽع شٌٛزض ) ادق فٟ لٛح

ِم١بعبً ٠ٚشغجْٛ ف١ٗ ٚرمذ٠ش اْ اٌؼذد اٌزٞ عٕزٛطً ا١ٌٗ ٠ّضً  ٠مذسْٚ ػٍٝ اٌؼًّ

ِؼٕٝ أوضش ِٓ ئؽظبء وً أٔٛاع ا٢الد ِٓ اعً رؾذ٠ذ  ٌؼبًِ الزظبدٞ ١ٌظ ٌٗ

ِخضْٚ ساط اٌّبي اٚ ػٍٝ شىً رذفمبد  ا١ّ٘زٙب االلزظبد٠خ عٛاء ػٍٝ شىً
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ا٠ضب ، ػٕذ ر١١ّضٖ ث١ٓ اٌؼًّ  اٌخذِبد اإلٔزبع١خ اٌزٟ رمذِٙب ، وّب اْ ِبسوظ

ٌِٛذاً ٌٍز١ّٕخ ثبػزجبس اْ  ّىٓ اْ ٠ىْٛاٌجغ١ظ ٚاٌؼًّ اٌّشوت، اػزجش اْ اٌزؼ١ٍُ ٠

ارْ ٠ّىٓ ٌٍّشء اْ ٠مجً أٗ . رم١ٍض االٔفبق ػٍٝ رؼ١ٍُ اٌؼّبي ٠ٕمض ل١ّخ ػٍُّٙ

اٌّزطٛس رم١ٕبً ِزغبٔغبً ) ٚ٘زا  ارا وبْ ِٓ اٌّّىٓ فٟ ٚلذ ثؼ١ذ اػزجبس اٌؼًّ غ١ش

أّبط  اوضش فأوضش ، فٟ ٠غًٙ رغ١ّغ ؽغَٛ رٌه اٌؼًّ( فبْ ٘زا لذ اطجؼ طؼجب ،

ل١بعبً ، ٚثزٌه  اٌؼًّ اٌّؼبطشح ، ار اٌّإ٘الد ٚاٌىفبءاد اػٍٝ رخظظبً ٚاطؼت

اٌّبي لبد  فبْ اٌجؾش ػٓ ٚؽذح ل١بط ِضب١ٌخ ٠ّىٕٙب اْ رم١ظ ٘زا اٌغضء ِٓ ساط

االٔفبق ػٍٝ اٌزؼ١ٍُ ٠ّضً  ٚاْ رطٛس (،3(اٌٝ اْ رىْٛ ٘زٖ اٌٛؽذح ٟ٘ اٌزؼ١ٍُ

اٌجششٞ ، ار أفمذ  ذٚي ٌزشى١ً ساط اٌّبيِإششاً ػٍٝ اال١ّ٘خ اٌزٟ ر١ٌٛٙب اٌ

 اٌؼبٌٟ ِؼظُ اٌذٚي ٚاٌؾىِٛبد ثغخبء ػٍٝ ر٠ًّٛ اٌزؼ١ٍُ ٚثخبطخ فٟ اٌزؼ١ٍُ

  : يشكهت انبحث

أْ ؽبعخ اٌذٚي إٌب١ِخ اٌٝ اٌزؼ١ٍُ ، رّضً اٌزؾذٞ اٌشئ١غٟ اِبِٙب فٟ ِغبي 

ّغ اٌؼشالٟ رّضً  اوضش ِٓ ٔظف اٌّغز اٌّشأحر١ّٕخ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ، ٚثّب اْ 

،فالثذ ِٓ اٌزشو١ض ػٍٝ رّى١ٕٙب ٚعؼٍٙب لبدسح ػٍٝ ِٛاعٙخ اٌزؾذ٠بد ٚاالعٙبَ 

إٌّٛ اٌغىبٟٔ،  ٠ٚؼذ  اٌفؼبي فٟ عٛق اٌؼًّ ِٕٙب رؾذٞ رٛف١ش اٌغزاء اٌزٞ ٠فشضٗ

ٚاعزخذاِٙب، االِش اٌزٞ ٠غزٛعت  اٌزؼ١ٍُ ِىٛٔبً ٌؼ١ٍّخ طٕبػخ اٌّؼشفخ ٚٔمٍٙب

اٌؼشال١خ ٚاصشٖ فٟ ر١ّٕخ  اٌّشأحاعزٙب ٌّؼشفخ ٚالغ رؼ١ٍُ اٌٛلٛف ػٕذ ٘زٖ اٌؾبٌخ ٚدس

 لذسارٙب ١ٌغؼٍٙب لبدسح ػٍٝ ِٛاعٙبد اٌزؾذ٠بد ثغ١ّغ اشىبٌٙب.

اٌؼشال١خ ٚا٠غبد اٌغجً اٌىف١ٍخ  اٌّشأحرغ١ٍظ اٌضٛء ػٍٝ ٚالغ رؼ١ٍُ   البحث: هدف

 ثزط٠ٛش ٚر١ّٕخ لذسارٙب اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌخذِخ عٛق اٌؼًّ

 فشض١خ اعبع١خ ٟٚ٘ ١ٌظ ٌٍّشأح دٚس ُِٙ فٟ عٛق اٌؼًّ ٌٍجؾش  فرضية البحث:

 انًبحث االول) انًرأة وانتعهيى وانتًُيت(

ٌِٛذاً ٌٍز١ّٕخ ثبػزجبس اْ  اْ اٌزؼ١ٍُ ٠ّىٓ اْ ٠ىْٛ :أٚال: اٌزؼ١ٍُ ٚاٌز١ّٕخ

رم١ٍض االٔفبق ػٍٝ رؼ١ٍُ اٌؼّبي ٠ٕمض ل١ّخ ػٍُّٙ، ارْ ٠ّىٓ ٌٍّشء اْ ٠مجً أٗ 

اٌّزطٛس رم١ٕبً ِزغبٔغبً ) ٚ٘زا  فٟ ٚلذ ثؼ١ذ اػزجبس اٌؼًّ غ١ش ارا وبْ ِٓ اٌّّىٓ

اوضش فأوضش ، فٟ أّبط  ٠غًٙ رغ١ّغ ؽغَٛ رٌه اٌؼًّ( فبْ ٘زا لذ اطجؼ طؼجب ،
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ل١بعبً ، ٚثزٌه  اٌؼًّ اٌّؼبطشح ، ار اٌّإ٘الد ٚاٌىفبءاد اػٍٝ رخظظبً ٚاطؼت

اٌّبي لبد  غضء ِٓ ساطفبْ اٌجؾش ػٓ ٚؽذح ل١بط ِضب١ٌخ ٠ّىٕٙب اْ رم١ظ ٘زا اٌ

(3) اٌٝ اْ رىْٛ ٘زٖ اٌٛؽذح ٟ٘ اٌزؼ١ٍُ
. 

االٔفبق ػٍٝ اٌزؼ١ٍُ ٠ّضً ِإششاً ػٍٝ اال١ّ٘خ اٌزٟ ر١ٌٛٙب  ٚاْ رطٛس      

اٌجششٞ، ار أفمذ ِؼظُ اٌذٚي ٚاٌؾىِٛبد ثغخبء ػٍٝ  اٌذٚي ٌزشى١ً ساط اٌّبي

اٌزٛظ١ف ٚثٕبء لٜٛ  اٌٝ سفغ ِغز٠ٛبد اٌؼبٌٟ ر٠ًّٛ اٌزؼ١ٍُ ٚثخبطخ فٟ اٌزؼ١ٍُ

ِشرفؼخ، وّب أٗ اٌغج١ً ٔؾٛ ِغز٠ٛبد ِؼ١ش١خ اسفغ ٌىبفخ االفشاد.  ػًّ راد ٔٛػ١خ

 اْ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ٟ٘ ػبًِ أزبط ٠ؾزبط اٌٝ اعزضّبس ِغجك شىٍٗ األعبعٟ
وّبً  ( اٌزؼ١ٍُ، ٚاْ ٔٛػ١خ اٌؼًّ داٌخ فٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌؼٛاًِ، ِٕٙب اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزى٠ٛٓ

ا١ٌّٕٙخ ،  ٍزاْ ٠زٍمبّ٘ب اٌفشد لجً دخٌٛٗ اٌٝ عٛق اٌؼًّ اٚ خالي ؽ١برٗٚٔٛػبً ( اٌ

اٌؼًّ،  ٚ٘زا ٠ّٙذ  ؽغبة ِخضْٚ اٌزؼ١ٍُ اٌّزغغذ فٟ اٌغىبْ اٚ ثشىً ادق فٟ لٛح

 ٚاْ اإلؽظبء اٌّبدٞ )اٌخبَ( اٌّؼزبد إلػذاد اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ ٌُ ٠ؼذ وبف١بً، ٚاْ رطٛس
 ٝ اال١ّ٘خ اٌزٟ ر١ٌٛٙب اٌذٚي ٌزشى١ً ساط اٌّبياالٔفبق ػٍٝ اٌزؼ١ٍُ ٠ّضً ِإششاً ػٍ

اٌجششٞ، ار أفمذ ِؼظُ اٌذٚي ٚاٌؾىِٛبد ثغخبء ػٍٝ ر٠ًّٛ اٌزؼ١ٍُ ٚثخبطخ فٟ 

اٌؼبٌٟ، ٚاٌغذٚي ادٔبٖ ٠ظٙش ٔغت االٔفبق ػٍٝ اٌزؼ١ٍُ فٟ ِخزٍف دٚي  اٌزؼ١ٍُ

  إٌبرظ اٌمِٟٛ االعّبٌٟ. اٌؼبٌُ وٕغجخ ِٓ

 وانتعهيى انًرأةثاَيا: 

رؼذ اٌّشأح اٌؼشال١خ صشٚح ل١ِٛخ ٚلٛح ٘بئٍخ ٠شرجظ ثٙب ِظ١ش ِغزّؼٙب.       

ٚلذ اصجزذ عذاسرٙب ػجش اٌّغ١شح اٌط٠ٍٛخ ػــــٍٝ طش٠ك اٌزؾشس ٚرّى١ٓ اٌّشأح 

ٚص٠بدح ِشبسوزٙب فٟ ػ١ٍّخ اٌز١ّٕخ. فٟ ٚضغ ئطبس ِإعغٟ  ٠خذَ لضب٠ب اٌّشأح 

غُٙ ثفبػ١ٍخ فٟ ِغ١شح اٌّغزّغ ٠ٚضؼٙب فٟ لبٌجٙب اٌؾضبسٞ وٟ رزجٛأ ِىبٔزٙب ٚر

اٌؼشالٟ ٚرطٛسٖ، ؽ١ش أْ ػذد اإلٔبس فٟ اٌّغزّغ اٌؼشالٟ ثٍغ ؽٛاٌٝ 

%( ِٓ ئعّبٌٟ ػذد اٌغىبْ اٌجبٌغ ػذدُ٘ 46،6( ١ٍِْٛ ٔغّخ ثٕغجخ )21،،16)

(، ِٚٓ ٕ٘ـــب 4) 6،،2( ١ٍِْٛ ٔغّخ ٚفمًب ٌزمذ٠شاد اٌغىبْ ٌؼـبَ 32،3ؽٛاٌٟ )

 ٠غزٙبْ ثٙب ػجش اٌغ١ٕٓ،  أح ومٛح الرجشص أ١ّ٘خ ِشبسوخ  اٌّش

 أْ ٠زؼ١ٓ ؽك فٙٛ اإلٔغبْ، ؽمٛق ِٓ أعبعٟ ؽك ٘ٛ اٌزؼ١ٍُ ئْ      
 ٚ٘ٛ اٌشخظٟ، اٌظؼ١ذ ػٍٝ أٔفغُٙ ثغ١خ رط٠ٛش شبة ٚوً طفً وً ثٗ ٠زّزغ
 ألعجبة اٌزؼ١ٍُ أمطؼٛا ػٓ اٌز٠ٓ أٌٚئه ع١ّب ال ثبٌغ وً ثٗ ٠زّزغ أْ ثذ ال ؽك
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 فٟ ِزجب٠ٕخ اٌزؼ١ٍُ فشص ئٌٝ اٌٛطٛي ئِىب١ٔخ ٚرجمٝ .شٚةٚاٌؾ ثبٌٕضاػبد رزؼٍك
 ، ٚاألطفبي إٌغبء فئخ اٌّغبي ٟ٘ ٘زا فٟ ؽشِبًٔب األوضش ٚاٌفئخ اٌؼشاق، أسعبء

 .إٌغبء رؼ١ٍٙب أعش فٟ اٌز٠ٓ ٠زشػشػْٛ األطفبي ِٓ  %،1 ٟ٘ ضؼفًب ٚأوضش٘ب

 ذاسطثبٌّ االٌزؾبق ٔغجخ أخفضذ اٌّبضٟ اٌمشْ رغؼ١ٕ١بد فّٕز      
 فٟ االثزذائٟ ثبٌزؼ١ٍُ ِٓ اٌٍّزؾمبد 70%اٌفز١بد ػٓ ٔغجخ رض٠ذ ٚال %،15ٌزجٍغ

 ِٓ ِض٠ذ ئٌٝ اٌؼبٌٟ ٚاٌزؼ١ٍُ اٌضبٔٛٞ اٌزؼ١ٍُ ٚضغ وّب اْ اٌؾضش٠خ،  إٌّبطك
 ف١ّب فمظ، % 32 اٌضب٠ٛٔخ اٌفز١بد ثبٌّذاسط اٌزؾبق ِؼذي طبفٟ ٠جٍغ ئر اٌمٍك،

 اٌزؼ١ٍُ اٌغبِؼٟ فٟ اٌٍّزؾم١ٓ اٌشجبة ِٓ ًاٌم١ٍ اٌؼذد ضّٓ اإلٔبس ٔغجخ رجٍغ
 .%  فمظ42

 ػٍٝ اٌؾظٛي اٌّشأح ٚرٌه ئْ رّى١ٓ فٟ اٌضا٠ٚخ ؽغش ٘ٛ اٌزؼ١ٍُ ئْ      
 .ثأٔفغٙٓ صمزٙٓ ِٓ ٠ٚض٠ذ اٌزار١خ ثم١ّزٙٓ اإلؽغبط ِٓ إٌغبء ٠ّىٓ اٌغ١ذ اٌزؼ١ٍُ
 ١ٍخاٌؼّ فٟ اٌّشبسوخ ِٓ اٌّشأح اٌزؼ١ٍُ ٠ّىٓ اٌّغزّؼٟ، اٌظؼ١ذ ٚػٍٝ

 ٚإٌشبطبد االعزّبػ١خ اٌؾٛاساد فٟ اٌّشبسوخ ٌٙب ٠ز١ؼ وّب ٚ  .اٌذ٠ّمشاط١خ
 .اٌغ١بع١خ ٚااللزظبد٠خ  

 ٚاعت ئٔٗ ثً فؾغت، أخالل١ًب ٚاعجًب ١ٌظ ٚإٌغبء اٌفز١بد رؼ١ٍُ ئْ     
  اٌّبض١خ اٌم١ٍٍخ اٌؼمٛد خالي رؼٍّزب٘ب األِٛس اٌزٟ أؽذ أْ ؽ١ش وزٌه، الزظبدٞ

 ٘ٛ إٌغبء ٚاٌفز١بد فٟ االعزضّبس أْ  ٘ٛ اٌغش٠غ االعزّبػٟ ِٓ ػمٛد اٌزغ١ش
 ثبٌزؼ١ٍُ، اٌفز١بد رؾظٝ ال ٚػٕذِب .ٚاألُِ ٚاٌّغزّؼبد األعش سفبٖ فٟ اعزضّبس

 ِؼذالد ّٔٛ٘ب، ص٠بدح دْٚ رؾٛي ٚثبٌزبٌٟ ئٔزبع١زٙب دْٚ رؾٛي اٌّغزّؼبد فاْ
ٚف١بد  ِؼذالد ػٍٝ بث١ًبئ٠غ رٕؼىظ اٌّشأح رؼ١ٍُ ػٓ إٌبعّخ اٌغ١ذح ا٢صبس أْ وّب

 اٌالئٟ ٚإٌغبء اٌفز١بد أْ ئٌٝ ئضبفخ .ٚاإلٔزبط ٚاٌظؾخ ٚاٌخظٛثخ اٌشضغ
 اٌزؼشع ِٓ أٔفغٙٓ ؽّب٠خ ػٍٝ لذسح أوضش اٌزؼ١ٍُ ٘ٓ ِٓ ثؾظزٙٓ ٠ؾظ١ٓ

 ثاِىبٔٙٓ ألٔٗ ع١ُظجؼ ػبَ ٚاالعزضؼبف ثشىً ٚاالعزغالي اٌّؼبٍِخ ٌغٛء
 .ؽ١برٙٓ رؾغ١ٓ شأٔٙب ِٓ اٌزٟ اٌّؼٍِٛبد ػٍٝ اٌؾظٛي
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٠ٚؼذ اٌزؼ١ٍُ ِٓ أُ٘ عجً رّى١ٓ اٌّشأح ؽ١ش  ٠ىغجٙب اٌّؼبسف        

ٚاٌّٙـــبساد اٌالصِخ ٠ٚإٍ٘ٙب  ٌٍّشبسوخ اٌفؼبٌخ  فٟ ػ١ٍّخ اٌز١ّٕخ ٠ٚغُٙ فٝ رضا٠ذ 

ِشبسوزٙب فٝ اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ ٚص٠بدح دخً األعشح.  ٚٔظًشا ألْ ِؼظُ اٌّٙــٓ رزطٍت 

زؼ١ٍُ األوبد٠ّٟ أٚ اٌفٕٟ ، فاْ ئٔزشبس اٌّذاسط ٚاٌّؼب٘ذ ِغز٠ٛبد ػب١ٌـــخ ِٓ اٌ

 اٌٛالغ رزجغ ؽبٌٕٚب اٌف١ٕخ ٚاٌّزٛعطخ ٚاٌغبِؼبد لذ ١٠غش ػ١ٍّخ رؼ١ٍُ اٌّشأح. ٚاْ
 ٔغجخ اْ فغٕغذ اٌزشغ١ً ٚاٌجطبٌخ ثٕغت رٌه ٚػاللخ اٌؼبٍِخ ٌٍّشأح اٌزؼ١ٍّٟ

 ، 2005 ػبَ بيٌٍشع 10.4 % ِمبثً % 19.6 ثٍغذ ٌٍٕغبء اٌؼبِالد اال١ِخ
 اٌؼبطالد اال١ِبد االٔبس اسرفبع ٔغجخ اٌٝ ادد لذ ٌٍٕغبء إٌغجخ ٘زٖ اسرفبع ٚاْ
 اٌزٟ اٌذا١ٌخ اٌؼاللخ ؽم١مخ ػٍٝ ِّب ٠ذًٌ اٌغٕخ ٌٕفظ % 30 ٚثٕغجخ اٌؼًّ ػٓ

 اٌؾبطالد إٌغبء ٔغجخ رشىً ؽ١ٓ ٚاٌجطبٌخ، فٟ اٌزؼ١ٍُ ِغزٜٛ ث١ٓ ِب رشثظ
 ِؼذي سفغ ِّب 2005 ٌؼبَ ٌٍشعبي  32.7%ِمبثً % 32.8 اثزذائ١خ شٙبدح ػٍٝ

 (.5) % 20 اٌٝ االٔبس ث١ٓ ِٓ اٌزؼ١ٍُ اٌّغزٜٛ ٘زا ػٕذ اٌجطبٌخ

 : انعًم سىق في ثانثا: انًرأة

فٟ اٌؾم١مخ اْ ِشبسوخ اٌّشاح فٟ إٌشبط االلزظبدٞ اؽزً ٔظ١جب       

اٌؼبٍِخ  اٌمٜٛ سثغ ِٓ اوضش رشىً وبٔذ ؽ١ش اٌشعً ِشبسوخ اِبَ ػب١ٌّب ِزضا٠ًذا

 1997ػبَ  اؽظبءاد ؽغت اٌغٕٛث١خ اِش٠ىب فٟ ٚٔظفٙب اٌٛعطٝ اِش٠ىب فٟ

 ٌٛعذٔب إٌشبط االلزظبدٞ فٟ اٌؼبٍِخ اٌؼشال١خ اٌّشأح ِشبسوخ اٌٝ ٔظشٔب ٌٚٛ
 3،،2ِشبسوزٙب فٟ اٌؾضش ٠جٍغ فٟ عٕخ  ِؼذي ثبْ  1)خالي )اٌغذٚي ِٚٓ

ؽ١ش  1،،2، 6،،2، 5،،2، 4،،2%( ٚاسرفؼذ إٌغجخ رجبػب ٌٍغٕٛاد 1،01)

% ػٍٝ اٌزٛاٌٟ. 14،1%، 1406%، 1303%، 1106ثٍغ ِؼذي ِشبسوخ إٌغبء 

 3،،2% فٟ عٕخ 2،06اِب فٟ اٌش٠ف فمذ ثٍغذ ِؼذي اٌّشبسوخ ٌٍٕغبء فٟ اٌؼًّ 

%، 2106ؽ١ش ثٍغذ ) 1،،2، 6،،2، 5،،2، 4،،2ٚاسرفؼذ إٌغجخ ٌٍغٕٛاد 

ٔغت ِٕخفضخ ِمبسٔخ ثٕغجخ  %( ػٍٝ اٌزٛاٌٟ ٚ٘ز%2405ٖ، %26،1، 3301

 ِشبسوخ اٌشعً فٟ اٌؼًّ.
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 (1جدول )

 انًشاركيٍ في انقىي انعايهت حسب انجُس وانتجًع انسكاَي

 ريف% حضر % انسُت

 رجال َساء رجال َساء

2003 1001 1103 2002 1.06 

2004 1102 16 2.02 1201 

2005 1303 150. 3301 .003 

2006 1402 1605 2201 .306 

200. 140. 1304 2405 1. 

 اٌّظذس اٌغٙبص اٌّشوضٞ ٌإلؽظبء ٚرىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد

ػٍّب اْ أخفبع ٔغت ِشبسوخ اٌّشاح فٟ عٓ اٌؼًّ ِٓ ِغًّ اٌفؼب١ٌبد 

ِب٘ٛ اال اػالٔب ض١ّٕب ػٍٝ اسرفبع ِؼذالد 1،،2-3،،2االلزظبد٠خ ٌٍّذح ث١ٓ 

 فٟ ٌٕشبط االلزظبدٞ وّباٌجطبٌخ ث١ٓ إٌغبء فٟ عٓ اٌؼًّ ٚرذٔٝ ِغبّ٘زٙب فٟ ا
 24.5 %اٌش٠ف رشىً فٟ اٌؼًّ لٛح فٟ ٌٍّشأح اٌّشبسوخ ٔغجخ اْ ( 1) اٌغذٚي

 إٌغجخ ٌّشبسوخ رٍه رزغبٚص ٌُ ؽ١ٓ فٟ ٌٍشعبي  78 %ِمبثً 2008 ػبَ 
 ٠فشص ٌٕب ِّب اٌغٕخ ٌٕفظ  73.4% ِمبثً  14.8% ػٓ اٌؾضش فٟ إٌغبء

 روٛسٞ ػٍٝ عٛق ٘ٛ اٌؼشاق فٟ ًاٌؼّ عٛق اْ : االٌٚٝ اعبع١ز١ٓ ؽم١مز١ٓ
  53.7%ثبٌشعبي ِمبسٔخ  54.6 %اٌؼًّ عٓ فٟ إٌغبء ٔغجخ اسرفبع ِٓ اٌشغُ

 اْ ٠ذًٌ ػٍٝ ِّب ، اٌغىبْ ٔظف ِٓ اوضش ٠شىٍْٛ وُٛٔٙ ِٓ اٌشغُ ٚػٍٝ
 ٚلٛح لٛح إٌّبفغخ فّٕؾزُٙ إٌغبء ؽغبة ػٍٝ اٌشعبي ٌظبٌؼ ر١ًّ اٌؼًّ فشص

 اٌضب١ٔخ اِب اٌؾم١مخ. االٔغبٟٔ إُِٙ ٚدػّذ اٌّب١ٌخ اٌّظبدس ػٍٝ االعزؾٛار
  24.5 %فٟ اٌش٠ف االلزظبدٞ إٌشبط فٟ اٌّشاح ِشبسوخ ٔغجخ ثبسرفبع فززّضً
 غٍجخ ٌٕب ِّب ٠ذًٌ 2008 ٌؼبَ  14.8 %اٌؾضش فٟ ِشبسوزٙب ثٕغجخ ِمبسٔخ
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 ؽغبة اٌضساػٟ ٚػٍٝ اٌمطبع فٟ االعش٠خ غ١ش االٔشطخ فٟ اٌّشاح ِغبّ٘خ
 ػبَ 15.3%ٔغجزٙب  ثٍغذ ٚاٌزٟ اٌضساػ١خ غ١ش اٌمطبػبد فٟ االعش٠خ طخاالٔش

 ػًّ ِٓ طج١ؼخ عؼٍذ اٌؾم١مخ ٘زٖ فمظ اٌؼبِالد إٌغبء اعّبٌٟ ِٓ 2006
 أٗ اٞ ِٕضٌخ ِىزغجخ ١ٌٚغذ االعشح اٌٝ ِٕغٛثخ ِٕضٌخ ثّضبثخ اٌش٠ف١خ اٌّشأح
 ِغزّؼخ االعجبة ٌٚٙزٖاعزّبػ١ًب  اٌّٛسٚصخ اٌزم١ٍذ٠خ ادٚاس٘ب ِٓ ٠زغضأ ال عضًءا
 ث١ٓ ٚخبطخ اٌؼشاق اٌجطبٌخ فٟ ِؼذالد اسرفبع اعزّشاس اعجبة ٔفغش اْ ٠ّىٓ

 ػبَ 25.01%اٌٝ 2004 ػبَ % 15 ِٓ أصد٠بد ِؼذي اٌجطبٌخ  ؽ١ش إٌغبء
%ِٓ  26.4ٌٍزوٛس  ِٓ  إٌغجٟ أخفبضٙب ِمبثً (2 ) اٌغذٚي فٟ وّب 2008

عجبة اٌزٟ روشد ِبٟ٘ اال د١ًٌ ،ٌٚؼً اال 1،،2% ػبَ 13.1اٌٝ  4،،2ػبَ 

٠ّضً رؾذ٠ب اِبَ  ٚاضؼ السرفبع ِؼذالد اٌجطبٌخ ث١ٓ إٌغبء فٟ عٓ اٌؼًّ ِّب

١ٌٓ ثبرغبٖ رجٕٟ ٘زٖ اٌؾم١مخ وّشىٍخ الثذ ِٓ سطذ٘ب ٚرؾغ١ُ ِؼذالرٙب ٚاٌّغإ

 (. 4ٚرخف١ف وٍفٙب )

 2جدول

 يعدل انبطانت بعًر انعًم حسب انجُس

 2،،4% 2،،5% 2،،6% 2،،1% 2،،1% 

 1،.25 14.1 22.1 14.1 15 إٌغبء
 13.1 11.4 16.2 16.2 26.4 اٌشعبي

 ٚرىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٌإلؽظبءاٌّظذس ٌغٙبص اٌّشوضٞ 

 انًبحث انثاَي) يُاقشت وتحهيم انُتائج(

 أوال: يُاقشت انُتائج

ٌّؼشفخ اثؼبد اٌؼاللخ ث١ٓ ِزغ١شاد اٌذساعخ اٌّخزٍفخ ٚثغ١خ رؾم١ك ا٘ذاف 

ّغ اٌج١بٔبد اٌّطٍٛثخ ٌٍذساعخ ِٓ ٚصاسح اٌزخط١ظ ٚاٌزؼبْٚ االّٔبئٟ / اٌجؾش رُ ع

ٚرىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ار شٍّذ رٍه اٌج١بٔبد عٍّخ ِٓ  ٌإلؽظبءاٌغٙبص اٌّشوضٞ 
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اٌّزغ١شاد اٌزٟ رج١ٓ اػذاد إٌغٛح اٌؼبِالد فٟ ِخزٍف ِإعغبد اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ 

ػٓ ِؼذالد اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ  ، فضال1،،2ٌٚغب٠خ  1661فٟ اٌؼشاق ٌٍفزشح ِٓ 

، ٚوّب ٠ج١ٓ رٌه 1،،2ٌٚغب٠خ  4،،2ٌٍٕغبء فٟ اٌؾضش ٚاٌش٠ف ٌٍفزشح ِٓ ػبَ 

 (  ادٔبٖ.3فٟ اٌغذٚي )

 (3) الجذول

 - 1991للفترة من -اعذاد النسىة العامالث في مؤسساث التربيت والتعليم في العراق 

2002 

  ث

 السنىاث

             

           عذدالتذريسياث

 في جامعاث العراق

 

عذد 

يجاث خر

معاهذ اعذاد 

 المعلمين 

 

عذد 

خريجاث 

دور 

 المعلماث 

 

عذد 

خريجاث 

التعليم 

 المهني 

 

معذل 

المشاركاث في 

القىي العاملت 

 ضمن الحضر

 

معذل 

المشاركاث في 

القىي العاملت 

 في الريف

1 1

991 

2429 1

      6964 

3

821 

3

  3898 
- - 

2 1

992 

2502 1

8984 

5

413 

3

2248 
- - 

3 1

993 

2811 1

6821 

2

242 

3

3623 
- - 

4 1

994 

2928 1

5238 

9

50 

2

6149 
- - 

5 1
995 

2998 1
4120 

2
73 

1
7488 

- - 

6 1
996 

3176 1
4082 

1
70 

8
909 

- - 

7 1

997 

3331 1

6838 

2

658 

8

371 
- - 

2 1

992 

3438 2

3515 

2

744 

8

923 
- - 

9 1

999 

3668 2

5795 

4

503 

9

809 
- - 

1

0 

2

000 

3985 2

9252 

5

013 

9

662 
- - 
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1
1 

2
001 

4486 2
9873 

3
228 

1
1876 

- - 

1
2 

2
002 

5299 - - - 
- - 

1

3 

2

003 

5955 4

2017 

5

321 

1

7107 

1

0.7 

2

0.9 

1

4 

2

004 

6824 5

7603 

5

631 

1

6720 

1

1.9 

2

8.9 

1

5 

2

005 

7922 6

4839 

7

905 

1

6123 

1

3.3 

3

3.7 

1

6 

2

006 

9603 4

6534 

9

277 

1

5814 

1

4.9 

2

9.7 

1
7 

2
007 

10079 4
1924 

9
850 

1
5353 

1
3.2 

2
5.8 

1
2 

2
002 

10793    1
4.8 

2
4.5 

 اٌّظذس: اٌغٙبص اٌّشوضٞ ٌٍؾظبء ٚرىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد / لغُ اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ

اخضؼذ رٍه اٌّزغ١شاد اٌٝ اٌّؼبٌغخ ٚاٌزؾ١ًٍ االؽظبئٟ ػجش اٌجشٔبِظ 

ِٓ خالي اعزخذاَ اؽذ اُ٘ اٌّؼب١٠ش االؽظبئ١خ فٟ  SPSSاالؽظبئٟ اٌغب٘ض 

 جغ١ظ.اٌزؾ١ًٍ اال ٚ٘ٛ ِؼبًِ االسرجبط اٌ

 ثاَيا: انتحهيم االحصائي

 :يعايم االرتباط انبسيظ 

٘ٛ اثشص اٌّمب١٠ظ االؽظبئ١خ ٚاٌزٞ ٠ؼىظ ٠ٚم١ظ ٚعٛد اٌؼاللخ ث١ٓ     

(، فىٍّب -101ِزغ١ش٠ٓ ػشٛائ١١ٓ، ار رزشاٚػ ل١ّخ ِؼبًِ االسرجبط اٌجغ١ظ ث١ٓ )

ٝ ٚعٛد وبٔذ ل١ّخ ِؼبًِ االسرجبط اٌجغ١ظ رمزشة ِٓ اٌٛاؽذ اٌظؾ١ؼ دي رٌه ػٍ

ػاللخ طشد٠خ ِٛعجخ ث١ٓ اٌّزغ١ش٠ٓ اٌؼشٛائ١١ٓ، ٚوٍّب الزشثذ ل١ّخ ِؼبًِ 

( دي رٌه ػٍٝ ٚعٛد ػاللخ ػىغ١خ عبٌجخ ث١ٓ اٌّزغ١ش٠ٓ -1االسرجبط اٌج١غ١ظ ِٓ )

اٌؼشٛائ١١ٓ، اِب ارا وبٔذ ل١ّخ ِؼبًِ االسرجبط اٌجغ١ظ ِغب٠ٚخ اٌٝ اٌظفش اٚ لش٠جخ 

ٚعٛد ػاللخ ث١ٓ اٌّزغ١ش٠ٓ اٌؼشٛائ١١ٓ. طبٌت عذا ِٓ اٌظفش فزٌه ٠ذي ػٍٝ ػذَ 

 (.6، ِمذِخ ٠بط االلزظبدٞ)1661ٔغُ اٌؾ١بٌٟ، 
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( ع١زُ اػزجبس وً ِٓ اٌّزغ١شاد ) اٌغٕٛاد، 3ثبالػزّبد ػٍٝ عذٚي سلُ )

اػذاد اٌزذس٠غ١بد ِٓ االٔبس، اػذاد اٌخش٠غبد ِٓ ِؼب٘ذ اٌزؼ١ٍُ ٌالٔبس، اػذاد 

اػذاد اٌخش٠غبد ِٓ ١٘ئخ اٌّؼب٘ذ ا١ٌّٕٙخ  اٌخش٠غبد ِٓ دٚس اٌزؼ١ٍُ ٌالٔبس،

، ٚع١زُ اػزجبس ِؼذي ػذد اٌؼبِالد ِٓ االٔبس فٟ اٌؾضش xٌالٔبس( رّضً اٌّزغ١ش 

 .Y، ِؼذي ػذد اٌؼبِالد االٔبس فٟ اٌش٠ف ٌزّضً اٌّزغ١ش 

اؽزغبة ل١ُ  SPSSرُ ِٓ خالي اعزخذاَ اٌجشٔبِظ االؽظبئٟ اٌغب٘ض 

ي ػذد اٌؼبِالد ِٓ االٔبس فٟ اٌؾضش ٚع١ّغ ِؼبًِ االسرجبط اٌجغ١ظ ث١ٓ ِؼذ

اٌّزغ١شاد اٌّزجم١خ وً ػٍٝ ؽذح، ٚوزٌه اٌؾبي ثبٌٕغجخ ال٠غبد ل١ُ ِؼبًِ االسرجبط 

 اٌجغ١ظ ِٚؼذي ػذد اٌؼبِالد فٟ اٌش٠ف ِغ ثبلٟ اٌّزغ١شاد االخشٜ.









22,

ii

yx

yx

yxxy


----------(1) 
 ؽ١ش ئْ

  سرجبط اٌجغ١ظ= ِؼبًِ اال 

X  اٌغٕٛاد، اػذاد اٌزذس٠غ١بد ِٓ االٔبس، اػذاد اٌخش٠غبد ِٓ ِؼب٘ذ  =

، اػذاد اٌخش٠غبد ِٓ ١٘ئخ ٌإلٔبس، اػذاد اٌخش٠غبد ِٓ دٚس اٌزؼ١ٍُ ٌإلٔبساٌزؼ١ٍُ 

 ٌإلٔبساٌّؼب٘ذ ا١ٌّٕٙخ 

Y  ِؼذي ػذد اٌؼبِالد ِٓ االٔبس فٟ اٌؾضش ، ِؼذي ػذد اٌؼبِالد =

 االٔبس فٟ اٌش٠ف

( ثبْ ٕ٘بن ػاللخ اسرجبط 4اظٙش اٌزؾ١ًٍ االؽظبئٟ ِٓ خالي اٌغذٚي )

طشد٠خ ل٠ٛخ عذا ث١ٓ اػذاد اٌزذس٠غ١بد اٌؼبِالد فٟ اٌغبِؼبد اٌؼشال١خ ٌٍفزشح 

ٚ٘زٖ اٌم١ّخ داٌخ ِؼ٠ٕٛب  641.،اٌض١ِٕخ اٌّؾذدح ٌٍذساعخ، أر ثٍغ ِؼبًِ االسرجبط 

ػاللخ اسرجبط طشد٠خ ل٠ٛخ (، وّب ٌٛؽع ثبْ ٕ٘بن 5،.،ػٕذ ِغزٜٛ ِؼ٠ٕٛٗ )

ٚٚص١مخ ث١ٓ اػذاد االٔبس اٌالرٟ ٠ؼٍّٓ فٟ اٌّؼب٘ذ اٌؼشال١خ ضّٓ فزشح اٌذساعخ، أر 
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( ٌٚٛؽع ا٠ضب ٚعٛد ػاللخ اسرجبط ل٠ٛخ عذا طشد٠خ 116.،ثٍغ ِؼبًِ االسرجبط )

االرغبٖ ث١ٓ اػذاد إٌغبء اٌالرٟ ٠ؼٍّٓ فٟ دٚس اٌّؼ١ٍّٓ ٚعٕٛاد اٌذساعخ اٌّمزشؽخ 

( ٟٚ٘ ا٠ضب داٌخ ِؼ٠ٕٛب ػٕذ ِغزٜٛ 652.،ٔذ ل١ّخ ِؼبًِ االسرجبط )أر وب

(. ٌٚٛؽع ا٠ضب ٚعٛد ػاللخ اسرجبط ل٠ٛخ عذا طشد٠خ االرغبٖ ث١ٓ 5،.،ِؼ٠ٕٛٗ)

اػذاد إٌغبء اٌالرٟ ٠ؼٍّٓ فٟ اٌزؼ١ٍُ إٌّٟٙ ضّٓ فزشح اٌذساعخ أر وبٔذ ل١ّخ 

 (.5،.،زٜٛ ِؼ٠ٕٛٗ)( ٟٚ٘ ا٠ضب داٌخ ِؼ٠ٕٛب ػٕذ ِغ0،36،ِؼبًِ االسرجبط )

رؼىظ ٘زٖ إٌزبئظ طج١ؼخ الجبي إٌغبء ػٍٝ االٔخشاط فٟ عٍه اٌزشث١خ 

 ٚاٌزؼ١ٍُ فٟ ِإعغبد اٌؼشاق ثبعزّشاس وٍّب رمذِذ اٌغٕٛاد.

( ثبْ ٕ٘بن ػاللخ 4وّب أظٙش اٌزؾ١ًٍ االؽظبئٟ ِٓ خالي اٌغذٚي)     

ٌؼبٍِخ ِٓ االٔبس فٟ اسرجبط ٚص١مخ عذا طشد٠خ االرغبٖ ث١ٓ ِؼذي اٚ ٔغجخ اٌمٜٛ ا

( ػٕذ ِغزٜٛ ،15.،ظً اٌزمذَ اٌضِٕٟ، أر وبٔذ ل١ّخ ِؼبًِ االسرجبط اٌجغ١ظ )

(، فٟ ؽ١ٓ ٌُ رالؽع ٕ٘بٌه ػاللخ ث١ٓ ٔغجخ اٚ ِؼذي اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ 5،.،ِؼ٠ٕٛٗ )

فٟ اٌؼشاق ف١ّب ٠خض إٌغبء فٟ االس٠بف ِغ اٌزمذَ اٌضِٕٟ، أر وبٔذ ل١ّخ ِؼبًِ 

رؼىظ ٘زٖ إٌزبئظ ا٠ٌٛٚخ ٌٕغبء اٌّذْ فٟ اٌؼًّ ضّٓ   (.56،.،االسرجبط )

 ِإعغبد اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ اٌّخزٍفخ ػٍٝ ؽغبة ٔظ١شارٙٓ فٟ اٌمشٜ ٚاالس٠بف

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4ذول )ج
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 يبين قيم معامالث االرتباط بين متغيراث الذراست المختلفت

 
 

 السنىاث

 

عذد 

التذريسيا

ث في 

جامعاث 

 العراق

 

عذد 

خريجاث 

معاهذ 

اعذاد 

 المعلمين

في 

 العراق

 

عذد 

خريجاث 

دور 

المعلماث 

في 

 العراق

 

عذد 

خريجاث 

التعليم 

المهني 

في 

 العراق

 

معذل 

المشاركا

ث في 

القىي 

العاملت 

ضمن 

 الحضر

 

معذل 

المشاركا

ث في 

القىي 

العاملت 

في 

 الريف

 

 السنىاث

1

0000 

0

،947 

0

،229 

0

،952 

0

،039 

0

،250 

0

،056 

ع

دد 

التذريسيا

ث في 

جامعاث 

 العراق

0

،947 

1

،000 

0

،213 

0

،935 

0

،222 

0

،291 

0

،027 

 

عذد 

خريجاث 

معاهذ 

اعذاد 

المعلمين 

في 

 العراق

0

  ،229 

0

 ،213 

1

 ،000 

0

،217 

0

،200 

0

،106 

0

،223 
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عذد 

خريجاث 

دور 

المعلماث 

في 

 العراق

0

،952 

0

،935 

0

،217 

1

،000 

0

،065 

0

،251 

0

،356 

 

عذد 

خريجاث 

التعليم 

المهني 

في 

 العراق

0

،039 

0

،222 

0

،200 

0

،065 

1

،000 

-

0،202 

-

0،327 

 

معذل 

المشاركا

ث في 

القىي 

العاملت 

ضمن 

 الحضر

0

،250 

0

،291 

0

،106 

0

،251 

-

0،202 

1

،000 

0

،326 

 

معذل 

المشاركا

ث في 

القىي 

العاملت 

في 

 الريف

0

  ،056 

0

،027 

0

،223 

0

،356 

-

0،327 

0

،326 

1

،000 
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 انًبحث انثانث )االستُتاجاث وانتىصياث(

            أوال: االستُتاجاث

 ٚاعت ئٔٗ ثً فؾغت، أخالل١ًب ٚاعجًب ١ٌظ ٚإٌغبء اٌفز١بد رؼ١ٍُ ئْ -1
 سفبٖ فٟ اعزضّبس ٘ٛ إٌغبء ٚاٌفز١بد فٟ االعزضّبس أْ ؽ١ش وزٌه، الزظبدٞ

 .ٚاألُِ ٚاٌّغزّؼبد األعش

 ػٍٝ فبػ١ٍزٗ رزٛلف اٌؼشال١خ، ٌٍّشأح االلزظبدٞ ٌٍزّى١ٓ وأداح اٌزؼ١ٍُ -2
 .اٌزخظض ٚٔٛػ١زٗ، ِٚغبي ػ١ٍٗ، ظًرؾ اٌزٞ اٌزؼ١ٍُ ِغزٜٛ

 ئٔزبع١زٙب دْٚ رؾٛي اٌّغزّؼبد فاْ ثبٌزؼ١ٍُ، اٌفز١بد رؾظٝ ال ػٕذِب -3
 رؼ١ٍُ ػٓ إٌبعّخ اٌغ١ذح ا٢صبس أْ وّب ِؼذالد ّٔٛ٘ب، ص٠بدح دْٚ رؾٛي ٚثبٌزبٌٟ

 ٚاٌخظٛثخ ٚف١بد اٌشضغ ِؼذالد ػٍٝ وج١ًشا ئ٠غبث١ًب أؼىبعب رٕؼىظ اٌّشأح
  .ٔزبطٚاإل ٚاٌظؾخ

 لذسح أوضش اٌزؼ١ٍُ ٘ٓ ِٓ ثؾظزٙٓ ٠ؾظ١ٓ اٌالئٟ ٚإٌغبء اٌفز١بد أْ -4
 ثشىً ٚاالعزضؼبف ٚاالعزغالي اٌّؼبٍِخ ٌغٛء اٌزؼشع ِٓ أٔفغٙٓ ؽّب٠خ ػٍٝ
 رؾغ١ٓ شأٔٙب ِٓ اٌزٟ اٌّؼٍِٛبد ػٍٝ اٌؾظٛي ثاِىبٔٙٓ ألٔٗ ع١ُظجؼ ػبَ

 .ؽ١برٙٓ

اح فٟ إٌشبط االلزظبدٞ ٟ٘ رج١ٓ ِٓ خالي اٌجؾش اْ ٔغجخ ِشبسوخ اٌّش -5

 الً ِٓ اٌشعً خالي عٕٛاد اٌذساعخ.

 صب١ٔب: اٌزٛط١بد

اال٘زّبَ ثزؼ١ٍُ اٌّشاح اٌؼشال١خ ٚاالسرمبء ثٙب ٚاٌزخٍض ِٓ افخ اال١ِخ -1

 ٌغؼٍٙب لبدسح ػٍٝ ِٛاوجخ اٌزطٛس.
 ، رمذَ األػّبي فٝ ٌٍجذء إٌغبء ٌّغّٛػبد ا١ٌّغشح اٌمشٚع رٛف١ش -2

 اٌشع١ّخ اٌؼًّ أعٛاق اٌّشأح ٌٌٛٛط الزظبد٠أً  ًضاؽبف وٍٙب
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 اٌش٠ف١خ ٌٍّشأح ػًّ فشص ر١ٌٛذ ٚ ، اٌّؾٍٟ اٌّغزّغ ِشبس٠غ رشغ١غ  -3
 األٔشطخ ِّبسعخ فٟ ؽمٛلٙب ئٌٝ اٌّشأح ٌٛطٛي اٌششٚط ٚ األدٚاد رؼض٠ض -4

 ، وبفخ االلزظبد٠خ
 إٌّبطك فٟ اٌّزٛعطخ ٚ اٌظغ١شح اإلٔزبع١خ اٌّشبس٠غ رشغ١غ ٚ دػُ -5

 .إٌّزغخ اٌش٠ف١خ ٌٍّشأح اٌزغ٠ٛك ششٚط ٚرؾغ١ٓ  ٚاٌؾضش٠خ اٌش٠ف١خ

 ػٍٝ ؽظٌٛٙب رغ١ًٙ ٚ ، اٌخبص ٌؾغبثٙب اٌّشأح ػًّ رشغ١غ ٚ دػُ -6
 .اٌزىب١ٌف اٌّخفضخ اٌزغ١ٙالد ٚ اٌخذِبد ػٍٝ ٚ ، سؤٚط األِٛاي ٚ االئزّبٔبد

 ِىبفؾخ فٟ ٚ ، ٌٍّشأح اٌظؾ١١ٓ اٌزضم١ف ٚ ثبٌزٛػ١خ اال٘زّبَ ص٠بدح -1
 ٚ األَ ٚ اٌطفً طؾخ سػب٠خ فٟ ٚ ، إٌّزمٍخ ٚ ٚاٌّغزٛطٕخ اٌغبس٠خ األِشاع

 اٌزٍم١ؼ . ؽّالد

 

 

 

 

 

 انًصادر

 ، " اٌزؼ١ٍُ ر١ّٕخ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ "،  ِشوض4،،٠2ٛعف ؽّذ اثشا١ُ٘ ،  .1
  66األِبساد ٌٍذساعبد ٚاٌجؾٛس االعزشار١غ١خ ، اٌطجؼخ االٌٚٝ، اثٛ ظجٟ ،  ، ص

، "اٌؼبئذ ِٓ رؼ١ٍُ اٌّشاح ،2،1. ف١ظً ثٛ ط١جخ ٚػجذ اٌشصاق ثٓ ؽج١ت، 2

فٟ اٌغضائش"، اٌّإرّش اٌذٌٟٚ اٌزبعغ ؽٛي اٌّشاح ٚاٌشجبة فٟ اٌز١ّٕخ اٌؼشث١خ  

 ،اٌمب٘شح.

 .1، "اٌزؼ١ٍُ ٚااللزظبد" ، ص 4،،2. اٌّؼٙذ اٌؼشثٟ ٌٍزخط١ظ ، 3
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 2،11ٌؼبَ   . اٌغٙبص اٌّشوض ٌالؽظبء ٚرىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد4

، "اٌّشاح اٌشش٠ه اٌغذ٠ذ العزذاِخ اٌز١ّٕخ 1،،2. ٚفبء عؼفش اٌّٙذاٜٚ، 5

ٚاٌزؾٛي اٌٝ الزظبد اٌغٛق فٟ اٌؼشاق"، و١ٍخ االداسح ٚااللزظبد ، اٌغبِؼخ 

 اٌّغزٕظش٠خ.

 ، "ِمذِخ فٟ اٌم١بط االلزظبدٞ".1661. د. طبٌت ؽغٓ ٔغُ اٌؾ١بٌٟ، 6

 ؽظبء".،" ِجبدب اال1615. د. ا١ِش ؽٕب، 1
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 مكانة المرأة وحقوقكا السياسية في الفكر اإلسالمي
 

 جايعح ديانى/ كهيح انقاَىٌ وانعهىو انسياسيح        يحًذ كاظى هاشى0و0و

 

 انًقذيح

ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُؼلك٣خ ٝؽَت  –رؼل أُوأح ا٤ُّٞ ٖٗق أُغزٔغ إ ُْ رٌٖ  

٣يٍ ال أًضو ٖٓ ٛنا اُٖ٘ق ثٌض٤و، اال إٔ كٝهٛب ال  –اإلؽٖبئ٤بد أُؼبٕوح 

٣ز٘بٍت ٓغ َٓزٟٞ ؽغٜٔب ٝأٌُبٗخ اُز٢ ٣غت إٔ روّٞ ثبرقبمٛب أٝ ثزجٞئٜب ك٢ 

اُؾ٤بح، ٝٛنا ٣ؼٞك ا٠ُ ػلح أٍجبة ٜٓ٘ب األكٌبه اُقبٛئخ أُزج٘بح ك٢ ٓغزٔؼبر٘ب ٝاُز٢ 

ر٘ظو ا٠ُ أُوأح ػ٠ِ أٜٗب ًبئٖ ٖٓ اُلهعخ اُضب٤ٗخ، ًٝنُي ػلّ رلؼ٤َ أُوأح ُلٝهٛب 

غَٜ أٝ  اُلوو اُن١ ٣َٞك ٛنٙ أُغزٔؼبد، ًٔب إٔ ُجؼ٘ ا٥هاء ك٢ اُؾ٤بح ٗز٤غخ اُ

اُز٢ ٣ؾبٍٝ اُجؼ٘ إٔ ٣َ٘جٜب ا٠ُ اإلٍالّ ًبٕ ُٜب كٝهٛب ك٢ اهٖبء أُوأح ػٖ 

اُو٤بّ ثؤكٝاه كؼبُخ كافَ أُغزٔغ، ٖٓ ٛ٘ب عبءد ٛنٙ اُلهاٍخ ُزٞٙؼ ٓلٟ أٌُبٗخ 

بٕ أه٠ٖ اُؾوٞم ُزلؼ٤َ اٛزٔبٓٚ ثٚٔ ِٚذٜاُز٢ ٣ؼ٤وٛب اُلٌو اإلٍال٢ٓ ُِٔوأح 

 ٓكٝه أُوأح ك٢ أُغزٔغ اإلٍال٢ٓ

 

 فزضيح انذراسح 

رلزوٗ اُلهاٍخ إٔ اُلٌو اإلٍال٢ٓ هل ًلَ ٌٓبٗخ ٓز٤ٔيح ُِٔوأح، ٝهل  

ٖٙٔ ُٜب ؽوٞهب ًِٝلٜب ثٞاعجبد ؽَت هبث٤ِزٜب ٝهلهارٜب هل رٞاى١ اُؾوٞم اُز٢ 

 ٣ٓٔزبى ثٜب اُوعبٍ

 

 أهًيح انذراسح

هاٍخ ك٢ اثواى اُٞعٚ اُؾٚبه١ اُز٢ رٔضِٚ اُْو٣ؼخ رزٔضَ أ٤ٔٛخ اُل 

اإلٍال٤ٓخ ك٢ ٓغبٍ ٙٔبٕ ٌٓبٗخ ٓز٤ٔيح ُِٔوأح ًٝلبُخ ؽوٞهٜب ا٤َُب٤ٍخ، ٝاثؼبك 

اُْجٜبد اُز٢ ٣ؾبٍٝ اُجؼ٘ إٔ ٣ض٤وٛب ٙل اُلٌو اإلٍال٢ٓ ك٤ٔب ٣زؼِن ثبُٔوأح، أٝ 

 ٜٓبهل كٜٔذ فطؤً ثؤٕ اُلٌو اإلٍال٢ٓ هل ؿجٖ أُوأح أٝ ٍِجٜب ؽوٞه
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 ٤ٌِ٤ٛخ اُلهاٍخ : 

رزٖٚٔ اُلهاٍخ ٓطِج٤ٖ أٍب٤٤ٍٖ أُٜٝٔب عبء رؾذ ػ٘ٞإ ٌٓبٗخ أُوأح ك٢  

اُلٌو اإلٍال٢ٓ، ٝرٖٚٔ صالس ٗوبٛ هئ٤َخ ٢ٛ أُوٖٞك ثبُٔوأح ك٢ ٛنٙ اُلهاٍخ 

ٝصب٤ٜٗٔب ٌٓبٗخ أُوأح ك٢ اُوإ٣خ اإلٍال٤ٓخ، ٝصبُضٜٔب: أُجبكة اإلٍال٤ٓخ أُزؼِوخ 

ٓب أُطِت اُضب٢ٗ: كغبء رؾذ ػ٘ٞإ اُؾوٞم ا٤َُب٤ٍخ ُِٔوأح ك٢ ثؾوٞم أُوأح، أ

اُلٌو اإلٍال٢ٓ ٝاُن١ ٗبهِ األكُخ أُؼبهٙخ ٝأُئ٣لح ُٔ٘ؼ اُؾوٞم ا٤َُب٤ٍخ 

ُِٔوأح ٝرٖٚٔ أ٣ٚب صالس ٗوبٛ هئ٤َخ، ٢ٛ ؽن أُوأح ك٢ االٗزقبة، ٝؽوٜب ك٢ 

 ٓاُزٔض٤َ اُجؤُب٢ٗ، ٝؽوٜب ك٢ هئبٍخ اُلُٝخ اإلٍال٤ٓخ

 طهة األول: يكاَح انًزأج في انفكز اإلسالييانً

ٌّي ػلك ًج٤و ٖٓ أُلٌو٣ٖ ٝاُجبؽض٤ٖ اُـوث٤٤ٖ ٝؿ٤وْٛ ٝؽز٠ اُجؼ٘   

ٖٓ اُن٣ٖ ٣٘زٕٔٞ ا٠ُ اإلٍالّ ثبٛزٔبّ اُلٌو اإلٍال٢ٓ ثبُٔوأح ٌٝٓبٗزٜب ؽز٠ هبُٞا 

٤ٚ إٔ اإلٍالّ ال ٣ؼط٢ أ١ ٌٓبٗخ ُِٔوأح، ٓز٤ٜٖٔ ا٣بٙ ثؤٗٚ ك٣ٖ مًٞه١ ال ٌٓبٕ ك

ُِٔوأح، اال إٔ ٛ٘بى هَْ ًج٤و ٖٓ اُلوٜبء ٝأُلٌو٣ٖ اإلٍال٤٤ٖٓ اٗجوٟ ُلؽ٘ ٛنٙ 

االكزواءاد ٤ُٝوٞٓٞا ثبثواى اُٞعٚ اإلٍال٢ٓ اُؾو٤و٢ اُن١ ًلَ ٌٓبٗخ أُوأح 

ٝؽوٞهٜب َٓز٘ل٣ٖ ا٠ُ أكُخ ّوػ٤خ ٓؼزجوح، ٝٓٞٙؾ٤ٖ كٝهٛب ك٢ ث٘بء أُغزٔغ 

 ٓاإلٍال٢ٓ اإلَٗب٢ٗ أُزٌبَٓ

 -ه ٛنا أُطِت ٍ٘وّٞ ثز٤ٙٞؼ اُ٘وبٛ ا٥ر٤خ:ٝك٢ اٛب 

  أوال: انًقصىد تانًزأج في هذا انثحث:

ػ٘لٓب ٗو٣ل إٔ ٗٞٙؼ هٖلٗب ثبُٔوأح ال ٣ؼ٢٘ مُي ثؾش ٛنٙ أٌُِخ ٖٓ ٗبؽ٤خ 

اُِـخ ٝاّزوبهبرٜب، ٝال ٣ؼ٢٘ أ٣ٚب ثؾضٜب ٖٓ ٗبؽ٤خ االٕطالػ، ألٕ إطالػ أُوأح 

ؼٚ إٔ ٣وغ اُِجٌ ك٤ٚ أثلا، ٝٛٞ ال ٣ؾزبط ٖٓ اُٞٙٞػ ٣َٖ ا٠ُ كهعخ ال ٣ٌٖٔ ٓ

 ٓا٠ُ أ١ ث٤بٕ ال ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُِـ٣ٞخ ٝال ٖٓ اُ٘بؽ٤خ االٕطالؽ٤خ

اٗٔب ٗو٣ل ر٤ٙٞؾٚ ثْؤٕ هٖلٗب ثبٕطالػ أُوأح ك٢ ٛنا اُجؾش، ٛٞ  

اُٖ٘ق اُن١ ٣وبثَ اُوعَ، ٤َُٝذ أُوأح ك٢ ٓوبثَ اُيٝط، أٝ أ١ ٖٓ اُؼ٘ب٣ٖٝ 

ب ؽوٞم فبٕخ كٜنٙ اُؼ٘ب٣ٖٝ ال رلفَ ك٢ أُؾٞه األفوٟ اُز٢ ٣واكن ًَ ٜٓ٘

األٍبً ُٜنا اُجؾش، ٝٛنا ٣ؤر٢ اٗطالهب ٖٓ إٔ ُِٔوأح ػلح ػ٘ب٣ٖٝ كو٤ٜخ ٝؽوٞه٤خ، 
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ٝإ ًَ ٖٓ رِي اُؼ٘ب٣ٖٝ ٓٞٙٞع ثؾش ُٔغٔٞػخ ٖٓ أَُبئَ اُلو٤ٜخ ٝاُؾوٞه٤خ؛ 

أٝ فبُخ،  ألٕ أُوأح هل رٌٕٞ أفزب أٝ ث٘زب أٝ ىٝعخ، ًٝنُي أٓبً أٝ علح أٝ ػٔخ

ٝأؽ٤بٗب ث٘ذ ػْ ٝث٘ذ ػٔخ ٝث٘ذ فبٍ ٝث٘ذ فبُخ، ٌَُٝ ٜٓ٘ٔب ُٜب َٓبئَ كو٤ٜخ 

 ٓٝؽوٞه٤خ ك٢ ثبة اإلهس ٝاُيٝاط ٝؿ٤وٛب

كٌَ ٛنٙ اُؼ٘ب٣ٖٝ أُنًٞهح ٤ٌُ ُٜب كفَ ك٢ ٛنا اُجؾش، كٌٔب ٣جؾش اُوعَ 

ٚ أ٣ٚب ٖٓ ٗبؽ٤خ ًٞٗٚ اُٖ٘ق أُوبثَ ُِٔوأح ٤ٌُٝ ًٞٗٚ ىٝعب؛ الٕ اُوعَ ثٖلز

أُنًو ُٚ ػ٘ب٣ٖٝ ًض٤وح، ًَٝ ٖٓ رِي اُؼ٘ب٣ٖٝ رزجؼٜب أه٤ٙخ َٓبئَ كو٤ٜخ 

أُـ ، ًَٝ ٛنٙ ٓٓٓٝؽوٞه٤خ ًض٤وح، ام إ اُوعَ ٣ٌٕٞ أؽ٤بٗب اث٘ب أٝ أفب أٝ أثب

 ٓاُؼ٘ب٣ٖٝ ُٜب كٝه ك٢ أَُبئَ اُؾوٞه٤خ ك٢ أثٞاة اُلوٚ أُؼوٝكخ اُقبٕخ ثٚ

ثؾش ٓلٟ رَب١ٝ ؽوٞم أُوأح ٝفالٕخ ٓب ٗو٣ل هُٞٚ أٗٚ ٓضال ػ٘لٓب ٣زْ 

ال ٗلفَ أ١ ٖٓ ٛنٙ اُؼ٘ب٣ٖٝ اُلوػ٤خ ال ثؼ٘ٞإ رؤ٤٣ل  اُلٌو اإلٍال٢ٓٝاُوعَ ك٢ 

ٝال ثؼ٘ٞإ ٗو٘، ثؾ٤ش ال ٣ٌٖٔ اُوٍٞ : إٔ أُوأح رقزِق ػٖ اُوعَ الٕ ٍْٜ 

األفذ اهَ ٖٓ ٍْٜ األؿ ٖٓ ؽ٤ش أَُبئَ اإلهص٤خ، كٜنٙ ٤ٌُ ثؾض٘ب ك٢ أُٞٙٞع 

اُجؾش، كجؾض٘ب ك٢ أُوأح ٓغوك ػٖ اُق٤ٕٖٞبد، ك٢ٜ ٗظوح  أُؾٞه١ ُٜنا

ُِٔوأح ػ٠ِ أٜٗب كوك ٖٓ أكواك أُغزٔغ اإلٍال٢ٓ ال ؿ٤و ، ٝأٜٗب اُغٌ٘ أُوبثَ 

 ُِٓوعَ

  ثاَيا : يكاَح انًزأج في انزؤيح اإلسالييح:

إ اُووإٓ اٌُو٣ْ اُن١ ٛٞ اُلٍزٞه اإلٍال٢ٓ اُؼظ٤ْ هلّ ٓغٔٞػخ ٖٓ 

اُووإٓ  –بّ اُز٢ رقلّ ٤ٍو اإلَٗب٤ٗخ ك٢ ٛنٙ اُؾ٤بح، ٝال ٣ٌزل٢ اُوٞا٤ٖٗ ٝاألؽٌ

ثزؼ٤ِْ أرجبػٚ اُوبٕٗٞ كؾَت ٝال ثبُٔٞػظخ ٝا٤ُٖ٘ؾخ، ٝاٗٔب ٣ٔ٘ؼ أرجبػٚ  –اٌُو٣ْ 

رل٤َوٙ ٌُِٕٞ ٝاُقِوخ أٍِٞثب كٌو٣ب ٝهإ٣خ ٤ًٗٞخ فبٕخ، ٣ٝولّ ألٌٍ  ٖٓ فالٍ

ًب٤ٌُِٔخ اُلوك٣خ ٝاُؾوٞم  ٝأٛلاف ٓؼ٤٘خ أؽٌبّ اإلٍالّ ك٢ اُْئٕٝ االعزٔبػ٤خ

 ٓاُؼبئ٤ِخ ٝؿ٤وٛب، ماد اُزل٤َو اُن١ ٣ولٓٚ ُِقِوخ ٝاُٞعٞك

ٖٝٓ عِٔخ أَُبئَ اُز٢ ث٤ٜ٘ب اُووإٓ اٌُو٣ْ ٛٞ ٓٞٙٞع فِن أُوأح 

ٝاُوعَ، كٜٞ ُْ ٣ِيّ أُٖذ اىاء ٛنا أُٞٙٞع اُٜبّ ٝاٗٔب هبّ ثج٤بٗٚ رل٤ٖال، ام 

ٞهخ ٖٓ عٌ٘ اُوعَ ٖٝٓ ٤ٛ٘خ ْٓبثٜٚ ٣ج٤ٖ ٝك٢ آ٣بد ٓزؼلكح ثؤٕ أُوأح ٓقِ

َفََِن  َٝ اِؽَلٍح  َٝ  ٌٍ ٖ َّْٗل ِّٓ  ْ ٌُ ُْ اَُِّن١ َفَِوَ ٌُ ًُ ارَّوُْٞا َهثَّ َب اَُّ٘ب ُط٤٘زٚ، ك٤وٍٞ رؼب٠ُ : } ٣َب أ٣َُّٜ
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بء{) ََ ِٗ َٝ ض٤ًِوا  ًَ ب ِهَعبالً  َٔ ُْٜ٘ ِٓ ثَشَّ  َٝ َعَٜب  ْٝ َْٜ٘ب َى ْٖ آ٣َبرِِٚ  ٓ(ِٔٓ ِٓ َٝ ٣ٝوٍٞ رؼب٠ُ أ٣ٚب }

 ْٕ َّٕ ك٢ِ َمَُِي أَ خً اِ َٔ َهْؽ َٝ حً  كَّ َٞ َّٓ  ْ ٌُ ََ ث٤ََْ٘ َعَؼ َٝ ُ٘ٞا ا٤ََُِْٜب  ٌُ َْ اًعب ُِّزَ َٝ ْْ أَْى ٌُ َِ ْٖ أَٗلُ ِّٓ  ْ ٌُ َفََِن َُ

(} َٕ ٌَُّوٝ ٍّ ٣َزَلَ ْٞ  ٓ(٣٥َٕبٍد ُِّوَ

ٝال ٣ٞعل ك٢ اُووإٓ اٌُو٣ْ مًو ُٔب ٝهك ك٢ ثؼ٘ اٌُزت اُل٤٘٣خ ٖٓ إٔ  

ٓبكح اُوعَ، ٕٝٝلزٜب ثؤٜٗب ًبئٖ ٓـلَ أٝ أٜٗب أُوأح فِوذ ٖٓ ٓبكح أك٠ٗ ٖٓ 

ٛل٤ِ٤خ ػ٠ِ اُوعَ، )) ٝال ٣ٞعل هأ١ ك٢ اإلٍالّ ٣ؾزوو أُوأح ثَجت ٛج٤ؼزٜب 

  ٓ(٤ٖٛٝ٘زٜب(()

ًٝنُي ٖٓ ا٥هاء اُْبئؼخ أُوٞالد اُز٢ رَز٤ٜٖ ثبُٔوأح ٝر٘زؤ ٖٓ 

خ ٝال ٣ٌٜٔ٘ب إٔ ًلبءرٜب اُوٝؽ٤خ ٝأُؼ٣ٞ٘خ، كٌبٗٞا ٣وُٕٞٞ إٔ أُوأح ال رلفَ اُغ٘

رَٔٞ ك٢ أُوارت أُؼ٣ٞ٘خ ٝاإل٤ُٜخ، ٤َُٝذ ُل٣ٜب اُولهح ػ٠ِ ثِٞؽ ٓوبٓبد اُووة 

اإل٢ُٜ اُز٢ ٣جِـٜب اُوعبٍ، ك٢ ؽ٤ٖ ٗغل اُووإٓ اٌُو٣ْ ٣ٖوػ ك٢ آ٣بد ًض٤وح ثؤٕ 

 صٞاة ا٥فوح ٝاُووة ٖٓ هللا ال ػالهخ ُٚ ثغٌ٘ اإلَٗبٕ، ٝاٗٔب ٣زٞهق ػ٠ِ اإل٣ٔبٕ

َٞ ٝاُؼَٔ ٍٞاء  ُٛ َٝ ْٝ أُٗض٠َ  ٍو أَ ًَ ٖ َم ِّٓ بًُِؾب  َٕ  ََ ِٔ ْٖ َػ َٓ ًبٕ ٖٓ أُوأح أّ ٖٓ اُوعَ: }

(} َٕ ُِٞ َٔ بُْٗٞا ٣َْؼ ًَ ب  َٓ  ِٖ ََ ْْ أَْعَوُْٛ ثِؤَْؽ ُ َّٜ ََُْ٘غِي٣َ٘ َٝ ُ َؽ٤َبحً ٤َِّٛجَخً  ٌٖ كََُِْ٘ؾ٤ِ٤ََّ٘ٚ ِٓ ْئ ُٓٗ)ٓ 

ٌُو٣ْ ًٝٔب إٔ أُضَ اُْبئغ ٣وٍٞ ٝهاء ًَ هعَ ػظ٤ْ آوأح، كبُووإٓ ا

٣نٛت اثؼل ٖٓ ٓب عبء ثٜنا أُضَ اُن١ عؼَ أُوأح فِق اُوعَ، كبُووإٓ اٌُو٣ْ 

عؼَ أُوأح ا٠ُ عبٗت اُوعَ، ام مًو ثؤٕ ا٠ُ عبٗت ًَ هعَ ع٤َِ أٝ هل٣ٌ آوأح 

(، ٙ(، ٝاثوا٤ْٛ)٘ػ٠ِ ىٝعز٢ أكّ) –اُووإٓ اٌُو٣ْ  –ع٤ِِخ أٝ هل٣َخ، كٔضال أص٠٘ 

                                                           
1

 0(1اٌمشآْ اٌىش٠ُ : سٛسح إٌسبء، ا٠٢خ ) -
2

 0(21اٌمشآْ اٌىش٠ُ : سٛسح اٌشَٚ ، ا٠٢خ ) -
3

 فٟ اإلسالَ ٚا٠شاْ، اٌمشآٟٔ اٌّشأحاإلٔسب١ٔخ ٌٍّشأح ِٓ إٌّظٛس  خِطٙشٞ: اٌّىبِٔشرضٝ  -

 25ٖ،ص1422ا٠شاْ، اٌٙذٜ طٙشاْ اإلسال١ِخ ِئسسخاٌذساسبد  اٌؼظبِٟ ِىزترشخّخ خ١ًٍ 

0 
4

 0(79، ا٠٢خ )إٌسًاٌمشآْ اٌىش٠ُ : سٛسح  -
5

َْٕٙب َسَغذاً َز١ُْث ( 35ا٠٢خ ) سٛسح اٌجمشح، - ِِ ُوالَ  َٚ ٌَْدَّٕخَ  ُخَه ا ْٚ َص َٚ ْٓ أََٔذ  َُ اْسُى ٍَْٕب ٠َب آَد لُ َٚ {

ب َّ  0{000ِشْئزُ
6

خٌ فََضِسَىْذ فَجَشَّ ( }91ا٠٢خ ) ٘ٛد، سٛسح اٌمشآْ اٌىش٠ُ: - َّ َشأَرُُٗ لَآئِ ِْ ا َساء َٚ َٚ  ٓ ِِ َٚ ْشَٔبَ٘ب ثِبِْسَسَك 

 0{اِْسَسَك ٠َْؼمُٛةَ 
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(، 9اما ًبٕ هل أّبه ا٠ُ ىٝعز٢ ٗٞػ ُٝٞٛ)(، 8ٝ(، ٝػ٠َ٤)7ٝٝاُلر٢ ٠ٍٞٓ)

ًبٓوأر٤ٖ ؿ٤و ٕبُؾز٤ٖ ُيٝع٤ٜٔب، كٜٞ ُْ ٣ـلَ مًو ىٝعخ كوػٕٞ ًبٓوأح ع٤ِِخ 

(، ًٝنُي ٣وٍٞ اُووإٓ اٌُو٣ْ ػٖ ٓو٣ْ أّ ػ٠َ٤ )ػ٤ِٜٔب ٓٔاثز٤ِذ ثوعَ فج٤ش)

(، أٜٗب ثِـذ ٓ٘يُخ آفند ك٤ٜب أُالئٌخ رٌِٜٔب ك٢ ٓؾواة اُؼجبكح ٔٔاَُالّ( )

٤ٜب ثوىهٜب ٖٓ ػبُْ اُـ٤ت، ٝإٔجؾذ ماد كهعخ ػب٤ُخ ٖٓ أُوارت أُؼ٣ٞ٘خ ٝرؤر

ثؾ٤ش عؼِذ ٗج٢ ىٓبٜٗب ك٢ ؽ٤وح ٝرغبٝىرٚ ك٢ كهعزٜب ٝثو٢ ىًو٣ب )ػ٤ِٚ اَُالّ 

 ٓ(ٕٔ( ٓلّٛٞب ٖٓ أٓوٛب)

ًٝنُي ٖٓ ربه٣ق٘ب اإلٍال٢ٓ ٗغل ًض٤وا ٖٓ اَُ٘بء اُغ٤ِالد ٝاُؼظ٤ٔبد 

بٗت اُوعبٍ كٔضال هِٔب ٗغل هعال ٣جِؾ ٓ٘يُخ فل٣غخ اُِٞار٢ ؽِٖٔ ْٛ اُوٍبُخ ا٠ُ ع

)ػ٤ِٜب اَُالّ( ًٝنُي ٌٓبٗخ اُيٛواء )ػ٤ِٜب اَُالّ( ٝؿ٤وٛٔب ٖٓ اَُ٘بء 

 ٓاُغ٤ِالد

ٝثبُؼٞكح ا٠ُ ا٥هاء اُز٢ ًبٗذ رَزقق ثبُٔوأح ٝرؾٜ ٖٓ ه٤ٔزٜب، رِي 

خ اُغ٤َ٘خ أُزؼِوخ ثبُو٣بٙخ اُغ٤َ٘خ ٝرول٣ٌ اُزغوك ٝاُؼيٝث٤خ، ثؾ٤ش رؼل اُؼاله

٣جِـٜب كَٗب ك٢ ثؼ٘ األك٣بٕ، ٣ٝؼزول أرجبع رِي اُل٣بٗبد ثؤٕ أُوارت أُؼ٣ٞ٘خ ال 

(، كِول ًبكؼ اإلٍالّ ٛنٙ اُقواكخ ثْلح ٖٔاُن٣ٖ هٚٞا أػٔبهْٛ ك٢ اُؼيٝث٤خ) اال

ٝػل اُيٝاط ٤ّئب ٓولٍب ٝاؽواىا ُٖ٘ق اُل٣ٖ ٝاُؼيٝث٤خ ٤ّئب ؿ٤و ٓوؿٞة ك٤ٚ، 

 ٓ(ٗٔاألٗج٤بء هبئال: ))ٖٓ أفالم األٗج٤بء ؽت اَُ٘بء(()ٝػل ؽت أُوأح ٖٓ أفالم 

                                                           
9

ِٗ (10اٌمشآْ اٌىش٠ُ : سٛسح اٌمظض، ا٠٢خ ) - َٛسٝ فَبِسًغب اِْ َوبَدْد ٌَزُْجِذٞ ثِ ُِ  َِّ أَْطجََر فَُئاُد أُ َٚ {

} َٓ ١ِٕ ِِ ْئ ُّ ٌْ َٓ ا ِِ  َْ ٍْجَِٙب ٌِزَُىٛ ثَْطَٕب َػٍَٝ لَ ال أَْ سَّ ْٛ ٌَ0 
8

َ اْططَفَبِن (42ٛسح اي ػّشاْ، ا٠٢خ )اٌمشآْ اٌىش٠ُ : س - َّْ َّللاَّ ُُ اِ ْش٠َ َِ الَئَِىخُ ٠َب  َّ ٌْ اِْر لَبٌَِذ ا َٚ {

 َٓ ١ ِّ ٌَْؼبٌَ اْططَفَبِن َػٍَٝ َِٔسبء ا َٚ طَََّٙشِن  َٚ}0 
7

اِ  َضَشةَ }0(10اٌمشآْ اٌىش٠ُ : سٛسح اٌزسش٠ُ، ا٠٢خ ) - َٚ َشأَحَ ٍُٔٛذ  ِْ َٓ َوفَُشٚا اِ َِّز٠ ثاَلً ٌٍِّ َِ  ُ َشأَحَ َّللاَّ ِْ
ب{ َّ ِٓ فََخبَٔزَبُ٘ ْٓ ِػجَبِدَٔب َطبٌَِس١ْ ِِ  ِٓ  0ٌٍُٛط َوبَٔزَب رَْسَذ َػْجَذ٠ْ

10
َْ  }0(11اٌمشآْ اٌىش٠ُ : سٛسح اٌزسش٠ُ، ا٠٢خ ) - ْٛ َشأَحَ فِْشَػ ِْ ُٕٛا اِ َِ َٓ آ َِّز٠ ثاَلً ٌٍِّ َِ  ُ َضَشَة َّللاَّ َٚ}0 

11
ْش٠َ }0(12اٌمشآْ اٌىش٠ُ : سٛسح اٌزسش٠ُ، ا٠٢خ ) - َِ َْ اٌَّزِٟ أَْزَظَْٕذ فَْشَخَٙب فََٕفَْخَٕب َٚ َشا ّْ َُ اْثَٕخَ ِػ

} َٓ ٌْمَبِٔز١ِ َٓ ا ِِ َوبَْٔذ  َٚ  ِٗ ُوزُجِ َٚ َب  بِد َسثِّٙ َّ لَْذ ثَِىٍِ َطذَّ َٚ ِٚزَٕب  ٓ سُّ ِِ  ِٗ  0ف١ِ
12

 0 29ِظذس سجك روشٖ،ص ِشرضٝ ِطٙشٞ: -
13

 0 28اٌّظذس ٔفسٗ،ص -
14

داس  ،رظس١ر ػٍٟ أوجش اٌغفبسٞ،5ِٓ اٌىبفٟ،ج اٌفشٚع ِسّذ ثٓ ٠ؼمٛة ثٓ اسسبق اٌى١ٍٕٟ: -

 0 320ٖ،ص1369طٙشاْ ا٠شاْ، اٌىزت اإلسال١ِخ،
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اُط٤ت، ٝاَُ٘بء، ٝهوح ػ٢٘٤  ٝهبٍ هٍٍٞ هللا )ٓ( : ))ؽجت ا٢ُ ٖٓ ك٤ٗبًْ صالس:

 ٓ(٘ٔك٢ اُٖالح(()

ًٝنُي ٖٓ ا٥هاء اُز٢ رؾٜ ٖٓ ه٤ٔخ أُوأح ٓب ًبٕ ػ٘ل اُوٝٓبٕ ام ًبٗذ  

أث٤ٜب أٝ ىٝعٜب ؽن اُزِٔي أٝ  أُوأح رجبع ٝرْزوٟ ٓضَ اُؼج٤ل، ُْٝ ٣ٌٖ ُٜب أٓبّ

أُؼبّوح ٝال ؽن اُؾ٤بح، كٌبٕ ُألة أٝ اُيٝط إٔ ٣ج٤غ اث٘زٚ أٝ ىٝعزٚ أٝ ٣ئعوٛب 

(، ُْٝ ٣وَ اإلٍالّ هٜ ٛنا اُوأ١، ٝاٗٔب ٣وٍٞ ٙٔأٝ ٣ؼ٤وٛب أٝ ٣وزِٜب ك٢ٜ آُخ ث٤لٙ)

 ًٌ َّٖ ُِجَب ْْ إٔ اُوعَ ٝأُوأح فِن ًَ ٝاؽل ٜٓ٘ٔب ٖٓ أعَ ا٥فو هبٍ رؼب٠ُ:}ُٛ ٌُ َُّ

(} َّٖ ُ َُّٜ ًٌ ْْ ُِجَب أَٗزُ َٝٔ7)ٓ 

٣زٚؼ ٓٔب رولّ إٔ اُووإٓ اٌُو٣ْ ٝاُْو٣ؼخ اإلٍال٤ٓخ ال ر٘ظو ٖٓ 

اُ٘بؽ٤خ اُلٌو٣خ ٝاُلَِل٤خ ا٤ٌُٗٞخ ا٠ُ أُوأح اال ٗظوح رٌو٣ْ ٝرول٣ٌ 

ٝاؽزواّ، ٓؼزجوحً ا٣بٛب ٓقِٞهخ ٖٓ ٗلٌ ٤ٛ٘خ اُوعَ، ُٜٝب ًَ 

ه٤ٔزٜب، هاكٚخ ٝٗبهٔخ ػ٠ِ ًَ  االٓز٤بىاد ٝاُؾوٞم اُز٢ روكغ ٖٓ

اُ٘ظو٣بد اُز٢ رؾٜ ٖٓ ه٤ٔخ أُوأح ٝريكه٣ٜب ٜٓٔب ًبٕ ٖٓلهٛب 

   ٓٝأٍبً ٓ٘جؼٜب

  ثانثا : انًثادئ اإلسالييح انًتعهقح تحقىق انًزأج:

 -(:٣ٔ8واػ٢ اُلٌو اإلٍال٢ٓ ك٢ ٗظورٚ ا٠ُ أُوأح ٓجلأ٣ٖ أٍب٤٤ٍٖ ٛٔب)

أك٢ٓ، كٜٔب ُٝل أكّ ٖٝٓ ٤ٛ٘زٚ  األٍٝ : إ ًَ ٖٓ اُنًو ٝاألٗض٠ ٛٔب عٌ٘

َعَٜب  هبٍ ْٝ َْٜ٘ب َى ِٓ َفََِن  َٝ اِؽَلٍح  َٝ  ٌٍ ٖ َّْٗل ِّٓ  ٌُْ ُْ اَُِّن١ َفَِوَ ٌُ ًُ ارَّوُْٞا َهثَّ َب اَُّ٘ب رؼب٠ُ: }٣َب أ٣َُّٜ

بء{) ََ ِٗ َٝ ض٤ًِوا  ًَ ب ِهَعبالً  َٔ ُْٜ٘ ِٓ ثَشَّ  (، ٝعبء ك٢ رل٤َو ٛنٙ ا٣٥خ اٌُو٣ٔخ إ 9َٔٝ

ؾو٤وخ اإلَٗب٤ٗخ ٖٓ ؿ٤و افزالف ك٤ٔب ث٤ٖ اُوعَ ْٜٓ٘ اُ٘بً))ٓزؾلٕٝ ك٢ اُ

                                                           
15

،ِئسسخ 2،رسم١ك ِسّذ أثٛ اٌفضً اثشا١ُ٘،ط17ٔٙح اٌجالغخ،ج ذاٌسذ٠ذ: ششاثٓ أثٟ  -

 0 341َ،ص1779،لُ ا٠شاْ، اسّبػ١ٍبْ
16

١خ ِمبسثخ فٟ أٔظّخ اٌسىُ اٌث١ٛلشاط١خ ٚاٌذ٠ّمشاط خاٌؼٍَٛ: خذ١ٌزسٓ اٌس١ذ ػض اٌذ٠ٓ ثسش  -

 0 312َ،ص2006ٌٕذْ ثش٠طب١ٔب،  اٌشافذ٠ٓ، داس ،األِبِٟػٍٝ ضٛء اٌفىش 
19

 0(189سٛسح اٌجمشح، ا٠٢خ ) اٌمشآْ اٌىش٠ُ: -
18

زمٛق اإلٔسبْ ٚزش٠برٗ األسبس١خ ، دسا اٌششق، ػّبْ  ٘بٟٔ س١ٍّبْ اٌطؼ١ّبد: -

 0 307َ،ص2011األسدْ،
17

 0(1ء، ا٠٢خ )اٌمشآْ اٌىش٠ُ : سٛسح إٌسب -
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ٝاُٖـ٤و ٝاٌُج٤و ٝاُؼبعي ٝ اُو١ٞ ؽز٠ ال ٣غؾق اُوعَ ْٜٓ٘  ٝأُوأح

 ٓ(ٕٓثبُٔوأح(()

اُوعَ ٖٝٓ ٛ٘ب ٣ظٜو إٔ ٛ٘بى فٖبئٔ ْٓزوًخ ٕٝلبد ٓزٔبصِخ ث٤ٖ 

اُغَٔب٤ٗخ ال ٣لزوم ك٤ٜٔب أؽل ػٖ ا٥فو اال ك٤ٔب كوم هللا رؼب٠ُ ٖٓ اُ٘بؽ٤خ  ٝأُوأح

اُغَل٣خ ٤ٌُٝ ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُقِو٤خ ٣وٍٞ ا٤ُْـ عٞاك١ آ٢ِٓ ثٜنا اُقٖٞٓ  أٝ

))إ فِن أُوأح ٝاُوعَ ٛٞ ٖٓ عٞٛوح ٝاؽلح، ٝع٤ٔغ اَُ٘بء ٝاُوعبٍ ُْٜ ٓجلأ 

هبث٢ِ ٝاؽل ؽ٤ش إٔ أُجلأ اُلبػ٢ِ ُْٜ ع٤ٔؼب ٛٞ هللا اُٞاؽل األؽل، ٤ٌُٝ ٛ٘بى أ٣خ 

 ٓ(َٕٕٔ اُقِن(()ٓي٣خ ُِوعَ ػ٠ِ أُوأح ك٢ أ

اُضب٢ٗ : إٔ اُغٌ٘ اإلَٗب٢ٗ ٣٘وَْ ا٠ُ ٗٞػ٤ٖ األٍٝ : أُوأح، ٝاُضب٢ٗ 

ٜٓ٘ٔب ٍٔبرٚ ا٤ُٔٔيح ُٚ، ٝٓغبُٚ اُقبٓ ثٚ، ام ُٞ ارؾلٝا ك٢ ٛنٙ  اُوعَ، ٌَُٝ

ُِوعَ ثل اال ٝأك ث٘برٚ ٝهزِٜٖ أصو  ٝاؽل، ٖٝٓ ٛنا أُ٘طِن ًزق ث٘ٞعأُؼب٢ٗ ال 

 ٓ(ٕٕزٜب ظ٘ب ٓ٘ٚ أٗٚ ٣ؾَٖ ٕ٘ؼب)اُغَٜ ثٌوآخ أُوأح ٝك٤ِٚ

أَُبٝاح ك٢ اُؾوٞم: كٌَ ٖٓ اُوعَ ٝأُوأح ٣زٔزغ ثؾوٞم ٓزَب٣ٝخ ٓغ 

 -األفو ك٢ ّز٠ ٓغبالد اُؾ٤بح ٜٓ٘ب:
ٓغبٍ اُؼوٞك ٝاُزٖوكبد أُب٤ُخ: كال ر٤٤ٔي ث٤ٖ أُوأح  ٝاُوعَ ك٢ ٛنا 

ٍٞاء  –ِٔوأحاُغبٗت، كٜٔب أَٛ ُٔياُٝخ اُؼوٞك ٖٓ ث٤غ ٝاعبهح ًٝٝبُخ ٝٝهق، ُٝ

هوه اإلٍالّ ٌَُ  مٓخ ٓب٤ُخ َٓزوِخ ػٖ أث٤ٜب أٝ أف٤ٜب أٝ – أٝ ٓزيٝعخًبٗذ ثٌواً 

 -(:ٖٕٜٓ٘ٔب ؽوٞم ٓزَب٣ٝخ رزٔضَ ك٢)

 ٝثٔبٕأَُبٝاح ك٢ اإلَٗب٤ٗخ : كبُٔوأح ٝاُوعَ ٍٞاء ك٢ األَٕ اإلَٗب٢ٗ، 

٤ٜب َِٓٔب اُؾل٣ش ػٖ ارٖبف أُوأح ثبإلَٗب٤ٗخ هل ؿلا ك٢ اُٞهذ اُؾبٙو أٓوا ثل٣

ثٚ، كبٕ اُلَٚ ك٢ مُي ٣ؼٞك ا٠ُ اإلٍالّ اُؾ٤٘ق ثؼل إٔ ًبٗذ اُلَِلبد اُول٣ٔخ 

ر٘ظو ا٠ُ أُوأح ػ٠ِ أٜٗب هعٌ أٝ أٜٗب ال هٝػ ُٜب، أٝ إٔ هٝؽٜب ٤ّطب٤ٗخ؛ ألٜٗب 
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لُ  ،ِٕشٛساد خّبػخ اٌّذسس١ٓ،4ا١ٌّضاْ فٟ رفس١ش اٌمشآْ،ج ِسّذ زس١ٓ اٌطجبطجبئٟ: -

 .134د،ص-ا٠شاْ،د
21

 0 29َ،ص2009ث١شٚد ٌجٕبْ، ،داس اٌٙبدٞ،5خّبي اٌّشأح ٚخالٌٙب،ط خٛادٞ آٍِٟ: -
22

 0 510ِظذس سجك روشٖ،ص خؼفش اٌسجسبٟٔ: -
23

 0 307روشٖ،ص ِظذس سجك : ٘بٟٔ س١ٍّبْ اٌطؼ١ّبد -
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ٖٓ فِن أُٚ اُْو، ام ًبٗذ اُجؾٞس اُلَِل٤خ ػ٘ل اُوٝٓبٕ ٝا٤ُٞٗبٕ رلٝه ػ٠ِ إٔ 

أٖٝٓ عٌ٘ ثوىف٢ ٣زٍٜٞ ث٤ٖ اُؾ٤ٞإ األٗض٠ ٖٓ عٌ٘ اُؾ٤ٞإ 

ًٝبٗذ اُ٘ظوح اَُٞكاء ُِٔوأح ٍبئلح أ٣ٚب ك٢ اُغي٣وح اُؼوث٤خ هجَ ٓ(ٕٗٝاإلَٗبٕ)

ٗٞه اإلٍالّ، ام ًبٕ اُوعَ ٣زْبءّ اما أٗغجذ آوأرٚ أٗض٠ ٣ٝظَ ٝعٜٚ َٓٞكا 

َو  ِّْ اَِما ثُ َٝ ٓزٞاه٣ب ػٖ أٗظبه هٞٓٚ ًٝؤٜٗب ٕٝٔذ ػبه ػ٠ِ عج٤٘ٚ، هبٍ رؼب٠ُ: }

َو أَ  ِّْ ب ثُ َٓ ٍُِٞء   ٖ ِٓ  ِّ ْٞ ُْوَ َٖ ا ِٓ اَهٟ  َٞ ٌْ )( ٣َزَ ِظ٤ ًَ  َٞ ُٛ َٝ ا  ّكً َٞ َْ ُٓ ْعُُٜٚ  َٝ  ََّ ْْ ثِبألُٗض٠َ ظَ َؽُلُٛ

(} َٕ ٞ ُٔ ٌُ ب ٣َْؾ َٓ بء  ٍَ ُٚ ك٢ِ اُزَُّواِة أاَلَ  ٍُّ ّْ ٣َُل ٍٕ أَ ُٚ َػ٠َِ ُٛٞ ٌُ َِ ْٔ ِٚ أ٣َُ  (، كِْ ٣ٌٖ ٕ٘ثِ
ن اُزِٔي ٝاُزٖوف ثٔب ك٢ ؽ ٝٛٔب ٍٞاءىٝعٜب أٝ اثٜ٘ب أٍٞح ثبُوعَ، 

اُْوع ٝاُؼوَ، ًٔب ٓ٘غ  ٣ٌِٔبٕ كٕٝ رلفَ ٖٓ أؽل اال اما ًبٕ ثٖٞهح ال ٣وجِٜب

بء  ََ ُِِِّ٘ َٝ جُْٞا  ََ زَ ًْ ب ا َّٔ ِّٓ ٤ٌت  ِٖ َٗ ٍِ َعب وِّ االػزلاء ػ٠ِ ٓبٍ أُوأح ٍِٝجٚ، ٣وٍٞ رؼب٠ُ }ُِِّ

(}ِٚ ِِ ْٚ ٖ كَ ِٓ  َ ؤَُُْٞا هللاَّ ٍْ ا َٝ  َٖ ْج ََ زَ ًْ ب ا َّٔ ِّٓ ٤ٌت  ِٖ َٕٗٙ)ٓ 

ك٢ ٓغبٍ اُؾوٞم االعزٔبػ٤خ ٝأُل٤ٗخ : كِِٔوأح اُؾن ٓضال ك٢ افز٤به  

اُيٝط كٕٝ اًواٙ، ًبُوعَ ٍٞاء ثَٞاء ٝٛنا ٓب روٍٞ ثٚ ًزت اُلوٚ ػ٘ل ٓقزِق 

٣ٝؼوف ٓأُناٛت اإلٍال٤ٓخ ثؤٗٚ ))٣غت ػ٠ِ ا٢ُُٞ إٔ ٣جلأ ثؤفن هأ١ أُوأح

ًخ هبئٔخ ث٤ٖ اُوعَ ٝأُوأح، هٙبٛب هجَ اُؼول، ام إٔ اُيٝاط ٓؼبّوح كائٔخ، ّٝو

ٝال ٣لّٝ اُٞئبّ ٣ٝجو٠ اُٞك ٝاالَٗغبّ ٓب ُْ ٣ؼِْ هٙبٛب، ٖٝٓ صْ ٓ٘غ اُْوع اًواٙ 

ػ٠ِ اُيٝاط، ٝاعجبهٛب ػ٠ِ ٖٓ ال هؿجخ ُٜب ك٤ٚ،  –ثٌوا ًبٗذ أٝ ص٤جب  –أُوأح 

ٝعؼَ اُؼول ػ٤ِٚ هجَ اٍزئناٜٗب ؿ٤و ٕؾ٤ؼ، ُٜٝب ؽن أُطبُجخ ثبُلَـ اثطبال 

 ٓ(7ٕبد ا٢ُُٞ أَُزجل اما ػول ػ٤ِٜب(()ُزٖوك
أَُبٝاح أٓبّ اُوبٕٗٞ: كبُوعَ ٝأُوأح ٓزَب٣ٝبٕ أٓبّ اُوبٕٗٞ، ٖٝٓ ٗبؽ٤خ 

ؽؤٜب ك٢ ؽلع اُ٘لٌ ٝأُبٍ ٝاُؼوٗ، ٝك٢ َٓئ٤ُٝزٜٔب ػٖ ٓب ٣ؤر٤بٕ ثٚ ٖٓ 

بِههَخُ كَبْهطَُؼْٞا أَ  ََّ اُ َٝ بِهُم  ََّ اُ َٝ ب األػٔبٍ أُقِخ ثبُوبٕٗٞ، هبٍ رؼب٠ُ: } َٔ ب َعَياء ثِ َٔ ٣ِْل٣َُٜ
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 0 510د،ص-لُ ا٠شاْ،د ،ِئسسخ اإلِبَ اٌظبدق، ِٚمبالد سسبئً خؼفش اٌسجسبٟٔ: -
25

 0(57-58) ا٠٢خ إٌسً، سٛسح اٌمشآْ اٌىش٠ُ: -
26

 0(32) ا٠٢خ إٌسبء، سٛسح اٌمشآْ اٌىش٠ُ: -
29

 0 127َ،ص1799ث١شٚد ٌجٕبْ، ،داس اٌىزبة اٌؼشثٟ،3،ط2فمٗ اٌسٕخ،ِدٍذ س١ذ سبثك: -
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(}ٌْ ٤ٌِ ُ َػِي٣ٌي َؽ هللاَّ َٝ  ِ َٖ هللاَّ ِّٓ بالً  ٌَ جَب َٗ ََ ا٢ِٗ كَبْعُِِلٝا ٓ(8ًَٕ اُيَّ َٝ ا٤َِٗخُ  ٝهُٞٚ رؼب٠ُ:} اُيَّ

َِْلٍح {) ئَخَ َع ِٓ ب  َٔ ُْٜ٘ ِّٓ اِؽٍل  َٝ  ََّ ًُٕ9)ٓ 

أَُبٝاح ك٢ االػزوبك ٝاأل٤ِٛخ ُِزل٣ٖ ٝاُؼجبكح، ٝك٢ رؾَٔ أٓبٗخ اإلٕالػ 

ُلػٞح ا٠ُ هللا رؼب٠ُ، ٝاٍزؾوبم ٓب ٣زورت ػ٠ِ مُي ٖٓ أُضٞثخ ٝاُغياء هبٍ ٝا

ُ َؽ٤َبحً ٤َِّٛجَخً  ٌٖ كََُِْ٘ؾ٤ِ٤ََّ٘ٚ ِٓ ْئ ُٓ  َٞ ُٛ َٝ ْٝ أُٗض٠َ  ٍو أَ ًَ ٖ َم ِّٓ بًُِؾب  َٕ  ََ ِٔ ْٖ َػ َٓ رؼب٠ُ:} 

(} َٕ ُِٞ َٔ بُْٗٞا ٣َْؼ ًَ ب  َٓ  ِٖ ََ ْْ أَْعَوُْٛ ثِؤَْؽ ُ َّٜ ََُْ٘غِي٣َ٘ ٓب ػوك٘ب إٔ أُوأح (، فبٕخ اما َٖٓٝ

ٓلِٚخ ػ٠ِ اُوعَ ك٢ األ٤ِٛخ ُِزل٣ٖ ٝاُؼجبكح، ألٕ هللا رؼب٠ُ ًِلٜب ثبُؼجبكح هجَ 

 ٓاُوعَ ثَذ ٍ٘ٞاد ك٢ٜ ٓئِٛخ ُزؾَٔ ٛنٙ األٓبٗخ ٝاُوعَ ُْ ٣يٍ ٣ِؼت ٣ِٜٝٞ
أَُبٝاح ك٢ اؽزواّ ؽو٣خ اُوأ١ ٝاُؾن ك٢ اُؾٞاه ٝأُغبكُخ ، ٝٛنا ُٚ 

ُزبه٣ـ اإلٍال٢ٓ ٓ٘ٚ ٓٞٙٞع اُزْبٝه اُن١ أثلرٚ ىٝعخ اُؼل٣ل ٖٓ أُٖبك٣ن ٖٓ ا

اُوٍٍٞ )ٓ( أّ ٍِٔخ )هٗ( اُز٢ اٍزطبػذ إٔ رلثو أٓو هعٞع ا٤َُِٖٔٔ ػٖ 

اُؾظ ك٢ ِٕؼ اُؾل٣ج٤خ ػ٘لٓب اػزوٗ ػلك ٖٓ ا٤َُِٖٔٔ ػٖ اُوعٞع كٕٝ اُؾظ، 

ام أّبهد )هٗ( ثؤٕ ٣وّٞ اُ٘ج٢ ثنثؼ األٙؾ٤خ ٝثبُؾِن ٝاُزو٤ٖو ٝاُقوٝط ٖٓ 

إلؽواّ صْ ٣ؾيّ أٓزؼزٚ ٣ٝؼٞك ا٠ُ أُل٣٘خ ٖٓ كٕٝ إٔ ٣ٖله أ١ أٓو ا٠ُ ا

 ٓ(ٖٔإٔؾبثٚ)
ٝثبُؼٞكح ا٠ُ ػل ًَ ٖٓ اُوعَ ٝأُوأح ٗٞػب ُغٌ٘ اإلَٗبٕ ٣٘جـ٢ أٝ 

ٗٞٙؼ إٔ اُلٌو اإلٍال٢ٓ ٣ووه إٔ اُوعَ ٝأُوأح ٝإ ًبٗب ٓزَب٣ٝبٕ ك٢ اُؾوٞم 

ؽ٤خ اُزو٤ًت اُلطو١ ، كبُٔوأح ٝاُٞاعجبد أُؾلكح ٌُٜ٘ٔب ؿ٤و ٓزْبثٜبٕ ٖٓ ٗب

رلبهم اُوعَ ك٢ ث٤٘زٜب اُغ٤َٔخ ٝر٣ٌٜٞ٘ب اُ٘ل٢َ، ٣ٝزجغ مُي افزالف أُٜٔخ 

ٝاُؼَٔ اُن١ أػلرٚ اُؾٌٔخ اإل٤ُٜخ ُٜب، ٝثٜنا رزؾون ٍٖ٘ اُزٌبَٓ ٝٗٞا٤ٌٓ اُزٞاىٕ 

ٖٝٓ ٛ٘ب ٣ٌٖٔ إٔ ٗلهى ٍو اُزلو٣ن  -اُنًو ٝاألٗض٠ –اُز٢ رغٔغ ّطو١ اإلَٗب٤ٗخ 

اُوعَ ٝأُوأح ك٢ ثؼ٘ اُغٞاٗت، ٖٝٓ ٛ٘ب مٛت كو٣ن ٖٓ اُلوٜبء ٝأُلٌو٣ٖ ث٤ٖ 

اإلٍال٤٤ٖٓ ُٔ٘غ أُوأح ٖٓ اإلٓبٓخ ٝهئبٍخ اُلُٝخ ُٜنٙ اُلوٝهبد اُغ٤َٔخ 
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 0(38ا٠٢خ ) اٌّبئذح، سٛسح مشآْ اٌىش٠ُ:اٌ -
27

 0(2ا٠٢خ ) إٌٛس، سٛسح اٌمشآْ اٌىش٠ُ: -
30

 0(79ا٠٢خ) إٌسً، سٛسح اٌمشآْ اٌىش٠ُ: -
31

ف١ض اٌمذ٠ش ششذ اٌدبِغ اٌظغ١ش ِٓ أزبد٠ث اٌجش١ش  ِسّذ ػجذ اٌشإٚف إٌّبٚٞ: -

 0 349َ،ص1774بْ،ث١شٚد ٌجٕ داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ،رظس١ر أزّذ ػجذ اٌسالَ،4إٌز٠ش،ج
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ٝاُغَل٣خ ٝاُز٣ٌٖٞ اُ٘ل٢َ، ٤ٌُٝ أُ٘غ ٝاُزلو٣ن ث٤ٜ٘ٔب ثٔ٘ؤ ٖٓ هله أُوأح أٝ 

 ٓ(ٕٖاُؾٜ ٖٓ ًوآزٜب)

٤ٌُٝ االفزالف ك٢ إَٔ  –االفزالف اُز٢٘٣ٌٞ  ٓٔب رولّ ٣زج٤ٖ اٗٚ هؿْ

ث٤ٖ اُوعَ ٝأُوأح اال أٗٚ ال ٣ؼ٢٘ إٔ اإلٍالّ ؿجٖ أُوأح ُْٝ ٣ؼطٜب  -اُقِوخ 

ؽوٞهٜب كول ًلَ ُٜب أُجبكة اُز٢ رٌٜٔ٘ب ٖٓ اُزٔزغ ثٜنٙ اُؾوٞم اُز٢ رؼل األٍبً 

 ٓاُن١ ر٤َو ثٚ ك٢ ر٤٤َو ّئٜٝٗب ا٤ٓٞ٤ُخ ك٢ أُغزٔغ اإلٍال٢ٓ

 هة انثاَي : انحقىق انسياسيح نهًزأج في انفكز اإلسالييانًط

ٝاؽلح ٖٓ أْٛ ؽوٞم اإلَٗبٕ؛ ألٗٚ ثٜب ٣َزط٤غ إٔ  رؼل اُؾوٞم ا٤َُب٤ٍخ

٣ئصو ك٢ ٤ٖٓوٙ ا٤َُب٢ٍ ٝاالعزٔبػ٢ ٝاالهزٖبك١، ٝثٜب ٣ؼ٤ٖ ٗظبّ اُؾٌْ ٌَّٝ 

كٕٝ  اُؾٌٞٓخ، ٣َٝبْٛ ك٢ ر٘ل٤ن اُوٞا٤ٖٗ ٝك٢ ٝٙؼٜب أٝ اُـبئٜب، ٣ٝؾٍٞ ثٜب

 ٓاٗؾواف هبكح اُجالك

ٝاُلٌو اإلٍال٢ٓ ٖٓ عبٗجٚ اػزوف ثٜنٙ اُؾوٞم ُإلَٗبٕ ثَ كوٜٙب ػ٤ِٚ  

ٝأُيٓٚ ثٜب ُْٝ ٣غؼِٚ ٓق٤وا ث٤ٖ األفن ثٜب أٝ روًٜب، ٌُٖ اَُئاٍ ٛ٘ب َٛ ٛنا 

اإلُياّ ٌَُ ا٤َُِٖٔٔ أّ ُغٌ٘ ٝاؽل كٕٝ األفو، أ١ َٛ ٢ٛ ؽن ُِنًو كٕٝ 

 ٍٓالّ ٖٓ ْٓبهًخ ٝٓٔبهٍخ أُوأح ٤َُِبٍخ؟األٗض٠، صْ ٓب ٛٞ ٓٞهق اإل

ُول اٗؤَذ أهاء أُلٌو٣ٖ ٝاُلوٜبء اإلٍال٤٤ٖٓ ٖٓ َٓؤُخ اُؾوٞم ا٤َُب٤ٍخ  

 -ُِٔوأح ا٠ُ كو٣و٤ٖ:

األٍٝ : هك٘ ٓٔبهٍخ ا٤َُب٤ٍخ ٝاُؾٌْ ٖٓ هجَ أُوأح ٝػلٛٔب فبهعبٕ 

هاء أٝ ػ٣ٞٚخ ػٖ كائوح أػٔبٍ أُوأح، كبُٞال٣خ اُؼبٓخ أٝ هئبٍخ اُلُٝخ أٝ اُٞى

ػ٠ِ مُي ثؼلك ٖٓ  -ْٝٛ األؿِج٤خ  –ٓغٌِ اُْٞهٟ ال رَ٘ل ا٠ُ اَُ٘بء، ٝاٍزلُٞا 

  -األكُخ ٜٓ٘ب:
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 0 311ِظذس سجك روشٖ،ص ٘بٟٔ س١ٍّبْ اٌطؼ١ّبد: -


ػشف اٌجؼض اٌسمٛق اٌس١بس١خ ثؤٔٙب "اٌسمٛق اٌزٟ ٠ىزسجٙب اٌشخخض ثبػزجخبسٖ ػضخٛا فخٟ ١٘ئخخ 

س١بس١خ" ٚػشفذ اٌسمٛق اٌس١بسخ١خ فخٟ اإلسخالَ ثؤٔٙخب : "اٌسمخٛق اٌزخٟ ٠ىزسخجٙب اٌشخخض شخشػب، 

دٌٚزخٗ أٚ فخٟ زىّخٗ ثبػزجخبسٖ ِخٓ ِٛاط١ٕٙخب" ٌٍّٚض٠خذ ٠ٕظخش، ٠ٚسبُ٘ ثٛاسطزٙب فخٟ اداسح شخئْٚ 

 0 206ِظذس سجك روشٖ،ص ٘بٟٔ س١ٍّبْ اٌطؼ١ّبد:
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ْْ َػ٠َِ  ُٜ َٚ ُ ثَْؼ ََ هللاَّ َّٚ ب كَ َٔ بء ثِ ََ َٕ َػ٠َِ اُِّ٘ ٞ ُٓ ا َّٞ ٍُ هَ َعب هُٞٚ رؼب٠ُ :} اُوِّ

(}ٍ٘ وعَ ػ٠ِ (، ام هأٝا إٔ ٛنٙ ا٣٥خ اٌُو٣ٔخ رنٛت اثؼل ٖٓ هٞآخ اُٖٖثَْؼ

ىٝعزٚ، ٝاٗٔب رَْٔ اُؾٌْ، ك٢ٜ ٓغؼُٞخ ُوج٤َ اُوعبٍ ػ٠ِ هج٤َ اَُ٘بء ك٢ 

اُغٜبد اُؼبٓخ اُز٢ رورجٜ ثٜب ؽ٤بح اُوج٤ِ٤ٖ ع٤ٔؼب، ًغٜز٢ اُؾٌٞٓخ ٝاُوٚبء اُِز٤ٖ 

  ٓ(٣ٖٗزٞهق ػ٤ِٜٔب ؽ٤بح أُغزٔغ اإلٍال٢ٓ)

َّٖ َكَهَعخٌ{) ِٜ ٍِ َػ٤َِْ َعب ُِِوِّ َٝ ٣خ أ٣ٚب ٝهكد ك٢ (، ٝٛنٙ ا٥ٖ٘هُٞٚ رؼب٠ُ :} 

ث٤بٕ  االفزٖبٓ ثؾوٞم اُيٝع٤خ، ٍٝؾت االٍزلالٍ ثٜب ػ٠ِ ػلّ عٞاى اكاهح 

 ٓأُوأح ُِْئٕٝ اُؼبٓخ
ُٔب ثِؾ ٓٓٓٓٓب هٝاٙ اُجقبه١ ك٢ ٕؾ٤ؾٚ ثَ٘لٙ ػٖ أث٢ ثٌوٙ، هبٍ: )

هٍٍٞ هللا )ٓ( إٔ أَٛ كبهً هل ٌِٓٞا ػ٤ِْٜ ث٘ذ ًَوٟ هبٍ: )ٓ(: "ُٖ ٣لِؼ 

 ٓ(ٖٙأح"()هّٞ ُٝٞا أٓوْٛ آو
اُضب٢ٗ : هك٘ األكُخ اُز٢ اٍز٘ل ا٤ُٜب االرغبٙ األٍٝ ٝػلٛب ؿ٤و ًبك٤خ ُٔ٘غ 

أُوأح ٖٓ اُؼَٔ ا٤َُب٢ٍ، ٝثبُزب٢ُ عٞى ُِٔوأح إٔ رزٔزغ ثبُؾوٞم ا٤َُب٤ٍخ ٝػ٠ِ 

ػلد َٓز٣ٞبد، كْٜٔ٘ ٖٓ ٓ٘ؾٜب ع٤ٔغ اُؾوٞم ا٤َُب٤ٍخ ؽز٠ اُٞال٣خ اُؼبٓخ 

ٛنٙ اُٞال٣خ ٓغ رٔزؼٜب ثبُؾوٞم األفوٟ، هاك٤ٖٚ  ٝاُو٤بكح اُؼ٤ِب، ْٜٝٓ٘ ٖٓ ٓ٘ؼٜب

األكُخ اُز٢ اٍزلٍ ثٜب اُلو٣ن األٍٝ ام هبُٞا: إ ٓ٘غ أُوأح ال ٣َز٘ل ا٠ُ ٗٔ هوآ٢ٗ 

 -ثل٤َُ:

ْْ َػ٠َِ  ُٜ َٚ ُ ثَْؼ ََ هللاَّ َّٚ ب كَ َٔ بء ثِ ََ َٕ َػ٠َِ اُِّ٘ ٞ ُٓ ا َّٞ ٍُ هَ َعب إ اُ٘ٔ اُووآ٢ٗ:} اُوِّ

(}ٍ٘ ٓخ اُوعَ ػ٠ِ أُوأح ك٢ اُج٤ذ اُيٝع٢، ٝٛٞ أٓو (، ٣ؾلك ٓجلأ هٞا7ٖثَْؼ

فبهط ػٖ اُؾوٞم ا٤َُب٤ٍخ؛ ألٕ اُوٞآخ ُْ رؼَِ ثؼلّ هلهح أُوأح ٝاٗٔب ألٕ اُوعَ 
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 0(34إٌسبء، ا٠٢خ ) حاٌىش٠ُ: سٛساٌمشآْ  -
34

 0 343، ص4ِسّذ زس١ٓ اٌطجبطجبئٟ: ِظذس سجك روشٖ،ج -
35

 0(228اٌجمشح، ا٠٢خ ) حاٌىش٠ُ: سٛساٌمشآْ  -
36

 0 136َ،ص1781،داس اٌفىش، اسطٕجٛي رشو١ب،5ٞ،جاٌجخبس راٌجخبسٞ: طس١ -
37

 0(33النساء، اآلية ) ةالكريم: سورالقرآن  -
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ٛٞ اُن١ ٣٘لن ػ٠ِ اُج٤ذ اُيٝع٢ ٖٝٓ اُطج٤ؼ٢ إٔ رٌٕٞ ُٚ اُوئبٍخ ٝاُزلث٤و 

 ٓ(8ُْٖئٕٝ األٍوح)

ا أٓوْٛ آوأح" ٙؼ٤ق إ اُؾل٣ش اُن١ أٝهكٙ اُجقبه١  "ُٖ ٣لِؼ هّٞ ُٝٞ

ٖٓ ٗبؽ٤خ اَُ٘ل ْٜٝٓ٘ ٖٓ ٙؼلٚ ٖٓ ٗبؽ٤خ اُلالُخ، كٔضال ٣وٍٞ ا٤َُل ٓؾٔل ؽ٤َٖ 

كَٚ هللا ثْؤٕ االٍزلالٍ ثٜنا اُؾل٣ش: اما ٓب ًبٕ اُؾل٣ش اُ٘ج٢ ٕؾ٤ؾب ًٝبٕ 

ٓٚٔٞٗٚ ربٓب ُْٝ ٣٘بهِ ك٢ ٓلُُٞٚ، كبٗٚ ٣ز٘بٍٝ ٛج٤ؼخ اُؾٌْ آٗناى، أٓب ٛج٤ؼخ 

ق ػٖ اَُبثن أٝال، ٝصب٤ٗب: إ ٖٓ اٍزلُٞا ثٜنا اُؾل٣ش اٍز٘زغٞا اُؾٌْ ا٥ٕ كزقزِ

إٔ أُوأح ال رٔزِي اُؼوَ اُن١ رل٣و ثٚ أُِي ، "ٝٛٞ اٍز٘زبط ؿ٤و ٕؾ٤ؼ" ألٕ 

اُؼبّ اُن١ هلّ ك٤ٚ اُووإٓ اٌُو٣ْ ٌِٓخ ٍجؤ، كٜٞ ٣ولٜٓب ًبٓوأح  مُي ٣قبُق اُغٞ

 ٓ(9ًٖضو ػوال٤ٗخ ٖٓ اُوعبٍ)أًضو ارياٗب ك٢ اُؼوَ، ٝأًضو هٞح ك٢ اُزقط٤ٜ، ٝأ
ًٔب اٍزلٍ ػلك ْٜٓ٘ إلصجبد ٍو٣بٕ اُؾوٞم ا٤َُب٤ٍخ ٝأُل٤ٗخ ُِٔوأح ًٔب ٛٞ 

 -(:ٓٗاُؾبٍ ٓغ اُوعَ ك٢ اإلٍالّ ثبألكُخ ا٥ر٤خ )

 يثذأ االستخالف:  -1

أًل اإلٍالّ ػ٠ِ إٔ اإلَٗبٕ ) ً٘ٞع ( افز٤و ًق٤ِلخ هلل رؼب٠ُ، ٝٛنٙ    

وأح، ٢ٛٝ ٤َُذ ٕلخ، ثَ ُٜب أصبه ػ٤ِٔخ ػ٠ِ اُٖؼ٤ل اُقالكخ ٍبه٣خ ُِوعَ ٝأُ

اُٞاهؼ٢ ٝاُؼ٢ِٔ، ام إ االٍزقالف ٣ؼ٢٘ ك٢ عبٗت ٓ٘ٚ رؾَٔ أَُئ٤ُٝخ أٓبّ 

أَُزقِق ؽٍٞ ٓب اٍزقِلٚ ك٤ٚ، ٝإ ٛنٙ أَُئ٤ُٝخ ػ٠ِ هلّ أَُبٝاح ث٤ٖ اُوعَ 

ٝاح، ٓب ُْ ٣وك ٝأُوأح، ُٝنا كبٕ أُجلأ اُؼبّ اُن١ ٣ؾٌْ ٓجلأ االٍزقالف ٛٞ أَُب

ٗٔ ٣و٤لٙ، ٝك٢ ظَ ؿ٤بة )األٗج٤بء ٝاُوٍَ ٝاألئٔخ( ٣جو٠ أُجلأ ٍبه٣بً، ٝٛٞ أٓو 

ُزؼي٣ي ٓلّٜٞ أُٞاٛ٘خ ٝأَُبٝاح ث٤ٖ  -ؽَت ٛنا االرغبٙ  –٣ٌٖٔ االٍزلبكح ٓ٘ٚ 

 أُٞا٤ٖ٘ٛ ك٢ اُؾوٞم ٝاُٞاعجبد.
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 0، اٌؼذد األٚيِفَٙٛ اٌّٛاطٕخ فٟ اٌفىش اإلسالِٟ، ِدٍخ ِذاسن خ١ًٍ ِخ١ف اٌشث١ؼٟ: -

www.madarik.org 
37

،ث١شٚد 4داس اٌّالن،ط د١ٔب اٌّشأح، زٛاس سٙبَ ز١ّخ، ِسّذ زس١ٓ فضً َّللا: -

 0 120َ،ص1778جٕبْ،ٌ
40

 0ِظذس سجك روشٖ خ١ًٍ ِخ١ف اٌشث١ؼٟ: -
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 األيز تانًعزوف وانُهي عٍ انًُكز:  -2

٠ ا٣غبك ًٞاثؼ رٔ٘غ ؽوًخ اإلَٗبٕ ٝأُغزٔغ ٖٓ ٣َؼ٠ اُووإٓ اٌُو٣ْ اُ 

االرغبٙ ػ٠ِ االٗؾواف ٝرٞك٤و أعٞاء َٓبػلح ٤َُِو ك٢ ٛو٣ن اُٖالػ ، ٖٓ فالٍ 

آ٤ُخ األٓو ثبُٔؼوٝف ٝا٢ُٜ٘ ػٖ أٌُ٘و اُز٢ رٔضَ )) ٙجٜ ٝككغ كاف٢ِ(( ٝػ٘ل 

ا اُزؾ٤َِ ُٜنا األٓو ٗغل اٗٚ ٣زٖٚٔ عبٗج٤ٖ األٍٝ عبٗت كوك١ أ١ ٓٔبهٍخ ٛن

اُلٝه ثٖٞهح كوك٣خ، كٕٝ إٔ ٣ٞعل ٓب ٣ٔ٘غ أُوأح ٖٓ ٓٔبهٍخ ٛنا اُلٝه ػ٠ِ 

اُوعَ ٝال ٣لْٜ ٖٓ ٛنا إٔ أُوأح ٣ٌٖٔ إٔ رٔبهً ٛنٙ أُٜٔخ كٕٝ ٝعٞك ٙٞاثٜ 

ّوػ٤خ. ثَ األٓو ثبُٔؼوٝف ٝا٢ُٜ٘ ػٖ أٌُ٘و ُٚ ّوٝٛٚ اُز٢ ٣غت االُزياّ ثٜب 

  ٓٝ آوأحٖٓ اُوبئْ ثبألٓو ٝا٢ُٜ٘ ٍٞاء ًبٕ هعال أ

أٓب اُغبٗت اُضب٢ٗ ك٤ورجٜ ثبُغٔبػخ ًٔب عبء ك٢ هُٞٚ رؼب٠ُ } ُٝزٌٖ     

ٌْٓ٘ آخ ٣لػٕٞ ا٠ُ اُق٤و ٣ٝؤٓوٕٝ ثبُٔؼوٝف ٣ٜٕٝ٘ٞ ػٖ أٌُ٘و ٝأُٝئي ْٛ 

 أُلِؾٕٞ{كال ك٤َُ ػ٠ِ افزٖبٓ ٛنٙ أُٜٔخ ثبُوعبٍ، الٕ ُلع األٓخ ٣َْٔ

ٖ آب ثبُٜلف أٝ االػزوبك اٝ أ٢ْ٣ء اُوعبٍ ٝاَُ٘بء، كٜٞ ٤ْ٣و ا٠ُ عٔبػخ ٓزٞؽل٣

ٖ هبٍ ثؾٖوٛب ثبُوعبٍ ػ٤ِٚ اُل٤َُ ، ٝإ ٛنٙ ا٣٥خ ر٤ْو  َٓ ؽَت هأ١  –أفو ، ٝ

ا٠ُ ٝعٞك ٝال٣خ ُِٔوأح ػ٠ِ اُوعَ ثل٤َُ اٍزقلاّ ُلظخ )٣ؤٓوٕٝ(  -ٛنا اُلو٣ن 

 ٝاُز٢ رؼ٢٘ ا٤َُطوح ٝاُٞال٣خ، ٝاال ُْ ٣ٖؼ اٛالم ُلظخ األٓو ػ٤ِٚ .

 انثيعح: -3

ٓضِذ اُج٤ؼخ ك٢ ػٖو ٕله اإلٍالّ ػولا ٤ٍب٤ٍبً ث٤ٖ اُوٍٍٞ )ٓ( 

ٝٓغٔٞػخ ٖٓ ا٤َُِٖٔٔ ٝؽَت هأ١ ٛنا اُلو٣ن كؤٕ أُلهن ُِج٤ؼخ ال ٣َزط٤غ اال 

إٔ ٣وو ثبٕ ث٘ٞك اُج٤ؼخ ًبٗذ ٤ٍب٤ٍخ، ك٢ٜ رزٖٚٔ اُلكبع ػٖ اُلُٝخ أٝال ٝػلّ 

بُٔؼوٝف ٝا٢ُٜ٘ ػٖ أُ٘بىػخ ك٢ أٓو اُو٤بكح اُْوػ٤خ ٝارقبم أٍِٞة األٓو ث

أٌُ٘و ٝإ ٛنٙ اُج٤ؼخ، ٤َُذ فبٕخ ثبُوعبٍ، ثَ مًود ًزت اُزبه٣ـ إٔ ك٤ٜب َٗبء 

ٓٔب ٍز٘زظ ٛنا اُلو٣ن إٔ اإلٍالّ أػط٠ ُِٔوأح ؽوٞهٜب ا٤َُب٤ٍخ ػ٠ِ هلّ أَُبٝاح 

 ٓٓغ اُوعَ

ثؼل إ رطوه٘ب ا٠ُ أهاء اُلٌو اإلٍال٢ٓ ٖٓ ؽوٞم أُوأح ا٤َُب٤ٍخ، 

ٙ اُؾوٞم ثبُزل٤َٖ ٝٓب ٓٞهق اُلٌو اإلٍال٢ٓ ٝٓب ٢ٛ أهاء ٍ٘زؼوف ػ٠ِ ٛن

 -اُلوٜبء ٝأُلٌو٣ٖ ٖٓ ًَ ؽن ٖٓ ٛنٙ اُؾوٞم ٢ٛٝ ػ٠ِ اٌَُْ ا٥ر٢:
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 أوال: حقها في االَتخاب

ك٤ٔب ٣زؼِن ثبُز٤٤ٌق اُوب٢ٗٞٗ ُالٗزقبة ثٌَْ ػبّ افزِق كوٜبء اُوبٕٗٞ ك٢  

 اُطج٤ؼخ اُوب٤ٗٞٗخ

الس ارغبٛبد ٓزٔب٣يح، ٣وٟ أُٜٝٔب إٔ ُالٗزقبة ٝثوىد ٗز٤غخ مُي ص 

االٗزقبة ؽن ٖٓ اُؾوٞم اُنار٤خ ُألكواك، ث٤٘ٔب ٣وٟ اُضب٢ٗ إٔ االٗزقبة ٝظ٤لخ، أٓب 

 ٓ(ٔٗاُضبُش ك٤وٟ إٔ االٗزقبة افزٖبٓ كٍزٞه١ ٣غٔغ ث٤ٖ اُؾن ٝاُٞظ٤لخ)

أٓب ك٢ اُلٌو اإلٍال٢ٓ كال ٝعٞك ُٖٔطِؼ االٗزقبة ك٢ أُٔبهٍخ 

خ اُْوػ٤خ، ٌُٖ أُٖطِؼ اُن١ ُٚ ٝعٞك ٝاُن١ ػل ٓواككب االٍال٤ٓخ اٝ األكُ

اُج٤ؼخ اُن١ ٛٞ أُٖطِؼ اُْوػ٢ ٝاُن١ ُٚ ٓٔبهٍخ اٍال٤ٓخ ٝاٍؼخ،  ُالٗزقبة ٛٞ

ٖٓ آز٤بى اُج٤ؼخ ػٖ االٗزقبة ثٞعٞك ثؼل أَُئ٤ُٝخ اُؼوبئل٣خ ا٠ُ  ػ٠ِ اُوؿْ

ب٢ٗٞٗ ُِج٤ؼخ عبٗت رٞاكو ثؼ٘ اُْوٝٛ اُقبٕخ ك٢ ّقٔ أُجب٣غ ، ٝاُز٤٤ٌق اُو

ٛٞ اُٞعٞة، ك٢ٜ رغت ٝعٞثب ػ٤٘٤ب ػ٠ِ ًَ ّقٔ َِْٓ، هبٍ هٍٍٞ هللا )ٓ( 

 ٓ(ٕٗ))ٖٓ ٓبد ٤ٌُٝ ك٢ ػ٘وٚ ث٤ؼخ ٓبد ٤ٓزخ عب٤ِٛخ(()

ٝاُج٤ؼخ رؼ٢٘ االُزياّ ا٤َُب٢ٍ ٖٓ عبٗت األٓخ ٕبؽت اَُِطخ ُِؾبًْ اُن١ 

خ ػ٤٘٤خ ٝاعجخ ٣ِزيّ ثبُْو٣ؼخ  ٝاُؼلٍ، ٝإٔ ٛ٘بى ٗٞػبٕ ٖٓ اُج٤ؼخ، أُٜٝٔب ث٤ؼ

ػ٠ِ ًَ َِْٓ َِٝٓٔخ، ٝرزٔضَ ثبُج٤ؼخ ػ٠ِ اُؼو٤لح ٝاُْو٣ؼخ اإلٍال٤ٓخ، ٝهل أفنٛب 

هٍٍٞ هللا )ٓ( هجَ ٝثؼل رؤ٤ٌٍ اُلُٝخ اإلٍال٤ٓخ ُْٝ رقزِق ٤ٕـزٜب ٝاإلُياّ 

ثٜب، ٝصب٤ٜٗٔب ث٤ؼخ ًلبئ٤خ ٝاعجخ ػ٠ِ اُجؼ٘ كٕٝ ثو٤خ ا٤َُِٖٔٔ، ٢ٛٝ ٓورجطخ 

 ٓ(ٖٗخ اُوٙٞإ)ثبألٓٞه اٌُلبئ٤خ ًج٤ؼ
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 .www.amanjordan.org، اٌشاثظ   2006دساسبد أِبْ،
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ٝثٔب إٔ ُِوعَ ك٢ ػ٘وٚ ث٤ؼخ ٢ُُٞ األٓو ٢ٛٝ ٝاعجخ ػ٤ِٚ، ًنُي أُوأح  

ك٢ ػ٘وٜب ث٤ؼخ ُٔب ٠َٔ٣ ث٢ُٞ األٓو، ًٝٔب ال ٣ؾن ُِوعَ إٔ ٣٘و٘ ث٤ؼزٚ ١ُٞ 

  ٓ(ٗٗاألٓو ًنُي ال ٣ؾن ُِٔوأح إٔ ر٘و٘ اُج٤ؼخ ٢ُُٞ األٓو)

٤ؼخ اَُ٘بء رَْٔ اُج٤ؼخ ٝثؼٌٌ اُزو٤َْ اُض٘بئ٢ ُِج٤ؼخ ػ٠ِ اَُ٘بء ٗغل إٔ ث

ػ٠ِ اُؼو٤لح )االُزياّ ا٤َُب٢ٍ( كول ثب٣ؼذ َٗبء األٖٗبه ٝأُٜبعو٣ٖ هٍٍٞ 

 هللا)ٓ( ثؼل ِٕؼ اُؾل٣ج٤خ، ًٔب ثب٣ؼ٘ٚ َٗبء هو٣ِ ثؼل كزؼ ٌٓخ، ٝٛنٙ اُج٤ؼخ

ٝاعجخ ػ٠ِ ًَ َِْٓ َِٝٓٔخ كٕٝ افزالف ك٢ ا٤ُٖـخ أٝ ر٤٤ٔي ك٢ أَُئ٤ُٝخ ًٔب 

غ اُج٤ؼخ اٌُلبئ٤خ، كٔضال ثب٣ؼذ ٤َٗجخ ث٘ذ ًؼت هٍٍٞ هللا )ٓ( ٣ٌٖٔ ُِٔوأح إٔ رجب٣

ػ٠ِ اُغٜبك ك٢ ث٤ؼخ اُؼوجخ اُضب٤ٗخ، "كوبرِذ ك٢ ؿيٝد أؽل ٝؿيٝح ف٤جو ٣ّٝٞ 

 ا٤ُٔبٓخ"، ًٔب أٜٗب ثب٣ؼذ ث٤ؼخ اُوٙٞإ اُز٢ ثب٣غ ك٤ٜب اُٖؾبثخ، ٝٛٞ ٓب ٣لٍ ػ٠ِ

اُزياّ أُوأح ثبُج٤ؼخ أ٣ب ًبٕ اُزيآٜب ثبُج٤ؼخ هؿْ أٜٗب ًلبئ٤خ، ٝٛنا ٣ؼ٢٘ ٝعٞة 

 ٓ(٘ٗٗٞػٜب)

ٝثبالٍز٘بك ا٠ُ ٖٗٞٓ اُْو٣ؼخ اإلٍال٤ٓخ ك٤ٌِ ٛ٘بى ٓب ٣ٔ٘غ أُوأح ٖٓ 

أ٤ِٛزٜب ُالٗزقبة، ٝمُي ألٕ االٗزقبة ٛٞ ػ٤ِٔخ افز٤به اُْؼت ًُٞالء ٣٘ٞثٕٞ ػ٘ٚ 

ٝأُوأح ك٢ اإلٍالّ ٤َُذ ك٢ اُزْو٣غ ٝأُواهجخ، كبالٗزقبة ٛٞ ػ٤ِٔخ ر٤ًَٞ، 

 ٓ(ٙٗٓٔ٘ٞػخ ٖٓ إٔ رًَٞ اَٗبٗب ُِزؼج٤و ػٖ اهاكرٜب ًٔٞاٛ٘خ ك٢ أُغزٔغ)

ٝهل مٛت ػلك ٖٓ اُلوٜبء ٝأُلٌو٣ٖ اإلٍال٤٤ٖٓ ا٠ُ إٔ ُِٔوأح اُؾن ك٢ 

 ٓ(7ٗاالٗزقبة ث٘بءا ػ٠ِ األٌٍ ا٥ر٤خ)

إ أُوأح كوك ٖٓ أكواك األٓخ اإلٍال٤ٓخ اُز٢ رٞعٚ ا٤ُٜب فطبة  .ٔ

ػٔٞٓبً ك٢ ع٤ٔغ اُ٘ٞاؽ٢ ٝاألٝآو اال ٓب عبء فبٕبً اُز٤ٌَِ وع اُْ

االٍزض٘بء، َٝٓؤُخ أُْبهًخ ك٢  ث٘ٔ ٕو٣ؼ أٝ اعٔبع ٣وز٢ٚ

 .االفز٤به رقِٞ ٖٓ اُ٘ٔ ٝاالٍزض٘بء
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إ أُوأح ّبهًذ اُوعَ ك٢ اإلٍالّ ٓ٘ن كغو اُلػٞح ك٢ ع٤ٔغ  .ٕ

ًذ ك٢ ػ٠ِ عِٔخ أؽٌبّ اإلٍالّ، ّٝبه رٌب٤ُلٜب، كجب٣ؼذ اُوٍٍٞ

اُن١ أكٟ ا٠ُ ْٗٞء  ث٤ؼخ اُؼوجخ اُضب٤ٗخ ٝاُز٢ ٓضِذ اُؼول ا٤َُب٢ٍ

اُلُٝخ اإلٍال٤ٓخ، ًٔب ّبهًذ ك٢ أُؼبهى ٝاُـيٝاد ٓغ هٍٍٞ 

 . ٝفِلبئٚ ٖٓ ثؼلٙ هللا
إ االٗزقبة ٣ٔضَ ك٢ عٞٛوٙ افز٤به األٓخ ًُٞالئٜب ٝرٔض٤ِٜب ك٢  .ٖ

٤ِخ االٗزقبة اَُِطخ، ُٝنُي ٣ٌٖٔ ر٤٤ٌق ػٔ أٓٞه اُزْو٣غ ٝٓواهجخ

ٓٔ٘ٞػخ ٖٓ إٔ رًَٞ ػٜ٘ب  ػ٠ِ أٜٗب ػ٤ِٔخ ر٤ًَٞ، ٝأُوأح ٤َُذ

 ٖٓ ٣٘ٞة ك٢ اُلكبع ػٖ ؽوٞهٜب ٝاُزؼج٤و ػٖ آهائٜب ك٤ٔب ٣قٖٜب

 . ٖٓ أٓٞه ٓقزِلخ

االٗزقبة ػجبهح ػٖ ّٜبكح، ٝاُ٘بفت ػ٘لٓب ٣ل٢ُ ثٖٞرٚ ٣ٌٕٞ ّبٛلاً  .4

ٕٞ أُوأح ّبٛلح ك٢ ٤ُزجٞأ ٛنا أُوًي، ٣ٝغٞى إٔ رٌ ثٖالؽ٤خ أُوّؼ

 ٓاُلٌو اإلٍال٢ٓ
ٝٛ٘ب َٗزؼوٗ ػلك ٖٓ آهاء أُلٌو٣ٖ اإلٍال٤٤ٖٓ اُن٣ٖ أػطٞا ؽوب ُِٔوأح 

ك٢ االّزواى ك٢ اُؼَٔ ا٤َُب٢ٍ ٝك٢ االٗزقبة فٖٕٞب، كٔضال مٛت ا٤ُْـ ٓؾٔل 

ٜٓل١ ٌّٔ اُل٣ٖ ا٠ُ إٔ ٓوًي أُوأح ٣قُٜٞب أُْبهًخ ك٢ اُؼَٔ ا٤َُب٢ٍ ثْوٛ 

ثؤٓو ٤ُق اُْوػ٤خ، ٢ٛٝ ثال ه٣ت رزؾَٔ ٓغ اُوعَ َٓئ٤ُٝخ االٛزٔبّ اؽزواّ اُزٌب

َّٕ أُوًي اُن١ أؽَ اإلٍالّ ك٤ٚ أُوأح ثٔٞاىاح ا٤َُِٖٔٔ اُوعَ ، ام هبٍ ٓب ٖٗٚ ))ا

ا٤َُب٢ٍ ، ٣قُٜٞب إٔ رْبهى ك٢ اُؼَٔ ٛجبػٜٔب ٝٓئٛالرٜٔبًَ ٓب رْزوى ك٤ٚ  ك٢

ثٜب أُوأح ك٢ ى٣ّٜب، ٜٝٗٔ ػالهزٜب رقزٔ  اُْوػ٤خ اُز٢ؽلٝك اؽزواّ اُزٌب٤ُق  ك٢

كال ه٣ت ك٢ إٔ أُوأح .ٝاُؼبئ٤ِخ َٓئ٤ُٞبرٜب اُيٝع٤خثبُوعبٍ األعبٗت، ٝك٢ 

أَُِْ َٓئ٤ُٞخ األٓو ثبُٔؼوٝف  ك٤ب ُٔغزٔغأَُِٔخ رزؾَٔ ٓغ اُوعَ أَُِْ 

كِْ ٣غؼِٜب اُْبهع ٓؾب٣لح .ثؤٓٞه ا٤َُِٖٔٔٝا٢ُٜ٘ ػٖ أٌُ٘و، َٝٓئ٤ُٞخ االٛزٔبّ 
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ك٢ ٛنا اُْؤٕ ّبَٓ  اٌُزبة ٝاَُ٘خٓب ٣غو١ ك٢ أُغزٔغ. ٝٓب ٝهك ك٢  اىاء

 ٓ(8ُِٗوعبٍ ٝاَُ٘بء ٤ٌُٝ ٓقزٖبً ثبُوعبٍ(( )

ٝعبء ًالّ ا٤ُْـ ٌّٔ اُل٣ٖ ثبالٍز٘بك ا٠ُ األكُخ ا٥ر٤خ، هُٞٚ رؼب٠ُ 

 ٍ٘ ْْ أ٤ََُٝبُء ثَْؼ ُٜ ُٚ ْئَٓ٘بُد ثَؼ ُٔ اُ َٝ  َٕ ْئُٓ٘ٞ ُٔ اُ َٝ َٕ  ٣ؤٓوٕٝ ثبُٔؼوٝف} ْٜٞ٘ َ٣ َٝ  ِٖ َػ

الَحَ  َّٖ َٕ اُ ٞ ُٔ ٣ُو٤ِ َٝ ِو  ٌَ ٘ ُٔ ُْ هللاُ  ٣ٝئرٕٞ اُيًبحاُ ٜ ُٔ ٤َوؽ ٍَ ٍُُُٞٚ أَُٝئَِي  ه َٝ َٕ هللاَ  ٣ُط٤ُؼٞ َٝ
 َّٕ ٌْ{) هللا ػي٣ياِ ٤ٌِ (، ٝأ٣ٚب اُؾل٣ش اُ٘ج١ٞ أُْٜٞه: ))ٖٓ ُْ ٣ٜزْ ثؤٓٞه 9َٗؽ

 ةام هبٍ ))إ ٛنٙ األكُخ ـ ٝٓب ثٔؼ٘بٛب ك٢ اٌُزب ٓ(ٓ٘)))ا٤َُِٖٔٔ ك٤ٌِ ْٜٓ٘

ٝثؼل إٔ صجذ ثٔب ٍجن ث٤بٗٚ إٔ أُوأح ـجؾَت .ٝاَُ٘خ ٓٔب ُْ ٗنًوٙ ـ ّبِٓخ ُِٔوأح

ٓئِٛخ  إَٔ اُقِوخ ٝاُز٣ٌٖٞ ـ رزٔزغ ثبأل٤ِٛخ اٌُبِٓخ، كبٕ ٛنٙ األكُخ رضجذ أٜٗب

 ُالٛزٔبّ اُؼ٢ِٔ ثبُْؤٕ اُؼبّ ُِٔغزٔغ ٝاألٓخ، ُِٝزؼوف ػ٠ِ ؽبعبد أُغزٔغ

بُٜب ٝا٤َُب٤٤ٍٖ ٝٓٞاهلْٜ ػ٠ِ ٙٞء ٓؼوكزٜب ٝاألٓخ، ُٝٔواهجخ اُؾٌٞٓخ ٝأػٔ

أُغزٔغ ٝاألٓخ، ٝإلثلاء هأ٣ٜب ك٢ مُي، ٗبهلح ٝٓئ٣لح ٝٓؼبهٙخ، ُِٝؼَٔ  ثؾبعبد

 ٓ(ٔ٘ػ٠ِ االٍزغبثخ ُِؾبعبد ٝؽَ أُْبًَ(()

ٝهل ٓ٘ؼ ؽن اُلفٍٞ ا٠ُ ٤ٓلإ ا٤َُب٤ٍخ ُِٔوأح ا٤َُل اُق٢٘٤ٔ ثَ ػلٙ 

(، ٕ٘ا٠ُ ٤ٓلإ ا٤َُب٤ٍخ ٝٛنا ر٤ٌِلٜٖ(( ) ر٤ٌِلب، ام هبٍ: ))٣ؾن ٤َُِلاد اُلفٍٞ

ٝهبٍ أ٣ٚب ك٢ ٓٞٙغ أفو: ))ٓضِٔب ٣غت ػ٠ِ اُوعبٍ اُلفٍٞ ك٢ اُْئٕٝ 

ا٤َُب٤ٍخ ٝؽٔب٣خ ّؼجْٜ، ًنُي ػ٠ِ اَُ٘بء إٔ ٣ْبهًٖ ك٢ اُْ٘بٛبد االعزٔبػ٤خ 

 ٓ(ٖ٘ٝا٤َُب٤ٍخ ا٠ُ عبٗت اُوعبٍ ٓغ هػب٣خ ٓب أٓو ثٚ اإلٍالّ ٛجؼب(( )
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ِٔوأح أ٣ٚب ا٤َُل ٛبك١ أُله٢ٍ هبئال: ))٣َٔؼ ُِٔوأح ٝأػط٠ ٛنا اُؾن ُ

ثٌَ ٢ّء، ك٢ اٛبه ٝاؽل ٛٞ: إٔ رٌٕٞ أُوأح اَٗبٗخ ًبِٓخ، ك٤َٔؼ ُٜب ثٔياُٝخ 

ا٤َُبٍخ ثٔؼ٠٘ اٗزقبة "أُوعغ األػ٠ِ"، ًٔب ٣َٔؼ ُٜب ثٔياُٝخ اُْ٘بٛبد 

  ٓ(ٗ٘"األٓو ثبُٔؼوٝف ٝا٢ُٜ٘ ػٖ أٌُ٘و"(( ) ا٤َُب٤ٍخ ٝكوب ُِوبٕٗٞ

ًٝنُي ارقن اُلًزٞه اثٞ كبهً ٓٞهلب ا٣غبث٤ب ٖٓ ْٓبهًخ أُوأح ك٢ ػ٤ِٔخ 

االٗزقبة ام مًو: ))إ االٗزقبة ّٜبكح، ٝاُْٜبكح رغٞى ٖٓ اُنًو ٝاألٗض٠(( 

(٘٘)ٓ 

ًٔب ٗوَ ػٖ إٔ أثٖ عو٣و اُطجو١ ٝاثٖ ؽيّ عٞىٝا ُِٔوأح  أُْبهًخ ك٢ 

ٗزٔبء ا٠ُ األؽياة ا٤َُب٤ٍخ االٗزقبثبد ثَ مٛجٞا ا٠ُ اثؼل ٖٓ مُي ام عٞىٝا اال

ٝر٢ُٞ اُٞظبئق اُؼبٓخ، ثَ أعبىٝا ُٜب أ٣ٚب ر٢ُٞ اُوٚبء ٝٛٞ ٖٓ اُٞال٣بد اُؼبٓخ 

  ٓ(ٙ٘اُز٢ روبً ّوٝٛ اإلٓبٓخ ػ٤ِٜب(( )

ٝٛ٘ب ٗقِٔ ا٠ُ إٔ ٤ٌُ ٛ٘بى ٓب ٣جوه اهٖبء ٖٗق أُغزٔغ ػٖ كائوح  

عل ٗٔ ّوػ٢ ٕو٣ؼ أُْبهًخ ا٤َُب٤ٍخ ٝفبٕخ ك٢ ػ٤ِٔخ االٗزقبة ٓبكاّ ال ٣ٞ

٣لٍ ػ٠ِ فالف مُي، ٖٝٓ صْ إٔ ٓ٘غ أُوأح ٖٓ أُْبهًخ ك٢ االٗزقبة ٛٞ ٖٓ 

  ٓاُظِْ اُن١ ٣وكٚٚ اإلٍالّ، ٝٛٞ ظِْ ُألٓخ هجَ إٔ ٣ٌٕٞ ُِٔوأح مارٜب

 -اَيا : حقها في انتًثم انثزنًاَي:ث

هجَ اُقٞٗ ك٢ ر٤ٙٞؼ ٓٞهق اُلٌو اإلٍال٢ٓ ٖٓ ه٤ٚخ اُزٔض٤َ ا٤َُب٢ٍ 

ػٔٞٓب ٔب٢ٗ، الثل ٖٓ ر٤ٙٞؼ ٓٞهق اُلٌو اإلٍال٢ٓ ٖٓ اُؼَٔ اُجؤُب٢ٗ ٝاُجوُ

اإلٍال٢ٓ ٣غٞى اُؼَٔ اُجؤُب٢ٗ اما ًبٗذ ٗزبئظ اُؼَٔ اُجؤُب٢ٗ رٖت ك٢  كبُلٌو

 ٓفلٓخ ا٤َُِٖٔٔ، ٖٝٙٔ اٛبه اُْو٣ؼخ اإلٍال٤ٓخ ٝٙٔبٕ ػلّ اُقوٝط ػٜ٘ب

                                                           
54

إٌدف  ِىزجخ داس اٌّدزجٝ، و١ف رسؼذ اٌس١بح اٌضٚخ١خ، ٘بدٞ اٌّذسسٟ: -

 0 141َ،ص2010اٌؼشاق،
55

اٌفض اٌؼبشش اٌشاثظ   اٌزش١غ اٌس١بسٟ ٚاٌزش١غ اٌذ٠ٕٟ، ازّذ اٌىبرت: -

www.alkatib.co.uk. 
56

د اٌٛزذح اإلسالَ ٚزمٛق اإلٔسبْ، ِشوض دساسب ِسّذ ػجذ اٌٍّه اٌّزٛوً: ٔمال ػٓ، -

 0 76َ،ص2004ث١شٚد ٌجٕبْ، اٌؼشث١خ،



 هامش اكظم محمد                                           3112-1ج -اجملدل الثامن –الكتاب الس نوي 

 

 
765 

رْو٣غ  –اُزْو٣غ  كبٕ اُٞظبئق األٍب٤ٍخ اُز٢ ٣ئك٣ٜب اُجؤُبٕ ٢ٛ ػ٤ِٔخ

ٝٓٞهق اُلٌو اإلٍال٢ٓ  –ٓواهجخ اَُِطخ اُز٘ل٤ن٣خ  –ٝػ٤ِٔخ أُواهجخ  –اُوٞا٤ٖٗ 

ٖٓ ٛبر٤ٖ اُٞظ٤لز٤ٖ ٓئ٣ل اما ٓب ًبٗذ ػ٤ِٔخ اُزْو٣غ ٓضال ال رؼبهٗ ٖٗٞٓ 

اُْو٣ؼخ اإلٍال٤ٓخ ٝال رقوط ػٜ٘ب،  أٓب ما ًبٗذ ػ٤ِٔخ اُزْو٣غ ر٘بك٢ ٖٗٞٓ 

ٝٓؾوٓخ ٖٓ هجَ اُلٌو اإلٍال٢ٓ، أٓب ٓب ٣قٔ ػ٤ِٔخ اإلٍالّ ك٢ رٌٕٞ ٓوكٞٙخ 

ٓواهجخ اَُِطخ كال اػزواٗ ُِلٌو اإلٍال٢ٓ ػ٠ِ ٛنٙ اُٞظ٤لخ؛ ألٜٗب روغ ٖٙٔ 

 ٓٓجلأ األٓو ثبُٔؼوٝف ٝا٢ُٜ٘ ػٖ أٌُ٘و أُؤٓٞه ًَ َِْٓ ثٚ

ٝثبُؼٞكح ا٠ُ أُٞهق ٖٓ ؽن أُوأح ك٢ اُؼَٔ اُجؤُب٢ٗ، كؤٕ اُـبُج٤خ 

٣ن اُن١ عٞى ُِٔوأح أُْبهًخ ك٢ اُؼَٔ ا٤َُب٢ٍ ٜٝٓ٘ب ػ٤ِٔخ أُطِوخ ٖٓ اُلو

اُز٣ٖٞذ ك٢ االٗزقبثبد أػط٠ أُوأح ؽن اُؼَٔ اُجؤُب٢ٗ، ٝاُزٔض٤َ ا٤َُب٢ٍ 

 ُِْٓؼت كافَ هجخ اُجؤُبٕ

كال ٣ٞعل ك٢  –اُزْو٣غ ٝأُواهجخ  –ٝك٢ اٛبه اُٞظ٤لز٤ٖ اُجؤُب٤ٗز٤ٖ 

٘جطخ إلؽٌبّ اُْوع، ٝاُوٞا٤ٖٗ اُز٢ ر٘ظْ اإلٍالّ ٓب ٣ٔ٘غ ٖٓ إٔ رٌٕٞ أُوأح َٓز

اُؾ٤بح اال إٔ ٛنا ٣ؾزبط هجَ ًَ ٢ّء ا٠ُ اُؼِْ، ٝاإلٍالّ ٣ؼط٢ ؽن اُؼِْ ُِوعَ ٝ 

أُوأح ػ٠ِ ؽل ٍٞاء، ٝال ٣قِٞ اُزبه٣ـ اإلٍال٢ٓ ٝال ٝهز٘ب أُؼبٕو ٖٓ اٌُض٤و 

كة ٖٓ اَُ٘بء اُؼبُٔبد ٝأُزلوٜبد ك٢ ٓقزِق أُغبالد ًبُؾل٣ش ٝاُلوٚ ٝاأل

 ٓ(7٘ٝؿ٤و مُي)

ٝأٓب ػ٤ِٔخ ٓواهجخ اَُِطخ اُز٘ل٤ن٣خ كبٕ اُؼَٔ ال ٣قِٞ ٖٓ ًٞٗٚ أٓو 

ثبُٔؼوٝف ٤ٜٗٝب ػٖ أٌُ٘و، ٝاُوعَ ٝأُوأح ك٢ مُي ٍٞاء ك٢ ٗظو اإلٍالّ ، ام 

 ٍ٘ ْْ أ٤ََُٝبُء ثَْؼ ُٜ ُٚ ْئَٓ٘بُد ثَؼ ُٔ اُ َٝ  َٕ ْئُٓ٘ٞ ُٔ اُ َٝ  ٣ؤٓوٕٝ ثبُٔؼوٝف٣وٍٞ رؼب٠ُ }

 ِٖ َٕ َػ ْٜٞ٘ َ٣ ِو{)َٝ ٌَ ٘ ُٔ  ٓ(8٘اُ

ثبإلٙبكخ  –ٝاٍزلٍ أُلٌوٕٝ اإلٍال٤ٕٓٞ ػ٠ِ اػطبء ؽن ا٤ُ٘بثخ ُِٔوأح 

ثؼلك ٖٓ األكُخ، ٜٓ٘ب ٓضال  –ا٠ُ األكُخ اُز٢ مًوٗبٛب ك٢ اصجبد اُؾوٞم ا٤َُب٤ٍخ 

(} ْْ َُّٞهٟ ث٤ََُْٜ٘  ْْ ُوُٛ ْٓ أَ َٝ ك٤وٍٞ  ٓ(٣٘9َزلٍ ٓؾٔل ػجل هللا اُؼوث٢ ثآ٣خ اُْٞهٟ: }

رقٔ كئخ ٖٓ اُوّٞ كٕٝ ٍٞاْٛ ثؤكاء ٓوز٤ٚبد اُْٞهٟ، ٝامٕ  إ ٛنٙ ا٣٥خ ُْ

                                                           

 0 315صِظذس سجك روشٖ، س١ٍّبْ اٌطؼ١ّبد:٘بٟٔ  - 59
58

 (91اٌمشآْ اٌىش٠ُ: سٛسح اٌزٛثخ، ا٠٢خ ) -
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 0(38ا٠٢خ ) اٌشٛسٜ، سٛسح اٌمشآْ اٌىش٠ُ: -
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ُِْؼت ًِٚ أ١ ًَ ٌِٓق هاّل ك٤ٚ ٖٓ مًو أٝ أٗض٠ ٣غت إٔ ٣ْزوى ػ٠ِ األهَ ك٢ 

 ٓ(ٓٙأْٛ اُؼ٤ِٔبد اُز٢ روز٢ٚ اُْٞهٟ ٜٝٓ٘ب ػ٤ِٔخ اإلٗبثخ)

ْؼُوِٝف{) َٔ ُْ َّٖ ثِب ِٜ َُ اَُِّن١ َػ٤َِْ ْض ِٓ  َّٖ َُُٜ َٝ ػ٠ِ إٔ  ٓ(ٔٙٝاٍزلٍ أفو ثآ٣خ : } 

أُوأح ُٜب ٌٓبٗخ ك٢ اإلٍالّ ًٌٔبٗخ اُوعَ ك٢ ع٤ٔغ اُؾوٞم ٝاُٞاعجبد، ٝاألَٕ 

ٛٞ اُزَب١ٝ، اال ثؼ٘ أَُزض٤٘بد اُز٢ ٢ٛ ك٢ ِٖٓؾخ اُوعَ ٝأُوأح ٤ًِٜٔب، 

 ٓ(ٕٜٙٝٓ٘ب اُؼَٔ اُجؤُب٢ٗ)

ٖٝٓ أُلٌو٣ٖ اُن٣ٖ مٛجٞا أ٣ٚب ا٠ُ رغ٣ٞي كفٍٞ أُوأح ك٢ ػ٣ٞٚخ 

٣ٖ اُ٘جٜب٢ٗ اُن١ ٗبهِ األكُخ أُؼبهٙخ ٝاٍز٘زظ هبئال : ))ُِٔوأح اُجؤُبٕ رو٢ اُل

اُؾن ك٢ إٔ رًَٞ ػٜ٘ب ك٢ اُوأ١، ٣ًِٜٝٞب ؿ٤وٛب ك٤ٚ، ألٕ ُٜب ؽن اثلاء اُوأ١، 

كِٜب إٔ رًَٞ ك٤ٚ، ٝألٕ اًُٞبُخ ال رْزوٛ ك٤ٜب اُنًٞهح، كِٜب إٔ رزًَٞ ػٖ 

 ٓ(ٖٙؿ٤وٛب(( )

ٔب اػزوف اإلٍالّ ُِٔوأح ثنٓخ ٓب٤ُخ أٓب اُلًزٞه أؽٔل اٌُج٢َ٤ ك٤وٍٞ: ))ً

َٓزوِخ، كِٜب اُؾن ك٢ االرغبه، ٝٓٔبهٍخ األػٔبٍ ٝر٢ُٞ اُٞظبئق اُز٢ ر٘بٍت 

هلهرٜب، ثٔب ك٢ مُي أُْبهًخ ك٢ اُغٜبك ٝاػلاك اُطؼبّ ُِٔوبر٤ِٖ ٝر٤ٔٚل 

أ١ اُغوؽ٠، ًنُي كبٜٗب رزٔزغ ثٌبكخ اُؾوٞم ا٤َُب٤ٍخ ًؾوٜب ك٢ االهزواع 

ُي أُْبهًخ ك٢ ػ٣ٞٚخ ٓغٌِ اُْٞهٟ ٝر٢ُٞ اُٞظبئق ، ًٝناالٗزقبة

 ٓ(ٗٙاُؼبٓخ(()

 ثانثا : حقها في رئاسح انذونح:

اٗؤَذ أهاء أُلٌو٣ٖ اإلٍال٤٤ٖٓ ؽٍٞ َٓبُخ )اُؾن( ك٢ هئبٍخ أُوأح 

ُِلُٝخ اإلٍال٤ٓخ ا٠ُ ه٤َٖٔ األٍٝ: أُ٘غ أُطِن ٝٛنا هأ١ عٜٔٞه اُلوٜبء ٖٝٓ 

اُولٓبء ٝأُؼبٕو٣ٖ ٝهل اٍزلُٞا ػ٠ِ مُي ثؤكُخ  ٓقزِق أُناٛت اإلٍال٤ٓخ ٖٝٓ

 ٓهل ٓو مًو ثؼٚب ٜٓ٘ب ٍبثوب
                                                           

60
 2011َِب٠ٛ 16ِشبسوخ اٌّشأح فٟ اٌؼًّ اٌس١بسٟ،  ٔمال ػٓ، ِخزبس زسٓ اٌغجبشٟ: -

www.mokhtaralghobashy.com 
61

 0( 228سٛسح اٌجمشح، ا٠٢خ ) اٌمشآْ اٌىش٠ُ: -
62

 0ِظذس سجك روشٖ ٔمال ػٓ، ِخزبس زسٓ اٌغجبشٟ: -
63

 0ٔمال ػٓ، اٌّظذس ٔفسٗ -
64

 0 123ِظذس سجك روشٖ،ص ٘بٟٔ ػٍٟ اٌطٙشاٚٞ: -
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اُضب٢ٗ: اُوبئ٤ِٖ ثغٞاى ر٢ُٞ أُوأح اُوئبٍخ اُؼبٓخ ُِلُٝخ ٓطِوب، ٝٛٞ ٓب 

مٛجذ أ٤ُٚ كوهخ اُْج٤جخ ٖٓ اُقٞاهط، ؽز٠ ؽٌٔٞا ؿياُخ ٝعؼِٞٛب آبٓب ثؼل ٓٞد 

ٖ أُؼبٕو٣ٖ ٖٓ أٓضبٍ ا٤ُْـ ٓؾٔل ّج٤ت، ًٝنُي هأ١ ػلك ٖٓ اُلوٜبء ٝأُلٌو٣

ٜٓل١ ٌّٔ اُل٣ٖ، ٝاُلًزٞه هاّل اُـ٢ّٞ٘، ٝظبكو اُوب٢ٍٔ ٝؿ٤وْٛ، ٝاٍزلُٞا 

 -ػ٠ِ مُي ثٔب ٣ؤر٢:

 ٍ٘ ْْ أ٤ََُٝبُء ثَْؼ ُٜ ُٚ ْئَٓ٘بُد ثَؼ ُٔ اُ َٝ  َٕ ْئُٓ٘ٞ ُٔ اُ َٝ  ٣ؤٓوٕٝ ثبُٔؼوٝفهُٞٚ رؼب٠ُ }

 ِٖ َٕ َػ ْٜٞ٘ َ٣ ِو{) َٝ ٌَ ٘ ُٔ ٛنٙ ا٣٥خ رزؾَٔ ٓغ اُوعَ (، كبُٔوأح ثوأ٣ْٜ ؽَت ٘ٙاُ

أَُِْ ك٢ أُغزٔغ أَُِْ َٓئ٤ُٝخ األٓو ثبُٔؼوٝف ٝا٢ُٜ٘ ػٖ أٌُ٘و، 

 ٓ(َٙٙٝٓئ٤ُٝخ االٛزٔبّ ثؤٓٞه ا٤َُِٖٔٔ)

(} ْْ َُّٞهٟ ث٤ََُْٜ٘  ْْ ُوُٛ ْٓ أَ َٝ (، ام إٔ اُْٞهٟ ٝكن ٛنٙ ا٣٥خ 7ٙهُٞٚ رؼب٠ُ : }

ّٞ كٕٝ ٍٞاْٛ ثؤكاء ًٝٔب ٣وٍٞ ٓؾٔل ػجل هللا اُؼوث٢: ))ُْ ٣قٔ كئخ ٖٓ اُو

 ٓ(8ٙٓوز٤ٚبد اُْٞهٟ(( )
هٖخ ٌِٓخ ٍجؤ اُز٢ مًوٛب اُووإٓ اٌُو٣ْ ك٢ ٓؼوٗ اإلّبكح ثٜنٙ أُوأح 

َغ  َٓ ُذ  ْٔ َِ ٍْ أَ َٝ اُز٢ أثؼلد ثؾٌٔزٜب ػٖ هٜٞٓب ّجؼ اُؾوة، ٝهبكرْٜ ػ٠ِ اإلٍالّ:}

(} َٖ ٤ ِٔ َُْؼبَُ ِ َهةِّ ا َٕ هلِلَّ ب َٔ ٤َِْ روَ ألعَ أٝ فِق ٢ٛٝ ؽَت ٓب ٣نًو اُووإٓ ُْ  ٓ(9ٍُٙ

 ٓ(٤ٍِ7ٓٔبٕ ٝاٗٔب ٓؼٚ كَٞد ٗلَٜب ٓؼٚ)
َب اَُّ٘ج٢ُِّ  ا٣٥بد اُز٢ ك٤ٜب ث٤ؼخ اَُ٘بء ُوٍٍٞ هللا )ٓ( ٓضَ هُٞٚ رؼب٠ُ }٣َب أ٣َُّٜ

٤ْئًب َّ  ِ َٖ ثِبهللَّ ًْ ِو ْْ َ٘بُد ٣ُجَب٣ِْؼََ٘ي َػ٠َِ إَٔ الَّ ٣ُ ِٓ ْئ ُٔ ُْ ك٤َزلُٞا  ٓ(7ٔ{)ٓٓٓٓاَِما َعبءَى ا
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 (91اٌمشآْ اٌىش٠ُ: سٛسح اٌزٛثخ، ا٠٢خ ) -
66

 0شِٖظذس سجك رو ِسّذ ِٙذٞ شّس اٌذ٠ٓ: -
69

 0(38ا٠٢خ ) اٌشٛسٜ، سٛسح اٌمشآْ اٌىش٠ُ: -
68

اٌّشأح ٚاٌّشبسوخ اٌس١بس١خ ٚاٌذ٠ّمشاط١خ دساسخ فٟ  ٔمال ػٓ ػٍٟ ِسّٟ اٌذ٠ٓ اٌمشٖ داغٟ: -

 اٌفىش ٚاٌفمٗ اإلسالِٟ،

 0 34َ،ص2006اسطٕجٛي رشو١ب، اٌّدٍس األٚسثٟ ٌإلفزبء،
67

 0(44سٛسح إًٌّ، ا٠٢خ ) اٌمشآْ اٌىش٠ُ: -
90

 0 121-120ِظذس سجك روشٖ،ص ضادح ٠ٕظش، ِسّذ زس١ٓ فضً َّللا:ٌالسز -
 0( 12الممتحنة، اآلية )القرآن الكريم: سورة  -71
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ٍبً إٔ اُج٤ؼخ ْٓبهًخ ٤ٍب٤ٍخ، ٝثٔب إٔ أُْبهًخ ٓجبؽخ ُٜب ثٜنٙ ا٣٥خ ػ٠ِ أ

 ٓكٌنُي هئبٍخ اُلُٝخ
ٝؿ٤و مُي ٖٓ األكُخ اُز٢ ٣َزلُٕٞ ثٜب ػ٠ِ اصجبد ٓواكْٛ ك٢ ر٢ُٞ أُوأح 

ٝك٢ ٓؼوٗ اُوك  ٓاُو٤بكح، كٜنٙ األكُخ ُْ روك فبٕخ ثبُنًو ٝاٗٔب ّبِٓخ ُِٔوأح

ت ٣وٍٞ اُلًزٞه ف٤َِ ٓق٤ق اُوث٤ؼ٢: ػ٠ِ أكُخ أُؾو٤ٖٓ ػ٠ِ أُوأح ٛنا أُٖ٘

))ال رٞعل أكُخ ّوػ٤خ رغيّ ثٔ٘غ أُوأح ر٢ُٞ ٛنٙ أُ٘بٕت ٍٟٞ هواءاد 

ُٖ٘ٞٓ "ػ٠ِ كوٗ ٕؾزٜب" ٓغ االٍزلبكح ٖٓ أُٔبهٍبد اُؼ٤ِٔخ ُٔغزٔؼبر٘ب 

٢ٛٝ ك٢ اؿِجٜب ٓي٣ظ ٖٓ صوبكخ اُنًو اىاء أُوأح ،  ك٢ أُب٢ٙ ٝاُؾبٙو،

ْ ٣ؼل ُٜب ٍ٘ل ّوػ٢ ، ٝاالػزٔبك ػ٠ِ رل٤َو ٝعلا٢ٗ ُِٔ٘غ ٝاٍزغبثخ ُو٤ْ ٝػبكاد ُ

٣ورجٜ ثز٣ٌٖٞ أُوأح اَُب٣ٌِٞع٢ ٝاُج٤ُٞٞع٢، ٝٛٞ أٓو ٣وجَ أُ٘بهْخ ٖٓ ؽ٤ش 

ٝعٞك ٛنٙ اُقٖبئٔ ك٢ ثؼ٘ اُوعبٍ ، ًٝنُي ٝعٞك ٓب ٣ٚبك ٛنٙ اُٖلبد ك٢ 

 ٓ(7ٕاَُ٘بء ،ام ٗغل أؽ٤بٗبً ٖٓ اَُ٘بء أّل عواءح ٝأهلآبً ٖٓ اُوعَ(( )

أٓب ا٤ُْـ هاّل اُـ٢ّٞ٘ ك٤وٍٞ ك٢ ٓؼوٗ هكٙ ػ٠ِ اُؾل٣ش ))ال ٣لِؼ هّٞ 

ُٝٞ أٓوْٛ آوأح(( اُن١ اٍز٘ل ا٤ُٚ أُٞكٝك١ اٗٚ )) ال ٣ٔضَ أٍبٍب ٕبُؾب 

ُزق٤ٖٔ ػّٔٞ أَُبٝاح، مُي إٔ اُؾل٣ش أُنًٞه ٝهك ثقٖٞٓ ؽبكصخ ٓؼ٤٘خ 

ٓٞد ًَوٟ ٝر٤ُٞذ ال ٣زؼلٟ اُزؼ٤ِن ػ٠ِ ؽبكصخ  –ك٢ هأ١ اُـ٢ّٞ٘  -ٝٛٞ 

اُؼوُ الث٘زٚ، ٝأٓب ُلظٚ ػبّ ال ٣ؼ٢٘ إٔ ؽٌٔٚ ػبّ أ٣ٚب(( صْ ٣َٖ ا٠ُ اُ٘ز٤غخ 

 ٓ(7ٖا٥ر٤خ )) كبُؾل٣ش ال ٣ٜ٘٘ ًؾغخ هبٛؼخ كٚال ػٖ ظ٤٘زٚ ٖٓ عٜخ اَُ٘ل(()

ٖٝٓ فالٍ ٓ٘بهْزٚ ُألكُخ ٣وٍٞ اُـ٢ّٞ٘ : ))اٗٚ ٤ٌُ ٛ٘بى ك٢ اإلٍالّ ٓب 

 ٓ(7ٗاُؼبٓخ هٚبء أٝ آبهح(( )٣وطغ ثٔ٘غ أُوأح ٖٓ اُٞال٣خ 

ٝاُقالٕخ ٣ٌٖٔ اُوٍٞ إٔ اُٖ٘ٞٓ اُْوػ٤خ اإلٍال٤ٓخ ُْ رٔ٘غ ثٌَْ 

ٕو٣ؼ أُوأح ٖٓ هئبٍخ اُلُٝخ، ُْٝ رٔ٘ؼ أ٣ٚب ثٌَْ ٕو٣ؼ أُوأح ؽن هئبٍخ 

اُلُٝخ، ٣ٌٖٝٔ إٔ ٣ؼيى ٓٞهق اُلو٣ن اُواك٘ إٔ هللا)ػي ٝعَ( ُْ ٣ؼط٢ اُ٘جٞح 

ػلك ٖٓ اَُ٘بء اُز٢ اٍزْٜل اُووإٓ ثٜٖ ً٘ٔٞمط ُِٔوأح، ٝإ ًبٕ أ٣ٚب ٛ٘بى 
                                                           

 0مصدر سبق ذكره خميل مخيف الربيعي: -72
 0 55مصدر سبق ذكره،ص نقال عن، عبد الممك المتوكل: -73
 0 56المصدر نفسو،ص -74
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٣ؾزنٟ ثٚ، ٝػ٤ِٚ ٣ٌٖٔ اُوٍٞ ثؤٕ ػ٠ِ اُلٌو اإلٍال٢ٓ ٓواعؼخ ٛنٙ األكُخ ٝاػبكح 

هواءرٜب ثٌَْ ٓلَٖ ُٔؼوكخ ٓلُُٜٞب ٝٓلٟ ٓالئٔزٜب ُِٞاهغ أُزطٞه ٝاُٖ٘ٞٓ 

 ٓاإلٍال٤ٓخ األفوٟ اُز٢ ٍبٝد ث٤ٖ أُوأح ٝاُوعَ ك٢ اُٞال٣خ

 انخاتًح 

ٖٓ فالٍ كهاٍز٘ب ٌُٔبٗخ أُوأح ٝؽوٞهٜب ا٤َُب٤ٍخ ك٢ اُلٌو اإلٍال٢ٓ     

 -رج٤ٖ اُ٘زبئظ ا٥ر٤خ:

ك٢  –إ اُلٌو اإلٍال٢ٓ ًلَ ٌٓبٗخ ٓز٤ٔيح ُِٔوأح ال روَ إ ُْ رؼِٞ  .ٔ

ػ٠ِ ٌٓبٗخ اُوعَ ك٢ٜ ٓقِٞهخ ٖٓ ٗلٌ ٤ٛ٘خ  -عبٗت اُز٤ٌِق 

ثَذ ٍ٘ٞاد  اُوعَ ٌِٝٓلخ ثؤكاء اُٞاعجبد اُل٤٘٣خ هجَ اُوعَ

فبٕخ اما ٓب ػِٔ٘ب إٔ هللا رؼب٠ُ ال ٣ٌِق ٗلَب اال ٍٝؼٜب ٝٛنا ٣لٍ 

ػ٠ِ إٔ ٗلٌ أُوأح رَغ أكاء اُز٤ٌِق اُل٤٘٣خ هجَ إٔ رَؼٜب ٗلٌ 

 ٓاُوعَ

إ اُلٌو اإلٍال٢ٓ ػ٘لٓب ٣ئًل أَُبٝاح ك٢ عٌ٘ اُقِوخ اال أٗٚ ال  .ٕ

٣ٝزجغ ٛنا ٣ـلَ اُلٞاهم اُغَل٣خ ٝاُغَٔب٤ٗخ ث٤ٖ أُوأح ٝاُوعَ، 

افزالف اُٞظبئق اُز٢ ٣ٌٖٔ ٌَُ عَْ إٔ ٣ئك٣ٜب، ٝهثٔب ٣ٌٕٞ ٜٓ٘ب 

)اُوئبٍخ ٝاُغٜبك( ، ٝٛنا ٓب أؿلِٚ اُلٌو اُـوث٢ اُن١ ٍبٟٝ ٓطِوب 

ث٤ٖ اُوعَ ٝأُوأح كٕٝ إٔ ٣واػ٢ اُلٞاهم اُغَٔب٤ٗخ ٝٓب ٣٘زظ 

 ٓػٜ٘ب ٖٓ افزالف اُٞظبئق
ح ٝاُز٢ ث٤٘ذ ػ٠ِ ًلَ اُلٌو اإلٍال٢ٓ اُؼل٣ل ٖٓ اُؾوٞم ُِٔوأ .ٖ

أٍبً ٓورٌياد ّوػ٤خ اٍال٤ٓخ ًؾن أُوأح ك٢ ا٤ٌُِٔخ ٝؽوٜب ك٢ 

 ٓاثلاء اُوأ١ ٝؿ٤وٛب ٖٓ اُؾوٞم اإلعزٔبػ٤خ
أػط٠ اُلٌو اإلٍال٢ٓ ُِٔوأح اُؾو٣خ ك٢ اٗزقبة ٖٓ ٣ٔضِٜب ك٢  .ٗ

ًٝنُي ؽن  اُؾٌْ كٕٝ أ١ ٙـٜ ٝٛٞ ٗٞع ٖٓ اُْ٘بٛ ا٤َُب٢ٍ،

ٍال٢ٓ، ٝهؿْ ٝهٞف ػلك ٖٓ اُزو٤ّؼ ُؼ٣ٞٚخ ٓغٌِ اُْٞهٟ اإل

اُلوٜبء ٝأُلٌو٣ٖ ٙل اػطبء ٛنا اُؾوٞم ا٤َُب٤ٍخ ُِٔوأح اال إٔ 

ٛنا ال ٣ؼ٢٘ إٔ اُلٌو اإلٍال٢ٓ عبٓل كٜنا ٗٞع ٖٓ اُزؼلك٣خ اُلٌو٣خ 

ٝاالعزٜبك٣خ ك٢ اٛبه اُضٞاثذ اإلٍال٤ٓخ ٝٓوٝٗخ اُْو٣ؼخ 

اإلٍال٤ٓخ، ٝٛنٙ أُوٝٗخ ٢ٛ اُز٢ أػطذ ٛنا اُلٌو اُجوبء 
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ٝاالٍزٔواه ٝاُولهح ػ٠ِ اُز٤ُٞل ٝاالَٗغبّ ٓغ اُزطٞه اُؾبَٕ ك٢ 

 ٓاُؼبُْ
ٖٝٙٔ اٛبه أُوٝٗخ ك٢ اُْو٣ؼخ اإلٍال٤ٓخ ًنُي ٝعلٗب إٔ ػلكا ٖٓ 

اُلوٜبء ٝأُلٌو٣ٖ ٝثؤكُخ اٍال٤ٓخ أػط٠ اُؾن ُِٔوأح ثؤٕ رزجٞأ ٌٓبٕ اُو٤بكح ك٢ 

اُلو٣ن اُواك٘، اال أٗٚ ٣ؼل  اُلُٝخ اإلٍال٤ٓخ ٝإ ًبٕ ٛنا اُؼلك ه٤َِ ه٤بٍب ثؼلك

رطٞها ِٓؾٞظب ك٢ اُز٘ظ٤و اإلٍال٢ٓ، ٝإ ًبٕ اُغبٗت اُؼ٢ِٔ ٝاُزطج٤و٢ 

 ٓاإلٍال٢ٓ ُْ ٣َزطغ إٔ ٣َٖ أٝ ٣َٔؼ ثبٍُٕٞٞ ا٤ُٜب
 نًصادرا

 ٓاُووإٓ اٌُو٣ْ .ٔ
،رؾو٤ن ٓؾٔل أثٞ اُلَٚ 9ّٔوػ ٜٗظ اُجالؿخ،ط اثٖ أث٢ اُؾل٣ل: .ٕ

 997ّٓٔإ،،ٓئٍَخ أٍبػ٤ِبٕ،هْ  ا٣وٕاثوا٤ْٛ،ٛ
كاه  ،رؾو٤ن ػ٢ِ ٤ّو١،ٕٔربه٣ـ ٓل٣٘خ كْٓن،ط اثٖ ػَبًو: .ٖ

 ٓٙ٘ٔٗٔاُلٌو ،ث٤وٝد ُج٘بٕ،

،كاه اُلٌو، اٍط٘جٍٞ ٕ٘ؾ٤ؼ اُجقبه١،ط اُجقبه١: .ٗ

 98ّٔٓٔرو٤ًب،
هْ  ٓئٍَخ اإلٓبّ اُٖبكم، ٝٓوبالد، هٍبئَ عؼلو اَُجؾب٢ٗ: .٘

 ٓد-ا٣وإ،ك
ث٤وٝد  ،كاه اُٜبك١،٘عٔبٍ أُوأح ٝعالُٜب،ٛ عٞاك١ آ٢ِٓ: .ٙ

 7ُّٕٓٓٓج٘بٕ،
عل٤ُخ اُض٤ٞهوا٤ٛخ ٝاُل٣ٔووا٤ٛخ  ؽَٖ ا٤َُل ػي اُل٣ٖ ثؾو اُؼِّٞ: .7

 اُواكل٣ٖ، كاه ٓوبهثخ ك٢ أٗظٔخ اُؾٌْ ػ٠ِ ٙٞء اُلٌو اإلٓب٢ٓ،

 ُّٕٓٙٓٓ٘لٕ ثو٣طب٤ٗب، 
ث٤وٝد  ،كاه اٌُزبة اُؼوث٢،ٖ،ٕٛكوٚ اَُ٘خ،ٓغِل ٤ٍل ٍبثن: .8

 977ُّٓٔج٘بٕ،
أُوأح ٝأُْبهًخ ا٤َُب٤ٍخ  ػ٢ِ ٓؾ٢ٔ اُل٣ٖ اُووٙ كاؿ٢: .9

،أُغٌِ األٝهث٢  اإلٍال٢ٓ ٝاُل٣ٔووا٤ٛخ كهاٍخ ك٢ اُلٌو ٝاُلوٚ

 ّٕٓٙٓٓاٍط٘جٍٞ رو٤ًب، ُإلكزبء،
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اُلوٝع ٖٓ  ٓؾٔل ثٖ ٣ؼوٞة ثٖ اٍؾبم ا٢٘٤ٌُِ: .ٓٔ

 اإلٍال٤ٓخ، كاه اٌُزت ،رٖؾ٤ؼ ػ٢ِ أًجو اُـلبه١،٘اٌُبك٢،ط

 7ٖٜٙٓٙٔٛوإ ا٣وإ،
،ْٓ٘ٞهاد ٤ُٔٗيإ ك٢ رل٤َو اُووإٓ،طا ٓؾٔل ؽ٤َٖ اُطجبٛجبئ٢: .ٔٔ

 ٓد-هْ ا٣وإ،ك عٔبػخ أُله٤ٍٖ،
كاه   ، ، ؽٞاه ٍٜبّ ؽ٤ٔخ ك٤ٗب أُوأح : ٓؾٔل ؽ٤َٖ كَٚ هللا .ٕٔ

 998ّٓٔ ، ُج٘بٕ  ث٤وٝد ، ٗ،ٛ أُالى
ك٤٘ اُول٣و ّوػ اُغبٓغ اُٖـ٤و  : اُوإٝف أُ٘ب١ٝ ٓؾٔل ػجل .ٖٔ

كاه  اَُالّ،رٖؾ٤ؼ  أؽٔل ػجل  ،ٗط ٖٓ أؽبك٣ش اُج٤ْو اُ٘ن٣و،

  99ّٗٓٔث٤وٝد ُج٘بٕ، اٌُزت اُؼ٤ِٔخ،
اإلٍالّ ٝؽوٞم اإلَٗبٕ، ٓوًي  ٓؾٔل ػجل أُِي أُزًَٞ: .ٗٔ

 ّٕٓٗٓٓ، ُج٘بٕ ، ث٤وٝدكهاٍبد اُٞؽلح اُؼوث٤خ
 أٌُبٗخ اإلَٗب٤ٗخ ُِٔوأح ٖٓ أُ٘ظٞه اُووآ٢ٗ، ٓور٠ٚ ٓطٜو١: .٘ٔ

ٌٓزت  ، اُؼٖب٢ٓ روعٔخ ف٤َِ ، أُوأح ك٢ اإلٍالّ ٝا٣وإ

 ٕٕٜٓٙٗٔٛوإ ا٣وإ، اُٜلٟ، ،ٓئٍَخ هاٍبد اإلٍال٤ٓخاُل
-، كاه اُلٌو ،ث٤ٞد ُج٘بٕ، كٕٙؾ٤ؼ َِْٓ،ط َِْٓ ا٤َُ٘بثٞه١: .ٙٔ

 ٓد
أُوأح ك٢  : أُوأح ك٢ اُغٜٔٞه٣خ اإلٍال٤ٓخ، ٜٓل١ أُٜو٣ي١ .7ٔ

 ٌٓزت اُلهاٍبد اإلٍال٤ٓخ،  ٓئٍَخ اُٜلٟ،  اإلٍالّ ٝا٣وإ،

 ٕٕٜٓٙٗٔٛوإ ا٣وإ،
 ، ٌٓزجخ كاه أُغزج٠ ، ق رَؼل اُؾ٤بح اُيٝع٤خ٤ً أُله٢ٍ:ٛبك١  .8ٔ

 ّٕٓٓٔٓاُ٘غق اُؼوام،
ؽوٞم اإلَٗبٕ ٝؽو٣برٚ األٍب٤ٍخ ، كها  ٛب٢ٗ ٤ٍِٔبٕ اُطؼ٤ٔبد: .9ٔ

 ّٕٓٔٔٓاُْوم، ػٔبٕ األهكٕ،
اُ٘ظْ ا٤َُب٤ٍخ ٝاُوبٕٗٞ اُلٍزٞه١، كاه  : ٛب٢ٗ ػ٢ِ اُطٜوا١ٝ .ٕٓ

 ّٕٓٙٓٓاُضوبكخ ُِْ٘و ٝاُزٞى٣غ، ػٔبٕ األهكٕ،   
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 َتزَتاال

اُلٔ اُؼبّو اُواثٜ   اُز٤ْغ ا٤َُب٢ٍ ٝاُز٤ْغ اُل٢٘٣، اؽٔل اٌُبرت: .ٔ

www.alkatib.co.uk. 

ٓلّٜٞ أُٞاٛ٘خ ك٢ اُلٌو اإلٍال٢ٓ، ٓغِخ  ف٤َِ ٓق٤ق اُوث٤ؼ٢: .ٕ

 www.madarik.org ٓٓلاهى، اُؼلك األٍٝ
ٓؾٔل ٜٓل١ ٌّٔ اُل٣ٖ: أ٤ِٛخ أُوأح ك٢ اُْو٣ؼخ اإلٍال٤ٓخ ُِؼَٔ  .ٖ

، أٍُٞٞػخ ٕٔٔٓ/ٕٔ/8ٓوبُخ ْٓ٘ٞهح ثزبه٣ـ  اإلٍال٢ٓ،

 www.balagh.com.2011اإلٍال٤ٓخ، اُواثٜ   

ّ هإ٣خ اُؾوٞم ا٤َُب٤ٍخ ُِٔوأح ك٢ اإلٍال ٓؾٔل ٣ؼوٞة ػجل هللا: .ٗ

، اُواثٜ   ٕٙٓٓٓوًي كهاٍبد أٓبٕ، رؤ٤ِ٤ٕخ رغل٣ل٣خ،
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  واالمومة الطفولة ابحاث لمركز الرابع العلمي مؤتمرال توصيات

 3123/  23/  6 – 5 العراق في والنساء االطف ال حقوق

 القانوني .و السياسيالمحور اوال : 

 اٌؼب١ٌّخ اٌّزغ١شاد إوذر خاٌؼشال١ٚػغ ئعزشار١غ١خ عذ٠ذح ٌٍٕٙٛع ثبٌّشأح  .1

ٌشش٠ؼخ االعال١ِخ اٌغّؾبء ِٚجبدٞء ااٌغذ٠ذح ٚرغزف١ذ ِٓ اٌخجشاد اٌذ١ٌٚخ 

ػذ  ٚاٌّغبٚاح ِٕٚب٘ؼخ اٌز١١ّض ٚٔجز اٌؼٕف إصمبفخ اٌزىبف اٌزٟ رؼضص

 .اٌّشاح

،  اٌمشاس طٕغ ِشاوض ٚفٟ اٌؼ١ٍب اٌغٍطخ ِٛالغ فٟ اٌّشأح ِشبسوخ رؼض٠ض .2

 اٌىفبءح ِجذأ أعبط ػٍٝ ٚاٌشعً اٌّشأح ث١ٓ ثبٌزغبٚٞ اٌفشص ِٕٚؼ

 اٌشخظ١خ.

( ِٓ 13رؼذ٠ً ٔض اٌفمشح )اٚال( ِٓ اٌّبدح ) ٔمزشػ ػٍٝ اٌّششع اٌؼشالٟ .3

لبْٔٛ اٌغٕغ١خ اٌؼشال١خ إٌبفز ٌزظجؼ اٌظ١بغخ ثؼذ اٌزؼذ٠ً ػٍٝ إٌؾٛ 

( 12االرٟ : )ارا رخٍذ اٌّشأح ػٓ عٕغ١زٙب اٌؼشال١خ ٚفمبً الؽىبَ اٌّبدح )

ِٓ ٘زا اٌمبْٔٛ ؽك ٌٙب اْ رغزشد عٕغ١زٙب اٌؼشال١خ فٟ اٌؾبالد ا٢ر١خ : 

رضٚعذ ِٓ شخض ٠زّزغ ثبٌغٕغ١خ اٌؼشال١خ ثؼذ أمؼبء صٚاعٙب  ارا -أٚالً 

ٚرشعغ ا١ٌٙب اٌغٕغ١خ اٌؼشال١خ ِٓ ربس٠خ رمذ٠ّٙب ؽٍجبً ثزٌه ػٍٝ اْ  ؛ االٚي

رىْٛ لذ البِذ فٟ اٌؼشاق عٕخ ٚاؽذح لجً رمذ٠ُ اٌطٍت ٚاْ رىْٛ ِٛعٛدح 

 ف١ٗ ٚلذ رمذ٠ّٗ ( .

( 13ِٓ اٌّبدح ) ب (صب١ٔ) ٔمزشػ ػٍٝ اٌّششع اٌؼشالٟ رؼذ٠ً ٔض اٌفمشح  .4

ِٓ لبْٔٛ اٌغٕغ١خ اٌؼشال١خ ٌزظجؼ اٌظ١بغخ ثؼذ اٌزؼذ٠ً ػٍٝ إٌؾٛ ا٢رٟ 

( ِٓ ٘زا 12: )ارا رخٍذ اٌّشأح ػٓ عٕغ١زٙب اٌؼشال١خ ٚفمبً الؽىبَ اٌّبدح )

ارا  -اٌمبْٔٛ ؽك ٌٙب اْ رغزشد عٕغ١زٙب اٌؼشال١خ فٟ اٌؾبالد ا٢ر١خ : صب١ٔبً 
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رشعغ ا١ٌٙب اٌغٕغ١خ اٌؼشال١خ ِٓ ربس٠خ رمذ٠ّٙب  أزٙذ اٌشاثطخ اٌضٚع١خ

 ؽٍجبً ثزٌه، ػٍٝ اْ رىْٛ ِم١ّخ فٟ اٌؼشاق ػٕذ رمذ٠ّٙب اٌطٍت ( .

( 14ٔمزشػ ػٍٝ اٌّششع اٌؼشالٟ رؼذ٠ً ٔض اٌفمشح ) اٚال( ِٓ اٌّبدح ) .5

ِٓ لبْٔٛ اٌغٕغ١خ اٌؼشال١خ ٌزظجؼ اٌظ١بغخ ثؼذ اٌزؼذ٠ً ػٍٝ إٌؾٛ ا٢رٟ 

ض اٌغٕغ١خ اٌؼشال١خ أٚ اعزشد٘ب ٠ظجؼ اٚالدٖ غ١ش : ) ارا اوزغت شخ

 اٌجبٌغ١ٓ عٓ اٌششذ ػشال١١ٓ أ٠ؼبً ػٍٝ اْ ٠ىٛٔٛا ِؼٗ فٟ اٌؼشاق ( .

اٌّشأح ثؾّب٠خ عٕبئ١خ خبطخ رخزٍف ػّب ٘ٛ ِمشس ٌٍشعً ، فّٕغ  خاؽبؽ .6

ئرا اسرىجذ عش٠ّخ غ١ش ػّذ٠خ ( ثبٌغخ وبٔذ أَ ؽذس) رٛل١ف األٔضٝ

 ٠زاء اٌخطأ.،وغشائُ اٌمزً اٌخطأ ٚاإل

اٌؾذس ِغ اٌفزبح ٌّٕغ اخزالؽ لذس اٌّغزطبع ارخبر اٌزذاث١ش اٌّّىٕخ  .7

 عٓ اٌششذ. بدثبٌغ بداٌّٛلٛف
 -ي:التعليم المحور : ثانيا

 فٟ اٌّإعغبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ؽمٛق اإلٔغبْ ِبدح رٛع١ٗ اٌمبئ١ّٓ ػٍٝ رذس٠ظ .1

عٙب ثبْ رؼ١ٍُ ٘زٖ اٌؾمٛق ١ٌظ ِغشد رٛط١ً ِؼٍِٛبد، ثً ٟ٘ صمبفخ ّٔبس

  لجً وً شٟء.

 اخز١بس اٌؼٕبطش اٌّإٍ٘خ ػ١ٍّب ٚرشث٠ٛب ٌزذس٠ظ ِبدح ؽمٛق اإلٔغبْ وٟ ال .2

  ٌّٓ ألٔظبة ٌٗ . وّبي إٌظبةالرىْٛ ٚع١ٍخ 

فزؼ ٚؽذاد ثؾض١خ رجؾش ٚرزبثغ ٚالغ ؽمٛق  فٟاٌغبِؼبد اٌؼشال١خ ِغبّ٘خ  .3

 ٚاٌجٍذ ثشىً ػبَ . بداإلٔغبْ فٟ اٌغبِؼ

خ ٌّجبدب اٌّٛاؽٕخ اٌزٟ رؼضص صمبفخ ؽمٛق ػشٚسح رؼ١ّٓ اٌىزت إٌّٙغ١ .4

 ِغزّؼ١ب.اٌذ١ٕ٠خ ٚاالص١ٕخ اٌطفً ٚاٌّشاح ٚاالل١ٍبد 
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اٌطفً ٚارفبل١خ اٌمؼبء ػٍٝ ع١ّغ رؼ١ّٓ ِجبدب اإلػالْ اٌؼبٌّٟ ٌؾمٛق  .5

فٟ إٌّب٘ظ اٌذساع١خ ٚثخبطخ االعزّبػ١خ ِٕٙب  اشىبي اٌز١١ّض ػذ اٌّشاح

 ٌمؼب٠ب ؽمٛق اإلٔغبْ ِٓ خالٌٙب.اٌّغزمج١ٍخ  اٌطٍجخ رغب٘بداوٟ رزشىً 

اإلوضبس ِٓ ٚسػ اٌؼًّ اٌخبطخ ثزؼ١ٍُ ِجبدب اإلػالْ اٌؼبٌّٟ ٌؾمٛق  .6

اإلٔغبْ ٌٍطٍجخ اٌّزفٛل١ٓ إل٠غبد ّٔبرط ِز١ّضح ٠ّىٓ االلزذاء ثٙب فٟ 

 فٟ اٌجالد . ؽمٛق االٔغبْ ٔشش صمبفخاٌّإعغبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌؼّبْ 

اػذاد د١ًٌ اٌّٛاؽٕخ ٌغشع ث رى١ٍف و١ٍبد اٌمبْٔٛ ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ .7

رؼش٠ف ؽٍجخ اٌّشاؽً اٌذساع١خ اٌّخزٍفخ ثؾمٛلُٙ ٚٚاعجبرُٙ رغبٖ اٌٛؽٓ 

 ٚاٌّغزّغ.

 .فٟ اٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ  ئدخبي ثشاِظ اٌظؾخ اٌج١ئ١خ ٌٍّشأح ػشٚسح  .8
 اإلعالمي المحور : ثالثا 

اٌّشأح فٟ اٌطفً ٚ ػٍٝ ؽج١ؼخ ؽمٛق اإلػالَٚعبئً ِٓ خالي ٚاٌزشو١ض  .1

 .ٙبػ١ٍٙب ٚاٌزؼبًِ ِؼ، ٚو١ف١خ اٌؾظٛي  ّغزّغاٌ

ٌألؽفبي ِٓ خالي رغخ١ش  زٕشئخ اٌضمبف١خاٌؼًّ اٌغبد ػٍٝ سفغ ِغزٜٛ اٌ .2

ٚعبئً اإلػالَ ٚاٌغّؼ١بد ٚإٌّظّبد اال١ٍ٘خ ٚدٚس اٌؼجبدح ٌٕشش صمبفخ 

اٌزٟ ال رزمبؽغ ِغ ل١ّٕب  خثبالعب١ٌت اٌؾؼبس٠ ٚاٌّشاح ؽمٛق اٌطفً

 .االعال١ِخ

زّىٓ ِٓ ٠ب ؽزٝ ٠ػمبئذٚثخبطخ اٌفز١بد  االؽفبيرؾظ١ٓ ػشٚسح  .3

 . زؼبسع ِغ ل١ّٕب اإلعال١ِخاٌزٞ لذ ٠اٌجش اٌفؼبئٟ  ِٛاعٙخ
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اٌؾمٛق ٚاٌؾش٠بد ِٓ خالي ٚعبئً االػالَ اٌّخزٍفخ ثبْ  ؽفبيرؼش٠ف اال .4

فٟ االعالَ ِٕؾخ ئ١ٌٙخ ، ال َِّٕخ ثشش٠خ ، ٚػؼذ ٌٙب اٌمٛا١ٔٓ اٌىف١ٍخ 

 زؼّبٌٙب ، ٚػذَ اعبءح اٌزظشف ثٙب .ٌؾّب٠زٙب ، ٚؽغٓ اع
 ي:صحال المحور : رابعا

خالي فزشح اٌؾًّ  ٌٍّشأحاٌّمذِخ  اٌظؾ١خاٌخذِبد  غ٠ٛذرػشٚسح  .1

 وٟ ٔؼّٓ اٌؾظٛي ػٍٝ اؽفبي اع٠ٛبء ٠زّزؼْٛ ثظؾخ ع١ذح .ٚاٌٛالدح 

 ِغ خذِبد اٌشػب٠خ اٌظؾ١خ اٌؾبًِ خذِبد اٌظؾخ إٌفغ١خ ٌٍّشأح مذ٠ُر .2

 .اال١ٌٚخ

ب١ُ٘ االسشبد ِٚٙبساد االرظبي فٟ اٌجشاِظ اٌزذس٠ج١خ ٌٍىٛادس ادخبي ِف .3

ِٓ خالي اٌفؾض اٌفشدٞ  خظٛط١خاٌٚاؽزشاَ اٌؾغٕخ اٌظؾ١خ وبٌّؼبٍِخ 

 .ٌٍّش٠غ 

اٌظؾ١خ ػٍٝ اٌّفب١ُ٘ اٌخبطخ ثؾمٛق اٌّشأح اٌظؾ١خ  رذس٠ت اٌّالوبد .4

 بٔزٙبوٌٍجؼذ ػٓ وً ِب ٠شىً ااداة إٌّٙخ ٚٚاالٔغبث١خ ثّب ف١ٙب ٌٛائؼ 

 ٌؾمٛق اٌّش٠غ اٌظؾ١خ . 

رٛػ١خ االِٙبد ثب١ّ٘خ اٌشػبػخ اٌطج١ؼ١خ ٌطفٍٙب ٚاخز١بس ٔٛع اٌغزاء  .5

الٔٙب رؾزٛٞ ػٍٝ ِٛاد  إٌّبعت ٌٍطفً ٚاٌزم١ًٍ ِٓ االؽؼّخ اٌغش٠ؼخ

  جبد الؽزٛائٙب ػٍٝ عىش٠بد ػب١ٌخ ٚاٌؼظبئش ٚاٌشىٛالرخ ٚاٌّشؽ؛ د١ٕ٘خ 

ٚاٌؼًّ ػٍٝ ،  االعش اٌفم١شحاٌٝ رمذ٠ُ االغز٠خ اٌؼالع١خ اٌغب٘ضح ِغبٔب  .6

 .ٚػغ خطخ ِٕبعجخ ِٓ اعً ا٠ظبٌٙب اٌٝ ِٕبصٌُٙ
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 األِشاع ِىبفؾخ ٚفٟ ٌٍّشأح اٌظؾ١١ٓ ٚاٌزضم١ف ثبٌزٛػ١خ اال٘زّبَ ص٠بدح .7

 ٚؽّالد ٚاألَ اٌطفً طؾخ سػب٠خ ٚفٟ؛  ٔزمب١ٌخٚاال ٚاٌّغزٛؽٕخ اٌغبس٠خ

 اٌزٍم١ؼ.
 

 :جتماعياال المحور : ساخام

 اٌىزت اػذادٚ زب١ٌفٌ اٌؾى١ِٛخ ٚغ١ش اٌؾى١ِٛخ إٌّظّبددػُ  .1

ٚاٌّشاح  اٌطفً ؽمٛقثٕشش صمبفخ  اٌخبطخ ٚاٌّؼبسعٚالبِخ  ٚاٌّطجٛػبد

 .ِغزّؼ١ب

 ٚرجبدٌٙب؛ ٚاٌّشاح  اٌطفً ؽمٛق مؼب٠بث طخباٌخ اٌّؼٍِٛبدرغ١ًٙ رجبدي  .2

 ٚرؾ١ًٍ ٛالغاٌ سطذالغشاع اٌذساعخ ٚ اٌّؼ١ٕخ ٚاٌّإعغبد اٌّشاوض ِغ

 .ب ٌٙ ّؾزٍّخاٌ اٌزؾٛالد

 ِٓ شىً الٞ اٌّزؼشػبد ٕغبءٌاٚرب١ً٘  ئ١خ ٌؾّب٠خئ٠ٛا ِإعغبد رٛف١ش .3

 اٌطج١خ اٌخذِبد رمذ٠ُ ػٓ فؼالً  ( اٌغٕغٟٚ ،) اٌغغذٞ االٔزٙبن أشىبي

 .اٌؼؾ١خ اٌّشأح ؽبٌخ رمزؼ١ٙب أخشٜ ِغبػذح أ٠خٚ ؛ٚاٌمب١ٔٛٔخ ٚإٌفغ١خ

 ّغ اٌّذٟٔ دٚسارخبر ِإعغبد اٌّغزوٟ  اٌزىبفً االعزّبػٟ رفؼ١ً ل١ُ .4

 .العش اٌفم١شح غ ِؼبٔبح ا٠غبثٟ فٟ اٌزخف١ف ػٓ ثؼا

ٔشش صمبفخ اٌذ٠ّمشاؽ١خ ٚاٌّغبٚاح ػٍٝ وبفخ اٌّغز٠ٛبد ٌؼّبْ أْ ال رإدٞ  .5

اٌغ١بعبد االعزّبػ١خ ٚااللزظبد٠خ ثّب فٟ رٌه اٌزخط١ؾ اإلّٔبئٟ ئٌٝ ئداِخ 

  . اٌؼٕف ػذ اٌّشأح 
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ػٍٝ ػّبْ ٌّغزّغ اٌّذٟٔ ِٓ خالي ِإعغبد ااٌؼًّ اٌغبد ٚاٌٙبدف  .6

ِؼشفخ إٌغبء ٌؾمٛلٙٓ ٚرّى١ٕٙٓ ِٓ اٌّطبٌجخ ثزٛف١ش٘ب ٚرؼض٠ض٘ب 

 .ِّٚبسعزٙب 

 ٚفك ثبٌغ١ش، االػشاس ثؼذَ ِم١ذح اٌؾمٛق ثبْاالؽفبي  رٛع١ٗػشٚسح  .7

 اٌٝ رإدٞٚال ِطٍمخ، ١ٌغذ ٚاٌؾش٠بد اٌؾمٛق اْٚ دل١مخ، ششػ١خ ػٛاثؾ

 . ٚاٌؼجش اٌفٛػٝ
 

 تصادي:االق المحور : سادسا

ٌذٌٚخ سئ١ظ شّٛي إٌغبء فٟ إٌّبؽك اٌش٠ف١خ ثمشٚع اٌّجبدسح اٌضساػ١خ  .1

 ٌٍٕٙٛع ثٛالؼٙٓ االعزّبػٟ ٚاٌّؼبشٟ.اٌٛصساء 

ثظٛسح  ٌّشأحأزبع١خ رخذَ ا ثبٔشطخػشٚسح شّٛي ِشبس٠غ ر١ّٕخ االلب١ٌُ  .2

 . خبطخثظٛسح  اٌش٠ف١خ ػبِخ ٚاٌّشاح

 اٌش٠ف١خ إٌّبؽك فٟ ٌّزٛعطخٚا اٌظغ١شح اإلٔزبع١خ اٌّشبس٠غ ٚرشغ١غ دػُ .3
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MEN SEXUAL DYSFUNCTION IS ONE OF 

EMBARESMTNT OF HUMAN WRIGHTS OF WOMEN 

Khudhair K. AL – Kayalli                 Diyala Medical College 

INTRODUCTION 

Sexual dysfunction  

Definition 

   Sexual dysfunction is broadly defined as the inability to 

fully enjoy sexual intercourse. Specifically, sexual 

dysfunctions are disorders that interfere with a full sexual 

response cycle. These disorders make it difficult for a person 

to enjoy or to have sexual intercourse. While sexual 

dysfunction rarely threatens physical health, it can take a 

heavy psychological toll, bringing on depression, anxiety, and 

debilitating feelings of inadequacy (1) . It is a common 

disorder all over the world especially in developed countries 

and is described previously by Ibne -Sina (1) . 

Description 

Sexual dysfunction takes different forms in men which include 

(1 , 2):- 

Erectile dysfunction: an impairment of the erectile reflex. The 

man is unable to have or maintain an erection that is firm 

enough for coitus or intercourse.  
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Premature ejaculation: rapid ejaculation with minimal sexual 

stimulation before, on, or shortly after penetration and before 

the person wishes it.  

Ejaculatory incompetence: the inability to ejaculate within the 

vagina despite a firm erection and relatively high levels of 

sexual arousal.  

Retarded (retrograde) ejaculation: a condition in which the 

bladder neck does not close off properly during orgasm so that 

the semen spurts backward into the bladder.  

Causes and symptoms 

   Many factors, of both physical and psychological natures, 

can affect sexual response and performance. Injuries, ailments, 

and drugs are among the physical influences; in addition, there 

is increasing evidence that chemicals and other environmental 

pollutants depress sexual function. As for psychological 

factors, sexual dysfunction may have roots in traumatic events 

such as rape or incest, guilt feelings, a poor self-image, 

depression, chronic fatigue, certain religious beliefs, or marital 

problems. Dysfunction is often associated with anxiety. If a 

man operates under the misconception that all sexual activity 

must lead to intercourse and to orgasm by his partner, and if 

the expectation is not met, he may consider the act a failure . 

Erectile dysfunction is more likely than other dysfunctions to 

have a physical cause. Drugs, diabetes (the most common 
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physical cause), Parkinson's disease, multiple sclerosis, and 

spinal cord lesions can all be causes of erectile dysfunction. 

When physical causes are ruled out, anxiety is the most likely 

psychological cause of erectile dysfunction (1,2,3) . 

Diagnosis 

   The first step in diagnosing a sexual dysfunction is usually 

discussing the problem with a doctor, who will need to ask 

further questions in an attempt to differentiate among the types 

of sexual dysfunction. The physician may also perform a 

physical exam of the genitals, and may order further medical 

tests, including measurement of hormone levels in the blood. 

Men may be referred to a specialist in diseases of the urinary 

and genital organs (urologist), and primary care physicians 

may refer women to a gynecologist (1,4,5) . 

Treatment 

   Treatments break down into two main kinds: behavioral 

psychotherapy and physical. In cases where significant sexual 

dysfunction is linked to a broader emotional problem, such as 

depression or substance abuse, intensive psychotherapy and/or 

pharmaceutical intervention may be appropriate (1,5,6,7,8) . 
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Possible medical treatments include: 

Clomipramine and fluoxetine for premature ejaculation.  

Papaverine and prostaglandin for erectile difficulties . 

Viagra, a pill approved in 1998 as a treatment for impotence. 

Prognosis 

   There is no single cure for sexual dysfunctions, but almost 

all can be controlled. Most people who have a sexual 

dysfunction fare well once they get into a treatment program 

(1,2,5) . 

   The aim of the present study is to evaluate the troublesome 

of men sexual dysfunction on the human wrights of women 

and children . 

   PATIENTS AND METHODS 

    Hundred male patients with sexual dysfunction were seen in 

a private clinic in baquba city , for the period Sep. 2009 to 

Sep. 2011 . Their ages ranged from 20-60 years , with a mean 

age of 36years . They were presented with sexual dysfunction 

(impotence)of variable duration , ranged from one month to 

two years , the patients were divided into two groups 

according to their age : 

1. Group-1 : consisted of 50 patients (50%) , their ages 

ranged from 20-40 years , all of them look healthy with 
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sexual dysfunction of about one sexual activity 

(intercourse) monthly , most of them had some 

psychological upset such as anxiety , depression and 

emossional troubles . 

2. Group-2 : also consisted of 50 patients (50%) , their 

ages ranged from 41-60 years , 10 patients were diabetic 

, treated by oral hypoglycemic agents and 15 were 

hypertensive and on hypotensive therapy , they had 

sexual dysfunction , with one sexual activity every 2-

3months , also most of them had some psychological 

troubles . 

3. A third group : consisted of 30 weal , healthy and 

sexually active individuals , with at least one sexual 

activity daily or every other day , their ages ranged from 

20-50years . 

   All patients were treated by 50-100mg sildenafil gel or 

tablets orally on need and some sort of psychotherapy . 

RESULTS 

   The study revealed that the sexual dysfunction especially the 

erectile dysfunction (impotence) was relatively not uncommon 
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problem in young and middle age Iraqi men . 

1. Group-1 : which represent 50% of patients , young , 

healthy with out systemic diseases,  with one sexual 

activity monthly and most of them had some 

psychological trouble , including anxiety , depression , 

obsessive disorders and emossional disorders , which 

may be the cause of sexual dysfunction or the result of it 

. 

2. Group-2 : also represent 50% of patients , of middle 

age , 20% diabetic on oral hypoglycemic agents and 

30% were hypertensive , on oral antihypertensive 

therapy , 50% of them were healthy without any 

systemic diseases , they had sexual dysfunction 

(impotence) , with one sexual activity every 2-3months , 

most of patients even those with systemic organic 

diseases had some psychological disorders , which may 

be the cause or the end result of erectile dysfunction . 

   On clinical assessment all patients in both groups had sexual 

dysfunction (impotence) , in comparison with the control 

group , who were healthy , psychologically weal and with 

normal sexual activity . The patients had some sort of 

psychiatric disorders , most commonly anxiety , depression 

obsessive and personality disorders , which was reflected 

negatively on sexual activity and development of impotence , 

which aggravate the psychological status of the patient and 
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development of vicious cycle . This sexual dysfunction may 

result in deprivation of relationship between the husband and 

his wife , which may be an embarrassment of human wrights 

of women and children , reflected as divorce , loss of children 

, infertility and suicidal attempts . All patients with out organic 

diseases in both groups shows improvement on sildenafil.  

 

 DICUSSION 

Results of this study was similar to other studies through the 

world (1). According to the evidence (sex is a psyche), in 

which there is a direct and strong relationship between the 

psychological stat of the men and the sexual function, so any 

disturbance in psychological status e.g. anxiety, emotional 

stress and depression may result in sexual dysfunction, most 

commonly erectile dysfunction (impotence) (3) .  

   In Iraq , due to the aggressive changes that occurs after 

forging occupation , which result in the development of many 

of the psychiatric disorders and later on sexual dysfunction , 

which cause embarrassment of human wrights of the women 

and children , including infertility , divorce and suicidal  

attempts . 
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   In conclusion, sex is a psyche, so when your psyche is good, 

your sexual functions is very good and Vera versa and this is 

may be reflected on human wrights of the women and 

children.    
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 لحقوق ألنساءالفشل الجنسي للرجال هو احد العوامل المكددة 

  -المقدمة:

انفشم اندُسٙ ػُذ انشخبل ْٕ ػذو انمذسح ػهٗ األداء ٔانزًزغ ثبنؼًهٛخ      

اندُسٛخ ثشكم خٛذ ْٕٔ رٔ رؤثٛش يحذٔد ػهٗ انٕظبئف انؼعٕٚخ, نكُّ رٔ رؤثٛش 

ٔاسغ ٔيجبشش ػهٗ انفؼبنٛبد ٔانٕظبئف انُفسٛخ نهشخبل ٔانزٙ رشًم انكآثخ ٔانمهك 

ندُسٙ لذ ركٌٕ ػعٕٚخ أ َفسٛخ ٔاٌ ٔفمذاٌ انمذسح ٔانحٕٛٚخ.. يسججبد انفشم ا

انًسججبد انُفسٛخ ْٙ انًؤٔنخ ػٍ انغبنجٛخ انؼظًٗ نٓزا انفشم. إٌ انفشم اندُسٙ 

ٚزًثم ثؤحذ أ ػذد يٍ انفؼبنٛبد انزبنٛخ ْٔٙ انؼُخ,  رؤخش أ سشػخ انمزف, اندًبع 

ٗ انًصحٕة ثبٜالو أٔ فمذاٌ انشغجخ اندُسٛخ. انٓذف يٍ انذساسخ ْٕ انٕلٕف ػه

انًشبكم انزٙ رزسجت انٗ انُسبء ٔاألغفبل ثسجت انفشم اندُسٙ نهشخبل ٔانزؤثٛشاد 

 انزٙ رُزح ػٍ ْزا انفشم ػهٗ حمٕق اإلَسبٌ نهُسبء ٔاألغفبل.

 -المرضى:

سُخ  63شًهذ انذساسخ يبئخ يشٚط يٍ انشخبل يؼذل أػًبسْى        

شٓش ٔاحذ إنٗ  ٔنفزشاد رشأحذ ثٍٛ انؼُخ,ٚؼبٌَٕ يٍ انفشم اندُسٙ ثسجت 

.رى رمسٛى انًشظٗ انٗ 9022إنٗ أٚهٕل  9002سُزٍٛ ٔنهفزشح يٍ أٚهٕل 

يدًٕػزٍٛ فٙ كم يًُٓب خًسٌٕ يشٚط, ٔكزنك يدًٕػخ سٛطشح يٍ انشخبل 

ٔركَٕذ يٍ ثالثٍٛ سخم. رى ػالج انًشظٗ ثؼمبس  األصحبء ثذَٛب" ٔخُسٛب"

 يهغى(. 200ــ 00انفٛبكشا )

  -النتائج:

ئح انذساسخ ثبٌ انفشم اندُسٙ نذٖ انشخبل ْٕ يٍ أظٓشد َزب      

سُخ( حٛث ًٚبسسٌٕ اندُس ثًؼذل 30ـــ12رشأحذ أػًبسْى ثٍٛ )األيشاض 

يشح ٔاحذح كم شٓشٍٚ إنٗ ثالثخ أشٓش. ثًُٛب يدًٕػخ انسٛطشح رشأحذ أػًبسْى 

شجّ انشبئؼخ  سُخ( حٛث ًٚبسسٌٕ اندُس ٕٚيٛب" أٔ ثٍٛ ٕٚو ٔآخش.00ـــ90ثٍٛ )

انؼًشٚخ يٍ ػًش  نفئبدا َسجٛب" فٙ انشخبل انؼشالٍٛٛ فٙ دٚبنٗ. حٛث ٚؼبَٙ يُّ خًٛغ

سُخ(حٛث ًٚبسسٌٕ اندُس 10ــ90سُخ(.انًدًٕػخ األٔنٗ يٍ ػًش ) 30ــ90)
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ثًُٛب انًدًٕػخ % يٍ يدًٕع انًشظٗ, 00شٓشٚب" ْٔى  ثًؼذل يشح ٔاحذح

 انثبَٛخ 

 -المناقشة:

ػهٗ انفشد انؼشالٙ , أخشٖ ٔكًب ْٕ ْزِ انذساسخ يطبثمخ إنٗ دساسبد       

ْٔزِ ثذٔسْب رُؼكس ػهٗ حمٕق اإلَسبٌ نهُسبء ٔاألغفبل ٔثشكم يجبشش حٛث 

ُٚزح يُٓب انًشبكم انؼبئهٛخ ثٍٛ انشخم ٔصٔخزّ ٔانزٙ لذ رؤد٘ إنٗ انطالق 

الفزشاق ٔثبنزبنٙ انزششد نهؼبئهخ ٔاألغفبل  ٔيحبٔالد االَزحبس أ حزٗ االَزحبس ٔا

ٔانفسبد انخهمٙ نهًدزًغ ٔاَزشبس انشرٚهخ ٔظٛبع األغفبل انهزٍٚ ْى انثشٔح 

يسدم فٙ دٔل انؼبنى  األسبسٛخ نًسزمجم انجهذ انؼهًٙ ٔااللزصبد٘ ٔانؼمبئذ٘.

األخشٖ حٛث رٕخذ ػاللخ ٔشٛدخ ثٍٛ انؼًهٛخ اندُسٛخ ٔانحبنخ انُفسٛخ نهشخبل, 

حٛث ا ٌ أ٘ اظطشاة َفسٙ يثم انمهك, انكآثخ. ٔغٛشْب لذ رؤد٘ إنٗ انفشم 

انشخبل, ٔاٌ يسججبد االظطشاة انُفسٙ لذ ركٌٕ َبردخ ػٍ اندُسٙ ػُذ 

ػٛخ ٔانًؼٛشٛخ ٔانثمبفٛخ نهشخبل ثسجت االحزالل اظطشاة األٔظبع االخزًب

 األخُجٙ ٔيب رجؼّ يٍ أظشاس إَسبَٛخ ٔأخاللٛخ ٔاخزًبػٛخ 

  -االستنتاج:

حصم انفشم  اندُس يضاج فئرا اظطشة انًضاج أل٘ سجت كبٌ     

اندُسٙ ٔانز٘ ُٚؼكس سهجٛب" ػهٗ حمٕق اإلَسبٌ نهًشأح ٔانطفم ٔثبنزبنٙ انًدزًغ 

 خًٛؼب".

 



 


	text0: 
	text1: 
	text2: 


