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 ملخص البحث
ثيق لقد تناولت في هذه الدراسةةةةةةةا طقول اللتولا اليي را  نتيتم ع  هي ين شها وا عةةةةةةةهد واطفا اللو وا اهاتام   ورقاررها م ا عطت ت   ال وا
هم  ائالحدهثا  لنصل في النهائيا إلى رؤيا طوم الكيفيا اليي اريهكت شها طقول عولئك الصبيا   ولم تشتن لهم اتوليهم وطداثا سّنهم في اسيثن

 من األذى والقتل والتشريد الذي لحق بإبائهم وإخوانهم وأهاليهم . 

Research Summary 

In this study, I dealt with the childhood rights that were supposed to be enjoyed by those who witnessed the 

incident of children, and we compare them with what has been approved by modern covenants, in order to 

reach in the end a vision about how the rights of those boys were violated, and their childhood and young 

age did not excuse them in excluding them from harm. The killing and displacement of their parents, 

brothers and families. 

 املقدمة       
سةةيدرا وح د شا  بد ا ال وفور رط ا ل فال يا   ورور ل  يقيا   و  ى هل  الليبيا رب الفال يا والصةة و والمةة ى   ى  الح د هلل           

 عسةهمصةورو ااصةا وث ت طدثات تاريايات وه ات مالحمةيا مصةورو  اوا وواطفا اللو  اإلواىثورو ع   و ا ال عةك يي      وصةحو  الرت ال ياويا  
  إذ تترت تأثيتها في إ ادو صةةيا ا الكثيت  ون    ى وج  الاصةةو   واإلسةة وي  صةةيا ا الياريا الفال ي   ووات  إ ادوفي   مأاتى  عومصةةورو 

دها المةةةةةةياسةةةةةةي واالجي ا ي شل والدهني واإلرمةةةةةةاري  وون ع  الكثيت وا وا ال تاهيم اليي رارت سةةةةةةائدو هووذام والسةةةةةةي ا وا هيف ق ونها مالوف
ال ؤلتات سةةةةةةلتت في هذا ال  ةةةةةة و    وتناولت الكثيت وا جوارة ت ك ال أسةةةةةةاو م ا فيها اللتولا    يت عرها في الرالة ع ت ت ات  وتهوى 

(   وطد رّرزرا مواثيق حقوق اإلنسانل ح   ى تم يي  شةةةةةةةةةة اللتولا وطقوطها في عاار وا نلت  اليوى وا وتاهيم تنأى شهذا ال جام عو وا نص
 في هذه الدراسةةةةةةةةا   ى ات  طقول اللتولا اليي را  نتيتم ع  هي ين شها وا عةةةةةةةةهد واطفا اللو وا اهاتام   ورقاررها م ا عطت ت   ال واثيق

م في اسيثنائهم  الحدهثا  لنصل في النهائيا إلى رؤيا طوم الكيفيا اليي اريهكت شها طقول عولئك الصبيا   ولم تشتن لهم اتوليهم وطداثا سّنه
اعةةةي  ت الدراسةةةا   ى وقدوا وث ثا وحاور واات ا   يوفد ال قدوا تلتطنا   وا اهذى والقيل واليشةةةتيد الذح لحق مئمائهم وااوارهم وعهاليهم   

لميدو فاا ا   يها : اليفتيف مشاصيا ا  اليفتيف محقول اللتل في ال واثيق الدوليا الحدهثا   يي ا تناوم ال حور الثاري  في ال حور اهوم :
ي  : تلبيقات المةة ى   فيناولنا رمةةبها الشةةتيف   ووالدتها   وعسةةم عّوها   وووجها   وعوالدها   واي ناه شوفاتها  عوا ال حور الثالا فقد تناولنا ي

نيت ممةةيتو عهل البيت لحقول اللتل في واطفا اللو    ا ي دت الدراسةةا   ى وصةةادر عسةةاسةةيا   ووتاجن طدهثا تتاوطت شيا الكية اليي   
م    يهم المة ى( مصةورو  اوا   ونيا الكية اليي تلتط ت إلى واطفا اللو مصةورو ااصةا   ف ة ت  ا رية الياريا الفاى   واليتاجم   وطد ت

 تثبييها في طائ ا ااصا في رهانا الوحا 
 ية :.املبحث االول :املطلب االول :التعريف حبقوق الطفل يف االتفاقيات الدول    

  عطّت و  اء الفالم محاجا عاتام الفالم إلى اتتاقيا ااصةةةا شهم  هر   الوا وا نحياأل اهعةةةاا  دو  الثاونا  شةةةت ى1989  سةةةنافي        
  تفيبت اتتاقيا طقول اللتل الصةك.ر ا عراد الز  اء عن ةات مة ا  ا يتاا الفالم محقول اهاتام  إلى ر انا ااصةا وط انا ال نحياجها الكوار

ا  القاروري الدولي اهوم الذح ه زى الدوم اهاتاا وا راطيا طاروريا شدوج المةةةةة مةةةةة ا الكاو ا لحقول اإلرمةةةةةا   عح الحقول ال دريا والمةةةةةياسةةةةةي
طبل وطد طققت االتتاقيا القبوم الفال ي تقتيوات  وطد تم اليصةةةةدهق   يها طيى ان  وا   إمةةةةافا إلى الحقول الثقاييا واالجي اويا واالطيصةةةةادنا 

تي ثةةل وه ةةا .مةةاتتةةاقيةةات جنيف  ا يتفةةتعكثت وا الةةدوم اليي ار ةةةةةةةةةةةةةة ةةت إلى ونأووةةا اهوم ال يحةةدو عو الةةدوم اليي      وهو  اتا(  193 
في ط انا طقول اهاتام ووناصةتتها ل مةا دتهم في ت بيا اطيياجاتهم اهسةاسةيا وتوسةين التت  ال ياطا لهم لب ود الحد اهطصةى   فاليوريمةي

وادو   (54 وتي  ا االتتاقيا   .شينتيذها لهذه ال ه ا شنصو  وووادئ اتتاقيا طقول اللتل  فاليوريميوتميتعد   ر ا  وا ااطاتهم وطدراتهم
ح ملتيقا ال لسو فس فيها طقول اإلرمةةةا  اهسةةةاسةةةيا اليي نجة ع  هي ين شها اهاتام في عح وكا  ونتوتوروال  ااي ودو    -ياريا   وهي تومةةةّ

ور لالنمو إلى أقصلللللللللى حلةو لاللملايلا ما ال ل،ثيساء المعلللللللللس و ل لللللللللو  الم لام لا  حق الطفل  ي  الققلا و لال ط  ت ييز  وهةذه الحقول هي: 
 وعةم ال مييزوتي اص ووادئ االتتاقيا اهسةاسةيا اهرنفا في:  ي  األ لس و لي  اللاا  الققاياا لاالت ماياالاال ل الل،و لالمالار ا المام ا 

 .لحق اح سام رأى الطف  و لاللق ي  اللاا و لاللق ي  الققا و لاللق ي  النما  و  تعايس الجهود ما أت  المص لا الفع ى ل طف ل 
  .  ي  االتتاقيا شومةةةةو   هي وى ملبيفي  ون الكتاوا اإلرمةةةةاريا ل لتل وتلويته وتن يي  ال نمةةةةج ا وفها تورل طق وا الحقول اليي رصةةةة     

  وال دريا    والادوات االجي اويا   واليف يم      وتح ي االتتاقيا طقول اهاتام  ا اتيق ومةةةةةةةةةةةةةن ال فاهيت الااصةةةةةةةةةةةةةا مالت انا الصةةةةةةةةةةةةةحيا
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تكو  الحكووات الوانيا طد علزوت رتمةها  ى االليزاى  شيصةدنقها   ى هذا الصةك عو االر ة اى إلي ( ون وافقيها     .والقاروريا ال يف قا ماللتل
وت  زى االتتاقيا الدوم اهاتاا شيلويت وتنتيذ  .ل ومةؤوليا هذا االليزاى عواى ال جي ن الدوليمح انا ومة ا  طقول اهاتام  ووافقت   ى تح ّ 

 .(1  صالح الت   ى ل لتلج ين إجتاءاتها وسياساتها   ى موء ال
 املبحث االول : املطلب الثاني: 

 التعريف بشخصية السيدة فاطمة )عليها السالم(.

اهواى الحمةةيا شا   ي شا عشي االة شا  بد ال لّ ة شا هاعةةم شا  بد وناا شا ر ب   المةةيدو فاا ا القتعةةيا الهاعةة يا ال دريا: هي شنت
يا أخ  أن     وعّوها عى إسةةةةةحال شنت ا حا شا  بيد ا الي ي يا   ورارت ووجا اهواى الحمةةةةةا شا   ي   ي  المةةةةة ى( فقام ل :    (2 شا وّتو

تها ي زل تها أرضللللللى لمرأ المسأ  لتخ يل تمستاي ما  يوتمذ و ي  ا   وولدت وا اهواى (3 (( فيزّوجها الحمةةةةةةةةةةيا   ي  المةةةةةةةةةة ى(  انقعلللللله عةي
 4 الحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةما   ع ( ا حا   والحميا ال  ّقة ماهثتى   وعايه ا فاا ا

 اوال :والدتـــــــــــــها:
ى   وعطل تاريا ن كا لنا  670هة/50   ي  الم ى( مأى إسحال طبل سنافأّر   لم نكا وواأل اهواى الحميا    يها الم ى(لالدتهاعّوا  ا        

  (5  اهعفا  ى   مفد ع  دس  إليِ  وفاويا المم  ا اتيق ووجا اهواى جفدو شنت670هة/50ع  رقّدره  لوالدو الميدو فاا ا شنت الحميا هو سنا 
ى الحميا ث ر شنات وها سكينا وعّوها التناب شنت اوتؤ القيف ى( ذرت ع  لألوا1192هة/588وينوري اإلعارو إلى ع  اشا عهت هعوب  ت

أن لألمام اللسيا)ع اه ى( طام:     693/1293ووا ال حّدثيا القدواء اهرن ي  ت.  (6)ولم هذرت عسم عّوهاو      وفاا ا وعّوها عى إسحال   ووينة
هس ائها ذرت ث ثات وها : وينة   وسكينا   وفاا ا   ولم هيلتل إلى  ((  إال عر  عن ات  ند ذرته    ا ألالد   ور و لأربع إناث    السلم(

و    (8 ى( عّ  شنات اهواى الحميا   ي  الم ى( راريا اثنييا وه ا فاا ا   وسكينا1022هة/413وذرت الشيا ال تيد  ت.(7 عسم التامفا عشدات 
ات اهاتيات   ويؤيد هذا ال وموع وا طال   اهواى الحميا   ي  الم ى( ل حما  وهذا وا هؤّيده  الياريا الذح تحّدرس  نه ا   ولم هيحد ر  ا البن

أخ س يا ُ ن  أحبيهما إلاتخ و يا  لى اللسا للذ يلسأ توابًا و يقا، له اللسيا )  ندوا جاء نالة إطدى شناتِ  طيا طام ل :       (9 ال ثنى
 عّوا وا ذرتت  مفض  (10 ((  ًا ب،م   ياطما  نه ر و، هللا ص ى هللا ع اه لآله ل   ذع (: ي ن   قة اخ سُء لتخ أ ن   ياطما يه  أكقسلما شبه

عشيها إلى الفتال ممبة وتمها   فقد مّفتس   مفض   ال صادر طوم فاا ا الصرتى شنت اهواى الحميا اليي مقيت في ال دهنا مفد رط ا 
وصنو ات الايام الوشتح   وليف ل  سند ووّثق   وال هوجد في ال صّنتات     و ّده  وا   (11 ال حققيا   وونهم الشهيد الشيا وتت ى ولّهتح 

ين ا الياريايا ابت  نها عو  ا طياتها سوى مقاءها في ال دهنا وطّصا الرتاب الذح عابتها مشهادو عشوها   ووتادها ع  هذه التياو الكتي ا ش
ء والدها إذ اسيقّت   ى الحائط  تاب و ل ا مالدى طيل عر  توّج  رحو  كارت   ى فتاش ال تم ذات هوى تيتّطة مق ة رزوع وصبت فارد عروا

اب ال دهنا مفد اسيشهاد اهواى الحميا   ي  الم ى( ليابت فاا ا الصرتى مالواطفا اليي طّ ت في ارم رتن ء فتففت رعسها ل نأت إلى الرت 
 :(12 اسيشهاد عشيها   ي  الم ى(   وطالت فتعت   واّ وات مالدى   فأجهشت مالوكاء والفويل رأّرها اسييقنت م

 تن ار ليلت يا غساب  ن ق الالساب يق ه ما
 قا،: الموي ق ل صواب   قا، األمام يق ه:ما 

 بمقا، ملزلن أتاب  ق ه: اللسيا يقا، ل  
ساب   إن  اللسيا بكسبل    يا األ ن ا لاللأ

 تستى اإلله مع القواب  ي،بك  اللسيا ب بسٍ            
 حقًا لقة  كا ال ساب  ق ه: اللسيا ؟ يقا، ل            

 ي ذ يطق رد  الجواب   ثذ  ا  ق   به الجناح          
 ب ة السضا  المس جاب  يقكيه مما ح      
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ياطما ولكا في اإلسةةةناد اليي روت اهطادها  ا المةةةيدو فاا ا شنت الحمةةةيا ووجا الحمةةةا ال ثنى عرها ل ّقبت في رثيت وا اهطيا  شةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
ةةةةةةةةةةةةةةةن  ةةةةةةةةةةةة( لكي ال تاي ط اهس اء   وهي اليي ط تت وف  في رتن ء   والبت في الكوفا   واسيود ها عشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوها ودائةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الصالسى 
 وذ كت ع  لألواى الحميا    ي  الم ى( شنت عاتى سّ يت   رقّيا ( (14   وعصبةةةةةةحت فيةةةةةةةةةةةةةةة ا مفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد التاويةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا وال حّدثا  (13 اهوةةةةةةةةةاوا

ويبدو وا ااي ا التوانات  ا  دد شنات (15 مات الشةةةةاى ه نمةةةةة إليهااسةةةةيشةةةةهدت في اتاما الشةةةةاى   إذ ع  ال زار الشةةةةتيف ال وجود في اتا
اهواى الحمةةةةةةيا    ي  المةةةةةة ى( في مفض ال صةةةةةةّنتات الشةةةةةةيتيا هو ع  ت ك الفصةةةةةةور رارت اإلوكارات ط ي ا جدات   ورثتو عوالد اهئ ا   يهم 

نكيبو    ف  ت  ا  دى االهي اى م وط وتدويا رل صريتو وربيتو  الم ى( وا جارة هات   وعدو و انقا شني عويا ل  ؤرايا وتيّوفهم ل ا  
 وا طياو اهئ ا   مي ن   ينا الكثيت وا طياو اهئ ا   وعاتى الكثيت وا الحقائق 

 ثانيا : اوالدها :
  والحمةةةةا   (16 وطد عرجبت المةةةةيدو فاا ا شنت الحمةةةةيا    يها المةةةة ى( مفد وواجها وا الحمةةةةا ال ثنى ث ثا عوالد وهم:  بد ا ال ح ةةةةي 

  وننيات هي وينة  (18   واشتاهيم الر ت  (17 سةةةنا 48ول  وا الف ت   ى726هةةةةةةةةةةةةةةةةة/145  ال ثّ ا الذح وات في طوف ال نصةةةور التواسةةةي سةةةنا
( ورارت راويا ووحّدثا وطد روت  ا عّوها   وطد اهيّ ت المةةةةيدو فاا ا شيتنييهم تتنيا صةةةةالحا   وطّثيهم   ى وجالمةةةةا  ت فسأم  ال كّناو شةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

سهم في سبيل االهم اهواى ويا الفاشدها   ي  الم ى( لييفّ  وا ون  الزهد واليقوى والتوادو واهن ا   ورا  وا رييجا هذه اليتنيا ع  طّدووا رؤو 
  (19  ى ظ م التواسييا   فأصوحوا ط تاء المجو  ال أ  ا   وعهداء الأ م والجورالثورو  

 ثالثا : وفاتها : 
ى   مفد   ت ااا في الف م والف ل والجهاد سواٌء في البيت عو ال جي ن   وتتنيا عشناء وجاهدها   728هةةةةةةةةةةة/110توفيت الميدو فاا ا سنا 

أ ا ع  هتى لهذه الف ويا الصاشتو التاميا مق اء ا وطدرِه ع  تتى وا ال صائة عكثت و ا رعت واش د   وى عهل البيت ووفارفهم   ولم  نش
   (20 في هوى  اعوراء   ف م نشأ ع  تتى وقيل عشنائها في سجو  اللوا يت وتفذهبهم   ى عهدح الجّ دها

 املبحث الثاني :
 حقوق الطفل يف واقعة الطف .  تاملطلب االول: تطبيقا

لقد    ت المةةةةةةةيدو فاا ا عّ  هزيد ال فتوا مالتمةةةةةةةق والتجور ا ة وا عماها البيفا    وعصةةةةةةةّت   ى ذلك   عو ع  ن قيل   واوفات ال هتمةةةةةةةى  
ام لّ ا  تموا   ي  البيفا ((   وهذا هو الحميا شا   ي   ي  الم ى( الذح ط مق   ال ُيقايع مق هاهواى الحميا مالبيفا وطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام:    

  وطد عةةةةةةةةفتت المةةةةةةةةيدو فاا ا   يها المةةةةةةةة ى ع  رل وا (21 ((  ال أعطاكذ  يةي إعطا  الملي  و لال أقس  إقسار ال بيةوعصةةةةةةةةّتوا   ى ذلك:    
عدررت   يها  سةةةةةييفّتمةةةةةو  ل  طائم   ى عسةةةةةاس وفيقدهم الدهني ورعههم المةةةةةياسةةةةةي الذح ال هي اعةةةةةى ون رعح المةةةةة لا الحاك ا هووذام   ر ا

تس ا كه م محقّهم في طتيا ال فيقد والتعح المةةةةةياسةةةةةي فأرهم سةةةةةيدففو  ث نات ماهأات   وهو وا طدر   وا ععةةةةة  ريهام  المةةةةة ى مأرها وعه ها و بت ت مةةةةةّ
بسلللللب  مييز أل ت همر اللقوق دلن تفسيق   األطفا، ي م ع( اليي رصةةةةةةةت   ى ع  :    صةةةةةةةتيح ووكتر لحقول اللتل والسةةةةةةةي ا ال ادو  

ف ا هيأول في الكثيت و (22 (( ال سق أل الجنس أل ال الا أل الةيا أل السأي السلاا ل  أل األصل  القوم  أل االت ماع  أل القسل  أل النسل 
وا النصةو  اليي وردت في اصةو  واطفا اللو هتى مأ  سةفي المة لا الحاك ا ونن اإلواى الحمةيا   ي  المة ى وعهل شيي  وا و ارسةا 

لحق واليفبيت  ا رعههم المةةةةةةياسةةةةةةي والحقد   يهم لف و عةةةةةةأرهم واية رمةةةةةةبهم را  وا عهم الفواول اليي وطتت ا و المةةةةةةفي لقي هم وفيقدهم ا
عّرهم والنيل ونهم ج ن اهواى الحمةةةةةيا    ي  المةةةةة ى( عهل شيي  وعابتهم مأّر  هنوح الاتوأل وا ال دهنا إلى الكوفا   فأ  ا ج ن وا عهل شيي  

كينا   وعاياه الفقي ا وينة وعى ر ثوى    يه ا 680هةةةةةة/61سنيا في سنا   10وونهم اشني  فاا ا اليي ش رت وا الف ت   هتيدو  وتافقي  ى   وسس
المةةةةةةةةةةةةةة ى(   واطدى ووجات  وهي التناب شنةت اوتؤ القيف   وعشنةائ    وج ن وا شني هاعةةةةةةةةةةةةةةم   وهو نف م وا سةةةةةةةةةةةةةةيجتح   يهّا وا النكوةات 

شلللللللللا  هللا أن يسالاي  ا ا ةة ونة  عاةاه اشا الحنفيةا الفةدوم  ا ط  هّا وفة  إلى الفتال فتد    يةِ  طةائ ت:    والالوب   وطةد ع  ا ذلةك  نةدوة
  لقد رارت وحنا اهواى الحمةيا في تودنف  لتيال  وا عطمةى وععةق وا  اراه وا ال حا   فقد ارتتفت عصةواتها مالوكاء والفويل (23 ((  لقايا

هّا رسةةةةةةةةةةةةةةوم   ا  صةةةةةةةةةةةةةة ى ا   ي  وهل  وسةةةةةةةةةةةةةةّ م(   وعلقياس مأرتمةةةةةةةةةةةةةةهّا   يِ  لودا ِ    وطد عث ت ذلك ال نأت ال تين في رتف   وهّا هندشاس جد 
  فذاب ط و   الزاكي عسةةةةىت وطمةةةةتات   فيقّدىس إلى المةةةةيدات وا شنات الوطي فجفل نأوتهّا (24  الحمةةةةيا   ي  المةةةة ى( م ا ال نف م م داه إال ا

يلا أخ لار و يلا أم   قوم و لأنلهأ يلا ،ينل  و لأنلهأ يلا يلاطملا و لأنلهأ يلا ربلاب و ح ةّل هووةاء ال حنةا الكبتى طةائ ت:    مةالا ود إلى الصةةةةةةةةةةةةةةبت والي
 .(25 (( أنظسنخ إ ا ُق أ ه يل تاققاخ ع    تيقًا و لال تممااخ لتهًا و لال تُق اخ لجساً 
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 املطلب  الثاني: حقوق الطفل يف امليثاق الدولي :  املبحث الثاني :
يهم وا ذلك  وبعد استشهتد د  اهواى الحمةةةيا   ي  المةةة ى(   وتفتم عهل شيي    ي  المةةة ى هطمةةةى عرواع الفذاب   وطد را   لألاتام طصةةةّ

ت   يها ال ادو الفذاب   إذ تم اريهام رل طق ل لتولا في ت ك الواطفا م ا فيها طق اللتل في اهوا  والح ا وا ال يثال  (15)نا اليي رصةةةةةةة 
فحيا هجم عراذم      (26 ((يج  أن ي م ع الطف  باللمايا ما تماع صور القسو  الدولي لحقول اللتل اليي عومحت   ى عرةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةّة  :   

فمةةةةةةةةةةة بوا وا   يهّا وا ط ي وط ل   ووام و د وا عهل الكوفا   وجيش اشا وتجارا   ى الاياى لمةةةةةةةةةةة ة طتائت النبّوو   و قائل التسةةةةةةةةةةةالا   
ا ووطشةيا إلى المةيدو عى ر ثوى فمة ةس طتايها وك نت الستدد  ا مة  دد خفتت نتستد   أ خ دأ اد دا، و ولكأ خهد ت شّد ت     (27 عو ادهم ِمِامةّ

كاف ال أبك  لأنا (( فقام:       لأذخ تقك  ؟!   ي  المة ى( فقالت ل :    نهو   ا نشزع فلف لد  و و دجدش ب لبك ، و وبدرت ةنه ابن  الهستدأ
:     (( ورا  الدريء هبدح جشف  طائ ت  دعُه ل ((   ولّ ا رعت تفاات  طالةةةةةةةةةةةةةةةةةةت ل :      أ    ا نا ر و، هللا ص ى اله ع اه لآله ل  ذ ؟!

الكية ع  المةةةةةةيدو فاا ا شنت الحمةةةةةةيا رعت رجل وا اه داء   ى ظهت جوادِه نمةةةةةةول ر ا ورد في مفض      (28 (( أخاف أن ي،خمر غيسي 
    : ار ! لا أ  ار ! لا ع ي اار ! النمةاء مكفة روحِ    وهّا ه ذ س مف ةهّا شوفض   وطد عاذ وا   يهّا وا عا ته وعسةِورسه   وهّا نصةحاس لا تة 

يج  ُه أتو، بطسي  يمينًا لشللمااًل ع ى عم   أم   قوم خاللاًا منه أن ي،تين  و ل  ا   ((   طالت:    لا ق  ا ناصللسار ! أما ما مجيس ُيجيُسنا
   (29 ((يسقطُه ع ى لته  يلزمخ إ ن  لأخم قسط  لمقن    و لتسك الةما  تسي  ع ى خة ي لرأ  ... بك   السمح  يا   ف 

والجزع واليفةذهةة اليي وت شهةا ع  ةة عاتةام واطفةا اللو وفي إذ ر طظ إ  هةذه ال ةادو وا طقول اللتةل طةد تم اتطهةا  بت طةاالت الاوا    
 وقدويهم الميدو فاا ا   يها الم ى 

 املبحث الثاني: املطلب الثالث: دور املرأة يف واقعة الطف :          
ور النمةاء في هذه ال  ح ا الياريايا   مفد ع  عّدى سةيد الشةهداء وا را    ى  680هةةةةةةةةةةةةةةةة/61وونذ لي ا الحادح  شةت وا وحتى سةنا   ى شدع دس

ِ مس عه ها عّرهم عسةةارى عهل ا ذت لبيت   عا اتقِ    وع  نأهتوا الحق   ويول وا الواال   ولّ ا عدا وا سةةوانا هم البيت    يهم المةة ى( الكوفا و س
هكس الحشةةود ت أل عةةوارع الكوفا وعوّطيها   وهم هوكو  اهواى الحمةةيا والشةةهداء   يهم المةة ى(   ويتثو  لألسةةيتات وا شنات التسةةوم   ووا اري

طتويهّا سةةةةةةةةةةواهم    ندها اردففت الفقي ا وينة إلى الالاما لب ورو ال وطو   واظهار ال صةةةةةةةةةةيوا الكبتى اليي جتت   ى عهل البيت   فألقت 
  طيى عّثتت في ج ين النتوس   وعجهش عهل الكوفا مالوكاء وامةةةةةفي عهدههم  (30 لبيها الرّتاء ون ا أرينا ورنااا جأش وعةةةةةجا ا طيدرياا

  وطيى في هذه ال تط ا وا ال أسةةةةةةاو لم هيم وتا او طقول اللتل شل تم اريهاكها  ا طصةةةةةةد   فيم (31   ى عفواههم ال هدرو  واذا نصةةةةةةنفو  
لى الكوفا وهم نأرسو  وا اهلم   الاوا   والجوع في وطت را  نجة ع  نحتظ ل لتل طق    في عح رزاع وه ا رارت عسةةةةةةةةةوام    عاذ اهاتام إ

القةر  ي ( وا ويثال طقول اللتل اليي رصةةةةت   ى ع  ن ةةةة ا طق اللتل:    ووا طدر في ذلك الياريا االو مشةةةةكل صةةةةتيح ال ادو  
واليصةدح ل ا     ورن ا إدراكها لهذه الحقيقا وهو وا دفن مالمةيدو فاا ا   يها المة ى إلى االربتاء(32 ((   هوالماي  ما الالما  ل الم،لى ل ال

اللمة هلل عةد السم  لاللصللللى و ل،نا ال سى إلى القسى و كا  نحدر وا اريهاكات   إذ طاوت وعلقت البيها الشةةةةةةهيتو اليي جاء فيها :    
وا باط  الفساء و أحمةر لُألما به و لأتو    ع اه و لأشهة أن ال إله إال  هللا لحةر ال شسيت له و لأن  ملم ةًا عبةر لر وله و لأن  ألالدر ُ بل

لال تساب.ال هذ أن  أعو  بت أن أي سي ع ات بالممب و أل أن أقو، ع ات خلف ما أنزله ع اه ما أخم ال هود لوصلللا ا  (33 ما غيس  ح 
ه و المق و، ما غيس  ن   ما  ي   يه ما  يوء هللا ت الى و ياه م اللس مسلل   – ما ُق أ خ للةُر باألمس  –ع    ا أ   طال  المسلل وب حق 

ب،لسلن هذ و ت سلًا لسسل لهذ و ما دي ه عنه ضلامًا ي  حااته لال عنة مماته و ح ى هقعل ه إلات ملمود النقيقا و طي   ال سيكا و م سلف  
لإل للللللم صلللللاليسًا و لحمةء مناهقه  بيسًا للذ  –ال هذ  –المناق  و مالللللهور الممال  و لذ ت،خمر يات لوما الوذ و لال عم، عا ، و لةي ه 

ح ى هقعل ه ،الةًا ي  الةناا و غيس حسي  ع يها و رابقًا ي  اخخس  و مجالةًا لت    ًا لت للس لولت )صل ى هللا ع اه لآله ل ل  ذ(يز، ناصلل
و رضللي ه ياخ سته للةي ه إلى صللسات مسلل ّاذ.أم ا ب ة و يا أل  المويا و يا أل  المكس لالالةر لالُميل  و ي ن ا أل   يه ا  لنا    ي   للبي ت
لا  لكذ  نا و يج    ل نا حسلللللنًا و لت   ع مه عنةنا ليهمه لةينا و ينلا عيقا ع مه و للعا  يهمه لحكم ه و لحج  ه ع ى  هللا بكذ و

و   ع ى  قيس مم ا خ ق تفعلليًل  ي ناً  األرض ي   لدر ع ى يقادر و أكسمنا هللا بكسام ه و ليعلل  نا  نبا ه ملمة)صلل ى هللا ع اه لآله ل لل  ذ(
نلا بلاألمس و ل للللللللليويمذ تقط س ما دملاونلا يملمخ  مونلا ل     ف ستمونلا و لرأي ذ ق لالنلا حلاًل لأموالنلا نهقلًا و  ل،ننلا ألالد تسٍك أل  لا ل  و  ملا ق   ذ تلة 

م و قسيء لملت عيونمذ ليسحه ق وبكذ اي ساً  ع ى هللا و لمكسًا مكستذ وهللا خيس الماكسيا.  أل  البيه ؛ للقٍة م قة 
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نمذ أنفسللكذ  إلى الجم، بما أصللب ذ ما دماونا و لناله أيةيكذ ما أموالنا و ي ن  ما أصللا نا ما المصللاو  الج ي ا لالس،ايا ال ظاما يل تةعو 
سَََْاع َلَلم َاا َااَتْكْ  َلَلا َتْرَحوااع َمَاا ََتاْمْ  َلعلُل ا َلا حاَب   ل   ي    اب ما قب  أن نبسألا و إن   لت ع ى هللا يسللللليس و   تقًا  (34 (( ْملَّ ااْخَتاٍل َاخااٍرَكْيَلا َتْأ

لمذ و يان ظسلا ال  نا لال ماب و يم،ن ها قة ح  ه بكذ و لتواتسء ما السللما  نقماء و ياسللل مذ بما  سللب ذ و ليميق ب عللكذ ب،  ب   و 
زعله فس نثذ  تم ل ةلن ي  ال لماب األلاذ يوم الّالاملا بملا ن م ونلا و أال ل نلا هللا ع ى الظلالميا.لي مذ أتلةرلن أيل ا يلة طلاعن نلا منمذ و لأيل ا ن

إلى ق النا ؟! أم ب،ي رأت  مالللي ذ إلينا تقالون ملارب نا ؟! قسللله ق وبكذ و لغ ظه أكقاد ذ و لطقع هللا ع ى أي،ةتمذ و لخ ذ ع ى  لللم كذ  
، لمذ الالاطان لأم ى لمذ و لت   ع ى بصلس ذ غالال  ي،ن ذ ال ته ةلن.تقًا لمذ يا أل  المويا و  ذ تساٍء لس لو، هللا قأبخ    مذلبصلس ذ و ل لو 

 و ل حو، له لةيكذ بما غةرتذ ب،خاه ع    ا أ   طال  تة ي لبناه ع سته الطيبيا األخاار و لاي مس  ملت مف مٌس يقا،:
بخناهأ   بسيوٍف لنةيٍا لرماحأ   قة ق  نا ع ا ُمذ لخ

 لنطلناُلُذ ي،يُّ نأطاحأ    ل بينا نسا لذ  ب خ ُتسكٍ 
سلذ لأ لل  عنهذ الستس و يلاكظذ لأقعأ  ملا أق ى أ وك يل ن ملا    (36 لاألث ل   (35 بفالت أي هلا القلاول  المقمل  الذ هللا لطه  و اي مسء بق ل  قوم ، ل 

 ع ى ما يع  نا هللا ت الى. –ليًل لمذ  –لم  امسئ ما اك س  لما قةمه يةار.حسةتمونا 
لُس ُبلورأنا  عامأصا  يما  نُبنا إأن تاىخ دخ  (37  لبلُسكخ  اٍج ال ُيواري الةي

 .(39  ((ٍ َلَان ُلْ  َحْجَعِل علُل ا َل ا ناارًع َاَاا َل ا َان ن ار))...  (38 ((َذَلَك َاْضلا علُلَ  حاْؤَتيَ  َان َحَشاءا َلعلُل ا ذال عْلَرْضِل عْلَعَظيِ  ))... 
 وتحدث ت المةةةةةيدو فاا ا   يها المةةةةة ى( في الاشها الفأيم  ا عوور مالرا اهه يا   وهي: عّرها  تمةةةةةت ل حنا جّدها اهواى عويت ال ؤونيا
   ي  المةةةةةةة ى( رائد الحق والفدالا في اهرم   ووا  اراه وا ال حا وال صةةةةةةةا ة طيى اسةةةةةةةيشةةةةةةةهد في شيت وا شيوت ا   ولم هدافن  ن  

وفي   ولم نقو إلى جارو    واّر ا تتروه وطده نصةةةةةةةةةةارع اههوام طيى قو ةةةةةةةةةة  ا إلي  وهو جم ال ناطة   وح ود النقيوا   اية ال جي ن الك
سةة ى   –الفتيكا   طد اصةةلتاه ا واصةةّ  مالت ةةائل وال واهة ك ا تحّدثت سةة ي ا النبوو واإلواوا  ا وحنا عهل البيت شذلك ال جي ن   فئّرهم 

محكم قيادتهم التوطيا لألّوا   فئّرهم ومةةةةةةةةؤولو   ا ط اهيها  ولكا اهوا طد جاربت الحق   فمةةةةةةةةتكت دواءهم واريهكت طتويهم   –ا   يهم 
ف ا عجّل روييهم وع أم ش ءهم   ر ا وعةجبت اال يداء الصةارع   ى عهل البيت   ووصةتت ال فيدها القمةاو مأمشةن الصةتات   ود ت ا ع   

 وعّثت الالةاب تةأثيتات مةالرةات في رتوس ال جي ن   فقةد وج ةت ونة  الق وب وفةامةةةةةةةةةةةةةةت الفيو    وارةدفن النةاس (40 مة  اهليمهنزم   يهم رق ية  و ةذا
       وعومةةةةةةةةكت  ا الك ى (41 ((  حسلللللقت يا ا نا الطالسيا و يقة أحسقهأ ق وبنا و لأنعلللللجهأ نلورنا ولأضلللللسمهأ أتوايناشوكاء طائ يا:     

وهي  (42 وعةةةةةةقائها تصةةةةةةّفد انهات   وتبدح الحمةةةةةةتات   وتندب طّأها اليتيف   ى  أيم وا اطيتفت وا اهثموتترت الج اهيت في وحنيها  
تدوينها والحت    ى تلبيقها والحدها  ا طق   إلىطقول اللتل اليي سةةفى ال يثال الدولي   عهمطد  عتلبيق    إلىشذلك   يها المةة ى   دت 

الماصلللللا بلسيا  ام ا   آرا رال   ت ط  ل طف  حق ال  بيس عا ( وا ال يثال :   12 لماد االلتل في اليفبيت  ا وفيقده اليي جاءت في 
                    (43 ((ال   تمس حقوقه لاإلدارياالقعاواا لالمةناا  اإلتسا اءعنة  إلاهليسصا اال  ماع 

 املبحث الثالث :امثلة يف انتهاك حقوق االنسان يف واقعة الطف :    
وسةةةائت الصةةةبيا وقي دها مالحوام   فكا  الحبل في  نق اهواى ويا الفاشدها إلى  نق  وطد  سِ د ج ووو هزيد شا وفاويا إلى  قائل الوطي     

توا  ا ال شةي عوسةفوهم مةتنات مالمةياا   وجاءوا شهم   ى وثل هذه الح الا  الفقي ا وينة وناطي شنات رسةوم ا    وهل (   وراروا رّ  ا طصة 
  ممةةةةةةةبيهم لبنات رسةةةةةةةوم ا وامادتهم لفيتت    وطد  بت ذلك  ا عمشةةةةةةةن عرواع االريهام اليي تيصةةةةةةةّدع وا هولها الجوام   وهم نكّبتو  ويه  و 

ت   ى عّر  :  (25)لحقول اإلرمةا    ووات وطقول اللتل اصةوصةات   فتي    هم ذلك اتل وامةح ل  ادو  وا ويثال طقول اللتل اليي رصة 
ّت اللاييا هزيد سةةةةتورات مالرات ممةةةةوانا عهل البيت فأوطتوهم  (44 ((،يج  أن ي م ع الطف  باللمايا ما تماع صلللور القسلللو  لاال للل الل         سةةةة 

 ووطو المةةةةةبي شواب ال مةةةةةجد ووالرات في إهاريهم واذاللهم   وت نى ط ةةةةةور القي ى وا عهل شيي  شبدر ليتيهم ريف عاذ شثأرهم واريقم وا النبي
 :(45  اشا الزنفتح وهو نقومص ى ا   ي  وهل  وس م في ذرّيي  و يتت    ورا  هيتّرم مأشيات 

قع األ     ليه أشااخ   بةٍر شهةلا زرخج ما لخ زخعخ المخ  تخ
حًا             ُثذي قالوا يا يزيُة ال ُتاخ   ألخل ُّوا لخا  ه ُّوا يخسخ

م ما  اداتهذ            سخ ،   قة ق  نا القخ  لخعخةلناُر  بةٍر يخاع خةخ
،    لخ أبه لاشذ بالُم ت يخل           حٌ  نزخ  خبٌس تا خ لال لخ
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 ما  ن  أحمةخ مخا  انخ يخ خ   لسُه ما خنةأفخ إن لذ أخن خقأذ
ولّ ا سةةةةةةةةة فت مل ا رتن ء هذه اهشيات اليي رّ ت  ا رتتِه وافيارِ    ف م هدررها الهوم والتزع   فالبت ورا  الاشها وثام الشةةةةةةةةةجا ا    

الحاك ا وال نيصةةةتو   واللاييا هو ال اذوم وال ر وب   ى عوته   ورا  هذا الالاب الفأيم اويدادات لثورو رتن ء وتجمةةةيدات رائفات   فكأرها هي
  واربتى مفد ذلك اهواى ويا الفاشدها   ي  المةةةة ى( لي فّتا عهل الشةةةةاى مأسةةةةتتِ  ورتمةةةةِ    فالة شهم وعّثت(46 لقي  ها الكتي ا وعهدافها المةةةةاويا

وا  الام  تأثيتات مالرات في الناس   فقد جفل مف ةةةةةةةهم هنأت إلى مفض م ا هلسو إلي  وا الايوا والامةةةةةةةتا  طيى ترّيتت عطوالهم ون هزيد   وعاذ 
   وطيى في هذه ال تط ا عن ةةةةةةةةةةةةات وا وتاطل ال أسةةةةةةةةةةةةاو اليي تفت م لها عهل البيت   ووات وعاتام النبوو (47 هنأتو  إن  رأتو اطيقار واودراء

اصوصات تم اريهام طق اللتولا   ى الت م وا عر هم راروا في ط تو الم لا الحاك ا هووذام اليي را  وا ال تيتم ع  تكو  هي الحاوي 
وا ال يثال  (24)لينتيذ طقول اإلرمةةةةةةةةةةةا  وتلبيقها   ى اهطل وا وجها النأت الشةةةةةةةةةةةتويا  والحدها  ا ونن االتجار مالوشةةةةةةةةةةةت وفق ال ادو 

فقد طدر ع  سةةأم  مفض عهل الشةةاى مفد  (48 ((  يا صللور أع ى   باألطفا،يلظس االتجار  ...للتل اليي رصةةت   ى ع  :   الفال ي لحقول ا
تست الت دو مجمةةةة ها    ل  ل  لمر الجاريا ل مون خادما عنةيع  رعى المةةةةيدو فاا ا شنت الحمةةةةيا   يه ا المةةةة ى( فقام ليزيد:     (( وسةةةةس

كم هخ للؤمهخ و ما  لت ل:     فاطي ت مفّ يها الفقي ا وينة ومةيجيتو شها   واربتت طتيدو التسةوم  صة ى ا   ي  وهل  وسة م( فصةاطت مالتج
كم هأ و إن   لت ل  و للو ش،ء (( واسيشاا هزيد   وات لفدى وواالو الفقي ا وينة م  واسيهاريها مشأر    فقام لهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا:       لت و لال ألميسك

((   وت ّيز اللةاييةا  تُلةيا باليس ديننلا  كل  وهللا و ملا ت ل  للت  للت إال  أن تمسج ما م   نلا و ل (( فنهتتة   الفقي ةا ويحةدنّةا لة  طةائ ةا:       لف  له
((   واربتت إي اي تسللللل قب يا  هما ؟ إن ما خسج ما الةيا أ وك لأخوك ييأات طيا تحّدت   الفقي ا عواى ععةةةةةةةةتاا عهل الشةةةةةةةةاى فصةةةةةةةةا  شها:    

ا هللا لديا أ   لتة ي لأخ  ال ةيه ))  ةيالفقي ا وينة  يت طاف ا ممةةةةةةةةةةةةة لار    وال مقدرت    ى الولش واالريقاى   فتّدت   ي  شثقا طائ ا:  
((   وعوالت الفقي ا وينة شهذا الك ى المةةيار الذح تمةةّيتس م  هزيد مقي   ل حمةةيا    ي  المةة ى( وعهل شيي  وا عّرهم  أنه لأ وك إن  نه مسل ماً 

((   ولم تجةةد عةةةةةةةةةةةةةةقيقةةا اهوةةاى   هللاكللم للهأ يللا عللةل    اوارأل اتجوا   ى إوةةاى ووةةارهم  ولم نجةةد التجف جوامةةات فقةةام وهو وفيض وحنق:     
((   وتهاتو  أنهخ أميس مسلللل  ط و تالللل ذ ن مًا و لتقهس بسلللل طانتالحمةةةةةيا   ي  المةةةةة ى( جوامات تحمةةةةةم م  وهاتتات هزيد  يت عرها طالت:    

((   وفاا ا  الجاريا ل  ل  لمر  ةةةةةة اللاييا وعاتلس شتعسةةةةة  إلى اهرم   وع اد الشةةةةةاوي ر و  إلى هزيد   ورّترس ال حاورو مقول :     
 وهكذا داففت شنات عويت ال ؤونيا    ي  المةةةة ى(  ا طّقهّا (49 ((  لل خ هللا لت ح فًا قاضلللااً عةةةةدهدو ال صةةةةول مفّ يها   فصةةةةا  م  هزيد:    

ِوِ  وطش ِ  ع  نشفتهّا مالفجز والذّلا   ولم هثنيهّا  ا طوم ا لحق عواى س لا  جائت سواء وعظهت س ِ ّزتهّا   ولم نميلين هزيد ون جيش  وادس
يد كا  هزيد عى  بيد ا شا وياد ولم هؤّثت جبتوت هزيد وسة لار    ى المةيدو فاا ا   ف ا هيوّرل   ى ا فهو طمةو     وريف ناشةى وا هز 

   حساوس  سام و   يها هزيد:     ((   فتّد    يا يزية أ ناء ر لو، هللا  لقايا ؟وا لم ناشةةى إاّل ا   فوطتت المةةيدو فاا ا مكل جتعو وطالت:    
 ولّ ا رعى هزيد ذلك اشيس ع  هثور الناس   ي   (50 (( فدا ت   ى عهل شيي  ف ا وجدت فيهّا سفياريا إاّل رادما توكي  أدخ   ع ى  ناء عم ت

يم   فأوت ع  نفود اهسةةةةارى   فقد شّدم اهسةةةةارى فتطي  إلى رق ا م ا يي  الكتانا   ووكوثهم في الشةةةةاى ودو عاوم سةةةةوا نكو  يي  الت  أ
 إلى ودهنا جّدهم مئكتاى واج م 

 اخلامتة

الشّد   ( السية  ياطما  نه اإلمام اللسيا ع يهما السلم  يا لاق ا الطف ل حقوق الطف  ي  المواثيق الةللاا)في اياى دراسينا ال فنورا  
 وا تمجيل عهم النيائج اليي توص نا إليها  إذ عومحت لنا الدراسا مفض الحقائق ونها:

عثبت الوحا م ا ال نقبل الشةةةةك ع  وجود اهاتام في واطفا اللو رارت ل  عمفاد  دهدو ونحت الواطفا مفدات إرمةةةةاريات وه ات و ا عسةةةةهم في   -1
 إثارو التعح الفاى طولها  

ع  ت ك الحقول رارت تنيهك مصةةورو دائ ا رنوع وا الفادو  ند  وم طق اللتولا في واطفا اللو ال نفني مال ةةتور ع  الحدها  ا اريها  -2
الفتب وال مةةةةةةةة  يا في طتونهم   شل الفكف إذ را  وا عوائل وا هوصةةةةةةةةى م  ال قات و  ع  ال نقي وا عو نأسةةةةةةةةتوا عو هيفتمةةةةةةةةوا لألاتام عثناء 

 ال فارم 

في واطفا اللو را   ا طصد   ولم نكا اهاتام فيها وجتد محانا  تمييا لنزاع وفيا  شل   واتام النبوّ إ  وا طدر وا اريهاكات ه  -3
يا كاروا   يهم المةةة ى جزء وا ذلك النزاع مكل تتاصةةةي     فقد دل  ت التوانات واهطدار والسةةةي ا ت ك اليي وطفت مفد اسةةةيشةةةهاد اإلواى الحمةةة
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لكل عرواع الفذاب مأر هم راروا وقصةةودها مأرتمةةهم   ورن ا را  الرانا الق ةةاء   يهم وال هوقى ههل هذا    ي  المةة ى اليي تفتم يي  اهاتام  
 البيت وا ماقيا  

طيا وقاررا طقول اللتل اليي عوردها ال يثال الدولي لحقول اللتل م ا تفت م ل  اهاتام في واطفا اللو رجد ع  عهل الشاى لم ه يزووا   -4
ال وادئ شل سةةفوا إلى اتطها في رل طيا   ور  ا سةةنحت لهم التتصةةا   و ا را  نقود في عطيا  رثيتو إلى ووت  دد وا مأح وبدع وا ت ك 

 اهاتام  

لقد عثبيت الدراسةةةةا رذلك ع  المةةةةيدو فاا ا   يها المةةةة ى رارت ودررا ت اوات لحقوطها رلت ا وهذا وا ل مةةةةناه وا وحاوالتها اسةةةةياداى ت ك   -5
ا واهاتى   وفي ذلك دليل وهم جدات   ى ع  اإلسةةةةةةةة ى هو عوم وا عةةةةةةةةت ع لحقول اللتل   وليف الهيئات الدوليا الحدهثا   الحقول شيا التين

 يت إ  وا هؤسةةةةةو ل  ع  ت ك الحقيقا ووثي تها مةةةةةا ت شيا رراى الصةةةةةتا ات والنزا ات اليي اامةةةةةها ال مةةةةة  و  وعث تت سةةةةة وات   ى تتاثهم 
 القمم اهكبت ون  طبيف الكية طيى اليوى  وتشتيفهم ال شتل الذح ظل  

 قائمة اهلوامش
  42عشو رجة   ووادئ  اوا طوم طقول اللتل في اهتتاقيات الدوليا    ؛  3  طقول اللتل في اهتتاقيات الدوليا     الفوادح (1 
؛ الياففي     137/  2ال تيد   اإلرعةةاد  أل؛  97/  2الب ذرح   عرمةةاب اهعةةتاا  أل؛    473/ 8اشا سةةفد   اللوقات الكبتى   أل (2 

؛ الزرر ي   اه  ى   469/ 12؛ اشا طجت   تهذهة اليهذهة  أل  442/ 7؛ الذهبي   تاريا اإلسةةةةةةةة ى  أل  234/ 1وتهو الجنا   أل
  130/  5أل

  198/  3القامي النف ا    عت  اهاوار  أل (3 

؛ اشا الصةةةةةةةةواد   التصةةةةةةةةوم ال ه ا   405-404/ 2في وفتفا اهئ ا  أل  ؛ اهرن ي   رشةةةةةةةةو الر ا  16/  2ال تيد   اإلرعةةةةةةةةاد  أل (4 
  54؛ الفبودح   اهواى الحما     265/  43؛ ال ج مي   محار اهروار   أل 246 

الذهبي   سةةةةةةةيت ع  ى   ؛58/   5؛ اشا اهثيت  الكاول في الياريا  أل  6/  3هنأت: ال مةةةةةةةفودح   وتوأل الذهة ووفاد  الجوهت   أل (5 
   703؛ وزنا  ووصلاا   الدور المياسي والفمكتح لألواى الحما   ع ( في  ا فا عويت ال ؤونيا   ع (      464/  3  أل ءالنب 

  77/  4وناطة هم عشي االة   أل (6 
  يه ا اللتولا في واطفا اللو   المةيدو رقيا شنت اإلواى الحمةيا ؛ وصةلاا      113/ 2اهرن ي   رشةو الر ا في وفتفا اهئ ا  أل (7 

  5    الم ى عر وذجا

  137/  2اإلرعاد  أل (8 

الحمةةةةا ال ثنى : هو الحمةةةةا شا الحمةةةةا شا   ي شا عشي االة    يه ا المةةةة ى(   را  ج ي ت فامةةةة ت ور ات   ورا  ه ي صةةةةدطات عويت  (9 
ِت س وع سةةتس مفد ال ؤونيا   ع ( في وطي    تزّوأل وا اشنا  ّ   فاا ا شنت الحمةةيا   وط ةةت ون  ّ      ي  المةة  ى( هوى اللو   وطارب وج 

 ع  طيلس  ددات وا ع داء الحمةةةةةيا  ع (    ثم  اسةةةةةيا صةةةةةي   يي ا مفد في الكوفا عسةةةةة اء شنت اارجا التزارح   طيا عّ  عّو  اولا شنت ونأور
ا  بةد ا شا جفتت   و يتهم   توفى كةارةت وا شني فزارو   ورةا  وا رواو الحةدهةا في التقة  و يتِه طيةا روى  ا عشية  وووجية  فةاا ةا   و 

؛   302/  6؛ اشا الجووح   ال نيأم   أل73/  3الب ذرح   عرماب اهعتاا  ألى  هنأت:  715هةةةةةة/97ى   وطيل سنا 708هةةةةةة/90سنا 
ء ؛ الذهبي   سةةةةةةةةةيت ع  ى النب   319/   11؛ الصةةةةةةةةةتدح   الوافي مالوييات   أل  175/ 2اهرن ي   رشةةةةةةةةةو الر ا في وفتفا اهئ ا  أل

؛ القتعةةةةي   ووسةةةةو ا    301/  4؛ المةةةةيد الاوئي   وفجم رجام الحدها   أل262/ 20؛ اشا طجت   تهذهة اليهذهة  أل  64/ 3 أل
  255؛ فووح   رماء طوم عهل البيت     265/ 14سيتو عهل البيت/ اهواى الحميا   ي  الم ى   أل

  122اهصتهاري   وقاتل اللالبييا     (10 

الثور  اإلستتاةد  اي  و و ضتتو ةسستت  اي هتتور    ةيإستتا ت(:   لت ددأ وادلستتو 1979 - 1920) ةرشضتتم ةمد ر  الهتتد   (11 

و اغشدل والتلستتد  اإلستاةد و   والعّ ئدد و  و صت ه  الهتبك  الواستع  ةأ الةسلت ت الشلصتدلد  الهت   د ت ادفدر  ةأ ستّوم نا تإب أ اد إدراأ
ت . دنار: هتبك   1979ت . دنار: هتبك  الةعلوة ت الدولد  وب لرصت   ستن 1979ب لرصت   ستن  ةد   ر  –ارد أ    –ةمدر   لم دد جة    

 .5 -1الةعلوة ت الدولد  و الةوستتو   الهتتتتتتتتتر  ) ودكبددد  ( و الهد  ةرشضم ةمدر  و  

  .2647/ص6ابن العديم ، بغية الطلب في تاريخ حلب ؛ ج (12 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1920
http://ar.wikipedia.org/wiki/1979
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%A8%D9%87%D9%84%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9


   

         

 السيدة فاطمة بنت اإلمام احلسني)عليهما السالم( بني واقعة الطف وحقوق الطفل   

  

  

هو ع  اهواى الحمةةةةيا    ي  المةةةة ى(  د ى عشنيِ  فاا ا في واطفا اللو فدفن إليها ريامات و توفات ووصةةةةيا ماانا طيا  ودائن اإلواوا :  (13 
كا  عاوها   ي شا الحمةةةةةةيا وتي ةةةةةةات   ولهذا دفن اهواى الحمةةةةةةيا  ع ( وصةةةةةةّييِ  إلى عشنيِ  ليحيتظ شها   وتوصةةةةةة ها إلى عااها في التتصةةةةةةا  

كياب مفد ذلك إلى اهواى   ي شا الحميا  ع ( ثّم صار ذلك الكياب إلى اهئّ ا الذها تس سوه   ورا  يي  ج ين وا ال ناسوا   فدففت فاا ا ال
 2/274؛ الفيض الكاعاري  الوافي  أل291/ 1الك يني   الكافي؛ألتتنى الدريا  هنأت:  نحياأل إلي  ولد هدى إلى ع 

  2/274  الوافي  أل؛ الفيض الكاعاري 291/ 1الك يني   الكافي ؛ أل (14 

اللتولا في واطفا اللو   المةةةةةةةيدو رقيا شنت اإلواى الحمةةةةةةةيا   يه ا المةةةةةةة ى  ؛ وصةةةةةةةلاا     34/ 7اهويني   عويا  الشةةةةةةةيفا   أل  (15 
  13    عر وذجا

  ي شا عشي    بد ا ال ح ةةةةةةةي : هو عشو  وح د ذو النتف الزريا الثائت   ى التواسةةةةةةةييا( وهو:  بد ا شا الحمةةةةةةةا شا الحمةةةةةةةا شا  (16 
وفى االة    يه ا المة ى( الهاعة ي ال دري   واّر ا سةّ ي مال ح ةي الرتواا  مالنمةة وا جها عشي  وعّو  متاا ا الزهتاء    يها المة ى(   ت

 18/  25؛ النويتح   رهانا اهرب   أل 128-126اهصتهاري   وقاتل اللالبييا    ى  هنأت: 726هة/145في طوف ال نصور سنا 

  303/  7الالية الوردادح   تاريا مرداد   أل (17 

إشتاهيم الر ت : هو عما الحمةا إشتاهيم  شا الحمةا شا الحمةا شا   ي شا عشي االة    يه ا المة ى( الهاعة ي ال دري   ول ّقةس شةةةةةةةةةةةةةةةة     (18 
ى ول  وا 726هةةةةةةةةةةةةةةة/145الر ت ( لجودِه   را  سةيدات عةتيتات   قوض   ي  ال نصةور التّواسةي ون عاي    وهو عوم وا توفى في الحوف سةنا 

   51/  6؛ الالية الوردادح   تاريا مرداد   أل  127اهصتهاري   وقاتل اللالبييا    وطبته في الكوفا ه زار  هنأت: سنا      69الف ت  

  271/  3؛ القامي النف ا    عت  اهاوار  أل 128-126اهصتهاري   وقاتل اللالبييا     (19 

  139/ 1  اشا الف اد  عذرات الذهة  أل 442/  7  أل؛ الذهبي   تاريا اإلس ى  234/ 1الياففي   وتهو الجنا    أل (20  
  10اشا ااووس  ال هوا في طي ى اللتوا     (21 

  4  طقول اللتل في اهتتاقيات الدوليا     الفوادح (22 
 /؛ القتعةةةي   ووسةةةو ا سةةةيتو عهل البيت  40؛ اشا ااووس  ال هوا في طي ى اللتوا      364/ 44ال ج مةةةي   محار اهروار أل  (23 

  295/ 13اهواى الحميا   ي  الم ى   أل
  294/ 14القتعي   ووسو ا سيتو عهل البيت/ اهواى الحميا   ي  الم ى   أل (24 

  179/ 14ال تجن رتم    أل (25 
  3  طقول اللتل في اهتتاقيات الدوليا     الفوادح (26 
  648-647/  4؛ اللبتح  تاريا التسل وال  وم  أل410-409/  3الب ذرح   عرماب اهعتاا  أل (27 
  303/  3؛ الذهبي  سيت ع  ى النب ء  أل289الصدول   اهوالي    (28 
  260فووح   رماء طوم عهل البيت     (29 
؛ ال ج مةةةةةةةةي     87-86س  ال هوا في طي ى اللتوا    اشا ااوو ل يتاصةةةةةةةةيل  ا الوا الفقي ا وينة    يها المةةةةةةةة ى(   هنأت:   (30 

  344-343/ 14؛ القتعي   ووسو ا سيتو عهل البيت/ اهواى الحميا   ي  الم ى   أل 109-108/ 45محار اهروار أل

  76الشب نجي   رور اهمصار     (31 
  44عشو رجة   ووادئ  اوا طوم طقول اللتل في اهتتاقيات الدوليا    ؛  3  طقول اللتل في اهتتاقيات الدوليا     الفوادح (32 

  1701/  4: الحقد والفداوو   نقام: ا ةس شذط ِ    عح شثأرِه  هنأت: الجوهتح   الصحا    ألالمح  (33 
  23سورو الحدهد   هنا  (34 

  35/  12: اشا ونأور   لما  الفتب   أل: اليتاب  هنأتالمقم  (35 

  117/  2: فيات الحجارو واليتاب   وتميادى ل حقارو والذى  هنأت: ال صدر رتم    ألاألث   (36 

  359/  4: ج ن د  و : وهي دويوا صريتو تكو  في الردرا  إذا طّل واؤها  هنأت: ال صدر رتم    ألالةعام  (37 

  21سورو الحدهد   هنا  (38 

  90-88؛ وينأت: اشا ااووس  ال هوا في طي ى اللتوا     40سورو النور   هنا  (39 
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  348/ 14القتعي   ووسو ا سيتو عهل البيت/ اهواى الحميا   ي  الم ى   أل (40 

  91اشا ااووس  ال هوا في طي ى اللتوا     (41 

  349/ 14الم ى   ألالقتعي   ووسو ا سيتو عهل البيت/ اهواى الحميا   ي  (42 
  45عشو رجة   ووادئ  اوا طوم طقول اللتل في اهتتاقيات الدوليا     (43 

  46ال تجن رتم      (44 

 ؛  235؛ سوط اشا الجووح   تذرتو الاوا      230-229؛ الصدول   اهوالي     80اهصتهاري   وقاتل اللالبييا    (45 
  108- 105اشا ااووس  ال هوا في طي ى اللتوا    ل يتاصيل  ا الوا الفقي ا وينة    يها الم ى( في وج ف هزيد   هنأت:   (46 

  388-385/ 14اهواى الحميا   ي  الم ى   أل؛  القتعي   ووسو ا سيتو عهل البيت/ 

؛   139-137/ 45ال ج مةةي   محار اهروار ألل يتاصةةيل  ا الوا اهواى ويا الفاشدها     ي  المةة ى( في وج ف هزيد   هنأت:   (47 
  396-393/ 14القتعي   ووسو ا سيتو عهل البيت/ اهواى الحميا   ي  الم ى   أل

  45وا طوم طقول اللتل في اهتتاقيات الدوليا    عشو رجة   ووادئ  ا (48 
؛ اشا ااووس  299/ 3؛ اشا اهثيت   الكاول  أل  121/  2؛ ال تيد   اإلرعاد  أل  656/  4اللبتح  تاريا التسل وال  وم  أل  (49 

  166ريا    ؛ القزويني   رجام تتروا مص ات   ى طم ات اليا 469/  20؛ النويتح   رهانا اهرب   أل 108ال هوا    

  340/  3؛ اللبتح  تاريا التسةل وال  وم  أل126/   2الدهنورح   اإلواوا والمةياسةا  أل؛   217عشو وانو   وقيل الحمةيا      (50 
  196/ 8؛ اشا رثيت   البدانا والنهانا   أل 469/  20؛ ؛ النويتح   رهانا اهرب   أل

 قائمة املصادر واملراجع
  * القتا  الكتيم  

 عوالت: ال صادر اهوليا 

 ى( 232هة/630* اشا اهثيت    ي شا عشي عكتى شا وح د الجزرح   ت 

 ى(  2006 –  دار الكية الف  يا  شيتوت 4الكاول في الياريا   وتاجفا وتصحيح وح د هوسو الدطال  ا -1
 ى (       1292هة /  692اهرن ي عشو الحما   ي شا عشي التيح   ت * 
 هة (   1427 –ر ا في وفتفا اهئ ا    تقدنم اط د الحميني   ولوفا  عتيفةةت     طم رشو ال -2 

 ى( 966هة/ 356* اهصتهاري  عشو التتأل   ي شا الحميا شا وح د  ت
    ى( 1979 –وقاتل اللالبييا  ولوفا الدهواري   مرداد  -3

 ى( 892هة/ 279* الب ذرح   عط د شا نحيى  ت
 ى( 1977  تحقيق وح د ماطت ال ح ودح   دار اليفارا  شيتوت  عرماب اهعتاا  -4

 ى( 1200هة/ 597* اشا الجووح  عشو التتأل  بد التط ا شا   ي  ت
 ال نيأم في تاريا ال  وم واهوم   دراسا وتحقيق وح د ووصلتى  بد القادر  لا  وتاجفا رتيم وروور  دار الكية الف  يا   شيتوت   -5

 ى( 1002هة/393يل شا ط اد  ت* الجوهتح  إس ا 
 هة( 1407 –   شيتوت 4الصحا  تاأل ال را وصحا  الفتنيا  تحقيق عط د  بد الرتور   ا -6

 ى( 1448هة/ 852* اشا طجت  عط د شا   ي الفمق ري   
 ى( 1986 –تهذهة اليهذهة  وؤسما اه   ي ل  لبو ات  شيتوت  -7

 ى( 1070هة/ 463 ت* الالية الوردادح  عط د شا   ي 
 ت(  –أل  دار الكياب الفتني  شيتوت  د 14تاريا مرداد   -8

  ى(889هة/276* الدهنورح    بد ا شا وم م شا طييوا  ت
 ى( 1967-اإلواوا والمياسا   تحقيق: ا  وح د الزيني    القاهتو  -9

 ى( 1347هة/ 748* الذهبي  ع ف الدها وح د شا عط د شا  ث ا   ت
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 ى( 1987 –يا اإلس ى   تحقيق   ت  بد الم ى تدوتح  دار الكياب الفتني  شيتوت تار  -10
 ى( 1413 –  وؤسما التسالا  شيتوت 9سيت ع  ى النب ء   تحقيق عفية اهرراؤوا ووح د الفتطموسي  ا -11

 ى( 1256هة/ 654* سوط اشا الجووح  ع ف الدها هوسو شا طزاو  ي  ت
 هة( 1426 –وا شذرت اصائص اهئ ا   تحقيق طميا تقي وادو   ال ج ن الفال ي ههل البيت    إهتا  تذرتو الاوا  وا اه -12

 ى( 867هة/ 230* اشا سفد  وح د شا سفد شا ونين الزهتح  ت
 هة( 1960 –اللوقات الكبتى   دار صادر ل لوا ا والنشت    شيتوت  -13

 ى( 1880هة/1298* الشب نجي   وؤوا شا طميا شا وؤوا  ت
 ى( 1997 –رور اهمصار في وناطة هم النبي ال ايار   تحقيق  بد الوارر وح د   ي   دار الكية الف  يا    شيتوت  -14

 ى( 1191هة/588* عشا عهت هعوب   وح د شا   ي ال اوردراري  ت
 ى( 2009 –وناطة هم عشي االة   وؤسما اه   ي ل  لبو ات  شيتوت  -15

 ى( 855/1464  ي شا وح د ال الكي ال كي  ت * اشا الصواد  
 هة( 1427-التصوم ال ه ا في وفتفا اهئ ا   تحقيق الميد جفتت الحميني  ال ج ن الف  ي ههل البيت  طم  -16

 ى( 991هة/381* الصدول  وح د شا   ي شا الحميا شا ماشوي  الق ةي  ت 

 ى( 2009-  شيتوت  اهوالي   تحقيق: طميا اه   ي  وؤسما اه   ي  -17
 ى( 1362هة/ 764* الصتدح   ص   الدها ا يل شا عهوك  ت

 ى( 2000 –أل  تحقيق عط د اهرراؤوا وتتري وصلتى  دار إطياء اليتار  شيتوت 30الوافي مالوييات   -18
 ى( 1265هة/664* اشا ااووس  رمي الدها   ي شا ووسى  ت

  ت ( -ى   د -ال هوا في طي ى اللتوا   م -19

 ى( 922هة/ 310* اللبتح   وح د شا جتيت  ت
 ى( 2008-تاريا التسل وال  وم  تحقيق  وح د عشو الت ل إشتاهيم  دار إطياء اليتار الفتني  شيتوت -20

 ى( 1262هة/ 660* اشا الفدنم  ر ام الدها   ت شا عط د  ت
 ى( 1988 –  وؤسما الب د    شيتوت  مفيا الل ة في تاريا ط ة   تحقيق د  سهيل ورار -21

 ى( 1678هة/ 1089* اشا الف اد الحنب ي  عشو ف    بد الحي شا عط د  ت
 هة( 1406 –عذرات الذهة في عاوار وا ذهة   تحقيق  بد القادر ووح ود اهرراؤوا  دار اشا رثيت  دوشق  -22

 ى( 1091/1680* الفيض الكاعاري   ت
 ى( 1408 –ح: مياء الدها الحميني اهصتهاري  وكيوا اهواى   ي   ع ( الفاوا   عصتها  الوافي  تحقيق وتصحي -23

 ى( 973هة/ 363* القامي النف ا   عشو طنيتا شا وح د شا ونصور  ت
 ت(  –عت  اهاوار  تحقيق: وح د الحميني الج لي  وؤسةةةما النشةت اإلس وي    طم   د  -24

 ى(  1372هة/ 774ا يل شا   ت  ت* اشا رثيت    اد الدها إس 
 ى( 1977 –أل  وكيوا ال فارا  شيتوت 14البدانا والنهانا   -25

 ى( 940هة/ 329* الك يني  عشو جفتت وح د شا نفقوب ت
 ى( 2005-الكافي  وؤسما اه   ي     شيتوت  -26

 ى( 1699هة/1111* ال ج مي  وح د ماطت   ت
 ى( 1983-  وؤسما الوفاء   شيتوت2محار اهروار  ا -27

 ( 773هة/157* عشو وانو   لوا شا نحيى شا سفيد اهودح  ت
 ت(  –وقيل الحميا  تحقيق وتف يق: طميا الرتارح  ال لوفا الف  يا  طم  د  -28
 ى( 957هة/346* ال مفودح    ي شا الحميا شا   ي  ت 



   

         

 السيدة فاطمة بنت اإلمام احلسني)عليهما السالم( بني واقعة الطف وحقوق الطفل   

  

  

 ى( 2007 -  دار القارئ   شيتوت 2  اوتوأل الذهة ووفاد  الجوهت -29
 ى( 1022هة/ 413* ال تيد  وح د شا وح د   ت

 هة( 1414 -اإلرعاد في وفتفا طجج ا   ى التواد  دار ال تيد   شيتوت -30
 ى( 1311هة/711* اشا ونأور  وح د شا وكتى ال صتح  ت

 ت(  –لما  الفتب  دار صادر  شيتوت  د  -31
 ى( 1332هة/ 733ها عط د شا  بد الوهاب  ت* النويتح  عهاب الد

 ى( 1942 –رهانا اهرب في فنو  اهدب   دار النه ا ل لوا ا والنشت  القاهتو  -32
 ى( 1366هة/ 768* الياففي  عشو وح د  بد ا شا عسفد شا   ي  ت

 ى( 1993 –وتهو الجنا  و بتو اليقأا  في وفتفا طوادر الزوا    دار الكياب اإلس وي  القاهتو  -33
 ثاريات : ال تاجن  

 * اهويني  الميد وحما الفاو ي 
 ى ( 1983 –  دار اليفارا ل  لبو ات   شيتوت  5عويا  الشيفا   تحقيق وتاتيج طما اهويا   ا -34

 قاسم * الاوئي  الميد عشو ال
 ى( 1992ى    -   م  5وفجم رجام الحدها   ا -35

 * عشو رجة   د وح د ص   
 ى 2012(   سنا 85ووادئ  اوا طوم طقول اللتل في اهتتاقيات الدوليا   وج ا الوفد   الفدد   -36
 الزرر ي   ايت الدها  * 
هةةةةةةةةة/  1399 -  دار الف م ل   هيا  شيتوت  4طاووس تتاجم هعهت التجام والنماء وا الفتب وال ميفتنيا وال ميشتطيا   ا  اه  ى    -37

 ى(  1979
   طيدر وحما شندر  الفبودح* 
انداب/ جاوفا   رسةةةالا واجمةةةييت  يت ونشةةةورو   ر يا     ي  المةةة ى( وهراء الكّياب الفتب ال فاصةةةتيا / دراسةةةا تاريايا  اهواى الحمةةةا  -38

 ى 2012ذح طار   
 * الفوادح   روال ط د 

طقول اللتل في اهتتاقيات وال واثيق الدوليا والواطن في ال شةةةةةةةةهد الفتاطي   عةةةةةةةةوكا ال ف ووات الدوليا   ووطن الحوار ال ي ّد    سةةةةةةةةنا   -39
 ى 2008

 * فووح   الشيا وح د 
 ت(  –ى   د  -رماء طوم عهل البيت   م  -40

   ماطت عتيف * القتعي
 ى( 2009 –أل  تحقيق وهدح ماطت القتعي   دار ال ةةفتوا  طم  40ووسو ا سيتو عهل البيت    -41

 * القزويني   الميد لليف 
 ت(  –ى   د  -رجام تتروا مص ات   ى طم ات الياريا     م  -42

 * وزنا  ووصلاا   د إستاء وهدح ود  ثاوت رف ا  
 –الدور المةياسةي والفمةكتح لألواى الحمةا    ي  المة ى( في ا فا عويت ال ؤونيا   ع (  ال ؤت ت المةنوح الثاري/ وج ا ر يا انداب   -43

 ى 2014-هذار -( رارو  الثاري1الفدد   -17ال ج د -جاوفا القادسيا
 * وصلاا   د  ثاوت رف ا  

اإلواى الحمةةةةةةةيا    يه ا المةةةةةةة ى( عر وذجات  ال ؤت ت المةةةةةةةنوح الثاري ل يتار التكتح لألواى اللتولا في واطفا اللو/ المةةةةةةةيدو رقيا شنت    -44
 ى 2013 -رارو  اهوم –الحميا   ع (/ وؤسما عهيد ال حتاب ماليفاو  ون جاوفا واسط 


