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 اجتماعية  -ةنفسي قراءة

 قانون األحوال الشخصية الجعفرية في مشروع 

 

 فارس كمال نظمي
 

الجريما  يتناييااا  جار  ييااا عاريا    مكتظاا  أأداثا    التأريخ االجتمااي  الطييال لساناان لطالما كان
 .ثاييي " أيراف"الهيتي  يتارة من " ضريرات"قااياي  ت نتمث تارة من " يصم "يأر مأننتاا أإطار متين من 

 "يثالييا "أي  "قثانايي "ثرهاا تاكاي   أالكراما  الأعاري س أمناميات قنى المظاال  يأكمرير أالما جر  تيلط
س "الممتاا "ماااا  مديااثا  ماان التاكياال صااوايا لج ثيااا س أاال ييط أاايا ينااتَأيثين أن انااتثيت ماان ممااات م يااين الم  

 !ا  ي  اليجيث الأعريالذي ما أرح ينري يميا 1"اليي  الدامف"تدت يطأة 
إن ال دظاا  النيانااي  التاا  يجااري يياااا تعااري  أي قااااين ياا  أي مجتماا س أعااأ  مااا تكااين أَثناا  الماا  
تمااتك كاال تراكمااات االجتماااا ياالقتصاااث يالثااياا  التاا  أ اااااا ذلاال المجتماا  ياا  ت اال ال دظاا س لتواارد أَاااثها 

 . تاجاا أذلل الاااينالت  ياصث إا" الَثال "تصيرا  ي نويا  إجماليا  ين ماهي  
يأااااايث أي قااااااين ليناااات إال الاااياااا  الأ لياااا  المَ ااااا  لن ناااا   طيي اااا  لاطناااا  يمَاااااثة ماااان مصااااال  
اقتصاثي  يايثييليجي  ياوني  يأييليجي  تواي ت جثليا  يأر الدمان يالمكان لنّن ت ل الأايث الداميا  ي اى اداي 

اهريا  التا  تأاثي ي يااا الاايااين يا  لدظا  التعاري س ال يالنارمثي  الظ. مأاعر أي لير مأاعر لمصاال  المعاّرا
 !المتاح لتاظي  دياة الااس" اليديث"يراث أاا إال تأأيث الن ط  الاامم  يتخ يثها أيصواا االدتمال 

ليااار "يهااااا ماااا أناااال أن ي َااااث إاتاااال الظ ااا  أداااريف الَاااثلس يأن يَااااث امتااااان الأعااار أناااطية الااااك 
المنااتمثة ماان ميتاييدياااا النااماة أي " الدايااا "لاااام  ي ااى التعااري  أااات يمت اال ناا ط  ل مناااةل س مااا ثا  ا" الااأاال

 !األرضس ال يرق
 !فقه ديني أم فقه سياسي؟

األحوولال "يالياي س يامتااثاثا  لاااذا المااااص الاكيصاا س قاماات يدارة الَااثل ياا  الَااراق أكتاأا  معااريا قااااين 
اليصاااي س يياااااث الاكاااااحس يالطاااا قس يا ر س : بماااااثة يناااات  أأاااايا 352المؤلااااف مااان " )الجعفريوووو الشخصووووي  

 س يأدالاا  إلااى مج ااس 35/3/3102س ييايااق ي ياا  مج ااس الاايدراة أتااأريخ  2(ياليقاافس يأدكااا  ياماا  يختامياا 
الاياب الذي ل  يصاثق ي ي  أَثس ي  خطية يراث أاا تَدياد الاديا  االناتأثاثي  الثيلتيا س أي تمريار الاايااين ال 

عاااترك  لكااال المتط أاااات الأعاااري  النااايي  يااا  مجاااال دياااات  مَاااينس يلكااان أيصاااواا أيصاااواا داضاااا  يا يااا  م
 . ااَكانا  انتمثاريا  لثياي  ميريضي  ضيا  لث  ايلياارعيا امت كت ن ط  المال يااليثييليجيا

الددياا  التا  لاردت أاياأااا يا  يااق الَاراق ذي الأايا   هي يصال خخار مان يصايل األنا م  النياناي 
؛ أمَاااى إن هااذا الاااااين ال يَااّث ممااث   ياان مجماال المااذهب العاايَ  الجَوااري 3تمايياا  الرانااخ الَ مااياا  االج

س أال هاي اناخ  متأنا م  نيانايا  ياا س أي جار  كتاأا  (كما ي راث من يايان الاااين)أمضميا  الواا  الصرف 
أوَال الاوايذ النيانا   الَثيث من مياثه ي ى ادي ااتاام  تديادي يمثال يجاا  اظار ياايا  أداثيا  أمكان تمريرهاا
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يااث تَاّرض الااااين إلاى ااتاااثات ي ايا  مان أَاض مراجا  . 4الذي داات  يجا  الاظر ت ال يا  مج اس الايدراة
ياطااايي ي اااى إاااا  : "خيااا  ال الَظماااى العااايخ أعاااير الاجوااا  المااااي  يااا  الاجاااف أايلااا  العااايَ  أاوناااا س يمااااا 

 .5" ياا ياي ال ييايق يي عطدات ي  الصيالات الوااي  يالاااياي  
يمن هاا يإن الاااين الجَواري الداال  لايس إال جااثا  نيانايا  ياراث أا  إيااثة إاتاال المجتما  ي اى يياق 
رؤياا  ثييقراطياا  انااتَ مي  مدااثثةس تاادثري مدااثثات الطأيَاا  الأعااري  يتاكاار التطااير الَا ااا  لمواااي  األناارة 

 .يأر التأريخ
الاااياياا  الواياا  لاااذا التعااري  المااذهأ  الماتاارحس إذ لاان تكااين ماماا  هااذه النااطير مااقعاا  المضااامين 

ي تااارل ذلااال لاااذيي االختصااااك الاااااايا س أااال ناااياوت  التد يااال اداااي ماااثيات نينيينااايكيليجي  تَااااى أخ وياااات 
 .التعري  يمآالت  المتيقَ  ي ى منتي  الورث يالمجتم  يالثيل 

ا الاااااينس ال أااث أن تثياار يااثثا  ماان متأاياا  يمدايااثة لااأَض المااياث ا عااكالي  ياا  معااريا هااذ إن قااراةة
" الَااثل"ااااط االناتواا  يمدااير التوكيار يادتماااالت التأييال التا  تاتضا  مااقعاتاا أاااثف المنااةل  يان قيما  

 يقااث أمكاان اختاادال كاال ذلاال أااث   قضااايا رميناا  ناايجري تاايلاااا تأايااا  أَااث ق ياالس. التاا  يرتجياااا هااذا الاااااين
لكياامااا يماث ن أكثار الأااايث اتصااال  أااالتمييد الجااثري يا ناااةة " الطا ق"ي" كاااحيااث الا"يتدثياثا  ضامن أاااأ  

ي اان تخضاا  ل تد ياال االجتماااي  الدااال  ( اليصااي  يا ر  ياليقااف)أمااا أاياا  أأااياب الاااااين . الجانااي  لفطوااال
ادتاياة أَضااا  لكيااا تختك أأدكا   ال تثيار المااثار المكثاف ذاتا  مان الدناناي  األخ قيا س ي اى الارل  مان

ي ااى أدكااا  تمااارس التمييااد ياالاتااااك ماان دااايق الماارأة يالمكياااات الثياياا  لياار المناا م س إذ يمكاان أن تتاارل 
 .مااقعتاا لخأراة ي  الاااين يالعريَ 

 
 !سن البللغ أم سن الرشد؟: القضي  األللى

 Age ofيناان الرعااث الَا اا   Age of Pubertyلاا  يميااد الاااااين أااين ناان الأ ااي  الجاناا  
Majority . كمااا لاا  يتطاارق الاااااين . يماان الأااثيا  ي ميااا  إن الاضااص الجاناا  أماار متمااايد ياان الاضااص الَا اا

لاراض أمَااى الااثرة ي اى صارف الماال يا  االالرعاث ))لمنأل  نن الرعث أانتثااة مَيار أدااثي ضاَيف هاي 
مواااي  العااامل ل رعااث المتَ ااق أيصاايل ياات  التيناا  ياا  ال س ثين أن 6((ثالثااا   01الماااثة  -الصااديد  الَا اياا 

الواارث إلااى ناانه تؤه اا  إثراكيااا  الكتناااب الدااس أالمنااؤيلي  االجتمايياا  ياماات ل الاااثرة ي ااى االنتأصااار ياتخاااذ 
يمَ اي  أن نان الرعاث يا  . الارارات المنتا   يتكيين المواهي  الَا ي  المَاثة ياضيل موايم  ين ذات  يالَاال 

إذ اعاترط يا  المااثة  المَاّثل 0151لناا   011أدنب قاااين األدايال العخصاي  رقا   نا ( 01)الَراق يأ غ 
كماال الثاماا  يعارة"الناأَ  ما  تما  أه ي  الديال أتياير  س ييماا أأادات المااثة الثاماا  ماا  الاديال يا  "الَال يا 

نااا  ياا  ( 30)ييرتواا  ناان الرعااث إلااى . ناان الخامناا  يعاارة ياا  دالاا  الضااريرة الاصااي  يأااإذن ماان الااضاا 
 .مصر يالكييت يالأدرين
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أما مياث الاااين الجَوري ياث أأادت إأرا  ياث الاكااح ي اى أنااس نان الأ اي  يااط يلايس نان الرعاثس 
مااان ... يصااا  التيكياال ياا  يااااث الاكاااح مااان طاارف يادااث أي مااان الطااريين: ))معااريا  أااذلل لاااديال الااصاارين
 ((.21الماثة  -خ ل يلياما اذا كااا قاصرين

لاا  يميااد الاااااين أااين أااثة الأ ااي  ياكتمالاا س إذ ماان الأااثيا  أن مواااي  الأ ااي  يتداااق ياااث اكتمالاا   كمااا
تناا  نااايات ه لياا  ( 1)الأ ااي  أمَاااى اكمااال ))أن ( 01)ياااث أعااار ياا  الماااثة . يدييليجيااا  يلاايس أمجاارث أثماا 

يتتَااارض هااذه ...((. الااذكيرخمااس يعاارة نااا  ه لياا  ياااث ( 05)يياااا  ل تااايي  الاجااري ياااث االاااا س ياكمااال 
يأاثأ  المدثثات م  كل األأدا  الطأي  الَاأرة ل أ اثان يالااارات التا  أجمَات أن مَاثل نان الأ اي  لاث  الانااة

( 03 -00)نااا س يلااث  الرجااال يأااثأ ياا  ناان ( 01 -05)نااا  يلكااا  يكتماال ياا  ناان ( 00- 01)ياا  ناان 
يمااار أمَااثل نااا  أي ناااتين ياان المَااثل ياا  نااا س ماا  ااخواااض هااذه األ( 01 – 01)نااا  ييكتماال ياا  ناان 

 . الأ ثان الدارة
مان ناايات ( 1 -5)ال تكتمل يدييليجيت  الجاني  قأل اااضااة ( إاثى أ  ذكر)يهذا يَا  إن ا انان 

إال أن الاااين الدال  أأاح اكاح الااصرات ي  نن ماا قأال اكتماال الأ اي س أال يدتاى يا  نان ماا . أثاي  أ يل 
التنا  مان ( 1)ط ق الصاايرة التا  لا  تأ اغ ))...ي س ما يَّث ايتثاة  جانيا  يأ غ مرتأ  االلتصاب قأل أثة الأ 

 ((.أ -ثاايا 021الماثة  -يمرها يان ث خل أاا يمثا  أي اعتأاها  
 هااذا المادااى الااذي ياتاجاا  معاااريا الاااااين أتدثيااث الناان األثاااى ل اااديال أأااثة الأ ااي  أي قأ اا س يلااايس

ثس إامااا ينااايي أااين ا انااان يالدياايان كمااا لااي أن هااثف الااديال ياتصاار ي ااى إعااأاا الااثاي  تدثيااثه أناان الرعاا
يكل الدييااات لثياا نن أ اي  مَياا  أدناب يصاي تاا تأاثأ يااثها أاالتدايل يطرياا س إذ لايس لاثياا . الجان  ياط

 .الديياننن رعث مماثل لسانان أنأب المدثيثي  العثيثة لتطيرها الَا  س يلذلل ال درل ي ى 
إما إذا كان الاثف االجتماي  المتيخى من راأط  الديالس نياة يا  الماظيماات الثيايا  أي الَ ماايا س 
هي تأنيس اياة أنري  ياق   تتن  أالاثرة ي ى تاظي  عؤيااا االقتصاثي  يالَاطوي  يالجاناي  ي اى اداي  يدااق 

ات تاااأط أوكاارة الااديال ماان نااماة االاضااأاط الضااأط االجتماااي  لَمااي  المجتماا س يمااا الااياا  إذن ماان تعااريَ
 !يالتدضر يالَا اي  إلى دضيض الصأيااي  يا كراه ياالاتاال الجان ؟
الاوناي  المدّركا   راثة المعاّراس ي اى -ا جاأ  ين هذا الناؤال تناتثي  التااياب يان الجاذير الثااييا 

 س أال يمكان أن تكاين تَأيارا  ايت لياا  متراكماا  ياان قاياثة إن الاايااين ال تكتأااا الاياياا الدناا  اعايا  ي اى الااثيا
 .ماظيمات الكأت ياالنتأثاث

 اشتهاء األطفال: القضي  الثاني 
قاااث جااار  ( ا ااااا  تدثياااثا  )يااااث تاااثقيق معاااريا الااااااين الجَواااريس يتضااا  أن ثايااا  اعاااتااة األطواااال 

ث التا  تعارين هاذا االعاتااة يا  التَأير يا  أيضيح ي  أااأ  يااث الاكااح يالطا قس يأار مجمييا  مان المايا
أي أياناااط  يكيااال اّصاااب اونااا  )إطاااار يااااث دياجااا  ال قيمااا  ميضاااييي  لااا  ماااا ثا  ي أااار  أعاااكل ليااار مأاعااار 

 .م  طرف قاصر يم نتي ب ال يم ل الرعث الَا   ال د  ل ريض أي الاأيل( يكي   



 4 

ااة الااصاارات يعاااريا  يأرأَاا  مااياث ي ااى األقاال ياا  الاااااينس تاطاايي ي ااى تنااييغ مأاعاار لااثاي  اعاات
المعاار إليااا قأال ق يال يا  الاضاي  األيلاىس إلاى جاااب ( أ-ثاايا   021)ي( 21)ي( 01)التصاأانس ه  المياث 

االب : ))الااايااينتااأريخ ال ياا  ناااأا  يريااثة ماان ايياااا ياا  التاا  تعااير صااراد  إلااى تاادييص األطواا( 51)الماااثة 
 ...((.ا  يالي  التدييص ي ى الطول الصاير يالصايرةيالجث من طرف االب الَاق ن المن مان لاما دصر 

يا   يي  مااأل ذللس ال يَير الاااين اهتماما  كاييا  أالعريط االجتمايي  يالن يكي  الت  ياأاا  تيايرهاا
س ييماا أنااب يا  تدثياث (أيال   22المااثة  -تايير ا يجااب يالاأايل ال وظياين))الديجاتس ني  إعاارت  إلاى عارط 

 .الاكاح الت  أل أاا ذات مضمين جان  إذ تتصل أالانب يالمصاهرة يالرضاي عريط تدري  
 أانااتخثا  األلواااظ الجانااي  أيصااواا لااث  معااّرا الاااااين كمااا ال يمكاان التااضاا  ياان اليلاا  الينياناا 

ثخااايل الاااديل / الماااثخيل ييااااا/ الثياااب/ ال َاااان/ الدااااى/ الااايطة: أدكاماااا  أناناااي  يااا  ميضااايي  الاااديالس يماااااا
/ االاتصااااب /الَاااان(/ قطااا  الَضاااي التاانااا  )لجاااب ا/ ال ماااط/ الم ااايط/ الأَااال المداااا / المداااا  أااااا/ جااا أالدي 
 .الديض/ ا ادال/ ديل ياث الديج أيتيت  ال/ االنتمتاا/ الأكارة

إن هذا اليلا  الجانا  أاألطواال يَاّث اديا  اوناي  ايت ليا  لااا يجيثهاا يا  أل اب المجتمَاات العارقي  
ث ماان اتامجاااا االجتمايياا  اليخيماا  المتمث اا  أاااثر إانااااي  األطوااال يخصيصااا  الااصاارات ماااا  يل داا. يالارأياا 

يااتاال أجناثهن يكرامتان ثين يي  أي إراثةس ياث جار  أدثااا أَماق يا  الطاب الاونا  يي ا  الااوس أااثف 
ااياااااس إلاااى جاااااب تدثياااث أناااأاأاا يتصاااايف أايايااااا ياأتكاااار ياااثث مااان تااياااات الَااا ل الاونااا  لتخويوااااا أي إي

يتعااايي   يالعااا ل كنااايرالااااديف ي الي يأا ضااااي  إلاااى الجاااريح . أماااياث قاايايااا  ييااأيااا  لااارثا مرتكأياااااتايياااثها 
األيضاة التاان ي  ياألمراض الجاني  التا  يمكان أن تصايب الطو ا  يااث تدييجااا أي االيتاثاة ي يااا جانايا س 

يالكاااياأيس يالخااايف العاااثيث يتاااذكر  أالاااذاب يالأكااااة يالعاااَير ياالكتمااااب  ا اااق ياألرقيإاااااا تصاااأ  يرضااا  ل
ا ثمااا  يمداايالت  الاناتيريا يالنا يلي   االجتماييا   يالويأيااياالاطاياة يالمخاايف المرضاي الاَادالاي  الصثم 
أاااذلل يرصاا  الامااي الَااااطو  ياالجتماااي  يالَا ااا  ياقااثة  تركاااا ل ثراناا  أي الوعااال يياااا س يضاا   ياااناالاتدااار

الاذي يَاّث مان الداايق الطأيَيا  ال  داق الطويلا  أَاث أن ن ا أت  س يتاود إلاى ديااة الكأاار مأاعارة يالخ ا  النيي
 . المكتنأ 
اعاتااة أي يعااق  إلاى يجايث اضااطراب جانا  ياثيى أاااذا الصاثث تعاير األثأياات الاوناي  األكاثيميا ي 
  يعاارس ثاا  تراكماات ثرانااات  س جاار  تصااايو  ي مياا  ياا  أياخاار الااارن التاناPedophilia( الأيااثييي يا)األطواال 

 .0111أَث ذلل دتى أ ات ذريتاا أَث الَا  
يااااا  مراجَتااااااا الَاعااااارة لتصاااااايف االضاااااطراأات الاوناااااي   WHOيتداااااثث ماظمااااا  الصاااااد  الَالميااااا  

س أن هااذا االضااطراب يتَ ااق أاالاجااذاب الجاناا  0113الصاااثر ياا  الَااا   7(ICD-10)يالناا يكي  المناامى 
من أدث الجانين أي ك ياما ي  نن ماا قأال الأ اي س يهاي اااثرا  ماا يظاار لاث   لث  أَض الرجال ادي األطوال

الصاااثر ياان  8(DSM-5)كمااا يدااثث الااثليل االدصااام  يالتعخيصااى الخااامس ل ضااطراأات الاونااي  . الاناااة
 س أن هاااذا االضاااطراب ياااأت  مصاااديأا  أخيااااالت يثياياااا  3102جمَيااا  الطاااب الاونااا  األمريكيااا  يااا  الَاااا  
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س (ناا  02أقال مان )عاير ادي أطواال ثين نان الأ اي  ( 1)اني  داثة يمتكررة لمثة ال تال ين ين يكيات ج
ن  يتتواايت مظااهر هاذا االضاطراب مان مجارث الاظار أعااية أي . من المصااأين أا  ها  مان الاذكير%( 15)يا 

 .ال مس المعأيه أي تَري  الضدي س يصيال  إلى االتصال الجان  أمخت ف أاياي 
يااا  ي ااا  الااااوس يالطاااب الاونااا  لتدثيااث أناااأاب اعاااتااة األطواااالس أيلاماااا يَاااديه إلاااى  يييجااث تيجااااان

أنااأاب أييليجياا  إمااا هرمياياا  أي جياياا س يهااذا هااي التيجاا  األضاايق اطاقااا ؛ أمااا التيجاا  الثاااا  األيناا  ااتعااارا  
 :اوني  تتَ ق أَيامل الثااي  يالتاعم س يمااا ما يأت -ييَديه إلى أنأاب اجتمايي 

ثيرا  من الرجال المصاأين أالأيثييي يا تَرضايا  نااةات جاناي  مماث ا  يا  طوايلتا س يأاذلل يصاأ  إن ك -
يااا  الَاااال  الضاادي  مَتاااثيا  ي اااى ضااادي  أخااار  ياا  ن نااا   قاااث تتكااارر لَاااثة أجيااال ي اااى اداااي مكأااايت

 . الأاطن
العااريل الجاناا   إن المصاااب أالأيااثييي يا يمكاان أن يكااين قااث اكتنااب ثايَااا  معاايها  عااثيثا  ل ايمااا  ي ااى -

الخاطما  المتكياا  لثيا  يان مَااى الَم يا  الجاناي س أي أناأب خييا  ال عاَيري  أنأب الصاير الامطيا 
ييكاين األطوااال . المارأة الااضاج س إلاى داث يجاده أي ريأا  مان إقاما  ي قا  جاناي  متياداا " ناطية"مان 

ألن الأدا  يان الايماا  لالأاا  ماا ي . ال يعاكل تاثياثا  " مريداا  "أنأب صااره  يضاَوا  يااصايايا  أاثي   
ياااارتأط أالااااذكير ياااا  مخت ااااف الثااياااااتس لااااذلل ارتأطاااات ممارناااا  الأيااااثييي يا أالرجااااال ال أالاناااااة أعااااكل 

 .أنان 
. لاث  الرجال( أي الاناية يااَاثا  الضامير) psychopathy يرتأط هاذا االضاطراب أاعاتثاث النايكيأاثي  -

يضاااااَف المااااااارات  Self-Esteemرا  الاااااذات كماااااا ياااااأت  يااااا  الاالاااااب متراأطاااااا  مااااا  ااخوااااااض ادتااااا
كما يَّث امطا  مان أامااط الَثياايا  المأطاا  . يتوكل الَ قات م  اعخرين Social Skills  االجتمايي 

دأاطاتاا Passive Aggressiveness( لير المأاعرة)  .الأادث  ين توريغ خمن لمكأيتاتاا يا 
 neurotic ييظااااارين خصااااامك يصاااااأي  ياميينالمصاااااأين أاااااذا االضااااطراب كثياااارا  مااااا يكياااااين ااطاااا -

اكتعاااوت صاا ت مامااا  أااين الأياااثييي يا ييظااامف الاااثما س إذ نااجل الرجاااال  كمااا. psychotic يذهااياا 
المصاأين أ  ثرجات أيطأ ي  اختأارات الاذكاة يالاذاكرةس يكاااي أكثار رنايأا  يا  ثراناتا  قياناا  أالرجاال 

 . الَاثيين
التا  جار  تاعام  الرجال ي اى ييااااس  Cognitive Distortionsا ثراكي  تتصل الأيثييي يا أالتعيهات  -

 .9"الثاي  الجان  ال يمكن ضأط  يال أث من توريا "س أي "األطوال كاماات جاني "كايتااثه أن 
أمااا ياا  ا طااار الااااايا س يااااال إجماااا يااالم  ي ااى ضااريرة مااا  االاتااكااات الجانااي  لفطوااال أكاال 

الصااثرة يان األما  المتداثة " اتواقيا  داايق الطوال"ياث اصت المااثة األيلاى يا  . ي الضماي أعكالاا المأاعرة أ
يدثاات . ((كاال إانااان لاا  يتجااايد الثامااا  يعاارة))أن الطواال هااي  0112يالتاا  صاااثق ي ياااا الَااراق  011110
جتمايياا  يالتَ يمياا  كاياا  التااثاأير التعااريَي  يا ثارياا  ياال))ماان هااذه االتواقياا  الااثيل ي ااى اتخاااذ ( 01)الماااثة 

أماا يا  ذلال ا نااةة ...الم مم  لدماي  الطول من كاي  أعكال الَاف أي الضرر أي ا ناةة الأثاي  أي الَا ي 
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تتَاااااث الااااثيل األطااااراف أدماياااا  الطواااال ماااان جمياااا  أعااااكال : ))أنأاااا( 22)؛ ييمااااا أيصاااات الماااااثة ..((الجانااااي 
معاريا قااااين "يا  ( 12)يتمااث هاذه المااثة أيضااا  أاالرق  يقااث جار  ا((. االناتا ل الجانا  ياالاتااال الجانا 

كماا  ."الجارام  الجاناي "تدات ياايان  سالذي ما يدال ياتظر التعري  يا  مج اس الااياب 11"دماي  الطول الَراق 
ضادي  ناية مَام ا  إذا ماا تَارض لضارر أاثا  أي اونا  أي اجأار ))ماا  أن الطوال يَاّث ( 10) الماثة اصت 

-15)س ييمااا ياقأاات الماااثة ...((تاطاايي ي اى مخاااطر صاادي  أي أثاياا  أي اوناي  أي مَايياا ي اى تاويااذ أيَااال 
 ((.  الدياة من التصب طو   أرضاهاأالنجن مث)) (0

 0110يالااذي صاااثق ي ياا  الَااراق  011112 "الَاااث الااثيل  الخاااك أااالدايق المثاياا  يالنيانااي "أماا 
ال ياَاااث أي ديال إال أرضااا الطااريين المدماا  دياجامااا رضاااة كااام   ال : ))يياا  ي ااى أن( 32)ياصاات الماااثة 

يالتاا  صاااثق ي ياااا  011113" اتواقياا  الاضاااة ي ااى جمياا  أعااكال التمييااد ضااث الماارأة"يأيجأاات ((. إكااراه يياا 
ل مارأة اواس الداق /  يكين لخطيأ  الطول يدياج  أي أثر قاايا ال: ))مااا أن( 01)ي  الماثة  0111الَراق 

 ((.ي  ياث الديالس يدري  اختيار الديلس يي  يث  الديال إال أرضاها الكامل
 

 المرأة لالتمييز ضدها "تعهير: "القضي  الثالث 
اتجات يان (  ثااييا-جاناي )الأ َاث لث  ا ن   النيانا  الاذكيري يااثة مركأا  ثااميا    14"ياثة المرأة"

 .  توايل الجثل  أين هذين الأ َثين ي ى مث  التأريخ االجتماي  لسانانال
يتضاامن الأ َااث الجاناا  لاااذه الَاااثة أن الماارأة ليناات أكثاار ماان ميضاايا جاناا  ل نااتمتاا أي مخ اايق 

اااا يياجأ. ماااتص ل ااذة العااأاي س يلااذلل يجااب تاييااثها أااالمدظيرات لاام  تكتنااب ناا ط  دجااب المتَاا  ياان الرجاال
المااارأة ضاااماا  أاناااتخثا  مناااميات الَوااااف يالدعااام  " تَايااار"يأاااذلل يجاااري . الدياجااا  األيل هاااي إمتااااا الرجااال

 .يالعرف
 :يمكن انتاطاقاا ي  أَض مياث هذا الاااين أاعت " التَايري "هذه الَاثة 

ا  أااذللس الاااااين ال يعااترط أن تدااث  المَاعاارة الجانااي  أرضااى الطااريينس إذ يكواا  أن يكااين الرجاال رالأاا -
اااا  مااان اونااااا ل ماارأااا  أن تمك -ايال  : يجااا   أماااران همااااداااق الاااديل ي اااى الد : ))أي عاااريا  االلتصااااب

يأن ن ال تماَا  إال لَاذر عاري س ل  أماتضى الَاث ي  أي يقت عاةس يايليرها من االنتمتايات الثاأت  
المااااثة  -ديجيااا  إال أأذاااا أن ال تخااارل مااان أيااات ال -ثااياااا  . ال توَااال أي يَااال ياااااي  داااا  يااا  االناااتمتاا

010.)) 
يياا  مااأاال ذلاالس يد اال الاااااين ل ااديل أن يكااين ياياااا  لمااثة نااا س ييدااق لاا  خاا ل ذلاال أن يَاعاار لياار  -

ن الرجال إذا ثأات ا: ))ديجت   ثأات يث  يجدهس أي إن الداا يالأاااة متاادين ل رجال ل أرهاا  ي اى يديلتا 
ها إلى الااضا  لوناخ الَااثس يي اى الااضا  أن يماال الرجال يي  ييب الَان المط قس ي  مرأة أن تري  أمر 

ال يجتا  أي يطة ليرهااا أثاااة ماثة االماااال يا  ينااخس يايطة الرجال د    كام ا  ماان داين المرايَا س يااأنناا
 ((.12الماثة  -يثأت دق الونخ ييرا  ي
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: لأاااة الدياجا يرهن الاااين ااوااق الاديل ي اى ديجتا  أدصايل  ي اى المتَا  الجاناي  مااااس أي عاريا  ا -
. ا كاااات الديجاا  ااعاادا  ذا -أيال  : ال يكااين الااديل م دمااا  أاألاواااق ي ااى ديجتاا  ياا  ادااث  الداا ت اعتياا ))

ذا كااات الديجا  كأيارة يديجااا ا -ثالثاا  .   الناتمتاا ديجااا مااااصايرة ليار قاأ االديج  كاات  اذا -ثاايا  
 ((.031الماثة  -صايرا  لير قاأل ألن ينتمت  مااا

الط ق ال ياثي قاأ   ل رجَ  يا  طالما قضى الرجال يطاره مان ديجتا  الطو ا س يطالماا يدثث الاااين أن  -
التناا  ( 1)طاا ق الصااايرة التاا  لاا  تأ ااغ   -أ: يااناا  إلااى... الطاا ق الأااامن: ))أ ااات ديجتاا  ناان اليااأس

 (.021الماثة  -ط ق اليامن  يال يثة يي  -ب. من يمرها يان  ث خل أاا يمثا  أي اعتأاها  
أما المرأة الخرناة أي الصماة ي  اظر الاااينس يتاثي دااي  أمجرث االعتأاه يياا مان ديجااا ثين الداجا   -

ييمااا لااي قااذف الااديل امرأتاا   ...درماات الماارأة ي ااى الرجاال درماا  ثاممياا  مؤأااثة: ))إلااى أااراهين أي عااايث
 (.(11الماثة  -الخرناة أي الصماة أالداى

ال : ))يقاات تعاااة" إمتاياااا"الدااايق المط ااا  المتاداا  ل ااديلس يااإن الاااااين ال ي دماا  أااايياا  مااأاال كاال هااذه  -
ذا كااااات الديجاا  ال تاااثر ي ااى الصاااأر إلااى أرأَاا  أعاااارس . أرأَاا  أعااار( 2)كثاار مااان يتاارل ماارأتاااا ا يا 

 ((. راأَا   013الماثة  -رأَ  أعارس أي ط قاا يتخ ي  نأي اايَ ى الديل ماارأتاا قأل تما  اال
ييتضامن أن المارأة مؤاثا  يلينات مان جااس ال الماذكرس يلاذلل يجاب " يااثة المارأة"أما الأ َث الثااي  لاا

يااا  تيجاااث منااااياة ألن التراتأيااا  . إقاايااااا أاااثيايتاا األاثييااا  لااام  تتاااذكر إاااااا صاااادأ  الااارد  الاااذي ي اااث الرجاااال
ة أن تناّي  ثيايتااا يتتيداث أالرجال يتادااد يييق كل ذلل ي ى المرأ. العري  ا لاي " نان"يالتمايدات ه  من 

 ".ياقَي "أي ثاييي  " قثني "ل  يتأرر اضطااثه لاا أمنميات ثياي  
هااذه الَاااثة تَّأاار ياان ثياامياتاااا المتيااا  ياا  يااثث ماان مااياث الاااااين الجَوااري التاا  تعاارين النااترقاق 

 :المرأة يتجد  أثيايتااس أاعت 
ثليس هاي التا: )اا إن  يجث ياي من صاوات المارأة دصارا  ثين الرجاليوترض الاااين أن التثليس أي الخث -

راثة التاادييص أااا أأااااا خالياا  ماان الَيااب ما  الَ اا  أيجاايثه أي النااكيت ياان تيصايف الماارأة ل رجاال ياااث ا
يتصاأ  (. (11المااثة  -أياا  ما  الَ ا  أا س أديا  صاار ذلال ناأأا  لاارير الرجال ياقثاما  ي اى التادييص

 يااااا  أيجااايث صاااو  كماااال ال يجااايث لااااا كالعااارف يالجماااال يالأكاااارة ا))تاااثليس يااااث الديجااا  متامااا  أال
لماااار إذا اختاااار الاااديل ال تناااتدق ا))ييااااثها يكاااين الَاااااب أن ت ااال الديجااا   ((.11المااااثة  -ياديهاااا

لياار أن الااااااين ال يدااثث مَاااايير ((. 11المااااثة  -كااان قاااث ثيَاا  اليااااا ييدااق لااا  انااتَاثت  الونااخس يان
اَااا  لمواااايم  العااارف يالجماااالس يكياااف يمكااان تداياااق إجمااااا جااااد  أعاااأااماس يماااا الماصااايث جامَااا  ما
 .الت  يمكن أن تاوت  ي ى ادتماالت ال ااامي   ثأات تثليس الديج " اديها"أمورثة 

: ييَاقب الاااين  الديج  أعثة ثين الرجل إذا ما قررت االمتااا ك ياا  يان الممارنا  الجاناي  ما  ديجااا -
دت الديجا  أماَااا ديجااا مان االناتمتاا أااا مط ااا س ينااط داااا يا  الاواا  يداااا يا  المأيات إذا اعا))

 ((.011الماثة  -يالمياقَ 



 8 

الماااثة  -لاال تاأاال يياااا عااااثة الاناااة ماواارثات يال ماضاامات إلااى الرجاا))أمااا عااريط اليصااي  الَاثياا  يااا -
02.)) 

اا - امي ال يصاا  اكاااح المناا   اكادااا  )...)ن خخاارس إذ ل الماارأة لياار المناا م  أيصااواا دام اا  ليصاام  ثياايتَ 
 (.  (12الماثة  -ثامميا  من لير المن م  مط اا  يالمرتثة ين الثين ا ن م 

 
 استنتاجات

يااإن أرأَاا  انااتاتاجات عااام   يمكاان انااتاراةها ياثمااذس تَاااى  ياااث إجمااال التد ااي ت الوريياا  الناااأا س
نس يماااا يمكااان أن تؤثيااا  هاااذه الااثالالت مااان يظاااامف ايييااا  تتصااال أالااثالالت االجتماييااا  الاااميااا  لااااذا الاااااي 
 :أالدرال النينيينيان  الااث  ي  الَراق

إامااا  س(نااا  أي مناايد  أي ايديااثي أي صاااأم )مماث اا  مدتم اا  إن تعااري  هااذا الاااااين يأي قاايااين أخاار   -0
االجتمااي  يالااضا  الدضااري س إذ يَا  إخ ال  قصثيا  أتمانل الايي  اليطايا  أيصاواا عارطا  جيهرياا  ل نا   

 :أن توَيل هذا الايا من الايااين ياطيي من الاادي  الاوني  ي ى ث ث  يياقب
إيَااد ضااما  مان الثيلاا  لمياطاياااا أاالمتاااا ياان الديجاات المخت طاا  أااين الماذاهب ياألثيااان المخت واا س  -

إلاى  ام  يالمتَااي  يالمتاثاخل ما  اعخاراا المتنالثياي  أي المذهأي  من طاأَ ما يَا  االاتاال أالايي 
 .هيي  صرايي  تدام ي  طارثة ل 

س يأتأاااا كاال مااذهب أي كاال ثياااا  نيترنااخ ياا  يا ااا  الأاااطن أن ا لاا  الااذي تجدماا  الاظاارة إلااى النااماة -
يدكماااا  هاااي ليااار ا لااا  الاااذي يدكااا  لياااره س يألااااا  متديااادين إلاااى أاوناااا  أصااا   يااااذا ناااياو  صاااو  

 .يالطاموي هذا تكريس ل تَصب  اعخر يثياات س يي الاثان  ين مذهب 
 ثياا  الواارث لتأناايس صاايرة ذهاياا  طاموياا  ما ااا  لمذهأاا  أي ثيااا  أمَاادل ياان معاااير المياطااا  ياالاتماااة -

ييتوااااق هااااذا المااااآل المدتماااال ماااا  اليظيواااا  الاثمياااا  التاااا  ثأب ا ناااا   النياناااا  . ادااااي أاياااا  الَااااراقيين
ال التا  " الثيلا  –الايطن "قس إذ نَى يينَى جاهثا  لتاييض كياياا  الطامواا  ي ى ممارنتاا ي  الَرا

 .15تتوق م  أايت  الطارمي  الاامم  ي ى إاتال التوتت يالرثاث 
 
يماااارس هااااذا الاااااااين تميياااادا  ي ايااااا  أااااين الَااااراقيينس إذ يخّيااااره  أااااين األخااااذ أاااا  أي األخااااذ أاااااااين األداااايال  -3

يااث جااة يا  الماااثة . ي اى اداي ااتااام ( المَاّثل 0151لناا   011قا  أي الااااين ر )العخصاي  النااري دالياا  
الماثي  "كا  الطاريين  تنري أدكا  هذا الاااين ي ى الَراقيين أاااة  ي اى ط اب: ))الاااين من معريا( 321)

يهاااذه ثيااية ضااماي  إلاااى يااث  المناااياة ياا  التااضااا  مااا ثا  الاااااين يعااارين ((. أي يكي يامااا" يالمااثيى ي ياا 
س ماا يَاا  تجدما  الاضااة يتوكيال الَاال الداايق  كا  الطاريينااي  األخذ أ  أي يث  األخذ أ  طأاا  لرلأ   مك

اقاا  الَر ماان الثنااتير ( 02)ماا  الماااثة يكاال ذلاال يتَااارض . ل ثيلاا  أيصااواا رايياا  المجتماا  يالماظماا  لعااؤيا 
ين متناايين أماا  الااااين ثين تميياد الَراقيا: ))الت  ثيت إلاى مَياار قااايا  ميداث يداتك  إليا  الاااس الدال 
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اليضاا   أنااأب الجاااس أي الَاارق أي الايمياا  أي األصاال أي ال ااين أي الااثين أي المااذهب أي المَتاااث أي الاارأي أي
التااا  ثياات إلااى تاظاااي  األداايال العخصااي  ل َاااراقيين  مااا ( 20)يمااا  الماااثة  س..((االقتصاااثي أي االجتماااي 

أدااارار يااا  االلتااادا  أاااأديالا  العخصاااي س دناااب ثيااااااتا  أي ماااذاهأا  أي  الَراقياااين: ))أااااااين يلااايس أاااايااين
لداايق  ا يا ن الَاالم مان ( 1)م  الماثة س يض   ين تَارض  (مَتاثاتا  أي اختياراتا س يياظ  ذلل أاااين

التمتاااا  أدماياااا  الاااااااين ثين الاااااااين يهاااا  يتنااااايين ياااا  دااااق   أمااااا الااااااس جميَااااا  نااااياة: ))0121 ا انااااان
الاااثمص  قاااث اجااا  يااا  تداياااقالمَاااّثل  0151لناااا   011يي اااذكر أن قاااااين األدااايال العخصاااي  رقااا   ((.ييااادتم

 اا  الخصيصاي  معاترل ثين أن ي ماثا  الميضيي  لكل هذه التااقضات الثيايا  يالمذهأيا  يا  إطاار قااايا 
لعااريَ  االناا مي  اذا لاا  ييجاث اااك تعااريَ  يمكاان تطأيااا  يايدك  أماتضااى مأاااثية ا))لكاال مكااّين  التعاريَي 

 ((.3-الماثة األيلى  -األكثر م ةم  لاصيك هذا الاااين
 
نااا   05نااايات لساااا س ي 1)إن أدكااا  الااديال يالطاا ق ذات الصاا   أناان الأ ااي  ياا  الاااااين الجَوااري  -2

 لااااةس ناايماليناات تااادي   رأاايااا  أال اجتااااثا  أعااريا  قاممااا  ي اى قيانااات يا ياا  انااأي  قاأ ا  ل ااثدض يا ( ل اذكير
ليناات ميضاا  اتواااق أااين ياااااة العاايَ   تتَااارض ماا  المَرياا  الَ مياا  المنااتارة يالمأاارهن ي يااااس كمااا إااااا إاااا

مااا جاااة الأ ااي س أانااتثااة  الااديال أنان أعاأن تدثيااث ناان ي اا  ياارث ياا  الاارخن أي النااا  الاأيياا  أي اااك .أاوناا 
ان  اينيااميك    إيني ييالَ  : ))يان ياثة الطا ق (2)نايرة الطا قس اعيا  يا   ايضي مي اني ال ميدي اني مي اَثت ا َن  ميا  ييمين  َي تيأ ات    يي ار 

اا ر  ييالَ ميا  ليا    ثيا   أيع  م  يا انَ  ثي ي َ ني دي ا االي أيجي  ا اَن أين  ييضي مي يد  ت  األ  اني ييأ يالي اريهي  ييديض  ان  أيم  َيال  ليا   مي ان  ييتَاقي الَ ا ي ييج  مي يي
ار ا لدايض هاااا الياصاث أا  أالضاريرة أن تكااين الديجا  يا  يمار الطويلاا س إذ يمكان لَاث  الداايض يياث  ا((. ي ن 

 .أن يكين مؤقتا  أي لنأب ايت ل  هيرميا  لث  المرأة الراعثة
 
س إعاارات ماما  ختصا  أاضاايا الاكااح يالطا قالم الجَواري ياث  تد يال المضامين لَاثث مان ماياث الااااين -2

ضاث المارأة  ياالدثراة أايا  اوناي  مَت ا  تناَى لتناييغ التميياد كيريا  أطريركيا  ذاتيا يا  ذ يمتياترة ين يجيث
ذا كاااان مااصاااري. الااصااارات يالراعاااثات التصااااب األطواااال ياناااترقاق الانااااة ياألق يااااتس يعاااريا  الااااااين  يا 

ن اااّرا  أااارض ا لاادا  يا  الااااااين ال  يجاااثلين أااأن األدكااا  الجاناااي  الخاصاا  أااديال األطواااال يالااصاارات لاا  ت عي
يداا  ي ياااا أي يااريل لاااا أاال أيرثهااا أااياا  التاظااي  يتأيااان الدااثيث يدناابس يااإن مجاارث إتاداا  المعاارييي  يلااي 
َ اارف الأعااري المؤاناانس  لرجاال يادااث أممارنااتاا إامااا يَااا  ا أاداا  لدريااات جانااي  يثيااياا  لياار ماأيلاا  ياا  ال

هااا ال مَااى لا  ماا ثا   يَاث  ا لادا  .  الجاناي إلى جااب كياااا تاثخل يا  أااب االضاطراأات الاوناي  يالجارام
 .الاااين ييير قايثة تعريَي   اتاال كرام  الاناة الااصرات

 خاتم 
الايياات  الاذي أاثأ يطاال  تاييريي الَاراق الياي  جاراة التصاثاكل الخيأات الت  يَااياا  ي ى الرل  من

جااثا  لتاراك  قاي  التدضاار يالمياطاا  يالمناااياة  ا  يدياد  ا  اتاجا أيصااواا المتياا  يالراناخ  يالتعااريَات دتاى الاايااين
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ناي  مدايلا  يا ايا  مناتميت  مان  أرمت  أل  يكن التأريخ الأعري: يا خاة الأعري يأر الدمان يالمكانس أقيل
يتجاار الرقياق يالاث ؟ ألا  يكان  ك يريس يالطاااةا  ال يا اي  ألق ي األكثري  المنتضَو  لسي ت من الاأض  

ريخ الَااراق المَاصاار نااي  نااجل مرياار لتيثيااق رلأاا  المجتماا  أالتأاناان ياا  مااأاال إصاارار الناا ط  النياناا  تااأ
 ي ى التيد ؟

ياا ل إأن ياامكاايا ياا  مدايلاا   -أااالوطرة دياااةإذ إاااا  ياااط ين ياان ال–المتأناا مين يظيوااتا  اليديااثة 
يرد اياس  س أيذلل يداق لاا  ثيماا  أن يوعا يايل.  الَال  الد المنار الميضيا المتثيق لاذاالمداط  ي  ه  ي اااثي 

 !أي يارريا االنتن  
 

                                                
أعتق هذا المواي  من الاظري  الماركني س إذ يعير إلاى أن الَ قاات االجتماييا  : False Consciousness اللعي الزائف 1

 (دااين يالَأيااث كالَمااال يالو)يأيضاااة هااذه الطأاااات . الخاضااَ  الطأااااتالنااامثة تتمثاال ي ااى ادااي امطاا  خاااط ة ياا  يياا  
يا ياا  دياال يقاام  الخضايا ياالناتا ل يالايماا   ايمارناياا يالتَميا  التا  يَااين مان هاذا الايي  الداماف يأار التَتاي  يا خوااة

ماااا  ياناااَا  أموااااهي  ماارأااا  التااا  تجناااّثها ت ااال الَ قاااات؛ ي ماااا  أن مااااركس اونااا  لااا  يناااتخث  هاااذا المصاااط   أااال أيلاااى اهتما
 :لمديث من االط اس ي اظر. Commodity Fetishism" صامي  الن َ "ي" االيثييليجيا"كا

 William A. Darity (2008). International Encyclopedia of Social Sciences (Vol 3). Detroit: 

Macmillan Reference. P. 81-82. 

 
 http://www.moj.gov.iq/index.php: الَثل الَراقي ي  ميق  يدارة  الاااين الماعير طأاا  لاك   2

 

: فووي العوورا  األسوولم  السياسووي (. 3102)ياارس كمااال اظماا  : ياا " الادياا  الَ مااياا  يا  العخصااي  الَراقياا " ماالاا   ياظار   3
 . 21 – 31ث  ل ثااي  يالاعرس ك ثار الم: أاثاث يأيريت. رؤي  نفسي 

 
أصاايال  قاااايا  األداايال العخصااي  الجَورياا  يالاضاااة الجَوااريس يريَامااا إلااى " حسوون الشوومر "أييااد يدياار الَااثل الَراقاا     4

يياتناب الايدير العامري .   إلاى مج اس الااياب ل مصااثق  ي ياماا35/3/3102مج س اليدراة الاذي ياياق ي ياماا يأدالاماا يا  
 .يهي من أدداب ا ن   النيان  العيَ س يمرجَ  خي  ال مدمث اليَايأ " الوضي   ددب"إلى 

 

 . س يالمختي  أختم 31/3/3102أتأريخ  (313)س أالَثث طأاا  ل تيضي  الصاثر ين مكتب العيخ الاجو  ي  الاجف    5
 

الرنااامي  الماعااايرة مااان ذلااال الااااااين ثين   اناااخ الصااايال  األصااا ي  لنااايدتوظ الكاتاااب يااااث اقتأانااا  لاااأَض ماااياث الااااااين أ   6
يلايس إلاى كاتاب  الااااين معّراي  هذه المياثس إاما ت انب إلى َأير قث ترث تيلذلل يإن أي إخطاة لايي  أي رك  ي  ال. تصدي 

  .هذه النطير
 
7
   

7
منظمة  لصحة   . (1992) تنرف ا اضطراراتاا الفيةر ة  الةرت   ة: المراجعة العاشرر  لتصنرف ا الري لأل لاضررا    

 .ترجم  وحدة لصطب لصنفسي بكلي  لصطب بجامع  عين شمس باصقاهرة. لصعاصمي ، لصمكتب لإلقليمي صشرق لصمتوسط
 
8
   Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders- Fifth Edition. (2013). Washington,  DC 

:American Psychiatric Association. 

 

http://www.moj.gov.iq/index.php
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9
 :من لإلطالع يُنظر صمزيد  

  Wikipedia Encyclopedia (2014). Pedophilia. www.en.wikipedia.org/wiki/pedophilia#ICD-

10_and_DSM 

 
/ 3/1س يأثأ اواذها ي  31/00/0111ي  35/22ارها أار  ايتمثتاا الجمَي  الَام  لفم  لمتدثة" اتفاقي  حقل  الطقل" 10

 (.21)أميجب الماثة  0111
 

11
http://www.protectionproject.org/wp-: "قانلن حماي  الطفل العراقي"معريا   

Law_20101.doc-Draft-ploads/2010/09/Iraq_CPcontent/u 
 

يا  ( 3311)المارق  أارارهاا  الجمَيا  الَاما  لفما  المتداثة تا  ايتمث" العهد الدللي الخاص بالحقل  المدني  لالسياسوي "  12
 .0111كااين األيل 

 
س 011/32فما  المتداثة أارارهاا المارق  الجمَي  الَاما  ل اس  ايتمثتا"تمييز ضد المرأةالاتفاقي  القضاء على جميع أشكال " 13

 . 0111كااين األيل   01ي  
 

رؤيوو  : فووي العوورا  األسوولم  السياسووي (. 3102)يااارس كمااال اظماا  : ياا " ا ناا   النياناا  يياااثة الماارأة"ماالاا   ياظاار     14
 . 353 – 325ثار المث  ل ثااي  يالاعرس ك : أاثاث يأيريت. نفسي 

 

الَااثث  -ميقاا  الداايار المتمااثن س ماعاايرة ياا "فووي المدينوو  العراقيوو  الرثاثوو سوويكلللجيا تنتووا  "أَااايان ياظاار ماالاا  ل كاتااب     15
 . 3102/ 0/ 33 – 30س ي  3111ي  3111أاثاثس الَثثان  -جريثة المث  س يي (4342)
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