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 كممة العدد

و من دواعي سرورنا عندما نلمس في طلبتنا ان
االعزاء جهد ابداعي يرفل بمعاني العلمية والثقافة 
ليسهم بواحد من اداوره في صدق انتماء الطالب 

الجامعي لكليتو, وان ىذا الجهد تتوافر فيو 
ه ,وااا اان بذرة طيبة في مسير الخصائص اعال

العلم والثقافة فاليسعنا اال مباراتو ودعمو ليكون 
حافزا لطلبتنا بأخذ دورىم وعلى اافة الصعد , ان 

بة اليتنا الجريدة االلكترونية ىي نتاج علمي لطل
زاخرا بالمعلومات ومعطى ألبواب الجريدة ليكون 

شذرات مبثوثة تفيد القارئ العزيز فضال عن 
اسهامها في التالحم مع ىذا الوطن المعطاء ليكون  
ال شخص عالم بدوره وواجبو وليكون نبراسا في 

طريق من اراد الظلم لو, فبالعلم تسمو االمم 
ح علمي ووطني وبالثقافة ترتقي االجيال لبناء صر 

عال البنيان مغدق الجذور مثمر في نتاجو .واغتنم 
ىذه الفرصة لحث طلبتنا االعزاء على اثراء ىذا 

 االبداع وادامتو ومن اهلل العون والتوفيق 

 
 
 

 

 

 
  

 

                                                     هيئة التحرير

                                                                          اٌزؾش٠شسئ١ظ ١٘ئخ  /أ.د خ١ٍفخ أثشا١ُ٘ اٌز١ّّٟ

                                                               / ِذ٠ش اٌزؾش٠شأ.َ.د ػالء اٌذ٠ٓ ِؾّذ ؽّذاْ 

                                                                                                                                  / األششاف اٌٍغٛٞ َ.َ عجبسِؾّذ ِٙذٞ

                                                                                ػٍَٛ ع١بع١خ /  / ػال طجبػ ػٍٟ

 أٌفٕٟأألخشاط أٌزظ١ُّ ٚ

  

l 

/   اٌضالصبء                1438عّبدٞ األٚي / 23  

عش٠ذح اٌىزش١ٔٚخ )ٔظف شٙش٠خ(  رظذس ػٓ و١ٍخ اٌمبْٔٛ ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ              

 اٌؼذد اٌضبٌش 

2017-2016                     

 جامعة ديالى



 -------------------------------------------------------------------------------------  
 

   2     
  

 2017 الجريدة أأللكترونية / كمية ألقانون وألعموم ألسياسية
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

دكتوراه أطروحة مناقشة في يشارك بريسم علي احمد الدكتور  

 
 
 

شبسن األعزبر اٌّغبػذ اٌذوزٛس ادّذ ػٍٟ ثش٠غُ فٟ 

ِٕبلشخ عبٌت اٌذوزٛساٖ شؼ١ت ٘الي جبعُ ػٓ أعشٚدزٗ 

اٌّٛعِٛخ )اٌخ١ش اٌجبسٞ ششح صذ١خ اٌجخبسٞ وزبة 

ٚرذم١ك. جشد إٌّبلشخ فٟ و١ٍخ اٌٍجبط( دساعخ 

ثغذاد ٚلذ رُ لجٛي  –االِبَ األػظُ اٌجبِؼخ 

                                           ااالعشٚدخ ثذسجخ ِغزٛف ٚثزمذ٠ش ج١ذ جذ

 

 

ٔشش اٌذوزٛس جالي ػجذهللا خٍف وزبثب ثؼٕٛاْ )أّٔبط اٌصشاع اٌغ١بعٟ 

 ٚاٌزغٛس اإلثذاػٟ فٟ شؼش اٌجٛا٘شٞ(

  

 

    

 خٍف ػجذهللا جالي اٌذوزٛس اٌّغبػذ االعزبر ٔشش

 ٚاٌزغٛس اٌغ١بعٟ اٌصشاع أّٔبط) ثؼٕٛاْ وزبثب

 اٌىبرت ف١ٗ رٕبٚي( اٌجٛا٘شٞ شؼش فٟ اإلثذاػٟ

 اٌذىِٛبد ِغ اٌجٛا٘شٞ ِٙذٞ ِذّذ اٌشبػش صشاع

 األٚي ف١صً ثبٌٍّه ثذءأ   اٌؼشاق ػٍٝ اٌّزؼبلجخ

 ثؼجذ ٚأزٙبءا اٌضبٟٔ ٚف١صً ثغبصٞ ِٚشٚسا

 اٌّشدٍخ رٍه خالي شؼشٖ ِش ٚلذ لبعُ اٌىش٠ُ

 ثؼذ ف١ّب إٌمبد ٌذٜ شىٍذ دبدح ثّٕؼغفبد

 اٌجٛا٘شٞ شؼش رغٛس ػٍٝ ٌٍٛلٛف ِّٙخ ِذغبد

 اٌزم١ٍذ ث١ٓ ثبٌزأسجخ صُ ثبٌزم١ٍذ ثذأ اٌزٞ

 الع١ّب اٌفؼٍٟ اٌزجذ٠ذ ِشدٍخ صُ ٚاٌزجذ٠ذ

 إٌمبد اجّغ ٚلذ اٌجٛا٘ش٠خ اٌذذاصخ ٔذٛ رذٛي ٔمغخ رّضً اٌزٟ ثشاؽ ِشدٍخ

 ٚاٌزشاو١ت اٌٍغخ صؼ١ذ ػٍٝ اٌجٛا٘شٞ شؼش عٛسد لذ اٌغ١بع١خ االدذاس اْ ػٍٝ

           . ٚاٌمبف١خ اٌشؼشٞ ٚاٌٛصْ ٚاٌصٛس
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صذس دذ٠ضب وزبة ٌٍذوزٛس ػالء 

     اٌذ٠ٓ ِذّذ دّذاْ

ٔشش األعزبر اٌّغبػذ اٌذوزٛس ػالء اٌذ٠ٓ ِذّذ 

ثؼٕٛاْ: )ِٛأغ اٌزشل١خ )اٌزشف١غ( فٟ وزبثب 

ِجبي اٌٛظ١فخ اٌؼبِخ(، ٠زىْٛ اٌّإٌف ِٓ صالس 

فصٛي رُ اٌزغشق فٟ اٌفصً األٚي ِٕٗ اٌٝ: ِٛأغ 

ِٕخ اٌؼالٚح، اِب فٟ اٌفصً اٌضبٟٔ فزغشق اٌٝ: 

اٌّٛأغ اٌؼبِخ ِٓ اٌزشل١خ )اٌزشف١غ(، أِب اٌفصً اٌضبٌش فمذ رُ اٌزغشق ف١ٗ 

   خظ١فخ اٌؼبِبصخ ِٓ اٌزشف١غ فٟ ِجبي اٌٛاٌٝ: اٌّٛأغ اٌخ

   

 

 اٌــــؼـــــّـــً اٌزغٛػٟ

 

لبِذ ِجّٛػخ ِٓ عالة،و١ٍخ اٌمبْٔٛ ٚاٌؼٍَٛ 

اٌغ١بع١خ ثبالشزشان فٟ اٌّجبدسح اٌزٟ 

اعٍمزٙب و١ٍخ اٌمبْٔٛ ثشػب٠خ سئبعخ جبِؼخ 

د٠بٌٝ. ٚوبْ اٌٙذف ِٕٙب رٛص٠غ ثٛعزبد 

ٚرُ رٛص٠ؼٙب ٌذػُ اٌمٛاد األ١ِٕخ اٌؼشال١خ 

فٟ ِٕبعك ِزؼذدح فٟ ِذبفظخ د٠بٌٝ. ٚثٛجٛد 

اٌغ١ذ ػ١ّذ اٌى١ٍخ اٌّذزشَ اٌذوزٛس خ١ٍفخ اثشا١ُ٘ ػٛدح اٌز١ّّٟ. اٌزٞ 

ٚوبْ ٲلػالَ اٌى١ٍخ اٌجصّخ ا١ٌّّضح فٟ ٔمً ٚلبئغ  .سافمٕب عٛي ا١ٌَٛ

اٌّجبدسح. ٚرّذ ٘زٖ اٌّجبدسح ثٕجبح ٚثجٙٛد اٌّشزشو١ٓ ف١ٙب ِٚغبػذٖ اٌمٛاد 

 األ١ِٕخ اٌّٛجٛدح فٟ اٌغ١غشاد ٌزغ١ًٙ ِّٙخ ػٍّٕب. ٔمذَ ٌُٙ اٌشىش ٚاالِزٕبْ

  اٌجش٠ذح االٌىزش١ٔٚخ اٌخبصخ ثبٌى١ٍخ اٌٝ ٔشش ِجبدساد اٌغالةٚٔشىش ٚٔشىش 

 ِّضً و١ٍخ اٌمبْٔٛ ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ /ػض اٌذ٠ٓ ػٍٟ ِغٍُ /لبْٔٛ / ِشدٍخ ساثؼخ
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     / و١ٍخ ا٢داة اٌغبِؼخ اٌؼشال١خأ.َ.د.ػٍٟ ٠بع١ٓ ػجذهللا 

                                          

اٌؾذٚد اؽذٜ اوجش رؼذ ئداسح 

اٌزؾذ٠بد فٟ صِٕٕب ٘زا فٟ ػبٌُ 

٠زؼبفُ ف١ٗ دٚس اٌؼٌّٛخ ، ؽ١ش 

اطجؼ ػجٛس األشخبص ٚاٌغٍغ 

ٌٍؾذٚد اٌذ١ٌٚخ اعًٙ ِٓ اٞ ٚلذ 

ِؼٝ ، ٚرغزف١ذ لٜٛ االس٘بة 

ٚػٕبطش اٌغش٠ّخ إٌّظّخ اٌزٟ 

رغٍه ػجش اٌؾذٚد ِٓ رٛاػغ 

لذساد اعٙضح اٌذٌٚخ األ١ِٕخ 

اٌجش٠خ ، ِّب  اٌّؼ١ٕخ ثأِٓ اٌؾذٚد

٠ؼشع صػضػخ األِٓ اٌذاخٍٟ ، 

ِغزٙذفخ ثزٌه خبطشح اٌذٌٚخ 

اٌشخٛح ، ِغججخ وٛاسس الزظبد٠خ 

ٌٚىٟ  . ٚأغب١ٔخ ثبٌغخ األصش

٠زؾمك ٌٍذٌٚخ إِٔٙب ٚاعزمشاس٘ب 

     ٠زٛعت ػ١ٍٙب ادسان ئْ إِٔٙب 

                                          

                                                                                           

اٌذاخٍٟ ٠جذأ ِٓ ؽذٚد٘ب اٌذ١ٌٚخ ، ِب ٠غزذػٟ ئ٠غبد اٌؾٍٛي اٌّج١ٕخ ػٍٝ  

ئعزشار١غ١خ أ١ِٕخ شبٍِخ ٌٍذٌٚخ ٠ٕذسط ػّٕٙب أِٓ ؽذٚد٘ب اٌجش٠خ ، 

ٚرؾظ١ٕٙب ِٓ ئْ رخزشق ِٓ لجً ػٕبطش االس٘بة ٚاٌّٙشث١ٓ 

ٓٚاٌّزغ١ٍٍ ٚاٌؼشاق وغ١شٖ ِٓ دٚي إٌّظِٛخ اٌؼب١ٌّخ ٠زأصش ثغٍّخ ِٓ  . 

اٌزٙذ٠ذاد األ١ِٕخ االِش اٌزٞ ٠غزذػٟ ػشٚسح أ٠غبد ٔٛع ِٓ اإلعشاءاد 

اٌزٟ رٕذسط ػّٓ أؽبس اإلعشاءاد األ١ِٕخ اٌشا١ِخ اٌٝ أداسح ػجؾ اٌؾذٚد 

 ٚص٠بدح فبػ١ٍزٙب ، ثبٌزؾٛي ِٓ اإلعشاءاد اٌزم١ٍذ٠خ فٟ ػجؾ اٌؾذٚد اٌٝ

رـج١ك ثشاِظ )اٌؾذٚد اٌزو١خ( ٚ٘زا ال ٠زؾمك اال فٟ فً ِٛاوجخ 

اٌزـٛساد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزم١ٕبد اٌؾذ٠ضخ اٌّزّضٍّخ فٟ أػذاد أعٙضح أِٓ ِذسثخ 

رٕبؽ ثٙب ؽّب٠خ أِٓ اٌذٌٚخ ثىً ِزـٍجبرٙب ِٓ ِؼذاد ِشالجخ اٌىزش١ٔٚخ ، 

اٌزٟ  ٚرغ١ٍؼ ، ٚلٛح ثشش٠خ ِذسثخ ، وزٌه ئػذاد اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌزشش٠ؼبد

رغُٙ فٟ دػُ اٌغٙٛد اٌشا١ِخ اٌٝ أداسح ػجؾ اٌؾذٚد . ٚعشػبْ 

ِب٠ٕؼىظ اصش رٕف١ز ٘زٖ اإلعشاءاد ػٍٝ ػجؾ أِٓ اٌؾذٚد ، اٌزٞ ٠ّضً 

اٌؾّب٠خ اٌفؼبٌخ ٌألِٓ اٌٛؽٕٟ اٌزٞ ػبٔٝ ِٚبصاي ٠ؼبٟٔ ِٕٗ اٌؼشاق ، 

ٚاٌّزّضً ) ثؾشوخ ػٕبطش االس٘بة ػجش اٌؾذٚد ٚرٙش٠ت األعٍؾخ 

   د ٚاٌّزفغشاد ، ٚاالِٛاي اٌّض٠فخ ٚاٌزغبسح غ١ش اٌّششٚػخ ٚاٌّخذسا

                          (اٌّض٠فخ  ٚاالِٛاي  

 

أدارة ضبط الحدود البرٌة ودورها فً تحقٌق 

 األمن الوطنً فً العراق
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                                                                                                           ػجبط ػجذ اؽّذ / ِبعغز١ش صساػٟ / و١ٍخ اٌضساػخ 

                                                         

  

ان نتكلم عن صلب الموضوع لنبحث فً الذي كتب علٌه ان ٌولد فً مجتمع شرق الكرة االرضٌة فً مجتمع العرب و خاصة المجتمع العراقً ان  قبل

النسان ٌتقٌد ببعض التقالٌد و االعراف و المبادئ السابدة فً هذا المجتمع لننظر الى انفسنا بشكل جوهري مالذي ٌضعف الكٌان الجوهري الشخصً ل

فً القرى العراقٌة وخاصة التً ٌسود فٌها طابع الثقل المجتمعً ألحدى عشابرها تجد هناك صفات فً ابناء هذه القرٌة  ( العراقً ) الرٌفً و الحضري

ٌة حقٌقة ، ٌقوم ال ٌمتلكها الكثٌر مندرجة من مبادئ اسالفهم السامٌة و تصرفاتهم الٌومٌة و خاصة مجالسهم المٌتمزة و التً ٌعتبرونها مدارس اخالق

االجتماعً رب االسرة فً الرٌف بتربٌة ابناء غالبا على تنمٌة طابع القٌادة المجتمعٌة او قٌادة االسرة للتغلب على صعوبات الحٌاة و اخذ المركز 

والتً ال تتجاوز حدود التقالٌد ان المناسب له و لعابلته وهذه ٌتوارثونها ابا عن جد آخذٌن بنظر االعتبار مبدأ القوة المهٌمنة على مجتمعه المحٌط 

كأحدى ركابز  امتالك ابناء القرى لهذه لمبادئ ادى الى تمكٌنهم من احتالل مراكز علٌا فً المجتمع بشكل عام و قاد الدولة الى االعتماد على العشابر

ته لذلك نالحظ اغلبهم تبوبوا مفاصل قٌادٌة فً دفة الحكم بناء الدولة الحدٌثة بأعتبار ان العشٌرة و زعٌمها ذو ثقل مجتمعً و هو من ٌنقً ابناء عشٌر

جاوز و سواء كانت عسكرٌة ام سٌاسٌة ، لكن بالتالً نقطة الضعف المنبقة من تسنمهم لهذه المناصب هً استغالل بعضهم للنفوذ و استفحال طابع الت

و تمٌزوا به ابناء القرى فهٌمنة هذه لظاهرة ادت الى نمو الفروق ظاهرة ) الفصل غٌر المشروع (وضعف مبدأ التسامح الذي أتو به شٌوخ العشابر 

هذا مختصر الطبقٌة و استغالل كٌان الضعٌف ضرب النظام العام عرض الحابط من قبل شباب تلك القرى و العشابر و بالتالً سٌادة الباطل بالخفاء ، و 

لرصٌنة التً ورثوها لنا و تعد هذه الظاهرة احدى اقوى اسباب اتشار الفساد فً مؤسسات تقالٌدنا االصٌلة ومبادئ اجدادنا ا للواقع الحالً فقد تجاوزنا 

و بالتالً  الدولة ) مؤسسات الدولة ال تعنً الحكومة (اما عن المجتمع الحضري فمما ال شك فٌه هم اقرب الى ماٌحدث فً العالم من تطورات تكنولوجٌة

رٌقة تنشأتهم غالبا ما تتم بتنمٌة تفكٌره على كٌفٌة قٌادة االسرة وتحمل مسؤولٌة االسرة فقط وكٌفٌة هم على اطالع دابم على هذه التطورات،لكن ط

بناء تقوٌم نفسه ، وٌترك لممارسة هواٌاته و هو غٌر مجبر فً نفس الوقت ان ٌرتبط بمجالس الضٌافة التً تحصل فً الرٌف وهً مدارس بالنسبة ال

ور دوامة حٌاته فً مسؤولٌات محدودة مع قضاء فابض وقته اما للهو او ممارسة هواٌته او فً اماكن التروٌح عن لذلك نالحظ سكان الحضر تد .الرٌف

صب ، وهذه النفس ،واذا حصل احدهم على مصل اداري فً الدولة سٌفتقر الى قوة االدارة و بذات الوقت هو غنً بمبدأ البٌروقراطٌة وعدم استغالل المن

ب ذلك جنوح اغلب شباب المناطق المتحضرة الى هواٌة كرة القدم لكن لٌس ممارستها بل تشجٌع االندٌة االوربٌة بطرٌقة الحالة لٌست كثٌرة سب

تجاوزت حدود المعقول وتحولت الى عبودٌة ، وهذا ما حصل فً مجتمعنا الحالً ، وبعضهم انساق الى طرق محضورة فً مجتمعنا ،نستخلص مما 

الضعف ادت الى ضعف االنتماء الوطنً و تقهقر االرادة الذاتٌة لدى الشاب العراقً ،وال اتكلم عن لجمٌع بل البعض ان  سبق فً كال الشرٌحتٌن نقاط

و  بناء مؤوسسات الدولة المدنٌة او االنخراط فٌها ٌتطلب رجل ذو خبرة قٌادٌة و مصقولة مبادبة بالحرص والنقاء و صفات كرٌمة وحب لمواطنة

ن الناتجة من بٌبة نشأته ووالدته ، بحٌث ال تزول هذه المبادئ او تضعف امام الرشوة او الهواٌة او العاطفة ، سنبنً بذلك مجتمع النتماء و قوة الكٌا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          متماسك و قوي و بالتالً ٌنتج قادة ناجحٌن فً كل المٌادٌن .ال نطٌل الكالم لكننا اختصرنا ماكان ٌنبغً ذكره ومن هللا التوفٌق

عهيها وما هلا ما االجتماعي انتىاصم مىاقع✆  

لشباب الرٌفً والحضري فً ضعف دور ا

  سسات الدولةبناء مؤ
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 دٛساء ػجبط ػٍٟ/ ِشدٍخ ساثؼخ / ع١بعخ

 

 

 - ٠٢٢٢ اٌخبسج١خ اٌج١ٛث١ٌٛز١ى١خ ٚاال٠ٌٛٚبد اٌذاخ١ٍخ ٚرمشاع١خاأل ث١ٓ اٌجٛر١ٕ١خ سٚع١ب

 جبءد ثذ١ش. اٌشٚع١خ اٌخبسج١خ اٌغ١بعخ صؼ١ذ ػٍٝ جزس٠خ رذٛالد األخ١شاْ اٌؼمذاْ شٙذ ٠٢٢٢

 ِذ١غٙب ٚفٟ اٌؼب١ٌّخ سٚع١ب ِىبٔخ فٟ أصشد دبعّخ ِٕٚؼغفبد أٔمالثبد شىً ػٍٝ اٌزذٛالد ٘زٖ

 اٌغ١بعخ فٟ اٌمشاساد أرخبر ػ١ٍّخ ػٍٝ ثصّبرٙب ٚرشوذ اٌج١ٛث١ٌٛز١ى١خ ٚث١ئزٙب األل١ٍّٟ

 االِجشاعٛس٠خ ِىبٔزٙب اٌفزشح ٘زٖ خالي اٌغٛف١ز١خ سٚع١ب فمذد فمذ.  اٌشٚع١خ اٌخبسج١خ

 سأط ثٛر١ٓ أعزالَ ٚػٕذ( ٩٣٣٩ - ٩٣٩١) اٌغٛف١ز١خ اٌذمجخ خالي ثٙب رّزؼذ اٌزٟ اٌؼظّٝ

 سٚع١ب فٟ عذش٠خ ٌّغبد رشن(  ٠٢٢٢) ِٕزصف فٟ اٌذذ٠ضخ األرذبد٠خ سٚع١ب فٟ اٌّغإ١ٌٚخ

 ِإصشح وبسصِبر١خ شخص١خ ِٓ اِزٍىخ ٌّب ٚاٌذاخ١ٍخ اٌخبسج١خ ع١بعزٙب ٚفٟ اٌّؼبصشح

 أٚ اٌجذ٠ذ ثبٌم١صش ٚصفخ دذ اٌٝ ر٘جٛا ُِٕٙ اٌىض١ش٠ٓ اْ ٌذسجخ.  اٌشٚط اٚعبط فٟ ِٚمٕؼخ

 اٌجٍذ ِٓ سٚع١ب ٠ٕمً اْ رّىٕخ لص١شح فزشح خالي ٚفٟ اٌٛاعؼخ اٌغٍغبد صبدت اٌغٍغٛٞ اٚ

 فٟ ارسػٙب ثّذ رمَٛ ِزضٔخ خبسج١خ ٚع١بعخ لٛٞ الزصبد ٚرٚ ِشوضٞ ثٍذ اٌٝ اٌّشزذ اٌضؼ١ف

 د١ش وج١شح الزصبد٠خ لذسح رٚ سأعّبٌٟ ثٍذ اٌٝ ِخزٍف اشزشاوٟ ثٍذ ِٚٓ اٌؼبٌُ لبساد وبفخ

 ػذح ٚاصذس اٌٛع١ٕخ ا٘ذافخ خذِخ فٟ ٚعخش٘ب اٌشٚع١خ ثبٌشأعّب١ٌخ ل٠ٛخ صالد ثٛر١ٓ ػمذ

 ِخبثشاد سجً أٗ ٚثّب. اٌشٚط اٌّغزضّش٠ٓ ٌصبٌخ وج١شح ِشٚٔخ ف١ٙب االعزضّبس رخص لٛا١ٔٓ

 اٌّخبثشاد جٙبص ِٓ ٚػٕبصش ػغىش٠خ ػٕبصش ػٍٝ اٌجذ٠ذح اٌذٌٚخ رشى١ً فٟ أػزّذ فمذ عبثك

 وً فٟ ػ١ْٛ ٌٗ ٚأصجذذ اٌذٌٚخ ِفبصً وبفخ ػٍٝ اٌذذ٠ذ٠خ لجضزخ فشض ٌزٌه اال١ِٕخ ٚاالجٙضح

 ٌٚزٌه . ٚاٌضمبف١خ ٚاال١ِٕخ ٚاٌؼغىش٠خ االلزصبد٠خ أشغزٙب ٚثىبفخ اٌذٌٚخ صٚا٠ب ِٓ صا٠ٚخ

 ٚٔشٜ.  ٌٍذٌٚخ اٌّضبد االخزشاق ِذبٚالد فٟ اٌغشث١خ اٌّخبثشاد أجٙضح أِبَ اٌغش٠ك لغغ

 دٍت فٟ األِش٠ى١خ اٌّزذذح اٌٛال٠بد ػٍٝ أداسرٙب سٚع١ب فشضذ ٚلذ عٛس٠ب فٟ أدذاس ِٓ ِبجشٜ

 ِبثٕبٖ ٠جذٚ ٚ٘زا أٌذ١ٌٚخ أِش٠ىب ِىبٔٗ ػٍٝ اٌّغزمج١ٍخ ٌذغبثبرٗ خغ١ش رٛجٗ ٚ٘زا.

 اٌزٟ ٚاِش٠ىب أٌضِٓ ِٓ ػمذ٠ٓ ِٕز.  اٌٛادذ اٌمغت ثٕظش٠خ أِش٠ىب فٟ اٌجذد اٌّذبفظ١ٓ

 اٌذ١ٌٚخ أِش٠ىب ِىبٔٗ رشاجغ ثبٌذ١ًٌ رج١ٓ اٌّبضٟ اٌؼبَ فٟ أدذاس صالصخ ٚدذس. الرمٙش

 لجً ِٓ ثأعزمجبٌٗ ِىزف١ب ألٚثبِب ػجذهللا اٌغبثك اٌغؼٛدٞ اٌٍّه أعزمجبي ػذَ-٩ ِب٠ٍٟ ٟٚ٘.

 ِإرّش أؼمبد ػٕذ -٠ أٌصالح ٚلذ فٟ اٌٍّه ثأْ ألٚثبِب ٚأػززس اٌغؼٛدٞ اٌخبسج١خ ٚص٠ش

 -٣ دٌٚخ سئ١ظ( ٩٢) دْٚ ِٓ ألٚثبِب اٌذّشاء اٌغجبدح رّذ ٌُ اٌص١ٓ فٟ االلزصبدٞ اٌؼشش٠ٓ

 أِبَ اٌؼبٌُ فٟ اٌجشائُ ٚساء ثأٔٙب اِش٠ىب ٚأرٙبَ أٚثبِب ثشزُ اٌفٍج١ٕٟ اٌشئ١ظ ل١بَ

   .اٌذٚيعبءسؤ

 مقال فً السٌاسة 
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 عباس الخضر التمٌمً    

  الغغة الرريية اغاريت اقرب لغة سامية اىل)لغة  

 

رٕمغُ اٌغٗ اٌىٕؼب١ٔخ اٌغب١ِخ اٌٝ شّب١ٌخ ٚجٕٛث١خ . ٚاالٌٚٝ رّضٍٙب 

اٌٍٙجٗ االٚغبسر١ٗ ٟٚ٘ ٌغٗ وٕؼب١ٔٗ لذ٠ّخ وبْ ٠زىٍُ ثٙب فٟ ِذ٠ٕخ اٚ 

غبس٠ذ اٌزٟ رمغ ثؼذ رغؼخ و١ٍِٛزشاد ِٓ ِذ٠ٕخ االرل١خ شّبال ػٍٝ 

ِصبدفٗ. ٟٚ٘ الذَ ٌغٗ  ٩٣٠٣اوزشبفٙب عٕٗاٌغبدً اٌغٛسٞ ٚلذ رُ 

اثجذ٠ٗ ػضش ػ١ٍٙب فٟ اٌشبَ ارا وزجذ ثبٌخظ اٌّغّبسٞ ػىظ اٌغٗ 

االوذ٠خ اٌزٟ رغ١ش ػٍٝ إٌظبَ اٌّمغؼٟ. ٌٍٚزذ١ًٌ ػٍٝ شذٖ رالدُ 

االٚغبس٠ز١ٗ ثبٌؼشث١ٗ . ٔٛسد ٘زٖ اٌمغؼٗ اٌشؼش٠ٗ فٟ ٍِذّٗ )وبسد( 

ٟ وزبثٗ اٌّٛعَٛ ة ))ِالدُ د١ش ػٕٟ ثٕشش٘ب اٌذوزٛس أ١ٔظ فش٠ذٗ ف

 . ٚأعبع١ش ِٓ أٚغبس٠ذ(( ٚف١ٙب ٠خبعت اٌٍّه )وبسد( ِذجٛثزٗ دٛس٠خ

اشٍٛ ثصف ػٕٗ دثذٍّٟ أي ٠زٓ دثششرٟ أة ادَ ٌٚذ شفخ ٌىبسد ٚغٍُ ٌؼجذ 

اعٍٛ ثصفبء ػ١ٕٙب  :اي وبسد ٠خظ ٚدٍُ ػجذ اي ٚ٘ذسد ٚرذش٠ش اٌّؼٕٝ

٘جٕٟ ا٠ب٘ب ثششٟٔ ثٙب اثٛ اٌجشش ٌٚذ عفبح ٌىبسد ٚغالَ ٌؼجذ ثذٍُ هللا ٚ

                     (افبق( ػجذ اي ٚارأ ٘ٛ ٘ذس )رُٛ٘)ا٠ً وبسد خظ ٚدٍُ 

  

  مقال يف الغغة الرريية
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      رٚ اٌفمبس ػٍٟ ٘بشُ

 

 اثٓ ص٠ذْٚ إٌبصش ال اٌشبػش

 

فشع أدثٗ، ٚعبد شؼشٖ، ٚػال “فٟ عبٔجٗ اٌشؼشٞ ٚإٌضشٞ، فمذ 

شأٔٗ، ٚأـٍك ٌغبٔٗ، فز٘ت ثٗ اٌؼغت وً ِز٘ت، ْٚ٘ٛ ػٕذٖ 

وً ِـٍت... أِب عؼخ رسػٗ، ٚرذفك ؽجؼٗ، ٚغضاسح ث١بٔٗ، ٚسلخ 

ؽبش١خ ٌغبٔٗ، فبٌظجؼ اٌزٞ ال ٠ٕىش ٚال ٠شد ، ٚاٌشًِ اٌزٞ ال 

فّب “ٚال ٠ؼذ .ؽزٝ أٔٗ عٍظ راد ٠َٛ العزمجبي اٌّؼض٠ٓ ٠ؾظش 

عّغ ٠غ١ت سعال ُِٕٙ ثّب أعبة ثٗ ا٢خش، ٌؾؼٛس عٕبٔٗ، ٚعؼخ 

ٚئرا وبْ ِفَٙٛ األد٠ت ٠شًّ ٍِىزٟ اٌشؼش ٚإٌضش فمذ  ”١ِذأٗ

وبْ أثٛ ا١ٌٌٛذ طبؽت ِٕضٛس ِٕٚظَٛ“ ٚعغ اٌج١بْ ٔظّب  ...

جؾش رأٌفٗ، ٚشؼش ١ٌظ ٚٔضشا، ئٌٝ أدة ١ٌظ ٌٍجؾش رذفمٗ، ٚال ٌٍ

ٌٍغؾش ث١بٔٗ، ٚال ٌٍٕغَٛ الزشأٗ، ٚؽق ِٓ إٌضش غش٠ت اٌّجبٟٔ 

فٟ ٚئرا وبْ اثٓ خٍذْٚ لذ ػمذ اٌفظً  ”. شؼش األٌفبف ٚاٌّؼبٟٔ

فٟ أٔٗ ال رزفك اإلعبدح فٟ فٕٟ ” اٌشاثغ ٚاٌخّغ١ٓ ِٓ ِمذِزٗ 

إٌّظَٛ ٚإٌّضٛس ِؼب ئال ٌأللً فاْ اثٓ ص٠ذْٚ ِٓ رٌه األلً 

ّغزضٕٝ اٌزٞ ارفمذ ٌٗ اإلعبدح فٟ فٕٟ إٌّظَٛ ٚإٌّضٛس ِؼب، اٌ

ٌٚؼً اٌغٍّخ األخ١شح ِٓ ِمزجظ اثٓ ثغبَ اٌغبثك، رشلٝ ثٕضشٖ 

ئٌٝ أفك اٌشبػش٠خ، فٟ عجك ٍِؾٛف ٌشٚاد لظ١ذح إٌضش 

ٔظّٗ ػٕذ “اٌّؾذص١ٓ، ٌٚؼً ٘زا اٌؾىُ ف١ٗ سد ػٍٝ ِٓ ٠إوذ أْ 

زا ِغٛغب ألْ أرغبٚص سأٞ ٚسثّب ٠ىْٛ ٘ ”. إٌمبد أعٛد ِٓ ٔضشٖ

إٌمبد ؽٛي اثٓ ص٠ذْٚ فٟ شؼشٖ ٚٔضشٖ، ألعزغٍٟ سأٞ اثٓ ص٠ذْٚ 

ٔبلذا فٟ اثٓ ص٠ذْٚ شبػشا ٚٔبصشا، ؽ١ش ٚعذرٗ خالي سعبئٍٗ 

٠ؼمذ ِمبسٔخ ِٕٚبفغخ ث١ٓ ف١ٕٗ، عبػال شؼشٖ فٟ وً ِشح ٠غبس ِٓ 

ٔضشٖ، ف١زذخً ثمظ١ذح، ِّب ٠ٛؽٟ ثبعزشؼبسٖ ٘ٛ ثأْ شؼشٖ ال 

٠زفٛق ػٍٝ ٔضشٖ، ئْ ٌُ ٠ىٓ اٌؼىظ ٘ٛ اٌظؾ١ؼ، ٠ٚزغٍٝ ٠ىبد 

رٌه ؽ١ٓ ٠مٛي فٟ سعبٌخ ٚعٙٙب ئٌٝ ِظفش اٌذٌٚخ أثٟ ثىش اثٓ 

ٌّٚب اؽشد ٘زا إٌضش ٌؾغٓ ارغبلٗ، ٌٚز ِغبلٗ، “: ... األفـظ 

٘ضد إٌظُ أس٠ؾ١خ عزة ٌٙب ثؼٕبٔٗ، ٚػبسػٗ فٟ ١ِذأٗ ٠ٚمٛي 

“ :فٟ سعبٌزٗ اٌغذ٠خ ئٌٝ اثٓ عٙٛس رٛاٌذ غشس ٘زا إٌضش،  ٌّٚب

ٚارغمذ دسسٖ، فٙض ػـف غٍٛائٗ، ٚعش ر٠ً خ١الئٗ، ػبسػٗ 

إٌظُ ِجب١٘ب، ثً وب٠ذٖ ِذا١٘ب، ؽ١ٓ أشفك ِٓ أْ ٠ؼـفه 

ٚئرا وبٔذ ٘بربْ اٌفمشربْ لذ  ”. اعزؼـبفٗ، ٚر١ًّ ثٕفغه أٌـبفٗ

عبلّٙب اثٓ ص٠ذْٚ ر١ّٙذا ٌالٔزمبي ِٓ إٌضش ئٌٝ اٌشؼش فٟ 

جب ٠ىْٛ ّٔٛرعب ٌٍّؼبسع، وّب اٌّٛلف إٌمذٞ سعبٌز١ٗ، فاْ غبٌ

اٌّٛؽٟ ثزفؼ١ً ٔضشٖ ػٍٝ شؼشٖ غ١ش خبف، ألْ اٌّؼبس أْ 

اٌّشجٗ ثٗ ػبدح ألٜٛ ِٓ اٌّشجٗ، ٚاٌّؾغٛد ألٜٛ ِٓ اٌؾبعذ، 

ٚرأع١غب ػٍٝ ٘زا ٚران أعٛؽ ٌٕفغٟ ػٍٝ اثٓ ص٠ذْٚ اٌشبػش 

 ٚأسوض ٕ٘ب ػٍٝ اثٓ ص٠ذْٚ إٌبصش 

 مقال يف انشعر واننثر
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       ػجذ اٌىش٠ُ صؼجبْ اٌؼج١ذٞ / لبْٔٛ / ِشؽٍخ صب١ٔخ

 

ٟ اٌزفى١ش اال٠غبثٟ ٚرـ٠ٛش اٌزاداالعزمالي ف     

                                                                                                                                                       

ٌُٙ ؽزٝ ٌٛ أطجؾذ ٚؽ١ذاً ال رزشدد فبٌٛؽذح أفؼً ِٓ أْ  جه ٚ رّغه ثّجبدئه ٚ ال ٚال رأثٌٗٛ سأ٠ذ اٌغ١ّغ ػذن ٚاألٌٛاْ غ١ش ٌٛٔه ٚاٌىً ٠ّشٟ ػىغه ال رزشدد آِشٟ ٚساء لٍ

شٞ ٚرمغ١ُ اٌـجمٟ ٚرمغ١ُ رؼ١ش ػىظ ٔفغه السػبء غ١شن ٠ؾزبط اإلٔغبْ أؽ١بٔبً ئٌٝ رفغ١ش ِمٕغ ٌّب٠غشٞ ؽٌٛٗ ،فج١ّٕب اٌشخض ٘ٛ فٟ ث١ئخ ِؼ١ٕخ ٠غٛد٘ب اٌؼجبة اٌفى

ٚرى٠ٛٓ اٌّغزّغ ػبدحً ِٓ ؽجمبد، ٚوً ؽجمخ ثذٚس٘ب رزىْٛ ِٓ فئبد، فبٌـجمخ اٌٛعـٝ ِضالً رزىْٛ ِٓ فئخ د١ٔب  ٚرؼبسة ٚ ٌزّبعبد االخزالف اعضاء اٌّغزّغ ٚاالعشح أ٠ؼبً.

ٚٔض٠ذ "اٌـ١ٓ ثٍخ " أخزالف  ِٚزٛعـخ ٚػ١ٍب ٚ٘ىزا ثبلٟ اٌـجمبد. رإدٞ اٌٝ "رفى١ه" ٚأٔؾالي لٛح "اٌٛؽذح.."ٚ اػّؾالي : عٛاء االداسٞ،الزظبدٞ،ع١بعٟ ٌٍّغزّغ .

ذاخ١ٍخ اٌؼ١ّمخ اٌزٟ رؾزٛٞ ػٍٝ أعشٔب ف اٌغبئذح ٚاٌزمب١ٌذ ٚاألفىبس اٌّش٠ؼخ فٟ ث١ئخ رؼب١ٔٗ ِب رؼب١ٔٙب ِٓ أصِبد..رـّظ األش١بء اٌّجزىشح ف١ٕب ٚاٌزٟ رإصش ػٍٝ أفىبسٔب اٌاالػشا

ٍجٟ اٌزٟ خٍـذ اٌؾبثً ثبٌٕبثً ..فٍزاٌه ارا أسدٔب اْ ٔجذأ ثزغ١ش اٌٛالغ ٚؽم١مزٕب . ٚأٌّبعبٖ اٌّإٌّخ دفبع ٚاعزضّبس وً عٙخ ػٍٝ ػٍٝ سػب٠ٙب عٛاء وبْ ِٓ إٌبؽ١خ ئ٠غبثٟ أٚ ع

ٌّٛعٛد ٚال ٕٔغٝ اٌـّٛػ فبٌٛالغ ٚرؾم١ك األؽالَ ٚرـ٠ٛش )اٌؼبَ(.. ٠غت اْ ٔجذأ ثبٔفغٕب ٚٔىْٛ ِظش١٠ٓ ػٍٝ اٌزٕف١ز "عبػخ االخزالف" ٔؼًّ ٚٔفىش ػّٓ اٌج١ئخ اٌّٛعٛدح ا

ٗ ِغ إٌفٛط.ف١غت اْ ٔغزمش ثشخظ١خ رار١خ ٚأفىبس خبطخ ِغزّذح ِٓ اٌّؼشفخ اٌؼبِخ ٚال ٔؾىُ ٚٔمشس ٚٔشخض األفشاد ٚاالؽٛاي اال ثزأٟٔ سغُ أعب١ٌجخ ِٚشاسرٗ ٚػذَ ِغبٔغز

ٌمج١ٍخ ،اٌّز٘ج١خ ،اٌـبئف١خ.. فأْ ّؼ١خ ،اٚرّؼٓ ٚرفى١ش اٌغ١ٍُ ٚاٌّغشد ٚٔذسط:اٌفىشح،اٌىالَ ،االّساء ، األفؼبي ، ثأوضش ِٓ صا٠ٚخ ٚثشخظ١خ رار١خ خبطخ ٚال ٔزأصش ثؼٛاًِ اٌّغز

ُ أع١بد رارُٙ ٚ٘ٛح اٌزٞ ٠ؾذد ِظ١شٖ االٔغبْ ١ٌظ ثبٌؾ١ٛاْ رغ١ـش ػ١ٍٗ غشائضٖ أٚ أفؼبالرٗ ٚرغ١شٖ شٙٛارٗ اٌشر٠ٍٗ اْ االٔغبْ خٍمٗ هللا رؼبٌٝ ثأؽغٓ اٌزم٠ُٛ اْ اٌجشش ٘

َػجَذ الأفىبسٖ ثأػّبٌٗ ثأفؼبٌٗ ٌغٙخ َٚ ًُ فالَ(" فجؼذ اْ عّؼٕب٘ب، ػ١ٍٕب  ثٕفغخ ١ٌٚظ ٘ٛ ػجذ.الع١بدٖ  ُُ ٔٛس ٚاٌغٙ ِؼ١ٕخ.. "فبعذح" فأْ اٚي اٌىٍّبد اٌزٟ رؼٍّٕٙب ١٘خ")اٌؼٍ

اْ األفىبس ئِب أْ رٛطٍه ٌٍمّخ أٚ أْ رزشوه فٟ اٌمبع، ٌزاٌه اؽشص ػٍٝ اؽشد األفىبس  -1رـج١مٙب ٚاٌؼًّ ػ١ٍٙب فأْ:))ؽٍت )"اٌؼٍُ"(..فش٠ؼخ ػٍٝ وً شخض ((. فٍٕجذا

١ٌظ فٟ اٌفشً ٚاخزالق األػزاس ج١خ ٚرجٕٟ األفىبس اال٠غبث١خ اٌٙبدفخ اٌـّٛؽخ إٌبعؾخ ثبٌّؼشفخ فٟ ِٕٙبط ؽ١بره ٚ ٌزٕغؼ ٠غت اْ رىْٛ ِجذع فٟ اٌّؾبٌٚخ ٚ اإلعزّشاس اٌغٍ

ؽبسة ٔفغه ٚاؽىُ ػٍٝ داخٍه -2اٌؼـبء ٚاإلٔغبص. ٚأؽشص ػٍٝ اْ شؼٛسن ثبٌشػب ٚاألِبْ اٌؼبَ.. ٠ؼذاْ ِٓ أُ٘ اٌؼٛاًِ اٌّّٙخ فٟ رؾم١ك اٌٙذف ٚؽّٛػ ٚاٌشغجخ فٟ 

-3.اٌؾىّخ : أفُٙ ٔفغه اشزغً ثاطالؽٙب ٚرـ٠ٛش٘ب.  ٚاعؼً ِٓ راره فٟ ٔفظ اٌّٛلف لجً اْ رم١ُ ا٢خش٠ٓ أٚ ِغبٌخ ِؼ١ٕخ الْ ٌٛ اثظشد اٌزاد ٌؼشفذ ٔفغه وُ وٕذ ػبٌّبً 

ٌٕؾبٚي ػٍٝ اعزضّبس٘ب ثّب ٘ٛ أفؼً ِٓ عٛاٖ ِٓ االػّبي .فبْ رىجش ثبٌؼّش ٘ٛ شٟء ئعجبسٞ، أِب أْ رىجش ثبٌؼمً فٙٛ أْ وً صب١ٔخ ِٓ اٌذل١مخ ٘ٛح ٔؼّخ أػـب٘ب هللا رؼبٌٝ ٌٕب فب

رغذ فغه ٚؽّٛؽه ال رشزشٞ فمذ شٟء ئخز١بسٞ.الشا وزت ػٍَٛ صمبفخ ...ثب١ٌَٛ ال ٠مً عبػزبْ ؽبٚي اْ رزـٛس ِٓ افىبسن ِؼشفزه صمبفزه ػ١ٍّزه. فبٌضمبفخ طفخ رىزغجٙب ثٕ

شص ػٍٝ ِخبٌـخ أً٘ اٌجؼغ سغُ طغش عٕٗ ٠فبعئه ثٕؼغٗ ٚ أعٍٛثٗ ،، ٚاٌجؼغ ا٢خش سغُ وجش عٕٗ،،٠ٕبلشه ف١ظذِه ثظغش ػمٍٗ . اٌؼمٛي رإصش ٚ رزأصش ثجؼؼٙب فبؽ

فمٛد فٟ اٌّبػٟ، ؽزٝ ال ٔفمذ اٌّٛعٛد فٟ اٌّغزمجً ٚال ٔغٝ اْ ال ٔفىش فٟ اٌّ  "ال سؤ٠خ ٌّٓ ال ٠ٛعذ ٌٗ صمبفخ " اٌؼمٛي اٌشاعؾخ، إٌبػغخ، اإل٠غبث١خ، اٌّزفبئٍخ.فبْ:

خز ِؼه فٟ ا٢خشح ال ٌٟٚ ٚال ٚٔؼٍُ اْ ٌٓ ٔأخز ِؼبٔب عٜٛ اػّبٌٕب )ِبد٠خ ،ِؼ٠ٕٛخ(اٌـ١جخ ،ٌٚٓ ٔزشن ئال أخاللٕب ٚعّؼزٕب، فبؽشص ػٍٝ ؽغٓ اٌؼًّ .اٌؾىّخ ثأْ ال رأ ٚاٌؾبػش 

٘ٛ اٌزٞ ٠ؾذد اعٍٗ ِٚغزٛاٖ فٍٕؾشص ػٍٝ اْ ال رإصش ػ١ٍٕب ثؼغ ِٓ اٌؼم١ٍبد اٌّزغّذح ٚاٌّزخٍفخ ٚإٌّؾـخ فمذ صاي صِٓ شش٠ه ٚال ؽزٝ ؽضة أٚ ػش١شح. اخ١شاً ثأْ االٔغبْ 

ٕؾٗ أٔذ ال رٕغٝ أٔذ لجـبْ عف١ٕزه ١ٌٚظ ٕ٘بن شخض أٚ ِىبْ أٚ شٟء ٌٗ عٍـخ ػٍٝ أفىبسن ِبٌُ رّ  اٌزخٍف ٚ ٚاؽزىبس اٌزمذَ اٌفىشٞ.ٚٔؾٓ فٟ صِٓ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌزـٛس ،

رفبئً ٚوٓ ِفؼّب ثبألًِ ٚاال٠غبث١خ ٚرٛلغ ؽذٚس أِٛس ع١ذح ا١ٌَٛ ٚغذا ِٚذٜ ؽ١بره،آِٓ أْ ٚعٛدن ٔؼّخ  رٌه، فىش ثا٠غبث١خ، اخزش أفىبسا رغّٛ ثه ألٔه عزظجؼ ِبرفىش ثٗ.

بٔذ فشٚفُٙ أفؼً ِٕه ٚأخفمٛا ٕٚ٘بن أٔبط وبٔذ فشٚفُٙ أعٛأ ثغغ إٌظش ػّب رؼشػذ ٌٗ،رزوش ٘زا:ٕ٘بن أٔبط و ٚوٛٔه ؽ١بً عؼبدح، ٚرغٕت أٞ ِؼزمذ لبئُ ػٍٝ اٌخٛف،

 حِٕه ٚٔغؾٛا.اٌظشٚف ِفزشق ؽشق ٚأٔذ ِٓ ٠خزبس، فارا أسدد ش١ئبً،ارؼت العٍٗ. فال ػزس ٌّٓ ادسن اٌفىش

ثقافةمقال يف ال  
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    علً / علوم سٌاسٌة / رابعة عالصباح

 

خلق الخالق البشر و فضلهم على كثٌر ممن خلق اشد تفضٌال ،والقى بالروح فٌهم قبل تكلٌمهم فً السماء قبل االرض .ثم طردوا الى 

ورت وتحضرت االسفل النهم لم ٌفهموا قول الخالق فً السماء قبل االرض.فساح البشر فً االرض متوحشا بٌن قاتل ومقتوال الى ان تط

جٌناته بعض الشٌا حٌنها اعاد الخالق التكلم معهم.فكلم كثٌرا من االقوام فتاهت استهتارا به فهناك من حرقهم وهناك من هدم و ردم 

،الى درجة ان بعض الملحدٌن وصفوا هذا باالسطورة كلم الخالق عباده رغم الحاد بعضهم،فهناك من هدى جٌناته فساروا بهداٌته 

عن الى االبد وهم ال ٌشعرون وهذا هو اخطر ما فً الوجود هو ان تعٌش وال تعرف من اي صنف انت الى ان تدرك القبر ! وهناك من ل

ًً ٌحترم كالم الخالق كما ٌحترمه الغرب. ولٌس كالذٌن ٌطعنون  ومن ٌتصف بالحداثة والتطور الذي ٌتصف به المجتمع العلمً الراق

قول العلمً رغم ان حججهم قابلة لالطاحة فالفرق بٌن المؤمن والملحد أن المؤمن ألحد بكل اآللهة بالقول السافر ظانٌن انهم ذروة ال

فهنا الفرق ٌكون بٌن المؤمن والملحد هو كالفرق بٌن الغرور والتواضع  .وترك واحداً منها بٌنما الملحد ألحد بكل اإللهة بدون إستثناء

اسه بمحورٌة وأهمٌة وجوده فإستسلم لوهم كٌان ٌعطٌه اإلحساس بأن هناك من خلق و بٌن النضج والهوى فاألول لم ٌتخلص من إحس

الوجود من اجل سواد عٌونه لٌعتنى به وٌرصده وٌرزقه وٌرتب له األمور فهو من األهمٌة بمكان ....أما الملحد فقد أدرك أنه جزء من 

وجودٌة فى خضوعه لقوانٌن المادة والطبٌعة سوى أنه إمتلك  الطبٌعة كمفردة من مفردات الحٌاة بدون أى مٌزة إضافٌة عن أى وحدة

وأن أكثر ما ٌلجأ إلٌه الملحدون فً االحتجاج إللحادهم هو أن المؤمنٌن بوجود الخالق لم ٌعطوهم على وجوده حجة  .وعٌاً متقدماً 

ٌدعً وجوده هو المطالب بإعطاء الدلٌل مقنعة. لكنهم حٌن ٌفعلون ذلك ٌفترضون أن األمر الطبٌعً هو عدم وجود الخالق، وأن الذي 

على وجوده. لماذا ال ٌكون العكس؟ لماذا ال ٌكون األمر الطبٌعً هو األمر الذي ٌؤمن به جماهٌر الناس والذي ٌجدون له أصالً فً 

.....وال ٌهاجم دٌانة  االسالمنفوسهم، وأن الذي ٌشذ عن هذا هو المطالب بالدلٌل؟ فالغرٌب هنا ان اغلب من ٌدعً االلحاد ٌهاجم ....

اخرى فلم نر ملحدا هاجم الٌهودٌة او النصرانٌة او البوذٌة او دٌانة اخرى مما ٌدل على ان هؤالء لٌسو مالحدة حقٌقٌٌن الن الملحد 

لم  الحقٌقً الملتزم بعقٌدته ٌحترم عقٌدة االخرٌن وال ٌتعرض لها بالسب و السخرٌة و االزدراء فان الملحدٌن ٌحترمون انفسهم

ٌتعرضوا بسوء لالدٌان) ٲالزدراء و السخرٌة ٌأتً دابما من اطراف حاقدة تعانً من ازمات و اضطرابات نفسٌة( .....وفً نهاٌة حدٌثً 

سٲختتم موضوعً واتمنى اكون قد افدتكم بشٌا بسٌط لهذا الصراع الذي لم ٌنتِه. فالحمدهلل دابما وابدا الذي جعلنا من امة االسالم 

الى الخٌرومحبه ومن نبٌنا نبً الرحمة والذي هدانا لهذا ولو اله لما كنا لنهتدي. فمحبة وسالم وامن وامان الى مسلمٌن  سمحة داعٌة

             العالم جمعاء ....مع محبتً لڪم 

                          

صشاع أصٌٟ       ◢  ◣ 
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 ؽ١ذس اؽّذ / لغُ اٌمبْٔٛ / اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ_ِغبئٟ 

 

  ثٕبء اإلٔغبْ✾

 

 رؾزٛٞ وبٔذ اٌظؾ١فخ فٟ ٚسلخ ثاخشاط لبَ اثٕٗ ِٓ ةاأل رؼت ٚؽ١ٓ.. ِؼب٠مزٗ ػٓ ٠زٛلف ٌُ اثٕٗ ٌىٓ. حاٌغش٠ذ أ٠مش ْأ ٠ؾبٚي ةألا وبْ

 ع١جمٝ ٔٗأ ػبٔب طؾ١فزٗ ٌمشاءح ػبد صُ اٌخش٠ـخ رغ١ّغ ػبدحئ ِٕٗ ٚؿٍت اثٕٗ ٌٝئ ٚلذِٙب ٖطغ١ش عضاءأ ئٌٝ فّضلٙب اٌؼبٌُ خش٠ـخ ػٍٝ

 اٌخش٠ـخ رشر١ت ػبدأ ٚلذ ١ٌٗئ اٌـفً ػبد ؽزٝ  دلبئك رّش ٌُ ٔٗأ الئ ، ا١ٌَٛ ٌجم١خ  ثٙبًً  الِشغٛ اٌـفً
 !! ؟ اٌغغشاف١ب رؼٍّه ِهأ وبٔذ ً٘..  الثٕٗ ٚلبي ةألا ءيفزغب 

 .أ٠ؼبً  اٌؼبٌُ ثٕبء أػذد االٔغبْ ثٕبء أػذد ٚػٕذِب ، اٌٛسلخ ِٓ خش٢ا اٌٛعٗ ػٍٝ ٔغبْئ طٛسح ٕ٘بن وبٔذ ٌىٓ..  ال:  ئالً لب اٌـفً دفش
 ا٢ْ ؽزٝ األعًّ اٌؼجبسح ٌٚىٕٙب - ػف٠ٛخ ػجبسح وبٔذ

 " أ٠ؼبً  اٌؼبٌُ ثٕبء أػذد اإلٔغبْ ثٕبء أػذد  ػٕذِب "  اإلٔغبْ ثٕبءُ  ٘ٛ فبألُ٘.
 ؟ اٌشغشح ػٍٝ ثمٟ ،فىُ اٌـ١شاْ ُِٕٙ( 3) ٚلشس شغشح ػٍٝ ػظبف١ش( 4)  ٕ٘بن وبْ ئرا: ؽالثٗ  األعزبر عأي اٌّذاسط ئؽذٜ فٟ

  االٔجٙبس ،فىبْ ػظبف١ش( 4) ثمٟ اٌزٞ: ٚلبي اٌـالة اؽذ ِؼُٙ اخزٍف ٚفغبٖ( ٚاؽذ) اٌغ١ّغ فأعبة
 ...رٕف١زٖ ال٠ؼٕٟ اٌمشاس ٚارخبر  ؽبسٚا رمً ٌُٚ لشسٚا لٍذ ٌمذ:  فمبي ؟ رٌه و١ف األعزبر فغأٌٗ
 . ثبٌفؼً اٌظؾ١ؾخ اإلعبثخ ٚوبٔذ

 اٌّغبٌظ فٟ ٔغِٛب ،رغذُ٘ اٌشٔبٔخ ٚاٌىٍّبد اٌشؼبساد ِٓ اٌىض١ش ؽ١برُٙ فٟ ،رغذ ثبٌفؼً األشخبص ثؼغ ؽم١مخ رٍخض اٌمظخ ٘زٖ

 ...اٌؾم١م١خ ؽ١برُٙ فٟ وزٌه ١ٌغٛا ،ٌىُٕٙ
       (آخش ش١ئ رفؼً ٚأه ش١ئ، رمشس أه) (  ٠فؼً ٚاٌم١ًٍ ٠زىٍُ اٌىض١ش

  .ٚاٌّشاعؼخ ٚاٌزظؾ١ؼ اٌزؼذ٠ً ؽ١ش،  سطبص ثمٍُ آسائه ٚاوزت،  ٚاٌٛػٛػ ٚاٌضجبد اٌشعٛؿ ؽ١ش، عبف ثمٍُ ِجبدئه وزتأ
 أخٟ ٠ىْٛ ػٕذِب طذ٠مٟ أؽت ،ٚ طذ٠مٟ ٠ىْٛ ػٕذِب أخٟ أؽت:  لبي أخبن أَ طذ٠مه أوضش رؾت ِٓ ؽى١ّب عأٌٛا

. 

 فىش ؽش✾

 . ٔظبفزٙب ػٍٝ فٍٕؾبفق  غ١بثٕب فٟ الرّٛد اٌزٟ اٌشٚػ ٟ٘ أخاللٕب 
 . ؽ١برٗ فٟ االؽزشاَ ػٍٝ ٠زشثٝ ٌُ ألٔٗ ، خٛفب األدة ٠فغش اٌجؼغ

  .أؽالِٗ ٌجٕبء ثزٛف١فه اؽذُ٘ ،ع١مَٛ أؽالِه ثجٕبء رمُ ٌُ ئرا
 . اٌغٕخ ٔفغه إلدخبي ثبٌغؼٟ ٚلزه الؼٟ.  إٌبس ع١ذخً غ١شن أْ إلصجبد اٌغؼٟ ِٓ ثذي
 . ٌّغْٕٛ عالػ وّٕؼ ٌغبً٘ اٌؾش٠خ ِٕؼ الْ ، اٌغًٙ ٠ٕزٟٙ ؽ١ٓ اٌؾش٠خ رجذأ

 .ِغــبء وً إٌــَٛ اٌٟ ػ١ّــشٖ عــجمٗ ِــٓ ؽبال إٌبط أعـــؼذ
 .فٕب اإلطغبء فغؼً... فٓ اٌمٛي ثؼغ ئْ

 اٌؼذي ئٌٝ ثؾبعٗ ٔؾٓ.. اٌؼذي الرؼٕٟ اٌّغبٚاح
 . 

 اثزغُ✾
ػبئٍخ ٌٗ رىْٛ اْ ٠زّٕٝ ِٓ فٕٙبٌه..ػبئٍزه ِغ رغٍظ ػٕذِب اثزغُ .  

ػًّ ػٓ ٠جؾش ِبصاي فبٌىض١ش..ٌؼٍّه رز٘ت ػٕذِب اثزغُ  . 
األصّبْ ثأغٍٝ ششائٙب ٠زّٕٝ ِٓ فٕٙبٌه..ٚػبف١خ ثظؾخ الٔه اثزغُ  . 
طبٌؾب ١ٌؼٍّٛا اٌؾ١بح ٠زّٕٛا فبألِٛاد..رشصق ؽٟ ألٔه اثزغُ -  

.  

 ثقف نفسك
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 ألست فردوس كاظم العبٌدي    

 

....*افىبس الثذ ِٓ إٌظش ا١ٌٙب     

جضءا   ِٓ اٌّؼبٔبح فٟ د١برٕب . ِٚٓ ٠زٌٛٝ اٌّغإ١ٌٚخ ٘ٛ اٌزٞ   الٔٙب  عزخفف

٠فىش ثشادخ اٌّٛاعٓ. ٚدً االصِبد اٌزٟ ثبرذ ِغزؼص١خ ٚال٠ّىٓ دٍٙب ٚال٠ٛجذ ِٓ 

٠فىش ثذٍٙب. ِضال  دال  الاصددبِبد اٌغشق ٚسفغ اٌضغٛعبد ػٓ وبً٘ اٌىض١ش ِٓ 

هللا ػ١ٍٕب ثٛجٛد ٔٙش٠ٓ  اٌّٛظف١ٓ ٚاٌّٛاع١ٕٓ ...اٌّالدخ إٌٙش٠خ ...ٌمذ أؼُ

ػظ١ّ١ٓ ُ٘ دجٍخ ٚاٌفشاد .. ٚاعزغالي اٌّالدخ إٌٙش٠خ رٛفش ٌٕب ِغبدخ وج١شح 

ِٓ اٌشٛاسع ٚرم١ًٍ ػذد اٌغ١بساد ٚػذَ اٌضغظ ػٍٝ ششعخ اٌّشٚس ٘ٛ اعزخذاَ 

اٌّالدخ إٌٙش٠خ ِٓ وشوٛن اٌٝ ثغذاد ٚاٌٝ ِذبفظبد اخشٜ ٟٚ٘ ػ١ٍّخ رذزبط اْ 

اٌّغزٍضِبد اٌّغٍٛثخ ٚاظٓ ا١ٌٍّبساد اٌزٟ رصشف ػٍٝ ٔفىش ثٙب ١ٙٔٚئ ٌٙب 

ِشبس٠غ ١ّ٘ٚخ االجذس ثٙب اْ رذً ٘زٖ االصِخ. ٚاالرفبق ػٍٝ ِشبس٠غ ٌٙب ِشدٚد 

ج١ذ ٚا٠جبثٟ ٌٍّٛاعٓ ٚرٛف١ش ا٠ذٞ ػبٍِخ رشًّ وض١ش ِٓ اٌشجبة اٌز٠ٓ ٠ؼبْٔٛ 

سدٍخ ِٓ اٌجغبٌخ ِٚٓ إٌبد١خ اٌجّب١ٌخ رٛفش سادخ ٔفغ١خ ٌٍّٛاعٓ ٚرؼزجش 

ٔٙش٠خ ع١بد١خ ٌٍّٛاعٓ اٌزٞ ٠ىبد اْ ٠ٕفجش ِٓ اٌضغٛط اٌزٟ اٌم١ذ ػٍٝ ػبرمٗ 

ِغ . اْ شبء هللا اوْٛ لذ افذرىُ ثش١ئ ثغ١ظ ِٓ افىبسٞ ٚرزُ اٲلعزفبدح ِٕٙب ....

     ِذجزٟ

 النقل الهنري وتفعيهل
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 ؽبِذ اٌؾّذأٟ            
 
 
 
 
 

 

انذي تباع نىحاته االٌ باملاليني اندوالراث وعاش وياث فقري دوٌ اٌ  0981،  0981فاٌ جىخ نىحت نهفناٌ اهلىنندي 

يبيع نىحت واحدة وكاٌ يعىنه شقيقه انذي يشتغم بعزض انهىحاث انفنيت نهبيع ثى يزض جىخ يزض املىث بعد اٌ اقاو 

واجلنىٌ عهى انفناٌ جىخ فًاث يف  شقيقه يعزض اخري نهىحاث فهى ينجح يف بيع نىحه واحدة فتكاثزة َىباث اآلمل

 انسابعت وانثالثني يٍ عًزة وهى يقىل نشقيقه يتحسزآ نى أَك حتى اسرتددث مثٍ االدواث انيت أشرتيتها يل
  

 وراء كم نىحة حكاية


