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 وزارج انرؼهيى انؼاني وانثحث انؼهًي

 جايؼح ديانى

 كهيح انقانىٌ وانؼهىو انسياسيح

 قسى انؼهىو انسياسيح 
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حْمهِ الرَّحِيم

مِ اهللِ الرَّ
 بِسْ

يا أيها الىاس أوا خلقىاكم مه ذكر و اوثى و جعلىاكم 
شعىبا وقببائل لتعارف وان اكرمكم عىد اهلل اتقاكم ان اهلل 

 عليم خبري
 
  معَِليه الَعظِيال اهلله  صَدقَ                              

 احلجراتسورة 

 (31أية )
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 شكر وتقدير
تكم االحرراو و انرقذير , يسرني اٌ ارفغ اطذق و اخهض كهًاخ 

انفاضهح )زينة ػثذ هللا ( انري كاند ػىنا  نألسرارجانشكر و انؼرفاٌ 

ني تؼذ هللا في انجاح يشروع انرخرج و انحظىل ػهى درجح 

 انثكانىريىش في انؼهىو انسياسيح

 

 

واٌ يرفضم ػهيها   سائم هللا ػس وجم اٌ يحفظها ويسذد خطاها

 تانخير حيث كاند
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 قائًح انًحرىياخ

 انظفحح  انؼنىاٌ 

 أ االيح انقرآنيح

 ب االهذاء

 ج شكر و ذقذير

 1 انًقذيح
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 هواه أُْوف 

 
 بّ٘ظاُاّٜل إ اػلاك ٛن اُجؾش أٍُّٞٞ ثـ)اُؼْبئو اُؼواه٤خ ٝ اصوٛب ػ٠ِ 

ا٤َُب٢ٍ اُؼواه٢( هل عوٟ رؾذ اّواك٢ ك٢ ٤ًِخ اُوبٕٗٞ ٝ اُؼِّٞ ا٤َُب٤ٍخ ك٢ 

 عبٓؼخ ك٣ب٠ُ ٝٛٞ عيء ٖٓ ٤َٗ ّٜبكح اُجٌبُٞه٣ًٞ ك٢ اُؼِّٞ ا٤َُب٤ٍخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أُْوف                                                              

 ا.ّ.ك.ى٣٘ت ػجل هللا                                                       

 اُزٞه٤غ                                                      

 6172/     /      اُزبه٣ـ                                                      
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 اُجؾش أ٤ٔٛخ

اُجؾش ك٢ ًٕٞ اُؼْبئو ٖٓ أُٞا٤ٙغ أُٜٔخ اُز٢ عبءد ٖٓ اعَ ؽَ  أ٤ٔٛخر٘طِن 

االهزٖبك٣خ ٝا٤َُب٤ٍخ ٝ  األٕؼلحاُز٢ ٣ٔو ثٜب اُؼوام ػ٠ِ ع٤ٔغ  األىٓبد

 . األىٓبدٝ رلاػ٤بد ٛنٙ  اصأهاالعزٔبػ٤خ ٝ اُزقِٔ ٖٓ 

 

 اُجؾش . ئٌّب٤ُخ
ؽٍٞ ٓلٟ كٝه  أُطوٝؽخٖ اُزَبؤالد اُجؾش   ك٢ االعبثٚ ػ ئٌّب٤ُخرزٔضَ 

اُؼْبئو ك٢  ئٌٓب٤ٗخاُٖواػبد اُ٘بّئخ ؟ ٝٓلا  أٝاُؼْبئو اُؼواه٤خ ك٢ ؽَ اُقالكبد 

 رؾو٤ن اُزؼبٕٝ ؟ 

 :ٜٓ٘غ٤خ اُجؾش

اُ٘ظبّ  ئهبٓخأُٜ٘ظ إُٞل٢ ُٕٞق كٝه اُؼْبئو ك٢  اُلهاٍخ ػ٠ِاػزٔلد 

 ئٍأُٜ٘ظ اُزؾ٢ِ٤ِ ُزؾ٤َِ ٛنا اُلٝه ٝٓب  أ٣ٚبثٚ ٝهل اٍزقلٓذ  ٝرأص٤وٛبا٤َُب٢ٍ 

 ػ٠ِ اُ٘ظبّ ا٤َُب٢ٍ . رأص٤وٛبٖٓ ٓقوعبد ك٢  أ٤ُٚ

 :٤ٌِ٤ٛخ اُجؾش

بّ ا٤َُب٢ٍ( كول )اُؼْبئو اُؼواه٤خ ٝاصوٛب ك٢ اُ٘ظٓٞٙٞع  أ٤ٔٛخُِٞهٞف ػ٠ِ 

 . أٍب٤٤ٍٖٓجؾض٤ٖ  ئ٠ُهَٔ٘ب ثؾض٘ب ٛنا 

  : ؽ٤ش ر٘بٍٝ أُجؾش االٍٝ

 ٝ اُ٘ٚبّ ا٤َُب٢ٍ اٝال . ٓلّٜٞ اُؼ٤ْوح

 صب٤ٗب. االؽٞاٍ االعزٔبػ٤خ ُِؼْبئو اُؼواه٤خ 

 :ٝاٛزْ أُجؾش اُضب٢ٗ 

 اٝال . اُؼْبئو ٝ ث٘بء اُلُٝخ 

 صب٤ٗب. اُلٝه ا٤َُب٢ٍ ُِؼْبئو 

 صبُضب. االصبه أُزورجٚ ػ٠ِ ٤ٍبكح ه٤ْ اُؼ٤ْوح
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 االول المبحث

 المفاهيم والمصطلحات

 و النظام السياسي العشيرة المطلب االول: 

 اوال : العشيرة 

العشيرة وىي عبارة من مجموعة من البشر ينتمون إلى نسب واحد يرجع إلى  

ون بكنية ىذا الجد، وتتكون من عدة بطون أو من عدة يتك جد أعمى، وغالبا ما

لعشيرة إقميما مشترًكا يعدونو وطًنا ليم، ويتحدثون بميجة عوائل. غالًبا ما يسكن أفراد ا

مميزة، وليم ثقافة واحدة، والعشيرة ىي المكون الرئيسي لمقبيمة، فتحالف عدة عشائر 

تتكون القبيمة، وشرط العشيرة أن يتكون أفرادىا من نسب واحد، بعكس القبيمة، 

 (1)أنساب مختمفة الجد. فالقبيمة قد تتكون من عدة عشائر من أنساب واحدة أو من

 مفهوم العشيرة -ثانيا

العشيرة ىي مجموعة من الناس تجمعيم قرابة ونسب فعمي أو متصور.   

وحتى لو كانت تفاصيل النسب غير معروفة، قد يتم تجمع أعضاء العشيرة حول 

العضو المؤسس أو السمف األول. وقد تكون الروابط القائمة عمى القرابة رمزية، 
                                                 

ىشام داود ، "المجتمع والسمطة في العراق المعاصر" ، في المجتمع العراقي حفريات سوسيولوجية في  (1)
 .42،ص (2006وائف والطبقات ، )بغداد ، االثنيات والط
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 العشيرة. ك العشيرة في سمف مشترك "محدد" الذي ُيعتبر رمًزا لوحدة حيث تتشار 

ويمكن وصف العشائر عمى نحو أكثر سيولة بأنيا قبائل أو مجموعات فرعية من 

التي تعني عائمة في المغة األيرلندية والمغة األسكتمندية المغات  ة عشيرة القبائل. وكمم

تقريًبا كتسمية لمطبيعة  1425جميزية عام الغيمية. وتم إدخال الكممة في المغة اإلن

المصطمح الغيمي لكممة  القبمية لممجتمع األيرلندي والمجتمع الغيمي األسكتمندي.

. وقد سبقت العشائر الكثير من األشكال المركزية لتنظيم المجتمع عشيرة ىو

ن والحكومة؛ فيي توجد في كل بمد. ويمكن تحديد األعضاء بشعار النبالة أو غيره م

 (2)الرموز إلظيار أنيم عشيرة مستقمة.

وفي ثقافات ومواقف مختمفة، قد تعني العشيرة نفس معنى المجموعات األخرى 

القائمة عمى القرابة، مثل القبائل والطبقات والزمرات. وفي كثير من األحيان، فإن 

العامل المميز ىو أن العشيرة ىي جزء أصغر من مجتمع أكبر مثل القبيمة أو 

يخة أو الدولة. ومن األمثمة عمى ذلك العشائر األيرلندية والعشائر األسكتمندية المش

في ناير أو عشيرة  والعشيرة الصينية والعشائر اليابانية والعشائر الراجبوتية وعشيرة

اليند وباكستان، التي توجد كمجموعات ذات قرابة داخل دوليا. وتجدر المالحظة، 

لجماعات، يمكن أيًضا أن تكون مكونات من مجتمعات بالرغم من ذلك، أن القبائل وا

العشائر العربية  تتألف من العديد من العشائر،أكبر. وكانت قبائل إسرائيل التوراتية 

 ىي مجموعات صغيرة داخل المجتمع العربي. 
                                                 

،  1945ـ 1914عمار يوسف عبد اهلل عويد العكيدي ، السياسة البريطانية تجاه عشائر العراق  (2)
 .35,ص 2002اطروحة دكتوراه ، كمية التربية ، جامعة الموصل ، 
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وبصرف النظر عن ىذه التقاليد التاريخية المختمفة لمقرابة، ينشأ التباس مفاىيمي عن 

العامية لممصطمح. في بمدان ما بعد مرحمة االتحاد السوفيتي، عمى االستخدامات 

سبيل المثال، فإنو من الشائع جًدا التحدث عن "العشائر" في إشارة لمشبكات غير 

الرسمية داخل المجال االقتصادي والسياسي. ويعكس ىذا االستخدام افتراض أن 

بصفة خاصة وداعمة أعضاء ىذه العشائر يعاممون بعضيم بعًضا بطريقة وثيقة 

 (3)بشكل متبادل بما يعمل عمى تقارب التضامن بين األقرباء.

وتختمف العشائر البولندية عن معظم العشائر األخرى حيث إنيا مجموعة من 

العائالت الذين يحممون نفس شعار النبالة، بداًل من االدعاء بوجود أصل مشترك. 

 البولنديين.ُيناقش ىذا الموضوع في موضوع أعالم النبالء 

وتميل العشائر في المجتمعات األصمية إلى كونيا متعمقة بالزواج من خارج القبيمة، 

بمعنى أن أعضاءىا ال يمكنيم الزواج من بعضيم البعض. وفي بعض المجتمعات، 

قد يكون لمعشائر زعيم رسمي مثل شيخ القبيمة أو بطريرك؛ وفي مجتمعات أخرى، 

و قد يقول الناس إن "الشيوخ" ىم الذين يتخذون يتعين إيجاد مناصب قيادية، أ

القرارات. وىناك عدة عشائر ذات صمة وثيقة ببعضيا البعض في شبو القارة اليندية، 

 وخاصة جنوب اليند.

 

                                                 

ية والحركات الثورية من العيد العثماني حتى قيام الجميورية ، حنا بطاطو ، العراق الطبقات االجتماع (3)
 .84،ص (1990، ترجمة عفيف الرزاز ، )بيروت ،  1ج
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 ثانيا: النظام السياسي  

النظــام السياســي مجموعــة عناصــر ميمتيــا اإلبقــاء عمــى المجتمــع مــن حيــث ىــو كــائن 

 طة سياسية.حي قائم بذاتو، تديره سم

وىنـــــاك مـــــن يـــــرى إن النظـــــام السياســـــي )) مجموعـــــة األنمـــــاط المتداخمـــــة والمتشـــــابكة 

والمتعمقــة بعمميــات صــنع القــرارات والتــي تتــرجم أىــداف وخالفــات ومنازعــات المجتمــع 

مــن خـــالل الجســم العقائــدي الــذي أضــفى صــفو الشــرعية عمــى القــوة السياســية فحوليــا 

 السياسية تمثمت في المؤسسات السياسية((إلى سمطات مقبولة من الجماعات 

)) والنظــــام السياســــي ىــــو واحــــد مــــن أنظمــــة المجتمــــع األخــــرى كالنظــــام االقتصــــادي 

 والنظام القانوني والنظام الثقافي والعناصر التي يتألف منيا النظام السياسي ىي:

ي" التنظيمــــات السياســــية، والقواعــــد السياســــية، والعالقــــات السياســــية، والــــوعي السياســــ

ويؤثر كل من ىذه العناصر فـي اخخـر ويعتمـد عميـو، كمـا يمكـن ان تعـد مـن عناصـر 

النظــــام السياســــي، مؤسســــات الحيــــاة االجتماعيــــة والجماعــــات، والقواعــــد، والوظــــائف، 

 واألدوار، التي تتفاعل واإلدارة السياسية تفاعاًل وثيقًا 

واألفــراد فــي زمننــا  وال جــرم ان ثمــة جوانــب سياســية فــي ســموك المؤسســات والجماعــات

الــراىن وتفســير ذلــك أن السياســة تــؤثر، بمقــادير متفاوتــة، فــي كــل جوانــب حيــاة الفــرد 

والمجتمـــع. كاالقتصـــاد، والثقافـــة، واألخـــالق واألســـرة وأســـموب الحيـــاة. ولكـــن عناصـــر 

 النظام السياسي بالمعنى المحدد آنفًا، تقتصر عمى تمك العناصر التي
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ذا كـــــان النظـــــام السياســـــي احـــــد أنظمـــــة المجتمـــــع، ))فيـــــو يتميـــــز منيـــــا بخصـــــائص  وا 

 -أىميا:

ى ىـــذا انـــو يممـــك الســـمطة العميـــا فـــي إن النظـــام السياســـي يتمتـــع باعمويـــو. ومـــؤد -أوالً 

 المجتمع، وبذلك تمزم قراراتو المجتمع برمتو، كما تمزم أنظمتو األخرى.

إن النظام السياسي يتمتع باستقالل ذاتي نسبي، إذا تحكم العالقـات الواقعـة فـي  -ثانياً 

 ضمنو قواعد خاصة، قانونية وسياسية.

كمــو أكثـــر فاعميــة مــن تــأثير أي نظـــام  إن تــأثير النظــام السياســـي فــي المجتمــع -ثالثــاً 

آخــر. ومصــدر ىــذا التــأثير تممــك النظــام السياســي الســمطة العميــا ومــن ثــم القــدرة عمــى 

 تنظيم طاقات المجتمع.

إن النظـــــام السياســـــي يتفاعـــــل واألنظمـــــة األخـــــرى فـــــي المجتمـــــع، بـــــالرغم مـــــن  -رابعـــــاً 

نفصال النظام السياسـي عـن ممارستو السمطة العميا فيو، وال تعني ىذه السمطة بذاتيا ا

االجتماعيــة التــي يتحــرك فييــا، ذلــك انــو فــي المــال األخيــر وليــدىا  -البيئــة االقتصــادية

 فيي أساسو، وىو البناء الذي يقوم عمييا.

 واستنادًا إلى أحكام النظام السياسي وخصائصو، يمكن تحديد وظائفو بانيا:

 تحديد أىداف المجتمع وميامو.    .1

 طاقات المجتمع.تعبئة     .2

                                       7   

 دمج العناصر التي يتألف منيا المجتمع وتوحيدىا.    .3

 إضفاء الشرعية عمى الحياة السياسية نفسيا((    .4
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 إن ىناك عدة أنظمة سياسية من حيث ممارسة السمطة وىي بالشكل األتي:

والمتمثمـــة بــــ )) الممكيـــة المطمقـــة، واالســـتبدادية  )المونوقراطيـــة( األنظمـــة الفرديـــة   .1

 والدكتاتورية((.

األنظمـة الديمقراطيــة والمتمثمـة بـــ:"الديمقراطية المباشـر، والديمقراطيــة شـبو المباشــرة  .2

 والديمقراطية التمثيمية".

 النظام السياسي عند المسممين   .3

 المسممين. وان الذي ييمنا في ىذا البحث بيان النظام السياسي عند

فـي اإلسـالم وتقـديم مسـاىمة فكريـة جـادة فـي سـبيل  ))ان الحديث عن النظام السياسي

تنظــيم سياســي لممجتمــع وبيــان إمكانيــة وضــع تصــورات واضــحة حــول عالقــة الحــاكم 

إسـالمية واضــحة المعــالم، وان ىـذا الحــديث ممتــع  بـالمحكوم، وبتعبيــر أخـر نظــام دولــة

لراىنــة لةمــة التــي تشــيد غــزوًا خارجيــًا عمــى غيــر وضــروري وال ســيما فــي المحظــات ا

صــعيد، فضــاًل عــن كونــو يشــغل الحيــز األبــرز فــي اىتمامــات المســممين عمــى اخــتالف 

 (4).أطيافيم ومذاىبيم وانتماءاتيم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6، ص 1990، بغداد ، 1( كاظم صالح جواد ، االنضمو السياسيو ، ط4)
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اإلســـــالمي والمســـــممين عمـــــى بنـــــاء   االنتقــــادات التـــــي تطعـــــن بقـــــدرة الفكـــــر السياســــي 

 المية في سياق الدولة والحكومة((منظومتيم اإلس
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وعمى الرغم إن عصـرنا الحاضـر يشـيد تجربـة إسـالمية فريـدة فـي الحكـم ترجميـا عمـى 

عبــر نظــام الجميوريــة اإلســالمية فــي إيــران إال  مــو اهللرح ارض الواقــع الســيد الخمينــي

أن الكثيـــر مـــن النقـــاش متوصـــل ويـــدور حـــول شـــكل نظـــام الحكـــم فـــي اإلســـالم وأسســـو 

 (5و غيرىا ) ومنطمقاتو ومشروعيتو وأىدافو

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــ

،  1969بغــداد  ، 2، ط 1درويــش ابــراىيم ، االنضــمو السياســيو ، دراســة فمســفية تحميميــة ، ج(5)

 33ص

 

                                          9 

يمكن القول إن تاريخ أي جماعة بشرية ىو تعبير عن الفعل الجمعي في سياقات 

ذا كان  ثقافية ذات سمة تراكمية، تورث اجتماعيا فتحدد مالمح ىوية تمك الجماعة. وا 
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 رئيسيين،المجتمعات الثابتةقسمين عمماء عمم االجتماع يقسمون المجتمعات إلى 

والمجتمعات النابتة حيث تنتمي البنية المجتمعيةالعراقية إلى الصنف األول الذي 

يتسم بعمقو التاريخي، ففيو مستويات من الوجود تحت ما يظير عمى السطح، أبعد 

مما يبدو لمعيان، كما عبر عنيا عالم االجتماع باسكر، وىذه المستويات التحتية ذات 

 .خاصة ألنيا تستطيع أن تفسر ما ىو باد لنا أىمية

أن العراق في مطمع القرن العشرين لم يكن شعبا واحدا أو جماعة سياسية 

واحدة بل توجد فيو األقميات الذين يشكمون مجتمعات متمايزة ومختمفة رغم تمتعيم 

ة بسمات مشتركة، فالعراق كان جزءا من اإلمبراطورية العثمانية، ولم تكن فيو سمط

سياسية وطنية، أما شعبو فقد كان موحدا ،وىذا ما حدث عند اشتراك العراقيين 

(. 1918–1904بمختمف فئاتيم وطبقاتيم في مواجية االحتالل اإلنجميزي لمعراق )

وحالة المقاومة التي وصمت ذروتيا في ثروة العشرين وفي ىذا اإلطار يؤكد الدكتور 

بيرا عن االفعال والتضامن الشعبي وىو عمي الوردي، أن ثورة العشرين كانت تع

بالتأكيد تعبير عن تأريخ من مشاعر االنتماء ، كان العراقيون جميعا بمختمف فئاتيم 

 .وطبقاتيم ييتفون "يحيا الوطن"، وىذا يجسد انتماء مشتركا إلى مجتمع واحد 

عرب  تميز العراق بتعدد العشائر العراقية والذين يمثمون أطياف الشعب العراقي من

 واكراد وتركمان وديانات متعددة فمنيم المسممون بطائفتيما الشيعيةوالسنية

والمسيحين وغيرىم ، ومن ابرز العشائر ىي البوعامر عشيرة وىي من ضمن  

العشائر العراقية المعروفة ضمن التاريخ، وعالقتيا مع العشائر األخرى سواء في 

فيا الطيبة مع العشائر األخرى، ومع الجنوب أو في الشمال أو الوسط انتشرت بمواق
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صالح وتضحية في كل  العراق وأبناء العراق، وما قدموا لمعراق من خدمة وا 

المجاالت، اما عشيرة شمًّر في الموصل محافظة نينوى، ممتدة بالمنطقة جنوب 

المنطقة الغربية، وفي جنوب العراق وىذا ما نراه ان معظم سكان جنوب العراق ىم 

ر ، وكذلك عشيرة الخزاعل في الديوانية والتي يشيد ليا التاريخ من عشيرة شم  

لمواقفيا البطولية عمى مدى التاريخ وأخرىاعندما اعمنت ، براءتيا من وزير الدفاع 

العراقي حازم شعالن المعين من قبل االحتالل االمريكي منو بعد موقفو المساند 

ا الموقف يؤكد عمى رفض عشيرة لمقوات االمريكية التي قصفت اىالي النجف ، وىذ

الخزاعل االحتالل والمقاومة ضده ، وكانت العشائر العراقية ممثمة باتحادات القبائل 

كاتحاد الخزاعل واتحاد المنتفك واتحاد بني الم، إضافة إلى عشائر ربيعة وتميم وزبيد 

الدور  وبني أسد وغيرىا. قد لعبت ومنذ بداية القرن السابع عشر الميالدي تقريباً 

الرئيسي والحيوي في تأريخ العراق الحديث، حيث أنيا وبسبب غياب الدولة العراقية 

مثمت العراقيين المعروفين وعبر تاريخيم الطويل الذي يمتد ألكثر من ثالثة آالف 

سنة، بنزوعيم لمحرية ورفضيم لالحتالل والتسمط األجنبي والعبودية، والذي أضاف 

 (6)انية الراسخة والواجب الشرعي في الجياد وحب الشيادة.لو اإلسالم العقيدة اإليم

ولكل عشيرة يديرىا أكبر الرجال سنًا وأحكميم عقاًل يسمى " شيخ العشيرة" ولكل 

عشيرة عاداتيا وتقاليدىا وثقافاتيا التي نشأت بيا والتي استحدثتيا من قوميتيا 

لتسير امورىا في حل وعقيدتيا الدينية ، اضافة ان لكل عشيرة سياسة خاصة بيا 

النزاعات والخالفات التي تحدث. ولمعشائر العراقية كان ليا في الماضي دور مشيود 
                                                 

(6)
 لعراقي حفريات سوسيولوجية في، ىشام داود ، "المجتمع والسمطة في العراق المعاصر" ، في المجتمع ا 
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ومعروف في المجتمع، وكان يحسب ليا حسابات كثيرة، وسيظل ىذا الدور لمعشائر 

قائم حتى اخن وفي المستقبل، ألن كثير من المشاكل االجتماعية قد ال يحميا 

ا القانون ولكن تبقى عمييا معمقات كثيرة كالدية والمنازعات القانون، أو قد يحمي

األخرى، كانت ىذه ُتحل عن طريق شيخ العشيرة، وال تزال إلى حد اخن، يعني رغم 

التطور الحضاري والقانوني إال أن التقاليد واألعراف العشائرية موجودة إلى اخن ، وال 

من عشائره في الحالة االجتماعية أو يمكن إىمال دور كل قبيمة من قبائل العراق أو 

 (7)في المستقبل السياسي لمعراق.

المجتمعات في العادة تبتدأ من البداوة الراحمة في الصحارى واعالي الجبال ممتينين 

الزراعة والري كمجتمعات بدائية وعمى نظرية الفيمسوف االوربي "تيومبي" من ان 

أمو وكما يمر االنسان بدور الطفولة الشعوب تمد في مناخ كما يمد الطفل من رحم 

والشباب والكيولة والعجز ثم يضمحل ليذىب الى التراب كذلك الشعوب ، ويعطي 

ىذا العالم أمثمة عمى قيام االمبراطورية الرومانية كيف نشأت وترعرعت وقوية 

وأصبحت مترامية االطراف ثم وىنت وضعفت وذىبت الى بحر الماضي كما ذىبت 

الساسانية والفارسية وأضمحمت بعد عظمة وترك تاريخيا يحكي الزمن ، االمبراطورية 

ىكذا ينطبق عمى العراق اذ ان االحتالل العثماني أرجع عظمة العراق وحضارتو 

الكمدانية واالشورية الى حالة االولى الزراعية خاصة بعد موجة الطاعون الذي ىمك 

حكومة العراقية عمى زمن المغفور بيا الماليين ولما ذىب ظمم العثمانيون وتشكمت ال

                                                 
(7)

 .54،ص (1988عطا عبد الوىاب، )لندن ،  ، ترجمة 1921ـ  1908ن العطية ، العراق نشأة الدولة غسا 
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لو فيصل االول بدأت تتشكل معالم حضارة مدنية برع الممك فيصل االول في تأسيس 

المؤسسات القانونية الدستورية الوطنية فانشئ الجيش من اوالد شيوخ العشائر وشكل 

 القضاء من عراقين درسوا في الخارج وأنشئوا كمية الحقوق ودار المعممين وغيرىا من

المؤسسات التي تحتاجيا الحضارة المتزامنة مع الوقت ، ىذه الحالة واجيت تيار 

عشائري كان الناس يرجعون الى حل مشاكميم عن طريق مشايخو وال بد ان تكون 

ىذه العشائر تممك انتمائًا طائفيًا فتجد ان الفرات االعمى تواجد عمى ضفافو عشائر 

واجد عشائر سنية متالحمة معيا متمازجة أكثريتيا شيعة ولكن ال يمنع ىذا من ت

 (8)ومتداخمة بشكل عضوي بالتزاوج واالنتساب.

اضطرت السمطة الوطنية في عيد االنتداب وشرعت قانون العشائر وىذا القانون فيو 

الكثير من اثار الخيمة العربية العشائرية وتراثيم وحضارتيم وتوارث اعرافيم فييا 

ة الفصل وقاعدة الدية وقاعدة المشاية لعقد الصمح بينيم فكان ىناك قواعد قاعد

وقاعدة تعويض والتي تصل بعضًا ان تعطي النساء كعممة لمتعويض. نعم، نحن 

مجتمع إسالمي، وان رئيس عشيرة ىو رأس الحكمة وىو مخافة اهلل بما يحكم إال 

الدين بالعدل واإلنصاف، ويبتعد عن ىواه وتعصبو وانحيازه ، وان ىناك مقالة "رجل 

وشيخ العشيرة يجب أن يكونون لمجميع" إذا ما كانوا لمجميع، ما تتصف بيم صفات 

عمماء الدين وال صفات رجال العشائر أو شيوخ العشائر ويكون قدوة، وىذا القدوة 

يجب أن يمحي عواطفو ويمحي تحيزاتو وتكتالتو، يكون لمجميع لتوحيد الشعب وبناء 

                                                 
(8)

 فاخر قاسم ، "اسباب واثار انبعاث العشائرية في العراق " ، بحث منشور عمى شبكة االنترنيت عمى الموقع 
www.kiabat.com 
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وحدة الوطنية، ويدعم التواؤم والتآلف بين الشعب حضارة واستقرار الشعب ويدعم ال

 بشكل عام.

ىذا لم يكن ينسجم مع الدعوة الممكية لتحضير المجتمع العراقي فتخذت الخطوة 

االولى التي تقول ان شيخ العشيرة ال تصل لمفصل بين عشيرتين او بيتين وانما 

تصرف وفق خط تكون مجمس تحكيم من أجل ذلك ولكن القرار بيد قائمقام او الم

واستمرت الحالة وكثر عدد المثقفين وبما فييم  (9)مرسوم من قبل المشرع العراقي ،

ابناء العشائر وشيوخيم وذىبوا بسفرات متعددة خارج الوطن وتطور الناس خاصة في 

الحواضر والمدن وباالخص بغداد مما ابتعد الناس عن االحتكام الى قانون العشائر 

ى القضاء الذي أصبح قويًا بدل الذىاب الى النفوذ العشائري ان ووجدوا ان المجوء ال

الحكومات المتعاقبة في العراق لم تألوا جيدًا في محاولة تقميص ىذا النفوذ العشائري 

الذي يشكل ثقاًل في الموازين السياسية وكم من ثورة عشائرية حصمت وكم من 

حتى وان كانوا ممثمين بشكل  حركات تأديبية عسكرية قام بيا نوري السعيد واعوانو

واسع وىم يشكمون االكثرية ولم تنجح االقمية في الوصول الى المجمس في سياسة 

يوم دخل المجمس جعفر ابو التمن وكامل الجادرجي  1936نوري سعيد اال في سنة 

وذيبان الغبان وعيسى طو وغيرىم من الوجوه الوطنية المعارضة ومع قمة عدد ىؤالء 

نوري سعيد ال يطبق مواجية في المجمس فكانوا يغردون خارج سرب الوجوه كان 

تموز  14حصمت ثورة عبد الكريم قاسم في  1958المدرسة السعيدي ، في سنة 

                                                 

 56( المصدر نفسو ،ص 9)
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وحققت ىذه الثورة مكاسب غيرت مسيرة مستقبمو ، انيا اخرجت العراق من النفوذ 

 االسترليني وحررت نقده من التبعية الموجودة.

 حمف بغداد. انيا انتيت ميثاق

 انيا أصدرت قانون االصالح الزراعي الذي قمص نفوذ العشائر. 

اذ ان نفوذ شيخ العشيرة من أرض وفي خصوبتيا وانتاجيا وكان بالسم الياسين في 

الحي شيخًا متنفذًا سياسيًا وكذلك الشيخ محمد العريبي في العمارة والشيخ محمد 

قوض ثقميم السياسي ، وجاءت فترة صدام  ربيعة في الكوت ، اقتنعوا بان ىذا القرار

حسين وىذا الرئيس السابق وان كان يدعي العممانية ولكن كان يتعامل مع الحزب 

والسمطة بعقمية عشائرية واخذ يستبد عمى عشيرتو وتكريت بالذات لدعم مواقفو 

وكان غير مستقر في طروحاتو يومًا ، يصر عمى المواطنين ان (10)وبطشو ، 

مائيم الثالثية واسم عشيرة انتمائيم، ان ابناء العشائر العراقية ىم اكثر يذكروا اس

المتضررين من الظروف المأساوية التي عاشيا الوطن بسبب الممارسات القمعية 

التي ينتيجيا النظام السابق المتسمط ضد ابناء الشعب العراقي عموما وابناء 

ادات الحميدة المتوارثة وخصوصا العشائرخصوصا. فقد حارب النظام كافة القيم والع

عند العشائر والتي ىي قيم منذ نشوء اول حضارة عمى ارض الرافدين جنبا الى جنب 

 مع المفاىيم المتحضرة، لتنصير معأ في بناء دولة عصرية.

                                                 
 (11)

 .124،ص ( 1960العراق ، )بغداد ، ف واالصالح الزراعي في عبد الرزاق الياللي ، الري 
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دخل االمريكان العراق وضاع العراق وضاع أمنو وضاع قضائو فاضطر الناس 

عشائر ىم ذوي النفوذ والقرار ..! ، االن امام لمرجوع الى عشيرتيم وأصبح رؤساء ال

ىذه الحالة أعتقد ان نفوذ العشائر السياسي تنامى وزاد االف المرات واصبح لمعشائر 

ثقاًل سياسيًا وأصبح لمرؤساء منيم مجمس العشائر ، الميم ىذا ىو الواقع ويجب ان 

ت مصيرىا لتخميص نتعايش ونتعامل معو ، ان العشائر وخاصة العربية االنتماء ربط

 العراق واالبتعاد عن الطائفية 
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 أُجؾش اُضب٢ٗ

 أُطِت االٍٝ

 اُؼْبئو ٝ ث٘بء اُلُٝٚ

اُؼْبئو كٝها ٝاٙؾب ك٢ اُؾ٤بح ا٤َُب٤ٍخ اُؼواه٤خ ٝهل ٍجن ٛنا اُلٝه اُٞعٞك اكد 

ُلزواد ٍؾ٤وخ ٝهل ٍجن ٝ اّوٗب ا٠ُ  7267اُوب٢ٗٞٗ ُِلُٝٚ اُؼواه٤خ اُؾل٣ضخ ػبّ 

ٞه ٓب هجَ اُزبه٣ـ إ اَُِطٚ االعزٔبػ٤ٚ ًبٗذ هل ٝعلد ك٢ اُؼوام اُول٣ْ ك٢ ػٖ

اُلهٚ اٜٗب ٝعلح ك٢ ٝهثٔب ٣ٌٖٔ اُوٍٞ رب٤ٍَب ػ٠ِ ٛنا ٝػ٠ِ ٝعٚ ٣ووة ا٠ُ 

اُؼٖٞه اُز٢ ًبٗذ ػ٠ِ ٝعٚ ٣ووة ا٠ُ اُلهخ اٜٗب ٝعلح ك٢ اُؼٖٞه اُز٢ ًبٗذ 

ك٤ٜب اُوج٤ِٚ اُز٢ رٔضَ هبػلرٜب االعزٔبػ٤خ رٔضَ اُٞؽلح االعزٔبػ٤ٚ االٍب٤ٍخ إ 

ث٤ٖ اُوج٤ِخ ٝ اُل٣ٔووا٤ٛخ اُول٣ٔخ اُز٢ ػوكٜب اُؼوام  ٛ٘و١ كواٌٗلٞهد ٣وثٜ ٓب

اُول٣ْ ؽ٤ش ٣وٍٞ إ ا٤ُْٞؿ اُن٣ٖ ًبٗٞ ٌِٓل٤ٖ ثبكاهح اُْإٕٝ اُؼبٓخ أُزؼِوخ 

ثبُٞؽلاد االعزٔبػ٤خ اُقبٕخ ثْٜ ُْ ٣ٌٞٗٞ ٓغوك اػٚبء م١ٝ ٗلٞم كافَ ٛنٙ 

بهٙ ا٤ُْٜ اُٞؽلاد ٝاٗٔب ًبٗٞ ًناُي هؤٍبء ػْبئو مُي الٜٗٞ ًبٗذ رزْ االّ

ثبُِلٚخ اَُٞٓو٣خ) اثب ( اُز٢ رؼ٢٘ االة كبْٜٗ ًبٗٞ ٣ٔضِٕٞ ٛٔيح إَُٞ ٓغ 

اُل٣ٔووا٤ٛخ اُجلائ٤خ ٝ اُز٤ْٚ٘ االٍٝ ُِٔغزٔغ ٝ اُن١ ارقن ثبُغٞٛو ٌّال ػبئ٤ِب اٝ 

ػْبئو٣ب هبئْ ػ٠ِ اٍبً ٖٓ اُوواثخ كبُل٣ٔووا٤ٛخ اُجلائ٤خ هو٣٘خ اُٞؽلح اُؼبئ٤ِخ اٝ 

 (7بئٔخ ػ٠ِ اٍبً ٖٓ اُوواثخ )اُؼْبئو٣خ ٝ اُو

ٝػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ رطٞه أُغزٔؼبد ٝ رـ٤و اٗٔبٜٛب ا٤ًَُِٞخ ٝ اُلٌو٣خ ثلؼَ ؽوًخ 

اُزبه٣ـ ٝ رطٞه اُؼِّٞ ٝ اُلٕ٘ٞ اال إ مُي ٣٘ؼٌٌ ػ٠ِ اُؼ٤ْوح ك٢ اُؼوام ٖٓ 

ٗبؽ٤خ كٝهٛب ا٤َُب٢ٍ كل٢ اُؼٖٞه اُؾل٣ضخ ٖٓ ربه٣ـ اُؼوام ٝ رؾل٣لا ك٢ اُؼٜل 

ٗغل إ اُؼ٤ْوح ٓضِذ رؾل٣ٖ ؽو٤و٤ب ُِؾٌٞٓخ اُؼضٔب٤ٗخ ًبٕ اُؼلاء ّل٣لا  اُؼضٔب٢ٗ

ث٤ٜ٘ٔب ًٝض٤وا ٓب ًبٗذ أُؼبهى اُلا٤ٓخ رْ٘ت ث٤ٜ٘ٔب ك٤ٌٕٞ اُٖ٘و ُِؼضٔب٤٤ٖٗ ربهح 

ُِٝؼْبئو ربهح افوٟ ٝالٙؼبف اُؼْبئو ٍبهد اُؾٌٞٓخ اُؼضٔب٤ٗخ ػ٠ِ ٤ٍبٍذ 

٣زلوٞ ٙلٛب ػ٠ِ ٛو٣وخ كوم رَل  رْغ٤غ اُ٘ياع ٝ اُز٘بكٌ ث٤ٖ اُؼْبئو ٢ٌُ ال

ًٝبٕ ٖٓ ٗزبئظ ٛنٙ ا٤َُبٍٚ إ ًضوح أُ٘بىػبد ٝ أُؼبهى ث٤ٖ اُؼْبئو ٝاٛوة 

االٖٓ ّٝبع هطغ اُطوم ٝكوٗ االربٝٙ ٝثبُٜ٘ب٣خ اىكاك ٗلٞم اُؼْبئو ُْٝ ٣ٚؼق 

 كٌبٕ ػ٠ِ اُؼضٔب٤٤ٖٗ ا٣غبك اٍب٤ُت عل٣لح 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, ه٣بٗ اُو٣ٌ ٌُِزت ٝ اُْ٘و  7ؽ٤ِْ ثوًبد , ا٣ُٜٞخ اىٓخ اُؾلاصخ ٝ اُٞػ٢ اُزو٤ِل١ ,ط(7)

 622, ٓ 6113ث٤وٝد , 

ًٝبٕ االٍِٞة اُغل٣ل هلٓٚ اُٞا٢ُ اُؼضٔب٢ٗ ٓلؽذ ثبّب اُن١ هلّ ا٠ُ اُؼوام ٍ٘خ 

٣وّٞ ػ٠ِ ٓجلءا ٙؼبف  ٣ٞٓب ًٝبٕ اٍِٞثٚ 67ؽٌْ ك٢ صالس ٍ٘ٞاد ٝ  7622

اُؼْبئو ػٖ ٛو٣ن رْغ٤ؼٜب ػ٠ِ االٍزوواه ٝ اُيهاػخ ٝروى اُؼ٘ق ٝك٢ ٍج٤َ مُي 

ارقن ٓغٔٞػخ ٖٓ اُزلاث٤و اال٣غبث٤خ ٜٝٓ٘ب رؾ٣َٞ اث٘بء اُوجبئَ ا٠ُ ٓٞا٤ٖ٘ٛ ُزٞك٤و 

ٍجَ اُؼ٤ِ ٝ رؾ٤َٖ ٍٝبئَ اُو١ ٝماُي ػٖ ٛو٣ن رل٣ٞ٘ االها٢ٙ اال٤ٓو٣ٚ 

ياهػ٤ٖ ثبُطبثٞ اال إ اُغٜبى اُؾ٢ٌٓٞ اُن١ اًِٝذ ُٜٞ ٜٓٔخ ثطو٣وذ اُز٤ِٔي ُِٔ

رَغ٤َ االها٢ٙ ُْ ٣ٌٖ ٝاك٤ب ثبُٔوٖٞك ثَجت اُوّٞا ٝ أُؾَٞث٤خ ٝثَجت َٓؼ 

االها٢ٙ ٝرو٤َٜٔب ٝ رَغ٤ِٜب ٝاف٤وا ػلّ اهجبٍ اكواك اُؼْبئو فٞكٖ ٖٓ اُغي٣ٚ 

 (.6ٝاُٚوائت )



 

 22 

افوٟ ارغبٙ اُؼْبئو ٢ٛ ٤ٍبٍخ  ٝػ٘لٓب اؽزَ اال٤ٌِٗي اُؼوام ٍبهٝ ػ٠ِ ٤ٍبٍخ

رٞؽ٤ل اُؼْبئو ثلٍ رْز٤زٜب ٝهل ارجغ ا٤َُبٍخ اُز٢ ًبٕ هل ارجؼٜب ا٤َُو هٝثود 

ٍبٗلٓبٕ ك٢ ثِٞعَزبٕ ٝٓإكٟ ٛنٙ اُطو٣وخ افز٤به ٤ّـ ٌَُ ٓ٘طوٚ ٖٓ ٓ٘بٛن 

اُؼوام اٝ ًَ ػ٤ْوح ًج٤وح ٝرلػ٤ْ ٛن ا٤ُْـ ثبُٔبٍ ٝاُ٘لٞم ٝ ثبَُالػ ػ٘ل 

َٓإال ػ٠ِ االٖٓ ٝاُ٘ظبّ ك٢ ٓ٘طوزخ ٝثنا رْ٘ب ٓ٘لؼخ ٓزجبكُٚ  اُؾبعخ ٢ٌُ ٣ٌٕٞ

ث٤ٖ اال٤ٌِٗي ٝٛنا ا٤ُْـ أُقزبه كْٜ ٖٓ عبٗجْٜ ٣ؾٖوٕٝ اَُِطخ ك٢ ٣لٙ 

٣ٝلِٚٞٗٚ ػ٠ِ ٓ٘بك٤َٚ ك٢ أُؼبِٓخ ٣ٝقللٕٞٝ ػٜ٘ٞ ػجئ اُٚوائت ٝٛٞ ٖٓ 

 (4عبٗجٚ ٣وّٞ ثز٘ل٤ن ٓب ٣أٓوٝٗٚ ث٢ٜ ٣ٝؾ٢ٔ ٖٓبُؾْٜ )

ا٤َُبٍٚ اُجو٣طب٤ٗخ اصوٛب اُٞاٙؼ ك٢ اىك٣بك هٞح اُؼ٤ْوح ٝكٝهٛب ُول ًبٕ ُٜنٙ 

 ا٤َُب٢ٍ .

 ٝ ثٍٞؼ٘ب إ ٗؾلك ٓٚبٛو ُٜنا اُلٝه ثبالر٢ .

ـ اُلٝه اُوٚبئ٢ ُِؼْبئو رٔضَ ٛنا اُلٝه ك٢ ٓٔبهٍخ هٝؤٍبء اُؼْبئو ٍِطخ 7

اُوٚبء ٝاُؾٌْ ك٢ اُوٚب٣ب ٝأُ٘بىػبد اُز٢ رْ٘ئ ك٢ ٓ٘طوزْٜ اُؼْبئو٣خ كٖٔ 

عَ كػْ ٍِطبد اُؼْبئو هبّ ٛو٢ٍ كٝثٌ ثٞٙغ ٗٚبّ كػب١ٝ اُؼْبئو أُل٤ٗٚ ٝ ا

  7272اُغيائ٤خ ػ٠ِ ٜٗٔ ٗٚبّ اُؾلٝك اُٜ٘ل١ كبٕله ك٢ ّجبٛ 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 46ٓ( ػجل اُغ٤َِ اُطبٛو , ٖٓله ٍجن مًوٙ , 6)

, كاه  6, ٛ 5( ػ٢ِ اُٞهك١ , ُٔؾبد اعزٔبػ٤خ ٖٓ ربه٣ـ اُؼوام اُؾل٣ش , ط4)

 . 61, ٓ 6115اُواّل ث٤وٝد , 

 

ٝهل ٓ٘ؼ ٛنا اُ٘ٚبّ اَُِطخ ُِؾٌبّ ا٤َُب٤٤ٍٖ ُز٤ٌَْ ٓغٌِ ػْبئو١ اٝ أ١ ٤ٛئخ 

رؾ٤ٔ٤ٌٚ ٤ُؾٌْ ثٔٞعت اُؼبكاد اُؼِْئو٣خ ك٢ ع٤ٔغ اُوٚب٣ب اُز٢ ك٤ٜب اؽل 

 (. 3)ٖٓ اث٘بء اُؼْبئو أُز٘بىػ٤ٖ 

ٝرؼي٣يإ ٝ رٌو٣َب ُٔوبّ اُؼ٤ْوح ك٢ اُوٚبء اٗلوك اُؼوام ٖٓ ث٤ٖ اُلٍٝ اُؼوث٤خ 

كول ًبٕ أُوعغ اُن١ ر٤ٔي ػ٘لٙ  7257ك٢ ر٤ٌِْٚ ٓؾٌٔٚ ُِز٤٤ٔي اُؼْبئو٣خ ٍ٘خ 

ٝى٣و اُلاف٤ِخ ٝرؾٌْ ٓؾٌٔخ اُز٤٤ٔي اُؼْبئو٣خ ٣زوأٍٜب  7257اُلػب١ٝ هجَ ٍ٘خ 

ز٤٤ٔي أُل٢ٗ ٝػ٣ٞٚخ اص٤ٖ٘ ٖٓ ًجبه ٓٞٙل٢ اُلُٝخ اُؾوٞه٤٤ٖ ٖٓٔ اؽل ؽٌبّ اُ

ُْٜ اُقجوٙ االكاه٣ٚ ٝ ٣ؼ٤ٖ االػٚبء ك٤ٜب ُٔلح صالس ٍ٘ٞاد ٝ رْجٚ ٓؾٌٔخ اُز٤٤ٔي 

 ( .5اُؼْبئو١ ٖٓ ؽ٤ش هطؼ٤خ هواهارٜب أُؾبًْ أُل٤ٗخ )

ثبُطوم ٝهل اصجذ ٗٚبّ ثبٗٚ ٓزلن ٓغ هؿجبد اُؼْبئو الٗٚ ٣ِْٜ ؽَْ أُ٘بىػبد 

أُبُٞكٚ ػ٘لْٛ ٓ٘ن ٓلٙ ٣ِٞٛخ ٝٓ٘ؼ االهاء ٝ اُو٤ْ اُؼْبئو٣خ ا٤ٔٛٚ ًٔب هكغ ٖٓ 

ا٤ٔٛخ هؤٍبء اُؼْبئو ثٔ٘ؾْٜ ٌٓبٗٚ ٓؼزوف ثٜب ك٢ اُ٘ٚبّ ا٤َُب٢ٍ ٝ اُوب٢ٗٞٗ 

(2. ) 

ـ اُلٝه االٍزوال٢ُ اُزؾوه١ ُِؼْبئو ٣زغ٠ِ ٛنا اُلٝه ثٌَْ ًج٤و ك٢ اُضٞهح 6

صٞهح اُؼْو٣ٖ . كول اٗطِوذ ّواهح اُضٞهح ك٢ ٓل٣٘خ  االٍزوال٤ُخ ػ٤ٚٔخ اُْبٕ

ًٝبٗذ اَُبؽخ اُوا٤َ٣خ ُِضٞهح ٢ٛ اُلواد  7261ؽي٣وإ ٍ٘خ  41اُو٤ٓضخ ك٢ 

 ( .1االٍٜٝ )
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, كاه ٤ٓيٝ  6ك٢ رطٞهٙ ا٤َُب٢ٍ , روعٔخ عؼلو اُق٤بٛ , ٛ (ك٤ِ٤ت ا٣والٗل , اُؼوام كهاٍخ3)

 ثٞرب٣ٔب ُِطجبػخ ٝ اُْ٘و ٝ اُزٞى٣غ.

 . 36(ػجل اُغ٤َِ اُطبٛو , ٖٓله ٍجن مًوٙ ,5ٓ)

  717(ك٤ِ٤ت ا٣والٗل , أُٖله ٗلَٚ , 2ٓ)

(٤ٓٝ٘ عٔبٍ ػٔو ٢ٔٚٗ , اُغنٝه ا٤َُب٤ٍخ ٝ اُلٌو٣خ ٝ االعزٔبػ٤خ ُِؾوًخ اُو٤ٓٞٚ 1)

 .  462, ٓ 7262, ٓوًي كهاٍبد اُٞؽلح اُؼوث٤خ ,  4خ االٍزوال٤ُخ ك٢ اُؼوام , ٛاُؼوث٤

 

ًٞرِٞف ّبهًذ ٝهبكد ارؼوام ٛغٔبد ٓزٖبػلح ػ٠ِ اُوٞاد اُجو٣طب٤ٗخ ٝك٢ ٛن 

هجبئَ اُلواد االٍٜٝ ثوَل ٝاكو ك٢ اُؾوًخ اُزؾوه٣ٚ ك٢ اُجالك ُٔب ُٜنٙ اُوجبئَ ٖٓ 

الهطبػ٤٤ٖ ٝ اَُِطبد اُزو٤ًخ ٖٓ االٍزؾٞام فجوٙ ؿ٤٘خ ك٢ اُ٘ٚبٍ ٙل ٓؾبٝالد ا

ػ٠ِ اها٢ٙ اُلالؽ٤ٖ ٝ ارغٜذ رِي اُوجبئَ ا٠ُ رٞؽ٤ل ٓ٘ٚٔبرٜب اُؼٌَو٣ٚ اُز٢ 

اٍزقٔذ ىٓ٘ب ٣ٞٛالٕ ك٢ ِٖٓؾذ هؤٍبء اُوجبئَ اال اٜٗب إجؾذ ٜٓٚوا ٖٓ 

 ( .6ٓٚبٛو االرغبٛبد اُلٌو٣ٚ ُِوجبئَ )

وٞاد اال٤ٌِٗي٣ٚ ك٢ ثلا٣خ اُضٞهح ًٝبٕ ٕبهد اُوجبئَ ر٘بٍ اُٖ٘ورِٞ اُٖ٘و ػ٠ِ اُ

ًَ ٖٗو ر٘بُٚ اُؼْبئو ٣إك١ ا٠ُ رْغ٤غ ػْبئو افوا ا٠ُ االُزؾبم ثبُضٞهح إجؾذ 

اُؼْبئو ك٢ ٓقزِق اٗؾبء اُؼوام رطٔؼ إ ر٘بٍ ٓضَ ٓب ٗبُزٚ ػْبئو اُلواد االٍٜٝ 

 (.2ٖٓ ٖٗو ػ٤ْٚ ٝ ثنا ػٔذ اُضٞهح ك٢ ٓقزِق اٗؾبء  اُؼوام )

ٝرؼلكد االهاء ثٖلك ٛج٤ؼخ اُضٞهح اال إ اُوزبٍ اُؾو٤و٢ ٛٞٙ ٜٝٓٔب ر٘ٞػذ 

 ( .71أُٜٚو االًضو ػْبئو٣خ ُِضٞهح )

ػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ كَْ اُضٞهح ػٌَو٣ٖ اال اٜٗب اثوىح ٗٚظ اُٞػ٢ ا٢ُ٘ٛٞ الث٘بء 

اُؼْبئو ٝرؾِْٜٔ اُلٝه اُجبهى ك٢ هزبٍ اال٤ٌِٗي كْٜ هبكح اُضٞهح ًٔب اصجزذ اُضٞهح 

و٣طب٤ٗب ُِؼوام ثبالٍِٞة اُؼٌَو١ اُٖبهّ أُجبّو ٓٔب اٛوٛب ا٠ُ ٕؼٞثخ اكاهح ث

 (.77رـ٤٤و ٤ٍبٍزٜب ارغبٙ اُؼوام )

ـ كٝه اُؼْبئو اُؼواه٤خ ك٢ اُجؤُبٕ ٖٓ أُٚبٛو أُٜٔٚ ُزؼبْٙ كٝه اُؼْبئو ك٢ 4

اُؾ٤بح ا٤َُب٤ٍخ ٛٞٙ االٗزقبة هؤٍبء اُؼْبئو ُؼ٣ٞٚذ اُجؤُبٕ كِْ ٣ٌٖ ٛإالء 

 43غًِٞ ك٢ ٓغٌِ أُجؼٞصبٕ ك٢ اُؼٜل اُؼضٔب٢ٗ ٖٓ إَ ا٤ُْٞؿ ّوف اُ

ٗبئجبٕ ًبٗٞ ٣ٔضِٕٞ اُؼوام ك٢ أُغٌِ اُزو٢ً ُْ ٣ٌٖ ؿ٤و ٗبئت ٓ٘ؾله ٖٓ ػبئِخ 

ْٓب٣ـ ٌُٖ ؽز٠ ٛنا اُ٘بئت )ػجل أُغ٤ل اُْب١ٝ( ًبٕ ٖٓ اث٘بء أُلٕ ٝالكٙ ٝاكٌبه 

اُزب٤َ٤ٍخ ػٚٞا ًبٗٞ ٣ٌِْٕٞ اُغٔؼ٤ٚ  22ٝػ٠ِ اُؼٌٌ ٖٓ ٛنا كٖٔ إَ 

  7263اُؼواه٤خ ك٢ ٍ٘خ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, أُٖله ٗلَٚ ,  6,  5( ػ٢ِ اُٞهك١ , ُٔؾبد اعزٔبػ٤خ ٖٓ ربه٣ـ اُؼوام اُؾل٣ش , ط6)

ٓ456 

 651( أُٖله ٗلَٚ , 2ٓ)

 427ٓ ( ٤ٓٝ٘ عٔبٍ ػٔو ٢ٔٚٗ , أُٖله ٗلَٚ ,71)

,  7, ٛ 7235ـ  7273( ػٔبه ٣ٍٞق ػجلهللا , ا٤َُبٍخ اُجو٣طب٤ٗخ ارلاٙ ػْبئو اُؼوام ,77)

 462. ٓ 6174كاه اُْإٕٝ اُضوبك٤خ اُؼبٓٚ ٝىاهد اُضوبكخ , اُؼوام 

 



 

 24 

( ٖٓ أُْب٣ـ ٝ االؿٞاد ٝ رق٤ٖٔ ٓضَ ٛن اُؼلك اٌُج٤و 43ًبٕ ٛ٘بُي اهَ ٖٓ )

ػ٠ِ اٍبً إ ا٤ُٚٔق اُؼْبئو١ ٛٞٙ ٌٓبٕ  ٖٓ أُوبػل ُٜنٙ اُطجوخ ًبٕ هل ثوى

 ( .76رله٣ت ُِٔٞا٤ٖ٘ٛ اكَٚ ٖٓ أُوب٢ٛ ك٢ أُل٣٘خ )

ـ كٝه اُؼْبئو اُؼواه٤خ ك٢ اُ٘ٚبّ اُؾيث٢ ُول ػوف اُْ٘بٛ اُؾيث٢ اٌُض٤و ٖٓ 3

اُٚٞاٛو اُز٢ ْٗبد ٗز٤غذ أُٔبهٍبد اُؼ٤ِٔخ ٜٝٓ٘ب ُغٞء اهطبة اَُِطخ ا٠ُ 

ذ ٖٓبُؾْٜ ُول ر٤ٔيد رِي االؽياة ثٚؼق رب٤ٌٍ اؽياة فبٕخ ثْٜ ُقلٓ

اُؼالهبد اُز٤ٔ٤ٚ٘خ ٝ اٌٗٔبّٜب ػٖ ٓياُٝٚ اُْ٘بٛ اُغٔب٤ٛو١ ك٤ٌِ ٛ٘بى ؽبكي 

ػٚبء اُؾية ُِزووة ٖٓ اُغٜٔٞه الٕ اُغٜٔٞه ال ٣ٔضَ ه٤ٔٚ ؽو٤و٢ ٣لكغ ا

ٝ ثبُٔوبثَ اٌْٗٔذ االٍٝبٛ اُْؼج٤ٚ ػٖ ٓضَ رِي االؽياة ثؼل إ َُٔذ ؽ٤ٌٓٞخ 

لٜب ّٝبٛلد ػ٠ِ اُٞاهغ ٛـ٤بٕ أُٖبُؼ اُْق٤ٖخ ػ٠ِ رؾوًبرٜب رجلٍ ٓٞاه

 (.74ٝفطٞارٜب ا٤َُب٤ٍخ ٝٓٞاهلٜب اىاء االؽلاس )

ُول ًبٕ االػزٔبك ػ٠ِ اُؼْبئو ثلال ػٖ أُٞاٖٛ آوا ٓإُٞكب ك٢ مُي اُٞهذ كٖٔ 

( ّق٤ٖٚ ًٞٗذ اُو٤بكح أُإٍَخ ُؾية االرؾبك اُلٍزٞه١ اُن١ 32ٓغٔٞع )

ػٚٞإ ٣ٔضِٕٞ هؤٍبء  71ًبٕ ٛ٘بى  77/7232/ 63ك٢  اٍَخ ٗٞه١ ٍؼ٤ل

 63/2/7257ُِؼْبئو ٝرٌٕٞ ؽية االٓٚ االّزوا٢ً اُن١ اٍَخ ٕبُؼ عجو ك٢ 

ٓزٌزَ اُؼْبئو اُغ٘ٞث٤خ ػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ ٝعٞك اُطبؿ٢ الَٗبم اُؼ٤ْوٙ ك٢ أُْٜل 

ب ا٤َُب٢ٍ ك٢ اُؼٜل ا٢ٌُِٔ اال إ ؽوًخ اُزـ٤٤و ٝ اُزٔلٕ أُؼبٕو اُز٢ ّٜلٛ

ٖوٗٚ ٝاُزؾٚو هبكح إ أُغزٔغ أُغزٔغ اُؼواه٢ ك٢ اٝافو مُي اُؼٜل ثلؼَ اُؼ

أُؾ٢ِ االًال٢ٌ٤ٍ ُْ ٣َٚ ٓؾزلٚب ثزِي اُقٖبئٔ اُضوبك٤ٚ ٝ اُ٘ل٤َٚ اَُبًٖ اال 

ٝهبكد اال ىٝاٍ  7256إ اُٚوثٚ اُوب٤ٙخ رِوب ٖٓ االؽلاس اُن١ ّٜلٛب اُؼوام 

ُوبكٙ اُغلك ثو٤بكح ػجل اٌُو٣ْ هبٍْ ٓغٔٞػٚ ا٤ٌُِٔٚ ٝ اػالٕ اُغٜٔٞه٣ٚ ُول افن ا

 (73ٖٓ االعواءاد ُزٜل٣ْ اُج٘بء اُؼْبئو١ رٔضِذ ك٢ )

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ؽزب ه٤بّ  ( ؽ٘ب ثطبٛٞ , اُؼوام ٝ اُطجوبد االعزٔبػ٤ٚ ٝاُضٞه٣خ ك٢ اُؼٜل اُؼضٔب76٢ٗ)

  766,ٓ 6115, روعٔخ ػل٤لخ اُوىاى , ْٓ٘ٞهاد كوؽبٕ , ا٣وإ , 7,ٛ 7اُغٜٔٞه٣خ , ط

, كاه اُْإٕٝ اُضوبك٤خ  6, ٛ 7251,  7216( ؽَٖ ّجو , اُؼَٔ اُؾيث٢ ك٢ اُؼوام 74)

 643ـ  641, ٓ 6176اُؼبٓخ , ٝىاهح اُضوبكخ اُؼوام 

, كاه اُؾٖبك  7ٝ ػجل اٌُو٣ْ هبٍْ , ٛ رٔٞى اُؼواه٤خ 73( ػجل اُقبُن ؽ٤َٖ , صٞهح 73)

 52ـ  55, ٓ 6114ُِزٞى٣غ ٝ اُْ٘و , ُ٘لٕ 

 

ـ اُـبء هبٕٗٞ كػب١ٝ اُؼْبئو ٝرل٣ٞ٘ ٍِطخ هؤٍبء اُؼْبئو ٝ ًجبه االهطبػ٤٤ٖ 7

 % ٖٓ اٌَُبٕ 21ػ٠ِ اُلالؽ٤ٖ اُن٣ٖ ٣ٌِْٕٞ ؽٞا٢ُ 

 بد االهطبػ٤خ ـ إلاه هبٕٗٞ االٕالػ اُيهاػ٢ ٝٓب رورت ػ٤ِٚ ٖٓ ىٝاٍ اُؼاله6

ـ رْو٣غ هبٕٗٞ االؽٞاٍ اُْق٤ٖخ اُن١ عوك ٗٚبّ اُؼْبئو١ ٝاؽلٙ ٖٓ اْٛ 4

٤ٔٓيارخ ٢ٛٝ ٤ٍطوح اُوعَ ٍٝؾن أُوأٙ كبُوبٕٗٞ اُو٠ ثبَُٔبٝاد ث٤ٖ اُوعَ 

 ٝأُواح ٝٛٞ ٓجلء ُْ ٣ٌٖ ٓؼوٝف ٖٓ هجَ .

خ ٣ٖق ؿبُت ؽَٖ ّبث٘له مُي ثوُٞٚ )ُول ٍغَ اُؼْبئو٣ٕٞ ؽٚٞهْٛ ُلا اُلُٝ

ُلا اُلُٝخ ثٌَْ ٝاٙؼ ٓيه١ ثٌَْ ٛبؿ٢ ٝ ٤ٜٖٓٔ ك٢ ؽ٤ٖ رواعغ كٝه أُضول٤ٖ 

ٝ اُؾواى اُل١ ٓووا٢ٛ اُن١ ٣٘جـ٢ إ  ٣ٌٕٞ ٓل٤ٗب ثبُلهعخ اال٠ُٝ فظغ ثٌَْ 

 ٓنَٛ ُِؼ٤ْوح
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ُولٕبهد اُؼ٤ِٔخ اُل٣ٔووا٤ٛخ هٖٛ اهاكح اُؼ٤ْوح ٝهل إجؼ اُٖٞد اُؼْبئو١ 

لٝم االهزواع ٕبه ٙؾ٤خ اُٖٞد اُؼْبئو١ ههٔب ؽبٍٔب ك٢ رضج٤ذ اُ٘زبئظ ٕ٘

 ( .٤ُٝ75ٌ ٤ٔٙو االهاكح اُؾوح ٝ اُز٢ رزؾٌْ ثٖ٘لٝم االهزواع )

ُْ ٣وزٖو ٗلٞم اُؼ٤ْوح ػ٠ِ أُغبالد ا٤َُب٤ٍخ ٝ االعزٔبػ٤خ ٝ اُوب٤ٗٞٗخ ٝاٗٔب 

آزلح ا٠ُ اًضو أٌُبٗبد ؽَبٍٚ ٝٛٞا االٖٓ اُن١ ٣ؼل اؽزٌبها ؽٖو٣ب ثٔٞعت 

اُلُٝخ ٝ ٓضَ رب٤ٌٍ ٓغبٌُ ػْبئو٣خ ُؾل٘ االٖٓ ك٢ ثؼ٘ اُوبٕٗٞ ُٖبُؼ 

أُ٘بٛن رغ٤َلا ُٜنا اُزٞعٚ ٝ ًبٗذ اُجلا٣خ ك٢ ٓؾبكظخ االٗجبه ؿوة اُؼوام صْ 

اٗزْود ك٢ ثبه٢ أُ٘بٛن ٜٝٓ٘ب اُؼبٕٔٚ ثـلاك ؽ٤ش اعزٔغ ٤ّٞؿ ٓؾبكظخ االٗجبه 

ػٔبٕ ك٢  اُن١ هكٚٞ االٗقواٛ ك٢ ْٓوٝع اُوبػلح ثزب٤ٌٍ ٕؾٞح االٗجبه ك٢

 ( 72اُن١ اٗجضن ػ٘ٚ ٓغٌِ اٗوبم االٗجبه ) 72/3/6112

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ػبٓو ؽَٖ ك٤بٗ , اكٌبه ؽٍٞ َٓزوجَ اُؼ٤ِٔخ ا٤َُب٤ٍخ ك٢ اُؼوام ك٢ ٓغٔٞػخ 75)

اه٢ , ٓوًي ػواه٤بد ُِلهاٍبد , ّوًخ االٌِٛ ُِطجبػخ ٝ ٓإُل٤ٖ ٓواعؼبد ك٢ اُلٍزٞه اُؼو

  62, ٓ 6112اُْ٘و , اُؼوام , 

ـ  7221(ٓ٘زٖو اُؼ٤لا٢ٗ , ه٤بكاد االٗزوبٍ ٝ اُز٤ٔ٘خ ا٤َُب٤ٍخ , اُؼوام ٝ ُج٘بٕ ٗٔٞمعب 72)

  446ـ ٓ 6176, كاه أُؼبهف ُِٔطجٞػبد ث٤وٝد , اُ٘غق ,  7, ٛ 6177

 

 (.71به٣ق٤ز٤ٖ ُْ٘ٞء أُغبٌُ اُؼْبئو٣خ اُؼٌَو٣خ )ٝ ثٍٞؼ٘ب رؾل٣ل ٓوؽِز٤ٖ ر

ـ ٓغبٌُ اُؼْبئو اُول٣ٔخ اُن١ ربٍَخ ٖٓ هجَ اُغ٤٘واٍ )ك٣ل٤ل ث٤زو٣ٌٝ ( هبئل 7

ًٝبٗذ ًزبئت اُؾٔيح ٜٗب٣خ  6112اُوٞاد اُؼٌَو٣خ االٓو٤ٌ٣خ ك٢ اُؼوام ك٢ ٍ٘خ 

ك٢ ْٝٛ ر٤ْٚ٘ ػْبئو١ ٖٓ ػ٤ْوح اُجٞ ٓؾَ اٍٝ ر٤ٌَْ ٣زبٌٍ ٝ 6115ػبّ 

رْ رب٤ٌٍ ر٤ٌَْ صٞاه االٗجبه ك٢ ٓ٘بٛن اُغي٣وح اُْب٤ٓخ  6112ٓ٘زٖق ػبّ 

ٝؽل ا٤ُْـ ػجل اَُزبه اثٞ ه٣ْخ عٜٔٞه ٛنٙ  6111ٝٓوًي اُوٓبك١ ٝك٢ ثلا٣خ 

اُز٤ٌْالد رؾذ اٍْ ٓغٌِ ٕؾٞح االٗجبه ٝرِوذ ٛنٙ اُزله٣جبد ر٣ٞٔال ٝ رله٣جب 

 آو٤ٌ٣ب .

ٝثَجت ربىّ اُٞٙغ اال٢٘ٓ ٖٓ  6174ـ ٓغٌِ اُؼْبئو اُغل٣لح ك٢ ٓ٘زٖق ػبّ 6

عل٣ل ثٜٚٞه ر٤ٚ٘ٔبد )كاػِ ( هبٓذ ُغ٘خ ر٘ل٤ن ٝ ٓزبثؼخ أُٖبُؼ ا٤ُ٘ٛٞخ 

ٝثبُزؼبٕٝ ٓغ كائوح ٗيع اَُالػ ٝ ه٤بكح اُوٞح اُجو٣خ ٝ عٜبى االٖٓ ا٢ُ٘ٛٞ 

ٝ ؿوة اُلِٞعخ ٝ ؿوة  ُزب٤ٌٍ ٣ؼوف ثبُٖؾٞا اُغل٣لح ك٢ ٓ٘بٛن ّوم االٗجبه

اُوٓبك١ ٝ ثؼل ماُي رْ ر٤ٍٞؼٚ ٤َُْٔ ٓ٘بٛن ؽياّ ثـلاك ٝرزِو٠ ٛنٙ اُز٤ٌْالد 

 ر٣ٞٔال ٝ رله٣جب ؽ٤ٌٓٞب . 

 .(76ٓوكٙ ػٞآَ اٜٛٔب ) 6114ػبّ  إ رٍٞغ اُؼ٤ْوح ٝ رٔلكٛب ك٢ اُؼوام ثؼل

٢ ال روٞا ـ ؿ٤بة اُلُٝخ ٝ ٙؼلٜب ٝٛٞ ٖٓ اْٛ اُؼٞآَ ٝاّلٛب فطٞهح اُلُٝخ اُز7

ػ٠ِ آٖ ٓٞا٤ٜ٘ٛب ٝال روٟٞ ػ٠ِ ؽٔب٣خ ٓٔزٌِبرٜب ٝ ال روٟٞ ػ٠ِ ر٣َٞخ ْٓبًِْٜ 

ٓضَ ٛنٙ اُلُٝخ رنٛو اُ٘بً إ رجؾش ػٖ ؽبّ ٝ ػٖ ٙبٖٓ ٝ ػٖ ِٓغأ ٤ٌُٝ ًب 

 اُؼ٤ْوح ك٢ ٓضَ ٛنٙ االؽٞاٍ ٙبٖٓ ٝ ِٓغأ ٝ ؽب٤ٓب.

جَ ٛنا ٝ ماُي اُؾ٤بح ـ ٜٝٗٔ االٗزبط اُيهاػ٢ أُزقِق ٙؼق اُج٤٘خ اُٖ٘بػ٤خ ٝ ه6

اُوػ٣ٞخ ًَ ماُي ٣٘زظ اُؼْبئو٣خ ٗٔطب اعزٔبػ٤ب ًَ ماُي ٣َْٜ ك٢ رٌو٣ٌ اُؼ٤ْوح 
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ٝؽلح اعزٔبػ٤خ ٓ٘ـِوخ َٓلٝكح ا٠ُ ىػ٤ْ ٝاؽل ٝكن اػواف ٝ روب٤ُل ال رقزِق 

 ًض٤وا ث٤ٖ ػ٤ْوح ٝ افوٟ .

٤َُب٢ٍ ـ ؿ٤بة اُ٘ٚبّ ا٤َُب٢ٍ اُٞاٙؼ أُؼبُْ م١ االرغبٙ أُل٢ٗ كب ٗٚبّ ا4

اُؼواه٢ ؿبهم ك٢ ٕواػبد ّق٤ٖخ ٝ ِٖٓؾ٤خ ٝ اُو٤ْ اُؼْبئو٣ٚ ك٤ٚ رزٖبكّ ٓغ 

 أُل٤٤ٖٗ ٝ اُو٤ْ ا٤َُب٤ٍخ اُل٣ٔووا٤ٛخ ٝ ٓلب٤ْٛ أُغزٔغ أُل٢ٗ .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, ٓ 6175, ُ٘لإ ,  ٠7 اػالٕ اُقالكخ , ٛ(ٛبّْ اُٜب٢ّٔ, ػبُْ كاػِ ٖٓ اُْ٘أح ا71ُ)

 765ـ  763

 . 62ـ  72(ؿبُت ؽَٖ اُْبٓ٘له , ٖٓله ٗلَٚ , 76ٓ)

ـ ٍُِٕٞٞ ا٠ُ اَُِطخ ٝ آز٤بىارٜب اُق٤ب٤ُخ ككغ ا٤َُب٤٤ٍٖ اُؼواه٤٤ٖ ا٠ُ اكَبك 3

اُؼ٤ْوح ؽُٞٞٛب ا٠ُ هبئٔٚ اٗزقبث٤ٚ ٝ كػبئ٤خ عؼِٞ ٜٓ٘ب ٓبكح اٍزلبكٙ ٝ اٍزـالٍ 

٣زٞعٚ ٝا٠ُ هبئٔذ االٗلٓبط االعزٔبػ٢ ٝرلػ٤ْ اُج٤٘خ االعزٔبػ٤خ هاؽٞ ثلٍ إ 

٣َبٕٝٓٞ اِٜٛب ٝ ىػٔبئٜب ثبُٔبٍ ٝ اَُالػ ٝ اُٞصبم أُل٤ٗٚ ٝ اُؼٌَو٣ٚ ٝاُٞالئْ 

 ٝ ا٤َُبهاد ٓوبثَ اػطبء اُٖٞد االٗزقبث٢ .

 ثؼجبهٙ ٓٞعيٙ ٕبهد اُؼ٤ْوح ٓبكٙ َٓبٝٓٚ .
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 أُجؾش اُضب٢ٗ

 أُطِت اُضب٢ٗ

 اُلٝه ا٤َُب٢ٍ ُِؼْبئو

رٌَْ اُؼْبئو هً٘ب اٍب٤ٍب ٖٓ رو٤ًجخ أُغزٔغ اُؼواه٢ ثوى كٝهٛب ثبُزبه٣ـ 

ا٤َُب٢ٍ اُؾل٣ش اثبٕ صٞهح اُؼْو٣ٖ ؽ٤ش ًبٕ ُيػٔبئٜب ا٤ُل اُؼ٤ِب ك٢ اُزٖل١ 

ُالؽزالٍ اُجو٣طب٢ٗ اٗناى ٝ ٗز٤غخ الكهاى هٞاد االؽزالٍ ا٤ٔٛخ اُؼْبئو اُؼواه٤خ 

فٖٕٞب ك٢ ٓغبٍ ؽلع االٖٓ كول ٍؼذ ٌَُت ٝك ٤ّٞؿ ٖٓ فالٍ إلاه هبٕٗٞ 

كػب١ٝ اُؼْبئو اُن١ ػيى ٍِطزْٜ اُوٚبئ٤خ ًٔب هلٓذ ُْٜ ًض٤و ٖٓ اُز٤َٜالد 

% ٖٓ 61االهزٖبك٣ٚ ٝ رٖبػل كٝهْٛ ا٤َُب٢ٍ ثٌَْ اًجو ثؼل إ ّـِٞ ؽٞا٢ُ 

 ا٤ٌُِٔخ ٓغ ٍِطخ ( ٝهل ر٘بكَذ اَُِطخ7) 7265ٓوبػل اٍٝ ثؤُبٕ ػواه٢ ػبّ 

االٗزلاة ٌَُت ٝك اُؼْبئو ًٝبٕ أُِي ٣َؼب ُزؼي٣ي ٍِطزٚ ارغبٙ ٍِطخ االٗزلاة 

ًٝبٕ ٣َزقلّ ٤ّٞؿ اُؼْبئو ٝ ػالهزٜٞ ثْٜ ُِٚـٜ ػ٠ِ ٍِطخ االٗزلاة اّ ٍِطخ 

االٗزلاة كٌبٗذ رولّ اٌُض٤و ٖٓ اُز٤َٜالد ٝ اُلػْ ٤ُْٞؿ اُؼْبئو ٌَُجْٜ ا٠ُ 

ٌُض٤و ٖٓ أُؼزولاد اُلٌو٣خ ٝ االعزٔبػ٤خ ٝ اُ٘يٝػ اٌُج٤و ٝػ٠ِ اصو ا( 6عبٗجٜب )

ٖٓ اُو٣ق ا٠ُ أُل٣٘خ ٝر٘ب٢ٓ اُٞػ٢ اُغٔب٤ٛو١ ٜٝٙٞه اُوٟٞ أُل٤ٗٚ أُزٔضِخ 

ثبالؽياة ٝ ٛجوذ اُؼٔبٍ ٝ ِٛجذ اُغبٓؼبد ٝ ؿ٤وٛب افند ٛنٙ اُوٟٞ ىٓبّ 

اُوواه ا٤َُب٢ٍ أُجبكهح ك٢ اُزؼج٤و ػٖ ٓٞاهلٜب ا٤َُب٤ٍخ ٝ هوثٜب ٖٓ ٓوًي ٕ٘غ 

هَِ االػزٔبك ػ٠ِ ٍِطذ ٤ّٞؿ اُؼْبئو ٝ افند اُؾٌٞٓبد اُؼواه٤خ أُزؼبه٤ٚ 

رزغبَٛ ٛنٙ اُوٟٞ ال٤ٍٔب ك٢ اٝهبد االٍزوواه الًٜ٘ب رؼٞك ٝ رِغأ ا٤ُٜب ٓوٙ افوا 

ػ٘ل اُٞهٞع ك٢ ٓطت االىٓبد ٓضبٍ ماُي ثؼل ؽوة اُق٤ِظ اُضب٤ٗخ ػ٠ِ اُؼوام ػبّ 

الهزٖبك١ ٝٓب رورت ػ٠ِ ماُي ٖٓ اٌٗٔبُ العٜيٙ ٝٗز٤غخ اُؾٖبه ا 7227

رجؾش ػٖ ٍٝبئَ افوٟ ُزلػ٤ْ ٗلٞمٛب كزٞعٜذ الٍزقلاّ اُؼْبئو كوبٓذ اَُِطخ 

ثزؼي٣ي كٝه اُؼْبئو ٖٓ فالٍ اؽ٤بء هبٕٗٞ كػب١ٝ اُؼْبئو ٝ اػطبء ا٤ُْٞؿ 

ٍِطبد هٚبئ٤خ ٖٓ فالٍ اػزجبه االػواف اُؼْبئو٣خ اٍبٍب ُؾَ أُ٘بىػبد كٚال 

رول٣ْ اُلػْ أُبك١ ًٔب هبٓذ اَُِطخ ثز٤ٖ٘ت اُؼل٣ل ٖٓ ا٤ُْٞؿ أُيػ٤ٖٓٞ ػٖ 

 (4ٝاعود ُْٜ اُؼطبء )

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ؽ٘ٞ ثطبٛٞ , اُؼوام ٝ اُطجوبد االعزٔبػ٤ٚ اُؾوًبد اُضٞه٣خ ٖٓ اُؼٜل اُؼضٔب٢ٗ ؽز٠ ه٤بّ 7)

 765ـ  767, ٓ 7221, روعٔخ ػل٤ق اُوىاى , ث٤وٝد  7اُغٜٔٞه٣خ , ط

 762( أُٖله ٗلَٚ , 6ٓ)

( كبفو هبٍْ , اٍجبة ٝ اٗجؼبس اُؼْبئو٣خ ك٢ اُؼوام , ثؾش ْٓ٘ٞه ػ٠ِ االٗزوٗذ ػ٠ِ 4)

                                      www.Kiabat.comأُٞهغ 

http://www.kiabat.com/
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كؼ٠ِ اصو  6114اُؼْبئو ثٌَْ ًج٤و ثؼل االؽزالٍ االٓو٢ٌ٣ ُِؼوام ػبّ  رٖبػل كٝه

ا٤ٜٗبه اُلُٝخ ٝ رؼطَ اُوبٕٗٞ ٝ اٗزْبه اُل٠ٙٞ ٝ اُقٞف ث٤ٖ اُ٘بً افن اُ٘بً 

٣جؾضٕٞ ػٖ٘ٔ ٣ٞكو ُْٜ اُؾٔب٣خ كزلوهٞ ْٜٓ٘ ٖٓ ُغب ا٠ُ اُؼ٤ْوح ْٜٝٓ٘ ٖٓ ُغب 

( ٖٝٓ ٓطِن 3ل٢ٗ ٢ٌٍ٘ٝ )ا٠ُ ٓوعؼ٤ٚ ك٤٘٣خ اٝ ر٤ٌْالد ٤ٍب٤ٍٚ اٝ رغٔغ ٓ

اُْؼٞه ثبَُٔإ٤ُخ ثلأد اُؼْبئو اُؼواه٤خ رزؾوى ٖٓ اعَ َٓء اُلواؽ اال٢٘ٓ اُن١ 

فِلٚ ا٤ٜٗبه اُلُٝخ ًٝبٕ اٍٝ ػَٔ هبٓذ ثٚ اُؼْبئو ٝ اُؾلبٗ ػ٠ِ ٓٔزٌِبد 

 اُلُٝخ ٖٓ اَُوام ٝ أُقوث٤ٖ .

ؿ٤وٛب ٖٓ  ٝ ثبُلؼَ رْ اُؾلبٗ ػ٠ِ اٌُض٤و ٖٓ أُلاهً ٝ أُواًي اُٖؾ٤خ ٝ

أُإٍَبد ٝال٤ٍٔب ك٢ االه٤ٚخ ٝ اُ٘ٞاؽ٢ ٝٛنا االٓو ثلا ٝاٙؾب ًبٗذ اُقطٞٙ 

اُضب٤ٗٚ ُِؼْبئو ٢ٛ ٓؾبُٝذ ر٤ْٚ٘ ٗلَٜب ٖٓ اعَ اُو٤بّ ثلٝه ٤ٍب٢ٍ كجؼل اّٜو 

ٖٓ االؽزالٍ ثوىد ػ٠ِ اَُطؼ ػْواد أُغبٌُ اُؼْبئو٣خ ٝالًٖ ٛنٙ أُغبٌُ 

ئٚ أُزٍٞطخ ٝ ثبُٔوبثَ اكهًذ ٖٓ اُل فِذ ٖٓ ا٤ُْٞؿ اٌُجبه ٝالًٖ ٤ّٞفٜب

اُوٞاد االؽزالٍ االٓو٢ٌ٣ ا٤ٔٛخ اُؼْبئو ك٢ اُؼ٤ِٔٚ ا٤َُب٤ٍخ ُناُي ٍؼخ ٖٓ 

اُجلا٣خ ا٠ُ ر٤ٌَْ ٌٓزت االهرجبٛ ٓغ اُؼْبئو هبّ اؽل اُؼٌَو٤٣ٖ ٝ أٍٚ )اُٖ ٤ً٘ؾ 

ALN king )( 5ثبكاهح ٛنا أٌُزت ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ػلٗبٕ ٣ب٤ٍٖ ٖٓطل٠ , االٖٓ االعزٔبػ٢ ٝ ّجٌبد االٖٓ االعزٔبػ٢ ك٢ اُؼوام ٗؾٞ ر٤ٔ٘خ 3)

ر٤٘٤ٌٔخ ُالكٝاه اُزو٤ِل٣ٚ ٝ اُؾلاص٤خ , ثؾش ٓولّ ا٠ُ أُإرٔو اُضبُش ُواثطخ كهاٍبد اُؼوام 

 6, ٓ 6116أُؼبٕو , ُ٘لإ , 

  6113ّجبٛ  66(2671ٍٜ , اُؼلك )( عو٣لح اُْوم اال5ٝ)
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 أُجؾش اُضب٢ٗ

 أُطِت اُضبُش

 االصبه أُزورجخ ػ٠ِ ٤ٍبكح ه٤ْ اُؼ٤ْوح

٣زورت ػ٠ِ ٤ٍبكح اُو٤ْ اُؼْبئو٣خ ثبُٖٞهح اُز٢ ػوٙ٘بٛب عٞاٗت ٜٓ٘ب ك٤ٔب رولّ 

عِٔخ ٖٓ االصبه ٢ٛ ك٢ ؽو٤وزٜب رَجت اٙواه ثٜب ٛنح اُو٤ْ ػ٠ِ ٓلّٜٞ اُلُٝخ 

 .ٝاٛوٛب أُل٤ٗخ

ـ إ ٖٓ افطو ه٤ْ اُؼ٤ْوح ٝاّلٛب اصوا ك٢ اُلُٝخ ٢ٛ اُواثطخ اُؼٖج٤خ  7

ٝأُؼوٝف إ اُؼٖج٤خ روّٞ اٍبٍب ػ٠ِ هاثطخ اَُ٘ت ٝٛنا ٓب ٣ووهح اثٖ فِلٕٝ 

ك٢ ؿ٤و ٓب ٓٞٙغ ٖٓ ٓولٓزخ .كٜٞ ٣ووه إ اُؼٖج٤خ اٗٔب رٌٕٞ ٖٓ االرؾبّ ثبَُ٘ت 

 ك٢ االهَ ٖٝٓ ِٕزٜب اُ٘ؼوح ػ٠ِ اٝ ٓبك٢ ٓؼ٘بٙ ٝمُي الٕ ِٕخ اُوؽْ ٛج٤ؼ٢ اال

م١ٝ اُووث٠ ٝاَٛ االهؽبّ إ ٣٘بُْٜ ٤ْٙ اٝ ر٤ٖجْٜ ٌِٛخ كبٕ اُوو٣ت ٣غل ٗلَخ 

ؿٚبٗ ٖٓ ظِْ هو٣جخ اٝ اُؼلاء ػ٤ِخ ٣ٝٞك ُٞ ٣ؾٍٞ ث٤٘ٚ ٝث٤ٖ ٓب ٣ِٖخ ٖٓ 

 ( .7أُٜبُي ٗيػٚ ٛج٤ؼ٤خ ك٢ اُجْو ٓ٘ن ًبٗٞا)

, إ اُؼ٤ْوح رجؾش ٣ٞخ ا٤ُ٘ٛٞخ اُغبٓؼخ ـ ُِو٤ْ اُؼْبئو٣خ ػالهخ ر٘بكو٣خ ٓغ اُٜ 6

كائٔب ػٖ اهٗ رٌٕٞ هبػلح ٤ٌُبٜٗب أ١ ُال٣ٞٗخ اُغٔبػ٤خ ٝرَزقلّ ُنُي ٍٝبئَ 

اُؼ٘ق أُبك١ ٝاُلٌو١ أُزبؽخ ٝٛنا ٓب ٣غؼَ اُؼْبئو االفوٟ رزوَْ ك٢ 

إطواػٜب ٝك٢ ٓوبٝٓزٜب ُْٔوٝع اُزٞؽل ثبالهٗ ثٔؼ٘ب افو رٖط٘غ اُؼ٤ْوح 

ر٘يهع ك٤خ ُزؾو٤ن ٣ٞٛزٜب اُزبه٣ق٤خ ثبفزالف ػٖ اُؼْبئو االفوٟ إ ُ٘لَٜب اه٤ِٔب 

ًَ ػ٤ْوح رجؾش ثٌَْ اٝ افو ػٖ ٝؽلرٜب اُلاف٤ِخ كز٘ؼيٍ ثنُي ًٔب ٍٞاٛب 

 (.6ٝرقزِق ػٜ٘ب ثلال ٖٓ إ رزبُق ٓؼٜب ك٢ ثؾش ػٖ ْٓوٝع ٣ٞٛخ ْٓزوًخ )
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ٕلك ٗظو٣خ اثٖ فِلٕٝ ؽٍٞ اُؼٖج٤خ ٣٘ظو ػ٢ِ اُٞهك١ ٓ٘طن اثٖ فِلٕٝ ك٢ ٙٞء  (7)

 . 7223,كاه ًٞكبٕ , ُ٘لإ ,  6ؽٚبهرخ ّٝق٤ٖزخ, ٛ

 . 666ٓؾٔل ػبثل اُغبثو١ , أُٖله ٗلَٚ , ٓ (6)
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٣إك١ ا٠ُ ؿِجخ ٜٗٔ اُو٤بكاد اُزو٤ِل٣خ ػ٠ِ اُلُٝخ  ـ إ ٤ٛٔ٘ذ اُؼ٤ْوٙ ػ4٠ِ

اُلُٝخ ر٘ز٢ٔ ٛنٙ اُو٤بكاد ا٠ُ هج٤ِخ ه٣ٞٚ ؿبُجب ٣ورجٜ ثبٛبه ٝاٍغ ٖٓ اُزؾبُق 

ٓغ اُوجبئَ أُٜٔٚ االفوا ػ٠ِ اٍبً أُٖبٛوح ٝ ؿ٤وٛٔب ٖٓ اعَ إٍُٞٞ 

ا٠ُ اُِٖطخ ٝ االؽزلبٗ ثٜب ٝرؼَٔ ٛنٙ اُو٤بكاد ػ٠ِ فِن رٞاىٗبد كافَ 

رؾبُلٜب اُوج٢ِ اٝ ث٤ْٜ٘ ٝث٤ٖ ؿ٤وٙ ٖٓ اُوجبئَ ػٖ ٛو٣ن اصبهد االٗوَبٓبد ٝ 

اُلواؿبد ثبٍزقلاّ ػلح ٍٝبئَ ٤ٍب٤ٍخ اهزٖبك٣خ اُـ ٖٓ اعَ اكآذ اُزؾٌْ 

ثبُٞٙغ ا٤َُٔطو رٌزَت ٛنٙ اُو٤بكاد ّوػ٤زٜب ٖٓ ٛبثؼٜب أُؾبك٘ اُوبئْ 

و عنه١ ٝ رؼَٔ ػ٠ِ ػ٠ِ اٍبً اُل٣ٖ ٝ االػواف ٝ ػ٤ِٚ ك٢ٜ رؼبهٗ أ١ رـ٤٤

 ( .4اُؾلبٗ ػ٠ِ االٝٙبع اُواٛ٘خ )

ـ إ ه٤بّ اُؼ٤ْوح ٣زؼبهٗ رؼبهٙب ربٓب ٓغ ٗلّٜٞ أُٞاٛ٘ٚ كبُٔٞاٛ٘ٚ رؾزبط 3

ا٠ُ كَٖ اُ٘بً اٝ اكواك أُغزٔغ ػٖ اُوٝاثٜ ٝ االٛو ٝ اُؼالهبد اُزو٤ِل٣ٚ اُز٢ 

ٖ اُج٠٘ ٝ رٔ٘ؼْٜ ٖٓ إ ٣ٌٞٗٞ ٓٞا٤ٖ٘ٛ ٝػ٠ِ اكٓبعْٜ ك٢ ٓ٘ٚٞٓٚ عل٣لح ٓ

أُٞؤٍَبد ماد اُؼالهٚ اُؾل٣ضٚ ٝ ًناُي ٣ؾزبط ا٠ُ هطؼ٤ٚ كٌو٣ٚ ٝ ٗل٤َٚ ٓغ 

رِي االٛو ٝ اُؼالهبد اُزو٤ِل٣ٚ إٔ اُؼو٤ِٚ اُؼْبئو٣خ رجوى ًٔؼٞم ُِٔٞاٛ٘ٚ ٖٓ 

 ( .3فالٍ )

أ ـ ُزؼٖت ُٖٔ ٣ٞاكوْٜ اُوا١ ٝ اَُ٘ت ٝ ٣يكاك االٓو فطٞهٙ ػ٘لٓب ٣زؾٍٞ 

الم أُؼوك٢ ثؾ٤ش ٣ٖجؼ ٓغوك االٗزٔبء ُِغٔبػخ اُزؼٖت ا٠ُ ؽبُخ االٗـ

)اُؼ٤ْوح( ٍججب ًبك٤ب ُِؼٖٔٚ ك٢ ؽ٤ٖ إ ػلّ االٗزٔبء كاكؼب ُِـطبء ٝ االًضو 

ٖٓ مُي ٛٞ اػزجبه فطب االفو عو٣ٔخ ًج٤وح رغؼِْٜ ٣زقِٕٞ ػٖ ؽَ٘برخ ٓوبثَ 

 ؿ٘ اُطوف ػٖ ًَ االفطبء اُز٢ رورٌت ثبٍْ اُؼ٤ْوح اٝ اُوج٤ِخ 

االهٖبئ٤ٚ ُِلُٝخ اُؼْبئو٣خ اُز٢ روّٞ ػ٠ِ اٍبً اُز٤٤ٔي ك٢  ة ـ ا٤َُبٍٚ

ٛنٙ ا٤َُبٍخ ا٠ُ اؽ٤بء أُؼب٤٣و اُوبئٔخ ػ٠ِ اُؼطبء ٝ االٓز٤بىاد ثؾ٤ش رإك١ 

اَُ٘ت ٝ اُوواثخ ٝ اُلّ ٓؾَ اٌُلبءح ٝ اُولهٙ ٝ اُقجوٙ ك٢ االفز٤به ُِٞٙبئق ٝ 

 أُ٘بٕت . 
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 . 666ٓؾٔل ػبثل اُغبثو١ , ٖٓله ٗلَٚ , ٓ (4)

ثزٍٞ ؽ٤َٖ ػِٞإ ٝ أُٞاٛ٘خ ك٢ اُلٌو االٍال٢ٓ , ٌٓزت اُـلوإ ُِقلٓبد اُطجبػ٤ٚ  (3)

 ,6174 ٓ ,654 . 
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ـ إ اُلُٝٚ اُز٢ ر٤ٜٖٔ ػ٤ِٜب اُؼ٤ْوح ٢ٛ كُٝخ رو٤ِل٣خ اٝ ثلائ٤خ اٜٗب رْ٘أ 5

ٓٞعٞكٙ هجال ال رَزط٤غ اُـبءٛب ٝ ػ٤ِٜب روّٞ ث٘بٛب اُقبٕخ ٝ ٖٓ ٝؽلاد 

رزَٕٞ ثٖؼٞثٚ ُلوٗ ٤ٍبكح أُوًي ا٤َُب٢ٍ ٝ رؾزل٘ ثطبثغ ٓ٘زْو ٤ٔ٣يٙ 

ُٝخ اُؾل٣ضٚ أُٔوًيٙ ٝ رٜلكٛب كائٔب اُزغيئٚ االه٤ٔ٤ِٚ ٣ٚبف ا٠ُ مُي ػٖ اُل

ٝ اُن١  إ ٛنا اٌَُْ ٖٓ اُْ٘ٚ ا٤َُب٤ٍخ ٣زطبثن ٓغ ٗٔٞمط اُ٘ٚبّ االهص٢

٣ؼزٔل عٜبى اُؾٌْ ٝ االكاهح ك٢ ػ٠ِ إؾبة أُوبٓبد ٝ اُٞعٜبء أُزٔو٤ٍٖ 

 (5ثِؼجخ ػالهبد اُزجؼ٤خ اًضو ٖٓ رٔوٍْٜ ثب٤ُٙٞلٚ )

ـ ك٢ أُجلأ اُؼبّ رولّ اُلُٝخ ًَ كُٝخ ٗلَٜب اٍزوطبة ٝؽ٤ل ٢ُ ٓٔبهٍخ 2

ػ٘ق اال  اُؼ٘ق اُوب٢ٗٞٗ ك٢ أُغزٔغ ػ٘ق اُلُٝخ ُٚ ّو٣ؼزخ أ١ هب٤ٗٞٗزٚ ٌُٖ

كُٝخ رؾل٣لا ػ٘ق ىػٔبء اُوجبئَ ٖٓ فالٍ اكٝارْٜ ) ٜٓوثٕٞ ٓورْٕٞ 

٤ْ٤ِ٤ٓبد ( ُٚ ْٓوٝػ٤زخ اُوبٓخ ػ٠ِ ؽن اُوج٤ِخ ك٢ أُؼبهٙٚ ٝ االؽزغبط ٝ 

أُطبُجٚ ٌٝٛنا ك٢ ٍج٤َ االفزالف ػ٠ِ ٝؽلا٤ٗخ اُلُٝخ ًب ٓؾزٌو ٝؽ٤ل ُِؼ٘ق 

د االٗوَبّ االعزٔبػ٢ اُْوػ٢ ٣غو١ اٗزبط ف٤ٕٖٞبد ػ٤٘لٚ رٔبصَ ف٤ٕٖٞب

ا ك٢ إ رإك١ اُضوبكٚ اُلوػ٤ٚ ا٠ُ اٗزبط ػ٘ق كوػ٢ )ؽوة مارٚ ٝال ؿوا٣ٚ ام

كوػ٤خ( ك٢ ٓغزٔغ رؾٌٔٚ ث٢٘ اُوٜو أُزجبكٍ )اُؼ٘ق ك٢ االػواً ك٢ أُأرْ 

اُؼ٘ق ك٢ اُطوهبد اُؼ٘ق ك٢ االٗزقبثبد اُؼ٘ق ك٢ أُلاهً اُـ ( ٝاما َٕٝ 

بٙ ٗوَ اُؼ٘ق اُقبٓ ا٠ُ اُؼ٘ق اُؼبّ ٌِٝٛنا ىػ٤ْ اُوج٤ِخ ا٠ُ اَُِطٚ ٓؼ٘

٣زؾٍٞ ٢ّء ٖٓ اُؼ٘ق اُْؼج٢ ا٠ُ ػ٘ق ه٢ٍٔ ٝك٢ ؽبٍ ػلّ ٍٕٝٞ ٛإالء 

اُيػٔبء اٝ ثؼْٜٚ ا٠ُ ٓواًي اُلُٝٚ ٣زؾٍٞ اُؼ٘ق ٙل اُلُٝخ ك٤زجِٞه اُؼ٘ق 

اُقبٓ ًؼ٘ق ٓٚبك ُؼ٘ق اُلُٝخ ٝرورل١ أُؼبهٙخ هكاء اُؼ٘ق اال٢ِٛ ك٢ 

 ( .٢ٔ2 )ٓٞاعٜٚ اُؼ٘ق اُوٍ

ـ ٤ٜ٣ٖٔ ػ٠ِ اُؼ٤ْوٙ ٓلّٜٞ أُب٢ٙ ٝ االػزياى ثٚ ٝٛٞا هٟٞ ٓؼٞهٚ آبّ 1

٣إًلٕٝ ػ٠ِ أُب٢ٙ ٝ ٍالٓخ اُز٤ٔ٘خ ام اؿِت اػٚبء أُغزٔغ اُزو٤ِل١ 

االػزياى ثبُؾ٤بد اُزو٤ِل٣خ ٗٚوا ُٞعٞك هٝاثٜ رْلْٛ ا٠ُ مُي ٓضَ االػزياى 

 ثبُوٝاثٜ اَُ٘ج٤خ .
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, ٓغل  6ٗضو ثُٞٞع٤خ ا٤َُب٤ٍخ , روعٔخ ػ٢ِ أُٖو١ , ٛعٞهط ثبالٗل٣ب , اال (5)

 764, ٓ 6111أُإٍَٚ اُغبٓؼ٤خ ُِلهاٍبد ٝ اُْ٘و ٝ اُزٞى٣غ , ث٤وٝد , 

 624ـ  626ف٤َِ اؽٔل ف٤َِ , ٖٓله ٗلَٚ , ٓ (2)
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٤َ٤ب ك٢ رل٤ٌوْٛ ػ٠ِ اػزجبه إ ٓلّٜٞ اُؾبٙو ٝ أَُزوجَ ال ٣ِؼجبٕ كٝها هئ 

إ  ٛج٤ؼخ اُؾ٤بد اُزو٤ِل٣خ أُبُٞكٚ ٝ االػزياى ثٜب ٣ْلْٛ ًض٤وا ثبُٔب٢ٙ ٝ 

ٓأصوٙ أ١ ٗيػذ أُب٢ٙ ٝ االػزياى ثٚ ٣ٌٕٞ اٍبٍب ُزول٣و رؾل٣ل ه٤ْ اال٤ّبء ٝ 

اُؼالهبد ك٢ اُٞهذ اُؾبٙو ٝ ًنُي أَُزوجَ ٝ ٛنٙ اُ٘ٚوٙ ثال ّي رٖزلّ ٓغ 

 . ٤ٔٚ االعزٔبػ٤ٚ ٝ االهزٖبك٣ٚ ٍُِٕٞٞ ا٠ُ َٓزوجَ اكَٚ ٓب رو٣٘ٚ اُز٘

ـ ٍِطخ اُؼ٤ْوح رؼ٢٘ ٍِطخ اُوعَ كب اُؼبئِخ اُؼوث٤خ ٝ ٜٓ٘ب اُؼواه٤خ ٢ٛ 6

ػبئِخ اث٣ٞٚ ٛو٤ٓٚ ٣وّٞ اُزٔب٣ي ٝ رٞى٣غ اُؼَٔ ك٤ٜب ػ٠ِ اٍبً اُغٌ٘ ٝ 

٤ْٚ٘ اُؼٔو ك٤زَِٜ اُنًو ػ٠ِ االٗض٠ ٝ اٌُج٤و ػ٠ِ اُٖـ٤و اٜٗب ك٢ ِٕت اُز

االعزٔبػ٢ ٕٝٞهٙ ٖٓـوٙ ُِٔغزٔغ ٝ رزٌَْ ؽُٜٞب ٝؽلٙ أُغزٔغ االهزٖبك٣ٚ 

ٝ االعزٔبػ٤ٚ ك٤زٞاهس ك٤ٜب االكواك ٝ اُغٔبػبد ٝ ٛٞا٣زْٜ ٝ اٗزٔبئزٜٔب اُطجو٤خ 

 (.1ٝ اُل٤٘٣خ ٝ اُضوبك٤خ )
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, ه٣بٗ اُو٣ٌ اٌُزت ٝ  7ؽ٤ِْ ثوًبد , ا٣ُٜٞٚ اىٓخ اُؾلاصخ ٝ اُٞػ٢ اُزو٤ِل١ , ط (1)

 622,ٓ 6113اُْ٘و ث٤وٝد , 
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