
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 وٍّخ اٌؼذد
 
 

 

 

 

 

لطالب نى من دًاعُ ضسًزنا عندما نلنظ يف طلبتنا االعصاء جود ابداعُ ٍسفل مبعانُ العلنَة ًالجقافة لَطوه بٌاحد من اداًزي يف صدق انتناء اا

ًالجقافة فالٍطعنا اال مبازكتى ًدعنى لَلٌن حافصا اجلامعُ لللَتى, ًان هرا اجلود تتٌافس فَى اخلصائص اعالي ,ًاذا كان برزة طَبة يف مطري العله 

َلٌن شرزات لطلبتنا بأخر دًزهه ًعلى كافة الصعد , ان اجلسٍدة االللرتًنَة هُ نتاج علنُ لطلبة كلَتنا شاخسا باملعلٌمات ًمعطى ألبٌاب اجلسٍدة ل

ء لَلٌن كل شدص عامل بدًزي ًًاجبى ًلَلٌن نرباضا يف طسٍق من ازاد مبجٌثة تفَد القازئ العصٍص فضال عن اضواموا يف التالحه مع هرا الٌطن املعطا

لفسصة حلح الظله لى, فبالعله تطنٌ االمه ًبالجقافة تستقُ االجَال لبناء صسح علنُ ًًطين عال البنَان مػدق اجلرًز مجنس يف نتاجى .ًاغتنه هري ا

                                          ن ًالتٌفَقطلبتنا االعصاء على اثساء هرا االبداع ًادامتى ًمن اهلل العٌ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

            اٌدش٠ذح األٌىزش١ٔٚخ  

 و١ٍخ اٌمبْٔٛ ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ

                            2017 /اراس/13

                                          

1438خّبدٞ اٌثبٟٔ/  14/ االث١ٕٓ                                                                                                           

 اػضبء ١٘ئخ اٌزحش٠ش

ة  ٌ ل ك ن  ع ر  د ص ت ة  ٌ ر ه ش ف  ص ن ة  ٌ ن و ر ت ك ل ا ة  د ٌ ر ج

ا ٌ د ة  ع م ا ج  / ة  ٌ س ا ٌ س ل ا م  و ل ع ل ا و ن  و ن ا ق ل ىا ل  

                         اٌزسش٠ش سئ١ظ ١٘ئخ /خ١ٍفخ أثشا١ُ٘ اٌز١ّّٟ .أ.د

                              ِذ٠ش اٌزسش٠ش /ػالء اٌذ٠ٓ دمحم حّذاْ . أ.َ.د

                                  اٌٍغٛٞ/ األششاف خجبسدمحم ِٙذٞ . َ.َ
                                                              ػٍَٛ ع١بع١خ / /ػال صجبذ ػٍٟ

 أٌزص١ُّ ٚأألخشاج أٌفٕٟ



 

 

 

 

 

 

 

 فٟ اٌسدض االزز١بطٟ           

 

ػًّ  ٌّٕٞغ صبحجٗ ِٓ اْ ٠مَٛ ثب رؼش٠ف اٌحدض ٚضغ اٌّبي رحذ ٠ذ اٌمضبء

لبٟٔٛٔ اٚ ِبدٞ ِٓ شبٔٗ اخشاج ٘زا اٌّبي اٚ ثّبسٖ ِٓ ضّبٔب ٌذائٓ اٌحبخض 

رؼش٠ف اٌحدض االحز١بط اٚ االحز١بط ٚ٘ٛ اٌح١طخ ِٓ اٞ حفظٗ ٚرؼٙذٖ ٚلٛي 

اٌٙزٌٟ :ٚاحفظ ِٕصجٟ ٚاحٛط ػشضٟ ٚثؼض اٌمَٛ ١ٌس ثزٞ ح١بط ٠ٚؼٕٟ 

اٌّششع ١ٌم١ذ حبطٗ وبٌدذاس ػ١ٍٗ اٞ حشَ فٟ االِش فبٌحدض ٚس١ٍٗ ٚضؼٙب 

اٌذائٓ اسادح اٌّبٌه ٠ّٕٚؼٗ ِٓ رٙش٠ت اِٛاٌٗ ٚاٌزصشف ثٙب اضشاسا ثبٌذائٓ 

ٚ٘ٛ اِش ػٍٝ ػش٠ضٗ ٠صذسٖ لبضٟ اٌّٛاد اٌّسزؼدٍٗ ثب٠مبع اٌحدض اٚ سفض 

ا٠مبػٗ دْٚ اٌزصذٞ اٌٝ اصً اٌحك ٚثزٌه ٠ىْٛ االِش لبثال ٌٍزظٍُ ثُ اٌز١١ّض. 

اٌحدض -1ٟٛٔ اٌؼشالٟ اسثؼخ أٛاع ٟ٘ اْ اٌحدض االحز١بطٟ فٟ إٌظبَ اٌمبٔ

االحز١بطٟ ٚ٘ٛ اخشاء رحفظٟ اٌٙذف ِٕٗ ِٕغ اٌّذ٠ٓ ِٓ اٌزصشف ثجؼض 

-2اِٛاٌٗ اٚ رٙش٠جٙب الاضشاس اٌذائٓ ٚ٘ٛ فٟ ٔٙب٠ٗ اٌّطبف ٠ٕمٍت اٌٝ رٕف١زٞ 

اٌحدض اٌزٕف١زٞ ٘ٛ اسز١فبء حك اٌذائٓ ِٓ اِٛاي اٌّذ٠ٓ ثٛاسطٗ دٚائش اٌزٕف١ز 

-3ْٔٛ اٌزٕف١ز إٌبفز ٠ٚىْٛ فٟ اغٍت االح١بْ ثبٌّضا٠ذٖ اٌؼ١ٍٕٗ اٌّخزصٗ ٚفك لب

ِٓ لبْٔٛ اصٛي اٌّحبوّبد 122_121حدض اِٛاي اٌّزُٙ اٌٙبسة ٚفك اٌّبدٖ 

اٌدضائ١خ ٚاٌغب٠خ ِٕخ الخجبس اٌّزُٙ ػٍٟ اٌحضٛس ِٓ خالي رم١١ذ حش٠خ رصشفخ 

ِٓ لبْٔٛ 37اٌحدض اٌٛاسد فٟ اٌّبدٖ -4ثبِٛاٌٗ ٚرس١ٍُ ٔفسٗ اٌٝ اٌّحىّٗ 

ٌسٕٗ 80اٌّؼذي ثبِش سٍطٗ االئزالف سلُ 1957ٌسٕٗ 21اٌؼالِبد اٌزدبس٠ٗ سلُ 

إٌّحٍٗ ِٓ ششٚط اٌحدض االحز١بطٟ اْ ششط ا٠مبع اٌحدض االحز١بطٟ 2004

ِشافؼبد ِذ١ٔخ 250ِشافؼبد ِذ١ٔخ ٚحزٝ اٌّبدٖ 231ٚاضحٗ فٟ ٔص اٌّبدح 

بدٞ ثذ٠ٓ ِؼٍَٛ ِسزحك ٌىً دائٓ ث١ذٖ سٕذ سس١ّب ٚػ-1ٚح١ث خبء ف١ّب ٠ٍٟ 

 االداء ٚغ١ش ِم١ذ ثششط اْ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٠زصذس اِشا ِٓ اٌّحىّٗ ثزٛل١غ 

اٌحدضاالحز١بطٟ ػٍٝ اِٛاي ِذ٠ٕخ إٌّمٌٛخ ٚاٌؼمبس٠خاٌّٛخٛدح ٌذ٠خ اٌٚذٜ اٞ 

٠دٛص طٍت اٌحدض ٌٚٛ ٌُ -2شخص ثبٌث ثمذس ِب٠ىفٟ ٌٛفبء اٌذ٠ٓ ٍِٚحمبرٗ 

سٕذ ارا لذَ اٌذائٓ اٚسالب اخشٜ رزضّٓ االفشاد ثبٌىزبثٗ ٚرشٜ ٠ىٓ ٕ٘بن 

_ارا وبٔذ اٌذػٜٛ ِّب ٠ّىٓ اثجبرٙب ثبٌشٙبدٖ ف١دٛص 3اٌّحىّٗ وفب٠زٙب ثزٌه 

االسزٕبد ا١ٌٙب ثبٌحدض .فخالصٗ ِبرمذَ فٟ اٌّبدٖ اػالٖ اْ ٠زٛفش اٌسٕذ اٌشسّٟ 

ٌذ٠ٓ ِؼٍَٛ ِٚسزحك اٚ اٌؼبدٞ اٚ ثٛسلخ ٠دٛص اثجبرٙب ثبٌشٙبدح ٚاْ ٠ىْٛ ا

االداء ٚغ١ش ِؼٍك ثششط االخشاءاد اٌخبصٗ ثبٌحدض االحز١بطٟ .ِب٘ٛٚلذ 

ا٠مبع اٌحدض االحز١بطٟ؟ ٌطبٌت ا٠مبع اٌحدض االحز١بطٟ خ١بساد اسثؼٗ ٚ٘ٛ 

رمذ٠ُ طٍت ا٠مبع اٌحدض لجً البِخ -1ِشافؼبد ِذ١ٔخ.. 263ِبخبءد ثٗ اٌّبدٖ 

ص١ً اٌّطٍٛثخ ٚروش االِٛاي اٌزٟ اٌذػٜٛ ٚرىْٛ ثؼش٠ضٗ دػٜٛ ٚسشد اٌزفب

٠شَٚ حدض٘ب ٚ٘زٖ اٌطش٠مٗ ٠ٍدب ا١ٌٙب اٌىث١شْٚ الٔٙغ رٕطٛٞ ػٍٝ ػٕصش 

اٌّجبغزٗ ٚاٌّفبخبٖ ٚػٕذ٘ب ال٠جٍغ اٌّذ٠ٓ ثبالِش ػٕذ صذٚسٖ ِّب ٠ؼطٟ ٌٍذائٓ 

فشصٗ خ١ذح ٌٍحدض دْٚ اػطبء اٞ فشصٗ ٌزٙش٠جٙب ٚاٌزصشف ف١ٙب فشاسا ِٓ 

مبع اٌحدض االحز١بطٟ فٟ ػش٠ضٗ اٌذػٜٛ ٔفسٙب ثؼذ اْ رمذ٠ُ طٍت ا٠ -2اٌّذ٠ٓ 

رمذَ اٌذػٜٛ ٠طٍت اٌذائٓ ٚضغ اٌحدض االحز١بطٟ ف١ٙب ٚلجً اخشاء اٌّشافؼٗ 

ا٠مبع اٌحدض االحز١بطٟ اثٕبء اٌّشافؼخ ٕٚ٘ب ٠دٛص ٌٍذائٓ طٍت ا٠مبع اٌحدض -3

فؼٗ االحز١بطٟ ػٍٝ اِٛاي ِذ٠ٕخ ٚفٟ اٞ ِشحٍخ ِٓ ِشاحً اٌذػٜٛ اثٕبء اٌّشا

ٚ٘زٖ اٌطشثمٗ ٠شخغ ا١ٌٙب اٌّذػٟ ػٕذِب ٠شؼش ثبْ اٌذػٜٛ ثذاد رٕضح ٌصبٌحٗ 

ح١ث ٠ّىٕٗ رج١ٍغ خصّٗ اثٕبء اٌّشافؼٗ ٕٚ٘ب الثذ ّٔٓ رمذ٠ُ طٍت رحش٠شٞ 

ثٛضغ اٌحدض الٔٗ ٠شىً حبٌٗ ِسزمٍٗ ػٓ اٌذػٜٛ ٌخضٛػٗ ٌشسُ االٚاِش ػٍٝ 

 اٌؼشائض ٚالخزالف طش٠ك اٌطؼٓ ػٓ اٌذػٜٛ االص١ٍٗ

 

 

 

 

 

امحد عمي اخلالدي احملامي /   

الجريدة الألكترونية / كلية القانون والعلوم السياسية            
2017اراس 13اٌؼذد اٌشاثغ     

     ، ال ٌٕصً إٌٝ ٔمطخ اٌؼٍُ ٔسٓ ٔمشأ ٌٕجزؼذ ػٓ ٔمطخ اٌدًٙ      

 

 ٚلفخ لب١ٔٛٔخ

1



 

 

 

 

 

 دوامة االصالح السياسي يف العراق 

 
اإلصالح  فً ابسط مفاهٌمه ٌعنً السعً 
نحو احداث تغٌٌرات اساسٌة تصب فً 
خدمة المجتمع, وهو نمٌض مصطلح الثورة 
التً هدفها التغٌٌر الجذري لكل شًء, أٌا 
كان مدلول مفهوم االصالح فال نود الخوض 
فً غمار بٌان ماهٌته.ان االصالح السٌاسً 

ر فً العراق بدأ بدعوات عدة مع انه انتش
فً ضل السعً  ٖٕٔٓبشكل بارز بعد العام 

إللالة الحكومة آنذان تحت ذرٌعة الفساد 
االداري والتفرد بالسلطة وغٌرها من 
الذرابع, وباتت الحجة فً ذلن نتابج 

وتشكٌل حكومة  ٕٓٔٓاالنتخابات لعام 
بتحالفات خالفت التولعات وباتت بمثابة 
 الضربة الماضٌة للكثٌر من الكتل التً كانت

تعول على التغٌٌر واإلتٌان بكٌانات 
وشخصٌات جدٌدة للحكم, ولكن تحت تأثٌر 
االرادة الخارجٌة لعدة دول وهذا الشً بات 
جلٌا للكثٌر من المختصٌن والمهتمٌن 
بالجانب السٌاسً, لذلن هذه الدعوات تبنتها 
كتل عدة وكانت معروفة لدى الجمٌع 
بتوجهات اصالحٌة!!!! مع انها اصبحت 

)لعبة( للذٌن ترأسوا هذه الدعوات او  مجرد
باألحرى نصبوا انفسهم ب ) مؤٌدي 
االصالح, أنصار االصالح( وغٌرها من 
التسمٌات البرالة ولكن لنكن اكثر والعٌة 
ونعطً رؤٌة وإستمراء سٌاسً تحلٌلً لهذه 

إن ⑴ -الدعوات من خالل عدة نماط وهً:

اولى االخطاء لهذه الدعوات انه إلتصرت 
صالح السٌاسً , فً حٌن نحن على اال

بحاجة اكثر إلى اصالح مجتمعً لوالع 
المجتمع العرالً فانتشار الفساد والرشوة 
والمتل والظواهر السلبٌة فً المجتمع , مع 
ان مدرسة التحلٌل النظمً فً العلوم 
السٌاسٌة ترى إن االصالح السٌاسً إذا 
ماتم فإنه سٌنعكس اٌجابا على المجتمع كون 

السٌاسً هو محور تفاعل وتكامل  النظام
بالً أنظمة المجتمع, ولكن فً العراق ان 
اردنا تطبٌك ذلن حتما سنفشل ألن 
الشخصٌات التً خرجت من رحم المجتمع 
وتسلمت الى السلطة التملن ادنى ممومات 

 الوعً السٌاسً والمانونً لبناء دولة أو 
 

 
حتى معالجة مشكالت المجتمع بكافة انواعها 

حري ب المؤسسات فً العراق ان لذلن 
تركز على االصالح المجتمعً واألسري 
خصوصا وتطوٌر فعالٌات المجتمع 
واالهتمام بالتعلٌم وتطوٌره والسعً لبث لٌم 

 .التسامح واأللفة

  

ان من ابرز الهفوات فً هذه الدعوات  ⑵

هو إن الشخصٌات والكٌانات التً شاركت 
وأسست لهذه الحكومة نراها تتصدى لهذه 

ضد الفساد , ونحن   الدعوات وتمول ) نحن
ضد التشبث بالسلطة وسرلة المال العام؟؟ 
ترى من فعل ذلن إذا وكٌف وصل بنا الحال 
فً العراق إلى هذه االزمات والمطبات التً 

.اهلكت البالد التصادٌا ومجتمعٌا وسٌاسٌا

  

عب على ان الشخصٌات التً باتت تل⑶

البعض منها كان لد أتهم  حبل )اإلصالح(
أرهاب وفساد والبعض منهم  مسبما بمضاٌا

مشمولون بإجراءات هٌبة المسابلة والعدالة! 
فكٌف لمن تلخطت اٌدٌه بدماء العرالٌٌن 
ومن سلبهم اموالهم وكٌف بمن كان سببا فً 
هالن الكثٌرٌن فً آبان النظام السابك أن 
ٌكونوا هم رعاة االصالح وومن ٌنادون 

  .بكرامة المواطن العرالً

بأن دعاة االصالح بدأت ماٌدعو للدهشة ⑷

,  من خالل اصحاب التوجهات المدنٌة 
ولكن دخول احزاب وشخصٌات دٌنٌة على 
خط االصالح اربن مساعً االصالح ال بل 
جٌر اهداف االصالحٌٌن نحو تحمٌك 
ماٌصبون الٌه وهو بشكل أساسً ٌنصب 
حول التسلك للسلطة وهذا هو دٌدن الجمٌع 

وضى فً ضل األزمات فً العراق والف
 .المجتمعٌة الهابلة

اكبر المشاكل التً تعترض مسٌرة ⑸ 

االصالح هو غٌاب الوعً المجتمعً 
للمطالب الحمٌمٌة وحتى ان وجدت هذه 

 المطالب فاإلفتمار أللٌات فعالة إلنجاح 
 

التوجهات االصالحٌة سبمٌها فً خانة 
المطالب وتبمى فً صندوق مظلم تمر علٌه 

رى النور فصول السنة تباعا دون أن ٌ

وٌحمك آمال العرالٌٌن فً عراق آمن ٌعٌش 
 .فٌه الجمٌع بمودة وألفة وتوحد

  

التوجهات اإلصالحٌة مستمرة ولد ⑹

لتكون على شكل  ٕ٘ٔٓتطورت بعد 
تضاهرات البعض منها كان فعال والبعض 
منها كان هامشٌا, إذا ما اراد لٌادٌو 
اإلصالح السٌاسً حسب ماٌدعون ٌتوجب 

ضوا بالمجتمع وإصالحه وأن علٌهم ان ٌنه
ٌراجعوا انفسهم فً ماضً بعض 
الشخصٌات األسود فً العراق ولٌعلموا ان 
المواطن العرالً الواعً, وهنا اركز على 
تسمٌة الواعً ٌدرن حجم الفساد 
والشخصٌات الفاسدة التً تحاول ان تجعل 
من الدعوات االصالحٌة مثل آلة تصفً 

 .سلبٌاته الكبٌرة

ن ترة هذه الدعوات النور كلنا امل ا⑺

 وتطبك

فعلٌا, فعلٌا ومن اطراف همها الحفاظ  
على المجتمع ال همها التسمٌط السٌاسً أو 
السعً إلزاحة الحزب الفالنً أو الشخص 
الفالنً, وكلمة إلصالح العلً نود ان تكون 
فعلٌة ووالعٌة, وإذا ماأصبحت كذلن سنرى 
ان المواطن العرالً الواعً والمثمف 

محب لوطنه لم ٌتونا عن دعم هذه وال
التوجهات وٌساعد شخصٌات وطنٌة مستملة 
ذات كفابة وعلمٌة وكل حسب اختصاصه 
فً المكان الذي ٌستحك... فالعراق ٌستحك 
منا ان نمف الى جانبه دوما والسعً لكً 
ٌتعافى من آفة الفساد واإلنمسام التً ولدها 
الفساد السٌاسً المستشري فً المظام 

ً العرالً. ف عرالنا عراق الجمٌع السٌاس
وٌستحك منا الكثٌر فهو الوطن والهوٌة 

 .والعزة والفخر

  

 
 

احمد صادق المندالوي
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  تفاعن املوظف احلكومي مع البطالة املقهعة
 

 
 

دخل مرحلة كان لبلها المطاع  ٖٕٓٓالعراق و بعد حمبة غزو 

االنتاجً فاعل و ان كان ضعٌفا , لكن له دور نشٌط فً زٌادة 

المورد المومً ودخله و استٌعاب اعداد جٌدة من الخرٌجٌن و 

الرٌفٌٌن و ذوو الخبرة مثل مصانع االغذٌة و العصابر ومصانع 

كومٌة فكان نشاطها ٌفعل الغزل وماشابهها , اما المطاعات الح

بأداة الحرص على المال العام و تطبٌك مبدأ العماب و الثواب 

رغم ان الرواتب ضبٌلة ال تسد لحاجة لكن مطرلة التخوٌف من 

لبل لجهات العلٌا تعمل على لدم و ساق فوق رأس مدراء 

المؤسسات ماٌدفعهم لتحفٌز موظفٌهم و انجاز العمل و ان كان 

لكون , هذا دفع بعجلة التمدم نحو توفٌر الموارد و ٌكلفهم ذلن ماٌم  

اما بعد االحتالل وكل الحكومات التً تشكلت التموٌل شبه الذاتً ,

عام و حتى بعد جالء االحتالل وتماشٌا مع بنود  ٗٔخالل 

الدستور الجدٌد اصبح مدٌر المؤسسة فً كل الوزارات ماعدا 

اصة به و ٌمبض العسكرٌة لٌس اال روبوت ٌنفذ اوامر جهات خ

راتبه نهاٌة الشهر لٌبدأ من جدٌد , وال ٌعلم ما اذا كانت مؤسسته 

تحمك تمدم فً االلتصاد العام للبلد ام ال! و هل تساهم فً الناتج 

 المومً االجمالً ام ال ؟؟

هذا بسبب اتباع مبدأ البٌرولراطٌة فً الدارة وعدم تفعٌل مبدأ 

ٌا و ضعف من ٌمود دفة الثواب و العماب و تعدد الجهات العل

السفٌنة , نأخذ مثال دوابر وزارة الزراعة فالمنتسب فٌها اساسا ال 

ٌعلم هل هنان لانون ٌسمى انضباط موظفً الدولة لٌضبط 

 واجباته بشكل صحٌح ام ال ؟ خاصة و ان عملهم موسمً

 

 

 

ادى ذلن الن ٌكون الموظف ومرؤسٌه عبارات عن جنود 

الموسم الزراعً فمط و بعد نهاٌته شطرنج ٌتم اللعب بهم ولت 

تراهم جالسٌن وراء مكاتبهم لٌتصفحو فً اجهزتهم النمالة , لو 

كان هنان امر بتنفٌذ مساحات زراعٌة من محاصٌل مختلفة و 

متنوعة تجعل من المؤسسة نشطة فً كل مواسم الزراعة السنوٌة 

كن ألصبح االن البلد ال ٌعرف معنى استٌراد الخضر و الفواكه , ل

دمج المطاعات الخدمٌة بالسٌاسة اجبر الجهات العلٌا على  

الخضوع لسٌاسة لدول ذات النفوذ االلوى والتً ترغب بتصرٌف 

منتجاتها فً العراق وجعله سوق استهالكً غٌر مصنع وال 

ٌتمكن من النهوض بوالعه وبالتالً تمنع المؤسسات الحكومٌة 

ص بكل جوانبه ادى بالبطالة اظافة الى ضعف دعم النشاط الخا

الى ان تكون جمٌع الشرابح العاملة و الكادحة عبارة عن بماٌا 

وعالة على الدوله فتكون بالتالً مجتمع مستهلن غٌر منتج , 

والزل الموظف ٌتعاطى الرشوة تحت مسمى هدٌة او مساعدة او 

اعانة ممابل انجاز معاملة المراجع وكل الجهات العلٌا تعلم بذلن 

ٌادة و تمادٌها عن االلماء بهم فً السجون ادى الى لكن ضعف الم

انحالل تام فً الدوابر وخاصة الزراعٌة منها و كذلن تشبثهم فً 

المناصب لسنٌن طوٌلة و بماء الخبرات الشبابٌة عاطلة غٌر عاملة 

و هذا ما ٌجعل التمدم بطا جدا و ٌجعل البلد ذي التصاد احادي 

أمل ان ٌكون الموظف الحكومً الجانب معتمدا على النفط فمط , ن

على كافً من المسؤولٌة الوطنٌة للعمل بنزاهة و حرص على 

مؤسسات الدولة لٌرضً هللا و ٌؤدي واجبه بشكل صحٌح خدمة 

للصالح العام و لمسٌرته فً العمل شاكرٌن بتمدٌر كل من ٌعمل 

 . بحرص وٌمدس واجبه الوطنً فً كل المٌادٌن

 
      اقتصاد زراعًعباس عبد احمد / ماجستٌر 
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 التهوع الثقايف
 

/ جامعة الزلازٌك / مصرا.د. البسٌونً عبد هللا جاد البسٌونً   

 
 

لبن أصبح التنوع الثمافً شاغالً ربٌسٌاً منذ مطلع المرن الحادي والعشرٌن, وأصبحت مفردة "التنوع" الشعار الذي ٌنادي به وٌتنادى إلٌه أو
ً لمبادئ التعاون الدولً, إذ بات ٌتذرع به الذٌن ٌشجبون استمرار أوجه  الالمساواة فً المجتمعات المتمدمة. كما ٌطرح التنوع الثمافً تحدٌا

بالرأي المابل إن االعتراف التام  –مثل الٌونسكو  –البعض لالعتراض على حموق اإلنسان المعترف بها عالمٌاً, بٌنما ٌتمسن آخرون 
وٌصبح التحدي األساسً هو بلورة  .الطابع العالمً لحموق اإلنسان وٌضمن ممارستها على نحو فعّالوالمطلك بالتنوع الثمافً ٌعزز من 

رؤٌة متماسكة ومتسمة بشأن التنوع الثمافً لتبٌان كٌف أن هذا التنوع لٌس فمط ال ٌشكل مصدر تهدٌد وإنما ٌمكن أن ٌعم بنفعه المجتمع 
كما أن التنوع الثمافً هو  .مح إلٌه الدراسة الراهنة حال توجٌه هذا التنوع بشكل بناء وفعالالدولً بكافة تجلٌاته وأنشطته, وهذا هو ما تط

 أوالً ولبل كل شًء حمٌمة ووالع, ٌشهد بذلن الكثٌر جداً من الثمافات المتنوعة والممٌزة التً ٌضمها عالمنا الٌوم حتى وإن كان لٌس من
ولد اختلفت تعرٌفات التعددٌة  .األصبع على الحدود الخارجٌة التً تحٌط بهذه الثمافة أو تلن وضع –خالفاً لما ٌبدو للوهلة األولى  –السهل 

عن غٌرها. الثمافٌة, إذ تستخدم األنثروبولوجٌا مفهوم التعددٌة الثمافٌة للداللة على جماعات تختلف أنماط الحٌاة لدى كل منها اختالفاً شاسعاً 
تعبٌر للداللة على جماعات ذات فرولات وممٌزات ملحوظة تعٌش فً مناطك جغرافٌة محددة وتشكل هذه أما العلوم السٌاسٌة فتستعمل هذا ال

الممٌزات الملحوظة لاعدة لموتها السٌاسٌة. وفً تعرٌف علم االجتماع فهً رغبة بعض الجماعات فً المحافظة على أوجه الشبه فً ما بٌن 
كما  .ت المشتركة تشكل مصدر شعور األفراد بالفخر والثمة بالنفس والصحة العملٌة والتماسنأفرادها العتمادهم أن الصفات والمٌم والمعتمدا

ً ربٌسٌاً, ٌرتبط بالتنوع المتزاٌد للموانٌن االجتماعٌة داخل المجتمعات وفٌما بٌنها. وبات من  الواضح أصبح التنوع الثمافً شاغالً اجتماعٌا
الجتماعٌة, ونظم المٌم, والعاللات االجتماعٌة. كلها أمور ال ٌمكن اختزالها إلى نموذج واحد أو أكثر فأكثر أن أسالٌب الحٌاة, والتجلٌات ا

اعتبارها مظاهر ثابتة ال تتغٌر, أما المجتمعات المحلٌة, والسكان األصلٌون, والجماعات المحرومة والمستضعفة, والمستبعدون على أساس 
س, فإن ظهورهم والسن ونوع الجن االنتماء اإلثنً واالجتماعً 

إلى اكتشاف أشكال جدٌدة من التنوع  على المسرح السٌاسً أدى 
ووجدت المؤسسة السٌاسة نفسها  داخل المجتمعات ذاتها, 
هذا التحدي الجدٌد, وأخذ التنوع  ً لوجه أمام  وهً تمف وجها
السٌاسٌة فً معظم بلدان العالم,  الثمافً طرٌمه إلى األجندة 

ان فً حٌرة من أمرها أمام األحٌ وباتت الدول فً بعض 
كٌف تتعاطى مع التنوع الثمافً فً  تجلٌات هذا التنوع ال تعرف 
دراسة التنوع الثمافً صعوبات جمة  وتكتنف  .إطار الصالح العام

ٌة المرتبطة مما ٌدعو إلى نهج جدٌد فً التعامل مع التنوع الثمافً: نهج ٌراعى الطابع الحٌوي لهذا التنوع وٌضع فً اعتباره تحدٌات الهو
ذلن أن التحدٌات الكامنة فً التنوع الثمافً ال تتجلى فمط على المستوى الدولً )بٌن الدول المومٌة( أو على  .بالتغٌر الثمافً المتواصل

علمنا كٌف المستوى الوطنً )فً مجتمعات متعددة الثمافات بشكل متزاٌد(, وإنما تعنٌنا نحن أٌضا كأفراد من خالل الهوٌات المتعددة التً ت
هدفاً  تتجاوب مع االختالف وتتفتح له بدون التفرٌط بما تعتبره هوٌتنا, وهكذا ٌنطوي التنوع الثمافً على جوانب وأبعاد سٌاسٌة: فهو ٌحدد لنا

داتهم, وبهذه ٌجدر بنا تحمٌمه أال وهو تحرٌر أنفسنا من الصور النمطٌة وأوجه التحٌز من أجل أن نمبل اآلخرٌن بكل جوانب اختالفهم وتعمٌ
الطرٌمة ٌصبح من الممكن إعادة اكتشاف إنسانٌتنا المشتركة من خالل تنوعنا ذاته. وبهذا ٌصبح التنوع الثمافً مورداً ٌعود بنفعه على 

فً هذه  التعاون الثمافً والفكري والعلمً من أجل التنمٌة وثمافة السالم فً المجتمعات المطرٌة والمجتمع الدولً. ومن هنا فنحن مطالبون
و الدراسة بإلماء الضوء على الطرق التً ٌمكن للتنوع الثمافً أن ٌسهم من خاللها فً تعزٌز أنشطة المجتمع الدولً, فإن أول المستلزمات ه

لمدرة على وهكذا فمد بات من الواضح أن التنوع الثمافً ٌنبغً أن ٌعرف باعتباره ا .اإلتفاق على ما ٌدخل وماال ٌدخل فً معنى التنوع الثمافً
بٌن  إبماء دٌنامٌات التغٌٌر داخلنا كأفراد وجماعات. وهذه الدٌنامٌة باتت الٌوم غٌر لابلة لالنفصال عن السعً إلى إٌجاد سبل لحوار حمٌمً
الفوابد الثمافات. ومن المهم فً هذا الصدد تحلٌل األسباب التً تجعل الحوار بٌن الثمافات مهمة معمدة. كما أنه من الضروري استجالء 
 .المحتملة للنهج الجدٌدة وإٌالء اهتمام خاص باألطراف الفاعلة الجدٌدة )النساء والشباب( واستحداث شبكات جدٌدة على كافة المستوٌات
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  يف سموك األفراد رةبعض العوامن املؤث

 
 

تكون رغباته تكون إرادته وكما ٌكون اإلنسان كما تكون دوافع رغباته العمٌمة وكما 
تكون إرادته تكون أفعاله وكما تكون أفعاله ٌكون مصٌره غالباً ما ٌنظر الناس الى اثر 
التغٌر الوالعً سلبٌاً كان أو إٌجابٌاً , فً سلون و المٌَم وأخالق والسلمٌة..لدى االنسان 

أو جذورها أو أصولها فً والع بٌبة معٌنة أو بالمجتمع معٌن , دون النظر الى أسبابها 
والعوامل التً أدت لها السبب واضح ,فالناس كما ٌمول المثل )عمولهم فً 
عٌونهم(.فالغالب االفراد ال ٌندفعون فً البحث عن العوامل المؤثرة واألسباب واالثار 
وكٌفٌة دراستها وأعطاء حل لمعالجتها. لذالن ٌجب توضٌح بعض النماط أو المؤثرات 

صاحب االثر األكبر فً تغٌر لٌَم االنسان. ثانٌاً رغبات  -ا :أوالً التً سوف اطرحه
االطارات الفكرٌة التً تمٌد الشخص وتتحكم -الفرد ومدى تأثٌرها على سلوكه . ثالثاً 

 ً ً -بأفعاله وسلوكه رابعا الخاتمة -العوامل المختلفة التً ٌتاثر بها بعض األفراد خامسا
السلون : هو  -ٔلى هذا الموضوع سوف أفسر البد منها .ولكً توضح بعمك اكثر ع

ً لسلون اإلنسان ألنها استثناء   -ٕ(أغلبٌة أألفعال واأللوال التً ٌمارسها اإلنسان) التصرفات النادرة جزء من السلون لكنها ال تشكل وصفا
األخالق : هً المماٌس السلٌمة اإلٌجابٌة التً  -ٖع (المٌَم : هً المعاٌٌر السلٌمة التً تحكم " سلون " اإلنسان ) فالمٌم ترتبط بالفرد والبالمجتم

السلٌمة :  -ٗتحكم سلون المجتمع ) وتتشكل األخالق من لٌَم أغلبٌة األفراد فً المجتمع , فإذا تغٌرت لٌَم األغلبٌة , تغٌرت أخالق المجتمع ( 
ند معظم الفرق االسالمٌة , لكن عند الغرب الشرع ال لٌمة ما توافك مع الشرع ثم العمل ثم األعراف االجتماعٌة ثم الضمٌر الشخصً . هذا ع

. . له , وعند بعض الناس األعراف ال لٌمة لها , ولذلن تختلف لٌَم الناس , وتتغٌر أخالق المجتمع عندما تتغٌر لٌم أغلبٌة أفراد المجتمع 
عها فً المجتمع مثل العمد النفسٌة فً الفرد كالهما ٌوجه سلون أوالً:صاحب االثر األكبر فً تغٌر وتاثٌر فً لٌَم االنسان . إن الِمٌَم بأنوا

ه الناس وٌمٌّد تفكٌرها من حٌث ال ٌشعرون .حٌث ان دور المٌم كبٌر جداً فً التأثٌر على أفكار الشخص ثم على سلون األفراد وتكوٌن رغبات
تٌة واإلعالم التلفزٌونً وغٌرها.., الدٌن , المراءة وثمافة المختلفة وغرابزه واطباعة..الخ. ومنها العابلة ,التعلٌم ,األصدلاء ,الشبكة العنكبو

,المحاضرات المختلفة( وبما ان االنسان ٌولد جاهل كل األمور الدنٌوٌة غٌر واعً بما حوله من المحٌط و سلون سواء صالح أو طالح , وبل 
ً كما لال تعالى : " َونَ اَها فَأَْلَهَمَها فُُجوَرَها َوتَْمَواَها " وٌكتسب من المحٌط الخارجً ٌولد ولدٌه لٌَم الخٌر والشر بالتساوي تماما ْفٍس َوَما َسوَّ

شخصٌتة وبالتدرٌج وحسب كل شرٌحة من شرابح العمرٌة . فان لكل إنسان عمر محدد وعمل معٌن ٌستطٌع ان ٌفكر به ضمن درجات معٌنة 
لة لتفكٌر وتأثر باآلثار المختلفة .وحسب رغباتة وغرابزه.. ,وحٌث ٌتاثر وحسب البلوغ العملً ,لذالن كل شخص له لدرة و معٌار وطا

ً بالمعاٌر التً تاثر علٌه ,ولذالن علٌنا استثمار اٌجابً لتفكٌر وسٌطرة على هذه المؤثرات بإدارة ودراسة إٌجابٌة وزرع بذور الصالحة ف
الُرَضع : من  -ٔ, وٌنمسم احد الفمهاء الدٌن االسالمً الفبات العمرٌة الى: افراد المجتمع وننهض بالبنٌة الموٌة وشباب "المستمبل المزدهر"..

 ١ٔالى  ٘ٔالشباب األول :  -٘ ٗٔالى  ٔٔء : ىالنش -ٗ ٓٔالى  ٧الطفولة :  -ٖ ٙالى  ٖالطفولة المبكرة :  -ٕالوالدة حتى عمر سنتٌن 
ً على ان المٌم تتشكل ولد ٌعاد  ٘ٙبار السن : ك -١ ٗٙالى  ٕٙرجل أو امرأة :  -٧ ٕ٘الى  ١ٔالشباب الثانً :  -ٙ فأكثر ونص أٌضا

( : األبوان ) أو من ٌموم ممامهما ( لهما أكبر تأثٌر فً  ٓٔمرحلة الطفولة ) إلى سن  -ٔتشكٌلها عدة مرات خالل حٌاة االنسان كالتالً : 
المستمر وغرس العمٌدة والمبادىء والمٌم باستمرار وفً كل  تشكٌل المٌم وتأثٌر فً سلوكه , وعلٌهما االستفادة من هذه الفرصة بالتوجٌه

فرصة ,وعدم االستسالم للوهم الكبٌر باالنتظار حتى ٌكبر األطفال ) وٌمكن غرس ذلن من خالل المصص واللعب والطرق الحدٌثة ولٌس 
فً حسن اختٌارها لزراعة المٌم ولٌس للمستوى ( :أكبر مؤثر هو المدرسة , ولذا ٌلزم بذل الجهد ٗٔ-ٔٔمرحلة النشء )  -ٕبالطرق المملة (
( :األصحاب ٌصبح لهم التأثٌر األكبر , بل ٌصبح تأثٌرهم أعلى من األسرة , ولذا فٌجب الضغط ١ٔ-٘ٔالشباب األول )  -ٖالتعلٌمً فمط .

لسابمة لٌعرفوا المعاٌٌر السلٌمة لرفض اختٌار الشباب والفتٌات مصاحبة الفاسدٌن , واألفضل من ذلن زراعة المٌم لدٌهم فً المراحل ا
( : اإلعالم ) التملٌدي واإللكترونً ( هو المؤثر األكبر فً هذه المرحلة , وال منجاة ٕ٘-١ٔالشباب الثانً )  -ٗالختٌار أصحابهم بأنفسهم .

 منه إال بزرع المٌم فً المراحل السابمة لٌتعلم الشباب والفتٌات حسن االنتماء بأنفسهم.....
  

الكريم ثعباى عبد العبيدي / قسم القانوى / املرحمة الثانيةعبد   
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ّْ اإلعالَ ال ٠شجٗ األد٠بْ ٚال ٠مبط ػ١ٍٙب، ألٔٗ د٠ٓ ٚشش٠ؼخ ٚع١بعخ ٚأخال قاٌّغٍُ ِٓ ػٍُ أ  ثمف ٔفغه 
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 الجقة بالنفظ

 

كلنا ٌعانً من الحزن الدابم ونشعر كأننا نحمل اعباء الدنٌا على  

كتفٌنا. ولكً نتخلص من هذا الشعور. ونتمتع بما وهبنا هللا من نعم 

ونشعر بالسعادة طول الولت حتى فً ضل االعباء والضغوط 

الٌومٌة المعتادة ٌجب علٌنا ان ننظر الى الجانب االٌجابً. ونترن 

ث دابما عن جانب المضٌا عندها ستتمكن من الجانب السلبً ونبح

العٌش بسعادة الن حزنن وكأبتن لن ٌحال اي مشكلة تواجهن 

االهم ان نتمبل والع الحٌاه مثال عندما تأتً الى مكان عملن ومحل 

الامتن ستواجه معاناة من ازدحامات الطرق والسٌطرات ستشعرن 

اخرى نتمبلها برحابه صدر وتتمبلها ٲلنن الٌمكنن تغٌٌرها او االستغناء عنها وتبدٌلها باالمتعاض من الوضع اومنافسة بالعمل او اي امور 

الٌخلو اي شخص من العٌوب فمن الحكمه ان تتمبل نفسن كما هً ٱلنن التستطٌع تغٌٌر نفسن ان « تحب نفسن»والنمطه المهمة هنا هو ان 

لٲلشٌاء التً لم تمتنع بها لذلن كلمة ال للها لكل شٌا ٌزعجن ‹ نعم› عاسه هً لولن كنت طوٌالً او لصٌراً تعلم لول ال...... من اهم اسباب الت

اً وخاصة اٲلشخاص السلبٌٌن ودع المسافة بٌنن وبٌنهم والتمل نعم ابداً ٲلي موضوع لم تمتنع به ٲلنه سٌنمص علٌن حٌاتن الحما. وكن اٌجابٌ

دمة اآلخرٌن لذة ال ٌعرفها اال من ٌجربها وكن لرٌبا من هللا ٌكون هللا الرب الٌن وحاول ان تحدد لدراتن بما ٌخدم الناس والمجتمع ٲلن خ

والسعادة هً المرب من هللا واالحساس برضاه ولتمنع نفسن ان السعادة الكاملة لٌست على اٲلرض وانما خلمت بالجنه ولنحاول خلك النفسنا 

كن ادراكه وهنان لول لٲلمام علً ) علٌه السالم( ]رضا الناس غاٌة سعادة هً ان تكون راضً عن نفسن ....فرضا الناس شٌا الٌم

 التدرن[ وهو امام المتمٌن فكٌف بنا نحن البشر ... والحمدهلل
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  اٌغ١ٛة إْ لشاءح ػ١ٕ١ه ِثً لشاءح ػٍُ

 
 اخزّبػ١خ 
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 االسم : زيو العابديو عمي عبد الستار

   قسم العموم السياسية

رابعة مرحمة   

  شعبه أ

  (وطو احلصد(  
 

لعلها الوالدة االكثر ٌسراً هً والدة الحشد الشعبً فً مرحلة 
تستحك اسمى توصٌف فً الكون ألنها جاءت للخالص من نٌران 
ٌكتوي بها الكل دون استثناء ولكن غاٌة االدران الٌرٌد البعض 
استٌعابه كونه اختار ان ٌحضى بدولة خٌالها اسود وفكرها الل 

انٌة. هاهو موسى ٌطارد خٌاالت عتمته فجور وهدم للعملٌة واالنس
فرعون والٌم الذي حمله نحو الخوف الباسط ذراعٌه على الناس 
وكأنه لدر هللا ٌمر على نحور الظالم وٌسمط كل تشوهات الجهالة 
والعبث من على وجه صناع الموت وتجار الدماء. سنوات عجاف 
ً لشتى  مرت على شعب خرج للتو من اعماق الكارثة وبات هدفا

امرات والمخططات من المرٌب والبعٌد لجعل العراق نسٌاً المؤ
ً واخفاء خارطة بلد بكل ممدراته وامكاناته االلتصادٌة  منسٌا
والبشرٌة لٌنهالوا على كل جمٌل ورابع وهنا اجتمعت رؤى 
الشٌطان الول مرة متناسٌن كل ماٌحٌط بهم وفكروا فمط بكٌفٌة 

حسن الجوار وبدأ الملن اسماط الممة ال لترمٌمها. تسالطت مبادئ 
الذي الٌنام على وسادته هانباً ورعاٌاه تتالطم عند اجسادهم االلم 
ٌنزل من علٌابه شٌباً فشٌباً وكادت ان تغفو العٌن وتهطل االجفان 
متعبة ومثملة بالحسرات فالملن هاجمه الشحوب وااللم ٌجري فً 

لرعب االوصال والسكون ٌاخذ بٌد الحٌرة الى عالم اخر ٌكسوه ا
وٌحٌطه المجهول فً لادم االٌام. هً لحظة انفلتت وكانت البداٌة 
ً ٌنهال بحممه على  وباتت النار التً كانت تحت الرماد بركانا
هامات المتجبرٌن والمابعٌن فً دولة الشر التً طالما حلموا 
بتشٌٌدها فوق اجساد المستضعفٌن. تزاحمت الملوب وولفوا 

ن ٌدفعون عنه االذى والحٌف كسرابٌل الحدٌد مع ذان المل
وٌدافعون عن مملكات اخرى مهددة بكل صور االرهاب والموت 
ودخلت غرفة العناٌة المركزة مرغمة بعد ان صمتت كثٌراً 
ونسٌت ان الشر الوطن له. حشدنا بهوٌته الوطنٌة وعمك عمٌدته 
ومبدبه جعل الحٌرة تملك خبراء التعببة فً بلدان عدٌدة رٌثما بُثت 

فً الجسد والتحمت الصفوة واسرجت خٌولها ولم تعهد  الروح
بلدان كثٌرة فً افضل حاالتها ان تشهد تعببة بالشكل الذي كان 
علٌه الحشد فً اولى دلابك المخاض وكٌف لبلد ممزق وفك 
الرؤٌة الضٌمة ان ٌعبأ ابنابه وٌتحول من الفكرة الى التطبٌك 

عر من للمه وتصور البعض ان الفالح هرب من مزرعته والشا
والطالب من مدرسته والعامل من ماكنته واخرٌن اعتمدوا انهم بال 
عمل لم ٌجدوا مالذاً ٌتفٌبون تحت ظله. هروب عجٌب لكل هؤالء 
واخرٌن , ٌتركون الراحة واالمان واالهل واالحبة وٌختارون 
الموت , اي عظٌم هذا الذي ٌطلب الموت سوى انه كربالبً 

كذا بنوا تصوراتهم وهكذا نحن نفكر الهوى وحسٌنً العشك. ه
ونعتمد , نحن نختلف عن االخرٌن بعٌشنا وحبنا واختٌاراتنا 
وتصوراتنا وحتى فً نهاٌاتنا. اتمنوا فن التحرٌر وانماذ االرض 
وساروا تحت جنح اللٌل وعبروا الهضاب واالودٌة والجبال 
وتحمك الصعب الذي راهنت علٌه كبرٌات الدول واثبتوا صدق 

م فً لتال عصابات ضربت العمك االوربً وعاصمة االتحاد نٌته
ومدن تنعم باالمن وهددوا التصادٌات ومجتمعات واربكوا 
حسابات ومشارٌع كثٌرة. كل الحشد ٌماتل هؤالء بعد ان اوضحنا 
لكل الدنٌا ان االرهاب سٌجتاز الحدود بعالمٌته وسٌضرب 

العراق ٌمف التحصٌنات وٌذهب بعٌداً حٌث الٌشعر االخرون ان 
فً ممدمة المدافعٌن والمضحٌن وندفع الثمن دماً طاهراً. كل شا 
نبٌل صنع فً العراق وفً الحشد المبارن هذا نجد كل العراق 
ٌماتل وٌضحً وٌكتب بكرٌات دماء النخبة من الخلك اروع حكاٌة 
ابطالها عرالٌون التأخذهم فً الحك لومة البم. الحشد بشهدابه 

ح الذي سٌرتفع فوله الوطن وسنجتمع ٌوماً ورجاالته هو السف
ونحدث هذا الجٌل واالجٌال المادمة ان بالدنا استبٌحت وتناثرت 
اشالء احبابنا وابنابنا وزهرات شبابنا على الجدران واالرصفة 
وسنمول لهم عندما تسٌرون فً كل شارع وزلاق ومدٌنة تذكروا 

لعراق كاد ان صرخات الراحلٌن عنا الى السماء. سنمول لهم ان ا
ٌرحل بهدوء ولكن صوت االباة كان اعلى من ازٌز الرصاص 
وفحٌح االحزمة الناسفة والعبوات. ان الوطن الذي تسمو فً 
سمابه المباب والمنابر وتحمٌه عزابم الرجال وتلوح على صدره 

  الموالف والبطوالت لن تغٌب عنه الشمس وسٌغفو على كفٌه المم
تحٌة احترام واكبار لتلن الوجوه التً لوالهاء لذهب العراق بٌد 

التكفٌر واعداء االنسانٌة
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 اصل امساء بعض القسى يف ذلافظى دٍاىل 

 

خناشٍس ًأبٌجطسة( ًان كلنى ابٌ هُ تٌجد دلنٌعى من القسى اليت تقع شسق نوس دٍاىل ًجنٌب قضاء املقدادٍى تبدآ أمسائوا بللنى )أبٌ( ًالقسى هُ )أبٌ صَدا ًآبٌ كسما ًأبٌ 

الفازضَى ًاليت تعين املاء. ًلرأ ٍصبح معنى اضه تلم القسى كالتُ . قسٍى نوس الصَادٍن حتسٍف لللنى آب 

ًازجٌ من لدٍى معلٌمات مػاٍسي اً اكجس تفصَال السد على ذلم ...  .ًقسٍى نوس اخلناشٍس ًعلى هل دلسى

 مع الشلس 

 

 عباس اخلضر التميمياالستاذ/    

 

 

 

 حلٍ احد املوون عوى جنار باملوت 

 فتضزب اخلرب اهيٕ فوٍ يضتطيع اهِوَ هيوتٔا 

 قاهت هٕ سوجتٕ

 إئا اهِجار من كلى هيوة

 فاهزب وأحد واألبواب كثرية

 ُشهت اهلوٌات اهطٌأُيِة عوى قوبٕ فغفٕ عيِٕ

 ومل يفق إال عوى صوت قزع اجلِود عوى بابٕ شحب وجٕٔ وُضز هشوجتٕ ُضزة يأس وُدَ وحضزة عوى تصديقٔا 

 ّ تزجتفاْ وًدٌٓا هوحارصني هلي يقيدإُ فتح اهباب بيدي

 ُظز هٕ احلارس يف أصتغزاب وقاي 

 ? هقد ًات املوم وُزيد ن اْ تصِع تابوت هٕ

 أشزق وجٕٔ وُظز هشوجتٕ ُظزة أعتذار فأبتضٌت

 اهتدبري م واهزب تبارن ميووقاهت اهعبد يزٓقٕ اهتفلري 

       فٌّ اعتش مبِصبٕ فويذكز فزعوْ

 كز قاروْ وًّ اعتش مبا هٕ فاهيذ

 وًّ اعتش بِضبٕ فويذكز أبا هلب

 أمنا اهعشة هلل وحدة صبحإُ

  حامد احلمداني
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بٚاٌّز٘ت فٍٓ ٠زفماٌؼٍُ ٚاٌذ٠ٓ ِزفمبْ أثذاً.. أِب اٌؼٍُ   ِخزبساد 

8 



 

 

 

 

 

 

2017اراس 7اٌؼذد اٌشاثغ                                               الجريدة الالكترونية / كلية القانون والعلوم السياسية        

ٌفشق ثؼ١ذ خذاً ث١ٓ أْ ٔفُٙ اٌحمبئك، ٚأْ ٔذسن اٌحمبئك؛ فبألٌٚٝ ٟ٘ اٌؼٍُ ٚاٌثب١ٔخ ٟ٘: اٌّؼشفخا  
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ُ؟ ٔطً ػ١ٍىُ ِٓ خالي اٌدش٠ذح االٌىزش١ٔٚخ ٚفٟ صفسخ اعزشازخ اٌمبسئ ٔزّٕٝ اْ رىٛٔٛا ثخ١ش .. ٚثٛدٔب اْ ٔغأٌىُ ِبرا لشارُ ؟ِٚبرا وزجز ِشزجب ثىُ اصذلبئٟ ٔسٓ

 اعزشازخ اٌمبسئ  ِٛا٘جىُ اٌّزفزسخ ٚاٌّضد٘شح . ِٚبرارصٕؼْٛ؟ إٔب ٔفشذ ز١ٓ رصٍىُ وزبثبرٕب ٚٔفشذ ز١ٓ ٠شدٔب ِٕىُ ِبرٛدْٚ ٔششٖ ٚوزبثزٗ ِٓ خالي

 
)ٚلضٝ سثه االرؼجذٚا اال ا٠بٖ ٚثبٌٛاٌذ٠ٓ ازغبٔب اِب لبي رؼبٌٝ : بسم ميحرلا نمحرلا هللا   

٠جٍغٓ ػٕذن اٌىجش ازذّ٘ب اٚ والّ٘ب فالرمً ٌّٙب اف ٚال رٕٙشّ٘ب ٚلً ٌّٙب لٛال وش٠ّب 

 ( 24(ٚاخفض ٌّٙب خٕبذ اٌزي ِٓ اٌشزّخ ٚلً سة اسزّّٙب وّب سث١بٟٔ صغ١شا)23)

 ٠مٛي رؼبٌٝ اِشا ثؼجبدرخ ٚزذٖ الشش٠ه ٌٗ فأْ اٌمضبء ٘بٕ٘ب ثّؼٕٝ االِش 

لبي ِدب٘ذ ٚلضٝ :٠ؼٕٟ ٚصٝ ٚوزا لشأ أثٟ ثٓ وؼت ٚػجذهللا ثٓ ِغؼٛد ٚاٌضسبن ثٓ 

ِضازُ ٚٚصٝ سثه أالرؼجذٚا أالا٠بٖ ٌٚٙزا لشْ ثؼجبدرٗ ثش اٌٛاٌذ٠ٓ فمبي )ٚثبٌٛاٌذ٠ٓ ازغبٔب 

أٌٟ اٌّص١ش ( وّب لبي فٟ اال٠خ االخشٜ )اْ أشىش ٌٟ ٌٚٛاٌذ٠ه (اٞ أِش ٚثبٌٛاٌذ٠ٓ ازغبٔب 

" ٚلٌٛخ : اِب٠جٍغٓ ػٕذن اٌىجش ازذّ٘ب اٚ والّ٘ب فالرمً ٌّٙب اف( اٞ 14ٌمّبْ" 

الرغّؼّٙب لٛال ع١ئب ززٝ ٚال اٌزبف١ف اٌزٞ ٘ٛ ادٔٝ ِشارت اٌمٛي اٌغ١ئ ٚالرٕٙشّ٘ب )اٞ ٚال 

ثٓ اثٟ سثبذ فٟ لٌٛخ )ٚالرٕٙشّ٘ب (اٞ الرٕفض  ٠صذس ِٕه ا١ٌّٙب فؼً لج١ر وّب لبي ػطبء

٠ذن ػٍٝ ٚاٌذ٠ه .ٌّٚب ٔٙبٖ ػٓ اٌمٛي اٌمج١ر ٚاٌفؼً اٌمج١ر اِشٖ ثبٌمٛي اٌسغٓ فمبي )ٚلً 

ٌّٙب لٛال وش٠ّب (اٞ ١ٌٕب ط١جب زغٕب ثزأد٠ت ٚرٛل١ش ٚرؼظ١ُ ( ٚاخفض ٌّٙب خٕبذ اٌزي ِٓ 

ٞ فٟ وجشّ٘ب ٚػٕذ ٚفبرّٙب )وّب اٌشزّخ )اٞ رٛاضغ ٌّٙب ثفؼٍه (ٚلً سة اسزّّٙب )ا

 سث١بٟٔ صغ١شا (

 
جً إٌَٛ ٌّبرا؟ ألْ ػ١ٍّخ اِزسبْ فٟ ا١ٌَٛ اٌزبٌٟ ساخؼٗ ل ٌذ٠ه إرا وبْ الشأ دِبغه*

رؼض٠ض اٌزاوشح رسذس أثٕبء إٌَٛ، فأٞ شٟء رمَشأٖ ِجبششح لجً إٌَٛ ٠شفش وزاوشح 

  ط٠ٍٛخ اٌّذٜ

اخؼً لٍجه ٠زٛلف*   

 ً٘ رش٠ذ أْ رٙذأ ضشثبد لٍجه ؟ أفخ ػٍٝ إثٙبِه

 ٌّبرا؟

٠ّىٓ اٌغ١طشح ػٍٝ ػصت فبغٛ اٌزٞ ٠زسىُ ثّؼذي ٔجضبد اٌمٍت، ِٓ خالي اٌزٕفظ 

  ٚعٛف رغزؼ١ذ ِؼذي ٔجضبد لٍجه إٌٝ اٌٛضغ اٌطج١ؼٟ

 *زبفظ ػٍٝ ثصشن

اٌجصش اٌشدٞء عججٗ ٚساثٟ ٌٚىٓ االعزؼّبي اٌخبطئ ٌٍؼ١ْٛ أ٠ضبً ٠غجت ضؼف 

  اٌجصش

ِثً اٌزسذ٠ك اٌّغزّش فٟ شبشبد اٌسبعٛة، ٌٍٚزخف١ف ِٓ ٘زٖ اٌّشىٍخ ٠ّىٕه 

ػ١ّك، ٚأغٍك ػ١ٛٔه، ثُ  اٌم١بَ ثٙزا اٌزّش٠ٓ اٌجغ١ظ ثؼذ وً عبػخ، لُ ثأخز ٔفظ

أفخ اٌٙٛاء ٚأسخٟ خ١ّغ ػضالره وشس ٘زا اٌزّش٠ٓ ٚعزشؼش ثأْ اٌضغظ ػٍٝ 

 ػ١ٛٔه لذ خف.
 

خشة فشن لطؼخ ثٍح ػٍٝ ثبطٓ ٠ذن ػٍٝ إٌّطمخ  ػبٌح اٌُ األعٕبْ دْٚ فزر فّه*

ث١ٓ إثٙبِه ٚعجبثزه ألْ ٕ٘بن رٛخذ ِّشاد األػصبة اٌزٟ  v اٌغشبئ١خ ػٍٝ ١٘ئخ

ِبؽ ٚرّٕغ إشبساد األٌُ اٌصبدسح ِٓ اٌٛخٗ ٚاأل٠ذٞرسفض اٌذ  

 

ػٕذِب رسشق إصجؼه ػشض١بً ػٍٝ فشْ اٌغبص، ٔظف اٌدٍذ  رخٍص ِٓ آثبس اٌسشٚق *

ٚاضغظ ثشىً خف١ف ػٍٝ ِىبْ اٌسشق ثأصبثغ ٠ذن األخشٜ. اٌثٍح ع١خفف أٌّه 

ثغشػخ أوجش. ٌىٓ اٌطش٠مخ اٌطج١ؼ١خ عزؼ١ذ اٌدٍذ اٌّسشٚق إٌٝ دسخخ اٌسشاسح 

 ً   اٌطج١ؼ١خ، ف١صجر اٌدٍذ ألً رشٛ٘ب

  ِؼٍِٛبد صس١خ

 
 آ٠خ ٚرفغ١ش

؟ ماهً التً ترى كل شٌئ ولٌس لها عٌون _1  

  ٌشبه نصف وجه القمر ..ماهو؟ الشٌئ الذي_2 
  ماهو الشٌئ الذي فً رأسة سبع فتحات ؟_3

 

   االجوبة فً العدد القادم

 األلغاز

 قالوا يف املرأة
أثزغبِخ اٌّشأح اٌد١ٍّخ : رذفغ اٌشخً ألْ ٠ؼجش اٌدجبي ٚاٌّس١طبد وزٌه ...ٔظشح * 

 ِٕٙب شزساء ردؼٍخ خبِذا ال٠زسشن ، 

ارا اسدد اْ رزخز فزبح ِٓ اٌفز١بد صٚخخ ٌه فىٓ ٌٙب اثب ٚاِب ٚاخب .الْ اٌزٟ رزشن *

.ٚزٕبْ سأفخ االةزمٙب ػ١ٍه اْ رشٜ ف١ه اثب٘ب ٚاِٙب ٚاخٛرٙب وٟ رزجؼه ٠ىْٛ ِٓ 

 االَ 

اٌضٚخخ اٌصبٌسخ ٚاٌصسخ اٌد١ذح ّ٘ب افضً وٕٛص اٌشخً *  

ػجمش٠خ اٌّشأح رىّٓ فٟ لٍجٙب ٚلٍجٙب ٘ٛ ٔمطخ ضؼفٙب *   

 *ػٕذِب رجىٟ اٌّشأح رزسطُ لٛح اٌشخً 

اٌّشأح لٍؼخ ارا عمظ لٍجٙب عمطذ ِؼٗ*  
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